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 كـــانون ٣١ املاليـــة للـــصندوق عـــن فتـــرة الـــسنتني املنتهيـــة يف       البيانـــاتيـــشرفين أن أقـــدم 
  .اليت أُقرها مبقتضى هذا الكتاب ،٢٠١١ديسمرب /األول
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  املدير التنفيذي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احلسابات رئيس جملس مراجعي
  األمم املتحدة

 نيويورك

  
  



 
 

12-42856 vi 
 

  
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٣٠

  
البيانـات املاليـة لـصندوق     تقرير جملس مراجعي احلـسابات عـن  أحيل إليكم يشرفين أن   
  .٢٠١١ديسمرب / األولكانون ٣١حدة للسكان عن فترة السنتني املنتهية يف األمم املت

  
  

   جيايليو )توقيع(
  يف الصنيحسابات لاملراجع العام ل

  ساباتاحلرئيس جملس مراجعي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة
نيويورك



A/67/5/Add.7 

 

1 12-42856 
 

  الفصل األول
ــر      ــستقري ــي احلــسابات  جمل ــات املا  مراجع ــن البيان ــةع ــي : لي رأي مراجع

  احلسابات
  تقرير عن البيانات املالية    

ــة املتعلقــة بــ      ــة املرفق ــا البيانــات املالي ــرة  عــن  األمــم املتحــدة للــسكان صندوقراجعن فت
البيـان  (بيان املركز املايل    ، اليت تتألف من     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١السنتني املنتهية يف    

؛ )البيـان الثالـث   (بيان الـتغريات يف صـايف األصـول         ؛ و )الثاينالبيان  (؛ وبيان األداء املايل     )األول
واجلــداول الداعمــة واملالحظــات التفــسريية علـــى     ) البيــان الرابـــع (وبيــان التــدفقات النقديــة    

  .املالية البيانات
  

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية
عرضـها برتاهـة وفقـا       املدير التنفيذي املسؤولية عن إعـداد هـذه البيانـات املاليـة و             يتوىل  

للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، وعن الضوابط الداخلية اليت ترى اإلدارة أهنا ضـرورية              
هريــة، ســواء أكانــت ناجتــة عــن غــش   ليتــسىن إعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن أيــة أخطــاء جو  

  .غلط أو
  

  مسؤولية مراجع احلسابات
لبيانــــات املاليــــة اســــتنادا إىل مراجعتنــــا تتمثــــل مــــسؤوليتنا يف إبــــداء رأي يف هــــذه ا  

وتــستلزم تلــك . وقــد أجرينــا املراجعــة وفقــا للمعــايري الدوليــة ملراجعــة احلــسابات . للحــسابات
املعــايري امتثالنــا للمتطلبــات األخالقيــة والتخطــيط إلجــراء مراجعــة احلــسابات وأداءهــا للتأكــد   

  .بقدر معقول من ُخلو البيانات من األخطاء اجلوهرية
تــضمن إجــراء مراجعــة احلــسابات القيــام بــبعض اإلجــراءات للحــصول علــى األدلــة  وي  

ــة       ــات املالي ــة يف البيان ــرارات املدون ــالغ واإلق ــة عــن املب ــن املراجع ــستمدة م ــار  . امل ــد اختي ويعتم
 مراجــع احلــسابات، مبــا يف ذلــك تقيــيم احتمــاالت وجــود أخطــاء  يرتئيــهاإلجــراءات علــى مــا 

ولــدى تقيــيم تلــك االحتمــاالت، . ، ســواء بــسبب الغــش أو الغلــطجوهريــة يف البيانــات املاليــة
ينظـر مراجـع احلـسابات يف الـضوابط الداخليـة الـيت يعتمـدها الكيـان يف إعـداد البيانـات املاليــة           
وعرضها بشكل نزيه، وذلك مـن أجـل وضـع إجـراءات ملراجعـة احلـسابات تناسـب الظـروف                    

. جراءات الرقابة الداخلية اليت جيريهـا الكيـان   القائمة، وليس بغرض إبداء رأي يف مدى فعالية إ        
وتتضمن أيضا عملية مراجعة احلسابات تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسـبية املتبعـة ومـدى               
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معقولية التقديرات احملاسبية اليت أعدهتا اإلدارة، إضافة إىل تقييم عـرض البيانـات املاليـة بـشكل                 
  .عام

ــة الــيت اســتقين نعتقــدوحنــن    ــة وتــوفر أساســا    أن األدل اها مــن مراجعــة احلــسابات كافي
  .معقوال إلبداء رأينا كمراجعي حسابات

  
  الرأي

نرى أن هذه البيانات املالية تعرض برتاهة، من مجيع اجلوانـب اجلوهريـة، املركـز املـايل           
، وأداءه املــــايل ٢٠١١ديــــسمرب / كــــانون األول٣١لــــصندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان يف 

ــة   ــه النقدي ــرة وتدفقات ــسنتني لفت ــة     ال ــايري احملاســبية ملنظوم ــا للمع ــاريخ، وفق ــك الت ــة يف ذل املنتهي
  .املتحدة األمم

  
  تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

عالوة على ما تقدم، نرى أن املعامالت اليت أجراها صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                   
اجعتنـا للحـسابات، تتفـق مـن مجيـع النـواحي       واليت اطلعنـا عليهـا أو قمنـا بتـدقيقها يف إطـار مر         

  .اهلامة مع النظام املايل والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان ومع السند التشريعي
ووفقــا للمــادة الــسابعة مــن النظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة واملرفــق ذي     

  .صندوقلالصلة، أصدرنا تقريرا مطوال عن مراجعتنا حلسابات ا
  

   جيايليو) توقيع(
  املراجع العام للحسابات يف الصني

  ساباتاحلرئيس جملس مراجعي 
  

  يميبنومبنس يتري) توقيع(
   العام للحسابات يف جنوب أفريقيااملراجع

  )كبري مراجعي احلسابات(
  

  مورسأمياس ) توقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات

  يا العظمى وأيرلندا الشمالية يف اململكة املتحدة لربيطان
  

  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٣٠
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  الفصل الثاين
  التقرير املطول جمللس مراجعي احلسابات    

    

  موجز  
ــصندوق األمــم املتحــدة          ــة ب ــة املتعلق ــات املالي راجــع جملــس مراجعــي احلــسابات البيان

ديـسمرب  /ول كـانون األ   ٣١للسكان واستعرض عمليات الصندوق عن فترة السنتني املنتهية يف          
وُنفذت مراجعة احلـسابات عـن طريـق القيـام بزيـارات ميدانيـة إىل املكاتـب القطريـة                   . ٢٠١١

أوروبــا يف أوغنــدا وجورجيــا والــسودان ونيبــال وهــاييت وإىل املكاتــب اإلقليميــة يف أفريقيــا، و  
، إضـــافة إىل اســـتعراض املعـــامالت املـــشترياتفـــرع خـــدمات ووســـط آســـيا، وإىل الـــشرقية 
  .ت املالية باملقر يف نيويوركوالعمليا

  
  رأي مراجعي احلسابات

أصدر اجمللس رأيا غري ُمعدَّل بشأن البيانات املالية للفترة قيد االستعراض، على النحـو                
  .املبني يف الفصل األول

  
  التحفظ على بيانات فترة السنتني السابقة والشواغل املتبقية

يا معدال عن البيانات املالية للـصندوق ليـبني         يف فترة السنتني السابقة، أصدر اجمللس رأ        
الـوطين ونتـائج مراجعـة      على الصعيد   عملية مراجعة حسابات نفقات التنفيذ      أوجه القصور يف    

ــصندوق        . احلــسابات ــة، عــرض ال ــة للعملي ــة اإلداري ــيح جــوهري وحتــسني يف الرقاب ــد تنق وبع
  .يف فترة السنتني الوطينالتنفيذ يكفي من دعم ومن ضمانات فيما يتعلق بنفقات  ما

فيمـا يتعلـق    ويف حني أن اجمللس راض عن التحسينات يف إدارة ورصد التنفيذ الـوطين                
. ، فإنه رأى أن الرقابة يف امليدان ليست عموما على القدر الالزم مـن االتـساق والفعاليـة                 باملقر

تعلق يف معظمهـا    اليت ت ( يف املائة من التقارير      ٥٨وأشارت تقارير شعبة خدمات الرقابة إىل أن        
، وهـو مـا يـشري إىل عـدم إرسـاء إجـراءات              “غـري مرضـية   ”صنفت باعتبارهـا    ) بأنشطة ميدانية 

  .بشكل جيدأدائها وظيفتها املراقبة الداخلية وممارسات إدارة املخاطر أو إىل عدم 
يلــزم أن متارســه مــا واســتنتج اجمللــس أيــضا أنــه لــيس هنــاك وضــوح خبــصوص مــدى      

ويتبني من هذه االسـتنتاجات أن الـصندوق   . ن رقابة على املكاتب القطريةاملكاتب اإلقليمية م  
  .يف حاجة إىل تعزيز أنشطته يف جمال رصد ومراقبة العمليات امليدانية

  



A/67/5/Add.7

 

12-42856 4 
 

  متابعة التوصيات السابقة
، البـالغ   ٢٠٠٩-٢٠٠٨من بني التوصيات املقدمة يف تقرير اجمللس عـن فتـرة الـسنتني                
 يف  ١٩( توصـية    ١٨؛ وهنـاك    ) يف املائـة   ٦٩( توصـية    ٦٤كامـل    توصية، ُنفذت بال   ٩٣عددها  
والحظ اجمللـس أن الـصندوق قـد نفـذ          ).  يف املائة  ١٢( توصية   ١١قيد التنفيذ؛ ومل ُتنفذ     ) املائة

ولــئن حتــسن معــدل التنفيــذ قياســا إىل فتــرة . مجيــع التوصــيات املتعلقــة بنفقــات التنفيــذ الــوطين
يــة العامــة للتوصــيات الــيت مل تنفــذ قــد زادت مقارنــة بفتــرة  الــسنتني الــسابقة، فــإن النــسبة املئو

واتــصل معظــم التوصــيات غــري املنفــذة بــإدارة األصــول، وإدارة اإلجــازات   . الــسنتني الــسابقة
وترد تفاصيل حالـة تنفيـذ      . ويبدي اجمللس تعليقات على هذه اجملاالت يف هذا التقرير        . والشراء

  .وثيقةتوصيات اجمللس يف املرفق األول هلذه ال
  

  استعراض مايل عام
 بليــــون دوالر، مقابــــل ١,٨١بلــــغ جممــــوع اإليــــرادات للفتــــرة قيــــد االســــتعراض    
وبلـغ جممـوع النفقـات     .  يف املائة  ١٠بليون دوالر لفترة السنتني السابقة، بزيادة قدرها         ١,٦٥
 يف  ٨ بليون دوالر يف فترة السنتني السابقة، بزيـادة قـدرها            ١,٥٣ بليون دوالر، مقابل     ١,٦٥
 مليــون دوالر، ١٥٧,٤٤وقــد أفــضى ذلــك إىل زيــادة اإليــرادات علــى النفقــات مببلــغ   . املائــة

  . مليون دوالر يف فترة السنتني السابقة١٢٥,٨٦مقابل 
 ٩٠,٧بلـغ  ف يف املائـة،  ٣واخنفض االحتياطي التشغيلي للفترة قيـد االسـتعراض بنـسبة           

 يف املائـة  ٢٠حتيـاطي تـشغيلي يف حـدود    مليون دوالر، مبا يتماشى مـع سياسـة احلفـاظ علـى ا            
ــة   ــوارد العاديـ ــرادات املـ ــام (مـــن إيـ ــون دوالر٩٣,٩: ٢٠٠٩عـ ــايلوزاد).  مليـ ــدة  إمجـ  أرصـ
: ٢٠٠٩عـام  ( مليـون دوالر  ٤١٧,٥٣صل إىل ي يف املائة ل٢١الصناديق املتاحة للربامج بنسبة   

  ). مليون دوالر٣٤٣,٨٥
  

   الدولية للقطاع العامالتقدم احملرز يف تنفيذ املعايري احملاسبية
املعـايري احملاسـبية الدوليـة    إن صندوق األمـم املتحـدة للـسكان مـاض يف خططـه لتنفيـذ             

 وانتهى من املراحل الرئيسية للمشروع، مبا يف ذلـك وضـع الـسياسات احملاسـبية،                للقطاع العام 
). رد يف املؤسـسة  نظام ختطيط املـوا   (وتنقيح النظام املايل والقواعد املالية، وتكييف نظام أطلس         

إعداد األرصدة االفتتاحية للمعـايري احملاسـبية الدوليـة    ومن املسائل اليت يتعني رصدها عن كثب  
للقطــاع العــام وتــصفية البيانــات، ملعاجلــة أوجــه القــصور يف إدارة األصــول وإدارة اإلجــازات   

  .وبدء العمل بوحدة اجلرد يف املكاتب القطرية
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  اإلدارة املالية
غـري أن   . لس أن الصندوق ظل ينفـذ إجـراءات كافيـة إلعـداد بياناتـه املاليـة               استنتج اجمل   

اجمللس الحظ وجود بنود تؤثر، رغم كوهنا غـري مهمـة، يف دقـة عـرض البيانـات املاليـة، وهـذا                      
 ةوالحـظ اجمللــس وجــود أرصــد . يـشري إىل أنــه ال يــزال ينبغـي إجــراء حتــسينات يف اإلجــراءات  

، وأرصـدة تعـود إىل   احلـسابات املـستحقة القـبض    وحقة الـدفع احلسابات املـست مصنفة خطأ يف   
مل يــتم استعراضــها مــن مــنح التعلــيم غــري مــسددة منــذ فتــرة طويلــة املاضــي، إضــافة إىل ســلف 

  .استعراضا وافيا
  

  التزامات هناية اخلدمة، مبا يف ذلك التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
مات هناية اخلدمة يف بياناته املاليـة مببلـغ         قيد صندوق األمم املتحدة للسكان كامل التزا        
 مليــون دوالر اللتزامــات التــأمني الــصحي بعــد   ١٦٣,٢٩ مليــون دوالر، ويــشمل ١٩٥,١٣

 ٢٠,٧٨ مليــون دوالر الســتحقاقات اإلجــازة غــري املــستخدمة، و  ١١,٠٧انتــهاء اخلدمــة، و 
  .مليون دوالر الستحقاقات اإلعادة إىل الوطن

  
  الوطينمشاريع التنفيذ 

عـام  ( مليـون دوالر     ٤٧٠,٥صرف صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان نفقـات قـدرها                
يف فتــرة الــسنتني مــن خــالل اتبــاع طرائــق التنفيــذ الــوطين، )  مليــون دوالر٣٧٩,٢٧: ٢٠٠٩

  . يف املائة من النفقات الربناجمية٢٨ميثل نسبة  ما
يف إدارة عمليـة    وخالل فترة السنتني، اضطلع الـصندوق بعمليـة مكثفـة إلعـادة النظـر                 

ومشـل ذلـك    .  أحـسن   الوطين، أفـضت إىل نتـائج       على الصعيد  ت التنفيذ مراجعة حسابات نفقا  
تعيني شركة عاملية ملراجعة احلسابات لإلشراف على مجيع عمليات مراجعـة حـسابات التنفيـذ               

، وتعــيني مــوظفني خمصــصني، الــوطين، وترســيخ اســتعراض اإلدارة العليــا املنــتظم للتقــدم احملــرز
وباختـاذ هـذه التـدابري، الحـظ اجمللـس إدارة           . وحتسني قاعدة البيانات املستخدمة لرصد العملية     

علـى الـصعيد   جيدة لعملية التنفيذ الوطين وحتسنا يف نتائج عمليـات مراجعـة حـسابات التنفيـذ          
  .٢٠١١ و ٢٠١٠الوطين بالنسبة لعامي 

 حـسابات نفقـات التنفيـذ       كما نفذ الصندوق مجيع التوصيات املتعلقة بعمليـة مراجعـة           
  .الوطين الصادرة يف فترة السنتني السابقةعلى الصعيد 
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  النهج املنسق يف التحويالت النقدية
ــة  يقــوم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، بوصــفه إحــدى       ــة التنفيذي وكــاالت اللجن

 يف امليـدان،    ةالنهج املنسق يف التحويالت النقديـ     جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، بدور يف تنفيذ        
 مكتبــا ١٣٤ مـن أصـل   ٧(غــري أن عـددا حمـدودا مــن املكاتـب القطريـة للــصندوق     . ويتـأثر بـه  
ــا أكمــل العمليــات األساســية لتنفيــذ هــذا النــهج، نظــرا النعــدام املتابعــة والرصــد علــى     ) قطري

كــسب تعــاون احلكومــات وأوجــه مــستوى املقــر، ومواجهــة املكاتــب القطريــة لــصعوبات يف  
  .النهج املنسق فعالية إطار قصور حتد من

 النهج املنسق يف التحـويالت النقديـة      إطار  ويالحظ اجمللس أن التحديات اليت يطرحها         
  .عامة يف وكاالت اللجنة التنفيذية، حيث ميكن للصندوق أن يقوم بدور حمدود فقط

  
  إدارة الربامج واملشاريع

مـن   يف فترة السنتني الـسابقة   كبرية لوحظت يف طرائق التنفيذ الوطين     لئن مت سد ثغرات       
والحـظ  . مـع املكاتـب القطريـة، فإنـه ال تـزال هنـاك أوجـه قـصور يف امليـدان                   خالل تنسيق املقر    

والحـظ  . السلف املقدمة من حـساب األمـوال التـشغيلية يف الوقـت املناسـب            تصفية  اجمللس عدم   
  .لسوداناجمللس أيضا بعض أوجه القصور يف رصد الربامج يف املكتب القطري يف ا

  
  اهليكلة اإلقليمية

، ٢٠٠٧ يف عـام     بوشـر الـذي   اهليكلة اإلقليميـة للـصندوق،      مشروع  الحظ اجمللس أن      
وقـد حـدد الـصندوق اختـصاصات املكاتـب اإلقليميـة       .  بالشكل املالئـم مل يتم ختطيطه وإدارته 

ق غــري أن الــصندووفــوض الــسلطة هلــا لتــوفري خــدمات الرقابــة والــدعم التــوجيهي والتنــسيق،  
حتديـد وإدارة املخـاطر، وحتديـد    يضع أداة رصد لـتمكني اإلدارة مـن تقيـيم التقـدم احملـرز، و          مل
  .تسجيل الدروس املستخلصةإذا كانت العملية حققت أهدافها أم أنه ينبغي  ما

والحظ اجمللس كذلك عدم وضوح مدى ما يـتعني أن متارسـه املكاتـب اإلقليميـة مـن               
ويعد انعدام الرقابة اإلدارية على األنشطة امليدانية مـصدر قلـق يف          . رقابة على املكاتب القطرية   

  .ضوء ما هو حمدد يف هذا التقرير من جوانب ضعف تعتري املكاتب القطرية
  

  إدارة املشتريات والعقود
مــن  منــها مــنح عــدد كــبري ،الحــظ اجمللــس عــددا مــن أوجــه القــصور يف جمــال الــشراء  

ة دون تقـدمي تربيـرات كافيـة، ووجـود جوانـب ضـعف يف               االستثناءات من العطـاءات التنافـسي     
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ــإجراء تقييمــات       ــام ب ــات تقــدمي العــروض، وعــدم القي ــات إصــدار طلب ــائعني ووجــود  عملي الب
وسـتؤدي جوانـب الـضعف يف       . حاالت مل تراع فيها جلان استعراض العقود تـضارب املـصاحل          

الـشراء وميكـن أن تفـضي إىل        وظائف الشراء إىل اإلخالل مببدأي الرتاهـة والـشفافية يف عمليـة             
  .اليمة مقابل املعدم حصول الصندوق على أفضل ق

  
  إدارة املمتلكات غري املستهلكة

يتبني مـن حتليـل اجمللـس ألوجـه القـصور يف إدارة األصـول أن الـصندوق ينبغـي لـه أن                      
التــصديق اخلاصــة باألصــول، وحتديــد  /ينفــذ مبــادرات مركــزة فيمــا يتعلــق بــإجراءات التحقــق  

ــاء   األ ــد االقتن ــة عن ــسجيل املعلومــات الدقيق ــه مــن خــالل    . صــول، وت ــذ مبادرات وميكــن أن ينف
دوراته التدريبيـة علـى إدارة األصـول يف سـبيل تـوفري القـدرات                وأاستعراض وتركيز توجيهاته    

 نطـاق اهليئـة أمـرا حاسـم األمهيـة           ىوسيكون تعهد سجل دقيق وكامل لألصول عل      . يف امليدان 
  .٢٠١٢ ابتداء من عام اسبية الدولية للقطاع العاماملعايري احمللتنفيذ 

  
  إدارة املوارد البشرية

الحــظ اجمللــس أن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان حــافظ علــى معــدل عــام متوســط    
ــسبته   ــشواغر ن ــة     ١٦لل ــرات طويل ــت شــاغرة لفت ــدان ظل ــة يف املي ــة وأن وظــائف هام .  يف املائ

تعهـدي اخلـدمات لـدعم وظائفـه األساسـية بينمـا            واستعان مكتب الصندوق يف نيبال بإفراط مب      
  .تقييمات لألداءإجراء مدد املكتب القطري يف السودان ملتعهدي اخلدمات دون 

ومــا زال اجمللــس يالحــظ أوجــه قــصور يف عمليــة إدارة أرصــدة اإلجــازات حيــث مل       
ــس          ــام أطل ــدة يف نظ ــازات املقي ــع أرصــدة اإلج ــا م ــسنوية متام ــازات ال ــابق أرصــدة اإلج . تتط

ــة        ــوع أخطــاء يف األرصــدة االفتتاحي ــة وق ــات إلمكاني ــادة هــذه التباين ــق إزاء زي ــساوره القل وي
  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاملاللتزامات املتعلقة باإلجازات يف إطار 

  
  تكنولوجيا املعلومات

 .بالــصندوقأجــرى اجمللــس استعراضــا عامــا للــضوابط يف بيئــة تكنولوجيــا املعلومــات     
وأثناء إجراء االستعراض، الحظ اجمللس أن الصندوق ليس لديـه إطـار قـائم إلدارة تكنولوجيـا                 

ونتيجـة لـذلك، مل تقـم وحـدة نظـام املعلومـات اإلداريـة بانتظـام بـإجراء تقييمـات                     . املعلومات
للمخاطر وتوثيق خماطرها يف سجل للمخاطر، لكفالة التصدي بشكل منـهجي للمخـاطر الـيت               

ومل يتم تـشكيل نظـام تطبيقـات أطلـس للـصندوق حبيـث              . تكنولوجيا املعلومات تنطوي عليها   
غري أن الصندوق قـد متكـن،    . يكفل فصال بني واجبات رئيس املكتب وواجبات منسق الدليل        

  .يف هناية السنة، من تنفيذ توصيات اجمللس فيما يتعلق باجملاالت احملددة أعاله
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  وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات

 منـها علـى   ١٥ تقريرا خالل فترة السنتني، حصل    ٢٦صدرت شعبة خدمات الرقابة     أ  
ــامــرضٍ جز” منــها علــى تــصنيف  ٦، وحــصل “مــرضٍغــري ”تــصنيف   منــها علــى ٤ ، و“ئي
ــه ميثــل مهمــة استــشارية    “مــرضٍ”تــصنيف  .  بينمــا مل يــصنف تقريــر واحــد منــها نظــرا لكون

احلـاالت الـيت اسـتنتج فيهـا      مع “مرضغري ”عدد التقارير اليت حصلت على تصنيف       يتطابق  و
  .ضعيفةأن املراقبة املمارسة ميدانيا تظل املراجعة 

  التوصيات
  وتـدعو  .ة احلـسابات الـيت أجراهـا       مراجعـ   استنادا إىل عملية    توصيات عدة اجمللس   قدَّم  
  : األمم املتحدة للسكان مبا يليصندوقأن يقوم إىل   الرئيسيةالتوصياُت
 خطة لألرصدة االفتتاحية وينفـذ خطتـه  إلعـداد األرصـدة االفتتاحيـة      أن يوثق رمسيا   )أ(  

للمعــايري احملاســـبية الدوليــة للقطـــاع العـــام؛ ويعــاجل أوجـــه القـــصور يف ســجالت األصـــول وأرصـــدة     
اإلجازات؛ ويعجل بتنفيذ نظام إدارة املخزون يف املكاتب القطرية يف أقرب وقت ممكـن؛ ويـضع خطـة             

  من نظام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛لتحقيق الفوائد املرجوة 
ــة      )ب(    ــارير املرحلي ــة    أن يرصــد إصــدار التق ــب القطري ــدمها املكات ــيت تق إىل ال

  ؛ما تقتضيه االتفاقات مع اجلهات املاحنة، حسب بشأن املشاريعةاجلهات املاحن
 أن ُتقفـل    عملياته التشغيلية واإلداريـة، مـسألة كفالـة       ، من خالل    يعاجلأن    )ج(   

  ؛ماليا، يف حينها، املشاريُع اليت أهنيت تشغيليا
 ملعاجلـــة النـــهج املنـــسق يف التحـــويالت النقديـــةأن يعيـــد النظـــر يف إطـــار   )د(   

 مواصــلة اتباعــه أو تنقيحــه الــيت حالــت دون جناحــه، وحتديــد مــا إذا كــان يــتعنيســباب األ
  لية احملددة للنهج؛إذا كان ميكن وضع مناذج بديلة لدعم األهداف األص ما أو

مــن أجــل  داخلــه املــسؤولية توزيــع أن جيــري استعراضــا ملــدى مالءمــة      )هـ(   
؛ وأن جيري استعراضات لتقـارير      النهج املنسق يف التحويالت النقدية    النشطة يف   مشاركته  

 وحتـــسني الـــشركاء املنفـــذينالتقيـــيم ومراجعـــة احلـــسابات مـــن أجـــل حتديـــد احتياجـــات 
بالشكل الـصحيح لكفالـة تـوفريه ضـمانات علـى           النهج املنسق   ر  إطاأن يطبق   القدرات، و 

  . املقصودةأن األموال استخدمت لألغراض
أن ينظر يف اعتماد ضوابط فعالة، مع التركيـز علـى رصـد املقـر لـضوابط                   )و(   

  املكاتب القطرية، لكفالة تسوية أرصدة حساب األموال التشغيلية يف الوقت املناسب؛
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أن تـوفره املكاتـب اإلقليميـة مـن خـدمات رقابـة             يلـزم    أن يوضح مدى ما     )ز(  
للمكاتب القطرية؛ وأن يزود املكاتب اإلقليميـة بـاملوظفني واألدوات لتمكينـها مـن تنفيـذ                
مهام الرقابة؛ وأن يصمم وينفـذ نظامـا لقيـاس األداء كـي يـستخدم يف قيـاس فعاليـة وأداء                 

  املكاتب اإلقليمية؛
يكل مكاتبه اإلقليمية على حنو ما أوصـت بـه          أن يعاجل نقاط الضعف يف ه       )ح(  

  شعبة خدمات الرقابة؛
  أن يتقيد بسياساته وإجراءاته املتعلقة بتقييم أداء البائعني؛  )ط(  
أن ينفذ اإلجـراءات الالزمـة لرصـد اللجـوء إىل االسـتثناءات ويـستعرض                )ي(  

يـربر اسـتخدام    صحة األسباب اليت توفرها الوحدات املقدمة لطلبات االسـتثناء؛ ويوثـق و           
  االستثناءات على حنو واف؛

والطلبـات األخـرى لـدى       حاالت املوافقة بـأثر رجعـي     أن يعزز استعراض      )ك(  
  ؛االتتلك احلجلنة استعراض العقود للحد من عدد 

ــد العقــود الــيت       )ل(   أن يــضع اإلجــراءات املناســبة إلدارة العقــود هبــدف حتدي
  شراء يف وقت مناسب؛ستنتهي مدهتا والتمكن من البدء بعملية ال

أن يعزز ضوابط إدارة األصول يف امليدان إما من خالل استعراض توجيهاته القائمـة              )م(  
يف املكاتب القطرية أو من خالل التدريب على إدارة األصول؛ وينبغـي أن تركـز مبادراتـه علـى تقـدمي          

ــد األصــول  طلبــات املــصادقة علــى األصــول يف الوقــت املناســب؛ وعلــى إجــراء التحــسينات يف      حتدي
  وتسجيلها، وإجراءات اجلرد؛

أن يقــوم بــالتحقق املــادي املنــتظم مــن األصــول لكفالــة دقــة ســجالت           )ن(  
  األصول واكتماهلا؛

ــة املمتلكـــات املـــستهلكة غـــري   يكـــشف أن   )س(   ــة عـــن قيمـ يف البيانـــات املاليـ
ــساءلة واإل      ــشفافية وامل ــة مــن أجــل حتــسني ال ــرة املالي ــة الفت ــستعملة يف هناي ــايل،  امل ــالغ امل ب

  لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛استعدادا و
ويقوم بتقصري الفترة الزمنية اليت يستغرقها ملء       ؛  أن يعاجل مسألة الوظائف الشاغرة      )ع(  
  ن تتوفر لديه املوارد الكافية لتحقيق أهدافه الربناجمية؛أشاغرة ويكفل لالوظائف ا
كمال وإجراءات تنفيذ خطة عمله من أجل إعادة        أن يعجل بعمليات است     )ف(  

  تصميم بعض الوظائف؛
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تــــسويات كــــشوف املرتبــــات   أن ينفــــذ إجــــراءات تتطلــــب إعــــداد       )ص(  
  واستعراضها، على أساس فصلي على األقل؛

رصـدة  األمـع  املـسجلة يـدويا   أن يعجل بعملية مطابقة أرصـدة اإلجـازات          )ق(  
دقيقة وكاملة إلعداد األرصدة االفتتاحية إجازات  النظام لكفالة توفري أرصدةاملسجلة يف 

  .للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
  
    

  نهجية املنطاق والوالية وال  -ألف   
 األمـم املتحـدة   صندوقاملتعلقـة بـ   البيانات املاليـة   مبراجعةقام جملس مراجعي احلسابات    - ١

ديـسمرب  /كـانون األول  ٣١املنتهيـة يف   السنتنيفترة الصندوق عن  عمليات   ستعرض وا للسكان
ــة العامــة   وفقــا٢٠١١ً  راجعــةمجريــت وأُ. ١٩٤٦الــصادر يف عــام ) ١-د (٧٤ لقــرار اجلمعي

انظـر  (مـا    لألمم املتحدة ومرفقه   قواعد املالية  للمادة السابعة من النظام املايل وال       وفقاً احلسابات
ST/SGB/2003/7(، ًاملعـايري امتثـال   تلـك    تقتضيو. ساباتراجعة احل  عن املعايري الدولية مل     فضال 

مـن  معقـول  وأداءها للتأكـد بـشكل       راجعة احلسابات ملتخطيط  ال للمتطلبات األخالقية و   اجمللس
  . البيانات املالية من أخطاء جوهريةخلو 
مـا إذا كانـت     علـتمكني اجمللـس مـن تكـوين رأي            أساسـاً   احلسابات راجعةموأجريت    - ٢

 ٢٠١١ديـسمرب   /كانون األول  ٣١يف   لصندوقل املايل   ركزاملرتاهة  البيانات املالية قد عرضت ب    
 معــايريلل فتــرة الــسنتني املنتهيــة يف ذلــك التــاريخ، وفقــاً عــن  النقديــة هونتــائج عملياتــه وتدفقاتــ
 ما إذا كانـت النفقـات املـسجلة          ملعرفة ومشل ذلك إجراء تقييم   . تحدةاحملاسبية ملنظومة األمم امل   

 كـان قـد  ومـا إذا  ، لألغـراض الـيت وافقـت عليهـا جمـالس اإلدارة     ُصـرفت  د يف البيانات املاليـة قـ   
 املاليـة   للنظام املـايل والقواعـد   وفقاًعلى حنو سليم  اإليرادات والنفقات     وتسجيل  تصنيف جرى

 ، للـنظم املاليـة والـضوابط الداخليـة        استعراض عام إجراء  ومشلت مراجعة احلسابات    . لصندوقل
يف حــدود مــا ارتــآه اجمللــس ،  األخــرىســبة واألدلــة الداعمــة لــسجالت احملا اختبــاريوفحــص
  . املالية اناتبشأن البيتكوين رأي  لضروريا

 اتاستعراضــاجمللــس أجــرى  مراجعــة احلــسابات واملعــامالت املاليــة،    وعــالوة علــى   - ٣
الـذي  ،   والقواعد املاليـة لألمـم املتحـدة        النظام املايل   من ٥-٧مبوجب البند   لعمليات الصندوق   

، ةظــام احملاســبن و،كفــاءة اإلجــراءات املاليــةمــدى  بــشأن مالحظاتــه  اجمللــس يبــديأنلزم يــست
بنـاء علـى ذلـك،      و. والضوابط املالية الداخلية، وبوجه عـام، إدارة وتنظـيم عمليـات الـصندوق            
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جـرى  و. بـشأهنا تابعة التوصيات السابقة وتقـدمي تقريـر        م اجمللس   إىل اجلمعية العامة أيضاً  طلبت  
  .، ويرد موجز هلا يف املرفق األولالصلة من هذا التقرير ذات جزاء املسائل يف األتلك تناول
لـصندوق يف شـكل     إىل ا لحـسابات   ل اتـه  عن نتائج مراجع   رير تقا  تقدمي ويواصل اجمللس   - ٤

حلـوار مـع    اسـتمرار ا    املمارسة تلك وتتيح. رسائل إدارية تتضمن مالحظات وتوصيات مفصلة     
  . الفترة قيد االستعراضغطي  رسائل إدارية ت١٠ صدرت ويف هذا الصدد،. اإلدارة

مراجعــة ألداء تخطــيط العلــى  ،خــدمات الرقابــةشــعبة  بالتنــسيق مــع ،اجمللــسويعمــل   - ٥
ــ،احلــسابات ــة اجلهــ ال اً تفادي ــد مــدى وزدواجي ــةد وحتدي ــى عمــل   االعتمــاد إمكاني ــشعبة  عل ال
  .املذكورة

ــ  - ٦  انتبــاه اجلمعيــة أن يوجَّــه إليهــاجمللــس،  هــذا التقريــر مــسائل ينبغــي، يف رأي ا شملوي
اجلمعيــة العامــة واللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة  مــن مقدمــة   طلبــات حمــددةمنــهاالعامــة، 
 ذي الـصلة    اجمللس يف تقريرهـا   إىل  اللجنة االستشارية   أوصت  وعلى وجه اخلصوص،    . وامليزانية

  : ا يليمب) ٢٠ و ١٩، الفقرتان A/65/498(باملوضوع 
ــرتقــدمي   )أ(   ــذ املعــايري    ســنوي  تقري ــة العامــة عــن التقــدم احملــرز يف تنفي إىل اجلمعي

  ؛احملاسبية الدولية للقطاع العام
 املــسائل املتعلقــة بــشأنإســداء املــشورة والتوجيــه، عنــدما يطلــب إليــه ذلــك،    )ب(  

  .بتفسري املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
علـى النحـو    آراؤهـا   وردت  جاته مع اإلدارة، الـيت      مالحظات اجمللس واستنتا   وقشتون  - ٧
  . ناسب يف التقريرامل
حبـث   الـصندوق   قـد يـودّ  اخلطـوات الـيت   التوصيات الواردة يف هـذا التقريـر  وال تتناول    - ٨

، املاليـة االت عـدم االمتثـال للنظـام املـايل والقواعـد            فيما خيتص حبـ   املسؤولني  اختاذها إزاء بعض    
  . وجيهات ذات الصلة اإلدارية والتوامرواأل
  

  النتائج والتوصيات   -باء   
  متابعة التوصيات السابقة   -  ١  

ــن   - ٩ ــياتبـــني مـ ــ التوصـ ــن  صادرةالـ ــسنتني عـ ــرة الـ ــددها ٢٠٠٩-٢٠٠٨فتـ ــالغ عـ  البـ
ــذت،توصــية ٩٣ ــة٦٩( توصــية ٦٤  ُنفِّ ــذاً)  يف املائ ــاك  ؛ كــامالًتنفي  يف ١٩( توصــية ١٨وهن
تفاصـيل عـن حالـة تنفيـذ     ال وتـرد    ). يف املائـة   ١٢ (ة توصـي  ١١ذ  مل تنفَّ بينما   ؛قيد التنفيذ  )املائة
  .  األول هلذا التقريررفقالتوصيات يف املتلك 
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 يف املائـة مقابــل  ٦٩الحـظ اجمللـس التحـسن الــذي حتقـق يف تنفيـذ التوصــيات بنـسبة       و  - ١٠
ري أن اجمللـس    غـ .  يف املائة يف فترة السنتني السابقة، آخذا يف االعتبار زيادة عدد التوصـيات             ٤٩

يــساوره القلــق إزاء قلــة تنفيــذ توصــياته املتعلقــة بــإدارة األصــول وإدارة اإلجــازات الــيت ظلــت   
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤معلقة منذ فترة السنتني 

والحـظ  . والحظ اجمللس أن مجيع التوصيات املتعلقة بنفقات التنفيذ الوطين قد نفـذت        - ١١
الــسلف املقدمــة مــن  التوصــيات املتعلقــة باجمللــس أن الــصندوق حقــق تقــدما تــدرجييا يف تنفيــذ 

األموال التشغيلية، ومـنح التعلـيم، واألرصـدة املاليـة الـيت مل تـسو منـذ فتـرة طويلـة فيمـا يتعلـق                         
  .، غري أهنا مل تنفذ بالكاملمبشتريات أطراف ثالثة

 ،)٨، الفقـرة    A/59/736( للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية    ا لطلب   استجابةًو  - ١٢
 كـامالً بعـد،   تكـن قـد ُنفـذت تنفيـذاً    تقادم توصياته الـسابقة الـيت مل        دى  مل  تقييماً  اجمللس أجرى

  .ألول مرةالتوصيات تلك  اليت قُدمت فيها الفترات املالية إىل ١ -ثانيا وأشار يف الشكل 
مل تنفــــذ بعــــد بالكامــــل والبــــالغ   التوصــــيات الــــيتبــــني   مــــننأوالحــــظ اجمللــــس   - ١٣

ــددها ــ ٢٩ عـــ ــدمت  ،يةتوصـــ ــالث قُـــ ــيات ثـــ ــة١٠(توصـــ ــرةأل)  يف املائـــ ــرة ول مـــ  يف فتـــ
يف فتــرة الــسنتني  ألول مــرة )  يف املائــة٣٨( توصــية ١١ قُــدمِّتو، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الــسنتني
ـــ   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ــدمت التوصــيات ال ــة ١٥ بينمــا ق ــة٥٢( املتبقي ــرة  )  يف املائ ــرة يف فت ألول م
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 
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   ١-ثانيا الشكل 
  فترة السنتني السابقةعن اليت مل تنفَّذ  ولتوصيات قيد التنفيذ اتقادممدى 

    

2004-2005
10%

2006-2007
38%

2008-2009
52%

 

    
  استعراض مايل عام  -  ٢  

بلــغ بينمــا  دوالر، بليــون ١,٨١لفتــرة قيــد االســتعراض عــن ابلــغ جممــوع اإليــرادات   - ١٤
ــادة حقــق ممــا  ، دوالربليــون ١,٦٥جممــوع النفقــات   ــرادات علــى النفقــات يف ازي ــدرهاإلي   ق

 يف املائــة ١٠بنــسبة )  بليــون دوالر١,٨١(وزاد جممــوع اإليــرادات . ن دوالر مليــو١٥٧,٤٤
، وهـو مـا يعكـس الـدعم العـام مـن       ٢٠٠٩يف عـام  املـسجل   بليـون دوالر     ١,٦٥ مقارنة مببلـغ  

.  يف املائــة٨ مليــون دوالر أو ٠,١٢وزادت نفقاتــه بنــسبة . اجلهــات املاحنــة لواليــة الــصندوق 
، ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفتـرات املاليـة     عـن ا  يرادات والنفقـات املقارنـة      اإل ٢ - ترد يف الشكل ثانياً   و
، الــيت تــشري إىل زيــادة مــستمرة يف جممــوع اإليــرادات  ٢٠١١-٢٠١٠ ، و٢٠٠٩-٢٠٠٨ و

  .وزيادة مقابلة يف النفقات
  

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
  يف املائة١٠

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
  يف املائة٣٨

٢٠٠٩- ٢٠٠٨  
  يف املائة٥٢
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  ٢ - الشكل ثانياً
  قارنة ملاإليرادات والنفقات ا

  )  دوالرات الواليات املتحدةبالينيب(
 

  
  
  
  
  
  
  
  

ــرة   ٥٦غــت حــصة املــوارد األخــرى حنــو   وبل  - ١٥ ــة مــن جممــوع املــسامهات يف الفت  يف املائ
ــة للمــوارد األخــرى اجتاهــا متزايــدا منــذ الفتــرة     . ٢٠١١-٢٠١٠ وكــان ارتفــاع النــسبة املئوي
ويـبني ارتفــاع النــسبة املئويـة للمــوارد حتــت بنـد املــوارد األخــرى أن أنــشطة    . ٢٠٠٥-٢٠٠٤

  .بات حمددة من اجلهات املاحنةتستجيب يف معظمها ملتطلالصندوق 
 ماليـني   ٣,٢٧والحظ اجمللس زيادة كبرية يف رصـيد التربعـات املـستحقة القـبض مـن                  - ١٦

ويعزى هذا التغري إىل حد كبري إىل التحول الذي حـصل يف            .  مليون دوالر  ٩٢,٦٩دوالر إىل   
 أسـاس النقديـة إىل    السياسة احملاسبية للصندوق املتعلقة بالتربعات املستحقة القـبض مـن اعتمـاد           

  .اعتماد أساس االستحقاق
وتتـأثر  .  النسب املالية الرئيسية املستقاة من البيانـات املاليـة         ١ -ويتضمن اجلدول ثانيا      - ١٧

ــات            هــذه النــسب تــأثريا ضــئيال مبــا حيــدث مــن تغــيريات يف سياســة حماســبة إيــرادات التربع
  .ومشتريات األطراف الثالثة

اإليرادات  
قاتالنف 
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  ١ -اجلدول ثانيا 
  املؤشرات املالية الرئيسيةنسب     

  
  

 كانون ٣١فترة السنتني املنتهية يف 
  ديسمرب/األول

  )أ(٢٠١١عنصر نسبة عام   ٢٠١١  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  النسبة

٠,٩٥٠,٩٣٢٠,٨٦٣٨٦٢,٠٢/٧٤٤,٣٣  جمموع األصول/وما يعادهلاالنقدية 
٣,٨٤٨,٣٩٤,٣٦١٥٣,١٥/٦٦٨,٦٩  )ب(تداولةاخلصوم امل/تداولةاألصول امل
ــط ــهر متوســـ ــاء  أشـــ ــاطي بقـــ االحتيـــ
٢٤/٩٠,٢٠*٢,٣٥٢,٤٥٢,١٥١٠٠٥,٥٠  )ج(التشغيلي

٢,٤٤٣,٣٢٢,٤٧٣٤٩,٥٥/٨٦٢,٧٩  )د(اخلصوم/األصول   
  .دوالرات الواليات املتحدةمباليني   )أ(  

  .يشري ارتفاع املؤشر إىل سالمة املركز املايل  )ب(  
  .يها االحتياطي التشغيلي اإلبقاء على العملياتتشري النسبة إىل عدد الشهور اليت يستطيع ف  )ج(  
  .ارتفاع املؤشر داللة على وجود أصول كافية لتغطية مجيع اخلصوم  )د(  

    
) النـسبة احلاليـة   (يتمتع الصندوق مبركز مايل سليم كما تدل على ذلك نـسبة الـسيولة                - ١٨

أن الـصندوق كـان لديـه    وتشري نـسبة الـسيولة إىل   ). نسبة األصول إىل اخلصوم  (ونسبة امليسرة   
من املوارد القـصرية األجـل خلدمـة    )  دوالرات٨,٣٩: ٢٠٠٩-٢٠٠٨عام ( دوالرات   ٤,٣٩

وصـنف الـصندوق    . كل دوالر من الدين احلايل، وإن اخنفضت النسبة قياسا إىل السنة السابقة           
ــة الــيت ســيتم فيهــا حتق      ــان األطــر الزمني ــة لتبي ــة وغــري جاري يــق اســتثماراته يف اســتثمارات جاري

  .االستثمارات
  

  التقدم احملرز يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -  ٣  
، A/65/498(يف تقريرهــــا ، تــــشارية لــــشؤون اإلدارة وامليزانيــــةاللجنــــة االسأوصــــت   - ١٩

يف إطـــار استعراضـــها لتقـــارير جملـــس مراجعـــي احلـــسابات عـــن فتـــرة الـــسنتني  ، )١٩ الفقـــرة
عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ املعــايري احملاســبية ســنوياً لــس تقريــراً جملعــد ابــأن ي، ٢٠٠٩-٢٠٠٨

وعمـال  .  ألـف  ٦٥/٢٤٣وأيدت اجلمعية العامة هذه التوصية يف قرارهـا         . الدولية للقطاع العام  
اسـتعداد الـصندوق     مـدى    ٢٠١١مـارس   /بتوصية اللجنة االستشارية، استعرض اجمللس يف آذار      

ــايري احملاســبية الد  ــذ املع ــام  لتنفي ــة للقطــاع الع ــصندوق مــشفوعة   ولي وأصــدر رســالة إىل إدارة ال
  .باستنتاجات وتوصيات مفصلة يف ذلك احلني



A/67/5/Add.7

 

12-42856 16 
 

بــأن حيــدد ، )A/65/5/Add.7(وأوصــى جملــس مراجعــي احلــسابات، يف تقريــره الــسابق   - ٢٠
الصندوق معامل قابلة للقيـاس ينبغـي حتقيقهـا يف كـل مرحلـة مـن مراحـل املـشروع؛ وأن حيـدد                       

ور املكاتب اإلقليمية واملكاتب دون اإلقليمية والوحدات األخـرى يف املقـر؛ وأن ينظـر               رمسيا د 
ــد     ــة بع ــيت ســتكون مطلوب ــشطة ال ــاين ١يف األن ــاير / كــانون الث ــايري   ٢٠١٢ين ــذ املع ــدعم تنفي  ل

  .احملاسبية الدولية للقطاع العام
ايري وأجــرى جملــس مراجعــي احلــسابات متابعــة الســتعراض مــدى االســتعداد للمعــ          - ٢١

، أن تنفيـــذ ٢٠١٢مـــايو /احملاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام يف الـــصندوق، وال حـــظ، يف أيـــار
فقد شرع الصندوق يف تطبيق احملاسبة علـى أسـاس          . الصندوق للمعايري يسري حسبما هو مقرر     

ــاين    ــشهري كــانون الث ــة ل ــاير وشــباط /االســتحقاق وأصــدر حــسابات إداري ــر /ين . ٢٠١٢فرباي
يــع سياســاته احملاســبية، وعــدل نظامــه املــايل وقواعــده املاليــة وقــام         واســتكمل الــصندوق مج 

ــالتكييف الــالزم لنظــام أطلــس  ــا، حيــث رأس جملــس   . ب وأشــرفت علــى املــشروع اإلدارة العلي
  .املدير التنفيذي) اللجنة التوجيهية(املشروع 

اع العـام   ويف حني أن الـصندوق أحـرز تقـدما يف تنفيـذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـ                    - ٢٢
ــذ        ــصندوق يف تنفي ــنجح ال ــة لكــي ي ــاج إىل إدارة دقيق ــإن اجمللــس الحــظ وجــود جمــاالت حتت ف

  :املعايري
الحظ اجمللس أن الصندوق يفتقر إىل اسـتراتيجية موثقـة رمسيـا إلعـداد خطتـه                  )أ(  

غري أن الصندوق كان يعتزم مجـع أرصـدته         . املتعلقة باألرصدة االفتتاحية وإجراء تنقية البيانات     
 املعـايري احملاسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة         االفتتاحية عقب االنتهاء مـن مراجعـة حـسابات نظـام            

   وكان يف طور تسوية األرصدة القدمية؛٢٠١١لعام 
كما هو مبني بتفصيل يف فروع حمددة من هذا التقرير، لـدى اجمللـس شـواغل                  )ب(  

  جه قصور؛بشأن إدارة األصول واإلجازات اليت ال تزال تنطوي على أو
رغم أن الصندوق قـد شـرع يف عمليـة لتحديـد املكاتـب القطريـة الـيت لـديها                       )ج(  

لمخزونــات يف هنايــة الــسنة وتبليــغ نتيجتــه ل جــرد مــاديخمزونــات يف املــستودعات وأنــه قــد مت 
ويــساوره . يف املكاتــب القطريــةتطبيقهــا للمقــر، فــإن اجمللــس الحــظ أن وحــدة اجلــرد مل يبــدأ  

 العمل هبا بعد مخسة شهور من اعتمـاد املعـايري احملاسـبية الدوليـة            أاجلرد مل يبد  القلق ألن وحدة    
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١للقطاع العام يف 

ورغم أن خطة املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام تـورد الفوائـد الـيت سـتجىن مـن                      - ٢٣
يــة مــع أصــحاب املــصلحة الــداخليني تنفيــذ املعــايري ورغــم أن الفوائــد تــرد يف املراســالت اإلدار
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ملرجـوة مـن املعـايري احملاسـبية        واخلارجيني، فإن الصندوق مل تكـن لديـه خطـة لتحقيـق الفوائـد ا              
  .آلية لتتبع الفوائد اليت جتىن من تنفيذ املعايري أو
ويالحظ اجمللس التقدم الذي أحـرزه الـصندوق يف تنفيـذ اسـتراتيجيته املتعلقـة باملعـايري                   - ٢٤
سبية الدولية للقطاع العام؛ غري أن اجملاالت احملـددة أعـاله تظـل تكتـسي أمهيـة يف مـساعدة                     احملا

  .اإلدارة على حتقيق األهداف املتوخاة من تنفيذ هذه املعايري احملاسبية
يوثق رمسيا اخلطة وينفذ خطته إلعداد األرصـدة       ) أ: (يوصي اجمللس الصندوق بأن     - ٢٥

يعـــاجل أوجـــه القـــصور يف ) ب( ة الدوليـــة للقطـــاع العـــام؛ واالفتتاحيـــة للمعـــايري احملاســـبي
يعجــل بتنفيــذ نظــام إدارة املخــزون يف    ) ج( ســجالت األصــول وأرصــدة اإلجــازات؛ و   
يــضع خطــة لتحقيــق الفوائــد املرجــوة مــن ) د( املكاتــب القطريــة يف أقــرب وقــت ممكــن؛ و

  .للقطاع العامالدولية املعايري احملاسبية 
  

  خلصوم واالحتياطيات وأرصدة الصناديقبيان األصول وا  -  ٤  
ينيط النظام املايل والقواعد املالية للصندوق باملدير التنفيـذي مـسؤولية إصـدار بيانـات                 - ٢٦

  .مالية دقيقة وفقا لإلطار احملاسيب
  

  قة القبض واحلسابات املستحقة الدفعحاخلطأ يف تصنيف احلسابات املست
 أن ،)٤١ إىل ٣٧ات ، الفقــــرA/65/5/Add.7(ابق  يف تقريــــره الــــس،الحــــظ اجمللــــس  - ٢٧

ــصندوق مل يعــد ال  ــسية  ال ــة الرئي ــة حبــسابات الرقاب ــسويات املتعلق ــأن يعــد   . ت وأوصــى اجمللــس ب
ــدفع       ــسية، وهــي احلــسابات املــستحقة ال ــة الرئي ــة حبــسابات الرقاب ــسويات املتعلق ــصندوق الت ال

فل أن يراجعهـا بانتظـام      واحلسابات املستحقة القبض، وحساب املصروفات املستحقة، وأن يك       
  .مسؤول كبري

ويف فترة الـسنتني احلاليـة، ظـل الـصندوق ينفـذ إجـراءات كافيـة إلعـداد بياناتـه املاليـة                        - ٢٨
 مـن   اغـري أن اجمللـس الحـظ أن عـدد         . وأعد التسويات املتعلقة حبـسابات الرقابـة الرئيـسية لديـه          

ــة، صـــنفت أو ســـجلت خطـــأ    يف احلـــسابات احلـــسابات واألرصـــدة، وإن كانـــت غـــري مهمـ
  :املستحقة الدفع واحلسابات املستحقة القبض

 ومل يـسو ألنـه كـان يتعلـق         ٢٠٠٧ دوالرا يف عـام      ٩ ٢١١سجل التزام مببلغ      )أ(  
  مبعاملة سجلت على حنو خاطئ؛

 الــدفع مببلــغ  تــسجل املــدفوعات واملقبوضــات املتعلقــة حبــسابات مــستحقة  مل  )ب(  
 دوالرا يف نفس احلـساب الـذي     ٢٣ ٦٨٨مببلغ   دوالرا وحسابات مستحقة القبض      ١١ ٣٧١
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سـجلت فيـه املبــالغ املـستحقة الــدفع واملبـالغ املــستحقة القـبض، مــا أدى إىل ورود مبـالغ دائنــة       
  ومبالغ مدينة يف حسابات غري متعلقة باملعامالت؛

 دوالرات بطريقـة خاطئـة      ٧ ٧٠٤مصروفات سفر تبلغ    رد  سجلت عمليات     )ج(  
   ومل تصحح؛٢٠٠٩لدفع منذ عام يف احلسابات املستحقة ا

حـسابات مـستحقة الـدفع      مـن    دوالرا   ٥٥ ٥٨٨أرصدة مدينـة مببلـغ      ُصفيت    )د(  
  ؛ضبدال من تصنيفها باعتبارها حسابات مستحقة القب

حسابات مـستحقة القـبض   من  دوالرا ١٢٣ ٦٨٨أرصدة دائنة مببلغ  ُصفيت    )هـ(  
  .بدال من تصنيفها باعتبارها حسابات مستحقة الدفع

ويرى اجمللس أن التصنيف اخلاطئ لألرصدة يشري إىل أن عمليـة إعـداد البيانـات املاليـة         - ٢٩
ــن التحــسني    ــاج إىل شــيء م ــزال حتت ــصحح     . ال ت ــه ســوف ي ــصندوق اجمللــس بأن ــغ ال ــد أبل وق

  . خالل عملية تنقية األرصدة القدمية٢٠١٢املعامالت يف عام 
ودفتـر األسـتاذ العـام       معامالتـه    ووافق الـصندوق علـى توصـية اجمللـس باسـتعراض            - ٣٠

رصدة احلسابات بطريقة صـحيحة يف احلـسابات        الذي ميسكه لكفالة تصنيف املعامالت وأ     
  .الصحيحة

  
  منح التعليم

 أن حــساب ســلف ،)٤٦الفقــرة ، A/65/5.Add.7(ق  يف تقريــره الــساب،الحــظ اجمللــس  - ٣١
أوصــى و .ة تزيــد علــى ســنة ملــدة مــستحقتكانــ تــشمل مبــالغ مــنح التعلــيم املعطــاة للمــوظفني

اجمللس بأن يقوم الصندوق مبتابعة األمر مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي لتـسوية مجيـع املبـالغ                   
تسدد لفترة طويلة من مـنح التعلـيم الـيت تـصرف للمـوظفني وبتـسوية احلـساب بانتظـام                     اليت مل 

بالتعــاون مــع برنــامج  ينظــر،  وبــأنST/IC/2002/5التعمــيم  مــن ١١لالمتثــال ألحكــام للفقــرة 
األمم املتحدة اإلمنائي، يف تنقيح إجراءات انتهاء اخلدمة على حنـو يكفـل اسـترداد مـنح التعلـيم                   

  .املستحقة من املوظفني قبل انتهاء خدمتهم
، الحظ اجمللس أن حساب سلف مـنح التعلـيم          ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف    - ٣٢

ــدره   ــيد قـ ــه رصـ ــان فيـ ــافيا    ماليـــني دوالر،٣,٧٦كـ ــا صـ ــيد مبلغـ ــل ذلـــك الرصـ ــدره  ومشـ قـ
 دوالرا مـن األمـوال      ٣٥ ٦٦٨ من األموال املدينـة و       ا دوالر ٣٥١ ١٥٠( دوالرا   ٣١٥ ٤٨٢
ومشـل الرصـيد املتبقـي أيـضا مبـالغ مـستحقة مـن مـوظفني             . مل يسدد ألكثر مـن سـنتني      ) الدائنة

  .لة لالستردادأهنيتهم خدمتهم يف الصندوق، ما يشري إىل أن املبالغ قد ال تكون قاب
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املبالغ غـري  سوية مجيع ت) أ(يكرر اجمللس تأكيد توصيته بأن يقوم الصندوق مبا يلي       - ٣٣
تـسوية احلـسابات   ) ب(منح التعليم اليت تعطـى للمـوظفني؛ و         من  املسددة منذ مدة طويلة     

 ؛ والنظر يف تنقيح ST/IC/2002/5 من التعميم ١١بصورة منتظمة لالمتثال ألحكام الفقرة 
 من املوظفني قبـل املستحقة  على حنو يكفل استرداد املنح التعليمية       انتهاء اخلدمة   جراءات  إ

  .انتهاء خدمتهم
 الحقــا مجيــع ســلف مــنح التعلــيم الــيت كانــت  زأبلــغ الــصندوق اجمللــس بأنــه قــد جهــ و  - ٣٤

  .مل يفرغ منها بعداخلدمة انتهاء مستحقة ألكثر من عام باستثناء حالة واحدة من حاالت 
وأبلــع الــصندوق اجمللــس كــذلك بأنــه قــد نقــح رســالة انتــهاء خدمــة املــوظفني يف             - ٣٥
مارس باشتراط أن تقدم مجيع املطالبـات املتعلقـة مبـنح التعلـيم قبـل تـاريخ انتـهاء اخلدمـة،                     /آذار

  .وأنه يف حالة عدم تقدمي املطالبة يسترد كامل مبلغ السلفة من األجر النهائي للموظفني
  

  االستئمانية العامة الصناديق   -  ٥  
  الصناديق االستئمانية ذات احلد األدىن للنشاط    

 وجـود أمـوال ذات      ،)٦٦، الفقـرة    A/65/5/Add.7( يف تقريـره الـسابق       ،الحظ اجمللـس    - ٣٦
نفقـات برناجميـة هلـا خـالل فتـرة الـسنتني، أو وجـود                رموز هبا أرصدة افتتاحية دون وجود أي      

 اجمللـس بـأن يتـابع     وأوصـى . موال املتاحة خالل فتـرة الـسنتني      نفقات برناجمية ضئيلة مقارنة باأل    
 املاحنة املتاحة لتنفيـذ الـربامج   اجلهاتالصندوق األمر مع اجلهات املاحنة لكفالة استخدام أموال      

  . اجلهات يف حينها تلكرّدها إىلأو 
 كـانون   ٣١ولدى استعراض اجلدول باء من البيانات املاليـة لفتـرة الـسنتني املنتهيـة يف                  - ٣٧

، الحـظ اجمللـس أنـه ال تـزال مثـة صـناديق اسـتئمانية ذات أرصـدة ماليـة          ٢٠١١ديـسمرب  /األول
ــة،   ــئيلة أو منعدمـ ــة ضـ ــافتتاحيـ ــاس إىل    وبـ ــسنتني بالقيـ ــرة الـ ــالل فتـ ــة خـ ــات برناجميـ دون نفقـ

  .املتاحة األموال
نــد تلقــي وأبلــغ الــصندوق اجمللــس باألرصــدة غــري املنفقــة الــيت ينتظــر إعــادة برجمتــها ع    - ٣٨

رســائل مــن اجلهــات املاحنــة، وأخطــره بــأن الــصناديق ذات النفقــات الــضئيلة ناجتــة عــن تلقــي    
  .٢٠١٣فترة السنتني التفاقات تنتهي يف عام عند قرب هناية التمويل 

األمـر مـع اجلهـات املاحنـة        وافق الصندوق على توصية اجمللس املكررة بـأن يتـابع           و  - ٣٩
ملاحنة املتاحة لتنفيذ الربامج، أو رّدهـا إىل اجلهـات املاحنـة            لضمان استخدام أموال اجلهات ا    

  . يف حينها
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  التقارير املقدمة إىل اجلهات املاحنةعدم رصد     
 عـدم رصـد التقـارير       ،)٧٢، الفقـرة    A/65/5/Add.7( يف تقريره الـسابق      ،الحظ اجمللس   - ٤٠

ارير املرحليـة الـيت تقـدمها    رصـد إصـدار التقـ   الصندوق علـى  املقدمة إىل اجلهات املاحنة، ووافق     
إىل اجلهات املاحنة عـن املـشاريع، حـسب مـا تقتـضيه االتفاقـات مـع اجلهـات                   املكاتب القطرية   

  .املاحنة
، نظام تتبع االتفاقات املربمة مع املاحنني والتقـارير املقدمـة يف إطارهـا            ولدى استعراض     - ٤١

وأشـار الـصندوق   .  عدم تقـدميها بتاتـا  تأخر تقدمي التقارير املرحلية أوالحظ اجمللس مرة أخرى   
إىل أنه قد تابع األمر مـع املكاتـب القطريـة، وأنـه قـد أعـد مـدخالت سـوف تـدرج يف خطـط                          

  .لكفالة االمتثال واملساءلة ٢٠١٢لعام إدارة املكاتب 
رصد إصـدار التقـارير املرحليـة       أن ي كررة ب توصية اجمللس امل  على  ووافق الصندوق     - ٤٢

، حسب ما تقتضيه االتفاقـات  ة عن املشاريعإىل اجلهات املاحنتب القطرية اليت تقدمها املكا 
  .مع اجلهات املاحنة

  
  إهناء املشروع    

،  الـصندوق  بأن يعاجل  ،)٧٦، الفقرة   A/65/5/Add.7( يف تقريره السابق     ،أوصى اجمللس   - ٤٣
ا، املـشاريُع الـيت     اليـا، يف حينـه    من خالل عملياته التشغيلية واإلدارية، مسألة كفالـة أن ُتقفـل م           

  . أهنيت تشغيليا
ــايل           - ٤٤ ــشغيلي وامل ــال الت ــة باإلقف ــاته املتعلق ــصندوق ممارس ــري ال ــسنتني غ ــرة ال وخــالل فت

للمشاريع علـى أسـاس سـنوي،       ختصص  األموال اآلن   أصبحت  للمشاريع غري املخصصة حبيث     
ا يف النظـام    ضيري أيـ  وورد هـذا التغـ    . ويف هناية السنة يتم إعادة ختصيص األموال غري املـستخدمة         

غري أنه مل ينطبق على الربامج املمولة مـن الـصناديق االسـتئمانية، الـيت ال                . املايل والقواعد املالية  
ــة    ــة القدمي ــزال تأخــذ باملمارس ــوارد      . ت ــن امل ــة م ــشاريع املمول ــصندوق أن بعــض امل والحــظ ال

  .زالت ال تقفل ماليا يف حينها املخصصة ما
 مفتوحة ماليا بعد إقفاهلا تشغيليا إىل زيـادة احتمـال قيـد نفقـات               ويؤدي بقاء املشاريع    - ٤٥

وأبلغ الـصندوق اجمللـس بأنـه سريصـد هـذا االشـتراط يف              . غري ذات صلة يف حسابات املشاريع     
غـري أن هـذا النـهج ال يـزال يـثري            . إطار االشتراطات املتعلقة بتقدمي التقارير إىل اجلهـات املاحنـة         

  .أيضا عدم امتثال يف إبالغ املاحنني يف هذا التقريرالقلق إذ إن اجمللس الحظ 
عملياتـه التـشغيلية    يكرر اجمللس تأكيد توصـية بـأن يعـاجل الـصندوق، مـن خـالل                و  - ٤٦

  .واإلدارية، مسألة كفالة أن ُتقفل ماليا، يف حينها، املشاريُع اليت أهنيت تشغيليا
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  ي بعد انتهاء اخلدمةالتزامات هناية اخلدمة، مبا يف ذلك التأمني الصح  -  ٦  

زامـات هنايـة اخلدمـة والتزامـات     أظهرت البيانـات املاليـة للفتـرة قيـد االسـتعراض أن الت              - ٤٧
ــا ــت    م ــد بلغ ــد التقاع ــون دوالر١٩٥,١٣بع ــتحقاقات   .  ملي ــغ اس ــذا املبل ــشمل ه التــأمني  وي

ة  مليون دوالر، واستحقاقات اإلجـازات الـسنوي       ١٦٣,٢٩الصحي بعد انتهاء اخلدمة وقدرها      
ــدرها   غــري ــدرها    ١١,٠٧املــستخدمة وق ــوطن وق ــون دوالر، واســتحقاقات اإلعــادة إىل ال  ملي

التزاماتـه لنهايـة اخلدمـة يف البيانـات املاليـة           كليـاً جبميـع     الـصندوق   وأقر  .  مليون دوالر  ٢٠,٧٨
  .لفترة السنتني احلالية

  
  اإلجازات السنويةااللتزامات املتصلة ب    

ــره ،رأى اجمللـــــس  - ٤٨ ــرة A/65/5/Add.7(الـــــسابق  يف تقريـــ  أن احتـــــساب ،)٨٤، الفقـــ
كتـواري لـيس مالئمـاً ألنـه يـشمل          االلتزامات املتصلة باإلجازات السنوية عن طريق التقيـيم اال        

ــصندوق يف   . وينطــوي علــى خــصم  أيامــاً ســتجمَّع يف املــستقبل  ــأن ينظــر ال وأوصــى اجمللــس ب
معـايري احملاسـبية   لـسنوية لـدى تطبيقـه لل    مراجعة سياساته املتعلقة بتقييم استحقاقات اإلجازات ا      

  .العام الدولية للقطاع
 عـن   اإلجازات السنوية التزاماته املتصلة ب  والحظ اجمللس أن الصندوق استمر يف حتديد          - ٤٩

، وأشـار إىل أنـه سـينفِّذ توصـية           لفترة السنتني احلاليـة قيـد االسـتعراض        كتواريطريق التقييم اال  
  .  احملاسبية الدوليةتطبيقه للمعايريلدى اجمللس 
اإلجــازات، باســتخدام ويــدرك اجمللــس أن احلــساب اإللكتــروين لاللتزامــات املتــصلة ب    - ٥٠

كيانـات األمـم املتحـدة، وسيـسعى اجمللـس      عامـة علـى نطـاق    كتواري، هو مسألة   األسلوب اال 
 إىل معاجلــة هــذه املــسألة مــع منظومــة األمــم املتحــدة، وســُيبقي بالتــايل هــذه التوصــية قيــد           

  . االستعراض
  

  املشاريع املنفذة على الصعيد الوطين  -  ٧  
  الوطين على الصعيد اإلنفاق على املشاريع املنفذة عملية 
ــدَّل اجمللـــس   - ٥١ ــسابق  ،عـ ــره الـ ــرة A/65/5/Add.7( يف تقريـ ــي  رأي ،)١١٩، الفقـ مراجعـ

  وكـان  .لـوطين اعلـى الـصعيد     شواغله املتعلقـة بنفقـات التنفيـذ        ل اًتأكيدالصادر عنه،   احلسابات  
 قدَّمـة مـن   املاحلـسابات   نتـها تقـارير مراجعـة       ساور اجمللس القلق إزاء النتائج غري املرضية اليت بيَّ        ي

ــ ــشطة  حــسابات يمراجع ــذ أن ــصعيد  التنفي ــى ال ــوطينعل يف إدارة   القائمــةأوجــه القــصور ، وال
  .الوطينعلى الصعيد نفقات التنفيذ 
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قـدرها  نفقـات   رة السنتني أن الـصندوق قـد تكبَّـد          وُتظهر البيانات املالية للصندوق لفت      - ٥٢
علــى تنفيــذ يف إطــار عمليــة ال)  مليــون دوالر٣٨٦,٦٧: ٢٠٠٩عــام ( مليــون دوالر ٤٧٠,٥
  . يف املائة من إمجايل نفقاته٢٨ما ميثل ، الوطينالصعيد 

الـضوابط  وبدأ الصندوق، يف أعقاب الـتحفظ علـى حـساباته، عمليـة شـاملة لتحـسني               - ٥٣
وقــام . الــوطينعلــى الــصعيد التنفيــذ صــحة نفقــات   مــنتأكــدال ضــها يف إدارة عمليــةالــيت يفر

  : ا يليالصندوق، يف إطار عملياته املنقحة، مب
تعيني شركة عاملية ملراجعـة احلـسابات، إلجـراء مراجعاتـه للـشهادات املقدَّمـة               ) أ(  

ائـة مـن املـشاريع الـيت         يف امل  ٨٠من الشركاء املنفِّذين على الـصعيد الـوطين، مبـا يـشمل حـوايل               
كــان مقــرراً مراجعتــها، فــضالً عــن إجــراء اســتعراض لتقــارير مراجعــة احلــسابات الــيت أجنزهــا   

  مراجعو احلسابات التابعون للحكومات الوطنية، عند االقتضاء؛
التنفيـذ  حتسني قاعدة بياناته املتعلقة بإدارة تقـدمي شـهادات مراجعـة حـسابات        ) ب(  

  ؛الوطينعلى الصعيد 
  تعزيز آليته للمتابعة مع املكاتب القطرية والشركاء املنفِّذين؛  ) ج(  
 مراجعـة حـسابات التنفيـذ علـى الـصعيد الـوطين           إيكال مسؤولية رصد عملية       ) د(  

  .، منذ البدء هبا وحىت تقدميها، واستعراض نتائج عملية املراجعةإىل أحد كبار املديرين
املـشاريع  يف إدارة عمليـات مراجعـة حـسابات          حتـسينات كـبرية       إجراء والحظ اجمللس   - ٥٤

 يف املائــة مــن تقــارير ٩٠والحــظ أن أكثــر مــن . املنفــذة علــى الــصعيد الــوطين ونتــائج العمليــة 
مراجعــة احلــسابات قُــدم يف حينــه؛ وأن عــدد تقــارير املراجعــة الــيت حــصلت علــى آراء معدَّلــة   

 يف ٨ إىل ٢٠١٠يف عـام  ) الر مليـون دو ٣١( يف املائـة  ١٣ملراجعي احلسابات قد اخنفض مـن      
واخنفض إمجايل النفقات غري املدعومة مبـستندات       . ٢٠١١يف عام   )  مليون دوالر  ١٦,٩(املائة  
  .٢٠١١ مليون دوالر يف عام ٢,٧ إىل ٢٠١٠ ماليني دوالر يف عام ٦,٠٥من 
 ُتـدار  التـدابري، الحـظ اجمللـس أن عمليـة التنفيـذ علـى الـصعيد الـوطين          تلـك ومع اختـاذ      - ٥٥

 ٢٠١٠إدارة جيدة، ورأى حتسناً يف نتائج مراجعة حسابات التنفيذ على الصعيد الـوطين لعـام                
وال يكتـسي املبلـغ اإلمجـايل للنفقـات غـري املدعومـة مبـستندات               .  على حـد سـواء     ٢٠١١وعام  

ولذا فإن اجمللس قادر على إزالة تعديله السابق الـذي          . أمهية ذات شأن يف سياق البيانات املالية      
  . يف تقريره املتعلق بالتنفيذ الوطينورد
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  النهج املنسق يف التحويالت النقدية  -  ٨  
ــهج        - ٥٦ ــشركاء املنفــذين هــذا الن ــة إىل ال حيــدِّد إطــار النــهج املنــسق يف التحــويالت النقدي

ويتمثـل هدفـه يف   . باعتباره هنجـاً إلدارة املخـاطر يف عمليـة حتويـل النقـد إىل الـشركاء املنفـذين                 
ــن ت ــد مـ ــذين وتع  احلـ ــشركاء املنفـ ــى الـ ــة علـ ــامالت املترتبـ ــاليف املعـ ــدرهتم كـ ــز قـ ــالزيـ  يف جمـ

  .املالية اإلدارة
وقد راعى اجمللس يف النهج الذي يتَّبعه أن تطبيق النهج املنسق ليس مبـادرة مـن إعـداد             - ٥٧

 ، الـيت تتكـوَّن منـها أفرقـة        اللجنـة التنفيذيـة   وكالة حمددة، وإمنا هو مثرة جهد مشترك لوكـاالت          
ولــذلك ينبغــي معاجلــة بعــض التحــديات الــيت ينطــوي عليهــا اإلطــار    . األمــم املتحــدة القطريــة 

الصندوق مقيَّد هبيكـل نظـام التنـسيق     علما أن   بشكل مالئم من منظور منظومة األمم املتحدة،        
  .اخلاص باألمم املتحدة

األمــم املتحــدة املعنيــة بالنــهج املنــسق التابعــة جملموعــة وقــد أجــرت اللجنــة االستــشارية   - ٥٨
اإلمنائيــة تقييمــاً عامليــاً للنــهج املنــسق هبــدف تــوفري حتليــل متعمــق للتحــديات القائمــة يف عمليــة  

 تنطبــق علــى الــصندوق حتديــداً،  الفــرع قــدورغــم أن بعــض النتــائج الــواردة يف هــذا  . تطبيقــه
  .النظام نفسهمنظور عدم جناح إطار النهج املنسق من بأسباب تعلق ي منها كثريا فإن
  

  عملية النهج املنسق يف التحويالت النقدية على صعيد الصندوق
للنهج املنسق يف امليدان واألنشطة اليت كانـت قائمـة          صندوق  ال طبيقاستعرض اجمللس ت     - ٥٩

  : يف املقر يف معرض رصده للتقدم احملرز، وقد الحظ ما يلي
مكتب تنـسيق العمليـات     ا  تشري قائمة البلدان املمتثلة للنهج املنسق، اليت أعدَّه         )أ(  
 مـــن املكاتـــب القطريـــة التابعـــة ٢٩ة، إىل أن موعـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة التـــابع جملاإلمنائيـــ

وأشـارت عمليـات الـصندوق نفـسه،        . للصندوق فحسب أعلنت امتثاهلـا إلطـار النـهج املنـسق          
، الـوطين صعيد  علـى الـ   التنفيـذ   املصدَّق على صحتها عن طريق وحدة الصندوق املعنيَّة بنفقات          

شــعبة اخلــدمات اإلداريــة، إىل أن تــسعة وســبعة مكاتــب قطريــة فحــسب كانــت ممتثلــة للنــهج   
وأشـارت اإلحـصاءات يف احلـالتني إىل عـدم          . ، على التـوايل   ٢٠١١  و ٢٠١٠ ياملنسق يف عام  

  ؛٢٠٠٥إحراز أي تقدم منذ اعتماد العملية يف عام 
لتـشجيع  صندوق ة علـى صـعيد الـ   الحظ اجمللـس أن عـدم تـوفر عمليـة اسـتباقي           ) ب(  

املكاتب القطرية اليت أعلنت بنفـسها عـن امتثاهلـا علـى التنفيـذ التـام لعمليـات املـصادقة املتبقيـة                      
، هو من العوامل اليت تفسِّر العـدد احملـدود          الوطينعلى الصعيد   التنفيذ  عن طريق وحدة نفقات     

