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 [2020تمو /يوليه  21]

 المحتويات

 الصفحة  الفقرات   الفصل 

ع كتابا اإلحالة  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  5  ع

ع  الحساباتتقرير مجلس مراجعر الحسابات عن البيانات المالية: راي مراجعر  -األول   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  7  ع

ع اتالتقرير المطول لمجلس مراجعر الحساب  -الثانر   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع  10  ع

ع موج     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  10  ع

ع الوالية والنطاق والمنهجية  -ال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع  14  ع

عاالستنتاجات والتوصيات - اء أأأأأب    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  15  ع

ع متابعة التوصيات السابقة - 1     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع  15  ع

ع استعراض مالر عام - 2     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع  15  ع

ع ددارة المشتريات - 3     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع  18  ع

ع ددارة المخ ون - 4     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع  24  ع

ع ددارة البرامج  - 5     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  30  ع

ع دطار النهج المنسق للتحويالت النقدية  - 6     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  33  ع

ع ددارة السفر  - 7     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  36  ع

ع دطار الرقابة الداخلية  - 8     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع  40  ع

ع دفصاحات اإلدارة  - م أأجي    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  44  ع

ع شطب األصول  - 1     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع  44  ع

ع الهبات - 2     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  44  ع

ع الغش والغش المفترضحاالت  - 3     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  44  عع

ع شكر وتقدير -دال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  45  ع

ع 2018كانون األول/ديسمبر  31حالة تنفيم التوصيات حتإ السنة المنتهية فر  - المرفق األول    ع ع ع ع ع ع  46  ع

ع موج  األصول المشطوبة  -المرفق الثانر    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع  56  ع
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ع تصديق البيانات المالية -الثالث   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  57  ع

ع 2019كانون األول/ديسمبر  31السنة المنتهية فر التقرير المالر عن  -الرابع   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  58  ع

ع 2019كانون األول/ديسمبر  31البيانات المالية عن السنة المنتهية فر  - الخامس   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  72  ع

ع 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان المرك  المالر فر   -اوال    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  72  ع

ع 2019األول/ديسمبر كانون  31بيان األداء المالر للسنة المنتهية فر  -ثانيا    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  74  ع

ع 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان التغيرات فر صافر األصول للسنة المنتهية فر  -ثالثا    ع ع ع ع ع ع  75  ع

ع 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية فر  -رابعا    ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  76  ع

 78  عع 2019كانون األول/ديسمبر  31الفعلية للسنة المنتهية فر بيان المقارنة بين المي انية والمبالغ  )ا( -خامسا   

من دورة الخطة االستراتيجية   2019-2018بيان المقارنة بين المي انية والمبالغ الفعلية للفترة  )ب(    
ع 2021-2018للفترة  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع  78  ع

ع مالحظات علإ البيانات المالية   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  79  ع
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 اإلحالة   ا كتاب 

  
موجهة إلى رئيس مجلس مراجعي الحساااابات من   2020نيساااان/يبريل  30رساااالة مةرخة   

 المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان  
  

)ب( من القواعد المالية لصأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأكان، اتشأأأأأأأر  بتقديم    3-116عمال بالقاعدة  
، التر اوافق عليها  2019انون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر ك  31البيانات المالية للصأأأأأأأأأأأأأندوق عن السأأأأأأأأأأأأأنة المنتهية فر 

 بمقتضإ لما الكتابع
 

 كانيمناتاليا  )توقيع(
 المديرة التنفيمية
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موجهااة إلى رئيس الجمعيااة العااامااة من رئيس   2020تموز/يولياا   21رسااااااااااالااة مةرخااة   
 مراجعي الحسابات   مجلس

  
البيانات المالية لصأأأأأأأأأأأأأأندوق يشأأأأأأأأأأأأأأرفنر ان احيل دليكم تقرير مجلس مراجعر الحسأأأأأأأأأأأأأأابات بشأأأأأأأأأأأأأألن  

 ع2019كانون األول/ديسمبر  31المتحدة للسكان عن السنة المنتهية فر  األمم
 

 شيلركاي  )توقيع(
 رئيس ديوان المحاسبة االتحادي األلمانر
 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 
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 األول الفصل 
 تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية: ريي مراجعي الحسابات   

  
 الريي  

اجرينا مراجعة للبيانات المالية لصأأندوق األمم المتحدة للسأأكان، ولر تتلل  من بيان المرك  المالر  
، وبيان األداء المالر )البيان الثانر(، وبيان التغيرات فر 2019كانون األول/ديسأأأأأمبر   31)البيان األول( فر 

ابع(، وبيان المقارنة بين المي انية والمبالغ  صأأأأأافر األصأأأأأول )البيان الثالث(، وبيان التدفقات النقدية )البيان الر 
الفعلية )البيان الخامس( عن السنة المنتهية فر ملك التاريخ، باإلضافة دلإ المالحظات علإ البيانات المالية، 

 بما فر ملك موج  أللم السياسات المحاسبيةع 

لريأأة، المرك  المأأالر ونر  ان البيأأانأأات المأأاليأأة المرفقأأة تعرض بأألمأأانأأة، من جميع الجوانأأب الجو  
واداءو المالر وتدفقاته النقدية للسأأنة المنتهية فر ملك التاريخ،   2019كانون األول/ديسأأمبر   31للصأأندوق فر 

 وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع
 

 يساس الريي   

اتنا بموجب تلك لقد اجرينا مراجعة الحسأأأأأأأابات وفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأأاباتع ومسأأأأأأأ ولي  
المعايير مبينة فر الفرع الوارد ادناو بعنوان ”مسأأأأأأأأأأأ وليات مراجعر الحسأأأأأأأأأأأابات عن مراجعة البيانات المالية ع 
ونحن جهأة مسأأأأأأأأأأأأأأتقلأة عن الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق وفقأا للمتطلبأات األخالقيأة مات الصأأأأأأأأأأأأأألأة بمراجعتنأا للبيأانأات المأاليأة 

متطلباتع ونعتقد ان األدلة التر استقينالا من مراجعة اضطلعنا بمس ولياتنا األخالقية األخر  وفقا لهمو ال وقد
 الحسابات كافية ومناسبة ألن تشكل اساسا نقيم عليه رايناع

 
 تنبيهات خاصة  

من التقرير المطول، التر تصأأأأأأأأأأأأأ  رثار جائحة فيروس كورونا    139دلإ  136نلفت االنتباو دلإ الفقرات من 
فيما يتعلق بالشأأأركاء المنفمينع وراينا لم يتغي ر   2019فر عام  علإ انشأأأطة الضأأأمان المقررة للنفقات المتكبدة

 فيما يتعلق بهمو المسللةع
 

 المعلومات األخرى فيما عدا البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات بشأنها   

تتولإ ددارة الصأأأأأأأأأأأندوق المسأأأأأأأأأأأ ولية عن المعلومات األخر  التر تتلل  من التقرير المالر للسأأأأأأأأأأأنة  
المدرج فر الفصأل الرابع ادناو، ولكنها ال تشأمل البيانات المالية   2019كانون األول/ديسأمبر  31فر   المنتهية

 وتقرير مراجعر الحسابات المي اعددناو بشلنهاع

وال يشأأأأأأأأأأأأأأمأأل رايانأأا فر البيأأانأأات المأأاليأأة المعلومأأات األخر ، وال نقأأدم بشأأأأأأأأأأأأأأأألنهأأا اي شأأأأأأأأأأأأأأكأأل من  
 الضمانع  اشكال

وفيما يتصأأأأل بمراجعتنا للبيانات المالية، فسن مسأأأأ وليتنا تتمثل فر قراءة المعلومات األخر ، والنظر  
اثنأاء القيأام بأملأك، فيمأا دما كأانأت المعلومأات األخر  تتعأارض جولريأا مع البيأانأات المأاليأة او المعلومأات التر 

ع فسما اسأأأأتنتجنا، بناء علإ العمل المي اسأأأأتقينالا من مراجعة الحسأأأأابات او تشأأأأوبها فيما يبدو اخطاء جولرية
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قمنأا بأه، ان لنأاك خطأل جولريأا فر المعلومأات األخر ، وجأب علينأا ان نبلغ عن ملأكع وليس لأدينأا مأا نفيأد بأه 
 فر لما الصددع

 
 مسةوليات اإلدارة والمكلَّفين باإلشراف فيما يتعلق بالبيانات المالية   

اد البيأانأات المأاليأة وعرضأأأأأأأأأأأأأأهأا بن الأة وفق المعأايير  تتحمأل ددارة الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق المسأأأأأأأأأأأأأأ وليأة عن دعأد 
المحاسأبية الدولية للقطاع العام، كما تتحمل المسأ ولية عن الرقابة الداخلية حسأبما تراو اإلدارة ضأروريا إلتاحة 

 دعداد بيانات مالية خالية من األخطاء الجولرية، سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطلع 

عنأد دعأداد البيأانأات المأاليأة، المسأأأأأأأأأأأأأأ وليأة عن تقييم قأدرة الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق وتتحمأل ددارة الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق،  
االسأأأأتمرار كم سأأأأسأأأأة عاملة، والكشأأأأ ، حسأأأأب االقتضأأأأاء، عن المسأأأأائل المتعلقة باسأأأأتمرارية األعمال،  علإ

واسأأأتخدام المحاسأأأبة علإ اسأأأاس اسأأأتمرارية األعمال ما لم تعت م اإلدارة تصأأأفية الصأأأندوق او وق  عملياته، 
 جد لديها بديل واقعر سو  القيام بملكع  ما لم يو  او

 ويتحمل األفراد المكلفون باإلشرا  المس ولية عن مراقبة عملية دعداد التقارير المالية للصندوقع 
 

 مسةوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة البيانات المالية   

من األخطأاء الجولريأة،   تتمثأل الأدافنأا فر التألكأد بأدرجأة معقولأة من ان البيأانأات المأاليأة ككأل خأاليأة 
صأأأأأأدار تقرير لمراجعر الحسأأأأأأابات يتضأأأأأأمن رايناع والتلكد بدرجة معقولة  سأأأأأأواء اكانت نتيجة خش ام خطل، وات
يعنر وجود مسأأأأأأأأتو  عال من التلكد، لكنه ال يضأأأأأأأأمن ان المراجعة التر تاجر  وفقا للمعايير الدولية لمراجعة 

ا األخطاء فر البيانات المالية فيمكن ان تنشأل عن خش الحسأابات سأتكشأ  دائما خطل جولريا عند وجودوع ام
او خطأأأل وتاعتبر جولريأأأة دما كأأأان من المتوقع علإ نحو معقول ان ت ثر، منفردة او مجتمعأأأة، فر القرارات 

 االقتصادية التر يتخملا المستخدمون علإ اساس لمو البيانات الماليةع  

لمراجعة الحسأأأأأأأأأأأابات، نمارس حسأأأأأأأأأأأن التقدير   وفر دطار مراجعة الحسأأأأأأأأأأأابات وفق المعايير الدولية 
 المهنر ونتبع منهجا يقوم علإ الشك المهنر طوال عملية المراجعةع ونقوم ايضا بما يلر: 

تحأديد وتقييم مخأاطر ورود اخطأاء جولرية فر البيأانات المأاليأة، سأأأأأأأأأأأأأأواء بسأأأأأأأأأأأأأأبأب الغش او الخطأل،  • 
المخاطر، واسأأأأأأأتقاء ادلة من مراجعة الحسأأأأأأأابات تكون ووضأأأأأأأع وتنفيم دجراءات مراجعة تراعر تلك 

كأافيأة ومالئمأة لنبنر عليهأا راينأاع ومخأاطر عأدم الكشأأأأأأأأأأأأأأ  عن خطأل جولري نأاجم عن الغش تفوق 
مخأأاطر عأأدم الكشأأأأأأأأأأأأأأ  عن خطأأل جولري نأأاجم عن الخطأأل، ألن الغش قأأد ينطوي علإ التواط  

 او تجاو  ضوابط الرقابة الداخليةع الت وير او اإلسقاط المتعمد او العرض الكامب للبيانات  او

التوصأأأأأأأأأأأأأأل دلإ فهم للرقابة الداخلية مي صأأأأأأأأأأأأأألة بمراجعة الحسأأأأأأأأأأأأأأابات من اجل وضأأأأأأأأأأأأأأع دجراءات  • 
الحسأابات تكون مناسأبة فر الظرو  القائمة، وال تكون لغرض دبداء راي فر فعالية الرقابة  لمراجعة

 الداخلية للصندوقع

ية المت بعة ومد  معقولية التقديرات المحاسأأأبية واإلفصأأأاحات تقييم مد  مالءمة السأأأياسأأأات المحاسأأأب  • 
 مات الصلة الصادرة عن اإلدارةع

البت  فر مد  مالءمة اسأأأتخدام اإلدارة ألسأأأاس اسأأأتمرارية األعمال فر المحاسأأأبة، وفر ما دما كان  • 
 لناك، اسأأأأأأأأأأتنادا دلإ األدلة التر اسأأأأأأأأأأتاقيت من مراجعة الحسأأأأأأأأأأابات، عدم يقين جولري مي صأأأأأأأأأألة
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باألحداث او الظرو  التر قد تول د شأأأأأأأكوكا كبيرة فر قدرة الصأأأأأأأندوق علإ االسأأأأأأأتمرار كم سأأأأأأأسأأأأأأأة 
عاملةع فسما خلصأأأأأأأأأأأنا دلإ وجود عدم يقين جولري، وجب علينا اسأأأأأأأأأأأترعاء االلتمام فر تقريرنا عن 
مراجعة الحسأأأأأابات دلإ اإلفصأأأأأاحات المتصأأأأألة بملك فر البيانات المالية، او تعديل راينا، دما كانت 
لمو اإلفصأأأأأاحات خير كافيةع وتقوم اسأأأأأتنتاجاتنا علإ األدلة المسأأأأأتقاة من مراجعة الحسأأأأأابات حتإ 
تاريخ تقريرنا عن مراجعة الحسأأأأأأأاباتع بيد انه من الممكن ان تافضأأأأأأأر احداث او ظرو  مقبلة دلإ 

 توق  الصندوق عن االستمرار كم سسة عاملةع

ومضأأأأأأأأمونها، بما فر ملك اإلفصأأأأأأأأاحات، وما دما كانت  تقييم العرض العام للبيانات المالية وليكلها • 
 البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تحقق تقديم عرض ن يهع 

ونتواصأأأأأأل مع المكلافين باإلشأأأأأأرا  فيما يتعلق بجملة امور منها النطاق المقرر لمراجعة الحسأأأأأأابات  
اوجأأه قصأأأأأأأأأأأأأأور لأأامأأة فر الرقأأابأأة الأأداخليأأة نق  عليهأأا اثنأأاء وتوقيتهأأا ونتأأائجهأأا الهأأامأأة، بمأأا فر ملأأك ايأأة 

 للحساباتع مراجعتنا
 

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى   

نر  ان معامالت الصأأندوق التر اط لعنا عليها او قمنا بتدقيقها فر دطار مراجعتنا للحسأأابات تتفق،  
 لقواعد المالية لألمم المتحدة ومع السند التشريعرع  من جميع النواحر الهامة، مع النظام المالر وا

ووفقا للمادة السأأأأأابعة من النظام المالر والقواعد المالية لألمم المتحدة، اصأأأأأدرنا ايضأأأأأا تقريرا مطوال  
 عن مراجعتنا لحسابات الصندوقع

 
 شيلركاي  )توقيع(

 رئيس ديوان المحاسبة االتحادي األلمانر
  رئيس مجلس مراجعر الحسابات 

 برموديز خورخر  )توقيع(
 المراقب المالر العام فر جمهورية شيلر
  )كبير مراجعر الحسابات(

 ِمهريشي راجي   )توقيع(
  المراقب المالر والمراجع العام للحسابات فر الهند

 2020تمو /يوليه  21
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 الفصل الثاني 
 التقرير المطول لمجلس مراجعي الحسابات   

  

 موج  
األمم المتحدة للسأأأأأأكان بدور قيادي فر منظومة األمم المتحدة فر مجال تع ي  يضأأأأأأطلع صأأأأأأندوق  

البرامج السأأأأأأكانيةع والصأأأأأأندوق مكل  ببناء المعار  والقدرات الال مة لتلبية االحتياجات فر مجالر التخطيط 
مكاء الوعر العام بالمشأأأأأاكل السأأأأأكانية فر البلدان المتقدمة النمو وا لبلدان النامية السأأأأأكانر وتنظيم األسأأأأأرةا وات

علإ حد سأأواءا وطرا اسأأتراتيجيات يمكن اتباعها فر التعامل مع المشأأاكل السأأكانية باألشأأكال والوسأأائل التر 
 تفر باحتياجات كل بلد علإ اكمل وجهع

، عاقد م تمر قمة نيروبر بمناسأأأأأأأأبة المكر  السأأأأأأأأنوية الخامسأأأأأأأأة 2019وفر تشأأأأأأأأرين الثانر/نوفمبر  
للسأكان والتنميةع وكان م تمر القمة اول اجتماع عالمر كبير يبشأر بعقد العمل من والعشأرين للم تمر الدولر 

 اجل تحقيق الدا  التنمية المستدامةع

، شأأأأملت مراجعة حسأأأأابات 2020وكانون الثانر/يناير   2019وفر الفترة بين تشأأأأرين األول/اكتوبر  
مقر الصأأأأأأأأأأأندوق فر نيويورك وفرع الصأأأأأأأأأأأندوق التر اجرالا مجلس مراجعر الحسأأأأأأأأأأأابات  يارات ميدانية دلإ 

خأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتريأات التأابع للصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق فر كوبنهأاخن، و يأارات دلإ المكأاتأب القطريأة فر دثيوبيأا ومو امبيق 
 وميانمارع  

، اجر  المجلس، بسبب جائحة مرض فيروس كورونا، مراجعة 2020نيسان/ابريل  27واعتبارا من  
 لبيانات المالية، عن بعدعالحسابات، بما فر ملك المراجعة النهائية ل

 
 نطاق التقرير  

يغطر لما التقرير مسأأأأأأأائل ير  المجلس انه ينبغر توجيه انتباو الجمعية العامة دليها، وقد نوقشأأأأأأأت  
 تلك المسائل مع ددارة الصندوق التر اادرجت ررا لا فر لما التقرير علإ النحو المناسبع

لتمكين المجلس من تكوين راي بشأأأألن ما دما كانت البيانات وقد ااجريت مراجعة الحسأأأأابات اسأأأأاسأأأأا  
 كأأانون األول/ 31المأأاليأأة تعرض بأألمأأانأأة، من جميع الجوانأأب الجولريأأة، المرك  المأأالر للصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق فر 

واداءو المالر وتدفقاته النقدية للسأنة المنتهية فر ملك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسأبية الدولية   2019 ديسأمبر
جراءات الرقابة الداخلية وفحصأأأا للقطاع ال عامع وتضأأأمنت مراجعة الحسأأأابات اسأأأتعراضأأأا عاما للناظم المالية وات

اختباريا للسأأأأجالت المحاسأأأأبية وخيرلا من المسأأأأتندات الداعمة، بالقدر المي اعتبرو المجلس ضأأأأروريا لتكوين  
 راي بشلن البيانات الماليةع

من النظام المالر لألمم المتحدة،  5-7لبند واسأأأتعرض المجلس ايضأأأا عمليات الصأأأندوق بموجب ا 
جراءات الرقابة  المي يتيح للمجلس تقديم مالحظاته بشأأأأأأأأأأألن كفاءة اإلجراءات المالية، والنظام المحاسأأأأأأأأأأأبر، وات
المالية الداخلية، وبوجه عام بشأأأأألن ددارة العمليات وتنظيمهاع ويتضأأأأأمن التقرير ايضأأأأأا تعليقات مقتضأأأأأبة عن 

 سابقةع حالة تنفيم التوصيات ال
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 ريي مراجعي الحسابات   

ابد  المجلس رايا خير مشأأأأأأفوع بتحفظات بشأأأأأألن البيانات المالية للصأأأأأأندوق للفترة المسأأأأأأتعرضأأأأأأة،  
 علإ النحو المبين فر الفصل األولع وملك
 

 االستنتاج العام   

المالية السأليمة، بوضأع مالر جي د من خالل ممارسأات اإلدارة    2019اخلق الصأندوق حسأاباته لعام  
جراءات الرقابة المصممة إلبقاء مصروفاته ضمن الموارد المالية المتاحةع  بما فر ملك العمليات وات

ولم يجأأد المجلس اي اوجأأه قصأأأأأأأأأأأأأأور تأأامكر فر مجأأال اإلدارة المأأاليأأة والعمليأأاتع خير ان المجلس  
دارة المخ ون دارة البرامج، والنهج المنسأأأأأق الحظ وجود متسأأأأأع للتحسأأأأأين فر مجاالت ددارة المشأأأأأتريات، وات ، وات

طار الرقابة الداخليةع دارة السفر، وات  للتحويالت النقدية، وات
 

 االستنتاجات الرئيسية   

حدد المجلس عددا من المسائل المتصلة بتع ي  فعالية عمليات الصندوقع ويسلط المجلس الضوء،  
 بوجه خاص، علإ االستنتاجات الرئيسية التالية:

 
 ددارة انشطة الشراء )ا( 

اكتشأأ  المجلس ان نظام اطلس، ولو النظام المرك ي لتخطيط الموارد فر الصأأندوق، ينطوي علإ  
مواطن ضأأأأأأأأأأأأأع  تعوق عملية الشأأأأأأأأأأأأأراء واالمتثال لألنظمة الداخليةا ومن جملة ملك ان العتبات المحددة فر 

ام خير قأادر علإ توليأد طلبأات شأأأأأأأأأأأأأأراء لم تحأدد علإ انهأا بأارامترات فر النظأام، وان النظأ   اءدجراءات الشأأأأأأأأأأأأأأر 
بصأأأورة رلية، وان لمو الطلبات خير مرتبطة بمكتب قطري محددع وفيما يتعلق بالشأأأراء لحسأأأاب طر  ثالث، 
وجد المجلس ان فرع خدمات المشأأأأتريات يمكنه ان يانشأأأأا طلب شأأأأراء فر النظام نيابة عن طر  ثالث دون 

تحقق من ان الطر  الثالث قد دفع مقدما المبلغ اإلجمالر ضأأأأأأأأأأأأأأوابط وقائية، سأأأأأأأأأأأأأأواء كانت يدوية او رلية، لل
 لالقتناءع

وعالوة علإ ملأأك، وفيمأأا يتعلق بقأأابليأأة تتبع كأأل عمليأأة شأأأأأأأأأأأأأأراء، الحظ المجلس ان نظأأام اطلس  
يربط امر الشأأأأأأأأراء تلقائيا باالتفاق الطويل األجل مي الصأأأأأأأألةع واكتشأأأأأأأأ  المجلس ايضأأأأأأأأا ان فرع خدمات  ال

اول بيانات برنامج دكسأأأل كلداة للرصأأأد لدعم جهات التنسأأأيق المعنية بالمشأأأتريات فر المشأأأتريات يسأأأتخدم جد
 اداء مهامهاع وتوجد جداول البيانات فر عدة دصدارات ونسخ، وال تنظم مرك ياع

واخيرا، لوحظ ان نظام اطلس يفتقر دلإ الخصأأأأأأأأأأأأائص الوظيفية التر تتيح الرصأأأأأأأأأأأأد الوقائر لعملية  
 عالشراء من حيث المعامالت

 
 الموافقة علإ النفقات من فترات سابقة )ب( 

الحظ المجلس، لد  اسأأأأأأأأتعراض ددارة البرامج فر المكاتب القطرية فر دثيوبيا ومو امبيق وميانمار،  
ان المكاتب القطرية وافقت، من خالل اسأأأأأأتمارات اإلمن بالصأأأأأأر  وشأأأأأأهادة اإلنفاق، علإ النفقات من فترات 
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من الفواتير المدفوعة سأأأأأأابقة لتاريخ التوقيع علإ خطط العمل مات الصأأأأأألةع وباإلضأأأأأأافة دلإ ملك، فسن عددا 
 باسم الشركاء المنفمين كانت مطابقة لألعوام التر سبقت توقيع االتفاق بين الصندوق والشريك المنفمع

ن لم يكن من المقرر القيام بلي انشأأطة   وباإلضأأافة دلإ ملك، اامن بالنفقات المقدمة والمبل غ عنها، وات
 خالل الفترة المشمولة بخطة العملع

 
 عدم تحديث اداة تتبع الشحنات )ج( 

خالل عمليأأة مراجعأأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات، الحظ المجلس ان المكتبين القطريين فر مو امبيق وميأأانمأأار  
يحدثا اداة تتبع الشأأأحنات فر وحدة المشأأأتريات فر نظام اطلس فيما يتعلق بتسأأأليم اإلمدادات دلإ الشأأأركاء  لم

لشأحنات بهمو الطريقة يمكن ان ي دي دلإ تسأجيل النفقات المنفمينع وير  المجلس ان عدم تحديث اداة تتبع ا
والمخ ونأأات فر الفترة خير الصأأأأأأأأأأأأأأحيحأأة فر البيأأان المأأالر، ممأأا ي ثر علإ عمليأأة اتخأأام القرارات اإلداريأأةع 
وباإلضأأأأأأأافة دلإ ملك، الحظ المجلس عدم وجود وثائق داعمة فر اداة تتبع الشأأأأأأأحنات، ومن ملك عدم وجود 

فتيش المادي، وعدم وجود سأأندات شأأحن او سأأندات شأأحن جوي، وعدم تقديم اسأأتمارات ادلة علإ عمليات الت 
 االستالم والتفتيشع

 
 التوصيات الرئيسية   

 فيما يتعلق باالستنتاجات الواردة اعالو، يوصر المجلس بلن يقوم الصندوق بما يلر: 
 

 ددارة انشطة الشراء )ا( 
يجل كفالة قيام جميع وحدات األعمال التابعة للصاندوق تحساين الواوابط الوقائيةم من  ‘1’ 

بعمليات الشااااااراء وفقا للعتبات المحددة في إجراءات الشااااااراء يمن منظور طريقة طل  
دارة العقود باسااااتخدام  تقديم العروض وساااالطة جراء طل  تقديم العروض واء الشااااراءإم واء

 يدوات تستند إلى التخطيط المركزي للموارد؛

سااااايق بين فرا خدمات المشاااااتريات وكل مساااااتخدم لعملية الشاااااراءم من يجل كفالة التن ‘2’ 
إطالا فريق التحليالت في مجاال األعماال التاابع للفرا على احتيااجاات المساااااااااتخادمينم 
سااعيا إلى تحقيق فدف رئيسااي يتمثل في ووااع يدوات وتقارير موحدة ومفيدة وحساانة 

 التوقيت للرصد تكون متاحة للمستخدمين؛
 

 فقة علإ النفقات من فترات سابقةالموا )ب( 
اإلقرارم بالتنساااااااايق مع مكاتب  القطريةم على النحو الصااااااااحيي بالنفقات التي يتكبدفا  ‘3’ 

الشااااركاء المنفذونم وذلف لتفادي النفقات التي ال تسااااتوفي الشااااروط يو ةير المتوائمة 
 االتفاقات الموقعة بين األطراف؛ يومع خطة العمل 

القدرات وتوفير التدري  لموظفي المكات  القطريةم بالتنسااااايق مع المقرم من يجل بناء   ‘4’ 
 ومان احترام معايير قبول النفقاتم وفقا للسياسات واألنظمة المعمول بها؛
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 عدم تحديث اداة تتبع الشحنات )ج( 
بالتنسايق تحديث المعامالت المتعلقة بالمخزونات في الوقت المناسا  وتساجيلها بدقةم   ‘5’ 

مع مكتبيا  القطريين في موزامبيق ومياانماارم وذلاف لتجنا  عادم دقاة اإلبالي الماالي من 
 يجل اتخاذ القرارات اإلدارية؛

تنفيذ جميع اإلجراءات المقررة في الساااياساااة العامة واإلجراءات المتعلقة بإدارة إمدادات  ‘6’ 
ن في إثيوبيا وموزامبيقم البرامج في الوقت المناسااااااا م بالتنسااااااايق مع مكتبي  القطريي

المواظباة على تحادياث تادفق العمليااتم ومع إدراج الوثاائق ذات الصااااااااالاة في يداة  مع
 الشحنات؛ تتبع
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  حقائق رئيسية
مي انية الصأأأندوق ألخراض التنمية واإلدارة، وتنسأأأيق األنشأأأطة اإلنمائية   مليون دوالر 402,21

 األخراض الخاصةلألمم المتحدة، واألنشطة مات 
 اإليرادات المبلغ عنها   ماليين دوالر 1 409,20
 مجموع المصروفات مليون دوالر 1 130,20

 عدد البلدان التر يخدمها الصندوق 155
 عدد الشركاء المنفمين العاملين مع الصندوق 1 462
 عدد موظفر الصندوق المحليين 2 172
 الدوليينعدد موظفر الصندوق  763

إلنجأأأا    2019دجمأأأالر المبلغ الأأأمي انفقأأأه الوكالء المنفأأأمون فر عأأأام  مليون دوالر 354,61
 انشطة برنامجية نيابة عن الصندوق

 2019المصروفات المباشرة للصندوق فر عام  مليون دوالر 775,60
  

 الوالية والنطاق والمنهجية - يلف 
بمراجعة البيانات المالية للصأندوق واسأتعرض انشأطته للسأنة المنتهية قام مجلس مراجعر الحسأابات   - 1

ع 1946( الصأأأأأأأأأأأأأأادر فر عأام 1-)د 74، وفقأا لقرار الجمعيأة العأامأة 2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31فر 
وااجريت مراجعة الحسأأأأأأأأأابات وفقا للنظام المالر والقواعد المالية لألمم المتحدة، ووفقا للمعايير الدولية لمراجعة 

لحساباتع وتقتضر تلك المعايير ان يتقيد المجلس بالمتطلبات األخالقية وان يخطط لعملية المراجعة وينفملا  ا
 من اجل التلكد بدرجة معقولة من خلو البيانات المالية من األخطاء الجولريةع

انات وقد ااجريت مراجعة الحسأأأأابات اسأأأأاسأأأأا لتمكين المجلس من تكوين راي بشأأأألن ما دما كانت البي  - 2
واداءو المالر وتدفقاته   2019كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر  31المالية َتعرض بلمانة المرك  المالر للصأأأأأأأأندوق فر 

النقدية للسأنة المنتهية فر ملك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسأبية الدولية للقطاع العامع وفر لما اإلطار، اجري 
يانات المالية قد تم تكب دلا لألخراض التر وافقت عليها  تقييم لتحديد ما دما كانت المصأأروفات المسأأجلة فر الب 

جلت بشأأأأأأكل صأأأأأأحيح وفقا للنظام المالر  نفت وسأأأأأأا ليئة اإلدارة، وما دما كانت اإليرادات والمصأأأأأأروفات قد صأأأأأأا
 والقواعد المالية للصندوقع

جراءات الرقابة الداخلية وف - 3 حصأأأأأأأا وتضأأأأأأأمنت مراجعة الحسأأأأأأأابات اسأأأأأأأتعراضأأأأأأأا عاما للناظم المالية وات
اختباريا للسأأأأأجالت المحاسأأأأأبية وخيرلا من المسأأأأأتندات الداعمة، بالقدر المي اعتبرو المجلس ضأأأأأروريا لتكوين  

 راي بشلن البيانات الماليةع

من النظام المالر والقواعد المالية  5-7واسأأأتعرض المجلس ايضأأأا عمليات الصأأأندوق بموجب البند  - 4
حظأاتأه بشأأأأأأأأأأأأأألن كفأاءة اإلجراءات المأاليأة، والنظأام المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبر، لألمم المتحأدة، الأمي يتيح للمجلس دبأداء مال

 والضوابط المالية الداخلية، وبوجه عام بشلن ددارة عمليات الصندوق وتنظيمهاع
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ويشأأأأأأأأمل لما التقرير مسأأأأأأأأائل ير  المجلس انه ينبغر توجيه انتباو الجمعية العامة دليهاع ونوقشأأأأأأأأت  - 5
 لصندوق التر عارضت ررا لا علإ النحو المناسب فر لما التقريرعمالحظات المجلس واستنتاجاته مع ددارة ا

 
 االستنتاجات والتوصيات - باء 

 متابعة التوصيات السابقة - 1 

 توصأأأأأأأأأية متبقية من التوصأأأأأأأأأيات الصأأأأأأأأأادرة حتإ السأأأأأأأأأنة المنتهية فر 27الحظ المجلس ان لناك  - 6
توصأأأأأأأأأأأأأأيأات  5المأائأة( نافأ مت بأالكأامأل و فر  81توصأأأأأأأأأأأأأأيأة ) 22، منهأا 2018كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31
المائة( ال ت ال قيد التنفيمع وترد فر المرفق األول تفاصأأأأأأأأأأأيل حالة تنفيم التوصأأأأأأأأأأأيات من السأأأأأأأأأأأنوات  فر 19)

السأأأأأأابقةع ويواصأأأأأأل الصأأأأأأندوق العمل علإ تنفيم التوصأأأأأأيات التر لم تنفم بعد، وتع ي  السأأأأأأياسأأأأأأات ووضأأأأأأع 
 االستراتيجيات، من اجل تع ي  عملياتهع

 
 من الفصل الثانر 1لجدول ا

 حالة تنفيذ التوصيات

 تجاو تها األحداث لم تنفم قيد التنفيم نفمت بالكامل 
 صفر صفر 5 22 المجموع     

 صفر صفر 19 81 النسبة المئوية
 
 مجلس مراجعر الحساباتع :المصدر 
 

 استعراض مالي عام - 2 

 المرك  المالر  
فر المأأائأأة(، من  22,3مليون دوالر ) 358,14الصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق بمبلغ قأأدرو ارتفع دجمأأالر اصأأأأأأأأأأأأأأول  - 7

ع 2019 كانون األول/ديسمبر  31مليون دوالر فر    1  967,62دلإ    2018ماليين دوالر فر عام    1 609,48
ونجمت ال يادة اسأاسأا عن  يادة المسأالمات المحصألة مقابل المصأروفات المدفوعةع وارتفع دجمالر الخصأوم 

دلإ  2018مليون دوالر فر عأأأأأأام  529,16فر المأأأأأأائأأأأأأة(، من  1,1ماليين دوالر ) 5,61بمبلغ قأأأأأأدرو 
ع وتع   ال يادة فر الخصأأوم اسأأاسأأا دلإ  يادة فر الحسأأابات المسأأتحقة 2019مليون دوالر فر عام  534,77

مليون  1 432,9فر المائة دلإ  32,6الدفع والمسأأأأأأتحقاتع و ادت االحتياطيات وارصأأأأأأدة الصأأأأأأناديق بنسأأأأأأبة 
 (ع2018مليون دوالر فر عام  1 080,3)مقابل  2019كانون األول/ديسمبر  31والر فر د
 

 النتائج التشغيلية  
ماليين دوالر  1 409,2، ابلغ الصأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأدوق عن ديرادات دجمأأأأأأاليأأأأأأة قأأأأأأدرلأأأأأأا 2019فر عأأأأأأام  - 8

 مليون دوالر 1 130,2( ومصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات دجمأأاليأأة قأأدرلأأا 2018مليون دوالر فر عأأام  1 290,32 )مقأأابأأل
مليون دوالر )مقابل فائض   279(، ولو ما يمثل فائضأا قدرو  2018مليون دوالر فر عام  1 086,02 )مقابل
(، كما لو مبين فر الشأكل األول من الفصأل الثانرع ولما الفائض 2018ماليين دوالر فر عام   204,3قدرو  

ويل من التحويالت بين  ، ويع   ملك اسأأأأأأأاسأأأأأأأا دلإ  يادة التمناجم عن ال يادة فر المسأأأأأأأالمات المخصأأأأأأأصأأأأأأأة
 وكاالت األمم المتحدة والمسالمات المقدمة دلإ الصناديق االستئمانية المواضيعيةع
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 824,26مليون دوالر )مقابل  930,28ومن دجمالر اإليرادات، بلغت المسأأأأأأأأالمات المخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة   - 9
مليون    378,8مليون دوالر )مقابل   373,46(، والمسأأأأأالمات خير المخصأأأأأصأأأأأة  2018دوالر فر عام  مليون

مليون دوالر  87,26ماليين دوالر )مقابل  105,46( وبلغت مصأادر اإليرادات األخر  2018دوالر فر عام 
 118,88(، كما لو مبين فر الشأأأأأكل الثانر من الفصأأأأأل الثانرع و اد مجموع اإليرادات بمبلغ 2018فر عام 

فر المأأأأائأأأأة( فر  12,86ين دوالر )مالي  106,02فر المأأأأائأأأأة(، نتيجأأأأة  يأأأأادة قأأأأدرلأأأأا  9,21مليون دوالر )
، وتع   لأمو ال يأادة دلإ التمويأل من التحويالت بين وكأاالت األمم المتحأدة المسأأأأأأأأأأأأأأالمأات المخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأة

والمسأأالمات المقدمة دلإ الصأأناديق االسأأتئمانية المواضأأيعيةع وانخفضأأت المسأأالمات خير المخصأأصأأة بمبلغ  
سأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأا دلإ ارتفاع قيمة دوالر الواليات المتحدة مقابل فر المائة(، ويرجع ملك ا  1,41ماليين دوالر ) 5,34

عمالت المسأأأالمات الرئيسأأأية للصأأأندوقع وقابلت لما االنخفاض ج ئيا  يادة المسأأأالمات من جهتين مانحتين  
رئيسأأأأأأأأأأأأأأيتينع ويمثأل ملأك اسأأأأأأأأأأأأأأتمرارا لالتجأاو الأمي لوحظ فر اربع من السأأأأأأأأأأأأأأنوات الخمس األخيرة فيمأا يتعلق 

 ، حيث تقل كل سنة عما كانت عليه فر السنة السابقةعبالمسالمات خير المخصصة
 

 الشكل األول من الفصل الثانر
 2018و  2019اإليرادات والمصروفات والفائض لدى صندوق األمم المتحدة للسكان في عامي 

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ع2019البيانات المالية للصندوق لعام  :المصدر 
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 الشكل الثانر من الفصل الثانر
 2019إيرادات صندوق األمم المتحدة للسكانم عام 

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ع2019البيانات المالية للصندوق لعام  :المصدر 
 

 تحليل النسب  
الثانر( ان لد  الصأأندوق اصأأوال من الفصأأل   2ي كد تحليل النسأأب المالية الرئيسأأية )انظر الجدول   - 10

متداولة كافية للوفاء بالت اماته القصأأأأيرة األجل بلصأأأأوله السأأأأائلةع وبالمثل، تظهر جميع النسأأأأب المرك  المالر 
مليون دوالر فيما يتعلق  271,2بسأأأأأأأأأبب  يادة قدرلا  6,4دلإ  5,3السأأأأأأأأأليم، حيث  ادت النسأأأأأأأأأبة الحالية من 

مارات الجاريةع ونتجت لمو ال يادة اسأأأاسأأأا عن  يادة المسأأأالمات المحصأأألة بالنقدية ومكافئات النقدية واالسأأأتث 
 مقابل المصروفات المدفوعةع

 
  

930.28 (66%)

373.47 (27%)

105.46 (7%)

المسالمات المخصصة

المسالمات خير المخصصة

اإليرادات األخر 
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 من الفصل الثانر 2الجدول 
 تحليل النس 

 2018األول/ديسمبر  كانون 31 2019األول/ديسمبر  كانون 31 بيان النسبة
   )ا(نسبة التداول   

 5,3 6,4 المتداولةاألصول المتداولة: الخصوم 
 3,0 3,7 )ب(مجموع األصول: مجموع الخصوم

   )ج(نسبة النقدية
 3,7 4,7 النقدية + االستثمارات المتداولة: الخصوم المتداولة

   )د(نسبة السيولة السريعة
النقدية + االسأأأأأأتثمارات المتداولة + المسأأأأأأالمات المسأأأأأأتحقة 

 4,8 5,8 المتداولةالقبض المتداولة: الخصوم 
 
 ع2019كانون األول/ديسمبر  31تحليل المجلس لبيانات الصندوق المالية عن الفترة المنتهية فر  المصدر: 

 ارتفاع النسبة يشير دلإ قدرة الكيان علإ سداد خصومه القصيرة األجلع )ا( 
 ارتفاع النسبة م شر جيد علإ المالءة الماليةع )ب( 
ر علإ ما فر حو ة الكيان من سأأأأأأيولة، ولر ناتج قياس حجم النقدية او مكافئات النقدية او األموال نسأأأأأأبة النقدية م شأأأأأأ  )ج( 

 المستثمرة الموجودة فر األصول المتداولة لتغطية الخصوم المتداولةع
المقدمة من صأأأندوق  نسأأأبة السأأأيولة السأأأريعة لر نسأأأبة اكثر تحفظا من نسأأأبة التداول ألنها ال تشأأأمل المخ ون والسأأأل    )د( 

التشأأأغيل واألصأأأول المتداولة األخر  التر يصأأأعب بدرجة اكبر تحويلها دلإ نقديةع ويدل ارتفاع النسأأأبة علإ ان المرك  
 الحالر يتسم بمستو  اعلإ من السيولةع

 
 إدارة المشتريات - 3 

 ددارة انشطة الشراء  
الرائدة فر منظومة األمم المتحدة فر مجال شأأأأراء سأأأألع صأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأكان لو الوكالة  - 11

الصأأأأحة اإلنجابيةع وتسأأأأتند المشأأأأتريات فر الصأأأأندوق دلإ مبادف رئيسأأأأية متلصأأأألة فر النظام المالر والقواعد 
المالية للصأأأندوق، وتقوم علإ اعتبارات اخالقية، ومبدا اعلإ جودة بلفضأأأل سأأأعر، والت ام اإلنصأأأا  والن الة 

يق المنافسأأأة الدولية الفعلية، ومراعاة مصأأألحة الصأأأندوقع ويضأأأطلع موظفو المكاتب القطرية والشأأأفافية، وتحق
، اضأأأأأطلع فرع خدمات المشأأأأأتريات 2019المقر بالمشأأأأأتريات للمشأأأأأاريع التر يمولها الصأأأأأندوقع وفر عام  او
ارجية، مثل فر المائة من دجمالر المشأأأأأأترياتع وتقع مسأأأأأأ ولية الشأأأأأأراء نيابة عن الكيانات الخ  68نسأأأأأأبته  بما

 كيانات األمم المتحدة األخر  والحكومات والمنظمات خير الحكومية، علإ عاتق الفرع وحدوع

ويتعين علإ موظفر الصأأأأأأندوق دجراء عمليات الشأأأأأأراء مع التقيد الكامل بمتطلبات دطار الضأأأأأأوابط  - 12
لو النظام المرك ي الداخلية للصأأأأأأندوقع وفر لما السأأأأأأياق، يسأأأأأأتخدم فرع خدمات المشأأأأأأتريات نظام اطلس، و 

لتخطيط الموارد فر الصأأأندوق، لالضأأأطالع بمهامه العالمية فر مجال رصأأأد المشأأأترياتع والحظ المجلس ان 
العتبأات المختلفأة المحأددة لكأل طريقأة من طرق طلأب تقأديم العروض لم تحأدد علإ انهأا بأارامترات فر نظأام 
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ق العتبأة المحأددة لطرق طلأب تقأديم عروض  ع وتنطوي لأمو الحأالأة علإ خطر بأدء عمليأة شأأأأأأأأأأأأأأراء فو ( 1) اطلس
 معينة، وعدم دمكانية تطبيق الضوابط الموضوعة لتلك الطرقع

وعالوة علإ ملك، عندما يصأأأأدر منسأأأأق المشأأأأتريات امر شأأأأراء، ال يقوم نظام اطلس تلقائيا بسنشأأأأاء  - 13
ة علإ خطر من حيث طلب شأأأأأأأأراء، وال ترتبط طلبات الشأأأأأأأأراء بالمكتب القطري لكل منهاع وتنطوي لمو الحال

 دمكانية تتبع كل عملية من عمليات الشراءع

وباإلضأافة دلإ ملك، تحقق المجلس من ان نظام اطلس ال يربط امر الشأراء تلقائيا باالتفاق الطويل  - 14
األجل مي الصأأأأأأأأأأأألةع وفر الوقت الرالن، يمكن لكل مسأأأأأأأأأأأأتخدم من مسأأأأأأأأأأأأتخدمر نظام اطلس ان يدخل يدويا 

بكل عملية من عمليات الشأأأأأأأأأأأراءع ويشأأأأأأأأأأأكل لما اإلجراء عائقا امام وضأأأأأأأأأأأع البارامترات  تعليقات عامة متعلقة
جراء التحليل والمتابعة والرصأأأأأد لالتفاق الطويل األجل،  للبيانات بحيث يمكن اسأأأأأتخدامها إلصأأأأأدار التقارير وات

 حيث يتم ددخال المعلومات حسب تقدير كل مستخدمع 

يجب، وفقا إلجراءات الشأأأأأراء التر وضأأأأأعها الصأأأأأندوق،  وفر حاالت الشأأأأأراء لحسأأأأأاب طر  ثالث، - 15
، ما لم يكن الطر  الثالث ( 2) اسأتالم األموال فر الحسأاب المصأرفر للصأندوق قبل الشأروع فر انشأطة الشأراء

كيانا من كيانات األمم المتحدةع ومع ملك، تحقق المجلس من ان فرع خدمات المشأأأأأأأأأتريات يمكنه ان يانشأأأأأأأأأا 
طلس دون ضأأأأأوابط وقائية للتحقق من ان الطر  الثالث المعنر قد دفع مقدما المبلغ طلبات شأأأأأراء فر نظام ا

 الال م لالقتناءع

وعالوة علإ ملك، لوحظ ان الفرع يسأأأأأتخدم جداول بيانات برنامج دكسأأأأأل كلداة للرصأأأأأد لدعم جهات  - 16
لشأأأأأأأأأراء والطلبات التنسأأأأأأأأأيق المعنية بالمشأأأأأأأأأتريات فر اداء مهامهاع وتتضأأأأأأأأأمن جداول البيانات رصأأأأأأأأأد اوامر ا

الصأأأألة، واوامر الشأأأأراء مع التاريخ فر نظام تتبع اوامر الشأأأأراء، واداة المسأأأأاعدة فر الموافقة علإ اوامر  مات
 الشراء، والتحقق المخصص، من بين امور اخر ع

ويتم الحصأأأأأأأأأأأأأأول علإ البيأأانأأات يوميأأا عن طريق اسأأأأأأأأأأأأأأتخراج المعلومأأات من قأأاعأأدة بيأأانأأات نظأأام  - 17
قاعدة بيانات الفرعع وفر وقت الحق، يتم دنشأأأأأأاء تقارير مخصأأأأأأصأأأأأأة لتقديم الدعم دلإ فرق ونقلها دلإ  اطلس

علإ سأأأأأأأبيل المثال، األوامر والطلبات والقسأأأأأأأائم  -العمل المختلفةع وتتضأأأأأأأمن التقارير حالة عمليات الشأأأأأأأراء  
البيانات، ويمكن  التر يتعين تنظيمها فر نظام اطلسع وباإلضأأأأأأافة دلإ ملك، تتيح التقارير رصأأأأأأد  -والفواتير 

للمسأتخدم ان يصأحح اوجه عدم االتسأاق المتصألة، فر جملة امور، بمدونة المكتب الميدانر المي قدم الطلب 
 واألموال المستخدمة وانواع الشحناتع

وال تسأأأأأاعد التقارير، التر تسأأأأأتخدم اسأأأأأاسأأأأأا لتيسأأأأأير الضأأأأأوابط التشأأأأأغيلية فر الفرع، علإ الكشأأأأأ ،  - 18
ليات التر تجاو ت العتبات المحددة لكل نوع من انواع الشأأأأراءا او اإلنمارات المبكرة جملة امور، عن العم فر

المتعلقأة بتواريخ االمتثأال للعقودا او التنبيهأات التلقأائيأة بشأأأأأأأأأأأأأألن التغييرات المرتبطأة بأالبأائعين، او حأالأة اوامر 
 الشراء او المستندات األخر ا او عدم وجود وثائق دل اميةع

__________ 

 ع3-6، الفرع 2019ح يران/يونيه  15، اءدجراءات الشر صندوق األمم المتحدة للسكان،  (1) 

من النظام المالر والقواعد المالية للصأأأأندوق،   3-15يرد اشأأأأتراط ان يتم الدفع مقدما عن المشأأأأتريات لحسأأأأاب اطرا  ثالثة فر المادة  (2) 
، علإ المبأادف التوجيهيأة إلجراء عمليأات الشأأأأأأأأأأأأأأراء لحسأأأأأأأأأأأأأأاب اطرا  ثأالثأة اءدجراءات الشأأأأأأأأأأأأأأر من  1-2-14التر تنص، وفقأا للفرع  

 الصندوقع فر
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مراجعة الحسأأأأابات، اكتشأأأأ  المجلس وجود عدة دصأأأأدارات ونسأأأأخ من جداول بيانات  وخالل عملية - 19
دكسأأأأأأأل، بسأأأأأأأبب التعديالت التر طلبتها افرقة عمل الفرع من احد محللر األعمالع ولوحظ انه، بالنسأأأأأأأبة لكل 
متطلأب من متطلبأات المعلومأات المقأدمأة دلإ محلأل األعمأال، تم توفير حأل يتضأأأأأأأأأأأأأأمن وحأدات مأاكرو محأددة 

دصدارا من جداول البيانات،   17عديالت علإ جداول بيانات دكسل الحاليةع وفر الواقع، اكتش  المجلس  ت  او
تحتوي علإ وحأدات مأاكرو مات وظأائ  مختلفأةع وعالوة علإ ملأك، لم تكن لنأاك ددارة لمختل  دصأأأأأأأأأأأأأأدارات 

 جداول البياناتع

يم تقرير المسأالمات خير المسأتخدم، المي وعلإ الرخم مما تقدم، يقوم فريق عمليات الفرع دوريا بتنف - 20
 يقدم معلومات مستكملة من نظام اطلسع وتقوم بقية افرقة عمل الفرع بوضع تقاريرلا عندما تر  ملك مناسباع 

ممت األدوات الممكورة اعالو للتغلب علإ اوجه الضأأأأع  المتصأأأألة برصأأأأد عمليات الشأأأأراء  - 21 وقد صأأأأا
ير او وظائ  تتيح للمسأأأأأتخدمين وضأأأأأع ضأأأأأوابط وقائية، او معلومات نظام اطلس، المي ال يتضأأأأأمن تقار  فر

 تساعد علإ الحفاظ علإ الضوابط اإلدارية والتشغيلية عند مستو  مناسبع

وباإلضأأأأأأأأافة دلإ ملك، تسأأأأأأأأجل وثائق الشأأأأأأأأراء المتصأأأأأأأألة باألنشأأأأأأأأطة الرئيسأأأأأأأأية فر ملفات دكسأأأأأأأأل  - 22
وطلبات تقديم عروض، ووثائق تعاقد مباشأأأأأأأأأأأر، واتفاقات طويلة عبارة عن دعوات لتقديم العطاءات،   )الوثائق

األجأأأل، ومأأأمكرات اتفأأأاق، وطلبأأأات عروض اسأأأأأأأأأأأأأأعأأأار(ع وفر تأأأاريخ اإلبال ، لم تكن المعلومأأأات المقأأأدمأأأة 
الملفات قد تم تحديثها، وكانت الملفات تحتوي علإ حقول فارخة، وفر بعض الحاالت، ال توجد معلومات  فر

 بعمحددة بشلن حالة كل طل

واخيرا، الحظ المجلس ان نظام اطلس يفتقر دلإ الخصأأأأأأأأأأأائص الوظيفية المتعلقة بالرصأأأأأأأأأأأد الوقائر  - 23
لعملية الشأأأأأراء من حيث المعامالتع فعلإ سأأأأأبيل المثال، كانت لناك اوامر شأأأأأراء معلقة فر النظام فر حين 

يولد مخاطر وجود خصأأأأأوم الكيان قد تلقإ المنتجات، ولو وضأأأأأع ي ثر علإ دقة المعلومات المحاسأأأأأبية و  ان
 خير مسجلةع

وير  المجلس ان اوجه الضأأأأأأأأأأأع  التر تم اكتشأأأأأأأأأأأافها من حيث اإلبال  وعدم وجود ضأأأأأأأأأأأوابط رلية  - 24
نظام اطلس لها تلثير مباشأأأأأر علإ مختل  عمليات الشأأأأأراء التر يقوم بها فرع خدمات المشأأأأأترياتع ورخم  فر

انات دكسل للحصول علإ تقارير مفيدة يستتبع عدم كفاءة ان الفرع لديه ضوابط بديلة، فسن استخدام جداول بي 
 استخدام الموارد البشريةع

وباإلضأأأافة دلإ ملك، فسن ادوات برنامج دكسأأأل التر نفملا الفرع لمعالجة مواطن الضأأأع  فر نظام  - 25
ة اطلس ال توفر معلومات كاملة وموثوقة من شأأأأأأأألنها ان تسأأأأأأأأمح للكيان باإلشأأأأأأأأرا  علإ المشأأأأأأأأتريات العالمي 

بطريقة تتسأم بالكفاءة وحسأن التوقيتع وعلإ الرخم من ان الهد  من التقارير لو دثبات حالة عمليات الشأراء 
 وتقديم تنبيهات الحقة، فسن لمو األدوات اليدوية ال تعطر اي تلكيد لهما الغرضع

مواصأألة وير  المجلس ايضأأا انه نظرا لضأأع  الضأأوابط الحالر فر نظام اطلس، ال يسأأتطيع الفرع  - 26
الرصأأأأأأأأد الوقائر ألنشأأأأأأأأطة الشأأأأأأأأراء التر يضأأأأأأأأطلع بهاع ولملك، ال يتيح النظام تحديد المعامالت خير العادية 

 الوقت المناسبع فر

وير  المجلس ايضأأا انه ينبغر للصأأندوق ان يسأأتخدم ادوات اكثر كفاءة لوضأأع تقارير موحدة يمكن   - 27
الحأالأة الرالنأة ألي عمليأة شأأأأأأأأأأأأأأراء من اجأل كفأالأة مراقبأة ألي مأدير او قأائأد فريق االطالع عليهأا والتحقق من 
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واسأأأأتعراض اي وثيقة تشأأأأكل ج ءا من عملية الشأأأأراءع وباإلضأأأأافة دلإ ملك، فسن مختل  التقارير التر ااعدت 
للتخفي  من مواطن الضأأأأأأأأأع  فر نظام اطلس ليسأأأأأأأأأت اداة فعالة لكفالة اإلدارة المثلإ لمختل  طرائق طلب 

 توضع وفقا للمعايير الدنيا لضمان الجودةعتقديم العروض، حيث لم 

ويوصااااي المجلس بأن يتخذ الصااااندوق تدابير لتحسااااين الوااااوابط الوقائيةم من يجل كفالة قيام  - 28
جميع وحدات األعمال التابعة للصاااااااااندوق بعمليات الشاااااااااراء وفقا للعتبات المحددة في إجراءات الشاااااااااراء 

دارة العقود منظور طريقاة طلا  تقاديم العروض وسااااااااالطاة الشااااااااا  مني جراء طلا  تقاديم العروض واء راءإم واء
 باستخدام يدوات تستند إلى التخطيط المركزي للموارد.

ويوصاي المجلس بأن يكفل الصاندوق التنسايق بين فرا خدمات المشاتريات وكل مساتخدم لعملية  - 29
المساتخدمينم ساعيا   الشاراءم من يجل إطالا فريق التحليالت في مجال األعمال التابع للفرا على احتياجات

إلى تحقيق فدف رئيساااااي يتمثل في وواااااع يدوات وتقارير موحدة ومفيدة وحسااااانة التوقيت للرصاااااد تكون 
 متاحة للمستخدمين.

 فرووافق الصأأأأأأأأأندوق علإ لمو التوصأأأأأأأأأياتع وابلغ الكيان المجلس بلن لمو االحتياجات قد اادرجت   - 30
الصندوق  اكدع وعالوة علإ ملك،  2021النظام المرك ي الجديد لتخطيط الموارد، المقرر دنجا و فر نهاية عام  

 د رلية اإلبال عانه سيحدد نطاق عمل فريق التحليالت فر مجال األعمال التابع للفرع، بغرض توحي 
 

 مس وليات جهة التنسيق المعنية بالمشتريات  
حدد المسأأ وليات الرئيسأأية ت ر ت ، وال2019، الصأأادر فر عام اءدجراءات الشأأر من  2-2يشأأير الفرع   - 31

لمختل  الوحدات التنظيمية للصأندوق، دلإ ان فرع خدمات المشأتريات لو المسأ ول عن دصأدار اوامر الشأراء 
المكاتب الميدانية، وعمالء الشأأأأراء من اطرا  ثالثة، ووحدات األعمال فر المقر، وكفالة االسأأأأتخدام لحسأأأأاب  

 األمثل للموارد المالية واالستفادة منها من خالل اإلدارة الفعالة لطلبات الشراء واوامر الشراء فر نظام اطلسع

توفر جهأات التنسأأأأأأأأأأأأأأيق المعنيأة ، يجأب ان تسأأأأأأأأأأأأأأ جراءاتاإلمن  2-1وعالوة علإ ملك، ووفقأا للفرع  - 32
 بالمشتريات الشروط التالية:

دجراء عمليات، رسأأأأأأأأمية وخير رسأأأأأأأأمية، لطلب تقديم العروض، نيابة عن المكتب بلكمله،  )ا( 
 وتلبية المتطلبات اإلجرائية، واالحتفاظ بسجالت كاملة لعمليات الشراءا

 ثائق المتصلة بعمليات الشراءادبقاء جميع ملفات المشتريات كاملة ومحدثة مع جميع الو  )ب( 

‘ عمليات طلب تقديم  1االحتفاظ بسأأأأأأجالت المشأأأأأأتريات لضأأأأأأمان ددارة افضأأأأأأل لما يلر: ’ )ج( 
‘ التعاضأأأأأأأأأأأأأد بشأأأأأأأأأأأأألن االتفاقات الطويلة 3‘ عقود الخدمات المهنية واالتفاقات الطويلة األجلا ’2العروضا ’

اقد المباشأأأأر دون دجراء طلبات عروض األسأأأأعار ‘ التع4األجل التر تنشأأأأئها كيانات األمم المتحدة األخر ا ’
 او جمع ثالثة عروض اسعار لكل عملية شراءا

تنسأأأأأأأأأيق عملية تقديم الوثائق المتصأأأأأأأأألة بالمشأأأأأأأأأتريات دلإ مراجعر الحسأأأأأأأأأابات الداخليين  )د( 
 والخارجيين وخيرلم من القائمين علإ استعراض العملياتا

 نظمة المتعلقة بالمشترياتعالمواظبة علإ تحديث جميع التطبيقات واأل )ه( 
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وطلب المجلس دلإ الفرع ان يقدم، ألخراض التحليل، معلومات تتصأأأأأأأأأأأأل بعمليات الشأأأأأأأأأأأأراء التالية:  - 33
 طلبات عروض األسعار، وطلبات تقديم العروض، والدعوات لتقديم العطاءاتع

عروض والأدعوات والحظ المجلس ان التقأارير المتعلقأة بطلبأات عروض األسأأأأأأأأأأأأأأعأار وطلبأات تقأديم ال - 34
لتقديم العطاءات قد اانج ت يدويا فر مل  دكسأأأأأأأأأأأأل علإ مشأأأأأأأأأأأأغل مشأأأأأأأأأأأأتركع ومن خالل التحليل المي اجراو 
المجلس، تم الكشأأأأأأأأ  عن نقاط الضأأأأأأأأع  التالية: لم تشأأأأأأأأمل البيانات البائعين المين تم االتصأأأأأأأأال بهم لطلب 

ت الحالة ”معلقة ، رخم ان طلب عرض األسأأأأأأأأأأأأأعارا وكانت الحقول الخاصأأأأأأأأأأأأأة باختيار البائعين خالية او كان 
تاريخ   عرض األسعار قد اكتمل بالفعلا ولم تتضمن الحقول تاريخ الموعد النهائر او تاريخ دصدار العطاء او

 استالم العطاء او تاريخ فتح العطاءا ولم يتم دكمال حالة الحقولع

ت المتعلقأأأة بمختل  طرق وير  المجلس ان الحأأأالأأأة المأأأمكورة اعالو ت ثر علإ موثوقيأأأة المعلومأأأا - 35
 الشراء التر يقوم بها الفرع وسالمتها وتوافرلاع 

وير  المجلس ايضأأأأأأا ان عدم وجود جميع المعلومات مات الصأأأأأألة ي ثر علإ رصأأأأأأد مختل  طرق  - 36
 طلب تقديم العروض التر يضطلع بها الفرع واإلبال  عنهاع

الضأأأأأأأأطالع الفعال بالمهام والمسأأأأأأأأ وليات واخيرا، ير  المجلس ان اوجه الضأأأأأأأأع  لمو ت ثر علإ ا - 37
 من الدليلع 2-1الموكلة دلإ جهة التنسيق المعنية بالمشتريات فر الفرع 

ويوصااااااااي المجلس بأن يكفل الصااااااااندوق االحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمشااااااااتريات في نظام  - 38
من يجل كفالة اإلدارة   إلكتروني موثوق وشااااملم وين تكون المعلومات كاملة ومدخلة في الوقت المناسااا م

 والرصد الفعالين لمختلف عمليات الشراء وطلبات تقديم العروض التي يقوم بها الصندوق.

 ووافق الصندوق علإ لمو التوصيةع - 39
 

 ددارة المشتريات المحلية  
بلنه ، االتفاق الطويل األجل  2019عام  فر  ة، الصأأأأأأأأأأأأادر اءدجراءات الشأأأأأأأأأأأأر من  4-11ياعرِّ  الفرع  - 40

ترتيب مكتوب بين الصأندوق والمور د، ولو اتفاق يسأمح للصأندوق بطلب سألع و/او خدمات محددة من المور د 
ال من، ولكن دون اي الت ام قانونر بطلب  وفقا لمجموعة محددة سأأأأأألفا من الشأأأأأأروط واألحكام لفترة محددة من

 اي كميات دنيا او قصو ع

كفاءة المشأأتريات عن طريق تقليل وقت تقديم العطاءات بالنسأأبة وت يد االتفاقات الطويلة األجل من  - 41
لألصأأأأأأأأأأنا  او الخدمات التر يتم شأأأأأأأأأأرا لا بصأأأأأأأأأأورة متكررةع ولكما، فبمجرد منح اتفاق طويل األجل وخالل 

سأريانه، ال تتطلب مشأتريات السألع و/او الخدمات موافقة دضأافية من جانب اي سألطة من سألطات البت  فترة
 فر العطاءاتع

ايضأأأأأا ان االحتياجات المتكررة من السأأأأألع والخدمات التر من شأأأأألنها ان تكون    اإلجراءاتويرد فر   - 42
دارة الفنأادق  دارة التنظي ، وات م للأة التفأاقأات طويلأة األجأل مع فترات اطول ترتبط عأادة بخأدمأات المطأاعم، وات

 والمناسبات، والسفر، والطباعة، وخدمات النشر، من بين امور اخر ع

علإ ان جميع طلبات شأأأأأأأأأراء السأأأأأأأأألع و/او الخدمات التر تعادل   اإلجراءاتمن  4-4نص الفقرة  وت  - 43
دوالر او اكثر تتطلب من الوحدة الطالبة ان تصأأأدر طلب شأأأراء فر نظام اطلس وتصأأأدر بعد  5  000قيمتها 
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دوالرا  5  000ملك امر شأأأراءع ومع ملك، ال يل م دصأأأدار طلب شأأأراء للسأأألع والخدمات التر تقل قيمتها عن 
من ملك، يتم استخدام قسيمة عملية شراء لم يصدر بها امر لهمو السلع و/او الخدمات، وللخدمات التر  وبدال
يمكن تقأأأدير مبلغهأأأا بشأأأأأأأأأأأأأأكأأأل موثوق وقأأأت الطلأأأب )علإ سأأأأأأأأأأأأأأبيأأأل المثأأأال، خأأأدمأأأات الهأأأات  المحمول  ال

 العامة( والتر يكون فيها وقت المهلة بين الطلب والدفع قصيراع والمرافق

ان دجراء عمليات متعددة للمناقصة او تقسيم طلبات الشراء   اإلجراءاتوباإلضافة دلإ ملك، يرد فر   - 44
عمدا من اجل التحايل علإ القواعد واإلجراءات المعمول بها يتعارض مع مبدا الشأأأأأأراء المتمثل فر المنافسأأأأأأة 

ءات قد ت دي دلإ سأأأأأأأأوء ددارة األموال الدولية المفتوحة والفعلية وي يد من تكالي  الصأأأأأأأأندوق، ألن لمو اإلجرا
لدار المواردع  العامة وات

ايضأأأأأأا علإ ان امر الشأأأأأأراء يجب ان يوافق عليه موظ  مخول بسأأأأأألطة الشأأأأأأراء   جراءاتنص اإلت و  - 45
طالع  المناسأأأأبةع وبعد ملك، وبعد الموافقة علإ امر الشأأأأراء والتحقق من الموا نة، يجب درسأأأأال امر الشأأأأراء وات

ون ثالثة ايام عمل من وقت منح العقدع ولمو الخطوة ضأأأأأأأأأرورية قبل ان يتمكن المورد المورد عليه فر خضأأأأأأأأأ 
 من بدء تسليم السلع و/او الخدمات الموضحة فر امر الشراءع

وقام المجلس بتحليل قائمة المشأأأأأأتريات التر تمت من خالل قسأأأأأأائم الشأأأأأأراء وعمليات الشأأأأأأراء التر  - 46
دوالر من جانب المكاتب القطرية للصأأأأأندوق فر دثيوبيا ومو امبيق  5  000يصأأأأأدر بها امر بمبلغ يقل عن  لم

الحظ  دوالر، فقأأد  5 000ع ورخم ان المشأأأأأأأأأأأأأتريأات كأانأت، كأل علإ حأدة، دون مبلغ 2019وميأأانمأأار فر عأام 
 عدوالر   5 000دنإ البالغ المجلس انها كانت متكررة ومن نفس البائع، وان المبلغ السنوي ككل يتجاو  الحد األ 

عمليأة شأأأأأأأأأأأأأأراء  411والحأاالت التر تم تحأديأدلأا لر التأاليأة: فر مكتأب مو امبيق القطري، تم دجراء  - 47
دوالرا، فيمأا يتعلق، فر جملأة امور، بأالسأأأأأأأأأأأأأأفر  338 289دوالر، بمبلغ دجمأالر قأدرو  5 000تقأل قيمتهأا عن 

نة واسأأأأأأأأتئجار المركباتع ونظرا لحدوث لمو المشأأأأأأأأتريات واإلقامة فر الفنادق والقرطاسأأأأأأأأية والطباعة والصأأأأأأأأيا
والمسأأأأأأأأأأأائل التر تتعلق بها، فقد تم تحديدلا علإ انها عمليات شأأأأأأأأأأأراء متكررة يل م دبرام اتفاقات طويلة األجل 

 بشلنها، ويحبم ان يكون ملك باالشتراك مع وكاالت األمم المتحدة األخر ع

لية التر قام بها المكتب القطري للصأأأأأندوق فر ميانمار وحلل المجلس ايضأأأأأا دجراءات الشأأأأأراء المح - 48
دوالرا، ولو يتجأاو  العتبأة المحأددة لهأمو  12 045، وحأدد عمليتر شأأأأأأأأأأأأأأراء بمبلغ دجمأالر قأدرو 2019فر عأام 

دوالرا،  1 575ع وعالوة علإ ملك، حدد المجلس خمسأة اوامر شأراء، بلغ مجموعها إلجراءاتالمشأتريات فر ا
 تقديم الخدماتعصدرت لكل بائع بعد 

وفيما يتعلق بالمكتب القطري للصأأأأأأأندوق فر مو امبيق، ير  المجلس ان حاالت الشأأأأأأأراء المكتشأأأأأأأفة  - 49
كانت مات طابع متكرر، ولملك كان ينبغر توقيع اتفاق طويل األجل مع البائعين، وفقا لسأأأأأياسأأأأأة الصأأأأأندوق، 

فض من وقت الحصأأأأأأأول علإ األصأأأأأأأنا  ألن دجراءات الشأأأأأأأراء المنتظمة ت يد من كفاءة عملية الشأأأأأأأراء وتخ
 الخدمات التر يتم شرا لا بصورة متكررةع او

وعالوة علإ ملك، ير  المجلس ان المبلغ اإلجمالر للمشأأأأأأتريات لكل بائع كان فوق عتبة اسأأأأأأتخدام  - 50
طويلة قسأأأأأأأائم الشأأأأأأأراء او عمليات الشأأأأأأأراء التر لم يصأأأأأأأدر بها امرع ولملك، وفر خياب التوقيع علإ اتفاقات 

األجل، كان ينبغر للمكتب القطري ان يصأدر طلبات لتقديم عروض اسأعار لتلك المشأتريات، من اجل تجنب 
 مخاطر تقسيمهاع
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وير  المجلس ايضأأأا ان المكتب القطري للصأأأندوق فر ميانمار قد اختار طريقة خير مالئمة لطلب  - 51
إ اسأأاليب معينة لطلب تقديم العروض السأأتخدامها تقديم العروض ال تمتثل للوائح الداخليةع وتشأأير اللوائح دل

 فر حاالت شراء محددة، علإ اساس العتبات ودرجة تعقيد المتطلباتع

وعالوة علإ ملك، ير  المجلس ان المشأأتريات التر صأأدرت بشأألنها اوامر شأأراء بعد تقديم الخدمات  - 52
كن ان ت دي دلإ عمليات شأأأأأأراء تدل علإ نقاط ضأأأأأأع  وانعدام للضأأأأأأوابط فر شأأأأأأراء السأأأأأألع والخدمات، ويم

 ملمون بها او دلإ عمليات اقتناء ال تنطوي علإ األعباء المطلوبة للوفاء بااللت امات الماليةع خير

ويوصاااااااااي المجلس باأن يقوم المكتا  القطري للصااااااااانادوق في موزامبيق بتحساااااااااين تقييم خطاة  - 53
ررة واالواااطالا بعمليات لمني اتفاقات المشاااتريات السااانوية من يجل تحديد عمليات الشاااراء المحلية المتك

يساااااعار طويلة األجلم وذلف لتجن  خطر تقسااااايم المشاااااتريات وزيادة كفاءة وفعالية فذا   طلبات عرض يو
 الشراء.  النوا من عمليات

ويوصاااي المجلس بأن يمتثل المكت  القطري للصاااندوق في ميانمار إلجراءات الشاااراء وين يرصااد  - 54
 طرائق طل  تقديم العروض بأقصى قدر من الدقة. العتبات المالية لمختلف

ويوصاااي المجلس بأن يقوم المكت  القطري للصاااندوق في ميانمار بوواااع يوامر شاااراء والموافقة  - 55
 عليها والتحقق منها مقابل الميزانية قبل ين يقدم الموردون السلع يو الخدمات.

