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  جملس التنمية الصناعية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤- ٢٢فيينا، 

  جلنة الربنامج وامليزانية  
  الثالثونالثانية والدورة 

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢-٢١فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

        ٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام 
جع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة تقرير مرا    

كانون  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١للتنمية الصناعية للسنة املالية من 
      *٢٠١٥األول/ديسمرب 

  احملتويات
 الصفحة

  ٣.............................................................................. خطاب اإلحالة 
  ٤.................................................................................  املختصرات 
  ٥....................................................................... خالصة وافية  -ألف 
  ٦................................................................... إجراءات املراجعة  -باء 
  ٩................................................................. لبيانات املاليةحتليل ا  -جيم 
  ٩........................................................... الرقابة الداخلية -١-جيم   
  ١٤........................................ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -٢-جيم   
  ١٧.......................................................... بيان املركز املايل -٣-جيم   
  ٢٧........................................................... بيان األداء املايل -٤-جيم   

                                                         
 وهذه الوثيقة صادرة دون حترير.األمانة.  ات اخلارجي مستنسخ كما تلقتهتقرير مراجع احلساب *  
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 الصفحة
  ٢٩.....................  بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية -٥-جيم   
 ٣٠.............................................. أرصدة الصناديق وااللتزامات -٦-جيم   
  ٣٠................................................ ٢٠١٥استنتاجات مفصَّلة بشأن عام  -دال 
  ٣٠............................................ البعثة امليدانية املوفدة إىل املغرب -١-دال   
  ٣٧.......................................................... دائرة إدارة املباين -٢-دال   
  ٤٤..............................  األمن املادي لبنية تكنولوجيا املعلومات التحتية -٣-دال   
  ٥١....................................................... احلوكمة يف اليونيدو -٤-دال   
  ٥٣.........................  متابعة استنتاجات وتوصيات السنة املاضية والسنوات السابقة  -هاء 
  ٥٤....................................................................... مسائل أخرى  -واو 
  ٥٤........................................................................ شكر وتقدير  -زاي 

    املرفقات
  شهادة مراجع احلسابات اخلارجي بشأن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  

  ٥٥......................................  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٣١عن السنة املالية املنتهية يف
  ٥٧..........  متابعة تنفيذ االستنتاجات والتوصيات املقدمة يف تقارير مراجع احلسابات اخلارجي السابقة 
  ٧١..........................  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية عن السنة املنتهية يف 
  ٧١........................................................................... تقرير من املدير العام 
  ٧٥................................................ املسؤولية عن تقدمي البيانات املالية واملصادقة عليها 
  ٧٦..................................  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٣١: بيان املركز املايل يف١البيان  
  ٧٨...................  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١: بيان األداء املايل عن السنة املنتهية يف٢البيان  
  ٧٩....  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١: بيان التغيُّرات يف صايف األصول عن السنة املنتهية يف ٣البيان  
  ٨٠..............  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ان التدفُّقات النقدية عن السنة املنتهية يف: بي٤البيان  
  : بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية عن السنة املنتهية ٥البيان  

  ٨٢........................................................... ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف 
  ٨٣.................................................................. ملحوظات على البيانات املالية 
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  رئيس
  ديوان احملاسبة االحتادي 

  يف أملانيا

Adenauerallee 81  
53113 Bonn  

  +٤٩ ١٨٨٨ ٧٢١ ١٠٠٠اهلاتف: 
 Kay.Scheller@brh.bund.deالربيد اإللكتروين: 

        
  إىل:

  رئيس جملس التنمية الصناعية
  دة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم املتح
    مركز فيينا الدويل

Vienna International Centre 
P.O. Box 300  

A-1400 Vienna 
Austria         

  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٩
  سعادة الرئيس،

ــد    ــأن أق ــه   أتشــرف ب ــة الصــناعية، يف دورت ــةم إىل جملــس التنمي ــة،     الرابع ــامج وامليزاني ــة الربن ــق جلن واألربعــني، عــن طري
بشــأن البيانــات املاليــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية عــن الســنة املنتهيــة    ورأيــيالــثالثني، تقريــري لثانيــة وادورهتــا  يف
 وقد راجعت البيانات املالية وأبديت رأيي بشأهنا. .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١  يف

للنظام املايل ملنظمة األمم املتحـدة للتنميـة    ، وفقاأََتْحت للمدير العامشري إىل أنين إذ أحيل تقريري هذا، أود أن أ وإنين،  
  .على النحو املناسب يف تقريري مبّينوردُّ املدير العام  الصناعية، فرصة التعليق على تقريري.

  بقبول فائق تقديري واحترامي.وتفضلوا، سعادة الرئيس،   
        

  ]التوقيع[  
  كاي شيلر  

  رئيس ديوان احملاسبة االحتادي يف أملانيا  
مراجع احلسابات اخلارجي  
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      املختصرات
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  )(IPSASإيبساس 

  جملس التنمية الصناعية    (IDB)م ت ص 
  املؤمتر العام  )  GCم ع (

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  (UNIDO)اليونيدو 
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  خالصة وافية  - ألف
راجعُت أنا وفريقي البيانات 

الية ملنظمة األمم املتحدة امل
 للتنمية الصناعية

راجعــُت أنــا وفريقــي البيانــات املاليــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية (املشــار  -١
كـانون األول/  ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١إليها فيما يلي بـ"اليونيدو") عن السنة املاليـة مـن   

 الية ما يلي:. وقد مشلت تلك البيانات امل٢٠١٥ديسمرب

  بيان املركز املايل -١البيان   •   
  بيان األداء املايل   -٢البيان   •  
  بيان التغيُّرات يف صايف األصول   -٣البيان   •  
  بيان التدفقات النقدية   -٤البيان   •  
  بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية -٥البيان   •  

 بيانات املاليةعلى الملحوظات • 

املــدير العـــام هــو املســـؤول عــن إعـــداد البيانــات املاليـــة وفقــا للمـــادة العاشــرة مـــن  -٢ مسؤولية اإلدارة
املـايل والقواعـد املاليـة لليونيـدو وللمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام (املشـار إليهـا النظام
 يلي بـ"إيبساس"). فيما

مسؤولية مراجع 
 احلسابات اخلارجي

أنا مسؤول، وفقا للمادة احلادية عشـرة مـن النظـام املـايل والقواعـد املاليـة، عـن إبـداء  -٣
 رأي بشأن البيانات املالية املذكورة بناء على مراجعيت هلا.

راجعُت البيانات املالية 
وفقا للمعايري الدولية 
 ملراجعة احلسابات

ة من النظـام املـايل والقواعـد املاليـة،راجعت البيانات املالية، عمال باملادة احلادية عشر  -٤
ــة ــة الدولي ــها املنظم ــيت اعتمــدهتا وعدلت ــة احلســابات بالصــيغة ال ــة ملراجع ــايري الدولي ــا للمع وفق
للمؤسســات العليــا ملراجعــة احلســابات وأصــدرهتا بعنــوان "املعــايري الدوليــة للمؤسســات العليــا

أن أمتثـل ملتطلبـات السـلوك األخالقـيملراجعة احلسابات". ومبقتضى هذه املعايري، يـتعني علـي   
وأن أخطط لعملية املراجعة وأنفذها هبدف التأكد بدرجة معقولة من خلـو البيانـات املاليـة مـن

 أخطاء جوهرية.

نطاق املراجعة باعتباره 
أساسا معقوال إلبداء رأي 

بناء على مراجعة 
 احلسابات

، ألدلـة داعمـة للمبـالغصـائية اإلحمشلت املراجعة إجراء فحـص، علـى أسـاس املعاينـة       -٥
والبيانات األخرى الواردة يف البيانات املالية. كما مشلـت تقييمـا للمبـادئ احملاسـبية املسـتخدمة
وجململ طريقة عرض البيانات املالية. ووفقا لالختصاصات اليت تـنظم مراجعـة بيانـات اليونيـدو

لكفـاءة والفعاليـة يف إجـراءاتاملالية، فحصُت أداء اليونيدو، خصوصـا مـن حيـث االقتصـاد وا    
احملاسبة ونظام احملاسبة ونظـام الرقابـة الداخليـة، وعمومـا مـن حيـث اآلثـار املاليـة للممارسـات

 .وأَعتقد أن مراجعيت تشكل أساسا معقوال للرأي الذي خلصت إليهاإلدارية احلالية.
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تعرض البيانات املالية 
 املركز املايل احلقيقي

ة اليت قمت هبا، أرى أن البيانـات املاليـة تعـرض، مـن مجيـع النـواحيبناء على املراجع  -٦
ــة، املركــز املــايل احلقيقــي يف   ، وأهنــا أُعــدت وفقــا٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ٣١اجلوهري

ملعايري إيبساس وللسياسات احملاسبية اليت حددهتا اليونيدو، وأن املعامالت أُجريت وفقـا للنظـام
 املايل والقواعد املالية.

قبلُت البيانات املالية بدون 
 حتفظ

ــة  -٧ ــث دق ــن حي ــي م ــة يف رأي ــاء جوهري ــوب أو أخط ــة عــن أّي عي مل تكشــف املراجع
٢٠١٥البيانات املالية ككل واكتماهلا وصحتها. ومـن مث، قبلـُت بيانـات اليونيـدو املاليـة لعـام       

 بدون حتفظ، بناء على مراجعيت هلا.

  إجراءات املراجعة  -باء
 املراجعة نطاق  -١-باء

تعيني رئيس ديوان احملاسبة 
االحتادي يف أملانيا مراجعا 
 خارجيا حلسابات اليونيدو

ــام م ع    -٨ ــؤمتر الع ــاه، الســيد كــاي شــيلر،٨-/م١٥-عمــال مبقــرر امل ــع أدن ــيِّن املوقِّ ، ُع
علـى انتخابـه لشـغل منصـب رئـيس ديـوان احملاسـبة االحتـادي يف أملانيـا مـن طـرف الربملـان بناء

حــىت ٢٠١٤متوز/يوليــه  ١ي األملــاين، مراجعــا خارجيــا حلســابات اليونيــدو ابتــداء مــن االحتــاد
 .٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠

متديد فترة اخلدمة حىت 
٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠

، ُمــددت فتــرة خدمــة الســيد كــاي شــيلر١٤-/م١٦-عمــال مبقــرر املــؤمتر العــام م ع  -٩
ــنتني،     ــارجي لســ ــدو اخلــ ــابات اليونيــ ــع حســ ــفته مراجــ ــن  بصــ ــه  ١مــ إىل ٢٠١٦متوز/يوليــ

 .٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠

 البيانات املالية عن السنة
 كانون الثاين/ ١املالية من 
 كانون األول/ ٣١يناير إىل 
 ٢٠١٥ديسمرب 

كـانون الثاين/ينـاير ١راجعُت أنا وفريقي بيانات اليونيدو املالية عن السنة املاليـة مـن     -١٠
. وتشــــمل البيانــــات املاليــــة بيــــان املركــــز املــــايل يف٢٠١٥كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١إىل 
كـــانون ٣١الســـنة املنتهيـــة يف  عـــنوبيـــان األداء املـــايل ، ٢٠١٥كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١

كــانون ٣١الســنة املنتهيــة يف  عــنوبيــان التغيُّــرات يف صــايف األصــول ، ٢٠١٥األول/ديســمرب 
ــمرب  ــن    ،٢٠١٥األول/ديســ ــن الســ ــة عــ ــدفقات النقديــ ــان التــ ــة يف وبيــ ــانون ٣١ة املنتهيــ كــ
، وبيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية عـن السـنة٢٠١٥األول/ديسمرب 

على البيانات املاليـة. وقـد فحصـنا لحوظات، وامل٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١املنتهية يف 
 أيضا احلسابات واملعامالت املالية ذات الصلة.

املدير العام مسؤول عن إعداد البيانات املالية وتقدمي صورة صحيحة هلـا وفقـا للنظـام  -١١ دارةمسؤولية اإل
املايل والقواعد املالية، وطبقا ملا تـراه اإلدارة ضـروريا مـن ضـوابط داخليـة تتـيح إعـداد بيانـات

 مالية خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء أكانت نامجة عن الغش أم الغلط.
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اجع مسؤولية مر
 احلسابات اخلارجي

الـيت أحصـل عليهـا األدلـة  بنـاء علـى  أنا مسؤول عن إبداء رأي بشأن البيانـات املاليـة     -١٢
البيانــات املاليــة، عمــال باملــادة احلاديــة عشــرة مــن النظــام املــايل راجعــُتوقــد أثنــاء املراجعــة. 

ــة ملراجعــة احلســابات بالصــيغة ا    لــيت اعتمــدهتا وعدلتــهاوالقواعــد املاليــة، وفقــا للمعــايري الدولي
أصــدرهتا بعنــوان "املعــايري الدوليــةواملنظمــة الدوليــة للمؤسســات العليــا ملراجعــة احلســابات      

وتقضي هذه املعايري بأن ألتزم مبتطلبات قواعد السـلوكللمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات". 
ملعقـول ممَّـا إذا كانـتاملهين وأن أُخطِّط لعملية املراجعة وأجريها مـن أجـل التأكـد يف حـدود ا    

 .البيانات املالية خالية من أيِّ أخطاء جوهرية

ــة     -١٣مناقشة التقرير مع اإلدارة ــنة املاليــ ــن الســ ــري عــ ــتنتاجات ٢٠١٥يتضــــمن تقريــ ــات واالســ ــم املالحظــ أهــ
والتوصيات. وقد نوقشت بيانات اليونيدو املالية، وكذلك تقريري عـن مراجعتـها ورأيـي هبـذا

ــدو (املشــار إليهــا فيمــا يلــي بــ  الشــأن، مــع إدار "اإلدارة"). وأحــاط املــدير العــام علمــاـة اليوني
 مبحتويات التقرير واتفق مع االستنتاجات الواردة فيه.

تقدمي التقارير إىل جلنة 
الربنامج وامليزانية وجملس 

 التنمية الصناعية

ي والبيانـات املاليـةسوف حتيل جلنة الربنامج وامليزانية تقرير مراجع احلسابات اخلارج  -١٤
 املراَجعة إىل جملس التنمية الصناعية.

  اهلدف من مراجعة احلسابات  - ٢- باء
اختاذ املراجعة املالية أساسا

إلبداء رأي بناء على 
 مراجعة احلسابات

كان اهلـدف الرئيسـي مـن مراجعـة احلسـابات، وفقـا ملتطلبـات املعـايري الدوليـة ملراجعـة  - ١٥
إذا كانـت النفقـات املقيـدة للسـنة قـد ُصـرفت يف  من إبداء رأي بشـأن مـا  احلسابات، هو متكيين 

األغراض اليت أقرها املؤمتر العـام؛ ومـا إذا كـان تصـنيف اإليـرادات والنفقـات وقْيـدها صـحيحني
وفقا للنظام املايل والقواعد املالية؛ وما إذا كانت البيانـات املاليـة تعـرض املركـز املـايل احلقيقـي يف

. وهذا يشمل صـحة أرصـدة مجيـع صـناديق اليونيـدو يف هنايـة٢٠١٥األول/ديسمرب كانون  ٣١
 السنة، بصفتها جزءا من حسابات اليونيدو.

مراجعة األداء من حيث 
االقتصاد والكفاءة 

 والفعالية

تتضمن املعايري الدولية للمؤسسات العليـا ملراجعـة احلسـابات إرشـادات بشـأن كيفيـة  -١٦
ا لالختصاصات اليت تنظم مراجعـة بيانـات اليونيـدو املاليـة، فحصـُت أداءمراجعة األداء. ووفق

اليونيدو، خصوصا من حيث االقتصاد والكفاءة والفعالية يف إجراءات احملاسـبة ونظـام احملاسـبة
 ونظام الرقابة الداخلية، وعموما من حيث اآلثار املالية للممارسات اإلدارية احلالية.
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  حلساباتمنهجية مراجعة ا  -٣-باء
ــة مناقشــات مــع  -١٧ فريق مراجعة احلسابات ــة املراجع ــة احلســابات. وعقــدت أفرق ــة ملراجع ــة أفرق تولــت املراجع

موظفي اليونيدو املعنيني يف املقر. ووفقا للممارسة املعتادة، أصـدرت أفرقـة املراجعـة التابعـة يل
 .طلبات للحصول على معلومات، كما أبدت مالحظات بشأن عملية املراجعة

فحص فريقي الدفاتر 
احملاسبية حسب ما رآه 

 ضروريا

قمُت بفحص عام، وبفحص على أساس املعاينة اإلحصائية، للدفاتر احملاسبية وغريهـا  -١٨
مــن األدلــة الداعمــة الــيت ارتأيــُت أهنــا ضــرورية يف حــاالت معينــة. وحتقيقــا ألهــداف املراجعــة،

 اليونيدو على ضوء النظـام املـايل والقواعـد املاليـةفحصُت اإلجراءات املالية واحملاسبية املتبعة يف
ووثائق أخرى ذات صلة، وقيَّمُت نظام الرقابة الداخلية الذي يرصد عمليـات اليونيـدو املاليـة،
وأجريــُت فحصــا للتحقــق مــن صــحة عّينــة متثيليــة مؤلفــة مــن معــامالت خمتــارة، وطابقــُت بــني

يــُت حتلــيال لالشــتراكات املقــررة. وكــان اهلــدفاألرصــدة املصــرفية والــدفاتر احملاســبية، وأجر 
 األساسي من إجراءات املراجعة هذه هو متكيين من إبداء رأي بشأن بيانات اليونيدو املالية.

أجرى فريقـي، باالسـتعانة برباجميـات متخصصـة ملراجعـة احلسـابات، حتلـيال لسـجالت  - ١٩ أخذ عّينات عشوائية
عّينـــة عشـــوائية مـــن املعـــامالت للتحقـــق ممـــا إذا كانـــت،بيانـــات اليونيـــدو ومعامالهتـــا. وأخـــذ 

يتصل هبا من وثائق، قد قُيدت وفقا للنظام املايل، مع املقارنـة بـني أسـاس الـدفع والتوقيعـات وما
 يتبني من أّي من املعامالت اخلاضعة للفحص أن هناك ما يدعو إىل االنشغال. الالزمة. ومل

اجملاالت اليت يتناوهلا هذا 
 التقرير

يتضمن تقريري مالحظات وتوصيات يـراد منـها اإلسـهام يف حتسـني اإلدارة والرقابـة  -٢٠
املاليتني لليونيدو. واشتملت املراجعة اليت أجريتـها يف املقـام األول علـى مراجعـة ماليـة لبيانـات

مـن النظـام املـايل والقواعـد املاليـة، زار فريقـي مكتـب ٤-١١املالية. ووفقا للبنـد   ٢٠١٥عام 
تكنولوجيـا لبنيـة املـادي  من األإدارة املباين ولدائرة يونيدو امليداين يف املغرب وواصل مراجعته ال

. وسأقدم، يف هناية تقريـري، اسـتنتاجاتنا بشـأن متابعـة التوصـيات ومواضـيعالتحتية املعلومات
 أخرى، مثل الغش واملشطوبات والفواقد واهلبات.

  ساباتاستنتاجي بناء على مراجعة احل  -٤-باء
مل تكن هناك أّي عيوب 
جوهرية أثرت يف الرأي 

الذي أبديته بناء على 
مراجعيت للحسابات. 

قبلُت البيانات املالية   وقد
بدون حتفظ، بناء على 

 تلك املراجعة

على الرغم من املالحظات الواردة يف هـذا التقريـر، مل تكشـف مـراجعيت للحسـابات  -٢١
يــي مــن حيــث دقــة البيانــات املاليــة ككــل واكتماهلــاعــن أّي عيــوب أو أخطــاء جوهريــة يف رأ

وصــحتها. وقــد أخــذت اإلدارة بالتوصــيات املتعلقــة بتحســني اإلجــراءات أو بتقــدمي مزيــد مــن
يؤثر أّي من اسـتنتاجايت علـى رأيـي بشـأن بيانـات اليونيـدو املاليـة، بنـاء البيانات املكتملة. ومل

 بدون حتفظ. ٢٠١٥نيدو املالية لعام بيانات اليو قبلُتومن مث، على مراجعيت هلا. 
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  حتليل البيانات املالية  -جيم
  الرقابة الداخلية  - ١-جيم

نظام للرقابة  لدى اليونيدو 
  الداخلية

باالستناد إىل معاينة إحصائية للتأكد من مدى االمتثال، خلصُت أنا وفريقي، بدرجـة  -٢٢
الداخلية لدى اليونيـدو، يكفـل االكتمـال    معقولة من اليقني، إىل أنَّ هناك نظاما موثوقا للرقابة

  .٢٠١٥يف البيانات املالية لعام  واإلفصاحوالتقييم والتخصيصالفعلياحلدوثو
 التحقق بواسطة براجمية

CheckAud  من األذون
  اليت مينحها نظام "ساب"

تستخدم اليونيدو نظام "ساب" لتخطـيط املـوارد املؤسسـية يف مسـك الـدفاتر وتنفيـذ  -٢٣
وحيتــاج مســتعملو النظــام إىل أذون حتــدِّد نطاقهــا أعمــالُ املســتعملني .ال أساســية أخــرىأعمــ

ــؤولياهتم ــانون األول .ومســ ــمرب /ويف كــ ــة  ٢٠١٥ديســ ــة املراجعــ ــي براجميــ ــتخدم فريقــ ، اســ
CheckAud يف التحقــق مــن أذون إدارة شــؤون املســتعملني وأذون احملاســبة املاليــة الــيت منحهــا
وألسـباب أمنيـة وجتنبـاً ألي تـدخل يف . رئيسـيا يف مقـر اليونيـدو   مستعمالً ١٤٨ ـنظام ساب ل

  براجمية املراجعة، أتيحت نسخة غري حمدثة لبضعة أيام من نظام اإلنتاج.

 إدارة شؤون املستعملني  -١- ١-جيم

الفصل بني الواجبات من 
  أجل إدارة النظام

ــي،   -٢٤ ــن أجــل  ينبغ ــى أذون   م ــن أجــل إنشــاءإدارة شــؤون املســتعملني، احلصــول عل م
ــة أخــرى      ــذ أنشــطة إداري ــا .حســابات للمســتعملني وتغيريهــا وحــذفها، ومــن أجــل تنفي ووفق

من إطار اليونيـدو للرقابـة الداخليـة، تنفَّـذ عمليـة الفصـل بـني املهـام مبـنح حقـوق ٢١٩ للفقرة
  *.إدارة النظم حصريا ملوظفي شعبة نظم التكنولوجيا واملعلومات

وجود عدد كبري من 
ملني احلاصلني على املستع

  أذون أساسية

.حتقــق فريقــي مــن تســعة أذون أساســية ممنوحــة ملــوظفي إدارة شــؤون املســتعملني          -٢٥
احلاصـلني علـى أكثـر مـن ثالثـة أذون، لـدى واحـد منـهم أربعـة ١٧ أصل املستعملني الــ  ومن

عةأذون، ولدى أربعة منهم مخسة أذون، ولدى واحد منهم ستة أذون، ولدى واحد منهم سـب 
ــا .أذون، ولـــدى عشـــرة منـــهم تســـعة أذون  واملســـتعملون هـــم موظفـــون يف إدارة تكنولوجيـ

  املعلومات واالتصاالت وإدارة الشؤون املالية وشعبة شؤون املشتريات.
براجمية "ساب" لإلدارة 

املركزية لشؤون 
) تلغي CUAاملستعملني (

  األذون غري املربرة

واملعلومـات عـن سـبب وجـود عـدد كـبري مـن عند استفسار شعبة نظـم التكنولوجيـا    -٢٦
ــذه األذون مت أثنــاء تطبيــق ــأن مــنح ه ــا أساســية، رّدت الشــعبة ب ــتعملني املمنــوحني أذون املس

وأن خماطر إساءة استخدام تلك األذون سـتتقلص ألن شـعبة نظـممشروع تنفيذ نظام "ساب" 
ــدأت ــات بـ ــا واملعلومـ ــاب"  يفالتكنولوجيـ ــة "سـ ــتخدام براجميـ ــاسـ ــة إلدارةلـ ــؤونل املركزيـ شـ

                                                         
ومن مث، فإننا نستخدم األمساء اجلديدة  .، عمدت اليونيدو إىل ضبط هيكل أمانتها ومواءمته٢٠١٦شباط/فرباير  ١ابتداء من   *  

 .للشعب واإلدارات عندما نشري إليها
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تعطــل هــذه الرباجميــة اســتعمال األذون غــري املــربرة يف الــنظم املرتبطــة )، إذCUAاملســتعملني (
ومن مث، فإن عدداً قليالً فقط من املوظفني األعضـاء يف فريـق .بنظام "ساب" مثل نظام اإلنتاج

  منح األذون يف مكتب املساعدة لنظام "ساب" حيق له استعمال هذه الرباجمية.
CUA أرى أنه على الرغم من تدين خطر إسـاءة االسـتعمال، ينبغـي أال ختتلـف أذون      -٢٧  التوصية/التوصيات

ــاج  ــؤدي إىل حــاالت ســوء فهــم واســتنتاجات .عــن أذون نظــام اإلنت ــاالختالف ميكــن أن ي ف
وأوصــي بإلغــاء أذون نظــام اإلنتــاج الــيت ال تتوافــق مــع أدوار اليونيــدو مبوجــب نظــام .خاطئــة
 ومفهوم األذون فيه."ساب"

ســـُتبذل جهـــود إللغـــاء أذون إدارة شـــؤون املســـتعملني املمنوحـــة للمســـتعملني غـــري  -٢٨  رد اإلدارة
 .األساسيني يف نظام اإلنتاج

  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -٢٩ املتابعة

  املفاهيم واألدلة  -٢- ١-جيم
وثـائق اليونيـدو بشـأن األدوار واألذون يف نظـام "سـاب"،     يفCUAال يراعى مفهوم  -٣٠  توثيق األدوار واألذون

،٢٠١٢  الصــادرة يف عــام "Phase II: Blueprint Release 3 Roles and Authorizations" مثــل وثيقــة
  إذ ال تأخذ تلك الوثائق يف االعتبار تغّير األدوار ومتديدها وإجنازها منذ تنفيذ نظام "ساب".

ال يوجد دليل شامل 
  للتعاون

ــعبة نظــم  -٣١ ــع ش ــاون اإلدارات م ــة تع ــل شــامل بشــأن كيفي ــّد حــىت اآلن دلي ــل مل ُيع ب
.التكنولوجيــا واملعلومــات يف إنشــاء حســابات ومــنح أذون للمســتعملني وتغيريهــا وحــذفها       

، تعمــل شــعبة نظــم التكنولوجيــا واملعلومــات علــى صــوغ "وثيقــة٢٠١٥أبريــل /نيســان ومنــذ
وتصف تلك الوثيقـة طريقـة تنفيـذ الشـعبة لطلبـات .اخلياكتساب املعارف" لتنظيم عملها الد

اإلدارات واملســتعملني، والغــرض منــها توثيــق اخلــربات يف جمــال إدارة شــؤون املســتعملني علــى
  .مستوى الدعم األول جلهات الدعم اخلارجية

ساسـية بالتعـاونشعبة نظم التكنولوجيا واملعلومات بتنقيح وحتديث الوثائق األأُوصي   -٣٢  التوصية/التوصيات
ــوم     ــار الواجــب ملفه ــالء االعتب ــن مث إي ــع اإلدارات، وم ــي .CUA م ــك، ينبغ ــى ذل ــالوة عل وع

للشعبة أن تعد تعليمات مفصلة حول تعاوهنا مع اإلدارات بشأن املسـتعملني واألذون يف نظـام
.يف أقـرب وقـت ممكـن    "اكتساب املعارف" وأرى أنه ينبغي االنتهاء من إعداد وثيقة ."ساب"

  .CUAوينبغي أيضاً تضمينها فصال عن براجمية
وتعمل شعبة نظم التكنولوجيا واملعلومات حاليـا.أحاطت اإلدارة علماً هبذه التوصية -٣٣ رد اإلدارة

 .على حتديث األدلة وتوثيق األذون واألدوار يف نظام "ساب"
  سوف أُتابع أنا وفريقي هذه العملية. -٣٤ املتابعة
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 بني املهامالفصل   -٣- ١-جيم

الفصل بـني املهـام وسـيلة لضـمان عـدم حتكّـم شـخص مبفـرده يف صـفقة معينـة مـن  - ٣٥  اإلطار
فمن األفضل أال يكون بوسـع شـخص واحـد فقـط تـولّي مهـام اسـتهالل .البداية إىل النهاية

ويراعـى مبـدأ الفصـل بـني املهـام يف إطـار .الصفقة وتسجيلها واإلذن هبـا وتسـوية حسـاباهتا   
مـن هـذا اإلطـار، يقصـد بالفصـل بـني املهـام  ١٣٣  فوفقـا للفقـرة   .الداخليـة لليونيـدو  الرقابة 

اآلمـرون بالصـرف خبصـوص :الفصل بني دور كـل جمموعـة مـن جمموعـات املـوظفني التاليـة      
االلتزامات؛ واملوظفون املخولون بالدخول يف التزامـات باسـم املنظمـة؛ واآلمـرون بالصـرف

ــالتوقيع علــىخبصــوص املــدفوعات، واآلمــرون ب  صــرف األمــوال؛ واملوظفــون املــأذون هلــم ب
 التعليمات املصرفية.

وللتحقق من أن الفصل بني املهام ناجح بالفعل يف نظام اإلنتاج، أخـذنا عّينـة مكونـة  -٣٦  األذون األساسية
تعهـد قـوائم" من بيانات خمتارة وحتققنا من سبعة أذون أساسية يف جمال احملاسـبة املاليـة، مشلـت   

اإلشــعارات الدائنــة ومطابقــة/، و"فــواتري البــائعني"قيــد اإلشــعارات الدائنــة /لبــائعني وفــواتريهما
وجـاءت ."قيـد اإلشـعارات الدائنـة   /تعهـد قـوائم الزبـائن وفـواتريهم    " ،"الفواتري مـع املـدفوعات  
احلاصـلني علـى أكثـر مـن ثالثـة أذون، ٢٦ ـمن أصـل املسـتعملني الـ   : النتيجة على النحو التايل

ن لـدى سـتة منـهم أربعـة أذون، ولـدى واحـد منـهم مخسـة أذون، ولـدى اثـنني منـهم سـتةكا
وكـان أولئـك املسـتعملون مـوظفني يف إدارة تكنولوجيـا .منـهم سـبعة أذون   ١٧ أذون، ولدى

ومـن مث، وبنـاء علـى .املعلومات واالتصاالت وإدارة الشؤون املاليـة وشـعبة شـؤون املشـتريات    
من مستعملي نظـام "سـاب" مبفـردهم يف الصـفقات مـن البدايـة إىل هذه األذون، يتحكم كثري

ومما يثري مزيداً من القلـق أن .النهاية، وبإمكاهنم يف الوقت نفسه تعهد بيانات البائعني والزبائن
،CUAما ال يقل عن اثنني من أولئـك املسـتعملني يتولّـون إدارة شـؤون املسـتعملني يف براجميـة       

  ت املستعملني وتغيريها وحذفها.إذ ميكنهم إنشاء حسابا
.ويراكم عدة مسـتعملني أذونـا كـثرية    .أرى أنه ليس هناك حىت اآلن فصل بني املهام  -٣٧  التوصية/التوصيات

وعلى الرغم من أن اليونيدو تضع قيودا يف إطار سلسلة اإلجراءات، فإننا ال نزال قلقـني بشـأن
. وللتخفيـف مـن هـذه املخـاطر،CUA براجميـة  املستعملني الذين لـديهم أذون ماليـة وإداريـة يف   

ــة بتحــديث ــا املعلومــات واالتصــاالت وإدارة الشــؤون املالي أوصــي بــأن تقــوم إدارة تكنولوجي
  األذون احلالية وجعلها متسقة مع مهام كل مستعمل.

ووفقاً ملا سـبق أن نـوقش مـع مراجـع احلسـابات اخلـارجي وأُعِلـم بـه، أُسـندت مجيـع  -٣٨  رد اإلدارة
.األدوار يف البدايــــة خــــالل مرحلــــة التنفيــــذ اســــتنادا إىل املخطــــط األويل لــــألدوار واألذون 
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ــد ــات مســّيري العمــل     وق /خضــعت تلــك األدوار واألذون لتحــديث مســتمر اســتنادا إىل طلب
وُتسـند هـذه األدوار إىل املسـتعملني بنـاء علـى طلـب رمسـي مـن خـالل .املستعملني الرئيسـيني 

   يوافق عليه املشرف أو املستعملون الرئيسيون املعنيون.اإللكتروينOPRSنظام
وهـذا يعـين أنـه بصـرف .داخـل نظـام "سـاب"   " العيـون األربعـة  " وقد مت تفعيـل مبـدأ    -٣٩  

النظر عـن اإلذن، إذا كـان ملسـتعمل أن يغّيـر البيانـات الرئيسـية لبـائع مـا، فـإن تلـك التغـيريات
وبـدون اإلقـرار .إذن خـاص بـإقرار التغـيريات    جيب أن يقرهـا مسـتعمل آخـر داخـل النظـام لـه      

ميكن تغيري البيانـات الرئيسـية للبـائعني فيمـا يتعلـق بعمليـات قيـد البنـود املفتوحـة أو برنـامج ال
وال ميكـــن مـــن مث ألي مســـتعمل أن يغّيـــر مبفـــرده البيانـــات الرئيســـية للبـــائعني .الـــدفعات

  يستخدم تلك التغيريات يف صفقات املتابعة. وأن
هناك مالحظة على وجه التحديد فيما يتعلق بالفصل بني املهام، وهي أن هناك جمـاال  -٤٠  

وتنظـر .ملواصلة حتسني مفهـوم األذون، وال سـيما فيمـا يتعلـق باإليقـاف اآليل للبنـود املفتوحـة       
ومـن شـأن هـذا األمـر أن .اليونيدو يف إمكانية تطبيق نظام لتسلسل سري العمل يف قيد الفـواتري 

ففي الوقـت الـراهن، ال يظهـر اآلمـر بالصـرف .من إمكانية تتبع خطوات األمر بالصرفيزيد 
وقـد فّعلـت اليونيـدو .(املوظف الذي يلغي إيقاف الصرف) إال يف سجل التغيري للبنـد املفتـوح  

واسـتنادا .خاصية تسجيل أنشطة املستعملني حبيث ميكن تتبـع األنشـطة املنفـذة سـابقاً بسـهولة     
ــتنتاجات ــوم األذون    إىل اسـ ــيط مفهـ ــيح وتبسـ ــادة توضـ ــننظر يف زيـ ــابات، سـ .مراجعـــي احلسـ

ــدفع ولكــن مفهــوم األذون للفصــل بــني املهــام، عمومــا، فيمــا يتعلــق باحلســابات املســتحقة ال
ــتنتاجات ــواردة يف االس ــوق؛ واملخــاطر ال ــتني وموث ــوم م ــبض، مفه واحلســابات املســتحقة الق

 املذكورة أعاله خماطر ثانوية.
  سوف أُتابع أنا وفريقي هذه العملية. -٤١ املتابعة

 SAP_ALLخاصية أذون االستعمال الشاملة   -٤- ١-جيم

، ممـا يعـين أن املسـتعمل"سـاب "املركبـة مجيـع أذون نظـام     SAP_ALL تشمل خاصية  -٤٢  SAP_ALLخاصية 
ويوصـي نظـام "سـاب" .املمنوح تلك اخلاصية ميكنه االضطالع جبميع املهام يف نظـام "سـاب"  

 م منح هذه اخلاصية ألي مستعمل.بعد
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املستعملون الفعليون هلذه 
  اخلاصية

يسـتعملون هـذه اخلاصـية" service user" مستعمالً مـن فئـة   ١٥ خلص فريقي إىل أن  -٤٣
" وهـي متاحـة جملموعـةdialog userضـمن فئـة "  " service user"فئـة  وتنـدرج   .يف نظام اإلنتاج

ووفقا لتوصيات القائمني على نظام "ساب"، ينبغـي عـادة .كبرية ومغفلة اهلوية من املستعملني
وعـالوة علـى ذلـك، إذا كـان املسـتعمل ال حيتـاج .منح عدد حمدود من األذون يف هذا الشـأن 

  فقط." system user" ، فينبغي إدراجه ضمن فئة"ساب"يف نظام"dialog user"إىل خاصية
مــن املســتعملني ينطــوي علــى "service user" لفئــة SAP_ALL أرى أن مــنح خاصــية  -٤٤  التوصية/التوصيات

مـن ١٥ وأوصـي بـالتحقق ممـا إذا كـان املسـتعملون الــ       .خطر إساءة استخدام األذون الشـاملة 
" ينتمـون إىل الفئـة املناسـبة، وإذا كـان األمـر كـذلك، التحقـق ممـا إذا كـانواservice userفئة "

 .SAP_ALLحباجة إىل خاصية
من أجل خفـض عـدد املسـتعملني ٢٠١٤-٢٠١٣ ُبذلت جهود مكثفة خالل الفترة  -٤٥  رد اإلدارة

نقـل املسـتعملني يف نظـم اإلنتـاج ومـن أجـل     SAP_ALL الذين لديهم اإلذن باستخدام خاصية
. وتعــــارض شــــعبة نظــــم"system user"إىل مســــتعملني مــــن فئــــة  "service user" مــــن فئــــة

للمسـتعملني مـن فئـة    SAP_ALL ئل بأن مـنح خاصـية  التكنولوجيا واملعلومات أيضا الرأي القا
service user ينطــوي علــى خطــر إســاءة اســتعماهلا، فــاألذون املمنوحــة هلــذه احلســابات ختضــع

ولـذلك، فـإن نفـس املخـاطر .لرقابة صارمة وال ُتمنح ألي مستعمل خـارج فريـق إدارة الـنظم   
 تنطبق على حسابات اإلدارة املدجمة.

ــى مناق   -٤٦   ــاء علــ ــا يفبنــ ــالل اجتماعنــ ــارجي خــ ــابات اخلــ ــع احلســ ــع مراجــ ــاتنا مــ شــ
ــة     ٣ ــاقي املســتعملني مــن فئ ــإن علــى ب ضــمان حســن ســري نظــام service userآذار/مــارس، ف

"ساب" لإلنتاج وبطبيعة احلـال، سـتقوم شـعبة نظـم التكنولوجيـا واملعلومـات، يف إطـار عمليـة
كـان إدارة أي مـن هـذه احلسـابات بـدوناستعراض األذون املقبلة، بالنظر يف ما إذا كان باإلم

. ومــع ذلــك، يرجــى مالحظــة أن إدخــال تغــيريات مــن هــذا القبيــل علــىSAP_ALLخاصــية 
يتطلــب حتلــيال دقيقــا واختبــارات مكثفــة service userأولئــك املســتعملني األساســيني مــن فئــة  

 بشأن اجلوانب املتضررة من النظام.
  هذه العملية.سوف أُتابع أنا وفريقي -٤٧ املتابعة

  مؤشر اإلنتاجية لرمز الشركة  -٥-١- جيم
XPROD  مينـــع مؤشـــر اإلنتاجيـــة   -٤٨ "XPROD" ــة الـــربامج املخصصـــة حلـــذف البيانـــات التجريبيـ

حذف بيانـات مدرجـة ضـمن رمـز الشـركة. وتوصـي مبـادئ "سـاب" التوجيهيـة بتحديـد من
ظــام اإلنتــاج ال يــدرج رمــزمؤشــر عنــد االنتقــال مــن نظــام التطــوير إىل نظــام اإلنتــاج. ففــي ن  

 .١٠٠ضمن خانة الزبون١٠٠٠الشركة
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  حلماية البيانات من احلذف."XPROD" أوصي بوضع عالمة على مؤشر اإلنتاجية -٤٩  التوصية/التوصيات
. ومـن مث،"SCC4" يف الوقت الراهن، نظم اإلنتاج مقفولـة برمـز "سـاب" للصـفقات      -٥٠  رد اإلدارة

شكيل املباشر يف نظام اإلنتاج ختضع ملراقبة صارمة، وذلك باسـتخدام آليـةالت/فإن عملية التغيري
ويف هـذا الصـدد، أُخـذت التوصـية .املخـاطر فقـط   التحكم يفللموافقة على إجراء التغيريات و

يف االعتبـار وجيــري حاليـا حتليــل املتطلبـات بشــأهنا. ونفتـرض يف هــذه املرحلـة بــأن تنفيـذ هــذه
ختبــارات مكثفــة يف مجيــع جمــاالت نظــام "ســاب" لتخطــيط املــواردالتوصــية ســيتطلب إجــراء ا

املؤسسية، مبا يف ذلك البيانـات الرئيسـية. وسـتنظر اليونيـدو يف وضـع عالمـة علـى هـذه اخلانـة
.أثنــاء عمليــة التحــديث الــوظيفي القادمــة، إذ ســيلزم إجــراء اختبــارات مكثفــة علــى أي حــال  

" فيمـا يتعلـقproductiveن وضـع عالمـة علـى خانـة "    واستنادا إىل نتائج تلك االختبارات، ميك
 برمز الشركة.

  سوف أُتابع أنا وفريقي هذه العملية. -٥١ املتابعة

 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -٢- جيم

املعايري احملاسبية الدولية 
  للقطاع العام (إيبساس)

أعدت أول بيانات مالية اسـتناداوقد  .اعتمدت اإلدارة هذه املعايري أساسا للمحاسبة  -٥٢
 .٢٠١٠إليها للسنة املالية

وفقاً ملا ُسمح بـه عنـد اعتمـاد معـايري إيبسـاس للمـرة األوىل، طبقـت اإلدارة أحكامـا  -٥٣  األحكام االنتقالية
. ومــن مث، فــإن مجيـع املبــاين الــيت٢٠١٤وقــد انتــهت فتـرة الســنوات اخلمــس يف عـام    .انتقاليـة 

 .٢٠١٥ُتحتسب اآلن يف البيانات املالية لعام تستخدمها اليونيدو

إعادة إعداد بيانات 
  ٢٠١٤ عام

ــا الــدويل، وجتميــع للمبــاين، والاالحتســاب األويل نظــراً إىل   -٥٤ ســيما مبــاين مركــز فيين
يف البيانـــات املاليـــةالرئيســـية دال ســـتبحســـابات الصـــندوق اخلـــاص بعمليـــات اإلصـــالح واال 

. ومـن مث، فـإن مجيـع األرقـام تظهـر٢٠١٤البيانات املاليـة لعـام    ، فقد أعيد إعداد٢٠١٥ لعام
 على أساس املقارنة.

الطريقة احملاسبية فيما 
 يتعلق مبركز فيينا الدويل

ُمنحت اليونيدو احلق يف استخدام وشغل القطعة األرضية ملركـز فيينـا الـدويل ومبانيـه  -٥٥
سـنة، تنتـهي ٩٩ يـورو ملـدة   ٠,٠٧=  كمقر هلا مقابل إجيار سنوي قدره شلن منساوي واحد

ــا وهــي    ٢٠٧٨ أغســطس/آب ٣١ يف ــة يف فيين ــة: . وحتظــى املنظمــات األخــرى الكائن الوكال
ــدة احلظــر الشــامل ــة معاه ــا، ومنظم ــم املتحــدة يف فيين ــب األم ــة، ومكت ــة الذري ــة للطاق الدولي

 مقر هلا.للتجارب النووية، حبقوق والتزامات مماثلة بشأن استخدام مركز فيينا الدويل ك
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إدارة املباين  دائرة حساب
املشترك لتمويلوالصندوق 

عمليات اإلصالح 
 واالستبدال الرئيسية

تتحمل املنظمات الكائنة يف فيينا املسؤولية عن نفقاهتا املتعلقـة بـإدارة املبـاين وتشـغيل  -٥٦
جوتــدر .املرافــق علــى حنــو مــنظم وصــيانتها كمــا يلــزم مــن أجــل اســتمرار صــالحيتها للعمــل   

وعلـى النحــو .إدارة املبـاين يف اليونيــدو  دائـرة األنشـطة املنفـذة يف إطــار هـذه الفئـة يف حســاب     
يف املباين واملرافـقالرئيسية  االستبدالاملنصوص عليه يف اتفاق املقر، ختضع عمليات اإلصالح و

يروتـد  .واملنشآت التقنيـة التفاقـات منفصـلة وجيـري تقاسـم تكاليفهـا مـع احلكومـة النمسـاوية         
الصــندوق املشــترك لتمويــل عمليــات اإلصــالحاليونيــدو هــذا الصــندوق يف إطــار حســاب     

 .واالستبدال الرئيسية

القرارات املالية والتشـغيلية بشـأن فـئيت األنشـطة، وتتـألف العامة تتخذ جلنة اخلدمات  -٥٧  العامةجلنة اخلدمات 
ة للطاقـة الذريـة ومنظمـة معاهـدةهذه اللجنة من موظفني مـن اإلدارة العليـا يف الوكالـة الدوليـ    

ــا    وتصــبح تلــك .احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة واليونيــدو ومكتــب األمــم املتحــدة يف فيين
وتتوىل اليونيدو املسؤولية عن تنفيـذ األنشـطة .القرارات نافذة عند التوصل إىل توافق يف اآلراء

لتمويــل عمليــات اإلصــالحالصــندوق املشــترك إدارة املبــاين و دائــرةيف إطــار كــل مــن حســايب 
 .واالستبدال الرئيسية

ــترك      -٥٨  ٢٠١٤حىت عام  ــل إىل التوصـــل إىل حـــل مشـ ــا لوقـــت طويـ ــة يف فيينـ .ســـعت املنظمـــات الكائنـ
أجرت فرقة العمل املعنية باملعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، التابعـة لألمـم املتحـدة، كما

ومل يـتم التوصـل إىل اتفـاق بشـأن .ين أو احتسـاهبا مناقشات مستفيضة بشأن اإلفصاح عن املبا
طبيعــة اإلجيــار، أي مــا إذا كــان إجيــارا تشــغيليا أم إجيــارا ماليــا، ومــا إذا كانــت قيمــة اإلجيــار    
الرمزية، وقدرها شلن منساوي واحد يف السنة، متثل يف الواقع إجيـاراً أم أهنـا مسـامهة عينيـة مـن

ولتـوفري بعـض الوقـت يف .يـد قيمـة مركـز فيينـا الـدويل     احلكومة النمساوية، وبشأن كيفيـة حتد 
التوصــل إىل هنــج مشــترك بشــأن مركــز فيينــا الــدويل، اعتمــدت اليونيــدو، بوصــفها أول جهــة

مـن معـايري ١٧منفذة ملعايري إيبساس يف مركز فيينا الدويل، احلكم االنتقايل املتضمن يف املعيار 
. وتبعتـها املنظمـات األخـرى٢٠١٠ذه املعايري يف عـام  املتعلق بفئة املباين يف تنفيذها هل إيبساس

،٢٠١٤ ومـن مث، صـارت اليونيـدو، حبلـول عـام      .حسب جدوهلا الزمين لتنفيذ معايري إيبساس
قادرة علـى اإلفصـاح عـن مبـاين مركـز فيينـا الـدويل يف إطـار املعلومـات األساسـية املدرجـة يف

 امللحوظات على البيانات املالية.
اتفقت مجيع املنظمـات الكائنـة يف فيينـا علـى رمسلـة مركـز فيينـا الـدويل، اعتبـارا مـن  -٥٩  ٢٠١٥عام  اعتباراً من

  ، مبوجب الشرط التايل:٢٠١٥يناير/كانون الثاين ١
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ويشـكل .يعترب عقد قطعة األرض املقدمـة عقـد إجيـار تشـغيلي غـري معـرَّض لإلهـالك         -٦٠  قطعة األرض
إيراداً، ولكنـه ال ُيحتسـب إال إذا اسـتمرت اليونيـدو يف شـغلألرض ااالستخدام اجملاين لقطعة 

  ومن مث، ُتحتسب اإليرادات واملصروفات سنويا..املكان
تصــنف املبــاين كإجيــار مــايل ألن اليونيــدو تســدد مبلغــاً مقابــل احلــق يف اســتخدامها،  -٦١  املباين

.مـن عمـر املبـاين اإلنتـاجي     وتؤجر تلك املباين للمنظمات الكائنة يف فيينا خـالل اجلـزء األكـرب   
وُتنقل املسؤولية عن املخاطر واملكاسب الكـبرية املرتبطـة باملبـاين إىل تلـك املنظمـات ألهنـا هـي

بدالسـت املسؤولة عن استمرار صالحيتها للعمل وعـن تقاسـم تكـاليف عمليـات اإلصـالح واال     
ك، فـإن للمبـاين طبيعـةوعـالوة علـى ذلـ    .وألهنا تستخدم املباين لالضطالع بأنشطتهاالرئيسية 

.خاصة حتول دون استخدامها مـن جانـب أطـراف أخـرى دون إدخـال تغـيريات كـبرية عليهـا        
مـن معـايري إيبسـاس، ألهنـا تتخـذ شـكل ٢٣علـى النحـو الـوارد يف املعيـار      "عملية نقل"وهذه 

ة النقـلومتثـل عمليـ   .منافع اقتصادية مسـتقبلية أو منـافع متوقعـة متأتيـة مـن معاملـة غـري تبادليـة        
وال ختضـع عمليـة النقـل ألي شـرط ألن قـرار البقـاء يف .أصوال ملموسة يف شكل سلعة عينيـة 

ومن مث، فإنه ميكن احتسـاب كامـل .املباين أو تركها يعود إىل تقدير املنظمات الكائنة يف فيينا
ألن املنفعــةأمــا اإليــرادات املتأتيــة مــن النقــل فينبغــي أن تؤجــل  .اإليــرادات املتأتيــة مــن املعاملــة

املنافع املتوقعة من املباين ال تتحقق إال بعد الوفـاء سـنويا بـااللتزام املتعلـق بالبقـاء يف/االقتصادية
وبناء على ذلك، ُتحتسب اإليرادات سـنويا وفقـاً ملعـدل اإلهـالك السـنوي مـن خـالل .النمسا

ــاين خــالل الســنة    ــااللتزام املتعلــق باســتخدام املب ــاء ب ــة مشــتركةوتعتــرب إدار .الوف ــاين عملي ة املب
املنظمـــات الكائنـــة يف فيينـــا تتشـــارك يف الســـيطرة علـــى األصـــول واخلصـــوم واإليـــرادات ألن

 والنفقات املرتبطة هبذا الترتيب املشترك.
. وسُتحتسـب اخلصـوم٢٠١٥ينـاير  /كانون الثاين ١باختصار، ستتم رمسلة املباين يف   -٦٢  ملخص

كــل ســنة تكّبــد نفقــات اهــتالك املبــاين، وُيحتســب يفويــتم  .ذات الصــلة كــإيرادات مؤجلــة 
الوقت ذاته مبلغ مكافئ مـن اإليـرادات نظـري وفـاء تلـك املنظمـات بالتزامهـا املتعلـق بالبقـاء يف

وُترمسـل عمليـات اإلصـالح واإلبـدال املـربرة الـيت تزيـد مـن قيمـة عناصـر .املباين خـالل السـنة  
إلنتاجي وتزيد القيمـة اإلمجاليـة ملبـاين املركـز، فضـالأو من عمرها ا/مباين مركز فيينا الدويل و

 عن التزام األداء املناظر.
تولّت عملية حتديد القيمة اإلمجالية ملركز فيينا الدويل شركة تقييم متخصصة كلّفتـها  -٦٣  طريقة التقييم

ينـةوقد حددت الشركة عناصـر مع  .مجيع املنظمات الكائنة يف فيينا هبذه املهمة ومولت عملها
يف املباين مثل اهليكل اخلارجي والسقف والواجهة والنوافذ ونظامي التدفئـة والتربيـد، وقـدرت
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وبنــاء علــى ذلــك، قــدرت الشــركة تكــاليف .العمــر اإلنتــاجي لكــل عنصــر مــن هــذه العناصــر
ــاهز    ــغ ينــ ــتالك مببلــ ــم االهــ ــد خصــ ــتبدال بعــ ــورو يف  ٢٧٧,٠ االســ ــون يــ ــانون ٣١ مليــ كــ

 .٢٠١٥ ديسمرب/األول
ر باالمتثال ملعايري إقرا

  إيبساس
أشعر باالمتنان لتوصل مجيع املنظمات الكائنة يف فيينـا إىل اتفـاق بشـأن رمسلـة مركـز  -٦٤

. وأقـر بـأن طريقـة االحتسـاب والتقيـيم٢٠١٥ينـاير  /كـانون الثـاين   ١ فيينا الدويل، اعتبارا من
تثلــة للمعــايري احملاســبية الدوليــةاملســتخدمة يف البيانــات املاليــة فيمــا يتعلــق مبركــز فيينــا الــدويل مم

 للقطاع العام.
  