  . القطرية املمتثلة للنهج املنسقللمكاتب
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ــد نقــاط ضــعف    يتمثــل أحــد  )ج(   ــيم النــهج املنــسق يف حتدي  أهــداف عمليــات تقي

الــضوابط املاليــة الــيت يفرضــها الــشركاء املنفــذون، ويف وضــع تــصنيف للمخــاطر باالســتناد إىل 
هذه الضوابط، لُيسترشد به بعد ذلك يف طريقة التحويل النقـدي املطبقـة علـى الـشريك املنفـذ                   

يل النقدي، يـساعد تـصنيف املخـاطر كيانـات األمـم             وباإلضافة إىل اختيار طريقة التحو     .املعين
ورغــم أن . املتحــدة أيــضاً يف حتديــد الــشركاء املنفــذين الــذين حيتــاجون إىل تعزيــز قــدراهتم        

 أنفقت املوارد على إجراء التقييمات ومراجعات احلسابات، فإن هـذه العمليـة تظـل               التالوكا
  .لناشئة عنها يف تنفيذها للربامجتائج ا النواتج والن قيمة ُتذكر ما مل تستخدم الوكاالتدون
  مراجعــة حــسابات  لــصحةإجــراء اختبــارات ويتطلــب إطــار تطبيــق النــهج املنــسق       - ٦٠

وتـوفر االختبـارات تأكيـداً علـى        .  دوالر أو أكثـر    ٥٠٠ ٠٠٠الشركاء املنفـذين بنفقـات تبلـغ        
د بـأن األمـوال قـد      فعالية الضوابط اليت يفرضها الشركاء املنفذون، لكـن هـذا ال يـشمل التأكيـ              

وال تـزال عمليـات الفحـص العـشوائي، سـواء املنفـذة داخليـاً أو عـن                  . قصودللغرض امل أُنفقت  
طريــق خــرباء استــشاريني خــارجيني مــستقلني، ضــرورية للحــصول علــى تأكيــد بــأن األمــوال    

ــشركاء املنفــذين املقدمــة ــستخدم لألغــراض املقــص  إىل ال ــصندوق  . ودة ُت والحــظ اجمللــس أن ال
ج املنــسق يبلــغ إمجــايل نفقاهتــا    جــر عمليــات فحــص عــشوائي لتــسع بلــدان ممتثلــة للنــه       ُي مل

  .بلغ قد أُنفق لألغراض املقصودةمليون دوالر، مما أدى إىل انعدام التأكيدات بأن امل ٢١
أن لديه قدرة وطاقة حمدودتني جداً لكي يـبين مبفـرده قـدرة الـشركاء      وذكر الصندوق      - ٦١

، العـاملي لكنـه، علـى الـصعيد     القطـري،  صعيدال سيما على الـ ، ودارة املالية يف جمال اإل  املنفذين  
 إىل مــوظفي الــصندوق وإىل بعــض مــوظفي الــشركاء  ةتنميــة القــدرات موجهــل ملبــادرة خيطــط

، سـيبدأ تنفيـذها     الـوطين التنفيـذ   ريب يف سـياق     ااملنفذين، وذلك من خالل وضع جمموعات تد      
  .لتمويل رهناً باملوافقة على ا٢٠١٢يف عام 

  
  عدم فعالية رصد تطبيق النهج املنسق يف التحويالت النقدية 

 أن تطبيـق النـهج املنـسق لـيس مـدرجاً يف خطـط إدارة مكاتـب املمـثلني           الحظ اجمللس   - ٦٢
ويف وثائق تقييم األداء اخلاصة هبم؛ وعوضاً عن ذلك، جيري تقييم املمثلني علـى أسـاس عمليـة          

أ التوجيهي لتطبيق النهج املنسق أن ُيدرج الصندوق تطبيق النـهج           ويقتضي املبد . التنفيذ الوطين 
املنــسق يف خطــط إدارة مكاتــب ممثلــي الــصندوق ويف وثــائق تقيــيم األداء اخلاصــة هبــم لكفالــة  

إىل أن أفرقـة األمـم      وأشـار الـصندوق     . إيالء األولوية لتطبيق النهج املنسق ورصد التقدم احملـرز        
مـن املناسـب بالتـايل إجـراء       و. نهج املنسق يف التحـويالت النقديـة      املتحدة القطرية ككل تنفذ ال    

ويعترف اجمللس بأن تطبيـق النـهج املنـسق يتطلـب         . الرصد على الصعيد املشترك بني الوكاالت     
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تنسيقاً علـى صـعيد أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، لكنـه يـرى أن كـل وكالـة معنيَّـة حتتـاج إىل               
  .النهج املنسق على صعيد الوكاالتالء األولوية لتطبيق حتديد أدوارها ومسؤولياهتا، وإي

  
املعنية بالنـهج املنـسق يف التحـويالت        للجنة االستشارية   للنهج املنسق من جانب ا    التقييم العاملي   

  النقدية التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية 
ة يف عملية تطبيـق      القائم من الصعوبات والتحديات  التقييم الضوء على عدد     هذا  ألقى    - ٦٣

  :النهج املنسق، وهي تشمل ما يلي
النـهج املنـسق مبـا يتجـاوز      املستفيدة من الربامج، مل ينفَّذ       من البلدان  لكثرييف ا   )أ(  

  مات القدرات املطلوبة؛املراحل األولية لتقيي
ــة احلــوافز املقدمــة إىل احلكومــات لقــاء املوافقــة علــى       )ب(   ــه الكفاي مل حتــدَّد مبــا في
  النهج املنسق ودعمه دعماً كامالً؛ تطبيق

، مــع تكــاليف بالنــسبة للكــثري مــن احلكومــاتالنــهج املنــسق، يترافــق اعتمــاد   )ج(  
مرتفعة جـداً تتـصل بـاإلقرار املـايل والكـشف التنظيمـي الكـاملني علـى صـعيد املـديريات                     أولية  

نـــسق يف كومـــات لتطبيـــق النـــهج املويكمـــن الـــسبب الرئيـــسي وراء معارضـــة احل. واإلدارات
ُيعطى له من تفسري، باعتبار أنه يشكل، من خالل التقييمات وأنشطة الضمان املنفَّـذة علـى                 ما

  سسي، تدخالً يف السيادة الوطنية؛املستوى املؤ
ــا شـــركات مراجعـــة احلـــسابات    )د(    /تكـــشف تـــصنيفات املخـــاطر الـــيت ُتجريهـ

رات ونقــاط الــضعف   القــدالقائمــة علــى صــعيد  الثغــرات الــشركات االستــشارية اخلارجيــة   
ســطة  الــيت جتــري بواهلـا تــأثري ســليب علــى املـدفوعات النقديــة  ُيحتمــل أن يكــون التنظيميـة الــيت  

  الشركاء اإلمنائيني اآلخرين؛
النهج املنـسق علـى أهنـا       ُينظر إىل الشروط والظروف املنصوص عليها يف إطار           )ـه(  

  ؛ احملاسبة واإلبالغُتدرج التزامات ال لزوم هلا يف جمايل
واضـحة  أو توجيهـات     أي إشـارة     ال تتوفر لدى أفرقة األمـم املتحـدة القطريـة           )و(  

 اليت يبلغ فيها تقاسـم التكـاليف         يف البلدان املسامهة الصافية    النهج املنسق   كيفية التعامل مع   عن
تقنيـة  الإلجـراءات  النهج املنسق كونـه وصـفاً ل    وال يعدو إطار    . مع أطراف ثالثة أقساطاً مرتفعة    

   على أموال واإلبالغ عن النفقات؛ طلب احلصولتقييمات أوال إجراء علقة بسبلاملت
 املنـسق لـدى وضـعها       مثة حتديات خاصة ماثلة أمـام البلـدان الـيت تطبِّـق النـهج               )ز(  

الــضمان  خطــط  وهنــاك عــدد مــن البلــدان الــيت نفــذت .خطــط الــضمان ومراجعــة احلــسابات 
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ــتمكن مــن إجــراء     ــة احلــسابات دون أن ت ــة   ومراجع ــضمان الفعلي ــشطة ال ــة ألن ــة منهجي . متابع
 لألمـم    احملـدودة   والقـدرة املاليـة    للموظفنيدود  احملعدد  ال يف وراء ذلك السبب الرئيسي   ويكمن  

  . على حد سواء القطريصعيداملتحدة على ال
ر يف إطـار  على منظومـة األمـم املتحـدة أن تعيـد النظـ     يتعني ه يرى اجمللس أنلذلك،    - ٦٤

حتديـد مـا إذا كـان يـتعني مواصـلة       و،  حالت دون جناحه  عاجلة األسباب اليت    ملالنهج املنسق   
اتباعه أو تنقيحه، أو ما إذا كان ميكن وضع مناذج بديلة لدعم األهـداف األصـلية احملـددة     

  .للنهج
ــة  ويف حــال اســتمرار وكــاالت    - ٦٥ ــة التنفيذي النــهج املنــسق، يوصــي  يف تطبيــق اللجن

 النظـر يف إدخـال تعـديالت      ) أ: (ن مبـا يلـي    املتحدة للـسكا   األمم   اجمللس بأن يقوم صندوق   
حتديــد واضــح لــألدوار  مــن أجــل النــهج املنــسق،  املتــصل بتطبيــق  التــوجيهيمبدئــهعلــى 

ــه؛ و  ــة بتطبيقـ ــة واضـــحة ) ب( واملـــسؤوليات املنوطـ ، بالتعـــاون مـــع وضـــع مواعيـــد هنائيـ
  . املنسقالوكاالت األخرى، حتقيقاً المتثال مكاتب الصندوق القطرية للنهج

ن  األمم املتحدة للـسكا    صندوقُيجري  ) أ(وعالوة على ذلك، يوصي اجمللس بأن          - ٦٦
استعراضاً ملدى مالءمة حتديد املسؤولية داخل املنظمة عن املشاركة النـشطة للـصندوق يف     

 استعراضـات لتقـارير التقيـيم وتقـارير مراجعـة احلـسابات             أن جيري ) ب( النهج املنسق؛ و  
طبــق إطــار أن ي) ج( احتياجــات الــشركاء املنفــذين وحتــسني القــدرات؛ ومــن أجــل حتديــد 

 تســتخدماُ األمــوال ضــمانات علــى أن هالنــهج املنــسق بالــشكل الــصحيح لكفالــة تــوفري 
  .املقصودةلألغراض 

  
  إدارة الربامج واملشاريع  -  ٩  

  ضعف يف رصد الربامجالنقاط 
 ال ُيجــرون بــصورة الــسودانبي  املكتــب القطــر مــوظفي الــربامج يفالحــظ اجمللــس أن  - ٦٧

وإعداد تقـارير الرصـد     منتظمة زيارات الرصد امليداين إىل الشركاء املنفذين لتقييم التقدم احملرز           
ن املتعلقـة    األمـم املتحـدة للـسكا      صـندوق   وإجـراءات  امليداين على النحو املطلوب يف سياسات     

م الرصـد امليـداين احتمـال عـدم         وينـشأ عـن انعـدا     . برصد وتقييم البلدان املـستفيدة مـن الـربامج        
متكن موظفي الربامج مـن تقيـيم التقـدم الـذي حيـرزه الـشركاء املنفـذون أو التـدخل يف الوقـت              

  . حتديد املشاكلاملناسب حينما جيري
 بأنـه سـيكفل أن تتـضمَّن التقـارير الفـصلية             السودان اجمللس   يف  الصندوق  مكتب وأبلغ  - ٦٨

  . نتائج زيارات الرصداملتعلقة بزيارات الرصد امليداين
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تقـارير فـصلية عـن زيـارات         الـسودان     يف  الصندوق بأن ُيِعد مكتب  يوصي اجمللس     - ٦٩
  .ميع الشركاء املنفذينجلالرصد امليداين 

ن اجمللـس بأنـه قـد نقَّـح منـذ ذلـك احلـني سياسـته          األمم املتحـدة للـسكا  صندوقوأبلغ     - ٧٠
. حـــة، مل تعـــد زيـــارات الرصـــد امليـــداين إلزاميـــة املتعلقـــة بالرصـــد، وأنـــه وفقـــاً للـــسياسة املنق

وسيــستعرض اجمللــس هــذه املــسألة يف املــستقبل لتقيــيم مــا إذا كانــت هنــاك إجــراءات تعويــضية 
مالئمة يسع الصندوق أن ينفذها للحـصول علـى التأكيـدات الـيت كـان جيـري احلـصول عليهـا           

  . يف السابق من خالل زيارات الرصد امليداين
  

  موال التشغيلية اليت مل تسوَّ منذ فترة طويلةأرصدة حساب األ
ن أمواالً كُسلف إىل شركائه املنفـذين، يقـوم          األمم املتحدة للسكا   صندوقحني يقدِّم     - ٧١

ف، إىل أن تتـوفر املـستندات       األموال التـشغيلية املقدمـة كـسل      بتسجيل األموال احملوَّلة حتت بند      
  .لف قد اسُتخدمت يف أنشطة املشاريع األموال املقدمة كُسلإلشارة إىل أنالداعمة 

ــس   - ٧٢ ــظ اجمللـ ــسابق  ،والحـ ــره الـ ــر، A/65/5/Add.7( يف تقريـ  ،)١٩٨ إىل ١٩٣ات الفقـ
 ه قـد تعـيَّن علـى الـصندوق        الُسلف املقدمة من األموال التشغيلية علـى مـدار الـسنة، وأنـ            تراكم  

مل تكـن قـد ُسـويت    املـذكور الـيت     احلـساب  أرصـدة  سويةلتـ بذل جهـود كـبرية يف هنايـة الـسنة           
 أن هناك أرصدة مل تسوَّ منذ فترة طويلة يف حساب السلف املقدمـة              الحظ اجمللس أيضاً  و. بعد

وأوصـى اجمللـس    . وال التـشغيلية  حـساب األمـ   من األموال التشغيلية، وأرصدة دائنـة مدرجـة يف          
رصـدة  أتابعـة   للقيـام يف الوقـت املطلـوب مب       خطـوات   يتخذ صندوق األمم املتحدة للسكان       بأن

، وبــأن ينظــر يف إدراج طويلــةتــسو منــذ فتــرة  الــُسلف املقدمــة مــن األمــوال التــشغيلية الــيت مل 
 وخـالل   .ُسلف يف احلـسابات املـستحقة الـدفع        املقدَّمـة كـ    أمـوال التـشغيل   مـن   األرصدة الدائنة   

  :فترة السنتني قيد االستعراض، الحظ اجمللس ما يلي
  األمم املتحدة للـسكان     صندوق أرصدةبلغت  ديسمرب،  /كانون األول  ٣١يف    ) أ(  

 مليـون دوالر يف عـام       ١٧,٤ مقابـل  دوالر   يـني  مال ٩,٥يف حساب األموال التشغيلية ما قدره       
ــس . ٢٠٠٩ ــوال       الحــظلكــن اجملل ــسوية أرصــدة حــساب األم ــل يف ت ــاه املتمث  اســتمرار االجت

، ٢٠١١كتــوبر أ/ويف تــشرين األول. إقفــال دفتــر األســتاذ العــام التــشغيلية مــع اقتــراب موعــد  
ــدره   بلغــت أرصــدة   إشــارة إىل أن وهــي  مليــون دوالر، ٨٨حــساب األمــوال التــشغيلية مــا ق

  ؛الُسلف يف الوقت املناسب على مدار السنة صفية تكفالةمل تكن كافية لاملفروضة  ضوابطال
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كـان ال يـزال لـدى       أسـاس ربـع سـنوي،       تصفية الُسلف على     ينبغي   ورغم أنه   )ب(  
ــم املتحــد صــندوق ــدره    األم ــسكان رصــيد  ق ــسوَّ يف  ٧٢٠ ١٧٤ة لل  كــانون ٣١دوالراً مل ي
  ؛٢٠٠٩ يف عام ، ويعود إىل فترة السنتني املنتهية٢٠١١ديسمرب /األول

أرصـــدة دائنـــة بلغـــت قيمتـــها  حـــساب األمـــوال التـــشغيليةومشلـــت أرصـــدة   )ج(  
 قوأبلــغ صــندو. احلــساب املــذكور دوالراً، وقــد ُخــصمت مــن رصــيد  ٨٤١ ٠٧٠اإلمجاليــة 

 يف حـساب    ناجتـة عـن تـصفية خاطئـة       الـسلبية   اجمللس بأن هذه األرصدة      األمم املتحدة للسكان  
شــعبة األمــوال التــشغيلية يف مــا يتعلــق باملــشاريع أو برمــوز الــشركاء املنفــذين، وقــد أشــارت     

 تـصنيف األرصـدة يف احلـسابات املـستحقة الـدفع ألن           ة على اإلدارة بعدم إعادة      خدمات الرقاب 
وتعـوِّض عـن األرصـدة املدينـة املبيَّنـة حتـت       اسـبية  حم أخطـاء   ناجتـة عـن   صـدة الـسلبية     معظم األر 

خـــصم  أن مـــن املناســـب اعتـــرب  فقـــدوبالتـــايلالرمـــوز األخـــرى للـــشركاء املنفـــذين عينـــهم،  
  . البنود هذه
 بأن املقر يقـوم بإرسـال التقـارير الفـصلية          اجمللس  األمم املتحدة للسكان   صندوقغ  وأبل   - ٧٣

ويـرى  . وظفني اإلقليميني الذين يطلبـون إىل املنـاطق إجـراء املتابعـة مـع املكاتـب القطريـة                 إىل امل 
 حـساب األمـوال التـشغيلية   املكتب أن اجلهد املكثف الذي بذله املقر من أجـل تـسوية أرصـدة             

  .تؤدي وظيفتهايشري إىل أن ضوابط الرصد القائمة يف امليدان ال 
 :األمـم املتحـدة للـسكان    صـندوق   بأن يقـوم  سابقة توصيته ال   تأكيد ويكرر اجمللس   - ٧٤

يف الوقـت   اليت مل تسو منذ فتـرة طويلـة،          ،ألموال التشغيلية  مبتابعة السلف املقدمة من ا     )أ(
؛ املقــــصودة ألغــــراض  يف ا  كــــسلف األمــــوال املقدمــــة  وكفالــــة اســــتخدام املطلــــوب 

 احلـــسابات ُسلف يف املقدَّمـــة كـــأمـــوال التـــشغيلمـــن األرصـــدة الدائنـــة بـــإدراج  )ب( و
  .املستحقة الدفع

ـــ  صــندوق أيــضاً بــأن يقــوم  ويوصــي اجمللــس    - ٧٥ حتليــل ) أ(األمــم املتحــدة للــسكان ب
أرصدته من األموال التشغيلية اليت مل تسو منذ فترة طويلة وحتديد األرصدة الـيت ال ميكـن                 

املقدَّمة  أموال التشغيلاستعراض معامالت  ) ب( استردادها، والنظر يف إمكانية شطبها؛ و     
  .لتحديد األخطاء احملاسبية وتصحيحهاُسلف ك

األمم املتحدة للـسكان يف اعتمـاد        صندوق   نظر توصيته بأن ي    تأكيد ويكرر اجمللس    - ٧٦
املكاتـب القطريـة، لكفالـة تـسوية        يف  ضوابط  لل املقر   مع التركيز على رصد   ضوابط فعالة،   

  .أرصدة حساب األموال التشغيلية يف الوقت الالزم
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  نتائج املراجعة الداخلية للحسابات    
 مكتباً قطرياً خالل فترة الـسنتني،       ١٣أجرت شعبة خدمات الرقابة مراجعة حسابات          - ٧٧

 وممارسـات   الـضوابط الداخليـة   ألن  رضـية   غـري مُ   من تلـك املكاتـب بوصـفها         ١٠وجرى تقييم   
ت نقـاط ضـعف أيـضاً       ولوحظـ .  جيـداً  تـؤدي وظيفتـها   إدارة املخاطر غري قائمة فيها أو أهنـا ال          

يف إدارة الــربامج القطريــة حيــث أشــارت شــعبة خــدمات الرقابــة إىل حــاالت تــأخري يف تنفيــذ   
  .تقدمي التقارير إىل املاحننياملشاريع، وعدم كفاية رصد الربامج، وعدم االمتثال ملتطلبات 

  
  اهليكلة اإلقليمية  -  ١٠  

، ٢٠٠٧ مـن عـام   ابتـداء هيكلـة  لعمليـة إعـادة     األمم املتحـدة للـسكان      خضع صندوق     - ٧٨
من خالل دمج شـعبه اجلغرافيـة مـع األفرقـة القطريـة املعنيَّـة بـدعم         إنشاء مكاتب إقليمية    مشلت  

 اإلقليمـي وتـوفري املزيـد مـن الـدعم الفعـال             وجـود لتعزيـز ال  وقـد جـرى ذلـك       . اخلدمات التقنية 
ــة  ــ. للمكاتــب القطري ــذ    درت التكــاليف وقُ ــرة واحــدة لتنفي ــيت ســُتدفع م ــغ  ال هــذا اهليكــل مببل

ــون دوالر ٢٨,٤ ــنني     ملي ــسيني اث ــصرين رئي ــن عن ــألف م ــي تت ــادات املتعلقــة  ) أ: (، وه االعتم
إنــــشاء مكاتــــب إقليميــــة ودون إقليميــــة ) ب( ؛ و) مليــــون دوالر١٦,٣(بـــاملوارد البــــشرية  

حتديد أماكن العمل وتصميمها وجتديدها وإجراء ما يلزمهـا         ، مبا يشمل    )مليون دوالر  ١٢,١(
  .غيريات وشراء املعداتمن ت
والحظ اجمللس أثناء زيارته للمكتب اإلقليمي ألوروبـا الـشرقية وآسـيا الوسـطى تـوفر                  - ٧٩

لكـن  . األمـم املتحـدة للـسكان   صندوق  أهـداف ومهـام املكاتـب اإلقليميـة لـ         حتدد  اختصاصات  
قارنـة مـع   الصندوق حيتاج إىل نظام وعملية جيـَدي التحديـد لرصـد أداء املكاتـب اإلقليميـة بامل              

وهنــاك احتمــال بــأال تكــون اإلدارة قــادرة علــى حتديــد فعاليــة   . األهــداف واملؤشــرات احملــددة
ــراء          املكاتـــب اإلقليميـــة، وحتديـــد املخـــاطر يف الوقـــت الـــالزم واســـتخالص الـــدروس وإجـ

  .التحسينات
تقـــضي بـــأن ُيطلـــب إىل  املكاتـــب اإلقليميـــة  اختـــصاصات أن أيـــضاًالحـــظ اجمللـــسو  - ٨٠

 واالضـطالع مبهـام الرقابـة املتـصلة         لمكاتـب القطريـة    ل والتوجيهإلقليمية توفري القيادة    املكاتب ا 
لكن اجمللس أشار إىل أن املكاتب اإلقليمية مل تـضطلع مبهـام الرقابـة يف اجملـاالت األساسـية                   . هبا

ــسياسات        ــال للـ ــة، واالمتثـ ــويالت النقديـ ــسق يف التحـ ــهج املنـ ــل النـ ــات، مثـ ــرى للعمليـ األخـ
  . وتقدمي خطط إدارة املكاتب، وتوثيق التقارير املعدَّة للماحنني وتقدميهاواإلجراءات،

 لـدى ) اإلبالغ عن النظـام   مثل  (دوات  األ توفر ما يكفي من   عدم   الحظ اجمللس أيضاً  و  - ٨١
ــة    ــام الرقاب ــة ملمارســة مه ــب اإلقليمي ــضمن . املكات ــصاصات وال تت ــة  ااخت ــب اإلقليمي أي ملكات
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لرقابـة فيهـا     ا االضـطالع مبهـام    املكاتب اإلقليميـة     من طلوب امل التا واجمل تفاصيل عن النطاقات  
  . املكاتب القطريةعلى
تـشري تقـارير شـعبة خـدمات الرقابـة املتعلقـة            ،  وعلى حنو مـا هـو مبـيَّن يف هـذا التقريـر              - ٨٢

. اليت حصلت على تقييمـات غـري ُمرضـية       املكاتب القطرية    باملكاتب القطرية إىل عدد كبري من     
املكاتب اإلقليمية مل تقدم ما يكفي من التوجيه والـدعم           الشعبة تبيِّن أن     لس أن نتائج  ويرى اجمل 
نتائج اليت توصل إليها اجمللس مـع النتـائج الـيت           تتفق ال و.  وفق ما تطلبه املكاتب القطرية     والرقابة

دعـم   يف مـا يتعلـق مبراجعـة الترتيبـات اإلداريـة اهلادفـة إىل          توصلت إليها شعبة خـدمات الرقابـة      
تنفيــذ مــا إذا كــان وكانــت عمليــة املراجعــة هتــدف إىل تقيــيم . تنفيــذ بــرامج املكاتــب القطريــة

برامج املكاتب القطرية التابعة للصندوق يلقى دعماً كفؤاً وفعاالً عـن طريـق هيكـل الـصندوق                 
وختصيــــصه للمــــوارد وتوزيــــع الــــسلطات واملــــسؤوليات، وتــــوفر الــــسياسات واإلجــــراءات 

ــة   والتوجيهــات واألد ــة تطبيقهــا، وال ســيما يف ســياق عملي ــة وات، وإمكاني  لعــام إعــادة اهليكل
تنفيـذ  دعـم   اهلادفة إىل   والترتيبات اإلدارية     أداء إدارة املخاطر    وخلصت الشعبة إىل أن    .٢٠٠٧

برامج املكاتب القطرية غري ُمرضيني، أي أن عمليات الرقابة الداخلية واإلدارة وإدارة املخـاطر              
  . جيداتؤدي وظيفتهاهنا ال غري متوفرة أو أ

 عـن   تقدمي توضيح ) أ (األمم املتحدة للسكان بـ    صندوق    بأن يقوم  ويوصي اجمللس   - ٨٣
 تزويـد ) ب( و ؛مكاتـب القطريـة   لل املكاتـب اإلقليميـة      وفرهـا  الرقابة اليت ينبغـي أن ت      نطاق

 تـصميم   )ج( مهـام الرقابـة؛ و     تنفيـذ املوظفني واألدوات لتمكينـها مـن       بـ املكاتب اإلقليمية   
  .قياس فعالية وأداء املكاتب اإلقليميةيف  كي ُيستخدمقياس األداء ل نظام طبيقوت
هياكــل مكاتبــه  الــضعف يف نقــاط الــصندوق يعــاجلأن بــويوصــي اجمللــس كــذلك    - ٨٤

  .شعبة خدمات الرقابةحنو ما أوصت به  على اإلقليمية
  

   كوبنهاغنيفشتريات  خدمات املإدارة املشتريات والعقود، مبا يف ذلك فرع  -  ١١  
 تكفـل و. ملنظمـة ا  الـيت تنفِّـذها  عمليـات الدعـم  مـن أجـل     السلع واخلدمات    جيري شراء    - ٨٥

ــة الــ  ــداجل شراءوظيف ــن خــالل    ي ــا م ــة احتياجاهت ــشتري املنظم ــة تــ ة أن ت ــصافعملي  شجع اإلن
  .ا وإجراءاهتا بسياساهت يف الوقت نفسهالتقيدو على أموال املنظمة، رصالشفافية واحلو

وسائل منع احلمل والسلع واملعـدات      فرع متخصص يف      هو  خدمات املشتريات  وفرع  - ٨٦
األمم املتحدة للسكان رمسـاً     صندوق   وحيصِّل   .ستفيدة من الربامج  لبلدان امل فائدة ا ذات الصلة ل  

يف مقابــل تقــدمي خــدمات الــشراء حلــساب أطــراف ثالثــة بنــسبة حــددها اجمللــس التنفيــذي           
وبلغــت معــامالت الــشراء حلــساب أطــراف ثالثــة . ٢٠١١-٢٠١٠نتني الــساملائــة لفتــرة  يف ٥
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مليــون دوالر للفتــرة  ٥٨,٥٧ مقابــلمليــون دوالر  ٤٠,٢٣ مــا قــدره ٢٠١١-٢٠١٠للفتــرة 
٢٠٠٩-٢٠٠٨.  

األمــم املتحــدة صــندوق الــشراء الــيت يقــوم هبــا    وعمليــاتنــشطةألوأشــار اســتعراض   - ٨٧
 خـدمات املـشتريات   يـشمل فـرع      مبـا    ،تعـدد مـن اجملـاال     للسكان إىل وجود نقـاط ضـعف يف         

  .املتخصص
  

  تقييمات املورِّدين
ــورِّ يــشكل  - ٨٨ ــيم امل ــة دين  تقي ــة حــصول   لوظيفــة ذات أمهي األمــم املتحــدة  صــندوق كفال

الـسعر مقابـل   من أنشطة الشراء اليت يقوم هبا، مـن خـالل تقيـيم    املال لقاء قيمة  العلى  للسكان  
 مـا بعـد البيـع والتعـاون         ةخدمـ و ،اللتـزام مبواعيـد التـسليم     مـة، وا  الـسلع واخلـدمات املقدَّ    جودة  
 ،)٢٣٢  إىل ٢٣٠، الفقـرات    A/65/5/Add.7(يف تقريـره الـسابق       ،والحظ اجمللـس  . عامبشكل  

صـندوق  بأن يتقيـد    يف املكاتب القطرية، وأوصى     تقييمات أداء البائعني     ضعف يف    وجود نقاط 
  .علقة بتقييم أداء البائعني املت بسياساته وإجراءاتهاألمم املتحدة للسكان

ــسنتني  و  - ٨٩ ــرة ال ــة الحــظ اجمللــس خــالل فت ــة مل ُتجــر  / أن معظــم املكاتــب القطري اإلقليمي
) املائـة  يف ١٨( مكتبـاً قطريـاً فحـسب        ٢٠أجنز  ،   بلداً ١١٤من أصل   ف. تقييمات ألداء البائعني  
 مل ينجـــزويـــة، منـــها التقييمـــات بـــصورة جزئ يف املائـــة ٣٥  فيمـــا أجنـــز،التقييمـــات بالكامـــل

  .تقييماتأي   منهااملائة يف ٦١
وضـع يف   خـدمات املـشتريات   األمم املتحدة للسكان اجمللـس بـأن فـرع        صندوق   وأبلغ  - ٩٠

وأصـــبحت األداة جـــاهزة يف .  أداة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت لتقيـــيم أداء البـــائعني ٢٠١١عـــام 
اعترهتا بعـض علـل     داة  لكن األ . حال اعتمادها  وبدأ املشترون باستخدامها     ٢٠١١مارس  /آذار

يف إجـراء  صندوق الـ ويف غضون ذلـك، اسـتمر      . إصالحها يف الوقت الالزم   يتسن  إلكترونية مل   
 تقييمات البائعني بدون استخدام هذه األداة، وكفل قيام مجيع املشترين بإدخـال بيانـات تقيـيم               

  .املورِّدين يف األداة املذكورة
 بـسياساته  األمم املتحـدة للـسكان  صندوق يد  يتق توصيته بأن تأكيد ويكرر اجمللس   - ٩١

  .اء البائعنيوإجراءاته املتعلقة بتقييم أد
تــصحيح األمــم املتحــدة للــسكان يف  صــندوق  ُيــسرعأنبــ أيــضاًويوصــي اجمللــس   - ٩٢

  . البائعني أداة تقييميف) علل اإللكترونيةال ( اإللكتروينأخطاء النظام
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  الثةاألطراف الثشتريات املتعلقة مبرصدة األ
، وهـو   )٣٦٠ إىل   ٣٤١، الفقـرات    A/65/5/Add.7(الـسابق    يف تقريـره     ،الحظ اجمللـس    - ٩٣

 )مـستحقة القـبض ومـستحقة الـدفع       ( وجـود أرصـدة      بصدد تنـاول فـرع خـدمات املـشتريات،        
تــسوَّ منــذ فتــرة طويلــة، تتعلــق مبعــامالت شــراء يتحملــها الــصندوق حلــساب أطــراف ثالثــة     مل
 فـرع يقـوم   وأوصـى اجمللـس بـأن       ). أو املنظمات غـري احلكوميـة     /باسم احلكومات و  شتريات  م(

األرصــدة املاليــة الــيت مل تــسوَّ منــذ  تابعــة وتــصفيةمب، يف الوقــت املطلــوب، خــدمات املــشتريات
  .طويلة فترة
شتريات مبـ  سياسـته املتعلقـة      األمم املتحدة للـسكان   صندوق  ، غيَّر   خالل فترة السنتني  و  - ٩٤

در عنه منذ ذلك احلني أي طلبات شـراء باسـم أطـراف ثالثـة إال بعـد                  مل تص واألطراف الثالثة،   
أرصـدة  وجتنَّـب بـذلك أي   ربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،       ما يتعلق ب  استثناء  استالم األموال، ب  

  لكـن اجمللـس الحـظ أنـه مـا زال لـدى فـرع               .أطراف ثالثة ساب   حل  مستحقة الدفع  مستحقة أو 
 دوالراً، منـها    ١ ٢٥٧ ٦٥٨تسوَّ منـذ فتـرة طويلـة بقيمـة           أرصدة مالية مل     خدمات املشتريات 

بـأن مـا قـدره      وأبلغ الصندوق اجمللس    . ٢٠٠٣ دوالراً مل يسوَّ منذ عام       ٩١٩ ٣٨٥مبلغ قدره   
  .٢٠١٢ دوالراً من املبلغ قد ُخصص إلجراء مشتريات يف عام ٨٥٨ ٢٧٤
 التـابع  ملـشتريات  خـدمات ا   الـسابقة بـأن يعـاجل فـرعُ         توصـيته   تأكيد ويكرر اجمللس   - ٩٥

  .اليت مل تسوَّ منذ فترة طويلةاملالية رصدة األللصندوق 
  

  من العطاءات التنافسيةاالستثناءات 
ــس   - ٩٦ ــرب اجمللـ ــسابق   يف ،أعـ ــره  الـ ــرات A/65/5/Add.7(تقريـ  ،)٣٧١ إىل ٣٦٦، الفقـ
ثناءات العطــاء التنافــسي وُتمــنح فيهــا االســت اتبــاع  ال جيــري فيهــا  الــيتطلبــات الإزاء هلقــق عــن
خـــدمات فـــرع  وأوصـــى اجمللـــس بـــأن يتقيـــد. لـــصندوقل ياسات املـــشترياتبـــس تقيـــدال دون

  . تقدمي العطاءاته ليف إجراءاتتلك  سياسات املشترياتباملشتريات التابع للصندوق 
 لفتــرة العطــاءات التنافــسية اســتثناء مــن ٥٩ه قــد ُمــنح مــا جمموعــه الحــظ اجمللــس أنــو   - ٩٧

للظـروف الـيت    وأظهر استعراض اجمللـس     .  دوالراً ١٠ ٦٨٣ ٤٨٣بلغت  ة  السنتني احلالية، بقيم  
  .شترياتامل ختطيط االستثناءات ناجتة عن سوء أن بعض ستثناءاتت إىل طلب االأدَّ
املوافقة على االستثناءات دون اعتراض من جانـب         استمرار   إزاء  القلق ويساور اجمللس   - ٩٨

توجـد   ال   ق ألن منح االسـتثناءات يف احلـاالت الـيت          القل ويساور اجمللس . جلنة استعراض العقود  
 ،والرتاهــة يف عمليــة الــشراء واإلنــصاف ض الــشفافيةيقــوِّ للقيــام بــذلك ضــرورة حقيقيــةفيهــا 
  . املتبعة يف الصندوقجراءاتاإلسياسات وبال تقيدعدم الرديئة متمثلة يف  ثقافة  أيضاًشجعوي
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اللجوء  رصد ل  الالزمة جراءاتاإلنفيذ  ت) أ ( بـ  الصندوق  بأن يقوم  ويوصي اجمللس   - ٩٩
؛ اتالسـتثناء الطالبـة ل  الوحـدات   تقدمها   صحة األسباب اليت     استعراض و ستثناءات اال إىل
  .ستثناءات على حنو وافاالمنح اللجوء إىل   وتربيرتوثيق) ب( و
  

  حاالت املوافقة بأثر رجعيتقدمي الطلبات إىل جلنة استعراض العقود و    
 ينبغــي أن املوافقــة بــأثر رجعــي إىل أن حــاالت املــشترياتاملتعلقــة بءات جــرا تــشري اإل- ١٠٠

تكـون حـاالت نـادرة أُبرمـت فيهـا العقــود دون اتبـاع إجـراءات الـشراء الـسليمة ودون تقــدمي          
  .العقود إىل جلنة استعراض العقود الستعراضها

 إىل جلنــة قــدَّم فــرع خــدمات املــشتريات   خــالل فتــرة الــسنتني،،هالحــظ اجمللــس أنــو - ١٠١
 رجعـي  مـن حـاالت املوافقـة بـأثر     حالـة    ٣٣استعراض العقود، باسم وحدات العمل األخرى،       

تلـك   اسـتعراض    ولـدى .  ماليـني دوالر   ٦,٦٧الستعراض أثرها الرجعي، وكانت قيمتها تبلـغ        
 توحـدات التعاقـد اسـتمر     احلاالت، الحظ اجمللس أن بعضها يتطلب املوافقة بأثر رجعـي ألن            

انقضاء مـدة االتفاقـات الطويلـة األجـل ذات الـصلة، ممـا يـشري إىل                 دين بعد   ع املورِّ يف التعامل م  
  .عدم توفر مراقبة على إدارة العقود

 جـراءات فرع خدمات املشتريات ما يكفي من اإل        ليس لدى  ه أن أيضاً والحظ اجمللس    - ١٠٢
موافقـة عليهـا    إىل جلنـة اسـتعراض العقـود لل     لتحديد ورصد العقـود الـيت تتطلـب تقـدمي طلبـات           

  . ولذا، فإن بعض العقود قد ال ختضع الستعراض اللجنة. رجعياملوافقة بأثر وحاالت 
أثر املوافقـة بـ   تعزيـز اسـتعراض حـاالت       ) أ ( بــ   الصندوق  بأن يقوم  ويوصي اجمللس  - ١٠٣

  .التاحلاتلك للحد من عدد  لدى جلنة استعراض العقود  األخرىطلباتوالرجعي 
  بــأن يــضع الــصندوق اإلجــراءات املناســبة إلدارة العقــود  أيــضاًاجمللــس ويوصــي  - ١٠٤

يف الوقــت مــدهتا والــتمكن مــن البــدء بعمليــة الــشراء  حتديــد العقــود الــيت ســتنتهي  هبــدف 
  .املناسب

  
   جلنة استعراض العقوديف تضارب املصاحل  حاالتحتديد
 ملـصاحل يف ا  اًبتـضار  جلنـة اسـتعراض العقـود      وجـود حالـة مل تعـاجل فيهـا            الحظ اجمللـس   - ١٠٥

وحـني  .  طلـب الـشراء  مقدِّمةوحدة ال ن موظفيكان رئيس اللجنة مو. أثناء عملية االستعراض 
  . وموضوعيةنـزاهةيوجد هناك تضارب يف املصاحل، مثة احتمال بأال تتم عملية الشراء ب

جـراءات  اإللـصندوق   فرع خـدمات املـشتريات التـابع ل        ينفِّذيوصي اجمللس بأن    و - ١٠٦
  . الشراء اليت يقوم هباات يف املصاحل يف عمليةتملاحملتضارب ال عاجل حاالتاليت ت



A/67/5/Add.7

 

12-42856 34 
 

   واملساعدة املؤقتة واخلرباءنواالستشاري  -  ١٢  
  اتاخلدمأداء استخدام عقود 

 تتعلـق   أداء اخلـدمات والحـظ وجـود نقـاط ضـعف            استعرض اجمللس اسـتخدام عقـود      - ١٠٧
  .امليدانيف أداء اخلدمات باستخدام عقود 

اســتخدم املكتــب القطــري للــصندوق يف نيبــال عقــود أداء اخلــدمات بــشكل     )أ(  
 مـن مـوظفي هـذه العقـود قـد ُعينـوا ملـلء        ٢١ عقداً منـها، يف حـني أن    ٣٥مفرط، وكان لديه    

ــؤثر   عقــود ومتتــد . وظــائف خــدمات الــدعم األساســية  أداء اخلــدمات علــى فتــرات قــصرية وي
عند انتهاء مـدة العقـود،      املكتب القطري    عمليات   استخدامها يف املهام األساسية على استقرار     

  سياسات الصندوق وإجراءاته؛ويتناىف مع 
ــري الحـــظ اجمللـــس   ) ب(   ــسودان أنايف يف املكتـــب القطـ ــود أداء  لـ ــات عقـ  تقييمـ

احتمـال اإلبقـاء علـى عقـود أداء اخلـدمات           يف الوقت املناسب، مما يزيد من       اخلدمات ال جتري    
  .العملبسليمة تتعلق  أسباب  أن تتوفر لذلكدون
 عقـوده ألداء اخلـدمات    نيبـال  يف الـصندوق  بـأن يـستعرض مكتـب   يوصي اجمللس  - ١٠٨

  .لكفالة عدم اضطالع متعاقدي اخلدمات باملهام األساسية
ــغ- ١٠٩ ــصندوق مكتــب وأبل ــال اجمللــس   يف ال ــب نيب ــةامل ه جــرتأن ــىوافق   مــنوظــائفال  عل
، مـع بدايـة     ٢٠١٣ينـاير   /هلـا حبلـول كـانون الثـاين       وبأنه سيتم استقدام موظفني      ١٠٠موعة  اجمل

  .الربنامج القطري اجلديد
 يف الـسودان تقييمـات عقـود         املكتـب القطـري    ُيجـري  أيـضاً بـأن   ويوصي اجمللـس     - ١١٠

  .الستمرار استخدام العقودأداء اخلدمات وبأن يوفر تربيرات 
  

  إدارة املمتلكات غري املستهلكة  -  ١٣  
دوالر  ١ ٠٠٠مـن ممتلكـات ومعـدات تبلـغ قيمتـها            غري املستهلكة  املمتلكات    تتألف - ١١١

وعلـى حنـو    . ثالث سـنوات أو أكثـر     على   تهافترة خدم ومتتد   ،الشراءعند  أو أكثر لكل وحدة     
ة املمتلكــات غــري املــستهلكة يف    علــى البيانــات املاليــة، بلغــت قيمــ    ٧يف املالحظــة ذكــر مــا 
املائـة   يف ٥نـسبتها   زيـادة   ب مليـون دوالر،     ٥٥,١٧ ما قدره    ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٣١

  . مليون دوالر٥٢,٣٧البالغ  الفترة السابقة عن رصيد
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  نقاط الضعف يف إدارة األصول    
 عـدداً   ،)٢٦٧ إىل   ٢٥٣، الفقـرات    A/65/5/Add.7( يف تقريره السابق     ، الحظ اجمللس  - ١١٢
ــنقــاط مــن  ــأخر يف تقــدمي   ،ضعف يف إدارة األصــولال ــا يف ذلــك الت ــات املــصادقة علــى  مب  طلب

والتـصرف يف األصـول      ؛مواقع األصول يف سـجل األصـول      وعدم تقدمي تفاصيل عن     األصول؛  
وأوصـى اجمللــس بــأن يتخــذ  . غــري موســومةأصــول  ســجل األصــول؛ ووجـود  شـطبها مــن دون 

 يف بتقــدمي طلبــات املــصادقة علــى األصــول  املكاتــب القطريــة قيــام تكفــلالــصندوق خطــوات 
دِّث حتــ بــإدراج مواقــع األصــول الــصحيحة؛ وبــأن اســجل أصــوهل دِّثحتــبــأن واملوعــد احملــدد؛ 

عـاجل نقـاط الـضعف القائمـة        ت مبا يشمل األصول اليت جرى التصرف فيها، وبـأن           اسجل أصوهل 
  .إجراءاهتا جلرد املخزونيف 

 نقــاط ضــعف يف إدارة يالحــظ اجمللــس ظــل ،خــالل فتــرة الــسنتني قيــد االســتعراض و - ١١٣
  : ما يلييشمل مبا ،قر ويف املكاتب القطريةاألصول يف امل

 يف وقت متـأخر،      األصول كانت املكاتب القطرية تقدِّم طلبات املصادقة على        ) أ(  
أدلـة عـن تـسوية      يف حـاالت أخـرى،      مل تتـوفر    وماديـاً لألصـول،     جـردا   مكاتب قطرية   ومل جتر   

  نتائج العّد املادي مع ما هو وارد يف سجل األصول؛
   يف سجل األصول؛صول األأوصاف مواقع األصول ور تفاصيل عنتوفَّمل   ) ب(  
   دوالر؛٨٦٠ ٠٠٠قيمتها  تبلغ قدمية أصول  يف سجل األصولدرجتأُ  )ج(  
   بعض األصول يف سجل األصول؛سجَّلمل ي  )د(  
األصول اليت جـرى التـصرف فيهـا مـن سـجل األصـول، وتبلـغ                يتم شطب   مل    )ـه(  
   دوالراً؛٤٥٨ ٤٩٦قيمتها 

ــدون ٢٨٤ ٦٢١ى التــصرف يف أصــول بقيمــة  جــر  )و(   احلــصول علــى   دوالراً ب
   املالئمة لذلك؛وافقةامل

  . دوالراً قبل استالمها بصورة فعلية١٥٤ ٩٧٠بقيمة جلت أصول ُس  ) ز(  
 وتزيد نقاط الضعف الـيت جـرى حتديـدها مـن احتمـال ورود خطـأ يف الرصـيد الـذي                     - ١١٤

تمــال ورود خطــأ يف الرصــيد عنــد البــدء بتطبيــق  جــرى الكــشف عنــه يف البيانــات املاليــة، واح
  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 يعـزِّز الـصندوق الـضوابط املفروضـة          توصـيته الـسابقة بـأن       تأكيـد  ويكرر اجمللـس   - ١١٥
مـن خـالل اسـتعراض توجيهاتـه القائمـة يف املكاتـب             ) أ(على إدارة األصول يف امليدان إما       
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 تركِّز مبادراته علـى     وينبغي أن .  خالل التدريب على إدارة األصول     من) ب(القطرية؛ أو   
تحــسينات يف الإجــراء  وعلــى يف الوقــت املناســب؛  األصــولتقــدمي طلبــات املــصادقة علــى

  .، وإجراءات اجلردهاحتديد األصول وتسجيل
  املنـتظم مـن األصـول      التحقق املـادي  بـ  بـأن يقـوم الـصندوق        أيـضاً  ويوصي اجمللس    - ١١٦

  .ا األصول واكتماهلتسجال دقة كفالةل
  

  إدارة املمتلكات املستهلكة  -  ١٤  
  يف البيانات املاليةاملخزونات اإلفصاح عن     

ــره  - ١١٧ ــان، الفقرA/65/5/Add.7(الــسابق  أوصــى اجمللــس، يف تقري  بــأن ،)٢٩١ و ٢٩٠ ت
حتـتفظ  الـيت    أصناف املخزونـات  يسجل  املالية، و بياناته   خمزوناته يف     قيمة رمسلةبالصندوق  يقوم  

  . املكاتب القطريةاهب
 والحظ اجمللس أن الصندوق أفصح عن قيمة خمزوناته الالزمة للربنامج العـاملي للـسلع               - ١١٨

 مـن املالحظـات املبـداة علـى البيانـات      ١٧األساسية الالزمـة لوسـائل منـع احلمـل يف املالحظـة          
؛ وهـو مبلـغ ميثـل خمزونـات         ) مليـون دوالر   ١,٤: ٢٠٠٩عـام   ( مليـون دوالر     ١,٥املالية مببلغ   

يفـصح عـن     بيـد أن الـصندوق مل     . وسائل منع احلمل احملفوظة يف أماكن تابعـة للجهـة الـصانعة           
  . هناك أي خمزونات مت حتويلها إىل مكاتب الصندوق اإلقليمية والقطرية واحتفظ هبا

يــذ  مــع تنف٢٠١٢ وأبلــغ الــصندوق اجمللــس بأنــه سيــشرع يف رمسلــة خمزوناتــه يف عــام  - ١١٩
إىل حـد   تنفيـذ وحـدة اجلـرد       اجمللـس أنـه مل جيـر        يعلـم   و. املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام        

ــار ــد مــن  ذلــك ، وأن ٢٠١٢مــايو /أي ــة عــدم  يزي ــّد   إمكاني ــدما يع ــة أرصــدة املخزونــات عن دق
  .الصندوق حساباته السنوية األوىل وفق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

جمللس توصيته الـسابقة بـأن يفـصح الـصندوق يف بياناتـه املاليـة عـن قيمـة                    ويؤكد ا  - ١٢٠
ــشفافية         ــن أجــل حتــسني ال ــة م ــرة املالي ــة الفت ــستعملة يف هناي ــستهلكة غــري امل املمتلكــات امل
واملــــساءلة واإلبــــالغ املــــايل، ويف إطــــار االســــتعداد لتنفيــــذ املعــــايري احملاســــبية الدوليــــة  

  .العام للقطاع
  

  ارد البشريةإدارة املو  -  ١٥  
  معدل الوظائف الشاغرة والوقت الذي يستغرقه ملء الوظائف الشاغرة    

، عــن )٣٠٠ إىل ٢٩٢، الفقــرات A/65/5/Add.7( أعــرب اجمللــس، يف تقريــره الــسابق - ١٢١
ــائف          ــلء الوظ ــستغرقه م ــذي ي ــت ال ــصندوق والوق ــشاغرة يف ال ــائف ال ــدل الوظ ــه إزاء مع قلق
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وأكــد .  الــيت قــد تكــون هلــا علــى تنفيــذ مــشاريع الــصندوقالــشاغرة بــسبب التــأثريات احملتملــة
اجمللس توصيته السابقة بأن يعاجل الـصندوق مـسألة الوظـائف الـشاغرة وأن يعمـل علـى تقـصري               
الفترة الزمنية اليت يستغرقها ملء الوظـائف الـشاغرة لتـأمني أن تتـوفر لديـه املـوارد الكافيـة مـن                      

  .أجل حتقيق أهدافه الربناجمية
أن الـصندوق    يف املائـة، و    ١٦قـدره   حظ اجمللـس أن للـصندوق معـدل شـغور عـام              وال - ١٢٢
. عمليـة التعـيني  بدايـة   يومـاً ملـلء منـصب شـاغر منـذ      ١٨٠يف بعض احلاالت ألكثر مـن     حيتاج  

 لدى حتليل الوظائف الشاغرة، أن بعض املناصـب حـساسة بالنـسبة للمنظمـة،               ،والحظ اجمللس 
، يف حـني    )١-د( تتضمن وظـائف علـى مـستوى املـدراء            تنفيذ الربامج اليت    وظائف وخصوصا

ــستوى الفـــين     ــيوعاً يف املـ ــر شـ ــشاغرة األكثـ ــائف الـ ــع الوظـ ــائف  ) ٥-ف(تقـ ــل يف وظـ وتتمثـ
  .مستشاري برامج/ تقنينينمستشاري
 وأبلغ الصندوق اجمللس بأنه سيبقي بعض الوظائف شاغرة بسبب إعادة اهليكلـة وألن              - ١٢٣

مل تقترح إعادة تصميم بعـض الوظـائف، وحتويلـها إىل وظـائف          املدير التنفيذي أصدر خطة ع    
  .برتبة مبتدئ بغية جذب املواهب الشابة للعمل يف املنظمة

مـسألة  معاجلـة   ) أ: (ويؤكد اجمللس توصـيته الـسابقة بـأن يقـوم الـصندوق مبـا يلـي                - ١٢٤
شاغرة تقصري الفترة الزمنيـة الـيت يـستغرقها مـلء الوظـائف الـ             ) ب( والوظائف الشاغرة؛   

  .تحقيق أهدافه الربناجميةلوتأمني أن تتوفر لديه املوارد الكافية 
قـدمي الطلبـات   اتـصاالته مب الصندوق اجمللـس أنـه اختـذ خطـوات لتوسـيع نطـاق           وأبلغ   - ١٢٥

ــارين ووضــع قــوائم ، بعثــات اتــصال للتوظيــف  إيفــاداحملــتملني عــن طريــق   ،باألشــخاص املخت
، ضــمن واســتخدام وســائط اإلعــالم االجتماعيــة ،واســتحداث موقــع شــبكي جديــد للوظــائف

 وعالوة على ذلـك، اسـتعان الـصندوق أيـضاً يف العـام املاضـي خبـدمات شـركة                  .أنشطة أخرى 
. توظيــف خارجيــة للمــساعدة علــى حتديــد املرشــحني للوظــائف الــشاغرة يف املــستويات العليــا 

  .لشاغرةوهتدف كل هذه اجلهود إىل تقليص الوقت الذي يستغرقه ملء الوظائف ا
وصى اجمللس الصندوق كـذلك بتعجيـل عمليـات اسـتكمال وإجـراءات تنفيـذ               يو - ١٢٦

  .خطة عمله من أجل إعادة تصميم بعض الوظائف
  

  استعراض تسويات كشوف املرتبات غري منتظم    
 ُيعهــد بوظيفــة كــشوف املرتبــات يف الــصندوق إىل جهــة خارجيــة هــي برنــامج األمــم - ١٢٧

التغــيريات علــى كــشوف /إدخــال التحــديثاتي يتــوىل، يف مجلــة أمــور، الــذ ،املتحــدة اإلمنــائي
ويـضطلع  . املرتبات أثناء دورة جـداول املرتبـات اسـتناداً إىل املعلومـات الـيت يوفرهـا الـصندوق          
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ربنامج اإلمنائي باختبار قائمة كشوف املرتبات، ويصدق على املعلومات قبل إصـدار القائمـة              ال
رف مرتبــات مــوظفي الــصندوق الــيت تنــشر إثــر ذلــك يف دفتــر    النهائيــة، ويقــر القائمــة، ويــص 

  .األستاذ العام للصندوق
أيضاً للصندوق تسويات كـشوف املرتبـات كـل ثالثـة أشـهر،             اإلمنائي   ويعد الربنامج    - ١٢٨

ويـرى اجمللـس أنـه ينبغـي أن         . ٢٠١٠بيد أن اجمللس الحظ أن هذه التسويات مل تتم منـذ عـام              
املخاطر النامجة عن عدم مشاركة الـصندوق يف        إىل أدىن حد من     تقليل  للتتم التسويات بانتظام    

  .عملية إعداد كشوف املرتبات
ويوصي اجمللس بأن ينفـذ الـصندوق إجـراءات تتطلـب إعـداد تـسويات كـشوف                  - ١٢٩

  .على األقلعلى أساس فصلي املرتبات واستعراضها، 
  

  أوجه القصور يف إدارة اإلجازات    
ــس، يف - ١٣٠ ــغ اجملل ــره  أبل ــسابق  تقري ــرات A/65/5/Add.7(ال ــن ،)٣١٤ إىل ٣٠١، الفق  ع

أن يقـوم الـصندوق     بـ وأكـد اجمللـس توصـيته       . عدة أوجه قـصور يف إدارة الـصندوق لإلجـازات         
املكاتـب القطريـة بـسجالت      احتفـاظ   بتحسني سجالته املتعلقة باحلضور واإلجـازات وضـمان         

تــزوده باخلــدمات العامــة، أي برنــامج أن يطلــب مــن اجلهــة الــيت بــدقيقــة وكاملــة لإلجــازات و
األمم املتحدة اإلمنائي، أن تقدم له تقارير مفصلة عن اإلجازات املستحقة تتطابق مع االعتمـاد                

  .املخصص هلا يف البيانات املالية
 وال يزال اجمللس يالحظ أوجه قصور يف إدارة اإلجازات يف الصندوق برمتـه وتـشمل              - ١٣١
جيـري   ال )ب(بـو اإلجـازات علـى دقـة اإلجـازات املـسجلة يـدوياً؛        ال يصدق مراق) أ: (ما يلي 

جــازات ال تتــسق أرصــدة اإل) ج(مــلء اســتمارات طلــب اإلجــازة عــن اإلجــازات املــأخوذة؛   
 مـع   ايـدوي املـسجلة   اإلجـازات   ال تتطـابق أرصـدة      ) د(مع أرصدة نظام أطلـس؛      املسجلة يدويا   

  .نظامال املسجلة يف رصدةاأل
 نظامـاً إلكترونيـاً     ٢٠١٢ق اجمللـس أنـه اعتمـد ابتـداًء مـن مطلـع عـام                 وأخطر الـصندو   - ١٣٢

  .سيعاجل أوجه القصور يف إدارة اإلجازات) Eservice(إلدارة اإلجازات 
 ويؤكد اجمللس توصيته السابقة الداعية إىل أن حيتفظ الـصندوق بـسجالت دقيقـة               - ١٣٣

  .وكاملة لإلجازات
أرصـدة اإلجـازات    مطابقـة   ندوق عمليـة    ويوصي اجمللـس كـذلك بـأن يعجـل الـص           - ١٣٤

نظام لكفالة توفري أرصدة دقيقة وكاملـة إلعـداد         املسجلة يف ال  رصدة  األاملسجلة يدوياً مع    
  .األرصدة االفتتاحية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
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ــب، يف آذار   - ١٣٥ ــه طُل ــصندوق اجمللــس أن ــارس / وأخطــر ال ــب   ٢٠١٢م ــع مكات ــن مجي ، م
ــصندوق أن ــس       ال ــسجلة يف نظــام أطل ــى أرصــدة اإلجــازات امل  كــانون ٣١حــىت  تــصدق عل

األرصـدة  يف إطـار إعـداد      األرصـدة املـسجلة يـدويا        والتوفيق بينها وبني     ٢٠١١ديسمرب  /األول
  .ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاملتنفيذ ااالفتتاحية 

  
  تكنولوجيا املعلومات  -  ١٦  

س لتخطيط موارد املؤسسة الـذي ميتلكـه باالشـتراك مـع        يستخدم الصندوق نظام أطل    - ١٣٦
ــائي   ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة   . برن ــد أجــرى اجمللــس مراجع ــن منظــور  وق ــات  م نظــام املعلوم

للضوابط العامة املعمول هبا يف بيئة تكنولوجيا املعلومات احمليطة بنظام أطلـس يف مقـر الربنـامج             
 يف تقريـر اجمللـس عـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          وترد نتائج املراجعة  . اإلمنائي يف نيويورك  

)A/67/5/Add.1 .(            ،واستعرض اجمللس إدارة حـساب املـستخدم، وإدارة تكنولوجيـا املعلومـات
  .واألمن يف الصندوق

  : وعند مراجعة حسابات تكنولوجيا املعلومات الحظ اجمللس ما يلي- ١٣٧
ــن املعلومــات موظــف متخــ        )أ(   ــؤدي مهــام موظــف أم صص يف أمــن اهلياكــل  ي

ــشمل املــسؤولية عــن أمــن        األساســية للــصندوق، لكــّن توصــيف وظيفــة هــذا املتخــصص ال ت
ــزام        ــسياسات واإلجــراءات، وإدارة املخــاطر، ورصــد االلت ــث اإلدارة، وال ــن حي ــات م املعلوم

  ؛بالضوابط، واملسؤولية عن متثيل نظام املعلومات اإلدارية يف اللجان االستراتيجية
ونتيجـة لـذلك، فـإن      . ع الـصندوق إطـاراً إلدارة تكنولوجيـا املعلومـات         مل يض   )ب(  

وحدة نظم املعلومات اإلدارية ال تقوم بانتظام بتقييم املخاطر، ولذا مل توثق املخاطر يف سـجل                
  ؛للمخاطر يكفل تقديرها كمياً، وتعقبها وإدارهتا بشكل فّعال أو التخفيف من حدهتا

ــاك الحــظ اجمللــس أن    )ج(   ــيالهن ــة  معتمــدا ل دل لــسياسات واإلجــراءات إلدارة بيئ
بيــد أن هــذا الــدليل عفــا عليــه الــزمن إذ يعــود آخــر اســتعراض لــه إىل   . تكنولوجيــا املعلومــات

 اإلجـــراءات ‘١’والحـــظ اجمللـــس أيـــضاً أن هـــذه الـــسياسة ال تتـــضمن . ٢٠٠٦مـــارس /آذار
األحكـام املتعلقـة     ‘٣’ ويـة؛    التـدابري التأديب   ‘٢’ والواجب اختاذهـا يف حالـة اإلخـالل بـاألمن؛           

  ؛املعلومات وتصنيفهامبلكية 
الحظ اجمللس أن نظام تطبيقات أطلس مل يصمم علـى حنـو يكفـل فـصالً بّينـاً                    )د(  

ونتيجـة لـذلك، يـؤدي نفـس الـشخص واجبـات            . بني واجبات رئيس املكتـب ومنـسق الـدليل        
ــف، وغواتيمــاال، ون     ــدليل يف ميامنــار، وجني ــيس املكتــب ومنــسق ال ــيح وضــع   رئ ــا، ممــا يت اميبي

  .مواصفات املستعملني واملوافقة عليها
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ــإن          - ١٣٨ ــتعراض، ف ــد االس ــسنتني قي ــرة ال ــن فت ــزء م ــرت يف ج ــسائل أث ــذه امل ــم أن ه  ورغ
  . الصندوق نفذ الحقاً مجيع التوصيات ذات الصلة

  
  وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات  -  ١٧  

ة خــدمات الرقابــة التابعــة للــصندوق ضــرورية   املراجعــة الداخليــة الــيت تقــوم هبــا شــعب - ١٣٩
وهـي تـدرس    .  وفعاليتـها  تنفيـذها لتقدمي تقييم مستقل لتـصميم الـضوابط الداخليـة ملنظمـة مـا و             

وتقّيم وتبلغ مبوضوعية مدى كفاية الضوابط الداخلية بوصفها مسامهة يف االستخدام املناسـب             
بيئـــة ســـليمة للـــضوابط الداخليـــة إجيـــاد يف مـــن مث تـــساهم وواالقتـــصادي والفّعـــال للمـــوارد، 

  . املنظمة يف
  

  الوظائف الشاغرة يف إدارة املراجعة الداخلية للحسابات    
 تتــألف شــعبة خــدمات الرقابــة مــن ثالثــة عناصــر هــي املراجعــة الداخليــة للحــسابات   - ١٤٠

ويف .  يف املائـة   ٨الـشغور يف الـشعبة      معـدل    بلـغ متوسـط      ٢٠١١ويف عـام    . والتقييم والتحقيـق  
  . ية السنة، كانت وظيفة واحدة يف املراجعة الداخلية ووظيفة واحدة يف التحقيق شاغرتنيهنا
  

  خطة املراجعة الداخلية للحسابات    
 مهمـة مـن مهـام       ٢١، كـان مـن املقـرر إجـراء          ٢٠١٠شعبة لعـام    الـ  وفقاً خلطـة عمـل       - ١٤١

، وأُلغيـت   ٢٠١١يـة    مهمة، وُنقلت مهمتـان إىل الـسنة التقومي        ١٤مراجعة احلسابات، وأُجنزت    
  . مهام نتيجة التغري يف مصفوفة املخاطر وفقاً ملا أقرته اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات٥

 مهمـة يف الـسنة التقومييـة    ١٦، كـان مـن املقـرر إجـراء       ٢٠١١ ووفقاً خلطة عمل عام      - ١٤٢
ــد أُجنــزت  . ٢٠١١ ــا    ١٢وق ــان يف طــور املــشروع وأُرجئــت مهمت ــزال مهمت . ن مهمــة، وال ت

بطلــب مــن اإلدارة الســتكمال إعــداد  ) اســتعراض كوغنــوس للبيئــة (وأُرجئــت مهمــة واحــدة  
  . قدرات الشعبةبالنظر إىلالبيانات املالية، وأُرجئت املهمة األخرى 

 ويرى اجمللس أن إلغاء مهـام مقـررة وإرجاءهـا يف جمـاالت املراجعـة الـيت حـددت عـن            - ١٤٣
  .حينها عدم معاجلتها يف يؤديان إىلاملخاطر، تقييم طريق عملية 

ويوصي اجمللس بأن تعجل شـعبة خـدمات الرقابـة التابعـة للـصندوق بعمليـة مـلء                   - ١٤٤
  .الوظائف الشاغرة
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  تصنيف التقارير الصادرة     
 تصنف شـعبة خـدمات الرقابـة نتـائج التقيـيم وفـق فعاليـة ممارسـات إدارة املخـاطر يف                      - ١٤٥

، حـصل   ٢٠١١-٢٠١٠ منجـزاً صـدر أثنـاء فتـرة الـسنتني             تقريراً ٢٦ومن بني   . جمال املراجعة 
أي أن الـضوابط الداخليـة وممارسـات         (“غـري مرضـي   ”علـى تقـدير     )  يف املائة  ٥٨( تقريراً   ١٥

، وحـصلت سـتة تقـارير علـى تقـدير           )إدارة املخاطر مل توضع أو مل تؤد وظيفتـها بـشكل جيـد            
 املخـــاطر وضـــعت وتـــؤدي أي أن الـــضوابط الداخليـــة وممارســـات إدارة (“مرضـــي جزئيـــاً”

أي أن  (“يمرضــ”، وحــصلت أربعــة تقــارير علــى تقــدير )وظيفتــها إال أهنــا حتتــاج إىل حتــسني
ــد     ــشكل جيـ ــها بـ ــؤدي وظيفتـ ــاطر وضـــعت وتـ ــات إدارة املخـ ــة وممارسـ ــضوابط الداخليـ ). الـ

  .حيصل تقرير واحد على تقدير ألنه مت يف إطار مهمة استشارية ومل
 تقـارير  ١٠، تتـصل   “غري مرضـي  ” اليت حصلت على تقدير      ١٥  ومن بني التقارير الـ    - ١٤٦

بعــدم كفايــة الــضوابط واإلجــراءات املطبقــة يف املكاتــب القطريــة، وتقريــر واحــد باســتعراض    
ــة      ٢٠٠٩ عــام ــايري احملاســبية الدولي ــر واحــد باملع ــوطين، وتقري ــصعيد ال ــى ال ــذ عل ــة التنفي  لعملي

ملقـر، وتقريـر واحـد بترتيبـات اإلدارة ملـساندة           للقطاع العام، وتقريـر واحـد بـإدارة العقـود يف ا           
ــا تكــاليف تنفيــذ بــرامج املكاتــب القطريــة، وتقريــر واحــد بعمليــات الــشراء وإدارة     تكنولوجي

  .املعلومات واالتصاالت
ويرى اجمللس أن النتـائج الـيت توصـلت إليهـا شـعبة خـدمات الرقابـة تظهـر أوجـه                      - ١٤٧

  .لس ضرورة أن يعاجل الصندوق أوجه القصور تلكقصور يف اجملاالت املعنية، ويؤكد اجمل
  

  إقرارات اإلدارة  -جيم   
  شطب اخلسائر يف النقدية واحلسابات املستحقة القبض واملمتلكات  -  ١  

ــد    - ١٤٨ ــاً للبن ــه، وفق ــصندوق اجمللــس بأن ــغ ال ، جــرى شــطب   مــن النظــام املــايل ٥-١٤ أبل
ــدرها  ــا ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة  دوالر يف الفتــــر١٤٤ ٠٠٠ (ا دوالر٢٠٩ ٧٦٤خــــسائر قــ فيمــ

  .يتعلق باملسامهات املستحقة القبض
  

  اهلبات  -  ٢  
، عـن هبـات    مـن النظـام املـايل      ٤-١٤ أبلغت إدارة الـصندوق، وفقـاً ملقتـضيات البنـد            - ١٤٩

ــها     ــغ قيمت ــد االســتعراض تبل ــالفترة قي ــق ب ــا  ٣٦ دوالر، ُدفعــت إىل ٩٠ ٠٠٠تتعل ــا حملي  موظف
  .هاييت تضرروا من الزلزال يف
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  حاالت الغش والغش املفترض   -  ٣  
خــالل فتــرة الــسنتني  حــاالت غــش وغــش مفتــرض ٩ أخطــر الــصندوق اجمللــس عــن - ١٥٠

  . وترد تفاصيل هذه احلاالت يف املرفق الثاين). ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف الفترة حالة ٢٠ مقابل(
  

  شكر وتقدير  -دال   
ندوق وموظفـوه إىل   يود اجمللس أن يعـرب عـن تقـديره ملـا قدمـه املـدير التنفيـذي للـص                 - ١٥١

  . موظفي اجمللس من تعاون ومساعدة
            

   جيايليو) توقيع(
  املراجع العام للحسابات يف الصني

  ساباتاحلورئيس جملس مراجعي 
        

  نومبيميبترينس ) توقيع(
  مراجع احلسابات العام يف جنوب أفريقيا

  )كبري مراجعي احلسابات(
        

  مورسأمياس ) توقيع(
  يف للحسابات واملراجع العام  املايل املراقب
  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية اململكة املتحدة

        
 ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠
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  األولاملرفق 
فتـــرة الـــسنتني املنتهيـــة يف جملـــس مراجعـــي احلـــسابات عـــن  حالـــة تنفيـــذ توصـــيات     

  )أ(٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول ٣١
  
  وجز التوصيةم  

الفقرة اليت وردت   
  فيها التوصية 

الفتــرة املاليــة الــيت قُــدمت  
  ُنفِّذت  فيها التوصية للمرة األوىل

ــد  قيـــــــــ
  التنفيذ

مل 
  ُتنفذ

ــا جتاوزهتـــ
األحداث 

تنفيــذ حتديــد معــامل قابلــة للقيــاس خلطــة       ١
  الدولية للقطاع العام املعايري احملاسبية 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٧   X       

اختـــاذ اخلطـــوات الالزمـــة لـــسد الثغـــرات    ٢
خطـــة تنفيـــذ املعـــايري احملاســـبية  احملـــددة يف 

   الدولية للقطاع العام 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣١   X       

ــشطة    ٣ ــة  النظــر يف األن ــيت ســتكون مطلوب ال
احملاسـبية الدوليـة     بعد موعـد تنفيـذ املعـايري        

  للقطاع العام

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٥   X       

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٤١   تسوية بانتظاممراجعة عمليات ال  ٤

ــسابات      ٥ ــدة احلــ ــدم أرصــ ــدى قــ ــان مــ بيــ
   املستحقة القبض  األخرى 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٤٤   X       

تصفية مجيع املبالغ غـري املـسددة منـذ فتـرة           ٦
  يف منح التعليم طويلة 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٤٩     X     

     X     ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٥٠   النظر يف تنقيح إجراءات انتهاء اخلدمة  ٧

ــشوف     ٨ ــدمات كــ ــات خــ ــة عمليــ مراجعــ
   العاملية  املرتبات 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٥٣     X     

     X     ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٥٨  رصد احلسابات املستحقة الدفع ومتابعتها  ٩

توجيهــات عــن كيفيــة حتليــل احلــسابات       ١٠
   ومراجعتها

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٦٢   X       

ــود  أمعاجلــة حــاالت اخلطــ    ١١ ــصنيف بن  يف ت
   النفقات

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٦٥     X     

املتابعة مع اجلهات املاحنة بشأن املبالغ غـري     ١٢
  املستعملة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٦٨     X     

رصد إصدار التقـارير املقدمـة إىل اجلهـات        ١٣
  املاحنة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٧٢   X       

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٧٦   اإلقفال املايل للمشاريع  ١٤

سنوية لـدى   تقييم استحقاقات اإلجازات الـ      ١٥
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام تطبيق 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٨٧   X       

صـــحة البيانـــات املـــستخدمة يف حـــساب    ١٦
   هناية اخلدمة ودقتها واكتماهلا  التزامات 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٩٠       X   
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  وجز التوصيةم  
الفقرة اليت وردت   

  فيها التوصية 
الفتــرة املاليــة الــيت قُــدمت  
  ُنفِّذت  فيها التوصية للمرة األوىل

ــد  قيـــــــــ
  التنفيذ

مل 
  ُتنفذ

ــا جتاوزهتـــ
األحداث 

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٩٥    وضع خطة لتمويل التزامات هناية اخلدمة  ١٧

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٩٩   ارة املكاتب واستعراضهارصد خطط إد  ١٨

تسوية مجيع احلسابات املصرفية للمكاتـب        ١٩
  القطرية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٠٦   X       

وضــع ضــوابط ملعاجلــة مــسألة احلــسابات     ٢٠
  ملكتب الصندوق يف عمان املصرفية 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٠٧   X       

ــساب      ٢١ ــالغ يف حـ ــن املبـ ــرض مـ ــد الغـ حتديـ
  املنفقة الودائع غري 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١١١   X       

إدراج املــــدفوعات إىل املــــوظفني يف بنــــد   ٢٢
   السلف

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١١٤       X   

   X       ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ١١٦   ضوابط املصروفات النثريات  ٢٣

ــسابات     ٢٤ ــي حـ ــتقاللية مراجعـ ــر يف اسـ النظـ
  التنفيذ على الصعيد الوطين نفقات 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ١٢٨   X       

ــي   إصــدار  ٢٥ ــة ملراجع ــد الالزم  رســائل التعاق
نفقـــات التنفيـــذ علـــى الـــصعيد  حـــسابات 

  الوطين

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ١٣٣   X       

ــد   ٢٦ ــالتقيــ ــال  بــ ــصندوق يف جمــ إجراءات الــ
املشتريات لدى تعـيني مراجعـي حـسابات        

  التنفيذ على الصعيد الوطين نفقات 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ١٣٤   X       

ــة حــسابات     ٢٧ ــدمي خطــط مراجع ــات  تق نفق
  التنفيذ على الصعيد الوطين

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٤٢   X       

إدراج املشاريع املقـرر مراجعتـها يف خطـة           ٢٨
  احلسابات مراجعة 

       عاشرا   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٤٩ 

اســتعراض املعلومــات املدرجــة يف قاعــدة      ٢٩
حـــسابات نفقـــات التنفيـــذ علـــى   بيانـــات 

  الصعيد الوطين

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٥٤   X       

ــات  تقــدمي تقــ   ٣٠ ــة حــسابات نفق ارير مراجع
  على الصعيد الوطين التنفيذ 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٦   ١٥٩   X       

ــة     ٣١ ــارير املتوقعــ ــات يف التقــ ــة التباينــ معاجلــ
   احلسابات  ملراجعة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٦٠   X       

حتــــسني معــــدل تقــــدمي تقــــارير مراجعــــة   ٣٢
ــى     حــسابات  ــذ عل ــشاريع التنفي ــات م نفق

   الصعيد الوطين

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٦١   X       

قاعـدة بيانــات  تـسجيل املعلومـات بدقـة يف      ٣٣
ــصعيد    ــذ علـــى الـ ــات التنفيـ ــسابات نفقـ حـ

   الوطين 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ١٦٥   X       
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  وجز التوصيةم  
الفقرة اليت وردت   

  فيها التوصية 
الفتــرة املاليــة الــيت قُــدمت  
  ُنفِّذت  فيها التوصية للمرة األوىل

ــد  قيـــــــــ
  التنفيذ

مل 
  ُتنفذ

ــا جتاوزهتـــ
األحداث 

 احلـسابات املـشفوعة     يمراجعآراء  معاجلة    ٣٤
بتحفظات والنفقات اليت مل يقدم ما يؤيـد        

   صرفها 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ١٧٥   X       

ــسابا   ٣٥ ــي احلـــــ ــصنيف آراء مراجعـــــ ت تـــــ
   على حنو سليم  املشفوعة بتحفظ 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ١٨١   X       

