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  اإلحالة اكتاب

    
ــة     ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٣٠رســالة مؤرخــة       ــة هليئ ــديرة التنفيذي ــن امل ــة م موجه

املتحــــدة للمســــاواة بــــني اجلنســــني ومتكــــني املــــرأة إىل رئــــيس جملــــس   األمــــم
  احلسابات  مراجعي

    
ئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة     من النظام املايل والقواعد املاليـة هلي  ١٢٠٢عمال بالقاعدة   

ــني ــة يف        ب ــة عــن الســنة املنتهي ــات املالي ــه البيان ــق طي ــرأة، مرف ــانون  ٣١ اجلنســني ومتكــني امل ك
  . وقد أعدت هذه البيانات ووقعت عليها مديرة التنظيم واإلدارة.٢٠١٣األول/ديسمرب 

    
  نغوكا -مالمبو ) فومزيلي توقيع(

  املديرة التنفيذية
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موجهـة إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة مـن       ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ٣٠رسالة مؤرخة     

  رئيس جملس مراجعي احلسابات
    

أتشرف بـأن أحيـل إلـيكم تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن البيانـات املاليـة هليئـة              
ــة يف         ــنة املنتهي ــرأة للس ــني اجلنســني ومتكــني امل ــم املتحــدة للمســاواة ب ــانون األول/ ٣١األم  ك

  .٢٠١٣  ديسمرب
    

  مورس س. إ. ) السيد أمياسقيعتو(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات
  يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  رئيس جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة
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  الفصل األول
ــة: رأي        ــات املاليـــ ــن البيانـــ ــابات عـــ ــي احلســـ ــس مراجعـــ ــر جملـــ تقريـــ

  تاحلسابا مراجعي
  

  البيانات املاليةتقرير عن     
قمنا مبراجعة البيانات املالية املرفقة هليئة األمم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني        

، ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ٣١املــرأة (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة) للســنة املنتهيــة يف       
ن الثــاين)، وبيــان  وتتــألف مــن بيــان املركــز املــايل (البيــان األول)، وبيــان األداء املــايل (البيــا        

التغيريات يف صـايف األصـول (البيـان الثالـث)، وبيـان التـدفقات النقديـة (البيـان الرابـع)، وبيـان           
ــة      ــات الداعمــــ ــامس)، والبيانــــ ــان اخلــــ ــة (البيــــ ــالغ الفعليــــ ــة واملبــــ ــة بــــــني امليزانيــــ املقارنــــ

  التفسريية.  واملالحظات
  

  لية اإلدارة عن البيانات املاليةمسؤو    
التنفيذية املسؤولية عن إعداد هـذه البيانـات املاليـة وعرضـها برتاهـة وفقـا       تتوىل املديرة   

ــيت تعتربهــا اإلدارة        ــة ال ــة الداخلي ــدابري الرقاب ــام، وعــن ت ــة للقطــاع الع ــايري احملاســبية الدولي للمع
ضرورية للتمكني من إعداد بيانـات ماليـة ال تشـوهبا أيـة أغـالط جوهريـة، سـواء نتيجـة الغـش          

  اخلطأ.  أو
  

  ولية مراجعي احلساباتمسؤ    
تتمثـــل مســـؤوليتنا يف إبـــداء الـــرأي بشـــأن البيانـــات املاليـــة اســـتنادا إىل مراجعتنـــا           

ــة احلســابات.         ــة ملراجع ــايري الدولي ــا للمع ــا للحســابات وفق ــا مراجعتن ــد أجرين للحســابات. وق
ريهـا  وتقتضي هذه املعايري أن منتثل للمتطلبات األخالقية، وأن خنطط ملراجعة احلسابات وأن جن

علــى حنــو يتــيح التأكــد بقــدر معقــول مــن أن البيانــات املاليــة خاليــة مــن األخطــاء اجلوهريــة.      
ــالغ          ــة بشــأن املب ــة املراجع ــإجراءات الســتقاء أدل ــام ب ــة احلســابات القي ــة مراجع وتتضــمن عملي
واإلفصــاحات الــواردة يف البيانــات املاليــة. ويعتمــد اختيــار اإلجــراءات علــى مــا يرتأيــه مراجــع  

بات، مبــا يف ذلــك تقيــيم احتمــاالت وجــود أغــالط جوهريــة يف البيانــات املاليــة، ســواء    احلســا
ــاء، يضــع مراجــع          ــوع أخط ــات ملخــاطر وق ــك التقييم ــراء تل ــأ. ويف إج نتيجــة الغــش أو اخلط
ــة           ــات املالي ــداد البيان ــين يف إع ــان املع ــا الكي ــيت يتبعه ــة ال ــة الداخلي ــاره الرقاب ــابات يف اعتب احلس

ليتسىن لـه حتديـد إجـراءات املراجعـة املناسـبة يف ظـل الظـروف السـائدة،          وعرضها عرضاً نزيهاً
ولكــن حبيــث ال يكــون ذلــك لغــرض إبــداء رأي يف فعاليــة الرقابــة الداخليــة يف الكيــان املعــين.   
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وتشمل مراجعة احلسابات أيضا تقييم مدى مالءمة السياسـات احملاسـبية املسـتخدمة ومعقوليـة     
  عدهتا اإلدارة، عالوة على تقييم عرض البيانات املالية بشكل عام.  التقديرات احملاسبية اليت أ

ونعتقد أن األدلة الـيت حصـلنا عليهـا مـن املراجعـة مناسـبة وكافيـة ألن تشـكل أساسـا            
  معقوال إلبداء رأينا.  

  
  رأي مراجعي احلسابات    

ة املركـز  إن هذه البيانات املالية يف رأينا تعرض بشكل نزيه من مجيع اجلوانب اجلوهريـ   
ــم امل  ــة األمـ ــايل هليئـ ــرأة يف املـ ــدة للمـ ــانون األول/ ٣١تحـ ــايل ٢٠١٣ديســـمرب كـ ــا املـ ، وأداءهـ

  وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.  
  

  تقرير بشأن مقتضيات قانونية وتنظيمية أخرى    
ن معـامالت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة الـيت انتـهت إىل        باإلضافة إىل ما سـبق، نـرى أ    

علمنا، أو الـيت اختربناهـا يف إطـار مراجعتنـا، كانـت مطابقـة مـن مجيـع اجلوانـب اهلامـة للنظـام            
  املالية للهيئة وللسند التشريعي.املايل والقواعد 

صـدرنا أيضـا   ووفقا للمادة السابعة من النظـام املـايل والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة، أ        
  تقريرا مطّوالً عن مراجعتنا حلسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة.  

  
  مورس س.إ. السيد أمياس )توقيع(

  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات
  يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  رئيس جملس مراجعي احلسابات

    
  يوتوه(توقيع) لودفيك س.ل. 

  اقب املايل واملراجع العام للحسابات يف مجهورية ترتانيا املتحدةاملر
  (كبري مراجعي احلسابات)

    
  جيايي ليو(توقيع) 

  املراجع العام للحسابات يف الصني
    ٢٠١٤ هحزيران/يوني ٣٠
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  الفصل الثاين
  التقرير املطول جمللس مراجعي احلسابات    

  
  موجز  

تحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمـم  أنشأت اجلمعية العامة هيئة األمم امل  
، عـن طريـق جتميـع الواليـات واملهـام القائمـة للكيانـات        ٦٤/٢٨٩املتحدة للمرأة) مبوجب قرارها 

التالية: مكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة؛ وشعبة النهوض بـاملرأة التابعـة   
ألمم املتحدة اإلمنائي للمرأة؛ واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجـل  لألمانة العامة؛ وصندوق ا

النهوض باملرأة، وذلك للعمل كأمانة واالضطالع باألنشطة الفنية على املستوى القطري. والحـظ  
مليـون دوالر مقابـل جممـوع اإليـرادات البالغـة        ٢٦٤اجمللس أن هيئة األمم املتحـدة للمـرأة أنفقـت    

  .٢٠١٣  كانون األول/ديسمرب ٣١  للسنة املنتهية يف مليون دوالر ٢٨٩
ــة         ــة وباســتعراض عملياهتــا للســنة املنتهي ــة للهيئ واضــطلع اجمللــس مبراجعــة البيانــات املالي

. وقد ُنفذت هـذه املراجعـة للحسـابات عـن طريـق إجـراء       ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ يف
ار، وللمكاتــب املتعــددة األقطــار   زيــارات ميدانيــة للمكتــب اإلقليمــي لغــرب أفريقيــا يف داكــ      

واملكاتــب القطريــة املوجــودة يف جوهانســربغ جبنــوب أفريقيــا وهــاراري وبريــدجتاون والربــاط   
وأديس أبابا وكمباال وأبيدجان وياوندي، وكذلك عن طريـق اسـتعراض املعـامالت والعمليـات     

  املالية يف مقر اهليئة يف نيويورك.

  رأي مراجعي احلسابات    
لس رأيا غري مشفوع بأي حتفظات بشأن البيانـات املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة      أصدر اجمل  

ــة يف     ــنة املنتهيــ ــن الســ ــرأة عــ ــمرب   ٣١للمــ ــانون األول/ديســ ــس  ٢٠١٣كــ ــرد رأي اجمللــ . ويــ
  األول. الفصل يف

  اخلالصة العامة
لـديها    سـالمتها املاليـة وأن   ٢٠١٣ُيظهر استعراض البيانات املالية للهيئـة وعملياهتـا يف عـام      

كمية كبرية من األصول املالية املتداولة تكفي للوفاء بالتزاماهتا املسـتحقة يف أجـل قريـب. ومـن بـني      
العوامل اليت هلا انعكاسات هامة على كيفية إدارة اهليئة ألدائها املايل واستدامتها املاليـة، مبـا يف ذلـك    

 ٢٠١٣عــام   عــات املقدمــة إليهــا يفكيفيــة وفائهــا بأولويــات كــل مــن اجلهــات املاحنــة هلــا، منــو الترب 
  السنوات املقبلة.  ومبادراهتا اجلارية لتعبئة اإليرادات، وكون هذه االجتاهات ستستمر يف
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ــة يف عــام       ــة للمعــايري احملاســبية الدولي أحــد املنجــزات  ٢٠١٢ويعتــرب اجمللــس تنفيــذ اهليئ
وخصــومها. غــري أن اهليئــة هليئـة  الرئيسـية، وحيقــق فوائــد منـها تقــدمي تقــارير شـاملة عــن أصــول ا   

تزال تواجه حتديات بسبب هيكلها الذي يتسم بدرجة عاليـة مـن الالمركزيـة. وتشـمل هـذه       ال
ــة، ورصــد األنشــطة      ــز الضــوابط الداخلي ــنظم وتعزي التحــديات علــى وجــه اخلصــوص حتســني ال

الوقـت   امليدانية، مبا يف ذلـك السـلف املدفوعـة للشـركاء املنفـذين، لكفالـة تصـفية احلسـابات يف        
  املناسب وتعزيز إدارة املمتلكات واملنشآت واملعدات.

  االستنتاجات الرئيسية    
  إدارة الشؤون املالية

 االعتراف باإليرادات والكشف عنها   
الحظ اجمللس أن معامالت بلغ جمموع قيمتها مليون دوالر ُسجلت يف بيان األداء املايل   

، بوصفها إيرادات مـن التربعـات. وميثـل    ٢٠١٣ديسمرب كانون األول/ ٣١عن السنة املنتهية يف 
هذا املبلغ تربعات معلنة من ضمن التربعات األساسية اليت سبق التعهد هبا خطيـا يف إطـار السـنة    

. واستنادا إىل السياسة احملاسبية للهيئة خبصوص اإليـرادات، كـان ينبغـي االعتـراف     ٢٠١٢املالية 
  .٢٠١٢بتلك املبالغ يف السنة املالية 

، ٢٠١٣ويف حني أعلنت اهليئة أهنا قيدت اإليرادات بعـد تلقـي تأكيـد يف نيسـان/أبريل       
. ويـرى اجمللـس أن   ٢٠١٢تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٧الحظ اجمللس وجود إقرار بالتعهـد مـؤرخ   

هنالك حاجـة إىل تعزيـز التنسـيق وتـدفق املعلومـات بـني شـعبة الشـراكات االسـتراتيجية وقسـم           
ة، وذلك بسـبب تـأخر الشـعبة يف حتميـل املعلومـات يف النظـام احملاسـيب بعـد توقيـع          الشؤون املالي

  االتفاقات مع اجلهات املاحنة.

  إدارة األصول    
 ضيق نطاق االعتراف باملخزونات   

اهليئــة سياســة حماســبية   ) بــأن تضــعA/68/5/Add.13أوصــى اجمللــس يف تقريــره الســابق (   
ــذ التوصــية،          ــة املتخــذة لتنفي ــاإلجراءات اإلجيابي ــه ب ــع اعتراف ــس، م ــات. ويالحــظ اجملل للمخزون

سياسة املخزونات والنماذج التوجيهية املعممة على املكاتب امليدانية من أجل التصديق علـى   أن
ورات واملواد املطبوعة صحة املخزون يف هناية السنة تقصر على االعتراف باملخزونات على املنش

بياناهتا املاليـة   دوالر فقط يف ١١٠ ٠٠٠فقط. وبالتايل كشفت اهليئة عن رصيد خمزونات قدره 
  .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
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هنايـــة الســـنة املاليـــة، فإنـــه وعلـــى الـــرغم مـــن أن اجمللـــس مل يـــزر املكاتـــب القطريـــة يف   
بات يف هناية السنة غري شاملة مبا فيه الكفاية المتثال متطلبـات املعيـار   تعليمات إقفال احلسا يعترب
من املعايري احملاسبية الدولية امتثاال تاما. وكذلك فعلى الرغم من تنقيح سياسـة املخزونـات،    ١٢

حتتاج اهليئة إىل إعادة النظر يف الفصل املتعلق بإدارة األصول من دليلـها للـربامج والعمليـات مـن     
سيع نطاق حتديد املخزونات واالعتراف هبا. وباإلضافة إىل ذلك فإن سياسة املخزونـات  أجل تو

  .١٢غري املكتملة متتثل بصورة جزئية فقط للمعيار 
  إدارة املمتلكات واملنشآت واملعدات

يالحظ اجمللس التقدم الذي أحرزته اهليئة حنو حتسني إدارة األصـول. ومنـها علـى سـبيل       
بادئ توجيهية إضافية للتحقق مـن األصـول املاديـة. ومـع ذلـك فقـد أُدرجـت        املثال استحداث م

بعض األصول يف السجل بدون أرقام تعريف أو أرقام تسلسلية، أو أُدرجت حتت أرقام تعريـف  
متطابقة مما جيعل من الصعب حتديد األصول أو التمييـز بينـها ألغـراض الرقابـة، األمـر الـذي قـد        

ل بصورة غري صحيحة يف البيانات املاليـة. وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن     يؤدي إىل االعتراف باألصو
يف املائـة   ٣٧دوالرا، أو مـا يعـادل    ٩٨ ٢٧٦من األصول الرأمسالية، تبلغ كلفتـها اإلمجاليـة    ١٤

من مجلة األصول املالية للمكتب القطري يف إثيوبيا، مل تكـن مدرجـة يف السـجل، ومل ُتسـتكمل     
  وُسجلت األصول يف النظام دون بيان تكاليفها.املعلومات يف نظام أطلس، 

والحظ اجمللـس أيضـا أخطـاء متكـررة يف التسـجيل، مثـل أخطـاء التصـنيف واملبالغـة يف            
تقــدير الكلفــة وجتميــع األصــول والرمسلــة غــري الصــحيحة لألصــول دون العتبــة املقــررة. ويرجــع  

يات احلـايل يتضـمن فئـات    السبب الرئيسي لتكـرار أوجـه القصـور هـذه إىل كـون فهـرس املشـتر       
وأصنافا من األصول املُعرَّفة مسـبقا والـيت مل يـتم تكييفهـا بعـد بصـورة مالئمـة لكـي تتوافـق مـع           
لوائح اجلـرد يف نظـام أطلـس. وتزيـد أوجـه القصـور هـذه مـن خطـر ارتكـاب أخطـاء يف إدراج            

  املمتلكات واملنشآت واملعدات يف البيانات املالية.
مل تؤثر على البيانات املالية ألن اإلدارة اختذت إجـراءات إلدخـال   غري أن تلك األخطاء   

  التعديالت الالزمة.
 

  إدارة الربامج واملشاريع والصناديق االستئمانية    
 ُسلف املشاريع غري املسددة منذ فترة طويلة   

كــانون األول/ديســمرب  ٣١مليــون دوالر يف  ٤٢,٦أبلغــت اهليئــة عــن ُســلف جمموعهــا   
 بعـد يف املائة) من املبلـغ الكلـي مل ُتحسـم     ١٧ماليني دوالر ( ٧,٣الحظ اجمللس أن . وي٢٠١٣

ُمضي أكثر مـن عـام علـى تقـدميها. وهـذا التـأخري يتعـارض مـع الفقـرة الثالثـة مـن دليـل الـربامج              
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والعمليات للهيئة الذي يقضي حبسـم السـلف يف غضـون سـتة أشـهر مـن تقـدميها. ومـن إمجـايل          
ماليـني دوالر للشـركاء املنفـذين، ومليونـا دوالر لوكـاالت أخـرى        ٥,٣قُدم  املبلغ غري املسدد،

  تابعة لألمم املتحدة.  
ويــرى اجمللــس أن الســلف غــري املســددة منــذ فتــرة طويلــة تــدل علــى قصــور يف رصــد       

املشاريع. كما أهنا تزيد من املخاطر املالية املترتبة على إمكانية استخدام األموال يف أغـراض غـري   
ودة دون اطـالع اإلدارة علـى ذلـك. وقـد تـؤثر حـاالت التـأخري أيضـا يف حتقيـق األهـداف           مقص

وثـائق   االستراتيجية للهيئة، بأن حتول دون إتاحة أموال إضافية إلجناز أنشطة املشاريع احملـددة يف 
  املشاريع وخطط العمل ذات الصلة قبل احتساب املدفوعات السابقة. 

 
  إدارة املشتريات والعقود    

  النقص يف موظفي وحدة املشتريات وتفويض سلطات الشراء بصورة غري سليمة    
اإلدارات  استعرض اجمللس وحدة املشتريات يف اهليئة فالحظ أن مجيع أنشطة الشـراء يف   

املستفيدة يف املقر واملكاتب امليدانية يقوم هبا موظفـون ال ميلكـون مهـارات يف جمـال املشـتريات،      
قسم املشتريات. وال تنفذ وحدة املشتريات عمليـات الشـراء برمتـها، وإمنـا      دون دعم مباشر من

تكتفي بإكمال العملية عن طريق استعراض وثائق عملية الشراء قبل املوافقة عليها. وتغفـل هـذه   
الـدليل مثـل    املرحلة من االستعراض مراحل أخرى هامـة مـن عمليـة الشـراء املنصـوص عليهـا يف      

  العروض. التوريد واملتطلبات، وحتديد املوردين، وطلب التخطيط، وإعداد طلبات
ــام       ــة     ٢٠١٣والحــظ اجمللــس أيضــا خــالل ع أن وحــدة املشــتريات كانــت تضــم أربع

موظفني فقط مقابل ست وظائف معتمدة لالضطالع مبسؤولية استعراض مجيع عمليات الشـراء  
رئـيس مكتـب املشـتريات    دوالر. ويوافـق   ٣٠ ٠٠٠من أجل إصدار العقود اليت تتجاوز قيمتها 

ُتسـتعرض مـن قبـل     دوالر، ولكنـها ال  ٣٠ ٠٠٠تقـل عـن    املعين على مجيع عمليات الشراء اليت
 ٢٠١٣أي خبري أو أخصائي يف املشتريات أو من قبل جلنة استعراض إدارة املشتريات. ويف عام 

ن دوالر. مليـو  ٨٨,٣عقـد دون العتبـة جممـوع قيمتـها      ١٠ ٠٠٠كان لدى اهليئة ما يزيد علـى  
وعلى الرغم من أن اجمللس مل يفحص هذه املعامالت، فهو يعتـرب أن عـدم اسـتعراض هـذا العـدد      
الكــبري مــن املعــامالت مــن قبــل مــوظفني مهــرة قــد يزيــد مــن خطــر وقــوع أعمــال غــش تتعلــق    

  باملشتريات وتكرارها دون اطالع اإلدارة على ذلك.
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ؤوي أمــني جلنــة اســتعراض إدارة  وباإلضــافة إىل ذلــك فــإن مكتــب قســم املشــتريات يــ    
املشــتريات الــذي يضــطلع بــدور يف اإلشــراف علــى املشــتريات. وينشــأ عــن ذلــك تضــارب يف    

  املصاحل بسبب تقاسم املوارد، وميكن أن يؤثر على استقالل اللجنة.
ويســاور القلــق اجمللــس مــن أن عــدد مــوظفي املشــتريات ال يكفــي لتقــدمي خــدمات            

ظر إىل حجـم أنشـطة الشـراء، واضـطالع قسـم املشـتريات بالرقابـة علـى         املشتريات بفعالية، بـالن 
املكاتب امليدانيـة، وطلبـات اهليئـة مـن املشـتريات علـى الصـعيد العـاملي، وذلـك علـى الـرغم مـن             
التدخالت اهلادفة إىل زيادة عدد هؤالء املوظفني من أربعة إىل ستة خالل هذه السـنة. وتفـويض   

لكون املهارات الالزمة يزيد من احتمال عدم اسـتخدام املـوارد علـى    أنشطة الشراء ملوظفني ال مي
النحو األمثل. وكذلك فإن عمليات الشراء ال ُتجمع لتحقيق وفورات احلجم. ويؤدي التفويض 
الكامل ملهمة املشتريات ملوظفني يف اإلدارات املسـتفيدة إىل إضـعاف الضـوابط الداخليـة بسـبب      

  كافية. عدم الفصل بني الواجبات بصورة
  التوصيات الرئيسية    

قدم اجمللس توصيات مفصلة يف تقريره الرئيسي، وتتمثل توصياته الرئيسـية يف أن تقـوم اهليئـة مبـا     
  يلي:

 االعتراف باإليرادات والكشف عنها   
حتسني التنسيق وتدفق املعلومات بني شعبة الشراكات االسـتراتيجية وقسـم     (أ)  

يل االتفاقــات املربمــة والتعهــدات يف الفتــرات املاليــة الصــحيحة الشــؤون املاليــة لكفالــة تســج
  متشيا مع سياسة حساب اإليرادات؛

 ضيق نطاق االعراف باملخزونات   
ــادة النظـــر يف دليـــل اهليئـــة للـــربامج والعمليـــات لكـــي يلـــيب متطلبـــات      (ب)   إعـ
سـابات يف هنايـة السـنة    من املعايري احملاسبية الدوليـة، وحتسـني تعليماهتـا إلقفـال احل     ١٢ املعيار
  أجل توسيع نطاق عملية حتديد املخزونات واالعتراف هبا يف مجيع أحناء اهليئة؛ من

  إدارة املمتلكات واملنشآت واملعدات
استعراض فهرس املشتريات احلايل للهيئـة عـن طريـق إعـادة تسـمية        ‘١’  (ج)  

  م أطلس؛فئات األصول وأصنافها مبا يكفل تفادي أخطاء التصنيف يف نظا
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ــة إدارة         ‘٢’   ــز وظيف ــق تعزي ــاء عــن طري ــن األخط ــل إىل أدىن حــد ممكــن م التقلي
  بتحسني نظام الضوابط الداخلية؛   ٥٩األصول يف مجيع املكاتب القطرية الـ 

رصــد املعلومــات الــيت يــتم حتميلــها يف نظــام أطلــس ومواصــلة اســتعراض          ‘٣’  
  التقارير اليت يعدها كل مكتب عن األصول.

  ملشاريع غري املسددة منذ فترة طويلةُسلف ا
تعزيز اهليئة رصـدها للسـلف املدفوعـة للشـركاء املنفـذين مـن أجـل          ‘١’  (د)  

  املتوقعة؛  التحقق من االستخدام السليم لألموال وحتقيق النتائج والنواتج
حتديد املشاكل واختاذ اإلجـراءات التصـحيحية الضـرورية مـع شـركاء اهليئـة         ‘٢’  

يف هناية الفترة أرصدة مستحقة منـذ أجـل طويـل (سـتة أشـهر      حيثما ُوجدت 
شهرا بالنسبة ملنح الصناديق االستئمانية)،  ١٢ بالنسبة للشركاء املنفذين، و

  االقتضاء. مبا يف ذلك استرجاع هذه األرصدة حسب
  النقص يف موظفي وحدة املشتريات وتفويض سلطات الشراء بصورة غري سليمة   

ة للتأكـد مـن اسـتعراض املشـتريات الـيت تقـل قيمتـها عـن         وضع آلي  ‘١’  (هـ)  
دوالر من قبل جلنة أو شخص تتـوافر لـدى أي منـهما اخلـربة يف      ٣٠ ٠٠٠

  جمال املشتريات؛
  تعزيز قدرة وحدة املشتريات على االستجابة الحتياجات املنظمة؛  ‘٢’  
املشـتريات  كفالة استقاللية أمني جلنة استعراض إدارة املشتريات مـن وحـدة     ‘٣’  

  حبيث تتمكن اللجنة من أداء دورها الرقايب.
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  الوالية والنطاق واملنهجية  - ألف  
اضطلع اجمللس مبراجعة البيانات املالية هليئة األمم املتحدة للمـرأة وباسـتعراض عملياهتـا      - ١

دة . وأُجريت مراجعة احلسـابات وفقـا للمـا   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
)، فضـال  Amend.1و  ST/SGB/2003/7السابعة من النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة (

ــات          ــس للمتطلب ــال اجملل ــايري امتث ــك املع ــة احلســابات. وتقتضــي تل ــة ملراجع ــايري الدولي ــن املع ع
األخالقيـــة وأن خيطـــط ملراجعـــة احلســـابات وجيريهـــا علـــى حنـــو يتـــيح التأكـــد بقـــدر معقـــول  

  الية خالية من األخطاء اجلوهرية.بيانات املال  أن  من
وأجريت مراجعة احلسـابات أساسـا لـتمكني اجمللـس مـن تكـوين رأي عمـا إذا كانـت           - ٢

كـانون   ٣١البيانات املالية تعـرض برتاهـة مـن مجيـع اجلوانـب اجلوهريـة املركـز املـايل للهيئـة يف          
نة املاليـة املنتهيـة يف ذلـك التـاريخ،     وأداءها املـايل وتـدفقاهتا النقديـة للسـ     ٢٠١٣األول/ديسمرب 

ــا إذا كانــت        ــة للقطــاع العــام. ومشلــت هــذه املراجعــة تقييمــا مل وفقــا للمعــايري احملاســبية الدولي
املصروفات املسجلة يف البيانات املالية مت تكبدها لألغراض الـيت وافقـت عليهـا جمـالس اإلدارة،     

ت بشـكل سـليم وفقـا للنظـام املـايل      وما إذا كانت اإليرادات واملصـروفات قـد ُصـنفت وسـجل    
والقواعد املالية للهيئة. ومشلت املراجعة أيضا استعراضا عامـا للـنظم املاليـة والضـوابط الداخليـة      
وفحصــا اختباريــا للســجالت احملاســبية وغريهــا مــن املســتندات الداعمــة بالقــدر الــذي اعتــربه    

    لتكوين رأي عن البيانات املالية.اجمللس ضروريا 
إلضـــافة إىل مراجعـــة احلســـابات والبيانـــات املاليـــة، أجـــرى اجمللـــس استعراضـــات   وبا  - ٣

مـن النظـام    ١٢٠٢من النظام املايل لألمم املتحدة والقاعـدة   ٥-٧لعمليات اهليئة مبوجب البند 
لسـابقة  املايل والقواعد املالية للهيئة. وكذلك قضت اجلمعية العامة بـأن يتـابع اجمللـس توصـياته ا    

  هبذا الصدد. ويقدم تقارير
ويتواصل اجمللس مع وحدة املراجعة الداخلية للحسابات يف سياق التخطـيط لعمليـات     - ٤

مكانيـة االعتمـاد   مراجعة احلسابات اليت يضطلع هبا، تفاديا الزدواجية اجلهود ولتحديد مـدى إ 
  على عمل الوحدة.

معيـة العامـة إليهـا.    ويغطي هذا التقرير مسائل يرى اجمللـس أنـه ينبغـي توجيـه انتبـاه اجل       - ٥
وقــد نــاقش اجمللــس تقريــره مــع اهليئــة وأُدرجــت فيــه علــى النحــو املناســب اآلراء الــيت أعربــت    

  اإلدارة.  عنها
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  االستنتاجات والتوصيات  - باء  
  

  متابعة التوصيات السابقة  -  ١  
ـــ       - ٦ ــه مــن أصــل التوصــيات ال ــة يف   ٢٢الحــظ اجمللــس أن ــيت كانــت عالق كــانون  ٣١ال

يف املائــة)، وجيــري تنفيــذ تســع توصــيات      ٥٩توصــية ( ١٣، ُنفــذت ٢٠١٢مرب األول/ديســ
  صيل عن حالة تنفيذ هذه التوصيات.تفا األول يف املائة). ويورد املرفق  ٤١(
وتتعلق التوصيات قيد التنفيذ بإقفال املشاريع يف نظام أطلـس، والتحقـق مـن كشـوف       - ٧

ــات، وعــدم وجــود سياســة وإطــار     ــات، واملخزون ــار إىل ســجل  املرتب إلدارة املخــاطر، واالفتق
للمخــاطر، وأوجــه القصــور يف إدارة عمليــات الشــراء والعقــود. وكانــت تلــك التوصــيات يف    
مراحل خمتلفة من التنفيذ يف تاريخ إعداد هذا التقرير. ويـرى اجمللـس، مـع اعترافـه بـاإلجراءات      

  منذ فترة طويلة.   املتخذة، أن اهليئة حباجة إىل استكمال تنفيذ التوصيات العالقة
  

  حملة عامة عن األداء املايل  -  ٢  
  األداء املايل هليئة األمم املتحدة للمرأة  

مليــون دوالر (مقابــل  ٢٨٨,٥مبلــغ  ٢٠١٣بلــغ جممــوع إيــرادات اهليئــة خــالل عــام    - ٨
ــام   ٢٢٣,٩ ــون دوالر يف عـ ــروفاهتا  ٢٠١٢مليـ ــوع مصـ ــغ جممـ ــون دوالر  ٢٦٤,١)، وبلـ مليـ
ــل  ــون ٢٣٨,٥(مقاب ــدره   ٢٠١٢دوالر يف عــام  ملي ــائض ق ــا أســفر عــن ف ــون  ٢٤,٤)، مم ملي

أوال مقارنـــة بـــني اإليـــرادات واملصـــروفات  - . ويـــورد الشـــكل الثـــاين٢٠١٣دوالر يف عـــام 
  .٢٠١٣و  ٢٠١٢ للسنتني املاليتني
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  أوال - الشكل الثاين
  منط األداء املايل    

  (مباليني دوالرات الواليات املتحدة)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٢٠١٢/٢٠١٣للبيانات املالية للفترة  اجمللس حتليل  :املصدر  
    

  مصادر اإليرادات    
مليــون دوالر  ٢٢٣,٩مليــون دوالر ( ٢٨٨,٥مــن أصــل اإليــرادات البــالغ جمموعهــا    - ٩
مليــون دوالر  ٢١٨,٨مليــون دوالر ( ٢٨٣,٤)، ُحصــل مــن التربعــات مبلــغ  ٢٠١٢عــام  يف
  ثانيا، ومشلت هذه التربعات: - ثاينل) على النحو املبني يف الشكل ا٢٠١٢عام   يف

مليـــون دوالر  ١٥٦,٩التربعـــات املقدمـــة حلســـاب املـــوارد العاديـــة مببلـــغ        (أ)  
ــبة  أو ــة (مقابـــل    ٥٤,٤بنسـ ــامهات املقدمـ ــة مـــن جممـــوع املسـ ــون دوالر  ١١٤,١يف املائـ مليـ
ة يلي)، وهـي مـوارد غـري خمصصـة ومتـول االحتياجـات التشـغ       ٢٠١٢يف املائة يف عـام   ٥٣,١ أو

  للهيئة ومشاريعها وبراجمها؛
ــوارد األ   (ب)   ــة حلســـاب املـ ــغ التربعـــات املقدمـ ــون دوالر  ١١٨,٥خـــرى مببلـ مليـ

) وهـــي ٢٠١٢يف املائـــة يف عـــام  ٤٥,٣مليـــون دوالر أو  ٩٧,٥يف املائـــة (مقابـــل  ٤١,١ أو
  موارد خمصصة لربامج ومشاريع حمددة للهيئة؛  

حدة
 املت
ات
والي
ت ال

الرا
 دو
يني
مبال

  

 ٢٠١٣و  ٢٠١٢مقارنة إيرادات هيئة األمم املتحدة للمرأة ومصروفاهتا للسنتني 

جمموع اإليرادات

النفقاتجمموع 

 السنة املالية
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ماليـــني دوالر  ٨حـــدة مببلـــغ مـــم املتمـــوارد مقـــررة مـــن امليزانيـــة العاديـــة لأل  (ج)  
ــل   ٢,٨ أو ــة (مقاب ــني دوالر أو  ٧,٣يف املائ ــام   ٣,٣مالي ــة يف ع )، وُتســتخدم ٢٠١٢يف املائ

لتمويل أنشطة وضع املعايري واألنشطة احلكومية الدولية للهيئة. وهذه الزيادة يف التربعـات هـي   
  ملاحنني اإلجيايب للهيئة.  ودعم ا ٢٠١٢مثرة استراتيجية لتعبئة املوارد ُوضعت يف عام 

  
  ثانياً - الشكل الثاين

  ٢٠١٣مصادر اإليرادات يف عام     
  (مباليني دوالرات الواليات املتحدة)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٢٠١٢/٢٠١٣حتليل اجمللس للبيانات املالية للفترة   :املصدر  
    

  حتليل النسب    
ل املتداولــــة بلــــغ الرصــــيد الصــــايف لألصــــو  ٢٠١٣كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١يف   - ١٠

مليـون دوالر وخصـوم    ٣١٢,٧مليون دوالر، وهـي حصـيلة أصـول متداولـة قـدرها       ٢٧٧,٦
مليون دوالر. ويتبني من ذلـك أن اهليئـة يف وضـع مـايل قـوي يف األجـل        ٣٥,١متداولة قدرها 

القصــري، حيــث تتجــاوز أصــوهلا املتداولــة خصــومها املتداولــة، وذلــك يف أعقــاب اجلهــود الــيت   
ية معظم خصـومها خـالل الفتـرة املشـمولة هبـذا التقريـر. وكـان لـدى اهليئـة نقديـة           بذلتها لتسو

كافية لضمان حالة جيدة من حيث السـيولة، للوفـاء بااللتزامـات (القصـرية األجـل) املسـتحقة       
  حاليا. (انظر اجلدول الثاين).

 ٢٠١٣إيرادات عام 
  إيرادات االستثمارات

 اإليرادات األخرى يف املائة ٠,٧
 يف املائة ٢,٨املوارد املقررة  يف املائة ١,١

التربعات للموارد العادية
 يف املائة ٥٤,٤

التربعات للموارد األخرى 
 يف املائة ٤١,١
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  اجلدول الثاين    
  حتليل النسب    

  
٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣١  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ بيان النسبة  

 (أ)النسبة املتداولة
  ٤,١  ٨,٩ األصول املتداولة: اخلصوم املتداولة
 (ب)جمموع األصول: جمموع اخلصوم

  ٣,٥  ٤,٧ األصول: اخلصوم
  (ج)نسبة النقدية

  ٣,٢  ٧,٢ + االستثمارات: اخلصوم املتداولة النقدية
 (د)اختبار السيولة

ــتثمارات + ا ــة + االســـ ــابات النقديـــ حلســـ
  ٣,٤  ٧,٦ مستحقة القبض: اخلصوم املتداولة

  
  .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١البيانات املالية هليئة األمم املتحدة للمرأة للسنة املنتهية يف   :املصدر  

  تشري النسبة العالية إىل قدرة اهليئة على دفع خصومها القصرية األجل.  )أ(  
  لى املالءة املالية.تشكل النسبة العالية مؤشرا جيدا ع  )ب(  
نســبة النقديــة مؤشــر علــى الســيولة يف اهليئــة ألهنــا تشــكل مقياســا ملبــالغ النقديــة ومكافئــات النقديــة    )ج(  

  .األموال املستثمرة املتوافرة ضمن األصول املتداولة لتغطية اخلصوم املتداولة أو
املخـزون واألصـول املتداولـة األخـرى     اختبار السيولة أكثر حتفظا من النسبة املتداولة ألنـه ال يشـمل     )د(  

  اليت يصعب حتويلها إىل نقد. ويعين ارتفاع النسبة وضعا ماليا أكثر سيولة.
    

