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 كتاب اإل الة

 
موجهاة مان املادير التنفيا ي هليئاة األمام        ٢٠١5نيسان/أبريل  ٣٠رسالة مؤرخة   

 املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة حىل رئيس جملس مراجعي احلسابات
هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكاني املارأة،    ١٢٠٢عمال بالقاعدة املالية  
  وقاد أعاد   ٢٠١٤كاانون األول/ديسامرب    ٣١طيه البيانات املالياة للسانة املنتهياة يف     يرد مرفقا

 ه   البيانات ووقعها مدير التنظيم واإلدارة بالنيابة 
 نغوكا -مالمبو ( السيدة فومزيل توقيع)

 املدير التنفي ي
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موجهاة حىل رئايس اجلمعياة العاماة مان       ٢٠١5 زيران/يونيه  ٣٠رسالة مؤرخة   

 س جملس مراجعي احلساباترئي
يشاارف  أن أ ياال حلاايكم تقرياار جملااس مراجعااي احلسااابات عاان البيانااات املاليااة هليئااة     

 كااانون األول/ ٣١املتحاادة للمساااواة بااني اجلنسااني ومتكااني املاارأة للساانة املنتهيااة يف        األماام
  ٢٠١٤ ديسمرب

  األسد( موسى مجعة توقيع)
 مجهورية تزنانيا املتحدة،  املراقب املايل واملراجع العام يف

 رئيس جملس مراجعي احلسابات 
)كبري مراجعي احلسابات(
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 الفصل األول

 احلسابات رأي مراجعي تقرير جملس مراجعي احلسابات عن البيانات املالية:  
  

 التقرير بشأن البيانات املالية  

البيانات املالية هليئة األمم املتحادة للمسااواة باني اجلنساني ومتكاني املارأة )هيئاة        راجعنا  
 كااانون األول/ ٣١األماام املتحاادة للماارأة( الااي تشاامل بيااان املركااز املااايل )البيااان األول( يف     

، وبيان األداء املايل )البياان الثااين(، وبياان الاتغريات يف صاايف األصاول/ قوق       ٢٠١٤ديسمرب 
)البيااان الثالااث(، وبيااان التاادفقات النقديااة )البيااان الرابااع(، وبيااان املقارنااة بااني امليزانيااة امللكيااة 

واملباااالغ الفعلياااة )البياااان اخلاااامس(، للسااانة املنتهياااة يف ظلااال التااااري ، واملال ظاااات علاااى       
 املالية  البيانات

 
 مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية  

املتحاادة للماارأة هااو املسااؤول عاان حعااداد البيانااات املاليااة   املاادير التنفياا ي هليئااة األماام  
وعرضها عرضا نزيها وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وعن الضوابط الداخلياة الاي   
ترى اإلدارة أهنا الزمة لتيسري حعداد بياناات مالياة خالياة مان األخطااء اجلوهرياة ساواء كانا          

 نتيجة الغش أو اخلطأ 
 

 ة مراجعي احلساباتمسؤولي  

تتمثااال مساااؤوليتنا يف حباااداء رأي بشاااأن هااا   البياناااات املالياااة اساااتنادا حىل مراجعتناااا   
للحسابات  وقد أجرينا مراجعة احلسابات وفقاا للمعاايري الدولياة ملراجعاة احلساابات  تتطلاب       

لتأكااد هاا   املعااايري أن نتقيااد باملتطلبااات األخالقيااة وأن  طااط ملراجعااة احلسااابات وننفاا ها ل  
 بالقدر املعقول من خلّو البيانات املالية من أي أخطاء جوهرية 

وتنطوي مراجعة احلسابات على تنفي  حجاراءات الساتقاء أدلاة مساتمدة مان املراجعاة        
فيمااا يتعلااق باملبااالغ واإلقاارارات الااواردة يف البيانااات املاليااة  ويااتم اختيااار اإلجااراءات  ساابما   

ظلال تقيايم ا تمااالت ورود أخطااء جوهرياة يف البياناات        يرتئيه مراجاع احلساابات، ويشامل   
املالية سواء كان  ناشئة عن الغش أو اخلطأ  ولدى حجاراء تلال التقييماات، ينظار املراجاع يف      
الرقاباة الداخليااة ظات الصالة الااي يعتمادها الكيااان يف حعاداد البيانااات املالياة وعرضااها بزناهااة،      

ساابات تناساب الظاروق، ال بغارض حباداء رأي      وظلل مان أجال وضاع حجاراءات ملراجعاة احل     
بشأن مدى فعالية الرقابة الداخلية الي ميارسها الكيان  وتشمل مراجعة احلسابات أيضاا تقيايم   
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ماادى مالءمااة السياسااات احملاساابية املتبعااة وماادى معقوليااة التقااديرات احملاساابية الااي وضااعتها    
 عام  اإلدارة فضال عن تقييم عرض البيانات املالية بوجه

ونعتقد أن األدلة الي استقيناها مان مراجعاة احلساابات هاي أدلاة كافياة ومناسابة ألن         
 تشكل أساسا نقيم عليه رأينا كمراجعني للحسابات 

 
 الرأي  

نرى أن البياناات املالياة تعارض بصاورة نزيهاة، مان مجياع اجلواناب اجلوهرياة، املركاز            
، وأداءهاااا املاااايل  ٢٠١٤انون األول/ديسااامرب كااا ٣١املاااايل هليئاااة األمااام املتحااادة للمااارأة يف   

 والتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ظلل التاري  وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
 

 تقرير بشأن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  

عناا عليهاا،   نرى ك لل أن املعامالت الي أجرهتا هيئة األمم املتحدة للمارأة، والاي اطل   
أو الي فحصناها يف حطار مراجعتنا للحسابات، تتفق من مجياع اجلواناب اهلاماة، والنظاام املاايل      

 والقواعد املالية هليئة األمم املتحدة للمرأة والسند التشريعي 

ووفقا للمادة السابعة من النظاام املاايل والقواعاد املالياة لامام املتحادة، أصادرنا أيضاا          
 ن مراجعتنا حلسابات هيئة األمم املتحدة للمرأة تقريرا مطوال ع

 األسد( موسى مجعه توقيع)
 املراقب املايل واملراجع العام للحسابات يف مجهورية تزنانيا املتحدة
 رئيس جملس مراجعي احلسابات 
 )كبري مراجعي احلسابات(

 
 مورس( السري أمياس س  توقيع)

 املراقب املايل واملراجع العام للحسابات يف
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 
 شارما( شاشي كان  توقيع)

 املراقب املايل واملراجع العام للحسابات يف اهلند
 

 ٢٠١5 ه زيران/يوني ٣٠
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 الفصل الثاين

 التقرير املطول جمللس مراجعي احلسابات  
 

 موجز 
األمام املتحادة للمسااواة باني     ، هيئاة  6٤/٢89 أنشأت اجلمعية العامة مبوجب قرارهاا  

اجلنسااني ومتكااني املاارأة )هيئااة األماام املتحاادة للماارأة(  ومااا فتئاا  هيئااة األماام املتحاادة للماارأة  
هتدق من  حنشاائها حىل تعزياز األساس الاي أرساتها الكياناات الساابقة هلاا: مكتاب املستشاارة           

وض باااملرأة باألمانااة العامااة، اخلاصااة املعنيااة بالقضااايا اجلنسااانية والنااهوض باااملرأة، وشااعبة النااه
وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، واملعهد الدويل للبحث والتادريب مان أجال الناهوض     
باملرأة  وكان اهلدق من ظلل هو حنشاء منظمة جتّسد  ّقا طموح اجلمعياة العاماة، وتطلعاات    

رجال يف مجياع أاااء العاا     اجملتمع املدين، وتليب مطالب وتوقعات النساء والفتيات والفتيان وال
على الصعيد القطري  وال ظ جملس مراجعي احلسابات أن هيئة األمم املتحدة للمرأة أنفقا   

مليااون دوالر يف الساانة   ٣٣٢.9مليااون دوالر ماان جممااوع اإلياارادات البالغااة    ٢7٠.5مبلااغ 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١املنتهية يف 
ملالياة واساتعرض عملياات األمام املتحادة للمارأة للسانة        وقام اجمللس مبراجعة البيانات ا 

( وطبقاا  ١-)د  7٤، وفقا لقارار اجلمعياة العاماة    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١املنتهية يف 
للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات  واضطلع باملراجعاة مان خاالل قياماه بزياارات ميدانياة حىل       

فريقااي يف نااريول، واملكتااب املتعاادد األقطااار يف املكتااب اإلقليمااي لشاارق أفريقيااا واجلنااوب األ
دهلي واملكاتب القطرية الي توجد مقارها يف كل من نياو دهلاي، وبرازيلياا، وبوجومباورا،      نيو

 وكامتاندو، وليلونغوي، باإلضافة حىل املقر يف نيويورك 
 

 نطاق التقرير  
علاى اجلمعياة العاماة  وقاد     يتناول التقرير املسائل الي يرى اجمللس أناه ينبغاي عرضاها     

 ناقش التقرير مع حدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة الي عرض آراءها على الوجه املناسب 
وقد أجري  املراجعة يف املقام األول لتمكني اجمللس مان تكاوين رأي عماا حظا كانا       

 ن األول/كااانو  ٣١البيانااات املاليااة تعاارض بزناهااة الوضااع املااايل لاماام املتحاادة للماارأة يف         
، وأداءهااا املااايل والتاادفقات النقديااة للساانة املنتهيااة يف ظلاال التاااري ، وفقااا       ٢٠١٤ ديساامرب

للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  ومشل  مراجعة احلسابات استعراضا عاما للنظم املالياة  
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بالقاادر والضاوابط الداخليااة وفحصااا اختباريااا لسااجالت احملاسابة وغريهااا ماان األدلااة الداعمااة   
 ال ي اعترب  اجمللس ضروريا لتكوين رأي بشأن البيانات املالية 

مان   5-7واستعرض اجمللس أيضا عمليات هيئاة األمام املتحادة للمارأة مبوجاب البناد        
النظاام املاايل لامام املتحادة، الا ي جملااول اجمللاس اإلدالء مبال ظاتاه بشاأن كفااءة اإلجااراءات          

ابط املالياة الداخلياة، وحدارة العملياات وتنظيمهاا بصافة عاماة        املالية والنظاام احملاسايب، والضاو   
ونظاار اجمللااس يف  الااة امليزانيااة والتموياال واإلدارة القائمااة علااى النتااائج، وحدارة احلسااابات        
واإلدارة املالياااة وحدارة الاااربامج واملشااااريع والصاااناديق االساااتئمانية وتكنولوجياااا املعلوماااات   

 مقتضبة عن  الة تنفي  توصيات السنة املاضية  ويتضمن التقرير أيضا تعليقات
 

 رأي مراجعي احلسابات  
أصدر جملاس مراجعاي احلساابات رأياا غاري ماتحفظ بشاأن البياناات املالياة للصاندوق            

  ويارد رأي اجمللاس يف الفصال األول مان     ٢٠١٤كاانون األول/ديسامرب    ٣١للسنة املنتهية يف 
 ه ا التقرير 

 
 االستنتاجات العامة  

،   حياادد اجمللااس أوجااه القصااور الااي تااؤثر يف الاارأي بشااأن البيانااات  ٢٠١٤يف عااام  
املالية للكيان  وال ظ اجمللس أن هيئة األمم املتحادة للمارأة زارز تقادما جيادا بشاأن اإلباال         

  ومااع ظلاال، ٢٠١٢املااايل مناا  أن اعتماادت املعااايري احملاساابية الدوليااة للقطاااع العااام يف عااام   
باجملموعاة املتفاق    ةن هيئة األمم املتحدة للمرأة ال تزال ممولة متويال ناقصا مقارنا ال ظ اجمللس أ

عليهااا ماان األهااداق املتعلقااة باااملوارد ورأس املااال األويل الاا ي اقتر ااه األمااني العااام وقاادر      
مليون دوالر سنويا  واعُترب مساتوى جمماوع املاوارد ها ا احلاد األدر الضاروري للغاياة         5٠٠

 هيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل تنفي  واليتها  ال ي زتاجه
وتشاامل اجملاااالت األخاارى الااي زتاااإل حىل زسااني اإلدارة ورصااد الشااركاء املنفاا ين،  

 وحدارة الربامج واملشاريع والصناديق االستئمانية 
 

 االستنتاجات الرئيسية  
أجاال تعزيااز فعاليااة  اادد اجمللااس عااددا ماان املسااائل الااي زتاااإل حىل نظاار اإلدارة ماان    

عمليات هيئة األمم املتحدة للمرأة  ويسلط اجمللس الضاوء علاى وجاه اخلصاوى علاى النتاائج       
 الرئيسية التالية:
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 عدم حتقيق اهلدف احملدد يف جمال التمويل  
تعكف هيئاة األمام املتحادة للمارأة علاى زدياد ميزانياة حيراداهتاا دون هادق التمويال            

(  وال اظ  A/64/588)انظار   ٢٠١١ ون دوالر من  حنشاائها يف عاام  ملي 5٠٠املوصى به البالغ 
اجمللااس أن هيئااة األماام املتحاادة للماارأة   تااتمكن ماان الوفاااء باهلاادق التمااويلي لكاال تلاال         

املائاة    يف ٤ال ي جتاوز ما تلقته فيه من متويل امليزانياة بنسابة    ٢٠١٤باستثناء عام  )أ(السنوات
الصاعوبة يف بلاو  ها ا اهلادق حىل عادم زقياق  جام مان          وعزت هيئة األمام املتحادة للمارأة   

املوارد يتناسب مع االعتاراق وااللتازام السياساي اللا ين أبادهتما الادول األعضااء الاي تعتماد          
عليها هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ وعلى سبيل املثال توسايع نطااق االعتاراق بأ ياة االساتثمار      

رتبطاة بتيصاين بناد يف امليزانياات الوطنياة هليئاة ألمام        يف املساواة بني اجلنسني والتحديات امل
 الرمسية  املتحدة للمرأة يف خمتلف عمليات حعداد امليزانيات ظات الصلة باملساعدة اإلمنائية

 
 سلف املشاريع غري املسددة منذ فترة طويلة  

مليااون دوالر  ١8.٣9تبلااغ قيمتااها   )ب(وال ااظ اجمللااس وجااود ساالف غااري مسااددة     
  وترى هيئة األمم املتحدة للمرأة أن ه ا الانقن يعازى   ٢٠١٤ون األول/ديسمرب كان ٣١ يف

حىل تأخر الشركاء املنف ين يف تقدمي استمارات اإلظن بالتمويل وشاهادة النفقاات للتحقاق مان     
صحة النفقات  سب ما يقتضيه دليل الربنامج والتشغيل  ويرى اجمللس أن العجاز املاايل يعا     

 دمة حىل الشركاء املنف ين رصدا وافيا عدم رصد السلف املق
 

 تزايد االعتماد املخصص الضمحالل قيمة السلف املقدمة إىل الشركاء املنفذين  
ال ظ اجمللس  دوث منو كبري يف املبلغ امليصن الضامحالل قيماة السالف املقدماة      

يف املائااااة ماااان رصاااايد الساااالف( يف  ١.١٠مليااااون دوالر ) ٠.5٠للشااااركاء املنفاااا ين ماااان 
يف املائاااة مااان جمماااوع رصااايد السااالف( يف     8.6١مالياااني دوالر ) ٣.88حىل  ٢٠١٢ عاااام
ماليااني  5.99، بلغاا  قيمااة االعتماااد  ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب  ٣١  ويف ٢٠١٣ عااام

  وال اظ اجمللاس أن   )إل(يف املائة من جمموع رصيد السلف يف ظلل التاري  ١٤.٤6دوالر، أو 
ايد االعتماد امليصن لتغطية اضمحالل السلف املقدمة حىل الشركاء املنف ين يعزى أساساا  تز

حىل السلف املساتحقة منا  زمان طويال النامجاة عان عوامال مثال عادم تلقاي اساتمارات اإلظن            
بالتمويل وشهادة النفقات مان الشاركاء املنفا ين وحىل عادم رصاد املكاتاب امليدانياة للشاركاء         

 و واق املنف ين على ا
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 التوصيات  
قاادم اجمللااس عاادة توصاايات بناااء علااى مراجعااة احلسااابات الااواردة يف ماا  التقرياار        

 وتدعو التوصيات الرئيسية هيئة األمم املتحدة للمرأة حىل القيام مبا يلي:
زديااد مصااادر املااوارد غااري األساسااية والطرائااق اجلدياادة، وتعزيااز احلاليااة   )أ( 

املسااا ات ماان اجلهااات املااااة غااري التقليديااة، وفاارادى املااااني     منااها؛ وتوساايع وتعميااق  
 واللجان الوطنية هليئة األمم املتحدة للمرأة 

زسااني مساااءلتها عاان الساالف املقدمااة للشااركاء املنفاا ين علااى مسااتوى      )ب( 
املشاريع، ورصدها لتلل السلف، عان طرياق التحقاق مان اساتيدام األماوال علاى النحاو         

نتااائج والنااواتج املتوقعااة؛ والتعاارق علااى املشاااكل وتنفياا  اإلجااراءات    السااليم وزقيااق ال
التصحيحية الالزمة مع شركائها ال ين يف تكون يف ظمتهم أرصدة غاري مساددة منا  زمان     

 طويل، يف هناية الفترة، مبا يف ظلل استرداد تلل األرصدة  سب االقتضاء 
طويال ماع الشاركاء    تعزيز جهودها يف تصفية السلف املستحقة منا  زمان    )إل( 

 املنف ين؛ وضمان رصد املكاتب امليدانية للشركاء املنف ين على او واق 
  

 

مليااااون دوالر يف  ٣5٠، و ٢٠١٢مليااااون دوالر يف عااااام  ٣5٠ ، و٢٠١١مليااااون دوالر يف عااااام  ٤79 )أ( 
  ٢٠١٤ماليني دوالر يف عام  ٣١٠و  ٢٠١٣ عام

مليون دوالر(، وكاالت األمام املتحادة األخارى     ١١.٤٤واحلكومات )الصادرة حىل املنظمات غري احلكومية  )ب( 
 ٢٠١١ماليااااني دوالر( يف الفتاااارة بااااني عااااام     ٤.5١مليااااون دوالر( والصااااناديق االسااااتئمانية )   ٢.٤٤)
  ٢٠١٤ زيران/يونيه  ٣٠ و

رهاا عان   ويشمل ظلل السلف الي زاد عمرها عن عام بالنسابة للصاندوق االساتئماين، والسالف الاي زاد عم      )إل( 
  ستة أشهر بالنسبة للمنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة

  
 

  احلقائق األساسية  
 عدد املشاريع ٣ ١٠١

 املكاتب اإلقليمية 6

 املكاتب املتعددة األقطار 6

 املكاتب القطرية ٤7

 موظفو هيئة األمم املتحدة للمرأة موظفا ١ 68٣
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 اإليراداتجمموع  مليون دوالر 88.٣٣٢

 جمموع النفقات مليون دوالر 5٣.٢7٠

 فائض السنة مليون دوالر 6٢.٣5

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١اال تياطيات يف  مليون دوالر 8.٢٤

 ا تياطي اإليواء امليداين مليون دوالر ١.٠

ملياون دوالر   ٢75.٤٢، )مقابال  ٢٠١٤ التربعات امُلجّمعة يف عاام  مليون دوالر 8٢.٣٢٢
 (٢٠١٣عام  يف

االلتزامااات املتعلقااة بالتااأمني الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة، ومباان          مليون دوالر 8.6٣
اإلعادة حىل الوطن واستحقاقات الوفاة كما قدرها اخلبري االكتواري 

     ٢٠١٤يف كانون األول/ديسمرب 
 الوالية والنطاق واملنهجية -ألف  

املاليااة هليئااة األماام املتحاادة للمساااواة بااني   راجااع جملااس مراجعااي احلسااابات البيانااات  - ١
كاانون األول/ديسامرب    ٣١اجلنسني ومتكاني املارأة واساتعرض عملياهتاا، عان السانة املنتهياة يف        

  وُأجرياا  مراجعااة ١9٤6( الصااادر يف عااام ١-)د 7٤، وفقااا لقاارار اجلمعيااة العامااة  ٢٠١٤
املاليااااة لاماااام املتحاااادة  احلسااااابات وفقااااا للمااااادة السااااابعة ماااان النظااااام املااااايل والقواعااااد    

(ST/SGB/2003/7  وAmend.1     فضال عن املعايري الدولية ملراجعاة احلساابات  وتقتضاي تلال ،)
املعايري امتثال اجمللاس للمتطلباات األخالقياة وأن جملطاط ملراجعاة احلساابات وعريهاا علاى ااو          

 اجلوهرية يتي  التأكد بقدر معقول من أن البيانات املالية خالية من األخطاء 
وأجريااا  مراجعاااة احلساااابات أساساااا لاااتمكني اجمللاااس مااان تكاااوين رأي عماااا حظا      - ٢

البيانااات املاليااة تعاارض بزناهااة ماان مجيااع اجلوانااب اجلوهريااة املركااز املااايل للهيئااة يف        كاناا 
ونتائج عملياهتا وتدفقاهتا النقدية عن السانة املنتهياة آنا اك،     ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١

ايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  ومشل  ه   املراجعاة تقييماا ملاا حظا كانا  املباالغ      وفقا للمع
املسااجلة يف البيانااات املاليااة قااد ُصاارف  لاغااراض الااي وافااق عليهااا جمااالس اإلدارة، ومااا حظا      
كان  اإليرادات واملصروفات قد ُصنف  وسجل  بشكل ساليم وفقاا للنظاام املاايل والقواعاد      

لهيئة  ومشل  املراجعة أيضا استعراضاا عاماا للانظم املالياة والضاوابط الداخلياة وفحصاا        املالية ل
اختباريااا للسااجالت احملاساابية وغريهااا ماان املسااتندات الداعمااة بالقاادر الاا ي اعتاارب  اجمللااس       

 ضروريا لتكوين رأي عن البيانات املالية 
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اجمللاااس استعراضاااات  وباإلضاااافة حىل مراجعاااة احلساااابات والبياناااات املالياااة، أجااارى  - ٣
مان النظاام    ١٢٠٢من النظام املايل لامم املتحدة والقاعادة   5-7لعمليات اهليئة مبوجب البند 

املايل والقواعد املالية للهيئة  وتلازم أيضاا اجلمعياة العاماة اجمللاس باأن يتاابع التوصايات الساابقة          
ة للحساابات يف ساياق   ويقدم تقارير عن ظلل  ويتواصال اجمللاس ماع و ادة املراجعاة الداخليا      

التيطايط لعمليااات مراجعااة احلسااابات الااي يضاطلع  ااا، تفاديااا الزدواجيااة اجلهااود ولتحديااد   
 مدى حمكانية االعتماد على عمل الو دة 

ويغطي ه ا التقرير مسائل يرى اجمللاس أناه ينبغاي توجياه انتباا  اجلمعياة العاماة حليهاا           - ٤
درجاا  فيااه علااى النحااو املناسااب اعراء الااي أعرباا   وقااد ناااقش اجمللااس تقرياار  مااع اهليئااة وأُ 

 اإلدارة  عنها
  

 االستنتاجات والتوصيات -باء  
 التوصيات السابقة - ١ 

كاانون   ٣١توصية الاي كانا  ال تازال   تنفا  يف      ٣٤ال ظ اجمللس أنه من أصل الا  - 5
توصاايات يف املائااة(، وعااري تنفياا  ساابع     79توصااية ) ٢7، ُنفاا ت ٢٠١٣األول/ديساامرب 

يف املائااة(  وياارى اجمللااس أن اإلدارة قااد اءاا ت حجااراءات حعابيااة لتسااوية معظاام النقااا    ٢١)
األساسااية الااي كاناا  موضااع قلااق يف تقريرهااا السااابق وأن هناااك زساانا مرضاايا يف تنفياا            
التوصيات مقارناة بالسانوات الساابقة  ويتضامن املرفاق األول مان ها ا التقريار تعليقاا مفصاال           

 تنفي  التوصيات السابقة  على  الة
وتتعلق التوصيات قيد التنفي  باملسائل التالية: التأخري يف اإلقفال املايل جلمياع املشااريع    - 6

الااي أقفلاا  ماان النا يااة التشااغيلية؛ عاادم وجااود حطااار إلدارة املياااطر وسااجّل للسياسااات         
ة تعبئااة املااوارد،  واملياااطر؛ ُساالف املشاااريع غااري املسااددة مناا  فتاارة طويلااة، وتعزيااز أنشااط        

 واالستيدام غري املالئم التفاقات اخلدمات اخلاصة 
 

 استعراض مايل عام - ٢ 
مليااون دوالر  ٣٣٢.88مااا قاادر    ٢٠١٤بلااغ جممااوع حياارادات اهليئااة خااالل عااام       - 7

مليااون  ٢7٠.5٣(، وبلااغ جممااوع مصااروفاهتا  ٢٠١٣مليااون دوالر يف عااام  ٢88.5)مقاباال 
(، ممااااا أساااافر عاااان فااااائض قاااادر     ٢٠١٣دوالر يف عااااام مليااااون  ٢6٤.١دوالر )مقاباااال 

، بلاغ جمماوع   ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١  و ىت ٢٠١٤مليون دوالر يف عام  6٢.٣5
ملياااون دوالر وبلاااغ جمماااوع اخلصاااوم  ٤٢7.٣األصاااول لااادى هيئاااة األمااام املتحااادة للمااارأة  
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الر، أي مليااون دو ١88.١مليااون دوالر  وماان بااني جممااوع أصااول اهليئااة كااان مبلااغ   7.8١
 يف املائة، ميثل أرصدة نقدية ومكاِفئاٍت للنقدية واستثمارات قصرية األجل  ٤٤يعادل  ما
مليااون دوالر، مقاباال خصااوم متداولااة تبلااغ  ٢٣9.٣وبلااغ جممااوع األصااول املتداولااة  - 8

مليااون  ٢٢٠.٢مليااون دوالر، ممااا أساافر عاان أصااول متداولااة صااافية قيمتااها      ١9.١قيمتااها 
الزيادة الكبرية يف قيمة األصاول املتداولاة عان اخلصاوم املتداولاة علاى القاوة         دوالر  وتدل ه  

أدنااا  مقارنااة بااني اإلياارادات   أوال -الثاااين املاليااة للهيئااة يف األمااد القصااري  ويتضاامن الشااكل  
  ٢٠١٤و  ٢٠١٣واملصروفات للسنتني املاليتني 

 
 أوال -الثاين الشكل   

 منط األداء املايل  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ٢٠١٤زليل اجمللس للبيانات املالية لعام  :املصدر 
  

 مصادر اإليرادات  
ملياون دوالر يف   ٢88.5ملياون دوالر )  ٣٣٢.9من أصل اإليرادات البالغ جمموعهاا   - 9

ملياون دوالر   ٢75.٤٢ملياون دوالر )مقابال    ٣٢٢.8٢(، بلغ  قيمة التربعاات  ٢٠١٣عام 
يف املائة من جمماوع اإليارادات  ويتابني مان خاالل الصاورة        97( أي ما ُيعادل ٢٠١٣يف عام 

يف املائة يف التربعاات مقارناة    ١7.٢١للمرأة سجل  زيادة بنسبة  العامة أن هيئة األمم املتحدة
  ٢٠١٤أدنا  زليل مصادر اإليرادات يف عام  ثانيا -الثاين بالعام املاضي  ويتضمن الشكل 
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 ثانيا - الشكل الثاين  
 ٢٠١٤السنة املالية  -مصادر اإليرادات   
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(  

 
 
 
 
 
 
 
   
 ٢٠١٤زليل اجمللس للبيانات املالية لعام  :املصدر 
  

 حتليل النسب  
، بلاااغ الرصااايد الصاااايف لاصاااول املتداولاااة     ٢٠١٤كاااانون األول/ديسااامرب   ٣١يف  - ١٠

ملياون دوالر وخصاوم    ٢٣9.٣مليون دوالر، وهاي  صايلة أصاول متداولاة قادرها       ٢٢٠.٢
مليون دوالر  وحمجاال، يتبني من زليال النساب وفقاا للجادول أدناا  أن       ١9.١متداولة قدرها 

تحدة للمرأة  قق  سيولة أفضل وأهناا ميكان أن تفاي بالتزاماهتاا القصارية األجال       هيئة األمم امل
 بأصوهلا األكثر سيولة 

 
 زليل النسب  

 (١)النسبة املرتفعة هي الي تزيد عن 
 

 20١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ 20١4كانون األول/ديسمرب  ٣١ بيان النسبة
   )أ(النسبة املتداولة   

 8.9 ١٢.55 املتداولة: اخلصوم املتداولةاألصول 
   )ب(جمموع األصول: جمموع اخلصوم

 ٤.7 5.٢٣ األصول: اخلصوم

 املوارد املقررة ٢٠١٤حيرادات عام 
 يف املائة ٢.٣

 األخرى اإليرادات
 يف املائة ٠.٢

 حيرادات االستثمار
 يف املائة 5.٠

 التربعات للموارد األخرى
 يف املائة ٤7.8
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 20١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ 20١4كانون األول/ديسمرب  ٣١ بيان النسبة
   )إل(نسبة النقدية   

 7.٢ 9.86 النقدية + االستثمارات: اخلصوم املتداولة
   )د(اختبار السيولة

النقدياااة + االساااتثمارات + احلساااابات   
 7.6 ١٠.٣ مستحقة القبض: اخلصوم املتداولة

 
 كااانون األول/  ٣١زلياال اجمللااس للبيانااات املاليااة هليئااة األماام املتحاادة للماارأة للساانة املنتهيااة يف           :املصدر 

  ٢٠١٤ ديسمرب
 تشري النسبة العالية حىل قدرة اهليئة على دفع خصومها القصرية األجل  )أ( 

 النسبة العالية مؤشر جيد على املالءة املالية   )ب( 
النقديااة مؤشاار علااى الساايولة يف اهليئااة ماان خااالل قياااس املبااالغ النقديااة ومكافئااات النقديااة       نساابة  )إل( 

 األموال املستثمرة املتوافرة ضمن األصول املتداولة لتغطية اخلصوم املتداولة  أو
اختبار السيولة أكثر زفظا من النسبة املتداولاة ألناه ال يشامل امليازون واألصاول املتداولاة األخارى         )د( 

 لي يصعب زويلها حىل نقد  ويع  ارتفاع النسبة وضعا ماليا أكثر سيولة ا
  

 اإلدارة القائمة على النتائج - ٣ 
 من خطوط األساس واألهداف ُخُلّو إطار النتائج يف خطة العمل السنوية  

تستيدم اإلدارة الفعالة القائمة على النتائج خطة العمل السانوية كاأداة هاماة لتحدياد      - ١١
مالم  النتائج مثال تاأثري عمال أ اد الكياناات ونتائجاه ونواجتاه وماا يارتبط باه مان مؤشارات             
وخماطر  ويف ضوء ظلل، تربز احلاجة حىل زديد خطو  أساس وأهداق لكال مؤشار يف خطاة    
العماال الساانوية  ااىت يتساا  للكيااان وضااع األهااداق، وقياااس التقاادم احملاارز، وزسااني الااربامج  

 وأخريا تقدمي التقارير بفعالية  واخلطط االستراتيجية،
وال ظ اجمللس عدم وجود خطط أسااس وأهاداق يف ساتة جمااالت تاأثري فيماا يتعلاق         - ١٢

  (١)خبطط العمل السنوية الي استعرضتها مكاتب هيئة األمام املتحادة للمارأة الاي متا  زيارهتاا      
 ويرد فيما يلي زليل أوجه التباين الي لو ظ :

ماي لشارق أفريقياا واجلناوب األفريقاي يف ناريول: خلا  أربعاة         املكتب اإلقلي )أ( 
مان خطاو     ٢٠١٤ناجتا لانشطة امليططاة يف خطاة العمال السانوية لعاام       ١٤نواتج من بني 

 نشاطا خمططا من األهداق  ١٤األساس وخل  مثانية أنشطة من بني 
__________ 

املكتااب اإلقليمااي لشاارق أفريقيااا واجلنااوب األفريقااي يف نااريول واملكتبااان القطريااان يف كاال ماان ماااالوي           (١) 
  وبوروندي
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العمال  املكتب القطري يف مالوي: خال ناجتان من بني أربعة ناواتج يف خطاة    )ب( 
نشااطا خمططااا يف   ١٤نشااطا مان باني     ١٣مان خطاو  األسااس وخاال      ٢٠١٤السانوية لعاام   

 من خطو  األساس واألهداق؛ ٢٠١٤حطار النتائج اإلمنائية لعام 
مان   ٢٠١٤املكتب القطري يف بوروندي: خلا  خطاة العمال السانوية لعاام       )إل( 

 ج وا د ومؤشر وا د البيانات املتصلة خبطو  األساس واألهداق فيما يتعلق بنات
وأوضح  هيئة األمم املتحدة للمرأة أن عادم وجاود خطاو  أسااس وأهاداق يعازى        - ١٣

حىل عدم توفر البيانات عند حعداد خطة العمل السنوية، ووافقا  اهليئاة أيضاا علاى أن خطاو       
األساس واألهداق عب وضعها عند املوافقة على امل كرة االستراتيجية/خطة العمال السانوية،   
حظ أن من شأن خطو  األساس واألهاداق تلال أن تسااعد يف قيااس وتقيايم التقادم احملارز يف        

 تنفي  الربامج 
وترى اهليئة أن عدم وجود خطو  أساس وأهداق تتعلق باملؤشارات يف خطاة العمال     - ١٤

الساانوية يعاا  أن املااوارد ه ءصيصااها باادون مااربر سااليم وأن ظلاال قااد يااؤدي حىل عاادم قياااس 
 امليدانية ألدائها السنوي املكاتب 

ووافق  اهليئة على توصية اجمللس بأن تكفل ما يلي: )أ( توافر مجيع البيانات ظات  - ١5
الصلة عند حعداد خطة العمال السانوية؛ )ب( قياام مجياع املكاتاب امليدانياة بوضاع خطاو          

ية علاى  أساس وأهداق جلميع النتائج والنواتج واملؤشارات املتوقعاة يف خطاة العمال السانو     
 النحو املطلوب يف دليل الربامج والعمليات 

 
 امليزانية و الة التمويل - ٤ 

 عدم إجناز اهلدف التمويلي احملدَّد  
ُيلاازم املقتاارح الشااامل املقاادم ماان األمااني العااام بشااأن هيئااة األماام املتحاادة للماارأة            - ١6

(A/64/588اهليئ ) مليون دوالر سنويا  5٠٠ة بأن ُتحدِّد هدفا متويليا يبلغ 
وكشااف اسااتعراض اجمللااس لتقااديرات امليزانيااة املتكاملااة هليئااة األماام املتحاادة للماارأة      - ١7

أن اهليئااة وضااع  ميزانيااات لتياارادات     ٢٠١٤-٢٠١٣و  ٢٠١٣-٢٠١٢لفتاارا الساانتني  
مليااون دوالر مناا  حنشااائها يف  5٠٠غ الداخليااة أدر ماان التموياال املسااتهدق املوصااى بااه البااال 

  و  تتمكن هيئة األمم املتحدة للمرأة مان زقياق هادفها التماويلي لكال سانة مان        ٢٠١١ عام
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يف  ٤الاا ي زاد فيااه التموياال الااوارد علااى امليزانيااة بنساابة    ٢٠١٤عاادا عااام  (٢)تلاال الساانوات
ن تضاع ميزانيتاها وفقاا لتوصاية     املائة  ويرى اجمللس أنه يتعني على هيئة األمام املتحادة للمارأة أ   

األمااني العااام وأن تكفاال زقيااق اهلاادق املاادرإل يف امليزانيااة بشااكل مسااتمر  ووفقااا للمحضاار    
شاابا /فرباير  9احلااريف الجتماااع اجمللااس التنفياا ي للهيئااة يف دورهتااا العاديااة األوىل، املااؤر      

ثر علااى اهليئااة  ، فاا ن عاادم زقيااق هيئااة األماام املتحاادة للماارأة للهاادق التمااويلي ساايؤ     ٢٠١5
وسيحد من قدرهتا على الوفاء بواليتها يف جماالت من قبيل: قادرهتا علاى املشااركة يف الاربامج     
العاملياة واإلقليمياة بشاأن املساائل العامليااة، واالساتجابة للتحاديات والفارى الناشائة، وتشااجيع         

وضاع املعاايري    االبتكار، وبناء شراكات استراتيجية، ودعم العمل املعياري للمنظمة عان طرياق  
والدعوة القائمة علاى األدلاة  وسايحد ظلال أيضاا مان قادرة اهليئاة علاى االساتفادة التاماة مان             
 آليات األمم املتحدة للتنسيق بغرض تعزيز منظومة األمم املتحدة لنتائج املساواة بني اجلنسني 

حىل ماا يلاي: عادم    وتعزو هيئة األمم املتحدة للمرأة عدم حجناز اهلادق التماويلي احملاد د     - ١8
 صول اهليئة على املوارد املتناسبة مع ما تستفيد مناه هيئاة األمام املتحادة للمارأة مان اعتاراق        
والتزام سياسي من الدول األعضاء؛ على سابيل املثاال، االعتاراق املتزاياد بأ ياة االساتثمار يف       

اإل بناد يف امليزانياات   املساواة بني اجلنسني  وتتضمن األسباب األخرى التحديات املرتبطة ب در
الوطنيااة هليئااة األماام املتحاادة للماارأة يف خمتلااف العمليااات املتعلقااة بامليزانيااة املتصاالة باملساااعدة    
اإلمنائية الرمسية، وتغري اجتا  التمويل النااجم عان اال فااض الشاديد يف مساتوى التربعاات الاي        

 كان  تقدم حىل املنظمات الي سبقتها 
مم املتحدة للمرأة أهناا تبا ل جهاودا قصاوى مان قبيال )أ( احملافظاة        وأوضح  هيئة األ - ١9

على التربعات الرئيسية املقدمة من اجلهات املااة احلكومياة الراهناة والزياادة فيهاا كماا ونوعاا       
وحشااراك املااااني اجلاادد؛ و )ب( الزيااادة يف التربعااات املقدمااة ماان املااااني غااري التقليااديني،        

تربعاات القطااع اخلااى )الشاركات واملؤسساات اخلريياة(، وفارادى        ونوعا، مبا يف ظلال   كما
املااني، واللجان الوطنية هليئة األمام املتحادة للمارأة، وظلال مان أجال بلاو  اهلادق الناهائي،          

مليون دوالر سنويا  وأقر اجمللس اجلهود الي تب هلا هيئة األمام املتحادة للمارأة     5٠٠أي تأمني 
ماان أجاال تااأمني   ١5٠/٢5٠ا والااي مشلاا  تنظيمهااا حلملااة  ماان أجاال توساايع قاعاادة ماايهاا  

مليااون دوالر للمااوارد الرئيسااية  وتعتاازم أيضااا هيئااة    ٢5٠دولااة عضااوا مببلااغ   ١5٠مسااا ة 
مليااون دوالر للمااوارد غااري الرئيسااية ليصاال اجملمااوع حىل       ٢5٠املتحاادة للماارأة تعبئااة    األماام
 دوالر  مليون 5٠٠