إنشاء وصلة بينية بني نظام أطلس وقاعـدة      ٣٦
نفقـــات التنفيـــذ علـــى حـــسابات  بيانـــات 

  الصعيد الوطين

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٨٨   X       

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٩٢     تقدمي مناذج مالية مصدق عليها   ٣٧

ــن    ٣٨ ــة مــ ــة الــــسلف املقدمــ ــوال األمتابعــ مــ
   ُتسو منذ فترة طويلة   اليت مل يةالتشغيل

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ١٩٧     X     

إدراج األرصدة الدائنة من أموال التـشغيل         ٣٩
ــة  ــستحقة   املقدم كــسلف يف احلــسابات امل
  الدفع

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ١٩٨     X     

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٠١     رصد جتاوز اإلنفاق يف املشاريع  ٤٠

اضــر اجتماعــات اللجنــة  تــسجيل مجيــع حم  ٤١
  للربامج التوجيهية 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٠٥   X       

اســـتعراض إطـــار عمـــل األمـــم املتحـــدة       ٤٢
   اإلمنائية  للمساعدة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٠٩   X       

     X     ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢١٥   وثائق ملزمةبناء على تسديد املدفوعات   ٤٣

ــع   ٤٤ ــرف   وضــ ــل صــ ــف قبــ ــوابط ختفيــ ضــ
ــاًء علــى   ــا مــدفوعات بن ــائق وث ئق غــري الوث

   الالزمة من املوّرد 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٢٠   X       

ــسجيل      ٤٥ ــن تـ ــة عـ ــائق كافيـ ــاظ بوثـ االحتفـ
  البائعني

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٢٥   X       

ــع الــضوابط لكــشف وضــع   ٤٦ االزدواج ومن
   البائعني  يف أمساء 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٢٩   X       

     X     ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٢٣٢    إجراءات تقييم ألداء البائعني  ٤٧

ــشطة      ٤٨ ــات أن ــة إلثب ــائق كافي ــاظ بوث االحتف
  املشتريات

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٣٧   X       

ــسلع     ٤٩ ــفات الـــ ــسبق ملواصـــ ــد املـــ التحديـــ
  واخلدمات

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٣٨   X       

تـسجيل طلبـات الــشراء قبـل شـراء الــسلع       ٥٠
  واخلدمات

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٤١   X       

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٤٤    إدارة عملية استالم العطاءات الواردة  ٥١

إيــــضاح أن الوثــــائق ُجهــــزت مبــــا يفيــــد   ٥٢
  سدادها

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٤٦   X       
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  وجز التوصيةم  
الفقرة اليت وردت   

  فيها التوصية 
الفتــرة املاليــة الــيت قُــدمت  
  ُنفِّذت  فيها التوصية للمرة األوىل

ــد  قيـــــــــ
  التنفيذ

مل 
  ُتنفذ

ــا جتاوزهتـــ
األحداث 

   X       ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٢٥١    االمتثال إلجراءات التصرف يف األصول  ٥٣

   X       ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٥٦    تقدمي طلبات املصادقة على األصول   ٥٤

ــال    ٥٥ ــول بإدخـــ ــجل األصـــ ــتكمال ســـ اســـ
لصحيحة عن موقع كـل أصـل       ا املعلومات  
   من األصول

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٦٢       X   

التوفيق بني سجل األصـول ونتـائج حـصر           ٥٦
  املخزون

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٦٧       X   

ــصلة باألصــول     ٥٧ ــسجالت ذات ال مــسك ال
   املستهلكة  غري 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٧٠   X       

   X       ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٧٣    حتديث حالة األصول يف سجل األصول   ٥٨

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٧٧   االمتثال ملتطلبات سياسة إدارة األصول  ٥٩

   X       ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٢٨١    تسجيل مجيع األصول   ٦٠

رمسلة قيمة خمزونـات الربنـامج العـاملي للـسلع            ٦١
   األساسية الالزمة لوسائل منع احلمل 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٩٠       X   

   X       ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٢٩١   هلكةاإلفصاح عن قيمة املمتلكات املست  ٦٢

     X     ٢٠٠٥-٢٠٠٤   ٢٩٦   معاجلة مسألة الوظائف الشاغرة  ٦٣

تقـصري الفتــرة الزمنيــة الــيت يــستغرقها مــلء    ٦٤
  الشاغرة الوظائف 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤   ٣٠٠     X     

     X     ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٠٩   تسجيل معامالت اإلجازات  ٦٥

ــضور     ٦٦ ــة باحلــ ــسجالت املتعلقــ ــسني الــ حتــ
  جازاتواإل

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤   ٣١٣     X     

     X     ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٣١٤   مسك سجالت دقيقة وتامة لإلجازات  ٦٧

 حتـــسني وتـــرية تقـــدمي التقـــارير نــــصف       ٦٨
  )اتفاقات اخلدمات اخلاصة( السنوية 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤   ٣١٨   X       

 العامـــة ةسياسالــ تقيــد املكتــب القطــري ب     ٦٩
 فيمـا   يف جمـال املـوارد البـشرية       املعمول هبـا    

لتعاقــد معهــم بــاخلرباء وا يتعلــق باالســتعانة 
  اخلاصة  اتمبوجب اتفاقات اخلدم

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٢٣   X       

احملاسبة املتعلقة بالنفقـات املـصروفة مقابـل          ٧٠
   املشتريات حلساب أطراف ثالثة 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٣٣٤   X       

النفقــــات بــــاجلزء مــــن احملاســــبة املتعلقــــة   ٧١
  صندوق لل السدادالواجب

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٣٣٥   X       

اســتكمال التقــارير عــن أرصــدة األطــراف   ٧٢
   الثالثة 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٣٣٩   X       

ــة الــيت مل تــسو منــذ     ٧٣ متابعــة األرصــدة املالي
   فترة طويلة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٤٦     X     
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  وجز التوصيةم  
الفقرة اليت وردت   

  فيها التوصية 
الفتــرة املاليــة الــيت قُــدمت  
  ُنفِّذت  فيها التوصية للمرة األوىل

ــد  قيـــــــــ
  التنفيذ

مل 
  ُتنفذ

ــا جتاوزهتـــ
األحداث 

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٤٧    معاجلة أرصدة األموال املتبقية   ٧٤

مـوال املتبقيـة احملققـة مـن        تسوية أرصدة األ    ٧٥
  املكتسبة الفوائد 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٥٠   X       

اتباع هنج متـسق مـع النـهج املتبـع يف شـراء             ٧٦
  احتياجات وكاالت األمم املتحدة األخرى

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٥٩   X     ̀   

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٦٠    الزائد اإلنفاقحتصيل مجيع مبالغ   ٧٧

املرتبطــة بعناصــر الــسلع  معاجلــة التباينــات   ٧٨
يف إطــار الربنــامج العــاملي للــسلع   املــشتراة 

  لوسائل منع احلمل األساسية الالزمة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٦٥   X       

     X     ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٣٧٠   التقيد بإجراءات طلب تقدمي العطاءات  ٧٩

استعراض احلالة قيـد البحـث للتحقـق مـن            ٨٠
   لقواعد وأنظمة الصندوق استيفائها 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٧١   X       

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٧٥   حتديد العالقة مع مقدمي خدمات التأمني  ٨١

ــام     ٨٢ ــتخدام نظـ ــة اسـ ــوردين بأمهيـ إبـــالغ املـ
  اإلنترنت التتبع على 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٣٧٩     X     

       X   ٢٠٠٥-٢٠٠٤   ٣٨٣   تقدمي خطط للشراء  ٨٣

       X   ٢٠٠٧-٢٠٠٦   ٣٨٧    استعراض أوامر الشراء املفتوحة   ٨٤

ــني      ٨٥ ــصل ب ــة بالف ــسياسات املتعلق ــد بال التقي
  التوريد طلبات 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٩٢   X       

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٣٩٥    حتديد وضع احلاالت املبلغ عنها   ٨٦

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٤٠١    تصنيف توصيات مراجعة احلسابات   ٨٧

ــة للمهــل     ٨٨ اســتعراض شــعبة خــدمات الرقاب
  الالزمة إلصدار تقاريرها ة الزمني

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٤٠٥   X       

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٤٢٤    تقدمي طلبات السفر   ٨٩

بـشأن طلبـات الـسفر      داخلـي   وضع إجراء     ٩٠
   وتنفيذه

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٤٢٥   X       

       X   ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٤٢٩   تقدمي مطالبات السفر  ٩١

توقيــع مــذكرة التفــاهم املتعلقــة باخلــدمات   ٩٢
   ملشتركةا

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٤٣٤   X       

تنقــيح مــذكرة التفــاهم املتعلقــة باخلــدمات   ٩٣
مكتــب برنــامج األمــم املتحــدة  املربمــة مــع 

   اإلمنائي يف نيجرييا 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨   ٤٣٦   X       

    ١١   ١٨   ٦٤     ٩٣   اجملموع    

     ١٢   ١٩   ٦٩      النسبة املئوية    
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  املرفق الثاين
  ٢٠١١-٢٠١٠الغش املفترض يف فترة السنتني حاالت الغش و    

 ادعـاءات ، أصدرت شعبة خدمات الرقابة التقارير التاليـة الـيت تتـضمن             ٢٠١٠يف عام     - ١
  :أعمال غش ارتكبتها أطراف ثالثة ضد املنظمةبشأن 

ــة ، خبــــصوص OAE-413-RWA-0021  )أ(   ــاء وغــــش يف املــــشتريات، حالــ مت إهنــ
  املوظف؛ خدمة

، خبصوص موظف ُوجهت إليـه هتمـة حماولـة االحتيـال            OAE-414-JOR-0032  )ب(  
عمليـة التحقيـق أشـري إليهـا     يف وقد ُسـويت القـضية نظـرا ملخالفـات     . على شركة التأمني الطيب 

  أثناء جلسات حمكمة األمم املتحدة للمنازعات؛ 
ومت إهنـاء عقـد متعاقـد       . لوقـود لسـرقة   حالة  ؛ خبصوص   OAE-415-TLS-0038  )ج(  

  ؛)سائق(ول عن السرقة اخلدمات املسؤ
ــة ؛ خبــصوص OAE-413-GNQ-0041  )د(   ــوردين   حال ــب أحــد امل ــن جان . غــش م

   املدفوعة للمورد؛، برصد املبالغبالطريقة السليمةقيامه، وُوجه اللوم إىل موظف لعدم 
ــدء      OAE-413-GHA-0046  )هـ(   ــل ب ــهم اســتقال قب ــرا ألن املت ــة نظ ــابع احلال ، مل تت

   التأديبية؛اإلجراءات
، مت إهناء خدمة موظف إثر اعتباره مـسؤوال عـن غـش             OAE-413-MLI-0054  )و(  

 قــرار تــدعملمنازعــات أن األدلــة املتــوفرة ال  ل  األمــم املتحــدةوأعلنــت حمكمــة. يف املــشتريات
ــى خمالفــات        ــضا ردا عل ــرار اإلدارة اتُّخــذ أي ــأدييب ألن ق ــد اإلجــراء الت ــه مت تأيي اإلدارة؛ غــري أن

  ت؛ خطرية تتعلق باملشتريا
ــصوص خمالفـــات تتعلـــق باملـــشتريات   OEA-414-SDN-0059  )ز(   مت فـــصل . ، خبـ

ومل تـصنف   . لمنازعـات حاليـا يف املـسألة      ل  األمم املتحـدة   وتنظر حمكمة عنها  املسؤول الرئيسي   
.  حالــة غــش بــالرغم مــن أنــه ميكــن أن جيــاَدل أهنــا تنــدرج يف هــذه الفئــة باعتبارهــاهــذه احلالــة

بار أن هذه مسألة مثرية للخالف، وميكن أيضا أن تقـرر احملكمـة أنـه         أن يوضع يف االعت    وينبغي
  مل حيدث أي سوء سلوك؛ 

شركاء الـــغـــش مـــن جانـــب أحـــد حالـــة ، خبـــصوص OAE-414-SDN-0067  )ح(  
  .الرصد واإلبالغب  قيامه عدمبسببوقد ُوجه اللوم إىل موظف . املنقذين
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ر التـــايل الـــذي يتـــضمن ، أصـــدرت شـــعبة خـــدمات الرقابـــة التقريـــ٢٠١١ويف عـــام   - ٢
 يف إطـار  ،  (USA-0095-416)  أعمال غـش ارتكبتـها أطـراف ثالثـة ضـد املنظمـة             ادعاءات بشأن 

وأفاد مكتب الشؤون القانونية أن تلك األفعال ال تعتـرب          . حالة غش يف استحقاق منحة التعليم     
  .وقد اتُّخذ إجراء تأدييب استنادا إىل أسباب أخرى. غشا مبعىن الكلمة
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  الثالثالفصل 
  املصادقة على صحة البيانات املالية    

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥
ــاه،      ــع أدن ــا املوق ــر أن ــع املعــامالت  علــى حــد علمــي ومعلومــايت   أق واعتقــادي، أن مجي

قيدت بالطريقة السليمة يف السجالت احملاسبية وأهنا تـرد بـصورة سـليمة يف البيانـات                اجلوهرية  
  .املالية املرفقة

  :وأقر مبا يلي  
أن اإلدارة مسؤولة عن سالمة وموضوعية املعلومـات املاليـة املدرجـة يف هـذه                   

  .البيانات املالية
ــم املتحــدة             ــة األم ــبية ملنظوم ــايري احملاس ــا للمع ــدت طبق ــة أع ــات املالي أن البيان

  .اإلدارةاآلراء اليت توصلت إليها وتقديرات الوتتضمن مبالغ معينة مبنية على أفضل 
اســبية ونظــم الرقابــة الداخليــة ذات الــصلة تؤكــد، بــصورة  أن اإلجــراءات احمل    

ــة، أنّ األصــول  ــدفاتر والــسجالت   مــصانةمعقول ، وأنّ مجيــع املعــامالت مدرجــة يف ال
بصورة سليمة، وأنّ الـسياسات واإلجـراءات تنفـذ، بـصفة عامـة، مـع الفـصل الـسليم                   

ــات  ــني الواجب ــستمر    . ب ــوم باســتعراض م ــداخلي للحــسابات يق ــنظم وأن املراجــع ال  ل
  .وجيري إدخال املزيد من التحسينات يف جماالت حمددة. احملاسبة والرقابة

أن اإلدارة وفـــرت للمراجـــع الـــداخلي للحـــسابات إمكانيـــة االطـــالع احلـــر       
  .والكامل على مجيع السجالت احملاسبية واملالية

أن اإلدارة تـــستعرض توصـــيات جملـــس مراجعـــي حـــسابات األمـــم املتحـــدة       
، وأن إجــراءات الرقابــة قــد ُنقحــت أو هــي بــصدد        للحــسابات خليواملراجــع الــدا 

  .التنقيح، حبسب االقتضاء، استجابة لتلك التوصيات



A/67/5/Add.7 

 

51 12-42856 
 

وقد وصلين كتاب مـصادقة مـن نائـب املـدير املـساعد، ونائـب املـدير وكـبري املـوظفني املـاليني                        
 خيـص  ات، فيمـا  مبكتب الشؤون اإلدارية يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يقدم نفـس الـضمان            

إجراءات احملاسبة وما يتصل هبا من ُنظم الرقابة يف الربنـامج اإلمنـائي، ويثبـت أن اخلـدمات قـد                    
اإلداري الـساري    قّدمت من الربنامج اإلمنائي إىل صندوق األمم املتحدة للسكان وفق االتفـاق           

  .ندوق للصالقواعد املاليةمن ) أ (٣-١١٥ للمادةحاليا وتعديالته الالحقة، ووفقا 
  غوبتا.  سوهباش ك)توقيع(

  املدير
  شعبة اخلدمات اإلدارية

  
  رئيس جملس مراجعي احلسابات

  األمم املتحدة
  نيويورك
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  الفصل الرابع
ــة يف          ــسنتني املنتهيــ ــرة الــ ــن فتــ ــايل عــ ــر املــ ــانون األول٣١التقريــ  / كــ

   ٢٠١١ ديسمرب
  مقدمة  - ألف  

ــواردة يف البيا    - ١ ــر املعلومــات ال ــة املتعلقــة بــصندوق األمــم   يلخــص هــذا التقري نــات املالي
  . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١املتحدة للسكان عن الفترة املنتهية يف 

 مالحظـة، وهـي تـشمل       ١٩ و   وتتكون البيانات املالية من أربعة بيانات ومخسة جداول         - ٢
  .غري املخصصة معلومات عن العمليات املمولة سواء من موارد الصندوق املخصصة أو

 كــثريا ٢٠١١-٢٠١٠وقــد تغــري أســلوب عــرض البيانــات املاليــة عــن فتــرة الــسنتني      - ٣
مقارنة بالفترة السابقة، وذلـك يف ضـوء اعتمـاد شـكل مـستوحى مـن املعـايري احملاسـبية الدوليـة            

ونتيجـة  . للقطاع العام وتنفيـذ عـدد مـن الـسياسات احملاسـبية القائمـة علـى أسـاس االسـتحقاق             
  . وفقا للشكل اجلديد للعرض٢٠٠٩-٢٠٠٨ة لذلك، ُعرضت أرقام الفتر

  
  املوارد غري املخصصة  - باء  

  اإليرادات    
ــرة الـــسنتني     - ٤ ــرادات مـــن التربعـــات يف فتـ ــون دوالر ٩٤٨,٨بلغـــت اإليـ مقابـــل  ( مليـ

 مليـــون ٤٣,٨وتعـــزى الزيـــادة البالغـــة ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر يف الفتـــرة ماليـــني ٩٠٥,٠
ــد ٤,٨دوالر، أي  ــة، إىل ال ــصندوق    يف املائ ــاحنون إىل ال ــه امل ــذي يقدم وأدت . عم املتواصــل ال

تسويات أسعار الصرف، اليت تعكس ما يقع من كسب أو خسارة نتيجة للصرف بـني تـاريخ                 
مقابـل  ( دوالر   ماليـني  ١٠,٥اإلعالن عـن التـربع وتـاريخ اسـتالمه، إىل كـسب صـاف قـدره                 

رد يـ ويف الفتـرة احلاليـة،   . )٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر يف الفترة    ماليني ٦,٧خسارة صافية قدرها    
 رفقــة مــا تولّــد عــن معــامالت أخــرى مــن مكاســب وخــسائر يف صــرف العمــالت   هــذا البنــد
 مليـون   ١١,٩، كان األثر اإلمجايل خسارة صافية بلغـت         ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفترة   . األجنبية
  ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر يف الفترة ١٥,٤مقابل كسب صايف قدره (دوالر 

 ماليـني دوالر عمـا      ٦، اخنفضت إيـرادات الفوائـد مبقـدار         ٢٠١١-٢٠١٠ة  ويف الفتر   - ٥
 مليـون  ٢٤,٧مقابـل  ( مليـون دوالر  ١٨,٧كانت عليه يف فترة السنتني السابقة، حيث بلغـت      

  .بسبب اخنفاض أسعار الفائدة طوال الفترة املعنية) ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر يف الفترة 
ــرة   - ٦ ــر  ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفت ــوع اإلي ــغ جمم ــون دوالر ٧٢,٩ادات األخــرى ، بل  ملي

الـــــضريبية، الرســـــوم وتـــــألف مـــــن إيـــــرادات الفوائـــــد، ورســـــوم خـــــدمات الـــــدعم، ورد 
  . متنوعة وإيرادات
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  النفقات    

ميزانية الدعم لفتـرة الـسنتني خـالل الفتـرة املنتهيـة            نفقات  ارتفعت النفقات الربناجمية و     - ٧
  : كما يلي“النفقات األخرى”، يف حني اخنفضت ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٣١ يف
  
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  النقص/الزيادة  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  

  ٤٢,٣  ٦٨٢,٥  ٧٢٤,٨  األنشطة الربناجمية
  ١٧,١  ٢٣٧,٩  ٢٥٥,٠  ميزانية الدعم لفترة السنتني

  )٢,٥(  ٢٨,٢  ٢٥,٧  نفقات أخرى
  ٥٦,٩  ٩٤٨,٦  ١ ٠٠٥,٥  اجملموع  

  
  ناجميةالنفقات الرب    

 مليــــون دوالر لفتــــرة الــــسنتني ٧٥٧,٩بلــــغ احلــــد األقــــصى للنفقــــات الربناجميــــــة    - ٨
ــة ــانون األول٣١ يف املنتهيــ ــسمرب / كــ ــل  (٢٠١١ديــ ــرة  ٧٣٤,٧مقابــ ــون دوالريف الفتــ  مليــ
ــة يف    بلغــتو). ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــسنتني املنتهي ــرة ال ــة لفت ــة الفعلي  كــانون ٣١ النفقــات الربناجمي
 يف  مليــون دوالر٦٨٢,٥مقابــل ( مليــون دوالر ٧٢٤,٨موعــه  مــا جم٢٠١١ديــسمرب /األول
  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
  :ويرد فيما يلي موجز للنفقات الربناجمية مصنفة حسب فئة الشريك املنفذ  - ٩
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨   ٢٠١١‐ ٢٠١٠  

  
مباليــــــــني دوالرات 
  النسبة املئوية  الواليات املتحدة

 دوالرات مباليــــني
  النسبة املئوية  الواليات املتحدة

  ٦٦,٢  ٤٥٢,٣  ٦٤,٥  ٤٦٧,٤  صندوق األمم املتحدة للسكان
  ٦٦,٢  ٤٥٢,٣  ٣٣,٠  ٢٣٩,٠ احلكومات واملنظمات غري احلكومية

  ٠,٧  ٤,٥  ٠,٧  ٥,٤  وكاالت األمم املتحدة
  ٠,٠٩  ٠,٦  ١,٨  ١٣,٠  *نفقات أخرى

  ١٠٠,٠  ٦٨٢,٥  ١٠٠,٠  ٧٢٤,٨  اجملموع  
  

تشمل النفقات األخرى صايف تسويات إعادة تقييم العمالت، واخلسائر النامجة عن أسعار الـصرف                *  
  .وعن بدالت الديون املشكوك يف استردادها؛ ومل تصنف نفقات هذه الفئة حسب وكيل التنفيذ
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 األمم املتحدة اليت نفذت مشاريع ممولة من صندوق األمـم املتحـدة    كياناتوفيما يلي     - ١٠
  :٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١سكان يف فترة السنتني املنتهية يف لل

  لألمانة العامةإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة   •  
  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  •  
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  •  
  ية ألوروبااللجنة االقتصاد  •  
  منظمة العمل الدولية  •  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  •  
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  •  
  منظمة الصحة العاملية  •  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   •  
  األمم املتحدة لشؤون الالجئنيية مفوض  •  
   يف الشرق األدىنلالجئنيغاثة وتشغيل اإلوكالة األمم املتحدة   •  
  منظمة األمم املتحدة للطفولة  •  
  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  •  
  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  •  
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  •  
  املنظمة الدولية للهجرة  •  
  .سب البلد واملنطقةحتليالت للنفقات الربناجمية ح) ب( و) أ (١٦وتقدم املالحظة   - ١١
  

  ميزانية الدعم لفترة السنتني    
بلغــت اعتمــادات ميزانيــة الــدعم اإلمجاليــة والــصافية عــن فتــرة الــسنتني املنتهيــة يف            - ١٢
 مليــون ٢٥٩,٨مقابــل ( مليــون دوالر ٢٧٤,٥ مــا قــدره ٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول ٣١

 مليــون ٢٣٥,٨مقابــل ( مليــون دوالر ٢٣٦,٣قــدره  ومــا) ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر يف الفتــرة 
  .على التوايل) ٢٠٠٩-٢٠٠٨  يف الفترةدوالر
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لنفقــات الفعليــة يف فتــرة الــسنتني املدرجــة يف ميزانيــة الــدعم   لويــرد فيمــا يلــي مــوجز    - ١٣
  :السنتني فترةل

  
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  

  ٢٣٧,٩  ٢٥٥,٠  ة السنتنيالنفقات اإلمجالية من ميزانية الدعم لفتر
  )٣١,٨(  )٣٩,٨(  األرصدة الدائنة مليزانية الدعم لفترة السنتني

  ٢٠٦,١  ٢١٥,٢  النفقات الصافية من ميزانية الدعم لفترة السنتني
  ٩٤٨,٦  ١ ٠٠٥,٥   املوارد غري املخصصة-جمموع النفقات   
النفقــات الــصافية مــن ميزانيــة الــدعم لفتــرة    

  ٢١,٧  ٢١,٤  ن جمموع النفقاتالسنتني كنسبة مئوية م
    

فتــرة ليزانيــة الــدعم مل ماليــني دوالر يف األرصــدة الدائنــة  ٨,٠وتعــزى الزيــادة البالغــة    - ١٤
 املالحظـة   وتتضمن. السنتني إىل الزيادة يف التكاليف غري املباشرة احململة على املوارد املخصصة          

  . فترة السنتنيليزانية الدعم ملئنة على البيانات املالية حتليال مفصال لألرصدة الدا) ج (١٦
ــة يف        - ١٥ ــادات اإلمجاليــ ــن االعتمــ ــق مــ ــري املنفــ ــيد غــ ــغ الرصــ ــانون األول٣١وبلــ  / كــ

 يف املائـة يف     ٩٢,٩ مليون دوالر، مبا ميثل نسبة استخدام تبلـغ          ١٩,٦ ما قدره    ٢٠١١ ديسمرب
  .فترة السنتني احلالية

  
  االحتياجات األمنية اإلضافية    

ــق اجمل  - ١٦ ــاملقرر  وافـ ــذي بـ ــرض   ٢٠٠٤/٢٧لـــس التنفيـ ــين بغـ ــاطي أمـ ــشاء احتيـ ــى إنـ  علـ
ويف الفتـرة  . تـدابري وقائيـة إضـافية حلمايـة مـوظفي الـصندوق وأمـاكن العمـل اخلاصـة بـه               تنفيذ

 ماليــني دوالر إضــافية مــن املــوارد غــري املخصــصة لتجديــد   ٥,٨، ُخصــصت ٢٠١١-٢٠١٠
 ماليـني دوالر لتغطيـة هـذا        ٧,٠ات قـدرها    وأثناء هذه الفترة، ُصـرفت نفقـ      . االحتياطي األمين 

  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   ماليني دوالر٧,٣مقابل (التمويل 
  

  ملوارد يف املؤسسةاتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ونظام ختطيط     
 ماليـني دوالر لتنفيـذ املعـايري        ٥,٧، ُخـصص مبلـغ قـدره        ٢٠١١-٢٠١٠أثناء الفتـرة      - ١٧

ــة للقطــاع العــام ونظــام ختطــيط   احملاســبي وكــان املبلــغ املخــصص  . ملــوارد يف املؤســسةاة الدولي
ــل     ــن أصــ ــة، مــ ــبية الدوليــ ــايري احملاســ ــو  ٥,٧للمعــ ــني دوالر، هــ ــون دوالر٢,٩ ماليــ .  مليــ

 ماليـني دوالر يف فتـرة       ٣,٥النفقات املصروفة علـى املعـايري احملاسـبية الدوليـة مـا قـدره                وبلغت
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ــسنتني  ــل مقا (٢٠١١-٢٠١٠الـ ــرة  ٠,٨بـ ــون دوالريف الفتـ ــت ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليـ وبلغـ
 ماليـني دوالر يف الفتـرة       ٣,٥ملوارد يف املؤسسة ما قـدره       االنفقات املصروفة على نظام ختطيط      

وبلغــت النفقــات  ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر يف الفتــرة ماليــني ٥,١مقابــل ( ٢٠١١-٢٠١٠
اليـــني دوالر للمعـــايري  م٤,٥قـــدره   مـــا٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٣١حـــىت التراكميـــة 

  .ملوارد يف املؤسسةاطيط خت مليون دوالر لنظام ٢٧,٦احملاسبية الدولية للقطاع العام، و 
  

  أرصدة الصناديق واالحتياطيات    
قـدره    مـا  ٢٠١١-٢٠١٠ النفقـات يف فتـرة الـسنتني         علـى بلغ صايف زيادة اإليـرادات        - ١٨

ــل ( دوالر ماليــني ١٠,١ ــون دوالر يف ٣٥,٩مقاب ــرة  ملي ، وذلــك بعــد  )٢٠٠٩-٢٠٠٨الفت
 مليـون دوالر تتعلـق بالتزامـات التـأمني الـصحي بعـد انتـهاء        ٧٣,٦ تسوية صافية قدرها     خصم

، )٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليــون دوالر يف الفتــرة ١٤,٧مقابــل (اخلدمـة واســتحقاقات هنايــة اخلدمــة  
مقابــل ( مــستوى االحتيــاطي التــشغيلي  يتعلــق خبفــض ماليــني دوالر ٣,٢  مبلــغ قــدرهوزيــادة

  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر يف الفترة ٢١,١خفض رصيد املوارد مبقدار 
احملـددة األغـراض    أرصـدة الـصناديق     : ويشمل رصيد املوارد غري املخصصة فئتني ومهـا         - ١٩

يف هنايـة   ددة األغـراض    وبلغ رصيد الصناديق غـري احملـ      . وأرصدة الصناديق غري احملددة األغراض    
، وبلــغ )٢٠٠٩ دوالر عــام ماليــني ٧,١مقابــل ( مليــون دوالر ٣٠,٨فتــرة الــسنتني مــا قــدره 

 مليـون دوالر  ٥٨,٩مقابـل   ( مليـون دوالر     ٤٠,٨مـا قـدره     ددة األغـراض    رصيد الصناديق احمل  
، مشلـت التحـويالت مـن الـصناديق غـري           ٢٠١١-٢٠١٠وخـالل فتـرة الـسنتني       ). ٢٠٠٩عام  
 ماليــني دوالر ملتطلبــات األمــن، ٥,٨مبلــغ ددة األغــراض إىل الــصناديق احملــددة األغــراض احملــ
ملـــوارد يف ا ماليـــني دوالر للمعـــايري احملاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام ونظـــام ختطـــيط   ٥,٧ و

هنايـة فتـرة الـسنتني، أعيـد حتويـل املخصـصات             ويف.  ماليني دوالر لنقل املقر    ٥,٩ املؤسسة، و 
حـسبما  ددة األغـراض    غـري احملـ   إىل الـصناديق    ددة األغـراض    ُتـستخدم مـن الـصناديق احملـ        اليت مل 
ــة للقطــاع العــام ونظــام    ٣,٨االحتيــاطي األمــين : يلــي  ماليــني دوالر؛ املعــايري احملاســبية الدولي

 ماليني دوالر؛ نقـل املقـر    ٤,٦ مليون دوالر؛ اهليكلة اإلقليمية      ٢,٤ملوارد يف املؤسسة    اختطيط  
  . مليون دوالر٠,٣
ددة األغــراض مل أرصــدة الــصناديق احملــ، تــش٢٠١١ ديــسمرب/ كــانون األول٣١ويف   - ٢٠
خلـــــدمات املـــــشتريات  ) ٢٠٠٩ ماليـــــني دوالر عـــــام  ٣,٠مقابـــــل (مليـــــون دوالر  ١,٨
مـــن صـــندوق اســـتئماين ) ٢٠٠٩ مليـــون دوالر عـــام ٣٧,٧مقابـــل (مليـــون دوالر  ٣٨,٨ و

  .للهبات اخلاصة
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  املوارد املخصصة    
  التمويل املشترك    

  :ولة عن طريق صناديق التمويل املشتركيرد أدناه موجز لألنشطة املم  - ٢١
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠١١‐ ٢٠١٠    

  
الـــــــــــــــصناديق 

  االستئمانية
الصناديق االستئمانية  

  املواضيعية
الصناديق االستئمانية  

  اجملموع  اجملموع  األخرى

ــصناديق يف ــدة الـ ــانون ١أرصـ  كـ
  ٢١١,١  ٢٦٠,٨  ١٠,٥  ٦٦,٦  ١٨٣,٧  يناير /الثاين

  ٥٩٢,٧  ٨٠١,٣  ٦,٩  ٢٩٧  ٤٩٧,٤  التربعات
  )٥١٥,٩(  ٦٣٩,٨  ٧  ٢١٤,٣  ٤١٨,٤  النفقات الربناجمية

اإليــرادات والنفقــات والتــسويات  
  )٢٩,٠(  ٢١,٢-  ٢,٣  ١٧,٤  ٤٠,٩-  األخرى

أرصـــــــــدة الـــــــــصناديق يف   
  *٢٥٨,٩  ٤٠١,١  ١٢,٧  ١٦٦,٧  ٢٢١,٨  ديسمرب/كانون األول ٣١

  
 إىل إعــادة تــصنيف املنــسق العــاملي ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين١صــدة الــصناديق يف يعــزى الفــرق بــني هــذا الــرقم وأر  *  

رصيد صـندوق قـدره     ( للرعاية من برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني إىل صناديق استئمانية أخرى              املتحدة     األمم  لربنامج  
املـوارد غــري املخصـصة إىل املــوارد    مليـون دوالر مــن  ٠,٥وإعــادة تـصنيف رصــيد صـندوق قــدره   )  مليـون دوالر ١,٤

  .املخصصة
    

ــانون األول٣١ويف   - ٢٢ ــسمرب / كـ ــشترك     ٢٠١١ديـ ــل املـ ــناديق التمويـ ــيد صـ ــغ رصـ ، بلـ
  ).٢٠٠٩ مليون دوالر عام ٢٥٨,٩مقابل ( مليون دوالر ٤٠١,١

  . اجلدول باء حتليال لصناديق التمويل املشترك مصنفة حسب املاحننيويتضمن  - ٢٣
  

  اتخدمات املشتري    
 مليــون دوالر يف فتــرة الــسنتني ٥٨,٩اخنفـضت متحــصالت خــدمات املــشتريات مـن     - ٢٤

. ٢٠١١ مليــــون دوالر يف عــــام ٥٦,٧ إىل ٢٠٠٩ ديــــسمرب/ كــــانون األول٣١املنتهيــــة يف 
، ال َيحتــسب صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مــن بــني إيراداتــه إال رســوم ٢٠١٠عــام  ومنــذ

وميثــل رصــيد هنايــة الفتــرة مبــالغ صــافية مدفوعــة  . تحــصالت يف املائــة مــن امل٥خدمتــه البالغــة 
ــشطة املــشتريات   . مقــدما مــن أجــل أنــشطة مــشتريات مل تنفــذ بعــد    وقــد اخنفــضت تكلفــة أن

ــن ــرة  ٥٥,٢ مــ ــون دوالر يف الفتــ ــرة  ٤٠,٢ إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليــ ــون دوالر يف الفتــ  مليــ
٢٠١١-٢٠١٠ .  
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  .صنفة حسب فئات الزبناء اجلدول جيم حتليال خلدمات املشتريات ميتضمنو  - ٢٥
  

   املايلاملركز    
  األصول واخلصوم    

 مليـون   ٦٦٨,٧، بلغ جمموع األصـول املتداولـة        ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف    - ٢٦
، مقارنــة مبجمــوع خــصوم متداولــة قــدره  )٢٠٠٩ مليــون دوالر عــام ٣٠٢,٠مقابــل (دوالر 
ــون دوالر ١٥٣,٢ ــل ( مليـ ــام ٧٠,٩مقابـ ــون دوالر عـ ــسبة  )٢٠٠٩ مليـ ــون نـ ــذلك تكـ ، وبـ

ــة هــي         ــا الراهن ــاء بالتزاماهت ــى الوف ــة عل ــدرة املنظم ــيس ق ــيت تق ــسيولة، ال ــل  (٤,٤ال  ٤,٣مقاب
  ).٢٠٠٩ عام
، وقـدرها   “املبالغ املستحقة القبض يف األجل الطويل     ”وحتدد األصول املتداولة خبصم       - ٢٧

، وقـدرها   “واحـدة سـنة   اسـتحقاقها   االستثمارات اليت يتجاوز أجـل       ” مليون دوالر، و   ٣١,٧
 مليــــــون دوالر، ٨٦٣,١، وقــــــدره “جممــــــوع األصـــــول ” مليـــــون دوالر، مــــــن  ١٦٢,٧

وحتـدد اخلـصوم املتداولـة بـصفتها الفـرق          .  مليـون دوالر   ٦٦٨,٧يساوي جمموعا قـدره      ما أي
ــني  ــوع اخلــصوم ’’ب ــغ  ‘‘ جمم ــذي بل ــون دوالر و٣٤٩,٨ال ــة األجــل   ” ملي  “اخلــصوم الطويل
وحتـدد  .  مليون دوالر  ١٥٣,٢ر، أي ما يساوي جمموعا قدره        مليون دوال  ١٩٦,٦بلغت   اليت

ــة، وقــدرها   ٤,٤نــسبة الــسيولة البالغــة    مليــون ٦٦٨,٧ بــصفتها النــسبة بــني األصــول املتداول
  . مليون دوالر١٥٣,٢دوالر، واخلصوم املتداولة، وقدرها 

  
  النقدية واالستثمارات    

ــه الــصندوق مــن   مــا، ، بلــغ جممــوع ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١يف   - ٢٨ حيــتفظ ب
مقابـل  ( مليـون دوالر   ٥٨١,٦النقدية واالستثمارات اليت ال يتجاوز أجل نضجها سنة واحدة          

  ).٢٠٠٩ مليون دوالر عام ٢٦٣,٤
 حتليـــل لالســـتثمارات حـــسب نـــوع األوراق املاليـــة وحـــسب  ٤ويـــرد يف املالحظـــة   - ٢٩

  .الصناديق أو االحتياطيات
  
  
  



A/67/5/Add.7 

 

59 12-42856 
 

  الفصل اخلامس
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١املالية لفترة السنتني املنتهية يف البيانات     
  البيانات واجلداول املالية    

  
  ١البيان     
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بيان املركز املايل يف     

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  املالحظات  

 / كـــــــــانون األول٣١يف 
 ٢٠١١ديسمرب 

ــانون األول٣١يف   / كـــ
 ٢٠٠٩ديسمرب 

    األصول

     األصول املتداولة

  ٥٠٠ ١٢  ٠٥٢ ٩ ٣ النقدية وما يعادهلا

  ٩١٥ ٢٥٠  ٥٦٤ ٥٧٢  ٤ استثمارات تستحق خالل سنة

 -  ٩٥٥ ٥ )معامالت متصلة بالصرف(تربعات مستحقة القبض 

  ٢٧٢ ٣   ٢٨٩ ٦٠  ٥ )معامالت غري متصلة بالصرف(تربعات مستحقة القبض 

  ٩٢٢ ١٧  ٢٨٨ ١٦  ٥ ومبالغ مدفوعة مقدماولة أخرى أصول متدا

  ٤٢٥ ١٧  ٥٤٤ ٩ ٦ األموال التشغيلية املدفوعة مقدما

  ٠٣٤ ٣٠٢ ٦٩٢ ٦٦٨   اجملموع  

     غري املتداولةاألصول

 -  ٦٦٠ ٣١  ٥ )معامالت غري متصلة بالصرف(تربعات مستحقة القبض 

  ٥٠٨ ٣٢٧  ٧١٠ ١٦٢  ٤ استثمارات تستحق بعد سنة

  ٥٠٨ ٣٢٧  ٣٧٠ ١٩٤   اجملموع  

  ٥٤٢ ٦٢٩  ٠٦٢ ٨٦٣   جمموع األصول  

    اخلصوم

    تداولةاملصوم اخل

 ٩٣٨ ٦٥  ٧٤٦ ١٤٦  ٨ احلسابات املستحقة الدفع واالستحقاقات

 ٩٦٩ ٤   ٤٠٧ ٦ ١٠ خصوم متداولة أخرى وإيرادات مؤجلة

  ٩٠٧ ٧٠ ١٥٣ ١٥٣   اجملموع  

    لةغري املتداواخلصوم 

 ٤٤٨ ١١٥  ١٣٢ ١٩٥  ٩  استحقاقات املوظفني 

 ٤٥٢  ٥٣٥ ١ ١٠ وإيرادات مؤجلةأخرى غري متداولة خصوم 

  ٩٠٠ ١١٥  ٦٦٧ ١٩٦   اجملموع  

  ٨٠٧ ١٨٦ ٨٢٠ ٣٤٩   جمموع اخلصوم  
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  املالحظات  
 / كـــــــــانون األول٣١يف 

 ٢٠١١ديسمرب 
ــانون األول٣١يف   / كـــ

 ٢٠٠٩ديسمرب 

  ٧٣٥ ٤٤٢  ٢٤٢ ٥١٣   صايف األصول  

    االحتياطيات وأرصدة الصناديق

  ٨٨٧ ٩٣  ٧٠٤ ٩٠  ١١ االحتياطي التشغيلي

 ٠٠٠ ٥   ٠٠٠ ٥ ١١ احتياطي اإليواء امليداين

  ٨٨٧ ٩٨  ٧٠٤ ٩٥   اجملموع  

 ٨٦٩ ٥٨  ٧٨١ ٤٠  ١١ حمددة األغراض أرصدة صناديق غري خمصصة

 ٩٧٩ ٢٨٤  ٧٥٧ ٣٧٦   خمصصة غري حمددة األغراضخمصصة وغري أرصدة صناديق 

 ١٤٢ ٧  (٧٥٠ ٣٠) ١١ موارد غري خمصصة  

 ٨٣٧ ٢٧٧ ٥٠٧ ٤٠٧  اجلدول باء صصةموارد خم  

  ٧٣٥ ٤٤٢  ٢٤٢ ٥١٣   جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق  
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  ٢البيان 
   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بيان األداء املايل لفترة السنتني املنتهية يف     

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨   ٢٠١١‐٢٠١٠  املالحظات  

     ت من التربعاتاإليرادا

  ٠٢٢ ٩٠٥  ٧٩٨ ٩٤٨  ١٢ تربعات غري خمصصة

التحـويالت إىل اإليـرادات األخـرى       : ناقصا  
 - (٠٩٦ ٦)  ١٣ ،١٢ لرد مدفوعات رسوم الضرائب

  ٠٢٢ ٩٠٥  ٧٠٢ ٩٤٢   اجملموع الفرعي   

  ٢٣٦ ٦٥٤  ٠٣١ ٨٠٤  ١٢  تربعات خمصصة

 - (٥٢٥ ٢٠)  ١٢اجلدول باء،  املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة : ناقصا  

  ٢٣٦ ٦٥٤  ٥٠٦ ٧٨٣   اجملموع الفرعي   

  ٢٥٨ ٥٥٩ ١  ٢٠٨ ٧٢٦ ١   جمموع اإليرادات من التربعات  

  ٥٣٢ ٩٥  ٥٩٦ ٧٩  ١٣  إيرادات أخرى

  ٧٩٠ ٦٥٤ ١  ٨٠٤ ٨٠٥ ١   جمموع اإليرادات  

     النفقات

ــذون    ــشركاء املنف ــيت اســتخدمها ال ــوال ال  - األم
  ٢٦٧ ٣٧٩  ٥٣٧ ٤٧٠   اجلدوالن دال وهـاء املنظمات غري احلكوميةاحلكومات و

ــذون     ــشركاء املنف ــيت اســتخدمها ال ــوال ال  -األم
  ٣٩٨ ٧   ١٢٨ ٧  اجلدوالن دال وهـاء وكاالت األمم املتحدة

األموال اليت اسـتخدمها صـندوق األمـم املتحـدة          
  ٧٣٩ ١٣٩ ١  ٤٦٠ ١٥٥ ١   اجلدوالن دال وهـاء للسكان

  ٥٢٨ ٢  ٢٣٥ ١٥  ١٥اجلدوالن دال وهـاء،  أخرى نفقات

  ٩٣٢ ٥٢٨ ١   ٣٦٠ ٦٤٨ ١    النفقاتجمموع   

  ٨٥٨ ١٢٥  ٤٤٤ ١٥٧   الفائض لفترة السنتني  
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  ٣البيان 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بيان التغريات يف صايف األصول لفترة السنتني املنتهية يف     

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
 االحتياطياتأرصدة الصندوق املالحظات  

/جممـــــوع صـــــايف األصـــــول
 املال السهمي رأس

 ٣٦٦ ٧٩٦٣٧٠ ٧٧ ٥٦٩ ٢٩٢   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١الرصيد يف 

 يف أرصــدة الــصناديق واالحتياطيــات يف الفتــرة  احلركــة
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

 (٦٥٤ ١٤) -(٦٥٤ ١٤)   املستحقات املتعلقة باملوظفني  

 -٠٩١ ٢١ (٠٩١ ٢١)   لتحويالت إىل االحتياطي التشغيليا  

 (٢١٧ ٣٤) -(٢١٧ ٣٤)   املبالغ املردودة للماحنني  

  التحويالت بني موارد صندوق األمم املتحدة للسكان

 -٣٤(٣٤)   احتياطي اإليواء امليداين  

 (٦١٨ ٤) -(٦١٨ ٤)   تسويات أخرى  

 ٨٥٨ ١٢٥ (٣٤) ٨٩٢ ١٢٥   للفترة) العجز/(الفائض

 ٣٦٩ ٠٩١٧٢ ٢١ ٢٧٨ ٥١   خالل الفترةإمجايل احلركة  

 ٧٣٥ ٤٤٢ ٨٨٧ ٨٤٧٩٨ ٣٤٣  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١الرصيد يف   

 يف أرصــدة الــصناديق واالحتياطيــات يف الفتــرة  احلركــة
٢٠١١-٢٠١٠  

اجلدول جيم،   إعادة تصنيف الرصيد االفتتاحي كخصوم  
 (٣١٢ ١٦) -(٣١٢ ١٦)  ‘١’ ب ٢

 (٥٦٣ ٧٣) -(٥٦٣ ٧٣)  ١١ املستحقات املتعلقة باملوظفني  

 -(١٨٣ ٣) ١٨٣ ٣ ١١ تشغيلي من االحتياطي التالتحويال  

  التحويالت بني موارد صندوق األمم املتحدة للسكان

 -٨٥٢(٨٥٢)   احتياطي اإليواء امليداين  

 ٩٣٨ ٢-٩٣٨ ٢   أخرىتسويات  

 ٤٤٤ ١٥٧(٨٥٢) ٢٩٦ ١٥٨   للفترة) العجز/(الفائض

 ٥٠٧ ٧٠(١٨٣ ٣) ٦٩٠ ٧٣   خالل الفترةإمجايل احلركة  

 ٢٤٢ ٧٠٤٥١٣ ٥٣٧٩٥ ٤١٧  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١الرصيد يف   
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  ٤البيان 
  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٣١بيان التدفقات النقدية لفترة السنتني املنتهية يف     

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
   ٢٠٠٩‐٢٠٠٨   ٢٠١١‐٢٠١٠ املالحظات  

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

٨٥٨ ٤٤٤١٢٥ ١٥٧ ٢البيان  الفائض لفترة السنتني
(٨٨٦ ١) (٦٣٢ ٨٩)  ٥ النقص يف التربعات املستحقة القبض)/الزيادة(

(٢٤٦ ٤) ٨٨١ ٧ ٦ األموال التشغيلية املدفوعة مقدماالنقص يف )/زيادةال(

٥٨٧ ٣(٥٨٩ ٤)  ٥ واملبالغ املدفوعة مقدماالنقص يف األصول املتداولة األخرى )/الزيادة(
(٧١٧ ٢٤) (٢٤٣ ٢٠)  ٨ يف احلسابات املستحقة الدفع واالستحقاقات) النقص/(الزيادة

(٠١٥ ٦٤) ٩٤٨ ٨٠  ٨، ٥ منها/تحقات لوكاالت األمم املتحدةيف املس) النقص/(الزيادة

٠٤٤ ٦٨٤٢٢ ٧٩ ٩ يف التزامات مستحقات املوظفني ) النقص/(الزيادة
(٦٧٠ ٦) ٥٢٢ ٢ ١٠ يف اخلصوم األخرى واإليرادات املؤجلة) النقص/(الزيادة

-٣٢٥ ٢٦ ٨اجلدول جيم،   ألنشطة الشراءالسلفيف ) النقص/(الزيادة
(٤٨٦ ٥٣) (٩٣٧ ٨٦)  ٣البيان  يف أرصدة الصناديق واالحتياطيات) النقص/(الزيادة

(٥٣٠ ٣) ٤٠٣ ١٥٣   صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

٣٢٠ ١٥(٨٥١ ١٥٦)  ٤ النقص يف االستثمارات)/الزيادة(
٣٢٠ ١٥(٨٥١ ١٥٦)    يةنشطة االستثماراألالنقدية من صايف التدفقات   
٧٨٩ ١١(٤٤٨ ٣)    يف رصيد النقدية وما يعادهلا) النقصان/(صايف الزيادة  
٥٠٠٧١١ ١٢ ٣ النقدية وما يعادهلا يف بداية الفترة  
٥٠٠ ٠٥٢١٢ ٩ ٣ النقدية وما يعادهلا يف هناية الفترة  
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   ألفدولاجل
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ حالة التربعات لفترة السنتني املنتهية يف -غري املخصصة التربعات 

    )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجلهة املاحنة

ــستحق ــيد املـــــــ الرصـــــــ
لــصندوق األمــم املتحــدة

ــسكان يف ــانون ١للــ  كــ
 ٢٠١٠يناير /الثاين

فتــرات تــسوية 
الــــــــــــــسنتني 

 السابقة

التعهــدات لفتــرة الــسنتني
ــة احلا ــن  (ليـ ــرادات مـ اإليـ

ــات ‐٢٠١٠التربعـــــــــــ
٢٠١١(  

ــوع  جممـــــــــــــ
 التربعات

حركــــــــــــــــــــة
التربعـــــــــــــــات
 املقبوضة مقدما

) خـسائر /(أرباح
 الصرف

املــــــدفوعات 
  املقبوضة

الرصــيد املــستحق لــصندوق
ــسكان يف ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

ــانون األول٣١ ــسمرب/ كـ ديـ
  )٥املالحظة  (٢٠١١

 اتاحلكوم

-٦٠٠   --٦٠٠٦٠٠--  اد الروسياالحت
-٤(١)-(٢)  ٢   (٣)  ٧    إثيوبيا

١٠٧--١٠٧(٣) ١١ أذربيجان
١٥--٥٥-١ األرجنتني
١٠٠     ٥٠    --٥٠  ٥٠  -١٠٠ األردن

-١--١   ١   -- األرض الفلسطينية احملتلة
-٤--٤٤-- ينياأرم

-٦--٦   ٦   -- إريتريا
-٤١٩ ٣٧    --٤١٩ ٣٧  ٤١٩ ٣٧  -- إسبانيا
-٧٠٠ ١٧--٧٠٠ ٧٠٠١٧ ١٧-- أستراليا

-٧٦    -(٣٨)١١٤١١٤-- ستونياإ
-٢٠    -(٢٠)٤٠  ٤٠  -- إسرائيل

-١--١١-- أفغانستان
٢   ٥--١   ٣   (٢)  ٦    إكوادور
١---١١-- ألبانيا
-٤٧١ ٤١    --٤٧١ ٤١  ٤٧١ ٤١  -- أملانيـا

-١٠    --١٠  ١٠  -- اإلمارات العربية املتحدة
٤---٢٢-٢ أنتيغوا وبربودا

-٥٢--٥٢٥٢-- أندورا
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 اجلهة املاحنة

ــستحق ــيد املـــــــ الرصـــــــ
لــصندوق األمــم املتحــدة

ــسكان يف ــانون ١للــ  كــ
 ٢٠١٠يناير /الثاين

فتــرات تــسوية 
الــــــــــــــسنتني 

 السابقة

التعهــدات لفتــرة الــسنتني
ــة احلا ــن  (ليـ ــرادات مـ اإليـ

ــات ‐٢٠١٠التربعـــــــــــ
٢٠١١(  

ــوع  جممـــــــــــــ
 التربعات

حركــــــــــــــــــــة
التربعـــــــــــــــات
 املقبوضة مقدما

) خـسائر /(أرباح
 الصرف

املــــــدفوعات 
  املقبوضة

الرصــيد املــستحق لــصندوق
ــسكان يف ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

ــانون األول٣١ ــسمرب/ كـ ديـ
  )٥املالحظة  (٢٠١١

٣٥ ٧٨    --١١٣١١٣-- إندونيسيا
١٥٥--١٥١٠(٥) ١٠ أنغوال

١٠ ٣--٣   ٣   -١٠   أوروغواي
-١-(١)  ٢   ٢   -- أوزبكستان

١٠ ١٠    --٢٠  ٢٠  -- أوغندا
٣   ---(١)  ١   (٢)  ٤ أوكرانيا
-٩٥٩ ٧--٩٥٩ ٧   ٩٥٩ ٧   -- أيرلندا

١٠٠     ١٧٢   --٢٧٢٢٧٢-- يسلنداأ
١   ٨١٣ ١(٢٤)    -٨٣٧ ١   ٨٣٧ ١   -- إيطاليا

١٦ ---٩   ٩   -٨    بابوا غينيا اجلديدة
-٢--٢   ٢   -- باراغواي
٥٣٣     ٥٤٩   --٠٨٢ ١   ٠٨٢ ١   -- باكستان

-١--صفر١   -- باالو
١------١ البحرين
٧٠---٥٠٣٩(١١) ٣١ الربازيل
-٥-(٥) ١٠١٠-- بربادوس
-٧٢٤   --٧٢٤٧٢٤-- الربتغال
-٦٤٥ ١٥(١٦٦) -٣٣١ ٣٣١١٤ ١٤-٤٧٩ ١ بلجيكا
٨٥--٥٥-٨ بليز

-٥٣--٥٣٥٣-- بنغالديش
-٢٠    --٢٠  ٢٠  -- بنما
١٦---٨٨-٨ بنن

-٦--٦٦-- بوتان
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 اجلهة املاحنة

ــستحق ــيد املـــــــ الرصـــــــ
لــصندوق األمــم املتحــدة

ــسكان يف ــانون ١للــ  كــ
 ٢٠١٠يناير /الثاين

فتــرات تــسوية 
الــــــــــــــسنتني 

 السابقة

التعهــدات لفتــرة الــسنتني
ــة احلا ــن  (ليـ ــرادات مـ اإليـ

ــات ‐٢٠١٠التربعـــــــــــ
٢٠١١(  

ــوع  جممـــــــــــــ
 التربعات

حركــــــــــــــــــــة
التربعـــــــــــــــات
 املقبوضة مقدما

) خـسائر /(أرباح
 الصرف

املــــــدفوعات 
  املقبوضة

الرصــيد املــستحق لــصندوق
ــسكان يف ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

ــانون األول٣١ ــسمرب/ كـ ديـ
  )٥املالحظة  (٢٠١١

-٣٠--٢١٢١-٩ بوتسوانا
١٧---١٧١٧-- بوركينا فاسو

-٢--٢٢-- بوروندي
-١٠    --١٠  ١٠  -- بولندا
-١--١١-- بوليفيا
٢   ---(٢)  -(٢)  ٤    بريو
-١٩٢   --١٩٢١٩٢-- تايلند
-٣٠٠   --٣٠٠٣٠٠-- تركيا

١٠ ٥--١٠  ١٠  -٥    ترينيداد وتوباغو
٤٩---٤٥٤٥-٤ تشاد
(١) ٢٠    --١٣  ١٣  -٦    توغو

٩   ---٦   ٦   -٣    توفالو
-٥--٥   ٥   -- توكيالو
-٣٥    --٣٥  ٣٥  -- تونس
-٦--٦   ٦   -- ليشيت - تيمور

-٢--١   ١   -١    جامايكا
-------- اجلبل األسود

---(١٠) ١٠١٠-- اجلزائر
١١--٢١(١) ١ جزر البهاما
٣١--٢٢-٢ جزر القمر

١   --(١)  ٢   ٢   -١    جزر سليمان
١٢--٢٢-١ جزر كوك

-٣--٣   ٣   --  جزر مارشال



 

 

A
/67/5/A

d
d

.7
 

67 
12-42856

 اجلهة املاحنة

ــستحق ــيد املـــــــ الرصـــــــ
لــصندوق األمــم املتحــدة

ــسكان يف ــانون ١للــ  كــ
 ٢٠١٠يناير /الثاين

فتــرات تــسوية 
الــــــــــــــسنتني 

 السابقة

التعهــدات لفتــرة الــسنتني
ــة احلا ــن  (ليـ ــرادات مـ اإليـ

ــات ‐٢٠١٠التربعـــــــــــ
٢٠١١(  

ــوع  جممـــــــــــــ
 التربعات

حركــــــــــــــــــــة
التربعـــــــــــــــات
 املقبوضة مقدما

) خـسائر /(أرباح
 الصرف

املــــــدفوعات 
  املقبوضة

الرصــيد املــستحق لــصندوق
ــسكان يف ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

ــانون األول٣١ ــسمرب/ كـ ديـ
  )٥املالحظة  (٢٠١١

٦---(٢) -(٢) ٨ مجهورية أفريقيا الوسطى
-٢٠    --٢٠  ٢٠  -- مهورية التشيكيةاجل

-٦٠    --٦٠  ٦٠  -- اجلمهورية الدومينيكية
-٢٣    --٢٣  ٢٣  -- اجلمهورية العربية السورية
٣٣ ٢٢    --٥٥  ٥٥  -- اجلمهورية العربية اليمنية
٥   ---(١٠)-(١٠)١٥   مجهورية الكونغو الدميقراطية
٧٦ ٤٤    --٦٠  ٦٠  -٦٠   مجهورية إيران اإلسالمية
٦   ٨--٨   ٨   -٦     مجهورية ترتانيا املتحدة

١٠ ------١٠   مجهورية فرتويال البوليفارية
(١) ١٨٦   --١٨٦١٧٦(١٠)٩     مجهورية كوريا

و الدميقراطيـــــة مجهوريـــــة ال
-٢--١   ١   -٢    الشعبية

مجهوريــــــــــة مقــــــــــدونيا 
٦   ---٦   ٦   -١    اليوغوسالفية السابقة

-٣--٣   ٣   -- مولدوفامجهورية 
-٥٦    ١ -٥٤  ٥٤  -- جنوب أفريقيا

-٦--٦   ٦   -- جورجيا
١   ٣--٢   ٣   (١)  ٢    جيبويت
-٩١٩ ٧٤    (١٠٦ ١)-٠٢٥ ٧٦  ٠٢٥ ٧٦  -- الدامنرك
-١--١   ١   --  دومينيكا
١   ٢--٢   ٢   -١    رواندا
-٢١    --٢١  ٢١  -- رومانيا
١٢ ---٨   ٨   -٤    زامبيا

-٢٠    --٢٠  ٢٠  -- زمبابوي
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 اجلهة املاحنة

ــستحق ــيد املـــــــ الرصـــــــ
لــصندوق األمــم املتحــدة

ــسكان يف ــانون ١للــ  كــ
 ٢٠١٠يناير /الثاين

فتــرات تــسوية 
الــــــــــــــسنتني 

 السابقة

التعهــدات لفتــرة الــسنتني
ــة احلا ــن  (ليـ ــرادات مـ اإليـ

ــات ‐٢٠١٠التربعـــــــــــ
٢٠١١(  

ــوع  جممـــــــــــــ
 التربعات

حركــــــــــــــــــــة
التربعـــــــــــــــات
 املقبوضة مقدما

) خـسائر /(أرباح
 الصرف

املــــــدفوعات 
  املقبوضة

الرصــيد املــستحق لــصندوق
ــسكان يف ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

ــانون األول٣١ ــسمرب/ كـ ديـ
  )٥املالحظة  (٢٠١١

٣   ٣--٢   ٦   (٤)  ٤    ساموا
٩   ٢٠    (١)-٣٠  ٣٠  -- سان تومي وبرنسييب

ســــانت فنــــسنت وجــــزر  
----)صفر(--- غرينادين

١   ---(١)  -(١)  ٢    سانت لوسيا
-٣٦    --٣٦  ٣٦  -- سري النكا
١   ---١   ١   -- السلفادور
-١٨    --١٨  ١٨  -- اسلوفاكي
---(٤٣)٤٣  ٤٣  -- سلوفينيا
-١٠    --١٠  ١٠  -- سنغافورة
٤٠ -صفر-(١٨)-(١٨)٥٨   السنغال
١٠ ١٠    --٢٠  ٢٠  -- سوازيلند
٦   ---٢   ٢   -٤    سورينام
(١) ٩٥٨ ١٢٧   ٢٥٣    -٧٠٤ ٧٠٤١٢٧ ١٢٧-- السويد

-٣٢٥ ٢٩    ٧٧٢ ٢ -٥٥٣ ٢٦  ٥٥٣ ٢٦  -- سويسرا
٣٣ ---(٦)  ١٥  (٢١)٣٩   سرياليون
-٣--٣   ٣   -- سيشيل
(٥) ١٥--١٠١٠-- شيلي

-١--(صفر)  --١    صربيا
----)صفر(--- الصومال
-١٠٠ ٢--١٠٠ ١٠٠٢ ٢-- الصني
-١٠    --١٠  ١٠  -- العراق
٢٦ ٢٠    --٢٠  ٢٠  -٢٦   عمان
(١) ٢١    (٢)-(٨٧)(٨٧)-١٠٩ غابون



 

 

A
/67/5/A

d
d

.7
 

69 
12-42856

 اجلهة املاحنة

ــستحق ــيد املـــــــ الرصـــــــ
لــصندوق األمــم املتحــدة

ــسكان يف ــانون ١للــ  كــ
 ٢٠١٠يناير /الثاين

فتــرات تــسوية 
الــــــــــــــسنتني 

 السابقة

التعهــدات لفتــرة الــسنتني
ــة احلا ــن  (ليـ ــرادات مـ اإليـ

ــات ‐٢٠١٠التربعـــــــــــ
٢٠١١(  

ــوع  جممـــــــــــــ
 التربعات

حركــــــــــــــــــــة
التربعـــــــــــــــات
 املقبوضة مقدما

) خـسائر /(أرباح
 الصرف

املــــــدفوعات 
  املقبوضة

الرصــيد املــستحق لــصندوق
ــسكان يف ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

ــانون األول٣١ ــسمرب/ كـ ديـ
  )٥املالحظة  (٢٠١١

٢٢ ---٢٢  ٢٢  -- غامبيا
---(٢٥)٢٥  ٢٥  -- غانا

-------- غرينادا
٥   --(١٠)١٥  ١٥  -- غواتيماال

٢   ١---١   (١)  ٢    غيانا
٤   ١٧    --١٣  ١٧  (٤)  ٨    غينيا

٤   ---٢   ٢   -٢     بيساو-غينيا 
---(١٣٨)    ١٣٨١٣٨-- غينيا االستوائية

-٥--٥   ٥   -- فانواتو
-٠٠٨ ٣--٠٠٨ ٣   ٠٠٨ ٣   -- فرنسا
٦١ ٨٦    ١ -٥٢  ٧٥  (٢٣)٩٥    الفلبني
-٥١١ ٧٤    ١٧٤    -٣٣٦ ٧٤  ٣٣٦ ٧٤  -- فنلندا
٤   ٥--٧   ٧   -٣    فيجي
-١٨    --٩   ٩   -٩    ت نامفيي

١١٢--١١١٠(٢) ٣ قربص
-٦٠    --٦٠  ٦٠  --  قطــر

-١٠٠   --١٠٠١٠٠-- كازاخستان
١٣٠-١-٦٥٤٥(٢٠) ٨٤ الكامريون
-٢٥--٢٥٢٥-- كرواتيا
-١٢--١٢١٢-- كمبوديا

-٩٢٨ ٩٦٦٣٤-٩٦٢ ٩٦٢٣٣ ٣٣-- داكنـ
-١٠--١٠١٠-- كوبا

---(٣٠) ٣٠٣٠-- كوت ديفوار
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 اجلهة املاحنة

ــستحق ــيد املـــــــ الرصـــــــ
لــصندوق األمــم املتحــدة

ــسكان يف ــانون ١للــ  كــ
 ٢٠١٠يناير /الثاين

فتــرات تــسوية 
الــــــــــــــسنتني 

 السابقة

التعهــدات لفتــرة الــسنتني
ــة احلا ــن  (ليـ ــرادات مـ اإليـ

ــات ‐٢٠١٠التربعـــــــــــ
٢٠١١(  

ــوع  جممـــــــــــــ
 التربعات

حركــــــــــــــــــــة
التربعـــــــــــــــات
 املقبوضة مقدما

) خـسائر /(أرباح
 الصرف

املــــــدفوعات 
  املقبوضة

الرصــيد املــستحق لــصندوق
ــسكان يف ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

ــانون األول٣١ ــسمرب/ كـ ديـ
  )٥املالحظة  (٢٠١١

-١٢--١١١١-١ كوستاريكا
-٦٠--٦٠٦٠-- كولومبيا
٥٢١٧٦(٣)-١١١٨١(٣١) ١٥١ الكونغو
-٢٠    --٢٠  ٢٠  -- الكويت
١٠ ١٩    --٢٠  ٢٠  -١٠   كينيا

-٣٠٩ ٢٧ -٣٠٦ ٧   ٣٠٦ ٧   -- لكسمربغ
٣٠ ---٢٠  ٢٠  -١٠   ليربيا

٢١ ٢٤    --٤٥  ٤٥  -- ليختنشتاين
٥   ٦--٦   ٦   -٥    ليسوتو
٢٥ -(١)-١   ١٣  (١٣)٢٧   مايل

-٤١٥   -(١٥)٤٣٠٤٣٠-- ماليزيـا
-٣--(١٤)٣   (١٦)١٦   مدغشقر

-٢٢٥   (٦)-١١٨١١٨-١١٣ مصر
-٢١    --١٠  ١٠  -١٠    املغرب

-١٨٠   --١٨٠١٨٠-- املكسيك
٤   ---(٣)  -(٣)  ٧    مالوي
٥   ١٠    --١٠  ١٠  -٥    ملديف

-٧٠٠ ١--٠٠٠ ١   ٠٠٠ ١   -٧٠٠ اململكة العربية السعودية
ــا   اململكــة املتحــدة لربيطاني
-٤٣٦ ٦٢    (٤٢٨)  -٨٦٤ ٦٢  ٨٦٤ ٦٢  --  العظمى وأيرلندا الشمالية

(١) ١١    --٦   ٦   -٤    منغوليا

-١١    --٧   ٧   -٤    موريتانيا
-٧--٧   ٧   -- موريشيوس
٢   ------٢    موزامبيق
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 اجلهة املاحنة

ــستحق ــيد املـــــــ الرصـــــــ
لــصندوق األمــم املتحــدة

ــسكان يف ــانون ١للــ  كــ
 ٢٠١٠يناير /الثاين

فتــرات تــسوية 
الــــــــــــــسنتني 

 السابقة

التعهــدات لفتــرة الــسنتني
ــة احلا ــن  (ليـ ــرادات مـ اإليـ

ــات ‐٢٠١٠التربعـــــــــــ
٢٠١١(  

ــوع  جممـــــــــــــ
 التربعات

حركــــــــــــــــــــة
التربعـــــــــــــــات
 املقبوضة مقدما

) خـسائر /(أرباح
 الصرف

املــــــدفوعات 
  املقبوضة

الرصــيد املــستحق لــصندوق
ــسكان يف ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

ــانون األول٣١ ــسمرب/ كـ ديـ
  )٥املالحظة  (٢٠١١

-٤٠    --٤٠  ٤٠  -- موناكو
-١-----١    ميامنار
---(١)  ١   ١   -- ناميبيا
-٢٤٧ ١١١   (٠٣٥ ٢)-٢٨١ ٢٨١١١٣ ١١٣-- النرويج
-٦٥١ ٢٥٢-٦٢٦ ٦٢٦٢ ٢-- النمسا
-١٥    --١٥  ١٥  -- نيبال
٣٥ ---١٥  ١٥  -٢٠   النيجر
---(١٨٧)    ١٨٧١٨٧-- نيجرييا

-٤--٤   ٤   -- نيكاراغوا
-٩٩٨ ٨--٩٩٨ ٨   ٩٩٨ ٨   -- نيوزيلندا
١٠ ---١٠  ١٠  -- هاييت
-٩٩١   --٩٩١٩٩١-- اهلند

-٤--٤   ٤   -- هندوراس
-٤٠    --٤٠  ٤٠  -- هنغاريا
-٤٥٦ ١٣٤   (١٥٥ ٤)-٦١١ ٦١١١٣٨ ١٣٨--  هــولندا

-٤٠٠ ٨٨    --٤٠٠ ٨٨  ٤٠٠ ٨٨  --  الواليات املتحدة األمريكية
-٣--٣   ٣   -- واليات ميكرونيزيا املوحدة

-٨٧٨ ٥٠    --٨٧٨ ٥٠  ٨٧٨ ٥٠  -- اليابان
-١٠    --١٠  ١٠  -- اليونان

ــاع   ــن القطـــ ــات مـــ تربعـــ
-٢٨٩   --٢٨٩٢٨٩-- اخلاص وغري ذلك

٨٤٧ ١ ٣٩٧ ٩٤٣ (٧٣٣ ٣)    (٥٢٤)    ١٣٠ ٩٤٦    ٣٤١ ٩٤٦    (٢١١)    ٣٧١ ٣   اجملموع الفرعي   
مـــــسامهات احلكومـــــات يف 
-٩٩٨   --٩٩٨٩٩٨-- تغطية تكاليف املكاتب احمللية



 

 

 
A

/67/5/A
d

d
.7

 

12-42856
72 

 اجلهة املاحنة

ــستحق ــيد املـــــــ الرصـــــــ
لــصندوق األمــم املتحــدة

ــسكان يف ــانون ١للــ  كــ
 ٢٠١٠يناير /الثاين

فتــرات تــسوية 
الــــــــــــــسنتني 

 السابقة

التعهــدات لفتــرة الــسنتني
ــة احلا ــن  (ليـ ــرادات مـ اإليـ

ــات ‐٢٠١٠التربعـــــــــــ
٢٠١١(  

ــوع  جممـــــــــــــ
 التربعات

حركــــــــــــــــــــة
التربعـــــــــــــــات
 املقبوضة مقدما

) خـسائر /(أرباح
 الصرف

املــــــدفوعات 
  املقبوضة

الرصــيد املــستحق لــصندوق
ــسكان يف ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

ــانون األول٣١ ــسمرب/ كـ ديـ
  )٥املالحظة  (٢٠١١

-٣٣٩ ١--٣٣٩ ١   ٤٥٩ ١   (١٢٠)    - تربعات أخرى
٨٤٧ ١ ٧٣٤ ٩٤٥(٧٣٣ ٣)(٥٢٤)٤٦٧ ٧٩٨٩٤٨ ٩٤٨(٣٣١)٣٧١ ٣ اجملموع  

ــه ــسوية :خمـــــصوما منـــ  تـــ
غــري ) اخلــسائر/(املكاســب

املتحققــــــة مــــــن أســــــعار 
الصرف وتسويات أخـرى    

(٣٨)     (٨)   بغرض تقريب األرقام

  

ستحقة القبض  املتربعات  ال
 / كـــــــــانون األول٣١يف 

٨٠٩ ١ ٣٦٣ ٣    ديسمرب
  

  :املالحظات    
ستحقة املـ أيضا معلومات عـن التربعـات   ويقدم اجلدول ) ٢البيان  (احملققة من صرف العمالت     ) سائراخل/(كاسبامللبلد إليرادات التربعات و   حسب ا توزيعا   هذا اجلدول    يبني  - ١  

  ).١البيان (القبض يف هناية فترة السنتني 
غـا وسـورينام وطاجيكـستان       دوالر مـن بـاالو وتون      ٥٠٠بلـة مببـالغ تقـل عـن         أو التعهدات للسنوات املق   /األرصدة والتسويات والتعهدات لفترة السنتني احلالية، واملدفوعات و         - ٢  

  .صفرال واملغرب وميامنار ونيوي مقربة إىل سوكرييبا
فيمـا سـبق    ملكتـب إقليمـي إىل براتـسالفا، وردت       تغري الرصيد االفتتاحي نتيجة إلعادة تصنيف مطالبة ضد حكومة سلوفاكيا بتكاليف جرى تكبـدها فيمـا خيـص نقـال ملغـىً                       - ٣  

  .ستحقة القبضاملضمن احلسابات 
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  اجلدول بـاء 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ إيرادات التمويل املشترك ونفقاته وأرصدة صناديقه لفترة السنتني املنتهية يف -خصصة املتربعات ال
    )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  

أرصدة الـصناديق   
ــانون ١يف   كــــــــ

ينـــــــاير /الثـــــــاين
 اتالتربع ٢٠١٠

ــرادات إيــــــــ
ونفقـــــــــات 

 )أ(أخرى
ــالغ  مبــــــــــــــ

 مردودة
التحــويالت
 والتسويات

ــوع  جممــــــــــــ
ــوال  األمـــــــــــ

 املتاحة
ــات  النفقــــــ
 الربناجمية

ــدة  أرصـــــــــــــــ
ــصناديق يف  الـــــ

 كـــــــــانون ٣١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠١١ 

ــات ال ــتربع ستحقةامل
ــبض يف القـــــــــــــــــــ

/كــــانون األول ٣١
٢٠١١ديـــــــــسمرب 

 )٥املالحظة (

  صناديق التمويل املشترك

 -٣٨ ١٠٩ ١٤٧١ ١٢١ (١٤)-١٧٨ ٩٧١  مصرف التنمية األفريقي

 --١٢٣ ١٢٣ -(٢٥٢)-٣١٠ ٦٥  اجلزائر

ــون األ ــم املتحــدة  املناصــرون لــ مريكي صندوق األم
 ١٦١ ٣٤٠ ٥٣٥ ٨٧٥ (١٦٥)--٦٤١ ٣٩٩  للسكان

 -٩٧ ١٦١ ٢٥٧ ---١٨٤ ٧٣  أندورا وموناكو

 ٥٠١ ٥٩٤ ١٦٢ ٧٥٦ ---٧٥٦ -  مؤسسة أنيسفاد

 -٣ ١٠٤ ١٠٧ -(٤٠)-٩٨ ٥٠  للتنميةبرنامج اخلليج العريب 

 ٥٥٨ ٥٨٤١ ٠١٢١١ ٥٩٥٢١ ٣٢(٢١٥)(٢١)٢ ٢٨٦ ٥٤٣٢٥ ٧ أستراليا

 -١٠١ ١٣٧ ٢٣٨ (١٨)---٢٥٦  النمسا

 -٦٥ – ٦٥ ----٦٥  البحرين

 -٣٠٤ ٦ ٣١٠ (١٢٠)(١٤)--٤٤٥  بلجيكا

 -٦ ٤٥ ٥٢ ---٥٠ ٢  بليز

 ----(١٤)---١٤  املتعددة القوميات دولة بوليفيا

 -٨٢ ٩١ ١٧٣ (٣)--١٧١ ٦   بوتسوانا

 -٢ ١٩٦ ١٩٨ ---١٩٨ ١  شركة بوينر القابضة وجمموعة شركاهتا

 -٨٢٢ ٠٦٠ ٨٨٢١ ١(٢)(٩٥)-٤٦٣ ٥١٦١  الربازيل

 -٩٠ ٤٢١ ٥١٢١ ١---٥١٢ ١-  C.A. Ultimas Noticiasمؤسسة

 -١٣٠ ٩٧٧ ١٠٧ ١---٦٩٧ ٤١٠  الكامريون

 -٣٢٠ ٨٤٥٢ ١٦٥٨ ١١(٩٤٩)(١٧٤)-٢٠٠ ٠٨٨٦ ٦ كنـدا
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أرصدة الـصناديق   
ــانون ١يف   كــــــــ