مليـــون دوالر  ٣٧نســـب الســـيولة عاليـــة ألن اهليئـــة تلقـــت تربعـــات كـــبرية قـــدرها     - ١١
ــل ــتثمارات يف      قبيــ ــة واســ ــة نقديــ ــات يف هيئــ ــذه التربعــ ــتفظ هبــ ــنة، وكانــــت حتــ ــة الســ هنايــ
. ونتيجـة لـذلك حـدثت زيـادة صـافية يف األصـول املتداولـة        ٢٠١٣األول/ديسمرب  ونكان ٣١

  مليون دوالر. ٣٥مليون دوالر بعد تسوية اخلصوم املتداولة البالغة  ٢٢قدرها 
  

  استدامة اخلدمات  -  ٣  
  تقييدات املوارد املالية    

ات مـن أجـل تعبئـة    يؤكد دليل الـربامج والعمليـات يف اهليئـة علـى أمهيـة إقامـة الشـراك         - ١٢
قدر كاف من املوارد األساسية وغري األساسية. وُتلزم املكاتب امليدانية بإنشاء شـراكات فعالـة   

جناحـا   ٢٠١٣واستراتيجيات لتعبئة املوارد تسترشد خبطة عمل. غري أن اهليئـة حققـت يف عـام    
لـذلك فـإن   متواضعا يف االستفادة من التمويل وإقامة شـراكات جديـدة مـع القطـاع اخلـاص، و     
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توافر املـوارد األساسـية وغـري األساسـية لتمويـل األنشـطة الربناجميـة ال يـزال جمـاال مـن جمـاالت            
ــة عــام     ــاء مبيزاني ــة يف الوف  ٢٠١٣، أعــدت يف عــام ٢٠١٢اخلطــر. فمــثال بعــد أن فشــلت اهليئ

مليــون دوالر، ومــع ذلــك كانــت املبــالغ احملصــلة دون  ٣٠٠ميزانيــة إيــرادات متواضــعة قــدرها 
  يف املائة). ٨مليون دوالر ( ٢٤ا الرقم مبقدار هذ
واستعرض اجمللـس تقريـر اجمللـس التنفيـذي للهيئـة عـن تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية لعـام             - ١٣

عــن فتــرة الثمانيــة أشــهر  ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ١٦، وتقريــر املــديرة التنفيذيــة املــؤرخ ٢٠١٣
يـيم الـذايت للهيئـة بشـأن تعبئـة املـوارد،       . ويبني التقرير التق٢٠١٣آب/أغسطس  ٣١املنتهية يف 

وهو تقييم يشري إىل أن اهليئة تواجه خماطر تتـراوح بـني املتوسـطة والشـديدة بعـدم الـتمكن مـن        
ــوارد األخــرى (غــري األساســية) نظــرا         ــة (األساســية) وامل ــوارد العادي ــدر كــاف مــن امل ــة ق تعبئ

ومــات الــدول األعضــاء. ويشــري العتمادهــا الكلــي علــى التربعــات الــيت تــأيت غالبيتــها مــن حك 
التقريران إىل أن اهليئة، وهي تعمل يف بيئة تتميز بالشح الشـديد يف املـوارد، تواجـه خطـر عـدم      

  التمكن من إجناز األهداف والنواتج احملددة يف خطتها االستراتيجية.
يف املائـــة مـــن ميزانيـــة إيراداهتـــا يف  ٩٢وعلـــى الـــرغم مـــن متكـــن اهليئـــة مـــن حتصـــيل    - ١٤
، فإن القلق يساور اجمللس ألن اهليئة حباجة إىل حتسني قـدرهتا املؤسسـية علـى إقامـة     ٢٠١٣ معا

العالقات وإدامتـها مـع اجلهـات املاحنـة، لكـون التربعـات املقدمـة مـن اجلهـات املاحنـة التقليديـة            
ن (أي احلكومات) ال تزال هي املصدر الرئيسي لقاعدة املوارد املالية للهيئة. وذلك مـن شـأنه أ  

يساعد اهليئة على إدامة خططها املسـتقبلية وإجنـاز واليتـها علـى حنـو فعـال. ومـن هـذا املنطلـق          
يرى اجمللس أن اهليئة حباجة إىل مواصلة تطوير قـدراهتا علـى تعبئـة املـوارد، عـن طريـق التكيـف        

فـة،  مع بيئة التمويل، كما أهنا حباجة إىل العمل بطريقة حتقق أقصى قدر ممكن مـن فعاليـة التكل  
  وأن ُتثبت للماحنني أهنا حتقق نتائج قيمة مقابل األموال اليت تتلقاها.

تظهــر حتســنا كــبريا يف تعبئــة   ٢٠١٣وقــد أبلغــت اهليئــة اجمللــس بــأن إجنازاهتــا يف عــام     - ١٥
املوارد نظرا لتوسيع قاعـدة شـراكاهتا وتعميقهـا. وقـد ازداد عـدد الـدول األعضـاء املسـامهة يف         

دولـة مـن    ١٨يف املائـة)؛ وزادت   ١١(أي بزيادة نسـبتها   ٢٠١٣ة يف عام دول ١٢٩اهليئة إىل 
جهـة ماحنـة جديـدة يف اهليئـة للمـرة األوىل، وعـادت        ١٢الدول األعضاء مسامهاهتا؛ وسامهت 

  دولة عضوا بتربعات متعددة السنوات. ١٩دولة عضوا إىل املسامهة، وتعهدت  ١٣
أن تعزز أنشطتها لتعبئـة املـوارد عـن طريـق     وقد وافقت اهليئة على توصية اجمللس ب  - ١٦

توسيع وتنويـع قاعـدة مواردهـا باختـاذ التـدابري التاليـة: (أ) تعزيـز الشـراكات مـع اجلهـات           
املاحنة الثنائية واملتعددة األطـراف وتوسـيع نطاقهـا؛ (ب) اكتسـاب اخلـربات يف جمـال مجـع        
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القطاع اخلـاص املسـؤولة    األموال على الصعيد اإلقليمي؛ (ج) بذل املساعي لدى كيانات
  اجتماعيا واجلماعات النسائية واألفراد.

  
  ريف األعمال والتعايف من الكوارثافتقار املكاتب امليدانية إىل خطط استمرارية تص    

تســتلزم سياســات اهليئــة وإجراءاهتــا أن يقــوم كــل مكتــب ميــداين بوضــع خطــة حمليــة      - ١٧
راضــها واســتكماهلا دوريــا لكفالــة متكنــه مــن  الســتمرارية تصــريف األعمــال واختبارهــا واستع 

ــل        ــة احلامســة خــالل وبعــد أحــداث مــن قبي ــة ذات األمهي ــه االعتيادي مواصــلة االضــطالع مبهام
انقطاع التيـار الكهربـائي علـى نطـاق واسـع والكـوارث الطبيعيـة واهلجمـات اإلرهابيـة، أو يف          

  احلاالت احملتملة لتفشي وباء.
ــارات ا    - ١٨ ــس اختب ــة خطــط      وأجــرى اجملل ــيم موثوقي ــة لتقي ــب ميداني ــال يف ســتة مكات متث

اســتمرارية تصــريف األعمــال والتعــايف مــن الكــوارث، فالحــظ أن ثالثــة مــن املكاتــب الســتة     
تكن لديها خطط داخلية من هـذا القبيـل. وتعتمـد تلـك املكاتـب اعتمـادا كليـا علـى خطـة           مل

والتعــايف مــن الكــوارث لتغطيــة  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي الســتمرارية تصــريف األعمــال 
عملياهتا. والحظ اجمللس أيضا أن اهليئة مل تعـني مسـؤويل اتصـال يف املكاتـب امليدانيـة للتنسـيق       
مع الربنامج اإلمنائي فيما يتعلق بالوعي مبدى مالءمـة نظـام التعـايف ونطـاق تغطيتـه والتطـورات       

  اجلديدة فيه وضمان دقته.
يا املعلومات معرضة دوما للكوارث، ولـذلك فهـي تنطـوي    ويعترب اجمللس أن تكنولوج  - ١٩

ــذلك يســاور القلــق اجمللــس مــن كــون        علــى أخطــار كــبرية فيمــا يتعلــق بفقــدان البيانــات. ول
العمليات امليدانية معرضة خلطر عـدم الـتمكن مـن التعـايف بصـورة كاملـة يف حـاالت الطـوارئ         

ــا مبســؤولياهتا مــن جــراء اعتمادهــا املفــرط     ــائي    بســبب عــدم وعيه ــامج اإلمن ــى خطــط الربن عل
  الستمرارية تصريف األعمال.

ــال           - ٢٠ ــتمرارية تصــريف األعم ــة الس ــة إىل خط ــر باحلاج ــا تق ــس بأهن ــة اجملل وأبلغــت اهليئ
والتعايف من الكوارث يف مكاتبـها امليدانيـة، وأفـادت بـأن مكتبـها األمـين بصـدد وضـع برنـامج          

ملؤسسي العـام وتـدابري التنفيـذ علـى مسـتوى      شامل الستمرارية تصريف األعمال حيدد اإلطار ا
  املكاتب امليدانية.

ــة        - ٢١ ــام كــل مــن مكاتبــها امليداني ووافقــت اهليئــة علــى توصــية اجمللــس بــأن تكفــل قي
مكاتبـــها اإلقليميـــة واملتعـــددة األقطـــار والقطريـــة) بوضـــع وتنفيـــذ خطتـــها اخلاصـــة    (أي

ادا إىل بيئـة عملـها، كمـا وافقـت     الستمرارية تصريف األعمال والتعايف من الكوارث استن
  على رصد تطور تلك اخلطط.
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  إدارة الشؤون املالية  -  ٤  
  إعداد البيانات املالية    

ينص النظام املايل والقواعد املالية للهيئة على اإلجـراءات الالزمـة لتمكينـها مـن إعـداد        - ٢٢
ماح لـإلدارة باسـتعراض   بياناهتا املالية. وتشمل هذه اإلجراءات عادة إعداد جداول داعمة للس

ــات       ــا للسياسـ ــا وفقـ ــها وجتميعهـ ــة عرضـ ــة نزاهـ ــها لكفالـ ــن دقتـ ــق مـ ــة والتحقـ ــات املاليـ البيانـ
  املعلنة.  احملاسبية

ومع أن اهليئة لـديها إجـراءات لـدعم إعـداد بياناهتـا املاليـة، فقـد حـدد اجمللـس جمـاالت             - ٢٣
غـري أن اجمللـس يعتـرب جمـاالت      يلزم حتسينها. وفيما يلي أمثلة على ما لوحظ من أوجه الـنقص، 

التحسني هذه غري جوهرية، سواء أُخذت على انفراد أو جمتمعة، وال تؤثر علـى العـرض الرتيـه    
  للبيانات املالية للسنة قيد االستعراض.

  
  حسابات مستحقة الدفع غري مسددة منذ فترة طويلة وأخطاء يف تصنيف املصروفات    

ماليـني دوالر.   ٣,٥مببلـغ   “التزامـات أخـرى  ” ٢٠١٣تضمنت البيانـات املاليـة لعـام      - ٢٤
مليون دوالر مستحق الدفع وغـري مسـدد    ٠,٩ومن هذا الرصيد الكلي الحظ اجمللس أن مبلغ 

  .٢٠١٢و  ٢٠١١شهرا، حيث أصبح هذا املبلغ مستحقا منذ عامي  ١٢منذ فترة تزيد على 
 ٧٢٦ ٧٠٠ا تســوية مبلــغ وأوضــحت اهليئــة أهنــا تواجــه حالــة اســتثنائية ال ميكــن فيهــ    - ٢٥

دوالر، ألهنــا ال تــزال ُتجــري مفاوضــات مــع كــل مــن اجلهــات املدينــة لتحديــد مــدى صــحة     
دوالر ميثل مطالبة متـأخرة وردت مـن الربنـامج اإلمنـائي يف      ١٠٢ ٣٠٠االدعاءات، وأن مبلغ 

. وباإلضـــافة إىل ذلـــك أوضـــحت اهليئـــة أن مجيـــع املطالبـــات املـــربرة ٢٠١٤آذار/مـــارس  ٢١
  .٢٠١٤سوى يف عام سُت
ويرى اجمللس أن املبالغ املستحقة منذ فترة طويلة قد ُتسيء إىل العالقـات التجاريـة مـع      - ٢٦

املوردين. وكذلك فإن اهليئة حباجة إىل التقيد بسياستها القاضية بتسوية اخلصـوم وفقـا لترتيبـها    
  ن.الزمين لتجنب اإلساءة إىل مصداقيتها وعالقاهتا التجارية مع املوردي

  وكذلك الحظ اجمللس أوجه قصور أخرى منها ما يلي:    - ٢٧
مليــون دوالر، وهــو  ٠,٠٥٤املبالغــة يف تقــدير املصــروفات املتراكمــة مبقــدار    (أ)  

ــن      ــرة مـ ــماهنا للفتـ ــات وضـ ــراخيص الرباجميـ ــوم تـ ــق برسـ ــغ يتعلـ ــه  ١مبلـ إىل  ٢٠١٣متوز/يوليـ
  ؛٢٠١٣ر وُسجل يف عام ) غري أنه أُق٢٠١٤(السنة املالية  ٢٠١٤حزيران/يونيه   ٣٠
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التصنيف غري السليم للمصروفات والتحويالت األخرى عن طريـق احتسـاب     (ب)  
دوالر أُضــيفت إىل املــنح. وكــذلك فــإن مبلغــا   ٤٣٩ ٨٠٠مبــالغ متفرقــة يصــل جمموعهــا إىل  

ــدره  ــة صــحيحة ضــمن       ٤٤١ ٧٥٠ق ــق باملســاواة بــني اجلنســني مل ُيصــنف بطريق دوالرا يتعل
  ت املدرجة يف دفتر االستاذ حلسابات املنح؛خمتلف رموز النفقا

االعتراف اخلاطئ بتربعات مببلغ ميلون دوالر كـإيرادات يف بيـان األداء املـايل      (ج)  
، بينما كان ينبغي تسـجيل تلـك املبـالغ    ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١عن السنة املنتهية يف 

ــة  ــة أهنــا احتســبت تلــك ا  ٢٠١٢يف الســنة املالي ــد  . وأوضــحت اهليئ ــرادات بعــد تلقــي تأكي إلي
، غـــــري أن اجمللـــــس الحـــــظ صـــــدور إشـــــعار باســـــتالم تعهـــــد يف  ٢٠١٣نيســـــان/أبريل  يف
. ويرجـع السـبب يف ذلـك جزئيـا     ٢٠١٣، اعُترف به يف عـام  ٢٠١٢الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٧

  إىل التأخري يف حتميل املعلومات يف النظام احملاسيب بعد توقيع االتفاقات مع املاحنني.
ويــرى اجمللــس أنــه علــى الــرغم مــن كــون األخطــاء املشــار إليهــا غــري جوهريــة، إال أن    - ٢٨

اتبــاع إجــراءات مالئمــة إلعــداد الســجالت واستعراضــها كــان مــن شــأنه الســماح باكتشــاف  
  األخطاء قبل االنتهاء من إعداد البيانات املالية.

تراف بعناصر البيانات ويوصي اجمللس بأن تتخذ اهليئة اإلجراءات التالية: (أ) االع  - ٢٩
املاليــة وقيــدها بطريقــة مناســبة ودفــع التزاماهتــا حســب الترتيــب الــزمين، وفقــا لسياســتها    

ــا       ــوردين فيه ــة امل ــادة ثق ــز مصــداقيتها وزي ــن أجــل تعزي ــديون، م (ب) حتســني  ؛لتســوية ال
إجراءات استعراض دفـاتر األسـتاذ واجلـداول الداعمـة لكفالـة تصـنيف مجيـع املصـروفات         

ا يف بنــود امليزانيــة الصــحيحة؛ (ج) حتســني التنســيق وتــدفق املعلومــات بــني شــعبة وتقييــده
الشــراكات االســتراتيجية وقســم الشــؤون املاليــة لكفالــة االعتــراف باالتفاقــات املربمــة         

  والتعهدات يف الفترات املالية الصحيحة متشيا مع سياسة حساب اإليرادات يف اهليئة.
  

  إدارة األصول  -  ٥  
  حملدود لالعتراف باملخزونات يف هناية السنةالنطاق ا    

مـن املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام        ١٢مـن املعيـار    ١٢و  ١١تنص الفقرتـان    - ٣٠
ــى أن  ــواد       ”علـ ــذخرية واملـ ــمل الـ ــن أن تشـ ــام ميكـ ــاع العـ ــات يف القطـ ــرد املخزونـ ــوائم جـ قـ

عــدات مــن غــري تلــك الــيت  االســتهالكية ولــوازم الصــيانة وقطــع الغيــار الالزمــة للمنشــآت وامل  
ــتراتيجية     ــدات، واملخزونــــات االســ ــة باملمتلكــــات واملنشــــآت واملعــ ــايري املتعلقــ ــا املعــ تتناوهلــ

  “.احتياطيات الوقود) واملواد التعليمية والتدريبية  (مثل
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ــابق (      - ٣١ ــره الس ــس يف تقري ــد أوصــى اجملل ــة    A/68/5/Add.13وق ــة سياس ــأن تضــع اهليئ ) ب
حماســبية للمخزونــات. والحــظ اجمللــس، مــع تقــديره لإلجــراءات اإلجيابيــة الــيت اختــذهتا اإلدارة   
لتنفيذ التوصية، أن سياسة املخزونات والنماذج التوجيهيـة املعممـة علـى املكاتـب امليدانيـة مـن       

باملخزونـــات علـــى أجـــل التصـــديق علـــى صـــحة املخـــزون يف هنايـــة الســـنة تقصـــر االعتـــراف  
 ١١٠ ٠٠٠املنشورات واملواد املطبوعة فقـط. ولـذلك مل ُتقـر اهليئـة يف بياناهتـا املاليـة إال مببلـغ        

  .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١دوالر كرصيد للمخزونات يف 
وعلى الرغم من أن اجمللـس مل يـزر املكاتـب القطريـة يف هنايـة السـنة املاليـة، فإنـه يعتـرب            - ٣٢

فال احلسابات يف هنايـة السـنة غـري شـاملة مبـا فيـه الكفايـة المتثـال متطلبـات املعيـار           تعليمات إق
  من املعايري احملاسبية الدولية امتثاال تاما. ١٢
مـن الفصـل املتعلـق بـإدارة األصـول مـن دليـل         ٣-٤وأبلغت اهليئة اجمللـس بـأن الفقـرة      - ٣٣

ــات وعلــى توجي    ــات تــنص علــى تعريــف املخزون ــربامج والعملي هــات وجــرد مــادي ســنوي   ال
مكتـب مـن مكاتـب اهليئـة أن لديـه خمزونـات فعليـه أن يتصـل          رأىللمخزونات، وُتبني أنه إذا 

  بأحد األخصائيني أو املعاونني املعنيني بإدارة األصول يف املقر.
، فـإن  ٢٠١٣ويالحظ اجمللـس أنـه علـى الـرغم مـن تنقـيح سياسـة املخزونـات يف عـام            - ٣٤

املتعلـق بـإدارة األصـول مـن الـدليل، الـذي يكمـل السياسـة، مل ُتعـدل           من الفصل ٣-٤الفقرة 
لتوسـيع نطـاق حتديـد املخزونـات واالعتـراف هبـا. ولـذلك فـإن تعليمـات إقفـال احلســابات يف           
هناية السنة كان ينبغي أن تتسم بالشمولية بالقدر الكـايف لبيـان نطـاق االعتـراف باملخزونـات.      

اره احتمـال عـدم متكـن املكاتـب امليدانيـة مـن االعتـراف بأيـة         ولذلك فإن اجمللس يأخذ يف اعتبـ 
  أصناف عدا تلك الواردة يف النماذج التوجيهية لإلقرار املايل.

ــة إدراج        - ٣٥ ــة الســنة لكفال ويعتــرب اجمللــس أن مثــة حاجــة إىل توســيع نطــاق تعليمــات هناي
اهليئـة مـن التوصـل إىل    املكاتب امليدانية جلميـع املخزونـات. ومـن شـأن هـذا اإلجـراء أن ميكـن        

فهم أفضل لكمية املخزونات احملتفظ هبا سـعيا لتحسـني تـدبريها وإدارة اللوجسـتيات والعـرض      
  الرتيه للبيانات املالية.

ووافقت اهليئة على توصية اجمللس مبراجعة دليلها للربامج والعمليات لكي يتوافـق    - ٣٦
ماهتـا املتعلقـة بإقفـال احلسـابات يف هنايـة      مـن املعـايري احملاسـبية؛ وحتسـني تعلي     ١٢مع املعيار 

  السنة من أجل توسيع نطاق حتديد املخزونات واالعتراف هبا يف مجيع أحناء اهليئة.
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  إدارة املمتلكات واملنشآت واملعدات      
الحظ اجمللس يف تقريره السابق أوجه ضعف يف إدارة املمتلكات واملنشـآت واملعـدات     - ٣٧

بتصميم إجـراءات إضـافية تسـاعد علـى كفالـة اكتمـال ودقـة عمليـات         وأوصى بأن تقوم اهليئة 
ــذ تلــك اإلجــراءات        ــدات يف نظــام إدارة األصــول، وتنفي تســجيل املمتلكــات واملنشــآت واملع
وتوثيقها؛ والحظ اجمللس التقدم الذي أحرزته اهليئة حنـو حتسـني إدارة األصـول، ويشـمل علـى      

  ة بشأن التحقق من األصول املادية.سبيل املثال استحداث مبادئ توجيهية إضافي
أُدرجــت أصــول قيمتــها مليــون دوالر يف الســجل دون بيــان   ٢٠١٣بيــد أنــه يف عــام   - ٣٨

مليـون دوالر حتـت أرقـام     ٠,٤أرقامها التسلسلية أو أرقام تعريفهـا؛ وأُدرجـت أصـول قيمتـها     
طلــس بــإدراج تعريــف متطابقــة، ويف مخســة مكاتــب قُطريــة مل ُتســتكمل املعلومــات يف نظــام أ 

ــائج التصــديق علــى األصــول والبيانــات عــن جــرد األصــول؛ وأُدرجــت يف النظــام       مــن  ٥٧نت
مـن األصـول، ممـا أدى     ١٧٢يف املائة) دون بيان كلفتها يف مكتب ميداين يضم  ٣٩األصول (

إىل االنتقاص من قيمة األصول املبلغ عنها. وأدت أوجه القصور هـذه إىل صـعوبات يف حتديـد    
ــك إىل أخطــاء يف اإلفصــاح عــن        األصــول أو ــؤدي ذل ــد ي ــة، وق ــها ألغــراض الرقاب ــز بين التميي

  األصول يف البيانات املالية.
ــل أخطــاء التصــنيف        - ٣٩ والحــظ اجمللــس أيضــا حــاالت أخطــاء متكــررة يف التســجيل مث

واملبالغــة يف الكلفــة وجتميــع األصــول واألخطــاء يف رمسلــة األصــول دون العتبــة املقــررة. وتزيــد 
القصور هذه بالتايل من خطر ارتكاب أخطاء يف إدراج املمتلكـات واملنشـآت واملعـدات     أوجه

ال تـؤثر علـى البيانـات املاليـة ألن      ٢٠١٣يف البيانات املالية. غري أن األخطاء املكتشفة يف عـام  
  اإلدارة اختذت إجراءات تصحيحية.

مـن نظامهـا املـايل     ١-٢٥للمـادة  ويعترب اجمللس أن اهليئة غري قادرة على االمتثال التـام    - ٤٠
اليت تتطلب حتقيق الفعالية والكفـاءة يف اإلدارة، ألن أوجـه القصـور املكتشـفة ناجتـة عـن كـون        
فهــرس املشــتريات احلــايل يتضــمن فئــات وأصــنافا لألصــول ســابقة التحديــد ولكنــها مل ُتكيــف  

س. والحـظ اجمللـس   بصورة مالئمة ملواكبة ترميز األصول يف سجل األصـول التـابع لنظـام أطلـ    
ــو نقـــص     ــول، وهـ ــد إلدارة األصـ ــائي واحـ ــة إىل أخصـ ــول موكلـ ــة إدارة األصـ ــا أن مهمـ أيضـ

ــوق ــى األصــول وتســجيلها واستعراضــها         يع ــام التصــديق عل ــني مه ــة ب الفصــل بصــورة مالئم
  عليها.  واملوافقة

بـل  وأبلغت اهليئة اجمللـس بـأن املقـر قـدم تعليمـات مفصـلة للوحـدات اإلداريـة املعنيـة ق           - ٤١
، ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ٣٠عملية التحقق املـادي يف األصـول ملنتصـف السـنة، الـيت جـرت يف       
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ملساعدهتا على استكمال سجل األصول؛ ولكن التحدي احلايل ناجم عن كون موظف واحـد  
  فقط يتوىل اإلشراف على مجيع أنشطة إدارة األصول.

داد العتمــاد املعــايري احملاســبية ويــرى اجمللــس أن عمليــة االعتــراف باألصــول أثنــاء اإلعــ   - ٤٢
الدولية مل ُتطبق بصورة متسقة يف املكاتب امليدانيـة، وأن الضـوابط املعتمـدة لتسـجيل األصـول      

  وحفظها وصيانتها والتصرف فيها مل ُترصد بشكل فعال.
ووافقت اهليئة على توصية اجمللـس باختـاذ اإلجـراءات التاليـة: (أ) إعـادة النظـر يف         - ٤٣

ياهتا احلايل من خالل إعـادة تسـمية فئـات األصـول وأصـنافها لتفـادي أخطـاء        فهرس مشتر
التصنيف يف نظام أطلس؛ (ب) التقليل إىل أدىن حد ممكـن مـن األخطـاء عـن طريـق تعزيـز       

بتحسني نظـام الضـوابط الداخليـة؛     ٥٩وظيفة إدارة األصول يف مجيع املكاتب القطرية الـ 
ر اليت ا يف نظام أطلس؛ (د) مواصلة استعراض التقاري(ج) رصد املعلومات اليت يتم حتميله

  يعدها كل مكتب عن األصول.
  

  إدارة الربامج واملشاريع والصناديق االستئمانية  -  ٦  
ناديق عــدم وجــود توجيهــات بشــأن مراجعــة حســابات مشــاريع املــنح املمولــة مــن الصــ             

  االستئمانية لألمم املتحدة
 مشـاريع  حسـابات  ملراجعـة  توجيهيـة  مبـادئ  ٢٠١٣-٢٠١٢وضعت اهليئة يف الفتـرة    - ٤٤

 األمــم غــري دوليــة حكوميــة ملنظمــات التابعــة واملشــاريع واحلكوميــة احلكوميــة غــري املنظمــات
املتحدة، بعد إجراء استعراض واسع النطاق للنهج املتبعة يف وكاالت األمـم املتحـدة األخـرى.    

شــاريع القائمــة علــى املــنح الــيت ميوهلــا غــري أن اجمللــس الحــظ أن املبــادئ التوجيهيــة ال تغطــي امل
صندوقا األمم املتحدة االسـتئمانيان إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني. وتعتمـد          
مهمة إدارة الضمان الـيت يضـطلع هبـا اجمللـس فيمـا يتعلـق بنفقـات املشـاريع جزئيـا علـى العمـل            

ود مبادئ توجيهية سـليمة ملراجعـة   الذي يقوم به مراجعو حسابات املشاريع. ويؤدي عدم وج
ــأن       ــة بشـ ــمانات كافيـ ــدمي ضـ ــدم تقـ ــر عـ ــادة خطـ ــة إىل زيـ ــاريع املمولـ ــابات بعـــض املشـ حسـ

  املشاريع.  تلك
وأبلغت اهليئة اجمللس بأهنا ستعتمد هنجا منسقا واختصاصات ملراجعة املشـاريع املمولـة     - ٤٥

صاصـات جـاهزة لتنفـذها مجيـع     باملنح، ومـن املتوقـع أن تكـون تلـك املبـادئ التوجيهيـة واالخت      
  .٢٠١٤عام اجلهات املستفيدة من صناديق األمم املتحدة االستئمانية اعتبارا من 

وُيقر اجمللس هبذه اجلهود ويسلم بوجود آليات ضمان أخرى غري مراجعـة احلسـابات،     - ٤٦
ه مـن أن  مثل تقارير الرصد املايل والربناجمي أو التفتـيش العشـوائي، غـري أن القلـق يظـل يسـاور      
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ــدة      ــم املتحـ ــناديق األمـ ــابات صـ ــة حسـ ــة واختصاصـــات ملراجعـ ــادئ توجيهيـ ــود مبـ ــدم وجـ عـ
االســتئمانية يزيــد مــن خطــر تقــدمي ضــمانات غــري كافيــة ألصــحاب املصــلحة بشــأن اســتخدام   

  أموال املشاريع.
ــة ملراجعــة        - ٤٧ ــادئ توجيهي ــة علــى توصــية اجمللــس بالتعجيــل بوضــع مب ووافقــت اهليئ

احلصول على ضمانات بشـأن األمـوال املنفقـة علـى املشـاريع يف إطـار       احلسابات من أجل 
  اواة بني اجلنسني.صندوقي األمم املتحدة االستئمانيني إلهناء العنف ضد املرأة واملس

  
  ُسلف املشاريع غري املسددة منذ فترة طويلة    

ــمرب     - ٤٨ ــانون األول/ديسـ ــة يف كـ ــت اهليئـ ــا إىل     ٢٠١٣أبلغـ ــل جمموعهـ ــلف يصـ ــن ُسـ عـ
مليـــون دوالر. والحـــظ اجمللـــس أنـــه مـــن جممـــوع السُّـــلف املقدمـــة، مل ُيحســـم مبلـــغ   ٤٢,٦
ماليـني دوالر   ٥,٣يف املائـة) ملـدة جتـاوزت سـنة واحـدة (قُـدم مبلـغ         ١٦ماليني دوالر ( ٧,٣

إىل الشــــركاء املنفــــذين ومليونــــا دوالر إىل وكــــاالت األمــــم املتحــــدة األخــــرى)، علــــى        
دليــل اهليئــة للــربامج والعمليــات، املتعلقــة بالسُّــلف      مــن  ٣نصــت عليــه الفقــرة    مــا خــالف
إىل الشركاء املنفذين. ويتطلب الدليل حسم السلف يف غضون سـتة أشـهر مـن     املقدمة النقدية
  صدورها.  تاريخ
ويرى اجمللس أن السلف املستحقة منذ فترة طويلة تزيد مـن املخـاطر املاليـة السـتخدام       - ٤٩

ن أن تطلع اإلدارة علـى ذلـك. ونتيجـة ملـا سـبق، قـد تـؤدي        األموال ألغراض غري مقصودة دو
حاالت التأخري إىل عدم الفعالية يف حتقيق األهداف االستراتيجية للهيئة، بأن حتـول دون إتاحـة   
أموال إضافية إلجناز أنشطة املشاريع احملددة يف وثائق املشاريع وخطط العمـل ذات الصـلة قبـل    

  احتساب املدفوعات السابقة.
وأبلغت اهليئة اجمللس بوضع آليات ملتابعة السلف غـري املسـددة. غـري أن تلـك اآلليـات        - ٥٠

  مل حتقق على ما يبدو سوى أثر ضئيل يف التقليل من السلف املستحقة منذ فترة طويلة.
ووافقت اهليئة على توصية اجمللـس باختـاذ اإلجـراءات التاليـة: (أ) حتسـني رصـدها         - ٥١

كاء املنفذين من أجل التحقـق مـن االسـتخدام الصـحيح لألمـوال      للسلف املقدمة إىل الشر
لتحقيــق النتــائج والنــواتج املتوقعــة؛ (ب) حتديــد املشــاكل واختــاذ اإلجــراءات التصــحيحية  

مـن طويـل يف هنايـة    ز، حيثما ُوجدت أرصدة مستحقة منذ الضرورية بالتعاون مع شركائها
ملـنح الصـناديق االسـتئمانية)،    شـهرا   ١٢الفترة (ستة أشـهر بالنسـبة للشـركاء املنفـذين و     

  ترداد تلك األرصدة عند االقتضاء.يف ذلك اس مبا
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  تأخري يف تنفيذ الربامج املشتركةال    
تشدد اخلطة االستراتيجية للهيئة على أمهية الشـراكة مـع أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة         - ٥٢

اهليئــة يف خطــط العمــل اخلاصــة  مــن أجــل تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة. تشــارك
بإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، ويف برامج توحيـد األداء والـربامج املشـتركة باعتبارهـا     
وسيلة هامة لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة. وقـد تقـوم اهليئـة أيضـا بـدور الشـريكة         

  ألمم املتحدة.املنفذة أو الطرف املسؤول لصاحل منظمة أخرى تابعة ل
ــة وبــرامج توحيــد األداء       - ٥٣ وتوضــع خطــة عمــل إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائي

والربامج املشتركة وفقا للمبادئ التوجيهيـة جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة. ويـتم إعـداد هـذه         
يف حالـة  اخلطط والربامج واالتفاق عليها استنادا إىل عمليـات تقيـيم علـى املسـتوى القطـري. و     

ما إذا طلبت منظمة أخرى تابعـة لألمـم املتحـدة مـن اهليئـة القيـام بـدور الطـرف املسـؤول عـن           
عنصر من عناصر برنامج مشترك فإن إجراءات الوكالة املعنيـة تنطبـق. ويشـارك املكتـب املعـين      

  يف اهليئة بنشاط يف صياغة العنصر لكفالة جودة الربامج عموما.
أن املكتبني القطريني للهيئة يف زمبـابوي وكـوت ديفـوار خططـا     غري أن اجمللس الحظ   - ٥٤

لتنفيــذ بــرامج مشــتركة مــع وكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة مثــل منظمــة األمــم املتحــدة  
للطفولة (اليونيسيف)، وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، ومنظمـة الصـحة العامليـة، وبرنـامج         

املناعـة البشـرية/اإليدز، ومفوضـية األمـم املتحـدة      األمم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص      
دوالر للسـنة املاليـة    ماليـني  ٣,٢٩لشؤون الالجئني، باسـتخدام خمصصـات يف امليزانيـة قـدرها     

كـانون   ٣١. وتنص االتفاقات املشتركة على أن من املقرر إجناز هـذه املشـاريع حبلـول    ٢٠١٣
  مراجعـة احلسـابات يف تشـرين األول/   ، ولكن أيا منـها مل يبـدأ يف حـني   ٢٠١٣األول/ديسمرب 

  .٢٠١٣أكتوبر 
ــربامج           - ٥٥ ــذ ال ــغ حــد الفشــل يف تنفي ــيت تبل ــأخريات ال ــن أن الت ــس م ــق اجملل ويســاور القل

املشتركة تؤثر سلبا على إجناز والية اهليئة وعالقاهتا مـع سـائر أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف       
  رأة.جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني امل

ــابوي ال يرجــع إىل        - ٥٦ ــربامج يف زمب ــذ ال ــدء تنفي ــأخري يف ب ــأن الت ــة اجمللــس ب وأبلغــت اهليئ
ــات         ــات تقاســم التكــاليف عقــب انتخاب ــع اتفاق ــأخري يف توقي ــا ســببه الت ــب القطــري وإمن املكت

متوز/يوليــه والتــأخري يف صــرف املبــالغ. وأبلغــت اهليئــة اجمللــس أيضــا بــأن الصــعوبات الــيت    ٣١
تنفيذ املشروع املمول من ِقبل مفوضية شؤون الالجئني يف كوت ديفوار مت إيضـاحها  اكتنفت 

  .٢٠١٤بني الطرفني، وأهنما اتفقا على إلغاء املشروع وبدء شراكة جديدة يف عام 
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ــى توصــية اجمللــس برصــد املكاتــ       - ٥٧ ــة عل ــت اهليئ ــة قيامهــا،   ووافق ــة وكفال ب القطري
ديفـوار، باســتخدام األمــوال امللتـزم هبــا بصــورة   ذلــك مكتباهـا يف زمبــابوي وكــوت   يف مبـا 

  شاركة تامة يف الربامج املشتركة.كاملة واملشاركة م
  

  ال املايل للمشاريع يف نظام أطلستأخر اإلقف    
ــره الســابق (    - ٥٨ ــأن ت١٠١، الفقــرة A/67/5/Add.13أوصــى اجمللــس يف تقري ــة  ) ب قــوم اهليئ

شــهرا مــن اإلقفــال التشــغيلي.  ١٢باإلقفــال املــايل جلميــع املشــاريع املقفلــة تشــغيليا يف غضــون  
ــن     ــة مــ ــتعرض اجمللــــس عينــ ــة اســ ــرة احلاليــ ــل   ١٢( ١٩٤وخــــالل الفتــ ــن أصــ ــة) مــ يف املائــ

. ووجــد ٢٠١٤أيار/مــايو  ١٣مشــروعا لالطــالع علــى حالــة ميزانياهتــا ونفقاهتــا يف    ١ ٥٩٢
شـهرا، رغـم كوهنـا مجيعـا مقفلـة       ١٢ريع ضمن العينة مل ُتقفل ماليا يف غضـون  اجمللس أن املشا
مـن النظـام    ١٧٠٣، خالفا ملتطلبات القاعدة ٢٠١١ديسمرب كانون األول/ ٣١تشغيليا حبلول 

  املايل والقواعد املالية للهيئة.
شـروعا  م ٧٩٨وأعلنت اهليئة أهنـا بصـدد إقفـال مجيـع املشـاريع القدميـة البـالغ عـددها           - ٥٩

املوروثة مـن صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة سـابقا، ومـن ذلـك اجملمـوع متـت بالفعـل             
مشــروعا. وكــذلك يفيــد تقريــر األمــني العــام بــأن  ٢٩٩تصــفية األصــول واخلصــوم اخلاصــة بـــ 

خبصـوص اإلقفـال    ٢٠١١املوعـد النـهائي لتنفيـذ توصـية مراجعـي احلسـابات الصـادرة يف عـام         
. وأبلغت اهليئة اجمللس أيضـا بأهنـا   ٢٠١٤سبتمرب أيلول/ ٣٠يع املقفلة تشغيليا هو املايل للمشار

بصدد تقدمي مبادئ توجيهيـة مسـتكملة إىل مجيـع مـديري املشـاريع لكفالـة إقفـال املشـاريع يف         
  املوعد املقرر وفقا للنظام املايل والقواعد املالية.