 ار علإ لمو التوصياتعووافق مكتبا الصندوق القطريان فر مو امبيق وميانم - 56
 

 إدارة المخزون -4 

 نقص المحاسبة واإلبال  فر ددارة المخ ون  

جراءاته المتعلقة بسدارة دمدادات البرامج، الصأأأأادرة فر عام  - 57 ، 2018فر سأأأأياسأأأأة الصأأأأندوق العامة وات
ة اإلنجابية ياعرا  المخ ون الموجود بلنه المخ ون المي يخضع إلشرا  الصندوق ويشمل مخ ون سلع الصح

واللوا م اإلنسانية الخاضعة إلشرا  فرع خدمات المشتريات، والتر عادة ما تكون مخ نة فر مرافق الموردين، 
 والمخ ون المي تحتفظ به المكاتب الميدانية فر المستودعاتع

تحت من السأأأأأأأياسأأأأأأأة العامة علإ ان مخ ونات دمدادات البرامج التر يحتفظ بها  317وتنص الفقرة   - 58
دشأأأأرا  المكاتب الميدانية التابعة للصأأأأندوق ياعتر  بها بوصأأأأفها اصأأأأوال علإ اسأأأأاس عملية المحاسأأأأبة لتتبع 

علإ  350الشأأحنات التر يجريها فرع الشأأ ون المالية فر نهاية كل فصأألع وباإلضأأافة دلإ ملك، تنص الفقرة  
 ما يلر:

رو  التر تدل علإ يجب علإ فرع الشأأأأأأأأ ون المالية ان يصأأأأأأأأدر تقارير فصأأأأأأأألية عن الظ  
وجود مشأأأأأأأأأأأأأأاكأل محتملأة فر الفعأاليأة التشأأأأأأأأأأأأأأغيليأة فر عمليأات اختيأار الموردين للطلبأات والوفأاء بهأا  

 يلر: وتسليمها، بما فر ملك ما

عدم العثور علإ موردين لطلبات التوريد الخاصأأة بسمدادات البرامج فر خضأأون  )ا(  
 ثالثة اشهر من الموافقة عليهاا

ات شأأأأأأأأأأأأراء إلمدادات البرنامج فر خضأأأأأأأأأأأأون اسأأأأأأأأأأأأبوعين من عدم درسأأأأأأأأأأأأال طلب  )ب(  
 عليهاا الموافقة
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االسأأأأأأأتثناءات والثغرات فر البيانات الرئيسأأأأأأأية لنظام تتبع الطلبات مات الصأأأأأأألة  )ج(  
بلخراض تتبع المخ ونات والتر يمكن ان تشأأير دلإ حدوث تلخيرات فر انشأأطة 

 الشحن والتخليص الجمركر واالستالم والتفتيشا

المخ ون الثابت المتقادم والبطرء التصأأأأأأأأري  و/او المنتهية صأأأأأأأأالحيته او لر  )د(  
 علإ وشك االنتهاءا

 المخ ونات التر تتقادم اثناء النقلا )لأ(  

 فروق المخ ون خير المسو اةا )و(  

 التعديالت الفعلية وخيرلا من التعديالت فر المخ ونا ) (  

 عمليات الشطب فر المخ ونا )ا(  

 م تحميل المستندات الداعمة فر اداة تتبع الشحناتععد )ط(  

والحظ ان فرع الشأأأ ون المالية   2019ح يران/يونيه  30واسأأأتعرض المجلس حسأأأابات المخ ون فر  - 59
لم يقيد فر مي ان المراجعة، علإ اسأأاس ربع سأأنوي، المخ ونات الخاضأأعة إلشأأرا  المكاتب الميدانية التابعة 

وما قدرو   2019رمار/مارس  31دوالرا فر   43  569 077تعديالت ما قدرو  للصأأأأأأأأأأأندوقع وبلغت تفاصأأأأأأأأأأأيل ال
 ع2019ح يران/يونيه  30دوالرا فر  56 245 730

وبالمثل، طلب المجلس تقديم تقارير فصأأأأأأأأأأألية عن الظرو  التر تدل علإ وجود مشأأأأأأأأأأأاكل محتملة  - 60
 فاء بها وتسليمهاعتتعلق بالفعالية التشغيلية فر عمليات اختيار الموردين للطلبات والو 

واوضأأأأأح فرع الشأأأأأ ون المالية انه منم دصأأأأأدار السأأأأأياسأأأأأة العامة المتعلقة بسمدادات البرامج، اصأأأأأدر  - 61
تقارير اداء نصأأأأ  سأأأأنوية )ال ربع سأأأأنوية( تتضأأأأمن مقاييس مختلفة لألداء تعتبر اكثر صأأأألة باإلدارة الفعالة 

شأأأأأأار الفرع، للمجلس حسأأأأأأابا لقدرات نظام اطلس، ولو إلمدادات البرامجع ويمكن ان توفر لمو التقارير، كما ا
النظام المرك ي الحالر لتخطيط الموارد فر الصأأندوقع وتشأأمل الم شأأرات تقادم المخ ون، وحسأأن التوقيت فر 
تحديث اداة تتبع الشأأحنات، والسأألع المفقودة او المشأأطوبة او التر سأأتنتهر صأأالحيتها قريبا، وكلها مسأأتكملة 

تند دلإ نتائج الشأهادات الدورية للمخ ونع وباإلضأافة دلإ ملك، يصأدر الفرع تقريرا يقاس بمعلومات نوعية تسأ 
فيه م شأأأأأأران للكفاءة فر عملياته فر ددارة سأأأأأألسأأأأأألة التوريد فر المراحل النهائية: الفارق ال منر بين االسأأأأأأتالم 

 المالر والمادي للسلع، والفارق ال منر بين االستالم المادي والتسليمع

علإ الرخم من التوضأأأأأأأأأأأأأيح المي قدمه فرع الشأأأأأأأأأأأأأ ون المالية، تبي ن للمجلس ان التقرير المي قدمه و  - 62
 ع2019قد صدر فر ح يران/يونيه  2018الكيان عن السنة المالية 

لوتيرة تقييد المخ وناتع  2019وير  المجلس ان الصأأأأأأأندوق لم يمتثل فر النصأأأأأأأ  األول من عام  - 63
م دصأأدار تقارير فصأألية فر الوقت المناسأأب يمكن ان ي دي دلإ مواطن ضأأع  وباإلضأأافة دلإ ملك، فسن عد

 فر الكش  االستباقر عن اوجه القصور فر اختيار الموردين للمخ ونات والوفاء بها وتسليمهاع

ويوصااي المجلس بأن يقيد الصااندوق المخزونات الخاوااعة إلشااراف المكات  الميدانية كل ثالثة  - 64
 حدد في السياسة العامة واإلجراءات المتعلقة بإدارة إمدادات البرامج.يشهرم على النحو الم
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ويوصي المجلس بأن يمتثل الصندوق إلعداد التقارير الفصلية عن الظروف التي تدل على وجود  - 65
 مشاكل محتملة تتعلق بالفعالية التشغيلية في عمليات اختيار الموردين للطلبات والوفاء بها وتسليمها.

افق الصأأأأأأندوق علإ التوصأأأأأأية األولإ ومكر ان عدم تقييد مخ ونات المكاتب الميدانية فر مي ان وو  - 66
 المراجعة فر نهاية كل فصل مرحلر ال ي ثر علإ التقارير النظاميةع

وفيما يتعلق بالتوصأية الثانية، وافق الصأندوق علإ االمتثال إلعداد التقارير الفصألية، لكنه مكر انه  - 67
فر وضأأأع يسأأأمح له بملك دال بعد اعتماد النظام المرك ي الجديد لتخطيط الموارد، المقرر دنجا و فر لن يكون 
 ع2021نهاية عام 

 
 عدم تحديث اداة تتبع الشحنات  

تنص السأأأأأياسأأأأأة العامة المتعلقة بسمدادات البرامج علإ ان اداة تتبع الشأأأأأحنات لر من ادوات وحدة  - 68
خدم فر تتبع مخ ون المكاتب الميدانية وتسأجيله واإلبال  عنهع والغرض من المشأتريات فر نظام اطلس وتسأت 

اداة تتبع الشأأأأأأأأحنات لو توثيق تدفق دمدادات البرامج من النقطة التر يتولإ فيها الصأأأأأأأأندوق اإلشأأأأأأأأرا  علإ 
نع السأأألع دلإ ان ينتقل ملك اإلشأأأرا  دلإ اطرا  ثالثة، وملك اسأأأاسأأأا من خالل التسأأأليم دلإ الشأأأركاء المنفمي 

وتسأأأتخدم األداة ايضأأأا كمسأأأتودع رئيسأأأر للوثائق الداعمة عند االسأأأتالم والتفتيش والتسأأأليم والتخلصع وعالوة 
 من السياسة العامة علإ وجوب توثيق تسليم السلع من خالل ديصاالت التسليمع 281علإ ملك، تنص الفقرة 

تتبع الشأأأحنات فر المكتب الميدانر وورد فر السأأأياسأأأة العامة ايضأأأا ان جهة التنسأأأيق المعنية بلداة  - 69
مسأأأأ ولة عن تحميل اسأأأأتمارات االسأأأأتالم والتفتيش فر األداة لتعكس نقل اإلشأأأأرا  علإ السأأأألع دلإ الشأأأأركاء 
المنفأمينا وتوفير وتحميأل المسأأأأأأأأأأأأأأتنأدات واإلشأأأأأأأأأأأأأأعأارات، وتحأديأث نظأام تتبع الطلبأات بأدقأة، دما لم يفعأل ملأك 

”دتمام التخليص الجمركر  فر نظام تتبع الطلبات فر خضأأأأأأأأون الموردون او وكالء الشأأأأأأأأحنا وتحديث تاريخ 
 يومر عمل من االنتهاء من التخليص الجمركر للسلع المشتراة دولياع

من السأأأأياسأأأأة العامة دلإ ان تسأأأأليم السأأأألع التر تارسأأأأل دلإ   291وباإلضأأأأافة دلإ ملك، تشأأأأير الفقرة  - 70
يه السلع، ألن الصندوق ال ياشر  علإ لمو السلع ابداع الشركاء المنفمين يعتبر نافما فر الوقت المي تشحن ف

لمت فر اداة  ويتم تحميل اإليصأأاالت المالية للسأألع فر اداة تتبع الشأأحنات ويجب وسأأم السأألع علإ انها قد سأأا
 التتبع فر تواريخ اإليصاالت الماليةع

م المناسأبة فر الوقت المي وتاقياد تكلفة اإلمدادات بوصأفها مصأروفات فر حسأابات دفتر األسأتام العا - 71
يتم فيه ترحيل ديصأأأأأاالت الحسأأأأأابات المسأأأأأتحقة الدفعع ثم ياقياد، فر نهاية الفترة، المخ ون الخاضأأأأأع إلشأأأأأرا  

، مع عكس المصأأأأأأأأروفات 14605او الحسأأأأأأأأاب رقم  14601الصأأأأأأأأندوق عن طريق حسأأأأأأأأاب التقاضأأأأأأأأر رقم 
 الصلة المسجلة سابقاع مات

ة العامة، ان ياقياد المخ ون الخاضأأع إلشأأرا  الصأأندوق بوصأأفه اصأأوال واخيرا، ينبغر، وفقا للسأأياسأأ  - 72
علإ اساس عملية المحاسبة المتعلقة بتتبع الشحنات، التر تحدد ايضا وتجمع تكلفة اي سلع لم تكن موسومة 

 علإ انها سل مت او تم التصر  فيها فر اداة التتبع فر نهاية الفترةع

المكتبين القطريين فر مو امبيق وميانمار قد قاما بتحديث اداة تتبع الشأأأأحنات واكتشأأأأ  المجلس ان  - 73
دوالرا علإ التوالر، مع  84 364دوالرات و   799  610,69بتسأأأأأأأأليم اإلمدادات دلإ الشأأأأأأأأركاء المنفمين بمبلغ 

 تلخيرات دامت عدة اشهرع
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لمت ف - 74 دلإ الشأأركاء  2019ر عام وباإلضأأافة دلإ ملك، اسأأتعرض المجلس قائمة اإلمدادات التر سأأا
المنفمين للمكتبين القطريين التابعين للصأأأأأأأأأأأندوق فر دثيوبيا ومو امبيقع وحدد المجلس الحاالت التالية التر لم 

 تنفم فيها اإلجراءات المشار دليها فر السياسة العامة:

بع الحاالت التر لم يتم فيها تحميل سأأأأندات الشأأأأحن او سأأأأندات الشأأأأحن الجوي فر اداة تت  )ا( 
 الشحناتا

 الحاالت التر لم تقدم فيها استمارات االستالم والتفتيشا )ب( 

 الحاالت التر لم يتم فيها تحديث نظام تتبع الطلبات باالستالم الماديا )ج( 

الحاالت التر لم يقم فيها مكتب مو امبيق القطري بتحميل اسأأأأأأأأتمارات االسأأأأأأأأتالم والتفتيش  )د( 
 فر اداة تتبع الشحناتا

 الحاالت التر لم يقدم فيها مكتب دثيوبيا القطري نمامج من وثائق التفتيش العيانرا )لأ( 

الحأاالت التر لم يقم فيهأا مكتأب دثيوبيأا القطري بتحميأل قسأأأأأأأأأأأأأأائم التسأأأأأأأأأأأأأأليم فر اداة تتبع   )و( 
 الشحناتع

ة المناظرة وير  المجلس ان اداة تتبع الشأأأأأأأأحنات ال يجري تحديثها دائما قبل دقفال الفترة المحاسأأأأأأأأبي  - 75
دارة عملية المحاسأأأأأبة المتعلقة بالمخ ونع ويمكن ان ي دي لما الوضأأأأأع دلإ تسأأأأأجيل مصأأأأأروفات فر الفترة  وات
 خير الصحيحة، وقد ي دي دلإ المغاالة فر تقييم األصول والتقليل من قيمة المصروفات فر البيانات الماليةع

ي موزامبيق ومياانماار بتحادياث ويوصاااااااااي المجلس باأن يقوم الصااااااااانادوق ومكتباا  القطرياان ف - 76
المعامالت المتعلقة بالمخزونات في الوقت المناساا  وتسااجيلها بدقةم وذلف لتجن  عدم دقة اإلبالي المالي 

 من يجل اتخاذ القرارات اإلدارية.

ويوصاااااي المجلس بأن ينفذ الصاااااندوق ومكتبا  القطريان في إثيوبيا وموزامبيق جميع اإلجراءات  - 77
المقررة في السااياسااة العامة واإلجراءات المتعلقة بإدارة إمدادات البرامج في الوقت المناساا م مع المواظبة 

 على تحديث تدفق العملياتم ومع إدراج الوثائق ذات الصلة في يداة تتبع الشحنات.

يانمار  ووافق الصأأأأأأأأأأندوق علإ التوصأأأأأأأأأأية األولإ وسأأأأأأأأأأيكفل قيام المكتبين القطريين فر مو امبيق وم - 78
 بتسجيل المعامالت المتعلقة بالمخ ونات فر اداة تتبع الشحناتع

ثيوبيا علإ  - 79 وقبل الصأأأأأندوق التوصأأأأأية الثانية وسأأأأأيكفل ان يواظب المكتبان القطريان فر مو امبيق وات
 الرصد المنتظمع

 
 دجراءات التشغيل الموحدة  

البرامج، ماكر ان انشأأأطة التخليص الجمركر من السأأأياسأأأة العامة المتعلقة بسمدادات  174فر الفقرة   - 80
يجب ان تكتمل علإ اسأأأأأأأأاس دجراءات تشأأأأأأأأغيل موحدة خاصأأأأأأأأة بكل بلد، علإ ان تضأأأأأأأأعها جهات التنسأأأأأأأأيق 
اللوجسأأأأأأأأتيةع وباإلضأأأأأأأأافة دلإ ملك، تشأأأأأأأأير تلك الفقرة دلإ الحد األدنإ من المتطلبات فيما يتعلق بمضأأأأأأأأمون  

 دجراءات التشغيل الموحدةع
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بالمكتب القطري للصأندوق فر مو امبيق، تحقق المجلس من ان الصأندوق لم يضأع اي وفيما يتعلق  - 81
دجراء تشأأأغيل موحد لتنظيم التخليص الجمركرع وقد وضأأأع احد الشأأأركاء المنفمين المحليين دجراءات التشأأأغيل 

المتعلقة  التر يسأأأتخدمها المكتب القطري حاليا، ولر ال تمتثل لجميع المتطلبات المحددة فر السأأأياسأأأة العامة
 بسمدادات البرامجع

وعالوة علإ ملك، اسأأأأأأتعرض المجلس دجراءات التشأأأأأأغيل الموحدة المسأأأأأأتخدمة فر المكتب القطري  - 82
للصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق فر دثيوبيأا فيمأا يتعلق بأالتخليص الجمركر فر مجأال اسأأأأأأأأأأأأأأتيراد السأأأأأأأأأأأأأألعع وقأد تبين للمجلس ان 

 من السياسة العامة: 174اإلجراءات ال تشمل األنشطة التالية المطلوبة فر الفقرة 

 تحديد الجدول ال منر لألنشطة والمس وليات المرتبطة بهاا  ”)ج( 

 ععع 

تحديد اي شأأأأأأروط تماي ية او تكميلية قد تنطبق علإ مختل  موانا الدخول )مثل الموانا  ”)لأ( 
 البحرية او المطارات(ا

امهأأا لتوجيأأه وتتبع جميع ددراج القوائم المرجعيأأة للتخليص الجمركر التر يمكن اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأد ”)و( 
 انشطة التخليص الجمركرا ععع

توثيق اي عمليات دضأأأأافية او بديلة ينبغر اتباعها فيما يتعلق بالتخليص الجمركر للسأأأألع  ”) ( 
 المشتراة فر سياق حاالت الطوارف اإلنسانية ع

المكتبين القطريين  وير  المجلس ان اإلجراء التنفيأأأأأمي المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأأأدم فر التخليص الجمركر فر  - 83
للصأأأأأأأأأأأأندوق فر دثيوبيا ومو امبيق ال يحدد جميع المعايير الدنيا التر يجب ان تفر بها المكاتب الميدانية وفقا 
للسأأأأأأأأياسأأأأأأأأة العامة المتعلقة بسمدادات البرامج، ولر حالة يمكن ان ت ثر علإ حسأأأأأأأأن تنفيم انشأأأأأأأأطة التخليص 

 الجمركرع

ندوق القطريان في إثيوبيا وموزامبيق بتحسااااين إجراءات ويوصااااي المجلس بأن يقوم مكتبا الصاااا  - 84
التشاغيل الموحدة المتعلقة بالتخلي  الجمركي عن طريق إدراج الحد األدنى من األنشاطة الناقصاة المحددة 

  في السياسة.

 ووافق مكتبا الصندوق القطريان فر دثيوبيا ومو امبيق علإ التوصيةع - 85

 
 ري فر دثيوبياظرو  التخ ين فر المكتب القط  

تنص السأأأأأياسأأأأأة العامة المتعلقة بسمدادات البرامج للصأأأأأندوق علإ العمليات واإلجراءات والضأأأأأوابط  - 86
 الداخلية لإلدارة الفعالة لهمو اإلمداداتع

ويرد فر السأأأأأأياسأأأأأأة العامة انه، عند اسأأأأأأتالم السأأأأأألع، يجب علإ جهات االتصأأأأأأال فر المخا ن ان  - 87
التخ ين من الشأأركة المصأأنعة وان تتلكد من ان السأألع مخ نة فر مناطق قريبة، من اجل تسأأتعرض متطلبات 

تيسأأأأأأأأأأأأير الوصأأأأأأأأأأأأول دلإ السأأأأأأأأأأأألع وتحريكها وتو يعها، ومنع وقوع اخطاء فر مناولتهاا وينبغر ترتيب الرفو  
مترا ويجب عدم تخ ين المنتجات تحت ضأأأأأأأأأأوء الشأأأأأأأأأأمس  2,5والمنصأأأأأأأأأأات فر ح مة ال ي يد ارتفاعها عن 

اشر ويجب ان تبقإ فر درجة الحرارة المطلوبة فر جميع األوقات، علإ النحو المحدد فر بطاقات المنتج المب 
 وفر متطلبات التخ ين من الشركة المصنعةع
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ومن خالل التوجيه العام، يرد ايضأأأأا فر السأأأأياسأأأأة العامة ان اشأأأأتراط تخ ين السأأأألع فر درجة حرارة  - 88
 25و  15ن جأافأة ونظيفأة وجيأدة التهويأة فر درجأات حرارة تتراوا بين الغرفأة يعنر وجوب تخ ينهأا فر امأاك

درجة مئويةا ويجب رصأأأأأأد مسأأأأأأتويات درجة الحرارة والرطوبة كل يوم علإ األقلع ويجب االحتفاظ بسأأأأأأجالت 
لدرجات الحرارة والرطوبة، مع تسأأأأأأأأأأأأأجيل قياسأأأأأأأأأأأأأات درجات الحرارة والرطوبة واإلجراءات المتخمة لمعالجة اي 

 ن متطلبات التخ ين المطلوبةعانحرافات ع

وباإلضأأأأأأافة دلإ ملك، يجب، فر دطار لمو السأأأأأأياسأأأأأأة العامة، تخ ين جميع السأأأأأألع بطريقة منظمة  - 89
ومنهجية إلتاحة تسأأليمها باتباع نهج تصأأري  السأألع وفقا لتاريخ انتهاء الصأأالحيةع ويجب عدم خلط الدفعات 

ين السأأأألع التر لها اقصأأأأر مدة صأأأأالحية فر اكثر المواقع مات تواريخ انتهاء الصأأأأالحية المختلفة، ويجب تخ  
وضأأوحا وسأأهولة، لضأأمان دمكانية تو يعها اوالع وباإلضأأافة دلإ ملك، يجب رصأأد ظرو  المنتجات بانتظام،  
واإلبال  عن العيوب او األضأأأأأرار علإ الفور، للسأأأأأماا باتخام دجراءات عالجية مالئمة فر الوقت المناسأأأأأب 

 للمشاكل المحددةع

،  ار المجلس مسأأأأأأأأأأأأأأتودع فرع ادامأا التأابع للمكتأب القطري فر 2020كأانون الثأانر/ينأاير  23وفر  - 90
دثيوبيأأا والحظ ان المكتأأب القطري لم يتخأأم جميع التأأدابير لتخ ين دمأأدادات البرامج فر ظرو  منأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأةع 

 واكتش  المجلس الحاالت التالية:

 ترام 2,5رتبت المنصات فر ح م ي يد ارتفاعها عن  )ا( 

جر  تخ ين السأأأأألع التر كان ينبغر تخ ينها فر درجة حرارة الغرفة فر المسأأأأأتودع، حيث  )ب( 
درجة مئويةع وجر  تخ ين صأأأأأأأأناديق تحتوي علإ مجموعة مسأأأأأأأأتل مات  25يمكن ان تتجاو  درجات الحرارة  

مكرو الصأانع، فر  ، الج ء باء، فر المسأتودع، وال يجو  تخ ين لمو المسأتل مات، وفقا لما6الصأحة اإلنجابية 
درجة مئويةع وباإلضأأأأأأأأافة دلإ ملك، لم يتم رصأأأأأأأأد مسأأأأأأأأتويات درجة الحرارة والرطوبة   25درجة حرارة تتجاو  

 بشكل منتظما

لم تكن السأأأأأألع مخ نة بطريقة منهجية تسأأأأأأمح بالتسأأأأأأليم باتباع نهج تصأأأأأأري  السأأأأأألع وفقا  )ج( 
 لتاريخ انتهاء الصالحيةا

 واقع مختلفة فر المستودعاجر  تخ ين نفس المنتج فر م )د( 

كانت الصأأناديق تالفة، ومكدسأأة بصأأورة مقلوبة او علإ جنبها، ومفتوحة او مكدسأأة متكئة  )لأ( 
 علإ جانب واحدع

وير  المجلس ان السأأألع التر تخضأأأع إلشأأأرا  المكتب القطري للصأأأندوق فر دثيوبيا ال تخ ن علإ  - 91
تعلقة بسدارة دمدادات البرامج، حيث تم التحقق من عدم نحو مناسأأأأأأأأأأب وفقا للسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة العامة واإلجراءات الم

 التنظيم عموما فر تخ ين السلعع

وباإلضأأأافة دلإ ملك، ير  المجلس ان المسأأأتودع ال يملك الحد األدنإ من الضأأأوابط لضأأأمان درجة  - 92
 حرارة مالئمة للمنتجات الطبية المخ نة فيهع

ر صأأناديق تالفة او مفتوحة يمكن ان يضأأر باإلمدادات واخيرا، ير  المجلس ان تخ ين اإلمدادات ف - 93
لإ خسائر فر القيمةع  او يجعلها خير صالحة لالستعمال، مما ي دي بالتالر دلإ التخلص منها وات
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ويوصاااااااااي المجلس بااأن ينظم المكتاا  القطري للصاااااااااناادوق في إثيوبيااا اإلماادادات المخزنااة في  - 94
 حددة في السياسة العامة.المستودام بغرض االمتثال لشروط التخزين الم

ويوصااااي المجلس بأن يقوم المكت  القطري للصااااندوق في إثيوبيا برصااااد درجة حرارة المسااااتودا  - 95
 ودرجة الرطوبة في م واالحتفاظ بالسجالت الخاصة بهام على يساس يومي.

تحديد ويوصاااااااي المجلس بأن يقيتم المكت  القطري للصاااااااندوق في إثيوبيا حالة المنتجاتم بغية  - 96
 اإلمدادات التالفة يو ةير الصالحة لالستخدام.

 وقبل المكتب القطري للصندوق فر دثيوبيا لمو التوصياتع - 97

 
 إدارة البرامج - 5 

 النفقات المعتمدة من فترات سابقة  

دارتها ورصأأأأأأأأأدلا، الصأأأأأأأأأادر فر  - 98 فر دليل السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات واإلجراءات المتعلقة بسعداد خطط العمل وات
، تاعرا  خطط العمل علإ انها األدوات الرئيسأأأية لتخطيط األنشأأأطة التر تسأأأهم فر نواتج البرامج، 2018 عام

ومي نة تلك األنشأأأأأأأأأأطة ورصأأأأأأأأأأدلا، علإ النحو المبين فر وثائق البرامج القطرية مات الصأأأأأأأأأألة، او التدخالت 
 العالمية او اإلقليمية، او خيرلا من ادوات التخطيطع

د  الوثائق الرسأأأأمية التر يوقع عليها الشأأأأريك المنفم والصأأأأندوقع ولر تشأأأأمل وخطة العمل لر دح - 99
النواتج البرنامجية المتوقعة، مع الم شأأأأأأأأأأرات وخطوط األسأأأأأأأأأأاس واأللدا  السأأأأأأأأأأنوية، واألنشأأأأأأأأأأطة التر يتعين 

نشأأاط االضأأطالع بها لتحقيق تلك النواتج، والمدخالت المحددة التكالي  )المي انيات( التر يتعين توفيرلا لكل  
)علإ سأأأأبيل المثال اإلمدادات والعقود والسأأأأفر واألفراد(، والموارد المرتبطة بملك واإلطار ال منر لالضأأأأطالع 
باألنشأأأأطة المقررةع وتشأأأأكل خطط العمل األسأأأأاس لطلب األموال وااللت ام بها وصأأأأرفها لألنشأأأأطة المخططة، 

 ولرصدلا واإلبال  عنهاع

للمي نأة وصأأأأأأأأأأأأأأر  اموال البرامجع ولأملأك، يجأب ددراج جميع  وتشأأأأأأأأأأأأأأكأل خطأة العمأل ا ليأة الوحيأدة - 100
األنشأأأأأأأأأأأأأأطأة فر خطأة عمأل، وال يمكن دنفأاق اي اموال دون خطأة عمأل موقعأة وسأأأأأأأأأأأأأأاريأة المفعولع وال ينبغر 
تخصأيص اي اموال او صأرفها لشأريك منفم قبل ان يتم التوقيع علإ خطة عمل من جانب الموظ  المفوض 

 ، بالنسبة للشريك المنفم، ومن جانب رئيس الوحدة، بالنسبة للصندوقعالمحدد فر اتفاق الشريك المنفم

)ا( من البند ال  من الفرع الثالث، ”تصأأأأأميم خطة العمل ، من السأأأأأياسأأأأأة المتعلقة  2ووفقا للخطوة   - 101
بخطط العمل، ينبغر ان تتضمن خطط العمل العناصر التالية: صفحة خال  مع موج  سردي لكيفية دسهام 

ل فر تحقيق نواتج البرنامج، والمي انيأة اإلجمأاليأة المقأدرة لخطأة العمأل، ومصأأأأأأأأأأأأأأدر األموال، ومعأدل خطأة العمأ 
تكأأالي  الأأدعم المتفق عليأأه )دن وجأأد(، وتو يع المي انيأأة السأأأأأأأأأأأأأأنويأأة، ومواعيأأد بأأدء ونهأأايأأة تنفيأأم األنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة، 

 والتوقيعاتع 

الشركاء المنفمين ، من السياسة واإلجراءات واخيرا، ينص البند جيم من الفرع الثالث، ”االتفاقات مع  - 102
، علإ وجوب ان يبرم  2016المتعلقة باختيار الشأأأأأأأأأأأركاء المنفمين وتسأأأأأأأأأأأجيلهم وتقييمهم، التر ناقحت فر عام 

 الصندوق اتفاقا مع الشريك المنفم قبل الشروع فر اي انشطةع
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منفأأمين والمكتأأب القطري فر  وقأأام المجلس بتحليأأل عينأأة من خطط العمأأل الموقعأأة بين الشأأأأأأأأأأأأأركأأاء ال  - 103
مو امبيق، والحظ ان المكتب القطري قد وافق، من خالل اسأأأأتمارة اإلمن بالصأأأأر  وشأأأأهادة اإلنفاق، علإ نفقات 

 دوالراع   63  434من فترات سابقة لتوقيع خطط العمل وتحميلها فر نظام البرمجة العالمر، بمبلغ دجمالر قدرو  

بسأداد فواتير  2019القطري فر مو امبيق قام فر ايلول/سأبتمبر واكتشأ  المجلس ايضأا ان المكتب  - 104
دوالرا، رخم ان   911 982,23( بمبلغ دجمأالر قأدرو  2017دلإ عأام   2013من سأأأأأأأأأأأأأأنوات سأأأأأأأأأأأأأأابقأة )من عأام 
 ع2017االتفاق قد وق ع فر شباط/فبراير 

سأأأأأأأأأأأأأأتمأارة دمن وعالوة علإ ملأك، اكتشأأأأأأأأأأأأأأ  المجلس ان المكتأب القطري فر دثيوبيأا قأد وافق علإ ا - 105
دوالرا، قبأل ان يتم التوقيع علإ خطأة العمأل  53 188,54بأالصأأأأأأأأأأأأأأر  وشأأأأأأأأأأأأأأهأادة دنفأاق، وتحويأل نقأدي قأدرو  

 وتحميلها فر نظام البرمجة العالمرع

وبالمثل، اكتشأأأأأأأأأأأ  المجلس ان المكتب القطري فر ميانمار قد امن بمبلغ دجمالر مدفوع مقدما قدرو  - 106
دوالرا للفترة نفسأأأأأأها(، رخم   28 289ر الربع األخير )وابلغ عن نفقات قدرلا  دوالرا للشأأأأأأريك المنفم ف  31 235

 انه لم يكن من المقرر القيام بلي انشطة فر ملك الربع فر خطة العملع

دارتها ورصأأأأأأأأدلا،  - 107 وير  المجلس ان الحاالت المكتشأأأأأأأأفة ال تتفق مع دجراءات دعداد خطط العمل وات
المراقبة الفعالين لنفقات الشأأأركاء المنفمينع وباإلضأأأافة دلإ ملك، ير  ويشأأأير دلإ نقاط الضأأأع  فر الرصأأأد و 

المجلس ان دفع النفقات قبل ددراجها فر خطط العمل مات الصأأأأأأأألة ال يتماشأأأأأأأأإ مع الهد  الرئيسأأأأأأأأر لخطط 
 العمل، اال ولو تخطيط األنشطة التر تسهم فر تحقيق نتائج البرامج ومي نتها ورصدلاع

ان لمو الحاالت يمكن ان ت دي دلإ تنفيم انشأأأأأأأأأطة خطة العمل خارج نطاق  وير  المجلس ايضأأأأأأأأأا - 108
خطأة العمأل المتفق عليهأا، وتجأاو  النفقأات مي انيأة خطأة العمأل، وعأدم اتسأأأأأأأأأأأأأأام األنشأأأأأأأأأأأأأأطأة المنفأمة بأالطأابع 

 البرنامجر، وعدم تنفيم األنشطة فر الوقت المناسبع

ة العمل قد ال تسأأأأأأتند دلإ حسأأأأأأاب تفصأأأأأأيلر وعالوة علإ ملك، ير  المجلس ان تكلفة انشأأأأأأطة خط - 109
 للمي انية، وقد ال تشمل جميع التكالي  الال مة لتنفيم األنشطة، او وضع تقدير ناقص لهاع

ويوصاااااااي المجلس بأن تقيد المكات  القطرية للصاااااااندوقم على النحو الصاااااااحييم النفقات التي  - 110
 تساااااتوفي الشاااااروط يو ةير المتوائمة مع خطة يتكبدفا الشاااااركاء المنفذونم وذلف لتفادي النفقات التي ال

 العمل يو االتفاقات الموقعة بين األطراف.

ويوصاااااااااي المجلس باأن يقوم مقر الصااااااااانادوق ببنااء القادرات وتوفير التادريا  لموظفي المكااتا   - 111
 القطريةم من يجل كفالة احترام معايير قبول النفقاتم وفقا للسياسات واألنظمة المعمول بها.

وقبل الصأأأأأأأأندوق لمو التوصأأأأأأأأيات ومكر انه سأأأأأأأأييسأأأأأأأأر االمتثال لها، ولو من مسأأأأأأأأ وليات المكاتب  - 112
الميدانيةع واشأأار ايضأأا دلإ ان مقر الصأأندوق سأأيقدم سأألسأألة من الحلقات الدراسأأية الشأأبكية العالمية لتحديث 

 معرفة الموظفين باالحتياجات المتعلقة بالمجاالت السياساتية الرئيسيةع 
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 ظام البرمجة العالمراستخدام ن  

، ياعرا  2018فر دليل اسأأأأأأتخدام نظام البرمجة العالمر المي وضأأأأأأعه الصأأأأأأندوق وصأأأأأأدر فر عام  - 113
النظام بلنه الحل البرامجر المي يستخدمه الصندوق إلدارة خطط العمل، والتقارير المرحلية عن خطط العمل، 

 وطلبات التحويالت النقدية دلإ الشركاء المنفمينع

ويعمل نظام البرمجة العالمر بوصأأأأأفه وحدة مخصأأأأأصأأأأأة فر نظام اطلس، ويسأأأأأتخدم إلدارة الدورات  - 114
البرنامجية وتحديد المشأأأأأأأأأأأاريعا واللمحات الموج ة من خطط العمل، بما فر ملك األنشأأأأأأأأأأأطة الواردة فر خطط 

عن خطط العملا  العمل وخصأأأأأأأأأأأائصأأأأأأأأأأأها البرنامجية والماليةا وطلبات التحويالت النقديةا والتقارير المرحلية
 والتقارير المرحلية عن نواتج الدورات البرنامجيةا وتنقيحات خطط العمل ومراقبة االلت امع

ومن خالل نظام البرمجة العالمر، يمكن للمسأأأأأأأأأتخدمين من الشأأأأأأأأأركاء المنفمين والصأأأأأأأأأندوق تحميل  - 115
 إ الشركاء المنفمينعوثائق )مع وص  مناسب( تشكل ج ءا من دجراءات ددارة التحويالت النقدية دل

جراءاته إلدارة التحويالت النقدية دلإ الشأأأأركاء  - 116 وباإلضأأأأافة دلإ ملك، تتضأأأأمن سأأأأياسأأأأة الصأأأأندوق وات
  :المنفمين دجراءات الرقابة الرئيسية التالية للتخفي  من المخاطر المحتملة المتصلة بهمو العملية

ل علإ دمن السأداد والحصأول علإ يجب علإ الشأركاء المنفمين ان يقدموا طلبات الحصأو  )ا( 
 دمن كتابر من الصندوق قبل تكبد اي مصروفات لتنفيم البرامج بموجب طريقة السدادا

يجب ان تكون طلبات السأأأل  النقدية واإلمن بالسأأأداد مدعومة بتقديرات مفصأأألة ومصأأأنفة  )ب( 
 اساس ربع سنوياللتكالي  او مي انيات خطط عمل تقدم مستو  مماثال من تو يع المدخالت، علإ 

ال يجب ان تادفع السأأأأأل  النقدية والمبالغ المردودة دال دلإ الحسأأأأأابات المصأأأأأرفية المحددة  )ج( 
 فر اتفاقات الشركاء المنفمينا

يجب تقديم اسأأأأأأأأأتمارات اإلمن بالصأأأأأأأأأر  وشأأأأأأأأأهادة اإلنفاق من خالل وحدة نظام البرمجة  )د( 
 العالمر المعدة لهما الغرضع

السياسة المتعلقة بالتحويالت النقدية دلإ الشركاء المنفمين، تحدد األدوار والمس وليات الرئيسية وفر   - 117
لموظفر الشأأأأأركاء المنفمين والصأأأأأندوقع ويتحمل المسأأأأأتخدمون من الشأأأأأركاء المنفمين مسأأأأأ ولية دعداد وتقديم  

 الصندوقعاستمارات اإلمن بالصر  وشهادة اإلنفاق الستعراضها والموافقة عليها من قبل 

ويتولإ المعاونون لشأأأأأأأ ون البرامج فر الصأأأأأأأندوق، من جانبهم، مسأأأأأأأ ولية االسأأأأأأأتعراض التفصأأأأأأأيلر   - 118
السأأتمارات اإلمن بالصأأر  وشأأهادة اإلنفاق، ونمامج طلب السأأداد المباشأأر وطلب اإلمن بالسأأداد، وخير ملك 

 من المعلومات والوثائق التر يقدمها الشركاء المنفمونع

المجلس، فر المكاتب القطرية فر دثيوبيا ومو امبيق وميانمار، اسأأأأأأأتخدام نظام البرمجة واسأأأأأأأتعرض  - 119
العأأالمر، وعينأأة من خطط العمأأل، وجميع الوثأأائق والمعلومأأات الأأداعمأأة التر تم تحميلهأأا فر نظأأام البرمجأأة 

تنقيحات العالمر، مثل خطط العمل، واسأأأأأأتمارات اإلمن بالصأأأأأأر  وشأأأأأأهادة اإلنفاق، وتقارير المصأأأأأأروفات، و 
 المي انية، والتقارير المرحلية لخطة العمل، وكش  عن نقاط الضع  التالية:

فر المكتبين القطريين فر دثيوبيأأأا ومو امبيق، وجأأأد المجلس ملفأأأات تم تحميلهأأأا ال يمكن   )ا( 
 فتحها، وملفات مكررة، ووثائق محم لة مات اوصا  خير مالئمة او خير واضحةا
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مو امبيق، لم يحمأل الشأأأأأأأأأأأأأأركاء المنفأمون طلبأات اإلمن بالسأأأأأأأأأأأأأأداد   فر المكتأب القطري فر )ب( 
 والدفع المباشر للحصول علإ دمن كتابر من المكتب القطريا

فر المكتبين القطريين فر دثيوبيا ومو امبيق، كانت ارقام الحسأأأأأأابات المصأأأأأأرفية للشأأأأأأركاء  )ج( 
مليأات التحويأل المبلغ عنهأا فر قسأأأأأأأأأأأأأأم المنفأمين المحأددة فر االتفأاقأات مختلفأة عن األرقأام التر شأأأأأأأأأأأأأأملتهأا ع

معلومات البائعين فر وحدة اإلمن بالصأأأأأر  وشأأأأأهادة اإلنفاق، او ان الحسأأأأأابات المصأأأأأرفية لم تكن فر نظام 
 البرمجة العالمرا

فر المكتأب القطري فر دثيوبيأا، تمأت الموافقأة فر دحأد  الحأاالت علإ اسأأأأأأأأأأأأأأتمأارة اإلمن  )د( 
 ير المرحلية لخطة العملابالصر  وشهادة اإلنفاق قبل التقار 

فر المكتب القطري فر ميانمار، قادمت اسأأأتمارات اإلمن بالصأأأر  وشأأأهادة اإلنفاق وتمت  )لأ( 
 يوما من نهاية كل فصلع 15الموافقة عليها بعد اكثر من 

وير  المجلس ان لناك اوجه ضأأأأأأع  فر الرصأأأأأأد والتنقيح اللمين يجريهما موظفو المكاتب القطرية  - 120
 للعمليات والوثائق التر يحملها كل شريك منفم فر نظام البرمجة العالمرع للصندوق

نجا لا يكفل ويع     - 121 وير  المجلس ايضأأأا ان دجراء تنقيح فر الوقت المناسأأأب اثناء تنفيم األنشأأأطة وات
 فعالية وكفاءة استخدام نظام البرمجة العالمرع

ت بين الحسأأأأأأأابات المصأأأأأأأرفية فر اتفاق الشأأأأأأأركاء وباإلضأأأأأأأافة دلإ ملك، ير  المجلس ان االختالفا - 122
المنفمين والحسأأأأأأابات الواردة فر نظام اطلس يمكن ان ت دي دلإ االسأأأأأأتخدام خير الصأأأأأأحيح لهمو الحسأأأأأأابات 

لإ احتمال حدوث خش فر المكتبين القطريين فر دثيوبيا ومو امبيقع  وات

ة العمل بعد الموافقة علإ اسأأأأأأأأأأأأتمارة وير  المجلس ايضأأأأأأأأأأأأا ان الموافقة علإ التقارير المرحلية لخط - 123
اإلمن بالصأأأأر  وشأأأأهادة اإلنفاق يتعارض مع اخراض لمو األداة، اي اسأأأأتعراض االسأأأأتمارة والموافقة عليها،  

 والتلكد من ان النفقات المبلغ عنها فيها تتفق مع التنفيم الفعلر للبرنامجع

للصااااااندوق في إثيوبيا وموزامبيق وميانمار تدابير ويوصااااااي المجلس بأن تتخذ المكات  القطرية   - 124
لتحساين وتعزيز رصاد نظام البرمجة العالمي واساتخدام  على نحو صاحيي لتعزيز إدارة اساتخدام النظام بين 

 الشركاء المنفذين بفعالية وكفاءة.

ويوصاااااااااي المجلس باأن يقوم مكتباا الصااااااااانادوق القطرياان في إثيوبياا وموزامبيق بتحادياث جميع  - 125
 الحسابات المصرفية لكل اتفاق من االتفاقات المبرمة مع الشركاء المنفذين.

 ووافقت المكاتب القطرية للصندوق فر دثيوبيا ومو امبيق وميانمار علإ لمو التوصياتع - 126

 
 إطار النهج المنسق للتحويالت النقدية - 6 

 نمارالتلخير فر دجراء الفحوص العشوائية فر المكتب القطري فر ميا  

من النهج المنسأأأأأأأأأأأأأأق للتحويالت النقأديأة الأمي اصأأأأأأأأأأأأأأدرتأه مجموعأة األمم المتحأدة  17-9وفقأا للفقرة  - 127
، تاجر  اسأأأأأأأتعراضأأأأأأأات دورية فر الموقع او فحوص عشأأأأأأأوائية لتقييم دقة السأأأأأأأجالت 2014اإلنمائية فر عام 
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مج )من خالل اسأأأأأأأتعراض المعلومات المالية المتعلقة بالتحويالت النقدية دلإ الشأأأأأأأريك المنفم وحالة تنفيم البرا
 المالية(، ولتحديد ما دما كانت قد طرات اي تغييرات لامة علإ الضوابط الداخليةع

( من الفرع الثالث من دليل الصأأندوق للسأأياسأأات واإلجراءات 4وباإلضأأافة دلإ ملك، فر البند جيم ) - 128
دارتها ورصأأأأأدلا، الصأأأأأادر فر عام ، ااشأأأأأير دلإ ان جميع النفقات التر 2018 المتعلقة بسعداد خطط العمل وات

ولر فحوص  -يتكبدلا الشأأركاء المنفمون ألنشأأطة خطط العمل المتفق عليها تخضأأع ألنشأأطة ضأأمان دورية 
ينفملا الصأأأأأأأندوق او تنفم بتكلي  منه، ويحدد نطاقها وتواترلا علإ اسأأأأأأأاس  -عشأأأأأأأوائية ومراجعة حسأأأأأأأابات 

 المخاطرع

اة للمراقبة المالية االسأأأأأأأأأأأأأتباقية من اجل تقييم دقة السأأأأأأأأأأأأأجالت المالية والفحوص العشأأأأأأأأأأأأأوائية لر اد - 129
للتحويالت النقدية دلإ الشأأأأأأأأأأأركاء المنفمين، وتحديد الثغرات ومعالجتها طوال فترة التنفيم، وتحديد ما دما كانت 

 قد طرات اي تغييرات لامة علإ الضوابط الداخليةع

مات اإلدارية توجيهات بشأأأألن تخطيط الضأأأأمان فر ، اصأأأأدرت شأأأأعبة الخد2019ايار/مايو  3وفر  - 130
 تلك السأأأأأأأأأأأنة إلطار النهج المنسأأأأأأأأأأأق للتحويالت النقديةع ومكرت الشأأأأأأأأأأأعبة ان عتبة الفحوص العشأأأأأأأأأأأوائية لر 

 :دوالر وقدمت التعليمات التالية 50 000

ينبغر جدولة عمليات مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأأابات والفحوص العشأأأأأأأأأأأأأوائية علإ اسأأأأأأأأأأأأأاس النفقات  )ا( 
لكفالة  2019فقا للمعايير والعتبات المحددةع وينبغر تحديد مواعيد الفحوص العشأأأأأأأأأأأأأوائية فر عام المتوقعة، و 

 الضمان االستباقرا

ينبغر ان تنفم انشأطة الضأمان كما لو مخطط لهاع وينبغر دجراء الفحوص العشأوائية فر  )ب( 
المنفأمين الأمين لأديهم قأدر اكبر وقأت مبكر من السأأأأأأأأأأأأأأنأة التقويميأة، وينبغر دعطأاء اولويأة عأاليأة للشأأأأأأأأأأأأأأركأاء 

 النفقاتع من

وقام المجلس بتحليل انشأأأأأطة خطة الضأأأأأمان وتحقق من ان المكتب القطري للصأأأأأندوق فر ميانمار  - 131
ياجر فحوصأأأأأأأأأا عشأأأأأأأأأوائية للشأأأأأأأأأركاء المنفمين الخمسأأأأأأأأأة، علإ الرخم من ارتفاع حجم النفقات )ما مجموعه  لم

 2018واكتشأ  المجلس ايضأا ان تقارير الفحوص العشأوائية لعام ع  2019دوالر( فر عام  1 550 300,12
 ع2019قد صدرت فر رمار/مارس ونيسان/ابريل وح يران/يونيه 

وير  المجلس ان عدم وجود فحوص عشأأوائية فر الوقت المناسأأب يعوق المراقبة المالية االسأأتباقية  - 132
سن التلخر فر دجراء الفحوص العشأأأوائية يتعارض للشأأأركاء المنفمين واإلشأأأرا  عليهمع وباإلضأأأافة دلإ ملك، ف

إلطار النهج المنسأأأأأأأأأق للتحويالت النقدية، المي اصأأأأأأأأأدرته شأأأأأأأأأعبة الخدمات  2019مع خطة الضأأأأأأأأأمان لعام 
اإلدارية، ويشأير دلإ نقاط ضأع  فر الضأوابط الداخلية وفر امتثال الصأندوق للضأمان االسأتباقر المحدد فر 

دارتها ورصدلاعدليل السياسات واإلجراءات المتعل  قة بسعداد خطط العمل وات

وعالوة علإ ملك، ير  المجلس انه يتعين بمل جهود مطردة إلنجا  انشأأأأأطة الضأأأأأمان المسأأأأأتهدفة،  - 133
التر تتسأأم بللمية حاسأأمة فر التخفي  من المخاطر المالية والبرنامجية المتلصأألة والتر تنطوي عليها انشأأطة 

 المكتب القطري للصندوق فر ميانمارع التحويالت النقدية التر يضطلع بها
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ويوصاااي المجلس بأن يجري المكت  القطري للصاااندوق في ميانمار فحوصاااا عشاااوائية في الوقت  - 134
المناسااااا  وين يبذل جهودا لتحساااااين االساااااتعراض االساااااتباقي والفعال للمراقبة المالية للشاااااركاء المنفذين 

 .واإلشراف عليهم

 ندوق فر ميانمار علإ التوصيةعووافق المكتب القطري للص - 135
 

 النفقات التر يتكبدلا الشركاء المنفمون  

تخضأع جميع النفقات التر يتكبدلا الشأركاء المنفمون فيما يتعلق بلنشأطة خطط العمل المتفق عليها   - 136
ألنشأطة ضأمان دورية )فحوص عشأوائية ومراجعة حسأابات(ع ويختار الصأندوق شأركاءو المنفمين علإ اسأاس 

ييم للمخاطر وعتبات محددة بغرض القيام بلنشأأأأأطة الضأأأأأمان لمو، اسأأأأأتنادا دلإ مسأأأأأتو  المخاطرة المتعلقة تق
بالتقييم الج ئر )عالية او كبيرة او متوسأأأأأأأأطة او منخفضأأأأأأأأة(ع وفر وقت الحق، ياكلا  مراجعو حسأأأأأأأأابات من 

ل  موظفو الصأأأندوق بسجراء اطرا  ثالثة بسجراء عمليات مراجعة الحسأأأابات و/او الفحوص العشأأأوائية، او ياك
 فحوص عشوائيةع

 شأأأأأأأأأأأأأريكا منفما )مقابل  1  462، نفم الصأأأأأأأأأأأأأندوق ج ءا من مشأأأأأأأأأأأأأاريعه عن طريق 2019وفر عام  - 137
مليون دوالر   315,05مليون دوالر )مقابل   354,61(، وبلغ مجموع النفقات 2018شأأأأأأأأأأريكا فر عام  1 351

فر المأائأة  29)مقأابأل  2019مأالر النفقأات فر عأام فر المأائأة من دج 31,4(، ولو مأا يمثأل 2018فر عأام 
مليون دوالر رلنا  329,22، خططت ددارة الصأأأأأأأأندوق لنفقات قدرلا  2020(ع وبالنسأأأأأأأأبة لعام 2018 فر عام

 بلنشطة الضمانع

فر المائة من  69,2فحصأا عشأوائيا )  445، كان الصأندوق قد اجر  2020ح يران/يونيه   26وفر  - 138
فر المأائة من العمليأات المقررة(، وبلغ مجموع  54,7عمليأة مراجعأة للحسأأأأأأأأأأأأأأابات ) 163الفحوص المقررة( و 

فر المائة من تغطية انشأأأأأأأأأطة الضأأأأأأأأأمانات المقررةع وفر  64,7مليون دوالر، ولو ما يمثل   213,03النفقات 
  ظل الظرو  العادية، كانت عمليات مراجعة الحسأأابات والفحوص العشأأوائية سأأتجر  فر الفترة بين منتصأأ 

ع خير انه بسأأأأأأأأأأأأبب رثار جائحة فيروس كورونا، حدثت تلخيرات 2020شأأأأأأأأأأأأباط/فبراير ونهاية نيسأأأأأأأأأأأأان/ابريل 
وانخفاضأأأأات فر التغطية، ولم يتسأأأأن دنجا  عدد كبير من األنشأأأأطةع وتجدر اإلشأأأأارة دلإ ان الصأأأأندوق، فر 

 2018المائة فر عام فر   96الظرو  العادية، فر السأأنوات السأأابقة، كان له مسأأتو  عال من التغطية، بلغ 
 ع2017فر المائة فر عام  94و 

ومن اجل دكمال كل نشأاط من انشأطة الضأمان المتصألة بالشأركاء المنفمين، حددت ددارة الصأندوق  - 139
عدة خيارات، مثل مراجعة الحسأأأأأابات عن بعد، او االسأأأأأتعانة بشأأأأأركة محلية لمراجعة الحسأأأأأابات، او دمكانية 

 ع2020و  2019ين لمراجعة الحسابات لعامر الجمع بين الجدولين ال مني 

وبالنظر دلإ المعلومات المقدمة اعالو والخبرة المكتسبة من عمليات مراجعة الحسابات فر السنوات  - 140
الماضأأأأأأأية، يخلص المجلس دلإ انه يمكن الحصأأأأأأأول علإ ادلة كافية ومناسأأأأأأأبة لمراجعة الحسأأأأأأأابات فر ظل 

 االستثنائية الحاليةعظرو  جائحة فيروس كورونا 
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 إدارة السفر - 7 

 ضبط ددارة السفر واإلمن بها  

جراءات برنامج األمم المتحدة  - 141 فر المسأأأأائل المتصأأأألة بالموارد البشأأأأرية، يتبع الصأأأأندوق سأأأأياسأأأأات وات
 اإلنمائرع

ته  دلإ انه من توجيهات البرنامج اإلنمائر المعنونة ”خط سأير السأفر ووسأيلته ودرج 8وتشأير الفقرة   - 142
 ينبغر ان يتخم المسافر ترتيبات للسفر فر اقرب وقت ممكنع

وحأالمأا تتم الموافقأة علإ البعثأة، وحتإ قبأل ان يتم بأالفعأل دعأداد طلأب السأأأأأأأأأأأأأأفر فر نظأام اطلس،  - 143
ينبغر دجراء حجو ات الرحالت الجوية لد  وكالة السأأأأأفر من اجل الحصأأأأأول علإ خط الرحلة الرسأأأأأمر واقل 

كلفة بالنسأبة للرحلةع وتحدد محطات التوق  فر خط الرحلة المحجو ، المي يسأتخدم لتحديد التكلفة األسأعار ت 
المقدرة للبعثة، بما فر ملك نفقات محطات السأأأأأأأفر، وبدل اإلقامة اليومر، والنقل، وكلها مطلوبة إلعداد طلب 

 السفرع

رات السأأأأفر فر اقرب وقت ممكن، من التوجيهات تشأأأأجيعا قويا علإ تلكيد مسأأأأا 26وتتضأأأأمن الفقرة   - 144
يوما علإ األقل، بالنسبة للسفر فر الدرجة  21وعلإ عدم حج  تماكر الطيران فحسب، بل ايضا شرا لا قبل  

يوما علإ األقل، بالنسأأأأأأبة للسأأأأأأفر فر الدرجة السأأأأأأياحية، من اجل توفير  14األدنإ من الدرجة األولإ، وقبل  
 مبادف المتعلقة بالكفاءة فر ددارة المواردع افضل فرصة لتلكيد ادنإ األسعار وفقا لل

ووفقا لدليل السأأياسأأات األمنية لنظام األمم المتحدة إلدارة األمن، الصأأادر عن ددارة شأأ ون السأأالمة  - 145
من الفرع ال  من الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الخأامس، وتوجيهأات برنأامج األمم المتحأدة اإلنمأائر بشأأأأأأأأأأأأأأألن  5واألمن، الفقرة 

، فسن من اإلل امر لموظفر منظومة األمم المتحدة وافراد 1مهام رسأأأأأأمية، الفقرة  التصأأأأأأريح األمنر للسأأأأأأفر فر 
اسأأأأرلم المسأأأأتحقين الحصأأأأول علإ تصأأأأريح امنر لجميع األسأأأأفار فر مهام رسأأأأمية، بغض النظر عن مكان 
وجودلمع وال يمكنهم بدء السأأأأأأأفر الرسأأأأأأأمر دون الحصأأأأأأأول علإ تصأأأأأأأريح، دال لغرض اإلجالء الفوري او فر 

 ر األخر عحاالت الخط

وعالوة علإ ملك، ووفقا للمعلومات المتعلقة ببوليصة التلمين ضد األفعال الكيدية )التر تديرلا ددارة  - 146
شأأأأأأأأ ون السأأأأأأأأالمة واألمن( الواردة فر المرفق التاسأأأأأأأأع لتقرير فرقة العمل المتعددة االختصأأأأأأأأاصأأأأأأأأات الوظيفية 

يئات عالية المخاطر، المقدم فر الدورة الخامسأأأأأأأأأأأأأأة والمعنية بمسأأأأأأأأأأأأأأللة واجب العناية بالموظفين العاملين فر ب 
والثالثين للجنة اإلدارية الرفيعة المسأأتو  التابعة لمجلس الر سأأاء التنفيميين فر منظومة األمم المتحدة المعنر 

، 3من الفصأأأأل الثالث، وتوجيهات برنامج األمم المتحدة اإلنمائر بشأأأألن البوليصأأأأة، الفقرة   1بالتنسأأأأيق، الفقرة 
غرض من لأأمو البوليصأأأأأأأأأأأأأأأة لو تغطيأأة األفراد المسأأأأأأأأأأأأأأتحقين فر حأأالأأة الوفأأاة او العج  الأأدائم )الكلر فأأسن ال

من الفرع  4الج ئر( الناجم بشأأأأكل مباشأأأأر او خير مباشأأأأر عن الحرب او األفعال الكيديةع وبموجب الفقرة   او
البوليصأأأأأأأة ان يكون   الثالث من المرفق، من اجل االسأأأأأأأتفادة من التلمين، فسن من الشأأأأأأأروط التر تنص عليها

المطالب ممتثال للمبادف التوجيهية واإلجراءات األمنية السأأأأائدة فر األمم المتحدة )التر وضأأأأعتها ددارة شأأأأ ون 
 السالمة واألمن(ع
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من الفرع ال ، ”دجراءات دصأأأأدار التصأأأأاريح األمنية، والعمليات المتعلقة بمعلومات  7وتنص الفقرة   - 147
  :س من دليل السياسات األمنية إلدارة ش ون السالمة واألمن علإ ما يلرطلب السفر  من الفصل الخام

من األلمية بمكان ان يفهم جميع المسأأأافرين مسأأأ وليتهم عن امنهم اثناء سأأأفرلم فر مهام   
رسأأأأمية، مثل الحصأأأأول علإ تصأأأأريح امنر قبل جميع األسأأأأفار فر مهام رسأأأأمية، والحصأأأأول علإ 

بالوجهة قبل السأفر، والحصأول علإ دحاطة امنية من مسأ ول األمن معلومات ومشأورة امنية خاصأة  
 المختص لد  وصولهم دلإ وجهتهمع

من الدليل علإ ان ”السأأأأفر فر مهام رسأأأأمية يشأأأأمل السأأأأفر الرسأأأأمر فر دجا ة  يارة  8وتنص الفقرة   - 148
ألمم المتحدةع الوطن او خير ملك من السأأأأفر المسأأأأتحق المي تتحمل فيه تكالي  السأأأأفر م سأأأأسأأأأات منظومة ا

وينطبق ملك بصأأر  النظر عما دما كان السأأفر فر مهام رسأأمية يتم جوا او بحرا او برا او اي م يج من تلك 
 الوسائل ع

حالة من حاالت السأأأفر فر مهام رسأأأمية للمقر والمكاتب   122واسأأأتعرض المجلس عينة م لفة من  - 149
 الت التالية:القطرية فر دثيوبيا ومو امبيق وميانمار، والحظ الحا

(، تم تسأأأأأأأأأأأأأأجيل التماكر فر الدرجة األدنإ من 122من  9فر المائة من الحاالت ) 7فر  )ا( 
 يوماع وكانت جميع لمو الحاالت فر المقرا 21الدرجة األولإ والموافقة عليها وشرا لا قبل اقل من 

رجة (، تم تسأأأأأأأأأأأجيل التماكر فر الد122من اصأأأأأأأأأأأل   55فر المائة من الحاالت )  45فر  )ب( 
 يوماا 14السياحية والموافقة عليها وشرا لا قبل اقل من 

(، لم يحصأأأأأأأأأأأأأأل المسأأأأأأأأأأأأأأافر علإ 122من اصأأأأأأأأأأأأأأل  40فر المأائأة من الحأاالت ) 33فر  )ج( 
 امنرع تصريح

وير  المجلس ان التلخر فر تسأأأأأأجيل طلبات السأأأأأأفر والموافقة عليها وشأأأأأأراءلا يمكن ان ي دي دلإ  - 150
 لصندوقعاوجه قصور فر استخدام موارد ا

وباإلضأأأأأأأافة دلإ ملك، وفر حالة عدم وجود دمن امنر، قد ال تكون المعلومات حسأأأأأأأنة التوقيت عن  - 151
مكأان سأأأأأأأأأأأأأأفر الموظفين فر مهأام رسأأأأأأأأأأأأأأميأة متأاحأة فر حأالأة حأدوث ا مأة او حأالأة طوارفع وعالوة علإ ملأك،  

 التصريح األمنر والموافقة عليهعتنطبق بوليصة التلمين ضد األفعال الكيدية دما لم يتم تقديم  ال

ويوصااي المجلس بأن يبذل الصااندوق والمكات  القطرية في موزامبيق وميانمار جهودا لكفالة تقديم   - 152
 طلبات السفر واألذونات األمنية في الوقت المناس م من يجل كفالة استخدام موارد المنظمة بكفاءة وفعالية. 

وق االمتثال للمواعيد النهائية المحددة في التوجيهات المتعلقة ويوصي المجلس بأن يرصد الصند - 153
باإلذن بالساااافر في مهام رسااااميةم وذلف بغرض إدارة فذا الساااافر بطريقة تتساااام بالفعالية والكفاءة وحسااان 

 التوقيت.

ويوصااي المجلس كذلف بأن يجعل الصااندوق المسااافرين والمديرين على دراية بواجباتهم ويدوارفم  - 154
  نحو المتوخى في التوجيهات والسياسات المتعلقة بالسفر.على ال

 ووافق الصندوق علإ لمو التوصياتع - 155
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 دمكانية اإلبال  عن ددارة السفر وضبطها واستعراضها  

وفقا إلطار الضأأأأأأأوابط الداخلية للصأأأأأأأندوق، لناك ثالثة خطوط داخلية للدفاع فر تطبيق الضأأأأأأأوابط  - 156
الثأأأالأأأث من اإلطأأأار، يتعلق خط الأأأدفأأأاع األول بأأأالمهأأأام التر تتولإ امر المخأأأاطر الأأأداخليأأأةع وعمال بأأأالفرع 

والضأأأأأأأأأأأأأأوابط وتأديرلأا )ددارة التشأأأأأأأأأأأأأأغيأل فر الخطوط األمأاميأة(ع وينبغر لجميع موظفر المنظمأة فر المكأاتأب 
ائمة الميدانية واإلقليمية ومكاتب المقر ان يضأأأأطلعوا بهمو المهام من خالل تطبيق السأأأأياسأأأأات واإلجراءات الق

فر عملهم اليومر لكفالة تحقيق األلدا  واإلدارة السأأليمة للموارد المعهود بها دلإ الصأأندوقع وباإلضأأافة دلإ 
ملأك، ينبغر، فر دطأار الفرع السأأأأأأأأأأأأأأادس من اإلطأار، ان تكون الضأأأأأأأأأأأأأأوابط الأداخليأة موجودة وتعمأل علإ كل 

 مستو  من مستويات المنظمة وفر جميع عمليات تسيير األعمالع 

من توجيهات البرنامج اإلنمائر المعنونة ”بدالت ومصروفات السفر األخر   علإ   11وتنص الفقرة  - 157
ان الموظفين المسأأأأافرين فر مهام رسأأأأمية يحق لهم الحصأأأأول علإ سأأأألفة سأأأأفر لتغطية النفقات المقدرة القابلة 

وبدل اإلقامة اليومر  فر المائة من بدل اإلقامة اليومر لوجهة العمل، 100لالسأأأأأأأأأأأأتردادع وتشأأأأأأأأأأأأمل السأأأأأأأأأأأألفة  
لمحطات التوق  الملمون بها ومراحل السأأفر الال مة، ومصأأروفات محطات السأأفر، وبدل األمتعة ال ائدة، من 

 بين امور اخر ع

من توجيهأات البرنأامج اإلنمأائر المعنونأة ”مأا بعأد السأأأأأأأأأأأأأأفر  علإ ان مطأالبأة  1واخيرا، تنص الفقرة  - 158
السأأأأأأأفر يتعين علإ المسأأأأأأأافر ان يقدمه دلإ وحدة اإلمن فر خضأأأأأأأون  تسأأأأأأأوية تكالي  السأأأأأأأفر لر تقرير بعد

 اسبوعين من انتهاء السفر المي ينظمه البرنامج اإلنمائر ويدفع تكاليفهع 

وللتحقق من االمتثال لتلك التوجيهات، طلب المجلس تقريرا عن السأأأأأأأأفر فر مهام رسأأأأأأأأمية للمكاتب  - 159
يأأأانمأأأارا ولوحظ ان البيأأأانأأأات قأأأد ادخلأأأت يأأأدويأأأا فر ملفأأأات القطريأأأة للصأأأأأأأأأأأأأأنأأأدوق فر دثيوبيأأأا ومو امبيق وم

مأايكروسأأأأأأأأأأأأأأوفأت، ولر حأالأة تنطوي علإ درجأة عأاليأة من المخأاطر المرتبطأة بأاألخطأاء فر دمكأانيأة اإلبال  
والضأأأأأبط واالسأأأأأتعراضع والحظ المجلس انه، مع البيانات المقدمة، ال يمكن التحكم علإ النحو المناسأأأأأب فر 

 ددارة عملية السفرع

 وخالل تحليل التقرير، تم الكش  عن نقاط الضع  التالية: - 160

لم يقدم التقرير معلومات لامة تتعلق بتفاصأأيل النفقات )بدل اإلقامة اليومر، ومصأأروفات  )ا( 
 محطات السفر، وتماكر السفر( وموظفر االعتماد بالنسبة للمكتبين القطريين فر مو امبيق وميانمارا

التقرير معلومأأات عن حأأالأأة السأأأأأأأأأأأأأأفر فر اربع حأأاالت فر المكتأأب القطري فر لم يقأأدم  )ب( 
 مو امبيق وثالث حاالت فر المكتب القطري فر ميانمارا

اظهر التقرير حأأاالت من األخطأأاء فر تأأاريخر بأأدء وانتهأأاء كأأل رحلأأةع وكأأان تأأاريخ بأأدء  )ج( 
انمأار وحأالأة واحأدة فر المكتأب القطري الرحلأة بعأد تأاريخ االنتهأاء فر خمس حأاالت فر المكتأب القطري فر ميأ 

 فر دثيوبياا

فيمأأأأا يتعلق بأأأأالمكتأأأأب القطري فر مو امبيق، مكر فر التقرير انأأأأه تمأأأأت الموافقأأأأة علإ  )د( 
 رحلتينا بيد انه وفقا للمعلومات المقدمة من منطقة المشتريات، تم دلغاء كلتا الرحلتينا



A/75/5/Add.8 
 

 

39/161 20-07791 

 

المجلس سأأأأأأأأأبع حاالت اشأأأأأأأأأارت فيها منطقة فر المكتب القطري فر مو امبيق، اكتشأأأأأأأأأ   )لأ( 
المشأأأأتريات دلإ ان بدل اإلقامة اليومر ال ينطبق ألن السأأأأفر ليوم واحدا خير ان التقرير مكر ان السأأأأفر كان 

 لمدة يومين دضافيينا

فر المكتأأب القطري فر دثيوبيأأا، لم يكن لنأأاك ضأأأأأأأأأأأأأأبط رقمر لكأأل رحلأأة، ممأأا اد  دلإ  )و( 
سأأأأأأأأأأأجال تحتوي علإ  40وفر اسأأأأأأأأأأأتعراض المكتب القطري، تم الكشأأأأأأأأأأأ  عن اخطاء تمثلت فر اال دواجيةع 

 ا دواجية فر اسم الشخص وتاريخ بدء الرحلةع واشار معاون الش ون اإلدارية والمالية دلإ ما يلر:

سأأأأأأأأأأأأأأجالت برحالت مختلفأأة دلإ نفس الوجهأأة، ولكن فر تواريخ   10مأأا مجموعأأه ارتبط  ‘1’ 
 ا بتصحيح تاريخ الرحالتامختلفةع وقد قام المكتب القطري يدوي 

سأأأجال برحالت دلإ الوجهة نفسأأأها، ولكنها قدمت بصأأأورة منفصأأألة  30ارتبط ما مجموعه   ‘2’ 
فر التقرير، ألنها تقابل المدفوعات المتصأأألة ببدل اإلقامة اليومر او مصأأأروفات محطات 

ن فر السأأأفر، او تسأأأديد النفقات األخر  )مثل تماكر السأأأفر الجوي والتلشأأأيرات(ع ولم يتسأأأ 
 التقرير تحديد المصروفات التر يقابلها كل مبلغع

 حالة واستعراضهاع وكانت النتائج علإ النحو التالر:  92وفيما يتعلق بالعينة، تم اختيار  - 161

يوما او اكثر من الرحلة فر تسع حاالت فر المكتب القطري    30دافع بدل اإلقامة اليومر بعد   )ا( 
ر المكتأب القطري فر ميأانمأارع وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ ملأك، وفر المكتأب القطري فر  فر مو امبيق وثمأانر حأاالت ف 

 العينةع   مو امبيق، تم فر اربع حاالت تجهي  القسيمة والمدفوعات خالل مراجعة الحسابات وبعد طلب 

حالة   11لم تت امن مواعيد بدء الرحلة ونهايتها المشار دليها فر التقرير مع دمن السفر فر   )ب( 
 حاالت فر المكتب القطري فر ميانمارع 7ب القطري فر دثيوبيا و فر المكت 

وير  المجلس ان اوجه الضأأأأأأأأأأع  لمو يمكن ان تعوق االضأأأأأأأأأأطالع الفعلر بالمهام والمسأأأأأأأأأأ وليات  - 162
 الموكلة دلإ خط الدفاع األول فر دطار الضوابط الداخلية للصندوقع

اباتها ان تتبع وتع   اإلجراءات التر اشأأأأأأأأأأار وعالوة علإ ملك، ينبغر للكيانات التر روجعت حسأأأأأأأأأأ  - 163
دليها البرنامج اإلنمائر فر التوجيهات المعنونة ”بدالت ومصأأأأأأأأروفات السأأأأأأأأفر األخر  ، حيث يحق للموظفين 
المسأأأافرين فر مهام رسأأأمية الحصأأأول علإ سأأألفة سأأأفر مقابل بدل اإلقامة اليومر، ولكن فر بعض الحاالت، 

لعكان الدفع بعد السفر، مما يولد   مخاطر احتمال وجود خصم خير مسجا

واخيرا، ير  المجلس ان الحأاالت المأمكورة اعالو ت ثر علإ موثوقيأة المعلومأات المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بعمليأة   - 164
ددارة السأأأأأأأأفر وسأأأأأأأأالمتها ورصأأأأأأأأدلا وتوافرلا، وانها سأأأأأأأأت ثر علإ اإلبال  دما كان يل م دجراء اي اسأأأأأأأأتعراض 

 للمعلومات او ضبط لهاع

جلس بأن تدمج المكات  القطرية للصااندوق في إثيوبيا وموزامبيق وميانمار في نظام ويوصااي الم - 165
 المعلومات يدوات معززة تتصل بعملية إدارة السفرم من يجل زيادة فعالية وكفاءة تلف العملية.

