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  جملس التنمية الصناعية
  واألربعوناخلامسة الدورة 

  ٢٠١٧ يونيه/حزيران ٣٠أو  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  ت(أ) من جدول األعمال املؤقَّ ٤البند 

  ٢٠١٦تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام 

  جلنة الربنامج وامليزانية  
  والثالثون الثالثةالدورة 

  ٢٠١٧ مايو/أيار ١٨-١٦فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ٤البند 

  ٢٠١٦تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام 
            

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة   
كانون  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١للتنمية الصناعية للسنة املالية من 

      *٢٠١٦األول/ديسمرب 
  احملتويات

 الصفحة
  ٣...............................................................................  خطاب اإلحالة  
  ٤..................................................................................  املختصرات  
  ٥........................................................................  خالصة وافية  -ألف  
  ٦....................................................................  إجراءات املراجعة  -باء  
  ٨..................................................................  حتليل البيانات املالية  -جيم  
  ٨............................................................  الرقابة الداخلية  -١-جيم    
  ١١.........................................  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -٢-جيم    
  ١٢...........................................................  بيان املركز املايل  -٣-جيم    
  ٢٠............................................................  بيان األداء املايل  -٤-جيم    

                                                         
  األمانة. وهذه الوثيقة صادرة دون حترير. ات اخلارجي مستنسخ كما تلقتهمراجع احلسابتقرير   *  
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  ٢٢......................  بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية  -٥-جيم    
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    املرفقات
  شهادة مراجع احلسابات اخلارجي بشأن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   

  ٤٣.......................................  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١عن السنة املالية املنتهية يف 
  ٤٦...........  مة يف تقارير مراجع احلسابات اخلارجي السابقةمتابعة تنفيذ االستنتاجات والتوصيات املقدَّ  
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  ٦٧................................... ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١: بيان املركز املايل يف ١البيان   
  ٦٨....................  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١: بيان األداء املايل عن السنة املنتهية يف ٢البيان   
  ٦٩......  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١: بيان التغيُّرات يف صايف األصول عن السنة املنتهية يف ٣البيان   
  ٧٠...............  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١: بيان التدفُّقات النقدية عن السنة املنتهية يف ٤البيان   
  : بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية عن السنة املنتهية ٥البيان   
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  رئيس
  ديوان احملاسبة االحتادي 

  يف أملانيا

 Adenauerallee 81  
53113 Bonn  

  +٤٩ ٩٩ ٧٢١ ١٠٠٠ اهلاتف:
 Kay.Scheller@brh.bund.deالربيد اإللكتروين: 

         
  إىل:

  رئيس جملس التنمية الصناعية
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

    مركز فيينا الدويل
Vienna International Centre 

P.O. Box 300  
A-1400 Vienna 

Austria         
  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧

  سعادة الرئيس،
دورهتـا   واألربعني، عن طريق جلنة الربنـامج وامليزانيـة، يف   اخلامسةم إىل جملس التنمية الصناعية، يف دورته ف بأن أقدِّأتشرَّ  
كـانون   ٣١ والثالثني، تقريـري ورأيـي بشـأن البيانـات املاليـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية عـن السـنة املنتهيـة يف              الثالثة

 وقد راجعت البيانات املالية وأبديت رأيي بشأهنا. .٢٠١٦األول/ديسمرب 

للنظـام املـايل ملنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة        وفقـاً وإنين، إذ أحيل تقريري هذا، أود أن أشري إىل أنين أََتْحت للمدير العام،   
  .ن على النحو املناسب يف تقريريوردُّ املدير العام مبيَّ 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 (

  (UNIDO)اليونيدو 
  اإلدارة

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  إدارة اليونيدو
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  خالصة وافية  -ألف
أنا وفريقي راجعُت 

البيانات املالية ملنظمة األمم 
 املتحدة للتنمية الصناعية

راجعُت أنا وفريقي البيانـات املاليـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية (املشـار إليهـا  -١
كـانون األول/ديسـمرب ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١فيما يلـي بــ"اليونيدو") عـن السـنة املاليـة مـن       

 مشلت تلك البيانات املالية ما يلي:. وقد ٢٠١٦

  بيان املركز املايل -١البيان   •   
  بيان األداء املايل  -٢البيان   •  
  ات يف صايف األصول بيان التغري -٣البيان   •  
  بيان التدفقات النقدية  -٤البيان   •  
  ةبيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلي -٥البيان   •  
 على البيانات املالية ملحوظات  •  

املـايل للمـادة العاشـرة مـن النظـام     املدير العام هـو املسـؤول عـن إعـداد البيانـات املاليـة وفقـاً         -٢ مسؤولية اإلدارة
يلي بـ"إيبساس"). والقواعد املالية لليونيدو وللمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (املشار إليها فيما

اجع احلسابات مسؤولية مر
 اخلارجي

إبـداء رأي هـي للمادة احلاديـة عشـرة مـن النظـام املـايل والقواعـد املاليـة،         وفقاً، ييتمسؤول  -٣
 بشأن البيانات املالية املذكورة بناء على مراجعيت هلا.

وفقاًراجعُت البيانات املالية 
للمعايري الدولية ملراجعة 

 احلسابات

وفقـاً باملادة احلادية عشرة من النظام املايل والقواعد املاليـة،   البيانات املالية، عمالً راجعُت  -٤
للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات بالصيغة اليت اعتمدهتا وعدلتها املنظمة الدولية للمؤسسات العليا

ــا ملراجعــ      ــة للمؤسســات العلي ــايري الدولي ــوان "املع ــة احلســابات وأصــدرهتا بعن ة احلســابات".ملراجع
ومبقتضى هذه املعايري، يتعني علي أن أمتثل ملتطلبات السلوك األخالقي وأن أخطط لعملية املراجعـة

 وأنفذها هبدف التأكد بدرجة معقولة من خلو البيانات املالية من أخطاء جوهرية.

نطاق املراجعة باعتباره 
إلبداء رأي  معقوالً أساساً

بناء على مراجعة احلسابات

مشلت املراجعة إجراء فحص، على أساس املعاينة اإلحصـائية، ألدلـة داعمـة للمبـالغ والبيانـات  - ٥
األخرى الواردة يف البيانات املالية. كما مشلت تقييما للمبادئ احملاسبية املستخدمة وجململ طريقة عـرض

ة، فحصـُت أداء اليونيـدو،لالختصاصات اليت تنظم مراجعة بيانات اليونيـدو املاليـ   وفقاًالبيانات املالية. و
مــن حيــث االقتصــاد والكفــاءة والفعاليــة يف إجــراءات احملاســبة ونظــام احملاســبة ونظــام الرقابــة خصوصــاً

تتعلق حمدَّدةمن حيث اآلثار املالية للممارسات اإلدارية احلالية. كما راجعت مسائل  عموماًالداخلية، و
 للرأي الذي خلصت إليه. معقوالً عيت تشكل أساساًمراجأنَّ بتنظيم اليونيدو وإدارهتا. وأَعتقد 

تعرض البيانات املالية 
 املركز املايل احلقيقي

ــيت قمــت هبــا، أرى      -٦ ــة ال ــى املراجع ــاء عل ــواحيأنَّ بن ــع الن ــة تعــرض، مــن مجي ــات املالي البيان
ملعــايري وفقــاً، وأهنــا أُعــدت ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١اجلوهريــة، املركــز املــايل احلقيقــي يف  

ــدو، و    ــيت حــددهتا اليوني ــاًاملعــامالت أُجريــت  أنَّ إيبســاس وللسياســات احملاســبية ال ــايل وفق للنظــام امل
 والقواعد املالية.
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قبلُت البيانات املالية بدون 
 حتفظ

عيـوب أو أخطـاء جوهريـة يف رأيـي مـن حيـث دقـة البيانـاتأيِّ مل تكشف املراجعة عن   -٧
بـدون حتفـظ، ٢٠١٦عـام  ها. ومن مث، قبلُت بيانات اليونيـدو املاليـة ل  املالية ككل واكتماهلا وصحت

 بناء على مراجعيت هلا.

  إجراءات املراجعة  -باء
 نطاق املراجعة  -١-باء

تعيني رئيس ديوان احملاسبة 
 االحتادي يف أملانيا مراجعاً

ا حلسابات اليونيدوخارجي 

علـى ، ُعيِّن املوقِّع أدناه، السيد كاي شيلر، بناء١٤-/م١٦-املؤمتر العام م ع قرَّرمب عمالً  -٨
انتخابه لشغل منصب رئيس ديوان احملاسبة االحتادي يف أملانيا من طرف الربملـان االحتـادي األملـاين،

 .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠ا حلسابات اليونيدو حىت خارجي مراجعاً

البيانات املالية عن السنة 
 كانون الثاين/ ١املالية من 
كانون األول/ ٣١يناير إىل 
 ٢٠١٦ديسمرب 

كـانون الثاين/ينـاير إىل ١راجعُت أنا وفريقي بيانات اليونيدو املالية عـن السـنة املاليـة مـن       -٩
ــانون األول/ديســمرب   ٣١ ــايل يف      ٢٠١٦ك ــز امل ــان املرك ــة بي ــات املالي ــانون ٣١. وتشــمل البيان ك

،٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ٣١السنة املنتهية يف  عنوبيان األداء املايل ، ٢٠١٦األول/ديسمرب 
وبيـان ،٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٣١السـنة املنتهيـة يف    عـن ات يف صايف األصول لتغريوبيان ا

، وبيان املقارنة بـني املبـالغ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١التدفقات النقدية عن السنة املنتهية يف 
ــة يف     املرصــودة  ــة عــن الســنة املنتهي ــالغ الفعلي ــة واملب ،٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٣١يف امليزاني

 احلسابات واملعامالت املالية ذات الصلة.أيضاً وامللحوظات على البيانات املالية. وقد فحصنا 

للنظام املـايل فقاًواملدير العام مسؤول عن إعداد البيانات املالية وتقدمي صورة صحيحة هلا   -١٠ مسؤولية اإلدارة
من ضوابط داخلية تتـيح إعـداد بيانـات ماليـة خاليـة ضرورياملا تراه اإلدارة  طبقاًوالقواعد املالية، و

 من األخطاء اجلوهرية، سواء أكانت نامجة عن الغش أم الغلط.

مسؤولية مراجع احلسابات 
 اخلارجي

الـيت أحصـل عليهـا أثنـاء األدلـة  اء علىبنمسؤول عن إبداء رأي بشأن البيانات املالية  إنين  -١١
باملادة احلادية عشرة من النظام املايل والقواعـد املاليـة، عمالًالبيانات املالية،  راجعُتوقد املراجعة. 

للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات بالصيغة اليت اعتمدهتا وعدلتها املنظمة الدولية للمؤسسـات وفقاً
أصدرهتا بعنوان "املعايري الدوليـة للمؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات".والعليا ملراجعة احلسابات 

وتقضي هذه املعايري بأن ألتزم مبتطلبات قواعد السلوك املهين وأن أُخطِّط لعمليـة املراجعـة وأجريهـا
 من أجل التأكد يف حدود املعقول ممَّا إذا كانت البيانات املالية خالية من أيِّ أخطاء جوهرية.

أهم املالحظات واالستنتاجات والتوصيات. وقد ٢٠١٦يتضمن تقريري عن السنة املالية   -١٢ اقشة التقرير مع اإلدارةمن
نوقشــت بيانــات اليونيــدو املاليــة، وكــذلك تقريــري عــن مراجعتــها ورأيــي هبــذا الشــأن، مــع إدارة

مبحتويـات التقريـر واتفـق مـع اًعلماليونيدو (املشار إليها فيما يلي بـ"اإلدارة"). وأحاط املدير العام 
 االستنتاجات الواردة فيه.
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تقدمي التقارير إىل جلنة 
الربنامج وامليزانية وجملس 

 التنمية الصناعية

ســوف حتيــل جلنــة الربنــامج وامليزانيــة تقريــر مراجــع احلســابات اخلــارجي والبيانــات املاليــة  -١٣
 املراَجعة إىل جملس التنمية الصناعية.

  اهلدف من مراجعة احلسابات  -٢-باء
 أساساًاختاذ املراجعة املالية 

إلبداء رأي بناء على 
 مراجعة احلسابات

ــة احلســابات،       -١٤ ــن مراجع ــاًكــان اهلــدف الرئيســي م ــة وفق ــة ملراجع ــايري الدولي ــات املع ملتطلب
إذا كانــت النفقــات املقيــدة للســنة قــد ُصــرفت يف احلســابات، هــو متكــيين مــن إبــداء رأي بشــأن مــا 

وفقـاً األغراض اليت أقرها املؤمتر العام؛ وما إذا كان تصـنيف اإليـرادات والنفقـات وقْيـدها صـحيحني      
كانون ٣١البيانات املالية تعرض املركز املايل احلقيقي يف للنظام املايل والقواعد املالية؛ وما إذا كانت 

. وهذا يشمل صـحة أرصـدة مجيـع صـناديق اليونيـدو يف هنايـة السـنة، بصـفتها٢٠١٦األول/ديسمرب 
 جزءا من حسابات اليونيدو.

مراجعة األداء من حيث 
االقتصاد والكفاءة والفعالية

ــا    -١٥ ــة للمؤسســات العلي ــة تتضــمن املعــايري الدولي ملراجعــة احلســابات إرشــادات بشــأن كيفي
ــة، فحصــُت أداء وفقــاًمراجعــة األداء. و ــدو املالي ــنظم مراجعــة بيانــات اليوني لالختصاصــات الــيت ت

مــن حيــث االقتصــاد والكفــاءة والفعاليــة يف إجــراءات احملاســبة ونظــام احملاســبة خصوصــاًاليونيــدو، 
 املالية للممارسات اإلدارية احلالية.من حيث اآلثار  عموماًونظام الرقابة الداخلية، و

  منهجية مراجعة احلسابات  -٣-باء
تولت املراجعة أفرقة ملراجعـة احلسـابات. وعقـدت أفرقـة املراجعـة مناقشـات مـع مـوظفي  -١٦ فريق مراجعة احلسابات

بــاتللممارســة املعتــادة، أصــدرت أفرقــة املراجعــة التابعــة يل طل  وفقــاًاليونيــدو املعنــيني يف املقــر. و
 للحصول على معلومات، كما أبدت مالحظات بشأن عملية املراجعة.

ص فريقي الدفاتر فَح
احملاسبية حسب ما رآه 

 ضروريا

قمُت بفحص عام، وبفحص على أساس املعاينة اإلحصائية، للدفاتر احملاسـبية وغريهـا مـن  -١٧
ألهـداف املراجعـة، فحصـُت وحتقيقـاً األدلة الداعمة الـيت ارتأيـُت أهنـا ضـرورية يف حـاالت معينـة.       

اإلجراءات املالية واحملاسبية املتبعة يف اليونيدو على ضوء النظام املايل والقواعد املالية ووثائق أخـرى
، وأجريـُت فحصـاً  ذات صلة، وقيَّمُت نظام الرقابة الداخليـة الـذي يرصـد عمليـات اليونيـدو املاليـة      

معامالت خمتارة، وطابقُت بني األرصدة املصـرفية والـدفاتر نة متثيلية مؤلفة منللتحقق من صحة عي
ة. وكان اهلدف األساسي من إجراءات املراجعة هـذهقرَّرلالشتراكات امل احملاسبية، وأجريُت حتليالً

 هو متكيين من إبداء رأي بشأن بيانات اليونيدو املالية.

اتلسـجالت بيانـ   حتليالًمتخصصة ملراجعة احلسابات، أجرى فريقي، باالستعانة برباجميات   - ١٨ نات عشوائيةأخذ عي
يتصـل هبـا مـن نة عشـوائية مـن املعـامالت للتحقـق ممـا إذا كانـت، ومـا       اليونيدو ومعامالهتا. وأخذ عي

يتـبني مـن للنظام املايل، مع املقارنة بني أساس الـدفع والتوقيعـات الالزمـة. ومل    وفقاًوثائق، قد قُيدت 
 هناك ما يدعو إىل االنشغال.أنَّ من املعامالت اخلاضعة للفحص  أيٍّ
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اجملاالت اليت يتناوهلا هذا 
 التقرير

ــة  -١٩ ــها اإلســهام يف حتســني اإلدارة والرقاب ــراد من ــري مالحظــات وتوصــيات ي يتضــمن تقري
لبيانـات عـاماملاليتني لليونيدو. واشتملت املراجعة اليت أجريتها يف املقـام األول علـى مراجعـة ماليـة     

من النظـام املـايل والقواعـد املاليـة، راجـع فريقـي إطـار اتفاقـات ٤-١١للبند  وفقاًاملالية. و ٢٠١٦
اخلدمة الفردية وكذلك إدارة أصول اليونيدو، وواصل مراجعته لـدائرة إدارة املبـاين واألمـن املـادي

تنتاجاتنا بشـأن متابعـة التوصـياتلبنية تكنولوجيا املعلومات التحتية. وسأقدم، يف هناية تقريري، اس
 ومواضيع أخرى، مثل الغش واملشطوبات والفواقد واهلبات.

  استنتاجي بناء على مراجعة احلسابات  -٤-باء
عيوب  مل تكن هناك أيُّ

جوهرية أثرت يف الرأي 
الذي أبديته بناء على 
مراجعيت للحسابات. 

قبلُت البيانات املالية  وقد
بدون حتفظ، بناء على 

 ك املراجعةتل

مل تكشـف مـراجعيت للحسـابات عـن على الرغم من املالحظات الـواردة يف هـذا التقريـر،     -٢٠
عيوب أو أخطاء جوهرية يف رأيي من حيث دقة البيانات املالية ككل واكتماهلا وصحتها. وقـدأيِّ 
ــد مــن   أَخــ ــة.البيانــات ا ذت اإلدارة بالتوصــيات املتعلقــة بتحســني اإلجــراءات أو بتقــدمي مزي ملكتمل
ومن مث،من استنتاجايت على رأيي بشأن بيانات اليونيدو املالية، بناء على مراجعيت هلا.  يؤثر أيٌّ ومل

 بدون حتفظ. ٢٠١٦عام بيانات اليونيدو املالية ل قبلُت

  حتليل البيانات املالية  -جيم
  الرقابة الداخلية  -١-جيم

نظام للرقابة  لدى اليونيدو
  الداخلية

فريقي براجمية خاصة لفحص ما إذا كانت حقـوق املسـتعملني فيمـا يتعلـق بـالقيوداستخدم   -٢١
ــدفعات متتثــل للفصــل بــني املهــام. واســتناداً     إىل هــذا واالعتمــاد واألوامــر وعمليــات اإلفــراج عــن ال

للرقابــة الداخليــة لــدى موثوقــاً الفحــص، خلصــُت، بدرجــة معقولــة مــن الــيقني، إىل أنَّ هنــاك نظامــاً 
ــدو، ــة اليوني ــات املالي ــيم والتخصــيص واإلفصــاح يف البيان ــي والتقي يكفــل االكتمــال واحلــدوث الفعل

  .٢٠١٦ لعام
 التحقق بواسطة براجمية

CheckAud  من األذون
  اليت مينحها نظام "ساب"

تستخدم اليونيدو نظام "ساب" لتخطيط املوارد املؤسسية يف مسك الدفاتر وتنفيذ أعمـال  -٢٢
.وحيتاج مسـتعملو النظـام إىل أذون حتـدِّد نطاقهـا أعمـالُ املسـتعملني ومسـؤولياهتم        .أساسية أخرى

ــة املراجعــة وقــد  يف التحقــق مــن أذون إدارة املســتعملني وأذون CheckAud اســتخدم فريقــي براجمي
واملكاتـب يف مقـر اليونيـدو   خمتـاراً مسـتعمالً رئيسـيا    ١٩٨ـاحملاسبة املالية اليت منحهـا نظـام سـاب لـ    

  .يدانيةامل
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 الفصل بني املهام يف عملية الدفع مبوجب نظام "ساب"  -١-١-جيم

األذون مبوجب نظام 
  "ساب"

ــة  -٢٣ ــدو. وحتمــي األذون األطــراف التجاري ــدى اليوني ــدفع ل ــة ال ــدعم نظــام "ســاب" عملي ي
واملعامالت املشمولة بنظام "ساب". وجيب أن يكون مستعملو نظام "ساب" حاصلني على األذون

  ألنشطة املوظف ومسؤولياته.  وفقاًاملقابلة. وتتحدد األذون 
ــي للمــوظفني ذوي الصــ    -٢٤  الفصل بني املهام ــدأ الفصــل.ينبغ ــاة مب ــنح األذون للمســتعملني، مراع ــدى م لة، ل

يتحكم فرد مبفرده يف املعاملـة. ويتجسـد مبـدأ هو الوسيلة اليت ُيكفل هبا أالَّ الواجباتوالفصل بني 
  يف إطار الرقابة الداخلية لليونيدو. الواجباتالفصل بني 

من هذا اإلطار، يشتمل الفصل بني الواجبـات علـى مجلـة أمـور منـها ١٣٣بالفقرة  عمالً  -٢٥  دور آمر الصرف
  فصل دور آمر الصرف فيما يتعلق باملدفوعات.

من أجل الدفع لبائع، على سبيل املثال، جيـب إدخـال بيانـات الفـاتورة يف نظـام "سـاب".  -٢٦  إجراءات الدفع
ا املستعمل. ويف خطوة ثانيـة، جيـب أن يـتم التحقـقا إيقاف مجيع املدفوعات اليت يقيدهويتم تلقائي

من صحة الفاتورة أو إلغاء إيقافها من أجل مواصلة معاجلتها. وفيمـا خيـص املـدفوعات الـيت مل يـتم
  إيقافها، ميكن أن تنفِّذ وحدة خدمات اخلزانة برنامج الدفع.

يف شـعبة احلسـابات واملـدفوعات فيمـا خيـصملسـتعملني  منوحة املذون األق فريقي من حتقَّ  -٢٧  التحقق من األذون
  .قيد املدفوعات وإلغاء إيقافها

قــدمت اإلدارة قائمــة باملســتعملني املخــولني باســتخدام رمــوز املعــامالت الــيت حيتاجوهنــا.  -٢٨  قائمة املستعملني
  ويتطلب قيد املدفوعات إهناء معامالت معينة.

من أجل إلغاء إيقاف الدفع، على املستعمل أن ينهي معاملة معينة مث يلغـي إيقـاف الـدفع.  -٢٩  إلغاء إيقاف الدفع
  اإللغاء نفسه فهو يتطلب إذناً خاصا.أمَّا 

قائمة باملسـتعملني املـأذون هلـم باختـاذ إجـراءات معينـة وإلغـاء إيقـاف قدمت اإلدارة أيضاً  -٣٠  تسعة مستعملني خمولني
ك تســـعة مســـتعملني يف شـــعبة احلســـابات واملـــدفوعات خمـــولني باختـــاذالـــدفع. ويف احملصـــلة، هنـــا

  اإلجراءات املذكورة آنفاً وإلغاء إيقاف الدفع.
. ويفمراكمـــة األذون علـــى هـــذا النحـــو يزيـــد مـــن خمـــاطر األنشـــطة االحتياليـــة أنَّ أرى   -٣١  خماطر األنشطة االحتيالية

علـى إلغـاء بقيـد املـدفوعات وكـذلك قـادراً     يكون مستعمل واحد خموَّالً األوضاع املثالية، جيب أالَّ
،إيقاف الدفع. وإذا كانت هناك أسباب تنظيمية تسـتدعي أن يقـوم مسـتعمل واحـد بـالعملني معـاً      

  األدىن املطلوب.  على احلدعدد املستعملني املخولني  يقتصرجيب أن 
مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة ألن يكــون مــا جمموعــه تســعة تــدرس اليونيــدو أنوصــي بــأ  -٣٢  التوصية/التوصيات

  موظفني خمولني بقيد املدفوعات وإلغاء إيقافها، وأن تقلص هذا العدد إىل احلد األدىن املطلوب.
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سوف تلغي اليونيدو الصالحيات غري الضرورية بإصدار قسائم الدفع فيما خيص املوظفني  -٣٣  رد اإلدارة
بإلغاء إيقاف الـدفع. وسـيكون هنـاك اسـتثناء يف مـا يتعلـق بإصـدار قسـائمأيضاً املصدِّقني املخولني 

التجديــد حيــث ســيكون الباعــة الــداخليون لليونيــدو (حســابات السُّــلف) وحــدهم املســموح هلــم
بإدخــال الوثــائق. وتــدير شــعبة احلســابات واملــدفوعات هــذه الوظيفــة حاليــا، وهــي مطلوبــة إىل أن

ــب إدارةتتســلم وحــدة خــدمات اخلزا   ــدو إىل جان ــة لليوني ــة الداخلي ــة التحــويالت النقدي ــة وظيف ن
  احلساب املصريف للصريفة العاملية.

  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -٣٤  املتابعة

  أدلة مستعملي عمليات نظام "ساب"  -٢-١-جيم
يوفر نظام "ساب" واجهتني

  للمستعملني
. ويتـيح نظـام "سـاب"٢٠١٢لـدى اليونيـدو منـذ عـام     يدعم نظام "ساب" العمليات التجاريـة    - ٣٥

لدى اليونيدو واجهتني للمستعملني. ففيما خيص بعض العمليات التجارية مثل عمليـات الـدفع، يسـتعمل
) إلدخـال رمـوز املعـامالت ومـلء اخلانـاتSAP GUIاملوظفون وصلة املستعمل البيانيـة لنظـام "سـاب" (   

فيمـا خيـص عمليـات جتاريـة أخـرى، مثـل إدارةأمَّـا  ظـام "سـاب".   البيانية يف خمتلف شاشات معـامالت ن 
عليهم استخدام بوابة إنتاج نظام "ساب" اليت تستند إىل وصـلة املسـتعمل البيانيـة املشتريات والسفر، فإنَّ

  .بوابة اإلنتاج عملية املنحى وأسهل استعماالً لنظام "ساب". وعلى عكس الواجهة، فإنَّ
 ميكن لألدلة أن تقدم

  املساعدة
ــع  إنَّ  -٣٦ ــل م ــة التعام ــات التجاري ــذ العملي ــام "ســاب" وتنفي ــار نظ ــْيت املســتعمل يف إط واجه

يتطلبـان معـارف عاليـة التخصـص. ويف هـذه احلالـة، ميكـن أن تقـدم أدلـةوداخلهما ليسا بـديهيني  
  املستعملني مساعدة قيِّمة.

واملدفوعات، على سبيل املثال، مما إذا كانت أدلة املستعملنيَتحقق فريقي يف شعبة احلسابات   -٣٧  أدلة املستعملني
فيمـاأمَّـا   .SAP GUIوصـلة  متاحة. وقدمت الشعبة بعض األدلـة األساسـية فيمـا خيـص بوابـة اإلنتـاج و      

مثـل احملاسـبة العامـة وإقفـال دوريـا  تلك اليت ُتجرى  خصوصاًخيص العمليات التجارية األخرى، و
  سنة والتسوية والتنظيف، فلم تكن األدلة متاحة.احلسابات يف هناية ال

معاجلة العمليات التجارية يف نظام "ساب" ميكن أن تكون صعبة وميالـة إىل إنَّف ،يف رأيي  -٣٨  دعم املستعملني
القيود اخلاطئة أو امللفات املنشأة املوظفني اجلدد. ذلك أنَّ خصوصاًاخلطأ بالنسبة إىل املستعملني، و

، جيب تنظيفهـا وتسـويتها بشـكلمثالًبدون دقة يف منائط خاصة من نظام "ساب"، إنشاء األصول 
شـهريامنفرد. وينطبق هذا بصفة خاصة على العمليات التجارية الرئيسية اليت جيب االضـطالع هبـا   

عل بعض أدلـة املسـتعملني، ينبغـي هلـا أن تتوسـع يف. ولئن أصدرت اليونيدو بالفسنوياأو  فصلياأو 
، وأن حتــرص علــىأخــرى رئيســية عمليــات جتاريــةهــذا النــوع مــن دعــم املســتعملني حبيــث يشــمل 

  حتديثه.
بـأن تتـيح اليونيـدو أدلـة املسـتعملني فيمـا خيـص مجيـع العمليـات التجاريـة الرئيسـيةأُوصي   -٣٩  التوصية/التوصيات
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  مجيع الوحدات التنظيمية اليت تعمل بنظام "ساب".واألنشطة األساسية يف 
هنـاك بالفعـل العديـد التوصية مقبولة من حيث املبدأ. وكما توضح امللحوظة بوجاهة، فـإنَّ   -٤٠  رد اإلدارة

إعـداد األدلـةأنَّ من األدلة املتاحة، مع العلم بأهنا ال تقتصر على العمليات ذات الصلة بالتجارة. بيـد  
يف داًجيِّــ ا باملوضـوع، وكاتبـاً  عتمـاد علـى املـوارد. وينبغــي أن يكـون الشـخص ملمـ      عمليـة كثيفـة اال  

املواضيع التقنية، ولديه املهارات التدريسية الالزمة. ويف ظل القيود احلالية اليت تشـهدها امليزانيـة، مـن
املــوظفنيأنَّ غــري املمكــن ختصــيص مــوارد كــبرية الكتســاب اخلــربات املتخصصــة الكافيــة، كمــا          

بســبب االفتقــار إىل القــدرات. ،املوجـودين ال ميكنــهم إعــداد األدلــة (أو حــىت املســاعدة يف إعــدادها) 
ولذلك، إذا أُبقي علـى التوصـية، فلـن ميكـن حتقيـق سـوى تقـدم بطـيء يف تنفيـذها حيـث جيـب مـنح

  األولوية إلدامة العمليات اليومية.
  سوف أُتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -٤١  املتابعة

 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -٢-جيم

املعايري احملاسبية الدولية 
  للقطاع العام (إيبساس)

إليهااستناداً عدت أول بيانات مالية وقد أُ .للمحاسبة أساساًاعتمدت اإلدارة هذه املعايري   -٤٢
  .٢٠١٠للسنة املالية 

.انتقالية ملا ُسمح به عند اعتماد معايري إيبساس للمرة األوىل، طبقت اإلدارة أحكاماً وفقاً  -٤٣  األحكام االنتقالية
ــرة الســنوات اخلمــس     ــهت فت ــد انت ــة وق ــإنَّ ٢٠١٤يف عــام االنتقالي ــيت . ومــن مث، ف ــاين ال ــع املب مجي

 تستخدمها اليونيدو ُتحتسب اآلن يف البيانات املالية.

 ٣٤ إيبساساعتماد معايري 
   ٣٨إىل 

.٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ١مـن   اعتبـاراً  ٣٨إىل  ٣٤ إيبساساعتمدت اليونيدو معايري   -٤٤
، وتتنـاول البيانـات املاليـة املنفصـلة واجملمَّعـة (معيـارا٨إىل  ٦ إيبسـاس وحتل هذه املعايري حمل معايري 

يعواملشـــاراملنشـــآت الزميلـــة علـــى التـــوايل)، واحملاســـبة عـــن االســـتثمارات يف  ٣٥و ٣٤ إيبســـاس
)، واإلفصاح عن احلصص٣٧ إيبساس)، والترتيبات املشتركة (معيار ٣٦ إيبساساملشتركة (معيار 

  ).٣٨ إيبساسيف الكيانات األخرى (معيار 
ــايري    -٤٥ العمليات إلغاء احتساب ــاد مع ــاوين ٣٨إىل  ٣٤ إيبســاسأدى اعتم ــات املتجــر التع ــاء احتســاب عملي إىل إلغ

. ويف مرحلـة الحقـة، عـدلت اليونيـدو٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ١ مـن  اعتبـاراً وخدمة املطـاعم،  
ــة    ــة للســنة املالي ــة ل فيمــا خيــص االســتثمارات يف   ٢٠١٦األرصــدة االفتتاحي لمشــاريعالقيمــة املتبقي

املشــتركة ومبلــغ صــايف املوجــودات ذات الصــلة. وُيفصــح عــن األرقــام حتــت عنــوان "الســنة املاليــة
والسـنة املاليـة ٢٠١٥مجيع أرقام السنة املالية  ". وعليه، فإنَّات املاليةبعد إعادة إعداد البيان ٢٠١٥
 معروضة على أساس مقارن. ٢٠١٦

إقرار باالمتثال ملعايري 
  إيبساس

ممتثـل للمعـايري احملاسـبية إلغاء احتساب عمليات املتجر التعاوين وخدمات املطاعمأنَّ ب قرُّأُ  -٤٦
 الدولية للقطاع العام.
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  ان املركز املايلبي  -٣-جيم
ازدياد جمموع صايف 

 األصول

األصول غـري اجلاريـة فقـد بقيـت ثابتـةأمَّا يف املائة.  ١٠زادت األصول اجلارية بواقع حنو   -٤٧
يف ١٥يف املائـة، زادت اخلصـوم غـري اجلاريـة بنسـبة       ٢٢نسبيا. ويف حني تراجعت اخلصـوم بنسـبة   

مليـون ٤٩ حنـو تبقيـة الصـافية لليونيـدو زيـادة مقـدارها      ونتيجة هلذا، شـهد جممـوع القيمـة امل   املائة. 
االجتـاه السـائد بـني ١. ويـبني اجلـدول   مليون يـورو  ٤١٤,٦، حيث بلغت يف املائة) ١٣,٤يورو (
  .٢٠١٦و ٢٠١٣عامْي 

    

  

 كانون األول/ديسمرب ٣١السنة، يف 

٢٠١٣ 

٢٠١٤  
(بعد إعادة إعداد
البيانات املالية)

٢٠١٥ 

٢٠١٥  
إعداد(بعد إعادة 

البيانات املالية)
٢٠١٦ 

     األصول اجلارية

 ٦٩٢,٢ ٦٣٣,٩ ٥٥٦,٧ ٥٥١,٠مباليني اليوروهات

٪١٣٫٩ ٪١,٠ )٪٤,٨(النسبة املئوية للتغيُّر  ٩,٢٪
      األصول غري اجلارية

 ١٣٨,٠ ١٤٠,٩ ١٤٢,٢ ١٠٨,٩ ٢١,٨مباليني اليوروهات

)٪٢,٩(٪٢٩,٣٪٣٠,٧٪٤٠٠,٢٪٧٥,٨النسبة املئوية للتغيُّر
      جمموع األصول

 ٨٣٠,٣ ٧٧٤,٩ ٧٧٦,٢ ٦٦٥,٦ ٥٧٢,٨مباليني اليوروهات

٪٧,٠٪١٦,٤٪١٦,٦٪١٦,٢)٪٣,١(النسبة املئوية للتغيُّر
 اخلصوم اجلارية

 ١٢٠,٥  ١٥٤,٢ ١٤٤,٨ ١٦٢,٦مباليني اليوروهات

٪٦٫٥ )٪١٠,٩(٪٢٠,٢النسبة املئوية للتغيُّر  )٢١,٩٪(
 اخلصوم غري اجلارية

 ٢٩٥,٣ ٢٥٦,٥ ٢٧٣,٢ ١٨٠,٥مباليني اليوروهات

٪)٦٫١( ٪٥١,٣)٪١,٣(النسبة املئوية للتغيُّر  ١٥,١٪
 جمموع اخلصوم

 ٤١٥,٨  ٤١٠,٧ ٤١٨,٠ ٣٤٣,١مباليني اليوروهات

٪١,٢ )٪١,٨( ٪٢١,٨٪٧,٨النسبة املئوية للتغيُّر
األصول/القيمة املتبقيةجمموع صايف 

 ٤١٤,٦ ٣٦٤,٣ ٣٦٥,٦ ٢٤٧,٥ ٢٢٩,٧مباليني اليوروهات

٪١٣,٤٪٤٧,٢٪٤٧,٧٪٧,٨)٪١٥,٩(النسبة املئوية للتغيُّر

     : بيان املركز املايل١اجلدول 
ــادة  أساســاًقيمــة األصــول ُيعــزى ارتفــاع   -٤٨ تزايد اخلصوم الودائــع القصــرية األجــل. وزادت اخلصــومإىل زي

بسبب زيادة استحقاقات املوظفني. وقد استمرت هذه الزيادة خالل األعوام املاضية. ومن املتوقـع أن
املسـتقبل نتيجـة النمـو املسـتمر يف اخلصـوم غـريمسـتمرة يف  تزداد استحقاقات ما بعد اخلدمـة بصـورة   

ع صـايف األصـول لـدى اليونيـدو إذا مل تشـهد األصـولاجلارية. وقد يكون لذلك أثر سليب على جممو
 .منوا باملعدل نفسه
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التطور احلاصل يف استحقاقات املوظفني ينطـوي علـى خمـاطر كـبرية يف املسـتقبل.أنَّ أرى   -٤٩ التوصية/التوصيات 
ومرة أخرى، أُوصي اإلدارة بـأن تراقـبهذه االلتزامات بال رصيد.  وبالنظر إىل الوضع احلايل، فإنَّ

 .لكفالة التمويل يف املستقبل مناسباً ، وأن تضع هنجاًعن كثب يف السنوات القادمةالتطور هذا 

إىل أساســاًيعــزى النمــو الــذي شــهدته اخلصــوم غــري اجلاريــة املتعلقــة باســتحقاقات املــوظفني   -٥٠ رد اإلدارة 
وختـدم اليونيـدو تلـك اخلصـوم علـى أسـاس "الـدفع أوالً بـأول"،التغريات يف االفتراضات األكتوارية. 

ــدهتا مــؤخرا   ــة العامــة.وهــي طريقــة أي ــة التابعــة للجمعي ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني اللجن
ــإنَّ  ــيم اإلدارة، ف ــا، بســبب وحســب تقي ــة الســنوية بلغــت ذروهتــا، أو ســتبلغها قريب تكــاليف اخلدم
ع والــتغريات يف سياســات وممارســات املــوارد البشــرية يف الســنواتالتطــورات الطبيعيــة يف اجملتمــ  

 .املاضية. ومع ذلك، فستواصل اإلدارة مراقبة املوقف عن كثب

  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.   -٥١  املتابعة 
  

  األصول  -١-٣-جيم
  ئات النقديةكاِفالنقدية وُم  -١-١-٣-جيم

وضع النقدي ُمرضٍ ال
 إمجاالً

ئـات النقديـة ممـا يلـي: النقديـةكاِفاليونيدو النقدي ُمرضٍ إمجاالً. وتتألف النقديـة ومُ وضع   -٥٢
شـهرا؛ ١٢ إىلل أجل استحقاقها صاملودعة لدى املصارف والنقدية احلاضرة؛ والودائع َألَجل اليت ي

االجتـاه السـائد بـني ٢ ئات النقدية املوجودة لـدى املكاتـب امليدانيـة. ويبـيِّن اجلـدول     كاِفوالنقدية وُم
 .٢٠١٦و ٢٠١٣عامْي 

سعر صرف اليورو مقابل 
 الدوالر

وظل، استمر ضعف قيمة اليورو مقابل الدوالر يف سوق العمالت األجنبية. ٢٠١٦عام يف   -٥٣
مقارنـة بسـعره يف عـام ١,٠٤٦بواقـع  يف هنايـة السـنة    تقريبـاً  ثابتـاً سعر صرف اليـورو مقابـل الـدوالر    

يف عـام مليون يـورو   ٣٣من صرف الر اسعبسبب أليونيدو مكاسب ا. وتراجعت ١,٠٩٤وهو  ٢٠١٥
 .٢٠١٦مليون يورو يف عام  ٤,٧إىل  ٢٠١٥

نيمالي ٥٠٧,٢يف املائة إذ بلغ جمموعه  ١٥,٤بنسبة ئات النقدية كاِفحجم النقدية وُمزاد   -٥٤ الودائع َألَجلازدياد 
حجم النقدية املودعـة لـدىبقي ويف حني . ٢٠١٥عام يف مليون يورو  ٤٣٩,٧يورو بعد أن كان 

حجـم الودائـع، زاد تقريبـاً  ثابتاًاملوجودة لدى املكاتب امليدانية والنقدية املصارف والنقدية احلاضرة 
مليــون يــورو. وبقيــت أســعار الفائــدة علــى ٣٨٧,٥مليــون يــورو ليصــل إىل   ٧٣,١بواقــع َألَجــل 

ا، يف حني ارتفعت أسعار الفائدةباليورو متدنية نسبي احلسابات حتت الطلب والودائع القريبة األجل
إىل عـام  ٢٠١٣االجتاه مـن عـام    ٢. ويعرض اجلدول كبرياً على الودائع بالدوالر األمريكي ارتفاعاً

٢٠١٦. 
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  كانون األول/ديسمرب  ٣١يف السنة،  

 ٢٠١٣ 

٢٠١٤  
(بعد إعادة إعداد
 البيانات املالية)

٢٠١٥ 

٢٠١٥  
(بعد إعادة إعداد
 البيانات املالية)

٢٠١٦ 

والنقدية  النقدية املودعة لدى املصارف
  احلاضرة

  
 

 ١١٦,٤ ١٢٣,٠ ٩٩,٦ ١٣٢,٥مباليني اليوروهات

٪١١٢,٤للتغيُّرالنسبة املئوية   )٢٤,٩٪(  ٢٣,٥٪  )٥,٣٪(  

الودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها 
 شهرا  ١٢األصلي عن 

 
 

  

 ٣٨٧,٧ ٣١٤,٤ ٣٤٠,٧ ٣٠٤,٢مباليني اليوروهات

)٪١٢,٩(للتغيُّرالنسبة املئوية   ١٢,٠٪  )٧,٧٪(  ٢٣,٣٪  

النقدية ومكافئات النقدية املوجودة لدى 
 املكاتب امليدانية

 
 

  

 ٣,٢ ٢,٣ ٢,٤ ٢,٠مباليني اليوروهات

)٪٣٤,٤(للتغيُّرالنسبة املئوية   ١٩,٥٪  )٣,٥٪(  ٣٥,٥٪  

      ومكافئات النقدية النقدية

 ٥٠٧,٢ ٤٣٩,٧ ٤٤٢,٧ ٤٣٨,٧مباليني اليوروهات

٪٠,٩ ٪٥,٨النسبة املئوية للتغيُّر  )٠,٧٪(  ١٥,٤٪  

       )٢امللحوظة : النقدية ومكافئات النقدية (املصدر: ٢اجلدول 
٠,٢٦مـن   ،بـأكثر مـن الضـعف   الـدوالر  بمتوسط سعر الفائدة على األرصدة املقومـة  زاد   -٥٥االستثمارات باليوروزيادة 

ســعر الفائــدة علــى األرصــدة املقومــة. وتراجــع ٢٠١٦يف املائــة يف عــام  ٠,٦٨إىل  ٢٠١٥عــام  يف
ــاليورو بــأكثر مــن النصــف مــن    ــة إىل  ٠,١٣ب ــة. بيــد  ٠,٠٥يف املائ مــنزادت اليونيــدو أنَّ يف املائ

ثابتـةدوالر البمليون يورو. وبقيت االستثمارات  ١٩١مليون يورو إىل  ٥٣باليورو من استثماراهتا 
يف املائـة ٤٨ىل إيف املائـة   ٥٢. وبلغت نسبة االستثمارات بالدوالر إىل االستثمارات بـاليورو  تقريباً
 . ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١ يف

، بــلمنــذ عــدة ســنوات اخنفــاض يف أســعار الفائــدة يف منطقــة اليــورومــع اليونيــدو  تتعامــل  -٥٦ زائي اجلفائدة السعر 
مـع املصـارفمنذ وقـت طويـل   . وبفضل العالقة اجليدة يف املاضي أسعار فائدة جزائيةوتعاملت مع 

ونيدو من إدارة الودائع ألجل باليورو بسـعر فائـدة صـفري أو مـنخفض. وأمكـن، متكنت الياملقابلة
،شـهراً  ١٢لليونيدو جتنب أسعار الفائدة اجلزائية، وإن حتتم عليها أن متدد أجـل االسـتثمارات حـىت    

ومن أجل تفادي سعر الفائدة اجلزائـي، أقامـت اليونيـدو عالقـات جتاريـة مـع. مبا يعين ربط األموال
جديــدين مــن أجــل االســتثمارات املقومــة بــاليورو. وكانــت عمليــة تقيــيم هــذين قــابلنيممصــرفني 

معظــم االســتثماراتاليونيــدو املصــرفني واختيارمهــا ممتثلــة للنظــام املــايل والقواعــد املاليــة. ومــددت   
 .يوما ٩٠شهرا، يف حني ظل متوسط أجل الودائع املقومة بالدوالر  ١٢املقومة باليورو حىت 
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  ة املستحقة القبضقرَّراالشتراكات امل  -٢-١-٣-جيم
االشتراكات تراجعت 

 احلاليةة قرَّرامل
ماليـني يـورو ١٠واقع ة املستحقة القبض بقرَّرحجم االشتراكات املتراجع ، ٢٠١٦عام يف   -٥٧

اشــتراكات الــدول األعضــاء املؤكَّــدة الــيت حيــني أجــلوُيفَصــح عــن يــورو. ليــون م ٩٣,٢ليصــل إىل 
االشتراكات غريضمن  خلطط السداد املتفق عليها وفقاًاقها بعد سنة واحدة من تاريخ اإلبالغ استحق

اجلارية املستحقة القبض. وُيتفاَوض على خطط السداد بني الدول األعضاء واإلدارة من أجـل خفـض
اًدولـة عضـو   ٧٨، توجـد خطتـان للسـداد يف حـني توجـد      ٢٠١٦وحـىت هنايـة عـام    حجم املتأخِّرات. 