لمشــاريع ميكــن أن يــؤدي إىل التــأخر يف ويــرى اجمللــس أن التــأخري يف اإلغــالق املــايل ل  - ٦٠
ــري ذات صــلة يف           ــات غ ــد نفق ــاطر تقيي ــن خم ــد م ــة، وأن يزي ــات املاحن ــارير إىل اجله ــدمي التق تق
حسابات املشاريع املغلقة نظرا لبقاء حسـاباهتا مفتوحـة. وكـذلك يتـأخر نقـل أصـول املشـاريع        

املبـالغ الفائضـة خـالل اإلطـار      إىل اجلهات املستفيدة كما ال يتم رد املدفوعات أو إعـادة برجمـة  
  شهرا. ١٢الزمين املقرر وهو 

ووافقت اهليئة على توصـية اجمللـس مبواصـلة رصـد مجيـع املشـاريع املقفلـة تشـغيليا           - ٦١
شــهرا مــن إقفاهلــا تشــغيلياً، علــى النحــو املنصــوص عليــه يف   ١٢وإقفاهلــا ماليــا يف غضــون 

  النظام املايل والقواعد املالية.
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  املوارد البشرية وكشوف املرتباتإدارة   -  ٧  
  التأخري يف تقدمي استمارات مطالبة تسوية تكاليف السفر    

مـن الفصــل املتعلـق بتســوية ُسـلف الســفر يف دليـل الــربامج والعمليــات      ٥يـنص اجلــزء    - ٦٢
) هـي تقريـر عـن السـفر ُيطالـب      F-10للهيئة على أن اسـتمارة مطالبـة تسـوية تكـاليف السـفر (     

  ضون أسبوعني من إمتام سفره.غه يف املسافر بتقدمي
والحظ اجمللس يف استعراضه إلدارة السفر يف املكاتب امليدانية يف بربـادوس والسـنغال     - ٦٣

وجنــوب أفريقيــا واملغــرب والكــامريون، أن مطالبــات تكــاليف الســفر تقــدم بعــد انقضــاء فتــرة 
ومـا مـن تـاريخ رجـوع     ي ١١٤و  ١٥األسبوعني املسموح هبا. وتراوحت فتـرات التـأخري بـني    

  املوظف من الرحلة الرمسية.
وأبلغــت اهليئــة اجمللــس بــأن التــأخري يف تقــدمي االســتمارات والتقــارير عــن مهــام الســفر   - ٦٤

راجـع إىل ثقـل عـبء عمـل املـوظفني، وأن اإلدارة ستضـع ضـوابط وآليـة تتبـع ُحمكمـة لكفالــة           
  .يوما من العودة من السفر ١٤تقدمي االستمارات يف غضون 

ــه يعتــرب عــدم مــلء       - ٦٥ ويف حــني يعتــرف اجمللــس بعــبء العمــل يف املكاتــب امليدانيــة، فإن
ــة كمــا أن الوقــت        ــة التقــدمي ليســت اختياري ــال، حيــث إن مهل االســتمارات مســألة عــدم امتث

  املطلوب مللئها ال حيول دون أداء املهام األخرى.
قامـة آليـة تسـمح بتقـدمي     ووافقت اهليئة على توصية اجمللس بوضع جدول زمـين إل   - ٦٦

االستمارات يف املوعد املقرر على النحو املطلوب يف دليل الربامج والعمليات، ويفضل أن 
يكون ذلك بإنشاء وحدة ضمن نظام التشغيل اآليل تكلف بكفالة تقدمي مطالبات تكاليف 

  ذلك إجراء فعال من حيث التكلفة. السفر يف املوعد املقرر، إذا وجدت اهليئة أن
  

  مواطن الضعف يف إدارة اتفاقات اخلدمة اخلاصة واستخدامها    
مــن الفصــل املتعلــق باتفاقــات اخلدمــة اخلاصــة يف دليــل اهليئــة للــربامج   ١تــنص الفقــرة   - ٦٧

اتفاق اخلدمة اخلاصة صك قانوين ُيستخدم لشراء اخلـدمات الـيت يقـدمها    ”والعمليات على أن 
أة بصـــفته الفرديـــة لتـــوفري خـــدمات اخلـــرباء شـــخص تســـتعني بـــه هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــر 

اخلــدمات االستشــارية أو املهــارات أو املعــارف التقنيــة الالزمــة ألداء مهمــة حمــددة أو عمــل  أو
  . وُيقَيد الدليل استخدام اتفاقات اخلدمة اخلاصة ألي غرض آخر.“معني
دانيني يف والحـــظ اجمللـــس أن اتفاقـــات اخلدمـــة اخلاصـــة اســـُتخدمت يف املكتـــبني امليـــ   - ٦٨

الســنغال والكــامريون الســتقدام أفــراد يشــغلون وظــائف كــان ينبغــي أن يشــغلها أشــخاص         
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ــة مســتمرة         ــم املتحــدة، نظــرا لكــون تلــك الوظــائف ذات طبيع ــوظفي األم ــون مبركــز م يتمتع
  وليست استشارية أو متعلقة مبهام اخلدمة اخلاصة.

الئمـة لـيس جمحفـا حبـق األشـخاص      واعترب اجمللـس أن عـدم اتبـاع الطرائـق التعاقديـة امل       - ٦٩
الــذين يــؤدون هــذه املهــام فحســب (نظــرا لكــون بعــض الطرائــق ال تــوفر اســتحقاقات إضــافية  

إجازات سنوية)، بل ميكن أن يؤدي إىل زيادة تكاليف املـوظفني مقارنـة بالتعيينـات احملـددة      أو
  املدة، حيث ُتربم اتفاقات اخلدمة اخلاصة على أساس معدالت يومية.

والحظ اجمللـس أيضـا وجـود عقـدين مـع استشـاريني فـرديني يف املكتـبني امليـدانيني يف            - ٧٠
ــأن        ــبني. ويقــر اجمللــس ب ــدا واملغــرب، غــري مــدرجني يف خطــة املشــتريات املعتمــدة للمكت أوغن
الظروف قد تستوجب يف بعض األحيان االستعانة خبدمات شراء غري خمطط هلـا، ولكـن خطـة    

  متام عملية استقدام املوظفني املعنيني.املشتريات مل ُتحدث بعد إ
وأرجعت اهليئة اتبـاع الطريقـة غـري املالئمـة السـتقدام املـوظفني إىل عـدم تـوافر أمـوال            - ٧١

إلنشــاء وظــائف حمــددة املــدة، وأعلنــت أهنــا تســعى بتعــاون وثيــق مــع مكاتبــها امليدانيــة لكفالــة 
انة باالستشــاريني عــن طريــق اتفاقــات  التقيــد باملبــادئ التوجيهيــة القائمــة فيمــا خيــتص باالســتع 

  اخلدمة اخلاصة.
ووافقت اهليئة على توصية اجمللس بتوفري الدعم الكايف للمكاتب امليدانية من أجل   - ٧٢

ــرادى اخلــرباء        ــك إدارة ف ــا يف ذل ــوظفني يف جمــال إجــراءات الشــراء، مب ــدرات امل ــز ق تعزي
دئ التوجيهية القائمة، كما وافقت االستشاريني واجلهات األخرى املتعاقد معها وفقا للمبا

  ى رصد امتثال املكاتب امليدانية.عل
  

  إدارة املشتريات والعقود  -  ٨  
  يض سلطات الشراء بصورة غري سليمةالنقص يف موظفي وحدة املشتريات وتفو    

مهمـة  ”ينص الفصل املتعلق بالعقود واملشتريات مـن دليـل الـربامج والعمليـات علـى أن        -  ٧٣
ــار املصــادر وتقــدمي االلتماســات، فإعــداد    املشــتريات ت ــة حتديــد االحتياجــات، مث اختي ــدأ مبرحل ب

  .“العقود ومنحها، فجميع مراحل إدارة العقود حىت هناية عقد اخلدمات والسلع وإقفال العقد
وقد اسـتعرض اجمللـس مهمـة الشـراء يف اهليئـة فالحـظ أن اإلدارات املسـتفيدة يف املقـر           - ٧٤

ة، الــيت ليســت لــديها أيــة مهــارات يف جمــال املشــتريات، تتــوىل مجيــع أنشــطة  واملكاتــب امليدانيــ
الشراء دون دعم مباشر من قسم املشـتريات. وال يضـطلع القسـم بأنشـطة الشـراء، إمنـا يكمـل        
العملية فقط من خالل استعراض وثائق عملية الشراء قبل املوافقة عليهـا. وُتغفـل هـذه املرحلـة     
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ــتعراض مراحــل أخــرى     ــن االس ــل       م ــدليل مث ــا يف ال ــة الشــراء املنصــوص عليه ــن عملي ــة م هام
  التخطيط، وإعداد طلبات التوريد واملتطلبات، وحتديد املوردين، وطلب العروض.

والحظ اجمللس أيضا أن قسم املشتريات مل يكن فيه سوى أربعة موظفني مقابـل سـت     - ٧٥
مـوظفَْين إضـافيني مـن     وظائف معتمدة خالل السنة قيد االسـتعراض علـى الـرغم مـن اسـتقدام     

، وكان املوظفون األربعة مسؤولني عـن اسـتعراض عمليـات    ٢٠١٤موظفي املشتريات يف عام 
دوالر. والحـظ اجمللـس كـذلك أن     ٣٠ ٠٠٠الشراء للعقود اليت تتجاوز قيمتـها العتبـة البالغـة    

وافقـون علـى   رؤساء املكاتـب املسـتفيدة علـى املسـتوى امليـداين ويف املكاتـب اإلقليميـة واملقـر ي        
ــل أي خــبري أو أخصــائي يف         ــن قب ــة، وال ُتســتعرض م ــك العتب ــات الشــراء دون تل ــع عملي مجي

  املشتريات أو من قبل جلنة استعراض إدارة املشتريات.
والحــظ اجمللــس أن ذلــك مــوطن مــن مــواطن الضــعف يف الفصــل املتعلــق بــالعقود            - ٧٦

ــة، نظــرا     ــربامج والعمليــات للهيئ ــه ال توضــح   ١-٩لكــون الفقــرة  واملشــتريات مــن دليــل ال من
 ٢٠١٣اإلجراء اخلـاص باسـتعراض عمليـات الشـراء الصـغرية. وقـد أبرمـت اهليئـة خـالل عـام           

مليـون دوالر. وعلـى    ٨٨,٣عقد تقل قيمتـها عـن العتبـة، وبلـغ جمموعهـا       ١٠ ٠٠٠أكثر من 
دد الكـبري  الرغم من أن اجمللس مل يفحص هذه املعامالت، فهو يعترب أن عدم استعراض هذا الع

من املعامالت من قبل موظفني مهرة قد يزيد من خطر حدوث أعمال غش تتعلـق باملشـتريات   
  وتكرارها دون اطالع اإلدارة على ذلك.

وباإلضافة إىل ذلك فإن قسم املشتريات يـؤوي أمـني جلنـة اسـتعراض إدارة املشـتريات        - ٧٧
لك الوضـع تضـارب يف املصـاحل    الذي يضطلع بدور يف اإلشراف على املشتريات. وينشأ عن ذ

  ألن تقاسم املوارد والعالقة الوثيقة اليت قد يقوضان استقالل اللجنة.
وأبلغت اهليئة اجمللس بإنشـاء وظيفـتني جديـدتني ألخصـائيي مشـتريات خـالل الفصـل          - ٧٨

استجابة لالحتياجـات يف جمـال املشـتريات. وكـذلك جيـري اسـتعراض        ٢٠١٣الثالث من عام 
ــتر ــة    مهمـــة املشـ ــعيا للتوفيـــق بـــني الطلبـــات واملـــوارد املتاحـ يات وخمطـــط نفقـــات املنظمـــة سـ

للمشتريات. والغـرض مـن ذلـك هـو توسـيع هيكـل املشـتريات أو تعزيـز بنيـة املشـتريات علـى            
  الصعيد اإلقليمي وقدرات املكاتب امليدانية يف جمال املشتريات.

ن التدخل اهلـادف إىل زيـادة عـدد    ويساور القلق اجمللس إزاء ما يلي: (أ) على الرغم م  - ٧٩
مـوظفي قسـم املشــتريات مـن أربعــة إىل سـتة خــالل هـذا العــام، فـإن اهليئــة مل ُتنشـئ القــدرات        
ــة        ــاء بفعالي ــادرا علــى الوف الضــرورية حــىت اآلن وليســت متأكــدة ممــا إذا كــان العــدد احلــايل ق

للمـوظفني غـري املهـرة    مبطالبها يف جمـال املشـتريات علـى الصـعيد العـاملي؛ (ب) تفـويض املهـام        
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يزيد من احتمال عدم حتقيق أقصى فائدة من املوارد إذ ال ُتجمَّـع املشـتريات لتحقيـق وفـورات     
ــإلدارات املســتفيدة يضــعف الضــوابط       احلجــم، كمــا أن تفــويض مهــام املشــتريات بالكامــل ل
الداخليــة بســبب عــدم الفصــل بــني الواجبــات بصــورة كافيــة؛ (ج) قــد يــؤدي عــدم اســتعراض 

شتريات من قبل جهة مستقلة إىل زيادة خطـر حـدوث أعمـال غـش تتعلـق باملشـتريات دون       امل
  اطالع اإلدارة على ذلك.

افقت اهليئـة علـى توصـية اجمللـس باختـاذ اإلجـراءات التاليـة: (أ) تقيـيم قـدرات          وو  - ٨٠
؛ عاليـة يف مجيـع أحنـاء اهليئـة    قسم املشـتريات وكفالـة قدرتـه علـى إدارة مهـام املشـتريات بف      

حتســني أحكــام الــدليل وإدراج إجــراء الســتعراض املشــتريات الــيت تقــل قيمتــها عــن   (ب)
دوالر، مبا يسهل تنفيذ تـدابري الرقابـة وعمليـة الضـمان؛ (ج) كفالـة اسـتقالل        ٣٠ ٠٠٠

أمني جلنة اسـتعراض إدارة املشـتريات فعليـا عـن قسـم املشـتريات، حبيـث تضـطلع اللجنـة          
  بدورها الرقايب بفعالية.

  
  إفصاحات اإلدارة  -يم ج  

ــة املتعلقــة بعمليــات الشــطب،        - ٨١ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة اإلفصــاحات التالي قــدمت هيئ
واملدفوعات على سـبيل اهلبـة، وحـاالت الغـش والغـش املفتـرض، وأفـادت بـأن اإلدارة بصـدد          

  اختاذ تدابري التحقيق املناسبة.
  

  لقبض واملمتلكاتشطب اخلسائر من النقدية واملبالغ املستحقة ا  -  ١  
أبلغت اهليئة اجمللس بشـطب خسـائر مـن املبـالغ املسـتحقة القـبض وااللتزامـات قـدرها           - ٨٢

  من النظام املايل والقواعد املالية. ١-٢١دوالر، وفقا للبند  ٣٢ ٨٠٠
  

  اإلكراميات  -  ٢  
لية بعـدم  من نظامها املايل وقواعدها املا ٦-٢٠أبلغت اهليئة اجمللس وفقا ألحكام البند   - ٨٣

  .٢٠١٣دفع إكراميات خالل عام 
  

  حاالت الغش والغش املفترض   -  ٣  
  ٢٠١٣حدثت حاالت الغش التالية يف اهليئة خالل عام   - ٨٤
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  التدبري العالجي  البيان

يف أفريقيــا، تلقــى مكتــب التحقيقــات ومراجعــة احلســابات
ادعـــــاءات بضـــــلوع أحـــــد املـــــوظفني يف خمالفـــــات تتعلـــــق

ــودا    باملشــتريات، و ــدما مــنح عق نشــأ تضــارب يف املصــاحل عن
  ملورد معني.

ــيم أويل. ــد تقيـ ــية بعـ أُغلقـــت القضـ
ــذي وردت ــف الـــ ــد املوظـــ وتقاعـــ
خبصوصه ادعاءات، وكان العقد قـد

  ُنفذ.
يف أفريقيــا، تلقــى مكتــب التحقيقــات ومراجعــة احلســابات
ادعــاءات بــاختالس أمــوال مــن قبــل متعاقــد لتقــدمي خــدمات،

  دوالرا. ٢ ٥٤٨قدرها  مما أدى إىل خسارة

انتـــــهي عقـــــد اخلـــــدمات يف عـــــام
  ومل جيدد. ٢٠١٢

    القضايا العالقة
يف أفريقيــا، تلقــى مكتــب التحقيقــات ومراجعــة احلســابات
ادعاءات تفيد بـأن شـريكا منفـذا رمبـا أسـاء اسـتخدام أمـوال

األمـــر مببلـــغ قـــدره  ىبســـبب عـــدم رصـــد املشـــروع. ويتلقـــ
  دوالر. ٦٥  ٠٠٠

ــيتم التحقيـــق يف ــامسـ ــألة يف عـ  املسـ
٢٠١٤.  

تلقى املكتب ادعاءات حبـدوث غـش يف مقـر اهليئـة خبصـوص
  دوالر تقريبا. ٦٠٠ ٠٠٠عقد أُبرم مع بائع مببلغ قدره

  القضية قيد التحقيق.

    
  شكر وتقدير  - دال  

يــود اجمللــس أن يعــرب عــن تقــديره ملــا تلقــاه فريقــه مــن تعــاون ومســاعدة مــن املــديرة    - ٨٥
  ظفيها.التنفيذية ومو

  مورس س. أ. ) السيد أمياستوقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات
  يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  رئيس جملس مراجعي احلسابات

  
  يوتوهل.  ) لودفيك س.توقيع(

  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات يف مجهورية ترتانيا املتحدة
  مراجعي احلسابات) (كبري

  
  جيايي ليو) توقيع(

  املراجع العام للحسابات يف الصني
  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠
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    املرفق األول
      ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣١حالة تنفيذ التوصيات للسنة املنتهية يف   

  موجز التوصية
الفقـــرة املشـــار إليهـــا يف

  التقرير
الفتــرة املاليــة الــيت صــدرت فيهــا 

  قيد التنفيذ  ُنفذت  ألول مرة
ــات ـــأن: (أ) حتســن إدارة ميزاني ــة ب أوصــى اجمللــس اهليئ

ــد      ــني رصـ ــديها لتحسـ ــد لـ ــراءات الرصـ ــاريع وإجـ املشـ
اإلنفــاق النـــاقص علـــى املشــاريع؛ (ب) تعـــاجل أســـباب   

  التأخري يف تنفيذ املشاريع لضمان الوفاء بواليتها؛  

٢٠١١-٢٠١٠ ٩٧   x    

ــ ــة باإلقف ــأن تقــوم اهليئ ــعأوصــى اجمللــس ب ال املــايل جلمي
ــون    ــغيليا يف غضـ ــة تشـ ــاريع املقفلـ ــن   ١٢املشـ ــهرا مـ شـ

  اإلقفال التشغيلي.  

٢٠١١-٢٠١٠ ١٠١      x  

أوصــى اجمللــس بــأن تعمــل اهليئــة علــى تكملــة عمليــة
  اعتماد خطة العمل السنوية قبل بدء دورة األداء.  

٢٠١١-٢٠١٠ ١٠٧   x    

ــغل ــة شـ ــن عمليـ ــل مـ ــأن تعجـ ــة بـ أوصـــي اجمللـــس اهليئـ
ف يف املكاتب القطرية واإلقليمية كـي يكـون هبـا    الوظائ

  ما يكفي من املوظفني.  

٢٠١١-٢٠١٠ ٩٣     x  

اجمللس اهليئـة بـإجراء عمليـات حتقـق للتأكـد مـنىصأو
صـــحة معلومـــات كشـــوف املرتبـــات الـــيت تقـــدمها إىل 
الربنـــامج اإلمنـــائي مـــن أجـــل ضـــمان صـــحتها ودقتـــها  

  واكتماهلا.  

٢٠١١-٢٠١٠ ١٣٩     x  

ــة بانتظــام معــدالتأوصــى اجمل ــأن تســتعرض اهليئ لــس ب
االستهالك واألعمار اإلنتاجيـة جتنبـا لوجـود عـدد كـبري      

ــول م  ــن األصـــ ــزال   مـــ ــها ال تـــ ــا، لكنـــ ــتهلكة متامـــ ســـ
  االستخدام  قيد

٢٠١٢ ١٦ x    

أوصـــى اجمللـــس بـــأن ُتجـــري اهليئـــة استعراضـــا يف عـــام
ــهاء      ٢٠١٣ ــد انت ــأمني الصــحي بع ــل كــل مــن الت لتموي

  ت اإلعادة إىل الوطن.  اخلدمة واستحقاقا

٢٠١٢ ٢٤ x    

ــر يف املتطلبـــات ــة النظـ ــأن تعيـــد اهليئـ أوصـــى اجمللـــس بـ
ــار  ــة   ١٢الـــواردة يف املعيـ ــبية الدوليـ ــايري احملاسـ مـــن املعـ

ــود املمتلكــات يف     ــها، إىل جانــب بن ــام برمت للقطــاع الع
مجيع املكاتب لكفالة االمتثال الكامل للمعـايري احملاسـبية   

  .  الدولية للقطاع العام

٢٠١٢ ٣٠   x  

ــاق مســتوى ــأن: (أ) حتســن اتف ــة ب ــس اهليئ أوصــى اجملل
ــة برصــد كامــل        ــة إىل قيــام اهليئ اخلــدمات لتلبيــة احلاج
خدمات اخلزانة املعهود هبـا إىل الربنـامج اإلمنـائي؛ (ب)    
تتقيــد بأحكــام االتفــاق الــيت تتطلــب منــها أن تقــدم إىل  

ــدفقات النقديــ     ــنوية للت ــات س ــائي توقع ــامج اإلمن ة، الربن
تفاديا إلمكانية تقدمي أي طلبـات ارجتاليـة قـد تسـتدعي     

  وقف االستثمارات بسبب نقص األموال.  

٢٠١٢ ٣٦ x    
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  موجز التوصية
الفقـــرة املشـــار إليهـــا يف

  التقرير
الفتــرة املاليــة الــيت صــدرت فيهــا 

  قيد التنفيذ  ُنفذت  ألول مرة
أوصى اجمللس بأن تضع اهليئـة سـجالت للمخـاطر علـى

املســـتويات التنفيذيـــة وســـجال موّحـــداً علـــى املســـتوى  
االســـتراتيجي. وينبغـــي أن تشـــمل الســـجالت فئـــات     

لبا علــى إجنــاز واليــة اهليئــة التهديــدات الــيت قــد تــؤثر ســ
وطبيعـــة تلـــك التهديـــدات، وأن تشـــمل اســـتراتيجيات  

  التخفيف املمكنة.  

٢٠١٢ ٤١   x  

أوصــى اجمللــس اهليئــة بــأن: (أ) تســند مســؤولية املوافقــة
على اخلطـط السـنوية لفريـق خمتـار؛ (ب) تضـع جـدوال       
زمنيـــا واضــــحا يشــــمل التــــواريخ املســــتهدفة إلعــــداد  

ية وخطـط العمـل السـنوية واملوافقـة     املذكرة االسـتراتيج 
  عليها قبل بداية دورة األداء.  

٢٠١٢ ٤٧ x     

أوصى اجمللس بأن تقوم اهليئة بتصميم إجـراءات إضـافية
لكفالة اكتمال عمليـات تسـجيل املمتلكـات واملنشـآت     
واملعدات يف نظـام إدارة األصـول ودقتـها، وتنفيـذ تلـك      

  اإلجراءات وتوثيقها.  

٢٠١٢ ٥٣   x  

ى اجمللــس اهليئــة بــأن: (أ) حتّســن إجراءاهتــا املتعلقــةأوصــ
بــإدارة األصــول لضــمان االحتفــاظ علــى النحــو الســليم  
جبميــع الســجالت الضــرورية حلــاالت اقتنــاء األصــول      
وتقييمها وتسجيلها ومعاجلتها حماسبيا والتصرف فيهـا؛  
ــالغ عــن األصــول، ضــمانا      ــا لإلب ــط إجراءاهت (ب) تبّس

مات الكافية وباآلليـة املالئمـة لرصـد    لتزويد املقّر باملعلو
ــآت     ــات واملنشـ ــة باملمتلكـ ــات اخلاصـ ــال للسياسـ االمتثـ
واملعدات، وللمتطلبات املنصوص عليها يف النظام املـايل  

  والقواعد املالية.  

٢٠١٢ ٥٦ x    

أوصـــى اجمللـــس اهليئـــة بـــأن: (أ) تعـــّزز نظامهـــا لرصـــد
املشــــاريع وتقييمهــــا لضــــمان بلــــوغ حمطــــات اإلجنــــاز 

يسية احملـددة يف خططهـا االسـتراتيجية؛ (ب) تكفـل     الرئ
اّتســاق مجيــع عقــود املشــاريع مــع أحكــام النظــام املــايل   

  والقواعد املالية ومع األدلة اإلرشادية والسياسات.  

٢٠١٢ ٦٠ x    

أوصــى اجمللــس اهليئــة بــأن تكفــل حتقُّــق معــدالت تنفيــذ
املشاريع املنصوص عليها يف اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة    

٢٠١٣- ٢٠١١    

٢٠١٢ ٦٧ x    

ــلء ــرعة مـ ــمن سـ ــأن: (أ) تضـ ــة بـ ــى اجمللـــس اهليئـ أوصـ
املناصب الـيت يشـغلها أصـحاب عقـود اخلـدمات بـأفراد       
ــيم الوضــع      ــود للمــوظفني؛ (ب) ُتق ــنني مبوجــب عق معي
احلايل للتوظيف على مجيع املستويات وتأثري ذلـك علـى   
أداء الـــربامج، وتوجـــد وســـيلة إلنشـــاء قاعـــدة بيانـــات  

الطلبــات احملــتملني الــذين ميكــن تــوظيفهم ملــلء   ملقــدمي
الوظائف الشاغرة يف الوقـت املناسـب؛ (ج) تسـتحدث    
ــام       ــن الســفر يف مه ــدين م ــوظفني العائ ــة امل ــة ملتابع عملي
رمسية حبيث يقدمون استمارات املطالبة املتعلقـة بالسـفر   

  ضمن املهلة احملددة.  

٢٠١٢ ٧٠   x  
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  موجز التوصية
الفقـــرة املشـــار إليهـــا يف

  التقرير
الفتــرة املاليــة الــيت صــدرت فيهــا 

  قيد التنفيذ  ُنفذت  ألول مرة
الشـراء لـديهاأوصى اجمللس اهليئة بـأن تسـتعرض مهمـة

واألشــكال املقــررة لتفــويض الســلطة. فــيمكن مــثال أن   
تنظر اهليئـة يف مزايـا تصـنيف املشـتريات إىل احتياجـات      
اســتراتيجية وتشــغيلية والتأكـــد مــن جتهيــز املشـــتريات     
ــائج    ــا. وينبغــي أيضــا أن تضــمن نت االســتراتيجية مركزي
االســتعراض ممارســة املقــر قــدرا كافيــا مــن الرقابــة علــى  

اد امليزانية، واإلنفـاق، والرصـد، والتقيـيم، والتأكـد     إعد
مـن االمتثـال. للخطـط والقواعــد واألنظمـة، فضـال عــن      

  التقدمي املنتظم للتقارير.  

٢٠١٢ ٧٥   x  

أوصــى اجمللــس اهليئــة أيضــا بــأن تنظــر يف فوائــد أحكــام
ــرة  ــم     ٤- ٤الفق ــامج األم ــن سياســات وإجــراءات برن م

ــالرب    ــائي املتعلقـــة بـ ــدة اإلمنـ امج والعمليـــات، وأن املتحـ
تضمِّن عقودها بندا للتعويضات املقطوعـة، علـى النحـو    

  املطلوب.  

٢٠١٢ ٧٦ x    

أوصــى اجمللــس اهليئــة بــأن تعمــل، بالتعــاون مــع برنــامج
األمم املتحدة اإلمنائي، علـى حتسـني إجـراءات االتصـال     
ــيني بنظــام      ــوارد البشــرية واملنســقني املعن ــني مكتــب امل ب

ة إغــالق حســابات املســتعملني  أرغــوس، ضــمانا لســرع 
ــان.    ــة بالكيـ ــذين يتركـــون اخلدمـ ــاملوظفني الـ ــة بـ اخلاصـ
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي اختـاذ تـدابري فوريـة إلغـالق      

  كل احلسابات اخلاملة.  

٢٠١٢ ٨٠ x     

أوصى اجمللس اهليئة بأن تستحدث آليات علـى مسـتوى
الكيان ملراقبة ورصد استخدام رموز دفتر األستاذ العـام  

ــا ــزان   يف نظـــــ ــيما الرمـــــ ــس (ال ســـــ  ٧٤٦٠٥م أطلـــــ
) لتجنــب االســتخدام غــري الــدقيق أو تقييــد   ٧١٦٤٠  و

  بيانات خاطئة.  

٢٠١٢ ٨٣ x     

أوصـــى اجمللـــس اهليئـــة بـــأن تقـــيِّم مســـتوى اإلمكانـــات
ــة    ــة الداخليــ ــام املراجعــ ــة ألداء مهــ ــدرات املطلوبــ والقــ
ــن     ــا مـ ــامي احتياجاهتـ ــوء تنـ ــة يف ضـ ــابات بفعاليـ للحسـ

  سابات واخلدمات االستشارية.  مراجعة احل

٢٠١٢ ٨٨ x     

أوصى اجمللس اهليئة بأن تنظر يف نتائج عمليات مراجعـة
حسابات مشاريعها والعمل بشـكل وثيـق مـع الشـركاء     
املنفذين ملعاجلـة مـواطن الضـعف الـيت ُحـددت. وينبغـي       
أن ينصبَّ التركيز على الشركاء املنفـذين الـذين لـديهم    

  .تقارير سلبية متكررة

٢٠١٢ ٩٢   x   

  ٩  ١٣  ٢٢ اجملموع
  ٤١  ٥٩  ١٠٠ النسبة املئوية
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  الفصل الثالث
  املصادقة على صحة البيانات املالية    

  
ــة      ــالة مؤرخـ ــان/أبريل  ٣٠رسـ ــة إىل رئـــيس جملـــس مراجعـــي   ٢٠١٤نيسـ موجهـ

احلســـابات مـــن مـــديرة شـــعبة شـــؤون اإلدارة والتنظـــيم يف هيئـــة األمـــم املتحـــدة  
    سني ومتكني املرأةللمساواة بني اجلن

هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة          ١٢٠١عمال بالقاعدة املالية   
(هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة)، أقــر بــأن مجيــع املعــامالت اجلوهريــة قيــدت بالطريقــة الســليمة يف  

ليمة يف البيانـات  السجالت احملاسبية، على حد علمي ومعلومايت واعتقادي، وأهنا ترد بصورة سـ 
  املرفقة. ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١املالية للسنة املالية املنتهية يف 

  وأقر مبا يلي:
املاليــــة املدرجــــة يف هــــذه أن اإلدارة مســــؤولة عــــن ســــالمة وموضــــوعية املعلومــــات   
  املالية؛  البيانات

لعـام وتتضـمن مبـالغ    وأن البيانات املالية أعدت طبقا للمعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع ا    
  معينة مبنية على أفضل التقديرات واآلراء اليت توصلت إليها اإلدارة؛

وأن اإلجراءات احملاسبية ونظم الرقابة الداخلية ذات الصلة تـوفر ضـمانات معقولـة بـأنّ       
ــليمة، وأنّ        ــدفاتر والســجالت بصــورة س ــامالت مدرجــة يف ال ــع املع األصــول مصــانة، وأنّ مجي

راءات تنفذ، بصفة عامة، مع الفصل السليم بني الواجبـات. وجيـري املراجعـون    السياسات واإلج
  الداخليون للحسابات استعراضا مستمرا لنظم احملاسبة والرقابة؛

ــة االطــالع احلــر           ــابات إمكاني ــة للحس ــة الداخلي ــوىل املراجع ــن يت ــرت مل وأن اإلدارة وف
  والكامل على مجيع السجالت احملاسبية واملالية؛

دارة تســتعرض توصــيات جملــس مراجعــي حســابات األمــم املتحــدة واملــراجعني    وأن اإل  
ــة أو هــي قيــد التنقــيح، حســب       ــة الداخلي ــداخليني للحســابات، وقــد ُنقحــت إجــراءات الرقاب ال

  االقتضاء، استجابة لتلك التوصيات.
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 وقد وصلين كتاب مصادقة من نائب املدير املساعد، نائب املدير وكبري املوظفني املاليني  
مبكتب الشؤون اإلدارية يف برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، يقـدم الضـمانات نفسـها فيمـا خيـص        
اإلجراءات احملاسبية وما يتصل هبا من ُنظم الرقابة يف الربنامج اإلمنـائي، ويثبـت أن اخلـدمات قـد     

دمات قّــدمت مــن الربنــامج اإلمنــائي إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة طبقــا التفــاق مســتوى اخلــ    
  الساري حاليا.

  بيها) جيوفاين توقيع(
  املديرة
  شعبة شؤون اإلدارة والتنظيم
  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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  الفصل الرابع
  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١التقرير املايل عن السنة املنتهية يف     

  
  مقدمة  -ألف   

  األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة   تتشــرف املــديرة التنفيذيــة هليئــة    - ١
ــا املــايل عــن الســنة املنتهيــة يف           ــة األمــم املتحــدة للمــرأة) بــأن تقــدم تقريره كــانون  ٣١(هيئ

وتقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات،      البيانات املالية املراجعـة ، مشفوعة ب٢٠١٣األول/ديسمرب 
والقواعد املالية للهيئة. وتغطـي البيانـات املاليـة    من النظام املايل  ٢-٢٦و  ١-١٢وفقا للبندين 

  السنوية مجيع املوارد اليت تتوىل املديرة التنفيذية املسؤولية عنها.  
وقــد أُِعــدَّت هــذه البيانــات املاليــة وفقــا للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام.             - ٢

ــابات يف     ــس مراجعــي احلس ــت اللجنــة   . ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٣٠وأُرســلت إىل جمل وقــد تلق
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية علـى النحـو املطلـوب البيانـات املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة         

. وأصدر جملس مراجعـي احلسـابات رأيـه وتقريـره     ١٢٠٢مبوجب القاعدة  ٢٠١٣للمرأة لعام 
  فيذي.، وكالمها مقدمان أيضا إىل أعضاء اجمللس التن٢٠١٣عن البيانات املالية لعام 

ويشكل السعي إىل حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني وإعمـال حقـوق املـرأة ومتكـني املـرأة           - ٣
شرطا أساسيا ودافعا إلعمال حقوق اإلنسان وإرساء التنميـة وإحـالل السـالم. ولقـد أكملـت      
هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عامهــا الثالــث مــن العمــل بوصــفها كيانــا جامعــا، منــذ أن أنشــأهتا  

ــة ــرار   اجلمعيـ ــب القـ ــة مبوجـ ــادي     ٦٤/٢٨٩ العامـ ــس االقتصـ ــة، واجمللـ ــة العامـ ــوفر اجلمعيـ وتـ
واالجتمــاعي، وجلنــة وضــع املــرأة التوجيــه ملهــام وضــع املعــايري الــيت تضــطلع هبــا اهليئــة؛ وتــوفر   
اجلمعيــة العامــة واجمللــس التنفيــذي التوجيــه ألنشــطتها التنفيذيــة؛ وحتــدد القــرارات واملقــررات    

دول أعماهلــا وجــدول أعمــال منظومــة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق بــاملرأة  احلكوميــة الدوليــة جــ
  والسالم واألمن.

  
  تعبئة املوارد وحالة التمويل    -باء   

، وتشـكل تعبئـة املـوارد    ٢٠١١ظلت اهليئة تعاين من نقص التمويل منذ إنشائها يف عام   - ٤
اخلطة االسـتراتيجية األوىل للهيئـة   إحدى أولوياهتا التنظيمية. وقد وردت أهداف تعبئة املوارد يف 

مببلــغ مقــداره   ٢٠١٣-٢٠١٢، ووردت يف امليزانيــة املؤسســية للفتــرة   ٢٠١٣-٢٠١١للفتــرة 
  ، فقــــد حــــددت ميزانيــــة تعبئــــة املــــوارد مببلــــغ ٢٠١٣مليــــون دوالر. وبالنســــبة لعــــام  ٧٠٠
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واملــوارد  مليــون دوالر، تقســم بالتســاوي بــني املــوارد العاديــة (غــري املخصصة/األساســية)  ٤٠٠
  األخرى (املخصصة/غري األساسية).

يف املائـة يف   ٩٧ومتول هيئة األمم املتحدة للمرأة بشكل رئيسي من التربعات (أكثر من   - ٥
)، وهي تتألف من املـوارد العاديـة واملـوارد األخـرى لتمويـل األنشـطة التنفيذيـة الـيت         ٢٠١٣عام 

) مـن األمانـة العامـة    ٢٠١٣يف املائة يف عام  ٣تضطلع هبا. وتتلقى االشتراكات املقررة (أقل من 
  لألمم املتحدة للمسامهة يف مهام وضع املعايري.

ــام     - ٦ ــة يف ع ــغ ٢٠١٣وتشــمل التربعــات املقدم ــوارد    ١٥٦,٩، مبل ــن امل ــون دوالر م ملي
مليون دوالر من املوارد األخرى. وتشري املقارنة بـني اإليـرادات الفعليـة     ١١٨,٥العادية، واملبلغ 

مليون دوالر. وباملثل، فقـد بلغـت اإليـرادات     ١٢٤,٦وبني امليزانية إىل عجز قدره  ٢٠١٣م لعا
ــام   ــة لع ــغ  ٢٠١٢الفعلي ــدرها    ٢١١,٥مبل ــة ق ــة مبيزاني ــون دوالر مقارن ــون دوالر ٣٠٠ملي ، ملي

، بلغـت  ٢٠١٢/٢٠١٣مليـون دوالر. وبالنسـبة لفتـرة السـنتني      ٨٨,٥أسفر عن عجز قـدره   مما
  مليون دوالر. ٢١٣,١ل بني اإليرادات الفعلية وامليزانية الفجوة يف التموي

ــة جهودهــا يف عــام     - ٧ علــى توســيع وتعميــق قاعــدة شــراكتها.    ٢٠١٣وقــد ركــزت اهليئ
  بلــداً (بزيــادة نســبتها ١٢٩إىل  ٢٠١٣وارتفــع عــدد الــدول األعضــاء املســامهة يف اهليئــة يف عــام 

دولـة جهـات ماحنـة     ١٢اهتا؛ وأصـبحت  من الـدول األعضـاء مسـامه    ١٨يف املائة)، وزادت  ١١
مـن الـدول األعضــاء الـيت كانـت قــد      ١٣ إىل عـداد الـدول املاحنــة   للهيئـة للمـرة األوىل. وعــادت  

مــن الــدول  ١٩؛ وقــدمت ٢٠١٢لكنــها مل تفعــل ذلــك يف عــام  ٢٠١١قــدمت مــوارد يف عــام 
  األعضاء تعهدات متعددة السنوات.