ويوصاي المجلس بأن يحسان الصاندوق عملية السافر لوامان دفع بدل اإلقامة اليومي في يوان م  - 166
 جن  احتمال وجود خصوم ةير مسجلة.وذلف لت

 ووافق الصندوق علإ لمو التوصياتع - 167
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 إطار الرقابة الداخلية - 8 

 عملية استعادة القدرة علإ العمل بعد الكوارث  
من اإلجراء التقنر المتعلق بخطط اسأأأأأأأأأأأأأأتعأأأأادة القأأأأدرة علإ العمأأأأل بعأأأأد الكوارث  4يرد فر الج ء  - 168

( انه يجب علإ مقدمر SEC.08.PROCالمعلومات واالتصأاالت باألمانة العامة لألمم المتحدة )لتكنولوجيا 
خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصأاالت وضأع وتوثيق وتنفيم خطة السأتعادة القدرة علإ العمل بعد الكوارث 

 ات واالتصاالتعوما يتصل بها من دجراءات ومبادف توجيهية بخصوص موارد وبيانات تكنولوجيا المعلوم

ويرد فر خطة الصأأأأأأأندوق السأأأأأأأتعادة القدرة علإ العمل بعد الكوارث وصأأأأأأأ  لقدرة الصأأأأأأأندوق علإ  - 169
تحمأأل الكوارث وللعمليأأات التر يجأأب اتبأأاعهأأا للتعأأافر من مثأأل لأأمو الكوارثع ويأأمكر الصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق فر خطأة 

ادة القدرة علإ العمل بعد الكوارث اسأأأأأأأأأأأأتعادة القدرة علإ العمل بعد الكوارث ان احتياجاته فيما يتعلق باسأأأأأأأأأأأأتع
سأأأأأتتغير بمرور الوقتع ولملك يجب اختبار الخطة دوريا للكشأأأأأ  عن حاالت الخطل والسأأأأأهو، ويجب تعهدلا 

 لمعالجة تلك الحاالتع

وفر خطة اسأأأأأأأأأأأأأأتعادة القدرة علإ العمل بعد الكوارث، ينص الج ء المتعلق باختبار الخطة وتعهدلأا   - 170
سأأأأأأتعراض الخطة وتحديثها سأأأأأأنويا او متإ ادخل اي تحديث او تحسأأأأأأين كبير علإ علإ نشأأأأأأاط دل امر لو ا

النظامع ويرد ايضأأأأا  نص مفادو ان الفريق المي يقود عملية اسأأأأتعادة القدرة علإ العمل بعد الكوارث فر مجال 
اختبار  تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأاالت مسأأأأ ول عن تحديث الوثيقة بلكملهاا ويافهم ان النشأأأأاط المتمثل فر

 الخطة لو عملية الستعادة القدرة علإ العمل بعد الكوارثع

 2019 وتحقق المجلس من ان الصندوق لم يجر عملية استعادة القدرة علإ العمل بعد الكوارث لعام - 171
ع وعالوة علإ ملأأك، 2018وان خطأأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعأأادة القأأدرة علإ العمأأل بعأأد الكوارث لم تحأأداث منأأم تمو /يوليأأه 

الخطة اي معلومات مفصألة عن نتائج االختبارات السأابقة للخطة، من قبيل عرض قطاع عرضأر تتضأمن  ال
 او معلومات عن تاريخ االختبارات او نتائجها، او عن التحسينات التر ادخلت نتيجة  لملكع

وير  المجلس انه ينبغر ان تكون لد  الصأأأأأأأأأأأأندوق خطة محدثة السأأأأأأأأأأأأتعادة القدرة علإ العمل بعد  - 172
رث يكون بمقدورلا ضأأأأأمان مواصأأأأألة خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأاالت البالغة األلمية بسأأأأأرعة الكوا

وفعالية فر حالة انقطاع تلك الخدماتع وتحقيقا لتلك الغاية، ير  المجلس انه ينبغر للصأأأأأأأأأأأندوق بمل الجهود 
و بسجراء عملية استعادة القدرة علإ الال مة للقيام دوريا باختبار خطة استعادة القدرة علإ العمل بعد الكوارث ا

العمل بعد الكوارث، وللحصأأأول علإ النتائج واي معلومات اخر  تعتبر مات صأأألة بالخطة وتحليلها من اجل 
 تحسين العمليات المتصلة بمرك  بيانات المقر وخدمات االتصاالت ونظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتع

ق اختبارات لخطة اساتعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وين يوصاي المجلس بأن يجري الصاندو - 173
يصااادر بعد ذلف خطة معتمدة الساااتعادة القدرة على العمل بعد الكوارث لمركز بيانات  في المقرم تراعى فيها 

 التحسينات المدخلة نتيجة لعملية استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث ويي معلومات إوافية فامة.

 ل الصندوق التوصيةعَقب   - 174
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 الفصل بين الواجبات فر نظام اطلس للتخطيط المرك ي للموارد  
من السأأأأياسأأأأة المتعلقة ببيانات مسأأأأتعملر نظام اطلس وتطبيق الدليل العالمر علإ  22تنص الفقرة   - 175
الفصأأأأل بين الواجبات لو احد الضأأأأوابط الداخلية الهامة وينطوي علإ تو يع المهام واالمتيا ات المرتبطة ”ان 

ع   و منع الخطل والغشبها فر دطار عملية محددة لتسأأأأأيير األعمال بين موظفين متعددين، بهد  اسأأأأأاسأأأأأر ل
ولملك، فسن الفصأأل بين الواجبات بشأأكل معقول امر ضأأروري من اجل تقليل المخاطر دلإ ادنإ حد وكشأأفها 
فر الوقت المناسأبع ويحدد الصأندوق فر لمو السأياسأة الحد األدنإ من متطلبات الفصأل بين الواجبات داخل 

 اي وحدة عملع 

 مع بين بيانات الجهات التالية )األدوار فر النظام(:وطبقا لهما السياسة، ال يجو  الج - 176

 الش ون المالية والمشترياتا   )ا( 

 المشتري ومدير اوامر الشراءا )ب( 

 المشتري او مدير اوامر الشراء واستالم السلعا )ج( 

 الش ون المالية والمدير/المس ول عن الموافقةا )د( 

 التوريد/القسائم ومدير اوامر الشراءاالمس ول عن طلبات  )لأ( 

 المشتري او مدير اوامر الشراء والموظفون الملمون لهم بسنهاء استخدام األصولع )و( 

من حسأأأأأأأأأأأأأأابأات المسأأأأأأأأأأأأأأتعملين بهأا   216وقأد امكن للمجلس التحقق من ان نظأام اطلس يتضأأأأأأأأأأأأأأمن  - 177
علق ببيانات األدوار لم يجر فيها حالة تت  351تضأأأأأأأأأأأاربات فر بيانات األدوار الخاصأأأأأأأأأأأة بهمع ووجد المجلس  

 تطبيق القواعد الممكورة اعالوع

موقعا  للدليل العالمر يتيح له تحديد التضأأأأارب بين   2017واشأأأأار الصأأأأندوق دلإ انه انشأأأأل فر عام  - 178
بيانات مسأأأأأأأأتخدمر نظام اطلسا دال ان الموقع لم يلتقط حاالت التضأأأأأأأأارب القائمة فر النظام، مثل تلك التر 

 ع ونتيجة لملك، يتم حاليا دجراء استعراض يدويع2017موافقة عليها قبل عام جرت ال

وباإلضأأأأأأافة دلإ ملك، افاد الصأأأأأأندوق بلنه بدا خطة عمل تسأأأأأأتند دلإ نهج تدريجر وانه يسأأأأأأتعرض  - 179
لتحأديأد حأاالت التضأأأأأأأأأأأأأأارب وتقنينهأاع والهأد  من ملأك لو  2017البيأانأات التر تمأت الموافقأة عليهأا قبأل عأام 

  اسأأأأتعراض نصأأأأ  سأأأأنوي لبيانات الجهات المسأأأأجلة فر الدليل العالمر فر نهاية الربعين الثانر والرابع دنجا
، بأاسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام تقرير موظفر امن تكنولوجيأا المعلومأات، والقيأام بألعمأال المتأابعأة مع المكأاتأب 2019من عأام 

 القطرية لتحديد ما دما كانت االستثناءات ال ت ال مطلوبةع

لس ان عدم االمتثال للسأأأياسأأأة فر الصأأأندوق فيما يتعلق بالفصأأأل بين الواجبات قد ي دي وير  المج - 180
دلإ دنشأأأاء معامالت خير اعتيادية فر نظام اطلس، مما ي يد من مخاطر الغش او الخطل، بسأأأبب التضأأأارب 

 بين بيانات المستخدمينع

انات مساااتخدمي نظام يوصاااي المجلس بأن يتخذ الصاااندوق تدابير لوااامان حل التواااار  بين بي - 181
 يطلس في الوقت المناس م وفقا للسياسة وخطة العمل الموووعتين.

 وافق الصندوق علإ التوصيةع - 182
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 تحديث السياسات واإلجراءات  
تنص الفقرة الثانية )ا( من السأأأأياسأأأأة واإلجراءات المتعلقة بوضأأأأع السأأأأياسأأأأات واإلجراءات واألدوات  - 183

صأدارلا علإ ان تضأطلع الجهات المسأ ولة عن السأياسأات باسأتعراض والممكرات اإلرشأادية والم وافقة عليها وات
سأأأأنوي دل امر، تبداو امانة دليل السأأأأياسأأأأات واإلجراءات، لتحديد حالة السأأأأياسأأأأات ومد  صأأأأالحيتها وتحديث 

ت كل النص دما اقتضأإ األمرع ويتعين ايضأا  ان تقوم الجهات المسأ ولة عن السأياسأات بتنقيح دل امر للسأياسأا
ثالث سأأأأنوات ما لم تقرر الجهة المسأأأأ ولة عن السأأأأياسأأأأة، بالتشأأأأاور مع امانة دليل السأأأأياسأأأأات واإلجراءات، 

 دجراء استعراض ليس ضرورياع ان

، والحظ 2019واسأأتعرض المجلس التنقيح اإلل امر لدليل السأأياسأأات واإلجراءات، الصأأادر فر عام  - 184
فيها دجراء تنقيح دل امر للنصأأأوص فر السأأأنة الحالية، ولر تحديدا  انه فر اربع من الحاالت التر كان ينبغر 

دطار الرقابة الداخلية، والسأأأأأأياسأأأأأأة واإلجراءات المتعلقة بالحسأأأأأأابات المسأأأأأأتحقة الدفع، والسأأأأأأياسأأأأأأة واإلجراءات 
كطريقة المتعلقة باختيار الشأركاء المنفمين وتسأجيلهم وتقييمهم، والسأياسأة واإلجراءات المتعلقة باسأتخدام المنح 

 للتمويل، لم يكن لناك دليل كا  علإ ان عملية تنقيح قد اجريتع

ضأأأأأافة  دلإ ملك، لوحظ انه لم يتم اسأأأأأتعراض   - 185 من السأأأأأياسأأأأأات واإلجراءات المتعلقة بتكنولوجيا   15وات
من المقرر اسأأتعراضأأها فر   14المعلومات واالتصأأاالتع ومن مجموع تلك السأأياسأأات واإلجراءات، كان لناك 

 ع2016، وواحدة من المقرر استعراضها فر نيسان/ابريل 2017يوليه تمو /

وير  المجلس ان الحالة ال تتفق مع السأأأأياسأأأأة واإلجراءات المتعلقة بوضأأأأع السأأأأياسأأأأات واإلجراءات  - 186
صأأأأأأأدارلا، التر يرد فيها نص يقضأأأأأأأر بلن تضأأأأأأأطلع الجهة  واألدوات والممكرات اإلرشأأأأأأأادية والموافقة عليها وات

 السياسة باستعراض سنوي دل امر وتنقيح دل امر كل ثالث سنواتع المس ولة عن

وير  المجلس ايضأأأأأأأأأأأأأأأا ان لأمو الحأأالأة تعرض للخطر خط الأدفأاع األول المحأأدد فر دطأار الرقأابأة  - 187
الداخليةع وجميع افراد المنظمة يضأأأطلعون بالمهام المتصأأألة بخط الدفاع ملك بتطبيق السأأأياسأأأات واإلجراءات 

اا بتحديد دجراءات المراقبة فر الوقت المناسأأأأأأأأأأأأأب للتخفي  من المخاطر المحتملة المرتبطة القائمة، والسأأأأأأأأأأأأأم
 بطرق اداء العملع

ومكر الصأأندوق ان امانة دليل السأأياسأأات واإلجراءات تجري اسأأتعراضأأات سأأنوية، وانه علإ اسأأاس  - 188
ر الصأأأأأأأأندوق ان دجراء نتائج لمو االسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأات والتحول الجاري فر طرق اداء العمل فر الصأأأأأأأأندوق، قر 

تنقيحات خير ضأروري كل ثالثة سأنواتع ويجري تنقيح السأياسأة لكر تشأمل اسأتعراضأا دل اميا يجر  كل ثالث 
سأأأأنوات بدال من دجراء تنقيح دل امرع ولم تنقح فر لما العام السأأأأياسأأأأات المتعلقة بالحسأأأأابات المسأأأأتحقة الدفع 

ة من طرائق التمويل، نظرا ألن الصأأأندوق فر خضأأأم عملية واختيار الشأأأركاء المنفمين واسأأأتخدام المنح كطريق
تحول فر طرق اداء العمل وفر التخطيط المرك ي للمواردع وتعتبر لمو السأأأأأياسأأأأأات صأأأأأالحة جميعها وسأأأأأيتم 

 تنقيحها علإ اساس القرارات المتخمة بشلن سبل المضر قدماع

ه كما لوحظ اعالو ال يجري االمتثال يحيط المجلس علما بالمعلومات المقدمة من الصأأأأأأندوقا دال ان  - 189
لعدد كبير من السأأأياسأأأات السأأأالفة المكرع ولملك ير  المجلس ان انشأأأطة الرقابة التر يقوم الصأأأندوق لتحديث 

 السياسات واإلجراءات يجب ان توثاق، من اجل  يادة الفعاليةع
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جراءات  في الوقت يوصاي المجلس بأن يواطلع الصاندوق باساتعراض وتنقيي موثقين   - 190 لساياساات  واء
المناساا  من يجل االمتثال للسااياسااة المتعلقة بووااع السااياسااات واإلجراءات واألدوات والمذكرات اإلرشااادية 

صدارفام من يجل إبقاء جميع اإلجراءات محدَّثة على النحو المناس .  والموافقة عليها واء

 تدابير فر لما المجالعوافق الصندوق علإ التوصية ومكر انه يتخم بالفعل  - 191
 

 تحديث الدليل العالمر  
لد  الصأأندوق نظام إلدارة معلومات األفراد يعر  باسأأم الدليل العالمر، ولو نظام يسأأتند دلإ بوابة  - 192

علإ شأأأأأأأأأأأأأأبكأة اإلنترنأت ولو حأاليأا قيأد التعأاقأدع وتبين البوابأة الوضأأأأأأأأأأأأأأع الرالن لعقأد اي موظ ، ومعلومأاتأه 
المسأأأأأأأتخدم المتصأأأأأأألة بسمكانية الوصأأأأأأأول دلإ نظام اطلس )بما فر ملك اسأأأأأأأم  الشأأأأأأأخصأأأأأأأية، وحتإ معلومات

 المستخدم، وبيانات األدوار الخاصة بالمستخدم الحالر، واألمون(ع

مين المي انتهت  - 193 وقدم الصأأأأندوق قائمة، تعر  باسأأأأم قائمة األفراد المنتهية خدمتهم، تضأأأأم المسأأأأتخد 
 ود صالحةعخدماتهم من وظائفهم او لم تعد لديهم عق

مقارنة بالمعلومات   2019رب/اخسطس    31واستعرض المجلس قائمة األفراد المنتهية خدمتهم حتإ   - 194
 الواردة فر بوابة الدليل العالمر، وانتهإ دلإ النتائج التالية:

موظفا كانوا فر وقت دجراء المراجعة قد اعيد   19تتضأأأأأأأمن قائمة األفراد المنتهية خدمتهم  )ا( 
 او جر  تمديد عقودلمتوظيفهم ا

كأان لنأأاك اربعأأة موظفين فر بوابأة الأدليأأل العأأالمر قأد انهيأأت خأدمأاتهم من الصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق  )ب( 
من خالل دنهاء العقود او االنسأأأأأأأأأأحاب المبكرا دال انه بعد مرور ثالثة اشأأأأأأأأأأهر، كان ل الء األشأأأأأأأأأأخاص  دما

ضأافة  دلإ ملك،  كان لد  ثالثة مسأتخدمين حتإ حسأاب نشأطين، فر المقر والمكاتب القطرية علإ السأواءع وات
 نشط متصل بنظام اطلسع

وكشأأأأأأأأأأأأأ  المجلس ايضأأأأأأأأأأأأأا عن ان سأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأة تعهد الدليل العالمر، المتاحة فر الدليل والم رخة  - 195
، ال تتضأمن اي دجراء واضأح السأتعراض المعلومات الواردة فر الدليل واإلشأرا  2004األول/ديسأمبر  كانون

 اي رلية لإلشرا  علإ لوحات المعلومات المتاحة فر الدليلععليهاع كملك لم يجد المجلس 

وير  المجلس ان القصأأأأأور المي كاشأأأأأ  عنه فر تحديث معلومات الدليل العالمر ينشأأأأأا خطرا لو  - 196
دمكانية وصأأأأأأأأول األفراد المين لم يعودوا يعملون فر الصأأأأأأأأندوق دلإ النظم، ومن ثم دلإ المعلومات التر تدار 

 ج ءا من عملية صنع القرار التر يقوم بها الكيانعفيها، وان يكونوا 

وعالوة  علإ ملأأأك، فبأأأالنظر دلإ ان تقرير الأأأدليأأأل العأأأالمر فيمأأأا يتعلق بأأأالمقر والمكأأأاتأأأب القاط ريأأأة  - 197
لإ انه ال يوجد دجراء محدث الستعراض المعلومات الواردة فر الدليل العالمر  لم ينَج  فر الوقت المناسب، وات

ثها واإلشأأرا  عليها، يكون الوصأأول دلإ نظم الصأأندوق امر ال يمكن السأأيطرة عليه فر الوقت وتعهدلا وتحدي 
 المناسبع

يوصااي المجلس بأن يوااع الصااندوق إجراءات وتدابير محدثة السااتعراض الدليل العالمي وتعهد   - 198
 المنتهة خدماتهم. وتحديث م وآلية للرقابة لكفالة تحديث المعلومات الواردة في الدليل وقائمة األفراد

 وافق الصندوق علإ التوصيةع - 199
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 إفصاحات اإلدارة   -جيم  
 شط  األصول - 1 

دوالرا )مقابل خسأأأأأائر بقيمة  273 951ابلغ الصأأأأأندوقا المجلَس بلنه شأأأأأطب رسأأأأأميا  خسأأأأأائر بقيمة  - 200
دوالراا  131 664(ع وشأأملت عملية الشأأطب تبرعات مسأأتحقة القبض بقيمة 2018دوالرا فر عام   450 515

دوالراا وممتلكات  67  922دوالراا وسأأأأأأأأأأأأألفا  مقدمة من صأأأأأأأأأأأأأندوق التشأأأأأأأأأأأأأغيل بقيمة  14 428ومخ ونا  بقيمة 
دوالراا ومطالبة  31  290دوالراا ومبالغ مستحقة القبض من الموظفين بقيمة  6  034ومنشآت ومعدات بقيمة 

 الثانر(عدوالرا )انظر المرفق  22 613برد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 
 

 المبالغ المدفوعة على سبيل الهبة - 2 

من النظام المالر والقواعد المالية للصأأأأندوق، ابلغت اإلدارة عن مبالغ   4-14وفقا لمقتضأأأأيات البند  - 201
 دوالر للفترة قيد االستعراضع 10 000مدفوعة علإ سبيل الهبة بقيمة 

 
 حاالت الغش والغش المفترض - 3 

(، خط ط المجلس عملياته لمراجعة حسأأابات 240ر الدولية لمراجعة الحسأأابات )المعيار وفقا للمعايي  - 202
البيأأانأأات المأأاليأأة علإ نحو انتاظر منأأه بأأدرجأأة معقولأأة تحأأديأأدا األخطأأاء الجولريأأة والمخأأالفأأات، بمأأا فيهأأا تلأأك 

لجولريأأة النأأاجمأأة عن الغشع ولكن ال ينبغر االعتمأأاد علإ مراجعأأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات لتحأأديأأد جميع األخطأأاء ا
 المخالفاتع فالمس ولية عن منع الغش والكش  عنه تقع علإ عاتق اإلدارة فر المقام األولع او

ه المجلسا اسأأتفسأأارات دلإ اإلدارة بشأألن مسأأ وليتها عن اإلشأأرا  علإ  - 203 واثناء مراجعة الحسأأابات، وج 
الغش ومواجهتها، بما فيها اي مخاطر تقييم مخاطر الغش المادي وبشأأأأأأأأأأأأأألن العمليات القائمة لتحديد مخاطر 

ه انتبالها دليهاع وو جه المجلس اسأأأتفسأأأارات ايضأأأا عما دما كانت اإلدارة علإ علم  معينة حددتها اإلدارة او واجِّ
بلي حاالت خش فعلية او م عومة او مشأأأتبه فر وقوعها، بما فر ملك اسأأأتفسأأأارات وردت من مكتب خدمات 

ختصأاصأات اإلضأافية التر تنظم المراجعة الخارجية للحسأابات تادرج حاالت مراجعة الحسأابات والتحقيقع واال
 الغش والغش المفترض فر قائمة المسائل الواجب اإلشارة دليها فر التقريرع

، لم يجأأأد المجلس اي حأأأاالت خش خير حأأأاالت الغش األربع التر تبلغ قيمتهأأأا  2019وفر عأأأام  - 204
 قا المجلَس عنهاعدوالرا والتر ابلغ الصندو  106 639,44
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 شكر وتقدير   - دال 
يود المجلس ان يعرب عن تقأأديرو لمأأا تلقأأاو موظفوو من تعأأاون ومسأأأأأأأأأأأأأأأاعأأدة من المأأديرة التنفيأأميأأة   - 205

 للصندوق والموظفين العاملين معهاع
 

  شيلركاي  )توقيع(
 رئيس ديوان المحاسبة االتحادي األلمانر
 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 

 
   برموديزخورخر  )توقيع(

 المراقب المالر العام لجمهورية شيلر 
 )مس ول اول لش ون مراجعة الحسابات(

 
  ِمهريشيراجي   )توقيع(

 المراقب المالر والمراجع العام للحسابات فر الهند
 

 2020تمو /يوليه  21



 

 

 
A

/7
5

/5
/A

d
d

.8
 

2
0

-0
7

7
9

1
 

4
6

/1
6

1
 

 المرفق األول 
 2018األول/ديسمبر  كانون   31حالة تنفيذ التوصيات حتى السنة المنتهية في   

 الرقم

سأأأنة تقرير 
مأأأأأراجأأأأعأأأأأأأة 
 تقييم المجلس رد الصندوق  توصية المجلس التقرير المرجعر الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

 نافِّمت
قيد 
 التنفيم

تجاو تها 
 األحداث 

لم 
 تنفام

          
1   - 2016 A/72/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 85الفقرة 

يوصأأأأأأأأأر المجلس بلن يقوم الصأأأأأأأأأندوق بما 
يلر: )ا( ضأأأأمان االمتثال للسأأأأياسأأأأة العامة  
المتعلقة بالسأأأأأأأأل  علإ المرتبات، وتشأأأأأأأأديد  
شأأأأروط اسأأأأترداد السأأأأل  من الموظفين، وال 
سأأأأأأأأأأأيما فر الحاالت التر تنتهر فيها خدمة 
الموظ  وعليه سأأأأأأأأأل  مسأأأأأأأأأتحقة السأأأأأأأأأداد 

مواصألة اسأتعراض السأل    للصأندوقا )ب( 
المسأأأأأأتحقة السأأأأأأداد من اجل معرفة اسأأأأأأباب 

نشأأأأأأأاء رليات السأأأأأأأتردادلا  عدم تسأأأأأأأدي  دلا وات
حتإ يتسنإ تسوية السل  واستردادلا سواء 
من الموظفين الأأأمين ال ي الون فر الخأأأدمأأأة  

 عاو الموظفين المنتهية خدمتهم 

وملك بتسأوية   قام الصأندوق بمعالجة الج ء )ب( من التوصأية
ل  القائمة علإ المرتبات، علإ النحو المي اقرو المجلس  السأأأأأأا

حسأأأأن الصأأأأندوق ايضأأأأا  االمتثال لسأأأأياسأأأة حسأأأأب األصأأأأولع و 
ل  علإ المرتبات، بسأأأأبل شأأأأملت تع ي  شأأأأروط اسأأأأترداد  السأأأأع
طالق دجراء  ل ع وباإلضأأأأأأافة دلإ ملك، تمت صأأأأأأياخة وات السأأأأأأع

 تشغيل موحدع

تحقق المجلس من ان اإلجراءات مات 
الصأأأأأأأأأأأأأألأة لأدعم لهأما الحأل قأد انج ت، 
 ولو ير  ان لمو التوصية قد ناف متع

X    

2   - 2016 A/72/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 100الفقرة 

يوصأأر المجلس بلن يضأأع الصأأندوق رلية 
لرصأأأأأأأأأد اعتماد السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات واإلجراءات 
المتعلقة بالبرامجيات الحاسأأأأأأأأأأأأأأوبية، ويكفل 

 االمتثال دليها علإ نطاق الكيانع

بلنه يجري حاليا تنفيم عملية واسأأأأأأعة ابلغ الصأأأأأأندوق المجلس  
لتنقيح سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأاالت بهد  
معأأالجأأة التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأةع وقأد تم بأالفعأأل تحأأديأد تأدابير معينأأة فر 
سأأياسأأة المشأأترياتع وسأأيعقد الصأأندوق حلقات دراسأأية شأأبكية 
مع المكاتب القاطرية عند االنتهاء من الصأأأأأأياخة النهائية لهمو 

 ان فهمها والتقيد بهاعالسياسة لضم

يقر المجلس بجهود اإلدارة إلنشأاء رلية 
لرصأأأأأأأأأد اعتماد السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات المتعلقة 

الحاسأأأأأأأأأوبيةع دال انه يجب   بالبرامجيات
علإ الكيان ضأأمان فهم لمو المبادرات 
واالمتثأأأأأأال لهأأأأأأا )من خالل الحلقأأأأأأات 
الدراسأأأأأأأأية الشأأأأأأأأبكية(ع ولملك تظل لمو 

 التوصية قيد التنفيمع

 X   

3   - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 16الفقرة 

الصأأأأأأأأأأأندوق علإ توصأأأأأأأأأأأية المجلس وافق  
بسضأأأأأأأفاء الطابع الرسأأأأأأأمر علإ سأأأأأأأياسأأأأأأأة 
اإلدارة المرك يأأأة للمخأأأاطر بهأأأد  توجيأأأه 
الأمأوظأفأيأن فأر الأمأكأأأأأأأاتأأأأأأأب   الأقأطأريأأأأأأأة 
واسأأأأأأأأأأأأتكمال التوجيهات القائمة فيما يتعلق 

 باإلدارة المرك ية للمخاطرع

اجر  الصأأندوق مناقشأأات اولية مع جميع اصأأحاب المصأألحة 
ته لإلدارة المرك ية للمخاطر وبيانات بشأألن دنجا  ليكل سأأياسأأ 

تقبل المخاطر، ولو حاليا بصأدد وضأع الصأيغة النهائية لملك 
الهيكل من اجل تكميل المالحظات اإلرشأادية القائمة واإلطار 
القائم إلدارة المخاطر المرك ية باغية الوصأأأأأأأول دلإ ددارة فعالة 

 للمخاطر فر الصندوقع

الأأكأأيأأأأأأأان تأأحأأقأأق الأأمأأجأألأأس مأأن دجأأراء 
مناقشأأأأأأة اولية بشأأأأأألن ليكل السأأأأأأياسأأأأأأة 
واسأأأأأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأأأأأأا من جأأانأأب األطرا  
المهتمأأةع وملأأك عمأأل قيأأد التنفيأأم، وقأأد 
افاد الصأأأأأأأأأأندوق بلنه حدد موعدا نهائيا 

( 2020جأأديأأدا )الربع الثأأانر من عأأام 
لتنفيم لمو التوصأأأأأأأأأيةع ولملك تظل لمو 

 التوصية قيد التنفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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مأأأأأراجأأأأعأأأأأأأة 
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الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 40الفقرة 

يوصأأأأأأر المجلس بلن يكفل الصأأأأأأندوق ان 
مكأأأاتبأأأه القطريأأأة تقوم بمأأأا يلر: )ا( بنأأأاء 
قأأأدرات موظفيهأأأا فر مجأأأال تعبئأأأة الموارد 
من اجأل تع ي  فعأاليأة مهأام تعبئأة الموارد 

خرائط المانحين التر تتواللاا )ب( وضأأأأع 
ونمامج ددارة شأأأأ ونهم وفقا السأأأأتراتيجياتها 
الرامية دلإ تع ي  وتشأأأأأأأأأأأجيع مسأأأأأأأأأأأالمات 

 الجهات المانحةع

فيما يتعلق بالج ء )ا( من التوصأأأأأية، ابلغ الصأأأأأندوق المجلس 
بلن جهودو تتماشأأأإ مع االسأأأتراتيجية الم سأأأسأأأية لتعبئة موارد 

ظمة ، بما الصأأأأأأأأأأأأندوق، التر ت يد اتباع ”نهج علإ نطاق المن
فر ملأك بأدء دنشأأأأأأأأأأأأأأاء مجتمع قوي لتعبئأة المواردع ويعمأل لأما 
المجتمع بوصأأأأأأأأأأأأفه مصأأأأأأأأأأأأدرا جامعا للتوجيهات بشأأأأأأأأأأأألن تعبئة 
الموارد، يمكن للمكأاتأب القاطريأة من خاللأه ان تطلع بشأأأأأأأأأأأأأأكأل 
مباشأأأأأأأأأأأأر علإ التوجيهات بشأأأأأأأأأأأألن المانحين والطرائق الموحدة 

رة بتلأأأك وخير ملأأأك من األمور، او تجأأأد فيهأأأا روابط مبأأأاشأأأأأأأأأأأأأأ 
ضأأأأأأأأأأافة  دلإ ملك، عاقدت دورات محددة بشأأأأأأأأأألن  التوجيهاتع وات
تعبئة الموارد للمكاتب القطرية كج ء من الشأأأأأأأأهادات اإلدارية، 
وملك من خالل حلقات دراسأأأأأأية شأأأأأأبكية متعددة )قدمت بالبث 
الحر وعلإ اإلنترنت(ع وابلغ الصأأأأأأأأندوق المجلس ايضأأأأأأأأا بلن 

مع المكأأأاتأأأب فرع تعبئأأأة الموارد عمأأأل علإ دقأأأامأأأة شأأأأأأأأأأأأأأراكأأأة 
اإلقليمية من اجل دعداد دورات للمكاتب القطرية بشأأأأأأألن تعبئة 
الموارد واالنتقأأأال من طور تقأأأديم األموال دلإ طور التمويأأألع 
وفيما يتعلق بالج ء )ب( من التوصأأأية، انشأأأئت فر فرع تعبئة 
الموارد افرقأأأأةت منتظمأأأأة، بمأأأأا فر ملأأأأك وحأأأأدة عمأأأأل، وفريق 

لأتأوقأعأأأأأأأات والأمأعألأومأأأأأأأات لألأعأالقأأأأأأأات مأع الأمأأأأأأأانأحأيأن، وفأريأق لأ 
االسأأأأأأأأأأأأأأتخبأاريأة، من اجأل تعظيم الفرص الجأديأدة والنأاشأأأأأأأأأأأأأأئأةع 
ونتيجأة لأملأك، اصأأأأأأأأأأأأأأبحأت ا ن ملفأات المأانحين والشأأأأأأأأأأأأأأركأاء 
اإلنمائيين، لجميع المانحين الرئيسأأأأأأأأأيين، متوفرة فر الحال فر 
مجتمع تعبئأأأأأة المواردع وتشأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأل الملفأأأأأات معلومأأأأأات عن 

ألولوية ورليات التمويل المواضأأأيع مات األولوية والبلدان مات ا
رشأأادات بشأألن  المفضأألةع وتشأأمل ملفات المانحين معلومات وات
األولويأأأأأات االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأأة، والتركي  الجغرافر، واإلجراءات 
المتعلقة باتفاقات التمويل المشأأأأأأأترك، وتوقعات المانحين، مثل 
مجاالت محددة للتعاون واالسأأأأتكشأأأأا ع وباإلضأأأأافة دلإ ملك، 

العمأل مع المكأاتأب اإلقليميأة والقطريأة وبغيأة دعم اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار 
بشأأأأأأأأأأألن المعلومات عن المشأأأأأأأأأأأاريع قيد اإلعداد، والعمل المي 
يتضأأأأأأمن مفاوضأأأأأأات جارية مع المانحين بشأأأأأألن المسأأأأأأالمات 
المحتملة للصأأأأأندوق وااللتمام بالعمل معه، تم دنشأأأأأاء منصأأأأأة 

ع وتتيح لمو المنصأأأأأأأأأة Google Driveلعرض المعلومات فر 
التحديات التر تواجهها المكاتب القطرية دجراء مناقشات بشلن 

واحتياجات تلك المكاتب من الدعم فر التتبع السأأأأأأأأريع لموافقة 
 المانحين علإ اتفاقات المسالمةع

يقر المجلس بأأأأأأالجهود التر بأأأأأأملتهأأأأأأا 
اإلدارة وتحقق من تنفيأأأم التأأأدابير التر 
افأأأاد بهأأأا الصأأأأأأأأأأأأأأنأأأدوقع ولأأأملأأأك يعتبر 

 ناف متعالمجلس ان لمو التوصية قد 

X    

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


 

 

 
A

/7
5

/5
/A

d
d

.8
 

2
0

-0
7

7
9

1
 

4
8

/1
6

1
 

 الرقم

سأأأنة تقرير 
مأأأأأراجأأأأعأأأأأأأة 
 تقييم المجلس رد الصندوق  توصية المجلس التقرير المرجعر الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

 نافِّمت
قيد 
 التنفيم

تجاو تها 
 األحداث 

لم 
 تنفام

          
5   - 2017 A/73/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 45الفقرة 

يوصأأأأر المجلس بلن ينظر الصأأأأندوق فر 
تأطأويأر تأطأبأيأق مأتأكأأأأأأأامأأأأأأأل إلدارة الأعأقأود 
لتمكين المكأأأاتأأأب القطريأأأة والوحأأأدات من 
تسأجيل ملفات العقود والوثائق مات الصلة 
وحفظهأأأا لتحقيق الفعأأأاليأأأة فر ددارة العقود 

 وتنظيمهاع

ابلغ الصأأأندوق المجلس بلن وجود عملية لتسأأأجيل وتعهد ملفات  
العقود سأأأأأأأأأأأأأيأدعم المكأاتأب القاطريأة فر دجراء عمليأة فعأالأة إلدارة  

، دلإ جأأانأأب وجود ددارة راسأأأأأأأأأأأأأخأأة  iDocsالعقودع ويتيح نظأأام 
تطبيقأأأه علإ جميع  للبيأأأانأأأات، حال عأأأالميأأأا إلدارة العقود يمكن 

 المكاتب القاطرية للصندوقع 

تحقق المجلس من ان اإلجراءات مات 
الصلة لدعم لما الحل قد انج ت، ولو 

 ير  ان لمو التوصية قد ناف متع

X    
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الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 59الفقرة 

المجلس الصأأأأندوق برصأأأأد عملية يوصأأأأر 
التو يع لكفأأأأالأأأأة ان الشأأأأأأأأأأأأأأركأأأأاء المنفأأأأمين 
يسأأأأأأأأأأأأأألمون المخ ون دلإ المسأأأأأأأأأأأأأأتفيأأأأأأدين 
المسأأأأأأأأأأأأأتهدفين والحصأأأأأأأأأأأأأول علإ تلكيدات 
بشأأأأأأأأأأأأأألن اسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام المخ ون علإ النحو 

 المقرر لهع

ابلغ الصأأأأأأأأأأندوق المجلس بلن السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة العامة واإلجراءات 
إلجراءات وانشأأأأأأأأأأأأأأطة المتعلقأة بسدارة لوا م البرامج تحأدد دطارا ل

الرقابة التر توفر ضأأأمانات بشأأألن االسأأأتفادة من لوا م البرامج 
علإ النحو المناسأأأبع وتشأأأمل اإلجراءات وانشأأأطة المراقبة ما 
يلر: )ا( وضأأأع خرائط لسأأألسأأألة اإلمداد، تبين تدفق المنتجات 
فر مختل  مسأأأأأتويات سأأأأألسأأأأألة اإلمدادا )ب( تحديد المخاطر 

مدادات لد  شأأأأركاء التنفيما )ج( والسأأأأعة فر ددارة سأأأألسأأأألة اإل
تقارير دورية يقدمها الشأأأأركاء المنفمون عن ددارة وحماية لوا م 
البرامجا )د( دجراء فحوص عشأأأأأأأأأأأأأأوائيأأة للشأأأأأأأأأأأأأأركأأاء المنفأأمين 
ومراجعات لحسأأأأأاباتهم بشأأأأأكل منتظم، باسأأأأأتخدام مسأأأأأتخرجات 
من سأجالت التسأليم ونظم معلومات ددارة اللوجسأتيات الوطنية 

اجل تتبع عينات التسأأأأأأأأأأأأأليم والتو يع فر  لد  الصأأأأأأأأأأأأأندوق من
، اي تتبعهأا حتإ نقأاط تسأأأأأأأأأأأأأأليم الخأدمة   الميأل األخير” عمليأة 

التر تكون فيها المنتجات متاحة للمسأأأأأأأأأأأأأتفيدينع وقد انج  فر 
تصأأأميم عملية الضأأأمان المسأأأماة   2019تشأأأرين األول/اكتوبر  

مكتبأأأاع  60موظ  فر  100وتأأأدريأأأب نحو    الميأأأل األخير” 
مجموعأأأة مبأأأدئيأأأة  2019وعالوة  علإ ملأأأك، انج ت فر عأأأام 

من مراجعأأات الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات فر دطأأار عمليأأة ”الميأأل األخير  
فر   35، المين تلقوا حوالر  16  لأأأأأأأأأألكبر الشركاء المنفمين الأأأأأأأأأأ 

المأأائأأة من مجموع المخ ونأأات المتبرع بهأأا من خالل برنأأامج 
ع وانج  تصأأميم عملية 2018للصأأندوق فر عام اللوا م التابع  

والنمامج والممكرات اإلرشادية الخاصة    الميل األخير” ضمان 
 بهاع

يقر المجلس بأأأأأأأالجهود التر بأأأأأأأملهأأأأأأأا 
الأكأيأأأأأأأانع ولأكأن نأظأرا ألن اإلجأراءات 
واألنشأأأأأأأأأطة المتصأأأأأأأأألة بالموعد النهائر 
لتنفيأم األحكأام االنتقأاليأة للسأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأة 

ت ال جأأاريأأة، يعتبر  المتعلقأأة بأأاللوا م ال
 المجلس ان لمو التوصية قيد التنفيمع

 

 X   
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الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 69الفقرة 

يوصأأأأأأأأر المجلس الصأأأأأأأأندوق بلن يضأأأأأأأأع 
سأياسأات بشألن التعامل مع الموظفين موي 

عمل خير اإلعاقة للبرلنة علإ وجود بيئة 
 تميي ية وشاملة للجميعع

افاد الصأأأندوق بلنه وضأأأع سأأأياسأأأة  تتعلق بتوظي  األشأأأخاص 
موي اإلعاقة، وفقا  ألفضأأأأأأأل الممارسأأأأأأأات المتبعة فر منظومة 
األمم المتحدةع وقد اعتامدت لمو السأياسأة الجديدة وااطلقت فر 

 ع2019تشرين الثانر/نوفمبر 

تحقق المجلس من ان الصأأندوق اطلق 
سأأأأأأياسأأأأأأة بشأأأأأألن التعامل مع الموظفين 
موي اإلعاقةع ولملك يعتبر المجلس ان 

 لمو التوصية قد ناف متع

X    

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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الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 75الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق بمأا يلر: 
المكأأاتأأب القطريأأة تع ي  الرقأأابأأة علإ  )ا(

لكفأالأة االسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام الفعأال ألداة رصأأأأأأأأأأأأأأد 
الخبراء االسأأأتشأأأاريين التر انشأأأللا بتحميل 
جميع المعلومأأات الال مأأة المتعلقأأة بفراد  
الخبراء االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأاريين فر لمو األداة فر 
الوقأأت المحأأدد قبأأل التعأأاقأأد مع اي خبير 

الحرص علإ ان  اسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريا )ب(
  الخبراء المدفوعات النهائية تصر  لفراد

االسأأتشأأاريين فر نهاية فترات عقودلم بعد 
تقييم ادائهما )ج( دضأأأأأأأأأأأأأأأأأافأأأأة خأأأأانأأأأة دلإ 
منظومأأأأأأة األداة للتمكين من التميي  بين 
اتعاب فراد  الخبراء االسأأتشأأاريين اسأأتنادا 
 دما دلإ نواتج األداء او دلإ ايام العملع

ابلغ الصأأأأأندوق المجلس بلنه نفم اسأأأأأتراتيجيات ل يادة االمتثال 
داة رصأد الخبراء االسأتشأاريينع وتشأمل االسأتراتيجيات رصأد أل

اسأتخدام األداة، مع التركي  علإ البلدان التر تعانر من اوجه 
ضافة   قصور واضحة، وتوفير التدريب علإ استخدام األداةع وات
دلإ ملأأأك، تأأأمكار المكأأأاتأأأب القطريأأأة بأأأانتظأأأام بأأأالتأأألكأأأد من ان 

للسأأأأأياسأأأأأات السأأأأأاريةع   المدفوعات النهائية ال تصأأأأأر  دال وفقا
واخيرا، ادمج الصأندوق تحسأينا اسأاسأيا فر األداة يتيح التميي  
بين اتعاب فراد  الخبراء االسأأأتشأأأاريين المنصأأأوص عليها فر 

 العقود استنادا دما دلإ نواتج األداء او دلإ ايام العملع

يقر المجلس بأأأأأأالجهود التر بأأأأأأملتهأأأأأأا 
اإلدارة وتحقق من تنفيأأأم التأأأدابير التر 
افأأأاد بهأأأا الصأأأأأأأأأأأأأأنأأأدوقع ولأأأملأأأك يعتبر 

 المجلس ان لمو التوصية قد ناف متع

X    
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الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 81الفقرة 

يوصأأأأأأر المجلس الصأأأأأأندوق بما يلر: )ا( 
التلكد من ان جميع السأأل  علإ المرتبات 

طأأريأأق تأأطأأبأأيأأقأأأأأأأات تأأاطأألأأأأأأأب وتأأامأأنأأح عأأن 
الخأأدمأأات اإللكترونيأأة من اجأأل تيسأأأأأأأأأأأأأأير 
رصأأأأأأأأأأأأأأأدلأأا ومتأأابعتهأأا من جأأانأأب المكتأأب 
الرئيسأأأأأأأأأأأأأأرا )ب( دصأأأأأأأأأأأأأأدار تعليمات دلإ 
ر سأأأأأأأأأاء المكاتب ليقوموا بالتوعية بشأأأأأأأأألن  
اسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام تطبيقأات الخأدمات اإللكترونية 
المخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة للسأأأأأأأأأأأأل  علإ المرتبات 
ولأأيأأتأأأأأأألكأأأأأأأدوا مأأن ان جأأمأأيأأع الأأمأأوظأأفأأيأأن 

قاتا )ج( صأأأأياخة  يسأأأأتخدمون تلك التطبي
ممكرة توجيهية تحكم دجراءات منح السل  
 علإ المرتبات ألصحاب عقود الخدماتع

)ب( من   افأأأاد الصأأأأأأأأأأأأأنأأأدوق بأأألنأأأه فيمأأأا يتعلق بأأأالج اين )ا( و 
التوصأأأأية، جر  تحميل الممكرات اإلرشأأأأادية المتصأأأألة بكل من  
الج اين فر دليل السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات واإلجراءاتع وفيما يتعلق بالج ء 

طالق دجراء تشأأأأأأأأأأأأأغيأل موحأدع ويعت م )ج(، تمأت صأأأأأأأأأأأأأ  يأاخأة وات
الصأأأأأأندوق حاليا ددراج الطريقة الجديدة لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَمنح السأأأأأأل  علإ  
المرتبات فر النظام المرك ي لتخطيط الموارد، وسأو  يسأمح له  
ل ع   ملك باسأأأأأأأأأأتخدام مسأأأأأأأأأأار عمل قائم بالفعل إلدارة تلك السأأأأأأأأأأا
وسأأأأأأأأيسأأأأأأأأاعد ملك ايضأأأأأأأأا  علإ رفع الوعر وتع ي  االمتثال فيما  

ق بطلب اصأأأأأحاب عقود الخدمات السأأأأأل  والموافقة عليهاع  يتعل 
ودعمأا  لبأدء العمأل بأالطريقأة الجأديأدة، سأأأأأأأأأأأأأيتم دصأأأأأأأأأأأأأأدار مأمكرة  
درشأأأأأأأأادية لتنظيم اإلجراءات المتعلقة بَمنح السأأأأأأأأل  ألصأأأأأأأأحاب  
عقود الخدمات، وسأتاعقد حلقات دراسأية شأبكية لتوعية الموظفين  

ية الال مة  بالتغييرع وسأأيجري الصأأندوق ايضأأا الفحوص العشأأوائ 
 لرصد اي حاالت استثنائيةع 

تحقق المجلس من ان اإلجراءات مات 
الصأأأأأأأأأأأأأألأة لأدعم لهأما الحأل قأد انج ت، 
 ولو ير  ان لمو التوصية قد ناف متع

X    

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 87الفقرة 

ينشأأأأأأأأا الصأأأأأأأأندوق يوصأأأأأأأأر المجلس بلن 
نظاما للتخطيط المرك ي للموارد يتضأأأأأأأأمن  
وحأدة عأالميأة للسأأأأأأأأأأأأأأفر والنفقأات فر جميع 
المكاتب القطرية لتيسأأأأأأأأأأأأير ددارة انشأأأأأأأأأأأأطة 
السفر واإلبال  عنها، بما فر ملك اإلبال  
عن بيانات السأأأأأفر علإ الصأأأأأعيد العالمر 

 وفر الوقت الحقيقرع

ق وظائ  يقر الصأأأأأأأأأأأندوق بالفوائد المترتبة علإ توسأأأأأأأأأأأيع نطا
وحدة السأأأأفر والمصأأأأروفات لتشأأأأمل الميدانع ولو يطبِّق حاليا 
وحدة السأأأفر والمصأأأروفات فر نظام اطلس علإ نحو تجريبر 
فر احد المكاتب اإلقليمية )بانكوك(ع وسأأأأأأأأأأأيتم االسأأأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأأأاد 
نشأأأاء نظام  بالدروس المسأأأتفادة من لمو العملية فر تصأأأميم وات

وحدة عالمية  جديد مقرر للتخطيط المرك ي للموارد يتضأأأأأأأأأأأأمن
 للسفر والمصروفاتع

يقر المجلس بأأأأأأالجهود التر بأأأأأأملتهأأأأأأا 
اإلدارة بشأأأأأأأأأأأألن لمو المسأأأأأأأأأأأأللة، دال انه 
ضأأأأأأافة  دلإ  يعتبرلا عمال قيد التنفيمع وات
ملأأك، حأأدد الكيأأان موعأأدا نهأأائيأأا جأأديأأا  
لتنفيم لمو التوصأأأأأأأأية )الربع الثالث من 

(ع ومن ثم، تظأأأأأأل لأأأأأأمو 2020عأأأأأأام 
 التنفيمعالتوصية قيد 

 X   

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

 93الفقرة 

يوصأأأأأأر المجلس الصأأأأأأندوق بلن يقوم بما 
يلر: )ا( دجراء اسأأأأأأأتعراض للدليل النشأأأأأأأط 
ورصأأأأأأأأأأد دعداداته بانتظام لشأأأأأأأأأأطب جميع 
الموظفين المنتهيأأأأة خأأأأدمتهما )ب( دنفأأأأام 
سأأأياسأأأة كلمة السأأأر الخاصأأأة بالنطاق وفقا 
للسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة األمنية لتكنولوجيا المعلومات 
ضأأأأأأأافة جميع الحواسأأأأأأأيب  واالتصأأأأأأأاالت وات
خير المأأدرجأأة فر الأأدليأأل النشأأأأأأأأأأأأأأطا )ج( 
دنشأأأأأأأأأأأأأأأأاء رليأأأة تكفأأأل قيأأأام وحأأأدة خأأأدمأأأات 
المعلومات اإلدارية بسجراء اسأأأأأأأتقصأأأأأأأاءات 
دورية للمكاتب القطرية السأأأأأأأتعراض كفاية 

نة بمصأأأأأأادر خارجية فر خدمات االسأأأأأأتعا
دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأأأاالتا 
)د( وضأأأأأأأأأأأأأأع دجراءات إلدارة ليكأل الأدليأل 

 النشط وحالته األمنية وتصميمهع

)ب( من  افأأاد الصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق بأألنأأه فيمأأا يتعلق بأأالج اين )ا( و
التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة، اتخأم المكتأب القطري فر كمبوديأا بأالفعأل دجراء 

ية خدمتهم من الدليل بحم  حسأأأأأأأأابات جميع الموظفين المنته
نفام السأياسأة الجديدة لكلمة المرور الخاصأة بالنطاقع  النشأط وات
وفيما يتعلق بالج ء )ج(، افاد الصأأندوق بلنه يعت م اسأأتعراض 
السأأأياسأأأية بشأأألن دجراء اسأأأتقصأأأاء دوري للخدمات المقدمة من 
مصأأأأأأأأأأأأأأأأأادر خأأأأارجيأأأأةع وفيمأأأأا يتعلق بأأأأالج ء )د(، فمن اجأأأأل 

ات المقأدمأة من مصأأأأأأأأأأأأأأأادر اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض مأد  مالئمأة الخأدمأ 
خارجية، بناء علإ معايير ومنهجية محددة، سأأأأأأأأأأأتجري اإلدارة 
اسأأأأأأأأأأأتقصأأأأأأأأأأأاء دوريا لجميع المكاتب القاطريةع ويجري وضأأأأأأأأأأأع 
دجراءات حوكمة للبنية التحتية للدليل النشأأط وامنه وتصأأميمه، 
وسأأأأأيتم رصأأأأأد تلك اإلجراءات بمسأأأأأاعدة اخصأأأأأائير تكنولوجيا 

يينع وسأأأأأأأأأأأأأيضأأأأأأأأأأأأأطلع ل الء المعلومات واالتصأأأأأأأأأأأأأاالت اإلقليم
األخصأأأأأأأأائيون ايضأأأأأأأأا  باسأأأأأأأأتعراض كامل للبيانات الحالية فر 
النظام المرك ي للدليل النشأط من اجل حم  البيانات المتعلقة 

 بالموظفين المين انتهت خدمتهمع

تحقق المجلس من ان اإلجراءات مات 
الصأأأأأأأأأأأألة لدعم لمو الحلول قد انج ت، 

 ناف متعولو ير  ان لمو التوصية قد 

X    

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

 98الفقرة 

يوصأأأأأأر المجلس الصأأأأأأندوق بلن يقوم بما 
يلر: )ا( ددراج االحتيأأأأأاجأأأأأات التأأأأأدريبيأأأأأة 
ألخأأراض الأأتأأوعأأيأأأأأأأة بأأأأأأألمأأن تأأكأأنأأولأأوجأأيأأأأأأأا  
المعلومات واالتصأأأأأأاالت فر السأأأأأأياسأأأأأأات 
الأقأأأأأأأائأمأأأأأأأةا )ب( دلأ ام جأمأيأع الأمأوظأفأيأن 
باسأأأأتكمال التدريب ألخراض التوعية بلمن 

نشاء رلية إلنفام ملكع  المعلومات وات

ادمج الصأأأأأأأأندوق االحتياجات التدريبية ألخراض التوعية بلمن 
تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأاالت فر السأأأياسأأأة الجديدة ألمن 

سأأأأأة الجديدة تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأاالت، وتحدد السأأأأأيا
متطلبأات التأدريأب اإلل امر للتوعيأة بألمن تكنولوجيأا المعلومات 
واالتصأأأأأأأأأأأأأاالت الواجب دنفامو بالتشأأأأأأأأأأأأأاور مع شأأأأأأأأأأأأأعبة الموارد 

 البشريةع

تحقق المجلس من ان لأأما العمأأل قيأأد 
التنفيأأأم وانأأأه لم تتم بعأأأد الموافقأأأة علإ 
السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة المحدثةع ولملك تظل لمو 

 التوصية قيد التنفيمع

 X   

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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الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 17الفقرة 

يوصأر المجلس الصأندوق بتع ي  المبادف 
التوجيهية الواضأأحة بشأألن التنقيح وتوثيقها 
وتوحيأأدلأأا، بمأأا فر ملأأك تنقيح اإلجراءات 
فر الوقت المناسأأب وفقا للسأأياسأأة المتعلقة 

الرقأأأابأأأة الأأأداخليأأأة، مع بأأأمل جهود بأأأسطأأأار 
ايضأأأا لتحسأأأين اإلشأأأرا  والوثائق المتعلقة 

 بهع

افأاد الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق بألن متطلبأات االسأأأأأأأأأأأأأأتعراض والموافقأة علإ 
مختل  طرق اداء العمل ترد فر السأأأياسأأأات واإلجراءات مات 
الصأأأأأأأأألةع وفيما يتعلق بالمسأأأأأأأأأللة المحددة التر عينها المجلس 

اليومية، ادخل الصأأأندوق  بخصأأأوص الموافقة محليا علإ قيود
، ولو المنصأأأأأأأة AODocsتعديال علإ سأأأأأأأير العمل فر نظام 

التر يسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمهأا السأأأأأأأأأأأأأأتعراض قيود اليوميأة والموافقأة عليهأا 
، اصأأأأأأأأأأبحت 2019ايلول/سأأأأأأأأأأبتمبر    1وتجهي لاع واعتبارا  من 

اليوميأأأات المتعلقأأأة بمأأأدفوعأأأات تتطلأأأب موافقأأأة مأأأدير المكتأأب 
الشأأأأأأأأأأأأأأ ون المأأاليأأة بأالمقر الميأأدانر قبأأل عرضأأأأأأأأأأأأأأهأأا علإ فرع 

 الستعراضها والموافقة عليهاع

تحقق المجلس من ان اإلجراءات مات 
الصأأأأأأأأأأأأأألأة لأدعم لهأما الحأل قأد انج ت، 
 ولو ير  ان لمو التوصية قد ناف متع

X    

14   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 22الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس الصأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق بأأأأسجراء 
اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض فر الوقأأأأت   المنأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأب 
لمواصأأأأأأأأأأأأأفات األدوار المسأأأأأأأأأأأأأندة فر نظام 
اطلس وتعأأأأديأأأأل االمتيأأأأا ات فر الحأأأأاالت 
التر ال تتفق فيهأأأأأأا مع الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل بين 

عليه فر السأأأياسأأأة، الواجبات المنصأأأوص  
وتعأ ي  الرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد   الأأأأأأأدوري لأأأأأأأدخول 
المسأأأأأأأأتعملين ومواصأأأأأأأأفات االسأأأأأأأأتثناء فر 
نظأام اطلس، مع توثيق لأمو الحأاالت وفقأا 

 لدليل السياسات واإلجراءاتع

عالج الصأأأأأندوق المالحظة بتصأأأأأحيح مل  المسأأأأأتخدم المعنرع  
وتواصأل شأعبة الخدمات اإلدارية اسأتعراض الطلبات الواردة من  

القطرية فر نظام اطلس، امتثاال لمتطلبات الفصأأل بين المكاتب  
الواجبات، باسأأأأأأأأأتخدام تقرير عن الحاالت االسأأأأأأأأأتثنائيةع وتجري  
شأأأأأأعبة الخدمات اإلدارية اسأأأأأأتعراضأأأأأأا دوريا لهما التقرير لتحديد 

ي ال ضأأأأأأروريا،  دما كان االسأأأأأأتثناء الممنوا ألحد المكاتب ال  ما 
ولحأم  ملأك الأدور متإ تبين ان االسأأأأأأأأأأأأأتثنأاء ليس ضأأأأأأأأأأأأأروريأاع 
وسأأأأيواصأأأأل الصأأأأندوق رصأأأأد لما النشأأأأاط سأأأأنويا للتلكد من ان  
االمتيأأأأا ات الخأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأأة بنظأأأأام اطلس تمنح وفقأأأأا  للتوجيهأأأأات  
السأأأأأأأياسأأأأأأأاتية فر دطار الرقابة الداخلية والمبادف التوجيهية مات  

 الصلة المتعلقة بنظام اطلسع 

المجلس بأأأأأأالجهود التر بأأأأأأملتهأأأأأأا يقر 
اإلدارة وتحقق من تنفيأأأم التأأأدابير التر 
افأأأاد بهأأأا الصأأأأأأأأأأأأأأنأأأدوقع ولأأأملأأأك يعتبر 

 المجلس ان لمو التوصية قد ناف متع

X    

15   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 29الفقرة 

الصأأأأأأأأأندوق ببمل جهود يوصأأأأأأأأأر المجلس  
لتحسأأأين دجراء الفحوص العشأأأوائية لبرامج 
الشأأأركاء المنفمين بصأأأورة اسأأأتباقية وفعالة 
وفر الوقأأأأأأت المنأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب، علإ النحو 

 المنصوص عليه فر خطة الضمانع

احأأاط الصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق علمأأا بأأالمالحظأأة واسأأأأأأأأأأأأأأتعرض الفحوص 
العشأأأأأوائية التر انج ت منم ملك الحين فر المكاتب اإلقليميةع 

الصأأأأأندوق الفريق باثنين من الخبراء االسأأأأأتشأأأأأاريين من وع   
اجل  يادة الرصأأأأأأأأأأد والمتابعة ودعم الجهودع وباإلضأأأأأأأأأأافة دلإ 
ملأأك، اجر  الصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق تحليال للمخأأاطر فيمأأا يتعلق بجميع 
الشأأأأأأأأأأأأأركاء المنفمين والمكاتب القطرية، وعقد سأأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأألة من 
االجتماعات عن بعد مع المكاتب مات األولوية لمناقشأأأة تنفيم 
خطأأأة الضأأأأأأأأأأأأأأمأأأان، ودعم تحأأأديأأأد األولويأأأات، وتقأأأديم التوجيأأه 
السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأاتر والتقنرع وعالوة  علإ ملك، اجر  الصأأأأأأأأأأأندوق 
اسأأتعراضأأا للمبادف التوجيهية والعمليات الحالية التر قد تعوق 
تنفيم الفحوص العشأأأوائية بصأأأورة اسأأأتباقية وفعالة وفر حينهاع 

ة لعأأام وسأأأأأأأأأأأأأأتنفأأم التغييرات فيمأأا يتعلق بأأالفحوص العشأأأأأأأأأأأأأأوائيأأ 
 ع2020

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة المبلغ عنهأأا فر المكأأاتأأب 
اإلقليميأأأأةع ولأأأأملأأأأك يعتبر المجلس ان 

 لمو التوصية قد ناف متع

X    

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
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A/74/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 36الفقرة 

الصأأأأأأأأأندوق بتع ي  بناء يوصأأأأأأأأأر المجلس  
قأأأدرات موظفيأأأه من اجأأأل التطبيق الفعأأال 

 لمبادف نظام البرمجة العالمرع

ابلغ الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق المجلس بألنأه اجر  تأدريبأا دقليميأا علإ نظأام 
البرمجأأة العأأالمر لجميع المنأأاطق، يشأأأأأأأأأأأأأأمأأل جميع المكأأاتأأب 
القطريأأأةع وناظمأأأت حلقأأأة عمأأأل تأأأدريبيأأأة علإ نظأأأام البرمجأأأة 
العالمر فر المكتب اإلقليمر لشأأأأأأرق افريقيا والجنوب األفريقر 

تب ، بمشأأأأأأاركة موظفر المك 2019فر كانون األول/ديسأأأأأأمبر 
اإلقليمر والمكاتب القاطريةع و ادت القدرة علإ استخدام النظام 
فر الوحدات التر حضأر موظفولا التدريبع وصأدرت النسأخة 
التر جر  تحأأأأديثهأأأأا م خرا من دليأأأأل الشأأأأأأأأأأأأأأركأأأأاء المنفأأأأمين 
باإلسأأبانية والروسأأية والعربية والفرنسأأيةع وباإلضأأافة دلإ ملك، 

لمرا ولر متسأقة صأدرت نسأخة محدثة من نظام البرمجة العا
بدرجة اكبر مع السأأأأأياسأأأأأات واإلجراءات الجديدة المعتمدة منم 
دصأأأأأأدار النسأأأأأأخة السأأأأأأابقة، وسأأأأأأتوفر درشأأأأأأادات دضأأأأأأافية فر 

 المجاالت األساسية، مثل تنقيحات خطط العملع

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأدوق 
اصأدر نسأخة محدثة من دليل الشأركاء 
المنفأأأأمين وان اإلجراءات المبلغ عنهأأأأا 

نج تع ولأأأملأأأك يعتبر المجلس ان قأأأد ا
 لمو التوصية قد ناف متع

X    

17   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 37الفقرة 

يوصأأأأأأأر المجلس بلن يشأأأأأأأر  الصأأأأأأأندوق 
علإ التعديل الصأأأأأأأحيح لخطة العمل التر 

للسأأأأأأياسأأأأأأات تنفملا المكاتب الميدانية وفقا 
واإلجراءات المتعلقأأة بأأسعأأداد خطط العمأأل 

دارتها ورصدلاع  وات

تتفق ددارة الصندوق مع روا لمو التوصية، اي التوصية بتع ي  
المراقبأأة المأأاليأأة لخطط العمأأل اثنأأاء تنفيأأم البرامج، وقأأد اتخأأمت  
خطوات فر لما الصأأأأأأدد تشأأأأأأمل ددماج رصأأأأأأد خطط العمل فر  

اجر  الصأأندوق ايضأأا    ، 2019سأأياسأأة خطط العملع وفر عام 
اسأتعراضأا لمد  االمتثال لنظام البرمجة العالمر وخطط العمل،  
تضأأمنت نتائجه بيانات تفصأأيلية علإ مسأأتو  خطة العمل، قام 
الصأأأأأأأأأأأأأنأدوق بأسطالع كأل مكتأب عليهأا وبمتأابعتهأا مع كأل وحأدة 
ضأأأأأأافة لملك، واصأأأأأأل الصأأأأأأندوق دعداد   عمل ومكتب دقليمرع وات

المتابعة التر تسأأأأأأأأأأأأاعد فر تحديد   مجموعة من التقارير ولوحات 
المشأأأأأأأأأأأأأاكل المحتملة فر حالة خطط العمل وتنقيحاتها فر نظام 

 عالبرمجة العالمر واستمر فر تحديثها بانتظام 

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشأأأأأأأأأأطة المبلغ عنها من اجل تع ي  
اإلشأأأأأرا  علإ تعديالت خطط العملع 

التوصأأية ولملك يعتبر المجلس ان لمو 
 قد ناف متع

X    

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
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18   - 2018 A/74/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 43الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن يتخم الصأأأأأأأأأأأأأأندوق 
اإلجراءات الال مأأأأأأة لتحسأأأأأأأأأأأأأأين الترتيأأأأأأب 
والنظافة واألمن فر المسأأأأأأأأأتودع، ورصأأأأأأأأأد 
حالة المسأأأأأتودع علإ اسأأأأأاس متكرر، من 

 اجل ضمان االمتثال للسياسة العامةع

افاد الصأأأأأأأأأأندوق بلن متطلبات السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة العامة فيما يتعلق 
بظرو  المسأأأأأتودعات والتلمين واضأأأأأحة، وان المشأأأأأاكل التر 
لوحظت فر بنما تتعلق فر المقام األول باالمتثالع والصأندوق 
علإ اتصأأأأأأأأأال بمسأأأأأأأأأتودَع األمم المتحدة لالسأأأأأأأأأتجابة للحاالت 

الشأأأأأأواخل المتعلقة بالترتيب والنظافة واألمن  اإلنسأأأأأأانية بشأأأأأألن
فر منطقة المستودع المخصص للصندوق، وسيواصل متابعة 
ملأأك من اجأأل التأألكأأد من تخ ين لوا م الصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق فر حأأالأأة 
جيدة، علإ نحو يمتثل تماما للسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة العامة ولإلجراءات 
المتعلقأأة بأأسدارة لوا م البرامجع كمأأا اجر  الصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق عمليأأة 

لمسأأأتودع، باسأأأتخدام القائمة المرجعية المحددة فر تحقق من ا
 السياسة العامةع

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشطة المبلغ عنها من اجل االمتثال 
للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأةع ولأملأك يعتبر المجلس ان 

 لمو التوصية قد ناف متع

X    

19   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 49الفقرة 

يوصأأأأأر المجلس الصأأأأأندوق بالتلمين علإ 
سلعه األساسية، دما عن طريق دبرام اتفاق 
خأأطأأر مأأع مسأأأأأأأأأأأأأأأتأأودع األمأأم الأأمأأتأأحأأأأأأأدة 
لالسأأأأأأتجابة للحاالت اإلنسأأأأأأانية او التوقيع 

لالمتثأأال لسأأأأأأأأأأأأأأيأأاسأأأأأأأأأأأأأأأة علإ اتفأأاق تأألمين 
اإلمأأدادات، بمأأا يقلأأل من مخأأاطر الفقأأدان 

 والتل  فر حالة وقوع كارثةع

يحيط الصأأأأأأأأأأندوق علما بتوصأأأأأأأأأأية المجلس، ويشأأأأأأأأأأير دلإ ان 
المكتأأأب اإلقليمر ألمريكأأأا الالتينيأأأة ومنطقأأأة البحر الكأأأاريبر 
وفر دليال علإ الرد الأأأمي قأأأدمأأأه مسأأأأأأأأأأأأأأتودع األمم المتحأأأدة 

نية بشأأأألن وثيقة تلمين المسأأأأتودعع لالسأأأأتجابة للحاالت اإلنسأأأأا
واكد المسأأأأأأتودع خطيا ان جميع السأأأأأألع فر مسأأأأأأتودعه م مان 
عليهأأأأأأأا من خالل مخطط التأأأأأأألمين الأأأأأأأماتر، الأأأأأأأمي يغطر 

 مخ ونات الصندوق المودعة مسبقاع

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشطة المبلغ عنها من اجل االمتثال 

المجلس ان للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأةع ولأملأك يعتبر 
 لمو التوصية قد ناف متع

X    

20   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 50الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأر المجلس الصأأأأأأأأأأأندوق بسصأأأأأأأأأأأدار 
تعليمات دلإ ر سأأأأأأأأأأأأأاء المكاتب، من اجل 
التوعيأأأة بأأأاسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدامأأأات وثيقأأأة التأأألمين 

جراءاتها   المعتادةعوات

يحيط الصندوق علما بتوصية المجلس واصدر ممكرة درشادية 
تتضأأأأأمن تعليمات لر سأأأأأاء المكاتب بشأأأأألن اسأأأأأتخدامات وثيقة 

 التلمين وما يتصل بها من دجراءات معتادةع

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأدوق 
اصدر ممكرة درشادية تتضمن تعليمات 
لر ساء المكاتبع ولملك يعتبر المجلس 

 التوصية قد ناف متعان لمو 

X    

21   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 60الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن يع   الصأأأأأأأأأأأأندوق 
عمليأأة التخطيط للشأأأأأأأأأأأأأأراء بغرض مراعأأاة 
االحتيأأاجأأات المحأأددة عنأأد اختيأأار طريقأأة 

 الشراء فر المشروعع

  1- 3- 4الصأأأندوق علما  بتوصأأأية المجلسع وتنص الفقرة  يحيط 
)الصأأأأأأأأأأأأأأادرة فر    شأأأأأأأأأأأأأراء من النسأأأأأأأأأأأأأخأة المنقحأة من دجراءات ال 

( علإ تكلي  لوحأأدات العمأأل بأأسعأأداد  2019ح يران/يونيأأه  15
خطط سأأنوية للشأأراء وباسأأتعراض لمو الخطط كل ثالثة اشأأهر،  
من اجأأأأأل مواءمتهأأأأأا مع احتيأأأأأاجأأأأأات البرامج وتوافر التمويأأأأألع  

  لما التكلي  دلإ القوائم المرجعية الفصأأأأأأأأألية التر  وسأأأأأأأأأيضأأأأأأأأأا 
يتعين ان تمأللأأأا مكأأأاتأأأب قطريأأأة مختأأأارة فر نظأأأام المعلومأأات  
بال  فصأأأأألية  االسأأأأأتراتيجية، وسأأأأأيكون ج ءا من عملية رصأأأأأد وات
تجر  من خالل منصأأأأة دبال  رسأأأأمية، ويصأأأأادق عليها الممثل  

خطيط  القطريع وقأد نفأمت القوائم المرجعيأة الجأديأدة فر عمليأة ت 
 ع 2020نظام المعلومات االستراتيجية لعام  

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشطة المبلغ عنها من اجل االمتثال 
للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأةع ولأملأك يعتبر المجلس ان 

 لمو التوصية قد ناف متع

X    

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
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22   - 2018 A/74/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 61الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن يمتثل الصأأأأأأأأأأأأندوق 
للعتبات المقررة وفقا للسأأأأأأياسأأأأأأة العامة فر 
المشأأتريات التر تقوم بها المكاتب القطرية 

 وبلن يجري رصدا دوريا لعملية الشراءع

لأما الجأانأب ترصأأأأأأأأأأأأأأأدو القوائم ابلغ الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق المجلس بألن 
المرجعيأة الفصأأأأأأأأأأأأأأليأة المقرر تنفيأملأا فر عمليأة تخطيط نظأام 

والتر يتعين ان تمأللا   2020المعلومات االسأأأأأأأأأأأتراتيجية لعام 
مكاتب قطرية مختارة فر لما النظامع وسأأأأأأأأأأأأأأيكون لما الجانب 
بال  فصأألية تجر  من خالل منصأأة  ج ءا  من عملية رصأأد وات

 يها الممثل القطريعدبال  رسمية، ويصادق عل

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشطة المبلغ عنها من اجل االمتثال 
للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأةع ولأملأك يعتبر المجلس ان 

 لمو التوصية قد ناف متع

X    

23   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 66الفقرة 

المجلس بأأألن تطلأأأب المكأأأاتأأأب يوصأأأأأأأأأأأأأأر 
الميأدانيأة التأابعأة للصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق، فر الوقأت 
المناسأأأأب، موافقة مسأأأأبقة من فرع خدمات 
المشأأأأأأتريات علإ شأأأأأأراء اللوا م الطبية فر 
عمليات الشأأراء المسأأتقبلية، وان تقدم دليال 
علإ الموافقأأأأة التر اسأأأأأأأأأأأأأأتلمتهأأأأا من فرع 

 خدمات المشترياتع

حصأأأأأأأأأأول المكتب يوافق الصأأأأأأأأأأندوق علإ التوصأأأأأأأأأأية بوجوب 
القاطري علإ موافقأأة خطيأأة مسأأأأأأأأأأأأأأبقأأة من شأأأأأأأأأأأأأأعبأأة خأأدمأأات 
المشأأأتريات قبل شأأأراء اللوا م الطبية، وقد اضأأأي  لما الجانب 

 دلإ القوائم المرجعية الفصليةع

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشطة المبلغ عنها من اجل االمتثال 
للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأةع ولأملأك يعتبر المجلس ان 

 ناف متعلمو التوصية قد 

X    

24   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 76الفقرة 

يوصر المجلس بلن تقوم المكاتب القطرية 
التابعة للصأأأأأأأأأأأأأأندوق بسبال  مكتب خدمات 
مراجعة الحسأابات والتحقيق، كآلية وقائية، 

اخر  قد بالسأأأأأأأأأألوك المتبع فر اي حاالت 
يمكن مالحظتها فر المسأأأأأأأأأأتقبل، من اجل 
االمتثال لسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة الصأأأأأأأأأأأندوق المتعلقة 

 باستعراض البائعين والج اءاتع

ير  الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق انأه قأد اتعخأمت دجراءات منأاسأأأأأأأأأأأأأأبأة لمنع اي 
ممارسأأأأأأأة محظورة، رخم ان دجراء مشأأأأأأأاورة مع مكتب خدمات 
مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأأابات والتحقيق او المكتب اإلقليمر كان يمكن 
ان يوفر دعمأأا دضأأأأأأأأأأأأأأأافيأأا فيمأأا يتعلق بأأالقرار المتخأأمع وعمال 
بالتوصأأأأأأأأأأأأأأية المقدمة من المجلس، قام المكتبا القطري بسبال  
مكتأأب خأأدمأأات مراجعأأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات والتحقيق بهأأمو الحأأالأأة 
المعينة، وامتنع عن تقديم طلب الشأأأأأأأراء دلإ لجنة اسأأأأأأأتعراض 