  بيان املركز املايل  - ٣-جيم
ازدياد جمموع صايف 

 األصول

نظرا إىل االحتساب األويل ملركز فيينـا الـدويل وجتميـع حسـابات الصـندوق املشـترك  -٦٥
لتمويــل عمليــات اإلصــالح واالســتبدال الرئيســية، ارتفــع كــل مــن جممــوع األصــول وجممــوع

مليــون يــورو. ويف حــني اخنفــض جممــوع ٥٠حبــوايل  ٢٠١٤وم املعــاد إعــدادها يف عــام اخلصــ
يف املائـة. ١٦,٦، ارتفـع جممـوع األصـول مبقـدار     ٢٠١٥يف املائة يف عام  ١,٨اخلصوم مبقدار 

مليـون ١٢٠ونتيجة هلذا، شهد جمموع القيمة املتبقية الصافية لليونيـدو زيـادة مقـدارها حـوايل     
  .٢٠١٥و ٢٠١٢االجتاه السائد بني عامي ١ملائة). ويبني اجلدوليف ا٤٧,٧يورو (

      

  

 كانون األول/ديسمرب ٣١السنة، يف 

٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  
(بعد إعادة إعداد
البيانات املالية)

٢٠١٥ 

     األصول اجلارية
 ٦٣٤,٠ ٥٥٦,٧ ٥٩١,٧ ٥٥١,٠ ٥٧٨,٨مباليني اليوروهات
١,٠١٣,٩ ٧,٤)٤,٨( )٧,١(النسبة املئوية للتغيُّر

     األصول غري اجلارية
 ١٤٢,٢ ١٠٨,٩ ٢٣,٩ ٢١,٨ ١٢,٤مباليني اليوروهات
١٧,٤٧٥,٨٩,٨٤٠٠,٢٣٠,٧النسبة املئوية للتغيُّر

     جمموع األصول
 ٧٧٦,٢ ٦٦٥,٦ ٦١٥,٦ ٥٧٢,٨ ٥٩١,١مباليني اليوروهات
٧,٥١٦,٢١٦,٦)٣,١()٦,٧(النسبة املئوية للتغيُّر

اخلصوم اجلارية
 ١٥٤,٢ ١٤٤,٨ ١٣٩,٩ ١٦٢,٦ ١٣٥,٢مباليني اليوروهات
٦,٥)١٠,٩()١٤,٠(٢٠,٢)٢٢,٤(النسبة املئوية للتغيُّر

اخلصوم غري اجلارية
 ٢٥٦,٥ ٢٧٣,٢ ٢٢٩,٧ ١٨٠,٥ ١٨٣,٠مباليني اليوروهات
٦,١(٢٧,٢٥١,٣)١,٣(٣٣,٣النسبة املئوية للتغيُّر



 

18V.16-01631 

 

IDB.44/3
PBC.32/3

  

 كانون األول/ديسمرب ٣١السنة، يف 

٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  
(بعد إعادة إعداد
البيانات املالية)

٢٠١٥ 

جمموع اخلصوم
 ٤١٠,٧ ٤١٨,٠ ٣٦٩,٦ ٣٤٣,١ ٣١٨,٢مباليني اليوروهات
)١,٨(٢,١٧,٨٧,٧٢١,٨النسبة املئوية للتغيُّر
جمموع صايف األصول/القيمة املتبقية
 ٣٦٥,٦ ٢٤٧,٥ ٢٤٦,٠ ٢٢٩,٧ ٢٧٣,٠مباليني اليوروهات

٧,١٧,٨٤٧,٧)١٥,٩()١٥,٣(ة للتغيُّرالنسبة املئوي
      : بيان املركز املايل١اجلدول 

ازدادت التربُّعات بنسبة 
 يف املائة ٩٠تفوق 

ــة املســتحقة  - ٦٦ ــة وغــري اجلاري ــادة املســتمرة يف التربُّعــات اجلاري ــاع إىل الزي ــذا االرتف ــزى ه ُيع
يف املائـة يف عـام ٩٢,٠إىل  ٢٠١٤ عـام  يف املائـة يف  ٦٠القبض. وتسارعت نسبة الزيادة من حـوايل  

 . ونتيجة هلذا، يتكّون أكثر من ربع جمموع أصول اليونيدو من تربعات مستحقة القبض.٢٠١٥

أودُّ أن أشري مرة أخرى إىل أنَّ هـذا االرتفـاع قـد ينطـوي علـى خمـاطر يف املسـتقبل. إذ  -٦٧ التوصية/التوصيات 
ســوف ُتنفَــق علـــى بــرامج التعــاون الـــتقين يف ٢٠١٥عـــام إنَّ التربُّعــات املســتحقة القــبض يف    

السنوات القادمة، بينما ُيتوقَّـع أن تشـهد اسـتحقاقات مـا بعـد اخلدمـة ازديـاداً مسـتمرا يف الفتـرة
 نفسها. ومرة أخرى، أُوصي اإلدارة بأن تراقب هذا االرتفاع عن كثب يف السنوات القادمة.

ن املؤشــرات األساســية علــى الطلــب علــى خــدمات اليونيــدو، وهــوارتفــاع التربعــات مــ  -٦٨ رد اإلدارة 
 خاضع لفحص مستمر من قبل اإلدارة، وتقوم أجهزة تقرير السياسات باستعراضه بصفة دورية.

  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -٦٩ املتابعة
  

  األصول  -١- ٣-جيم
  النقدية ومكافئات النقدية  -١-١- ٣-جيم

دي وضع اليونيدو النق
 ُمرضٍ إمجاالً

ــة ممــا يلــي:  -٧٠ ــة ومكافئــات النقدي وضــع اليونيــدو النقــدي ُمــرضٍ إمجــاالً. وتتــألف النقدي
النقديــة املودعــة لــدى املصــارف والنقديــة احلاضــرة؛ والودائــع َألَجــل الــيت يقــل أجــل اســتحقاقها

ة. ويبــيِّنشــهرا؛ والنقديــة ومكافئــات النقديــة املوجــودة لــدى املكاتــب امليدانيــ  ١٢األصــلي عــن 
 .٢٠١٥و٢٠١٢االجتاه السائد بني عامي٢ اجلدول

سعر صرف اليورو 
 مقابل الدوالر

، استمر ضعف قيمة اليـورو مقابـل الـدوالر يف سـوق العمـالت األجنبيـة.٢٠١٥يف عام   -٧١
وشــهد ســعر صــرف اليــورو مقابــل الــدوالر املزيــد مــن التراجــع يف هنايــة الســنة بنســبة قــدرها
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. وحققـت اليونيـدو جمـددا٢٠١٥يف عـام   ١,٠٩٤إىل  ٢٠١٤يف عـام   ١,٢٢٠ة، مـن  املائ  يف  ١٠,٣
 مليون يورو.  ٣٣حنو  ٢٠١٥أرباحا حماسبية من اخنفاض سعر صرف اليورو، بلغت يف عام 

ازدياد حجم النقدية 
املودعة لدى املصارف 

 والنقدية احلاضرة

مليـون يـورو، ٤٣٩,٧داره ما مقـ  ٢٠١٥بلغ حجم النقدية ومكافئات النقدية يف عام   -٧٢
. ويف حني ازداد حجم النقدية املودعة لـدى املصـارف٢٠١٤وهذا مساوٍ تقريباً ملستواه يف عام 

مليون يورو، اخنفض حجم الودائع َألَجـل بـنفس املقـدار تقريبـاً. ٢٣,٤والنقدية احلاضرة مبقدار 
ين الشديد ألسعار الفائـدة علـىا، مع التد، ظل الوضع يف األسواق املالية مستقر٢٠١٤ويف عام 

 احلسابات حتت الطلب والودائع القريبة األجل.
      

  كانون األول/ديسمرب  ٣١يف السنة، 

 
٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

(بعد إعادة إعداد
 البيانات املالية)

٢٠١٥ 

والنقديةالنقدية املودعة لدى املصارف
 احلاضرة

    

 ١٢٣,٠ ٩٩,٦ ٩٤,٧ ٦٢,٤١٣٢,٥مباليني اليوروهات

٨٩للتغيُّرالنسبة املئوية ,١١٢ ٨ ,٤ ( ٢٨ ,٦) ( ٢٤ ,٢٣ (٩ ,٥ 

الودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها
 شهرا١٢األصلي عن

 
 

  

 ٣١٤,٤ ٣٤٠,٧ ٣٤٩,٠٣٠٤,٢مباليني اليوروهات

)للتغيُّرالنسبة املئوية ١٦ ,٦) ( ١٢ ,١٢ (٩ ,٠ ( ٧ ,٧) 

املوجودة لدىالنقدية ومكافئات النقدية
  املكاتب امليدانية

  

 ٢,٣ ٢,٤ ٣,١٢,٠مباليني اليوروهات

)للتغيُّرالنسبة املئوية ٠ ,٩) ( ٣٤ ,١٩ (٤ ,٥  ( ٣ ,٥) 

    ومكافئات النقديةالنقدية

 ٤٣٩,٧ ٤٤٢,٧ ٤٣٧,٧ ٤١٤,٥٤٣٨,٧مباليني اليوروهات

٥ ٨,٨(النسبة املئوية للتغيُّر ,٨ ( ٠ ,٠ (٢ ,٩ ( ٠ ,٧) 

     )٢(املصدر: امللحوظة  ومكافئات النقدية: النقدية٢اجلدول
زيادة الودائع َألَجل 

  بالدوالر
علـى ٢٠١٤ظل متوسط سعر الفائدة على األرصدة املقومة باليورو والـدوالر يف عـام     -٧٣

ــدة علــى األرصــدة املقومــة بالــدوالر (     ــا، لكــن ســعر الفائ ــه تقريب ــة) تضــاعف ٠,٢٦حال يف املائ
. ومن مث، زادت اليونيـدو مـن٢٠١٥يف املائة) يف عام  ٠,١٣رنة باألرصدة املقومة باليورو (مقا

ــدوالر الواليــات املتحــدة. وبلغــت نســبة االســتثمارات ــة األجــل ب ــع القريب اســتثماراهتا يف الودائ
كـــانون ٣١يف املائـــة يف  ٤٤يف املائـــة مقارنـــة بنســـبة  ٥٦بالـــدوالر إىل االســـتثمارات بـــاليورو 

 . ٢٠١٥ول/ديسمرباأل
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زيادة االستثمارات وجيهة بسبب ارتفاع سعر الفائدة على األرصدة املقومة بالـدوالر.  -٧٤ التوصية/التوصيات  
ــدو ملخــاطر ســعر الصــرف إذا حتــتم نقــل االســتثمارات ــة أخــرى، قــد تتعــرض اليوني ومــن ناحي

قومة بالـدوالر أعلـى بكـثري مـنبالدوالر ثانيةً إىل اليورو. ومن مث، أوصي بأال تكون األرصدة امل
 االلتزامات املراد تسديدها بالدوالر.

االفتراض بأن اليونيدو قـد زادت مـن اسـتثماراهتا بـدوالرات الواليـات املتحـدة بسـبب  -٧٥ رد اإلدارة  
ارتفــاع ســعر الفائــدة علــى األرصــدة املقومــة بالــدوالر عــن ســعر الفائــدة علــى األرصــدة املقومــة

٢٠١٥ل اليونيــدو أي يوروهــات إىل دوالرات يف عــام غــري صــحيح. فلــم حتــوِّبــاليورو افتــراض 
بغــرض احلصــول علــى أســعار فائــدة أعلــى، ولــن تقــوم بتحويــل دوالرات ثانيــةً إىل يوروهــات.
ونســبة االســتثمارات بــدوالرات الواليــات املتحــدة إىل االســتثمارات بــاليورو هــي نفســها نســبة

، كانت نسبة النفقـات بالـدوالر واليـورو٢٠١٥ليورو (يف عام النفقات بالدوالر إىل النفقات با
يف املائــة علــى التــوايل). وجنحــت اليونيــدو يف احلفــاظ علــى األرصــدة املقومــة ٤٤يف املائــة و ٥٦

 بالعملتني بنسبة تتناسب مع املصروفات الضرورية بكل عملة.

ــدة املق      -٧٦   ــون األرصـ ــرورة أال تكـ ــاده ضـ ــذي مفـ ــق الـ ــع التعليـ ــق مـ ــدوالراتنتفـ ــة بـ ومـ
املتحدة أعلى بكثري من االلتزامات املراد تسديدها بالدوالر، ونعتقد بأن هذا قـد حتقـق الواليات
 .٢٠١٥يف عام

 سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -٧٧ املتابعة

االستثمار بأسعار فائدة 
 جزائية 

، بـل أسـعار فائـدة جزائيـة.تواجه اليونيدو اخنفاضا يف أسـعار الفائـدة يف منطقـة اليـورو      -٧٨
وبفضل العالقة اجليدة مع املصارف املنـاظرة، متكنـت اليونيـدو مـن إدارة الودائـع ألجـل بـاليورو
بسعر فائدة صفري أو منخفض. وأمكن لليونيدو جتنب أسعار الفائدة اجلزائيـة، وإن حتـتم عليهـا

لألسـف إىل متديـد وديعـةشهرا. بيـد أن اليونيـدو اضـطرت     ١٢أن متدد أجل االستثمارات حىت 
يوما بسعر فائدة سليب. وبعد إعادة متويل الدين هذه، ُخصـم مـن املبلـغ النـهائي املسـدد ٩٧ملدة 

 يورو كسعر فائدة جزائي.١٢ ١٢٥إىل اليونيدو مبلغ

لمددت اليونيدو االستثمار مع علمهـا التـام بسـعر الفائـدة اجلزائـي، وعـدم إعـادة متويـ          -٧٩ التوصية/التوصيات
الــدين تلقائيــا. ونظــرا إىل أن لليونيــدو أكثــر مــن عشــر جهــات منــاظرة فيمــا خيــص اســتثماراهتا،

من املمكن حتويل الوديعة إىل جهة مناظرة أخـرى. ومـن مث، أرى أنـه كـان ميكـن لليونيـدو كان
تفــادي ســعر الفائــدة اجلزائــي. وفيمــا يتعلــق بالوضــع املــايل الفعلــي، أوصــي بعــدم قبــول أي

 بسعر فائدة أقل من صفر يف املائة.استثمارات
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ــام  -٨٠ رد اإلدارة   ــاع عــن القي ــادة االمتن ــه ينبغــي يف الع ــاده أن ــذي مف ــق ال ــى التعلي ــدو عل ــق اليوني تواف
باستثمارات بسعر فائدة سليب. بيد أنـه مل يكـن بوسـع اليونيـدو تفـادي سـعر الفائـدة اجلزائـي يف

خر يف ذلك الوقـت، حيـث عرضـت مجيـع اجلهـاتاحلالة املذكورة واستثمار األموال يف مكان آ
املنــاظرة ســعر فائــدة ســليب (مثلمــا ُســجل علــى النحــو الواجــب يف اســتمارة االســتثمار األصــلية
للمعاملة املعنية)، بل رفض بعض شركائنا االسـتثماريني احلـاليني قبـول ودائـع بـاليورو ألقـل مـن

يدة عملية طويلة، كما عرضـت جهـاتعام. واحلال أن إقامة عالقة شراكة مع جهة مناظرة جد
 مناظرة أخرى اتصلنا هبا يف ذلك الوقت أسعار فائدة سلبية أيضا.

يرجى العلم بأن اسـتثمار أمـوال لـدى جهـة منـاظرة أخـرى مـن اجلهـات احلاليـة حبصـة  -٨١  
استثمارية كاملة كان سيزيد مـن تعرضـنا للمخـاطر فيمـا يتعلـق باجلهـة املنـاظرة املعنيـة، إىل حـد
كان ميكن أن يعرض أمن األموال للخطر. وتقوم سياسة اليونيدو االستثمارية على ثالثـة مبـادئ

  رئيسية، وهي:
  أمن األموال  (أ)  
  السيولة  (ب)  
  عائد االستثمار  (ج)  

ولو كانت اليونيدو قـد اسـتثمرت أمـواال لـدى جهـة منـاظرة أخـرى ضـمن احلافظـة مبـا يتجـاوز
  ألهم أهدافها، وهو ضمان أمن األموال.احلصة املقررة لكان ذلك منافيا

وعالوة على ذلك، تفوقت اليونيدو علـى أداء السـوق فيمـا يتعلـق بـإيرادات االسـتثمار  -٨٢  
ــاليورو خــالل عــام   ــدة فعلــي متوســط بنســبة    ٢٠١٥ب ــة علــى ٠,١٢٦، حمققــة ســعر فائ يف املائ

  ائة).يف امل٠,٠٧االستثمارات باليورو، وهو أعلى بكثري من أداء السوق (
وتستكشف اليونيدو بنشاط املنتجات االستثمارية األخـرى املتاحـة يف السـوق. بيـد أن  -٨٣  

معظم املنتجات القريبة األجل غري القائمـة علـى املضـاربة متـنح حاليـا سـعر فائـدة سـليب لألسـف
 (أذون اخلزينة وصناديق األسواق النقدية).

كل، مبا يف ذلـك االسـتثمارات بـاليورو، كـانوخالصة القول إن األداء االستثماري ك  -٨٤  
أفضل من متوسط أداء السوق. ومل يكن من املمكن تفـادي املعاملـة الوحيـدة الـيت أسـفرت عـن

  سعر فائدة سليب يف ذلك الوقت، كما مل يكن هلا أثر كبري على عائدات الفوائد السنوية.
  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -٨٥ املتابعة
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  االشتراكات املقررة املستحقة القبض  -٢-١- ٣-جيم
ازدادت االشتراكات 

 املقررة
ماليني يـورو ٥، ارتفع حجم االشتراكات املقررة املستحقة القبض بنحو ٢٠١٥يف عام   -٨٦

 .٢٠١٥و ٢٠١٢االجتاه السائد بني عامي  ٣ماليني يورو. ويبيِّن اجلدول ١٠٣,٢ليصل إىل
      

  ول/ديسمرب كانون األ٣١يف السنة،  
 

٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  
(بعد إعادة إعداد
 البيانات املالية)

٢٠١٥ 

    االشتراكات املقررة اجلارية املستحقة القبض
 ١٠٣,٢ ٩٨,٤ ٩٢,٥٩٢,٥مباليني اليوروهات

)للتغيُّرالنسبة املئوية ٦ ,٨) ( ٠ ,٦ (٠ ,٤  ٤ ,٨ 

ة للديون املشكوكاالحتياطياتاملخصَّص
 حتصيلها

 
 

 
 

 ٩١,٤ ٨٩,٨ ٨٧,٢٨٦,٨مباليني اليوروهات

)للتغيُّرالنسبة املئوية ٤ ,٧) ( ٠ ,٣ (٥ ,١  ٥ ,٩ 

االشتراكات املقررة غري اجلارية املستحقة
 القبض

 
 

 ٠,١ ٠,٦ ٦,٦١,١مباليني اليوروهات

)للتغيُّرالنسبة املئوية ٣٥ ,٧) ( ٨٢ ,٩) ( ٤٥ ,٠) ( ٨٤ ,١) 

ة للديون املشكوك يفحتياطياالاتاملخصَّص
 حتصيلها

 
 

 ٠,١ ٠,٢ ٢,٣٠,٥مباليني اليوروهات

)للتغيُّرالنسبة املئوية ٤٢ ,٦) ( ٦٢ ,٠) ( ٧٦ ,٧) ( ٧٨ ,٣) 

     )٣املستحقة القبض (املصدر: امللحوظة املقررة: االشتراكات٣اجلدول
خمصَّصات احتياطية 

لالشتراكات املشكوك 
يف حتصيلها حبلول 

 كانون األول/  ٣١
 ٢٠١٥ديسمرب 

تقضــي معــايري إيبســاس بــأن ُتحَســب خمصَّصــات احتياطيــة لالشــتراكات املشــكوك يف  -٨٧
. وقــد ارتفــع مبلــغ املخصَّصــات املرصــودة٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب  ٣١حتصــيلها حبلــول 

نمليــو ٩١,٤مليــون يــورو ليصــل جمموعهــا إىل  ١,٧حتسُّــباً لعــدم حتصــيل االشــتراكات مبقــدار 
مليون يـورو مـن هـذا اجملمـوع باشـتراكات مقـررة مشـكوك يف ٧١يورو. ويتعلق ما يزيد على 

ــالغ غــري املســدَّدة (بــدون احتســاب الــدول حتصــيلها مــن دول أعضــاء ســابقة. وزاد جممــوع املب
االجتـاه السـائد يف هنايـة ٤مليون يـورو. ويبـيِّن اجلـدول     ٣٢,١األعضاء السابقة) إىل ما جمموعة 

 .٢٠١٥و٢٠١٠السنتني بني عاميفترات
    

  فترات سنتني 
 ٢٠١٥- ٢٠١٤ ٢٠١٣- ٢٠١٢ ٢٠١١-٢٠١٠ 

    االشتراكات املقررة املستحقة القبض

 ١٤٣,٢ ١٥٣,٢ ١٥٦,٦مباليني اليوروهات
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  فترات سنتني 
 ٢٠١٥- ٢٠١٤ ٢٠١٣- ٢٠١٢ ٢٠١١-٢٠١٠ 

    االشتراكات املقررة احملصَّلة

 ١٢٩,٦ ١٤٦,٤ ١٤٤,١ مباليني اليوروهات

    االشتراكات املقررة غري املسدَّدة

 ١٣,٥ ٦,٨ ١٢,٥ مباليني اليوروهات

كانون٣١جمموع املبالغ غري املسدَّدة يف
 األول/ديسمرب من السنة الثانية

 
 

 ٣٢,١ ٢٢,٣ ٣٨,٣ مباليني اليوروهات

 - سنتني  فترات - الدول األعضاء السابقة احتساب بدون  : حالة االشتراكات٤اجلدول 
      (املصدر: املرفق األول)

ــي  -٨٨ صية/التوصيات  التو ــأن تف ــأخِّرات كــبرية ب ــا مت ــيت عليه ــة ال ــدول األعضــاء القليل ــذكري ال ــد ت أودُّ أن أُعي
بالتزاماهتا وتسدِّد اشتراكاهتا املستحقة. فمن اإلنصـاف جتـاه الـدول األعضـاء األخـرى أن تسـهم

وينبغـي أن تبـذل مجيـعهذه الدول يف سالمة الوضع املايل لليونيدو وفقاً لاللتزامات املتعهَّـد هبـا.   
الدول األعضاء واإلدارة جهودا من أجل التفاوض بشأن خطط للسداد مع الدول األعضـاء الـيت

 عليها متأخرات.

ــة خطــط الســداد وجهودهــا املتواصــلة بغــرض التفــاوض عليهــا مــع  -٨٩ رد اإلدارة   تؤكــد اإلدارة أمهي
 الدول األعضاء اليت عليها متأخرات.

  ف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.سو -٩٠ املتابعة
االشتراكات املقررة 

 اجلارية غري
ــدول األعضــاء  - ٩١ ــتراكات ال ــبض هــي اش ــة املســتحقة الق ــررة غــري اجلاري االشــتراكات املق

املؤكَّدة اليت حيني أجل استحقاقها بعد سنة واحدة مـن تـاريخ اإلبـالغ وفقـاً خلطـط السـداد املتفـق
ــى خطــط ا   ــاَوض عل ــا. وُيتف ــدول األعضــاء واإلدارة مــن أجــل خفــض حجــمعليه ــني ال لســداد ب

املتأخِّرات. ويف السنوات املاضية، جنحت الدول األعضاء واإلدارة يف خفض االشـتراكات املقـررة
 .٢٠١٥و ٢٠١٢االجتاه السائد بني عامي ٣غري اجلارية املستحقة القبض. ويبيِّن اجلدول

قيد األقساط املدفوعة 
 مبوجب خطط السداد 

بعد االتفاق على خطة سداد، جيوز للدولة العضو سداد املتـأخرات علـى أقسـاط ُتـدفع  -٩٢
سنويا. ويكون على الدولة العضو أيضـا سـداد االشـتراكات املقـررة للسـنة اجلاريـة. ووفقـا هلـذا
التقسيم، تقيَّد األقساط املدفوعة حلساب أقدم املتأخرات، يف حـني يقيَّـد اجلـزء اآلخـر مـن املبلـغ
املسدد حلساب مبلغ االشـتراك املقـرر املسـتحق عـن السـنة اجلاريـة، وإال أصـبح االشـتراك املقـرر
على الدولة العضو عن السـنة اجلاريـة متـأخرا. وعلـى كـل حـال، ال تتضـمن خطـط السـداد أي

(ج) مـن النظـام املـايل، ٥-٥لوائح ميكن عن طريقها ترتيـب قيـد املبـالغ املدفوعـة. ووفقـا للبنـد       
 د اليونيدو املبالغ املسددة حلساب أقدم املتأخرات، حىت يف حال االتفاق على خطة سداد.  تقيِّ
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ال ميتثل االتفاق علـى سـداد املتـأخرات علـى أقسـاط وسـداد االشـتراكات املقـررة عـن  -٩٣ التوصية/التوصيات  
دم املتــأخرات.الســنة اجلاريــة للبنــد املــذكور مــن النظــام املــايل بقْيــد املبــالغ املدفوعــة حلســاب أقــ  

أوصي اليونيدو إما بإضافة فقرة خاصة للنظام املايل بشأن قيد املبالغ املدفوعـة يف إطـار خطـة لذا
 (ج) من النظام املايل.   ٥-٥سداد، أو اإلشارة صراحة يف خطط السداد إىل البند 

ة؛ حيـث قُيِّـدت مجيـعامُتثل متاما يف مجيع خطط السـداد لبنـود النظـام املـايل ذات الصـل       -٩٤ رد اإلدارة  
ــررة عــن الســنة ــأخرات. ويكفــل إدراج االشــتراكات املق ــدم املت ــة حلســاب أق األقســاط املدفوع
ــة يف اخلطــة القيــاَم، يف هنايــة فتــرة اخلطــة، بســداد املبلــغ الكامــل لالشــتراكات املقــررة، اجلاري

 املستحقة عند انتهاء اخلطة.

نظـام املـايل؛ ورمبـا لـزم حتسـني صـياغة خطـطوال حاجة إىل إضـافة فقـرة جديـدة إىل ال     -٩٥  
 السداد يف املستقبل إلزالة أي لبس بشأن انطباق النظام املايل.

  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -٩٦ املتابعة

  التربُّعات املستحقة القبض  -٣-١- ٣-جيم
ازدادت التربُّعات بنسبة 

 يف املائة ٩٠تزيد عن 
مليـون ١٠٠قريبا التربعات املستحقة القبض مبا يزيـد عـن   ، تضاعفت ت٢٠١٥يف عام   -٩٧

مليون يورو. وللمرة األوىل، ميزت اليونيدو ما بـني التربعـات ٢١٢,٠يورو ليصل جمموعها إىل 
ــات. ــة للتربعـ ــات احتياطيـ ــد أي خمصصـ ــة. ومل ُترصـ ــري اجلاريـ ــة وغـ ــبض اجلاريـ ــتحقة القـ املسـ

 .٢٠١٥و ٢٠١٢االجتاه السائد بني عامي٥اجلدول ويبني
    

  كانون األول/ديسمرب  ٣١يف السنة،  

 
٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

(بعد إعادة إعداد
 البيانات املالية)

٢٠١٥ 

     التربُّعات املستحقة القبض (اجلارية)

 ١٣٩,٢ ٧٠,٥ ٠ ٠ ٠مباليني اليوروهات

٩٧    النسبة املئوية للتغيُّر ,٤ 

     رية)التربُّعات املستحقة القبض (غري اجلا

 ٧٢,٨ ٣٩,٩ ٠ ٠ ٠مباليني اليوروهات

٨٢   النسبة املئوية للتغيُّر ,٥ 

التربُّعات املستحقة القبض
مباليني اليوروهات
النسبة املئوية للتغيُّر

    

١١٩,٩
٨ ,٠ 

٦٩,٣ 

( ٤٢ ,٢) 

١١٠,٤ 
٥٩ ,٣  

٢١٢,٠ 

٩٢ ,٠ 

      )٣حوظة : التربُّعات املستحقة القبض (املصدر: املل٥اجلدول
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على الرغم من أن التربعات مرحب هبا، فمن شأن ازديـاد التربُّعـات وثبـات حجـم امليزانيـة  - ٩٨ التربُّعات مرحَّب هبا
(منو حقيقي صـفري) أن يقلِّـل مـن فـرص حتقيـق أهـداف املـدير العـام اإلمنائيـة. وعـالوة علـى ذلـك،

دارية اليت تتكبدها املنظمة. وتغطـي امليزانيـةتغطي تكاليف دعم الربامج املدرجة مجيع التكاليف اإل  ال
 العادية النفقات اإلضافية اليت تتكبدها املنظمة على حساب مجيع الدول األعضاء.

أوصــي، مثــل العــام املاضــي، بــأن تراقــب اإلدارة الوضــع القــائم حاليــا ومســتقبالً، وأن  -٩٩ التوصية/التوصيات
امليزانية العادية يف متويل اليونيـدو. فقـد تسـاعد الزيـادة تكفل وجود توازن بني التربُّعات وموارد

 اهلائلة يف التربعات اليونيدو على حتقيق أهدافها، لكنها قد تنطوي على خماطر يف املستقبل.

ــررة  -١٠٠ رد اإلدارة   ــتراكات املقـ ــني االشـ ــالزم بـ ــوازن الـ ــق التـ ــة إىل حتقيـ ــا احلاجـ ــدرك اإلدارة متامـ تـ
سائد اآلن يف منظومة األمم املتحدة بأكملها هو االبتعاد عن االشـتراكاتوالتربعات. واالجتاه ال

 املقررة؛ واملسألة األساسية هي حشد أموال لتخصيصها بشروط ميسرة.  

 سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -١٠١ املتابعة

  اخلصوم  -٢- ٣-جيم

  املبالغ املستحقة الدفع  -١-٢- ٣-جيم
من النظام  ٢-٤البند 
 املايل

ُيسـلَّم للـدول األعضـاء يف هنايـة السـنة املاليـةمـن النظـام املـايل بـأن "     ٢-٤يقضي البند   -١٠٢
االعتمـــادات غـــري املســـتعمل يف هنايـــة فتـــرة الســـنتني، ُداألوىل التاليـــة لفتـــرة الســـنتني رصـــي   

ختصـم منـه أيـة اشـتراكات مـن األعضـاء تتعلـق بفتـرة السـنتني تلـك تظـل غـري مدفوعـة، أن بعد
ة وذلــك وفقــا ألحكــامقــرَّرحلســاب الــدول األعضــاء حبصــص تتناســب مــع اشــتراكاهتا امل ويقيــد
 ."(د) من النظام املايل٢-٥(ج) و٢-٤البندين

املبالغ املستحقة الدفع 
 إىل الدول األعضاء

املبلــغ الفــائض املتــاح للتوزيــع هــو الرصــيد غــري املنفــق املتــأيت مــن االشــتراكات املقــررة  -١٠٣
ن الـــدول األعضـــاء. وتـــرد حتـــت خانـــة "املبـــالغ املســـتحقة الـــدفع" املبـــالغ احملصَّـــلةاحملصَّـــلة مـــ

كاشتراكات مقررة عن فترات السنتني السابقة زائداً املبالغ احملصَّلة من الـدول األعضـاء اجلديـدة
ــيِّن اجلــدول         ــة). ويب ــدول األعضــاء املعني ــن ال ــات م ــي تعليم ــاً بتلقِّ ــائد بــني ٦(رهن ــاه الس االجت

 .٢٠١٥و٢٠١٢ عامي
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  كانون األول/ديسمرب  ٣١يف السنة،  

 
٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

(بعد إعادة إعداد
البيانات املالية)

٢٠١٥ 

كانون١الرصيد غري املنفق املرحَّل يف
 الثاين/يناير

    

 ٤,٨ ١٦,٦ ١٠,٤ ٢٦,٨مباليني اليوروهات

زائداً: االشتراكات احملصَّلة عن الفترة
 ابقةالس

 
 

 
 

 ١٠,٠ ٠,٧ ١٢,٠ ٨,٦مباليني اليوروهات

ناقصاً: املبالغ املقتطعة حلساب
االشتراكات املقررة اجلديدة، أو املبالغ 

احملتفظ هبا لصاحل أنشطة التعاون التقين، 
 أو املبالغ املردودة إىل الدول األعضاء

 

 

 

 

 (٣,١) (١٢,٤) (٥,٨) (٢٥,٠)مباليني اليوروهات

    د املستحق الدفع إىل الدول األعضاءيالرص

 ١١,٧ ٤,٨ ١٦,٦ ١٠,٤مباليني اليوروهات

    ، احلسابات)١٠: الرصيد غري املنفق (املصدر: امللحوظة٦اجلدول
  اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني  -٢-٢- ٣-جيم

استمرار االجتاه 
 التصاعدي 

ني من خصوم جارية وخصـوم غـري جاريـة.تتألف اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظف  -١٠٤
 .٢٠١٥و ٢٠١٢االجتاه السائد بني عامي٧ويبيِّن اجلدول

      
  كانون األول/ديسمرب  ٣١يف السنة،  

 
٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

 (بعد إعادة 
إعداد البيانات)

٢٠١٥ 

    االستحقاقات القريبة األجل
 ٣,٠ ٢,٠ ٢,٣١,٥مباليني اليوروهات

١٨٩ئوية للتغيُّرالنسبة امل ,٩ ( ٣٥ ,٣٠ (٢ ,٥٣  ٤ ,٦ 

    استحقاقات ما بعد اخلدمة

 ٢١١,٥ ٢٢٣,٥ ١٧٦,٨١٧٥,١مباليني اليوروهات

٣٣النسبة املئوية للتغيُّر ,٦ ( ١ ,٢٧ (٠ ,٧ ( ٥ ,٣) 

   االستحقاقات األخرى البعيدة األجل

 ٦,٠ ٦,٢ ٦,١٥,٤مباليني اليوروهات

٢٤لتغيُّرالنسبة املئوية ل ,٧ ( ١١ ,١٤ (٥ ,٤ ( ٢ ,٦) 

   جمموع اخلصوم

 ٢٢٠,٥ ٢٣١,٦ ١٨٥,٢١٨٢,٠مباليني اليوروهات

٣٤النسبة املئوية للتغيُّر ,٢ ( ١ ,٢٧ (٧ ,٣ ( ٤ ,٨) 

  )١١املوظفني (املصدر: امللحوظة  باستحقاقات: اخلصوم املتعلقة٧اجلدول
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استحقاقات املوظفني 
 القريبة األجل ضئيلة

 القيمة

حتسب اليونيدو اخلصـوم املتعلقـة باسـتحقاقات املـوظفني، مبـا فيهـا املرتبـات والسـفر يف -١٠٥
إجازات زيارة الوطن ومنح التعليم، باالستناد إىل بيانات املوظفني واملدفوعات السـابقة. وقياسـاً

ــة، تعتــرب اســتحقاقات املــو     ــةإىل اخلصــوم املتعلقــة باســتحقاقات املــوظفني غــري اجلاري ظفني القريب
 ماليني يورو، ضئيلة القيمة.٣األجل، البالغة

اخنفضت استحقاقات 
املوظفني غري اجلارية 

 اخنفاضا طفيفا 

ــا مـــن -١٠٦ يتـــوىل اختصاصـــيون أكتواريـــون حتديـــد اســـتحقاقات مـــا بعـــد اخلدمـــة وغريهـ
لبعيـدة األجـل.استحقاقات املوظفني البعيدة األجل. والتقييم األكتواري هـو تقـدير لاللتزامـات ا   

وميكن أن يكون لتغيُّر االفتراضات وتغيُّر سعر الفائدة وتغيُّر نسبة التضخُّم تأثري كـبري علـى تلـك
 التقديرات. وُتفِصح اإلدارة عن االفتراضات وفقاً ملعايري إيبساس.

يتزايد العجز يف امليزانية 
 العادية 

قات املـوظفني، أصـبح رصـيد الصـندوقبسبب هذه اخلصوم غري اجلارية املتعلقة باستحقا -١٠٧
مليـون يـورو. وسـيلزم دفـع مبـالغ نقديـة ١٥٦,٨العام مليزانية اليونيدو العادية سلبيا. ويبلغ العجز 

 من أجل الوفاء بتلك االستحقاقات، ليس يف املستقبل القريب ولكن يف السنوات القادمة.

  بيان األداء املايل  - ٤-جيم
يف املائــة يف عـــام ١٥,٧، زاد جممــوع اإليــرادات زيـــادة كــبرية، مــن     ٢٠١٥ عــام  يف  -١٠٨ ازدادت التربعات  

يف املائة. ومرة أخرى، ُتعزى هذه الزيـادة يف املقـام األول إىل ارتفـاع حجـم ٣٧,٧إىل  ٢٠١٤
مليــون يــورو. ومــن ناحيــة أخــرى، اخنفــض حجــم ٢٣٠التربُّعــات، الــيت بلــغ جمموعهــا حــوايل  

، بنســبة٢٠١٤يف املائــة يف عــام   ٦خــرى، بعــد اخنفاضــها بنســبة    االشــتراكات املقــررة مــرة أ  
 .٢٠١٥و ٢٠١٢االجتاه السائد بني عامي ٨. ويبيِّن اجلدول٢٠١٥املائة يف عام يف ١

    
  كانون األول/ديسمرب  ٣١السنة، يف  

 
٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

(بعد إعادة إعداد 
 البيانات املالية)

٢٠١٥ 

     جمموع اإليرادات

 ٣٠٥,١ ٢٢١,٦ ٢٢٠,٩١٩١,٦اليني اليوروهاتمب

)النسبة املئوية للتغيُّر ١٩ ,٢) ( ١٣ ,١٥ (٣ ,٣٧  ٧ ,٧ 

     ومنها:

     االشتراكات املقررة - 

 ٧١,٢ ٧١,٩ ٧٦,٦٧٦,٥مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ٢ ,٢) ( ٠ ,٠) ( ٦ ,٠) ( ١ ,٠) 

     التربُّعات - 

 ٢٢٨,٨ ١٤٩,٦ ١٤٢,٩١١٤,٠وهاتمباليني اليور

)النسبة املئوية للتغيُّر ٢٦ ,٠) ( ٢٠ ,٣١ (٣ ,٥٢  ٣ ,٩ 

     عائدات االستثمار - 
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  كانون األول/ديسمرب  ٣١السنة، يف  

 
٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

(بعد إعادة إعداد 
 البيانات املالية)

٢٠١٥ 

 ٠,٠ ٠,١ ٠,٨٠,٥مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ٨ ,٤) ( ٣٧ ,١) ( ٨١ ,٦ ) ( ٨٠ ,٠) 

      جمموع النفقات

 ٢٢٣,١ ١٩١,٤ ١٩٠,٨ ٢٣٠,٠٢٣٠,١مباليني اليوروهات

١٣النسبة املئوية للتغيُّر ,٠ ٥ ,١ ( ١٧ ,١) ( ١٦ ,١٦ (٩ ,٦ 

     :مبا يشمل

     املرتبات/استحقاقات املوظفني - 

 ١٢٦,٣ ١٠٦,٩ ١١٥,٠١٠٧,٩مباليني اليوروهات

٥النسبة املئوية للتغيُّر ,٠ ( ٦ ,٢) ( ٠ ,١٨ (٩ ,٢ 

     تكاليف التشغيل - 

 ٢٦,٧ ٣١,٨ ٢٣,٣٣٤,٠روهاتمباليني اليو

)النسبة املئوية للتغيُّر ٧ ,٤٦ (٨ ,٠ ( ٦ ,٣) ( ١٦ ,٢) 

     اخلدمات التعاقدية - 

 ٥٥,٨ ٤٤,٦ ٥٥,٧٧٠,١مباليني اليوروهات

٦٥النسبة املئوية للتغيُّر ,٢٦ ٤ ,٠ ( ٣٦ ,٢٥ (٤ ,١ 

معدات التعاون التقين احملتسبة ضمن - 
 تكاليف التشغيل

 
 

 
 

 ٦,٢ ٤,٥ ٢١,٤١٥,٧ني اليوروهاتمبالي

١٥النسبة املئوية للتغيُّر ,٤ ( ٢٦ ,٨) ( ٧١ ,٣٦,٤ (١ 

     فروق أسعار الصرف - 

 (٣٣,٣) (٢٦,٠) (٢٥,٤) ٧,٨٩,٧مباليني اليوروهات

 (٧,٣) (٣٥,٦) (٣٥,١) ١,٩ ٢٠,٣التغيُّر مباليني اليوروهات

    الفائض/(العجز)

 ١١٥,٢ ٥٦,٢ (٤٨,٣)(١٦,٨)يوروهاتمباليني ال

 ٥٩,٠ ١٠٤,٥ (٣١,٤) (١٠٠,٣)التغيُّر مباليني اليوروهات

        )٢: األداء املايل (املصدر: امللحوظة ٨اجلدول
ازدادت النفقات زيادة 

 كبرية
ــات أيضــا بنســبة       -١٠٩ ــرة نفســها، ارتفعــت النفق ــات ١٦,٦يف الفت ــة. وزادت املرتب يف املائ

وظفني، علـــى وجـــه اخلصـــوص، بنحـــو اخلمـــس تقريبـــا، وزاد اإلنفـــاق علـــىواســـتحقاقات املـــ
اخلــدمات التعاقديــة مبقــدار الربــع، وعلــى معــدَّات التعــاون الــتقين بــأكثر مــن الثلــث. واخنفضــت

 يف املائة. ١٦,٢تكاليف التشغيل فقط اخنفاضا كبريا بنسبة
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أثرت فروق أسعار 
 الصرف على الفائض

اد أداء اليونيــدو بــأكثر مــن الضــعف. فبعــد أن بلــغ الفــائضعلــى وجــه اإلمجــال، ز -١١٠
ــورو يف عــام   ٥٦,٢ ــون ي ــورو. ١١٥,٢، ارتفــع ارتفاعــا كــبريا ليصــل إىل   ٢٠١٤ملي ــون ي ملي

مليـون يـورو. ومـرة أخـرى، تـأّتى جـزء كـبري مـن الفـائض مـن ٥٩,٠والفارق بني املبلغني هـو  
 أرباحا. فروق أسعار الصرف اليت ُيقتصر على قيدها باعتبارها

ــى أداء -١١١ التوصية/التوصيات  ــأثري عل ــة الســنة ت ــدوالر يف هناي ــل ال ــورو مقاب كــان الخنفــاض ســعر صــرف الي
مرة أخرى. وهلـذا، أود أن أؤكـد علـى توصـييت الصـادرة العـام املاضـي ٢٠١٥اليونيدو يف عام 

 بأن تواصل اإلدارة توليد اإليرادات واحلد من النفقات.

سوف تواصل اإلدارة جهودها الرامية إىل توليـد إيـرادات (يرجـى الرجـوع إىل الزيـادة -١١٢ رد اإلدارة 
امللحوظــة يف التربعــات املشــار إليهــا أعــاله). وقــد اقتصــرت النفقــات املدرجــة يف امليزانيــة علــى

 مقدار األموال املتاحة، وسوف يستمر اتباع هذا النهج.

  ملية.سوف أتابع أنا وفريقي هذه الع -١١٣ املتابعة

  بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية  - ٥-جيم
ُتَعدُّ امليزانية واحلسابات 
 على أساسني خمتلفني

منذ اعتماد معـايري إيبسـاس، ال ُتعـدُّ ميزانيـات اليونيـدو وحسـاباهتا باسـتخدام األسـاس -١١٤
أسـاس االسـتحقاق. أمـا بنـود امليزانيـة فقـد كليـا علـى   ٤إىل  ١نفسه. فقد أعدت البيانـات مـن   

 .٢٠١٥-٢٠١٤ُصنِّفت حسب طبيعة النفقات وفقاً للميزانيتني املعتمدتني لفترة السنتني 

حلقة  ٥يشكل البيان 
 وصل 

) املطابقـة بـني٥يتيح بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية (البيان  -١١٥
ــة وا ــيِّن اجلــدول      امليزاني ــد أُعــدَّ علــى أســاس حماَســيب نقــدي معــدَّل. ويب ــة ٩حلســابات. وق كيفي

 .٢٠١٥إىل٢٠١٢استخدام امليزانية يف السنوات من
    

 كانون األول/ديسمرب ٣١يف  ،السنة

٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  
(بعد إعادة إعداد
 البيانات املالية)

٢٠١٥ 

    امليزانية األصلية
 ٩١,٧ ٨٨,٤ ٩١,٧٩٤,٨هاتمباليني اليورو

    امليزانية النهائية

 ١٠٢,٠ ٨٨,٤ ٩١,٧١٠٥,٧مباليني اليوروهات

    املبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة

 ٨٧,٦ ٧٨,٠ ٨١,١٨٩,٥مباليني اليوروهات

   رصيد االعتمادات

 ١٤,٥ ١٠,٣ ١٠,٩١٦,٣مباليني اليوروهات

١١زانية النهائيةالنسبة املئوية إىل املي ,١٥ ٩ ,١١ ٤ ,١٤  ٧ ,٢  

  : مقارنة املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية ٩اجلدول
 )٥(املصدر: البيان 
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زادت النسبة املئوية 

ملوارد امليزانية غري املنفقة
يف ١٤,٢، زادت النســبة املئويــة ملــوارد امليزانيــة غــري املنفقــة لتصــل إىل  ٢٠١٥يف عــام   -١١٦

. وميكن مالحظـة هـذه الزيـادة٢٠١٣املائة، وإن مل تصل إىل املستوى الذي كانت عليه يف عام 
 على مدى كل فترة من فترات السنتني.

  أرصدة الصناديق وااللتزامات  - ٦-جيم
 ٤٤شكلت االلتزامات 

يف املائة فقط من أرصدة
  الصناديق

يانات املالية املمتثلة ملعـايري إيبسـاس. ومـنال ُتحتسب التزامات اليونيدو كنفقات يف الب -١١٧
ناحية أخرى، تتسـبَّب االلتزامـات يف جتميـد مـوارد اليونيـدو املاليـة، ممـا سـيؤدي إىل مصـروفات

يف املائــة مــن أرصــدة صــناديق اليونيــدو ٤٤، مجِّــد ٢٠١٥يف الســنوات املقبلــة. ففــي عــام نقديــة 
ناديق أقـل نسـبة علـى اإلطـالق خـالل السـنواتبفعل االلتزامات. والنسـبة املئويـة ألرصـدة الصـ    

 .٢٠١٥و ٢٠١٢االجتاه السائد بني عامي ١٠اخلمس املاضية. ويبيِّن اجلدول
    

  كانون األول/ديسمرب  ٣١السنة، يف 
٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٢٢٠١٣  

(بعد إعادة إعداد
البيانات املالية)

٢٠١٥ 

     أرصدة الصناديق
 ٣٤٨,٦ ٢٢٧,١ ٢٥٤,٦٢١١,٣مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ١٦ ,٢) ( ١٧ ,٧ (٠ ,٥٣ ٥ ,٥ 

  االلتزامات

 ١٥٤,٦ ١٢٥,٤ ١٣٢,٧٩٩,٩مباليني اليوروهات

٢١النسبة املئوية للتغيُّر ,٥ ( ٢٤ ,٢٥ (٧ ,٢٣ ٥ ,٣ 

٥٢النسبة املئوية إىل أرصدة الصناديق ,٤٧ ١ ,٥٥ ٣ ,٤٤ ٢ ,٣ 

    )٢٠و ١٤ناديق وااللتزامات (املصدر: امللحوظتان : أرصدة الص١٠اجلدول
  ٢٠١٥استنتاجات مفصَّلة بشأن عام   -دال
  البعثة امليدانية املوفدة إىل املغرب  -١-دال

قام فريقي ببعثة ميدانية يف املغرب. وسأكتفي هنا بلمحة عامة عـن نتائجهـا الرئيسـية،  -١١٨ إيفاد البعثة امليدانية
 ارة مبزيد من التفصيل.اليت عرضتها على اإلد

 استدامة املشاريع  -١-١-دال

ملبــادئ اليونيــدو التوجيهيــة وفقــا االســتدامة عامــل مهــم لنجــاح أي مشــروع. وهــي،   -١١٩ االستدامة معيار للنوعية
ــتقين، ــاون ال ــرامج ومشــاريع التع ــذبشــأن ب ــي أن ُيراعــى يف تصــميم وتنفي ــة ينبغ ــار للنوعي معي
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أنــه مســتدام عنــدما ميكــن ضــمان اســتمرارية االســتفادة مــنمشــروع مــا ب ويوصــف املشــاريع.
ولفتــرة طويلــة مــن الــزمن بعــد توقّــف املســاعدة اخلارجيــة. ومــن الشــروط نتائجــه بعــد إمتامــه 

املنتفعـون منـه مسـؤولني عنـه مسـؤولية واضـحة. األساسية املسبقة الستدامة املشاريع أن يكون
ملزمـة يف هـذا الشـأن حـىت يكتـب البقـاء       ومن الضروري أن تقدم السـلطات الوطنيـة تعهـدات   

 املشاريع.إلجنازات

كان هناك افتراض أو توقُّع، يف املقـابالت الـيت أجريـت مـع أصـحاب املصـلحة املعنـيني  - ١٢٠  افتراضات االستناد إىل
والنظراء الوطنيني، بأن املؤسسات أو السلطات الوطنية املعنية سوف تضطلع باملهام الالزمـة بعـد

دون حتديد لكيفيـة ترمجـة هـذه االفتراضـات إىل ممارسـات عمليـة. واالعتبـارات املشروع،انتهاء 
  املذكورة يف وثائق املشاريع بشأن االستدامة تستند هي أيضا بالضرورة إىل افتراضات.

شـاريع.ملعرفة ما إذا حتققت استدامة نتـائج امل  أرى أن املتابعة الالحقة للتنفيذ ضرورية  -١٢١  التوصية/التوصيات
بــأن ُتجــرى عمليــة تقيــيم أخــرى بعــد فتــرة مناســبة مــن الــزمن، إمــا علــى يــد اجلهــات وأوصــي

حتققـت اسـتدامة إجنـازات معرفـة مـا إذا   املستفيدة أو مـن جانـب مؤسسـات أخـرى، مـن أجـل      
مبا فيـه الكفايـة. وينبغـي لليونيـدو أن تبحـث مـع املـاحنني مـدى إمكانيـة تقـدمي وفوائد املشروع

ية هلذا الغرض، وإال فيمكنها أن تطلب مـن السـلطات الوطنيـة املعنيـة تقـدمي تقـاريرأموال إضاف
  منتظمة عن املشاريع بعد إمتامها على فترات زمنية مناسبة.

وافقت اإلدارة على أن تقييم االستدامة يتطلب أن تغطي عمليات التقيـيم فتـرات زمنيـة  - ١٢٢  رد اإلدارة
املشـروع، ادة ما متوَّل يف إطار تنفيذ املشاريع. فإذا مـا انتـهى  هذه العمليات ع أطول بكثري. لكن

انتهى أيضا متويل عمليات تقييمه، مما حيول دون االستمرار يف مجع بيانات لتقيـيم مـدى اسـتدامة
املشروع بعد تنفيذه على مدار الزمن. ومـن الضـروري بالفعـل مناقشـة عمليـات املتابعـة الالحقـة

مبراعـاة حجـم املشـروع ودرجـة من الضروري وضع بعض املعايري املناسـبة، و للتنفيذ مع املاحنني.
وضــع عــبء اإلبــالغ الالحــق ولــيس مــن املــرجح كــثريا ومعــايري أخــرى مــن هــذا القبيــل. تعقــده

للتنفيذ على عاتق السلطات الوطنية، ألن الكثري مـن البلـدان يفتقـر إىل القـدرات الالزمـة للرصـد
  ر أيضا يف كيفية بناء القدرات الوطنية يف هذين اجملالني.ومن الضروري النظوالتقييم.