__________ 

مليااون دوالر يف عااام   ٣5٠، و ٢٠١٢مليااون دوالر يف عااام   ٣5٠، و ٢٠١١مليااون دوالر يف عااام   ٤79 (٢) 
  ٢٠١٤مليون دوالر يف عام  ٣١٠، و ٢٠١٣
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ألنه حظا ظل  اهليئة تعاين من نقان التمويال، فقاد ياؤثر      وال يزال القلق يساور اجمللس - ٢٠
، مبا يف ظلال اهليكال   ٢٠١7-٢٠١٤ظلل سلبا على تنفي  اخلطة االستراتيجية املعتمدة للفترة 

اإلقليمي وهيكل املقر الل ين أقر ا اجمللس التنفي ي هليئة األمم املتحدة للمارأة  وقاد زاد ها       
 حدة للمرأة على زقيق ه   الوالية املسألة من عزم هيئة األمم املت

ويوصي اجمللس هيئاة األمام املتحادة للمارأة مباا يلاي: )أ( زدياد املصاادر والطرائاق           - ٢١
اجلدياادة للمااوارد غااري األساسااية وتعزيااز املصااادر والطرائااق احلاليااة؛ )ب( والزيااادة كمااا     

ظلال فارادى املاااني واللجاان     ونوعا يف التربعات املقدمة من املااني غري التقليديني، مبا يف 
 الوطنية هليئة األمم املتحدة للمرأة 

  
 التزامات هناية اخلدمة - 5 

 ثغرة التمويل يف االلتزامات املتعلقة باستحقاقات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد  
يف آخاار مااوجز مقتضااب للنتااائج واالسااتنتاجات الرئيسااية الااواردة يف تقااارير جملااس       - ٢٢

 ٢٠١٢والفتاارتني املاااليتني الساانويتني  ٢٠١٣-٢٠١٢سااابات عاان فتاارة الساانتني مراجعيااة احل
(، قاادم اجمللااس تقرياارا عاان التزامااات هنايااة اخلدمااة بغاارض     Corrs.1-7و  A/69/178) ٢٠١٣ و

صااح غاري الكاايف عان     رصد التقادم احملارز يف حدارة تلال االلتزاماات  وفضاال عان مساألي اإلف       
، (٣)التزامات هناية اخلدمة وعادم وجاود خطاة لتمويال تلال االلتزاماات لادى بعاض الكياناات         

ال ظ اجمللس الزيادة يف التزامات هناية اخلدمة الي ُعزي  عموماا حىل تطبياق افتراضاات حدارياة     
  حمد ثة بشأن معدل التضيم ومعدل اخلصم املستيدمني يف التقييمات االكتوارية

)عناد حنشااء اهليئاة(     ٢٠١١وبدأت اخلطة التمويلية هليئة األمم املتحدة للمارأة يف عاام    - ٢٣
مليون دوالر لتمويل التزامات هناية اخلدماة وماا بعاد التقاعاد  ويف      ٢٠.٢ يث ُخصن مبلغ 

يف املائاة مان    ٢يف املائاة و   5، فرضا  هيئاة األمام املتحادة للمارأة رساوما بنسابة        ٢٠١٢عام 
املرتبات للتاأمني الصاحي بعاد انتاهاء اخلدماة واساتحقاقات اإلعاادة حىل الاوطن، علاى           تكاليف

حىل  ٢٠١٤التوايل، من أجل متويل اخلطة  ومتا  زياادة هااتني النسابتني يف كاانون الثاين/ينااير       
ملياااون دوالر يف  ٣٢.6يف املائاااة علاااى التاااوايل، وبلاااغ رصااايد الصاااندوق  ٣.7يف املائاااة و  8

  ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/ ٣١

__________ 

  ٢٠١١حدة للمرأة خطة متويلية من  حنشائها يف عام كان لدى هيئة األمم املت (٣) 
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ملياون دوالر   6٣.8ملياون دوالر )  ٣١.٢وال ظ اجمللس وجود فجوة متويلية قدرها  - ٢٤
 (٤)ألن اخلاابري االكتااواري ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب  ٣١مليااون دوالر( يف  ٣٢.6ناقصااا 

قاادر التااأمني الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة واسااتحقاقات اإلعااادة حىل الااوطن واالسااتحقاقات       
ملياون   5٣.٢ملياون دوالر )  6٣.8الوفاة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة، وقيمها مببلغ املتعلقة ب

مالياني دوالر ملنحاة اإلعاادة حىل الاوطن،      ١٠.٤دوالر للتأمني الصحي بعاد انتاهاء اخلدماة، و    
 مليون دوالر الستحقاقات الوفاة(  ٠.٢ و

التاأمني الصاحي بعاد انتاهاء     وخلن اجمللس أيضا حىل أن هنااك اجتاهاا لزياادة تكااليف      - ٢5
اخلدمااة ومنحااة اإلعااادة حىل الااوطن واسااتحقاقات الوفاااة يف هيئااة األماام املتحاادة للماارأة، حظ        

مليااون  ٤١.6 ( و٢٠١٣مليااون دوالر )يف عااام   ٤5.7ارتفعاا  التكاااليف املبلااغ عنااها ماان    
(  وأوضااح  هيئااة األماام  ٢٠١٤مليااون دوالر )يف عااام   6٣.8( حىل ٢٠١٢دوالر )يف عااام 

املتحدة للمارأة أن الزياادة الكابرية يف جمماوع االلتزاماات املتعلقاة بالتاأمني الصاحي بعاد انتاهاء           
يف املائاة بسابب عادم     ٤.٠6يف املائاة حىل   5.٠8اخلدمة نتج  عان زار ك معادل اخلصام مان      

  وظكارت اإلدارة أيضاا أن االلتزاماات املساتقبلية     ٢٠١٣تعديل البيانات اإل صاائية منا  عاام    
ر أيضااااا ب  صاااااء املااااوظفني وكاااا لل بالتحركااااات صااااعودا أو هبوطااااا يف معااااديل    سااااتتأث
 والتضيم  اخلصم

ملياون دوالر   ٣٢.6وظكرت هيئاة األمام املتحادة للمارأة أن رصايد الصاندوق الباالغ         - ٢6
يكفااي لتغطيااة االلتزامااات املتعلقااة باملتقاعاادين احلاااليني واملااوظفني العاااملني املسااتوفني لكاماال   

وعالوة على ظلل، أكدت هيئة األمم املتحدة للمارأة للمجلاس أهناا ستواصال      شرو  األهلية 
استعراض متويل التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة واإلعادة حىل الاوطن  اىت تاتمكن اهليئاة مان      
تساديد املادفوعات املتعلقاة بااللتزاماات عناد  لااول أجلاها  بياد أن القلاق يسااور اجمللااس ألن          

زيااد يف املسااتقبل بساابب التزايااد امللحااوت يف زيااادة تكاااليف التااأمني      الفجااوة التمويليااة قااد ت 
الصاااحي بعاااد انتاااهاء اخلدماااة واإلعاااادة حىل الاااوطن واساااتحقاقات الوفااااة يف هيئاااة األمااام         

 للمرأة  املتحدة
ويوصاي اجمللاس بااأن تواصال هيئاة األماام املتحادة للمارأة اسااتعراض متويال التااأمني         - ٢7

حقاقات اإلعااادة حىل الااوطن واسااتحقاقات الوفاااة  ااىت  الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة واساات 
 تتمكن اهليئة من الوفاء بااللتزامات املستحقة 

 

__________ 

  (Ernst and Youngحيرنس  أند يونغ ) (٤) 
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 احلسابات واإلدارة املالية - 6 
 حلسابات اإلدارية الشهريةا على حتسينات إدخال  

الاواردة  للنتائج واالستنتاجات الرئيسية  األخريلس، يف تقرير  املوجز املقتضب أفاد اجمل - ٢8
والفتارتني   ٢٠١٣-٢٠١٢يف التقارير الي أعدها جملس مراجعي احلسابات عان فتارة السانتني    

يشااكل زقيااق  أنااه يف  ااني   (Corrs. 1-7 و A/69/178)، ٢٠١٣ و ٢٠١٢املاااليتني الساانويتني  
هاو   بالا كر، فا ن املعياار احلقيقاي     ًاجادير  ًاة الدولية حجنازالبيانات املالية املمتثلة للمعايري احملاسبي

عالوة على ظلل، أقر اجمللس بأن هيئة األمم املتحادة للمارأة هاي    وزقيق الفوائد املرجوة منها  
 بوضاوح  حماددة خطاط زقياق الفوائاد بالياات     الي نف ت  األمم املتحدة (5)كياناتوا دة من 

  هاالفوائد وتتبع لغرض زديد
سااوق األطاار القائمااة حىل أن املااوجز املقتضااب  يفعلااى الاارغم ماان أن اجمللااس أشااار  و - ٢9

لاس  فا ن اجمل  ،شهرا التالياة  ١8حىل  ١٢ خالل الفترة منمن اإلبال  عن الفوائد امللموسة متّكن 
األمام   هيئاة  الرقاباة علاى عملياات   حدارة األ ية لتعزياز   ةاإلدارة الشهرية بالغأن  سابات يرى 

 لمرأة املتحدة ل
األماام املتحاادة   إلدارة هيئااةشااهرية الاسااتعراض التقااارير خااالل ال ااظ اجمللااس ماان  و - ٣٠

لكاي تاتمكن   تعزياز فائادهتا   لبعض املعلومات حىل التقارير  ينبغي حضافة هأن ؛٢٠١٤ لعام للمرأة
 الاي تحليال والتعلياق علاى النساب املالياة الرئيساية       ال: ظلل شملات، ويالقراراإلدارة من اءاظ 

ه استيدام األصول، واالستدامة املالية  ويرى اجمللس أيضا أنا و ،تنفي  امليزانية، والسيولة تشمل
زلال فيهاا   اإلدارة العلياا   حىلتقاارير فصالية   يف تقدمي  هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تشرع ينبغي

مااع فريااق  الااي تعقاادها  النقديااة واالسااتثمارات علااى أساااس االجتماعااات الفصاالية     هتاأرصااد
  ربنامج األمم املتحدة اإلمنائياالستثمار التابع ل

 منا  آب/  حدارياة شاهرية   عاداد  ساابات   بهيئة األمام املتحادة للمارأة     تقومويف  ني  - ٣١
مان أجال    مزياد مان التحساينات   مان األ ياة مبكاان حدخاال     يرى اجمللس أن  ،٢٠١٢أغسطس 

عملياة   عملياة اءااظ القارارات   أن تكاون  أجال  مان  وعلى عمليات اهليئاة،   اإلداريةرقابة التعزيز 
 الرقال على املوارد املتا ة  اتحسني دورهل وك لل ةفعال

__________ 

الصاندوق املشاترك للمعاشاات    و ،اليونيسايف و مفوضية األمم املتحادة لشاؤون الالجائني،   : كيانات األخرىال (5) 
األماام املتحاادة للمشاااريع   صااندوق و ،برنااامج األماام املتحاادة اإلمنااائي   و ،التقاعديااة ملااوظفي األماام املتحاادة   

  اإلنتاجية

http://undocs.org/ar/A/69/178
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 ساااباهتا اإلداريااة  ساان زسااوق  اأهناا اجمللااس هيئااة األماام املتحاادة للماارأة   وأبلغاا   - ٣٢
ماااان أجاااال اإلدارة العليااااا الااااي زتاجهااااا  تتضاااامن مجيااااع املعلومااااات  لكفالااااة أنالشااااهرية 

  اتالقرار اءاظ
 ا)أ(  سااباهت  نزسا هلاا باأن   هيئة األمم املتحدة للمرأة على توصية اجمللاس  وافق   - ٣٣

الفصالية  تقاارير  مان قبيال التحلايالت والتعليقاات الشاهرية، وال     معلوماات   لتشملاإلدارية 
 م)ب( تقاد  و؛ اتصانع القارار  عملياة  تحسني الالزمة ل االستدامة املاليةوالستثمارات اعن 

اساتيدام األصاول   والسايولة  الاي تشامل   النسب املالياة الرئيساية   عن وية تقارير نصف سن
 واالستدامة املالية 

 
 سلف املشاريع غري املسددة منذ فترة طويلة  

ُساالف بشااأن شااواغل  (5١ الفقاارة، A.69/5/Add.12تقرياار  السااابق ) يفأثااار اجمللااس  - ٣٤
 مالياني  7.٣ البالغاة قيمتاها  للشاركاء املنفا ين   املقدماة  املشاريع غاري املساددة منا  فتارة طويلاة      

  ٢٠١٣دوالر يف كانون األول/ديسمرب 
نظماااات مملياااون دوالر املقدماااة حىل   ١8.٣9 أن السااالف البالغاااة وال اااظ اجمللاااس   - ٣5
امام املتحادة   أخارى تابعاة ل  كاالت حىل ومليون دوالر(، و ١١.٤٤ كومية و كومات ) غري

 ٣٠و  ٢٠١١باني عاام    (ماليني دوالر ٤.5١استئمانية ) صناديقحىل مليون دوالر( و ٢.٤٤)
شاهرا يف   ١٢أكثار مان   و فتارات تتاراوح باني ساتة أشاهر      مستحقة منا   ٢٠١٤ زيران/يونيه 

املتعلاق بالسالف   فصال  يف التنفيا   لل  ووفقا للجدول الازم   ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١
كان ينبغاي تصافية السالف     ،ظات الصلةدليل الربامج والعمليات واتفاقات املشاريع  النقدية يف

بالنسابة للسالف    وا ادة  حصدارها، ويف غضاون سانة  يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاري  
 ملشاريع ان  مب املتعلقة

يعاود بشاكل    من  فترة طويلة املستحقةسلف املشاريع سبب تأخري وال ظ اجمللس أن  - ٣6
 نفقاااتوشااهادة ال بالتموياالاإلظن تمارات اسااتااأخر الشااركاء املنفاا ين يف تقاادمي    رئيسااي حىل

ويارى اجمللاس أن العجاز املاايل       ما يقتضيه دليل الربامج والعملياات  وفقلتحقق من النفقات، ل
 .يع  عدم رصد السلف املقدمة حىل الشركاء املنف ين رصدا وافيا

منا  فتارة   املساتحقة   سالف ال من أجل تقلين  جم يئة بعض املبادراتاهلقد اء ت و - ٣7
لتساتيدمها   الشاركاء  تادريب لتشمل وضع جمموعة ماواد  هي الشركاء املنف ين  و علىطويلة 

إلدارة والرصاد  فهمهام حجاراءات ا   كفالاة  من أجال تدريب الشركاء املنف ين ل املكاتب امليدانية
منا  فتارة طويلاة    املساتحقة   سالف الأن عادم تصافية   يارى  اجمللاس   حال أن  فهما جيادا  واإلبال 
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حيّد من امكانية التأكد من اساتيدام السالف املقدماة     ٢٠١١عام حىل يعود تاري  بعضها  والي
 على الوجه املناسب   

)أ( تعزياز املسااءلة   مبا يلي: يئة األمم املتحدة للمرأة هل توصيتهتأكيد ويكرر اجمللس  - ٣8
التحقاق   ، مان خاالل  لشركاء املنف ين علاى مساتوى املشااريع   حىل اورصد السلف املدفوعة 

زدياد املشااكل   )ب(  ومن االستيدام الصحي  لاموال وزقيق النتائج والنواتج املتوقعة؛ 
منا    ال ين يف ظمتهم أرصدة مساتحقة وتنفي  اإلجراءات التصحيحية الالزمة مع شركائها 

   فترة طويلة يف هناية الفترة، مبا يف ظلل استرداد تلل األرصدة  سب االقتضاء 
 

 للشركاء املنفذين قدمةضمحالل قيمة السلف املالماد املخصص االعتتزايد   
اضامحالل   ة بشاأن هيئة األمم املتحدة للمرأالي تتبعها احملاسبية اجلديدة  ةلسياسلوفقا  - ٣9

يف هناياة  السالف غاري املساددة    اساتعراض  ب فهي مطالباة للشركاء املنف ين،  قدمةقيمة السلف امل
 مادهتا  تتجااوز الاي  سالف  لل االعتماد امليصان نسبة  تكون سة،ه   السياواستنادا حىل السنة  

بااني  ماادهتا تتااراوحالااي لساالف امليصاان ل وتبلااغ نساابة االعتماااديف املائااة   ١٠٠شااهرا،  ٢٤
ماان  أمااا نساابة االعتماااد امليصاان للساالف الااي متتااد فترهتااا   ،يف املائااة ٣٠ ،شااهرا ٢٤ و ١٢
مخساة   شاهرا فتبلاغ   ١٢ الاي يبلاغ عمرهاا    ةق االستئمانييداصنالشهرا وسلف  ١٢أشهر حىل  6

 يف املائة 
 دوث مناو كابري يف االعتمااد املرصاود لتعاويض اضامحالل قيماة        حىل اجمللس  وال ظ - ٤٠

يف املائاااة مااان رصااايد  ١.١٠ملياااون دوالر ) ٠.5٠للشاااركاء املنفااا ين مااان  قدماااةالسااالف امل
 السالف(  ن جمموع رصيديف املائة م 8.6١دوالر ) ينيمال ٣.88 حىل ٢٠١٢يف عام السلف( 
 ياااانيمال 5.99بلااااغ االعتماااااد  ،٢٠١٤كااااانون األول/ديساااامرب  ٣١  ويف ٢٠١٣يف عااااام 

وزاادد اإلدارة يف ظلاال التاااري     الساالف يف املائااة ماان جممااوع رصاايد   ١٤.٤6، أو (6)دوالر
 اسااتردادها صااارت ضااعيفة   ا تماااالتأن  بعااد أن تعتاارب يف املائااة  ١٠٠ بنساابة ضاامحاللاال

 شهرا  ٢٤ املقدمة وز فترة السلفوعندما تتجا
للشااركاء املقدمااة ضاامحالل الساالف  ال تزايااد االعتماااد امليصاان  وياارى اجمللااس أن  - ٤١

عادم اساتالم    مان قبيال:  عوامل بسبب  من  فترة طويلة الي   تسددالسلف يعزى حىل  املنف ين
 املكاتاب امليدانياة  وعدم قياام  الشركاء املنف ين  نفقات منوشهادة البالتمويل اإلظن استمارات 

__________ 

بالنساابة سااتة أشااهر وعاان لصااندوق االسااتئماين بالنساابة ل الااي يزيااد عمرهااا عاان ساانة وا اادةتشاامل الساالف  (6) 
  للمنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة
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النقدياة   املباالغ  بعاض عدم استيدام  ا تماليزيد من  بصورة كافية مماالشركاء املنف ين برصد 
 احملولة حىل الشركاء املنف ين وفقا لالتفاقات املربمة وخطة العمل املعتمدة 

 يف العاامني املاضايني  اضامحالل السالف    يفالزياادة   هيئة األمام املتحادة للمارأة    وعزت - ٤٢
سياسااة مؤسسااية جدياادة بشااأن  أخاا ها ب الااي تقااوم  ااا نتيجااة حىل تعزيااز عمليااات اإلفصاااح  

 يف هناية السنة قائمة على أساس تقادم السلف  االضمحالل
لتعزيااز هنااج مالئاام  وتااوخيضاامحالل اال مبلااغ ه عااب ءفاايضأنااأيضااا وياارى اجمللااس  - ٤٣

منااا  املساااتحقة  السااالف دالشاااركاء املنفااا ين وحنفااااظ سياساااة اساااتردا أرصااادة رصاااد عملياااة 
 طويلة  فترة
جهودهاا يف جماال تصافية     زتعاز أن )أ(  هيئاة األمام املتحادة للمارأة     ويوصي اجمللاس  - ٤٤

املكاتاب  تكفال رصاد    )ب( والشاركاء املنفا ين؛   لادى   من  فتارة طويلاة  املستحقة السلف 
  على او واق لشركاء املنف ينل للسلف املقدمة امليدانية

 
 واملشاريع والصناديق االستئمانيةحدارة الربامج  - 7 

هيئااة األماام املتحاادة الااي تفضاالها  الطريقااةهااو الااربامج واملشاااريع حدارة هنااج ال ياازال  - ٤5
يف اخلطاة االساتراتيجية    بيناة تنفي  األنشطة الي تسهم يف زقيق األهاداق والنتاائج امل  يف للمرأة 

ن واألطااراق والشااركاء املنفاا وُيسااتيدم   ٢٠١7-٢٠١٤للفتااة  هليئااة األماام املتحاادة للماارأة
اهليئااة للااربامج وال ااظ وحدارة تنفياا   اسااتعرض اجمللااسوقااد تنفياا  األنشااطة  لغاارض املسااؤولة 

  بعض أوجه القصور على النحو املوجز أدنا  وجود
 

 اتكفاية عملية تقييم القدرعدم   
، وال سايما عنادما   بأ ية بالغة بالنسبة ألي هيئاة  الشركاء املنف ين اتتقييم قدر يتسم - ٤6

هيئاة األمام املتحادة    وتساتيدم    هاومشااريع  هاا براجمتنفيا يني لتنفيا  أنشاطة    تستيدم شاركاء  
ظاروق   ظلامم املتحدة يف ل تابعة  كومية ومنظمات غري  كومية ووكاالتهيئات  للمرأة
    هاومشاريع هالتنفي  براجمخمتلفة 

دليال الاربامج والعملياات ال يقادم     يف  الربناامج اجلزء املتعلاق ب اجمللس أن  ال ظبيد أنه  - ٤7
تقيايم  أو  تقييم قدرات الوكاالت التابعة لامم املتحدة واهليئاات احلكومياة  ل ةيتفصيل تتوجيها

املنظمااااات  ا يف ظلااال مبااااالشاااركاء املنفاااا ين اعخااارين   ميااااع جلاملالياااة  يااااة واإلدارالقااادرات  
  احلكومية غري
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تنقي  دليال الاربامج والعملياات     ا تعكف علىأهن هيئة األمم املتحدة للمرأةوأوضح   - ٤8
مباا يف ظلال    ،بشاأن عملياات تقيايم القادرات     القائماة والتوجيهاات  من أجل تعزيز السياساات  

 اهليئااات وضااع توجيهااات بشااأن عمليااة تقياايم قاادرات الشااركاء احلكااوميني )مبااا يف ظلاال          
 ( احلكومية

تقيايم قادرات   ل من التوجيهاات الالزماة  دليل الربامج والعمليات  خلّو أنويرى اجمللس  - ٤9
هيئة األمم املتحادة  اختيار  ا تمال يزيد منالوكاالت التابعة لامم املتحدة واهليئات احلكومية 

  (7)يفتقرون حىل القدرات الالزمة منف ين لشركاء للمرأة
 ها املتعلاق بعملياة تنقاي  دليلا    هيئة األمم املتحادة للمارأة   تعجل ويوصي اجمللس بأن - 5٠

توجيهااات القائمااة بشااأن عمليااات تقياايم   الالسياسااات وبغيااة تعزيااز  الربامج والعملياااتباا
ة يا املالياة واإلدار  اتقادر تقيايم اجلواناب املتعلقاة بال   قدرات الشركاء احلكوميني فضال عان  

   لشركاء املنف ين ل
 

 راج عن األموال بعد توقيع اتفاقات التمويلحاالت التأخري يف اإلف  
األمااوال حىل بااأن زااّول  دلياال الااربامج والعملياااتيقضااي الفصاال املتعلااق بالربنااامج يف  - 5١

 اااالت تااأخري يف وجااود  ال ااظاجمللااس حال أن   مباشاارة الشااركاء بعااد التوقيااع علااى االتفاااق 
حىل متدياد   ؤدييا  ستة أشاهر، مماا  وة تتراوح بني مخس اإلفراإل عن األموال حىل الشركاء املنف ين

 ويارد أدناا   املشاروع   من فوائد  املعنية ألطراقج  ا األمريف هناية املشاريع األمر ال ي يؤخر 
 : االت حمددةبيان 

 مشروعا نفا ت  ١٤من أصل : أبلغ مشروعان يف املكتب القطري يف مالوي )أ( 
األمار حىل التاأثري   يف هناياة  مماا أدى  صرق األموال ملدة ستة أشاهر  يف تأخري  عن ٢٠١٤يف عام 
هيئااة األماام وّقعاا   علااى ساابيل املثااال،ف  احملااددتنفياا  األنشااطة، يف ضااوء اإلطااار الاازم  علااى 

يف دوالرا  ٢9 8٤٢.85تبلاغ ميزانيتاه    على مشروع مالوييف دائرة الشرطة واملتحدة للمرأة 
ل مااوااأل حال أن  ٢٠١٣وفمرب متوز/يوليااه حىل تشاارين الثاااين/ن ميتااد ماان ٢٠١٣متوز/يوليااه  ١7

 ،٢٠١٣يف منتصاف أيلول/سابتمرب   حال لشاركاء املنفا ين     تصارق ل  ا املشاروع  امليصصة هل

__________ 

حجنااز  ر تاأخ  حىل ىأدمماا   نياختياار شاركاء منفا ين غاري مناساب     ه فيها ، ال ظ اجمللس  االت ٢٠١٤يف عام  (7) 
متديااد فتاارة تنفياا  مشاااريع  ، و(كينيااا ومااالوياملكتاابني القطااريني يف )يف  ددأنشااطة املشاااريع يف الوقاا  احملاا 

 كتاب القطاري  امل لو ظا  ها   احلالاة يف   )توقف تنفي  مشاريع مالوي والربازيل( ويف  تبني القطرينياملك )يف
  مالوي(يف 
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باادون تكااليف  ااىت  مخسااة أشاهر  ملادة   اطلااب متدياد أن ي حىل املشاروع اضااطر ونتيجاة لا لل،   
 ؛٢٠١٤نيسان/أبريل  ٣٠

تناااهز ميزانيتااه  مشااروع آخاار  تااأخر تنفياا   : املكتببب القطببري يف مببالوي يف  )ب( 
فتاارة ماان  يغطااي ال ٢٠١١أيلول/ساابتمرب  ١٢وقااع يف متعاااون  اتفاااق مليااون دوالر يف حطااار 

بسااابب  أشاااهرمخساااة ، تاااأخر ملااادة ٢٠١٤آب/أغساااطس  ٣١حىل  ٢٠١١أيلول/سااابتمرب  ١
    ٢٠١5كانون الثاين/يناير  ٣١ ىت  متديد طلب تعني  يف صرق األموال وريالتأخ
 السالطة  تفاويض ميلال     يكان  ماالوي مكتب  أن تحدة للمرأةهيئة األمم املوظكرت  - 5٢

 ظلال يف ح اداث فاارق   د أساهم  وقا املكتاب اإلقليماي    مان   أنه كان مادعوما ويف ظلل احلني، 
ستصارق   املساتقبل  ويف  من قبال الطارق املساؤول   ها األموال واستالمصرق زم  بني طلب 

سالطة  علاى ال ماالوي  مكتاب   ل، بعاد أن  صا  التوقياع علاى االتفاقاات    األموال للشاركاء فاور  
    ٢٠١٤يف أواخر عام امُلفوضة 

يف هنايااة املطاااق حىل الااي سااتؤدي تااأخري عمليااات صاارق األمااوال أن اجمللااس وياارى  - 5٣
جتهيااز ضااعف يف  وجااود مااواطنيعاا  األمااوال حىل الشااركاء املنفاا ين  تااأخري يف اإلفااراإل عاان  

وال ياازال تفاقااات مااع الشاركاء املنفاا ين   االاملادفوعات يف الوقاا  املناساب بعااد التوقيااع علاى    
 يف حجنااازتااأخري األماار حىل يف هنايااة هاا ا القصااور   يااؤدي ال تمااال أن لقلااقيساااور  ا اجمللااس

 يف خطط العمل السنوية أو وثائق املشاريع  املرجوةالنتائج زقيق املتوقعة واملشاريع 
الضعف املرتبطة جبمياع   اطنموهيئة األمم املتحدة للمرأة تعاجل ويوصي اجمللس بأن  - 5٤

مجيع املكاتب امليدانية بادليل الاربامج والعملياات    تتقيد عمليات صرق األموال وكفالة أن 
 عن األموال بعد توقيع اتفاقات التمويل الفوري يف مجيع اجلوانب مبا يف ظلل اإلفراإل 

 
 املوارد البشرية، واملرتباتحدارة  - 8 

 التفاقات اخلدمة اخلاصةعدم وجود نظام حموسب متكامل   
 )الفقاارة دلياال الااربامج والعمليااات يف اتفاقااات اخلدمااة اخلاصااة  وفقااا للفصاال املتعلااق ب  - 55
 اخلدمة اخلاصة  جملصن إلدارة اتفاقات حنشاء نظام حموسبيتعني  (٣-٢

اجلهاات  إلدارة  متكامال  اهليئاة نظاام حموساب   مقار   ه ال يوجاد لادى  وتبني للمجلس أن - 56
 املعنياة  املكاتاب امليدانياة   فقاط يف بياناات متا اة   فال  اخلدماة اخلاصاة   عهاا اتفاقاات  أبرم  م الي
وفر ياا ال ،األماام املتحاادة للماارأة هليئااة الشاابكة اإللكترونيااة الداخليااة  علااى  موقااع مشااترك  ويف

اخلدماة   اتفاقاات  قواعاد بياناات    تادرإل  باإلضاافة حىل ظلال،   و  يف الوق  احلقيقاي معلومات 
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 دليال الاربامج والعملياات   يقتضايه  نظاام أطلاس خالفاا ملاا     يف ب امليدانية املعنية املكاتيف اخلاصة 
    اخلدمة اخلاصة من املقر عن طريق نظام أطلس اتفاقاتاستيدام برصد  يقضيال ي 

هيئة األمم املتحدة للمرأة أهنا ملتزمة بوضع نظاام متكامال لرصاد اتفاقاات     وأوضح   - 57
 حال أويل املؤسساة وك وارد ملنظام أطلس لتيطيط ايف   اليا تتبعها بسبب عدم اخلدمة اخلاصة

لو ااة بيانيااة يف املوقااع   وضااع أهنااا  أيضاااظكاارت تعزيااز رصااد اتفاقااات اخلدمااة اخلاصااة  و  ل
 على شبكة اإلنترن   (SharePointاملشترك )

موقاع مشاترك    مان اخلدماة اخلاصاة    معلومات اتفاقاتيرى أن استيدام  بيد أن اجمللس - 58
 يف الوقاا  احلقيقاايعلااى االطااالع علااى املعلومااات املقاار حُيااّد ماان قاادرة  شااهريا يثااهعااري زد

 يف املكاتب امليدانية  قوته العاملةورصد  اتالقرارلغرض اءاظ 
اتفاقاات   هارصاد  تحساني بهيئة األمم املتحدة للمرأة على توصاية اجمللاس   ووافق   - 59

نظام حموسب متكامل على مساتوى  من خالل استحداث وصيانة ومراقبتها اخلدمة اخلاصة 
 القوى العاملة كافة يف الوق  احلقيقي  املتعلقةعلومات املمركزيا على  يئة، لكي زصلاهل
 

 مراجعة  سابات املشاريع املنف ة على الصعيد الوط  ومشاريع املنظمات غري احلكومية - 9 
 ( لتقارير مراجعة حسابات املشاريع  املنفذينعدم تقدمي )الشركاء   

حطاارًا   (8)حيدد الفصل املتعلق مبنهجية مراجعة احلساابات يف دليال الربناامج والعملياات     - 6٠
زمنيًا ملراجعة احلسابات ينبغي التيطيط مبوجبه للبدء يف مراجعات احلسابات حبلاول األسابوع   

ار/ماارس مان كال عاام، علاى أن      الرابع من شهر شبا /فرباير أو األسابوع األول مان شاهر آظ   
نيسان/أبريل  ويانن الادليل أيضاًا     ٣٠تقدم التقارير النهائية ملراجعة احلسابات يف أجل أقصا  

علااى أن ُتحّماال الصاايغة النهائيااة لتقااارير مراجعااة احلسااابات يف موقااع شاابكي خااارجي للهيئااة  
 ُميّصن هل ا الغرض 

،   يقام  ٢٠١5حلساابات يف أيار/ماايو   بيد أن اجمللس ال ظ أنه  ىت وقا  مراجعاة ا   - 6١
يف  6٢تقريارا )أي   ١٤٣تقريارًا فقاط مان أصال      88بتحميل وتقدمي سوى  املنف ونالشركاء 

( املدرجاة يف خطاة   ٢٠١٤املائة( من تقارير مراجعة  سابات الشركاء )عان مصاروفات عاام    
احلسااابات ساسااا حىل تااأخر ُمراجااع  أمراجعااة احلسااابات  ليستعرضااها اجمللااس، ويعاازى ظلاال   

__________ 

هيئة األمم املتحدة للمرأة فيما يتعلق باملشاريع املنفا ة علاى الصاعيد الاوط      أنشطة الضمانات الي تضطلع  ا  (8) 
 ومشاريع املنظمات غري احلكومية 
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يف وضع الصيغة النهائية لتقارير مراجعة احلسابات  وه ا يقلل من مساتوى الضامان    (9)العاملي
ال ي يقدمه اجمللس بشأن النواتج ومصاروفات املشااريع امليصصاة للشاركاء واملساتفيدين مان       
املن   ك لل، خلن اجمللس حىل أن مثانية مشاريع قائمة على امِلن  تابعة للصاندوق االساتئماين   

الراميااة حىل القضاااء علااى العنااف ضاد املاارأة وثالثااة مشاااريع تابعااة لصااندوق   لادعم اإلجااراءات 
املساااواة بااني اجلنسااني كاناا  مدرجااة يف خطااة مراجعااة احلسااابات ولكنااها   ءضااع بعااد         

 للمراجعة 
وأوضااح  اهليئااة أهنااا سااتعمل عاان كثااب مااع مراجعااي احلسااابات العااامليني ماان أجاال  - 6٢

دًا هنائيااًا لالنتااهاء ماان حعااداد التقااارير النهائيااة ملراجعااة     نيسااان/أبريل موعاا  ٣٠التقيااد بتاااري   
احلساااابات  ولكااان، مباااا أن الضااامان الااا ي يقدماااه اجمللاااس  بشاااأن الناااواتج ومصاااروفات        

يعتمد جزئيًا على استعراض عّيناات مان تقاارير مراجعاة احلساابات، فا ن عادم تقادمي          املشاريع
الاا ي يااتعني تقدميااه بشااأن مصااروفات    يف املائااة ماان النااواتج املقااررة يااؤثر علااى الضاامان   ٣8

 املشاريع ظات الصلة 
 

نتبببببائج تقبببببارير املراجعبببببة اخلارجيبببببة للحسبببببابات عبببببن األمبببببوال املدفوعبببببة مقبببببدما  إىل    
 املنفذين   الشركاء

شااااريكا منفاااا ا   88ماااان خااااالل اسااااتعراض تقااااارير مراجعااااة احلسااااابات وآراء       - 6٣
يف املائااة( أبادوا رأيااا غاري مشاافوع    8٢شااريكا منفا ا )  7٢املائاة(، ال ااظ اجمللاس أن    يف 6٢)

يف املائة( رأيا مشافوعا باتحفظ، وامتناع شاريل منفا        ١6شريكا منف ا ) ١٤بتحفظ، وأبدى 
يف املائااة( رأيااا ساالبيا    ١يف املائااة( عاان حبااداء رأي، وأباادى شااريل منفاا  وا ااد )    ١وا ااد )

يااة الوثااائق الداعمااة   ومتثلاا  املسااائل املشااتركة الااي أثارهااا مراجعااو احلسااابات يف عاادم كفا     
انعدامها، واإلفرا  يف استيدام املدفوعات النقدية، وغيااب ساجالت مراجعاة احلساابات،      أو

وانعدام حجراءات التحقاق مان التنافساية يف مان  العقاود، ووجاود فاارق كابري باني اساتمارات           
ثاة  اإلظن بالتمويل وشاهادة النفقاات ونظاام األطلاس، وعادم تقادمي ها   االساتمارات كال ثال         

أشااهر  وأعاارب مراجعااو احلسااابات عاان امتناااعهم عاان حبااداء رأي بشااأن مشااروع وا ااد           
( بسااابب عااادم تاااوافر منساااق مراجعاااة احلساااابات والعنصااار املاااادي يف الساااجالت 795٤8)

احملاسبية للشريل املنف   وتدل املشاريع الي أبدى بشأهنا مراجعو احلساابات رأياا معادال علاى     
 قد ُأديرت على او غري سليم    أن األموال امليصصة للمشاريع

__________ 

  Moore Stephensمؤسسة  (9) 
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باإلضافة حىل ظلال، ال اظ اجمللاس أن مراجعاي احلساابات   يصادقوا علاى األرصادة          - 6٤
النقدية جلميع املشاريع الي خضع  ملراجعاة احلساابات  وغيااب بياان رصايد نقادي مصاادق        

ة علياااه مااان مراجعاااي احلساااابات سااابب لعااادم الااايقني يف موثوقياااة أرصااادة الُسااال ف املعروضااا 
البيانااات املاليااة  وقااد أبلغاا  اهليئااُة اجمللااسل  أهنااا ستواصاال العماال عاان كثااب مااع الشااركاء    يف

 ملعاجلة مواطن الضعف احملددة يف تقارير مراجعة  سابات املشاريع 
ويرى اجمللس أنه حظا   ُتعال ج ماواطن الضاعف تلال بشاكل صاحي ، ف هناا قاد تاؤدي          - 65

بيانات مغلوطة يف البيانات املالية، بل وزيادة خمااطر الغاش   حىل ا تمال ارتكاب أخطاء وتقدمي 
 على مستوى املشاريع 

يوصي اجمللس بأن تقوم اهليئة مبا يلي: )أ( العمل عان كثاب ماع مراجاع )مراجعاي(       - 66
 ساااابات املشااااريع لكفالاااة تقااادمي مجياااع تقاااارير مراجعاااة  ساااابات املشااااريع حبلاااول         

)ب( والنظاار يف تطااوير نظااام حموسااب  لتحسااني  نيسااان/أبريل ماان كاال ساانة تقومييااة؛ ٣٠
كفاءة وفعالياة اإلباال  ورصاد تنفيا  توصايات مراجعاة  ساابات املشااريع؛ )إل( والعمال          
عن كثب مع الشركاء املنف ين  ملعاجلة مواطن الضعف احملددة يف تقارير مراجعة  ساابات  

 ائج املشاريع؛ مع التركيز على الشركاء ال ين يكررون األخطاء أو النت
  

 تكنولوجيا املعلومات - ١٠ 
أو اختبار نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصباالت خلطبة اسبتعادة القبدرة علبى       عدم حتديث  

 العمل بعد الكوارث
زتاإل مؤسسات األمم املتحادة حىل جمموعاة متكاملاة مان اخلطاط للتصادي للكاوارث         - 67

اساتمرارية تصاريف األعماال واساتعادة     أو  االت توقف العمال، ال سايما فيماا يتعلاق جباانيب      
 القدرة على العمل بعد الكوارث يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

بيااد أن اجمللااس ال ااظ أن خطااة اسااتعادة القاادرة علااى العماال بعااد الكااوارث، الااي         - 68
،   عاارا اختبارهااا حطالقااا للتحقااق ماان اكتماهلااا أو ماادى  ٢٠١٤وضااعتها اهليئااة يف أيار/مااايو 

اعتها أو زديد اجلزء  ال ي ال يزال حباجة للتحسني مبا  يادل علاى التأهاب الفعلاي حلااالت      جن
 الطوارئ 