جعة العقود، فر انتظار تلقر المشأأأأأأأأأأورة من مكتب خدمات مرا
الحسأأأابات والتحقيقع وفر ضأأأوء المعلومات المتاحة والمتوافرة 
لمكتب خدمات مراجعة الحسأأأأابات والتحقيق فر لمو المرحلة، 
فأسن راي مكتأب خأدمأات مراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات والتحقيق، دون 
المسأأأأأأأأأأأأأأأاس بأألي حقوق، لو ان قرار المكتأأب القاطري بأأسدراج 

اقصأأأأأأأأة الشأأأأأأأأركة المعنية ضأأأأأأأأمن دعوة تقديم العطاءات فر من
ال يعتبر خير   2018المشأأأأأأأأأتريات فر كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر 

منأاسأأأأأأأأأأأأأأبع وبأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأة لمكتأب خأدمأات مراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأابات 
والتحقيق، فأسن الحأالأة مغلقأةع ويحأاط علمأا علإ النحو الواجب 
بتوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة المجلس بأأألن يتم دبال  مكتأأأب خأأأدمأأأات مراجعأأأة 
الحسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأات والتحقيق، كأأأآليأأأة وقأأأائيأأأة، بأأأالحأأأاالت التر تقع 

بال، ووجهت اإلدارة رسأأأائل تمكير دلإ المكاتب اإلقليمية مسأأأتق
والقطريأة عبر توجيهأات صأأأأأأأأأأأأأأأادرة عن نأائبأة المأدير التنفيأمي 

 للش ون اإلدارية دلإ جميع الموظفين بشلن لمو المسللةع

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشطة المبلغ عنها من اجل االمتثال 
للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأةع ولأملأك يعتبر المجلس ان 

 لمو التوصية قد ناف متع

X    
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25   - 2018 A/74/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 
 81الفقرة 

يوصأأأأأأأر المجلس الصأأأأأأأندوق باسأأأأأأأتعراض 
وتحأديأث السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأأة المتعلقأة بتفويض  
السأألطة علإ نحو شأأامل، مع العمل بوجه 

توجيهيأة محأددة خأاص علإ ديجأاد مبأادف 
 للمناصب العليا فر المكاتب اإلقليميةع

ابلغ الصندوق المجلس بلن السياسة المشار دليها فر التوصية 
تتعلق حصأأأرا بسأأأياسأأأة قائمة تتعلق بتفويض السأأألطة فر ددارة 
الموارد البشأأأأأأأأأريةع وتحداد السأأأأأأأأألطات المفوضأأأأأأأأأة دلإ ر سأأأأأأأأأاء 

واإلجراءات المكاتب واألدوار اإلدارية األخر  فر السأأأأياسأأأأات  
دارة التحويالت  المختلفأة، مثأل تلأك المتعلقأة بأالمشأأأأأأأأأأأأأأتريأات، وات
النقأديأة دلإ الشأأأأأأأأأأأأأأركأاء المنفأمين، ولوا م البرامج وصأأأأأأأأأأأأأأرفيأات 
النقدية، والحسابات المستحقة الدفعع ومع ملك، قام الصندوق، 
توخيا لم يد من الوضأأأأأأوا، بوضأأأأأأع مصأأأأأأفوفة شأأأأأأاملة تفصأأأأأل 

 تفويض السلطات بحسب كل سياقع

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشطة المبلغ عنها من اجل االمتثال 
للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأةع ولأملأك يعتبر المجلس ان 

 لمو التوصية قد ناف متع

X    

26   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 87الفقرة 

يبقر يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس الصأأأأأأأأأأأأأأندوق بلن 
نصأأأأأأأأأأأأأأأب عينيأه تحقيق اوجأه الكفأاءة عنأد 
دعأأادة ليكلأأة الأأدعم اإلداري الأأمي يقأأدمأأه 
دلإ المكتأأب القطري فر بنمأأا، وفر دطأأار 
 مبادرات اإلصالا المقبلة لألمين العامع

افاد الصأأأأأأأأأندوق بلنه احاط علما بهمو التوصأأأأأأأأأية، وانه يدرك ان  
ا  المكتأب التنفيأمي لألمين العأام يقوم حأاليأا، فر دطأار دصأأأأأأأأأأأأأال 

األمم المتحأدة، بفحص وظأائ  وقأدرات الهيكأل اإلقليمر الكأامأل  
لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائيةع وقد يشأأأأأأمل ملك تقاسأأأأأأم مكان  
العمل مع وكاالت مختلفة سأأأأأأأأعيا دلإ تع ي  السأأأأأأأأياسأأأأأأأأة العامة  
وخير ملك من اشأأأأأأكال الدعم المقدم بحيث يتسأأأأأأنإ ألفرقة األمم  

لإ البلأدان فر تعجيأل وتيرة  المتحأدة القطريأة تقأديم المسأأأأأأأأأأأأأأاعأدة د 
التنمية المسأتدامةع واطلق الصأندوق ايضأا  مبادرات تغيير جديدة 
تهد  دلإ اسأأأأتعراض ومواءمة الوظائ  واألدوار والمسأأأأ وليات  
المنوطأة بأالمقر والمكأاتأب اإلقليميأة والمكأاتأب دون اإلقليميأة من  
اجأل توفير دعم منسأأأأأأأأأأأأأق ومتكأامأل للمكأاتأب القاطريأةع وقأد اانج   

سأأأأأأتعراض الممكورع والصأأأأأأندوق ملت م بضأأأأأأمان االسأأأأأأتخدام اال 
الك ء للموارد وسأأأيقوم فر الوقت المناسأأأب باتخام قرار مناسأأأب  

 عفر السياق األوسع للعمليتين الممكورتين اعالو 

تحقق المجلس من ان الصأندوق اجر  
تقييمأأأات وتحليالت من اجأأأل االمتثأأأال 
للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأةع ولأملأك يعتبر المجلس ان 

 التوصية قد ناف متعلمو 

X    

27   - 2018 A/74/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثأأأانر، 

 91الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن يتخم الصأأأأأأأأأأأأأأندوق 
تأأأدابير لمنع المخأأأاطر الكهربأأأائيأأأة داخأأأل 
خر  المعأأأأدات وحولهأأأأا، بهأأأأد  حمأأأأايأأأأة 
المرافق من التهأأأأأأديأأأأأأدات، بمأأأأأأا فر ملأأأأأك 
الكوارث الطبيعية او الكوارث من صأأأأأأأأأأأأنع 

 اإلنسانع

اتخم الصأأأأأأأأندوق دجراءات مناسأأأأأأأأبة لمعالجة التوصأأأأأأأأية، وملك 
باسأأأأأأتعراض توصأأأأأأيالت الكابالت ووسأأأأأأائل الحماية فر خر  
المعأأأأدات، وبأأأأسخالق ووق  تشأأأأأأأأأأأأأأغيأأأأل جميع المعأأأأدات التر 
اصبحت  ائدة عن الحاجة نتيجة لنقل التطبيقات دلإ الحوسبة 

 السحابيةع

تحقق المجلس من ان الصأأأأأأأأأأأأندوق نفم 
األنشطة المبلغ عنها من اجل االمتثال 
للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأةع ولأملأك يعتبر المجلس ان 

 لمو التوصية قد ناف متع

X    
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 المرفق الثاني 
 موجز األصول المشطوبة   

 
 )بدوالرات الواليات المتحدة( 

 ال يادة/)النقصان( السنة السابقة السنة الحالية الفئة )األصول والمخ ون والنقدية(
 013 35 651 96 664 131 المسالمات المستحقة القبض    

 (482 331) 910 345 428 14 المخ ون

 783 67 139  922 67 السل  المقدمة من صندوق التشغيل

 (781 1) 815 7 034 6 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 290 31 0 290 31 المبالغ المستحقة القبض من الموظفين

 613 22 0 613 22 مطالبة برد ضريبة القيمة المضافة

 (564 176) 515 450 951 273 المجموا 
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 لفصل الثالث ا 

 تصديق البيانات المالية   
  

موجهة من مدير شاعبة الخدمات اإلدارية لصاندوق   2020نيساان/يبريل  30رساالة مةرخة   
 األمم المتحدة للسكان إلى رئيس مجلس مراجعي الحسابات

 
اشأأهد، بقدر ما لدي من علم واوَثق ما اطلعتا عليه من معلومات وثبت لدي من اعتقاد، بلن جميع  

ت المحاسأأأأأأأبية وانها معروضأأأأأأأة علإ الوجه المعامالت الهامة قد جر  قيدلا علإ النحو السأأأأأأأليم فر السأأأأأأأجال
 السليم فر البيانات المالية المرفقة بهما التقريرع

 واقرع بما يلر: 

ان ددارة صأأأندوق األمم المتحدة للسأأأكان مسأأأ ولة عن سأأأالمة وموضأأأوعية المعلومات المالية الواردة  
 فر لمو البيانات الماليةا

وان البيانات المالية قد اعدت طبقا للمعايير المحاسأأأأأبية الدولية للقطاع العام وتتضأأأأأمن مبالغ معينة  
 مبنية علإ افضل التقديرات وا راء التر خلصت دليها اإلدارةا 

وان اإلجراءات المحاسأأأأأأأبية ونظم المراقبة الداخلية مات الصأأأأأأألة ت كد بصأأأأأأأورة معقولة ان األصأأأأأأأول  
لمعامالت مدرجة فر الدفاتر والسجالت بصورة سليمة، وان السياسات واإلجراءات تنف م،  محفوظة، وان جميع ا

بصأأأأأفة عامة، فر دطار الفصأأأأأل الال م بين الواجباتع وان مكتب خدمات مراجعة الحسأأأأأابات والتحقيق يجري 
 استعراضا مستمرا لنظم المحاسبة والرقابةا 

لحسأأأأأأأأأأأأأأابات والتحقيق دمكانية اإلطالع الحر وان ددارة الصأأأأأأأأأأأأأأندوق اتاحت لمكتب خدمات مراجعة ا 
 والكامل علإ جميع السجالت المحاسبية والمالية والمستندات الداعمة مات الصلةا 

وان ددارة الصأأأأأندوق تسأأأأأتعرض توصأأأأأيات مجلس مراجعر حسأأأأأابات األمم المتحدة ومكتب خدمات  
يجري تنقيحها، حسأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأاء،  مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأابات والتحقيقع وقد ناقِّحت دجراءات الرقابة الداخلية او

 استجابة لتلك التوصياتع 

ولقد وصأأألتنر رسأأأالة تصأأأديق من المسأأأ ول المالر األول بمكتب الشأأأ ون اإلدارية فر برنامج األمم  
المتحدة اإلنمائر، تقدم نفس الضمانات فيما يتعلق بسجراءات المحاسبة فر البرنامج اإلنمائر وما يتصل بملك 

وتثبت ان البرنامج اإلنمائر قدم الخدمات دلإ الصأأندوق، وفق االتفاق اإلداري السأأاري حاليا  من ناظم الرقابة،
 للصندوقعمن القواعد المالية )ا(  3-116وما دخل عليه من تعديالت الحقا ، وطبقا للقاعدة المالية 

 
 سابرتن اندرو  )توقيع(

 مدير

 شعبة الخدمات اإلدارية 
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 الفصل الرابع 

 2019كانون األول/ديسمبر   31التقرير المالي عن السنة المنتهية في    
 

 مقدمة  
يلخص لما التقرير المعلومات الواردة فر البيانات المالية لصأندوق األمم المتحدة للسأكان عن السأنة  - 1

جوانب ويقدم م يدا من اإليضأأاا لها، كما يسأألط الضأأوء علإ ال  2019كانون األول/ديسأأمبر  31المنتهية فر  
 واالتجالات الهامة المتصلة بالمرك  المالر للصندوق وادائه المالرع 

 
 موجز النتائج المالية  

 :2019يرد فيما يلر موج  أللم النتائج المالية لسنة  - 2

للسأأأأأنة الثالثة علإ التوالر، فاق مجموع المسأأأأأالمات اإلجمالية حاج  البليون دوالر ب يادة   )ا( 
مليون دوالر، ولو ما يمثل اعلإ ديرادات من  1 370,1ليبلغ مسأأأأأأأأأأأتو  قياسأأأأأأأأأأأيا يعادل  فر المائة 9,1قدرلا  

المسأأأأأأأأأأأأأأالمات فر تاريخ الصأأأأأأأأأأأأأأندوقع ويع   لما االتجاو اإليجابر دلإ اإليرادات المتلتية من المسأأأأأأأأأأأأأأالمات 
لإ مليون دوالر، ويرجع ملك اسأأأأاسأأأأا د 996,7فر المائة لتبلغ  13,7المخصأأأأصأأأأة الموارد، التر  ادت بنسأأأأبة 
ما بين وكاالت األمم المتحدة الموجهة دلإ الصأأأأناديق االسأأأأتئمانية    يادة التمويل من التحويالت والمسأأأأالمات

 المواضيعيةا

مليون دوالر،  373,5فر المائة دلإ   1,4انخفضأأت المسأأالمات خير المخصأأصأأة بنسأأبة  )ب( 
عمالت التر تادفع بها المسأأأأأالمات الويرجع ملك اسأأأأأاسأأأأأا ال دياد سأأأأأعر صأأأأأر  دوالر الواليات المتحدة مقابل 

ويشأأأأأك ل لما  الرئيسأأأأأية فر الصأأأأأندوق، ولو ما تقابله ج ئيا   يادة المسأأأأأالمات من جهتين مانحتين رئيسأأأأأيتينع
االنخفاض اسأأأتمرارا  لالتجاو المي لوحظ خالل اربع من السأأأنوات الخمس الماضأأأية، عندما كانت المسأأأالمات 

 خير المخصصة تق ل  كل سنة عما كانت عليه فر السنة السابقةا 

مليون دوالر، ويرجع  1 130,2فر المائة ليصأل دلإ   4,1 اد مجموع المصأروفات بنسأبة  )ج( 
 لإ توسيع نطاق األنشطة البرنامجية، وال سيما فر السياقات اإلنسانيةا ملك اساسا د

مليون دوالر، ويرجع ملك    1  967,6فر المائة ليبلغ   22,3 اد مجموع األصأأأأأأأأأأأأأول بنسأأأأأأأأأأأأأبة  )د( 
  فر المائة  1,1اسأاسأا دلإ  يادة المسأالمات المعتر  بها عن المصأروفات المسأددةع و اد مجموع الخصأوم بنسأبة 

 مليون دوالر، ويرجع ملك اساسا دلإ ارتفاع الحسابات المستحقة الدفع والمستحقاتا  534,8ليبلغ 

فر المائة لتبلغ   4,4انخفضأأأأأأأأأأأأأت الخصأأأأأأأأأأأأأوم المتعلقة باسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات الموظفين بنسأأأأأأأأأأأأأبة  )لأ( 
مليون دوالر، ويرجع ملك اسأأأأاسأأأأا دلإ المكاسأأأأب االكتوارية المتصأأأألة بالخصأأأأوم المتعلقة باسأأأأتحقاقات  370,3

تهاء الخدمةع واد  لما االنخفاض، مقترنا باألداء القوي لحافظة اسأأأأأأأأأأتثمارات التلمين الصأأأأأأأأأأحر بعد بعد ان  ما
فر المائة، ولو   82,6انتهاء الخدمة، دلإ رفع نسأأأأأأأأبة تمويل الخصأأأأأأأأوم المتعلقة باسأأأأأأأأتحقاقات الموظفين دلإ 

 اعلإ مستو  لها حتإ ا نا

مليون  143,4فر المائة لتبلغ  662,8 ادت األرصأأأأأدة المالية خير المخصأأأأأصأأأأأة بنسأأأأأبة  )و( 
دوالر بسأبب الفائض المحقق فر لما العام، وتسأجيل مكاسأب اكتوارية متصألة بالخصأوم المتعلقة باسأتحقاقات 
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ما بعد انتهاء الخدمة، وتحق ق مكاسأأأأأأأأب فر القيمة العادلة لالسأأأأأأأأتثمارات المحتفظ بها فر حافظة اسأأأأأأأأتثمارات 
 التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمةا 

فر المائة  23,7 ادت األرصأأأدة المالية المخصأأأصأأأة خير المرصأأأودة لغرض بعينه بنسأأأبة   () 
ماليين دوالر، ويرجع ملك دلإ  يادة اإليرادات المتلتية من المسأأأأأأأأالمات التر اعتر  بها فر  1  204,7لتبلغ 
 عن المصروفات الممولة من لما المصدرع  2019عام 

 
 األداء المالي  
 دة في اإليرادات من المسافماتاالتجافات المشهو   

ل الصندوق فر المقام األول من تبرعات تكون دما مخصصة لالست  - 3 دليها   خير المقياد )يشارخدام  يموا
ما مقي دة االسأأأأأتخدام تحد د لها الجهات المانحة  باسأأأأأم موارد ”خير مخصأأأأأصأأأأأة  او ”اسأأأأأاسأأأأأية  او ”عادية ( وات

 ليها باسم موارد ”مخصصة  او ”خير اساسية  او موارد ”اخر  (ع خرضا او برنامجا او نشاطا بعينه )يشار د

ع وتشأأأأأأأير  صأأأأأأأافية”او     دجمالية”ويشأأأأأأأار فر لما التقرير دلإ اإليرادات من المسأأأأأأأالمات بوصأأأأأأأفها  - 4
  والتر ياعتر  بهأأا المسأأأأأأأأأأأأأأأالمأأات اإلجمأأاليأأة دلإ المبأأالغ المحأأددة فر االتفأأاقأأات الموق عأأة مع الجهأأات المأأانحأأة

للسأأأأأأياسأأأأأأات المحاسأأأأأأبية للصأأأأأأندوق، بغض  النظر عن مدة التنفيم والجدول ال منر للمدفوعاتع  كسيرادات وفقا
مطروحا  منها المبالغ المردودة للجهات المانحة، اإلجمالية ويتكو ن صأأأأأأأأأأأأافر المسأأأأأأأأأأأأالمات من المسأأأأأأأأأأأأالمات  

المشأأأأأأأأكوك ومصأأأأأأأأروفات اسأأأأأأأأترداد التكالي ، والمخصأأأأأأأأصأأأأأأأأات المرصأأأأأأأأودة للمسأأأأأأأأالمات المسأأأأأأأأتحقة القبض 
 حصيلهاع ت  فر

، حقق الصأأأأأأندوق اعلإ مسأأأأأأتو  من اإليرادات اإلجمالية المتلتية من المسأأأأأأالمات 2019وفر عام  - 5
مليون دوالر(، متجأاو ة  عتبأة البليون دوالر  1 255,6: 2018مليون دوالر ) 1 370,1حتإ تأاريخأه دم بلغأت 

فر المائةع وبلغ   9,1بنسأأأأأأأبة  2018فر عام  للسأأأأأأأنة الثالثة علإ التوالر، وبما ي يد علإ المسأأأأأأأالمات الواردة
 ماليين دوالر(ع 1 203,1: 2018ماليين دوالر ) 1 303,7صافر اإليرادات من المسالمات 

مليون دوالر  373,5فر المائة دلإ   1,4وانخفضأأأأأأأأأأأت المسأأأأأأأأأأأالمات خير المخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأة بنسأأأأأأأأأأأبة  - 6
ر الواليات المتحدة مقابل مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأا ال دياد سأأأأأأأأأعر صأأأأأأأأأر  دوال  378,8 :2018)

العمالت التر تادفع بها المسأأأأأأأأأالمات الرئيسأأأأأأأأأية فر الصأأأأأأأأأندوق، ويقابله ج ئيا   يادة المسأأأأأأأأأالمات من جهتين 
مانحتين رئيسأأأأأأأيتينع ويشأأأأأأأك ل لما االنخفاض اسأأأأأأأتمرارا  لالتجاو المي لوحظ خالل اربع من السأأأأأأأنوات الخمس 

 ق ل  كل سنة عما كانت عليه فر السنة السابقةع الماضية، عندما كانت المسالمات خير المخصصة ت 

مليون دوالر  996,7فر المأائة ليبلغ  13,7و اد دجمأالر المسأأأأأأأأأأأأأأالمأات المخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأة بنسأأأأأأأأأأأأأأبأة  - 7
مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأأأاسأأأأا دلإ  يادة التحويالت والمسأأأأالمات ما بين وكاالت األمم   876,8 :2018)

مليون  930,3ية المواضأيعيةع وبلغ صأافر المسأالمات المخصأصأة  المتحدة الموجهة دلإ الصأناديق االسأتئمان 
 مليون دوالر(ع  824,3: 2018دوالر )

ونتيجة لالتجالات الممكورة اعالو،  ادت حصأأة المسأأالمات المخصأأصأأة كنسأأبة مئوية من دجمالر  - 8
طة مئوية لتبلغ نسأأأأأبة نق 2,9اإليرادات من المسأأأأأالمات للسأأأأأنة الرابعة علإ التوالر، ف ادت لمو المرة بما قدرو  

فر المائة(، مما يعكس  يادة اعتماد الصأأأأأندوق علإ الموارد المخصأأأأأصأأأأأةع  69,8: 2018فر المائة ) 72,7
نقطة   13,4والواقع ان حصأأأة المسأأأالمات المخصأأأصأأأة فر دجمالر اإليرادات من المسأأأالمات  ادت بما قدرو  



 A/75/5/Add.8 

 

20-07791 60/161 

 

، عنأدمأا كأانأت تمثأل نسأأأأأأأأأأأأأأبأة 2015مئويأة مقأارنأة  بمأا كأانأت عليأه قبأل خمس سأأأأأأأأأأأأأأنوات مضأأأأأأأأأأأأأأت، فر عأام 
 المائةع  فر 59,3

وعلإ خرار السأأأأأأأنوات السأأأأأأأابقة، ورد معظم المسأأأأأأأالمات المقدمة دلإ الصأأأأأأأندوق من عدد قليل من  - 9
فر المائة من دجمالر  90,0جهات مانحة بما يعادل  10، سأأأأأأأأأالمت اكبر 2019الجهات المانحةع ففر عام 

فر المائة من دجمالر  82,7 فر المائة( و 89,4: 2018المخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة )اإليرادات من المسأأأأأأأأأأالمات خير 
فر المائة(ع وشأأأأأك لت المسأأأأأالمات المقدمة من اكبر   83,3: 2018اإليرادات من المسأأأأأالمات المخصأأأأأصأأأأأة )

فر المائة من المسأأأأأأأأالمات خير   88,2عشأأأأأأأأر جهات مانحة بعمالت خير دوالر الواليات المتحدة ما نسأأأأأأأأبته 
 مائة من المسالمات المخصصةع فر ال 57,9المخصصة و 

وال ي ال الصأأأأأأأأأأأندوق يسأأأأأأأأأأأعإ دلإ توسأأأأأأأأأأأيع قاعدة الجهات المانحة لديه عن طريق دشأأأأأأأأأأأراك البلدان  - 10
المتوسأأأأأأأأأطة الدخل والبلدان مات االقتصأأأأأأأأأادات الناشأأأأأأأأأئة، دضأأأأأأأأأافة دلإ الجهات المانحة من القطاع الخاصع 

الم فر موارد الصأأأأندوق خير المخصأأأأصأأأأة من الجهات المانحة التر تسأأأأ   106، كانت لناك 2019عام  وفر
 جهات مانحة(ع  108: 2018)

ماليين دوالر فر  7,9فر المأأائأأة لتبلغ  57,5و ادت المبأأالغ المردودة للجهأأات المأأانحأأة بنسأأأأأأأأأأأأأأبأأة  - 11
ماليين دوالر(، ويرجع ملك اسأاسأا دلإ رد األموال خير المنفقة التر خاصأصأت من   5,0: 2018) 2019 عام

فر المائة فقط من دجمالر  0,8لجمع البيانات السأأأكانيةع ومثلت المبالغ المردودة نسأأأبة   قبل لمشأأأاريع ضأأأخمة
المأأائأأة(، ممأأا يعكس ارتفأأاع معأأدل تنفيأأم  فر 0,6: 2018اإليرادات من المسأأأأأأأأأأأأأأأالمأأات المخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأة )

 البرنامجيةع األنشطة
 

  اإليرادات األخرى  

ماليين دوالر  105,5لتبلغ  2019فر عأأام  فر المأأائأأة 20,9ارتفعأأت اإليرادات األخر  بنسأأأأأأأأأأأأأأبأأة  - 12
ماليين دوالر فر اإليرادات  6,8مليون دوالر(، ويرجع ملأأك اسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأا  دلإ  يأأادة بمقأأدار  87,3: 2018)

ماليين دوالر متحققة عن األصأأأأأأأأول المالية  5,6االسأأأأأأأأتثمارية، ومكاسأأأأأأأأب فر صأأأأأأأأر  العملة األجنبية بلغت 
واعتر  بهأأا   2018مليون دوالر فر عأأام  33,6بلغأأت )مقأأارنأأة بخسأأأأأأأأأأأأأأأأائر فر صأأأأأأأأأأأأأأر  العملأأة األجنبيأأة 

 ماليين دوالر فر مصروفات استرداد التكالي ع  5,0كمصروفات اخر (، و يادة بمقدار 
 

 تدفق اإليرادات واستمرارية العمليات في المستقبل  

، كأان الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق قأد تلقإ تعهأدات من حكومأات الجهأات 2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31فر  - 13
مليون  281,0نحة والحكومات المسأأتفيدة من البرامج القطرية بتقديم مسأأالمات خير مخصأأصأأة بما يعادل الما

مليون دوالر( علإ عدة سأأأأأنواتع وباإلضأأأأأافة دلإ ملك، الت مت الجهات المانحة بتقديم    96,4: 2018دوالر )
والر(ع وسأأأياعتر  مليون د 172,7: 2018مليون دوالر فر اتفاقات بشأأألن المسأأأالمات المخصأأأصأأأة )  130,1

 بتلك المسالمات فر الفترات المقبلة عند استيفاء معايير االعترا  باإليراداتع
 

 المصروفات: لمحة عامة  

 2019مليون دوالر فر عأام  1 130,2فر المأائأة ليبلغ  4,1 اد مجموع المصأأأأأأأأأأأأأأروفأات بنسأأأأأأأأأأأأأأبأة  - 14
مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأأأاسأأأأا دلإ  يادة فر مصأأأأروفات الموارد المخصأأأأصأأأأة قدرلا  1  086,0: 2018)
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مليون دوالرع وظلت مصأأأأأأأأأأأروفات الموارد خير المخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأة علإ المسأأأأأأأأأأأتو  المي كانت عليه فر  43,4
 مليون دوالر فقطع  0,8تقريبا، دم سجلت  يادة بمقدار  2018 عام

، 2018و   2019وترد فر الشأأأأأأأأأكل األول من الفصأأأأأأأأأل الرابع لمحة عامة عن مصأأأأأأأأأروفات عامر  - 15
 عالغرض منهامصنفة حسب 

 
 الشكل األول من الفصل الرابع

 مجموا المصروفاتم مصنفًة حس  الغرض منها  

 المتحدة()بماليين دوالرات الواليات 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

وقد  ادت مصروفات البرامج، التر تشمل المصروفات المتعلقة بالبرامج القطرية والتدخالت العالمية  - 16
 2019مليون دوالر فر عام   933,8فر المائة لتبلغ   7,0واإلقليمية واألنشأأأأأأأأأأأطة البرنامجية األخر ، بنسأأأأأأأأأأأبة 

شأأأطة االسأأأتجابة اإلنسأأأانية، مليون دوالر(ع وجاءت لمو ال يادة اسأأأاسأأأا  نتيجة للتوسأأأع فر ان   872,3: 2018)
فر ملك تقديم خدمات الصأحة اإلنجابية األسأاسأية والخدمات التر تتصأد  للعن  الجنسأانر فر السأياقات  بما

اإلنسأأأأأأأأانية، ويقابل ملك ج ئيا انخفاض المصأأأأأأأأروفات الخاصأأأأأأأأة بمشأأأأأأأأاريع البيانات السأأأأأأأأكانية الضأأأأأأأأخمة من 
 التعداداتع قبيل

مليون    166,6لتبلغ  2019فر المائة فر عام  2,5لم سأأسأأية بنسأأبة وارتفعت مصأأروفات المي انية ا - 17
مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأأأاسأأأأا  دلإ مضأأأأاعفة مسأأأأالمة الصأأأأندوق فر نظام األمم   162,5: 2018دوالر )

ل فر مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتع   المتحدة للمنسقين المقيمين و يادة اإلنفاق علإ مبادرات التحو 

انخفضأأأت مصأأأروفات األنشأأأطة العامة، التر تشأأأمل التكالي  المتكبدة تنفيما لوالية الصأأأندوق التر و  - 18
فر المائة لتبلغ   41,7يمكن دسأأأأأنادلا بشأأأأأكل قاطع دلإ ناتج معين من نواتج الخطة االسأأأأأتراتيجية، بنسأأأأأبة  ال

االتجالات المواتية  مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأاسأا دلإ  51,2: 2018) 2019مليون دوالر فر عام  29,8
األجنبية والمكاسأب المرتبطة بها المتعلقة بسعادة تقييم األصأول النقدية )التر اعتار  ألسأعار صأر  العمالت  

ضأأأأأأأمن بند اإليرادات األخر (، وملك مقارنة بخسأأأأأأأائر دعادة التقييم )التر اعتار  بها فر   2019بها فر عام 
 ضمن بند المصروفات األخر (ع 2018عام 

80.3%, $872.3

15.0%, $162.5

4.7%, $51.2

82.6%, $933.8

14.8%, $166.6

2.6%, $29.8

مصروفات البرامج

سيةمصروفات المي انية الم س

المصروفات العامة

2018 

2019 
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 لمصروفات: موزعة حس  المناطق وحس  طبيعتها ا  

انفق الصأأأأندوق، علإ خرار السأأأأنوات السأأأأابقة وتمشأأأأيا  مع دورو كمنظمة ميدانية، معظم مصأأأأروفاته  - 19
فر  80,3مليون دوالر، او    884,0المتعلقة بالبرامج وتلك المتعلقة بالمي انية الم سأأسأأية علإ انشأأطة ميدانية )

(ع وعالوة علإ ملأأك، 2018فر المأأائأأة، فر عأأام  81,5مليون دوالر، او  843,9و  2019المأأائأأة، فر عأأام 
مليون دوالر  82,7سأأأألعا للصأأأأحة اإلنجابية بقيمة    عالمية”تشأأأأمل المصأأأأروفات المبلغ عنها كمصأأأأروفات  

لأأأديهأأأا احتيأأأاجأأأات قصأأأأأأأأأأأأأأو  فر لأأأما المجأأأال و بلأأأدا من البلأأأدان التر تحظإ بأأأاألولويأأأة  46قأأأادمأأأت فر 
 (عمليون دوالر 75,4 :2018)

 ويقدم الشكل الثانر من الفصل الرابع تو يع مصروفات البرامج والمي انية الم سسية حسب المناطقع  - 20
 

 الشكل الثانر من الفصل الرابع
 مصروفات البرامج والميزانية المةسسيةم موزعًة حس  المناطق   

 
 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

لر نفسها التر استلثرت  2019وكانت المناطق التر استلثرت بلكبر قدر من المصروفات فر عام  - 21
فر المائة(،   19,8مليون دوالر، او  217,2، ولر تشأمل شأرق افريقيا والجنوب األفريقر )2018بها فر عام 

مليون دوالر،  173,3فر المأائأة(، وخرب ووسأأأأأأأأأأأأأأط افريقيأا ) 19,2مليون دوالر، او  211,6والأدول العربيأة )
فر المائة(ع وسأأأأجلت الدول العربية ال يادة األكبر فر المصأأأأروفات من بين جميع المناطق، ويرجع   15,7 او

ع فر التدخالت المتعلقة باالسأأتجابة اإلنسأأانية فر اليمنع ويع   انخفاض المصأأروفات  ملك اسأأاسأأا  دلإ التوسأأ 
كتمال او تلجيل مشأأأأأأاريع البيانات السأأأأأأكانية الضأأأأأأخمة، مثل فر امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبر دلإ ا

 التعدادات، فر المنطقةع 

19.7%, 216.4 

5.2%, 57.3 

6.5%, 71.6 

13.9%, 153.0 

19.2%, 211.6 

15.7%, 173.3 

19.8%, 217.2 

18.4%, 191.0 

5.0%, 51.4 

9.2%, 95.8 

13.9%, 143.5 

17.7%, 183.0 

16.0%, 165.2 

19.8%, 205.0 

مصروفات عالمية

شرق اوروبا ووسط رسيا

امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبر

رسيا والمحيط الهادف

الدول العربية

خرب ووسط افريقيا

شرق افريقيا والجنوب األفريقر

2018 2019
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فر المائة من مجموع   19,7مليون دوالر، او نسأأأأأأبة   216,4وبلغت مصأأأأأأروفات األنشأأأأأأطة العالمية  - 22
لما فر المائة(ع ويشأأأأأمل   18,4مليون دوالر، او  191,0:  2018مصأأأأأروفات البرامج والمي انية الم سأأأأأسأأأأأية )

فر المائة، يخص انشأأأأأأأأأأأطة برنامج دمدادات صأأأأأأأأأأأندوق األمم   45,6مليون دوالر، او  98,8المبلغ مبلغا قدرو  
 مليون دوالر(ع  89,2: 2018) 2019ماليين دوالر فر عام  9,6 اد بمبلغ وقد ، ( 3) المتحدة للسكان

 صندوق حسب طبيعتهاع  ويرد فر الشكل الثالث من الفصل الرابع موج  لتو يع مجموع مصروفات ال  -   23
 

 الشكل الثالث من الفصل الرابع 
 مجموا المصروفاتم حس  طبيعتها   

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ”المصروفات األخر   تشمل تكالي  التمويل، ومصروفات االستهالك واإللالك، وتكلفة اضمحالل القيمة، ومصروفات اخر ع  )ا( 
  

ويتوق  نجأاا الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق فر تنفيأم واليتأه علإ مهأارة موظفيأه الوطنيين والأدوليين وكفأاءتهمع وفر  - 24
فر المائة من   26,9 نسأأأأأبة ، او( 4) تكالي  الموظفينماليين دوالر علإ   303,7، انفق الصأأأأأندوق 2019 عام

، كان 2019فر المائة(ع وفر نهاية عام  26,7مليون دوالر، او   290,1: 2018مجموع مصأأأروفاته للسأأأنة )
 فر المائة(ع 84,0: 2018فر المائة من موظفر الصندوق يعملون فر المكاتب الميدانية ) 84,8

__________ 

بلدا  تحظإ باألولوية لها احتياجات   46دمدادات صأأندوق األمم المتحدة للسأأكان لو برنامَج رئيسأأر للصأأندوق يدعم من خالله  برنامج  (3) 
 كبيرة فيما يتعلق ب يادة سابل الوصول دلإ خدمات تنظيم األسرة ووسائل منع الحمل الحديثةع

ين صأأادر عن المديرة التنفيمية لصأأندوق األمم المتحدة للسأأكان بناء   جميع الموظفين المعي نين بكتاب تعي  “الموظفين”يشأأمل مصأأطلح  (4) 
 علإ السلطة المفوضة دليها من األمين العامع ولو يشمل جميع الموظفين المين يعملون بعقود مستمرة ومحددة المدة وم قتةع

1.4%, $15.6 

5.7%, $64.7 

11.3%, $127.4 

17.4%, $196.5 

21.9%, $247.6 

15.4%, $174.7 

26.9%, $303.7 

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 

(ا)مصروفات  اخر  

السفر

تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

اللوا م والمواد وتكالي  التشغيل

الخدمات التعاقدية والمهنية

دمدادات الصحة اإلنجابية وخيرلا من 
اإلمدادات المتصلة بالبرامج

تكالي  الموظفين

2018 2019
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ادات الصأأحة اإلنجابية وخيرلا من اإلمدادات مات الصأألة بالبرامج  و ادت المصأأروفات المتعلقة بسمد - 25
مليون دوالر(، ويرجع ملك  159,9: 2018)  2019مليون دوالر فر عام   174,7فر المائة لتبلغ   9,2بنسأبة 

 اساسا دلإ  يادة ما سال م دلإ شركاء الصندوق من وسائل لمنع الحمل بالحقنع

خدمات التعاقدية والمهنية اعلإ ارتفاع سأأأنوي، ف ادت بما مقدارو وسأأأجلت المصأأأروفات المتصأأألة بال - 26
فر المائة(، ويرجع ملك اسأأأأاسأأأأا دلإ ارتفاع تكالي  الموظفين التر تكبدلا شأأأأركاء  10,1مليون دوالر ) 22,7

 الصندوق المنفمون فيما يتعلق بتقديم الخدمات فر السياقات اإلنسانيةع 

فر المأائأة لتبلغ   5,6لوا م والمواد وتكأالي  التشأأأأأأأأأأأأأأغيأل بنسأأأأأأأأأأأأأأبأة و ادت المصأأأأأأأأأأأأأأروفأات المتعلقأة بأال - 27
مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأأأأأأاسأأأأأأأا دلإ ارتفاع تكالي  تو يع وتخ ين    186,1: 2018مليون دوالر ) 196,5

لإ  يادةي فر األنشأطة البرنامجية التر ينفملا الشأركاء المنفمون،   سألع الصأحة اإلنجابية واإلمدادات اإلنسأانية وات
 ما اد  دلإ ارتفاع تكالي  الدعمع  ولو

مليون دوالر  127,4فر المائة لتبلغ  13,4و ادت مصأأأروفات تنمية قدرات النظراء وتدريبهم بنسأأأبة  - 28
مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأا دلإ  يادة انشأأأأأأأأأطة التدريب وبناء القدرات التر ينفملا    112,4: 2018)

 شركاء الصندوق المنفمونع  

 2019مليون دوالر فر عام  64,7فر المائة فقط لتبلغ  1,9ت مصأأأأأأأأروفات السأأأأأأأأفر بنسأأأأأأأأبة وارتفع - 29
مليون دوالر(ع وعلإ الرخم من لمو ال يادة الصأأأأأأأأغيرة بالقيم المطلقة، اسأأأأأأأأتمرت مصأأأأأأأأروفات   63,4: 2018)

السأأأأفر فر االنخفاض كنسأأأأبة مئوية من مجموع المصأأأأروفات للسأأأأنة السأأأأادسأأأأة علإ التوالر، فانخفضأأأأت فر 
 ع 2018فر المائة فر عام  5,8فر المائة مقابل  5,7نقطة مئوية لتبلغ  0,1بمقدار  2019 عام

 2019مليون دوالر فر عام  15,6فر المائة لتبلغ  68,3وانخفضأأأأأت المصأأأأأروفات األخر  بنسأأأأأبة   - 30
نبية مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأأاسأأأا دلإ االتجالات المواتية ألسأأأعار صأأأر  العمالت األج  49,2: 2018)

التر سأأأأأبق مكرلا اعالو والمكاسأأأأأب المرتبطة بها المتعلقة بسعادة تقييم األصأأأأأول النقدية )التر اعتار  بها فر 
 2018ضأأأأأأأأأأأأمن بند اإليرادات األخر ( مقارنة  بخسأأأأأأأأأأأأائر دعادة التقييم )التر اعتر  بها فر عام  2019عام 

 ضمن بند المصروفات األخر (ع 
 

 فمة في النتائج االستراتيجيةالمصروفات: التوزيع حس  المسا  

مجموعة من النتائج  2021-2018تحدد الخطة االسأتراتيجية لصأندوق األمم المتحدة للسأكان للفترة  - 31
علإ مستويات األثر والناتج والماخرج يعت م الصندوق تحقيقها خالل دورة الخطة االستراتيجيةع وعموما، لناك  

نواتج دنمأائيأة، وكلهأا تتيح تحقيقهأا اربعأة ماخرجأات تتعلق  ةر اربعأ ماخرجأا من ماخرجأات التنميأة تسأأأأأأأأأأأأأأالم ف 14
 ع  ( 5) بالفعالية والكفاءة التشغيلية

ويمكن االطالع علإ تحليل كامل لمجمل التقدم المي احر و الصأندوق فر تنفيم خطته االسأتراتيجية  - 32
ع السأأأأأأأأتعراض منتصأأأأأأأأ  المدة للخطة التقرير الجام”فر تقرير المديرة التنفيمية المعنون   2021-2018للفترة 

  ، والتقرير المرحلر عن تنفيأأأأملأأأأا2021-2018االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأة لصأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق األمم المتحأأأأدة للسأأأأأأأأأأأأأأكأأأأان، 

__________ 

، UNFPA, “Annex 1: Integrated results and resources framework”, UNFPA strategic plan, 2018–2021انظر:   (5) 
 عwww.unfpa.org/strategic-plan-2018-2021متاا علإ الرابط التالر، 



A/75/5/Add.8 
 

 

65/161 20-07791 

 

(DP/FPA/2020/4 (Part I) ع)من  ويرد فر الشأأأكل الرابع من الفصأأأل الرابع موج  للمصأأأروفات المتكبدة
 اجل تحقيق لمو النتائجع

 
 الشكل الرابع من الفصل الرابع

 حس  المسافمة في النتائج االستراتيجيةموزعة مصروفات البرامج والميزانية المةسسيةم   
 

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
تاع   فر المقام األول دلإ التوسأأأع فر تنفيم  3و  1وال يادة فر المصأأأروفات مات الصأأألة بالناتجين  - 33

خدمات الصأأأأأأحة اإلنجابية األسأأأأأأاسأأأأأأية وانشأأأأأأطة الوقاية من العن  الجنسأأأأأأانر فر سأأأأأأياق الحاالت اإلنسأأأأأأانية 
جيل مشأأأأأاريع ضأأأأأخمة دلإ اكتمال او تل 4والتصأأأأأدي لهع وياع   االنخفاض فر المصأأأأأروفات المتعلقة بالناتج 
 لجمع البيانات السكانية مثل التعدادات الوطنية للسكان والمساكنع 

ويعمأل الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق عن كثأب مع الحكومأات المسأأأأأأأأأأأأأأتفيأدة من البرامج القاطريأة ومع المنظمأات خير  - 34
 الحكومية الوطنية والدولية لتنفيم انشأأأأأطة برامجهع وقد ارتفعت حصأأأأأة ل الء الشأأأأأركاء من مجموع مصأأأأأروفات

مليون دوالر  348,3، من حيث الحصأأأأأأأأأأأة النسأأأأأأأأأأأبية والمطلقة علإ حد سأأأأأأأأأأأواء، لتبلغ 2019البرامج فر عام 
فر المائة(ع باإلضأأأافة دلإ  35,5ماليين دوالر، او   309,5: 2018فر المائة من المجموع ) 37,3نسأأأبة   او

من السأأأأألع المتصأأأأألة ملك، قدم الصأأأأأندوق لشأأأأأركائه تحويالت خير نقدية من سأأأأألع الصأأأأأحة اإلنجابية وخيرلا 
 مليون دوالر(ع  147,8: 2018) 2019مليون دوالر فر عام  160,1بالبرامج بقيمة 

ويواصأأأأأأأل الصأأأأأأأندوق منح األولوية للمسأأأأأأأاواة بين الجنسأأأأأأأين وتمكين النسأأأأأأأاء والفتيات فر انشأأأأأأأطته  - 35
ن جميع مصأأأأأأأروفات فر المائة م  68,0مليون دوالر او   634,9، اانفق ما مقدارو  2019البرنامجيةع ففر عام 

49.5%, $512.5 

7.1%, $73.2 

15.7%, $162.6 

10.8%, $112.1 

16.9%, $174.5 

50.9%, $559.7 

7.5%, $82.9 

17.3%, $190.0 

7.9%, $86.8 

16.4%, $181.0 

1الناتج 

2الناتج 

3الناتج 

4الناتج 

مخرجات الفعالية
ليةوالكفاءة التشغي

2018 2019

: تمكين جميع 2خدمات الصأأأحة الجنسأأأية واإلنجابية المتكاملةا الناتج : اسأأأتفادة جميع النسأأأاء والمرالقين والشأأأباب من 1الناتج  :مالحظة
: النهوض بالمسأأأأأاواة بين الجنسأأأأأين وتمكين جميع النسأأأأأاء والفتيات وبالحقوق 3المرالقين والشأأأأأباب، وال سأأأأأي ما المرالقاتا الناتج 

 تحقيق التنمية المستدامةع : دحصاء الجميع فر كل مكان ووضعهم فر االعتبار عند السعر دلإ4اإلنجابيةا الناتج 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2020/4(PartI)
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المسأأاواة بين الجنسأأين/ تمكين المراة لدفا رئيسأأيا لها او تقد م مسأأالمة كبيرة فر دما تتخم   البرامج علإ انشأأطة
 فر المائة(ع  67,2مليون دوالر، او  586,4: 2018تحقيق المساواة بين الجنسين )

 
 صافي النتائج للسنة  

مليون دوالر  279,0فر المائة ليبلغ  36,6للسأأأكان للسأأأنة بنسأأأبة  اد فائض صأأأندوق األمم المتحدة  - 36
مليون دوالر( فر موارد مخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة،  233,4ماليين دوالر(ع وتمثل معظم لما الفائض )  204,3: 2018)

يعكس ال يادة فر اإليرادات المتلتية من المسأأالمات المخصأأصأأة خالل العام دلإ جانب الفرق فر توقيت  ولو
 ات والمصروفات مات الصلةع االعترا  باإليراد

فر المائة من حدودو القصأأو /مي انيته المعدلة للموارد   97,0، نفم الصأأندوق نسأأبَة 2019وفر عام  - 37
فر المائةع  96,5عندما بلغ معدل التنفيم  2018نقطة مئوية مقارنة  بعام  0,5خير المخصأأأأأصأأأأأة، اي ب يادة 

التر وافق عليها المجلس التنفيمي للصأأأأأأأأأأأندوق، مو عة  حسأأأأأأأأأأب ويرد فر الجدول ادناو موج  لمعدالت التنفيم 
 فئات تصني  التكالي ع

 
 2018 2019 فئة تصني  التكالي 

 96,4 98,6 األنشطة اإلنمائية   

 100,0 100,0 تنسيق األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة

 96,8 93,8 األنشطة اإلدارية

 99,6 95,0 األخراض الخاصة

 96,5 97,0 المجموا 
  

ويرد فر البيأان المأالر الخأامس م يأد من التفأاصأأأأأأأأأأأأأأيأل بشأأأأأأأأأأأأأألن اداء المي انيأة فيمأا يتعلق بأالمي انيأة   - 38
ع وتقدم 2018و   2019الممولة من الموارد خير المخصأأأأصأأأأة خالل عامر  الم سأأأأسأأأأية واألنشأأأأطة البرنامجية

تسأأأأأأأأأأأأوية بين البيان المالر الخامس، المي ااعد علإ اسأأأأأأأأأأأأاس قابل للمقارنة مع المي انية، وبين   23المالحظة  
 التدفقات النقدية واإليرادات والمصروفات المعروضة علإ اساس االستحقاق الكاملع 

 
 المركز المالي  
 ول والخصوماألص  

 1  967,6، كان مجموع اصأأأأأأأول الصأأأأأأأندوق يقدر بما مبلغه 2019كانون األول/ديسأأأأأأأمبر   31فر  - 39
 529,2 ماليين دوالر و 1  609,5: 2018مليون دوالر )  534,8مليون دوالر ومجموع خصأأأأأأأأومه بما مبلغه 

 مليون دوالر علإ التوالر(ع  

 1  170,6جموع األصأأأأأول المتداولة ما مقدارو ايضأأأأأا، بلغ م 2019كانون األول/ديسأأأأأمبر   31وفر  - 40
مليون    159,1  مليون دوالر و  844,3:  2018مليون دوالر )  183,5مليون دوالر ومجموع الخصوم المتداولة  

(، مما يشأأأأأأأأأير دلإ ان 5,3: 2018) 6,4دوالر علإ التوالر(ع وفر ملك التاريخ، كانت نسأأأأأأأأأبة التداول تعادل 
للوفاء بالت اماته الحاليةع وترجع ال يادة فر نسأأأأبة التداول اسأأأأاسأأأأا دلإ  يادة  الصأأأأندوق لديه موارد سأأأأائلة تكفر
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االسأتثمارات فر ادوات مالية يحين اجل اسأتحقاقها فر خضأون سأنة واحدة بسأبب وجود فروق طفيفة فر نسأبة 
 العائد بين االستثمارات الطويلة األجل واالستثمارات القصيرة األجلع 

 
 قدية واالستثماراتالنقدية ومكافئات الن  

 اد مجموع النقدية ومكافئات النقدية واالسأأأأأأأأأتثمارات التر يحتفظ بها صأأأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأأأكان  - 41
  1  152,0: 2018)   2019كانون األول/ديسأأمبر   31مليون دوالر فر    1  438,1فر المائة، ليبلغ   24,8بنسأأبة 

 المحصلة عن المصروفات المدفوعةع  (، ويرجع ملك اساسا  دلإ  يادة المسالماتمليون دوالر 

ويحتفظ الصأأأأأندوق باسأأأأأتثماراته فر حافظتين منفصأأأأألتينع فحافظة اسأأأأأتثمارات راس المال المتداول،  - 42
ممت من اجل تلبية احتياجات الصأأأأندوق من راس المال المتداول والتر يديرلا برنامج األمم المتحدة  التر صأأأأا

ت، تقتصأأأأر علإ اوراق مالية اسأأأأتثمارية يمكن تداولها بسأأأأهولة كبيرة اإلنمائر فر دطار اتفاق لمسأأأأتو  الخدما
وتدر ديرادات ثابتة، وتتواءم رجال اسأأأأأأأأتحقاقها مع احتياجات الصأأأأأأأأندوق من السأأأأأأأأيولةع وقاي مت لمو الحافظة، 

: 2018)  2019كانون األول/ديسأأأأأأمبر  31مليون دوالر فر   1  162,3المقيسأأأأأأة بعد خصأأأأأأم اإللالك، بقيمة 
 فر المائة(ع 2,0: 2018فر المائة علإ مدار السنة ) 2,4دوالر( وحققت عائدا متوسطا قدرو  مليون 914,0

باالشأأأأأتراك مع بعض م سأأأأأسأأأأأات األمم المتحدة  2016وتسأأأأأتثمر حافظة مسأأأأأتقلة، اانشأأأأأئت فر عام  - 43
ر بعد األخر  ويديرلا مديران مسأأأأأأتقالن لالسأأأأأأتثمارات، الموارَد المخصأأأأأأصأأأأأأة لتمويل الت امات التلمين الصأأأأأأح

تر يحتفظ بها انتهاء الخدمة فر ادوات مالية متنوعة مات مردود مرتفع شأأأأأأأأبيهة فر تركيبتها باالسأأأأأأأأتثمارات ال
الصأندوق المشأترك للمعاشأات التقاعدية لموظفر األمم المتحدة، والمتمثلة اسأاسأا فر سأندات واسأهم مات عائد 

ل صأأأأندوق األمم المتحدة بلغت   وقدمليون دوالر،  195,0للسأأأأكان دليها  ثابتع ومنم دنشأأأأاء لمو الحافظة، حوا
مليون دوالر(،  194,7: 2018) 2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31مليون دوالر فر  248,4قيمتهأا العأادلأة 

فر المائة لعناصأأأر الحافظة التر   19,33فر المائة ونسأأأبة   18,65محققة معدالت عائد سأأأنوية تقدر بنسأأأبة 
 فر المائة(ع  5,83فر المائة و  3,27: معدل عائد سنوي سلبر قدرو 2018ن )يديرلا مديرا االستثمار المعي نا

 علإ البيانات الماليةع 25و  4وترد معلومات مفصلة عن استثمارات الصندوق فر المالحظتين  - 44
 

 المخزونات  

بالبرامج المحتفظ بها  ادت القيمة الكلية لسأأأأأأأأأأأألع الصأأأأأأأأأأأأحة اإلنجابية وخيرلا من اإلمدادات المتعلقة  - 45
فر المأأائأأة لتبلغ   38,2لتو يعهأأا علإ البلأأدان المسأأأأأأأأأأأأأأتفيأأدة من البرامج او بيعهأأا دلإ اطرا  ثأأالثأأة بنسأأأأأأأأأأأأأأبأأة 

مليون دوالر(ع وتعود لأمو ال يأادة   50,8: 2018)  2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31مليون دوالر فر  70,3
لإ   2019م دمدادات البرامج الأأأأأأأأأأأأأأأأأماشأأأتراة فر عام فر المائة فر حج  12,3فر المقام األول دلإ نمو بنسأأأبة  وات

نها المكاتب الميدانية للصندوق فر دطار عمليات االستجابة اإلنسانيةع   يادة كميات السلع األساسية التر تخ  
 

 المسافمات المستحقة القبض  

الر فر مليون دو  384,5فر المائة لتبلغ  14,3 اد صأأأأأأافر المسأأأأأأالمات المسأأأأأأتحقة القبض بنسأأأأأأبة  - 46
االعترا  بقدر مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأأأأأأاسأأأأأأأا دلإ  336,3:  2018) 2019كانون األول/ديسأأأأأأأمبر  31

ع ومن اصأأل لمو المسأأالمات المسأأتحقة  2019المسأأالمات المخصأأصأأة فر عام اكبر من اإليرادات المتلتية من 
 /كأأانون األول  31لأأدفع فر فر المأأائأأة، مسأأأأأأأأأأأأأتحقأأا ل  3,4مليون دوالر فقط، او  13,1القبض، كأأان مبلغ قأأدرو 
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فر المائة(، فر حين يسأأأتحق تحصأأأيل النسأأأبة المتبقية    1,3ماليين دوالر، او  4,5: 2018)  2019ديسأأأمبر 
 فر المائة فر السنوات المقبلةع  96,6البالغة 

وتاعرض المسأأالمات المسأأتحقة القبض بعد خصأأم مخصأأص مرصأأود للمسأأالمات المسأأتحقة القبض  - 47
: 2018)  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمبر   31ماليين دوالر فر  6,5ية تحصأأأأأأأأأأأأيلها قدرو  المشأأأأأأأأأأأأكوك فر دمكان 

مليون دوالر ظلت  0,4مليون دوالر(، ولو ما يشأأمل مسأأالمات مسأأتحقة القبض خير مخصأأصأأة قدرلا   0,9
خير مسأأأأددة ألكثر من ثالث سأأأأنوات او لر مسأأأأتحقة من بلدان سأأأأبق لها التخل  عن السأأأأداد، ومسأأأأالمات 

علإ توافر دالئل ماليين دوالر رصأأدت لها مخصأأصأأات علإ اسأأاس    6,1مخصأأصأأة قدرلا   مسأأتحقة القبض
ان التدفقات النقدية المرتبطة بها المتوقع ان ترد فر المسأأأأأأأأأأأأأأتقبل يمكن ان تكون اقل من المبالغ المعتر  بها  

 األصلع  فر
 

 السلف المقدمة من صندوق التشغيل  

التشأأأأأغيل، التر لم تاسأأأأأدد حتإ نهاية السأأأأأنة، بنسأأأأأبة انخفض مجموع السأأأأأل  المقدمة من صأأأأأندوق  - 48
ماليين دوالر(،  7,0: 2018)  2019كانون األول/ديسأأمبر  31ماليين دوالر فر   6,3فر المائة ليبلغ  10,0

مليون دوالر فر السأأأأأل  خير المسأأأأأددة التر قادمت دلإ منظمات  0,6ويرجع ملك اسأأأأأاسأأأأأا  دلإ انخفاض قدرو  
 فيم انشطة الصندوقع األمم المتحدة األخر  لتن 

مليون    0,5وبلغت المخصصات المرصودة لسل  صندوق التشغيل المشكوك فر دمكانية استردادلا  - 49
مليون دوالر(، ولو ما يشأأأأمل السأأأأل  المقدمة دلإ  0,6: 2018)  2019األول/ديسأأأأمبر  كانون 31دوالر فر  

ت مات النهج الجهات الشأأأأريكة الحكومية وخير الحكومية، بما فر ملك فر دطار الصأأأأناديق المشأأأأتركة للتبرعا
القطاعر الشأأأأأأأأأأأأأأامل، التر اعتابر اسأأأأأأأأأأأأأأتردادلا، سأأأأأأأأأأأأأأواء عن طريق رد المبالغ او تقديم تقارير مرضأأأأأأأأأأأأأأية عن 

 المصروفات، امرا خير مضمونع 
 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول ةير الملموسة  

تعادل  ، كان الصأأأأأأأندوق يحتفظ بممتلكات ومنشأأأأأأأآت ومعدات2019كانون األول/ديسأأأأأأأمبر   31فر  - 50
مليون دوالر(، وكأأانأأت المركبأأات تمثأأل اكبر فئأأاتهأأا بقيمأأة دفتريأأة  34,4: 2018مليون دوالر ) 33,9قيمتهأأا 

مليون دوالر،  11,1: 2018فر المأأأأائأأأأة من المجموع ) 31,2ماليين دوالر، او  10,6صأأأأأأأأأأأأأأأأأافيأأأأة قأأأأدرلأأأأا 
فر المائة  29,6ماليين دوالر، او    10,0فر المائة(، تليها المبانر التر بلغ صأأأأافر قيمتها الدفترية  32,1 او

 فر المائة(ع  27,6ماليين دوالر، او  9,5: 2018من المجموع )

مليون دوالر  0,9ما قدرو    2019كانون األول/ديسأمبر  31وبلغت قيمة األصأول خير الملموسأة فر   - 51
ات مطورة داخليا ع من مصأادر خارجية وبرامجي  مليون دوالر(، ولر مكونة من برامجيات مقتناة 1,4: 2018)

مليون دوالر بالتكالي  المتصأأأأأأأأألة بتطبيق للبيانات السأأأأأأأأأكانية قيد  0,7ومن لما المبلغ اإلجمالر، يتعلق مبلغا 
 مليون دوالرع  0,6التطوير، ولو معروض مخصوما منه خسارة اضمحالل قدرلا 

دة مبادرات لتحقيق تحول ، بتنفيم ع2021-2018ويقوم الصأأندوق، وفقا لخطته االسأأتراتيجية للفترة   - 52
فر مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأاالت، بما فر ملك اعتماد حلول جديدة ومتكاملة وظيفيا وقائمة علإ 
دارة العالقات مع العمالءع وعقب عمليات لدراسأأأأأأة العروض  الحوسأأأأأأبة السأأأأأأحابية للتخطيط المرك ي للموارد وات

قوق الوصأأأأول دلإ مجموعة من خدمات الحوسأأأأبة ، حصأأأأل الصأأأأندوق علإ ح2019جر  دتمامها فر عام 
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السأأأأأأأأأحابية واسأأأأأأأأأتخدامها )خصأأأأأأأأأائص وظيفية متعلقة بالتطبيقات، وخدمات صأأأأأأأأأيانة، وتحديث للتطبيقات، 
(، ولر حقوق ال ينطبق عليها تعري  األصأأأول خير الملموسأأأة التر يتم اقتنا لا بشأأأكل منفصأأل دلإ ملك وما

 وال تستوفر معايير االعترا  بهاع
 

 األصول األخرى  

 كانون األول/ 31مليون دوالر فر  33,7فر المائة لتبلغ  22,4 ادت األصأأأأأأأأأأأأأول األخر  بنسأأأأأأأأأأأأأبة  - 53
المسأتحقة القبض   الحسأاباتمليون دوالر(، ويرجع ملك اسأاسأا دلإ ال يادة فر   27,6: 2018) 2019ديسأمبر 

وفر الفوائد المتراكمة المسأأأأأأأأأأأتحقة والر ماليين د 3,8بمبلغ المتعلقة بالتمويل المسأأأأأأأأأأأبق لألنشأأأأأأأأأأأطة البرنامجية 
 مليون دوالرع  1,3القبض بمبلغ 

وتاعرض األصأأول األخر  بعد خصأأم مخصأأص مرصأأود للحسأأابات المشأأكوك فر دمكانية تحصأأيلها  - 54
مليون دوالر(، يتلل  فر معظمه من مطالبات متقادمة تتعلق باسترداد   1,3: 2018مليون دوالر )  1,3قيمته 

 المضافة، اعتابر تحصيلها امرا مشكوكا فيهع ضريبة القيمة 
 

 الحسابات المستحقة الدفع  

كانون  31مليون دوالر فر  142,1فر المائة، لتبلغ  24,7 ادت الحسأأابات المسأأتحقة الدفع بنسأأبة  - 55
مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأاسأا  دلإ  يادات فر السأل  المتلقاة من   113,9: 2018)  2019األول/ديسأمبر 

هات ثالثة من عمالء المشأأأأأأأتريات، وفر الحسأأأأأأأابات المسأأأأأأأتحقة الدفع، واألموال التر يحتفظ بها الصأأأأأأأندوق ج
 بصفته وكيال  دداريا  للبرامج المشتركةع

 
 استحقاقات الموظفين   

مليون    370,3فر المائة، لتبلغ  4,4انخفضأأأأأأأت الخصأأأأأأأوم المتعلقة باسأأأأأأأتحقاقات الموظفين بنسأأأأأأأبة  - 56
مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأاسأأا  دلإ مكاسأأب   387,3: 2018)  2019ن األول/ديسأأمبر كانو  31دوالر فر  

مليون دوالر، تقابلها ج ئيا   يادة  45,6اكتوارية فر الخصوم المتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة قدرلا  
الفائدةع وقد جاءت مليون دوالر ناجمة عن االعترا  بالتكالي  السأأأأأأأأنوية للخدمة و  31,7فر الخصأأأأأأأأوم قدرلا  

المكاسأأأب االكتوارية اسأأأاسأأأا  نتيجة  لتحديث بيانات المطالبات الصأأأحية لكل فرد التر تسأأأتخدم لقياس الت امات 
التلمين الصأأأأأأأحر ما بعد انتهاء الخدمة، وقابلتها ج ئيا  خسأأأأأأأائر اكتوارية ناجمة عن انخفاض معدل الخصأأأأأأأم 

 فر المائة(ع  4,62: 2018فر المائة ) 3,61ليبلغ 

ل من الخصأأأأأأأأأأأأأأوم المتعلقأة بأاسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات الموظفين مرة اخر  بنسأأأأأأأأأأأأأأبأة  - 57 وانخفض الج ء خير الممو 
مليون  130,4: 2018) 2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31مليون دوالر فر  64,3فر المأائأة، ليبلغ  50,7

مليون  49,1ا  مليون دوالر فر مبالغ الخصأأأأوم و يادة صأأأأافية قدرل 17,0دوالر(، ويرجع ملك دلإ تراجع قدرو  
دوالر فر تمويل الخصأأأأأأأومع وارتفعت الموارد التراكمية المخصأأأأأأأصأأأأأأأة لتمويل الخصأأأأأأأوم المتعلقة باسأأأأأأأتحقاقات 

فر المأأائأأة من مجموع الخصأأأأأأأأأأأأأأوم المتعلقأأة بأأاسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقأأات  82,6ماليين دوالر، او  306,0الموظفين لتبلغ 
فر المائة(ع ونسأأأبة  66,3، او  مليون دوالر 256,9: 2018)  2019كانون األول/ديسأأأمبر  31الموظفين فر 

التمويل المرتفعة لمو، التر تع   دلإ حد كبير دلإ األداء القوي لحافظة االسأأأأأأأأأأأأأتثمار فر التلمين الصأأأأأأأأأأأأأحر 
، قد ال تسأأأأأتمر فر المسأأأأأتقبل نظرا  للتقلب الشأأأأأديد فر األسأأأأأواق المالية 2019بعد انتهاء الخدمة فر عام  لما
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يظل الصأأأندوق يتوخإ الحيطة فر الجهود التر يبملها سأأأ (ع و 19-بسأأأبب جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد
 لضمان امتالكه الموارد الكافية للوفاء بالت اماته تجاو الموظفين الحاليين والسابقينع  

 
 الخصوم األخرى واإليرادات المةجلة  

دوالر  مليون 22,4فر المائة، لتبلغ  20,1انخفضأأأأأأت الخصأأأأأأوم األخر  واإليرادات الم جلة بنسأأأأأأبة  - 58
مليون دوالر(، ويعود ملك اسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأا  دلإ االعترا   28,0: 2018)  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر   31فر 

 ع2019باعتبارلا ديرادات فر عام  2018بمسالمات خير مخصصة سبق تحصيلها فر عام 
 

 يرصدة الصناديق واالحتياطيات  

مليون دوالر فر  1 432,9، لتبلغ فر المائة 32,6 ادت االحتياطيات وارصأأأأأأدة الصأأأأأأناديق بنسأأأأأأبة  - 59
 مليون دوالر(ع  1 080,3: 2018) 2019كانون األول/ديسمبر  31

 /كانون األول  31مليون دوالر فر   84,7فر المائة لتبلغ   3,7 وانخفضأأت األرصأأدة االحتياطية بنسأأبة  - 60
فر المائة  20,0المحداد بنسأأبة مليون دوالر(ع فخافض االحتياطر التشأأغيلر،  88,0: 2018)  2019ديسأأمبر 

مليون  75,5: 2018مليون دوالر ) 74,2من اإليرادات السأأأأأأنوية من المسأأأأأأالمات خير المخصأأأأأأصأأأأأأة، ليبلغ 
ع وخافض احتياطر 2019دوالر( نتيجة لتراجع اإليرادات المتلتية من المسأأأأالمات خير المخصأأأأصأأأأة فر عام 

ماليين دوالر(، ويرجع ملك  7,5:  2018ماليين دوالر )  5,5االستجابة اإلنسانية، ولو صندوق متجدد، ليبلغ 
د د احتياطر اإليواء الميدانر بمبلغ ( 6) دلإ ضأأرورة تحويل موارد دضأأافية دلإ صأأندوق الطوارف مليون   1,6ع وجا

مليون دوالر( لتغطية المصأأأأأأروفات المسأأأأأأتوفية لشأأأأأأروطه التر تم تكبدلا  0,6: 2018)  2019دوالر فر عام 
ع  التنفيميع  ماليين دوالر علإ النحو المي حددو المجلس 5,0ادة مستو  االحتياطر دلإ خالل العام، وات

صأأأأة المرصأأأأودة لغرض بعينه، التر تمث ل األموال األو ادت   - 61 رصأأأأدة المالية من الموارد خير المخصأأأأ 
لتبلغ فر المأائأة  20,3المرصأأأأأأأأأأأأأأودة من جأانأب اإلدارة ألخراض خأاصأأأأأأأأأأأأأأأة وخير المتأاحأة للبرامج، بنسأأأأأأأأأأأأأأبأة 

ماليين    10,6مليون دوالر(، ويرجع ملك اسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأا  دلإ االحتفاظ بمبلغ  58,3: 2018مليون دوالر ) 70,1
مليون  1,8دوالر من التكالي  المسأأأأأتردة الفائضأأأأأة عن المي انية فر صأأأأأندوق منفصأأأأأل، وتحق ق فائض بقيمة 

 ات فر المستقبلعلتلمين انشطة المشتري استبقر دوالر فيما يتعلق بتوفير خدمات المشتريات 

، لم تسجل الموارد  2012وللمرة األولإ منم اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فر عام  - 62
مليون دوالر، عج ا ماليا، ويرجع  73,3خير المخصأأأأصأأأأة وخير المرصأأأأودة لغرض بعينه، التر بلغت قيمتها 

وتسأأأأأجيل مكاسأأأأأب اكتوارية فر االلت امات المتصأأأأألة ملك دلإ األثر المشأأأأأترك للفائض المحقق فر لما العام، 
باسأأتحقاقات الموظفين لما بعد نهاية الخدمة، وتحقق مكاسأأب فر القيمة العادلة لالسأأتثمارات المحتفظ بها فر 
حافظأة اسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات التألمين الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمةع وبلغ مجموع األرصأأأأأأأأأأأأأأدة المأاليأة المتأاحة للبرامج 

علإ  14مليون دوالر(ع وترد فر المالحظأأأة  61,4: 2019ماليين دوالر ) 105,8مأأأا مقأأأدارو  2020 لعأأأام
 البيانات المالية المرفقة تفاصيل دضافية عن لما المبلغع 

__________ 

صأأندوق الطوارف لو صأأندوق مسأأتقل وافق عليه المجلس التنفيمي لت ويد  المكاتب الميدانية لصأأندوق السأأكان بالتمويل األولر الال م  (6) 
 لمخصصة لهاعلبدء األنشطة اإلنسانية دلإ ان تتاا الموارد ا
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فر المائة لتبلغ  23,7و ادت األرصأأأأأدة المالية المخصأأأأأصأأأأأة خير المرصأأأأأودة لغرض بعينه بنسأأأأأبة  - 63
ويرجع ملك اسأأأاسأأأا دلإ  يادة اإليرادات المتلتية من  مليون دوالر(، 973,5: 2018ماليين دوالر ) 1  204,7

علإ المصأأأأأأأروفات الممولة من لما المصأأأأأأأدرع  2019المسأأأأأأأالمات المخصأأأأأأأصأأأأأأأة التر اعتار  بها فر عام 
وتتشأأأمل لمو األرصأأأدة الموارد المتلتية من تنفيم األنشأأأطة البرنامجية بموجب اتفاقات متعددة السأأأنوات، عالوة 

ل بعد، ولر بملك خير متاحة للبرمجة )  384,3علإ مسأأالمات بقيمة   336,0: 2018مليون دوالر لم تاحصأأا
 مليون دوالر(ع 

 
 خالصة  

فر حالة مالية جي دة بفضأأأأل ممارسأأأأات   2019اقفل صأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأكان حسأأأأاباته لعام  - 64
بقاء مصأأروفاته فر حدود اإلدارة المالية السأأليمة التر اتبعها، بما فر ملك تنفيمو عمليات وضأأوابط مصأأممة إل

الموارد المالية المتاحةع وعلإ الرخم من نجاا الصأأأأأندوق فر تعبئة المسأأأأأالمات من الموارد المخصأأأأأصأأأأأة فر 
، فسن االنخفاض اإلضأأأأافر فر المسأأأأالمات من الموارد خير المخصأأأأصأأأأة، التر تشأأأأكل األسأأأأاس 2019عام 

 بالنسبة لهع  المي تقوم عليه عمليات الصندوق، ال ي ال يشكل تحديا كبيرا

علإ ديرادات  2020فر اوائأأل عأأام  19-وعالوة علإ ملأأك، يمكن ان ي ثر تفشأأأأأأأأأأأأأأر جأأائحأأة كوفيأأد - 65
الصأأندوق فر المسأأتقبل وعلإ قيمة اصأأوله وخصأأومه المالية، ويرجع ملك دلإ التقلبات الشأأديدة التر تشأأهدلا 

ات الرئيسأأأأية، والتحوالت المحتملة األسأأأأواق المالية واسأأأأعار صأأأأر  العمالت األجنبية مقابل عمالت المسأأأأالم
فر اولويات الجهات المانحةع ويدير الصأأأأأأأأأأأأندوق بنشأأأأأأأأأأأأاط المخاطر القائمة، والمخاطر الجديدة التر يواجهها 

 وما بعدوع  2020ا ن، لكفالة استمرار عملياته فر عام 
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 الفصل الخامس 

 2019األول/ديسمبر  كانون   31البيانات المالية للسنة المنتهية في   
 صندوق األمم المتحدة للسكان  

 ييإ2019كانون األول/ديسمبر  31بيان المركز المالي في  - يوال  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018األول/ديسمبر  كانون 31 2019األول/ديسمبر  كانون 31 المرجع 