 لن أتابع أنا وفريقي هذه املسألة. -١٢٣  توقّف املتابعة

 مواطن الضعف يف تصميم املشروع  -٢-١-دال

يف إطــار مشــروع تصــريف نفايــات ثنــائي الفينيــل املتعــدد الكلــور يف املغــرب (برنــامج  - ١٢٤  زيارة موقع املشروع
يكولوجي الرشيد ملركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلور والـتخلص اآلمـن مـن احملـوالتالتدبري اإل

ــم ــذي حيمــل رق ــه يف املغــرب)، ال ــة ب ــامج(GFMOR09002)/104051امللوث ــدو وبرن ، تقــدم اليوني
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املتحدة اإلمنائي (فيما يلي "الربنامج اإلمنـائي") املسـاعدة إىل القطـاعني العـام واخلـاص بغيـة األمم
دة القدرات القُطرية علـى اإلدارة اآلمنـة واملسـتدامة للمحـوالت امللوثـة بثنـائي الفينيـل املتعـددزيا

الكلور خالل مجيـع مراحـل عمرهـا اإلنتـاجي. والربنـامج اإلمنـائي مسـؤول عـن تعزيـز القـدرات
ينيــلالقانونيــة والتنظيميــة واملؤسســية يف املغــرب بشــأن إدارة املعــدات امللوثــة مبركبــات ثنــائي الف  

املتعدد الكلـور النقـي والـتخلص منـها. وتـوفر اليونيـدو الـدعم واملسـاعدة مـن أجـل إقامـة منصـة
  صناعية ملعاجلة هذه املعدات امللوثة وإزالة تلوثها. وقد استعرض فريقي هذا املشروع.

متديد التنفيذ لفترة 
  شهرا  ٢٤

ثنـائي الفينيـل املتعـدد بعد إجـراء جـرد حـديث للمعـدات الكهربائيـة امللوثـة مبركبـات         -١٢٥
ــون يف كــانون ــد طلــب النظــراء الوطني ــة. وق ــور يف املغــرب، أُرجــئ إنشــاء املنصــة الوطني الكل

إقامـة البنيـة التحتيـة شـهرا، إذ إهنـم عجـزوا عـن     ٢٤متديد مهلة التنفيـذ   ٢٠١٤األول/ديسمرب 
وقـت املناسـب. كمـا أناحمللية الالزمة لتفكيـك احملـوالت امللوثـة وإزالـة تلوثهـا ومعاجلتـها يف ال      

تقييم األثر البيئي استغرق وقتـا أطـول مـن املتوقـع مـن أجـل احلصـول علـى إذن بإقامـة املنصـة.
  يكن الشركاء الوطنيون قد انتهوا بعد من إقامة املنصة وقت زيارة البعثة امليدانية.   ومل

عدم واقعية اإلطار 
  الزمين

الطموح ومل حيسب بدقة مقـدار الوقـت من رأيي أن تصميم املشروع كان مفرطا يف  -١٢٦
ودرايــة ملعاجلــة مهــارات مبــا يلــزم مــن  إلقامــة شــراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص   املطلــوب

احملوالت امللوثة مبركبات ثنائي الفينيل املتعدد الكلـور وإزالـة تلوثهـا. كمـا أن الظـرف مل يكـن
ثنــائي الفينيــل املتعــدد الكلــور وإزالــةمواتيــا إلقامــة منصــة لتفكيــك احملــوالت امللوثــة مبركبــات ب

ــة ــوء األحــوال البيئي ــة وس ــة التحتي ــت املناســب بســبب ضــعف البني ــها يف الوق ــا ومعاجلت تلوثه
 واملقومات األساسية.

ــنجح   -١٢٧  التوصية/التوصيات ــي يـ ــا، لكـ ــا خاصـ ــويل اهتمامـ ــأن تـ ــدو بـ ــي اليونيـ ــروع، أُوصـ ــذ أي مشـ تنفيـ
املعـين، كمـا أن عليهـا أن تضـع يف اعية يف البلـد النـامي  ة واالجتميتصميمه، لألوضاع البيئ عند

ــد، وأن تبحــث، احلســبان الطرائــق واإلجــراءات املتبعــة يف عمليــات صــنع القــرار يف ذلــك البل
  بالتعاون مع النظراء الوطنيني، عن حلول لإلسراع بتلك العمليات.

ــى اســتنتاجايت    -١٢٨  رد اإلدارة ــها عل ــدت اإلدارة موافقت ــزوتوصــييت.  أب ــأخر يف جتهي وأشــارت إىل الت
طلب تقدمي اقتراحات إلقامة مرافـق البنيـة التحتيـة احملليـة وتشـغيلها وكـذلك يف احلصـول علـى

وقد صدر التكليـف بإنشـاء املنصـة الوطنيـة ملعاجلـة مركبـات ثنـائي ترخيص لتقييم األثر البيئي.
تشـرين ١٧ملنصـة رمسيـا يف   وُدّشـنت ا  ٢٠١٥النصف األول من عـام   يف الفينيل املتعدد الكلور

حبضور ممثلني عن احلكومة املغربيـة واليونيـدو واجلهـات الوطنيـة والدوليـة ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
 األخرى صاحبة املصلحة.

 أتابع أنا وفريقي هذه املسألة.لن -١٢٩  توقّف املتابعة
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 الوثائق  -٣-١-دال

، طلب فريقي االطالع على مجيـع وثـائق املشـاريع املتعلقـة    توطئة إليفاد البعثة امليدانية  -١٣٠  الوثائق املطلوبة
بإعداد املشاريع وإدارهتـا ومشـترياهتا ومراسـالهتا العامـة. وأبلغـت اليونيـدو أعضـاء الفريـق بـأن         

 ملن يريد االطالع عليها. مجيع الوثائق املطلوبة حممَّلة يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية ومتاحة
إلدارة بند/مشــروع جمموعــة مــن امللفــات املنمطــة عنــد إنشــاء Open Textنظــام  يــوفر  -١٣١  إطار التوثيق

ــة إدارة ــائق بنميط ــة إلدارة الوث ــادئ التوجيهي ــام "ســاب". وحتــدد املب ــاريع بنظ احلــوافظ واملش
  أي وثيقة حسب حمتواها. ينبغي أن ُتحفظ فيهاملوضع الذياملعارف والتعاون

عدم حفظ الوثائق يف 
  بةامللفات املناس

تبيَّن لفريقي وهو يفحص وثـائق املشـاريع املختـارة أن بعـض الوثـائق غـري حمفوظـة يف  -١٣٢
امللـف امللفات املناسبة الـيت حتـددها املبـادئ التوجيهيـة إلدارة الوثـائق أو غـري متاحـة إطالقـا يف        

  اخلاص ببند/مشروع إدارة احلوافظ واملشاريع.  
االتساق يف توثيق 

ة املشاريع ضرورة أساسي
  لعمل اليونيدو

االتســاق واالســتمرارية يف توثيــق املشــاريع ضــرورة أساســية لتســيري األعمــال اليوميــة  -١٣٣
وتبيـان أنشـطة اليونيـدو يف إطـاره. وإذا جـرى موظفيـه  ألي مشروع وتيسري العمل على مجيـع 

حفظ الوثائق كيفمـا اتفـق دون مراعـاة لالتسـاق، فقـد تضـيع املعلومـات إذا مـا تـرك املوظـف
املسؤول املنظمة. وقد يلقي هذا بأعباء عمل إضـافية علـى عـاتق مـن خيلفـه أو زمالئـه وغريهـم       
من املوظفني الذين حيتاجون إىل اإلملـام باملشـاريع. كمـا أن الفوضـى يف التوثيـق جتعـل املراجعـة

 اخلارجية عسرية.
ملشـاريع بطريقـة منظمـة. وينبغـيأُوصي بتوعية املوظفني بضرورة حفظ مجيع وثـائق ا   -١٣٤  التوصية/التوصيات

تعريف املوظفني اجلـدد هبيكـل ملفـات إدارة احلـوافظ واملشـاريع بنظـام "سـاب" واالشـتراطات
الواردة يف املبادئ التوجيهية إلدارة الوثائق. وينبغـي لليونيـدو أن تنظـر فيمـا إذا كانـت املبـادئ

أن تنقحهـا عنـد االقتضـاء. وينبغـيالتوجيهية إلدارة الوثائق تليب متطلبـات مسـتعملي الوثـائق و   
  حتديث تلك املبادئ التوجيهية أيضا بشأن متطلبات منصة البيانات املفتوحة اجلديدة.

السـبب يف اتبـاع هـذه املمارسـة     أحاطت اإلدارة علما بتوصيايت، والحظـت أيضـا أن    -١٣٥  رد اإلدارة
حتميــل النظــام املــذكور،ب يعــود إىل أنــه كــان مــن املمكــن، عنــد بــدء العمــل   يف حفــظ الوثــائق

الوثائق فيه مباشرة دون استخدام هيكـل حمـدد سـلفا حلفظهـا، مث صـمم اهليكـل التـراتيب حلفـظ
باسـتخدام نفـس نظـام    وغالبا ما ُتحفظ ملفات املشـاريع اجلاريـة   وبدأ العمل به الحقا. الوثائق

 االطالع على الوثائق.وتيسرياحلفظ األصلي لتجنب الفوضى
 سأتابع أنا وفريقي هذه العملية. -١٣٦ املتابعة
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 إطار العمل  -٤-١-دال

عدم حتديث األدلة العملية
  واملبادئ التوجيهية

تبيَّن لفريقي أنه مل جير حتديث بعـض األدلـة العمليـة واملبـادئ التوجيهيـة ذات الصـلة،  -١٣٧
ــة (اإلنترانــت)     ــدو الداخلي ــائق حمفوظــة يف مواضــع خمتلفــة يف شــبكة اليوني ، وأهنــا غــريوأن الوث

  ".Manuals and User Guidesاملعنون "Open Textلنظامموجودة يف امللف الفرعي
ضرورة حتديث إطار 

  العمل
اهلــدف مــن األدلــة العمليــة واملبــادئ التوجيهيــة هــو إرشــاد املــوظفني إىل كيفيــة القيــام  -١٣٨

طريقـة متسـقة وموحـدة يف   املسندة إليهم وضمان النهوض هبا ب باألنشطة الضرورية ألداء املهام
يسـتجد مـن تغـريات يف اهلياكـل أن حتدَّث وأن يراعى فيها كـل مـا   املنظمة برمتها. ولذا ينبغي

سـيما فقـد جيـد املوظفـون، ال    والعمليات واإلجراءات ونظم تكنولوجيـا املعلومـات باليونيـدو.   
ذا مل يكــن حتديــدالالزمــة لعملــهم إ اجلــدد منــهم، مشــقة يف االطــالع علــى اللــوائح التنظيميــة  

أسـاليب عمـل فيهـا املعنية واالطـالع عليهـا ميسـورا. وقـد يـؤدي هـذا أيضـا إىل اتبـاع         الوثائق
  املنظمة. تتضرر منها الوقوع يف أخطاء جسيمةوزيادة يف احتمالللوقتإهدار

يف الوقـت املناسـب، اليونيدو بتحديث املبادئ التوجيهية واألدلة العملية القدمية يأُوص  -١٣٩  التوصية/التوصيات
ــة علــى   ال ــالتغريات املترتب العمــل بنظــام ختطــيط املــوارد املؤسســية اجلديــد. ســيما فيمــا يتعلــق ب

ولتيسري اطالع مجيع املـوظفني علـى املبـادئ التوجيهيـة واألدلـة العمليـة الالزمـة لعملـهم، ينبغـي
احلاجـة إىل أي مبـادئاملـذكور. وإذا مـا انتـهت     جتميع هذه الوثائق يف ملف مركزي يف النظـام 

توجيهية أو أدلة عملية، فينبغي لليونيدو أن تنظر يف تعليق العمل بالقواعد التنظيمية ذات الصـلة
  وحذف الوثيقة ذات الصلة من شبكتها الداخلية أو نظام ختطيط املوارد املؤسسية.

ــا    -١٤٠  رد اإلدارة ــة العمليــة واملب ــةســلَّمت اإلدارة باحلاجــة إىل حتــديث األدل ــة أو وضــع أدل دئ التوجيهي
ــة املتصــلة ــة العملي ــادئ التوجيهية/األدل ــإن املب ــه اإلدارة، ف ــادت ب ــا أف ــا مل ــدة. ووفق ــادئ جدي ومب
ــا اإلدارات والوحــدات ــات حتــديث مســتمرة تتواله ــا ختضــع لعملي ــدو وإجراءاهت ــات اليوني بعملي

عين. غري أن تنقـيح هـذه الوثـائقمن النظام امل املختصة. وُتنشر احملتويات احملدثة يف املوضع املناسب
  سيما املوارد البشرية. يف الوقت املناسب يتوقف إىل حد بعيد على توافر املوارد الالزمة، ال

  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -١٤١ املتابعة

 األصول  -٥-١-دال

تسجيل األصول يف 
نظام "ساب" إلدارة 

 األصول

ليونيــدو إلدارة املمتلكــات (فيمــا يلــي "دليــل إدارةمــن دليــل ا ٣-٢-٣حيــدد الفصــل   -١٤٢
يـورو ٦٠٠البنـد   األصول، ويشترط هلـذه الرمسلـة أن تتجـاوز قيمـة     معايري لرمسلة املمتلكات")

تكاليف التشغيل يف سنة شـرائه. ويف الوقـت (العتبة الدنيا للرمسلة)، فإن كانت أقل، قُيِّد ضمن
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البنـود ل (فيمـا يلـي "نظـام إدارة األصـول") مجيـع     الراهن، يسجل نظـام "سـاب" إلدارة األصـو   
آليـا يف يـورو  ٦٠٠عـن   وتسـجَّل البنـود الـيت تقـل قيمتـها      يـورو.  ٦٠٠اليت تزيد قيمتـها علـى   

البنـود يف نظام "ساب". أمـا  األصول إذا ما اشتريت من خالل آلية "عربة التسوق" نظام إدارة
  على حدة من أجل رمسلتها.  آليا يف النظام، فينبغي أن تقيداليت ال تسجل

حمددة زهيدة القيمة، مثل اهلواتـف أصول ينص دليل إدارة املمتلكات على أن تسجل  -١٤٣  األصول املغرية
ــن    ــا م ــة واحلواســيب وغريه ــام إدارة   احملمول ــة، يف نظ ــرض الرصــد األصــول األصــول املغري بغ

ة. فاملكتـب امليـداين يفاألصـول املغريـ   بعـض القصـور يف تسـجيل    واملراقبة. وقـد الحـظ فريقـي   
ــا ــا شــعبة نظــم التكنولوجي ــل. أم ــال يســجلها يف جــدول بنظــام إكِس ــى ســبيل املث املغــرب عل

  أصول تكنولوجيا املعلومات على حدة يف قاعدة بيانات.واملعلومات، فتسجل مجيع
يف نظـام إدارة  يـورو  ٦٠٠األصول املغرية الـيت تقـل قيمتـها عـن عتبـة ال       أُوصي بقيد  -١٤٤  التوصية/التوصيات

  األصول وفق ما يقضي به دليل إدارة املمتلكات.
قيـد  أحاطت اإلدارة علما بالتوصية وأفادت بأن هـذه املسـألة تتطلـب تقييمـا جلـدوى       -١٤٥  رد اإلدارة

  هبا. تسلسل سري العمل املتصل لنظام "ساب" وإطارمنيطة األصولالسلع املغرية يف
  فريقي هذه العمليةسوف أتابع أنا و -١٤٦ املتابعة

 لألصول اجلرد العيين  -٦-١-دال

نقص عمليات اجلرد 
  العيين

مــن دليــل إدارة املمتلكــات أيضــا بــإجراء عمليــات جــرد عــيين ٦-٩يقضــي الفصــل   -١٤٧
ــن         ــة م ــدو القطري ــب اليوني ــه مكات ــا حتصــل علي ــي أن خيضــع كــل م ممتلكــات لألصــول. فينبغ

سـنويا. ومـن مث، تـزود وحـدة خـدمات تـنظَّم لعمليات جرد عيين جتدَول و ومنشآت ومعدات
األصـول اخلاصـة بكـل مكتـب ميـداين، الدعم العام املمثلني يف مكاتب اليونيدو امليدانية بقوائم

األصــول قائمــة اجلــرد هــذه ويســّويها. وتقتصــر هــذه القــوائم علــى    وعلــى املكتــب أن يراجــع 
لــيت تزيــد قيمــة كــل منــها علــى     املشــتراة واملســتخدمة واملقتنــاة مــن أجــل املكتــب امليــداين ا      

تكفل إسناد رمز تعريفي لكـل أصـل مـن هـذه يورو. وعلى مكاتب اليونيدو امليدانية أن ٦٠٠
يسـند إليـه النظـام    يف نظـام "سـاب"،   بند باستخدام آليـة "عربـة التسـوق"    األصول. وعند شراء

ونيـدو امليـداينيـورو، كـان علـى مكتـب الي     ٦٠٠آليا رمزا تعريفيا. وإذا كانت قيمته تقل عـن  
  ويسند إليه رمزا تعريفيا.أن يسجله يف جدول بنظام إكسل

حصل فريقي على قائمة اجلرد العيين اليت أعدها املكتب امليداين يف املغـرب، وكـذلك  -١٤٨ التضارب بني قوائم اجلرد
ألصـولا باألصول من املقر بشأن املسألة ذاهتـا. وأظهـرت املقارنـة أن الكـثري مـن      قائمة معتمدة

 للمقر.التابعةغري مدرجة يف قائمة اجلرد
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ملمارســة الرقابــة عليهــا داخــل إحــدى الوســائل اهلامــة لألصــول أرى أن اجلــرد العــيين  -١٤٩  التوصية/التوصيات
ــه التحقــق مــن دقــة ســجالت اجلــرد    املنظمــة. ــة الصــحيحة  والغــرض من وإســناد القيمــة الدفتري

يف هـذا السـياق يالتضارب بني هذه السجالت. وأوص بإزالة فيها. لذا أوصي لألصول املقيدة
  صحة السجالت املالية.   بتوعية املوظفني بأمهية تسوية سجالت اجلرد لضمان

لألصـول. أشارت اإلدارة إىل أن املكاتب امليدانية مسؤولة عن عمليـات اجلـرد العـيين     -١٥٠  رد اإلدارة
وال ميلك موظفو املقر سوى االعتمـاد علـى ومن مث فهي مطالبة بأن حتدِّث سنويا قوائم اجلرد.

  لألصول. نتائج عمليات اجلرد العيين اليت جتريها املكاتب امليدانية
  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -١٥١ املتابعة

 إدارة املصروفات النثرية والتحويالت املصرفية الصغرية  -٧-١-دال

املبادئ التوجيهية إلدارة 
 املصروفات النثرية

والتحويالت املصرفية 
  الصغرية

توجــب املبــادئ التوجيهيــة إلدارة املصــروفات النثريــة والتحــويالت املصــرفية الصــغرية  -١٥٢
فيـه مجيـع أمني صندوق املصروفات النثرية أن حيتفظ بسجل هبذه املصروفات النثرية ُتقيَّـد  على

ــا      ــا ويســجَّل تارخيه ــا تتابعي ــرقَّم ترقيم ــديراإليصــاالت واملصــروفات وت ــي أن حيــتفظ امل . وينبغ
ــة يتضــمن     ــم للمصــروفات النثري اإلذن بإنشــاء الصــندوق ووصــفا ألوجــه املســؤول مبلــف دائ

ومن حيل حمله. وينبغـي اإلبـالغ عـن هـذه املصـروفات يف مع ذكر اسم أمني الصندوق اإلنفاق
ين بـاملغرب، تقرير خاص هبا يصدِّق عليه املدير املسؤول. وقد اكتفى فريقـي، يف املكتـب امليـدا   

  مل تكن ممتثلة للمبادئ التوجيهية املذكورة.اليتبفحص سجالت املصروفات النثرية
أرى أن على إدارة املكتب امليداين أن تعد تقريرا عن املصـروفات النثريـة وفقـا ملبـادئ  -١٥٣  التوصية/التوصيات

ثـال لالشـتراطات الـواردةأمني الصندوق باالمت اليونيدو بأن تذكِّر وأوصي ،اليونيدو التوجيهية
 يف املبادئ التوجيهية يف هذا الشأن.

ــدو    -١٥٤  رد اإلدارة ــذكِّر اليوني ــادئ ســوف ُت ــواردة يف املب ــال لالشــتراطات ال أمــني الصــندوق باالمتث
  وسوف توايف مكتبها امليداين هبذه املبادئ.التوجيهية

  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -١٥٥ املتابعة

 عقود العمل  -٨-١-دال

يف املغـرب املكتبني امليدانيني متهيدا للزيارة امليدانية، فحص فريقي عقود عمل موظفي  -١٥٦  فحص عقود العمل  
باليورو بدال من العملة احملليـة، غـري مقّومني معّينني حمليا كانا موظفني أن مرتْيب وتونس. وتبيَّن

احمللية عند حساهبا جبـدول املرتبـات املنطبـق غـريللقيمة بالعملة  أن القيمة احملددة كانت مطابقة
 املقوم باليورو.
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ناقش فريقي هذه املسألة مع إدارة املوارد البشرية باليونيـدو. وقـد أُخضـع عقـد عمـل  -١٥٧  مناقشة االستنتاجات
آليـا خطابـا للتعـيني حيـدد لعملية اختبار أظهرت أن النظام يصدر للموظفني املعّينني حمليا جديد
  ة مرتب املوظف مقّوما بالعملة الوطنية ذات الصلة.قيم

ــة وفقــا جلــدول املرتبــات العمــل ينبغــي أن تــبني شــروط   أرى أن عقــود  -١٥٨  التوصية/التوصيات العمــل الفعلي
آليا يف خطابـات التعـيني بكفالة إدراج العملة الصحيحة حسب درجة املوظف املعني. وأوصي
نيـدو تـود أيضـا أن تنظـر يف إمكانيـة االسـتغناء عـن حتديـدواستحالة تغيريهـا يـدويا. ولعـل اليو   

ــاء باإلشــارة إىل جــدول ــه واالكتف ــذي سيصــرف للموظــف يف خطــاب تعيين ــب ال ــة املرت قيم
 املرتبات املنطبق وفقا لدرجته ورتبته وفئته.

قــاحتقي علــى آليــة الــتحكم يف الــنظم تعــديالت وافقــت اإلدارة علــى التوصــية بإدخــال  -١٥٩  رد اإلدارة
هلذه الغاية. ووافقـت أيضـا علـى االستعاضـة عـن حتديـد املرتـب الـذي سيصـرف للموظـف يف
خطــاب تعيينــه باالكتفــاء باإلشــارة إىل جــدول املرتبــات املنطبــق وفقــا لدرجتــه ورتبتــه وفئتــه،

 حيث سيقلل هذا من الفحوص اليدوية.
  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.   -١٦٠ املتابعة

 رة إدارة املبايندائ  -٢-دال

  اهليكل التنظيمي والعمليات  -١-٢-دال

املراجعة اليت  الاستكم
 جرت يف العام املاضي

هبا يف العام املاضـي بشـأن دائـرة إدارة املبـاين استكماال لعملية املراجعة اليت اضطلعُت  -١٦١
ي للدائرة ومهامهـافيها أساسا على اإلطار التنظيم باليونيدو (فيما يلي "الدائرة") واليت ركَّزُت

مراجعة احلسـابات يف ةعملي األولوية يف كانت واملخاطر العامة اليت تتهددها ومالك موظفيها،
 هليكل التنظيمي لإلدارة ولعملياهتا.لتقييم اهذا العام

عدم وجود جدول 
الدائرة مسؤوليات لدى

دمات اإلداريـةاخلـ  قسـما ون مبكتبـه و العـامل تعمل الـدائرة حتـت إمـرة رئـيس يسـاعده        -١٦٢
واهلندســية وســت ورش عمــل يرأســها مشــرفون مســؤولون عــن القيــام جبميــع مهــام التشــغيل

ــاء و ــة. وال توجــد وثيقــة شــاملة حتــددتكييــف الاملتعلقــة بالكهرب ــة واإللكتروني واهلندســة املدني
ىاجبــات واملهــام امللقــاة علــللوحــدات التنظيميــة واملــوظفني بالــدائرة تفاصــيل املســؤوليات والو

 وأوجه الترابط بينها (جدول املسؤوليات).  الوحدات واملوظفنيعاتق كل من

عدم وجود مبادئ 
توجيهية إجرائية/أدلة 

 عملية

ــة  -١٦٣ ــادئ توجيهي ــدائرة جلــدول شــامل للمســؤوليات، ال توجــد مب إىل جانــب افتقــار ال
 ت اخلاصة بالدائرة.إجرائية إلزامية أو أدلة عملية يف هذا الشأن تتناول العمليات واإلجراءا
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والتقييم االستعراض 
الدائرة هليكل ان الراهن

 التنظيمي 

ــة جبوانــب٢٠١٥الــرئيس اجلديــد للــدائرة، الــذي ُعــني يف نيســان/أبريل     -١٦٤ ، علــى دراي
اسـتأجر ، وقـد هذه ومتفق مع مراجع احلسابات اخلارجي يف تقييمـه للوضـع   القصور التنظيمي

اسـتعراض وتقيـيم ألداء مجلـة مهـام، منـها    ٢٠١٥الثاين/نوفمرب تشرين  تنظيم خارجيا يف خبَري
  اهليكل التنظيمي احلايل، بغية القيام مبا يلي:

  هيكل إداري واضح حيدد بدقة أدوار ومسؤوليات املديرين واملشرفني؛وضع   (أ)   
  الرصد؛   يف جمال قدراتالتدعيم   (ب)  
ــة إدارة املشــار ســري تسلســل  حتديــد  (ج)   ــعالعمــل يف عملي يع وتفصــيل أدوار مجي

  ؛اومسؤولياهت املعنيةاألطراف 
 تبسيط العمليات اإلدارية. (د) 

أيار/مـايو ٦ أجـل أقصـاه   من املتوقع أن يقـدم اخلـبري تقريـره يف األسـابيع القادمـة، يف       -١٦٥ التقرير املتوقع
أجريــت الـيت  (هنايـة العقـد). ووفقـا ملــا ذكـره مـديرو الـدائرة وموظفوهــا يف املقـابالت        ٢٠١٦

معهم حـول توقعـاهتم بشـأن حمصـلة عمليـة التقيـيم الـيت جيريهـا اخلـبري وتوصـياهتا، ميكـن تنفيـذ
 االقتراح الداعي إىل وضع هيكل جديد مبجرد إقراره.

استحداث نظام 
 "ماكسيمو"

تشـرين إلدارة أوامر العمل (فيما يلي "نظام ماكسـيمو") يف الدائرة نظاما  استحدثت  -١٦٦
  :التالية اخلصائصيتيح . وهو ٢٠١٥ األول/أكتوبر

  إصدار وتتبع طلبات اخلدمة؛  (أ)    
  ختطيط أوامر العمل وإدارهتا ورصدها؛  (ب)    
  ختطيط ورصد املوارد؛  (ج)    
  أدوات اإلبالغ والتحليل؛    (د)    

."ساب"  الربط البيين بنميطة إدارة املواد اخلاصة مبخزن الدائرة املركزي يف نظام (ه) 
تعزيـز الفعاليـة بادئ ذي بدء، أرحب بتعيني رئيس الدائرة اجلديد ومببادرته الراميـة إىل   - ١٦٧ املبادراتالترحيب ب

ــة ــة. ورمبــا كــان اهليكــل يف اجلهــود املبذول لبلــوغ األهــداف املنشــودة وحتقيــق الكفــاءة التنظيمي
فــيي - اخلــدمات اإلداريــة واهلندســية والــورش     وقســما مكتــب الــرئيس  -  للــدائرةالتنظيمــي 

توثيـق عـدم ال  التحديد الواضح للمسؤوليات واألدوار وللواجبات واملهام مع عدم لغرض، لكنبا
يـؤدي . وقـد مهمتـها  خطر يهدد بوجه عام قدرة الـدائرة علـى أداء  إلجراءات والعمليات ل اجليد

تجـاوز نطـاقتسـيما عنـدما يـتعني أداء مهـام      ختصـيص املـوارد، ال  إىل قصور يف التشـغيل وسـوء   
 ل الروتيين اليومي. ومما يزيد األمر سوًءا قصور مالك املوظفني وعدم كفايته.العم

يتســم أيضــا باملبــادرة الراميــة إىل تكليــف خــبري خــارجي بوضــع هيكــل جديــد   أرحــب  - ١٦٨ الترحيب باالستعراض
يهـامهامهـا، جيـب عل  ء أدايف فعاليـة  الللدائرة. ولكي تزيد الدائرة من كفاءهتا التنظيميـة و بالكفاءة
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، مبــا يشــمل آليــات اإلشــراف والرقابــةللمســؤولياتواضــح أن تســتكمل اهليكــل اجلديــد جبــدول 
، فقــد اقتضــى اســتخدامه بالفعــل"ماكســيمو"املناســبة. وأنــوه يف هــذا الصــدد باســتحداث نظــام  

تكنولوجيـا املعلومـات.باسـتخدام   متسلسـلة تبسيط بعض العمليات وحتويلـها إىل خطـوات عمـل    
 الدائرة عن استعراض هذه العمليات واخلطوات بانتظام.يقعدأالبغيهذا ينغري أن

  ، أوصي مبا يلي:من مث  -١٦٩ اتة/التوصيتوصيال
احملققـة  تعزيز مجيع اجلهود الرامية إىل زيادة فعاليـة الـدائرة مـن حيـث النتـائج       (أ)  

  وتعزيز كفاءهتا من حيث التنظيم؛
ــداف     (ب)   ــق أهـ ــب لتحقيـ ــام الواجـ ــالء االهتمـ ــل إيـ ــع اهليكـ ــد وضـ ــدائرة عنـ الـ

  اجلديد؛  التنظيمي
اســتعراض املســؤوليات واألدوار والواجبــات واملهــام وتوضــيحها مــن أجــل  (ج)  

  وضع جدول شامل للمسؤوليات؛
اســتعراض اإلجــراءات والعمليــات القائمــة وتبســيطها وتوثيقهــا، أو، عنــد  (د)  

  جديدة؛مناسبة االقتضاء، استحداث إجراءات وعمليات 
حلـــرص علـــى البســـاطة بقـــدر املســـتطاع يف مجيـــع اإلجـــراءات والعمليـــاتا  (ه)  

  لضمان أن حتظى بالقبول العام والدعم الشامل؛
من أجل تيسري مهـامفيه  ودجمها "ماكسيمو"نقل العمليات املناسبة إىل نظام   (و)  

  العمل اليومي على موظفي الدائرة؛
ت التوجيـــه واإلدارةلـــدعم قـــدرا "ماكســـيمو"التوســـع يف اســـتخدام نظـــام   (ز)  

 واإلبالغ يف الدائرة.

علما مبالحظايت، وقـدَّمت الـردود التاليـة مـن أجـل مناقشـة توصـيايت اإلدارة أحاطت  -١٧٠ رد الدائرة
  تفصيلية:  مناقشة

عملــها ســوف تــزداد مــن خــالل اهليكــل اجلديــد كفــاءة مــن أن واثقــة الــدائرة  (أ)
ــة أو    الــيت تعــاين نقصــا يف املــوظفني  ونقــل وظــائف إىل اجملــاالت ذات األولوي

  .  واستقدام موظفني لديهم املهارات الالزمة
ــد هــي      (ب) ــراد حتقيقهــا يف ظــل اهليكــل اجلدي ــدائرة أن األهــداف امل :أوضــحت ال

) توطيد أنشطة الصـيانة الوقائيـة؛٢تدعيم القدرة على إدارة املشاريع؛ و( )١(
ــات ا  ٣و( ــدائرة مــع عملي ــات املقــررة إلصــالح غــري ) حتســني جتــاوب ال وطلب

) تعزيــز خــدمات نقــل املــوظفني املقدمــة إىل٤املنظمــات الكائنــة يف فيينــا؛ و( 
ــا أشــريَ    ــا. وكم ــة يف فيين ــل، ســوف تُ   املنظمــات الكائن ــن قب ــائفم ــل الوظ نق

  الشاغرة لتدعيم هذه اجملاالت وحتقيق تلك األهداف.
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املسـؤوليات يفمن بني األهداف املنشودة من اهليكل اجلديد توضيح األدوار و  (ج)
ــة، ــام الوظيفي ــداخل يف امله ــة احلــد مــن أي ت خمتلــف اجملــاالت والوظــائف بغي

ا علــى "علــة وجــوده".وضــمان أن يكــون حمــور التركيــز يف كــل جمــال منصــبّ 
إعفــاء ن الــدائرة مــنومثــال ذلــك أن تــدعيم جمــال إدارة املشــاريع ســوف ميكّــ
ــى جمــاالت الصــيانة مــن أداء الوظــائف املت    ــإدارة املشــاريع املشــرفني عل ــة ب علق

  هود على أنشطة الصيانة الوقائية.اجلهلم بتركيز مجيع والسماح 
جمـال الـدعم اإلداري. وسـوف بقـوة تعتزم الدائرة يف ظل اهليكل اجلديد أن تعزز   (د)

الوحـدة اجلديـدة الـيت سـيعمل هبـا ٣- ف  يرأس موظف خمتص بإدارة املباين برتبـة 
 مهامهـا الوظيفيـة اسـتعراض اإلجـراءاتوسـيكون مـن بـني    .موظفني إمجـاال  ١٠

  ميكن اختاذه من تدابري لتبسيطها.  واقتراح ما القائمة والعمليات اإلدارية
  (انظر الفقرة (د)).  (ه)
نظــام إلكتــروين إلدارة أوامــر العمــل. وهــو يســمح مبعرفــة "ماكســيمو"نظــام   (و)

ــدائرة. ومــن وجهــة         ــل املســندة إىل أفرقــة ال النظــرورصــد حالــة أوامــر العم
فريقه بكفـاءةعلى  للمدير بتوزيع العمل "ماكسيمو"اإلدارية، ال يسمح نظام 

حجــم وإنصــاف، بــل ميكِّنــه أيضــا مــن التنبــؤ حبجــم التــأخر يف األداء بســبب   
تقارير عن عـدد أوامـر العمـل يف كـل وحـدة "ماكسيمو"العمل. ويوفر نظام 

. وســتكون اخلطــوةوفريــق ومنظمــة كائنــة يف فيينــا يف فتــرة معينــة مــن الــزمن  
سـيزيد التالية هلذا النظام أن يغطي خطط الصـيانة الوقائيـة جلميـع األفرقـة، ممـا     

  من قدرات اإلبالغ.
 (انظر الفقرة (و)). (ز)

رد مراجع احلسابات 
 اخلارجي

أن بوســعإىل مــن جديــد  أشــري أن أقــدر اإلجــراءات الــيت اختــذهتا إدارة الــدائرة. وأود  -١٧١
بــالغ داخــلة واإليصــبح األداة املركزيــة لــدعم قــدرات التوجيــه واإلدار أن "ماكســيمو"نظــام 

 لتحقيق هذا اهلدف يف الفترة التالية. تكثف جهودهاالدائرة. ومن رأيي أن على الدائرة أن

   فريقي هذه العملية.وأناسوف أتابع -١٧٢ املتابعة
 حالة الدائرة والوظائف الشاغرة هبا  -٢-٢-دال

أمــام العامــةوفقــا التفــاق املقــر، تتحمــل اليونيــدو، مــن خــالل الــدائرة، املســؤولية   -١٧٣ يدومسؤوليات اليون
هــذا ويف إطــار. وتعهــدهعــن صــيانة جممــع مركــز فيينــا الــدويل وإصــالحه احلكومــة املضــيفة 
الدائرة، على مدار السنوات اخلمس عشرة املاضية، من حجـم مشـاركتها  املسؤولية، زادت

وممولـة املنظمـات الكائنـة يف فيينـا     بكـل منظمـة مـن   متصـلةمهمـةشائيةيف تنفيذ مشاريع إن
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ومنظمـةإنشاء مراكز للبيانات يف الوكالة الدوليـة للطاقـة الذكريـة     مثلمن هذه املنظمات،
 . النووية معاهدة احلظر الشامل للتجارب

مـــن أجـــلاعتمـــادات  ٢٠١٥-٢٠١٤أُدرجـــت يف ميزانيـــة الـــدائرة لفتـــرة الســـنتني   -١٧٤ ارتفاع معدل الشغور
حيـث ،نسبة الوظائف الشاغرة بالدائرة مرتفعـة  فإنمع هذا و، مدرجة يف امليزانية وظيفة ١١١

. ويسـاور املنظمـات األخـرى الكائنـة يفمدرجـة يف امليزانيـة   وظيفة شاغرة ٣٤توجد هبا حاليا 
ة الــذي عقــدالتحتيــ بــالقلق أعربــت عنــه صــراحة يف اجتمــاع جلنــة الــبىن  متزايــدفيينــا إحســاس 

ن الــدائرة مــن أداءال تــتمك، حيــث ختشــى هــذه املنظمــات مــن أ    ٢٠١٦شــباط/فرباير  ١ يف
 يفي بالغرض.   مباواجباهتا ومهامها إذا مل تستطع شغل الوظائف الشاغرة الكثرية

كانت املنظمـات الكائنـة يف فيينـا تعهـد يف السـابق ملقـدمي خـدمات خـارجيني بـأداء -١٧٥ اخلدمات اخلارجية
أعمال نيابة عنها وتتعاقد معهم أو تنفذ املشاريع اإلنشائية وتشرف عليها من خالل الوحـدات
التابعة هلا. وقد أدى هذا بالفعـل، يف حالـة واحـدة علـى األقـل، إىل تضـارب يف املعـايري التقنيـة

 داخل مركز فيينا الدويل، ومن شأنه أن يزيد من احتمال وقوع تضاربات من هذا القبيل.

رة شغل مجيع ضرو
 الوظائف الشاغرة

علـى أهنـا تنتظـر مـن الـبىن التحتيـة   أكدت املنظمات الكائنة يف فيينا أثناء اجتماع جلنة  -١٧٦
ــدائرة مبــوظفني ــع الوظــائف الشــاغرة يف ال اليونيــدو أن تســارع بقــدر املســتطاع إىل شــغل مجي

ذه الوظــائفنظــاميني بعقــود طويلــة األجــل. وقــد أشــارت بوجــه خــاص إىل أن عــدم شــغل هــ 
تبلـغ نسـبةو العامـة تندرج ضمن اخلـدمات  ميكن أن ُيعزى إىل القيود املالية حيث إن الدائرة  ال

ــوايل     ــها ح ــدو يف ميزانيت ــاركة اليوني ــائف     ١٥مش ــع الوظ ــث إن مجي ــة وحي ــة يفيف املائ مدرج
لاليونيــدو أن املنظمــة غــري قــادرة علــى شــغ ومعتمــدة. وردا علــى ذلــك، أوضــح ممثلــامليزانيــة و

 الوظائف الشاغرة لديها بسبب التجميد املؤقت للتعيينات اخلارجية.

عـن صـيانة جممـعأمـام احلكومـة املضـيفة     عامـة ملا كانـت اليونيـدو مسـؤولة مسـؤولية       -١٧٧ دور اليونيدو
  ، فيلزم ما يلي:وتعهدهاملركز الدويل يف فيينا وإصالحه 

ــا اعت     (أ)   ــة يف فيين ــع املنظمــات الكائن ــل مجي ــدائرة  أن تقب ــار ال الطــرف احملــوري ب
والوحــدة املكلفــة جبميــع األنشــطة املتعلقــة بصــيانة جممــع مركــز فيينــا الــدويل

  ؛املركزلتجنب خطر التضارب يف املعايري التقنية يف  وتعهدهوإصالحه 
تزويــد الــدائرة مبــالك كــاف مــن املــوظفني مــن حيــث العــدد واملهــارات ألداء  (ب)  

 .هاواجباهتا ومهام

 ري إتاحةمن الضرو
عدد كاف من املوظفني

الدائرة، بناء على الدور املوكل إليها، إدخـال من بني جوانب املسؤولية اليت تنفرد هبا   -١٧٨
ســيما تنفيــذ أي مشــاريع إنشــائية تتصــل بــأي مــن مركــز فيينــا الــدويل، وال علــىأي تغــيريات 

يف  تـوىل االعتبـار الكـايف   الاملنظمات الكائنة يف فيينا وممولة من تلـك املنظمـات. وهـي وظيفـة     
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، بـل تتطلـب أيضـا مـوظفني ميلكـونهلا فحسـب  موارد فال يلزم ختصيصالدائرة احلايل،  هيكل
 يف إدارة املشاريع.  جيدةاخلربات الفنية الالزمة ومهارات

املنظمات  مشاطرة
شواغلها الكائنة يف فيينا

ــدو،     -١٧٩ ــاري املراجــع اخلــارجي حلســابات اليوني ــا رأشــاطباعتب ــة يف فيين املنظمــات الكائن
أن الـدائرة لـن تـتمكن مـن أداء مجيـع مفادهـا شواغلها وأشري جمددا إىل نتائج العام السابق الـيت  

يف أقـرب مبا فيه الكفايةواجباهتا ومهامها إذا ما تعذر شغل العدد الكبري من الوظائف الشاغرة 
مكن فحسـب مـن الوفـاء بواجباهتـاوقت ممكن. وإذا ما تداركت اليونيدو هذا الوضع، فلن تـت 

أيضـا مـن احتمـاالت حـدوث خسـائر ماليـة أو تقلـل اتفاق املقـر، بـل سـوف     مبوجبالقانونية 
 مساس بالسمعة يف حال وقوع حوادث ميكن أن تعزى إىل اإلمهال يف أداء الواجب.

رأي املنظمات  تأييد
 الكائنة يف فيينا

ائنـة يف فيينـا حـول حاجـة الـدائرة إىل منظـورما ذهبـت إليـه املنظمـات الك    أيضا أؤيد  -١٨٠
رفيعــة اجلــودة. أمــا مــن حيــث ختفيــف املخــاطر، فمــنوطويــل األمــد لتقــدمي خــدمات كافيــة   

الصــعب فهــم موقــف اليونيــدو الــيت اختــارت أال تشــغل الوظــائف الشــاغرة بأعــداد كافيــة مــن
الـدول عتمادها من طـرف وا يف امليزانية الوظائفإدراج املوظفني خالل السنوات السابقة رغم 

األعضاء. وملا كانت اليونيدو هي اجلهة املسـؤولة يف هنايـة األمـر عـن مركـز فيينـا الـدويل، فـإن
يف املائــة تقريبــا يف ميزانيــة اخلــدمات املشــتركة ذات الصــلة تبــدو مســامهة ١٥املســامهة بنســبة 

 .  معقولة للتخفيف من املخاطر اليت قد تنشأ عن النقص يف مالك املوظفني

 من مث، أوصى مبا يلي:  -١٨١ توصياتالتوصية/ال
وتعهـده عن صيانة جممع مركز فيينا الدويل وإصالحه  العامةتأكيد املسؤولية   (أ)  

  الكائنة يف فيينا؛ األخرى أمام املنظمات
الكائنــة يف فيينــا األخــرى وضــع إجــراءات مناســبة باالشــتراك مــع املنظمــات   (ب)  

  صات؛لتجنب التضارب يف االختصا
ــوبني يف أقــرب وقــت ممكــن     (ج)   ــز، اســتنادا تعــيني املــوظفني املطل إىل خطــة تعزي

ــر الســنوي ملراجــع احلســابات   مــن قــدرات ال املــوظفني املوصــى هبــا يف التقري
احتياجـاتوبـني الوظـائف الشـاغرة حاليـا      للمطابقـة ، ٢٠١٤لعام  اخلارجي

  ؛ينطوي عليهاالتشغيل واملخاطر اليت 
ــدائرةإيــالء االهتمــ  (د)   ام الواجــب للمتطلبــات الناشــئة عــن اســتعراض هيكــل ال

 .من املوظفني قدراتتعزيز العند تنفيذ اخلطة املتعلقة باوإجراءاهتوعملياهتا

علما مبالحظـايت، وقـدَّمت الـردود التاليـة مـن أجـل مناقشـة توصـيايت اإلدارة أحاطت  -١٨٢ رد اإلدارة
  مناقشة تفصيلية:

وجتهيزاتـه مان تشغيل مباين مركز فيينـا الـدويل ومعداتـه    الدائرة هي ضمهمة (أ) 
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اهلــدف مــن مجيــع التغــيرياتووصــيانتها وإصــالحها علــى حنــو آمــن موثــوق. 
واحلد مـن سـاعات "ماكسيمو"والتدابري اليت نفذهتا الدائرة (استحداث نظام 

العمــل اإلضــايف وتقيــيم املخــاطر يف حــال وقــوع األعطــال وتقيــيم املهــارات
يف املستقبل والتغيريات اهليكلية ومحلة التوظيف) على مـدار الشـهور املطلوبة
  .بأكرب قدر من الكفاءة مهمتهاأداء هو األخرية  الستة

هذه التوصية مقبولة جزئيا فقط ألن هناك تفامها واضحا يف الواقع علـى دور  (ب)  
ومسؤوليات الدائرة كطرف حموري وباعتبارها الوحـدة املسـؤولة عـن مجيـع

ومل وتعهــده،نشــطة املتعلقــة بصــيانة جممــع مركــز فيينــا الــدويل وإصــالحه  األ
ظ بوجـه خـاص أنعلى مدار السـنوات األخـرية. ويالحَـ    حيدث أي تضارب

عالقة العمـل بـني الـدائرة واملنظمـات الكائنـة يف فيينـا يف حتسـن مسـتمر منـذ
علـــى الشـــفافية والثقـــةاجلديـــد، وهـــي عالقـــة قائمـــة  تعـــيني رئـــيس الـــدائرة

يف عملية إقـرار هائلتقدم ما أُحرز من  يفذلك  ويتجسدواالحترام املتبادل. 
مشاريع الصندوق املشـترك لتمويـل عمليـات اإلصـالح واالسـتبدال الرئيسـية

والعــدد الكــبري مــن املبــادرات الــيت وافقــت جلنــة ٢٠١٦و ٢٠١٥يف عــامي 
ر يف املسـتقبلالتحتية على أن تنفـذها الـدائرة. غـري أن مـن املمكـن النظـ       البىن
الفعليــة احلاليــة يف شــكل واالتفاقــاتالعالقــات  إضــفاء طــابع رمســي علــىيف 

بغريهـاإجراءات مكتوبـة حتـدد األدوار واملسـؤوليات املنوطـة بالـدائرة وكـذا       
  اخلدمات املشتركة. من

على نشر إعالنات خارجية بشـأن مجيـع الوظـائف الشـاغرةوافق املدير العام   (ج)  
. وقـد بـدأت٢٠١٦يف عـام   تصـبح شـاغرة  سوظـائف الـيت   حاليـا وكـذلك ال  

شـهرا. ١٨هذه احلملة اإلعالنية لتوها ومـن املفتـرض أن تنتـهي بعـد حـوايل      
ويف هـذا الســياق، ُنقلــت بعــض الوظـائف الشــاغرة بالفعــل إىل جمــاالت ذات

املـــوظفني نقـــص يف(إدارة املشـــاريع) أو جمـــاالت تعـــاين مـــن  كـــبريةأولويـــة 
ونقــل املــوظفني). وعــالوة علــى ذلــك، أفــردت الــدائرة النفايــات تصــريف(

فيهـا تشـتد أولوية قصـوى لإلعـالن عـن الوظـائف الشـاغرة يف اجملـاالت الـيت        
املخاطر (مثـل السـباكني أو الكهربـائيني املختصـني بـأجهزة التدفئـة والتهويـة

  سالمة املنشآت). ني يف جمالختصاصيواال ،تكييفالو
 (انظر الفقرة ج). (د) 
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 مراجع احلساباترد 
 اخلارجي

توضـيح املسـؤولية العامـة عـنأشري إىل ضرورة أقدر اإلجراءات اليت اختذهتا الدائرة. و  -١٨٣
واإلجــراءات املناســبة يف هــذا الشــأن مــع وتعهــدهصــيانة جممــع مركــز فيينــا الــدويل وإصــالحه  

ــي أن     األخــرى املنظمــات ــوع مــن التضــارب. ومــن رأي ــا لتجنــب أي ن ــة يف فيين اإلدارة الكائن
عن هذه املهمة. ويف ضوء التوصية الواردة يف تقرير العـام املاضـي، أودمعا والدائرة مسؤولتان 

خطـة إىلأن أشري إىل من جديد إىل ضرورة أن تستند الدائرة يف عملية تعيني املـوظفني اجلاريـة   
التشـغيل اجـات احتيو حاليـا الوظـائف الشـاغرة    املطابقة بـني  تتيحمن املوظفني لتعزيز القدرات 

 . واملخاطر اليت ينطوي عليها

 فريقي هذه العملية.  وأناسوف أتابع -١٨٤ املتابعة

  تكنولوجيا املعلومات التحتية األمن املادي لبنية  -٣-دال
األمن املادي لبنية 

تكنولوجيا املعلومات 
  التحتية يف اليونيدو

املاضـي، أجـرى أعضـاء فريقـي مـرة استنادا إىل االستنتاجات املدرجـة يف تقريـر العـام     -١٨٥
تكنولوجيا املعلومات التحتية يف اليونيـدو. كمـا تفقـدوا لبنية أخرى مراجعة حلالة األمن املادي

لـربط اليونيـدو تكنولوجيـا املعلومـات التحتيـة داخـل مركـز فيينـا الـدويل، الـيت تعتـرب هامـة           بنية
البصرية املشـترك للمـبىن يف الطـابق ليافالشبكي. ففحصوا ِخزانات البيانات املركزية ملرفق األ

D البصـرية اخلاصـة بـاملبىن    ) وِخزانـات التوزيـع الرئيسـية لألليـاف    C )C-126 السفلي مـن املـبىن  

 ).D-1(الطابق السفلي

  ِخزانات البيانات املركزية يف مركز فيينا الدويل  -١-٣-دال
زانات البيانات ِخ

  املركزية
البصـرية املشـترك ملركـز فيينـا الـدويل يف ركزية ملرفق األليـاف تقع ِخزانات البيانات امل  -١٨٦

يصــل ا). ومتثــل هــذه اخلزانــات مرفقــاً مركزيــC )-1غرفــة كــبرية يف الطــابق الســفلي مــن املــبىن 
معظــم اخلطــوط القادمــة مــن خــارج مركــز فيينــا الــدويل مبراكــز التوزيــع الشــبكي للمبــاين

هذا التوصـيل الشـبكي نقـل البيانـات يل. وال ميكن بدونواملنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدو
توقـف  انقطاعـه أن يـؤدي إىل   وإجراء االتصاالت اهلاتفيـة داخـل املبـاين وخارجهـا، ومـن شـأن      

العمل متامـا يف املكاتـب إىل حـني إنشـاء مرفـق جديـد. وبـالنظر إىل أمهيـة هـذا املرفـق املركـزي
  ة له.الالزملعمل املنظمات، يلزم توفري احلماية

تستخدم عدة وحدات 
  املرفق

خلص فريقي إىل أن موظفي عدة وحدات من خمتلف املنظمات يـدخلون الغرفـة الـيت  -١٨٧
وميكن للجميع الدخول إىل تلـك الغرفـة باسـتخدام بطاقـة متكّـن مـن تسـجيليوجد هبا املرفق. 

مث فهـو ال يسـجلالدخول يف النظام، لكن اخلروج من الغرفة ال يتطلب استخدام البطاقة ومن 
البصـرية اسـتعمال مفتـاح خـاص ُوزعـت نسـخ . ويلزم لفتح خزانـات مرفـق األليـافيف النظام
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منــه علــى العديــد مــن مــديري الشــبكة يف كــل منظمــة. ويــدير قســم األمــن والســالمة بــاألمم
  املتحدة (قسم األمن والسالمة) شؤون بطاقات مراقبة الدخول واملفاتيح اخلاصة.