ينـــــــاير /الثـــــــاين
 اتالتربع ٢٠١٠

ــرادات إيــــــــ
ونفقـــــــــات 

 )أ(أخرى
ــالغ  مبــــــــــــــ

 مردودة
التحــويالت
 والتسويات

ــوع  جممــــــــــــ
ــوال  األمـــــــــــ

 املتاحة
ــات  النفقــــــ
 الربناجمية

ــدة  أرصـــــــــــــــ
ــصناديق يف  الـــــ

 كـــــــــانون ٣١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠١١ 

ــات ال ــتربع ستحقةامل
ــبض يف القـــــــــــــــــــ

/كــــانون األول ٣١
٢٠١١ديـــــــــسمرب 

 )٥املالحظة (

 -٢ ٨٨ ٩٠ ---٦٠ ٣٠  مركز أمريكا الالتينية للصحة واملرأة

 ----(١١)---١١  وسطىمجهورية أفريقيا ال

 ----(٦)---٦   شيلي

 ٤٦٦ ٧٨٦ ٠٤١١ ٨٢٧١٣ ١٤(١٠)(٤١)-٧٥٦ ١٢٢١٠ ٤ كولومبيا

 --٥٨٢ ٥٨٢ -(١٨٧)– ٦٠٤ ١٦٦  جامعة كولومبيا

 -٦٩٤ ٩٨٩١ ٦٨٢١٠ ١٢-(١٤)-٣٣١ ٣٦٥١٢  الصندوق املشترك لألنشطة اإلنسانية

 -٩٣١ ٠٩٧ ٠٢٨١ ٢-– -٥٦٣ ٤٦٤١  ركوت ديفوا

 -١٣٢ -١٣٢ ---١٣٢ - اجلمهورية التشيكية

 ----(١)---١  الدولية دانس فور اليف مؤسسة 

 ١٨٥ ٠٠٥٢ ٩٠٦٨ ٩١٢٤ ١٢-(٣٠٨)٢ ٥٧١ ٦٤٧١٠ ٢ الدامنرك

ــة   ــة إدارة الــــشؤون االقتــــصادية واالجتماعيــ التابعــ
 --٦٢ ٦٢ -(٢)--٦٤  لألمانة العامة

 --١٨ ١٨ -(٢٠)--٣٩  “دوغوس كوسوك”منظمة 

 -٩٠ ٣٥٧ ٤٤٧ ---٣٧٦ ٧٠  اجلمهورية الدومينيكية

 ١٩٦ ٤٢٨ ٢٣٤ ٦٦٢ ---٦٦٢ –    وسمؤسسة دروس

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر        
 ----(١٥)---١٥  الكارييب

 -١ ١٨ ١٩ ---١٩ -  تركيا- Eczacibasi Girisim Pazarlamaمنظمة 

 -٩٥ ٢٩ ١٢٤ (٩١)--٢٤ ١٩٢  مصر

 -٥٠٠ -٥٠٠ ---٥٠٠ -  لإلغاثة إملامؤسسة

 -٢٣٤ ٢٦٨ ٥٠٢ (١٤)(٢)– ٥٠٢ ١٧  غينيا االستوائية

 ٧٢ ٩٢٥ ١٨٢٩ ١٠٦٢٤ ٣٤(٣٣٣ ٤)(١٠٥ ١)-٠٥٤ ٤٩٠٣٠ ٩ املفوضية األوروبية

 مبـــادرة الـــصحة اإلجنابيـــة -املفوضـــية األوروبيـــة 
 ----(٢٦٧)---٢٦٧  للشباب يف آسيا
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أرصدة الـصناديق   
ــانون ١يف   كــــــــ

ينـــــــاير /الثـــــــاين
 اتالتربع ٢٠١٠

ــرادات إيــــــــ
ونفقـــــــــات 

 )أ(أخرى
ــالغ  مبــــــــــــــ

 مردودة
التحــويالت
 والتسويات

ــوع  جممــــــــــــ
ــوال  األمـــــــــــ

 املتاحة
ــات  النفقــــــ
 الربناجمية

ــدة  أرصـــــــــــــــ
ــصناديق يف  الـــــ

 كـــــــــانون ٣١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠١١ 

ــات ال ــتربع ستحقةامل
ــبض يف القـــــــــــــــــــ

/كــــانون األول ٣١
٢٠١١ديـــــــــسمرب 

 )٥املالحظة (

 -١١٣ ٣٢٦ ٤٣٨ ---٢٥١ ١٨٧  )فرتويال(شركة فارماتودو 

 -١٩ -١٩ ----١٩   مؤسسة فيماب

 ٦٣٣ ٢١٥٢ ٥٠٦٤ ٧٢١٥ ٩(١٠٥)– ١ ٦٦٠ ١٦٦٥ ٤ فنلندا

 -٤٢٥ ٤٣٤ ٨٥٩ ---٦٠٠ ٢٥٩  مؤسسة فورد

 -٧٤ ١٦٨ ٢٤٢ -(٤٠)-٢٤٢ ٤١  “أورانجفاونديشن ”مؤسسة 

 ١٣٦ ٦٣٥ ٠٨٥٧ ٧٢٠١ ٨(١٠)--٤٩٨ ٢٣٢٨  فرنسا

 -٧ ١٨٩ ١٩٦ ---١٩٦ - مؤسسة كادينا كابريليس

 -٩٥ ٢٠٠ ٢٩٥ ---١٩٣ ١٠١  غابون

 ٧٠٥ ٥٦٩ ٨٩٨٢ ٤٦٨ ٣-(٤)-٤٤٢ ٠٣١٢ ١ مؤسسة غيتس

 ٧٥ -١٥٦ ١٥٦١ ١-(١٨١)-٣٣٧ ١١  جورجيا

 --٨٠٦ ٨٠٦ -(٣٥)-٨٩ ٧٥٢  التعاون اإلمنائي األملاينمؤسسة 

 ٢٩٢ ٦٥٣١ ٩٤٠٢ ٥٩٣٤ ٧(١)(٢٠٨)-٦٩٩ ١٠٤٦ ١ أملانيـا

 ٣٥٩ ٥٣٢ ٧٥٢ ٢٨٤ ١-(٥٥٨)-٨١٤ ٠٢٧ ١ يدز والسل واملالرياالصندوق العاملي ملكافحة اإل

 -----(٤)--٤  الصندوق العاملي لتهيئة الفرص 

 -١ ٩٤١ ٩٤٢٢ ٢(٣)--١٦١ ٧٨٣١ ١ غواتيماال

 -٣١٨ ٧٥٤ ٠٧١ ١---٤٨٤ ٥٨٨  H&M Hennes & Mauritz ABشركة 

 ٥٠٠ ٥١٧ ٤٨٣ ٠٠٠ ١---٠٠٠ ١-  مؤسسة هيوليت

 --٤٤ ٤٤ (٢)---٤٦  مؤسسة حيدر علييف

 -٨٧ ١٢٣ ٢١٠ ---٢٠٠ ١٠  يسلنداأ

 -٨٤ ٢١٦ ٣٠٠ (٦٦٠)(٧٠٦)-٣٠٠ ٣٦٦ ١ البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

 -٩٨ ١٨١ ٢٧٩ ---٢٧٩ –  االحتاد الدويل لتنظيم األسرة

 -٨٢٠ ٦٨٨ ٥٠٩ ١(٩١)(٦٠)-٠٥١ ٦٠٩١  أيرلندا

 -٤٤٧ ٤١٠٢ ٨٥٧٢ ٩٦٤٤ (١٠)-٤١٧ ٤٨٦١ ٢ إيطاليا
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أرصدة الـصناديق   
ــانون ١يف   كــــــــ

ينـــــــاير /الثـــــــاين
 اتالتربع ٢٠١٠

ــرادات إيــــــــ
ونفقـــــــــات 

 )أ(أخرى
ــالغ  مبــــــــــــــ

 مردودة
التحــويالت
 والتسويات

ــوع  جممــــــــــــ
ــوال  األمـــــــــــ

 املتاحة
ــات  النفقــــــ
 الربناجمية

ــدة  أرصـــــــــــــــ
ــصناديق يف  الـــــ

 كـــــــــانون ٣١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠١١ 

ــات ال ــتربع ستحقةامل
ــبض يف القـــــــــــــــــــ

/كــــانون األول ٣١
٢٠١١ديـــــــــسمرب 

 )٥املالحظة (

 -٢٣ ٢٢٧ ٢٤٩ ---٢٤٩ ١  جامايكا

 -٦٠٨ ٦١٣ ٢٢١٧ ٨-(٨١٠ ١)-٠٠٠ ٠٣٢٦ ٤ اليابان

الصندوق االستئماين الياباين ألنـشطة املنظمـات غـري         
 -٨٩٥ ٤١١٢ ٣٠٦١ ٦٥٤ (٩٥)-٠٠٠ ٣٣٦٢ ٢ شتركة بني البلداناحلكومية واألنشطة الربملانية امل

 --٥٨ ٥٨ (٩)---٦٧  شركة جونسون آند جونسون احملدودة

 -١٠٠ -١٠٠ ---١٠٠ - كازاخستان

 -٢٥ ١٣٠ ١٥٥ ---١٥١ ٤  مؤسسة السوتيسي

 --٧١ ٧١ -(٤)--٧٥  مؤسسة بنك أفريقيا 

 -١٣٦ ٢٤٦ ٣٨١ -(١٥)-١٧٧ ٢١٩  نلبنا

 ----(١)---١  ليفي ستراوس

 ٤٦ ٦٤ ٥١ ١١٥ ---١١٥ - املداريلطب لكلية ليفربول

 ٧٧٥ ٦٥٤ ٧٧٩٤ ٤٣٢١٦ ٢١(٤٧)(٢٧١)١ ٦٧٥ ٠٧٥٨ ١٣ لكسمربغ

 -٨ ٩٥٥ ٩٦٣ -٧ – ٨٥٠ ١٠٧  مؤسسة ماكارثر

 -٣١ ١ ٣٢ ---١٥ ١٧   الدوليةمؤسسة ماري ستوبس

 -٥ -٥ ----٥  )ميكسفام(املؤسسة املكسيكية لتنظيم األسرة 

 -٨٥٩ ٦٤٥٢ ٥٠٤٢ ٥---٩٦٨ ٥٣٥ ٤ املكسيك

 -٠٤٦ ٨٣٩٢ ٨٨٥ ٢(١١)--٣٣٣ ٥٦٣١ ١  املغرب

 ----(٩٣١)---٩٣١    أفغانستان-املاحنون املتعددون 

 ----(١)---١   أذربيجان-احنون املتعددون امل

 -١٢٦ ٢٦٧٤ ٣٩٣٣ ٧---٥٥٠ ٨٤٣٦   بنغالديش-املاحنون املتعددون 

 -١٣٥ ٩٤٢١ ٠٧٦ ٣٤٢ --٦٢٥ ٤١٨١   بوركينا فاسو-املاحنون املتعددون 

 --١٣٦ ١٣٧ ٣٣ --٨٤ ٢٠   إكوادور-املاحنون املتعددون 

 ١٢ ٦٦ ٤٨٢ ٥٤٨ ٧٢ --٢٩٩ ١٧٦   مصر-ون املتعددون املاحن
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أرصدة الـصناديق   
ــانون ١يف   كــــــــ

ينـــــــاير /الثـــــــاين
 اتالتربع ٢٠١٠

ــرادات إيــــــــ
ونفقـــــــــات 

 )أ(أخرى
ــالغ  مبــــــــــــــ

 مردودة
التحــويالت
 والتسويات

ــوع  جممــــــــــــ
ــوال  األمـــــــــــ

 املتاحة
ــات  النفقــــــ
 الربناجمية

ــدة  أرصـــــــــــــــ
ــصناديق يف  الـــــ

 كـــــــــانون ٣١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠١١ 

ــات ال ــتربع ستحقةامل
ــبض يف القـــــــــــــــــــ

/كــــانون األول ٣١
٢٠١١ديـــــــــسمرب 

 )٥املالحظة (

 -٥٧ ٦٩٢ ٧٤٩ ---٣٢٠ ٤٢٩   إريتريا-املاحنون املتعددون 

بتــر األعــضاء التناســلية / تــشويه-املــاحنون املتعــددون 
 ٠٥٤ ٤٠٧١ ١٦٠١ ٥٦٧٧ ٨---٠٧٥ ٤٩٢٦ ٢ لإلناث

 -٢٣ ٣١٧ ٣٤٠ ١٤٦ --١٦٤ ٣٠   جورجيا-املاحنون املتعددون 

 ٣٩٨ ٤٤٧ ١٧٣ ٦٢٠ (٢٤)--٦٢٥ ١٩  بيساو -  غينيا-املاحنون املتعددون 

 -٢٣٠ ٣٢٤ ٥٥٤٣ ٣(٩١)(٢٩١)-٩٣٦ ٣-  هاييت-املاحنون املتعددون 

 -٥ ١٨٣ ١٨٨ ---١٤١ ٤٧   هندوراس-املاحنون املتعددون 

 -٣٥ ١١٠ ١٤٤ ---١٤٤ - ا إندونيسي-املاحنون املتعددون 

 -٤٢١ ٤١٢ ٨٣٤ -(١٢)-٥٢٥ ٣٢٠   كينيا-املاحنون املتعددون 

 -٢٣٨ ٠٠٩١ ٢٤٦١ ٢---٧٧٦ ٤٧٠١   ليربيا-املاحنون املتعددون 

 --٤١٤ ٤١٤ -(٢٢)-٤٣٧ -  مدغشقر-املاحنون املتعددون 

 --١٠٧ ١٠٧ ٥٢ --٥٥ -  املغرب-املاحنون املتعددون 

 -٣٧ ٥٤٣ ٥٨٠ ٥٨٠ ----  ميامنار-املاحنون املتعددون 

 -١ ١٥١ ١٥٢ ----١٥٢   نيبال-املاحنون املتعددون 

 ----(٤٨)---٤٨   مكتب اإلدارة القائمة على النتائج -املاحنون املتعددون 

 --(٢٣)(٢٣)-(١٥١)--١٢٨   الفلبني-املاحنون املتعددون 

 -٣٠٦ ٨١٦ ٣٨٧ ٦---٣٨٧ ٦-   فرع الصحة اجلنسية واإلجنابية-املاحنون املتعددون 

 -٢٠٥ ٣٥٩ ٥٦٥٢ ٢---١٠٦ ٤٥٩٢   سرياليون-املاحنون املتعددون 

 -٣٧ ٣٣٣ ٣٧٠ ----٣٧٠   جزر سليمان-املاحنون املتعددون 

 -٢٤ ٣٠ ٥٤ ---٥٤ - ري النكا س-املاحنون املتعددون 

 الـــــصندوق االســـــتئماين -املـــــاحنون املتعـــــددون 
 -١٠٤ ٣٥٥١٧ ٤٥٩٣٦ ٨٩١٥٣ ١٠٥ ٥٥١ ٧٢٢ ٢٨٥٢٥ ٢١ املواضيعي لصحة األم 

 الـــــصندوق االســـــتئماين -املـــــاحنون املتعـــــددون 
 -١٤٥ ٦٦٧١ ٨١٢٧ ٦٩٤٨ ٤-١٦٥ ٣١٠ ٦٤٤ ٣ املواضيعي لناسور الوالدة
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أرصدة الـصناديق   
ــانون ١يف   كــــــــ

ينـــــــاير /الثـــــــاين
 اتالتربع ٢٠١٠

ــرادات إيــــــــ
ونفقـــــــــات 

 )أ(أخرى
ــالغ  مبــــــــــــــ

 مردودة
التحــويالت
 والتسويات

ــوع  جممــــــــــــ
ــوال  األمـــــــــــ

 املتاحة
ــات  النفقــــــ
 الربناجمية

ــدة  أرصـــــــــــــــ
ــصناديق يف  الـــــ

 كـــــــــانون ٣١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠١١ 

ــات ال ــتربع ستحقةامل
ــبض يف القـــــــــــــــــــ

/كــــانون األول ٣١
٢٠١١ديـــــــــسمرب 

 )٥املالحظة (

 الـــــصندوق االســـــتئماين -املـــــاحنون املتعـــــددون 
 ٣٥١ ٥٤٠٣٠ ٣٠٨١٤٨ ٨٤٨١٧٠ ٧٩٧٣١٨ ٤-٩٦٥ ٩٦٤١ ١٢٢٢٧٠ ٤١ املواضيعي املعين بتوافر سلع الصحة اإلجنابية 

 الـــــصندوق االســـــتئماين -املـــــاحنون املتعـــــددون 
 ----(٥٨٠)---٥٨٠  املواضيعي للتسونامي 

 --١٩٤ ١٩٤ ----١٩٤   ليشيت-  تيمور-املاحنون املتعددون 

 -٢ ٤٢ ٤٤ ---٨ ٣٦   تونس-املاحنون املتعددون 

 -٧٤٩ ٢٩١ ٠٣٩ ١(٢)--٩٩٣ ٤٨   تركيا-املاحنون املتعددون 

 -٠٣٤ ٢٦٣٣ ٢٩٧٧ ١٠---٢٩٧ ١٠-  أوغندا-املاحنون املتعددون 

 --١٣ ١٣ (١٩)١٣ --١٩  ) البوليفارية-هورية مج ( فرتويال-املاحنون املتعددون 

 -١١ ٦٦٨ ٦٨٠ ---٦٦٨ ١١   زمبابوي-املاحنون املتعددون 

 -٩٧٥ ١٠٨١ ٠٨٣٧ ٩(٦٨)(٧٨٨)٣ ٥٣٢ ٤٠٤٥ ٤ هــولندا

 -٤٨٤ ٠٦٠ ٥٤٥١ ١(٧٠)--٣٨٦ ٢٢٩ ١ نيوزيلندا

 ٢٠٧ ٨٧٦٢ ٧٤٦٣ ٦٢٢١ ٥-(١٨٩)-٠٤٠ ٧٧١٤ ١ نيجرييا

 -٣٣ ٧٤ ١٠٧ ---١٠٧ - شركة نوبل للطاقة

 --٥٢٢ ٥٢٢١ ١١ (١٧٨)-٤١٨ ٢٨١١  الوكالة النروجيية للتنمية الدولية

 -٤٦٨ ١٤٠١ ٦٠٧١٥ ١٦(١)(١٤٨ ١)-١٨٩ ٥٦٧١٣ ٤ النرويج

 ٤٢٧ ٣٧٠ ٤٧٩٣ ٨٤٩١٩ ٢٢(٩)(٨٣٤ ١)-٦٨٩ ٠٠٤٢١ ٣  التابع لألمانة العامةمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 -١٦٨ ١٩ ١٨٦ ----١٨٦   عمان

 -----(٢)--٢  ديفوار عملية األمم املتحدة يف كوت

 -----(٥٣)--٥٣  منظمة البلدان املصدرة للنفط

 -٣٣ ١٣٥ ١٦٨ (١)٦٦ -٨١ ٢٢  منظمة أوكسفام

 ----(١٠)---١٠  مؤسسة باكارد

 --٤٠٤ ٤٠٤ -(١٨)-٤٠١ ٢١  بنما
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أرصدة الـصناديق   
ــانون ١يف   كــــــــ

ينـــــــاير /الثـــــــاين
 اتالتربع ٢٠١٠

ــرادات إيــــــــ
ونفقـــــــــات 

 )أ(أخرى
ــالغ  مبــــــــــــــ

 مردودة
التحــويالت
 والتسويات

ــوع  جممــــــــــــ
ــوال  األمـــــــــــ

 املتاحة
ــات  النفقــــــ
 الربناجمية

ــدة  أرصـــــــــــــــ
ــصناديق يف  الـــــ

 كـــــــــانون ٣١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠١١ 

ــات ال ــتربع ستحقةامل
ــبض يف القـــــــــــــــــــ

/كــــانون األول ٣١
٢٠١١ديـــــــــسمرب 

 )٥املالحظة (

 ----(٨١)٣٤ --٤٧  باراغواي

 -٩٢٨ ٧٦٢٢ ٦٩٠٥ ٨-(٣٠٤ ١)-٥٢٨ ٤٦٦٧ ٢ صندوق بناء السالم

 -----(٦٣٧)--٦٣٧  بريو

 -٥ -٥ ---٥ - القطاع اخلاص

 -١١١ ٦٨ ١٧٩ ---١٧٩ - قطــر

 -٣٦ ٢٠١ ٢٣٨ ---٢٣٨ -  سسة الطب احلقيقيمؤ

 -----(٢٣)--٢٣  مجهورية كوريا

 --٣٨ ٣٨ (١٢)---٥٠  رومانيا

 -١١ ٩٨ ١٠٩ ---٧٤ ٣٦  سان تومي وبرنسييب

 ٠٠٠ ٢٥٨١ ٤٨٧١ ٧٤٥ ١---٥٠٠ ٢٤٥١  اململكة العربية السعودية

 -٥٦٥ ٦٨٤١ ٢٤٩٤ ٦---٢٢٥ ٠٢٤٢ ٤ سرياليون

 -٠٠٣ ٤٤٣٥ ٤٤٦٢٣ ٢٨(٠٢٩ ١٤)(٣٨١)-٢٠٣ ٦٥٢٢٤ ١٨ إسبانيا

 ٥٧٠ ٦٠٧٣ ٣٥٤١٠ ٩٦١٩ ١٩-١٥١ -٨٩٧ ٩١٣١٦ ٢  السويد

 -٤٧٩ ٥٦١ ٠٤٠ ١(٣)(٢٩)-٦٧٩ ٣٩٢  سويسرا

 -٧٣٨ ٢٥٥١ ٩٩٣٢ ٣(٤)--٩٦٩ ٠٢٩٢ ١ اجلمهورية العربية السورية

 --٦٥٤ ٦٥٤ ٨ (٦٠)-٦٨٨ ١٨  منسق الشؤون اإلنسانية

 -----(١٣٨)--١٣٨  أوكرانيا

 ٨٥ ٥٨٢ ٢٦٤ ٨٤٥ -(٥)-٧٤٠ ١١٠  هيئة األمم املتحدة للمرأة

برنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس 
 ٦٤٧ ٧٩٧١٠ ٠١٩١٠ ٨١٦٢٦ ٣٦(١٥)(٢١١)١ ٦٢٤ ٤١٩٣٢ ٤ اإليدز/نقص املناعة البشرية

 -٤٢ ١٤١ ١٨٢ -(٢)--١٨٤  للدميقراطية املتحدة األمم صندوق

الصندوق االستئماين للعراق التـابع جملموعـة األمـم         
 -٤٢٨ ٤٩٨٥ ٩٢٦٤ ٩-(٨٨)-٦٦٠ ٣٥٤٣ ٦  اإلمنائيةاملتحدة
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أرصدة الـصناديق   
ــانون ١يف   كــــــــ

ينـــــــاير /الثـــــــاين
 اتالتربع ٢٠١٠

ــرادات إيــــــــ
ونفقـــــــــات 

 )أ(أخرى
ــالغ  مبــــــــــــــ

 مردودة
التحــويالت
 والتسويات

ــوع  جممــــــــــــ
ــوال  األمـــــــــــ

 املتاحة
ــات  النفقــــــ
 الربناجمية

ــدة  أرصـــــــــــــــ
ــصناديق يف  الـــــ

 كـــــــــانون ٣١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠١١ 

ــات ال ــتربع ستحقةامل
ــبض يف القـــــــــــــــــــ

/كــــانون األول ٣١
٢٠١١ديـــــــــسمرب 

 )٥املالحظة (

 ٢٠٩ ١٢٠ ٤٢٧٢٠ ٥٤٦٦٦ ٨٦-(٣٠٨ ١)٣٠ ١٩٣ ٦٣١٦٣ ٢٤ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ٦٤ ٤٣٣ ٨٩٥٢ ٣٢٨٤ ٧(٥٧)(٢٠٤)-٣٧٦ ٢١٣٥ ٢ )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 ٤٨٧ ٤٦٩٢٥ ٣٣١٤١ ٨٠٠١٦ ٥٧(١٨٤)(١١٧ ٢)-٥٢٠ ٥٨١٥٣ ٦ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

ــتئم  ــدة االسـ ــة املتحـ ــندوق اململكـ ــامج صـ اين للربنـ
 ----(٣٠)---٣٠  املعين بتوافر سلع الصحة اإلجنابية 

 -٣٥٧ ٠٣٣ ٣٩٠٣ ٣(٧٩)(٨١)-٦٦٣ ٨٨٨٢  صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية

 ٥٩١ ٧٣٨١ ٧٤١٢ ٤٧٩٣ ٦-(٤٣٧ ٢)-١٠٥ ٨١١٥ ٣  صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري

 --٩٢٠ ٩٢٠ -(٣٣)-٤٩٨ ٤٥٥   املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمكتب األمم

 -١٢١ ٠٠٦ ١٢٧١ ١---٨٣١ ٢٩٦  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 -٢٤٣ ١٨١ ٤٢٥٢ ٢---٧٨٣ ٦٤٢١  أوروغواي

 ١٣٦ ٤٩٤١ ٣٦٨١ ٨٦١١٠ ١١-(٤٤٩)-٩٥٠ ٣٦١١١  وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

 -٦٨ ٤٣ ١١١ --١١١ -- والتطوير للبحث املؤسسة املدنية األمريكية

 -٣٢٧ ٧٥٠٣ ٠٧٧١ ٥(٢)--٠٧٧ ٢٥  مجهورية فرتويال البوليفارية

 ٢١٢ ٥٢٣ ٥٠٩ ٠٣٣ ١٨٤١ --٨٤٤ ٤  فريجني يونايت

 -٣٩٢ ٤٦٨ ٨٦٠٣ ٣-(٣٦)-٢٢٨ ٦٦٨٢ ١ منظمة الصحة العاملية

مجعيــة التبــشري النــسائية التابعــة للكنيــسة األســقفية  
 --١٨ ١٨ (٧)---٢٥  امليثودية األفريقية

 ----(١ )---١  بنك يايب كريدي تركيا

 --١٩٦ ١٩٦ (٦٠)(٦١)--٣١٧  اليمن

 ١٢٥ ٢٤٢ ٤٦٥ ٧٠٧ ---٦٠٠ ١٠٧   مؤسسة زونتا الدولية

 ٢٣٣ ٤٦٨٩٠ ٧٥٠٣٨٨ ٢١٨٦٣٢ ٠٢١ ١(٠٦٣ ٦)(٣٠٥ ٢٠)٨٣٠ ٤٢٨٢ ٣٢٨٧٩٤ ٢٥٠ صناديق التمويل املشترك  

 - صناديق استئمانية أخرى 

 -٢ ٨٠٩ ٨١١ ---٨٥٢ (٤٢ ) التعاون مع ُعـمان

 -٢٢٠ ٢٨٣ ٥٠٣ ---٤٥٠ ٥٣  لليونيسيف االقتصادية الشراكة اتفاقات
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أرصدة الـصناديق   
ــانون ١يف   كــــــــ

ينـــــــاير /الثـــــــاين
 اتالتربع ٢٠١٠

ــرادات إيــــــــ
ونفقـــــــــات 

 )أ(أخرى
ــالغ  مبــــــــــــــ

 مردودة
التحــويالت
 والتسويات

ــوع  جممــــــــــــ
ــوال  األمـــــــــــ

 املتاحة
ــات  النفقــــــ
 الربناجمية

ــدة  أرصـــــــــــــــ
ــصناديق يف  الـــــ

 كـــــــــانون ٣١
ــسمرب /األول ديـ
٢٠١١ 

ــات ال ــتربع ستحقةامل
ــبض يف القـــــــــــــــــــ

/كــــانون األول ٣١
٢٠١١ديـــــــــسمرب 

 )٥املالحظة (

 -٩١٣ ١-٩١٣ ١٣٣١ ٢(٢٢٠)--- ويات سعر الصرفتس

 ١٧٣ ٠٠٠ ٩٢٣٥ ٩٢٣١ ٦--(٦٩٩)٦٢٢ ٠٠٠٢ ٥ الربنامج العاملي للسلع األساسية لوسائل منع احلمل

 -٧٧٤ ٧٨١ ٨٥٢ ١--٥٠ -٨٠٢ ١ جائزة السكان

 -٠٦٢ ١٠١١ ١٦٤ ١--٣٢ -١٣٢ ١ ساالس. صندوق هـبـة رافايل م

 ١٦ ١٦٥ ٧٦٠١ ٩٢٥١ ٦٤٥٢ -٦١ ٦٩٠ ٥٢٩١  )ب(اتفاقات التربعات الصغرية

 -٥٣٦ ١٧٢ ٧٠٨ ١٥٨ ---٥٥٠  مؤسسة موارد إبالغ املاحنني 

 -٨٧٢ ٨٩٠ ٧٦٣١ ٦١٢ --٢٩٠ ٤١١١ ١ )ج( للرعايةاملتحدة املنسق العاملي لربنامج األمم

 -١٠٤ -١٠٤ ٦٥ -٧ -٣١  مكتب دعم مؤسسة األمم املتحدة

 ١٨٩ ٦٤٨ ٠١٦١٢ ٦٦٤٧ ٠٦٢١٩ ٣(٢٢٠)(٥٤٩)٩٠٤ ٤٦٧٦ ١٠ صناديق استئمانية أخرى   

)د(٧٦٦٤٠١ ٨٨٢٦٣٩ ٠٤٠ ١(٠٠٠ ٣)(٥٢٥ ٢٠)٢٨١ ٣٣٢٢ ٧٩٤٨٠١ ٢٦٠ اجملموع    ٤٢١ ١١٦٩٠ 

  
  ).اجلدول هـاء(َتـرد اإليرادات والنفقات األخرى كل على حدة   )أ(  

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ دوالر من املوارد العادية إىل املوارد األخرى اعتبارا من ٥٢٩ ٠٠٠ أُعيد تصنيف مبلغ  )ب(  
  .٢٠١١ يف عام “الصناديق االستئمانية األخرى”املوظفني الفنيني املبتدئني إىل  من برنامج للرعاية املتحدة أُعيد تصنيف املنسق العاملي لربنامج األمم  )ج(  
  :ا يلي مماملقررة غري املخصصة الصناديق ، تتألف أرصدة١حسب ما جرى اإلفصاح عنه يف البيان   )د(  

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة األمريكية(    
  

  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  أرصدة الصناديق املخصصة غري املقررة

  )هـ(٢٥٨,٩  ٤٠١,١  التمويل املشترك

  ٢,٥  ٢,٠  ني املبتدئنيبرنامج املوظفني الفني
  ١٦,٤  ٤,٤  أنشطة الشراء

  ٢٧٧,٨  ٤٠٧,٥  اجملموع  
  

  .أعاله) ب(و ) أ(يعزى إىل املالحظتني “ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١أرصدة الصناديق يف ”الفرق بني هذا الرقم وجمموع قيمة   )هـ(  



 

 

 
A

/67/5/A
d

d
.7

 

12-42856
82 

  اجلدول جيـم
  ٢٠١١ديسمرب /ول كانون األ٣١خدمات املشتريات لفترة السنتني املنتهية يف 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

 عمليات الشراء حلساب أطراف ثالثة 

ــصناديق يف  ــدة الـــ أرصـــ
ــاين  ١ ــانون الثـ ــاير /كـ ينـ

 املعـــاد تـــصنيفها ٢٠١٠
 لتصبح خصوما

ــ ت راداإيــــــــ
ــدمات  خـــــــ
 املشتريات

إيـــــــــــــــــرادات
 ونفقات أخرى

التحـــــــــــــــــــــويالت 
 مبالغ مردودة والتسويات األخرى 

جممــــــــــــــــوع 
 احةاألموال املت

تكلفـــة خـــدمات 
 املشتريات

صـــــايف الـــــدفعات
ــة يف املقدمــــــــــــــــــ

/كــانون األول ٣١
 ٢٠١١ديسمرب 

 املؤسسة

١٤٣ ٤ (٨٥٣ ١٤) ٩٩٦ ١٨ (٢١٩)(٦٢١)(٦٦)١٢٤ ١٦ ٧٧٨ ٣  احلكومات  
٨١٧(٢٥٧ ٤) ٠٧٥ ٥ (٥١)٨٨(١)٢٩٢ ٥ (٢٥٤) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
٦(٥٧١)٥٧٦(٩٩)٤١٧-٦٥٣(٣٩٥) وكاالت األمم املتحدة األخرى  
١٤٠ ٢١ (٧١٩ ١٩) ٨٥٨ ٤٠ (١٦٢ ٤) (٢٢١ ١) ٨٤٩٤٩ ٣٣ ٣٤٣ ١٢  دوليةالكومية احلؤسسات امل  
٢١٩(٨٢٨)٠٤٧ ١ (٤١٥)(١٢٥)-٨٤٠٧٤٧ املنظمات غري احلكومية  
٣٢٥ ٢٦ (٢٢٧ ٤٠)٥٥٢ ٦٦ (٩٤٦ ٤)(٤٦٣ ١)(١٧) ٦٦٦ ٥٦ ٣١٢ ١٦  اجملموع  

    
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

 خدمات إدارية للمشتريات
أرصــــــــــدة الــــــــــصناديق يف 

 ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١
إيـــــــــــــــــرادات
 ونفقات أخرى

رســـــــوم خـــــــدمات 
 الدعم

التحــــــــــــــــــــويالت
 والتسويات األخرى

ــوع األمـــــوال   جممـــ
 املصروفات املتاحة

صـــــدة الـــــصناديق يفأر
/كــــــــــــانون األول ٣١

 ٢٠١١ديسمرب 

 -(٣٨٦ ٣) ٣٨٦ ٣ -٩٦٥ ٢ ٤٢١-  اإلدارة -خدمات املشتريات 

 ٦٩(١١٨)٦٨١٨٧--١١٩  الدامنرك -خدمات املشتريات 

 ٦٩ (٥٠٤ ٣)٥٧٣ ٣ ٦٨ ٩٦٥ ٢ ٤٢١ ١١٩  اجملموع  
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  اجلدول دال 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ املخصصة لفترة السنتني املنتهية يف املوارد غري

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

 ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠    املالحظة اإليـراد

٠٢٢ ٧٩٨٩٠٥ ٩٤٨    ١٢اجلدول ألف،   غري املخصصة-اإليرادات من التربعات 
-(٠٩٦ ٦)    ١٢ التحويل إىل إيرادات أخرى: ناقصا  

٧٨٥ ٧٨ ٨٥٦ ٧٢     ١٣ إيرادات أخرى
٨٠٧ ٥٥٨٩٨٣ ٠١٥ ١       جمموع اإليرادات  

    

  ميزانية الدعم لفترة السنتني  األنشطة الربناجمية 

اإلقليمية، اهليكلة ( أخرى نفقات
 أطلس، نظام ختطيط موارد نظام

 اجملموع )، األمنةاملؤسس
 ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠ ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  النفقات

ــات   ــتخدمتها احلكومــ ــوال الــــيت اســ األمــ
١٤٩ ٩٧٤٢٢٥ ٢٣٨----١٤٩ ٩٧٤٢٢٥ ٢٣٨ واملنظمات غري احلكومية

األمــوال الــيت اســتخدمتها وكــاالت األمــم 
٥١٠ ٤ ٤٩٣ ٥ ----٥١٠ ٤ ٤٩٣ ٥  املتحدة

ــم    األ ــيت اســتخدمها صــندوق األم ــوال ال م
٣٢٩ ٠٠٤٧١٨ ١٥٠٧٤٨ ٢٨ ٧٢١ ٢٥ ٩١٧ ٩٢٧٢٣٧ ٢٦٢٢٥٤ ٣٥٦٤٥٢ ٤٦٧ املتحدة للسكان

٠٣٢٥٨١ ١٣ -(٢)٣ ٣٢ ٠٠٢٥٧٨ ١٣ ١٥  أخرىنفقات
٥٦٩ ٥٠٣٩٤٨ ٠٠٥ ١ ١٥٠ ٧١٩٢٨ ٩٢٠٢٥ ٩٥٩٢٣٧ ٤٩٩٢٥٤ ٨٢٥٦٨٢ ١٦٧٢٤ النفقاتجمموع   

 

٢٣٨ ٠٥٥٣٥ ١١١٠ الفائض لفترة السنتني
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  هاءاجلدول 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١املوارد املخصصة لفترة السنتني املنتهية يف 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

 ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠    املالحظة اإليـراد

٢٣٦ ٦٥٤ ٠٣١ ٨٠٤     ١٢  املخصصة-اإليرادات من التربعات 
ــالغ املــردودة إىل اجلهــات  : ناقــصا   املب

-(٥٢٥ ٢٠)     ١٢اجلدول باء،  املاحنة
٧٤٧ ١٦ ٧٤٠ ٦    ١٣ إيرادات أخرى

٩٨٣ ٦٧٠ ٢٤٦ ٧٩٠       جمموع اإليرادات  
    

 اجملموع املشتريات  موظفون فنيون مبتدئون  التمويل املشترك 
 ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠ ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠ ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠ ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠  النفقات

األمــــوال الــــيت اســــتخدمتها احلكومــــات 
١١٨ ١٥٤ ٥٦٣ ٢٣١ ----١١٨ ١٥٤ ٥٦٣ ٢٣١  واملنظمات غري احلكومية

األمـوال الـيت اسـتخدمتها وكـاالت األمـم      
٨٨٨ ٦٣٥٢ ١----٨٨٨ ٦٣٥٢ ١ املتحدة

األمــوال الــيت اســتخدمها صــندوق األمــم   
٤١٠ ٤٢١ ٤٥٦ ٤٠٧ ٥٧٩ ٥٨ ٦٨٧ ٠٣٠ ٤٠٤٤ ٨٠١٢ ٣٥٨ ٣٦٥ ٤٠٤  املتحدة للسكان

٩٤٧ ٢٠٣١ ٩٣٢ ---٨٥٤ ٢٠٣١ ١٥٢  أخرىنفقات
٣٦٣ ٥٨٠ ٨٥٧ ٦٤٢ ٦٧٢ ٥٨ ٠٣٠٦٨٧ ٤ ٤٠٤ ٢ ٦٦١ ٥١٧ ٧٦٦ ٦٣٩  النفقاتجمموع   

 

٦٢٠ ٩٠ ٣٨٩ ١٤٧  الفائض لفترة السنتني
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   حسب املوارد غري املخصصة واملخصصةتوزيع النفقات - موجــز     
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  اجملموع موارد خمصصة موارد غري خمصصة  

 ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠ ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠ ٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠١١‐٢٠١٠ النفقات

األموال اليت استخدمتها احلكومـات     
 ٢٦٧ ٣٧٩ ٥٣٧ ٤٧٠ ١١٨ ١٥٤ ٥٦٣ ٢٣١ ١٤٩ ٢٢٥ ٩٧٤ ٢٣٨  واملنظمات غري احلكومية

األموال اليت استخدمتها وكاالت    
 ٣٩٨ ١٢٨٧ ٨٨٨٧ ٦٣٥٢ ٥١٠١ ٤٩٣٤ ٥ األمم املتحدة

 اســتخدمها صــندوق  األمــوال الــيت 
 ٧٣٩ ١٣٩ ٤٦٠١ ١٥٥ ٤١٠١ ٤٢١ ٤٥٦ ٤٠٧ ٣٢٩ ٧١٨ ٠٠٤ ٧٤٨  األمم املتحدة للسكان

 ٥٢٨ ٢٣٥٢ ١٥ ٩٤٧ ٢٠٣١ ٥٨١٢ ٠٣٢ ١٣  مصروفات أخرى

 ٩٣٢ ٥٢٨ ٣٦٠١ ٦٤٨ ٣٦٣١ ٥٨٠ ٨٥٧ ٦٤٢ ٥٦٩ ٩٤٨ ٥٠٣ ٠٠٥ ١ جمموع املصروفات

  

 ٨٥٨ ١٢٥ ٤٤٤ ١٥٧ ٦٢٠ ٩٠ ٣٨٩ ١٤٧ ٢٣٨ ٣٥ ٠٥٥ ١٠  فترة السنتنيالفائض ل
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  مالحظات على البيانات املالية    
  ١املالحظة     
    بيان املهمة وأهداف املنظمة    
  بيان املهمة    

إن صندوق األمم املتحدة للسكان هـو وكالـة للتنميـة الدوليـة تعمـل علـى تعزيـز حـق                  
وهـو يـدعم البلـدان      .  التمتـع حبيـاة ملؤهـا الـصحة وتكـافؤ الفـرص            كل امرأة ورجل وطفـل يف     

مبساعدهتا على استخدام بياناهتـا الـسكانية يف إعـداد الـسياسات والـربامج الراميـة إىل احلـد مـن            
الفقر، وكفالة أن يكون كل محل مرغوبـاً فيـه، وكـل والدة مأمونـة، وكـل الـشباب يف مـأمن                       

  . اإليدز، وأن تعامل كل فتاة وامرأة بكرامة واحترام/بشريةمن اإلصابة بفريوس نقص املناعة ال
  

  أهداف املنظمة    
يف النــهوض بــاحلق يف الــصحة اجلنــسية    للــصندوق تتمثــل جمــاالت العمــل الرئيــسية      

واإلجنابية من خالل تعجيـل إحـراز التقـدم حنـو حتقيـق اهلـدف اخلـامس مـن األهـداف اإلمنائيـة                        
مـن غايـات    رئيـسيتني   ، مـع إيـالء األولويـة للنـهوض بغـايتني            )حتسني الصحة النفاسية  (: لأللفية

األهداف اإلمنائية لأللفية تتمثالن يف احلد من الوفيـات النفاسـية وحتقيـق حـصول اجلميـع علـى                   
ومـن خـالل هـذا التركيـز، يهـدف الـصندوق       . خدمات الصحة اإلجنابية مبا فيها تنظيم األسـرة    
علـى خـدمات كافيـة، ال سـيما النـساء والـشباب       إىل حتسني حيـاة الـسكان الـذين ال حيـصلون      

خبربته يف جمـال ديناميـات الـسكان وحقـوق اإلنـسان            يف عمله   ويسترشد الصندوق   . واملراهقني
وفـضالً عـن ذلـك، يـدعم الـصندوق      . الحتياجـات القطريـة  ويستجيب لواملساواة بني اجلنسني  

يف جمـال الربجمـة الـسكانية؛ ويعـزز       االستراتيجيات السكانية واإلمنائيـة الـيت تتـيح بنـاء القـدرات             
املـــوارد واإلرادة الـــسياسية الالزمـــة ويـــدعو إىل حـــشد اإلمنائيـــة الـــسكانية والـــوعي بالقـــضايا 

  . عمله إلجناز
ويسترشد الصندوق بأهـداف ومبـادئ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة              

ــذ   ) ١٩٩٤( ــلة تنفيـ ــسية ملواصـ ــراءات الرئيـ ــذا الواإلجـ ــامج هـ ــشجعهاربنـ ــه  . ويـ ــى وجـ وعلـ
الصندوق التزامه باحلقوق اإلجنابية، واملساواة بني اجلنـسني، واملـسؤولية الـيت            يبدي  اخلصوص،  

الـصندوق أن محايـة    يعتقـد   و. يضطلع هبا الذكور، واستقالل املرأة والتمكني هلا يف كـل مكـان           
 يـشكِّالن يف    تلك احلقوق وتشجيعها، وتعزيز رفاه املراهقني والـشباب، والطفـالت بـاألخص،           

وينبغي أن يتمتع مجيع األزواج واألفـراد بـاحلق يف أن           . اإلمنائيةهداف  األحد ذاهتما هدفني من     
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احلــق يف إضــافة إىل يقــرروا حبريــة ومــسؤولية عــدد أطفــاهلم، ومــدى املباعــدة بــني الــوالدات،   
  .احلصول على املعلومات والوسائل الالزمة لتحقيق ذلك

 راسـخاً أن حتقيـق تلـك األهـداف سيـسهم يف حتـسني نوعيـة        ويعتقد الصندوق اعتقاداً   
ويثـق  . احلياة، ويف حتقيق اهلدف املقبول عاملياً املتمثل يف كفالة استقرار عدد السكان يف العـامل              

الصندوق كذلك بأن تلك األهداف تشكل جزءاً ال يتجزأ من اجلهود املبذولة لتحقيق التنميـة               
ومستدام، مبا يلّبي االحتياجات البشرية ويكفـل الرفـاه         مطرد  االجتماعية واالقتصادية على حنو     

  . وحيمي املوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها احلياة بأسرها
 احلق يف التنمية، هـي حقـوق عامليـة   وُيقر الصندوق بأن مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها       

ر الدويل للـسكان والتنميـة،      على النحو احملدَّد يف برنامج عمل املؤمت      ال تتجزأ   متكاملة ومترابطة   
وإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان، واتفاقيـة القـضاء                   
على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، وبرنـامج عمـل مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة،                 

  .دولياً ك األخرى املتفق عليهاومنهاج عمل املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، والصكو
وإن صندوق األمم املتحدة للسكان، بصفته املنظمة الرائدة داخـل األمـم املتحـدة الـيت              

تــضطلع مبتابعــة وتنفيــذ برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، ملتــزم التزامــاً كــامالً     
ــة ا       ــع األطــراف يف منظوم ــع احلكومــات ومجي ــشراكة م ــى أســاس ال ــم املتحــدة  بالعمــل عل ألم

  . مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،واجملتمع املدين
ويــدعم الــصندوق اجلهــود الراميــة إىل كفالــة وجــود األمــم املتحــدة يف امليــدان بــشكل   

 يرتكـز   نيقليمـي إ نيمعـزَّزة، وضـمن نظـام منـسِّق       واليتـه   متجانس ومنسق، بقيادة منسِّق إقليمي      
 نـشطاً وقياديـاً يف العمليـات املـشتركة بـني الوكـاالت              ويـؤدي الـصندوق دوراً    . على املشاركة 

  .الرامية إىل تيسري التقدم حنو حتقيق أهداف إصالح األمم املتحدة ملضاعفة األثر اإلمنائي
النمــو ويواصــل الــصندوق املــساعدة علــى تعبئــة املــوارد الــيت تقــدمها البلــدان املتقدمــة    

زامـات الـيت أعلنتـها مجيـع البلـدان يف برنـامج العمـل          والبلدان النامية على السواء، على إثر االلت      
  .بأن تكفل حتقيق أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية

وإن حتقيــق أهــداف برنــامج العمــل هــو أيــضا أمــر أساســي لبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة      
 الـدويل   شـية متامـاً مـع خريطـة الطريـق الـيت أعلنـها املـؤمتر               ااألهداف الثمانية املتم  فتلك  . لأللفية

للــسكان والتنميــة تتــضمن اهلــدف الــشامل املتمثــل يف خفــض معــدل الفقــر املــدقع إىل النــصف 
وُيــسهم صــندوق الــسكان خبرباتــه اخلاصــة يف جمــال الــصحة اإلجنابيــة        . ٢٠١٥حبلــول عــام  

والقــضايا الــسكانية يف اجلهــد التعــاوين املبــذول علــى نطــاق العــامل مــن أجــل حتقيــق األهــداف   
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ومن خالل العمل يف شراكات متعددة، يدعم الصندوق الـسياسات والـربامج            . فيةاإلمنائية لألل 
وتلـك الـشراكات    . املراعية لالعتبـارات اجلنـسانية، سـعياً إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               

  .مبا يتالءم مع الظروف الوطنية واحمللية وتأخذ التنوع الثقايف يف احلسبان تصمم
  

   ٢املالحظة     
  ات احملاسبيةالسياس    

  لسياسات احملاسبيةألهم اموجز   )أ(  
  :تعكس البيانات املالية تطبيق السياسات احملاسبية اهلامة التالية  

  
  العرف احملاسيب  ‘١’  
أُعدت هذه البيانات املالية وفقا للنظام املايل والقواعـد املاليـة لـصندوق األمـم                   

  ).التنقيح الثامن(ة األمم املتحدة  احملاسبية ملنظوممعايرياملتحدة للسكان ووفقا لل
  

  الفترة املالية  ‘٢’  
 كـانون   ٣١الفترة اليت تغطيها هذه البيانات املالية هي فترة السنتني املنتهية يف                

  . ٢٠١١ديسمرب /األول
  

  وحدة احلساب  ‘٣’  
وحــدة احلــساب املــستخدمة يف هــذه البيانــات املاليــة هــي دوالر الواليــات            

يت املعامالت بعمالت أخرى، يوضـع املقابـل بـدوالرات الواليـات      وإذا أُجر . املتحدة
  .املتحدة باستخدام سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة

ــف             ــرب أل ــة إىل أق ــام مقرَّب ــات واجلــداول بأرق ــالغ يف البيان ــد ُوضــعت املب وق
ــة إىل أقــرب مليــون أو إىل أقــرب ألــف دوالر    . دوالر أمــا يف املالحظــات، فهــي مقرَّب

  .حسب املُبيَّن أمامها
  

  اإليرادات   ‘٤’  
متــّول عمليــات صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان بواســطة نــوعني خمــتلفني             

  :املوارد من
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ــوارد غــري املخصــصة     •   ــة، أو     (امل ــوارد العادي ــصفتها امل ــضاً ب ــا أي ــشار إليه امل
املـــوارد الـــيت ال توجـــد قيـــود علـــى  ، ومتثـــل )غـــري املقيـــدة األساســـية، أو
  .استخدامها

املــشار إليهــا أيــضاً بــصفتها املــوارد األخــرى، أو غــري   (املــوارد املخصــصة   •  
ــدة  ــل)األساســية، أو املقي ــراض    ، ومتث ــاحنون ألغ ــيت خيصــصها امل ــوارد ال  امل

وتـشمل هـذه املـوارد التمويـل املـشترك، وبرنـامج املـوظفني الفنـيني            . معينة
ــشتريات   ــدمات املـ ــناديق خـ ــدئني، وصـ ـــ . املبتـ ــل امل ــشمل التمويـ شترك ويـ

صناديق تقاسم التكـاليف، والـصناديق املواضـيعية، والـصناديق االسـتئمانية         
  .األخرى

  
  .وتسجل مجيع اإليرادات على أساس االستحقاق    
ــة ولكــن            ــات املالي ــرادات يف البيان ــة يف شــكل إي ــات العيني ــسجل التربع وال ت

  .مهمةيفصح عنها يف املالحظات إذا كانت 
  
  النفقات  ‘٥’ 

 النفقــات علــى أســاس االســتحقاق املعــدَّل، باســتثناء النفقــات  ُتحــسب مجيــع    
  . املتكبدة يف إطار األنشطة الربناجمية اليت تنفذها احلكومات واملنظمات غري احلكومية

  
وعندما تنفِّذ احلكومات واملنظمات غـري احلكوميـة األنـشطة الربناجميـة، يقـدم                  

دوق تتضمن توثيق استخدامهم ملـوارد      هؤالء الشركاء املنفِّذون تقارير بذلك إىل الصن      
الــصندوق، وتــشكل هــذه التقــارير األســاس لتــسجيل النفقــات الربناجميــة يف حــسابات 

وحــني يقــرر الـصندوق تقــدمي ســلف إىل هـؤالء الــشركاء املنفِّــذين، ُتمــنح   . الـصندوق 
هذه السلف على أساس التقارير الفصلية عن التقديرات النقدية، وُتصفَّى علـى أسـاس       

وتصنَّف السلف املقدمة إىل الشركاء املنفـذين       . قارير اليت يقدمها الشركاء املنفذون    الت
 يف  “أمـوال التـشغيل املقدمـة كـسلف        ”اليت تبقى دون تسوية يف هناية السنة، بوصفها       

ــان  ــة     ١البيـ ــل يف املالحظـ ــن التحليـ ــد مـ ــضع للمزيـ ــي ختـ ــة   ٦ وهـ ــك املتعلقـ ــني تلـ  بـ
املؤســسات احلكوميــة الدوليــة، واملنظمــات باحلكومــات، ووكــاالت األمــم املتحــدة، و

  .غري احلكومية
وحــني تنفِّــذ وكــاالت األمــم املتحــدة األنــشطة الربناجميــة، يقــدم الــشركاء             

. املنفِّــذون تقــارير أيــضاً إىل الــصندوق تتــضمن توثيــق اســتخدامهم ملــوارد الــصندوق   
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كـاالت األمـم املتحـدة      وحتدد هذه التقارير النفقات وفقاً للسياسة احملاسبية املتبعة يف و         
  .اليت تقدم تقارير بشأن النفقات

  :وتشمل األنشطة الربناجمية ما يلي    
تكاليف الـدعم الـيت تتكبـدها وكـاالت األمـم املتحـدة، واملؤسـسات احلكوميـة                   •  

الدولية، واملنظمات غري احلكومية، واليت ُتـسدد إليهـا فيمـا خيـص األنـشطة الـيت                 
  ميوِّهلا الصندوق؛

يف غري املباشرة اليت يتكبدها الصندوق فيما خيص تنظيم وإدارة املـشاريع            التكال  •  
  .التربعات املخصصةاملمولة ب

 يف املائـة علـى نفقـات تقاسـم          ٥وتسترد التكاليف غري املباشـرة بفـرض نـسبة              
ــربامج،           ــن ال ــدان املــستفيدة م ــا البل ــوطين الــيت متوهل ــصعيد ال ــذ علــى ال ــاليف التنفي   تك

ــة علــ ٧و  ــل، و     يف املائ ــشتركة التموي ــع النفقــات األخــرى امل ــى  ٥ى مجي ــة عل  يف املائ
  .ثالثة نفقات املشتريات حلساب أطراف

  
  مكاسب وخسائر أسعار الصرف   ‘٦’  
ترد مجيع املكاسب واخلسائر الناجتة عـن الـتغريات يف أسـعار الـصرف بـشكل              

ويف .  علـى التـوايل    “النفقـات األخـرى    ” و “اإليـرادات األخـرى   ”منفصل حتـت بنـد      
ــسابقة، ســجل    ــسنتني ال ــرات ال ــفت صندوق املكاســب واخلــسائر يف أســعار الــصرف   ال

املتــصلة بالتربعــات كخــصم مــن إمجــايل املــسامهات يف حــني تــرد املكاســب واخلــسائر  
املتعلقــة بتــسويات إعــادة التقيــيم الناشــئة عــن املعــامالت مــن غــري التربعــات حتــت بنــد 

  ). ١٥ املالحظة(اإليرادات األخرى أو النفقات األخرى 
وأعيــد تقيــيم مجيــع األصــول النقديــة املــسجلة بعمــالت غــري دوالر الواليــات      

 / كــانون الثــاين١املتحــدة باســتخدام ســعر الــصرف املعمــول بــه يف األمــم املتحــدة يف  
  .٢٠١٢ يناير

  
  االستثمارات وترتيبات التحوُّط  ‘٧’  
. نــاهز القيمــة الــسوقيةتــسجَّل مجيــع االســتثمارات بتكلفتــها املــستهلكة الــيت ت    

ووفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، ُيكشف عـن القيمـة الـسوقية والتكلفـة               
  .املستهلكة معاً
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ويتم شراء مجيع األوراق املاليـة املـسجَّلة كاسـتثمارات مـع نيَّـة االحتفـاظ هبـا                      
االت الـيت تنـشأ فيهـا       إال أنه جيوز بيع هذه األوراق املاليـة يف احلـ          . إىل حني استحقاقها  

ــصلحة إدارة      ــة، أو إذا كانـــت مـ ــري متوقعـ ــة غـ ــاطر ائتمانيـ ــسيولة أو خمـ ــة إىل الـ حاجـ
  .االستثمارات ككل تقتضي ذلك

وتتألف هذه األوراق املاليـة الـيت قـد تعـرض الـصندوق جملموعـة مـن املخـاطر                       
وراق واألالواليـات املتحـدة،     االئتمانية بشكل رئيسي من السندات، وسندات خزينـة         

ــة، تبعــاً    . التجاريــة ــة عالي ــة ذات جــودة ائتماني وتوَضــع االســتثمارات يف صــكوك مالي
وُيـستعرض علـى أسـاس مـستمر        . حتدده وكاالت تـصنيف مـستقلة حـسنة الـسمعة          ملا

وعـالوة علـى وضـع      . مدى اجلودة االئتمانية للجهات اليت تـصدر عنـها االسـتثمارات          
ودة االئتمانية العالية دون غريها، ُتدار خمـاطر        االستثمارات يف الصكوك املالية ذات اجل     

  .السيولة باحلد من التعرض لإلصدارات املنفردة أو األطراف املقابلة املنفردة
وُتتخذ ترتيبات التحوُّط حلماية قيمة تعهدات املـاحنني املدفوعـة بعمـالت غـري             

علـها أكثـر    الدوالر، كي يتـسىن التنبـؤ علـى حنـو أفـضل بـاإليرادات مـن التربعـات وج                  
وتـدرج أقـساط    . استقراراً، وتيسري توزيع املوارد وإجراء عمليـات التخطـيط األخـرى          

النفقـات  ”التحوُّط واملكاسب واخلسائر من التحـوط علـى أسـعار الـصرف حتـت بنـد         
  ). ١٥ و ١٤املالحظتان (“ األخرى

ابـة  ويضطلع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي بأنـشطة االسـتثمار والتحـوُّط بالني              
  .عن صندوق األمم املتحدة للسكان

  
  األصول غري املستهلكة   ‘٨’  
ُتعــــرَّف األصــــول غــــري املــــستهلكة بأهنــــا أصــــناف معــــدات تبلــــغ قيمتــــها       

دوالر أو أكثـــر للوحـــدة، باســـتثناء الـــشحن والنقـــل، وال تقـــل صـــالحية        ١ ٠٠٠
  .استعماهلا عن ثالث سنوات

ــاراً مــن        ُتنقــل حقــوق ملكيــة أصــول    ،٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين ١واعتب
املشاريع املشتراة، اليت يقتصر استعماهلا علـى الـشركاء املنفـذين، إىل أولئـك الـشركاء                 
املنفذين فـور شـراء األصـول، باسـتثناء املركبـات، الـيت حيـول صـندوق األمـم املتحـدة                     

  .للسكان ملكيتها حسب ما يراه مناسباً
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لكة على النفقات يف ميزانيـة الـدعم       وحتمَّل التكلفة الكلية لألصول غري املسته         
ــة يف ســنة شــرائها    ل ــى النفقــات الربناجمي ــسنتني أو عل ــرة ال ــة تلــك  . فت وال جيــري رمسل

  .النفقات كأصول
ــة موجـــودات جلميـــع األصـــول غـــري املـــستهلكة       وتتـــضمن . وُيحـــتفظ بقائمـ

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ حتليالً لألصول املوجودة بتاريخ ٧املالحظة 
  

  خدمات املشتريات  ‘٩’  
يف أعقاب املوافقة الالزمة من جملس اإلدارة، يف دورته األربعـني الـيت ُعقـدت                   

، تلقــى صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أمــواالً لــشراء لــوازم ومعــدات    ١٩٩٣عــام 
وخــــدمات باســــم احلكومــــات واألمــــم املتحــــدة وصــــناديقها وبراجمهــــا ووكاالهتــــا 

  وبنـاءً  ،لدولية األخـرى واملنظمـات غـري احلكوميـة        املتخصصة، واملؤسسات احلكومية ا   
ويتلقى الصندوق رمساً لقـاء خـدمات املـشتريات املـذكورة مبعـدل حيـدده               . على طلبها 

ويقيـد   .٢٠١١-٢٠١٠يف املائة خالل فتـرة الـسنتني         ٥اجمللس التنفيذي، وكان يبلغ     
سنتني بعــد رســم خــدمات املــشتريات حتــت بنــد اإليــرادات يف ميزانيــة الــدعم لفتــرة الــ

  .خصم نفقات خدمات املشتريات أوالً
 ١١ تــانوتتــضمن املالحظ.  جــيم وهــاءنياخلــدمات يف اجلــدولتلــك وتظهــر     
  .معلومات أخرى بشأن زيادة اإليرادات على النفقات) ج (١٦ و

  
  املبالغ املردودة للجهات املاحنة  ‘١٠’  
اجلهــة املاحنــة الــيت يــتم اإلقــرار باملبــالغ املــردودة عنــد تلقــي أوامــر بــذلك مــن       

وتظهــر املبــالغ املــردودة إىل اجلهــات املاحنــة بــصفتها اخنفاضــاً يف       . تطالــب بالــسداد 
توضـيح هلـذا الـتغري يف    أدنـاه  ‘ ٢’) ب (٢ويـرد يف املالحظـة   . اإليرادات من التربعات  

  .السياسة احملاسبية عن فترة السنتني السابقة
  .١٢، املالحظة ٢ة يف البيان وتظهر املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحن    

  
  استحقاقات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد  ‘١١’  
يف البيانات املالية االلتزامات املتعلقـة باسـتحقاقات املـوظفني، كالتـأمني            تثبت      

ــسنوية         ــازات الـ ــوطن، واإلجـ ــادة إىل الـ ــَنح اإلعـ ــة، وِمـ ــهاء اخلدمـ ــد انتـ ــصحي بعـ الـ
ع توصية األمني العام الـيت صـدرت اسـتجابةً          السياسة م هذه  وتتمشى  . املستخدمة غري
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ــإقرار ومتويــل      لتوصــية جملــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة، ودعــت إىل البــدء ب
  ).٩انظر املالحظة ) (A/60/450(التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 

ــسنتني         ــرة ال ــن فت ــاراً م ــك ، حتــدد ٢٠٠٩-٢٠٠٨واعتب ــى  تل ــات عل االلتزام
  .أساس اكتواري

  
  خمصصات احلسابات املشكوك يف إمكانية حتصيلها  ‘١٢’  
املخصـصة املـستحقة    غـري    جيري حتليل للتربعات     - التربعات املستحقة القبض      

، وحيثمــا ُيعتــرب حتــصيل املبــالغ أمــراً مــشكوكاً فيــه، ُترصـــد         الــيت مل تــسدد  القــبض 
ث سـنوات   وأي تربعات مستحقة القبض ومل تسدَّد منذ أكثر مـن ثـال           . خمصصات هلا 

وتــرد هــذه املخصــصات علــى حنــو . تعتــرب أهنــا تربعــات مــشكوك يف إمكانيــة حتــصيلها
ــان     . ٥ منفــصل يف املالحظــة  ــستحقة القــبض يف البي ــع هــذه التربعــات امل ــرد مجي  ١وت

  .صافية من قيمة هذه املخصصات
غــري املدفوعــة، مــع    وجيــري حتليــل للتربعــات املخصــصة املــستحقة القــبض         

صة إىل التربعات املـستحقة القـبض الـيت ال تـزال غـري مـسددة بعـد                  اإلشارة بصورة خا  
وحيثمــا يعتــرب . أو لــدى انقــضاء مــدة االتفــاق املــربم مــع املــاحنني/موعــد اســتحقاقها و

  . حتصيل املبالغ أمراً مشكوكاً فيه، ُترصد خمصصات هلا
 جيـــري حتليــل أمـــوال التــشغيل املقدمـــة   -أمــوال التــشغيل املقدمـــة كــسلف        

ــه، ُترصــد        كــسلف ا ــشكوكاً في ــراً م ــالغ أم ــرب حتــصيل املب ــا ُيعت ــسدد، وحيثم ــيت مل ت ل
ــا  ــصل يف املالحظــة      . خمصــصات هل ــى حنــو منف ــذه املخصــصات عل ــرد ه ــرد . ٦وت وت

  .  صافية من قيمة هذه املخصصات١ يف البيان “أموال التشغيل املقدمة كسلف”
خـرى  ول األ  جيري حتليـل للبنـود الـواردة حتـت بنـد األصـ             - األصول األخرى     

، وحيثمـا يظهـر     )السلف املقدمة إىل املوظفني، واحلسابات املستحقة القبض، وغريها       (
دليل على أن الدين مـشكوك يف حتـصيله، ترصـد خمصـصات للحـسابات املـشكوك يف               

وحتدَّد هذه احلسابات املشكوك يف حتصيلها صـافية مـن األصـول يف             . إمكانية حتصيلها 
  . ١البيان 

  
   السياسات احملاسبية التغريات يف  )ب(  

  صندوق األمم املتحدة للسكان باعتباره وكيل مشتريات  ‘١’  
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، يــسجل الــصندوق أنــشطة الــشراء الــيت يــضطلع هبــا كأنــه   ٢٠١٠منــذ عــام     
وكيل مشتريات يقـدم خدمـة إىل املـشتري، وال حيتـسب يف إيراداتـه إال الرسـم الـذي                    

ومتثـل األرصـدة املتأتيـة مـن هـذه          . ئـة  يف املا  ٥يتقاضاه لقاء خدمات املـشتريات البـالغ        
. األنشطة يف هناية السنة صايف السلف يف ما يتعلق بأنشطة الـشراء الـيت مل حتـصل بعـد                  

ويف السابق، كانت هـذه املـسامهة بكاملـها ومـا يتـصل هبـا مـن مـشتريات حتتـسب يف                    
ــرد الرصــيد       ــوايل، وي ــى الت ــه عل ــصندوق ونفقات ــرادات ال ــه    يف إي ــى أن ــسنة عل ــة ال هناي

  .مايل صيدر
ــرة الــسنتني           ــسياسة احملاســبية خــالل فت ــتغري الــذي طــرأ علــى ال ــر ال ويتمثــل أث

ــدار   ٢٠١١-٢٠١٠ ــة بأنـــشطة الـــشراء أقـــل مبقـ ــرادات والنفقـــات املتعلقـ    يف أن اإليـ
ــسياسة    ٤٠,٢  مليــون دوالر و٥٦,٦ ــه يف إطــار ال  مليــون دوالر ممــا كــان ســيبلغ عن
 مليـون دوالر مـع اخنفـاض        ٢٦,٣د مبقـدار    واحلـسابات املـستحقة الـدفع تزيـ       . السابقة

للـتغري الـذي    نتيجـة  ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٣١مقابل يف أرصدة الصناديق يف     
  ). ٨اجلدول جيم، املالحظة (على هذه السياسة طرأ 

وتعكــس تــسوية الرصــيد االفتتــاحي لــصناديق خــدمات املــشتريات البالغــة            
ناديق يف احلــــسابات املــــستحقة   مليــــون دوالر إعــــادة إدراج أرصــــدة الــــص   ١٦,٣
  ).٣البيان ( الدفع

  
  التربعاتإيرادات   ‘٢’ 

، يثبــت الــصندوق مجيــع التربعــات ٢٠١١-٢٠١٠اعتبــاراً مــن فتــرة الــسنتني     
ــة      ــبية الدوليـ ــايري احملاسـ ــستلهمة مـــن املعـ ــة مـ ــاً ملنهجيـ ــتحقاق طبقـ علـــى أســـاس االسـ

  .العام للقطاع
حـني يـتحكم الـصندوق بـاملوارد       وتثبت التربعـات غـري املخصـصة كـإيرادات              

تثبـت  ال  و. املالية احملولة، ويكون ذلك عادة لدى توقيع اتفـاق ملـزم مـع اجلهـة املاحنـة                
وىل مـن االتفاقـات املتعـددة الـسنوات نظـراً إىل أن            مبـالغ الـسنة األ    كإيرادات إال   عادة  

. املبــــالغ الــــسنوية الالحقــــة تعتــــرب إرشــــادية وختــــضع للتغــــيري أو إلعــــادة التفــــاوض
التربعات املتعددة السنوات غري املخصصة الـيت تـدفعها اجلهـة املاحنـة مقـدماً فتمثـل              أما

ــتحكم        ــصندوق ي ــا أن ال ــسنة األوىل، مب ــل يف ال ــا ورد أعــاله وتثبــت بالكام اســتثناًء مل
ــغ ــرة   . بكامــــل املبلــ ــبية خــــالل الفتــ ــسياسة احملاســ ــتغري يف الــ ــذا الــ ــر هــ   ويتمثــــل أثــ
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ــادة ٢٠١١-٢٠١٠ ــراداتيف  يف زيـ ــاض يف    إيـ ــها اخنفـ ــة يقابلـ ــسنتني احلاليـ ــرة الـ  فتـ
  .  مليون دوالر٠,٢اإليرادات املؤجلة مبقدار 

وتثبــت التربعــات املخصــصة بالكامــل لــدى توقيــع اتفــاق ملــزم، باســـتثناء             
 علـى األصـول احملولـة، تعـرف بأهنـا           “شـروطاً ”احلاالت اليت تتـضمن فيهـا االتفاقـات         

املتعلقة باألداء ورد األموال، أو احلـاالت الـيت تظـل           االلتزامات احملددة والقابلة للقياس     
ويف احلالــة األوىل، تــسجل األصــول  . فيهــا اجلهــة املاحنــة تــتحكم جبــزء مــن التربعــات  

ــع اســتيفاء         ــرادات م ــدرجيياً إىل اإلي ــل اخلــصوم ت ــربع وتنق ــة الت ــل قيم واخلــصوم لكام
  . بدفعات التربعاتويف احلالة الثانية، تثبت اإليرادات مع حتكم الصندوق . الشروط

، كانــت التربعــات ألنــشطة التمويــل املــشترك تثبــت علــى  ٢٠١٠وقبــل عــام     
ويتمثـل أثـر هـذا الـتغري الـذي طـرأ علـى الـسياسة احملاسـبية                  . أساس التحـصيل النقـدي    

 يف أن تربعـات التمويـل املـشترك واحلـسابات املـستحقة             ٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة   
 مليــون دوالر عمــا كانــت ســتكون عليــه يف ٩٠,٣القــبض علــى الــسواء تزيــد مبقــدار 

  .إطار السياسة السابقة
ــردودة إىل   ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفتـــرة      ــالغ املـ ، تغـــري أيـــضاً التعامـــل مـــع املبـ

، كانـت املبـالغ املـردودة إىل اجلهـات املاحنـة تظهـر              ٢٠١٠فقبـل عـام     . اجلهات املاحنـة  
تني احلاليـة كاخنفـاض     كحركة يف أرصدة الصناديق، فيمـا أصـبحت تـرد يف فتـرة الـسن              

ويتمثـل أثـر هـذا الـتغري الـذي      . ٢يف اإليرادات من التربعات املخصصة يف إطار البيان         
ــسياسة احملاســبية يف أن التربعــات املخصــصة     ــى ال ــدار تقــل طــرأ عل ــون ٢٠,٥مبق  ملي

  .كانت ستكون عليه يف إطار السياسة السابقة دوالر مما
بعة للصندوق مـن جانـب طـرف ثالـث          وحيثما تستخدم مرافق املشتريات التا        

دور الــصندوق هــو دور وكيــل    ويكــون  يكــون موضــوع املعــامالت تقــدمي خدمــة     
مبوجـــب هـــذه املعـــامالت إال رســـم يف إيراداتـــه مـــشتريات، وال حيتـــسب الـــصندوق 

ــالغ   ــه الب ــرادات  ٥خدمات ــة يف اإلي ــرة     يكــشف و. يف املائ ــتغري يف الفت ــذا ال ــر ه ــن أث ع
  أعاله؛‘ ١’) ب( ٢ يف املالحظة ٢٠١١-٢٠١٠

رد مبلغ ذو صلة باسـترداد املـوظفني للـضرائب          ي،  ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفترة       
األمريكية باعتباره اخنفاضاً يف التربعات غري املخصـصة وزيـادة يف اإليـرادات األخـرى          

  .من املوارد املخصصة مبا يتسق مع عرض امليزانية
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  الفائدة على املوارد املخصصة  ‘٣’  
ال حتــصل أرصــدة الــصناديق مــن املــوارد املخصــصة  ، ٢٠١٠ام ابتــداء مــن عــ    

على فائدة، وحيتفظ هبذه الفائدة ضمن املوارد غري املخصصة، ما عـدا يف عـدد حمـدود         
النظــام املــايل مــن األمــوال املتبقيــة الــيت تعــود إىل تــاريخ ســابق للــتغري الــذي حــصل يف  

الــذي طــرأ علــى الــسياسة ويتمثــل أثــر هــذا الــتغري . صندوق األمــم املتحــدة للــسكانلــ
 ماليـني   ٥,٤احملاسبية يف أن إيرادات الفوائـد مـن املـوارد غـري املخصـصة أكثـر مبقـدار                   

دوالر وأن إيرادات الفوائد مـن املـوارد املخصـصة أقـل، باملقابـل، ممـا كانـت سـتكون                    
  . عليه يف إطار السياسة السابقة

  
  الية لفترات السنتني السابقة االختالفات يف العرض واملقارنات مع البيانات امل  ‘٤’  
 كـانون   ١الصندوق بصدد اعتماد املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام يف                   

وقد أدرجـت املنظمـة الـسياسات املـستلهمة مـن املعـايري احملاسـبية               . ٢٠١٢يناير  /الثاين
وأدى اعتمـاد هـذه     . ٢٠١١-٢٠١٠الدولية للقطـاع العـام يف البيانـات املاليـة للفتـرة             

ــع        ــادة جتمي ــزى أساســاً إىل إع ــة تع ــتغريات يف الكــشوف املالي ــايري إىل عــدد مــن ال املع
ــات     ــداول واملالحظـ ــات واجلـ ــدة يف البيانـ ــرض املعتمـ ــة العـ ــري طريقـ ــسابات وتغـ . احلـ

 ٢٠١١-٢٠١٠أبـــرز الـــتغريات يف عـــرض البيانـــات املاليـــة بـــني الفتـــرة يلـــي  فيمـــاو
  :٢٠٠٩-٢٠٠٨ والفترة

 العرض املستلهمة من املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع          وفقاً للسياسات وطريقة    •  
. البيانـات مـنت  العام، ال يظهر التوزيع بني املوارد املخصصة وغري املخصصة يف           

  . ويرد هذا التوزيع يف اجلداول واملالحظات املرافقة
اسـتناداً إىل  “ متداولـة غـري  ”  و“متداولـة ”تصنف األصول واخلصوم على أهنـا       •  

يف غـضون اثـين     املتداولـة   ومن املتوقع تـصفية األصـول واخلـصوم         . يولةمبدأ الس 
؛ وتعتـــرب مجيـــع األصـــول واخلـــصوم املتبقيـــة اإلقفـــالعـــشر شـــهراً مـــن تـــاريخ 

  .متداولة غري
  ). ٣البيان (أرصدة الصناديق يف بيان منفصل حركة ترد   •  
جلداول مثل   حالياً عن بعض املعلومات املالية يف املالحظات عوضاً عن ا          يكشف  •  

   )).ب( و) أ (١٦املالحظة (نفقات األنشطة الربناجمية حبسب البلد واملنطقة 
  ). ٣املالحظة (جديدة يف املالحظات مثل النقدية وما يعادهلا معلومات قدمت   •  
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 يف البيانات املاليـة الـسابقة، كانـت النفقـات تـصنف علـى أهنـا                 :توزيع النفقات   •  
ــة ” ــرة . “أخــرىنفقــات  ” و“نفقــات برناجمي ــرد ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفت ، ت