    األصول
    األصول المتداولة

 877 150 481 189 3المالحظة  النقدية ومكافئات النقدية

 020 436 617 668 4المالحظة  االستثمارات التر يحين اجل استحقاقها فر خضون سنة واحدة

 827 50 267 70 5المالحظة  المخ ونات

 043 172 296 202 6المالحظة  المسالمات المستحقة القبض

 534 27 688 33 6المالحظة  األصول المتداولة األخر 

 976 6 280 6 7المالحظة  صندوق التشغيلسل  

 277 844 629 170 1   المجموا 

    األصول ةير المتداولة

 127 565 975 579 4المالحظة  االستثمارات التر يحين اجل استحقاقها بعد مرور سنة 

 241 164 179 182 6المالحظة  المسالمات المستحقة القبض

 18 23 6المالحظة  المتداولةاألصول األخر  خير 

 436 34 901 33 8المالحظة  الممتلكات والمنشآت والمعدات

 382 1 918 9المالحظة  األصول خير الملموسة

 204 765 996 796   المجموا 

 481 609 1 625 967 1   مجموا األصول 

    الخصوم

    الخصوم المتداولة

 938 113 124 142 10المالحظة  والمستحقاتالحسابات المستحقة الدفع 

 330 35 936 35 12المالحظة  استحقاقات الموظفين

 831 9 402 5 13المالحظة  الخصوم المتداولة األخر  واإليرادات الم جلة 

 099 159 462 183   المجموا 
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 2018األول/ديسمبر  كانون 31 2019األول/ديسمبر  كانون 31 المرجع 

    الخصوم ةير المتداولة

 931 351 356 334 12المالحظة  استحقاقات الموظفين

 128 18 951 16 13المالحظة   الخصوم خير المتداولة األخر  واإليرادات الم جلة

 059 370 307 351   المجموا 

 158 529 769 534   مجموا الخصوم 

 323 080 1 856 432 1   صافي األصول 

    االحتياطيات ويرصدة الصناديق

    االحتياطيات

 476 75 225 74 14المالحظة  االحتياطر التشغيلر

 500 7 500 5 14المالحظة  احتياطر االستجابة اإلنسانية

 000 5 000 5 14المالحظة  احتياطر اإليواء الميدانر

 976 87 725 84   مجموا االحتياطيات 

    يرصدة الصناديق

 288 58 128 70 14المالحظة  ارصدة صندوق الموارد خير المخصصة المرصودة لغرض بعينه

ارصأأأأأدة صأأأأأندوق الموارد المخصأأأأأصأأأأأة وخير المخصأأأأأصأأأأأة خير 
    المرصودة لغرض بعينه

 (487 39) 280 73 14المالحظة  الموارد خير المخصصة

 546 973 723 204 1 الجدول باء الموارد المخصصة

 347 992 131 348 1   مجموا يرصدة الصناديق 

 323 080 1 856 432 1   االحتياطيات ويرصدة الصناديقمجمااوا  

 
 المالحظات المرفقة ج ء ال يتج ا من البيانات الماليةع  )ا( 
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 صندوق األمم المتحدة للسكان  

 ييإ 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في  - ثانيا  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 2019 المرجع 
     اإليرادات من المسافمات    

 800 378 465 373 الجدول ال  المسالمات خير المخصصة

 800 378 465 373 15المالحظة  المجموا الفرعي 

 250 829 741 943 15المالحظة  المسالمات المخصصة

 (993 4) (863 7) 15المالحظة  مخصوما  منها: المبالغ المردودة دلإ الجهات المانحة 

مخصأأأأوما منها: المخصأأأأص المرصأأأأود للمسأأأأالمات المسأأأأتحقة القبض  
 − (598 5) 15المالحظة  المشكوك فر دمكانية تحصيلها

 257 824 280 930 15المالحظة  المجموا الفرعي 

 057 203 1 745 303 1 15المالحظة  مجموا اإليرادات من المسافمات 

 263 87 459 105 16المالحظة  اإليرادات األخر 

 320 290 1 204 409 1   مجموا اإليرادات 

     المصروفات

 046 290 676 303 18المالحظة  تكالي  الموظفين

 935 159 687 174 18المالحظة  الصحة اإلنجابية وخيرلا من اإلمدادات المتعلقة بالبرامجدمدادات 

 413 112 436 127 18المالحظة  تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 134 186 544 196 18المالحظة  اللوا م والمواد وتكالي  التشغيل

 926 224 619 247 18المالحظة  الخدمات التعاقدية والخدمات المهنية

 000 1 028 1 18المالحظة  تكالي  التمويل

 439 63 670 64 18المالحظة  السفر

 209 7 901 6 18و  9و  8المالحظات  االستهالك واإللالك

 68 796 18المالحظة  اضمحالل القيمة

 850 40 846 6 18المالحظة  المصروفات األخر 

 020 086 1 203 130 1  18و  17المالحظتان  مجموا المصروفات 

 300 204 001 279 البيانان الثالث والرابع الفائض للسنة 

 
 المالحظات المرفقة ج ء ال يتج ا من البيانات الماليةع  )ا( 
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 صندوق األمم المتحدة للسكان

 ييإ2019كانون األول/ديسمبر  31بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في  - ثالثا
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 مجموع صافر األصول االحتياطيات ارصدة الصناديق المرجع  
 511 841 535 80 976 760  2017األول/ديسمبر  كانون 31الرصيد في      

     2018الصناديق واالحتياطيات في عام حركة يرصدة 

ليه  − 941 4 (941 4)  التحويالت من االحتياطر التشغيلر وات

 316 55 − 316 55  المكاسب االكتوارية فر الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 (804 20) − (804 20)  الخسائر فر القيمة العادلة لالستثمارات المعتر  بها ضمن صافر األصول

     التحويالت بين موارد صندوق األمم المتحدة للسكان

 − 636 (636)  احتياطر اإليواء الميدانر

 − 500 2 (500 2)  احتياطر االستجابة اإلنسانية

 300 204 (636) 936 204 البيان الثانر الفائض/)العج ( للسنة

 812 238 441 7 371 231  مجموا الحركة خالل السنة 

 323 080 1 976 87 347 992 البيان األول 2018كانون األول/ديسمبر  31الرصيد في  

     2019حركة يرصدة الصناديق واالحتياطيات في عام 

ليه  − (251 1) 251 1 14المالحظة  التحويالت من االحتياطر التشغيلر وات

 599 45 − 599 45 14المالحظة  فر الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين المكاسب االكتوارية

 933 27 − 933 27 14المالحظة  المكاسب فر القيمة العادلة لالستثمارات المعتر  بها ضمن صافر األصول

     التحويالت بين موارد صندوق األمم المتحدة للسكان

 − 625 1 (625 1) 14المالحظة  احتياطر اإليواء الميدانر

 − (000 2) 000 2 14المالحظة  احتياطر االستجابة اإلنسانية

 14الأأأأأمأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة  الفائض/)العج ( للسنة
 001 279 (625 1) 626 280 والبيان الثانر

 533 352 (251 3) 784 355   مجموا الحركة خالل السنة 

 856 432 1 725 84 131 348 1   2019األول/ديسمبر كانون  31الرصيد في  

 
 المالحظات المرفقة ج ء ال يتج ا من البيانات الماليةع )ا( 
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 صندوق األمم المتحدة للسكان  

 ييإ 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  - رابعا  
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 2019 المرجع  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 300 204 001 279 البيان الثانر الفائض للسنة

    التدفقات النقدية:تسويات التوفيق بين الفائض للسنة وصافر 

 130 16 (101 4)  )األرباا(/الخسائر خير المتحققة فر تحويل العمالت األجنبية 

 721 1 99 4المالحظة  الخسائر خير المتحققة فر االستثمارات المعتر  بها فر الفائض للسنة 

 (006 27) (821 33) 16المالحظة  ديرادات االستثمار المعروضة كلنشطة استثمارية 

 209 7 901 6 18و  9و  8المالحظات   االستهالك واإللالك 

اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل قيمة الممتلكات والمنشأأأأأأأأأأأأأأآت والمعدات واألصأأأأأأأأأأأأأأول خير  
 46 582  الملموسة وشطبها 

الخسأأأأأأأائر الناجمة عن التصأأأأأأأر  فر الممتلكات والمنشأأأأأأأآت والمعدات،  
 787 1 601 18المالحظة  واألصول خير الملموسة

    التغيرات فر األصول

 (061 12) (440 19) 5المالحظة   يادة( فر المخ وناتال) 

 (548 36) (649 50)  )ال يادة( فر المسالمات المستحقة القبض 

 (468 4) (672 4) 6المالحظة  )ال يادة( فر األصول األخر  

 026 1 838  النقصان فر سال  صندوق التشغيل 

ال يادة/)النقصأأأان( فر االعتمادات/المخصأأأصأأأات المرصأأأودة للحسأأأابات  
 (763) 458 5 7و  6و  5المالحظات  المشكوك فر دمكانية تحصيلها

    التغيرات فر الخصوم وصافر األصول

 012 11 146 28  ال يادة فر الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات 

 (542 28) (969 16) 12المالحظة  باستحقاقات الموظفين)النقصان( فر الخصوم المتعلقة  

 316 55 599 45 البيان الثالث المكاسب االكتوارية فر الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين 

 022 12 (588 4) 13و  11المالحظتان  )النقصان(/ال يادة فر الخصوم األخر  واإليرادات الم جلة  

 181 201 985 232  النقدية المتأتية من األنشطة التشغيليةصافي التدفقات  
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 2018 2019 المرجع  

    التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة االستثمارية

 (796 864) (150 262 1) 4المالحظة  مشتريات االستثمارات

 721 553 201 982 4المالحظة  استحقاق االستثمارات

 369 64 265 62 4المالحظة  مبيعات االستثمارات

 658 14 195 21 16و  6و  4المالحظات   ديرادات الفوائد 

 040 2 436 2 16و  6المالحظتان  ديرادات األرباا 

 439 7 978 6 16المالحظة  المكاسب المتحققة من مبيعات االستثمارات

 (574 11) (836 7) 9و  8المالحظتان  الملموسة مشتريات/تسويات الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول خير

 536 515  العائدات من بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات

 (607 233) (396 194)  صافي التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة االستثمارية 

    التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التمويلية

 − − 11المالحظة  دفع الخصوم المتعلقة بالتلجير التمويلر

 − −  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (426 32) 589 38  صافي الزيادة/يالنقصانإ في النقدية ومكافئات النقدية 

 391 184 877 150 3المالحظة  النقدية ومكافئات النقدية فر بداية السنة

 (088 1) 15  التغيرات فر اسعار الصر  علإ النقدية ومكافئات النقدية اثر

 877 150 481 189 3المالحظة  النقدية ومكافئات النقدية في نهاية السنة 

 
 المالحظات المرفقة ج ء ال يتج ا من البيانات الماليةع )ا( 

  
 ياعرض بيان التدفقات النقدية باستخدام ”الطريقة خير المباشرة ع  
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 صندوق األمم المتحدة للسكان  
 ييإ2019كانون األول/ديسمبر 31بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في  - خامسا ييإ  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

2019 
 الفرق/رصيد الموارد  استخدام المي انية  المي انية النهائية المي انية األصلية  المي انيةبند 
     األنشطة اإلنمائية     

 395 684 34 079 35 842 34 فعالية التنمية

 155 3 345 224 500 227 300 222 البرامج

 − 607 4 607 4 607 4 تنسيق األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدة

     األنشطة اإلدارية

 091 7 384 123 475 130 526 129 التكالي  المتكررة

 151 1 649 800 1 800 1 التكالي  خير المتكررة

     األةراض الخاصة

 138 609 2 747 2 965 7 التحو ل فر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 930 11 278 390 208 402 040 401 المجموا 

 
 المالحظات المرفقة ج ء ال يتج ا من البيانات الماليةع  )ا( 

  
من دورة الخطة االساااااااااتراتيجية للفترة   2019-2018بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للفترة   - خامساااااااااا ي إ  

 ييإ2018-2021

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

الفرق/رصأأأأأأأأأأيد   المي انيةاستخدام   المي انية النهائية 
 المجموع 2019 2018 المجموع 2019 2018 بند المي انية الموارد

        األنشطة اإلنمائية        
 406 305 67 684 34 621 32 711 67 079 35 632 32 فعالية التنمية

 338 12 162 436 345 224 817 211 500 448 500 227 000 221 البرامج

 − 911 6 607 4 304 2 911 6 607 4 304 2 األنشطة اإلنمائية لألمم المتحدةتنسيق 

        األنشطة اإلدارية

 898 10 367 248 384 123 983 124 265 259 475 130 790 128 التكالي  المتكررة

 583 1 017 2 649 368 1 600 3 800 1 800 1 التكالي  خير المتكررة

        األةراض الخاصة

 145 209 4 609 2 600 1 354 4 747 2 607 1 التحو ل فر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 370 25 971 764 278 390 693 374 341 790 208 402 133 388 المجموا 

 
 المالحظات المرفقة ج ء ال يتج ا من البيانات الماليةع  )ا( 

  
لة  يشأأأأمل نطاق المي انية، ألخراض البيان الخامس، المي انيَة الم سأأأأسأأأأية واألنشأأأأطة البرنامجية  المموا

 ( المرفقة بالبيانات الماليةع25) 2من الموارد خير المخصصةع وترد تفاصيل اخر  فر المالحظة 
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 صندوق األمم المتحدة للسكان  

 مالحظات على البيانات المالية  

 
 1المالحظة   
 المحاسبيبيان المهمة واألفداف التنظيمية والكيان   

 بيان المهمة  

صأندوق األمم المتحدة للسأكان لو وكالة األمم المتحدة المعنية بالصأحة الجنسأية واإلنجابيةع وتتمثل   
مكأانأات جميع الشأأأأأأأأأأأأأأبأاب محققأةع  مهمتأه فر توفير عأالم يكون فيأه كأل حمأل مرخوبأا فيأه، وكأل والدة رمنأة، وات

ية من اجل تحسأأأأين رفاو ويسأأأأاعد الصأأأأندوق الحكومات علإ ددماج القضأأأأايا السأأأأكانية فر خطة التنمية العالم
المجتمعات وقدرتها علإ الصأأمود، وتع ي  النمو االقتصأأادي والتنمية المسأأتدامة المطردين والشأأاملين للجميعع 
ويدعم الصأأأأأأأندوق البلدان فر تع ي  وحماية حقوق اإلنسأأأأأأأان المكفولة لجميع األشأأأأأأأخاص فر مجال الصأأأأأأأحة 

يانات السأكانية وتحليلها واسأتخدامها من اجل القضأاء علإ الجنسأية واإلنجابية، وفر بناء قدراتها علإ جمع الب 
 الفقر والرصد الفعال للتقدم المحر ع 

 
 األفداف التنظيمية  

يعمل صأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان علإ النهوض بالحق فر الصأأأأأأأحة الجنسأأأأأأأية واإلنجابية للجميع من خالل  
والتنمية وخطة التنمية المسأأأتدامة  تعجيل وتيرة التقدم نحو تحقيق الدا  برنامج عمل الم تمر الدولر للسأأأكان

ع ويسأأأأأعإ الصأأأأأندوق دلإ تحقيق ثالث نتائج تحويلية لر: عدم ترك اي من االحتياجات المتعلقة 2030لعام 
بتنظيم األسأأأرة خير ملب اة، والقضأأأاء علإ وفيات األمومة التر يمكن تفاديها، والقضأأأاء علإ العن  الجنسأأأانر 

ويهد  الصأأأأندوق من خالل التركي  علإ لما المجال دلإ تحسأأأأين   ع2030والممارسأأأأات الضأأأأارة بحلول عام 
حياة السأأأأأأأأكان المين يعانون من نقص فر الخدمات، وال سأأأأأأأأيما النسأأأأأأأأاء والمرالقون والشأأأأأأأأباب، فر اكثر من 

 بلداع  150

ويسأأأأأأترشأأأأأأد الصأأأأأأندوق فر عمله بما لديه من خبرة فر مجاالت ديناميات السأأأأأأكان وحقوق اإلنسأأأأأأان  
لدانع ويضأأطلع الصأأندوق بدور محف   فر مجال والمسأأاواة بين الجنسأأين، ويسأأتند دلإ االحتياجات الخاصأأة للب 

قأامأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأات مع الحكومأات والوكأاالت األخر  التأابعأة لألمم المتحأدة والمجتمع المأدنر  العمأل والأدعوة وات
والقطأاع الخأاص من اجأل التألثير ديجأابأا فر حيأاة الباليين من النأاس، وال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا من لم فر امس الحأاجأة 

ضأأأافة دلإ ملك، دلإ يسأأأاعد الصأأأندوق البلدان علإ اسأأأتخدام البيانات السأأأكانية السأأأتباق تحديات  خدماتهع وات
دعوية من اجل بمل الجهود الالغد من خالل توفير التوجيه التقنر والمشأأأأأأورة السأأأأأأياسأأأأأأاتية والتدريب والدعم، وي 

حشد الموارد واإلرادة السياسية الال مة إلنجا  اعمالهع 

ة واإلنجابية والحقوق اإلنجابية والمسأأأأأاواة بين الجنسأأأأأين،  والصأأأأأندوق ملت م بتع ي  الصأأأأأحة الجنسأأأأأي  
وبضأأأأأأأأأمان اسأأأأأأأأأتقالل النسأأأأأأأأأاء والفتيات وتمكينهن فر كل مكانع ولجميع األ واج واألفراد الحق فر ان يقرروا  
بحرية ومسأأأ ولية عدد األطفال المين يرخبون فر دنجابهم والفترة التر تفصأأأل بين كل طفل ورخر، ولهم ايضأأأا 

ول علإ المعلومات والوسأأأائل الال مة لملكع وير  الصأأأندوق ان حماية لمو الحقوق والترويج الحق فر الحصأأأ 
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لها وتع ي  رفاو المرالقين والشباب، وبخاصة الفتيات، تمثل الدافا دنمائية فر حد ماتها، فضال عن انها تتسم 
ل بللمية بالغة فر تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع والمحدثة  ع للتحوع

ويعتقد الصأأأأأأأأأأندوق اعتقادا راسأأأأأأأأأأخا ان تحقيق لمو األلدا  سأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأهم فر تحسأأأأأأأأأأين نوعية الحياة  
الهد  المتفق عليه عالميا، ولو التنمية المسأأأأأأأأأأأأتدامة لألجيال الحالية والمقبلةع ويقر  الصأأأأأأأأأأأأندوق بلن  وتحقيق

كفولة لكل الناس جميع حقوق اإلنسأأأأأأأأأأأأأان لر حقوق عالمية خير قابلة للتج ئة ومترابطة ومتشأأأأأأأأأأأأأابكة، ولر م
 جميع الحاالتع  فر

ويدعم الصأأأأأأأندوق الجهود الرامية دلإ كفالة التماسأأأأأأأك والتنسأأأأأأأيق فر اسأأأأأأأتجابة األمم المتحدة لخطة  
الرامية دلإ دحداث التحول، بما يشأأأأأأأأأأأمل الوجود الميدانر الفعال، بقيادة نظام   2030التنمية المسأأأأأأأأأأأتدامة لعام 

قين المقيمينع وي دي الصأأأأأأن  دوق دورا نشأأأأأأطا وقياديا فر العمليات المشأأأأأأتركة بين الوكاالت التر مع    للمنسأأأأأأ 
 تهد  دلإ تيسير دحرا  التقدم فر تحقيق الدا  دصالا األمم المتحدة من اجل  يادة األثر اإلنمائرع 

ويواصأأأأل الصأأأأندوق المسأأأأاعدة فر تعبئة الموارد من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية علإ حد  
لاللت امات التر قطعتها جميع البلدان فر دطار برنامج عمل الم تمر الدولر للسأأأأأأأأأأأأكان والتنمية   سأأأأأأأأأأأأواء، وفقا

وكملك فر الم تمرات الرئيسأأأأية وم تمرات القمة مات الصأأأألة التر عقدتها األمم المتحدة من اجل كفالة تحقيق 
 الدا  الم تمر الدولر للسكان والتنميةع  

الدولر للسأأأكان والتنمية لو ايضأأأا امر اسأأأاسأأأر لتحقيق خطة  وتحقيق الدا  برنامج عمل الم تمر 
ع فلكل منهما خايته الرئيسأأأأأأأأأأأية فر دنهاء الفقر المدقع، وضأأأأأأأأأأأمان تمتع جميع 2030التنمية المسأأأأأأأأأأأتدامة لعام 

األشأأأأأأخاص بحقوق اإلنسأأأأأأان، وحماية البيئة لصأأأأأأالح األجيال الحالية والمقبلةع وبما ان تركي  لاتين الخطتين 
ينصب علإ العائد الديمغرافر وتمكين الشباب والمراة والمساواة بين الجنسين والقدرة علإ الصمود المترابطتين 

وتسأأخير البيانات ألخراض التنمية، فسن الخبرة الخاصأأة التر يتمتع بها الصأأندوق فر مجال الصأأحة اإلنجابية 
جهود التعاونية العالمية التر ترمر  والحقوق اإلنجابية والقضأأأأايا السأأأأكانية واإلنمائية تكتسأأأأب المية اكبر فر ال

دلإ تحقيق الدا  التنمية المسأأأأتدامةع ويدعم الصأأأأندوق، المي يعمل فر شأأأأراكات متعددة، وضأأأأع سأأأأياسأأأأات 
 وبرامج مراعية لالعتبارات الجنسانية سعيا لتحقيق الدا  التنمية المستدامةع

 ويتم تكيي  تلك الشراكات وفقا للظرو  الوطنية والمحليةع  
 

 الكيان المحاسبي  

يتلقإ الصندوق التوجيه السياساتر العام من الجمعية العامة ومن المجلس االقتصادي واالجتماعرع   
ولو يقأأد م تقأأاريرو عن المسأأأأأأأأأأأأأأأائأل اإلداريأة والمأأاليأأة والبرنأامجيأأة ومسأأأأأأأأأأأأأأأائأل المي انيأأة دلإ مجلس ددارتأه، ولو 

األمم المتحأدة للسأأأأأأأأأأأأأأكأان ومكتأب األمم المتحأدة  التنفيأمي لبرنأامج األمم المتحأدة اإلنمأائر وصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق المجلس
 لخدمات المشاريعع

مكتبا من   150ويقع مقر الصأأأأأأأأأأأندوق فر نيويورك، ولو يعمل من خالل شأأأأأأأأأأأبكة تضأأأأأأأأأأأم اكثر من  
 المكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية ومكاتب االتصال فر جميع انحاء العالمع 

 صندوق، المي ال يراقب وال يخضع لمراقبة اي كيان رخرع وال تشمل البيانات المالية دال عمليات ال 
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 2المالحظة   

 السياسات المحاسبية  

 موجز للسياسات المحاسبية الهامة  

 تعكس البيانات المالية تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التاليةع 
 

 العرف المحاسبي ‘1’ 

اسأأأأاس االسأأأأتحقاق، وفقا  للنظام المالر والقواعد  ااعدات البيانات المالية اسأأأأتنادا دلإ المحاسأأأأبة علإ  
 المالية لصندوق األمم المتحدة للسكان والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع 

 
 الفترة المالية ‘2’ 

 ع2019كانون األول/ديسمبر  31الفترة المشمولة بهمو البيانات المالية لر السنة المنتهية فر  
 

 وحدة الحسا  ‘3’ 

الحسأأأأأأأأأأأأأأأاب المسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمأة فر لأمو البيأانأات المأاليأة لر دوالر الواليأات المتحأدةع وعنأد دجراء  وحأدة 
معامالت بعمالت مغايرة )يشأأأأأأار دليها فيما يلر بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ”العمالت األجنبية (، عادة ما يحسأأأأأأب المبلغ المعادل 

 دةع بدوالرات الواليات المتحدة استنادا دلإ سعر الصر  المناسب المعمول به فر األمم المتح

وتاصأأأنا  وحدات العملة، واألصأأأول التر تعطر حقا فر وحدات العملة، والخصأأأوم المقرر تسأأأديدلا   
 بوحدات العملة، بنودا نقديةع وتاصنا  جميع البنود األخر  بنودا خير نقديةع 

وياعأاد تقييم جميع األصأأأأأأأأأأأأأأول والخصأأأأأأأأأأأأأأوم النقأديأة المحتفظ بهأا بعمالت اخر  خير دوالر الواليأات  
ة باسأتخدام سأعر الصأر  المعمول به فر األمم المتحدة والسأاري فر تاريخ اإلبال ، او باسأتخدام سأعر المتحد

قريب منه دما كانت األصأأأأأأول والخصأأأأأأوم الممكورة من االسأأأأأأتثمارات بالعمالت األجنبية المحفوظة فر حافظة 
 استثمارات التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمةع

ضة فر البيانات والجداول دلإ اقرب ال  دوالر، اما فر المالحظات وقد جر  تقريب المبالغ المعرو  
بأأت دلإ اقرب مليون دوالر او ال  دوالر علإ النحو المبيانع وقأأد ال يتطأأابق حأأاصأأأأأأأأأأأأأأأل جمع المبأأالغ  فقأأد قار 

 اإلجمالية بسبب تقريب األرقامع 
 

 النقدية ومكافئات النقدية  ‘4’ 

النقدية الحاضأأرة واالسأأتثمارات فر اسأأواق المال واالسأأتثمارات  تشأأتمل النقدية ومكافئاتا النقدية علإ 
العالية السأأأأأأيولة والقصأأأأأأيرة األجل، التر يمكن تحويلها بسأأأأأأهولة دلإ مبالغ نقدية معروفة وتعتبر مخاطر تغي ر  

 قيمتها مخاطر طفيفة، والتر يحين اجل استحقاقها بعد ثالثة اشهر او اقل من تاريخ االقتناءع 
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 األصول المالية ‘5’ 

تاصأأأأأأأن   األصأأأأأأأول المالية التر يحين اجل اسأأأأأأأتحقاقها فر خضأأأأأأأون سأأأأأأأنة واحدة من تاريخ اإلبال   
فئة األصأأول المتداولةع وتاصأأن   األصأأول المالية التر يحين اجل اسأأتحقاقها بعد سأأنة واحدة او اكثر من  فر

 تاريخ اإلبال  فر فئة األصول خير المتداولةع 

 صوَل المالية ضمن اربع فئات، علإ النحو المبين ادناوعويصن   الصندوق األ 

 األصول المالية التصني  وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

 استثمارات راس المال المتداول األصول المحتفظ بها حتإ تاريخ االستحقاق  
االسأأأأأأأأتثمارات فر صأأأأأأأأندوق التلمين الصأأأأأأأأحر لما بعد   األصول المتاحة للبيع

 انتهاء الخدمة 
النقأديأة وماكأاف ئأات النقأديأة، والمسأأأأأأأأأأأأأأالمأات المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة  القروض والحسابات المستحقة القبض

 القبض، والحسابات األخر  المستحقة القبض
 األصول من المشتقات األصول المقي مة بالقيمة العادلة بفائض او عج 

  
ويتوق  تصأأأأني  األصأأأأول المالية علإ الغرض من اقتناء األدوات المالية، علإ النحو المحدد عند  

االعترا  األولر والمعاد تقييمه فر كل تاريخ دبال ع فالقروض والحسأأأأأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأأأأأتحقة القبض ياعتر  بها 
ولو التأاريخ المي  تاريخ نشأأأأأأأأأأأأأألتهأا، فر حين ياعتر  بجميع األصأأأأأأأأأأأأأأول المأاليأة األخر  فر تاريخ التأداول، فر

 يصبح فيه الصندوق طرفا  فر األحكام التعاقدية الخاصة باألداة الماليةع
 

 األصول المالية المحتفظ بها حتإ تاريخ االستحقاق   
االسأأتثمارات المحتفظ بها حتإ تاريخ االسأأتحقاق لر اصأأول مالية خير مشأأتقة مات مدفوعات ثابتة  

قاق ثابتة، يعت م الكيان االحتفاظ بها حتإ اجل اسأأأأأأتحقاقها ولديه القدرة او يمكن تحديدلا ومات تواريخ اسأأأأأأتح
يبل غ عنها بعد ثم اوال بقيمتها العادلة مضأأأأأافا  دليها تكالي  المعامالت،   تاالسأأأأأتثماراعلإ ملكع وياعتر  بهمو 

 ملك بالتكلفة المهلكة المحسوبة باستخدام طريقة سعر الفائدة الساريع 
 

 المتاحة للبيع األصول المالية   
األصول المالية المتاحة للبيع لر دما اصول مالية مدرجة فر لمو الفئة او خير مصنفة فر اي فئة  

اخر ع وياعتر  بها اوال  بالقيمة العادلة مضأأأافا دليها تكالي  المعامالت، ثم تاقاس بعد ملك بقيمتها العادلة فر 
ناجمة عن لما القياس فر صافر األصول/حقوق الملكية تاريخ اإلبال  مع االعترا  بلي مكاسب او خسائر  

مباشأأأأرة، باسأأأأتثناء المكاسأأأأب او الخسأأأأائر مات الصأأأألة بلسأأأأعار الصأأأأر  التر تاسأأأأجل فر البنود النقدية حيث 
ياعتر  بها بفائض او عج  فر بيان األداء المالرع وتسأأتند القيم العادلة المسأأتخدمة للقياس الحقا دلإ اسأأعار 

ر سأأوق نشأأطةع وعند دلغاء االعترا  بلصأأول مالية متاحة للبيع )من خالل بيعها او بلوخها السأأوق المعلنة ف
تأاريخ االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاق، علإ سأأأأأأأأأأأأأأبيأل المثأال(، فأسن الفأائض او العج  ما الصأأأأأأأأأأأأأألأة بهأا المتراكم فر صأأأأأأأأأأأأأأأافر 
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صأول األصأول/حقوق الملكية يعاد تصأنيفه كفائض او عج  فر بيان األداء المالرع وتحتسأب الفائدة علإ األ
 المالية المتاحة للبيع باستخدام طريقة سعر الفائدة الساريع 

 
 القروض والحسابات المستحقة القبض   

القروض والحسأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأتحقة القبض لر اصأأأأأأأأأول مالية مات مدفوعات ثابتة او قابلة للتحديد،  
ا تكالي  المعامالت، ثم اوال بالقيمة العادلة مضأأأأافا  دليهياعتر  بها وليس لها سأأأأعر معلن فر سأأأأوق نشأأأأطةع و 

تقاس بعد ملك بالتكلفة المهلكة المحسأأأوبة بطريقة سأأأعر الفائدة السأأأاري، مخصأأأوما منها اي خسأأأائر تنتج عن 
اضأأمحالل القيمة دما ما ل م ملكع ويافصأأح عن قيمتها السأأوقية فر المالحظات علإ البيانات الماليةع وياعتر  

 ر، باستخدام طريقة سعر الفائدة الساريع بسيرادات الفوائد علإ اساس التناسب ال من 

وتقي د المسأالمات المسأتحقة القبض والحسأابات األخر  المسأتحقة القبض بالقيمة االسأمية مخصأوما  
 منها اي مخصصات مرصودة للمبالغ المشكوك فر دمكانية تحصيلهاع 

 
 األصول المالية المقي مة بالقيمة العادلة بفائض او عج    

األصأول المالية المقي مة بالقيمة العادلة بفائض او بعج  لر اصأول مالية دما صأنفت فر لمو الفئة  
د اي تكأأالي   عنأأد االعترا  بهأأا فر البأأدايأأة او يحتفظ بهأأا للتأأداولع وياعتر  بهأأا اوال بأأالقيمأأة العأأادلأأة وتاقيأأا

بصأأأأأأأأفتها مصأأأأأأأأروفاتع وتاقاس بعد ملك فر كل تاريخ دبال ، وياعتر  بلي مكاسأأأأأأأأب او خسأأأأأأأأائر  للمعامالت
 القيمة العادلة تنجم عن لما القياس بفائض او عج  فر بيان األداء المالرع  فر

ويصأأأن  الصأأأندوقا المشأأأتقات  كلصأأأول مالية مقي مة بالقيمة العادلة بفائض او عج ع وياتعاقد بشأأألن  
لتقليل  ة مع م سأأأأأأأسأأأأأأأات مات جدارة ائتمانية وتاسأأأأأأأتخدم إلدارة مخاطر اسأأأأأأأعار الصأأأأأأأر  اوالمشأأأأأأأتقات المالي 

االنحرافات عن المخصأصأات المرجعية ضأمن الحافظات االسأتثماريةع وياحصأل علإ القيمة العادلة للمشأتقات 
ليها عموما من اطرا  نظيرة، وتقاَرن بالتقييمات الداخلية التر تقوم علإ طرق واسأأأأأأأأأأأأأاليب التقييم المتعار  ع
شأأأهرا  12فر القطاعع وتصأأأن   لمو األصأأأول بوصأأأفها اصأأأوال متداولة دما كان ياتوقع ان تتحقق فر خضأأأون 

 محاسبة التحوطية علإ المشتقاتع مبادف المن تاريخ اإلبال ع وال يطبِّق الصندوق 
 

 اضمحالل قيمة األصول المالية   
تقي م جميع فئات األصول المالية فر كل تاريخ دبال  لتحديد ما دما كانت لناك ادلة موضوعية تبي ن  

اضأأأأأأمحالل قيمة اصأأأأأأل او مجموعة من األصأأأأأأولع ومن بين األدلة علإ اضأأأأأأمحالل قيمة األصأأأأأأول دخالل 
  بخسأأأأأأائر الطر  ا خر بالت امه او عج و عن السأأأأأأداد او حدوث تراجع مسأأأأأأتديم فر قيمة األصأأأأأأولع ويعتر 

اضأأأأأأأمحالل القيمة بالفائض او بالعج  فر بيان األداء المالر فر السأأأأأأأنة التر تنشأأأأأأأل فيها وتخفِّض من مبالغ  
ما من خالل حسابات المخصصاتع   األصول المالية مات الصلة دما مباشرة وات

ل ويجر  تحليل للمسأأأأأأأأأالمات المسأأأأأأأأأتحقة القبض فر تاريخ اإلبال  لتحديد ما دما كان لناك اي دلي  
علإ ان المبالغ المقدرة للتدفقات النقدية المسأأأأأأتقبلية من لمو المسأأأأأأالمات المسأأأأأأتحقة القبض سأأأأأأتكون اقل من 

 قيمتها الدفتريةع 
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ويافترض ان المسأأأأأالمات المسأأأأأتحقة القبض المتعلقة بالموارد العادية قد اضأأأأأمحلت قيمتها، ومن ثم  
ثالث سأنوات او كانت مسأتحقة من جهات مانحة  يارصأد لها مخصأص بقيمتها، دما لم يتم تسأديدلا لمدة تفوق

 سبق لها اإلخالل بتعهداتها بالسدادع 

ويجري اسأأأتعراض المسأأأالمات المسأأأتحقة القبض المتصأأألة بموارد اخر  كل علإ حدة، مع التركي    
بوجه خاص علإ المبالغ المسأأأأأأأأأأأأأتحقة القبض التر مضأأأأأأأأأأأأأإ موعد سأأأأأأأأأأأأأدادلا و/او عند انقضأأأأأأأأأأأأأاء مدة اتفاق 

ل ايضا تخفيض المسالمات مي   ل مخصص ويسجا الصلةع وفر حالة وجود ادلة علإ اضمحالل القيمة، ياسجا
 مقابل فر ديرادات المسالماتع

 
 المخزونات ‘6’ 

تتلل  مخ ونات صأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأكان بالدرجة األولإ من السأأأأأألع األسأأأأأأاسأأأأأأية للصأأأأأأحة  
تخضأأع إلشأأرا  الصأأندوق، والموجودة فر اماكن يمكن اإلنجابية وخيرلا من اإلمدادات المتعلقة بالبرامج التر 

تحديدلا او فر طريقها دلإ وجهاتها المقصأأودة، والتر يتم شأأرا لا لتو يعها علإ المسأأتفيدين، عادة عن طريق 
الشأأركاء المنفمين، او لبيعها ألطرا  ثالثةع وتقدر قيمة المخ ونات بسأأعر التكلفة او بتكلفة االسأأتبدال الحالية 

، مخصأأأأوما منها اي خسأأأأائر تنتج عن اضأأأأمحالل القيمة، وتاَقي د كمصأأأأروفات عندما يانَقل اإلشأأأأرا  ايهما اقل
 عليها من الصندوق دلإ الشركاء المنفمين او دلإ اطرا  ثالثة اخر ع 

وتقاس المخ ونات المشأتراة بتمويل من الصأندوق المتجدد للبرنامج العالمر للسألع األسأاسأية لوسأائل  
اانشأأأأأأأأا لغرض التوفير المسأأأأأأأأبق لمخ ونات من مجموعات مسأأأأأأأأتل مات الصأأأأأأأأحة اإلنجابية  منع الحمل )المي

السأتخدامها اسأاسأا  فر انشأطة االسأتجابة اإلنسأانية( ومن الصأندوق المتجدد  لية شأراء لوا م الصأحة اإلنجابية 
”AccessRH   (فترة المي انشأا لغرض التوفير المسأبق لمخ ونات من وسأائل منع الحمل من اجل خفض ال

التر يسأأأتغرقها اإلمداد بها(، باسأأأتخدام طريقة متوسأأأط التكلفة المرجحع وتقاس المخ ونات المشأأأتراة إليصأأأالها 
 مباشرة دلإ المكاتب الميدانية او اإلقليمية بالتكلفة الفعليةع 

وتشأأأأمل تكالي  المخ ونات سأأأأعر الشأأأأراء وتكالي  التحويل )مثل خدمات تجميع مجموعات المواد(  
ي  األخر  المتكبدة من اجل ديصأأأال السأأألع دلإ موقعها وحالتها المقصأأأودين )تكالي  الشأأأحن، مثال(ع  والتكال

وفيما يتعلق بالمخ ون الخاضأأأأأع إلشأأأأأرا  المكاتب الميدانية، يحدد مبلغ التكالي  األخر  بناء  علإ التكالي  
التبرعات العينية(، تعتبر القيمة  القياسأأأأأأأأأأأأأأيةع وفيما يتعلق بالمخ ون المقتنإ بموجب معاملة خير تبادلية )مثل

 العادلة مساوية لتكلفتهع 

وفيما يتعلق ببنود الممتلكات والمنشأأأأأآت والمعدات التر كانت فر طريقها دلإ الشأأأأأركاء المنفمين فر  
 تاريخ اإلبال ، فهر تسجل كمخ ونات عابرة شبيهة بالممتلكات والمنشآت والمعداتع

 
 ت الممتلكات والمنشآت والمعدا ‘7’ 

ل الممتلكات والمنشآت والمعدات بسعر التكلفة األصلية بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر   تاسجا
اي تكالي  اخر  تاع   مباشأرة  اضأمحالل القيمةع وتشأمل التكلفة األصألية سأعر الشأراء لكل اصأل دضأافة دلإ
وال تجري رسأملة تكالي  اإلصأالا دلإ ديصأال األصأل دلإ الموقع والحالة المقصأودين المناسأبين السأتخدامهع  

والصأيانة والتلمين، بل تاقياد كمصأروفات عند تكبدلاع وفر حال اقتناء اصأل ما عن طريق التبرع او الحصأول 
 علإ الحق االسمر باستخدامه، تاعتبر تكلفته لر قيمته السوقية العادلة فر تاريخ اقتناء الصندوق لهع 
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دوالرع وفيما يتعلق بفئات األصأأول التر  1 000شأأآت والمعدات  وتبلغ عتبة رسأأملة الممتلكات والمن  
تخضأأأع لالسأأأتهالك، تاقيد مصأأأروفات اسأأأتهالك لشأأأهر كامل فر الشأأأهر المي تصأأأبح خالله األصأأأول متاحة  

 لالستخدامع وال تاقياد اي مصروفات استهالك فر الشهر المي يجري فيه التصر  فر األصلع 

َتلَجرة كممتلكات ومنشأأآت ومعدات مقي مة بسأأعر تكلفتها، ويخصأأم وياعتر  بتحسأأينات األصأأول الماسأأ  
منها االسأتهالك علإ مد  ما يتبقإ من العمر اإلنتاجر للتحسأين او من فترة اإليجار، ايهما اقلع وتبلغ عتبة 

 دوالرع  5 000الرسملة لتحسينات األصول الماسَتلَجرة 

لتقديري باسأأأأتخدام طريقة القسأأأأط الثابتع وياحسأأأأب اسأأأأتهالك األصأأأأول علإ مد  عمرلا اإلنتاجر ا 
تخضأأع األصأأول من األراضأأر واألصأأول التراثية لالسأأتهالكع وترد ادناو نطاقات العمر اإلنتاجر التقديري  وال

 لمختل  فئات الممتلكات والمنشآت والمعداتع

 
 العمر اإلنتاجر التقديري فئة الممتلكات والمنشآت والمعدات

 سنوات 7 المركبات  
 سنوات 10دلإ  6 األثاث والتجهي ات الثابتة

 سنة 11دلإ  5 معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 سنوات 5 تحسينات األصول الماسَتلَجرة

 سنة 30 المبانر
  

 األصول ةير الملموسة  ‘8’ 

دوالر، باسأأأتثناء   5 000تتم رسأأأملة األصأأأول خير الملموسأأأة دما فاقت تكلفتها العتبة المحددة بمبلغ  
دوالرع وياصأأنِّ  الصأأندوق جميع األنشأأطة  100 000البرامجيات المسأأتحدثة داخليا  التر تبلغ عتبة رسأأملتها 

المرتبطة باسأأأأأأأتحداث األصأأأأأأأول خير الملموسأأأأأأأة داخليا  دما فر مرحلة بحث او مرحلة تطويرع وتاقياد التكالي  
تكبدلاع اما التكالي  المتكبادة فر انشأأأطة مرحلة التطوير  المتكبادة فر انشأأأطة مرحلة البحث كمصأأأروفات عند

بالنسأأأأأأبة لألصأأأأأأول خير الملموسأأأأأأة والتر يمكن ان تانسأأأأأأب دليها مباشأأأأأأرة، فتتم رسأأأأأأملتها دما اسأأأأأأتوفت معايير  
االعترا  بهاع وتشأأأأأمل التكالي  المنسأأأأأوبة مباشأأأأأرة  دلإ تلك المرحلة المصأأأأأروفات  المتعلقة باألفراد والخدمات 

ل مصأأأأأأروفات التطوير التر ال تسأأأأأأتوفر معايير التعاقد ية واللوا م والمواد المسأأأأأأتهلكة لتوليد األصأأأأأأولع وتاسأأأأأأجا
 الرسملة بصفتها مصروفات عند تكبادلاع  

وياحد د اإللالك علإ مد  العمر اإلنتاجر التقديري لألصأأأول باسأأأتخدام طريقة القسأأأط الثابتع وترد   
 لمختل  فئات األصول خير الملموسةعادناو نطاقات العمر اإلنتاجر التقديري 
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 العمر اإلنتاجر التقديري فئة األصول خير الملموسة

 سنوات 10دلإ  3 البرامجيات المقتناة بشكل منفصل  
 سنوات 10دلإ  3 البرامجيات المستحدثة داخليا 

مدة االتفاق او العمر اإلنتاجر بما يتراوا من سأأأأأأأأأنتين   التراخيص والحقوق
 سنوات، ايهما اقصر 6دلإ 

 ال تخضع لإللالك األصول خير الملموسة قيد التطوير
  

 اومحالل قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول ةير الملموسة ‘9’ 

ال ياحتفظ بالممتلكات والمنشأأأأآت والمعدات واألصأأأأول خير الملموسأأأأة لصأأأأندوق السأأأأكان لتوليد عائد  
 تجاري بالدرجة األولإ، وتعتبر اصوال  ”خير مولدة للنقدية  ألخراض تقييم اضمحالل القيمةع 

وتاَنف م عمليات اسأأأأأأأأأأتعراض اضأأأأأأأأأأمحالل القيمة لجميع الممتلكات والمنشأأأأأأأأأأآت والمعدات واألصأأأأأأأأأأول  
ما ظهرت اي دالئل  رخي  الملموسأأأأأأأأأأأة مرة واحدة علإ األقل فر السأأأأأأأأأأأنة وقبل كل تاريخ من تواريخ اإلبال ع وات

علإ حدوث اضأأأأأمحالل فر القيمة، ياقدِّر الصأأأأأندوق قيمة الخدمة القابلة لالسأأأأأترداد لكل اصأأأأأل من األصأأأأأول 
ل من القيمأأة المتضأأأأأأأأأأأأأأررة، ويعتر  بخسأأأأأأأأأأأأأأأارة نأأاجمأأة عن اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمأأة عنأأدمأأا تكون لأأمو القيمأأة اقأأ 

 لألصلع  الدفترية
 

 الخصوم المالية  ‘10’ 

تصأنا  الخصأوم المالية التر يحين موعد تسأويتها فر خضأون سأنة واحدة من تاريخ اإلبال  فر فئة  
 الخصوم المتداولةع وتصن  جميع الخصوم األخر  كخصوم خير متداولةع 

 الفئتين التاليتين:ويصن   صندوق األمم المتحدة للسكان الخصوم المالية فر  

 الخصم المالر التصني  وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

الحسأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأتحقة الدفع، والخصأأأأأأأأوم المسأأأأأأأأتحقة،  الخصوم المالية األخر   
السأأأأل  المتعلقة بلنشأأأأطة الشأأأأراء، األرصأأأأدة المسأأأأتحقة 
الدفع لمنظمات األمم المتحدة، واألرصأأأأأدة المحتفظ بها  
لحسأأاب البرامج المشأأتركة، والمبالغ المردودة المسأأتحقة 
للشأأأركاء المنفمين والمبالغ المسأأأتحقة الدفع نيابة  عنهم،  

 والمسترد ات المستحقة للمانحين، والخصوم األخر 

 الخصوم من المشتقات الخصوم المقي مة بالقيمة العادلة بفائض او عج 
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 الخصوم المالية األخر    
الخصأأأأوم المالية األخر  لر الت امات تعاقدية لتسأأأأليم نقدية او اصأأأأول مالية اخر  دلإ كيان رخرع  

وياعتر  بالخصأأوم المالية المتداولة بقيمتها االسأأميةع وياعتر  بالخصأأوم المالية خير المتداولة األخر  بالقيمة 
فة المهلكة باسأأتخدام طريقة سأأعر الفائدة السأأاري، دما كان تطبيق لمو العادلة ويمكن دعادة قياسأأها الحقا  بالتكل

 الطريقة سينتج عنه قيم دفترية تختل  اختالفا جولريا عن المبالغ المعتر  بها فر البدايةع
 

 الخصوم المالية المقي مة بالقيمة العادلة بفائض او عج    
عج  لر خصأوم مالية دما صأنفت فر لمو الفئة الخصأوم المالية المقي مة بالقيمة العادلة بفائض او  

د اي  عنأأد االعترا  األولر بهأأا او ياحتفظ بهأأا للتأأداولع ويكون االعترا  األولر بهأأا بأأالقيمأأة العأأادلأأة، وتاقيأأا
تكالي  للمعامالت مات الصأأأأأأأأألة بصأأأأأأأأأفتها مصأأأأأأأأأروفاتع وتاقاس بعد ملك فر كل تاريخ دبال ، وياعتر  بلي 

 العادلة ناتجة عن لما القياس كفائض او عج  فر بيان األداء المالرع مكاسب او خسائر فر القيمة 

ويصأأن  الصأأندوق المشأأتقات كخصأأوم مالية مقي مة بالقيمة العادلة بفائض او عج ع وياتعاقد بشأألن  
لتقليل  المشأأأأأأأتقات المالية مع م سأأأأأأأسأأأأأأأات مات جدارة ائتمانية وتاسأأأأأأأتخدم إلدارة مخاطر اسأأأأأأأعار الصأأأأأأأر  او

المخصأصأات المرجعية ضأمن الحافظات االسأتثماريةع ولر تشأمل المشأتقات التر تكون ج ءا االنحرافات عن 
من ودائع أَلَجل تسأأأأأأأمح بقيام األطرا  النظيرة بتسأأأأأأأديد األداة مجددا بعملة بديلة مقابل الحصأأأأأأأول علإ عائد 

داخلية التر تقوم اعلإع وياحصأأأأأأأأأأأل علإ القيمة العادلة للمشأأأأأأأأأأأتقات من األطرا  النظيرة، وتقاَرن بالتقييمات ال
علإ طرق واسأأأأأأأاليب التقييم المتعار  عليها عموما فر القطاعع وتاصأأأأأأأن   لمو الخصأأأأأأأوم كخصأأأأأأأوم متداولة 

شأأأأأأأهرا من تاريخ اإلبال ع وال يطب ق الصأأأأأأأندوق مبادف المحاسأأأأأأأبة  12كان يانتظر تسأأأأأأأويتها فر خضأأأأأأأون  دما
 التحوطية علإ المشتقاتع 

 
 موظفين الخصوم المتعلقة باستحقاقات ال ‘11’ 

يعتر  صأأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأأكان بخصأأأأأأأأأأأوم السأأأأأأأأأأأتحقاقات الموظفين لر تلك المتعلقة باالسأأأأأأأأأأأتحقاقات  
 لموظفيهع  العائدة

من ميثاق األمم المتحدة، بوصأأأأأأأأأفهم العاملين   97وياعر   الموظفون، بالمعنإ المقصأأأأأأأأأود فر المادة  
لتر تضأأأأأأأأعها الجمعية العامة عمال المين يحدد تعيينهم وعالقتهم التعاقدية بكتاب تعيين، ويخضأأأأأأأأعون للوائح ا

من الميثاقع ويقصأأأأد بملك من الناحية العملية انهم األشأأأأخاص المين يعملون بعقود  101من المادة  1بالفقرة 
 م قتة او محددة المدة او مستمرة، بمن فيهم الموظفون الفنيون المبتدئونع  

ث فئات، لر االسأأأأأتحقاقات وتاصأأأأأنا  اسأأأأأتحقاقات موظفر صأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأكان فر ثال 
 القصيرة األجل واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واالستحقاقات األخر  الطويلة األجلع 

 
 استحقاقات الموظفين القصيرة األجل   

جا ة  يارة الوطنعو تشمل استحقاقات الموظفين القصيرة األجل استحقاقات اإلجا ة السنوية    ات
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نها خياب متراكم مدفوع األجرع ويعتر  صأأأأأندوق السأأأأأكان بخصأأأأأوم عن وتاعرا  اإلجا ة السأأأأأنوية بل 
يوما، فر تاريخ اإلبال ، مع دمكانية تحويل ما يصأأأأأأل  82,5قيمة ايام اإلجا ات المتراكمة، بحد اقصأأأأأأإ قدرو 

 يوما دلإ نقدية عند انتهاء الخدمةع 60دلإ 

سأأأأأأتوفون الشأأأأأأروط، فر البلدان التر ويتاا السأأأأأأفر فر دجا ة  يارة الوطن للموظفين وماعاليهم المين ي  
يسأأتحق الموظفون فيها لمو اإلجا ةع ويمثل االلت ام المتصأأل بسجا ة  يارة الوطن تكالي  السأأفر المتوقع تكبدلا 
لتغطية مسأتحقات سأفر الموظفين المين يسأتوفون الشأروط فر  يارتهم المقبلة للوطن، مع تسأويتها لتبيان نسأبة 

 ن تلديتها حتإ يستحق الموظ  اإلجا ةع الخدمة المتبقية التر يتعي 

ونظرا  دلإ ان لمو االسأأأأأأأتحقاقات بطبيعتها قصأأأأأأأيرة األجل، فسن الخصأأأأأأأوم القصأأأأأأأيرة األجل المتعلقة  
 باستحقاقات الموظفين ال ياطبق عليها معدل خصم لحساب القيمة ال منية للنقودع 

 
 استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة   

ا بعد انتهاء الخدمة، المسأأتحقة الدفع عند انتهاء الخدمة فر صأأندوق السأأكان،  تشأأمل اسأأتحقاقات م 
 االستحقاقات التالية: 

التلمين الصأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، ولو يوفر تغطية للمصأأأأأأأأأروفات الطبية الضأأأأأأأأأرورية  )ا( 
المتعلق بالتلمين  للموظفين السأأأأأأأأأأأأابقين الم للين وماعاليهم المسأأأأأأأأأأأأتحقين فر جميع انحاء العالمع ويمثل االلت ام 

الصأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة القيمَة الحالية لحصأأأأأة الصأأأأأندوق من تكالي  التلمين الطبر للمتقاعدين الحاليين 
 والمتقاعدين فر المستقبلا 

اسأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة، ولر تشأأأأأأأأمل م نح اإلعادة دلإ الوطن، ورد تكالي  الشأأأأأأأأحن،  )ب( 
 ومصروفات السفرع 

وتصأنا  لمو االسأتحقاقات باعتبارلا خطط اسأتحقاقات محددةع وتاعرا  خطط االسأتحقاقات المحددة  
بلنها خطط يلت م فيها الصأأأأأندوق بتقديم اسأأأأأتحقاقات متفق عليها وبالتالر فهو يتحمل مخاطر اكتوارية م دالا 

 ان تكلفة االستحقاقات قد تكون اكبر من التوقعات او اقل منهاع 

خصأأأأأأأأأأأأأأوم المتعلقأة بأالخطط المحأددة االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات بأالقيمأة الحأاليأة لاللت امأات المتعلقأة وتاقأاس ال 
باالسأأأأتحقاقات المحددة، التر يحسأأأأبها خبراء اكتواريون مسأأأأتقلون باسأأأأتخدام طريقة الوحدة اإلضأأأأافية المقد رةع 

حددة فر صأأأأأأافر وياعتر  بالتغيرات الناجمة عن دعادة قياس الخصأأأأأأوم الصأأأأأأافية المتعلقة باالسأأأأأأتحقاقات الم
األصأأأأأأولع وياعتر  فر بيان األداء المالر بكل التغيرات األخر ، مثل تكالي  الخدمات وصأأأأأأافر الفوائد، فر 

 الفترة التر تحدث فيهاع 

ويسأأأأأتند سأأأأأعر الخصأأأأأم المسأأأأأتخدم فر تحديد القيمة الحالية لاللت ام دلإ اسأأأأأعار سأأأأأندات الشأأأأأركات  
 الجودةع العالية

 
 اشات التقاعدية لموظفر األمم المتحدة الصندوق المشترك للمع  

صأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأكان لو دحد  المنظمات األعضأأأأاء المشأأأأار كة فر الصأأأأندوق المشأأأأترك  
للمعاشأأأأأأات التقاعدية لموظفر األمم المتحدة، المي انشأأأأأألته الجمعية العامة لتوفير اسأأأأأأتحقاقات التقاعد والوفاة 

لة  خر  للموظفينع وصأأأأأأأأندوق المعاشأأأأأأأأات التقاعدية لووالعج  وما يرتبط بملك من اسأأأأأأأأتحقاقات ا خطة ممو 
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)ب( من النظام األسأأأأأأاسأأأأأأر  3محددة االسأأأأأأتحقاقات يشأأأأأأارك فيها ارباب عمل متعددونع وكما يرد فر المادة 
للصأأأأأأأأأندوق، يافتح باب العضأأأأأأأأأوية فر الصأأأأأأأأأندوق امام الوكاالت المتخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة وسأأأأأأأأأائر المنظمات الدولية 

المنظمات الحكومية الدولية التر تشأأأأأأارك فر النظام الموحد للمرتبات والبدالت وخيرلا من شأأأأأأروط الخدمة  او
 فر األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةع 

وتعرِّض لمو الخطة صأأأأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأأأأكان لمخاطر اكتوارية ترتبط بموظفر المنظمات  
دية، الحاليين والسأأأأأابقين، مما ي دي دلإ عدم وجود اسأأأأأاس األخر  المشأأأأأاركة فر صأأأأأندوق المعاشأأأأأات التقاع

ثابت وموثوق به لتخصأأيص االلت ام واصأأول الخطة والتكالي  لفراد  المنظماتع وال يمكن لصأأندوق السأأكان 
والمشأأأأاركين ا خرين فر صأأأأندوق المعاشأأأأات التقاعدية ان يحددوا حصأأأأتهم التناسأأأأبية فر الت ام االسأأأأتحقاقات 

خطة والتكالي  المرتبطة بالخطة بدرجة كافية من الموثوقية لألخراض المحاسأأأأأأأأبيةع ومن المحددة واصأأأأأأأأول ال
ثم، يتعامل صأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأكان مع لمو الخطة علإ انها خطة اشأأأأأأتراكات محددة وفقا  لمتطلبات 

ر بيان األداء من المعايير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العام: اسأأأأأأأأأأأتحقاقات الموظفينع وياعتر  ف  39المعيار 
 المالر باشتراكات الصندوق فر الخطة خالل الفترة المالية بوصفها مصروفاتع 

 
 استحقاقات الموظفين األخر  الطويلة األجل  

المقدمة فر دطار التمييل املين تشأأأأأمل اسأأأأأتحقاقات الموظفين األخر  الطويلة األجل تعويضأأأأأات الع 
لمتحأأدة فر حأأاالت الوفأأاة او العج  او اإلصأأأأأأأأأأأأأأأابأأة او المرض دال الملحق بأأالنظأأام اإلداري لموظفر األمم ا

 المع وة دلإ قيام الموظ  بواجباته الرسمية فر خدمة األمم المتحدةع 

وتقأاس قيمأة االلت امأات المتعلقأة بهأمو االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات علإ نحو ممأاثأل لاللت امأات المتعلقأة بخطط  
 ناجمة عن دعادة القياس فر بيان األداء المالرع االستحقاقات المحددة، مع االعترا  بجميع التغييرات ال

 
 اإليرادات  ‘12’ 

 ياموال صندوق األمم المتحدة للسكان من تبرعات تندرج فر فئتين مختلفتين:   

المسأأأأالمات خير المخصأأأأصأأأأة )المسأأأأماة ايضأأأأا  المسأأأأالمات ”العادية ، او ”األسأأأأاسأأأأية ،  )ا( 
 د علإ استخدامهاا وتمثل موارد ال توجد قيو  ،”خير المقيدة ( او

المسأأأأالمات المخصأأأأصأأأأة )المسأأأأماة ايضأأأأا  المسأأأأالمات ”األخر  ، او ”خير األسأأأأاسأأأأية ،  )ب( 
د دت اوجه اسأأتخدامهاع ولر تشأأمل الصأأناديق االسأأتئمانية والصأأناديق الخاصأأةع  او ”المقيدة (، وتمثل موارد حا

 الشراء وصناديق اخر ع  وتتضمن الصناديق الخاصة برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين وخدمات

واإليرادات المتلتية من لمين النوعين من المسأأأأأأأأأالمات ياعتر  بها دما لد  اسأأأأأأأأأتالم النقدية او عند   
توقيع اتفاق مل  م، ايهما اسأأأأأأأبقع وفر الحاالت االسأأأأأأأتثنائية للغاية التر تاقدام فيها الموارد رلنا  بشأأأأأأأروط محددة 

يصأأها لسأأنة محددة بشأأكل صأأريح، يجو  درجاء االعترا  بها دلإ المسأأالمات مع اشأأتراط تخصأأ  تقدم فيها او
 حين استيفاء تلك الشروطع 

حد    وياعتر  بانخفاض اإليرادات عندما يتم التوصأأأأأأل دلإ تفالم مشأأأأأأترك بين صأأأأأأندوق السأأأأأأكان وات
 الجهات المانحة، بعد توقيع اتفاق مل  م، لتخفيض ديرادات المسالمات المخصصة المعتر  بها سابقاع 
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مشأأأأأترك،  ويشأأأأأارك صأأأأأندوق السأأأأأكان مع منظمات اخر  تابعة لألمم المتحدة فر ترتيبات للتمويل ال 
ويعمل كوكيل دداري لبعض صناديق التمويل الجماعرع وياعتر  بحصة صندوق السكان فر لمو المسالمات 

 المجم عة عند موافقة الهيئات اإلدارية المعنية علإ تخصيص المواردع  

ل بقيمتها العادلة فر تاريخ توقيع  وياعتر  بالمسأالما  ت المقد مة فر شأكل سألع عينية كسيرادات وتاسأج 
االتفأاقأات الواجبأة النفأامع وتاحأدد القيمأة بأالرجوع دلإ القيم السأأأأأأأأأأأأأأوقيأة التر يمكن مالحظتهأا او من خالل تقييم 

معظم الخدمات  مسأأأأتقلع وال ياعتر  بالمسأأأأالمات المقدمة فر شأأأأكل خدمات عينية بوصأأأأفها ديراداتع ويتعلق
 العينية بمجموعة متنوعة من الخدمات االستشارية وخدمات الموظفين المقدمة مجانا ع 

وياعتر  باإليرادات المتلتية من بيع السأألع الخاضأأعة إلشأأرا  صأأندوق السأأكان دلإ اطرا  خارجية  
 لدية لمو الخدماتع عند نقل لمو السلعا وياعتر  باإليرادات المتلتية من تقديم خدمات المشتريات عند ت 

 
 المبالغ المردودة للجهات المانحة  ‘13’ 

ل المبالغ المردودة من ارصأدة األموال التر لم تانَفق حتإ انتهاء اجل االتفاقات او دنهائها، عند    تسأجا
تلقر الطلبات مات الصألة من الجهات المانحة او عندما تشأير صأياخة العقود او التجربة السأابقة دلإ احتمال 

وتاسأأأأأأأأأجل جميع المبالغ المردودة دلإ الجهات المانحة بصأأأأأأأأأفتها خصأأأأأأأأأما من اإليرادات المتلتية من  د األموالع ر 
ح عن المبالغ المردودة دلإ الجهات المانحة فر البيان الثانر والمالحظتين  )ب(    24و   15المسأأأأأالماتع ويافصأأأأأَ

   والجدول باءع 
 

 المصروفات  ‘14’ 

تنفأأم الحكومأأات والمنظمأأات الحكوميأأة الأأدوليأأة والمنظمأأات خير الحكوميأأة ومنظمأأات األمم المتحأأدة  
 األخر  نسبة  كبيرة من األنشطة البرنامجيةع 

والمصأأروفات التر تتكبدلا الحكومات والمنظمات خير الحكومية من اجل تنفيم األنشأأطة البرنامجية   
ل فر حسأأابات الصأأندوق اسأأتنادا دلإ تقارير المصأأروفات التر يقدمها ل الء  نيابة عن صأأندوق السأأكان تاسأأج 

الشأأأأركاء المنفمونع ورخم ان صأأأأندوق السأأأأكان ال يمكنه فرض دطار محاسأأأأبر محدد علإ الشأأأأركاء المنفمين،  
 فسنهم مطالبون بموافاة الصندوق بتقارير معد ة علإ اساس االستحقاقع 

ل السأل  التر تقدام دلإ الشأركاء المنفم  ين، علإ اسأاس خطط العمل المعتمدة، مبدئيا بوصأفها وتسأج 
سالفا  مقدمة من صندوق التشغيلع وتاصفاإ السل  فيما بعد علإ اساس تقارير المصروفات المقدمةع وتاصنا  
السأأأأأل  المسأأأأأتحقة السأأأأأداد المقدمة دلإ الشأأأأأركاء المنفمين، والتر تاعاد برمجتها ألنشأأأأأطة العام التالر، فر فئة 

 التشغيل  فر بيان المرك  المالرع  ”سل  صندوق

وعندما تنفم األنشأأأأطة البرنامجية بمعرفة منظمات األمم المتحدة، تقوم لمو المنظمات ايضأأأأا بموافاة  
الصأأأأأأأندوق بتقارير توثق اسأأأأأأأتخدامها لموارد الصأأأأأأأندوقع وتاحدِّد لمو التقارير المصأأأأأأأروفات وفقا  للسأأأأأأأياسأأأأأأأات 

ة لألمم المتحدة الماعد ة للتقريرع وتاصأأأأنا  السأأأأل  المقدمة دلإ المنظمات المحاسأأأأبية التر تتبعها الوكالة التابع
التابعة لألمم المتحدة التر تظل دون تسأوية حتإ نهاية العام ايضأا  فر فئة ”سأل  صأندوق التشأغيل  فر بيان  

 المرك  المالرع  
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 المباشرة ةير التكاليف ‘15’ 

”التكالي  خير المباشأأرة  لر المصأأروفات التر يتكبدلا صأأندوق السأأكان فر دطار تنفيمو ألنشأأطته  
وبرامجأه ودعمأا  لهأا، ولكن ال يمكن ربطهأا بشأأأأأأأأأأأأأأكأل قأاطع بتلأك األنشأأأأأأأأأأأأأأطأة والبرامجع ولر تمول من خالل 

ال  سأل  مصأروفات اسأترداد التكالي  المفروضأة علإ المدفوعات التر تاصأر  من الموارد المخصأصأة )بخ
 صندوق التشغيل(، وملك باستخدام المعدالت التالية: 

 
 )النسبة المئوية(

 المعدل نوع االتفاق
 8 2014كانون الثانر/يناير  1اتفاقات التمويل المشترك الموحدة الموقعة بعد   

 7 الصناديق االستئمانية المواضيعية 
 5 البرامج القطرية الخاصة بهامسالمات الحكومات المستفيدة من البرامج فر 

 8-صفر االتفاقات الجامعة
 8 2014كانون الثانر/يناير   1بالتكلفة بعد  ملحق لها يتعلق  وق ع علإ  التر  ،  2014اتفاقات التمويل المشترك الموقعة قبل عام 
 7 2014كانون الثانر/يناير   1بالتكلفة بعد ، التر لم يوق ع علإ ملحق لها يتعلق  2014اتفاقات التمويل المشترك الموقعة قبل عام 

 
وتاخصأأأأأم التكالي  خير المباشأأأأأرة المسأأأأأتردة من ديرادات المسأأأأأالمات المخصأأأأأصأأأأأة وتدرج فر دطار  

اإليرادات األخر  للموارد العاديةع وياعرض مبلغ مصأأأأروفات اسأأأأترداد التكالي  كمصأأأأروفات فر الجدول باء، 
 لتبيان مجموع المصروفات من كل من الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصةع

 
 رباح والخسائر الناجمة عن صرف العمالت األجنبية األ ‘16’ 

يابلغ فر بيان األداء المالر عن جميع األرباا والخسأأأأأأأأأأائر الناجمة عن صأأأأأأأأأأر  العمالت األجنبية،  
فر ملك تلك المرتبطة بالمسأأأأأأالمات المسأأأأأأتحقة القبض، والحسأأأأأأابات المسأأأأأأتحقة الدفع، والنقدية ومكافئات  بما

ل ، وخيرلا من الحسأأأأأأأأأأأابات النقدية للمي انية العمومية، وتادَرج ضأأأأأأأأأأأمن بندي النقدية، واالسأأأأأأأأأأأتثمارات، وال سأأأأأأأأأأأا
”اإليرادات األخر   و ”المصأروفات األخر  ع وتسأتثنإ من ملك األرباا والخسأائر خير المتحققة فر األصول 
خير النقأأديأأة المصأأأأأأأأأأأأأأنفأأة بأأاعتبأأارلأأا متأأاحأأة للبيع مثأأل ادوات حقوق الملكيأأة، دم ياعتر  بهأأا مبأأاشأأأأأأأأأأأأأأرة فر 

 األصولع  صافر
 

 عقود اإليجار  ‘17’ 

 تاصنا  عقود اإليجار علإ انها عقود تلجير تشغيلر او عقود تلجير تمويلرع   

وتاعرا  عقود التلجير التمويلر بلنها عقود ديجار َتنقل دلإ صأأأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأأأكان بدرجة  
ت او المنشأأأأأأأأأأأآت او المعدات، بصأأأأأأأأأأأر  النظر كبيرة جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية دحد  الممتلكا

دما كان صأك الملكية القانونر سأينتقل فر نهاية األمر دلإ الصأندوق ام الع وتشأمل مدة اإليجار فر عقد  عما
ل فر سأأأأأأأأأأأأأأجأل  التألجير التمويلر فر العأادة الج َء األكبر من العمر النأافع التقأديري للقطعأة الم جرةع وتاسأأأأأأأأأأأأأأجأ 

ت والمعدات التر تاقتنإ بموجب عقد تلجير تمويلر، وتخضأأأأأع لالسأأأأأتهالك علإ األصأأأأأول الممتلكاتا والمنشأأأأأآ



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
 A/75/5/Add.8 )تابع( مالحظات على البيانات المالية 

 

20-07791 92/161 

 

خرار الممتلكات والمنشأأأأأأأأأأأأأأآت والمعدات المشأأأأأأأأأأأأأأتراةع وتعادل القيمةا المرسأأأأأأأأأأأأأأملة القيمَة العادلة للقطعة الم ج رة 
 عقدع القيمة الحالية للحد األدنإ من مدفوعات اإليجار، ايهما اقل، علإ النحو المحسوب فر بداية ال او

وعقود التألجير التشأأأأأأأأأأأأأأغيلر لر عقود اإليجأار بخال  التألجير التمويلرع وياعتر  بأالمصأأأأأأأأأأأأأأروفأات  
عن عقود اإليجار التشأأأأأأغيلر علإ اسأأأأأأاس القسأأأأأأط الثابت طوال مدة عقد اإليجارع ويافصأأأأأأح فر لمو  الناشأأأأأأئة

لعقد الجاري لالتفاقات المالحظات علإ البيانات المالية عن قيمة مدفوعات اإليجار المسأأأأأأأأأأأأأأتقبلية خالل مدة ا
 خير القابلة لإللغاءع  

 
 حقوق االستخدام المتبرَّا بها  ‘18’ 

غل صأأندوق السأأكان فر عدد من المواقع مبانَر يسأأتخدمها بدون تكلفة، وملك من خالل اتفاقات   َيشأأ 
عقد ”مدة  لحقوق االسأأأأأأأأأأأأأأتخدام المتبرع بها تابرم مع الحكومات المضأأأأأأأأأأأأأأيفةع وحسأأأأأأأأأأأأأأب مدة لمو االتفاقات )او

اإليجار ( وشأأأروط دنهائها، يمكن ان تكون حقوق االسأأأتخدام لمو المتبرع بها شأأأبيهة بعقود التلجير التشأأأغيلر 
او عقود التلجير التمويلرع وفر الحالة األخيرة، يامَنح الصأأأأأأأأندوق حق التحكم فر المبانر طوال فترة عمله فر 

 البلد واستخدامه لهاع 

الشأأأبيهة بعقود التلجير التشأأأغيلر )ولر عقود قصأأأيرة األجل بصأأأفة اسأأأاسأأأية(، وفر حالة االتفاقات   
يرادات تعادل القيمة اإليجارية السأأأأأأأوقية السأأأأأأأنوية للمبانر   ياعتر  فر بيان األداء المالر بمبالغ مصأأأأأأأروفات وات

اسأأية(، تتم  المماثلةع وفر حالة االتفاقات الشأأبيهة بعقود التلجير التمويلر )ولر عقود طويلة األجل بصأأفة اسأأ 
رسأأملة القيمة السأأوقية العادلة للممتلكات وياعتر  بسيراد بنفس المبلغ فور تولر صأأندوق السأأكان السأأيطرة علإ 
تلك المبانر، ما لم تنقل الممتلكات دلإ الصأأأأأأندوق بشأأأأأأروط محددةع وفر تلك الحاالت، ياعتر  بمبلغ ديرادات 

لممتلكاتع وياعتر  بهما االلت ام بصأأأأأأأورة تدريجية كسيراد م جلة يكون مسأأأأأأأاويا لكامل القيمة السأأأأأأأوقية العادلة ل
علإ اسأأأأأأأأاس عمر الممتلكات النافع او مدة حق االسأأأأأأأأتخدام، ايهما اقصأأأأأأأأر، وملك بمبلغ يعادل مصأأأأأأأأروفات 

 استهالك الممتلكات فر الفترة نفسهاع
 

 المخصصات والخصوم االحتمالية واألصول االحتمالية  ‘19’ 