ت وسم ال توجد بطاقا
  عليها معلومات

، وجـدنا٢٠١٥خالل أوىل زياراتنا إىل الغرفة يف متوز/يوليـه وكـانون األول/ديسـمرب      -١٨٨
كمية كبرية من مـواد التغليـف القابلـة لالحتـراق متنـاثرة يف مجيـع أحنـاء الغرفـة. وباإلضـافة إىل

ا، فكان هنـاك،ذلك، كانت الغرفة مستخدمة لتخزين سلع ومواد مل تعد الوحدات حباجة إليه
منصــات نقّالــة علــى ســبيل املثــال، عــدة رفــوف وِخزانــات، منــها املليئــة ومنــها الفارغــة، وعــدة

مبحركـــات أقـــراص حاســـوبية وبنـــود أخـــرى خاصـــة خشـــبية وأثـــاث، ومنصـــة نقّالـــة مليئـــة 
بتكنولوجيا املعلومات. ومل يكن على تلك البنود أي بطاقات وسم عليها معلومات عن مالـك

  د وال معلومات تصف حالتها، وخصوصاً معلومات عن البيانات املخزنة.تلك البنو
ُنفّذ بعض أعمال 

 التنظيف
تبيَّن مـن تفتـيش للغرفـة مـؤخرا أن بعـض أعمـال التنظيـف قـد نفـذت وأن جـزءا مـن  -١٨٩

  مواد التغليف قد أزيل. ومع ذلك، فإن اجلزء األكرب من املواد املخّزنة ال يزال يف الغرفة.
ــإدارة الشــبكة أو بتنفيــذ  -١٩٠  إىل الغرفة الدخول دخــول املــوظفني أو غريهــم مــن األشــخاص غــري املكلفــني ب

ببنية تكنولوجيا املعلومات التحتية قد يزيد من خطر وقـوع أضـرار نامجـة أنشطة أخرى متصلة
عن أعمال ختريب أو استعمال غري مأذون به ِخلزانات البيانـات املركزيـة. وعـالوة علـى ذلـك،

أضـرار يف وقـوع  املنظم لسلع ومواد قابلة لالشـتعال مـن خطـر    يد التخزين غري املراقب وغرييز
ــع ــل مجي ــق إىل تعطي ــدالع حري ــب أو ان ــال ختري ــؤدي أعم ــق. وميكــن أن ت ــدالع حري حــال ان

  للعمل باستخدام احلاسوب يف معظم املباين.والتوقف التامالوصالت،
التخلص من املعدات 

  احلاسوبية
ــ  - ١٩١ ــها مئــات   ينبغ ــة، ومن ــة يف الغرف حمركــات األقــراص، ي نقــل املعــدات احلاســوبية املخزن
حمميــة تتضــمن بيانــات أو بقايــا بيانــات أو بيانــات ممســوحة، إىل غــرف       زالــت مــارمبــا  الــيت
املأذون هلم. وإذا مل يعد هناك حاجة لتلك املواد، فمن املمكـن الـتخلص املوظفون يدخلها إال ال

و منحهـا ملنظمـات أخـرى مـن املنظمـات الكائنـة يف فيينـا، وخباصـة داخـلمن أكرب جـزء منـها أ  
بطريقـة آمنـة وفقـا للشـروط املعمـول حمركات األقراص القدمية مركز فيينا الدويل. وينبغي تدمري

 هبا يف املنظمات.
غرفــة هبــدفأوصــي بإزالــة مجيــع املــواد القابلــة لالشــتعال واملــواد غــري الالزمــة مــن ال     -١٩٢  التوصية/التوصيات

تقليص احتماالت اندالع حرائق. وينبغي، عـالوة علـى ذلـك، قصـر الـدخول إىل الغرفـة علـى
ــود أيضــاً أن تنظــر يف ــدو واملنظمــات األخــرى ت احلــد األدىن متامــاً مــن املــوظفني. ولعــل اليوني

كحـد  لعملـها. وأوصـي،   زيادة محاية ِخزانات البيانـات املركزيـة الـيت تعـد مهمـة جـدا       إمكانية
دىن، بإنشاء منطقة ذات مواصفات سالمة عاليـة وذلـك بتشـييد جـدار مقـاوم للحريـق أو، يفأ

  مجيع األحوال، تركيب صندوق أو قفص من الفوالذ حول اِخلزانات.
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. ولكـن اإلدارةC-126مع التوصية بإزالة املواد غري الالزمة مـن الغرفـة    تفقت اإلدارةا  -١٩٣  رد اإلدارة
ــا، مثـــل  ال تســـتطيع تنفيـــذ التو ــار إليهـ ــة البنـــود املشـ ــة بإزالـ ــية املتعلقـ حمركـــات األقـــراص، صـ

منظمــات أخــرى مــن املنظمــات الكائنــة يف فيينــا تتقاســم معهــا هــذه الغرفــة، وتلــك البنــود ألن
بشكل خاص ليست ملكاً لليونيدو. وستطلب اإلدارة من املنظمات الشقيقة و/أو قسـم األمـن

التصـال بقسـم األمـن والسـالمة أيضـاً للحصـول علـىوالسالمة زيادة حتسني الوضع. وجرى ا
معلومات عن األشخاص املخولني بالـدخول إىل الغرفـة وعـن الوظـائف املوكلـة إلـيهم، وذلـك

  والبنية التحتية. بغرض قصر دخوهلا على موظفي صيانة الشبكة
ألليـافال تعتقد اإلدارة أن من شأن تشييد جدار إضايف أن يزيد من محايـة ِخزانـات ا    -١٩٤  

املقفولـة الـيت زيادة كبرية. وتعتقد اإلدارة أن احلماية الكافية مـوفرة بفضـل اِخلزانـات الفوالذيـة    
املركبــة لإلنــذار بــاحلرائق، ووجــود فريــق خمصــص إلطفــاء حتمــي األليــاف البصــرية، واألجهــزة

  احلرائق، تابع لقسم األمن والسالمة، يف عني املكان على مدار الساعة.
حلسابات رد مراجع ا
  اخلارجي

فـرض قيـود صـارمة علـى الـدخول إىل الغرفـة سيسـاعد يف أتفق مـع الـرأي القائـل إن     -١٩٥
الالئق هلذا املرفـق اهلـام احلد من املخاطر. ومع ذلك، فأنا أرى أنه ال ميكن منع االستخدام غري

ــع األ       ــه يف مجي ــه إلي ــأذون ب ــدخول غــري امل ــع ال ــدويل ومن ــا ال ــات.لالتصــاالت يف مركــز فيين وق
حتسني تدابري السالمة إىل حد كبري. ولـذلك، فـإنين أمتسـك أن أشري إىل أنه يلزم يف رأيي وأود

  بتوصييت بإنشاء منطقة ذات مواصفات سالمة عالية حول خزانات البيانات املركزية.  
 تسـتعملمبا أن هـذه املسـألة هـي مـن مسـؤولية مجيـع املنظمـات الكائنـة يف فيينـا الـيت            -١٩٦  املتابعةتوقف 

  أتابع أنا وفريقي هذه املسألة.وصالت خزانات البيانات املركزية، فلن

  Dمركز التوزيع الشبكي يف املبىن   -٢-٣-دال
حتتاج معظم مباين مركز فيينا الدويل إىل مركز خاص هبـا للتوزيـع الشـبكي مـن أجـل  -١٩٧  مركز التوزيع الشبكي

. ويربط مركز التوزيع الشبكي خطـوطC-126ملبىن البصرية املركزي يف ا ربطها مبرفق األلياف
ــع الشــبكي   األليــاف املوجــودة يف كــل طــابق، كمــا يربطهــا خبطــوط البصــرية خبزانــات التوزي

ميكـن للحواسـيب يف املبـاين االتصـال منفصلة لالسـتخدامات اخلاصـة. وبـدون هـذا الـربط، ال     
  وقف عن العمل.بالشبكة احلاسوبية وقواعد البيانات التابعة هلا، وبذلك تت

مساحة  يشغل املركز
  ضيقة

الوصــالت الالزمــة الســتخدامات اليونيــدو الــذي يـوفر  يقـع مركــز التوزيــع الشــبكي،   -١٩٨
)،D )D-01ومنظمات أخرى يف هذا املبىن، علـى مسـاحة ضـيقة يف الطـابق السـفلي مـن املـبىن        

هـذا املكـان عـدةويفصله عن الطابق األرضي بـاب مـن قضـبان فوالذيـة متشـابكة. وتسـتخدم       
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وحـدات، وخصوصــاً مـديرو الشــبكة يف املـبىن. وميلــك مجـيعهم مفــاتيح الـدخول إليــه، ويفتقــر
املكان إىل آلية مركزية ملراقبة الدخول. وُيستخدم اجلزء األكرب من هـذا املكـان يف ختـزين سـلع

 ذلــك،قدميــة متنوعــة ومــواد تغليــف يبــدو بوضــوح أهنــا غــري قابلــة لالســتعمال. وباإلضــافة إىل  
  املخاطبة باملكربات الصوتية). املركزي (نظام®Tannoyالطابق نظامُركِّب يف نفس

خطر وقوع أضرار يف 
 حريق حالة اندالع

انـدالع يزيد ختزين السلع واملواد القابلـة لالشـتعال مـن خطـر وقـوع أضـرار يف حـال         -١٩٩
البنود املنتشرة يف كـل مكـان وصـول أفرقـة اإلنقـاذ إىل      حريق. ويف حاالت الطوارئ، قد تعيق

معدات تكنولوجيا املعلومات يف الوقت املناسب للحيلولة دون وقوع قدر أكـرب مـن األضـرار،
احلاسـوبية تعطـيالً كـامالً يف وقد يؤدي ذلك إىل تعطيل مجيـع وصـالت االتصـاالت واألعمـال    

املخاطبة باملكربات الصـوتية ألن معـدات ذلـك النظـام بىن. وقد يستحيل أيضاً استخدام نظامامل
 ستكون أول ما يدمره احلريق.

خطر االستعمال غري 
  املأذون به

يــؤدي عــدم ضــبط دخــول املــوظفني أو األشــخاص اآلخــرين غــري مــن ناحيــة أخــرى،  -٢٠٠
ظامي تكنولوجيا املعلومـات املركـزيني ألضـرارخطر تعرُّض ن املكلفني بإدارة الشبكة إىل زيادة

ــات ــا. وتتعــرض وصــالت وبيان ــث هبم ــه أو العب ــأذون ب ــى حنــو غــري م بســبب اســتعماهلما عل
ــه ال    ــة يف الوقــت الوحــدات للخطــر علــى حنــو خــاص ألن ميكــن اكتشــاف األفعــال غــري املراقب

  الزمن.املناسب، مما يتيح التالعب بالبيانات ومجعها على مدى فترة طويلة من 
عــدم تــوفري احلمايــة مــن احلرائــق والتالعــب  مــن مــواطن الضــعف اجلوهريــة األخــرى   -٢٠١  ال محاية من احلريق

ملعظــم الكــابالت وقنواهتــا املثبتــة علــى جــدران وأســقف الطوابــق. ومبــا أنــه ميكــن الوصــول إىل
وجـودة فيـه.الطابق السفلي بكامله عن طريق السالمل، فال ميكـن ضـبط الـدخول إىل املرافـق امل    

ويســاورين القلــق إزاء االكتفــاء مبــّد اخلطــوط بشــكل ظــاهر وإدخاهلــا عــرب فتحــات يف اجلــدران
يف تشـغيل واألسقف. وعلـى الـرغم مـن أن االسـتخدام الفعلـي جلميـع هـذه اخلطـوط وأمهيتـها         

النظم غري واضحني، فإنه ينبغي النظـر فيمـا إذا كـان مـن الضـروري محايتـها بنقلـها إىل منـاطق
  نة أو وضعها داخل قنوات كابالت مؤمنة.آم

أوصي بإزالة مجيع املواد القابلة لالشتعال واملواد غري الالزمة من الغرفة هبدف خفـض  -٢٠٢  التوصية/التوصيات
فرص اندالع حرائـق. وينبغـي، عـالوة علـى ذلـك، تقييـد الـدخول إىل الغرفـة. ويفضـل حصـر

أنـا أعتقـد أن صـعوبات مماثلـة، ال سـيما فيمـا يتعلـقاملوظفني املعنيني فقـط. و  الدخول إليها يف
أوصــي بالكــابالت وقنواهتــا، قــد تكــون موجــودة يف مجيــع مبــاين مركــز فيينــا الــدويل. ولــذلك 

شبكية يف مركز فيينا الدويل مـن أجـل وجود وصالت أماكن بوضع ضوابط على دخول مجيع
  يف املنظمات واتصاهلا بالشبكة.  ضمان سري العمل
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ردت اإلدارة بـــأن غالبيـــة "الســـلع القدميـــة وغـــري القابلـــة لالســـتعمال" املوجـــودة يف  -٢٠٣  ارةرد اإلد
ــا الســتبدال نظــام        D-1 الطــابق ــة حالي ــة اجلاري ــك املكــان يف إطــار العملي ــا يف ذل ــت مؤقت ُخّزن

تتم إزالتها بعد انتهاء هـذه العمليـة. ومل تتفـق اإلدارة مـع املخاطبة باملكربات الصوتية، وسوف
أكـرب لنقطـة التوصـيل املركزيـة هـذه بالنسـبة لكامـل راجع اخلارجي بشأن لـزوم تـوفري محايـة   امل

ال يتـاح اسـتعماله البصرية مقفولة وحتتاج إىل مفتاح خاص املبىن، وذلك ألن ِخزانات األلياف
دعم الشبكة العاملني يف املنظمـات الكائنـة يف فيينـا. أمـا البـاب املكـون مـن قضـبان إال ملوظفي

لـدائرة إدارة املبـاين وللمنظمـات الـدعم التـابعني   يتـاح فتحـه إال ملـوظفي    فـال  والذية متشـابكة ف
الكائنة يف فيينا. ونفس أولئـك األشـخاص خمولـون بالوصـول إىل حجـرات وقنـوات الكـابالت

إمكانيـات كـبرية للتخريـب أيضـاً. وأوضـحت اإلدارة أن خطـر يف تلك املباين، حيث قد تتاح
يانات ومجعها على مدى فترة طويلة من الزمن غـري موجـود ألن إمكانيـة الوصـولالتالعب بالب

  إىل وصالت البيانات غري متاحة أمام موظفي الصيانة.
رد مراجع احلسابات 

  اخلارجي
مجيـع هـذه النقطـة اهلامـة واملركزيـة بالنسـبة إىل      عملية التنظيـف واالسـتبدال اجلاريـة يف     - ٢٠٤

ل مسـؤولية مجيـع املنظمـات الكائنـة يف فيينـا. وباإلضـافة إىل ذلـك،تظ D-1الطابق  الوصالت يف
أعتقــد أن مالحظــايت حتــدد مــواطن الضــعف احملتملــة، وال ســيما يف حــاالت الطــوارئ. وأود أن

وجودهـا يف مجيـع مشمولة باحلماية ألن أمـاكن  أشري إىل أن اخلزانات والكابالت، يف رأيي، غري
ل استعماهلا على حنو غري مأذون به أو التالعب هبـا ألن ال أحـد  الطوابق الرئيسية مفتوحة، ويسه

  من واقع جتربة فريقي عدة مرات. وجود األشخاص غري املعروفني يف هذه األماكنينتبه إىل
 أتابع أنا وفريقي هذه املسألة.لن -٢٠٥  املتابعةتوقف

  ِخزانات التوزيع الشبكي  -٣-٣-دال
ِخزانات التوزيع 

  الشبكي
التابع لليونيدو خزاناته اخلاصة بالتوزيع الشبكي، وهـي متصـلة Dكل طابق يف املبىن ل  -٢٠٦

مقفولـة ). وهـذه اخلزانـات ليسـت   D-01مبركز التوزيع الشبكي يف الطـابق السـفلي مـن املـبىن (    
مغلقة بل موضوعة يف أماكن ميكن عموما للموظفني والزوار الوصـول إليهـا. وميكـن يف غرف

مركز فيينـا الـدويل الوصـول إىل هـذه األمـاكن ألنـه ال توجـد حـواجز لكل شخص يدخل إىل
  مادية. وهناك خزانة مركبة حىت أمام املتجر التعاوين، الذي يتردد عليه كثري من الناس.

سهولة الوصول إىل 
  اخلزانات

اهلاتف والشبكة احلاسوبية الواصـلة إىل وتضم خزانات التوزيع الشبكي مجيع خطوط  -٢٠٧
يف كــل طــابق واخلارجــة منــها. ويســهل الوصــول إىل تلــك اخلطــوط الواقعــة بــني أي املكاتــب

خزانة وسقف الطابق، إذ إن املسافة الفاصلة بني اخلزانة وحاملة الكابالت العلويـة غـري حمميـة.
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وقد ُوضعت اخلزانات داخل قفص معـدين واق، إال أن أغطيـة اخلزانـات غـري حمكمـة اإلغـالق
  للتخريب.مما جيعلها هدفا سهال

وأرى أنه ميكن بسهولة ختريب أو تدمري اخلزانـات مـن خـالل اجلـزء العلـوي املفتـوح  -٢٠٨  خماطر التدمري
وقطع اخلطوط غري احملمية الداخلـة إىل خزانـات التوزيـع الشـبكي واخلارجـة منـها. ومـن جزئيا

ا قطـع أياملكاتـب يف الطـابق بأكملـه. ورغـم أن باإلمكـان أيضـ       توصـيل  شأن ذلـك أن يعطـل  
كابل من الكابالت املمددة علـى أسـقف املكاتـب، إال أن تركُّـز الكـابالت فـوق اخلزانـات يف       

  للتخريب.جيعلها أكثر عرضةمكان غري حممي
  خلطر التخريب. أوصي بتغطية اخلطوط واخلزانات غري احملمية وتأمينها تفاديا -٢٠٩  التوصية/التوصيات

إىل أن خزانــات التوزيــع الشــبكي قياســية يف مجيــع أحنــاء مركــز فيينــاأشــارت اإلدارة   -٢١٠  رد اإلدارة
املكتبيـة، الدويل، وهي تتألف من جسم فوالذي ببابني، كل منـهما مـزود بقفـل. ويف الطوابـق    

بوصــات، تــدخل الكــابالت بعــدها يف حامالهتــا بضــع ال يتجــاوز طــول األســالك املفتوحــة   
اإلدارة إنه ميكن قطع تلك الكابالت ذاهتا حىت وهـي العلوية، مث متتد عليها دون محاية. وقالت

داخل احلامالت العلويـة، وخصوصـاً أن األلـواح الـيت تغطـي السـقف ال متنـع مـن الوصـول إىل
يعلو اخلزانات علـى حنـو املكان الذي حامالت الكابالت. ومن مث، فإن اإلدارة ترى أن تدعيم

ــه مــن     ــة كــثرياً، وال ســيما أن ــن يعــزز احلماي ي.ـغــري املــرجح حــدوث ســيناريو ختريبــ   خــاص ل
احلمايــة املــوفرة لنظــام الكــابالت واملنظمــات الكائنــة يف فيينــا متوافقــة يف آرائهــا بشــأن كفايــة 

احلايل لتفادي أي خماطر واقعية ومتوقعة. وال تتناسب جدوى عملية الزيادة الكـبرية يف احلمايـة
لتقلـيص احتمالـه، ُتَنفذ هـذه العمليـة  وقـوع اهلجـوم الـذي سـ     وتعقدها وتكلفتها مع احتماالت

علــى وخصوصــاً أن هــذه العمليــة لــن تضــمن مــع ذلــك احلمايــة التامــة مــن هجــوم تنفــذه جهــة 
انعــدمت الثقــة بــاملوظفني الــذين هــم يكفــي مــن التصــميم والدرايــة إلجناحــه، وال ســيما إذا مــا

  هذه البنية التحتية.مسؤولون عن صونأنفسهم
رد مراجع احلسابات 

  ارجياخل
علــى التحســينات تكــاليف أود أن أشــري إىل أنــين أدرك أنــا أيضــاً مــا قــد يترتــب مــن    -٢١١
احلماية للكابالت والشبكات يف الطوابق ويف غريها مـن األمـاكن لتوفري قدر كاف من الالزمة

للنقــاط بتــوفري احلمايــة قــدر اإلمكــان  الــيت يســهل الوصــول إليهــا. ولكــين أوصــي مــرة أخــرى  
اخلزانات املركزية ومراكز التوزيع وخزانات التوزيع أيضـاً يف الطوابـق امة، ال سيمااملركزية اهل

أحـد يسـتطيع متدنيـة (جـدا)، رغـم أن ال    املكتبية. ويبدو أن اإلدارة تـرى أن خمـاطر التخريـب   
الدخول إىل تلك املرافق وتنفيذ أنشطة غري مشروعة. ويف رأيي، هنـاك ممارسة رقابة فعالة على

جتـــربيت، فـــإن املـــوظفني احلـــاليني أو الســـابقني بري حلـــدوث أضـــرار. وبنـــاء علـــى احتمـــال كـــ



 

50V.16-01631 

 

IDB.44/3
PBC.32/3

أصدقاءهم وأفراد أسرهم هم الذين يعدون أو ينفذون أعمال التخريب يف معظـم احلـاالت. أو
ولكن اإلدارة هي املسؤولة عن حساب املخاطر احملتملة واآلثار الناشئة عـن فقـدان االتصـاالت

للتحسـينات الالزمـة وإعطـاء األولويـة   باين. لـذا أوصـي بتقيـيم املخـاطر،    يف الطوابق ويف كل امل
 وختطيط التدابري املضادة.

 لن أتابع أنا وفريقي هذه املسألة. -٢١٢  املتابعةتوقف

  استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث خطة  -٤-٣-دال
خطة استمرارية سري 

  العمل
درة علـى العمـل بعـد الكـوارث تصـف مجيـعليس لـدى اليونيـدو خطـة السـتعادة القـ       -٢١٣

املخاطر يف حال وقوع كارثة كربى وتقدم املشورة يف حالة الطوارئ. وقد نشرت شعبة نظـم
، ولكنـها أصـبحت غـري٢٠١٣العمـل يف عـام    التكنولوجيا واملعلومات خطة السـتمرارية سـري  

السـنوات األخـرية.على مسـتوى التنظـيم واملـوظفني خـالل      صاحلة نظراً حلدوث عدة تغيريات
بــل إن تلــك اخلطــة تقتصــر علــى ذكــر واجبــات شــعبة دعــم الــربامج واإلدارة العامــة الســابقة
ــذها يف حــاالت ــا املعلومــات أن ينف ــرع تكنولوجي ــيت ينبغــي لف وتصــف بالتفصــيل األعمــال ال
الطوارئ. وهي ال حتدد املهـام ذات األولويـة والواجبـات اهلامـة املنوطـة جبميـع الشـعب عنـدما
تتعطل نظم تكنولوجيا املعلومات أو عندما حتدث كارثة. وينبغي أن يكـون املوضـوع احملـوري

منظمــة مــا مــن العمــل هــو متكــني  وحمــط التركيــز الرئيســي ألّي خطــة بشــأن اســتمرارية ســري  
 استئناف أعماهلا يف أقرب وقت ممكن.

ــذكورة أعــاله أن توجيهــات مــ      -٢١٤  التوصية/التوصيات ــبني الصــعوبات امل ــل ضــرورية لضــمانت ــذا القبي ن ه
رمسيـة شـاملة السـتمرارية استمرار أعمال اليونيدو. ولذلك، فإنين أوصي بإصدار وتنفيذ خطـة 

العمــل حتــدد سياســة اليونيــدو يف حــاالت الطــوارئ. وينبغــي إعــادة إصــدار تلــك الوثيقــة ســري
  املستجدة. الرئيسية كل سنة من أجل إدراج التغيريات األخرية واملخاطر

أعـدها واعتمـدها جملـس اليونيـدو التنفيـذي لدى اليونيدو خطـة نافـذة إلدارة األزمـات     - ٢١٥  د اإلدارةر
بوصــفها "وثيقــة حيــة ختضــع لعمليــة اســتعراض منتظمــة". ٢٠٠٧تشــرين األول/أكتــوبر  ١٩يف 

وقد ُنفذت عملية استعراض كل ثالث سنوات تقريبا. واستهل املوظف املسـؤول يف شـعبة دعـم
ونسـقها. وتتـألف اخلطـة ٢٠١٣واإلدارة العامة آخر عملية اسـتعراض يف أيلول/سـبتمرب   الربامج 

من جزأين، يتعلق اجلزء األول بأساسيات إدارة األزمات، ويتعلق اجلـزء الثـاين خبطـط اسـتمرارية
العمل يف كل شعبة. واسـتمدت اليونيـدو خطتـها إلدارة األزمـات مـن خطـة األمـم املتحـدة سري

ــة للنم ــباألمني ــا ومكت ســا وخطــة إدارة األزمــات املشــتركة بــني مكتــب األمــم املتحــدة يف فيين
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ــم ــا اســم األم ــق عليه ــة أطل ــا خبط ــها الحق ــُتعيض عن ــة، واس ــين باملخــدرات واجلرمي املتحــدة املع
"إجراءات العمل املوحدة إلدارة األزمات يف مركز فيينا الدويل"، يتعهـدها، نيابـة عـن املنظمـات

  قسم األمن والسالمة باألمم املتحدة التابع ملكتب األمم املتحدة يف فيينا.الكائنة يف فيينا،
ويعكف كـبري منسـقي شـؤون األمـن يف اليونيـدو علـى حتـديث خطـة إدارة األزمـات  -٢١٦  

مـــا طـــرأ علـــى هيكـــل اليونيـــدو التنظيمـــي العمـــل بـــإدراج أحـــدث وخطـــة اســـتمرارية ســـري
العمـل املوحـدة ات، إضـافة إىل أحـدث إجـراءات   واختصاصاهتا وموظفيها الرئيسـيني مـن تغـيري   

إلدارة األزمات يف مركز فيينا الدويل. وعند االنتـهاء مـن عمليـة التحـديث، سيسـتعرض فريـق
  لكي يقّرمها املدير العام. املذكورتنيإدارة الشؤون األمنية التابع لليونيدو اخلطتني

ــا   -٢١٧   ــة يف رأينـ ــنوية   وال حاجـ ــات سـ ــراء استعراضـ ــتني،إىل إجـ ــاء للخطـ ــن االكتفـ وميكـ
باســتعراض أجــزاء حمــددة فقــط مــن الــوثيقتني، مثــل قــوائم املــوظفني الرئيســيني. ومبــا أن معظــم
التغيريات اهليكلية الكبرية يف اليونيـدو حتـدث علـى مسـتوى عملـييت الربجمـة وامليزنـة، فـإن فتـرة         

  أكثر كفترة استعراض.عملية ومعقولةثالث سنوات تبدوسنتني أو
على حتديث خطـة إدارة األزمـات وخطـة اسـتمرارية سـري      مبا أن اليونيدو تعمل حاليا  -٢١٨  املتابعةقف تو

  باعتبار هيكلها التنظيمي اجلديد، فلن أتابع أنا وفريقي هذه املسألة.العمل

  احلوكمة يف اليونيدو   -٤-دال
احلاجة املاسة إىل إجراء 

  حتسينات
ونيــدو حباجــة ماســة اآلن إىل إجــراء حتســينات. وميكــنأرى أن هيكــل احلوكمــة يف الي  -٢١٩

  جزئيا، وإن كان مهما للغاية بالنسبة للمراجعة الداخلية.اعتباره غري مرض
عدم كفاية املوظفني يف 
مكتب الرقابة الداخلية 

 واألخالقيات 

برمت الــنص منــذ امليثــاق األول لفريــق الرقابــة الداخليــة، الصــادر يف تشــرين األول/أكتــو   -٢٢٠
على توفري عدد مناسب من املوظفني وموارد كافية يف امليزانيـة ملكتـب الرقابـة الداخليـة ،٢٠٠٣

يف مجيع التنقيحـات الالحقـة للميثـاق. وقـد انتقـد مـن واألخالقيات ألداء واجباته، وتكرَّر ذلك
ىلوخلـص إ  املكتب. وتابع فريقي هذه املسألة موظفي عدم كفاية ٢٠١٣سبقوين يف تقرير عام 

، عنـد صـدور امليثـاق٢٠١٥أنه مل يصـدر رد فعـل واضـح مـن األمانـة حـىت كـانون الثاين/ينـاير         
املــنقح ملكتــب الرقابــة الداخليــة واألخالقيــات، الــذي يــرد فيــه عــرض للمهــام والصــالحيات
واملسؤوليات اليت أسندها املدير العام إىل املكتب. ويـنص امليثـاق علـى أن يتلقـى املكتـب املـوارد

  ورية من حيث املوظفني املناسبني والتمويل الكايف.الضر
وضع التوظيف الفعلي سيء اآلن أكثـر مـن أي وقـت مضـى. ففـي حـني كـان موظفـو  -٢٢١  الوضع احلايل

)، ومسـاعدين٣-)، وحمقـق (ف ٤-)، ومراجـع حسـابات (ف  ١-املكتب متمثلني يف مدير (مد
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قـــــق اســـــتقالته يف تشـــــرين، قـــــدم احمل٢٠١٥) يف عـــــام ٦ع-وخ ٥ع-معنـــــيني بالرقابـــــة (خ
الثــاين/نوفمرب مــن العــام املاضــي. وحــىت تــاريخ هــذا التقريــر، كانــت الوظيفــة ال تــزال شــاغرة.

رئاسـة مـدير مـن املـوظفني. فوجـود مراجـع حسـابات واحـد حتـت        يزال يلزم زيـادة املـوارد   وال
ــد اهليكــل التنظيمــي املنشــود     ــيس بالتأكي ــى أنشــطة اإل   واحــد ل ــة عل ــايل ملمارســة الرقاب ــالغ امل ب

والــتحكم يف املخــاطر والرقابــة الداخليــة وأنشــطة التحقيــق. وأحــث اإلدارة علــى االلتــزام بــدعم
املكتــب. ولـــذلك، أود أن أؤكـــد جمــددا أن عـــدم تزويـــد املكتـــب بعــدد كـــاف مـــن املـــوظفني

  يتسبب يف خماطر لليونيدو إذا تعذر إجراء املراجعات على النطاق الالزم. قد
حىت  عدم اختاذ قرار

اآلن بإنشاء جلنة ملراجعة
  احلسابات 

بإنشـاء جلنـة ملراجعـة احلسـابات ارتباطـا وثيقـا       ترتبط مسألة عدم اختاذ قرار حـىت اآلن    -٢٢٢
الرقابة الداخليـة. وكانـت التوصـية قـد صـدرت ممـن سـبقوين يف تقريـر بالثغرات الكبرية يف نظام

الصادر العام املاضي. وأعلَن عـن معـاودة ، كما دعمُت أنا أيضا التوصية يف تقريري٢٠١٢عام 
. ومل يلحــظ فريقــي حــدوث أي تقــدم بعــد. وجلــان مراجعــة٢٠١٥النظــر يف املســألة يف عــام  

احلسابات غري مكلِّفة، حيث ال يتقاضى األعضاء من اخلرباء مقابال ماديا (فيما عدا بدل اإلقامـة
وجهـات مراجعـة احلسـابات الداخليـة اليومي)، وهي متثل الصلة بـني اإلدارة والـدول األعضـاء،   

عمل الدول األعضاء، حيث تعاجل أي ثغـرات يف املهـام الرقابيـة، واخلارجية. وتيسر هذه اللجان
وترفع تقاريرها إىل اهليئات التشريعية بشـأن التـدابري الـيت يـتعني اختاذهـا. ومـن مهامهـا األساسـية        

لحســابات مــن حيــث تــوفري التمويــل الــالزماحملافظــة علــى اســتقاللية مهمــة املراجعــة الداخليــة ل 
مؤسســة تابعــة ٢١منظمــة مــن  ١٦والعــدد الكــايف مــن املــوظفني. وتســتفيد يف الوقــت احلــايل    

  املتحدة من مزايا هذه األداة احلديثة للحوكمة.   لألمم
بدء العمل باهليكل 
اعتبارا  التنظيمي اجلديد

شباط/فرباير  ١من 
٢٠١٦   

)،UNIDO/DGB/2016/01/Amend.1ب نشـــرة املـــدير العـــام (أســـندت األمانـــة، مبوجـــ  -٢٢٣
، إىل مكتب الرقابة الداخلية، التابع أيضـا ملكتـب املـدير العـام،٢٠١٦شباط/فرباير  ١٧املؤرخة 

مهمة إضافية متعلقة باألخالقيات واملسـاءلة. وأرى أنـه سـيكون مـن املفيـد أن حتتـل تلـك املهـام
درجان، بصــورة عامــة، ضــمن واليــة مكتــب مراجعــةتنــ موقعــا بــارزا، وإن كانــت املهمتــان   

احلسابات/التحقيقات. ووضعت نفس النشرة، ضـمن مجلـة أمـور، هـيكال تنظيميـا جديـدا ملهـام
النوعيـة يف مكتـب املــدير العـام. وأقـدر هـذا اإلجــراء التقيـيم، وركـزت التقيـيم املســتقل ومراقبـة    

الدراسـة. مـي اجلديـد يتطلـب املزيـد مـن     وإن كنـت أرى أن اهليكـل التنظي   الذي اختذتـه اإلدارة، 
عمالئنــا اآلخــرين (مثـل الوكالــة الدوليــة للطاقـة الذريــة) يــدجمون املهـام املتعلقــة مبراجعــة فمعظـم 

). ومـن الواضـح أن١-برئاسة مدير (من الفئة مد احلسابات والتقييم والتحقيق يف نفس الوحدة
واحـدة لرئاسـة التقيـيم املسـتقل ومراقبـة     ، ١-إنشـاء وظيفـتني مـن الفئـة مـد      اليونيدو قد اختارت

  النوعية، واألخرى ملكتب الرقابة الداخلية واألخالقيات.  
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ــوفري    -٢٢٤  التوصية/التوصيات ــرى بتـ ــرة أخـ ــي مـ ــاف  أوصـ ــدد كـ ــة عـ ــة الداخليـ ــب الرقابـ ــوظفني ملكتـ ــن املـ مـ
١-فئـة مـد  لليونيدو النظر يف إنشاء وظيفة واحـدة مـن ال   واألخالقيات. فعلى سبيل املثال، ينبغي

املراجعـة الداخليـة مـن املـوظفني ملهمـة    كـاف  عـدد  إلتاحـة  املكتبني، واسـتخدام الوفـورات   ملدير
  أوصي مرة أخرى بإنشاء جلنة ملراجعة احلسابات.  للحسابات. كما

جتدر اإلشارة إىل أن مسألة عدم كفايـة املـوظفني يف املكتـب قـد أثـريت يف العديـد مـن  -٢٢٥ رد اإلدارة  
امليزانيـة، مـن قيـود  ت من قبل عدة كيانات رقابية؛ إال أن اإلدارة مل تتمكن بعـد، بسـبب  املناسبا

) إىل مرحلـة متقدمـة، ولكـن العـرض٣-توظيـف احملقـق (ف   تلبية هذا الطلب. ووصـلت عمليـة  
التوظيـف املقدم ُرفض من قبل املرشح املختار/املرشحني املختارين. ومـن مث، سـوف تبـدأ عمليـة    

رز تقــدم فيمــا يتعلــق بلجنــة مراجعــة احلســابات، حيــث طلــب املــدير العــام إىلمــن جديــد. وأُحــ
مكتب الرقابـة الداخليـة واألخالقيـات حتديـد مرشـحني حمـتملني مـن املقـيمني يف فيينـا للعمـل يف

تقليـل األثــر املــايل علـى امليزانيــة العاديــة، وتقـدمي أمســائهم إىل مكتبــه. واملكتــب اللجنـة مــن أجــل 
النوعيـة، والرقابـة الداخليـة واألخالقيـات، اخليار. وأما التقييم املسـتقل ومراقبـة   بصدد تقييم هذا

فهمـا مهمتـان مسـتقلتان مـن مهــام الرقابـة؛ ويتوقـف دعـم هــذه التوصـية علـى موافقـة أصــحاب
املصــلحة، باإلضــافة إىل زيــادة مــوارد التوظيــف اخلاصــة مبكتــب الرقابــة الداخليــة واألخالقيــات/ 

 ومراقبة النوعية.التقييم املستقل
 سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية. -٢٢٦ املتابعة

  متابعة استنتاجات وتوصيات السنة املاضية والسنوات السابقة  -هاء
توصية تنتظر  ١٩هناك 
 التنفيذ

اسـتنتاجا وتوصـية يف ١٩علـى   ٢٠١٤اشتمل تقرير مراجع احلسـابات اخلـارجي لعـام      -٢٢٧
مـن أجـل ، قامت اإلدارة بتحديث قائمة املتابعـة ٢٠١٥رين الثاين/نوفمرب التنفيذ. ويف تش انتظار

  اإلبالغ عن التقدُّم احملرز بشأن تنفيذ هذه التوصيات.
أجرى فريقي تقييماً لتلك القائمة من أجل ضمان االسـتمرارية واحلفـاظ علـى الـذاكرة  -٢٢٨خضعت القائمة للتقييم 

وتـرد ود مع املوظفني املعنيني واستعرضنا الوثـائق املـذكورة.  املؤسسية. وقد ناقشنا مجيع تلك البن
 حالة تنفيذ مجيع التوصيات اليت تنتظر التنفيذ.يف املرفق األول من التقرير

أُقدِّر ما اختذته اإلدارة 
 من تدابري

أُقـدِّر مــا اختذتــه اإلدارة مــن تــدابري لتنفيــذ التوصــيات. ويف ســياق أنشــطة املراجعــة الــيت  -٢٢٩
حتــرزه اليونيــدو مــن تقــدُّم يف هــذه اجملــاالت وم هبــا يف املســتقبل، ســوف يــدرس فريقــي مــا ســنق

 حسبما أراه مناسباً.
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  مسائل أخرى  - واو
حاالت الغش أو الغش 

 املُفترض
غش ُمفترض. وقد أهنـت غش أو بأربع حاالت أبلغين مكتب خدمات الرقابة الداخلية  -٢٣٠

اق اخلدمة الفردي. ويف حالة واحـدة، فُرضـت أيضـا قيـوداإلدارة يف ثالث من هذه احلاالت اتف
فيها بعد. ويف حالتني، مل يلحـق باملنظمـة على التعاقد مع الشركات املعنية. وهناك حالة مل ُيبتَّ
ــا. ويف إحــدى ٥٥٠ ٤٩٩أيُّ ضــرر. وبلــغ الضــرر الواقــع يف احلــالتني املتبقيــتني    دوالرا أمريكي

باقتطاعه مـن املرتـب، وهـو مـا مل ينفـذ بعـد. ويف احلالـة املبلغاحلاالت، أوصى املكتب باسترداد 
 التحقيقيات اجلنائية مع السلطات النمساوية تنتظر التنفيذ أيضا.زالت مااألخرى،

 غش أو غش ُمفترض أخرى. أي حاالتمل يكشف فريقي أثناء املراجعة -٢٣١ 

بنــود مــن املمتلكــات واملنشــآتأو الســرقة  الفقــد ، ُشــِطبت بســبب ٢٠١٥يف عــام   -٢٣٢ الفواقد/املشطوبات
 ).٢٠١٤ألف يورو يف عام  ٢١(مقابل ألف يورو٣٤واملعدات تبلغ قيمتها اإلمجالية

 .٢٠١٥و٢٠١٤مل تقدَّم أيُّ ِهبات يف عامي -٢٣٣ اِهلبات

  شكر وتقدير  - زاي
اإلدارة وموظفو اليونيـدو مـن عـونأودُّ أن أعرب عن تقديري ملا أسداه إيلَّ املدير العام و  - ٢٣٤ شكر وتقدير

 ومساعدة. وأشعر بامتنان شديد ملا قدَّموه من مساعدة أثناء عملية املراجعة اخلارجية كلها.

 
        

  ]التوقيع[
  كاي شيلر

  ديوان احملاسبة االحتادي يف أملانيا،  رئيس
 مراجع احلسابات اخلارجي
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 املرفق
  تقرير مراجع احلسابات املستقل

  جع احلسابات اخلارجي بشأن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية شهادة مرا
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١عن السنة املالية املنتهية يف 

    
  إىل رئيس جملس التنمية الصناعية

  
  حتديد ماهية البيانات املالية

ر إليهـا فيمـا يلـي بــ"اليونيدو") عـن السـنة املاليـة املنتهيـة يف         راجعُت البيانات املالية ملنظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية (ُيشـا   
  ، واليت تضم:٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١

  بيان املركز املايل،  -  
  بيان األداء املايل،  -  
  بيان التغيُّرات يف صايف األصول،  -  
  بيان التدفُّقات املالية،  -  
  ية واملبالغ الفعلية،بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزان  -  
  ملحوظات على البيانات املالية.    -  

    
  بيان املسؤوليات

 عــن إعــداد البيانــات املاليــة، وعلــى مراجــع احلســابات اخلــارجي،  املــدير العــام مســؤول، وفقــاً ألحكــام النظــام املــايل لليونيــدو، 
تـنظِّم مراجعـة    واالختصاصـات اإلضـافية الـيت    نيـدو مبوجب أحكـام املـادة احلاديـة عشـرة مـن النظـام املـايل والقواعـد املاليـة لليو         

  هلا. استنادا إىل مراجعته يف هذه البيانات املالية أن يبدي رأيه حسابات اليونيدو،
    

  أساس إبداء الرأي
عــة هــذه املراجعــة وفقــاً للمعــايري الدوليــة ملراجعــة احلســابات، الــيت اعتمــدهتا املنظمــةُ الدوليــة للمؤسســات العليــا ملراج    أجريــُت

وتقضـي هـذه املعـايري     احلسابات ووسَّعْت نطاقها وأصدرهتا حتت عنوان "املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات".
أخطــاء جوهريــة.  مــن أجــل التأكــد يف حــدود املعقــول ممــا إذا كانــت البيانــات خاليــة مــن أيِّ  بــأن أخطــط للمراجعــة وأجريهــا

واملعلومـات الـواردة يف البيانـات املاليـة.      لألدلة الداعمـة للمبـالغ   ساس املعاينة اإلحصائية،إجراء فحص، على أ وتشمل املراجعة
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البيانـات   عـرض  وجملمـل طريقـة   للمبـادئ احملاسـبية املسـتخَدمة والتقـديرات املهمـة الـيت أعـدَّها املـدير العـام،          تقييمـا  كما تشـمل 
  أي الذي خلصت إليه.املالية. وأَعتقد أنَّ مراجعيت تشكل أساساً معقوالً للر

    
  الرأي

، ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٣١احلقيقـي يف   املركـز املـايل   املراجعة اليت قمت هبا، أنَّ البيانات املالية تعـرض  أرى، بناء على
تشـريعية.  للمـايل والسـلطة ال   النظـام  الـيت حـددهتا اليونيـدو، وأنَّ املعـامالت أجريـت وفقـا       وأهنا أُعدَّت وفقاً للسياسات احملاسبية

كما أرى أنَّ معامالت اليونيدو اليت اطَّلعُت عليها أو اليت تفحَّصتها يف إطار مراجعيت كانت، يف كل جوانبـها املهمـة، متوافقـة    
  مع النظام املايل والقواعد املالية.

    
  مرجع التقرير

 ات اليونيدو املالية.مفصال عن بيان أعددت أيضاً تقريراً وفقاً للمادة احلادية عشرة من النظام املايل،
          

 [التوقيع]  
  كاي شيلر  

  رئيس ديوان احملاسبة االحتادي    
 أملانيا يف  

         مراجع احلسابات اخلارجي  
 ٢٠١٦ نيسان/أبريل ١٩
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  متابعة تنفيذ االستنتاجات والتوصيات
  املقدمة يف تقارير مراجع احلسابات اخلارجي السابقة

  
 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  اليونيدورد االستنتاجات والتوصيات املرجع

)٤(  )٣( )٢( )١(  
 ٢٠١٤جع احلسابات اخلارجي عن عامتقرير مرا

ال ُتعد اليونيدو بياناهتا املالية باستخدام نظام   ٢٧رقم 
ختطيط املوارد املؤسسية، بل ُينقَل ميزان املراجعة 
الذي يولِّده ذلك النظام إىل صحيفة عمل بنظام 

). وإىل جانب ذلك، ليست Excel("إكسل" 
هناك وثائق وال إجراءات منهجية معتمدة 

 لتحديث الصحائف. 

ينبغي لليونيدو أال تستخدم، ألغراض   
احملاسبة واإلبالغ، سوى نظام ختطيط املوارد 

املؤسسية. وأوصى مراجع احلسابات اخلارجي 
بإضافة وظيفة اإلبالغ إىل ذلك النظام، وخصوصاً 

  نات املالية.لدواعي البيا

دعم األعمال والنظم ما  سوف تقدم وحدة  
يلزم من دعم لفرع اخلدمات املالية من أجل تنفيذ 

التوصية املتعلقة بأمتتة إعداد البيانات املالية. وقد 
أُدرج هذا املوضوع بالفعل يف خطة عمل تلك 

الوحدة يف إطار متابعة توصية منبثقة من مراجعة 
قية السباعية األركان اليت االحتاد األورويب التحقُّ
  .Ernst & Youngأجرهتا سابقاً مؤسسة 

سيتابع مراجع احلسابات   
   اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
تتعاون وحدة دعم األعمال  قيد التنفيذ:      

يف شعبة دعم  وفرع اخلدمات املالية، والنظم
ى األمتتة اجلزئية الربامج واإلدارة العامة، عل

ختطيط  يف نظام للبيانات املالية من براجمية "ساب"
املوارد املؤسسية. وسوف تتاح البيانات املالية 

  . ٢٠١٦األولية خالل الربع األول من عام 
تكتمل  وعلى الرغم من ذلك، ال يتوقع أن  

، فهي جزء ٢٠١٦/٢٠١٧األمتتة إال خالل الفترة 
األعضاء باحلصول  من الطلب املقدم إىل الدول

على متويل إضايف لنظام ختطيط املوارد املؤسسية 
الذي قدم يف إطار جلنة الربنامج وامليزانية يف 

 .٢٠١٥أيار/مايو

إعداد  تعمل اليونيدو على  
كاملةً  ٢٠١٦البيانات املالية لعام 

باستخدام براجمية "ساب". وحىت 
اآلن، وافقت على االحتياجات 

تنفيذها يف  الضرورية وبدأت يف
  إطار نظام "ساب".

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

تنطبق األحكام االنتقالية على فئة "املباين"   ٣٥رقم 
واملنشآت واملعدَّات. وقد انتهت  من املمتلكات

. ولذلك، ٢٠١٤فترة السنوات اخلمس يف عام 
قيد مجيع املباين اليت تستخدمها  سوف يتعيَّن

. وفيما ٢٠١٥نيدو يف بيانات السنة املالية اليو
يستغرق  يتعلق خصوصا مبركز فيينا الدويل، قد

الكثري من الوقت. إذ توجد يف ورمسلته احتسابه

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية.أحاطت وتوصييت، و
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 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  اليونيدورد االستنتاجات والتوصيات املرجع
)٤(  )٣( )٢( )١(  

املركز مقارُّ أربع منظمات من منظومة األمم
املتحدة. ومجيع هذه املنظمات تعد بياناهتا املالية 

راجع باالستناد إىل معايري إيبساس. ومل تتح مل
احلسابات اخلارجي أيُّ وثيقة حالية صادرة عن 

اليونيدو تعرض فكرة واضحة ومتَّسقة بشأن 
   احتساب املركز ورمسلته. كيفية
أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بأن   

تواصل اإلدارة مناقشاهتا مع املنظمات األخرى 
هبدف إعداد تصوُّر  الكائنة يف مركز فيينا الدويل

 احتساب املركز ورمسلته أو يفيةواضح ومتَّسق لك
اإلفصاح عن وضعه يف بيانات اليونيدو املالية عن 

  .٢٠١٥السنة املالية 
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   

لتقييم خارجي من  خضع مركز فيينا الدويل      
كانون الثاين/يناير  ١يف  وُرمسل PWCشركة  قبل

إضايف من  مال ، مبا يف ذلك رأس٢٠١٥
الصندوق املشترك لتمويل عمليات اإلصالح 

  . ٢٠١٥واالستبدال الرئيسية يف عام 
وجرت العملية بأكملها بالتنسيق الوثيق مع   

املنظمات األخرى الكائنة يف فيينا من خالل عقد 
ض التقييم والسياسات اجتماعات منتظمة واستعرا

  وما إىل ذلك.  احملاسبية
بصدد ضبط  واملنظمات الكائنة يف فيينا  

جتميع حسابات  السياسة احملاسبية النهائية بشأن
مبىن مركز فيينا الدويل والصندوق املشترك 

لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية، 
ويتوقع االنتهاء من ذلك حبلول هناية تشرين 

 .٢٠١٥/نوفمربالثاين

انظر تقرير مراجع احلسابات   
 ،١- ٢- ، ج٢٠١٥اخلارجي عن عام 

  ٦٤- ٥٥الفقرات 

بيان املركز  ١٩ُتدرِج اإلدارة يف امللحوظة   ٣٩رقم 
 كانون األول/ ٣١القطاع يف  املايل حسب

 ، وبيان األداء املايل حسب٢٠١٤ديسمرب 
كانون  ٣١القطاع عن السنة املنتهية يف 

من  ١٨. ووفقاً للمعيار ٢٠١٤رب األول/ديسم
تتضمن البيانات معلومات عن  معايري إيبساس،

أنشطة اليونيدو املندرجة يف إطار ميزانيتها العادية،

سوف تدرس اليونيدو اجلدوى من تنفيذ   
إذا كان يتوافق مع  ٦فكرة استحداث البيان 

مؤسسات األمم  املمارسات الفضلى املتَّبعة يف
املتحدة األخرى. وتعكف فرقة العمل على نطاق 

املعنية باملعايري احملاسبية على منظومة األمم املتحدة 
إعداد مشروع عنوانه "تنسيق التنوُّع احملاسيب"، 

املقترح.  ٦سوف ُيناقَش يف إطاره البيان 

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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وعن أنشطة التعاون التقين وغريها من األنشطة
ومن ناحية أخرى، ال حيدِّد  واخلدمات اخلاصة.

  القطاعية. املعيار موضع عرض املعلومات
املعلومات القطاعية،  دارة، من خاللتوفِّر اإل  

معلومات أساسية عن عمل اليونيدو، وخصوصاً 
عن املبالغ اليت تنفقها اليونيدو على التعاون التقين. 

القطاعية مفيدة جدا للدول األعضاء  واملعلومات
إيرادها يف ملحوظة. ومن مث، أوصى  وينبغي عدم

 مراجع احلسابات اخلارجي بأن ُتورِد اإلدارةُ
، بدالً ٦املعلومات القطاعية يف بيان حيمل الرقم 

 .١٩من إيراده يف امللحوظة 

لألمم املوحَّد من عناصر النسقأصبح عنصراًوإذا
املتحدة فسوف يتعيَّن أيضاً أن يكون تنفيذه 

النسقية املعتَزم إجراؤها  مشموالً بالتحسينات
ة للتوصية املتعلقة بتعزيز أداء نظام ختطيط استجاب

املوارد املؤسسية من أجل أمتتة اإلبالغ عن 
  البيانات املالية. 

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
 ٢٠١٤قمنا باستعراض البيانات املالية عن عام       

تحدة الكبرية والرائدة خلمس من وكاالت األمم امل
تقدم معلومات قطاعية يف  ومجيعها يف هذا اجملال،

ال يف شكل بيان منفصل، وهي:  شكل ملحوظات،
؛ وبرنامج ٥امللحوظة  - األمم املتحدة، اجمللد األول 

؛ ومنظمة األمم ٦امللحوظة  - األمم املتحدة اإلمنائي 
؛ وبرنامج األغذية ٣٥امللحوظة  - املتحدة للطفولة 

 - ؛ ومنظمة الصحة العاملية ٧امللحوظة  - العاملي 
  . ٨  امللحوظة

ويف ضوء ما ورد أعاله وباإلحالة إىل   
طريقة  مشروع "تنسيق التنوُّع احملاسيب"، وملواءمة

عرض البيانات املالية فيما بني وكاالت األمم 
تقدمي معلومات قطاعية يف  املتحدة، قررنا مواصلة

  ل. ال بيان منفصشكل مالحظات

أحاط مراجع احلسابات   
  اخلارجي علما بالقرار.

  أقفل هذا البند.  