مليــون دوالر مقارنــة مببلــغ  ١٥٦,٩ديــة تبلــغ ، تلقــت اهليئــة مــوارد عا٢٠١٣ويف عــام   - ٨
مليـون دوالر. وكـان    ٤٢,٨، ما ميثل زيادة كبرية قـدرها  ٢٠١٢مليون دوالر يف عام  ١١٤,١

ــه    ــدورة الســنوية للمجلــس    ٢٠١٣اجتمــاع إعــالن التربعــات املنعقــد يف حزيران/يوني خــالل ال
ى زيادة تربعاهتـا السـنوية واملتعـددة    التنفيذي عامالً حمفزاً ناجحا للمنافسة بني الدول األعضاء عل

  السنوات للموارد األساسية.
وبغية كفالـة التـدفقات النقديـة للهيئـة، يطلـب مـن الـدول األعضـاء تسـديد املبـالغ الـيت              - ٩

تعهدت هبا يف وقت مبكر من السنة املالية للتمكني من تنفيذ العمليات املمولة من املوارد العادية 
ألنشــطة الربنــامج املمولــة مــن املــوارد األخــرى، فــإن قيــام الــدول األعضــاء  بفعاليــة. أمــا بالنســبة 

  بتسديد املبالغ يف حينها سيكفل البدء يف تنفيذ املشاريع على النحو املخطط له.
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وال يزال جيري تكثيف أنشطة تعبئـة املـوارد ومجـع التربعـات، باالسترشـاد باسـتراتيجية         - ١٠
(أ) التوجـه حنـو املـاحنني التقليـديني      بئة املوارد حتقـق مـا يلـي:   إلنشاء الشراكات االستراتيجية وتع

وغـــري التقليـــديني، مبـــا يف ذلـــك القطـــاع اخلـــاص واملؤسســـات اخلرييـــة؛ (ب) بنـــاء الشـــراكات 
واحلصول على أموال املاحنني على مستوى بلدان الربامج؛ (ج) توسيع قاعدة املاحنني وتعميقهـا،  

ات لسـنوات متعـددة لتعزيـز االسـتدامة وإمكانيـة الـتكهن       مبا يشمل التشـجيع علـى إعـالن تعهـد    
بالتمويل املقدَّم للموارد العادية؛ (د) استخدام منابر خمتلفة للتواصل هبدف توسـيع نطـاق جهـود    

  التوعية املوجهة إىل اجلمهور.
وتناشد اهليئة مجيع أصحاب املصـلحة باملسـامهة يف حتقيـق مسـتوى مناسـب مـن املـوارد          - ١١

  هليئة من الوفاء بواليتها.لتمكني ا
  

ــاءة         -جيم    ــة والكف ــدم احملــرز بشــأن الفعالي ــاء املؤسســات والتق ــازات الرئيســية وبن اإلجن
  ٢٠١٣التنظيمية يف عام 

  
  األولويات االستراتيجية املستكملة  -  ١  

يف  قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية املعقودة  - ١٢
) وامليزانيــة UNW/2013/6( ٢٠١٧-٢٠١٤، اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة  ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب 

) وقــدمت اهليئــة أيضــا إىل اللجنــة اخلامســة يف  UNW/2013/7( ٢٠١٥-٢٠١٤املتكاملــة للفتــرة 
ــاين/نوفمرب    ــرين الثـ ــودة يف تشـ ــتني املعقـ ــة والسـ ــا الثامنـ ــرة ٢٠١٣دورهتـ ــة للفتـ ــة العاديـ   ، امليزانيـ

  من أجل دعم عملها املعياري واحلكومي الدويل. ٢٠١٥-٢٠١٤
ــرة    - ١٣ ــة للخطــة   ٢٠١٧-٢٠١٤وتســتند اخلطــة االســتراتيجية للفت إىل األولويــات الربناجمي

اليت هي: (أ) أن تتوىل املرأة قيادة صنع القرار وتشـارك فيـه    ٢٠١٣-٢٠١١االستراتيجية للفترة 
اً واستفادهتا من التنميـة، وال سـيما املـرأة األفقـر     على مجيع املستويات؛ (ب) متكني املرأة اقتصادي

واألكثر استبعاداً؛ (ج) أن تعيش املرأة والفتاة حياة خالية من العنف؛ (د) أن تشكل قيـادة املـرأة   
) أن تعكــس احلوكمــة والتخطــيط الــوطين  ـومشــاركتها الســالم واألمــن والعمــل اإلنســاين؛ (هــ  

ويـات املسـاواة بـني اجلنسـني؛ (و) أن توضـع جمموعـة       بصورة كاملة املسـاءلة عـن التزامـات وأول   
شاملة ودينامية مـن القواعـد والسياسـيات واملعـايري العامليـة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني           

  املرأة، وتطبق عن طريق عمل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على مجيع املستويات.
لتشـغيلية علـى النحـو التـايل: (أ) قيـادة تنسـيق       وهناك أربع أولويـات للفعاليـة والكفـاءة ا     - ١٤

وشـراكات اسـتراتيجية أكثـر فعاليـة وكفـاءة يف منظومـة األمـم املتحـدة؛ (ب) تنميـة ثقافـة قويــة           
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لإلدارة القائمة على النتائج واإلبالغ وإدارة املعرفة والتقييم يف املؤسسات؛ (ج) حتسـني الفعاليـة   
ــة   ــدرات متينـ ــاء قـ ــة ببنـ ــاءة التنظيميـ ــي؛ (د  والكفـ ــري واإلقليمـ ــعيدين القطـ ــوارد الصـ ــة مـ ) تعبئـ

  وتسخريها.  كافية
ــائج اخلطــة         - ١٥ ــى إطــار نت ــائج، ويعمــم عل ــق النت ــزال التنســيق عــامال أساســيا يف حتقي وال ي

كيانـا مـن    ٦٢االستراتيجية. ونتيجة لتنفيذ خطة العمل على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة قـدم      
  عن تنفيذها ملؤشر املساواة بني اجلنسني. ٢٠١٣عام كيانات األمم املتحدة تقارير يف 

وحققت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة إجنـازا تارخييـا إلهنـاء العنـف ضـد النسـاء والفتيـات             - ١٦
  .٢٠١٣لدى اختتام الدورة السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة بنجاح يف آذار/مارس 

  
  تعزيز احلضور امليداين  -  ٢  

مم املتحدة للمرأة تنفيذ اهليكل اإلقليمي الذي أقره اجمللـس التنفيـذي يف   أكملت هيئة األ  - ١٧
، ، وأنشـأت سـتة مكاتـب إقليميـة، وسـتة مكاتـب متعـددة األقطـار        ٢٠١٢تشرين الثـاين/نوفمرب  

مكتباً قطرياً. ومت تعيني مديرين إقليميني رفيعي املسـتوى ذوي خـربة يف كـل مكتـب      ٥٠ وقرابة
ــة. و  ــربامج    مــن املكاتــب اإلقليمي ــة لتصــريف األعمــال وتنفيــذ ال جــرى تبســيط العمليــات احليوي

وإدارهتا يف مجيع أحناء املنظمـة. وجـرى تعزيـز املكاتـب القطريـة بدرجـة كـبرية وأصـبحت أكثـر          
ــدرات،           ــادة الق ــن خــالل زي ــم املتحــدة م ــة األم ــة ومنظوم ــات الوطني ــم احلكوم ــى دع ــدرة عل ق

  والتدريب، وتفويض السلطة.
لى االرتياح زيادة مواءمة دور اهليئة يف وضع املعايري مع أنشـطتها التنفيذيـة   ومما يبعث ع  - ١٨

اجلارية على الصعيد القطري. وواصلت اهليئة بناء القدرات امليدانية من خـالل الـربامج التدريبيـة    
رة املوجهة للمديرين يف امليدان يف جماالت القيادة والعمليات وإدارة املشاريع وتعبئة املوارد واإلدا

القائمة على النتائج. وجرى توسيع هذه الـربامج التدريبيـة لتشـمل املـوظفني يف الرتـب املتوسـطة       
  والدنيا عن تنظيم سلسلة دورات تدريبية وجها لوجه أو عرب حلقات دراسية على اإلنترنت.

ومثة ثالث فوائد رئيسية للهيكل اإلقليمي هي: جتميع املوارد وحتقيـق وفـورات احلجـم؛      - ١٩
نح سلطة صنع القرار يف امليدان وحتسني الكفاءة؛ وتعزيز املكاتب القطريـة. كمـا أدى التقـدم    وم

احملرز بشأن اهليكل اإلقليمي إىل زيادة قـدرة املنظمـة علـى االضـطالع بـدور مركـزي يف تنسـيق        
  اجلهود بني الوكاالت على الصعيدين اإلقليمي والقطري.
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  الشفافية واملساءلة  -  ٣  
العمـل بنظامهـا للمسـاءلة ومتابعـة اسـتخدام       ٢٠١٣يئـة يف كـانون الثاين/ينـاير    بدأت اهل  - ٢٠

التقييمات على الصعيد العاملي، الذي يتيح مجيـع تقـارير التقيـيم للجمهـور. ويتمثـل الغـرض مـن        
النظام يف تزويد مجيع اجلهات صاحبة املصلحة بتقـارير جيـدة التوقيـت عـن تقيـيم أنشـطة اهليئـة،        

  ية نتائجها.ويف تعزيز شفاف
لإلشـراف   ٢٠١٣وقد عينت اهليئة مديرة جديدة تعىن بالتقييم يف تشـرين الثـاين/نوفمرب     - ٢١

، أنشــأت اهليئــة جلنــة استشــارية ٢٠١٣علــى مهــام التقيــيم املســتقلة. ويف كــانون األول/ديســمرب 
دام مجيـع  عضوا بغية كفالة استقاللية ونوعية مهـام التقيـيم، وتعزيـز اسـتخ     ١١للتقييم تتألف من 

  التقييمات يف اهليئة.
وقدمت اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات التابعة للهيئة تقريرها السنوي األول أثنـاء    - ٢٢

، وقــدمت تعليقــات مســتقلة للــدول  ٢٠١٣انعقــاد اجتمــاع اجمللــس التنفيــذي يف أيلول/ســبتمرب  
داريني، وتسهم يف تعزيز ثقافة األعضاء. وتعقد اللجنة اجتماعات منتظمة مع كبار املسؤولني اإل

احلوكمـة الرشـيدة. ويسـاعد أعضـاء اللجنـة االستشـارية ملراجعـة احلسـابات املـديرة التنفيذيــة يف          
  واجباهتا املتعلقة باإلشراف.

، نشرت اهليئـة سـبعة تقـارير مراجعـة داخليـة للحسـابات علـى موقعهـا         ٢٠١٣ويف عام   - ٢٣
ــة     ــة الداخلي ــام أصــدرها مكتــب املراجع ــة    الع ــارير املراجع للحســابات والتحقيقــات. إن نشــر تق

  الداخلية للحسابات يعزز الشفافية يف أنشطة اهليئة جتاه اجلهات املاحنة والدول األعضاء.
وعملت اهليئة على زيادة الـوعي بشـأن خطهـا اهلـاتفي السـاخن ملكافحـة الغـش إلتاحـة           - ٢٤

  الغ عن اإلساءات اليت حتدث.الفرصة للموظفني واألطراف الثالثة خارج اهليئة لإلب
ووقعت اهليئة على املبادرة الدولية للشفافية يف املعونـة بغيـة تعزيـز الشـفافية يف أنشـطتها        - ٢٥

، حصلت اهليئة على االعتراف بوصفها املنظمة املائـة  ٢٠١٢الربناجمية. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 
تنفيـذ تـدرجيياً وسـتعزز اإلبـالغ بصـورة       اليت تنشر معلومات لدى املبادرة. واعتمدت اهليئـة هنـج  

  ).http://opn.unwomen.orgتدرجيية على موقعها الشبكي للبيانات املفتوحة (
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  توصيات املراجعة اخلارجية للحسابات  -  ٤  
، جــرى تنفيــذ ٢٠١١ســابات يف عــام توصــية مــن جملــس مراجعــي احل ٢٨تلقــت اهليئــة   - ٢٦
توصيات قيد التنفيذ وفقا للجدول الزمين الذي حدده  توصية منها بالكامل، وال تزال ثالث  ٢٥

  .A/67/319/Add.1)األمني العام يف تقريره ذي الصلة (
توصية مـن مراجعـي احلسـابات اخلـارجيني، مت تنفيـذ       ١٧، تلقت اهليئة ٢٠١٢ويف عام   - ٢٧
يـذ اضـطالع   منها بالكامل. وال تزال التوصيات الست املتبقية قيد التنفيـذ. وتـبني حالـة التنف    ١١

  اإلدارة مبتابعة كافية ملعاجلة التوصيات املتبقية.
  

  األداء املايل  -دال   
مليـون   ٢٦٤,١مليـون دوالر، وجممـوع مصـروفاهتا     ٢٨٨,٥بلغ جمموع إيرادات اهليئة   - ٢٨

ــدره    ــا قـ ــجلت فائضـ ــذلك سـ ــة يف    ٢٤,٤دوالر، وبـ ــنة املنتهيـ ــون دوالر للسـ ــانون  ٣١مليـ كـ
. ويعـزى التحـول   ٢٠١٢مليـون دوالر لعـام    ١٤,٧ة بعجز قـدره  ، مقارن٢٠١٣األول/ديسمرب 

ــة يف    ــائج للســنة املنتهي ــادة الكــبرية يف حجــم    ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ٣١يف النت إىل الزي
احنـة، أي مبعـدل أعلـى مـن معـدل      مليـون دوالر الـيت قدمتـها اجلهـات امل     ٦٣,٩التربعات البالغـة  

  يف املائة. ٣٠,٢بنسبة  ٢٠١٢  عام
  

  داء املايل حسب مصدر التمويل األ    
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  املوارد األخرى  املوارد العادية 
ــوارد  املـــــــــ

  املقررة
البنـــــــــــــود  

  ٢٠١٢    ٢٠١٣  احملذوفة

٩١٧ ٥٠٥٢٢٣ ٢٨٨(٠٤٤ ٨)٠٠٤ ٥٢٢٨ ٠٢٣١٢٨ ١٦٠ جمموع اإليرادات
٥٦٤ ١٠٥٢٣٨ ٢٦٤(٠٤٤ ٨)٢١٣ ٠٨٦٨ ٨٥٠١٢٥ ١٣٨ جمموع املصروفات

(٦٤٧ ١٤)٤٠٠ ٢٤- (٢٠٩)٤٣٦ ١٧٣٣ ٢١ الفائض/(العجز) للسنة  
    

  البالغـــة ٢٠١٣الزيـــادة يف التربعـــات املقدمـــة مـــن اجلهـــات املاحنـــة يف عـــام   وتتـــألف  - ٢٩
  مببلــغأخــرى مليــون دوالر، ومــوارد   ٤٢,٩مببلــغ  عاديــةن دوالر، مــن مــوارد  مليــو ٦٤,٧
  مليون دوالر. ٢٤,٨
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  ليل اإليراداتحت    
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  املوارد األخرى  املوارد العادية 
املـــــــــــــوارد 

  املقررة
البنـــــــــــــــــود 

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  احملذوفة

 ٧٧٣ ٢١٨ ٤٢٧ ٢٨٣ - ٠٠٤ ٤٦٥٨ ٩٥٨١١٨ ١٥٦  التربعات

 ١٥٨ ٢ ٨٨١ ١ - -٣٣٨٥٤٣ ١  إيرادات االستثمار
 ٩٨٦ ٢ ١٩٧ ٣ (٠٤٤ ٨)-٥١٤ ٧٢٧٩ ١ اإليرادات األخرى

 ٩١٧ ٢٢٣ ٥٠٥ ٢٨٨ (٠٤٤ ٨)٠٠٤ ٥٢٢٨ ٠٢٣١٢٨ ١٦٠  اجملموع  
    

اإليــرادات الــواردة واملســتحقة القــبض، وفقــا   ٢٠١٣يشــمل جممــوع اإليــرادات لعــام   - ٣٠
وتسـجل اهليئـة اإليـرادات املتأتيـة مـن املعـامالت غـري         للمعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام.    

عندما تتلقى تأكيداً خطياً من اجلهة املاحنة. ويتم تسجيل اإليـرادات يف البيانـات املاليـة     التبادلية
يف الفترة اليت تتعلق هبا. إن مبدأ املطابقة بني اإليرادات واملصروفات ال ينطبـق علـى املعـامالت    

  غري التبادلية.
  أوال -الشكل الرابع 
  ٢٠١٣إيرادات عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2012 Revenue

Voluntary 
regular 

resources 
contributions

52%

Voluntary other 
resources 

contributions
43%

Investment 
income

1%

Assessed 
resources

3%

Other revenue
1%

اتإيرادات االستثمار ٢٠١٣إيرادات عام 
 يف املائة   ٠,٧

  
  وارد املقررةامل

 يف املائة   ٢,٨

    
  التربعات للموارد األخرى

 يف املائة   ٤١,١

  
التربعات للموارد العادية

يف املائة ٥٤,٤

األخرىيرادات اإل
يف املائة ١,١
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مليــــون دوالر يف  ٢١٨,٨(دوالر مليــــون  ٢٨٣,٤عــــات مبلغــــا قــــدره ومتثــــل الترب  - ٣١
يف  مليــون دوالر ٢٢٣,٨( دوالرمليــون  ٢٨٨,٥مــن جممــوع اإليــرادات البــالغ ) ٢٠١٢ عــام
  وتشمل ما يلي:) ٢٠١٢عام 

ــة    (أ)   ــوارد العاديـ ــاب املـ ــة حلسـ ــات املقدمـ ــة  التربعـ ــون دوالر  ١٥٦,٩البالغـ مليـ
ــة ٥٤,٤ أو يف  يف املائــــة ٥٣,١مليــــون دوالر أو  ١١٤,١عــــات (مــــن مجيــــع الترب  يف املائــ

ــة واملشــاريع   و وهــي تربعــات غــري خمصصــة   )،٢٠١٢ عــام متــول االحتياجــات التشــغيلية للهيئ
  والربامج اليت تنفذها؛  

مليـــون دوالر  ١١٨,٥البالغـــة  التربعــات املقدمـــة حلســاب املـــوارد األخــرى     (ب)  
)، وهــي خمصصــة ٢٠١٢يف عــام  يف املائــة ٤٥,٣مليــون دوالر أو  ٩٧,٥( يف املائــة ٤١,١ أو

  لربامج ومشاريع حمددة تنفذها اهليئة؛  
ــة لألمــم املتحــدة      (ج)   ــة العادي ــررة مــن امليزاني ــوارد املق ــة  امل ماليــني دوالر  ٨البالغ

وضـع  متـول أنشـطة   و)، ٢٠١٢يف عـام   يف املائة ٣,٣ماليني دوالر أو  ٧,٣( يف املائة ٢,٨ أو
  لهيئة.  لية الدولية احلكوماألنشطة واملعايري 

  
  حتليل النفقات

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  املوارد األخرى  املوارد العادية 

املـــــــــــــوارد 
  املقررة

البنـــــــــــــــــود 
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  احملذوفة

٤٨٦ ٥٦٢٧٣ ٨٩ - ٣٩٥ ٥٠٩٧ ٦٥٨١٧ ٦٤  استحقاقات املوظفني
١٢٦ ٨٧٤٧١ ٦٣ - ٥٩٢٣٦٥ ٩١٧٣٩ ٢٣  اخلدمات التعاقدية

٢١٧ ٢١٢١١ ٢٢ - -٠٠٢ ٢١٠١٩ ٣  املنح والتحويالت األخرى
٨٢٤ ٣٠٨٦ ٥ - ٧٢٣٢ ٥٨٣٢ ٢  اللوازم والصيانة

٨٥٤ ٩٧٦٦٧ ٧٠(٠٤٤ ٨)٨٦٥٤٣٦ ٧١٩٣٨ ٣٩ التكاليف التشغيلية
٥٨٣ ٠١٣١ ٢ -  -١٩٣٨٢٠ ١  االستهالك

١١٠١٠٧ -  -٦٢٤٨  تكاليف التمويل
٣٦٧ ٠٥٠٦ ١٠- ٥٢٧١٥ ٥٠٨٦ ٣ املصروفات األخرى

٥٦٤ ١٠٥٢٣٨ ٢٦٤(٠٤٤ ٨)٢١٣ ٠٨٦٨ ٨٥٠١٢٥ ١٣٨  اجملموع  
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 ٢٦٤,١البـالغ   ٢٠١٣وفقا للمعايري احملاسبية الدولية، ميثـل جممـوع املصـروفات لعـام       - ٣٢
املصروفات املتكبدة، سواء الـيت سـددت   ) ٢٠١٢مليون دوالر يف عام  ٢٣٨,٦مليون دوالر (

ــ ــدفع. و بالفع ــل ميل أو املســتحقة ال ــة   جممــوع ث ــوارد العادي ــون  ١٣٨,٩املصــروفات مــن امل ملي
متثـل  ، و)٢٠١٢يف املائـة يف عـام    ٤٩,٨أو  مليون دوالر ١١٨,٩يف املائة ( ٥٢,٦أو دوالر، 

 ٤٤,٣مليـون دوالر أو   ١٢٥,١خصم البنود احملذوفـة)   املوارد األخرى (بعد املصروفات من 
 صروفات مـن املـوارد  ثل امل) ومت٢٠١٢يف عام  يف املائة ٤٧أو  يون دوالرمل ١١٢,٢املائة ( يف

ــررة  ــني دوالر ٨,٢املقــ ــة ( يف ٣,١، أو ماليــ ــني ٧,٤املائــ ــة ٣,١دوالر أو  ماليــ يف  يف املائــ
الـربامج واملشـاريع خـالل    تنفيـذ  للسـنة  ). وتشمل املصروفات من املوارد األخـرى  ٢٠١٢ عام

ــات  ــن امليزانيـ ــنة مـ ــري املنف السـ ــغـ ــام قـ ــن  ٢٠١٢ة يف عـ ــال عـ ــات، فضـ ــة  ميزانيـ ــنة اجلاريـ    السـ
  .ثانيا) - (انظر الشكل الرابع

    
  ثانيا - الشكل الرابع    

  ٢٠١٣عام  مصروفات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2012 Expenses

Contractual 
services

30%

Grants and other 
transfers

5%

Supplies and 
maintenance

3%

Operating costs
29%

Employee 
benefits

29%

Other expenses
3%

Depreciation
1%

Finance costs
0%

  تكاليف التمويل ٢٠١٣عام مصروفات 
 يف املائة  صفر 

  االستهالك
 يف املائة   ٠,٨

  املنح والتحويالت األخرى
 ملائة  يف ا ٨,٤

اخلدمات التعاقدية
يف املائة ٢٤,٢

املصروفات األخرى
يف املائة ٣,٨

   

  
  اللوازم والصيانة

 يف املائة ٢

استحقاقات املوظفني
  يف املائة ٣٣

  التكاليف التشغيلية
 يف املائة   ٢٦,٩
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  املركز املايل حسب مصدر التمويل    
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

 
املــــــــــــــوارد 

  العادية
ــوارد  املــــــــــــــ

  األخرى
املـــــــــــــوارد 

  املقررة

ــان ٣١ ون كـــــــــ
األول/ديســــــمرب 

٢٠١٣  

ــانون  ٣١ كـــــــــ
األول/ديســــــمرب 

٢٠١٢  

٥٩٥ ٩٢٨٣٩٠ ٣٧٧ ٥٤٧ ٨٧٢١ ٥٠٩٢٥٣ ١٢٢  جمموع األصول
٦٣٣ ٦٠٣١١١ ٧٩ ٩٥٥ ٣٧٣١ ٢٧٥٣٨ ٣٩  جمموع اخلصوم

٩٦٢ ٣٢٥٢٧٨ ٢٩٨ (٤٠٨)٤٩٩ ٢٣٤٢١٥ ٨٣ حقوق امللكيةجمموع صايف األصول/  
    

ــول    - ٣٣ ــايف األصـــ ــوع صـــ ــمل جممـــ ــاع   يشـــ ــال حبســـــب القطـــ ــة، مفصـــ  /حقوق امللكيـــ
  على البيانات املالية)، ما يلي: ٥(انظر املالحظة 

املــوارد العاديــة، وهــي النقديــة الالزمــة لتمويــل العمليــات يف األشــهر القليلــة      (أ)  
  األوىل من السنة املالية اجلديدة، أثناء انتظار اهليئة تلقي تربعات جديدة من احلكومات املاحنة؛  

املوارد األخرى، وهي امليزانيـات غـري املنفقـة للمشـاريع والـربامج املخصصـة،         (ب)  
  اليت ستقيد كمصروفات يف الفترات املقبلة وفقا لالتفاقات املربمة مع املاحنني؛  

كـانون   ٣١قطـاع، يف  حبسـب ال وتشمل البنود األخرى املتعلقة باملركز املـايل    (ج)  
  ، ما يلي:٢٠١٣األول/ديسمرب 

املتداولـة  صـوم  تتجـاوز اخل  مليـون دوالر  ٣١٢,٧املتداولة الـيت قـدرها   ول صاأل  ‘١’  
ــة ــون دوالر مب ٣٥,١ البالغ ــدار ملي ــا يشــري إىل أن    ٢٧٧,٦ق ــون دوالر، مم ملي

ــدى   ــةالســيولة ل ــة جــدا (نســب  اهليئ ــة  قوي ويف عــام ، ١ :٨,٩ة األصــول املتداول
ــل ١: ٤,١ ٢٠١٢ ــة  ) ومتثـ ــوارد العاديـ ــااملـ ــدره  مبلغـ ــون ٩٠,٩قـ الر دو مليـ

  دوالر؛  مليون ١٨٥,٢ى واملوارد األخر
ــا إىل      ‘٢’   ــل جمموعهـــ ــة يصـــ ــات للنقديـــ ــة ومكافئـــ ــالغ نقديـــ ــتثمارات ومبـــ  اســـ

)، وتبلـغ قيمـة   ٢٠١٢مليون دوالر يف عـام   ٣٢٢,٣( دوالر ماليني ٣٠٩,٧
، شــهرا ١٢مــن دوالر ألقــل مليــون  ٢٥١,٨ االســتثمارات القصــرية األجــل 

 ؛مليون دوالر ٥٧,٩ ة األجلالستثمارات الطويلوتبلغ قيمة ا

حسابات مستحقة القبض أو مبـالغ غـري مسـددة مرتبطـة باتفاقـات للتربعـات         ‘٣’  
مليـون دوالر يف   ١١,٩( دوالر مليـون  ١٥,١تبلغ قيمتـها  وبالتربعات املعلنة 
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ــة أو )٢٠١٢ عــام ــة غــري املخصصــة،   ، وتشــمل املــوارد العادي التربعــات املعلن
ــدرها  ــون دوالر أ ١١,٥٨وق ــة، ٧٦,٧و ملي ــدرها    يف املائ ــوارد أخــرى ق وم
ــني ٣,٥٢ ــة  ٢٣,٣أو دوالر  مالي ــرامج حمــددة خمصصــة ملشــار يف املائ . يع وب

املــوارد األخــرى،  ســابالتربعــات، وال ســيما حلعــدم تســديد ويترتــب علــى 
  تأخر تنفيذ املشاريع والربامج؛

ليني اســــتحقاقات للمــــوظفني (االلتزامــــات التعاقديــــة جتــــاه املــــوظفني احلــــا    ‘٤’  
ــغ   ــدين) مببلــ ــون  ٥٢,٦واملتقاعــ ــام   ٤٧,٤( دوالرمليــ ــون دوالر يف عــ مليــ

اخلدمــة . وتتعلــق االلتزامــات الرئيســية بالتــأمني الصــحي بعــد انتــهاء   )٢٠١٢
وهـي ممولـة   ) ٢٠١٢مليـون دوالر يف عـام    ٣٥,٣( دوالرمليون  ٣٦,٢البالغة 
يف  ٦٨,٦أو مليـون دوالر   ٢٤,٢يف املائة ( ٧٣ أو دوالر مليون ٢٦,٤مببلغ 
). وتبلغ االلتزامات املتعلقـة بالتـأمني الصـحي بعـد انتـهاء      ٢٠١٢يف عام  املائة

بشـكل   بعـدُ  يتـأهلوا  موظفني الذين ال يزالون يف اخلدمة الفعلية، وملللاخلدمة 
يف املائــة مــن جممــوع  ٥٦,٩دوالر أو  مليــون ٢٠,٦كامــل لالســتفادة منــها، 

  اخلدمة.  بعد انتهاءللتأمني الصحي االلتزامات املستحقة 
ــغيلية     ‘٥’   ــات تشـــ ــمل احتياطيـــ ــات، تشـــ ــدرهااحتياطيـــ ــون ٢١ قـــ دوالر  مليـــ

دوالر، علــى النحــو الــذي أقــره   مليــون قــدرهاواحتياطيــات لإليــواء امليــداين  
  .٢٠١٢/٨اجمللس التنفيذي يف مقرره 
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  الفصل اخلامس
  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١البيانات املالية عن السنة املنتهية يف     
  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  

  
   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١املركز املايل يف بيان   -  أوال  

   (بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 
  
  املرجع  

ــانون  ٣١ كـــــــــــــــــــــــ
  ٢٠١٣األول/ديسمرب

ــمرب   ٣١ ــانون األول/ديسـ كـ
 (أُعيد بياهنا)٢٠١٢

      األصول
     ولةاألصول املتدا

١٠٧ ٧٢٨١٠٤ ٥٤ ٦املالحظة النقدية ومكافئات النقدية
٤٣٣ ٠٥٩١٢٤ ١٩٧ ٧املالحظة  االستثمارات

٩٧٧ ٠٦٩١١ ١٥ ٨املالحظة احلسابات املستحقة القبض
٦٩٦ ٦٠٩٤٦ ٤٢ ٩املالحظة  السلف

٤٩٦ ١٥٩٣ ٣ ١٠املالحظة  أصول أخرى
-١١٠ ١١املالحظة  املخزونات

٧٠٩ ٧٣٤٢٩٠ ٣١٢  صول املتداولةجمموع األ  
  األصول غري املتداولة

٧١٩ ٨٧٣٩٣ ٥٧ ٧املالحظة  االستثمارات
١٦٧ ٣٢١٦ ٧ ١٢املالحظة املمتلكات واملنشآت واملعدات

٨٨٦ ١٩٤٩٩ ٦٥  جمموع األصول غري املتداولة  
٥٩٥ ٩٢٨٣٩٠ ٣٧٧  جمموع األصول  

   اخلصوم
  اخلصوم املتداولة

٢٤٤ ٤٥٣٥٨ ٢٣ ١٣املالحظة احلسابات املستحقة الدفع
٤٧٦ ١١٢٦ ٨ ١٤املالحظة استحقاقات املوظفني

٩٤٩ ٥٤٥٥ ٣ ١٥املالحظة  خصوم أخرى
٦٦٩ ١١٠٧٠ ٣٥  جمموع اخلصوم املتداولة  

  اخلصوم غري املتداولة
٩٦٤ ٤٩٣٤٠ ٤٤ ١٤املالحظة استحقاقات املوظفني

٩٦٤ ٤٩٣٤٠ ٤٤  غري املتداولةجمموع اخلصوم  
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  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  
  (تابع)  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١املركز املايل يف بيان   -  أوال  

   
  املرجع  

ــانون  ٣١ كـــــــــــــــــــــــ
  ٢٠١٣األول/ديسمرب

ــمرب   ٣١ ــانون األول/ديسـ كـ
 (أُعيد بياهنا)٢٠١٢

٦٣٣ ٦٠٣١١١ ٧٩  جمموع اخلصوم  
٩٦٢ ٣٢٥٢٧٨ ٢٩٨   صايف األصول
  /حقوق امللكية صايف األصول

٩٦٢ ٣٢٥٢٥٦ ٢٧٦ ١٦املالحظة املتراكم ) العجز /(الفائض
٠٠٠ ٠٠٠٢٢ ٢٢ ١٧املالحظة  االحتياطيات

حقوق/جمموع صايف األصول
٩٦٢ ٣٢٥٢٧٨ ٢٩٨    امللكية

    
أعيــد بيــان مقارنــات     انــات املاليــة. املالحظــات املُرفقــة جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه البي       

  .٣، انظر املالحظة ٢٠١٢  عام
    



A/69/5/Add.12 
 

53/107 14-57890 
 

  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
   ٢٠١٣ كانون األول/ديسمرب ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف   -  ثانيا  

   (بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 
  
 هنا)(أُعيد بيا٢٠١٢  ٢٠١٣  املرجع  

      اإليرادات
٥٣٨ ٤٢٣٢١١ ٢٧٥ ١٨املالحظة  التربعات

٢٣٥ ٠٠٤٧ ٨ ١٩املالحظة  األنصبة املقررة
١٥٨ ٨٨١٢ ١ ٢٠املالحظة إيرادات االستثمار
٩٨٦ ١٩٧٢ ٣ ٢١املالحظة اإليرادات األخرى

٩١٧ ٥٠٥٢٢٣ ٢٨٨  جمموع اإليرادات  
   املصروفات

٤٨٦ ٥٦٢٧٣ ٨٩ ٢٢املالحظة استحقاقات املوظفني
١٢٦ ٨٧٤٧١ ٦٣ ٢٢املالحظة اخلدمات التعاقدية

٢١٧ ٢١٢١١ ٢٢ ٢٢املالحظة املنح والتحويالت األخرى
٨٢٤ ٣٠٨٦ ٥ ٢٢املالحظة  اللوازم والصيانة

٨٥٤ ٩٧٦٦٧ ٧٠ ٢٢املالحظة التكاليف التشغيلية
٥٨٣ ٠١٣١ ٢ ٢٢املالحظة  االستهالك
١١٠١٠٧ ٢٢املالحظة  التمويلتكاليف 

٣٦٧ ٠٥٠٦ ١٠ ٢٢املالحظة املصروفات األخرى
٥٦٤ ١٠٥٢٣٨ ٢٦٤  جمموع املصروفات  
(٦٤٧ ١٤)٤٠٠ ٢٤  للسنة/(العجز)الفائض  
  

ــة.        ــات املالي ــن هــذه البيان ــة جــزء ال يتجــزأ م ــات     املالحظــات املُرفق ــان مقارن ــد بي أعي
  .٣، انظر املالحظة ٢٠١٢  عام
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  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
ــانون  ٣١ســــنة املنتهيــــة يف الــــتغريات يف صــــايف األصــــول/حقوق امللكيــــة لل بيــــان   -  ثالثا   كــ

   ٢٠١٣    ديسمرباألول/
   (بآالف دوالرات الواليات املتحدة) 

  
 (أُعيد بياهنا) ٢٠١٢  ٢٠١٣  املرجع  

٥٤٠ ٩٦٢٢٩٥ ٢٧٨   بداية السنةحقوق امللكية يف صايف األصول/
  احلركة خالل السنة

(٦٤٧ ١٤)٤٠٠ ٢٤  ) يف السنة اجلاريةالعجز  الفائض/(

تسويات االحتياطي وفقا للمعايري احملاسبية
  الدولية للقطاع العام خالل العام

 ١٦املالحظة

)٣٢٩(-  احلسابات املستحقة القبض 
٢٥٠٨٠٥  تاملمتلكات واملنشآت واملعدا 

١ ٧٥٤)٨٢(  تسوية الفائض املتراكم للسنة السابقة
(٧٥٠)(٩٩٥ ٥) ١٦املالحظة املبالغ املردودة للجهات املاحنة

٠٠٠ ١- ١٧ملالحظة احتياطي اإليواء امليداين
(٤١١ ٤)٧٩٠ ١٦ملالحظة كتواريةاملكاسب/(اخلسائر) اال

٩٦٢ ٣٢٥٢٧٨ ٢٩٨  نةحقوق امللكية يف هناية الس صايف األصول/
  

ــة.        ــات املالي ــن هــذه البيان ــة جــزء ال يتجــزأ م ــات     املالحظــات املُرفق ــان مقارن ــد بي أعي
  .٣، انظر املالحظة ٢٠١٢  عام
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  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان بالتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف   -  رابعاً  

  )(بآالف دوالرات الواليات املتحدة 
 (أُعيد بياهنا) ٢٠١٢  ٢٠١٣  املرجع  

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
(٦٤٧ ١٤)٤٠٠ ٢٤  للسنة)العجز /(صايف الفائض

  :حركات غري نقدية
٥٨٣ ٠١٣١ ٢ ٢٢املالحظة  االستهالك

٥٦٧ ٢(٠٩٢ ٣)  ستحقة القبضيف احلسابات امل (الزيادة)/النقصان
(١٢٠ ١)٣٣٧  يف األصول األخرى (الزيادة)/النقصان

- (١١٠)  املخزوناتيف (الزيادة)/النقصان
(٦١٦ ٢٨)٠٨٧ ٤  يف السلف (الزيادة)/النقصان

٢٠٧ ٢٦(٧٩١ ٣٤)  يف احلسابات املستحقة الدفع  (الزيادة)/النقصان
٢٥٦ ١٦٥٩ ٥  ت املوظفنييف استحقاقا (الزيادة)/النقصان
٠٩٦ ٤(٤٠٤ ٢)  يف اخلصوم األخرى  (الزيادة)/النقصان

خســــائر بيــــع املمتلكــــات واملنشــــآت (مكاســــب)/
٥٢٨٣  ٢٢املالحظة  واملعدات

١٠٧-  تسوية االستهالك املتراكم يف السنة السابقة
(٧٥٠)(٩٩٥ ٥) ١٦املالحظة املبالغ املردودة للجهات املاحنة

ــبضالنق ــاطي احلســابات املســتحقة الق صــان يف احتي
  لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاموفقا ل

 
-(٣٢٩)

(٤١١ ٤)٧٩٠ ١٦املالحظة اخلسائر االكتوارية /املكاسب

(١٥٨ ٢)٨٨١ ١ ٢٠املالحظة إيرادات االستثمارات

٠٠٠ ١-  املخصصات/حركة االحتياطيات
٧٥٤ ١(٨٢) ١٦املالحظة نوات السابقةتسوية الفائض املتراكم للس

صـــــايف التـــــدفقات النقديـــــة مـــــن األنشـــــطة  
  التشغيلية

 
(٧٤٩ ٧)(٣٧٨ ٥)

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
(١١٤ ٤)(٢٥١ ٣)  شراء املمتلكات واملنشآت واملعدات

الزيادة يف احتيـاطي املمتلكـات واملنشـآت واملعـدات
٢٥٠٨٠٥  ١٦املالحظة  حملاسبية الدولية للقطاع العاملمعايري اوفقا ل

٣٢١٢  عائدات بيع املمتلكات واملنشآت واملعدات
١٥٨ ٢(٨٨١ ١) ٢٠املالحظة إيرادات االستثمارات  
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  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
  (تابع)  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان بالتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف   -  رابعاً  

  
 (أُعيد بياهنا) ٢٠١٢  ٢٠١٣  املرجع  

٥٤٨ ٩٠(٧٨٠ ٣٦)  النقصان يف االستثمارات /(الزيادة)
صـــــايف التـــــدفقات النقديـــــة مـــــن األنشـــــطة  

  االستثمارية
 

(٦٣٠ ٤١)٤٠٩ ٨٩
ــايف  ــان)/الزيادة (صــــــ ــةالنقصــــــ يف النقديــــــ

  ومكافئات النقدية
 

(٣٧٩ ٤٩)٠٣١ ٨٤
٠٧٦ ١٠٧٢٠ ١٠٤  نقدية ومكافئات النقدية يف بداية السنةال

١٠٧ ٧٢٨١٠٤ ٥٤ ٦املالحظة النقدية ومكافئات النقدية يف هناية السنة
  

ــة.        ــات املالي ــن هــذه البيان ــة جــزء ال يتجــزأ م ــات     املالحظــات املُرفق ــان مقارن ــد بي أعي
  .٣، انظر املالحظة ٢٠١٢  عام
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    اة بني اجلنسني ومتكني املرأةهيئة األمم املتحدة للمساو    
  ٢٠١٣  كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف   - خامسا  

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)  
  

  ٢٠١٣‐٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣‐٢٠١٢  

  ئيةامليزانية النها  امليزانية األصلية  امليزانية األصلية  

املبـــــالغ الفعليـــــة
ــة  ــة للمقارن  القابل

  (أعيد بياهنا)

ــرق بـــــــني الفـــــ
امليزانيـــة النهائيـــة
  امليزانية النهائية  امليزانية األصلية  واملبالغ الفعلية

املبـــــالغ الفعليـــــة 
  القابلة للمقارنة

ــرق بـــــــني   الفـــــ
امليزانيـــة النهائيـــة 
  واملبالغ الفعلية

ــرق بـــــــني   الفـــــ
امليزانيـــة واملبـــالغ 
ــالل  ــة خــ  الفعليــ
  فترة امليزانية

األنشـــطة املمولـــة
مـــــــن امليزانيـــــــة

 ١٤٩ ٩٧١ ٧ ١٢٠ ٨ ٤٤٢ ٧ ١٣٨ ٠٩٧ ٧ ٢٣٥ ٧ ٢٣٥ ٧ ٦٧٧ ١٤ العادية

 

٢٨٧ 

            األنشطة اإلمنائية

 ٣٤٨ ١٢٦  ٣٦٧ ٤٢ ٨٢٨ ١٨٢ ١٩٥ ٢٢٥ ٥٠٠ ٢٩٨ ٩٨١ ٨٣ ٢٠١ ٢٠٧ ١٨٢ ٢٩١ ٥٠٠ ٢٩٨ ٠٠٠ ٥٩٧ الربامج

 ١٢٥ ٦  ٤١٢ ٢ ٣٣١ ١٤ ٧٤٣ ١٦ ٩٤٢ ٢٠ ٧١٣ ٣ ٨٤٨ ١١ ٥٦١ ١٥ ٩٥٠ ١٨ ٨٩٢ ٣٩ ة التنميةفعالي 

تنسيق األنشطة   
اإلمنائيـــة لألمـــم 

 ٠٤٥ ٢ ٩٢٩ ٧ ٩٧٤ ٩ ٦٢٩ ١١ ٧٠٢ ٢ ٩٩٦ ٤ ٦٩٨ ٧ ٢٦٧ ٩ ٨٩٦ ٢٠ املتحدة

 

٧٤٧ ٤ 

 ٦٣١ ١٤  ٦٩١ ٥ ٧٧٤ ٤٦ ٤٦٥ ٥٢ ٣٠٧ ٤٤ ٩٤٠ ٨ ٥٤٩ ٣٤ ٤٨٩ ٤٣ ٦٧٩ ٣٥ ٩٨٦ ٧٩ أنشطة اإلدارة

 ١٤٣  (٧٠٩) ٧٠٩ – – ٨٥٢ ١٤٨ ١ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢ إدارة التغيري

 ٢٨١ ١٥٢  ٩٥٥ ٥١ ٥٤٢ ٢٦٠ ٤٩٧ ٣١٢ ٨٢٠ ٣٨٢  ٣٢٦ ١٠٠ ٨٣٩ ٢٦٦ ١٦٥ ٣٦٧ ٦٣١ ٣٧١ ٤٥١ ٧٥٤ اجملموع 
    

عيــد بيــان مقارنــات عــام . أ٢٤املالحظــات املرفقــة جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه البيانــات املاليــة، انظــر أيضــا املالحظــة     
  .٣، انظر املالحظة ٢٠١٢
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  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  
  مالحظات على البيانات املالية  
  ١املالحظة    
  الكيان املبلّغ  

أُنشئت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة مبوجـب قـرار اجلمعيـة       
. وانطالقـا مـن   ٢٠١١الثاين/يناير  وشرعت يف ممارسة أعماهلا يف كانون  ٦٤/٢٨٩العامة رقم 

اهليئة تعمـل مـن أجـل القضـاء علـى       الرؤية اليت بلورها ميثاق األمم املتحدة بشأن املساواة، فإن 
وحتقيــق املســاواة بــني املــرأة والرجــل   صــاديا؛ التمييــز ضــد النســاء والفتيــات؛ ومتكــني املــرأة اقت 

والعمــل اإلنســاين والســالم واألمــن   بوصــفهما شــريكني يف جمــاالت التنميــة وحقــوق اإلنســان  
   ومستفيدين من مثارها. 