وباإلضافة حىل ظلل، خلن  اجمللاس حىل أن علاى اهليئاة أن تكفال أخا  املساائل التالياة         - 69
يف االعتباار فيمااا يتعلاق خبطااة اساتعادة القاادرة علاى العماال بعاد الكااوارث، مان أجاال مواصاالة       
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ماهلا على او مالئم ويف الوق  املناسب من دون فقدان معلومات بالغاة األ ياة قاد يترتاب     أع
 عليها خسائر يف العمل أو حىل فقدان ثقة العمالء أثناء األزمات 

زاااااديث اخلطاااااة ببياناااااات مجياااااع أطاااااراق االتصاااااال الرئيساااااية ملااااازودي  )أ( 
 والبائعني؛ اخلدمات
 عمااااال )الاااا ي ُأجااااري يف  زيااااران/أخاااا  نتااااائج زلياااال اعثااااار علااااى األ )ب( 

( يف االعتبار من خاالل حدراإل مساائل مان قبيال اهلادق الازم  الساتعادة القادرة         ٢٠١٤ يونيه
علااى العماال، وهاادق نقطااة االسااتعادة القاادرة علااى عماال التطبيقااات، مبااا يعكااس أولويااات      

 وضوابط العمل احلالية 
ستعادة القدرة على العمل بعاد  وأوضح  اهليئة أهنا قد وضع  مؤخرًا خطة شاملة ال - 7٠

الكوارث، سيتم على أساسها وضع خطط فردية الستعادة القادرة علاى العمال بعاد الكاوارث      
بالنسبة جلميع ُنظم حدارة األعمال البالغة األ ية  الي تستضايفها الانظم الساحابية يف القطااعني     

العمال بعاد الكاوارث،    العام واخلااى، مباا يف ظلال خطاة نظاام أطلاس الساتعادة القادرة علاى          
 املشتركة بني الوكاالت والي عري اختبارها بانتظام يف حطار شراكة نظام أطلس 

وياارى اجمللااس أنااه مااا   تقاام اهليئااة بتحااديث خطااة اسااتعادة القاادرة علااى العماال بعااد  - 7١
الكااوارث علااى أساااس النتااائج احلاليااة لتحلياال اعثااار علااى األعمااال، فضاااًل عاان اختبااار مجيااع  

دى خطط اساتعادة القادرة علاى العمال بعاد الكاوارث، ف هناا ساتكون معرضاة خلطار عادم            فرا
 استئناق أعماهلا على الوجه املالئم ويف الوق  املناسب يف  ال وقوع كارثة 

ووافق  اهليئة على توصية اجمللس اساتعراض واختباار خطاة اساتعادة القادرة علاى        - 7٢
سااتعادة القاادرة علااى العماال بعااد الكااوارث العماال بعااد الكااوارث ذ تنفياا  خطااة شاااملة ال

 تستوعب نظم املعلومات بأسرها 
 

 عدم كفاية الوثائق املتعلقة بعمليات وضوابط حيازة ُنظم املعلومات وتطويرها وتنفيذها  
تاابني للمجلااس أن اهليئااة قااد وضاااع  ُنظاام معلومااات لتحسااني الكفاااءة والفعالياااة          - 7٣

ُتنفا  يف الاداخل أو يف اخلاارإل  وخاالل مراجعاة احلساابات،        والشفافية يف حجناز عملياهتا الي 
نظامًا للمعلومات  داخليًا لدعم أساليب العمل  ولكان،     ١5ال ظ اجمللس أنه جرى تطوير 

تكن عمليات  يازة نظم املعلومات وتطويرها وتنفيا ها ُموّثقاة رمسياًا لكفالاة حكماال تسلسال       
وطلبات تغيري النظام، ابتداًء من مر لة اساتالم الطلاب    سري العمل لدورته يف املشاريع اجلديدة

 حىل  ني حغالقه 
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وباإلضااافة حىل ظلاال، ال ااظ اجمللااس أن احلالااة الراهنااة تعتمااد علااى املعااارق الفرديااة     - 7٤
عوضا عن سري العمل الرمسي املوثق مع ما يصا به من معايري ومبادئ توجيهية  وكال مر لاة   

ميكان ألي شاين، يشاارك يف عملياة  ياازة نظام املعلوماات         تتطلب أنشاطة مراقباة وأهادافاً   
وتطويرهااا وتنفياا ها، أن يسااتيدمها كمبااادئ توجيهيااة  ومااا   ُتنفاا   هاا   العمليااة الرمسيااة     
املصحوبة باملبادئ التوجيهية يف كل مر لة من مرا ل دورة تطوير النظام، فا ن عملياة مراقباة    

يف الوقاا  املناسااب وباااجلودة وعلااى النطاااق   الوثااائق لاان تساااعد يف كفالااة حكمااال املشااروع   
 املطلوبني 

كاناا  تفتقاار   ٢٠١٤مشااروعًا ُنفاا ت يف عااام    ١8كاا لل، خلاان اجمللااس حىل أن    - 75
لدراسات اجلدوى وساجالت امليااطر وخطاط املشااريع ووثاائق قباول املساتيدمني  وعاالوة         

أنااه   ُيحااتلفظ  علااى ظلاال، كاناا  جلميااع املشاااريع الثمانيااة عشاار مواصاافات ُنظمّيااة، غااري       
مبواصاافات أربعااة منااها بصااورة منهجيااة  وياارى اجمللااس أن االفتقااار حىل وثااائق املشاااريع ظات   
الصاالة أو عاادم توثيااق املشاااريع بطريقااة كافيااة قااد ععاال ماان الصااعب علااى اهليئااة تعقااب             

الي أبرمتها مع مزودي اخلادمات اخلاارجيني أو رصاد نطااق املشااريع الاي وافقا          االتفاقات
 عليها اإلدارة 

وأوضح  اهليئة أن لديها بالفعال معاايري ومباادئ توجيهياة موثقاة فيماا يتعلاق حبياازة          - 76
اساتراتيجية  ”الن ظم وتطويرها وتنفي ها، علاى النحاو املابني يف وثاائق السياساات الاي تتضامن        

 “تسياسة  وكمة تكنولوجيا املعلومات واالتصااال ” و “تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  وسوق تقوم بوضع معياار لكامال دورة تطاوير الاُنظم يكاون وثيقاة       “معايري حدارة التغيري” و

معياريااة متكاملااة تتضاامن مجيااع العمليااات واملعااايري املطلوبااة لتطااوير وتنفياا  براجميااات ونظاام     
 جديدة   

يهيااة وياارى اجمللااس أن الوثااائق احلاليااة ال تتناااول العمليااات واملعااايري واملبااادئ التوج      - 77
املتعلقااة حبيااازة الااُنظم وتطويرهااا وتنفياا ها  فهااي تتناااول التوجااه االسااتراتيجي رفيااع املسااتوى   
بشأن الكيفية الاي ستسااهم  اا خادمات تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت يف جنااح اهليئاة،          
ويف زقيااق األهااداق االسااتراتيجية العامااة، ومنااوظإل صاانع القاارارات املتعلقااة باالسااتثمارات        

جمااال تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت ومسااتويات ساالطة املوافقااة علااى تلاال القاارارات   يف
 بالنسبة ل لل النموظإل 

ويساور اجمللس القلق ألن أوجه القصور الي ال ظها فيما يتعلق بالوثائق قد تناال مان    - 78
 جودة الُنظم أو تؤخر تنفي  املشاريع 
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بااأن: )أ( تسااتعرض وُتحااّدث معيارهااا اخلاااى  وافقاا  اهليئااة علااى توصااية اجمللااس   - 79
باا دارة التغاايري، وتضااع معااايري لكاماال دورة تطااوير الااُنظم تكااون وثيقااة معياريااة متكاملااة      
تعكس مجيع العمليات املطلوبة؛ )ب( وتستعرض عملياهتاا املتعلقاة حبياازة الاُنظم وتطويرهاا      

تعلقاة بكال مر لاة مان مرا ال      وتنفي ها، وتعزز املعايري واملبادئ التوجيهياة ظات الصالة امل  
العمليااااة؛ )إل( وزساااان حدارة املشاااااريع وحدارة التغاااايري يف جمااااال تكنولوجيااااا املعلومااااات 

 واالتصاالت من خالل تعزيز صياغة مقتر ات املشاريع أو طلبات التغيري 
 

 حفصا ات اإلدارة -جيم  
 شطب خسائر النقدية واحلسابات املستحقة القبض واملمتلكات - ١ 

مان نظامهاا املاايل وقواعادها املالياة،       ١-٢١أبلغ  اهليئة اجمللس، وفقاا أل كاام البناد     - 8٠
 دوالرًا  5١ ٤89بشطب خسائر من املبالغ املستحقة القبض وااللتزامات قدرها 

 
 املدفوعات على سبيل اهِلبة - ٢ 

املالياة،   مان نظامهاا املاايل وقواعادها     6-٢٠أبلغ  اهليئة اجمللس، وفقاا أل كاام البناد     - 8١
  ٢٠١٤بعدم دفعها أي مبالغ على سبيل اهِلبة خالل عام 

 
  االت الغش والغش املفترض - ٣ 

(، جملطاط اجمللاس لعملياات مراجعاة     ISA 240وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلساابات )  - 8٢
البيانات املالية لكي ُيتاح له توقع قدر معقول من األخطاء اجلوهرياة وامليالفاات )مباا يف ظلال     
تلاال النامجااة عاان الغااش(  بيااد أنااه ال ينبغااي  االعتماااد علااى مراجعااة احلسااابات الااي جنريهااا     

نع  ااالت الغاش والكشاف عناها     لتحديد مجيع األخطاء أو امليالفات   فاملسؤولية الرئيسية مل
 تقع على عاتق اإلدارة   

وخالل مراجعة احلسابات، يستفسر اجمللُس اإلدارة  بشأن مسؤوليتها عن الرقاباة علاى    - 8٣
تقييم خماطر الغش املادية واإلجراءات املطبقة  لتحديد خماطر الغش والتصدي هلاا، مباا يف ظلال    

و وجهاا  انتبااا  اجمللااس حليهااا  ويستفساار اجمللااس  أي خماااطر حمااددة قاماا  اإلدارة بتحدياادها أ
أيضًا من اإلدارة ما حظا كان  لديها معرفة بشأن أي  االت غش فعلياة أو مزعوماة أو مشاتبه    
يف وقوعهااا، ويشاامل ظلاال االستفسااارات الااواردة ماان مكتااب خاادمات الرقابااة الداخليااة          

سابات  االت الغش والغاش  وتشمل االختصاصات اإلضافية الي تنظم املراجعة اخلارجية للح
 املفترض يف قائمة املسائل الواجب اإلشارة حليها يف تقرير  
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،   يعثاار اجمللااس علااى أي  اااالت غااش، باسااتثناء  اااالت الغااش      ٢٠١٤ويف عااام  - 8٤
والغش املفترض الي أُبلغ  للمجلس وُأفص  عناها علاى الوجاه املطلاوب يف املال ظاات علاى       

 البيانات املالية 
 

 شكر وتقدير -دال  
يااود اجمللااس أن يعاارب عاان تقاادير  ملااا تلقااا  فريقااه ماان تعاااون ومساااعدة ماان املااديرة   - 85

 التنفي ية وموظفيها 
 األسد( موسى مجعة توقيع)

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

 
 مورس( السري أمياس س  ح  توقيع)

 املراقب املايل واملراجع العام للحسابات
 يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 
 شارما( شاشي كان  توقيع)

 املراقب املايل واملراجع العام للحسابات يف اهلند
 

 ٢٠١5 زيران/يونيه  ٣٠
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 املرفق األول
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١ الة تنفي  التوصيات للفترة املالية املنتهية يف   

 الرقم

الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

          ٢٠١١-٢٠١٠ - ١ A/68/5/Add.13، 
 97الفقرة 

)أ( زسني حجراءاهتا لرصد ميزانياات  
املشاريع وحدارهتا بغياة زساني رصاد    
 اإلنفاااااق الناااااقن علااااى املشاااااريع؛

)ب( معاجلاااة أساااباب التاااأخر يف    و
تنفيااااا  املشااااااريع لضااااامان حجنااااااز  

 واليتها 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   ية نف ت اهليئة ه   التوص
اإلجااراءات الااي اءاا هتا 
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    

٢٠١١-٢٠١٠ - ٢ A/68/5/Add.13، 
 ١٠١الفقرة 

القيام باإلقفال املايل جلمياع املشااريع   
املقفلااااة ماااان النا يااااة التشااااغيلية يف  

شهرا من تاري  اإلقفاال   ١٢غضون 
 التشغيلي 

أجناااازت اهليئااااة اإلقفااااال املااااايل 
ماان املشاااريع  مشااروعا 6٢9 لااا

املوروثاااة مااان صاااندوق األمااام   
املتحدة اإلمنائي للمرأة )من عاام  

 ( ٢٠١١حىل عام  ٢٠٠٤

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا 

أن خلاااان حىل اإلدارة و
اهليئااة قااد نفاا ت هاا      

 التوصية 

x    

٢٠١١-٢٠١٠ - ٣ A/68/5/Add.13، 
 ١٠7الفقرة 

السااعي إلمتااام عمليااة املوافقااة علااى     
قبااال بداياااة  خطاااط العمااال السااانوية

 دورة األداء 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
اإلجااراءات الااي أبلغاا  

خلااان عناااها اإلدارة، و
أن مجياااع املشاااااريع  حىل 

مان  املوروثة عان الفتارة   
حىل عااااام  ٢٠٠٤عااااام 
قااد أقفلاا  ماان  ٢٠١١

 النا ية املالية 

x    

٢٠١١-٢٠١٠ - ٤ A/67/5/Add.13، 
 ١٣6الفقرة 

تعجيااال عملياااة شاااغل الوظاااائف يف  
املكاتاااااااب القطرياااااااة واإلقليمياااااااة  

يكفااااي ماااان  للحصااااول علااااى مااااا  
 املوظفني 

نف ت اهليئة ه   التوصاية متشايا   
مع تنفي  اهليكل اإلقليمي الا ي  
يهاادق حىل شااغل الوظااائف يف    

  املكاتب امليدانية

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  

بااااااأن اقتنااااااع اإلدارة، و
  التوصية قد نف ت

x    

http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
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الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

          5 - ٢٠١١-٢٠١٠ A/67/5/Add.13، 
 ١٤٠الفقرة 

حجااراء عمليااات تاادقيق للتأكااد ماان    
صااحة معلومااات كشااوق املرتبااات  
الي تقدمها حىل الربنامج اإلمنائي مان  
أجااااال ضااااامان صاااااحتها ودقتاااااها   

 واكتماهلا 

الاي  نف ت اهليئاة ها   التوصاية    
 تنفيااا  عملياااة مبوجباااها ه اعن 

التصااديق علااى أجااور املااوظفني  
احمللاااايني يف املكاتااااب امليدانيااااة   
لضمان الدقة قبل وضاع الصايغة   

 النهائية لكشوق املرتبات 

زقاااق اجمللاااس ورأى أن  
اهليئاااااة جتاااااري  الياااااا   
عمليااات تاادقيق للتأكااد  
مااان صااااحة معلومااااات  
كشااوق املرتبااات الااي   
تقااااادمها حىل الربناااااامج  
اإلمنائي من أجل ضامان  
صااااااااااحتها ودقتااااااااااها 

 اكتماهلا و

x    

6 - ٢٠١٢ A/68/5/Add.13، 
 ١6الفقرة 

 األصولاستعراض معدالت استهالك 
اإلنتاجياااة بانتظاااام جتنباااا  هاااا أعمارو
عاادد كاابري ماان األصااول   سااتهالك ال

ال تاازال قيااد  وهااي امااا، تاسااتهالكا 
 االستيدام 

تقااوم اهليئااة ساانويا باسااتعراض    
العمر اإلنتاجي  سابما تقتضايه   

ماان  ١7 املعيااار ماان 67الفقاارة 
معااايري احملاساابة الدوليااة للقطاااع 

 العام 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  

بااااااأن اقتنااااااع اإلدارة، و
  التوصية قد نف ت

x    

7 - ٢٠١٢ A/68/5/Add.13، 
 ٢٤الفقرة 

 ٢٠١٣حجااااراء اسااااتعراض يف عااااام 
لتمويل استحقاقات التاأمني الصاحي   
بعاااد انتاااهاء اخلدماااة واساااتحقاقات   

 اإلعادة حىل الوطن 

اهليئاااااة يف عاااااام  استعرضااااا   
متوياااااال اسااااااتحقاقات   ٢٠١٣

التاااأمني الصاااحي بعاااد انتاااهاء     
واساااتحقاقات اإلعاااادة اخلدماااة 

 حىل الوطن 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  

بااااااأن  اإلدارة، واقتنااااااع
 التوصية قد نف ت 

x    

8 - ٢٠١٢ A/68/5/Add.13، 
 ٣٠الفقرة 

حعاااادة النظااار يف متطلباااات املعيااااار    
فيماااا  ككااال  ١٢احملاسااايب الااادويل  

األصناق احملتفظ  ا يف مجياع  يتعلق ب
املكاتااااب لكفالااااة االمتثااااال التااااام    

 للمعايري احملاسبية الدولية 

اسااااااااتكمل  اهليئااااااااة دلياااااااال 
السياسات احملاسبية الي وضاعته  
لتوسيع نطاق سياستها يف جماال  

 االعتراق بامليزونات 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  

أهناااا خلااان حىل اهليئاااة و
تطلباات املعياار   مل  امتثل

  ١٢احملاسيب الدويل 

x    

9 - ٢٠١٢ A/68/5/Add.13، 
 ٣6الفقرة 

)أ( زسني اتفااق مساتوى اخلادمات    
رصااد كاماال حىل اهليئااة  اجااة لتلبيااة 

خاااادمات اخلزانااااة املعهااااود  ااااا حىل 

للمرأة نف ت هيئة األمم املتحدة 
  متطلبات التوصية

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
 هتا اإلجااراءات الااي اءاا 

بااااااأن اقتنااااااع اإلدارة، و

x    

http://undocs.org/ar/A/67/5/Add.13
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 الرقم

الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

)ب( التقيااااد  و الربنااااامج اإلمنااااائي؛          
بأ كام االتفاق الي تتطلب منها أن 
تقاادم حىل الربنااامج اإلمنااائي توقعااات  
سااانوية للتااادفقات النقدياااة، تفادياااا   
إلمكانيااة تقاادمي أي طلبااات ارجتاليااة  
قاااد تساااتدعي وقاااف االساااتثمارات  

 بسبب نقن األموال 

  التوصية قد نف ت

٢٠١٢ - ١٠ A/68/5/Add.13، 
 ٤١الفقرة 

وضااااع سااااجالت للمياااااطر علااااى  
التنفي يااة وسااجل مو ااد  اتياملسااتو

على املستوى االساتراتيجي  وينبغاي   
أن تشااااااامل الساااااااجالت فئاااااااات  
التهديدات الاي قاد تاؤثر سالبا علاى      
حجنااااز والياااة اهليئاااة وطبيعاااة تلااال     
التهدياااااااااااااادات، وأن تشاااااااااااااامل 

الي ميكان أن ءفاف    االستراتيجيات
  من  دهتا

اعتمااااد ال تااازال اهليئاااة بصااادد  
حدارة املياااطر املؤسسااية رمسيااا  

علااى الساالطات املعنياة  تعكاف  و
صاايغة مسااتكملة  املوافقااة علااى  

سياسااااااااات حدارة املياااااااااطر  ل
 املؤسسية 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  

أن خلااااان حىل اهليئاااااة و
التوصاااية   تنفااا  بعاااد   

 تنفي ا كامال 

 x   

٢٠١٢ - ١١ A/68/5/Add.13، 
 ٤7الفقرة 

)أ( حساااناد مساااؤولية املوافقاااة علاااى    
 اخلطاااااط السااااانوية لفرياااااق خمتاااااار؛ 

وضااع جاادول زماا  واضاا     )ب( و
يشاامل التااواري  املسااتهدفة لالنتااهاء   
ماااان حعااااداد املاااا كرة االسااااتراتيجية 
وخطاااط العمااال السااانوية واملوافقاااة    

 عليها قبل بداية دورة األداء 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  

بااااااأن  اإلدارة، واقتنااااااع
 التوصية قد نف ت 

x    

٢٠١٢ - ١٢ A/68/5/Add.13، 
 5٣الفقرة 

تصااميم حجااراءات حضااافية لتحسااني   
اكتمال عمليات تسجيل املمتلكاات  
واملنشااات واملعاادات يف نظااام حدارة   

وتنفياااا  تلاااال   األصااااول ودقتااااها، 
  اإلجراءات وتوثيقها

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    
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 الرقم

الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

          ٢٠١٢ - ١٣ A/68/5/Add.13، 
 56الفقرة 

باا دارة )أ( زسااني حجراءاهتااا املتعلقااة  
األصاااول لضااامان اال تفاااات علاااى   
النحاااو الساااليم جبمياااع الساااجالت    
الضااارورية حلااااالت اقتنااااء األصاااول 
وتقييمهاااااا وتساااااجيلها ومعاجلتاااااها 
 حماسااااااااابيا والتصااااااااارق فيهاااااااااا؛ 

املتعلقااااة تبساااايط حجراءاهتااااا  )ب( و
إلبال  عاااان األصااااول، ضاااامانا  بااااا

لتزوياااد املقااار باملعلوماااات الكافيااااة    
تثااااال وباعلياااة املالئماااة لرصاااد االم   

للسياساااااات اخلاصاااااة باملمتلكاااااات 
واملنشااات واملعاادات، وللمتطلباااات   
املنصاااوى عليهاااا يف النظاااام املاااايل    

 والقواعد املالية 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    

٢٠١٢ - ١٤ A/68/5/Add.13، 
 6٠الفقرة 

)أ( تعزياااار نظااااام رصااااد املشاااااريع    
وتقييمهاااا مااان أجااال بلاااو  مرا ااال  
اإلجناااز الرئيسااية احملااددة يف خططهااا   

)ب( كفالااة اتساااق  و االسااتراتيجية؛
مجياااع عقاااود املشااااريع ماااع أ كاااام   

وماااع النظااام املاااايل والقواعااد املالياااة   
 األدلة اإلرشادية والسياسات 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    

١5 - ٢٠١٢ A/68/5/Add.13، 
 67الفقرة 

املشااريع  كفالة زقيق معدالت حجنااز  
املنصااااااااوى عليهااااااااا يف اخلطااااااااة    

-٢٠١١االساااااااااتراتيجية للفتااااااااارة 
٢٠١٣  

نفااا ت اهليئاااة هااا   التوصاااية     
وعري رصد املسألة على أساس 

 سنوي 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    

١6 - ٢٠١٢ A/68/5/Add.13، 
 7٠الفقرة 

مناصااب أصااحاب شااغل )أ( ضاامان 
عقااااود اخلاااادمات بااااأفراد معياااانني    

يف الوقا    مبوجب عقاود للماوظفني  
)ب( تقيااااايم الوضاااااع  و ؛املناسااااب 

نفاااا ت اهليئااااة مجيااااع أجاااازاء    
  توصية باستثناء اجلزء )أ(ال

طريقااااة هااااو عقااااد اخلاااادمات  

وساااااايعترب اجمللااااااس أن  
التوصاااااية قاااااد نفااااا ت 
بالكاماااال بعااااد تنفياااا    

 x   
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الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

احلاااايل للتوظياااف يف مجياااع الرتاااب             
وتااااأثري ظلاااال علااااى أداء الااااربامج،  

إلنشااء قاعادة بياناات    وحعاد وسايلة  
ملقااادمي الطلباااات احملاااتملني الااا ين    
ميكاااان تااااوظيفهم ملاااالء الوظااااائف    
 الشاااااااغرة يف الوقاااااا  املناسااااااب؛ 

اسااااتحداث عمليااااة ملتابعااااة    )إل( و
املاااوظفني العائااادين مااان السااافر يف    
مهااااااام رمسيااااااة حبيااااااث يقاااااادمون  

يف السااااافر مطالباااااات اساااااتمارات 
 املهلة احملددة غضون 

تعاقدية صاحيحة ستساتيدم يف   
املهااااام الااااي تسااااتويف شاااارو   
حدراجهااااا يف عقااااد اخلاااادمات  
وتقاادم حىل املكاتااب توجيهااات   
 كافيااة لضاامان اسااتيدام العقااد 

  واتفااق  علااى الوجااه الصااحي   
علااااى أن يسااااتعرض مراجعااااو   
احلسابات  الة االمتثاال خاالل   

امليدانياة، ويعيادوا النظار    الزيارة 
 يف  الة التنفي  

 )أ(  اجلزء
 
 

١7 - ٢٠١٢ A/68/5/Add.13، 
 75الفقرة 

الاي تضاطلع   استعراض مهمة الشاراء  
لتفااااويض واألشااااكال املقااااررة   ااااا 

السلطة  فايمكن ماثال أن تنظار اهليئاة     
يف مزاياااااا تصااااانيف املشاااااتريات حىل 
ا تياجااااات اسااااتراتيجية وتشااااغيلية   
والتأكاااااد مااااان جتهياااااز املشاااااتريات  
االسااتراتيجية مركزيااا  وينبغااي أيضااا  
أن تضمن نتاائج االساتعراض ممارساة    
املقاار قاادرا كافيااا ماان الرقابااة علااى      
 حعااداد امليزانيااة، واإلنفاااق، والرصااد،
والتقييم، والتأكد مان امتثاال اخلطاط    
والقواعد واألنظمة، فضال عن تقادمي  

 التقارير بشكل منتظم 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    

١8 - ٢٠١٢ A/68/5/Add.13، 
 76الفقرة 

 ٤-٤النظر يف فوائاد أ كاام الفقارة    
ماان سياسااات وحجااراءات الربنااامج    
اإلمنائي املتعلقة بالربامج والعملياات،  
وأن تضااااااااامِّن عقودهاااااااااا بنااااااااادا 
للتعويضااات املقطوعااة، علااى النحااو   

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  

واقتنااااااع بااااااأن  اإلدارة،
 التوصية قد نف ت 

x    

http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
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الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

 املطلوب           
١9 - ٢٠١٢ A/68/5/Add.13، 

 8٠الفقرة 
تعماال اهليئااة، بالتعاااون مااع الربنااامج   
اإلمنااااائي، علااااى زسااااني حجااااراءات  
االتصال باني مكتاب املاوارد البشارية     
واملنساااقني املعنااايني بنظاااام أرغاااوس،  

لساااارعة حغااااالق  سااااابات ضاااامانا 
املسااتعملني اخلاصااة باااملوظفني الاا ين  
يتركااون اخلدمااة يف الكيااان  وحضااافة  
حىل ظلاال، ينبغااي اءاااظ تاادابري فوريااة  

 إلغالق مجيع احلسابات اخلاملة 

نفااا ت اهليئاااة هااا   التوصاااية     
وعري رصد ه   املساألة أيضاا   

 على أساس سنوي 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  

دارة، واقتنااااااع بااااااأن اإل
 التوصية قد نف ت 

x    

٢٠١٢ - ٢٠ A/68/5/Add.13، 
 8٣الفقرة 

اساااتحداث آلياااات علاااى مساااتوى    
الكيان ملراقبة ورصد استيدام رموز 
دفتاار األسااتاظ العااام يف نظااام أطلااس   

 7٤6٠5)ال ساااااااااايما الرماااااااااازان 
االستيدام غري ( لتجنب 7١6٤٠ و

 الدقيق أو تقييد بيانات خاطئة 

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    

٢٠١٢ - ٢١ A/68/5/Add.13، 
 88الفقرة 

اإلمكانات والقادرات  تقييم مستوى 
املطلوبة ألداء مهام املراجعة الداخلية 
للحسااابات بفعاليااة يف ضااوء ازدياااد  
ا تياجاهتاااا مااان خااادمات مراجعاااة   

 احلسابات واخلدمات االستشارية 

زقااق اجمللااس ماان تنفياا    نف ت اهليئة ه   التوصية 
تابني لاه   ه   التوصاية، و 

  أهنا قد ُنف ت

x    

٢٠١٢ - ٢٢ A/68/5/Add.13، 
 9٢الفقرة 

النظااار يف نتاااائج عملياااات مراجعاااة   
 سابات مشااريعها والعمال بشاكل    
وثيااق مااع الشااركاء املنفاا ين ملعاجلااة  
مااااواطن الضااااعف الااااي ُ ااااددت    
وينبغاااي أن ينصاااب التركياااز علاااى    

يقااادمون الشاااركاء املنفااا ين الااا ين  
 سلبية متكررة تقارير 

اهليئااااة دورات تدريبيااااة  تاااانظم 
  للمكاتااب امليدانيااة والشااركاء  

وتقااوم  اا ا العماال علااى أساااس 
  مستمر

زقااق اجمللااس ماان تنفياا   
ه   التوصية، ورأى أهنا 

  قد ُنف ت

x    

http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.13
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          ٢٠١٣ - ٢٣ A/69/5/Add.12، 
 ١6الفقرة 

أنشااطتها لتعبئااة املااوارد عاان     تعزيااز 
طريق توسيع وتنويع قاعدة مواردهاا  
باءاااااظ التاااادابري التاليااااة: )أ( تعزيااااز 
الشراكات مع اجلهات املااة الثنائياة  
 واملتعددة األطراق وتوسيع نطاقهاا؛ 

)ب( اكتساااب اخلااربات يف جمااال   و
 مجع األموال على الصعيد اإلقليماي؛ 

)إل( با ل املساااعي لادى كيانااات    و
القطاع اخلاى واجلماعاات النساائية   

 املسؤولة اجتماعيا ، واألفراد

ماان أجاال  تباا ل اهليئااة جهااودا   
توسااااااايع قاعااااااادة الشاااااااراكة  

 وتعميقها 

ساايعترب اجمللااس أن هاا    
التوصية قاد نفا ت عناد    
ما يتم تنفي  كال أجازاء   

 تنفيااا ا كاااامالة التوصاااي
 تحقق منه ال و

 x   

٢٠١٣ - ٢٤ A/69/5/Add.12، 
 ٢١الفقرة 

احلاارى علااى قيااام كاال مكتااب ماان  
مكاتباااااها امليدانياااااة )أي مكاتباااااها    
اإلقليمياااااااة واملتعاااااااددة األقطاااااااار    
والقطرياااة( بوضااااع وتنفياااا  خطتااااه  
املتعلقة باستمرارية تصريف األعمال 
واسااتعادة القاادرة علااى العماال بعااد    

يف ضاوء البيئااة الاي يعماال    الكاوارث 
فيهاااا كااال مكتاااب، وبرصاااد تطاااور 

 تلل اخلطط 

التاابع للهيئاة    األمان  عني مكتب
خاابريا استشاااريا باادأ عملااه يف     

  ٢٠١5منتصااف نيسااان/أبريل 
وماان املتااوخى أن تكااون مجيااع    
املواقاااااع امليدانياااااة قاااااد أمتااااا   
استعراضااااا أو أعاااادت تقرياااارا   

  ٢٠١5مستكمال لعام 

ساايعترب اجمللااس أن هاا    
التوصاااااية قاااااد نفااااا ت 

ما يااتم تنفياا  كاال    عنااد 
تنفيااا ا  ةأجااازاء التوصاااي

 تحقق منه الو كامال

 x   

٢5 - ٢٠١٣ A/69/5/Add.12، 
 ٢9الفقرة 

)أ( االعتراق بعناصر البيانات املالياة  
تساااديد وقيااادها بطريقاااة مناسااابة و  

التزاماهتاااا  ساااب الترتياااب الااازم ، 
تسااااوية املتعلقااااة بوفقااااا لسياسااااتها 

الديون، مان أجال تعزياز مصاداقيتها     
 وزيااااااادة ثقااااااة املااااااوردين فيهااااااا؛  

زسااني حجااراءات اسااتعراض  )ب( و
دفااااتر األساااتاظ واجلاااداول الداعماااة  
لكفالاااة تصااانيف مجياااع املصاااروفات 

املناساااااابة يف بنااااااود الوتقييااااادها يف  

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
 هتا اإلجااراءات الااي اءاا 

اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 
 التوصية قد نف ت 

x    

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.12
http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.12
http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.12
http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.12
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سااااني التنساااايق )إل( ز و امليزانيااااة ؛          
وتااااادفق املعلوماااااات باااااني شاااااعبة    
الشااااراكات االسااااتراتيجية وقساااام   
الشاااؤون املالياااة لكفالاااة االعتاااراق   
باالتفاقاااات املربمااااة والتعهاااادات يف  
الفتاارات املاليااة الصااحيحة متشاايا مااع 

سااااااب املتعلقاااااة حبسياساااااة اهليئاااااة 
 اإليرادات 

٢6 - ٢٠١٣ A/69/5/Add.12، 
 ٣6الفقرة 

حعااااادة النظاااار يف دليلااااها للااااربامج    
والعمليااااات لكااااي يلاااايب متطلبااااات 

ماااان املعااااايري احملاساااابية  ١٢املعيااااار 
املتعلقااة الدوليااة، وزسااني تعليماهتااا   

قفال احلسابات يف هناياة السانة مان    ب 
أجااال توسااايع نطااااق عملياااة زدياااد 
امليزوناااات واالعتاااراق  اااا علاااى    

 نطاق اهليئة 

نفاااا ت اهليئااااة هاااا   التوصااااية  
و سااااان  معيارهاااااا احملاسااااايب 

  ١٢ الدويل

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    

٢7 - ٢٠١٣ A/69/5/Add.12، 
 ٤٣الفقرة 

)أ( اسااااتعراض فهاااارس املشااااتريات   
احلااايل للهيئااة ب عااادة تساامية فئااات    
األصول وأصانافها مباا يكفال تفاادي     
 أخطاااء التصاانيف يف نظااام أطلااس؛    

)ب( التقلياال حىل أدر  ااد ممكاان    و
وظيفاة  من األخطاء عن طريق تعزياز  

حدارة األصااااول يف مجيااااع املكاتااااب  
بتحسااااني نظااااام   59القطريااااة الااااا  

)إل( رصاااد  و الضاااوابط الداخلياااة؛ 
املعلومات الي ياتم زميلاها يف نظاام    

)د( ومواصاالة اسااتعراض   و أطلااس؛
التقارير الي يعدها كال مكتاب عان    

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان   نف ت اهليئة ه   التوصية 
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.12
http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.12
http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.12
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قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

 األصول           
٢8 - ٢٠١٣ A/69/5/Add.12، 

 ٤7الفقرة 
اإلسااراع بوضااع املبااادئ التوجيهيااة    
ملراجعااة احلسااابات للحصااول علااى    
ضاامانات بشااأن األمااوال الااي تنفااق  
علاااى املشااااريع يف حطاااار صاااندوق    

املتحااادة االساااتئماين إلهناااااء   األمااام  
العنف ضد املرأة، وصندوق املساواة 

 بني اجلنسني 

انتااه  اهليئااة ماان وضااع اإلطااار  
املرجعاااي لتنفيااا  هناااج مراجعاااة  

، ال ي يشامل  املنسق احلسابات
حدارة مشاريع املن  الي تادار يف  
حطاااار صاااندوق األمااام املتحااادة 
االسااتئماين إلهناااء العنااف ضااد    

اة باااني املااارأة وصاااندوق املسااااو
اجلنسااااني  وسيسااااتيدم هاااا ا   
اإلطااار املرجعااي اجلديااد اعتبااارا 

، ماااع مراعااااة ٢٠١٤مااان عاااام 
االتفاقااات املربمااة مااع اجلهااات    

 املستفيدة من املن  

زقااااااق اجمللااااااس ماااااان  
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اإلدارة، واقتنااااااع بااااااأن 

 التوصية قد نف ت 

x    

٢9 - ٢٠١٣ A/69/5/Add.12، 
 5١الفقرة 

)أ( زسااني رصاادها للساالف املقدمااة 
للشاااركاء املنفااا ين للتحقاااق مااان أن 
األموال تستيدم على النحو الساليم  
 لتحقياااق النتاااائج والناااواتج املتوقعاااة؛

)ب( زدياااااد املشااااااكل وتنفيااااا   و
اإلجاااراءات التصاااحيحية الضااارورية  
بالتعاون مع الشركاء  يثما وجدت 
يف هنايااة الفتاارة أرصاادة غااري مسااددة 

أشااهر بالنساابة   6مناا  فتاارة طويلااة ) 
شاااااهرا  ١٢ و للشاااااركاء املنفااااا ين

بالنسبة للمن  املقدماة مان الصاناديق    
االسااتئمانية(، مبااا يف ظلاال اسااترداد    

 ه   األرصدة، عند االقتضاء 

أشاارك  اهليئااة حدارهتااا العليااا يف 
امااااااال لتحدياااااااد  الفرياااااااق الع

اسااااتراتيجية كفيلااااة بتحسااااني   
امتثاااااال السياساااااات  وتقااااادم  
املكاتااااب اإلقليميااااة آخاااار مااااا  
يسااااتجد ماااان معلومااااات عاااان 

من  أسباب السلف غري املسددة 
  ةطويلفترة 

املتابعاة  اجمللاس  واصل يس
ملعرفااااة مااااا حظا كاناااا   
اإلجااراءات الااي اءاا هتا  
اهليئااااة سااااتتناول هاااا     

 التوصية 

 x   

٢٠١٣ - ٣٠ A/69/5/Add.12،   رصااااد املكاتااااب القطريااااة وكفالااااة
قيامهااااا، مبااااا يف ظلاااال مكتباهااااا يف 

زقااق اجمللااس ماان تنفياا    صية نف ت اهليئة ه   التو
هااا   التوصاااية، وأثبااا  

x    
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 الرقم

الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

زمبابوي وكوت ديفوار، باساتيدام   57الفقرة           
األمااوال امللتاازم  ااا بصااورة كاملاااة     
واملشاركة مشااركة تاماة يف الاربامج    

 املشتركة 

  بالكامل أهنا قد ُنف ت

٢٠١٣ - ٣١ A/69/5/Add.12، 
 6١الفقرة 

وافقاا  اهليئااة علااى توصااية اجمللااس     
مبواصلة رصد مجياع املشااريع املقفلاة    

 ١٢تشغيليا وحقفاهلا ماليا يف غضاون  
شاااهرا مااان حقفاهلاااا تشاااغيليًا، علاااى    
النحو املنصوى عليه يف النظام املاايل  

 والقواعد املالية 

اكتمل اإلقفاال املاايل للمشااريع    
املقفلة تشغيليا خاالل الفتارة ماا    

يف  ٢٠١١ و ٢٠٠٤بااااااااااااااني 
كاااااااااااانون  ٣١الااااااااااادفاتر يف 
 ٢٠١٤األول/ديسمرب 

اجمللاااااااس  واصااااااال يوس
تصاااااال ماااااع اإلدارة  اال

ايل لضااامان اإلقفاااال املااا 
جلميااع املشاااريع املقفلااة  
تشاااااااغيليا يف الوقااااااا   
املناساااب قبااال أن يعتااارب 

 ه   التوصية منفَّ ة 

 x   

٢٠١٣ - ٣٢ A/69/5/Add.12، 
 66الفقرة 

وافقاا  اهليئااة علااى توصااية اجمللااس     
آلياااة نشااااء بوضاااع جااادول زمااا  إل