زادت التربعات املستحقة القبض بنحو   ٤٤رقم 
مليون يورو يف  ٦٩,٣يف املائة، من  ٦٠
يورو يف ماليني  ١١٠,٤إىل  ٢٠١٣ عام
. ويف املقابل، شهدت اخلصوم غري ٢٠١٤ عام

ادة اجلارية، وال سيما استحقاقات املوظفني، زي
  يف املائة. ٢٧,٢كبرية قدرها 

سوف ُتنفَق التربُّعات املستحقة القبض يف   
السنوات على برامج التعاون التقين يف  ٢٠١٤عام 

القادمة، بينما ُيتوقَّع أن تشهد استحقاقات ما بعد

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية. أحاطتوتوصييت. و
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اخلدمة ازدياداً مستمرا يف الفترة نفسها. ولذلك،
تراقب أوصى مراجع احلسابات اخلارجي اإلدارة بأن 

 هذا التطوُّر عن كثب يف السنوات القادمة.
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   

كبري  جزء شاركت اليونيدو بنشاط خالل      
يف الفريق العامل لوكاالت  ٢٠١٥من عام 

دة. ومن أهداف هذا الفريق منظومة األمم املتح
العامل النظر يف احلاجة إىل توحيد منهجية التقييم 

العام وتطبيق عوامل اخلصوم األساسية للتأمني 
الصحي بعد انتهاء اخلدمة، باإلضافة إىل تقييم 

تشرين  ١٠بدائل التمويل املسبق للخصوم. ويف 
، ُعرضت توصيات جديرة ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

جلمعية العامة لتتخذ إجراءات باالهتمام على ا
 .٢٠١٦بشأهنا يف عام

انظر تقرير مراجع احلسابات   
 ،٣- ، جيم٢٠١٥اخلارجي عن عام 

  ٦٩- ٦٦الفقرات 

بأجل  ُجدِّدت بعض الودائع القريبة األجل  ٥٠رقم 
أشهر يف هناية عام  ٦و ٤يتراوح بني  استحقاق
. وهبذه املناسبة، أعادت اإلدارة النظر يف ٢٠١٤
ها الذي اعُتمد أثناء األزمة املالية اليت بدأت قرار

من أجل تقليل االستثمارات  ٢٠٠٨يف عام 
  أشهر. ٣احملتفظ هبا ملدة أقصاها 

وبناًء على هذا القرار، قد ال يعود الوصف   
احلايل، وهو "الودائع َألَجل اليت يقل أجل 

أشهر"، صاحلاً يف  ٣استحقاقها األصلي عن 
قبلة. ومن مث، أوصى مراجع البيانات املالية امل

احلسابات اخلارجي اإلدارة بأن حتدِّث هذا 
مراعاةً ألجل استحقاق الودائع َألَجل  الوصف

  احملتفظ هبا.

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية. أحاطتوتوصييت. و

  

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
رى حتديث الوصف يف ج    سوف ينفذ ذلك.       

   .٢٠١٥البيانات املالية لعام 
  أقفل هذا البند.  

سعر الفائدة  ٢قدمت اليونيدو يف امللحوظة   ٥٥رقم 
والودائع  املدرة لفوائد على احلسابات املصرفية

 على شكل متوسط سنوي لسعر الفائدة. َألَجل
عائدات االستثمارعن ١٦وقدمت يف امللحوظة 

ُتواِفق اليونيدو على هذه التوصية، وسوف   
تبني يف امللحوظات ذات الصلة  تعمل على أن
يطرأ على طريقة حساب  تغيُّر مستقبالً أّي

  املتوسط السنوي لسعر الفائدة.
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يَّة ومستحقة عن الودائععلى شكل فوائد جمن
لدى املؤسسات املالية. وليس هناك  القريبة األجل

توافق بني تطوُّر املتوسط السنوي لسعر الفائدة 
عائدات االستثمار. إذ إنَّ املتوسط  وتطوُّر

السنوي لسعر الفائدة على األموال املودعة باليورو 
مستقر تقريباً، وسعر الفائدة على األموال املودعة 

دوالر هبط بنسبة تناهز الثلث، يف حني بال
 ٨١,٦بنسبة قدرها  عائدات االستثمار تراجعت

يف املائة. وأوضحت اإلدارة ردا على استفسار 
  هبذا الشأن أنَّ طريقة احلساب قد تغيَّرت.

تقدمي املعلومات على أساس قابل  يلزم  
وأوصى مراجع احلسابات اخلارجي  للمقارنة.

ى األقل التغيُّر يف طريقة اإلدارة بأن تبيِّن عل
  احلساب.

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
  ند.أقفل هذا الب   سوف ينفذ ذلك.   

ارتفع مبلغ املخصَّصات املرصودة حتسُّباً لعدم   ٥٩رقم 
ماليني يورو  ٣اشتراكات مقررة مبقدار  تلقِّي

مليون يورو. ويتعلق ما  ٨٩,٨ليصل جمموعها إىل 
مليون يورو من هذا اجملموع  ٧١يزيد على 

دول   باشتراكات مقررة مشكوك يف تلقيها من
جمموع  زال  ما أعضاء سابقة. ومن ناحية أخرى،
اشتراكات  املبالغ غري املسدَّدة (بدون احتساب

  مليون يورو. ٢٧,٩  الدول األعضاء السابقة) يبلغ
يود مراجع احلسابات اخلارجي أن يذكّر   

الدول األعضاء القليلة اليت عليها متأخِّرات كبرية 
 بأن تفي بالتزاماهتا وتسدِّد اشتراكاهتا املستحقة.

على استنتاجايت  أبدت اإلدارة موافقتها  
  علماً هبذه التوصية. أحاطتوتوصييت. و

  

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
انظر تقرير مراجع احلسابات     ال ينطبق       

-، جيم٢٠١٥اخلارجي عن عام 
  ٩٠- ٨٧، الفقرات ٢-١-٣

االشتراكات غري اجلارية املستحقة القبض   ٦٢رقم 
حيني  ؤكَّدة اليتهي اشتراكات الدول األعضاء امل

استحقاقها بعد سنة واحدة من تاريخ  أجل
اإلبالغ وفقاً خلطط السداد املتفق عليها.

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية.  أحاطتوتوصييت. و
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وُيتفاَوض على خطط السداد بني الدول األعضاء
واإلدارة من أجل خفض حجم املتأخِّرات. ويف 

السنوات اخلمس األخرية، جنحت الدول األعضاء 
ري واإلدارة يف خفض االشتراكات املقررة غ

  اجلارية املستحقة القبض.
اتفاق  يقّدر مراجع احلسابات اخلارجي  

مع  الدول األعضاء اليت كانت عليها متأخِّرات
 ووفاءها بالتزاماهتا اإلدارة على خطط للسداد

وتسديدها جلميع ما كان عليها من ديون ألمد 
طويل. وأوصى بأن تغتنم اإلدارة والدول األعضاء 

املتاحة للتفاوض  كلَّ الفرصاليت عليها متأخِّرات 
  على خطط سداد.

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
انظر تقرير مراجع احلسابات     ال ينطبق       

-، جيم٢٠١٥اخلارجي عن عام 
  ٩٦- ٩١، الفقرات ٢-١-٣

، ارتفع حجم التربُّعات ٢٠١٤عام يف    ٦٩رقم 
مليون يورو، ليبلغ جمموعها  ٤٠بأكثر من 
ماليني يورو. وعلى وجه العموم،  ١١٠,٤

تشتمل التربُّعات على تكاليف دعم الربامج 
 لتغطية التكاليف اإلدارية اليت تتكبَّدها املنظمة.

غري أنه ُيقدَّر أن تكون التكاليف اإلدارية أعلى من 
ني. ومن شأن ازدياد التربُّعات وثبات هاتني القيمت

حجم امليزانية (منو حقيقي صفري) أن يقلِّل من 
  فرص حتقيق أهداف املدير العام اإلمنائية.

أوصى مراقب احلسابات اخلارجي بأن   
تراقب اإلدارة الوضع القائم حاليا ومستقبالً، وأن 
تكفل وجود توازن بني التربُّعات وموارد امليزانية 

 ية من أجل متويل اليونيدو.العاد

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية. أحاطتوتوصييت. و
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  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
إدارة اليونيدو إحاطة أجهزة تقرير  واصلت      

السياسات علما باحلاجة إىل توفري قاعدة متويل 
هبا. ويف الدورة كافية ومستقرة وميكن التنبؤ 

احلادية والثالثني للجنة الربنامج وامليزانية، والدورة 
الثالثة واألربعني جمللس التنمية الصناعية، بذلت 

اليونيدو جهودا حثيثة للدفاع عن االقتراح الداعي 
ميزانيتيها العادية والتشغيلية.  إىل منو حقيقي يف

وذكرت الدول األعضاء أن القيود املالية يف 
مها هي العقبة الرئيسية اليت حتول دون تنفيذ عواص

  هذا الطلب. 
وعالوة على ذلك، قدم املدير العام خالل   

اجتماع جملس التنمية الصناعية وثيقة تتضمن طلبا 
بتعزيز إطار اإلدارة املالية لليونيدو، وهو ما حظي 

باالستجابة وأسفر عن إنشاء حساب لصندوق 
اص للتّربعات استثمار رأمسايل رئيسي وحساب خ

ألغراض األنشطة األساسية. وأنشئ احلساب 
التربعات وإدارهتا  اخلاص من أجل تيسري تلقي

لتمويل األنشطة اليت ال ميكن متويلها  واستخدامها
 بالكامل من امليزانية العادية بسبب قيود التمويل.

انظر تقرير مراجع احلسابات   
  ، ٢٠١٥اخلارجي عن عام 

 ١٠١- ٩٧، الفقرات ٣- ١- ٣- جيم

 ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   

انظر تقرير مراجع احلسابات     ال ينطبق.       
 ،٤- ، جيم٢٠١٥اخلارجي عن عام 

  .١١٣-١٠٨الفقرات 
متثل دائرة إدارة املباين التابعة لليونيدو، وهي    ٩٤رقم 

الوحدة املسؤولة عن "إدارة املباين"، أكرب عملية 
ل مركز فيينا الدويل منذ داخل اليونيدو. ويعم

بتقادم املركز،  سنة. وفيما يتصل ٣٥أكثر من 
شدَّدت دائرة إدارة املباين على أنَّ تكاليف تشغيل 

واملنشآت املدجمة فيها  وصيانة وإصالح املباين
 تتزايد تبعاً لذلك. وفيما يتعلق بتدهور حالة املباين

  واملنشآت، يتزايد احتمال حدوث أعطال.
املشاكل، أوصى  عاجلة هذهومن أجل م  

مراجع احلسابات اخلارجي بتقييم املخاطر احملتملة 
املشتركة؛ وبتحديدفيما يتعلق خبدمة "إدارة املباين"

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية. أحاطتوتوصييت. و

سيتابع مراجع احلسابات   
  لية.اخلارجي هذه العم
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مبراعاة نتائجمهمة دائرة إدارة املباين حتديداً واضحاً،
تقييم املخاطر املذكور أعاله؛ وبالشروع يف عملية 

راعاة املسائل تعديل مذكِّرة التفاهم وحتديثها مب
املذكورة أعاله واحلالة الراهنة فيما خيص املنظمات 

األخرى الكائنة يف فيينا؛ وبتنقيح مذكِّرة التفاهم 
 دوريا وتعديلها عند الضرورة.

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
 ستقوم اإلدارة بعملية تقييم للمخاطر تبني      

  املشاكل اجلوهرية وما يتعلق هبا من حلول. 
بدأت دائرة إدارة املباين يف   

مجع البيانات ذات الصلة، وعقدت 
حلقة  ٢٠١٦شباط/فرباير  ١٠يف 
حتضريية داخلية للدائرة بشأن  عمل

تلف املخاطر وتصنيفها. حتديد خم
تعد اختصاصات لتعيني  وسوف

 خبري يف هذا الشأن حبلول نيسان/
. ومن املقرر إجراء ٢٠١٦أبريل 

عملية تقدمي العطاءات ومنح العقد 
يف أيار/مايو وحزيران/يونيه 

. ويتوقع صدور "تقرير ٢٠١٦
حبلول  تقييم املخاطر" املفصل
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

جع احلسابات سيتابع مرا  
  اخلارجي هذه العملية.

رقم 
١٠٣  

، ٢٠١٤إىل عام  ٢٠١١يف الفترة من عام   
كانت نسبة الشغور يف دائرة إدارة املباين عالية. 
ويف الفترة نفسها، كان عدد املساعدين املؤقَّتني 

والعمال املستخدمني حسب احلاجة مستقرا 
ائرة فئة اخلدمات العامة يف د نسبيا، وراكم موظفو

إدارة املباين ساعات عمل إضايف خاصة تناهز 
ساعة  ٣٠٠مع أكثر من  ساعة سنويا، ١١ ٠٠٠

جيد  سنويا للشخص الواحد يف حاالت معيَّنة. ومل
أّي خطة مفصَّلة بشأن  مراجع احلسابات اخلارجي

القدرات، حتدِّد ما حتتاج إليه الدائرة حاليا 
تتح  افها، أو ملومستقبالً من املوظفني لتحقيق أهد

  له خطة من هذا القبيل.
أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بوضع   

خطة مفصَّلة بشأن القدرات تتوافق مع مهام دائرة

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية. أحاطتوتوصييت. و

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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أعاله)؛ وبتنفيذ تلك٨٨إدارة املباين (انظر الفقرة 
اخلطة يف الوقت املناسب؛ وبتدريب املوظفني 

 وتأهيلهم، أو توظيف خرباء مؤهَّلني إذا لزم األمر
ليكونوا بدالء للموظفني الذين ترى الدائرة أنه 

  غىن عنهم.ال
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   

جيري وضع خطة املوارد البشرية بشأن       
لقدرات باالقتران مع نتائج عملية تقييم املخاطر ا

  املذكورة أعاله. 

، ظل ٢٠١٤يف هناية عام   
الفارق كبريا بني عدد الوظائف 

املميَزنة وعدد الوظائف املشغولة، 
يف املائة من الوظائف  ٥٠أي أن 

يف املائة من  ٢٦يف الفئة الفنية و
العامة  الوظائف يف فئة اخلدمات

ول هناية عام ظلت شاغرة. وحبل
كان الوضع قد تغري تغريا  ،٢٠١٥

طفيفا. فقد اخنفضت نسبة الشغور 
مبقدار  بالنسبة ملوظفي الفئة الفنية

الثلث، يف حني بلغت نسبة الشغور 
العامة  بالنسبة ملوظفي فئة اخلدمات

   يف املائة. ٢٩
انظر تقرير مراجع احلسابات   

-، دال٢٠١٥اخلارجي عن عام 
  . ١٨٤-٣١٧، الفقرات -٢-٢

رقم 
١٠٨  

مل ُتجَر مراجعة لدائرة إدارة املباين سوى   
. ويشدِّد مكتب خدمات ٢٠٠٥مرتني منذ عام 

الرقابة الداخلية يف تقريره على أنَّ "احلجم احلايل 
ملوارد املكتب جيعله عرضة للعجز عن إجراء 

مراجعة وافية لكل اجلوانب املذكورة يف تقييم 
ة معقولة." وُيذكر يف املخاطر يف غضون فترة زمني

التقييم الذايت للمكتب بوضوح أنَّ احلجم احلايل 
للموارد ال يتوافق إال جزئيا مع املعايري الدولية 

  ِحبرفية.  املراجعة الداخلية إلجراء
يتطلب تقييم املخاطر وختفيفها على النحو   

املناسب عمليات مراجعة ومراقبة منتظمة. ولذلك 
اخلارجي باختاذ إجراءين أوصى مراجع احلسابات 

خمتلفني، مها: تدعيم وظيفة املراجعة يف مكتب 
خطة للمراجعةووضع خدمات الرقابة الداخلية؛

ذكرت اإلدارة أنه جرى التعويض عن نقص   
متعاقبني  املوارد مبراجعي حسابات خارجيني

مستقلني ومبوظفي مكتب خدمات  ومدقِّقني
وتدرك اإلدارة وجود  الرقابة الداخلية أنفسهم.

هذا النقص، إذ إنَّ توفري املوارد الضرورية يتوقَّف 
للمنظمة ككل.  على توافر موارد يف امليزانية

وذكرت اإلدارة أيضاً أنَّ مكتب خدمات الرقابة 
الداخلية جيري تقييمات سنوية للمخاطر تشمل 

الكامل. ونظراً حملدودية املوارد،  راجعةنطاق امل
يركِّز املكتب يف مراجعاته على الكيانات اليت 

فيما يتصل بعمليات  خماطر كبرية تنطوي على
  اليونيدو األساسية.

أعرب مراجع احلسابات   
اخلارجي عن تقديره ملا قام به 

مكتب خدمات الرقابة الداخلية من 
تقييم للمخاطر يف دائرة إدارة 

باين. وُيفترض أن تكون موارد امل
اليونيدو كافية لتدعيم قدرات 
املكتب. فمن شأن ختصيص 
 مراجِعْين إضافيَّْين أن يضاِعف

موارد املكتب البشرية. ومن مث، فإنَّ 
يتعلق بتخصيص  تنفيذ التوصية

  املوارد ال بضيقها.
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استنادا إىل تقييم دائم املنتظمة لدائرة إدارة املباين
  للمخاطر.

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
 قيود بسبب استمرار مل تنفَّذ التوصية بعد      

  امليزانية. 
انظر تقرير مراجع احلسابات   

، ٤-، دال٢٠١٥اخلارجي عن عام 
  ٢٢٦-٢١٩الفقرات 

رقم 
١١٤  

يوجد مركز البيانات يف غرفتني تفصل   
حلسن سري  املراقبة والتحكم. وضماناً بينهما غرفة

الدوام، أُنشئ نظامان احتياطيان  على العمل
ن أجل برامج اليونيدو م لتكنولوجيا املعلومات

وبياناهتا، كل منهما يف غرفة. واجلدران واألبواب 
الفاصلة بني الغرفتني مصنوعة من اخلشب، ومن 

 للحرائق. وليس هناك نظام مث فهي ليست مقاومة
اآليل  للوقاية من احلرائق، مثل النظام حديث

إىل  إلطفاء احلرائق. فقد يؤدي وقوع حريق
يلية وإىل تلف تام جلميع فقدان تام للقدرة التشغ

  نسخ احتياطي. املسجلة بعد آخر البيانات
أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بنقل أحد   

املذكورين إىل قسم  نظامي تكنولوجيا املعلومات
مطافئ آخر. ومثة حل بديل ممكن، لكنه مؤقَّت، 

للوقاية من احلرائق.  حديث هو تركيب نظام
لتقليص فورا با للحد من هذه املخاطر، وأوصى،

 من الكمية احلالية للمواد القابلة لالشتعال.

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية. أحاطتوتوصييت. و

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
، ٢٠١٥آب/أغسطس  ٧قيد التنفيذ: يف       

حدة إدارة املعلومات واالتصاالت التابعة و طلبت
لشعبة دعم الربامج واإلدارة العامة رمسيا من دائرة 

إلدارة خدمات دعم العمليات  إدارة املباين التابعة
بالشعبة أن تقدم حملة مفصلة وتقديرا للجدوى 
والتكاليف بشأن التوصيات الواردة يف تقرير 

، ٢٠١٤عن عام  مراجع احلسابات اخلارجي
   .١١٤ملرجع رقم ا

، قدمت ٢٠١٥آب/أغسطس  ٣١ويف   
دائرة إدارة املباين تقييما مفصال للجدوى 

مكان  بشأن مبا يف ذلك حتديثوالتكاليف،

اختذت اليونيدو اخلطوات    
لتقليص خماطر احلرائق.  األوىل
أرى أن هذا هو أفضل احللول.  وال

مرة أخرى بنقل أحد  يوهلذا، أوص
 لومات إىلنظامي تكنولوجيا املع

   مطافئ آخر. قسم
وسيتابع مراجع احلسابات   

   اخلارجي هذه العملية.



 

V.16-01631 67 
 

IDB.44/3 
PBC.32/3 

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  اليونيدورد االستنتاجات والتوصيات املرجع
)٤(  )٣( )٢( )١(  

يشري إىل  وجود مركز البيانات التابع لليونيدو،
مما كان متوقعا من حيث إن  درجة أقل من املخاطر

 C-117اجلدران احلالية الفاصلة بني الغرف   "...
وحائط املمر مصنوعة من  C-120و C-118و

سنتيمترات ومن مث  ١٠الطوب بسمك حوايل 
  فهي مقاومة للحريق ...". 

ومل تقدم دائرة إدارة املباين تقديرا بشأن   
..."،  للوقاية من احلرائق حديث نظام  "...
كانت عرضت بعض التعديالت املمكنة   وإن

يد هي اآلن ق يورو، ٦٠ ٠٠٠بإمجايل يزيد على 
وحدة إدارة املعلومات واالتصاالت بالشعبة،  نظر

يف حال استصواهبا وحبسب  تنفَّذ وسوف
  . ٢٠١٧- ٢٠١٦تسمح به ميزانية الفترةما

رقم 
١١٦  

للنسخ االحتياطي لنظامي  هناك َنَسق  
حيد من خطر  تكنولوجيا املعلومات الرئيسيني
النسخ االحتياطي  الفقدان التام للبيانات. فنظام

 ملركز البيانات ومجيع أشرطة النسخ االحتياطي
غرفة واحدة تقع يف الطابق العاشر من حمفوظة يف 

. وُتستخدم هذه الغرفة أيضاً يف ختزين Dاملبىن 
أوراق ومكونات لنظم تكنولوجيا معلومات، 

  وكذلك لتشغيل رامسة حاسوبية كبرية. 
 ينبغي لليونيدو أن تنظر يف االحتفاظ بنظام  

يف  النسخ االحتياطي وأشرطة النسخ االحتياطي
ضبط إمكانية الدخول  غرفتني منفصلتني، مع

 إليهما وتقييدها. كما ينبغي إزالة املواد القابلة
تقليص كميتها احلالية إىل أدىن  لالشتعال من أجل

  حدٍّ ممكن.

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية. أحاطتوتوصييت. و

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٠٣الوضع يف   
أقفل البند: ُنفذت التوصية على النحو املبني       

يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام 
  . ١١٦، املرجع رقم٢٠١٤

  أقفل هذا البند.  

رقم 
١١٨   

مل ُيجَر حتديثٌ لسياسة اليونيدو الرمسية   
بشأن تكنولوجيا املعلومات وأمن تكنولوجيا 

. ومنذ ذلك احلني، ٢٠١١ذ عام املعلومات من
حدثت عدَّة تغريات كبرية يف بيئة تكنولوجيا

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  علماً هبذه التوصية. أحاطتوتوصييت. و

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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 املعلومات داخل اليونيدو.
أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بإصدار   

وتنفيذ وثيقة رمسية شاملة تبيِّن سياسة اليونيدو 
بشأن تكنولوجيا املعلومات وتراعي الوضع الراهن 

يقة الرئيسية للتكنولوجيا. وميكن جتديد هذه الوث
كل سنة من أجل تضمينها التغريات الراهنة 

 اخلطط للسنة التالية. وإضافة
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   

وحدة إدارة املعلومات  ختذتقيد التنفيذ: ا      
واالتصاالت التابعة لشعبة دعم الربامج واإلدارة 

العامة خطوات متهيدية وأولية بشأن املرجع 
يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  ١١٨ رقم

 .٢٠١٤عن عام

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

رقم 
١٢٥  

 ينبغي إيالء اهتمام جدي إلعداد وتنفيذ  
، ٢٠١٤ففي أوائل عام  خطط لتعاقُب املوظفني.

وضعت إدارة املوارد البشرية خطة توظيف، 
الوظائف الشاغرة، وحاالت التقاعد،  مشلت مجيع
وتناوب املوظفني. لكن  املقررة، والتعيينات

قيود  بسبب اإلدارة أوقفت تنفيذ خطة التوظيف
استؤنفت العملية  . مث٢٠١٤امليزانية يف هناية عام 

  .٢٠١٥ عام يف

    

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
أجريت عملية الستعراض اإلطار اإلداري       

، ٢٠١٥للموارد البشرية يف الربع الثاين من عام 
وصدرت توصيات بشأن تعزيز بعض املمارسات 

احلالية يف جمال املوارد البشرية، مبا يف ذلك 
وصيات التخطيط للتوظيف وتعاقب املوظفني. وت

الفريق العامل حاليا لدى اللجنة االستشارية 
املشتركة الستعراضها واملوافقة عليها هبدف حتديث 

  . ٢٠١٦السياسات لكي تنفذ ابتداء من عام 
 وجرى احلفاظ على خطة التوظيف (مبا فيها  

 الوظائف الشاغرة وحاالت التقاعد والتعيينات
ابري املقررة) بشكل جيد طوال العام، واتُّخذت تد
أن  متهيدية يف مجيع احلاالت املمكنة. ونظرا إىل

التوظيف اخلارجي كانت القيود املالية على

أحاط مراجع احلسابات   
اخلارجي علما هبذه التعليقات. 

خيضع البند ملراجعة الحقة يف  وقد
  الوقت املناسب. 

  أقفل هذا البند.   
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)٤(  )٣( )٢( )١(  

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥تزال قائمة حىتال
تركز حاليا  ، فإن أنشطة التوظيف الرئيسية٢٠١٥

هبدف شغل الوظائف  على التوظيف الداخلي
قوة  لدى حتقق أقصى قدر من الكفاءة بطريقة

وتكفل فرص التنقل الداخلي للموظفني.  ملالع
، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥وجرى، حىت 
يف املائة  ٣موظفا داخليا ( عشرين ترقية/تناوب
  املوظفني املتفرغني).  من مجيع

ومن املتوقع أن جتري يف املؤمتر العام القادم   
مناقشات بشأن اهليكل امليداين يف املستقبل. 

وب امليداين وبرنامج التنقل، ُيستأنف التنا وسوف
 قرارات هبذا الشأن.إذا اقتضى األمر، عند اختاذ

رقم 
١٢٦  

مل ُيتخذ بعد قرار بإنشاء جلنة ملراجعة   
عاَود النظر يف هذه املسألة يف احلسابات. وسوف ُي

  . ٢٠١٥عام 
أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بإنشاء   

جلنة ملراجعة احلسابات لكي تتوىل مراقبة أنشطة 
اإلبالغ املايل وتقييم املخاطر والرقابة الداخلية 

 واملراجعة الداخلية للحسابات.

    

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
انظر تقرير مراجع احلسابات     قرار بعد. مل ُيتخذ ال     

، ٤-، دال٢٠١٥اخلارجي عن عام 
  ٢٢٦-٢١٩الفقرات 

رقم 
١٢٧  

، أُصدر امليثاق ٢٠١٥يف كانون الثاين/يناير   
املنقَّح ملكتب خدمات الرقابة الداخلية. ويرد فيه 

عرض للمهام والصالحيات واملسؤوليات اليت 
ص امليثاق وين أسندها املدير العام إىل املكتب.

على أن يتلقى املكتب املوارد الضرورية من حيث 
املوظفني املناسبني والتمويل الكايف. ويف الوقت 

مكتب خدمات الرقابة  موظفو يتمثَّلاحلاضر، 
الداخلية، التابع ملكتب املدير العام، يف مدير 
ومراجع حسابات وحمقق ومساعدين معنيني 

  من املوظفني. اردبالرقابة. وال يزال يلزم زيادة املو
أكد مراجع احلسابات اخلارجي جمددا أن   

عدم تزويد املكتب بعدد كاف من املوظفني قد
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 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  اليونيدورد االستنتاجات والتوصيات املرجع
)٤(  )٣( )٢( )١(  

يتسبَّب يف خماطر لليونيدو إذا تعذر إجراء
 املراجعات على النطاق الالزم.

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف   
دارة املخاطر، كما أكد املكتب اإلتدرك      

 قيود حلسابات اخلارجي؛ ولكن استمرارومراجع ا
  يعوق تنفيذ التوصية. امليزانية

انظر تقرير مراجع احلسابات   
  ، الفقرات ٤-اخلارجي، دال

٢٢٦-٢١٩  
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      ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١ البيانات املالية عن السنة املنتهية يف
    تقرير من املدير العام

ــة     -١ ــات املاليـ ــدِّم البيانـ ــرُّين أن أقـ ــام يسـ ــام     ٢٠١٥لعـ ــاع العـ ــة للقطـ ــبية الدوليـ ــايري احملاسـ ــى املعـ ــدَّت مبقتضـ ــيت أُعـ ، الـ
  .املايل"إيبساس") ووفقاً ألحكام املادة العاشرة من النظام   (معايري

املتعلق باحتساب املمتلكـات واملنشـآت واملعـدَّات     ١٧وقد اعُتمد آخر حكم انتقايل مسموح به مبقتضى معيار إيبساس   -٢
  واملنشآت واملعدَّات، وبذلك يكون إيبساس قد اعُتمد بالكامل. املمتلكاتيع التعاون التقين وبفئة "املباين" من اخلاصة مبشار

    
    االشتراكات املقررة

يتوقَّف التنفيذ املايل للربنامج املعتمد وامليزانيتني املعتمـدتني علـى احلجـم الفعلـي للمـوارد النقديـة املتاحـة أثنـاء السـنة،            -٣
لك توقيـت سـداد االشـتراكات املقـررة. وُتبـيَّن أدنـاه، مباليـني اليوروهـات، مقـادير االشـتراكات املقـررة احملصَّـلة فعليـا              يف ذ مبا

  ومقاديرها املقرَّرة وفقاً لقرارات املؤمتر العام، مع األرقام املقابِلة لفترة السنتني السابقة.  
  

  ١اجلدول   
  االشتراكات املقررة  

 ٢٠١٥‐ ٢٠١٤  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢  

 

مباليني 
  النسبة املئوية اليوروهات

مباليني 
  النسبة املئوية  اليوروهات

 ١٠٠,٠ ١٥٣,٢ ١٠٠,٠ ١٤٣,٧ االشتراكات املقررة املستحقة القبض

االشتراكات املقررة احملصَّلة
 ٩٦,٩ ١٤٨,٥ ٩٠,٦ ١٣٠,٢ ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ حىت

     ٣,١ ٤,٧ ٩,٤ ١٣,٥ النقص يف التحصيل
يف املائــة، وهــي أدىن  ٩٠,٦تسـاوي   ٢٠١٥-٢٠١٤وكانـت نســبة حتصـيل االشــتراكات املقــررة عـن فتــرة الســنتني      -٤
يف املائة. وكان مقدار االشتراكات املقـررة غـري املسـدَّدة املتراكمـة      ٩٦,٩، إذ بلغت ٢٠١٣-٢٠١٢كانت عليه يف الفترة  مما

مليون يورو مستحق من دول أعضـاء سـابقة، وبـذلك يكـون قـد       ٧١,٢قدره مليون يورو، باستثناء مبلغ  ٣٢,١يف هناية العام 
معلومـات   PBC.32/CRP.2مـن الوثيقـة   (ه) مليـون يـورو). ويقـدِّم املرفـق األول      ٢٧,٩( ٢٠١٤زاد على ما كان عليه يف عام 

فقا خلطـط سـداد متَّفـق عليهـا.     مفصَّلة عن حالة االشتراكات املقررة. وهناك ثالث دول أعضاء تسدِّد متأخِّراهتا على دفعات و
فقــد ســـدَّدت الربازيـــل ثالثـــة أقســاط وفقـــاً خلطـــة ســـداد مــدهتا مخـــس ســـنوات، وال يـــزال هنــاك قســـطان مل ُيســـدَّدا بعـــد.     

أقسـاط مـن أصـل     ٩كوستاريكا مخسة أقساط كاملة وعليهـا دفـع مخسـة أقسـاط أخـرى. ودفعـت مجهوريـة مولـدوفا          ودفعت
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ــا التصــويت       ٢٠١٥ســمرب أقســاط. ويف كــانون األول/دي  ١٠ ــيت ال حيــق هل ــدول األعضــاء ال ــل   ٤٤كــان عــدد ال ــة، مقاب دول
  .٢٠١٤دولة يف كانون األول/ديسمرب   ٣٦
    

    األداء باالستناد إىل أساس امليزانية
حيـدث   ملأدَّى اعتماد معايري إيبساس إىل تغيري أساس إعداد البيانات املالية للمنظمـة إىل االسـتحقاق الكامـل؛ إالَّ أنَّـه       -٥

 ٢٤يف منظومة األمم املتحـدة ككـل أيُّ تغـيري يف منهجيـة إعـداد الـربامج وامليزانيـات. ونتيجـة لـذلك، يقتضـي معيـار إيبسـاس             
غ (عرض معلومات امليزانيـة يف البيانـات املاليـة) أن ُيـدَرج يف البيانـات املاليـة بيـان يقـارن بـني املبـالغ املدرجـة يف امليزانيـة واملبـال             

 )، يعدُّ باالستناد إىل أساس امليزانية.  ٥لبيان الفعلية (ا

وإىل جانب ذلك، أُدرج باب مستقل لتزويد قارئي البيانات املاليـة مبعلومـات عـن أسـاس امليزانيـة. ويـرد يف الفقـرات          -٦
 .  ٢٠١٥التالية عرض ألبرز املعامل املالية لعام 

، الــيت اعتمــدها املــؤمتر العــام يف دورتــه اخلامســة ٢٠١٥-٢٠١٤وتســتند املقارنــة إىل صــيغة برنــامج وميــزانييت الفتــرة   -٧
مليــون  ١٤٧,٢)، واملشــتملة علــى نفقــات إمجاليــة مــن امليزانيــة العاديــة لفتــرة الســنتني قــدرها  ١٦-/م١٥-عشــرة (املقــرَّر م ع

 يورو.  ماليني  ٣,٥مليون يورو ومن إيرادات أخرى مبقدار  ١٤٣,٧يورو، متوَّل من االشتراكات املقررة مبقدار 

مــا مقــداره  ٢٠١٥-٢٠١٤وعلــى أســاس امليزانيــة، بلغــت النفقــات الفعليــة مــن امليزانيــة العاديــة أثنــاء فتــرة الســنتني     -٨
يف  ٩٠,٩يف املائـة (مقابـل    ٨٩,٠)، أو ٢٠١٣-٢٠١٢مليـون يـورو يف فتـرة السـنتني      ١٤٣,٥مليون يورو (مقابـل   ١٣١,١

 ات اإلمجالية املعتمدة يف امليزانية.  ) من النفق٢٠١٣-٢٠١٢املائة يف فترة السنتني 

مـا مقـداره    ٢٠١٥-٢٠١٤وبلغت اإليرادات األخرى احملصلة فعليا من اإليـرادات املدرجـة يف ميزانيـة فتـرة السـنتني        -٩
مليـون يــورو يف إطـار اإليــرادات    ١,٦٣مليـون يـورو مــن املسـامهات احلكوميـة يف تكــاليف شـبكة املكاتــب امليدانيـة، و       ٠,٧٠
مليـون   ١,٧٤ماليني يـورو. ومبراعـاة النقصـان، مقارنـة بالتوقعـات، البـالغ        ٣,٥١ة، مقابل مبلغ مدرج يف امليزانية قدره املتنوع

ــالغ          ــات، البـ ــوع النفقـ ــايف جممـ ــكل صـ ــة، يشـ ــب امليدانيـ ــبكة املكاتـ ــاليف شـ ــة يف تكـ ــامهات احلكوميـ ــيل املسـ ــورو يف حتصـ يـ
مليـون يـورو. ونتيجـة لـذلك،      ١٤٣,٧٤دات امليزانيـة العاديـة البـالغ    يف املائة من صايف اعتما ٩٣,٣١مليون يورو،  ١٣٤,١٢

ماليـني يـورو (انظـر املرفـق األول (أ)      ٩,٦٢مـا مقـداره    ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٣١بلغ رصـيد صـايف االعتمـادات يف    
 ).PBC.32و(ب) من الوثيقة 

ــرة الســنتني     -١٠ ــة التشــغيلية لفت ــدار امل ٢٠١٥- ٢٠١٤ويف امليزاني ــغ مق ــربامج     ، بل ــم ال ــار تكــاليف دع ــالغ املســتردَّة يف إط ب
مليـون يـورو (مقابـل     ٢٨,٦). وُسجِّلت نفقات قدرها ٢٠١٣- ٢٠١٢مليون يورو يف الفترة  ٢٨,٤مليون يورو (مقابل  ٣٠,٢
 مليــون يــورو.  ١,٦)، ممــا أفضــى إىل زيــادة اإليــرادات علــى النفقــات مبقــدار       ٢٠١٣- ٢٠١٢مليــون يــورو يف الفتــرة    ٢٧,٠
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لذلك، بلـغ الرصـيد اخلتـامي للحسـاب اخلـاص بتكـاليف دعـم الـربامج، أْي حجـم االحتيـاطي التشـغيلي، علـى أسـاس               ةونتيج
 مليون يورو. ١٢,٥مليون يورو، مقابل رصيد افتتاحي قدره  ١٤,١نقدي معدل، ما مقداره 

و مـن حيـث النفقـات،    مليـون يـور   ١٤٨,١، حسـب معـايري إيبسـاس،    ٢٠١٥وبلغ حجم تنفيذ التعـاون الـتقين لعـام      -١١
) مزيـد مـن املعلومـات عـن     PBC.32( ٢٠١٥التقريـر السـنوي لليونيـدو    . ويـرد يف  ٢٠١٤مليون يـورو يف عـام    ١١٦,٨مقابل 

 خدمات اليونيدو يف جمال التعاون التقين.  

ون يـورو  مليـ  ٤٣٩,٧وال تزال احلالة املاليـة للمنظمـة سـليمة، كمـا يتضـح مـن رصـيدها النقـدي املسـتقر الـذي بلـغ              -١٢
ــل  ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ٣١ يف ــام    ٤٤٢,٧(مقاب ــورو يف ع ــون ي ــادة املخصصــات   ٢٠١٤ملي ــاً بزي ــذا، مقترن ). وه

خلدمات التعاون التقين يف املستقبل واملستوى العـايل السـتخدام اعتمـادات امليزانيـة العاديـة ومعـدل حتصـيل معقـول فيمـا يتعلـق           
  االستقرار املايل للمنظمة وبراجمها املقبلة.   باالشتراكات املقرَّرة، مؤشر جيد على

    
   هيكل اإلدارة

لليونيدو، حسبما ينص عليه دستورها، ثالثـة أجهـزة لتقريـر السياسـات، هـي: املـؤمتر العـام وجملـس التنميـة الصـناعية             -١٣
ر العام، الذي هو أعلى أجهـزة تقريـر   وجلنة الربنامج وامليزانية. وجتتمع الدول األعضاء يف اليونيدو مرة كل سنتني يف إطار املؤمت

السياسات يف املنظمة. وحيدد املؤمتر املبادئ التوجيهية والسياسات، ويعتمـد ميزانيـة اليونيـدو وبرنـامج عملـها. وجيتمـع أعضـاء        
د ومـا يقابلـه   اجمللس واللجنة مرة كل سنة لالضطالع بوظائفهم املبينة يف الدستور، مبا فيها استعراض تنفيذ برنامج العمل املعتم

من ميزانيـة عاديـة وميزانيـة تشـغيلية، وكـذلك قـرارات املـؤمتر األخـرى. وأتـوىل، بصـفيت كـبري املـوظفني اإلداريـني يف املنظمـة،               
 املسؤولية العامة عن توجيه عمل املنظمة، ولديَّ الصالحية الالزمة لذلك.

    
    األخالقيات واملساءلة

نفـاذ مدونتـها لقواعـد السـلوك األخالقـي، وتطبيـق السياسـة املتمثِّلـة يف ضـمان          ، واصلت اليونيـدو إ ٢٠١٥أثناء عام   -١٤
محاية املوظفني من أيِّ فعل انتقـامي لقيـامهم بـاإلبالغ عـن حـاالت سـوء السـلوك أو لتعـاوهنم يف عمليـات مراجعـة احلسـابات            

  التحقيقات، وكذلك سياسة اإلقرار بالذمة املالية واإلعالن عن املصاحل.  أو
    

    ةخامت
. مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة، املعنـون "إقامـة بـىن        ٩، أصبحت اليونيـدو، بفضـل اعتمـاد اهلـدف     ٢٠١٥يف عام   - ١٥

للجميع، وتشجيع االبتكار" وغريه مـن األهـداف والغايـات ذات     الشاملحتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام 
شامل ملنظومة األمـم املتحـدة مـن أجـل الوصـول بالتـأثري اجلمـاعي إىل أقصـى          الصلة بالصناعة، جزءا مهما ال يتجزأ من هنج
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حــد حتقيقــا للتنميــة املســتدامة يف مجيــع أحنــاء العــامل، وهــو مــا يؤكــده التكليــف مبهمــة التنميــة الصــناعية املســتدامة والشــاملة  
. وأود اغتنـام  ٢٠١٧- ٢٠١٦لفتـرة  وبرنـامج وميـزانييت ا   ٢٠١٩- ٢٠١٦للجميع واإلطار الربناجمي املتوسط األجـل للفتـرة   

هذه الفرصة ألعرب عن تقديري للدول األعضاء واجلهات املاحنـة علـى دعمهـا لنـا بصـفة عامـة، وجلميـع مـوظفي اليونيـدو          
  على إسهامهم يف عمل املنظمة.

        
  يل يون  

  املدير العام  
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      منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  نتهية البيانات املالية عن السنة امل

      ٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب ٣١ يف
      املسؤولية عن تقدمي البيانات املالية واملصادقة عليها

املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) مسؤول عن إعداد البيانـات املاليـة   
  ات.  وسالمتها، ومسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي هي إبداء رأيه يف هذه البيان

وقد أُعدَّت البيانـات املاليـة وفقـا للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام واملـادة العاشـرة مـن            
النظام املايل لليونيدو، واسُتخدمت فيها السياسات احملاسبية املالئمة، اليت طُبقت تطبيقاً متسـقاً  

  استنادا إىل آراء رشيدة وحصيفة وأفضل تقديرات لإلدارة.
ة ُنظم من الضوابط والسياسات واإلجراءات احملاسبية الداخلية مـن أجـل إدارة املخـاطر    ولدى املنظم

  وكفالة موثوقية املعلومات املالية ومحاية األصول وكشف ما قد يكون وقع من خمالفات.
وختضع نظم املراقبة الداخلية والسجالت املالية لعمليات اسـتعراض يقـوم هبـا مكتـب خـدمات      

واملراجع اخلـارجي للحسـابات أثنـاء اضـطالع كـل منـهما مبراجعـة احلسـابات         الرقابة الداخلية 
على حدة. وُتجري اإلدارة استعراضا موضـوعيا للتوصـيات الـيت يقـدماهنا إليهـا لزيـادة حتسـني        

  إطار الضوابط الداخلية للمنظمة.
علـى النحـو    وقد قُيِّدت مجيع املعامالت اهلامة يف الدفاتر احملاسبية بصورة سـليمة وهـي حمتسـبة   

املصــاحبة هلــا. وتكشــف هــذه البيانــات بدقــة  لحوظــاتاملناســب يف البيانــات املاليــة املرفقــة وامل
معقولة املركز املايل للمنظمـة وللصـناديق الـيت حتـتفظ هبـا املنظمـة كأمانـات، ونتـائج عملياهتـا،          

  والتغيُّرات اليت طرأت على مركزها املايل.
              

  بيتر أولربيخ
  املاليةمدير إدارة 

  يل يون
         املدير العام

  ٢٠١٦آذار/مارس  ١١فيينا، 
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 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١: بيان املركز املايل يف ١البيان 
    (بآالف اليوروهات)

  األول/  كانون ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

   (بعد إعادة
   إعداد البيانات املالية

   )٢٠١٤لعام 
  األول/  كانون ٣١

  ملحوظة ٢٠١٥ديسمرب 
   بآالف اليوروهات   اليوروهات بآالف

 األصول     
  اجلاريةاألصول    

  النقدية ومكافئات النقدية  ٢ ٧١٤ ٤٣٩   ٦٥٧ ٤٤٢
 املبالغ املستحقة القبض (من املعامالت غري التبادلية) ٣ ٨٤٥ ١٥٢   ٥٨٠ ٨١
 املبالغ املستحقة القبض من املعامالت التبادلية ٣ ٠٤١ ١٢   ٢١٨ ١١
 املخزون ٤ ٠٨٠ ١   ٢٩٨ ١

  األخرىاجلارية األصول ٥ ٣١٠ ٢٨   ٩٦١ ١٩
  اجلاريةجمموع األصول   ٩٩٠ ٦٣٣   ٧١٤ ٥٥٦

  
  غري اجلاريةاألصول       

 املبالغ املستحقة القبض (من املعامالت غري التبادلية) ٣ ٨٥٧ ٧٢   ٢٩٣ ٤٠

٦ ٢٨٤ ١   ٠٥٧ ١ 
يف املشاريعاحلصة يف صايف األصول/القيمة املتبقية

 املشتركة حمسوبة باستخدام طريقة القيمة املتبقية
 املمتلكات واملنشآت واملعدَّات ٧ ١٥٤ ٦٤   ١٤٣ ٦٢
  األصول غري امللموسة ٨ ٤٢٤ ٢   ٣١٢ ٣
  األخرى غري اجلاريةاألصول ٩ ٥١٣ ١   ٠٥٤ ٢

  غري اجلاريةجمموع األصول   ٢٣٢ ١٤٢   ٨٥٩ ١٠٨
    

  جمموع األصول  ٢٢٢ ٧٧٦   ٥٧٣ ٦٦٥
     

 اخلصوم       
  ةارياخلصوم اجل       

 املبالغ املستحقة الدفع (من املعامالت التبادلية) ١٠ ٧٩٢ ٤   ٨٢٨ ٢
  استحقاقات املوظفني ١١ ٠٢٤ ٣   ٩٦٨ ١

 التحويالت املستحقّة الدفع (من املعامالت غري التبادلية) ١٠ ١٥٠ ٣٨   ٥١٣ ١٤
  املبالغ املقبوضة سلفا ١٢ ٧٠٣ ٨٦   ٧٧٢ ١١٠
 ة واملالية األخرىارياخلصوم اجل ١٣ ٥٢١ ٢١   ٧٣٤ ١٤

  ةاريجمموع اخلصوم اجل  ١٩٠ ١٥٤   ٨١٥ ١٤٤
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  األول/  كانون ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

   (بعد إعادة
   إعداد البيانات املالية

   )٢٠١٤لعام 
  األول/  كانون ٣١

  ملحوظة ٢٠١٥ديسمرب 
   بآالف اليوروهات   اليوروهات بآالف

  غري اجلاريةاخلصوم       
  استحقاقات املوظفني ١١ ٥٢١ ٢١٧  ٦٢٦ ٢٢٩
  األخرى غري اجلاريةاخلصوم ١٣ ٩٤٠ ٣٨  ٦٠٧ ٤٣

  غري اجلاريةجمموع اخلصوم   ٤٦١ ٢٥٦  ٢٣٣ ٢٧٣
     

  جمموع اخلصوم  ٦٥١ ٤١٠  ٠٤٨ ٤١٨
    

  صايف األصول/القيمة املتبقية    
 الفائض (العجز) املتراكم وأرصدة الصناديق ١٤ ٦١٧ ٣٤٨  ٦٠٢ ٢٢٨
  االحتياطيات ١٥ ٩٥٤ ١٦  ٩٢٣ ١٨

 جمموع صايف األصول/القيمة املتبقية  ٥٧١ ٣٦٥  ٥٢٥ ٢٤٧
     

 جمموع اخلصوم وصايف األصول/القيمة املتبقية  ٢٢٢ ٧٧٦  ٥٧٣ ٦٦٥
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 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١: بيان األداء املايل عن السنة املنتهية يف ٢البيان 
    )بآالف اليوروهات(

  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 
إعداد  (بعد إعادة

  البيانات املالية 
  )٢٠١٤لعام 

  األول/  كانون ٣١ 
  ٢٠١٥سمرب دي

  ملحوظة
    بآالف اليوروهات   بآالف اليوروهات

  اإليرادات/العائدات     
  االشتراكات املقررة ١٦ ٢٠٠ ٧١   ٩٣٧ ٧١

 التربعات ١٦ ٧٧٩ ٢٢٨   ٦٤٦ ١٤٩
  عائدات االستثمار ١٦ ١٨   ٩٠

  األنشطة املدرَّة لعائدات ١٦ ٥٨٠   ٥٤٩
)٢٠٠(  عجز) يف املشاريع املشتركةاحلصة من الفائض/(ال ١٦ ٢٢٧  
)٤٠٥(   إيرادات أخرى ١٦ ٣١٠ ٤  

  جمموع العائدات  ١١٤ ٣٠٥   ٦١٧ ٢٢١
      

 النفقات     
 املرتبات واستحقاقات املوظفني ١٧ ٢٩٣ ١٢٦   ٨٨٦ ١٠٦
  تكاليف التشغيل ١٧ ٦٨١ ٢٦   ٨٣٠ ٣١
  اخلدمات التعاقدية ١٧ ٧٨٥ ٥٥   ٥٩٢ ٤٤
 معدَّات التعاون التقين احملتسبة ضمن تكاليف التشغيل ١٧ ١٦٥ ٦   ٥٢٠ ٤
  اإلهالك واالستهالك  ١٧ ٦٤٦ ٧   ٠٠٣ ٣
  نفقات أخرى ١٧ ٥٧٤   ٥٢٩

  جمموع النفقات  ١٤٤ ٢٢٣   ٣٦٠ ١٩١
   

)٢٥ ٩٦٧(   )٣٣ ٢٧٢(   فروق أسعار الصرف ١٧
    

 ة املاليةالفائض/(العجز) يف الفتر  ٢٤٢ ١١٥   ٢٢٤ ٥٦
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 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١: بيان التغيُّرات يف صايف األصول عن السنة املنتهية يف ٣البيان 
    )بآالف اليوروهات(

جمموع صايف 
األصول/القيمة 

  االحتياطيات  املتبقية 
الفائض/(العجز) 

 ملحوظة  املتراكم 

 

    بآالف اليوروهات
   

٩٢٣ ١٨ ٩٧٩ ٢٤٥ ٠٥٦ ٢٢٧  صايف األصول/القيمة املتبقية يف بداية السنة 
٥٤٦ ١  - ٥٤٦ ١  

الصندوق املشترك لتمويلللسلفة املقدمة إىل االحتساب األويل
 عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية

٩٢٣ ١٨ ٥٢٥ ٢٤٧ ٦٠٢ ٢٢٨  
بعد إعادة إعدادصايف األصول/القيمة املتبقية يف بداية السنة (

  )٢٠١٤لعام  اليةالبيانات امل
   
  احلركة أثناء السنة  

٥٣٠ ١٥  ٥٣٠ ١٥ ١١،١٤ 
املكاسب/(اخلسائر) يف التقييم األكتواري للخصوم املتعلقة

  باستحقاقات املوظفني

)١ ٤٨٦(   )١ ٤٨٦( ١٤ 
التحويالت إىل/(من) املخصصات االحتياطية ملواجهة تأخُّر

  االشتراكات
)١ ٩٦٩(  )١ ٩٦٩(  لتحويالت إىل/(من) االحتياطياتا ١٥

٦٨٣  ٦٨٣ ١٤ 
األشكال األخرى من احلركة احملتسبة مباشرة يف صايف

  األصول/القيمة املتبقية 
١ ٩٦٩(  ٧٥٨ ١٢(  صايف احلركة احملتسبة مباشرة يف صايف األصول/القيمة املتبقية ١٤،١٥ ٧٢٧ ١٤

  
)٩ ٩٥٤(  )٩ ٩٥٤(  دة حلساب الدول األعضاءاملبالغ املقي ١٤،١٥
  

٢٤٢ ١١٥  ٢٤٢ ١١٥  صايف الفائض/(العجز) يف السنة 
١ ٩٦٩( ٠٤٦ ١١٨( ٠١٥ ١٢٠   جمموع احلركة أثناء السنة 

  
٩٥٤ ١٦ ٥٧١ ٣٦٥ ٦١٧ ٣٤٨  صايف األصول/القيمة املتبقية يف هناية السنة 
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  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١نتهية يف : بيان التدفُّقات النقدية عن السنة امل٤البيان 
    )بآالف اليوروهات(

كانون األول/  ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

إعداد  بعد إعادة(
  البيانات املالية

  )٢٠١٤لعام 

األول/   كانون ٣١ 
  ٢٠١٥ديسمرب 

  ظةوملح

 