واهليئــة مكلفــة بــدعم اهليئــات احلكوميــة الدوليــة، مثــل جلنــة وضــع املــرأة، يف صــياغة       
املية. وتقوم اهليئة حبشـد اإلرادة السياسـية وتعبئـة املـوارد     القواعد واملعايري الع السياسات ووضع 

األعضــاء يف تطبيــق تلــك املعــايري، وتقــف علــى أهبــة االســتعداد لتقــدمي الــدعم  ملســاعدة الــدول 
ــتقين واملــايل املناســب للبلــدان   ــه وإلقامــة الشــراكات الناجحــة مــع اجملتمــع املــدين.     ال الــيت تطلب
أن ُتخضع منظومة األمم املتحدة للمسـاءلة بشـأن التزامهـا     يئة وعالوة على ذلك، فقد أنيط باهل
  برنامج العمل املُنفذ على نطاق املنظومة. باملساواة بني اجلنسني من خالل 

وُيدير اهليئة جملسها التنفيذي الذي يتشكّل من ممثلـي الـدول األعضـاء. وُيقـدم اجمللـس        
ي وسياسـاهتا مـن أجـل ضـمان تنفيـذ وكيـل       التنفيذي للهيئة إرشادا بشأن توجههـا االسـتراتيج   

   اجلوانب التشغيلية ألنشطة اهليئة بفعالية.  األمني العام/املدير التنفيذي جلميع 
وتتخذ اهليئة من نيويورك مقراً هلا وتعمل على توسيع نطاق وجودهـا علـى الصـعيدين      

مكاتب إقليميـة،   ن ستة اإلقليمي والقطري. والقصد من تنفيذ اهليكل اإلقليمي للهيئة املكون م 
مكتبا قطريـا، هـو كفالـة أن يكـون للهيئـة احلضـور        ٥٠وستة مكاتب متعددة األقطار، وزهاء 

بلـدا   ٣٠والقدرة امليدانيان الالزمان إلجناز مهام واليتها. وللهيئة حضور برناجمي يف أكثر مـن  
نســني ومتكــني املــرأة. املتمثلــة يف حتقيــق املســاواة بــني اجل مــن أجــل العمــل علــى حتقيــق أهــدافها 

عـــرب مكـــتيب االتصـــال التـــابعني هلـــا يف بروكســـل  وتقـــدم اهليئـــة خـــدماهتا إىل اجلهـــات املاحنـــة 
  وكوبنهاغن.
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  ٢املالحظة      
  السياسات احملاسبية اهلامة    

  أساس إعداد البيانات املالية، ومنح اإلذن باإلصدار  (أ)    
  

  منح اإلذن باإلصدار    
النظام املايل للهيئة، يكـون املـدير التنفيـذي مسـؤوالً عـن تقـدمي        من ١-١٢وفقا للبند   

البيانــات املاليــة للهيئــة. وتشــهد مــديرة شــعبة التنظــيم واإلدارة، علــى حــد علمهــا ومعلوماهتــا     
واعتقادها، أن مجيع املعامالت املادية قـد قُيـدت علـى النحـو الصـحيح يف السـجالت احملاسـبية        

ــديرة    وأدرجــت علــى النحــو الصــحيح يف    ــد أذنــت امل ــة واجلــداول الداعمــة. وق ــات املالي البيان
  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٣٠التنفيذية بإصدار هذه البيانات املالية يف 

  
  بيان االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    

أعدت البيانات املالية للهيئة على أساس االستحقاق وعلـى أسـاس افتـراض اسـتمرارية       
ويف احلـاالت الـيت ال تنطبـق فيهـا أحكـام       احملاسبية الدولية للقطاع العام.  وفقا للمعايري  املنشأة، 

مــن املعــايري  املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام علــى مســألة معينــة، ُيطبــق املعيــار املناســب  
  الدولية لإلبالغ املايل.  

ية الدولية للقطـاع العـام التاليـة    ، اعتمدت اهليئة بالكامل املعايري احملاسب٢٠١٣ويف عام   
، ٢٩، األدوات املاليـة: العـرض؛ واملعيـار    ٢٨املتعلقة مبراجعة حسابات األدوات املالية: املعيـار  

األدوات املالية: اإلفصاحات. وتسـري هـذه    ،٣٠األدوات املالية: االعتراف والقياس؛ واملعيار 
، لكـن اهليئــة نفـذت معظــم   ٢٠١٣ين/ينــاير كـانون الثا   ١املعـايري علـى الفتــرات الـيت تبــدأ بعـد     

   . ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١متطلبات هذه املعايري يف بياناهتا املالية للسنة املنتهية يف 
  

  أساس االعتراف باإليرادات واملصروفات    
يف إطــار احملاســبة علــى أســاس االســتحقاق، يــتم االعتــراف بــاإليرادات واملصــروفات      

   رتبطة مبعامالت غري تبادلية) يف البيانات املالية يف الفترة اليت تتعلق هبا. (باستثناء تلك امل  
  

  اإليرادات    
يتحقق االعتراف بالتربعات كإيرادات عندما يرد من اجلهة املاحنـة تأكيـد خطـي علـى       

شـرط يؤجـل هـذا االعتـراف. وتـوزع       أساس القيمة العادلـة للمنفعـة املتلقـاة، مـا مل يوجـد أي      
الســنوات التقومييــة علــى مــدار فتــرة   ت املتأتيــة مــن االتفاقــات متعــددة الســنوات علــى  اإليــرادا
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وُيعترف يف هنايـة العـام مبـا يـرد مـن نقديـة متعلقـة         االتفاق وُيعترف هبا مىت استوفيت الشروط. 
   كإيرادات مؤجلة. بالسنوات املالية املقبلة 

املتحـدة،   امليزانية العادية لألمـم  وتصدر األنصبة املقررة باعتبارها خمصصات سنوية من   
حيث ُتحّدد وُتعتمد لفترة امليزانيـة املؤلفـة مـن سـنتني. وبعـد ذلـك تـوزع مبـالغ هـذه األنصـبة           

   على السنتني ويكون االعتراف هبا على أساس شهري. 
وباســتثناء اخلــدمات، جيــرى االعتــراف ضــمن املصــروفات والتربعــات، وفقــا للقيمــة       

مباشــرا، وتــؤثر يف  العينيــة الــيت تــدعم العمليــات واألنشــطة املعتمــدة دعمــا   العادلــة، بالتربعــات
امليزانية، وميكـن قياسـها بشـكل موثـوق. وتشـتمل هـذه التربعـات اسـتخدام األمـاكن واملرافـق           

  النقل. ووسائل 
وال ُيعترف بالتربعات العينية املقدمة يف صورة خدمات، وإمنا ُيفصح عما يـنجم عنـها     

   ّدرة يف التكاليف.من وفورات مق
ــة،          ــة الســوقية العادل ــا بالقيم ــربع هب ــدات املت ــة املمتلكــات واملنشــآت واملع ــدر قيم وتق

وُيعترف هبا ضمن األصول الثابتة والتربعات. ويف حال التـربع حبـق االنتفـاع بأصـل مـا، يقـّيم       
ات أي زيـادة يف  بالقيمة السوقية العادلة هلذا احلق. وتقّيد كـإيراد متـأت مـن التربعـ     هذا التربع 

عن املبالغ الفعلية املدفوعة، ويقيـد معهـا مصـروف مقابـل.      القيمة السوقية العادلة حلق االنتفاع 
وعند تلقي أصول منقولة يف صورة تربعات عينية وُيفصح يف االتفاق عن شـروط ُتلـزم بإعـادة    

ُتسـتوىف   وعنـدما  األصول يف حالة اإلخالل هبا، يتم االعتراف األول بـااللتزام ضـمن اخلصـوم.    
تقضـي بإعـادة    هذه الشروط، يتم االعتراف باإليراد. وعندما يفصح يف االتفاقات عن قيـود ال  

   األصول، فإن االعتراف باإليراد يتحقق مبجرد تلقي تأكيد التربعات.
  

  املصروفات    
ــق        ــدمات. ويتحقـ ــلع وتقـــدمي اخلـ ــليم السـ ــد تسـ ــروفات عنـ ــراف باملصـ يتحقـــق االعتـ

روفات املشاريع مبجـرد أن تسـتلم اهليئـة تقـارير ماليـة مـن شـركائها كأدلـة علـى          االعتراف مبص 
   إجناز أنشطة املشاريع. 

ووفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام، ال ينطبـق مبـدأ املطابقـة بـني اإليـرادات          
ليــة للقطــاع علــى املعــامالت غــري التبادليــة. وينصــب تركيــز املعــايري احملاســبية الدو واملصــروفات 

العام على املركز املايل، وهو ما يتجلّى يف االعتراف باألصول عنـدما يكـون هنـاك قـدر كـاف      
ُتســتوىف معــايري االعتــراف باخلصــوم. ونتيجــة لــذلك،   مــن الســيطرة عليهــا، وباخلصــوم عنــدما  
عــن وجـود فـائض (أو تــؤدي زيـادة املصـروفات عــن      تسـفر زيـادة اإليــرادات عـن املصـروفات     
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ذاك إىل الفــائض أو العجــز املتــراكمني. وميثــل الفــائض   دات إىل عجــز) وُيرحــل هــذا أو  اإليــرا
اهليئــة يف املســتقبل يف تلبيــة   املتــراكم القســم الــذي مل ينفــق مــن املســامهات الــيت ستســتخدمها    

     احتياجاهتا التشغيلية.
  

  املعامالت بالعمالت األجنبية  )ب(  
ــة ال    ــة   دوالر الواليــات املتحــدة هــو العمل ــة واملعتمــدة يف اإلبــالغ يف تقــارير هيئ وظيفي

األمم املتحـدة للمـرأة. وُتحـوَّل أي معـامالت ُتجـرى بعمـالت أخـرى إىل دوالرات الواليـات         
املتحدة بسعر الصرف السائد املعمول بـه يف األمـم املتحـدة يف تـاريخ إجـراء املعاملـة. وُتحـوَّل        

غـري دوالر الواليـات املتحـدة إىل دوالرات     األصول واخلصوم النقدية املقوَّمـة بعمـالت أخـرى   
ــاريخ         ــم املتحــدة الســاري يف ت ــه يف األم ــات املتحــدة بســعر الصــرف الســائد املعمــول ب الوالي
اإلبالغ. أما األصول واخلصوم غري النقدية املقوَّمة بعملـة أخـرى غـري دوالر الواليـات املتحـدة      

اري يف تــاريخ إجــراء املعاملــة. وتقيَّــد واملقيســة بتكلفتــها األصــلية فُتحــوَّل بســعر الصــرف الســ
املكاسب واخلسائر املترتبة على تغري أسعار الصرف، املتحققة وغري املتحققة علـى السـواء الـيت    

  تنتج عن هذه املعامالت، يف بيان األداء املايل.  
  

  األدوات املالية  )ج(  
ــة األمــم املتحــدة لل        ــدما تصــبح هيئ ــة عن ــاألدوات املالي ــراف ب ــتم االعت ــاً يف  ي مــرأة طرف

األحكام التعاقدية لألداة إىل أن ينتـهي أََجـل احلـق يف تلقـي تـدفقات نقديـة مـن تلـك األصـول          
  تنقل حيازهتا، وتكون اهليئة قد نقلت فعليا مجيع املخاطر واملزايا املتصلة بامللكية.    أو
  

  تصنيف األصول املالية    
ضـمن الفئـات التاليـة: أصـول حمـتفظ      ُتصّنف هيئة األمم املتحدة للمرأة األصول املاليـة    

هبــا حــيت تــاريخ االســتحقاق؛ وأصــول ماليــة متاحــة للبيــع؛ وقــروض ومبــالغ مســتحقة القــبض؛ 
وأصــول ُمقّيمــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الفــائض أو العجــز يف بيــان األداء املــايل. ويتوقــف    

نـد االعتـراف األول،   التصنيف على الغرض من اقتناء األصول املالية، ويتحدد هذا التصـنيف ع 
ويعــاد تقييمــه عنــد كــل تــاريخ إبــالغ. وتقــّيم مجيــع األصــول املاليــة عنــد االعتــراف األول هبــا  
بالقيمــة العادلــة. وحيــدث االعتــراف األول مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بــالقروض واملبــالغ   

صـول املاليـة   املستحقة القبض يف التاريخ الذي نشأت فيه. وحيـدث االعتـراف األول جبميـع األ   
األخرى يف تاريخ تداوهلا، وهو التـاريخ الـذي تصـبح فيـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة طرفـا يف          

  األحكام التعاقدية اخلاصة باألداة املالية.  
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شهرا مـن تـاريخ اإلبـالغ يف     ١٢وُتصنف األصول املالية اليت يتجاوز أجل استحقاقها   
تداولــة، وُتســجل األصــول املقومــة بعمــالت أجنبيــة  البيانــات املاليــة حتــت بنــد األصــول غــري امل 

يعادل قيمتها بدوالر الواليات املتحدة وفقا ألسعار الصرف السـائدة املعمـول هبـا يف األمـم      مبا
ــان       ــرار باملكاســب واخلســائر يف الفــائض أو العجــز يف بي ــالغ، مــع اإلق ــاريخ اإلب املتحــدة يف ت

  املايل.    األداء
  

  نوع األصول املالية  اسبية الدولية للقطاع العامالتصنيف حسب املعايري احمل

  االستثمارات  أصول حمتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق
كــــــــانون األول/ ٣١ينشــــــــأ حــــــــىت   مل  أصول متاحة للبيع

  ٢٠١٣  ديسمرب
ــابات  القروض واحلسابات املستحقة القبض ــة، واحلسـ ــات النقديـ ــة وُمكاِفئـ النقديـ

ــا  ــبض، والســـلف واحلسـ ــتحقة القـ باتاملسـ
  األخرى املستحقة القبض

ــة با ــائض     أصــول ُمقيم ــن خــالل الف ــة م ــة العادل لقيم
  العجز  أو

ول/كــــــــانون األ ٣١مل ينشــــــــأ حــــــــىت  
  ٢٠١٣  ديسمرب

    
  األصول املالية احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق    

متثل األصول املالية احملـتفظ هبـا حـىت تـاريخ االسـتحقاق أصـوال ماليـة ذات مـدفوعات           
ميكن حتديدها، وهلـا تـواريخ اسـتحقاق ثابتـة، وتعتـزم اهليئـة االحتفـاظ هبـا حـىت تـاريخ            ثابتة أو

ــة باإلضــافة إىل      ــها العادل ــدها األول بقيمت ــديها القــدرة علــى ذلــك. وُيســجل قي اســتحقاقها ول
تكــاليف املعاملــة، مث ُيعتــرف هبــا بعــد ذلــك بتكلفتــها بعــد االســتهالك احملتســبة بـــطريقة ســعر     

ي. وقد صنفت هيئة األمم املتحدة للمـرأة حافظتـها االسـتثمارية يف فئـة األصـول      الفائدة السار
  احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق.

  
  األصول املالية املتاحة للبيع    

متثل األصول املالية املتاحة للبيع أصوال ماليـة مدرجـة يف هـذه الفئـة أو غـري مصـنفة يف         
دها األول بقيمتـها العادلـة مضـافا إليهـا تكـاليف      أي فئة أخرى. وُتسجل هذه األصول عند قيـ 

املعامالت، وجيـري اإلبـالغ هبـا الحقـا بالقيمـة العادلـة، مـع اإلقـرار بـأي مكاسـب أو خسـائر            
ناجتة، على حنو مباشر يف صايف األصول/حقوق امللكية. وحتتسب الفائدة علـى األصـول املاليـة    

لـي. وعنـد إلغـاء األصـول املاليـة املتاحـة للبيـع،        املتاحة للبيع باستخدام طريقة سـعر الفائـدة الفع  
يعاد تصنيف الربح أو العجز املتـراكمني يف صـايف األصـول/حقوق امللكيـة حبيـث يعتـرف هبمـا        
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كفــائض أو عجــز يف بيــان األداء املــايل. وتســتند القــيم العادلــة املســتخدمة للقيــاس الحقــا إىل    
ــن      ــة حســــ ــوردين ذوي مسعــــ ــن مــــ ــواردة مــــ ــوقية الــــ ــعار الســــ ــانون  ٣١ة. ويف األســــ كــــ

، مل يكــن لــدى هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أرصــدة متبقيــة مــن األصــول ٢٠١٣األول/ديسـمرب 
  املالية املصنفة يف هذه الفئة.  

  
  القروض واألصول املالية املستحقة القبض    

تضم النقدية ومكافئات النقدية أي استثمارات نقدية أو قصرية األجل عالية السـيولة،    
ــه  ــتغري يف القيمــة، باســتثناء      يســهل حتويل ــا خمــاطر ال ــنخفض فيه ــة، وت ــة معلوم ــالغ نقدي ا إىل مب

اضــمحالل القيمــة بالنســبة للعمــالت املقيــدة االســتخدام. وتشــمل األدواُت املاليــة املصــنفة         
  كمكافئاٍت للنقدية االستثماراِت اليت ُتسَتَحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.  

ملستحقة القبض هي أصول مالية ذات مـدفوعات ثابتـة أو ميكـن    والقروض واألصول ا  
حتديدها، وغـري مدرجـة يف سـوق نشـطة. وُيسـجل قيـدها األول بقيمتـها العادلـة باإلضـافة إىل          
تكــاليف املعاملــة، مث ُيعتــرف هبــا بعــد ذلــك بتكلفتــها بعــد االســتهالك احملتســبة بـــطريقة ســعر     

الفائـدة علـى أسـاس نسـبة زمنيـة باسـتخدام طريقـة         الفائدة الساري. ويتم االعتـراف بـإيرادات  
  سعر الفائدة الفعلي على األصول املالية املعنية.  

وتــدرج احلســابات املســتحقة القــبض بالقيمــة العادلــة، الــيت تشــمل القيمــة اإلمسيــة            
مطروحاً منـها خمصـص ُيرصـد للمبـالغ التقديريـة الـيت يتعـذّر حتصـيلها. وُينَشـأ املخصـص حـني            

يل موضـوعي، مـبين علـى اسـتعراض املبـالغ غـري املسـددة يف تـاريخ اإلبـالغ، علـى أن           يتوافر دل
اهليئـة لـن تـتمكن مــن حتصـيل كافـة املبــالغ املسـتحقة وفقـاً لآلجــال األصـلية للمبـالغ املســتحقة          

  القبض.  
وُتــدرج الســلف واحلســابات املســتحقة القــبض األخــرى بالقيمــة العادلــة، الــيت تشــمل   

روحــاً منــها خمصــص ُيرصــد للمبــالغ التقديريــة الــيت يتعــذّر حتصــيلها. ومتثــل    القيمــة اإلمسيــة مط
السلف مدفوعات نقدية مصـروفة مقـدماً للشـركاء املتعاقـدين يف سـياق تنفيـذ الـربامج. وتقيَّـد         
هذه السلف بالقيمة العادلة كمبالغ مستحقة القـبض. ويـتم االعتـراف هبـذا املصـروف يف بيـان       

قى اهليئة تقريراً مالياً من الشريك يثبـت إجنـاز األنشـطة. وتشـمل السـلف      األداء املايل عندما تتل
أيضا املدفوعات نيابة عن وكاالت األمم املتحدة، وُيصَرف للموظفني أيضـاً مـدفوعات نقديـة    
مقدمة ُتقيَّـد بالقيمـة العادلـة كمبـالغ مسـتحقة القـبض. وُيعَتـَرف هبـذا املصـروف لـدى تصـفية            

طالبــة أو تســديد الســلفة. ومتثــل املبــالغ األخــرى املســتحقة القــبض  الســلفة مــن خــالل تقــدمي م
  مدفوعات مسبقة تتعلق بعقود مل جير بعد تسليم السلع أو تقدمي اخلدمات املتعلقة هبا.  
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  املخزونات  )د(  
تدرج املخزونات احملتفظ هبا لتوزيعها دون مقابل بسعر التكلفـة أو بتكلفـة االسـتبدال      

مبـا أنـه لـن تتـأتى إيـرادات مـن توزيـع املخزونـات، فسـُيعتَرف باملصـروف           احلالية أيهمـا أقـل. و  
لدى توزيع السلع. وتتألف املواد املنشـورة اجملانيـة، الـيت ُتعـّرف كمخزونـات، مـن املنشـورات        
التقنية اليت تتصل مباشرة بالعمليات الربناجميـة وعمليـات وضـع املعـايري، وختضـع لسـيطرة هيئـة        

ولكي ُتعّرف هذه املنشورات بوصفها خمزونات، جيب أن تكـون صـاحلة    األمم املتحدة للمرأة.
شــهرا.  ١٢لالســتعمال لفتــرة طويلــة، بــأن يظــل حمتواهــا مفيــدا وســاري املفعــول ملــدة جتــاوز    

املنشورات اليت يصدرها الشركاء واحملتفظ هبا لتوزيعها أو الـيت يسـتخدمها الشـركاء، فإهنـا      أما
ألمـــم املتحـــدة للمـــرأة، وبالتـــايل فهـــي ليســـت خمزونـــات.  تعتـــرب خاضـــعة لســـيطرة هيئـــة ا  ال
تصــنف ضــمن املخزونــات املــواد اجملانيــة املنشــورة والكتيبــات اإلعالنيــة الــيت تعــدها اهليئــة    وال

ألغراض اإلعالن واإلعالم التروجيـي فقـط. فهـذه األصـناف ال تصـلح عـادة لالسـتخدام لفتـرة         
، ألهنـا ُتنـتج مـن أجـل مناسـبة تـنظم ملـرة        شـهراً  ١٢طويلة، وتستخدم عموما يف غضـون فتـرة   

واحـدة أو غـرض ال يتكــرر، وبالتـايل ســتنخفض إىل حـد كــبري قيمـة أي مــواد متبقيـة يف هنايــة       
ــات املســتخدمة يف احلمــالت          ــواد املنشــورة والكتيب ــة امل ــإن تكلف ــك، ف ــى ذل ــاء عل الســنة. وبن

  دها.  عالم التروجيي، ُيعترف هبا كمصروف لدى تكبإلألغراض اإلعالن وا
واملخزونات احملتفظ هبا بغرض البيع ُتقيد بالتكلفة أو بصايف القيمة القابلة للتحقق أيهمـا    

أقل. وصايف القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع املقدر يف املسار العادي للعمليات، خمصوما منه 
بادلـة أو التوزيـع.   تقديرات التكـاليف الالزمـة لإلجنـاز، وتقـديرات التكـاليف الالزمـة للبيـع أو امل       

ــيم املخزونــات.      ــوارد أوال يصــرف أوال، املســتخدمة يف تقي وحتــدد التكلفــة باســتخدام طريقــة ال
وتتألف تكلفة املخزونات مـن مجيـع تكـاليف الشـراء وتكـاليف التحويـل وغريهـا مـن التكـاليف          

املقتنـاة مـن    املتكبدة لتوصـيل املخزونـات إىل املوقـع واحلالـة احلـاليني. وتقـاس تكلفـة املخزونـات        
ــاء. ويف         ــاريخ االقتن ــة يف ت ــا)، بالقيمــة العادل ــربع هب ــل الســلع املت ــة (مث ــة غــري تبادلي خــالل معامل

، مل يكن لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة أي خمزونـات حمـتفظ   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١
  تبادلية.  هبا للبيع، ومل جير اقتناء أي خمزونات من خالل معاملة غري

  
  املمتلكات واملنشآت واملعدات   )هـ(  

ــها االســتهالك         ــة األصــلية مطروحــا من ــدات بالتكلف ــد املمتلكــات واملنشــآت واملع ُتقيَّ
املتراكم وأي خسائر ناجتة عن اضمحالل القيمة. والعتبـة الـيت جيـري عنـدها رمسلـة املمتلكـات       

ــو          ــدها جمم ــغ عن ــيت يبل ــك ال ــي تل ــة ه ــيطرة اهليئ ــدات اخلاضــعة لس ــة واملنشــآت واملع ع التكلف
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دوالر على األقل للوحدة. وُيحَتَسب استهالك املمتلكـات واملنشـآت واملعـدات علـى      ١ ٠٠٠
مــدى العمــر اإلنتــاجي التقــديري لكــل أصــل مــن األصــول باســتخدام طريقــة القســط الثابــت،  
باســتثناء األراضــي فهــي ال ختضــع لالســتهالك. وتشــمل التكلفــة األصــلية النفقــات الــيت تعــزى  

شــراء األصـل. وُتــدَرج التكــاليف الالحقـة ضــمن القيمــة الدفتريـة لألصــل أو ُتقيَّــد    مباشـرة إىل  
علــى أال حيــدث هــذا إال إذا كــان مــن احملتمــل أن تعــود     كأصــل مســتقل، حســب االقتضــاء،  

الفوائد االقتصادية املرتبطـة هبـذا البنـد يف املسـتقبل إىل اهليئـة، وأن ميكـن قيـاس التكلفـة بشـكل          
العمــر اإلنتــاجي لألصــل مســألة تقديريــة، تســتند إىل خــربة هيئــة األمــم   موثــوق. ويعــد تقــدير 

املتحدة للمرأة مع األصـول املشـاهبة. وتبعـاً لـذلك، فـإن العمـر اإلنتـاجي ألصـل مـا قـد يكـون            
أقصر من عمره االقتصادي. وُتحمَّل تكاليف اإلصالح والصيانة على بيـان األداء املـايل خـالل    

  كبدها فيها.  الفترة املالية اليت جيري ت
وُتعترب اهليئة مسيطرة على أصل ما، إذا كـان يف إمكاهنـا اسـتخدام األصـل أو االسـتفادة        

منه بشكل أو بآخر حتقيقا ألهدافها، أو إذا كان بإمكاهنـا منـع أي أطـراف أخـرى مـن الوصـول       
ع مباشـرة.  إىل األصل أو تنظيم هذا الوصول. وتنطبق هذه احلالة عندما تتوىل اهليئة تنفيذ املشرو

أما أصول املشاريع اليت ال ختضع لسـيطرة اهليئـة، فُتحمَّـل كمصـروفات لـدى تكبـدها. وُيعَتـَرف        
بالتحسينات اليت يتم إدخاهلـا علـى األصـول املسـتأجرة بوصـفها أصـوالً وتقـيَّم حبسـب التكلفـة،          

اإلجيـار،  وُتخَصم قيمة استهالكها على مـدى العمـر اإلنتـاجي املتبقـي للتحسـينات أو مـدة عقـد        
  األقل.  أيهما أقل. وُتجَرى استعراضات ملدى اضمحالل قيمة مجيع األصول مرة سنوياً على

ــَدد العمــر اإلنتــاجي التقــديري لفئــات املمتلكــات واملنشــآت واملعــدات        وفيمــا يلــي ُم
  مقيسة بالسنني:  

  
 العمر اإلنتاجي التقديري الفئة

 ال ينطبق األراضي

  املباين

 ٥٠ الدائمة  

 ١٠ املؤقتة  

 ٨ األثاث والتجهيزات

 ٥-٣ معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 ٦ املركبات

 ٥ اآلالت واملعدات

 ٥ املعدات األمنية
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  األصول غري امللموسة  )و(  
ــة           ــبية الدولي ــايري احملاس ــة. ومبوجــب املع ــري ملموس ــاً أي أصــول غ ــة حالي ال حتــوز اهليئ

صول غري امللموسة ذات العمر االفتراضي احملدد بسـعر التكلفـة خمصـوما    للقطاع العام، تقيَّد األ
منه االستهالك املتراكم وأي خسائر ناجتة عن اضمحالل القيمـة. وجتـري رمسلـة األصـول غـري      
ــها           ــنة واحــدة، وأن تتجــاوز تكلفت ــن س ــر م ــاجي أكث ــا اإلنت ــد عمره ــريطة أن ميت ــة ش امللموس

داخليــــا.  دوالر لألصــــل املقــــتىن ٥٠٠ ٠٠٠و دوالر لألصــــل املقــــتىن خارجيــــا،  ٥٠ ٠٠٠
وحيتســب االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت جلميــع األصــول غــري امللموســة ذات العمــر   
االفتراضي احملدد وفقا لعمرها اإلنتاجي. وحيثما يكـون العمـر اإلنتـاجي لألصـل غـري امللمـوس       

محالل القيمة عـن طريـق   غري حمدد، فال جيري استهالكه، وإمنا جيري استعراضه الحتساب اض
  مقارنة قيمة خدمته القابلة لالسترداد مع قيمته الدفترية.  

  
  عقود اإلجيار  )ز(  

تصنف عقود اإلجيار اليت حيتفظ فيها املؤجر جبزء كبري من املخاطر واحتماالت الـربح    
 املالزمــة للملكيــة بوصــفها عقــود إجيــار تشــغيلية. وُتحمَّــل املــدفوعات املســددة مبوجــب عقــود 
اإلجيــار التشــغيلية علــى بيــان األداء املــايل علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد     

عن قيمة مدفوعات اإلجيار اليت ستسدد مستقبالً ضمن مـدة   ٢٦اإلجيار. وُيفَصح يف املالحظة 
  عقد اإلجيار احلالية.

مـاالت  وتصنف عقود اإلجيار اليت حيتفظ فيهـا املسـتأجر جبـزء كـبري مـن املخـاطر واحت        
  الربح املالزمة للملكية بوصفها عقود إجيار متويلي. ومل تربم اهليئة أي عقد إجيار متويلي.  

  
  استحقاقات املوظفني  )ح(  

  تعترف اهليئة باالستحقاقات التالية للموظفني:  
ــة يف غضــون         (أ)   ــدفع كامل ــوظفني القصــرية األجــل املســتحقة ال ــتحقاقات امل اس

  حملاسبية اليت يقدم فيها املوظفون اخلدمات ذات الصلة؛  شهرا بعد هناية الفترة ا  ١٢
استحقاقات املوظفني الطويلة األجل، اليت حيلّ موعد تسويتها بعـد فتـرة تزيـد      (ب)  

  شهراً بعد أداء املوظف للخدمة ذات الصلة، وتشمل   ١٢على 
حي استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة (انظر املعاشات التقاعدية والتـأمني الصـ    ‘١’  

  .بعد انتهاء اخلدمة أدناه)
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  واستحقاقات املوظفني األخرى طويلة األجل.    ‘٢’  
  .استحقاقات إهناء اخلدمة  (ج)  
تقاس اسـتحقاقات املـوظفني القصـرية األجـل بقيمتـها االمسيـة اسـتناداً إىل املسـتحقات           

ة العــام، املتراكمــة باملعــدالت احلاليــة لألجــور. وميكــن أن تشــمل هــذه االســتحقاقات، يف هنايــ  
ــارة الــوطن وغــري ذلــك مــن       ــزام املتصــل بإجــازة زي األجــر واإلجــازة الســنوية املســتحقة وااللت

  االستحقاقات القصرية األجل.  
وتشمل استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة خطط املعاشات التقاعديـة، والرعايـة الطبيـة      

الية أخرى مسـتحقة الـدفع   بعد انتهاء اخلدمة، واستحقاقات اإلعادة إىل الوطن، وأي مبالغ إمج
ــة           ــا خط ــا إم ــة باعتباره ــهاء اخلدم ــد انت ــة. وتصــنف نظــم االســتحقاقات بع ــهاء اخلدم ــد انت بع

  لالشتراكات احملددة أو خطة لالستحقاقات احملددة.  
وهيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة هـــي إحـــدى املنظمـــات األعضـــاء املشـــاركة يف خطـــة   

ظفي األمــم املتحــدة الــذي أنشــأته اجلمعيــة العامــة الصــندوق املشــترك للمعاشــات التقاعديــة ملــو
ــلة    ــاة والعجـــز واالســـتحقاقات ذات الصـ لألمـــم املتحـــدة لتـــوفري اســـتحقاقات التقاعـــد والوفـ
للموظفني. وصندوق املعاشات التقاعديـة هـو خطـة ممّولـة لالسـتحقاقات احملـددة يشـترك فيهـا         

النظــام األساســي لصــندوق  (ب) مــن ٣أربــاب عمــل متعــددون. ووفقــا ملــا تــنص عليــه املــادة  
املعاشات التقاعدية، ُيفتح باب العضوية يف الصندوق للوكاالت املتخصصة ولسـائر املنظمـات   
ــا مــن        ــدالت وغريه ــات والب ــة املشــتركة يف النظــام املوحــد للمرتب ــة الدولي ــة أو احلكومي الدولي

  .شروط اخلدمة يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة
نظمــات املشــاركة ملخــاطر اكتواريــة مرتبطــة بــاملوظفني احلــاليني        وٌتعــرِّض اخلطــة امل   

والســابقني يف املنظمــات األخــرى املشــاركة يف الصــندوق، ممــا يــؤدي إىل عــدم وجــود أســاس   
ثابت وموثوق به لتوزيع االلتزام وأصول اخلطة والتكاليف على فرادى املنظمـات املشـاركة يف   

ها مثــل املنظمــات األخــرى املشــاركة يف الصــندوق، اخلطــة. وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، مثلــ
ليست يف وضع ميكنها مـن حتديـد حصـتها يف املركـز واألداء املـاليني األساسـيني للخطـة بقـدر         
من املوثوقية كاٍف لألغـراض احملاسـبية، ومـن مث تعامـل هـذه اخلطـة كخطـة اشـتراكات حمـددة          

وليـــة للقطـــاع العـــام. ويـــتم االعتـــراف مـــن املعـــايري احملاســـبية الد ٢٥وفقـــا ملتطلبـــات املعيـــار 
  باشتراكات اهليئة يف اخلطة خالل الفترة املالية بوصفها مصروفات يف بيان األداء املايل.  

وتقــدِّم خطــة التــأمني الصـــحي بعــد انتــهاء اخلدمــة دعمـــا لتغطيــة التــأمني الصـــحي           
ملــوظفني للمتقاعــدين وُمعــاليهم مبوجــب نفــس شــروط خطــط التــأمني الصــحي الســارية علــى ا 
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العــاملني، علــى أســاس تــوافر اشــتراطات حمــددة لألهليــة. وخطــة التــأمني الصــحي بعــد انتــهاء    
  اخلدمة هي خطة استحقاقات حمددة.  

وتشمل فئة استحقاقات املوظفني الطويلة األجـل األخـرى اسـتحقاقات املـوظفني الـيت        
ــا يف غضــون    ــرة امل   ١٢ال تصــبح مســتحقة القــبض كلي ــة، وتشــمل  شــهرا بعــد انقضــاء الفت الي

  التعويضات الطويلة األجل يف حالة الوفاة أو اإلصابة أو املرض.  
وتشــمل اســتحقاقات إهنــاء اخلدمــة عمومــاً تعويضــات تــرك العمــل طوعــاً، ويتوقــع أن   

  شهراً من فترة اإلبالغ.   ١٢جيري تسويتها يف غضون 
  

  اخلصوم املالية  )ط(  
  

 نوع اخلصوم املالية لقطاع العامالتصنيف حسب املعايري احملاسبية الدولية ل

احلسابات الواجبة الدفع واملستحقات واخلصوم  اخلصوم املالية األخرى
 األخرى

لقيمة العادلة من خالل الفائض أصول ُمقيمة با
 العجز أو

 ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١مل ينشأ حىت

    
  اخلصوم املالية األخرى    

 بالقيمــة العادلــة خمصــوما منــها تكــاليف املعــامالت  تقيــد اخلصــوم املاليــة األخــرى أوال  
وتقــاس بعــد ذلــك بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الســاري.  