النفقات حسب الشركاء املنفذين مثل احلكومات، واملنظمات غـري احلكوميـة،           
وأعيــد أيــضاً حتديــد . واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى، والتنفيــذ الــذايت 

  ).انظر أدناه (“النفقات األخرى”
ردت بوجــه وو، “النفقــات األخــرى ” و“اإليــرادات األخــرى”أعيــد حتديــد   •  

العملـة األجنبيـة    خاص مجيع املكاسب واخلسائر املتصلة بتغريات أسعار صرف         
ــة   ــدة يف املالحظــ ــى حــ ــرى ”( ١٣ علــ ــرادات األخــ ــة )“اإليــ  ١٥ واملالحظــ

ــات األخــرى ”( ــان    و) “النفق ــستقلني يف البي ــدين م ــن خــالل بن ، يف حــني ٢م
ة اإلمجاليـة   سابقاً من القيمـ   تصفى  كانت املكاسب واخلسائر املتصلة بالتربعات      

  .للتربعات
 مبا يتسق مـع شـكل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وألغراض املقارنة، عرضت أرقام الفترة      

  .٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية للفترة 
   مقارنــــة مفــــصلة لــــشكل البيانــــات املاليــــة للفتــــرة ١٩وتــــرد يف املالحظــــة     

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ وشكل البيانات املالية للفترة ٢٠١١-٢٠١٠
    

  ٣املالحظة     
  قدية وما يعادهلاالن    

  :تشمل النقدية وما يعادهلا ما يلي  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  

 كانون ٣١يف 
  ٢٠١١ديسمرب /األول

 كانون ٣١يف 
  ٢٠٠٩ديسمرب /األول

  ٤٨  ٢١  النقد احلاضر
  ١٢ ٤٥٢  ٩ ٠٣١  املبالغ النقدية املودعة لدى املصارف

  ١٢ ٥٠٠  ٩ ٠٥٢  اجملموع  
  

  .حتياجات النقدية الالزمة للصرفيات الفورية يف حسابات مصرفيةحيتفظ باال  
  



A/67/5/Add.7

 

12-42856 98 
 

  ٤املالحظة     
  االستثمارات    

ــة يف        ــتثمارات اجلاريـ ــسوقية لالسـ ــة الـ ــستهلكة والقيمـ ــة املـ ــة التكلفـ ــايل قيمـ ــغ إمجـ بلـ
  : ما يلي٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٣١

    )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف   ٢٠١١رب ديسم/ كانون األول٣١يف   
  التكلفة املستهلكة  القيمة السوقية  التكلفة املستهلكة  القيمة السوقية  

  ٤١ ٥٧٢  ٤١ ٥٧٢  ٣٥ ٦٢٨  ٣٥ ٦٢٨  لا سوق املصناديق
  -  -  ٦٣ ١٠٨  ٦٣ ١٠٨  ودائع ألجل

  ٤١ ١٠٠  ٤١ ١٠٠  -  -  شهادات إيداع
  ٤٩ ٩٧٦  ٤٩ ٩٧٦  ٤٤ ٩٧٢  ٤٤ ٩٧٢  خصوم األوراق التجارية

  -  -  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  سندات خمفّضة
  -  -  ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  سندات خزينة الواليات املتحدة

  ٤٤٥ ٧٧٥  ٤٥١ ٢٩٣  ٥٣١ ٥٦٦  ٥٣٤ ٠٢٦  السندات
  ٨٧ ٦٧٨  ٨٨ ٣٨٧  ١٢٧ ٢٣٦  ١٢٧ ٣٧٤  التزامات سيادية غري صادرة عن الواليات املتحدة

  ١٨٦ ٩٢١  ١٨٨ ٧٤٦  ٢٠٧ ٦١٢  ٢٠٧ ٦٢٨  منظمات تتجاوز حدود الوالية الوطنية
  -  -  ٣١ ٢٦٤  ٣١ ٢٤٤  التزامات حكومة ووكاالت الواليات املتحدة

  ١٧١ ١٧٦  ١٧٤ ١٦٠  ١٦٥ ٤٥٤  ١٦٧ ٧٨٠  سندات الشركات
  ٥٧٨ ٤٢٣  ٥٨٣ ٩٤١  ٧٣٥ ٢٧٤  ٧٣٧ ٧٣٤  اجملموع  
          :منها

  ٢٥٠ ٩١٥  ٢٥١ ١٧٦  ٥٧٢ ٥٦٤  ٥٧٢ ٧٠٧    مستحقة يف غضون سنة واحدة-
  ٣٢٧ ٥٠٨  ٣٣٢ ٧٦٥  ١٦٢ ٧١٠  ١٦٥ ٠٢٧  بعد سنة واحدة  مستحقة -

  ٥٧٨ ٤٢٣  ٥٨٣ ٩٤١  ٧٣٥ ٢٧٤  ٧٣٧ ٧٣٤  اجملموع  
  

اسـتخدام مبلـغ    يقيـد    مليـون دوالر،     ٧٣٥ومن بني إمجايل االستثمارات البالغ قـدرها          
  : مليون دوالر على النحو التايل٢٤٣
   مليون دوالر٩٠,٧      االحتياطي التشغيلي   •  
   مليون دوالر١١٤,٦   حي بعد انتهاء اخلدمة التأمني الص  •  
   مليون دوالر ٣٢,٧  الصندوق االستئماين للهبات  اخلاصة  •  
   ماليني دوالر٥    يــواء امليدانــــاحتياطي اإلي  •  
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ــسمرب / كــانون األول٣١ويف    ــغ متوســط أجــل اســتحقاق اســتثمارات    ٢٠١١دي ، بل
، بلــغ ٢٠٠٩ديــسمرب /انون األول كــ٣١ويف .  أشــهر٨,٧صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  

  . شهرا١٦,٧متوسط أجل االستحقاق 
 يف املائـة  ١,٤  و٢٠١٠ يف املائـة يف عـام   ١,٧وبلغ متوسط العائد على االستثمارات     

 ٢٠٠٨ يف املائـــة يف عـــام ٣,٦وبلـــغ متوســـط العائـــد علـــى االســـتثمارات . ٢٠١١ام ـــــيف ع
  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٢,١ و

  :فترية للسندات وحركة السندات خالل الفترة كما يليوكانت القيم الد  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨الفترة   ٢٠١١‐٢٠١٠الفترة   

  ٣٩ ٢٦٤  ٤٤٥ ٧٧٥  يناير/ كانون الثاين١الرصيد االفتتاحي يف 
  ٦٠٨ ١٨٤  ٧٨١ ٥٣٣  املشتريات: مضافا إليه

  )١٩٧ ٨٦٥(  )٦٨٣ ٦٧٧(  آجال االستحقاق: ناقصا
  )٣ ٦٢٧(  )١٠ ٩٥٦(  االستهالك  
  )١٨١(  )١ ١٠٩(  العالوة الصافية/اخلصم الصايف  
  ٤٤٥ ٧٧٥  ٥٣١ ٥٦٦  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد اخلتامي يف   

  
  ٥املالحظة 

  التربعات املستحقة القبض واألصول املتداولة واملدفوعات األخرى املسّددة مقّدما    
ــور   ــب  ت ــستحقة الق ــات امل ــة  د التربع ــايري التالي ــتخدام املع ــامالت مبقابــل  ) أ: (ض باس املع

ــل؛ و   إزاء ــستحقة القــبض  ) ب(املعــامالت مــن دون مقاب ــة إزاء التربعــات امل التربعــات اجلاري
  .التربعات املخصصة إزاء التربعات غري املخصصة) ج( غري اجلارية؛ واملستحقة القبض 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  

/ األول كـــــــــانون ٣١يف 
  ٢٠١١ديسمرب 

/  كـــــــــــــــــانون األول٣١يف 
  ٢٠٠٩ديسمرب 

      املعامالت من دون مقابل
  ٣ ٢٧٢  ٦٠ ٢٨٩  )اجلارية(التربعات املستحقة القبض 

  ٣ ٢٧٢  ١ ٥٢٨  املوارد غري املخصصة
  -  ٥٨ ٧٦١  املوارد املخصصة

  -  ٣١ ٦٦٠  )غري اجلارية(التربعات املستحقة القبض 
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/ األول كـــــــــانون ٣١يف 

  ٢٠١١ديسمرب 
/  كـــــــــــــــــانون األول٣١يف 

  ٢٠٠٩ديسمرب 

  -  -  املوارد غري املخصصة
  -  ٣١ ٦٦٠  املوارد املخصصة
      املعامالت مبقابل

  -  ٩٥٥  )اجلارية(التربعات املستحقة القبض 
  -  -  )غري اجلارية(التربعات املستحقة القبض 

  ٣ ٢٧٢  ٩٢ ٩٠٤  اجملموع  
  

املــشكوك يف للحــسابات املخصــصات  التربعــات املــستحقة القــبض بعــد خــصم  دتــور  
  .حتصيلها
عرَّف املعـامالت   تاة من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،        باع منهجية مستوح  توبا  

مبقابل بأهنا املعـامالت الـيت يقـدم فيهـا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان سـلعا أو خـدمات إىل                        
ــا باملقابــل    وتــشبه هــذه املعــامالت املبــادالت  . أطــراف ثالثــة ويتلقــى منــها قيمــة مــساوية تقريب

وذج أعمـــال صـــندوق األمــم املتحـــدة للـــسكان، فـــإن أنـــشطة  واســـتنادا إىل منـــ. “التجاريــة ”
  .املشتريات بالنيابة عن أطراف ثالثة متثل حاليا املعامالت الوحيدة مبقابل

ويستند التمييز بني التربعات املستحقة القبض اجلارية وغري اجلارية، إىل األجل املتوقـع               
هنــا تربعــات ُيتوقــع حتــصيلها خــالل عــرَّف التربعــات املــستحقة القــبض اجلاريــة بأتو. لتحــصيلها

شهرا من تاريخ البيانات املالية أما التربعات املستحقة القبض غري اجلارية فهـي الـيت ُيتوقـع             ١٢
  .حتصيلها بعد ذلك التاريخ

وتتعلق التربعات املستحقة القبض من املـوارد غـري املخصـصة أساسـا مببـالغ مـن الـسنة                   
ــا مل ُتاجلاريـــة  ــالتقرير والـــسنوات الـــسابقة هلـ . حـــصَّل حـــىت اآلن يف هنايـــة الفتـــرة املـــشمولة بـ

تتعلق التربعـات املـستحقة القـبض مـن املـوارد املخصـصة أساسـا مببـالغ سـتكون مـستحقة               فيما
  .لسنواتالقبض وسُتحصَّل يف السنوات القادمة فيما خيص اتفاقات املاحنني املتعددة ا
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  حتليل آجال االستحقاق
دوَّن بوصــفها إيــرادت تــوالــسنوات الــسابقة هلــا الــيت اريــة اجلكانــت التربعــات للــسنة   

  : على النحو التايل٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١سدَّد لغاية تولكنها مل 
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف   
  خمصصة  غري خمصصة  خمصصة  غري خمصصة  السنة

  -  ٩١  -  -   واألعوام السابقة٢٠٠٦عام 
٣٧٧  -  -  ٢٠٠٧  -  
٣٢٠  -  ٢٨١  ٢٠٠٨  -  
٢ ٥٨٣  -  ٢٥٨  ٢٠٠٩  -  
٣٢٩  ٢٠١٠  -  -  -  
٤٣ ٠٣٤  ٩٨٤  ٢٠١١  -  -  

  -  ٣ ٣٧١  ٤٣ ٠٣٤  ١ ٨٥٢  اجملموع  
ــرف العمــــالت    ــات صــ ــسائر عمليــ ــسويات خــ تــ

  -  )٨(  -  )٤٣(  احملققة غري
املـشكوك   املخصصات املرصودة لتغطيـة احلـسابات     

  -  )٩١(  -  )٢٨١(  يف حتصيلها
التربعـــات املـــستحقة القـــبض غـــري املـــسددة لغايـــة  

  -  -  ٤٧ ٣٨٧  -  ديسمرب/كانون األول ٣١
  -  ٣ ٢٧٢  ٩٠ ٤٢١  ١ ٥٢٨  اجملموع  
    

تثبـــت ، ‘٢’ )ب( ٢ احملاســـبية الـــواردة يف املالحظـــة ةونتيجـــة للتغـــيريات يف الـــسياس  
ت عنـد التوقيـع علـى اتفـاق ملـزم مـا مل تنطبـق عليهـا                  إيرادات التربعات املخصصة لعـدة سـنوا      

ونتيجــة لــذلك، أصــبحت التربعــات املــستحقة القــبض علــى اتفاقــات   . شــروط املــوارد احملوَّلــة
 كـانون  ٣١ مليـون دوالر مـستحقة التـسديد بالفعـل يف       ٤٣,٠التمويل املـشترك البـالغ قـدرها        

 دوالر مل َيِحـن أجـلُ اسـتحقاقه          مليـون  ٤٧,٤، يف حني أن مبلغا قـدره        ٢٠١١ديسمرب  /األول
 مليــون دوالر ٣٦,١ومـن هــذا املبلـغ األخـري، كانـت إيــرادات يبلـغ قـدرها       . يف ذلـك التـاريخ  

ــات   ــق باتفاق ــام  وتتعل ــدرها   ٢٠١١قِّعــت يف ع ــغ ق ــرادات يبل ــق  ١١,٣ وإي ــون دوالر تتعل  ملي
  .٢٠١٠قِّعت يف عام وباتفاقات 
ــع ا      ــان توزي ــاء مفــصال بي ــرِد يف اجلــدول ب ــوارد    وَي ــستحقة القــبض مــن امل لتربعــات امل

  .املخصصة حسب فئات البلدان املاحنة
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  املشكوك يف حتصيلهااالعتماد املخصص للحسابات 
 التحـصيل   يعـدُّ ُيجرى حتليل لكل تربع مستحق القبض، وُيرَصد اعتماد كامـل حيثمـا               

كثـر مـن    وأي تـربع مـستحق القـبض مـن املـوارد غـري املخصـصة غـري مـسدَّد أل                   . مشكوكا فيه 
  .تربعا مشكوكا يف حتصيلهيعدُّ ثالث سنوات 

  :وفيما يلي ملخص حركة هذا االعتماد  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨الفترة   ٢٠١١‐٢٠١٠الفترة   

  )٨٨(  )٩١(  يناير/ كانون الثاين١يف املخصص  االعتماد
 مـشكوكا  يعتـرب حتـصيلها أمـرا   التربعات املستحقة القبض الـيت   

  )١٥٨(  )٤٤٩(  فيه حاليا
  ١٤٤  ٢١٠  التربعات املستحقة القبض املشطوبة

كــان حتــصيلها مبــالغ مــستردة مــن تربعــات مــستحقة القــبض  
  ١١  ٤٩  يعترب أمرا مشكوكا فيه سابقا

  )٩١(  )٢٨١(  ديسمرب/ كانون األول٣١ يف  املخصصةاالعتمادات  
    

  ة مقّدمااألصول املتداولة واملدفوعات األخرى املسدد
  :تتألف األصول املتداولة واملدفوعات األخرى املسددة مقّدما مما يلي  

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  

/  كـــــانون األول٣١يف 
  ٢٠١١ديسمرب 

/  كـــــــانون األول٣١يف 
  ٢٠٠٩ديسمرب

  ٤ ٧٢٨  ٤ ٧٦٨  السلف املقدمة للموظفني
  ٥ ٢٠٣  ٤ ٥١٢  فائدة مستحقة

ــست  ــة مــــ ــسابات متنوعــــ ــدفوعات  حــــ ــبض ومــــ حقة القــــ
  ٢ ١٤٣  ٧ ٠٦٧  مقدما مسددة

  ٦ ٢٧٢  ٤٩  املبالغ املستحقة من وكاالت األمم املتحدة األخرى
االعتمادات املرصـودة لتغطيـة احلـسابات املتنوعـة املـستحقة           

  )٤٢٤(  )١٠٨(  املشكوك يف حتصيلهاالقبض 
  ١٧ ٩٢٢  ١٦ ٢٨٨  اجملموع  
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  ٦املالحظة     
   التشغيلالسلف املقدمة من أموال    

  :السلف املقدمة من أموال التشغيل للوكالء املنفذينفيما يلي بيان   
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  

/  كـــــانون األول٣١يف 
  ٢٠١١ديسمرب 

/  كـــــــانون األول٣١يف 
  ٢٠٠٩ديسمرب

  ١١ ٧٣٠  ٥ ٤١٩  احلكومات
  ٤٩٦  ٨٦٤  وكاالت األمم املتحدة

  ٥ ٢٥٣  ٣ ٦١٢  غري حكوميةمؤسسات حكومية دولية ومنظمات 
املـشكوك يف   لـسلف   املخصـصة ل  عتمادات  الا: خمصوما منها 

  )٥٤(  )٣٥١(  حتصيلها
  ١٧ ٤٢٥  ٩ ٥٤٤  اجملموع  

  
  ٧املالحظة     

  األصول غري املستهلكة
فتـرة  لّمل التكلفـة الكليـة لألصـول غـري املـستهلكة علـى النفقـات يف ميزانيـة الـدعم                     حت  

  .وال جيري رمسلة تلك النفقات كأصول. استالمهاناجمية يف سنة السنتني أو على النفقات الرب
ــادي لألصــول يف املقــ      ــني    روأجــري جــرد م ــروق ب ــة وعوجلــت الف ــب القطري  واملكات

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١نتائجها وبني قيم سجل األصول يف 
ــسمرب / كــانون األول٣١ويف    ــستبقاة    ٢٠١١دي ــستهلكة امل ــت األصــول غــري امل ، كان

  :ر التكلفة كما يرد يف املوجز التايل أدناهبسع
  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  

/  كـــــانون األول٣١يف 
  ٢٠١١ديسمرب 

/  كـــــــانون األول٣١يف 
  ٢٠٠٩ديسمرب

  ٣ ٤٧٦  ٥ ٥٩٩  املقر
  ٤٨ ٨٩٠  ٤٩ ٥٦٩  املكاتب القطرية

  ٥٢ ٣٦٦  ٥٥ ١٦٧  اجملموع  
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  ٨املالحظة     
  ع واالستحقاقاتاحلسابات املستحقة الدف

  :تشمل احلسابات املستحقة الدفع واالستحقاقات ما يلي  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  

/  كـــــانون األول٣١يف 
  ٢٠١١ديسمرب 

/  كـــــــانون األول٣١يف 
  ٢٠٠٩ديسمرب

  ٢٥ ٥٢٢  ٢٠ ٥٦٨  احلسابات املستحقة الدفع
  ٧٩٦  ٧٥ ٥٢٢  مبالغ مستحقة لوكاالت األمم املتحدة

  -  ٢٦ ٣٢٥  يف الُسلف املتبقية من أنشطة الشراءصا
  ٧ ٠١٤  ١١ ٢١٥  مبالغ مستحقة الدفع للوكيل اإلداري

 مـن مبالغ مستحقة الدفع فيما يتعلق بأرصدة غري مستخدمة       
  ٧ ٣٥٦  ٤ ٦٢٢  ى أجلهاأموال انقض

  ٢٥ ٢٤٩  ٨ ٤٩٤  التزامات مستحقة عند االستالم
  ٦٥ ٩٣٨  ١٤٦ ٧٤٦  اجملموع  

  
 أساسـا إىل مبـالغ مـستَحقة للربنـامج      “غ مستَحقة لوكاالت األمـم املتحـدة      مبال”يشري    

صندوق الـسكان لتحقيـق الكفـاءة اإلداريـة وسـعيا           لـ اإلمنائي فيما يتعلق باخلدمات اليت يقدمها       
ــهما      ــشترك بين ــوارد يف املؤســسة امل ــن نظــام ختطــيط امل ــذه اخلــدمات   . لالســتفادة م وختــضع ه

  .حتّدد، يف مجلة أمور، هيكل تكلفة اخلدمةالتفاقات مستوى اخلدمات اليت 
  

  ٩املالحظة     
  استحقاقات املوظفني    

  استحقاقات املعاشات التقاعدية  )أ(  
صندوق األمم املتحدة للسكان هو إحـدى املنظمـات األعـضاء يف الـصندوق املـشترك                  

اسـتحقاقات  للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمـم املتحـدة، الـذي أنـشأته اجلمعيـة العامـة لتـوفري              
ة مــشتركة بــني صندوق خطــة ممولّــالــو. التقاعــد والوفــاة والعجــز واالســتحقاقات ذات الــصلة 

  . أرباب عمل متعددين وتعمل بنظام االستحقاقات احملددة
ــدُّ   ــواري ألصــول صــندوق   ويع ــيم اكت ــة   تقي ــاش  املعاشــات التقاعدي واســتحقاقات املع

األصـول  /موثوق به لتخصيص اخلـصوم    ولعدم وجود أساس ثابت و    . التقاعدي مرة كل سنتني   
والتكاليف ذات الصلة بفرادى املنظمات املشاركة يف اخلطـة، لـيس الـصندوق يف وضـع ميكنـه                  
من حتديد حصته يف املركز واألداء املاليني األساسيني للخطة مبوثوقية كافية ألغـراض احملاسـبة،               
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 ولـذا ال تظهـر يف البيانـات         مل مع هذه اخلطة كما لو كانت خطة تربعات حمـددة؛          تعاوبالتايل  
ــسكان يف موقــف اخلــصوم    ــة حــصة صــندوق ال ــصندوق  /املالي ــصلة ل ــصافية ذات ال  األصــول ال

  .املعاشات التقاعدية
ن مسامهة املنظمـة يف صـندوق املعاشـات التقاعديـة مـن مـسامهاهتا املقـررة وفـق                  وتتكّو  

 ١٥,٨ للمـسامهني األفـراد و   يف املائـة     ٧,٩املعدل الـذي حددتـه اجلمعيـة العامـة، البـالغ حاليـا              
ــداخل يف حــساب املعــاش التقاعــدي، إىل جانــب        يف ــق ال ــة للمنظمــات، مــن األجــر املطب املائ

 مـن النظـام األساسـي    ٢٦حصتها من أي مدفوعات لتغطيـة العجـز االكتـواري مبوجـب املـادة        
عامـة إىل   وال تـسدَّد هـذه املـدفوعات إال عنـدما تلجـأ اجلمعيـة ال              . لصندوق املعاشات التقاعدية  

، بعد التأكد من ضرورة تسديد العجز علـى أسـاس تقيـيم الكفايـة االكتواريـة      ٢٦تطبيق املادة  
ومل تلجـأ اجلمعيـة العامـة إىل هـذه املـادة حـىت تـاريخ إعـداد هـذا                    . للصندوق يف تـاريخ التقيـيم     

  .البيان املايل
  

  استحقاقات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد   )ب(  
اية اخلدمة وما بعد التقاعد التغطيـة بالتـأمني الـصحي بعـد انتـهاء            تشمل استحقاقات هن    

وعلـى  . اخلدمة، واسـتحقاقات اإلعـادة إىل الـوطن، واسـتبدال أيـام اإلجـازات غـري املـستخَدمة             
 كــانون ٣١، واعتبــارا مــن فتــرة الــسنتني املنتهيــة يف     ‘١١’) أ (٢النحــو املــبني يف املالحظــة   

تزامات الثالثة كلـها علـى أسـاس تقيـيم اكتـواري، أجرتـه              دِّدت االل ح،  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١وأُجري آخر تقيـيم اكتـواري يف        . شركة اكتوارية مستقلة ومؤهلة   

فكانـت قــيم االلتزامــات املتعلقــة باســتحقاقات هنايــة اخلدمــة لــصندوق األمــم املتحــدة  . ٢٠١١
  : التايل على النحو٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١للسكان يف 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  

/  كـــــانون األول٣١يف 
  ٢٠١١ديسمرب 

/  كـــــــانون األول٣١يف 
  ٢٠٠٩ديسمرب

  ٨٧ ٤٤٥  ١٦٣ ٢٨٩  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
  ١٨ ٥٥٣  ٢٠ ٧٧٥  استحقاقات اإلعادة إىل الوطن

  ٩ ٤٥٠  ١١ ٠٦٨  التزامات اإلجازة السنوية
ــا    ــايف االلتزامـ ــد   صـ ــا بعـ ــتحقاقات مـ ــة باسـ ت املتعلقـ

  ١١٥ ٤٤٨  ١٩٥ ١٣٢  اخلدمة انتهاء
  

  :ويرجع السبب يف زيادة االلتزامات إىل التأثريات التالية  
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  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف   

  
التـأمني الــصحي بعــد  

  انتهاء اخلدمة
ــتحقاقات  اســــــــــــــ
  اإلعادة إىل الوطن

ــام  ــازات أيـــــ اإلجـــــ
  املستخدمة غري

  ٣ ٦٧٩  ٢ ٧٩٣  ١٢ ١٠٥  مات اجلاريةتكاليف اخلد
  ١ ٠٨٤  ٢ ١٤٣  ١١ ٠٤٥  تكلفة الفائدة

  -  -  )١٢ ٥١١(  تكاليف اخلدمات السابقة
  )٣ ٠٨٤(  )٣ ٧٤٤(  )٢ ٠١٨(  االستحقاقات املدفوعة

  )٦١(  ١ ٠٣٠  ٦٧ ٢٢٣  االكتوارية) اخلسائر/(األرباح 
  ١ ٦١٨  ٢ ٢٢٢  ٧٥ ٨٤٤  صايف التغريات يف االلتزامات  

    
 الزيـادة يف االلتزامـات الناجتـة عـن االسـتحقاقات            “تكاليف اخلـدمات اجلاريـة    ”ل  ومتثِّ  

 “تكلفة الفائـدة  ”ل  ومتثِّ. املمنوحة للموظفني من خالل تقدمي اخلدمات يف فترة السنتني احلالية         
ــ. اســـتحقاقات املـــوظفني يف املـــستقبل أقـــرب إىل التـــسوية كـــون الزيـــادة النامجـــة عـــن  ل ومتثِّـ

 الــتغريات يف االلتزامــات الناشــئة عــن التعــديالت املُدخلــة علــى “ الــسابقةتكــاليف اخلــدمات”
خطط اسـتحقاقات املـوظفني يف فتـرة الـسنتني احلاليـة، والـتغريات يف اخلطـط الطبيـة حموَّلـة إىل                      

ــايل إىل اخنفــاض يف االلتزامــات     ــورات متوقعــة، وبالت ــشري . وف  “االســتحقاقات املدفوعــة ”وت
ــة تــسديد اســتحقاقات املــو  إىل ــرة الــسنتني احلالي ــ. ظفني يف فت ــادة ل املكــوِّويتمثّ ن الرئيــسي لزي

ــة نامجــة عــن خفــض معــدل اخلــصم         ــة يف خــسارة اكتواري ــسنتني احلالي ــرة ال االلتزامــات يف فت
  .املستخدم يف التقييم االكتواري

  
  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    

تيــار املــشاركة يف خطــة   عنــد انتــهاء اخلدمــة، جيــوز للمــوظفني وُمعــاليهم اخ    ‘١’  
حمــددة لــصندوق ألمــم املتحــدة للــسكان بــشأن اســتحقاق التــأمني الــصحي،   
شــريطة اســتيفائهم لــشروط معينــة لألهليــة، مــن بينــها عــشر ســنوات مــن          

يوليـه  / متـوز ١املشاركة يف خطة تأمني صحي يف الصندوق للُمـستقَدمني بعـد       
ــشار إىل هــذا و. ، ومخــس ســنوات للُمــستقَدمني قبــل ذلــك التــاريخ  ٢٠٠٧ ُي

  .االستحقاق باسم التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
ــواري يف حتديـــد      ‘٢’   ــبري االكتـ ــدها اخلـ ــسية الـــيت اعتمـ تتمثـــل االفتراضـــات الرئيـ

 / كـانون األول   ٣١التزامات التأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة اعتبـارا مـن               
ــة؛ ومعــدالت تــصا ٤,٥معــدل خــصم نــسبته    يف٢٠١١ديــسمرب  عد  يف املائ

، ٢٠١٢ يف املائـة عـام     ٨  و ٧تكلفة الرعاية الـصحية تتـراوح نـسبتها بـني            يف
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 واألعـوام الالحقـة لـه، وذلـك     ٢٠٢٧ يف املائـة عـام    ٤,٥تتناقص تدرجييا إىل    
يف الواليـات املتحـدة وخطـط التـأمني     املطبقـة  فيما يتعلق خبطط التأمني الطـيب       

وتتـسق االفتراضـات    . خـارج الواليـات املتحـدة علـى الـسواء         املطبقة  الصحي  
املتعلقة بالتقاعد وسحب املستحقات ومعدالت الوفاة  مـع االفتراضـات الـيت             
يستخدمها الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملـوظفي األمـم املتحـدة يف        

ثت مـن   حـدِّ كتواري اخلـاص بـه السـتحقاقات التقاعـد، الـيت            الإعداد تقييمه ا  
ــةأجــل اســتخدامها يف فتــرة الــسنتني احلا  وباملقارنــة، جنــد أن االفتراضــات  . لي

املستخدمة لتحديد االلتزامـات املتعلقـة بالتـأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة،                
، متثلــــت يف معــــدل خــــصم قــــدره  ٢٠٠٩ديــــسمرب / كــــانون األول٣١ يف
 يف املائـة    ٨,٤املائة؛ ومعدالت تصاعد يف تكاليف الرعاية الصحية تبلغ          يف ٦

 يف املائــــة ٤,٥جييا لتــــصل إىل نــــسبة ، تــــنخفض بعــــدها تــــدر٢٠١٠عــــام 
 والــسنوات الالحقــة لــه بالنــسبة خلطــط التــأمني الطــيب املتبعــة        ٢٠٢٧ عــام
 تـنخفض تـدرجييا إىل      ٢٠١٠ يف املائة عام     ٦الواليات املتحدة، وإىل نسبة      يف

 والــسنوات الالحقــة بالنــسبة خلطــط التــأمني ٢٠٢٧ يف املائــة عــام ٤,٥نــسبة 
ولدى حتديـد تقيـيم االلتزامـات املتبقيـة         . يات املتحدة الطيب املتبعة خارج الوال   

ــة، تؤخــذ يف         ــهاء اخلدم ــد انت ــصحي بع ــأمني ال ــة بالت ــات واملتعلق ــى املنظم عل
ومــن مث ُتخــصم اشــتراكات . االعتبــار اشــتراكات مجيــع املــشاركني يف اخلطــة

ديــسمرب / كــانون األول٣١وبــدءا بتقيــيم . املتقاعــدين مــن إمجــايل االلتزامــات
خصم أيضا جزء من اشتراكات املـوظفني العـاملني هبـدف التوصـل          ، يُ ٢٠٠٩

إىل قيمة االلتزامات املتبقيـة علـى املنظمـة وفقـا لنـسب تقاسـم التكـاليف الـيت                   
  . تأذن هبا اجلمعية العامة

 تتجاوز حصة املنظمة مقدار النصف بالنـسبة خلطـط التـأمني            وتستلزم تلك النسب أالّ     
ات املتحــدة، والثلــثني بالنــسبة خلطــط التــأمني الــصحي املتبعــة يف الــصحي املتبعــة يف غــري الواليــ

ويعكــس هــذا التنقــيح لعمليــة . الواليــات املتحــدة، وثالثــة أربــاع بالنــسبة خلطــة التــأمني الطــيب 
حتديد اشتراكات املشتركني يف اخلطة أن املوظفني العاملني واملتقاعدين على السواء يـشتركون             

ن اشـتراكاهتم يف جمملـها ُتـستخدم السـتيفاء نـسب تقاسـم              يف نفس خطـط التـأمني الـصحي وأ        
  .التكاليف املوافق عليها

 القيمــة احلاليــة  قــدِّرتأعــاله، ‘ ٢’الفقــرة الفرعيــة  ن يف واســتنادا إىل األســاس املبــيّ    
، بعــد خــصم االشــتراكات الــيت  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١لاللتزامــات املــستحقة يف 

  . مليون دوالر١٣٦,٣مببلغ يقدمها املشتركون يف اخلطة، 
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  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  االلتزامات املستحقة
/  كـــــانون األول٣١يف 

  ٢٠١١ديسمرب 
/  كـــــــانون األول٣١يف 

  ٢٠٠٩ديسمرب

  ١٣٦ ٦٣٢  ٢٥٧ ٥١٣  إمجايل االلتزامات
  )٤٩ ١٨٧(  )٩٤ ٢٢٤(  تعويض اشتراكات املشاركني يف اخلطة

  ٨٧ ٤٤٥  ١٦٣ ٢٨٩  صايف التزامات املنظمة  
    

ــواردة يف    ــا باالفتراضــات ال ــة  وإحلاق ــد القيمــة  يأعــاله، ‘ ٢’ الفقــرة الفرعي قــدَّر أن تزي
ــصايف االلتزامــ   ــة ل ــسبة اتاحلالي ــسبة   ٢٥ بن ــل بن ــة وأن تق ــاه  ١٩ يف املائ ــة إذا ازداد اجت  يف املائ

راضـات األخـرى    يف املائة، على التـوايل، وظلـت كـل االفت     ١التكاليف الطبية أو اخنفض بنسبة      
 يف املائــة وأن تــنخفض بنــسبة ٢٦وباملثــل، ُيقــدَّر أن تزيــد االلتزامــات املــستحقة بنــسبة  . ثابتــة
 يف املائــة، علــى التــوايل، وظلــت كــل ١املائــة إذا اخنفــض معــدل اخلــصم وازداد بنــسبة  يف ١٩

  .االفتراضات األخرى ثابتة
  

  إىل الوطنإلعادة استحقاقات ا
نــة، مبــا فيهــا ق للمــوظفني الــذين يــستوفون شــروط أهليــة معيّ لــدى انتــهاء اخلدمــة، حيــ  

اإلقامة خارج البلد الذي حيملون جنسيته يف وقت انتهاء اخلدمة، احلصول على منحة اإلعـادة               
ــيت   ــوطن، ال ــة      حتــإىل ال ــل األمتع ــسفر ونق ــة، وإىل تكــاليف ال ــدة اخلدم دَّد اســتنادا إىل طــول م

  .جمتمعة باستحقاقات اإلعادة إىل الوطنوُيشار إىل تلك االستحقاقات . الشخصية
كتـواري استـشاري    ان  ، ُعـيِّ  ‘١١’) أ (٢وكما وردت اإلشارة إىل ذلـك يف املالحظـة            

ــيم  ــادة إىل الـــوطن يف  اإلجـــراء تقيـ ــتحقاقات اإلعـ ــانون األول٣١كتـــواري السـ ديـــسمرب / كـ
ــرة يف  قُـــو. ٢٠١١ ــيم االكتـــواري أول مـ . ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٣١دِّم هـــذا التقيـ

وكانت االلتزامات املتعلقـة باسـتحقاقات اإلعـادة إىل الـوطن ُتحـسب يف الـسابق علـى أسـاس                    
  . التكاليف اجلارية يف تاريخ اإلبالغ، من دون إجراء خصم أو تسويات أخرى

كتـواري يف معـدل خـصم يبلـغ         اللت االفتراضات الرئيسية اليت استعان هبـا اخلـبري ا         ومتثّ  
 يف املائــة ٤  يف املائــة و٩,١دوريــة ســنوية يف املرتبــات تتــرواح بــني   يف املائــة؛ وزيــادات ٤,٥

ــسبة        ــسفر بن ــادات تكــاليف ال ــة، وزي ــاهتم الوظيفي ــوظفني وفئ ــار امل ــة ٢,٥حــسب أعم  يف املائ
  .سنويا
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واســــتنادا إىل تلــــك االفتراضــــات، قُــــدرت القيمــــة احلاليــــة لاللتزامــــات املــــستحقة    
ــة ــادة إىل الــــوطن  املتعلقــ ــتحقاقات اإلعــ ــانون األول٣١ يف باســ  مببلــــغ ٢٠١١ديــــسمرب / كــ
  . مليون دوالر ٢٠,٨

  
  أيام اإلجازات غري املستخَدمة

 تعــويض عــن أيــام اإلجــازات    نلــدى انتــهاء اخلدمــة، حيــق للمــوظفني احلــصول عــ        
 يــوم عمــل للمــوظفني املعيــنني بعقــود حمــددة املــدة       ٦٠املــستخَدمة حبــد أقــصى قــدره     غــري
  .مستمرة عقود أو

كتـــواري ا خـــبري عـــيِّن، ‘١١’) أ (٢إلشـــارة إىل ذلـــك يف املالحظـــة وكمـــا وردت ا  
ــيم   ــشاري إلجــراء تقي ــام اإلجــازات غــري املــستخَدمة يف   ااست ــواري ألي  / كــانون األول٣١كت

ديـــسمرب / كـــانون األول٣١دِّم هـــذا التقيـــيم االكتـــواري أول مـــرة يف  قـــو. ٢٠١١ديـــسمرب 
ت غـري املـستخَدمة ُتحـسب يف الـسابق علـى            وكانت االلتزامات املتعلقة بأيام اإلجازا    . ٢٠٠٩

  .أساس التكاليف اجلارية يف تاريخ اإلبالغ، من دون إجراء خصم أو تسويات أخرى
كتـواري يف معـدل خـصم قـدره     اللت االفتراضات الرئيسية اليت استخدمها اخلبري ا    ومتثّ  

 يــصل إىل  يف املائــة؛ ومعــدل ســنوي للزيــادة يف أرصــدة اإلجــازات الــسنوية املتراكمــة       ٤,٥
ــثالث األوىل، و   ١٢,٥ ــسنوات الـ ــا يف الـ ــة إىل    ٣ يومـ ــن الرابعـ ــسنوات مـ ــسنة للـ ــام يف الـ  أيـ

وُيفتـرض أن يزيـد   .  يوما٦٠ يوم سنويا بعد ذلك، حبد أقصى للتراكم قدره         ٠,١ السادسة، و 
ــراوح بــني     ــة و٩,١املرتــب ســنويا مبعــدالت تت ــوظفني   ٤  يف املائ ــة، حــسب أعمــار امل  يف املائ

  .لوظيفيةا وفئاهتم
دِّرت القيمـــة احلاليـــة لاللتزامـــات املـــستحقة عـــن  قـــوبنـــاء علـــى تلـــك االفتراضـــات،  
ــام ــري املــــستخَدمة يف    أيــ ــسمرب / كــــانون األول٣١اإلجــــازات غــ  مببلــــغ قــــدره  ٢٠١١ديــ
  .دوالر مليون ١١,١

  
ـــااللتزام ـــات غــ ــة واســتحقاقات      ــ ــهاء اخلدم ــد انت ــصحي بع ــأمني ال ــة بالت ــة املتعلق ري املمول
  ظفني األخرىاملو

ل مـن االلتزامـات املتعلقـة       ، كان اجلزء غري املموّ    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف    
  :بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقات املوظفني األخرى على النحو التايل

  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
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  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف   
  االلتزامات غري املمّولة  اللتزامات املمّولةا  االلتزامات املستحقة  

  ٤٨ ٦٨٧  ١١٤ ٦٠٢  ١٦٣ ٢٨٩  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
  ٣١ ٨٤٣  -  ٣١ ٨٤٣  استحقاقات املوظفني األخرى

  ٨٠ ٥٣٠  ١١٤ ٦٠٢  ١٩٥ ١٣٢  اجملموع  
  

ــة خــالل الفتــرة       ــتغري يف االلتزامــات غــري املمّول  علــى ٢٠١١-٢٠١٠وكــان صــايف ال
  :حو التايلالن
  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠١١عام       ٢٠٠٩عام   
  االلتزامات غري املمولة  الزيادة يف التمويل  الزيادة يف االلتزامات  االلتزامات غري املمولة  

  ٤٨ ٦٨٧  ٣٥ ٦٢٨  ٧٥ ٨٤٤  ٨ ٤٧١  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
  ٣١ ٨٤٣  -  ٣ ٨٤٠  ٢٨ ٠٠٣  استحقاقات املوظفني األخرى

  ٨٠ ٥٣٠  ٣٥ ٦٢٨  ٧٩ ٦٨٤  ٣٦ ٤٧٤  اجملموع  
    

  :، مّولت االلتزامات على النحو التايل٢٠١١-٢٠١٠ويف الفترة   
   مليون دوالر؛٢٥,٩من التحويالت من األرصدة املالية املتاحة للربجمة مببلغ   •  
اليــني دوالر  م٦,١مــن اســتحقاق التكــاليف الناجتــة عــن مــصاريف الرواتــب البــالغ قــدرها     •  

  ؛) يف املائة من تكاليف املرتبات٤بنسبة (
من الفائدة احملصَّلة عن القسم املموَّل بالفعل من التزامات التأمني الصحي بعد انتـهاء اخلدمـة       •  

  . ماليني دوالر٣,٦مببلغ قدره 
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  ١٠املالحظة     
  األخرى واإليرادات املؤجلة اجلارية وغري اجلارية اخلصوم     

  :األخرى واإليرادات املؤجلة مما يلياجلارية وغري اجلارية خلصوم تتألف ا  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف   اجلاريةاخلصوم 

  ٤ ٧٤٠  ٦ ١٤٠   األخرىاريةاخلصوم اجل
  ٢٢٩  ٢٦٧  اإليرادات املؤجلة 

  ٤ ٩٦٩  ٦ ٤٠٧  اجملموع  
    

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف   غري اجلاريةاخلصوم 

  ١٥٧  -  األخرىارية اجلغري اخلصوم 
  ٢٩٥  ١ ٥٣٥  اإليرادات املؤجلة 

  ٤٥٢  ١ ٥٣٥  اجملموع  
  

 مليـون  ١,٨  مـا قيمتـه  ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١تبلغ اإليرادات املؤجلة يف     و  
  .ويتصل هذا املبلغ مبنح مالك املقر اجلديد للصندوق فترة إجيار أولية باجملاندوالر؛ 
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  ١١املالحظة 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ االحتياطيات وأرصدة الصناديق عن فترة السنتني املنتهية يف ة حرك- املوارد غري املخصصة 

    )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
   

ددة أرصدة الصناديق غري احمل
  ٢٠٠٩ ٢٠١١‐٢٠١٠           ددة الغرضأرصدة الصناديق احمل   الغرض

    

ــدة  أرصـــــــــــــ
ــصندوق  الــــــــ
 املتاحة للربجمة 

صندوق التأمني الـصحي
بعــــــد انتــــــهاء اخلدمــــــة
   واستحقاقات املوظفني

االحتياطي 
  األمين

ــبية   ــايري احملاســــ املعــــ
الدولية للقطاع العام   

ملوارد اونظام ختطيط
  يف املؤسسة

ــة  اهليكلـــــــ
  نقل املقر  إلقليمية ا

خـــــدمات 
 املشتريات

الـــــــصندوق
ــتئماين االســـ
ــهبات للـــــــــ

   اخلاصة

جممـــــــوع 
أرصـــــــدة 
  الصناديق

االحتياطي 
  التشغيلي

احتيـــاطي 
اإليــــــــواء 
   امليداين

ــوع  جممـــــــــــ
االحتياطيات 
ــدة  وأرصــــــــ
   الصناديق

جممـــــــــــــــوع
ــات االحتياطيــ
وأرصـــــــــــــدة

  الصناديق

   )٩املالحظة (       
ــة ( املالحظ
  ))أ (١١

 ١١ظـــــــــــــة املالح(
  ))ب(

ــة ( املالحظـ
 ))ج (١١

املالحظة (
 ))ح (١١

املالحظــة (
 ))ز (١١

ــة ( املالحظــــ
       ))د (١١

املالحظــة (
 ))هـ (١١

املالحظة (
         ))و (١١

 كـــــانون١الرصـــــيد يف 
٤٠٢ ١٤٣   ٣٦٩ ١٦٤  ٠٠٠ ٥ ٨٨٧ ٩٣  ٤٨٢ ٦٥  ٦٩٣ ٠٠١٣٧ ٣-٥٩١ ٦١٦٩ ٩٦٨٣ ٤ (٤٧٤ ٣٦) ٠٨٧ ٤٣    )أ(يناير/الثاين

)نقـــصان/(صـــايف زيـــادة
٨٥٨ ٣٥   ٠٥٥ ١٠  (٨٥٢)-  ٩٠٦ ١٠  ٠٩٤ ١(٢٤٥ ١) (٤١٥ ٥) (٩٥٧ ٤) (٩٥٨ ٦) (٠٥٧ ٧)  ٦٠٧ ٣ ٨٣٧ ٣١   اإليرادات عن النفقات 
         التغريات يف املخصصات

املعــايري احملاســبية الدوليــة
ــام ــام ونظــ للقطــــاع العــ

ــيط  ــوارد يفاختطــــــ ملــــــ
- --------٧١٩ ٥- -(٧١٩ ٥)    املؤسسة

ــاطي ــصص االحتيــــ خمــــ
- ---------٨٤١ ٥ -(٨٤١ ٥)    األمين

- ------٨٩٠ ٥--- -(٨٩٠ ٥)    نقل املقر
الـصحيصندوق التأمني   

بعـــــد انتـــــهاء اخلدمـــــة
- ---------- ٩٠٠ ٢٥ (٩٠٠ ٢٥)   واستحقاقات املوظفني

ــويالت بــــــــــني التحــــــــ
           االحتياطيات

إىل احتيــــــاطي اإليــــــواء
- - ٨٥٢ - (٨٥٢)  -------(٨٥٢)    امليداين

- - -(١٨٣ ٣)  ١٨٣ ٣ -------١٨٣ ٣  إىل االحتياطي التشغيلي
املخــــصص غــــري املنفــــق

           )ب(ألغراض خاصة
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ددة أرصدة الصناديق غري احمل

  ٢٠٠٩ ٢٠١١‐٢٠١٠           ددة الغرضأرصدة الصناديق احمل   الغرض

    

ــدة  أرصـــــــــــــ
ــصندوق  الــــــــ
 املتاحة للربجمة 

صندوق التأمني الـصحي
بعــــــد انتــــــهاء اخلدمــــــة
   واستحقاقات املوظفني

االحتياطي 
  األمين

ــبية   ــايري احملاســــ املعــــ
الدولية للقطاع العام   

ملوارد اونظام ختطيط
  يف املؤسسة

ــة  اهليكلـــــــ
  نقل املقر  إلقليمية ا

خـــــدمات 
 املشتريات

الـــــــصندوق
ــتئماين االســـ
ــهبات للـــــــــ

   اخلاصة

جممـــــــوع 
أرصـــــــدة 
  الصناديق

االحتياطي 
  التشغيلي

احتيـــاطي 
اإليــــــــواء 
   امليداين

ــوع  جممـــــــــــ
االحتياطيات 
ــدة  وأرصــــــــ
   الصناديق

جممـــــــــــــــوع
ــات االحتياطيــ
وأرصـــــــــــــدة

  الصناديق

   )٩املالحظة (       
ــة ( املالحظ
  ))أ (١١

 ١١ظـــــــــــــة املالح(
  ))ب(

ــة ( املالحظـ
 ))ج (١١

املالحظة (
 ))ح (١١

املالحظــة (
 ))ز (١١

ــة ( املالحظــــ
       ))د (١١

املالحظــة (
 ))هـ (١١

املالحظة (
         ))و (١١

- ---------(٧٥٢ ٣)  -٧٥٢ ٣   االحتياطي األمين
ــايري ــصص للمعـــــ املخـــــ
احملاسبية الدولية للقطـاع
ــيط ــام ختطــ ــام ونظــ العــ

- --------(٣٧٨ ٢) - -٣٧٨ ٢   ملوارد يف املؤسسةا
- ---- ---(٦١٧ ٤) ---٦١٧ ٤   اهليكلة اإلقليمية

- ---- --(٢٥٤) ----٢٥٤    نقل املقر
التحــويالت بــني مــوارد
ــم املتحــدة صــندوق األم

٢٩٢   ٨٧٤ ٤  -- ٨٧٤ ٤ -------٨٧٤ ٤   للسكان 
تسويات أخرى ألرصدة

           املوارد 

صندوق التأمني الـصحي
بعـــــد انتـــــهاء اخلدمـــــة
(٦٥٤ ١٤)   (٥٦٣ ٧٣)  -- (٥٦٣ ٧٣)  ------ (٥٦٣ ٧٣) -  واستحقاقات املوظفني

ــيد يف  ــانون٣١الرصـ  كـ
٨٩٨ ١٦٤   ٧٣٥ ١٠٥  ٠٠٠ ٥ ٧٠٤ ٩٠  ٠٣١ ١٠  ٧٨٦ ٣٨ ٧٥٦ ١ ١٧٢٢١-- (٥٣٠ ٨٠)٧٨٠ ٤٩    ديسمرب/األول
 ٧٠٤ ٩٥ ٧٨١ ٤٠ (٧٥٠ ٣٠)   اجملموع الصايف  

  
الفئة االحتياطي األمين واملعايري احملاسبية وتشمل هذه .  لغرض خاص وهو غري متاح ألغراض الربجمةرصودإىل اجلزء من رصيد املوارد العادية امل‘‘ ددة الغرضاحمل’’ة عبارتشري   :مالحظة 

   .ملوارد يف املؤسسة، واهليكلة اإلقليمية، ونقل املقر، وخدمات املشتريات، والصندوق االستئماين للهبات اخلاصةاونظام ختطيط  الدولية للقطاع العام،
  . مليون دوالر٣٠,٧يبلغ جمموعه  إىل اجلزء املتبقي من رصيد املوارد، الذي “ الغرضةددغري احمل”تشري عبارة     

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ دوالر من موارد امليزانية العادية إىل املوارد األخرى يف ٥٢٩ ٠٠٠أعيد تصنيف مبلغ   )أ(  
 ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٣١م حبلـول   إىل املبالغ املخصصة سابقا لألنشطة ذات األغراض اخلاصـة، الـيت مل تـستخد   “املخصص غري املنفق ألغراض خاصة ”تشري عبارة     )ب(  

  .جها يف األموال املتاحة للربامجوأعيد إدرا
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  االحتياطي األمين  )أ(  
، علــى إنــشاء احتيــاطي أمــين بغــرض   ٢٠٠٤/٢٧وافــق اجمللــس التنفيــذي، يف مقــرره    

تنفيذ تدابري وقائية إضافية حلماية موظفي صندوق السكان وأمـاكن العمـل اخلاصـة بـه، مبـا يف                    
وإنفـاذ امتثـال معـايري      ) ب(نقل بعض املكاتب القطرية إىل أماكن عمـل أكثـر أمنـا؛             ) أ: (ذلك

وتـسديد حـصة    ) ج(العمل األمنية الدنيا ومعايري العمل األمنية الدنيا ألمـاكن اإلقامـة املعـززة؛              
ــشؤون الــسالمة واألمــن؛      ــة ) د(صــندوق الــسكان مــن تكــاليف إدارة األمــم املتحــدة ل وتغطي

وإنشاء هيكـل أمـين أساسـي داخـل         ) هـ(قسط بوليصة التأمني ضد األفعال الكيدية؛       الزيادة يف   
  .صندوق السكان

 مليـون  ٦,٨ علـى احتيـاطي أمـين يبلـغ         ٢٠٠٤/٢٧ووافق اجمللس التنفيـذي يف مقـرره          
وأذن اجمللـــس التنفيـــذي يف مقـــرره . دوالر لتغطيـــة االحتياجـــات األمنيـــة اإلضـــافية للـــصندوق

، أذن  ٢٠٠٨ويف عـام    . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفتـرة    نييـ ال م ٤,٧يف يبلغ    بتمويل إضا  ٢٠٠٥/٣٧
املخصــصة لتجديــد غــري  ماليــني دوالر مــن املـوارد  ٥اجمللـس التنفيــذي بنفقــات أخـرى قــدرها   

 مليــون دوالر املــدرج ضــمن ميزانيــة الــدعم للفتــرة   ٢,٤االحتيــاطي األمــين، إضــافة إىل مبلــغ  
٢٠٠٩-٢٠٠٨) DP/FPA/2008/1 .( أذن اجمللـس التنفيـذي      ٢٠١١-٢٠١٠ة  وبالنسبة للفتر ،

 دوالر من املوارد غري املخصصة لتجديد االحتيـاطي األمـين      نييال م ٥,٨مبخصص إضايف قدره    
)DP/FPA/2009/10.(  

 : والرصيد املتبقي يف هناية السنةوترد يف اجلدول أدناه املبالغ املخصصة، والنفقات  
  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  

  ٤ ٩٠٠  ٤ ٩٦٨  يناير/ كانون الثاين١الرصيد يف 
  ٧ ٤٠٠  ٥ ٨٤١  املخصص

  )٧ ٣٣٢(  )٧ ٠٥٧(  اإليرادات عن النفقات) نقصان/(صايف زيادة
  -  )٣ ٧٥٢(  املخصص غري املنفق ألغراض خاصة

  ٤ ٩٦٨  -  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف   
    

  املؤسسة يف وارد امللية للقطاع العام ونظام ختطيط تنفيذ املعايري احملاسبية الدو  )ب(  
ــة العامــة يف قرارهــا      ــة   ٦٠/٢٨٣وافقــت اجلمعي  علــى اعتمــاد املعــايري احملاســبية الدولي

بتخــصيص مبلــغ  األمــم املتحــدة للــسكان   وأذن اجمللــس التنفيــذي لــصندوق   . للقطــاع العــام 
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 لتنفيــذ املعــايري احملاســبية ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر يف ميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني نييــالم ٥,٧
  .املؤسسةيف وارد املالدولية للقطاع العام ومواصلة تنفيذ نظام ختطيط 

 كــانون ٣١ي يف وتــرد يف اجلــدول أدنــاه املبــالغ املخصــصة والنفقــات والرصــيد املتبقــ    
 :٢٠١١ديسمرب /األول

  ) املتحدةالوالياتبآالف دوالرات (
  
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  

  ٣ ٤٧٣  ٣ ٦١٦  يناير/ كانون الثاين١يف الرصيد 
  ٦ ٠٠٠  ٥ ٧١٩  املخصص

  ٢ ١٠٠  ٢ ٨٧٢  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  
  ٣ ٩٠٠  ٢ ٨٤٧  ختطيط املوارد يف املؤسسة  
  )٥ ٨٥٧(  )٦ ٩٥٨(  النفقات

  )٧٧٨(  )٣ ٤٧٣(  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  
  )٥ ٠٧٩(  )٣ ٤٨٥(  ختطيط املوارد يف املؤسسة  

  -  )٢ ٣٧٨(  املخصص غري املنفق ألغراض خاصة
  ٣ ٦١٦  -  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف   
    

  : على النحو التايل٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١وترد النفقات التراكمية حبلول   
   مليون دوالر؛٢٧,٦نفقات لتخطيط املوارد يف املؤسسة قدرها   •  
  . ماليني دوالر٤,٥ قدرها حملاسبية الدولية للقطاع العامللمعايري انفقات   •  

  
  اهليكلة اإلقليمية  )ج(  

ال يتجـزأ مـن   يشكل اهليكل التنظيمي احلايل، الـذي يـشمل اهليكلـة اإلقليميـة، عنـصرا               
واهلــدف مــن هــذا اهليكــل هــو ضــمان اســتجابة  . ٢٠١١-٢٠٠٨خلطــة االســتراتيجية للفتــرة ا

ن التوقيت والكفاءة الحتياجات البلدان املـستفيدة مـن الربنـامج           استراتيجية متكاملة تتسم حبس   
واملكاتب القطرية التابعة لصندوق السكان بطريقة استراتيجية ومتكاملة وفعالة، وتعزيـز قـدرة             

أمـا نقـل مقـر الـشعب     . صندوق الـسكان علـى حتقيـق نتـائج بطريقـة تتـسم بالفعاليـة والكفـاءة           
أفرقـة الـدعم القطريـة إلنـشاء مكاتـب إقليميـة ودون إقليميـة،               اجلغرافية إىل امليدان ودجمهـا مـع        

وتقسيم شعبة البلدان العربية وأوروبا وآسيا الوسطى إىل منطقتني منفصلتني مها شـرق أوروبـا               
  .٢٠٠٨وآسيا الوسطى، فقد جرى بشكل تدرجيي ابتداء من عام 
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يـون دوالر وتتـألف      مل ٢٨,٤وتقدر التكلفة غري املتكررة لتنفيذ اهليكـل اجلديـد مببلـغ              
 مليــون ١٦,٣(االعتمــادات املتعلقــة بــاملوارد البــشرية ) أ: (مــن العنــصريني األساســيني التــاليني

ــة املـــوظفني  ) دوالر ــاء خدمـ ــر  )دوالر ماليـــني ٩,٥(الـــيت تـــشمل إهنـ ــر آخـ ؛ ونقلـــهم إىل مقـ
لتنـسيب  ؛ وتكـاليف املـوظفني غـري املتـصلة باملرتبـات واملتعلقـة خبـدمات ا               )ماليني دوالر  ٣,١(

عـيني،  تاخلارجي وإسداء املشورة، وإقامة معرض للوظائف، وعملية مطابقة الوظائف وإعـادة ال   
؛ ومثان وظائف تتعلق بعمليـة تنفيـذ إعـادة          ) مليون دوالر  ١,٣(إدارة التغيري   والتدريب املتعلق ب  

 مليـــون ١٢,١(إنـــشاء مكاتـــب إقليميـــة ودون إقليميـــة ) ب(؛ ) مليـــون دوالر٢,٤(التنظـــيم 
لذي يشمل حتديد األماكن وتـصميمها وجتديـدها وإجـراء تغـيريات فيهـا، واإلشـراف                ا) الردو

إجيــاد القــدرة علــى  و؛ ) ماليــني دوالر٦,٤(علــى املواقــع، وتكــاليف النقــل، وشــراء املعــدات   
؛ وامتثـال املعـايري األمنيـة لألمـم     ) ماليني دوالر٤,٢(االتصال باستخدام تكنولوجيا املعلومات   

  ). مليون دوالر١,٥(املتحدة 
، وعلـى   ٢٠٠٨/٦ووافق اجمللس التنفيذي علـى مبلـغ التكلفـة غـري املتكـررة يف املقـرر                   

 ماليني دوالر من الرصيد املرحـل مـن         ١٠) أ: ( كما يلي  ٢٠٠٧/٤٣طريقة التمويل يف املقرر     
 مليــون دوالر، بــشكل اســتثنائي، مــن اإلضــافات الــسنوية ١١حجــز ) ب(الــسنوات الــسابقة؛ 

ــ ــشغيلي خــالل ســنتني   املتوقع ــاطي الت االســتفادة بالتربعــات  ) ج(؛ )٢٠٠٩-٢٠٠٧(ة لالحتي
، أذن اجمللــس ٢٠٠٩ويف عــام .  ماليــني دوالر٧,٤اإلضــافية لتمويــل املبلــغ املتبقــي وقــدره     

 مليـون دوالر    ٢٤,٤إمجـايل مـنقح قـدره       عـن    ماليـني دوالر أسـفر       ٤التنفيذي بتخفيض قدره    
  ).٢٠٠٩/٢٦املقرر (

اإليـرادات عـن النفقـات      ) نقـص (ملخصصة وصايف زيادة    ادول أدناه املبالغ    وترد يف اجل    
  :٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ي يف والرصيد املتبق

  
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  

  ٢١ ٢٩٤  ٩ ٥٩١  يناير/ كانون الثاين١الرصيد يف 
  ٣ ١٠٥  -  املخصص

  )١٤ ٨٠٨(  )٤ ٩٥٧(  يرادات عن النفقاتاإل) نقصان/(صايف زيادة
  -  )٤ ٦١٧(  املخصص غري املنفق ألغراض خاصة

  ٩ ٥٩١  ١٧  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف   
  

ــة عــام       ــد هناي ــصندوق عن ــستخدم رصــيد ال ــة  ٢٠١١وسي ــاء بااللتزامــات القانوني  للوف
  .قليميةاملتعهد هبا قبل هناية السنة لألنشطة املتعلقة بربنامج اهليكلة اإل
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  الصندوق االستئماين للهبات اخلاصة  )د(  
مـارس يف وصـيته علـى أن ُينـشأ بعـد وفاتـه صـندوق ُيـسمى                  . نصَّ الراحل فورسـت أ      

األمـم املتحـدة    لصندوق  ناصرون  األمريكيون امل ”، تديره منظمة    “صندوق مارس االستئماين  ”
ــسكانل ــدة      (“لـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــابقاً جلنـ ــدعى سـ ــت ُتـ ــل  وكانـ ــن أجـ ــنمـ ــم صـ دوق األمـ

ــصندوق  ) للــسكان املتحــدة ، قــدَّمت ٢٠٠٥ و ١٩٩٧وبــني عــامي  . يف ســبيل دعــم عمــل ال
املنظمــة، علــى أســاس دوري، وبالتعــاون مــع أمــني الــصندوق االســتئماين، مــدفوعات تقديريــة 

  .لصاحل صندوق السكان
، وزع أمــــني الــــصندوق االســــتئماين األصــــول ٢٠٠٦ديــــسمرب /ويف كــــانون األول  

. الـصندوق و تاحة، لدى إقفال الصندوق االستئماين للهبات اخلاصة، علـى املنظمـة       األساسية امل 
الـذي وقَّـع عليـه كـل     “ اتفاق الصندوق املقيَّد”ومت التوزيع، على النحو الذي ترد تفاصيله يف      

من املنظمة وصندوق السكان وأمني الصندوق االستئماين، وأبرم فيما بينهم، بتخصيص املبلـغ             
 ماليـني   ٤) أ: ( ذلـك اإليـرادات والزيـادات يف قيمـة العملـة علـى النحـو التـايل                 األصلي، مبـا يف   

، “األمريكيــون املناصــرون لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان”منظمــة دوالر لــصاحل صــندوق 
الـصندوق االسـتئماين    (تقدم املنظمـة بـاقي الرصـيد املـوزَّع          ) ب(رهنا بأحكام وشروط معينة؛     
  .إىل صندوق السكان) نلصندوق األمم املتحدة للسكا

وجيــوز للمنظمــة أن تــسحب مــن صــندوقها البــالغ أربعــة ماليــني دوالر، مبلغــاً ســنوياً    
، إىل مــا ٢٠١١ حــىت عــام ٢٠٠٦ دوالر يف كــل ســنة تقومييــة، مــن عــام ٥٠٠ ٠٠٠يتجــاوز 

ــق مبعاجلــة مــشاكل        ــسكان فيمــا يتعل ــدعم أعمــال صــندوق ال ــة ماليــني دوالر، ل جمموعــه ثالث
وتــوزع املنظمــة علــى صــندوق الــسكان الرصــيد غــري املنفــق البــالغ مليــون  . لعــاملالــسكان يف ا

  .٢٠١٢دوالر، مبا يف ذلك اإليرادات والزيادات يف قيمة العملة املتصلة هبذا املبلغ يف عام 
وعالوة على اتفاق الصندوق املقيَّـد، وقّـع أيـضا كـل مـن أمـني الـصندوق االسـتئماين                      

ى اتفاق إعفاء وسـداد أبـرم فيمـا بينـهم، ُيعفـي أمـني الـصندوق                 واملنظمة وصندوق السكان عل   
االستئماين وُيربئ ذمته من أي التزام حمتمل قد ينشأ عن إدارة الـصندوق االسـتئماين أو سـداد                  

 االتفاق كال من املنظمة وصندوق الـسكان لفتـرة غـري            لكوُيلزم ذ . مبلغه أو توزيع ذلك املبلغ    
و تناسـيب ألمـني الـصندوق االسـتئماين أو لورثتـه أي التـزام       حمدودة زمنيا، بـأن يـسددا علـى حنـ         

 يومـاً مـن اسـتالم مطالبـة خطيـة، يف حـدود صـايف                ٢٠حمتمل حسب املبني أعـاله، يف غـضون         
أمـني الـصندوق االسـتئماين      ال  وعند التوقيع علـى االتفـاق، مل يكـن          . استحقاقاهتما من التوزيع  

ونظـرا ملـدى   . قـد ينـشأ يف املـستقبل   جوهري م صندوق السكان على علم بوجود أي التزا  الو
االلتزام احملتمل وفترته الزمنية غـري احملـدودة، جيـب االحتفـاظ بقيمـة صـايف اسـتحقاق صـندوق                    
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ديــسمرب / كــانون األول٣١ مليــون دوالر املــستلَم حــىت ٣٢,٧(رصــيد املــوزع الــسكان مــن ال
  ).٢٠١٢، زائداً املليون دوالر الذي سُيستلَم عام ٢٠٠٧

 مقـدار   ٢٠١١-٢٠١٠لغ رصيد صندوق مارس االستئماين يف هنايـة فتـرة الـسنتني             وب  
 مليــون دوالر علــى صــندوق الــسكان، زائــداً  ٣٢,٧ مليــون دوالر، ميثــل توزيــع مبلــغ  ٣٨,٨

 نييــال م٥,١املبلــغ املــستحق القــبض وهــو مليــون دوالر، مــع إيــرادات الفوائــد احملققــة البالغــة   
ئــد احملققــة علــى أنــشطة معينــة ترمــي إىل تعزيــز واليــة صــندوق  وســُتنفق إيــرادات الفوا. دوالر

  .السكان
  

  االحتياطي التشغيلي  )هـ(  
 اهلدف من االحتيـاطي التـشغيلي هـو تـوفري تغطيـة للعجـز املؤقـت يف األمـوال وكفالـة                      

استمرار تنفيذ الربامج يف حالة وجـود تقلبـات ذات اجتـاه تنـازيل أو حـاالت عجـز يف املـوارد،                    
التـدفقات النقديـة، أو زيـادات غـري مقـررة يف التكـاليف الفعليـة، أو غـري ذلـك مـن                       أو تفاوت   

  .حاالت الطوارئ
ــدِّ   ــغ    وُح ــشغيلي مببل ــاطي الت ــستوى االحتي ــسادسة   ٤٥د م ــدورة ال ــون دوالر يف ال  ملي

وقــرر جملــس اإلدارة يف دورتــه الثامنــة    . ١٩٨٩لــس اإلدارة املعقــودة يف عــام   لمجوالــثالثني 
 يف املائـة مـن إيـرادات        ٢٠، حتديد مستوى االحتيـاطي التـشغيلي بنـسبة          ١٩٩١ والثالثني، عام 

  .املوارد غري املخصصة لكل سنة يف خطة عمل صندوق السكان
  ، ونظـــرا لوجـــود صـــايف٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٣١ويف الـــسنة املنتهيـــة يف   

 مليــون ٩٠,٧  مليــون دوالر، يبلــغ االحتيــاطي التــشغيلي٤٥٣,٦إيــرادات مــن التربعــات بلــغ 
  .١دوالر، كما ورد يف البيان 

  
  احتياطي اإليواء امليداين  )و(  

، علــى إنــشاء ١٩٩١عــام املعقــودة وافــق جملــس اإلدارة، يف دورتــه الثامنــة والــثالثني    
ــدار    ــداين مبقـ ــواء امليـ ــاطي لإليـ ــسنتني  ٥احتيـ ــرة الـ ، وأذن ١٩٩٣-١٩٩٢ ماليـــني دوالر لفتـ
  لغـرض متويـل حـصة صـندوق الـسكان يف تكـاليف تـشييد           للمديرة التنفيذية بسحب مبالغ منه    

وبلغ جمموع نفقـات    . األماكن املشتركة، برعاية الفريق االستشاري املشترك املعين بالسياسات       
ــسنتني    ــرة ال ــداين لفت ــواء املي ــدار ٢٠١١-٢٠١٠اإلي ــون دوالر، ويف ٠,٩ مق  كــانون ٣١ ملي

ــغ  ٢٠١١ديــــسمرب /األول ــل مبلــ ــرى حتويــ ـــ ٠,٩ جــ ــن أرصـ ــون مــ ــري  مليــ ــصناديق غــ دة الــ
ــة ــواء امليــداين    املنفق ــد احتيــاطي اإلي ــداين    . لتجدي ــات اإليــواء املي ــغ جممــوع نفق  يف الفتــرة وبل
  .مليون دوالر ٠,١ مقدار ٢٠٠٩-٢٠٠٨
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  خدمات املشتريات  )ز(  
تقدم زيـادة أو نقـصان إيـرادات رسـوم خـدمات املـشتريات عـن النفقـات علـى أهنمـا                        

ــات ميزان   ــادة يف نفق ــاض أو زي ــسنتني    اخنف ــرة ال ــدعم لفت ــة ال ــة  (ي ــر املالحظ ــري أن ). ١٦انظ غ
ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ دوالر النـاجم عـن هـذه األنـشطة يف            ١,٨الفائض التراكمي البالغ    

قــد خــصص لتيــسري ختطــيط  )  ماليــني دوالر٣: ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١ (٢٠١١
  .املوارد يف السنوات املقبلة

  
  نقل املقر  )ح(  

ــذيأذن اجمللــس    ــرره ،التنفي ــغ  ،DP/FPA/2009/10 يف مق ــال م٥,٩ بتخــصيص مبل  نيي
ــرة  ــد     ٢٠١١-٢٠١٠دوالر يف الفت ــشاء مــبىن املقــر اجلدي ــة التكــاليف غــري املتكــررة إلن  لتغطي

ــا يف      ــسابق، مبـ ــع الـ ــن املوقـ ــال مـ ــسكان واالنتقـ ــصندوق الـ ــة   لـ ــزات الكهربائيـ ــك التجهيـ  ذلـ
ــا )ن دوالر مليــــو١,٣(؛ والطــــالء والــــسجاد )مليــــون دوالر ٠,٩( ؛ وخــــدمات تكنولوجيــ

ــون دوالر١,٨(املعلومــات  ــاث ) ملي ــون دوالر٠,٧(؛ واألث ــوظفني والترتيــب  ) ملي ؛ ونقــل امل
ــة واهلندســية  ) مليــون دوالر٠,١(؛ وتعــديل املبــاين ) مليــون دوالر٠,٢( ؛ واخلــدمات املعماري
  ).  مليون دوالر٠,٥(؛ وأعمال أخرى متنوعة ) مليون دوالر٠,٤(

ــرة   وبلــغ صــايف    ــة خــالل الفت  نييــال م٥,٤ مقــدار ٢٠١١-٢٠١٠ النفقــات التراكمي
  .دوالر بعد خصم مسامهة يف تكاليف أعمال التجديد من شاغل املبىن السابق

  :لرصيد املتبقي يف هناية السنةواالنفقات وترد يف اجلدول أدناه املبالغ املخصصة، و  
  ) املتحدةالوالياتبآالف دوالرات (
  
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  

  -  -  يناير/ كانون الثاين١الرصيد يف 
  -  ٥ ٨٩٠  املخصص

  -  )٥ ٤١٥(  اإليرادات عن النفقات) نقصان(صايف زيادة 
  -  )٢٥٤(  املخصص غري املنفق ألغراض خاصة

  -  ٢٢١  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف   
  

ــة عــام       ــد هناي ــصندوق عن ــستخدم رصــيد ال ــاء بااللتزامــات ال ٢٠١١وسي ــة  للوف قانوني
  .املتعهد هبا قبل هناية السنة لألنشطة املتعلقة بنقل املقر
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  ١٢املالحظة     
  اإليرادات من التربعات    

 / كـــانون األول٣١املنتهيـــة يف سنتني فيمـــا يلـــي اإليـــرادات مـــن التربعـــات لفتـــرة الـــ  
 :٢٠١١ ديسمرب

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  

٠٢٢ ٩٠٥ ٧٩٨ ٩٤٨   غري املخصصة) األساسية(عات الترب
-)٦ ٠٩٦(  خمصوما منها املبالغ احملولة إىل اإليرادات األخرى لرد الرسوم الضريبية

٠٢٢ ٩٠٥ ٧٠٢ ٩٤٢   اجملموع الفرعي  
  :التربعات املخصصة ملا يلي

١٥٩ ٥٩٤ ٣٣٢ ٨٠١   الربامج
١٧٨ ٦٩٩١ ٢  املوظفون الفنيون املبتدئون

٨٩٩ ٥٨-  األنشطة األخرى
-)٢٠ ٥٢٥(  خمصوما منها املبالغ املردودة للجهات املاحنة

٢٣٦ ٦٥٤ ٥٠٦ ٧٨٣   اجملموع الفرعي  
٢٥٨ ٥٥٩ ٢٠٨١ ٧٢٦ ١  اجملموع  

    
 ٢٠١١-٢٠١٠، اُعتمدت يف فترة الـسنتني       ‘٢’) ب (٢على النحو املبني يف املالحظة        

وإضــافة إىل .  لكــل مــن التربعــات املخصــصة والتربعــات غــري املخصــصةسياسـة حماســبية جديــدة 
، ُتـسجل فقـط رسـوم املناولـة املتعلقـة بأنـشطة       ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ذلك، واعتبارا من    

  .“اإليرادات األخرى” املعنونة ١٣الشراء كإيرادات لصندوق السكان وترد يف املالحظة 
ــى التــ       ــاء عل ــف وب ــرد يف اجلــدولني أل ــان مفــصل لل وي املخصــصة غــري  تربعــاتوايل بي

  .واملخصصة حسب اجلهة املاحنة
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  ١٣املالحظة     
  اإليرادات األخرى    

ــة يف        ــسنتني املنتهيــ ــرة الــ ــرى لفتــ ــرادات األخــ ــي اإليــ ــا يلــ ــانون األول٣١فيمــ  / كــ
  :٢٠١١ ديسمرب

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  موعاجمل   املوارد املخصصة   املوارد غري املخصصة  

  
٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩  

٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩  

٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩  

٠٢٨ ٥٠٣٤٠ ٣٨٨٢١ ٧٨١١٥ ٦٤٠٢ ٧٢٢٢٤ ١٨  إيرادات الفوائد
٤٠٣ ١٢١٣١ ٤٢(٢٨١) ٣٣١ ٦٨٤٢ ٧٩٠٣١ ٣٩  رسوم خدمات الدعم

-٤١٣ ١-٤١٣ ١--  اإليرادات املخصصة ألنشطة الشراء
ــادة ــب إعـ ــسويات ومكاسـ ــايف تـ صـ

٣٨٩ ١٥---٣٨٩ ١٥-  تقييم العمالت

-٠٩٦ ٦---٠٩٦ ٦  رد الرسوم الضريبية
٧١٢ ٤٦٣٨ ٦٤٠٨ ٠٧٢٢١٥١ ٢٤٨٧ ٨  إيرادات متنوعة

٥٣٢ ٥٩٦٩٥ ٧٤٧٧٩ ٧٤٠١٦ ٧٨٥٦ ٨٥٦٧٨ ٧٢  اجملموع  
    

عـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، طـرأت       يف ضوء اعتمـاد صـيغة مـستوحاة مـن امل        
 وعرضــها يف البيانــات املاليــة للفتــرتني “اإليــرادات األخــرى”اختالفــات عــدة علــى اســتخدام 

صـــايف تـــسويات ومكاســـب ”ويتـــضمن البنـــد املعنـــون . ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨
ــيم العمــالت  ــع املعــامالت، مبــا يف ذ   “إعــادة تقي . لــك التربعــات  قيمــة املكاســب املتعلقــة جبمي