  بآالف اليوروهات   بآالف اليوروهات
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

  الفائض/(العجز) يف الفترة   ٢٤٢ ١١٥   ٢٢٤ ٥٦
 (املكاسب)/اخلسائر يف النقدية ومكافئات النقدية من العمالت األجنبية  (٠٥٥ ٢٤)  (٤٥٥ ٢٣)

  اإلهالك واالستهالك  ٧،٨ ٦٤٦ ٧   ٠٠٣ ٣
 الزيادة/(النقصان) يف املخصصات االحتياطية ملواجهة تأخُّر االشتراكات ٣ (٤٨٦ ١)  (٦٩٤ ٢)

(٣٧٦ ٣٧)  ١١ ٥٣٠ ١٥ 
املكاسب/(اخلسائر) يف التقييم األكتواري للخصوم املتعلقة باستحقاقات

 املوظفني
 (الزيادة)/النقصان يف املخزونات  ٤ ٢١٨   ٥

 (الزيادة)/النقصان يف احلسابات املدينة ٣ (٦٥٢ ١٠٤)  (٥٧٢ ٤١)
 (الزيادة)/النقصان يف األصول األخرى ٥ (٨٠٨ ٧)   ٨٦٢

 الزيادة/(النقصان) يف املبالغ املقبوضة سلفاً ١٢ (٠٦٩ ٢٤)   ٣٧٣ ٣
 الزيادة/(النقصان) يف احلسابات الدائنة ١٠ ٦٠١ ٢٥  (٧٥٤ ١٥)
 الزيادة/(النقصان) يف استحقاقات املوظفني ١١ (٠٤٩ ١١)   ٦٤٠ ٤٩
 ألخرىالزيادة/(النقصان) يف اخلصوم واملخصصات االحتياطية ا ١٣ ١٢٠ ٢  (٦٢٩ ٦)
 (املكاسب)/اخلسائر الناجتة عن بيع ممتلكات ومنشآت ومعدَّات ٧ ٥٣٦ ١٠   ٩٩٨ ٣

 إيرادات االستثمارات/الفوائد املصرفية ٦،١٦ (١٨)  (٩٠)
 احلركة يف االحتياطيات واملخصصات االحتياطية ١٤،١٥ (٩٦٩ ١)   ٤٩٠

  أشكال أخرى من احلركة  ٦٨٣   ٢٨٦ ١
 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  ٤٧٠ ٢  (٦٨٩ ٨)

    
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 شراء املمتلكات واملنشآت واملعدَّات ٧ (٠٣٣ ١٩)  (٧٩٥ ١٠)
  شراء األصول غري امللموسة ٨ (٢٩٦)  (٣١٩)

 عائدات بيع املمتلكات واملنشآت واملعدَّات ٧ ٢٤   ٦٤
 التدفق النقدي من فائدة االستثمار ١٦ (٢٠٩)   ٢٩١

 صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (٥١٤ ١٩)  (٧٥٩ ١٠)
    
 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 املبالغ املقّيدة حلساب الدول األعضاء ١٤ (٩٥٤ ٩)  (٩١)



 

V.16-01631 81 
 

IDB.44/3 
PBC.32/3 

كانون األول/  ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

إعداد  بعد إعادة(
  البيانات املالية

  )٢٠١٤لعام 

األول/   كانون ٣١ 
  ٢٠١٥ديسمرب 

  ظةوملح

 

  بآالف اليوروهات   بآالف اليوروهات
 ن األنشطة التمويليةصايف التدفقات النقدية م  (٩٥٤ ٩)  (٩١)

    
)١٩ ٥٣٩(   )٢٦ ٩٩٨(  صايف الزيادة/(النقصان) يف النقدية ومكافئات النقدية  
    

 النقدية ومكافئات النقدية يف بداية الفترة املالية  ٦٥٧ ٤٤٢   ٧٤١ ٤٣٨
٤٥٥ ٢٣  

 ٠٥٥ ٢٤  
(املكاسب)/(اخلسائر) يف النقدية ومكافئات النقدية من صرف العمالت

 األجنبية
 النقدية ومكافئات النقدية يف هناية الفترة املالية ٢ ٧١٤ ٤٣٩   ٦٥٧ ٤٤٢
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  يف امليزانية واملبالغ الفعلية عن السنة املنتهية  املرصودة: بيان املقارنة بني املبالغ ٥البيان 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١يف 

    (بآالف اليوروهات)
رصيد 

  االعتمادات

ة املبالغ الفعلي
على أساس قابل 

  امليزانية العادية  امليزانية األصلية امليزانية النهائية  للمقارنة
    بآالف اليوروهات

  عنصر التكلفة    
٥٢ ٠٢٦ ١٣٨ ٤٩ ٨٨٨ ٢  ٦٣٧ ٤٨   تكاليف املوظفني 
٨٦٩ ٢٣٧ ١ ٦٤١ ٥٩٦   السفر يف مهام رمسية 

٧٨٢ ١٤ ٧٦٤ ١٨ ٦٢٦ ١٣ ١٣٨ ٥   يلتكاليف التشغ 
٣٠٣ ٣ ٢٢٤ ٤ ١١٤ ٣ ١١٠ ١  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
٤٥٤ ٧ ٠٥٠ ٨ ٨٨٩ ٦ ١٦١ ١  الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا 

٠٤٤ ٧٥ ٢٠٦ ٨٤ ٤٠٨ ٧٣ ٧٩٨ ١٠  اجملموع 
     

رصيد 
  االعتمادات

املبالغ الفعلية 
  على أساس 

  امليزانية التشغيلية  امليزانية األصلية امليزانية النهائية  قارنةقابل للم
    بآالف اليوروهات

  عنصر التكلفة    
٠٣١ ١٥  ٠٦٥ ١٦ ٩٣١ ١٢ ١٣٤ ٣   تكاليف املوظفني 
(٤٤٢) ٨١٤ ٥٠٣ ٩٤٥   السفر يف مهام رمسية 
٨٠٧ ٢٧٥ ١ ٢٦٦ ٠٠٩ ١   تكاليف التشغيل 
٦٥٢ ١٦ ٨٤٣ ١٧ ١٤٢ ١٤ ٧٠١ ٣  اجملموع 

     
رصيد 

  االعتمادات

املبالغ الفعلية 
  على أساس 
 اجملموع ملحوظة امليزانية األصلية امليزانية النهائية  قابل للمقارنة

    بآالف اليوروهات
  عنصر التكلفة    

٧٦٣ ٦٣ ٠٩١ ٦٨ ٠٦٩ ٦٢ ٠٢١ ٦   تكاليف املوظفني 
٦٨٣ ١ ٧٤١ ١ ٥٨٦ ١ ١٥٤   فر يف مهام رمسيةالس 

٤٩٣ ١٥ ٩٤٣ ١٩ ٨٩٢ ١٣ ٠٥٢ ٦   تكاليف التشغيل 
٣٠٣ ٣ ٢٢٤ ٤ ١١٤ ٣ ١١٠ ١  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
٤٥٤ ٧ ٠٥٠ ٨ ٨٨٩ ٦ ١٦١ ١  الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا 

٦٩٦ ٩١ ٠٥٠ ١٠٢ ٥٥٠ ٨٧ ٤٩٩ ١٤  موعاجمل ١٨
   

  املرفقة هبذه البيانات املالية جزء ال يتجزَّأ منها. امللحوظات
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      على البيانات املالية ملحوظات
    السياسات احملاسبية -١امللحوظة 

    الكيان املُصدر للبيانات املالية
 ٢١٥٢العامـة لألمـم املتحـدة    بقـرار اجلمعيـة    ١٩٦٦أنشئت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يف عام   -١-١
بدخول دستورها حيز النفاذ. واهلدف الرئيسي  ١٩٨٥)، وأصبحت وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة يف عام ٢١-(د

للمنظمــة هــو تشــجيع التنميــة الصــناعية املســتدامة يف البلــدان الناميــة والبلــدان ذات االقتصــادات االنتقاليــة. وتضــم املنظمــة حاليــا  
  ة عضواً.دول  ١٦٩
ولدى اليونيدو ثالث هيئات تشريعية، هي: املؤمتر العام وجملس التنمية الصناعية وجلنـة الربنـامج وامليزانيـة. وترتكـز       -٢-١

  .١٩٧٩هذه اهليئات الثالث مجيعاً على دستور املنظمة، الذي اعتمد يف عام 
يــدو، سياســات املنظمــة ومبادئهــا التوجيهيــة ويقــرُّ وحيــدِّد املــؤمتر العــام، الــذي يضــم مجيــع الــدول األعضــاء يف اليون   -٣-١

ميـة  ميزانيتها وبرنامج عملها. ويعيِّن املؤمتُر العامُّ مديراً عاما كـل أربـع سـنوات. وينتخـب املـؤمتُر العـامُّ أيضـاً أعضـاَء جملـس التن         
  الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية.  

عضــواً، تنفيــذ برنــامج العمــل وامليــزانيتني العاديــة والتشــغيلية   ٥٣ن ويســتعرض جملــس التنميــة الصــناعية، املؤلــف مــ  -٤-١
ــنة         ــدة يف السـ ــرة واحـ ــع اجمللـــس مـ ــام. وجيتمـ ــدير العـ ــيني املـ ــا يف ذلـــك تعـ ــاتية، مبـ ــائل السياسـ ــأن املسـ ــيات بشـ ــدم توصـ ويقـ

  (و)). ٧- /م٣٩-ص  ت  م  (املقرَّر
ي تـابع للمجلـس، وجتتمـع مـرة واحـدة يف السـنة.       عضواً، وهـي جهـاز فرعـ    ٢٧وتتألف جلنة الربنامج وامليزانية من   -٥-١

  وتساعد اللجنةُ اجمللَس يف إعداد ودراسة برنامج العمل وامليزانية وغري ذلك من املسائل املالية.
وتوجِّه املنظمة أنشطتها للتعاون التقين إىل ثالثة جماالت، هي: حتقيق رخاء يعم اجلميع، والنـهوض بقـدرة االقتصـاد      -٦-١

سة، واحلفاظ على البيئة. وإىل جانب ذلك، تضطلع املنظمة بعدد مـن األنشـطة الشـاملة، خصوصـا يف جمـاالت تعزيـز       على املناف
التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب مـن أجـل التنميـة الصـناعية، وإقامـة شـراكات اسـتراتيجية، وتنفيـذ بـرامج خاصـة لصـاحل أقـل                 

  لبحوث واإلحصاءات الصناعية.البلدان منوا، وتقدمي خدمات استراتيجية يف جمال ا
مزيــداً مــن التفاصــيل عــن كيفيــة إدارة هــذه امللحوظــات وتتضــمن األجــزاء املتعلقــة باملعلومــات القطاعيــة مــن هــذه    -٧-١

  األنشطة األساسية ومتويلها.
    

    أساس اإلعداد
الذي اعتمده املـؤمتر العـام، ومبـا يتوافـق مـع       ُتجهَّز بيانات اليونيدو املالية مبقتضى املادة العاشرة من نظام اليونيدو املايل  -٨-١

ــى أســاس           ــة احملاســبة عل ــة حســب طريق ــات املالي ــدُّ البيان ــايري إيبســاس). ومــن مث، ُتع ــام (مع ــة للقطــاع الع ــايري احملاســبية الدولي املع
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عـايري الدوليـة لإلبـالغ املـايل     االستحقاق. ويف حال عدم تناول معايري إيبساس أيَّ مسألة معيَّنة يطبَّق عليهـا املعيـار املناسـب مـن امل    
  واملعايري الدولية للمحاسبة.

وقد أجرت إدارة اليونيدو العليـا تقييمـاً لقابليـة املنظمـة لالسـتمرار، فلـم تلحـظ أيَّ حالـة تـذكر مـن حـاالت عـدم               -٩-١
مرار" يف احملاســبة الــيقني الــيت تتصــل بأحــداث أو ظــروف قــد تــثري درجــة كــبرية مــن االرتيــاب. ويفتــرض مفهــوم "قابليــة االســت

استمرار الوجود يف املستقبل املنظور. ولذلك، تعدُّ هذه البيانات املالية على أسـاس فكـرة القابليـة لالسـتمرار، وقـد ُدِئـب علـى        
  تطبيق السياسات احملاسبية طوال فترة اإلبالغ.

اين املشـروعني املشـتركني املتمـثلني يف خـدمات     وتتضمَّن هذه البيانات املاليـة اجملمَّعـة البيانـات املاليـة لليونيـدو ولكيـ        -١٠-١
  إدارة املباين واخلدمات العامة األخرى. لدائرة املطاعم واملتجر التعاوين، وكذلك العمليات املشتركة

    
    أساس القياس

ات وأصـول معيَّنـة،   ُتعدُّ البيانات املالية باستخدام أسلوب التكلفة التارخيية املتعارف عليـه، إالَّ فيمـا يتعلـق باسـتثمار      -١١-١
  إذ ُتقيَّد بقيمتها العادلة وفقاً ملا تقتضيه معايري إيبساس املنطبقة.

    
    فترة اإلبالغ

كـانون الثـاين/    ١ الفترة املالية إلعداد البيانات املالية السنوية وفقاً ملعايري إيبساس هـي السـنة التقومييـة الـيت تبـدأ مـن        -١٢-١
  .  ٢٠١٥ول/ديسمرب كانون األ ٣١ وتنتهي يف ٢٠١٥ يناير

    
    العملة وأساس التحويل

العملة الرئيسية املستخدمة يف معامالت اليونيدو والعملة اليت ُتعرض هبا بياناهتا هي اليورو. ومجيع القـيم الـواردة يف     -١٣-١
  ف ذلك.  من آالف اليوروهات، ما مل ُيذكر خال ٠,١البيانات املالية ُيعبَّر عنها باليوروهات وُتدوَّر إىل أقرب 

    
    حتويل العمالت

ُتحوَّل املعامالت الـيت ُتجـرى بعمـالت غـري اليـورو، مبـا فيهـا املعـامالت املتعلقـة ببنـود غـري نقديـة، إىل يوروهـات،                -١٤-١
  باستخدام أسعار الصرف املعمول هبا يف األمم املتحدة والسارية يف التاريخ املرتأى للمعاملة املعنية.

واخلصــوم النقديــة املقومــة بعمــالت أخــرى إىل اليــورو باســتخدام ســعر الصــرف املعمــول بــه يف    وُتحــوَّل األصــول   -١٥-١
  املتحدة والساري يف هناية فترة اإلبالغ.    األمم
وُتحتسب يف بيان األداء املايل مكاسب وخسائر أسعار الصـرف الناجتـة عـن تسـوية املعـامالت بعمـالت أجنبيـة ومـن           -١٦-١

  قدية املقومة بعمالت أجنبية. حتويل األصول واخلصوم الن
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    استخدام التقديرات
تتضــمَّن البيانــات املاليــة بالضــرورة مبــالغ تســتند إىل تقــديرات وافتراضــات تضــعها اإلدارة بنــاًء علــى مــا تعرفــه عــن   -١٧-١

اللتزامـات املتعلقـة   الوضع الراهن. وتشمل التقديرات، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلـي: القيمـة العادلـة للسـلع املمنوحـة، وا     
باســتحقاقات املعاشــات التقاعديــة احملــددة وغريهــا مــن اســتحقاقات مــا بعــد اخلدمــة؛ واملبــالغ املخصصــة للــدعاوى القضــائية،    
واملخــاطر املاليــة املتعلقــة باحلســابات املدينــة، والرســوم املســتحقة، واألصــول وااللتزامــات الطارئــة؛ ودرجــة اضــمحالل قيمــة     

كــات واملنشــآت واملعــدَّات، واألصــول غــري امللموســة. وقــد ختتلــف النتــائج الفعليــة عــن هــذه التقــديرات.    املخزونــات، واملمتل
  وُتحتسب التغيُّرات اجلوهرية يف التقديرات يف سياق الفترة اليت تصبح فيها تلك التغيُّرات معروفة.  

ــة لعــام     - ١٨- ١ ــّين املعلومــات املقارن ــع حســابات  إعــادة حســاب تتصــل أساســا باالحتســ   ٢٠١٤تب ــاين وجتمي اب األويل للمب
املنشـأ مـن أجـل االسـتثمارات الرأمساليـة يف املبـاين، غـري احملتسـبني          املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسيةالصندوق 

إعـادة احلسـاب    مـن املعـايري احملاسـبية الدوليـة. ويـرد مزيـد مـن التفاصـيل حـول          ١٧سابقا، وهو ما جييزه احلكم االنتقايل للمعيـار  
  .٢٣ لحوظةامل  يف
    

    العائدات
    عائدات املعامالت التبادلية

ُتحتسب عائدات بيـع السـلع، كبيـع املنشـورات والنمـوذج احلاسـويب لتحليـل اجلـدوى واإلبـالغ، عنـدما ُينقـل إىل              -١٩-١
  املشتري ما يقترن مبلكية تلك السلع من خماطر ومنافع ذات شأن.

املتأتية من تقدمي خدمات يف الفترة املاليـة الـيت ُتقـدَّم فيهـا اخلدمـة تبعـاً للمرحلـة املقـدَّرة إلجنـاز          وُتحتسب العائدات   -٢٠-١
  تلك اخلدمة، شريطة أن يتسىن تقدير الناتج تقديرا موثوقا.  

    
    عائدات الفوائد املصرفية

  الفعلي لألصول املعنية يف احلسبان.ُتحتسب عائدات الفوائد املصرفية على أساس مدة استحقاقها، مع أخذ العائد   -٢١-١
    

    عائدات املعامالت غري التبادلية
    االشتراكات املقررة

ُتحتســب عائــدات االشــتراكات املقــررة للــدول األعضــاء يف امليزانيــة العاديــة يف مطلــع الســنة الــيت تتعلــق تلــك              -٢٢-١
مـن الـدول األعضـاء وفقـا جلـدول       وُيحصَّـل وامليـزانيتني،   االشتراكات هبا. وحيدَّد مقدار تلك العائـدات باالسـتناد إىل الربنـامج   

  األنصبة املقررة الذي يعتمده املؤمتر العام.  
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    التربُّعات
ُتحتسب عائدات التربعات اليت ُتفرض قيوٌد علـى اسـتخدامها عنـد التوقيـع علـى اتفـاق ُملـزِم بـني اليونيـدو واجلهـة             -٢٣-١

ُتفرض شروط على اسـتخدامها، مبـا يف ذلـك االلتـزام بإعـادة األمـوال إىل اجلهـة املتربعـة يف         املتربعة. أمَّا عائدات التربعات اليت 
حال عدم اإليفاء بتلك الشـروط، فتحتسـب عنـد اإليفـاء بتلـك الشـروط. وإىل حـني اإليفـاء بتلـك الشـروط، حيتسـب االلتـزام             

  القائم ضمن اخلصوم.
  املستندة إىل اتفاقات ُملزِمة كعائدات إال عند تلقيها.   وال ُتحتسب التربعات وغريها من العائدات غري  -٢٤-١
    

    التربعات العينية يف شكل سلع
ُتحتسب التربعات العينية املقدَّمة يف شـكل سـلع بقيمتـها العادلـة، وحتتسـب السـلع ومـا يقابلـها مـن عائـدات علـى              -٢٥-١

تسب ضمن اخلصوم إىل حني اإليفاء بالشروط وبـااللتزام  الفور إذا مل تكن مقترنة بشروط. أمَّا إذا كانت مقترنة بشروط، فتح
  القائم. وُتحتسب العائدات بقيمتها العادلة، حسب تقديرها يف تاريخ احتياز األصول املمنوحة.

    
    التربعات العينية يف شكل خدمات

امللحوظـات  ت. وُيفصـح يف  التربعات العينية املقدَّمة يف شكل خدمات يف البيانـات املاليـة ال حتتسـب ضـمن العائـدا       -٢٦-١
  على البيانات املالية عن طبيعة اخلدمة املقدَّمة ونوعها.  

    
    النفقات

ُتحتسب النفقات الناشئة عن شراء سلع وخدمات عندما ُيويف املـوّرد بالتزاماتـه التعاقديـة، أْي عنـدما تتسـلَّم اليونيـدو         -٢٧-١
مراحل يف بعض عقود اخلدمات. وُتحتسب أيضاً مجيع النفقات األخـرى  على  العمليةالسلع واخلدمات وتقبلها. وقد حتدث هذه 

  الناجتة عن استهالك أصول أو تكبُّد خصوم ينتج عنها نقصان يف صايف األصول/القيمة املتبقية أثناء فترة اإلبالغ. 
    

    األصول
    النقدية ومكافئات النقدية

ة، وهي تشـمل النقديـة احلاضـرة والودائـع القريبـة األجـل والعاليـة        ُتحتسب النقدية ومكافئات النقدية بقيمتها االمسي  -٢٨-١
  السيولة املودعة لدى مؤسسات مالية.

    
    املبالغ املستحقة القبض والسُّلف

ُتحتسب املبالغ املستحقة القبض والسُّلف يف البداية بقيمتها االمسية. وأما املخّصصات االحتياطيـة املرصـودة لتغطيـة      -٢٩-١
عذرة التحصيل فُتحتسب على أهنا مبالغ مستحقة القـبض وسـلف عنـد وجـود دليـل موضـوعي علـى اضـمحالل قيمـة          املبالغ املت

  تلك األصول، ويف هذه احلالة ُتحتسب اخلسائر الناجتة عن اضمحالل القيمة يف بيان األداء املايل.  
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    األدوات املالية

وات املاليـة مـن غـري املشـتقات. وتتـألف هـذه األدوات املاليـة يف        ال تستخدم اليونيدو يف عملياهتا العادية سـوى األد   -٣٠-١
  املقام األول من حسابات مصرفية وودائع ألَجل وحسابات حتت الطلب وحسابات مدينة وحسابات دائنة.  

فتريـة للمبـالغ   وُتحتسب مجيع األدوات املاليـة يف بيـان املركـز املـايل بقيمتـها العادلـة. ومتثـل قيمـة التكلفـة التارخييـة الد            -٣١-١
  ة. املستحقة القبض واملبالغ املستحقة الدفع، اخلاضعة لشروط االئتمان التجاري االعتيادية، القيمة العادلة التقريبية للمعاملة املعنيَّ

    
    املخاطر املالية

وميكنــها أن أرســت املنظمــة سياســات وإجــراءات حصــيفة إلدارة املخــاطر وفقــا لنظامهــا املــايل وقواعــدها املاليــة.       -٣٢-١
تستغل املبالغ املالية غري الالزمة لتلبية احتياجـات فوريـة يف اسـتثمارات قصـرية األمـد وطويلـة األمـد، لكـن مجيـع االسـتثمارات           
الطويلة األمد جيب أن حتصل على تزكية من جلنة معنية باالسـتثمار قبـل القيـام هبـا. وتتعـرَّض اليونيـدو يف سـياق عملـها املعتـاد          

  املاليـة، كمخـاطر السـوق (أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة وأسـعار الفائـدة) وخمـاطر تقصـري الطـرف املقابـل.               لشىت املخـاطر 
  وال تستخدم املنظمة أيَّ أدوات حتوُّطية لدرء التعرض للمخاطر.  

خماطر أسعار صرف العمالت. تتلقى اليونيدو جزءا من اشتراكات الـدول األعضـاء وتربعـات اجلهـات املاحنـة        •  
مالت غري عملة اإلنفاق، وهي من مثَّ معرَّضة ملخاطر أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة النامجـة عـن تقلُّـب        بع

  أسعار صرف العمالت.  
خماطر أسعار الفائدة. ال تودع املنظمة أمواهلا إالّ يف حسابات قصرية األمد بأسعار فائـدة ثابتـة، ولـذلك فهـي       •  

  ث أسعار الفائدة.  ال تتعرَّض أليِّ خماطر ذات شأن من حي
خماطر االئتمان. ال تتعرَّض املنظمة أليِّ خماطر ائتمانية ذات شـأن، ألنَّ الـدول األعضـاء واجلهـات املاحنـة الـيت         •  

  تسهم باشتراكاهتا وتربعاهتا تتمتع عموما جبدارة ائتمانية عالية.  
رف خمتلفـة، ومـن مث فهـي تتعـرَّض خلطـر      خماطر تقصري الطرف املقابل. تودع املنظمة أمواهلا النقدية لدى مصا  •  

تقصـري أيِّ مصـرف يف الوفـاء بالتزامـه جتــاه املنظمـة. ولكـن لـدى اليونيـدو سياســات حتـدُّ مـن مـدى تعرُّضــها            
  .  ملخاطر تقصري أيِّ مؤسسة مالية على حدة

    
    املخزونات

غـري تبادليـة، ويف هـذه احلالـة ُتقـاس      ُتحتسب املخزونات بسعر التكلفة، ما مل تكن قـد احتيـزت عـن طريـق معاملـة        -٣٣-١
تكلفتــها بقيمتــها العادلــة يف تــاريخ االحتيــاز. وحتــدَّد التكــاليف باســتخدام مبــدأ "مــا يــدخل أوالً خيــرج أوالً" فيمــا خيــص بنــود  
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ــري املتماثلــة. وُتحتســب خمصصــات احتياطيــة              ــد الــدقيق فيمــا خيــص البنــود غ ــتخدام طريقــة التحدي املخــزون املتماثلــة، وباس
  ضمحالل القيمة يف بيان األداء املايل يف السنة اليت يرتأى أن قيمة املخزون قد اضمحلّت فيها.  ال
ومبا أنَّ قيمـة اللـوازم املكتبيـة واملنشـورات واألدوات املرجعيـة املسـتخدمة ليسـت ذات شـأن فهـي ُتحتسـب ضـمن              -٣٤-١

  تكاليف التشغيل يف بيان األداء املايل عند شرائها.  
    

    واملنشآت واملعدَّات  املمتلكات
إدارة  دائـرة للممتلكات واملنشآت واملعـدَّات املدرجـة يف امليزانيـة العاديـة، مبـا فيهـا أصـول         االحتساب األويلستند ي  -٣٥-١

املباين وخدمة املطاعم إىل تكلفتها يف تاريخ احتياز كل فئة من فئـات األصـول. أمـا القيمـة الدفتريـة الالحقـة لتلـك املمتلكـات         
االستهالك املتراكم وأيُّ خسائر حمتسبة ناشئة عـن اضـمحالل القيمـة.    ناقصاً نشآت واملعدَّات فُتحسب على أساس التكلفة وامل

  يورو.   ٦٠٠وقد ُحدِّد هلذه الفئة عتبة رمسلة قدرها 
  ب.  وُتقيَّم األصول املمنوحة بقيمتها العادلة يف تاريخ االحتياز. أما األصول التراثية فال ُتحتس  -٣٦-١
  وُتجرى استعراضات سنوية ملدى اضمحالل قيمة املمتلكات واملنشآت واملعدَّات.    -٣٧-١
وُتطبق طريقـة القسـط الثابـت يف اإلهـالك طـوال املـدة املقـدرة لعمـر األصـول اإلنتـاجي يف حتديـد املقـدار السـنوي                -٣٨-١

ة املقـدرة للعمـر اإلنتـاجي لكـل فئـة مـن املمتلكـات        الضمحالل قيمتـها، الـذي ُيحتسـب يف بيـان األداء املـايل. وفيمـا يلـي املـد        
  واملنشآت واملعدَّات:

  
  الفئة  مدة العمر اإلنتاجي املقدرة (بالسنوات)

  املركبات  ١٠- ٣
 معدَّات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات  ٧- ٣
 األثاث والتجهيزات  ١٢- ٥
  اآلالت  ١٥- ٤
  املباين  ١٠٠- ١٥

  األراضي  ال اهتالك
 حتسينات األصول املؤجرة  ر أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقصرمدة اإلجيا

    
    األصول غري امللموسة

القيمــة املتراكمــة لالهــتالك وأيُّ خســائر ناجتــة عــن   ناقصــاًُتحتســب األصــول غــري امللموســة علــى أســاس تكلفتــها    -٣٩-١
  وبية يف املقام األول.  اضمحالل قيمتها. واألصول غري امللموسة اليت حتوزها اليونيدو هي براجميات حاس
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ويف حال احتياز أصول غري ملموسة بدون تكلفة (كهدية أو هبة مثال) أو بتكلفـة رمزيـة، ُتسـتخدم القيمـة العادلـة        -٤٠-١
  هلذه األصول يف تاريخ احتيازها.  

تكـون مـدة العمـر     ولكي حيتَسب أيُّ بند كأصل غري ملموس، جيـب أيضـاً اإليفـاء باملعيـارين التـاليني أيضـا: (أ) أن        -٤١-١
يـورو، باسـتثناء الرباجميـات املُعـدَّة داخليـا،       ١ ٧٠٠اإلنتاجي املقدَّرة أكثر مـن سـنة واحـدة؛ و(ب) أن تتجـاوز تكلفـة األصـل       

يورو، باستثناء تكاليف األحباث والصيانة، اليت ُتحتسـب ضـمن تكـاليف     ٢٥ ٠٠٠ُوضع لتكلفة تصميمها حد أدىن قدره  اليت
  دها.  التشغيل عند تكبُّ

ويوّزع االهتالك على مدة العمر اإلنتـاجي املقـدرة باسـتخدام طريقـة القسـط الثابـت، وفيمـا يلـي بيـان مـدة العمـر              -٤٢-١
  اإلنتاجي املقدرة لفئات األصول غري امللموسة:

  
  الفئة  مدة العمر اإلنتاجي املقدرة (بالسنوات)

 الرباجميات احلاسوبية املشتراة من جهة خارجية  ٦
 اجميات احلاسوبية املعدَّة داخلياالرب  ٦
 حقوق التأليف والنشر  ٣

    
    عقود اإلجيار

تصنَّف اتفاقات اإلجيار املربمة يف املكاتب امليدانية كعقود إجيار تشغيلي. وُتقيَّـد املبـالغ املدفوعـة لتسـديد اإلجيـار يف        -٤٣-١
  ت خالل مدة اإلجيار.  بيان األداء املايل كنفقات ختضع لالهتالك بطريقة القسط الثاب

    
    احلصص يف املشاريع املشتركة

املشروع املشترك هو ترتيب تعاقدي تنفِّـذ اليونيـدو مبوجبـه، باالشـتراك مـع طـرف واحـد أو عـدة أطـراف، نشـاطاً             -٤٤-١
  اقتصاديا خيضع لسيطرة مشتركة. وُتصنَّف أنشطة املشاريع املشتركة ضمن ثالث فئات خمتلفة:

ات الــيت ختضــع لســيطرة مشــتركة وتتــوىل اليونيــدو مهّمــة تســيريها، حتتســب اليونيــدو يف بياناهتــا  يف العمليــ  (أ)  
املالية األصول اليت ختضـع لسـيطرهتا واخلصـوم والنفقـات الـيت تتكبَّـدها. ويف حـال تـولّي منظمـة أخـرى مهمـة التسـيري، يكـون              

  عليها إلعداد الفواتري؛  احتساب اليونيدو للنفقات واخلصوم مقصورا على الترتيبات املتفق 
  وفيما يتعلق باألصول اخلاضعة لسيطرة مشتركة، حتتسب اليونيدو حصتها من األصول وأيَّ اهتالك يعتريها؛  (ب)  
وفيمــا يتعلــق بالكيانــات اخلاضــعة لســيطرة مشــتركة، ُتطبِّــق اليونيــدو طريقــة احملاســبة علــى أســاس القيمــة      (ج)  

كيان اخلاضع لسيطرة مشتركة، يف بادئ األمر، على أساس التكلفة، مث تغيَّـر القيمـة الدفتريـة    املتبقية. وُيحتسب االستثمار يف ال
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بالزيادة أو النقصان من أجل احتساب حصة اليونيدو من الفائض أو العجز يف الكيان اخلاضع لسيطرة مشتركة لكـل فتـرة مـن    
  ونيدو من ذلك الفائض أو العجز.فترات اإلبالغ. وُتحتسب يف بيان األداء املايل لليونيدو حصة الي

وتشمل هـذه البيانـات املاليـة العامـة الغـرض احلصـةَ املنطبقـة مـن املشـاريع املشـتركة والكيانـات والعمليـات املنشـأة                -٤٥-١
م مبقتضى مذكرة تفاهم متعلقة بتوزيع نفقات اخلدمات العامة يف مركز فيينـا الـدويل، أبرمتـها املنظمـات الكائنـة يف فيينـا يف عـا       

. وتشمل اخلدمات العامة خدمات املطاعم وإدارة املباين واملتجر التعاوين وخدمات أخرى. واملنظمـة طـرف يف ترتيـب    ١٩٧٧
خاص باملشاريع املشتركة مـربم مـع األمـم املتحـدة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة واللجنـة التحضـريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر              

   مركز فيينا الدويل، وكذلك أنشطة اخلدمات العامة.  الشامل للتجارب النووية بشأن مباين
    

    اخلصوم
    احلسابات الدائنة واخلصوم املالية األخرى

ُتحتســب احلســابات الدائنــة واخلصــوم املاليــة األخــرى يف البدايــة بقيمتــها االمسيــة، الــيت تعطــي أفضــل تقــدير للمبلــغ   -٤٦-١
  الالزم لتسوية هذا االلتزام يف تاريخ اإلبالغ.  

    
    اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني
    استحقاقات املوظفني القريبة األجل

تشمل استحقاقات املوظفني القريبة األجل األجور واملرتبات والبدالت واستحقاقي اإلجازة املرضـية وإجـازة األمومـة      -٤٧-١
شـهراً مـن تـاريخ انتـهاء املـدة الـيت        ١٢غضـون  املدفوعيت األجر. وتصبح تسوية استحقاقات املوظفني القريبة األجـل مسـتحقة يف   

  قدَّموا فيها اخلدمات ذات الصلة، وُتحتسب بقيمتها االمسية استناداً إىل رصيد االستحقاقات حسب معدالت األجر الراهنة.
    

    استحقاقات ما بعد اخلدمة
  دمة) الواجبة الدفع بعد انتهاء اخلدمة. استحقاقات ما بعد اخلدمة هي استحقاقات املوظفني (عدا استحقاقات إهناء اخل  - ٤٨- ١
وتشتمل استحقاقات ما بعد اخلدمة لدى اليونيدو على نظم االستحقاقات احملددة، وهي نظـام املعاشـات التقاعديـة      -٤٩-١

 (الصــندوق املشــترك للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدة)، والتــأمني الصــحي بعــد انتــهاء اخلدمــة، وِمــنح اإلعــادة إىل  
  الوطن، وبدالت هناية اخلدمة، إضافة إىل التكاليف املتعلقة باستحقاقات هناية اخلدمة املتعلقة بالسفر وشحن األمتعة املرتلية.

ويقــوم خــرباء أكتواريــون مســتقلون حبســاب االلتزامــات اخلاصــة باســتحقاقات مــا بعــد اخلدمــة، ويســتخدمون هلــذا   -٥٠-١
. وحتدَّد القيمة احلالية لاللتزام خبصم املبلغ التقديري الذي يلزم سـداده مسـتقبالً لتسـوية    الغرض طريقة الوحدة اإلضافية املقدرة

االلتزام الناتج عن اخلدمة اليت قدَّمها املوظف يف الفترة الراهنة والفترات السابقة، وذلك باستخدام أسعار الفائدة علـى سـندات   
    الشركات العالية اجلودة لسنوات االستحقاق املقابلة.
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وُتحتسب املكاسب واخلسائر األكتوارية كاحتياطيات يف الفترة اليت حتدث فيها تلك املكاسب واخلسـائر، وُتـدرج     -٥١-١
  كبند منفصل يف بيان التغيُّرات يف صايف األصول/القيمة املتبقية.  

    
    استحقاقات املوظفني األخرى البعيدة األجل

شــهراً، مثــل  ١٢ بعيــدة األجــل، املســتحقة الــدفع عمومــا بعــد أكثــر مــنُتحتســب اســتحقاقات املــوظفني األخــرى ال  -٥٢-١
ــة،          ــا بعــد اخلدم ــواري املســتخدم يف حســاب اســتحقاقات م ــى نفــس األســاس األكت اســتبدال رصــيد اإلجــازات الســنوية، عل

  وُتحتسب األرباح واخلسائر األكتوارية على الفور.
    

    ملتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم ا
اليونيدو من املنظمات املشاركة يف الصـندوق املشـترك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة، الـذي أنشـأته            -٥٣-١

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لتــوفري اســتحقاقات التقاعــد والوفــاة والعجــز ومــا يتصــل هبــا مــن اســتحقاقات. وهــذا الصــندوق 
(ب) مـن النظـام    ٣ متعددين مبسامهات ُتسـتثمر لتـوفري اسـتحقاقات حمـددة. وتقضـي املـادة       املشترك هو نظام ميوله أرباب عمل

األساسي للصندوق بأن يكون باب العضوية يف الصندوق مفتوحا للوكاالت املتخّصصـة وأليِّ منظمـة حكوميـة دوليـة أخـرى      
  هبا يف األمم املتحدة والوكاالت املتخّصصة.   تشارك يف النظام املوحَّد للمرتبات والبدالت وغريها من شروط اخلدمة املعمول

ويعــرِّض هــذا النظــام املنظمــات املشــاركة للمخــاطر األكتواريــة املرتبطــة بــاملوظفني احلــاليني والســابقني يف املنظمــات      - ٥٤- ١
نظـام فيمـا   األخرى املشاركة يف الصندوق، مما يعين عدم وجود أساس ثابت وموثوق بـه لتوزيـع االلتزامـات وأصـول وتكـاليف ال     

بني املنظمات املشاركة فيه. وليس يف وسع اليونيدو، مثله مثل املنظمـات األخـرى املشـاركة يف الصـندوق والصـندوق نفسـه، أن       
، حصـته النسـبية مـن التزامـات االسـتحقاقات احملـددة وأصـول النظـام وتكاليفـه. ومـن مثَّ تعامـل            للمحاسـبة حيدِّد، مبوثوقيـة كافيـة   

مـن معـايري إيبسـاس. وُتحتسـب اشـتراكات       ٢٥ م كما لو كان نظام اشتراكات حمددة، وفقا ملقتضـيات املعيـار  اليونيدو هذا النظا
  اليونيدو يف النظام أثناء الفترة املالية كنفقات يف بيان األداء املايل.  

    
    املخصصات االحتياطية واخلصوم الطارئة

الت التالية: (أ) يكون على اليونيدو التزام حـايل قـانوين أو   ُتحتسب املخصصات االحتياطية كخصوم طارئة يف احلا  -٥٥-١
موارد للوفاء بذلك االلتزام؛ و(ج) ميكن تقـدير املبلـغ مبوثوقيـة.    صرف ضمين بسبب أحداث سابقة؛ و(ب) يلزم على األرجح 

إلبـالغ. وُتحتسـب القيمـة    ومبلغ املخصصات االحتياطية هو أفضـل تقـدير للنفقـات الالزمـة للوفـاء بـااللتزام احلـايل يف تـاريخ ا        
  احلالية هلذا املبلغ التقديري عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود كبرياً.  

وُيكشف عن اخلصوم الطارئة اليت ال يكون فيها االلتزام احملتمل مؤكداً، أو مل يتأكّـد بشـأنه بعـد مـا إذا كـان علـى         -٥٦-١
 ١٩ د، أو يف حالة االلتزامات اليت ال تفي مبعايري االحتسـاب وفقـا للمعيـار   موارصرف اليونيدو التزام حايل ميكن أن يؤدي إىل 

  من معايري إيبساس.  
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    احملاسبة اخلاصة بكل صندوق على حدة واملعلومات القطاعية
وعـة  ُتعدُّ البيانات املالية لكل صندوق على حدة. فيعامل كل صندوق بصفته كياناً ماليـا وحماسـبيا منفصـالً، لـه جمم      -٥٧-١

  حسابات مستقلة بنظام القيد املزدوج والتوازن التلقائي. وأرصدة الصناديق هي القيمة املتبقية املتراكمة للعائدات والنفقات.
وختتلــف مصــادر متويــل اليونيــدو بــاختالف أنــواع اخلــدمات الــيت تقــدمها مــن أجــل حتقيــق أهــدافها العامــة. وجيــوز    -٥٨-١

شاء صناديق منفصلة ألغراض عامة أو خاصـة. ومـن مث، ُتعـرض املعلومـات القطاعيـة تبعـاً ملصـدر        للمؤمتر العام أو املدير العام إن
  التمويل، وتصنَّف فيها مجيع أنشطة املنظمة ضمن ثالث شرائح متمايزة من اخلدمات، هي:

ة، ووضـع  . ُتقـدَّم يف إطـار هـذه األنشـطة خـدمات أساسـية، مـن قبيـل إدارة املنظمـ         أنشطة امليزانيـة العاديـة    (أ)  
السياسات، والتوجيه االسـتراتيجي، والبحـوث، واإلدارة وخـدمات الـدعم (كـإدارة الشـؤون املاليـة، وإدارة املـوارد البشـرية)،          
فضال عن خدمات دعم الدول األعضاء يف جمال صنع القرارات والدعم األساسي الالزم لتحقيق هدف اليونيدو الرئيسي وفقـا  

  الصناعية وتسريع وتريهتا يف البلدان النامية؛لدستورها، وهو تعزيز التنمية 
. ُتعىن هذه األنشطة بتنفيذ املشاريع وتقدمي اخلدمات مباشـرة إىل اجلهـات املسـتفيدة.    أنشطة التعاون التقين  (ب)  

رة، وتعود هـذه اخلـدمات بفائـدة مباشـرة علـى اجلهـات املسـتفيدة يف طائفـة واسـعة مـن اجملـاالت، مثـل الزراعـة والبيئـة والتجـا               
وتشمل نقـل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات وحتسـني عمليـات اإلنتـاج. وختتلـف هـذه اخلـدمات اختالفـا واضـحا عـن اخلـدمات               

  املقدمة يف إطار األنشطة املموَّلة من امليزانية العادية، على النحو املبّين أعاله؛
ت تنفيـذ "أنشـطة جانبيـة" لـدعم     . يتم يف إطار هذه األنشـطة واخلـدما  األنشطة األخرى واخلدمات اخلاصة  (ج)  

اخلدمات الواردة يف الفقرتني (أ) و(ب) أعاله. وتشري هذه الفئة األخرية، املتمثلة يف األنشطة األخرى واخلـدمات اخلاصـة، إىل   
 خدمات مثل املنشورات املخصَّصة للبيع وإدارة املبـاين والنمـوذج احلاسـويب لتحليـل اجلـدوى واإلبـالغ، هـي مكمِّلـة لألنشـطة         

  الرئيسية للمنظمة ولكنها متوافقة مع أهداف اليونيدو العامة ووثيقة الصلة هبا.  
    

    مقارنة امليزانيات
ُيَعــدُّ كــل مــن الربنــامج وامليــزانيتني العاديــة والتشــغيلية لفتــرات الســنتني علــى أســاس نقــدي معــدَّل، ال علــى أســاس    -٥٩-١

(املقارنـة   ٥امليزانيـات وأسـاس إعـداد البيانـات املاليـة، ُيعـرض البيـان        االستحقاق الكامل. وبسبب االختالف بني أساس إعداد 
) باالسـتناد إىل نفـس األسـاس احملاسـيب الـذي      ٢٤يف امليزانية واملبالغ الفعلية مبقتضى املعيار احملاسيب إيبساس املرصودة بني املبالغ 

  تناوهلا.  تستند إليه امليزانية املعتمدة والتصنيف املتبع فيها والفترة اليت ت
يف امليزانيــة األصــلية وامليزانيــة النهائيــة، واملبــالغ الفعليــة باالســتناد إىل نفــس    املرصــودةويشــمل بيــان املقارنــة املبــالغ    -٦٠-١

املبـالغ  يف امليزانيـة و  املرصـودة األساس املستند إليه يف بيان ما يقابلها من املبالغ املرصودة يف امليزانية، وتعليالً ملا يوجد بني املبالغ 
  الفعلية من اختالفات ذات شأن.
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أدنــاه مضــاهاة بــني املبــالغ الفعليــة، معروضــة باالســتناد إىل نفــس األســاس املســتَند إليــه يف     ١٨امللحوظــة وتــرد يف   -٦١-١
وضـة يف البيانـات   امليزانية، واملبالغ الفعلية لصايف التـدفقات النقديـة املتأتيـة مـن األنشـطة التشـغيلية واالسـتثمارية والتمويليـة املعر        

  املالية، مع حتديد أيِّ اختالفات يف األساس والتوقيت املستخدمني والكيان املعين على حنو منفصل.
    

    الكشف عن األطراف ذات الصلة
يتعني الكشف عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة علـى أن تـتحكم يف مـا تتخـذه اليونيـدو مـن قـرارات ماليـة           -٦٢-١

و متارس نفوذا كبريا عليها يف هذا الشأن، وكذلك عـن أيِّ معـامالت مـع أطـراف مـن هـذا القبيـل، إال إذا جـرت يف         وتشغيلية، أ
سياق عالقة معتـادة وبشـروط وأحكـام ال حمابـاة فيهـا، أو إذا مل ختـرج تلـك املعـامالت سـياق عالقـات العمـل املعتـادة بـني تلـك               

  يدو أن تكشف عن أيِّ معامالت خاصة مع كبار موظفي اإلدارة وأفراد أسرهم.  الكيانات. وإضافة إىل ذلك، يتعيَّن على اليون
ــون بصــالحيات           -٦٣-١ ــذين يتمتع ــون، ال ــديرون اإلداري ــه وامل ــام ونائب ــدير الع ــم امل ــدو ه ــوظفي اإلدارة يف اليوني ــار م وكب

هتها االستراتيجية. ويعترب دفـع أجـور   ويتحمَّلون مسؤوليات تتعلق بتخطيط أنشطة اليونيدو وتوجيهها ومراقبتها والتأثري يف وج
  كبار موظفي اإلدارة معاملة مع أطراف ذات صلة.  

    
    النقدية ومكافئات النقدية -٢ امللحوظة

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
  البيانات املالية

  )٢٠١٤لعام 
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
   (بآالف اليوروهات)

 
 ومكافئات النقدية النقدية 

 النقدية املودعة لدى مصارف والنقدية احلاضرة ٩٨١ ١٢٢ ٥٨٩ ٩٩
 شهرا١٢ًالودائع ألجل اليت يبلغ األجل األقصى األصلي الستحقاقها ٤٠٢ ٣١٤ ٦٥٣ ٣٤٠

 النقدية ومكافئات النقدية املوجودة لدى املكاتب امليدانية ٣٣١ ٢ ٤١٥ ٢
     ومكافئات النقدية جمموع النقدية ٧١٤ ٤٣٩ ٦٥٧ ٤٤٢

ختضع إتاحة استخدام النقدية ومكافئات النقدية لقيود تتباين تبعاً للصندوق الذي تتصل به. ويرد يف اجلـدول ألـف     -١-٢
  مزيد من املعلومات القطاعية عن النقدية ومكافئات النقدية.   ١٩امللحوظة يف إطار 

ــع     -٢-٢ ــة وودائــ ــة نقديــ ــات النقديــ ــة ومكافئــ ــمن النقديــ ــها   وتتضــ ــادل قيمتــ ــل تعــ ــل   ٢١٧ ١٦٦ألجــ ــورو (مقابــ   يــ
  )، حمتفظ هبا بعمالت غري اليورو.  ٢٠١٤يورو يف عام  ٢٣٦ ٠٠٧
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وُيحتفظ جبزء من النقدية بعمالت خيضع حتويلها لقيود قانونية أو ال يتيسر حتويلها إىل يوروهات، وهي ُتستخدم حصـرا    - ٣- ٢
يـورو (مقابـل    ١ ٠٢١بـاليورو   يف هناية الفترة، كانـت القيمـة املكافئـة هلـذه العمـالت     لتغطية النفقات احمللية يف البلدان ذات الصلة. و

  ) على أساس سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف ذلك احلني لكل من هذه العمالت.  ٢٠١٤يورو يف عام  ١ ٠٢٢
يف املائــة  ٠,١٣لسـعر الفائــدة قـدره    وحققـت احلسـابات املصــرفية والودائـع ألَجــل املـدرَّة لفوائــد متوسـطا ســنويا       -٤-٢
يف  ٠,٢١يف املائـة و  ٠,٢٠يف املائة عن املبـالغ احملـتفظ هبـا بـاليورو ودوالر الواليـات املتحـدة، علـى التـوايل (مقابـل           ٠,٢٦و

  ).  ٢٠١٤املائة يف عام 
  ات املالية يف املواقع امليدانية. وُيحتفظ بالنقدية يف املكاتب امليدانية يف حسابات مصرفية للسلف بغرض تلبية االحتياج  -٥-٢
    

    احلسابات املدينة -٣ امللحوظة
  األول/  كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
بعد إعادة إعداد (

  البيانات املالية
  )٢٠١٤لعام 

  األول/  كانون ٣١
   ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)
  

  ةارياألصول اجل  
 بادليةاملبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري الت  

 املبالغ املستحقة القبض من الدول األعضاء: االشتراكات املقررة ١٦٢ ١٠٣ ٤٠٧ ٩٨
 املبالغ األخرى املستحقة القبض من الدول األعضاء ٢١٥ ٢٤٦

 التربعات املستحقة القبض ١٨٠ ١٣٩ ٥١٨ ٧٠
 ضريبة القيمة املضافة وغريها من الضرائب القابلة لالسترداد ٥٥٢ ٣ ٠٤٨ ٤

 جمموع احلسابات املدينة قبل احتساب املخصَّصات االحتياطية ١٠٩ ٢٤٦ ٢١٩ ١٧٣
 املخصَّصات االحتياطية للديون املشكوك يف حتصيلها (٢٦٤ ٩٣) (٦٣٩ ٩١)
 صايف املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية ٨٤٥ ١٥٢ ٥٨٠ ٨١

    
 يةاملبالغ املستحقة القبض من املعامالت التبادل  

 املبالغ املستحقة القبض من مؤسسات األمم املتحدة ٨٨٧ ١٠  ٧١٨ ٨
 املبالغ األخرى املستحقة القبض ٧٣٤ ١  ٢٢٤ ٣
 املخصَّصات االحتياطية للديون املشكوك يف حتصيلها (٥٨٠) (٧٢٤)

 صايف املبالغ املستحقة القبض من املعامالت التبادلية ٠٤١ ١٢  ٢١٨ ١١
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  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
  البيانات املالية

  )٢٠١٤لعام 
  األول/  كانون ٣١

   ٢٠١٥ديسمرب 
   (بآالف اليوروهات)

  
  اجلاريةغرياألصول   
 املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية  

 املبالغ املستحقة القبض من الدول األعضاء: االشتراكات املقررة ٩٨ ٦١٨
 التربعات املستحقة القبض ٨٠٩ ٧٢ ٩٠٥ ٣٩

(٢٣٠) (٥٠) 

املخصَّصات االحتياطية للديون املشكوك يف حتصيلها:
 املقررة  االشتراكات

 جمموع املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية ٨٥٧ ٧٢ ٢٩٣ ٤٠
      

التسـويات املتعلقــة بالــديون املشـكوك يف حتصــيلها. ويسـتند حســاب املخصَّصــات     ناقصــاًُتعـرض احلســابات املدينـة     -١-٣
لتقـديرات، النسـب املئويـة الـواردة أدنـاه      االحتياطية لالشتراكات املقررة غري احملصَّلة إىل التجارب السابقة، وهي متثل، حسب ا

  من االشتراكات املستحقة القبض غري املسدَّدة (مل ُتدرج خمصَّصات احتياطية للتربعات املستحقة القبض):
  

٢٠١٥  ٢٠١٤   

 املدة اليت ظلت فيها االشتراكات غري مسدَّدة  (النسبة املئوية)  (النسبة املئوية)

١٠٠ ١٠٠  سنوات ٦ أكثر من
٨٠ ٨٠  سنوات٦سنوات و ٤ بني
٦٠ ٦٠  سنوات ٤بني سنتني و
٣٠ ٣٠  بني سنة واحدة وسنتني

    
  وكانت التغيُّرات يف املخصَّصات االحتياطية لالشتراكات املقررة غري احملصلة كما يلي:  - ٢-٣
  

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

األول/   كانون ٣١
   ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

٠١٢ ٩٠ ٣١٨ ٨٧
 املخصَّصات االحتياطية للديون املعدومة واملشكوك

 يف حتصيلها، يف بداية السنة
٤٨٦ ١ ٦٩٤ ٢  التغيُّر احلاصل أثناء السنة

٤٩٨ ٩١ ٠١٢ ٩٠
 املخصَّصات االحتياطية للديون املعدومة واملشكوك

 يف حتصيلها، يف هناية السنة
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 ٩٢ ٥٩٣يـورو (مقابـل    ٩٣ ٨٩٥ات االحتياطية للديون املعدومة واملشكوك يف حتصيلها، البـالغ  ويتألف إمجايل املخصَّص  - ٣- ٣

يـورو يف عـام    ٩٠ ٠١٢يـورو (مقابـل    ٩١ ٤٩٨)، من مبلغ خيص االشتراكات املقررة املستحقة القـبض، قـدره   ٢٠١٤يورو يف عام 
  ).٢٠١٤يورو يف عام  ٢ ٥٨١(مقابل يورو  ٢ ٣٩٧) ومبلغ خيص املبالغ األخرى املستحقة القبض، قدره ٢٠١٤

أمَّا االشتراكات املستحقة القبض البعيدة األجل، فتتعلق باشتراكات اجلهات املاحنة والدول األعضاء املؤكدة املستحق   -٤-٣
  سدادها بعد مرور أكثر من سنة واحدة على تاريخ اإلبالغ، وفقا خلطط سداد متفق عليها وخمتلف مراحل املشاريع املعنية.