  شهرا، بقيمتها اإلمسية.   ١٢ويعترف باخلصوم املالية، اليت مت الدخول فيها ملدة تقل عن 
حقات الناشـئة عـن شـراء سـلع     وُيسجل القيد األول للحسابات املستحقة الدفع واملست  

وخدمات بالقيمة العادلة، مث تقاس بعد ذلك بالتكلفة خمصـوما منـها االسـتهالك وذلـك عنـدما      
جيــري تســليم الســلع أو تقــدمي اخلــدمات وقبوهلــا مــن جانــب اهليئــة. وتــدرج اخلصــوم بالقيمــة   

اريخ اإلبـالغ.  املدونة يف الفواتري مطروحا منها أي ختفيض يف السـعر عنـد الـدفع، وذلـك يف تـ     
  وُتحسب اخلصوم بطريقة تقديرية يف حالة عدم توافر فواتري يف تاريخ اإلبالغ.  

وتشــمل اخلصــوم األخــرى اإليــرادات املؤجلــة الــيت متثــل األمــوال الــيت وردت مقــدما      
للسنوات املقبلة يف إطار اتفاقات املاحنني املتعـددة السـنوات، واملقسـمة حسـب السـنة التقومييـة       

الفترة اليت يغطيهـا االتفـاق، وجيـري االعتـراف هبـا عنـد اسـتيفاء الشـروط الواجبـة.          على مدى 
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احلسابات املسـتحقة الـدفع األخـرى فتمثـل خـدمات ُتسـترد تكاليفهـا أدهتـا األمـم املتحـدة            أما
  ووكاالهتا.  

  اخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض والعجز    
بالقيمة العادلـة مـن خـالل الفـائض والعجـز هـي خصـوم ُتَحـدد          اخلصوم املالية املقاسة  

ــا         ــة مضــافا إليه ــها العادل ــرة بقيمت ــداول. وُتســجل ألول م ــا للت ــرار األويل أو حيــتفظ هب يف اإلق
تكاليف املعاملة. وحتسب اخلصوم بالقيمة العادلة يف تـاريخ كـل إبـالغ مـايل، ويـتم االعتـراف       

  بالقيمة العادلة من خالل الفائض والعجز.  مبا ينتج عن ذلك من مكاسب أو خسائر 
وتصنف هيئة األمم املتحدة للمرأة املشتقات كخصوم مالية بالقيمة العادلة مـن خـالل     

فائض أو عجز يف بيان األداء املايل. وتستخدم املشتقات إلدارة خماطر الصـرف األجـنيب وتـربم    
ت مدرجـة ضـمن ودائـع ألجـل     تعاقداهتا مع نظراء ذوي جدارة ائتمانيـة. وهـي تشـمل مشـتقا    

تتيح سداد قيمة األداة املالية من جانب النظـراء بعمـالت بديلـة مقابـل احلصـول علـى عائـدات        
أعلى. ويتم احلصول على القيمة العادلة للمشتقات من النظـراء، وجتـري مقارنتـها بالتقـديرات     

يري يف القطـاع. وتصـنف   الداخلية املبنية على أساليب وتقنيات التقييم املعترف هبا عموما كمعا
اخلصوم من هذه الفئـة بوصـفها خصـوما متداولـة إذا مـا كـان مـن املتوقـع تسـويتها يف غضـون           

، مل تكــن هيئــة األمــم  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب ٣١شــهرا مــن تــاريخ اإلبــالغ. ويف   ١٢
 املتحدة للمرأة حتتفظ يف فئـة األصـول هـذه بـأي مراكـز مفتوحـة للمشـتقات املاليـة بـالعمالت         
األجنبيــة، ومل يكــن لــديها أي مشــتقات مدرجــة تســتلزم حماســبة مســتقلة بالقيمــة العادلــة مــن   
  خالل فائض أو عجز يف بيان األداء املايل. وال تطبق اهليئة احملاسبة التحوطية على املشتقات.  

  
  االعتمادات وااللتزامات احملتملة  )ي(  

حقة يف املسـتقبل يف احلـاالت الـيت    ُترَصد اعتمادات من أجل االلتزامات والرسوم املست  
تتحمل فيها اهليئة التزاما قانونيا أو ضمنيا راهنا نتيجة ألحداث وقعت يف املاضي، ويكون مـن  
  احملتمل أن ُتلَزم اهليئة بتسوية االلتزام، ويكون من املمكن تقدير ذلك االلتزام بشكل موثوق.  

ويف معايري االعتراف باخلصـوم، يف  ويتم اإلفصاح عن االلتزامات األخرى، اليت ال تست  
املالحظات على البيانات املاليـة بوصـفها التزامـات حمتملـة، إذا كـان التثبـت مـن وجودهـا يـتم          
فقــط مــن خــالل وقــوع أو عــدم وقــوع حــدث واحــد أو أكثــر مــن األحــداث املســتقبلية غــري   

  بشكل موثوق.   املؤكدة اليت ال ختضع كليا لسيطرة اهليئة، وعندما يتسىن تقدير االلتزام
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  االلتزامات  )ك(  
االلتزامات هـي مصـروفات تتكبـدها اهليئـة يف املسـتقبل بنـاء علـى عقـود دخلـت فيهـا             

حبلول تـاريخ اإلبـالغ وليسـت هلـا إال سـلطة استنسـابية حمـدودة للغايـة، إن وجـدت، جتيـز هلـا            
مـات الرأمساليـة (مبـالغ    جتنبها يف مسار عملياهتا العادية. وتشمل هذه االلتزامات ما يلي: االلتزا

العقود املتعلقة باملصروفات الرأمسالية اليت مل تسدد أو تستحق حبلـول تـاريخ اإلبـالغ)، وعقـود     
توريــد الســلع واخلــدمات الــيت ستتســلمها اهليئــة يف فتــرات مقبلــة، واحلــدود الــدنيا ملــدفوعات    

ــة لإلل      ــات األخــرى غــري القابل ــاء، وااللتزام ــة لإللغ ــة   اإلجيــار غــري القابل ــرف بقيم ــاء. وال ُيعت غ
كانون األول/ديسمرب يف بيان املركز املايل، بل ُيفصـح عنـها يف املالحظـات     ٣١االلتزامات يف 

  على البيانات املالية. وتستبعد االلتزامات املتصلة بعقود التوظيف من هذا اإلفصاح.  
  

  ٣املالحظة     
  السابقة  التغريات يف السياسات احملاسبية وأخطاء وتسويات الفترة    

  التغريات يف السياسات احملاسبية  (أ)  
  املخزونات  ‘١’  

وسعت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة نطـاق سياسـتها املتعلقـة باملخزونـات حبيـث جيـري            
تسجيل املخزونات احملتفظ هبا للتوزيع دون مقابل بسـعر التكلفـة أو بتكلفـة االسـتبدال احلاليـة      

قــد طُبــق هــذا الــتغري يف السياســة احملاســبية بــأثر الحــق،   (د)) و ٢أيهمــا أقــل (انظــر املالحظــة  
كمصـروفات.   ٢٠١٣كـانون الثاين/ينـاير    ١قيد أي من تلك املخزونات احملـتفظ هبـا قبـل     ومت

  .  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١مليون دوالر كمخزون يف  ٠,١١وُسجل مبلغ 
  

  برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني  ‘٢’  
اليت يدفعها املاحنون هلذا الربنامج إىل املنظمات التابعة ملنظومة األمـم  تتألف املسامهاِت   

املتحدة من فئتني رئيسيتني مها: تكاليف املوظفني التقديرية؛ واملسامهات يف التكـاليف اإلداريـة   
والتكاليف العامة. وحيول مجيع املاحنني مسامهاهتم مباشـرة إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،      

ؤدي األنشطة اإلدارية املتصـلة بالربنـامج نيابـة عـن اهليئـة. ويف العـام املاضـي، أفصـحت         الذي ي
اهليئة عن قيمة برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني كخـدمات عينيـة. ونتيجـة لـذلك قيـدت اهليئـة       

مليــون دوالر،  ٠,٥٩٨، مبلغــا مســتحق القــبض قــدره  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٣١يف 
مليــون  ١,٣٤٥مليــون دوالر، وإيــرادات قــدرها    ٠,٠٨١فني وقــدرها واســتحقاقات املــوظ 

  مليون دوالر.   ٢,٣٥٨دوالر، ونفقات قدرها 
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  استحقاقات الوفاة   ‘٣’  
ــر        ــواري (انظـ ــيم االكتـ ــا للتقيـ ــاة وفقـ ــة بالوفـ ــوظفني املتعلقـ ــتحقاقات املـ ــجلت اسـ سـ
وُسـجل اسـتحقاق قـدره    ). وطُبق هذا التغيري يف السياسات احملاسـبية بـأثر الحـق    ١٤ املالحظة
  .  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١مليون دوالر يف  ٠,١٥٨

  
  تسويات الفترات السابقة  (ب)  

، كزيـادة يف  ٢٠١٣جري اإلفصـاح عـن تسـويات الفتـرات السـابقة املسـجلة يف عـام          
ــة         ــبية الدولي ــايري احملاس ــدات حســب املع ــات املرصــودة للممتلكــات واملنشــآت واملع االحتياطي

مليـون   ٢,٨٢مليون دوالر، وزيـادة يف الفـائض املتـراكم قـدرها      ٠,٦١٨لعام قدرها للقطاع ا
مــن املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، أُعيــد بيــان السياســات    ٣دوالر. ووفقــا للمعيــار 

بالنسـبة   ٢٠١٢احملاسبية، والتغريات يف التقديرات احملاسـبية واألخطـاء، واألرقـام املقارنـة لعـام      
  ات ذات األمهية املادية النسبية فقط.  للتسوي

  
  االحتياطيات املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  ‘١’  

ــة        ــة للمعــايري احملاســبية الدولي أدت التعــديالت الــيت أدخلــت علــى االحتياطيــات املمتثل
ــق باملمتلكــات واملنشــآت واملعــدات خــالل عــام     فيمــا ــادة صــافية يف ت  ٢٠١٣يتعل لــك إىل زي

ــدرها   ــات قـ ــادي يف      ٠,٦١٨االحتياطيـ ــق املـ ــد للتحقـ ــات العـ ــالل عمليـ ــون دوالر. وخـ مليـ
 ٢٠١٢ينــاير  ١، ُحــددت ممتلكــات ومنشــآت ومعــدات الــيت مت شــراؤها قبــل       ٢٠١٣ عــام

كممتلكـات ومنشـآت ومعـدات. وقـد      ٢٠١٢تسجل يف األرصدة االفتتاحيـة لعـام    ولكنها مل
، الـــذي ميثـــل ممتلكـــات ٢٠١٢ن األول/ديســـمرب كـــانو ٣١أعيـــد بيـــان الفـــائض املتـــراكم يف 

مليون دوالر، وزيادة مقابلة يف االستهالك املتراكم قـدرها   ٠,٤٧٤ومنشآت ومعدات قدرها 
  مليون دوالر.    ٠,١٠٧

  
  برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني  ‘٢’  

، سجلت اهليئة وأفصحت عن املبالغ املتصـلة بربنـامج موظفيهـا الفنـيني     ٢٠١٣يف عام   
مليـون دوالر يف   ٢,٥٣٧املبتدئني، وأسفر ذلك عن زيادة يف تسـويات الفتـرة السـابقة قـدرها     

الفائض املتراكم، متثل املبالغ املستحقة القبض املدين هبا برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. وأعيـد     
  .  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان هذا املبلغ مقارنة بأرقام 
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  إىل اجلهات املاحنة املبالغ املردودة  ‘٣’  
أُلغي مبلغ سبق قيده كمبلغ مردود إىل اجلهات املاحنـة شـكل جـزءا مـن االحتياطيـات        

، ومل ُيسدد يف وقت الحـق. وأدى هـذا اإللغـاء    ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١املتراكمة يف 
أعيـد  مليون دوالر يف الفائض املتراكم، و ٠,٠٥إىل زيادة يف تسويات الفترات السابقة قدرها 

  . ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان هذا املبلغ يف 
  

  املمتلكات واملنشآت واملعدات  ‘٤’  
أدت التعديالت للفائض املتراكم يف ما يتصل باملمتلكات واملنشـآت واملعـدات خـالل      

ــدرها   ٢٠١٣عــام  ــادة صــافية ق ــون دوالر. وخــالل عــام   ٠,٢٣٣إىل زي َحــددت  ٢٠١٣ملي
، ٢٠١٢ادي ممتلكــات ومنشــآت ومعــدات مت شــراؤها خــالل عــام  عمليــات العــد للتحقــق املــ

يف الــدفاتر والســجالت كممتلكــات ومنشــآت ومعــدات.   ٢٠١٢ولكنــها مل تســجل يف عــام 
، الـــذي ميثـــل ٢٠١٢كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١وجـــرت إعـــادة بيـــان الفـــائض املتـــراكم يف 

ــدرها    ــدات ق ــادة املقاب  ٠,٤٣٦ممتلكــات ومنشــآت ومع ــون دوالر والزي ــة يف االســتهالك  ملي ل
  مليون دوالر.   ٠,١١٩املتراكم وقدرها 

  
  ٤املالحظة     
  التقديرات والتقييمات احملاسبية اهلامة    

ينطوي بالضرورة إعداد البيانات املاليـة وفقـاً للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام          
ا. وتشـمل اجملـاالت   على اسـتخدام تقـديرات حماسـبية واالسـتعانة بافتراضـات اإلدارة وتقييماهتـ      

اليت تتسم فيها التقديرات أو االفتراضـات أو التقييمـات بأمهيـة بالنسـبة للبيانـات املاليـة للهيئـة،        
على سبيل املثال ال احلصر، ما يلـي: االلتزامـات املتعلقـة باسـتحقاقات مـا بعـد انتـهاء اخلدمـة،         

بض والســلف، والرســوم  واملخصصــات، واملخــاطر املاليــة املتصــلة باحلســابات املســتحقة القــ      
املستحقة، واألصول واخلصـوم احملتملـة، ومـدى اضـمحالل قيمـة احلسـابات املسـتحقة القـبض         
والسلف واالستثمارات واملمتلكات واملنشآت واملعدات. وقد ختتلف النتائج الفعلية عـن تلـك   

فيهــا هــذه التقــديرات. وُيعَتــَرف بــالتغيريات الــيت تطــرأ علــى التقــديرات يف الفتــرة الــيت تصــبح   
  التقديرات معلومة.  
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  ٥املالحظة     
  اإلبالغ القطاعي

اإلبالغ القطاعي ضروري لتقييم األداء السابق للكيان واختاذ قرارات بشـأن ختصـيص     
  موارده يف املستقبل. وتبلِّغ هيئة األمم املتحدة للمرأة عن القطاعات التالية:  

موال املتربع هبا طوعـا إىل هيئـة   قطاع املوارد العادية الذي يعكس عمليات األ  (أ)  
األمــم املتحــدة للمــرأة الــيت ستســتخدم مــن أجــل حتقيــق واليــة اهليئــة وفقــا للســلطة التقديريــة      

  للمديرة التنفيذية للهيئة.  
ــة املخصصــــة         (ب)   ــات الطوعيــ ــل التربعــ ــرى، الــــذي ميثــ ــوارد األخــ ــاع املــ قطــ
  حمددة.    ملشاريع

ررة على الدول األعضاء، حتوهلـا اجلمعيـة   قطاع املوارد املقررة، وهي مبالغ مق  (ج)  
  العامة إىل اهليئة.  

وُيفصح عن املعامالت املشتركة بني القطاعات ضمن اإلبالغ القطاعي ولكـن حتـذف     
  يف بيان املركز املايل وبيان األداء املايل.

    
  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان املركز املايل حسب القطاع يف     

  اليات املتحدة)(بآالف دوالرات الو
كــانون األول/ديســمرب ٣١   ٢٠١٣  

  اجملموع  املوارد املقررة املوارد األخرى املوارد العادية    (أُعيد بياهنا) ٢٠١٢
        األصول

        األصول املتداولة
 ١٠٧ ٧٢٨١٠٤ ٥٤٦١٦٤٥٤ ٠١٨٣٧ ١٧ النقدية ومكافئات النقدية

 ٤٣٣ ٠٥٩١٢٤ ١٩٤٥٨٩١٩٧ ٢٧٦١٣٥ ٦١ االستثمارات

 ٩٧٧ ٠٦٩١١ ٥٢٠٥٩٩١٥ ٩٥٠٣ ١٠ احلسابات املستحقة القبض

 ٦٩٦ ٦٠٩٤٦ ٢١٩٢٢٤٢ ٣٦٨٣٥ ٧ السُّلف

 ٤٩٦ ١٥٩٣ ٣–٩٦٩١٩٠ ٢ األصول املتداولة األخرى

 ١١٠–١٠٢٨ املخزونات

  األصول غري املتداولة

 ٧١٩ ٨٧٣٩٣ ٧٠٤١٧٣٥٧ ٩٩٦٣٩ ١٧ االستثمارات

 ١٦٧ ٣٢١٦ ٧–٤٩١ ٨٣٠٢ ٤ كات واملنشآت واملعداتاملمتل
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كــانون األول/ديســمرب ٣١   ٢٠١٣  
  اجملموع  املوارد املقررة املوارد األخرى املوارد العادية    (أُعيد بياهنا) ٢٠١٢

 ٥٩٥ ٩٢٨٣٩٠ ٥٤٧٣٧٧ ٨٧٢١ ٥٠٩٢٥٣ ١٢٢ جمموع األصول  

  اخلصوم

  االلتزامات املتداولة

 ٢٤٤ ٤٥٣٥٨ ٢٣(٥٠٨)١٦١ ٨٠٠٢٣ احلسابات املستحقة الدفع

 ٤٧٦ ١١٢٦ ١٦٨٣٨٠٨ ٥٦٤٢ ٥ استحقاقات املوظفني

 ٩٤٩ ٥٤٥٥ ٣–١٥٢ ٣٩٣١ ٢ خرىاخلصوم األ

  اخلصوم غري املتداولة

 ٩٦٤ ٤٩٣٤٠ ٠٨٣٤٤ ٨٩٢٢ ٥١٨١١ ٣٠ استحقاقات املوظفني

 ٦٣٣ ٦٠٣١١١ ٩٥٥٧٩ ٣٧٣١ ٢٧٥٣٨ ٣٩ جمموع االلتزامات  

 ٩٦٢ ٣٢٥٢٧٨ ٢٩٨(٤٠٨)٤٩٩ ٢٣٤٢١٥ ٨٣ صايف األصول  

  صايف األصول/حقوق امللكية

 ٤٥٢ ٨٠٩٢٦٢ ٥٧٩٦٥٨٢٤٨ ٥٧٢٢٠٥ ٤٢ املتراكم العجز)  (الفائض/

 ٧٥٤ ١(٨٢)––(٨٢) تسويات الفترة السابقة

 (٦٤٧ ١٤)٤٠٠ ٢٤(٢٠٨)٤٣٥ ١٧٣٣ ٢١ الفائض/(العجز) للسنة احلالية

 ٠٠٠ ٠٠٠٢١ ٢١––٠٠٠ ٢١ االحتياطي التشغيلي

 ٠٠٠ ٠٠٠١ ١––٠٠٠ ١ احتياطي اإليواء امليداين

 (٤١١ ٤)(٦٢١ ٣)––(٦٢١ ٣) املكاسب/(اخلسائر) االكتوارية

االحتيــاطي املمتثــل للمعــايري احملاســبية
 ٥٦٤ ٨١٤١٢ ١٢(٨٥٨)٤٨٠ ١٩٢١٢ ١ الدولية للقطاع العام

 (٧٥٠)(٩٩٥ ٥)–(٩٩٥ ٥)– املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة

 جممــــــوع صــــــايف األصــــــول/    
 ٩٦٢ ٣٢٥٢٧٨ ٢٩٨(٤٠٨)٤٩٩ ٢٣٤٢١٥ ٨٣ امللكية حقوق

    
ميثل جمموع صـايف األصـول/حقوق امللكيـة وفقـا لبيـان املوقـف املـايل حسـب القطـاع            

  يلي:  ما
املوارد العادية: النقدية الالزمة لتمويل العمليات يف األشهر القليلـة األوىل مـن     (أ)  

  كومات املاحنة؛السنة املالية اجلديدة بينما تنتظر اهليئة تربعات جديدة من احل
املــوارد األخــرى: امليزانيــات غــري املنفقــة للمشــاريع والــربامج املخصصــة الــيت     (ب)  

  ستقيد كمصروفات يف فترات مقبلة وفقا لالتفاقات املربمة مع املاحنني.
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  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان األداء املايل حسب القطاع عن السنة املنتهية يف     
  اليات املتحدة)(بآالف دوالرات الو

  
  ٢٠١٢   ٢٠١٣  

  اجملموع  البنود احملذوفة  املوارد املقررة املوارد األخرى املوارد العادية   (أُعيد بياهنا)

          اإليرادات
 ٧٧٣ ٤٢٧٢١٨ ٠٠٤٢٨٣ ٤٦٥٨ ٩٥٨١١٨ ١٥٦ املسامهات

 ١٥٨ ٨٨١٢ ١–٣٣٨٥٤٣ ١ إيرادات االستثمار

 ٩٨٦ ١٩٧٢ ٣(٠٤٤ ٨)–٥١٤ ٧٢٧٩ ١ اإليرادات األخرى

 ٩١٧ ٥٠٥٢٢٣ ٢٨٨(٠٤٤ ٨)٠٠٤ ٥٢٢٨ ٠٢٣١٢٨ ١٦٠ جمموع اإليرادات  

  النفقات

 ٤٨٦ ٥٦٢٧٣ ٨٩–٣٩٥ ٥٠٩٧ ٦٥٨١٧ ٦٤ استحقاقات املوظفني

 ١٢٦ ٨٧٤٧١ ٦٣–٥٩٢٣٦٥ ٩١٧٣٩ ٢٣ اخلدمات التعاقدية

 ٢١٧ ٢١٢١١ ٢٢––٠٠٢ ٢١٠١٩ ٣ املنح والتحويالت األخرى

 ٨٢٤ ٣٠٨٦ ٥–٧٢٣٢ ٥٨٣٢ ٢ اللوازم والصيانة

 ٨٥٤ ٩٧٦٦٧ ٧٠(٠٤٤ ٨)٨٦٥٤٣٦ ٧١٩٣٨ ٣٩ تكاليف التشغيل

 ٥٨٣ ٠١٣١ ٢––١٩٣٨٢٠ ١ االستهالك

 ١١٠١٠٧––٦٢٤٨ التكاليف املالية

 ٣٦٧ ٠٥٠٦ ١٠–٥٢٧١٥ ٥٠٨٦ ٣ النفقات األخرى

 ٥٦٤ ١٠٥٢٣٨ ٢٦٤(٠٤٤ ٨)٢١٣ ٠٨٦٨ ٨٥٠١٢٥ ١٣٨ ت  جمموع النفقا  

 (٦٤٧ ١٤)٤٠٠ ٢٤–(٢٠٩)٤٣٦ ١٧٣٣ ٢١ الفائض/(العجز) للفترة  
    

متثل البنود احملذوفة التكاليف غري املباشرة اليت تتحملها اهليئة فيما يتصل بإدارة املـوارد    
يف املائة، الـذي حـدده اجمللـس     ٧األخرى، وحتسب على أساس معدل استرداد التكاليف البالغ 

ــدة    ــم املتحـ ــامج األمـ ــذي لربنـ ــه     التنفيـ ــكان يف ورقتـ ــدة للسـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــائي وصـ اإلمنـ
DP/2008/11  الذي اعتمدتـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة. وقـد اعتـرف        ٢٠٠٨/٣ويف مقرره ،

الـدعم، وتتـألف    هبذه التكاليف غري املباشرة خالل العـام باعتبارهـا زيـادة يف إيـرادات تكـاليف     
  هذه املبالغ يف هناية السنة من البنود احملذوفة.
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  ٦املالحظة     
  النقدية ومكافئات النقدية    

  بآالف دوالرات الواليات املتحدة)(

  
ــانون األول/ ٣١  كـــــــ

  ٢٠١٣ديسمرب
ــانون األول/ ٣١  كـــــــ

  ٢٠١٢ديسمرب 

  ١ ٢٣٦ ٩٠٢١ النقدية املودعة يف حسابات مصرفية
  ١٩ ٢٦ النثريةاملصروفات 

  ١٠٢ ٨٥٢  ٨٠٠٥٢ صناديق سوق املال والودائع ألجل واألوراق التجارية
  ١٠٤ ١٠٧  ٧٢٨٥٤  اجملموع  

    
وتتكــون النقديــة ومكافئــات النقديــة مــن األرصــدة الــيت حتــتفظ هبــا املكاتــب امليدانيــة،    

قـل أجـل   وأرصدة حسـابات صـناديق سـوق املـال، والودائـع ألجـل، واألوراق التجاريـة الـيت ي        
اســتحقاقها عــن ثالثــة أشــهر. وحيــتفظ بالنقديــة الالزمــة للصــرف الفــوري يف هيئــة نقــد أو يف   
احلسابات املصـرفية. وُتتـاح حسـابات سـوق املـال والودائـع يف غضـون مهلـة قصـرية. وتتعلـق           

  النقدية ومكافئات النقدية بكل من املوارد العادية واملوارد األخرى.
    

  ٧املالحظة     
  راتاالستثما    

    (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  

ــامي الرصــيد اخلت
كــــــــانون  ٣١يف

ــمرب األول/ديســــ
  املشتريات  ٢٠١٢

االســـــــــتثمارات
  االستهالك  املستحقة

ــب/  املكاســ
ــائر)  (اخلســـ
  غري احملققة

إعـــــــــادة تصـــــــــنيف 
ــري   ــتثمارات غـــ االســـ
ــة إىل  املتداولـــــــــــــــــــ
  استثمارات متداولة

ــامي   الرصــيد اخلت
كــــــانون  ٣١يف 

ــمرب  األول/ديســــ
 القيمة العادلة  ٢٠١٣

             االستثمارات املتداولة
٩٦٣ ٩٥٨٧٤ ٩٦٧٧٤ ٢٤–٢٩(٠٠٠ ٢٥)٩٩١ ٩٧١٤٩ ٢٤ أدوات سوق املال
١٨٧ ١٠١١٢٢ ٩١٨١٢٢ ٨٦–(٢١٢ ١)(٦٤٨ ٩٨)٥٨١ ٤٦٢٣٥ ٩٩ السندات واألذون

١٥٠ ٠٥٩١٩٧ ٨٨٥١٩٧ ١١١–(١٨٣ ١)(٦٤٨ ١٢٣)٥٧٢ ٤٣٣٨٥ ١٢٤ اجملموع الفرعي   
 االستثمارات غري املتداولة

––(٩٦٧ ٢٤)–١٢٨–٨٣٩ ٢٤– أدوات سوق املال

٨٩٥ ٨٧٣٥٧ ٥٧(٩١٨ ٨٦)–(٧٦٦ ٢)–٨٣٨ ٧١٩٥٣ ٩٣ السندات واألذون
٨٩٥ ٨٧٣٥٧ ٥٧(٨٨٥ ١١١)–(٦٣٨ ٢)–٦٧٧ ٧١٩٧٨ ٩٣ اجملموع الفرعي   
٠٤٥ ٩٣٢٢٥٥ ٢٥٤––(٨٢١ ٣)(٦٤٨ ١٢٣)٢٤٩ ١٥٢١٦٤ ٢١٨ جمموع االستثمارات 
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ُتقيد األصول املالية احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق يف الدفاتر بتكلفتـها بعـد خصـم      
، ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ٣١االســتهالك حمســوبة بطريقــة ســعر الفائــدة الفعلــي. يف      

مليـون دوالر. وتسـتند    ٠,١١٣فتريـة مبـا قـدره    جتاوزت القيمة العادلة هلذه األصول القيمة الد
القيم العادلة إىل األسعار السوقية الـيت يعرضـها املـوردون ذوو السـمعة اجليـدة. ومل يكـن لـدى        
هيئة األمم املتحدة للمرأة اسـتثمارات مضـمحلة القيمـة خـالل السـنة. وبلـغ متوسـط عائـدات         

  .)٢٠١٢يف املائة يف عام  ٠,٦٩بل يف املائة (مقا ٠,٦٣ما قدره  ٢٠١٣االستثمار يف عام 
مناقشـــــة مـــــدى تعـــــرض اهليئـــــة للمخـــــاطر االئتمانيـــــة،   ٢٣ويـــــرد يف املالحظـــــة   
السوق، وخماطر العمـالت، وأنشـطتها إلدارة املخـاطر املتعلقـة باألصـول املاليـة، مبـا يف         وخماطر

  ذلك االستثمارات.
ــأمني الصــحي بعــ        ــل اســتحقاقات الت ــة متوي ــة  وتشــمل اســتثمارات اهليئ ــهاء اخلدم د انت

، ١٤مليـــون دوالر وفقـــا للمالحظـــة  ٤٥,٦واســـتحقاقات اإلعـــادة إىل الـــوطن مببلـــغ قـــدره  
مليـون دوالر واحتياطيـا لإليـواء امليـداين قـدرة مليـون دوالر وفقـا         ٢١واحتياطيا تشغيليا قدره 

  . وتتعلق االستثمارات بكل من املوارد العادية واملوارد األخرى.١٧للمالحظة 
    

  ٨الحظة امل    
  احلسابات املستحقة القبض    

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  
  

ــانون األول/ ٣١  كـــ
  ٢٠١٣ديسمرب 

كــــانون األول/ ٣١
  ٢٠١٢ديسمرب 

  ١٢ ٠١٠  ١٥ ١٠٦ املسامهات املستحقة القبض
  )٣٣(  )٣٧( : خمصَّص اضمحالل قيمة املبالغ املستحقة القبضخمصوما منها

  ١١ ٩٧٧  ١٥ ٠٦٩ ستحقة القبضجمموع احلسابات امل  
    

متثل املسامهات املستحقة القبض اإليرادات غري احملصلة اليت تعهدت هبا اجلهات املاحنـة    
للهيئــة. ُيحســب خمصَّــص اضــمحالل قيمــة املبــالغ املســتحقة القــبض علــى أســاس حتليــل زمــين   

  للرصيد املستحق.
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   ٩املالحظة     
  السُّلف    

  ملتحدة)(بآالف دوالرات الواليات ا
  
    

 كــانون األول/ ٣١
    ٢٠١٣ديسمرب 

كـــــانون األول/ ٣١
  ٢٠١٢ديسمرب 

  ٤ ٦٩٣    ٤ ٦٨٤  السُّلف املقدمة لوكاالت األمم املتحدة
  ٤١ ٧٩٢    ٤٠ ٣٨٢  السُّلف املقدمة للشركاء اآلخرين

        مبينة حسب نوع األموال:  
    ٨ ٥٧٩   ٥٠٩٦ املوارد العادية (غري املخصصة)  
        وارد األخرى (خمصصة)امل  
    ١٢ ٩٣٤   ٩٦٣١١ تقاسم التكاليف    
    ١٠ ٤٤١   ١٧٠١٢  املرأة ندوق االستئماين إلهناء العنف ضدالص    
    ٩ ٨٣٨   ٧٤٠٩ صندوق املساواة بني اجلنسني    

: خمصَّـص اضـمحالل قيمـة السُّـلف املقدمـةخمصوما منها
  )٥٠٠(    )٣ ٨٨٢(    للشركاء

  ٤٥ ٩٨٥    ٤١ ١٨٤  اجملموع الفرعي  
  ٧١١    ١ ٤٢٥    السلف املقدمة للموظفني

  ٤٦ ٦٩٦    ٤٢ ٦٠٩  جمموع السلف  
    

ــالتحويالت إىل الشــركاء فيمــا يتصــل        ــة ب وتتعلــق السُّــلف مــن املعــامالت غــري التبادلي
بتنفيذ الربامج، وإىل املوظفني. وُيعترف بتلك السُّـلف باعتبارهـا أصـوال وُيشـار إليهـا بالتكلفـة       

  ية خمصوما منها خمصص اضمحالل القيمة.التارخي
ــارير        ــتالم تقـ ــد اسـ ــروفات عنـ ــركاء وُيعتـــرف باملصـ ــة للشـ ــلف املقدمـ وُتخفـــض السُّـ

يف  ٨٤، كـان عمـر   ٢٠١٣كانون األول/ديسـمرب   ٣١املصروفات املعتمدة من الشركاء. ويف 
تتعلـق   شـهرا، وهـي   ١٢املائة تقريبا مـن جممـوع السـلف املسـتحقة املقدمـة للشـركاء أقـل مـن         

  .٢٠١٣بتنفيذ األنشطة الربناجمية للفترة 
وتشمل السُّلف املقدمة للمـوظفني السُّـلف علـى املرتبـات وإجيـارات املسـاكن ومنحـة          

  شهرا. ١٢التعليم املدفوعة مقدما، واليت تسّوى عموما يف غضون 
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  ١٠املالحظة     
  أصول أخرى    

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  
  

ــانون األو ٣١  ل/كـــ
  ٢٠١٣ديسمرب 

كــــانون األول/ ٣١
  ٢٠١٢ديسمرب 

  ١ ٣٧٠  ٢ ٠٢٣ الفوائد املستحقة القبض والفوائد املتراكمة
  ٢٨١  ١٨ املصروفات املدفوعة مقدما

    املبالغ املستحقة من وكاالت األمم املتحدة
  ٣  - صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  
  -  ١٤٧ اريعمكتب األمم املتحدة خلدمات املش  
  ١٨٦  ٣٢ صندوق األمم املتحدة للنهوض بالسكان  

  ١ ٦٥٦  ٩٣٩ احلسابات املتنوعة املستحقة القبض
  ٣ ٤٩٦  ٣ ١٥٩ جمموع األصول املتداولة األخرى  

    
تشــمل احلســابات املتنوعــة املســتحقة القــبض ضــريبة القيمــة املضافة/ضــريبة املبيعــات،     

  ة، والنفقات املدفوعة مسبقا.ووديعة الضمان على األماكن املستأجر
    

  ١١املالحظة     
  املخزونات    

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  
  

ــانون األول/ ٣١  كـــ
  ٢٠١٣ديسمرب 

كــــانون األول/ ٣١
  ٢٠١٢ديسمرب 

  -  ١١٠ املنشورات الفنية اجملانية
  -  ١١٠ جمموع املخزونات  

    
ــا لــدليل السياســة احملاســبية     وتشــمل املخزونــات املــواد املنشــورة اجملانيــة امل       عرفــة وفق

بوصفها منشورات تقنية تتعلق مباشـرة بالعمليـات الربناجميـة وعمليـات وضـع املعـايري، وختضـع        
شـهرا مـا دام حمتواهـا مفيـدا وصـاحلا       ١٢لرقابة اهليئة. وُتعمر هـذه املنشـورات فتـرة تزيـد عـن      

لقــة باملخزونــات يف تــاريخ الحــق  لالســتعمال. وقــد أُدخــل تغــيري علــى السياســة احملاســبية املتع  
  .٣، على النحو املبني يف املالحظة ٢٠١٣كانون الثاين/يناير  ١اعتبارا من 
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 ١٢املالحظة 
 املمتلكات واملنشآت واملعدات

    (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  املبىن  

معـدات تكنولوجيـا
ــات املعلومــــــــــــــــــ

  واالتصاالت

األثــــــــــــــاث
والتجهيـــزات

  املركبات  الثابتة

الت/ اآل
املعــــدات 
  الثقيلة

املعـــــــدات 
  األمنية

ــينات  حتســ
ــول  األصــــ
  اجملموع  املُسَتأَجرة

ــانون األول/ديســــمرب ٣١يف ٢٠١٢كــ
                 (أعيد بياهنا)

٥٤٦ ٣٨٦٥٢٢١٨٠٨٨١٠ ٥٠٩٦٦٣٤ ١٩٨٤ التكلفة
(٣٧٩ ٤)(٨)(٧٨)(٢١٠)(٩٤٢ ١)(١٢٤)(٩٧٢ ١)(٤٥) االستهالك املتراكم

١٦٧ ٤٤٤٣١٢١٠٢٨٠٦ ٥٣٧٥٣٩٢ ١٥٣٢ صايف القيمة الدفترية 
كـــانون  ٣١حركـــات الســـنة املنتهيـــة يف 

   ٢٠١٣األول/ديسمرب
٩٩٧ ١٠٨٣ ٣٨٩٢٤١٨٠٠١٩١٢٤٨١ ٢٠١ اإلضافات

(٧٤٦)(٤٣٥)(٤٩)(٥٥)(٦٦)(٢٣)(١١٨)– تسويات التكلفة

–––––١(١)– التحويالت

(٤٦٧)–(٤)(١٠)(٧٦)(٦٨)(٣٠٩)– ت التقاعدحاال

٣٨٣–٢٦٥٣١٧١١١٥– االستهالك املتراكم  -حاالت التقاعد
(٠١٣ ٢)(٣٣)(٤٧)(١١١)(٧٣٥)(٨٧)(٩٧٨)(٢٢) االستهالك

ــة يف      ــة اخلتاميـ ــة الدفتريـ ــايف القيمـ صـ
٣٢١ ٤٣٨٣٣٨٢٥٥٧٢٠٧ ٧٨٥٦٣٤٢ ١٥١٢ ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١

   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ يف
٣٣٠ ٠٤٤٦٤٨٣٧٥٧٦١١٣ ٤٧٠٨١٤٥ ٢١٨٥ التكلفة

(٠٠٩ ٦)(٤١)(١٢٠)(٣١٠)(٦٠٦ ٢)(١٨٠)(٦٨٥ ٢)(٦٧) االستهالك املتراكم

٣٢١ ٤٣٨٣٣٨٢٥٥٧٢٠٧ ٧٨٥٦٣٤٢ ١٥١٢  صايف القيمة الدفترية 
    

واملعــدات إذا كانــت تكلفتــها تفــوق أو تســاوي العتبــة  وترمســل املمتلكــات واملنشــآت  
دوالر للوحـدة. وتضـمحل قيمـة األصـول علـى مـدى عمرهـا اإلنتـاجي          ١   ٠٠٠احملددة مببلـغ  

وُتسـتعرض األصـول سـنويا للتأكـد ممـا إذا كـان هنـاك          املقّدر باستخدام طريقة القسط الثابت.
، أي ٢٠١٣انون األول/ديســمرب كــ ٣١أي اضــمحالل يف قيمتــها، ومل تســجل اهليئــة حــىت     

اضــمحالل يف قيمــة املمتلكــات واملنشــآت واملعــدات. وتوجــد لــدى اهليئــة ممتلكــات ومنشــآت 
ــة      ــزال مســتخدمة بلغــت قيم ــا ال ت ــدات مســتهلكة متام ــها  ومع ــون دوالر يف  ١,٤٨تكلفت ملي

  .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١
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  ١٣املالحظة     
  احلسابات املستحقة الدفع    

  الرات الواليات املتحدة)(بآالف دو
  
  

 كــــــــــــــــانون األول/  ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب

ــانون األول/ ٣١ كـــــــــــــــــــ
(أعيد بياهنا) ٢٠١٢  ديسمرب

  ٨ ٤٨٣ ٧٩٥٣ املبالغ املستحقة الدفع ألطراف ثالثة
    املبالغ املستحقة الدفع لكيانات األمم املتحدة

  ٤٨ ٤٠٥ ٤٥٢١٧ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
  ٧٥ - املتحدة خلدمات املشاريعمكتب األمم   
  - ١٠ صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  

  ١ ٢٨١ ١٩٦٢  املستحقات
  ٥٨ ٢٤٤ ٤٥٣٢٣ جمموع احلسابات املستحقة الدفع  

  
وتتعلق احلسابات املستحقة الـدفع للغـري باملبـالغ املسـتحقة عـن السـلع واخلـدمات الـيت           

غ املستحقة الدفع لوكاالت األمم املتحدة النفقات املتكبـدة باسـم   وردت هبا فواتري. ومتثل املبال
   اهليئة واليت ُتسوى يف السنة التالية.