 وكانــت هــذه املبــالغ األخــرية ُتقّيــد يف الــسابق يف بيــان األداء املــايل يف شــكل إضــافات إىل        
رسـوم خـدمات   ”وتشمل املـوارد غـري املخصـصة يف إطـار البنـد املعنـون         . )٢البيان   (التربعات
 ينفـذها   التكاليف غري املباشرة احململة على املوارد األخـرى فيمـا يتـصل باألنـشطة الـيت             “الدعم

صندوق السكان واملنظمات غري احلكومية واحلكومات، أما املـوارد املخصـصة فتـشمل رسـوم               
ومتثـل  . املناولة املتعلقة بأنشطة الشراء اليت يضطلع هبا صندوق السكان نيابة عـن أطـراف ثالثـة               

اإليرادات املخصـصة ألنـشطة الـشراء قيمـة الـسلع الـيت ميلكهـا صـندوق الـسكان والـيت بيعـت                       
  .الء من أطراف ثالثةلعم
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  ١٤املالحظة     
  عمليات التحوط املايل    

ُتجري خزانة صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي، نيابـة عـن صـندوق الـسكان، عمليـات                    
حتــوط مــن خمــاطر تقلــب أســعار العملــة الــيت قــد يتعــرض هلــا الــصندوق عنــدما يتعهــد املــاحنون  

وتـرد  . أخـرى غـري دوالر الواليـات املتحـدة        بتربعات مث يدفعوهنا يف تـواريخ خمتلفـة وبعمـالت           
نفقات صندوق السكان على أقساط عمليات التحـّوط ومكاسـب وخـسائر صـرف العمـالت                

  ).١٥املالحظة  (“األخرىالنفقات ”حتت البند املعنون 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، جرى التحّوط من خماطر تقلـب أسـعار صـرف سـبع                  

، مل تكــن هنــاك أي ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١حــىت و. عمــالت قُــدمت هبــا تربعــات 
  .التزامات حتّوط مستحقة

  
  ١٥املالحظة     
  النفقات األخرى    

/  كـــــانون األول٣١نتهيــــة يف  فيمــــا يلــــي النفقــــات األخـــــرى لفتــــرة الــــسنتني امل       
  :٢٠١١ ديسمرب

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  جملموعا   املوارد املخصصة   املوارد غري املخصصة  

  
٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩  

٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩  

٢٠١٠‐
٢٠١١  

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩  

ــيم ــادة التقيـــ ــسويات إعـــ ــايف تـــ صـــ
٩٤٧ ١٣٣١ ٩٤٧١٤ ٢٠٣١ ٢-٩٣٠ ١١  وخسائر صرف العمالت

املبلغ املخصص للـديون املـشكوك يف
١٠٢٥٨١ ١--١٠٢٥٨١ ١  حتصيلها

٥٢٨ ٢٣٥٢ ٩٤٧١٥ ٢٠٣١ ٥٨١٢ ٠٣٢ ١٣  اجملموع
    

 قيمـة اخلـسائر   “صايف تسويات إعادة التقييم وخسائر صرف العمالت    ”يتضمن البند     
ت هــذه املبــالغ األخــرية يف  وقــد ســبق أن ورد. املتعلقــة جبميــع املعــامالت، مبــا فيهــا التربعــات  

 . التربعـات   كمبـالغ خمـصومة مباشـرة مـن        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ من البيانـات املاليـة للفتـرة         ٢ البيان
ــع       ــه يف توزي ــائم بذات ــد ق ــديون املــشكوك يف حتــصيلها كبن ــدرج االعتمــاد املرصــود لل واآلن، ي

  .النفقات
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  ١٦املالحظة     
ــوارد غــري املخصــصة       ــدعم    - امل ــة ال ــة حــسب البلــد واملنطقــة وميزاني ــشطة الربناجمي  األن

  السنتني  لفترة
  ٢٠١١-٢٠١٠النفقات الربناجمية حسب البلد لفترة السنتني   )أ(
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  
٢٠١١‐٢٠١٠  

  النفقات الربناجمية
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

  )أ(الربناجميةالنفقات 

    أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
 ٣٨٥ ١٠٥١١ ١١  إثيوبيا

 ١٦٣ ٣ ٢٧١ ٤   إريتريا

 ٧٠٢ ٤ ٠٧٥ ٤   أنغوال

 ٦٤٦ ٠٠١١٣ ١٣  أوغندا

 ٧٧٠ ٤ ٠٩٤ ٤   بنن

 ٣١٨ ٣ ٨١٢ ٢   بوتسوانا

 ٠٢٤ ٦ ١٤٧ ٦  بوركينا فاسو

 ٦٥٩ ٤ ٢٠٠ ٤   بوروندي

 ٦٤٤ ٨ ٥٠٥ ٧   تشاد

 ١١٣ ٣ ٧٨٦ ٢   توغو

 ٧٢٧ ١ ٦٧٨ ١   جزر القمر

 ٠٣٠ ٥ ٦٩٦ ٥  مجهورية أفريقيا الوسطى

٨ ٨٤١٩ ٨٩٦  مجهورية ترتانيا املتحدة  
 ٢٦٧ ١٨١١٦ ١٥  الدميقراطيةمجهورية الكونغو 

 ٥٩٥ ٢ ٢٩٢ ٣   جنوب أفريقيا

 ٥٧٢ ٣ ٨٢٧ ٣  جنوب السودان

 ٨٤٧ ٢ ٤٥٠ ٢  رأس األخضرلا

 ٩٧٠ ٥ ٤٦٧ ٥   رواندا

 ٣٤٢ ٦ ٥٣٨ ٦   زامبيا

 ٢٨٨ ٩ ٢١١ ٨   زمبابوي

 ١٤٣ ١ ٢٣٨ ١   سان تومي وبرينسييب

 ٤٤٥ ٣ ٧١٨ ٤   السنغال

 ٤١٢ ٢ ٦١١ ٢   سوازيلند

 ٨٤٤ ٥ ٨٤٣ ٤  سرياليون
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٢٠١١‐٢٠١٠  

  النفقات الربناجمية
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

  )أ(الربناجميةالنفقات 

 ١٠١١٣٢  سيشيل

 ٩٢٨ ١ ٣٥١ ٢   غابون

 ١٤٥ ٢ ٥٣٨ ٢   غامبيا

 ٢٠٧ ٦ ٢٥٤ ٧   غانا

 ٦٢٠ ٥ ٢٢٣ ٥   غينيا

 ٥٧١ ٢ ١٧٧ ٢   غينيا االستوائية

 ٤١٨ ٤ ٩٢٨ ٢   بيساو-غينيا 

 ٥٥١ ٦ ٢١٧ ٧   الكامريون

 ٤٢١ ٣٥٤١٠ ١٠  كوت ديفوار

 ٣١٣ ٤ ٣٠٤ ٤   الكونغو

 ٧٢٦ ١٤٠١٠ ١٠  كينيا

 ٢١٩ ٦ ٩٨١ ٤   ليربيا

 ٤٧٤ ٢ ٣٠٧ ٣   ليسوتو

 ٢٩٨ ٥ ٥٧٥ ٥   مايل

 ٤٥٩ ٦ ٠١٥ ٨   مدغشقر

 ٢٦٦ ٧ ٦٥٩ ٧   مالوي

 ٤٨١ ٥ ٧٧٢ ٤   موريتانيا

 ٧١٢٧٠  موريشيوس

 ١٢٢ ٨١٣١٠ ٨   موزامبيق

 ٦٦٥ ٢ ٨٢١ ٢   ناميبيا

 ٩٠٣ ٤ ٣٦١ ٦   النيجر

 ٦٢٦ ٩٦٠١٤ ١٢نيجرييا

٢٥٩ ٢٥٤١٤٠ ٥٦٤  جمموع املشاريع القطرية    
٢١ ١٩٦٧٢ ٦٠٥املشاريع اإلقليمية  

٢٨٠ ٢٧٤٨١٢ ١٦٩ اجملموع    
   آسيا واحمليط اهلادئ

 ٢٠٨ ٩ ١٤٦ ١٢  أفغانستان

 ٨٧٠ ١٩١١٠ ١١  إندونيسيا

 ٨٨٧ ٢ ٩٦٦ ٢   ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 ٩١٤ ٢ ٨٣٦ ٣  بابوا غينيا اجلديدة

 ٥٥٦ ٤٦٣١٤ ٢٠  باكستان
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٢٠١١‐٢٠١٠  

  النفقات الربناجمية
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

  )أ(الربناجميةالنفقات 

 ٨٦٥ ٩٦١١٢ ١٢  بنغالديش

 ٠٣١ ٢ ٢٧٧ ٢   بوتان

 ٢٤٢ ٣ ٦٥٣ ٣   تايلند

 ٦٤٣ ٤ ٧٦٩ ٥    ليشيت-تيمور 

 ٨١٩ ١ - )ب(هلادئ املتعددةجزر احمليط ا

 ٣٥٣ ٢ ٠٠١ ٢   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٠٢١ ٣ ٢٣٥ ٣   مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٢٥٠ ٣ ٧٨٢ ٥   سري النكا

 ٠٦٩ ٨٢٠١٠ ٥   الصني

 ٧٣٦ ٧ ٤٢٢ ١١  الفلبني

 ٣٤٧ ٧ ٣٠٨ ٨   فييت نام

 ٣٠٥ ٨ ٨٨٢ ٧   كمبوديا

 ٧٦٦٧٨٣  ماليزيا

 ٨٧٨٩٤٢  ملديف

 ٣٣٨ ٣ ٤٨٩ ٤   منغوليا

 ٧٥٣ ٤٩٥١١ ١١  ميامنار

 ٩٤٨ ٩ ٣٥٤ ٧   نيبال

 ٠٦٥ ٣٢٤٢١ ٢٧  اهلند

١٥٤ ١٧٢٩٤٥ ٠١٨ جمموع املشاريع القطرية    
١٧ ١٨٤٢٦ ٣٠٢ املشاريع اإلقليمية  

١٧٢ ١٩٠٣٧١ ٣٢٠  اجملموع    
   ةالدول العربي

 ٨٥٦ ٣ ١٢٠ ٤ األرض الفلسطينية احملتلة

 ١٧٤ ١ ٤٥٩ ١ األردن

 ١٠٣ ١ ٤٤٦ ١ تونس

 ٦٤٨٩٣٤اجلزائر

 ٦٣٠ ٣ ٧٦٠ ٣ اجلمهورية العربية السورية

 ٦٣٤ ١ ٥٢٤ ١ جيبويت

 ٢١٨ ٢٠١١٢ ١٠السودان

 ١٣١ ٤ ٩٠٩ ٣ الصومال

 ٣٨١ ٣ ٢٥٩ ٤ العراق



A/67/5/Add.7

 

12-42856 126 
 

  
٢٠١١‐٢٠١٠  

  النفقات الربناجمية
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

  )أ(الربناجميةالنفقات 

 ٣٤٢٨١٦عمان

 ١٥٧ ١ ٣٠٢ ١ لبنان

 ١٧٦ ٥ ٦٦٧ ٥ مصر

 ٨٢٨ ٣ ٣٠٥ ٣ املغرب

 ٢٠١ ٥ ٨٣١ ٤ اليمن

  ٤٨ ٢٣٩ ٤٦ ٧٧٣  املشاريع القطريةجمموع  
 ٥ ٢٩٧  ٥ ٤٨٩ املشاريع اإلقليمية

  ٥٣ ٥٣٦  ٥٢ ٢٦٢ اجملموع  
 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 ٦٠٦ ١ ٨٠٧ ١ حتاد الروسياال

 ٤٣٣ ١ ٤٥٨ ١ أذربيجان

 ٠٦٣٩٩٠ ١ أرمينيا

 ٠٥٥ ١ ١٧٤ ١ ألبانيا

 ١٢٥ ٢ ١٥٤ ٢ أوزبكستان

 ٣٥٦ ١ ٢٧٨ ١ أوكرانيا

 ٣٠٠٣٨٩بلغاريا

 ٠٢٣٩٠٨ ١ البوسنة واهلرسك

 ١٦-بولندا

 ٠٣٠ ١ ٨٨٧بيالروس

 ٢٧٩ ١ ٣٨٧ ١ تركمانستان

 ٩٩٦ ١ ١٠٣ ٢ تركيا

 ٤٧٥٤٠٦مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٩٧٧٩٠٦مجهورية مولدوفا

 ٣٤٨ ١ ٢٨٣ ١ جورجيا

 ٤١٦٨٥٢رومانيا

 ٣٢٢٢٥٢صربيا

 ٦٨٨ ١ ١٠٧ ٢ طاجيكستان

 ٥٥٧ ١ ٩١٧ ١ قريغيزستان

 ١٩١ ١ ١٨٨ ١ كازاخستان

 ٠٩٧٩٨٢ ١ كوسوفو
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٢٠١١‐٢٠١٠  

  النفقات الربناجمية
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

  )أ(الربناجميةالنفقات 
 

٢٣ ٢٤٣٦٥ ٤١٦ جمموع املشاريع القطرية    
٦ ٨٤٩٣ ٥٩١املشاريع اإلقليمية  

٢٩ ٣٣٨٥٨ ٠٠٧ اجملموع    
     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٣٠١ ١ ٤١٤ ١   األرجنتني

 ٠٩٠ ٢ ٠٧٢ ٢   إكوادور

 ٥٥٧ ١ ٥٩٨ ١   أوروغواي

 ٢٥١ ٢ ٩٧١ ١   يباراغوا

 ٧٧٨ ٢ ٣٥٠ ٣   الربازيل

 ٧٣٦ ٣ ٢٣١ ٣  )ج(ة واهلولنديةبلدان منطقة البحر الكارييب الناطقة باإلنكليزي

 ٣٧١ ١ ٤٨٥ ١   بنما

 ٨٦٢ ٢ ٤١٤ ٣  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 ٠٠٩ ٤ ٠٥٧ ٤   بريو

 ٤٢٨ ٢ ٣٢٧ ٢  اجلمهورية الدومينيكية

 ٧٧٣ ٢ ٥٣٥ ٢   السلفادور

 ٤٠٦٤٦٣  شيلي

 ٥٠٨ ٢ ١٦٩ ٣   غواتيماال

 ٤١٩ ٢ ٤٦٤ ٢   ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 

 ٥٢٨ ١ ٣٨٥ ١   كوبا

 ٢٤٢ ١ ٣٢٦ ١   كوستاريكا

 ٦٨٢ ٣ ٥٩٠ ٣   كولومبيا

 ٩١٤ ٢ ٨٧٠ ٢   املكسيك

 ١٠٨ ٣ ٩٤٥ ٢   نيكاراغوا

 ٩٠١ ٥ ٨٦٤ ٩   هاييت

 ٠٤٣ ٤ ٥١١ ٣   هندوراس

  ٥٤ ٩٦٤  ٥٨ ٩٨٤ جمموع املشاريع القطرية  
  ١٣ ٠٧٤  ١٢ ٧٣٥  املشاريع اإلقليمية

  ٦٨ ٠٣٨  ٧١ ٧١٩ اجملموع  
 ٦٢ ٥٠٧ ١٠٣ ٣٤٨  األنشطة العاملية واألنشطة األخرى

 )د(٦٦٧ ١٢٢ ٧٢٤ ٨٢٥  )د(جمموع النفقات الربناجمية  
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، ميثـل الفـرق يف جممـوع النفقـات املبلـغ عنـها يف هـذه املالحظـة                ٢٠٠٩-٢٠٠٨ فترة السنتني    يف  )أ(  
 مليـون دوالر مـن صـايف مكاسـب     ١٥,٣، مبلغا قدره    ١٨، اجلدول دال واملالحظة     ٢ويف البيان   

  .صرف العمالت
ان واحـد   أرقام جزر احمليط اهلادئ املتعددة تتألف من أرقام عدة جـزر ولكنـها صـنفت حتـت عنـو                    )ب(  

بــاالو، وتوفــالو، وتــوكيالو، وتونغــا،  :وتــشمل جــزر احملــيط اهلــادئ املتعــددة. ألغــراض اإلبــالغ
وجزر سـليمان، وجـزر فيجـي، وجـزر كـوك، وجـزر مارشـال، وسـاموا، وفـانواتو، وكرييبـاس،              

  .وناورو، وواليات ميكرونيزيا املوحدة، ونيوي
نكليزيـة واهلولنديـة تتـألف مـن أرقـام عـدة بلـدان              إلباأرقام بلـدان منطقـة البحـر الكـارييب الناطقـة              )ج(  

وتـشمل بلـدان البحـر الكـارييب        . وجزر وضعت على التوايل حتت عنوان واحد ألغراض اإلبـالغ         
أنتيغوا وبربـودا، وأنغـيال، وبربـادوس، وبرمـودا، وبليـز، وترينيـداد             : نكليزية واهلولندية الناطقة باإل 

ولندية، وجزر البـهاما، وجـزر تـركس وكـايكوس، وجـزر            وتوباغو، وجامايكا، وجزر األنتيل اهل    
فرجن الربيطانية، وجزر كاميان، ودومينيكا، وسانت فنـسنت وجـزر غرينـادين، وسـانت كيـتس               

  .ونيفيس، وسانت لوسيا، وسورينام، وغرينادا، وغيانا، ومونتيسريات
جــه اإلنفــاق بــني  ، ُعــرض توزيــع النفقــات حــسب أو ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف البيانــات املاليــة للفتــرة    )د(  

ومل يــتم اإلبقــاء علــى هــذا التوزيــع يف بيانــات الفتــرة .  والنفقــات األخــرى“النفقــات الربناجميــة”
 مجيع النفقات املتعلقة باألنشطة الربناجمية حسب       ١٦ولذلك، تشمل املالحظة    . ٢٠١١-٢٠١٠

  .“لنفقات األخرىا”أوجه اإلنفاق، مبا يف ذلك 
    
  ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني ملنطقة االنفقات الربناجمية حسب   )ب(
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  املنطقة
احلـــــــــــــــــــدود 

  القصوى
٢٠١١‐٢٠١٠  

  املخصصات
٢٠١١‐٢٠١٠  

  النفقات الربناجمية
املخصصات غـري   

  املنفقة

 ٠٢٠ ١٦٩١٠ ٢٧٤ ١٨٩ ١٨٩٢٨٤ ٢٤٨  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

٩ ١٩٠٤٨٢ ١٩٩٣٢٠ ١٩٩٨٠٢ ٩٦١  آسيا واحمليط اهلادئ  

 ٥٧٨ ٦ ٢٦٢ ٥٢ ٨٤٠ ٦٠٠٥٨ ٦١  ةالدول العربي

 ٤٨٠ ١ ٠٠٧ ٣٣ ٤٨٧ ٦٠٠٣٤ ٣٤  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 ٧١٩٩٣٧ ٧١ ٦٥٦ ١٠٠٧٢ ٧٣ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٤٥٢ ٣٤٨١٣ ١٠٣ ٨٠٠ ٠٠٨١١٦ ١١٧  األنشطة العاملية واألنشطة األخرى

 ٩٤٩ ٨٢٥٤١ ٧٢٤ ٧٧٤ ٣٩٧٧٦٦ ٧٣٤  اجملموع  
  

ويقـارن النفقـات باملخصـصات املعتمـدة     ) أ (١٦ل هذا اجلدول موجزا رفيع املـستوى للجـدول       ثمي: مالحظة
  .خالل الفترة) احلدود القصوى(
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 ميزانية الدعم لفترة السنتني  )ج(  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠١١‐ ٢٠١٠فقات الفترة ن    

  
اعتمـــادات الفتـــرة 

  النفقات  ٢٠١١‐٢٠١٠
اخلصوم املـستحقة   

  اجملموع  عند االستالم
الرصـــيد غـــري املنفـــق يف

 ٢٠١١‐٢٠١٠الفترة 

٥٨٠ ١٩ ٩٥٩ ٤٨٢٤٧٧٢٥٤ ٢٥٤ ٥٣٩ ٢٧٤  إمجايل االعتمادات والنفقات  
ــة الـــدعم ــة يف ميزانيـ ــدة الدائنـ األرصـ

٥٩٠ ١ (٧٩٠ ٣٩)-(٧٩٠ ٣٩)(٢٠٠ ٣٨)   تنيلفترة السن
١٧٠ ٢١ ١٦٩ ٦٩٢٤٧٧٢١٥ ٢١٤ ٣٣٩ ٢٣٦  صايف االعتمادات والنفقات  

    
 :األرصدة الدائنة يف ميزانية الدعم لفترة السنتني    

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠١١‐٢٠١٠  

      :ى املوارد األخرى فيما يتصل مبا يليالتكاليف غري املباشرة احململة عل
املــشاريع الــيت ينفــذها صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واملنظمــات        

٧٦٧ ٣٢ ٠٣٥ ٤١  احلكومية واحلكومات غري

(١٣٩) -  التحويالت إىل مكتب دعم مؤسسة األمم املتحدة: صوما منهاخم

٦٢٨ ٠٣٥٣٢ ٤١  اجملموع الفرعي  
(٩٤٥) (٢٤٥ ١)  ترياتصايف رسوم خدمة املش

١١١-  التكاليف األخرى
٧٩٤ ٧٩٠٣١ ٣٩  اجملموع  

    
 ١٧الحظة امل    
 ربنامج العاملي للسلع األساسية لوسائل منع احلملال    

، علــى إنــشاء الربنــامج ١٩٩٦وافــق اجمللــس التنفيــذي، يف دورتــه العاديــة األوىل لعــام    
ووفقــا هلــذا . علــى أن ُيــدار كــصندوق اســتئماينالعـاملي للــسلع األساســية لوســائل منــع احلمــل  

. ١٩٩٦  ماليـني دوالر مـن املـوارد غـري املنفقـة إىل هـذا الربنـامج يف عـام        ٥املقرر ُحـّول مبلـغ     
ناديق صـ ”وترد يف اجلدول باء حركة األموال يف هذا الصندوق االستئماين حتت البنـد املعنـون           

 .“استئمانية أخرى
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، بلغــت قيمــة خمــزون صــندوق الــسكان مــن   ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١يف و  
 مليـون   ١,٥وسائل منع احلمل احملفوظ يف أماكن تابعة للجهة الـصانعة يف إطـار هـذا الربنـامج                  

ــام (دوالر  ــون دوالر١,٤: ٢٠٠٩عـ ــىت  ).  مليـ ــك، وحـ ــافة إىل ذلـ ــانون األول٣١وإضـ  / كـ
عــام (صــنعها  مليــون دوالر مــن الــسلع اجلــاري  ٠,٥، كــان هنــاك مــا قيمتــه  ٢٠١١ ديــسمرب
 ).  مليون دوالر١,٣ :٢٠٠٩

  
 ١٨املالحظة     
 االلتزامات الطارئة    

، ارتـــأى صـــندوق الـــسكان أنـــه ال توجـــد ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٣١حـــىت   
 .ة للطوارئ مل تدرج بشكل آخر يف هذه البيانات املاليةهامالتزامات 
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   ١٩املالحظة 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ و ٢٠١١- ٢٠١٠بني الفترتني ة عرض البيانات املاليشكل أوجه االختالف يف 

  
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨البيانات املالية للفترة   ٢٠١١‐٢٠١٠البيانات املالية للفترة 

        البيانات
 األصول واخلصوم وأرصدة الصناديق، حسب املوارد العادية واملوارد األخرى  ٢البيان  بيان املركز املايل  ١البيان

 اإليرادات والنفقات وأرصدة الصناديق، حسب املوارد العادية واملوارد األخرى  ١البيان  ايلبيان األداء امل  ٢البيان

  حتركات االحتياطيات وأرصدة الصناديق-املوارد العادية   ٤البيان  بيان التغريات يف صايف األصول  ٣البيان

 وارد العادية واملوارد األخرىبيان التدفقات املالية، حسب امل  ٣البيان  بيان التدفقات النقدية  ٤البيان

       اجلداول

  حالة التربعات-املوارد العادية   ١اجلدول   حالة التربعات-التربعات غري املخصصة   اجلدول ألف

 ات وأرصدة الصناديق اإليرادات والنفق-التمويل املشترك   ٦اجلدول   إيرادات التمويل املشترك، والنفقات وأرصدة الصناديق-التربعات املخصصة   اجلدول باء

  اإليرادات والنفقات وأرصدة الصناديق-خدمات املشتريات   ٧اجلدول  خدمات املشتريات  اجلدول جيم

 اإليرادات والنفقات األخرى، حسب املوارد العادية واملوارد األخرى  ٢اجلدول  املوارد غري املخصصة  اجلدول دال

 اديق، حسب املوارد العادية واملوارد األخرىاإليرادات والنفقات وأرصدة الصن  ١البيان    

 اإليرادات والنفقات األخرى، حسب املوارد العادية واملوارد األخرى  ٢اجلدول  املوارد املخصصة  اجلدول هاء

 األخرى اإليرادات والنفقات وأرصدة الصناديق، حسب املوارد العادية واملوارد  ١البيان    

       املالحظات

 بيان املهمة  ١املالحظة   املهمة وأهداف املنظمةبيان  ١املالحظة

 موجز ألهم السياسات احملاسبية  ٢املالحظة  موجز ألهم السياسات احملاسبية) أ(  ٢املالحظة

 التغري يف السياسة احملاسبية  ٣املالحظة   احملاسبيةات يف السياساتالتغري) ب(  

  يوجدال  ال يوجد  ما يعادهلااملبالغ النقدية و  ٣املالحظة

 االستثمارات، حسب املوارد العادية واملوارد األخرى  ٨اجلدول  االستثمارات   ٤املالحظة

 االستثمارات  ١٣املالحظة    

املـدفوعات األخـرى املـسددة      األصـول املتداولـة و    والتربعات املـستحقة القـبض        ٥املالحظة
  مقدما

 التربعات املستحقة القبض  ٤املالحظة

 اد مقابل التربعات املستحقة القبض املشكوك يف حتصيلهااعتم  ٧املالحظة    
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  احلسابات األخرى-احلسابات املستحقة القبض   ١٤املالحظة    

 التنفيذ الوطين  ٢٤املالحظة  السلف املقدمة من أموال التشغيل  ٦املالحظة

 األصول غري املستهلكة  ٢١املالحظة  األصول غري املستهلكة  ٧املالحظة

  احلسابات األخرى-احلسابات املستحقة الدفع   ١٥املالحظة  احلسابات املستحقة الدفع واالستحقاقات  ٨املالحظة

 اخلصوم الطويلة األجل  ١٦املالحظة  استحقاقات املوظفني  ٩املالحظة

 استحقاقات املعاشات التقاعدية  ٢٢املالحظة    

 استحقاقات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد  ٢٣املالحظة    

 التربعات املقبوضة سلفا  ٦املالحظة  اخلصوم اجلارية وغري اجلارية األخرى واإليرادات املؤجلة  ١٠ملالحظة ا

  احلسابات األخرى-احلسابات املستحقة الدفع   ١٥املالحظة    

 ستئماين للهبات اخلاصةالصندوق اال  ٥املالحظة   حركة األموال يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق-املوارد غري املخصصة   ١١املالحظة

 تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ونظام التخطيط ملوارد املؤسسة  ١٢املالحظة    

 احتياطي اإليواء امليداين  ١٧املالحظة    

 االحتياطي التشغيلي  ١٨املالحظة    

 التخصيص  ١٩املالحظة    

 اهليكلة اإلقليمية  ٢٦املالحظة    

 االحتياطي األمين  ٢٧املالحظة    

 اإليرادات والنفقات وأرصدة الصناديق، حسب املوارد العادية واملوارد األخرى  ١البيان  التربعاتمن يرادات اإل  ١٢املالحظة

 التربعات العينية  ٨املالحظة    

 وارد األخرىاإليرادات والنفقات األخرى، حسب املوارد العادية وامل  ٢اجلدول  اإليرادات األخرى  ١٣املالحظة

  احلسابات األخرى-احلسابات املستحقة القبض   ١٤املالحظة    

 ترتيبات التحّوط  ٩املالحظة  عمليات التحوط املايل  ١٤املالحظة

 اإليرادات والنفقات األخرى، حسب املوارد العادية واملوارد األخرى  ٢اجلدول  النفقات األخرى  ١٥املالحظة

  األنشطة الربناجمية حسب البلد-املوارد العادية   ٣اجلدول   النفقات الربناجمية حسب البلد-ري املخصصة املوارد غ) أ(  ١٦املالحظة

  األنشطة الربناجمية اإلقليمية-املوارد العادية   ٤اجلدول   النفقات الربناجمية اإلقليمية-املوارد غري املخصصة ) ب(  

 ميزانية الدعم لفترة السنتني  ٥اجلدول  رة السنتني  ميزانية الدعم لفت-املوارد غري املخصصة ) ج(  
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 ميزانية الدعم لفترة السنتني  ١١املالحظة    

 الربنامج العاملي للسلع األساسية لوسائل منع احلمل  ٢٠املالحظة  الربنامج العاملي للسلع األساسية لوسائل منع احلمل  ١٧املالحظة

 االلتزامات الطارئة  ٢٥ املالحظة  االلتزامات الطارئة  ١٨املالحظة

 ٢٠١١-٢٠١٠لفتـرتني   بـني ا  عرض البيانات املالية    شكل  أوجه االختالف يف      ١٩املالحظة
   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و

  ال يوجد  ال يوجد
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	كتاب الإحالة
	30 نيسان/أبريل 2012
	عملا بالمادة 115-3 (ب) من القواعد المالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، يشرفني أن أقدم البيانات المالية للصندوق عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، التي أُقرها بمقتضى هذا الكتاب.
	(توقيع) باباتوندي أوسوتيميهين المدير التنفيذي
	رئيس مجلس مراجعي الحساباتالأمم المتحدةنيويورك
	30 حزيران/يونيه 2012
	يشرفني أن أحيل إليكم تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	(توقيع) ليو جيايالمراجع العام للحسابات في الصينرئيس مجلس مراجعي الحسابات
	رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدةنيويورك
	الفصل الأول
	تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية: رأي مراجعي الحسابات
	تقرير عن البيانات المالية
	راجعنا البيانات المالية المرفقة المتعلقة بصندوق الأمم المتحدة للسكان عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، التي تتألف من بيان المركز المالي (البيان الأول)؛ وبيان الأداء المالي (البيان الثاني)؛ وبيان التغيرات في صافي الأصول (البيان الثالث)؛ وبيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) والجداول الداعمة والملاحظات التفسيرية على البيانات المالية.
	مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية
	يتولى المدير التنفيذي المسؤولية عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بنزاهة وفقا للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، وعن الضوابط الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية ليتسنى إعداد بيانات مالية خالية من أية أخطاء جوهرية، سواء أكانت ناتجة عن غش أو غلط.
	مسؤولية مراجع الحسابات
	تتمثل مسؤوليتنا في إبداء رأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى مراجعتنا للحسابات. وقد أجرينا المراجعة وفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وتستلزم تلك المعايير امتثالنا للمتطلبات الأخلاقية والتخطيط لإجراء مراجعة الحسابات وأداءها للتأكد بقدر معقول من خُلو البيانات من الأخطاء الجوهرية.
	ويتضمن إجراء مراجعة الحسابات القيام ببعض الإجراءات للحصول على الأدلة المستمدة من المراجعة عن المبالغ والإقرارات المدونة في البيانات المالية. ويعتمد اختيار الإجراءات على ما يرتئيه مراجع الحسابات، بما في ذلك تقييم احتمالات وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية، سواء بسبب الغش أو الغلط. ولدى تقييم تلك الاحتمالات، ينظر مراجع الحسابات في الضوابط الداخلية التي يعتمدها الكيان في إعداد البيانات المالية وعرضها بشكل نزيه، وذلك من أجل وضع إجراءات لمراجعة الحسابات تناسب الظروف القائمة، وليس بغرض إبداء رأي في مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية التي يجريها الكيان. وتتضمن أيضا عملية مراجعة الحسابات تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أعدتها الإدارة، إضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية بشكل عام.
	ونحن نعتقد أن الأدلة التي استقيناها من مراجعة الحسابات كافية وتوفر أساسا معقولا لإبداء رأينا كمراجعي حسابات.
	الرأي
	نرى أن هذه البيانات المالية تعرض بنزاهة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، وأداءه المالي وتدفقاته النقدية لفترة السنتين المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة.
	تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
	علاوة على ما تقدم، نرى أن المعاملات التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي اطلعنا عليها أو قمنا بتدقيقها في إطار مراجعتنا للحسابات، تتفق من جميع النواحي الهامة مع النظام المالي والقواعد المالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومع السند التشريعي.
	ووفقا للمادة السابعة من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة والمرفق ذي الصلة، أصدرنا تقريرا مطولا عن مراجعتنا لحسابات الصندوق.
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	الفصل الثاني
	التقرير المطول لمجلس مراجعي الحسابات
	موجز
	راجع مجلس مراجعي الحسابات البيانات المالية المتعلقة بصندوق الأمم المتحدة للسكان واستعرض عمليات الصندوق عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. ونُفذت مراجعة الحسابات عن طريق القيام بزيارات ميدانية إلى المكاتب القطرية في أوغندا وجورجيا والسودان ونيبال وهايتي وإلى المكاتب الإقليمية في أفريقيا، وأوروبا الشرقية ووسط آسيا، وإلى فرع خدمات المشتريات، إضافة إلى استعراض المعاملات والعمليات المالية بالمقر في نيويورك.
	رأي مراجعي الحسابات
	أصدر المجلس رأيا غير مُعدَّل بشأن البيانات المالية للفترة قيد الاستعراض، على النحو المبين في الفصل الأول.
	التحفظ على بيانات فترة السنتين السابقة والشواغل المتبقية
	في فترة السنتين السابقة، أصدر المجلس رأيا معدلا عن البيانات المالية للصندوق ليبين أوجه القصور في عملية مراجعة حسابات نفقات التنفيذ على الصعيد الوطني ونتائج مراجعة الحسابات. وبعد تنقيح جوهري وتحسين في الرقابة الإدارية للعملية، عرض الصندوق ما يكفي من دعم ومن ضمانات فيما يتعلق بنفقات التنفيذ الوطني في فترة السنتين.
	وفي حين أن المجلس راض عن التحسينات في إدارة ورصد التنفيذ الوطني فيما يتعلق بالمقر، فإنه رأى أن الرقابة في الميدان ليست عموما على القدر اللازم من الاتساق والفعالية. وأشارت تقارير شعبة خدمات الرقابة إلى أن 58 في المائة من التقارير (التي تتعلق في معظمها بأنشطة ميدانية) صنفت باعتبارها ”غير مرضية“، وهو ما يشير إلى عدم إرساء إجراءات المراقبة الداخلية وممارسات إدارة المخاطر أو إلى عدم أدائها وظيفتها بشكل جيد.
	واستنتج المجلس أيضا أنه ليس هناك وضوح بخصوص مدى ما يلزم أن تمارسه المكاتب الإقليمية من رقابة على المكاتب القطرية. ويتبين من هذه الاستنتاجات أن الصندوق في حاجة إلى تعزيز أنشطته في مجال رصد ومراقبة العمليات الميدانية.
	متابعة التوصيات السابقة
	من بين التوصيات المقدمة في تقرير المجلس عن فترة السنتين 2008-2009، البالغ عددها 93 توصية، نُفذت بالكامل 64 توصية (69 في المائة)؛ وهناك 18 توصية (19 في المائة) قيد التنفيذ؛ ولم تُنفذ 11 توصية (12 في المائة). ولاحظ المجلس أن الصندوق قد نفذ جميع التوصيات المتعلقة بنفقات التنفيذ الوطني. ولئن تحسن معدل التنفيذ قياسا إلى فترة السنتين السابقة، فإن النسبة المئوية العامة للتوصيات التي لم تنفذ قد زادت مقارنة بفترة السنتين السابقة. واتصل معظم التوصيات غير المنفذة بإدارة الأصول، وإدارة الإجازات والشراء. ويبدي المجلس تعليقات على هذه المجالات في هذا التقرير. وترد تفاصيل حالة تنفيذ توصيات المجلس في المرفق الأول لهذه الوثيقة.
	استعراض مالي عام
	بلغ مجموع الإيرادات للفترة قيد الاستعراض 1.81 بليون دولار، مقابل 1.65 بليون دولار لفترة السنتين السابقة، بزيادة قدرها 10 في المائة. وبلغ مجموع النفقات 1.65 بليون دولار، مقابل 1.53 بليون دولار في فترة السنتين السابقة، بزيادة قدرها 8 في المائة. وقد أفضى ذلك إلى زيادة الإيرادات على النفقات بمبلغ 157.44 مليون دولار، مقابل 125.86 مليون دولار في فترة السنتين السابقة.
	وانخفض الاحتياطي التشغيلي للفترة قيد الاستعراض بنسبة 3 في المائة، فبلغ 90.7 مليون دولار، بما يتماشى مع سياسة الحفاظ على احتياطي تشغيلي في حدود 20 في المائة من إيرادات الموارد العادية (عام 2009: 93.9 مليون دولار). وزاد إجمالي أرصدة الصناديق المتاحة للبرامج بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 417.53 مليون دولار (عام 2009: 343.85 مليون دولار).
	التقدم المحرز في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	إن صندوق الأمم المتحدة للسكان ماض في خططه لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وانتهى من المراحل الرئيسية للمشروع، بما في ذلك وضع السياسات المحاسبية، وتنقيح النظام المالي والقواعد المالية، وتكييف نظام أطلس (نظام تخطيط الموارد في المؤسسة). ومن المسائل التي يتعين رصدها عن كثب إعداد الأرصدة الافتتاحية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتصفية البيانات، لمعالجة أوجه القصور في إدارة الأصول وإدارة الإجازات وبدء العمل بوحدة الجرد في المكاتب القطرية.
	الإدارة المالية
	استنتج المجلس أن الصندوق ظل ينفذ إجراءات كافية لإعداد بياناته المالية. غير أن المجلس لاحظ وجود بنود تؤثر، رغم كونها غير مهمة، في دقة عرض البيانات المالية، وهذا يشير إلى أنه لا يزال ينبغي إجراء تحسينات في الإجراءات. ولاحظ المجلس وجود أرصدة مصنفة خطأ في الحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة القبض، وأرصدة تعود إلى الماضي، إضافة إلى سلف غير مسددة منذ فترة طويلة من منح التعليم لم يتم استعراضها استعراضا وافيا.
	التزامات نهاية الخدمة، بما في ذلك التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
	قيد صندوق الأمم المتحدة للسكان كامل التزامات نهاية الخدمة في بياناته المالية بمبلغ 195.13 مليون دولار، ويشمل 163.29 مليون دولار لالتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، و 11.07 مليون دولار لاستحقاقات الإجازة غير المستخدمة، و 20.78 مليون دولار لاستحقاقات الإعادة إلى الوطن.
	مشاريع التنفيذ الوطني
	صرف صندوق الأمم المتحدة للسكان نفقات قدرها 470.5 مليون دولار (عام 2009: 379.27 مليون دولار) في فترة السنتين من خلال اتباع طرائق التنفيذ الوطني، ما يمثل نسبة 28 في المائة من النفقات البرنامجية.
	وخلال فترة السنتين، اضطلع الصندوق بعملية مكثفة لإعادة النظر في إدارة عملية مراجعة حسابات نفقات التنفيذ على الصعيد الوطني، أفضت إلى نتائج أحسن. وشمل ذلك تعيين شركة عالمية لمراجعة الحسابات للإشراف على جميع عمليات مراجعة حسابات التنفيذ الوطني، وترسيخ استعراض الإدارة العليا المنتظم للتقدم المحرز، وتعيين موظفين مخصصين، وتحسين قاعدة البيانات المستخدمة لرصد العملية. وباتخاذ هذه التدابير، لاحظ المجلس إدارة جيدة لعملية التنفيذ الوطني وتحسنا في نتائج عمليات مراجعة حسابات التنفيذ على الصعيد الوطني بالنسبة لعامي 2010 و 2011.
	كما نفذ الصندوق جميع التوصيات المتعلقة بعملية مراجعة حسابات نفقات التنفيذ على الصعيد الوطني الصادرة في فترة السنتين السابقة.
	النهج المنسق في التحويلات النقدية
	يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بوصفه إحدى وكالات اللجنة التنفيذية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، بدور في تنفيذ النهج المنسق في التحويلات النقدية في الميدان، ويتأثر به. غير أن عددا محدودا من المكاتب القطرية للصندوق (7 من أصل 134 مكتبا قطريا) أكمل العمليات الأساسية لتنفيذ هذا النهج، نظرا لانعدام المتابعة والرصد على مستوى المقر، ومواجهة المكاتب القطرية لصعوبات في كسب تعاون الحكومات وأوجه قصور تحد من فعالية إطار النهج المنسق.
	ويلاحظ المجلس أن التحديات التي يطرحها إطار النهج المنسق في التحويلات النقدية عامة في وكالات اللجنة التنفيذية، حيث يمكن للصندوق أن يقوم بدور محدود فقط.
	إدارة البرامج والمشاريع
	لئن تم سد ثغرات كبيرة لوحظت في طرائق التنفيذ الوطني في فترة السنتين السابقة من خلال تنسيق المقر مع المكاتب القطرية، فإنه لا تزال هناك أوجه قصور في الميدان. ولاحظ المجلس عدم تصفية السلف المقدمة من حساب الأموال التشغيلية في الوقت المناسب. ولاحظ المجلس أيضا بعض أوجه القصور في رصد البرامج في المكتب القطري في السودان.
	الهيكلة الإقليمية
	لاحظ المجلس أن مشروع الهيكلة الإقليمية للصندوق، الذي بوشر في عام 2007، لم يتم تخطيطه وإدارته بالشكل الملائم. وقد حدد الصندوق اختصاصات المكاتب الإقليمية وفوض السلطة لها لتوفير خدمات الرقابة والدعم التوجيهي والتنسيق، غير أن الصندوق لم يضع أداة رصد لتمكين الإدارة من تقييم التقدم المحرز، وتحديد وإدارة المخاطر، وتحديد ما إذا كانت العملية حققت أهدافها أم أنه ينبغي تسجيل الدروس المستخلصة.
	ولاحظ المجلس كذلك عدم وضوح مدى ما يتعين أن تمارسه المكاتب الإقليمية من رقابة على المكاتب القطرية. ويعد انعدام الرقابة الإدارية على الأنشطة الميدانية مصدر قلق في ضوء ما هو محدد في هذا التقرير من جوانب ضعف تعتري المكاتب القطرية.
	إدارة المشتريات والعقود
	لاحظ المجلس عددا من أوجه القصور في مجال الشراء، منها منح عدد كبير من الاستثناءات من العطاءات التنافسية دون تقديم تبريرات كافية، ووجود جوانب ضعف في عمليات إصدار طلبات تقديم العروض، وعدم القيام بإجراء تقييمات البائعين ووجود حالات لم تراع فيها لجان استعراض العقود تضارب المصالح. وستؤدي جوانب الضعف في وظائف الشراء إلى الإخلال بمبدأي النزاهة والشفافية في عملية الشراء ويمكن أن تفضي إلى عدم حصول الصندوق على أفضل قيمة مقابل المال.
	إدارة الممتلكات غير المستهلكة
	يتبين من تحليل المجلس لأوجه القصور في إدارة الأصول أن الصندوق ينبغي له أن ينفذ مبادرات مركزة فيما يتعلق بإجراءات التحقق/التصديق الخاصة بالأصول، وتحديد الأصول، وتسجيل المعلومات الدقيقة عند الاقتناء. ويمكن أن ينفذ مبادراته من خلال استعراض وتركيز توجيهاته أو دوراته التدريبية على إدارة الأصول في سبيل توفير القدرات في الميدان. وسيكون تعهد سجل دقيق وكامل للأصول على نطاق الهيئة أمرا حاسم الأهمية لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ابتداء من عام 2012.
	إدارة الموارد البشرية
	لاحظ المجلس أن صندوق الأمم المتحدة للسكان حافظ على معدل عام متوسط للشواغر نسبته 16 في المائة وأن وظائف هامة في الميدان ظلت شاغرة لفترات طويلة. واستعان مكتب الصندوق في نيبال بإفراط بمتعهدي الخدمات لدعم وظائفه الأساسية بينما مدد المكتب القطري في السودان لمتعهدي الخدمات دون إجراء تقييمات للأداء.
	وما زال المجلس يلاحظ أوجه قصور في عملية إدارة أرصدة الإجازات حيث لم تتطابق أرصدة الإجازات السنوية تماما مع أرصدة الإجازات المقيدة في نظام أطلس. ويساوره القلق إزاء زيادة هذه التباينات لإمكانية وقوع أخطاء في الأرصدة الافتتاحية للالتزامات المتعلقة بالإجازات في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	تكنولوجيا المعلومات
	أجرى المجلس استعراضا عاما للضوابط في بيئة تكنولوجيا المعلومات بالصندوق. وأثناء إجراء الاستعراض، لاحظ المجلس أن الصندوق ليس لديه إطار قائم لإدارة تكنولوجيا المعلومات. ونتيجة لذلك، لم تقم وحدة نظام المعلومات الإدارية بانتظام بإجراء تقييمات للمخاطر وتوثيق مخاطرها في سجل للمخاطر، لكفالة التصدي بشكل منهجي للمخاطر التي تنطوي عليها تكنولوجيا المعلومات. ولم يتم تشكيل نظام تطبيقات أطلس للصندوق بحيث يكفل فصلا بين واجبات رئيس المكتب وواجبات منسق الدليل. غير أن الصندوق قد تمكن، في نهاية السنة، من تنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بالمجالات المحددة أعلاه.
	وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات
	أصدرت شعبة خدمات الرقابة 26 تقريرا خلال فترة السنتين، حصل 15 منها على تصنيف ”غير مرضٍ“، وحصل 6 منها على تصنيف ”مرضٍ جزئيا“، و 4 منها على تصنيف ”مرضٍ“ بينما لم يصنف تقرير واحد منها نظرا لكونه يمثل مهمة استشارية. ويتطابق عدد التقارير التي حصلت على تصنيف ”غير مرض“ مع الحالات التي استنتج فيها المراجعة أن المراقبة الممارسة ميدانيا تظل ضعيفة.
	التوصيات
	قدَّم المجلس عدة توصيات استنادا إلى عملية مراجعة الحسابات التي أجراها. وتدعو التوصياتُ الرئيسية إلى أن يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بما يلي:
	(أ) أن يوثق رسميا خطة للأرصدة الافتتاحية وينفذ خطته  لإعداد الأرصدة الافتتاحية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ ويعالج أوجه القصور في سجلات الأصول وأرصدة الإجازات؛ ويعجل بتنفيذ نظام إدارة المخزون في المكاتب القطرية في أقرب وقت ممكن؛ ويضع خطة لتحقيق الفوائد المرجوة من نظام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
	(ب) أن يرصد إصدار التقارير المرحلية التي تقدمها المكاتب القطرية إلى الجهات المانحة بشأن المشاريع، حسبما تقتضيه الاتفاقات مع الجهات المانحة؛
	(ج) أن يعالج، من خلال عملياته التشغيلية والإدارية، مسألة كفالة أن تُقفل ماليا، في حينها، المشاريعُ التي أنهيت تشغيليا؛
	(د) أن يعيد النظر في إطار النهج المنسق في التحويلات النقدية لمعالجة الأسباب التي حالت دون نجاحه، وتحديد ما إذا كان يتعين مواصلة اتباعه أو تنقيحه أو ما إذا كان يمكن وضع نماذج بديلة لدعم الأهداف الأصلية المحددة للنهج؛
	(هـ) أن يجري استعراضا لمدى ملاءمة توزيع المسؤولية داخله من أجل مشاركته النشطة في النهج المنسق في التحويلات النقدية؛ وأن يجري استعراضات لتقارير التقييم ومراجعة الحسابات من أجل تحديد احتياجات الشركاء المنفذين وتحسين القدرات، وأن يطبق إطار النهج المنسق بالشكل الصحيح لكفالة توفيره ضمانات على أن الأموال استخدمت للأغراض المقصودة.
	(و) أن ينظر في اعتماد ضوابط فعالة، مع التركيز على رصد المقر لضوابط المكاتب القطرية، لكفالة تسوية أرصدة حساب الأموال التشغيلية في الوقت المناسب؛
	(ز) أن يوضح مدى ما يلزم أن توفره المكاتب الإقليمية من خدمات رقابة للمكاتب القطرية؛ وأن يزود المكاتب الإقليمية بالموظفين والأدوات لتمكينها من تنفيذ مهام الرقابة؛ وأن يصمم وينفذ نظاما لقياس الأداء كي يستخدم في قياس فعالية وأداء المكاتب الإقليمية؛
	(ح) أن يعالج نقاط الضعف في هيكل مكاتبه الإقليمية على نحو ما أوصت به شعبة خدمات الرقابة؛
	(ط) أن يتقيد بسياساته وإجراءاته المتعلقة بتقييم أداء البائعين؛
	(ي) أن ينفذ الإجراءات اللازمة لرصد اللجوء إلى الاستثناءات ويستعرض صحة الأسباب التي توفرها الوحدات المقدمة لطلبات الاستثناء؛ ويوثق ويبرر استخدام الاستثناءات على نحو واف؛
	(ك) أن يعزز استعراض حالات الموافقة بأثر رجعي والطلبات الأخرى لدى لجنة استعراض العقود للحد من عدد تلك الحالات؛
	(ل) أن يضع الإجراءات المناسبة لإدارة العقود بهدف تحديد العقود التي ستنتهي مدتها والتمكن من البدء بعملية الشراء في وقت مناسب؛
	(م) أن يعزز ضوابط إدارة الأصول في الميدان إما من خلال استعراض توجيهاته القائمة في المكاتب القطرية أو من خلال التدريب على إدارة الأصول؛ وينبغي أن تركز مبادراته على تقديم طلبات المصادقة على الأصول في الوقت المناسب؛ وعلى إجراء التحسينات في تحديد الأصول وتسجيلها، وإجراءات الجرد؛
	(ن) أن يقوم بالتحقق المادي المنتظم من الأصول لكفالة دقة سجلات الأصول واكتمالها؛
	(س) أن يكشف في البيانات المالية عن قيمة الممتلكات المستهلكة غير المستعملة في نهاية الفترة المالية من أجل تحسين الشفافية والمساءلة والإبلاغ المالي، واستعدادا لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
	(ع) أن يعالج مسألة الوظائف الشاغرة؛ ويقوم بتقصير الفترة الزمنية التي يستغرقها ملء الوظائف الشاغرة ويكفل أن تتوفر لديه الموارد الكافية لتحقيق أهدافه البرنامجية؛
	(ف) أن يعجل بعمليات استكمال وإجراءات تنفيذ خطة عمله من أجل إعادة تصميم بعض الوظائف؛
	(ص) أن ينفذ إجراءات تتطلب إعداد  تسويات كشوف المرتبات واستعراضها، على أساس فصلي على الأقل؛
	(ق) أن يعجل بعملية مطابقة أرصدة الإجازات المسجلة يدويا مع الأرصدة المسجلة في النظام لكفالة توفير أرصدة إجازات دقيقة وكاملة لإعداد الأرصدة الافتتاحية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	ألف - الولاية والنطاق والمنهجية 
	1 - قام مجلس مراجعي الحسابات بمراجعة البيانات المالية المتعلقة بصندوق الأمم المتحدة للسكان واستعرض عمليات الصندوق عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 وفقاً لقرار الجمعية العامة 74 (د-1) الصادر في عام 1946. وأُجريت مراجعة الحسابات وفقاً للمادة السابعة من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة ومرفقهما (انظر ST/SGB/2003/7)، فضلاً عن المعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وتقتضي تلك المعايير امتثال المجلس للمتطلبات الأخلاقية والتخطيط لمراجعة الحسابات وأداءها للتأكد بشكل معقول من خلو البيانات المالية من أخطاء جوهرية. 
	2 - وأجريت مراجعة الحسابات أساساً لتمكين المجلس من تكوين رأي عما إذا كانت البيانات المالية قد عرضت بنزاهة المركز المالي للصندوق في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية عن فترة السنتين المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة. وشمل ذلك إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كانت النفقات المسجلة في البيانات المالية قد صُرفت للأغراض التي وافقت عليها مجالس الإدارة، وما إذا كان قد جرى تصنيف وتسجيل الإيرادات والنفقات على نحو سليم وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية للصندوق. وشملت مراجعة الحسابات إجراء استعراض عام للنظم المالية والضوابط الداخلية، وفحص اختباري لسجلات المحاسبة والأدلة الداعمة الأخرى، في حدود ما ارتآه المجلس ضروريا لتكوين رأي بشأن البيانات المالية. 
	3 - وعلاوة على مراجعة الحسابات والمعاملات المالية، أجرى المجلس استعراضات لعمليات الصندوق بموجب البند 7-5 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، الذي يستلزم أن يبدي المجلس ملاحظاته بشأن مدى كفاءة الإجراءات المالية، ونظام المحاسبة، والضوابط المالية الداخلية، وبوجه عام، إدارة وتنظيم عمليات الصندوق. وبناء على ذلك، طلبت الجمعية العامة أيضاً إلى المجلس متابعة التوصيات السابقة وتقديم تقرير بشأنها. وجرى تناول تلك المسائل في الأجزاء ذات الصلة من هذا التقرير، ويرد موجز لها في المرفق الأول.
	4 - ويواصل المجلس تقديم تقارير عن نتائج مراجعاته للحسابات إلى الصندوق في شكل رسائل إدارية تتضمن ملاحظات وتوصيات مفصلة. وتتيح تلك الممارسة استمرار الحوار مع الإدارة. وفي هذا الصدد، صدرت 10 رسائل إدارية تغطي الفترة قيد الاستعراض. 
	5 - ويعمل المجلس، بالتنسيق مع شعبة خدمات الرقابة، على التخطيط لأداء مراجعة الحسابات، تفادياً لازدواجية الجهود وتحديد مدى إمكانية الاعتماد على عمل الشعبة المذكورة.
	6 - ويشمل هذا التقرير مسائل ينبغي، في رأي المجلس، أن يوجَّه إليها انتباه الجمعية العامة، منها طلبات محددة مقدمة من الجمعية العامة واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. وعلى وجه الخصوص، أوصت اللجنة الاستشارية إلى المجلس في تقريرها ذي الصلة بالموضوع (A/65/498، الفقرتان 19 و 20) بما يلي: 
	(أ) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة عن التقدم المحرز في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛
	(ب) إسداء المشورة والتوجيه، عندما يطلب إليه ذلك، بشأن المسائل المتعلقة بتفسير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	7 - ونوقشت ملاحظات المجلس واستنتاجاته مع الإدارة، التي وردت آراؤها على النحو المناسب في التقرير. 
	8 - ولا تتناول التوصيات الواردة في هذا التقرير الخطوات التي قد يودّ الصندوق بحث اتخاذها إزاء بعض المسؤولين فيما يختص بحالات عدم الامتثال للنظام المالي والقواعد المالية، والأوامر الإدارية والتوجيهات ذات الصلة. 
	باء - النتائج والتوصيات 
	1 - متابعة التوصيات السابقة 

	9 - من بين التوصيات الصادرة عن فترة السنتين 2008-2009 البالغ عددها 93 توصية، نُفِّذت 64 توصية (69 في المائة) تنفيذاً كاملاً؛ وهناك 18 توصية (19 في المائة) قيد التنفيذ؛ بينما لم تنفَّذ 11 توصية (12 في المائة).  وترد التفاصيل عن حالة تنفيذ تلك التوصيات في المرفق الأول لهذا التقرير. 
	10 - ولاحظ المجلس التحسن الذي تحقق في تنفيذ التوصيات بنسبة 69 في المائة مقابل 49 في المائة في فترة السنتين السابقة، آخذا في الاعتبار زيادة عدد التوصيات. غير أن المجلس يساوره القلق إزاء قلة تنفيذ توصياته المتعلقة بإدارة الأصول وإدارة الإجازات التي ظلت معلقة منذ فترة السنتين 2004-2005.
	11 - ولاحظ المجلس أن جميع التوصيات المتعلقة بنفقات التنفيذ الوطني قد نفذت. ولاحظ المجلس أن الصندوق حقق تقدما تدريجيا في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسلف المقدمة من الأموال التشغيلية، ومنح التعليم، والأرصدة المالية التي لم تسو منذ فترة طويلة فيما يتعلق بمشتريات أطراف ثالثة، غير أنها لم تنفذ بالكامل.
	12 - واستجابةً لطلب اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/59/736، الفقرة 8)، أجرى المجلس تقييماً لمدى تقادم توصياته السابقة التي لم تكن قد نُفذت تنفيذاً كاملاً بعد، وأشار في الشكل ثانيا - 1 إلى الفترات المالية التي قُدمت فيها تلك التوصيات لأول مرة.
	13 - ولاحظ المجلس أن من بين التوصيات التي لم تنفذ بعد بالكامل والبالغ عددها 29 توصية، قُدمت ثلاث توصيات (10 في المائة) لأول مرة في فترة السنتين 2004-2005، وقُدمِّت 11 توصية (38 في المائة) لأول مرة في فترة السنتين 2006-2007 بينما قدمت التوصيات الـ 15 المتبقية (52 في المائة) لأول مرة في فترة السنتين 2008-2009.
	الشكل ثانيا -1 
	مدى تقادم التوصيات قيد التنفيذ والتي لم تنفَّذ عن فترة السنتين السابقة
	2 - استعراض مالي عام

	14 - بلغ مجموع الإيرادات عن الفترة قيد الاستعراض 1.81 بليون دولار، بينما بلغ مجموع النفقات 1.65 بليون دولار، مما حقق زيادة في الإيرادات على النفقات قدرها 157.44 مليون دولار. وزاد مجموع الإيرادات (1.81 بليون دولار) بنسبة 10 في المائة مقارنة بمبلغ 1.65 بليون دولار المسجل في عام 2009، وهو ما يعكس الدعم العام من الجهات المانحة لولاية الصندوق. وزادت نفقاته بنسبة 0.12 مليون دولار أو 8 في المائة. وترد في الشكل ثانياً - 2 الإيرادات والنفقات المقارنة عن الفترات المالية 2006-2007، و 2008-2009، و 2010-2011، التي تشير إلى زيادة مستمرة في مجموع الإيرادات وزيادة مقابلة في النفقات.
	الشكل ثانياً - 2
	الإيرادات والنفقات المقارنة 
	(ببلايين دولارات الولايات المتحدة) 
	15 - وبلغت حصة الموارد الأخرى نحو 56 في المائة من مجموع المساهمات في الفترة 2010-2011. وكان ارتفاع النسبة المئوية للموارد الأخرى اتجاها متزايدا منذ الفترة 2004-2005. ويبين ارتفاع النسبة المئوية للموارد تحت بند الموارد الأخرى أن أنشطة الصندوق تستجيب في معظمها لمتطلبات محددة من الجهات المانحة.
	16 - ولاحظ المجلس زيادة كبيرة في رصيد التبرعات المستحقة القبض من 3.27 ملايين دولار إلى 92.69 مليون دولار. ويعزى هذا التغير إلى حد كبير إلى التحول الذي حصل في السياسة المحاسبية للصندوق المتعلقة بالتبرعات المستحقة القبض من اعتماد أساس النقدية إلى اعتماد أساس الاستحقاق.
	17 - ويتضمن الجدول ثانيا - 1 النسب المالية الرئيسية المستقاة من البيانات المالية. وتتأثر هذه النسب تأثيرا ضئيلا بما يحدث من تغييرات في سياسة محاسبة إيرادات التبرعات ومشتريات الأطراف الثالثة.
	الجدول ثانيا - 1
	نسب المؤشرات المالية الرئيسية

	فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر
	عنصر نسبة عام 2011(أ)
	النسبة
	2007
	2009
	2011
	النقدية وما يعادلها/مجموع الأصول
	0,95
	0,932
	0,863
	862,02/744,33
	الأصول المتداولة/الخصوم المتداولة(ب)
	3,84
	8,39
	4,36
	153,15/668,69
	متوسط أشهر بقاء الاحتياطي التشغيلي(ج)
	2,35
	2,45
	2,15
	1005,50*24/90,20
	الأصول/الخصوم(د)
	2,44
	3.32
	2,47
	349,55/862,79
	(أ) بملايين دولارات الولايات المتحدة.
	(ب) يشير ارتفاع المؤشر إلى سلامة المركز المالي.
	(ج) تشير النسبة إلى عدد الشهور التي يستطيع فيها الاحتياطي التشغيلي الإبقاء على العمليات.
	(د) ارتفاع المؤشر دلالة على وجود أصول كافية لتغطية جميع الخصوم.
	18 - يتمتع الصندوق بمركز مالي سليم كما تدل على ذلك نسبة السيولة (النسبة الحالية) ونسبة الميسرة (نسبة الأصول إلى الخصوم). وتشير نسبة السيولة إلى أن الصندوق كان لديه 4.39 دولارات (عام 2008-2009: 8.39 دولارات) من الموارد القصيرة الأجل لخدمة كل دولار من الدين الحالي، وإن انخفضت النسبة قياسا إلى السنة السابقة. وصنف الصندوق استثماراته في استثمارات جارية وغير جارية لتبيان الأطر الزمنية التي سيتم فيها تحقيق الاستثمارات.
	3 - التقدم المحرز في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

	19 - أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها (A/65/498، الفقرة 19)، في إطار استعراضها لتقارير مجلس مراجعي الحسابات عن فترة السنتين 2008-2009، بأن يعد المجلس تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأيدت الجمعية العامة هذه التوصية في قرارها 65/243 ألف. وعملا بتوصية اللجنة الاستشارية، استعرض المجلس في آذار/مارس 2011 مدى استعداد الصندوق لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وأصدر رسالة إلى إدارة الصندوق مشفوعة باستنتاجات وتوصيات مفصلة في ذلك الحين.
	20 - وأوصى مجلس مراجعي الحسابات، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7)، بأن يحدد الصندوق معالم قابلة للقياس ينبغي تحقيقها في كل مرحلة من مراحل المشروع؛ وأن يحدد رسميا دور المكاتب الإقليمية والمكاتب دون الإقليمية والوحدات الأخرى في المقر؛ وأن ينظر في الأنشطة التي ستكون مطلوبة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2012 لدعم تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	21 - وأجرى مجلس مراجعي الحسابات متابعة لاستعراض مدى الاستعداد للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الصندوق، ولا حظ، في أيار/مايو 2012، أن تنفيذ الصندوق للمعايير يسير حسبما هو مقرر. فقد شرع الصندوق في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق وأصدر حسابات إدارية لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2012. واستكمل الصندوق جميع سياساته المحاسبية، وعدل نظامه المالي وقواعده المالية وقام بالتكييف اللازم لنظام أطلس. وأشرفت على المشروع الإدارة العليا، حيث رأس مجلس المشروع (اللجنة التوجيهية) المدير التنفيذي.
	22 - وفي حين أن الصندوق أحرز تقدما في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فإن المجلس لاحظ وجود مجالات تحتاج إلى إدارة دقيقة لكي ينجح الصندوق في تنفيذ المعايير:
	(أ) لاحظ المجلس أن الصندوق يفتقر إلى استراتيجية موثقة رسميا لإعداد خطته المتعلقة بالأرصدة الافتتاحية وإجراء تنقية البيانات. غير أن الصندوق كان يعتزم جمع أرصدته الافتتاحية عقب الانتهاء من مراجعة حسابات نظام المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة لعام 2011 وكان في طور تسوية الأرصدة القديمة؛
	(ب) كما هو مبين بتفصيل في فروع محددة من هذا التقرير، لدى المجلس شواغل بشأن إدارة الأصول والإجازات التي لا تزال تنطوي على أوجه قصور؛
	(ج) رغم أن الصندوق قد شرع في عملية لتحديد المكاتب القطرية التي لديها مخزونات في المستودعات وأنه قد تم جرد مادي للمخزونات في نهاية السنة وتبليغ نتيجته للمقر، فإن المجلس لاحظ أن وحدة الجرد لم يبدأ تطبيقها في المكاتب القطرية. ويساوره القلق لأن وحدة الجرد لم يبدأ العمل بها بعد خمسة شهور من اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في 1 كانون الثاني/يناير 2012.
	23 - ورغم أن خطة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تورد الفوائد التي ستجنى من تنفيذ المعايير ورغم أن الفوائد ترد في المراسلات الإدارية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، فإن الصندوق لم تكن لديه خطة لتحقيق الفوائد المرجوة من المعايير المحاسبية أو آلية لتتبع الفوائد التي تجنى من تنفيذ المعايير.
	24 - ويلاحظ المجلس التقدم الذي أحرزه الصندوق في تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ غير أن المجالات المحددة أعلاه تظل تكتسي أهمية في مساعدة الإدارة على تحقيق الأهداف المتوخاة من تنفيذ هذه المعايير المحاسبية.
	25 - يوصي المجلس الصندوق بأن: (أ) يوثق رسميا الخطة وينفذ خطته لإعداد الأرصدة الافتتاحية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ و (ب) يعالج أوجه القصور في سجلات الأصول وأرصدة الإجازات؛ و (ج) يعجل بتنفيذ نظام إدارة المخزون في المكاتب القطرية في أقرب وقت ممكن؛ و (د) يضع خطة لتحقيق الفوائد المرجوة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	4 - بيان الأصول والخصوم والاحتياطيات وأرصدة الصناديق

	26 - ينيط النظام المالي والقواعد المالية للصندوق بالمدير التنفيذي مسؤولية إصدار بيانات مالية دقيقة وفقا للإطار المحاسبي.
	الخطأ في تصنيف الحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع
	27 - لاحظ المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرات 37 إلى 41)، أن الصندوق لم يعد التسويات المتعلقة بحسابات الرقابة الرئيسية. وأوصى المجلس بأن يعد الصندوق التسويات المتعلقة بحسابات الرقابة الرئيسية، وهي الحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة القبض، وحساب المصروفات المستحقة، وأن يكفل أن يراجعها بانتظام مسؤول كبير.
	28 - وفي فترة السنتين الحالية، ظل الصندوق ينفذ إجراءات كافية لإعداد بياناته المالية وأعد التسويات المتعلقة بحسابات الرقابة الرئيسية لديه. غير أن المجلس لاحظ أن عددا من الحسابات والأرصدة، وإن كانت غير مهمة، صنفت أو سجلت خطأ في الحسابات المستحقة الدفع والحسابات المستحقة القبض:
	(أ) سجل التزام بمبلغ 211 9 دولارا في عام 2007 ولم يسو لأنه كان يتعلق بمعاملة سجلت على نحو خاطئ؛
	(ب) لم تسجل المدفوعات والمقبوضات المتعلقة بحسابات مستحقة الدفع بمبلغ 371 11 دولارا وحسابات مستحقة القبض بمبلغ 688 23 دولارا في نفس الحساب الذي سجلت فيه المبالغ المستحقة الدفع والمبالغ المستحقة القبض، ما أدى إلى ورود مبالغ دائنة ومبالغ مدينة في حسابات غير متعلقة بالمعاملات؛
	(ج) سجلت عمليات رد مصروفات سفر تبلغ 704 7 دولارات بطريقة خاطئة في الحسابات المستحقة الدفع منذ عام 2009 ولم تصحح؛
	(د) صُفيت أرصدة مدينة بمبلغ 588 55 دولارا من حسابات مستحقة الدفع بدلا من تصنيفها باعتبارها حسابات مستحقة القبض؛
	(هـ) صُفيت أرصدة دائنة بمبلغ 688 123 دولارا من حسابات مستحقة القبض بدلا من تصنيفها باعتبارها حسابات مستحقة الدفع.
	29 - ويرى المجلس أن التصنيف الخاطئ للأرصدة يشير إلى أن عملية إعداد البيانات المالية لا تزال تحتاج إلى شيء من التحسين. وقد أبلغ الصندوق المجلس بأنه سوف يصحح المعاملات في عام 2012 خلال عملية تنقية الأرصدة القديمة.
	30 - ووافق الصندوق على توصية المجلس باستعراض معاملاته ودفتر الأستاذ العام الذي يمسكه لكفالة تصنيف المعاملات وأرصدة الحسابات بطريقة صحيحة في الحسابات الصحيحة.
	منح التعليم
	31 - لاحظ المجلس، في تقريره السابق (A/65/5.Add.7، الفقرة 46)، أن حساب سلف منح التعليم المعطاة للموظفين تشمل مبالغ كانت مستحقة لمدة تزيد على سنة. وأوصى المجلس بأن يقوم الصندوق بمتابعة الأمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسوية جميع المبالغ التي لم تسدد لفترة طويلة من منح التعليم التي تصرف للموظفين وبتسوية الحساب بانتظام للامتثال لأحكام للفقرة 11 من التعميم ST/IC/2002/5 وبأن ينظر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تنقيح إجراءات انتهاء الخدمة على نحو يكفل استرداد منح التعليم المستحقة من الموظفين قبل انتهاء خدمتهم.
	32 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، لاحظ المجلس أن حساب سلف منح التعليم كان فيه رصيد قدره 3.76 ملايين دولار، وشمل ذلك الرصيد مبلغا صافيا قدره 482 315 دولارا (150 351 دولارا من الأموال المدينة و 668 35 دولارا من الأموال الدائنة) لم يسدد لأكثر من سنتين. وشمل الرصيد المتبقي أيضا مبالغ مستحقة من موظفين أنهيتهم خدمتهم في الصندوق، ما يشير إلى أن المبالغ قد لا تكون قابلة للاسترداد.
	33 - يكرر المجلس تأكيد توصيته بأن يقوم الصندوق بما يلي (أ) تسوية جميع المبالغ غير المسددة منذ مدة طويلة من منح التعليم التي تعطى للموظفين؛ و (ب) تسوية الحسابات بصورة منتظمة للامتثال لأحكام الفقرة 11 من التعميم ST/IC/2002/5 ؛ والنظر في تنقيح إجراءات انتهاء الخدمة على نحو يكفل استرداد المنح التعليمية المستحقة من الموظفين قبل انتهاء خدمتهم.
	34 - وأبلغ الصندوق المجلس بأنه قد جهز لاحقا جميع سلف منح التعليم التي كانت مستحقة لأكثر من عام باستثناء حالة واحدة من حالات انتهاء الخدمة لم يفرغ منها بعد.
	35 - وأبلع الصندوق المجلس كذلك بأنه قد نقح رسالة انتهاء خدمة الموظفين في آذار/مارس باشتراط أن تقدم جميع المطالبات المتعلقة بمنح التعليم قبل تاريخ انتهاء الخدمة، وأنه في حالة عدم تقديم المطالبة يسترد كامل مبلغ السلفة من الأجر النهائي للموظفين.
	5 - الصناديق الاستئمانية العامة 
	الصناديق الاستئمانية ذات الحد الأدنى للنشاط


	36 - لاحظ المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرة 66)، وجود أموال ذات رموز بها أرصدة افتتاحية دون وجود أي نفقات برنامجية لها خلال فترة السنتين، أو وجود نفقات برنامجية ضئيلة مقارنة بالأموال المتاحة خلال فترة السنتين. وأوصى المجلس بأن يتابع الصندوق الأمر مع الجهات المانحة لكفالة استخدام أموال الجهات المانحة المتاحة لتنفيذ البرامج أو ردّها إلى تلك الجهات في حينها.
	37 - ولدى استعراض الجدول باء من البيانات المالية لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، لاحظ المجلس أنه لا تزال ثمة صناديق استئمانية ذات أرصدة مالية افتتاحية ضئيلة أو منعدمة، وبدون نفقات برنامجية خلال فترة السنتين بالقياس إلى الأموال المتاحة.
	38 - وأبلغ الصندوق المجلس بالأرصدة غير المنفقة التي ينتظر إعادة برمجتها عند تلقي رسائل من الجهات المانحة، وأخطره بأن الصناديق ذات النفقات الضئيلة ناتجة عن تلقي التمويل عند قرب نهاية فترة السنتين لاتفاقات تنتهي في عام 2013.
	39 - ووافق الصندوق على توصية المجلس المكررة بأن يتابع الأمر مع الجهات المانحة لضمان استخدام أموال الجهات المانحة المتاحة لتنفيذ البرامج، أو ردّها إلى الجهات المانحة في حينها. 
	عدم رصد التقارير المقدمة إلى الجهات المانحة

	40 - لاحظ المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرة 72)، عدم رصد التقارير المقدمة إلى الجهات المانحة، ووافق الصندوق على رصد إصدار التقارير المرحلية التي تقدمها المكاتب القطرية إلى الجهات المانحة عن المشاريع، حسب ما تقتضيه الاتفاقات مع الجهات المانحة.
	41 - ولدى استعراض نظام تتبع الاتفاقات المبرمة مع المانحين والتقارير المقدمة في إطارها، لاحظ المجلس مرة أخرى تأخر تقديم التقارير المرحلية أو عدم تقديمها بتاتا. وأشار الصندوق إلى أنه قد تابع الأمر مع المكاتب القطرية، وأنه قد أعد مدخلات سوف تدرج في خطط إدارة المكاتب لعام 2012 لكفالة الامتثال والمساءلة.
	42 - ووافق الصندوق على توصية المجلس المكررة بأن يرصد إصدار التقارير المرحلية التي تقدمها المكاتب القطرية إلى الجهات المانحة عن المشاريع، حسب ما تقتضيه الاتفاقات مع الجهات المانحة.
	إنهاء المشروع

	43 - أوصى المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرة 76)، بأن يعالج الصندوق، من خلال عملياته التشغيلية والإدارية، مسألة كفالة أن تُقفل ماليا، في حينها، المشاريعُ التي أنهيت تشغيليا. 
	44 - وخلال فترة السنتين غير الصندوق ممارساته المتعلقة بالإقفال التشغيلي والمالي للمشاريع غير المخصصة بحيث أصبحت الأموال الآن تخصص للمشاريع على أساس سنوي، وفي نهاية السنة يتم إعادة تخصيص الأموال غير المستخدمة. وورد هذا التغيير أيضا في النظام المالي والقواعد المالية. غير أنه لم ينطبق على البرامج الممولة من الصناديق الاستئمانية، التي لا تزال تأخذ بالممارسة القديمة. ولاحظ الصندوق أن بعض المشاريع الممولة من الموارد المخصصة ما زالت لا تقفل ماليا في حينها.
	45 - ويؤدي بقاء المشاريع مفتوحة ماليا بعد إقفالها تشغيليا إلى زيادة احتمال قيد نفقات غير ذات صلة في حسابات المشاريع. وأبلغ الصندوق المجلس بأنه سيرصد هذا الاشتراط في إطار الاشتراطات المتعلقة بتقديم التقارير إلى الجهات المانحة. غير أن هذا النهج لا يزال يثير القلق إذ إن المجلس لاحظ أيضا عدم امتثال في إبلاغ المانحين في هذا التقرير.
	46 - ويكرر المجلس تأكيد توصية بأن يعالج الصندوق، من خلال عملياته التشغيلية والإدارية، مسألة كفالة أن تُقفل ماليا، في حينها، المشاريعُ التي أنهيت تشغيليا.
	6 - التزامات نهاية الخدمة، بما في ذلك التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