معلومات مفصَّلة عن حالة االشتراكات املقررة، ويتضمَّن اجلدول التـايل ملخَّصـاً يوضِّـح    (ه) وترد يف املرفق األول   -٥-٣
  االشتراكات املستحقة السداد حسب ِقَدمها:

  
  األول/  كانون٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
  األول/ كانون٣١

  ٢٠١٥ديسمرب

 (النسبة املئوية)
(بآالف

 املئوية)(النسبة  اليوروهات)
(بآالف

  اليوروهات)

  

  الِقَدم    
  سنة إىل سنتني ٥٢٣ ١٣ ١٣,١ ٢٤٨ ١٠ ١٠,٣
 سنوات  ٤إىل  ٣ ٦٦٢ ٤ ٤,٥ ٤٩٧ ٣ ٣,٥
 سنوات  ٦إىل  ٥ ١٥٥ ٢ ٢,١ ٢٤٧ ٢ ٢,٣
 سنوات فأكثر  ٧ ٩٢٠ ٨٢ ٨٠,٣ ٠٣٣ ٨٣ ٨٣,٩

٢٦٠ ١٠٣ ١٠٠,٠ ٠٢٥ ٩٩ ١٠٠,٠ 

بضجمموع االشتراكات املستحقة الق
 قبل احتساب املخصَّصات االحتياطية

      
    املخزونات -٤ امللحوظة

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

األول/   كانون٣١
   ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

 خمزون أول املدة ٢٩٨ ١  ٣٠٣ ١
 املخزون املشترى أثناء السنة ٢١٤  ٢٢١

 إمجايل املخزون املتاح ٥١٢ ١  ٥٢٤ ١
 : االستهالكناقصاً (٤٣٣) (٢١٦)

 : ارتفاع/(اضمحالل) القيمةناقصاً ١ (١٠)
      خمزون آخر املدة ٠٨٠ ١  ٢٩٨ ١
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تتألف املخزونات من لوازم صيانة املباين ومرافق الصرف الصحي ومواد التنظيـف. وُيتحقَّـق مـن الكميـات املاديـة،        -١-٤
اليونيـدو، بإحصـاء املخـزون عينيـا، وُتحسـب قيمـة تلـك الكميـات علـى أسـاس مبـدأ "مـا             املستمدة من نظام إدارة املخزون يف 

  يدخل أوالً خيرج أوالً".
ــام       -٢-٤ ــة. ويف ع ــادم أو اضــمحالل يف القيم ــات أّي تق ــة   ٢٠١٥وال يشــمل حســاب املخزون ــدو قيم ، خفَّضــت اليوني

  التقادم وأشكال أخرى من التلف.  ) بسبب ٢٠١٤يوروهات يف عام  ١٠يورو (مقابل  ٠املخزونات مبا قدره 
    

    ة األخرىارياألصول اجل -٥ امللحوظة
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
األول/   كانون ٣١

    ٢٠١٥ديسمرب

   (بآالف اليوروهات)

 السلف املدفوعة إىل البائعني ٢٧١ ٢٢  ٤٣٠ ١١
 السلف املدفوعة إىل املوظفني ٨٠٧ ٢  ١٢٦ ٣

 تحقةالفوائد املس ٩٩  ٥٢
 بنود قسائم الصرف الداخلية اإللكترونية ٣٧٧ ٢  ٦٦٧ ١
 ة األخرىارياألصول اجل ٧٥٦  ٦٨٦ ٣

 جمموع األصول األخرى ٣١٠ ٢٨  ٩٦١ ١٩
    
السُّــلف املدفوعــة إىل البــائعني هــي األمــوال الــيت ُتــدفع قبــل تســليم الســلع واخلــدمات عنــد تقــدمي وثــائق الشــحن،       -١-٥

  يت ُتصرف لدى التوقيع على وثائق التعاقد.واملدفوعات األولية ال
  وتتعلّق السُّلف املدفوعة إىل املوظفني مبنح التعليم وإعانات اإلجيار والسفر وغريها من استحقاقات املوظفني.  -٢-٥
وتتألف بنود قسائم الصـرف الداخليـة اإللكترونيـة مـن رصـيد حسـاب مقاصـة اخلـدمات اخلـاص بقسـائم الصـرف              -٣-٥

  مكاتب امليدانية، واملبالغ املعلَّقة، والبنود املرفوضة بسبب عدم كفاية املعلومات.الداخلية لل
  إدارة املباين. دائرةة األخرى السلف املقدمة إىل صندوق اريوتشمل األصول اجل  -٤-٥
    

    مة املتبقيةاحلصة يف صايف األصول/القيمة املتبقية يف املشاريع املشتركة حمسوبة باستخدام طريقة القي - ٦امللحوظة 
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
األول/   كانون٣١

    ٢٠١٥ديسمرب

   (بآالف اليوروهات)

٠٥٨ ١  ٨٣٥  االستثمار يف املتجر التعاوين
٢٢٦  ٢٢٢  االستثمار يف خدمات املطاعم

٢٨٤ ١  ٠٥٧ ١
احلصة اإلمجالية يف صايف األصول/القيمة املتبقية

 يف املشاريع املشتركة
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مثة اتفاق بني منظمات األمم املتحدة الكائنة يف مركز فيينا الدويل علـى أن تتقاسـم، وفقـا لنسـب مقـررة، تكـاليف         -١-٦
، كخـدمات املطـاعم واملتجـر التعـاوين واألمـن واخلـدمات الطبيـة وإدارة املبـاين، مبـا يزيـد           عامةما تقدِّمه كل منها من خدمات 

  على أيِّ إيرادات خارجية.
فاوت هذه النسب حسب عوامل رئيسية مثل عدد املوظفني واحليِّز اإلمجايل املشغول. ويف كـل سـنة، تصـبح النسـب     وتت  - ٢- ٦

 املستمدة من اجلدول املتفق عليه هبذا الشأن بني املنظمات الكائنة يف فيينا، حاملا يوافق عليها، سارية املفعـول علـى تقاسـم التكـاليف.    
تكاليف هذه من حني إىل آخر. ويستند جتميع حسابات مجيع مشاريع اليونيدو املشتركة إىل نسـب  وتراجع اإلدارة ترتيبات تقاسم ال

  تقاسم التكاليف املنطبقة على فترات اإلبالغ املقابلة. وكانت نسب تقاسم التكاليف اليت ختص اليونيدو كما يلي:
 يف املائة  ١٤,٣٤٠    ٢٠١٥عام     

  يف املائة   ١٥,٣٨٩    ٢٠١٤عام     
  

    ملطاعمخدمات ا
"خدمات املطاعم" كيـان خيضـع لسـيطرة مشـتركة بـني املنظمـات الكائنـة يف فيينـا. وهـي تبيـع األطعمـة واملشـروبات               -٣-٦

، أُبـرم  ٢٠١٤واخلدمات ملوظفي املنظمات الكائنة يف فيينا ولفئات معينة أخرى من األفراد، يف مباين مركز فيينا الدويل. ويف عام 
سنوات. ويتوىل املتعهد مراقبة وإدارة خدمات املطاعم نيابة عن اليونيدو، ويدفع  ١٠املطاعم ملدة  عقد مع متعهد جديد خلدمات

  رسم تشغيل سنوي ثابت بصرف النظر عما جينيه من أرباح أو يتكبده من خسائر.
نيـدو وغريهـا مـن    ، ُتـوزَّع أيُّ قيمـة صـافية متبقيـة علـى صـناديق الرعايـة االجتماعيـة ملـوظفي اليو         ةويف حال التصـفي   -٤-٦

  املنظمات الكائنة يف فيينا.
وليس خلدمات املطاعم شخصية اعتبارية خاصة هبا. وُتسجَّل أصوهلا وخصومها باسـم اليونيـدو القـانوين. ولـذلك،       -٥-٦

  حيتمل أن تتعرَّض اليونيدو، مع غريها من املنظمات الكائنة يف فيينا، لتحمُّل أي خصوم تتبقى على خدمات املطاعم.
    

    خدمات املطاعم: ملخص املعلومات املالية  
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
 (بآالف اليوروهات) 

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

  العائدات ١٢٥  ٥١
  تكلفة املبيعات -  ٣٣

 صايف نفقات التشغيل (٦) (٢٨٢)
  ةارياألصول اجل ٥٧٨ ١  ٤٤٧ ١

  اريةاخلصوم اجل - - 
 االحتياطيات ورصيد الصندوق ٥٧٨ ١  ٤٤٦ ١
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    املتجر التعاوين
املتجر التعاوين كيان خيضع لسيطرة مشـتركة بـني الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة (الوكالـة) وغريهـا مـن املنظمـات             -٦-٦

الك الشخصـي ملـوظفي املنظمـات    زلية معفـاة مـن الضـرائب لالسـته    ـالدولية الكائنة يف مركـز فيينـا الـدويل. وهـو يبيـع سـلعاً منـ       
  الكائنة يف فيينا ولفئات معينة أخرى من األفراد، على أساس استرداد التكاليف.  

ــوزَّع أيُّ قيمــة صــافية متبقّيــة علــى صــناديق الرعايــة االجتماعيــة ملــوظفي الوكالــة وغريهــا مــن     ةويف حــال التصــفي  -٧-٦ ، ُت
  املبيعات ملوظفي كل من هذه املنظمات على مدى السنوات اخلمس السابقة للحل. املنظمات الكائنة يف فيينا، باالستناد إىل نسبة

وليس للمتجر التعاوين شخصـية اعتباريـة خاصـة بـه؛ وُتسـجَّل أصـوله وخصـومه باسـم الوكالـة القـانوين. ولـذلك،              -٨-٦
  ُيحتمل أن تتعرَّض الوكالة لتحمُّل أيِّ خصوم تتبقّى على املتجر التعاوين.  

      
    جر التعاوين: ملخص املعلومات املاليةاملت    

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
  البيانات املالية

  )٢٠١٤لعام 
 (بآالف اليوروهات)  

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

  (بآالف اليوروهات) 
  اإليرادات ٩٢٣ ٢٨ ١٤٤ ٢٩
 تكلفة املبيعات ١٦٠ ٢٤ ١٨٩ ٢٤
  نفقات التشغيلصايف ٦٩٥ ٤ ٢١٩ ٤
 اريةاجلاألصول  ٩٢٦ ١٦ ٢٤١ ١٦

 غري اجلاريةاألصول  ٧٥٢ ٨٤١
 اريةاجلاخلصوم  ٣٤٢ ١ ٤٥٨ ١
 غري اجلاريةاخلصوم  ٩٦٠ ٨ ٢٣٩ ٩
 القيمة املتبقية ٣٧٧ ٧ ٣٨٥ ٦

      
  إدارة املباين دائرة 
 
عمرانيـة يف مركـز فيينـا الـدويل. وتتـوىل اليونيـدو إدارة       إدارة املبـاين مسـؤولية تشـغيل وإدارة املنشـآت ال     دائـرة تتوىل   -٩-٦

هذه اخلدمات، يف حني أن لدى جلنة اخلدمات العامة، اليت تضـم ممـثلني للمنظمـات الكائنـة يف فيينـا، صـالحية اختـاذ القـرارات         
رة عليهــا مجيــع املنظمــات املتعلِّقــة بالسياســات املاليــة والتشــغيلية. ولــذلك ُتعتــرب هــذه اخلــدمات عمليــة مشــتركة تتقاســم الســيط

  إدارة املباين شخصية اعتبارية خاصة هبا. وتسجَّل أصوهلا وخصومها باسم اليونيدو.   لدائرةالكائنة يف فيينا. وليس 
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إدارة املبـاين وفقـا للنسـبة املعتمـدة علـى النحـو        دائـرة  وتدفع املنظمات الكائنة يف فيينـا اشـتراكات سـنوية لصـندوق      -١٠-٦
أعاله، باستثناء حاالت تسديد التكاليف يف املشاريع الظرفيـة، الـيت تقـوم علـى أسـاس اسـترداد        ٢-٦و ١-٦ فقرتنياملبيَّن يف ال

التكاليف. ومع أنه ال توجد أيُّ وثيقة حتدِّد ما يتبقى للمنظمـات الكائنـة يف فيينـا مـن حصـص يف دائـرة إدارة املبـاين عنـد حـل          
هـذه العمليـة تنفَّـذ علـى أسـاس انتفـاء املكسـب واخلسـارة، ُتحتسـب أرصـدة            الصندوق، وال طريقة توزيع تلك احلصـص، ألنَّ 

النفقات، كحصص آجلة، إىل حني صرفها يف مـا يقـدم مـن خـدمات يف املسـتقبل       ناقصاًاشتراكات املنظمات الكائنة يف فيينا، 
  ).  ١٢ امللحوظة (انظر

    
    إدارة املباين: ملخص املعلومات املالية  دائرة    

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
  البيانات املالية

  )٢٠١٤لعام 
 (بآالف اليوروهات)  

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

  (بآالف اليوروهات) 

  العائدات ٧٨٤ ٢٠  ٨٧٤ ٢٠
  النفقات ٧٧٠ ٢٣  ١٧٧ ٢٣
 اريةاجلاألصول  ٦١٤ ٥٢  ٥٥٤ ٥٥
 غري اجلاريةاألصول  ١١٦ ٤  ٤٩٥ ٦
 اريةاجلاخلصوم  ٠٥١ ٢٨  ٠١١ ٩
 غري اجلاريةاخلصوم  ٤٢٧ ٢٣  ٤٣٤ ٢٧
      القيمة املتبقية ٢٣٨ ٨  ٩٠٧ ٢٧

    املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسيةالصندوق 
أنشـــأت مجهوريـــة النمســـا واملنظمـــات الكائنـــة يف فيينـــا صـــندوقا مشـــتركا لتغطيـــة تكـــاليف عمليـــات اإلصـــالح    -١١-٦

يف املباين واملرافق واملنشآت التقنية ملركز فيينا لدويل، تتوىل املسؤولية عنه اللجنة املشتركة اليت تضـم ممثلـي   الرئيسية بدال ستواال
املنظمات املذكورة ومجهورية النمسا. وهذا الصندوق عملية مشـتركة حتـت السـيطرة املشـتركة جلمهوريـة النمسـا واملنظمـات        

س لديه شخصية اعتبارية، حيث تسجَّل أصوله وخصومه باسم مجهورية النمسا واليونيدو (اليونيـدو باسـم   الكائنة يف فيينا. ولي
  املنظمات الكائنة يف فيينا).  

ــا اشــتراكات ســنوية هلــذا الصــندوق مقتســمة بالتســاوي بــني         -١٢-٦ ــة يف فيين ــة النمســا واملنظمــات الكائن ــدفع مجهوري وت
تـدفعها املنظمـات الكائنـة يف فيينـا بـني كـل واحـدة مـن تلـك املنظمـات بنـاء علـى النسـبة              الطرفني. وُتقتسم االشـتراكات الـيت   

إدارة املبــاين، ُتحتســب أرصــدة اشــتراكات  بــدائرة أعــاله. وفيمــا يتعلــق ٢-٦و ١-٦املعتمــدة علــى النحــو املــبني يف الفقــرتني  
يف مـــا يقـــدم مـــن خـــدمات يف املســـتقبل النفقـــات، كحصـــص آجلـــة، إىل حـــني صـــرفها  ناقصـــاًاملنظمـــات الكائنـــة يف فيينـــا، 

  ).١٢  امللحوظة  (انظر
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    : ملخص املعلومات املاليةاملشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسيةالصندوق     

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

 (بآالف اليوروهات)  

األول/   كانون٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

  يراداتاإل ٥٤٧ ٣  ٥٤٤ ٣
  النفقات ٥٥٤ ٣  ٧٢٩ ١
 اريةاجلاألصول  ٠٩٠ ١٠  ١٥٩ ١٠

 اريةاجلاخلصوم  ٥٥٠  ٦١٢
      القيمة املتبقية ٥٤٠ ٩  ٥٤٧ ٩

    مركز فيينا الدويل
عاما بإجيار رمزي قدره  ٩٩، أتاحت مجهورية النمسا مبىن املقر الدائم للمنظمات الكائنة يف فيينا ملدة ١٩٦٧يف عام   -١٣-٦
لن منساوي واحد يف السنة. وينص اتفاق املقر اخلاص بكل منظمة على أن يتاح املبىن دون أثـاث، وأن يسـتخدم حصـرا كمقـر     ش

للمنظمات الكائنـة يف فيينـا بـإيالء االعتبـار الواجـب حلقـوق املالـك مبوجـب القـانون النمسـاوي، علـى أن تـدفع املنظمـات مجيـع               
وأي إصــالحات الزمــة داخلــه وخارجــه. ويتوقــف ســريان االتفــاق يف حــال نقــل مقــر  تكــاليف التشــغيل وتكــاليف صــيانة املــبىن 

  املنظمات الكائنة يف فيينا من املكان احملدد؛ ولكل منظمة معنية صالحية اختاذ قرار بنقل املقر دون اخلضوع لشروط جمحفة.
ئنــة يف فيينــا تكتســب املنــافع االقتصــادية وحتــتفظ مجهوريــة النمســا مبلكيــة مكــان املقــر الــدائم. غــري أن املنظمــات الكا   - ١٤- ٦

واملنافع املتوقعة من استخدام األصول املؤجرة خالل اجلزء األكرب من عمرها اإلنتاجي. ولـذلك، يعتـرب مركـز فيينـا الـدويل عمليـة       
حملـدد كـالتزام بـاألداء    مشتركة حتت السيطرة املشتركة للمنظمات الكائنة يف فيينا. وُيحتسب االلتزام باالحتفاظ باملقر يف املكـان ا 

  ) ميثل سنويا القيمة الكاملة للهدية املقدمة من مجهورية النمسا، باألخذ بطريقة العقد املنجز.١٣ لحوظةامل(انظر 
إدارة املباين" التابعة لليونيدو صـيانة مـبىن مركـز فيينـا الـدويل حتـت إدارة اللجنـة املشـتركة للخـدمات           دائرةوتتوىل "  -١٥-٦

  .الرئيسية تكاليف اإلصالحات الصندوق املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسيةي العامة. ويغط
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    مركز فيينا الدويل: ملخص املعلومات املالية    
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
 (بآالف اليوروهات)  

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

  اإليرادات ٩٧٥ ١٥ -
  النفقات ٩٧٥ ١٥ -

 غري اجلاريةاألصول  ٠٤٣ ٢٧٧  ٠١٧ ٢٨٨
     غري اجلاريةاخلصوم  ٠٤٣ ٢٧٧  ٠١٧ ٢٨٨

ــة، علــى أســاس اســتردادها.         -١٦-٦ ــة واألمني وُتحتســب التكــاليف املتصــلة باخلــدمات العامــة األخــرى، كاخلــدمات الطبي
ــد ــدره    وق ــا ق ــورو و ١ ٨٦٣بلغــت هــذه التكــاليف م ــورو يف عــام   ٢١٢ي ــل  ٢٠١٥ي ــورو و ١ ٧٨٢(مقاب ــورو يف  ١٩٦ي ي
  )، على التوايل.٢٠١٤  عام

  



 

IDB.44/3 
PBC.32/3 

V.16-01631 103 

امللحوظة
 ٧

 - 
املمتلكات واملنشآت واملعدَّات 

  
  

اجملموع
  

اآلالت
 

املركبات
  

معدَّات تكنولوجيات 
املعلومات 
واالتصاالت

 
األثاث 
والتجهيزات

 
املباين

 

عمليات الرمسلة اجلارية 
واملمتلكات واملنشآت 
واملعدَّات األخرى

  
 

ف اليوروهات)
(بآال

 
 

 
 

 
 

 
التكلفة

 

١٠٤
 ٠١٥

 
٧

 ٤٣٠
  

٢
 ٥٠٩

 
١٣

 ٨٩١
 

١
 ٨٠٦

 
٧٥

 ٢٨٢
 

٣
 ٠٩٧

 

 يف
٣١ 

كانون األول/ديسمرب
٢٠١٤

 
)

بعد إعادة إعداد البيانات املالية
لعام

٢٠١٤
( 

١٩
 ٠٣٣

 
١٣

 ٩١١
  

٨٩٣
 

١
 ٣٠٠

 
١

 ٣٧٦
 

٤٨٦
 

١
 ٠٦٧

 
البنود املضافة

 
(٨

 ٣٩٠
) 

١٥٧
  

١
 ١٣٨

 
(٥١٠

) 
(٩٥٨

) 
(٥

 ١٢٣
) 

(٣
 ٠٩٤

) 
البنود املستغىن عنها/املنقولة

 
١١٤

 ٦٥٨
 

٢١
 ٤٩٨

  
٤

 ٥٤٠
 

١٤
 ٦٨١

 
٢

 ٢٢٤
 

٧٠
 ٦٤٥

 
١

 ٠٧٠
 

يف
٣١

كانون األول/ديسمرب
٢٠١٥

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
اإلهالك املتراكم

 

٤١
 ٨٧٢

 
١

 ٨٨٩
  

١
 ١٨٠

 
٦

 ٨١٣
 

١
 ٠٣١

 
٣٠

 ٩٥٩
 

-
 

 يف
٣١ 

كانون األول/ديسمرب
٢٠١٤

 
)

بعد
إعادة إعداد البيانات املالية

لعام
٢٠١٤

( 
٦

 ٥١٣
 

٢
 ٧٢٠

  
٤٨٠

 
٥٧٥

 
١٧٤

 
٢

 ٠٦٩
 

٤٩٥
 

مصروفات اإلهالك أثناء السنة
 

٢
 ٥٤٦

 
٣٣

  
٥

 
٢

 ٤٦٧
 

١٧
 

-
 

٢٤
 

مصروفات اإلهالك يف املشاريع املشتركة
 

(٤٢٧
) 

١
 ٨٥٢

  
٦٨٢

 
(٣١٤

) 
(١٩

) 
(٢

 ١١١
) 

(٥١٧
) 

 البنود املستغىن عنها/املنقولة
٥٠

 ٥٠٤
 

٦
 ٤٩٤

  
٢

 ٣٤٧
 

٩
 ٥٤١

 
١

 ٢٠٣
 

٣٠
 ٩١٧

 
٢

 
يف

٣١
كانون األول/ديسمرب

٢٠١٥
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صايف القيمة الدفترية

 

٦٢
 ١٤٣

 
٥

 ٥٤١
  

١
 ٣٢٩

 
٧

 ٠٧٨
 

٧٧٥
 

٤٤
 ٣٢٣

 
٣

 ٠٩٧
 

 يف
٣١ 

كانون األول/ديسمرب
٢٠١٤

 
)

بعد إعادة إعداد البيانات املالية
لعام

٢٠١٤
( 

٦٤
 ١٥٤

 
١٥

 ٠٠٤
  

٢
 ١٩٣

 
٥

 ١٤٠
 

١
 ٠٢١

 
٣٩

 ٧٢٨
 

١
 ٠٦٨

 
يف

٣١
كانون األول/ديسمرب

٢٠١٥
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    ٧-
١-

 
 

ُترمسل بنود املمتلكات واملنشآت واملعدَّات إذا كانت تكلفتها تفـوق أو تسـاوي العتبـة احملـّددة مببلـغ      
٦٠٠
 

يـورو. وُتسـتهلك قيمـة هـذه البنـود      
بتقسيط تكلفتها على امتداد العمر اإلنتاجي امل

قدَّر لألصول باستخدام طريقة القسط الثابت. وخيضع مقدار العتبة ملراجعة دورية.
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٧ -
٢ -

 
 

ويف عام 
٢٠١٥

، رمسلت اليونيدو اجلزء املتبقي من أصول املشاريع بتكلفة إمجاليـة قـدرها   
٥٢٥
 ٥ 

يـورو وقيمـة دفتريـة صـافية قـدرها      
٢٥٣
 ١ 

يـورو 
 

يف 
٣١ 

كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٥

، معظمها أصول مند
رجة يف فئيت اآلالت واملركبات (بقيمة دفترية صافية قدرها 

٩٢٧
 

يورو و
٢٩٤

 
يورو، على

  
التوايل).

  
٧-

٣-
 

 
وُتراجع بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات سنويا ملعرفة ما إذا كان هناك أيُّ اضمحالل يف قيمتها. ومل يتبيَّن من مراجعة حالـة األصـ  

ول أثنـاء  
عام 

٢٠١٥
 

حدوث أيِّ اضمحالل يف
 قيمتها.

  
٧-

٤-
 

 
وكان إمجايل القيمة الدفترية لبنود املمتلكات واملنشآت واملعدات، باستثناء املباين، الـيت اسـُتهلكت تكلفتـها بالكامـل وال تـزال قيـد ا      

السـتخدام  
يساوي يف هناية الفترة 

٦٥٥
 ٥ 

يورو (مقابل 
٧١٠

 ٤ 
يورو يف عام 

٢٠١٤
.(
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    األصول غري امللموسة - ٨ امللحوظة
  اجملموع

الرباجميات 
  املعدَّة داخليا

الرباجميات 
احلاسوبية املشتراة 
  من جهة خارجية

عمليات الرمسلة
اجلارية واألصول غري 
  امللموسة األخرى

  (بآالف اليوروهات)

  التكاليف    
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١ يف - ٠٤٣ ١  ٣٣٨ ٥  ٣٨١ ٦
  البنود املضافة - ٢٥٠  ٤٦  ٢٩٦

 املنقولةالبنود املستغىن عنها/ - (٢٦٤) - (٢٦٤)
 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف  - ٠٢٩ ١  ٣٨٤ ٥  ٤١٣ ٦

     

  االهتالك املتراكم    
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١ يف - ٤٦٣  ٦٠٦ ٢  ٠٦٩ ٣
 مصروفات االهتالك أثناء السنة ١٤٩ ٩١  ٨٩٣  ١٣٣ ١
 املستغىن عنها/املنقولة البنود (١٤٩) (٦٤)  - (٢١٣)
 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف  - ٤٩٠  ٤٩٩ ٣  ٩٨٩ ٣

     

 صايف القيمة الدفترية    
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١ يف - ٥٨٠  ٧٣٢ ٢  ٣١٢ ٣
 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف  - ٥٣٩  ٨٨٥ ١  ٤٢٤ ٢

    
يـورو، باسـتثناء الرباجميـات احلاسـوبية      ١ ٧٠٠ا جتاوزت تكلفتها العتبة احملدَّدة مببلغ ُترمسل األصول غري امللموسة إذ  -١-٨

يورو، باستثناء تكـاليف البحـوث والصـيانة. ومتثـل الرباجميـات املعـدَّة داخليـا         ٢٥ ٠٠٠املعدَّة داخليا، اليت ُحدِّدت عتبتها مببلغ 
  تكاليف إعداد نظام ختطيط املوارد املؤسسية اجلديد.  

    
    غري اجلاريةاألصول  - ٩ امللحوظة

  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
  البيانات املالية

  )٢٠١٤لعام 
  األول/  كانون ٣١

   ٢٠١٥ديسمرب 
   (بآالف اليوروهات)

السلفة األولية للمتجر التعاوين ٨٠٩ ٨٠٩

٦٨٤ ٧٣٥ 
صندوق املشترك لتمويل عمليات اإلصالحسلفة لل
 الرئيسيةدال بواالست

 األخرى غري اجلاريةاألصول  ٢٠ ٥١٠
 غري اجلاريةجمموع األصول  ١ ٥١٣ ٢ ٠٥٤
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ــة تصــبح األصــول    - ١- ٩ ــا لشــروط         غــري اجلاري ــن ســنة واحــدة، وفق ــر م ــرور أكث ــد م األخــرى مســتحقة الســداد بع
  إدارة املباين.   دائرةاالتفاقات. وهذا يشمل تأمني اإلجيار واجلزء غري اجلاري من السلف املقدمة إىل صندوق 

    
    احلسابات الدائنة - ١٠ امللحوظة

  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
   البيانات املالية

  )٢٠١٤لعام 
  األول/  كانون ٣١

   ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

 املبالغ املستحقة الدفع للدول األعضاء ٦٩٤ ١١ ٨٣٣ ٤
 املستحقة الدفع للجهات املاحنةاملبالغ  ٣٣٤ ٧ ٦٨٠ ٩

 املبالغ املستحقة للمنظمات الكائنة يف فيينا ١٢٢ ١٩ -
 املبالغ املستحقة الدفع للبائعني ٧٩٢ ٤ ٨٢٨ ٢
١٧ ٣٤١  ٤٢ ٩٤٢      جمموع احلسابات الدائنة 
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
األول/   كانون ٣١

   ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

  التركيبة:   
 املبالغ املستحقة الدفع من املعامالت غري التبادلية ١٥٠ ٣٨ ٥١٣ ١٤
 املبالغ املستحقة الدفع من املعامالت التبادلية ٧٩٢ ٤ ٨٢٨ ٢

   جمموع احلسابات الدائنة ٩٤٢ ٤٢ ٣٤١ ١٧
حملصَّـلة واالشـتراكات املقـررة    تتمثل األرصـدة املسـتحقة للـدول األعضـاء يف الرصـيد غـري املنفـق مـن االشـتراكات ا           -١-١٠

املتلقاة عن السنوات السـابقة والفوائـد الـيت تزيـد قيمتـها علـى القيمـة املقـدَّرة هلـا يف امليزانيـة، ريثمـا ُيـوزَّع ذلـك الرصـيد علـى                
  الدول األعضاء املستِحقة، أو تقدِّم الدول األعضاء تعليماهتا بشأن كيفية استخدامه.

تحقة الـدفع للجهـات املاحنـة يف األمـوال املـردودة املتصـلة باالشـتراكات غـري املنفقـة يف املشـاريع           وتتمثل املبالغ املسـ   -٢-١٠
الرسـوم املصـرفية    ناقصـاً املغلقة، والفوائد على أموال اجلهات املاحنـة. وختضـع معاملـة اإليـرادات املتأتيـة مـن الفوائـد املتقاضـاة،         

ملربمة مع اجلهات املاحنة. ويدل الرصـيد املتبقـي يف احلسـابات الدائنـة     ومكاسب وخسائر صرف العمالت، ألحكام االتفاقات ا
  على الفوائد املتراكمة ريثما ترِد من املانح تعليمات بشأن كيفية استخدامه.  

املبالغ املستحقة الدفع للمنظمات الكائنة يف فيينا هي املبالغ املردودة الـيت تتجـاوز السـقف احملـدد للحسـاب اخلـاص         -٣-١٠
  رة املباين.لدائ
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    استحقاقات املوظفني - ١١ امللحوظة

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

   ٢٠١٥األول/ديسمرب  كانون٣١

 اجملموع
  تقييم
  اليونيدو

التقييم 
  األكتواري

   (بآالف اليوروهات)
  

٠٢٤ ٣ ٠٢٤ ٣  ٩٦٨ ١  استحقاقات املوظفني القريبة األجل  
٥٢٠ ٢١١  ٥٢٠ ٢١١  ٤٦٥ ٢٢٣  استحقاقات ما بعد اخلدمة

٠٠١ ٦  ٠٠١ ٦  ١٦١ ٦ استحقاقات املوظفني األخرى البعيدة األجل

٠٢٤ ٣ ٥٤٥ ٢٢٠  ٥٩٤ ٢٣١ ٥٢١ ٢١٧
جمموع اخلصوم املتعلقة باستحقاقات

  املوظفني
        

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

األول/   كانون ٣١
   ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

 كيبة:التر   
 االستحقاقات القريبة األجل ٠٢٤ ٣ ٩٦٨ ١

 االستحقاقات البعيدة األجل ٥٢١ ٢١٧ ٦٢٦ ٢٢٩
     جمموع اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٥٤٥ ٢٢٠ ٥٩٤ ٢٣١

    تقييم اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني
اقات املـوظفني، أو تتـوىل اليونيـدو حسـاهبا باالسـتناد إىل      يتوىل اختصاصيون أكتواريـون حتديـد اخلصـوم املتعلقـة باسـتحق       - ١- ١١

، بلـغ جممـوع اخلصـوم املتعلقـة باسـتحقاقات املـوظفني       ٢٠١٥كانون األول/ديسـمرب   ٣١بيانات املوظفني واملدفوعات السابقة. ويف 
يـورو منــها   ٢١٧ ٥٢١)، تـوىل االختصاصـيون األكتواريــون حسـاب    ٢٠١٤يـورو يف عــام   ٢٣١ ٥٩٤يـورو (مقابـل    ٢٢٠ ٥٤٥

  ).٢٠١٤يورو يف عام  ١ ٩٦٨يورو (مقابل  ٣ ٠٢٤)، فيما تولَّت اليونيدو حساب ٢٠١٤يورو يف عام  ٢٢٩ ٦٢٦(مقابل 
    

    استحقاقات املوظفني القريبة األجل
  تتعلق استحقاقات املوظفني القريبة األجل باملرتبات وبدالت السفر يف إجازة زيارة الوطن ومنح التعليم.    - ٢- ١١
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    استحقاقات ما بعد اخلدمة
هي نظم استحقاقات حمّددة تتألف من التأمني الصحي بعد انتـهاء اخلدمـة ومنحـة اإلعـادة      اخلدمةاستحقاقات ما بعد   -٣-١١

  زلية عند انتهاء اخلدمة.  إىل الوطن وبدالت هناية اخلدمة، إىل جانب التكاليف املتعلقة باستحقاقات السفر وشحن األمتعة املن
وميكّن نظام التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة املؤهلني من املتقاعدين وأفراد أسرهم مـن املشـاركة يف نظـام التـأمني       -٤-١١

  الطيب الكامل أو نظم التأمني الطيب التكميلية أو نظام التأمني الطيب النمساوي.  
اخلـدمات العامـة يف مركـز العمـل بفيينـا عنـد       وبدل هناية اخلدمة هو استحقاق واجب الدفع ملوظفي اليونيـدو مـن فئـة      -٥-١١

  انتهاء خدمتهم، ويستند إىل طول مدة اخلدمة وآخر مرّتب. 
ومنحة اإلعادة إىل الوطن هي استحقاق واجب الدفع ملوظفي الفئة الفنية عند انتهاء خدمتهم، مع ما يقتـرن بـذلك     -٦-١١

  .  زلية من تكاليف السفر وشحن األمتعة املن
    

    ملوظفني األخرى البعيدة األجلاستحقاقات ا
تتألف استحقاقات املـوظفني األخـرى البعيـدة األجـل مـن رصـيد اإلجـازات السـنوية الـذي ُيسـتحق دفـع بـدل عنـه                -٧-١١

  للموظف عند انتهاء خدمته.  
    

    التقييمات األكتوارية الستحقاقات املوظفني بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقاهتم األخرى البعيدة األجل
يتــوىل اختصاصــيون أكتواريــون مســتقلون حتديــد اخلصــوم الناشــئة عــن اســتحقاقات املــوظفني بعــد انتــهاء اخلدمــة        -٨-١١

. وُتقـرَّر اسـتحقاقات املـوظفني    ٢٠١٥كانون األول/ديسـمرب   ٣١واستحقاقاهتم األخرى البعيدة األجل، اخلاضعة للتقييم لغاية 
  ونيدو من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة.  هذه وفقا للنظامني األساسي واإلداري ملوظفي الي

    
    االفتراضات األكتوارية

حتدَّد القيمة احلالية لاللتزام خبصم املبلغ التقديري الذي يلزم سداده مستقبالً لتسوية االلتزام النـاتج عـن اخلدمـة الـيت       -٩-١١
سـعار الفائـدة علـى سـندات الشـركات العاليـة اجلـودة        قدَّمها املوظف يف الفتـرة الراهنـة والفتـرات السـابقة، وذلـك باسـتخدام أ      

  لسنوات االستحقاق ذات الصلة، جنباً إىل جنب مع جمموعة من االفتراضات واألساليب.  
وقد اسـُتخِدمت االفتراضـات واألسـاليب التاليـة لتحديـد قيمـة اخلصـوم املتعلقـة باسـتحقاقات املـوظفني بعـد انتـهاء               -١٠-١١

  :٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب ٣١خرى البعيدة األجل يف اخلدمة واستحقاقاهتم األ
  . ُتحسب اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية املقدرة. الطريقة األكتوارية  •  
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تنتـهي يف  اخلدمة تبدأ من تـاريخ االلتحـاق باخلدمـة و    انتهاء. الفترة احملتسبة للتأمني الصحي بعد الفترات احملتسبة  •  
تاريخ االسـتحقاق الكامـل. والفتـرة احملتسـبة السـتحقاقات منحـة اإلعـادة إىل الـوطن تبـدأ مـن تـاريخ االلتحـاق             

سنة من اخلدمة، أيهما أسـبق.   ١٢باخلدمة وتنتهي إّما بانتهاء سنوات اخلدمة املستمرة خارج الوطن أو بإكمال 
قبال مـن زيـادات يف املرتبـات. وتبـدأ الفتـرة احملتســبة      سـنة إال مبـا حيـدث مسـت     ١٢وال تتـأثر اخلصـوم بعـد مضـي     

لإلجــازات الســنوية مــن تــاريخ التعــيني وتنتــهي يف تــاريخ انتــهاء اخلدمــة، رهنــا مبــدة اســتحقاق قصــوى قــدرها    
يوما. وفيما يتعلق ببـدالت هنايـة اخلدمـة، تبـدأ الفتـرة احملتسـبة مـن تـاريخ التعـيني، وهـو بدايـة فتـرة اخلدمـة               ٦٠

  التزايدي.  وتنتهي يف تاريخ اكتساب هذا االستحقاق  املعتمدة،
الـذي   ٢٠١٣ . تستند معدالت الوفيات ملرحلة مـا قبـل التقاعـد ومـا بعـده إىل التقيـيم األكتـواري لعـام        الوفيات  •  

  أجراه الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، إىل جانب معدالت ترك اخلدمة والتقاعد. 
) للتــأمني الصــحي بعــد انتــهاء اخلدمــة،  ٢٠١٤ يف املائــة يف عــام ٢,١٠يف املائــة (مقابــل  ٢,٤٠. بة اخلصــمنســ  •  

) الســتحقاقات اإلعــادة إىل الــوطن واإلجــازة الســنوية ٢٠١٤يف املائــة يف عــام  ١,٣٠ يف املائــة (مقابــل ١,٥٠و
  وبدل هناية اخلدمة.

 ٤,٦٨، و٢٠١٦يف املائـة لعـام    ٤,٧٧، و٢٠١٥يف املائة لعام  ٤,٨٥الطبية. نسب قائمة على اجتاهات التكاليف   •  
  وما بعده. ٢٠١٩يف املائة يف عام  ٤,٥٠، باجتاه التناقص التدرجيي للوصول يف هناية املطاف إىل ٢٠١٧لعام 

)، مــع اختالفــات حســب ٢٠١٤يف املائــة يف عــام  ٢,٠٠يف املائــة (مقابــل  ٢,٠٠. نســبة الزيــادة يف املرتبــات  •  
  لفئة ومستوى التطور الوظيفي للشخص.  السن وا

. ُيفترض أنَّ مجيع موظفي الفئـة الفنيـة مؤهلـون للحصـول علـى اسـتحقاقات اإلعـادة        منحة اإلعادة إىل الوطن  •  
  إىل الوطن، وأهنم سيتقاضوهنا عند انتهاء خدمتهم.  

يف  ٠,٠٠ات املقبلـة (مقابـل   يف املائـة يف السـنو   ٠,٠٠ . اخنفـاض قـدره  تكاليف السفر عند اإلعادة إىل الوطن  •  
  ).  ٢٠١٤ املائة يف عام

. ُيفتـرض أنَّ مجيـع املـوظفني مؤّهلـون للحصـول علـى هـذه االسـتحقاقات وأهنـم سيتقاضـوهنا           اإلجازة السنوية  •  
  عند انتهاء خدمتهم. وختتلف معدالت تراكم أرصدة اإلجازات تبعا لسنوات اخلدمة.  

تكاليف الطبية تأثريا كبريا علـى املبـالغ احملتسـبة يف بيـان األداء املـايل. وفيمـا يلـي اآلثـار         وتؤثّر االجتاهات املفترضة لل  -١١-١١
  اليت ُيحدثها تغيُّر قدره نقطة مئوية واحدة يف النسبة املفترضة الجتاهات هذه التكاليف:
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اخنفاض بنقطة مئوية 

  واحدة
زيادة بنقطة مئوية 

   واحدة

   (بآالف اليوروهات)
 

)٣٤ ٢٤٨(  ٤٤ ٩٨٧  
األثر يف االلتزام املتراكم يف هناية السنة من استحقاقات

 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
)٢ ٩٧٩(  ٣ ٢٦٢  التأثري على تكلفة اخلدمة والفائدة معا 

    
  تسوية التزام االستحقاقات احملّددة

 

  اجملموع
بدل هناية 
  اخلدمة

  اإلجازة
  السنوية

استحقاقات
اإلعادة إىل 
 الوطن

التأمني
الصحي بعد 
  انتهاء اخلدمة

  (بآالف اليوروهات)
    

٧٩٧ ٢٠٢ ٩٨٨ ٩  ١٦١ ٦  ٦٨٠ ١٠  ٦٢٦ ٢٢٩ 
كانون٣١التزام االستحقاقات احملّددة حىت

 ٢٠١٤األول/ديسمرب 
  تكاليف اخلدمة ٥١٨ ٧ ٦١٤  ٦٣٦  ٥٠٠  ٢٦٨ ٩
  تكاليف الفائدة ٣٧٦ ٤ ١٢٥  ٧٨  ١٣٣  ٧١٢ ٤

(٣٢٢ ٥) (٨٥٤) (٥٤٣) (٦٨٩) (٢٣٦ ٣)  االستحقاقات اإلمجالية املدفوعة فعليا
(٥٣٠ ١٥) (١٦) (٣١٦) (١٠٤) (٠٩٤ ١٥)  (املكاسب)/اخلسائر األكتوارية

(٢٣٣ ٥) (٧٢) (١٥) (١٧٤ ٥) ٢٨

(املكاسب)/اخلسائر األكتوارية يف العمليات
  املشتركة 

١٨٧ ١٩١ ٩٦٢ ٩  ٠٠١ ٦  ٣٧١ ١٠  ٥٢١ ٢١٧ 

كانون٣١زام االستحقاقات احملّددة حىتالت
 ٢٠١٥األول/ديسمرب 

    
    ٢٠١٥ النفقات السنوية لعام

  اجملموع
بدل هناية 
  اخلدمة

اإلجازة 
  السنوية

استحقاقات 
اإلعادة إىل 
 الوطن

التأمني 
الصحي بعد 

انتهاء 
  اخلدمة

  (بآالف اليوروهات)

  مة تكاليف اخلد  ٥١٨ ٧  ٦١٤  ٦٣٦  ٥٠٠  ٢٦٨ ٩
  تكاليف الفائدة  ٣٧٦ ٤  ١٢٥  ٧٨  ١٣٣  ٧١٢ ٤

  جمموع النفقات   ٨٩٤ ١١  ٧٣٩  ٧١٤  ٦٣٣  ٩٨٠ ١٣
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    الصندوق املشترك للمعاشات التعاقدية ملوظفي األمم املتحدة
دة يف اشـتراكها اإللزامـي   يتمثل التزام اليونيدو املايل جتاه الصندوق املشترك للمعاشات التعاقدية ملوظفي األمم املتحـ   -١٢-١١

ــا       ــغ حالي ــم املتحــدة (تبل ــة لألم ــة العام ــا اجلمعي ــيت تقرِّره ــة للمشــاركني يف الصــندوق و  ٧,٩بالنســبة ال ــة  ١٥,٨يف املائ يف املائ
مـن   ٢٦للمنظمات األعضاء فيه)، إىل جانب أيِّ حصة تقع عليهـا يف أيِّ مـدفوعات لتغطيـة العجـز األكتـواري مبقتضـى املـادة        

  ألساسي للصندوق.النظام ا
  ).٢٠١٤يورو يف عام  ٧ ٤٦٦يورو (مقابل  ٨ ٤٢٧، بلغت اشتراكات اليونيدو املدفوعة إىل الصندوق ٢٠١٥ويف عام   - ١٣- ١١
. ٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٣١وُتجرى التقييمات األكتوارية كل سنتني، ويعود تاريخ إجـراء آخـر تقيـيم إىل      -١٤-١١

مـن   ٢٦إىل أنه مل يكن من الالزم تقـدمي مـدفوعات لتغطيـة العجـز األكتـواري مبقتضـى املـادة        وقد خلص املستشار األكتواري 
  النظام األساسي للصندوق.

    
    املبالغ املقبوضة سلفا   -١٢ امللحوظة

األول/   كانون ٣١
   ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
  البيانات املالية 

  )٢٠١٤لعام 
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
   اليوروهات)(بآالف

 االشتراكات املقررة املقبوضة سلفا ٢٧  ٧٦٣
 التربعات املقبوضة سلفا ٣٦٩ ٣٩  ٨١٧ ٤٨
 املبالغ املقبوضة سلفا من املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل ٦٦٨ ٣  ٩٢٠ ٥
 اإليرادات اآلجلة للمشاريع ٥٠٦ ٥  ٧٥٢ ٣

 ة املباينإدار لدائرة املبالغ اآلجلة ٢٥٢ ٥  ٦٠٤ ٢٥
 الرئيسيةبدالستعمليات اإلصالح واالاملشترك لاملبالغ اآلجلة للصندوق  ٧٧٠ ٤ ٧٧٤ ٤

 االلتزام باألداء يف إطار اتفاقات التربعات ١١١ ٢٨  ١٤٢ ٢١
 جمموع املبالغ املقبوضة سلفا ٧٠٣ ٨٦  ٧٧٢ ١١٠
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األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
  املالية البيانات 

  )٢٠١٤لعام 
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
   (بآالف اليوروهات)

  التركيبة:   
 املبالغ املقبوضة سلفا من املعامالت غري التبادلية ٠١٣ ٧٣  ٤٧٣ ٧٤
 املبالغ املقبوضة سلفا من املعامالت التبادلية ٦٩٠ ١٣  ٢٩٩ ٣٦

 اجمموع املبالغ املقبوضة سلف ٧٠٣ ٨٦  ٧٧٢ ١١٠
  
  ُتدرج االشتراكات املقررة املقبوضة من الدول األعضاء عن السنة التالية يف حساب املبالغ املقبوضة سلفا.    -١-١٢
  وتتمثل التربعات املقدمة سلفا يف األموال املقبوضة من اجلهات املاحنة يف انتظار ختصيصها ألنشطة مشاريع معيَّنة.    -٢-١٢
لفا مـن املنظمـات الكائنـة يف مركـز فيينـا الـدويل املبـالغ املقبوضـة مـن أجـل بـرامج عمـل             وتشمل املبالغ املقبوضة سـ   -٣-١٢

  إدارة املباين يف املركز.   دائرة خاصة تنفذها
وتشمل اإليرادات اآلجلة للمشاريع حسابات املقاصة املفتوحة ملشاريع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغريهـا مـن         -٤-١٢

  مم املتحدة واحلكومات املضيفة اليت تنفذها اليونيدو.  املشاريع ذات الصلة باأل
الصندوق املشترك لتمويل عمليـات اإلصـالح   إدارة املباين و لدائرة أما األرصدة املالية احملتفظ هبا يف احلساب اخلاص  -٥-١٢

نتظـر أن ُتصـرف يف خـدمات    )، فمـن امل ٦ لحوظـة لصاحل املنظمات الكائنة يف مركز فيينـا الـدويل (انظـر امل    واالستبدال الرئيسية
  من املقرر تنفيذها يف املستقبل.  

وأما التربعات املقبوضة مقترنة بشروط مفروضة على استخدامها فُيحتفظ هبـا يف حسـاب خصـوم إىل حـني اإليفـاء        -٦-١٢
  بالتزامات األداء اليت تنص عليها االتفاقات.  