تقدمي مطالبات تكاليف السافر  تيسر 
يف املوعد املقرر على النحو املطلوب 
يف دليل الربامج والعمليات، ويفضل 

حنشاء و ادة  عن طريق ظلل يتم أن 
ضااامن نظاااام التشاااغيل اعيل تكفااال  
تقاادمي مطالبااات تكاااليف الساافر يف   

أن ظلااال ثبااا  املوعاااد املقااارر، حظا  
 جراء فعال من  يث التكلفة اإل

نهائياااة ألداة وضاااع  الصااايغة ال
الرصاد وُعمماا  علااى املكاتااب  
القطريااااة  وحضااااافة حىل ظلاااال،  

اسااااااتعراض شااااااهري  أجااااااري
  الي   ُتسّوى F10 ملطالبات

زقااق اجمللااس ماان هاا      
التوصية، واقتنع بأهنا قاد  

 ُنف ت 

x    

٢٠١٣ - ٣٣ A/69/5/Add.12، 
 7٢الفقرة 

وافقاا  اهليئااة علااى توصااية اجمللااس     
بتقاااادمي الاااادعم الكااااايف للمكاتااااب  
امليدانياااة مااان أجااال تعزياااز قااادرات   
املوظفني يف جماال حجاراءات الشاراء،    
مباااا يف ظلااال حدارة فااارادى اخلااارباء    
االستشااااااريني واملتعاقااااادين وفقاااااا   
للمباااادئ التوجيهياااة القائماااة، كماااا 

جل مواءماة حدارة فارادى   ومن أ
اتفاقات اخلاربة االستشاارية ماع    
التطااورات األخاارية يف منظومااة  
األمااام املتحااادة )مثااال تو ياااد   
األداء(، واساااااااتجابة لتقريااااااار  
و ااااادة التفتااااايش املشاااااتركة    

نيسااااان/أبريل  ٢٠الصااااادر يف 

زقااق اجمللااس ماان هاا      
التوصااية ورأى أن اهليئااة 
قد نقح  سياستها  حال 

 أن التنفي    يتم بعد 

 x   

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.12
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 الرقم

الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

وافقاا  علااى رصااد امتثااال املكاتااب           
 امليدانية 

اساااتيدام أفاااراد مااان ” ٢٠١5
غااري املااوظفني وطرائااق التعاقااد   
ظات الصااااااالة يف مؤسساااااااات 

، “مااااام املتحااااادة منظوماااااة األ
أخاااارت اهليئااااة موعااااد تنفياااا   
سياسااة اخلدمااة املدنيااة الدوليااة   
الي ُوضع  لاتمكني القسام أو   

تناااااول ماااان األقسااااام املعنيااااة  
توصااااايات و ااااادة التفتااااايش   

 املشتركة 
وبناااااء علااااى توصااااية جملااااس    
مراجعااي احلسااابات، ه تعزيااز   
عملية حدارة اتفاقاات اخلادمات   
اخلاصاة وتتااوىل املاوارد البشاارية   

ة عمليااااة التعاقااااد، مبااااا يف  حدار
ظلاااال املوافقااااة علااااى طلبااااات 
الشراء بالنسابة جلمياع اتفاقاات    
اخلدمات اخلاصة يف املقر  كما 
حيضاار منساااق لشااؤون املاااوارد   
البشاااااارية اجتماعااااااات جلنااااااة 
اسااااااااااااتعراض املشااااااااااااتريات 
الساااتعراض احلااااالت املتصااالة   
بعقاااااود اخلاااااربة االستشاااااارية  
وساعدت ه   اخلطاوات علاى   

وعااادم حصااادار تعزياااز العملياااة 
اتفاقاااات اخلدماااة اخلاصاااة قبااال 

 استيفاء متطلبات املراقبة 
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 الرقم

الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

          ٢٠١٣ - ٣٤ A/69/5/Add.12، 
 8٠الفقرة 

علااى توصااية اجمللااس   وافقاا  اهليئااة  
باءاااظ اإلجااراءات التاليااة: )أ( تقياايم  
قااادرات قسااام املشاااتريات وكفالاااة   
قدرتااه علااى حدارة مهااام املشااتريات    
 بفعاليااة علااى صااعيد اهليئااة برمتااها؛    

)ب( زسني أ كام دليال الاربامج    و
والعمليات لتشمل حجراء الستعراض 
املشاااتريات الاااي تقااال قيمتاااها عااان   

تنفياا   يسااهلممااا دوالر،  ٣٠ ٠٠٠
 تاااادابري الرقابااااة وعمليااااة الضاااامان؛

)إل( كفالاااة اساااتقالل أماااني جلناااة  و
استعراض حدارة املشتريات فعليا عان  

يضااااطلع  ااااىت قساااام املشااااتريات، 
 بالدور الرقال بفعالية 

ساااعدت الوظااائف اجلدياادة يف  
تعزياااز قااادرة قسااام املشاااتريات  

اإلدارة املركزياااة معاجلاااة علاااى 
للمشااتريات الااي تزيااد قيمتااها     

دوالر  أمااااااا  ٣٠ ٠٠٠ى علاااااا
تتاااراوح بالنسااابة للعقاااود الاااي   

 دوالر 5 ٠٠٠بااااااني  قيمتااااااها
دوالر، تاارد العقااود  ٣٠ ٠٠٠و

اجلدياادة يف الشااكل اإللكتااروين  
لطلااب العقااود  ونقلاا  وظيفااة  
أماااااني جلناااااة اساااااتعراض حدارة  
املشااتريات ماديااا وتنظيميااا ماان  
قساام املشااتريات  فاااألمني يتبااع  

ت مباشرة لكبري موظفي املشتريا
ورئاااايس اللجنااااة  وحضااااافة حىل 
ظلاااال، ال يشااااارك األمااااني يف   

 معامالت الشراء 
تشااااااارين األول/أكتاااااااوبر   ٢٠

تقااوم اإلدارة العليااا  )أ( :٢٠١٤
 اليا باستعراض دراسة جدوى 
زليااااال حنفااااااق اهليئاااااة علاااااى    
املشااتريات وتقتاارح اسااتراتيجية  
ملنااااظرة املاااوارد ماااع الطلباااات   

 ٢٠١٤وساايتي  قاارار يف عااام   
فة الشراء يف اهليئة يف لوضع وظي

 وضع استراتيجي 
 
    

زقااق اجمللااس ماان  الااة  
 تبني لاه تنفي  التوصية، و

 أهنا قد ُنف ت 

x    
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 الرقم

الفتبببرة املاليبببة الببب  
قببببببببدم  فيهببببببببا  
التوصببببببية للمببببببرة 
األوىل واإلشبببببببارة 

 املرجعية
الفقبببرة املرجعيبببة  

 التوصيات يف التقرير
اإلجببراءات البب  أبلغبب  عنببها    

 تقييم اجمللس اإلدارة

 احلالة بعد التحقق

 مل ُتنفَّذ قيد التنفيذ ُنفذت
جتاوزهتببببببببببا 

 األحداث

 ُيعهااااد ب ُيعهااااد باااا دارة  )ب(          
املشااتريات منيفضااة القيمااة أي 

 ٣٠ ٠٠٠ الي تقال قيمتاها عان   
مكاتااب احملليااة  رصااا   لدوالر ل

علااى الكفاااءة والفعاليااة  وماان    
شتريات املنيفضاة  املشأن حدارة 

القيماااااااة مركزياااااااا أو حنفااااااااظ 
أن هلااا  اسااتعراض جلنااة العقااود    

تااؤدي حىل اختناقااات يف عملاايي 
 االستعراض واملوافقة 

          
 صفر صفر 7 ٢7   ٣٤  اجملموع 
 صفر صفر ٢١ 79   ١٠٠  النسبة املئوية 
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 ل الثالثصالف
 املصادقة على صحة البيانات املالية  
موجهااة حىل رئاايس جملااس مراجعااي     ٢٠١5نيسااان/أبريل   ٣٠رسااالة مؤرخااة    

مااادير شاااعبة شاااؤون اإلدارة والتنظااايم يف هيئاااة األمااام املتحااادة احلساااابات مااان 
 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

هليئة األمم املتحدة للمسااواة باني اجلنساني ومتكاني املارأة       ١٢٠١عمال بالقاعدة املالية  
)هيئااة األماام املتحاادة للماارأة(، أقاار بااأن مجيااع املعااامالت الفعليااة قياادت بطريقااة سااليمة يف          

جالت احملاساابية، علااى  ااد علمااي ومعلوماااا واعتقااادي، وأهنااا تاارد بصااورة سااليمة يف      الساا
 املرفقة  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 

 وأقر مبا يلي: 
باااأن اإلدارة مساااؤولة عااان ساااالمة وموضاااوعية املعلوماااات املالياااة الاااواردة يف هااا       
 املالية؛ البيانات
وأن البيانات املالية أعدت طبقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وتتضامن مباالغ    

 معينة مبنية على أفضل التقديرات واعراء الي توصل  حليها اإلدارة؛
وأن اإلجراءات احملاسبية ونظام الرقاباة الداخلياة ظات الصالة تؤكاد، بصاورة معقولاة،         

ملعااامالت مدرجااة يف الاادفاتر والسااجالت بصااورة سااليمة،     أّن األصااول مصااانة، وأّن مجيااع ا  
السياساات واإلجااراءات تنفاا ، بصاافة عامااة، ماع الفصاال السااليم بااني الواجبااات  وعااري    وأّن

 املراجعون الداخليون للحسابات استعراضا مستمرا لنظم احملاسبة والرقابة؛
ة االطااالع احلاار وأن اإلدارة وفاارت ملاان يتااوىل املراجعااة الداخليااة للحسااابات حمكانياا    

 والكامل على مجيع السجالت احملاسبية واملالية؛
وتساااتعرض اإلدارة توصااايات جملاااس مراجعاااي احلساااابات واملاااراجعني الاااداخليني       

 اساااتجابة االقتضااااء،  ساااب تنقيحهاااا، عاااري أو الداخلياااة الرقاباااة حجاااراءات نقحااا  وقاااد 
                   التوصيات لتلل
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كتااب مصاادقة مان نائاب مادير الربناامج املسااعد، ونائاب املادير وكابري           وقد وصل   
املوظفني املاليني مبكتب الشؤون اإلدارياة يف برناامج األمام املتحادة اإلمناائي، يقادم الضامانات        
نفسها فيماا جملان اإلجاراءات احملاسابية وماا يتصال  اا مان ُنظام الرقاباة يف الربناامج اإلمناائي،             

ّقدم  من الربنامج اإلمنائي حىل هيئة األمم املتحدة للمرأة طبقاا التفااق   ويثب  أن اخلدمات قد 
 مستوى اخلدمات الساري  اليا 

 دريد( معز توقيع)
 املدير بالنيابة
 شعبة شؤون اإلدارة والتنظيم
 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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 الفصل الرابع
        ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٣١ يف نتهيةامل السنة عن املايل التقرير  

 مقدمة - ألف 
تتشرق املديرة التنفي ية هليئة األمم املتحدة املعنية باملساواة بني اجلنسني ومتكاني املارأة    - ١

كاااانون  ٣١)هيئااة األمااام املتحاادة للمااارأة( بااأن تقااادم التقرياار املاااايل عاان السااانة املنتهيااة يف       
، مشفوعا بالبيانات املالياة املراجعاة وتقريار جملاس مراجعاي احلساابات        ٢٠١٤األول/ديسمرب 

من النظام املايل والقواعد املالية هليئاة األمام    ٢-٢6و  ١-١٢وُياقد م ه ا التقرير وفقا للبندين 
تنفي يااة املتحاادة للماارأة  وتغطااي البيانااات املاليااة الساانوية مجيااع املااوارد الااي تتااوىل املااديرة ال      

 املسؤولية عنها 
وقد ُأِعد ت ه   البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطااع العاام وُأرسال      - ٢

  وتلقااا  اللجناااة االستشاااارية  ٢٠١5نيساااان/أبريل  ٣٠حىل جملاااس مراجعاااي احلساااابات يف  
علااى النحااو  ٢٠١٤لعاام   لشاؤون اإلدارة وامليزانيااة البياناات املاليااة هليئاة األماام املتحادة للماارأة    

  وأصدر جملس مراجعاي احلساابات رأياه وتقريار  عان      ١٢٠٢املطلوب مبوجب القاعدة املالية 
 ، وكال ا مقدم أيضا حىل أعضاء اجمللس التنفي ي ٢٠١٤البيانات املالية لعام 

ويشكل السعي حىل زقيق املسااواة باني اجلنساني وحعماال  قاوق املارأة ومتكاني املارأة          - ٣
ا أساسيا ودافعا إلعمال  قوق اإلنسان وحرساء التنمياة وح االل الساالم  ولقاد أكملا       شرط

هيئااة األماام املتحاادة للماارأة عامهااا الرابااع ماان العماال بوصاافها كيانااا جامعااا، مناا  أن أنشااأهتا    
  وتاااوفر اجلمعياااة العاماااة، واجمللاااس االقتصاااادي   6٤/٢89اجلمعياااة العاماااة مبوجاااب القااارار   

ع املاارأة التوجيااه ملهااام وضااع املعااايري الااي تضااطلع  ااا اهليئااة؛ وتااوفر  واالجتماااعي، وجلنااة وضاا
اجلمعية واجمللس التنفي ي التوجيه ألنشاطتها التنفي ياة؛ وزادد القارارات واملقاررات احلكومياة       
الدوليااة جاادول أعمااال اهليئااة وجاادول أعمااال منظومااة األماام املتحاادة فيمااا يتعلااق باااملرأة            

 واألمن  والسالم
 

 بئة املوارد و الة التمويلتع -باء  
، وتشااكل تعبئااة ٢٠١١ظلاا  اهليئااة تعاااين ماان نقاان التموياال مناا  حنشااائها يف عااام    - ٤

وقاااد وردت توقعاااات تعبئاااة املاااوارد يف اخلطاااة  املاااوارد أولوياااة تنظيمياااة بالنسااابة للمؤسساااة 
و ااااددت يف امليزانيااااة املؤسسااااية  ٢٠١7-٢٠١٤االسااااتراتيجية املسااااتكملة للهيئااااة للفتاااارة 

،  ااددت ٢٠١٤مليااون دوالر  فبالنساابة لعااام    69٠مببلااغ مقاادار    ٢٠١5-٢٠١٤ تاارةللف



A/70/5/Add.12 

 

51/113 15-08881 

 

ملياااون دوالر للماااوارد العادياااة    ١6٠مالياااني دوالر،  ٣١٠توقعاااات تعبئاااة املاااوارد مببلاااغ    
 مليون دوالر للموارد األخرى )امليصصة/غري األساسية(    ١5٠ امليصصة/األساسية( و )غري

يف املائااااة يف  97.7للماااارأة أساسااااا ماااان التربعااااات )ومتاااول هيئااااة األماااام املتحاااادة   - 5
(، وهي تتألف مان املاوارد العادياة وماوارد أخارى لتمويال األنشاطة التنفي ياة الاي          ٢٠١٤ عام

( من األمانة العاماة لامام   ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٢.٣تضطلع  ا  وترد االشتراكات املقررة )
 تقوم  ا اهليئة املتحدة للمسا ة يف مهام وضع املعايري الي 

مليااون دوالر ماان املااوارد العاديااة     ١6٣.7مبلااغ  ٢٠١٤ومشلاا  التربعااات يف عااام    - 6
: ٢٠١٣ملياااون دوالر مااان املاااوارد األخااارى )  ١59.٢ملياااون دوالر( و  ١56.9: ٢٠١٣)

هااو أول ساانة زقااق فيهااا اهليئااة توقعاهتااا املاليااة     ٢٠١٤مليااون دوالر(  وكااان عااام   ١١8.5
 انية من  حنشائها احملددة يف امليز

علاى توسايع وتعمياق قاعادة شاراكاهتا  وزاد       ٢٠١٤وركزت اهليئة جهودهاا يف عاام    - 7
دولااة )زيااادة قاادرها  ١٤٣ليصاال حىل  ٢٠١٤عاادد الاادول األعضاااء املسااا ة يف اهليئااة يف عااام 

دولاة   ٤٤دولة عضوا من اجلهات املااة للمرة األوىل وقادم    ٢6يف املائة(؛ وأصبح   7.7
ماليااني دوالر، منااها  ١٠عااات متعااددة الساانوات  وتربعاا  ساا  دول أعضاااء بااأكثر ماان  ترب

 ٬الشامالية  وأيرلنادا  العظماى  لربيطانيا املتحدة واململكة وفنلندا، وسويسرا، والسويد، ،الدامنرك
  دوالر مليون ٢٠ البالغ القياسي الرقم املتحدة واململكة فنلندا وجتاوزت والنرويج،

خااالل الاادورة   ٢٠١٤حعااالن التربعااات املعقااودة يف  زيران/يونيااه    وكاناا  مناساابة  - 8
الساانوية للمجلااس التنفياا ي عاااماًل حمفاازًا ناجحااا، حظ تنافساا  الاادول األعضاااء علااى زيااادة       

 تربعاهتا السنوية واملتعددة السنوات للموارد األساسية 
يد املباالغ الاي   وبغية كفالة التدفقات النقدية للهيئاة، يطلاب مان الادول األعضااء تساد       - 9

تعهاادت  ااا يف وقاا  مبكاار ماان الساانة املاليااة كااي يتساا  تنفياا  العمليااات املمولااة ماان املااوارد  
العادياة بفعاليااة  أمااا بالنساابة لانشااطة الربناجميااة املمولااة ماان املااوارد األخاارى، فتسااديد الاادول  

 و امليطط له األعضاء للمبالغ يف  ينها سيكفل البدء واملضي يف تنفي  املشاريع على النح
ويتواصل تكثيف أنشطة تعبئة املوارد ومجع األموال، باالسترشاد باساتراتيجية إلنشااء    - ١٠

الشااراكات االسااتراتيجية وتعبئااة املااوارد عااري ماان خالهلااا مااا يلااي: )أ( اسااتهداق املااااني        
ء )ب( بنااا التقليااديني وغااري التقليااديني، مبااا يف ظلاال القطاااع اخلاااى واملؤسسااات اخلاصااة؛ و   

 الشاااراكات واحلصاااول علاااى أماااوال املاااااني علاااى مساااتوى البلاااد املساااتفيد مااان الاااربامج؛      
)إل( توسيع قاعدة املااني وتعميقها، مبا يشمل التشاجيع علاى حعاالن تربعاات مبباالغ مؤلفاة        و
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ماليني دوالر( للماوارد األساساية لسانوات متعاددة مان أجال تعزياز         ١٠من رقمني )أكثر من 
)د( اسااتيدام منااابر خمتلفااة  ة الااتكهن بالتموياال املقااد م للمااوارد العاديااة؛ و االسااتدامة وحمكانياا

 لالتصال  دق توسيع نطاق جهود التوعية املوجهة حىل اجلمهور 
وتناشااد هيئااة األماام املتحاادة للماارأة مجيااع اجلهااات املعنيااة املسااا ة مبسااتوى أكاارب يف    - ١١

لادعم اهليئاة، وبالتاايل متكيناها مان االضاطالع        املوارد مبا يتناساب ماع اإلرادة السياساية القوياة    
 بواليتها على او أفضل 

 
اإلجنااازات الرئيسااية وبناااء املؤسسااة والتقاادم احملاارز بشااأن الفعاليااة والكفاااءة          -جيم  

 ٢٠١٤التنظيمية يف عام 
 تنفي  األولويات االستراتيجية - ١ 

هو السنة األوىل من تنفي  اخلطة االستراتيجية املستكملة هليئة األمام   ٢٠١٤كان عام  - ١٢
أ( قياادة النسااء    يف حطار سا  أولوياات برناجمياة هاي: )     ٢٠١7-٢٠١٤املتحدة للمرأة للفترة 

ب( متكاني النسااء اقتصااديا     ) لعملية صنع القارار علاى مجياع املساتويات ومشااركتهن فيهاا؛ و      
إل( متكاني النسااء    ) التنمية، وال سيما أكثرهن معاناة مان الفقار واالساتبعاد؛ و    واستفادهتن من

د( حعطااء دور للقياادة واملشااركة النساائيتني يف      ) والفتيات من العيش دون التعرض للعنف؛ و
هااا( جعاال املساااءلة عاان  ) زديااد معااا  العماال ماان أجاال السااالم واألماان والعماال اإلنساااين؛ و  

ويااات املتصاالة باملساااواة بااني اجلنسااني عنصاارا واضااحا متامااا يف احلوكمااة        االلتزامااات واألول
و( اءاااظ وتطبيااق احلكومااات وغريهااا ماان اجلهااات املعنيااة علااى مجيااع   ) والتيطاايط الااوط ؛ و

املستويات جمموعة شاملة وعملياة مان القواعاد والسياساات واملعاايري العاملياة املتعلقاة باملسااواة         
 أة بني اجلنسني ومتكني املر

بلااادا يف  86وعلاااى أسااااس هااا   األولوياااات، قااادم  اهليئاااة الااادعم الربنااااجمي يف       - ١٣
يف املائاااة مااان األنشاااطة املدرجاااة يف امليزانياااة،   8٢، وأجنااازت تنفيااا  الاااربامج يف ٢٠١٤ عاااام
يعكااس اسااتمرار زيااادة األداء التشااغيلي ونضااج املبااادرات الربناجميااة مقارنااة باادورة اخلطااة    ممااا

 ابقة االستراتيجية الس
وأ ااارزت اهليئاااة تقااادما علاااى مساااتوى مجياااع مؤشااارات الناااواتج تقريباااا يف اخلطاااة     - ١٤

، كجااازء مااان ٢٠١6االساااتراتيجية  وسُتساااتعرض األهاااداق املتحققاااة واملؤشااارات يف عاااام   
 استعراض منتصف املدة لليطة االستراتيجية 



A/70/5/Add.12 

 

53/113 15-08881 

 

عتماااد أيضااا بدايااة أنشااطة ح ياااء الاا كرى الساانوية العشاارين ال   ٢٠١٤وشااكل عااام  - ١5
حعالن ومنهاإل عمل بيجني،  ادق  فاز العمال مان أجال تنفيا  مناهاإل العمال علاى ااو تاام            
وفعال وعاجل  ونظم  مناسبات مواضيعية عاملية مع الوكاالت الشريكة واساُتهل  الاالت   
للتعبئااة االجتماعيااة يف وسااائط التواصاال االجتماااعي  وباإلضااافة حىل ظلاال، عملاا  املكاتااب    

مع الشركاء الوطنيني من أجل ضمان تقدمي التقاارير الوطنياة املتعلقاة بتنفيا      امليدانية عن كثب 
منهاإل العمال  ونتيجاة للجهاود الاي ب لتاها اهليئاة، ُقادم عادد قياساي مان التقاارير مان الادول              

 تقريرا  ١67األعضاء ألغراض االستعراض، وهو 
مي الاادويل الشااامل ، أجناازت جلنااة وضااع املاارأة التقياايم احلكااو٢٠١٤ويف آظار/مااارس  - ١6

الو يد حلالة النساء والفتيات فيما يتعلق بكل هادق مان األهاداق اإلمنائياة لالفياة  وكانا        
اجلهود الي ب لتها اهليئة مفيدة يف ضمان التوصل حىل اتفاق بشأن كل من التقيايم واإلجاراءات   

 االستراتيجية الواجب اءاظها لسد الثغرات 
يااادة حشااراك الرجااال والفتيااان يف زقيااق املساااواة بااني      واضااطلع جبهااود كااربى يف ز   - ١7

، الاي وصال  حىل أكثار    ٢٠١٤يف أيلول/سابتمرب  “ الرجال نصاري للمارأة   ”اجلنسني ببدء اللاة  
بليااون شااين يف وسااائط التواصاال االجتماااعي  ومبشاااركة ساافرية النوايااا احلساانة     ١.٢ماان 
ملية للنهوض باملساواة باني اجلنساني   واتسون، ُأطلق  احلملة لتكون مبثابة  ركة تضامن عا حميا

 ٢8٠ ٠٠٠تركااز علااى مشاااركة الاا كور ومسااؤوليتهم  ومناا  ظلاال احلااني، التاازم أكثاار ماان  
رجل باءاظ حجاراءات لادعم املسااواة باني اجلنساني وأصاب  عادة مان روسااء الادول وكابريي            

 “ مرأةالرجل نصري لل”املوظفني التنفي يني واملشاهري وقادة اجلامعات من دعاة اللة 
 

 الفعالية والكفاءة التنظيمية - ٢ 
، شاارع  هيئااة األماام املتحاادة للماارأة يف تنفياا  اسااتراتيجية تتااألف        ٢٠١٤يف عااام  - ١8
خطااوات لتعزيااز اإلدارة القائمااة علااى النتااائج  وزاادد االسااتراتيجية العناصاار احلامسااة   ١٠ ماان
ارة الااربامج، مااع التركيااز علااى  مااا يتعلااق بتعزيااز قاادرات املااوظفني، وبناااء ثقافااة لفعاليااة حد   يف

اسااتيدام معااايري اإلدارة القائمااة علااى النتااائج ومااا يسااتتبع ظلاال ماان مواءمااة للاانظم واملهااام       
، اعتمادت املعاايري وشارع  اهليئاة     ٢٠١٤واحلوافز الي تستند حليها تلل املعايري  وخالل عاام  

 يف استيدامها لتقييم نوعية اخلطط والتقارير 
أيضا من نشر اهليكل اإلقليمي ب نشاء املكتاب اإلقليماي ألوروباا وآسايا      وانته  اهليئة - ١9

الوسطى ال ي يوجاد يف حساطنبول بتركياا  ويتاي  اهليكال اإلقليماي تبسايط طارق أداء العمال          
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املتصاالة بالعمليااات وتنفياا  الااربامج واإلدارة، فضااال عاان زيااادة تفااويض الساالطة ومسااؤوليات  
 الرقابة حىل املكاتب اإلقليمية 

وخضع  هيئة األمم املتحدة للمرأة لتقييم أجرته شبكة تقيايم أداء املنظماات املتعاددة     - ٢٠
بلدا من البلادان املاااة  وأبارز التقيايم الوالياة القوياة املنوطاة         ١9األطراق، وهي شبكة تضم 

نظيمياة  باهليئة، واستمرار أ يتها وجنا ها  ىت اعن يف بنااء املنظماة  ودرس التقيايم الفعالياة الت    
والنتائج اإلمنائية، ماع التركياز علاى اإلدارة االساتراتيجية، واإلدارة التنفي ياة، وحدارة العالقاات       
وحدارة املعااارق، فضااال عاان أ يااة التقاادم احملاارز اااو زقيااق النتااائج واألدلااة عليااه  وعمومااا،     

  صل  اهليئة على تقييم حعال كان تقدير معظم املؤشرات فيه جيدا أو كافيا 
وخضع  اهليئة أيضا لتقييم لركاائز املؤسساة أجرتاه اجلماعاة األوروبياة  ادق زدياد         - ٢١

ما حظا كان لدى اهليئة نظم وحجراءات تقدم ضمانات للجهات املاااة، وال سايما يف ماا يتعلاق     
بامتثال حدارة األموال للمعايري الدولية  و قق  اهليئة النجاح يف ما يتعلق بالركائز الس  الاي  

 املراجعاااة( إل)و  احملاساابة؛  نظااام ( ب)و  رى تقييمهااا وهااي: )أ( نظااام الرقابااة الداخليااة؛      جاا 
                  الفرعي التفويض( و)و  املشتريات؛( ها)و  املن ؛( د)و  املستقلة؛ اخلارجية



 الشفافية واملساءلة - ٣ 
مؤسسااية حىل اجمللااس   ، قاادم مكتااب التقياايم املسااتقل ثالثااة تقييمااات   ٢٠١٤يف عااام  - ٢٢

)ب( التقياايم املشااترك بااني هيئااة األماام  التنفياا ي يف مااا يتعلااق مبااا يلااي: )أ( السااالم واألماان؛ و
املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمناائي واليونيسايف وصاندوق األمام املتحادة للساكان       

و )إل( التحليااال  وصااندوق زقياااق األهااداق اإلمنائياااة لالفيااة للاااربامج اجلنسااانية املشاااتركة؛    
  ٢٠١٣تقييمااا أشاارف  علااى حدارهتااا هيئااة األماام املتحاادة للماارأة يف عااام       ٢7التجميعااي لااا  

بين  التقارير الثالثة مجيعها ح راز تقادم، وأبارزت جمااالت زتااإل حىل التحساني وقادم         وقد
 توصيات تعمل اهليئة  اليا بنشا  على اءاظ حجراءات بشأهنا 

، قدم معلومات حضافية عن تقييم وظيفة التقيايم يف اهليئاة كال مان     وباإلضافة حىل ظلل - ٢٣
النظاام العااملي الاداخلي ملراقباة تقاارير التقيايم الا ي يتتباع مؤشارات األداء الرئيساية يف وظيفاة            
التقييم؛ واستعراض النظراء امله  ال ي أجرا  فريق األمم املتحدة املع  بالتقييم لوظيفة التقيايم  

املتحاادة للماارأة؛ والتحلياال الاا ي قاماا  بااه و اادة التفتاايش املشااتركة لوظيفااة    يف هيئااة األماام
التقييم يف منظومة األمام املتحادة  وأ اطا  اللجناة االستشاارية املعنياة باالتقييم الشاامل علماا          
بالنتائج املتسقة الي توصال حليهاا التقييماات كلاها ووافقا  عليهاا، ومفااد ها   التقييماات أن          
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ب ُمااتمك ن للتقياايم املركازي يااؤدي مهاماه جياادا يف مااا يتعلاق مبعااايري التقياايم    اهليئاة لااديها مكتا  
 املتمثلة يف االستقاللية واملوثوقية والفائدة 

وقااادم  اللجناااة االستشاااارية ملراجعاااة احلساااابات التابعاااة للهيئاااة تقريااارا حىل اجمللاااس   - ٢٤
الدول األعضااء  وتعقاد   وقدم  تعليقات مستقلة حىل  ٢٠١٤التنفي ي يف دورته السنوية لعام 

اللجنااة اجتماعااات منتظمااة مااع كبااار املسااؤولني اإلداريااني، وتسااهم يف تعزيااز ثقافااة احلوكمااة  
 الرشيدة  ويساعد أعضاوها املديرة التنفي ية يف واجباهتا الرقابية 

، نشاارت اهليئااة مثانيااة تقااارير للمراجعااة الداخليااة علااى موقعهااا العااام  ٢٠١٤ويف عااام  - ٢5
ناا  أصاادرها مكتااب املراجعااة الداخليااة للحسااابات والتحقيقااات  ونشاار تقااارير     علااى اإلنتر

 املراجعة الداخلية يعزز شفافية أنشطة اهليئة أمام اجلهات املااة والدول األعضاء 
 

 توصيات املراجعة اخلارجية - ٤ 
الصادرة عن جملاس   ١٢من التوصيات الا  7، نف ت ٢٠١٣يف ما يتعلق بالسنة املالية  - ٢6

توصيات هي قيد التنفي   وحدارة اهليئة ملتزمة باءاظ حجاراءات ملعاجلاة    5مراجعي احلسابات و 
 تنفي  توصيات املراجعة اخلارجية الصادرة عن اجمللس 

 
 األداء املايل -دال  

مليااون دوالر، وجممااوع مصااروفاهتا بلااغ   ٣٣٢.9مبااا أن جممااوع حياارادات اهليئااة بلااغ    - ٢7
ملياااون دوالر للسااانة املنتهياااة يف  6٢.٤ف هناااا ساااجل  فائضاااا قااادر  ملياااون دوالر،  5.٢7٠

مليااون دوالر يف مااا يتعلااق  ٢٤.٤، مقارنااة بفااائض قاادر  ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب  ٣١
كااانون األول/ديساامرب   ٣١  ويعاازى هاا ا التحساان يف نتااائج الساانة املنتهيااة يف     ٢٠١٣بعااام 

ملياون   ٤7.٤اجلهاات املاااة وقادرها     حىل زيادة كبرية يف  جم التربعات الواردة مان  ٢٠١٤
  ٢٠١٣يف املائة، مقارنة بعام  ١7.٢دوالر، أو 

 
 األداء املايل  سب مصدر التمويل  

 )باالق دوالرات الواليااات املتحدة(
 20١٣  20١4 البنود احملذوفة املوارد املقررة املوارد األخرى املوارد العادية 
 5٠5 ٢88 888 ٣٣٢ (٢98 ١٠) 65٢ 7 99٣ ١7٠ 5٤١ ١6٤ جمموع اإليرادات       

 ١٠5 ٢6٤ 5٣8 ٢7٠ (٢98 ١٠) ٣١٠ 7 9٤6 ١٣٠ 58٠ ١٤٢ جمموع املصروفات

٢١ الفائض/)العجز( للسنة   96١  ٤٠  ٠٤7  ٣٤٢  – 6٢  ٣5٠  ٢٤  ٤٠٠  
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ملياون   ٤7.٤والبالغاة   ٢٠١٤تألف  الزيادة يف التربعات املقدمة من اجلهاات املاااة يف عاام     - ٢8
 مليون دوالر  ٤٠.7ماليني دوالر وموارد أخرى قدرها  6.7من موارد عادية قدرها  دوالر

 
 زليل اإليرادات  

 )باالق دوالرات الواليااات املتحدة(
 20١٣ 20١4 البنود احملذوفة املوارد املقررة املوارد األخرى املوارد العادية 
 ٤٢7 ٢8٣  ٤76 ٣٣٠  –  65٢ 7   ١6٠ ١59   66٤ ١6٣  التربعات       

 88١ ١  59٢ ١  – –  9٠6   686  حيرادات االستثمار

 ١97 ٣  8١5  (٢98 ١٠)  –  95٢ ١٠   ١6١  اإليرادات األخرى

 –  5    – – (٢5)   ٣٠  حيرادات املعامالت التبادلية

١6٤  اجملموع   5٤١    ١7٠  99٣    7  65٢    (١٠  ٢98)  ٣٣٢  888   ٢88  5٠5  

  
اإلياارادات الااواردة واملسااتحقة القاابض، وفقااا      ٢٠١٤اإلياارادات لعااام  يشاامل جممااوع   - ٢9

التبادلياة   وتسجل اهليئة اإليرادات املتأتية من املعامالت غاري  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
عندما تتلقى تأكيدًا خطيًا من اجلهاة املاااة  وتساجل اإليارادات يف البياناات املالياة يف الفتارة الاي         

 التبادلية  على املعامالت غري تتعلق  ا  ومبدأ املطابقة بني اإليرادات واملصروفات ال ينطبق 
 

 أواًل - الشكل الرابع  
 ٢٠١٤حيرادات عام   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املوارد العادية
49 20%  موارد أخرى 

47 80%  

 املوارد املقررة
2 30%  

 حيرادات االستثمار
0 50%  حيرادات أخرى 

0 20%  

حيرادات املعامالت  
 التبادلية
0 00%  
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مليااااون دوالر يف  ٢88.5مليااااون دوالر ) ٣٣٢.9مااان جممااااوع اإلياااارادات الباااالغ    - ٣٠
مليااااااون دوالر يف  ٢8٣.٤) مليااااااون دوالر ٣٣٠.5(، شااااااكل  التربعااااااات ٢٠١٣ عااااااام

 ( ومشل  ما يلي:٢٠١٣ عام
يف  ٤9.5مليااون دوالر أو  ١6٣.7تربعااات مقدمااة للمااوارد العاديااة قاادرها   )أ( 

(، وهااي ٢٠١٣يف املائااة يف عااام  5٤.٤مليااون دوالر أو  ١56.9املائااة ماان مجيااع التربعااات )
 والربامج الي تنف ها؛تربعات غري خمصصة ومتول اال تياجات التشغيلية للهيئة واملشاريع 

يف  ٤8.٢ملياون دوالر أو   ١59.٢تربعات مقدمة للماوارد األخارى قادرها     )ب( 
(، وهاااي خمصصاااة لاااربامج  ٢٠١٣يف املائاااة يف عاااام  ٤١.١ملياااون دوالر أو  ١١8.5املائاااة )

 ومشاريع حمددة تنف ها اهليئة؛
ماليااني دوالر  7.7مااوارد مقااررة ماان امليزانيااة العاديااة لاماام املتحاادة قاادرها  )إل( 

(، وهي متول أنشاطة وضاع   ٢٠١٣يف املائة يف عام  ٢.8ماليني دوالر أو  8يف املائة ) ٢.٣ أو
 أوال(  - املعايري واألنشطة احلكومية الدولية للهيئة )انظر الشكل الرابع

 
 زليل النفقات  

 )باالق دوالرات الواليات املتحدة(
 20١٣ 20١4 البنود احملذوفة املقررةاملوارد  املوارد األخرى املوارد العادية 
 56٢ 89  ٠6٢ ١٠٠  –  7٤6 6   ١٤٣ ٢٠   ١7٣ 7٣  استحقاقات املوظفني       

 87٤ 6٣  6٤6 6٠  –  ١٠7   ٢٠6 ٤٢   ٣٣٣ ١8  اخلدمات التعاقدية

املاااااان  والتحااااااويالت  
 األخرى

 9١١   ٠٢ 687  –  –  ١٢ 589  

٢١٢ ٢٢ 

 ٣٠8 5  ٠٠١ 6   –  9   ٣٠8 ٣   68٤ ٢  اللوازم والصيانة

 976 7٠  97٠ 76  (٢98 ١٠)   ٤٤5   ٤79 ٤7   ٣٤٤ ٣9  تكاليف التشغيل

 ٠١٣ ٢  ٣7١ ٢  –  ٢   77١   598 ١  االهتالك

 ١١٠  ١١١  –  –  56   55  تكاليف التمويل

 ٠5٠ ١٠  788 ١١  –  ١   ٢96 5   ٤9١ 6  املصروفات األخرى

١٤٢ اجملموع  58٠ ١٣٠  9٤6 7  ٣١٠ ١٠)  ٢7٠ (٢98 5٣8 ٢6٤  ١٠5  

  
، الباااالغ ٢٠١٤وفقاااا للمعاااايري احملاسااابية الدولياااة، ميثااال جمماااوع املصاااروفات لعاااام      - ٣١

( املصااروفات املتكباادة، سااواء  ٢٠١٣مليااون دوالر يف عااام   ٢6٤.١مليااون دوالر ) 5.٢7٠
الااي سااددت بالفعاال أو املسااتحقة الاادفع  وماان جممااوع املصااروفات، بلغاا  املااوارد العاديااة       
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ملياااون دوالر،  ١٣8.9يف املائاااة ) 5٢.7ملياااون دوالر، أو ماااا نسااابته    ١٤٢.6قيمتاااه  ماااا
(، وبلغاا  املصااروفات ماان املااوارد األخاارى     ٢٠١٣ يف املائااة، يف عااام  5٢.6نساابته  مااا أو

يف املائاااة  ٤٤.6ملياااون دوالر، أو ماااا نسااابته   ١٢٠.6خصااام قيماااة البناااد احملااا وق(   )بعاااد
(، وبلغاا  املصااروفات ٢٠١٣يف املائااة، يف عاام   ٤٤.٣ملياون دوالر، أو مااا نسابته    ٠.١١7)