 .٢٠١٦و ٢٠١٣عامْي االجتاه السائد بني  ٣ويبيِّن اجلدول رات من دون خطة سداد. ليها متأخِّع
    

  كانون األول/ديسمرب  ٣١السنة، يف  

 ٢٠١٣ 

٢٠١٤  
(بعد إعادة إعداد 

 البيانات املالية)

٢٠١٥ 

٢٠١٥  
(بعد إعادة إعداد
البيانات املالية)

٢٠١٦ 

      املستحقة القبضة اجلارية قرَّراالشتراكات امل
 ٩٣,٢ ١٠٣,٢ ٩٨,٤ ٩٢,٥مباليني اليوروهات

)٪٠,٠(النسبة املئوية للتغيُّر  ٦,٤٪  ٤,٨٪  )٩,٧٪(  

املخصَّصات االحتياطية للديون املشكوك 
  حتصيلها

 
 

 
 

 ٨١,٩ ٩١,٤ ٨٩,٨ ٨٦,٨مباليني اليوروهات

)٪٠,٥(النسبة املئوية للتغيُّر  ٣,٥٪  ١,٩٪  )١٠,٥٪(  

ة غري اجلارية املستحقة قرَّراالشتراكات امل
 القبض

 
 

 
 

 ٠,١ ٠,١ ٠,٦ ١,١مباليني اليوروهات

)٪٨٢,٩(النسبة املئوية للتغيُّر  )٤٥,٠٪(  )٨٤,١٪(  ٠٪  

املخصَّصات االحتياطية للديون املشكوك يف 
 حتصيلها

 
 

 
 

 ٠,٠٣ ٠,١ ٠,٢ ٠,٥مباليني اليوروهات

)٪٦٢,٠(النسبة املئوية للتغيُّر  )٧٦,٧٪(  )٧٨,٣٪(  )٣٨,٠٪(  

      )٣املستحقة القبض (املصدر: امللحوظة  ةقرَّرامل : االشتراكات٣اجلدول 
حتياطية الخصَّصات اامل

لالشتراكات املشكوك يف 
كانون  ٣١حتصيلها حبلول 

 ٢٠١٦ديسمرب  األول/

تقضي معـايري إيبسـاس بـأن ُتحَسـب خمصَّصـات احتياطيـة لالشـتراكات املشـكوك يف حتصـيلها  - ٥٨
. وقد تراجع مبلـغ املخصَّصـات املرصـودة حتسُّـباً لعـدم حتصـيل٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١حبلول 

٧١مليون يورو. ويتعلق ما يزيد علـى   ٨١,٩ماليني يورو ليصل جمموعها إىل  ٩,٦االشتراكات مبقدار 
ة مشـكوك يف حتصـيلها مـن دولـتني عضـوين سـابقتني.مقـرَّر مليون يورو مـن هـذا اجملمـوع باشـتراكات     

٢٢,١وتراجع جمموع املبـالغ غـري املسـدَّدة (بـدون احتسـاب الـدول األعضـاء السـابقة) إىل مـا جمموعـة           
  .٢٠١٦و ٢٠١٠االجتاه السائد يف هناية فترات السنتني بني عامْي  ٤مليون يورو. ويبيِّن اجلدول 
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  كانون األول/ديسمرب ٣١السنة األوىل من فترة سنتني كما يف  
 ٢٠١٦ ٢٠١٤ ٢٠١٢ ٢٠١٠ 

      ة املستحقة الدفعقرَّراالشتراكات امل

 ٦٨,٢ ٧٢,٠ ٧٦,٦ ٧٨,٣مباليني اليوروهات

     ة احملصَّلةقرَّراالشتراكات امل

 ٦٠,٠ ٦٤,٥ ٦٧,٦ ٧٣,٢ مباليني اليوروهات

    ة غري املسدَّدةقرَّراالشتراكات امل

 ٨,٢ ٧,٥ ٩,١ ٥,٣ مباليني اليوروهات

   جمموع املبالغ غري املسدَّدة

 ٢٢,١ ٢٧,٩ ٢٧,٩ ٤١,٩ مباليني اليوروهات

  - الدول األعضاء السابقةاحتساب بدون  : حالة االشتراكات٤اجلدول 
    األول)سنتني (املصدر: املرفق ة فترالسنة األوىل من 

، متوَّل االعتمادات اليت تقرها الدول األعضاء من أجـل نفقـات١-٥بالقاعدة املالية  عمالً  -٥٩ 
امليزانية العادية من االشتراكات اإللزامية على الدول األعضـاء. وإذا ُسـددت االشـتراكات يف وقـت

بـل  لعمـل املخطـط أصـالً   الحق لفترة السنتني اليت ترتبط هبا، ال ميكن استخدامها من أجل برنـامج ا 
وفقـاً تصبح جزءا من أرصدة االعتمادات غري املنفقة، وُتسـلَّم يف هنايـة املطـاف إىل الـدول األعضـاء      

  .من النظام املايل ٢-٤للبند 
علـى امليزانيـة ا كـبرياً إضـافي  ة يضع عبئاًقرَّرالتأخر يف دفع االشتراكات املأنَّ أذكِّر بأودُّ أن   -٦٠ التوصية/التوصيات 

ة يف حينها أمهية حامسـةقرَّرويكتسي استعداد الدول األعضاء لدفع االشتراكات امل .العادية لليونيدو
لتجاوز هذا الضعف. وإضـافة إىل ذلـك، ال بـد مـن تعزيـز جهـود التفـاوض علـى خطـط سـداد مـع

يف اختاذ خطـوات للحـدالنظر أيضاً الدول األعضاء اليت عليها متأخرات. ولعل الدول األعضاء تود 
اهاة إىل أقصـى مـد  قـرَّر من اآلثـار السـلبية مـن خـالل متكـني اليونيـدو مـن اسـتخدام االشـتراكات امل         

لإلنفاق على األنشطة األساسية املربجمة ضمن امليزانية العادية حىت إذا جاء سدادها بعد فترة السنتني
 لذلك. قاًوفذات الصلة. وهلذا الغرض، سيلزم تغيري النظام املايل 

مـن النظـام املـايل إىل الـدول ٢-٤للتوصية الواردة أعاله، ُسـلِّم تعـديل مقتـرح للبنـد      وفقاً  -٦١ رد اإلدارة 
 .PBC.33/4األعضاء يف الوثيقة 

  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -٦٢  املتابعة 

  عات املستحقة القبضالترب  -٣-١-٣-جيم
ني يــورو ليصــليــمال ٤,٨بواقــع التربعــات املســتحقة القــبض ازدادت ، ٢٠١٦عــام يف   -٦٣ عاتازدادت الترب

ــا إىل  ــورو.   ٢١٦,٨جمموعه ــون ي ــني، ٢٠١٤ويف عــام ملي ــا ب ــدو للمــرة األوىل م ــزت اليوني مي
خمصصـات احتياطيـة للتربعـات. التربعات املستحقة القبض اجلارية وغري اجلاريـة. ومل ُترصـد أيُّ  

 .٢٠١٦و ٢٠١٣ السائد بني عامْياالجتاه  ٥اجلدول  ويبني
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  كانون األول/ديسمرب  ٣١السنة، يف  

 ٢٠١٣ 

٢٠١٤  
(بعد إعادة 

إعداد البيانات 
 املالية)

٢٠١٥ 

٢٠١٥  
(بعد إعادة 

إعداد البيانات 
 املالية)

٢٠١٦ 

     التربعات املستحقة القبض (اجلارية)

 ١٤٦,٢ ١٣٩,٢ ٧٠,٥ مباليني اليوروهات

٪٩٧,٤   للتغيُّرالنسبة املئوية   ٥٪
 ٧٢,٨   التربعات املستحقة القبض (غري اجلارية)

 ٧٠,٦   ٣٩,٩ مباليني اليوروهات

٪٨٢,٥ النسبة املئوية للتغيُّر  )٣,١٪(
 التربعات املستحقة القبض 

مباليني اليوروهات
النسبة املئوية للتغيُّر

   

٢١٦,٨ ٢١٢,٠ ١١٠,٤ ٦٩,٣ 

)٩٢,٠٪٥٩,٣)٪٤٢,٢٪  ٢,٣٪

      )٣ات املستحقة القبض (املصدر: امللحوظة : التربع٥اجلدول 
تؤدي إىل عات الترب

 اختالالت
يف األعـواماحلـال  ، وإن بـوترية أبطـأ ممـا كـان عليـه      ٢٠١٦يف عـام  ازديـاد التربعـات   َتواصل   -٦٤

تساعد علـى حتسـني الوضـع املـايل الشـامل لليونيـدو، فهـي تـؤدي إىلعات التربأنَّ األخرية. ويف حني 
ة وامليزانية التشغيلية الـيت متـوَّل علـى أسـاسقرَّراليت متوهلا االشتراكات املامليزانية العادية خلل كبري بني 

أو تسـتلزم التشـارك يف متويـل املشـاريع. ونتيجـة حمـدَّدة طوعي. وختضع التربعات املخصصـة لشـروط   
، تواجه اليونيدو صعوبة يف تغطية نفقات دعم الربامج الضـرورية مـن امليزانيـة العاديـة املتناقصـة.لذلك

ة أو عـدم سـدادهاقـرَّر ومما يفاقم هذا الوضع انسحاب دول أعضاء والتأخر يف سـداد االشـتراكات امل  
 أصال.

 على أنشطة العواقب
 اليونيدو

امـل والقابـل للتنبـؤ بـه العديـد مـن العواقـب السـلبية        لتناقص التمويل القابل للتصرف فيـه بالك و  - ٦٥
ص نطاق مـنح العقـود الدائمـة ملوظفيهـا. وبـدال مـن ذلـك، تضـطرأن يقلِّ أوالًاليونيدو. فمن شأنه  على

اليونيدو إىل االعتماد بصورة متزايدة على التوظيف املؤقت يف إطار اتفاقـات اخلدمـة الفرديـة (انظـر رقـم
اليف املعامالت الضرورية لصون قوة عمل كافية. كما ميكـن أن يتعـارض مـع). ويزيد ذلك من تك٨٣

أيضـاًضرورة امتالك قاعدة مستقرة من اخلربات املهنية يف متناول اليد. وميثل نقص األموال عقبة خطرية 
٩٣و ٤٠التطورات اهليكلية يف املنظمة الـيت ميكـن أن تزيـد الكفـاءة وتقلـل املخـاطر (انظـر األرقـام          أمام
) بالنسبة إىل أنشطة اليونيدو. وأخريا، فإنه يضعف قدرة اليونيـدو علـى التصـدي للمخـاطر املاليـة١٨٢و

 ).٤٨يف املستقبل، مثل تلك الناشئة عن استحقاقات ما بعد اخلدمة (انظر رقم 

ة. ويتمثـليف هذه احلالة، ال تتاح لليونيدو نفسها سوى جمموعة حمـدودة مـن التـدابري املمكنـ      -٦٦ حلول خمتلفة
يـتم ذلـك علـى ويف رأيي، من األمهية مبكـان أالَّ  أحدها يف تقليص اإلنفاق املموَّل من امليزانية العادية.

مـن خـالل زيـادة كفـاءة العمليـات. وال بـد مـن بـل حساب قدرة اليونيدو على االضطالع مبهامهـا،  
فيما يتعلـق باألنشـطة األساسـية. ويتمثـل مسـارأيضاً مواصلة تطوير التقييم والرصد لبلوغ هذه الغاية 
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آخر يف فتح موارد إضافية للميزانية العادية. وهلذا السبب أنشـئ احلسـاب اخلـاص للتربعـات ألغـراض
الـدول األعضـاء مل تقـدم أيَّ   أنَّ . بيـد أنـين الحظـت    ٢٠١٥) يف عـام  SAVCCAاألنشطة األساسـية ( 

ويبدو من الضـروري أن يـتم علـى حنـو أفضـل إيصـالمدفوعات ذات شأن هلذا الصندوق حىت اآلن. 
املسامهة بتربعات كبرية يف هذا الصندوق ميكن أن تسـاعد علـى تفـادي التهديـدات اخلطـريةأنَّ فكرة 

املاثلة أمام تأدية اليونيدو لعملها على حنو فعال. وعـالوة علـى ذلـك، سـُيعترب مجـع املتـأخرات يف هـذا
صـندوقعلـى  أيضـاً  قاعـدة املاليـة للميزانيـة العاديـة. وينطبـق ذلـك       الصندوق طريقـة شـفافة لتوطيـد ال   
لتـأمني التمويـلكآليـة متويـل    ٢٠١٥) الـذي أنشـئ يف عـام    MCIFاالستثمارات الرأمسالية الكـربى ( 

. وميـوَّل هـذا الصـندوق األخـري مـن خمصصـاتالرأمسالية الكربى عمليات اإلحالللالستثمارات أو 
 .لتلقي التربعاتأيضاً مفتوح ولكنه  العاديةامليزانية 

شجع اليونيدو والـدول األعضـاء علـى حشـد مجيـع اإلمكانيـات مـن أجـل تعزيـز الكفـاءةأ  -٦٧ التوصية/التوصيات
ــيص ــود أن تنظــر يف تقل ــدول األعضــاء ت ــة ســليمة لألنشــطة األساســية. ولعــل ال ــة قاعــدة مالي وهتيئ

لحساب اخلـاص للتربعـات ألغـراض األنشـطةاالختالالت املالية من خالل إتاحة التمويل الطوعي ل
 .صندوق االستثمارات الرأمسالية الكربىو األساسية

حلسـاببالتوصية وسوف تبذل جهودا لتوعيـة املسـامهني احملـتملني مبفهـوم ا    اإلدارة ب ترحِّ  -٦٨ رد اإلدارة 
 . صندوق االستثمارات الرأمسالية الكربىو اخلاص للتربعات ألغراض األنشطة األساسية

 سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -٦٩ املتابعة

  اخلصوم  -٢-٣-جيم
  املبالغ املستحقة الدفع  -١-٢-٣-جيم
من النظام املايل بأن "ُيسلَّم للدول األعضاء يف هنايـة السـنة املاليـة األوىل ٢-٤يقضي البند   -٧٠من النظام املايل ٢-٤البند 

ُتخصـم منـه أيُّ   أن االعتمادات غري املستعمل يف هناية فترة السنتني، بعـد التالية لفترة السنتني رصيُد 
اشتراكات من األعضاء تتعلق بفترة السنتني تلك تظل غري مدفوعة، ويقيد حلساب الدول األعضـاء

(د) مــن ٢-٥(ج) و ٢-٤ألحكــام البنــدين  وفقــاًة وذلــك قــرَّرحبصــص تتناســب مــع اشــتراكاهتا امل
 النظام املايل".

بالغ املستحقة الدفع إىل امل
 الدول األعضاء

ة احملصَّـلةقـرَّر املبلغ الفائض املتاح للتوزيع هو الرصيد غري املنفق املتأيت من االشتراكات املو  -٧١
ة عنمقرَّرمن الدول األعضاء. وترد حتت خانة "املبالغ املستحقة الدفع" املبالغ احملصَّلة كاشتراكات 

ئداً املبالغ احملصَّلة من الدول األعضـاء اجلديـدة (رهنـاً بتلقِّـي تعليمـات مـنفترات السنتني السابقة زا
 .٢٠١٦و ٢٠١٣ االجتاه السائد بني عامْي ٦الدول األعضاء املعنية). ويبيِّن اجلدول 
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  كانون األول/ديسمرب  ٣١السنة، يف  

 ٢٠١٣ 

٢٠١٤  
(بعد إعادة إعداد 

 البيانات املالية)

٢٠١٥ 

٢٠١٥  
إعداد (بعد إعادة

البيانات املالية)
٢٠١٦ 

كانون  ١الرصيد غري املنفق املرحَّل يف 
 الثاين/يناير

    

 ١١,٧ ٤,٨ ١٦,٦ ١٠,٤مباليني اليوروهات

زائداً: االشتراكات احملصَّلة عن الفترة 
 السابقة

 
 

 
 

 ٠,٠ ١٠,٠ ٠,٧ ١٢,٠مباليني اليوروهات

ناقصاً: املبالغ املقتطعة حلساب االشتراكات 
ة اجلديدة، أو املبالغ احملتفظ هبا لصاحل قرَّرامل

أنشطة التعاون التقين، أو املبالغ املردودة إىل 
 الدول األعضاء

 

 

 

 

 )٦,٢( )٣,١( )١٢,٤( )٥,٨(مباليني اليوروهات

     الرصيد املستحق الدفع إىل الدول األعضاء

 ٥,٥ ١١,٧ ٤,٨ ١٦,٦مباليني اليوروهات

   ، احلسابات)١٠غري املنفق (املصدر: امللحوظة : الرصيد ٦اجلدول 
  اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني  -٢-٢-٣-جيم

تتألف اخلصـوم املتعلقـة باسـتحقاقات املـوظفني مـن خصـوم جاريـة وخصـوم غـري جاريـة.  -٧٢استمرار االجتاه التصاعدي 
 .٢٠١٦و ٢٠١٣ االجتاه السائد بني عامْي ٧ويبيِّن اجلدول 

  
  كانون األول/ديسمرب  ٣١يف السنة،  

 ٢٠١٣ 

٢٠١٤  
(بعد إعادة 

إعداد البيانات)
٢٠١٥ 

٢٠١٥  
 (بعد إعادة 

إعداد البيانات)
٢٠١٦ 

     االستحقاقات القريبة األجل

 ٢,٩ ٣,٠ ٢,٠ ١,٥مباليني اليوروهات

) النسبة املئوية للتغيُّر ٣٥٪ ,٢) ( ٣٠,٤٪ ) ٥٣,٦٪  )٤٪(  

     اخلدمةاستحقاقات ما بعد 

 ٢٥١,٩ ٢١١,٥ ٢٢٣,٥ ١٧٥,١مباليني اليوروهات

) النسبة املئوية للتغيُّر ١٪ ,٢٧,٧ (٠٪  )٥,٣٪(  ١٩,١٪  

     االستحقاقات األخرى البعيدة األجل

 ٦,٣ ٦,٠ ٦,٢ ٥,٤مباليني اليوروهات

) النسبة املئوية للتغيُّر ١١,٥٪ ) ١٤,٤٪  )٢,٦٪(  ٤,٦٪  

     جمموع اخلصوم

 ٢٦١,١ ٢٢٠,٥ ٢٣١,٦ ١٨٢,٠اليوروهاتمباليني 

)٪١,٧( النسبة املئوية للتغيُّر  ٢٧,٣٪  )٤,٨٪(  ١٨,٤٪  

     )١١املوظفني (املصدر: امللحوظة  باستحقاقات: اخلصوم املتعلقة ٧اجلدول 
املــوظفني، مبــا فيهــا املرتبــات والســفر يفحتســب اليونيــدو اخلصــوم املتعلقــة باســتحقاقات     -٧٣استحقاقات املوظفني 
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ضئيلة هي القريبة األجل 
 القيمة

نح التعليم، باالستناد إىل بيانات املوظفني واملدفوعات السابقة. وقياسـاً إىلإجازات زيارة الوطن وِم
عتــرب اســتحقاقات املــوظفني القريبــة األجــل،اخلصــوم املتعلقــة باســتحقاقات املــوظفني غــري اجلاريــة، ُت

 يمة.ماليني يورو، ضئيلة الق ٣البالغة 

استحقاقات املوظفني غري 
 اجلارية 

يتوىل اختصاصيون أكتواريون حتديد استحقاقات ما بعد اخلدمـة وغريهـا مـن اسـتحقاقات  -٧٤
املوظفني البعيدة األجل. والتقييم األكتواري هو تقدير لاللتزامات البعيدة األجل. وميكـن أن يكـون

ت. وُتفِصـحلتغيُّر االفتراضات وتغيُّر سعر الفائدة وتغيُّر نسبة التضخُّم تأثري كبري على تلـك التقـديرا  
 ملعايري إيبساس. وفقاًاإلدارة عن االفتراضات 

بسبب هذه اخلصوم غري اجلارية املتعلقة باستحقاقات املوظفني، أصبح رصيد الصندوق العام  - ٧٥ عجز امليزانية العادية 
دوق العـامصت النفقات املسـتقبلية التقديريـة بالفعـل إىل الصـن    وقد ُخصِّمليزانية اليونيدو العادية سلبيا. 

ويبلـغ العجـزبـأول.   هـذه اخلصـوم ُتـدفع أوالً   نَّ أل ،األمـوال الـيت سـتغطيها مل ُتجمـع بعـد     أنَّ يف حني 
وإنمن أجل الوفاء بتلك االسـتحقاقات،  يف املستقبل مليون يورو. وسيلزم دفع مبالغ نقدية  ١٦٥,٨

 .على الفور مل يكن ذلك مطلوباً

  بيان األداء املايل  -٤-جيم
٢٩١,٣يف املائـة ليصـل جمموعـه إىل     ٤,٥، تراجع جمموع اإليـرادات بنسـبة   ٢٠١٦يف عام   -٧٦  إمجايل اإليراداتتراجع 

مليـون ٢١٨إىل اخنفـاض حجـم التربعـات الـيت بلـغ جمموعهـا حنـو         أساسـاً مليون يورو. وُيعزى ذلك 
مقارنـة ٢٠١٦عـام  يف املائـة يف   ٤,٢ة مـرة أخـرى بنسـبة    قـرَّر يورو. واخنفض حجـم االشـتراكات امل  

 .٢٠١٦و ٢٠١٣االجتاه السائد بني عامْي  ٨. ويبيِّن اجلدول ٢٠١٥املائة يف عام  يف ١بنسبة 
  

  كانون األول/ديسمرب  ٣١يف  السنة، 

 ٢٠١٣ 
٢٠١٤  

(بعد إعادة إعداد 
 البيانات املالية)

٢٠١٥ 
٢٠١٥  

(بعد إعادة إعداد 
 البيانات املالية)

٢٠١٦ 

      جمموع اإليرادات

 ٢٩١,٣ ٣٠٤,٩ ٣٠٥,١ ٢٢١,٦ ١٩١,٦مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ١٣٪ ,١٥,٧ (٣٪  ٣٧,٧٪  ٣٧,٦٪  )٤,٥٪(  

     ومنها:

     ةقرَّراالشتراكات امل -

 ٦٨,٢ ٧١,٢ ٧١,٩ ٧٦,٥مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ٠٪ ,٦,٠( (٠٪(  ( ١٪ ,٠) ( ٤,٢٪ ) 

      التربُّعات -

 ٢١٧,٩ ٢٢٨,٨ ١٤٩,٦ ١١٤,٠مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ٢٠٪ ,٣١,٣ (٣٪  ٥٢,٩٪  ( ٤,٨٪ ) 

     عائدات االستثمار  -

 ٠,٦ ٠,٠ ٠,١ ٠,٥مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ٣٧٪ ,١) ( ٨١,٦٪ ) ( ٨٠,٠٪ ) ٣٣٣٣٪  



IDB.45/3 
PBC.33/3 

 

V.17-01754 21/116 
 

  كانون األول/ديسمرب  ٣١يف  السنة، 

 ٢٠١٣ 
٢٠١٤  

(بعد إعادة إعداد 
 البيانات املالية)

٢٠١٥ 
٢٠١٥  

(بعد إعادة إعداد 
 البيانات املالية)

٢٠١٦ 

      جمموع النفقات

 ٢٢٥,٢ ٢٢٣,١ ٢٢٣,١ ١٩١,٤ ٢٣٠,١مباليني اليوروهات

٪٠النسبة املئوية للتغيُّر ,١٦,٩( ١٪(  ١٦,٦٪  ١٦,٦٪  ٠,٩٪  

     :مبا يشمل

     املرتبات/استحقاقات املوظفني -

 ١٢١,٠ ١٢٦,٣ ١٠٦,٩ ١٠٧,٩مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ٦٪ ,٢) ( ٠,٩٪ ) ١٨,٢٪  )٤,٢٪(  

     تكاليف التشغيل  -

 ٢٥,٦ ٢٦,٧ ٣١,٨ ٣٤,٠اليوروهاتمباليني 

٪٤٦النسبة املئوية للتغيُّر ,٦,٣( ٠٪(  ( ١٦,٢٪ ) ( ٤,١٪ ) 

     اخلدمات التعاقدية -

 ٦٢,٩ ٥٥,٨ ٤٤,٦ ٧٠,١مباليني اليوروهات

٪٢٦النسبة املئوية للتغيُّر ,٣٦,٤( ٠٪(  ٢٥,١٪  ١٢,٧٪  

معدات التعاون التقين احملتسبة ضمن  -
 تكاليف التشغيل

  
 

 

 ٥,٨ ٦,٢ ٤,٥ ١٥,٧مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ٢٦٪ ,٨) ( ٧١,١٪ ) ٣٦,٤٪  )٦,٥٪(  

     فروق أسعار الصرف -

)٢٦,٠( ٩,٧مباليني اليوروهات  (٣٣,٣) (٤,٧) 

)٣٥,٦( ١,٩التغيُّر مباليني اليوروهات  (٧,٣) ٢٨,٦ 

      الفائض/(العجز)

 ٧٠,٨ ١١٥,٠ ١١٥,٢ ٥٦,٢ (٤٨,٣)مباليني اليوروهات

)٤٤,٢( ٥٨,٨ ٥٩,٠ ١٠٤,٥ (٣١,٤)التغيُّر مباليني اليوروهات  

       )٢: األداء املايل (املصدر: امللحوظة ٨اجلدول 
بواقـع مليـوينْ يـورو. وتراجعـتأيضـاً  ارتفاعـا هامشـيا   يف الفترة نفسها، ارتفعت النفقات   -٧٧ 

وزاد اإلنفــاق علــى اخلــدماتماليــني يــورو.  ٥,٣بواقــع  املرتبــات واســتحقاقات املــوظفنينفقــات 
ــة  ــع حنــو   التعاقدي ــرة نفســها بواق ــد    ٧يف الفت ــت نفقــات مع ــورو. وبقي ــني ي ــتقينمالي ــاون ال ات التع

 .مستقرة نسبياتكاليف التشغيل و

تراجعت املكاسب من 
 فروق أسعار الصرف

.مليـون يـورو   ٧٠,٨قـدره   اًضـ بلـغ فائ مليـون يـورو لي   ٤٥بواقـع حنـو   أداء اليونيدو تراجع   -٧٨
. وال متثـل املكاسـب أو اخلسـائر   فروق أسعار الصـرف إىل تراجع املكاسب من  أساساًوُيعزى ذلك 

ســوى تقيــيم حماســيب مــن دون أن تفضــي إىل تــدفقات نقديــة داخلــة أو مــن فــروق أســعار الصــرف
 .خارجة. وهي ال تؤثر على األداء املايل لليونيدو



IDB.45/3
PBC.33/3

 

22/116 V.17-01754 
 

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

دُّ ميزانيات اليونيدو وحساباهتا باستخدام األساس نفسـه.منذ اعتماد معايري إيبساس، ال ُتَع  -٧٩
بنــود امليزانيــة فقــد ُصــنِّفتأمَّــا كليــا علــى أســاس االســتحقاق.  ٤إىل  ١عــدت البيانــات مــن فقــد أُ

 .٢٠١٧-٢٠١٦للميزانيتني املعتمدتني لفترة السنتني  وفقاًحسب طبيعة النفقات 

حلقة  ٥ل البيان يشكِّ
 وصل 

) املطابقـة بـني٥يتيح بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانيـة واملبـالغ الفعليـة (البيـان     و  -٨٠
كيفيـة اسـتخدام ٩يب نقـدي معـدَّل. ويبـيِّن اجلـدول     دَّ على أساس حماسأُِعامليزانية واحلسابات. وقد 
 .٢٠١٦إىل  ٢٠١٣امليزانية يف السنوات من 

    
 كانون األول/ديسمرب ٣١يف  ،السنة

٢٠١٣ 
٢٠١٤  

بعد إعادة إعداد 
البيانات املالية)

٢٠١٥ 
٢٠١٥  

(بعد إعادة إعداد
البيانات املالية)

٢٠١٦ 

     األصليةامليزانية 

 ٨٥,٣  ٩١,٧ ٨٨,٤ ٩٤,٨مباليني اليوروهات

     امليزانية النهائية

 ٨٥,٣  ١٠٢,٠ ٨٨,٤ ١٠٥,٧مباليني اليوروهات

     املبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة

 ٧٦,٧  ٨٧,٦ ٧٨,٠ ٨٩,٥مباليني اليوروهات

     رصيد االعتمادات

 ٨,٦  ١٤,٥ ١٠,٣ ١٦,٣مباليني اليوروهات

٪١٤,٢٪٤١١,٧,٪١٥النسبة املئوية إىل امليزانية النهائية  ١٠,١٪

     )٥(املصدر: البيان  : مقارنة املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية٩اجلدول 
تراجعت النسبة املئوية 

 غري املنفقة  امليزانيةملوارد 
إىلتراجعــا طفيفــا النســبة املئويــة ملــوارد امليزانيــة غــري املنفقــة   شــهدت، ٢٠١٦عــام يف   -٨١

النســبة املئويــة. ويتســق اخنفــاض ٢٠١٥يف املائــة يف عــام  ١٤,٢مقارنــة بنســبة  يف املائــة ١٠,١
مـع اجتـاه ميكـن ٢٠١٧-٢٠١٦يف هناية العام األول مـن فتـرة السـنتني    ملوارد امليزانية غري املنفقة 

 ن فترات السنتني.كل فترة ممالحظته يف 

  أرصدة الصناديق وااللتزامات  -٦-جيم
يف  ٤٥شكلت االلتزامات 

 املائة من أرصدة الصناديق
وقــدال ُتحتســب التزامــات اليونيــدو كنفقــات يف البيانــات املاليــة املمتثلــة ملعــايري إيبســاس.    -٨٢

يف املائـة مــن ٤٥مثلـت االلتزامـات   ، ٢٠١٦عـام  يف مليـون يـورو يف هنايـة العــام. و    ١٨٠,٨بلغـت  
لذلك. وسوف يفضي ذلك إىل خروج التدفقات وفقاًد املوارد املالية مبا قيَّأرصدة صناديق اليونيدو 

 .٢٠١٦و ٢٠١٣ عامْياالجتاه السائد بني  ١٠ويبيِّن اجلدول املالية يف السنوات املقبلة. 
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  كانون األول/ديسمرب  ٣١السنة، يف 

٢٠١٣ 

٢٠١٤  
(بعد إعادة إعداد
البيانات املالية)

٢٠١٥ 

٢٠١٥  
(بعد إعادة إعداد
البيانات املالية)

٢٠١٦ 

      أرصدة الصناديق
 ٣٩٩,٢ ٣٤٧,٣ ٣٤٨,٦ ٢٢٨,٦ ٢١١,٣مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ١٧٪ ,٨,١ (٠٪  ٥٢,٥٪  ٥٣,٥٪  ١٤,٩٪  

   االلتزامات

 ١٨٠,٨ ١٥٤,٦ ١٥٤,٦ ١٢٥,٤ ٩٩,٩مباليني اليوروهات

)النسبة املئوية للتغيُّر ٢٤٪ ,٢٥,٥ (٧٪  ٢٣,٣٪  ٢٣,٣٪  ١٦,٩٪  

٪٤٧النسبة املئوية إىل أرصدة الصناديق ,٥٥,٢ ٣٪  ٤٤,٣٪  ٤٤,٥٪  ٤٥,٣٪  

     )٢٠و ١٤: أرصدة الصناديق وااللتزامات (املصدر: امللحوظتان ١٠اجلدول 

  ٢٠١٦عام استنتاجات مفصَّلة بشأن   -دال
  الفردية اتفاقات اخلدمة  -١-دال
اتفاقات اخلدمة أمهية 
 الفردية

تشكل اتفاقات اخلدمة الفردية نسبة كبرية مـن رأس املـال البشـري لـدى اليونيـدو. وفيمـا  -٨٣
ــع     ــرة الســنوات األرب ــق بفت ــه    ٢٠١٦-٢٠١٣يتعل ــا جمموع ــدو م ــدا ١٧ ٤١٤، ســجلت اليوني عق

أمهيـة اتفاقـات اخلدمـة يورو. وقـد شـهدت   ١٦٤ ٤٠٣ ١٣٨للخدمة الفردية بقيمة إمجالية قدرها 
القيــود احلاليــة يفالفرديــة زيــادة مطّــردة علــى مــدى األعــوام املاضــية. وتشــري اليونيــدو نفســها إىل "  
" لتوضـيح هـذهامليزانية بسبب انسحاب دول أعضاء مؤخرا، وفيما يتعلق بقيودها يف عدد املوظفني

 .التطورات

  ة الفردية:يبني اجلدول أدناه تطور عقود اتفاقات اخلدم  -٨٤ 
 

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ السنة

 ٤ ٦١٤ ٤ ٥٣٥ ٤ ٤٣١ ٤ ٣١٩ عدد العقود املمنوحة

٤٥ ٩٢٦ ٤٥١٣٢ ١٥٩ ٣٦١٤٧ ٣٩٥ ٣٦٩٨٤ ٩٢١ ٨٧٥ املدفوعات باليورو
 

الطلب على اخلرباء 
 االستشاريني

ومشـاريعهايوجـد طلـب علـى اخلـرباء االستشـاريني بصـفة خاصـة لتنفيـذ بـرامج اليونيـدو             -٨٥
  من أجل: دَّدةاملتعلقة بالتعاون التقين نظرا للحاجة املؤقتة إىل خرباهتم احمل

 إعداد اخلطط واألدلة االستراتيجية؛  •  
 إعداد االستقصاءات ودراسات اجلدوى؛  •  
 حتليل عمليات اإلدارة الداخلية؛  •  
 تنفيذ برامج ومشاريع التعاون التقين.  •  
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إىل  املهام األساسية املسندة
 اخلرباء االستشاريني

عالوة على ذلك، هناك وظائف أساسية، مثل التخطـيط االسـتراتيجي أو اخلـدمات املاليـة  -٨٦
.أو خدمات تكنولوجيـا االتصـاالت واملعلومـات، مسـندة إىل عـدد كـبري مـن اخلـرباء االستشـاريني         

اء االستشــاريني، بلغــت النفقــات علــى اخلــرب٢٠١٦-٢٠١٣وفيمــا يتعلــق بفتــرة الســنوات األربــع  
يـورو. ويشـمل ذلـك توظيـف ٨ ٦٧٣ ٦٠٢املعيَّنني لالضطالع هبذه املهـام األساسـية مـا جمموعـه     

اخلرباء االستشاريني هبدف االستعاضة عن املوظفني النظاميني الذين ال تتوافر أموال ميكـن التنبـؤ هبـا
ستشـاريني العديـد مـن املسـائلإلدامة توظيفهم. ويثري إسناد وظائف اليونيدو األساسـية إيل خـرباء ا  

. وُتحدَّد هذه التكليفات على حنـو منـتظم مبـدة أربـع سـنوات حبـد أقصـى. وكلمـا اعتمـدتدَّدةاحمل
على ذلك التوظيف املؤقت زادت املخاطر احملدقـة بالقاعـدة املسـتقرة أنشطة اليونيدو األكثر انتظاماً

 للمعرفة املهنية واملؤسسية داخل املنظمة. وقد يؤثر هذا على استمرارية تلك األنشطة وكفاءهتا.

عـام املرأة حتظى بتمثيل متدن يف عقود اخلدمة الفردية. فعلى سبيل املثـال، يف أنَّ الحظُت   -٨٧ تدّني متثيل املرأة
املبلَّغ عنها. يف املائة من أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية أثناء الفترة ٣١، كانت املرأة متثل ٢٠١٤

يف املائة ٤، ازدادت مشاركة العامالت مبوجب اتفاقات اخلدمة الفردية بنسبة ٢٠١٤ومقارنة بعام 
توازن بني اجلنسني يف مجيـع. وال جيسد ذلك األولوية الكبرية اليت متنحها اليونيدو لل٢٠١٦يف عام 

 .جماالت عملها

إطار من أجل اتفاقات 
 اخلدمة الفردية

) معـايري توظيـف وإدارة اخلـرباءUNIDO/AI/2016/5يبني "إطار اتفاقات اخلدمة الفردية" (  -٨٨
االستشاريني الـدوليني واحمللـيني والقُطـريني. بيـد أنـه ال مييـز بـني أصـحاب اتفاقـات اخلدمـة الفرديـة

 .عيَّنني من أجل برامج التعاون التقين وأولئك املعيَّنني لالضطالع باملهام اإلدارية الرئيسيةامل

إىل جانب هذا اإلطار، ليس لـدى اليونيـدو سياسـة مكتوبـة أخـرى بشـأن عمليـة توظيـف  -٨٩ ال توجد سياسات أخرى
وجـد مبـادئ توجيهيـة مـناخلرباء االستشاريني الدوليني واحملليني والقُطريني. وعـالوة علـى ذلـك، ت   

 .صفحة واحدة فيما يتعلق بتعيني املوظفني احلكوميني

 الشروط املسبقة لتعيني أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية -١-١-دال

عدم حتديد الشروط 
 املسبقة

شروط مسبقة بشأن توظيف أصـحاب ال حيدد اإلطار املتعلق باتفاقات اخلدمة الفردية أيَّ  -٩٠
ــاريون يوظَّفـــون    تلـــك االتفاقـــات.  ــا إذا كـــان االستشـ ــيم مـ ــعوبة تقيـ ــاًويـــؤدي ذلـــك إىل صـ وفقـ

 .لالحتياجات احلالية للمنظمة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على املهام األساسية للمنظمة

الظـروف الـيت ُيعتـرب يف ظلـها توظيـف ينبغي لليونيـدو أن حتـدد علـى حنـو أكثـر وضـوحاً      و  -٩١ تقييم اخلدمات املطلوبة
االستشاريني اخلارجيني مصدرا ناجعا وموثوقـا لقـوة العمـل. وينبغـي أن تسـتند التكليفـات الفرديـة
إىل تقيــيم واضــح للنــوع والكــم املطلــوب توافرمهــا يف اخلدمــة اخلارجيــة. وفيمــا يتعلــق بالتكليفــات

أن يشــمل ذلــك الــرأي بشــأن القــدراتاملرتبطــة باألنشــطة األساســية علــى وجــه اخلصــوص، جيــب 
الداخلية املتاحة واملخاطر احملتملة على قاعدة املعرفة وعمل اليونيدو املستمر. وينبغـي توثيـق العمليـة
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على حملة عامة عـن آثـار تزايـدأيضاً على حنو شفاف. وعلى هذا األساس، ميكن لليونيدو أن حتصل 
 حصة اخلدمات اخلارجية.

للتقيـيم والرصـد فيمـا يتعلـق باسـتخدام اخلـدمات مناسباً نظاماًليونيدو ترسي اأن أوصي ب  -٩٢  التوصية/التوصيات
  .اخلارجية واإلنفاق عليها

تشري التوصية إىل عقود اخلدمة الفردية املرتبطة بالوظائف الثابتة وليس إىل اتفاقات اخلدمة  -٩٣  رد اإلدارة
إرسـاء نظـام للرصـد وتوطيـد الضـوابطأنَّ الفردية املموَّلة من برامج ومشاريع التعاون الـتقين. كمـا   

ــتدعيان إدخــ         ــة سيس ــن امليزاني ــوَّلني م ــاريني املم ــف اخلــرباء االستش ــة بشــأن توظي ال بعــضالداخلي
تنفيـذ هـذه التوصـية سـيتطلب تـوافر التحسينات على نظـام ختطـيط املـوارد املؤسسـية. وعليـه، فـإنَّ      

  موارد مالية إضافية وسيعتمد على ذلك.
مراجع احلسابات رد 

  اخلارجي
أقرت اليونيدو باحلاجة إىل توطيـد الضـوابط الداخليـة وحتديـد الشـروط املسـبقة مـن أجـل  -٩٤

االستشــاريني املمــوَّلني مــن امليزانيــة العاديــة. ومــن أجــل حتقيــق هــذه املهمــة احليويــةتوظيــف اخلــرباء 
وتيسري العمليات اليت تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث اجلدوى، ينبغي لليونيـدو أن تبـذل اجلهـود

  لتوفري املوارد الكافية من أجل إدخال التحسينات الضرورية على نظام ختطيط املوارد املؤسسية.
  سأتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -٩٥  املتابعة

 مواطن الضعف يف الرقابة الداخلية  -٢-١-دال

مـدير املشـروع/حائز املخصصـاتأنَّ ينص اإلطار اخلاص باتفاقـات اخلدمـة الفرديـة علـى       -٩٦ مهام مدير املشروع
  يضطلع مبا يلي:

 )؛١-٧استهالل توظيف أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية (الفصل   •  
ــاظرة يف  •   البــت يف مــا إذا كــان إشــراك اخلــرباء االستشــاريني يتســق مــع احلســابات املن

 )؛٦-٧امليزانية (الفصل 
 )؛٧-٢٦و ٦-٧التحقق من توافر األموال (الفصالن   •  
 )؛٧-٧االضطالع مبسؤولية إعداد االختصاصات (الفصل   •  
)؛٧-٧اخلرباء االستشاريني (الفصل حتديد متطلبات التوظيف فيما خيص عملية اختيار   •  
 )؛٧-٢٦حتديد النواتج ومتطلبات اإلبالغ والتأهل (الفصل   •  
 ).٧- ٢٦(الفصل  يف االختيار غري التنافسي دَّدةاختيار املرشحني من أجل التكليفات احمل  •  

أدوار مدير املشروع وإدارة
  املوارد البشرية

ــهما يف ضــمان املســاءلةلوضــوح األدوار واملســؤوليات وللفصــل امل   - ٩٧ ناســب بــني املهــام أمهيت
علــى كــل مــدير اقــات اخلدمــة الفرديــة مســؤولية كــربى والرقابــة الداخليــة الفعالــة. ويضــع إطــار اتف 

مشــروع/حائز للمخصصــات. وهــو يــتحكم يف عمليــة صــنع القــرار بالكامــل. وقــد يــؤثر ذلــك علــى
شفافية عملية اختاذ القـرار ويفضـي إىل تضـارب يف املصـاحل فيمـا يتعلـق باختيـار املرشـحني املناسـبني.
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املرشـح املالئـم. وجتسد املقابالت اليت أجريـت مـع مـديري املشـاريع وجـود ُنُهـج خمتلفـة إزاء اختيـار        
أجــل مقارنــة مــؤهالت املرشــحني ومعــارفهم، يســتخدم بعــض مــديري املشــاريع صــفحة فرديــة مــن
تصميمهم على برنـامج "إكسـل" أو جـدول للتصـنيف بالـدرجات املدرسـية؛ ويـدير آخـرون العمليـة

يبالكامــل مــن دون اعتمــاد توجــه منــهجي. وعلــى عكــس الــدور القيــادي ملــديري املشــاريع/حائز    
املخصصات يف عملية توظيـف أصـحاب اتفاقـات اخلدمـة الفرديـة واختيـارهم، يقتصـر دور القـائمني

  على إدارة املوارد البشرية على دور أكثر شكلية يستند إىل تسلسل سري العمل.
خمصصات اخلدمات 

  يف امليزانيةاالستشارية 
عن الدفع للخـرباء االستشـاريني.أيضاً يكون مديرو املشاريع/حائزو املخصصات مسؤولني   -٩٨

إذا كـان العمـلأمَّـا  وختضع خمصصات العمل االستشاري حلدود الربامج ذات الصلة ضـمن امليزانيـة.   
٦-٧" الواردة يف الفصـل  اعتمادات امليزانية" االستشاري يتسم بالتعقيد ويتطلب موارد إضافية، فإنَّ

املمكـن أن ينطـوي ذلـك علـى خمـاطر احنـراف لوائح خبصوص هذه احلـاالت. ومـن  أيِّ ال تنص على 
  الدفعات الفردية عن التمويل املخصص للمشاريع على املدى املتوسط أو الطويل.

بالنظر إىل الدور البارز ملدير املشـروع/حائز املخصصـات، مـا زلـت أالحـظ نقـص املسـاءلة         - ٩٩  غياب املساءلة
هذا الوضع قائما بـالنظر إىل ضـرورة توقيـع اتفـاقفيما يتعلق بتوظيف اخلرباء االستشاريني. وال يزال 

  إىل عملية اعتماد سري العمل.استناداً اخلدمة الفردية واعتماده من رئيس الوحدة ذات الصلة 
تكــــون األدوار واملســــؤوليات املتعلقــــة بتعــــيني اخلــــرباءأن ينبغــــي أن تكفــــل اليونيــــدو   -١٠٠  التوصية/التوصيات

ــة   حمــدَّدةاالستشــاريني  مــع الفصــل الواضــح بــني مــدير ،بوضــوح يف إطــار اتفاقــات اخلدمــة الفردي
املشــروع وإدارة املــوارد البشــرية. ويف رأيــي، ينبغــي مراجعــة قــرارات مــديري املشــاريع/حائزي

واعتمــاده مــن جهــة هلــا صــالحيات مركزيــة يف كفالــة الشــفافية ،املخصصــات يف عمليــة االختيــار
  بشرية.والكفاءة يف إدارة املوارد ال

موحدة للتصنيف والتقييم لفائدة مجيع مـديري صحائفوعالوة على ذلك، ينبغي لليونيدو أن تعد 
  .ابلية املقارنة يف عملية االختيارقواليع. ومن شأن ذلك حتسني الشفافية املشار

ــدة مجيــع مــديري صــحائفالتوصــية بإعــداد اإلدارة تؤيــد   - ١٠١  رد اإلدارة ــيم لفائ موحــدة للتصــنيف والتقي
زيـادةأنَّ املشاريع. وسـوف تـتم مراجعـة إطـار اتفاقـات اخلدمـة الفرديـة. بيـد أنـه جتـدر اإلشـارة إىل            

مسؤوليات طاقم إدارة املوارد البشرية يف عملية االختيار سيولد بالضرورة احلاجـة إىل مـوارد إضـافية
  .ة إليهم، وهو ما سيعتمد بدوره على توافر تلك املوارد اإلضافيةلالضطالع باملهام اجلديدة املسند

  سأتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -١٠٢  املتابعة

 عملية االختيار  -٣-١-دال

  ) بني:٨مييِّز إطار اتفاقات اخلدمة الفردية (الفصل   - ١٠٣  عمليات اختيار خمتلفة
 االختيار التنافسي؛  •  
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 ؛االختيار غري التنافسي  •  
  االختيار التنافسي احملدود.  •  

يـورو، ُيشـترط إجـراء عمليـة اختيـار ٢٠٠ ٠٠٠فيما خيص العقود اليت تزيـد قيمتـها اإلمجاليـة علـى     
  .تنافسية من خالل إعالن عن الوظيفة الشاغرة

يورو أو أقل، ُيختار املرشح من جممع املوارد يف إطـار ٢٠٠ ٠٠٠فيما خيص العقود اليت تبلغ قيمتها 
اختيار غري تنافسية. ويضم جممع املـوارد مجيـع اخلـرباء االستشـاريني العـاملني أو السـابقني ممـن عملية

  لديهم سجل أدائي إجيايب.
يورو أو أقل، ويف حالة عدم توافر املرشح املناسب يف ٢٠٠ ٠٠٠فيما خيص العقود اليت تبلغ قيمتها 

املوارد. ويعين ذلـك تطبيـق االختيـار علـى أسـاسجممع املوارد، جيب حتديد ثالثة مرشحني من جممع 
  منافسة حمدودة.

يتضمن إطار اتفاقات اخلدمة الفردية بعض الشروط التنافسية املنطبقة علـى عمليـة اختيـار  -١٠٤  جممع املوارد
اخلرباء االستشاريني. وال تشمل تلك املتطلبات اخلرباء االستشاريني الذين لديهم سجل أداء إجيـايب

أمســاؤهم مســجلة يف جممــع املــوارد. وقــد اتضــح مــن املقــابالت الــيت أجريــت مــع مــديريوتكــون 
غالبية املرشحني مت اختيارهم من جممع املوارد. وقد تساعد عمليةأنَّ املشاريع/حائزي املخصصات 

االختيــار غــري التنافســية هــذه علــى إزالــة العمليــة البريوقراطيــة العتمــاد الوظــائف؛ بيــد أهنــا ال تتــيح
الستخدام الكامل للمنافسة املباشرة للعثور على أفضل املرشحني من أجل مهمـة معينـة. كمـا أهنـاا

   تنطوي على خطر اختاذ قرارات تتسم بعدم الشفافية وتغليب امليول الشخصية.
ارينيتضمن املوضـوعية واملنافسـة الكافيـة لـدى اختيـار اخلـرباء االستشـ       ليونيدو أن ينبغي ل  -١٠٥  التوصية/التوصيات

وتوظيفهم. وينطبق ذلك بصفة خاصة على اخلرباء االستشاريني املختارين من جممع املوارد والـذين
ميثلون غالبية املرشحني املختارين. وأُوصي بـأن تراجـع اليونيـدو عتبـات املنافسـة القائمـة وخفضـها

  .عند االقتضاء
دعمهـا للتوصـية مـن حيـث املبـدأ، وسـوف تراَجـع عمليـة االختيـار ملعاجلـةأبدت اإلدارة   -١٠٦  رد اإلدارة

املخاطر املذكورة ويف الوقـت نفسـه تـأمني التحقيـق الفعـال ألهـداف بـرامج اليونيـدو واحلاجـة إىل
تعيني اخلرباء االستشاريني يف الوقـت املناسـب. ويلـزم إدخـال حتسـينات علـى نظـام ختطـيط املـوارد

  تنفيذ التوصية سيعتمد على توافر املوارد.أنَّ د املوحد مبا يعين املؤسسية لدعم الرص
رد مراجع احلسابات 

  اخلارجي
أقــدِّر قــرار اإلدارة مبراجعــة عمليــة االختيــار. وُيفتــرض إتاحــة األمــوال الالزمــة يف وقــت  -١٠٧

  مناسب من أجل إدخال التحسينات املطلوبة على نظام ختطيط املوارد املؤسسية.
  سأتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -١٠٨  املتابعة
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 عملية االختيارشفافية   -٤-١-دال

إطــار اليونيــدو املعــين باتفاقــات اخلدمــة الفرديــة فيمــا خيــص عمليــة اختيــار املرشــحني، فــإنَّ   -١٠٩  االختيارعملية وثائق 
مـن إطـار ٢-٨يشترط توثيق تقيـيم املرشـحني املناسـبني فيمـا يتعلـق بتكليـف مـا. ويـنص الفصـل           ال

اتفاقات اخلدمة الفردية على أن يكون مديرو املشاريع/حائزو املخصصات قادرين على تربير قراراهتم
ا يتعلـقاملتعلقة باالختيار عندما يطلب منهم مراجعو احلسابات الداخليون أو اخلارجيون ذلـك. وفيمـ  

بعملية االختيار، وجدنا بعض مـواطن الضـعف يف الوثـائق اخلاصـة بقـرارات االختيـار. فقـد أظهـرت
أسباب اختيـار املرشـحني أو رفضـهم غـري مسـجلة جيـدا ممـا جيعـل األسـاس لتربيـرأنَّ عملية املراجعة 

راســالتالقـرارات ضـعيفا. وهنـاك بعـض مـديري املشـاريع/حائزي املخصصـات الـذين حيتفظـون بامل         
).٢-٨اإللكترونيــة يف ملفهــم اخلــاص مــن أجــل االمتثــال إلطــار اتفاقــات اخلدمــة الفرديــة (الفصــل    

  وهناك آخرون ال يسجلون عملية اختاذ القرار على اإلطالق. 
ــار كــل مرشــح أو رفضــه يف  -١١٠ ضرورة السجالت اخلطية ــة بأســباب اختي أرى ضــرورة أن ُيحــتفظ بســجالت مكتوب

األوليــة واالختيــار النــهائي. ومــن شــأن ذلــك أن ميكِّــن مــديري املشــاريع/حائزيمــرحليت التصــفية 
  املخصصات من تقدمي تربير شامل ومعقول لقرار االختيار الذي اختذوه عند اللزوم.