	47 - أظهرت البيانات المالية للفترة قيد الاستعراض أن التزامات نهاية الخدمة والتزامات ما بعد التقاعد بلغت 195.13 مليون دولار. ويشمل هذا المبلغ استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وقدرها 163.29 مليون دولار، واستحقاقات الإجازات السنوية غير المستخدمة وقدرها 11.07 مليون دولار، واستحقاقات الإعادة إلى الوطن وقدرها 20.78 مليون دولار. وأقر الصندوق كلياً بجميع التزاماته لنهاية الخدمة في البيانات المالية لفترة السنتين الحالية.
	الالتزامات المتصلة بالإجازات السنوية

	48 - رأى المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرة 84)، أن احتساب الالتزامات المتصلة بالإجازات السنوية عن طريق التقييم الاكتواري ليس ملائماً لأنه يشمل أياماً ستجمَّع في المستقبل وينطوي على خصم. وأوصى المجلس بأن ينظر الصندوق في مراجعة سياساته المتعلقة بتقييم استحقاقات الإجازات السنوية لدى تطبيقه للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	49 - ولاحظ المجلس أن الصندوق استمر في تحديد التزاماته المتصلة بالإجازات السنوية عن طريق التقييم الاكتواري لفترة السنتين الحالية قيد الاستعراض، وأشار إلى أنه سينفِّذ توصية المجلس لدى تطبيقه للمعايير المحاسبية الدولية. 
	50 - ويدرك المجلس أن الحساب الإلكتروني للالتزامات المتصلة بالإجازات، باستخدام الأسلوب الاكتواري، هو مسألة عامة على نطاق كيانات الأمم المتحدة، وسيسعى المجلس إلى معالجة هذه المسألة مع منظومة الأمم المتحدة، وسيُبقي بالتالي هذه التوصية قيد الاستعراض. 
	7 - المشاريع المنفذة على الصعيد الوطني

	عملية الإنفاق على المشاريع المنفذة على الصعيد الوطني 
	51 - عدَّل المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرة 119)، رأي مراجعي الحسابات الصادر عنه، تأكيداً لشواغله المتعلقة بنفقات التنفيذ على الصعيد الوطني. وكان يساور المجلس القلق إزاء النتائج غير المرضية التي بيَّنتها تقارير مراجعة الحسابات المقدَّمة من مراجعي حسابات أنشطة التنفيذ على الصعيد الوطني، وأوجه القصور القائمة في إدارة نفقات التنفيذ على الصعيد الوطني.
	52 - وتُظهر البيانات المالية للصندوق لفترة السنتين أن الصندوق قد تكبَّد نفقات قدرها 470.5 مليون دولار (عام 2009: 386.67 مليون دولار) في إطار عملية التنفيذ على الصعيد الوطني، ما يمثل 28 في المائة من إجمالي نفقاته.
	53 - وبدأ الصندوق، في أعقاب التحفظ على حساباته، عملية شاملة لتحسين الضوابط التي يفرضها في إدارة عملية التأكد من صحة نفقات التنفيذ على الصعيد الوطني. وقام الصندوق، في إطار عملياته المنقحة، بما يلي: 
	(أ)  تعيين شركة عالمية لمراجعة الحسابات، لإجراء مراجعاته للشهادات المقدَّمة من الشركاء المنفِّذين على الصعيد الوطني، بما يشمل حوالي 80 في المائة من المشاريع التي كان مقرراً مراجعتها، فضلاً عن إجراء استعراض لتقارير مراجعة الحسابات التي أنجزها مراجعو الحسابات التابعون للحكومات الوطنية، عند الاقتضاء؛
	(ب)  تحسين قاعدة بياناته المتعلقة بإدارة تقديم شهادات مراجعة حسابات التنفيذ على الصعيد الوطني؛
	(ج)  تعزيز آليته للمتابعة مع المكاتب القطرية والشركاء المنفِّذين؛
	(د)  إيكال مسؤولية رصد عملية مراجعة حسابات التنفيذ على الصعيد الوطني إلى أحد كبار المديرين، منذ البدء بها وحتى تقديمها، واستعراض نتائج عملية المراجعة.
	54 - ولاحظ المجلس إجراء تحسينات كبيرة في إدارة عمليات مراجعة حسابات المشاريع المنفذة على الصعيد الوطني ونتائج العملية. ولاحظ أن أكثر من 90 في المائة من تقارير مراجعة الحسابات قُدم في حينه؛ وأن عدد تقارير المراجعة التي حصلت على آراء معدَّلة لمراجعي الحسابات قد انخفض من 13 في المائة (31 مليون دولار) في عام 2010 إلى 8 في المائة (16.9 مليون دولار) في عام 2011. وانخفض إجمالي النفقات غير المدعومة بمستندات من 6.05 ملايين دولار في عام 2010 إلى 2.7 مليون دولار في عام 2011.
	55 - ومع اتخاذ تلك التدابير، لاحظ المجلس أن عملية التنفيذ على الصعيد الوطني تُدار إدارة جيدة، ورأى تحسناً في نتائج مراجعة حسابات التنفيذ على الصعيد الوطني لعام 2010 وعام 2011 على حد سواء. ولا يكتسي المبلغ الإجمالي للنفقات غير المدعومة بمستندات أهمية ذات شأن في سياق البيانات المالية. ولذا فإن المجلس قادر على إزالة تعديله السابق الذي ورد في تقريره المتعلق بالتنفيذ الوطني.
	8 - النهج المنسق في التحويلات النقدية

	56 - يحدِّد إطار النهج المنسق في التحويلات النقدية إلى الشركاء المنفذين هذا النهج باعتباره نهجاً لإدارة المخاطر في عملية تحويل النقد إلى الشركاء المنفذين. ويتمثل هدفه في الحد من تكاليف المعاملات المترتبة على الشركاء المنفذين وتعزيز قدرتهم في مجال الإدارة المالية.
	57 - وقد راعى المجلس في النهج الذي يتَّبعه أن تطبيق النهج المنسق ليس مبادرة من إعداد وكالة محددة، وإنما هو ثمرة جهد مشترك لوكالات اللجنة التنفيذية، التي تتكوَّن منها أفرقة الأمم المتحدة القطرية. ولذلك ينبغي معالجة بعض التحديات التي ينطوي عليها الإطار بشكل ملائم من منظور منظومة الأمم المتحدة، علما أن الصندوق مقيَّد بهيكل نظام التنسيق الخاص بالأمم المتحدة.
	58 - وقد أجرت اللجنة الاستشارية المعنية بالنهج المنسق التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية تقييماً عالمياً للنهج المنسق بهدف توفير تحليل متعمق للتحديات القائمة في عملية تطبيقه. ورغم أن بعض النتائج الواردة في هذا الفرع قد تنطبق على الصندوق تحديداً، فإن كثيرا منها يتعلق بأسباب عدم نجاح إطار النهج المنسق من منظور النظام نفسه.
	عملية النهج المنسق في التحويلات النقدية على صعيد الصندوق
	59 -  استعرض المجلس تطبيق الصندوق للنهج المنسق في الميدان والأنشطة التي كانت قائمة في المقر في معرض رصده للتقدم المحرز، وقد لاحظ ما يلي: 
	(أ) تشير قائمة البلدان الممتثلة للنهج المنسق، التي أعدَّها مكتب تنسيق العمليات الإنمائية التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، إلى أن 29 من المكاتب القطرية التابعة للصندوق فحسب أعلنت امتثالها لإطار النهج المنسق. وأشارت عمليات الصندوق نفسه، المصدَّق على صحتها عن طريق وحدة الصندوق المعنيَّة بنفقات التنفيذ على الصعيد الوطني، شعبة الخدمات الإدارية، إلى أن تسعة وسبعة مكاتب قطرية فحسب كانت ممتثلة للنهج المنسق في عامي 2010 و 2011، على التوالي. وأشارت الإحصاءات في الحالتين إلى عدم إحراز أي تقدم منذ اعتماد العملية في عام 2005؛
	(ب)  لاحظ المجلس أن عدم توفر عملية استباقية على صعيد الصندوق لتشجيع المكاتب القطرية التي أعلنت بنفسها عن امتثالها على التنفيذ التام لعمليات المصادقة المتبقية عن طريق وحدة نفقات التنفيذ على الصعيد الوطني، هو من العوامل التي تفسِّر العدد المحدود للمكاتب القطرية الممتثلة للنهج المنسق.
	(ج) يتمثل أحد أهداف عمليات تقييم النهج المنسق في تحديد نقاط ضعف الضوابط المالية التي يفرضها الشركاء المنفذون، وفي وضع تصنيف للمخاطر بالاستناد إلى هذه الضوابط، ليُسترشد به بعد ذلك في طريقة التحويل النقدي المطبقة على الشريك المنفذ المعني. وبالإضافة إلى اختيار طريقة التحويل النقدي، يساعد تصنيف المخاطر كيانات الأمم المتحدة أيضاً في تحديد الشركاء المنفذين الذين يحتاجون إلى تعزيز قدراتهم. ورغم أن الوكالات أنفقت الموارد على إجراء التقييمات ومراجعات الحسابات، فإن هذه العملية تظل دون قيمة تُذكر ما لم تستخدم الوكالات النواتج والنتائج الناشئة عنها في تنفيذها للبرامج.
	60 - ويتطلب إطار تطبيق النهج المنسق إجراء اختبارات لصحة مراجعة حسابات الشركاء المنفذين بنفقات تبلغ 000 500 دولار أو أكثر. وتوفر الاختبارات تأكيداً على فعالية الضوابط التي يفرضها الشركاء المنفذون، لكن هذا لا يشمل التأكيد بأن الأموال قد أُنفقت للغرض المقصود. ولا تزال عمليات الفحص العشوائي، سواء المنفذة داخلياً أو عن طريق خبراء استشاريين خارجيين مستقلين، ضرورية للحصول على تأكيد بأن الأموال المقدمة إلى الشركاء المنفذين تُستخدم للأغراض المقصودة. ولاحظ المجلس أن الصندوق لم يُجر عمليات فحص عشوائي لتسع بلدان ممتثلة للنهج المنسق يبلغ إجمالي نفقاتها 21 مليون دولار، مما أدى إلى انعدام التأكيدات بأن المبلغ قد أُنفق للأغراض المقصودة.
	61 -  وذكر الصندوق أن لديه قدرة وطاقة محدودتين جداً لكي يبني بمفرده قدرة الشركاء المنفذين في مجال الإدارة المالية، ولا سيما على الصعيد القطري، لكنه، على الصعيد العالمي، يخطط لمبادرة لتنمية القدرات موجهة إلى موظفي الصندوق وإلى بعض موظفي الشركاء المنفذين، وذلك من خلال وضع مجموعات تداريب في سياق التنفيذ الوطني، سيبدأ تنفيذها في عام 2012 رهناً بالموافقة على التمويل.
	عدم فعالية رصد تطبيق النهج المنسق في التحويلات النقدية 
	62 - لاحظ المجلس أن تطبيق النهج المنسق ليس مدرجاً في خطط إدارة مكاتب الممثلين وفي وثائق تقييم الأداء الخاصة بهم؛ وعوضاً عن ذلك، يجري تقييم الممثلين على أساس عملية التنفيذ الوطني. ويقتضي المبدأ التوجيهي لتطبيق النهج المنسق أن يُدرج الصندوق تطبيق النهج المنسق في خطط إدارة مكاتب ممثلي الصندوق وفي وثائق تقييم الأداء الخاصة بهم لكفالة إيلاء الأولوية لتطبيق النهج المنسق ورصد التقدم المحرز. وأشار الصندوق إلى أن أفرقة الأمم المتحدة القطرية ككل تنفذ النهج المنسق في التحويلات النقدية. ومن المناسب بالتالي إجراء الرصد على الصعيد المشترك بين الوكالات. ويعترف المجلس بأن تطبيق النهج المنسق يتطلب تنسيقاً على صعيد أفرقة الأمم المتحدة القطرية، لكنه يرى أن كل وكالة معنيَّة تحتاج إلى تحديد أدوارها ومسؤولياتها، وإيلاء الأولوية لتطبيق النهج المنسق على صعيد الوكالات.
	التقييم العالمي للنهج المنسق من جانب اللجنة الاستشارية المعنية بالنهج المنسق في التحويلات النقدية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية 
	63 - ألقى هذا التقييم الضوء على عدد من الصعوبات والتحديات القائمة في عملية تطبيق النهج المنسق، وهي تشمل ما يلي:
	(أ) في الكثير من البلدان المستفيدة من البرامج، لم ينفَّذ النهج المنسق بما يتجاوز المراحل الأولية لتقييمات القدرات المطلوبة؛
	(ب) لم تحدَّد بما فيه الكفاية الحوافز المقدمة إلى الحكومات لقاء الموافقة على تطبيق النهج المنسق ودعمه دعماً كاملاً؛
	(ج) يترافق اعتماد النهج المنسق، بالنسبة للكثير من الحكومات، مع تكاليف أولية مرتفعة جداً تتصل بالإقرار المالي والكشف التنظيمي الكاملين على صعيد المديريات والإدارات. ويكمن السبب الرئيسي وراء معارضة الحكومات لتطبيق النهج المنسق في ما يُعطى له من تفسير، باعتبار أنه يشكل، من خلال التقييمات وأنشطة الضمان المنفَّذة على المستوى المؤسسي، تدخلاً في السيادة الوطنية؛
	(د) تكشف تصنيفات المخاطر التي تُجريها شركات مراجعة الحسابات/ الشركات الاستشارية الخارجية الثغرات القائمة على صعيد القدرات ونقاط الضعف التنظيمية التي يُحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على المدفوعات النقدية التي تجري بواسطة الشركاء الإنمائيين الآخرين؛
	(هـ) يُنظر إلى الشروط والظروف المنصوص عليها في إطار النهج المنسق على أنها تُدرج التزامات لا لزوم لها في مجالي المحاسبة والإبلاغ؛
	(و) لا تتوفر لدى أفرقة الأمم المتحدة القطرية أي إشارة أو توجيهات واضحة عن كيفية التعامل مع النهج المنسق في البلدان المساهمة الصافية التي يبلغ فيها تقاسم التكاليف مع أطراف ثالثة أقساطاً مرتفعة. ولا يعدو إطار النهج المنسق كونه وصفاً للإجراءات التقنية المتعلقة بسبل إجراء التقييمات أو طلب الحصول على أموال والإبلاغ عن النفقات؛
	(ز) ثمة تحديات خاصة ماثلة أمام البلدان التي تطبِّق النهج المنسق لدى وضعها خطط الضمان ومراجعة الحسابات. وهناك عدد من البلدان التي نفذت خطط الضمان ومراجعة الحسابات دون أن تتمكن من إجراء متابعة منهجية لأنشطة الضمان الفعلية. ويكمن السبب الرئيسي وراء ذلك في العدد المحدود للموظفين والقدرة المالية المحدودة للأمم المتحدة على الصعيد القطري على حد سواء.
	64 - لذلك، يرى المجلس أنه يتعين على منظومة الأمم المتحدة أن تعيد النظر في إطار النهج المنسق لمعالجة الأسباب التي حالت دون نجاحه، وتحديد ما إذا كان يتعين مواصلة اتباعه أو تنقيحه، أو ما إذا كان يمكن وضع نماذج بديلة لدعم الأهداف الأصلية المحددة للنهج.
	65 - وفي حال استمرار وكالات اللجنة التنفيذية في تطبيق النهج المنسق، يوصي المجلس بأن يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بما يلي: (أ) النظر في إدخال تعديلات على مبدئه التوجيهي المتصل بتطبيق النهج المنسق، من أجل تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات المنوطة بتطبيقه؛ و (ب) وضع مواعيد نهائية واضحة، بالتعاون مع الوكالات الأخرى، تحقيقاً لامتثال مكاتب الصندوق القطرية للنهج المنسق.
	66 -  وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بأن (أ) يُجري صندوق الأمم المتحدة للسكان استعراضاً لمدى ملاءمة تحديد المسؤولية داخل المنظمة عن المشاركة النشطة للصندوق في النهج المنسق؛ و (ب) أن يجري استعراضات لتقارير التقييم وتقارير مراجعة الحسابات من أجل تحديد احتياجات الشركاء المنفذين وتحسين القدرات؛ و (ج) أن يطبق إطار النهج المنسق بالشكل الصحيح لكفالة توفيره ضمانات على أن الأموال اُستخدمت للأغراض المقصودة.
	9 - إدارة البرامج والمشاريع

	نقاط الضعف في رصد البرامج
	67 - لاحظ المجلس أن موظفي البرامج في المكتب القطري بالسودان لا يُجرون بصورة منتظمة زيارات الرصد الميداني إلى الشركاء المنفذين لتقييم التقدم المحرز وإعداد تقارير الرصد الميداني على النحو المطلوب في سياسات وإجراءات صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلقة برصد وتقييم البلدان المستفيدة من البرامج. وينشأ عن انعدام الرصد الميداني احتمال عدم تمكن موظفي البرامج من تقييم التقدم الذي يحرزه الشركاء المنفذون أو التدخل في الوقت المناسب حينما يجري تحديد المشاكل.
	68 - وأبلغ مكتب الصندوق في السودان المجلس بأنه سيكفل أن تتضمَّن التقارير الفصلية المتعلقة بزيارات الرصد الميداني نتائج زيارات الرصد.
	69 - يوصي المجلس بأن يُعِد مكتب الصندوق في السودان تقارير فصلية عن زيارات الرصد الميداني لجميع الشركاء المنفذين.
	70 -  وأبلغ صندوق الأمم المتحدة للسكان المجلس بأنه قد نقَّح منذ ذلك الحين سياسته المتعلقة بالرصد، وأنه وفقاً للسياسة المنقحة، لم تعد زيارات الرصد الميداني إلزامية. وسيستعرض المجلس هذه المسألة في المستقبل لتقييم ما إذا كانت هناك إجراءات تعويضية ملائمة يسع الصندوق أن ينفذها للحصول على التأكيدات التي كان يجري الحصول عليها في السابق من خلال زيارات الرصد الميداني. 
	أرصدة حساب الأموال التشغيلية التي لم تسوَّ منذ فترة طويلة
	71 - حين يقدِّم صندوق الأمم المتحدة للسكان أموالاً كسُلف إلى شركائه المنفذين، يقوم بتسجيل الأموال المحوَّلة تحت بند الأموال التشغيلية المقدمة كسلف، إلى أن تتوفر المستندات الداعمة للإشارة إلى أن الأموال المقدمة كسُلف قد استُخدمت في أنشطة المشاريع.
	72 - ولاحظ المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرات 193 إلى 198)، تراكم السُلف المقدمة من الأموال التشغيلية على مدار السنة، وأنه قد تعيَّن على الصندوق بذل جهود كبيرة في نهاية السنة لتسوية أرصدة الحساب المذكور التي لم تكن قد سُويت بعد. ولاحظ المجلس أيضاً أن هناك أرصدة لم تسوَّ منذ فترة طويلة في حساب السلف المقدمة من الأموال التشغيلية، وأرصدة دائنة مدرجة في حساب الأموال التشغيلية. وأوصى المجلس بأن يتخذ صندوق الأمم المتحدة للسكان خطوات للقيام في الوقت المطلوب بمتابعة أرصدة السُلف المقدمة من الأموال التشغيلية التي لم تسو منذ فترة طويلة، وبأن ينظر في إدراج الأرصدة الدائنة من أموال التشغيل المقدَّمة كسُلف في الحسابات المستحقة الدفع. وخلال فترة السنتين قيد الاستعراض، لاحظ المجلس ما يلي:
	(أ)  في 31 كانون الأول/ديسمبر، بلغت أرصدة صندوق الأمم المتحدة للسكان في حساب الأموال التشغيلية ما قدره 9.5 ملايين دولار مقابل 17.4 مليون دولار في عام 2009. لكن المجلس لاحظ استمرار الاتجاه المتمثل في تسوية أرصدة حساب الأموال التشغيلية مع اقتراب موعد إقفال دفتر الأستاذ العام. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، بلغت أرصدة حساب الأموال التشغيلية ما قدره 88 مليون دولار، وهي إشارة إلى أن الضوابط المفروضة لم تكن كافية لكفالة تصفية السُلف في الوقت المناسب على مدار السنة؛
	(ب) ورغم أنه ينبغي تصفية السُلف على أساس ربع سنوي، كان لا يزال لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان رصيد  قدره 174 720 دولاراً لم يسوَّ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، ويعود إلى فترة السنتين المنتهية في عام 2009؛
	(ج) وشملت أرصدة حساب الأموال التشغيلية أرصدة دائنة بلغت قيمتها الإجمالية 070 841 دولاراً، وقد خُصمت من رصيد الحساب المذكور. وأبلغ صندوق الأمم المتحدة للسكان المجلس بأن هذه الأرصدة السلبية ناتجة عن تصفية خاطئة في حساب الأموال التشغيلية في ما يتعلق بالمشاريع أو برموز الشركاء المنفذين، وقد أشارت شعبة خدمات الرقابة على الإدارة بعدم إعادة تصنيف الأرصدة في الحسابات المستحقة الدفع لأن معظم الأرصدة السلبية ناتجة عن أخطاء محاسبية وتعوِّض عن الأرصدة المدينة المبيَّنة تحت الرموز الأخرى للشركاء المنفذين عينهم، وبالتالي فقد اعتبر أن من المناسب خصم هذه البنود. 
	73 -  وأبلغ صندوق الأمم المتحدة للسكان المجلس بأن المقر يقوم بإرسال التقارير الفصلية إلى الموظفين الإقليميين الذين يطلبون إلى المناطق إجراء المتابعة مع المكاتب القطرية. ويرى المكتب أن الجهد المكثف الذي بذله المقر من أجل تسوية أرصدة حساب الأموال التشغيلية يشير إلى أن ضوابط الرصد القائمة في الميدان لا تؤدي وظيفتها.
	74 - ويكرر المجلس تأكيد توصيته السابقة بأن يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان: (أ) بمتابعة السلف المقدمة من الأموال التشغيلية، التي لم تسو منذ فترة طويلة، في الوقت المطلوب وكفالة استخدام الأموال المقدمة كسلف في الأغراض المقصودة؛ و (ب) بإدراج الأرصدة الدائنة من أموال التشغيل المقدَّمة كسُلف في الحسابات المستحقة الدفع.
	75 -  ويوصي المجلس أيضاً بأن يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بـ (أ) تحليل أرصدته من الأموال التشغيلية التي لم تسو منذ فترة طويلة وتحديد الأرصدة التي لا يمكن استردادها، والنظر في إمكانية شطبها؛ و (ب) استعراض معاملات أموال التشغيل المقدَّمة كسُلف لتحديد الأخطاء المحاسبية وتصحيحها.
	76 -  ويكرر المجلس تأكيد توصيته بأن ينظر صندوق الأمم المتحدة للسكان في اعتماد ضوابط فعالة، مع التركيز على رصد المقر للضوابط في المكاتب القطرية، لكفالة تسوية أرصدة حساب الأموال التشغيلية في الوقت اللازم.
	نتائج المراجعة الداخلية للحسابات

	77 -  أجرت شعبة خدمات الرقابة مراجعة حسابات 13 مكتباً قطرياً خلال فترة السنتين، وجرى تقييم 10 من تلك المكاتب بوصفها غير مُرضية لأن الضوابط الداخلية وممارسات إدارة المخاطر غير قائمة فيها أو أنها لا تؤدي وظيفتها جيداً. ولوحظت نقاط ضعف أيضاً في إدارة البرامج القطرية حيث أشارت شعبة خدمات الرقابة إلى حالات تأخير في تنفيذ المشاريع، وعدم كفاية رصد البرامج، وعدم الامتثال لمتطلبات تقديم التقارير إلى المانحين.
	10 - الهيكلة الإقليمية

	78 - خضع صندوق الأمم المتحدة للسكان لعملية إعادة هيكلة ابتداء من عام 2007، شملت إنشاء مكاتب إقليمية من خلال دمج شعبه الجغرافية مع الأفرقة القطرية المعنيَّة بدعم الخدمات التقنية. وقد جرى ذلك لتعزيز الوجود الإقليمي وتوفير المزيد من الدعم الفعال للمكاتب القطرية. وقُدرت التكاليف التي ستُدفع مرة واحدة لتنفيذ هذا الهيكل بمبلغ 28.4 مليون دولار، وهي تتألف من عنصرين رئيسيين اثنين: (أ) الاعتمادات المتعلقة بالموارد البشرية (16.3 مليون دولار)؛ و (ب) إنشاء مكاتب إقليمية ودون إقليمية (12.1 مليون دولار)، بما يشمل تحديد أماكن العمل وتصميمها وتجديدها وإجراء ما يلزمها من تغييرات وشراء المعدات.
	79 - ولاحظ المجلس أثناء زيارته للمكتب الإقليمي لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى توفر اختصاصات تحدد أهداف ومهام المكاتب الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. لكن الصندوق يحتاج إلى نظام وعملية جيدَي التحديد لرصد أداء المكاتب الإقليمية بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات المحددة. وهناك احتمال بألا تكون الإدارة قادرة على تحديد فعالية المكاتب الإقليمية، وتحديد المخاطر في الوقت اللازم واستخلاص الدروس وإجراء التحسينات.
	80 - ولاحظ المجلس أيضاً أن اختصاصات المكاتب الإقليمية تقضي بأن يُطلب إلى المكاتب الإقليمية توفير القيادة والتوجيه للمكاتب القطرية والاضطلاع بمهام الرقابة المتصلة بها. لكن المجلس أشار إلى أن المكاتب الإقليمية لم تضطلع بمهام الرقابة في المجالات الأساسية الأخرى للعمليات، مثل النهج المنسق في التحويلات النقدية، والامتثال للسياسات والإجراءات، وتقديم خطط إدارة المكاتب، وتوثيق التقارير المعدَّة للمانحين وتقديمها.
	81 - ولاحظ المجلس أيضاً عدم توفر ما يكفي من الأدوات (مثل الإبلاغ عن النظام) لدى المكاتب الإقليمية لممارسة مهام الرقابة. ولا تتضمن اختصاصات المكاتب الإقليمية أي تفاصيل عن النطاقات والمجالات المطلوب من المكاتب الإقليمية الاضطلاع بمهام الرقابة فيها على المكاتب القطرية.
	82 - وعلى نحو ما هو مبيَّن في هذا التقرير، تشير تقارير شعبة خدمات الرقابة المتعلقة بالمكاتب القطرية إلى عدد كبير من المكاتب القطرية التي حصلت على تقييمات غير مُرضية. ويرى المجلس أن نتائج الشعبة تبيِّن أن المكاتب الإقليمية لم تقدم ما يكفي من التوجيه والدعم والرقابة وفق ما تطلبه المكاتب القطرية. وتتفق النتائج التي توصل إليها المجلس مع النتائج التي توصلت إليها شعبة خدمات الرقابة في ما يتعلق بمراجعة الترتيبات الإدارية الهادفة إلى دعم تنفيذ برامج المكاتب القطرية. وكانت عملية المراجعة تهدف إلى تقييم ما إذا كان تنفيذ برامج المكاتب القطرية التابعة للصندوق يلقى دعماً كفؤاً وفعالاً عن طريق هيكل الصندوق وتخصيصه للموارد وتوزيع السلطات والمسؤوليات، وتوفر السياسات والإجراءات والتوجيهات والأدوات، وإمكانية تطبيقها، ولا سيما في سياق عملية إعادة الهيكلة لعام 2007. وخلصت الشعبة إلى أن أداء إدارة المخاطر والترتيبات الإدارية الهادفة إلى دعم تنفيذ برامج المكاتب القطرية غير مُرضيين، أي أن عمليات الرقابة الداخلية والإدارة وإدارة المخاطر غير متوفرة أو أنها لا تؤدي وظيفتها جيدا.
	83 - ويوصي المجلس بأن يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بـ (أ) تقديم توضيح عن نطاق الرقابة التي ينبغي أن توفرها المكاتب الإقليمية للمكاتب القطرية؛ و (ب) تزويد المكاتب الإقليمية بالموظفين والأدوات لتمكينها من تنفيذ مهام الرقابة؛ و (ج) تصميم وتطبيق نظام لقياس الأداء كي يُستخدم في قياس فعالية وأداء المكاتب الإقليمية.
	84 - ويوصي المجلس كذلك بأن يعالج الصندوق نقاط الضعف في هياكل مكاتبه الإقليمية على نحو ما أوصت به شعبة خدمات الرقابة.
	11 - إدارة المشتريات والعقود، بما في ذلك فرع خدمات المشتريات في كوبنهاغن

	85 -  يجري شراء السلع والخدمات من أجل دعم العمليات التي تنفِّذها المنظمة. وتكفل وظيفة الشراء الجيدة أن تشتري المنظمة احتياجاتها من خلال عملية تشجع الإنصاف والشفافية والحرص على أموال المنظمة، والتقيد في الوقت نفسه بسياساتها وإجراءاتها.
	86 - وفرع خدمات المشتريات هو فرع متخصص في وسائل منع الحمل والسلع والمعدات ذات الصلة لفائدة البلدان المستفيدة من البرامج. ويحصِّل صندوق الأمم المتحدة للسكان رسماً مقابل تقديم خدمات الشراء لحساب أطراف ثالثة بنسبة حددها المجلس التنفيذي في 5 في المائة لفترة السنتين 2010-2011. وبلغت معاملات الشراء لحساب أطراف ثالثة للفترة 2010-2011 ما قدره 40.23 مليون دولار مقابل 58.57 مليون دولار للفترة 2008-2009.
	87 - وأشار استعراض لأنشطة وعمليات الشراء التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى وجود نقاط ضعف في عدد من المجالات، بما يشمل فرع خدمات المشتريات المتخصص.
	تقييمات المورِّدين
	88 - يشكل تقييم المورِّدين وظيفة ذات أهمية لكفالة حصول صندوق الأمم المتحدة للسكان على القيمة لقاء المال من أنشطة الشراء التي يقوم بها، من خلال تقييم السعر مقابل جودة السلع والخدمات المقدَّمة، والالتزام بمواعيد التسليم، وخدمة ما بعد البيع والتعاون بشكل عام. ولاحظ المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرات 230 إلى 232)، وجود نقاط ضعف في تقييمات أداء البائعين في المكاتب القطرية، وأوصى بأن يتقيد صندوق الأمم المتحدة للسكان بسياساته وإجراءاته المتعلقة بتقييم أداء البائعين.
	89 - ولاحظ المجلس خلال فترة السنتين أن معظم المكاتب القطرية/الإقليمية لم تُجر تقييمات لأداء البائعين. فمن أصل 114 بلداً، أنجز 20 مكتباً قطرياً فحسب (18 في المائة) التقييمات بالكامل، فيما أنجز 35 في المائة منها التقييمات بصورة جزئية، ولم ينجز 61 في المائة منها أي تقييمات.
	90 - وأبلغ صندوق الأمم المتحدة للسكان المجلس بأن فرع خدمات المشتريات وضع في عام 2011 أداة على شبكة الإنترنت لتقييم أداء البائعين. وأصبحت الأداة جاهزة في آذار/مارس 2011 وبدأ المشترون باستخدامها حال اعتمادها. لكن الأداة اعترتها بعض علل إلكترونية لم يتسن إصلاحها في الوقت اللازم. وفي غضون ذلك، استمر الصندوق في إجراء تقييمات البائعين بدون استخدام هذه الأداة، وكفل قيام جميع المشترين بإدخال بيانات تقييم المورِّدين في الأداة المذكورة.
	91 - ويكرر المجلس تأكيد توصيته بأن يتقيد صندوق الأمم المتحدة للسكان بسياساته وإجراءاته المتعلقة بتقييم أداء البائعين.
	92 - ويوصي المجلس أيضاً بأن يُسرع صندوق الأمم المتحدة للسكان في تصحيح أخطاء النظام الإلكتروني (العلل الإلكترونية) في أداة تقييم البائعين.
	الأرصدة المتعلقة بمشتريات الأطراف الثالثة
	93 - لاحظ المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرات 341 إلى 360)، وهو بصدد تناول فرع خدمات المشتريات، وجود أرصدة (مستحقة القبض ومستحقة الدفع) لم تسوَّ منذ فترة طويلة، تتعلق بمعاملات شراء يتحملها الصندوق لحساب أطراف ثالثة (مشتريات باسم الحكومات و/أو المنظمات غير الحكومية). وأوصى المجلس بأن يقوم فرع خدمات المشتريات، في الوقت المطلوب، بمتابعة وتصفية الأرصدة المالية التي لم تسوَّ منذ فترة طويلة.
	94 - وخلال فترة السنتين، غيَّر صندوق الأمم المتحدة للسكان سياسته المتعلقة بمشتريات الأطراف الثالثة، ولم تصدر عنه منذ ذلك الحين أي طلبات شراء باسم أطراف ثالثة إلا بعد استلام الأموال، باستثناء ما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتجنَّب بذلك أي أرصدة مستحقة أو مستحقة الدفع لحساب أطراف ثالثة. لكن المجلس لاحظ أنه ما زال لدى فرع خدمات المشتريات أرصدة مالية لم تسوَّ منذ فترة طويلة بقيمة 658 257 1 دولاراً، منها مبلغ قدره 385 919 دولاراً لم يسوَّ منذ عام 2003. وأبلغ الصندوق المجلس بأن ما قدره 274 858 دولاراً من المبلغ قد خُصص لإجراء مشتريات في عام 2012.
	95 - ويكرر المجلس تأكيد توصيته السابقة بأن يعالج فرعُ خدمات المشتريات التابع للصندوق الأرصدة المالية التي لم تسوَّ منذ فترة طويلة.
	الاستثناءات من العطاءات التنافسية
	96 - أعرب المجلس، في تقريره  السابق (A/65/5/Add.7، الفقرات 366 إلى 371)، عن قلقه إزاء الطلبات التي لا يجري فيها اتباع العطاء التنافسي وتُمنح فيها الاستثناءات دون التقيد بسياسات المشتريات للصندوق. وأوصى المجلس بأن يتقيد فرع خدمات المشتريات التابع للصندوق بسياسات المشتريات تلك في إجراءاته لتقديم العطاءات. 
	97 -  ولاحظ المجلس أنه قد مُنح ما مجموعه 59 استثناء من العطاءات التنافسية لفترة السنتين الحالية، بقيمة بلغت 483 683 10 دولاراً. وأظهر استعراض المجلس للظروف التي أدَّت إلى طلب الاستثناءات أن بعض الاستثناءات ناتجة عن سوء تخطيط المشتريات.
	98 - ويساور المجلس القلق إزاء استمرار الموافقة على الاستثناءات دون اعتراض من جانب لجنة استعراض العقود. ويساور المجلس القلق لأن منح الاستثناءات في الحالات التي لا توجد فيها ضرورة حقيقية للقيام بذلك يقوِّض الشفافية والإنصاف والنزاهة في عملية الشراء، ويشجع أيضاً ثقافة رديئة متمثلة في عدم التقيد بالسياسات والإجراءات المتبعة في الصندوق.
	99 - ويوصي المجلس بأن يقوم الصندوق بـ (أ) تنفيذ الإجراءات اللازمة لرصد اللجوء إلى الاستثناءات واستعراض صحة الأسباب التي تقدمها الوحدات الطالبة للاستثناءات؛ و (ب) توثيق وتبرير اللجوء إلى منح الاستثناءات على نحو واف.
	تقديم الطلبات إلى لجنة استعراض العقود وحالات الموافقة بأثر رجعي

	100 - تشير الإجراءات المتعلقة بالمشتريات إلى أن حالات الموافقة بأثر رجعي ينبغي أن تكون حالات نادرة أُبرمت فيها العقود دون اتباع إجراءات الشراء السليمة ودون تقديم العقود إلى لجنة استعراض العقود لاستعراضها.
	101 - ولاحظ المجلس أنه، خلال فترة السنتين، قدَّم فرع خدمات المشتريات إلى لجنة استعراض العقود، باسم وحدات العمل الأخرى، 33 حالة من حالات الموافقة بأثر رجعي لاستعراض أثرها الرجعي، وكانت قيمتها تبلغ 6.67 ملايين دولار. ولدى استعراض تلك الحالات، لاحظ المجلس أن بعضها يتطلب الموافقة بأثر رجعي لأن وحدات التعاقد استمرت في التعامل مع المورِّدين بعد انقضاء مدة الاتفاقات الطويلة الأجل ذات الصلة، مما يشير إلى عدم توفر مراقبة على إدارة العقود.
	102 - ولاحظ المجلس أيضاً أنه ليس لدى فرع خدمات المشتريات ما يكفي من الإجراءات لتحديد ورصد العقود التي تتطلب تقديم طلبات إلى لجنة استعراض العقود للموافقة عليها وحالات الموافقة بأثر رجعي. ولذا، فإن بعض العقود قد لا تخضع لاستعراض اللجنة. 
	103 - ويوصي المجلس بأن يقوم الصندوق بـ (أ) تعزيز استعراض حالات الموافقة بأثر رجعي والطلبات الأخرى لدى لجنة استعراض العقود للحد من عدد تلك الحالات.
	104 - ويوصي المجلس أيضاً بأن يضع الصندوق الإجراءات المناسبة لإدارة العقود بهدف تحديد العقود التي ستنتهي مدتها والتمكن من البدء بعملية الشراء في الوقت المناسب.
	تحديد حالات تضارب المصالح في لجنة استعراض العقود
	105 - لاحظ المجلس وجود حالة لم تعالج فيها لجنة استعراض العقود تضارباً في المصالح أثناء عملية الاستعراض. وكان رئيس اللجنة من موظفي الوحدة مقدِّمة طلب الشراء. وحين يوجد هناك تضارب في المصالح، ثمة احتمال بألا تتم عملية الشراء بنـزاهة وموضوعية.
	106 - ويوصي المجلس بأن ينفِّذ فرع خدمات المشتريات التابع للصندوق الإجراءات التي تعالج حالات التضارب المحتملة في المصالح في عمليات الشراء التي يقوم بها.
	12 - الاستشاريون والخبراء والمساعدة المؤقتة

	استخدام عقود أداء الخدمات
	107 - استعرض المجلس استخدام عقود أداء الخدمات ولاحظ وجود نقاط ضعف تتعلق باستخدام عقود أداء الخدمات في الميدان.
	(أ) استخدم المكتب القطري للصندوق في نيبال عقود أداء الخدمات بشكل مفرط، وكان لديه 35 عقداً منها، في حين أن 21 من موظفي هذه العقود قد عُينوا لملء وظائف خدمات الدعم الأساسية. وتمتد عقود أداء الخدمات على فترات قصيرة ويؤثر استخدامها في المهام الأساسية على استقرار عمليات المكتب القطري عند انتهاء مدة العقود، ويتنافى مع سياسات الصندوق وإجراءاته؛
	(ب)  لاحظ المجلس في المكتب القطري في السودان أن تقييمات عقود أداء الخدمات لا تجري في الوقت المناسب، مما يزيد من احتمال الإبقاء على عقود أداء الخدمات دون أن تتوفر لذلك أسباب سليمة تتعلق بالعمل.
	108 - يوصي المجلس بأن يستعرض مكتب الصندوق في نيبال عقوده لأداء الخدمات لكفالة عدم اضطلاع متعاقدي الخدمات بالمهام الأساسية.
	109 - وأبلغ مكتب الصندوق في نيبال المجلس بأنه جرت الموافقة على الوظائف من المجموعة 100 وبأنه سيتم استقدام موظفين لها بحلول كانون الثاني/يناير 2013، مع بداية البرنامج القطري الجديد.
	110 - ويوصي المجلس أيضاً بأن يُجري المكتب القطري في السودان تقييمات عقود أداء الخدمات وبأن يوفر تبريرات لاستمرار استخدام العقود.
	13 - إدارة الممتلكات غير المستهلكة

	111 - تتألف الممتلكات غير المستهلكة من ممتلكات ومعدات تبلغ قيمتها 000 1 دولار أو أكثر لكل وحدة عند الشراء، وتمتد فترة خدمتها على ثلاث سنوات أو أكثر. وعلى نحو ما ذكر في الملاحظة 7 على البيانات المالية، بلغت قيمة الممتلكات غير المستهلكة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ما قدره 55.17 مليون دولار، بزيادة نسبتها 5 في المائة عن رصيد الفترة السابقة البالغ 52.37 مليون دولار.
	نقاط الضعف في إدارة الأصول

	112 - لاحظ المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرات 253 إلى 267)، عدداً من نقاط الضعف في إدارة الأصول، بما في ذلك التأخر في تقديم طلبات المصادقة على الأصول؛ وعدم تقديم تفاصيل عن مواقع الأصول في سجل الأصول؛ والتصرف في الأصول دون شطبها من سجل الأصول؛ ووجود أصول غير موسومة. وأوصى المجلس بأن يتخذ الصندوق خطوات تكفل قيام المكاتب القطرية بتقديم طلبات المصادقة على الأصول في الموعد المحدد؛ وبأن تحدِّث سجل أصولها بإدراج مواقع الأصول الصحيحة؛ وبأن تحدِّث سجل أصولها بما يشمل الأصول التي جرى التصرف فيها، وبأن تعالج نقاط الضعف القائمة في إجراءاتها لجرد المخزون.
	113 - وخلال فترة السنتين قيد الاستعراض، ظل المجلس يلاحظ نقاط ضعف في إدارة الأصول في المقر وفي المكاتب القطرية، بما يشمل ما يلي:
	(أ)  كانت المكاتب القطرية تقدِّم طلبات المصادقة على الأصول في وقت متأخر، ولم تجر مكاتب قطرية جردا مادياً للأصول، ولم تتوفر في حالات أخرى، أدلة عن تسوية نتائج العدّ المادي مع ما هو وارد في سجل الأصول؛
	(ب)  لم توفَّر تفاصيل عن مواقع الأصول وأوصاف الأصول في سجل الأصول؛
	(ج) أُدرجت في سجل الأصول أصول قديمة تبلغ قيمتها 000 860 دولار؛
	(د) لم يسجَّل بعض الأصول في سجل الأصول؛
	(هـ) لم يتم شطب الأصول التي جرى التصرف فيها من سجل الأصول، وتبلغ قيمتها 496 458 دولاراً؛
	(و) جرى التصرف في أصول بقيمة 621 284 دولاراً بدون الحصول على الموافقة الملائمة لذلك؛
	(ز)  سُجلت أصول بقيمة 970 154 دولاراً قبل استلامها بصورة فعلية.
	114 - وتزيد نقاط الضعف التي جرى تحديدها من احتمال ورود خطأ في الرصيد الذي جرى الكشف عنه في البيانات المالية، واحتمال ورود خطأ في الرصيد عند البدء بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	115 - ويكرر المجلس تأكيد توصيته السابقة بأن يعزِّز الصندوق الضوابط المفروضة على إدارة الأصول في الميدان إما (أ) من خلال استعراض توجيهاته القائمة في المكاتب القطرية؛ أو (ب) من خلال التدريب على إدارة الأصول. وينبغي أن تركِّز مبادراته على تقديم طلبات المصادقة على الأصول في الوقت المناسب؛ وعلى إجراء التحسينات في تحديد الأصول وتسجيلها، وإجراءات الجرد.
	116 - ويوصي المجلس أيضاً بأن يقوم الصندوق بالتحقق المادي المنتظم من الأصول لكفالة دقة سجلات الأصول واكتمالها.
	14 - إدارة الممتلكات المستهلكة
	الإفصاح عن المخزونات في البيانات المالية


	117 - أوصى المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرتان 290 و 291)، بأن يقوم الصندوق برسملة قيمة مخزوناته في بياناته المالية، ويسجل أصناف المخزونات التي تحتفظ بها المكاتب القطرية.
	118 - ولاحظ المجلس أن الصندوق أفصح عن قيمة مخزوناته اللازمة للبرنامج العالمي للسلع الأساسية اللازمة لوسائل منع الحمل في الملاحظة 17 من الملاحظات المبداة على البيانات المالية بمبلغ 1.5 مليون دولار (عام 2009: 1.4 مليون دولار)؛ وهو مبلغ يمثل مخزونات وسائل منع الحمل المحفوظة في أماكن تابعة للجهة الصانعة. بيد أن الصندوق لم يفصح عن أي مخزونات تم تحويلها إلى مكاتب الصندوق الإقليمية والقطرية واحتفظ بها هناك. 
	119 - وأبلغ الصندوق المجلس بأنه سيشرع في رسملة مخزوناته في عام 2012 مع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ويعلم المجلس أنه لم يجر تنفيذ وحدة الجرد إلى حد أيار/مايو 2012، وأن ذلك يزيد من إمكانية عدم دقة أرصدة المخزونات عندما يعدّ الصندوق حساباته السنوية الأولى وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	120 - ويؤكد المجلس توصيته السابقة بأن يفصح الصندوق في بياناته المالية عن قيمة الممتلكات المستهلكة غير المستعملة في نهاية الفترة المالية من أجل تحسين الشفافية والمساءلة والإبلاغ المالي، وفي إطار الاستعداد لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	15 - إدارة الموارد البشرية
	معدل الوظائف الشاغرة والوقت الذي يستغرقه ملء الوظائف الشاغرة


	121 - أعرب المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرات 292 إلى 300)، عن قلقه إزاء معدل الوظائف الشاغرة في الصندوق والوقت الذي يستغرقه ملء الوظائف الشاغرة بسبب التأثيرات المحتملة التي قد تكون لها على تنفيذ مشاريع الصندوق. وأكد المجلس توصيته السابقة بأن يعالج الصندوق مسألة الوظائف الشاغرة وأن يعمل على تقصير الفترة الزمنية التي يستغرقها ملء الوظائف الشاغرة لتأمين أن تتوفر لديه الموارد الكافية من أجل تحقيق أهدافه البرنامجية.
	122 - ولاحظ المجلس أن للصندوق معدل شغور عام قدره 16 في المائة، وأن الصندوق يحتاج في بعض الحالات لأكثر من 180 يوماً لملء منصب شاغر منذ بداية عملية التعيين. ولاحظ المجلس، لدى تحليل الوظائف الشاغرة، أن بعض المناصب حساسة بالنسبة للمنظمة، وخصوصا وظائف تنفيذ البرامج التي تتضمن وظائف على مستوى المدراء (د-1)، في حين تقع الوظائف الشاغرة الأكثر شيوعاً في المستوى الفني (ف-5) وتتمثل في وظائف مستشارين تقنيين/مستشاري برامج.
	123 - وأبلغ الصندوق المجلس بأنه سيبقي بعض الوظائف شاغرة بسبب إعادة الهيكلة ولأن المدير التنفيذي أصدر خطة عمل تقترح إعادة تصميم بعض الوظائف، وتحويلها إلى وظائف برتبة مبتدئ بغية جذب المواهب الشابة للعمل في المنظمة.
	124 - ويؤكد المجلس توصيته السابقة بأن يقوم الصندوق بما يلي: (أ) معالجة مسألة الوظائف الشاغرة؛ و (ب) تقصير الفترة الزمنية التي يستغرقها ملء الوظائف الشاغرة وتأمين أن تتوفر لديه الموارد الكافية لتحقيق أهدافه البرنامجية.
	125 - وأبلغ الصندوق المجلس أنه اتخذ خطوات لتوسيع نطاق اتصالاته بمقدمي الطلبات المحتملين عن طريق إيفاد بعثات اتصال للتوظيف، ووضع قوائم بالأشخاص المختارين، واستحداث موقع شبكي جديد للوظائف، واستخدام وسائط الإعلام الاجتماعية، ضمن أنشطة أخرى. وعلاوة على ذلك، استعان الصندوق أيضاً في العام الماضي بخدمات شركة توظيف خارجية للمساعدة على تحديد المرشحين للوظائف الشاغرة في المستويات العليا. وتهدف كل هذه الجهود إلى تقليص الوقت الذي يستغرقه ملء الوظائف الشاغرة.
	126 - ويوصى المجلس الصندوق كذلك بتعجيل عمليات استكمال وإجراءات تنفيذ خطة عمله من أجل إعادة تصميم بعض الوظائف.
	استعراض تسويات كشوف المرتبات غير منتظم

	127 - يُعهد بوظيفة كشوف المرتبات في الصندوق إلى جهة خارجية هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يتولى، في جملة أمور، إدخال التحديثات/التغييرات على كشوف المرتبات أثناء دورة جداول المرتبات استناداً إلى المعلومات التي يوفرها الصندوق. ويضطلع البرنامج الإنمائي باختبار قائمة كشوف المرتبات، ويصدق على المعلومات قبل إصدار القائمة النهائية، ويقر القائمة، ويصرف مرتبات موظفي الصندوق التي تنشر إثر ذلك في دفتر الأستاذ العام للصندوق.
	128 - ويعد البرنامج الإنمائي أيضاً للصندوق تسويات كشوف المرتبات كل ثلاثة أشهر، بيد أن المجلس لاحظ أن هذه التسويات لم تتم منذ عام 2010. ويرى المجلس أنه ينبغي أن تتم التسويات بانتظام للتقليل إلى أدنى حد من المخاطر الناجمة عن عدم مشاركة الصندوق في عملية إعداد كشوف المرتبات.
	129 - ويوصي المجلس بأن ينفذ الصندوق إجراءات تتطلب إعداد تسويات كشوف المرتبات واستعراضها، على أساس فصلي على الأقل.
	أوجه القصور في إدارة الإجازات

	130 - أبلغ المجلس، في تقريره السابق (A/65/5/Add.7، الفقرات 301 إلى 314)، عن عدة أوجه قصور في إدارة الصندوق للإجازات. وأكد المجلس توصيته بأن يقوم الصندوق بتحسين سجلاته المتعلقة بالحضور والإجازات وضمان احتفاظ المكاتب القطرية بسجلات دقيقة وكاملة للإجازات وبأن يطلب من الجهة التي تزوده بالخدمات العامة، أي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تقدم له تقارير مفصلة عن الإجازات المستحقة تتطابق مع الاعتماد المخصص لها في البيانات المالية.
	131 - ولا يزال المجلس يلاحظ أوجه قصور في إدارة الإجازات في الصندوق برمته وتشمل ما يلي: (أ) لا يصدق مراقبو الإجازات على دقة الإجازات المسجلة يدوياً؛ (ب) لا يجري ملء استمارات طلب الإجازة عن الإجازات المأخوذة؛ (ج) لا تتسق أرصدة الإجازات المسجلة يدويا مع أرصدة نظام أطلس؛ (د) لا تتطابق أرصدة الإجازات المسجلة يدويا مع الأرصدة المسجلة في النظام.
	132 - وأخطر الصندوق المجلس أنه اعتمد ابتداءً من مطلع عام 2012 نظاماً إلكترونياً لإدارة الإجازات (Eservice) سيعالج أوجه القصور في إدارة الإجازات.
	133 - ويؤكد المجلس توصيته السابقة الداعية إلى أن يحتفظ الصندوق بسجلات دقيقة وكاملة للإجازات.
	134 - ويوصي المجلس كذلك بأن يعجل الصندوق عملية مطابقة أرصدة الإجازات المسجلة يدوياً مع الأرصدة المسجلة في النظام لكفالة توفير أرصدة دقيقة وكاملة لإعداد الأرصدة الافتتاحية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	135 - وأخطر الصندوق المجلس أنه طُلب، في آذار/مارس 2012، من جميع مكاتب الصندوق أن تصدق على أرصدة الإجازات المسجلة في نظام أطلس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 والتوفيق بينها وبين الأرصدة المسجلة يدويا في إطار إعداد الأرصدة الافتتاحية لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	16 - تكنولوجيا المعلومات

	136 - يستخدم الصندوق نظام أطلس لتخطيط موارد المؤسسة الذي يمتلكه بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أجرى المجلس مراجعة من منظور نظام المعلومات للضوابط العامة المعمول بها في بيئة تكنولوجيا المعلومات المحيطة بنظام أطلس في مقر البرنامج الإنمائي في نيويورك. وترد نتائج المراجعة في تقرير المجلس عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (A/67/5/Add.1). واستعرض المجلس إدارة حساب المستخدم، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، والأمن في الصندوق.
	137 - وعند مراجعة حسابات تكنولوجيا المعلومات لاحظ المجلس ما يلي:
	(أ) يؤدي مهام موظف أمن المعلومات موظف متخصص في أمن الهياكل الأساسية للصندوق، لكنّ توصيف وظيفة هذا المتخصص لا تشمل المسؤولية عن أمن المعلومات من حيث الإدارة، والسياسات والإجراءات، وإدارة المخاطر، ورصد الالتزام بالضوابط، والمسؤولية عن تمثيل نظام المعلومات الإدارية في اللجان الاستراتيجية؛
	(ب) لم يضع الصندوق إطاراً لإدارة تكنولوجيا المعلومات. ونتيجة لذلك، فإن وحدة نظم المعلومات الإدارية لا تقوم بانتظام بتقييم المخاطر، ولذا لم توثق المخاطر في سجل للمخاطر يكفل تقديرها كمياً، وتعقبها وإدارتها بشكل فعّال أو التخفيف من حدتها؛
	(ج) لاحظ المجلس أن هناك دليلا معتمدا للسياسات والإجراءات لإدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات. بيد أن هذا الدليل عفا عليه الزمن إذ يعود آخر استعراض له إلى آذار/مارس 2006. ولاحظ المجلس أيضاً أن هذه السياسة لا تتضمن ’1‘ الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الإخلال بالأمن؛ و ’2‘ التدابير التأديبية؛ و ’3‘ الأحكام المتعلقة بملكية المعلومات وتصنيفها؛
	(د) لاحظ المجلس أن نظام تطبيقات أطلس لم يصمم على نحو يكفل فصلاً بيّناً بين واجبات رئيس المكتب ومنسق الدليل. ونتيجة لذلك، يؤدي نفس الشخص واجبات رئيس المكتب ومنسق الدليل في ميانمار، وجنيف، وغواتيمالا، وناميبيا، مما يتيح وضع مواصفات المستعملين والموافقة عليها.
	138 - ورغم أن هذه المسائل أثرت في جزء من فترة السنتين قيد الاستعراض، فإن الصندوق نفذ لاحقاً جميع التوصيات ذات الصلة. 
	17 - وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات

	139 - المراجعة الداخلية التي تقوم بها شعبة خدمات الرقابة التابعة للصندوق ضرورية لتقديم تقييم مستقل لتصميم الضوابط الداخلية لمنظمة ما وتنفيذها وفعاليتها. وهي تدرس وتقيّم وتبلغ بموضوعية مدى كفاية الضوابط الداخلية بوصفها مساهمة في الاستخدام المناسب والاقتصادي والفعّال للموارد، وتساهم من ثم في إيجاد بيئة سليمة للضوابط الداخلية في المنظمة. 
	الوظائف الشاغرة في إدارة المراجعة الداخلية للحسابات

	140 - تتألف شعبة خدمات الرقابة من ثلاثة عناصر هي المراجعة الداخلية للحسابات والتقييم والتحقيق. وفي عام 2011 بلغ متوسط معدل الشغور في الشعبة 8 في المائة. وفي نهاية السنة، كانت وظيفة واحدة في المراجعة الداخلية ووظيفة واحدة في التحقيق شاغرتين. 
	خطة المراجعة الداخلية للحسابات

	141 - وفقاً لخطة عمل الشعبة لعام 2010، كان من المقرر إجراء 21 مهمة من مهام مراجعة الحسابات، وأُنجزت 14 مهمة، ونُقلت مهمتان إلى السنة التقويمية 2011، وأُلغيت 5 مهام نتيجة التغير في مصفوفة المخاطر وفقاً لما أقرته اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات.
	142 - ووفقاً لخطة عمل عام 2011، كان من المقرر إجراء 16 مهمة في السنة التقويمية 2011. وقد أُنجزت 12 مهمة، ولا تزال مهمتان في طور المشروع وأُرجئت مهمتان. وأُرجئت مهمة واحدة (استعراض كوغنوس للبيئة) بطلب من الإدارة لاستكمال إعداد البيانات المالية، وأُرجئت المهمة الأخرى بالنظر إلى قدرات الشعبة.
	143 - ويرى المجلس أن إلغاء مهام مقررة وإرجاءها في مجالات المراجعة التي حددت عن طريق عملية تقييم المخاطر، يؤديان إلى عدم معالجتها في حينها.
	144 - ويوصي المجلس بأن تعجل شعبة خدمات الرقابة التابعة للصندوق بعملية ملء الوظائف الشاغرة.
	تصنيف التقارير الصادرة 

	145 - تصنف شعبة خدمات الرقابة نتائج التقييم وفق فعالية ممارسات إدارة المخاطر في مجال المراجعة. ومن بين 26 تقريراً منجزاً صدر أثناء فترة السنتين 2010-2011، حصل 15 تقريراً (58 في المائة) على تقدير ”غير مرضي“ (أي أن الضوابط الداخلية وممارسات إدارة المخاطر لم توضع أو لم تؤد وظيفتها بشكل جيد)، وحصلت ستة تقارير على تقدير ”مرضي جزئياً“ (أي أن الضوابط الداخلية وممارسات إدارة المخاطر وضعت وتؤدي وظيفتها إلا أنها تحتاج إلى تحسين)، وحصلت أربعة تقارير على تقدير ”مرضي“ (أي أن الضوابط الداخلية وممارسات إدارة المخاطر وضعت وتؤدي وظيفتها بشكل جيد). ولم يحصل تقرير واحد على تقدير لأنه تم في إطار مهمة استشارية.
	146 - ومن بين التقارير الـ 15 التي حصلت على تقدير ”غير مرضي“، تتصل 10 تقارير بعدم كفاية الضوابط والإجراءات المطبقة في المكاتب القطرية، وتقرير واحد باستعراض عام 2009 لعملية التنفيذ على الصعيد الوطني، وتقرير واحد بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتقرير واحد بإدارة العقود في المقر، وتقرير واحد بترتيبات الإدارة لمساندة تنفيذ برامج المكاتب القطرية، وتقرير واحد بعمليات الشراء وإدارة تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	147 - ويرى المجلس أن النتائج التي توصلت إليها شعبة خدمات الرقابة تظهر أوجه قصور في المجالات المعنية، ويؤكد المجلس ضرورة أن يعالج الصندوق أوجه القصور تلك.
	جيم - إقرارات الإدارة
	1 - شطب الخسائر في النقدية والحسابات المستحقة القبض والممتلكات

	148 - أبلغ الصندوق المجلس بأنه، وفقاً للبند 14-5 من النظام المالي، جرى شطب خسائر قدرها 764 209 دولارا (000 144 دولار في الفترة 2008-2009) فيما يتعلق بالمساهمات المستحقة القبض.
	2 - الهبات

	149 - أبلغت إدارة الصندوق، وفقاً لمقتضيات البند 14-4 من النظام المالي، عن هبات تتعلق بالفترة قيد الاستعراض تبلغ قيمتها 000 90 دولار، دُفعت إلى 36 موظفا محليا تضرروا من الزلزال في هايتي.
	3 - حالات الغش والغش المفترض 

	150 - أخطر الصندوق المجلس عن 9 حالات غش وغش مفترض خلال فترة السنتين (مقابل 20 حالة في الفترة 2008-2009). وترد تفاصيل هذه الحالات في المرفق الثاني. 
	دال - شكر وتقدير
	151 - يود المجلس أن يعرب عن تقديره لما قدمه المدير التنفيذي للصندوق وموظفوه إلى موظفي المجلس من تعاون ومساعدة. 
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	المرفق الثاني
	حالات الغش والغش المفترض في فترة السنتين 2010-2011
	1 - في عام 2010، أصدرت شعبة خدمات الرقابة التقارير التالية التي تتضمن ادعاءات بشأن أعمال غش ارتكبتها أطراف ثالثة ضد المنظمة:
	(أ) OAE-413-RWA-0021، بخصوص حالة غش في المشتريات، وتم إنهاء خدمة الموظف؛
	(ب) OAE-414-JOR-0032، بخصوص موظف وُجهت إليه تهمة محاولة الاحتيال على شركة التأمين الطبي. وقد سُويت القضية نظرا لمخالفات في عملية التحقيق أشير إليها أثناء جلسات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات؛ 
	(ج) OAE-415-TLS-0038؛ بخصوص حالة سرقة للوقود. وتم إنهاء عقد متعاقد الخدمات المسؤول عن السرقة (سائق)؛
	(د) OAE-413-GNQ-0041؛ بخصوص حالة غش من جانب أحد الموردين. ووُجه اللوم إلى موظف لعدم قيامه، بالطريقة السليمة، برصد المبالغ المدفوعة للمورد؛
	(هـ) OAE-413-GHA-0046، لم تتابع الحالة نظرا لأن المتهم استقال قبل بدء الإجراءات التأديبية؛
	(و) OAE-413-MLI-0054، تم إنهاء خدمة موظف إثر اعتباره مسؤولا عن غش في المشتريات. وأعلنت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أن الأدلة المتوفرة لا تدعم قرار الإدارة؛ غير أنه تم تأييد الإجراء التأديبي لأن قرار الإدارة اتُّخذ أيضا ردا على مخالفات خطيرة تتعلق بالمشتريات؛ 
	(ز) OEA-414-SDN-0059، بخصوص مخالفات تتعلق بالمشتريات. تم فصل المسؤول الرئيسي عنها وتنظر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات حاليا في المسألة. ولم تصنف هذه الحالة باعتبارها حالة غش بالرغم من أنه يمكن أن يجادَل أنها تندرج في هذه الفئة. وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن هذه مسألة مثيرة للخلاف، ويمكن أيضا أن تقرر المحكمة أنه لم يحدث أي سوء سلوك؛ 
	(ح) OAE-414-SDN-0067، بخصوص حالة غش من جانب أحد الشركاء المنقذين. وقد وُجه اللوم إلى موظف بسبب عدم قيامه بالرصد والإبلاغ.
	2 - وفي عام 2011، أصدرت شعبة خدمات الرقابة التقرير التالي الذي يتضمن ادعاءات بشأن أعمال غش ارتكبتها أطراف ثالثة ضد المنظمة (416-USA-0095)، في إطار حالة غش في استحقاق منحة التعليم. وأفاد مكتب الشؤون القانونية أن تلك الأفعال لا تعتبر غشا بمعنى الكلمة. وقد اتُّخذ إجراء تأديبي استنادا إلى أسباب أخرى.
	الفصل الثالث
	المصادقة على صحة البيانات المالية
	25 نيسان/أبريل 2012
	أقر أنا الموقع أدناه، على حد علمي ومعلوماتي واعتقادي، أن جميع المعاملات الجوهرية قيدت بالطريقة السليمة في السجلات المحاسبية وأنها ترد بصورة سليمة في البيانات المالية المرفقة.
	وأقر بما يلي:
	أن الإدارة مسؤولة عن سلامة وموضوعية المعلومات المالية المدرجة في هذه البيانات المالية.
	أن البيانات المالية أعدت طبقا للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة وتتضمن مبالغ معينة مبنية على أفضل التقديرات والآراء التي توصلت إليها الإدارة.
	أن الإجراءات المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية ذات الصلة تؤكد، بصورة معقولة، أنّ الأصول مصانة، وأنّ جميع المعاملات مدرجة في الدفاتر والسجلات بصورة سليمة، وأنّ السياسات والإجراءات تنفذ، بصفة عامة، مع الفصل السليم بين الواجبات. وأن المراجع الداخلي للحسابات يقوم باستعراض مستمر لنظم المحاسبة والرقابة. ويجري إدخال المزيد من التحسينات في مجالات محددة.
	أن الإدارة وفرت للمراجع الداخلي للحسابات إمكانية الاطلاع الحر والكامل على جميع السجلات المحاسبية والمالية.
	أن الإدارة تستعرض توصيات مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة والمراجع الداخلي للحسابات، وأن إجراءات الرقابة قد نُقحت أو هي بصدد التنقيح، بحسب الاقتضاء، استجابة لتلك التوصيات.
	وقد وصلني كتاب مصادقة من نائب المدير المساعد، ونائب المدير وكبير الموظفين الماليين بمكتب الشؤون الإدارية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يقدم نفس الضمانات، فيما يخص إجراءات المحاسبة وما يتصل بها من نُظم الرقابة في البرنامج الإنمائي، ويثبت أن الخدمات قد قّدمت من البرنامج الإنمائي إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان وفق الاتفاق الإداري الساري حاليا وتعديلاته اللاحقة، ووفقا للمادة 115-3 (أ) من القواعد المالية للصندوق.
	(توقيع) سوبهاش ك. غوبتاالمديرشعبة الخدمات الإدارية
	رئيس مجلس مراجعي الحساباتالأمم المتحدةنيويورك
	الفصل الرابع
	التقرير المالي عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011 
	ألف - مقدمة
	1 - يلخص هذا التقرير المعلومات الواردة في البيانات المالية المتعلقة بصندوق الأمم المتحدة للسكان عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	2 - وتتكون البيانات المالية من أربعة بيانات وخمسة جداول و 19 ملاحظة، وهي تشمل معلومات عن العمليات الممولة سواء من موارد الصندوق المخصصة أو غير المخصصة.
	3 - وقد تغير أسلوب عرض البيانات المالية عن فترة السنتين 2010-2011 كثيرا مقارنة بالفترة السابقة، وذلك في ضوء اعتماد شكل مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتنفيذ عدد من السياسات المحاسبية القائمة على أساس الاستحقاق. ونتيجة لذلك، عُرضت أرقام الفترة 2008-2009 وفقا للشكل الجديد للعرض.
	باء - الموارد غير المخصصة
	الإيرادات

	4 - بلغت الإيرادات من التبرعات في فترة السنتين 948.8 مليون دولار (مقابل  905.0 ملايين دولار في الفترة 2008-2009). وتعزى الزيادة البالغة 43.8 مليون دولار، أي 4.8 في المائة، إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه المانحون إلى الصندوق. وأدت تسويات أسعار الصرف، التي تعكس ما يقع من كسب أو خسارة نتيجة للصرف بين تاريخ الإعلان عن التبرع وتاريخ استلامه، إلى كسب صاف قدره 10.5 ملايين دولار (مقابل خسارة صافية قدرها 6.7 ملايين دولار في الفترة 2008-2009). وفي الفترة الحالية، يرد هذا البند رفقة ما تولّد عن معاملات أخرى من مكاسب وخسائر في صرف العملات الأجنبية. وفي الفترة 2010-2011، كان الأثر الإجمالي خسارة صافية بلغت 11.9 مليون دولار (مقابل كسب صافي قدره 15.4 مليون دولار في الفترة 2008-2009). 
	5 - وفي الفترة 2010-2011، انخفضت إيرادات الفوائد بمقدار 6 ملايين دولار عما كانت عليه في فترة السنتين السابقة، حيث بلغت 18.7 مليون دولار (مقابل 24.7 مليون دولار في الفترة 2008-2009) بسبب انخفاض أسعار الفائدة طوال الفترة المعنية.
	6 - وفي الفترة 2010-2011، بلغ مجموع الإيرادات الأخرى 72.9 مليون دولار وتألف من إيرادات الفوائد، ورسوم خدمات الدعم، ورد الرسوم الضريبية، وإيرادات متنوعة. 
	النفقات

	7 - ارتفعت النفقات البرنامجية ونفقات ميزانية الدعم لفترة السنتين خلال الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، في حين انخفضت ”النفقات الأخرى“ كما يلي:
	(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	2008-2009
	الزيادة/النقص
	الأنشطة البرنامجية
	724.8
	682.5
	42.3
	ميزانية الدعم لفترة السنتين
	255.0
	237.9
	17.1
	نفقات أخرى
	25.7
	28.2
	(2.5)
	المجموع
	005.5 1
	948.6
	56.9
	النفقات البرنامجية

	8 - بلغ الحد الأقصى للنفقات البرنامجيــة 757.9 مليون دولار لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (مقابل 734.7 مليون دولارفي الفترة 2008-2009). وبلغت النفقات البرنامجية الفعلية لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ما مجموعه 724.8 مليون دولار (مقابل 682.5 مليون دولار في الفترة 2008-2009).
	9 - ويرد فيما يلي موجز للنفقات البرنامجية مصنفة حسب فئة الشريك المنفذ:
	(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	2008-2009
	بملايين دولارات الولايات المتحدة
	النسبة المئوية
	بملايين دولارات الولايات المتحدة
	النسبة المئوية
	صندوق الأمم المتحدة للسكان
	467.4
	64.5
	452.3
	66.2
	الحكومات والمنظمات غير الحكومية
	239.0
	33.0
	452.3
	66.2
	وكالات الأمم المتحدة
	5.4
	0.7
	4.5
	0.7
	نفقات أخرى*
	13.0
	1.8
	0.6
	0.09
	المجموع
	724.8
	100.0
	682.5
	100.0
	* تشمل النفقات الأخرى صافي تسويات إعادة تقييم العملات، والخسائر الناجمة عن أسعار الصرف وعن بدلات الديون المشكوك في استردادها؛ ولم تصنف نفقات هذه الفئة حسب وكيل التنفيذ.
	10 - وفيما يلي كيانات الأمم المتحدة التي نفذت مشاريع ممولة من صندوق الأمم المتحدة للسكان في فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011:
	• إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة
	• اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	• اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ
	• اللجنة الاقتصادية لأوروبا
	• منظمة العمل الدولية
	• منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
	• منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
	• منظمة الصحة العالمية
	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
	• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
	• وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى
	• منظمة الأمم المتحدة للطفولة
	• صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
	• معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
	• مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	• المنظمة الدولية للهجرة
	11 - وتقدم الملاحظة 16 (أ) و (ب) تحليلات للنفقات البرنامجية حسب البلد والمنطقة.
	ميزانية الدعم لفترة السنتين

	12 - بلغت اعتمادات ميزانية الدعم الإجمالية والصافية عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ما قدره 274.5 مليون دولار (مقابل 259.8 مليون دولار في الفترة 2008-2009) وما قدره 236.3 مليون دولار (مقابل 235.8 مليون دولار في الفترة 2008-2009) على التوالي.
	13 - ويرد فيما يلي موجز للنفقات الفعلية في فترة السنتين المدرجة في ميزانية الدعم لفترة السنتين:
	(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	2008-2009
	النفقات الإجمالية من ميزانية الدعم لفترة السنتين
	255.0
	237.9
	الأرصدة الدائنة لميزانية الدعم لفترة السنتين
	(39.8)
	(31.8)
	النفقات الصافية من ميزانية الدعم لفترة السنتين
	215.2
	206.1
	مجموع النفقات - الموارد غير المخصصة
	005.5 1
	948.6
	النفقات الصافية من ميزانية الدعم لفترة السنتين كنسبة مئوية من مجموع النفقات
	21.4
	21.7
	14 - وتعزى الزيادة البالغة 8.0 ملايين دولار في الأرصدة الدائنة لميزانية الدعم لفترة السنتين إلى الزيادة في التكاليف غير المباشرة المحملة على الموارد المخصصة. وتتضمن الملاحظة 16 (ج) على البيانات المالية تحليلا مفصلا للأرصدة الدائنة لميزانية الدعم لفترة السنتين. 
	15 - وبلغ الرصيد غير المنفق من الاعتمادات الإجمالية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011 ما قدره 19.6 مليون دولار، بما يمثل نسبة استخدام تبلغ 92.9 في المائة في فترة السنتين الحالية.
	الاحتياجات الأمنية الإضافية

	16 - وافق المجلس التنفيذي بالمقرر 2004/27 على إنشاء احتياطي أمني بغرض تنفيذ تدابير وقائية إضافية لحماية موظفي الصندوق وأماكن العمل الخاصة به. وفي الفترة 2010-2011، خُصصت 5.8 ملايين دولار إضافية من الموارد غير المخصصة لتجديد الاحتياطي الأمني. وأثناء هذه الفترة، صُرفت نفقات قدرها 7.0 ملايين دولار لتغطية هذا التمويل (مقابل 7.3 ملايين دولار في الفترة 2008-2009).
	تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة

	17 - أثناء الفترة 2010-2011، خُصص مبلغ قدره 5.7 ملايين دولار لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة. وكان المبلغ المخصص للمعايير المحاسبية الدولية، من أصل 5.7 ملايين دولار، هو 2.9 مليون دولار. وبلغت النفقات المصروفة على المعايير المحاسبية الدولية ما قدره 3.5 ملايين دولار في فترة السنتين 2010-2011 (مقابل 0.8 مليون دولارفي الفترة 2008-2009). وبلغت النفقات المصروفة على نظام تخطيط الموارد في المؤسسة ما قدره 3.5 ملايين دولار في الفترة 2010-2011 (مقابل 5.1 ملايين دولار في الفترة 2008-2009). وبلغت النفقات التراكمية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ما قدره 4.5 ملايين دولار للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، و 27.6 مليون دولار لنظام تخطيط الموارد في المؤسسة.
	أرصدة الصناديق والاحتياطيات

	18 - بلغ صافي زيادة الإيرادات على النفقات في فترة السنتين 2010-2011 ما قدره 10.1 ملايين دولار (مقابل 35.9 مليون دولار في الفترة 2008-2009)، وذلك بعد خصم تسوية صافية قدرها 73.6 مليون دولار تتعلق بالتزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات نهاية الخدمة (مقابل 14.7 مليون دولار في الفترة 2008-2009)، وزيادة مبلغ قدره 3.2 ملايين دولار يتعلق بخفض مستوى الاحتياطي التشغيلي (مقابل خفض رصيد الموارد بمقدار 21.1 مليون دولار في الفترة 2008-2009).
	19 - ويشمل رصيد الموارد غير المخصصة فئتين وهما: أرصدة الصناديق المحددة الأغراض وأرصدة الصناديق غير المحددة الأغراض. وبلغ رصيد الصناديق غير المحددة الأغراض في نهاية فترة السنتين ما قدره 30.8 مليون دولار (مقابل 7.1 ملايين دولار عام 2009)، وبلغ رصيد الصناديق المحددة الأغراض ما قدره 40.8 مليون دولار (مقابل 58.9 مليون دولار عام 2009). وخلال فترة السنتين 2010-2011، شملت التحويلات من الصناديق غير المحددة الأغراض إلى الصناديق المحددة الأغراض مبلغ 5.8 ملايين دولار لمتطلبات الأمن، و 5.7 ملايين دولار للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة، و 5.9 ملايين دولار لنقل المقر. وفي نهاية فترة السنتين، أعيد تحويل المخصصات التي لم تُستخدم من الصناديق المحددة الأغراض إلى الصناديق غير المحددة الأغراض حسبما يلي: الاحتياطي الأمني 3.8 ملايين دولار؛ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة 2.4 مليون دولار؛ الهيكلة الإقليمية 4.6 ملايين دولار؛ نقل المقر 0.3 مليون دولار.
	20 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، تشمل أرصدة الصناديق المحددة الأغراض 1.8 مليون دولار (مقابل 3.0 ملايين دولار عام 2009) لخدمات المشتريات و 38.8 مليون دولار (مقابل 37.7 مليون دولار عام 2009) من صندوق استئماني للهبات الخاصة.
	الموارد المخصصة
	التمويل المشترك