دوالر، أو مااا نسااابته   ملياااون 8.٢يف املائااة )  ٢.7مليااون دوالر، أو ماااا نساابته    7.٣املقااررة  
(  وتشمل املصروفات من املوارد األخارى يف السانة مصاروفات    ٢٠١٣يف املائة، يف عام  ٣.١

، وميزانياات السانة   ٢٠١٣تنفي  الربامج واملشاريع خالل السنة من امليزانيات غري املنفقاة لعاام   
 ثانيا(  - اجلارية )انظر الشكل الرابع

 
 ثانيا - الشكل الرابع  

 ٢٠١٤مصروفات عام   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 استحقاقات املوظفني  
37,0% 

 اخلدمات التعاقدية
 املن  والتحويالت األخرى 22,4%

4,7% 

 اللوازم والصيانة
2,2% 

 التكاليف التشغيلية
8,5% 

 االهتالك  
 تكاليف التمويل 0,9%

0,0% 

 املصروفات األخرى
4,4% 
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 الوضع املايل حبسب مصدر التمويل  
 )باالق دوالرات الواليات املتحدة(

 
 املوارد املقررة املوارد األخرى املوارد العادية 

 األول/ كبببببانون ٣١
 20١4ديسمرب 

 األول/ كبببببببببانون ٣١
 20١٣ديسمرب 

 9٢8 ٣77 ٣٤٢ ٤٢7 779 ٤ 9٣7 ٢7٣ 6٢6 ١٤8 جمموع األصول      

 6٠٣ 79 695 8١ 8٤5 ٤ 5٠٠ ١8 ٣5٠ 58   جمموع اخلصوم

 جمموع صايف األصول/ 
9٠   قوق امللكية ٢76  ٢55 ٤٣7  (66) ٣٤5 6٤7  ٢98 ٣٢5  

  
يشمل جمموع صايف األصول/ قوق امللكية، مفصال حبساب القطااع )انظار املال ظاة      - ٣٢
 على البيانات املالية(، ما يلي: 5

العادية، وهاي األرصادة النقدياة الالزماة لتمويال العملياات يف األشاهر        املوارد  )أ( 
القليلة األوىل من السنة املالية اجلديدة، ريثما تتلقى هيئة األمم املتحدة للمارأة تربعاات جديادة    

 من احلكومات املااة؛
املوارد األخرى، وهي امليزانياات غاري املنفقاة للمشااريع والاربامج امليصصاة،        )ب( 

 سُتقي د كمصروفات يف الفترات املقبلة وفقا لالتفاقات املربمة مع املااني؛الي 
كاانون   ٣١تشمل البنود األخرى املتعلقاة بااملركز املاايل حبساب القطااع، يف       )إل( 

 ، ما يلي:٢٠١٤األول/ديسمرب 
ملياون دوالر تتجااوز اخلصاوم اجلارياة البالغاة       ٢٣9.٣أصول متداولة بقيماة   ‘١’ 

مليااون دوالر، ممااا يشااري حىل أن  ٢٢٠.٢مليااون دوالر مبقاادار  ١9.١قيمتااها 
؛ ١:١٢.5السااايولة لااادى اهليئاااة قوياااة جااادا )نسااابة األصاااول املتداولاااة هاااي 

ملياون دوالر،   68.٢(، وموارد عادية تبلغ قيمتاها  ٢٠١٣يف عام  8.9:١ و
 مليون دوالر؛ ١66.8وموارد أخرى بقيمة 

للنقديااااة يصاااال جمموعهااااا حىل   اسااااتثمارات وأرصاااادة نقديااااة ومكافئااااات     ‘٢’ 
(، وأرصاادة  ٢٠١٣ماليااني دوالر يف عااام    ٣٠9.7مليااون دوالر )  ٢.٣68

مليون دوالر ألقل مان   ١88.١نقدية واستثمارات قصرية األجل تبلغ قيمتها 
 مليون دوالر؛ ١8٠.٢شهرا، واستثمارات طويلة األجل تبلغ قيمتها  ١٢
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مرتبطاة باتفاقاات للتربعاات      سابات مستحقة القبض أو مباالغ غاري مساددة    ‘٣’ 
مليااون دوالر يف  ١5.١ماليااني دوالر ) 8.٣وبالتربعاات املعلنااة تبلااغ قيمتااها  

(، وتشاامل املااوارد العاديااة أو التربعااات املعلنااة غااري امليصصااة،    ٢٠١٣عااام 
يف املائاة، وماوارد أخارى قادرها      ٣.6مليون دوالر، أو نسبتها  ٠.٣وقدرها 

يف املائااة، خمصصااة ملشاااريع وباارامج    96.٤ماليااني دوالر، أو نساابتها   ٠.8
حمااددة  ويترتااب علااى عاادم تسااديد التربعااات، وال ساايما التربعااات حلساااب  

 املوارد األخرى، تأخر تنفي  املشاريع والربامج؛
اساااااااتحقاقات للماااااااوظفني )االلتزاماااااااات التعاقدياااااااة جتاااااااا  املاااااااوظفني     ‘٤’ 

ملياااون دوالر يف  5٢.6ملياااون دوالر ) 7٣.٢واملتقاعااادين( مببلاااغ  احلااااليني
(  وتتعلق االلتزامات الرئيسية بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدماة  ٢٠١٣ عام

( ٢٠١٣ملياااون دوالر يف عاااام   ٣6.٢ملياااون دوالر ) 5٣.٢الباااالغ قااادر   
يف املائااااااة  57.9مليااااااون دوالر أو بنساااااابة  ٣٠.8ممولااااااة مببلااااااغ  وهااااااي

وتبلااااغ   ( ٢٠١٣يف املائااااة يف عااااام    7٣مليااااون دوالر أو بنساااابة    ٤.٢6)
االلتزامااات املتعلقااة بالتااأمني الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة للمااوظفني الاا ين       

يزالون يف اخلدمة الفعلية، و  يتأهلوا بعاُد بشاكل كامال لالساتفادة مناها،       ال
يف املائاااة مااان جمماااوع االلتزاماااات     56.9ملياااون دوالر أو نسااابتها   ٣٠.٣

 املستحقة للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛
مليااااون دوالر  ٢٣.8ا تياطيااااات، تشاااامل ا تياطيااااات تشااااغيلية قاااادرها    ‘5’ 

وا تياطيااات لتيااواء امليااداين قاادرها مليااون دوالر، علااى النحااو الاا ي أقاار      
  ٢٠١٢/8اجمللس التنفي ي يف مقرر  
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 الفصل اخلامس
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١البيانات املالية للسنة املنتهية يف   
 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة هيئة األمم املتحدة  

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان املركز املايل يف  -أوال  
 )باالق دوالرات الواليات املتحدة(

 

 املرجع 
 األول/ كبببببببانون ٣١

 20١4ديسمرب 
 األول/ كبببببببانون ٣١

 20١٣ديسمرب 
    األصول    

    األصول املتداولة
 7٢8 5٤  ٢٢6 ١9  6املال ظة  النقديةاألرصدة النقدية ومكافئات 

 ٠59 ١97  8٢9 ١68  7املال ظة  االستثمارات

 ٠69 ١5  ٣١٣ 8  8املال ظة  احلسابات املستحقة القبض

 6٠9 ٤٢  96٤ ٣6  9املال ظة  الس لف

 ١59 ٣  7٣٣ 5  ١٠املال ظة  األصول األخرى

 ١١٠  ٢٠8   ١١املال ظة  امليزونات

٢٣9  املتداولةجمموع األصول   ٢7٣  ٣١٢ 7٣٤  

     األصول غري املتداولة

 87٣ 57  ١8٢ ١8٠  7املال ظة  االستثمارات

  ٣٢١ 7  886 7  ١٢املال ظة  املمتلكات واملنشات واملعدات

 – ١ ١٠املال ظة  األصول األخرى

١88  جمموع األصول غري املتداولة  ٠69  65 ١9٤  

٤٢7  جمموع األصول  ٣٤٢  ٣77 9٢8  

    اخلصوم

    اخلصوم اجلارية

 ٤5٣ ٢٣  8٣٠ 5  ١٣املال ظة  احلسابات املستحقة الدفع

 ١١٢ 8  5٢٤ ١٠  ١٤املال ظة  استحقاقات املوظفني

 5٤5 ٣  7٠٤ ٢  ١5املال ظة  اخلصوم األخرى

١9  جمموع اخلصوم اجلارية  ٠58  ٣5 ١١٠  

    اخلصوم غري اجلارية

 ٤9٣ ٤٤ 6٣7 6٢ ١٤املال ظة  استحقاقات املوظفني
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 املرجع 
 األول/ كبببببببانون ٣١

 20١4ديسمرب 
 األول/ كبببببببانون ٣١

 20١٣ديسمرب 
6٢  جمموع اخلصوم غري اجلارية      6٣7  ٤٤ ٤9٣  

8١    جمموع اخلصوم  695  79 6٠٣  

٣٤5  صايف األصول  6٤7  ٢98 ٣٢5  

    صايف األصول/ قوق امللكية

 ٣٢5 ٢76 8٤7 ٣٢٠ ١6املال ظة  املتراكم الفائض/)العجز(

 ٠٠٠ ٢٢ 8٠٠ ٢٤ ١7املال ظة  اال تياطيات

٣٤5   جمموع صايف األصول/ قوق امللكية  6٤7  ٢98 ٣٢5  

 
 املال ظات املرافقة جزء ال يتجزأ من ه   البيانات املالية 

  
 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  - ثانيا 
 الواليات املتحدة()باالق دوالرات 

 
 20١٣ 20١4 املرجع 
    اإليرادات    

 ٤٢٣ ٢75  8٢٣ ٣٢٢  ١8املال ظة  التربعات

 ٠٠٤ 8  65٢ 7  ١9املال ظة  األنصبة املقررة

 88١ ١  59٢ ١  ٢٠املال ظة  حيرادات االستثمار

 ١97 ٣  8١6   ٢١املال ظة  اإليرادات األخرى

 – 5 ٢٢املال ظة  حيرادات املعامالت التبادلية

٣٣٢  جمموع اإليرادات  888  ٢88 5٠5  

    املصروفات

  56٢ 89  ٠6٢ ١٠٠  ٢٣املال ظة  استحقاقات املوظفني

 87٤ 6٣  6٤6 6٠  ٢٣املال ظة  اخلدمات التعاقدية

 ٢١٢ ٢٢  589 ١٢  ٢٣املال ظة  املن  والتحويالت األخرى

 ٣٠8 5  ٠٠١ 6  ٢٣املال ظة  اللوازم والصيانة

  976 7٠  97٠ 76  ٢٣املال ظة  تكاليف التشغيل

 ٠١٣ ٢  ٣7١ ٢  ٢٣املال ظة  االستهالك

 ١١٠  ١١١   ٢٣املال ظة  تكاليف التمويل
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 20١٣ 20١4 املرجع 
 ٠5٠ ١٠  788 ١١  ٢٣املال ظة  املصروفات األخرى    

٢7٠  جمموع املصروفات  5٣8 ٢6٤  ١٠5  

6٢  الفائض/)العجز( للسنة  ٣5٠  ٢٤ ٤٠٠  

 
 املال ظات املرافقة جزء ال يتجزأ من ه   البيانات املالية 

  
 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  

كااانون  ٣١بيااان الااتغريات يف صااايف األصااول/ قوق امللكيااة للساانة املنتهيااة يف    - ثالثا 
 ٢٠١٤األول/ديسمرب 

 )باالق دوالرات الواليات املتحدة(
 20١٣ 20١4 املرجع 
٢98   قوق امللكية يف بداية السنة صايف األصول/     ٣٢5  ٢78 96٢  

    احلركة خالل السنة

 ٤٠٠ ٢٤ ٣5٠ 6٢  العجز( يف السنة اجلارية  الفائض/)

تسااويات اال تياااطي وفقااا للمعااايري احملاساابية الدوليااة    
   ١6املال ظة  للقطاع العام خالل العام

 ٢5٠ –  واملعداتاملمتلكات واملنشات 

 (8٢) –  تسوية الفائض املتراكم للسنة السابقة

 (995 5) (78٢ ٢)  ١6املال ظة  املبالغ املردودة للمااني

 – (8٠٠ ٢)  ١6املال ظة  التحويالت من الفائض املتراكم ومنه

 –  8٠٠ ٢  ١7املال ظة  التحويالت من اال تياطي التشغيلي وحليه

 79٠ (٢٤6 ١٢) ١6املال ظة  االكتوارية)املكاسب(/اخلسائر 

٣٤5   قوق امللكية يف هناية السنة صايف األصول/  6٤7  ٢98 ٣٢5  

 
 املال ظات املرافقة جزء ال يتجزأ من ه   البيانات املالية 
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 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١املنتهية يف بيان التدفقات النقدية للسنة  - رابعا 

 )باالق دوالرات الواليات املتحدة(
 20١٣ 20١4 املرجع 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

 ٤٠٠ ٢٤  ٣5٠ 6٢   صايف الفائض/)العجز( للسنة

    : احلركات غري النقدية

 ٠١٣ ٢  ٣7١ ٢  ٢٣املال ظة  االستهالك

 (٠9٢ ٣)  756 6   )الزيادة(/النقصان يف  سابات القبض

 ٣٣7 (575 ٢)   )الزيادة(/النقصان يف األصول األخرى

 (١١٠) (98 )   )الزيادة(/النقصان يف امليزونات

 ٠87 ٤  6٤5 5   )الزيادة(/النقصان يف الس لف

الزيادة/)النقصاااان( يف احلساااابات املساااتحقة 
 (79١ ٣٤) (6٢٣ ١7)   الدفع

 ١65 5  556 ٢٠   الزيادة/)النقصان( يف استحقاقات املوظفني

 (٤٠٤ ٢) (8٤١ )    الزيادة/)النقصان( يف اخلصوم األخرى

بيااااااع املمتلكااااااات خسااااااائر  )مكاسااااااب(/
 5٢  59  ٢٣املال ظة  واملنشات واملعدات

 (995 5) (78٢ ٢)  ١6املال ظة  املبالغ املردودة للمااني

يف ا تياااااطي اخلسااااائر  )الزيادة(/النقصااااان 
 79٠ (٢٤6 ١٢)  ١6املال ظة  االكتوارية

 (88١ ١)  (59٢ ١)  ٢٠املال ظة  حيرادات االستثمار

 (8٢) – ١6املال ظة  تسوية الفائض املتراكم للسنوات السابقة

صاااايف النقدياااة املتأتياااة مااان األنشاااطة   
59  التشغيلية 98٠  (١١ 5١١ ) 

األنشاااطة التااادفقات النقدياااة املتأتياااة مااان  
    االستثمارية

 (٢5١ ٣) (٠8٤ ٣)    مشتريات املمتلكات واملنشات واملعدات

الزيااادة يف ا تياااطي املمتلكااات واملنشااات    
واملعاادات وفقاااا للمعااايري احملاسااابية الدولياااة   

 ٢5٠ – ١6املال ظة  للقطاع العام

 ٣٢  89   عائدات بيع املمتلكات واملنشات واملعدات

 88١ ١ 59٢ ١  ٢٠املال ظة  االستثمارحيرادات 

 (78٠ ٣6) (٠79 9٤)   النقصان يف االستثمارات )الزيادة(/
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 20١٣ 20١4 املرجع 
صااايف التاادفقات النقديااة املتأتيااة ماان          

95)  األنشطة االستثمارية ٤8٢ )٣7)  868 ) 

صاااايف )النقصاااان(/الزيادة يف رصااايد    
٣5)  النقدية ومكافئات النقدية 5٠٢ ) (٤9 ٣79 ) 

النقدية ومكافئات النقدية يف بداياة  األرصدة 
 ١٠7 ١٠٤ 7٢8 5٤  السنة

األرصاادة النقديااة ومكافئااات النقديااة   
١9 6املال ظة  يف هناية السنة ٢٢6  5٤ 7٢8  

 
 املال ظات املرافقة جزء ال يتجزأ من ه   البيانات املالية 

  
 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  

 
 كااانون األول/ ٣١بيااان املقارنااة بااني امليزانيااة واملبااالغ الفعليااة للساانة املنتهيااة يف   -خامسا  

 ٢٠١٤ديسمرب 
 )باالق دوالرات الواليات املتحدة(

 امليزانية النهائية امليزانية األصلية 
املببببالل الفعليبببة القابلبببة   

 )ُأِعيَد بياهنا( للمقارنة
الفرق بب  امليزانيبة النهائيبة واملببالل     

 خالل فترة امليزانية الفعلية
  8١٢   8٤٠ 6   65٢ 7   66٤ 7   األنشطة املمولة من امليزانية العادية     

     األنشطة اإلمنائية

  ٣١6 ٣٠   ٤5١ ١8٢   767 ٢١٢   6٠٠ ٢57  الربنامج

  ٣٣٠ ٤   ٣٢٣ ٢١   65٣ ٢5   76٤ ٢٤  فعالية التنمية

  7١9 ٢   ٤٣5 ١٠   ١5٤ ١٣   ٣٤٠ ١٣  املتحدة تنسيق األنشطة اإلمنائية لامم

  8٤7 7   ٢٣٠ ٤١   ٠77 ٤9   ٢٣9 ٤7  األنشطة اإلدارية

  9٢7   ٢7٣   ٢٠٠ ١   ٠٠٠ ١  حدارة التغيري

٣5١ اجملموع  6٠7 ٣٠9  5٠٣ ٢6٢  55٢ ٤6  95١  

 
  ٢5أيضًا املال ظة املال ظات املرافقة هي جزء ال يتجزأ من ه   البيانات املالية؛ انظر 
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 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  
 املاليةمال ظات على البيانات   
 ١املال ظة   
 الكيان املبل غ  

تأسس  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املارأة )هيئاة األمام املتحادة      
، وشارع   ٢٠١٠متوز/يولياه   ٢املاؤر    6٤/٢89للمرأة( مبوجب قارار اجلمعياة العاماة رقام     

الروية الاي بلورهاا ميثااق األمام       وانطالقا من ٢٠١١الثاين/يناير  يف ممارسة أعماهلا يف كانون 
اهليئاة تعمال مان أجال ماا يلاي: القضااء علاى التميياز ضاد النسااء             املتحدة بشأن املساواة، فا ن  

وزقياق املسااواة باني املارأة والرجال بوصافهما شاريكني يف          والفتيات؛ ومتكني املرأة اقتصااديا؛ 
 واألمن ومستفيدين من مثارها والعمل اإلنساين والسالم  جماالت التنمية و قوق اإلنسان 

واهليئااة مكلفااة باادعم اهليئااات احلكوميااة الدوليااة، مثاال جلنااة وضااع املاارأة، يف صااياغة     
القواعد واملعايري العاملية  وتقوم اهليئة حبشد اإلرادة السياساية وتعبئاة املاوارد     السياسات ووضع 

االسااتعداد لتقاادمي الاادعم  األعضاااء يف تطبيااق تلاال املعااايري، وتقااف علااى أهبااة ملساااعدة الاادول 
الااي تطلبااه، وإلقامااة الشااراكات الناجحااة مااع اجملتمااع املاادين     الااتق  واملااايل املناسااب للبلاادان  

أن ُتيضع منظومة األمم املتحدة للمسااءلة بشاأن التزامهاا     وعالوة على ظلل، فقد أنيط باهليئة 
 ى نطاق املنظومة برنامج العمل الاُمنفَّ  عل باملساواة بني اجلنسني من خالل 

وُيدير اهليئة جملسها التنفي ي ال ي يتشّكل من ممثلاي الادول األعضااء  وُيقادم اجمللاس       
التنفيا ي للهيئاة حرشااادا بشاأن توجههاا االسااتراتيجي وسياسااهتا مان أجاال ضامان قياام املاادير          

  الية  اجلوانب التشغيلية ألنشطة اهليئة بفع التنفي ي ووكيل األمني العام بتنفي  مجيع 
وتتياا  اهليئااة ماان نيويااورك مقاارًا هلااا، وتعماال علااى توساايع نطاااق  ضااورها علااى         

اإلقليماي والُقطاري  والقصااُد مان تنفيا  اهليكال اإلقليمااي للهيئاة، املكاون مان سااتة          الصاعيدين  
مكتبااا ُقطريااا، هااو كفالااة أن يكااون  ٤7مكاتااب حقليميااة، وسااتة مكاتااب متعااددة األقطااار، و  

قادرة امليادانيان الالزماان إلجنااز مهاام واليتاها  وللهيئاة  ضاور برنااجمي يف          للهيئة احلضور وال
املتمثلاة يف زقياق املسااواة باني اجلنساني       بلدا من أجل العمل على زقيق أهدافها  ٣٠أكثر من 

عاارب مكااتيب االتصااال التااابعني هلااا يف  ومتكااني املاارأة  وتقاادم اهليئااة خاادماهتا حىل اجلهااات املااااة 
 وبنهاغن بروكسل وك
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 ٢املال ظة   
 السياسات احملاسبية اهلامة  

 أساس اإلعداد واإلظن باإلصدار )أ( 
 اإلظن باإلصدار  

من النظام املايل للهيئة، يكاون املادير التنفيا ي مساؤواًل عان تقادمي        ١-١٢وفقا للبند  
البيانات املالية للهيئة  ويشهد مدير شعبة شؤون اإلدارة والتنظايم، يف  ادود علماه ومعلوماتاه     
واعتقاد ، أن مجيع املعامالت املادياة مقيادة علاى النحاو الساليم يف الساجالت احملاسابية، وأهناا         

ليمة يف ه   البيانات املالية واجلداول الداعمة  وقد أظنا  املاديرة التنفي ياة    معروضة بصورة س
  ٢٠١5نيسان/أبريل  ٣٠ب صدار ه   البيانات املالية يف 

 
 بيان االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  

ارية ُأعّدت البيانات املالية للهيئة على أساس االستحقاق وعلاى أسااس افتاراض اساتمر     
وبالنسبة حىل املسائل الاي   تتطارق حليهاا      املنشأة، وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  

مان املعاايري الدولياة     املعايري احملاسابية الدولياة للقطااع العاام، فيطَّباق املعياار الا ي ينطباق عليهاا          
  لتبال  املايل 

 
 أساس االعتراق باإليرادات واملصروفات  

 حطااار احملاساابة علااى أساااس االسااتحقاق، يااتم االعتااراق باااإليرادات واملصااروفات    يف 
 )باستثناء تلل املرتبطة مبعامالت غري تبادلية( يف البيانات املالية يف الفترة الي تتعلق  ا   

 
 اإليرادات  

ة يتحقق االعتراق بالتربعات ك يرادات عندما يرد من اجلهة املااة خاالل السانة املاليا    
شار  يؤجال ها ا     تأكيد خطاي علاى أسااس القيماة العادلاة للمنفعاة املتلّقااة، ماا   يوجاد أي          
السانوات التقوميياة    االعتراق  وتوزع اإليرادات املتأتية من االتفاقاات املتعاددة السانوات علاى     

وُيعتارق يف هناياة العاام     على مدار مدة االتفاق، وُيعترق  ا مىت اساتوف  شارو  االعتاراق     
  ك يرادات مؤجلة  ا يرد من أرصدة نقدية متعلقة بالسنوات املالية املقبلة مب

املتحادة،   وُتصدر األنصبة املقررة باعتبارها خمصصات سنوية من امليزانية العادية لامم  
 يث ُتحّدد وُتعتمد لفترة امليزانياة املؤلفاة مان سانتني  وبعاد ظلال تاوزع مباالغ ها   األنصابة           

  ويكون االعتراق  ا بشكل شهري على السنتني  
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وباسااتثناء اخلاادمات، فيجااري االعتااراق ضاامن املصااروفات والتربعااات، وفقااا للقيمااة  
مباشاارا، وتااؤثر يف  العادلااة، بالتربعااات العينيااة الااي تاادعم العمليااات واألنشااطة املعتماادة دعمااا  

اع باألماااكن امليزانيااة، وميكاان قياسااها بشااكل موثااوق  وتشااتمل تلاال التربعااات علااى االنتفاا    
 النقل  واملرافق ووسائل 

وال ُيعترق بالتربعات العينية املقدمة يف صورة خدمات، وحمنا ُيفص  عما يانجم عناها    
  من وفورات مقّدرة يف التكاليف 

وتقاادر قيمااة املمتلكااات واملنشااات واملعاادات املتااربع  ااا بالقيمااة الس ااوقية العادلااة،        
والتربعات  ويف  ال التربع حبق االنتفااع بأصال ماا، فيقاّيم     وُيعترق  ا ضمن األصول الثابتة 

بالقيمة الس وقية العادلة هل ا احلق  وُتقّيد كا يراد متاأتم مان التربعاات أي زياادة يف       ه ا التربع 
عن املبالغ الفعلية املدفوعة، وُيقي اد معهاا مصاروق مقابال       القيمة الس وقية العادلة حلق االنتفاع 

أصااول منقولااة يف صااورة تربعااات عينيااة واإلفصاااح يف االتفاااق عاان شاارو  ُتلاازم وعنااد تلّقااي 
ب عادة األصول يف  الة اإلخالل  اا، ياتم االعتاراق األول باااللتزام ضامن اخلصاوم  وعنادما        

ُتسااتوه هاا   الشاارو ، يااتم االعتااراق باااإليرادات  وعناادما ُيفصلاا  يف االتفاقااات عاان قيااود     
   ن االعتراق باإليرادات يتحقق مبجرد تلقي تأكيد التربعات تقضي ب عادة األصول، ف  ال

ويتحقق االعتراق باإليرادات املتأتية من املعامالت التبادلية عنادما يكاون مان احملتمال      
أن تتاادفق فوائااد اقتصااادية مسااتقبلية أو خاادمات حمتماال تقاادميها يف املسااتقبل حىل هيئااة األماام    

قابلة للقياس بطريقة ميكن الوثوق  ا  وينبغي زديد قيماة  املتحدة للمرأة، وتكون ه   الفوائد 
اإلياارادات بالقيمااة العادلااة للعااوض الاا ي تقاضااته أو ستتقاضااا  لقاااء ظلاال  وعناادما يكااون       

 العوض ظلل نقدا أو يف شكل مبلغ نقدي، ف ن زديد القيمة يكون مبقدار ه ا املبلغ 
 

 املصروفات  
ليم السااالع وتقااادمي اخلااادمات  ويتحقاااق  يتحقاااق االعتاااراق باملصاااروفات عناااد تسااا   

االعتراق مبصروفات املشاريع مبجارد أن تساتلم اهليئاة تقاارير مالياة مان شاركائها ُتثبا  حجنااز           
  أنشطة املشاريع 

ووفقااا للمعااايري احملاساابية الدوليااة للقطاااع العااام، فاا ن مباادأ املطابقااة بااني اإلياارادات        
لتبادلياة  وينصاب تركياز املعاايري احملاسابية الدولياة       على املعاامالت غاري ا   واملصروفات ال ينطبق 

للقطاع العام على املركز املايل، وهو ما يتجّلى يف االعتراق باألصول عندما يكون هناك قادر  
ُتسااتوه معااايري االعتااراق باخلصااوم  ونتيجااة    كاااق ماان الساايطرة عليهااا، وباخلصااوم عناادما   

وجاود فاائض )أو تاؤدي زياادة املصاروفات       عن ل لل، تسفر زيادة اإليرادات عن املصروفات 
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ظاك حىل الفائض أو العجز املتاراكمني  وميثال الفاائض     عن اإليرادات حىل عجز( وُير ل ه ا أو 
اهليئااة يف املسااتقبل يف تلبيااة   املتااراكم القساام الاا ي   ينفااق ماان املسااا ات الااي ستسااتيدمها    

  ا تياجاهتا التشغيلية 
 

 ألجنبيةاملعامالت بالعمالت ا )ب( 
دوالر الواليااات املتحاادة هااو العملااة الوظيفيااة واملعتماادة يف اإلبااال  يف تقااارير هيئااة      

األمم املتحدة للمرأة  وعندما ُتجرى املعامالت بعمالت غري دوالر الوالياات املتحادة، ُتحاو ل    
ة يف املبالغ حىل دوالرات الواليات املتحادة بساعر الصارق الساائد املعماول باه يف األمام املتحاد        

تاري  حجراء املعاملة  وُتحو ل األصول واخلصوم النقدية املقو مة بعماالت غاري دوالر الوالياات    
املتحاادة حىل دوالرات الواليااات املتحاادة بسااعر الصاارق السااائد املعمااول بااه يف األماام املتحاادة  

والر الساااري يف تاااري  اإلبااال   أمااا األصااول واخلصااوم غااري النقديااة املقو مااة بعمااالت غااري د 
الواليات املتحدة واملقيسة بتكلفتها األصالية فُتحاو ل بساعر الصارق السااري يف تااري  حجاراء        
املعاملة  وتقي د املكاسب واخلسائر املترتبة على تغاري أساعار الصارق، املتحققاة وغاري املتحققاة       

 على السواء الي تنتج عن ه   املعامالت، يف بيان األداء املايل 
 

 ملاليةاألدوات ا )إل( 
يتحقااق االعتااراق باااألدوات املاليااة عناادما تصااب  هيئااة األماام املتحاادة للماارأة طرفااًا       

األ كام التعاقدية لاداة حىل أن ينتهي أ جلل احلق يف تلقي تدفقات نقدية مان تلال األصاول     يف
 أو تنقل  يازهتا، وتكون اهليئة قد نقل  فعليا مجيع املياطر واملزايا املتصلة بامللكية 

 
 تصنيف األصول املالية  

ُتصّنف هيئة األمم املتحدة للمرأة األصول املالياة ضامن الفئاات التالياة: أصاول حماتفظ        
 اا  اىت تاااري  االساتحقاق؛ وأصااول مالياة متا اة للبيااع؛ وقاروض ومبااالغ مساتحقة القاابض؛        

ويتوقااف وأصااول ُمقّيمااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الفااائض أو العجااز يف بيااان األداء املااايل    
التصنيف على الغرض من اقتناء األصول املالية، ويتحدد ه ا التصانيف عناد االعتاراق األول،    
ويعاااد تقييمااه عنااد كاال تاااري  حبااال   وتقااّيم مجيااع األصااول املاليااة عنااد االعتااراق األول  ااا  
 بالقيمااة العادلااة  وحياادث االعتااراق األول ماان هيئااة األماام املتحاادة للماارأة بااالقروض واملبااالغ  
املستحقة القبض يف التاري  ال ي نشأت فيه  وحيادث االعتاراق األول جبمياع األصاول املالياة      
األخاارى يف تاااري  تااداوهلا، وهااو التاااري  الاا ي تصااب  فيااه هيئااة األماام املتحاادة للماارأة طرفااا   

 األ كام التعاقدية اخلاصة باألداة املالية  يف
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شاهرا مان تااري  اإلباال       ١٢قها وُتصنف األصول املالياة الاي يتجااوز أجال اساتحقا      
البيانات املالية ز  بند األصاول غاري املتداولاة، وُتساجل األصاول املقوماة بعماالت أجنبياة          يف
يعادل قيمتها بدوالر الواليات املتحدة وفقا ألسعار الصرق الساائدة املعماول  اا يف األمام      مبا

ر يف الفااائض أو العجااز يف بيااان  املتحاادة يف تاااري  اإلبااال ، مااع اإلقاارار باملكاسااب واخلسااائ    
 املايل  األداء

 
 نوع األصول املالية التصنيف حسب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 استثمارات أصول حمتفظ  ا  ىت تاري  االستحقاق  
 ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/ ٣١  ينشأ  ىت  أصول متا ة للبيع

وُمكاِفئااااات النقديااااة، واحلسااااابات املسااااتحقة  النقديااااة  قروض ومبالغ مستحقة القبض
 القبض، والسلف واملبالغ األخرى املستحقة القبض

أصااول ُمقّيمااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل الفااائض      
 العجز أو

 ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/ ٣١  ينشأ  ىت 

 
 األصول املالية احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق  

 اا  اىت تااري  االساتحقاق أصاوال مالياة ظات مادفوعات         متثل األصول املالية احملتفظ 
ثابتة أو ميكن زديدها، وهلا تاواري  اساتحقاق ثابتاة، وتعتازم اهليئاة اال تفاات  اا  اىت تااري           
اسااتحقاقها ولااديها القاادرة علااى ظلاال  وُيسااجل قياادها األول بقيمتااها العادلااة باإلضااافة حىل     

بتكلفتاها بعاد خصام اإلهاالك احملتسابة بااطريقة ساعر        تكاليف املعاملة، ذ ُيعترق  ا بعد ظلل 
الفائدة الساري  وقد صنف  هيئة األمم املتحدة للمارأة  افظتاها االساتثمارية يف فئاة األصاول      

 احملتفظ  ا  ىت تاري  االستحقاق 
 

 األصول املالية املتاحة للبيع  
الفئاة أو غاري مصانفة     األصول املالية املتا ة للبيع هي حما أصول مالياة مدرجاة يف ها      

زاا  أي فئااة أخاارى  وُتسااجل هاا   األصااول عنااد قياادها األول بقيمتااها العادلااة مضااافا حليهااا 
تكاااليف املعااامالت، وعااري اإلبااال   ااا ال قااا بالقيمااة العادلااة، مااع اإلقاارار بااأي مكاسااب     

 خساائر ناجتااة، علااى اااو مباشاار يف صااايف األصااول/ قوق امللكيااة  وزتسااب الفائاادة علااى  أو
األصول املالية املتا ة للبيع باستيدام طريقة سعر الفائدة الساري  وعناد حلغااء األصاول املالياة     
املتا ااة للبيااع، يعاااد تصاانيف املكسااب أو العجااز املتااراكمني يف صااايف األصااول/ قوق امللكيااة  
حبيااث يعتاارق  مااا كفااائض أو عجااز يف بيااان األداء املااايل  وتسااتند القاايم العادلااة املسااتيدمة  

كاانون   ٣١لقياس ال قاا حىل األساعار الساوقية الاواردة مان ماوردين ظوي مسعاة  سانة  ويف         ل



A/70/5/Add.12 

 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةهيئة األمم املتحدة 
 )تابع( مال ظات على البيانات املالية

 

71/113 15-08881 

 

،   يكن لادى هيئاة األمام املتحادة للمارأة أرصادة متبقياة مان األصاول          ٢٠١٤األول/ديسمرب 
 املالية املصنفة يف ه   الفئة 

 
 القروض واملبالل املستحقة القبض  

ستثمارات نقدية أو قصرية األجل عالية السايولة،  تضم النقدية ومكاِفئات النقدية أي ا 
يسااهل زويلااها حىل مبااالغ نقديااة معلومااة، وتاانيفض فيهااا خماااطر الااتغري يف القيمااة، باسااتثناء       
اضاامحالل القيمااة بالنساابة للعمااالت املقياادة االسااتيدام  وتشاامل األدواُت املاليااة املصاانفة         

 ثالثة أشهر أو أقل من تاري  الشراء  كمكافئاٍت للنقدية االستثمارات الي ُتستلحلق خالل
والقروض واملبالغ املساتحقة القابض هاي أصاول مالياة ظات مادفوعات ثابتاة أو ميكان          

زديدها، وغاري مدرجاة يف ساوق نشاطة  وُيساجل قيادها األول بقيمتاها العادلاة باإلضاافة حىل          
تسابة بااطريقة ساعر    تكاليف املعاملة، ذ ُيعترق  ا بعد ظلل بتكلفتاها بعاد خصام اإلهاالك احمل    

الفائدة الساري  ويتم االعتراق ب يرادات الفائدة على أساس نسبة زمنياة بتطبياق طريقاة ساعر     
 الفائدة الساري على األصول املالية املعنية 

وتاااادرإل احلسااااابات املسااااتحقة القاااابض بالقيمااااة العادلااااة، الااااي تشاااامل القيمااااة         
يرياة الاي يتعاّ ر زصايلها  وُينشلاأ امليصان       مطرو ًا منها خمصن ُيرصد للمباالغ التقد  اإلمسية

 ااني يتااوافر دلياال موضااوعي، مااب  علااى اسااتعراض املبااالغ غااري املسااددة يف تاااري  اإلبااال ،     
أن اهليئااة لاان تااتمكن ماان زصاايل كافااة املبااالغ املسااتحقة وفقااًا لغجااال األصاالية للمبااالغ    علااى

 املستحقة القبض 
ة القابض بالقيماة العادلاة، الاي تشامل القيماة       وُتدرإل السلف واملبالغ األخرى املستحق 

اإلمسيااة مطرو ااًا منااها خمصاان ُيرصااد للمبااالغ التقديريااة الااي يتعااّ ر زصاايلها  ومتثاال الساالف  
مدفوعات نقدية مصروفة مقدمًا للشركاء املتعاقد معهام يف ساياق تنفيا  الاربامج  وتقي اد ها         

م االعتراق  ا ا املصاروق يف بياان األداء    السلف بالقيمة العادلة كمبالغ مستحقة القبض  ويت
املايل عندما تتلقى اهليئة تقريرًا ماليًا من الشريل يثبا  حجنااز األنشاطة  وتشامل السالف أيضاا       
املاادفوعات نيابااة عاان وكاااالت األماام املتحاادة، وُيصاارلق للمااوظفني أيضااًا ماادفوعات نقديااة    

وُيعتلارلق  ا ا املصاروق لادى تصافية      مقدمة ُتقي اد بالقيماة العادلاة كمباالغ مساتحقة القابض        
الساالفة ماان خااالل تقاادمي مطالبااة أو تسااديد الساالفة  ومتثاال املبااالغ األخاارى املسااتحقة القاابض  

 مدفوعات مسبقة تتعلق بعقود   عر بعد تسليم السلع أو تقدمي اخلدمات املتعلقة  ا 
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 امليزونات )د( 
بسعر التكلفاة أو بتكلفاة االساتبدال     تدرإل امليزونات احملتفظ  ا لتوزيعها دون مقابل 

احلالية أيهماا أقال  ومباا أناه لان تتاأتى حيارادات مان توزياع امليزوناات، فساُيعترلق باملصاروق             
لدى توزيع السلع  وتتألف املواد املنشاورة اجملانياة، الاي ُتعاّرق كميزوناات، مان املنشاورات        

وضاع املعاايري، وءضاع لسايطرة هيئاة       التقنية الي تتصل مباشرة بالعمليات الربناجمياة وعملياات  
األمم املتحدة للمرأة  ولكي ُتعّرق ه   املنشورات بوصفها خمزونات، عب أن تكاون صااحلة   

شااهرا   ١٢لالسااتعمال لفتاارة طويلااة، بااأن يظاال حمتواهااا مفياادا وساااري املفعااول ملاادة جتاااوز    
 يسااتيدمها الشااركاء، املنشااورات الااي يصاادرها الشااركاء واحملااتفظ  ااا لتوزيعهااا أو الااي   أمااا

ال تعتاارب خاضااعة لساايطرة هيئااة األماام املتحاادة للماارأة، وبالتااايل فهااي ليساا  خمزونااات     ف هنااا
تصاانف ضاامن امليزونااات املااواد اجملانيااة املنشااورة وكتيبااات احلمااالت الااي تعاادها اهليئااة      وال

م لفتارة  ألغراض اإلعالن واإلعالم التروعاي فقاط  فها   األصاناق ال تصال  عاادة لالساتيدا       
شاهرًا، ألهناا ُتناتج مان أجال مناسابة تانظم ملارة          ١٢طويلة، وتستيدم عموما يف غضاون فتارة   