ينبغي لليونيدو أن تضع مبادئ توجيهية واضحة وأن تزيد وعي املـوظفني بضـرورة إعـداد  -١١١  التوصية/التوصيات
  .املناسبة لعملية االختيار يف مرحليت التصفية األولية واالختيار النهائيالوثائق 

  .ةتوصيالاإلدارة بتقبل   -١١٢  رد اإلدارة
  سأتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -١١٣  املتابعة

 تقييم األداء  -٥-١-دال

ورصـد عمـل صـاحبمنه، على تقييم  ٢٢ينص إطار اتفاقات اخلدمة الفردية، يف الفصل   -١١٤  االختصاصات
اتفاق اخلدمة الفردية وأدائه على حنو منتظم لكفالة التلبية الكاملـة لاللتزامـات التعاقديـة. وجيـب أن

باإلطـار، يكـون مـدير املشـروع/حائز عمـالً يتضمن التقيـيم استعراضـا لنوعيـة اخلـدمات املقدمـة. و     
جزأ من عقد اخلدمةاملخصصات مسؤوال عن إعداد االختصاصات. واالختصاصات هي جزء ال يت

  ).٧-٢٦بوضوح وقابلة للقياس (الفصل  حمدَّدةالفردية، وجيب أن تتضمن نواتج 
ة النهائيــة والقــرار بشــأن مــا إذا كــان اخلــبري ســيعاديــينبغــي أن يتوقــف اإلفــراج عــن الدفع  -١١٥  تقييم األداء

أجـل تقيـيم أداء اخلـرباء توظيفه وينبغي االحتفاظ به يف جممع املوارد على تقييم ُمرض لألداء. ومـن 
  االستشاريني، تستخدم اليونيدو منوذجا موحدا. ويضم النموذج معايري التقييم التالية:

 توصية بإعادة التوظيف يف املستقبل؛  •  
 املعرفة بالوظيفة والكفاءة؛  •  
 النتائج احملققة؛  •  
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 الفعالية؛  •  
  يف امليدان.  •  

  :تصنيفات ةوالكفاءة" مخساملعرفة بالوظيفة يف قسم "املوجود ويضم النموذج 
 ممتاز؛  •  
 ا؛جد دجيِّ  •  
 جيد؛  •  
 مقبول؛  •  
  .ضعيف  •  

وال يوجد تعريف ملعىن وحمتوى كل تصنيف. وفيما يتعلق مبعـايري التقيـيم األخـرى، يضـم النمـوذج
اتفاقـاتحيزا ينبغـي ملـدير املشـروع أن يـدرج فيـه التعليقـات ذات الصـلة. وال ُيحـتفظ بأصـحاب          

اخلدمـة الفرديـة احلاصــلني علـى تقــدير "ضـعيف" يف جممـع املــوارد (إطـار اتفاقــات اخلدمـة الفرديــة،
  ).٣-٢٢الفصل 

تقييمــات األداء الــيت أعـدها مــديرو مشــاريع خمتلفــون فيمــا يتعلــقأنــا وفريقــي استعرضـت    -١١٦  تعاريف خمتلفة
املعرفـةوكانـت التصـنيفات ضـمن معيـار "    يـة.  مبجموعة خمتارة من أصـحاب اتفاقـات اخلدمـة الفرد   

بالوظيفة والكفاءة" عصية على الفهم. فعلى سبيل املثال، حصل اخلرباء االستشاريون الذين حققـوا
مـديري املشـاريعأنَّ النتائج املخطط هلا على تقدير "ممتاز" أو "جيد جدا" أو "جيد". ومن الواضح 

التعليقات على معايري التقييم األخرى مل تكـن بل إنَّلديهم تعاريف خمتلفة ملتطلبات تصنيف حمدد. 
متسقة حيث إهنا قيمت اخلدمات باستخدام توصيفات مـن قبيـل "أحسـنت" أو "أُجنـز" أو "حسـب

  التوصيف الوظيفي". 
  االفتقار لألساس الكايف 

  من أجل التقييم
أداء العمـل مـن لتعقّـب تقييم أداء اخلبري االستشـاري مهـم ألغـراض املكافـأة وكـذلك       إنَّ  -١١٧

تصــميم تقيــيم األداء وتطبيقــه ونتائجــه ال تــوفر أجــل التكليفــات املســتقبلية. ويف هــذا الصــدد، فــإنَّ
،حمـدَّدة متطلبات كل تصنيف ضمن معايري "املعرفة بالوظيفة والكفاءة" غـري  أنَّ . ذلك كافياً أساساً

   للمقارنة. التصنيفات ال تستند إىل أسس مرجعية قابلة ومن مث فإنَّ
ــا لتقيـــيم األداء يتطلـــب مـــن مـــديري املشـــاريع/حائزيليونيـــدو ينبغـــي ل  -١١٨  التوصية/التوصيات أن تضـــع منوذجـ

املخصصــات أن يقيِّمــوا أداء اخلــبري االستشــاري. وينبغــي عنــد االقتضــاء أن يســتند تقيــيم األداء إىل
معلومــات أوىف عــن نوعيــة اخلدمــةالتقيــيم بوضــوح وقابلــة للقيــاس. وينبغــي أن يقــدم  حمــدَّدةنــواتج 

املقدمة قياسا إىل املهام الرئيسية املذكورة يف االختصاصات ذات الصلة. وجيب أن يضم تقييم األداء
دَّدةوصفا واضـحا للمهـام املطلـوب تأديتـها، والنـواتج املتوقعـة باالمتثـال للتكليـف، واملؤشـرات احملـ          

  لإلجناز. 
ــيم. وســوف يتطلــب التنفيــذ إدخــالاإلدارة  تؤيــد  - ١١٩  رد اإلدارة ــة التقي التوصــية، وســوف تراجــع منهجي
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  على نظام ختطيط املوارد املؤسسية، وهو ما يعتمد على توافر املوارد.أيضاً تعديالت 
مراجع احلسابات رد 

  اخلارجي
أرحـب بقــرار اليونيــدو مبراجعـة منهجيــة التقيــيم. وينبغــي لليونيـدو أن تــوفر املــوارد الكافيــة  - ١٢٠

  لتنفيذ التعديالت الضرورية يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية.
  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -١٢١  املتابعة

 دائرة إدارة املباين -٢-دال

، املسـؤولية العامـة أمـامدائـرة إدارة املبـاين  التفاق املقر، تتحمل اليونيدو، مـن خـالل    وفقاً  -١٢٢ مسؤولية دائرة إدارة املباين
عـن صـيانة جممـع مركـز فيينـا الـدويلوسائر املنظمات اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا حلكومة املضيفة ا

وأالحظ جهود وإجراءات الدائرة علـى مـدى العـامني املاضـيني الـيت هتـدف إىلوإصالحه وتعهده. 
بدالالصـندوق املشــترك لتمويــل عمليـات اإلصــالح واالســت  تعزيـز أداء الــدائرة ملهامهـا، مثــل تعزيــز   

  .، أو اإلصدار الكامل لنظام إدارة أوامر العمل، أو تشغيل نظام تسجيل الوقتالرئيسية

 خطة تعزيز القدرات من املوظفني -١-٢-دال

استمرار مراجعة احلسابات 
  للسنة املاضية

بأن ُيعـيَّن املوظفـون املطلوبـون ٢٠١٥و ٢٠١٤أوصيت، يف تقريريَّ السنويني عن عامْي   -١٢٣
يف أســرع وقــت ممكــن، وأن تســتند عمليــة التوظيــف إىل خطــة لتعزيــز قــدرات إدارة املبــايندائرة لــ

. وأكـدُتيتعـرض هلـا  املوظفني للمطابقة بني الشـواغر احلاليـة واحتياجـات التشـغيل واملخـاطر الـيت       
إىل مراجعـة موصـى هبـااسـتناداً  على ضرورة أن تراعى، لدى تنفيذ اخلطـة، االحتياجـات التنظيميـة    

  ل الدائرة وعملياهتا وإجراءاهتا.هليك
، أعفــت اليونيــدو دائــرة إدارة املبــاين مــن التجميــد العــام٢٠١٥يف أعقــاب تقريــري لعــام   -١٢٤  بدء التوظيف

. وحبلـول هنايـة شـهر٢٠١٦للتوظيف اخلارجي، وبدأت يف تعـيني مـوظفي الـدائرة يف آذار/مـارس     
عمليــة مــن عمليــات التوظيــف ١٥اســتكملت ، كانــت اليونيــدو قــد ٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب 
  عملية. ٤٢املخطط هلا، وعددها 

، وظفـت اليونيـدو خـبريا خارجيـا يف املـوارد البشـرية مـن٢٠١٥يف تشرين الثـاين/نوفمرب    -١٢٥  تقدمي التقرير
أجل دعـم دائـرة إدارة املبـاين يف تنفيـذ توصـييت بشـأن مراجعـة اهليكـل التنظيمـي للـدائرة وعملياهتـا

، وبعـد طلـب فريقـي٢٠١٦خطة لتعزيز القدرات من املوظفني. ويف تشـرين الثـاين/نوفمرب    ووضع
تلقّي نسـخة مـن خطـة تعزيـز القـدرات مـن املـوظفني، مبـا فيهـا مجيـع الوثـائق ذات الصـلة، قـدمت

  ". خطة تعزيز قدرات دائرة إدارة املباين وهيكلها التنظيمي اجلديدالدائرة تقريرا بعنوان "
وظيفــة شــاغرة)، والعيــوب ٣٤( ٢٠١٥يصــف التقريــر مســتوى املــالك الــوظيفي يف عــام   -١٢٦  تقريرمضمون ال

إىل عـدةأيضـاً  النامجة عن عدم مالءمة املوظفني، سـواء مـن حيـث الكـم أو النـوع. ويشـري التقريـر        
اختالالت مكتشفة يف اهليكل التنظيمي للدائرة، ويستذكر أهداف مراجعة اهليكـل التنظيمـي األويل  
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  للدائرة وكذلك هيكل مالكها الوظيفي. 
أُجـري اسـتعراض هيكـل دائـرة إدارة املبـاين،على النحو التـايل: " مبيَّنة منهجية التقرير   - ١٢٧  عدم كفاية املنهجية

ــوارد، وإعــداد التوصــيفات ــات الوظــائف/التوظيف لكــل جمــال، وإعــادة نشــر امل ــيم متطلب وتقي
بالتعاون الوثيق مـع دائـرة إدارة املبـاين واملشـرفني وفريـق القـادة.الوظيفية وموجزات املوظفني، 

وإضــافة إىل ذلــك، أجريــت مناقشــات مــع زبــائن الــدائرة مــن أجــل فهــم احتياجــاهتم وكــذلك
ــدائرة  ــر  تصــورهم لل ــدم التقري ــاً أساســاً" وال يق ــيحإل موثوق ــة تت ــة وكمي ــيالت منهجي جــراء حتل

يوصف املوقف  ئرة واملتطلبات الزمنية املقابلة. والاستخالص احتياجات التوظيف من مهام الدا
نـادرا. بـل علـى العكـسإالَّ واألهداف والتدابري الضرورية بأبعاد كمية ونوعيـة واضـحة املعـامل    

مبــا يكفــي ملســتويات حمــدَّدةالتقريــر يقــدم يف الغالــب تقييمــات عموميــة وغــري  مــن ذلــك، إذ إنَّ
  التوظيف املالئمة املفترضة. 

كل دائرة إدارة وصف هي
  املباين

خطـة تعزيـز قـدرات دائـرة إدارة املبـاين وهيكلـها التنظيمـي اجلديـد        يقدم التقرير بشأن   - ١٢٨
وصــفا للــهيكل العــام احلــايل لــدائرة إدارة املبــاين، ويفســر قــرار إدارة الــدائرة باإلبقــاء علــى هــذا

زء املتبقـي مـن التقريـراهليكل العام. كما يشرح تشكيل اجملموعات وعدد الطـواقم. وجيسـد اجلـ   
هيكل الوحدات التنظيمية للدائرة. وفيما خيـص كـل وحـدة و/أو وحـدة فرعيـة تنظيميـة، يقـدم
التقرير وصفا ملسؤولياهتا العامة، واألهـداف اخلاصـة بكـل وحـدة، واخلطـوات املتخـذة لتحقيـق

  هذه األهداف، واهليكل النهائي للوحدة ومالكها الوظيفي.
صــوب حتقيــق األهــداف حمــدَّدةيشــار إىل مجيــع التــدابري املتخــذة باعتبارهــا مســامهات    - ١٢٩  التدابري املتخذة

اخلاصة بالوحدة ذات الصلة. ويعاجل بعض تلك التدابري بوضوح االختالالت التنظيمية املبينـة يف
بداية التقرير، مثل تقليص نطاق سيطرة مسؤول الـدائرة، أو تعزيـز املهـام اإلداريـة ومهـام إدارة     
املشروع، أو نقل إدارة التنظيف والنفايات ومكتب املساعدة اخلـاص بالـدائرة وكـذلك مكتبـها

  املركزي.
خطـة تعزيـز قـدرات دائـرةمن أجـل فهـم البيانـات واالسـتنتاجات املعروضـة يف تقريـر         - ١٣٠  ال توجد وثائق أساسية

ثـائق الـيت ُبنيـت عليهـا، طلـب فريقـي احلصـول علـى الو    إدارة املباين وهيكلـها التنظيمـي اجلديـد   
بالتعـاون مـع اإلدارةاالستعراضات والتقييمات (مبا فيها األرقام واحلسابات)، والوثـائق املتعلقـة   

. ومل تقـدم دائـرة إدارة املبـاين وثـائق أوواملناقشات اليت أُجريـت مـع املنظمـات الكائنـة يف فيينـا     
دائرة أو احلسـابات املنهجيـة بشــأنأرقـام أساسـية إضـافية، مثـل حماضـر املناقشــات مـع زبـائن الـ        

  الكيفية اليت استخلص هبا اختصاصي املوارد البشرية هذه االستنتاجات. 
ال يوجد أساس رئيسي 

  للقرارات
، ومــا يتعلــقدَّدةتشــري الصــيغة الوصــفية للتقريــر، وغيــاب األرقــام بشــأن األهــداف احملــ   - ١٣١

ــق تلــك األهــ     ــدابري لتحقي ــذلك مــن حاجــة إىل اختــاذ الت ــدابريب ــة للت داف، واإليضــاحات املهيمن
التقريـــر مل يكـــن األســـاس الرئيســـي للقـــرارات ذات الصـــلة لـــدىأنَّ والقـــرارات املتخـــذة، إىل 
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  .٢٠١٦اليونيدو من أجل التخويل بعمليات التوظيف اليت بدأت يف آذار/مارس 
قيام دائرة إدارة املبـاين بتحليـل وتقيـيم عـبء العمـل واملـالك الـوظيفي يف احلاضـرأنَّ أقرُّ ب  -١٣٢ مهمة تنطوي على حتديات

واملســتقبل وحتديــد الثغــرات يف املــوارد واملخــاطر ذات الصــلة ويف الوقــت نفســه أداء عملــها املعتــاد
  مهمة تنطوي على حتديات. 

احلاجة إىل خطة لتعزيز 
  قدرات املوظفني

وضـع خطـة راسـخة األسـس لتعزيـز القـدرات مـن املـوظفني وتطـوير تلـك مع ذلك، فإنَّ  -١٣٣
اخلطة وتكييفها على حنو مستمر مع البيئة املـتغرية كلـها أمـور سـوف تسـاعد اليونيـدو علـى كفالـة
اختيار التوافق األنسب بني املوارد البشرية وعبء العمل ويف الوقـت نفسـه تفـادي نقـص املـوظفني

  أو فائضهم داخل الدائرة.
ب بقرار تعزيز الوظائف اإلدارية ووظائف إدارة املشـاريع. بيـد أنـه بـالنظر إىل غيـابرحِّأُ  -١٣٤  غياب األساس السليم

الوثــائق بشــأن املعلومــات األساســية، فــإنين وفريقــي لســنا يف وضــع يســمح لنــا بــالتحقق مــن صــحة
.وهيكلـها التنظيمـي اجلديـد    خطـة تعزيـز قـدرات دائـرة إدارة املبـاين     االستنتاجات املقدمة يف تقريـر  

مبا يكفي من أجل اختـاذ قـرارات إداريـة موجهـة سليماً أساساًفالتقرير، يف شكله احلايل، ال يشكل 
نظـرا لغيـاب املعلومـات ،حنو حتقيق األهداف والكفاءة فيمـا يتعلـق بالقـدرات واملـوارد ذات الصـلة     

  ذات الصلة بشأن النواحي التالية:
جيدا) ذات الصلة من أجل استعراض وتقييم دائـرة دَّدةاملعايري (احمل النهج، مبا يف ذلك  •  

 إدارة املباين من حيث تنظيمها ومالكها الوظيفي وأدائها ملهامها؛
 إىل املعايري ذات الصلة واملوضوعية؛استناداً تقييم املخاطر   •  
ئرة املسـتهدفإىل أهداف مهام الدائرة لتحديـد هيكـل الـدا   استناداً تقييم االحتياجات   •  

 ومالكها الوظيفي؛
إىل مقارنة بني األهداف واألداء لتحديد عـدد املـوظفني املعنـينياستناداً حتليل الثغرات   •  

 املطلوبني ومؤهالهتم؛
  األرقام واحلسابات لتربير القرارات والتدابري املتخذة.  •  

  اليونيدو مبا يلي:أُوصي لذلك   -١٣٥  التوصية/التوصيات
القــرارات املتعلقــة بالقــدرات والتوظيــف لــدى دائــرة إدارة املبــاين يف املســتقبل بنــاء  (أ)  

ــلة    ــابات ذات الصـ ــق واحلسـ ــدة التوثيـ ــة وجيـ ــات منهجيـ ــد ،علـــى تقييمـ ــا جيسـ مبـ
واملخاطر اليت تواجهها. وينبغي لليونيـدو أن وأداءهااالحتياجات التشغيلية للدائرة 

ــة إجــراء حتلــيالت شــام    ــام بأمهي لة وشــفافة لالحتياجــات مــنتكــون علــى وعــي ت
القــدرات كأســاس لتخصــيص املــوظفني علــى حنــو يركــز علــى تلبيــة االحتياجــات

  وحتقيق الكفاءة؛
  توثيق عملية اختاذ القرار املقابلة.  (ب)  
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  بالتوصية. علماًأحيط   -١٣٦  رد اإلدارة

 حوكمة دائرة إدارة املباين وامتثال اتفاقات اخلدمة الفردية -٢-٢-دال

ــرة   -١٣٧  االختصاصات ــمن ٧-٢٦تـــنص الفقـ ــرورة أن تتضـ ــة علـــى ضـ ــة الفرديـ ــات اخلدمـ ــار اتفاقـ ــن إطـ مـ
مـن اإلطـار، ينبغـي أن ٨-٧للفقـرة   وفقـاً بوضوح وقابلـة للقيـاس". و   حمدَّدةاالختصاصات "نواتج 

تتسم االختصاصات "بالشـمولية والصـراحة كمـا هـي عليـه يف املبـدأ التـوجيهي الرئيسـي يف حتديـد
إطار الوظائف ومدى تعقيدها"، وأن تكون "مبثابة األساس لتحديد األتعاب وتقييم األداء، ومـن مث

االختصاصـات ستجسـد بوضـوح وصـف اخلدمات أُديت علـى حنـو ُمـرض". وعليـه، فـإنَّ     أنَّ تأييد 
املدة‘ ٣‘النواتج الرئيسية/مؤشرات األداء الرئيسية؛ ‘ ٢‘املهام الرئيسية؛ ‘ ١‘الوظائف مبا يتضمن: 

  املتوقعة على أساس أيام العمل أو الشهور التقوميية."
ض متهيدا لإلفـراجمن أجل التصديق على إجناز التكليف يف الوقت املناسب وعلى حنو ُمر  -١٣٨  تقييم األداء

ة النهائيـة، ُيشـترط إجـراء تقيـيم ألداء أصـحاب اتفاقـات اخلدمـة الفرديـة. وتـنص الفقـرةيعن الدفع
من إطار اتفاقات اخلدمة الفردية على أن يتوىل املوظفون املسـؤولون اسـتهالل تقيـيم األداء ٥-٢٢

ــة واســتكماله واعتمــاده خــالل شــه    ر واحــد بعــد إجنــازاخلــاص بأصــحاب اتفاقــات اخلدمــة الفردي
  التكليف. وُتعتمد مناذج تقييم األداء ذات الصلة رقميا يف نظام "ساب".

، اســتقدمت اليونيــدو اختصاصــيا يف املــوارد البشــرية يف إطــار٢٠١٥يف تشــرين الثــاين/نوفمرب   - ١٣٩  عقود اخلدمة الفردية
املتعلقة باسـتعراض اهلياكـل والعمليـاتاتفاقات اخلدمة الفردية لدعم دائرة إدارة املباين يف تنفيذ توصييت 

، ُجـددت فتـرة عقـد٢٠١٦التنظيمية للدائرة، ووضع خطة لتعزيز قدرات املوظفني. وحبلول هنايـة عـام   
. وحتدِّد االختصاصـات ذات الصـلة٢٠١٧االختصاصي مرتني حبيث ينتهي آخر جتديد له يف أيار/مايو 

  لبشرية وما يقدمه من نواتج. املسؤوليات اليت يضطلع هبا اختصاصي املوارد ا
حبلول هناية العقد األول، كان أحد النواتج غري منفَّـذ علـى النحـو املطلـوب، وكـان هنـاك  -١٤٠  نقص النواتج

ناتج واحد فقط منجز بالكامل. وكانت النـواتج األخـرى ال تـزال قيـد اإلجنـاز، ومـن مث ُنقلـت إىل
إىل التقييم اإلجيايب للموظفني املسؤولني الـذين أيـدوااستناداً اختصاصات العقد الثاين. ومع ذلك، و

إجناز صاحب اتفـاق اخلدمـة الفرديـة يف الوقـت املناسـب وعلـى حنـو ُمـرض، أفرجـت اليونيـدو عـن
  ة األخرية ومنحت االختصاصي عقدا جديدا.يالدفع

أيلــول/ ١٦حنــو شــهرين (اعتمــد املوظفــون املســؤولون اســتمارة تقيــيم األداء الثانيــة قبــل    -١٤١  ترحيل النواتج
يف حـني ُرحِّلـت بعـض ،)٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٧) مـن هنايـة العقـد الثـاين (    ٢٠١٦سبتمرب 

  االختصاصات الثالثة.فترة النواتج واملهام املقابلة إىل 
التعليقات على املخرجات 

  والنتائج
قــات بشــأن مجيــعفيمــا خيــص النتــائج املنجــزة، تقتضــي اســتمارات التقيــيم تقــدمي تعلي         -١٤٢

املخرجات والنتـائج القابلـة للقيـاس مقارنـة بتلـك املخطـط هلـا أو املتوقعـة مبوجـب االختصاصـات.
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االختصاصي حقق النتـائج علـى النحـو املخطـط لـه، مل يقـدَّم تفسـري أو تقيـيمأنَّ ب اإلفادةوباستثناء 
ــةمنطقــي مفصــل. وصــنَّف املوظفــون املســؤولون جهــود االختصاصــي باعتبارهــا م     ســامهة جوهري

   ومهمة ممتازة، وأوصوا بإعادة توظيفه يف املستقبل.
غياب االمتثال ملتطلبات 
  اتفاقات اخلدمة الفردية 

يف هذه احلالة حتديدا، أخفقت آليات احلوكمة والتحكم املتعلقة باتفاقات اخلدمـة الفرديـة  -١٤٣
  اخلدمة الفردية.لدى اليونيدو يف ضمان االمتثال للمتطلبات احلالية التفاقات 

غياب املعايري الواضحة 
  لتقييم األداء 

حمـدَّدة كما هو منصوص عليه يف اإلطار، ينبغي أن تتضمن االختصاصـات احلاليـة نـواتج    ف  -١٤٤
مواصـفات االختصاصات ال تقـدم أيَّ أنَّ بوضوح وقابلة للقياس تتيح تقييم أداء االختصاصي. بيد 

ذكور يف وصف املهام الرئيسية. بل إنه فيما خيص بعض النواتج،إضافية بشأن النواتج عدا ما هو م
ال يتيح وصف املهام الرئيسية استخالص معايري واضحة تتيح إجراء تقييم مناسب ألداء اختصاصي

تعليقـات إضـافية بشـأن النتـائج املوارد البشرية. وملـا كانـت اسـتمارات تقيـيم األداء ال تتضـمن أيَّ     
لسنا يف وضع يسمح لنا بالتحقق من املعايري املطبقة لتقييم أداء صاحب اتفاق احملققة، فإنين وفريقي

  اخلدمة الفردية.
اجلدول الزمين الذي حيكم اخلدمات املطلوب تقدميها غـري واضـح. عالوة على ذلك، فإنَّ  -١٤٥  عدم وضوح البعد الزمين

دى ذلك إىل ترحيل املهام غري املنجـزةلفترة كل عقد ال تتسق مع تاريخ اإلجناز. وأ دَّدةفالنهاية احمل
  إىل االختصاص التايل من دون مربرات إضافية.

اعتماد تقييم األداء سابق 
  ألوانه

آخـر مل ُينفـذ ناجتـاً أنَّ العقـد الثالـث و   اتبعض النواتج ُرحلت الختصاصـ أنَّ مراعاة  ومع  -١٤٦
اعتماد استمارة تقييم األداء مبا يؤيد إجناز التكليف مل يكن سـابقا ألوانـه على النحو املطلوب، فإنَّ

  من إطار اتفاقات اخلدمة الفردية. ٥-٢٢خمالفا للفقرة أيضاً فحسب وإمنا 
ضرورة وضع اختصاصات 

  متسقة ووثيقة الصلة
إرسـاء اختصاصـات متسـقة بالنظر إىل الدور احلاسم الذي تضطلع به االختصاصات، فإنَّو  -١٤٧

شرط أساسي فيما يتعلق بعملية استقدام وتوظيف أصحاب اتفاقـات اخلدمـةباملوضوع ووثيقة الصلة 
الفردية. وال توجد إرشادات إضافية حتدد املعايري ذات الصلة من أجل وضع االختصاصات وتقييمها

ــتناداً  ــة م      اس ــك الوثيق ــل تل ــأن مث ــن ش ــع". وم ــون األرب ــدأ "العي ــدير املشــروع/حائزإىل مب ســاعدة م
املخصصات على حتديد املخرجات على حنو أفضل، وتوفري املعايري لتقييم نوعيتها وجدواها، ومتكـني

  املوظفني املسؤولني من تقييم أداء صاحب اتفاق اخلدمة الفردية يف مرحلة الحقة.
  بأن تقوم اليونيدو مبا يلي:وصي بناء عليه، أ  -١٤٨  التوصية/التوصيات

 االهتمام باالستخدام السليم لعقود اخلدمة الفردية داخل دائرة إدارة املباين:  أ)(  
إيالء اهتمام خاص إلعداد اختصاصات قابلة للتطبيق متكِّن املوظفني املسؤولني  ‘١‘  

مــن تقيــيم أداء صــاحب اتفــاق اخلدمــة الفرديــة يف الوقــت املناســب بعــد إجنــاز
  التكليف؛

جعل إجراء تقييم ناجع وشفاف شرطا مسبقا الختاذ القرار بشأن اإلفراج عـن  ‘٢‘  
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  ة النهائية؛يالدفع
إرســاء آليــات فعالــة للمراقبــة، مبــا يف ذلــك العمليــات املقابلــة يف جمــال تكنولوجيــا  (ب)  

تفــادي خصوصــاًاملعلومــات لتحســني االمتثــال إلطــار اتفاقــات اخلدمــة الفرديــة، و 
ات النهائيـة قبـليألواهنا وما يلحق ذلك من اإلفراج عن الدفعاالعتمادات السابقة 

  إجناز املهمة املشمولة باتفاق اخلدمة الفردية.
  بالتوصية. علماًأحيط   -١٤٩  رد اإلدارة

سوف أتابع أنـا وفريقـي رصـد التطـورات بشـأن إرسـاء هياكـل ناجعـة ومناسـبة يف دائـرة  -١٥٠  املتابعة
  إدارة املباين.

  
 إدارة األصول  -٣-دال

 قيد األصول  -١-٣-دال

فيمـا يلـي "دليـل إدارةيسمى من دليل اليونيدو إلدارة املمتلكات ( ٣-٢-٣حيدد الفصل   -١٥١  معايري تسجيل األصول
. وقـد حـددت اليونيـدو العتبـة الـدنيا للرمسلـة واإلفصـاح علـىاملمتلكات") معـايري لرمسلـة األصـول   

يــورو للبنــود غــري امللموســة. وتراعــى األصــول غــري ١ ٧٠٠للبنــود امللموســة ويــورو  ٦٠٠أســاس 
البنود املشـتراة الـيت تقـل قيمتـهاأمَّا يورو.  ٢٥ ٠٠٠امللموسة املنشأة ذاتيا إذا جتاوزت عتبة قدرها 

فُتحتسب ضـمن تكـاليف التشـغيل -أي األصول املنخفضة القيمة  -عن األعتاب املذكورة أعاله 
فيمـا يلـييسـمى  نظـام "سـاب" إلدارة األصـول (   الشـراء. وخيصِّـص   على الفور يف هناية الشهر بعد 

من فئات األصول. ويقوم النظـام بالتخصـيص حمدَّدةكل بند مشترى إىل فئة "نظام إدارة األصول")
ــذا ــن أجــل ه ــايري ذات صــلة م ــاز مع ــاليف االحتي ــد تك ــة التســوق. وال ُتع ــوين عرب ــد تك ــا عن آلي

لنظام تسوية مجيع البنود املشتراة ونقل كـل بنـد تقـل قيمتـهالتخصيص. ويف هناية كل شهر، يتوىل ا
ــة      ــه األصــلية إىل الفئ ــة مــن فئت ــة املعني ــود امللموســة) أو ( LVA01عــن العتب ــود ( LVA02 البن غــريالبن

يــورو ٦٠٠لــى قيمتــها عتزيــد الــيت النظــام ال يســجل تلقائيــا مجيــع البنــود  ). وعليــه، فــإنَّامللموســة
آليـة "عربـة عـن طريـق  إذا مـا اشـتريت    يـورو  ٦٠٠ن قيمتها عـ تقل اليت البنود أيضاً فحسب، وإمنا 

لكــل مــن األصــول املســجلة. وميكــن اتسلســلي ا. وخيصــص النظــام رقمــالتســوق" يف نظــام "ســاب"
البنـودأمَّـا  هذه إىل أن ُيسحب من اخلدمـة وُيشـطب.    دَّدةتعقب كل بند عن طريق مسة التعرف احمل

يف جداول بنظام "إكسل" النظام، فينبغي أن تقيد على حدة من أجل رمسلتهااليت ال تسجل آليا يف 
  ) وتطبق معظم املكاتب امليدانية هذا اإلجراء.١٥٧(انظر رقم 

األصول املغرية املنخفضة 
  القيمة

أو البنود املغريـة - زهيدة القيمة حمدَّدةل أصول ينص دليل إدارة املمتلكات على أن تسجَّ  -١٥٢
يف نظــام إدارة األصــول بغــرض - احلواســيب وأ، مثــل اهلواتــف احملمولــة )LVAIاملنخفضــة القيمــة (

وقد الحـظ فريقـيويف معظم احلاالت، توضع هذه البنود يف عهدة موظف حمدد. الرصد واملراقبة. 
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ولذلك، أوصـيت بـأن يـتم تعقـب هـذه البنـود. يف املاضي قصور يف تسجيل األصول املغريةوجود 
لتوصـيتنا. وفقـاً عن طريق النظـام. وأرسـت اليونيـدو إجـراءات للرصـد ضـمن نظـام إدارة األصـول         

مـنالبند وأصبحت هذه البنود ُتَربز باعتبارها بنود مغرية. وال ُيعطَّل البند يف النظام إىل أن ُيسحب 
رمسلــة والبنــود املغريــة املنخفضــة القيمــة تعامــل بالطريقــةالبنــود امل اخلدمــة أو ُيشــطب. وبــذلك فــإنَّ

  .نفسها. وأُقدِّر الرد السريع واملناسب على توصييت
املمتلكات اإلفصاح عن 

  واملنشآت واملعدات
مـن حيـث املمتلكـات واملنشـآت واملعـدات   كيفيـة إدارة   ٥-١-١٠٩حتدد القاعدة املالية   -١٥٣

ســجالهتا. وحيــدد دليــل إدارة املمتلكــات ودليــل اليونيــدو الســلطة عليهــا واملســؤولية عنــها ومســك
بشأن إنشاء األصول يف إدارة العالقات باملوردين العتبات ذات الصلة من أجل الرمسلـة واإلفصـاح.

يف بيـان املركـز املمتلكـات واملنشـآت واملعـدات   هلذه اللوائح والقواعد، تفصح اليونيـدو عـن    وفقاًو
  .٨و ٧ ذوايت الصلةني املايل ذي الصلة واملالحظت

ــة وُيفصــح عــن النفقــات الــيت هــي دون عتبــات الرمسلــة (األصــول املنخفضــة القيمــة والبنــود املغري
ــتقين املســلَّمة إىل املســتفيدين ضــمن رقــم جممَّــ      عاملنخفضــة القيمــة) مــع نفقــات معــدات التعــاون ال

معلومات واضـحة بشـأن النفقـاتالبيانات املالية لليونيدو ال تقدم  ). وعليه، فإن٤َّ-١٧(املالحظة 
   اخلاصة باألصول املنخفضة القيمة والبنود املغرية املنخفضة القيمة.

مجيع البنـود الـيت ال تتجـاوز العتبـة ذات الصـلة يف نظـام إدارة األصـول بغـض أُوصي بقيد  -١٥٤  التوصية/التوصيات
سـتخدم ألغـراض التعـاون الـتقين.النظر عما إذا كان البند يوجد يف املقر أو يف مكتـب ميـداين أو يُ  

يف ويف املستقبل، ينبغي أن تسجَّل مجيع األصول املنخفضة القيمـة والبنـود املغريـة املنخفضـة القيمـة     
  النظام على وجه احلصر.

وعالوة على ذلك، أوصي بوضع املبادئ اإلرشادية املالئمة وتبادل املعلومات مع املكاتـب امليدانيـة
ية. وينبغي اإلفصاح عن النفقات اخلاصة جبميع البنود اليت ال تتجـاوز العتبـاتوطواقم املشاريع املعن

باإلمكــانأنَّ ذات الصــلة. وملــا كانــت معظــم تلــك البنــود مســجلة يف نظــام إدارة األصــول، أعتقــد 
اإلفصــاح ســوف يزيــدأنَّ اســتخالص األرقــام ذات الصــلة مــن خــالل بــذل جهــد مقبــول. وأرى    

واألصـول املنخفضـة القيمـة املمتلكـات واملنشـآت واملعـدات   ملة عـن مجيـع   الشفافية ويقدم حملـة شـا  
  اليت ال تزال يف اخلدمة. والبنود املغرية املنخفضة القيمة

  ملعاجلة هذه املسائل. حمدَّدةتنا، واقترحت تدابري توصيمع اإلدارة اتفقت   -١٥٥  رد اإلدارة
  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية  -١٥٦  املتابعة

 التحقق من الرصيد املادي  -٢-٣-دال

دليـــل إدارة. ويقضـــي ٩-١-١٠٩للقاعـــدة املاليـــة  وفقـــاً ســـنويا جـــرداًجتـــري اليونيـــدو   -١٥٧  اجلردعملية 
وتشمل عمليـة اجلـرد يف. حتقق من الرصيد املادي بإجراء عملياتأيضاً ) ٦-٩الفصل (املمتلكات 
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لكتـروينسـح اإل املمـن خـالل    غرية واملنخفضة القيمةوالبنود امل املمتلكات واملنشآت واملعداتاملقر 
مثـل األثـاث، مـرة كـل ،األصـول املنخفضـة القيمـة    وُتحصروسم اخلاص بكل بند مرة كل عام. لل

عام. ومبجرد قيد مجيع البنود يف نظام إدارة األصـول، ُتسـوى نتيجـة عمليـة اجلـرد تلقائيـا مـع نظـام
. وُتسوى البنود املعدودة من خـالل مقارنتـهاعلى حدةكل تضارب إدارة األصول. وينبغي تسوية 

تتجـاوز العتبـة مـن خـالل اإلجـراءالـيت  صـول  األبقائمة اجلـرد السـابق. وتشـتري املكاتـب امليدانيـة      
ــة التســوق"املعتــاد املتمثــل يف آليــة "  بنــد الأيِّ . ويــؤذَن للممــثلني يف املكاتــب امليدانيــة بشــراء   عرب
ت مسؤوليتهم اخلاصة. وتسجل املكاتب امليدانية هذه البنود يف نظام إدارةيتجاوز العتبة املنطبقة حت

األصول أو يف جدول معد بنظام "إكسل". وبغية إجراء عملية اجلرد، توايف وحدة خـدمات الـدعم
ملكاتــب امليدانيــة لليونيــدو.اخلاصــة بكــل مــن االعــام املمــثلني يف املكاتــب امليدانيــة بقائمــة باألصــول 

  كاتب امليدانية مراجعة هذا التقرير اجلردي وتسويته.وينبغي للم
ال توجد حملة عامة عن 

  البنود املخزنة
والتسـوية. وال تـزال بعـض اسـتنتاجاتنااجلـرد  إمكانية ملواصـلة حتسـني عمليـة    فريقي وجد   -١٥٨

معـدات تكنولوجيـا ال تعلـم . وبوجه خاص، ال تزال وحدة خـدمات الـدعم العـام    عالقةوتوصياتنا 
املعلومات اليت ُتنقل بني املكاتب أو من غرفة التخزين إىل املكاتب من أجـل االستعاضـة عـن البنـود

البيانـات ذات الصـلة فـإنَّ  اإلكترونيـ  موظفي الوحدة يقومون مبسح هذه البنـود أنَّ املتضررة. ورغم 
ة عامة كاملة وحمدَّثة عن البنود املخزنةالوحدة ليس لديها حمل ال تعاجل يف نظام "ساب". وعليه، فإنَّ

الوحدة ال حتصل على حملة عامـة عـن هـذه من أجل اإلبدال والبنود املنقولة. وعالوة على ذلك فإنَّ
  .مرة يف السنةالعيين املسائل سوى عند إجراء اجلرد 

داخـل على األصـول ملمارسة الرقابة  همةإحدى الوسائل امل لألصول املادياجلرد  أرى أنَّ  -١٥٩  املاديأمهية اجلرد 
وإســناد القيمــة الدفتريــة الصــحيحة  التحقــق مــن دقــة ســجالت اجلــرد  هــو والغــرض منــه  املنظمــة.

يت يف تقريـري السـنوي السـابق بـإجراء اجلـرد مبزيـد مـن الدقـةأوصـ فقد فيها. لذا  لألصول املقيدة
  ات. إزالة التضاربو

فقــت اليونيــدو مــع التوصــية. ومــن أجــل حتســني وتعزيــز إدارة األصــول وعمليــة اجلــرداتَّ  -١٦٠  نظام جديد
السـنوي، ختطـط اليونيـدو لتطبيـق نظـام جديـد. وسـوف تبقـى اإلجـراءات املتبعـة يف اشـتراء البنــود
وتســجيلها يف نظــام "ســاب" بــال تغــيري. وألغــراض اجلــرد، ســوف ُيســتخدم نظــام حتديــد املوقــع يف

، مــن خــالل وضــع "منــارة" علــى كــل بنــد. وتتوقــعأوالًى أن يطبَّــق يف املقــر الوقــت احلقيقــي، علــ
  اليونيدو جين املنافع التالية من تطبيق هذا النظام:

 حتديد املوقع الدقيق لكل بند؛  •  
األفـراد الـذين توجـد يفلـدى   خصوصـاً تعقب حركة كـل بنـد يف الوقـت احلقيقـي، و      •  

 عهدهتم بنود مغرية منخفضة القيمة؛
أسرع عن البنود املخزنـة يف املسـتودعات واملخزونـاتبطريقة احلصول على حملة عامة   •  

 وحتركاهتا؛
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 إجراء جرد دائم؛  •  
املـادي علـى   اجلـرد  قصـر ميكـن   ألنـه  ،تقليص حجم العمل فيما يتعلق بـاجلرد السـنوي    •  

 تسوية التضارب؛على عينات عشوائية و
  البنود أو ضياعها.التفاعل على حنو أسرع يف حالة سرقة   •  

املكاتب امليدانية ومشاريع 
  التعاون التقين

توسـيع نطـاق هـذا النظـام حبيـث يشـمل املكاتـب امليدانيـة ومشـاريعأيضـاً  تنوي اليونيـدو    -١٦١
  .ي يف املقر واختباره بنجاحـالتعاون التقين يف املستقبل بعد إطالق املشروع التجريب

اليونيدو تعتزم تطبيق نظام مناسب ومتطور لتحسني إدارهتا لألصول، مبا يف ذلـكأنَّ أرى   -١٦٢  النظام املناسب
تسـوية احلـاالت خفضـها إىل عملية اجلرد. وقد تنتفي احلاجة إىل عملية اجلرد الشـامل حبيـث ميكـن    

رد أجهـزة تكنولوجيـاجبـ  املتعلقـة مـواطن القصـور    معاجلـة املشكوك فيها. وعالوة على ذلك، ميكن 
هذا النظام اجلديد يساعد على تفادي األخطاء اليومية يف التسجيل أوأنَّ وأرى كذلك املعلومات. 

بإمكان النظـام املتطـور أن يقلـص حجـم العمـلأنَّ احلصر أو القياس أو ضياع امللفات. كما أعتقد 
ةنيـة اليونيـدو تعقـب مجيـع األصـول بواسـط      أنَّ املطلوب فيما يتعلق مبراقبة البضـائع الـواردة. وأرى   

فوائد على إدارة األصول. خطوة تنطوي على توجه مستقبلي وستدرُّمتثل منارة يف الوقت احلقيقي 
ــذا املشــروع       أ  -١٦٣  التوصية/التوصيات إىل مفهــوم يشــمل مجيــعاســتناداً وصــي بــأن متضــي اليونيــدو يف تنفيــذ ه

  املعلومات الضرورية بشأن:
 تقديرات التمويل األويل املطلوب؛  •  
 تنفيذ املشروع؛مدة   •  
 حتديد العالمات اإلرشادية وقياس التقدم؛  •  
 املنافع اليت ستعود على الكيان؛  •  
الوفــورات علــى املــدى املتوســط مقارنــة بالوضــع احلــايل (مــن حيــث اجلوانــب النقديــة  •  

 واملوارد البشرية)؛
   املشروع مع كيانات األمم املتحدة األخرى. جدوى تبادل نتائج  •  

  .بتوصية مراجع احلسابات علماًاإلدارة أحاطت   -١٦٤  اإلدارةرد 
  سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -١٦٥  املتابعة

 تكنولوجيا املعلومات لاألمن املادي   -٤-دال

التحتية لبنية لاألمن املادي 
تكنولوجيا املعلومات يف ل

  اليونيدو

بلغـت يف السـنوات املاضـية عـن الوضـع غـري الــُمرضي فيمـا يتعلـق بوقايـة نظـمكنت قد أُ  -١٦٦
تكنولوجيا املعلومات من احلريق يف الغرف اليت تتشارك فيها اليونيدو مع منظمـة أخـرى. وقـد قـام
فريقــي بتفتــيش البنيــة التحتيــة مــرة أخــرى مــع التركيــز علــى أهــم األجــزاء الــيت تســتعملها اليونيــدو

  .املوقف ازداد تدهوراًأنَّ خرى من أجل الربط الشبكي. والحظوا واملنظمات األ



IDB.45/3 
PBC.33/3 

 

V.17-01754 39/116 
 

 مركز توزيع األلياف الرئيسي  -١-٤-دال

يف الطـابق السـفليللمـبىن  البصـرية املشـترك    تقع ِخزانات البيانات املركزية ملرفق األلياف  -١٦٧  زانات البيانات املركزيةِخ
الغرفـة الكـبرية حيـث مركـز فيينـا الـدويل هـذه    تستخدم عدة منظمـات يف  ). وC )C-126من املبىن 

حتتاج مجيعها إىل سبل الوصول إىل هذا املرفق املركزي لتكنولوجيـا املعلومـات. وإذا أصـيبت هـذه
مجيــع االتصــاالت انقطــاعه مــن شــأنذلــك  املكونــات اخلاصــة بتكنولوجيــا املعلومــات بضــرر، فــإنَّ

  مركز فيينا الدويل.املستندة إىل الشبكة يف 
املخاطر على السالمة من 

  احلرائق
هـذه الغرفـة يف السـنوات الـثالث األخـرية وجـد عـدة خمـاطرفريقـي  يف كل مرة زار فيها   -١٦٨

كميـات كـبرية مـن مـواد التغليـفأنَّ نظـرا إىل   ،تتعلق بسـالمة هـذه العناصـر الشـبكية مـن احلريـق      
حتسـن املكـان. ومل يالحـظ فريقـي أيَّ   القابلة لالشتعال والبضائع اجلديدة واملستعملة خمزنة يف هذا 

. بل رصدوا املزيد من األغلفة الكرتونية وعددا مـن األرفـف واخلزانـات٢٠١٧حبلول آذار/مارس 
  وعناصر مستعملة خاصة بتكنولوجيا املعلومات وبعض األثاث اخلشيب.

له دخول هـذه الغرفـة ومـن هـومل تكن اليونيدو أو املنظمات األخرى على علم مبن حيق   -١٦٩  عدم وضوح املسؤولية
  .املسؤول عن املواد املخزنة

.C-126اتفقت اليونيدو السنة املاضية مع توصييت بإزالة املـواد غـري الضـرورية مـن الغرفـة        -١٧٠  قبول التوصية
املواد املشـار إليهـا ال تعـود إىل اليونيـدو، فإهنـا مل تـتمكن ملَّا كانتاليونيدو أشارت إىل أنه أنَّ بيد 
ن تنفيــذ التوصــية. وعليــه، ال يســع اليونيــدو ســوى أن تطلــب إىل املنظمــات الشــقيقة و/أو قســممــ

  األمن والسالمة باألمم املتحدة مواصلة حتسني الوضع.
احلاجة إىل اإلرشادات 

  املناسبة
ــة التحتيــة، و  أنَّ مــا زلــت أرى   -١٧١ ــة مــن خصوصــاًاليونيــدو مســؤولة عــن حتســني البني الوقاي

ــق. وأرى ــة خاصــة ينبغــي أن خيضــع لإلرشــاداتأنَّ  احلري ــاكن تســتدعي محاي ــاع يف أم ختــزين مت
املناسبة. وجيـب أن ُيحظـر ختـزين املـواد القابلـة لالشـتعال يف الغرفـة املـذكورة أعـاله وعلـى امتـداد
طرق الوصول (اإلنقاذ) املؤدية إىل هذه املنطقة حظرا باتا مع مراقبة مدى االمتثال لذلك على حنـو

  منتظم.

 Dمركز التوزيع الشبكي يف املبىن   -٢-٤-دال

مركـز التوزيـع الشـبكياكتشف فريقي وضعا ينذر خبطر أكـرب يف املنطقـة الـيت يقـع فيهـا        -١٧٢  مركز التوزيع الشبكي
  . ويكفل هذا املركز الربط الشبكي يف املبىن ككل.)D )D-01للمبىن 

الع داحتمال كبري الن
  حرائق

األثـاث وغـريه مـن خصوصـاً مـن أشـياء خمتلفـة، و    كميـة يف املمر الضيق، عثر فريقي على   -١٧٣
  األجسام اخلشبية اليت تنطوي على احتمال كبري باندالع حرائق.

هذا الوضـع غـري الــُمرضيأنَّ ، أوضحت اليونيدو ٢٠١٦استجابة لتقريري األخري يف عام   - ١٧٤  ازدياد خماطر الضرر
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فريقي الحـظ هـذا العـام ازديـاد كميـة النفايـات واألشـياء يف هـذه املنطقـة،أنَّ ذو طابع مؤقت. بيد 
يف حــال Dومــن مث تزايــد اخلطــر علــى اتصــاالت اليونيــدو واملنظمــات األخــرى املوجــودة يف املــبىن    

  نشوب حريق أو وقوع أعمال ختريب.

 األرضيات يف الطابق السفلي  -٣-٤-دال

أنَّلســنوات املاضــية، عنــدما قــام فريقــي بتفتــيش البنيــة التحتيــة لليونيــدو، الحــظ خــالل ا  -١٧٥ أجسام قابلة لالشتعال
األرضيات واملمرات يف العديد من الطوابق السـفلى مليئـة بكميـات كـبرية مـن األثـاث واألجسـام

  القابلة لالشتعال.

األخطار يف حالة نشوب 
 حريق

دروبأنَّ احتمــاالت احلريــق الــيت تنطــوي عليهــا تلــك األجســام هائلــة، كمــا    أنَّ يبــدو   -١٧٦
اخلطــر علــى العناصــر املركزيــة لتكنولوجيــا اهلــروب حرجــة وغــري آمنــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإنَّ

يف الطوابــق الســفلى مــن مركــز فيينــا الــدويل قــد يــزداد علــى حنــو غــري أساســاًاملعلومــات املوزعــة 
الســريع واليســري لطــواقم مكافحــة احلرائــق واإلنقــاذ عــن طريــق هــذه الوصــولأنَّ ضــروري. كمــا 

املمرات اليت تنطوي على احتماالت كبرية الندالع احلرائق قد ال يكون ممكنا ويضيف إىل الوقت
  الالزم للوصول إىل األماكن احلساسة ذات العناصر احلرجة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات.

عالوة على ذلك، ال أرى حاجـة لتخـزين هـذا الكـم مـن البنـود القدميـة وغـري املسـتعملة  -١٧٧عملةختزين البنود غري املست
 فيما يبدو على مدى فترة زمنية طويلة.

بأن تفحص اليونيدو مسألة ختزين املواد مع مراعاة ظـروف السـالمة مـن احلريـق، أوصي  -١٧٨ التوصية/التوصيات
ائع يف الغـرف املشـتركة. وجيـب إزالـة مجيـع املـواد القابلـةوأن تضع اللوائح املنظمـة لتخـزين البضـ   

لالشتعال وغري الضرورية على حنو دائم من األرضيات لتقليص خطر احلريق. وينبغي حتديد املـواد
غري الضرورية وتقدميها إىل املنظمات األخرى يف مركز فيينا الدويل أو عرضـها للبيـع أو التصـرف

وتقييـده لتقلـيص D-01إحكـام الرقابـة علـى الـدخول إىل الغرفـة       فيها. وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي   
مـواطن قصـور شـبيهة قـد تكـون موجـودة وملَّا كانتخطر الدخول غري املأذون به وختزين املواد. 