و مبالغ خير معروفة علإ وجه اليقينع ويعتر  الصأأأأأأأأندوق المخصأأأأأأأأصأأأأأأأأات لر خصأأأأأأأأوم بآجال ا 
بالمخصأأأأأأأصأأأأأأأات عند اسأأأأأأأتيفاء جميع المتطلبات الثالثة التالية: )ا( عندما يكون لد  الصأأأأأأأندوق الت ام حالر 
قانونر او ضأأأأمنر نتيجة احداث سأأأأابقةا )ب( عندما يكون من المرجح ان ياطالب الصأأأأندوق بتسأأأأوية االلت ام 

 من الممكن تقدير قيمة لما االلت ام علإ نحو موثوقع  الممكورا )ج( دما كان

وتمثل الخصأأأأأأأأأأأوم االحتمالية الت امات يمكن ان تنشأأأأأأأأأأأل عن احداث سأأأأأأأأأأأابقة وال يمكن تلكيد وجودلا  
عندما تحدث، او ال تحدث، فر المسأأأأأأأأأتقبل واقعةت او اكثر من الوقائع خير الم ك دة التر ال تخضأأأأأأأأأع كلية   دال  

تمثل الت امات حالية نشأأأأألت عن احداث سأأأأأابقة ولم ياعتر  بها ألنه ال يارجح ان لسأأأأأيطرة الصأأأأأندوقا او لر 
تكون لناك حاجة دلإ تدفق للموارد دلإ خارج الصأأأأأأأندوق فر شأأأأأأأكل منافع اقتصأأأأأأأادية او دمكانات خدمة من 
، اجل تسأأأأأأأأوية االلت اماتا او الت امات يتعمر قياس مبلغها بصأأأأأأأأورة موثوقةع وال يعتر  بالخصأأأأأأأأوم االحتمالية

 ولكن يافَصح عنها دما كانت لامةع 

وتمثل األصأأأأأأأأأأأول االحتمالية اصأأأأأأأأأأأوال يمكن ان تنشأأأأأأأأأأأل عن احداث سأأأأأأأأأأأابقة وال يمكن تلكيد وجودلا  
عندما تحدث، او ال تحدث، فر المسأأأأأأأأأتقبل واقعةت او اكثر من الوقائع خير الم ك دة التر ال تخضأأأأأأأأأع كلية   دال  
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ح عنها عندما يكون من المرجح ان تتدفق دلإ لسأأيطرة الصأأندوقع وال ياعتر  باألصأأول االحتم الية ولكن يافصأأَ
 الصندوق منافع اقتصادية او دمكانات خدمةع 

 
 اإلفصاحات المتصلة باألطراف ذات العالقة  ‘20’ 

يتعين اإلفصأأأأأاا عن المعامالت مات األلمية التر تجري مع اطرا  ثالثة تربطها عالقة بصأأأأأندوق  
العالقة بالصأأأأأأندوق األطرا  القادرة علإ ممارسأأأأأأة تلثير كبير علإ قرارات   السأأأأأأكانع وياقصأأأأأأد باألطرا  مات

الصأأأأأأأأندوق المالية والتشأأأأأأأأغيليةع وبالنسأأأأأأأأبة لصأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان، تتمثل لمو األطرا  فر كبار موظفر اإلدارة 
ية القرابة المباشأأأأأأأأأأأأرة من افراد اسأأأأأأأأأأأأر كبار موظفر اإلدارة، المين ياعرافون بلنهم اعضأأأأأأأأأأأأاء اللجنة التنفيم وموي

للصأأأأأأأأأأأأأندوق، ومدير مكتب خدمات مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأأابات والتحقيق، ومدير مكتب التقييم، ورئيس فرع خدمات 
المشأأأتريات، ورئيس مكتب حلول تكنولوجيا المعلوماتع ويادَرج مع ل الء ايضأأأا اي شأأأخص يتصأأأر  بصأأأفته 

ح الصأندوق قائما بلعمال اي من شأاخلر لمو المناصأب لمدة ثالثة اشأهر او اكثر من السأنة التقوي  ميةع ويافصأ 
عن قيمأأة المعأأامالت التر تجر  مع لأأمو األطرا ، بمأأا فر ملأأك المرتبأأات واي قروض يحصأأأأأأأأأأأأأألون عليهأأا  

 بشروط ال تكون متاحة عموماع 

وياعتبر المجلس التنفيمي لصأأندوق السأأكان ايضأأا طرفا ما عالقة بالمنظمة ككلا وال توجد معامالت  
خم من دجراء معأأامالت مأأاليأأة مهمأأة مع برنأأامج األمم المتحأأدة اإلنمأأائر، معأأه يتعين اإلبال  عنهأأاع وعلإ الر 

فسنها معامالت ال يافصأأأأأأأأح عنها بصأأأأأأأأورة مسأأأأأأأأتقلة نظرا ألن البرنامج اإلنمائر ال يملك القدرة علإ التلثير فر 
مها قرارات السأأأياسأأأة المالية والتشأأأغيلية لصأأأندوق السأأأكان وألن جميع المعامالت المتصأأألة بالخدمات التر يقد

 دلإ الصندوق تجر  بشروط الندية العاديةع 
 

 االلتزامات  ‘21’ 

االلت امات لر خصأأأأأوم يتكبدلا صأأأأأندوق السأأأأأكان فر المسأأأأأتقبل بناء  علإ عقود يدخل فيها بحلول  
تاريخ اإلبال  وليسأأت له دال صأأالحية محدودة للغاية، دن وجدت، تجي  له تجنبها فر مسأأار عملياته العاديع 

االلت امات تشأأأأأأأمل االلت امات  الراسأأأأأأأمالية )مبالغ العقود المتعلقة بالمصأأأأأأأروفات الراسأأأأأأأمالية التر لم تكن ولمو 
ددت او اسأأأأتحقت بحلول تاريخ اإلبال (، وعقوَد توريد السأأأألع والخدمات التر سأأأأيسأأأأتلمها الصأأأأندوق فر  قد سأأأأا

ت األخر  خير القأابلأة لإللغأاءع وال ياعتر  فترات مقبلأة، ودفعأات اإليجأار الأدنيأا خير القأابلأة لإللغأاء، وااللت امأا
كانون األول/ديسأأمبر، بل يافصأأح عنها فر المالحظات علإ  31فر بيان المرك  المالر بقيمة االلت امات فر  

 البيانات الماليةع وتاستبعد االلت امات المتصلة بعقود التوظي  من لما اإلفصااع 
 

 خدمات الشراء  ‘22’ 

ددارة صأأأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأأأكان فر دورته األربعين التر عاقدت فر   بناء علإ موافقة مجلس 
، يتلقإ الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق امواال  لشأأأأأأأأأأأأأأراء لوا م ومعأدات وخأدمأات نيأابأة عن الحكومأات واألمم المتحأدة 1993عأام 

وصأأأأأأأأأناديقها وبرامجها ووكاالتها المتخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة، والم سأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات الحكومية الدولية األخر  والمنظمات خير 
ناء علإ طلب من تلك الجهاتع ويحصأأأأأأأأأل الصأأأأأأأأأندوق علإ اتعاب مقابل خدمات الشأأأأأأأأأراء لمو الحكومية، وب 

 ، ولر تسجل كج ء من اإليرادات األخر ع 2019فر المائة فر عام  5بنسبة يحددلا المجلس التنفيمي بلغت  
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تفأاصأأأأأأأأأأأأأأيأل اخر  عن  16ويابلغ عن لأمو الخأدمأات فر الجأدولين بأاء وجيمع وتتضأأأأأأأأأأأأأأمن المالحظأة  
 ت المتلتية من خدمات الشراءعاإليرادا

 
 استخدام التقديرات  ‘23’ 

تتضأمن لمو البيانات المالية بالضأرورة مبالغ تاحد د علإ اسأاس تقديرات وافتراضأات تضأعها اإلدارةع  
وتتضأأأأأأأأمن لمو التقديرات علإ سأأأأأأأأبيل المثال ال الحصأأأأأأأأر، القيمة العادلة لألصأأأأأأأأول، والخسأأأأأأأأائر الناتجة عن 

مر اإلنتاجر او النافع، والمصأأروفات المسأأتحقة، والتلمين الصأأحر بعد انتهاء الخدمة، اضأأمحالل القيمة، والع
وخير ملك من االلت امات المتعلقة باسأأتحقاقات الموظفين، واألصأأول والخصأأوم االحتماليةع وقد تختل  النتائج 

 لومةع ا معالفعلية عن تلك التقديراتع وتاعَرض التغيرات فر التقديرات فر الفترة التر تصبح فيه

وتتسأأأأق التقديرات المحاسأأأأبية التر تسأأأأتخدمها اإلدارة إلعداد لمو البيانات مع التقديرات المسأأأأتخدمة  
 ع 2018لغرض دعداد البيانات المالية لعام 

 
 األحكام االنتقالية  ‘24’ 

 ول/كانون األ 31لم يطبق صأأندوق األمم المتحدة للسأأكان اي احكام انتقالية فر السأأنة المنتهية فر  
 ع 2019ديسمبر 

 
 المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية  ‘25’ 

د  صندوق األمم المتحدة للسكان مي انيته علإ اساس نقدي ماعد لع    ياع 

وترد فر البيان الخامس مقارنة بين المي انية والمبالغ الفعلية علإ اسأأاس قابل للمقارنة مع المي انيةع  
راض لما البيان المي انية الم سأأأسأأأية مضأأأافا دليها األنشأأأطة البرنامجية الممولة من ويشأأأمل نطاق المي انية ألخ

دات المي انية الم سأأأأأأسأأأأأأية للمنظمة للفترة  رباعر علإ اسأأأأأأاس   2021-2018موارد خير مخصأأأأأأصأأأأأأةع وقد ااع 
 السنوات، وعرضتها اإلدارة علإ اساس سنوي ألخراض تحديد تخصيص الموارد داخلياع 

لة دلإ السأأأأأأنة المالية وتسأأأأأأتند المي اني   رحا ة األصأأأأأألية دلإ تقديرات الفوائض خير المسأأأأأأتخدمة المأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
والتوقعات المبدئية للمسأأأالمات الواردة خاللهاع وتعكس المي انية النهائية األرقام الفعلية لهمين العنصأأأرين عند 

 التخصيص النهائرع  

اسأأأاس نقدي معد ل المتكبدة عند  وتاعَرض فر دطار اسأأأتخدام المي انية المصأأأروفاتا المحتسأأأبة علإ  
 تنفيم األنشطة المدرجة فر المي انيةع 

مقأارنة بين المبأالغ الفعليأة علإ اسأأأأأأأأأأأأأأاس قابل للمقأارنة مع المي انيأة والمبأالغ   23وترد فر المالحظأة   
 الفعلية الواردة فر البيانات الماليةع

 
 اعتماد معايير محاسبية جديدة  ‘26’ 

 لصندوق اي معايير محاسبية جديدةع، لم يعتمد ا2019فر عام  

ويرد ادناو موج  للمعايير المحاسأأأأأأبية التر نشأأأأأأرلا مجلس المعايير المحاسأأأأأأبية الدولية للقطاع العام  
 او بعدو: 2019كانون الثانر/يناير  1التر دخلت حي  النفام اعتبارا  من 
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القطاع العام، وناشأأأأأأأأأأر : اندماج األعمال فر  40المعيار المحاسأأأأأأأأأأبر الدولر للقطاع العام  )ا( 
، ولو يحأدد 2019كانون الثأانر/ينأاير  1علإ ان يدخل حي  النفأام اعتبأارا  من   2017كانون الثأانر/ينأاير  فر

متطلبأأات تصأأأأأأأأأأأأأأني  انأأدمأأاج األعمأأال فر القطأأاع العأأام واالعترا  بأأه وقيأأاسأأأأأأأأأأأأأأأه، الأأمي ياعرا  بأألنأأه الجمع 
العأأامع وال ينطبق لأما المعيأأار علإ صأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق عمليأأات منفصأأأأأأأأأأأأأألأأة فر كيأأان واحأد من كيأأانأات القطأأاع  بين
 المتحدة للسكانا  األمم

 : األدوات المأأأاليأأأة، وناشأأأأأأأأأأأأأأر فر رب/41المعيأأأار المحأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبر الأأأدولر للقطأأأاع العأأأام  )ب( 
يحأدد متطلبأات لو ، و 2022كأانون الثأانر/ينأاير  1علإ ان يأدخأل حي  النفأام اعتبأارا من  2018 اخسأأأأأأأأأأأأأأطس

، األدوات 29جديدة لتصأأأأأأأأأأأني  األدوات المالية واالعترا  بها وقياسأأأأأأأأأأأها، تحل محل تلك الواردة فر المعيار 
المالية: االعترا  والقياسع وتشأأأمل التغييرات الرئيسأأأية اتباع نمومج جديد لتصأأأني  األصأأأول المالية وقياسأأأها 

االحتفاظ بهاا واتباع نمومج الضأأأمحالل القيمة علإ اسأأأاس خصأأأائص التدفقات النقدية مات الصأأألة والدا  
مي توجه مسأأأأتقبلرا واتباع نمومج مرن للمحاسأأأأبة التحوطيةع وسأأأأيعتمد الصأأأأندوقا المعياَر المحاسأأأأبر الدولر 

، ولو يعك  حأاليأا علإ تقييم  2022كأانون الثأانر/ينأاير  1، علإ النحو الال م، اعتبأارا من 41للقطأاع العأام 
 اليةا اثرو علإ بياناته الم

: االسأأأأتحقاقات االجتماعية، وناشأأأأر فر كانون 42المعيار المحاسأأأأبر الدولر للقطاع العام  )ج( 
، ولو يرسأأأر متطلبات 2022كانون الثانر/يناير  1علإ ان يدخل حي  النفام اعتبارا من   2019الثانر/يناير 

تاعرا  بلنها تحويالت نقدية ألفراد محددين تحديد االسأأأأأأأأأأتحقاقات االجتماعية واالعترا  بها وقياسأأأأأأأأأأها، والتر 
و/او اسأأأر معيشأأأية محددة تهد  دلإ التخفي  من اثر المخاطر االجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع ككلع 

 وال ينطبق لما المعيار علإ صندوق األمم المتحدة للسكانع
 

 يقة العرض التغيرات في السياسات المحاسبية يو التقديرات المحاسبية يو طر  ‘27’ 

)ب( من خالل فصأأأأأأأأأأأأأأأل المبأأالغ المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأة القبض  6جر  تحسأأأأأأأأأأأأأأين طريقأأة عرض المالحظأأة  
األصأأول المالية( عن المدفوعات المسأأبقة )ولر األصأأول خير المالية(ع وتيسأأر طريقة العرض المنقحة  )ولر

 والمالحظات األخر  علإ البيانات الماليةع  25لمو التوفيق بين المالحظة 
 

 ييرات المحاسبية المستقبليةالتغ ‘28’ 

يواصأأل مجلس المعايير المحاسأأبية الدولية للقطاع العام عمله بشأألن تعديل المعايير القائمة ووضأأع  
، اصأأأأأأأأأدر المجلس مجموعة من مسأأأأأأأأأودات العرض لمعايير تتناول  2020معايير جديدةع ففر شأأأأأأأأأباط/فبراير  

 مواضيع مات صلة بصندوق السكان، علإ النحو الموج  ادناو:

د به ان يحل محل 70مسأأأأودة عرض المعيار  )ا(  : اإليرادات المرتبطة بالت امات اداء، وياقصأأأأَ
: اإليراد من المعامالت التبادلية، والمعيار المحاسأبر الدولر للقطاع 9المعيار المحاسأبر الدولر للقطاع العام 

ير الدولية إلعداد التقارير المالية: من المعاي  15: عقود اإلنشأأأأاءع ويتماشأأأأإ لما المعيار مع المعيار 11العام 
اإليرادات المتأألتيأأة من العقود المبرمأأة مع العمالء، ويوسأأأأأأأأأأأأأأع نطأأاق النمومج المتبع فيأأه لالعترا  بأأاإليرادات 
ليشأأأأأأأأأأأأمل معامالت القطاع العام المرتبطة بالت امات اداء، بما فر ملك المعامالت التر يكون فيها المسأأأأأأأأأأأأتفيد 

 النهائر طرفا ثالثاا 
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: اإليرادات خير المرتبطة بالت امات اداء، ولو تحديث للمعيار 71مسأأأأودة عرض المعيار  ()ب 
: اإليراد من المعامالت خير التبادلية )الضأأأأأأأرائب والتحويالت(ع وتشأأأأأأأمل 23المحاسأأأأأأأبر الدولر للقطاع العام 

حداث نمومج لالعترا  التغييرات الرئيسأأأأأأية دلغاء تصأأأأأأني  اإليرادات دلإ ديرادات تبادلية وخير تبادلية، واسأأأأأأت 
 باإليرادات يستند دلإ الوفاء بااللت امات الحاليةا

: مصأأأأأأأأروفات التحويل، ويهد  دلإ توفير درشأأأأأأأأادات بشأأأأأأأألن 72مسأأأأأأأأودة عرض المعيار  )ج( 
المعالجة المحاسأأأأبية للمصأأأأروفات فر حال قيام احد مقدم التحويل بتوفير موارد لكيان رخر دون ان يتلقإ اي 

ةع ووفقا للنمومج الجديد، يتم االعترا  بمصأأأأأأروفات التحويل المرتبطة بالت امات األداء مقابل بصأأأأأأورة مباشأأأأأأر 
بمجرد الوفأاء بتلأك االلت امأات، فر حين يتم االعترا  بمصأأأأأأأأأأأأأأروفأات التحويأل خير المرتبطأة بأالت امأات األداء 

 هما ابكرع  عند نشوء االلت ام بتحويل الموارد او عند انقضاء مدة السيطرة علإ لمو الموارد، اي 

وسأأأأأأأو  يواصأأأأأأأل الصأأأأأأأندوق رصأأأأأأأد التطورات المسأأأأأأأتجدة بشأأأأأأألن مسأأأأأأأودات العرض لمو والمعايير  
المحاسأأأأأأأأأأأأأبية مات الصأأأأأأأأأأأأألة، ويشأأأأأأأأأأأأأير دلإ انه من المرجح ان يكون لتلك المعايير، عند اعتمادلا، اثر كبير  

حويل الموارد ممارسأأأأأأأأأات الصأأأأأأأأأندوق المتعلقة باالعترا  باإليرادات والمعالجة المحاسأأأأأأأأأبية المتصأأأأأأأأألة بت  علإ
 المنفمينع شركائه دلإ
 

 3المالحظة   
 النقدية ومكافئات النقدية  

 تشمل النقدية ومكافئات النقدية الموجودة بحو ة الصندوق فر تاريخ اإلبال  ما يلر: 

 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018كانون األول/ديسمبر  31 2019كانون األول/ديسمبر  31 
     النقدية   

 2 6 النقدية الحاضرة 
 225 43 390 27 النقدية فر المصار  
 146 5 532 10 النقدية المودعة لد  مديري االستثمارات 

   مكافئات النقدية
 504 52 814 61 صناديق سوق النقد 
 000 50 721 79 الودائع ألجل 
 − 018 10 السندات 
 877 150 481 189 المجموا 
  

وياحتفظ باالحتياجات النقدية الال مة للمصأأروفات الفورية كنقدية حاضأأرة او مودعة فر المصأأار ،  
 ع25بدوالرات الواليات المتحدة وبالعمالت األجنبية، كما لو مبين فر المالحظة 

وتمثل النقدية المودعة لد  مديري االسأتثمار النقدية المحتفظ بها ضأمن حافظة االسأتثمار الخاصأة  
لمين الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، فر حسأأأأابات مصأأأأرفية تحول ارصأأأأدتها تلقائيا فر نهاية الدوام الرسأأأأمر بالت 

ل او ألخراض دعأادة التوا ن بين مختل   كأل يوم، وملأك ريثمأا يعأاد اسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارلأا فر ادوات مأاليأة طويلأة األجأَ
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الحافظتين االسأتثماريتين  م يد من التفاصأيل عن اخراض 4عناصأر حافظة االسأتثماراتع ويرد فر المالحظة 
 لصندوق السكان وتكوينهماع

ل   ومكأافئأات النقأديأة لر ادوات مأاليأة عأاليأة السأأأأأأأأأأأأأأيولأة، مثأل صأأأأأأأأأأأأأأنأاديق سأأأأأأأأأأأأأأوق النقأد والودائع ألجأَ
والسأأأأأأأأأأأندات، يحل تاريخ اسأأأأأأأأأأأتحقاقها خالل ثالثة اشأأأأأأأأأأأهر او اقل من تاريخ الشأأأأأأأأأأأراء وياحتفظ بها فر حافظة 

 دوق السكانعاستثمارات راس المال المتداول لصن 

المخأاطر االئتمأانيأة ومخأاطر السأأأأأأأأأأأأأأوق ومخأاطر العمالت التر يتعرض لهأا  25وتتنأاول المالحظأة   
 الصندوق وانشطته إلدارة المخاطر المتعلقة باألصول المالية، بما فر ملك النقدية ومكاف ئات النقديةع 

 
 4المالحظة   

 االستثمارات  

 تين منفصلتينعيحتفظ صندوق السكان بحافظتين استثماري  

وتقتصأر حافظة اسأتثمارات راس المال المتداول، التر يديرلا البرنامج اإلنمائر باسأم الصأندوق بناء    
طار حوكمته، علإ سأأأأأأأأأندات مات دخل ثابت عالية الجودة وقابلة  علإ المبادف التوجيهية للبرنامج اإلنمائر وات

ل للتداول بسأأأأأأأهولة شأأأأأأأديدة تتواءم تواريخ اسأأأأأأأتحقاقها مع احتي  اجات صأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان من السأأأأأأأيولةع وتاسأأأأأأأجا
، 2019االسأأأأتثمارات باسأأأأم صأأأأندوق السأأأأكان، وتاحفظ لد  جهة وديعة يعينها البرنامج اإلنمائرع وطوال عام 

نَِّفت لمو الحافظة كحافظة محتفظ بها حتإ تاريخ اسأأأأأأأأأأأأتحقاقها مقي مة بالتكلفة المهلكة ويجري قياسأأأأأأأأأأأأها  صأأأأأأأأأأأأا
 لساريعباستخدام طريقة سعر الفائدة ا

وفر تاريخ اإلبال ، كانت األدوات المالية التر يحين اجل اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقها بعد ثالثة اشأأأأأأأأأأأأأهر او اكثر  
 المحتفظ بها فر لمو الحافظة كما يلر:

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018كانون األول/ديسمبر   31  2019كانون األول/ديسمبر   31 
 التكلفة الأماهلكة القيمة السوقية الأماهلكةالتكلفة  القيمة السوقية 
 544 696 166 695 179 651 245 655 السندات     

 − − 520 79 521 79 األوراق التجارية
 000 115 000 115 000 280 000 280 الودائع ألجل

 544 811 166 810 699 010 1 766 014 1 المجموا 

     ومنها:

اسأأأأأتحقاقها فر خضأأأأأون  اسأأأأأتثمارات يحين اجل  
 295 435 506 434 816 665 177 666 سنة واحدة

 249 376 660 375 883 344 589 348 استثمارات يحين اجل استحقاقها بعد سنة

 544 811 166 810 699 010 1 766 014 1 المجموا 
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مليون دوالر فر  151,6وباإلضأأأأافة دلإ ملك، شأأأأملت حافظة اسأأأأتثمارات راس المال المتداول مبلغ  
مليون دوالر(، واابل غ  102,5: 2018شأأأأأأأأكل ادوات مالية يحين اجل اسأأأأأأأأتحقاقها خالل ثالثة اشأأأأأأأأهر او اقل )

 (ع3عنها تحت بند النقدية ومكاف ئات النقدية )انظر المالحظة 

 وشملت السندات المحتفظ بها فر حافظة استثمارات راس المال المتداول فر تاريخ اإلبال  ما يلر: 

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018كانون األول/ديسمبر   31  2019كانون األول/ديسمبر   31 
 التكلفة الأماهلكة القيمة السوقية التكلفة الأماهلكة القيمة السوقية انواع السندات

 431 54 352 54 729 19 781 19 المصار  التجارية     
 827 401 427 401 238 528 754 531 الصادرة عن الواليات المتحدةالسندات السيادية خير 
 117 108 887 107 232 63 721 63 المنظمات فوق الوطنية

 836 49 620 49 984 24 991 24 حكومة الواليات المتحدة ووكاالتها

 333 82 880 81 996 14 998 14 سندات الشركات

 544 696 166 695 179 651 245 655 المجموا 
  

فر المأائأة  2,4، بلغ متوسأأأأأأأأأأأأأأط عأائأدات حأافظأة اسأأأأأأأأأأأأأأتثمأار راس المأال المتأداول 2019وفر عأام  
 فر المائة(ع 2,0 :2018)

، باالشأأأأأتراك مع منظمات اخر  تابعة لألمم المتحدة، من 2016واانشأأأأأئت حافظة منفصأأأأألة فر عام  
اجل اسأأتثمار الموارد المخصأأصأأة لتمويل االلت امات المتعلقة بالتلمين الصأأحر بعد انتهاء الخدمةع ويادير لمو 

لتوجيهية لالسأأأأأأأأتثمار المتعلق الحافظة مديرا اسأأأأأأأأتثمارات خارجيان مسأأأأأأأأتقالن، وتانظام عملياتها طبقا للمبادف ا
بالتلمين الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمة ووفق رليةي مشأأأأتركة لإلدارةع وتتكون لمو الحافظة، اتسأأأأاقا مع خرضأأأأها، 
من ادوات مالية متنوعة مات مردود اعلإ، تشأأأمل النقدية ومكاف ئات النقدية والسأأأندات الثابتة الدخل واألسأأأهمع 

 ثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها بالقيمة السوقية العادلةع وتاصنا  االستثمارات بصفتها است 

وفر تاريخ اإلبال ، كانت األدوات المالية المحتفظ بها فر لمو الحافظة والتر يحين اجل استحقاقها  
 بعد ثالثة اشهر او اكثر كما يلر:

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018كانون األول/ديسمبر   31  2019األول/ديسمبر كانون   31 
 التكلفة األساسية القيمة السوقية التكلفة األساسية القيمة السوقية 
 366 76 822 74 527 84 715 86 سندات الدخل الثابت     

 665 119 781 114 960 131 178 151 األسهم
 031 196 603 189 487 216 893 237 المجموا 

     ومنها:

اوراق مأأاليأأة ثأأابتأأة الأأدخأأل يحين اجأأل اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقهأأا فر 
 725 725 802 2 801 2 خضون سنة واحدة
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 2018كانون األول/ديسمبر   31  2019األول/ديسمبر كانون   31 
 التكلفة األساسية القيمة السوقية التكلفة األساسية القيمة السوقية 
اوراق مالية ثابتة الدخل يحين اجل اسأأأتحقاقها بعد سأأأنة      

 306 195 878 188 685 213 092 235 واسهم

 031 196 603 189 487 216 893 237 المجموا 
  

حافظة االسأأأتثمار الخاصأأأة بالتلمين الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة مبلغ وباإلضأأأافة دلإ ملك، شأأأملت   
ماليين دوالر فر شأأأأأأأأكل نقدية وادوات مالية يحين اجل اسأأأأأأأأتحقاقها فر خضأأأأأأأأون ثالثة اشأأأأأأأأهر او اقل  10,5

(ع وقد حققت 3ماليين دوالر(، واابل غ عنها تحت بند النقدية ومكاف ئات النقدية )انظر المالحظة   5,1: 2018)
فر المائة لعناصأأأأأأأأأر الحافظة التر يديرلا   19,33فر المائة و  18,65ظة معدالت عائد سأأأأأأأأأنوية قدرلا  الحاف

 فر المائة(ع 5,83فر المائة و  3,27: معدل عائد سنوي سلبر قدرو 2018مديرا االستثمار المعيانان )

ل الصأأندوق اضأأمحالال فر القيمة ألي من اسأأتثماراته خالل العامع وتتناول   25المالحظة   ولم يسأأج 
المخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التر يتعر ض لها الصندوق وما يتصل بملك من انشطة 

 إلدارة المخاطرع

، كان اسأأتخدام 2019كانون األول/ديسأأمبر  31ومن مجموع النقدية واالسأأتثمارات المحتفظ بها فر   
 ماليين دوالر(: 404,7: 2018ر )مليون دوالر مقي دا  علإ النحو التال 455,1مبلغ 

 
 المبلغ المرجع 

 مليون دوالر 30,7 10المالحظة  ارصدة يحتفظ بها الصندوق لحساب برامج مشتركة بصفة وكيل دداري    
 ماليين دوالر 306,0 12المالحظة  )ا(تمويل الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 مليون دوالر  74,2 14المالحظة  االحتياطر التشغيلر
  دوالر ماليين 5,5 14 المالحظة احتياطر االستجابة اإلنسانية

 ماليين دوالر  5,0 14المالحظة  احتياطر اإليواء الميدانر
 مليون دوالر 33,7 ) ( 14المالحظة  الرصيد األصلر للصندوق االستئمانر للهبات الخاصة

 
 حافظة االستثمارات الخاصة بالتلمين الصحر بعد انتهاء الخدمةعتشمل االستثمارات المحتفظ بها فر  )ا( 

  
 كما يلر: 2019وكانت حركة االستثمارات فر حافظة استثمارات راس المال المتداول خالل عام  

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع   السندات   األوراق التجارية  الودائع ألجل  

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 715 591 544 811 762 516 544 696 953 49 − 000 25 000 115 الرصيد االفتتاحي         

 481 772 714 178 1 481 342 038 424 − 676 174 000 430 000 580 مضافا دليه: المشتريات 
مخصأأوما منه: االسأأتثمارات  

 (721 553) (681 981) (721 163) (681 470) (000 50) (000 96) (000 340) (000 415) التر حل  تاريخ استحقاقها
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 المجموع   السندات   األوراق التجارية  الودائع ألجل  

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 069 1 122 2 022 1 278 1 47 844 − − اإللالك         

 544 811 699 010 1 544 696 179 651 − 520 79 000 115 000 280 الرصيد الختامي 
  

بالتلمين الصأحر بعد انتهاء الخدمة خالل وكانت حركة االسأتثمارات فر حافظة االسأتثمار الخاصأة  
 كما يلر: 2019عام 

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع   األسهم   سندات الدخل الثابت 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 412 184 603 189 498 117 781 114 914 66 822 74 الرصيد االفتتاحي       

 315 92 436 83 485 68 134 63 830 23 302 20 المشترياتمضافا دليه:  
 − (520) − − − (520) مخصوما منه: االستثمارات التر حل تاريخ استحقاقها 
 (369 64) (265 62) (059 51) (839 50) (310 13) (426 11) مخصوما منه: المبيعات 

 (230) (195) − − (230) (195) اإللالك
       المكاسب/)الخسائر( فر القيمة العادلة المعتر  بها فر:

 (721 1) (99) (592) − (129 1) (99) الفائض/)العج ( 
 (804 20) 933 27 (551 19) 102 24 (253 1) 831 3 صافر األصول 
 603 189 893 237 781 114 178 151 822 74 715 86 الرصيد الختامي 
  

 5المالحظة   

 المخزونات  

 ترد فيما يلر المخ ونات التر كان يحتفظ بها صندوق السكان فر تاريخ اإلبال : 

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
 كأأأأأأأأأانأأأأأأأأأون األول/ 31

 2019ديسمبر 
 كأأأأأأأأأانأأأأأأأأأون األول/ 31

 2018ديسمبر 
 701 47 615 67 دمدادات الصحة اإلنجابية وخيرلا من اإلمدادات المتعلقة بالبرامج، ومنها:   

 694 23 010 38 مخ ونات قيد الوصول 
 007 24 605 29 مخ ونات حاضرة 

 216 3 742 2 المخ ونات قيد الوصول الشبيهة بالممتلكات والمنشآت والمعدات
 (90) (90) مخصصات خسائر االضمحالل

 827 50 267 70 المجموا 
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 :2018و  2019يرد فيما يلر موج  لحركة المخ ونات خالل عامر  

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 314 38 827 50 كانون الثاني/يناير 1المخزون المحتفظ ب  في    

 363 160 053 180 األصنا  المضافة
 (784 147) (141 160) األصنا  المو عة

 452 − مخصصات خسائر االضمحالل
 (518) (472) القيمةتسويات المخ ون وتخفيضات 

 827 50 267 70 كانون األول/ديسمبر 31المخزون المحتفظ ب  في  

  
 6المالحظة   

 المسافمات المستحقة القبض واألصول األخرى  

 
 المسافمات المستحقة القبض ييإ 

ترد فيما يلر المسأأأأالمات المسأأأأتحقة القبض فر تاريخ اإلبال ، معروضأأأأة  بعد خصأأأأم مخصأأأأصأأأات  
 الحسابات المشكوك فر دمكانية تحصيلها:

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018كانون األول/ديسمبر  31 2019كانون األول/ديسمبر  31 
   المعامالت ةير التبادلية   

 766 171 776 201 المسالمات المستحقة القبض )المتداولة(
 288 176 الموارد خير المخصصة 
 478 171 600 201 الموارد المخصصة 

 241 164 179 182 المسالمات المستحقة القبض )خير المتداولة(
 241 164 179 182 الموارد المخصصة 

   المعامالت التبادلية
 277 520 المسالمات المستحقة القبض )المتداولة(

 284 336 475 384 المجموا 
  

المعامالت التر يتلقإ فيها صأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأكان موارد من المعامالت خير التبادلية لر  
ه للنهوض برسأأأالة الصأأأندوق، بدون مقابل او بمقابل اسأأأمر يقدم مباشأأأرة للجهة المانحةع  الجهات المانحة توجا

 وتصن  مسالمات الصندوق المخصصة وخير المخصصة كمعامالت خير تبادليةع

لنها معامالت يقدم فيها الصأأأأأأندوق سأأأأأألعا  او خدمات دلإ اطرا  ثالثة وتاعرا  المعامالت التبادلية ب  
ويتلقإ منها قيمة مسأاوية تقريبا  فر المقابلع وتاشأبه لمو المعامالت المبادالت ”التجارية ع واسأتنادا  دلإ نمومج 
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عامالت اعمال الصأأأندوق، فسن انشأأأطة الشأأأراء التر تنفم باسأأأم اطرا  ثالثة لر الشأأأكل الوحيد من اشأأأكال الم
 التبادلية فر الوقت الحالرع

ويسأأأأأأأتند التميي  بين الحسأأأأأأأابات المسأأأأأأأتحقة القبض المتداولة وخير المتداولة دلإ اجل اسأأأأأأأتحقاقهاع  
شأأأهرا  من تاريخ اإلبال ،  12فالمسأأأالمات المسأأأتحقة القبض المتداولة لر مسأأأالمات ياتوقع تحصأأأيلها خالل  

 لة فهر مسالمات ياتوقع تحصيلها بعد ملك التاريخعاما المسالمات المستحقة القبض خير المتداو 

وتشأأأأكل المسأأأأالمات المسأأأأتحقة القبض من الموارد خير المخصأأأأصأأأأة المبالَغ المتعهد بها فر السأأأأنة  
ل بعد حتإ نهاية فترة اإلبال ع وتتعلق المسالمات المستحقة القبض  الجارية والسنوات السابقة ولكنها لم تاحصا

ل فر السأأأأنوات القادمة فر دطار اتفاقات المانحين من الموارد المخصأأأأصأأأأة اسأأأأ  اسأأأأا  بمبالغ سأأأأتسأأأأتحق وتاحصأأأأ 
 المتعددة السنواتع

 

 تحليل تواريخ االستحقاق   

 يرد فيما يلر بيان لتواريخ استحقاق المسالمات المستحقة القبض حتإ تاريخ اإلبال : 

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 8201 ديسمبر كانون األول/ 31  2019 ديسمبر كانون األول/ 31 

 
المسأأأأأأأأأالمات خير 

 المخصصة
المسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمأأأأأات 

 المخصصة
لمسأأأأأأأأأالمات خير ا

 المخصصة
المسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمأأأأأات 

 المخصصة
     

 529 132 529 − وما قبلها 2015
2016 128 − 128 − 
2017 155 − 162 − 
2018 57 418 216 3 353 
2019 165 11 657 − − 

كاانون  31المساااااااااافماات المساااااااااتحقاة القبض في  
 882 3 638 604 12 505 األول/ديسمبر

المسأأأأأأأأأأأأأأأأالمأأأات المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأة القبض التر لم يكان تأأأاريخ  
 643 332 − 822 377 − كانون األول/ديسمبر 31استحقاقها قد حل  حتإ 

مخصأأصأأات المسأأالمات المسأأتحقة القبض المشأأكوك فر 
 (529) (350) (127 6) (329) دمكانية تحصيلها

 335 996 288 384 299 176 المجموا 
  

وترد فر الجدولين ال  وباء، علإ التوالر، تفاصأأيل المسأأالمات المسأأتحقة القبض من الموارد خير  
المخصأأأصأأأة والموارد المخصأأأصأأأة مصأأأنفة  حسأأأب الجهة المانحة )مع اسأأأتثناء مخصأأأصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات المسأأأالمات 

 دمكانية تحصيلها(عالمستحقة القبض المشكوك فر 
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 مخصصات المسالمات المستحقة القبض المشكوك فر دمكانية تحصيلها   

يرد فيما يلر ملخصت لحركة المخصأأأصأأأات المرصأأأودة للمسأأأالمات المسأأأتحقة القبض المشأأأكوك فر  
 دمكانية تحصيلها:

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 (085 1) (879) الثاني/ينايركانون  1المخصصات في    

 (11) (709 5) المسالمات المستحقة القبض التر يعتبر تحصيلها امرا  مشكوكا  فيه حاليا  
 97 132 المسالمات المستحقة القبض المشطوبة

المبالغ المسأترجعة من المسأالمات المسأتحقة القبض التر كان تحصأيلها يعتبر فر السأابق امرا  
 120 − وقيودلا العكسيةمشكوكا  فيه 

 (879) (456 6) كانون األول/ديسمبر 31المخصصات في  
  

 األصول األخرى ي إ 

 تتلل  األصول األخر  من الحسابات المستحقة القبض األخر  والمدفوعات المسبقةع 

 وشملت الحسابات المستحقة القبض األخر  فر تاريخ اإلبال  ما يلر: 
 

 الواليات المتحدة()بآال  دوالرات 

 
 كأأأأأأأانأأأون األول/ 31

 2019ديسمبر 
 كأأأأأأأأانأأأأأأأأون األول/ 31

 )ا(2018ديسمبر 
   الحسابات األخرى المستحقة القبض المتداولة   

 116 77 ارباا األسهم المستحقة
 227 5 551 6 الفوائد المستحقة

 388 495 السل  المقدمة دلإ الموظفين
 88 5 انشطة الشراءالمبالغ المستحقة القبض من 

 238 3 993 3 ضريبة القيمة المضافة/ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد
 354 5 887 5 األموال المستحق استردادلا من الشركاء المنفمين

 179 1 191 5 حسابات مستحقة القبض متنوعة
مخصأأأأأوما منه: مخصأأأأأصأأأأأات الحسأأأأأابات األخر  المسأأأأأتحقة القبض المشأأأأأكوك فر  

 (277 1) (311 1) دمكانية تحصيلها
 313 14 888 20 مجموا الحسابات األخرى المستحقة القبض المتداولة 

   الحسابات األخرى المستحقة القبض ةير المتداولة
 18 23 الحسابات المستحقة القبض الطويلة األجل

 18 23 مجموا الحسابات األخرى المستحقة القبض ةير المتداولة 
 331 14 911 20 مجموا الحسابات األخرى المستحقة القبض 
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 تبعا للتغييرات التر اادخلت علإ المالحظة فيما يتعلق بطريقة العرضع  2018ااعيد بيان المعلومات المقارنة لعام  )ا( 

  
، نق ح الصأأندوق عرضأأه لألصأأول األخر ، فلصأأبح يفصأأح بشأأكل منفصأأل فر لمو 2019وفر عام  

يما يلر موج  للتغييرات المالحظة عن مبالغ الحسأأأأأأابات المسأأأأأأتحقة القبض األخر  والمدفوعات المسأأأأأأبقةع وف
 التر اجريت:

اعيد تصأأأني  اسأأأتحقاقات منحة التعليم التر لم تاهلك بعد، المدفوعة مسأأأبقا للموظفين عن  )ا( 
 دلإ بند مستقل فر دطار المدفوعات المسبقةا   السل  المقدمة دلإ الموظفين”معاليهم المستحقين، من بند 

جر  اإلفصأأأأاا عن المبالغ المسأأأأتحق اسأأأأتردادلا من الشأأأأركاء المنفمين وضأأأأرائب القيمة  )ب( 
الحسأأأابات المتنوعة المسأأأتحقة ”المضأأأافة وضأأأرائب المبيعات القابلة لالسأأأترداد، وملك بشأأأكل منفصأأأل عن بند 

 قبلا ، ولو البند المي كانت تدرج فيه من القبض

قين المقيمين بشأأأأأأأكل  )ج(  جر  اإلفصأأأأأأأاا عن المسأأأأأأأالمات المدفوعة مسأأأأأأأبقا  فر نظام المنسأأأأأأأ 
 ، ولو البند المي كانت تدرج فيه من قبلا  المدفوعات المسبقة األخر ”منفصل عن بند 

نفت المبالغ المسأأأأأأأتحقة لمنظمات األمم المتحدة، كج ء من عملية تسأأأأأأأوية األرصأأأأأأأدة  )د(  صأأأأأأأا
 ع المدفوعات المسبقة األخر ”المشتركة بين الصناديق، ضمن بند 

 وشملت المدفوعات المسبقة حتإ تاريخ اإلبال  ما يلر: 
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018ألول/ديسمبر كانون ا 31 2019كانون األول/ديسمبر  31 
 229 1 198 1 تكالي  البرامج الم جلة   

 349 3 465 3 استحقاقات منحة التعليم خير المهلكة 
 607 4 607 4 المسالمات المدفوعة مسبقا فر نظام المنس قين المقيمين

 036 4 530 3 المدفوعات المسبقة األخر 
 221 13 800 12 المجموا 
  

 ملخصت لحركة مخصصات األصول األخر  المشكوك فر دمكانية تحصيلها:ويرد فيما يلر  
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 (100 1) (277 1) كانون الثاني/يناير 1المخصصات في    

 (230) (225) األصول األخر  التر يعتبر تحصيلها امرا  مشكوكا  فيه حاليا  
 − 54 المشطوبةاألصول األخر  

المبالغ المسأترجعة من األصأول األخر  التر كان تحصأيلها يعتبر فر السأابق امرا  مشأكوكا  فيه وقيودلا 
 53 137 العكسية

 (277 1) (311 1) كانون الثاني/يناير 1المخصصات في 
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 7المالحظة   

 ُسلف صندوق التشغيل  

المسأأأأددة حتإ تاريخ اإلبال  علإ النحو التالر، كانت السأأأأل  المقدمة من صأأأأندوق التشأأأأغيل وخير  
 ولر مو عةت حسب فئة الشركاء المنفمين:

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
 كأأأأأأأأأانأأأأأأأأأون األول/ 31

 2019ديسمبر 
 كأأأأأأأأانأأأأأأأأون األول/ 31

 2018ديسمبر 
 335 3 919 2 الحكومات   

 118 2 317 2 الم سسات الحكومية الدولية والمنظمات خير الحكومية
 169 2 537 1 منظمات األمم المتحدة

 (646) (493) مخصوما  منها: مخصصات السل  المشكوك فر دمكانية استردادلا 
 976 6 280 6 المجموا 
 

ويرد فيما يلر ملخصت لحركة المخصأأأأأصأأأأأات المرصأأأأأودة لسأأأأأل  صأأأأأندوق التشأأأأأغيل المشأأأأأكوك فر  
 دمكانية استردادلا:

 
 الواليات المتحدة()بآال  دوالرات 

 2019 2018 
 (928) (646) كانون الثاني/يناير 1المخصصات في    

 (106) (27) السل  التر يعتبر استردادلا امرا  مشكوكا  فيه حاليا  
 − 68 السل  المشطوبة

 388 112 وقيودلا العكسيةالمبالغ المسترجعة من السل  التر كان استردادلا يعتبر فر السابق امرا  مشكوكا  فيه 

 (646) (493) كانون األول/ديسمبر 31المخصصات في  
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 8المالحظة 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 :2018و  2019يرد فيما يلر موج  لحركة الممتلكات والمنشآت والمعدات )او األصول الثابتة( خالل عامر  
 

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

  رالمبان  األراضر 
 األثاث 

  والتجهي ات الثابتة

معدات تكنولوجيا  
المعلومات  
  المركبات   واالتصاالت

تحسينات األماكن  
  المستلجرة

اصول قيد التشييد 
وخير جال ة بعد 

 لمجموع ا ا لالستخدام
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
                 لتكلفةا                 

 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 كانون الثانر/يناير 1فر 
 537 10 672 7 156 2 253 1 125 1 497 162 4 063 3 635 2 366 2 433 493 26 − − − األصول المضافة

 (513 6) (978 5) − − (77) (588) (808 3) (952 2) (721 1) (986 1) (381) (418) (526) (34) − − األصول المتصر  فيها
 (38) (1) − − − − (36) (1) (2) − − − − − − − )اضمحالل القيمة(/القيد العكسر الضمحالل القيمة 

 19 (161) (879) (406 1) 626 (61) 163 239 93 85 16 (6) − 988 − − عمليات التسوية/دعادة التصني 
 451 80 983 81 156 2 003 2 292 8 140 8 623 32 972 32 826 19 291 20 864 4 933 4 463 12 417 13 227 227 كانون األول/ديسمبر 31في  

                 االستهالف المتراكم
 155 43 015 46 − − 768 4 463 5 516 20 556 21 121 12 821 12 095 3 231 3 655 2 944 2 − − كانون الثانر/يناير 1فر 

 944 6 698 6 − − 770 707 096 3 927 2 254 2 260 2 401 387 423 417 − − مصروفات االستهالك
 (084 4) (613 4) − − (75) (521) (056 2) (080 2) (554 1) (712 1) (265) (294) (134) (6) − − األصول المتصر  فيها

 − (18) − − − (37) − − − − − (18) − 37 − − عمليات التسوية/دعادة التصني 
 015 46 082 48 − − 463 5 612 5 556 21 403 22 821 12 369 13 231 3 306 3 944 2 392 3 − − كانون األول/ديسمبر 31في  
 صاااااااااااااافااي الااقاايااماااااة الااااادفااتاارياااااة فااي 

 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 كانون الثاني/يناير 1
 صاااااااااااااافااي الااقاايااماااااة الااااادفااتاارياااااة فااي 

 436 34 901 33 156 2 003 2 829 2 528 2 067 11 569 10 005 7 922 6 633 1 627 1 519 9 025 10 227 227 األول/ديسمبر كانون 31
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واألصأأأأأول قيد التشأأأأأييد وخير الجال ة بعد لالسأأأأأتخدام لر فر المقام األول اصأأأأأنا  من الممتلكات  
، كانت معظم األصأأأأأأأأأول 2019والمنشأأأأأأأأأآت والمعدات التر كانت قيد الوصأأأأأأأأأول فر تاريخ اإلبال ع وفر عام 

ت الخأدمأة، قيأد التشأأأأأأأأأأأأأأييأد ولم تكن جأال ة بعأد لالسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام قأد دخلأ  2018الثأابتأة التر كأانأت فر نهأايأة عأام 
 معروضة فر الفئات الخاصة بهاع ولر

ولصأأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأأكان مبنإ واحد للمكاتب يشأأأأأأأأغله وفقا لترتيب تلجير تمويلر تجاريع  
 مليون دوالرع 0,5ما قدرو  2019بلغ صافر قيمته الدفترية فر نهاية عام  وقد

االلت امات خير المسأأأأأأددة المرتبطة باألصأأأأأأول الثابتة ، بلغت 2019كانون األول/ديسأأأأأأمبر   31وفر  
مليون دوالر(ع  2,7:  2018مليون دوالر ) 0,4المشتراة لكر يستخدمها الصندوق والشركاء المنفمون ما قيمته  

، بلغت تكلفة بنود الممتلكات والمنشأأأأأآت والمعدات المسأأأأأتهَلكة بالكامل 2019كانون األول/ديسأأأأأمبر   31وفر 
 مليون دوالر(ع 24,3: 2018مليون دوالر ) 25,5 ال قيد االستخدام والتر كانت ال ت 

 
 9المالحظة   
 األصول ةير الملموسة  

 وارصدتها: 2018و  2019يرد فيما يلر موج ت لحركة األصول خير الملموسة خالل عامر  
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
البرامجيات المقتناة 
  بشكل منفصل 

البرامجيات  
  ستحدثة داخلياالم 

األصول خير 
 المجموع   الملموسة قيد التطوير 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
                 التكلفة         

 590 1 526 2 48 980 771 857 771 689 كانون الثانر/يناير 1فر 
 980 325 980 319 − − − 6 األصول المضافة

 (82) (53) − − − − (82) (53) فيهااألصول المتصر  
 − (575) − (575) − − − − الضمحالل القيمة )اضمحالل القيمة(/القيد العكسر
 38 − (48) − 86 − − − عمليات التسوية/دعادة التصني 

 526 2 223 2 980 724 857 857 689 642 كانون األول/ديسمبر 31في  
         اإلفالف المتراكم

 959 144 1 − − 257 489 702 655 كانون الثانر/يناير 1فر 
 265 203 − − 232 184 33 19 مصروفات اإللالك

 (80) (42) − − − − (80) (42) األصول المتصر  فيها
 144 1 305 1 − − 489 673 655 632 كانون األول/ديسمبر 31في  
 631 382 1 48 980 514 368 69 34 الثاني/ينايركانون  1صافي القيمة الدفترية في  
 382 1 918 980 724 368 184 34 10 كانون األول/ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في  
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وباإلضافة دلإ األصول خير الملموسة المعتر  بها، يستخدم صندوق األمم المتحدة للسكان اصوال  
اخر  خير ملموسأأة خاضأأعة لسأأيطرته، خير انها اصأأول لم تسأأتو  المعايير الال مة لالعترا  بها فر دطار 

وفق السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات من المعايير المحاسأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العام: األصأأأأأأأأأول خير الملموسأأأأأأأأأة، و   31المعيار 
المحاسأأبية للصأأندوقع وتشأأمل لمو البنود ما يلر: )ا( برنامج المعلومات والتحليالت المتعلقة باألعمال لتحليل 
البيأأانأأات المأأاليأأة والبرنأأامجيأأة والبيأأانأأات اإلداريأأة األخر  واإلبال  عنهأأاا )ب( برنأأامج المراسأأأأأأأأأأأأأأالت والتعأأاون 

لكترونر والتقويم وحي  تخ ين الملفات دضأأأأأأافة دلإ خاصأأأأأأيات يتلل  من تطبيقات متنوعة مثل البريد اإل المي
 اخر ا )ج( نظام ددارة الوثائقع

ل 2021-2018ويقوم الصأأندوق، تبعا لخطته االسأأتراتيجية للفترة    ، بتنفيم عدة مبادرات لتحقيق تحو 
لة وظيفيا وقائمة فر مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأاالت، بما فر ملك اختيار وتنفيم حلول جديدة ومتكام

دارة العالقات مع العمالءع وفر عام  ، انتهإ 2019علإ الحوسأأأبة السأأأحابية لتخطيط الموارد فر الم سأأأسأأأة وات
الصأأأأندوق من عملية اختيار لمو الحلول، وحصأأأأل علإ حقوق الوصأأأأول دلإ مجموعة من خدمات الحوسأأأأبة 

صأأأأيانة، وتحديث للتطبيقات وما دلإ   السأأأأحابية واسأأأأتخدامها )خصأأأأائص وظيفية متعلقة بالتطبيقات، وخدمات
ملك(، ولر حقوق ال ينطبق عليها تعري  األصأأأأأأأأأأأأول خير الملموسأأأأأأأأأأأأة التر يتم اقتنا لا بشأأأأأأأأأأأأكل منفصأأأأأأأأأأأأل 

 تستوفر معايير االعترا  بهاع وال

مليون دوالر فر قيمة احد  0,6، اعتر  الصأأأأأأأأأأأأأندوق بحدوث اضأأأأأأأأأأأأأمحالل مقدارو 2019وفر عام  
التطوير المي تجاو ت قيمته الدفترية قيمَة الخدمة القابلة لالسأترداد لهع ويتواصأل األصأول خير الملموسأة قيد 

العمل من اجل اسأتعادة دمكانات الخدمة لهما األصألا وفر حالة نجاا لمو الجهود، فسأيمكن   2020فر عام 
 ععكس ج ء من خسارة اضمحالل القيمة او كلها تبعا  للنتائج التر يسفر عنها تقييم جديد لألصل

ماليين دوالر،  3,1، تكبد صأأأأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأأأأكان نفقات بحث وتطوير بلغت قيمتها 2019وفر عام  
انها لم تسأأأأأأأأأأتو  معايير االعترا  باألصأأأأأأأأأأول خير الملموسأأأأأأأأأأة ولملك قاي دت كمصأأأأأأأأأأروفات خالل العام  خير
، لم يكن علإ صأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأكان اي 2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر   31مليون دوالر(ع وفر  0,3: 2018)
 ت امات تتعلق بعمليات شراء اصول خير ملموسةعال

وبلغت تكلفة األصأأأأأأأأول خير الملموسأأأأأأأأة المهَلكة بالكامل التر كانت ال ت ال قيد االسأأأأأأأأتخدام بحلول  
مليون دوالر(، ويمثل لما المبلغ اسأأأأأأاسأأأأأأا  تكلفة  0,58:  2018مليون دوالر ) 0,62ما قدرو    2019نهاية عام 

 مليون دوالرع 0,50كتبية اإلنتاجية التر بلغت تكلفة شرائها ترخيص مجموعة من التطبيقات الم
 

 10المالحظة   
 الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات  

 شملت الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات فر تاريخ اإلبال  ما يلر: 
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018األول/ديسمبر كانون  31 2019كانون األول/ديسمبر  31 
 683 15 361 20 الحسابات المستحقة الدفع   

 242 23 217 26 الخصوم المستحقة
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 2018األول/ديسمبر كانون  31 2019كانون األول/ديسمبر  31 
 539 22 729 32 السل  المتعلقة بلنشطة الشراء   

 160 7 363 6 األرصدة المشتركة بين الصناديق المستحقة الدفع لمنظمات األمم المتحدة
 132 26 689 30 البرامج المشتركةاألرصدة المحتفظ بها لحساب 

 665 12 291 16 المبالغ المردودة المستحقة للشركاء المنفمين والمبالغ المستحقة الدفع بالنيابة عنهم
 517 6 474 9 المستردات المستحقة للجهات المانحة

 938 113 124 142 المجموا 
  

واألرصأأأأدة المحتفظ بها لحسأأأأاب البرامج المشأأأأتركة لر المسأأأأالمات التر يتلقالا صأأأأندوق السأأأأكان  
ويديرلا بصأأأأأأأأفته الوكيل اإلداري ألخراض اإلنفاق علإ انشأأأأأأأأطة برنامجية تانفام بالتعاون مع منظمات منظومة 

 األمم المتحدة األخر  وتو اع علإ اساس برنامج عمل متفق عليهع
 

 11المالحظة   
 الخصوم المتصلة بعقود التأجير التمويلي  

، كان لد  صأأأأأأندوق السأأأأأأكان عقد تلجير تمويلر واحد يتعلق 2019كانون األول/ديسأأأأأأمبر   31فر  
، لم يسأأأأأأأدد صأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان اي 2019بمبنإ للمكاتب فر دحد  البلدان المسأأأأأأأتفيدة من البرامجع وفر عام 

 وجب االتفاق قد استاوف َيت فر السنوات السابقةعمدفوعات إليجار لما المكان، حيث دن الت اماته بم
 

 12المالحظة   
 استحقاقات الموظفين  

 ترد فيما يلر الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين فر تاريخ اإلبال ع 
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018كانون األول/ديسمبر  31 2019كانون األول/ديسمبر  31 

     المتداولةالخصوم 

     استحقاقات الموظفين القصيرة األجل
 387 23 284 25 اإلجا ات السنوية المتراكمة 
 757 2 731 2 دجا ات  يارة الوطن المتراكمة 

   استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفين األخرى الطويلة األجل
 494 575 )ا()للموظفين خير العاملين(استحقاقات اإلعادة دلإ الوطن  
 716 2 737 3 استحقاقات اإلعادة دلإ الوطن )للموظفين العاملين( 
 955 5 588 3 التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة 
 21 21 تعويضات العاملين 
 330 35 936 35 مجموا الخصوم المتداولة  
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 2018كانون األول/ديسمبر  31 2019كانون األول/ديسمبر  31 

   الخصوم ةير المتداولة 

   انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفين األخرى الطويلة األجلاستحقاقات ما بعد 
 666 24 023 30 استحقاقات اإلعادة دلإ الوطن )للموظفين العاملين( 
 843 326 855 303 التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة 
 422 478 تعويضات العاملين 
 931 351 356 334 مجموا الخصوم ةير المتداولة 
 261 387 292 370 الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفينمجموا  
 

 الموظفون خير العاملين لم الموظفون المين كانت خدمتهم فر صندوق السكان قد انتهت فر تاريخ اإلبال ع  )ا( 
  

 استحقاقات الموظفين القصيرة األجل  

لموظفيه تشأمل اإلجا ات السأنوية اسأتحقاقات الموظفين القصأيرة األجل التر يقدمها صأندوق السأكان   
جا ة  يارة الوطن، وفقا للنظامين األساسر واإلداري لموظفر األمم المتحدةع  وات

 
 اإلجازات السنوية المتراكمة   

يمثل لما االلت ام عدد ايام اإلجا ة السأأأأأأأأأأأأأنوية المسأأأأأأأأأأأأأتحقة للموظفين فر تاريخ اإلبال ، واقصأأأأأأأأأأأأأالا  
ا ة تعويضية فر الفترات المقبلةع وياستَحق لما االلت ام مع اداء الخدمة يوما، التر يمكن استخدامها كسج 82,5

 استنادا دلإ معدالت المرتب اليومر الفعلر، بدون خصمع 
 

 إجازات زيارة الوطن المتراكمة   

وماعأاليهم  يمثأل لأما االلت ام المبلغ المتراكم حتإ تأاريخ اإلبال  للتكأالي  المتوقعأة لسأأأأأأأأأأأأأأفر الموظفين  
م وال يمكن   الم للين فر دجأا تهم المقبلأة ل يأارة الوطنع وياسأأأأأأأأأأأأأأتَحق لأما االلت ام مع اداء الخأدمأة، وال ياخصأأأأأأأأأأأأأأَ

 تعويضه عند انتهاء الخدمةع
 

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفين األخرى الطويلة األجل   

ألمم المتحدة، تاقدام لموظفر صأأأأأأندوق السأأأأأأكان تمشأأأأأأيا مع النظامين األسأأأأأأاسأأأأأأر واإلداري لموظفر ا 
 استحقاقات اإلعادة دلإ الوطن، والتلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة، وتعويضات العاملينع

 
 استحقاقات اإلعادة إلى الوطن  

يمكن للموظفين الدوليين المين يسأأأأأأأأأتوفون شأأأأأأأأأروط اللية معينة، بما فيها اإلقامة خارج البلدان التر  
يتهأا وقت انتهأاء الخأدمة، ان يحصأأأأأأأأأأأأأألوا علإ م َنح لإلعادة دلإ الوطن تاقأدار وفقأا لمأدة الخأدمة يحملون جنسأأأأأأأأأأأأأأ 

 ومصروفات السفر ونقل األمتعة الشخصيةع 



A/75/5/Add.8 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
 )تابع( البيانات المالية مالحظات على 

 

111/161 20-07791 

 

وتاصأأأأأأأأأأأأأنا  لمو االسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات باعتبارلا خطط اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات محدادةع وياعتَر  بهما االلت ام لجميع  
ر األلليأأأة، ابتأأأداء من تأأأاريخ التعيين، حتإ ولو كأأأانأأأت الموظفين الأأأمين يسأأأأأأأأأأأأأأتوفون الحأأأد األدنإ من معأأأايي 

 االستحقاقات خير مكتسبة بعداع 

وينشأأأأل الت ام مسأأأأتقل بقيمة المبالغ الفعلية المسأأأأتحقة الدفع للموظفين خير العاملين المنتهية خدمتهم  
 بالفعل فر صندوق السكان المين لم يطالبوا باستحقاقاتهم فر تاريخ اإلبال ع  

 
 الصحي بعد انتهاء الخدمة  التأمين  

يحق للموظفين وماعاليهم الم للين ان يختاروا المشأأأأأأأأأأأاركة فر خطة للتلمين الصأأأأأأأأأأأحر مدعومة من  
صأندوق السأكان عند نهاية الخدمة، شأريطة ان يكونوا مسأتوفين لشأروط معينة لألللية، بما فر ملك االشأتراك 

صأأأحر القائمة علإ االشأأأتراكات بالنسأأأبة للموظفين سأأأنوات فر دحد  خطط األمم المتحدة للتلمين ال 10لمدة 
 سنوات بالنسبة للمستقَدمين قبل ملك التاريخع 5، ولمدة 2007تمو /يوليه  1المستقَدمين بعد 

وياشأار دلإ لما االسأتحقاق باسأم التلمين الصأحر بعد انتهاء الخدمة، وياقدام اسأاسأا من خالل خطط  
لتلمين الصأأحر فر جميع انحاء العالم، وخطة التلمين الطبر للموظفين التلمين فر الواليات المتحدة، وخطط ا

 المعيانين محليا فر مراك  عمل معينة خارج المقارع

وتدير األمم المتحدة خطط التلمين الصأأأحر فر الواليات المتحدة وفر جميع انحاء العالم الماعداة فر  
قع المقأار والموظفين الأدوليين السأأأأأأأأأأأأأأابقين )ومعأاليهم المقأام األول لتوفير التغطيأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة للمقيمين فر موا

الم للين(ع ويأدير البرنأامج اإلنمأائر خطأة التألمين الطبر المصأأأأأأأأأأأأأأممأة للموظفين السأأأأأأأأأأأأأأأابقين المعيانين محليأا 
 )ومعاليهم الم للين( المقيمين خارج مواقع المقارع

قاقات محدادةع وياعتَر  بهما وتاصأنا  خطة التلمين الصأحر بعد انتهاء الخدمة باعتبارلا خطة اسأتح 
االلت ام لجميع الموظفين الأأمين يسأأأأأأأأأأأأأأتوفون الحأأد األدنإ من معأأايير األلليأأة، ابتأأداء من تأأاريخ التعيين، حتإ 

 كانت االستحقاقات خير مكتسبة بعداع ولو
 

 تعويوات العاملين  

دوق السأأأأأأأأأأأأأأكأأان وفقأأا للتأأمييأأل دال من النظأأام اإلداري لموظفر األمم المتحأأدة، يحق لموظفر صأأأأأأأأأأأأأأنأأ  
الحصأأأأأأأأأأأأأأول علإ تعويض فر حأأأأأاالت الوفأأأأأاة او العج  او اإلصأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأة او المرض النأأأأأاجمأأأأأة عن اداء 

 الرسميةع الواجبات

والمي    اسأأأأأأتحقاقات الموظفين األخر  الطويلة األجل”ولما االسأأأأأأتحقاق المي ياصأأأأأأنا  ضأأأأأأمن فئة   
ال عنأد وقوع األحأداث التر ت دي دلإ ياعأامأل معأاملأة خطط االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات المحأدادة، ال ياعتَر  بأه كأالت ام د

 التعويضاتع دفع
 

 قياس استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفين األخرى الطويلة األجل  

يقوم خبراء اكتواريون مسأأأأأأأأأأأتقلون بقياس صأأأأأأأأأأأافر االلت امات المحدادة االسأأأأأأأأأأأتحقاقات لما بعد انتهاء   
 يلة األجل باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقد رةعالخدمة واستحقاقات الموظفين األخر  الطو 
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ب االلت امات بخصأأم التدفقات النقدية المسأأتقبلية الال مة لتسأأوية لمو االلت امات، اسأأتنادا دلإ   وتاحسأأَ
بيانات تعداد الموظفين المين يسأأتوفون الحد األدنإ من معايير األللية، باسأأتخدام افتراضأأات مالية وديمغرافية 

معيانة، بما فر ملك معدالت الخصأأأأأأأم واتجالات تكالي  الرعاية الصأأأأأأأحية، وال يادات السأأأأأأأنوية فر   وسأأأأأأألوكية
المرتبأات، وال يادات فر تكأالي  السأأأأأأأأأأأأأأفر، وبدالت خالء المعيشأأأأأأأأأأأأأأة، ومدفوعات المتقأاعدين، وتوقعأات الوفاة 

 د التقاعدع واالنسحاب من الخطة والتقاعد، وافتراضات االشتراك فر الخطة، واحتمال ال واج عن 

وياجري صأأأأندوق السأأأأكان عادة تقييما اكتواريا كامال مرة كل سأأأأنتينع وفر السأأأأنة التر ال ياجر  فيها  
تقييم كأامأل، تاحأداد مبأالغ االلت امأات من خالل ترحيأل بيأانأات التعأداد للسأأأأأأأأأأأأأأنأة السأأأأأأأأأأأأأأابقأة، بمأا فر ملأك مراجعة 

 االفتراضات الرئيسية وتحديثهاع

الموارد التر يخصصها صندوق السكان لتمويل الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين وال تستوفر  
)انظر الفرع المتعلق بالتمويل الوارد ادناو لالطالع علإ م يد من التفاصأأأيل( صأأأفَة اصأأألي من اصأأأول الخطة 

لمو األموال  من المعايير المحاسأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العام: اسأأأأأأأأأتحقاقات الموظفين، ألن  39بموجب المعيار 
خير محتَفظ بها فر صأندوق اسأتئمانر منفصأل قانونا  عن صأندوق السأكان ومنشأل لدفع اسأتحقاقات الموظفين 
او تمويلها فحسأأأأأبع ولملك فسن الخصأأأأأوم المتعلقة باسأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واسأأأأأتحقاقات الموظفين 

 محدادة االستحقاقات مات الصلةعاألخر  الطويلة األجل تعادل القيمة الحالية لاللت امات ال
 

 2019التقييم االكتواري لعام   

 موج  االفتراضات الرئيسية  
دِّدت الخصأأأأوم المتعلقة باسأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة 2019كانون األول/ديسأأأأمبر   31فر   ، حا

واريع ويرد فيما يلر واسأأأأأأأأأأتحقاقات الموظفين األخر  الطويلة األجل علإ اسأأأأأأأأأأاس النتائج الكاملة للتقييم االكت 
 موج  لالفتراضات الرئيسية المستخَدمة ألخراض التقدير:

 
 )النسبة المئوية(

 
التلمين الصحر بعد  

  انتهاء الخدمة 
 استحقاقات اإلعادة دلإ الوطن 

 تعويضات العاملين  )للموظفين العاملين(

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 4,44 3,22 4,15 3,02 4,62 3,61 الوحيدمعدل الخصم المكافا        

   9,27-3,47 9,27-3,47   ال يادة السنوية فر المرتبات
   2,20 2,20   ال يادة فر تكالي  السفر

 2,20 2,20         بدل خالء المعيشة
  

د دت معدالت الخصأأأم المسأأأتخدمة باالسأأأتناد دلإ عائدات سأأأوق سأأأندات الشأأأركات العالية الجودة   وحا
التر تقارب رجال اسأأأأأتحقاقها تواريخ اسأأأأأتحقاق المدفوعات المسأأأأأتقبليةع وتتسأأأأأق االفتراضأأأأأات المتعلقة بال يادة  

ق المشأأأأترك للمعاشأأأأات السأأأأنوية فر المرتبات وبدل خالء المعيشأأأأة مع االفتراضأأأأات المعمول بها فر الصأأأأندو 
التقاعدية لموظفر األمم المتحدة عند دجراء التقييم االكتواري السأأأأأأأأأأتحقاقات التقاعدع وكانت ال يادات المتوقعة 
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فر تكالي  السأأأأفر قائمة علإ افتراض التضأأأأخم فر الواليات المتحدة فر األجل الطويلع وجر  تحديث جميع 
 ع 2019واري لعام لمو االفتراضات ألخراض دراسة التقييم االكت 

واسأأأأأأأأأتاخد مت معدالت اتجالات تكالي  الرعاية الصأأأأأأأأأحية التالية لقياس االلت امات المتعلقة بالتلمين  
 الصحر بعد انتهاء الخدمة:

 

 2019  2018 

 الخطة
 النسأأأأأأأأأأأأأأبأة األو ليأة
 )النسبة المئوية(

 النسأأأأأأأأأأأأبة النهائية
 )النسبة المئوية(

االنأأأأخأأأأفأأأأأأأاض 
 )بالسنوات(

 األو ليأةالنسأأأأأأأأأأأأأأبأة 
 )النسبة المئوية(

النسأأأأأأأأأأأأبة النهائية 
 )النسبة المئوية(

االنأأأأخأأأأفأأأأأأأاض 
 )بالسنوات(

خطط الرعأايأة الطبيأأة فر الواليأات المتحأأدة، بخال         
 14 3,85 5,57 13 3,85 5,44 ”ميديكير  

خطط الرعأأأأأأأايأأأأأأأة الطبيأأأأأأأة فر الواليأأأأأأأات المتحأأأأأأأدة، 
 14 3,85 5,38 13 3,85 5,26 ”ميديكير  

 14 3,85 4,73 13 3,85 4,66 تلمين عالج األسنان فر الواليات المتحدةخطة 
 9 3,05 3,89 8 2,85 3,76 سويسرا -خير الواليات المتحدة 
 4 3,65 3,91 3 3,65 3,83 منطقة اليورو -خير الواليات المتحدة 

  
جر  تحديث تكالي  المطالبات الطبية للفرد الواحد علإ اسأاس المطالبات الفعلية وتجربة االشأتراك  

التر قدمها مديرو األطرا  الثالثة ألخراض دراسأأأأأأأأة التقييم    2018-2016فر خطط التلمين الصأأأأأأأأحر للفترة 
 ع2019االكتواري لعام 

مت المدفوعات المقدارة للمشأأأأأاركين فر الخطط من اج  ل تغطية تكالي  التلمين الصأأأأأحر بعد وخاصأأأأأ 
انتهاء الخدمة من مبلغ صأأأأأأأأأافر االلت ام عن طريق تطبيق نسأأأأأأأأأب تقاسأأأأأأأأأم التكالي  التالية التر وافقت عليها  

 الجمعية العامة:

 
 )النسبة المئوية(

 حسب المنظمة حسب المتقاعدين الخطة
 67,00 33,00 الخطط فر الواليات المتحدة   

 50,00 50,00 الصحر فر جميع انحاء العالمخطط التلمين 
 75,00 25,00 خطة التلمين الطبر للموظفين المعيانين محليا

  
وكانت توقعات الوفاة واالنسحاب من الخطة والتقاعد المستخَدمة لقياس االلت امات المتعلقة بالتلمين  

الصأأحر بعد انتهاء الخدمة متسأأقة مع تلك التر يسأأتخدمها الصأأندوق المشأأترك للمعاشأأات التقاعدية لموظفر 
دات توقعات الوفاة المسأأأتخَدمة لحسأأأاب األمم المتحدة عند دجراء التقييم االكتواري السأأأتحقاقات التقاعدع واسأأأتام  

 تعويضات العاملين من جداول الوفيات التر تضعها منظمة الصحة العالميةع

وقادِّر افتراض االشتراك فر الخطة واحتمال ال واج عند التقاعد والفرق العمري بين ال وجين، استنادا  
 دلإ االتجالات السابقةع
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 2019االكتواري لعام نتائج التقييم   
يرد فيما يلر موج  لحسأأاب االلت امات المترتبة علإ اسأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واسأأتحقاقات  

 :2019الموظفين األخر  الطويلة األجل خالل عام 

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
التلمين الصأأحر بعد انتهاء 

 الخدمة )الصافر(
اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأاقأأأات اإلعأأأادة دلإ 
 الوطن )للموظفين العاملين(

تعويضأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
 2018 2019 العاملين

 818 389 623 360 443 382 27 798 332 2018كانون األول/ديسمبر  31في       
 479 16 250 15 38 699 1 513 13 تكلفة الخدمة الحالية

 937 14 403 16 2 101 1 300 15 صافر الفائدة
 (209 5) (012 5) (21) (706 1) (285 3) االستحقاقات المدفوعة

      )المكاسب(/الخسائر االكتوارية الناشئة عن:
 (085 52) (391 33) 66 712 2 (169 36) التغيرات فر االفتراضات المالية 
 (13) (277) 3 (117) (163) التغيرات فر االفتراضات الديمغرافية 
 (304 3) (894 11) (32) 689 2 (551 14) التسويات القائمة علإ التجربة 
 623 360 702 341 499 760 33 443 307 2019كانون األول/ديسمبر  31في  
  

وتمثل تكلفة الخدمة الحالية للتلمين الصأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة واسأأأأأأأأأأتحقاقات اإلعادة دلإ الوطن  
وتعكس تكلفة الخدمة الحالية لتعويضات ال يادَة فر االلت امات الناتجة عن خدمة الموظفين فر الفترة الحاليةع  

 العاملين دضافَة االلت امات السنوية الحالية المتعلقة بالحوادث والتغيرات فر خطة التعويضاتع

ويمثل صأأأأافر الفائدة ال يادَة فر االلت امات الناجمة عن اقتراب موعد تسأأأأوية اسأأأأتحقاقات مسأأأأتقبلية  
ب عن طريق ضأأأأأرب صأأأأأافر ال ت امات االسأأأأأتحقاقات المحدادة فر معدل الخصأأأأأم علإ للموظفينع ولر تاحسأأأأأَ

النحو الأمي جر  تحأديأدلمأا بأه فر بأدايأة فترة اإلبال ، مع مراعأاة اي تغيرات نأاجمأة عن دفع االشأأأأأأأأأأأأأأتراكأات 
 واالستحقاقاتع وياعتَر  بكل من تكلفة الخدمة الحالية وصافر الفائدة فر الفائض او العج  للسنةع

وعة حصأأأَة رب العمل فر اقسأأأاط التلمين الصأأأحر واسأأأتحقاقات  اإلعادة وتعكس االسأأأتحقاقات المدف 
ل علإ انها  دلإ الوطن واسأأأأأأأأتحقاقات تعويض العمال التر يدفعها صأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان خالل السأأأأأأأأنةع وتاسأأأأأأأأجا
تخفيضأأأات فر االلت اماتع وتاصأأأنا  الفروق بين االسأأأتحقاقات الفعلية واالسأأأتحقاقات المقدارة اكتواريا المدفوعة 

عتبارلا دعادة قياس لصأأأأأأافر الت امات االسأأأأأأتحقاقات المحدادة الناشأأأأأأئة عن التسأأأأأأويات القائمة علإ التجربة، با
 وياعتَر  بها فر صافر األصولع

واسأأأأتنادا دلإ التقديرات االكتوارية، سأأأأتبلغ االسأأأأتحقاقات التر سأأأأيدفعها صأأأأندوق السأأأأكان خالل فترة  
ماليين دوالر السأأأأأأأأأأأأتحقاقات  3,9الصأأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، و   ماليين دوالر للتلمين 3,7اإلبال  المقبلة 

 مليون دوالر الستحقاقات تعويضات العاملينع 0,02اإلعادة دلإ الوطن، و 

وتمثل المكاسأب والخسأائر االكتوارية التغيرات الطارئة علإ القيمة الحالية لمبالغ االلت امات المتعلقة  
يجة التسأأأأأويات القائمة علإ التجربة )الفروق بين االفتراضأأأأأات االكتوارية باالسأأأأأتحقاقات المحدادة التر تنشأأأأأل نت 

 السابقة وما حدث بالفعل( والتغيرات فر االفتراضات المالية والديمغرافيةع
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وياعتَر  بالمكاسأأأأأأأب والخسأأأأأأأائر االكتوارية المتعلقة باسأأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة فر صأأأأأأأافر  
جلت مكا2019األصأأأأولع وفر عام  سأأأأب اكتوارية تاع   فر المقام األول دلإ اسأأأأتخدام التكالي  الماحداثة ، سأأأأا

للمطالبات الطبية الفردية التر كانت اقل بكثير مما كان متوقعا من قبل، ويقابل ملك ج ئيا خسأارة ناجمة عن 
انخفأأاض معأأدالت الخصأأأأأأأأأأأأأأم المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدمأأةع ويرد فيمأأا يلر موج  للتغيرات فر المكأأاسأأأأأأأأأأأأأأأب والخسأأأأأأأأأأأأأأأائر 

 المتراكمة: االكتوارية

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
التألمين الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء 

 الخدمة )الصافر(
دلإ الوطن  اسأأأأأأأأتحقاقات اإلعادة
 المجموع )للموظفين العاملين(

 494 92 211 10 283 82 2018كانون األول/ديسمبر  31فر     
 (599 45) 284 5 (883 50) الفترة الحالية

 895 46 495 15 400 31 2019كانون األول/ديسمبر  31في  
  

وياعتَر  بالمكاسأأب والخسأأائر االكتوارية المتعلقة بتعويضأأات العاملين فر الفائض او العج  للسأأنةع  
 اساسا عن انخفاض معدل الخصم المستخدمع  2019المسجلة فر عام  وقد نشلت الخسارة االكتوارية

ويرد فيمأا يلر موج ت للقيمأة الحأاليأة لاللت امأات المتعلقأة بأالتألمين الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمأة علإ  
نحو ما كانت فر تاريخ اإلبال ، ولر معروضأأةت بقيمتها اإلجمالية شأأاملة المدفوعات التر سأأددلا المشأأاركون 

 ة وبقيمتها الصافية بعد خصم تلك المدفوعاتعفر الخط
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018كانون األول/ديسمبر  31 2019كانون األول/ديسمبر  31 
 162 523 901 472 دجمالر االلت امات   

 (364 190) (458 165) يقابلها المدفوعات المسدادة من المشاركين فر الخطة
 798 332 443 307 االلتزاماتصافي  
  

ح لمدة االلت امات المتعلقة باالسأتحقاقات 2019كانون األول/ديسأمبر   31وفر   ، بلغ المتوسأط المرجا
سأأنوات السأأتحقاقات اإلعادة دلإ الوطن،  8سأأنة للتلمين الصأأحر بعد انتهاء الخدمة، و    23المحدادة ما مدته 

 سنة علإ التوالر(ع 17 سنوات، و 9سنة، و  21: 2018عام سنة لتعويضات العاملين )فر  16و 
 

 تحليل الحساسية  
يتلث ر تقييم االلت امات المتعلقة باسأأأأأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واسأأأأأأأأأأتحقاقات الموظفين األخر   

ةع الطويلة األجل بالتغيرات فر االفتراضأأات الرئيسأأية مثل معدالت الخصأأم واتجالات تكالي  الرعاية الصأأحي 
ويبين الجدول ادناو ما قد يترتب علإ تغي ر معدل الخصأأأأأأأم المكافا الوحيد او معدل اتجالات تكالي  الرعاية 

فر المائة من اثر فر صأافر مبالغ االلت امات المتعلقة باالسأتحقاقات المحدادة ومجموع  0,50الصأحية بنسأبة 
 راضات األخر  علإ حالها(عالتكلفة السنوية للخدمة وصافر الفائدة )مع بقاء جميع االفت 
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 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

   التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة  

 
االلت ام فر نهأأأأايأأأأة 

 السنة
مجموع تكأأالي  الخأأدمأة 

 وصافر الفوائد
االلت ام المتعلق باستحقاقات اإلعادة 

 دلإ الوطن )للموظفين العاملين(
االلأأأأتأأأأأ ام الأأأأمأأأأأتأأأأعأأأألأأأأق 

 العاملينبتعويضات 
     معدل الخصم المكافا الوحيد     

 (26) (181 1)  (733 31) فر المائة 0,50 يادة بنسبة  
 39 265 1  879 36 فر المائة 0,50نقصان بنسبة  

     معدل اتجالات تكالي  الرعاية الصحية
   627 3 601 35 فر المائة 0,50 يادة بنسبة  
   (089 3) (994 30) المائةفر  0,50نقصان بنسبة  

     معدل بدل خالء المعيشة
 23    فر المائة 0,50 يادة بنسبة  
 (23)    فر المائة 0,50نقصان بنسبة  
 

 تمويل االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين   

مليون دوالر  49,1مبلغا قدرو    2019بلغ تمويل االلت امات المتعلقة باسأأأأتحقاقات الموظفين فر عام  
 مليون دوالر(، علإ النحو المفصل ادناو: 13,5: 2018)فر عام 

مليون دوالر والناشأأأأأأئة عن حافظة االسأأأأأأتثمار   39,5صأأأأأأافر األرباا االسأأأأأأتثمارية البالغة  )ا( 
ماليين دوالر(ع ويرد فر  10,0: خسأأأأأأأأأارة قدرلا 2018الخاصأأأأأأأأأة بالتلمين الصأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة )عام 

 م يد من التفاصيل عن لمو االستثماراتا  25و  4ين المالحظت 

خصم  الخصومات المقتطعة من المرتبات لتمويل التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة )بعد )ب( 
جأا ة  يأارة الوطن، ومقأدارلأا  األقسأأأأأأأأأأأأأأاط المأدفوعأة( واسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات اإلعأادة دلإ الوطن واإلجأا ات السأأأأأأأأأأأأأأنويأة وات

 يين دوالر(عمال 8,5: 2018ماليين دوالر ) 9,6

ل من االلت امات المترتبة علإ التلمين  2019كانون األول/ديسمبر   31وفر   ، كان الج ء خير المموا
مليون  130,4: 2018مليون دوالر ) 64,3الصأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة واسأأأأأتحقاقات الموظفين األخر  قدرو  

 دوالر(، علإ النحو المفصل ادناوع
 

 الواليات المتحدة()بآال  دوالرات 

 االلت امات خير الممولة االلت امات الممولة االلت امات المستحقة االلت امات المتعلقة باستحقاقات الموظفين
 889 42 554 264 443 307 التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة    

 909 20 426 13 335 34 استحقاقات اإلعادة دلإ الوطن
 − 284 25 284 25 اإلجا ة السنوية 
 − 731 2 731 2 دجا ة  يارة الوطن
 538 (39) 499 تعويضات العاملين

 336 64 956 305 292 370 المجموا 
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لة   عويتضمن الجدول ادناو موج ا للتغيرات التر طرات علإ االلت امات خير المموا
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

ال يادة/)النقصان(  2018األول/ديسمبر كانون   31 
 فر االلت امات 

صافر ال يادة/)النقصان( 
 فر التمويل 

 2019كانون األول/ديسمبر   31
 االلت امات خير الممولة  االلت امات خير الممولة  
 889 42 485 42 (355 25) 729 110 التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة      

 909 20 754 4 459 6 204 19 الوطناستحقاقات اإلعادة دلإ 
 − 897 1 897 1 − اإلجا ة السنوية 
 − (26) (26) − دجا ة  يارة الوطن
 538 (20) 56 462 تعويضات العاملين

 336 64 090 49 (969 16) 395 130 المجموا 
  

 استحقاقات المعاشات التقاعدية  

المنظمات األعضأأأأاء المشأأأأار كة فر الصأأأأندوق المشأأأأترك صأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأكان لو دحد    
للمعاشأأأأأأات التقاعدية لموظفر األمم المتحدة، المي انشأأأأأألته الجمعية العامة لتوفير اسأأأأأأتحقاقات التقاعد والوفاة 
والعج  وما يرتبط بملك من اسأأأأأأأأتحقاقات اخر  للموظفينع وصأأأأأأأأندوق المعاشأأأأأأأأات التقاعدية لو خطة محدادة 

لة )ب( من النظام األسأأأأأأأاسأأأأأأأر  3يشأأأأأأأارك فيها ارباب عمل متعددونع وكما يرد فر المادة  االسأأأأأأأتحقاقات ممو 
للصأندوق، يافتح باب العضأوية فر صأندوق المعاشأات التقاعدية امام الوكاالت المتخصأصأة وسأائر المنظمات 

من شأأأأأأأروط  الدولية او المنظمات الحكومية الدولية التر تشأأأأأأأارك فر النظام الموحد للمرتبات والبدالت وخيرلا
 الخدمة فر األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةع

وتعرِّض لمو الخطة صأأأأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأأأأكان لمخاطر اكتوارية ترتبط بموظفر المنظمات  
األخر  المشأاركة فر الصأندوق، الحاليين والسأابقين، مما ي دي دلإ عدم وجود اسأاس ثابت وموثوق به يمكن 

واصأأول الخطة والتكالي  لكل منظمة من المنظماتع وال يمكن لصأأندوق السأأكان اعتمادو لتخصأأيص االلت ام 
والمشأأأأأاركين ا خرين فر صأأأأأندوق المعاشأأأأأات التقاعدية ان يحددوا حصأأأأأتهم فر الت ام االسأأأأأتحقاقات المحددة 
ل واصأأول الخطة والتكالي  المرتبطة بالخطة بدرجة كافية من الموثوقية لألخراض المحاسأأبيةع ومن ثم، يتعام
 39صأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأكان مع لمو الخطة علإ انها خطة اشأأأأتراكات محددة وفقا  لمتطلبات المعيار 

من المعايير المحاسأبية الدولية للقطاع العام: اسأتحقاقات الموظفينع وياعتر  باشأتراكات الصأندوق فر الخطة 
 عخالل الفترة المالية بوصفها مصروفات وترد فر بيان األداء المالر

وينص النظام األسأأأاسأأأر للصأأأندوق المشأأأترك للمعاشأأأات التقاعدية علإ ان ياجري مجلس الصأأأندوق  
المشأأأأأأأأأترك تقييما  اكتواريا  لصأأأأأأأأأندوق المعاشأأأأأأأأأات التقاعدية مرة كل ثالث سأأأأأأأأأنوات علإ األقل يقوم به الخبير 

ء تقييم اكتواري مرة االكتواري االسأأأتشأأأاريع وتتمثل الممارسأأأة التر يتبعها مجلس الصأأأندوق المشأأأترك فر دجرا
كل سأأأأنتين باسأأأأتخدام طريقة حاصأأأأل المجموعة المفتوحةع والغرض الرئيسأأأأر من التقييم االكتواري لو معرفة 

 دما كانت اصول الصندوق الحالية واصوله المستقبلية المقد رة كافية  للوفاء بالت اماتهع ما

الصأأندوق المشأأترك للمعاشأأات التقاعدية ويتمثل االلت ام المالر لصأأندوق األمم المتحدة للسأأكان تجاو  
فر المائة للمشأأأأأأأأأأأأتركين  7,9فر اشأأأأأأأأأأأأتراكه المقرر فيه وفق المعدل المي تحددو الجمعية العامة، والبالغ حاليا 
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فر المائة للمنظمات المشأاركة، من األجر السأاري الداخل فر حسأاب المعاش التقاعدي، دلإ   15,8األفراد و 
من النظام  26ة مبالغ تادفع لتغطية العج  االكتواري بموجب المادة جانب حصأأأأأأأأأة صأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأكان فر اي 

األسأأاسأأر لصأأندوق المعاشأأات التقاعديةع وال تسأأدد مدفوعات لتغطية مثل لما العج  دال عندما تقرر الجمعية 
، بعد ان يتقرر وجود ضأأأأأرورة تقتضأأأأأر سأأأأأداد مدفوعات العج  بناء 26العامة العمل بالحكم الوارد فر المادة 

 إ تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية فر تاريخ التقييمععل

، 2017كانون األول/ديسأأأأأمبر   31وقد اانج  رخر تقييم اكتواري لصأأأأأندوق المعاشأأأأأات التقاعدية فر  
ال ي ال جاريا وقت دعداد لمو   2019كانون األول/ديسأأأأأأأمبر  31وكان تقييم الكفاية االكتوارية للصأأأأأأأندوق فر 

كانون األول/ديسأأأمبر  31يانات الماليةع وقام صأأأندوق المعاشأأأات التقاعدية بترحيل بيانات االشأأأتراكات فر الب 
 ع2018ليستخدمها فر بياناته المالية لعام  2018كانون األول/ديسمبر  31دلإ  2017

 عن بلو  معدل التمويل 2017كانون األول/ديسأأأأأأأمبر   31واسأأأأأأأفر التقييم االكتوراي المي اجري فر  
بين األصأأأأأول االكتوارية والخصأأأأأوم االكتوارية، بافتراض عدم دجراء تسأأأأأويات مسأأأأأتقبلية للمعاشأأأأأات التقاعدية، 

فر المأأائأأة  102,7فر المأأائأأة(ع وبلغأأت النسأأأأأأأأأأأأأأبأأة الممولأأة  150,1: 2016فر المأأائأأة ) 139,2نسأأأأأأأأأأأأأأبتأأه  مأأا
 ت التقاعدية فر الحسبانعفر المائة( عندما واضعت تعديالت النظام الحالر لتسوية المعاشا  101,4 :2016)

وبعد تقييم الكفاية االكتوارية لصأندوق المعاشأات التقاعدية، خلص الخبير االكتواري االسأتشأاري دلإ  
، ما يسأأأأأأتوجب تسأأأأأأديد مدفوعات لتغطية عج  وفقا للمادة 2017كانون األول/ديسأأأأأأمبر  31انه ال يوجد، فر 

توارية لألصأأأأأأول تجاو ت القيمة االكتوارية لجميع من النظام األسأأأأأأاسأأأأأأر للصأأأأأأندوق، حيث دن القيمة االك 26
الخصأأأأأوم المسأأأأأتحقة علإ الصأأأأأندوقع ويضأأأأأا  دلإ ملك ان القيمة السأأأأأوقية لألصأأأأأول تتجاو  ايضأأأأأا القيمة 
االكتوارية لجميع الخصأأوم المسأأتحقة فر تاريخ التقييمع وفر وقت دعداد لمو البيانات المالية، لم تكن الجمعية 

 ع 26حكام المادة العامة قد قررت تطبيق ا

بسأأأأأأأأأأأبب حدوث عج  اكتواري، دما اثناء العملية الجارية او  26وفر حالة اللجوء دلإ تطبيق المادة  
بسأأأأبب دنهاء خطة المعاشأأأأات التقاعدية للصأأأأندوق المشأأأأترك للمعاشأأأأات التقاعدية، سأأأأتكون مبالغ المدفوعات 

اشأأأأأتراكاتها المدفوعة خالل السأأأأأنوات  متناسأأأأأبة  معالمطلوب ان تسأأأأأددلا المنظمات المشأأأأأارك ة لتغطية العج   
الثالث السأأأابقة لتاريخ التقييمع وقد بلغ مجموع االشأأأتراكات المدفوعة دلإ صأأأندوق المعاشأأأات التقاعدية خالل 

مليون دوالر، سأأأالم صأأأندوق األمم  7 131,56( ما قدرو  2018و   2017و   2016األعوام الثالثة السأأأابقة )
 فر المائة(ع 1,4مليون دوالر ) 98,1فيها بمبلغ المتحدة للسكان 

، بلغت االشأأأأأأأتراكات التر دفعها صأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأكان دلإ صأأأأأأأندوق 2019وخالل عام  
مليون دوالر(ع وليس من المتوقع ان تختل    33,8: 2018مليون دوالر )  37,0المعاشأأأأأأات التقاعدية ما قدرو  

 بدرجة كبيرة عن لمو المبالغع  2020فر عام  المقدرة التر ينبغر دفعها تاالشتراكا

ويجو  دنهاء العضأأأأأوية فر صأأأأأندوق المعاشأأأأأات التقاعدية بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة،  
بناء علإ توصأأية بملك من مجلس الصأأندوق المشأأتركع وتادفع دلإ المنظمة العضأأو سأأابقا  حصأأة تناسأأبية من 

ة فر تاريخ دنهاء العضأأوية تخصأأص حصأأرا لصأأالح من كان من مجموع اصأأول صأأندوق المعاشأأات التقاعدي 
موظفيها مشأأأأأأأأتركا فر الصأأأأأأأأندوق فر ملك التاريخ، وفقا لترتيب متفق عليه بين المنظمة والصأأأأأأأأندوقع ويحدد 
مجلس الصأأأأأأأندوق لما المبلغ علإ اسأأأأأأأاس تقييم اكتواري ألصأأأأأأأول الصأأأأأأأندوق وخصأأأأأأأومه فر تاريخ اإلنهاءا 

 الخصومع ألصول ال ائدة عنيشمل المبلغ اي ج ء من ا وال
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وياجري مجلس مراجعر الحسأأأأابات مراجعة  سأأأأنوية لحسأأأأابات صأأأأندوق المعاشأأأأات التقاعدية، ويقدم  
لإ الجمعية العامة فر كل عامع وينشأأأأأأأأر الصأأأأأأأأندوق  تقريرا  عن مراجعة الحسأأأأأأأأابات دلإ مجلس الصأأأأأأأأندوق وات

 عwww.unjspf.org شبكرالمشترك تقارير فصلية عن استثماراته، ولر متاحة علإ الموقع ال
 

  13المالحظة   
 واإليرادات المةجلة األخرى الخصوم المتداولة وةير المتداولة   

 تتلل  الخصوم المتداولة وخير المتداولة األخر  واإليرادات الم جلة مما يلر:  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 2018األول/ديسمبر  كانون 31 2019ألول/ديسمبر ا كانون 31 
   الخصوم المتداولة   

 211 1 127 1 الخصوم المتداولة األخر 
 462 8 215 4 اإليرادات الم جلة

 158 60 الخصوم من المشتقات
 831 9 402 5 مجموا الخصوم المتداولة 

   الخصوم ةير المتداولة
 124 14 106 13 األخر الخصوم خير المتداولة 

 004 4 845 3 اإليرادات الم جلة
 128 18 951 16 مجموا الخصوم ةير المتداولة 
 959 27 353 22 مجموا الخصوم األخرى واإليرادات المةجلة  
  

مليون دوالر قدمته دحد  الجهات  13,1وتشأمل الخصأوم خير المتداولة األخر  تمويال م قتا بمبلغ  
المانحة لشأأراء سأألع الصأأحة اإلنجابية دلإ حين تلقر المسأأالمات المخصأأصأأة لهما الغرضع وتشأأمل اإليرادات 
  الم جلأة الج ء خير المهلأك من حق اسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام امأاكن العمأل المتبرع بأه )المشأأأأأأأأأأأأأأابأه لعقود التألجير التمويلر(

لة مقدما )ماليين دوالر(، والمسالمات فر الموارد العادية والموارد األخر  ال 4,0)  ماليين دوالر(ع 4,1محصا
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  14المالحظة 
  حركة االحتياطيات ويرصدة الصناديق  -الموارد ةير المخصصة 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
الصناديق خير المرصودة  

 2018 2019  االحتياطيات   الصناديق المرصودة لغرض بعينه   بعينه لغرض  

 

ارصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة  
الصأأأأأأأأأأأأنأأأأأدوق  
الأأأأأأأمأأأأأأأتأأأأأأأاحأأأأأأأة  

 للبرمجة 

صأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأدوق  
الأأأأأأأتأأأأأأألمأأأأأأأيأأأأأأأن  
الصأأأأأأحر بعد  
انتهأاء الخأدمأة 
واسأأأأأأأأأتحقاقات  

 الموظفين 
خأأأأأأأأأأأأدمأأأأأأأأأأأأات  

 الشراء 

اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأرداد  
الأأأأتأأأأكأأأأأأالأأأأيأأأأ  

 الفائضة 

االسأأأأأأأأتعراض  
الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأامأأأأأأأأل  

 للموارد 

صأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأدوق  
اسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأمأأأأرار 

 البرامج 

الصأأأأأأأأأأأأنأأأأأدوق 
االسأأأأأأأأأأأأتئمانر  
لأأأأأأألأأأأأأأهأأأأأأأبأأأأأأأات  

 الخاصة 

مأأأأأأأأأجأأأأأأأأأمأأأأأأأأأوع  
ارصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة  

 الصناديق 
االحأأتأأيأأأأأأأاطأأأر  

 التشغيلر 

احأأأأأتأأأأأيأأأأأأاطأأأأأر  
االسأأأأأأأأأأأأتجأأابأأة  

 اإلنسانية 

احأأأأأتأأأأأيأأأأأأاطأأأأأر  
اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواء 

 الميدانر 

مجمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع  
االحتيأأأاطيأأأات  
وارصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة  

 الصناديق 

مجمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع  
االحتأيأأأأأأاطأيأأأأأأأات  
وارصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة  

 الصناديق 

 
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

 )ا((   14
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

 )ب((   14
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

 )ج((   14
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

 )د((   14
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

 )ه((   14
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

 )و((   14
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

14   )) (  
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

 )ا((   14
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

 )ط((   14
)الأأمأأالحأأظأأأأأأأة 

   )ي((   14

 080 29 777 106 000 5 500 7 476 75 801 18 449 36 000 5 575 1 111 8 153 7 (395 130) 908 90 كانون الثاني/يناير  1الرصيد في  
صأأأأأأأأأأأأأأأأأأافر الفأأأأأائض/)العج ( فر 

 723 39 566 45 (625 1) − − 191 47 354 − (906) − − (473 7) 216 55 اإليرادات مقابل المصروفات
              تخصيص وتحويل الموارد 

 − − − − (251 1) 251 1 − − − − − − 251 1 االحتياطر التشغيلر 
 − − − (000 2) − 000 2 − − − − − − 000 2 اإلنسانية حتياطر االستجابةا 
 − − 625 1 − − (625 1) − − − − − − (625 1) اإليواء الميدانر احتياطر 
 462 3 258 2 − − − 258 2 − − − 587 10 805 1 − (134 10) تحويالت اخر  

              الموارد تسويات اخر  ألرصدة
الربح/)الخسأأأأأأأأأأأأأأارة( فر القيمة  

لالسأتثمارات المعتر  العادلة  
 (804 20) 933 27 − − − 933 27 − − − − − 933 27 − فر صافر األصول بها

 المكسأأأأأأأأأأأأأب االكتواري النأأاجم عن  
  الخصأأأأأأأأأوم المتعلقة باسأأأأأأأأأتحقاقات 

 316 55 599 45 − − − 599 45 − − − − − 599 45 − الموظفين 

 كانون األول/  31الرصاااااايد في   

 777 106 133 228 000 5 500 5 225 74 408 143 803 36 000 5 669 698 18 958 8 (336 64) 616 137 ديسمبر 
   725 84    128 70     280 73  المجموا الصافي 
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 لغرض بعين رصودة الصناديق ةير الم  

رصأأدة الصأأندوق المتاحة للبرمجة الغرض بعينه من رصأأودة  تتلل  صأأناديق الموارد العادية خير الم 
 وصندوق التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفينع 

 
 يرصدة الصندوق المتاحة للبرمجة إيي 

تعكس ارصأأأأأأأأأأأأأدة الصأأأأأأأأأأأأأندوق المتاحة للبرمجة الموارَد العادية المتاحة لإلنفاق علإ البرامج القطرية  
خالت العالمية واإلقليمية وصأأأندوق الطوارف وانشأأأطة البرامج األخر ، باتباع نمامج والمي انية الم سأأأسأأأية والتد

 صندوق السكان لتخصيص الموارد وتو يعهاع

مليون    137,6، بلغت ارصأأأأأأأدة الصأأأأأأأندوق المتاحة للبرمجة 2019كانون األول/ديسأأأأأأأمبر   31وفر  
وملأك بعأد دجراء التسأأأأأأأأأأأأأأويأات الال مأة ، 2020للبرمجأة فر عأام  ماليين دوالر متأاا 105,8دوالر، منهأا مبلغ 

لتبيان األرصأدة المطلوبة لتغطية مصأروفات اسأتهالك الممتلكات والمنشأآت والمعدات فر المسأتقبلا وتسأجيل 
ل  خير المسأددة المدفوعة وفق طرائق النهج القطاعر الشأامل كمصأروفاتا واحتسأاب  ارصأدة المخ ون والسأا

 داخليةعألنظمة الاستخدامها وفق االمبالغ األخر  المقيد 

المكاتب الميدانية لصأأأأأأأأأندوق  وقد اعتمد المجلس التنفيمي صأأأأأأأأأندوق الطوارف ليكون صأأأأأأأأأندوقا ي ود 
السكان بالتمويل األولر الال م لبدء األنشطة اإلنسانية دلإ ان تتاا الموارد األخر ع وخاصص للصندوق مبلغ  

مليون دوالر من  2,0ملأأأك تحويأأأل بمبلغ  )بمأأأا فر 2019ماليين دوالر من الموارد العأأأاديأأأة فر عأأأام  7,0
ع ومن 2018مليون دوالر عما كان عليه فر عام   0,5احتياطر االسأأأأأأأأأتجابة اإلنسأأأأأأأأأانية(، ولو ما يقل بمبلغ 

 ماليين دوالر(ع 6,6: 2018) 2019ماليين دوالر فر عام  6,3اصل لما المبلغ، انفق 
 

 قات الموظفين صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقا ي إ 

يعكس لما الصأأندوق رصأأيد االلت امات خير الممولة المتعلقة بالتلمين الصأأحر بعد انتهاء الخدمة وخيرلا   
 (ع 12)انظر المالحظة  2019كانون األول/ديسمبر   31من االلت امات المتعلقة باستحقاقات الموظفين فر  

 
 الصناديق المرصودة لغرض بعين   

ض بعينه لر موارد عادية خصأأأأأصأأأأأتها اإلدارة داخليا ألخراض خاصأأأأة، الصأأأأأناديق المرصأأأأأودة لغر  
 ومن ثم فهر ليست متاحة للبرمجةع ولر تشمل ما يلر:

 
 صندوق خدمات الشراء  يجإ 

يعكس صأأأأأأندوق خدمات الشأأأأأأراء الفائض المي يوضأأأأأأع جانبا لتغطية تكالي  انشأأأأأأطة الشأأأأأأراء التر  
ق السأكان، بالنيابة عن المكاتب الميدانية ووحدات المقر تضأطلع بها شأعبة خدمات المشأتريات التابعة لصأندو 

والعمالء من األطرا  الثالثةع وقد خصأأأأصأأأأت اإلدارة الرصأأأأيد لضأأأأمان توافر التمويل الكافر ألنشأأأأطة الشأأأأراء 
 التر تتم فر المستقبلع
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 استرداد التكاليف الفائوة يدإ 

المي انية فر صأأندوق مسأأتقل تسأأتخدمه تحفظ التكالي  المسأأتردة التر تتجاو  المبالغ المرصأأودة فر   
تغطر، فر جملأة امور، انواع التكأالي  التر ترتبط بتنفيأم المشأأأأأأأأأأأأأأاريعع وفر كر ددارة صأأأأأأأأأأأأأأنأدوق السأأأأأأأأأأأأأأكأان ل

مليون    2,1مليون دوالر، منها  12,7  ما مقدارو ، بلغت التكالي  المسأأأأأأتردة الفائضأأأأأأة عن المي انية2019 عام
 متاحة للبرمجةعدوالر تم تحويله دلإ ارصدة الصندوق ال

 
 االستعراض الشامل للموارد يهإ 

صأندوق السأكان من لتمكين  2017انشأا الصأندوق المرصأود لالسأتعراض الشأامل للموارد فر عام  
مواصأأأأألة تنفيم مبادرة ددارة التغيير التر اطلقتها ددارته من اجل ضأأأأأمان المواءمة دلإ اقصأأأأأإ حد بين الخطة 
االسأأأتراتيجية وتخصأأأيص الموارد والهياكل التنظيميةع ويتواءم دنشأأأاء الصأأأندوق مع حكم اقرو المجلس التنفيمي 

( خالل اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض منتصأأأأأأأأأأأأأأ  المأأدة للمي انيأأة المتكأأاملأأة 2016/10، القرار DP/2017/2)انظر الوثيقأأة 
للموارد  ، بلغت مصأروفات انشأطة االسأتعراض الشأامل2019(ع وفر عام DP/FPA/2016/3الوثيقة  )انظر

 كانون األول/ 31مليون دوالر فر  0,7مليون دوالر، مما اد  دلإ خفض رصأأأأأأأأيد الصأأأأأأأأندوق ليصأأأأأأأأبح  0,9
 ع2019ديسمبر 

 
 صندوق استمرار البرامج يوإ 

ماليين دوالر لصأندوق مرصأود  5,0، خصأص صأندوق األمم المتحدة للسأكان مبلغ 2018فر عام  
سأأبق ألنشأأطة البرامج اإلنمائية دلإ حين تلقر األموال التر التا  م  لغرض محدد انشأأا حديثا لتوفير التمويل الم

بها فر اتفاقات التمويل المشأأأأأأأترك الموقعةع ويعمل الصأأأأأأأندوق علإ اسأأأأأأأاس متجدد وتاجداد مواردو بمجرد تلقر 
 التمويل من الجهات المانحةع 

 
 الصندوق االستئماني للهبات الخاصة  يزإ 

اانشأأأأأأا لما الصأأأأأأندوق من خالل لبة مقدمة من تركة الراحل فوريسأأأأأأت دع مارسع ويشأأأأأأمل رصأأأأأأيد  
مليون دوالر، مضأأأأأأأأأافا دليه فوائدو التراكمية   33,7مليون دوالر اصأأأأأأأأأَل المبلغ وقيمته  36,8الصأأأأأأأأأندوق البالغ 
ماليين دوالر  6,3ماليين دوالر، ومخصأوما منه المصأروفات المغطاة المتراكمة وقدرلا   9,4المكتسأبة وقدرلا 

منم دنشأأأاء الصأأأندوقع وبموجب احكام االتفاق المي قادمت بموجبه الهبة، فسن صأأأندوق السأأأكان مل م بلن يرد 
 دلإ مقدِّم الهبة او وَرثته مبلغا تناسبيا مقابل اي الت ام محتمل قد ينشل عن مطالبة قانونية بج ء من التركةع 

 
 االحتياطيات  

الية دما وفقا للنظام المالر لصأأأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأأأكان او اسأأأأأأأأأأأأتنادا دلإ قرارات اانشأأأأأأأأأأأأئت االحتياطيات الت  
 التنفيمي: المجلس

 
 االحتياطي التشغيلي  يحإ 

عج  الم قت فر الصأأأأأأأأندوق وكفالة الالهد  من االحتياطر التشأأأأأأأأغيلر لو توفير احتياطر لتغطية   
و اصأابها نقص، او فر حالة عدم انتظام اسأتمرار تنفيم البرامج دما ما انخفضأت قيمة الموارد نتيجة التقلبات ا

https://undocs.org/ar/DP/2017/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/10
https://undocs.org/ar/E/RES/2016/10
https://undocs.org/ar/DP/FPA/2016/3
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التدفقات النقدية، او حدوث  يادات خير متوقعة فر التكالي  الفعلية، او خير ملك من الطوارفع ووفقا للنظام 
فر المائة من   20المالر والقواعد المالية لصأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأكان، يحداد الرصأأأأأأأيد االحتياطر بقيمة 

المسأأأأأالمات لصأأأأأالح الموارد خير المخصأأأأأصأأأأأة )باسأأأأأتثناء المسأأأأأالمات الحكومية فر  اإليرادات السأأأأأنوية من
تكالي  المكاتب المحلية، والمسأأأأأأالمات مات الصأأأأأألة المسأأأأأأتحقة القبض المسأأأأأأواة لتبيان المكاسأأأأأأب/الخسأأأأأأائر 

 الناجمة عن اسعار الصر  األجنبر(ع

فر   20لمضأأأأأأأأأأأالاته بنسأأأأأأأأأأأبة  2019مليون دوالر فر عام  1,3خافض مبلغ االحتياطر بمقدار قد و  
 المائة من ديرادات المسالمات فر الموارد العادية لتلك السنةع 

 
 احتياطي االستجابة اإلنسانية  يطإ 

امجية دلإ انشأل المجلس التنفيمي احتياطر االسأتجابة اإلنسأانية لتقديم التمويل المسأبق لألنشأطة البرن  
، حو ل 2019حين تلقر األموال التر تم االلت ام بهأأا فر االتفأأاقأأات الموقعأأة مع الجهأأات المأأانحأأةع وفر عأأام 

مليون دوالر من لما االحتياطر دلإ صأندوق الطوارف، ليصأل مسأتو  االحتياطر  2,0صأندوق السأكان مبلغ 
 ع 2019كانون األول/ديسمبر  31ماليين دوالر فر  5,5دلإ 
 

 احتياطي اإليواء الميداني ييإ 

اماكن   انشأأأأأل المجلس التنفيمي لما االحتياطر لتمويل حصأأأأأة صأأأأأندوق السأأأأأكان من تكالي  تشأأأأأييد 
مليون دوالر لتسديد المصروفات المغطاة  1,6، خاصم من االحتياطر مبلغ 2019العمل المشتركةع وفر عام 

 ماليين دوالرع   5,0لإ وجر  تجديد مواردو بمبلغ مماثل إلعادة مستو  االحتياطر د
 

  15المالحظة   
 اإليرادات من المسافمات   

 اإليرادات من المسالمات مما يلر:  تتلل  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 2019 2018 
 800 378 465 373 المسالمات )األساسية( خير المخصصة   

 800 378 465 373 المجموا الفرعي 
   المخصصة لما يلر:المسالمات 

 413 824 148 938 التمويل المشترك
 458 4 206 6 الموظفون الفنيون المبتدئون

 379 (613) التبرعات العينية
 (993 4) (863 7) مخصوما منها: المبالغ المردودة للجهات المانحة 
 − (598 5) تحصيلهامخصوما منها: مخصص المسالمات المستحقة القبض المشكوك فر دمكانية   
 257 824 280 930 المجموا الفرعي 
 057 203 1 745 303 1 المجموا 
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ويرد فر الجدولين ال  وباء، علإ التوالر، بيان التو يع التفصأأأأيلر للمسأأأأالمات المخصأأأأصأأأأة وخير   
المالحظة المخصأأأصأأأة، مصأأأنفة  حسأأأب الجهة المانحةع وتاعرض المسأأأالمات المخصأأأصأأأة التر ترد فر لمو 

مليون دوالر(، والتر   47,5: 2018مليون دوالر )  52,9اسأأأترداد التكالي ، البالغة   مطروحا منها مصأأأروفات
 تحت بند اتعاب خدمات الدعمع  16ترد فر المالحظة 

وتمثل ”التبرعات العينية  قيمة السأأأأأأألع التر اسأأأأأأأتلمها صأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان واسأأأأأأأتخدمها فر انشأأأأأأأطته  
ا المبلغ رصأأيدا سأأالبا فر فترة اإلبال  الحالية بسأأبب حم  ديرادات من المسأأالمات البرنامجيةع وقد سأأجل لم

 اعتار  بها فر السنوات السابقة، استنادا دلإ اتفاق متبادل توصل دليه صندوق السكان والجهة المانحةع 
 

  16المالحظة   
 اإليرادات األخرى   

 اإليرادات األخر  مما يلر: تتلل  
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع   الموارد المخصصة  الموارد خير المخصصة 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 444 50 331 55 193 3 044 3 251 47 287 52 مصروفات استرداد التكالي  واتعاب خدمات الدعم       

 006 27 821 33 707 2 267 4 299 24 554 29 االستثمارديرادات 
 -المكاسأأب/)الخسأأائر( الناجمة عن صأأر  العمالت األجنبية 

 − 481 − 536 2 − (055 2) )ا(المسالمات المستحقة القبض
 − 076 5 − 589 1 − 487 3 )ا( بنود اخر    - المكاسب الناجمة عن صر  العمالت األجنبية 

 789 5 056 6 − − 789 5 056 6 المشغولة علإ اساس حق االستخدام المتبرع بهالمبانر 
 660 2 742 2 660 2 742 2 − − اإليرادات المتلتية من بيع مخ ونات صندوق األمم المتحدة للسكان 

 364 1 952 1 208 841 156 1 111 1 ديرادات متنوعة
 263 87 459 105 768 8 019 15 495 78 440 90 المجموا 
 

، حقق الصأأندوق مكاسأأب ناجمة عن تغير اسأأعار صأأر  العمالت األجنبية فر بنود المسأأالمات المسأأتحقة القبض وخيرلا من 2019فر عام  )ا( 
ح عنها فر الجدول اعالو، وملك مقابل خسأأأأأأأائر فر صأأأأأأأر  العمالت األجنبية فر عام  ح عنها فر   2018األصأأأأأأأول والخصأأأأأأأوم، يفصأأأأأأأَ يافصأأأأأأأ 

 كج ء من المصروفات األخر ع 18المالحظة 
  

وتشأأأأأأمل مصأأأأأأروفات اسأأأأأأترداد التكالي  واتعاب خدمات الدعم مصأأأأأأروفات  اسأأأأأأترداد التكالي  خير  
المباشأرة المرتبطة بالمدفوعات الممولة من الموارد المخصأصأة، واألتعاب التر يحصأل عليها صأندوق السأكان 

 لقاء اداء مهام الوكيل اإلداري، واتعاب القيام بخدمات الشراءع 

 الستثمار بم يد من التفصيل علإ النحو التالر: ويمكن عرض ديرادات ا 
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 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع   الموارد المخصصة  الموارد خير المخصصة 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 495 17 446 24 707 2 267 4 788 14 179 20 ديرادات الفوائد       

 072 2 397 2 − − 072 2 397 2 ديرادات األرباا
 439 7 978 6 − − 439 7 978 6 المكاسب المتحققة من بيع االستثمارات

 006 27 821 33 707 2 267 4 299 24 554 29 المجموا 
  

ماليين  5,8: 2018ماليين دوالر ) 6,1بسيرادات ومصأأأأأأأأأأأأروفات قدرلا   2019وقد اعتر  فر عام  
االسأأأأأتخدام المتبرع به، تعادل قيمة اإليجار السأأأأأنوي ألماكن العمل المشأأأأأابهة دوالر( فيما يتعلق بترتيبات حق  

)بالنسأأأبة للترتيبات المماثلة للتلجير التشأأأغيلر( او مصأأأروفات االسأأأتهالك السأأأنوي )بالنسأأأبة للترتيبات المماثلة 
 للتلجير التمويلر(ع

 
  17المالحظة   
 المصروفات حس  الوكيل المنفذ توزيع   

موع المصأأأأأأأروفات الواردة فر بيان األداء المالر بم يد من التفصأأأأأأأيل اسأأأأأأأتنادا دلإ يمكن عرض مج 
 طرائق التنفيم المستخدمة، وملك علإ النحو التالر:

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 2019 2018 
 051 315 605 354 األنشطة التر نفمتها:   

 869 106 721 99 الحكومات 
 615 202 539 248 الحكوميةالمنظمات خير  
 567 5 345 6 منظمات األمم المتحدة 

 969 770 598 775 األنشطة التر نفملا صندوق السكان
 020 086 1 203 130 1 مجموا المصروفات 
  

فر المائة من األنشأأأأطة  37,3، نفمت الحكومات والمنظمات خير الحكومية نسأأأأبة  2019وفر عام  
 فر المائة(ع ويافصح فر الجدول دال عن مجموع مصروفات األنشطة البرنامجيةع  35,5: 2018البرنامجية )

ب ويمكن عرض المصأروفات التر تكبدلا شأركاء صأندوق السأكان المنفمون بم يد من التفصأيل حسأ  
 طبيعتها، وملك علإ النحو التالر:
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 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 2019 2018 
 − (9)  تكالي  الموظفين   

  502 12   772 15  دمدادات الصحة اإلنجابية وخيرلا من اإلمدادات المتعلقة بالبرامج
  170 93   684 107  تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

  730 67   965 72  والمواد وتكالي  التشغيلاللوا م 
  890 117   743 139  الخدمات التعاقدية والخدمات المهنية

  285   324  تكالي  التمويل 
  458 20   100 18 السفر

  016 3   26  المصروفات األخر 
  051 315   605 354  مجموا المصروفات 
  

  18المالحظة   
 توزيع المصروفات حس  طبيعتها   

يمكن عرض مجموع المصروفات الواردة فر بيان األداء المالر بم يد من التفصيل حسب طبيعتها،   
 وملك علإ النحو التالر:

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 2019 2018 
   تكاليف الموظفين   

 394 167 637 176 مرتبات الموظفين
 841 33 987 36 االشتراكات فر صندوق المعاشات التقاعدية

 811 88 052 90 التكالي  األخر  المتعلقة باستحقاقات الموظفين
 046 290 676 303 المجموا الفرعيم تكاليف الموظفين 

   إمدادات الصحة اإلنجابية وةيرفا من اإلمدادات المتعلقة بالبرامج
 324 128 326 146 اإلنجابيةدمدادات الصحة 

 611 31 361 28 اإلمدادات األخر  المتعلقة بالبرامج
 935 159 687 174 المجموا الفرعيم إمدادات الصحة اإلنجابية وةيرفا من اإلمدادات المتعلقة بالبرامج 

 413 112 436 127 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم
 413 112 436 127 النظراء وتدريبهمالمجموا الفرعيم تنمية قدرات  

   اللوازم والمواد وتكاليف التشغيل
 892 27 504 22 اللوا م والمواد

 844 47 309 51 االستئجار والتصليح والصيانة
 678 27 871 28 الطباعة والمنشورات ووسائط اإلعالم
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 2019 2018 
 112 34 414 40 النقل والتو يع   

 608 48 446 53 تكالي  التشغيل األخر 
 134 186 544 196 المجموا الفرعيم اللوازم والمواد وتكاليف التشغيل 

   الخدمات التعاقدية والخدمات المهنية
 785 171 551 185 الخدمات التعاقدية والخدمات المهنية مع األفراد

 483 49 563 56 الخدمات التعاقدية والخدمات المهنية مع الشركات
 658 3 505 5 األمم المتحدةمصروفات متطوعر 

 926 224 619 247 المجموا الفرعيم الخدمات التعاقدية والخدمات المهنية 
 000 1 028 1 تكالي  التمويل )لر رسوم مصرفية اساسا (

 000 1 028 1 المجموا الفرعيم تكاليف التمويل  
 439 63 670 64 السفر
 439 63 670 64 المجموا الفرعيم السفر 

   االستهالف واإلفالف
 944 6 698 6 االستهالك
 265 203 اإللالك

 209 7 901 6 المجموا الفرعيم االستهالف واإلفالف 
   اومحالل القيمة ورد الخسائر الناجمة عن االومحالل

 68 796 الخسائر الناجمة عن اضمحالل القيمة
 68 796 الناجمة عن االومحاللالمجموا الفرعيم اومحالل القيمة ورد الخسائر  

   المصروفات األخرى
 608 5 875 5 المبانر المشغولة علإ اساس حق االستخدام المتبرع به

التحويالت والخسأأأأأائر الناجمة عن التصأأأأأر  فر الممتلكات والمنشأأأأأآت والمعدات واألصأأأأأول 
 787 1 601 خير الملموسة

 877 20 − )ا(المسالمات المستحقة القبض -األجنبية الخسائر الناجمة عن صر  العمالت 
 695 12 − )ا(بنود اخر  -الخسائر الناجمة عن صر  العمالت األجنبية 

 (171) 369 مصروفات ومشطوبات الحسابات المشكوك فر دمكانية تحصيلها 
 54 1 المصروفات األخر 

 850 40 846 6 المجموا الفرعيم المصروفات األخرى 
 020 086 1 203 130 1 مجموا المصروفات 
 

، حقق صأأندوق السأأكان مكاسأأب ناجمة عن صأأر  العمالت األجنبية فر كل من المسأأالمات المسأأتحقة 2019فر عام  )ا( 
 ع16القبض واألصول والخصوم األخر ، ولر المكاسب التر يفصح عنها باعتبارلا ديرادات اخر  فر المالحظة 
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  19المالحظة   
 توزيع مصروفات األنشطة البرنامجية والميزانية المةسسية حس  المنطقة والبلد/اإلقليم  

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

الأأأأمأأأأأيأأأأأ انأأأأيأأأأأأأة  األنشطة البرنامجية 
 الم سسية

 المجموع 
 2018 2019 المخصصة خير المخصصة  

      شرق يفريقيا والجنو  األفريقي
      البلد/اإلقليمينشطة 
 712 3 549 3 893 591 065 2 انغوال

 321 1 152 1 202 420 530 بوتسوانا
 464 5 506 5 731 153 3 622 1 بوروندي

 852 034 1 125 212 697 ج ر القمر
 892 21 801 31 061 1 020 25 720 5 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 013 2 664 1 673 222 769 دريتريا
 518 1 391 1 353 400 638 دسواتينر
 267 16 694 19 915 585 14 194 4 دثيوبيا
 033 9 868 9 973 640 5 255 3 كينيا

 508 1 879 1 440 708 731 ليسوتو
 020 6 810 5 748 600 1 462 3 مدخشقر
 626 11 586 14 816 840 11 930 1 مالوي

 102 167 – 47 120 موريشيوس
 086 27 456 24 979 288 20 189 3 مو امبيق
 533 1 646 1 480 475 691 ناميبيا
 656 3 873 2 648 958 267 1 رواندا
 – 53 – – 53 سيشيل

 746 2 896 2 587 003 1 306 1 جنوب افريقيا
 257 23 670 21 753 1 403 17 514 2 جنوب السودان

 736 13 150 16 962 952 11 236 3 اوخندا
 277 14 395 13 876 302 9 217 3 جمهورية تن انيا المتحدة

 982 9 744 8 662 185 6 897 1  امبيا
 089 17 497 15 028 1 692 12 777 1  مبابوي

 690 194 481 205 905 15 696 144 880 44 المجموا الفرعي 
 263 10 752 11 939 3 014 5 799 2 اإلقليمية نشطةاأل

 953 204 233 217 844 19 710 149 679 47 المجموا 
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الأأأأمأأأأأيأأأأأ انأأأأيأأأأأأأة  األنشطة البرنامجية 
 الم سسية

 المجموع 
 2018 2019 المخصصة خير المخصصة  

      ةر  ووسط يفريقيا 
      ينشطة البلد/اإلقليم 

 686 5 974 5 674 719 3 581 1 بنن
 976 7 381 15 881 248 12 252 2 بوركينا فاسو
 007 1 932 409 – 523 كابو فيردي
 787 8 360 12 833 477 8 050 3 الكاميرون
 133 5 012 5 019 1 592 2 401 1 افريقيا الوسطإجمهورية 

 419 8 423 6 702 106 3 615 2 تشاد
 540 2 471 3 703 759 1 009 1 الكونغو

 191 7 219 7 986 635 3 598 2 كوت ديفوار
 511 2 659 3 646 107 2 906 خينيا االستوائية

 190 1 120 1 599 72 449 خابون
 544 1 275 3 289 148 2 838 خامبيا
 840 4 654 7 909 473 4 272 2 خانا
 345 7 375 7 204 1 730 3 441 2 خينيا
 679 1 353 2 620 873 860 بيساو   -خينيا 
 235 7 301 7 879 168 5 254 1 ليبريا
 552 10 043 9 997 685 5 361 2 مالر

 243 2 279 2 585 639 055 1 موريتانيا
 997 13 478 11 769 847 7 862 2 النيجر
 833 20 850 24 656 344 18 850 5 نيجيريا

 993 802 209 198 395 سان تومر وبرينسيبر
 275 6 784 9 500 271 7 013 2 السنغال
 067 21 402 9 711 201 7 490 1 سيراليون

 337 3 330 3 711 115 1 504 1 توخو
 380 152 477 160 491 16 407 102 579 41 المجموا الفرعي 
 825 12 853 12 027 3 822 5 004 4 اإلقليمية نشطةاأل

 205 165 330 173 518 19 229 108 583 45 المجموا 
      الدول العربية

      ينشطة البلد/اإلقليم 
 837 716 205 127 384 الج ائر
 023 1 371 1 247 516 608 جيبوتر
 314 7 337 11 392 610 9 335 1 مصر
 106 38 749 20 192 1 122 18 435 1 العراق
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الأأأأمأأأأأيأأأأأ انأأأأيأأأأأأأة  األنشطة البرنامجية 
 الم سسية

 المجموع 
 2018 2019 المخصصة خير المخصصة  

 911 13 377 12 180 426 11 771 األردن
 730 5 062 4 461 109 3 492 لبنان
 141 4 373 4 723 035 2 615 1 ليبيا

 719 1 268 2 481 843 944 المغرب
 221 1 452 1 251 089 1 112 عمان

 191 21 667 25 013 1 430 22 224 2 الصومال
 891 4 523 6 877 506 4 140 1 دولة فلسطين

 174 11 229 13 105 1 840 8 284 3 السودان
 754 35 003 35 127 1 422 32 454 1 الجمهورية العربية السورية

 258 1 124 1 76 535 513 تونس
 425 26 054 63 391 1 762 58 901 2 اليمن
 695 174 305 203 721 9 372 174 212 19 المجموا الفرعي 
 332 8 341 8 667 2 535 2 139 3 اإلقليمية نشطةاأل

 027 183 646 211 388 12 907 176 351 22 المجموا 
      آسيا والمحيط الهادئ
      ينشطة البلد/اإلقليم 

 997 14 736 13 413 1 804 8 519 3 افغانستان
 760 28 229 34 969 823 28 437 4 بنغالديش

 618 616 65 10 541 بوتان
 376 2 392 2 708 114 570 1 كمبوديا
 815 2 066 3 059 1 437 570 1 الصين

 554 1 948 1 562 565 821 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 589 7 570 7 591 321 2 658 4 الهند

 946 6 430 8 564 067 5 799 2 دندونيسيا
 842 1 813 1 693 326 794 اإلسالمية( -ديران )جمهورية 

 708 3 994 2 750 130 1 114 1 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 706 559 – – 559 مالي يا
 420 423 64 22 337 ملدي 
 603 2 444 4 499 279 3 666 منغوليا
 320 13 580 12 837 421 8 322 3 ميانمار
 906 7 340 8 804 231 5 305 2 نيبال

 744 7 867 8 998 216 5 653 2 )ا(ج ر المحيط الهادف )متعدد األقطار(
 183 11 418 10 999 049 5 370 4 باكستان

 417 4 917 4 016 1 487 2 414 1 بابوا خينيا الجديدة



A/75/5/Add.8 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
)تابع( مالحظات على البيانات المالية   

 

131/161 20-07791 

 

الأأأأمأأأأأيأأأأأ انأأأأيأأأأأأأة  األنشطة البرنامجية 
 الم سسية

 المجموع 
 2018 2019 المخصصة خير المخصصة  

 105 5 236 5 793 623 1 820 2 الفلبين
 403 1 694 1 353 652 689 سري النكا

 073 1 192 1 392 18 782 تايلند
 415 2 326 2 673 446 207 1 ليشتر - تيمور

 320 3 629 3 784 765 080 2 فييت نام
 820 132 419 141 586 15 806 80 027 45 المجموا الفرعي 
 666 10 534 11 167 4 570 2 797 4 اإلقليمية نشطةاأل

 486 143 953 152 753 19 376 83 824 49 المجموا 
      يمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

      ينشطة البلد/اإلقليم 
 148 701 – 442 259 األرجنتين

 176 5 649 4 635 041 3 973 المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
 093 3 752 3 720 553 1 479 1 البرا يل

 234 3 266 3 901 335 030 2 )ب(منطقة البحر الكاريبر )متعدد األقطار(
 168 151 – 3 148 شيلر

 162 2 123 3 494 587 1 042 1 كولومبيا
 569 877 144 100 633 كوستاريكا

 241 1 004 1 348 256 400 كوبا
 257 1 255 1 242 322 691 الجمهورية الدومينيكية

 493 1 054 2 503 576 975 دكوادور
 098 2 481 2 499 157 1 825 السلفادور
 867 36 807 8 569 873 6 365 1 خواتيماال
 541 13 801 9 187 1 370 6 244 2 لايتر

 547 5 869 5 644 329 4 896 لندوراس
 121 3 195 4 576 378 2 241 1 المكسيك
 332 1 600 1 503 247 850 نيكاراخوا

 601 933 156 245 532 بنما
 163 1 796 1 276 793 727 باراخواي

 073 2 742 2 612 076 1 054 1 بيرو
 065 2 622 1 419 548 655 اوروخواي

 918 550 2 230 743 1 577 البوليفارية( -فن ويال )جمهورية 
 867 87 228 63 658 9 974 33 596 19 المجموا الفرعي 

 950 7 333 8 045 3 292 1 996 3 اإلقليمية األنشطة
 817 95 561 71 703 12 266 35 592 23 المجموا 
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الأأأأمأأأأأيأأأأأ انأأأأيأأأأأأأة  األنشطة البرنامجية 
 الم سسية

 المجموع 
 2018 2019 المخصصة خير المخصصة  

      شرق يوروبا ووسط آسيا 
      ينشطة البلد/اإلقليم 

 133 1 225 1 168 442 615 البانيا
 784 897 153 139 605 ارمينيا

 813 970 170 125 675 امربيجان
 903 851 120 319 412 بيالروس

 362 1 478 1 258 431 789 البوسنة والهرسك
 435 1 299 1 177 502 620 جورجيا

 324 1 378 1 460 302 616 كا اخستان
 725 796 141 56 599 كوسوفو

 702 1 360 2 143 482 1 735 قيرخي ستان
 605 482 104 48 330 مقدونيا الشمالية
 336 1 995 1 381 984 630 جمهورية مولدوفا

 608 619 129 84 406 صربيا
 188 1 583 1 77 583 923 طاجيكستان

 966 23 087 27 579 456 25 052 1 تركيا
 844 869 187 157 525 تركمانستان

 327 4 130 5 550 781 3 799 اوكرانيا
 448 1 502 1 478 149 875 او بكستان

 503 44 521 50 275 4 040 35 206 11 المجموا الفرعي 
 892 6 756 6 615 2 953 188 3 اإلقليمية نشطةاأل

 395 51 277 57 890 6 993 35 394 14 المجموا 
 976 190 387 216 492 75 632 121 263 19 األنشطة البرنامجية العالمية وانشطة المقر األخر  

 859 034 1 387 100 1 588 166 113 711 686 222 مجموا ميزانية البرامج والميزانية المةسسية  
 

البرنامج المتعدد األقطار لمنطقة ج ر المحيط الهادف ينفم انشأأأأطة برنامجية فر البلدان واألقاليم التالية: باالو، وتوفالو،  )ا( 
وج ر مارشأأأال، وسأأأاموا، وفانواتو، وفيجر، وكيريباس، وناورو، ونيوي، وج ر كوك، وتوكيالو، وتونغا، وج ر سأأأليمان، 

 وواليات ميكروني يا الموحدةع
رنامج المتعدد األقطار لمنطقة البحر الكاريبر ينفم انشأأطة برنامجية فر البلدان واألقاليم التالية الناطقة بسحد  اللغتين الب )ب( 

اإلنكلي يأة والهولنأديأة: انتيغوا وبربودا، وانغيال، وبربأادوس، وبرمودا، وبلي ، وج ر تركس وكأايكوس، وترينيأداد وتوبأاخو، 
وبا وسأأأأأأأأأأأأأأانت مارتن وكوراسأأأأأأأأأأأأأأاو(، وج ر البهاما، وج ر فرجن البريطانية، وج ر وجامايكا، وج ر األنتيل الهول ندية )َارا

كايمان، ودومينيكا، وسانت فنسنت وج ر خرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسورينام، وخرينادا، وخيانا،  
 ومونتيسيراتع

  
شأأار دليها اعالو الممولة من الموارد  ويرد فر الجدول دال تو يع لمجموع المصأأروفات البرنامجية الم 

 مصنفة  حسب طبيعتهاع  المخصصة وخير المخصصة،
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  20المالحظة   
 المخصصات واألصول االحتمالية والخصوم االحتمالية   

 ، لم يكن لد  صندوق السكان اي مخصصات لامةع 2019كانون األول/ديسمبر  31فر  

وبلغت قيمة األصأول االحتمالية لجميع االتفاقات المبرمة مع الجهات المانحة التر كانت سأارية فر  
مليون    411,1، والتر لم تسأأأأأأأأأأأتو  معايير االعترا  باإليرادات، ما قيمته  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأمبر  31
موارد المخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة المليون دوالر يتصأأأأأأأأأأل ب   130,1دوالر(، منها مبلغ قدرو   مليون  269,1: 2018والر )د
معايير   ئهامليون دوالر(ع وسأأأأأأأأأأأأياعتر  بتلك المسأأأأأأأأأأأأالمات فر الفترات المقبلة عند اسأأأأأأأأأأأأتيفا  172,7: 2018)

 االعترا  باإليراداتع 

د محدود من القضأأايا التر قد ، كان لد  صأأندوق السأأكان عد2019كانون األول/ديسأأمبر   31وفر  
داريأة جأاريأةع وتقأدر القيمأة اإلجمأاليأة للتأدفقأات  تترتأب عليهأا خصأأأأأأأأأأأأأأوم احتمأاليأة ولر تمثأل مطأالبأات قأانونيأة وات

كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر  31مليون دوالر فر   3,0المالية الخارجة المتوقع ان تترتب علإ لمو القضأأأأأأأأايا بمبلغ 
لعدم فصأأأأأل الجهات المختصأأأأأة فر لمو القضأأأأأايا بعد، لم يسأأأأأجال  مليون دوالر(ع ونظرا 0,7: 2018)  2019

حتإ تاريخ اإلبال  اي الت ام او مخصص، ملك ان دمكانية حدوث تدفقات خارجة وتوقيت سدادلا امران ليسا 
م كادينع وال يتوقع صأندوق السأكان ان يترتب علإ التسأوية النهائية ألي من القضأايا التر لو طر  فيها اثرت 

  ام علإ مرك و المالر او ادائه او تدفقاته النقديةعسلبر ل
 

  21المالحظة   
 اإلفصاحات المتصلة باألطراف ذات العالقة   

 يرد فيما يلر بيان بالمعامالت مات الصلة مع الموظفين اإلداريين الرئيسيين: 
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 موظفو اإلدارة الرئيسيون 

 األفرادعدد  
األجور وتسأأأوية مقر 

 االستحقاقات األخر  العمل
خطة المعاشأأات التقاعدية 

 األجر الكلر واالستحقاقات الصحية
      

2019 23 4 816 981 1 031 6 828 
2018 24 4 782 1 575 923 7 280 

  
ويشأأأأأأمل األجر الكلر المدفوع لموظفر اإلدارة الرئيسأأأأأأيين ما يلر: المرتبات، وتسأأأأأأويات مقر العمل،  

عأانأة اإليجأار، وتكأالي   َنح االنتأداب والمنح األخر ، وات واسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات مثأل بأدل التمثيأل والبأدالت األخر ، وم 
 الرع الشحن، ومسالمات رب العمل فر خطط المعاشات التقاعدية والتلمين الصحر الح

مسأأأأتو   ب ويحق لموظفر اإلدارة الرئيسأأأأيين ايضأأأأا الحصأأأأول علإ اسأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة   
مسأأأأاوي السأأأأتحقاقات سأأأأائر الموظفين، ولم اعضأأأأاء عاديون فر صأأأأندوق المعاشأأأأات التقاعدية لموظفر األمم 

انتهاء الخدمة واسأأأتحقاقات المتحدةع وقادرت القيمة الحالية للخصأأأوم المسأأأتحقة المتعلقة بالتلمين الصأأأحر بعد 
ماليين   7,6بمبلغ   2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر  31اإلعادة دلإ الوطن للموظفين اإلداريين الرئيسأأأأأأأأأأيين فر  

 ماليين دوالر(ع  9,7: 2018دوالر )
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اإلدارة الرئيسأأيون وافراد اسأأرلم موو القرابة المباشأأرة اي قروض او سأأل  خير تلك  وولم يامنح موظف 
 ر فئات الموظفين وفق النظام اإلداري لموظفر األمم المتحدةع المتاحة لباق

 
  22المالحظة   
 األحداث التالية لتاريخ اإلبالي   

ع وفر تاريخ توقيع  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر  31تاريخ اإلبال  المحدد لصأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان لو  
نفت جائحة 2020ابريل /نيسأأأأأأأأأأأان 30المديرة التنفيمية لصأأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأأكان علإ البيانات المالية، فر   ، صأأأأأأأأأأأا

وقع بعأد تاريخ اإلبال ع وفر حين ال يمكن قيأاس األثر المأالر للجأائحأة او تقييمأه علإ لام   كحأدث 19-كوفيأد
األسأأأأأأواق المالية واسأأأأأأعار صأأأأأأر  العمالت األجنبية بالنسأأأأأأبة  نحو موثوق، فسن التقلب الشأأأأأأديد المشأأأأأأهود فر

إلمداد، وتبدل اولويات المانحين فيما يتعلق بالمسأأأأأأأاعدة لعمالت المسأأأأأأأالمات الرئيسأأأأأأأية، وتعطعل سأأأأأأأالسأأأأأأأل ا
اإلنمائية واإلنسأأانية يمكن ان ت ثر تلثيرا كبيرا علإ ديرادات صأأندوق السأأكان فر المسأأتقبل وعلإ قيمة اصأأوله 

 وخصومه الماليةع 

ويواصأأأأأل صأأأأأندوق السأأأأأكان ددارة المخاطر التر يتعرض لها ا ن ددارة نشأأأأأطة، وليس لديه اسأأأأأباب  
 تدعوو دلإ االعتقاد بلنه لن يواصل العمل كمنشلة مستمرةع 

ولم تطرا فر الفترة الممتدة بين تاريخ اإلبال  والتاريخ المي اامن فيه بسصأدار البيانات المالية احداث  
 البياناتعلمو خير م اتية، من شلنها التلثير علإ  ، م اتية اولامة اخر 

 
  23المالحظة   
عرض معلومات الميزانية والمقارنة بين المبالغ الفعلية على يساااااس قابل للمقارنة مع الميزانية والمبالغ   

 الفعلية الواردة في البيانات المالية 

ترد فر البيان الخامس مقارنةت بين المي انية األصألية والمي انية النهائية والمصأروفات الفعلية المتكبدة   
علإ اسأأأأأاس محاسأأأأأبر قابل للمقارنة مع المي انيةع وتاع   الفروق بين المي انية  ، معروضأأأأأة  2019خالل عام 

األصأألية والمي انية النهائية دلإ عناصأأر لم تكن معلومة لإلدارة دال خالل السأأنة، ومنها مثال التوقعات النهائية 
للتو يع من العام للمسأأأأأأأالمات فر الموارد العادية الواردة دلإ صأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان وارصأأأأأأأدة الصأأأأأأأناديق القابلة 

السأأأأأأأأأأابقع وتاع   الفروق بين مبالغ المي انية النهائية ومبالغ اسأأأأأأأأأأتخدام المي انية دلإ عدم االسأأأأأأأأأأتخدام الكامل 
 للموارد المخصصة داخلياع 

المعروض فر البيأأان الخأأامس  2019وترد ادنأأاو التسأأأأأأأأأأأأأأويأأة بين مبلغ المصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات الفعليأأة لعأأام  
( وفر البيان الرابع 2019كانون األول/ديسأأمبر  31غ الفعلية للسأأنة المنتهية فر )المقارنة بين المي انية والمبال

(ع وتاأأأأأأأأأأأأأأأأأع   الفروق دلإ اختال  2019كانون األول/ديسأأأمبر  31)بيان التدفقات النقدية للسأأأنة المنتهية فر 
ر لر وفروق النطاق )او ”الكيان (ع والفروق الناشأأأأأئة عن اختال  األسأأأأأاس المحاسأأأأأب   ”األسأأأأأاس المحاسأأأأأبر 

فروق تع   دلإ اختال  األسأأأأأأأأأأأاس المحاسأأأأأأأأأأأبر المسأأأأأأأأأأأتخدم فر دعداد المي انية وفر اإلبال  عن المعلومات 
الماليةع وتمثل الفروق المرتبطة بالكيان ال يادَة/)النقصأأأأأأأأأأان( فر النقدية ومكافئات النقدية المتعلقة باألنشأأأأأأأأأأطة 

 الخارجة عن نطاق المي انية المعتمدةع
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 يات المتحدة( )بآال  دوالرات الوال

 
األنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأة 

 التشغيلية
األنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأة 

 االستثمارية
األنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأة 

 المجموع التمويلية
 (278 390) − (479 4) (799 385) مجموع المصروفات الفعلية علإ اساس قابل للمقارنة مع المي انية )البيان الخامس(     

 635 3 − 218 417 3 الفروق الناشئة عن اختال  األساس المحاسبر
 232 425 − (135 190) 367 615 الفروق المع وة للكيان 

 589 38 − (396 194) 985 232 صافي الزيادة/يالنقصانإ في النقدية ومكافئات النقدية يالبيان الرابعإ 
  

او الفعلر او العج  الفعلر علإ اسأأأأأأاس قابل للمقارنة مع المي انية  الفائضوترد ادناو التسأأأأأأوية بين  
)األسأأأأأأأأأأاس النقدي المعدل( وعلإ اسأأأأأأأأأأاس قابل للمقارنة مع البيانات المالية )اسأأأأأأأأأأاس االسأأأأأأأأأأتحقاق الكامل(ع 

نة يتعلق باإليرادات، تسأأأأتند المي انية دلإ اإليرادات المتوقعة، وتقديرات الموارد خير المسأأأأتخدمة من السأأأأ  وفيما
خالل السأأأأأأأأأأنة، بينما تعرض البيانات المالية جنبة السأأأأأأأأأأابقة، وحصأأأأأأأأأأة االحتياطر التشأأأأأأأأأأغيلر المفرج عنها/الم

اإليرادات علإ اسأأأأأأأاس االسأأأأأأأتحقاق الكاملع وفيما يتعلق بالمصأأأأأأأروفات، يع   الفرق اسأأأأأأأاسأأأأأأأا دلإ المعالجة 
 المحاسبية للبنود الراسمالية مثل الممتلكات والمنشآت والمعدات والمخ ونع

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 930 11 صافي الفائض الفعلي على يساس قابل للمقارنة مع الميزانية يالبيان الخامسإ   
 238 27 الفرق بين اإليرادات المحتسبة علإ اساس االستحقاق والمخصصات النهائية للمي انية

 005 1 المي انية وتلك المحتسبة علإ اساس االستحقاقالفرق بين المصروفات المحتسبة ألخراض 
صااااافي الفائض الفعلي على يساااااس قابل للمقارنة مع البيانات المالية بالنساااابة لألنشااااطة المدرجة في  

 173 40 نطاق الميزانية
  

  24المالحظة   
 اإلبالي القطاعي   

تسأأأتند المعلومات القطاعية دلإ األنشأأأطة الرئيسأأأية لصأأأندوق السأأأكان ومصأأأادر تمويلهع وبناء علإ  
ملك، يقدم صأأأأندوق السأأأأكان معلومات مالية منفصأأأألة عن قطاعين رئيسأأأأيين لما: الموارد خير المخصأأأأصأأأأة 

 والموارد المخصصةع 
 

  2019كانون األول/ديسمبر  31اإلبالي القطاعي في بيان المركز المالي في  إيي 

يعتبر صأأأأأندوق السأأأأأكان النقدية ومكافئات النقدية واالسأأأأأتثمارات ”اصأأأأأوال مشأأأأأتركة  بين القطاعينع  
ويعتبر ايضأأأا مجموعة مختارة من الحسأأأابات المسأأأتحقة الدفع )علإ سأأأبيل المثال، الحسأأأابات المشأأأتركة بين  

ق( واسأتحقاقات الموظفين ”خصأوما مشأتركة  بين القطاعينع وتانسأب اإليرادات والمصأروفات المتعلقة الصأنادي 
نسأأأأب الصأأأأندوقا األصأأأأوَل ي بهمو البنود المشأأأأتركة دلإ القطاع المناسأأأأب فر السأأأأياق العادي للعملياتع ولملك 