وا ادة أو غارض ال يتكارر، وبالتاايل ساتنيفض حىل  اد كابري قيماة أي ماواد متبقياة يف هنايااة           
الساانة  وبناااء علااى ظلاال، فاا ن تكلفااة املااواد املنشااورة والكتيبااات املسااتيدمة يف احلمااالت         

 عالن واإلعالم التروعي، ُيعترق  ا كمصروق لدى تكبدها ألغراض اإل
وامليزونات احملتفظ  اا بغارض البياع ُتقياد بالتكلفاة أو بصاايف القيماة القابلاة للتحقاق           

أيهما أقل  وصايف القيماة القابلاة للتحقاق هاو ساعر البياع املقادر يف املساار العاادي للعملياات،           
ة لتجناز، وتقديرات التكااليف الالزماة للبياع أو املبادلاة     خمصوما منه تقديرات التكاليف الالزم

أو التوزيااع  وزاادد التكلفااة باسااتيدام طريقااة الااوارد أوال يصاارق أوال، املسااتيدمة يف تقياايم  
امليزونات  وتتألف تكلفة امليزونات مان مجياع تكااليف الشاراء وتكااليف التحويال وغريهاا        

ىل املوقاااع واحلالاااة احلااااليني  وتقااااس تكلفاااة  مااان التكااااليف املتكبااادة لتوصااايل امليزوناااات ح 
امليزونات املقتنااة مان خاالل معاملاة غاري تبادلياة )مثال السالع املتاربع  اا( بالقيماة العادلاة يف             

،   يكاااان لاااادى هيئااااة األماااام    ٢٠١٤كااااانون األول/ديساااامرب   ٣١تاااااري  االقتناااااء  ويف  
أي خمزوناات مان خاالل معاملاة      للمرأة أي خمزوناات حماتفظ  اا للبياع، و  عار اقتنااء       املتحدة

 غري تبادلية 
 

 املمتلكات واملنشات واملعدات )ها( 
ُتقي ااد املمتلكااات واملنشااات واملعاادات بالتكلفااة األصاالية مطرو ااا منااها االسااتهالك       

املتراكم وأي خسائر ناجتة عن اضمحالل القيمة  والعتبة الاي عاري عنادها رمسلاة املمتلكاات      
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 اضااعة لساايطرة اهليئااة هااي تلاال الااي يبلااغ عناادها جممااوع التكلفااة        واملنشااات واملعاادات اخل 
دوالر على األقل للو دة  وُيحتلسلب استهالك املمتلكاات واملنشاات واملعادات علاى      ١ ٠٠٠

ماادى العماار اإلنتاااجي التقااديري لكاال أصاال ماان األصااول باسااتيدام طريقااة القسااط الثاباا ،  
التكلفااة األصاالية النفقااات الااي تعاازى  باسااتثناء األراضااي فهااي ال ءضااع لالسااتهالك  وتشاامل

مباشارة حىل شاراء األصاال  وُتادرلإل التكااليف الال قااة ضامن القيماة الدفتريااة لاصال أو ُتقي ااد        
كأصاال مسااتقل،  سااب االقتضاااء، علااى أال حياادث هاا ا حال حظا كااان ماان احملتماال أن تعااود      

وأن ميكان قيااس التكلفاة بشاكل      الفوائد االقتصادية املرتبطة  ا ا البناد يف املساتقبل حىل اهليئاة،    
موثااوق  ويعااد تقاادير العماار اإلنتاااجي لاصاال مسااألة تقديريااة، تسااتند حىل خااربة هيئااة األماام    
املتحدة للمرأة مع األصاول املشاا ة  وتبعاًا لا لل، فا ن العمار اإلنتااجي ألصال ماا قاد يكاون            

األداء املاايل خاالل    أقصر من عمر  االقتصادي  وُتحم ل تكاليف اإلصالح والصيانة على بياان 
 عري تكبدها فيها  الفترة املالية الي

وُتعترب اهليئة مسيطرة على أصل ما، حظا كاان يف حمكاهناا اساتيدام األصال أو االساتفادة       
منه بشكل أو باخر زقيقا ألهدافها، أو حظا كان ب مكاهنا مناع أي أطاراق أخارى مان الوصاول      

بق ه   احلالة عندما تتوىل اهليئة تنفي  املشروع مباشارة   حىل األصل أو تنظيم ه ا الوصول  وتنط
أما أصول املشاريع الي ال ءضع لسيطرة اهليئاة، فُتحم ال كمصاروفات لادى تكبادها  وُيعتلارلق       
بالتحسينات الي يتم حدخاهلاا علاى األصاول املساتأجرة بوصافها أصاواًل وتقاي م حبساب التكلفاة،          

العمار اإلنتااجي املتبقاي للتحساينات أو مادة عقاد اإلعاار،         وُتيصلم قيمة استهالكها على مادى 
 األقل  أيهما أقل  وُتجرلى استعراضات ملدى اضمحالل قيمة مجيع األصول مرة سنويًا على

وفيمااا يلااي ُماادلد العماار اإلنتاااجي التقااديري لفئااات املمتلكااات واملنشااات واملعاادات      
 مقيسة بالسنني:

 
 العمر اإلنتاجي التقديري الفئة
 ال ينطبق األراضي  

  املباين
 5٠ الدائمة 
 ١٠ املؤقتة 

 8 األثاث والتجهيزات
 5-٣ معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 6 املركبات
 5 اعالت واملعدات

 5 املعدات األمنية
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 األصول غري امللموسة )و( 
احملاساابية الدوليااة  ال زااوز اهليئااة  اليااًا أي أصااول غااري ملموسااة  ومبوجااب املعااايري        

للقطاع العام، تقي د األصول غري امللموسة ظات العمر االفتراضي احملدد بساعر التكلفاة خمصاوما    
منااه اإلهااالك املتااراكم وأي خسااائر ناجتااة عاان اضاامحالل القيمااة  وجتااري رمسلااة األصااول         

فتاها  امللموساة شاريطة أن ميتاد عمرهاا اإلنتااجي أكثار مان سانة وا ادة، وأن تتجااوز تكل           غري
دوالر لاصاااال املوّلااااد داخليااااا   5٠٠ ٠٠٠دوالر لاصاااال املقاااات  خارجيااااا، و  5٠ ٠٠٠

وحيتسااب اإلهااالك علااى أساااس القسااط الثاباا  جلميااع األصااول غااري امللموسااة ظات العماار        
االفتراضي احملدد وفقا لعمرها اإلنتاجي  و يثما يكاون العمار اإلنتااجي لاصال غاري امللماوس       

الكه، وحمنا عاري استعراضاه ال تسااب اضامحالل القيماة عان طرياق        غري حمدد، فال عري حه
 مقارنة قيمة خدمته القابلة لالسترداد مع قيمته الدفترية 

 
 عقود اإلعار )ز( 

تصنف عقود اإلعار الي حيتفظ فيها املؤجر جبزء كبري من املياطر وا تماالت الارب    
حم اال املاادفوعات املسااددة مبوجااب عقااود املالزمااة للملكيااة بوصاافها عقااود حعااار تشااغيلية  وُت

اإلعااار التشااغيلية علااى بيااان األداء املااايل علااى أساااس القسااط الثاباا  علااى ماادى فتاارة عقااد     
عان قيماة مادفوعات اإلعاار الاي ستسادد مساتقباًل خاالل          ٢7اإلعار  وُيفصلا  يف املال ظاة   

 مدة عقد اإلعار احلالية 
ا املساتأجر جبازء كابري مان امليااطر وا تمااالت       وتصنف عقود اإلعار الي حيتفظ فيه 

 الرب  املالزمة للملكية بوصفها عقود حعار متويلي  و  تربم اهليئة أي عقد حعار متويلي 
 

 استحقاقات املوظفني )ح( 
 تعترق اهليئة باالستحقاقات التالية للموظفني: 
يف غضااون  اسااتحقاقات املااوظفني القصاارية األجاال املسااتحقة الاادفع كاملااة      )أ( 

 شهرا بعد هناية الفترة احملاسبية الي يقدم فيها املوظفون اخلدمات ظات الصلة؛ ١٢
استحقاقات املوظفني الطويلة األجل، الي حيّل موعد تسويتها بعاد فتارة تزياد     )ب( 

 شهرًا بعد أداء املوظفني لليدمات ظات الصلة، وتشمل: ١٢على 
)انظر املعاشات التقاعدية والتاأمني الصاحي   استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  ‘١’ 

 بعد انتهاء اخلدمة أدنا (؛
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 واستحقاقات املوظفني األخرى طويلة األجل  ‘٢’ 
 استحقاقات حهناء اخلدمة  )إل( 
مسياة اساتنادًا حىل املساتحقات    وتقاس استحقاقات املوظفني القصرية األجال بقيمتاها اإل   

ميكاان أن تشاامل هاا   االسااتحقاقات، يف هنايااة العااام،  املتراكمااة باملعاادالت احلاليااة لاجااور  و
األجاار واإلجااازة الساانوية املسااتحقة وااللتاازام املتصاال ب جااازة زيااارة الااوطن وغااري ظلاال ماان      

 االستحقاقات القصرية األجل 
وتشمل استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة خطط املعاشات التقاعدية، والرعاياة الطبياة    

اقات اإلعادة حىل الوطن، وأي مبالغ حمجالية أخارى مساتحقة الادفع    بعد انتهاء اخلدمة، واستحق
بعااد انتااهاء اخلدمااة  وتصاانف نظاام االسااتحقاقات بعااد انتااهاء اخلدمااة باعتبارهااا حمااا خطااة         

 لالشتراكات احملددة أو خطة لالستحقاقات احملددة 
 وهيئااة األماام املتحاادة للماارأة هااي ح اادى املنظمااات األعضاااء املشاااركة يف الصااندوق  

املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ال ي أنشأته اجلمعية العاماة لامام املتحادة    
لتوفري استحقاقات التقاعد والوفاة والعجاز واالساتحقاقات ظات الصالة للماوظفني  وصاندوق      
املعاشات التقاعدية هو خطة ممّولة لالستحقاقات احملددة يشترك فيهاا أربااب عمال متعاددون      

)ب( مان النظاام األساساي لصاندوق املعاشاات التقاعدياة، ُيفات          ٣قا ملا تنن علياه املاادة   ووف
باااب العضااوية يف الصااندوق للوكاااالت املتيصصااة ولسااائر املنظمااات الدوليااة أو احلكوميااة      
الدولية املشتركة يف النظاام املو اد للمرتباات والبادالت وغريهاا مان شارو  اخلدماة يف األمام          

 ت املتيصصة املتحدة والوكاال
وُتعاارِّض اخلطااة املنظمااات املشاااركة ملياااطر اكتواريااة مرتبطااة باااملوظفني احلاااليني          

والسااابقني يف املنظمااات األخاارى املشاااركة يف الصااندوق، ممااا يااؤدي حىل عاادم وجااود أساااس   
ثاب  وموثوق به لتوزيع االلتزام وأصول اخلطة والتكاليف على فرادى املنظماات املشااركة يف   

وهيئة األمم املتحادة للمارأة والصاندوق، مثلاهما مثال املنظماات األخارى املشااركة يف         اخلطة  
الصااندوق، ليسااا يف وضااع ميكنااهما ماان زديااد احلصااة النساابية للهيئااة يف التاازام االسااتحقاقات  
احملددة وأصول اخلطة والتكاليف املرتبطة باخلطة بقدر من املوثوقية كاٍق لاغاراض احملاسابية    

مان املعاايري    ٢5ل اهليئُة ه   اخلطة كيطة اشتراكات حمددة وفقا ملتطلبات املعيار ومن ذ تعام
احملاسبية الدولية للقطاع العام  ويتم االعتراق باشتراكات اهليئة يف اخلطاة خاالل الفتارة املالياة     

 بوصفها مصروفات يف بيان األداء املايل 
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لتغطيااة التااأمني الصاااحي    وتقاادِّم خطااة التااأمني الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة دعمااا         
للمتقاعاادين وُمعاااليهم مبوجااب نفااس شاارو  خطااط التااأمني الصااحي السااارية علااى املااوظفني  
العاااملني، علااى أساااس تااوافر اشااتراطات حمااددة لاهليااة  وخطااة التااأمني الصااحي بعااد انتااهاء    

 اخلدمة هي خطة استحقاقات حمددة 
ى اساتحقاقات املاوظفني الاي    وتشمل فئة استحقاقات املوظفني الطويلة األجال األخار   

شااهرا بعااد انقضاااء الفتاارة املاليااة، وتشاامل     ١٢ال تصااب  مسااتحقة القاابض كليااا يف غضااون   
 التعويضات الطويلة األجل يف  الة الوفاة أو اإلصابة أو املرض 

وتشمل استحقاقات حهناء اخلدمة عمومًا تعويضاات االتفااق علاى تارك العمال طوعاًا،        
 شهرًا من فترة اإلبال   ١٢ا يف غضون ويتوقع أن عري تسويته

 
 اخلصوم املالية ) ( 

 
 نوع اخلصوم املالية التصنيف حسب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

احلساااابات الواجباااة الااادفع واملساااتحقات   اخلصوم املالية األخرى  
 واخلصوم األخرى

لقيماااة العادلاااة مااان خاااالل الفاااائض  أصاااول ُمقيماااة با
 العجز أو

 كاااااااانون األول/  ٣١  ينشاااااااأ  اااااااىت  
 ٢٠١٤ ديسمرب

  
 اخلصوم املالية األخرى  

تقيااد اخلصااوم املاليااة األخاارى أوال بالقيمااة العادلااة خمصااوما منااها تكاااليف املعااامالت    
وتقاااس بعااد ظلاال بالتكلفااة بعااد خصاام اإلهااالك باسااتيدام طريقااة سااعر الفائاادة الساااري        

 مسية   شهرا بقيمتها اال ١٢الدخول فيها ملدة تقل عن ويعترق باخلصوم املالية الي ه 
وُيسجل القيد األول للحسابات املستحقة الدفع واملستحقات الناشائة عان شاراء سالع      

وخدمات بالقيمة العادلاة، ذ تقااس بعاد ظلال بالتكلفاة خمصاوما مناها اإلهاالك وظلال عنادما           
هليئااة  وتاادرإل اخلصااوم بالقيمااة عااري تسااليم الساالع أو تقاادمي اخلاادمات وقبوهلااا ماان جانااب ا 

املدونة يف الفواتري مطرو ا منها أي ءفيض يف الساعر عناد الادفع، وظلال يف تااري  اإلباال         
 وُتحسب اخلصوم بطريقة تقديرية يف  الة عدم توافر فواتري يف تاري  اإلبال    

وتشااامل اخلصااااوم األخااارى اإلياااارادات املؤجلاااة الااااي متثااال األمااااوال الااااي وردت      
للسنوات املقبلاة يف حطاار اتفاقاات املاااني املتعاددة السانوات، واملقسامة  ساب السانة           امقدم

التقوميية على مدى الفتارة الاي يغطيهاا االتفااق، وعاري االعتاراق  اا عناد اساتيفاء الشارو            
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احلسابات املستحقة الادفع األخارى فتمثال خادمات ُتساترد تكاليفهاا أدهتاا األمام          الواجبة  أما
 ووكاالهتا    املتحدة

 
 اخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الفائض والعجز  

اخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلاة مان خاالل الفاائض والعجاز هاي خصاوم ُتحلادد          
يف اإلقاارار األويل أو حيااتفظ  ااا للتااداول  وُتسااجل ألول ماارة بقيمتااها العادلااة مضااافا حليهااا        

سااب اخلصااوم بالقيمااة العادلااة ماارة ثانيااة يف تاااري  كاال حبااال  مااايل،      تكاااليف املعاملااة  وز 
االعتااراق مبااا ينااتج عاان ظلاال ماان مكاسااب أو خسااائر بالقيمااة العادلااة ماان خااالل            ويااتم

 والعجز    الفائض
وتصنف هيئة األمم املتحدة للمرأة املشتقات كيصوم مالية بالقيمة العادلة مان خاالل    

ايل  وتستيدم املشتقات إلدارة خماطر الصارق األجانيب وتاربم    فائض أو عجز يف بيان األداء امل
تعاقداهتا مع نظراء ظوي جدارة ائتمانياة  وهاي تشامل مشاتقات مدرجاة ضامن ودائاع ألجال         
تتي  سداد قيمة األداة املالية من جانب النظراء بعماالت بديلاة مقابال احلصاول علاى عائادات       

تقات من النظاراء، وجتاري مقارنتاها بالتقاديرات     أعلى  ويتم احلصول على القيمة العادلة للمش
الداخلية املبنية على أساليب وتقنيات التقييم املعترق  ا عموما كمعايري يف القطااع  وتصانف   
اخلصوم من ه   الفئة بوصافها خصاوما متداولاة حظا ماا كاان مان املتوقاع تساويتها يف غضاون          

،   تكااان هيئاااة  ٢٠١٤ سااامربكاااانون األول/دي ٣١شاااهرا مااان تااااري  اإلباااال   ويف     ١٢
املتحاادة للماارأة زااتفظ يف فئااة األصااول هاا   بااأي مراكااز مفتو ااة للمشااتقات املاليااة        األماام

بااالعمالت األجنبيااة، و  يكاان لااديها أي مشااتقات مدرجااة تسااتلزم حماساابة مسااتقلة بالقيمااة     
التحوطيااة العادلااة ماان خااالل فااائض أو عجااز يف بيااان األداء املااايل  وال تطبااق اهليئااة احملاساابة     

 املشتقات    على
 

 االعتمادات وااللتزامات احملتملة )ي( 
ُترصلد اعتمادات من أجل االلتزامات والرسوم املستحقة يف املساتقبل يف احلااالت الاي     

تتحمل فيها اهليئة التزاما قانونيا أو ضمنيا راهنا نتيجة أل داث وقع  يف املاضي، ويكون مان  
 سوية االلتزام، ويكون من املمكن تقدير ظلل االلتزام بشكل موثوق   احملتمل أن ُتلزلم اهليئة بت

ويتم اإلفصاح عن االلتزامات األخرى، الي ال تستويف معايري االعتراق باخلصاوم، يف   
املال ظات على البيانات املالياة بوصافها التزاماات حمتملاة، حظا كاان التثبا  مان وجودهاا ياتم          

دث وا اااد أو أكثاار مااان األ ااداث املساااتقبلية   فقااط مااان خااالل وقاااوع أو عاادم وقاااوع  اا    
 املؤكدة الي ال ءضع كليا لسيطرة اهليئة، وعندما يتس  تقدير االلتزام بشكل موثوق    غري
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 االلتزامات )ك( 

االلتزامات هاي مصاروفات تتكبادها اهليئاة يف املساتقبل بنااء علاى عقاود دخلا  فيهاا            
تنساابية حمادودة للغاياة، حن وجادت، جتياز هلاا       حبلول تااري  اإلباال  وليسا  هلاا حال سالطة اس     

جتنبااها يف مسااار عملياهتااا العاديااة  وتشاامل هاا   االلتزامااات مااا يلااي: االلتزامااات الرأمساليااة       
العقود املتعلقة باملصروفات الرأمسالية الي   تسادد أو تساتحق حبلاول تااري  اإلباال (،       )مبالغ

هليئااة يف فتاارات مقبلااة، واحلاادود الاادنيا     وعقااود توريااد الساالع واخلاادمات الااي ستتساالمها ا     
ملدفوعات اإلعار غاري القابلاة لتلغااء، وااللتزاماات األخارى غاري القابلاة لتلغااء  وال ُيعتارق          

كااانون األول/ديساامرب يف بيااان املركااز املااايل، باال ُيفصاا  عنااها يف     ٣١بقيمااة االلتزامااات يف 
ات املتصااالة بعقاااود التوظياااف مااان    املال ظاااات علاااى البياناااات املالياااة  وتساااتبعد االلتزامااا     

 اإلفصاح    ه ا
 

 ٣املال ظة   
 التغري يف التقديرات احملاسبية    

أجرت هيئة األمم املتحدة للمارأة االساتعراض السانوي للعمار الناافع لاصاول للنسابة         
  واسااتنادا حىل هاا ا االسااتعراض،  ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب   ٣١للساانة املاليااة املنتهيااة يف  

  ٢٠١5 /أبريلتعديل العمر النافع لفئتني من األصول يف فتارة ال قاة اعتباارا مان نيساان     تقرر 
 حىل 5-٣وسااُيعّدل نطاااق العماار النااافع ملعاادات تكنولوجيااات االتصاااالت واملعلومااات ماان       

 سنوات    7حىل  6سنوات وسُيعّدل العمر النافع للمركبات من  6-٣
 

 ٤املال ظة   
 اسبية اهلامةالتقديرات والتقييمات احمل  

ينطوي بالضرورة حعداد البيانات املالياة وفقاًا للمعاايري احملاسابية الدولياة للقطااع العاام         
على استيدام تقاديرات حماسابية واالساتعانة بافتراضاات اإلدارة وتقييماهتاا  وتشامل اجملااالت        

ات املالياة للهيئاة،   الي تتسم فيها التقديرات أو االفتراضاات أو التقييماات بأ ياة بالنسابة للبيانا     
على سبيل املثال ال احلصر، ما يلاي: االلتزاماات املتعلقاة باساتحقاقات ماا بعاد انتاهاء اخلدماة،         
وامليصصااات، واملياااطر املاليااة املتصاالة باحلسااابات املسااتحقة القاابض والساالف، والرسااوم        

لقابض  املستحقة، واألصول واخلصاوم احملتملاة، ومادى اضامحالل قيماة احلساابات املساتحقة ا       
والسلف واالستثمارات واملمتلكات واملنشات واملعدات  وقد ءتلف النتائج الفعلية عان تلال   
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التقااديرات  وُيعتلاارلق بااالتغيريات الااي تطاارأ علااى التقااديرات يف الفتاارة الااي تصااب  فيهااا هاا      
 التقديرات معلومة   

 
 5املال ظة   
 اإلبال  القطاعي  

داء السابق للكيان واءاظ قرارات بشاأن ءصاين   اإلبال  القطاعي ضروري لتقييم األ 
 موارد  يف املستقبل  وتبل غ هيئة األمم املتحدة للمرأة عن القطاعات التالية:  

قطاع املوارد العادية ال ي يعكس عمليات األموال املتربع  ا طوعاا حىل هيئاة    )أ( 
وفقااا للساالطة التقديريااة   األماام املتحاادة للماارأة الااي ستسااتيدم ماان أجاال زقيااق واليااة اهليئااة   

   ؛للمديرة التنفي ية للهيئة
قطاااااع املااااوارد األخاااارى، الاااا ي ميثاااال التربعااااات الطوعيااااة امليصصااااة        )ب( 
   ؛حمددة ملشاريع

قطاع املوارد املقررة، وهي مبالغ مقررة على الدول األعضاء، زوهلاا اجلمعياة    )إل( 
 العامة حىل اهليئة   

 القطاعات ضمن اإلبال  القطاعي ولكان زا ق   وُيفص  عن املعامالت املشتركة بني 
 يف بيان املركز املايل وبيان األداء املايل 

 
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان املركز املايل  سب القطاع يف   

 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 كببببببببببببببببببانون األول/ ٣١  20١4 

 اجملموع املوارد املقررة املوارد األخرى املوارد العادية    20١٣ ديسمرب
      األصول

      األصول املتداولة
 7٢8 5٤  ٢٢6 ١9   ٤8    ٢٠8 ١١   97٠ 7  النقدية ومكافئات النقدية

 ٠59 ١97  8٢9 ١68   ٢٣8 ٤   58٢ ١١٤   ٠٠9 5٠  االستثمارات
 ٠69 ١5  ٣١٣ 8  -  975 7   ٣٣8   احلسابات املستحقة القبض

 6٠9 ٤٢  96٤ ٣6   ٢٢    ٢87 ٣٢   655 ٤  الس لف
 ١59 ٣  7٣٣ 5  -  ٤98    ٢٣5 5  األصول األخرى

 ١١٠  ٢٠8   -  ٢٠8   - امليزونات
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 كببببببببببببببببببانون األول/ ٣١  20١4 
 اجملموع املوارد املقررة املوارد األخرى املوارد العادية    20١٣ ديسمرب

      األصول غري املتداولة
 87٣ 57  ١8٢ ١8٠   ٤5٣   ٠٣8 ١٠5   69١ 7٤  االستثمارات

 ٣٢١ 7  886 7   ١8    ١٤١ ٢   7٢7 5  املمتلكات واملنشات واملعدات
 -  ١   - -  ١   األصول األخرى

 9٢8 ٣77  ٣٤٢ ٤٢7   779 ٤   9٣7 ٢7٣   6٢6 ١٤8  جمموع األصول 
      اخلصوم
      املتداولة اخلصوم

 ٤5٣ ٢٣  8٣٠ 5  (١5)   ٠٤9 ٣   796 ٢  احلسابات املستحقة الدفع
 ١١٢ 8  5٢٤ ١٠   699    ٢٣9 ٢   586 7  استحقاقات املوظفني

 5٤5 ٣  7٠٤ ٢  - (١١٣)  8١7 ٢  اخلصوم األخرى
      اخلصوم غري املتداولة
 ٤9٣ ٤٤  6٣7 6٢   ١6١ ٤   ٣٢5 ١٣   ١5١ ٤5  استحقاقات املوظفني

 6٠٣ 79  695 8١   8٤5 ٤   5٠٠ ١8   ٣5٠ 58  جمموع االلتزامات 
 ٣٢5 ٢98  6٤7 ٣٤5  (66)   ٤٣7 ٢55   ٢76 9٠  صايف األصول 
      األصول/ قوق امللكية صايف

 8٠9 ٢٤8  ٣٣٢ ٢6٤   ٤5٠    69٢ ٢٠5   ١9٠ 58  املتراكم   العجز(  الفائض/)
 (8٢) - - - - تسويات الفترة السابقة

 ٤٠٠ ٢٤  ٣5٠ 6٢   ٣٤٢    ٠٤7 ٤٠  96١ ٢١  الفائض/)العجز( للسنة احلالية  
 ٠٠٠ ٢١  8٠٠ ٢٣  - -  8٠٠ ٢٣  اال تياطي التشغيلي

 ٠٠٠ ١  ٠٠٠ ١  - -  ٠٠٠ ١  ا تياطي اإليواء امليداين
 (6٢١ ٣) (867 ١5)  - - (867 ١5)  كتوارية  املكاسب/)اخلسائر( اإل

اال تياااطي املمتثاال للمعااايري احملاساابية  
 8١٤ ١٢  8١٤ ١٢  (858)   ٤8٠ ١٢   ١9٢ ١  الدولية للقطاع العام

 (995 5) (78٢ ٢)  - (78٢ ٢)  - املبالغ املردودة حىل اجلهات املااة
 جممااااااوع صااااااايف األصااااااول/   

 ٣٢5 ٢98  6٤7 ٣٤5  (66)   ٤٣7 ٢55   ٢76 9٠  امللكية  قوق
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ميثل جمموع صاايف األصاول/ قوق امللكياة وفقاا لبياان املوقاف املاايل  ساب القطااع           
 يلي: ما

القليلاة األوىل مان   املوارد العادية: النقدية الالزمة لتمويل العمليات يف األشهر  )أ( 
 السنة املالية اجلديدة بينما تنتظر اهليئة تربعات جديدة من احلكومات املااة؛

املااوارد األخاارى: امليزانيااات غااري املنفقااة للمشاااريع والااربامج امليصصااة الااي    )ب( 
 ستقيد كمصروفات يف فترات مقبلة وفقا لالتفاقات املربمة مع املااني 

 
 كاااااانون األول/ ٣١ ساااااب القطااااااع عااااان السااااانة املنتهياااااة يف  بياااااان األداء املاااااايل   

 ٢٠١٤ ديسمرب
 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 20١4  

 اجملموع البنود احملذوفة املوارد املقررة املوارد األخرى املوارد العادية  20١٣
       اإليرادات       

 ٤٢7 ٢8٣  ٤76 ٣٣٠  -  65٢ 7   ١6٠ ١59   66٤ ١6٣  املسا ات
 88١ ١  59٢ ١  - -  9٠6    686   حيرادات االستثمار
 ١97 ٣  8١5   (٢98 ١٠)  -  95٢ ١٠   ١6١   اإليرادات األخرى

 -  5   - - (٢5)   ٣٠   حيرادات املعامالت التبادلية
 5٠5 ٢88  888 ٣٣٢  (٢98 ١٠)   65٢ 7   99٣ ١7٠   5٤١ ١6٤  جمموع اإليرادات   

       النفقات
 56٢ 89  ٠6٢ ١٠٠  -  7٤6 6   ١٤٣ ٢٠   ١7٣ 7٣  استحقاقات املوظفني

 87٤ 6٣  6٤6 6٠  -  ١٠7    ٢٠6 ٤٢   ٣٣٣ ١8  اخلدمات التعاقدية
 ٢١٢ ٢٢  589 ١٢  - -  687 ١١   9٠٢   املن  والتحويالت األخرى

 ٣٠8 5  ٠٠١ 6  -  9    ٣٠8 ٣   68٤ ٢  اللوازم والصيانة
 976 7٠  97٠ 76  (٢98 ١٠)   ٤٤5    ٤79 ٤7   ٣٤٤ ٣9  التشغيلتكاليف 

 ٠١٣ ٢  ٣7١ ٢  -  ٢    77١    598 ١  االستهالك
 ١١٠  ١١١   - -  56    55   التكاليف املالية

 ٠5٠ ١٠  788 ١١  -  ١    ٢96 5   ٤9١ 6  النفقات األخرى
 ١٠5 ٢6٤  5٣8 ٢7٠  (٢98 ١٠)   ٣١٠ 7   9٤6 ١٣٠   58٠ ١٤٢  جمموع النفقات   
 ٤٠٠ ٢٤  ٣5٠ 6٢  -  ٣٤٢    ٠٤7 ٤٠   96١ ٢١  الفائض/)العجز( للفترة 
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متثل البنود احمل وفة التكاليف غري املباشرة الي تتحملها اهليئة فيما يتصل ب دارة املاوارد   
اجمللاس   يف املائة، الا ي  ادد    8األخرى، وزسب على أساس معدل استرداد التكاليف البالغ 

والاا ي أصااب  ساااريا    ٢٠١٣شاابا /فرباير  8املااؤر   ٢٠١٣/٢التنفياا ي للهيئااة يف مقاارر    
يف املائة يف السنوات السابقة(  وقاد اعُتارق  ا       7) ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١اعتبارا من 

التكاليف غري املباشرة خالل العام باعتبارهاا زياادة يف حيارادات تكااليف الادعم، وتتاألف ها          
 ملبالغ يف هناية السنة من البنود احمل وفة ا

 
 6املال ظة   
 النقدية ومكافئات النقدية  

 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 

 كبببببببببانون األول/ ٣١
 20١4ديسمرب 

 كببببببببببببببانون األول/ ٣١
 20١٣ديسمرب 

 9٠٢ ١ 5١6 ٣ النقدية املودعة يف  سابات مصرفية   
 ٢6 ٢٣ املصروفات النثرية

 8٠٠ 5٢ 687 ١5 سوق املال والودائع ألجل واألوراق التجارية صناديق
 7٢8 5٤ ٢٢6 ١9 اجملموع 
  

تتكااون النقديااة ومكافئااات النقديااة ماان األرصاادة الااي زااتفظ  ااا املكاتااب امليدانيااة،     
وأرصدة  ساابات صاناديق ساوق املاال، والودائاع ألجال، واألوراق التجارياة الاي يقال أجال           

يف  ثالثااة أشااهر  وحيااتفظ بالنقديااة الالزمااة للصاارق الفااوري يف هيئااة نقااد أو  اسااتحقاقها عاان 
احلساابات املصارفية  وُتتااح  ساابات ساوق املاال والودائاع يف غضاون مهلاة قصارية  وتتعلاق            

 النقدية ومكافئات النقدية بكل من املوارد العادية واملوارد األخرى 
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 7املال ظة   
 االستثمارات  

  (لواليات املتحدةبآالف دوالرات ا)

 

الرصببيد اخلتببامي 
كببببببببانون  ٣١يف

األول/ديسببببببمرب 
 املشتريات 20١٣

االسببببببببت مارات 
 هالكاإل املستحقة

 املكاسببببب/
)اخلسبببببائر( 

 غري احملققة

إعببببببببادة تصببببببببنيف  
االسبببببت مارات غبببببري  
املتداولببببببببببببببببببببة إىل 

 است مارات متداولة

الرصببيد اخلتببامي 
كببببببانون  ٣١يف 

األول/ديسببببببمرب 
 القيمة العادلة 20١4

         االستثمارات املتداولة         
 ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ - - ٤٢ (٠٠٠ ١9٤) ٠٠٠ ١59 958 7٤ أدوات سوق املال
 8١7 ١٢8 8٢9 ١٢8 ٤9٣ 9٤ - (688 ١) (٤١7 ١٢8) ٣٤٠ ٤٢ ١٠١ ١٢٢ السندات واألظون

 8١7 ١68 8٢9 ١68 ٤9٣ 9٤ - (6٤6 ١) (٤١7 ٣٢٢) ٣٤٠ ٢٠١ ٠59 ١97 اجملموع الفرعي   
         االستثمارات غري املتداولة

 - - - - - - - - أدوات سوق املال
 ٠7٠ ١8٠ ١8٢ ١8٠ (٤9٣ 9٤) - (١59 ٢) - 96١ ٢١8 87٣ 57 السندات واألظون

 ٠7٠ ١8٠ ١8٢ ١8٠ (٤9٣ 9٤) - (١59 ٢) - 96١ ٢١8 87٣ 57 اجملموع الفرعي   
 887 ٣٤8 ٠١١ ٣٤9 - - (8٠5 ٣) (٤١7 ٣٢٢) ٣٠١ ٤٢٠ 9٣٢ ٢5٤ جمموع االستثمارات 

 
ُتقيد األصول املالية احملتفظ  ا  ىت تاري  االستحقاق يف الدفاتر بتكلفتاها بعاد خصام     

، ٢٠١٤كاااانون األول/ديسااامرب  ٣١اإلهاااالك حمساااوبة بطريقاااة ساااعر الفائااادة الفعلاااي  ويف  
دوالر   مليااون ٠.١٢٤ا فضاا  القيمااة العادلااة هلاا   األصااول عاان القيمااة الدفتريااة مبااا قاادر   

وتستند القيم العادلة حىل األسعار السوقية الي يعرضها املوردون ظوو السمعة اجليدة  و  يكان  
لاادى هيئااة األماام املتحاادة للماارأة اسااتثمارات مضاامحلة القيمااة خااالل الساانة  وبلااغ متوسااط    

يف املائاااة يف  ٠.6٣يف املائاااة )مقابااال  ٠.5٢ماااا قااادر   ٢٠١٤عائااادات االساااتثمار يف عاااام  
 ( ٢٠١٣ عام

مناقشاااة مااادى تعاارض اهليئاااة للميااااطر االئتمانياااة، وخمااااطر   ٢٤وتاارد يف املال ظاااة   
السااوق، وخماااطر العمااالت، وأنشااطتها إلدارة املياااطر املتعلقااة باألصااول املاليااة، مبااا يف ظلاال   

 االستثمارات 
وتشاامل اسااتثمارات اهليئااة متوياال اسااتحقاقات التااأمني الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة        

، ١٤مليون دوالر وفقاا للمال ظاة    ٣٢.6اإلعادة حىل الوطن والوفاة مببلغ قدر   واستحقاقات
مليااون دوالر وا تياطيااا لتيااواء امليااداين قاادر  مليااون دوالر   ٢٣.8وا تياطيااا تشااغيليا قاادر  

   وتتعلق االستثمارات بكل من املوارد العادية واملوارد األخرى ١7وفقا للمال ظة 
 



 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 )تابع( مال ظات على البيانات املالية

A/70/5/Add.12 

 

15-08881 84/113 

 

 8املال ظة   
 احلسابات املستحقة القبض  

 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 

 كبببببانون األول/ ٣١
 20١4ديسمرب 

 كببببانون األول/ ٣١
 20١٣ديسمرب 

 ١٠6 ١5  5٣6 8 املسا ات املستحقة القبض   
 (٣7) (٢٢٣)  : خمص ن اضمحالل قيمة املبالغ املستحقة القبضخمصوما منها

 ٠69 ١5 ٣١٣ 8 القبضجمموع احلسابات املستحقة  
 

متثل املسا ات املستحقة القبض اإليرادات غري احملصلة الي تعهدت  ا اجلهات املاااة   
للهيئااة  ُيحسااب خمص اان اضاامحالل قيمااة املبااالغ املسااتحقة القاابض علااى أساااس زلياال زماا    

 للرصيد املستحق 
 

   9املال ظة   
 الس لف  

 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
  

 كببانون األول/ ٣١
  20١4ديسمرب 

 كبببببانون األول/ ٣١
 20١٣ديسمرب 

 68٤ ٤   7٠5 ٤   الس لف املقدمة لوكاالت األمم املتحدة     
 ٣8٢ ٤٠   7١٢ ٣6   الس لف املقدمة للشركاء اعخرين

     مبينة حسب نوع األموال: 
  5٠9 6   ٣56 ٣  املوارد العادية )غري امليصصة( 
     املوارد األخرى )خمصصة( 
  96٣ ١١   ٤٤٤ ١5  تقاسم التكاليف  
  ١7٠ ١٢   896 ١٠  املرأة ندوق االستئماين إلهناء العنف ضدالص  
  7٤٠ 9   ٠١6 7  صندوق املساواة بني اجلنسني  

: خمص ان اضامحالل قيماة الس الف املقدماة      خمصوما منها
 (88٢ ٣)  (99٠ 5)   للشركاء

 ١8٤ ٤١   ٤٢7 ٣5   اجملموع الفرعي 
 ٤٢5 ١   5٣7 ١   السلف املقدمة للموظفني

 6٠9 ٤٢   96٤ ٣6   جمموع السلف 
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تتعلق الس لف من املعامالت غري التبادلية بالتحويالت حىل الشركاء فيماا يتصال بتنفيا      
حليها بالتكلفاة التارجملياة   الربامج، وحىل املوظفني  وُيعترق بتلل الس لف باعتبارها أصوال وُيشار 

 خمصوما منها خمصن اضمحالل القيمة 
وُتيفاااض الس ااالف املقدماااة للشاااركاء وُيعتااارق باملصاااروفات عناااد اساااتالم تقاااارير      

، كاااان عمااار ٢٠١٤كاااانون األول/ديسااامرب  ٣١املصاااروفات املعتمااادة مااان الشاااركاء  ويف  
شاهرا، وهاي    ١٢للشاركاء أقال مان    املائة تقريبا من جمموع السالف املساتحقة املقدماة     يف 8٠

    ٢٠١٤تتعلق بتنفي  األنشطة الربناجمية للفترة 
وتشمل الس لف املقدمة للماوظفني الس الف علاى املرتباات وحعاارات املسااكن ومنحاة         

 شهرا  ١٢التعليم املدفوعة مقدما، والي تسو ى عموما يف غضون 
 

 ١٠املال ظة   
 أصول أخرى  

 (يات املتحدةبآالف دوالرات الوال)
 
 