احلاجة إىل وضع نظام فيما بـني املنظمـات الكائنـة يفأيضاً يف مجيع مباين مركز فيينا الدويل، أرى 
 عملها واتصاهلا بشبكة تكنولوجيا املعلومات.فيينا من أجل ضمان سري 

مــنمبســاعدة  ،D-01باعتبارهــا تعــود إىل اليونيــدو يف الطــابق  دَّدةســوف تــزال البنــود احملــ  -١٧٩ رد اإلدارة
هذا املكان لرقابـة مشـددة. وقـد مت التـربع باألثـاث العائـدإىل دخول الاملباين. وخيضع إدارة دائرة 

ــة  ــا وســوف ُيجمــع يف نيســان/أبريل   لليونيــدو إىل مجعي . وســُتنقل٢٠١٧الصــليب األمحــر يف فيين
 .C02أو  C06يف املوقعني  هازانات البيضاء اجلديدة لتخزينعناصر اِخل

رد مراجع احلسابات 
 اخلارجي

ولكــنين مــا زلــت أرى خمــاطر تتعلــق بالوقايــة مــن أقــدر اإلجــراءات الــيت اختــذهتا الــدائرة.  -١٨٠
بعـض األجسـام القابلـة لالشـتعال وغـري الضـرورية ال تـزال موجـودة يف املكـان. احلرائق حيث إنَّ
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الدخول إىل املكان خيضع لرقابة مشددة، فقد جرى إيداع هذه األشياء فيه. ولـذلك، أودأنَّ ومع 
 التأكيد جمددا على توصيايت.

 سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -١٨١ املتابعة 

  احلوكمة يف اليونيدو   -٥-دال
إنشاء جلنة ملراجعة 

  احلسابات
بعد التوصيات اليت قدمها سـلفي، أوصـيت بإنشـاء جلنـة ملراجعـة احلسـابات. وقـرر جملـس  -١٨٢

التنمية الصناعية إنشاء تلك اللجنة واعتمد اختصاصاهتا يف دورته الرابعـة واألربعـني الـيت ُعقـدت يف
ملية اختيار أعضاء اللجنة. وسوف ُتعرض النتائج للبت فيها. وجتري ع٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

.٢٠١٧علــى جملــس التنميــة الصــناعية يف دورتــه اخلامســة واألربعــني الــيت ســُتعقد يف حزيران/يونيــه 
  وأرحب بكون هذه التوصية قد ُنفذت بالكامل.

مكتب الرقابة موارد 
 الداخلية واألخالقيات 

ســابات مجلــة أمــور، مــن بينــها اســتعراض اســتقاللية مهمــة تشــمل واليــة جلنــة مراجعــة احل  -١٨٣
دها مبيثـاق الرقابـة الداخليـة،املراجعة الداخلية للحسـابات وفعاليتـها وموضـوعيتها، مبـا يف ذلـك تقيُّـ      

  وتقدمي املشورة يف هذا الشأن.
ــة ــة الداخليـ ــوظفي مكتـــب الرقابـ ــة مـ ــدم كفايـ ــى عـ ــابقة، علقـــت علـ ــنوية السـ ــاريري السـ ويف تقـ
واألخالقيات، وأوصيت بأن توفر اليونيدو املوارد الالزمـة للمكتـب علـى النحـو املنصـوص عليـه يف

  ميثاق املكتب.
حتسـنا يف مكتـب الرقابـة الداخليـة واألخالقيـات    وضع التوظيـف  يف الوقت الراهن، يشهد   -١٨٤  إحراز تقدم

ن)، ومسـاعديْ ٣-ق (ف، وحمقِّـ )١-موظفو املكتب يف مدير (مدطفيفا. ففي املرحلة احلالية، يتمثل 
)،٣-(فاثــنني حســابات  ْيمراجعــ). وجيــري اســتقدام ٦-وخ ع ٥-خ عمعنــيني بالرقابــة ( اثــنني

أرحـب بالتقـدم احملـرزو. ٢٠١٧وُينتظر أن ُتشـَغل الوظيفتـان مـا بـني نيسـان/أبريل وحزيران/يونيـه       
ــإنين أحــث اإلدارة علــى مواصــلة دعــم امل      ــك، ف ــه مــنبشــأن هــذه النقطــة. ومــع ذل ــا ميكِّن كتــب مب

  .االضطالع مبهامه على النحو احملدد يف امليثاق
ينبغي لليونيدو أن تكفل أن ُيزوَّد مكتب الرقابة الداخلية واألخالقيات بالقـدر الكـايف مـن  -١٨٥  التوصية/التوصيات

   املوظفني واملوارد.
وسـوف يؤخـذ هبـا قـدر املسـتطاع بـالنظر إىل القيـود الراهنـة علـى ،بالتوصـية  علمـاً  أحيط  -١٨٦ رد اإلدارة 

  .امليزانية
 سوف أتابع أنا وفريقي هذه العملية.  -١٨٧ املتابعة 
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  متابعة استنتاجات وتوصيات السنة املاضية والسنوات السابقة  -هاء
توصية تنتظر  ١٩هناك 
 التنفيذ

اسـتنتاجا وتوصـية يف ١٩علـى   ٢٠١٥اشتمل تقرير مراجع احلسـابات اخلـارجي لعـام      -١٨٨
مـن أجـل ، قامت اإلدارة بتحديث قائمة املتابعـة ٢٠١٦التنفيذ. ويف تشرين الثاين/نوفمرب  انتظار

  اإلبالغ عن التقدُّم احملرز بشأن تنفيذ هذه التوصيات.
احلفـاظ علـى الـذاكرةأجرى فريقي تقييماً لتلك القائمة من أجل ضمان االسـتمرارية و   -١٨٩ خضعت القائمة للتقييم 

وترد واستعرضنا الوثائق املذكورة. ،املؤسسية. وقد ناقشنا مجيع تلك البنود مع املوظفني املعنيني
 حالة تنفيذ مجيع التوصيات اليت تنتظر التنفيذ. يف املرفق األول من التقرير

أُقدِّر ما اختذته اإلدارة من 
 تدابري

ابري لتنفيــذ التوصــيات. ويف ســياق أنشــطة املراجعــة الــيتأُقـدِّر مــا اختذتــه اإلدارة مــن تــد   -١٩٠
حترزه اليونيدو من تقدُّم يف هذه اجملاالت حسبما سنقوم هبا يف املستقبل، سوف يدرس فريقي ما

 أراه مناسباً.

  مسائل أخرى  -واو
حاالت الغش أو الغش 

 الـُمفترض
ويف إحـدىغـش ُمفتـرض.    غش أو حاالت بثالث أبلغين مكتب خدمات الرقابة الداخلية  -١٩١

ــة. ويف احلــالتني األخــريني، اتُّخــذت إجــراءات ــة الفردي هــذه احلــاالت، أهنــت اإلدارة اتفــاق اخلدم
٥٢٦ ٥٠٠ة األخـرى  مل يلحق باملنظمة أيُّ ضرر. وبلغ الضرر الواقع يف احلال، تأديبية. ويف حالتني

 دوالر أمريكي.

 غش أو غش ُمفترض أخرى. حاالت أيَّ مل يكشف فريقي أثناء املراجعةو  -١٩٢ 

بنود من املمتلكات واملنشآت واملعـداتالفقد أو السرقة  ، ُشِطبت بسبب٢٠١٦عام يف و  -١٩٣ الفواقد/املشطوبات
 ).٢٠١٥يورو يف عام  ٣٤ ٠٠٠ (مقابل يورو ٦٥ ٠٠٠تبلغ قيمتها اإلمجالية 

 .٢٠١٦و ٢٠١٥عامْي مل تقدَّم أيُّ ِهبات يف و  -١٩٤ اِهلبات

  شكر وتقدير  -زاي
أودُّ أن أعرب عـن تقـديري ملـا أسـداه إيلَّ املـدير العـام واإلدارة وموظفـو اليونيـدو مـن عـون  - ١٩٥ 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

  شهادة مراجع احلسابات اخلارجي بشأن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١عن السنة املالية املنتهية يف 

    
  الصناعية إىل رئيس جملس التنمية

  
  الرأي

، واملؤلفـة مـن بيـان    (املشـار إليهـا فيمـا يلـي بــ"اليونيدو")     ملنظمة األمم املتحـدة للتنميـة الصـناعية    راجعة البيانات املالية لقد قمت مب
 صـول ات يف صـايف األ )، وبيـان الـتغري  ٢، وبيـان األداء املـايل (البيـان    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١) يف ١املركز املايل (البيان 

) عــن الســنة املنتهيــة يف التــاريخ ٥(البيــان بيــان املقارنــة بــني املبــالغ املرصــودة )، و٤النقديــة (البيــان قات )، وبيــان التــدف٣(البيــان 
  ، مبا فيها موجز للسياسات احملاسبية املهمة.ملحوظات على البيانات املاليةاملذكور، و

كـانون األول/ديسـمرب    ٣١يف لليونيدو، مـن مجيـع اجلوانـب،     احلقيقي املايلز وحسب رأيي، تعرض البيانات املالية املصاحبة املرك
  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وفقاًوأداءها املايل وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف التاريخ املذكور ، ٢٠١٦

    
  أساس إبداء الرأي

. ويـرد وصـف ملسـؤوليايت مبوجـب تلـك املعـايري يف القسـم املعنـون         للمعايري الدولية ملراجعة احلسـابات  وفقاًهذه املراجعة  أجريُت
للمقتضـيات األخالقيـة ذات الصـلة مبـراجعيت للبيانـات املاليـة، وقـد         وفقاًمن تقريري. وأنا مستقل عن اليونيدو  إجراءات املراجعة

تشـكل  لاملقتضيات. وأعتقد أن أدلة املراجعة اليت حصلت عليها كافية ومناسـبة  هلذه  وفقاًاستوفيت مسؤوليايت األخالقية األخرى 
  لرأيي. أساساً

    
  وتقرير مراجع احلسابات بشأهنا ،البيانات املالية غريمعلومات 

وتقريـر   املدير العام مسؤول عن املعلومات األخرى. وتتكون املعلومات األخرى من تقرير املدير العام عن الوضـع املـايل لليونيـدو   
  .هلا يتوتقرير مراجع، ولكنها ال تشمل البيانات املالية ٢٠١٦السنوي اليونيدو 

  شكل من أشكال النتيجة التأكيدية بشأهنا.أيِّ وال يشمل رأيي بشأن البيانات املالية املعلومات األخرى، وال أعبِّر عن 
مسؤولييت يف قراءة املعلومات األخرى واخللوص، لدى القيام بذلك، إىل مـا إذا كانـت   تتمثل ويف سياق مراجعيت للبيانات املالية، 

معرفيت اليت اكتسبتها يف املراجعة أو تبدو منطوية على أخطاء جوهرية مع جوهريا مع البيانات املالية أو تناقضا املعلومات تتناقض 
وجـود خطـأ جـوهري يف هـذه املعلومـات األخـرى، فـإين مكلـف          إىل العمل الذي أديته، إىلاستناداً خالفا لذلك. وإذا خلصت، 

  ما أبلغ عنه يف هذا الصدد. باإلبالغ عن ذلك. وليس لديَّ
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  اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة فيما خيص البيانات املالية اتمسؤولي
للمعـايري   وفقـاً وتقـدميها علـى حنـو صـحيح      عـن إعـداد البيانـات املاليـة     ألحكـام النظـام املـايل لليونيـدو،     وفقـاً املدير العام مسؤول، 

وعن الرقابة الداخلية اليت تراها اإلدارة ضرورية للتمكني من إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء ، احملاسبية الدولية للقطاع العام
  اجلوهرية، سواء أكانت ناجتة عن الغش أم الغلط.
مع اإلفصاح، حسـب االقتضـاء،    ،لية، عن تقييم قدرة اليونيدو على االستمراروتكون اإلدارة مسؤولة، لدى إعدادها للبيانات املا

السـتمرار مـا مل تكـن اإلدارة تنـوي تصـفية      ل قابليـة الالسـتمرار واسـتخدام األسـاس احملاسـيب املتعلـق ب     ل قابليـة العن األمور املتعلقة ب
  اليونيدو أو إيقاف عملياهتا ومل يكن أمامها بديل واقعي عدا ذلك.

  على املكلَّفني باحلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية اإلبالغ املايل لليونيدو. وتقع
    

  البيانات املاليةمراجع احلسابات عن مراجعة  اتمسؤولي
تتمثل أهدايف يف التأكد يف حدود املعقول مما إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء أكانت ناجتة عـن  

الغلط، وإصدار تقرير خـاص مبراجعـة احلسـابات يتضـمن رأيـي. والتأكـد يف حـدود املعقـول هـو تأكـد رفيـع املسـتوى،              الغش أم
للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات ستكتشف دائما األخطاء اجلوهريـة عنـدما توجـد.     وفقاًاملراجعة املنفذة أنَّ ولكنه ليس ضمانا ب

كـل منـها علـى    غلط، وُتعترب جوهرية إذا أمكن أن ُيتوقع على حنو معقول أن تؤثر، سـواء  عن الغش أو الاألخطاء ميكن أن تنشأ و
  معة، على القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستعملون بناء على هذه البيانات املالية.تأو جم حدة

للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات، أمارس احلكم املهين وأحافظ على النظـرة التشـككية املهنيـة     وفقاًويف إطار مراجعة احلسابات 
  طوال عملية املراجعة. كما أقوم مبا يلي:

حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف البيانـات املاليـة سـواء أكانـت ناجتـة عـن الغـش أم الغلـط، وتصـميم وأداء            •  
لتلك املخاطر، واحلصـول علـى أدلـة أثنـاء املراجعـة تكـون كافيـة ومالئمـة لتـوفري أسـاس            مراجعة تتصدى اتإجراء

لرأيي. واخلطر الذي ينطوي عليه عدم اكتشاف اخلطأ اجلوهري نتيجة الغش أعلى من مثيلـه النـاتج عـن الغلـط، إذ     
 جتاوز الرقابة الداخلية.الغش قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو اإلغفاالت املتعمدة أو التمويه أو  إنَّ

الوصول إىل فهم للرقابـة الداخليـة ذات الصـلة مبراجعـة احلسـابات مـن أجـل تصـميم إجـراءات مراجعـة احلسـابات              •  
 الية الرقابة الداخلية لدى اليونيدو.ليس لغرض التعبري عن رأي بشأن فعلكن  ،املالئمة للظروف

دمة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة اليت تقوم تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املستخ  •  
 .اإلدارةهبا 

اسـتناداً  اخللوص إىل رأي بشأن مالءمة استخدام اإلدارة لألساس احملاسيب القائم على القابليـة لالسـتمرار وكـذلك،      •  
إىل األدلة املتحصل عليها أثناء املراجعة، بشأن ما إذا كان هناك عدم يقني جوهري فيما يتعلق بأحـداث أو أحـوال   
قد تطرح شكوكا ذات داللة بشأن قدرة اليونيدو على االسـتمرار كمنشـأة عاملـة. فـإذا خلصـت إىل وجـود عـدم        

ــأن ألفــت النظــر يف تقريــري إىل اإلف    ــة أو،  يقــني جــوهري، فــإنين مطالَــب ب صــاحات ذات الصــلة يف البيانــات املالي
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ل رأيـي. وتسـتند اسـتنتاجايت إىل األدلـة املتحصـل عليهـا أثنـاء املراجعـة         تكن تلك اإلفصاحات كافية، أن أعدِّ مل إذا
األحداث أو األحوال املسـتقبلية قـد تـؤدي إىل انتفـاء صـفة املنشـأة القابلـة        أنَّ حىت تاريخ التقرير الذي أصدره. بيد 

 ستمرار عن اليونيدو.لال

تقييم التمثيل الشامل للبيانات املالية وهياكلها ومضموهنا، مبا يف ذلك اإلفصاحات، ومـا إذا كانـت البيانـات املاليـة       •  
  متثل املعامالت واألحداث األساسية على حنو حيقق التمثيل الصحيح. 

راجعـة املخطـط هلمـا والنتـائج ذات الداللـة للمراجعـة، مبـا يف        وأتواصل مع املكلَّفني باحلوكمة بشأن أمور منـها نطـاق وتوقيـت امل   
  نواقص مهمة يف الرقابة الداخلية أحددها أثناء املراجعة. ذلك أيُّ

    
  اإلبالغ عن متطلبات قانونية أو رقابية أخرى

كانت، من مجيـع اجلوانـب املهمـة،    معامالت اليونيدو اليت الحظتها أو اختربهتا يف إطار مراجعيت أنَّ عالوة على ذلك، فإنين أرى 
  متفقة مع النظام املايل والقواعد املالية لليونيدو والسلطة التشريعية.

    
 لليونيدو، تقريرا مفصال بشأن مراجعيت حلسابات اليونيدو. للمادة احلادية عشرة من النظام املايل وفقاً، كما أصدرُت

          
 [التوقيع]  
  كاي شيلر  

  رئيس ديوان احملاسبة االحتادي   
 يف أملانيا  

         مراجع احلسابات اخلارجي  
 ٢٠١٧ نيسان/أبريل ٧
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  والتوصيات االستنتاجات تنفيذ متابعة
  السابقة اخلارجي احلسابات مراجع تقارير يف مةاملقدَّ

  
 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  رد اليونيدو  االستنتاجات والتوصيات  املرجع

)٤(  )٣(  )٢(  )١(  
  ٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام 

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

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

تستخدم، ألغراض احملاسبة  ينبغي لليونيدو أالَّ  
واإلبالغ، سوى نظام ختطيط املوارد املؤسسية. 

وأوصى مراجع احلسابات اخلارجي بإضافة وظيفة 
لدواعي  خصوصاًاإلبالغ إىل ذلك النظام، و

  البيانات املالية.

نظم ما سوف تقدم وحدة دعم األعمال وال  
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 
االحتاد األورويب التحقُّقية السباعية األركان اليت 

  .Ernst & Youngسسة أجرهتا سابقاً مؤ

سيتابع مراجع احلسابات   
   اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
  .أُجنز جزئيا: البيانات املالية اآللية      

قامت وحدة نظم التكنولوجيا واملعلومات يف   
إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة 

والسياسات بأمتتة العديد من لشعبة دعم الربامج 
البيانات املالية باستخدام براجمية "ساب" يف نظام 

 ختطيط املوارد املؤسسية وبراجمية
Business  Intelligence وميكن اآلن إعداد بيان .

امليزانية وبيان الدخل ومثاين ملحوظات. وُتعرض 
البيانات على حنو يسهل معه على فرع اخلدمات 

عم السياسات والربامج دجمها يف املالية يف شعبة د
  أصحاب املصلحة.املقدمة إىل تقارير ال

وعالوة على ذلك، أُعد تقرير منفصل يف   
إطار نظام "ساب" لتحليل البنود املقدمة يف 

  البيانات املالية.
ويتواصل التطوير فيما يتعلق ببيان التدفقات   

  النقدية.
اسُتحدثت األدوات وجرى تصميم واختبار   

اجملموعة األولية من البيانني األول والثاين. ويتواصل 

قامت اليونيدو بالفعل بأمتتة   
العديد من البيانات املالية 

وامللحوظات وستواصل القيام 
  بذلك.
سيتابع مراجع احلسابات   

  العملية.اخلارجي هذه 
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 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  رد اليونيدو  االستنتاجات والتوصيات  املرجع
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

  العمل بشأن امللحوظات والبيانات األخرى. 
متثل دائرة إدارة املباين التابعة لليونيدو، وهي    ٩٤رقم 

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

سنة. وفيما يتصل بتقادم املركز، شدَّدت  ٣٥من 
دائرة إدارة املباين على أنَّ تكاليف تشغيل وصيانة 
وإصالح املباين واملنشآت املدجمة فيها تتزايد تبعاً 

لذلك. وفيما يتعلق بتدهور حالة املباين واملنشآت، 
  يتزايد احتمال حدوث أعطال.

من أجل معاجلة هذه املشاكل، أوصى مراجع   
احلسابات اخلارجي بتقييم املخاطر احملتملة فيما 
يتعلق خبدمة "إدارة املباين" املشتركة؛ وبتحديد 

همة دائرة إدارة املباين حتديداً واضحاً، مبراعاة م
نتائج تقييم املخاطر املذكور أعاله؛ وبالشروع يف 

عملية تعديل مذكِّرة التفاهم وحتديثها مبراعاة 
املسائل املذكورة أعاله واحلالة الراهنة فيما خيص 

املنظمات األخرى الكائنة يف فيينا؛ وبتنقيح مذكِّرة 
  عديلها عند الضرورة.التفاهم دوريا وت

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  وتوصييت. وأحاطت علماً هبذه التوصية.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
ُوضع املشروع األول لالختصاصات يف       

صيغته النهائية، وأُطلع عليه ممثل احلكومة املضيفة 
املسؤولة عن إدارة مركز فيينا  IAKW(الشركة 

الدويل ومركز "أوستريا سنتر فيينا") الستعراضه 
والتعقيب عليه. وقد طلبت الشركة ذلك خالل 

االجتماع األخري الذي ُعقد يف آب/أغسطس 
ف ُيعقد اجتماع مع الشركة ملناقشة . وسو٢٠١٦

  املزيد من التفاصيل.
ويف تلك األثناء، ونتيجة حللقة العمل   

الداخلية اليت عقدهتا دائرة إدارة املباين بشأن تقدير 
املخاطر، أُجريت عملية تلقي العطاءات خبصوص 
التصدي للمخاطر املرتبطة بالوقاية من احلريق يف 

يف ذلك املباين  مركز فيينا الدويل ككل، مبا
واملنشآت. وقد ُمنح العقد بالفعل، وبدأ املقاول يف 

 تقييم األماكن املعنية.

حبلول تشرين الثاين/نوفمرب   
، مل يكن هناك "تقرير بشأن ٢٠١٦

تقييم املخاطر". وكانت دائرة إدارة 
املباين ال تزال بصدد إعداد عملية 

تلقي العطاءات املقابلة. وتعتزم 
لدعوة لتلقي العطاءات الدائرة نشر ا

، وهي ٢٠١٧حبلول آذار/مارس 
يار/مايو تتوقع إرساء العقد حبلول أ

املشروع احلايل  ويتوقع. ٢٠١٧
 ١٢لوثائق تقدمي العطاءات فترة 

شهرا إلجراء تقييم املخاطر. ونظرا 
لتداخل فترة اإلبالغ، فسوف يتابع 
مراجع احلسابات اخلارجي نتيجة 

يث يبلغ عملية تقدمي العطاءات حب
عن اإلجنازات املتعلقة بتقييم املخاطر 

  .٢٠١٧يف تقريره لعام 
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 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  رد اليونيدو  االستنتاجات والتوصيات  املرجع
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

يوجد مركز البيانات يف غرفتني تفصل بينهما   ١١٤رقم 
غرفة املراقبة والتحكم. وضماناً حلسن سري العمل 
على الدوام، أُنشئ نظامان احتياطيان لتكنولوجيا 
املعلومات من أجل برامج اليونيدو وبياناهتا، كل 
منهما يف غرفة. واجلدران واألبواب الفاصلة بني 

الغرفتني مصنوعة من اخلشب، ومن مث فهي ليست 
مقاومة للحرائق. وليس هناك نظام حديث للوقاية 
من احلرائق، مثل النظام اآليل إلطفاء احلرائق. فقد 
يؤدي وقوع حريق إىل فقدان تام للقدرة التشغيلية 

سجلة بعد آخر وإىل تلف تام جلميع البيانات امل
  نسخ احتياطي.

أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بنقل أحد   
نظامي تكنولوجيا املعلومات املذكورين إىل قسم 
مطافئ آخر. ومثة حل بديل ممكن، لكنه مؤقَّت، 

هو تركيب نظام حديث للوقاية من احلرائق. 
، للحد من هذه املخاطر، املراجع اخلارجي وأوصى

الكمية احلالية للمواد القابلة بالتقليص فورا من 
  لالشتعال.

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  وتوصييت. وأحاطت علماً هبذه التوصية.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
قيد التنفيذ: مل تتح القيود التمويلية التنفيذ       

بعد. ومع ذلك، قد يكون اختاذ تدابري انتقائية ممكنا 
مثل تركيب أبواب مقاومة  ٢٠١٧يف عام 

  للحريق. 

نفذت اليونيدو بعض التوصيات   
ولكنها مل تتخذ املزيد من التدابري. 

اليونيدو أرجأهتا أنَّ ويرجع ذلك إىل 
األموال لتنفيذها يف إطار إىل أن تتوافر 

كل  عملية واحدة. ويف رأيي، فإنَّ
تدبري إضايف من شأنه تعزيز فّعالية 

الوقاية من احلريق. وعلى وجه 
اخلصوص، ُيفترض أن يساعد تركيب 
أبواب مقاومة للحريق وسد الثقوب 

اليت  الفترة متديديف اجلدران على 
احلريق والدخان  تسبق انتشار

رف األخرى وعناصر واحلرارة إىل الغ
   تكنولوجيا املعلومات.

وسيتابع مراجع احلسابات   
   اخلارجي هذه العملية.
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 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  رد اليونيدو  االستنتاجات والتوصيات  املرجع
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

مل ُيجَر حتديثٌ لسياسة اليونيدو الرمسية بشأن   ١١٨رقم 
تكنولوجيا املعلومات وأمن تكنولوجيا املعلومات 

. ومنذ ذلك احلني، حدثت عدَّة ٢٠١١منذ عام 
املعلومات داخل  تغريات كبرية يف بيئة تكنولوجيا

  اليونيدو.
أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بإصدار   

وتنفيذ وثيقة رمسية شاملة تبيِّن سياسة اليونيدو 
بشأن تكنولوجيا املعلومات وتراعي الوضع الراهن 

للتكنولوجيا. وميكن جتديد هذه الوثيقة الرئيسية 
كل سنة من أجل تضمينها التغريات الراهنة 

  ة التالية.وإضافة اخلطط للسن

أبدت اإلدارة موافقتها على استنتاجايت   
  وتوصييت. وأحاطت علماً هبذه التوصية.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
حترير وثيقة حاليا قيد التنفيذ: جيري       

السياسات وتوسيع نطاقها استعدادا لدورة 
  . ٢٠١٧استعراض وحتديث يف عام 

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لعام 
ينبغي، من أجل إدارة شؤون املستعملني،    ٢٤رقم 

احلصول على أذون من أجل إنشاء حسابات 
وتغيريها وحذفها، ومن أجل تنفيذ للمستعملني 

من إطار  ٢١٩ للفقرة وفقاًأنشطة إدارية أخرى. و
اليونيدو للرقابة الداخلية، تنفَّذ عملية الفصل بني 

املهام مبنح حقوق إدارة النظم حصريا ملوظفي 
  شعبة نظم التكنولوجيا واملعلومات.

أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بإلغاء   
ليت ال تتوافق مع أدوار اليونيدو أذون نظام اإلنتاج ا

  مبوجب نظام "ساب" ومفهوم األذون فيه.

سُتبذل جهود إللغاء أذون إدارة شؤون   
املستعملني املمنوحة للمستعملني غري األساسيني يف 

  نظام اإلنتاج.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
مت اإلجناز: أنشئت أدوار فيما خيص مهام       

  لشعبة التكنولوجيا ونظم املعلومات. حمدَّدة
  هذا البند أُغلق.  

 إلدارة املركزية لشؤون املستعملنيا مفهوم ليس   ٣٠رقم 
)CUA(  ًيف وثائق اليونيدو بشأن األدوار جمسَّدا

تأخذ تلك الوثائق   واألذون يف نظام "ساب"، إذ ال
ر األدوار ومتديدها وإجنازها منذ تنفيذ تغيُّيف االعتبار 

حىت اآلن دليل شامل بشأن  ُيعدَّ  مل  نظام "ساب". بل

تعمل شعبة نظم التكنولوجيا واملعلومات   
على حتديث األدلة والوثائق اخلاصة باألدوار حاليا 

  واألذون يف نظام "ساب".

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  رد اليونيدو  االستنتاجات والتوصيات  املرجع
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

كيفية تعاون اإلدارات مع شعبة نظم التكنولوجيا 
واملعلومات يف إنشاء حسابات ومنح أذون 

  للمستعملني وتغيريها وحذفها.
أن تقوم بمراجع احلسابات اخلارجي  أوصى  

وجيا واملعلومات بتنقيح وحتديث شعبة نظم التكنول
الوثائق األساسية بالتعاون مع اإلدارات، ومن مث إيالء 

إلدارة املركزية لشؤون ا االعتبار الواجب ملفهوم
. وعالوة على ذلك، ينبغي للشعبة )CUA( املستعملني

أن تعد تعليمات مفصلة حول تعاوهنا مع اإلدارات 
  ".بشأن املستعملني واألذون يف نظام "ساب

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
 قيد التنفيذ: ُوضعت تعليمات مفصلة بشأن      

يف نظام "ساب" لتوفري حملة عامة األدوار واألذون 
واضحة واملبادئ اإلرشادية الضرورية ملستعملي 

  نظام "ساب" الذين يطلبون األذون.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

يراعى مبدأ الفصل بني املهام يف إطار الرقابة    ٣٥رقم 
من هذا  ١٣٣ للفقرة وفقاًالداخلية لليونيدو. ف

اإلطار، ُيقصد بالفصل بني املهام الفصل بني دور 
كل جمموعة من جمموعات املوظفني التالية: 

اآلمرون بالصرف خبصوص االلتزامات؛ واملوظفون 
املخولون بالدخول يف التزامات باسم املنظمة؛ 

واآلمرون بالصرف خبصوص املدفوعات، واآلمرون 
املأذون هلم بالتوقيع بصرف األموال؛ واملوظفون 

  على التعليمات املصرفية.
ليس هناك حىت اآلن فصل بني املهام. ويراكم   

أنَّ عدة مستعملني أذونا كثرية. وعلى الرغم من 
اليونيدو تضع قيودا يف إطار سلسلة اإلجراءات، 
فإننا ال نزال قلقني بشأن املستعملني الذين لديهم 

دارة املركزية اإل أذون مالية وإدارية يف براجمية
. وللتخفيف من هذه )CUA( لشؤون املستعملني

املخاطر، أوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن 
تقوم إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وإدارة الشؤون املالية بتحديث األذون احلالية 

  وجعلها متسقة مع مهام كل مستعمل.

ملا سبق أن نوقش مع مراجع احلسابات  وفقاً  
خلارجي وأُعِلم به، أُسندت مجيع األدوار يف البداية ا

إىل املخطط األويل استناداً خالل مرحلة التنفيذ 
خضعت تلك األدوار  لألدوار واألذون. وقد

إىل طلبات استناداً واألذون لتحديث مستمر 
  مسّيري العمل/ املستعملني الرئيسيني.

وقد مت تفعيل مبدأ "العيون األربعة" داخل   
  "ساب".نظام 
وفيما يتعلق باملالحظة اخلاصة بالفصل بني   

املهام، هناك جماالت ملواصلة حتسني مفهوم 
فيما يتعلق باإليقاف التلقائي  خصوصاًاألذون، و

  للبنود املفتوحة.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
التنسيق مع القائمني على قيد التنفيذ: بعد       

الشؤون املالية يف نظام "ساب"، جيري تنفيذ الفصل 
  بني املهام.

من خالل إلغاء األدوار واملعامالت كما   
أوصت به إدارة الشؤون املالية، سوف ُتفصل مهام 

املبالغ املستحقة الدفع واخلزانة وكذلك املوظفون 
الذين  ةبالتوقيع على التعليمات املصرفي املأذون هلم

  ميكنهم إنشاء ملفات مصرفية. 

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

املركبة مجيع أذون  SAP_ALL تشمل خاصية   ٤٢رقم 
املستعمل املمنوح تلك أنَّ نظام "ساب"، مما يعين 

اخلاصية ميكنه االضطالع جبميع املهام يف نظام 
"ساب". ويوصي نظام "ساب" بعدم منح هذه 

  مستعمل.يِّ اخلاصية أل
مراجع احلسابات اخلارجي بالتحقق  أوصى  

من فئة  ١٥مما إذا كان املستعملون الـ
"user service ينتمون إىل الفئة املناسبة، وإذا كان "

األمر كذلك، التحقق مما إذا كانوا حباجة إىل 
  .SAP_ALLخاصية 

بناء على مناقشاتنا مع مراجع احلسابات   
 service userعلى املستعملني من فئة  اخلارجي، فإنَّ

ضمان حسن سري نظام "ساب" لإلنتاج. وبطبيعة 
احلال، ستقوم شعبة نظم التكنولوجيا واملعلومات، 
يف إطار عملية استعراض األذون املقبلة، بالنظر يف 

من هذه احلسابات  ما إذا كان باإلمكان إدارة أيٍّ
  . SAP_ALLبدون خاصية 

سابات سيتابع مراجع احل  
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
املستعملني من فئة مت اإلجناز: مت حتليل       

"service user .من حيث نوع املستعمل املناسب "
وجرى تقليص عدد املستعملني الذين لديهم اإلذن 

  .SAP_ALLاملرتبط خباصية 

يستطيعون  ملَّا كان املستعملون  
التفاعل عن طريق واجهة املستخدم 

)، SAP GUIالرسومية لنظام "ساب" (
جيب التقييد بشدة على األذون 

املمنوحة ملستعملي اخلدمة على حنو ما 
أوصى به نظام "ساب". وجيب 

مواصلة تقليص عدد هؤالء 
    املستعملني.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

" الربامج XPRODمؤشر اإلنتاجية "مينع    ٤٨رقم 
حذف  املخصصة حلذف البيانات التجريبية من

درجة ضمن رمز الشركة. وتوصي املبيانات ال
مبادئ "ساب" التوجيهية بتحديد مؤشر عند 

يف الوقت الراهن، نظم اإلنتاج مقفولة برمز   
عملية  ". ومن مث، فإنSCC4َّ"ساب" للصفقات "

التغيري/التشكيل املباشر يف نظام اإلنتاج ختضع ملراقبة 
صارمة، وذلك باستخدام آلية للموافقة على إجراء 
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  االنتقال من نظام التطوير إىل نظام اإلنتاج.
أوصي مراجع احلسابات اخلارجي وضع عالمة   

  البيانات من احلذف.على مؤشر اإلنتاجية حلماية 
  

إىل استناداً التغيريات والتحكم يف املخاطر فقط. و
تلك االختبارات، ميكن وضع عالمة على خانة نتائج 

"productive.فيما يتعلق برمز الشركة "  

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
قيد التنفيذ: اضطُلع بالعديد من األنشطة من       

 وملَّا كانتأجل حتسني األمن والفصل بني املهام. 
وحدة نظم التكنولوجيا واملعلومات يف إدارة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة لشعبة 
دعم الربامج والسياسات حباجة إىل التحقق من 

" فيما productiveعواقب وضع عالمة على خانة "
يتعلق برمز الشركة، فقد جرى تغيريها يف نظامْي 

DEV وQUA ا ، وجيريتقييم األثر.حالي  

يتابع مراجع احلسابات س  
  اخلارجي هذه العملية.

 ٦٦رقم 
(انظر رقم 

يف تقرير  ٤٤
مراجع 

احلسابات 
اخلارجي لعام 

٢٠١٤(  

تسارعت الزيادة يف التربعات اجلارية وغري   
يف املائة يف  ٦٠اجلارية املستحقة القبض من حنو 

. ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٩٢إىل  ٢٠١٤عام 
من ربع جمموع أصول ونتيجة هلذا، يتكون أكثر 

  اليونيدو من تربعات مستحقة القبض.
أشار مراجع احلسابات اخلارجي مرة أخرى   

إىل أنَّ هذا التطور قد ينطوي على خماطر يف 
التربعات املستحقة القبض يف عام  املستقبل. إذ إنَّ

سوف ُتنفَق على برامج التعاون التقين يف  ٢٠١٥
السنوات القادمة، بينما يتوقَّع أن تشهد 

استحقاقات ما بعد اخلدمة ازدياداً مستمرا يف 
الفترة نفسها. ومرة أخرى، أوصى مراجع 
احلسابات اخلارجي اإلدارة بأن تراقب هذا 

  سنوات القادمة.االرتفاع عن كثب يف ال

ارتفاع التربعات من املؤشرات األساسية على   
الطلب على خدمات اليونيدو، وهو خاضع 

لفحص مستمر من قبل اإلدارة، وتقوم أجهزة 
  تقرير السياسات باستعراضه بصفة دورية.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
ال تزال التدفقات الواردة من التربعات قوية؛       

وتستكشف اإلدارة طرقا اللتماس التمويل الطوعي 
لألنشطة األساسية لتخفيف الضغط على امليزانية 

  العادية. 

انظر تقرير مراجع احلسابات   
، ٣-، جيم٢٠١٦اخلارجي لعام 

  .٥١-٤٧الفقرات 



IDB.45/3 
PBC.33/3 

 

V.17-01754 53/116 
 

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  رد اليونيدو  االستنتاجات والتوصيات  املرجع
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

القصرية زادت اليونيدو استثماراهتا يف الودائع     ٧٣رقم 
األجل املقومة بالدوالر األمريكي. وبلغت نسبة 
االستثمارات بالدوالر إىل االستثمارات باليورو 

 ٣١يف املائة يف  ٤٤يف املائة مقارنة بنسبة  ٥٦
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

بسبب  ،وجيهإجراء زيادة االستثمارات   
ارتفاع سعر الفائدة على األرصدة املقومة 

ناحية أخرى، قد تتعرض اليونيدو بالدوالر. ومن 
ملخاطر سعر الصرف إذا حتتم نقل االستثمارات 

ثانيةً إىل اليورو. ومن مث، أوصى مرة بالدوالر 
تكون األرصدة  مراجع احلسابات اخلارجي بأالَّ

املقومة بالدوالر أعلى بكثري من االلتزامات املراد 
  تسديدها بالدوالر.

ادت من اليونيدو قد زأنَّ االفتراض ب  
استثماراهتا بدوالرات الواليات املتحدة بسبب 

ارتفاع سعر الفائدة على األرصدة املقومة بالدوالر 
عن سعر الفائدة على األرصدة املقومة باليورو 
افتراض غري صحيح. وقد جنحت اليونيدو يف 
احلفاظ على األرصدة املقومة بالعملتني بنسبة 

  ملة.تتناسب مع املصروفات الضرورية بكل ع
فقت اإلدارة مع التعليق الذي مفاده واتَّ  

رصدة املقومة بدوالرات تكون األ ضرورة أالَّ
املتحدة أعلى بكثري من االلتزامات املراد  الواليات

هذا قد حتقق يف أنَّ تسديدها بالدوالر، ونعتقد ب
  .٢٠١٥عام 

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ٣٠الوضع يف     
 إنَّحيث  ،يف الدخل شهد هذا العام حتوالً      

نسبيت الدخل باليورو والدوالر، يف تشرين 
على  ٪٤٧و ٪٥٣، بلغت ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

على اليورو  ٪٤٨,٥التوايل. وبلغت نسبة النفقات 
على الدوالر. وميثل ذلك، حىت تشرين  ٪٥١,٥و

، فرقا بني الدخل والنفقات ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
. وبدال من تبادل فرق العملة (حيث ال ٪٩بنحو 

توجد حاجة ملحة لذلك)، قررنا اللجوء إىل خيار 
من الناحية املالية، أي تنفيذ حواالت من  تدخالأقل 

حساب السلف أو نفقات دوالرية خمتارة للمقر 
باليورو (كما كانت احلال يف املاضي). وسوف تقيِّم 

  .٢٠١٧اإلدارة أثر هذا القرار على مدى عام 

  أقفل هذا البند.  

تواجه اليونيدو اخنفاضا يف أسعار الفائدة يف     ٧٨رقم 
منطقة اليورو، بل أسعار فائدة جزائية. وبفضل 

العالقة اجليدة مع املصارف املناظرة، متكنت 
اليونيدو من إدارة الودائع ألجل باليورو بسعر 

اليونيدو أنَّ فائدة صفري أو منخفض. بيد 
يوما  ٩٧اضطرت لألسف إىل متديد وديعة ملدة 

  بسعر فائدة سليب.
رأى مراجع احلسابات اخلارجي أنه كان   

أبدت اليونيدو موافقتها على التعليق الذي   
مفاده أنه ينبغي يف العادة االمتناع عن القيام 

باستثمارات بسعر فائدة سليب. بيد أنه مل يكن 
بوسع اليونيدو تفادي سعر الفائدة اجلزائي يف 

األموال يف مكان آخر يف  احلالة املذكورة واستثمار
ذلك الوقت، حيث عرضت مجيع اجلهات املناظرة 

  سعر فائدة سليب.
األداء االستثماري  إنَّف ،وخالصة القول  

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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ميكن لليونيدو تفادي سعر الفائدة اجلزائي. وفيما 
أيِّ بعدم قبول  يتعلق بالوضع املايل الفعلي، أوصي

  استثمارات بسعر فائدة أقل من صفر يف املائة..

ككل، مبا يف ذلك االستثمارات باليورو، كان 
أفضل من متوسط أداء السوق. ومل يكن من 

املمكن تفادي املعاملة الوحيدة اليت أسفرت عن 
يف ذلك الوقت، كما مل يكن هلا  سعر فائدة سليب

  أثر كبري على عائدات الفوائد السنوية.
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
 ، مل يكن لدى اليونيدو أي٢٠١٦ُّيف عام       

أسعار فائدة سلبية، برغم األوضاع املناوئة يف 
  األسواق. 

  البند. أقفل هذا  

 ٨٧رقم 
(انظر رقم 

يف تقرير  ٥٩
مراجع 

احلسابات 
اخلارجي لعام 

٢٠١٤(  

ارتفع مبلغ املخصَّصات املرصودة حتسُّباً لعدم   
مليون يورو ليصل  ١,٧تلقِّي االشتراكات مبقدار 

مليون يورو. ويتعلق ما يزيد  ٩١,٤جمموعها إىل 
مليون يورو من هذا اجملموع باشتراكات  ٧١على 

يف تلقيها من دول أعضاء سابقة. وزاد مشكوك 
جمموع املبالغ غري املسدَّدة (بدون الدول األعضاء 

  مليون يورو. ٣٢,١السابقة) إىل 
ذكَّر مراجع احلسابات اخلارجي مرة أخرى   

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

اإلسهام يف سالمة الوضع املايل لليونيدو  كما أنَّ
لاللتزامات املتعهَّد هبا هو أمر يتعلق  وفقاً

باإلنصاف جتاه الدول األعضاء األخرى. وعلى 
مجيع الدول األعضاء واإلدارة بذل اجلهود 

للتفاوض مع الدول األعضاء اليت عليها متأخرات 
  بشأن خطط السداد.

، وأكدت أبدت اإلدارة أمهية خطط الدفع  
استمرار جهودها يف التفاوض مع الدول األعضاء 

  اليت عليها متأخرات. 

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
، جنحت دولتان عضوان يف ٢٠١٦يف عام       

إجناز خطتيهما بشأن السداد (أوكرانيا ومجهورية 
مولدوفا). وُوقعت خطة سداد جديدة مع أرمينيا 

سنوات)؛ وجيري التفاوض على خطة  ١٠(مدهتا 
  سنوات).  ٥سداد أخرى مع قريغيزستان (مدهتا 

انظر تقرير مراجع احلسابات   
-، جيم٢٠١٦اخلارجي عن عام 

  .٦٢-٥٧، الفقرات ٢-١-٣

 ٩١رقم 
(انظر رقم 

يف تقرير  ٦٢

ة غري اجلارية املستحقة قرَّراالشتراكات امل  
القبض هي اشتراكات الدول األعضاء املؤكَّدة اليت 

حيني أجل استحقاقها بعد سنة واحدة من تاريخ 

يف مجيع خطط السداد لبنود النظام  امُتثل متاماً  
املايل ذات الصلة؛ حيث قُيِّدت مجيع األقساط 

املدفوعة حلساب أقدم املتأخرات. ويكفل إدراج 

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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مراجع 
احلسابات 

اخلارجي لعام 
٢٠١٤(  

خلطط السداد املتفق عليها. وُيتفاَوض  وفقاًاإلبالغ 
على خطط السداد بني الدول األعضاء واإلدارة من 

أجل خفض حجم املتأخِّرات. وبعد االتفاق على 
خطة سداد، جيوز للدولة العضو سداد املتأخرات 

. وعلى كل حال، ال سنوياعلى أقساط ُتدفع 
بشأن ترتيب قيد  نظام تتضمن خطط السداد أيَّ

(ج) من النظام  ٥- ٥للبند  وفقاًغ املدفوعة. واملبال
املايل، تقيد اليونيدو املبالغ املسددة دائما حلساب 

  أقدم املتأخرات.
ال ميتثل االتفاق على سداد املتأخرات على   

ة عن السنة اجلارية قرَّرأقساط وسداد االشتراكات امل
للبند املذكور من النظام املايل بقْيد املبالغ املدفوعة 

ساب أقدم املتأخرات. وأوصى مراجع احلسابات حل
ا بإضافة فقرة خاصة للنظام اخلارجي اليونيدو إمَّ

املايل بشأن قيد املبالغ املدفوعة يف إطار خطة سداد، 
 ٥- ٥أو اإلشارة صراحة يف خطط السداد إىل البند 

  (ج) من النظام املايل.

ة عن السنة اجلارية يف اخلطة قرَّراالشتراكات امل
القياَم، يف هناية فترة اخلطة، بسداد املبلغ الكامل 

  ء اخلطة.ة، املستحقة عند انتهاقرَّرلالشتراكات امل
وال حاجة إىل إضافة فقرة جديدة إىل النظام   

املايل؛ ورمبا لزم حتسني صياغة خطط السداد يف 
  لبس بشأن انطباق النظام املايل.أيِّ املستقبل إلزالة 

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
التفاق خطة السداد ُعدل النص املوحد       

(ج) من النظام  ٥-٥حبيث يشار صراحة إىل البند 
  املايل يف خطط السداد يف املستقبل.

  أقفل هذا البند.  

 ٩٧رقم 
(انظر رقم 

يف تقرير  ٦٩
مراجع 

احلسابات 
اخلارجي لعام 

٢٠١٤(  

التربعات مرحب هبا، فمن أنَّ على الرغم من   
امليزانية أن يقلِّل شأن ازدياد التربعات وثبات حجم 

من فرص حتقيق أهداف املدير العام اإلمنائية. وعالوة 
تغطي تكاليف دعم الربامج املدرجة   على ذلك، ال

مجيع التكاليف اإلدارية اليت تتكبدها املنظمة. وتغطي 
امليزانية العادية النفقات اإلضافية اليت تتكبدها املنظمة 

  على حساب مجيع الدول األعضاء.
لعام املاضي، أوصى مراجع احلسابات مثل ا  

حاليا اخلارجي بأن تراقب اإلدارة الوضع القائم 
ومستقبالً، وأن تكفل وجود توازن بني التربعات 

وموارد امليزانية العادية يف متويل اليونيدو. فقد تساعد 
الزيادة اهلائلة يف التربعات اليونيدو على حتقيق 

  خماطر يف املستقبل.أهدافها، لكنها قد تنطوي على 

احلاجة إىل حتقيق التوازن  تدرك اإلدارة متاماً  
ة والتربعات. واالجتاه قرَّرالالزم بني االشتراكات امل

السائد اآلن يف منظومة األمم املتحدة بأكملها هو 
ة؛ واملسألة األساسية قرَّراالبتعاد عن االشتراكات امل

  هي حشد أموال لتخصيصها بشروط ميسرة.

بع مراجع احلسابات سيتا  
  اخلارجي هذه العملية.
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  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
انظر تقرير مراجع احلسابات     . ٦٦انظر احلالة يف رقم       

-، جيم٢٠١٦اخلارجي عن عام 
  . ٦٩-٦٣، الفقرات ٣-١-٣

١٠٨رقم 
(انظر رقم 

يف تقرير  ٨٠
مراجع 

احلسابات 
اخلارجي لعام 

٢٠١٤(  

زاد أداء اليونيدو بأكثر من الضعف. ومرة   
أخرى، تأّتى جزء كبري من الفائض من فروق 

أسعار الصرف اليت ُيقتصر على قيدها باعتبارها 
  أرباحا. 

كان الخنفاض سعر صرف اليورو مقابل   
الدوالر يف هناية السنة تأثري على أداء اليونيدو يف 

مرة أخرى. وهلذا، أكد مراجع  ٢٠١٥عام 
بات اخلارجي على التوصية الصادرة العام احلسا

املاضي بأن تواصل اإلدارة توليد اإليرادات واحلد 
  من النفقات.

سوف تواصل اإلدارة جهودها الرامية إىل   
توليد إيرادات. وقد اقتصرت النفقات املدرجة يف 

امليزانية على مقدار األموال املتاحة، وسوف يستمر 
  اتباع هذا النهج.

جع احلسابات سيتابع مرا  
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
والتعليق  ٦٦ُيرجى النظر يف الرد على رقم       

  األويل أعاله. 
  أقفل هذا البند.  

جمموعة من امللفات  Open Textيوفر نظام   ١٣٠رقم 
املنمطة عند إنشاء بند/مشروع إلدارة احلوافظ 

واملشاريع بنظام "ساب". وحتدد املبادئ التوجيهية 
 ،بنميطة إدارة املعارف والتعاون ،إلدارة الوثائق

وثيقة حسب  املوضع الذي ينبغي أن ُتحفظ فيه أيُّ
عند تبيَّن ملراجع احلسابات اخلارجي قد حمتواها. و

بعض الوثائق غري أنَّ ائق املشاريع املختارة وث فحص
حمفوظة يف امللفات املناسبة اليت حتددها املبادئ 

التوجيهية إلدارة الوثائق أو غري متاحة إطالقا يف 
 امللف اخلاص ببند/مشروع إدارة احلوافظ واملشاريع. 

أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بتوعية   
املوظفني بضرورة حفظ مجيع وثائق املشاريع بطريقة 
منظمة. وينبغي تعريف املوظفني اجلدد هبيكل ملفات 
إدارة احلوافظ واملشاريع بنظام "ساب" واالشتراطات 

. وينبغي املبادئ التوجيهية إلدارة الوثائقالواردة يف 
املبادئ التوجيهية انت لليونيدو أن تنظر فيما إذا ك

تليب متطلبات مستعملي الوثائق وأن  إلدارة الوثائق

 بتوصيايت، والحظُت علماًأحاطت اإلدارة   
 حفظ السبب يف اتباع هذه املمارسة يفأنَّ أيضاً 

الوثائق يعود إىل أنه كان من املمكن، عند بدء 
العمل بالنظام املذكور، حتميل الوثائق فيه مباشرة 

دون استخدام هيكل حمدد سلفا حلفظها، مث ُصمم 
اهليكل التراتيب حلفظ الوثائق وبدأ العمل به الحقا. 
وغالبا ما ُتحفظ ملفات املشاريع اجلارية باستخدام 

لتجنب الفوضى وتيسري  ،صلينفس نظام احلفظ األ
  االطالع على الوثائق.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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املبادئ تنقحها عند االقتضاء. وينبغي حتديث تلك 
بشأن متطلبات منصة البيانات أيضاً  التوجيهية

  املفتوحة اجلديدة.
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     

مت اإلجناز: من أجل زيادة الوعي بني       
املوظفني بضرورة ختزين وثائق املشاريع على حنو 

كامل وممنهج، ُعقدت سلسلة من الدورات 
خالل عام  Open Textالتدريبية بشأن نظام 

٢٠١٦.  
ويندرج حتديث املبادئ التوجيهية إلدارة الوثائق   

  ضمن مسؤولية إدارة تطوير الربامج والتعاون التقين.

  أقفل هذا البند.  

تبيَّن ملراجع احلسابات اخلارجي أنه مل جير   ١٣٧رقم 
حتديث بعض األدلة العملية واملبادئ التوجيهية 

الوثائق حمفوظة يف مواضع خمتلفة أنَّ ذات الصلة، و
يف شبكة اليونيدو الداخلية (اإلنترانت)، وأهنا غري 

املعنون  Open Textموجودة يف امللف الفرعي لنظام 
"Manuals and User Guides."  

أوصى مراجع احلسابات اخلارجي اليونيدو   
بتحديث املبادئ التوجيهية واألدلة العملية القدمية 

سيما فيما يتعلق بالتغريات  يف الوقت املناسب، ال
املترتبة على العمل بنظام ختطيط املوارد املؤسسية 

ى املبادئ اجلديد. ولتيسري اطالع مجيع املوظفني عل
التوجيهية واألدلة العملية الالزمة لعملهم، ينبغي 

جتميع هذه الوثائق يف ملف مركزي يف النظام 
مبادئ أيِّ املذكور. وإذا ما انتهت احلاجة إىل 

توجيهية أو أدلة عملية، فينبغي لليونيدو أن تنظر 
يف تعليق العمل بالقواعد التنظيمية ذات الصلة 

ة من شبكتها الداخلية أو وحذف الوثيقة ذات الصل
  نظام ختطيط املوارد املؤسسية.

سلَّمت اإلدارة باحلاجة إىل حتديث األدلة   
العملية واملبادئ التوجيهية أو وضع أدلة ومبادئ 

املبادئ  ملا أفادت به اإلدارة، فإنَّ وفقاًجديدة. و
التوجيهية/األدلة العملية املتصلة بعمليات اليونيدو 

لعمليات حتديث مستمرة تتوالها وإجراءاهتا ختضع 
اإلدارات والوحدات املختصة. وُتنشر احملتويات 
أنَّ احملدثة يف املوضع املناسب من النظام املعين. غري 

تنقيح هذه الوثائق يف الوقت املناسب يتوقف إىل 
سيما املوارد  حد بعيد على توافر املوارد الالزمة، ال

  البشرية.

سيتابع مراجع احلسابات   
  ارجي هذه العملية.اخل

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
 قيد التنفيذ: ختضع األدلة ذات الصلة بنظام      

Open Text :للتحديث والصيانة يف النظام يف  
 اليونيدو: األحداث والتعلم والتدريب:  -١  

  أقفل هذا البند.  
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األدلة وأدلة املستعملني: أدلة تكنولوجيا االتصاالت 
 Open Textواملعلومات مبا فيها نظام "ساب": 

  )٢٠١٦(ُحدث يف أيار/مايو 
 اليونيدو: األحداث والتعلم والتدريب:  -٢  

األدلة وأدلة املستعملني: إدارة مشاريع التعاون 
(ُحدث  OpenText Workflows 04التقين وتنفيذها: 

  )٢٠١٦يف متوز/يوليه 
ُيشترط لرمسلة األصول أن تتجاوز قيمة البند   ١٤٢رقم 

يورو (العتبة الدنيا للرمسلة)، فإن كانت أقل،  ٦٠٠
قُيِّدت ضمن تكاليف التشغيل يف سنة شرائها. ويف 

الوقت الراهن، يسجل نظام "ساب" إلدارة األصول 
يورو.  ٦٠٠مجيع البنود اليت تزيد قيمتها على 
يورو آليا  ٦٠٠ وتسجَّل البنود اليت تقل قيمتها عن

يف نظام إدارة األصول إذا ما اشتريت من خالل آلية 
البنود اليت أمَّا "عربة التسوق" يف نظام "ساب". 

تسجل آليا يف النظام، فينبغي أن تقيد على حدة   ال
  من أجل رمسلتها. 

أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بقيد   
 ٦٠٠األصول املغرية اليت تقل قيمتها عن عتبة الـ

وفق ما يقضي به  ،يورو يف نظام إدارة األصول
  دليل إدارة املمتلكات.

أنَّ بالتوصية وأفادت ب علماًأحاطت اإلدارة   
هذه املسألة تتطلب تقييما جلدوى قيد السلع املغرية 
يف منيطة األصول لنظام "ساب" وإطار تسلسل سري 

  العمل املتصل هبا.

سيتابع مراجع احلسابات   
  ملية.اخلارجي هذه الع

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
اليت مت اإلجناز: مت تسجيل مجيع اصول املغرية       

  وجيري تعقبها.  ،العتبة تقل عن
انظر تقرير مراجع احلسابات   

-٣-، دال٢٠١٦اخلارجي عن عام 
  ١٥٦-١٥١، الفقرات ١

ينبغي أن خيضع كل ما حتصل عليه مكاتب   ١٤٧رقم 
اليونيدو القطرية من ممتلكات ومنشآت ومعدات 

قد . وسنوياجتدَول وتنظَّم  مادبلعمليات جرد 
حصل مراجع احلسابات اخلارجي على قائمة اجلرد 

اليت أعدها املكتب امليداين يف املغرب،  املادي
وكذلك قائمة معتمدة باألصول من املقر بشأن 

الكثري من أنَّ ألة ذاهتا. وأظهرت املقارنة املس
  األصول غري مدرجة يف قائمة اجلرد التابعة للمقر.

إحدى الوسائل هو لألصول  املادياجلرد   

املكاتب امليدانية أنَّ أشارت اإلدارة إىل   
لألصول. ومن  املاديمسؤولة عن عمليات اجلرد 
قوائم اجلرد. وال  سنويامث فهي مطالبة بأن حتدِّث 

ميلك موظفو املقر سوى االعتماد على نتائج 
تب امليدانية اليت جتريها املكا املاديعمليات اجلرد 

  لألصول.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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املهمة ملمارسة الرقابة عليها داخل املنظمة. وقد 
أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بإزالة التضارب 

تسوية بني هذه السجالت وبتوعية املوظفني بأمهية 
  سجالت اجلرد لضمان صحة السجالت املالية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
اجلرد السنوي لتسوية التباينات حاليا ُيجرى       

وكذلك التوعية بأمهية عملية تسوية سجالت اجلرد 
  لضمان صحة السجالت املالية. 

انظر تقرير مراجع احلسابات   
  ، الفقرات ٢-٣-اخلارجي، دال

١٦٥-١٥٧  
اكتفى فريقي، يف املكتب امليداين باملغرب،   ١٥٢رقم 

بفحص سجالت املصروفات النثرية اليت مل تكن 
ممتثلة للمبادئ التوجيهية إلدارة املصروفات النثرية 

  والتحويالت املصرفية الصغرية.
اخلارجي اليونيدو أوصى مراجع احلسابات   

بأن تذكِّر أمني صندوق املصروفات النثرية 
باالمتثال لالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية 

  يف هذا الشأن.

سوف ُتذكِّر اليونيدو أمني الصندوق   
املسؤول عن املصروفات النثرية باالمتثال 

لالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية إلدارة 
النثرية والتحويالت املصرفية الصغرية، املصروفات 

  وسوف توايف مكتبها امليداين هبذه املبادئ.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
جرى االتصال باملساعدين اإلداريني يف       

املكاتب امليدانية (مبا فيها مكتب املغرب) 
وتذكريهم باإلجراءات الصحيحة بشأن إدارة 

 املصروفات النثرية والتحويالت املصرفية الصغرية. 

  أقفل هذا البند.  

متهيدا للزيارة امليدانية، فحص مراجع   ١٥٦رقم 
احلسابات اخلارجي عقود عمل موظفي املكتبني 

مرتْيب موظفني أنَّ امليدانيني يف املغرب وتونس. وتبيَّن 
مني باليورو بدال من نني حمليا كانا مقوَّمعيَّاثنني 

كانت مطابقة  دَّدةالقيمة احملأنَّ العملة احمللية، غري 
لية عند حساهبا جبدول املرتبات للقيمة بالعملة احمل

املنطبق غري املقوم باليورو. وقد أُخضع عقد عمل 
نني حمليا لعملية اختبار أظهرت جديد للموظفني املعيَّ

النظام يصدر آليا خطابا للتعيني حيدد قيمة مرتب أنَّ 
  ما بالعملة الوطنية ذات الصلة.املوظف مقوَّ

أوصى مراجع احلسابات اخلارجي بكفالة   
إدراج العملة الصحيحة آليا يف خطابات التعيني 

دارة على إدخال تعديالت على وافقت اإل  
آلية التحكم يف النظم حتقيقا هلذه الغاية. ووافقت 

على االستعاضة عن حتديد املرتب الذي أيضاً 
سُيصرف للموظف يف خطاب تعيينه باالكتفاء 

لدرجته  وفقاًباإلشارة إىل جدول املرتبات املنطبق 
ورتبته وفئته، حيث سيقلل هذا من الفحوص 

  اليدوية.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.
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 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  رد اليونيدو  االستنتاجات والتوصيات  املرجع
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

أيضاً واستحالة تغيريها يدويا. ولعل اليونيدو تود 
أن تنظر يف إمكانية االستغناء عن حتديد قيمة 

املرتب الذي سيصرف للموظف يف خطاب تعيينه 
واالكتفاء باإلشارة إىل جدول املرتبات املنطبق 

  لدرجته ورتبته وفئته. وفقاً
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     

  اآلن خطابات التعيني  أصبحتمت اإلجناز:       
  إىل الدرجة واملستويات. ال تشري إالَّ 

  أقفل هذا البند.  

لعملية املراجعة اليت اضطلعُت هبا  استكماالً  ١٦١رقم 
يف العام املاضي بشأن دائرة إدارة املباين باليونيدو 

على اإلطار التنظيمي  أساساًواليت ركَّزُت فيها 
للدائرة ومهامها واملخاطر العامة اليت تتهددها 

ومالك موظفيها، كانت األولوية يف عملية مراجعة 
التنظيمي  احلسابات يف هذا العام لتقييم اهليكل

  لإلدارة ولعملياهتا.
رحب مراجع احلسابات اخلارجي بتعيني   

رئيس دائرة إدارة املباين اجلديد وباملبادرة الرامية 
إىل تكليف خبري خارجي بوضع هيكل جديد 

يتسم بالكفاءة للدائرة. وأوصى مراجع احلسابات 
  اخلارجي اليونيدو مبواصلة تعزيز الدائرة.

مبالحظايت، وواصلت  علماًأحاطت اإلدارة   
 تنفيذ العمليات واملخططات اجلديدة لسري العمل.

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
جرى حتليل احتياجات دائرة إدارة املباين من       

حيث هيكلها، ومت تبسيط اإلجراءات لزيادة 
يف استخدام املوارد ويف الكفاءة يف العمليات و

. ومشل استعراض هيكل الدائرة اتصنع القرار
تقييم متطلبات الوظائف/املوظفني لكل جمال، 

وإعادة نشر املوارد، ووضع التوصيفات الوظيفية، 
  ومراجعة موجزات املوظفني.

ومتثَّل جانب أساسي من العملية يف مراجعة   
اهلياكل ضمن الطواقم/حلقات العمل لضمان ما 

يلي: أ) حصول مجيع الطواقم وحلقات العمل على 
حاجتها من املوظفني وقدرهتا على االضطالع مبهام 

للقواعد والنظم النمساوية  وفقاًمعقدة وروتينية 
على مدار العام؛ وب) إرساء هيكل تراتيب واضح 

انظر تقرير مراجع احلسابات   
  ، الفقرات ٢-اخلارجي، دال

١٥٠-١٢٢  
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 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  رد اليونيدو  االستنتاجات والتوصيات  املرجع
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

يكون من شأنه حتسني القدرات اإلشرافية ضمن 
ات الطواقم/حلقات العمل، وضمان جودة اخلدم

املتوقعة من املنظمات الكائنة يف فيينا، وكذلك 
إتاحة املرونة املطلوبة يف قوة العمل للتجاوب 

  بسرعة مع الطلبات اخلاصة.
١٧٣رقم 

(انظر رقم 
يف  ١٠٣

تقرير مراجع 
احلسابات 

اخلارجي لعام 
٢٠١٤(  

التفاق املقر، تتحمل اليونيدو، من  وفقاً  
خالل دائرة إدارة املباين، املسؤولية العامة أمام 

احلكومة املضيفة عن صيانة جممع مركز فيينا الدويل 
وإصالحه وتعهده. ومن بني جوانب املسؤولية اليت 

تنفرد هبا الدائرة، بناء على الدور املوكل إليها، 
تغيريات على مركز فيينا الدويل، أيِّ إدخال 

من  مشاريع إنشائية تتصل بأيٍّأيِّ سيما تنفيذ  وال
املنظمات الكائنة يف فيينا وممولة من تلك 

املنظمات. وهي وظيفة ال توىل االعتبار الكايف يف 
هيكل الدائرة احلايل، فال يلزم ختصيص موارد هلا 

موظفني ميلكون اخلربات أيضاً فحسب، بل تتطلب 
  الفنية الالزمة ومهارات جيدة يف إدارة املشاريع.

قدم مراجع احلسابات اخلارجي توصيات   
تأكيد املسؤولية  خصوصاًمنها  ،أمورملة تتعلق جب

  العامة وتعيني املوظفني املطلوبني.

سيتابع مراجع احلسابات    مبالحظايت. علماًأحاطت اإلدارة   
  اخلارجي هذه العملية.

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     
تسري عملية تعيني املوظفني على ما يرام       

وبدعم كامل من إدارة املوارد البشرية. ومت بالفعل 
. ويف حني جرى ٤٢وظيفة من بني  ١٥ملء 

التركيز يف املرحلة األولية على الوظائف من درجْيت 
، سوف ُيعلن يف األشهر ٣-عخ  و ٢-عخ 

القادمة عن شواغر لكبار التقنيني ضمن الدرجات 
  .٦-عخ  و ٥-عخ  و ٤-عخ 

انظر تقرير مراجع احلسابات   
  ، الفقرات ٢-اخلارجي، دال

١٥٠-١٢٢  

٢١٩رقم 
(انظر أرقام 

١٠٨ 
 ١٢٦و
يف  ١٢٧و

تقرير مراجع 
احلسابات 

اخلارجي لعام 
٢٠١٤(  

هيكل احلوكمة يف اليونيدو حباجة ماسة اآلن   
  إىل إجراء حتسينات. وميكن اعتباره غري ُمرض 

  
جزئيا، وإن كان مهما للغاية بالنسبة للمراجعة 

  الداخلية.

مسألة عدم كفاية أنَّ جتدر اإلشارة إىل   
املوظفني يف املكتب قد أثريت يف العديد من 

أنَّ إالَّ املناسبات من قبل عدة كيانات رقابية؛ 
اإلدارة مل تتمكن بعد، بسبب قيود امليزانية، من 
تلبية هذا الطلب. وأُحرز تقدم فيما يتعلق بلجنة 

 .ة احلساباتمراجع

سيتابع مراجع احلسابات   
  اخلارجي هذه العملية.



IDB.45/3
PBC.33/3

 

62/116 V.17-01754 
 

 تعليقات مراجع احلسابات اخلارجي  رد اليونيدو  االستنتاجات والتوصيات  املرجع
)٤(  )٣(  )٢(  )١(  

مراجع احلسابات اخلارجي مرة أخرى  أوصى  
بتوفري عدد كاف من املوظفني ملكتب الرقابة 
ى الداخلية واألخالقيات. كما أوصي مرة أخر

  بإنشاء جلنة ملراجعة احلسابات.
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوضع يف     

قُدم عرض إيضاحي وإحاطات إىل الدول       
األعضاء قرر بعدها جملس التنمية الصناعية إنشاء 
جلنة مراجعة احلسابات واعتمد االختصاصات يف 

الثاين/نوفمرب دورته الرابعة واألربعني يف تشرين 
؛ وسوف ُيتفق مع الدول األعضاء على ٢٠١٦

عضوية اللجنة يف الدورة اخلامسة واألربعني يف 
  .٢٠١٧حزيران/يونيه 

الوظيفة وأُحرز تقدم على صعيد ملء   
أنَّ مبراجع احلسابات؛ بيد  ةاخلاص ةالشاغر

ال يزال ميثل مشكلة بسبب استمرار  التوظيف
لعمل يف ااملنظمة  تعني علىيالقيود يف امليزانية اليت 

إطارها. ولعل الدول األعضاء تود أن تنظر يف 
إتاحة أموال لوظائف مكتب الرقابة الداخلية 

-٢٠١٨واألخالقيات يف الربنامج وامليزانية للفترة 
٢٠١٩.  

انظر تقرير مراجع احلسابات   
  ، الفقرات ٥-اخلارجي، دال

١٨٧-١٨٢  
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       ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١ املنتهية يفالبيانات املالية عن السنة 
    تقرير من املدير العام

، الـيت أُعـدَّت مبقتضـى املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام ("إيبسـاس")          ٢٠١٦يسرُّين أن أقدِّم البيانات املالية لعام   -١
  .املايلألحكام املادة العاشرة من النظام  وفقاًو
    

    ةقرَّراالشتراكات امل
يتوقَّف التنفيذ املايل للربنامج املعتمد وامليـزانيتني املعتمـدتني علـى احلجـم الفعلـي للمـوارد النقديـة املتاحـة أثنـاء السـنة،             -٢
ة احملصَّــلة فعليــا قــرَّرة. وُتبــيَّن أدنــاه، مباليــني اليوروهــات، مقــادير االشــتراكات امل قــرَّريف ذلــك توقيــت ســداد االشــتراكات امل  مبــا

  لقرارات املؤمتر العام، مع األرقام املقابِلة لفترة السنتني السابقة.  وفقاًة قرَّراملومقاديرها 
  

  ١اجلدول   
  ةقرَّراالشتراكات امل  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

  النسبة املئوية  مباليني اليوروهات  النسبة املئوية  مباليني اليوروهات 

 ١٠٠,٠ ٧١,٢ ١٠٠,٠ ٦٨,٢  ة املستحقة القبضقرَّراالشتراكات امل
ة احملصَّلة قرَّراالشتراكات امل

 ٩٠,٠ ٦٤,١ ٨٨,١ ٦٠,٠  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١  حىت
     ١٠,٠ ٧,١ ١١,٩ ٨,٢  النقص يف التحصيل

  ،٢٠١٥كانـت عليـه يف عـام      يف املائة، وهي أدىن مما ٨٨,١هي ٢٠١٦ة عن عام قرَّروكانت نسبة حتصيل االشتراكات امل  - ٣
مليـون يـورو، باسـتبعاد     ٢٢,٠ة غـري املسـدَّدة املتراكمـة يف هنايـة العـام      قرَّراملائة. وكان مقدار االشتراكات امليف  ٩٠,٠حني بلغت 
 ٣٢,٠( ٢٠١٥مليون يورو مستحق من دول أعضاء سابقة، وبذلك يكـون قـد زاد علـى مـا كـان عليـه يف عـام         ٧١,٢مبلغ قدره 

عن حالة االشـتراكات   معلومات مفصَّلة PBC.33/CRP.3 ورقة غرفة االجتماعات ، الوارد يف(ه)مليون يورو). ويقدِّم املرفق األول 
ة. وهناك اثنتان من الدول األعضاء، مها أوكرانيا ومجهورية مولدوفا، وفتا بالتزاماهتمـا مبوجـب اتفاقـات خطـط السـداد. وقـد       قرَّرامل

كان عدد الـدول األعضـاء    ٢٠١٦. ويف كانون األول/ديسمرب دَّدةة عليهما يف املواعيد احملقرَّرسددت أرمينيا وكوستاريكا املبالغ امل
  دولة. ٤٤فكان  ٢٠١٥يف كانون األول/ديسمرب أمَّا دولة؛  ٤٥اليت ال حيق هلا التصويت 

    
    األداء باالستناد إىل أساس امليزانية

حيـدث يف   أدَّى اعتماد معايري إيبساس إىل تغيري أساس إعداد البيانات املالية للمنظمة إىل االستحقاق الكامل؛ إالَّ أنه مل  -٤
ــار إيبســاس           ــذلك، يقتضــي معي ــات. ونتيجــة ل ــربامج وامليزاني ــداد ال ــة إع ــيري يف منهجي ــم املتحــدة ككــل أيُّ تغ ــة األم   ٢٤منظوم

البيانات املالية) أن ُيدَرج يف البيانات املالية بيان يقارن بني املبالغ املدرجـة يف امليزانيـة واملبـالغ الفعليـة     (عرض معلومات امليزانية يف 
 )، ُيعدُّ باالستناد إىل أساس امليزانية. ٥ (البيان
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 الفقـرات  وإىل جانب ذلك، أُدرج بـاب مسـتقل لتزويـد قـراء البيانـات املاليـة مبعلومـات عـن أسـاس امليزانيـة. ويـرد يف             -٥
 . ٢٠١٦التالية عرض ألبرز املعامل املالية لعام 

 ، الـــيت اعتمـــدها املـــؤمتر العـــام يف دورتـــه السادســـة عشـــرة       ٢٠١٦وتســـتند املقارنـــة إىل برنـــامج وميـــزانييت عـــام       -٦
ن يـورو، متـوَّل مـن    مليـو  ٦٨,٤)، واملشتملة على نفقات إمجالية من امليزانية العاديـة لفتـرة السـنة قـدرها     ١٥-/م١٦-م ع قرَّر(امل

 مليون يورو.  ١,٣مليون يورو ومن إيرادات أخرى مبقدار  ٦٧,٢ة مبقدار قرَّراالشتراكات امل

مليـون يـورو (مقابـل     ٦١,٤ما مقداره  ٢٠١٦وعلى أساس امليزانية، بلغت النفقات الفعلية من امليزانية العادية أثناء عام   -٧
) مـن النفقـات اإلمجاليـة املعتمـدة يف     ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٨٧,٢ املائة (مقابل يف ٨٩,٧)، أو ٢٠١٥مليون يورو يف عام  ٧٣,٤

 امليزانية. 

مليـون يـورو    ٠,١٥ما مقـداره   ٢٠١٦وبلغت اإليرادات األخرى احملصَّلة فعليا من اإليرادات املدرجة يف ميزانية عام   -٨
مليون يورو يف إطار اإليرادات املتنوعة، مقابل مبلـغ مـدرج    ٠,٠٦من املسامهات احلكومية يف تكاليف شبكة املكاتب امليدانية، و

مليـون يـورو،    ٢,٦مليون يورو. ومبراعاة اإليرادات املتنوعة الفعلية اليت مل تقـدر يف املـؤمتر العـام والبالغـة      ٠,٠٤يف امليزانية قدره 
صــايف اعتمــادات امليزانيــة العاديــة البــالغ   يف املائــة مــن ٨٧,٢مليــون يــورو، نســبة  ٥٨,٦يشــكل صــايف جممــوع النفقــات، البــالغ  

ماليـني   ٨,٦مـا مقـداره    ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٣١مليون يورو. ونتيجة لذلك، بلغ رصيد صايف االعتمـادات يف  ٦٧,٢
 ).PBC.33/CRP.3يورو (انظر املرفق األول (أ) و(ب) من الوثيقة 

مليون يـورو (مقابـل    ١٦,٩الغ املستردَّة يف إطار تكاليف دعم الربامج ، بلغ مقدار املب٢٠١٦ويف امليزانية التشغيلية لعام   -٩
)، ٢٠١٥مليـون يـورو يف عـام     ١٣,٧مليـون يـورو (مقابـل     ١٥,٣). وُسـجِّلت نفقـات قـدرها    ٢٠١٥مليون يورو يف عام  ١٧,٧

اخلتــامي للحســاب اخلــاص  لــذلك، بلــغ الرصــيد ونتيجــة مليــون يــورو. ١,٦أفضــى إىل زيــادة اإليــرادات علــى النفقــات مبقــدار  ممــا
مليـون يـورو، مقابـل رصـيد      ١٥,٧بتكاليف دعم الربامج، أي حجم االحتياطي التشغيلي، على أساس نقدي معدَّل، مـا مقـداره   

 مليون يورو. ١٤,١افتتاحي قدره 

مليــون يــورو مــن حيــث   ١٥٧,٤، مقاســا حســب معــايري إيبســاس،  ٢٠١٦وبلــغ حجــم تنفيــذ التعــاون الــتقين لعــام     -١٠
) مزيــد مــن  PBC.33/2( ٢٠١٦التقريــر الســنوي لليونيــدو   . ويــرد يف ٢٠١٥مليــون يــورو يف عــام    ١٤٨,١نفقــات، مقابــل  ال

 املعلومات عن خدمات اليونيدو يف جمال التعاون التقين. 

 ٢٠١٦عـام   مليون يورو يف ٢١٧,٩والوضع املايل للمنظمة سليم، كما يتضح من التدفق املنتظم للتربعات الذي بلغ   -١١
). وهذا، مقترناً بزيادة املخصصات خلدمات التعـاون الـتقين يف املسـتقبل، واملسـتوى     ٢٠١٥مليون يورو يف عام  ٢٢٨,٨(مقابل 

ة، مؤشــر جيــد علــى  قــرَّرالعــايل الســتخدام اعتمــادات امليزانيــة العاديــة، ومعــدَّل التحصــيل املعقــول فيمــا يتعلــق باالشــتراكات امل    
  راجمها املقبلة. االستقرار املايل للمنظمة وب

    
   هيكل اإلدارة

لليونيدو، حسبما ينص عليه دسـتورها، ثالثـة أجهـزة لتقريـر السياسـات، هـي: املـؤمتر العـام وجملـس التنميـة الصـناعية              -١٢
وجلنة الربنامج وامليزانية. وجتتمع الدول األعضاء يف اليونيدو مرة كل سنتني يف إطار املـؤمتر العـام، الـذي هـو أعلـى أجهـزة تقريـر        
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متر املبـادئ التوجيهيـة والسياسـات، ويعتمـد ميزانيـة اليونيـدو وبرنـامج عملـها. وجيتمـع أعضـاء           السياسات يف املنظمة. وحيـدد املـؤ  
اجمللس واللجنة مرة كل سنة لالضطالع بوظائفهم املبينة يف الدستور، مبا فيها اسـتعراض تنفيـذ برنـامج العمـل املعتمـد ومـا يقابلـه        

متر األخــرى. وأتــوىل، بصــفيت كــبري املــوظفني اإلداريــني يف املنظمــة،   مــن ميزانيــة عاديــة وميزانيــة تشــغيلية، وكــذلك قــرارات املــؤ  
 املسؤولية العامة عن توجيه عمل املنظمة، ولديَّ الصالحية الالزمة لذلك.

    
    األخالقيات واملساءلة

ضمان محاية  ، واصلت اليونيدو إنفاذ مدونتها لقواعد السلوك األخالقي، وتطبيق السياسة املتمثِّلة يف٢٠١٦أثناء عام   -١٣
املـــوظفني مـــن أيِّ فعـــل انتقـــامي لقيـــامهم بـــاإلبالغ عـــن حـــاالت ســـوء الســـلوك أو لتعـــاوهنم يف عمليـــات مراجعـــة احلســـابات 

  التحقيقات، وكذلك سياسة اإلقرار بالذمة املالية واإلعالن عن املصاحل. أو
    

    خامتة
يســها. وخــالل هــذه العقــود اخلمســة، أصــبحت   ، احتفلــت اليونيــدو بالــذكرى الســنوية اخلمســني لتأس ٢٠١٦يف عــام   -١٤

إلجنازاهتا يف جمال التنمية الصناعية. وحنن فخورون بأن نرى واليتنا املتعلقة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع  اليونيدو معترفا هبا متاماً
ِعقْـد   ٢٠٢٥-٢٠١٦عامـة الفتـرة   واملستدامة تنعكس بالكامل يف أهداف التنمية املسـتدامة. وعـالوة علـى ذلـك، أعلنـت اجلمعيـة ال      

 التنمية الصناعية الثالث ألفريقيا، مع قرار يهيب اليونيدو "أن تقوم بوضع برنامج الِعقْد ... وتفعيله وتويل زمـام تنفيـذه". ولـذلك مل   
أي كيـف ميكننـا زيـادة     ،مباضـينا وحسـب بـل، وأهـم مـا يف األمـر، نظرنـا إىل حاضـرنا واستبصـرنا مسـتقبلنا           ٢٠١٦حنتفل يف عـام  

. وهبـذه الـروح، أود أن أنتـهز هـذه الفرصـة ألعـرب عـن تقـديري للـدول األعضـاء           ٢٠٣٠إسهامنا يف خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    
  وللماحنني على دعمهم الشامل، وجلميع موظفي اليونيدو على إسهامهم يف أعمال املنظمة.

        
  توقيع]ال[  

  يل يون  
  املدير العام  
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      األمم املتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة 
  البيانات املالية عن السنة املنتهية 

      ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يف 
      املسؤولية عن تقدمي البيانات املالية واملصادقة عليها

املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصـناعية (اليونيـدو) مسـؤول عـن إعـداد البيانـات املاليـة        
  وسالمتها، ومسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي هي إبداء رأيه يف هذه البيانات. 

رة مـن النظـام   للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واملادة العاشـ  وفقاًوقد أُعدَّت البيانات املالية 
اسـتناداً  املايل لليونيدو، واسُتخدمت فيها السياسات احملاسبية املالئمة، اليت طُبقـت تطبيقـاً متسـقاً    

  إىل آراء رشيدة وحصيفة وأفضل تقديرات لإلدارة.
ولدى املنظمة ُنظم من الضـوابط والسياسـات واإلجـراءات احملاسـبية الداخليـة مـن أجـل إدارة املخـاطر         

  ية املعلومات املالية ومحاية األصول وكشف ما قد يكون وقع من خمالفات.وكفالة موثوق
وختضع نظم املراقبـة الداخليـة والسـجالت املاليـة لعمليـات اسـتعراض يقـوم هبـا مكتـب خـدمات           
الرقابة الداخلية واملراجع اخلارجي للحسابات أثناء اضطالع كل منهما مبراجعـة احلسـابات علـى    

تعراضــا موضــوعيا للتوصــيات الــيت يقــدماهنا إليهــا لزيــادة حتســني إطــار حــدة. وُتجــري اإلدارة اس
  الضوابط الداخلية للمنظمة.

وقد قُيِّدت مجيع املعامالت اهلامة يف الـدفاتر احملاسـبية بصـورة سـليمة، وهـي حمتسـبة علـى النحـو         
بدقة معقولـة   املصاحبة هلا. وتكشف هذه البيانات لحوظاتاملناسب يف البيانات املالية املرفقة وامل

املركز املايل للمنظمة وللصناديق الـيت حتـتفظ هبـا املنظمـة كأمانـات، ونتـائج عملياهتـا، والتغيُّـرات         
  اليت طرأت على مركزها املايل.

              
  توقيع]ال[

  بيتر أولربيخ
  مدير إدارة املالية

  توقيع]ال[
  يل يون
          املدير العام

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٥فيينا، 
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 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١بيان املركز املايل يف : ١البيان 
    (بآالف اليوروهات)

  األول/ كانون ٣١
   ٢٠١٥ديسمرب 

 (بعد إعادة إعداد البيانات املالية)

 
  األول/ كانون ٣١

   امللحوظة  ٢٠١٦ديسمرب 
    بآالف اليوروهات   بآالف اليوروهات

  األصول      
  األصول اجلارية    

  النقدية وُمكاِفئات النقدية   ٢ ٢١١ ٥٠٧   ٧١٤ ٤٣٩
  املبالغ املستحقة القبض (من املعامالت غري التبادلية)  ٣ ٦٤٦ ١٥٨   ٨٤٥ ١٥٢
  املبالغ املستحقة القبض من املعامالت التبادلية  ٣ ١٥٣ ٢   ٠٤١ ١٢
  املخزون  ٤ ٩٤٢   ٠٨٠ ١
  األصول اجلارية األخرى  ٥ ٣١٠ ٢٣   ٣١٠ ٢٨

  اجلاريةجمموع األصول   ٢٦٢ ٦٩٢   ٩٩٠ ٦٣٣
  األصول غري اجلارية     

  املبالغ املستحقة القبض (من املعامالت غري التبادلية)  ٣ ٦٠٢ ٧٠   ٨٥٧ ٧٢
  املمتلكات واملنشآت واملعدَّات  ٧ ٨٥٠ ٦١   ١٥٤ ٦٤
  األصول غري امللموسة  ٨ ٤٧٦ ١   ٤٢٤ ٢
  األخرى غري اجلاريةاألصول   ٩ ١٤٧ ٤   ٥١٣ ١

  جمموع األصول غري اجلارية  ٠٧٥ ١٣٨   ٩٤٨ ١٤٠
  جمموع األصول  ٣٣٧ ٨٣٠   ٩٣٨ ٧٧٤

  اخلصوم     
  اخلصوم اجلارية     

  املبالغ املستحقة الدفع (من املعامالت التبادلية)  ١٠ ٥٥٥ ٢   ٧٩٢ ٤
  استحقاقات املوظفني  ١١ ٩٠٤ ٢   ٠٢٤ ٣
  (من املعامالت غري التبادلية) التحويالت املستحقة الدفع  ١٠ ٧٥٧ ٢١   ١٥٠ ٣٨
  املبالغ املقبوضة سلفا  ١٢ ٣٩٤ ٧٤   ٧٠٣ ٨٦
  اخلصوم اجلارية واملالية األخرى  ١٣ ٨٦٤ ١٨   ٥٢١ ٢١

  جمموع اخلصوم اجلارية  ٤٧٤ ١٢٠   ١٩٠ ١٥٤
  اخلصوم غري اجلارية     

  استحقاقات املوظفني  ١١ ١٦٠ ٢٥٨  ٥٢١ ٢١٧
  غري اجلارية األخرى اخلصوم  ١٣ ١٥٠ ٣٧  ٩٤٠ ٣٨

  جمموع اخلصوم غري اجلارية  ٣١٠ ٢٩٥  ٤٦١ ٢٥٦
  جمموع اخلصوم  ٧٨٤ ٤١٥  ٦٥١ ٤١٠

  صايف األصول/القيمة املتبقية    
  الفائض (العجز) املتراكم وأرصدة الصناديق  ١٤ ٣٩٩ ٢٣٩  ٣٣٣ ٣٤٧
  االحتياطيات  ١٥ ١٥ ٣١٤  ٩٥٤ ١٦

  جمموع صايف األصول/القيمة املتبقية   ٥٥٣ ٤١٤  ٢٨٧ ٣٦٤
  جمموع اخلصوم وصايف األصول/القيمة املتبقية   ٣٣٧ ٨٣٠  ٩٣٨ ٧٧٤
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 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١: بيان األداء املايل عن السنة املنتهية يف ٢البيان 
    )بآالف اليوروهات(

  األول/ كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

(بعد إعادة إعداد البيانات 
   املالية)

  األول/ كانون ٣١
   امللحوظة  ٢٠١٦ديسمرب 

    بآالف اليوروهات   بآالف اليوروهات
  اإليرادات/العائدات     

  ةقرَّراالشتراكات امل  ١٦  ٦٨ ٢٣٤   ٢٠٠ ٧١
  التربعات  ١٦  ٢١٧ ٨٧٧   ٧٧٩ ٢٢٨

  عائدات االستثمار  ١٦  ٥٥١   ١٨
  األنشطة املدرَّة لعائدات  ١٦  ٣٨٢   ٥٨٠

  إيرادات أخرى  ١٦ ٢٢٥ ٤  ٣١٠ ٤
  جمموع العائدات  ٢٦٩ ٢٩١  ٨٨٧ ٣٠٤

      
  النفقات    

  املرتبات واستحقاقات املوظفني  ١٧  ٠٤٠ ١٢١   ٢٩٣ ١٢٦
  تكاليف التشغيل  ١٧  ٥٧٤ ٢٥   ٦٨١ ٢٦
  اخلدمات التعاقدية  ١٧  ٩٤٧ ٦٢   ٧٨٥ ٥٥
  احملتسبة ضمن تكاليف التشغيلمعدَّات التعاون التقين   ١٧  ٨١٧ ٥   ١٦٥ ٦
  اإلهالك واالستهالك   ١٧  ٢٠٦ ٨   ٦٤٦ ٧
  نفقات أخرى  ١٧  ٥٦٦ ١   ٥٧٤

  جمموع النفقات  ١٥٠ ٢٢٥  ١٤٤ ٢٢٣
   

  فروق أسعار الصرف ١٧ (٧٠٢ ٤)  (٢٧٢ ٣٣)
      

  الفائض/(العجز) يف الفترة املالية   ٨٢١ ٧٠  ٠١٥ ١١٥
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 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١التغيُّرات يف صايف األصول عن السنة املنتهية يف : بيان ٣البيان 
    )بآالف اليوروهات(

جمموع صايف 
  االحتياطيات  األصول/القيمة املتبقية

الفائض/(العجز) 
 امللحوظة  املتراكم

 

    بآالف اليوروهات
     

  صايف األصول/القيمة املتبقية يف بداية السنة   ٦١٧ ٣٤٨ ٩٥٤ ١٦ ٥٧١ ٣٦٥
(٢٨٤ ١) - (٢٨٤ ١) ١٨-١ ،

٢٣ 
إلغاء احتساب االستثمارات يف القيمة املتبقية للمشاريع املشتركة

٣٣٣ ٣٤٧ ٩٥٤ ١٦ ٢٨٧ ٣٦٤  
صايف األصول/القيمة املتبقية يف بداية السنة (بعد إعادة إعداد 

  البيانات املالية)
      
  أثناء السنةاحلركة     

(٦٨٤ ٢٧)  (٦٨٤ ٢٧) ١٤، ١١ 
املكاسب/(اخلسائر) يف التقييم األكتواري للخصوم املتعلقة 

  باستحقاقات املوظفني
 التحويالت إىل/(من) املخصص االحتياط ملواجهة تأخُّر االشتراكات   ١٤  ٥٨٠ ٩   ٥٨٠ ٩

  التحويالت إىل/(من) االحتياطيات  ١٥   (٦٤٠ ١) (٦٤٠ ١)

(٨١١)  (٨١١) ١٤  
األشكال األخرى من احلركة احملتسبة مباشرة يف صايف 

  األصول/القيمة املتبقية 
  صايف احلركة احملتسبة مباشرة يف صايف األصول/القيمة املتبقية  ١٥، ١٤ (٩١٥ ١٨) (٦٤٠ ١) (٥٥٥ ٢٠)

     
  املبالغ املقيدة حلساب الدول األعضاء ١٥، ١٤ -  
     

  صايف الفائض/(العجز) يف السنة  ٨٢١ ٧٠  ٨٢١ ٧٠
  جمموع احلركة أثناء السنة  ٩٠٦ ٥١ (٦٤٠ ١) ٢٦٦ ٥٠

     
  صايف األصول/القيمة املتبقية يف هناية السنة ٢٣٩ ٣٩٩ ٣١٤ ١٥ ٥٥٣ ٤١٤
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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١قات النقدية عن السنة املنتهية يف فُّ: بيان التد٤البيان 
    )بآالف اليوروهات(

كانون األول/  ٣١
   ٢٠١٥ديسمرب 

(بعد إعادة إعداد البيانات
  املالية)

 

األول/ديسمرب  كانون ٣١
  امللحوظة  ٢٠١٦

 

    بآالف اليوروهات   بآالف اليوروهات
  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

٠١٥ ١١٥ ٨٢١ ٧٠   الفائض/(العجز) يف الفترة  
(٠٥٥ ٢٤) (٧٥٢ ١٠)   (املكاسب)/اخلسائر يف النقدية وُمكاِفئات النقدية من العمالت األجنبية  

٦٤٦ ٧ ٢٠٦ ٨   اإلهالك واالستهالك   ٨، ٧
(٤٨٦ ١) ٥٨٠ ٩    الزيادة/(النقصان) يف املخصص االحتياطي ملواجهة تأخُّر االشتراكات  ٣
٥٣٠ ١٥ (٦٨٤ ٢٧)  للخصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفنياملكاسب/(اخلسائر) يف التقييم األكتواري   ١١

٢١٨ ١٣٨   (الزيادة)/النقصان يف املخزونات   ٤
(٦٥٢ ١٠٤) ٣٤٢ ٦   (الزيادة)/النقصان يف احلسابات املدينة   ٣

(٨٠٨ ٧) ٣٦٦ ٢   (الزيادة)/النقصان يف األصول األخرى  ٥
(٠٦٩ ٢٤) (٣٠٩ ١٢)   الزيادة/(النقصان) يف املبالغ املقبوضة سلفاً   ١٢
٦٠١ ٢٥ (٦٣٠ ١٨)   الزيادة/(النقصان) يف احلسابات الدائنة  ١٠

(٠٤٩ ١١) ٥١٩ ٤٠   الزيادة/(النقصان) يف استحقاقات املوظفني   ١١
١٢٠ ٢ (٤٤٧ ٤)   الزيادة/(النقصان) يف اخلصوم واملخصصات االحتياطية األخرى   ١٣
٥٣٦ ١٠ ٩٣٢ ٦   (املكاسب)/اخلسائر الناجتة عن بيع ممتلكات ومنشآت ومعدَّات   ٧

(١٨) (٥٥١)   إيرادات االستثمارات/الفوائد املصرفية  ١٦، ٦
(٩٦٩ ١) (٦٤٠ ١)   احلركة يف االحتياطيات واملخصصات االحتياطية  ١٥، ١٤

٧١٠ (٨١١)   أشكال أخرى من احلركة 
٢٧٠ ٢ ٠٨٠ ٦٨   النقدية من األنشطة التشغيلية صايف التدفقات 

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   
(٠٣٣ ١٩) (٧٧٥ ١١)   شراء املمتلكات واملنشآت واملعدَّات  ٧

(٢٩٦) (١١٧)   شراء األصول غري امللموسة  ٨
٢٤ ٦   عائدات بيع املمتلكات واملنشآت واملعدَّات  ٧

(٢٠٩) ٥٥١   التدفق النقدي من فائدة االستثمار   ١٦
(٥١٤ ١٩) (٣٣٥ ١١)   صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   
(٩٥٤ ٩) -   املبالغ املقيدة حلساب الدول األعضاء   ١٤
(٩٥٤ ٩) -   التمويليةصايف التدفقات النقدية من األنشطة  

(١٩٨ ٢٧) ٧٤٥ ٥٦   صايف الزيادة/(النقصان) يف النقدية وُمكاِفئات النقدية 
٨٥٧ ٤٤٢ ٧١٤ ٤٣٩   النقدية وُمكاِفئات النقدية يف بداية الفترة املالية 
٠٥٥ ٢٤ ٧٥٢ ١٠  األجنبية(املكاسب)/(اخلسائر) يف النقدية وُمكاِفئات النقدية من صرف العمالت  

٧١٤ ٤٣٩ ٢١١ ٥٠٧   النقدية وُمكاِفئات النقدية يف هناية الفترة املالية  ٢
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  : بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية عن السنة املنتهية ٥البيان 
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يف 

    (بآالف اليوروهات)
رصيد 

  االعتمادات

الفعلية املبالغ 
على أساس قابل 

  امليزانية العادية  امليزانية األصلية امليزانية النهائية  للمقارنة
    بآالف اليوروهات

  عنصر التكلفة     
  تكاليف املوظفني  ٨٨٧ ٤٥ ٨٨٧ ٤٥ ١٢٤ ٤٣ ٧٦٣ ٢
  السفر يف مهام رمسية  ٩٧٤ ٩٧٤ ٥٣٣ ٤٤١

  التشغيلتكاليف   ٨٤٠ ١٣ ٨٤٠ ١٣ ٢٣٥ ١١ ٦٠٥ ٢
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ٢٦٨ ٣ ٢٦٨ ٣ ٩٦٦ ١ ٣٠٢ ١

  الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا  ٤٧٦ ٤ ٤٧٦ ٤ ٥٥٠ ٤ (٧٤)
  اجملموع  ٤٤٥ ٦٨ ٤٤٥ ٦٨ ٤٠٨ ٦١ ٠٣٧ ٧

        
رصيد 

  االعتمادات

املبالغ الفعلية 
على أساس قابل 

  امليزانية التشغيلية  امليزانية األصلية امليزانية النهائية  للمقارنة
    بآالف اليوروهات

  عنصر التكلفة     
  تكاليف املوظفني  ٤٦١ ١٥ ٤٦١ ١٥ ٤٥٤ ١٤ ٠٠٧ ١
  السفر يف مهام رمسية  ٩٢٣ ٩٢٣ ٦٨١ ٢٤٢
  تكاليف التشغيل  ٤٨٤ ٤٨٤ ١٣٠ ٣٥٤

  اجملموع  ٨٦٨ ١٦ ٨٦٨ ١٦ ٢٦٥ ١٥ ٦٠٣ ١
        

رصيد 
  االعتمادات

املبالغ الفعلية 
على أساس قابل 

   امللحوظة  امليزانية األصلية امليزانية النهائية  للمقارنة
    بآالف اليوروهات

  عنصر التكلفة     
  تكاليف املوظفني  ٣٤٨ ٦١ ٣٤٨ ٦١ ٥٧٨ ٥٧ ٧٧٠ ٣
  مهام رمسيةالسفر يف   ٨٩٧ ١ ٨٩٧ ١ ٢١٤ ١ ٦٨٣

  تكاليف التشغيل  ٣٢٤ ١٤ ٣٢٤ ١٤ ٣٦٥ ١١ ٩٥٩ ٢
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ٢٦٨ ٣ ٢٦٨ ٣ ٩٦٦ ١ ٣٠٢ ١

  الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا  ٤٧٦ ٤ ٤٧٦ ٤ ٥٥٠ ٤ (٧٤)
  اجملموع  ١٨ ٣١٣ ٨٥ ٣١٣ ٨٥ ٦٧٣ ٧٦ ٦٤٠ ٨

      

  املرفقة هبذه البيانات املالية جزء ال يتجزَّأ منها. امللحوظات
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      ملحوظات على البيانات املالية
    السياسات احملاسبية -١امللحوظة 

    الكيان املُصدر للبيانات املالية
 ٢١٥٢بقـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة       ١٩٦٦أنشئت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يف عـام    -١-١
بــدخول دســتورها حيــز النفــاذ. واهلــدف   ١٩٨٥)، وأصــبحت وكالــة متخصصــة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة يف عــام   ٢١-(د

 البلـدان الناميـة والبلـدان ذات االقتصـادات االنتقاليـة. وتضـم املنظمـة        الرئيسي للمنظمة هو تشجيع التنمية الصـناعية املسـتدامة يف  
  دولة عضواً. ١٦٩حاليا 

ولدى اليونيدو ثالث هيئات تشريعية، هي: املـؤمتر العـام وجملـس التنميـة الصـناعية وجلنـة الربنـامج وامليزانيـة. وترتكـز            -٢-١
  .١٩٧٩عتمد يف عام هذه اهليئات الثالث مجيعاً على دستور املنظمة، الذي ا

وحيدِّد املؤمتر العام، الذي يضم مجيع الدول األعضاء يف اليونيدو، سياسات املنظمة ومبادئها التوجيهية ويقـرُّ ميزانيتـها     -٣-١
عية وجلنـة  أعضاَء جملس التنمية الصـنا أيضاً وبرنامج عملها. ويعيِّن املؤمتر العام مديراً عاما كل أربع سنوات. وينتخب املؤمتر العام 

  الربنامج وامليزانية. 
عضــواً، تنفيــذ برنــامج العمــل وامليــزانيتني العاديــة والتشــغيلية، ويقــدم    ٥٣ويســتعرض جملــس التنميــة الصــناعية، املؤلــف مــن    - ٤- ١

  (و)). ٧- /م٣٩- ص  ت  م  توصيات بشأن املسائل السياساتية، مبا يف ذلك تعيني املدير العام. وجيتمع اجمللس مرة واحدة يف السنة (املقرَّر
عضـواً، وهـي جهـاز فرعـي تـابع للمجلـس، وجتتمـع مـرة واحـدة يف السـنة.            ٢٧وتتألف جلنـة الربنـامج وامليزانيـة مـن       -٥-١

  وتساعد اللجنةُ اجمللَس يف إعداد ودراسة برنامج العمل وامليزانية وغري ذلك من املسائل املالية.
وتوجِّه املنظمة أنشطتها للتعاون التقين إىل ثالثة جماالت، هـي: حتقيـق رخـاء يعـم اجلميـع، والنـهوض بقـدرة االقتصـاد           -٦-١

يف جمـاالت تعزيـز    خصوصـاً على املنافسة، واحلفاظ على البيئة. وإىل جانـب ذلـك، تضـطلع املنظمـة بعـدد مـن األنشـطة الشـاملة،         
لتنمية الصناعية، وإقامة شراكات استراتيجية، وتنفيذ بـرامج خاصـة لصـاحل أقـل البلـدان      التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل ا

  منوا، وتقدمي خدمات استراتيجية يف جمال البحوث واإلحصاءات الصناعية.
طة وتتضمَّن األجزاء املتعلقة باملعلومات القطاعية من هذه امللحوظات مزيداً من التفاصيل عن كيفيـة إدارة هـذه األنشـ     -٧-١

  األساسية ومتويلها.
    