    
    اخلصوم األخرى -١٣ امللحوظة

  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
  البيانات املالية 

  )٢٠١٤لعام 
  األول/  كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
   (بآالف اليوروهات)

 املكاسب املؤجلة لصرف العمالت ٤٣٤ ٢ ٤٣١ ٢
 املبالغ املستحقة عن السلع/اخلدمات املتلقاة وغري املسددة التكاليف ٩٣٢ ١٤ ٥٢٩ ٨
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  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

بعد إعادة إعداد (
  البيانات املالية 

  )٢٠١٤لعام 
  األول/  كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
   (بآالف اليوروهات)

 التزام مركز فيينا الدويل باألداء - لة اإليرادات املؤج ٨٤٤ ٣٨ ٥١١ ٤٣
  خصوم أخرى ١٥٥ ٤ ٧٧٤ ٣

 ودائع مصرفية/تأمينات اإلجيار-الكفاالت الطويلة األمد ٩٦ ٩٦
 جمموع اخلصوم األخرى ٤٦١ ٦٠ ٣٤١ ٥٨

        
  األول/  كانون ٣١

   ٢٠١٤ديسمرب 
  األول/  كانون ٣١

   ٢٠١٥ديسمرب 
  (بآالف اليوروهات)

  ة:التركيب  
  اريةاجلاخلصوم  ٥٢١ ٢١ ٧٣٤ ١٤
  غري اجلاريةاخلصوم  ٩٤٠ ٣٨ ٦٠٧ ٤٣
 جمموع اخلصوم األخرى ٤٦١ ٦٠ ٣٤١ ٥٨

    
متثل مكاسب صرف العمالت الرصيد املتبقي ممـا حتقَّـق مـن مكاسـب نتيجـة إلعـادة تقيـيم النقديـة والودائـع ألجـل             -١-١٣

  .٢٠٠٤نية، قبل اعتماد اليورو يف إدارة مشاريع التعاون التقين يف عام املقومة باليورو واحملتفظ هبا يف صناديق استئما
واملبــالغ املســتحقة الــدفع هــي خصــوم متعلقــة بســلع وخــدمات تلقتــها اليونيــدو أو قُــدِّمت إليهــا أثنــاء فتــرة اإلبــالغ    -٢-١٣
  تصدر بشأهنا فواتري أو مل ُيتَّفق عليها رمسيا مع املورِّدين.    ومل
لتزام اليونيدو باالحتفاظ باملقر يف املكان احملدد كالتزام باألداء ميثل سنويا القيمة الكاملـة للهديـة املقدمـة    وُيحتسب ا  -٣-١٣

من مجهورية النمسا، باألخذ بطريقة العقد املنجز. وصـايف القيمـة الدفتريـة لتحسـينات األصـول املـؤجرة الـيت مولتـها اليونيـدو،          
 ٤٤ ٣٢٣يـورو (مقابـل    ٣٩ ٧٢٨) يقلـص قيمـة االلتـزام بـاألداء البالغـة      ٢٠١٤عام يورو يف  ٨١٢يورو (مقابل  ٨٨٤البالغ 

  )، وهي قيمة حصة اليونيدو يف مباين مركز فيينا الدويل.٢٠١٤يورو يف عام 
      وتتألف اخلصوم األخرى من مدفوعات مردودة، ومبالغ متنوعة مستحقة الدفع، وأرصدة مشتركة بني الصناديق.  -٤-١٣
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    أرصدة الصناديق -١٤ امللحوظة

الصناديق   اجملموع
  األخرى

صناديق التعاون
  التقين

الصناديق املمولة من امليزانية
  العادية

صندوق رأس
املال املتداول

الربنامج
العادي 
للتعاون التقين

  الصندوق 
  العام

  (بآالف اليوروهات)

(٤٦١ ١٥٣) ٧٩٥ ٥ ٤٢٣ ٧  ١٧٢ ٣٧٦ (٨٧٣ ٨)  ٠٥٦ ٢٢٧
كانون الثاين/ ١الرصيد االفتتاحي يف 

  ٢٠١٥يناير
٥٤٦ ١  -  -  -  - ٥٤٦ ١

الصندوق املشتركالسلفة املقدمة إىل 
لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال 

 الرئيسية
(٩١٥ ١٥١) ٧٩٥ ٥ ٤٢٣ ٧  ١٧٢ ٣٧٦ (٨٧٣ ٨)  ٦٠٢ ٢٢٨

بعد إعادة إعدادالرصيد االفتتاحي (
  )٢٠١٤لعام  البيانات املالية

    
(٠٥٥ ٣) ٣٠٣ -  ٤١٦ ١١٧  ٥٧٨  ٢٤٢ ١١٥  /(العجز) يف السنة الفائضصايف
(٩٧٠ ١٥٤) ٠٩٨ ٦ ٤٢٣ ٧  ٥٨٨ ٤٩٣ (٢٩٥ ٨)  ٨٤٤ ٣٤٣   الفرعياجملموع

    
  احلركة خالل السنة   

(٩٥٤ ٩)  -  - - - (٩٥٤ ٩)  املبالغ املقّيدة حلساب الدول األعضاء
(٤٨٦ ١)  -  -  -  - (٤٨٦ ١)

التحويل (إىل)/من املخصصات 
 االحتياطية ملواجهة تأخُّر االشتراكات

٩٨٤  ٨٤٧ ٤  ٥٣٠ ١٥  - -  املكاسب/(اخلسائر) األكتوارية  ٦٩٩ ٩
 -  - ٧٥٨  - - (٧٥٨)   التحويالت بني الصناديق

٦٨٣   -  - - (٢٤)   تسويات احلسابات اجملمَّعة ٧٠٧
٧٤٢ ١  ٨٤٧ ٤  ٧٧٣ ٤  - (٢٤) (٧٩٢ ١)   جمموع احلركة أثناء السنة

    

(٧٦٢ ١٥٦) ٠٧٤ ٦ ٤٢٣ ٧  ٣٣٠ ٤٩٥ (٤٤٨ ٣)  ٦١٧ ٣٤٨
  الرصيد اخلتامي للصناديق يف 

 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١
    الصندوق العام للميزانية العادية

اشئ عن عدم متويل استحقاقات املوظفني البعيدة األجـل، الـيت بلـغ    الرصيد السليب للصندوق العام للميزانية العادية ن  -١-١٤
  ).  ٢٠١٤ مليون يورو يف عام ٢٢٩,٦(مقابل  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١مليون يورو يف  ٢١٧,٥مقدارها 

    
    الربنامج العادي للتعاون التقين 

العادي للتعاون التقين حساب خـاص لالعتمـادات   ، أنشئ يف إطار الربنامج ١٤-/م٩-عمالً مبقّرر املؤمتر العام م ع  -٢-١٤
  (ج) من النظام املايل.   ٢-٤(ب) و ٢-٤ القابلة كليا للربجمة، ال خيضع ألحكام البندين
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    صندوق رأس املال املتداول
ماليـني دوالر، بغـرض    ٩صندوق رأس مال متـداول حبجـم قـدره     ٢٧-/م٢-أنشئ مبوجب مقرَّر املؤمتر العام م ع  -٣-١٤
يل اعتمادات امليزانية إىل حني تلقِّي االشتراكات ومتويل النفقات غري املتوقعة واالسـتثنائية. مث ُخفِّـض حجـم هـذا الصـندوق      متو

دوالر. ومـع اسـتحداث تقريـر االشـتراكات بـاليورو ابتـداًء        ٦ ٦١٠ ٠٠٠تدرجييا يف دورات املـؤمتر العـام الالحقـة ليصـل إىل     
، فأصبح حجـم صـندوق رأس املـال    ١٥-/م٩-ُحوِّل هذا املبلغ إىل اليورو وفقا للمقّرر م ع، ٢٠٠٢ كانون الثاين/يناير ١ من

يورو. وميوَّل الصندوق من سلف تدفعها الدول األعضـاء باالسـتناد إىل جـدول األنصـبة املقـّررة الـذي        ٧ ٤٢٣ ٠٣٠ املتداول
  يعتمده املؤمتر العام.

    
    طة الرئيسية وصندوق االستثمارات الرأمسالية الرئيسيةاحلساب اخلاص للتربعات املقدمة ألغراض األنش

أحاطــت جلنــة الربنــامج وامليزانيــة علمــا، يف دورهتــا احلاديــة والــثالثني، بإنشــاء احلســاب اخلــاص للتربعــات املقدمــة      -٤-١٤
، IDB.43/5-PBC.31/5ألغــراض األنشــطة الرئيســية وصـــندوق االســتثمارات الرأمساليــة الرئيســـية، الــوارد بياهنمــا يف الوثيقـــة        

على اقتراح من املدير العام. والغرض من احلساب املذكور هو تيسري تلقي وإدارة واسـتخدام التربعـات لألنشـطة الرئيسـية      بناء
اليت يتعذر متويلها متويال كامال من امليزانية العاديـة بسـبب القيـود علـى التمويـل، يف حـني يتـيح الصـندوق آليـة لكفالـة التمويـل            

ستثمار يف التجهيزات الكربى أو إبداهلا حبيث ال تتسبب النفقات الكربى اليت تتم مرة واحدة أو بشـكل غـري متكـرر    الالزم لال
  يف خلل كبري يف أرقام امليزانيات العادية.

وأحاط جملس التنمية الصناعية علما، يف دورته الثالثة واألربعني، بإنشاء حاسبني خاصني مها: (أ) احلسـاب اخلـاص     -٥-١٤
لتربعات املقدمة ألغراض األنشطة الرئيسية، و(ب) صندوق االستثمارات الرأمساليـة الرئيسـية، وكـذلك بـاألغراض مـن إنشـاء       ل

، وبالقيود املفروضة عليهما، وكذلك بالقواعد املاليـة اخلاصـة الـيت ختضـع هلـا      IDB.43/5احلسابني اخلاصني، كما يرد يف الوثيقة 
  ما بأساليب إدارة هذين احلسابني واألنشطة اليت من املقرر أن متول منهما.إدارهتما. وأحاط اجمللس أيضا عل

  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١ومل ترد أي اشتراكات يف احلسابني املنشأين حديثا حىت   -٦-١٤
    التعاون التقين

ــتقين اجلــزء غــري املنفــق مــن التربعــات املُ        - ٧- ١٤ ــاون ال ــة يف صــناديق التع ــل األرصــدة املتبقي ــة  متث زمــع اســتخدامها لتلبي
  االحتياجات التشغيلية املقبلة ألنشطة املشاريع.  
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    الصناديق األخرى 
    احلركة يف الصناديق األخرى

 األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

 صايف الفائض/
(العجز) خالل السنة 

احلركة أثناء 
  السنة

  الثاين/  كانون ١
  ملحوظة ٢٠١٥يناير

   (بآالف اليوروهات)

(٣٤٩)  ٦٤٧ - ١٤,٨ ٩٩٦
صندوق النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى

 واإلبالغ
(٧٧١ ٩) (٥٣٧ ١٦) ٨٤٧ ٤  ٩١٩ ١ ١٤,٩   امليزانية التشغيلية
(٢٠١ ١)  ٧٩٣ ٢ - ١٤,١٠ ٩٩٤ ٣  صندوق برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة

٤  ٥٧٥  - ١٤,١١ ٥٧١
انية العادية: اخلدماتاالعتماد التكميلي للميز

  األمنية يف مركز فيينا الدويل 
(٢٢)  ٢١٤ - ١٤,١٢ ٢٣٦  الصندوق املتجّدد للمنشورات املخّصصة للبيع

٢٢٣  ٨٦٧ ١  - ٦ ٦٤٤ ١   املتجر التعاوين
٤  ٢٢٧  - ٦ ٢٢٣   خدمات املطاعم

(٤٤٨ ٣) (٨٧٣ ٨) ٨٤٧ ٤  ٥٧٨  اجملموع
      

لنموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبـالغ توزيـع براجميـة هـذا النمـوذج الـيت تسـهِّل إجـراء حتليـل          يدعم صندوق ا  -٨-١٤
  قصري األمد وطويل األمد ملا يترتب على املشاريع الصناعية وغري الصناعية من عواقب مالية واقتصادية.  

ما تنفقه الربامج ضمن إطـار أنشـطة التعـاون الـتقين      أما اإليرادات املتأتية من تكاليف دعم الربامج، واليت ُتتقاضى ِلقاء  - ٩- ١٤
املمّولة من خارج امليزانية، فُتحتَسب عند إنشاء االلتزامات أو عند صرف املبـالغ، أيهمـا حيـدث أوال، وتقيـد يف احلسـاب اخلـاص       

  املتصلة باستحقاقات املوظفني.   بتمويل امليزانية التشغيلية. والرصيد السليب للصناديق ناشئ عن عدم متويل االلتزامات املستقبلية
حسابات خاصـة مـن أرصـدة االعتمـادات      ١٥-/م١٣-وقد أُنِشئت مبقتضى الفقرة (ح) من مقرَّر املؤمتر العام م ع  -١٠-١٤

  ، من أجل متويل برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة.  ٢٠١٠غري املنفقة املستحقة للدول األعضاء يف عام 
، بغـرض متويـل حصـة اليونيـدو يف     ٢٠٠٦ لعام يف دورتـه احلاديـة عشـرة حسـاباً خاصـا، يبـدأ نفـاذه يف عـام        وأنشأ املؤمتر ا  - ١١- ١٤

(ب)  ٢- ٤). وال خيضـع هـذا احلسـاب ألحكـام البنـدين      ١٥- /م١١- ع  تكاليف التحسينات األمنية يف مركـز فيينـا الـدويل (املقـرَّر م    
  ا احلساب اخلاص، فهو يصنَّف يف البيانات املالية ضمن فئة "األنشطة األخرى". (ج) من النظام املايل. ونظرا للغرض احملّدد هلذ ٢- ٤و

. وكان اهلدف من إنشـائه،  ١٩٩٩-١٩٩٨ وأنشئ الصندوق املتجدد للمنشورات املخّصصة للبيع يف فترة السنتني  -١٢-١٤
ط ألنشـطة النشـر علـى مـدى     ، هـو املسـاعدة علـى التخطـي    ١٦-/م٧-وعمـال بـاملقّرر م ع   GC.7/21حسب مـا يـرد يف الوثيقـة    
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أبعد، مبا يف ذلك الترويج للمنشورات وتسويقها وإعادة طباعتها. ويقّيد حلساب هـذا الصـندوق نصـف اإليـرادات املتأتيـة مـن       
  بيع املنشورات، وُيحّمل عليه جمموع التكاليف املتصلة بأنشطة الترويج والتسويق والنشر.  

، احلســاب اخلــاص لتمويــل االحتفــاظ حبيِّــز  ١٣-/م١٥-قــرة (و) مــن مقــرره م عوأنشــأ املــؤمتر العــام، مبقتضــى الف  -١٣-١٤
، تنازلـت الـدول   ٢٠١٤يـورو. ويف عـام    ١ ٢٨٠ ٠٠٠، علـى أال يتجـاوز مقـداره    ٢٠١٥-٢٠١٤املكاتب يف فتـرة السـنتني   

  يورو هلذا الغرض. ٩٤٢ ٨٩٦األعضاء طواعية عن 
    

    االحتياطيات -١٥ امللحوظة
  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٥مرب ديس

احلركة خالل 
  السنة

  الثاين/  كانون١
 ملحوظة  ٢٠١٥يناير 

   (بآالف اليوروهات)

١٥,١ ٦٣٦ ١  ٧٥  ٧١١ ١  االحتياطي املخصَّص النتهاء خدمة موظفي املشاريع
  التأمني على معدَّات املشاريع ٧٥ -   ٧٥

١٥,٢/٣ ٤٤٩ ٣ -   ٤٤٩ ٣   االحتياطي التشغيلي اإللزامية
١٥,٤ ٤٩٩ ٥ -   ٤٩٩ ٥  االحتياطي املخصص لتعويضات انتهاء اخلدمة
١٥,٥ ٢٣٤ ٣ (١١)  ٢٢٣ ٣  التذييل دال: االحتياطي املخّصص للمدفوعات التعويضية
١٥,٦ ٠٣٠ ٥ (٠٣٣ ٢)  ٩٩٧ ٢  االحتياطي املخّصص ملواجهة تقلبات أسعار الصرف

 اجملموع ٩٢٣ ١٨ (٩٦٩ ١)  ٩٥٤ ١٦
      

    حتياطي املخصَّص النتهاء خدمة موظفي املشاريعاال
يتكوَّن هذا االحتياطي أساسا من املبلـغ املخصَّـص للوفـاء باسـتحقاقات منحـة اإلعـادة إىل الـوطن للمـوظفني الـذين            -١-١٥

حتسـب هـذه   تدفع أجورهم من موارد التعاون التقين غـري الترتيبـات املشـتركة بـني املنظمـات وغـري صـناديق اسـتئمانية معينـة، و         
  يف املائة من صايف املرتب األساسي.   ٨ االستحقاقات على أساس

    
    االحتياطي التشغيلي اإللزامي

ــامج          -٢-١٥ ــة الربن ــربامج، وفقــا الســتنتاج جلن ــاطي تشــغيلي أنشــئ مــن أجــل احلســاب اخلــاص لتكــاليف دعــم ال   مثــة احتي
ــة ــدره  ١٩٨٩/٤ وامليزاني ــغ هــ   ٥ ٥٠٤، حبجــم ق ــص مبل ــة الصــناعية      دوالرات، وقُلِّ ــس التنمي ــّرر جمل ــا ملق ــاطي، وفق   ذا االحتي
ــّرره م ت ص  ٤ ٨٢٩دوالرا ( ٣ ٠٣٠، إىل ١٢-/م١٤-م ت ص ــورو). مث قلَّـــص اجمللـــس يف مقـ ــذا ٢-/م٣٠-يـ ــغ هـ ، مبلـ

يورو. واهلدف من هذا االحتياطي هو، يف املقـام األول، محايـة املنظمـة مـن حـاالت القصـور        ٣ ٠٣٠ االحتياطي التشغيلي إىل
 املنتظرة يف تنفيذ أنشـطة التعـاون الـتقين ويف إيـرادات تكـاليف الـدعم ذات الصـلة، والتسـويات املتعلقـة بالتضـخم وأسـعار            غري

  صرف العمالت، ولتصفية االلتزامات القانونية يف حالة اإلهناء املفاجئ لألنشطة املمّولة من امليزانية التشغيلية.  
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، بتجميـد حجـم االحتيـاطي التشـغيلي لصـندوق التنميـة       ٧-/م٢- مقـّرره م ت ص وأَِذن جملس التنمية الصناعية، يف  -٣-١٥
يورو). والغرض من هـذا االحتيـاطي هـو ضـمان السـيولة املاليـة للصـندوق والتعـويض          ٤١٩دوالرا ( ٥٥٠الصناعية عند مبلغ 

  عن تذبذب التدفقات النقدية.  
    

    االحتياطي املخصص لتعويضات انتهاء اخلدمة
دوالراً، ميثـل الرصـيد املتبقـي مـن      ٩ ٥٤٧مبلـغ   ١٩٩٥، ُحـوِّل يف عـام   ١٥- /م٦- من املقرَّر م ع(ه) بالفقرة عمالً   -٤-١٥

، الذي تلقَّته املنظمة فعليا، إىل احتياطي خمّصص لتعويضات انتهاء اخلدمـة. وعمـالً مبقـّرر    ١٩٩٣- ١٩٩٢ اعتمادات فترة السنتني
 ١٩٩٥- ١٩٩٤ دوالر مـن الرصـيد غـري املنفـق مـن اعتمـادات فتـرة السـنتني         ١٣ ٩٠٠ ، ُحّول مبلـغ ١٧- /م٧- املؤمتر العام م ع

أجل متويل االحتياطي املخّصص لتعويضات انتهاء اخلدمة، وذلك بغية سداد تكاليف انتـهاء خدمـة بعـض املـوظفني املترتبـة علـى         من
 ،١٩٩٣- ١٩٩٢ مـن ميزانيـة فتـرة السـنتني     . وخالفـا للمخّصصـات السـابقة املتأتيـة    ١٩٩٩- ١٩٩٨ برنامج وميزانييت فتـرة السـنتني  

مدعومـة بنقديـة فعليـة، بسـبب وجـود قـدر كـبري مـن املتـأخرات           ١٩٩٥-١٩٩٤ تكن املخّصصات املتأتية من فترة السنتني مل
 مــن االحتيــاطيني كليهمــا ٢٠٠١ إىل عــام ١٩٩٥ عــن فتــرة الســنتني هــذه. ويبلــغ جممــوع املــدفوعات خــالل الفتــرة مــن عــام  

دوالر إىل اليــورو باســتخدام ســعر  ٤ ٩٠٠ ُحــوِّل الرصــيد املتبقــي البــالغ ٢٠٠٢ كــانون الثاين/ينــاير ١ . ويفدوالرا ١٨ ٥٤٦
). وعليـه، فـإنَّ الرصـيدين اللـذين يعزيـان إىل املقـرََّرين املـذكورين أعـاله         ١٥-/م٩-الصرف الذي أقره املؤمتر العام (املقرَّر م ع

  .  يورو على التوايل ٤ ٣٨٩يورو و ١ ١١٠مها 
    

    االحتياطي املخّصص للمدفوعات التعويضية
ُخصِّــص مبلــغ احتيــاطي للوفــاء باخلصــوم احملتملــة املتعلقــة باملــدفوعات التعويضــية مبوجــب التــذييل دال امللحــق     - ٥- ١٥

 بالنظام اإلداري للموظفني الذين تدفع أجـورهم مـن مـوارد التعـاون الـتقين، غـري الترتيبـات املشـتركة بـني املنظمـات وغـري           
  صناديق استئمانية معينة، وُتحسب هذه املدفوعات على أساس نسبة واحد يف املائة من صايف املرتب األساسي.  

    
    االحتياطي املخّصص ملواجهة تقلبات أسعار الصرف

 نبأن ينشئ صـندوقا احتياطيـا ال خيضـع ألحكـام البنـدي      ١٦- /م٨- أِذن املؤمتر العام للمدير العام يف املقرَّر م ع  - ٦- ١٥
مـن   ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ (ج) من النظام املايل. وتبعا لذلك، أُنشئ الصـندوق االحتيـاطي يف فتـرة السـنتني      ٢- ٤(ب) و  ٢- ٤

أجــل محايــة املنظمــة مــن تقلبــات أســعار الصــرف النامجــة عــن اعتمــاد اليــورو كعملــة وحيــدة إلعــداد الربنــامج وامليــزانيتني  
والسلف وإعداد احلسابات. وميثل املبلغ احملّول مـن االحتيـاطي يف   وتقرير االعتمادات واالشتراكات وحتصيل االشتراكات 

)، الفــرق بــني ٢٠١٤يــورو حمــّول إىل الصــندوق يف عــام   ٤٥٨يــورو (مقابــل مبلــغ قــدره   ٢ ٠٣٣، وقــدره ٢٠١٥عــام 
  القيمة باليورو للدوالرات اليت أُنفقت فعليا والتكلفة باليورو املدرجة يف امليزانية لتلك الدوالرات.  

    



 

V.16-01631 119 
 

IDB.44/3 
PBC.32/3 

    العائدات - ١٦ امللحوظة
  األول/  كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
  األول/  كانون ٣١

 ظةوملح  ٢٠١٥ديسمرب 
   (بآالف اليوروهات)

  االشتراكات املقررة ١٦,١ ٢٠٠ ٧١  ٩٣٧ ٧١
   

  التربعات   
  للتعاون التقين  ٦٠٩ ٢٢٨  ١٧٩ ١٤٨

  لدعم األنشطة العادية  ١٧٠  ٤٦٧ ١
  اجملموع الفرعي للتربعات ١٦,٢ ٧٧٩ ٢٢٨  ٦٤٦ ١٤٩

   

  عائدات االستثمار ١٦,٣ ١٨  ٩٠
   

  األنشطة املدّرة لعائدات   
  املنشورات املخّصصة للبيع  ٩٤  ١٠١
 النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ  ٢٤٣  ٢٢٠
  املبيعات األخرى  ٢٤٣  ٢٢٨
 ة لعائداتاجملموع الفرعي لألنشطة املدّر ١٦,٤ ٥٨٠  ٥٤٩

   

 احلصة من الفائض/(العجز) يف املشاريع املشتركة   
  خدمات املطاعم  ٤  ٤٧

  املتجر التعاوين  ٢٢٣ (٢٤٧)

(٢٠٠) ١٦,٥ ٢٢٧ 

اجملموع الفرعي للحصص من الفائض/(العجز)
  املشاريع املشتركة  يف

   

  إيرادات متنوعة   

(٤٥٨) ١٦,٦ ٠٣٣ ٢ 

طي املخّصص ملواجهة تقلباتحتويل (إىل)/من االحتيا
  أسعار الصرف

 إيفاء االلتزام باألداء خبصوص مركز فيينا الدويل ١٦,٧ ٩٥٥ ١ - 
 القطعة األرضية ملركز فيينا الدويل - تربع عيين  ١٦,٨ ٢٢٢ - 

  إيرادات أخرى ١٦,٩ ١٠٠  ٥٣
 اجملموع الفرعي لإليرادات املتنوعة  ٣١٠ ٤ (٤٠٥)

   

       جمموع العائدات  ١١٤ ٣٠٥  ٦١٧ ٢٢١
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   ٢٠١٥-٢٠١٤ يــورو للميزانيــة العاديــة لفتــرة الســنتني  ١٤٣ ٧٤٤قــدره  وافــق املــؤمتر العــام علــى ختصــيص مبلــغ   -١-١٦
ــاء علــى ذلــك، تقــرَّرت اشــتراكات      ١٦-/م١٥-(انظــر املقــرَّر م ع  )، ُيمــوَّل مــن االشــتراكات املقــررة للــدول األعضــاء. وبن

ف املبلـغ املقـرر لفتـرة السـنتني، خمصـوما منـه املبـالغ الـيت كانـت ستسـتحق مـن دول أعضـاء             يـورو، متثـل نصـ    ٧١ ٩٣٧ قدرها
). وتقيَّـد املبـالغ الـيت تـدفعها الدولـة العضـو أوال حلسـاب        ٢٠١٤يـورو يف عـام    ٦٥يورو (مقابل  ٦٧٢التزاماهتا، البالغة  ألغت

ــداول، مث حلســاب االشــتراكات املســتحقة، بالتر     ــال املت ــة       صــندوق رأس امل ــة العضــو املعني ــه نصــيب الدول ــرَّر ب ــذي َتق ــب ال تي
  (ج) من النظام املايل). ٥-٥البند   (انظر
وُتحتســب التربعــات عنــد توقيــع اليونيــدو واجلهــة املاحنــة علــى اتفــاق ملــزم، شــريطة أال تكــون هنــاك شــروط تقيِّــد    -٢-١٦

يف املقـام األول إىل زيـادة اسـتخدام طريقـة امليزانيـات       ٢٠١٥استخدام األموال املتربَّع هبا. وتعزى الزيادة اليت حـدثت يف عـام   
  السنوية للمشاريع.

  .وعائدات االستثمار هي الفوائد املصرفية اجملنيَّة واملستحقَّة عن الودائع القريبة األجل لدى املؤسسات املالية  -٣-١٦
ت والنمــوذج احلاســويب لتحليــل اجلــدوى وتتــألف اإليــرادات املتأتيــة مــن األنشــطة املــدّرة لعوائــد مــن بيــع املنشــورا    -٤-١٦

  واإلبالغ، ومن استرداد تكاليف اخلدمات التقنية.
وُتحتسب حصة اليونيدو من صايف الفـائض أو العجـز يف عمليـات خـدمات املطـاعم واملتجـر التعـاوين علـى أسـاس            -٥-١٦

  ).٦ ظةلحوصيغة تقاسم تكاليف اخلدمات العامة بني املنظمات الكائنة يف فيينا (انظر امل
ــام      -٦-١٦ ــعار الصـــرف يف عـ ــة تقلبـــات أسـ ــاطي املخصَّـــص ملواجهـ ــوَّل مـــن/(إىل) االحتيـ ــاتج عـــن  ٢٠١٥ واملبلـــغ احملـ نـ

  ).٦-١٥ لحوظةالعجز/(الفائض) املقوم باليورو لإلنفاق الفعلي بالدوالر يف مقابل سعر الصرف املدرج يف امليزانية (انظر امل
  اء خبصوص مباين مركز فيينا الدويل اإليفاء بالتزام اإلبقاء على املقر يف املكان احملدد.واملقصود بإيفاء االلتزام باألد  -٧-١٦
  وميثل التربع العيين قيمة االستخدام اجملاين للقطعة األرضية اليت أقيم عليها مركز فيينا الدويل.  -٨-١٦
واملنشــآت واملعــدَّات ومــن ختفيضــات   وتشــمل اإليــرادات املتنوعــة األخــرى العائــدات املتأتيــة مــن بيــع املمتلكــات     -٩-١٦

  شركات الطريان.
    

    التربعات العينية للمشاريع وعمليات املكاتب امليدانية
)، ٢٠١٤يـورو يف عـام    ١ ٤٣٧يـورو (مقابـل    ١ ٨٩٥وردت تربعات عينية يف شكل خـدمات تقـدَّر قيمتـها مببلـغ       - ١٠- ١٦

األول، وهــي ُتحتسـب بقيمتــها العادلــة. واختــارت اليونيــدو، وفقــا ملعيــار   ملشـاريع اليونيــدو وعمليــات مكاتبــها امليدانيــة يف املقــام 
  ، عدم احتساب هذه التربعات يف البيانات املالية. وفيما يلي تفاصيل ما ورد من تربعات عينية يف شكل خدمات:٢٣إيبساس 
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األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

    (بآالف اليوروهات)

 تربعات عينية يف شكل خدمات لألغراض التالية:  
  حيز املكاتب ٨٦٥ ١٠٤ ١

 األثاث والتجهيزات  ٨ ٦
 معدَّات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٧ ٨

  املركبات ٤٤ ٥٢
  اآلالت ٢٧ - 

  املنافع العامة ٢٨ ٢٥
 خدمات/سلع أخرى ٥٧٦ ١١

      

 عمل والتدريبمسامهات يف املؤمترات وحلقات ال ١٩١ ٧٦
  خدمات املوظفني  ١٤٩ ١٥٥

      

  اجملموع ٨٩٥ ١ ٤٣٧ ١
    

    النفقات - ١٧ امللحوظة
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
األول/   كانون ٣١

   ظةوملح  ٢٠١٥ديسمرب 
  (بآالف اليوروهات)

  

  مرتبات املوظفني  ٥٢١ ٣٩  ٧٩٣ ٣٧
 ماستحقاقات املوظفني وبدالهت  ١١٤ ٣٤  ٤٧٩ ٢٧
  املساعدة املؤقتة   ٤١١ ١  ٢٢٣ ١

 موظفو املشاريع واخلرباء االستشاريون  ٢٤٧ ٥١  ٣٩١ ٤٠
 اجملموع الفرعي للمرتبات واستحقاقات املوظفني ١٧,١ ٢٩٣ ١٢٦  ٨٨٦ ١٠٦

    

  السفر العادي  ٥٤٠ ١  ٤٣٠ ١
  السفر املتعلق باملشاريع  ٦٩٣ ٧  ٤٥٢ ١٣
 نافع العامة والصيانةاإلجيار وامل  ١٣٦ ٤  ٦٨٥ ٣
 املخزونات املستهلكة/املوّزعة  ٤٦١  ١٩٣

 تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت، واألمتتة  ٥٧١ ٣  ٦٨٦ ٣
 اللوازم واملواد االستهالكية  ٥٢٨ ١  ٤٦٢ ١
 تكاليف التشغيل األخرى  ٠٩١ ٧  ٥٧٢ ٧
 تكاليف التشغيل اخلاصة باملشاريع  ٦٦١  ٣٥٠
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األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

األول/   كانون ٣١
   ظةوملح  ٢٠١٥ديسمرب 

  (بآالف اليوروهات)
  

 اجملموع الفرعي لتكاليف التشغيل ١٧,٢ ٦٨١ ٢٦  ٨٣٠ ٣١
   

 اخلدمات التعاقدية للمشاريع ١٧,٣ ٧٨٥ ٥٥  ٥٩٢ ٤٤
   

 املعدَّات احملتسبة ضمن تكاليف التشغيل ١٧,٤ ١٦٥ ٦  ٥٢٠ ٤
   

  االستهالك واإلهالك ٨ ٧ ٦٤٦ ٧  ٠٠٣ ٣
   

  نفقات أخرى ١٧,٥ ٥٧٤  ٥٢٩
    

  النفقاتجمموع   ١٤٤ ٢٢٣  ٣٦٠ ١٩١
    
    

      فروق أسعار الصرف ١٧,٦ (٢٧٢ ٣٣) (٩٦٧ ٢٥)
ــود اخلــدمات         - ١- ١٧ ــدو واخلــرباء االستشــاريني وأصــحاب عق ــوظفني ختــص مــوظفي اليوني ــات واســتحقاقات امل املرتب

ري اخلاصــة. وتشــمل تكــاليف مــوظفي املشــاريع تكــاليف اخلــرباء واخلــرباء االستشــاريني الــوطنيني ومــوظفي الــدعم اإلدا     
  والسفر املتعلق باملشاريع.

وتشمل تكاليف التشغيل تكاليف السفر واملنافع العامة وعمليات املكاتب امليدانية واألنشطة املمّولة متويال مشـتركا    -٢-١٧
بني مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت واملسـامهات يف اخلـدمات العامـة املقدمـة يف مركـز           

  ا الدويل.  فيين
  وتتمثل اخلدمات التعاقدية للمشاريع يف العقود املربمة من الباطن من أجل أنشطة تنفيذ املشاريع.    -٣-١٧
وتتمثل النفقات على املعدَّات يف تكاليف اآلالت واملعدَّات اليت تقل كلفتها عـن عتبـة الرمسلـة، إىل جانـب معـدات        -٤-١٧

  يدة واليت ال سيطرة لليونيدو عليها.  التعاون التقين املسلمة للجهات املستف
  ).٢٠١٤يوروهات يف عام  ١٠٨يورو (مقابل  ١٣٧وتشمل النفقات األخرى رسوماً مصرفية قدرها   -٥-١٧
، وأساســا عــن إعــادة تقيــيم األرصــدة املصــرفية واالســتثمارات واألصــول واخلصــوم غــري فــروق أســعار الصــرفأمــا   -٦-١٧

 ٠,٨٢٠، فُتعزى يف املقام األول إىل ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل اليورو يف هناية السنة مـن  املقومة باليورو يف هناية الفترة
  .  ٢٠١٥ يف عام ٠,٩١٤إىل  ٢٠١٤ يف عام
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    يف امليزانية واملبالغ الفعلية  املرصودةبيان املقارنة بني املبالغ  - ١٨ امللحوظة
م األسـاس نفسـه. إذ يعـد بيـان املركـز املـايل وبيـان األداء املـايل وبيـان          ال ُتعد ميزانيات اليونيدو وحساباهتا باستخدا  -١-١٨

الــتغريات يف صــايف األصــول وبيــان التــدفقات النقديــة علــى أســاس االســتحقاق الكامــل، باســتخدام تصــنيف قــائم علــى طبيعــة   
) علـى  ٥ يف امليزانيـة واملبـالغ الفعليـة (البيـان     املرصـودة النفقات الواردة يف بيان األداء املايل، بينمـا ُيعـد بيـان املقارنـة بـني املبـالغ       

  أساس حماسيب نقدي معّدل.  
وحتدث اختالفات يف األساس عندما ُتعدُّ امليزانية املعتمدة على أساس ال يتطابق مع األساس احملاسيب، حسـبما ذُكـر     -٢-١٨

  أعاله.   ١-١٨ يف الفقرة
توجـد   مليزانيـة عـن فتـرة اإلبـالغ احملتسـبة يف البيانـات املاليـة. وال       وحتدث اختالفات يف التوقيت عندما ختتلف فترة ا  -٣-١٨

  يف امليزانية واملبالغ الفعلية.   املرصودةاختالفات يف التوقيت لدى اليونيدو بغرض املقارنة بني املبالغ 
الكيـان الـذي تعـدُّ     وحتدث اختالفات يف الكيانات املعنية عندما ُتغفل امليزانيـة بـرامَج أو كيانـات تشـكل جـزءا مـن        -٤-١٨

  البيانات املالية عنه.  
وتنتج االختالفات يف طريقة العرض عن االختالفات يف األشكال ونظـم التصـنيف املعتمـدة لعـرض بيـان التـدفقات         -٥-١٨

  يف امليزانية واملبالغ الفعلية.   املرصودةالنقدية وبيان املقارنة بني املبالغ 
) ٥يف امليزانية واملبالغ الفعلية (البيـان   املرصودةالفعلية الواردة يف بيان املقارنة بني املبالغ  وفيما يلي مقابلة بني املبالغ  -٦-١٨

  :٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب ٣١ ) عن الفترة املنتهية يف٤واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان 
    

 التشغيل  االستثمار  التمويل  اجملموع
   روهات)(بآالف اليو

٤٩٩ ١٤   - -  )٥ رصيد االعتمادات (البيان ٤٩٩ ١٤
(١٠٣ ٦) (٩٥٤ ٩) (٨٣٨)   االختالفات يف األساس ٦٨٩ ٤

(٢٢٤ ١١)  - - (٢٢٤ ١١)  االختالفات يف طريقة العرض
(١٧٠ ٢٤)  - (٦٧٦ ١٨) (٤٩٤ ٥)  االختالفات يف الكيانات املعنية

(٩٩٨ ٢٦) (٩٥٤ ٩) (٥١٤ ١٩) ٤٧٠ ٢ 

املبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات
  ) ٤ النقدية (البيان

      
 ٢٠١٥- ٢٠١٤يف امليزانية تبعاً لطبيعة النفقات وفقا لصيغة برنـامج وميـزانييت فتـرة السـنتني     املرصودة وقد ُصنِّفت املبالغ   -٧-١٨

  يزانييت املنظمة العادية والتشغيلية.  ) مل١٦- /م١٥-اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته اخلامسة عشرة (م ع
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    تعليل االختالفات اجلوهرية يف امليزانية العادية
ترد أدناه تعليالت لالختالفات اجلوهرية بني امليزانيـة األصـلية وامليزانيـة النهائيـة، وكـذلك بـني امليزانيـة النهائيـة           - ٨- ١٨

  واملبالغ الفعلية.  
    

    تكاليف املوظفني
ص يف استخدام اعتمادات تكاليف املوظفني املدرجة يف امليزانية راجعا يف املقام األول إىل زيـادة معـاِمالت   كان النق  -٩-١٨

الشغور يف وظائف الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامـة علـى معـاِمالت الشـغور املدرجـة يف امليزانيـة. وبسـبب التشـكك يف سـداد          
ظ يف إنفاقها يف إطار امليزانية العادية، خصوصاً فيما يتعلق بتكـاليف املـوظفني،   االشتراكات املقررة، اضطُرت املنظمة إىل التحف

مبا فيها اخلـدمات االستشـارية، ألنَّ هـذه التكـاليف متثـل أكـرب عنصـر يف امليزانيـة العاديـة. كمـا أفضـى الـتحفظ يف اإلنفـاق إىل              
مليـون   ٠,٨٠عـات أفرقـة اخلـرباء وإىل نقـص قـدره      مليون يورو يف استخدام امليزانية املخصصـة لعقـد اجتما   ٠,٦١نقص قدره 

  يورو يف استخدام امليزانية املخصصة للخدمات االستشارية.
    

    السفر يف مهام رمسية
مليون يورو يف استخدام ميزانية السـفر يف مهـام رمسيـة، سـواء فيمـا خيـص السـفر         ٠,٦٠حدث نقص طفيف قدره   -١٠-١٨

ي اليونيـدو. وإضـافة إىل الـتحفظ يف اإلنفـاق، حتققـت وفـورات مـن خـالل بـذل جهـود           يف مهام رمسيـة أم السـفر الـدويل ملمثلـ    
  مكثفة الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدال من السفر الفعلي.  

    
    تكاليف التشغيل

ن يـورو يف  مليـو  ٠,٤٢ماليني يورو اخنفاض قدره  ٥,١٤السبب الرئيسي يف الوفورات يف تكاليف التشغيل البالغة   -١١-١٨
مليـون يـورو يف    ٠,٨٢االحتياجات املتعلقة خبدمات األمن والسالمة اليت يتوالها مكتب األمم املتحدة يف فيينا واخنفاض قـدره  

إدارة املبـاين العامـة، وكالمهـا ناشـئ عـن تكـوين رصـيد احتيـاطي متـويلي منفصـل لتعـويض تكـاليف              دائـرة  مسامهة اليونيدو يف
مليـون يـورو يف اسـتخدام اعتمـادات الترمجـة التحريريـة        ١,٧٣نا الدويل. كما أُبلغ عـن نقـص قـدره    شغل طابقني يف مركز فيي

مليـون يـورو، لسـبب رئيسـي هـو       ٠,٦٨وإنتاج الوثائق. وأخريا، بلغ الـنقص يف اسـتخدام اعتمـادات شـبكة املكاتـب امليدانيـة       
  لعامة يف املكاتب امليدانية.السعي إىل التحفظ يف اإلنفاق وحتقيق وفورات يف تكاليف التشغيل ا

    
    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مليون يورو يف استخدام اعتمادات تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت هـو    ١,١١السبب الرئيسي يف النقص البالغ   -١٢-١٨
يـورو ومـوردي خـدمات    مليـون   ٠,١٥االخنفاض يف استخدام بنـود امليزانيـة املخصصـة ألصـول تكنولوجيـا املعلومـات مبقـدار        
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مليـون يـورو، إذ تبـذل اليونيـدو      ٠,٤٦مليون يـورو ورسـوم خـدمات االتصـاالت مبقـدار       ٠,٤٥تكنولوجيا املعلومات مبقدار 
  قصارى جهودها املنسقة لزيادة الكفاءة يف جمال التكنولوجيا من خالل إجناز املزيد بقدر أقل من املوارد.

    
    املوارد اخلاصة لصاحل أفريقياالربنامج العادي للتعاون التقين و

أُديــرت مــوارد الربنــامج العــادي للتعــاون الــتقين يف إطــار احلســاب اخلــاص املُنشــأ لــذلك الغــرض والــذي ُحــوِّل إليــه    -١٣-١٨
  مليون يورو. ١,١٦االعتماد بأكمله. واحُتسب يف بند املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا نقص يف استخدام االعتمادات مقداره 
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ُتفضي بعض األنشطة الداخلية إىل ُمعامالت حماسبية تنشأ عنها أرصدة عائـدات ونفقـات مشـتركة بـني القطاعـات        -١-١٩
  يف البيانات املالية.  

إىل نشـوء أرصـدة مشـتركة بـني      ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١ ت األنشطة املنفَّذة أثناء السنة املنتهية يفوقد أدَّ  -٢-١٩
القطاعات يف بيان األداء املايل للربنامج العادي للتعاون التقين، واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيـا، وتكـاليف دعـم الـربامج، قـدرها      

يــورو يف  ١٢ ٤٠٦يــورو و ٢ ٤٦٢يــورو و ٤ ٢٤١علــى التـوايل (مقابــل   يــورو، ١٧ ٥٩١يــورو و ٣ ٠٧٠يـورو و  ٤ ٣٨٣
  ). وتقاس التحويالت فيما بني القطاعات بالسعر الذي ُتجرى به املعامالت.  ٢٠١٤ عام
ومتثل األرصدة املتراكمة يف صناديق التعاون التقين وغريها من الصناديق اجلزء غـري املنفـق مـن االشـتراكات املُرحَّلـة        -٣-١٩
  ة استخدامها يف تغطية احتياجات تشغيلية مقبلة يف إطار األنشطة ذات الصلة.  بغي
وختضع النقدية واالستثمارات القريبة األجل لقيود على توافرهـا لالسـتخدام، تبعـا للصـندوق املعـين، ألنَّ الصـناديق         -٤-١٩

  خمصصة ألنشطة معيَّنة.  
    

    االلتزامات والنفقات احملتملة - ٢٠ امللحوظة
يـورو   ١ ٤٧٦تشمل تكاليف التشغيل مدفوعات حمتسبة كنفقات إجيار تشغيلي أثناء السنة، قـدرها  اإلجيار.  عقود  -١-٢٠

ُتقـبض أيُّ مبـالغ عـن     ُتدفع أو ). ويشمل هذا املبلغ احلد األدىن من مدفوعات اإلجيار. ومل ٢٠١٤يورو يف عام  ٦٩٢(مقابل 
  إجيارات من الباطن أو عن إجيارات حمتملة.  

 فيما يلي جمموع احلد األدىن من مدفوعات اإلجيار املستقبلية مبقتضى عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء:و
  

  اجملموع
بعد مخس 
  سنوات

من سنة إىل مخس 
  سنوات

يف غضون سنة 
  واحدة

  (بآالف اليوروهات)
  

٣  ٤٠٥  ٢٠١٥األول/ديسمرب كانون ٣١ ٤٠٢
٥  ٤٠٦      ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون ٣١ ٤٠١

واتفاقات اإلجيار التشغيلي اليت تعقدها اليونيدو ختّص يف املقام األول مباين املكاتب ومعدَّات تكنولوجيا املعلومـات    -٢-٢٠
 يف املكاتب امليدانية. ويشمل احلـد األدىن مـن مـدفوعات اإلجيـار املسـتقبلية املـدفوعات الـيت سـتلزم السـتئجار املبـاين واملعـدَّات           

  حىت أقرب موعد ممكن النتهاء إجيارها مبوجب االتفاقات ذات الصلة.  
ويتضمن بعض اتفاقات اإلجيار التشغيلي بند جتديد ميكِّن املنظمة من متديد آجال عقود اإلجيار يف هناية مدة اإلجيـار    -٣-٢٠

دفوعات اإلجيـار السـنوية بنـاء علـى الزيـادات      األصلية، ويتضمن بعضها بندا متعلقا بزيادة القيمة اإلجيارية قد يؤدي إىل زيادة م
  يف مؤشرات أسعار السوق ذات الصلة يف البلد املعين.  
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  وال توجد أيُّ اتفاقات تتضمن خيارات شراء.    -٤-٢٠
. تشــمل التزامــات املنظمــة طلبــات الشــراء املتعاقــد عليهــا وغــري املســلمة وعقــود اخلــدمات املربمــة وغــري  االلتزامــات  -٥-٢٠

  ىت هناية السنة. وفيما يلي قائمة هبذه االلتزامات حبسب مصدر التمويل الرئيسي.  املنجزة ح
    

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

األول/   كانون ٣١
   ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  امليزانية العادية ٥٣١ ٢ ٢١٢ ٢
  الصندوق االستئماين ٦٠٧ ٣١ ٣٣٩ ١٦
 بشأن املواد املستنِفدة لطبقة األوزون بروتوكول مونتريال ٠٧٤ ٤٣ ٢٥٨ ٣٦
  مرفق البيئة العاملية ٠٢٧ ٦٢ ٥٣٣ ٤٨
  صندوق التنمية الصناعية ٩٠٦ ١١ ٢٢٧ ٩
 الترتيبات املشتركة بني املنظمات ٥٩٢ ٢٨٤ ٩
 الربنامج العادي للتعاون التقين ٥٠٠ ٢ ٤٥٥ ٣

 اخلدمات اخلاصة والتزامات أخرى ٣٢١ ٥٢
  وع االلتزاماتجمم ٥٥٧ ١٥٤ ٣٦١ ١٢٥

    
تتــألف اخلصــوم الطارئــة للمنظمــة مــن قضــايا االســتئناف الــيت ال تــزال قيــد النظــر لــدى احملكمــة    .اخلصــوم الطارئــة  -٦-٢٠

اإلدارية ملنظمة العمل الدولية واليت رفعها موظفون حاليون وسابقون. وليس بوسـع املنظمـة أن تقـيس احتمـال صـدور أحكـام       
على وجه الدقة مببالغ التعويضات اليت سُيحكم هبا. إال أن اخلصـوم الطارئـة بلغـت يف هنايـة السـنة بنـاًء       لصاحل املتظلمني أو تتنبأ 

  ).٢٠١٤ يورو يف عام ٢ ٥٨٣يورو (مقابل  ٢ ٤٦٧على خمتلف الدعاوى املرفوعة، 
للمـوظفني بشـأن املبـالغ املمكـن      وبلغت اخلصوم الطارئة املتعلقة بالدعاوى قيد النظر يف إطار التذييل دال للنظام اإلداري  - ٧- ٢٠

ــأثر رجعــي   ــا ب ــل   ٢٣٩دفعه ــورو (مقاب ــورو يف عــام  ٢٩١ي ــدرها    ٢٠١٤ ي ــدفوعات شــهرية متكــررة إضــافية، ق ــورو.  ١٦). وم ي
يـورو. وإىل جانـب ذلـك، قـد      ٥٠٠مخس قضايا قيد نظر فريق جملس الطعـون املشـترك، وهنـاك دعـوى واحـدة فقـط بقيمـة          وهناك

  يوروهات إلنشاء هيئة طبية. ٥لتقاعدية ملوظفي اليونيدو، رهنا باملوافقة النهائية للجنة، التزاما قدره تتحمل جلنة املعاشات ا
    

    التلفّيات واهلبات واملشطوبات - ٢١ امللحوظة
  .  ٢٠١٤و ٢٠١٥مل تدفع اليونيدو أيَّ هبات أثناء عامي   -١-٢١
ــاء الســنة بســبب الفقــد أو الســرقة   وبلغــت قيمــة املمتلكــات واملنشــآت واملعــدَّات املشــطوبة     -٢-٢١ يــورو (مقابــل  ٣٤أثن
 ).  ٢٠١٤ يورو يف عام  ٢١
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    كشف بيانات األطراف ذات الصلة وغريها من موظفي اإلدارة التنفيذية - ٢٢ امللحوظة
    موظفو اإلدارة الرئيسيون

السُّلف غري املسددة 
املقدمة على حساب 
  االستحقاقات

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

األجور جمموع 
 ٢٠١٥ يف عام

التعويضات 
 األخرى

املبلغ الكلي 
  عدد األفراد لألجور

  (بآالف اليوروهات)

  املدير العام ١ ٣٨٢ ١٠٦ ٤٨٨ ٠,٠
  نائب املدير العام ١ ٢٠١ ٠ ٢٠١ ٠,٠
      املديرون اإلداريون ٢ ٤٦٠ ٠ ٤٦٠ ٢٣

واملـديرون اإلداريـون، لكـوهنم يتمتعـون بصـالحيات ويتحملـون       موظفو اإلدارة الرئيسـيون هـم املـدير العـام ونائبـه        -١-٢٢
  مسؤوليات بشأن ختطيط أنشطة اليونيدو وتوجيهها ومراقبتها.  

ــل،          -٢-٢٢ ــر العمـ ــوية مقـ ــات، وتسـ ــايف املرتبـ ــيني صـ ــوظفي اإلدارة الرئيسـ ــة ملـ ــور املدفوعـ ــي لألجـ ــغ الكلـ ــمل املبلـ ويشـ
انــة اإلجيــار، واشــتراكات رب العمــل يف نظــام املعاشــات التقاعديــة،   واالســتحقاقات، وبــدل االنتــداب وغــريه مــن املــنح، وإع  

  واالشتراكات اجلارية يف التأمني الصحي.  
وتشمل التعويضات األخرى السـيارة الرمسيـة املخّصصـة للمـدير العـام واملقـدرة قيمتـها علـى أسـاس تكلفـة السـوق              -٣-٢٢

  الرمسي.   الستئجار سيارة متاثلها، إىل جانب األجر املدفوع للسائق
بشـأن   ١١ امللحوظـة  وحيق ملوظفي اإلدارة الرئيسيني أيضا احلصول على اسـتحقاقات مـا بعـد انتـهاء اخلدمـة (انظـر        -٤-٢٢

استحقاقات املوظفني) بنفس املعّدل املطّبق على سواهم من املوظفني. وترد االستحقاقات اليت ُتـدفع عنـد انتـهاء اخلدمـة ضـمن      
خدمتـهم يف العـام اجلـاري، ولكـن ال ميكـن تقـديرها تقـديرا كميـا مسـبقا بدقـة ألهنـا تعتمـد علـى              أجور املوظفني الذين تنتـهي  

  سنوات اخلدمة والتاريخ الفعلي النتهائها (الذي ميكن أن يكون طوعيا).
  .  وموظفو اإلدارة الرئيسيون أعضاء عاديون يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  -٥-٢٢
وبلغــت الســلف املقدمــة علــى حســاب اســتحقاقات مــوظفي اإلدارة الرئيســيني وفقــا للنظــامني اإلداري واألساســي    -٦-٢٢

  ).٢٠١٤يورو يف عام  ٠(مقابل  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١يورو يف  ٢٣للموظفني 
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    تسويات األرصدة االفتتاحية - ٢٣ امللحوظة
ملركز فيينا الـدويل والصـندوق    األويلحتساب كي تشمل التسويات، املتعلقة باالة لأعيد حساب األرصدة االفتتاحي  -١-٢٣

  :الرئيسية بدالستذي الصلة اخلاص بعمليات اإلصالح واال
  

 اخلصوم األصول 
القيمة 
 املتبقية

 (بآالف اليوروهات) 

 - (٣٢٣ ٤٤) ٣٢٣ ٤٤ جتميع حسابات مباين مركز فيينا الدويل

وق املشترك لتمويل عمليات اإلصالح الصندجتميع حسابات 
 - (٩٥٦ ٤) ٩٥٦ ٤ واالستبدال الرئيسية

الصندوق املشترك لتمويل عمليات احتساب السلفة املقدمة إىل 
 (٥٤٦ ١) ٨١١ ٧٣٥ واحتساب احلصص اآلجلةاإلصالح واالستبدال الرئيسية

 (٥٤٦ ١) (٤٦٨ ٤٨) ٠١٤ ٥٠ اجملموع
      

املستحقة القبض البعيدة األجل من املعامالت غـري التبادليـة لتشـمل تربعـات مسـتحقة القـبض        وأعيد حساب املبالغ  -٢-٢٣
  .اجلارية يورو، مستحقة السداد بعد مرور أكثر من سنة واحدة ومصنفة سابقا ضمن األصول ٣٩ ٩٠٥قدرها 
لسـابق ضـمن فـروق    يـورو كـان مصـنفا يف ا    ٥٢٩لتشمل مبلغا قدره  ٢٠١٤وأعيد حساب نفقات أخرى يف عام   -٣-٢٣

  ، مما ميكّن من وصف البنود املعنية مبزيد من الدقة.أسعار الصرف
    

    األحداث الالحقة لتاريخ اإلبالغ - ٢٤ امللحوظة
ــة هــو       -١-٢٤ ــدو املالي ــات اليوني ــالغ ببيان ــاريخ اإلب ــذه   ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ٣١ت ــى ه ــع عل ــاريخ التوقي . ويف ت

ريخ اإلبالغ والتاريخ الذي أُِذن فيه بإصدار البيانات املالية، وهو التـاريخ احملـدَّد يف شـهادة    احلسابات، مل تكن قد وقعت بني تا
  التصديق عليها، أيُّ أحداث ذات أمهية جوهرية، مواتية أو غري مواتية، كان من شأهنا التأثري على هذه البيانات.

 