 كبببببانون األول/ ٣١
 20١4ديسمرب 

 كببببانون األول/ ٣١
 20١٣ديسمرب 

   األصول املتداولة   
 ٠٢٣ ٢  955 ١  الفوائد املستحقة القبض والفوائد املتراكمة

 ١8  ٣٠   املصروفات املدفوعة مقدما
   املبالغ املستحقة من وكاالت األمم املتحدة

 -  ٤٢9 ١  اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة  
 ١٤7 - مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
 ٣٢  ٣9   صندوق األمم املتحدة للسكان 

 9٣9  ٢8٠ ٢  احلسابات املتنوعة املستحقة القبض
 ١59 ٣ 7٣٣ 5 اجملموع الفرعي 

   األصول غري املتداولة
 - ١ وديعة الضمان

 - ١ اجملموع الفرعي 
 ١59 ٣ 7٣٤ 5 األخرىجمموع األصول  
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تشااامل احلساااابات املساااتحقة القااابض مااان الربناااامج اإلمناااائي فارقاااا زمنياااا قااادر           
مليااون  ١.٤٢ملياون دوالر؛ والرصايد الاوارد يف البياناات املالياة للربناامج اإلمناائي هاو          ٠.١١

املبيعااات، دوالر  وتشاامل احلسااابات املتنوعااة املسااتحقة القاابض ضااريبة القيمااة املضافة/ضااريبة 
 ووديعة الضمان على األماكن املستأجرة، والنفقات املدفوعة مسبقا 

 
 ١١املال ظة   
 امليزونات  

 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 

 كبببببانون األول/ ٣١
 20١4ديسمرب 

 كببببانون األول/ ٣١
 20١٣ديسمرب 

 ١١٠ ٢٠8 املنشورات الفنية اجملانية   
 ١١٠ ٢٠8 جمموع امليزونات 
  

متثل امليزونات املواد املنشاورة اجملانياة املعرفاة وفقاا لادليل السياساة احملاسابية بوصافها          
منشاورات تقنيااة تتعلااق مباشارة بالعمليااات الربناجميااة وعمليااات وضاع املعااايري، وءضااع لرقابااة    

شااااهرا مااااا دام حمتواهااااا مفياااادا    ١٢اهليئااااة  وُتعماااار هاااا   املنشااااورات فتاااارة تزيااااد عاااان     
 ل لالستعما وصاحلا

 
 ١٢املال ظة 

 املمتلكات واملنشات واملعدات

  الواليات املتحدة( دوالرات)بآالف 

 املبىن 

معدات تكنولوجيبا  
املعلومبببببببببببببببببببات 

 واالتصاالت

األثبببببببببببببباث 
والتجهيبببزات 

 املركبات ال ابتة

اآلالت/ 
املعبببببببدات 

 ال قيلة
املعبببببببدات 

 األمنية

حتسببببينات 
األصببببببول 

 اجملموع امُلسَتأَجرة
         ٢٠١٣األول/ديسمرب  كانون ٣١يف          

 ٣٣٠ ١٣ 76١ ٣75 6٤8 ٠٤٤ 5 8١٤ ٤7٠ 5 ٢١8 التكلفة

 (٠٠9 6) (٤١) (١٢٠) (٣١٠) (6٠6 ٢) (١8٠) (685 ٢) (67) االستهالك املتراكم

١5١ صايف القيمة الدفترية   ٢ 785  6٣٤  ٢ ٤٣8  ٣٣8  ٢55  7٢٠  7 ٣٢١  

 كااانون ٣١لساانة املنتهيااة يف لركااات احل
           ٢٠١٤األول/ديسمرب 

  ٠٠٠ ٣  576  ٣٢  ٢٢١  9٤٠  ١١٣  ١١8 ١    – اإلضافات
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 املبىن 

معدات تكنولوجيبا  
املعلومبببببببببببببببببببات 

 واالتصاالت

األثبببببببببببببباث 
والتجهيبببزات 

 املركبات ال ابتة

اآلالت/ 
املعبببببببدات 

 ال قيلة
املعبببببببدات 

 األمنية

حتسببببينات 
األصببببببول 

 اجملموع امُلسَتأَجرة
  69 (٣)     –  7٣    –    –  (١)  ستحقةاملدفوعات امل         

  ١5  ١١ (١) –  ١٣  8 (١6) – تسويات التكلفة

    –  – (٤) – (٤)    –   8 – التحويالت

 (89٢) – (١) (6٢)  (٤١7)  (٤6) (٣66) –  االت التقاعد

  7٤٤ –  –  5٢  ٣7٠  ١٢  ٣١٠ – االستهالك املتراكم   - االت التقاعد 

 (٣7١ ٢) (١٠6 ) (7٣) (١٢٢) (8٣٣) (١٠9) (١٠6 ١) (٢٢) االستهالك

صاااايف القيماااة الدفترياااة اخلتامياااة يف  
١٢9 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١ ٢  7٣٢ 6١٢  ٢  5٠7 5٠٠  ٢٠8  ١  ١98 7  886  

           ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١ يف

  5٢١ ١5  ٣٤5 ١  ٣97  88٠  57٣ 5  889  ٢١9 6  ٢١8 التكلفة

 (6٣5 7) (١٤7) (١89) (٣8٠) (٠66 ٣) (٢77) (٤87 ٣) (89) االستهالك املتراكم

١٢9 صايف القيمة الدفترية  ٢  7٣٢ 6١٢  ٢  5٠7 5٠٠  ٢٠8  ١  ١98 7  886  

  
املمتلكااات واملنشااات واملعاادات حظا كاناا  تكلفتااها تفااوق أو تساااوي العتبااة   ل رمسلااُت 

دوالر للو ادة  وتضامحل قيماة األصاول علاى مادى عمرهاا اإلنتااجي          ١   ٠٠٠احملددة مببلاغ  
وُتستعرض األصاول سانويا للتأكاد مماا حظا كاان هنااك         املقّدر باستيدام طريقة القسط الثاب  
، ٢٠١٤كاااانون األول/ديساااامرب   ٣١جل اهليئاااة  اااىت   أي اضااامحالل يف قيمتاااها، و  تسااا   

اضمحالل يف قيمة املمتلكات واملنشات واملعدات  وتوجد لدى اهليئة ممتلكاات ومنشاات    أي
مليااون دوالر يف  ٢.١٢تكلفتااها  ومعاادات مسااتهلكة متامااا ال تاازال مسااتيدمة بلغاا  قيمااة     

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١
 

 ١٣املال ظة   
 حقة الدفعاحلسابات املست  

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 
 كبببببببببببببببانون األول/ ٣١

 20١4ديسمرب 
 كبببببببببببببببببببببانون األول/ ٣١

 )أعيد بياهنا( 20١٣ ديسمرب
 795 ٣ ٣٠٣ ٣ لغرياملبالغ املستحقة الدفع ل   

   املبالغ املستحقة الدفع لكيانات األمم املتحدة

 ٤5٢ ١7 – برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 –  ١55 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع   
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 كبببببببببببببببانون األول/ ٣١

 20١4ديسمرب 
 كبببببببببببببببببببببانون األول/ ٣١

 )أعيد بياهنا( 20١٣ ديسمرب
 ١٠  ٢ صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية      

 ١96 ٢  ٣7٠ ٢ املستحقات

 5٢٣٤5٣ 8٣٠ جمموع احلسابات املستحقة الدفع 
  

تتعلاق احلساابات املساتحقة الادفع للغاري باملباالغ املساتحقة عان السالع واخلادمات الااي            
فواتري  ومتثل املبالغ املستحقة الدفع لوكاالت األمم املتحدة النفقاات املتكبادة باسام    وردت  ا 

  اهليئة والي ُتسوى يف السنة التالية 
ومتثل املستحقات تقديرات قيمة السلع واخلادمات الاي تلقتاها اهليئاة و  تارد بعاد  اا         

  فواتري والي نشأت عنها خصوم وميكن تقديرها بطريقة معقولة 
  

 ١٤املال ظة   
 استحقاقات املوظفني  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 
 كببببببانون األول/ ٣١

 20١4ديسمرب 
 كبببببببانون األول/ ٣١

 20١٣ ديسمرب
   استحقاقات املوظفني املتداولة   

 59٤ 5 966 5 اإلجازات السنوية املستحقة

 99٣  ١9٢ ١ حجازات زيارة الوطن املستحقة

 ١9٠  ٢68 الصحي بعد انتهاء اخلدمةالتأمني 

 ٠٢١ ١  8٤9 استحقاقات اإلعادة حىل الوطن

 ١٤  ١5 استحقاقات الوفاة

 ٣٠٠  ٢٣٤ ٢ استحقاقات املوظفني األخرى

 ١٠8١١٢ 5٢٤ اجملموع الفرعي 

   استحقاقات املوظفني غري املتداولة

 ٠٠١ ٣6  9٣6 5٢ التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

 ٣٤8 8  5٣٢ 9 استحقاقات اإلعادة حىل الوطن

 ١٤٤  ١69 استحقاقات الوفاة

 6٢٤٤٤9٣ 6٣7 اجملموع الفرعي 

 7٣5٢6٠5 ١6١ جمموع استحقاقات املوظفني 
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 استحقاقات املوظفني املتداولة )أ( 

يشمل اجلزء املتاداول مان اساتحقاقات املاوظفني اإلجاازات السانوية وحجاازات زياارة          
احملساااوبة وفقاااا للنظاااامني األساساااي واإلداري ملاااوظفي األمااام املتحااادة وغريهاااا مااان     الاااوطن

الي متثل املباالغ املساتحقة مقابال تكااليف الاتعلم واألمان  وتشامل أيضاا          استحقاقات املوظفني 
ها   االساتحقاقات األجاازاء املتداولاة ماان االساتحقاقات املتعلقااة بالتاأمني الصااحي بعاد انتااهاء       

علااى النحااو الاا ي حياادد     قاقات اإلعااادة حىل الااوطن، واسااتحقاقات الوفاااة،   اخلدمااة، واسااتح 
  كتواري التقييم اال

 
 استحقاقات املوظفني غري املتداولة )ب( 

يتضاامن اجلاازء غااري املتااداول ماان اسااتحقاقات املااوظفني األجاازاء غااري املتداولااة ماان         
عااااادة حىل الااااوطن، واسااااتحقاقات اإل ،الصااااحي بعااااد انتااااهاء اخلدمااااة اسااااتحقاقات التااااأمني 

  كتواري واستحقاقات الوفاة على النحو ال ي حيدد  التقييم اال
 

 كتواريةالتقييمات اال  
كتااااواري السااااتحقاقات التااااأمني الصااااحي بعااااد انتااااهاء اخلدمااااة،   ُأعااااد التقياااايم اال 

لغااارض تاااوفري النتاااائج لتفصااااح    ،واساااتحقاقات اإلعاااادة حىل الاااوطن، واساااتحقاقات الوفااااة 
مان املعاايري احملاسابية     ٢5  وفقاا للمعياار    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١واإلبال  املاليني يف 

  الدولية للقطاع العام: استحقاقات املوظفني 
 

 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  
للمسااتحقني ماان موظفيهااا تااوفر اهليئااة اسااتحقاقات التااأمني الطاايب بعااد انتااهاء اخلدمااة   

السااابقني ومعاااليهم يف شااكل أقسااا  تساادد إل اادى خطااط التااأمني الطاايب والتااأمني ضااد          
عاماا وأكثار    55احلوادث  واملوظفاون الساابقون املؤهلاون هام املوظفاون الباالغون مان العمار         

 متااوز/ ١الاا ين أمضااوا مخااس ساانوات أو أكثاار يف اخلدمااة بالنساابة للمااوظفني املعياانني قباال        
 متااوز/  ١ساانوات أو أكثاار يف اخلدمااة بالنساابة للمااوظفني املعياانني يف       ١٠، أو ٢٠٠7 هيولياا

أو بعاااااد ، وكاااااانوا مشااااامولني قبااااال التقاعاااااد بالتاااااأمني الصاااااحي القاااااائم   ٢٠٠7 يولياااااه
 االشتراكات  على

ويشااامل اجلااازء غاااري املتاااداول مااان التاااأمني الصاااحي بعاااد انتاااهاء اخلدماااة، الباااالغ         
غااري املسااتوفني بعااد لكاماال شاارو    -علااق باااملوظفني العاااملني مليااون دوالر التزامااا يت 9.5٢
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مليون دوالر، وميثل املوظفني العاملني غري املساتوفني بعاد لشارو      ٣٠.٣قدر   - االستحقاق
االستحقاق يف تاري  التقييم، ال ين حيدد عددهم على أسااس افتاراض أن بعاض املاوظفني مان      

 يفاء شرطي السن ومدة اخلدمة كل فئة سيتركون اخلدمة يف اهليئة قبل است
، ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب   ٣١مليااون دوالر يف  ٣٠.759وبلااغ متوياال اخلطااة   
  وتنادرإل  ٢٠١٤كاانون الثاين/ينااير    ١يف املائة اعتبارا من  8نسبة خطة متويل لتوفري وبدأت 

 ( 7 األصول احملتفظ  ا لدعم ه   اخلطة ضمن جمموع استثمارات اهليئة )انظر املال ظة
وتتقرر القيمة احلالية اللتزامات االستحقاقات احملددة للتأمني الطيب بعد انتاهاء اخلدماة    

باسااتيدام طريقااة ائتمااان الو اادة املقاادرة، مبااا يف ظلاال خصاام تقااديرات التاادفقات النقديااة       
 اخلارجة يف املستقبل 

 
 استحقاقات اإلعادة حىل الوطن  

لااوطن عنااد انتااهاء اخلدمااة )منحااة اإلعااادة حىل    تااوفر اهليئااة اسااتحقاقات اإلعااادة حىل ا   
الوطن وتكاليف السفر ونقل األمتعة الشيصية( للمستحقني من موظفيهاا الساابقني ومعااليهم    
عند انتهاء خدمتهم  واملوظفون املساتحقون هام املوظفاون املعيناون دولياا الا ين انفصالوا عان         

لاة، الا ين كاانوا مقايمني يف آخار مركاز       اخلدمة الفعلية بعد فترة سنة أو أكثر من اخلدماة املؤه 
عمال خاارإل البلااد الا ي حيملاون جنساايته، و  ُيفصالوا دون ساابق حناا ار أو ُأهنيلا  خدمتااهم        

 بسبب التيلي عن الوظيفة 
مالياني   9.5وتشمل احلصة غري املتداولاة مان اساتحقاقات اإلعاادة حىل الاوطن البالغاة        

ري املساتوفني بعاد لكامال شارو  االساتحقاق، قادر        دوالر التزاما يتعلق بااملوظفني العااملني غا   
ماليني دوالر، وهاو ميثال املاوظفني العااملني غاري املساتوفني بعاد لشارو  االساتحقاق يف           8.9

تاري  التقييم، وحيدد على أسااس افتاراض أن بعاض املاوظفني سايتركون اخلدماة يف اهليئاة قبال         
 استيفاء شرطي السن ومدة اخلدمة 

، ٢٠١٤كاااانون األول/ديسااامرب  ٣١ملياااون دوالر يف  ١.6٤٣ وبلاااغ متويااال اخلطاااة 
  ٢٠١٤كااانون الثاين/يناااير  ١ اعتبااارا ماانيف املائااة  ٣.75 نساابةخطااة متوياال لتااوفري  وباادأت

وتناادرإل األصااول احملااتفظ  ااا لاادعم هاا   اخلطااة ضاامن جممااوع اسااتثمارات اهليئااة )انظاار            
 ( 7 املال ظة
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 استحقاقات الوفاة  
هااي خطااة حمااددة االسااتحقاقات يف فتاارة مااا بعااد اخلدمااة  وينفاا     واسااتحقاقات الوفاااة 

االلتااازام بتاااوفري هااا ا االساااتحقاق عنااادما يباشااار املوظفاااون املساااتحقون اخلدماااة  وُيااادفع هااا ا  
االستحقاق عند وفاة موظاف جمللاف وراء  زوجاا علاى قياد احليااة أو طفاال معااال  وللماوظفني          

حمددة املدة، أو العاملني مبقتضى عقود مستمرة  العاملني على أساس التفر  بشكل مستمر بعقود
أو دائمة، احلق يف استحقاقات الوفاة شريطة أن يكونوا متزوجني أو معيلني ألطفال عند الوفااة   
وال ياادفع اسااتحقاق عاان املااوظفني غااري املتاازوجني، و/أو الاا ين ال يعيلااون أطفاااال معترفااا  اام    

  ٢٠١٤ديسمرب  كانون األول/ ٣١ليون دوالر يف م ٠.١8٤واخلطة ممولة بالكامل مببلغ قدر  
 كتواري:اال وفيما يلي بيان احلركة يف القيمة احلالية لالستحقاقات احملددة وفقا للتقييم 

 
 بآالف دوالرات الواليات املتحدة()
 

 
التأم  الصحي بعد 

 انتهاء اخلدمة
اسبببببببببببببببتحقاقات 

 استحقاقات الوفاة اإلعادة إىل الوطن
التزاماااات االساااتحقاقات املعااااد بياهنااااا    صاااايف      

 ٣69١58 ٣68 ١9١ احملددة يف بداية السنة

    زيادة االلتزام

  ٢٣  ١56 ١  669 ٣ تكلفة اخلدمات

  6  ٣89  8٣٣ ١ الفوائد على االلتزامات

  ١٢  5٣5  7١١ ١١ كتواريةاخلسارة اال

    نقصان االلتزام

 (١5) (٠66 ١) (٢٠٠) صرق االستحقاقات

 5٣٢٠٤١٠٣8٢١8٤   صايف االلتزام املعترق به يف هناية العام 
 

 وفيما يلي مبالغ املصروفات السنوية املعترق  ا يف بيان األداء املايل: 
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 استحقاقات اإلعادة إىل الوطن التأم  الصحي بعد انتهاء اخلدمة 
  ١56 ١  669 ٣ تكلفة اخلدمات   

  ٣89  8٣٣ ١ الفوائد على االلتزامات

  5٤5 ١  5٠٢ 5 جمموع املصروفات املعترق  ا 
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 كتواريةاالفتراضات اال  
غاروب ألساعار اخلصام املتعلقاة      ُقدرت التزامات هناية اخلدمة على أساس منح  سيي 

منحنيات أساعار اخلصام،   كتوارية باستيدام كامل باملعاشات التقاعدية  وجرت التقييمات اال
لااة و ياادة لكاال خطااة ألغااراض    وبعااد احلصااول علااى النتااائج ه زديااد أسااعار خصاام معادِ     

لة الو يدة اخلاصة بكل خطة هي: خطاة التاأمني الصاحي بعاد     اإلفصاح  وأسعار اخلصم املعاِد
لوفااة  يف املائة، واساتحقاقات ا  ٣.56يف املائة، ومنحة اإلعادة حىل الوطن  ٤.٠6انتهاء اخلدمة 

كتوارياااة لعااادد مااان املصاااادر،    يف املائاااة  وُأجاااري اساااتعراض باساااتيدام القيماااة اال     ٣.٤8
يف املائااة  وفيمااا يلااي االفتراضااات     ٢.٢5افتااراض معاادل تضاايم طوياال األجاال قاادر       مااع
 األخرى: كتواريةاال
 
 املائةيف  7.٣-5 ءتلف  سب خطة التأمني الطيب(ت اجتا  تكاليف الرعاية الصحية )معدال  

 يف املائة ١٠.8-5 معدل الزيادة يف املرتبات )جملتلف  سب الفئة العمرية وفئة املوظفني(
 دوالرا ١٢ 6٤6 -دوالرا  897  سب العمر( ءتلفتكاليف املطالبات لكل فرد )

  
وزدد االستحقاقات يف حطار خطاط التاأمني الصاحي بعاد انتاهاء اخلدماة علاى أسااس          

اخلدمااة ماان تاااري  التعاايني  ااىت تاااري  بلااو  االسااتحقاق الكاماال، وفقااا  نساابة عاادد ساانوات 
لطريقاااة القساااط الثابااا   وُتحااادد اساااتحقاقات اإلعاااادة حىل الاااوطن وفقاااا لصااايغة  سااااب    
االستحقاقات  وزدد االستحقاقات يف حطار خطاط التاأمني الصاحي بعاد انتاهاء اخلدماة علاى        

 اىت تااري  بلاو  االساتحقاق الكامال،       أساس نسبة عادد سانوات اخلدماة مان تااري  التعايني      
 وفقا لطريقة القسط الثاب  

وتسااتند االفتراضااات املتعلقااة مبعاادل الوفيااات يف املسااتقبل حىل اإل صاااءات املنشااورة    
وجااداول الوفيااات  وفيمااا يلااي املعاادالت احلاليااة للوفيااات الااي تسااتند حليهااا مبااالغ التزامااات     

 :بات منحة اإلعادة حىل الوطنالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة و سا
 

 عاما 69يف سن  عاما 20يف سن  قبل التقاعد - معدل الوفيات
 ٠.٠٠9٠6 ٠.٠٠٠65 ال كور   

 ٠.٠٠6٤5 ٠.٠٠٠٣٤ اإلناث
 

 عاما 70يف سن  عاما 20يف سن  بعد التقاعد - معدل الوفيات
 ٠.٠١١76 ٠.٠٠٠7٢ ال كور   

 ٠.٠٠86٠ ٠.٠٠٠٣7 اإلناث
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 عاما 70يف سن  عاما 55يف سن  أك ر سنة أو ٣0موظفو الفئة الفنية الذين أمضوا يف اخلدمة  -التقاعد معدل 

 ١.٠٠ ٠.١6 ال كور   
 ١.٠٠ ٠.٢٠ اإلناث

  
كتااواري، ويف  الااة مااا حظا تغااريت االفتراضااات املاا كورة أعااال ،  سااب التقرياار اال   

باالساتحقاقات احملاددة وتكااليف اخلدماة     ه ا سوق يؤثر علاى قيااس االلتزاماات املتعلقاة      ف ن
 والفوائد املتداولة، على النحو املبني يف اجلدول أدنا :

 
 بآالف دوالرات الواليات املتحدة()
 

 التغري 
التبببأم  الصبببحي   

 بعد انتهاء اخلدمة
اسبببببببببببببتحقاقات 
 اإلعادة إىل الوطن

اسببببببتحقاقات 
 الوفاة

 ١58 9 ٣68 ٣6 ١9١  أثر التغري يف االفتراضات     
     مدى تأثر سعر اخلصم بالتزام هناية السنة

 (١5) (١ ٠78) (١١ ٤67) يف املائة ١ زيادة سعر اخلصم بنسبة   
 يف املائة 8- يف املائة ١٠- يف املائة ٢٢-  كنسبة مئوية من التزام هناية السنة    
 ١7 ١ ٢٣٢ ١٤ 879 يف املائة ١ ا فاض سعر اخلصم بنسبة   
 يف املائة 9 يف املائة ١٢ يف املائة ٢8  من التزام هناية السنةكنسبة مئوية   

تااااأثري الااااتغري يف املعاااادالت املفترضااااة الجتاهااااات تكاااااليف     
     الصحية الرعاية

التببأثري علببى التببزام هنايببة السببنة مببن اسببتحقاقات مببا بعببد انتببهاء    
     اخلدمة املتراكمة

 ال ينطبق ال ينطبق ١٤ ٢٤٤ يف املائة ١ الصحية بنسبةالزيادة يف معدل اجتاهات تكاليف الرعاية  
 ال ينطبق ال ينطبق (١٠ 7٠١) يف املائة ١ اال فاض يف معدل اجتاهات تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 

     تأثري عناصر تكاليف اخلدمات والفائدة اجملمعة على صايف
 ال ينطبق ال ينطبق ٢ 55٢ يف املائة ١ الزيادة يف معدل اجتاهات تكاليف الرعاية الصحية بنسبة   
 ال ينطبق ال ينطبق (٢ ١٣٣) يف املائة ١ اال فاض يف معدل اجتاهات تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 
  

شااهرا املقبلااة  ١٢وبلغاا  أفضاال تقااديرات اهليئااة لالشااتراكات املتوقااع ساادادها لفتاارة  
ملياون دوالر، وفيماا يتعلاق باساتحقاقات      ٠.٢فيما يتعلق بالتأمني الصحي بعد انتاهاء اخلدماة   

 مليون دوالر  ٠.5اإلعادة حىل الوطن 
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 الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  
ينن النظام األساساي لصاندوق املعاشاات علاى أن عاري جملاس املعاشاات التقاعدياة          
استشااري    اكتاواري للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل يعاد  خابري    اكتوارياتقييما 

كال سانتني    اكتاواري وجرت املمارسة الي يتبعها جملس املعاشات التقاعدية على حجراء تقيايم  
هااو  كتااواريموعااة املفتو ااة  والغاارض الرئيسااي ماان التقياايم اال باسااتيدام طريقااة  اصاال اجمل

زديد ما حظا كان  أصاول الصاندوق احلالياة واألصاول املتوقاع أن ميتلكهاا يف املساتقبل كافياًة         
 للوفاء بالتزاماته   

ويتكون االلتزام املايل للهيئة  يال صاندوق املعاشاات التقاعدياة مان اشاتراكها املقارر        
يف  ١5.8يف املائاة للمشاتركني و    7.9زادد  اجلمعياة العاماة )الباالغ  الياا      وفق املعدل الا ي  

 اكتاواري املائة للمنظمات األعضاء(، حضاافة حىل أي  صاة يف أي مباالغ ُتادفع لساد أي عجاز       
مان النظاام األساساي لصاندوق املعاشاات التقاعدياة  وال تسادد مادفوعات          ٢6مبوجب املادة 

، بعاد التأكاد مان ضارورة     ٢6جلمعياة حىل تطبياق أ كاام املاادة     لتغطية العجز حال عندما تلجاأ ا 
ة لصااندوق املعاشااات يف تاااري   كتواريااسااداد ماادفوعات العجااز بناااء علااى تقياايم الكفايااة اال   

التقييم  وتساهم كل منظمة عضو يف سد ه ا النقن مببلغ يتناساب ماع جمماوع االشاتراكات     
 السابقة لتاري  التقييم   الي دفعتها كل منظمة عضو أثناء السنوات الثالث 

عان   ٢٠١٣كاانون األول/ديسامرب    ٣١الا ي أجاري يف    كتاواري وكشف التقيايم اال  
( ماان األجاار  ٢٠١١يف املائااة يف تقياايم عااام    ١.87يف املائااة ) ٠.7٢قاادر   اكتااواريعجااز 

الااداخل يف  ساااب املعاااا التقاعاادي، ممااا يعاا  أن معاادل االشااتراك الااالزم نظريااا ملوازنااة         
يف املائة مان األجار الاداخل يف     ٢٤.٤٢كان  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١يف احلسابات 

يف املائاة  وسااُيجرى   ٢٣.7 سااب املعااا التقاعادي، مقابال معاادل االشاتراك الفعلاي الباالغ        
    ٢٠١5كانون األول/ديسمرب  ٣١املقبل يف  كتواريالتقييم اال
ة حىل اخلصاوم  كتواريا اال، كان  نسبة األصول ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ويف  

تراض (، باااف٢٠١١يف املائااة يف تقياايم عااام   ١٣٠يف املائااة ) ١٢7.5ة ممولااة بنساابة  كتوارياااال
يف املائااة  9١.٢النسابة املمولاة   حجاراء تساويات مساتقبلية للمعاشااات التقاعدياة  وبلغا        عادم 

يل لتساااوية (، عنااادما ُأخااا  يف احلسااابان النظااااُم احلاااا ٢٠١١يف املائاااة يف تقيااايم عاااام  ٢.86)
 املعاشات التقاعدية   

ة للصندوق املشترك للمعاشات التقاعدياة، خلان اخلابري    كتواريوبعد تقييم الكفاية اال 
، ماا يساتوجب تساديد    ٢٠١٣كاانون األول/ديسامرب    ٣١حىل أنه ال يوجاد،  اىت    كتوارياال
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 ياث حن  مان النظاام األساساي لصاندوق املعاشاات،       ٢6مدفوعاٍت لتغطية العجز وفقا للمادة 
ة جلميااع االلتزامااات املسااتحقة علااى    كتواريااة لاصااول جتاااوزت القيمااة اال  كتواريااالقيمااة اال

ة كتواريا الصندوق  ويضاق حىل ظلل أن القيمة السوقية لاصول جتاوزت هي أيضاا القيماة اال  
جلميااع االلتزامااات املسااتحقة  ااىت تاااري  التقياايم  و ااىت وقاا  حعااداد هاا ا التقرياار،   تلجااأ    

    ٢6العامة حىل احلكم الوارد يف املادة  اجلمعية
، أظنااا  اجلمعياااة بزياااادة ٢٠١٣ونيساااان/أبريل  ٢٠١٢ويف كاااانون األول/ديسااامرب  

ساانة بالنساابة   65التقاعااد العاديااة والساان اإللزاميااة إلهناااء اخلدمااة، علااى التااوايل، حىل         ساان
 كاانون الثااين/   ١ للمشتركني اجلدد يف صندوق املعاشات، مع بدء النفاظ يف موعاد ال يتجااوز  

علاى التغايريات املترّتباة علاى      ٢٠١٣  ووافق  اجلمعية يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٤يناير 
ظلل يف النظاام األساساي لصاندوق املعاشاات  وساتنعكس الزياادة يف سان التقاعاد العادياة يف          

    ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١لصندوق املعاشات يف  كتواريالتقييم اال
 ١١.7٣٣، بلغا  قيمااة مساا ات اهليئااة يف صاندوق املعاشااات    ٢٠١٤وخاالل عااام   

 (   ٢٠١٣ماليني دوالر يف عام  9.8٢٣دوالر )مقابل  يونمل
ويقااوم جملااس مراجعااي  سااابات األماام املتحاادة مبراجعااة ساانوية حلسااابات صااندوق    

املعاشااات ويقاادم كاال عااام تقااارير عاان مراجعااة احلسااابات حىل جملااس الصااندوق  وُيصاادر         
 الصندوق تقارير فصلية عن اساتثماراته ميكان االطاالع عليهاا يف موقعاه علاى شابكة اإلنترنا         

ooo.fpsjnu.www  
 

 ١5املال ظة   

 االلتزامات األخرى  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 

 كبببببانون األول/ ٣١
 20١4ديسمرب 

 كانون األول/ ٣١
 20١٣ديسمرب 

 ١٤6 ١ 6٢7 اإليرادات املؤجلة   
 ٣ ٣99 ١ ٠77 املبالغ األخرى املستحقة الدفع

 ٣ 5٤5 ٢ 7٠٤ االلتزامات املتداولة األخرى 
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متثاال اإلياارادات املؤجلااة األمااوال املسااتلمة مقاادما للساانوات املقبلااة يف حطااار اتفاقااات     
املااااني املتعااددة الساانوات، واملقساامة  سااب الساانة التقومييااة علااى ماادى الفتاارة الااي يغطيهااا   

 االتفاق، وعري االعتراق  ا عند استيفاء الشرو  الواجبة 

أما احلسابات املستحقة الدفع األخرى فتمثال خادمات ميكان اساترداد تكاليفهاا أدهتاا        
 األمم املتحدة ووكاالهتا 

 
   ١6املال ظة   

 لفائض أو العجز املتراكما  

 السنة  فيما يلي بيان باحلركة يف الفائض أو العجز املتراكم أثناء 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كبببببانون األول/ ٣١

 20١4ديسمرب 
 كانون األول/ ٣١

 20١٣ديسمرب 
٢76 الفائض/العجز )املتراكم( يف بداية السنة    ٣٢5 ٢56  96٢  

 ٤٠٠ ٢٤  ٣5٠ 6٢  العجز( يف السنة اجلارية  الفائض/)

 (8٢) – تسوية الفائض املتراكم للسنة السابقة

 ٢5٠ – اال تياطيات املتوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 – (8٠٠ ٢)  التحويل حىل اال تياطي التشغيلي

 (995 5) (78٢ ٢)  املبالغ املردودة للمااني

 79٠ (٢٤6 ١٢)  املكاسب/)اخلسائر( االكتوارية

٣٢٠  الفائض/)العجز( املتراكم يف هناية العام   8٤7   ٢76  ٣٢5  

 
 اال تياطي املتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ( )أ 

 ال توجد تسويات لال تياطيات املتوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية خالل العام  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كبببببانون األول/ ٣١

 20١4ديسمرب 
 كانون األول/ ٣١

 20١٣ديسمرب 
 ١٢ 56٤ ١٢ 8١٤ اال تياطي املتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية يف بداية العام   

   الزيادة/)النقصان( خالل السنة

 - - احلسابات املستحقة القبض

 ٢5٠ - املمتلكات واملنشات واملعدات

 ١٢ 8١٤ ١٢ 8١٤ اال تياطي املتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية يف هناية العام 
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 املبالغ املردودة حىل اجلهات املااة )ب( 

متثاال املبااالغ املااردودة للجهااات املااااة األمااوال الااي ُردت حىل اجلهااات املااااة وفقااا          
، ٢٠١٤لالتفاقااات املربمااة بعااد االنتااهاء ماان األنشااطة املتعلقااة باملشاااريع والااربامج  ويف عااام    

ر ُرد حىل  كوماة حسابانيا فيماا يتعلاق     مشل  املباالغ املاردودة للجهاات املاااة مبلاغ ملياون دوال      
 باملوارد األخرى الي جرى زويلها حىل مسا ات يف املوارد العادية يف العام نفسه 

 
 املكاسب أو اخلسائر االكتوارية )إل( 

يف بيان اخلسائر االكتوارية املتعلقاة بالتاأمني   “ االعتراق باال تياطيات”ُيستيدم هنج  
وااللتزامااات املتعلقااة باسااتحقاقات اإلعااادة حىل الااوطن والبالغااة     الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة  

مليون دوالر، وُيعترق  ا من خالل صايف األصول يف بيان املركاز املاايل ويف بياان     ١٢.٢٤6
 ( ١٤التغريات يف صايف األصول يف السنة الي زدث فيها )انظر املال ظة 

 
 ١7املال ظة   

 اال تياطيات  

 باحلركة يف اال تياطيات أثناء السنة فيما يلي بيان  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 

 كبببببانون األول/ ٣١
 احلركات 20١٣ديسمرب 

 كانون األول/ ٣١
 20١4ديسمرب 

 ٢٣ 8٠٠ ٢ 8٠٠ ٢١ ٠٠٠ اال تياطي التشغيلي    

 ١ ٠٠٠ - ١ ٠٠٠ ا تياطي اإليواء امليداين

 ٢٤ 8٠٠ ٢ 8٠٠ ٢٢ ٠٠٠ جمموع اال تياطيات 
 

 اال تياطي التشغيلي )أ( 

مليون دوالر، يتمثال   ٢٣.8زتفظ هيئة األمم املتحدة للمرأة با تياطي تشغيلي قيمته  
الغاارض منااه يف ضاامان قابليااة الكيااان للبقاااء ماليااا وضاامان سااالمته املاليااة  وميااول اال تياااطي   

ومتا ااة فااورا وهااي بالكامال ويااتم اال تفااات بااه علااى شااكل أصااول سااائلة غااري قابلااة لتلغاااء  
مدرجة يف جممع اساتثمارات اهليئاة  وتقتصار العناصار الاي يعوضاها ويغطيهاا اال تيااطي علاى          
التقلبات ظات االجتاا  التناازيل أو  ااالت الانقن يف املاوارد، كماا يلاي: التادفقات املالياة غاري           

التقلباات يف   طايط أو املتكافئة؛ والزيادات يف التكاليف الفعلية باملقارنة مع التقديرات عناد التي 
اإلجناااز؛ وغريهااا ماان  اااالت الطااوارئ الااي تااؤدي حىل فقاادان مااوارد التزماا  اهليئااة ب عادهااا   
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مليااون دوالر، وفقااا ملقاارر   ٢.8مببلااغ  ٢٠١٤لرباجمهااا  وازداد اال تياااطي التشااغيلي يف عااام   
  ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠املؤر   ٢٠١٢/8اجمللس التنفي ي 

 
 اإليواء امليداينا تياطي  )ب( 

ُأنشااا ا تياااطي إليااواء املكاتااب امليدانيااة قاادر  مليااون دوالر، وفقااا ملقاارر اجمللااس           
قليمياة واساتمرار حمكانياة زياادة املشااركة يف        ويف ظل حنشااء املكاتاب اإل  ٢٠١٢/8التنفي ي 

ن للهيئاة  املباين املشتركة لامم املتحدة، قد تتكبد اهليئة تكاليف حضافية لتمويل  صاتها  وميكا  
أن تسااحب مبااالغ ماان اال تياااطي الاا ي ساايجري جتديااد مااوارد  بصاافة ساانوية ماان الفااائض    

 ، ه سحب مبالغ من ه ا اال تياطي وه جتديد موارد  ٢٠١٤املتراكم  وخالل عام 
 

 ١8املال ظة   

 التربعات  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 20١4 20١٣ 
 ٢7٤ 8١6 ٣٢١ 676 التربعات   

 6٠7 ١ ١٤7 التربعات العينية

 ٢75 ٤٢٣ ٣٢٢ 8٢٣ حمجايل التربعات 
 

بلغ  التربعات العينية الي متثل اإلعار واملركبات املقدماة مان احلكوماات ووكااالت      
مليون دوالر  وبلغ  اخلدمات العينية املقدمة حىل اهليئة خاالل   ١.١٤7األمم املتحدة ما قدر  

دوالر، وهاي غاري مساجلة كا يرادات يف تلال البياناات املالياة،        مليون  ٠.7٤السنة ما مقدار  
 وفقا للسياسات احملاسبية للهيئة 

 
 ١9املال ظة   

 األنصبة املقررة  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 20١4 20١٣ 
 8 ٠٠٤ 7 65٢ األنصبة املقررة   

 8 ٠٠٤ 7 65٢ األنصبة املقررةحمجايل  
  

 املقررة يف شكل خمصصات سنوية من امليزانية العادية لامم املتحدة تصدر األنصبة  
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 ٢٠املال ظة   

 حيرادات االستثمار  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 20١4 20١٣ 
 5 859 5 ٤٣9 حيرادات الفوائد   

 (٣ 978) (٣ 8٤7) حهالك االستثمارات

 ١ 88١ ١ 59٢ حمجايل حيرادات االستثمار 
  

يتعلق حهالك االستثمارات بصايف رصيد اإليرادات من السندات الناشا عن اساتهالك   
عالوات اإلصدار )مباالغ مديناة( واخلصاوم )مباالغ دائناة(  وتشاكل ها   العاالوات واخلصاوم          
جزءا من سعر الشراء األويل للسندات، وعري، عمال مببدأ احملاسابة علاى أسااس االساتحقاق،     

سااتحقاقها أو اسااتردادها  وقااد نشااأ عاان ظلاال مبلااغ ماادين سااببه أن  اسااتهالكها  ااىت تاااري  ا
كان  تتألف يف أغلبيتها مان ساندات ساعرها أعلاى      ٢٠١٤ افظة السندات املتوسطة يف عام 

 من قيمتها االمسية 
 

 ٢١املال ظة   

 اإليرادات األخرى  

 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 20١4 20١٣ 
 ٣ ١68 ٤8٤ صرق العمالت األرباح املتأتية من   