ومتثل املستحقات تقديرات قيمة السلع واخلـدمات الـيت تلقتـها اهليئـة ومل تـرد بعـد هبـا          
   فواتري واليت نشأت عنها خصوم وميكن تقديرها بطريقة معقولة.

    
  ١٤املالحظة     
  ستحقاقات املوظفنيا    

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  
  

ــانون األول/ ٣١  كــــــ
  ٢٠١٣ديسمرب 

كـــــــانون األول/ ٣١
  ٢٠١٢  ديسمرب

    استحقاقات املوظفني املتداولة
٩٤١ ٥٩٤٤ ٥ اإلجازات السنوية املستحقة

٩٩٣٨٠٩ إجازات زيارة الوطن املستحقة
١٩٠٨٩ التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
٠٢١٥٠٤ ١ استحقاقات اإلعادة إىل الوطن

- ١٤ استحقاقات الوفاة
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ــانون األول/ ٣١  كــــــ

  ٢٠١٣ديسمرب 
كـــــــانون األول/ ٣١

  ٢٠١٢  ديسمرب

٣٠٠١٣٣ استحقاقات املوظفني األخرى
٤٧٦ ١١٢٦ ٨ اجملموع الفرعي  

  استحقاقات املوظفني غري املتداولة
٢٣١ ٠٠١٣٥ ٣٦ التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
٧٣٣ ٣٤٨٥ ٨ استحقاقات اإلعادة إىل الوطن

–١٤٤ استحقاقات الوفاة

٩٦٤ ٤٩٣٤٠ ٤٤  اجملموع الفرعي  
٤٤٠ ٦٠٥٤٧ ٥٢ جمموع استحقاقات املوظفني  

    
  استحقاقات املوظفني املتداولة  (أ)  

يشمل اجلزء املتـداول مـن اسـتحقاقات املـوظفني اإلجـازات السـنوية وإجـازات زيـارة           
ظفي األمـــم املتحـــدة وغريهـــا مـــن  احملســـوبة وفقـــا للنظـــامني األساســـي واإلداري ملـــو  الـــوطن 

اليت متثل املبـالغ املسـتحقة مقابـل تكـاليف الـتعلم واألمـن. وتشـمل أيضـا          استحقاقات املوظفني 
هـذه االســتحقاقات األجــزاء املتداولــة مــن االســتحقاقات املتعلقــة بالتــأمني الصــحي بعــد انتــهاء  

ــاة،     ــوطن، واســتحقاقات الوف علــى النحــو الــذي حيــدده    اخلدمــة، واســتحقاقات اإلعــادة إىل ال
   كتواري.التقييم اال

  
  استحقاقات املوظفني غري املتداولة  (ب)  

ــن           ــة م ــوظفني األجــزاء غــري املتداول ــن اســتحقاقات امل ــداول م يتضــمن اجلــزء غــري املت
الصحي بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقات اإلعادة إىل الوطن، واسـتحقاقات   استحقاقات التأمني 
   كتواري.ذي حيدده التقييم االالوفاة على النحو ال

  
  كتواريةالتقييمات اال    

كتــــواري الســــتحقاقات التــــأمني الصــــحي بعــــد انتــــهاء اخلدمــــة،  أُعــــد التقيــــيم اال  
لغرض توفري النتـائج لإلفصـاح واإلبـالغ     واستحقاقات اإلعادة إىل الوطن، واستحقاقات الوفاة 

مــن املعــايري احملاســبية الدوليــة  ٢٥  ر وفقــا للمعيــا ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٣١املــاليني يف 
   للقطاع العام: استحقاقات املوظفني.
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  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    
تــوفر اهليئــة اســتحقاقات التــأمني الطــيب بعــد انتــهاء اخلدمــة للمســتحقني مــن موظفيهــا    

ــأمني ضــد           ــاليهم يف شــكل أقســاط تســدد إلحــدى خطــط التــأمني الطــيب والت ــابقني ومع الس
عامـا وأكثـر    ٥٥حلوادث. واملوظفـون السـابقون املؤهلـون هـم املوظفـون البـالغون مـن العمـر         ا

متوز/يوليـه   ١الذين أمضـوا مخـس سـنوات أو أكثـر يف اخلدمـة بالنسـبة للمـوظفني املعيـنني قبـل          
ــنني يف     ١٠، أو ٢٠٠٧ ــوظفني املعيـ ــبة للمـ ــة بالنسـ ــر يف اخلدمـ ــنوات أو أكثـ ــه  ١سـ متوز/يوليـ
  كانوا مشمولني قبل التقاعد بالتأمني الصحي القائم على االشتراكات.أو بعده، و ٢٠٠٧

مليـون   ٣٦ويشمل اجلزء غري املتداول من التأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة، البـالغ        
 - غــري املســتوفني بعــد لكامــل شــروط االســتحقاق  -دوالر التزامــا يتعلــق بــاملوظفني العــاملني 

وظفني العاملني غري املستوفني بعد لشـروط االسـتحقاق يف   مليون دوالر، وميثل امل ٢٠,٦قدره 
ــة        ــراض أن بعــض املــوظفني مــن كــل فئ ــذين حيــدد عــددهم علــى أســاس افت ــيم، ال ــاريخ التقي ت

  سيتركون اخلدمة يف اهليئة قبل استيفاء شرطي السن ومدة اخلدمة.
ــل اخلطــة     ــغ متوي ــون دوالر يف  ٢٦,٤٢٤وبل ، ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ٣١ملي

بــدأ تنفيــذ خطــة متويــل لتــوفري مخســة يف املائــة مــن تكــاليف  ٢٠١٢كــانون الثاين/ينــاير  ١ ويف
يف املائـة اعتبـارا مـن     ٨املرتبات السـنوية للمـوظفني املتعاقـد معهـم، مث زيـدت تلـك النسـبة إىل        

. وتندرج األصـول احملـتفظ هبـا لـدعم هـذه اخلطـة ضـمن جممـوع         ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١
  ).٧هليئة (انظر املالحظة استثمارات ا

وتتقرر القيمة احلالية اللتزامات االستحقاقات احملددة للتأمني الطيب بعد انتـهاء اخلدمـة     
ــة        ــدفقات النقدي ــا يف ذلــك خصــم تقــديرات الت ــة ائتمــان الوحــدة املقــدرة، مب باســتخدام طريق

  اخلارجة يف املستقبل.
  

  استحقاقات اإلعادة إىل الوطن    
ــة اســت    ــوفر اهليئ ــهاء اخلدمــة (منحــة اإلعــادة إىل    ت ــد انت ــوطن عن حقاقات اإلعــادة إىل ال

الوطن وتكاليف السفر ونقل األمتعة الشخصية) للمستحقني من موظفيهـا السـابقني ومعـاليهم    
عند انتهاء خدمتهم. واملوظفون املسـتحقون هـم املوظفـون املعينـون دوليـا الـذين انفصـلوا عـن         

أكثر من اخلدمـة املؤهلـة، الـذين كـانوا مقـيمني يف آخـر مركـز        اخلدمة الفعلية بعد فترة سنة أو 
عمـل خــارج البلـد الــذي حيملــون جنسـيته، ومل ُيفصــلوا دون ســابق إنـذار أو أُهنَيــت خدمتــهم     

  بسبب التخلي عن الوظيفة.



هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
(تابع) مالحظات على البيانات املالية A/69/5/Add.12

 

14-57890 84/107 
 

ماليـني   ٨,٣وتشمل احلصة غري املتداولـة مـن اسـتحقاقات اإلعـادة إىل الـوطن البالغـة         
بـاملوظفني العـاملني غـري املسـتوفني بعـد لكامـل شـروط االسـتحقاق، قـدره          دوالر التزاما يتعلق 

ماليني دوالر، وهو ميثل املوظفني العاملني غري املستوفني بعد لشروط االستحقاق يف تـاريخ   ٨
التقييم، وحيدد على أساس افتراض أن بعض املوظفني سـيتركون اخلدمـة يف اهليئـة قبـل اسـتيفاء      

  شرطي السن ومدة اخلدمة.
، ويف ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٣١مليـون دوالر يف   ٠,٩٧٢وبلغ متويل اخلطـة    

بدأ تنفيذ خطة متويل لتوفري اثـنني يف املائـة مـن تكـاليف املرتبـات       ٢٠١٢كانون الثاين/يناير  ١
ــبة إىل       ــك النس ــدت تل ــم، مث زي ــد معه ــوظفني املتعاق ــنوية للم ــن    ٣,٧٥الس ــارا م ــة اعتب يف املائ

. وتندرج األصـول احملـتفظ هبـا لـدعم هـذه اخلطـة ضـمن جممـوع         ٢٠١٤يناير كانون الثاين/ ١
  ).٧استثمارات اهليئة (انظر املالحظة 

  
  استحقاقات الوفاة    

واســتحقاقات الوفــاة هــي خطــة حمــددة االســتحقاقات يف فتــرة مــا بعــد اخلدمــة. وينفــذ     
دمـــة. وُيـــدفع هـــذا االلتـــزام بتـــوفري هـــذا االســـتحقاق عنـــدما يباشـــر املوظفـــون املســـتحقون اخل 

االستحقاق عند وفاة موظـف خيلـف وراءه زوجـا علـى قيـد احليـاة أو طفـال معـاال. وللمـوظفني          
العاملني على أساس التفرغ بشكل مستمر بعقود حمددة املدة، أو العاملني مبقتضى عقود مستمرة 

ل عند الوفـاة.  أو دائمة، احلق يف استحقاقات الوفاة شريطة أن يكونوا متزوجني أو معيلني ألطفا
وال يــدفع اســتحقاق عــن املــوظفني غــري املتــزوجني، و/أو الــذين ال يعيلــون أطفــاال معترفــا هبــم.    

  .٢٠١٣ديسمرب  كانون األول/ ٣١مليون دوالر يف  ٠,١٥٨واخلطة ممولة بالكامل مببلغ قدره 
ــا       ــتحقاقات احملـــــددة وفقـــ ــة لالســـ ــة احلاليـــ ــة يف القيمـــ ــا يلـــــي بيـــــان احلركـــ وفيمـــ
  كتواري:اال  للتقييم

  بآالف دوالرات الواليات املتحدة)(
  
  

التـــأمني الصـــحي
  بعد انتهاء اخلدمة

ــتحقاقات  اســـــــــــ
استحقاقات الوفاة اإلعادة إىل الوطن

صايف التزامات االستحقاقات املعاد بياهنا احملـددة يف
  -  ٦ ٢٣٧  ٣٥ ٣٢٠  بداية السنة

       زيادة االلتزام
  -    ٥٢٦ ٢٢١٣  تكلفة اخلدمات

  -  ٢٣٩ ٤١١١ وائد على االلتزاماتالف
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التـــأمني الصـــحي
  بعد انتهاء اخلدمة

ــتحقاقات  اســـــــــــ
استحقاقات الوفاة اإلعادة إىل الوطن

  -  ٢ ٨٨٠ )٦٧٠٣( كتواريةاخلسارة اال
       نقصان االلتزام

  -  )٥١٤( )٩١( صرف االستحقاقات
ــانون األول/ديســـمرب٣١االعتـــراف األويل يف كـ

١٥٨  -  -    ٢٠١٣  
  ١٥٨  ٩ ٣٦٨ ١٩١٣٦ صايف االلتزام املعترف به يف هناية العام  

    
 كــانون األول/ ٣١كتواريــة الصــافية للســنة املنتهيــة يف ب االوقــد بلــغ جممــوع املكاســ  
  ).١٦مليون دوالر (انظر املالحظة  ٠,٧٩ما قدره  ٢٠١٣ديسمرب 
  وفيما يلي مبالغ املصروفات السنوية املعترف هبا يف بيان األداء املايل:  

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 ت اإلعادة إىل الوطناستحقاقا  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  

  ٥٢٦ ٢٢١٣  تكلفة اخلدمات
  ٢٣٩ ٤١١١ الفوائد على االلتزامات

  ٧٦٥ ٦٣٢٤ جمموع املصروفات املعترف هبا  
    

  كتواريةاالفتراضات اال    
غـروب ألسـعار اخلصـم املتعلقـة      قُدرت التزامات هناية اخلدمة على أساس منحىن سييت  

كتوارية باستخدام كامل منحنيات أسـعار اخلصـم،   ييمات االباملعاشات التقاعدية. وجرت التق
ــراض          ــة ألغ ــدة لكــل خط ــة وحي ــد أســعار خصــم معادل ــائج مت حتدي ــى النت ــد احلصــول عل وبع
اإلفصاح. وأسعار اخلصم املعادلة الوحيدة اخلاصة بكل خطة هي: خطـة التـأمني الصـحي بعـد     

يف املائـة، واسـتحقاقات الوفـاة     ٤,٤ يف املائة، ومنحـة اإلعـادة إىل الـوطن    ٥,٠٨انتهاء اخلدمة 
ــة. وأُ ٤,٢٢ ــة اال   يف املائـ ــتخدام القيمـ ــتعراض باسـ ــري اسـ ــادر،    جـ ــن املصـ ــدد مـ ــة لعـ كتواريـ
يف املائـــة. وفيمـــا يلـــي االفتراضـــات  ٢,٥افتـــراض معـــدل تضـــخم طويـــل األجـــل قـــدره  مـــع
  األخرى:  كتواريةاال
  

  ٧,٣-٤,٥ تأمني الطيب)ختتلف حسب خطة الت اجتاه تكاليف الرعاية الصحية (معدال
  ١٠,٨-٥ معدل الزيادة يف املرتبات (خيتلف حسب الفئة العمرية وفئة املوظفني)

 دوالر ١٢ ٦٤٦ -دوالر  ٨٩٧ تكاليف املطالبات لكل فرد (تتباين حسب العمر)
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وحتدد االستحقاقات يف إطار خطط التـأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة علـى أسـاس          
دمــة مــن تــاريخ التعــيني حــىت تــاريخ بلــوغ االســتحقاق الكامــل، وفقــا  نســبة عــدد ســنوات اخل

ــيغة حســـاب     ــا لصـ ــادة إىل الـــوطن وفقـ ــتحقاقات اإلعـ ــدد اسـ ــة القســـط الثابـــت. وُتحـ لطريقـ
االستحقاقات. وحتدد االستحقاقات يف إطار خطـط التـأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة علـى        

ىت تـاريخ بلـوغ االسـتحقاق الكامـل،     أساس نسـبة عـدد سـنوات اخلدمـة مـن تـاريخ التعـيني حـ        
  وفقا لطريقة القسط الثابت.

وتســتند االفتراضــات املتعلقــة مبعــدل الوفيــات يف املســتقبل إىل اإلحصــاءات املنشــورة     
وجــداول الوفيــات. وفيمــا يلــي املعــدالت احلاليــة للوفيــات الــيت تســتند إليهــا مبــالغ التزامــات     

  ت منحة اإلعادة إىل الوطن:التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة وحسابا
  

 عاما ٦٩يف سن   عاما ٢٠يف سن   قبل التقاعد ‐ معدل الوفيات

  ٠,٠٠٩٠٦  ٠,٠٠٠٦٥  الذكور
  ٠,٠٠٦٤٥  ٠,٠٠٠٣٤  اإلناث

  
 عاما ٧٠يف سن   عاما ٢٠يف سن   بعد التقاعد ‐ معدل الوفيات

  ٠,٠١١٧٦  ٠,٠٠٠٧٢  الذكور
  ٠,٠٠٨٦٠  ٠,٠٠٠٣٧  اإلناث

  
 عاما ٧٠يف سن   عاما ٥٥يف سن  سنة أو أكثر ٣٠موظفو الفئة الفنية الذين أمضوا يف اخلدمة  ‐د معدل التقاع

  ١,٠٠  ٠,١٦  الذكور
  ١,٠٠  ٠,٢٠  اإلناث

    
كتـواري، فـإن   ويف حالة ما إذا تغريت االفتراضات املذكورة أعاله، حسب التقريـر اال   

ــة باالســت     ــاس االلتزامــات املتعلق ــى قي ــؤثر عل ــة  هــذا ســوف ي حقاقات احملــددة وتكــاليف اخلدم
  والفوائد املتداولة، على النحو املبني يف اجلدول أدناه:

  
  بآالف دوالرات الواليات املتحدة)(
  
  التغري  

التـــأمني الصـــحي  
  بعد انتهاء اخلدمة

ــتحقاقات  اســـــــــــ
 اإلعادة إىل الوطن

اســــــتحقاقات
  الوفاة

    ٦ ٢٣٧  ٣٥ ٣٢٠  أثر التغري يف االفتراضات
        تأثر سعر اخلصم بالتزام هناية السنةمدى 
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  التغري  
التـــأمني الصـــحي  
  بعد انتهاء اخلدمة

ــتحقاقات  اســـــــــــ
 اإلعادة إىل الوطن

اســــــتحقاقات
  الوفاة

  )١٣(  )٩٦٥(  )٧ ٧٣٤( ١ زيادة سعر اخلصم بنسبة  
  )٨(  )١٠(  ) ٢١(  كنسبة مئوية من التزام هناية السنة    
  ١٥  ١ ١٠٢  ١٠ ٠١٠  )١( اخنفاض سعر اخلصم بنسبة  
  ٩  ١٢  ٢٨  كنسبة مئوية من التزام هناية السنة    

ــتغري يف ــأثري الـــ ــاليفتـــ ــات تكـــ ــة الجتاهـــ ــدالت املفترضـــ املعـــ
          الصحية  الرعاية

التأثري على التزام هناية السنة من استحقاقات ما بعـد انتـهاء اخلدمـة
          املتراكمة

  ال ينطبق  ال ينطبق  ٩ ٦٨٩ ١ الزيادة يف معدل اجتاهات تكاليف الرعاية الصحية بنسبة  
  ال ينطبق  ال ينطبق  )٧ ٢٧٩(  )١( الصحية بنسبةاالخنفاض يف معدل اجتاهات تكاليف الرعاية  

        تأثري عناصر تكاليف اخلدمات والفائدة اجملمعة على صايف
  ال ينطبق  ال ينطبق  ١ ٧٣٦ ١ الزيادة يف معدل اجتاهات تكاليف الرعاية الصحية بنسبة  
  ال ينطبق  نطبقال ي  )١ ٤٥١(  )١( االخنفاض يف معدل اجتاهات تكاليف الرعاية الصحية بنسبة  
    

شــهرا املقبلــة  ١٢وبلغــت أفضــل تقــديرات اهليئــة لالشــتراكات املتوقــع ســدادها لفتــرة   
مليـون دوالر، وفيمـا يتعلـق باسـتحقاقات      ٠,٢فيما يتعلق بالتأمني الصحي بعد انتـهاء اخلدمـة   

  مليون دوالر. ١,٠٦٦اإلعادة إىل الوطن 
  

  ي األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظف    
ينص النظام األساسـي لصـندوق املعاشـات علـى أن جيـري جملـس املعاشـات التقاعديـة           
استشـاري.   اكتـواري للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل يعـده خـبري    اكتوارياتقييما 

كـل سـنتني    اكتـواري وجرت املمارسة اليت يتبعها جملس املعاشات التقاعدية على إجـراء تقيـيم   
هــو  كتــواريام طريقــة حاصــل اجملموعــة املفتوحــة. والغــرض الرئيســي مــن التقيــيم اال  باســتخد

حتديد ما إذا كانت أصـول الصـندوق احلاليـة واألصـول املتوقـع أن ميتلكهـا يف املسـتقبل كافيـةً         
  للوفاء بالتزاماته.  

 ويتكون االلتزام املايل للهيئة حيال صـندوق املعاشـات التقاعديـة مـن اشـتراكها املقـرر        
يف  ١٥,٨يف املائـة للمشـتركني و    ٧,٩وفق املعدل الـذي حتـدده اجلمعيـة العامـة (البـالغ حاليـا       

 اكتـواري املائة للمنظمات األعضاء)، إضـافة إىل أي حصـة يف أي مبـالغ ُتـدفع لسـد أي عجـز       
مـن النظـام األساسـي لصـندوق املعاشـات التقاعديـة. وال تسـدد مـدفوعات          ٢٦مبوجب املادة 
، بعــد التأكــد مــن ٢٦إال عنــدما تلجــأ اجلمعيــة العامــة إىل تطبيــق أحكــام املــادة  لتغطيــة العجــز
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ة لصــندوق املعاشــات يف كتواريــضــرورة ســداد مــدفوعات العجــز بنــاء علــى تقيــيم الكفايــة اال 
تــاريخ التقيــيم. وتســاهم كــل منظمــة عضــو يف ســد هــذا الــنقص مببلــغ يتناســب مــع جممــوع      

  ضو أثناء السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم.  االشتراكات اليت دفعتها كل منظمة ع
عـن   ٢٠١١كـانون األول/ديسـمرب    ٣١الـذي أجـري يف    كتـواري وكشف التقيـيم اال   
) مــن األجــر  ٢٠٠٩يف املائــة يف تقيــيم عــام    ٠,٣٨يف املائــة ( ١,٨٧قــدره  اكتــواريعجــز 

ــالزم       ــدل االشــتراك ال ــين أن مع ــا يع ــدي، مم ــاش التقاع ــداخل يف حســاب املع ــة   ال ــا ملوازن نظري
يف املائة مـن األجـر الـداخل يف     ٢٥,٥٧كان  ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ٣١احلسابات يف 

ــالغ     ــة.  وُعــزي  ٢٣,٧حســاب املعــاش التقاعــدي، مقابــل معــدل االشــتراك الفعلــي الب يف املائ
ــواريالعجــز اال ــاً يف الســنوات        كت ــا كــان متوقع ــتثمارات عم ــد االس ــاض عائ ــا إىل اخنف أساس
  .  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١املقبل يف  كتواري. وسُيجرى التقييم االاألخرية

ة إىل اخلصـوم  كتواريـ ، كانت نسبة األصول اال٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ٣١ويف   
تراض )، بـــاف٢٠٠٩يف املائـــة يف تقيـــيم عـــام  ١٤٠يف املائـــة ( ١٣٠ة ممولـــة بنســـبة كتواريـــاال

ــة. وبلغــت  إجــراء تســويات مســتقبلية للمعاشــات ال   عــدم ــة  تقاعدي ــة  ٨٦النســبة املمول يف املائ
)، عندما أُخـذ يف احلسـبان النظـاُم احلـايل لتسـوية املعاشـات       ٢٠٠٩يف املائة يف تقييم عام  ٩١(

  التقاعدية.  
ة للصندوق املشترك للمعاشات التقاعديـة، خلـص اخلـبري    كتواريوبعد تقييم الكفاية اال  

، مـا يسـتوجب تسـديد    ٢٠١١نون األول/ديسـمرب  كـا  ٣١إىل أنه ال يوجـد، حـىت    كتوارياال
من النظـام األساسـي لصـندوق املعاشـات، حيـث إن       ٢٦مدفوعاٍت لتغطية العجز وفقا للمادة 

ــة اال ــالقيم ــة اال  كتواري ــة لألصــول جتــاوزت القيم ــى    كتواري ــات املســتحقة عل ــع االلتزام ة جلمي
ة كتواريـ أيضا القيمـة اال الصندوق. ويضاف إىل ذلك أن القيمة السوقية لألصول جتاوزت هي 

جلميــع االلتزامــات املســتحقة حــىت تــاريخ التقيــيم. وحــىت وقــت إعــداد هــذا التقريــر، مل تلجــأ    
  .  ٢٦اجلمعية العامة إىل احلكم الوارد يف املادة 

أشار جملس الصندوق املشترك للمعاشات التقاعديـة يف تقريـره    ٢٠١٢ويف متوز/يوليه   
دورته التاسعة واخلمسني إىل أنه من املتوقـع أن تـؤدي زيـادة سـن     املقدم إىل اجلمعية العامة عن 

عاما إىل املسامهة بقدر كبري يف خفـض   ٦٥التقاعد العادية للمشتركني اجلدد يف الصندوق إىل 
يف املائــة. ويف كــانون  ١,٨٧العجــز وسيتســىن مــن خالهلــا تغطيــة نصــف العجــز احلــايل البــالغ  

ــة      ٢٠١٣ونيســان/أبريل  ٢٠١٢األول/ديســمرب  ــد العادي ــادة ســن التقاع ــة بزي ــت اجلمعي ، أذن
ــوايل، إىل      ــى الت ــة، عل ــاء اخلدم ــة إلهن ــنة بالنســبة للمشــتركني اجلــدد يف     ٦٥والســن اإللزامي س

. ووافقـت  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١صندوق املعاشات، مع بدء النفاذ يف موعد ال يتجاوز 
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املترّتبة على ذلك يف النظـام األساسـي    على التغيريات ٢٠١٣اجلمعية يف كانون األول/ديسمرب 
لصـندوق   كتـواري لصندوق املعاشات. وستنعكس الزيادة يف سن التقاعد العادية يف التقيـيم اال 

  .  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١املعاشات يف 
ــة يف صــندوق املعاشــات    ٢٠١٣وخــالل عــام      ٩,٨٢٣، بلغــت قيمــة مســامهات اهليئ

  ).  ٢٠١٢يني دوالر يف عام مال ٨,٥٨٣ماليني دوالر (مقابل 
ويقــوم جملــس مراجعــي حســابات األمــم املتحــدة مبراجعــة ســنوية حلســابات صــندوق     

ــس الصــندوق. وُيصــدر          ــة احلســابات إىل جمل ــن مراجع ــارير ع ــام تق ــدم كــل ع املعاشــات ويق
 الصندوق تقارير فصلية عن اسـتثماراته ميكـن االطـالع عليهـا يف موقعـه علـى شـبكة اإلنترنـت        

www.unjspf.org .  
    

   ١٥املالحظة     
  االلتزامات األخرى    

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  
 األول/ كـــــــــانون ٣١

  ٢٠١٣ديسمرب
ــانون ٣١ األول/ كـــــــــــ

  ٢٠١٢ديسمرب 

٨٩٤ ١٤٦٢ اإليرادات املؤجلة
٠٥٥ ٣٩٩٣ ٣ احلسابات األخرى املستحقة الدفع

٩٤٩ ٥٤٥٥ ٣ املتداولة األخرى االلتزامات  
    

ومتثــل اإليــرادات املؤجلــة األمــوال املســتلمة مقــدما للســنوات املقبلــة يف إطــار اتفاقــات   
املــاحنني املتعــددة الســنوات، واملقســمة حســب الســنة التقومييــة علــى مــدى الفتــرة الــيت يغطيهــا   

  االتفاق، وجيري االعتراف هبا عند استيفاء الشروط الواجبة.  
ا احلسابات املستحقة الدفع األخـرى فتمثـل خـدمات ميكـن اسـترداد تكاليفهـا أدهتـا        أم  

  األمم املتحدة ووكاالهتا.  
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  ١٦املالحظة     
  الفائض أو العجز املتراكم    

  يرد أدناه بيان احلركة يف الفائض أو العجز املتراكم خالل السنة.    
  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)  

  
 األول/ كـــــــــانون ٣١

  ٢٠١٣ديسمرب
ــانون ٣١ األول/ كـــــــــــ

  ٢٠١٢ديسمرب 

٤٥٢ ٩٦٢٢٦٢ ٢٥٦ الفائض/(العجز) املتراكم يف بداية السنة
(٦٤٧ ١٤)٤٠٠ ٢٤ الفائض/(العجز) للسنة اجلارية

 ٧٥٤ ١(٨٢) تسوية الفائض املتراكم يف السنة السابقة

٥٦٤ ٢٥٠١٢  اع العاماالحتياطيات املتوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية للقط
(٧٥٠)(٩٩٥ ٥) املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة

(٤١١ ٤)٧٩٠ ةكتوارياملكاسب/(اخلسائر) اال

٩٦٢ ٣٢٥٢٥٦ ٢٧٦ الفائض/(العجز) املتراكم يف هناية السنة
    

عـام  تسويات االحتياطيـات املتوافقـة مـع املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام خـالل            (أ)  
٢٠١٣   
خالل السنة أُجريت تسويات لالحتياطات املتوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية هبـدف    

االعتــراف باملمتلكــات واملنشــآت واملعــدات الــيت مت قيــدها بوصــفها مــواد حاضــرة أثنــاء العــد    
، ولكــن مل ٢٠١٢كــانون الثاين/ينــاير  ١املــادي، ويعــود تــاريخ بــدء اســتخدامها إىل مــا قبــل   

  ق قيدها.  يسب
  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  
 األول/ كـــــــــانون ٣١

  ٢٠١٣ديسمرب

ــانون ٣١ األول/ كـــــــــــ
ــمرب  ٢٠١٢ديســـــــــــــــــ

  بياهنا)  (أعيد

االحتياطيات املتوافقة مع ملعـايري احملاسـبية الدوليـة يف بدايـة
٠٨٨ ٥٦٤١٢ ١٢  السنة

 الزيادة/(النقصان) خالل السنة
(٣٢٩)- ضاحلسابات املستحقة القب  

٢٥٠٨٠٥ املمتلكات واملنشآت واملعدات  
االحتياطيات املتوافقة مع ملعايري احملاسبية الدوليـة يف هنايـة  

٥٦٤ ٨١٤١٢ ١٢  السنة
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  املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة  (ب)  
ــا           ــة وفق ــات املاحن ــيت ُردت إىل اجله ــوال ال ــة األم ــات املاحن ــردودة للجه ــالغ امل ــل املب متث

، مشلـت  ٢٠١٣تفاقات املربمة بعد االنتهاء من األنشطة املتعلقة باملشاريع والربامج. يف عـام  لال
 ٠,٢٧٥ماليـني دوالر ُرد إىل حكومـة إسـبانيا ومبلـغ      ٤املبالغ املردودة للجهـات املاحنـة مبلـغ    

ــها إىل مســامهات يف       ــيت مت حتويل ــوارد األخــرى ال ــدا يف إطــار امل ــة كن ــون دوالر إىل حكوم ملي
  وارد العادية يف العام نفسه.  امل

  
  ةكتوارياملكاسب أو اخلسائر اال  (ج)  

ة كتواريــيف بيــان املكاسب/(اخلســائر) اال“ االعتــراف باالحتياطيــات”ُيســتخدم هنــج   
ــهاء اخلدمــة وااللتزامــات املتعلقــة باســتحقاقات اإلعــادة إىل      ــأمني الصــحي بعــد انت املتعلقــة بالت

وُيعترف هبا من خالل صايف األصول يف بيان املركـز املـايل    مليون دوالر، ٧٩٠الوطن والبالغة 
  ).  ١٤ويف بيان التغريات يف صايف األصول يف السنة اليت حتدث فيها (انظر املالحظة 

   ١٧املالحظة     
  االحتياطيات    

  مل حتدث أية حركة يف االحتياطيات خالل السنة على النحو املبني أدناه.    
  ملتحدة)(بآالف دوالرات الواليات ا

  ٢٠١٢األول/ديسمرب   كانون ٣١  ٢٠١٣ديسمرب  األول/  كانون ٣١  

٠٠٠ ٠٠٠٢٢ ٢٢ االحتياطيات يف بداية السنة
  ممثلة يف

٠٠٠ ٠٠٠٢١ ٢١ االحتياطي التشغيلي  
٠٠٠ ٠٠٠١ ١ احتياطي اإليواء امليداين  

٠٠٠ ٠٠٠٢٢ ٢٢ االحتياطيات يف هناية العام
    

  االحتياطي التشغيلي   )(أ  
مليــون دوالر، الغــرض منــه ضــمان قابليــة  ٢١حتــتفظ اهليئــة باحتيــاطي تشــغيلي قيمتــه   

الكيان للبقاء ماليـا وضـمان سـالمته املاليـة. وميـول االحتيـاطي بالكامـل ويـتم االحتفـاظ بـه يف           
ــة. شــكل أصــول ســائلة غــري قابلــة لإللغــاء ومتاحــة فــورا ومدرجــة يف جممــع اســتثمارات اهلي     ئ

ــازيل أو       ــاطي علــى التقلبــات ذات االجتــاه التن وتقتصــر العناصــر الــيت يعوضــها ويغطيهــا االحتي
حــاالت الــنقص يف املــوارد؛ والتــدفقات املاليــة غــري املتكافئــة؛ والزيــادات يف التكــاليف الفعليــة   
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يت التقلبات يف اإلجناز؛ وحاالت الطـوارئ األخـرى الـ    باملقارنة مع التقديرات عند التخطيط أو
  .  بإجيادها لرباجمهاتسفر عن فقدان موارد التزمت اهليئة 

  
  احتياطي اإليواء امليداين  (ب)  

ــذي        ــا ملقــرر اجمللــس التنفي ــون دوالر، وفق ــدره ملي ــة ق ــواء املكاتــب امليداني ــاطي إلي أُنشــئ احتي
ــؤرخ ٢٠١٢/٨ ــاين/نوفمرب   ٣٠، املـ ــرين الثـ ــة   ٢٠١٢تشـ ــب امليدانيـ ــاء املكاتـ ــل إنشـ . ويف ظـ

إمكانية زيادة املشاركة يف املباين املشتركة لألمـم املتحـدة، قـد تتكبـد اهليئـة تكـاليف       واستمرار 
إضافية لتمويل حصتها. وميكن للهيئة أن تسحب مبالغ مـن االحتيـاطي الـذي سـيجري جتديـد      

  موارده بصفة سنوية من الفائض املتراكم.  
    

   ١٨املالحظة 
  التربعات

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  أعيد بياهنا)( ٢٠١٢  ٢٠١٣  

٩٢٤ ٨١٦٢١٠ ٢٧٤  التربعات  
٦٠٧٦١٤  العينية    التربعات

٥٣٨ ٤٢٣٢١١ ٢٧٥ جمموع التربعات  
  

متثــل املســامهات العينيــة اإلجيــار واملركبــات املقدمــة مــن احلكومــات ووكــاالت األمــم     
  املتحدة.  

    
   ١٩املالحظة     
  األنصبة املقررة    

  واليات املتحدة)(بآالف دوالرات ال
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

٢٣٥ ٠٠٤٧ ٨  األنصبة املقررة
٢٣٥ ٠٠٤٧ ٨ جمموع األنصبة املقررة  

    
  تصدر األنصبة املقررة يف شكل خمصصات سنوية من امليزانية العادية لألمم املتحدة.    
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   ٢٠املالحظة     
  إيرادات االستثمار    

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

٤٢٣ ٨٥٩٦ ٥  إيرادات الفوائد
(٢٦٥ ٤)(٩٧٨ ٣) استهالك االستثمارات

١٥٨ ٨٨١٢ ١ جمموع إيرادات االستثمار  
    

يتعلق إهالك االستثمارات بصايف رصيد اإليرادات من السندات الناشئ عن اسـتهالك    
وات واخلصـوم  عالوات اإلصدار (مبـالغ مدينـة) واخلصـوم (مبـالغ دائنـة). وتشـكل هـذه العـال        

احملاسـبة علـى أسـاس االسـتحقاق،      أجزءا من سعر الشراء األويل للسندات، وجيري، عمال مببد
اســتهالكها حــىت تــاريخ اســتحقاقها أو اســتردادها. وقــد نشــأ عــن ذلــك مبلــغ مــدين ســببه أن  

كانت تتألف يف أغلبيتها مـن سـندات سـعرها أعلـى      ٢٠١٢املتوسطة يف عام  حافظة السندات
  ها االمسية.من قيمت

    
   ٢١املالحظة 

  اإليرادات األخرى
  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

٣٢٨ ١٦٨٢ ٣ األرباح املتأتية من صرف العمالت
٢٩٦٥٨  إيرادات متنوعة

٩٧٨ ٠٤٤٥ ٨ الرسوم وخدمات الدعم
(٩٧٨ ٥)(٠٤٤ ٨) خمصوما منها البنود احملذوفة

٩٨٦ ١٩٧٢ ٣ األخرىجمموع اإليرادات  
    

متثل البنود احملذوفة التكاليف غري املباشرة اليت تتحملها اهليئة فيما يتعلق بـإدارة املـوارد     
يف املائة، الـذي حـدده اجمللـس     ٧األخرى، وحتسب على أساس معدل استرداد التكاليف البالغ 

ــدة    ــم املتحـ ــامج األمـ ــذي لربنـ ــدة    التنفيـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــائي وصـ ــه  اإلمنـ ــكان يف ورقتـ للسـ
DP/2008/11  ٥(انظر املالحظة  ٢٠٠٨/٣ومقرره  .(  
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   ٢٢املالحظة     
  املصروفات    

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  (أعيد بياهنا) ٢٠١٢  ٢٠١٣  

 استحقاقات املوظفني
٠٧٥ ١٥٧٥١ ٦١ املرتبات واألجور

٧٩٩ ٤١٧٨ ١٠ استحقاقات املعاشات التقاعدية
٨٤٥ ٠٣٧٤ ٦ ا بعد انتهاء اخلدمة وإهنائهااستحقاقات م

١٦٩ ٧٦٣١ ١ استحقاقات اإلجازات
٥٥١ ١٨١٧ ١٠ استحقاقات املوظفني األخرى
٧٤٧ تكاليف الوكاالت ذات الصلة

٤٨٦ ٥٦٢٧٣ ٨٩ اجملموع الفرعي  
 اخلدمات التعاقدية

٩٢١ ٨٨٤٤٧ ٤٤ اخلدمات التعاقدية مع األفراد
٥٦١ ٣٣٤٢٢ ١٨ دية مع الشركاتاخلدمات التعاق

٦٥٦٦٤٤ تكاليف متطوعي األمم املتحدة
١٢٦ ٨٧٤٧١ ٦٣ اجملموع الفرعي  

 املنح والتحويالت األخرى
٠٣٣ ٢١٢١١ ٢٢  املنح

١٨٤–  التحويالت
٢١٧ ٢١٢١١ ٢٢ اجملموع الفرعي  

 اللوازم والصيانة
٥٥٢ ١٩٥٤ ٣ الصيانة واملمتلكات غري املرمسلة

٩٠٠٧٨٠ الصيانة ومعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري املرمسلة
٠٩٨ ٥٤١١ الصيانة والرباجميات والتراخيص غري املرمسلة

٦٧٢٣٩٤ املواد االستهالكية
٨٢٤ ٣٠٨٦ ٥ اجملموع الفرعي  

 التكاليف التشغيلية
٦٦٢ ٢٤١٢٠ ٢١  تكاليف السفر

٢٩١ ٣٠٧١٠ ١٠ تكاليف االتصاالت
٨٥٦ ٩٨٩١٤ ١٣ تكاليف التعلم واالستقدام

٠٥٧ ٥٩١٧ ٧ تكاليف خدمات الدعم املسددة إىل وكاالت األمم املتحدة
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  (أعيد بياهنا) ٢٠١٢  ٢٠١٣  
١٨١١٩٣ التأمني/الضمانات  

٩٤٧ ٩٩٢١٢ ١٤ اإلجيار، والتأجري، واملرافق
٢٣٥٩٥٠ ١  اخلدمات الفنية
٩١٧٣  تكاليف الشحن

٦٧٣٢٨٠ تكاليف التشغيل األخرى
٦٧٦٥٤٥ تكاليف اإلدارة العامة

٨٥٤ ٩٧٦٦٧ ٧٠ اجملموع الفرعي  
  االستهالك
٥٨٣ ٠١٣١ ٢  االستهالك

٥٨٣ ٠١٣١ ٢ اجملموع الفرعي  
  التكاليف املالية
١١٠١٠٧  الرسوم املصرفية

١١٠١٠٧ اجملموع الفرعي  
 النفقات األخرى

٤١٨٧٥٥ ٣ الفترات السابقة واحلاليةاضمحالل القيمة واملبالغ املشطوبة يف
٥٢٨٣ (املكاسب)/اخلسائر يف األصول الثابتة

٦٨٨ ٤١٢١ ٢ خسائر صرف العمالت
٨٤١ ١٦٨٣ ٤ القرطاسية ومصروفات املشاريع األخرى

٣٦٧ ٠٥٠٦ ١٠ اجملموع الفرعي  
٥٦٤ ١٠٥٢٣٨ ٢٦٤ جمموع النفقات  

    
   ٢٣املالحظة     
  املخاطر املالية    

يضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باألنشطة االستثمارية هليئة األمم املتحـدة للمـرأة     
يف إطــار اتفــاق ملســتوى اخلــدمات. ومبوجــب شــروط هــذا االتفــاق، يطبــق الربنــامج اإلمنــائي     
ــة. وتســـجل      ــاحل اهليئـ ــق صـ ــا حيقـ ــتثمار مبـ ــاره إلدارة االسـ ــتثمار وإطـ ــة لالسـ ــه التوجيهيـ مبادئـ

سم الكيـان، وُتــحفظ األوراق املاليـة القابلـة للتـداول لـدى جهـة وديعـة يعينـها          االستثمارات با
  الربنامج اإلمنائي.  