    أساس اإلعداد
ُتجهَّز بيانات اليونيدو املالية مبقتضى املادة العاشرة من نظام اليونيدو املايل الذي اعتمده املـؤمتر العـام، ومبـا يتوافـق مـع        -٨-١

حملاسـبة علـى أسـاس االسـتحقاق.     املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (إيبسـاس). ومـن مث، ُتعـدُّ البيانـات املاليـة حسـب طريقـة ا       
ولية حال عدم تناول معايري إيبساس أيَّ مسألة معيَّنة، يطبَّق عليها املعيار املناسب من املعايري الدولية لإلبالغ املايل واملعايري الد ويف

  للمحاسبة.
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حالة تذكر مـن حـاالت عـدم الـيقني      وقد أجرت إدارة اليونيدو العليا تقييماً لقابلية املنظمة لالستمرار، فلم تلحظ أيَّ  -٩-١
اليت تتصل بأحداث أو ظـروف قـد تـثري درجـة كـبرية مـن االرتيـاب. ويفتـرض مفهـوم "القابليـة لالسـتمرار" يف احملاسـبة اسـتمرار              

بيـق  الوجود يف املستقبل املنظور. ولـذلك، ُتعـدُّ هـذه البيانـات املاليـة علـى أسـاس مفهـوم القابليـة لالسـتمرار، وقـد ُدِئـب علـى تط             
  السياسات احملاسبية طوال فترة اإلبالغ.

وتتضمَّن هذه البيانات املالية اجملمَّعة البيانات املالية لليونيدو، واملشاريع املشـتركة لعمليـات دائـرة إدارة املبـاين ومركـز        -١٠-١
  األخرى. فيينا الدويل والصندوق املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية، واخلدمات العامة

    
    أساس القياس

فيمـا يتعلـق باسـتثمارات وأصـول معيَّنـة، إذ      إالَّ ُتعدُّ البيانات املالية باستخدام أسلوب التكلفة التارخيية املتعارف عليه،   -١١-١
  ملا تقتضيه معايري إيبساس املنطبقة. وفقاًُتقيَّد بقيمتها العادلة 

    
    فترة اإلبالغ

كـانون الثاين/ينـاير    ١ملعايري إيبساس هي السنة التقوميية الـيت تبـدأ مـن     وفقاًالفترة املالية إلعداد البيانات املالية السنوية   -١٢-١
  . ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١وتنتهي يف  ٢٠١٦

    
    العملة وأساس التحويل

عرض هبـا بياناهتـا هـي اليـورو. ومجيـع القـيم الـواردة يف        العملة الرئيسية املستخدمة يف معامالت اليونيدو والعملة اليت ُت  -١٣-١
  البيانات املالية ُيعبَّر عنها باليوروهات وُتدوَّر إىل أقرب ألف يورو، ما مل ُيذكر خالف ذلك. 

    
    حتويل العمالت

نقديــة، إىل يوروهــات، ُتحــوَّل املعــامالت الــيت ُتجــرى بعمــالت غــري اليــورو، مبــا فيهــا املعــامالت املتعلقــة ببنــود غــري      -١٤-١
  باستخدام أسعار الصرف املعمول هبا يف األمم املتحدة والسارية يف التاريخ املعترب للمعاملة املعنية.

ــه يف            -١٥-١ ــورو باســتخدام ســعر الصــرف املعمــول ب ــة بعمــالت أخــرى إىل الي ــة املقوم وُتحــوَّل األصــول واخلصــوم النقدي
  بالغ. املتحدة والساري يف هناية فترة اإل األمم
وُتحتسب يف بيان األداء املايل مكاسب وخسائر أسـعار الصـرف الناجتـة عـن تسـوية املعـامالت بعمـالت أجنبيـة ومـن            -١٦-١

  حتويل األصول واخلصوم النقدية املقومة بعمالت أجنبية. 
    

    استخدام التقديرات
راضـات تضـعها اإلدارة بنـاًء علـى أفضـل معارفهـا عـن        تتضمَّن البيانات املالية بالضرورة مبالغ تستند إىل تقديرات وافت  -١٧-١

ــة للســلع املمنوحــة،        ــة. وتشــمل التقــديرات، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، مــا يلــي: القيمــة العادل األحــداث واإلجــراءات اجلاري
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بـالغ الالزمـة للـدعاوى    وغريها مـن اسـتحقاقات مـا بعـد اخلدمـة؛ وامل      دَّدةوااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املعاشات التقاعدية احمل
القضائية، واملخاطر املالية املتعلقة باحلسابات املدينة، والرسوم املستحقة، واألصول وااللتزامات الطارئة؛ ودرجة اضـمحالل قيمـة   
 املخزونات واملمتلكات واملنشآت واملعدَّات واألصول غري امللموسة. وقد ختتلف النتـائج الفعليـة عـن هـذه التقـديرات. وُتحتسـب      

  التغيُّرات اجلوهرية يف التقديرات يف سياق الفترة اليت تصبح فيها تلك التغيُّرات معروفة. 
    

   ٣٨إىل  ٣٤إعادة إعداد املعلومات املالية املقارنة اخلاصة بالسنة السابقة نتيجة العتماد معايري إيبساس 
. وحتـل هـذه املعـايري حمـل معـايري      ٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ١من  اعتباراً ٣٨إىل  ٣٤اعتمدت اليونيدو معايري إيبساس   - ١٨- ١

، على التوايل)، واحملاسبة عـن االسـتثمارات يف   ٣٥و ٣٤، وتتناول البيانات املالية املنفصلة واجملمَّعة (معيارا إيبساس ٨إىل  ٦إيبساس 
)، واإلفصـاح عـن احلصـص يف    ٣٧ركة (معيـار إيبسـاس   )، والترتيبات املشـت ٣٦املنشآت الزميلة واملشاريع املشتركة (معيار إيبساس 

وقـد أدى اعتمـاد املعـايري املـذكورة أعـاله إىل إعـادة إعـداد بيانـات االسـتثمارات يف القيمـة           ). ٣٨الكيانات األخـرى (معيـار إيبسـاس    
الع علـى مزيـد مـن املعلومـات     ). وميكن االط٢٣املتبقية للمشاريع املشتركة، والعائدات ومبلغ صايف املوجودات ذي الصلة (امللحوظة 

  "املصاحل يف الترتيبات املشتركة والكيانات األخرى". ٦فيما يتعلق بأنشطة كل من املتجر التعاوين وخدمات املطاعم يف امللحوظة 
    

    العائدات
    عائدات املعامالت التبادلية

اجلــدوى واإلبــالغ، عنــدما ُينقــل إىل  ُتحتســب عائــدات بيــع الســلع، كبيــع املنشــورات والنمــوذج احلاســويب لتحليــل     -١٩-١
  املشتري ما يقترن مبلكية تلك السلع من خماطر ومنافع ذات شأن.

وُتحتسب العائدات املتأتية من تقدمي اخلدمات يف الفترة املالية اليت ُتقدَّم فيها اخلدمة، تبعاً للمرحلة املقدَّرة إلجناز تلك   -٢٠-١
  تقديرا موثوقا.اخلدمة، شريطة أن يتسىن تقدير الناتج 

    
    عائدات الفوائد املصرفية

ُتحتسب عائدات الفوائد املصرفية على أساس النسبة املنقضية مـن مـدة اسـتحقاقها، مـع أخـذ العائـد الفعلـي لألصـول           -٢١-١
  املعنية يف احلسبان.

    
    عائدات املعامالت غري التبادلية

    ةقرَّراالشتراكات امل
ــدات االشــتراكات امل   -٢٢-١ ــرَّرعائ ــا تلــك        ق ــق هب ــيت تتعل ــع الســنة ال ــة ُتحتســب يف مطل ــة العادي ــدول األعضــاء يف امليزاني ة لل

جلـدول األنصـبة    وفقـاً االشتراكات. وحيدَّد مقدار تلك العائدات باالستناد إىل الربنامج وامليزانيتني، وُيحصَّل من الـدول األعضـاء   
  ة الذي يعتمده املؤمتر العام. قرَّرامل
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    التربعات
عائدات التربعات اليت ُتفرض قيوٌد على استخدامها ُتحتسب عند التوقيع على اتفاق ُملزِم بني اليونيدو واجلهـة املتربعـة.     -٢٣-١

 أمَّا عائدات التربعات اليت ُتفرض شروط على استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام بإعادة األموال إىل اجلهة املتربعة يف حال عدم اإليفاء
  فُتحتسب عند اإليفاء بتلك الشروط. وإىل حني اإليفاء بتلك الشروط، ُيحتسب االلتزام القائم ضمن اخلصوم. بتلك الشروط،

  التربعات وغريها من العائدات غري املستندة إىل اتفاقات ُملزِمة فُتحتسب كعائدات عند تلقيها. أمَّا   -٢٤-١
    

    التربعات العينية يف شكل سلع
العينية املقدَّمة يف شكل سلع بقيمتها العادلة، وُتحتسب السلع وما يقابلها من عائدات علـى الفـور   ُتحتسب التربعات   -٢٥-١

إذا مل تكن مقترنة بشروط. أمَّا إذا كانت مقترنة بشروط، فُتحتسب ضمن اخلصوم إىل حني اإليفـاء بالشـروط وبـااللتزام القـائم.     
  تاريخ احتياز األصول املمنوحة. وُتحتسب العائدات بقيمتها العادلة، حسب تقديرها يف

    
    التربعات العينية يف شكل خدمات

التربعات العينية املقدَّمة يف شكل خدمات ال ُتحتسب يف البيانات املالية ضمن العائدات. وُيفصح يف امللحوظات على   -٢٦-١
  البيانات املالية عن طبيعة اخلدمة املقدَّمة ونوعها. 

    
    النفقات

نفقات الناشئة عن شراء السلع واخلدمات عندما يفي املورِّد بالتزاماته التعاقدية، أي عنـدما تتسـلَّم اليونيـدو    ُتحتسب ال  -٢٧-١
مجيع النفقات األخـرى  أيضاً السلع واخلدمات وتقبلها. وقد حتدث هذه العملية على مراحل يف بعض عقود اخلدمات. وُتحتسب 

  الناجتة عن استهالك أصول أو تكبُّد خصوم ينتج عنها نقصان يف صايف األصول/القيمة املتبقية أثناء فترة اإلبالغ. 
    

    األصول
    النقدية وُمكاِفئات النقدية

القصـرية األجـل العاليـة    ُتحتسب النقدية وُمكاِفئـات النقديـة بقيمتـها االمسيـة، وهـي تشـمل النقديـة احلاضـرة والودائـع            -٢٨-١
  السيولة املودعة لدى مؤسسات مالية.

    
    املبالغ املستحقة القبض والسُّلف

املخصصـات االحتياطيـة املرصـودة لتغطيـة     أمَّـا  املبالغ املستحقة القـبض والسُّـلف ُتحتسـب يف البدايـة بقيمتـها االمسيـة.         -٢٩-١
املبالغ املتعذرة التحصيل فُتحتسب على أهنا مبالغ مستحقة القبض وسلف عند وجود دليل موضوعي على اضـمحالل قيمـة تلـك    

      األصول، ويف هذه احلالة ُتحتسب اخلسائر الناجتة عن اضمحالل القيمة يف بيان األداء املايل. 
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    األدوات املالية
ال تستخدم املنظمة يف عملياهتا العادية سوى األدوات املالية من غري املشتقات. وتتألف هـذه األدوات املاليـة يف املقـام      -٣٠-١

  األول من حسابات مصرفية وودائع ألَجل وحسابات حتت الطلب وحسابات مدينة وحسابات دائنة. 
يمتـها العادلـة. ومتثـل قيمـة التكلفـة التارخييـة الدفتريـة للمبـالغ         وُتحتسب مجيـع األدوات املاليـة يف بيـان املركـز املـايل بق       -٣١-١

  ة. املستحقة القبض واملبالغ املستحقة الدفع، اخلاضعة لشروط االئتمان التجاري االعتيادية، القيمة العادلة التقريبية للمعاملة املعنيَّ
    

    املخاطر املالية
لنظامها املايل وقواعدها املالية. وجيـوز هلـا أن تسـتغل     وفقاًاملخاطر  أرست املنظمة سياسات وإجراءات حصيفة إلدارة  -٣٢-١

املبالغ املالية غري الالزمة لتلبية احتياجات فورية يف استثمارات قصرية األمد وطويلة األمد، لكن مجيع االستثمارات الطويلة األمـد  
و يف سياق عملها املعتاد لشىت املخاطر املالية، جيب أن حتصل على تزكية من جلنة معنية باالستثمار قبل القيام هبا. وتتعرَّض اليونيد

تسـتخدم املنظمـة أيَّ    كمخاطر السوق (أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة وأسـعار الفائـدة) وخمـاطر تقصـري الطـرف املقابـل. وال          
  أدوات حتوُّطية لدرء التعرض للمخاطر. 

خماطر أسعار صرف العمالت. تتلقـى اليونيـدو جـزءا مـن اشـتراكات الـدول األعضـاء وتربعـات اجلهـات املاحنـة             •  
بعمالت غري عملة اإلنفـاق، وهـي مـن مثَّ معرَّضـة ملخـاطر أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة النامجـة عـن تقلُّـب             

  أسعار صرف العمالت. 
يف حسـابات قصـرية األمـد بأسـعار فائـدة ثابتـة، ولـذلك فهـي         إالَّ ا خماطر أسعار الفائدة. ال تودع املنظمـة أمواهلـ    •  

  تتعرَّض أليِّ خماطر ذات شأن من حيث أسعار الفائدة.  ال
خماطر االئتمـان. ال تتعـرَّض املنظمـة أليِّ خمـاطر ائتمانيـة ذات شـأن، ألنَّ الـدول األعضـاء واجلهـات املاحنـة الـيت              •  

  جبدارة ائتمانية عالية.  عموماً تسهم باشتراكاهتا وتربعاهتا تتمتع
خماطر تقصري الطرف املقابل. تودع املنظمـة أمواهلـا النقديـة لـدى مصـارف خمتلفـة، ومـن مث فهـي تتعـرَّض خلطـر             •  

تقصري أيِّ مصرف يف الوفاء بالتزامه جتاه املنظمة. ولكن لدى اليونيدو سياسات حتدُّ من مـدى تعرُّضـها ملخـاطر    
  . ية على حدةتقصري أيِّ مؤسسة مال

    
    املخزونات

ُتحتسب املخزونـات بسـعر التكلفـة، مـا مل تكـن قـد احتيـزت عـن طريـق معاملـة غـري تبادليـة، ويف هـذه احلالـة ُتقـاس                  -٣٣-١
تكلفتها بقيمتها العادلة يف تاريخ االحتياز. وحتدَّد التكاليف باستخدام مبدأ "ما يدخل أوالً خيرج أوالً" فيما خيـص بنـود املخـزون    

ملتماثلة، وباستخدام طريقة التحديد الدقيق فيما خيص البنود غري املتماثلة. وُتحتسب خمصصـات احتياطيـة الضـمحالل القيمـة يف     ا
  بيان األداء املايل يف السنة اليت يعترب أنَّ قيمة املخزون قد اضمحلت فيها. 

املســتخدمة ليســت ذات شــأن فهــي ُتحتســب ضــمن   ومبــا أنَّ قيمــة اللــوازم املكتبيــة واملنشــورات واألدوات املرجعيــة     -٣٤-١
    تكاليف التشغيل يف بيان األداء املايل عند شرائها. 
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    املمتلكات واملنشآت واملعدَّات 
يستند االحتساب األويل للممتلكات واملنشآت واملعدَّات املدرجة يف امليزانية العادية، مبا فيها أصول دائرة إدارة املباين   -٣٥-١

القيمــة الدفتريــة الالحقــة لتلــك  أمَّــا وخدمــة املطــاعم إىل تكلفتــها يف تــاريخ االحتيــاز لكــل فئــة علــى حــدة مــن فئــات األصــول.    
فُتحسب على أساس التكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم وأيُّ خسائر حمتسبة ناشئة عـن اضـمحالل    املمتلكات واملنشآت واملعدَّات

  يورو.  ٦٠٠القيمة. وقد ُحدِّد هلذه الفئة عتبة رمسلة قدرها 
  األصول التراثية فال ُتحتسب. أمَّا وُتقيَّم األصول املمنوحة بقيمتها العادلة يف تاريخ االحتياز.   -٣٦-١
  رى استعراضات سنوية ملدى اضمحالل قيمة املمتلكات واملنشآت واملعدَّات. وُتج  -٣٧-١
وُتطبق طريقة القسط الثابـت يف االسـتهالك علـى مـدى املـدة املقـدَّرة للعمـر النـافع لألصـول مـن أجـل حتديـد املقـدار                -٣٨-١

رة للعمر النافع لكل فئة من املمتلكـات واملنشـآت   السنوي الستهالكها، الذي ُيحتسب يف بيان األداء املايل. وفيما يلي املدة املقدَّ
  واملعدَّات:

  
  الفئة  مدة العمر النافع املقدَّرة (بالسنوات)

  املركبات  ١٠- ٣
  معدَّات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات   ٧- ٣
  األثاث والتجهيزات   ١٢- ٥
  اآلالت  ١٥- ٤
  املباين  ١٠٠- ١٥

  األراضي  ال استهالك
  حتسينات األصول املؤجرة  العمر النافع، أيهما أقصرمدة اإلجيار أو 

    
    األصول غري امللموسة

ُتحتسب األصول غري امللموسة على أساس تكلفتها ناقصاً القيمة املتراكمة لالهتالك وأيُّ خسائر ناجتة عن اضمحالل   -٣٩-١
  قيمتها. واألصول غري امللموسة اليت حتوزها اليونيدو هي براجميات حاسوبية يف املقام األول. 

) أو بتكلفـة رمزيـة، ُتسـتخدم القيمـة العادلـة      مثالًة ويف حال احتياز أصول غري ملموسة من دون تكلفة (كهدية أو هب  -٤٠-١
  هلذه األصول يف تاريخ احتيازها. 

اإليفاء باملعيارين التاليني أيضا: (أ) أن تكون مدة العمر النافع أيضاً ولكي ُيحتسب أيُّ بند كأصل غري ملموس، جيب   -٤١-١
ُوضع لتكلفة  يورو، باستثناء الرباجميات املعدَّة داخليا، اليت ١ ٧٠٠املقدَّرة أكثر من سنة واحدة؛ و(ب) أن تتجاوز تكلفة األصل 

 يــورو، باســتبعاد تكــاليف األحبــاث والصــيانة، الــيت ُتحتســب ضــمن تكــاليف التشـــغيل           ٢٥ ٠٠٠تصــميمها حــد أدىن قــدره    
  عند تكبُّدها. 

ابـت، وفيمـا يلـي بيـان مـدة العمـر النـافع        ويوزَّع االهتالك على مدة العمر النافع املقـدَّرة باسـتخدام طريقـة القسـط الث      -٤٢-١
  املقدَّرة لفئات األصول غري امللموسة:
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  الفئة  مدة العمر النافع املقدَّرة (بالسنوات)
  الرباجميات احلاسوبية املقتناة من جهة خارجية  ٦
  الرباجميات احلاسوبية املعدَّة داخليا   ٦
  حقوق التأليف والنشر  ٣

    
    عقود اإلجيار

تصنَّف اتفاقات اإلجيار املربمة يف املكاتب امليدانية كعقود إجيار تشغيلي. وُتقيَّد املبالغ املدفوعة لتسديد اإلجيار يف بيـان    -٤٣-١
  األداء املايل كنفقات على أساس القسط الثابت خالل مدة اإلجيار. 

    
    احلصص يف الترتيبات املشتركة

اليونيدو مبوجبه، باالشتراك مع طرف واحد أو عـدة أطـراف، نشـاطاً اقتصـاديا      الترتيب املشترك هو ترتيب ملزم تنفِّذ  -٤٤-١
  خيضع لسيطرة مشتركة. وُتصنَّف أنشطة الترتيبات املشتركة ضمن فئتني خمتلفتني:

 فيما يتعلق بالعمليات املشتركة اليت تتوىل اليونيدو مهمة تسيريها، حتتسب اليونيدو يف بياناهتا املالية األصـول   (أ)  
اليت ختضع لسيطرهتا واخلصوم والنفقـات الـيت تتكبَّـدها. ويف حـال تـويل منظمـة أخـرى مهمـة التسـيري، يكـون احتسـاب اليونيـدو             

  للنفقات واخلصوم مقصورا على الترتيبات املتفق عليها إلعداد الفواتري؛ 
  وفيما يتعلق باملشاريع املشتركة، ُتطبِّق اليونيدو طريقة احملاسبة على أساس القيمة املتبقية.   (ج)  

وتشمل هذه البيانات املالية العامة الغرض احلصةَ املنطبقة من الترتيبات املشتركة املنشأة مبقتضى مذكرة تفاهم متعلقـة    -٤٥-١
. وتشمل اخلدمات العامة خدمات ١٩٧٧متها املنظمات الكائنة يف فيينا يف عام بتوزيع اخلدمات العامة يف مركز فيينا الدويل، أبر

املطاعم وإدارة املباين واملتجر التعـاوين وخـدمات أخـرى. واملنظمـة طـرف يف ترتيـب خـاص باملشـاريع املشـتركة مـربم مـع األمـم             
ظر الشامل للتجارب النووية بشأن مباين مركـز فيينـا   املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احل

  الدويل، وكذلك أنشطة اخلدمات العامة. 
    

    اخلصوم
    احلسابات الدائنة واخلصوم املالية األخرى

ُتحتسب احلسابات الدائنـة واخلصـوم املاليـة األخـرى يف البدايـة بقيمتـها االمسيـة، الـيت تعطـي أفضـل تقـدير، يف تـاريخ               -٤٦-١
  اإلبالغ، للمبلغ الالزم لتسوية هذا االلتزام. 
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    اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني
    استحقاقات املوظفني القصرية األجل

تشمل استحقاقات املوظفني القصرية األجل األجور واملرتبات والبدالت واستحقاقي اإلجازة املرضية وإجازة األمومة   -٤٧-١
شـهراً مـن تـاريخ انتـهاء املـدة الـيت        ١٢املدفوعيت األجر. وتصبح تسوية استحقاقات املوظفني القصرية األجل مستحقة يف غضون 

  إىل رصيد االستحقاقات حسب معدالت األجر الراهنة.استناداً ب بقيمتها االمسية قدَّموا فيها اخلدمات ذات الصلة، وُتحتس
    

    استحقاقات ما بعد اخلدمة
  استحقاقات ما بعد اخلدمة هي استحقاقات املوظفني (عدا استحقاقات إهناء اخلدمة) الواجبة الدفع بعد انتهاء اخلدمة.   -٤٨-١
، وهـي نظـام املعاشـات التقاعديـة     دَّدةاليونيدو علـى نظـم االسـتحقاقات احملـ     وتشتمل استحقاقات ما بعد اخلدمة لدى  -٤٩-١

(الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة)، والتأمني الصحي بعد انتـهاء اخلدمـة، وِمـنح اإلعـادة إىل الـوطن،      
  زلية.ـة املتعلقة بالسفر وشحن األمتعة املنوبدالت هناية اخلدمة، إضافة إىل التكاليف اخلاصة باستحقاقات هناية اخلدم

ويقوم خرباء أكتواريون مستقلون حبساب االلتزامات اخلاصة باستحقاقات ما بعد اخلدمة، ويستخدمون هلـذا الغـرض     -٥٠-١
م طريقة الوحدة اإلضافية املقدَّرة. وحتدَّد القيمة احلالية لاللتزام خبصم املبلـغ التقـديري الـذي يلـزم سـداده مسـتقبالً لتسـوية االلتـزا        

ا املوظف يف الفترة الراهنة والفترات السابقة، وذلك باستخدام أسعار الفائدة على سندات الشـركات  الناتج عن اخلدمة اليت قدَّمه
  العالية اجلودة لسنوات االستحقاق املقابلة. 

وُتحتسب املكاسب واخلسائر األكتوارية كاحتياطيات يف الفترة الـيت حتـدث فيهـا تلـك املكاسـب واخلسـائر، وُتـدرج          -٥١-١
  يان التغيُّرات يف صايف األصول/القيمة املتبقية.كبند منفصل يف ب

    
    استحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل

شهراً، مثل استبدال  ١٢بعد أكثر من  عموماًُتحتسب استحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل، املستحقة الدفع   -٥٢-١
يف حساب اسـتحقاقات مـا بعـد اخلدمـة، وُتحتسـب األربـاح        رصيد اإلجازات السنوية، على نفس األساس األكتواري املستخدم

  واخلسائر األكتوارية على الفور.
    

    الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
اليونيــدو مــن املنظمــات املشــاركة يف الصــندوق املشــترك للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدة، الــذي أنشــأته    -٥٣-١

اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتوفري استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتصل هبا من اسـتحقاقات. وهـذا الصـندوق املشـترك     
(ب) مـن النظـام األساســي    ٣. وكمـا تقضـي املــادة   حمــدَّدةات لتـوفري اسـتحقاقات   هـو نظـام ميولـه أربــاب عمـل متعـددين مبســامه     

باب العضوية يف الصندوق مفتـوح للوكـاالت املتخصصـة وأليِّ منظمـة حكوميـة دوليـة أخـرى تشـارك يف النظـام           للصندوق فإنَّ
  والوكاالت املتخصصة.  املوحَّد للمرتبات والبدالت وغريها من شروط اخلدمة املعمول هبا يف األمم املتحدة
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ويعرِّض هذا النظام املنظمات املشاركة للمخاطر األكتوارية املرتبطة باملوظفني احلاليني والسابقني يف املنظمـات األخـرى     - ٥٤- ١
 املشاركة يف الصندوق، مما يعين عدم وجود أساس ثابت وموثوق به لتوزيع االلتزامات وأصول وتكاليف النظام فيما بـني املنظمـات  
املشاركة فيه. وليس يف وسع اليونيدو، مثله مثـل املنظمـات األخـرى املشـاركة يف الصـندوق والصـندوق نفسـه، أن حيـدِّد، مبوثوقيـة          

وأصـول النظـام وتكاليفـه. ومـن مثَّ تعامـل اليونيـدو هـذا النظـام          دَّدة، حصته النسبية من التزامات االسـتحقاقات احملـ  للمحاسبةكافية 
من معايري إيبساس. وُتحتسـب اشـتراكات اليونيـدو يف النظـام أثنـاء       ٢٥ ملقتضيات املعيار وفقاً، حمدَّدةتراكات كما لو كان نظام اش

  الفترة املالية كنفقات يف بيان األداء املايل. 
    

    املخصصات االحتياطية واخلصوم الطارئة
ُتحتسب املخصصات االحتياطية كخصوم طارئة يف احلاالت التاليـة: (أ) يكـون علـى اليونيـدو التـزام حـايل قـانوين أو          -٥٥-١

ضمين بسبب أحداث سابقة؛ و(ب) يلزم على األرجح صرف مـوارد للوفـاء بـذلك االلتـزام؛ و(ج) ميكـن تقـدير املبلـغ مبوثوقيـة.         
قات الالزمة للوفاء بااللتزام احلايل يف تاريخ اإلبالغ. وُتحتسب القيمـة احلاليـة   ومبلغ املخصصات االحتياطية هو أفضل تقدير للنف

  هلذا املبلغ التقديري عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود كبرياً. 
وُيكشف عن اخلصوم الطارئة اليت ال يكـون فيهـا االلتـزام احملتمـل مؤكـداً، أو مل يتأكـد بشـأنه بعـد مـا إذا كـان علـى              -٥٦-١
من  ١٩للمعيار  وفقاًليونيدو التزام حايل ميكن أن يؤدي إىل صرف موارد، أو يف حالة االلتزامات اليت ال تفي مبعايري االحتساب ا

  معايري إيبساس. 
    

    احملاسبة اخلاصة بكل صندوق على حدة واملعلومات القطاعية
بصـفته كيانـاً ماليـا وحماسـبيا منفصـالً، لـه جمموعـة         ُتعدُّ البيانات املالية لكل صندوق على حدة. فيعامـل كـل صـندوق     -٥٧-١

  حسابات مستقلة بنظام القيد املزدوج والتوازن التلقائي. وأرصدة الصناديق هي القيمة املتبقية املتراكمة للعائدات والنفقات.
ا العامـة. وجيـوز للمـؤمتر    وختتلف مصادر متويل اليونيدو باختالف أنواع اخلدمات اليت تقدمها من أجل حتقيـق أهـدافه    -٥٨-١

العام أو املدير العام إنشاء صناديق منفصلة ألغراض عامة أو خاصـة. ومـن مث، ُتعـرض املعلومـات القطاعيـة تبعـاً ملصـدر التمويـل،         
  وتصنَّف فيها مجيع أنشطة املنظمة ضمن ثالث شرائح متمايزة من اخلدمات، هي:

ــة   (أ)   ــة العادي ــل إدارة املنظمــة، ووضــع     . ُتقــدَّم يف إطــا أنشــطة امليزاني ر هــذه األنشــطة خــدمات أساســية، مــن قبي
السياسات، والتوجيه االستراتيجي، والبحوث، واإلدارة وخدمات الدعم (كإدارة الشؤون املالية، وإدارة املوارد البشـرية)، فضـال   

 وفقــاًيونيــدو الرئيســي عــن خــدمات دعــم الــدول األعضــاء يف جمــال صــنع القــرارات والــدعم األساســي الــالزم لتحقيــق هــدف ال  
  لدستورها، وهو تعزيز التنمية الصناعية وتسريع وتريهتا يف البلدان النامية؛

. ُتعـىن هـذه األنشـطة بتنفيـذ املشـاريع وتقـدمي اخلـدمات مباشـرة إىل اجلهـات املسـتفيدة.           أنشطة التعاون التقين  (ب)  
طائفة واسعة من اجملاالت، مثل الزراعة والبيئـة والتجـارة، وتشـمل    وتعود هذه اخلدمات بفائدة مباشرة على اجلهات املستفيدة يف 

نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وحتسني عمليات اإلنتاج. وختتلف هذه اخلدمات اختالفا واضحا عـن اخلـدمات املقدمـة يف إطـار     
  األنشطة املمولة من امليزانية العادية، على النحو املبني أعاله؛
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. يــتم يف إطــار هــذه األنشــطة واخلــدمات تنفيــذ "أنشــطة جانبيــة" لــدعم واخلــدمات اخلاصــةاألنشــطة األخــرى   (ج)  
اخلدمات الواردة يف الفقرتني (أ) و(ب) أعاله. وتشري هذه الفئـة األخـرية، املتمثلـة يف األنشـطة األخـرى واخلـدمات اخلاصـة، إىل        

ويب لتحليــل اجلــدوى واإلبــالغ، هــي مكمِّلــة لألنشــطة خــدمات مثــل املنشــورات املخصصــة للبيــع وإدارة املبــاين والنمــوذج احلاســ
  الرئيسية للمنظمة ولكنها متوافقة مع أهداف اليونيدو العامة ووثيقة الصلة هبا. 

    
    مقارنة امليزانيات

ــة والتشــغيلية لفتــرات الســنتني علــى أســاس نقــدي معــدَّل، ال علــى أســاس         -٥٩-١ ــزانيتني العادي ُيعــدُّ كــل مــن الربنــامج واملي
(املقارنـة بـني    ٥ستحقاق الكامل. وبسبب االختالف بني أساس إعداد امليزانيات وأساس إعداد البيانات املاليـة، ُيعـرض البيـان    اال

) باالستناد إىل نفـس األسـاس احملاسـيب الـذي تسـتند      ٢٤املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية مبقتضى املعيار احملاسيب إيبساس 
  املعتمدة والتصنيف املتبع فيها والفترة اليت تتناوهلا.  إليه امليزانية

ويشمل بيان املقارنة املبالغ املرصودة يف امليزانية األصلية وامليزانية النهائية، واملبالغ الفعليـة باالسـتناد إىل نفـس األسـاس       -٦٠-١
ملا يوجد بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبـالغ الفعليـة مـن     املستند إليه يف بيان ما يقابلها من املبالغ املرصودة يف امليزانية، وتعليالً

  اختالفات ذات شأن.
أدناه مقارنة بني املبالغ الفعلية، معروضـة باالسـتناد إىل نفـس األسـاس املسـتَند إليـه يف امليزانيـة،         ١٨وترد يف امللحوظة   -٦١-١

نشـطة التشـغيلية واالسـتثمارية والتمويليـة املعروضـة يف البيانـات املاليـة، مـع         واملبالغ الفعلية لصايف التدفقات النقديـة املتأتيـة مـن األ   
  حتديد أيِّ اختالفات يف األساس والتوقيت املستخدمني والكيان املعين على حنو منفصل.

    
    الكشف عن األطراف ذات الصلة

يف مـا تتخـذه اليونيـدو مـن قـرارات ماليـة       يتعيَّن الكشف عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة علـى أن تـتحكم     -٦٢-١
إذا جـرت يف  إالَّ عليها يف هذا الشأن، وكذلك عـن أيِّ معـامالت مـع أطـراف مـن هـذا القبيـل،         كبرياً وتشغيلية، أو متارس نفوذاً

سياق عالقة معتادة وبشروط وأحكام ال حماباة فيها، أو إذا مل خترج تلك املعامالت عن سياق عالقـات العمـل املعتـادة بـني تلـك      
  الكيانات. وإضافة إىل ذلك، يتعيَّن على اليونيدو أن تكشف عن أيِّ معامالت خاصة مع كبار موظفي اإلدارة وأفراد أسرهم. 

اإلدارة يف اليونيدو هم املدير العام ونائبه واملديرون اإلداريون، الذين يتمتعـون بصـالحيات ويتحمَّلـون     وكبار موظفي  -٦٣-١
مسؤوليات تتعلق بتخطيط أنشطة اليونيدو وتوجيهها ومراقبتها والتأثري يف وجهتها االستراتيجية. ويعترب دفع أجور كبـار مـوظفي   

  اإلدارة معاملة مع أطراف ذات صلة. 
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    النقدية وُمكاِفئات النقدية -٢حوظة املل
 األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
 األول/   كانون ٣١

    ٢٠١٦ديسمرب 
    (بآالف اليوروهات)

   
  النقدية وُمكاِفئات النقدية  

  النقدية املودعة لدى مصارف والنقدية احلاضرة ٤٠٣ ١١٦ ٩٨١ ١٢٢
  الودائع ألَجل اليت يبلغ األجل األقصى األصلي  ٦٥٠ ٣٨٧ ٤٠٢ ٣١٤

  شهراً ١٢الستحقاقها 
  النقدية وُمكاِفئات النقدية املوجودة لدى املكاتب امليدانية ١٥٨ ٣ ٣٣١ ٢

      جمموع النقدية وُمكاِفئات النقدية ٢١١ ٥٠٧ ٧١٤ ٤٣٩
ألف  ١٩ختضع إتاحة استخدام النقدية وُمكاِفئات النقدية لقيود تتباين تبعاً للصندوق الذي تتصل به. ويرد يف امللحوظة   -١-٢

  مزيد من املعلومات القطاعية عن النقدية وُمكاِفئات النقدية. 
 ٢١٧ ١٦٦يـورو (مقابـل    ٢٥٤ ٤٥٤وتتضمَّن النقدية وُمكاِفئات النقدية مبالغ نقديـة وودائـع ألَجـل تعـادل قيمتـها        -٢-٢

  )، حمتفظ هبا بعمالت غري اليورو. ٢٠١٥يورو يف عام 
وُيحتفظ جبزء من النقدية بعمالت خيضـع حتويلـها لقيـود قانونيـة أو ال يتيسـر حتويلـها إىل يوروهـات، وهـي ُتسـتخدم            -٣-٢

يـورو   ١ ٧٢٥ة املكافئة هلذه العمالت بـاليورو  حصرا لتغطية النفقات احمللية يف البلدان ذات الصلة. ويف هناية الفترة، كانت القيم
ــل  ــام   ١ ٠٢١(مقاب ــورو يف ع ــن         ٢٠١٥ي ــك احلــني لكــل م ــم املتحــدة يف ذل ــه يف األم ــى أســاس ســعر الصــرف املعمــول ب ) عل

  العمالت.  هذه
 ٠,٦٨املائة ويف  ٠,٠٥وحققت احلسابات املصرفية والودائع ألَجل املدرَّة لفوائد متوسطا سنويا لسعر الفائدة قدره   -٤-٢

ــل          ــوايل (مقاب ــى الت ــات املتحــدة، عل ــاليورو ودوالر الوالي ــا ب ــتفظ هب ــالغ احمل ــن املب ــة ع ــة و ٠,١٣يف املائ ــة  ٠,٢٦يف املائ  يف املائ
  ). ٢٠١٥يف عام 

  وُيحتفظ بالنقدية يف املكاتب امليدانية يف حسابات مصرفية للسلف بغرض تلبية االحتياجات املالية يف املواقع امليدانية.   -٥-٢
    

    احلسابات املدينة -٣امللحوظة 
  األول/  كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
  األول/  كانون ٣١

    ٢٠١٦ديسمرب 
    (بآالف اليوروهات)

  األصول اجلارية  
  املستحقة القبض من املعامالت غري التبادليةاملبالغ   

  ة قرَّراملبالغ املستحقة القبض من الدول األعضاء: االشتراكات امل ١٧٦ ٩٣ ١٦٢ ١٠٣
  املبالغ األخرى املستحقة القبض من الدول األعضاء ٤٤ ٢١٥

  التربعات املستحقة القبض ١٥٣ ١٤٦ ١٨٠ ١٣٩
  وغريها من الضرائب القابلة لالستردادضريبة القيمة املضافة  ٢٨٤ ٣ ٥٥٢ ٣
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  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

  األول/  كانون ٣١
    ٢٠١٦ديسمرب 

    (بآالف اليوروهات)
  جمموع احلسابات املدينة قبل احتساب املخصصات االحتياطية ٦٥٧ ٢٤٢ ١٠٩ ٢٤٦
  املخصصات االحتياطية للديون املشكوك يف حتصيلها (٠١١ ٨٤) (٢٦٤ ٩٣)
  صايف املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية ٦٤٦ ١٥٨ ٨٤٥ ١٥٢

    
  املبالغ املستحقة القبض من املعامالت التبادلية  

  املبالغ املستحقة القبض من مؤسسات األمم املتحدة ٥٤٤ ١ ٨٨٧ ١٠
  املبالغ األخرى املستحقة القبض ١٨٩ ١ ٧٣٤ ١
  املخصصات االحتياطية للديون املشكوك يف حتصيلها (٥٨٠) (٥٨٠)

  املعامالت التبادليةصايف املبالغ املستحقة القبض من  ١٥٣ ٢ ٠٤١ ١٢
   

  األصول غري اجلارية 
  املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية   

  ةقرَّراملبالغ املستحقة القبض من الدول األعضاء: االشتراكات امل ٦٥ ٩٨
  التربعات املستحقة القبض ٥٦٧ ٧٠ ٨٠٩ ٧٢

حتصيلها: املخصصات االحتياطية للديون املشكوك يف  (٣٠) (٥٠)
  ةقرَّرامل  االشتراكات

      جمموع املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية ٦٠٢ ٧٠ ٨٥٧ ٧٢
ُتعــرض احلســابات املدينــة ناقصــاً التســويات املتعلقــة بالــديون املشــكوك يف حتصــيلها. ويســتند حســاب املخصصــات     -١-٣

التجارب السابقة، وهي متثـل، حسـب التقـديرات، النسـب املئويـة الـواردة أدنـاه        ة غري احملصَّلة إىل قرَّراالحتياطية لالشتراكات امل
  من االشتراكات املستحقة القبض غري املسدَّدة (مل ُتدرج خمصصات احتياطية للتربعات املستحقة القبض):

  
٢٠١٦  ٢٠١٥   

  املدة اليت ظلت فيها االشتراكات غري مسدَّدة  (النسبة املئوية)
  سنوات  ٦ منأكثر  ١٠٠ ١٠٠
  سنوات  ٦سنوات و ٤ بني ٨٠ ٨٠
  سنوات  ٤بني سنتني و ٦٠ ٦٠
      بني سنة واحدة وسنتني  ٣٠ ٣٠
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  ة غري احملصَّلة كما يلي:قرَّروكانت التغيُّرات يف املخصصات االحتياطية لالشتراكات امل  -٢-٣
  

 األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

 األول/   كانون ٣١
   ٢٠١٦ديسمرب 

   اليوروهات) (بآالف

٤٩٨ ٩١ ٠١٢ ٩٠ 
 املخصصات االحتياطية للديون املعدومة 
  واملشكوك يف حتصيلها، يف بداية السنة

  التغيُّر احلاصل أثناء السنة (٥٨٠ ٩) ٤٨٦ ١

٩١٨ ٨١ ٤٩٨ ٩١ 
 املخصصات االحتياطية للديون املعدومة 
      واملشكوك يف حتصيلها، يف هناية السنة

 ٩٣ ٨٩٥يـورو (مقابـل    ٨٤ ٦٢٢إمجايل املخصصات االحتياطية للديون املعدومة واملشكوك يف حتصـيلها، البـالغ   ويتألف   - ٣- ٣
يـورو يف عـام    ٩١ ٤٩٨يـورو (مقابـل    ٨١ ٩١٨ة املسـتحقة القـبض، قـدره    قرَّر)، من مبلغ خيص االشتراكات امل٢٠١٥يورو يف عام 

  ).٢٠١٥يورو يف عام  ٢ ٣٩٧يورو (مقابل  ٢ ٧٠٤دره ) ومبلغ خيص املبالغ األخرى املستحقة القبض، ق٢٠١٥
أمَّا االشتراكات املستحقة القبض الطويلة األجل، فتتعلق باشتراكات اجلهات املاحنة والدول األعضـاء املؤكـدة املسـتحق      -٤-٣

  ملشاريع املعنية.خلطط سداد متفق عليها وخمتلف مراحل ا وفقاًسدادها بعد مرور أكثر من سنة واحدة على تاريخ اإلبالغ، 
ة، ويتضـمَّن اجلـدول التـايل ملخَّصـاً يوضِّـح      قـرَّر معلومات مفصَّلة عن حالة االشتراكات امل(ه) وترد يف املرفق األول   -٥-٣

  االشتراكات املستحقة السداد حسب ِقَدمها:
  

   ٢٠١٦األول/ديسمرب   كانون ٣١  ٢٠١٥األول/ديسمرب   كانون ٣١

اليوروهات)(بآالف   (النسبة املئوية)   (بآالف اليوروهات)  (النسبة املئوية)

 

  الِقَدم
١٦,٥ ٥٢٣ ١٣ ١٣,١ ٣٤٢ ١٥   سنة إىل سنتني
١,٤ ٦٦٢ ٤ ٤,٥ ٣١٢ ١   سنوات  ٤إىل  ٣
٠,٣ ١٥٥ ٢ ٢,١ ٢٩٦   سنوات  ٦إىل  ٥
٨١,٨ ٩٢٠ ٨٢ ٨٠,٣ ٢٩٢ ٧٦   سنوات فأكثر  ٧

١٠٠,٠ ٢٦٠ ١٠٣ ١٠٠,٠ ٢٤٢ ٩٣
االشتراكات املستحقة القبض قبل جمموع 

  احتساب املخصصات االحتياطية
   

    املخزونات -٤امللحوظة 
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
األول/   كانون ٣١

   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  املخزون االفتتاحي  ٠٨٠ ١  ٢٩٨ ١
  املخزون املشترى أثناء السنة  ٢٢٩  ٢١٤

  إمجايل املخزون املتاح   ٣٠٩ ١  ٥١٢ ١
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األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

األول/   كانون ٣١
   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  ناقصاً: االستهالك  (٣٦٧) (٤٣٣)
  ناقصاً: ارتفاع/(اضمحالل) القيمة   -  ١

         خمزون آخر املدة   ٩٤٢  ٠٨٠ ١
تتألف املخزونـات مـن لـوازم صـيانة املبـاين ومرافـق الصـرف الصـحي ومـواد التنظيـف. وُيتحقَّـق مـن الكميـات املاديـة،                 -١-٤

نظام إدارة املخزون يف اليونيدو، بإحصاء املخزون عينيا، وُتحسب قيمـة تلـك الكميـات علـى أسـاس مبـدأ "مـا يـدخل         املستمدة من 
  أوالً خيرج أوالً".

، خفَّضــت اليونيــدو قيمــة   ٢٠١٦وال يشــمل حســاب املخزونــات أيَّ تقــادم أو اضــمحالل يف القيمــة. ويف عــام         -٢-٤
  ) بسبب التقادم وأشكال أخرى من التلف. ٢٠١٥يف عام  يورو ٠يورو (مقابل  ٠املخزونات مبا قدره 

    
    األصول اجلارية األخرى -٥امللحوظة 

  األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

األول/   كانون ٣١
    ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  السلف املدفوعة إىل البائعني ١٠٠ ١٩ ٢٧١ ٢٢
  السلف املدفوعة إىل املوظفني ٩٩٢ ٢ ٨٠٧ ٢

  الفوائد املستحقة ٣١٣ ٩٩
  بنود قسائم الصرف الداخلية اإللكترونية ٨٩٨ ٣٧٧ ٢
  األصول اجلارية األخرى ٧ ٧٥٦

      جمموع األصول األخرى ٣١٠ ٢٣ ٣١٠ ٢٨
ــائق الشــحن،            -١-٥ ــدمي وث ــد تق ــل تســليم الســلع واخلــدمات عن ــدفع قب ــيت ُت ــوال ال ــائعني هــي األم ــلف املدفوعــة إىل الب السُّ

  األولية اليت ُتصرف لدى التوقيع على وثائق التعاقد.واملدفوعات 
  وتتعلق السُّلف املدفوعة إىل املوظفني مبنح التعليم وإعانات اإلجيار والسفر وغريها من استحقاقات املوظفني.  -٢-٥
وتتــألف بنــود قســائم الصــرف الداخليــة اإللكترونيــة مــن رصــيد حســاب مقاصــة اخلــدمات اخلــاص بقســائم الصــرف     -٣-٥
  داخلية للمكاتب امليدانية، واملبالغ املعلَّقة، والبنود املرفوضة بسبب عدم كفاية املعلومات.ال
 السلف املقدمة إىل صندوق دائرة إدارة املباين. ٢٠١٥وتشمل األصول اجلارية األخرى يف عام   -٤-٥
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    احلصة يف الترتيبات املشتركة والكيانات األخرى -٦امللحوظة 
ة، تكـاليف مـا   مقـرَّر لنسـب   وفقـاً مثة اتفاق بني منظمات األمم املتحدة الكائنة يف مركز فيينا الدويل على أن تتقاسم،   -١-٦

تقدِّمه كل منها من خدمات عامة، كخدمات املطاعم واملتجر التعاوين واألمن واخلدمات الطبية وإدارة املباين، مبـا يزيـد علـى أيِّ    
  إيرادات خارجية.

ت هذه النسب حسب عوامل رئيسية مثل عدد املوظفني واحليِّز اإلمجايل املشغول. ويف كل سـنة، تصـبح النسـب    وتتفاو  -٢-٦
 املستمدة من اجلدول املتفق عليه هبذا الشأن بني املنظمات الكائنة يف فيينا، حاملا يوافق عليها، سارية املفعول على تقاسم التكـاليف. 

ليف هـذه مـن حـني إىل آخـر. ويسـتند جتميـع حسـابات مجيـع ترتيبـات اليونيـدو املشـتركة إىل            وتراجع اإلدارة ترتيبات تقاسم التكـا 
  نسب تقاسم التكاليف املنطبقة على فترات اإلبالغ املقابلة. وكانت نسب تقاسم التكاليف اليت ختص اليونيدو كما يلي:

 يف املائة  ١٤,١٨٥    ٢٠١٦عام     
      يف املائة  ١٤,٣٤٠    ٢٠١٥عام     

  دارة املبايندائرة إ
 
تتوىل دائرة إدارة املباين مسـؤولية تشـغيل وإدارة املنشـآت العمرانيـة يف مركـز فيينـا الـدويل. وتتـوىل اليونيـدو إدارة هـذه             -٣-٦

لدى جلنـة اخلـدمات العامـة، الـيت تضـم ممـثلني للمنظمـات الكائنـة يف فيينـا، صـالحية اختـاذ القـرارات املتعلِّقـة              أنَّ اخلدمات، يف حني 
بالسياسات املالية والتشغيلية. ولذلك ُتعترب هذه اخلدمات عملية مشـتركة تتقاسـم السـيطرة عليهـا مجيـع املنظمـات الكائنـة يف فيينـا.         