 ٢9 ٢٤8 يرادات متنوعةح
 8 ٠٤٤ ١٠ ٣8٢ الرسوم وخدمات الدعم

 (8 ٠٤٤) (١٠ ٢98) خمصوما منها البنود احمل وفة

 ٣ ١97 8١6 جمموع اإليرادات األخرى 
  

متثاال البنااود احمل وفااة التكاااليف غااري املباشاارة الااي تتحملااها اهليئااة فيمااا يتعلااق باا دارة      
يف املائاة، الا ي  ادد      8األخرى، وزسب على أساس معدل استرداد التكاليف البالغ  املوارد

 ٢٠١٤كاااانون الثاين/ينااااير  ١، اعتباااارا مااان ٢٠١٣/٢اجمللاااس التنفيااا ي للهيئاااة يف مقااارر   
 ( 5املال ظة  )انظر
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 ٢٢املال ظة   

 يرادات املعامالت التبادليةح  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 20١4 20١٣ 
 - 5 اإليرادات التبادلية   

 - 5 جمموع اإليرادات املتأتية من املعامالت التبادلية 
  

متثل اإليرادات املتأتية من املعامالت التبادلية توفري التدريب علاى دورات املسااواة باني اجلنساني      
 وعامة اجلمهور  حىل كيانات أخرى تابعة لامم املتحدة وحىل احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين

 
 ٢٣املال ظة   

 املصروفات  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 20١4 20١٣ 
   استحقاقات املوظفني   

 ١57 6١  ٠٢8 68 املرتبات واألجور

 ٤١7 ١٠  7٣٣ ١١  استحقاقات التقاعد

 ٠٣7 6  5٣6 7  استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة وحهنائها

 76٣ ١  855 ١  استحقاقات اإلجازات

 ١8١ ١٠  9٠٤ ١٠  استحقاقات املوظفني األخرى

 7  6   تكاليف الوكاالت ظات الصلة

١٠٠ اجملموع الفرعي  ٠6٢ 89  56٢  

   اخلدمات التعاقدية

 88٤ ٤٤  ١١8 ٤٤  اخلدمات التعاقدية مع األفراد

 ٣٣٤ ١8  8٠9 ١5  اخلدمات التعاقدية مع الشركات

 656  7١9   األمم املتحدةتكاليف متطوعي 

6٠ اجملموع الفرعي  6٤6 6٣  87٤  

   املن  والتحويالت األخرى

 ٢١٢ ٢٢  589 ١٢  املن 

١٢ اجملموع الفرعي  589 ٢٢  ٢١٢  
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 20١4 20١٣ 
   اللوازم والصيانة   

 ١95 ٣  ١١٢ ٣  الصيانة واملمتلكات غري املرمسلة

 9٠٠  9٣٢   غري املرمسلةالصيانة ومعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 5٤١  ٠٢٠ ١  الصيانة والرباجميات والتراخين غري املرمسلة

 67٢  9٣7   املواد االستهالكية

6 اجملموع الفرعي  ٠٠١ 5  ٣٠8  

   تكاليف التشغيل

 ٢٤١ ٢١  ٣7٤ ٢١  تكاليف السفر

 ٣٠7 ١٠  7٣6 ١٠  تكاليف االتصاالت

 989 ١٣  97١ ١6  تكاليف التعلم واالستقدام

 59١ 7  9١٢ 6  خدمات الدعم املسددة حىل وكاالت األمم املتحدة

 ١8١  ١58   التأمني/الضمانات

 99٢ ١٤  9٣١ ١٤  اإلعار، والتأجري، واملرافق

 ٢٣5 ١  ٢٣٢ ١  اخلدمات الفنية

 9١  ١٤9   تكاليف الشحن

 67٣  6٠٢ ٣  تكاليف التشغيل األخرى

 676  9٠5   العامةتكاليف اإلدارة 

76 اجملموع الفرعي  97٠ 7٠  976  

   االستهالك

 ٠١٣ ٢  ٣7١ ٢  االستهالك

٢ اجملموع الفرعي  ٣7١ ٢  ٠١٣  

   التكاليف املالية

 ١١٠  ١١١   الرسوم املصرفية

١١١ اجملموع الفرعي  ١١٠   

   املصروفات األخرى

 ٤١8 ٣  ٣٤6 ٢  الفترات السابقة واحلاليةاضمحالل القيمة واملبالغ املشطوبة يف 

 5٢  59   )املكاسب(/اخلسائر يف األصول الثابتة

 ٤١٢ ٢  ٣6٢ 5  اخلسائر النامجة عن أسعار صرق العمالت

 ١68 ٤  ٠٢١ ٤  القرطاسية ومصروفات املشاريع األخرى

١١ اجملموع الفرعي  788 ١٠  ٠5٠  

٢7٠ جمموع النفقات  5٣8  ٢6٤ ١٠5  
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 ٢٤املال ظة   

 املياطر املالية  

يضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باألنشطة االستثمارية هليئة األمم املتحدة للمارأة   
مبوجااب اتفاااق مسااتوى اخلاادمات  ومبوجااب شاارو  هاا ا االتفاااق، يطبااق الربنااامج اإلمنااائي    

هليئاااة  وتساااجل مبادئاااه التوجيهياااة لالساااتثمار وحطاااار  إلدارة االساااتثمار مباااا حيقاااق صاااا  ا   
االساتثمارات باساام اهليئااة مااع حيااداع األوراق املاليااة القابلااة للتااداول لاادى جهااة وديعااة يعينااها  

 الربنامج اإلمنائي 

واألهااااااداق الرئيسااااااية للمبااااااادئ التوجيهيااااااة لالسااااااتثمار )مدرجااااااة بترتيبااااااها      
 هي: األ ية(  سب

ساتثمار يف  احلفات علاى رأس املاال، ويتحقاق ظلال مان خاالل اال       -السالمة  )أ( 
 أوراق مالية ظات جودة عالية ودخل ثاب  مع التأكيد على اجلدارة االئتمانية ملصدريها؛

زقيق املرونة لتلبياة اال تياجاات النقدياة مان خاالل االساتثمار يف        -السيولة  )ب( 
أوراق ماليااة ظات حمكانيااة تااداول عاليااة ودخاال ثاباا  وماان خااالل هيكلااة آجااال االسااتحقاق 

 مع متطلبات السيولة؛حبيث تتماشى 

تعظاايم حياارادات االسااتثمار يف حطااار عاااملي السااالمة والساايولة    -اإلياارادات  )إل( 
 امل كورين أعال  

وجتتمع جلنة االستثمار بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الي تتألف مان كباار املاديرين،     
ات االسااتثمار كاال ثالثااة أشااهر السااتعراض أداء  ااوافظ االسااتثمارات وضاامان امتثااال قاارار    

للمبادئ التوجيهية املعمول  ا يف ه ا اجملال  وتتلقى اهليئة من الربناامج اإلمناائي تقريارًا مساهبًا     
شهريًا وفصليًا عن أداء االستثمار يبني مكونات  افظة االستثمارات وأداءهاا  وجتتماع ماديرة    

إلمناااائي كااال ثالثاااة  التنظااايم واإلدارة وروسااااء احلساااابات وامليزانياااة ماااع خزاناااة الربناااامج ا    
الساااتعراض أداء  افظاااة االساااتثمار اخلاصاااة باهليئاااة وتقااادمي حساااقاطات مساااتكملة        أشاااهر

 النقدية  للتدفقات

واهليئااة عرضااة جملموعااة متنوعااة ماان املياااطر املاليااة النامجااة عاان األدوات املاليااة الااي      
 تتعامل فيها املنظمة، وتشمل تلل املياطر ما يلي:

ا تماااااال أال تسااااادد أطاااااراق ثالثاااااة بعاااااض املباااااالغ  -خمااااااطر االئتماااااان  )أ( 
 استحقاقها؛ عند
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ا تمال أال تكون لدى اهليئة أماوال كافياة للوفااء بالتزاماهتاا      -خماطر السيولة  )ب( 
 املتداولة عند استحقاقها؛

حمكانياة تكباد اهليئاة خساائر مالياة كابرية بسابب احلركاات          -خماطر الساوق   )إل( 
العمااالت األجنبياااة وأسااعار الفائااادة وأسااعار األوراق املالياااة    غااري املواتياااة يف أسااعار صااارق   

 االستثمارية 

وتابني اجلاداول أدناا  قيماة األصاول املالياة الاي   يبا  فيهاا يف هناياة العاام بنااء علاى               
 تصنيفات املعايري احملاسبية الدولية الي اعتمدهتا اهليئة 

 
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
هببا حبىت   أصول حمتفظ 

 تاريخ االستحقاق
أصبببببببببببببول 

 متاحة للبيع
قببروض وحسببابات 

 مستحقة القبض
األصول املقّيمبة بالقيمبة   

 العادلة بفائض أو عجز
 كببانون األول/ ٣١

 20١4ديسمرب 
 كانون األول/ ٣١

 20١٣ديسمرب 
 5٤ 7٢8 ١9 ٢٢6 - ١9 ٢٢6 - - النقدية ومكافئات النقدية       

 ٢5٤ 9٣٢ ٣٤9 ٠١١ - - - ٣٤9 ٠١١ االستثمارات
 ١5 ٠69 8 ٣١٣ - 8 ٣١٣ - - احلسابات املستحقة القبض

 ٤٢ 6٠9 ٣6 96٤ - ٣6 96٤ - - الُسلف
 ٣ ١59 5 7٣٤ - 5 7٣٤ - - األصول األخرى

 ٣7٠ ٤97 ٤١9 ٢٤8 - 7٠ ٢٣7 - ٣٤9 ٠١١ املالية جمموع األصول  
  

أصاول مساجلة بالتكلفاة بعاد     واألصول املالية احملتفظ  ا  ىت تاري  االساتحقاق هاي    
، ا فضاا  القيمااة السااوقية لتلاال    ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب   ٣١خصاام اإلهااالك، ويف  

مليااون دوالر  وتشااكل القاايم الدفتريااة     ٠.١٢٤األصااول عاان القيمااة الدفتريااة مببلااغ قاادر       
كاااانون  ٣١للقاااروض واحلساااابات مساااتحقة القااابض تقاااديرًا معقاااواًل لقيمتاااها العادلاااة  ويف  

،   يكن لدى اهليئة أي أرصدة غري مسددة ألصول مالياة مصانفة علاى    ٢٠١٤يسمرب األول/د
 أهنا متا ة للبيع أو قيمة عادلة من خالل الفائض والعجز 

وتابني اجلااداول أدنااا  قيمااة اخلصاوم املاليااة الااي   يباا  فيهاا يف هنايااة العااام بناااء علااى     
 اهليئة تصنيفات املعايري احملاسبية الدولية الي اعتمدهتا 
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 

خصبببوم ماليبببة  
 أخرى

األصول املقّيمبة بالقيمبة   
 العادلة بفائض أو عجز

كببانون األول/  ٣١
 20١4ديسمرب 

كانون األول/  ٣١
 20١٣ديسمرب 

 ٢٣ ٤5٣ 5 8٣٠ - 5 8٣٠ احلسابات املستحقة الدفع     
 ٣ 5٤5 ٢ 7٠٤ - ٢ 7٠٤ خصوم أخرى

 ٢6 998 8 5٣٤ - 8 5٣٤ اخلصوم األخرىجمموع  
  

،   يكاان لاادى اهليئااة أي خصااوم ماليااة غااري   ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب  ٣١ويف  
مسددة مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الفائض والعجاز  وتشاكل القيماة الدفترياة لليصاوم      

 املالية األخرى تقديرًا معقواًل لقيمتها العادلة 
 

 املياطر االئتمانية  

هيئة األمم املتحدة للمرأة هي عرضة ملياطر ائتمانية نامجاة عان أرصادة أصاوهلا املالياة       
املستحقة، وال سيما النقدية واملكافئاات النقدياة واالساتثمارات واملباالغ املساتحقة القابض مان        

 التربعات والُسلف واملبالغ األخرى مستحقة القبض 

أربعاة بلادان هاي الوالياات املتحادة      ولدى اهليئة  سابات مصرفية خبمس عمالت يف  
األمريكياااة واململكاااة املتحااادة لربيطانياااا العظماااى وأيرلنااادا الشااامالية والساااويد والنااارويج         

يتعلااق بااالعمالت األخاارى، تسااتيدم اهليئااة احلسااابات املصاارفية لربنااامج األماام املتحاادة  وفيمااا
ج  واهليئااة عرضااة خلطاار  اإلمنااائي وتعتمااد علااى عمليااات حدارة املياااطر املسااتيدمة يف الربنااام  

 ءلف تلل املؤسسات املالية عن السداد 

وفيما يتعلق بالصكوك املالية للربنامج اإلمنائي، ف ن مبادئاه التوجيهياة لالساتثمار تقلال      
من درجة التعرض ملياطر االئتمان حزاء أي طرق مقابل منفارد، وتشامل شارو  احلاد األدر     

جيات التيفياف مان خمااطر االئتماان الاواردة يف املباادئ       من اجلودة االئتمانية  وتشمل اساتراتي 
التوجيهيااة لالسااتثمار معااايري ائتمانيااة متحفظااة دنيااا ال تقاال عاان مرتبااة االسااتثمارات جلميااع      
اجلهات املصِدرة، مع وضع  ادود عجاال االساتحقاق ولاطاراق املنااظرة  ساب التصانيف        

اء رصد مساتمر لتقادير اجلادارة االئتمانياة     االئتماين  وتشتر  املبادئ التوجيهية لالستثمار حجر
للجهااات املصاااِدرة واألطااراق املناااظرة  وتقتصاار االسااتثمارات املسااموح  ااا علااى صااكوك      
اإليرادات الثابتة الصادرة عان اهليئاات السايادية أو اهليئاات املتجااوزة حلادود الوالياة الوطنياة،         



A/70/5/Add.12 

 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةهيئة األمم املتحدة 
 )تابع( مال ظات على البيانات املالية

 

105/113 15-08881 

 

لربناااامج اإلمناااائي باألنشاااطة   والوكااااالت احلكومياااة أو االزادياااة، واملصاااارق  ويضاااطلع ا    
 االستثمارية، ومكاتب اهليئة غري مصرح هلا بتنفي  أنشطة االستثمار 

وُتسااااااتيدم التصاااااانيفات االئتمانيااااااة الااااااي تضااااااعها أهاااااام ثااااااالث وكاااااااالت       
 سااتاندرد أنااد بااورز  ”و (“ Moody’sمااوديز )”االئتمانيااة، وهااي وكاااالت    اجلاادارة لتقاادير

(Standard & Poor’s “) و”( فيااتشFitch “)   لتقياايم املياااطر االئتمانيااة للصااكوك املاليااة  ويف
، كاناا  االسااتثمارات املاليااة للهيئااة يف أدوات ظات مرتبااة ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب  ٣١

اسااتثمارات علااى النحااو املاابني يف اجلاادول أدنااا  )البيانااات معروضااة وفقااا الصااطالح اجلاادارة  
 رز( االئتمانية املتبع لدى وكالة ستاندرد آند بو

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كبببببببببانون األول/ ٣١

 اجملموع AAA +AA -AA +A A 20١4ديسمرب 
 ٤٠ ٠٠٠ - - ٤٠ ٠٠٠ - - وديعة ألجل       

 - - - - - - أدوات سوق النقد
 ٣٠9 ٠١١   ١١ 988 5٤ ١٣9 ٣٠ 7٠٣ 6٢ 7٣١ ١٤9 ٤5٠ سندات

 ٣٤9 ٠١١   ١١ 988 5٤ ١٣9 7٠ 7٠٣ 6٢ 7٣١ ١٤9 ٤5٠ اجملموع 
 

 كبببببببببانون األول/ ٣١
       20١٣ديسمرب 

 7٤ 958 - - ٢٤ 967 - ٤9 99١ أدوات سوق النقد       
 ١79 97٤ ٢ ٠7٢ - ٢5 ٢6٢ 6٢ 7١٤ 89 9٢6 سندات

 ٢5٤ 9٣٢ ٢ ٠7٢ - 5٠ ٢٢9 6٢ 7١٤ ١٣9 9١7 اجملموع 
  

والقواعد املالية للهيئة أال يتم تكباد  أما بالنسبة للموارد األخرى، فيقتضي النظام املايل  
النفقات حال بعد استالم األموال من اجلهات املااة، مما يقلال حىل  اد كابري مان امليااطر املالياة       

 الي تتعرض هلا املنظمة فيما يتعلق بالتربعات املستحقة القبض 
 

 خماطر السيولة  

يف الوفااء بالتزاماهتاا املرتبطاة     تتمثل خماطر السيولة يف ا تماال أن تواجاه اهليئاة صاعوبة     
باحلسابات املستحقة الدفع وغريها من االلتزامات ووعود التحويالت النقدية حىل الاربامج  وال  
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تواجااه اهليئااة خماااطر ساايولة كاابرية ألن عملياهتااا واسااتثماراهتا تاادار وفقااا مليزانيتااها ومااع حيااالء    
  االعتبار الواجب لال تياجات النقدية ألغراض التشغيل

وتستثمر األموال مع حيالء االعتبار الواجب لال تياجات من النقدية الالزمة ألغاراض   
التشااغيل علااى أساااس التنبااؤ بالتاادفقات النقديااة  ويراعااي هنااج االسااتثمار توقياا  ا تياجااات     
املنظمااة ماان التموياال يف املسااتقبل عنااد اختيااار آجااال اسااتحقاق االسااتثمارات  وزااتفظ اهليئااة  

يف املائاة( واساتثمارات    5واستثماراهتا على هيئة نقدية ومكاِفئات للنقدياة )  بنصيب من نقدها
يف املائة(كافية لتغطية التزاماهتا  سب مواعياد سادادها، علاى النحاو الا ي ياربز         ٤6جارية )

  7و  6اجلدول أدنا  واملال ظتان 
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 

كببانون األول/  ٣١
 النسبة املئوية 20١4ديسمرب 

كببانون األول/  ٣١
 النسبة املئوية 20١٣ديسمرب 

 ١ 9٢8 ١ ١ 5٣9 ٣ أرصدة النقدية     

 ١7 8٠٠ 5٢ ٤ 686 ١5 مكافئات النقدية

١9 جمموع النقدية ومكافئات النقدية )الصايف(  ٢٢6  5  5٤ 7٢8  ١8  

     االستثمارات

 6٣ ٠59 ١97 ٤6 8٢9 ١68 االستثمارات املتداولة

 ١9 87٣ 57 ٤9 ١8٢ ١8٠ االستثمارات غري املتداولة

٣٤9 جمموع االستثمارات املتداولة وغري املتداولة  ٠١١  95  ٢5٤ 9٣٢  8٢  

٣68 جمموع نقدية االستثمارات ومكافئات النقدية  ٢٣7  ١٠٠  ٣٠9 66٠  ١٠٠  

  
 خماطر السوق  

للمارأة خلساائر مالياة    تتمثل خماطر السوق يف ا تماال أن تتعارض هيئاة األمام املتحادة       
حمتملااة نامجااة عاان  ركااات غااري مواتيااة يف أسااعار األدوات املاليااة يف السااوق، مبااا يف ظلاال        

 احلركات يف أسعار الفائدة وأسعار الصرق وأسعار األوراق املالية 
 

 خماطر أسعار الفائدة  
 ما يلي:تنشأ خماطر أساعار الفائادة من آثار تقلبات أسعار الفائدة يف األسواق على  
 القيمة العادلة لاصول واخلصوم املالية؛ )أ( 
 التدفقات النقدية املقبلة  )ب( 
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وتصاانف  افظااة اسااتثمارات اهليئااة علااى أهنااا اسااتثمارات حمااتفظ  ااا  ااىت تاااري            
االستحقاق وال ترتبط بأسعار السوق  وال تتأثر القيم الدفترية احملتفظ  اا باالتغريات يف أساعار    

ذ لن يكون للتغيريات يف أسعار الفائادة أي أثار علاى صاايف األصاول والفاوائض       الفائدة، ومن 
 أو  االت العجز املبلغ عنها يف البيانات املالية 

وتستثمر اهليئاة يف الادلين املقاّدر بالساعر العاائم واملقاو م بادوالرات الوالياات املتحادة،           
ض املؤسساااة حىل اال فااااض يف يعرضاااها لتقلباااات التااادفقات النقدياااة املقبلاااة  وهااا ا يعااارِّ  مماااا

التاادفقات النقديااة املسااتقبلية املتأتيااة ماان حياارادات الفوائااد يف البيئااات الااي يتناااقن فيهااا سااعر    
الفائاادة والزيااادة يف التاادفقات النقديااة املسااتقبلية املتأتيااة ماان حياارادات الفوائااد يف البيئااات الااي   

،   يكاان لاادى اهليئااة أي ٢٠١٤ساامرب كااانون األول/دي ٣١تتزايااد فيهااا أسااعار الفائاادة  ويف 
 أوراق مالية ظات دخل ثاب  وسعر فائدة عائم   تبلغ تاري  استحقاقها 

 
 املخاطر املتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية  

هيئة األمم املتحدة للمارأة معرضاة مليااطر العملاة الناشائة عان األصاول املالياة املقوماة           
 الية الي تتعني تسويتها بالعمالت األجنبية بالعمالت األجنبية واخلصوم امل

وتتلقااى اهليئااة مسااا ات اجلهااات املااااة يف األساااس باادوالرات الواليااات املتحاادة،      
وك لل بعدد من العماالت الرئيساية، مباا فيهاا اجلنياه االساترلي  والياورو والكروناة الساويدية          

حىل اال تفات بأصول نقدياة وأصاول   والكرونة النروعية  وتقّيم اهليئة بشكل متواصل  اجتها 
أخرى بالعمالت األجنبية مقابل التزاماهتا بالعملة األجنبياة أثنااء اجتماعاات رباع سانوية تعقاد       

  ٢٠١5مع خزانة الربنامج اإلمنائي  وبدأت اهليئة استراتيجية زو  مايل من  آظار/مارس 
يئاااة مقوماااة  ، كانااا  مجياااع اساااتثمارات اهل ٢٠١٤كاااانون األول/ديسااامرب   ٣١ ويف 

باادوالرات الواليااات املتحاادة  ومااع ظلاال، فاا ن األرصاادة النقديااة الااي ا ااتفظ  ااا يف عاادة        
 يف املائة من جمموع األرصدة النقدية  7٣عمالت غري دوالر الواليات املتحدة متثل ما نسبته 

وتستيدم خزانة الربنامج اإلمنائي املشتقات املالية مثل عقود الصرق األجنيب اعجلاة،   
اخليااارات، واخليااارات اجملدولااة، يف حدارة املياااطر الااي تتعاارض هلااا اهليئااة ماان جااراء تقلبااات    و

العمااالت األجنبيااة  وُتيصاان هاا   املشااتقات للطاارح يف السااوق، مااع االعتااراق باملكاسااب   
، ٢٠١٤كاانون األول/ديسامرب    ٣١اخلسائر يف الفائض والعجاز يف بياان األداء املاايل  ويف     أو
 ة األمم املتحدة للمرأة أي أرصدة مشتقات غري مسواة يكن لدى هيئ  
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 خماطر األسعار األخرى  
هيئااة األماام املتحاادة للماارأة معرضااة ملياااطر األسااعار الناشاائة عاان احلركااة يف أسااعار     

األدوات املالياة الااي ميكان أن تتقلااب بسابب عواماال أخارى غااري الاتغريات يف سااعر الفائاادة أو      
فاف الطاابع املاتحفظ للمباادئ التوجيهياة الساتثمارات الربناامج        تقلبات أساعار العماالت  وجمل  

 اإلمنائي من ا تمال التعرض ملياطر األسعار األخرى 
 

   ٢5املال ظة   
 تسوية امليزانية  

ُيعد  بياان املقارناة باني امليزانياة واملباالغ الفعلياة )البياان اخلاامس( بانفس شاكل امليزانياة             
، مااع حضااافة االشااتراكات املقااررة  ٢٠١5-٢٠١٤لفتاارة الساانتني املؤسسااية األصاالية املعتماادة 

)أنشطة امليزانية العادية(  ومباا أن البياناات املالياة ُتعاد وفقاا للمعاايري احملاسابية الدولياة للقطااع          
العام وأن امليزانية ُتعد على أساس نقدي ُمعدل، ف ن النتاائج املالياة املبلاغ عناها )الفعلياة( ُتعادل       

ها بامليزانياة علاى ااو ماا ُعرضا  يف بياان املقارناة باني امليزانياة واملباالغ الفعلياة             إلتا ة مقارنت
وتتصل االختالفات الرئيسية بني النتاائج املالياة املعاّدة وفقاا للمعاايري احملاسابية الدولياة للقطااع         

ف العام والنتائج املعّدة على أسااس امليزانياة بااختالق معاملاة تكااليف األصاول ومعاملاة السال        
 النقدية املدفوعة للشركاء واملوظفني 

اجلاازء األول  ٢٠١٤وُتعاّد امليزانيااة املتكاملاة املعتماادة وتقاّدم كاال سانتني  وميثاال عاام       
 فقط من ه   امليزانية 

 
 امليزانية العادية - ٢٠١٤االشتراكات املقررة لعام  )أ( 

صااات مقدمااة ماان  هناااك  ركااة طفيفااة بااني املياازانيتني األصاالية والنهائيااة ألن امليص    
األمانة العامة لامم املتحدة وشاعبة ءطايط الاربامج وامليزانياة التابعاة إلدارة الشاؤون اإلدارياة،        
استنادا حىل التوقعات لفترة السانتني بأكملاها  وساتجري أي حعاادة بياان لارصادة اساتنادا حىل        

دوالر يف  مليااون ٠.8  وكااان هناااك فاارق سااليب قاادر  ٢٠١5اال تياجااات اإلضااافية يف عااام 
جمموع النفقات املتكبدة باملقارنة ماع ها   امليزانياة النهائياة، ويعازى ظلال أساساا حىل ا فااض         
عاادد املااوظفني عمااا هااو عليااه يف امليزانيااة الكاملااة  وباإلضااافة حىل ظلاال، فاا ن االسااتفادة ماان     
 امليصصااات تكااون علااى أساااس فتاارة الساانتني، وماان ذ فاا ن امليزانيااة غااري املسااتيدمة تر اال   

 السنة التالية  حىل
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 ٢٠١٤التربعات لعام  )ب( 
 الربنامج ‘١’ 

استندت امليزانيات األصلية حىل التوقعات األصالية املساتيدمة يف ميزانياة فتارة السانتني       
، والاااي ُبنيااا  بااادورها علاااى جمماااوع املاااوارد املتوقعاااة مااان التربعاااات مببلاااغ  ٢٠١5-٢٠١٤
 ٢٠١٤التربعااات املدرجااة يف ميزانيااة عااام    مليااون دوالر هلاا   الفتاارة  وبلااغ جممااوع      69٠

 ماليني دوالر  ٣١٠قدر   ما
 مليون دوالر، وهو مقسم على النحو التايل: ٣٠.٣ويبلغ جمموع الفروق الربناجمية  
ماليااني دوالر  ١٠.١تقاال النفقااات الربناجميااة ماان املااوارد العاديااة مببلااغ قاادر   )أ( 

الربناجمية، عري زديث امليزانيات على مدار السانة  عما ُرصد يف امليزانية  وبالنسبة للمجاالت 
مااع مراعاااة التقااديرات احلاليااة للنفقااات يف  اادود اإلنفاااق املااأظون بااه، اسااتنادا حىل اإلياارادات  
املتوقع استالمها واملوارد املتا ة  وجتري مواءمة امليزانيات قدر اإلمكان ضمن  ادود اإلنفااق   

ع وجاود فاروق باني النفقاات املقاررة والفعلياة، نظارا        ه   وماع خطاط العمال السانوية  وُيتوقا     
لضارورة وجاود قادرة علاى تغطياة التكااليف غاري املتوقعاة وتر يال األماوال حىل السانة التالياة              

يف املائة، وهو أفضال مان    8٤وبلغ  املعدالت الفعلية إلجناز الربنامج األساسي متوسطًا قدر  
 اهلدق احملدد يف اخلطة االستراتيجية؛

ملياون دوالر   ٢٠.٢تقل النفقات الربناجمياة مان املاوارد األخارى مببلاغ قادر         )ب( 
عما ُرصد يف امليزانية  ويتعلق ه ا النقصان مبشاريع حمددة ألن امليزانيات ُرصدت علاى أسااس   
األرقااام املسااتهدفة لتياارادات املتوقعااة خااالل فتاارة امليزانيااة  وبلغاا  معاادالت اإلجناااز  ااوايل    

ا يشري حىل ارتفاع مستوى دقة امليزنة و سن استيدام املوارد  وءصن أيضاا  يف املائة، مم 86
ميزانيااات متعااددة الساانوات لعاادد ماان الااربامج، ولكنااها ال ُتاابني سااوى نفقاهتااا للساانة احلاليااة،  

ساايما الصااناديق االسااتئمانية العامليااة  وُيااؤدي ظلاال حىل تقلااين اإلنفاااق مقاباال امليزانيااة        وال
 زيادة الفرق  اإلمجالية، ومن ذ

 
 امليزانية املؤسسية )فعالية التنمية وتنسيق األنشطة اإلمنائية لامم املتحدة واألنشطة اإلدارية( ‘٢’ 

على اكتماال املاالك الاوظيفي واالساتفادة      ٢٠١٤تقوم امليزانية املؤسسية األصلية لعام  
بعاض   ٢٠١٤انية النهائية لعام الكاملة من التكاليف املعتمدة غري املتصلة باملوظفني  وتبني امليز

النمااو الطفيااف بساابب الزيااادة يف امليصصااات خااالل العااام  وبلااغ معاادل االسااتيدام الفعلااي   
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، ٢٠١5يف املائة  غري أن امليزانياة تر ال حىل عاام     8٣للمصروفات يف مقابل امليزانية املؤسسية 
 ن فترة السنتني زال من املمكن استيدامها بالكامل يف الفترة األخرية م وبالتايل ما

 
 تسويات األساس  

ُتعد امليزانية علاى أسااس نقادي ُمعادل وُتعاد البياناات املالياة علاى أسااس االساتحقاق            
الكامل وفقا لشرو  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  ومن أجل تسوية نتائج امليزانية ماع  

بوصفها فروقًا ناشئة عن اختالق األسااس  بيان التدفقات النقدية، ُتيصم العناصر غري النقدية 
احملاساايب  وتتمثاال التسااويات الرئيسااية الااي تااؤثر يف التسااوية بااني امليزانيااة وبيااان األداء املااايل      

 يلي: فيما
النفقات الرأمسالية الي ُترمسل وُتستهلل على مدى عمرهاا اإلنتااجي يف حطاار احملاسابة      • 

 يزانية كمصروفات خالل السنة اجلارية(؛على أساس االستحقاق )تقيد عموما يف امل
يف حطار احملاسبة على أسااس االساتحقاق، ُيبلاغ عان االلتزاماات املتعلقاة باساتحقاقات         • 

املااوظفني يف بيااان املركااز املااايل، وتااؤثر احلركااات الااي زاادث يف حطااار االلتزامااات يف 
 بيان األداء املايل؛

ر امليزانية ولكنها ال ُتقيد يف حطاار احملاسابة علاى    ُتدرإل االلتزامات غري املصفاة يف تقاري • 
 أساس االستحقاق 

 
 الفروق الناشئة عن اختالف التوقي   

 ال توجد اختالفات توقي  يف ه   التسوية  
 

 الفروق الناشئة عن اختالف العرض  
تتمثاال اختالفااات العاارض يف اختالفااات الشااكل وُنظاام التصاانيف املسااتيدمة يف بيااان  

النقديااة ويف بيااان املقارنااة بااني امليزانيااة واملبااالغ الفعليااة  وبناااء علااى ظلاال، فاا ن          التاادفقات 
 اختالفات العرض الواردة يف التسوية تتصل باإليرادات 

 
 التسوية: نتيجة امليزانية مع صايف التدفقات النقدية  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 اجملموع االست مار التشغيل 
الفعلي على أساس مقارن على النحاو املعاروض يف   املبلغ     

 (55٢ ٢6٢) – (55٢ ٢6٢) بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية
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 اجملموع االست مار التشغيل 
 (8٣8 ١٠5)  (٤8٢ 95) (٣56 ١٠) الفروق الناشئة عن اختالق األساس احملاسيب    

 888 ٣٣٢ – 888 ٣٣٢ الفروق الناشئة عن اختالق العرض

5998٠ بيان التدفقات النقدية املبلغ الفعلي الوارد يف   (95 ٣5) (٤8٢ (5٠٢   
   ٢6املال ظة   
 معامالت األطراق ظات العالقة  
 جمالس اإلدارة  

ياادير هيئااة األماام املتحاادة للماارأة جملااس تنفياا ي اسااتنادا حىل قاارار اجلمعيااة العامااة           
االقتصااادي )ب( منااه علااى أن تكااون اجلمعيااة واجمللااس     57الاا ي تاانن الفقاارة    6٤/٢89

واالجتماعي واجمللس التنفيا ي للهيئاة هاي اهليكال احلكاومي الادويل املتعادد املساتويات الا ي          
يشرق على األنشطة التنفي ية الي تضطلع  ا اهليئة ويوفر هلا التوجياه يف ها ا اجملاال  ويتاألف     

 عضااوا )ُينتيبااون ماان مخااس جمموعااات حقليميااة وجمموعااة مسااا ة    ٤١اجمللااس التنفياا ي ماان  
 وا دة(، وهم ال يتلقون أي أجر من اهليئة 

ويعمل اجمللس التنفي ي هليئة األمم املتحدة للمرأة أيضا مع اجملالس التنفي ية للكياناات   
التنفي ية األخرى التابعة لامم املتحدة يف مسعى ملواءمة النهج املتبعاة يف االضاطالع باألنشاطة    

تباادل التجااارب وتنسايق برنااامج العمال يف جمااايل    التنفي ياة  ويتاي  هاا ا التعااون أيضااا فرصاة ل    
املساااواة بااني اجلنسااني وتعماايم مراعاااة املنظااور اجلنساااين علااى نطاااق منظومااة األماام املتحاادة   

 ويسترشد اجمللس التنفي ي يف عمله بنظامه الداخلي 
 

 موظفو اإلدارة الرئيسيون  
ناان العاماان املسااعدان وكباار     حن موظفي اإلدارة الرئيسيني هم املديرة التنفي ية واألمي 

 املديرين الستة ال ين يتمتعون بسلطة ءطيط أنشطة اهليئة وحدارهتا ورصدها وتنفي  واليتها 
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 عدد األفراد
األجر وتسبوية  

 االستحقاقات مقر العمل
خطبببط املعاشبببات التقاعديبببة  

 والتأم  الصحي
جمموع األجبور  

 20١4لعام 
السلف املسبتحقة  

 السداد
القبببببببببببببببببببروض 

 املستحقة السداد
       9 799 ٣ ١6 7٣8 57٢ ٣ 6١ - 
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ويشمل األجر الكلي املدفوع ملوظفي اإلدارة الرئيسيني صايف املرتباات، وتساوية مقار     
العماال، واسااتحقاقات مثاال الباادالت واملاان  واإلعانااات، ومسااا ات رب العماال يف خطااط       

التقاعديااة والتااأمني الصااحي  ومتثاال الُساالف املبااالغ املدفوعااة مقاباال االسااتحقاقات    املعاشااات 
 كاااااانون األول/ ٣١يتماشاااااى ماااااع النظاااااامني اإلداري واألساساااااي للماااااوظفني  ويف    مباااااا

، بلغاا  قيمااة اسااتحقاقات التااأمني الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة واسااتحقاقات ٢٠١٤ ديساامرب
إلداريااني الرئيساايني واملتضاامنة يف االلتزامااات املتعلقااة   اإلعااادة حىل الااوطن اخلاصااة باااملوظفني ا 

 ماليني دوالر على او ما  دد  التقييم االكتواري  ٤.7باستحقاقات املوظفني مبلغا قدر  
 

   ٢7املال ظة   
 االلتزامات واال تماالت  

 
 االلتزامات املفتو ة )أ( 

قتناء سالع وخادمات   ، وصل  التزامات اهليئة ال٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١يف  
 ماليني دوالر  5.٣٠8شىت كان متعاق دا عليها ولكنها   ُتستلم حىل 

 
 التزامات اإلعار )ب( 

، كااان للهيئااة التزامااات مسااتقبلية للحااد األدر ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب  ٣١يف  
 ملدفوعات اإلعار على النحو املبني يف اجلدول أدنا  

 
 املتحدة()بآالف دوالرات الواليات   

 20١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ 20١4كانون األول/ديسمرب  ٣١ 
   التزامات عقود حعارات املمتلكات:   

 ١5٢ 6 ٣١٤ 7 شهرًا ١٢خالل  

 8١9 ١9 595 ٢٣ من سنة حىل مخس سنوات 

 86٢ ١٠ ٤١٢ 5 أكثر من مخس سنوات 

 ٣6٣68٣٣ ٣٢١ جمموع التزامات عقود حعار املمتلكات 
  

تتراوح فترة عقود اإلعار االعتيادية الي تربمها اهليئة بني سنة وا دة وعشار سانوات،    
يوماا  ويسام     9٠أو  6٠أو  ٣٠ولكن بعض العقاود يسام  ب هنااء مبكار للعقاد يف غضاون       

ب هناء التعاقاد بعاد مارور سابع سانوات علاى بدايتاه        “ ديلي نيوز”عقد حعار مقر اهليئة يف مب  
ماليااني  ٣.١5٣ن للهيئااة مكتااب آخاار يف الواليااات املتحاادة، مااع دفااع مبلااغ  شااريطة أال يكااو
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دوالر إللغاء العقد  وغالبا ماا تتضامن عقاود اإلعاار أ كاماا تسام  بتجديادها عادة مارات،          
وأسعارها تقل بكثري عن أسعار السوق  وُيقياد ضامن اإليارادات مان التربعاات العينياة الفارق        

 ار العقد وأسعار السوق املقابلة هلا اإلمجايل بني عقود اإلعار بأسع
 

 االلتزامات القانونية أو الطارئة )إل( 
، كااان للهيئااة قضااية وا اادة معروضااة علااى      ٢٠١٤كااانون األول/ديساامرب   ٣١يف  

حمكمة األمم املتحدة للمنازعات   ُيب  فيها بعُد  ونظرا لعدم التيقن من نتيجة ها   املطالباة،   
القيمااة أو باادل عاان اخلسااارة يف هاا   البيانااات املاليااة، نظاارا ألن    يسااجل أي اضاامحالل يف 

اخلسارة ومبلغها وتوقيتها هي أمور ليس  مؤكدة  ولن يكون لتسوية اإلجراءات اجلارياة أثار   
 جوهري على الوضع املايل أو التدفقات النقدية 

 
   ٢8املال ظة   
 األ داث التالية لتاري  اإلبال   

كااانون األول/ديساامرب ماان كاال عااام  وتاااري    ٣١للهيئااة هااو  تاااري  اإلبااال  احملاادد 
نيساان/أبريل مان السانة الاي تلاي هناياة السانة         ٣٠التصديق على البياناات املالياة وح التاها هاو     

املالية  ويف تاري  التوقيع على ه   البيانات املالياة،   تكان قاد وقعا  أي أ اداث جوهرياة،       
واقعة بني تاري  حصدار امليزانياة العمومياة والتااري  الا ي ُأِظن     مواتية أو غري مواتية، يف الفترة ال

 فيه ب صدار البيانات املالية من شأهنا أن تؤثر على البيانات احلالية 
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