ة للقطاع العامع وتانأأأأأسب النقدية والخصوم المشتركة دلإ القطاعين، وفقا لما تقتضيه المعايير المحاسبية الدولي 
ومكافئات النقدية واالسأأأتثمارات بناء  علإ ارصأأأدة كل صأأأندوق من الصأأأناديق فر القطاعين، فر حين تانسأأأب 
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الحسأابات المسأتحقة الدفع واسأتحقاقات الموظفين بناء  علإ عدد الموظفين المين تحسأب تكلفتهم فر دطار كل 
 مصدر من مصادر التمويلع

 
 رات الواليات المتحدة( )بآال  دوال

 المجموع   الموارد المخصصة  الموارد خير المخصصة 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

       األصول
       األصول المتداولة

 877 150 481 189 629 99 571 125 248 51 910 63 النقدية ومكافئات النقدية
 020 436 617 668 921 287 102 443 099 148 515 225 استحقاقها فر خضون سنة واحدة االستثمارات التر يحين اجل  

 827 50 267 70 424 49 594 68 403 1 673 1 المخ ونات
 043 172 296 202 755 171 120 202 288 176 المسالمات المستحقة القبض
 534 27 688 33 666 3 622 18 868 23 066 15 األصول المتداولة األخر  

 976 6 280 6 555 5 352 5 421 1 928 سل  صندوق التشغيل
 277 844 629 170 1 950 617 361 863 327 226 268 307 المجموا 

       األصول ةير المتداولة
 127 565 975 579 176 373 358 384 951 191 617 195 االستثمارات التر يحين اجل استحقاقها بعد مرور سنة 

 241 164 179 182 241 164 179 182 − − المسالمات المستحقة القبض
 18 23 3 − 15 23 األصول خير المتداولة األخر 
 436 34 901 33 309 4 309 4 127 30 592 29 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 382 1 918 − − 382 1 918 األصول خير الملموسة
 204 765 996 796 729 541 846 570 475 223 150 226 المجموا 
 481 609 1 625 967 1 679 159 1 207 434 1 802 449 418 533 مجموا األصول 

       الخصوم
       الخصوم المتداولة

 938 113 124 142 785 90 608 122 153 23 516 19 الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات
 330 35 936 35 242 7 696 8 088 28 240 27 استحقاقات الموظفين

 831 9 402 5 836 1 159 4 995 7 243 1 الخصوم المتداولة األخر  واإليرادات الم جلة 
 099 159 462 183 863 99 463 135 236 59 999 47 المجموا 

       الخصوم ةير المتداولة
 931 351 356 334 146 72 915 80 785 279 441 253 استحقاقات الموظفين

 128 18 951 16 124 14 106 13 004 4 845 3 الخصوم خير المتداولة األخر  واإليرادات الم جلة 
 059 370 307 351 270 86 021 94 789 283 286 257 المجموا 
 158 529 769 534 133 186 484 229 025 343 285 305 مجموا الخصوم 
 323 080 1 856 432 1 546 973 723 204 1 777 106 133 228 صافي االصول 
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 المجموع   الموارد المخصصة  الموارد خير المخصصة 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

       االحتياطيات ويرصدة الصناديق 
       االحتياطيات

 476 75 225 74 − − 476 75 225 74 االحتياطر التشغيلر
 500 7 500 5 − − 500 7 500 5 احتياطر االستجابة اإلنسانية

 000 5 000 5 − − 000 5 000 5 احتياطر اإليواء الميدانر
 976 87 725 84 − − 976 87 725 84 االحتياطياتمجموا  

       يرصدة الصناديق 
 288 58 128 70 − − 288 58 128 70 ارصدة الصناديق خير المخصصة المرصودة لغرض بعينه
ارصأأأدة الصأأأناديق المخصأأأصأأأة وخير المخصأأأصأأأة التر لم 

       ترصد لغرض بعينه
 (487 39) 280 73 − − (487 39) 280 73 الموارد خير المخصصة 
 546 973 723 204 1 546 973 723 204 1 − − الموارد المخصصة 
 347 992 131 348 1 546 973 723 204 1 801 18 408 143 مجموا يرصدة الصناديق  
 323 080 1 856 432 1 546 973 723 204 1 777 106 133 228 مجمااوا االحتياطيات ويرصدة الصناديق 
  

الجدول ادناو موج  للتكالي  التر تكبدلا صأندوق السأكان القتناء اصأول ثابتة واصأول خير يرد فر   
 ملموسة من الموارد المخصصة والموارد خير المخصصة علإ حد سواء:

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 المجموع   الموارد المخصصة  الموارد خير المخصصة 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 537 10 008 8 796 3 018 3 741 6 990 4 الممتلكات والمنشآت والمعدات
 980 325 − − 980 325 األصول خير الملموسة

 517 11 333 8 796 3 018 3 721 7 315 5 المجموا 
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  2019كانون األول/ديسمبر  31اإلبالي القطاعي في بيان األداء المالي للسنة المنتهية في  إي  
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 
 المجموع   )ا( المعامالت المحموفة  الموارد المخصصة  الموارد خير المخصصة 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
         اإليرادات من المسافمات         

 800 378 465 373 − − − − 800 378 465 373 المسالمات خير المخصصة
 800 378 465 373 − − − − 800 378 465 373 الفرعي المجموا 

 250 829 741 943 (520 47) (919 52) 770 876 660 996 − − المسالمات المخصصة
 (993 4) (863 7) − − (993 4) (863 7) − − مخصوما منها: المبالغ المردودة للجهات المانحة  
مخصأوما منها: مخصأصأات المسأالمات المسأتحقة  

 − (598 5) − − − (598 5) −  القبض المشكوك فر دمكانية تحصيلها
 257 824 280 930 (520 47) (919 52) 777 871 199 983 − − المجموا الفرعي 
 057 203 1 745 303 1 (520 47) (919 52) 777 871 199 983 800 378 465 373 مجموا اإليرادات من المسافمات 

 263 87 459 105 − − 769 8 019 15 494 78 440 90 اإليرادات األخر 
 320 290 1 204 409 1 (520 47) (919 52) 546 880 218 998 294 457 905 463 مجموا اإليرادات 

         المصروفات
 046 290 676 303 − − 398 61 476 73 648 228 200 230 تكالي  الموظفين

دمأأأدادات الصأأأأأأأأأأأأأأحأأأة اإلنجأأأابيأأأة وخيرلأأأا من اإلمأأأدادات 
 935 159 687 174 − − 202 156 291 170 733 3 396 4 المتعلقة بالبرامج

 413 112 436 127 − − 129 91 910 103 284 21 526 23 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم
 134 186 544 196 (520 47) (919 52) 736 166 146 178 918 66 317 71 اللوا م والمواد وتكالي  التشغيل

 926 224 619 247 − − 387 176 519 195 539 48 100 52 الخدمات التعاقدية والخدمات المهنية
 000 1 028 1 − − 631 747 369 281 تكالي  التمويل 

 439 63 670 64 − − 328 39 417 39 111 24 253 25 السفر
 209 7 901 6 − − 588 655 621 6 246 6 االستهالك واإللالك
 68 796 − − 92 297 (24) 499 اضمحالل القيمة

 850 40 846 6 − − 478 23 325 2 372 17 521 4 المصروفات األخر 
 020 086 1 203 130 1 (520 47) (919 52) 969 715 783 764 571 417 339 418 مجموا المصروفات 
 300 204 001 279 − − 577 164 435 233 723 39 566 45 الفائض خالل السنة 

 
تلثير األنشأأأطة المشأأأتركة بين  المعلومات المعروضأأأة فر لما الجدول تعكس األداء اإلجمالر لكل قطاع علإ حدة، ولملك ل م ددراج عمود المعامالت المحموفة إل الة   )ا( 

 مليون دوالرع 52,9القطاعينع وتشتمل المبالغ الواردة فر عمود المعامالت المحموفة علإ مصروفات التكالي  خير المباشرة المقدرة بمبلغ 
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  25المالحظة   
 إدارة المخاطر المالية   

 
 التقييم   

 األصول المالية   
األصأول المالية التر كان صأندوق السأكان يحتفظ بها فر تاريخ اإلبال ، يعرض الجدول ادناو قيمة  

 محسوبة  وفق تصنيفات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التر اعتمدلا الصندوقع
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

2019 
األصأأأأأول المحتفظ بها 
 األصول المتاحة للبيع حتإ تاريخ االستحقاق 

األصأول المقي مة بالقيمة 
 العادلة بفائض او عج 

القروض والحسأأأابات 
 المجموع المستحقة القبض

 481 189 396 27 - 532 10 553 151 النقدية ومكافئات النقدية      
 592 248 1 - - 893 237 699 010 1 االستثمارات

 475 384 475 384 - - - المسالمات المستحقة القبض
 911 20 911 20 - - - اخر  مستحقة القبض حسابات  

 459 843 1 782 432 - 425 248 252 162 1 مجموا األصول المالية 
  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

2018 
األصأأأأأول المحتفظ بها 
 األصول المتاحة للبيع حتإ تاريخ االستحقاق 

األصأول المقي مة بالقيمة 
 العادلة بفائض او عج 

القروض والحسأأأابات 
 المجموع المستحقة القبض

 877 150 227 43 - 146 5 504 102 النقدية ومكافئات النقدية      
 147 001 1 - - 603 189 544 811 االستثمارات

 233 335 233 335 - - - )ا(المسالمات المستحقة القبض
 331 14 331 14 - - - حسابات اخر  مستحقة القبض 

 588 501 1 791 392 - 749 194 048 914 األصول الماليةمجموا  
 

 مليون دوالرع 1,1باستثناء مسالمات عينية مستحقة القبض تبلغ قيمتها  )ا( 
  

وتقي د األصأأأول المالية المحتفظ بها حتإ تاريخ االسأأأتحقاق بالتكلفة بعد خصأأأم اإللالكا وفر تاريخ   
: تجاو ت 2018ماليين دوالر )  4,1األصأأأأأأأول قيمَتها الدفترية بمقدار اإلبال ، تجاو ت القيمةا السأأأأأأأوقية لهمو 
 مليون دوالر(ع 1,4القيمةا الدفترية القيمَة السوقية بمقدار 

من  30اما األصأأأأأول المالية المتاحة للبيع فتقي د بالقيمة السأأأأأوقية العادلةع وجدير بالمكر ان المعيار  
األدوات المالية: اإلفصأأأأأاحات، يضأأأأأع قياسأأأأأا متدرجا للقيمة العادلة  المعايير المحاسأأأأأبية الدولية للقطاع العام:

يسأأأأتخدم  1مسأأأأتويات ثالثة ويسأأأأتند دلإ المية المدخالت المسأأأأتخدمة فر تقدير القيمةع فالمسأأأأتو    يتكون من
 األصأأأأأأأأأأول او الخصأأأأأأأأأأوم المماثلة فر األسأأأأأأأأأأواق النشأأأأأأأأأأطة، دون تعديل(، اكثر المدخالت موثوقية )اسأأأأأأأأأأعار

دم اقل المدخالت موثوقية )مدخالت خير مسأأأأأأأأتندة دلإ بيانات للسأأأأأأأأوق قابلة للرصأأأأأأأأد(ع يسأأأأأأأأتخ  3 والمسأأأأأأأأتو 
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دد قياس جميع اسأأأأأأتثمارات الصأأأأأأندوق المقي دة بالقيمة العادلة فر المسأأأأأأتو   وقد من القياس المتدرج المي  1حا
 تضعه المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع

لسكان اي اصول مالية مسجلة بالقيمة العادلة بفائض او وفر تاريخ اإلبال ، لم يكن لد  صندوق ا 
 : صفر(ع2018عج  )

 والقيم الدفترية للقروض والحسابات المستحقة القبض لر تقريبت معقول لقيمتها العادلةع 
 

 الخصوم المالية   
يعرض الجدول ادناو قيمة الخصأوم المالية التر كان صأندوق السأكان يحتفظ بها فر تاريخ اإلبال ،  

 محسوبة  وفق تصنيفات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التر اعتمدلا الصندوقع 
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

2019 
الخصأأأأأأأأأأأأأوم المقي مة بالقيمة 

 المجموع الخصوم المالية األخر  عج العادلة بفائض او 
 124 142 124 142 - الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات    

 293 14 233 14 60 الخصوم األخر  )المتداولة وخير المتداولة(
 417 156 357 156 60 مجموا الخصوم المالية 
  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

2018 
المقي مة بالقيمة الخصأأأأأأأأأأأأأوم  

 المجموع الخصوم المالية األخر  العادلة بفائض او عج 
 938 113 938 113 - )ا(الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات    

 493 15 335 15 158 الخصوم األخر  )المتداولة وخير المتداولة(
 431 129 273 129 158 مجموا الخصوم المالية 
 

ماليين دوالر مسأأأأأأأأأأأأأأتحق لمنظمأات األمم المتحأدة التر اسأأأأأأأأأأأأأأتبعأدت من عرض لأما الجأدول فر  7,2مبلغ بمأا فر ملأك  )ا( 
 ع2018 عام

  
بالقيمة العادلة بفائض او عج   وفر تاريخ اإلبال ، بلغت قيمة الخصأأأأأأوم المالية للصأأأأأأندوق المقي دة 

مليون دوالر(، ولر خصأأأأوم ناشأأأأئة عن عقود لشأأأأراء وبيع العمالت األجنبية  0,2:  2018مليون دوالر ) 0,1
تشأأأأأأكل ج ءا من حافظة اسأأأأأأتثمارات التلمين الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمةع واعتار  فر بيان األداء المالر فر 

ل للسأأنة بمكاسأأب صأأافية،   مليون دوالر نتجت عن لمو  0,7محققة وخير محققة، قدرلا دطار الفائض المسأأج 
 مليون دوالر(ع  1,3: مكاسب قدرلا 2018العقود خالل السنة الجارية )

نفت   2019األول/ديسأأأأأمبر  كانون 31مليون دوالر فر   156,4وبلغ مجموع الخصأأأأأوم المالية   وصأأأأأا
فر المائة  91,6بما ان موعد تسأأأأأوية مليون دوالر(ع و   129,3: 2018ضأأأأأمن بند الخصأأأأأوم المالية األخر  )

 من لمو الخصأأأأأأأأأأأوم يحل خالل األشأأأأأأأأأأأهر االثنر عشأأأأأأأأأأأر التالية لتاريخ اإلبال ، فقد قاي دت بقيمتها االسأأأأأأأأأأأمية 
 فر المائة(ع  89,1: 2018)
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 المخاطر التي يتعرض لها صندوق السكان   

 لر: صندوق السكان عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية من بينها ما ي  

مخاطر االئتمان: مخاطر تتمثل فر احتمال ان يتكبد الصأأأأندوق خسأأأأارة مالية نتيجة عدم  )ا( 
 وفاء طر  ثالث بالت اماته المالية/التعاقدية د اء الصندوقا 

مخأأاطر السأأأأأأأأأأأأأأيولأأة: احتمأأال اال تكون لأأد  الصأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق اموال كأأافيأأة للوفأأاء بأأالت امأأاتأأه  )ب( 
 استحقاقهاا  عند

دمكانية تكبد الصأأأندوق خسأأأائر مالية كبيرة بسأأأبب التقلبات خير الم اتية  مخاطر السأأأوق: )ج( 
 فر اسعار الفائدة واسعار صر  العمالت األجنبية واسعار األوراق المالية االستثماريةع 

 
 تحليل مخاطر االئتمان   

المسأأأتحقة تنشأأأل مخاطر االئتمان اسأأأاسأأأا  من النقدية ومكافئات النقدية، واالسأأأتثمارات، والمسأأأالمات  
 القبضع والقيمة الدفترية لألصول المالية لر اقصإ درجات التعرض لمخاطر االئتمانع

وتحداد اسأأتراتيجيات التخفي  من مخاطر االئتمان لألدوات المالية فر المبادف التوجيهية لالسأأتثمار  
د انتهاء الخدمة، ولر المتصأأأأأألة بحافظتر االسأأأأأأتثمارات المتعلقتين براس المال المتداول والتلمين الصأأأأأأحر بع

متطلبأات دنيأا   تحأد من مقأدار التعرعض لمخأاطر االئتمأان المتعلقأة بألي طر  منأاظر منفرد من خالل تحأديأد
لجودة االئتمان ووضأأأأأأع حدود له بالنسأأأأأأبة لكل دصأأأأأأدار من دصأأأأأأدارات األدوات المالية وكل نوع من انواعهاع  

مر لتقدير الجدارة االئتمانية لجهات اإلصدار واألطرا  وتشترط المبادف التوجيهية لالستثمار دجراء رصد مست 
رةع وتقتصأأأأأر حافظة اسأأأأأتثمارات راس المال المتداول ) فر المائة من مجموع االسأأأأأتثمارات( علإ  80,9المناظ 

ادوات مالية من درجة التصأأأأني  االسأأأأتثماري مات اإليرادات الثابتة الصأأأأادرة عن الوكاالت السأأأأيادية او فوق 
 لحكومية او االتحادية او المصار ع الوطنية او ا

وتاسأأأأأأأأأأتخدم تقديرات الجدارة االئتمانية التر تضأأأأأأأأأأعها وكاالت تقدير الجدارة االئتمانية الثالث األلم،  
(، لتقييم Fitch( وفيتش )S&P Global Ratingsالعالمية )  S&P( وتصأأأأأأنيفات Moody’sولر مودي  )

فر تاريخ اإلبال ، كانت حافظتا الصأأأأأندوق تتللفان اسأأأأأاسأأأأأا من مخاطر االئتمان المرتبطة باألدوات الماليةع و 
ادوات مأاليأة من الأدرجأة االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأاريأة، مثلمأا لو مبين فر الجأدولين التأاليين )األدوات المأاليأة معروضأأأأأأأأأأأأأأة 

 العالمية(ع S&Pباستخدام تصنيفات 
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 )ا(تثمارات ريس المال المتداولتركيز االستثمارات ذات اإليرادات الثابتة حس  الجدارة االئتمانيةم حافظة اس

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

2019 AAA AA+ AA AA- A+ A A- المجموع 
 000 280 000 25 - 000 40 000 215 - - - الودائع ألَجل         

 520 79 - - 000 25 - - - 520 54 األوراق التجارية
 179 651 - - 496 95 474 90 579 49 649 88 981 326 السندات 

 699 010 1 000 25 - 496 160 474 305 579 49 649 88 501 381 المجموا 
  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

2018 AAA AA+ AA AA- A+ A A- المجموع 
 000 115 - 000 25 000 25 000 65 - - - الودائع ألَجل         

 544 696 - - 000 15 823 88 382 104 509 133 830 354 السندات 
 544 811 - 000 25 000 40 823 153 382 104 509 133 830 354 المجموا 

 
 باستثناء االستثمارات المصنفة كنقدية او مكافئات للنقديةع )ا( 

  
 )ا(انتهاء الخدمةتركيز االستثمارات ذات اإليرادات الثابتة حس  الجدارة االئتمانيةم حافظة استثمارات التأمين الصحي بعد 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

2019 AAA AA+ AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- 
خ انأة الواليأات 

 المتحدة
خأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأر 

 المجموع مقي مة
األوراق الأأأأأأأأأمأأأأأأأأأالأأأأأأأأأيأأأأأأأأأة              

 715 86 830 65 898 10 - 080 2 036 1 311 1 294 830 1 944 1 616 876 اإليرادات الثابتة مات
 715 86 830 65 898 10 - 080 2 036 1 311 1 294 830 1 944 1 616 876 المجموا 

  
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

2018 AAA AA+ AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- 
خ انأة الواليأات 

 المتحدة
خأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأر 

 المجموع مقي مة
األوراق الأأأأأأأأأمأأأأأأأأأالأأأأأأأأأيأأأأأأأأأة              

 822 74 046 58 346 6 103 033 2 421 1 900 847 533 2 730 984 879 اإليرادات الثابتة مات
 822 74 046 58 346 6 103 033 2 421 1 900 847 533 2 730 984 879 المجموا 

 
 باستثناء االستثمارات المصنفة كنقدية او مكافئات للنقديةع  )ا( 

  
مليون دوالر لو قيمأأة األوراق المأأاليأأة مات اإليرادات الثأأابتأأة وخير  65,8ومن اصأأأأأأأأأأأأأأأل مبلغ قأأدرو  

 2019كانون األول/ديسأمبر  31العالمية التر كان الصأندوق يحتفظ بها فر  S&Pالمصأنفة وفقا لتصأنيفات 
 دوالر ماليين 10,8مليون دوالر(، صأأأأأأأأأأأأأأنفأأأأأأأت وكأأأأأأأالأأأأأأأة مودي  ادوات مأأأأأأأاليأأأأأأأة بقيمأأأأأأأة  58,0: 2018)
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ع وخالبية األوراق المالية األخر  مات اإليرادات  Aa2و    Aaaمليون دوالر( بدرجات تتراوا بين  12,4 : 2018) 
الثابتة التر لم تصأأن  جدارتها االئتمانية تمثل اسأأتثماراتي فر صأأناديق متداولة فر البورصأأة وصأأناديق اسأأتثمار 

ن   كانت الصناديق عموما خير مصنفةع مشتركة تضم ادوات متعددة يمكن تقييمها منفردة، وات

ولناك ج ء كبير من المسأأأأالمات المسأأأأتحقة القبض مسأأأأتحق من ليئات حكومية سأأأأيادية ووكاالت  
فوق وطنيأة، بمأا فر ملأك منظمأات اخر  تأابعأة لألمم المتحأدة، ولر جهأات تعتبر احتمأاالت تخلفهأا عن الأدفع 

ان فيما يتعلق منخفضة للغايةع ومما يخف  ايضا من حدة المخاطر االئتمانية التر يتعرض لها صندوق السك
بالمسأأالمات المسأأتحقة القبض خير المسأأددة ان األنشأأطة البرنامجية ال تبدا عادة دال عند قبض النقديةع ويرد  

بيانا النهج المي يتبعه الصأأأأأندوق فر تقييم دمكانية تحصأأأأأيل المسأأأأأالمات المسأأأأأتحقة القبض  2فر المالحظة  
كانون    31لمسأأأالمات المسأأأتحقة القبض التر كانت )ا( تحليل ألعمار ا 6خير المسأأأددةع ويرد فر المالحظة  

 الحسابات المشكوك فر دمكانية تحصيلهاع  مخصصات  متلخرة السداد وبيان للحركة فر  2019األول/ديسمبر  
 

 تحليل مخاطر السيولة   
يسأأأتخدم صأأأندوق السأأأكان االسأأأتثمارات فر حافظة اسأأأتثمارات راس المال المتداول لتلبية احتياجاته  
ات النقأديأة العأاديأةع ويتخأم برنأامج األمم المتحأدة اإلنمأائر القرارات المتعلقأة بأاالسأأأأأأأأأأأأأأتثمأار مع ديالء من التأدفقأ 

االعتبار الواجب لالحتياجات النقدية للصأأأأأأندوق عن طريق مضأأأأأأالاة رجال اسأأأأأأتحقاق االسأأأأأأتثمار مع توقيت 
فر شأأأأكل مكافئات للنقدية  المصأأأأروفات النقدية المسأأأأتقبليةع ولما يحتفظ الصأأأأندوق بج ء كبير من اسأأأأتثماراته

 وادوات مالية قصيرة األجل تكفر لتغطية الت اماته عند استحقاقها، كما لو مبين فر الجدول التالرع
 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 
 األول/ كأأأأأأأأانأأأأأأأأون 31

 النسبة المئوية 2019ديسمبر 
 األول/ كأأأأأأأأانأأأأأأأأون 31

 النسبة المئوية 2018ديسمبر 
 11 504 102 13 553 151 مكافئات النقدية     

 11 504 102 13 553 151 المجموا الفرعي 
 48 295 435 57 816 665 االستثمارات المتداولة

 41 249 376 30 883 344 االستثمارات خير المتداولة
 89 544 811 87 699 010 1 المجموا الفرعي 
 100 048 914 100 252 162 1 ومكافئات النقديةمجموا االستثمارات والنقدية  
  

 تحليل مخاطر السوق   
مخاطر السأأأأوق لر اي مخاطر ت دي دلإ تكبد صأأأأندوق السأأأأكان خسأأأأائر مالية ناجمة عن تقلبات  
فر اسأأأأأأأأعار األدوات المالية فر األسأأأأأأأأواق، بما فر ملك تقلبات اسأأأأأأأأعار الفائدة واسأأأأأأأأعار صأأأأأأأأر   خير م اتية

 العمالت األجنبية ومخاطر األسعارع
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 مخاطر اسعار الفائدة )ا( 
تنشأأأأأأأل مخاطر اسأأأأأأأعار الفائدة عن التقلبات فر اسأأأأأأأعار الفائدة السأأأأأأأوقية وتلثيرلا علإ القيمة العادلة  

لتدفقات النقدية المستقبلية من ديرادات الفوائدع ويتعرض صندوق السكان لمخاطر لألصول والخصوم المالية وا
 اسعار الفائدة علإ اصوله التر تدر فوائدع

فر المائة من مجموع  80,9واسأأأأأأأأتثمارات الصأأأأأأأأندوق فر حافظة اسأأأأأأأأتثمارات راس المال المتداول ) 
تحقاق، ال تقي د بلسأأأأعار السأأأأوق وال تتلثر  االسأأأأتثمارات(، التر تصأأأأن  علإ انها ماحتَفظ بها حتإ تاريخ االسأأأأ 

 فر المائة(ع  81,1: 2018قيمتها الدفترية بالتغيرات فر اسعار الفائدة )

فر المائة من  19,1اما اسأأأأأأأأأتثمارات الصأأأأأأأأأندوق فر حافظة التلمين الصأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة ) 
: 2018يأاد بأالقيمأة العأادلأة )مجموع االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات(، التر تصأأأأأأأأأأأأأأن  علإ انهأا اسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات متأاحأة للبيع، فتاق

، شأأملت لمو الحافظة ادوات مالية مدرة للفائدة تقدر 2019األول/ديسأأمبر   كانون 31فر المائة(ع وفر  18,9
فر المائة من مجموع االسأأأأأأأأأتثمارات(، مما يعرضأأأأأأأأأها لمخاطر سأأأأأأأأأعر  6,9مليون دوالر )  86,7قيمتها بمبلغ 

مائة من مجموع االسأأأتثمارات(ع ويبين الجدول ادناو حسأأأاسأأأية فر ال  7,5مليون دوالر،  74,8: 2018الفائدة )
 لمو االستثمارات د اء سعر الفائدة علإ اساس فترة استحقاقهاع

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019  2018 
 )ا(الفائض/العج  صافر األصول )ا(الفائض/العج  صافر األصول التغي ر 

 - (350 1) - (648 1) اساسنقطة  100ارتفاع قدرو      
 - 675 - 824 نقطة اساس 50انخفاض قدرو 

 
القيمة  حافظة اسأأتثمارات التلمين الصأأحر بعد انتهاء الخدمة مصأأنفة علإ انها متاحة للبيع، ولملك ياعتر  بالتغيرات فر )ا( 

 الفائض/العج  للسنةعالعادلة فر صافر األصول، وليس للتقلبات فر اسعار الفائدة اي تلثير علإ 
  

مليون    74,9، كان صأندوق السأكان يحتفظ باسأتثمارات قدرلا 2019كانون األول/ديسأمبر   31وفر  
مة بدوالرات الواليات المتحدة  دوالر فر صأأأأأأأأأأأورة اوراق مالية مات ديرادات ثابتة مقد رة بسأأأأأأأأأأأعر فائدة عائم ومقوا

مليون دوالر  50ات راس المأال المتأداول، منهأا مليون دوالر( كج ء من حأافظتأه السأأأأأأأأأأأأأأتثمأار  15,0: 2018)
مليون دوالر مصأأأأنفة كلصأأأأول خير متداولةع ولهمو األوراق المالية قسأأأأائم   24,9مصأأأأنفة كلصأأأأول متداولة و 

مات معد ل متغير، يعدال دوريا ليطابق المعدل السأأائد فر السأأوق، مما يعرِّض الصأأندوق لتقلبات فر التدفقات 
 ديرادات الفوائدع النقدية المستقبلية من

 
 المخاطر المتعلقة بلسعار صر  العمالت األجنبية )ب( 

مة بالعمالت األجنبية   يتعرض صأندوق السأكان لمخاطر العمالت الناشأئة عن األصأول المالية المقو 
وعن الخصأأأأأأأأوم المالية التر تتعين تسأأأأأأأأويتها بالعمالت األجنبيةع ويلخص الجدول ادناو مرك  الصأأأأأأأأندوق فر 

يتعلق بلصأأأأأأأوله وخصأأأأأأأومه المالية بالعمالت الرئيسأأأأأأأية، بما فر ملك األصأأأأأأأول والخصأأأأأأأوم  لسأأأأأأأنة فيمانهاية ا
 المعرضة ألشد مخاطر تقلبات اسعار الصر ع
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 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

2019 
دوالر الواليأات 

 المتحدة
الأأأأأأأأأجأأأأأأأأأنأأأأأأأأأيأأأأأأأأأه  

 اليورو الدوالر الكندي  اإلسترلينر
الأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأرونأأأأأأأأأأة 

 عمالت اخر  السويدية
كأأانون األول/  31فر 

 2019ديسمبر 
 481 189 846 19 46 736 2 97 658 098 166 النقدية ومكافئات النقدية        

 592 248 1 811 21 290 1 674 32 546 1 709 7 562 183 1 االستثمارات
 475 384 895 64 896 54 518 15 033 105 859 32 274 111 المسالمات المستحقة القبض

 (124 142) (490 16) - (504) (29) (13) (088 125) الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات
 (293 14) (55) - (16) (10) (106 13) (106 1) الخصوم األخر  )بما فر ملك الخصوم من المشتقات( 

 131 666 1 007 90 232 56 408 50 637 106 107 28 740 334 1 صافي األصول والخصوم المعروة للمخاطر 
  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

2018 
دوالر الواليأات 

 المتحدة
الأأأأأأأأأجأأأأأأأأأنأأأأأأأأأيأأأأأأأأأه  

 اليورو الدوالر الكندي  اإلسترلينر
الأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأرونأأأأأأأأأأة 

 عمالت اخر  )ا(السويدية
كأأانون األول/  31فر 

 2019ديسمبر 
 877 150 374 4 91 708 26 739 3 469 496 115 النقدية ومكافئات النقدية        

 147 001 1 414 16 847 1 158 31 429 2 710 5 589 943 االستثمارات
 233 335 493 85 907 21 824 20 644 72 813 42 552 91 المسالمات المستحقة القبض

 (938 113) (579 15) - (706) (26) (66) (561 97) )ب(الحسابات المستحقة الدفع والمستحقات
 (493 15) (1) - (125) (10) (124 14) (233 1) ملك الخصوم من المشتقات( الخصوم األخر  )بما فر  

 826 357 1 701 90 845 23 859 77 776 78 802 34 843 051 1 صافي األصول والخصوم المعروة للمخاطر 
 

مة بالكرونة السويدية إلتاحة دمكانية المقارنة بين عامر  2019اضي  فر عام  )ا(   ع2018و  2019اإلفصاا عن األصول والخصوم المقوا
 ع2018ماليين دوالر المستحق لمنظمات األمم المتحدة المستبعدة من عرض لما الجدول فر عام  7,2بما فر ملك مبلغ  )ب( 

  
وله وخصأأأأومه المعرضأأأأة لمخاطر اسأأأأعار الصأأأأر  األجنبرع صأأأأافر اصأأأأ  ويدير الصأأأأندوق بنشأأأأاط 

وتتخم خ انة صأأأأأندوق األمم المتحدة اإلنمائر، نيابة عن صأأأأأندوق السأأأأأكان، تدابير تحوطية لمواجهة مخاطر 
تقلب اسأأأأأأأأعار العملة التر قد يتعرض لها صأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان عندما تتعهد الجهات المانحة بتقديم تبرعات ثم 

ط من 2019وبعمالت خير دوالر الواليأأأات المتحأأأدةع وخالل عأأأام  تأأأدفعهأأأا فر تواريخ مختلفأأأة ، جر  التحو 
 المرتبطة باإليرادات من المسالمات المدفوعة بثمانر عمالتع  مخاطر تقلب اسعار الصر 

ويقدم الجدول ادناو تحليال لحسأأأأاسأأأأية صأأأأافر اصأأأأول الصأأأأندوق والفائض/العج  للسأأأأنة د اء تقلبات  
مقابل دوالر الواليات المتحدةع ومن شأأأأأأأألن ارتفاع قيمة دوالر الواليات المتحدة ان اسأأأأأأأأعار العمالت الرئيسأأأأأأأأية 

 ي دي دلإ انخفاض الفائض/العج  وصافر األصول للسنة والعكس بالعكسع
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 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
ارتفاع سعر دوالر الواليات المتحدة 

  فر المائة 10بنسبة 
الواليات المتحدة  انخفاض سعر دوالر 

 فر المائة 10بنسبة 
 صافر األصول الفائض/العج  صافر األصول الفائض/العج  2019

 857 267 2 (701) (854 1) الجنيه اإلسترلينر     
 172 677 11 (141) (554 9) الدوالر الكندي

 630 3 970 1 (970 2) (612 1) اليورو
 143 105 6 (117) (995 4) الكرونة السويدية

  
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
ارتفاع سعر دوالر الواليات المتحدة 

  فر المائة 10بنسبة 
انخفاض سعر دوالر الواليات المتحدة  

 فر المائة 10بنسبة 
 صافر األصول الفائض/العج  صافر األصول الفائض/العج  2018

 241 626 3 (197) (967 2) الجنيه اإلسترلينر     
 270 483 8 (221) (941 6) الدوالر الكندي

 923 1 728 6 (573 1) (505 5) اليورو
 202 447 2 (165) (002 2) الكرونة السويدية

  
وتسأأأأأأأأأتخدم خ انة البرنامج اإلنمائر مشأأأأأأأأأتقات مثل عقود الصأأأأأأأأأر  األجنبر ا جلة وعقود الخيارات  

 السكان لمخاطر اسعار الصر عالعادية والمهيكلة إلدارة تعرض صندوق 
 

 مخاطر اسعار األسهم )ج( 
فر المائة تقريبا من حافظة اسأتثمارات الصأندوق الخاصأة بالتلمين الصأحر  64 تمثل األسأهم نسأبة 

فر المائة(ع ويعرض الجدول ادناو حسأأأاسأأأية لمو االسأأأتثمارات د اء األسأأأعار  61: 2018بعد انتهاء الخدمة )
فر المائة فر القيمة العادلةع وتخص الحسأأأأاسأأأأية األسأأأأهم المصأأأأنفة علإ انها متاحة  5بنسأأأأبة دما حدث تغير 

ال تلثير بها  للبيع، والتر تاسجل بقيمة السوق فر صافر األصول/األسهمع ومن ثم، فسن التغيرات فر األسعار
 علإ الفائض/العج  للسنةع

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019كانون األول/ديسمبر   31هم فر  القيم العادلة لألس
 األثر علإ البيانات المالية

 صافر األصول الفائض/العج  
    

 559 7 - فر المائة  5ارتفاع قدرو  178 151
 (559 7) - فر المائة  5انخفاض قدرو  178 151
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 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018األول/ديسمبر كانون   31القيم العادلة لألسهم فر  
 األثر علإ البيانات المالية

 صافر األصول الفائض/العج  
    

 739 5 - فر المائة  5ارتفاع قدرو  781 114
 (739 5) - فر المائة  5انخفاض قدرو  781 114

  
  26المالحظة   
 االلتزامات   

، بلغت الت امات صأأأأأأندوق السأأأأأأكان المتصأأأأأألة باقتناء مختل  2019األول/ديسأأأأأأمبر  كانون  31فر  
السأأأأألع والخدمات التر تعاقد عليها ولم يسأأأأأتلمها بعد، بما فر ملك الممتلكات والمنشأأأأأآت والمعدات واألصأأأأأول 

 مليون دوالر(ع  86,3: 2018مليون دوالر ) 112,6خير الملموسة، ما قدرو 

ندوق اي اتفاقات تلجير خير قابلة لإللغاء ألن عقودو الموحدة تشأأأأمل شأأأأروط دلغاء وليس لد  الصأأأأ  
 تجي  له فسخ االتفاق قبل حلول اجله بعد اإلخطار بملك حسب األصولع
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 الجداول
 

 الجدول يلف 
 2019كانون األول/ديسمبر  31حالة المسافمات للسنة المنتهية في  -الموارد ةير المخصصة 

 الواليات المتحدة( )بآال  دوالرات

 المانحة الجهة

المسأأأأأأأأأتحق   الرصأأأأأأأأأيد 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأدوق األمأأأأم  
المتحدة للسأأأأأأأأأأكان فر  

 كانون الثانر/يناير   1
  السأأأأأنوات  تسأأأأأويات 
 السابقة 

السأأأأأأأأأأأأأنأأأأة   الت امأأأات 
الحأأأأأأاليأأأأأأة )ديرادات  

 ( المسالمات 
  الأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأمأأأأأأأات 

 مقدما   المحصلة 
)خسأأأأائر(  / مكاسأأأأب 
 الصر    اسعار 

  الأأأأأأأأمأأأأأأأأدفأأأأأأأأوعأأأأأأأأات 
  والحركة   المقبوضة 

  المسأأأأأأأأأأأأأالمات فر  
 مقدما   المحصلة 

  المسأأأأأأأأأأأأتحق  الرصأأأأأأأأأأأأيد 
 المتحدة   األمم  لصأندوق 
  كانون   31  فر  للسأأأكان 

 األول/ديسمبر 
 10 - - - 10 - - الج ائر        

 - 20 - - 20 - - انغوال
 - 3 - - 3 - - ارمينيا
 - 572 6 - - 572 6 - - استراليا
 - 228 - - 228 - - النمسا

 - 20 - - 20 - - امربيجان
 - 1 - - 1 - - ج ر البهاما
 4 35 - - 35 - 4 بنغالديش
 - 067 10 (207) - 274 10 - - بلجيكا
 - 3 - - 3 - - بنن

 - 6 - - 6 - - بوتان
 - 6 - - 6 - - المتعددة القوميات(   - بوليفيا )دولة 

 5 - - - 5 - - بوتسوانا
 - 26 - 13 13 - - بوركينا فاسو

 - 1 - - 1 - - بوروندي
 32 - - - - (15) 47 الكاميرون
 15 - - - 5 - 10 كمبوديا
 - 581 11 153 - 428 11 - - كندا

 17 - - - 17 - - جمهورية افريقيا الوسطإ
 50 - - - - (25) 75 تشاد

 - 600 1 - - 600 1 - - الصين
 - 1 - - 1 - - ج ر كوك
 - 5 - - 5 - - كوستاريكا

 - 29 - - 29 - - كوت ديفوار
 - 5 - - 5 - - كوبا

 - 17 - - 17 - - قبرص
 7 - - - - (6) 13 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 - 348 45 - - 348 45 - - الدانمرك
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 المانحة الجهة

المسأأأأأأأأأتحق   الرصأأأأأأأأأيد 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأدوق األمأأأأم  
المتحدة للسأأأأأأأأأأكان فر  

 كانون الثانر/يناير   1
  السأأأأأنوات  تسأأأأأويات 
 السابقة 

السأأأأأأأأأأأأأنأأأأة   الت امأأأات 
الحأأأأأأاليأأأأأأة )ديرادات  

 ( المسالمات 
  الأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأمأأأأأأأات 

 مقدما   المحصلة 
)خسأأأأائر(  / مكاسأأأأب 
 الصر    اسعار 

  الأأأأأأأأمأأأأأأأأدفأأأأأأأأوعأأأأأأأأات 
  والحركة   المقبوضة 

  المسأأأأأأأأأأأأأالمات فر  
 مقدما   المحصلة 

  المسأأأأأأأأأأأأتحق  الرصأأأأأأأأأأأأيد 
 المتحدة   األمم  لصأندوق 
  كانون   31  فر  للسأأأكان 

 األول/ديسمبر 
 1 - - - - (1) 2 جيبوتر        

 - 15 - - 15 - - الجمهورية الدومينيكية
 - 47 - - 47 - - مصر

 20 - - - - (10) 30 خينيا االستوائية
 5 - - - 5 - - دريتريا
 - 135 - 67 68 - - دستونيا
 20 - - - - (10) 30 دسواتينر
 - 2 - - 2 - - دثيوبيا
 - 507 21 (215) - 722 21 - - فنلندا
 - 256 1 4 - 252 1 - - فرنسا

 - 20 - - 20 - - جورجيا
 - 862 36 (91) - 953 36 - - المانيا
 18 - - - - (18) 36 خانا

 - 6 - 4 2 - - بيساو -خينيا 
 - 1 - - 1 - - لندوراس
 - 259 2 - 257 - - ريسلندا
 - 503 - - 503 - - الهند

 - 13 - - 13 - - دندونيسيا
 - 893 3 (9) - 902 3 - - ايرلندا
 - 10 - - 10 - - دسرائيل
 - 230 2 (25) - 255 2 - - ديطاليا
 - 965 17 - - 965 17 - - اليابان
 50 - - - 50 - - األردن

 - 50 - - 50 - - كا اخستان
 10 - - - 10 - - كينيا

 15 - - - - - 15 كيريباس
 - 10 - - 10 - - الكويت

 3 3 - - 3 - 3 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 
 5 - - - - (2) 7 ليسوتو

 - 25 - - 25 - - ليختنشتاين
 - 282 3 (55) - 337 3 - - لكسمبر 
 - 14 - - 14 - - مدخشقر
 - 9 - - 9 - - مالوي
 - 15 - - 15 - - مالي يا



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
 A/75/5/Add.8 )تابع( مالحظات على البيانات المالية 

 

20-07791 150/161 

 

 المانحة الجهة

المسأأأأأأأأأتحق   الرصأأأأأأأأأيد 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأدوق األمأأأأم  
المتحدة للسأأأأأأأأأأكان فر  

 كانون الثانر/يناير   1
  السأأأأأنوات  تسأأأأأويات 
 السابقة 

السأأأأأأأأأأأأأنأأأأة   الت امأأأات 
الحأأأأأأاليأأأأأأة )ديرادات  

 ( المسالمات 
  الأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأمأأأأأأأات 

 مقدما   المحصلة 
)خسأأأأائر(  / مكاسأأأأب 
 الصر    اسعار 

  الأأأأأأأأمأأأأأأأأدفأأأأأأأأوعأأأأأأأأات 
  والحركة   المقبوضة 

  المسأأأأأأأأأأأأأالمات فر  
 مقدما   المحصلة 

  المسأأأأأأأأأأأأتحق  الرصأأأأأأأأأأأأيد 
 المتحدة   األمم  لصأندوق 
  كانون   31  فر  للسأأأكان 

 األول/ديسمبر 
 - 5 - - 5 - - ملدي         

 - 10 - 7 3 - - موريتانيا
 - 60 - - 60 - - المكسيك

 - 6 - 3 3 - - الموحدة( -ميكروني يا )واليات 
 4 4 - - 4 (8) 12 منغوليا
 - 12 - - 12 - - المغرب
 3 - - - 3 - - ميانمار
 4 - - - 4 - - نيبال
 - 667 36 - - 667 36 - - لولندا

 - 116 4 18 - 098 4 - - نيو يلندا
 - 3 - - 3 - - نيكاراخوا

 3 - - - - - 3 مقدونيا الشمالية
 - 426 62 416 - 010 62 - - النرويج
 - 10 - - 10 - - عمان

 - - - - - - - باكستان
 - 5 - - - - 5 باالو
 - 10 - - - - 10 بنما

 4 - - - - (4) 8 بابوا خينيا الجديدة
 - 1 - - 1 - - بيرو

 - 40 - - 40 - - الفلبين
 - 260 - - 169 - 91 البرتغال
 - 30 - - 30 - - قطر

 - 92 - - 92 - - جمهورية كوريا
 - 3 - - 3 - - جمهورية مولدوفا

 - 10 - - 10 - - رومانيا
 - 300 - - 300 - - الروسراالتحاد 
 1 1 - - 1 - 1 رواندا

 13 - - - 9 - 4 سان تومر وبرينسيبر
 - 500 - - 500 - - المملكة العربية السعودية

 - 59 - 48 11 - - السنغال
 - 5 - - 5 - - صربيا

 60 - - - - (30) 90 سيراليون
 - 5 - - 5 - - سنغافورة
 - 6 - - 6 - - سلوفاكيا



A/75/5/Add.8 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
)تابع( مالحظات على البيانات المالية   

 

151/161 20-07791 

 

 المانحة الجهة

المسأأأأأأأأأتحق   الرصأأأأأأأأأيد 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأدوق األمأأأأم  
المتحدة للسأأأأأأأأأأكان فر  

 كانون الثانر/يناير   1
  السأأأأأنوات  تسأأأأأويات 
 السابقة 

السأأأأأأأأأأأأأنأأأأة   الت امأأأات 
الحأأأأأأاليأأأأأأة )ديرادات  

 ( المسالمات 
  الأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأمأأأأأأأات 

 مقدما   المحصلة 
)خسأأأأائر(  / مكاسأأأأب 
 الصر    اسعار 

  الأأأأأأأأمأأأأأأأأدفأأأأأأأأوعأأأأأأأأات 
  والحركة   المقبوضة 

  المسأأأأأأأأأأأأأالمات فر  
 مقدما   المحصلة 

  المسأأأأأأأأأأأأتحق  الرصأأأأأأأأأأأأيد 
 المتحدة   األمم  لصأندوق 
  كانون   31  فر  للسأأأكان 

 األول/ديسمبر 
 - 6 - - 6 - - سلوفينيا        

 - 81 (4) - 39 - 46 جنوب افريقيا
 - 550 - - 550 - - دسبانيا

 - 18 - - 18 - - سري النكا
 90 - - - 30 - 60 السودان
 1 - - - - - 1 سورينام
 - 864 59 (864 1) - 728 61 - - السويد
 - 032 16 (179) - 211 16 - - سويسرا

 - 1 - - 1 - - طاجيكستان
 - 150 - - 150 - - تايلند
 - 10 - - 10 - - توخو

 - - - - - (2) 2 توكيالو
 - 3 - 2 1 - - تونغا

 - 10 - - 5 - 5 ترينيداد وتوباخو
 - 10 - - 10 - - تونس

 - 6 - - 6 - - تركمانستان
 32 9 1 - 15 - 25 اوخندا

 - 10 - - 10 - - اإلمارات العربية المتحدة
الأمأمألأكأأأأأأأة الأمأتأحأأأأأأأدة لأبأريأطأأأأأأأانأيأأأأأأأا 

 - 959 25 - - 959 25 - - العظمإ وايرلندا الشمالية
 - 5 - - 5 - - اوروخواي
 - 10 - - 10 - - او بكستان
 - 20 - - 20 - - فييت نام
 - 25 - 15 10 - -  امبيا

 - 30 - - 30 - -  مبابوي
 - 126 - - 126 - - المسالمات من القطاع الخاص

 500مسأأأأأأأأأأأأأأأأالمأأات تعأأادل مبلغ 
 3 1 - - 2 (1) 3 )ا(دوالر او اقل

 505 288 371 (055 2) 159 183 373 (132) 638 المجموا الفرعي 
المسالمات الحكومية فر تكالي  

 - 282 - - 282 - - المكاتب المحلية
 )ج(505 570 371 (055 2) )ب(159 465 373 (132) 638 المجموا 

 
 البانيا وج ر القمر وخياناعتشمل  )ا( 
 ع13لما المبلغ لو ج ء من اإليرادات الم جلة المعروضة فر المالحظة  )ب( 
مليون دوالرع 0,33المشكوك فر دمكانية تحصيلها ومقدارو لما المبلغ معروض دون خصم مخصص الحسابات  )ج( 
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 الجدول باء 
 2019كانون األول/ديسمبر  31اإليرادات والمصروفات ويرصدة الصناديق للسنة المنتهية في  -الموارد المخصصة 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 

 الصناديق ارصدة
كأأأأأأأانأأأأأون  1 فأأأأأر

 المردودة المبالغ األخر  اإليرادات المسالمات الثانر/يناير
  الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت

 والتسويات
األرصأأأأأأأأأدة   مجموع
 المصروفات المتاحة

الصأأأناديق  ارصأأأدة
كأأأأأأأانأأأأون  31فأأأأر 

 األول/ديسمبر

 الأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأمأأأأأأأات
 القبض المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة

كأأأأأأأانأأأأأأأون   31 فأأأأأأأر
 األول/ديسمبر

          الصناديق االستئمانية          
ABT Associates Inc. 144 155 - - - 299 137 162 - 
 - 1 - 1 - - - - 1 مصر  التنمية األفريقر

العمليأأأأأة المختلطأأأأأة لالتحأأأأأاد األفريقر واألمم 
 335 049 1 381 1 430 2 - (40) (4) 474 2 - المتحدة فر دارفور

 - 2 208 210 - - (4) - 214 البانيا
 125 162 72 234 - - - - 234 الج ائر

 - 1 - 1 - - - - 1 اندورا وموناكو
 - 274 22 296 - - (4) 300 - األرجنتين
 507 17 332 33 998 16 330 50 - (97) (41) 886 9 582 40 استراليا
 162 2 420 5 - 420 5 - - 31 389 5 - النمسا

 - 192 44 236 - - - 236 - امربيجان
للمبادرات الخيرية،  م سأأأأأأأأسأأأأأأأأة عظيم بريمجر

 - 125 305 430 - - 168 (124 1) 386 1 شركة خاصة 
 000 14 177 16 824 001 17 - - 1 000 17 - بنغالديش

 497 497 - 497 - - - 497 - مجموعة بيفانغ التعليمية الدولية
 891 805 1 785 5 590 7 - - (87) - 677 7 بلجيكا
 900 6 900 6 - 900 6 - - - 900 6 - بنن

 - 211 4 910 2 121 7 - - - 150 1 971 5 م سسة بيل وميليندا خيتس
 - 80 27 107 - - - 57 50 بوتسوانا
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 الصناديق ارصدة
كأأأأأأأانأأأأأون  1 فأأأأأر

 المردودة المبالغ األخر  اإليرادات المسالمات الثانر/يناير
  الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت

 والتسويات
األرصأأأأأأأأأدة   مجموع
 المصروفات المتاحة

الصأأأناديق  ارصأأأدة
كأأأأأأأانأأأأون  31فأأأأر 

 األول/ديسمبر

 الأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأمأأأأأأأات
 القبض المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة

كأأأأأأأانأأأأأأأون   31 فأأأأأأأر
 األول/ديسمبر

 38 161 6 282 443 6 - - (13) - 456 6 البرا يل          
 - 56 - 56 - - - 56 - بلغاريا

 318 1 657 3 426 7 083 11 - - 66 000 8 017 3 بوركينا فاسو
 - 428 10 760 5 188 16 - 305 8 - 875 15 الكاميرون

 211 101 736 149 228 58 964 207 - - 366 3 482 87 116 117 كندا
 - 2 - 2 - - - - 2 جمهورية افريقيا الوسطإ

 388 1 336 1 108 444 1 - - - - 444 1 تشاد
 - 2 - 2 - - - - 2 م سسة الصندوق االستثماري لألطفال

 900 300 4 - 300 4 - - - 300 4 - الصين 
 - 5 - 5 - - - - 5 كولومبيا
 538 604 66 670 - (6) - 376 300 الكونغو

 - 100 65 165 - - - - 165 كوستاريكا
 677 1 817 1 738 1 555 3 - - (27) - 582 3 كوت ديفوار

 002 2 934 3 721 6 655 10 - - - 115 6 540 4 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 885 16 512 34 179 15 691 49 - (377) (189) 282 22 975 27 الدانمرك
 - 195 18 213 - - - 213 - دكوادور

 756 5 426 6 277 703 6 - - - - 703 6 السلفادور
 - 357 273 630 - - - - 630 خينيا االستوائية

 - (1) 2 1 - - - - 1 دسواتينر
 - 584 15 792 50 376 66 667 (20) 121 848 37 760 27 األوروبيةالمفوضية 

 - 261 4 228 2 489 6 - - (11) 372 4 128 2 فنلندا
 162 1 708 1 379 1 087 3 - - 10 - 077 3 م سسة فيوتيك

 - 214 2 216 - - - 216 - منظمة األخمية وال راعة لألمم المتحدة
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 الصناديق ارصدة
كأأأأأأأانأأأأأون  1 فأأأأأر

 المردودة المبالغ األخر  اإليرادات المسالمات الثانر/يناير
  الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت

 والتسويات
األرصأأأأأأأأأدة   مجموع
 المصروفات المتاحة

الصأأأناديق  ارصأأأدة
كأأأأأأأانأأأأون  31فأأأأر 

 األول/ديسمبر

 الأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأمأأأأأأأات
 القبض المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة

كأأأأأأأانأأأأأأأون   31 فأأأأأأأر
 األول/ديسمبر

 - 4 - 4 - - - - 4 م سسة فورد          
 - 414 1 068 5 482 6 - (10) 22 740 4 730 1 فرنسا

 576 948 1 168 2 116 4 - 24 (2) 092 2 002 2 اصدقاء صندوق األمم المتحدة للسكان
 - 200 570 770 - (97) 4 495 368 المانيا

 897 125 1 499 624 1 - - - 5 619 1 صندوق خوبر اويو لدعم التنمية
 - 185 53 238 - - - 238 - منظمة حسن الجوار، الجمهورية الدومينيكية  

 - 100 - 100 - - - 100 - منظمة حسن الجوار، الوس 
 445 8 247 9 696 6 943 15 - (331 1) 83 409 8 782 8 خواتيماال
 - 933 14 252 1 185 16 - - (2) - 187 16 لايتر

 - 932 307 2 239 3 - - (5) 449 2 795 لندوراس
 200 1 605 2 012 1 617 3 - - (25) 000 2 642 1 ريسلندا

 - 54 83 137 - - - 63 74 برنامج العطاء الفردي
 046 4 175 5 479 2 654 7 - - (14) - 668 7 دندونيسيا

 - 138 7 145 - - - - 145 الصندوق الدولر للتنمية ال راعية
 - 409 1 545 2 954 3 - - (16) 370 1 600 2 ايرلندا

 200 143 1 287 430 1 - - - - 430 1 م سسة ديتايبو بيناسيونال
 633 4 062 14 095 5 157 19 - - (106) 573 8 690 10 ديطاليا
 - 019 9 713 12 732 21 - (176) (42) 371 13 579 8 اليابان

صأأأأأندوق األمم المتحدة  -البرنامج المشأأأأأترك  
 - 653 36 232 37 885 73 - (10) 57 122 49 716 24 المشاركللسكان: الوكيل 

برنأأأأأأامج األمم المتحأأأأأأدة المشأأأأأأأأأأأأأأترك المعنر 
 - 862 1 548 5 410 7 - - (1) 456 5 955 1 بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليد 

 - 168 220 388 - - - 200 188 كا اخستان
 499 499 - 499 - - 7 492 - الم سسة الكورية للرعاية الصحية الدولية 
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 الصناديق ارصدة
كأأأأأأأانأأأأأون  1 فأأأأأر

 المردودة المبالغ األخر  اإليرادات المسالمات الثانر/يناير
  الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت

 والتسويات
األرصأأأأأأأأأدة   مجموع
 المصروفات المتاحة

الصأأأناديق  ارصأأأدة
كأأأأأأأانأأأأون  31فأأأأر 

 األول/ديسمبر

 الأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأمأأأأأأأات
 القبض المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة

كأأأأأأأانأأأأأأأون   31 فأأأأأأأر
 األول/ديسمبر

 - 26 730 756 - - - - 756 الكويت          
 - 13 13 26 - - - 26 - شركة فيالتكس

 - 28 132 160 - - - 26 134 لبنان
 - 824 (5) 819 - - - 700 119 ليبريا

 875 4 394 11 081 6 475 17 - (83) (191) 543 6 206 11 لكسمبر 
 - - 373 373 - (3) - - 376 م سسة مكارثر

 074 1 103 7 - 103 7 - - - 103 7 - مالوي
 - 620 - 620 - - - 600 20 مالي يا
 960 1 270 2 713 983 2 - - - - 983 2 مالر

 - - - - (2) - - - 2 شركة ماما ماالس
 390 579 268 847 - - - - 847 موريتانيا

 150 153 49 202 - - 2 200 - موريشيوس
 195 377 19 396 - - - 396 - المحدودة )رسيا( شركة ميرك شارب ودوم 

 - 96 292 388 - - 1 185 202 المكسيك
 MTN 6 358 2 - (5) 361 - 361 360م سسة 

 494 6 130 17 471 18 601 35 100 (28) 79 774 24 676 10 جهات مانحة متعددة
 357 34 483 56 142 17 625 73 - (395) 9 085 40 926 33 لولندا

 - 536 2 876 1 412 4 - - - 149 2 263 2 نيو يلندا
 461 2 540 8 681 1 221 10 - - 2 559 6 660 3 النيجر
 166 285 4 561 2 846 6 - - 3 823 3 020 3 نيجيريا

 - 436 1 999 1 435 3 - - - - 435 3 شركة نوبل للطاقة
 406 13 236 41 488 20 724 61 - 218 (64) 719 19 851 41 النرويج

 492 756 692 448 1 - - (2) - 450 1 منظمة التغمية الدولية
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 الصناديق ارصدة
كأأأأأأأانأأأأأون  1 فأأأأأر

 المردودة المبالغ األخر  اإليرادات المسالمات الثانر/يناير
  الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت

 والتسويات
األرصأأأأأأأأأدة   مجموع
 المصروفات المتاحة

الصأأأناديق  ارصأأأدة
كأأأأأأأانأأأأون  31فأأأأر 

 األول/ديسمبر

 الأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأمأأأأأأأات
 القبض المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة

كأأأأأأأانأأأأأأأون   31 فأأأأأأأر
 األول/ديسمبر

 300 040 29 229 67 269 96 - (217 1) 43 846 77 597 19 مكتب تنسيق الش ون اإلنسانية          
 135 392 49 441 - - - 238 203 عامان
 - 529 1 942 471 2 - - - 860 611 1 اتفاق التعاون األساسر -عامان 

 100 200 189 389 - - - - 389 مناجم اويو تولغوي
 - 304 224 528 - - - - 528 بنما

 - 286 1 227 513 1 - - - 513 1 - بابوا خينيا الجديدة
 - 417 732 149 1 - (755) 1 11 892 1 باراخواي
 - 22 - 22 - - - - 22 البرتغال

 - 64 168 232 - - - 213 19 افراد خاصون
 - 14 56 70 - - - - 70 شركة بردوكتورا دي بلباس سوليداد

 - 143 107 250 - - - - 250 قطر
م سأأأأأسأأأأأة التثقي  والمسأأأأأابقات فر مجال علم 

 - 4 135 (3 295) 491 - - 1 331 1 225 106 (REC Foundationالتحكم ا لر )
 487 5 439 11 519 10 958 21 - - 44 123 6 791 15 جمهورية كوريا

 - 671 368 039 1 - - - 434 605 جمهورية مولدوفا
 471 6 055 13 569 624 13 - - - 269 12 355 1 االتحاد الروسر
 - - 70 70 - - (2) - 72 م سسة سابانسر

 - 16 222 238 - - - - 238 المملكة العربية السعودية
 - SBI 9 - - - - 9 8 1م سسة 
 - 168 18 186 - (257) - 186 257 سيراليون

 - 608 1 162 2 770 3 (103) (11) (1) 372 2 513 1 مسالمات صغيرة
 104 169 173 342 - - - - 342 دار اإلنماء االجتماعر

 - 286 2 112 3 398 5 - (5) 46 897 1 460 3 دسبانيا
 863 26 803 51 498 32 301 84 - (44) (062 1) 303 39 104 46 السويد
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 الصناديق ارصدة
كأأأأأأأانأأأأأون  1 فأأأأأر

 المردودة المبالغ األخر  اإليرادات المسالمات الثانر/يناير
  الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت

 والتسويات
األرصأأأأأأأأأدة   مجموع
 المصروفات المتاحة

الصأأأناديق  ارصأأأدة
كأأأأأأأانأأأأون  31فأأأأر 

 األول/ديسمبر

 الأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأمأأأأأأأات
 القبض المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة

كأأأأأأأانأأأأأأأون   31 فأأأأأأأر
 األول/ديسمبر

 - - - - (21) - - - 21 الرابطة السويدية لألمم المتحدة          
 709 10 016 16 194 8 210 24 (1) 60 55 785 13 311 10 سويسرا

 - 239 343 582 - - - - 582 م سسة الموارد
جهات  -الصأأأأندوق االسأأأأتئمانر المواضأأأأيعر  

 770 39 401 300 246 149 647 449 - - 540 3 413 246 694 199 مانحة متعددة
 - 3 - 3 - - - - 3 ليشتر -تيمور 

 445 727 146 873 - - - 128 745 تركمانستان
الصأأأأأأأأأأأندوق  -برنامج األمم المتحدة اإلنمائر  
 - 072 47 729 50 801 97 (1) (680) 5 671 74 806 23 االستئمانر المتعدد الشركاء 

المملكأأأة المتحأأأدة لبريطأأأانيأأأا العظمإ وايرلنأأأدا 
 990 32 489 80 656 48 145 129 - (058 2) 328 1 507 36 368 93 الشمالية

 - 701 15 131 22 832 37 - (21) 16 470 24 367 13 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 796 766 1 747 3 513 5 - (523) 12 240 3 784 2 برنامج األمم المتحدة اإلنمائر
 108 379 367 746 - - 1 - 745 والثقافة والعلممنظمة األمم المتحدة للتربية 

ليئة األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأأاواة بين الجنسأأأأأأأأأأين 
 210 066 1 552 1 618 2 - (96) 5 329 1 380 1 وتمكين المراة )ليئة األمم المتحدة للمراة(
 298 404 713 117 1 - (6) (1) 753 371 صندوق األمم المتحدة للشراكات الدولية

برنامج األمم المتحدة للمسأأأأأأأتوطنات البشأأأأأأأرية 
 - (1) - (1) (1) (8) - - 8 )موئل األمم المتحدة(

بأأأعأأأثأأأأأأأة األمأأأم الأأأمأأأتأأأحأأأأأأأدة لأأأإلدارة الأأأمأأأ قأأتأأأأأأأة 
 - 1 42 43 30 - - 13 - كوسوفو فر

 302 808 2 420 2 228 5 - - 36 037 3 155 2 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
المتحأأدة للتعأأاون فيمأأا بين بلأأدان مكتأأب األمم 

 814 1 453 2 225 678 2 - - - 186 2 492 الجنوب
 - 28 90 118 - - - 118 - مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة
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 الصناديق ارصدة
كأأأأأأأانأأأأأون  1 فأأأأأر

 المردودة المبالغ األخر  اإليرادات المسالمات الثانر/يناير
  الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت

 والتسويات
األرصأأأأأأأأأدة   مجموع
 المصروفات المتاحة

الصأأأناديق  ارصأأأدة
كأأأأأأأانأأأأون  31فأأأأر 

 األول/ديسمبر

 الأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأمأأأأأأأات
 القبض المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة

كأأأأأأأانأأأأأأأون   31 فأأأأأأأر
 األول/ديسمبر

مجلس الر سأأأأأأاء التنفيميين فر منظومة األمم           
 - - 37 37 - (94) - - 131 المتحدة المعنر بالتنسيق

صأأأأأأأأأأأندوق األمم المتحدة االسأأأأأأأأأأأتئمانر لألمن 
 - 22 386 408 - (11) 2 - 417 البشري

 - - 219 219 - (11) - - 230 الواليات المتحدة األمريكية
 - 208 464 672 - - - 504 168 اوروخواي

 - 25 15 40 - - - 40 - منظمة المراة نبع الحياة
 92 176 33 209 - - - 209 - مفوضية الالجئين النسائية

 - 5 - 5 - - - - 5 البنك الدولر
 - 012 3 780 1 792 4 - - (1) 142 4 651 برنامج األخمية العالمر
 - 014 3 986 11 000 15 (1) - - 000 12 001 3 منظمة الصحة العالمية

 - 3 342 345 - - - 316 29  مبابوي
 162 389 655 165 1 396 763 051 929 1 662 (863 7) 750 7 432 990 070 938 الصناديق االستئمانية   - المجموا الفرعي  

          الصناديق الخاصة
 - 018 1 - 018 1 - - 018 1 - - الم قت  تسويات سعر الصر  اللت ام التمويل

 - 7 443 450 - - - (613) 063 1 المخصصة )السلع(   - المسالمات العينية 
الموارد المتعلقأأة بتقأأديم التقأأارير دلإ الجهأأات 

 - 741 1 000 1 741 2 - - 998 - 743 1 المانحة
وظيفة اخصأأأأأأأأأأأأأائر شأأأأأأأأأأأأأ ون مالية ممولة من 

 - 162 - 162 - - - - 162 االتحاد األوروبر
البرنامج العالمر للسألع األسأاسأية لوسأائل منع 

 - 000 5 (232) 768 4 (232) - - - 000 5 الحمل
موارد  -المخ ون/األصأأأأأأأأأنا  قيد الوصأأأأأأأأأول 

 - 837 10 (118 9) 719 1 - - - - 719 1 اخر 
 215 948 7 867 5 815 13 - - 275 841 6 699 6 برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين
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 الصناديق ارصدة
كأأأأأأأانأأأأأون  1 فأأأأأر

 المردودة المبالغ األخر  اإليرادات المسالمات الثانر/يناير
  الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت

 والتسويات
األرصأأأأأأأأأدة   مجموع
 المصروفات المتاحة

الصأأأناديق  ارصأأأدة
كأأأأأأأانأأأأون  31فأأأأر 

 األول/ديسمبر

 الأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأمأأأأأأأات
 القبض المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة

كأأأأأأأانأأأأأأأون   31 فأأأأأأأر
 األول/ديسمبر

المكاسأأأأأأأأأب/الخسأأأأأأأأأائر المجمعة الناشأأأأأأأأأئة عن           
 - 850 1 - 850 1 (668) - - - 518 2 اسعار الصر  للموارد األخر 

 - 763 1 30 793 1 - - 40 - 753 1 جائ ة السكان
الخأأدمأات خير المتعلقأة  -خأدمأات الشأأأأأأأأأأأأأأراء 

 520 234 13 085 3 319 16 (020 2) - 914 4 - 425 13 بطر  ثالث
 - 098 1 - 098 1 - - 24 - 074 1 صندوق رافايل مع ساالس للهبات

لبرنأأأأأامج األمم المتحأأأأدة المنسأأأأأأأأأأأأأأق العأأأأأالمر 
 - 8 312 320 - - - - 320 للرعاية

التسأأأأأأأأأأأويات المدخلة علإ تقييم المسأأأأأأأأأأأالمات 
 (598 5) (598 5) - (598 5) - - - (598 5) - المستحقة القبض

 (863 4) 068 39 387 1 455 40 (920 2) - 269 7 630 476 35 الخاصة  الصناديق   -  الفرعي  المجموا  
 299 384 723 204 1 783 764 506 969 1 (258 2) (863 7) 019 15 062 991 546 973 المجموا 

 
المصأأأأأأأروفات   األخر البيانات والمالحظات والجداول  تورد لما الجدول،  فيما عدا مليون دوالرع و   52,9 بمبلغ  ةالمقدر   التكالي اسأأأأأأأترداد  مصأأأأأأأروفاتالمسأأأأأأأالمات والمصأأأأأأأروفات المفصأأأأأأأح عنها فر لما الجدول تشأأأأأأأمل   :مالحظة 

 المبلغع لمامخصوما منها  والمسالمات المخصصة



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
 A/75/5/Add.8 )تابع( مالحظات على البيانات المالية 

 

20-07791 160/161 

 

 الجدول جيم  
 خدمات الشراء لحسا  يطراف ثالثة  

الشأأأراء لحسأأأاب اطرا  ثالثة لو خدمة شأأأراء يقدمها صأأأندوق السأأأكان ليس لها ارتباط مباشأأأر بلي  
عنصأأأأأأأأر من العناصأأأأأأأأر البرنامجية للصأأأأأأأأندوق، وملك بناء علإ طلب اطرا  ثالثة وبالنيابة عنها )حكومات، 

ملك صأأناديق  منظمات حكومية دولية، او منظمات خير حكومية، او كيانات تابعة لألمم المتحدة، بما فر او
منظومة األمم المتحدة وبرامجها والهيئات الفرعية التابعة لألمم المتحدة(ع ويتعلق لما الشأأأراء بوالية الصأأأندوق 

اتعابا تادفع  ولو متسأق مع الدافه وسأياسأاتهع وتحداد شأروط الشأراء فر عقد لخدمات الشأراءع ويشأمل لما العقد
 التكالي  التر يتكبدلا فر عملية الشراءعلتغطية  للصندوق لقاء خدماته

 
 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 

كانون  31الصناديق فر    ارصدة
المعأأاد  2018األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر 
 تصنيفها كخصوم

 خأأأدمأأأات عوائأأأد
 الشراء

 الأتسأأأأأأأأأأأأأأويأأأأأأأات
 والتحويالت

 األموال مجأمأوع
 المتاحة

 خأأأأدمأأأأات تكلفأأأأة
 الشراء

ل  فر  صأأأأافر السأأأأع
كأأأأأانون األول/  31

 2019ديسمبر 
       المةسسات       

 038 28 753 29 791 57 813 033 37 945 19 الحكومات والم سسات الحكومية الدولية
برنأأأامج األمم المتحأأأدة اإلنمأأأائر ومنظمأأأات األمم 

 911 604 515 1 3 510 1 2 المتحدة األخر 
 775 3 954 3 729 7 (33) 258 5 504 2 المنظمات خير الحكومية

 724 32 311 34 035 67 783 801 43 451 22 المجموا 
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 الجدول دال
 2019كانون األول/ديسمبر  31المصروفات ةير المخصصة والمصروفات المخصصة للسنة المنتهية في 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع   المصروفات العامة   الم سسية  المي انية  األنشطة البرنامجية 
 المخصصة  المخصصةخير   المخصصة  خير المخصصة  خير المخصصة  المخصصة  خير المخصصة 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018  2019 2018 2019 2018 
 398 61 476 73 648 228 200 230 420 10 889 10 779 23 208 22 569 125 809 125 978 50 587 62 300 79 183 82 تكالي  الموظفين               

دمدادات الصأأأأأأأأأحة اإلنجابية وخيرلا  
 202 156 291 170 733 3 396 4 101 2 (080 5) (295) 299 61 (48) 101 154 371 175 967 3 145 4 من اإلمدادات المتصلة بالبرامج
 129 91 910 103 284 21 526 23 -  40 (69) 101 33 66 129 91 870 103 320 21 359 23 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 216 119 227 125 918 66 317 71 (814 4) (870 5) 203 (947) 434 24 321 27 030 124 097 131 281 42 943 44 اللوا م والمواد وتكالي  التشغيل
 387 176 519 195 539 48 100 52 382 318 441 424 389 7 002 8 005 176 201 195 709 40 674 43 الخدمات التعاقدية والخدمات المهنية 

 631 747 369 281 -  -  250 166 9 6 631 747 110 109 تكالي  التمويل
 328 39 417 39 111 24 253 25 284 102 (97) (207) 381 3 699 3 044 39 315 39 827 20 761 21 السفر

 588 655 621 6 246 6 10 15 229 2 080 2 705 1 772 1 578 640 687 2 394 2 االستهالك واإللالك
 92 297 (24) 499 92 297 (36) 511 -  -  -  -  12 (12) اضمحالل القيمة

 478 23 325 2 372 17 521 4 2 40 279 16 430 4 (70) (39) 476 23 285 2 163 1 130 المصروفات األخر 
 449 668 864 711 571 417 339 418 477 8 751 684 42 065 29 511 162 588 166 972 659 113 711 376 212 686 222 مجموا المصروفات 

 
 

210820    120820    20-07791 (A) 
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