  تبارية خاصة هبا. وتسجَّل أصوهلا وخصومها باسم اليونيدو. وليس لدائرة إدارة املباين شخصية اع
للنسبة املعتمدة علـى النحـو املبـيَّن يف     وفقاًوتدفع املنظمات الكائنة يف فيينا اشتراكات سنوية لصندوق دائرة إدارة املباين   -٤-٦

أعاله، باستثناء حاالت تسديد التكاليف يف املشاريع الظرفية، اليت تقوم على أساس استرداد التكاليف. ومـع   ٢-٦و ١-٦الفقرتني 
ل الصـندوق، وال طريقـة   أنه ال توجد أيُّ وثيقة حتدِّد ما يتبقى للمنظمات الكائنة يف فيينا من حصص يف دائـرة إدارة املبـاين عنـد حـ    

توزيع تلك احلصص، ألنَّ هذه العملية تنفَّذ على أساس انتفاء املكسب واخلسارة، ُتحتسب أرصدة اشتراكات املنظمـات الكائنـة يف   
  ). ١٢فيينا، ناقصاً النفقات، كحصص آجلة، إىل حني صرفها يف ما يقدم من خدمات يف املستقبل (انظر امللحوظة 

  
    باين: ملخص املعلومات املالية دائرة إدارة امل  

 األول/   كانون ٣١
   ٢٠١٥ديسمرب 

 األول/   كانون ٣١
   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  العائدات  ٥٥٦ ٢١  ٧٨٤ ٢٠
  النفقات  ٩٥٥ ٢٢  ٧٧٠ ٢٣
  األصول اجلارية  ٤٧٣ ٤٢  ٦١٤ ٥٢
  األصول غري اجلارية  ٤٩٩ ١  ١١٦ ٤
  اجلارية اخلصوم  ٤٩٧ ١٧  ٠٥١ ٢٨
  اخلصوم غري اجلارية  ١٧٤ ٢٩  ٤٢٧ ٢٣
  صايف األصول/القيمة املتبقية (٦٩٩ ٢)  ٢٥٢ ٥
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    املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسيةالصندوق 
أنشأت مجهورية النمسا واملنظمات الكائنة يف فيينا صندوقا مشتركا لتغطية تكاليف عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية   - ٥- ٦

 يف املبــاين واملرافــق واملنشــآت التقنيــة ملركــز فيينــا الــدويل، تتــوىل املســؤولية عنــه اللجنــة املشــتركة الــيت تضــم ممثلــي املنظمــات املــذكورة   
عترب هذا الصندوق عملية مشتركة حتت السيطرة املشـتركة جلمهوريـة النمسـا واملنظمـات الكائنـة يف فيينـا. ولـيس        ومجهورية النمسا. وي

  شخصية اعتبارية، حيث تسجَّل أصوله وخصومه باسم مجهورية النمسا واليونيدو (اليونيدو باسم املنظمات الكائنة يف فيينا). 
الكائنة يف فيينا اشتراكات سنوية هلذا الصـندوق مقتسـمة بالتسـاوي بـني الطـرفني.      وتدفع مجهورية النمسا واملنظمات   -٦-٦

وُتقتسم االشتراكات اليت تدفعها املنظمات الكائنة يف فيينـا بـني كـل واحـدة مـن تلـك املنظمـات بنـاء علـى النسـبة املعتمـدة علـى             
ملبـاين، ُتحتسـب أرصـدة اشـتراكات املنظمـات الكائنـة يف       أعاله. وفيما يتعلق بدائرة إدارة ا ٢-٦و ١-٦النحو املبني يف الفقرتني 

  ).١٢ امللحوظة فيينا، ناقصاً النفقات، كحصص آجلة، إىل حني صرفها يف ما يقدم من خدمات يف املستقبل (انظر
  

    : ملخص املعلومات املاليةاملشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسيةالصندوق   
 األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٦ديسمرب 
  (بآالف اليوروهات) 

 األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

   (بآالف اليوروهات)  

  اإليرادات  ٥٢٧ ٣  ٥٤٧ ٣
  النفقات  ٠٥٧ ٤  ٥٥٤ ٣
  األصول اجلارية  ٠٨٣ ٩  ٠٩٠ ١٠

  اخلصوم اجلارية  ٧٣  ٥٥٠
      صايف األصول/القيمة املتبقية  ٠١٠ ٩  ٥٤٠ ٩

    مركز فيينا الدويل
بإجيار رمزي قدره  عاماً ٩٩، أتاحت مجهورية النمسا مبىن املقر الدائم للمنظمات الكائنة يف فيينا ملدة ١٩٦٧يف عام   -٧-٦

شلن منساوي واحد يف السنة. وينص اتفاق املقر اخلاص بكل منظمة على أن يتاح املبىن دون أثاث، وأن يسـتخدم حصـرا كمقـر    
للمنظمات الكائنـة يف فيينـا بـإيالء االعتبـار الواجـب حلقـوق املالـك مبوجـب القـانون النمسـاوي، علـى أن تـدفع املنظمـات مجيـع               

إصــالحات الزمــة داخلــه وخارجــه. ويتوقــف ســريان االتفــاق يف حــال نقــل مقــر   كــاليف صــيانة املــبىن وأيِّتكــاليف التشــغيل وت
  املنظمات الكائنة يف فيينا من املكان احملدد؛ ولكل منظمة معنية صالحية اختاذ قرار بنقل املقر دون اخلضوع لشروط جمحفة.

املنظمات الكائنة يف فيينا تكتسـب املنـافع االقتصـادية واملنـافع     أنَّ غري وحتتفظ مجهورية النمسا مبلكية مكان املقر الدائم.   - ٨- ٦
املتوقعة من استخدام األصول املؤجرة خالل اجلزء األكرب من عمرها اإلنتـاجي. ولـذلك، يعتـرب مركـز فيينـا الـدويل عمليـة مشـتركة         

فـاظ بـاملقر يف املكـان احملـدد كـالتزام بـاألداء (انظـر        حتت السـيطرة املشـتركة للمنظمـات الكائنـة يف فيينـا. وُيحتسـب االلتـزام باالحت       
  القيمة الكاملة للهدية املقدمة من مجهورية النمسا، باألخذ بطريقة العقد املنجز. سنويا) ميثل ١٣امللحوظة 

كة للخــدمات وتتـوىل "دائـرة إدارة املبــاين" التابعـة لليونيـدو صــيانة مـبىن مركـز فيينــا الـدويل حتـت إدارة اللجنــة املشـتر           -٩-٦
  العامة. ويغطي الصندوق املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية تكاليف اإلصالحات الرئيسية.
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    مركز فيينا الدويل: ملخص املعلومات املالية    
  األول/  كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
  األول/  كانون ٣١

   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

  اإليرادات  ١٤٦ ١٦  ٩٧٥ ١٥
  النفقات  ١٤٦ ١٦  ٩٧٥ ١٥
  األصول غري اجلارية  ٣٧١ ٢٦٦  ٠٤٣ ٢٧٧
  اخلصوم غري اجلارية  ٣٧١ ٢٦٦  ٠٤٣ ٢٧٧

      صايف األصول/القيمة املتبقية - -
 بلغـت  وُتحتسب التكاليف املتصلة باخلدمات العامة األخرى، كاخلدمات الطبية واألمنية، علـى أسـاس اسـتردادها. وقـد      -١٠-٦

)، ٢٠١٥ يــورو يف عــام  ٢١٢يــورو و ١ ٨٦٣(مقابــل  ٢٠١٦يــورو يف عــام   ٢٠٨يــورو و ١ ٦٤٧هــذه التكــاليف مــا قــدره    
 التوايل. على

    
    الكيانات غري املوحدة األخرى

    خدمات املطاعم
أخـرى مـن   خدمات املطاعم تبيع األطعمة واملشـروبات واخلـدمات ملـوظفي املنظمـات الكائنـة يف فيينـا ولفئـات معينـة           -١١-٦

سـنوات. ويتـوىل    ١٠، أُبرم عقـد مـع متعهـد جديـد خلـدمات املطـاعم ملـدة        ٢٠١٤األفراد، يف مباين مركز فيينا الدويل. ويف عام 
املتعهد مراقبة وإدارة خدمات املطاعم نيابة عن اليونيدو، ويدفع رسم تشغيل سنوي ثابت بصرف النظر عما جينيـه مـن أربـاح أو    

  ده من خسائر.يتكبَّ
تذهب منافع خدمات املطاعم إىل مـوظفي املنظمـات الكائنـة يف فيينـا والوفـود وزوار مركـز فيينـا الـدويل، ولـيس إىل            -١٢-٦

املنظمـات الكائنــة يف فيينــا نفسـها. ويف حــال التصــفية، ُتـوزَّع أيُّ قيمــة صــافية متبقيـة علــى صــناديق الرعايـة االجتماعيــة ملــوظفي      
  ئنة يف فيينا.اليونيدو وغريها من املنظمات الكا

وليس خلدمات املطاعم شخصية اعتبارية خاصة هبا. وُتسجَّل أصوهلا وخصـومها باالسـم القـانوين لليونيـدو. ولـذلك،        -١٣-٦
  خصوم تتبقى على خدمات املطاعم.أيِّ حيتمل أن تتعرَّض اليونيدو، مع غريها من املنظمات الكائنة يف فيينا، لتحمُّل 

    
    املعلومات املاليةخدمات املطاعم: ملخص   

  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

  األول/  كانون ٣١
   ٢٠١٦ديسمرب 

   بآالف اليوروهات)(
   

  العائدات ١٢٧ ١٢٥
  صايف نفقات التشغيل - (٦)

  األصول اجلارية ٧٠٥ ١  ٥٧٨ ١
  اخلصوم اجلارية ١  -

  صايف املوجودات/ القيمة املتبقية ٧٠٤ ١  ٥٧٨ ١
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    املتجر التعاوين
املتجر التعاوين يبيع سلعاً منـزلية معفاة من الضرائب لالستهالك الشخصي ملوظفي املنظمات الكائنـة يف فيينـا ولفئـات      -١٤-٦

  معينة أخرى من األفراد، على أساس استرداد التكاليف. 
إىل املنظمـات الكائنـة يف    وكما يف حالة خدمات املطاعم، تذهب منافع املتجر التعاوين إىل األفراد املسـتحقني، ولـيس    -١٥-٦

فيينا نفسها. ويف حال التصـفية، ُتـوزَّع أيُّ قيمـة صـافية متبقيـة علـى صـناديق الرعايـة االجتماعيـة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة              
لسـنوات  (الوكالة) وغريها من املنظمات الكائنة يف فيينا، باالستناد إىل نسبة املبيعات ملوظفي كل من هذه املنظمات علـى مـدى ا  

  اخلمس السابقة للحل.
وليس للمتجر التعاوين شخصية اعتبارية خاصة به؛ وُتسجَّل أصوله وخصومه باسم الوكالة القانوين. ولذلك، ُيحتمل   -١٦-٦

 أن تتعرَّض الوكالة لتحمُّل أيِّ خصوم تتبقى على املتجر التعاوين. 
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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

  
٦٥٩ ١١٤  

٤٩٨ ٢١  
٥٤٠ ٤  

٦٨٢ ١٤  
٢٢٤ ٢  

٦٤٥ ٧٠  
٠٧٠ ١  

يف 
٣١ 

كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٥

   
٧٧٥ ١١  

٧٨٢ ٨  
٨٧٠  

٦٢٢  
٧٥٧  

٥٦٣  
١٨١  

البنود املضافة
  

(٢٤٧ ٨) 
(٢٣٩ ٤) 

(٩١٧) 
(٦٦٦) 

(٧٤٦) 
(٧٧٣) 

(٩٠٦) 
البنود املستغىن عنها/املنقولة 

  
١٨٧ ١١٨  

٠٤١ ٢٦  
٤٩٣ ٤  

٦٣٨ ١٤  
٢٣٥ ٢  

٤٣٥ ٧٠  
٣٤٥  

يف 
٣١

 
كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٦
  

 
 

 
 

 
 

 
اإلهالك املتراكم

  
٥٠٥ ٥٠  

٤٩٣ ٦  
٣٤٨ ٢  

٥٤٠ ٩  
٢٠٤ ١  

٩١٧ ٣٠  
٣  

  يف
٣١  

كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٥

   
١٦١ ٧  

٩٩١ ٢  
٥٠٦  

٦٠٧  
١٧٩  

٠٦٨ ٢  
٨١٠  

مصروفات اإلهالك أثناء السنة
  

٥٣٤ ٢  
٣٤  

٥  
٤٦٩ ٢  

١٧  
-  

٩  
مصروفات 

اإلهالك يف املشاريع املشتركة
  

(٨٦٣ ٣) 
(٨٠٦ ١) 

(٤٢٥) 
(٤٦٨) 

(١٧٤) 
(٣٣٤) 

(٦٥٦) 
البنود املستغىن عنها/املنقولة

 
٣٣٧ ٥٦  

٧١٢ ٧  
٤٣٤ ٢  

١٤٨ ١٢  
٢٢٦ ١  

٦٥١ ٣٢  
١٦٦  

يف 
٣١

 
كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٦
  

 
 

 
 

 
 

 
صايف القيمة الدفترية

  
١٥٤ ٦٤  

٠٠٥ ١٥  
١٩٢ ٢  

١٤٢ ٥  
٠٢٠ ١  

٧٢٨ ٣٩  
٠٦٧ ١  

  يف
٣١

  
كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٥
   

٨٥٠ ٦١  
٣٢٩ ١٨  

٠٥٩ ٢  
٤٩٠ ٢  

٠٠٩ ١  
٧٨٤ ٣٧  

١٧٩  
يف 

٣١
 

كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٥

  
    ٧-

١-
 

 
ُترمسل بنود املمتلكات واملنشآت واملعدَّات إذا كانت تكلفتها تفوق أو تساوي العتبة احمل

دَّدة
 

مببلغ 
٦٠٠

 
يورو. وُتستهلك قيمة هذه البنود بتقسـيط تكلفتـها   

على امتداد العمر اإلنتاجي املقدَّر لألصول باستخدام طريقة القسط الثابت. وخيضع مقدار العتبة ملراجعة دورية.
  

٧-
٢-

 
 

وُتراجع بنود املمتلكات واملنشآت واملعدَّات 
سنويا
 

ملعرفة ما إذا كان هناك أيُّ اضمحالل يف
 

قيمتها. ومل يتبيَّن من مراجعة حالـة األصـول أثنـاء عـام     
٢٠١٦
 

حدوث أيِّ اضمحالل يف قيمتها.
  

٧-
٣-

 
 

ويبلغ إمجايل القيمة الدفترية (القيمة على اساس التكلفة) لبنود املمتلكات واملنشآت واملعدَّات، باستثناء املباين، اليت اسُتهلكت ت
كلفتها بالكامل وال تزال قيد 

االستخدام ي
هناية الفترة  ساوي يف 

٩١٣
 ٥ 

يورو (مقابل 
٦٥٥
 ٥ 

يورو يف عام 
٢٠١٥

.(
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    األصول غري امللموسة -٨امللحوظة 
  اجملموع

الرباجميات 
احلاسوبية املعدَّة 

  داخليا

الرباجميات احلاسوبية 
املشتراة من جهة 

  خارجية

عمليات الرمسلة اجلارية 
واألصول غري امللموسة 

   األخرى

   (بآالف اليوروهات)

  التكاليف    
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١ يف  -  ٠٢٩ ١  ٣٨٤ ٥  ٤١٣ ٦
  البنود املضافة  -  ١١٦  -  ١١٦
  املستغىن عنها/املنقولةالبنود   - (٥) (١٦) (٢١)

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يف   -  ١٤٠ ١  ٣٦٨ ٥  ٥٠٨ ٦
 

  االهتالك املتراكم    
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١ يف  -  ٤٩٠  ٤٩٩ ٣  ٩٨٩ ٣
  مصروفات االهتالك أثناء السنة  ٣٩  ١١١  ٨٩٥  ٠٤٥ ١

  البنود املستغىن عنها/املنقولة  (٣٩)  ٣٧  - (٢)
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يف   -  ٦٣٨  ٣٩٤ ٤  ٠٣٢ ٥

     

  صايف القيمة الدفترية    
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١ يف  -  ٥٣٩  ٨٨٥ ١  ٤٢٤ ٢
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يف   -  ٥٠٢  ٩٧٤  ٤٧٦ ١

       
يـورو، باسـتثناء الرباجميـات احلاسـوبية      ١ ٧٠٠مببلـغ   دَّدةامللموسة إذا جتـاوزت تكلفتـها العتبـة احملـ    ُترمسل األصول غري   -١-٨

يـورو، باسـتثناء تكـاليف البحـوث والصـيانة. ومتثـل الرباجميـات املعـدَّة داخليـا           ٢٥ ٠٠٠املعدَّة داخليا، اليت ُحـدِّدت عتبتـها مببلـغ    
  اجلديد. تكاليف إعداد نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

    
    األصول غري اجلارية -٩امللحوظة 

  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

  األول/  كانون ٣١
   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

 السلفة األولية للمتجر التعاوين ٨٠٩ ٨٠٩
  سلفة للصندوق املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية ٦٣٨ ٦٨٤

  مستحق من دائرة إدارة املباينمبلغ آجل  ٦٩٩ ٢ -
  األصول غري اجلارية األخرى ١ ٢٠

      جمموع األصول غري اجلارية ١٤٧ ٤ ٥١٣ ١
لشروط االتفاقـات. وهـذا    وفقاًتصبح األصول غري اجلارية األخرى مستحقة السداد بعد مرور أكثر من سنة واحدة،   -١-٩

  يشمل السلفة األولية املقدمة للمتجر التعاوين والسلفة املقدمة للصندوق املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية. 
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واملبلغ اآلجل املستحق من دائرة إدارة املباين عن صايف املوجودات السالب، الناتج من اسـتحقاقات املـوظفني الطويلـة      ٢-٩
  ‘.بأول أوالًالدفع ’األجل غري املمولة، ميثل مبلغا مستحقا مستقبليا من املنظمات الكائنة يف فيينا، وسيتم تسلمه على أساس 

    
    احلسابات الدائنة -١٠امللحوظة 

  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

(بعد إعادة إعداد 
  البيانات املالية)

  األول/  كانون ٣١
   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  املبالغ املستحقة الدفع للدول األعضاء ٥١٣ ٥ ٦٩٤ ١١
  املبالغ املستحقة الدفع للجهات املاحنة ٧٤٤ ٧ ٣٣٤ ٧
  للمنظمات الكائنة يف فيينااملبالغ املستحقة  ٥٠٠ ٨ ١٢٢ ١٩
  املبالغ املستحقة الدفع للبائعني ٥٥٥ ٢ ٧٩٢ ٤

     جمموع احلسابات الدائنة ٣١٢ ٢٤ ٩٤٢ ٤٢
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
األول/   كانون ٣١

   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

  التركيبة:   
  املعامالت غري التبادليةاملبالغ املستحقة الدفع من  ٢٥٧ ١٣ ١٥٠ ٣٨
  املبالغ املستحقة الدفع من املعامالت التبادلية ٠٥٥ ١١ ٧٩٢ ٤

   جمموع احلسابات الدائنة ٣١٢ ٢٤ ٩٤٢ ٤٢
ة املتلقـاة  قـرَّر تتمثل األرصدة املستحقة للدول األعضاء يف الرصيد غري املنفق من االشتراكات احملصَّلة واالشـتراكات امل   -١-١٠

السابقة والفوائد اليت تزيد قيمتها على القيمة املقدَّرة هلا يف امليزانية، ريثما ُيوزَّع ذلك الرصيد على الـدول األعضـاء   عن السنوات 
  املستِحقة، أو تقدِّم الدول األعضاء تعليماهتا بشأن كيفية استخدامه.

تصلة باالشتراكات غري املنفقة يف املشاريع املغلقة، وتتمثل املبالغ املستحقة الدفع للجهات املاحنة يف األموال املردودة امل  -٢-١٠
والفوائد على أموال اجلهات املاحنة. وختضع معاملـة اإليـرادات املتأتيـة مـن الفوائـد املتقاضـاة، ناقصـاً الرسـوم املصـرفية ومكاسـب           

احلسـابات الدائنـة علـى الفوائـد     وخسائر صرف العمالت، ألحكام االتفاقات املربمة مع اجلهات املاحنة. ويدل الرصـيد املتبقـي يف   
  املتراكمة ريثما ترِد من املانح تعليمات بشأن كيفية استخدامه. 

املبالغ املستحقة الدفع للمنظمات الكائنـة يف فيينـا هـي املبـالغ املـردودة الـيت تتجـاوز السـقف احملـدد للحسـاب اخلـاص              -٣-١٠
 لدائرة املباين.
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    استحقاقات املوظفني -١١امللحوظة 

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

   ٢٠١٦األول/ديسمرب   كانون ٣١

  اجملموع
  تقييم
  اليونيدو

التقييم 
   األكتواري

   (بآالف اليوروهات)
     

  استحقاقات املوظفني القصرية األجل   ٩٠٤ ٢ ٩٠٤ ٢ ٠٢٤ ٣
  استحقاقات ما بعد اخلدمة ٨٨٥ ٢٥١   ٨٨٥ ٢٥١ ٥٢٠ ٢١١
  استحقاقات املوظفني الطويلة األجل األخرى ٢٧٥ ٦   ٢٧٥ ٦ ٠٠١ ٦

         جمموع اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني ١٦٠ ٢٥٨ ٩٠٤ ٢ ٠٦٤ ٢٦١ ٥٤٥ ٢٢٠
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
األول/   كانون ٣١

   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات) 

 التركيبة:   
  االستحقاقات اجلارية ٩٠٤ ٢ ٠٢٤ ٣

  االستحقاقات غري اجلارية ١٦٠ ٢٥٨ ٥٢١ ٢١٧
      جمموع اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٠٦٤ ٢٦١ ٥٤٥ ٢٢٠

    تقييم اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني
يتوىل اختصاصيون أكتواريون حتديد اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني، أو تتـوىل اليونيـدو حسـاهبا باالسـتناد إىل       -١-١١

، بلغ جمموع اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١بيانات املوظفني واملدفوعات السابقة. ويف 
يـورو منـها    ٢٥٨ ١٦٠)، توىل االختصاصيون األكتواريون حسـاب  ٢٠١٥يورو يف عام  ٢٢٠ ٥٤٥يورو (مقابل  ٢٦١ ٠٦٤

  ).٢٠١٥يورو يف عام  ٣ ٠٢٤يورو (مقابل  ٢ ٩٠٤ت اليونيدو حساب )، فيما تول٢٠١٥َّيورو يف عام  ٢١٧ ٥٢١(مقابل 
    

    استحقاقات املوظفني القصرية األجل
  تتعلق استحقاقات املوظفني القصرية األجل باملرتبات وبدالت السفر يف إجازة زيارة الوطن ومنح التعليم.   -٢-١١
    

    استحقاقات ما بعد اخلدمة
تتألف من التأمني الصحي بعد انتـهاء اخلدمـة ومنحـة اإلعـادة      حمدَّدةهي نظم استحقاقات  اخلدمةاستحقاقات ما بعد   -٣-١١

  زلية عند انتهاء اخلدمة. ـإىل الوطن وبدالت هناية اخلدمة، إىل جانب التكاليف املتعلقة باستحقاقات السفر وشحن األمتعة املن
وميكِّن نظام التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة املـؤهلني مـن املتقاعـدين وأفـراد أسـرهم مـن املشـاركة يف نظـام التـأمني            -٤-١١

  الطيب الكامل أو نظم التأمني الطيب التكميلية أو نظام التأمني الطيب النمساوي. 
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خلـدمات العامـة يف مركـز العمـل بفيينـا عنـد       وبدل هناية اخلدمة هو استحقاق واجب الدفع ملوظفي اليونيـدو مـن فئـة ا     -٥-١١
  انتهاء خدمتهم، ويستند إىل طول مدة اخلدمة وآخر مرتَّب. 

ومنحة اإلعادة إىل الوطن هي استحقاق واجب الدفع ملوظفي الفئة الفنية عنـد انتـهاء خدمتـهم، مـع مـا يقتـرن بـذلك          -٦-١١
  . زليةـمن تكاليف السفر وشحن األمتعة املن

    
    ملوظفني الطويلة األجل األخرىاستحقاقات ا

تتــألف اســتحقاقات املــوظفني الطويلــة األجــل األخــرى مــن رصــيد اإلجــازات الســنوية الــذي ُيســتحق دفــع بــدل عنــه    -٧-١١
  للموظف عند انتهاء خدمته. 

    
    التقييمات األكتوارية الستحقاقات املوظفني بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقاهتم األخرى الطويلة األجل

ــة             -٨-١١ ــهاء اخلدم ــد انت ــوظفني بع ــئة عــن اســتحقاقات امل ــد اخلصــوم الناش ــون مســتقلون حتدي ــوىل اختصاصــيون أكتواري يت
. وُتقـرَّر اسـتحقاقات املـوظفني    ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٣١واستحقاقاهتم األخرى الطويلة األجل، اخلاضـعة للتقيـيم لغايـة    

  اليونيدو من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة.  للنظامني األساسي واإلداري ملوظفي وفقاًهذه 
    

    االفتراضات األكتوارية
حتدَّد القيمة احلالية لاللتزام خبصم املبلغ التقديري الذي يلـزم سـداده مسـتقبالً لتسـوية االلتـزام النـاتج عـن اخلدمـة الـيت            -٩-١١

قدَّمها املوظف يف الفترة الراهنة والفترات السابقة، وذلك باستخدام أسعار الفائدة على سندات الشركات العالية اجلودة لسنوات 
  نباً إىل جنب مع جمموعة من االفتراضات واألساليب. االستحقاق ذات الصلة، ج

وقد اسُتخِدمت االفتراضات واألساليب التالية لتحديد قيمة اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني بعد انتـهاء اخلدمـة     -١٠-١١
  :٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١واستحقاقاهتم األخرى الطويلة األجل يف 

  سب اخلصوم املتعلقة باستحقاقات املوظفني باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية املقدَّرة. . ُتحالطريقة األكتوارية  •  
. الفترة احملتسبة للتأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة تبـدأ مـن تـاريخ االلتحـاق باخلدمـة وتنتـهي يف           الفترات احملتسبة  •  

تاريخ االستحقاق الكامل. والفترة احملتسبة الستحقاقات منحة اإلعادة إىل الوطن تبدأ من تاريخ االلتحاق باخلدمة 
سنة من اخلدمـة، أيهمـا أسـبق. وال تتـأثر      ١٢كمال وتنتهي إمَّا بانتهاء سنوات اخلدمة املستمرة خارج الوطن أو بإ

مبــا حيــدث مســتقبال مــن زيــادات يف املرتبــات. وتبــدأ الفتــرة احملتســبة لإلجــازات  إالَّ ســنة  ١٢اخلصــوم بعــد مضــي 
يومـا. وفيمـا    ٦٠السنوية من تاريخ التعيني وتنتهي يف تـاريخ انتـهاء اخلدمـة، رهنـا مبـدة اسـتحقاق قصـوى قـدرها         

هناية اخلدمة، تبدأ الفتـرة احملتسـبة مـن تـاريخ التعـيني، وهـو بدايـة فتـرة اخلدمـة املعتمـدة، وتنتـهي يف             يتعلق ببدالت
  تاريخ اكتساب هذا االستحقاق التزايدي. 

الـذي   ٢٠١٣. تستند معدالت الوفيات ملرحلـة مـا قبـل التقاعـد ومـا بعـده إىل التقيـيم األكتـواري لعـام          الوفيات  •  
  للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، إىل جانب معدالت ترك اخلدمة والتقاعد.  أجراه الصندوق املشترك
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) للتــأمني الصــحي بعــد انتــهاء اخلدمــة،  ٢٠١٥يف املائــة يف عــام  ٢,٤٠يف املائــة (مقابــل  ١,٩٤. نســبة اخلصــم  •  
ن واإلجــازة الســنوية ) الســتحقاقات اإلعــادة إىل الــوط٢٠١٥يف املائــة يف عــام  ١,٥٠يف املائــة (مقابــل  ١,١٠و

  وبدل هناية اخلدمة.
 ٤,٥٩، و٢٠١٧يف املائـة لعـام    ٤,٦٨، و٢٠١٦يف املائة لعام  ٤,٧٧. نسب قائمة على اجتاهات التكاليف الطبية  •  

  وما بعده. ٢٠١٩يف املائة يف عام  ٤,٥٠، باجتاه التناقص التدرجيي للوصول يف هناية املطاف إىل ٢٠١٨لعام 
)، مـع اختالفـات حسـب السـن     ٢٠١٥يف املائة يف عام  ٢,٠٠يف املائة (مقابل  ٢,٠٠. املرتبات نسبة الزيادة يف  •  

  والفئة ومستوى التطور الوظيفي للشخص. 
. ُيفترض أنَّ مجيع موظفي الفئة الفنية مؤهلـون للحصـول علـى اسـتحقاقات اإلعـادة إىل      منحة اإلعادة إىل الوطن  •  

  ء خدمتهم. الوطن، وأهنم سيتقاضوهنا عند انتها
يف املائـة   ٠,٠٠يف املائة يف السنوات املقبلة (مقابل  ٠,٠٠. اخنفاض قدره تكاليف السفر عند اإلعادة إىل الوطن  •  

  ). ٢٠١٥يف عام 
. ُيفترض أنَّ مجيع املوظفني مؤهلون للحصول على هـذه االسـتحقاقات وأهنـم سيتقاضـوهنا عنـد      اإلجازة السنوية  •  

  انتهاء خدمتهم. وختتلف معدالت تراكم أرصدة اإلجازات تبعا لسنوات اخلدمة. 
ايل. وفيمـا يلـي اآلثـار الـيت     على املبالغ احملتسبة يف بيان األداء امل كبرياً وتؤثر االجتاهات املفترضة للتكاليف الطبية تأثرياً  -١١-١١

  ُيحدثها تغيُّر قدره نقطة مئوية واحدة يف النسبة املفترضة الجتاهات هذه التكاليف:
  

  زيادة بنقطة مئوية واحدة اخنفاض بنقطة مئوية واحدة

   (بآالف اليوروهات)

(٦٧٦ ٤٣) ٩٥٥ ٥٧ 
 األثر يف االلتزام املتراكم يف هناية السنة من استحقاقات 

  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
      التأثري على تكلفة اخلدمة والفائدة معا ٦١٨ ٣  (٦٢٤ ٢)

  دَّدةتسوية التزام االستحقاقات احمل
 

  اجملموع
بدل هناية 
  اخلدمة

  اإلجازة
  السنوية

استحقاقات 
اإلعادة إىل 
  الوطن

التأمني الصحي 
بعد انتهاء اخلدمة   

    (بآالف اليوروهات)
       

١٨٧ ١٩١ ٩٦٢ ٩ ٠٠١ ٦ ٣٧١ ١٠ ٥٢١ ٢١٧ 
  دَّدةالتزام االستحقاقات احمل

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١حىت 
  تكاليف اخلدمة ٩٩٦ ٦ ٥٤٣ ٦٠٦ ٥٠١ ٦٤٦ ٨
  تكاليف الفائدة ٥٤٢ ٤ ١٣٨ ٨٧ ١٥١ ٩١٨ ٤

  فعليااالستحقاقات اإلمجالية املدفوعة  (٤٠٦ ٣) (٥٨٦) (٤٦٧) (٨٨٩) (٣٤٨ ٥)
  (املكاسب)/اخلسائر األكتوارية  ٥٧٠ ٢٧ ٩٨ (٣) ١٩ ٦٨٤ ٢٧
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  اجملموع
بدل هناية 
  اخلدمة

  اإلجازة
  السنوية

استحقاقات 
اإلعادة إىل 
  الوطن

التأمني الصحي 
بعد انتهاء اخلدمة   

    (بآالف اليوروهات)
  (املكاسب)/اخلسائر األكتوارية يف العمليات املشتركة  ٦٢٦ ٤ ٧ ٥١ ٥٥ ٧٣٩ ٤

٥١٥ ٢٣١ ١٦٢ ١٠ ٢٧٥ ٦ ٢٠٨ ١٠ ١٦٠ ٢٥٨ 
  دَّدةالتزام االستحقاقات احمل

      ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١حىت 
    ٢٠١٦السنوية لعام النفقات 

  اجملموع
بدل هناية 
  اخلدمة

اإلجازة 
  السنوية

استحقاقات 
اإلعادة إىل 
  الوطن

التأمني الصحي 
بعد انتهاء 
   اخلدمة

   (بآالف اليوروهات)

  تكاليف اخلدمة   ٩٩٦ ٦  ٥٤٣  ٦٠٦  ٥٠١  ٦٤٦ ٨
  تكاليف الفائدة  ٥٤٢ ٤  ١٣٨  ٨٧  ١٥١  ٩١٨ ٤

  جمموع النفقات   ٥٣٨ ١١  ٦٨١  ٦٩٣  ٦٥٢  ٥٦٤ ١٣
    

    الصندوق املشترك للمعاشات التعاقدية ملوظفي األمم املتحدة
يتمثل التـزام اليونيـدو املـايل جتـاه الصـندوق املشـترك للمعاشـات التعاقديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة يف اشـتراكها اإللزامـي                -١٢-١١

يف املائـة للمنظمـات    ١٥,٨يف املائـة للمشـاركني يف الصـندوق و    ٧,٩حاليـا  بالنسبة اليت تقرِّرها اجلمعية العامة لألمم املتحـدة (تبلـغ   
مـن النظـام األساسـي     ٢٦نب أيِّ حصة تقع عليها يف أيِّ مدفوعات لتغطيـة العجـز األكتـواري مبقتضـى املـادة      األعضاء فيه)، إىل جا

  للصندوق.
 يـــورو   ٨ ٤٢٧يـــورو (مقابـــل   ٧ ٨١١، بلغـــت اشـــتراكات اليونيـــدو املدفوعـــة إىل الصـــندوق     ٢٠١٦ويف عـــام   -١٣-١١

  ).٢٠١٥يف عام 
. وقد ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١، ويعود تاريخ إجراء آخر تقييم إىل وُتجرى التقييمات األكتوارية كل سنتني  -١٤-١١

مـن النظـام    ٢٦خلص املستشار األكتواري إىل أنه مل يكن من الـالزم تقـدمي مـدفوعات لتغطيـة العجـز األكتـواري مبقتضـى املـادة         
  األساسي للصندوق.
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    املبالغ املقبوضة سلفا  -١٢امللحوظة 
األول/   كانون ٣١

  )٢٠١٥ديسمرب 
(بعد إعادة إعداد 

  البيانات املالية)
األول/   كانون ٣١

   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  ة املقبوضة سلفاقرَّراالشتراكات امل ٩٥٩ ٢ ٢٧
  التربعات املقبوضة سلفا ٦١٧ ٣٢ ٣٦٩ ٣٩
  املبالغ املقبوضة سلفا من املنظمات الكائنة يف فيينا  ٥١٥ ٣ ٦٦٨ ٣
  اإليرادات اآلجلة للمشاريع ٠٩٨ ٧ ٥٠٦ ٥
  املبالغ اآلجلة لدائرة إدارة املباين - ٢٥٢ ٥
  املبالغ اآلجلة للصندوق املشترك لعمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية ٥٠٥ ٤ ٧٧٠ ٤
  االلتزام باألداء يف إطار اتفاقات التربعات ٧٠٠ ٢٣ ١١١ ٢٨
  جمموع املبالغ املقبوضة سلفا ٣٩٤ ٧٤ ٧٠٣ ٨٦

         
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
األول/   كانون ٣١

   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  التركيبة:   
  املبالغ املقبوضة سلفا من املعامالت غري التبادلية ٣٧٤ ٦٦ ٠١٢ ٧٣
  املبالغ املقبوضة سلفا من املعامالت التبادلية ٠٢٠ ٨ ٦٩١ ١٣
  املقبوضة سلفاجمموع املبالغ  ٣٩٤ ٧٤ ٧٠٣ ٨٦

  
  ة املقبوضة من الدول األعضاء عن السنة التالية يف حساب املبالغ املقبوضة سلفا. قرَّرُتدرج االشتراكات امل  -١-١٢
  وتتمثل التربعات املقدمة سلفا يف األموال املقبوضة من اجلهات املاحنة يف انتظار ختصيصها ألنشطة مشاريع معيَّنة.   -٢-١٢
وتشمل املبالغ املقبوضة سلفا من املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل املبالغ املقبوضة من أجل بـرامج عمـل خاصـة      -٣-١٢

  تنفذها دائرة إدارة املباين يف املركز. 
 وتشمل اإليرادات اآلجلة للمشاريع حسـابات املقاصـة املفتوحـة ملشـاريع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغريهـا مـن            -٤-١٢

  املشاريع ذات الصلة باألمم املتحدة واحلكومات املضيفة اليت تنفذها اليونيدو. 
األرصدة املاليـة احملـتفظ هبـا يف احلسـاب اخلـاص لـدائرة إدارة املبـاين والصـندوق املشـترك لتمويـل عمليـات اإلصـالح             أمَّا   -٥-١٢

)، فمـن املنتظـر أن ُتصـرف يف خـدمات مـن      ٦(انظـر امللحوظـة   واالستبدال الرئيسية لصاحل املنظمات الكائنـة يف مركـز فيينـا الـدويل     
  تنفيذها يف املستقبل.  قرَّرامل

التربعات املقبوضة مقترنة بشـروط مفروضـة علـى اسـتخدامها فُيحـتفظ هبـا يف حسـاب خصـوم إىل حـني اإليفـاء           أمَّا و  -٦-١٢
  بالتزامات األداء اليت تنص عليها االتفاقات. 
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    األخرىاخلصوم  -١٣امللحوظة 
  األول/  كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
  األول/  كانون ٣١

   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  املكاسب املؤجلة لصرف العمالت ٤٣١ ٢ ٤٣٤ ٢
  املبالغ املستحقة عن السلع/اخلدمات املتلقاة وغري املسدَّدة التكاليف  ٠٦٧ ١٢ ٩٣٢ ١٤
  التزام األداء املتعلق مبركز فيينا الدويل  - اإليرادات املؤجلة  ٦٧١ ٣٦ ٨٤٤ ٣٨
  خصوم أخرى ٣٦٦ ٤ ١٥٥ ٤

  املبلغ املستحق لصندوق دائرة إدارة املباين ٣٨٣ -
  ودائع مصرفية/تأمينات اإلجيار  - الكفاالت الطويلة األمد  ٩٦ ٩٦

        جمموع اخلصوم األخرى ٠١٤ ٥٦ ٤٦١ ٦٠
  األول/  كانون ٣١

   ٢٠١٤ديسمرب 
  األول/  كانون ٣١

    ٢٠١٥ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  التركيبة:  
  اخلصوم اجلارية ٨٦٤ ١٨ ٥٢١ ٢١
  اخلصوم غري اجلارية ١٥٠ ٣٧ ٩٤٠ ٣٨
      جمموع اخلصوم األخرى  ٠١٤ ٥٦ ٤٦١ ٦٠

إلعادة تقييم النقدية والودائع ألَجل املقومة متثل مكاسب صرف العمالت الرصيد املتبقي مما حتقَّق من مكاسب نتيجة   -١-١٣
  .٢٠٠٤باليورو واحملتفظ هبا يف صناديق استئمانية، قبل اعتماد اليورو يف إدارة مشاريع التعاون التقين يف عام 

 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
وميثل التزام األداء القيمة الكاملة، على أساس سـنوي، للهديـة املقدمـة مـن مجهوريـة النمسـا السـتخدام مـبىن مركـز فينـا             -٣-١٣

وصايف القيمة الدفترية حلصة اليونيدو من التحسينات  الدويل، مؤجلة إىل أن تفي اليونيدو بالتزامها باالحتفاظ مبوقع مقرها يف املبىن.
 ٧٨٥)، يقلـص قيمـة االلتـزام بـاألداء البالغـة      ٢٠١٥يورو يف عـام   ٨٨٤يورو (مقابل  ١ ١١٤املمولة ذاتيا لألصول املؤجرة، البالغ 

  باين مركز فيينا الدويل.)، وهي قيمة حصة اليونيدو يف صايف القيمة الدفترية مل٢٠١٥يورو يف عام  ٣٩ ٧٢٨يورو (مقابل  ٣٧
  وتتألف اخلصوم األخرى من مدفوعات مردودة، ومبالغ متنوعة مستحقة الدفع، وأرصدة مشتركة بني الصناديق.  -٤-١٣
وميثل املبلغ املستحق لصندوق دائرة إدارة املباين املبلغ املستحق عن حصة اليونيدو مـن صـايف األصـول السـلبية النامجـة        ٥-١٣

‘ بـأول  أوالًالـدفع  ’. وتدفع هذه املبـالغ علـى أسـاس    ٩وظفني الطويلة األجل غري املمولة املذكورة يف املالحظة عن استحقاقات امل
  من قبل منظمات مركز فيينا الدويل.

   



IDB.45/3 
PBC.33/3 

 

V.17-01754 99/116 
 

    أرصدة الصناديق -١٤امللحوظة 

  اجملموع
الصناديق 
  األخرى

صناديق التعاون 
  التقين

   الصناديق املمولة من امليزانية العادية 
صندوق رأس
 املال املتداول

الربنامج العادي
 للتعاون التقين

  الصندوق 
    العام

    (بآالف اليوروهات)

(٧٦٢ ١٥٦) ٠٧٤ ٦ ٤٢٣ ٧ ٣٣٠ ٤٩٥ (٤٤٨ ٣) ٦١٧ ٣٤٨  

 كانون الثاين/ ١الرصيد االفتتاحي يف 
  ٢٠١٦يناير 

(٢٨٤ ١)         (٢٨٤ ١) 
 

القسمة إلغاء احتساب االستثمارات يف 
  املتبقية للمشاريع املشتركة

(٩٧٧ ١٥٥) ٠٩٨ ٦ ٤٢٣ ٧ ٣٣٠ ٤٩٥ (٥٤١ ٥) ٣٣٣ ٣٤٧ 
 

 الرصيد االفتتاحي 
  (بعد إعادة إعداد البيانات املالية)

               
  صايف الفائض/(العجز) يف السنة   (٧٣٣) (١٦٣) - ٩١٧ ٧٢ (٢٠٠ ١) ٨٢١ ٧٠

  اجملموع الفرعي  (٧١٠ ١٥٦) ٩٣٥ ٥ ٤٢٣ ٧ ٢٤٧ ٥٦٨ (٧٤١ ٦) ١٥٤ ٤١٨
            
  احلركة خالل السنة       

٥٨٠ ٩ - - - - ٥٨٠ ٩ 
 

التحويل (إىل)/من املخصصات 
  االحتياطية ملواجهة تأخُّر االشتراكات

  املكاسب/(اخلسائر) األكتوارية   (٩١٧ ١٧) - - (٧٩٩) (٩٦٨ ٨) (٦٨٤ ٢٧)
     -    

  تسويات احلسابات اجملمَّعة  (٧٨٧) (٢٤) - - - (٨١١)
  جمموع احلركة أثناء السنة  (١٢٤ ٩) (٢٤) - (٧٩٩) (٩٦٨ ٨) (٩١٥ ١٨)

        

(٨٣٤ ١٦٥) ٩١١ ٥ ٤٢٣ ٧ ٤٤٨ ٥٦٧ (٧٠٩ ١٥) ٢٣٩ ٣٩٩  

  الرصيد اخلتامي للصناديق يف 
      ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١

    للميزانية العاديةالصندوق العام 
الرصيد السليب للصندوق العام للميزانية العادية ناشئ عن استحقاقات املوظفني الطويلة األجل غري املمولة، اليت بلغـت    -١-١٤

  ).٢٠١٥يورو يف عام  ٢١٧ ٥٢١(مقابل  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يورو يف  ٢٥٨ ١٦٠
    

    الربنامج العادي للتعاون التقين 
، أُنشئ يف إطار الربنـامج العـادي للتعـاون الـتقين حسـاب خـاص لالعتمـادات        ١٤-/م٩-عمالً مبقرَّر املؤمتر العام م ع  -٢-١٤

  (ج) من النظام املايل.  ٢-٤(ب) و ٢-٤القابلة كليا للربجمة، ال خيضع ألحكام البندين 
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    صندوق رأس املال املتداول
ماليـني دوالر، بغـرض    ٩صـندوق رأس مـال متـداول حبجـم قـدره       ٢٧-/م٢-عأُنشئ مبوجب مقـرَّر املـؤمتر العـام م      -٣-١٤

متويل اعتمادات امليزانية إىل حني تلقِّي االشـتراكات ومتويـل النفقـات غـري املتوقعـة واالسـتثنائية. مث ُخفِّـض حجـم هـذا الصـندوق           
ــداًء   دوالر. ومــع اســتحداث ٦ ٦١٠ ٠٠٠تــدرجييا يف دورات املــؤمتر العــام الالحقــة ليصــل إىل    ــاليورو ابت تقريــر االشــتراكات ب

، فأصـبح حجـم صـندوق رأس املـال     ١٥-/م٩-للمقـرَّر م ع  وفقـاً ، ُحوِّل هذا املبلـغ إىل اليـورو   ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١ من
 ة الـذي قـرَّر يورو. وميوَّل الصـندوق مـن سـلف تـدفعها الـدول األعضـاء باالسـتناد إىل جـدول األنصـبة امل          ٧ ٤٢٣ ٠٣٠املتداول 

  يعتمده املؤمتر العام.
    

    التعاون التقين
متثل األرصدة املتبقية يف صناديق التعاون التقين اجلـزء غـري املنفـق مـن التربعـات املُزمـع اسـتخدامها لتلبيـة االحتياجـات            -٤-١٤

  التشغيلية املقبلة ألنشطة املشاريع. 
    

    الصناديق األخرى 
    احلركة يف الصناديق األخرى

 األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٦ديسمرب 

 صايف الفائض/
(العجز) خالل 

  السنة 
احلركة أثناء 
  السنة

 الثاين/  كانون ١
  ٢٠١٦يناير 

(بعد إعادة إعداد 
  امللحوظة  البيانات املالية)

    (بآالف اليوروهات)

٥-١٤ ٦٤٧ - (٣٢٦) ٣٢١  
صندوق النموذج احلاسويب لتحليل 

  اجلدوى واإلبالغ
(٧٩٢ ١٨) (٥٤) (٩٦٧ ٨) (٧٧١ ٩) ٦-١٤   امليزانية التشغيلية 

٧-١٤ ٧٩٤ ٢ (٦٦٧) (٩٥٩) ١٦٨ ١  
 صندوق برنامج التغيري والتجديد 

  يف املنظمة 

- - - - ٨-١٤  
احلساب اخلاص للتربعات ألغراض 

  األنشطة األساسية

٩-١٤ - ٦٦٧ ١٤٣ ٨١٠  
صندوق االستثمارات الرأمسالية 

  الكربى

١٠-١٤ ٥٧٥ - - ٥٧٥  
االعتماد التكميلي للميزانية العادية: 

 اخلدمات األمنية يف مركز فيينا الدويل 

٥( ٢٠٩(  - ١١-١٤ ٢١٤  
 الصندوق املتجدِّد للمنشورات 

  املخصصة للبيع
  اجملموع  (٥٤١ ٥) (٩٦٧ ٨) (٢٠١ ١) (٧٠٩ ١٥)
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يدعم صندوق النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ توزيع براجمية هذا النموذج اليت تسهِّل إجراء حتليـل قصـري     -٥-١٤
  األمد وطويل األمد ملا يترتب على املشاريع الصناعية وغري الصناعية من عواقب مالية واقتصادية. 