  واألهداف الرئيسية للمبادئ التوجيهية لالستثمار (مدرجة بترتيبها حسب األمهية) هي:  
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احلفاظ علـى رأس املـال، ويتحقـق ذلـك مـن خـالل االسـتثمار يف         - السالمة  (أ)  
  جودة عالية ودخل ثابت مع التأكيد على اجلدارة االئتمانية ملصدريها؛   أوراق مالية ذات

حتقيق املرونـة لتلبيـة االحتياجـات النقديـة مـن خـالل االسـتثمار يف         - السيولة  (ب)  
أوراق ماليــة ذات إمكانيــة تــداول عاليــة ودخــل ثابــت ومــن خــالل هيكلــة آجــال االســتحقاق  

  حبيث تتماشى مع متطلبات السيولة؛  
تعظـيم إيـرادات االسـتثمار يف إطـار البـارامترين السـالفي الـذكر         - اإليرادات  (ج)  

  ومها السالمة والسيولة.  
وجتتمع جلنة االستثمار بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اليت تتألف مـن كبـار املـديرين،      

ــال قــرارات االســتثمار      ــة أشــهر الســتعراض أداء حــوافظ االســتثمارات وضــمان امتث كــل ثالث
لمبادئ التوجيهية املعمول هبا يف هذا اجملال. وتتلقى اهليئة من الربنـامج اإلمنـائي تقريـراً مسـهباً     ل

شهرياً وفصلياً عن أداء االستثمار يبني مكونات حافظة االستثمارات وأداءهـا. وجتتمـع مـديرة    
ثــة أشــهر التنظــيم واإلدارة ورؤســاء احلســابات وامليزانيــة مــع خزانــة الربنــامج اإلمنــائي كــل ثال  

الســتعراض أداء حافظــة االســتثمار اخلاصــة باهليئــة وتقــدمي إســقاطات مســتكملة للتــدفقات         
  النقدية.  
ــة الــيت         ــة النامجــة عــن األدوات املالي ــة عرضــة جملموعــة متنوعــة مــن املخــاطر املالي واهليئ

  تتعامل فيها املنظمة، وتشمل تلك املخاطر ما يلي:  
ــان   (أ)   ــاطر االئتمـ ــال أال  - خمـ ــد    احتمـ ــالغ عنـ ــة بعـــض املبـ ــراف ثالثـ ــدد أطـ تسـ

  استحقاقها؛  
احتمال أال تكون لدى اهليئة أمـوال كافيـة للوفـاء بالتزاماهتـا      - خماطر السيولة  (ب)  

  املتداولة عند استحقاقها؛  
إمكانيـة تكبـد اهليئـة خسـائر ماليـة كـبرية بسـبب احلركــات         - خمـاطر السـوق    (ج)  

جنبيـــة وأســـعار الفائـــدة وأســـعار األوراق املاليـــة غــري املواتيـــة يف أســـعار صـــرف العمـــالت األ 
  االستثمارية.  

وتبني اجلداول الواردة أدناه قيمة األصول املاليـة الـيت مل يبـت فيهـا يف هنايـة العـام بنـاء          
  على تصنيفات املعايري احملاسبية الدولية اليت اعتمدهتا اهليئة.  
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  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  

  
هبا حـىت  أصول حمتفظ

  تاريخ االستحقاق
ــول أصـــــــــــ
  متاحة للبيع

قروض وحسـابات
  مستحقة القبض

أصــول ُمقيمــة بالقيمــة   
  العادلة بفائض أو عجز

 األول/ كانون ٣١
  ٢٠١٣ديسمرب 

األول/ كانون ٣١
  ٢٠١٢ديسمرب 

ــات   ــة ومكافئـــــ النقديـــــ
١٠٧ ٧٢٨١٠٤ ٥٤–٧٢٨ ٥٤––  النقدية

١٥٢ ٩٣٢٢١٨ ٢٥٤–––٩٣٢ ٢٥٤ االستثمارات
احلســــــابات املســــــتحقة 

٩٧٧ ٠٦٩١١ ١٥–٠٦٩ ١٥––  القبض
٦٩٦ ٦٠٩٤٦ ٤٢–٦٠٩ ٤٢–– السُّلف

٤٩٦ ١٥٩٣ ٣–١٥٩ ٣–– أصول أخرى
ــول    ــوع األصــــ جممــــ

٤٢٨ ٤٩٧٣٨٤ ٣٧٠–٥٦٥ ١١٥–٩٣٢ ٢٥٤  املالية
    

سـجلة بالتكلفـة بعـد    واألصول املالية احملتفظ هبا حىت تاريخ االسـتحقاق هـي أصـول م     
، جتــاوزت القيمــة الســوقية لتلــك  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٣١خصــم االســتهالك، ويف 

مليـون دوالر. وتشـكل القـيم الدفتريـة للقـروض       ٠,١١٣األصول القيمة الدفتريـة مببلـغ قـدره    
كــانون األول/ديســمرب  ٣١واحلســابات مســتحقة القــبض تقــديراً معقــوالً لقيمهــا العادلــة. ويف 

، مل يكن لدى اهليئة أية أرصدة غري مسددة ألصول مالية مصنفة على أهنا متاحـة للبيـع   ٢٠١٣
  أو قيمة عادلة من خالل الفائض والعجز.  

وتبني اجلداول الواردة أدناه قيمة االلتزامات املالية اليت مل يبت فيها يف هناية العـام بنـاء     
  مدهتا اهليئة.على تصنيفات املعايري احملاسبية الدولية اليت اعت

  
  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

  
ــة ــوم ماليـ خصـ

  أخرى
أصـــول ُمقيمـــة بالقيمـــة 
  العادلة بفائض أو عجز

ــانون ٣١  األول/ كـــ
  ٢٠١٣ديسمرب 

األول/ديســمرب كــانون ٣١
  (أعيد بياهنا) ٢٠١٢

 ٢٤٤ ٤٥٣٥٨ ٢٣–٤٥٣ ٢٣ احلسابات املستحقة الدفع

 ٩٤٩ ٥٤٥٥ ٣–٥٤٥ ٣  التزامات أخرى

 ١٩٣ ٩٩٨٦٤ ٢٦–٩٩٨ ٢٦ املاليةااللتزامات جمموع   
    

، مل يكـن لـدى اهليئـة أيـة التزامـات ماليـة غــري       ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٣١ويف   
مسددة مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الفائض والعجـز. وتشـكل القيمـة الدفتريـة للخصـوم      

  لعادلة.  املالية األخرى تقديراً معقوالً لقيمها ا
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  املخاطر االئتمانية    
هيئة األمم املتحدة للمرأة هي عرضة ملخاطر ائتمانية نامجـة عـن أرصـدة أصـوهلا املاليـة        

املستحقة، وال سيما النقديـة واملكافئـات النقديـة واالسـتثمارات واملبـالغ املسـتحقة القـبض مـن         
  التربعات والسلف واملبالغ األخرى مستحقة القبض.  

حسابات مصرفية خبمس عمالت يف أربعـة بلـدان هـي الواليـات املتحـدة       ولدى اهليئة  
ــا العظمـــى وأيرلنـــد   ا الشـــمالية، والســـويد، والنـــرويج.  األمريكيـــة واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـ

يتعلــق بــالعمالت األخــرى، تســتخدم اهليئــة احلســابات املصــرفية لربنــامج األمــم املتحــدة  وفيمــا
رة املخــاطر املســتخدمة يف الربنــامج. واهليئــة معرضــة خلطــر  اإلمنــائي وتعتمــد علــى عمليــات إدا

  تقصري هذه املؤسسات املالية.  
وفيما يتعلق باألدوات املالية للربنامج اإلمنائي، فـإن مبادئـه التوجيهيـة لالسـتثمار تقلـل        

من درجة التعرض ملخاطر االئتمان إزاء أي طرف مقابل منفـرد، وتشـمل شـروط احلـد األدىن     
االئتمانية. وتشمل اسـتراتيجيات التخفيـف مـن خمـاطر االئتمـان الـواردة يف املبـادئ        من اجلودة 

التوجيهية لالستثمار معايري ائتمانيـة دنيـا ال تقـل عـن مرتبـة االسـتثمارات جلميـع اجلهـات الـيت          
تصدر أدوات مالية، مع وضع حدود آلجال االستحقاق ولألطـراف املقابلـة حسـب التصـنيف     

املبادئ التوجيهية لالستثمار إجراء رصد مسـتمر لتقـدير اجلـدارة االئتمانيـة     االئتماين. وتشترط 
ــاظرة. وتقتصــر االســتثمارات املســموح هبــا علــى صــكوك       ـــِدرة واألطــراف املن للجهــات املْص
اإليرادات الثابتة الصـادرة عـن اهليئـات السـيادية أو اهليئـات املتجـاوزة حلـدود الواليـة الوطنيـة،          

أو االحتاديـــة، واملصـــارف. ويضـــطلع الربنـــامج اإلمنـــائي باألنشـــطة      والوكـــاالت احلكوميـــة  
  االستثمارية، ومكاتب اهليئة غري مصرح هلا بتنفيذ أنشطة االستثمار.  

ــعها      ــيت تضــــ ــة الــــ ــنيفات االئتمانيــــ ــتخدم التصــــ ــاالت    وُتســــ ــالث وكــــ ــم ثــــ أهــــ
ــدير ــي وكــاالت    اجلــدارة لتق ــة، وه ــوديز (”االئتماني ــورز  ” و “)Moody’sم ــد ب ــتاندرد أن    س

)Standard & Poor’s(“ و ”) فيــتشFitch(“   االئتمانيــة لــألدوات املاليــة.   لتقيــيم املخــاطر
ــانون األول/ديســمرب   ٣١ ويف ــة للهيئــة يف أدوات ذات    ٢٠١٣ك ــتثمارات املالي ، كانــت االس

ــا الصــطالح       ــاه (البيانــات معروضــة وفق ــة اســتثمارات علــى النحــو املــبني يف اجلــدول أدن مرتب
  ة املتبع لدى وكالة ستاندرد أند بورز).  اجلدارة االئتماني
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  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  
  اجملموع  AAA  AA+  AA-  A  ٢٠١٣األول/ديسمرب   كانون ٣١

٩٥٨ ٧٤–٩٦٧ ٢٤–٩٩١ ٤٩ أدوات سوق املال
٩٧٤ ٠٧٢١٧٩ ٢٦٢٢ ٧١٤٢٥ ٩٢٦٦٢ ٨٩  السندات

٩٣٢ ٠٧٢٢٥٤ ٢٢٩٢ ٧١٤٥٠ ٩١٧٦٢ ١٣٩  اجملموع  
  
  اجملموع  AAA  AA+  AA-  A  ٢٠١٢األول/ديسمرب   كانون ٣١

٩٧١ ٢٤––٩٧١ ٢٤– أدوات سوق املال
١٨١ ١٩٣––٠٢٤ ١٥٧٤٢ ١٥١  السندات

١٥٢ ٢١٨––٩٩٥ ١٥٧٦٦ ١٥١  اجملموع  
    

يتم تكبـد  أما بالنسبة للموارد األخرى، فيقتضي النظام املايل والقواعد املالية للهيئة أال   
النفقات إال بعد استالم األموال من اجلهات املاحنة، مما يقلـل إىل حـد كـبري مـن املخـاطر املاليـة       

  اليت تتعرض هلا املنظمة فيما يتعلق بالتربعات املستحقة القبض.  
  

  خماطر السيولة    
تبطـة  تتمثل خماطر السيولة يف احتمـال أن تواجـه اهليئـة صـعوبة يف الوفـاء بالتزاماهتـا املر        

باحلسابات املستحقة الدفع وغريها من االلتزامات ووعود التحويالت النقدية إىل الـربامج. وال  
تواجــه اهليئــة خمــاطر ســيولة كــبرية ألن عملياهتــا واســتثماراهتا تــدار وفقــا مليزانيتــها، مــع إيــالء     

  االعتبار الواجب لالحتياجات النقدية ألغراض التشغيل.  
ء االعتبار الواجب لالحتياجات من النقدية الالزمة ألغـراض  وتستثمر األموال مع إيال  

ــة. ويراعــي هنــج االســتثمار توقيــت احتياجــات      التشــغيل علــى أســاس التنبــؤ بالتــدفقات النقدي
املنظمــة مــن التمويــل يف املســتقبل عنــد اختيــار آجــال اســتحقاق االســتثمارات. وحتــتفظ اهليئــة   

ــة نق     ــى هيئـ ــتثماراهتا علـ ــدها واسـ ــن نقـ ــيب مـ ــة (  بنصـ ــات للنقديـ ــة ومكاِفئـ ــة)  ١٨ديـ يف املائـ
يف املائة)كافية لتغطية التزاماهتا حسب مواعيـد سـدادها، علـى النحـو      ٦٣واستثمارات جارية (

  .  ٧و  ٦الذي يربزه اجلدول أدناه واحلاشيتان 
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  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)  
  
  النسبة املئوية  ٢٠١٢ل/ديسمرب األو  كانون ٣١  النسبة املئوية  ٢٠١٣األول/ديسمرب   كانون ٣١  

صفر٢٥٥ ٩٢٨١١ ١ أرصدة النقدية
٨٥٢٣٢ ٨٠٠١٧١٠٢ ٥٢ مكافئات النقدية

ــات    ــة ومكافئــ ــوع النقديــ جممــ
١٠٧٣٢ ٧٢٨١٨١٠٤ ٥٤  النقدية (الصايف)

 االستثمارات
٤٣٣٣٩ ٠٥٩٦٣١٢٤ ١٩٧  االستثمارات املتداولة

٧١٩٢٩ ٨٧٣١٩٩٣ ٥٧  ةاالستثمارات غري املتداول
جمموع االسـتثمارات املتداولـة    

١٥٢٦٨ ٩٣٢٨٢٢١٨ ٢٥٤  وغري املتداولة  
ــتثمارات     ــة االسـ ــوع نقديـ جممـ

٢٥٩١٠٠ ٦٦٠١٠٠٣٢٢ ٣٠٩  ومكافئات النقدية
    

  خماطر السوق    
تتمثل خماطر السوق يف احتمـال أن تتعـرض هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة خلسـائر ماليـة           
ــ ــك        حمتمل ــا يف ذل ــة يف الســوق، مب ــة يف أســعار األدوات املالي ة نامجــة عــن حركــات غــري مواتي

  احلركات يف أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار األوراق املالية.  
  

  خماطر أسعار الفائدة
  تنجم خماطر أسعار الفائدة عن آثار تقلبات أسعار الفائدة السوقية على ما يلي:    
  صول واخلصوم املالية؛  القيمة العادلة لأل  (أ)  
  التدفقات املالية املستقبلية.    (ب)  
وتصــنف حافظــة اســتثمارات اهليئــة علــى أهنــا اســتثمارات حمــتفظ هبــا حــىت تــاريخ             

االستحقاق وال ترتبط بأسعار السوق. وال تتأثر القيم الدفترية احملتفظ هبـا بـالتغريات يف أسـعار    
عار الفائـدة أي أثـر علـى صـايف األصـول والفـوائض       الفائدة، ومن مث لن يكون للتغيريات يف أس

  أو حاالت العجز املبلغ عنها يف البيانات املالية.  
وتســتثمر اهليئــة يف الــَدين املقــّدر بالســعر العــائم واملقــوَّم بــدوالرات الواليــات املتحــدة    

الـــذي يعرضـــها لتقلبـــات يف التـــدفقات النقديـــة املقبلـــة. وهـــذا يعـــرض املنظمـــة الخنفـــاض يف  
لتــدفقات النقديــة املســتقبلية لإليــرادات املتأتيــة مــن الفوائــد يف بيئــة يتراجــع فيهــا ســعر الفائــدة  ا
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 ٣١ولزيادة يف التدفقات النقدية املقبلة إليرادات الفوائد يف بيئة يزداد فيهـا سـعر الفائـدة. ويف    
 ، مل يكـن لـدى اهليئـة أي أوراق ماليـة ذات دخـل ثابـت وسـعر       ٢٠١٣كانون األول/ديسـمرب  

  فائدة عائم مل تبلغ تاريخ استحقاقها.  
  

  خماطر أسعار الصرف    
هيئة األمم املتحدة للمرأة معرضة ملخاطر أسعار صرف العمالت الناشئة عن األصـول    

  املالية املقومة بالعمالت األجنبية وااللتزامات املالية اليت يتعني تسويتها بالعملة األجنبية.  
ــة مســامهات اجلهــات     ــدوالرات الواليــات املتحــدة،    وتتلقــى اهليئ املاحنــة يف األســاس ب

وكذلك بعدد من العمـالت الرئيسـية، مبـا فيهـا اجلنيـه االسـترليين واليـورو والكرونـة السـويدية          
والكرونة النروجيية. وتقيم اهليئة بشكل متواصل حاجتها إىل االحتفاظ بأصـول نقديـة وأصـول    

لعملـة األجنبيـة أثنـاء اجتماعـات ربـع سـنوية تعقـد        أخرى بالعمالت األجنبية مقابل التزاماهتا با
  مع خزانة الربنامج اإلمنائي.  

ــانون األول/ديســـمرب   ٣١ويف   ، كانـــت مجيـــع اســـتثمارات اهليئـــة مقومـــة     ٢٠١٣كـ
ــيت احــتفظ هبــا يف عــدة        ــة ال ــإن األرصــدة النقدي ــك، ف ــات املتحــدة. ومــع ذل ــدوالرات الوالي ب

  يف املائة من جمموع األرصدة النقدية.   ٥٧ا نسبته عمالت غري دوالر الواليات املتحدة متثل م
وتستخدم خزانة الربنامج اإلمنائي املشتقات املالية مثل عقود الصرف األجنيب اآلجلـة،    

واخليــارات، واخليــارات اجملدولــة، يف إدارة املخــاطر الــيت تتعــرض هلــا اهليئــة مــن جــراء تقلبــات    
الســوق، مــع االعتــراف باملكاســب  ح يفالعمــالت األجنبيــة. وُتخصــص هــذه املشــتقات للطــر 

، ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٣١اخلسائر يف الفائض والعجـز يف بيـان األداء املـايل. ويف     أو
  مل يكن لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة أية أرصدة مشتقات غري مسواة.  

  
  خماطر األسعار األخرى    

ناشــئة عــن احلركــة يف أســعار  هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة معرضــة ملخــاطر األســعار ال    
ــتغريات يف ســع      ــيت ميكــن أن تتقلــب بســبب عوامــل أخــرى غــري ال ــة ال ــدة األدوات املالي ر الفائ

تقلبات أسعار العمالت. وخيفف الطابع املتحفظ للمبادئ التوجيهيـة السـتثمارات الربنـامج     أو
  اإلمنائي من احتمال التعرض ملخاطر األسعار األخرى.  
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   ٢٤املالحظة     
  التسويات املصرفية    

ُيعدُّ بيـان املقارنـة بـني امليزانيـة واملبـالغ الفعليـة (البيـان اخلـامس) بـنفس شـكل امليزانيـة              
، مــع إضــافة االشــتراكات املقــررة  ٢٠١٣-٢٠١٢املؤسســية األصــلية املعتمــدة لفتــرة الســنتني  

احملاسـبية الدوليـة للقطـاع    (أنشطة امليزانية العاديـة). ومبـا أن البيانـات املاليـة ُتعـد وفقـا للمعـايري        
العام وأن امليزانية ُتعد على أساس نقدي ُمعدل، فإن النتـائج املاليـة املبلـغ عنـها (الفعليـة) ُتعـدل       
إلتاحة مقارنتـها بامليزانيـة علـى حنـو مـا ُعرضـت يف بيـان املقارنـة بـني امليزانيـة واملبـالغ الفعليـة.             

ة املعـّدة وفقـا للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع       وتتصل االختالفات الرئيسية بـني النتـائج املاليـ   
العام والنتائج املعّدة على أسـاس امليزانيـة بـاختالف معاملـة تكـاليف األصـول ومعاملـة السـلف         

  النقدية املدفوعة للشركاء واملوظفني.  
ويف تفسري الفروق مقارنة بامليزانية، جتدر مالحظـة أن امليزانيـات املعتمـدة ُتعـّد وتقـّدم        

كل سنتني، وأن املبالغ الواردة فيهـا تقسـم إىل مبـالغ سـنوية يف البيانـات. ومـن مث فـإن األرقـام         
  السنوية للميزانية األصلية هي عرضة للتغيري تبعاً لنفقات السنة السابقة.  

  
  امليزانية العادية -  ٢٠١٣االشتراكات املقررة لعام   (أ)  

رنـة بامليزانيـات النهائيـة تعـزى إىل اسـتعراض      مثة زيادة طفيفة يف امليزانيات األصلية مقا  
األداء وإعادة بيان األرصدة حبلول هناية العام مـن جانـب األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة وشـعبة        
ختطــيط الــربامج وامليزانيــة التابعــة إلدارة الشــؤون اإلداريــة. ويســمح ذلــك بتقيــيم االحتياجــات 

ــررة، ا   ــة مــن االشــتراكات املق ــة املتوقع ــات   الفعلي ــدة للمرتب ــة املتكب ســتنادا إىل التكــاليف الفعلي
مـن   ٢٠١٣باملقارنة مـع التكـاليف املبدئيـة. وأدى ذلـك إىل زيـادة االعتمـادات املقترحـة لعـام         

مليــون دوالر يف  ٠,١٤٨امليزانيــة الربناجميــة لألمــم املتحــدة. وكــان هنــاك فــرق طفيــف قــدره   
  انية النهائية.  جمموع النفقات املتكبدة باملقارنة مع هذه امليز

  
   ٢٠١٣التربعات لعام   (ب)  

  الربنامج  ‘١’
استندت امليزانيات األصلية إىل التوقعات األصـلية املسـتخدمة يف ميزانيـة فتـرة السـنتني        
مليــون  ٧٠٠، والـيت ُبنيـت بـدورها علـى املـوارد املتوقعـة مـن التربعـات مببلـغ          ٢٠١٣-٢٠١٢

  دوالر هلذه الفترة.  
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ــد اســُتكملت امليزا    ــبة   وق ــديرها بصــورة مناس ــد تق ــات وأعي ــة     ني ــرة ميزاني ــر فت ــى م عل
  السنتني، تبعاً إلسقاطات اإليرادات والنفقات.  

  
  مليون دوالر، وهو مقسم على النحو التايل:   ٤٢,٣ويبلغ جمموع الفروق   
ماليـني دوالر عمـا ُرصـد     ٩,٧تقل النفقات الربناجمية من املوارد العادية مببلغ   (أ)  

وكما ذكر أعاله، جيري حتديث امليزانيات على مدار السنة مـع مراعـاة التقـديرات     يف امليزانية.
احلالية للنفقات يف حدود اإلنفاق املأذون به، اسـتنادا إىل اإليـرادات املتوقـع اسـتالمها واملـوارد      
املتاحة. وجتري مواءمة امليزانيات قدر اإلمكان ضمن حدود اإلنفـاق هـذه ومـع خطـط العمـل      

كـون املعـدالت الفعليـة    ‘ ١’تعزى الفروق بني النفقات املقررة والفعلية إىل ما يلي: السنوية. و
يف املائــة، وهــو أفضــل مــن اهلــدف احملــدد يف اخلطــة   ٨٠إلجنــاز الــربامج بلغــت متوســطاً قــدره  

عمــا كــان مقــرراً يف   ٢٠١٣كــون اإليــرادات الفعليــة ظلــت أدىن يف عــام   ‘ ٢’االســتراتيجية؛ 
    ؛امليزانية ذاهتااألصل، وهلذا خفضت 

مليـون دوالر   ٣٢,٦وتقل النفقات الربناجمية من املوارد األخـرى مببلـغ قـدره      (ب)  
عما ُرصد يف امليزانية. ويتعلق هذا النقصان مبشاريع حمددة ألن امليزانيات ُرصدت علـى أسـاس   

بامليزانيـة إىل  األرقام املستهدفة لإليـرادات املتوقعـة خـالل فتـرة امليزانيـة. ويعـزى الفـرق مقارنـة         
يف املائـة، إىل جانـب عـدد مـن الـربامج الـيت        ٧٠معدل التنفيذ الذي يعد أفضل قليال من نسـبة  

سـوى نفقاهتـا للسـنة احلاليـة، وال سـيما      ُتـبني   الالسـنوات، ولكنـها   ختصص هلا ميزانيات متعددة 
انيـة اإلمجاليـة، ومـن مث    الصناديق االستئمانية العاملية. وُيؤدي ذلك إىل تقلـيص اإلنفـاق مقابـل امليز   

  .  زيادة الفرق
امليزانيــة املؤسســية (فعاليــة التنميــة وتنســيق األنشــطة اإلمنائيــة واألنشــطة اإلداريــة     ‘٢’

  لألمم املتحدة) 
 ٩,٤مبلــغ  ٢٠١٣بلــغ الفــرق اإلمجــايل باملقارنــة إىل امليزانيــة املؤسســية النهائيــة لعــام     

فــاض تكــاليف املــوظفني املتكبــدة عمــا أُدرج يف ماليــني دوالر. وُيعــزى معظــم الفــروق إىل اخن
امليزانيــة املؤسســية األصــلية، وذلــك بســبب االســتقدام املــرن للمــوظفني، متشــيا مــع تنفيــذ بنيــة   

  .  ٢٠١٢اهليكل اإلقليمي اليت أقرت يف تشرين الثاين/نوفمرب 
تنفيـذ بنيـة   وتبني ميزانية فتـرة السـنتني اإلمجاليـة زيـادة مـن امليزانيـة األصـلية تعـزى إىل           

  .  ٢٠١٢/٦اهليكل اإلقليمي وامليزانية املعتمدة احملدثة مبوجب قرار اجمللس التنفيذي 
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  تسويات األساس    
ُتعد امليزانية علـى أسـاس نقـدي ُمعـدل وُتعـد البيانـات املاليـة علـى أسـاس االسـتحقاق             

ية نتائج امليزانية مـع  الكامل وفقا لشروط املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. ومن أجل تسو
بيان التدفقات النقدية، ُتخصم العناصر غري النقدية بوصفها فروقاً ناشئة عن اخـتالف األسـاس   
احملاسيب. وتتمثل التسويات الرئيسية اليت تؤثر يف التسـوية بـني امليزانيـة وبيـان األداء املـايل فيمـا       

  يلي:  
مدى عمرهـا اإلنتـاجي يف إطـار احملاسـبة     النفقات الرأمسالية اليت ُترمسل وُتستهلك على   •  

  ؛كمصروفات خالل السنة اجلارية)على أساس االستحقاق (تقيد عموما يف امليزانية 
يف إطار احملاسبة على أسـاس االسـتحقاق، ُيبلـغ عـن االلتزامـات املتعلقـة باسـتحقاقات          •  

لتزامــات يف املــوظفني يف بيــان املركــز املــايل، وتــؤثر احلركــات الــيت حتــدث يف إطــار اال
  بيان األداء املايل؛  

ُتدرج االلتزامات غري املصفاة يف تقارير امليزانية ولكنها ال ُتقيد يف إطـار احملاسـبة علـى      •  
  أساس االستحقاق.  

  
  الفروق الناشئة عن اختالف التوقيت      

مبا أن امليزانية اإلمجاليـة لفتـرة السـنتني قـد وضـعت علـى أسـاس سـنوي لتبيـان النتـائج             
كـــانون  ٣١، فـــإن امليزانيـــة والبيانـــات املاليـــة ميـــثالن الســـنة املنتهيـــة يف ٢٠١٣ملتوقعـــة لعـــام ا

  . لذا، فال توجد اختالفات توقيت يف هذه التسوية.  ٢٠١٣األول/ديسمرب 
  

  الفروق الناشئة عن اختالف العرض      
 تتمثــل اختالفــات العــرض يف اختالفــات الشــكل وُنظــم التصــنيف املســتخدمة يف بيــان   

التدفقات النقدية ويف بيـان مقارنـة امليزانيـة واملبـالغ الفعليـة. وبنـاء علـى ذلـك، فـإن اختالفـات           
  العرض الواردة يف التسوية تتصل باإليرادات.  

  
  التسوية: نتيجة امليزانية مع صايف التدفقات النقدية     

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  اجملموع  االستثمار  التشغيل  

ــانامل ــة علــى النحــو املعــروض يف بي ــل للمقارن بلــغ الفعلــي القاب
(٥٤٢ ٢٦٠) –(٥٤٢ ٢٦٠)  املقارن بني امليزانية واملبالغ الفعلية
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  اجملموع  االستثمار  التشغيل  

(٣٤٢ ٧٧)(٦٣٠ ٤١)(٧١٢ ٣٥) الفرق الناشئ عن اختالف األساس احملاسيب

٥٠٥ ٢٨٨–٥٠٥ ٢٨٨ الفروق الناشئة عن اختالف العرض
(٣٧٩ ٤٩)(٦٣٠ ٤١)(٧٤٩ ٧) بيان التدفقات النقديةاملبلغ الفعلي الوارد يف  
    

   ٢٥املالحظة     
  معامالت األطراف ذات العالقة     

  
  جمالس اإلدارة    

يــدير هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة جملــس تنفيــذي اســتنادا إىل قــرار اجلمعيــة العامــة            
لـس االقتصـادي   (ب) منه على أن تكون اجلمعية العامة واجمل ٥٧الذي تنص الفقرة  ٦٤/٢٨٩

واالجتماعي واجمللس التنفيـذي للهيئـة هـي اهليكـل احلكـومي الـدويل املتعـدد املسـتويات الـذي          
يشرف على األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا اهليئة ويوفر هلا التوجيـه يف هـذا اجملـال. ويتـألف     

امهة عضــوا (ُينتخبــون مــن مخــس جمموعــات إقليميــة وجمموعــة مســ    ٤١اجمللــس التنفيــذي مــن  
  واحدة)، وهم ال يتلقون أي أجر من اهليئة.  

ويعمل اجمللس أيضا مع اجملالس التنفيذية للكيانات التنفيذيـة األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة يف      
مسعى ملواءمة النهج املتبعة يف االضطالع باألنشطة التنفيذية. ويتـيح هـذا التعـاون أيضـا فرصـة      

ل يف جمايل املساواة بـني اجلنسـني وتعمـيم مراعـاة املنظـور      لتبادل التجارب وتنسيق برنامج العم
ــه بنظامــه       اجلنســاين علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة. ويسترشــد اجمللــس التنفيــذي يف عمل

  الداخلي.  
  

  املوظفون اإلداريون الرئيسيون    
دين وكبـار  يتمثل املوظفون اإلداريون الرئيسيون يف املديرة التنفيذية واألمينني العامني املساع  

  املديرين الستة الذين يتمتعون بسلطة ختطيط أنشطة اهليئة وإدارهتا ورصدها وتنفيذ واليتها.
    

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)  

  عدد األفراد
األجــر وتســوية مقــر

  االستحقاقات  العمل

خطـــــط املعاشـــــات
ــأمني ــة والتـ التقاعديـ

  الصحي
جمموع األجور لعـام  

٢٠١٢  
ــتحقة   ــلف املســ الســ

  لسدادا
ــتحقة  القـــروض املسـ

  السداد

٥٦ ٥٧٣ ٢ ٧٢٠ ٤٣ ٨١٠ ٩١ – 
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ويشمل األجر الكلي املدفوع ملوظفي اإلدارة الرئيسيني صايف املرتبـات، وتسـوية مقـر      
ــات، ومســامهات رب العمــل يف خطــط       ــنح واإلعان ــدالت وامل ــل الب العمــل، واســتحقاقات مث

ثـل الُسـلف املبـالغ املدفوعـة مقابـل االسـتحقاقات مبـا        املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي. ومت
، ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٣١يتمشى مع النظامني اإلداري واألساسـي للمـوظفني. ويف   

بلغت قيمة استحقاقات التـأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة واسـتحقاقات اإلعـادة إىل الـوطن         
االلتزامـات املتعلقـة باسـتحقاقات املـوظفني      اخلاصة باملوظفني اإلداريني الرئيسيني واملتضـمنة يف 

  .  كتواريمليون دوالر على حنو ما حدده التقييم اال ٢,٨مبلغا قدره 
  

   ٢٦املالحظة     
  االلتزامات واالحتماالت    

  االلتزامات املفتوحة  (أ)  
، وصلت التزامات اهليئة القتنـاء سـلع وخـدمات    ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١يف   

  ماليني دوالر.   ٥,٤٠٦دا عليها ولكنها مل ُتستلم إىل شىت كان متعاقَ
  

  التزامات اإلجيار  (ب)  
لهيئــة التزامــات مســتقبلية للحــد األدىن ل، كــان ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٣١يف   

  ملدفوعات اإلجيار على النحو املبني يف اجلدول أدناه.  
  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)  

  
  

 األول/ كـــــــــانون ٣١
  ٢٠١٣ ديسمرب

 األول/ كـــــــــانون ٣١
  ٢٠١٢ديسمرب 

 التزامات عقود إجيارات املمتلكات
٥٢٨ ١٥٢٤ ٦ شهراً ١٢خالل   
٢٧٢ ٨١٩١٦ ١٩ من سنة إىل مخس سنوات  
٦٠٧ ٨٦٢١٧ ١٠ أكثر من مخس سنوات  
٤٠٧ ٨٣٣٣٨ ٣٦ جمموع التزامات عقود إجيار املمتلكات  
    

االعتيادية اليت تربمها اهليئة بني سنة واحدة وعشـر سـنوات،    تتراوح فترة عقود اإلجيار  
يومـا. ويسـمح    ٩٠أو  ٦٠أو  ٣٠ولكن بعض العقـود يسـمح بإهنـاء مبكـر للعقـد يف غضـون       

عقد إجيـار مقـر اهليئـة يف مـبىن ديلـي نيـوز بإهنـاء التعاقـد بعـد مـرور سـبع سـنوات علـى بدايتـه               
ماليــني  ٣,١٥٣ت املتحــدة، مــع دفــع مبلــغ شــريطة أال يكــون للهيئــة مكتــب آخــر يف الواليــا 
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دوالر إللغاء العقـد. وغالبـا مـا تتضـمن عقـود اإلجيـار أحكامـا تسـمح بتجديـدها عـدة مـرات            
بأســعار تقــل بكــثري عــن أســعار الســوق. وُيقيــد ضــمن اإليــرادات مــن التربعــات العينيــة الفــرق 

  هلا.  اإلمجايل بني عقود اإلجيار بأسعار العقد وأسعار السوق املقابلة 
  

  االلتزامات القانونية أو الطارئة  (ج)  
، كـان للهيئـة قضـيتان معروضـتان علـى حمكمـة       ٢٠١٣كانون األول/ديسـمرب   ٣١يف   

األمم املتحدة للمنازعات مل ُيبت فيهما بعُد. ونظرا لعدم التـيقن مـن نتـائج هـذه املطالبـات، مل      
ــذه الب     ــدل عــن اخلســارة يف ه ــة أو ب ــة، نظــرا ألن   يســجل أي اضــمحالل يف القيم ــات املالي يان

اخلسارة ومبلغها وتوقيتها هي أمور ليست مؤكدة. ولن يكون لتسوية اإلجراءات اجلاريـة أثـر   
  جوهري على الوضع املايل أو التدفقات النقدية.  

  
   ٢٧املالحظة 

  األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ
نيسـان/   ٣٠ويف  .٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٣١تاريخ اإلبالغ احملدد للهيئة هـو    

، وهـو التـاريخ الـذي أذنـت فيـه املـديرة التنفيذيـة للهيئـة بإصـدار البيانـات املاليـة            ٢٠١٤أبريل 
إلحالتها، مل تكن قد وقعـت أي أحـداث جوهريـة، مواتيـة أو غـري مواتيـة، بـني تـاريخ إصـدار          

  امليزانية العمومية وتاريخ ذلك اإلذن من شأهنا التأثري يف هذه البيانات.
 

 180814    110814    14-57890 (A) 

*1457890*