ُتتقاضى ِلقـاء مـا تنفقـه الـربامج ضـمن إطـار أنشـطة التعـاون الـتقين           اإليرادات املتأتية من تكاليف دعم الربامج، واليتأمَّا   - ٦- ١٤
، وُتقيَّـد يف احلسـاب اخلـاص    أوالًاملمولة من خارج امليزانية، فُتحتسب عنـد إنشـاء االلتزامـات أو عنـد صـرف املبـالغ، أيهمـا حيـدث         

  زامات املستقبلية املتصلة باستحقاقات املوظفني. بتمويل امليزانية التشغيلية. والرصيد السليب للصناديق ناشئ عن عدم متويل االلت
حسابات خاصة من أرصدة االعتمادات غري  ١٥-/م١٣-وقد أُنشئت مبقتضى الفقرة (ح) من مقرَّر املؤمتر العام م ع  -٧-١٤

  ، من أجل متويل برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة. ٢٠١٠املنفقة املستحقة للدول األعضاء يف عام 
أحاط جملـس التنميـة الصـناعية يف دورتـه الرابعـة والـثالثني بإنشـاء احلسـاب اخلـاص للتربعـات ألغـراض األنشـطة              وقد  ٨-١٤

). والغرض من هذا احلساب هـو تيسـري اسـتالم وإدارة واسـتخدام التربعـات      ٦-/م٤٣–م ت ص األساسية (الفقرة (و) من املقرَّر
  الكامل من امليزانية العادية بسبب قيود التمويل.املقدمة لألنشطة األساسية اليت ال ميكن متويلها ب

بإنشاء صندوق االستثمارات الرأمسالية الكربى. ويوفر هذا الصندوق آليـة متويـل    علماًويف نفس القرار، أحاط اجمللس   ٩-١٤
تكـرر، أو الـيت ال تتكـرر    لتأمني التمويل لالستثمارات أو االستبداالت الرأمسالية الكربى حبيث ال تسبب النفقات الكربى اليت ال ت

، شـجع اجمللـس الـدول    ٨-/م٣٣–بـالفقرة (ج) مـن املقـرَّر م ت ص    عمـالً كثريا، يف تشويه كـبري ملسـتويات امليزانيـات العاديـة. و    
األعضــاء واجلهــات املاحنــة علــى زيــادة تربعاهتــا لليونيــدو، مبــا يف ذلــك مســامهاهتا يف إنشــاء احلســاب اخلــاص للتربعــات ألغــراض    

  ألساسية وصندوق االستثمارات الرأمسالية الكربى.األنشطة ا
، بغــرض متويــل حصــة اليونيــدو يف ٢٠٠٦وأنشــأ املــؤمتر العــام يف دورتــه احلاديــة عشــرة حســاباً خاصــا، بــدأ نفــاذه يف عــام    - ١٠- ١٤

- ٤(ب) و ٢- ٤). وال خيضع هذا احلساب ألحكام البندين ١٥- /م١١- ع  تكاليف التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل (املقرَّر م
  رض احملدد هلذا احلساب اخلاص، فهو يصنَّف يف البيانات املالية ضمن فئة "األنشطة األخرى". (ج) من النظام املايل. ونظرا للغ ٢

. وكـان اهلـدف مـن إنشـائه،     ١٩٩٩-١٩٩٨وأُنشئ الصندوق املتجدِّد للمنشورات املخصصة للبيع يف فتـرة السـنتني     -١١-١٤
، هو املساعدة على التخطيط ألنشـطة النشـر علـى مـدى أبعـد،      ١٦-/م٧-باملقرَّر م ع عمالًو GC.7/21حسب ما يرد يف الوثيقة 

مبــا يف ذلــك التــرويج للمنشــورات وتســويقها وإعــادة طباعتــها. ويقيَّــد حلســاب هــذا الصــندوق نصــف اإليــرادات املتأتيــة مــن بيــع 
  والنشر. املنشورات، وُيحمَّل عليه جمموع التكاليف املتصلة بأنشطة الترويج والتسويق 
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    االحتياطيات -١٥امللحوظة 
  األول/  كانون ٣١

  ٢٠١٦ديسمرب 
احلركة خالل 

  السنة
 الثاين/  كانون ١

  امللحوظة  ٢٠١٦يناير 

    (بآالف اليوروهات)

١-١٥ ٧١١ ١ ٦٩ ٧٨٠ ١   االحتياطي املخصص النتهاء خدمة موظفي املشاريع 
  املشاريعالتأمني على معدَّات   ٧٥ - ٧٥

٢/٣-١٥ ٤٤٩ ٣ - ٤٤٩ ٣   االحتياطي التشغيلي اإللزامي 
٤-١٥ ٤٩٩ ٥ - ٤٩٩ ٥   االحتياطي املخصص لتعويضات انتهاء اخلدمة 

٥-١٥ ٢٢٣ ٣ ١٣٣ ٣٥٦ ٣  
التذييل دال: االحتياطي املخصص للمدفوعات 

  التعويضية 
٦-١٥ ٩٩٧ ٢ (٨٤٢ ١) ١٥٥ ١   تقلبات أسعار الصرفاالحتياطي املخصص ملواجهة  

  اجملموع  ٩٥٤ ١٦ (٦٤٠ ١) ٣١٤ ١٥
         

    االحتياطي املخصص النتهاء خدمة موظفي املشاريع
من املبلغ املخصص للوفاء باستحقاقات منحة اإلعادة إىل الوطن للموظفني الـذين تـدفع    أساساًيتكوَّن هذا االحتياطي   -١-١٥

ــذه             ــة، وحتســب ه ــتئمانية معين ــني املنظمــات وغــري صــناديق اس ــات املشــتركة ب ــتقين غــري الترتيب ــاون ال ــوارد التع ــن م أجــورهم م
  يف املائة من صايف املرتب األساسي.  ٨االستحقاقات على أساس 

    
    لتشغيلي اإللزامياالحتياطي ا

ــربامج،            -٢-١٥ ــم ال ــاليف دع ــن أجــل احلســاب اخلــاص لتك ــاطي تشــغيلي أُنشــئ م ــة احتي ــاًمث ــامج    وفق ــة الربن ــتنتاج جلن   الس
  ملقـــرَّر جملـــس التنميـــة الصـــناعية   وفقـــاًدوالرات، وقُلِّـــص مبلـــغ هـــذا االحتيـــاطي،   ٥ ٥٠٤، حبجـــم قـــدره ١٩٨٩/٤وامليزانيـــة 
 ، مبلـغ هـذا االحتيـاطي   ٢- /م٣٠- ه م ت صمقـرَّر يورو). مث قلَّص اجمللس يف  ٤ ٨٢٩الر (دو ٤ ٣٠٠، إىل ١٢- /م١٤- م ت ص

يورو. واهلدف من هذا االحتياطي هو، يف املقام األول، محاية املنظمة من حاالت القصـور غـري املنتظـرة يف     ٣ ٠٣٠التشغيلي إىل 
تنفيذ أنشطة التعاون الـتقين ويف إيـرادات تكـاليف الـدعم ذات الصـلة، والتسـويات املتعلقـة بالتضـخم وأسـعار صـرف العمـالت،            

  يف حالة اإلهناء املفاجئ لألنشطة املمولة من امليزانية التشغيلية. ولتصفية االلتزامات القانونية 
، بتجميــد حجــم االحتيــاطي التشــغيلي لصــندوق التنميــة  ٧-/م٢-ه م ت صمقــرَّروأَِذن جملــس التنميــة الصــناعية، يف   -٣-١٥

يـة للصـندوق والتعـويض عـن     يورو). والغرض من هذا االحتياطي هو ضمان السيولة املال ٤١٩دوالرا ( ٥٥٠الصناعية عند مبلغ 
  تذبذب التدفقات النقدية. 

    
    االحتياطي املخصص لتعويضات انتهاء اخلدمة

دوالراً، ميثــل الرصــيد املتبقــي مــن  ٩ ٥٤٧مبلــغ  ١٩٩٥، ُحــوِّل يف عــام ١٥- /م٦- مــن املقــرَّر م ع(ه) عمــالً بــالفقرة   -٤-١٥
، الذي تلقَّته املنظمة فعليـا، إىل احتيـاطي خمصـص لتعويضـات انتـهاء اخلدمـة. وعمـالً مبقـرَّر         ١٩٩٣- ١٩٩٢اعتمادات فترة السنتني 
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 ١٩٩٥- ١٩٩٤دوالر مــن الرصــيد غــري املنفــق مــن اعتمــادات فتــرة الســنتني    ١٣ ٩٠٠مبلــغ ، ُحــوِّل ١٧- /م٧- املــؤمتر العــام م ع
أجل متويل االحتياطي املخصص لتعويضات انتـهاء اخلدمـة، وذلـك بغيـة سـداد تكـاليف انتـهاء خدمـة بعـض املـوظفني املترتبـة علـى               من

 ،١٩٩٣- ١٩٩٢تأتيــة مــن ميزانيــة فتــرة الســنتني  . وخالفــا للمخصصــات الســابقة امل ١٩٩٩- ١٩٩٨برنــامج وميــزانييت فتــرة الســنتني  
مدعوماً بنقدية فعلية، بسبب وجود قدر كبري من املتـأخرات عـن فتـرة     ١٩٩٥-١٩٩٤يكن املخصص املتأيت من فترة السنتني  مل

را. دوال ١٨ ٥٤٦من االحتيـاطيني كليهمـا    ٢٠٠١إىل عام  ١٩٩٥السنتني هذه. ويبلغ جمموع املدفوعات خالل الفترة من عام 
دوالر إىل اليورو باستخدام سعر الصرف الذي أقره املـؤمتر   ٤ ٩٠٠ُحوِّل الرصيد املتبقي البالغ  ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١ويف 

 ٤ ٣٨٩يـورو و  ١ ١١٠). وعليه، فإنَّ الرصيدين اللذين يعزيـان إىل املقـرََّرين املـذكورين أعـاله مهـا      ١٥-/م٩-العام (املقرَّر م ع
  يل. يورو على التوا

    
    االحتياطي املخصص للمدفوعات التعويضية

ُخصِّص مبلـغ احتيـاطي للوفـاء باخلصـوم احملتملـة املتعلقـة باملـدفوعات التعويضـية مبوجـب التـذييل دال امللحـق بالنظـام               -٥-١٥
ري صـناديق اسـتئمانية   اإلداري للموظفني الذين تدفع أجورهم من موارد التعاون التقين، غري الترتيبات املشتركة بني املنظمـات وغـ  

  معينة، وُتحسب هذه املدفوعات على أساس نسبة واحد يف املائة من صايف املرتب األساسي. 
    

    االحتياطي املخصص ملواجهة تقلبات أسعار الصرف
 (ب)  ٢- ٤ن بأن ينشـئ صـندوقا احتياطيـا ال خيضـع ألحكـام البنـدي       ١٦- /م٨- أِذن املؤمتر العام للمدير العام يف املقرَّر م ع  -٦-١٥
مـن أجـل محايـة املنظمـة      ٢٠٠٣-٢٠٠٢(ج) من النظام املايل. وتبعا لذلك، أُنشئ الصندوق االحتياطي يف فترة السـنتني   ٢-٤و

من تقلبات أسعار الصرف النامجة عن اعتماد اليورو كعملة وحيدة إلعداد الربنامج وامليزانيتني وتقرير االعتمادات واالشـتراكات  
والسلف وإعداد احلسابات. واملبلغ احملوَّل (من)/إىل االحتياطي هـو الفـرق بـني القيمـة بـاليورو للـدوالرات       وحتصيل االشتراكات 

  اليت أُنفقت فعليا والتكلفة باليورو املدرجة يف امليزانية لتلك الدوالرات. 
      

    العائدات -١٦امللحوظة 
  األول/  كانون ٣١

  ٢٠١٤ديسمرب 
(بعد إعادة إعداد 

  املالية)البيانات 
  األول/  كانون ٣١

   امللحوظة  ٢٠١٥ديسمرب 

    (بآالف اليوروهات)

١-١٦ ٢٣٤ ٦٨ ٢٠٠ ٧١   ةقرَّراالشتراكات امل 
    
  التربعات   

  للتعاون التقين  ٧٢٣ ٢١٧ ٦٠٩ ٢٢٨
  لدعم األنشطة العادية  ١٥٣ ١٧٠

٢-١٦ ٨٧٦ ٢١٧ ٧٧٩ ٢٢٨   اجملموع الفرعي للتربعات 
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  األول/  كانون ٣١
  ٢٠١٤ديسمرب 

(بعد إعادة إعداد 
  املالية)البيانات 

  األول/  كانون ٣١
   امللحوظة  ٢٠١٥ديسمرب 

    (بآالف اليوروهات)

    
٣-١٦ ٥٥١ ١٨   عائدات االستثمار 

    
  األنشطة املدرَّة لعائدات   

  املنشورات املخصصة للبيع  ٩٨ ٩٤
  النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ   ١٠٩ ٢٤٣
  املبيعات األخرى  ١٧٥ ٢٤٣
٤-١٦ ٣٨٢ ٥٨٠   اجملموع الفرعي لألنشطة املدرَّة لعائدات 

    
  إيرادات متنوعة   

٥-١٦ ٨٤٢ ١ ٠٣٣ ٢  
حتويل (إىل)/من االحتياطي املخصص ملواجهة تقلبات أسعار 

  الصرف
٦-١٦ ٠٢٥ ٢ ٩٥٥ ١   إيفاء االلتزام باألداء خبصوص مركز فيينا الدويل 
٧-١٦ ٢٢٣ ٢٢٢   القطعة األرضية ملركز فيينا الدويل - تربع عيين  
٨-١٦ ١٣٦ ١٠٠   إيرادات أخرى 

  املتنوعةاجملموع الفرعي لإليرادات   ٢٢٦ ٤ ٣١٠ ٤
    

          جمموع العائدات  ٢٦٩ ٢٩١ ٨٨٧ ٣٠٤
(املقـرَّر   ٢٠١٧-٢٠١٦يورو للميزانية العاديـة لفتـرة السـنتني     ١٣٦ ٤١٧وافق املؤمتر العام على ختصيص مبلغ قدره   -١-١٦
يورو،  ٦٨ ٢٣٤ ة للدول األعضاء. وبناء على ذلك، تقرَّرت اشتراكات قدرهاقرَّر)، ُيموَّل من االشتراكات امل١٥-/م١٦-ع م

يـورو   ٢٦التزاماهتا، البالغـة   متثل نصف املبلغ املقرَّر لفترة السنتني، خمصوما منه املبالغ اليت كانت ستستحق من دول أعضاء ألغت
حلساب صندوق رأس املال املتداول، مث حلساب  أوالًالعضو ). وُتقيَّد املبالغ اليت تدفعها الدولة ٢٠١٥يورو يف عام  ٦٧٢(مقابل 

  (ج) من النظام املايل). ٥-٥البند  االشتراكات املستحقة، بالترتيب الذي َتقرَّر به نصيب الدولة العضو املعنية (انظر
تكـون هنـاك شـروط تقيِّـد اسـتخدام       وُتحتسب التربعات عند توقيع اليونيدو واجلهة املاحنة على اتفاق ملزم، شـريطة أالَّ   -٢-١٦

  ، يف املقام األول، إىل اخنفاض املبالغ السنوية مليزانيات املشاريع.٢٠١٦األموال املتربَّع هبا. ويعزى االخنفاض الذي حدث يف عام 
  ات املالية.وعائدات االستثمار هي الفوائد املصرفية اجملنيَّة واملستحقَّة عن الودائع القصرية األجل لدى املؤسس  -٣-١٦
وتتألف اإليرادات املتأتية من األنشطة املدرَّة لعوائد من بيع املنشورات والنموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ،   -٤-١٦

  ومن استرداد تكاليف اخلدمات التقنية.
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ن العجـز املقـوم   واملبلغ احملوَّل مـن االحتيـاطي املخصـص ملواجهـة تقلبـات أسـعار الصـرف هـو التعـويض الضـروري عـ             -٥-١٦
  ).٦-١٥باليورو يف اإلنفاق الفعلي بالدوالر يف مقابل سعر الصرف املدرج يف امليزانية (انظر الفقرة 

  واملقصود بالوفاء بااللتزام باألداء املتعلق مبباين مركز فيينا الدويل هو الوفاء بالتزام اإلبقاء على املقر يف املكان احملدد.  -٦-١٦
  العيين قيمة االستخدام اجملاين للقطعة األرضية اليت أقيم عليها مركز فيينا الدويل.وميثل التربع   -٧-١٦
وتشمل اإليرادات املتنوعة األخرى العائدات املتأتية من بيع املمتلكات واملنشآت واملعـدَّات ومـن التخفيضـات املتحصـل       -٨-١٦

  عليها من شركات الطريان.
    

    ملكاتب امليدانيةالتربعات العينية للمشاريع وعمليات ا
)، لـدعم  ٢٠١٥يورو يف عام  ٢ ١٣٦يورو (مقابل  ٢ ٠٥٤وردت تربعات عينية يف شكل خدمات تقدَّر قيمتها مببلغ   - ١٠- ١٦

ملعيـار إيبسـاس    وفقاًمشاريع اليونيدو وعمليات مكاتبها امليدانية يف املقام األول، وهي ُتحتسب بقيمتها العادلة. واختارت اليونيدو، 
  احتساب هذه التربعات يف منت البيانات املالية. وفيما يلي تفاصيل ما ورد من تربعات عينية يف شكل خدمات: ، عدم٢٣
  

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٥ديسمرب 

(بعد إعادة إعداد 
  البيانات املالية)

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٦ديسمرب 

 

    (بآالف اليوروهات)

  يلي:تربعات عينية يف شكل خدمات الستخدام ما   
  حيز املكاتب ٧٨٥ ٨٦٥
  األثاث والتجهيزات  ١١ ٨
  معدَّات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٣٢ ٧
  املركبات ٧٦ ٤٤
  اآلالت، األدوات ٧٦٥ ٥٩٥
  املنافع العامة ١٦ ٢٨
  خدمات/سلع أخرى ٤٥ ٨

  مسامهات يف املؤمترات وحلقات العمل والتدريب ٩٨ ١٩١
  خدمات شؤون املوظفني  ١٠٨ ١٤٩
 املوظفون الفنيون املبتدئون الذين يتوىل إدارة شئوهنم  ١١٨ ٢٤١

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
    

        اجملموع ٠٥٤ ٢ ١٣٦ ٢
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    النفقات -١٧امللحوظة 
األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
األول/   كانون ٣١

   امللحوظة  ٢٠١٦ديسمرب 
    (بآالف اليوروهات)

    
  مرتبات املوظفني  ٧٦٩ ٣٦ ٥٢١ ٣٩
  استحقاقات املوظفني وبدالهتم  ١٤٣ ٣٠ ١١٤ ٣٤
  املساعدة املؤقتة   ٣٧٦ ٢ ٤١١ ١
  موظفو املشاريع واخلرباء االستشاريون  ٧٥٢ ٥١ ٢٤٧ ٥١

١-١٧ ٠٤٠ ١٢١ ٢٩٣ ١٢٦   اجملموع الفرعي للمرتبات واستحقاقات املوظفني 
    

  العاديالسفر   ٣٢٨ ١ ٥٤٠ ١
  السفر املتعلق باملشاريع  ٥٢٩ ٧ ٦٩٣ ٧
  اإلجيار واملنافع العامة والصيانة  ٩٤٦ ٣ ١٣٦ ٤
  املخزونات املستهلكة/املوزعة   ١٣٤ ٤٦١

  تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت، واألمتتة  ١٧٠ ٣ ٥٧١ ٣
  اللوازم واملواد االستهالكية  ٩٢٤ ١ ٥٢٨ ١
  التشغيل األخرىتكاليف   ٥٩٨ ٦ ٠٩١ ٧
  تكاليف التشغيل اخلاصة باملشاريع  ٩٤٥ ٦٦١

٢-١٧ ٥٧٤ ٢٥ ٦٨١ ٢٦   اجملموع الفرعي لتكاليف التشغيل 
    

٣-١٧ ٩٤٧ ٦٢ ٧٨٥ ٥٥   اخلدمات التعاقدية للمشاريع 
    

٤-١٧ ٨١٧ ٥ ١٦٥ ٦   املعدَّات احملتسبة ضمن تكاليف التشغيل 
    

٨، ٧ ٢٠٦ ٨ ٦٤٦ ٧   واإلهالكاالستهالك  
    

٥-١٧ ٥٦٦ ١ ٥٧٤   نفقات أخرى 
     

  جمموع النفقات  ١٥٠ ٢٢٥ ١٤٤ ٢٢٣
     

(٢٧٢ ٣٣) (٧٠٢ ٤) ٦-١٧       فروق أسعار الصرف 
املرتبات واستحقاقات املوظفني ختص موظفي اليونيدو واخلرباء االستشاريني وأصـحاب عقـود اخلـدمات اخلاصـة. وتشـمل        - ١- ١٧

  تكاليف اخلرباء، واخلرباء االستشاريني الوطنيني، وموظفي الدعم اإلداري، والسفر املتعلق باملشاريع. تكاليف موظفي املشاريع
وتشمل تكاليف التشغيل تكاليف السفر واملنافع العامة وعمليات املكاتب امليدانية واألنشطة املمولة متـويال مشـتركا بـني      -٢-١٧

  لومات واالتصاالت واملسامهات يف اخلدمات العامة املقدمة يف مركز فيينا الدويل. مؤسسات منظومة األمم املتحدة وتكنولوجيا املع
  وتتمثل اخلدمات التعاقدية للمشاريع يف العقود املربمة من الباطن من أجل أنشطة تنفيذ املشاريع.   -٣-١٧
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وتتمثل النفقات على املعدَّات يف تكـاليف اآلالت واملعـدَّات الـيت تقـل كلفتـها عـن عتبـة الرمسلـة، إىل جانـب معـدَّات             -٤-١٧
  التعاون التقين املسلمة للجهات املستفيدة واليت ال سيطرة لليونيدو عليها. 

  ).٢٠١٥م يورو يف عا ١٣٧يورو (مقابل  ١٢٥وتشمل النفقات األخرى رسوماً مصرفية قدرها   -٥-١٧
ناجتة عـن إعـادة تقيـيم األرصـدة املصـرفية واالسـتثمارات واألصـول واخلصـوم          أساساًفروق أسعار الصرف، وهي أمَّا   -٦-١٧

غــري املقومــة بــاليورو يف هنايــة الفتــرة، فُتعــزى يف املقــام األول إىل ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر مقابــل اليــورو يف هنايــة الســنة مــن  
  . ٢٠١٦يف عام  ٠,٩٥٦ إىل ٢٠١٥يف عام  ٠,٩١٤

    
    بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية  -١٨امللحوظة 

ال ُتعـدُّ ميزانيــات اليونيـدو وحســاباهتا باســتخدام األسـاس نفســه. إذ ُيعــدُّ بيـان املركــز املــايل وبيـان األداء املــايل وبيــان        -١-١٨
تدفقات النقدية على أساس االستحقاق الكامل، باستخدام تصنيف قـائم علـى طبيعـة النفقـات     التغريات يف صايف األصول وبيان ال

) علـى أسـاس حماسـيب    ٥ الواردة يف بيان األداء املايل، بينما ُيعدُّ بيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعليـة (البيـان  
  نقدي معدَّل. 

ساس عندما ُتعدُّ امليزانية املعتمدة على أساس ال يتطابق مع األساس احملاسيب، حسبما ذُكر يف وحتدث اختالفات يف األ  -٢-١٨
  أعاله.  ١-١٨الفقرة 
توجـد   وحتدث اختالفـات يف التوقيـت عنـدما ختتلـف فتـرة امليزانيـة عـن فتـرة اإلبـالغ احملتسـبة يف البيانـات املاليـة. وال              -٣-١٨

  فيما خيص املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية.  اختالفات يف التوقيت لدى اليونيدو
وحتدث اختالفـات يف الكيانـات املعنيـة عنـدما ُتغفـل امليزانيـة بـرامَج أو كيانـات تشـكل جـزءا مـن الكيـان الـذي ُتعـدُّ                 -٤-١٨

  البيانات املالية عنه. 
ات يف األشـكال ونظـم التصـنيف املعتمـدة لعـرض بيـان التـدفقات        وتنتج االختالفات يف طريقـة العـرض عـن االختالفـ      -٥-١٨

  النقدية وبيان املقارنة بني املبالغ املرصودة يف امليزانية واملبالغ الفعلية. 
) ٥ن وفيما يلي مقابلة بني املبالغ الفعلية الواردة يف بيان املقارنة بني املبـالغ املرصـودة يف امليزانيـة واملبـالغ الفعليـة (البيـا        -٦-١٨

  :٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١) عن الفترة املنتهية يف ٤واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان 
    

   التشغيل  االستثمار  التمويل  اجملموع

   (بآالف اليوروهات)

  ) ٥ رصيد االعتمادات (البيان ٦٤٠ ٨ - - ٦٤٠ ٨
  االختالفات يف األساس ١١٥ ٣ (٩٦١) - ١٥٤ ٢
  االختالفات يف طريقة العرض ١١١ - - ١١١

  االختالفات يف الكيانات املعنية  ٢١٤ ٥٦ (٣٧٤ ١٠) - ٨٤٠ ٤٥

٠٨٠ ٦٨ (٣٣٥ ١١) - ٧٤٥ ٥٦ 
 املبالغ الفعلية الواردة يف بيان 

  ) ٤ التدفقات النقدية (البيان
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-٢٠١٦لصـيغة برنـامج وميـزانييت فتـرة السـنتني       وفقـاً وقد ُصنِّفت املبـالغ املرصـودة يف امليزانيـة تبعـاً لطبيعـة النفقـات         -٧-١٨
  ) للميزانيتني العادية والتشغيلية للمنظمة. ١٥-/م١٦-اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته السادسة عشرة (م ع ٢٠١٧

    
    امليزانية العاديةتعليل االختالفات اجلوهرية يف 

 تــرد أدنــاه تعلــيالت لالختالفــات اجلوهريــة بــني امليزانيــة األصــلية وامليزانيــة النهائيــة، وكــذلك بــني امليزانيــة النهائيــة      -٨-١٨
  واملبالغ الفعلية. 

    
    تكاليف املوظفني

يف  ٧ة وفئـة اخلـدمات العامـة بنسـبة     كان هناك نقص يف استخدام املبلغ املدرج يف امليزانية لتكاليف موظفي الفئة الفنيـ   -٩-١٨
ة من الدول األعضاء أن حتتفظ املنظمة على مدار السنة مبعامل شغور قرَّر. وتطلب عدم اليقني يف تلقي االشتراكات املتقريباًاملائة 

تيعاب املوظفني امليدانيني أعلى من معامل الشغور املدرج يف امليزانية. وتعيَّن إنشاء وظائف مؤقتة خمتلفة يف الفئة الفنية من أجل اس
 ٠,٨خالل املرحلة االنتقالية الالزمة إلعادة هيكلة التمثيل امليداين، وأدى ذلك إىل انفـاق زائـد مـن امليزانيـة يف هـذه الفئـة مبقـدار        

 اسـتخدام  مليون يورو. كما أفضى التحفظ يف اإلنفاق يف هذا العنصر من امليزانية العادية، الذي هو أكرب عناصرها، إىل نقـص يف 
مليــون يــورو، ونقــص يف اســتخدام املبلــغ املخصــص يف امليزانيــة    ٠,٤٩املبلــغ املخصــص يف امليزانيــة للخــرباء االستشــاريني قــدره  

  مليون يورو. ٠,١٧الجتماعات أفرقة اخلرباء قدره 
    

    السفر يف مهام رمسية
هـام رمسيـة، سـواء فيمـا خيـص السـفر يف مهـام        مليون يورو يف استخدام ميزانيـة السـفر يف م   ٠,٤٤حدث نقص قدره   -١٠-١٨

رمسية أم السفر الدويل ملمثلي اليونيدو. وإضافة إىل التحفظ يف اإلنفاق، حتققت وفورات من خالل بذل جهود منسقة الستخدام 
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدال من السفر الفعلي. 

    
    تكاليف التشغيل

مليون يورو يف  ٠,٢٧من اخنفاض قدره  أساساًمليون يورو يف تكاليف التشغيل ناجتة  ٢,٦٠كانت الوفورات البالغة   -١١-١٨
مليـون يـورو يف    ٠,٢٦االحتياجات املتعلقة خبدمات األمن والسالمة اليت يتوالها مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا واخنفـاض قـدره       

ألمـن والسـالمة   مسامهة اليونيدو يف دائرة إدارة املباين، وهي دائرة مشتركة. وقد نتج االخنفاض يف االحتياجات املتعلقة خبدمات ا
 ١,٠١عن تكوين رصيد احتياطي متويلي منفصل لتعويض تكاليف شغل طابقني يف مركز فيينا الدويل. كما أُبلغ عن نقص قدره 

مليــون يــورو يف اســتخدام اعتمــادات الترمجــة التحريريــة وإنتــاج الوثــائق. وأخــريا، بلــغ الــنقص يف اســتخدام اعتمــادات التكــاليف  
مليــون يــورو، والســبب الرئيســي لــذلك هــو الســعي إىل الــتحفظ يف اإلنفــاق وحتقيــق    ٠,٣٣تــب امليدانيــة التشــغيلية لشــبكة املكا

مليون يورو يف املسامهة يف األنشـطة   ٠,٦٠النقص يف استخدام مبلغ أمَّا وفورات يف تكاليف التشغيل العامة يف املكاتب امليدانية. 
االحتياجـات غـري املمولـة اخلاصـة مبنسـق األمـم املتحـدة املقـيم، حيـث بلغـت            تقريبـاً املشتركة مع األمم املتحدة فقد عوضت عنـه  

    مليون يورو. ٠,٦٨النفقات 
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    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
مليون يورو يف اسـتخدام اعتمـادات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت هـو        ١,٣٠السبب الرئيسي يف النقص البالغ   -١٢-١٨

مليــون يــورو، وملــوردي خــدمات  ٠,٤٢امليزانيــة املخصصــة ألصــول تكنولوجيــا املعلومــات مبقــدار  االخنفــاض يف اســتخدام بنــود
مليـون يـورو، إذ تبـذل اليونيـدو      ٠,٤٤مليـون يـورو، ولرسـوم خـدمات االتصـاالت مبقـدار        ٠,٣٩تكنولوجيا املعلومات مبقـدار  

ى للتفاوض الناجح بشأن ترتيـب جديـد مـع مقـدمي     قصارى جهودها املنسقة لزيادة الكفاءة التكنولوجية والبحث عن سبل أخر
  اخلدمات إليها.

    
    الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا

أُديرت موارد الربنامج العادي للتعاون التقين يف إطار احلساب اخلاص املُنشأ لذلك الغرض والذي ُحوِّل إليـه االعتمـاد     -١٣-١٨
 مليون يورو. ٠,٠٧يف بند املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا نقص طفيف يف استخدام االعتمادات مقداره بأكمله. واحُتسب 

  



  

IDB.45/3 
PBC.33/3 

110/116 V.17-01754 

امللحوظة 
١٩

- 
املعلومات 

القطاعية
  

    
ألف

: 
بيان املركز املايل حسب القطاع يف 

٣١
 

كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٦

  
  

ص 
اجملموع اخلا
باليونيدو

  
املعامالت

 
املشتركة 
بني القطاعات

  
األنشطة األخرى 
واخلدمات اخلاصة

  
التعاون التقين

  
أنشطة امليزانية العادية

 
 

ف اليوروهات)
(بآال

  
 

 
 

 
 

 
األصول

  
 

 
 

 
 

األصول
 

اجلارية
  

٢١١ ٥٠٧  
-  

٧٩٠ ٦١  
٤٨٨ ٤٠٨  

٩٣٣ ٣٦  
النقدية وُمكاِفئات النقدية

  
٦٤٦ ١٥٨  

-  
١٢٣ ١  

٢٢٤ ١٤٦  
٢٩٩ ١١  

ض (املعامالت غري التبادلية)
املبالغ املستحقة القب

  
١٥٣ ٢  

-  
٧١٧ ١  

٤٣٦  
-  

ض من املعامالت التبادلية
املبالغ املستحقة القب

  
٩٤٢  

-  
٩٤٢  

-  
-  

املخزونات
  

٣١٠ ٢٣  
(٢٤٥ ٣) 

٤٧٩  
٠٦٣ ٢١  

٠١٣ ٥  
األصول اجلارية األخرى

  
٢٦٢ ٦٩٢  

(٢٤٥ ٣) 
٠٥١ ٦٦  

٢١١ ٥٧٦  
٢٤٥ ٥٣  

 
 

اجملموع الفرعي لألصول اجلارية
  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
   

األصول غري اجلارية
  

٦٠٢ ٧٠ 
-  

-  
٥٦٧ ٧٠  

٣٥  
ض
املبالغ املستحقة القب

  
 

-  
 

 
 

  
٨٥٠ ٦١  

-  
٣٩٩ ١ 

٦٨٠ ٢١ 
٧٧١ ٣٨ 

املمتلكات واملنشآت واملعدَّات
  

٤٧٦ ١  
-  

٢٦٩ ١  
١١٧ 

٩٠ 
األصول غري امللموسة

  
١٤٧ ٤  

  
- 

٢ 
١٤٥ ٤ 

األصول غري اجلارية األخرى
  

٠٧٥ ١٣٨  
- 

٦٦٨ ٢ 
٣٦٦ ٩٢ 

٠٤١ ٤٣ 
 

 
اجملموع الفرعي لألصول غري اجلارية

  
 

  
  

  
  

  
٣٣٧ ٨٣٠ 

(٢٤٥ ٣) 
٧١٩ ٦٨ 

٥٧٧ ٦٦٨ 
٢٨٦ ٩٦ 

جمموع األصول
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ص 
اجملموع اخلا
باليونيدو

  
املعامالت

 
املشتركة 
بني القطاعات

  
األنشطة األخرى 
واخلدمات اخلاصة

  
التعاون التقين

  
أنشطة امليزانية العادية

 
 

ف اليوروهات)
(بآال

  
 

  
  

  
  

  
اخلصوم

  
 

 
  

  
  

اخلصوم اجلارية
  

٥٥٥ ٢  
-  

٤٢٠ ١  
٥٤٠  

٥٩٥  
املبالغ املستحقة الدفع (املعامالت التبادلية)

  
٩٠٤ ٢  

-  
٧٤٠  

٥٥٢  
٦١٢ ١  

استحقاقات املوظفني
  

٧٥٧ ٢١  
(٢٤٥ ٣) 

٧٥٤ ١١  
٩٤٣ ٦  

٣٠٥ ٦  
التحويالت املستحقة الدفع (املعامالت غري التبادلية)

  
٣٩٤ ٧٤  

-  
٣٢١ ٥  

٤١٥ ٦٣  
٦٥٨ ٥  

املبالغ املقبوضة سلفا
  

٨٦٤ ١٨  
-  

٤٨٠ ١  
٣٠٦ ١٣  

٠٧٨ ٤  
اخلصوم اجلارية األخرى

  
٤٧٤ ١٢٠  

(٢٤٥ ٣) 
٧١٥ ٢٠  

٧٥٦ ٨٤  
٢٤٨ ١٨  

 
 

اجملموع الفرعي للخصوم اجلارية
  

 
 

 
 

 
اخلصوم 

غري اجلارية
  

١٦٠ ٢٥٨  
-  

٦٤٢ ٦٠  
٧٣٣ ٤  

٧٨٥ ١٩٢  
استحقاقات املوظفني

  
١٥٠ ٣٧  

-  
٢  

٩٣  
٠٥٥ ٣٧  

اخلصوم غري اجلارية األخرى
  

٣١٠ ٢٩٥  
-  

٦٤٤ ٦٠  
٨٢٦ ٤  

٨٤٠ ٢٢٩  
 

 
اجملموع الفرعي للخصوم غري اجلارية

  

٧٨٤ ٤١٥ 
(٢٤٥ ٣) 

٣٥٩ ٨١ 
٥٨٢ ٨٩ 

٠٨٨ ٢٤٨ 
جمموع اخلصوم

  

 
 

 
 

 
صايف األصول/القيمة املتبقية

  
٤١٨ ٣٢٨  

-  
(٤٧٠ ١٤) 

٥٦٧ ٥٠٠  
(٦٧٩ ١٥٧) 

ض/(العجز) املتراكم: أرصدة الصناديق 
الفائ

  
٨٢١ ٧٠  

-  
(٢٠٠ ١) 

٧٥٧ ٧٢  
(٧٣٦) 

ض/(العجز) يف الفترة احلالية 
الفائ

  
٣١٤ ١٥  

-  
٠٣٠ ٣  

٦٧١ ٥  
٦١٣ ٦  

االحتياطيات
  

٥٥٣ ٤١٤  
-  

(٦٤٠ ١٢) 
٩٩٥ ٥٧٨  

(٨٠٢ ١٥١) 
جمموع صايف األصول/القيمة املتبقية

  

٣٣٧ ٨٣٠ 
(٢٤٥ ٣) 

٧١٩ ٦٨ 
٥٧٧ ٦٦٨ 

٢٨٦ ٩٦ 
جمموع اخلصوم وصايف األصول/القيمة املتبقية
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باء
: 

بيان األداء املايل حسب القطاع عن السنة املنتهية يف 
٣١

 
كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٦
  

  
اجملموع لليونيدو

  
املعامالت 

املشتركة 
بني القطاعات

  
األنشطة األخرى 
واخلدمات اخلاصة

  
التعاون التقين

  
أنشطة امليزانية 
العادية

  
 

ف اليوروهات)
(بآال

  
 

 
 

 
 

 
اإليرادات/العائدات

  
٢٣٤ ٦٨ 

- 
- 

- 
٢٣٤ ٦٨ 

االشتراكات امل
قرَّر
  ة

٨٧٧ ٢١٧ 
- 

١٧٢ 
٥٥٢ ٢١٧ 

١٥٣ 
التربعات

  
٥٥١ 

- 
٨ 

٥٢٧ 
١٦ 

عائدات االستثمار
  

٣٨٢ 
(٨٥٥ ١٦) 

٠٦١ ١٧ 
١٢ 

١٦٤ 
األنشطة املدرَّة لعائدات

  

٢٢٥ ٤ 
(٤٧٦ ٤) 

(١٤) 
٠٣١ ٤ 

٦٨٤ ٤ 
إيرادات/عائدات أخرى

  
٢٦٩ ٢٩١ 

(٣٣١ ٢١) 
٢٢٧ ١٧ 

١٢٢ ٢٢٢ 
٢٥١ ٧٣ 

جمموع العائدات
  

 
  

  
  

  
النفقات

  
٠٤٠ ١٢١ 

- 
٦٦١ ١٦ 

١٩٢ ٥٥ 
١٨٧ ٤٩ 

املرتبات 
واستحقاقات املوظفني

  
٥٧٤ ٢٥ 

- 
٧٧١ 

٥٧٨ ١٢ 
٢٢٥ ١٢ 

ف التشغيل
تكالي

  
٩٤٧ ٦٢ 

- 
١٩٧ 

٠٦٢ ٦١ 
٦٨٨ ١ 

اخلدمات التعاقدية
  

٨١٧ ٥ 
- 

- 
٨٣٩ ٥ 

(٢٢) 
ف التشغيل

معدَّات التعاون التقين احملتسبة ضمن تكالي
  

٢٠٦ ٨ 
- 

٩٦٠ 
٥٧١ ٤ 

٦٧٥ ٢ 
االستهالك واإلهالك

  
٥٦٦ ١ 

(٣٣١ ٢١) 
١١٨ 

١٦١ ١٨ 
٦١٨ ٤ 

نفقات أخرى
  

١٥٠ ٢٢٥ 
(٣٣١ ٢١) 

٧٠٧ ١٨ 
٤٠٣ ١٥٧ 

٣٧١ ٧٠ 
جمموع النفقات

  

(٧٠٢ ٤) 
- 

(٢٨٠) 
(٠٣٨ ٨) 

٦١٦ ٣ 
ف
فروق أسعار الصر

  

٨٢١ ٧٠ 
- 

(٢٠٠ ١) 
٧٥٧ ٧٢ 

(٧٣٦) 
ض/(العجز) يف الفترة 

الفائ
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ُتفضي بعض األنشطة الداخلية إىل ُمعامالت حماسبية تنشأ عنها أرصدة عائدات ونفقـات مشـتركة بـني القطاعـات يف       -١-١٩
  البيانات املالية. 

إىل نشـوء أرصـدة مشـتركة بـني      ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٣١تهيـة يف  وقد أدَّت األنشطة املنفَّذة أثنـاء السـنة املن    -٢-١٩
القطاعات يف بيان األداء املايل للربنامج العادي للتعـاون الـتقين، واملـوارد اخلاصـة لصـاحل أفريقيـا، وتكـاليف دعـم الـربامج، قـدرها           

يــورو يف عــام  ١٧ ٥٩١رو ويــو ٣ ٠٧٠يــورو و ٤ ٣٨٣يــورو، علــى التــوايل (مقابــل  ١٦ ٨٥٥يــورو و ٤٤٥يــورو و ٤ ٠٣١
  ). وتقاس التحويالت فيما بني القطاعات بالسعر الذي ُتجرى به املعامالت. ٢٠١٥

ومتثل األرصدة املتراكمة يف صناديق التعاون التقين وغريها من الصناديق اجلزء غري املنفق من االشتراكات املُرحَّلة بغية   -٣-١٩
  بلة يف إطار األنشطة ذات الصلة. استخدامها يف تغطية احتياجات تشغيلية مق

وختضع النقدية واالستثمارات القصرية األجل لقيـود علـى توافرهـا لالسـتخدام، تبعـا للصـندوق املعـين، ألنَّ الصـناديق           -٤-١٩
  . حمدَّدةخمصصة ألنشطة 

    
    االلتزامات والنفقات الطارئة -٢٠امللحوظة 

يـورو   ١ ٥٠٢تشمل تكاليف التشغيل مدفوعات حمتسـبة كنفقـات إجيـار تشـغيلي أثنـاء السـنة، قـدرها        اإلجيار.  عقود  -١-٢٠
ُتقـبض أيُّ مبـالغ عـن     ُتـدفع أو  ). ويشمل هذا املبلغ احلد األدىن من مدفوعات اإلجيـار. ومل ٢٠١٥يورو يف عام  ١ ٤٧٦(مقابل 

  إجيارات من الباطن أو عن إجيارات طارئة. 
 حلد األدىن من مدفوعات اإلجيار املستقبلية مبقتضى عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء:وفيما يلي جمموع ا

  
 بعد مخس سنوات  اجملموع

  من سنة إىل 
  مخس سنوات

  يف غضون 
   سنة واحدة

   (بآالف اليوروهات)
     

  ٢٠١٦األول/ديسمرب   كانون ٣١ ٤٠٧ ١ - ٤٠٨
      ٢٠١٥ األول/ديسمرب  كانون ٣١ ٤٠٢ ٣ - ٤٠٥

واتفاقات اإلجيار التشغيلي اليت تعقدها اليونيدو ختص يف املقام األول مباين املكاتب ومعدَّات تكنولوجيا املعلومات يف   -٢-٢٠
املكاتب امليدانية. ويشمل احلـد األدىن مـن مـدفوعات اإلجيـار املسـتقبلية املـدفوعات الـيت سـتلزم السـتئجار املبـاين واملعـدَّات حـىت             

  إجيارها مبوجب االتفاقات ذات الصلة. أقرب موعد ممكن النتهاء 
ويتضمن بعض اتفاقات اإلجيار التشغيلي بند جتديد ميكِّن املنظمة من متديـد آجـال عقـود اإلجيـار يف هنايـة مـدة اإلجيـار          -٣-٢٠

أسـعار  األصلية، ويتضمن بعضها بندا تصعيديا قـد يـؤدي إىل زيـادة مـدفوعات اإلجيـار السـنوية بنـاء علـى الزيـادات يف مؤشـرات           
  السوق ذات الصلة يف البلد املعين. 

  وال توجد أيُّ اتفاقات تتضمَّن خيارات شراء.   -٤-٢٠
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. تشمل التزامات املنظمة طلبات الشراء املتعاقد عليها وغري املسلمة وعقود اخلـدمات املربمـة وغـري املنجـزة     االلتزامات  -٥-٢٠
  سب مصدر التمويل الرئيسي. حىت هناية السنة. وفيما يلي قائمة هبذه االلتزامات حب

    
  األول/   كانون ٣١

  ٢٠١٥ديسمرب 
األول/   كانون ٣١

   ٢٠١٦ديسمرب 

   (بآالف اليوروهات)

  امليزانية العادية ٣٤١ ١ ٥٣١ ٢
  الصندوق االستئماين ٥٣٦ ٣٥ ٦٠٧ ٣١
  بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنِفدة لطبقة األوزون ٩٩٥ ٥٠ ٠٧٤ ٤٣
  مرفق البيئة العاملية ٣٤٥ ٧٧ ٠٢٧ ٦٢
  صندوق التنمية الصناعية ٤٤٤ ١٣ ٩٠٦ ١١

  الترتيبات املشتركة بني املنظمات ٢٤٥ ٥٩٢
  الربنامج العادي للتعاون التقين ٦٣٥ ١ ٥٠٠ ٢
  اخلدمات اخلاصة والتزامات أخرى ٢١٨ ٣٢١

      جمموع االلتزامات ٧٥٨ ١٨٠ ٥٥٧ ١٥٤
تتألف اخلصوم الطارئة للمنظمة من قضايا االستئناف اليت ال تـزال قيـد النظـر لـدى احملكمـة اإلداريـة        .اخلصوم الطارئة  -٦-٢٠

ملنظمة العمل الدوليـة والـيت رفعهـا موظفـون حـاليون وسـابقون. ولـيس بوسـع املنظمـة أن تقـيس احتمـال صـدور أحكـام لصـاحل               
اخلصوم الطارئة بلغت يف هناية السنة بناًء على خمتلف أنَّ حكم هبا. إالَّ املتظلمني أو تتنبأ على وجه الدقة مببالغ التعويضات اليت سُي

  ).٢٠١٥يورو يف عام  ٢ ٤٦٧يورو (مقابل  ٢ ٥٤٧الدعاوى املرفوعة، 
وبلغت اخلصوم الطارئة املتعلقة بالدعاوى قيد النظر يف إطار التذييل دال للنظام اإلداري للمـوظفني بشـأن املبـالغ الـيت       -٧-٢٠

يـورو   ٢٢). ومـدفوعات شـهرية متكـررة إضـافية، قـدرها      ٢٠١٥يـورو يف عـام    ٢٣٩يـورو (مقابـل    ١٥٤ع بأثر رجعـي  قد تدف
  ). ٢٠١٥يورو يف عام  ١٦(مقابل 

      
    املفقودات واهلبات واملشطوبات -٢١امللحوظة 

  . ٢٠١٥و ٢٠١٦مل تدفع اليونيدو أيَّ هبات أثناء عامي   -١-٢١
يـورو   ٣٤يورو (مقابـل   ٦٥وبلغت قيمة املمتلكات واملنشآت واملعدَّات املشطوبة أثناء السنة بسبب الفقد أو السرقة   -٢-٢١

 ). ٢٠١٥يف عام 
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    اإلفصاح عن بيانات األطراف ذات الصلة وغريها من بيانات موظفي اإلدارة التنفيذية -٢٢امللحوظة 
    موظفو اإلدارة الرئيسيون

املسدَّدة السُّلف غري 
املقدمة على حساب 
  االستحقاقات

األول/   كانون ٣١
  ٢٠١٦ديسمرب 

جمموع األجور 
  ٢٠١٦يف عام 

التعويضات 
  األخرى

املبلغ الكلي 
   عدد األفراد  لألجور 

    (بآالف اليوروهات)

  املدير العام ١ ٣٨٣ ١٠٧ ٤٩٠ -
  نائب املدير العام ١ ٢٠٤ - ٢٠٤ -
      املديرون اإلداريون ٢ ٥١٨ - ٥١٨ -

موظفــو اإلدارة الرئيســيون هــم املــدير العــام ونائبــه واملــديرون اإلداريــون، لكــوهنم يتمتعــون بصــالحيات ويتحملــون        -١-٢٢
  مسؤوليات بشأن ختطيط أنشطة اليونيدو وتوجيهها ومراقبتها. 

ويشمل املبلغ الكلي لألجور املدفوعة ملوظفي اإلدارة الرئيسيني صايف املرتبات، وتسوية مقر العمـل، واالسـتحقاقات،     -٢-٢٢
وبدل االنتداب وغريه من املنح، وإعانة اإلجيار، واشتراكات رب العمـل يف نظـام املعاشـات التقاعديـة، واالشـتراكات اجلاريـة يف       

  التأمني الصحي. 
يضــات األخــرى الســيارة الرمسيــة املخصصــة للمــدير العــام واملقــدَّرة قيمتــها علــى أســاس تكلفــة الســوق   وتشــمل التعو  -٣-٢٢

  الستئجار سيارة متاثلها، إىل جانب األجر املدفوع للسائق الرمسي. 
بشـأن   ١١احلصـول علـى اسـتحقاقات مـا بعـد انتـهاء اخلدمـة (انظـر امللحوظـة          أيضـاً  وحيق ملـوظفي اإلدارة الرئيسـيني     -٤-٢٢

استحقاقات املوظفني) بنفس املعـدَّل املطبَّـق علـى سـواهم مـن املـوظفني. وُتحتسـب االسـتحقاقات الـيت ُتـدفع عنـد انتـهاء اخلدمـة              
ضمن أجور املوظفني الذين تنتهي خدمتهم يف العام اجلاري، ولكن ال ميكن تقديرها تقديرا كميـا مسـبقا بدقـة ألهنـا تعتمـد علـى       

  خ الفعلي النتهائها (الذي ميكن أن يكون طوعيا).سنوات اخلدمة والتاري
  وموظفو اإلدارة الرئيسيون أعضاء عاديون يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.   -٥-٢٢
ــى حســاب اســتحقاقات مــوظفي اإلدارة الرئيســيني       -٦-٢٢ ــة عل ــاًوبلغــت الســلف املقدم للنظــامني اإلداري واألساســي   وفق
  ).٢٠١٥يورو يف عام  ٢٣(مقابل  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يورو يف  ٠موظفني لل
    

    



IDB.45/3
PBC.33/3

 

 

116/116 V.17-01754 
 

 

    تسويات األرصدة االفتتاحية -٢٣امللحوظة 
أعيـــد حســـاب األرصـــدة االفتتاحيـــة لكـــي تشـــمل التســـويات، املتعلقـــة بإلغـــاء احتســـاب عمليـــات املتجـــر التعـــاوين   -١-٢٣

 املطاعم: وخدمات

 اإليرادات
القيمة 
  األصول املتبقية

  

    (بآالف اليوروهات)
 إلغاء احتساب االستثمارات يف القيمة املتبقية للمشروع املشترك للمتجر التعاوين (٠٥٨ ١) (٨٣٥) (٢٢٣)

(٤) (٢٢٢) (٢٢٦) 
 إلغاء احتساب االستثمارات يف القيمة املتبقية للمشروع املشترك 

 خلدمات املطاعم
 اجملموع (٢٨٤ ١) (٠٥٧ ١) (٢٢٧)

        
    األحداث الالحقة لتاريخ اإلبالغ -٢٤امللحوظة 

. ويف تاريخ التوقيع على هذه احلسـابات،  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١تاريخ اإلبالغ ببيانات اليونيدو املالية هو   -١-٢٤
وهـو التـاريخ احملـدد يف شـهادة التصـديق       مل تكن قد وقعت بـني تـاريخ اإلبـالغ والتـاريخ الـذي أُِذن فيـه بإصـدار البيانـات املاليـة،         

 عليها، أيُّ أحداث ذات أمهية جوهرية، مواتية أو غري مواتية، كان من شأهنا التأثري على هذه البيانات.

  