	21 - يرد أدناه موجز للأنشطة الممولة عن طريق صناديق التمويل المشترك:
	(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	الصناديق الاستئمانية
	الصناديق الاستئمانية المواضيعية
	الصناديق الاستئمانية الأخرى
	المجموع
	المجموع
	أرصدة الصناديق في 1 كانون الثاني/يناير 
	183.7
	66.6
	10.5
	260.8
	211.1
	التبرعات
	497.4
	297
	6.9
	801.3
	592.7
	النفقات البرنامجية
	418.4
	214.3
	7
	639.8
	(515.9)
	الإيرادات والنفقات والتسويات الأخرى
	-40.9
	17.4
	2.3
	-21.2
	(29.0)
	أرصدة الصناديق في 31 كانون الأول/ديسمبر
	221.8
	166.7
	12.7
	401.1
	258.9*
	* يعزى الفرق بين هذا الرقم وأرصدة الصناديق في 1 كانون الثاني/يناير 2010 إلى إعادة تصنيف المنسق العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للرعاية من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين إلى صناديق استئمانية أخرى (رصيد صندوق قدره 1.4 مليون دولار) وإعادة تصنيف رصيد صندوق قدره 0.5 مليون دولار من الموارد غير المخصصة إلى الموارد المخصصة.
	22 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ رصيد صناديق التمويل المشترك 401.1 مليون دولار (مقابل 258.9 مليون دولار عام 2009).
	23 - ويتضمن الجدول باء تحليلا لصناديق التمويل المشترك مصنفة حسب المانحين.
	خدمات المشتريات

	24 - انخفضت متحصلات خدمات المشتريات من 58.9 مليون دولار في فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 إلى 56.7 مليون دولار في عام 2011. ومنذ عام 2010، لا يَحتسب صندوق الأمم المتحدة للسكان من بين إيراداته إلا رسوم خدمته البالغة 5 في المائة من المتحصلات. ويمثل رصيد نهاية الفترة مبالغ صافية مدفوعة مقدما من أجل أنشطة مشتريات لم تنفذ بعد. وقد انخفضت تكلفة أنشطة المشتريات من 55.2 مليون دولار في الفترة 2008-2009 إلى 40.2 مليون دولار في الفترة 2010-2011. 
	25 - ويتضمن الجدول جيم تحليلا لخدمات المشتريات مصنفة حسب فئات الزبناء.
	المركز المالي
	الأصول والخصوم

	26 - في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ مجموع الأصول المتداولة 668.7 مليون دولار (مقابل 302.0 مليون دولار عام 2009)، مقارنة بمجموع خصوم متداولة قدره 153.2 مليون دولار (مقابل 70.9 مليون دولار عام 2009)، وبذلك تكون نسبة السيولة، التي تقيس قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها الراهنة هي 4.4 (مقابل 4.3 عام 2009).
	27 - وتحدد الأصول المتداولة بخصم ”المبالغ المستحقة القبض في الأجل الطويل“، وقدرها 31.7 مليون دولار، و ”الاستثمارات التي يتجاوز أجل استحقاقها سنة واحدة“، وقدرها 162.7 مليون دولار، من ”مجموع الأصول“، وقدره 863.1 مليون دولار، أي ما يساوي مجموعا قدره 668.7 مليون دولار. وتحدد الخصوم المتداولة بصفتها الفرق بين ’’مجموع الخصوم‘‘ الذي بلغ 349.8 مليون دولار و ”الخصوم الطويلة الأجل“ التي بلغت 196.6 مليون دولار، أي ما يساوي مجموعا قدره 153.2 مليون دولار. وتحدد نسبة السيولة البالغة 4.4 بصفتها النسبة بين الأصول المتداولة، وقدرها 668.7 مليون دولار، والخصوم المتداولة، وقدرها 153.2 مليون دولار.
	النقدية والاستثمارات

	28 - في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، ، بلغ مجموع ما يحتفظ به الصندوق من النقدية والاستثمارات التي لا يتجاوز أجل نضجها سنة واحدة 581.6 مليون دولار (مقابل 263.4 مليون دولار عام 2009).
	29 - ويرد في الملاحظة 4 تحليل للاستثمارات حسب نوع الأوراق المالية وحسب الصناديق أو الاحتياطيات.
	الفصل الخامس
	البيانات المالية لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	البيانات والجداول المالية
	البيان 1

	بيان المركز المالي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الملاحظات
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009
	الأصول
	الأصول المتداولة 
	النقدية وما يعادلها
	3
	9 052 
	12 500 
	استثمارات تستحق خلال سنة
	4
	 572 564 
	250 915 
	تبرعات مستحقة القبض (معاملات متصلة بالصرف)
	5
	955 
	-
	تبرعات مستحقة القبض (معاملات غير متصلة بالصرف)
	5
	 60 289 
	 3 272 
	أصول متداولة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما
	5
	 16 288 
	17 922 
	الأموال التشغيلية المدفوعة مقدما
	6
	9 544 
	17 425 
	المجموع
	 668 692
	302 034 
	الأصول غير المتداولة
	تبرعات مستحقة القبض (معاملات غير متصلة بالصرف)
	5
	 31 660 
	-
	استثمارات تستحق بعد سنة
	4
	 162 710 
	327 508 
	المجموع
	 194 370 
	327 508 
	مجموع الأصول
	 863 062 
	629 542 
	الخصوم
	الخصوم المتداولة
	الحسابات المستحقة الدفع والاستحقاقات
	8
	 146 746 
	65 938
	خصوم متداولة أخرى وإيرادات مؤجلة
	10
	6 407 
	 4 969
	المجموع
	 153 153
	70 907 
	الخصوم غير المتداولة
	استحقاقات الموظفين  
	9
	 195 132 
	115 448
	خصوم أخرى غير متداولة وإيرادات مؤجلة
	10
	1 535 
	452
	المجموع
	 196 667 
	115 900 
	مجموع الخصوم
	 349 820
	186 807 
	صافي الأصول
	 513 242 
	442 735 
	الاحتياطيات وأرصدة الصناديق
	الاحتياطي التشغيلي
	11
	 90 704 
	93 887 
	احتياطي الإيواء الميداني
	11
	5 000 
	 5 000
	المجموع
	 95 704 
	98 887 
	أرصدة صناديق غير مخصصة محددة الأغراض
	11
	 40 781 
	58 869
	أرصدة صناديق مخصصة وغير مخصصة غير محددة الأغراض
	 376 757 
	284 979
	موارد غير مخصصة
	11
	(30 750)
	 7 142
	موارد مخصصة
	الجدول باء
	 407 507
	277 837
	مجموع الاحتياطيات وأرصدة الصناديق
	 513 242 
	442 735 
	البيان 2
	بيان الأداء المالي لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الملاحظات
	2010-2011 
	2008-2009
	الإيرادات من التبرعات
	تبرعات غير مخصصة
	12
	948 798 
	905 022 
	ناقصا: التحويلات إلى الإيرادات الأخرى لرد مدفوعات رسوم الضرائب
	12، 13
	(6 096)
	-
	المجموع الفرعي 
	942 702 
	905 022 
	تبرعات مخصصة 
	12
	804 031 
	654 236 
	ناقصا: المبالغ المردودة إلى الجهات المانحة 
	الجدول باء، 12
	(20 525)
	-
	المجموع الفرعي 
	783 506 
	654 236 
	مجموع الإيرادات من التبرعات
	1 726 208 
	1 559 258 
	إيرادات أخرى 
	13
	79 596 
	95 532 
	مجموع الإيرادات
	1 805 804 
	1 654 790 
	النفقات
	الأموال التي استخدمها الشركاء المنفذون - الحكومات والمنظمات غير الحكومية
	الجدولان دال وهـاء
	 470 537 
	379 267 
	الأموال التي استخدمها الشركاء المنفذون - وكالات الأمم المتحدة
	الجدولان دال وهـاء
	7 128 
	 7 398 
	الأموال التي استخدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان
	الجدولان دال وهـاء
	 1 155 460 
	1 139 739 
	نفقات أخرى
	الجدولان دال وهـاء، 15
	15 235 
	2 528 
	مجموع النفقات
	 1 648 360 
	 1 528 932 
	الفائض لفترة السنتين
	157 444 
	125 858 
	البيان 3
	بيان التغيرات في صافي الأصول لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الملاحظات
	أرصدة الصندوق
	الاحتياطيات
	مجموع صافي الأصول/ رأس المال السهمي
	الرصيد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 
	292 569 
	 77 796 
	370 366 
	الحركة في أرصدة الصناديق والاحتياطيات في الفترة 2008-2009
	المستحقات المتعلقة بالموظفين
	 (14 654)
	-
	 (14 654)
	التحويلات إلى الاحتياطي التشغيلي
	 (21 091)
	 21 091 
	-
	المبالغ المردودة للمانحين
	 (34 217)
	-
	 (34 217)
	التحويلات بين موارد صندوق الأمم المتحدة للسكان
	احتياطي الإيواء الميداني
	 (34)
	34 
	-
	تسويات أخرى
	 (4 618)
	-
	 (4 618)
	الفائض/(العجز) للفترة 
	125 892 
	 (34)
	 125 858 
	إجمالي الحركة خلال الفترة
	51 278 
	 21 091 
	72 369 
	الرصيد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
	343 847 
	98 887 
	 442 735 
	الحركة في أرصدة الصناديق والاحتياطيات في الفترة 2010-2011
	إعادة تصنيف الرصيد الافتتاحي كخصوم
	الجدول جيم، 2 ب ’1‘
	 (16 312)
	-
	 (16 312)
	المستحقات المتعلقة بالموظفين
	11
	 (73 563)
	-
	 (73 563)
	التحويلات من الاحتياطي التشغيلي
	11
	3 183 
	 (3 183)
	-
	التحويلات بين موارد صندوق الأمم المتحدة للسكان
	احتياطي الإيواء الميداني
	 (852)
	852 
	-
	تسويات أخرى
	2 938
	-
	2 938
	الفائض/(العجز) للفترة 
	158 296 
	 (852)
	157 444 
	إجمالي الحركة خلال الفترة
	73 690 
	 (3 183)
	70 507 
	الرصيد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	417 537 
	95 704 
	513 242 
	البيان 4
	بيان التدفقات النقدية لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الملاحظات
	2010-2011 
	2008-2009 
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	الفائض لفترة السنتين
	البيان 2
	157 444 
	125 858 
	(الزيادة)/النقص في التبرعات المستحقة القبض
	5
	 (89 632)
	 (1 886)
	(الزيادة)/النقص في الأموال التشغيلية المدفوعة مقدما
	6
	7 881 
	 (4 246)
	(الزيادة)/النقص في الأصول المتداولة الأخرى والمبالغ المدفوعة مقدما
	5
	 (4 589)
	3 587 
	الزيادة/(النقص) في الحسابات المستحقة الدفع والاستحقاقات
	8
	 (20 243)
	 (24 717)
	الزيادة/(النقص) في المستحقات لوكالات الأمم المتحدة/منها
	5، 8
	80 948 
	 (64 015)
	الزيادة/(النقص) في التزامات مستحقات الموظفين 
	9
	79 684 
	22 044 
	الزيادة/(النقص) في الخصوم الأخرى والإيرادات المؤجلة
	10
	2 522 
	 (6 670)
	الزيادة/(النقص) في السلف لأنشطة الشراء
	الجدول جيم، 8
	26 325 
	-
	الزيادة/(النقص) في أرصدة الصناديق والاحتياطيات
	البيان 3
	 (86 937)
	 (53 486)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	 
	153 403 
	 (3 530)
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	(الزيادة)/النقص في الاستثمارات
	4
	 (156 851)
	15 320 
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	 
	 (156 851)
	15 320 
	صافي الزيادة/(النقصان) في رصيد النقدية وما يعادلها
	 
	 (3 448)
	11 789 
	النقدية وما يعادلها في بداية الفترة
	3
	12 500 
	711 
	النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة
	3
	9 052 
	12 500 
	الجدول ألف
	التبرعات غير المخصصة - حالة التبرعات لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الجهة المانحة
	الرصيد المستحق لصندوق الأمم المتحدة للسكان في 1 كانون الثاني/يناير 2010
	تسوية فترات السنتين السابقة
	التعهدات لفترة السنتين الحالية (الإيرادات من التبرعات 2010-2011) 
	مجموع التبرعات
	حركة التبرعات المقبوضة مقدما
	أرباح/(خسائر) الصرف
	المدفوعات المقبوضة 
	الرصيد المستحق لصندوق الأمم المتحدة للسكان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (الملاحظة 5) 
	الحكومات
	الاتحاد الروسي 
	-
	-
	600 
	600 
	-
	-
	   600 
	-
	إثيوبيا
	   7 
	  (3)
	   2 
	  (2)
	-
	(1)
	4 
	-
	أذربيجان
	11 
	 (3)
	10 
	7 
	-
	-
	10 
	7 
	الأرجنتين
	1 
	-
	5 
	5 
	-
	-
	1 
	5 
	الأردن
	100 
	-
	  50 
	  50 
	-
	-
	    50 
	     100 
	الأرض الفلسطينية المحتلة
	-
	-
	   1 
	   1 
	-
	-
	1 
	-
	أرمينيا
	-
	-
	4 
	4 
	-
	-
	4 
	-
	إريتريا
	-
	-
	   6 
	   6 
	-
	-
	6 
	-
	إسبانيا
	-
	-
	  37 419 
	  37 419 
	-
	-
	    37 419 
	-
	أستراليا
	-
	-
	17 700 
	17 700 
	-
	-
	17 700 
	-
	إستونيا
	-
	-
	114 
	114 
	(38)
	-
	    76 
	-
	إسرائيل
	-
	-
	  40 
	  40 
	(20)
	-
	    20 
	-
	أفغانستان
	-
	-
	1 
	1 
	-
	-
	1 
	-
	إكوادور
	   6 
	  (2)
	   3 
	   1 
	-
	-
	5 
	   2 
	ألبانيا
	-
	-
	1 
	1 
	-
	-
	-
	1 
	ألمانيـا
	-
	-
	  41 471 
	  41 471 
	-
	-
	    41 471 
	-
	الإمارات العربية المتحدة
	-
	-
	  10 
	  10 
	-
	-
	    10 
	-
	أنتيغوا وبربودا
	2 
	-
	2 
	2 
	-
	-
	-
	4 
	أندورا
	-
	-
	52 
	52 
	-
	-
	52 
	-
	إندونيسيا
	-
	-
	113 
	113 
	-
	-
	    78 
	 35 
	أنغولا
	10 
	 (5)
	15 
	10 
	-
	-
	15 
	5 
	أوروغواي
	  10 
	-
	   3 
	   3 
	-
	-
	3 
	 10 
	أوزبكستان
	-
	-
	   2 
	   2 
	  (1)
	-
	1 
	-
	أوغندا
	-
	-
	  20 
	  20 
	-
	-
	    10 
	 10 
	أوكرانيا
	4 
	  (2)
	   1 
	  (1)
	-
	-
	-
	   3 
	أيرلندا
	-
	-
	   7 959 
	   7 959 
	-
	-
	7 959 
	-
	أيسلندا
	-
	-
	272 
	272 
	-
	-
	   172 
	     100 
	إيطاليا
	-
	-
	   1 837 
	   1 837 
	-
	    (24)
	1 813 
	   1 
	بابوا غينيا الجديدة
	   8 
	-
	   9 
	   9 
	-
	-
	-
	 16 
	باراغواي
	-
	-
	   2 
	   2 
	-
	-
	2 
	-
	باكستان
	-
	-
	   1 082 
	   1 082 
	-
	-
	   549 
	     533 
	بالاو
	-
	-
	   1 
	صفر
	-
	-
	1 
	-
	البحرين
	1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	البرازيل
	31 
	 (11)
	50 
	39 
	-
	-
	-
	70 
	بربادوس
	-
	-
	10 
	10 
	 (5)
	-   
	5 
	-
	البرتغال
	-
	-
	724 
	724 
	-
	-
	   724 
	-
	بلجيكا
	1 479 
	-
	14 331 
	14 331 
	-
	 (166)
	15 645 
	-
	بليز
	8 
	-
	5 
	5 
	-
	-
	8 
	5 
	بنغلاديش
	-
	-
	53 
	53 
	-   
	-   
	53 
	-
	بنما
	-
	-
	  20 
	  20 
	-
	-
	    20 
	-
	بنن
	8 
	-
	8 
	8 
	-
	-
	-
	16 
	بوتان
	-
	-
	6 
	6 
	-
	-
	6 
	-
	بوتسوانا
	9 
	-
	21 
	21 
	-
	-
	30 
	-
	بوركينا فاسو
	-
	-
	17 
	17 
	-
	-
	-
	17 
	بوروندي
	-
	-
	2 
	2 
	-
	-
	2 
	-
	بولندا
	-
	-
	  10 
	  10 
	-
	-
	    10 
	-
	بوليفيا
	-
	-
	1 
	1 
	-
	-
	1 
	-
	بيرو
	   4 
	  (2)
	-
	  (2)
	-
	-
	-
	   2 
	تايلند
	-
	-
	192 
	192 
	-
	-
	   192 
	-
	تركيا
	-
	-
	300 
	300 
	-
	-
	   300 
	-
	ترينيداد وتوباغو
	   5 
	-
	  10 
	  10 
	-
	-
	5 
	 10 
	تشاد
	4 
	-
	45 
	45 
	-
	-
	-
	49 
	توغو
	   6 
	-
	  13 
	  13 
	-
	-
	    20 
	 (1)
	توفالو
	   3 
	-
	   6 
	   6 
	-
	-
	-
	   9 
	توكيلاو
	-
	-
	   5 
	   5 
	-
	-
	5 
	-
	تونس
	-
	-
	  35 
	  35 
	-
	-
	    35 
	-
	تيمور - ليشتي
	-
	-
	   6 
	   6 
	-
	-
	6 
	-
	جامايكا
	   1 
	-
	   1 
	   1 
	-
	-
	2 
	-
	الجبل الأسود
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	الجزائر
	-
	-
	10 
	10 
	 (10)
	-
	-
	-
	جزر البهاما
	1 
	 (1)
	2 
	1 
	-
	-
	1 
	1 
	جزر القمر
	2 
	-
	2 
	2 
	-
	-
	3 
	1 
	جزر سليمان
	   1 
	-
	   2 
	   2 
	  (1)
	-
	-
	   1 
	جزر كوك
	1 
	-
	2 
	2 
	-
	-
	1 
	2 
	جزر مارشال 
	-
	-
	   3 
	   3 
	-
	-
	3 
	-
	جمهورية أفريقيا الوسطى
	8 
	 (2)
	-
	 (2)
	-
	-
	-
	6 
	الجمهورية التشيكية
	-
	-
	  20 
	  20 
	-
	-
	    20 
	-
	الجمهورية الدومينيكية
	-
	-
	  60 
	  60 
	-
	-
	    60 
	-
	الجمهورية العربية السورية
	-
	-
	  23 
	  23 
	-
	-
	    23 
	-
	الجمهورية العربية اليمنية
	-
	-
	  55 
	  55 
	-
	-
	    22 
	 33 
	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	  15 
	(10)
	-
	(10)
	-
	-
	-
	   5 
	جمهورية إيران الإسلامية
	  60 
	-
	  60 
	  60 
	-
	-
	    44 
	 76 
	جمهورية تنزانيا المتحدة 
	   6 
	-
	   8 
	   8 
	-
	-
	8 
	   6 
	جمهورية فنزويلا البوليفارية
	  10 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 10 
	جمهورية كوريا 
	   9 
	(10)
	186 
	176 
	-
	-
	   186 
	 (1)
	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	   2 
	-
	   1 
	   1 
	-
	-
	2 
	-
	جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
	   1 
	-
	   6 
	   6 
	-
	-
	-
	   6 
	جمهورية مولدوفا
	-
	-
	   3 
	   3 
	-
	-
	3 
	-
	جنوب أفريقيا
	-
	-
	  54 
	  54 
	-
	 1 
	    56 
	-
	جورجيا
	-
	-
	   6 
	   6 
	-
	-
	6 
	-
	جيبوتي
	   2 
	  (1)
	   3 
	   2 
	-
	-
	3 
	   1 
	الدانمرك
	-
	-
	  76 025 
	  76 025 
	-
	(1 106)
	    74 919 
	-
	دومينيكا 
	-
	-
	   1 
	   1 
	-
	-
	1 
	-
	رواندا
	   1 
	-
	   2 
	   2 
	-
	-
	2 
	   1 
	رومانيا
	-
	-
	  21 
	  21 
	-
	-
	    21 
	-
	زامبيا
	   4 
	-
	   8 
	   8 
	-
	-
	-
	 12 
	زمبابوي
	-
	-
	  20 
	  20 
	-
	-
	    20 
	-
	ساموا
	   4 
	  (4)
	   6 
	   2 
	-
	-
	3 
	   3 
	سان تومي وبرنسيبي
	-
	-
	  30 
	  30 
	-
	(1)
	    20 
	   9 
	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	-
	-
	-
	(صفر)
	-
	-
	-
	-
	سانت لوسيا
	   2 
	  (1)
	-
	  (1)
	-
	-
	-
	   1 
	سري لانكا
	-
	-
	  36 
	  36 
	-
	-
	    36 
	-
	السلفادور
	-
	-
	   1 
	   1 
	-
	-
	-
	   1 
	سلوفاكيا
	-
	-
	  18 
	  18 
	-
	-
	    18 
	-
	سلوفينيا
	-
	-
	  43 
	  43 
	(43)
	-
	-
	-
	سنغافورة
	-
	-
	  10 
	  10 
	-
	-
	    10 
	-
	السنغال
	  58 
	(18)
	-
	(18)
	-
	صفر
	-
	 40 
	سوازيلند
	-
	-
	  20 
	  20 
	-
	-
	    10 
	 10 
	سورينام
	   4 
	-
	   2 
	   2 
	-
	-
	-
	   6 
	السويد
	-
	-
	127 704 
	127 704 
	-
	    253 
	   127 958 
	 (1)
	سويسرا
	-
	-
	  26 553 
	  26 553 
	-
	 2 772 
	    29 325 
	-
	سيراليون
	  39 
	(21)
	  15 
	  (6)
	-
	-
	-
	 33 
	سيشيل
	-
	-
	   3 
	   3 
	-
	-
	3 
	-
	شيلي
	-
	-
	10 
	10 
	-
	-
	15 
	 (5)
	صربيا
	   1 
	-
	-
	  (صفر)
	-
	-
	1 
	-
	الصومال
	-
	-
	-
	(صفر)
	-
	-
	-
	-
	الصين
	-
	-
	2 100 
	2 100 
	-
	-
	2 100 
	-
	العراق
	-
	-
	  10 
	  10 
	-
	-
	    10 
	-
	عمان
	  26 
	-
	  20 
	  20 
	-
	-
	    20 
	 26 
	غابون
	109 
	-
	(87)
	(87)
	-
	(2)
	    21 
	 (1)
	غامبيا
	-
	-
	  22 
	  22 
	-
	-
	-
	 22 
	غانا
	-
	-
	  25 
	  25 
	(25)
	-
	-
	-
	غرينادا
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	غواتيمالا
	-
	-
	  15 
	  15 
	(10)
	-
	-
	   5 
	غيانا
	   2 
	  (1)
	   1 
	-
	-
	-
	1 
	   2 
	غينيا
	   8 
	  (4)
	  17 
	  13 
	-
	-
	    17 
	   4 
	غينيا - بيساو
	   2 
	-
	   2 
	   2 
	-
	-
	-
	   4 
	غينيا الاستوائية
	-
	-
	138 
	138 
	    (138)
	-
	-
	-
	فانواتو
	-
	-
	   5 
	   5 
	-
	-
	5 
	-
	فرنسا
	-
	-
	   3 008 
	   3 008 
	-
	-   
	3 008 
	-
	الفلبين 
	  95 
	(23)
	  75 
	  52 
	-
	 1 
	    86 
	 61 
	فنلندا
	-
	-
	  74 336 
	  74 336 
	-
	    174 
	    74 511 
	-
	فيجي
	   3 
	-
	   7 
	   7 
	-
	-
	5 
	   4 
	فييت نام
	   9 
	-
	   9 
	   9 
	-
	-
	    18 
	-
	قبرص
	3 
	 (2)
	11 
	10 
	-
	-
	11 
	2 
	قطــر
	-
	-
	  60 
	  60 
	-
	-
	    60 
	-
	كازاخستان
	-
	-
	100 
	100 
	-
	-
	   100 
	-
	الكاميرون
	84 
	 (20)
	65 
	45 
	-
	1 
	-
	130 
	كرواتيا
	-
	-
	25 
	25 
	-
	-
	25 
	-
	كمبوديا
	-
	-
	12 
	12 
	-
	-
	12 
	-
	كنـدا
	-
	-
	33 962 
	33 962 
	-   
	966 
	34 928 
	-
	كوبا
	-
	-
	10 
	10 
	-
	-
	10 
	-
	كوت ديفوار
	-
	-
	30 
	30 
	 (30)
	-
	-
	-
	كوستاريكا
	1 
	-
	11 
	11 
	-
	-
	12 
	-
	كولومبيا
	-
	-
	60 
	60 
	-
	-
	60 
	-
	الكونغو
	151 
	 (31)
	111 
	81 
	-
	(3)
	52 
	176 
	الكويت
	-
	-
	  20 
	  20 
	-
	-
	    20 
	-
	كينيا
	  10 
	-
	  20 
	  20 
	-
	-
	    19 
	 10 
	لكسمبرغ
	-
	-
	   7 306 
	   7 306 
	-
	 2 
	7 309 
	-
	ليبريا
	  10 
	-
	  20 
	  20 
	-
	-
	-
	 30 
	ليختنشتاين
	-
	-
	  45 
	  45 
	-
	-
	    24 
	 21 
	ليسوتو
	   5 
	-
	   6 
	   6 
	-
	-
	6 
	   5 
	مالي
	  27 
	(13)
	  13 
	   1 
	-
	(1)
	-
	 25 
	ماليزيـا
	-
	-
	430 
	430 
	(15)
	-
	   415 
	-
	مدغشقر
	  16 
	(16)
	   3 
	(14)
	-
	-
	3 
	-
	مصر
	113 
	-
	118 
	118 
	-
	(6)
	   225 
	-
	المغرب
	  10 
	-
	  10 
	  10 
	-
	-
	    21 
	-
	المكسيك
	-
	-
	180 
	180 
	-
	-
	   180 
	-
	ملاوي
	   7 
	  (3)
	-
	  (3)
	-
	-
	-
	   4 
	ملديف
	   5 
	-
	  10 
	  10 
	-
	-
	    10 
	   5 
	المملكة العربية السعودية
	700 
	-
	   1 000 
	   1 000 
	-
	-
	1 700 
	-
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
	-
	-
	  62 864 
	  62 864 
	-
	  (428)
	    62 436 
	-
	منغوليا
	   4 
	-
	   6 
	   6 
	-
	-
	    11 
	 (1)
	موريتانيا
	   4 
	-
	   7 
	   7 
	-
	-
	    11 
	-
	موريشيوس
	-
	-
	   7 
	   7 
	-
	-
	7 
	-
	موزامبيق
	   2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	   2 
	موناكو
	-
	-
	  40 
	  40 
	-
	-
	    40 
	-
	ميانمار
	   1 
	-
	-
	-
	-
	-
	1 
	-
	ناميبيا
	-
	-
	   1 
	   1 
	  (1)
	-
	-
	-
	النرويج
	-
	-
	113 281 
	113 281 
	-
	(2 035)
	   111 247 
	-
	النمسا
	-
	-
	2 626 
	2 626 
	-
	25 
	2 651 
	-
	نيبال
	-
	-
	  15 
	  15 
	-
	-
	    15 
	-
	النيجر
	  20 
	-
	  15 
	  15 
	-
	-
	-
	 35 
	نيجيريا
	-
	-
	187 
	187 
	    (187)
	-
	-
	-
	نيكاراغوا
	-
	-
	   4 
	   4 
	-
	-
	4 
	-
	نيوزيلندا
	-
	-
	   8 998 
	   8 998 
	-
	-
	8 998 
	-
	هايتي
	-
	-
	  10 
	  10 
	-
	-
	-
	 10 
	الهند
	-
	-
	991 
	991 
	-
	-
	   991 
	-
	هندوراس
	-
	-
	   4 
	   4 
	-
	-
	4 
	-
	هنغاريا
	-
	-
	  40 
	  40 
	-
	-
	    40 
	-
	هــولندا 
	-
	-
	138 611 
	138 611 
	-
	(4 155)
	   134 456 
	-
	الولايات المتحدة الأمريكية 
	-
	-
	  88 400 
	  88 400 
	-
	-
	    88 400 
	-
	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
	-
	-
	   3 
	   3 
	-
	-
	3 
	-
	اليابان
	-
	-
	  50 878 
	  50 878 
	-
	-
	    50 878 
	-
	اليونان
	-
	-
	  10 
	  10 
	-
	-
	    10 
	-
	تبرعات من القطاع الخاص وغير ذلك
	-
	-
	289 
	289 
	-
	-
	   289 
	-
	المجموع الفرعي 
	  3 371 
	    (211)
	    946 341 
	    946 130 
	    (524)
	    (3 733)
	 943 397 
	 1 847 
	مساهمات الحكومات في تغطية تكاليف المكاتب المحلية
	-
	-
	998 
	998 
	-
	-
	   998 
	-
	تبرعات أخرى
	-
	    (120)
	   1 459 
	   1 339 
	-
	-
	1 339 
	-
	المجموع
	3 371 
	(331)
	948 798 
	948 467 
	(524)
	(3 733)
	945 734 
	 1 847 
	مخصوما منه: تسوية المكاسب/(الخسائر) غير المتحققة من أسعار الصرف وتسويات أخرى بغرض تقريب الأرقام
	  (8)
	     (38)
	 
	التبرعات المستحقة القبض في 31 كانون الأول/ ديسمبر 
	  3 363 
	 1 809 
	الملاحظات:
	1 - يبين هذا الجدول توزيعا حسب البلد لإيرادات التبرعات والمكاسب/(الخسائر) المحققة من صرف العملات (البيان 2) ويقدم الجدول أيضا معلومات عن التبرعات المستحقة القبض في نهاية فترة السنتين (البيان 1).
	2 - الأرصدة والتسويات والتعهدات لفترة السنتين الحالية، والمدفوعات و/أو التعهدات للسنوات المقبلة بمبالغ تقل عن 500 دولار من بالاو وتونغا وسورينام وطاجيكستان وكيريباس والمغرب وميانمار ونيوي مقربة إلى الصفر.
	3 - تغير الرصيد الافتتاحي نتيجة لإعادة تصنيف مطالبة ضد حكومة سلوفاكيا بتكاليف جرى تكبدها فيما يخص نقلا ملغىً لمكتب إقليمي إلى براتسلافا، وردت فيما سبق ضمن الحسابات المستحقة القبض.
	الجدول بـاء 
	التبرعات المخصصة - إيرادات التمويل المشترك ونفقاته وأرصدة صناديقه لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	أرصدة الصناديق في 1 كانون الثاني/يناير 2010
	التبرعات
	إيرادات ونفقات أخرى(أ)
	مبالغ مردودة
	التحويلات والتسويات
	مجموع الأموال المتاحة
	النفقات البرنامجية
	أرصدة الصناديق في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	التبرعات المستحقة القبض في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011 (الملاحظة 5)
	صناديق التمويل المشترك
	مصرف التنمية الأفريقي
	 971
	 178
	-
	(14)
	 12
	1 147
	1 109
	 38
	-
	الجزائر
	 65
	 310
	-
	(252)
	-
	 123
	 123
	-
	-
	الأمريكيون المناصرون لصندوق الأمم المتحدة للسكان
	 399
	 641
	-
	-
	(165)
	 875
	 535
	 340
	 161
	أندورا وموناكو
	 73
	 184
	-
	-
	-
	 257
	 161
	 97
	-
	مؤسسة أنيسفاد 
	-
	 756
	-
	-
	-
	 756
	 162
	 594
	 501
	برنامج الخليج العربي للتنمية
	 50
	 98
	-
	(40)
	-
	 107
	 104
	 3
	-
	أستراليا
	7 543
	25 286
	 2
	(21)
	(215)
	32 595
	21 012
	11 584
	1 558
	النمسا
	 256
	-
	-
	-
	(18)
	 238
	 137
	 101
	-
	البحرين
	 65
	-
	-
	-
	-
	 65
	 – 
	 65
	-
	بلجيكا
	 445
	-
	-
	(14)
	(120)
	 310
	 6
	 304
	-
	بليز
	 2
	 50
	-
	-
	-
	 52
	 45
	 6
	-
	دولة بوليفيا المتعددة القوميات
	 14
	-
	-
	-
	(14)
	-
	-
	-
	-
	بوتسوانا 
	 6
	 171
	-
	-
	(3)
	 173
	 91
	 82
	-
	شركة بوينر القابضة ومجموعة شركاتها
	 1
	 198
	-
	-
	-
	 198
	 196
	 2
	-
	البرازيل
	 516
	1 463
	-
	(95)
	(2)
	1 882
	1 060
	 822
	-
	مؤسسةC.A. Ultimas Noticias 
	-
	1 512
	-
	-
	-
	1 512
	1 421
	 90
	-
	الكاميرون
	 410
	 697
	-
	-
	-
	1 107
	 977
	 130
	-
	كنـدا
	6 088
	6 200
	-
	(174)
	(949)
	11 165
	8 845
	2 320
	-
	مركز أمريكا اللاتينية للصحة والمرأة
	 30
	 60
	-
	-
	-
	 90
	 88
	 2
	-
	جمهورية أفريقيا الوسطى
	 11
	-
	-
	-
	(11)
	-
	-
	-
	-
	شيلي 
	 6
	-
	-
	-
	(6)
	-
	-
	-
	-
	كولومبيا
	4 122
	10 756
	-
	(41)
	(10)
	14 827
	13 041
	1 786
	 466
	جامعة كولومبيا
	 166
	 604
	 – 
	(187)
	-
	 582
	 582
	-
	-
	الصندوق المشترك للأنشطة الإنسانية
	 365
	12 331
	-
	(14)
	-
	12 682
	10 989
	1 694
	-
	كوت ديفوار
	 464
	1 563
	-
	 – 
	-
	2 028
	1 097
	 931
	-
	الجمهورية التشيكية
	-
	 132
	-
	-
	-
	 132
	-
	 132
	-
	مؤسسة دانس فور لايف الدولية 
	 1
	-
	-
	-
	(1)
	-
	-
	-
	-
	الدانمرك
	2 647
	10 571
	 2
	(308)
	-
	12 912
	4 906
	8 005
	2 185
	إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة
	 64
	-
	-
	(2)
	-
	 62
	 62
	-
	-
	منظمة ”دوغوس كوسوك“
	 39
	-
	-
	(20)
	-
	 18
	 18
	-
	-
	الجمهورية الدومينيكية
	 70
	 376
	-
	-
	-
	 447
	 357
	 90
	-
	مؤسسة دروسوس  
	 – 
	 662
	-
	-
	-
	 662
	 234
	 428
	 196
	اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	 15
	-
	-
	-
	(15)
	-
	-
	-
	-
	منظمة Eczacibasi Girisim Pazarlama - تركيا
	-
	 19
	-
	-
	-
	 19
	 18
	 1
	-
	مصر
	 192
	 24
	-
	-
	(91)
	 124
	 29
	 95
	-
	مؤسسة إلما للإغاثة
	-
	 500
	-
	-
	-
	 500
	-
	 500
	-
	غينيا الاستوائية
	 17
	 502
	 – 
	(2)
	(14)
	 502
	 268
	 234
	-
	المفوضية الأوروبية
	9 490
	30 054
	-
	(1 105)
	(4 333)
	34 106
	24 182
	9 925
	 72
	المفوضية الأوروبية - مبادرة الصحة الإنجابية للشباب في آسيا
	 267
	-
	-
	-
	(267)
	-
	-
	-
	-
	شركة فارماتودو (فنزويلا)
	 187
	 251
	-
	-
	-
	 438
	 326
	 113
	-
	مؤسسة فيماب 
	 19
	-
	-
	-
	-
	 19
	-
	 19
	-
	فنلندا
	4 166
	5 660
	 1
	 – 
	(105)
	9 721
	5 506
	4 215
	2 633
	مؤسسة فورد
	 259
	 600
	-
	-
	-
	 859
	 434
	 425
	-
	مؤسسة ”فاونديشن أورانج“
	 41
	 242
	-
	(40)
	-
	 242
	 168
	 74
	-
	فرنسا
	 232
	8 498
	-
	-
	(10)
	8 720
	1 085
	7 635
	 136
	مؤسسة كادينا كابريليس
	-
	 196
	-
	-
	-
	 196
	 189
	 7
	-
	غابون
	 101
	 193
	-
	-
	-
	 295
	 200
	 95
	-
	مؤسسة غيتس
	1 031
	2 442
	-
	(4)
	-
	3 468
	 898
	2 569
	 705
	جورجيا
	 1
	1 337
	-
	(181)
	-
	1 156
	1 156
	-
	 75
	مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني
	 752
	 89
	-
	(35)
	-
	 806
	 806
	-
	-
	ألمانيـا
	1 104
	6 699
	-
	(208)
	(1)
	7 593
	4 940
	2 653
	1 292
	الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا
	1 027
	 814
	-
	(558)
	-
	1 284
	 752
	 532
	 359
	الصندوق العالمي لتهيئة الفرص 
	 4
	-
	-
	(4)
	-
	-
	-
	-
	-
	غواتيمالا
	1 783
	1 161
	-
	-
	(3)
	2 942
	2 941
	 1
	-
	شركة H&M Hennes & Mauritz AB
	 588
	 484
	-
	-
	-
	1 071
	 754
	 318
	-
	مؤسسة هيوليت 
	-
	1 000
	-
	-
	-
	1 000
	 483
	 517
	 500
	مؤسسة حيدر علييف
	 46
	-
	-
	-
	(2)
	 44
	 44
	-
	-
	أيسلندا
	 10
	 200
	-
	-
	-
	 210
	 123
	 87
	-
	البنك الدولي للإنشاء والتعمير
	1 366
	 300
	-
	(706)
	(660)
	 300
	 216
	 84
	-
	الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة
	 – 
	 279
	-
	-
	-
	 279
	 181
	 98
	-
	أيرلندا
	 609
	1 051
	-
	(60)
	(91)
	1 509
	 688
	 820
	-
	إيطاليا
	2 486
	1 417
	-
	(10)
	 964
	4 857
	2 410
	2 447
	-
	جامايكا
	 1
	 249
	-
	-
	-
	 249
	 227
	 23
	-
	اليابان
	4 032
	6 000
	-
	(1 810)
	-
	8 221
	7 613
	 608
	-
	الصندوق الاستئماني الياباني لأنشطة المنظمات غير الحكومية والأنشطة البرلمانية المشتركة بين البلدان
	2 336
	2 000
	-
	(95)
	 65
	4 306
	1 411
	2 895
	-
	شركة جونسون آند جونسون المحدودة
	 67
	-
	-
	-
	(9)
	 58
	 58
	-
	-
	كازاخستان
	-
	 100
	-
	-
	-
	 100
	-
	 100
	-
	مؤسسة لاسوتيسي
	 4
	 151
	-
	-
	-
	 155
	 130
	 25
	-
	مؤسسة بنك أفريقيا 
	 75
	-
	-
	(4)
	-
	 71
	 71
	-
	-
	لبنان
	 219
	 177
	-
	(15)
	-
	 381
	 246
	 136
	-
	ليفي ستراوس
	 1
	-
	-
	-
	(1)
	-
	-
	-
	-
	كلية ليفربول للطب المداري
	-
	 115
	-
	-
	-
	 115
	 51
	 64
	 46
	لكسمبرغ
	13 075
	8 675
	 1
	(271)
	(47)
	21 432
	16 779
	4 654
	 775
	مؤسسة ماكارثر
	 107
	 850
	 – 
	 7
	-
	 963
	 955
	 8
	-
	مؤسسة ماري ستوبس الدولية
	 17
	 15
	-
	-
	-
	 32
	 1
	 31
	-
	المؤسسة المكسيكية لتنظيم الأسرة (ميكسفام)
	 5
	-
	-
	-
	-
	 5
	-
	 5
	-
	المكسيك
	4 535
	 968
	-
	-
	-
	5 504
	2 645
	2 859
	-
	المغرب
	1 563
	1 333
	-
	-
	(11)
	2 885
	 839
	2 046
	-
	المانحون المتعددون - أفغانستان 
	 931
	-
	-
	-
	(931)
	-
	-
	-
	-
	المانحون المتعددون - أذربيجان
	 1
	-
	-
	-
	(1)
	-
	-
	-
	-
	المانحون المتعددون - بنغلاديش
	 843
	6 550
	-
	-
	-
	7 393
	3 267
	4 126
	-
	المانحون المتعددون - بوركينا فاسو
	 418
	1 625
	-
	-
	 34
	2 076
	 942
	1 135
	-
	المانحون المتعددون - إكوادور
	 20
	 84
	-
	-
	 33
	 137
	 136
	-
	-
	المانحون المتعددون - مصر
	 176
	 299
	-
	-
	 72
	 548
	 482
	 66
	 12
	المانحون المتعددون - إريتريا
	 429
	 320
	-
	-
	-
	 749
	 692
	 57
	-
	المانحون المتعددون - تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث
	2 492
	6 075
	-
	-
	-
	8 567
	7 160
	1 407
	1 054
	المانحون المتعددون - جورجيا
	 30
	 164
	-
	-
	 146
	 340
	 317
	 23
	-
	المانحون المتعددون - غينيا - بيساو
	 19
	 625
	-
	-
	(24)
	 620
	 173
	 447
	 398
	المانحون المتعددون - هايتي
	-
	3 936
	-
	(291)
	(91)
	3 554
	3 324
	 230
	-
	المانحون المتعددون - هندوراس
	 47
	 141
	-
	-
	-
	 188
	 183
	 5
	-
	المانحون المتعددون - إندونيسيا
	-
	 144
	-
	-
	-
	 144
	 110
	 35
	-
	المانحون المتعددون - كينيا
	 320
	 525
	-
	(12)
	-
	 834
	 412
	 421
	-
	المانحون المتعددون - ليبريا
	 470
	1 776
	-
	-
	-
	2 246
	1 009
	1 238
	-
	المانحون المتعددون - مدغشقر
	-
	 437
	-
	(22)
	-
	 414
	 414
	-
	-
	المانحون المتعددون - المغرب
	-
	 55
	-
	-
	 52
	 107
	 107
	-
	-
	المانحون المتعددون - ميانمار
	-
	-
	-
	-
	 580
	 580
	 543
	 37
	-
	المانحون المتعددون - نيبال
	 152
	-
	-
	-
	-
	 152
	 151
	 1
	-
	المانحون المتعددون - مكتب الإدارة القائمة على النتائج 
	 48
	-
	-
	-
	(48)
	-
	-
	-
	-
	المانحون المتعددون - الفلبين
	 128
	-
	-
	(151)
	-
	(23)
	(23)
	-
	-
	المانحون المتعددون - فرع الصحة الجنسية والإنجابية 
	-
	6 387
	-
	-
	-
	6 387
	 81
	6 306
	-
	المانحون المتعددون - سيراليون
	 459
	2 106
	-
	-
	-
	2 565
	2 359
	 205
	-
	المانحون المتعددون - جزر سليمان
	 370
	-
	-
	-
	-
	 370
	 333
	 37
	-
	المانحون المتعددون - سري لانكا
	-
	 54
	-
	-
	-
	 54
	 30
	 24
	-
	المانحون المتعددون - الصندوق الاستئماني المواضيعي لصحة الأم 
	21 285
	25 722
	 551
	 10
	5 891
	53 459
	36 355
	17 104
	-
	المانحون المتعددون - الصندوق الاستئماني المواضيعي لناسور الولادة
	3 644
	 310
	 165
	-
	4 694
	8 812
	7 667
	1 145
	-
	المانحون المتعددون - الصندوق الاستئماني المواضيعي المعني بتوافر سلع الصحة الإنجابية 
	41 122
	270 964
	1 965
	-
	4 797
	318 848
	170 308
	148 540
	30 351
	المانحون المتعددون - الصندوق الاستئماني المواضيعي للتسونامي 
	 580
	-
	-
	-
	(580)
	-
	-
	-
	-
	المانحون المتعددون - تيمور - ليشتي
	 194
	-
	-
	-
	-
	 194
	 194
	-
	-
	المانحون المتعددون - تونس
	 36
	 8
	-
	-
	-
	 44
	 42
	 2
	-
	المانحون المتعددون - تركيا
	 48
	 993
	-
	-
	(2)
	1 039
	 291
	 749
	-
	المانحون المتعددون - أوغندا
	-
	10 297
	-
	-
	-
	10 297
	7 263
	3 034
	-
	المانحون المتعددون - فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	 19
	-
	-
	 13
	(19)
	 13
	 13
	-
	-
	المانحون المتعددون - زمبابوي
	 11
	 668
	-
	-
	-
	 680
	 668
	 11
	-
	هــولندا
	4 404
	5 532
	 3
	(788)
	(68)
	9 083
	7 108
	1 975
	-
	نيوزيلندا
	1 229
	 386
	-
	-
	(70)
	1 545
	1 060
	 484
	-
	نيجيريا
	1 771
	4 040
	-
	(189)
	-
	5 622
	1 746
	3 876
	2 207
	شركة نوبل للطاقة
	-
	 107
	-
	-
	-
	 107
	 74
	 33
	-
	الوكالة النرويجية للتنمية الدولية
	 281
	1 418
	-
	(178)
	 1
	1 522
	1 522
	-
	-
	النرويج
	4 567
	13 189
	-
	(1 148)
	(1)
	16 607
	15 140
	1 468
	-
	مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة
	3 004
	21 689
	-
	(1 834)
	(9)
	22 849
	19 479
	3 370
	 427
	عمان 
	 186
	-
	-
	-
	-
	 186
	 19
	 168
	-
	عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
	 2
	-
	-
	(2)
	-
	-
	-
	-
	-
	منظمة البلدان المصدرة للنفط
	 53
	-
	-
	(53)
	-
	-
	-
	-
	-
	منظمة أوكسفام
	 22
	 81
	-
	 66
	(1)
	 168
	 135
	 33
	-
	مؤسسة باكارد
	 10
	-
	-
	-
	(10)
	-
	-
	-
	-
	بنما
	 21
	 401
	-
	(18)
	-
	 404
	 404
	-
	-
	باراغواي
	 47
	-
	-
	 34
	(81)
	-
	-
	-
	-
	صندوق بناء السلام
	2 466
	7 528
	-
	(1 304)
	-
	8 690
	5 762
	2 928
	-
	بيرو
	 637
	-
	-
	(637)
	-
	-
	-
	-
	-
	القطاع الخاص
	-
	 5
	-
	-
	-
	 5
	-
	 5
	-
	قطــر
	-
	 179
	-
	-
	-
	 179
	 68
	 111
	-
	مؤسسة الطب الحقيقي 
	-
	 238
	-
	-
	-
	 238
	 201
	 36
	-
	جمهورية كوريا
	 23
	-
	-
	(23)
	-
	-
	-
	-
	-
	رومانيا
	 50
	-
	-
	-
	(12)
	 38
	 38
	-
	-
	سان تومي وبرنسيبي
	 36
	 74
	-
	-
	-
	 109
	 98
	 11
	-
	المملكة العربية السعودية
	 245
	1 500
	-
	-
	-
	1 745
	 487
	1 258
	1 000
	سيراليون
	4 024
	2 225
	-
	-
	-
	6 249
	4 684
	1 565
	-
	إسبانيا
	18 652
	24 203
	-
	(381)
	(14 029)
	28 446
	23 443
	5 003
	-
	السويد 
	2 913
	16 897
	-
	 151
	-
	19 961
	9 354
	10 607
	3 570
	سويسرا
	 392
	 679
	-
	(29)
	(3)
	1 040
	 561
	 479
	-
	الجمهورية العربية السورية
	1 029
	2 969
	-
	-
	(4)
	3 993
	2 255
	1 738
	-
	منسق الشؤون الإنسانية
	 18
	 688
	-
	(60)
	 8
	 654
	 654
	-
	-
	أوكرانيا
	 138
	-
	-
	(138)
	-
	-
	-
	-
	-
	هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	 110
	 740
	-
	(5)
	-
	 845
	 264
	 582
	 85
	برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	4 419
	32 624
	 1
	(211)
	(15)
	36 816
	26 019
	10 797
	10 647
	صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية
	 184
	-
	-
	(2)
	-
	 182
	 141
	 42
	-
	الصندوق الاستئماني للعراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية
	6 354
	3 660
	-
	(88)
	-
	9 926
	4 498
	5 428
	-
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	24 631
	63 193
	 30
	(1 308)
	-
	86 546
	66 427
	20 120
	 209
	منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
	2 213
	5 376
	-
	(204)
	(57)
	7 328
	4 895
	2 433
	 64
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	6 581
	53 520
	-
	(2 117)
	(184)
	57 800
	16 331
	41 469
	25 487
	صندوق المملكة المتحدة الاستئماني للبرنامج المعني بتوافر سلع الصحة الإنجابية 
	 30
	-
	-
	-
	(30)
	-
	-
	-
	-
	صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية
	 888
	2 663
	-
	(81)
	(79)
	3 390
	3 033
	 357
	-
	صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري 
	3 811
	5 105
	-
	(2 437)
	-
	6 479
	3 741
	2 738
	1 591
	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
	 455
	 498
	-
	(33)
	-
	 920
	 920
	-
	-
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
	 296
	 831
	-
	-
	-
	1 127
	1 006
	 121
	-
	أوروغواي
	 642
	1 783
	-
	-
	-
	2 425
	2 181
	 243
	-
	وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة
	 361
	11 950
	-
	(449)
	-
	11 861
	10 368
	1 494
	1 136
	المؤسسة المدنية الأمريكية للبحث والتطوير
	-
	-
	 111
	-
	-
	 111
	 43
	 68
	-
	جمهورية فنزويلا البوليفارية
	 2
	5 077
	-
	-
	(2)
	5 077
	1 750
	3 327
	-
	فيرجين يونايت
	 4
	 844
	-
	-
	 184
	1 033
	 509
	 523
	 212
	منظمة الصحة العالمية
	1 668
	2 228
	-
	(36)
	-
	3 860
	3 468
	 392
	-
	جمعية التبشير النسائية التابعة للكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية
	 25
	-
	-
	-
	(7)
	 18
	 18
	-
	-
	بنك يابي كريدي تركيا
	 1
	-
	-
	-
	( 1)
	-
	-
	-
	-
	اليمن
	 317
	-
	-
	(61)
	(60)
	 196
	 196
	-
	-
	مؤسسة زونتا الدولية 
	 107
	 600
	-
	-
	-
	 707
	 465
	 242
	 125
	صناديق التمويل المشترك
	250 328
	794 428
	2 830
	(20 305)
	(6 063)
	1 021 218
	632 750
	388 468
	90 233
	صناديق استئمانية أخرى 
	-
	التعاون مع عُـمان
	( 42)
	 852
	-
	-
	-
	 811
	 809
	 2
	-
	اتفاقات الشراكة الاقتصادية لليونيسيف
	 53
	 450
	-
	-
	-
	 503
	 283
	 220
	-
	تسويات سعر الصرف
	-
	-
	-
	(220)
	2 133
	1 913
	-
	1 913
	-
	البرنامج العالمي للسلع الأساسية لوسائل منع الحمل
	5 000
	2 622
	(699)
	-
	-
	6 923
	1 923
	5 000
	 173
	جائزة السكان
	1 802
	-
	 50
	-
	-
	1 852
	 78
	1 774
	-
	صندوق هـبـة رافايل م. سالاس
	1 132
	-
	 32
	-
	-
	1 164
	 101
	1 062
	-
	اتفاقات التبرعات الصغيرة(ب)
	 529
	1 690
	 61
	-
	 645
	2 925
	1 760
	1 165
	 16
	مؤسسة موارد إبلاغ المانحين 
	 550
	-
	-
	-
	 158
	 708
	 172
	 536
	-
	المنسق العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للرعاية(ج)
	1 411
	1 290
	-
	-
	 61
	2 763
	1 890
	 872
	-
	مكتب دعم مؤسسة الأمم المتحدة
	 31
	-
	 7
	-
	 65
	 104
	-
	 104
	-
	صناديق استئمانية أخرى 
	10 467
	6 904
	(549)
	(220)
	3 062
	19 664
	7 016
	12 648
	 189
	المجموع
	260 794
	801 332
	2 281
	(20 525)
	(3 000)
	1 040 882
	639 766
	401(د) 116
	90 421
	(أ) تَـرد الإيرادات والنفقات الأخرى كل على حدة (الجدول هـاء).
	(ب) أُعيد تصنيف مبلغ 000 529 دولار من الموارد العادية إلى الموارد الأخرى اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2010.
	(ج) أُعيد تصنيف المنسق العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للرعاية من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين إلى ”الصناديق الاستئمانية الأخرى“ في عام 2011.
	(د) حسب ما جرى الإفصاح عنه في البيان 1، تتألف أرصدة الصناديق المخصصة غير المقررة مما يلي:
	(بملايين دولارات الولايات المتحدة الأمريكية)
	أرصدة الصناديق المخصصة غير المقررة
	2010-2011
	2008-2009
	التمويل المشترك
	401.1
	258.9(هـ)
	برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين
	2.0
	2.5
	أنشطة الشراء
	4.4
	16.4
	المجموع
	407.5
	277.8
	(هـ) الفرق بين هذا الرقم ومجموع قيمة ”أرصدة الصناديق في 1 كانون الثاني/يناير 2010“ يعزى إلى الملاحظتين (أ) و (ب) أعلاه.
	الجدول جيـم
	خدمات المشتريات لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	 عمليات الشراء لحساب أطراف ثالثة
	أرصدة الصناديق في 1 كانون الثاني/يناير 2010 المعاد تصنيفها لتصبح خصوما
	إيرادات خدمات المشتريات
	إيرادات ونفقات أخرى
	التحويلات والتسويات الأخرى 
	مبالغ مردودة
	مجموع الأموال المتاحة
	تكلفة خدمات المشتريات
	صافي الدفعات المقدمة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	المؤسسة
	الحكومات
	 3 778 
	 16 124 
	(66)
	(621)
	(219)
	 18 996 
	 (14 853)
	 4 143 
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	(254)
	 5 292 
	(1)
	88 
	(51)
	 5 075 
	 (4 257)
	817 
	وكالات الأمم المتحدة الأخرى
	(395)
	653 
	-
	417 
	(99)
	576 
	(571)
	6 
	المؤسسات الحكومية الدولية
	 12 343 
	 33 849 
	49 
	 (1 221)
	 (4 162)
	 40 858 
	 (19 719)
	 21 140 
	المنظمات غير الحكومية
	840 
	747 
	-
	(125)
	(415)
	 1 047 
	(828)
	219 
	المجموع
	 16 312 
	 56 666 
	 (17)
	(1 463)
	(4 946)
	 66 552 
	(40 227)
	 26 325 
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	خدمات إدارية للمشتريات
	أرصدة الصناديق في 1 كانون الثاني/يناير 2010
	إيرادات ونفقات أخرى
	رسوم خدمات الدعم
	التحويلات والتسويات الأخرى 
	مجموع الأموال المتاحة
	المصروفات
	أرصدة الصناديق في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	خدمات المشتريات - الإدارة 
	-
	421 
	 2 965 
	-
	 3 386 
	 (3 386)
	-
	خدمات المشتريات - الدانمرك 
	119 
	-
	-
	68 
	187 
	(118)
	69 
	المجموع
	 119 
	 421 
	 2 965 
	 68 
	 3 573 
	(3 504)
	 69 
	الجدول دال 
	الموارد غير المخصصة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الإيـراد
	الملاحظة
	2010-2011
	2008-2009
	الإيرادات من التبرعات - غير المخصصة
	الجدول ألف، 12
	948 798 
	905 022 
	ناقصا: التحويل إلى إيرادات أخرى
	12
	(6 096)
	-
	إيرادات أخرى
	13
	 72 856 
	 78 785 
	مجموع الإيرادات
	 
	 1 015 558 
	983 807 
	النفقات
	الأنشطة البرنامجية
	ميزانية الدعم لفترة السنتين
	نفقات أخرى (الهيكلة الإقليمية، نظام أطلس، نظام تخطيط موارد المؤسسة، الأمن)
	المجموع
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	الأموال التي استخدمتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية
	238 974 
	225 149 
	-
	-
	-
	-
	238 974 
	225 149 
	الأموال التي استخدمتها وكالات الأمم المتحدة
	 5 493 
	 4 510 
	-
	-
	-
	-
	 5 493 
	 4 510 
	الأموال التي استخدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان
	467 356 
	452 262 
	254 927 
	237 917 
	 25 721 
	 28 150 
	748 004 
	718 329 
	نفقات أخرى
	15
	 13 002 
	578 
	 32 
	 3 
	(2)
	-
	 13 032 
	581 
	مجموع النفقات
	16
	724 825 
	682 499 
	254 959 
	237 920 
	25 719 
	28 150 
	 1 005 503 
	948 569 
	الفائض لفترة السنتين
	11
	10 055 
	35 238 
	الجدول هاء
	الموارد المخصصة لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الإيـراد
	الملاحظة
	2010-2011
	2008-2009
	الإيرادات من التبرعات - المخصصة
	12
	 804 031 
	 654 236 
	ناقصا: المبالغ المردودة إلى الجهات المانحة
	الجدول باء، 12
	 (20 525)
	-
	إيرادات أخرى
	13
	6 740 
	 16 747 
	مجموع الإيرادات
	 
	 790 246 
	 670 983 
	النفقات
	التمويل المشترك
	موظفون فنيون مبتدئون
	المشتريات
	المجموع
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	الأموال التي استخدمتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية
	 231 563 
	 154 118 
	-
	-
	-
	-
	 231 563 
	 154 118 
	الأموال التي استخدمتها وكالات الأمم المتحدة
	1 635 
	2 888 
	-
	-
	-
	-
	1 635 
	2 888 
	الأموال التي استخدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان
	 404 365 
	 358 801 
	2 404 
	4 030 
	 687 
	 58 579 
	 407 456 
	 421 410 
	نفقات أخرى
	15
	2 203 
	1 854 
	-
	-
	-
	 93 
	2 203 
	1 947 
	مجموع النفقات
	 639 766 
	 517 661 
	 2 404 
	 4 030 
	687 
	 58 672 
	 642 857 
	 580 363 
	الفائض لفترة السنتين
	 147 389 
	 90 620 
	موجــز - توزيع النفقات حسب الموارد غير المخصصة والمخصصة

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	موارد غير مخصصة
	موارد مخصصة
	المجموع
	النفقات
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	الأموال التي استخدمتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية
	 238 974 
	 225 149 
	 231 563 
	 154 118 
	 470 537 
	 379 267 
	الأموال التي استخدمتها وكالات الأمم المتحدة
	5 493 
	4 510 
	1 635 
	2 888 
	7 128 
	7 398 
	الأموال التي استخدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان
	 748 004 
	 718 329 
	 407 456 
	 421 410 
	1 155 460 
	1 139 739 
	مصروفات أخرى
	 13 032 
	 581 
	2 203 
	1 947 
	 15 235 
	2 528 
	مجموع المصروفات
	1 005 503 
	 948 569 
	 642 857 
	 580 363 
	1 648 360 
	1 528 932 
	الفائض لفترة السنتين
	 10 055 
	 35 238 
	 147 389 
	 90 620 
	 157 444 
	 125 858 
	ملاحظات على البيانات المالية
	الملاحظة 1
	بيان المهمة وأهداف المنظمة
	بيان المهمة

	إن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة للتنمية الدولية تعمل على تعزيز حق كل امرأة ورجل وطفل في التمتع بحياة ملؤها الصحة وتكافؤ الفرص. وهو يدعم البلدان بمساعدتها على استخدام بياناتها السكانية في إعداد السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر، وكفالة أن يكون كل حمل مرغوباً فيه، وكل ولادة مأمونة، وكل الشباب في مأمن من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن تعامل كل فتاة وامرأة بكرامة واحترام. 
	أهداف المنظمة

	تتمثل مجالات العمل الرئيسية للصندوق في النهوض بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تعجيل إحراز التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية: (تحسين الصحة النفاسية)، مع إيلاء الأولوية للنهوض بغايتين رئيسيتين من غايات الأهداف الإنمائية للألفية تتمثلان في الحد من الوفيات النفاسية وتحقيق حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية بما فيها تنظيم الأسرة. ومن خلال هذا التركيز، يهدف الصندوق إلى تحسين حياة السكان الذين لا يحصلون على خدمات كافية، لا سيما النساء والشباب والمراهقين. ويسترشد الصندوق في عمله بخبرته في مجال ديناميات السكان وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ويستجيب للاحتياجات القطرية. وفضلاً عن ذلك، يدعم الصندوق الاستراتيجيات السكانية والإنمائية التي تتيح بناء القدرات في مجال البرمجة السكانية؛ ويعزز الوعي بالقضايا السكانية والإنمائية ويدعو إلى حشد الموارد والإرادة السياسية اللازمة لإنجاز عمله. 
	ويسترشد الصندوق بأهداف ومبادئ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994) والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ هذا البرنامج ويشجعها. وعلى وجه الخصوص، يبدي الصندوق التزامه بالحقوق الإنجابية، والمساواة بين الجنسين، والمسؤولية التي يضطلع بها الذكور، واستقلال المرأة والتمكين لها في كل مكان. ويعتقد الصندوق أن حماية تلك الحقوق وتشجيعها، وتعزيز رفاه المراهقين والشباب، والطفلات بالأخص، يشكِّلان في حد ذاتهما هدفين من الأهداف الإنمائية. وينبغي أن يتمتع جميع الأزواج والأفراد بالحق في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم، ومدى المباعدة بين الولادات، إضافة إلى الحق في الحصول على المعلومات والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.
	ويعتقد الصندوق اعتقاداً راسخاً أن تحقيق تلك الأهداف سيسهم في تحسين نوعية الحياة، وفي تحقيق الهدف المقبول عالمياً المتمثل في كفالة استقرار عدد السكان في العالم. ويثق الصندوق كذلك بأن تلك الأهداف تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نحو مطرد ومستدام، بما يلبّي الاحتياجات البشرية ويكفل الرفاه ويحمي الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة بأسرها. 
	ويُقر الصندوق بأن جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، هي حقوق عالمية متكاملة ومترابطة لا تتجزأ على النحو المحدَّد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، ومنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والصكوك الأخرى المتفق عليها دولياً.
	وإن صندوق الأمم المتحدة للسكان، بصفته المنظمة الرائدة داخل الأمم المتحدة التي تضطلع بمتابعة وتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ملتزم التزاماً كاملاً بالعمل على أساس الشراكة مع الحكومات وجميع الأطراف في منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
	ويدعم الصندوق الجهود الرامية إلى كفالة وجود الأمم المتحدة في الميدان بشكل متجانس ومنسق، بقيادة منسِّق إقليمي ولايته معزَّزة، وضمن نظام منسِّقين إقليميين يرتكز على المشاركة. ويؤدي الصندوق دوراً نشطاً وقيادياً في العمليات المشتركة بين الوكالات الرامية إلى تيسير التقدم نحو تحقيق أهداف إصلاح الأمم المتحدة لمضاعفة الأثر الإنمائي.
	ويواصل الصندوق المساعدة على تعبئة الموارد التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء، على إثر الالتزامات التي أعلنتها جميع البلدان في برنامج العمل بأن تكفل تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
	وإن تحقيق أهداف برنامج العمل هو أيضا أمر أساسي لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. فتلك الأهداف الثمانية المتماشية تماماً مع خريطة الطريق التي أعلنها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تتضمن الهدف الشامل المتمثل في خفض معدل الفقر المدقع إلى النصف بحلول عام 2015. ويُسهم صندوق السكان بخبراته الخاصة في مجال الصحة الإنجابية والقضايا السكانية في الجهد التعاوني المبذول على نطاق العالم من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومن خلال العمل في شراكات متعددة، يدعم الصندوق السياسات والبرامج المراعية للاعتبارات الجنسانية، سعياً إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتلك الشراكات تصمم بما يتلاءم مع الظروف الوطنية والمحلية وتأخذ التنوع الثقافي في الحسبان.
	الملاحظة 2 
	السياسات المحاسبية
	(أ) موجز لأهم السياسات المحاسبية

	تعكس البيانات المالية تطبيق السياسات المحاسبية الهامة التالية:
	’1‘ العرف المحاسبي
	أُعدت هذه البيانات المالية وفقا للنظام المالي والقواعد المالية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ووفقا للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة (التنقيح الثامن).
	’2‘ الفترة المالية
	الفترة التي تغطيها هذه البيانات المالية هي فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	’3‘ وحدة الحساب
	وحدة الحساب المستخدمة في هذه البيانات المالية هي دولار الولايات المتحدة. وإذا أُجريت المعاملات بعملات أخرى، يوضع المقابل بدولارات الولايات المتحدة باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة.
	وقد وُضعت المبالغ في البيانات والجداول بأرقام مقرَّبة إلى أقرب ألف دولار. أما في الملاحظات، فهي مقرَّبة إلى أقرب مليون أو إلى أقرب ألف دولار حسب المُبيَّن أمامها.
	’4‘ الإيرادات 
	تموّل عمليات صندوق الأمم المتحدة للسكان بواسطة نوعين مختلفين من الموارد:
	• الموارد غير المخصصة (المشار إليها أيضاً بصفتها الموارد العادية، أو الأساسية، أو غير المقيدة)، وتمثل الموارد التي لا توجد قيود على استخدامها.
	• الموارد المخصصة (المشار إليها أيضاً بصفتها الموارد الأخرى، أو غير الأساسية، أو المقيدة)، وتمثل الموارد التي يخصصها المانحون لأغراض معينة. وتشمل هذه الموارد التمويل المشترك، وبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، وصناديق خدمات المشتريات. ويشمل التمويل المشترك صناديق تقاسم التكاليف، والصناديق المواضيعية، والصناديق الاستئمانية الأخرى.
	وتسجل جميع الإيرادات على أساس الاستحقاق.
	ولا تسجل التبرعات العينية في شكل إيرادات في البيانات المالية ولكن يفصح عنها في الملاحظات إذا كانت مهمة.
	’5‘ النفقات
	تُحسب جميع النفقات على أساس الاستحقاق المعدَّل، باستثناء النفقات المتكبدة في إطار الأنشطة البرنامجية التي تنفذها الحكومات والمنظمات غير الحكومية. 
	وعندما تنفِّذ الحكومات والمنظمات غير الحكومية الأنشطة البرنامجية، يقدم هؤلاء الشركاء المنفِّذون تقارير بذلك إلى الصندوق تتضمن توثيق استخدامهم لموارد الصندوق، وتشكل هذه التقارير الأساس لتسجيل النفقات البرنامجية في حسابات الصندوق. وحين يقرر الصندوق تقديم سلف إلى هؤلاء الشركاء المنفِّذين، تُمنح هذه السلف على أساس التقارير الفصلية عن التقديرات النقدية، وتُصفَّى على أساس التقارير التي يقدمها الشركاء المنفذون. وتصنَّف السلف المقدمة إلى الشركاء المنفذين التي تبقى دون تسوية في نهاية السنة، بوصفها ”أموال التشغيل المقدمة كسلف“ في البيان 1 وهي تخضع للمزيد من التحليل في الملاحظة 6 بين تلك المتعلقة بالحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية.
	وحين تنفِّذ وكالات الأمم المتحدة الأنشطة البرنامجية، يقدم الشركاء المنفِّذون تقارير أيضاً إلى الصندوق تتضمن توثيق استخدامهم لموارد الصندوق. وتحدد هذه التقارير النفقات وفقاً للسياسة المحاسبية المتبعة في وكالات الأمم المتحدة التي تقدم تقارير بشأن النفقات.
	وتشمل الأنشطة البرنامجية ما يلي:
	• تكاليف الدعم التي تتكبدها وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والتي تُسدد إليها فيما يخص الأنشطة التي يموِّلها الصندوق؛
	• التكاليف غير المباشرة التي يتكبدها الصندوق فيما يخص تنظيم وإدارة المشاريع الممولة بالتبرعات المخصصة.
	وتسترد التكاليف غير المباشرة بفرض نسبة 5 في المائة على نفقات تقاسم تكاليف التنفيذ على الصعيد الوطني التي تمولها البلدان المستفيدة من البرامج، و 7 في المائة على جميع النفقات الأخرى المشتركة التمويل، و 5 في المائة على نفقات المشتريات لحساب أطراف ثالثة.
	’6‘ مكاسب وخسائر أسعار الصرف 
	ترد جميع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف بشكل منفصل تحت بند ”الإيرادات الأخرى“ و ”النفقات الأخرى“ على التوالي. وفي فترات السنتين السابقة، سجل الصندوق المكاسب والخسائر في أسعار الصرف المتصلة بالتبرعات كخصم من إجمالي المساهمات في حين ترد المكاسب والخسائر المتعلقة بتسويات إعادة التقييم الناشئة عن المعاملات من غير التبرعات تحت بند الإيرادات الأخرى أو النفقات الأخرى (الملاحظة 15). 
	وأعيد تقييم جميع الأصول النقدية المسجلة بعملات غير دولار الولايات المتحدة باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الثاني/ يناير 2012.
	’7‘ الاستثمارات وترتيبات التحوُّط
	تسجَّل جميع الاستثمارات بتكلفتها المستهلكة التي تناهز القيمة السوقية. ووفقاً للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، يُكشف عن القيمة السوقية والتكلفة المستهلكة معاً.
	ويتم شراء جميع الأوراق المالية المسجَّلة كاستثمارات مع نيَّة الاحتفاظ بها إلى حين استحقاقها. إلا أنه يجوز بيع هذه الأوراق المالية في الحالات التي تنشأ فيها حاجة إلى السيولة أو مخاطر ائتمانية غير متوقعة، أو إذا كانت مصلحة إدارة الاستثمارات ككل تقتضي ذلك.
	وتتألف هذه الأوراق المالية التي قد تعرض الصندوق لمجموعة من المخاطر الائتمانية بشكل رئيسي من السندات، وسندات خزينة الولايات المتحدة، والأوراق التجارية. وتوضَع الاستثمارات في صكوك مالية ذات جودة ائتمانية عالية، تبعاً لما تحدده وكالات تصنيف مستقلة حسنة السمعة. ويُستعرض على أساس مستمر مدى الجودة الائتمانية للجهات التي تصدر عنها الاستثمارات. وعلاوة على وضع الاستثمارات في الصكوك المالية ذات الجودة الائتمانية العالية دون غيرها، تُدار مخاطر السيولة بالحد من التعرض للإصدارات المنفردة أو الأطراف المقابلة المنفردة.
	وتُتخذ ترتيبات التحوُّط لحماية قيمة تعهدات المانحين المدفوعة بعملات غير الدولار، كي يتسنى التنبؤ على نحو أفضل بالإيرادات من التبرعات وجعلها أكثر استقراراً، وتيسير توزيع الموارد وإجراء عمليات التخطيط الأخرى. وتدرج أقساط التحوُّط والمكاسب والخسائر من التحوط على أسعار الصرف تحت بند ”النفقات الأخرى“ (الملاحظتان 14 و 15). 
	ويضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنشطة الاستثمار والتحوُّط بالنيابة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.
	’8‘ الأصول غير المستهلكة 
	تُعرَّف الأصول غير المستهلكة بأنها أصناف معدات تبلغ قيمتها 000 1 دولار أو أكثر للوحدة، باستثناء الشحن والنقل، ولا تقل صلاحية استعمالها عن ثلاث سنوات.
	واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2006، تُنقل حقوق ملكية أصول المشاريع المشتراة، التي يقتصر استعمالها على الشركاء المنفذين، إلى أولئك الشركاء المنفذين فور شراء الأصول، باستثناء المركبات، التي يحول صندوق الأمم المتحدة للسكان ملكيتها حسب ما يراه مناسباً.
	وتحمَّل التكلفة الكلية للأصول غير المستهلكة على النفقات في ميزانية الدعم لفترة السنتين أو على النفقات البرنامجية في سنة شرائها. ولا يجري رسملة تلك النفقات كأصول.
	ويُحتفظ بقائمة موجودات لجميع الأصول غير المستهلكة. وتتضمن الملاحظة 7 تحليلاً للأصول الموجودة بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	’9‘ خدمات المشتريات
	في أعقاب الموافقة اللازمة من مجلس الإدارة، في دورته الأربعين التي عُقدت عام 1993، تلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان أموالاً لشراء لوازم ومعدات وخدمات باسم الحكومات والأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، وبناءً على طلبها. ويتلقى الصندوق رسماً لقاء خدمات المشتريات المذكورة بمعدل يحدده المجلس التنفيذي، وكان يبلغ 5 في المائة خلال فترة السنتين 2010-2011. ويقيد رسم خدمات المشتريات تحت بند الإيرادات في ميزانية الدعم لفترة السنتين بعد خصم نفقات خدمات المشتريات أولاً.
	وتظهر تلك الخدمات في الجدولين جيم وهاء. وتتضمن الملاحظتان 11 و 16 (ج) معلومات أخرى بشأن زيادة الإيرادات على النفقات.
	’10‘ المبالغ المردودة للجهات المانحة
	يتم الإقرار بالمبالغ المردودة عند تلقي أوامر بذلك من الجهة المانحة التي تطالب بالسداد. وتظهر المبالغ المردودة إلى الجهات المانحة بصفتها انخفاضاً في الإيرادات من التبرعات. ويرد في الملاحظة 2 (ب) ’2‘ أدناه توضيح لهذا التغير في السياسة المحاسبية عن فترة السنتين السابقة.
	وتظهر المبالغ المردودة إلى الجهات المانحة في البيان 2، الملاحظة 12.
	’11‘ استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد
	تثبت في البيانات المالية الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين، كالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، ومِنَح الإعادة إلى الوطن، والإجازات السنوية غير المستخدمة. وتتمشى هذه السياسة مع توصية الأمين العام التي صدرت استجابةً لتوصية مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، ودعت إلى البدء بإقرار وتمويل التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (A/60/450) (انظر الملاحظة 9).
	واعتباراً من فترة السنتين 2008-2009، تحدد تلك الالتزامات على أساس اكتواري.
	’12‘ مخصصات الحسابات المشكوك في إمكانية تحصيلها
	التبرعات المستحقة القبض - يجري تحليل للتبرعات غير المخصصة المستحقة القبض التي لم تسدد، وحيثما يُعتبر تحصيل المبالغ أمراً مشكوكاً فيه، تُرصد مخصصات لها. وأي تبرعات مستحقة القبض ولم تسدَّد منذ أكثر من ثلاث سنوات تعتبر أنها تبرعات مشكوك في إمكانية تحصيلها. وترد هذه المخصصات على نحو منفصل في الملاحظة 5. وترد جميع هذه التبرعات المستحقة القبض في البيان 1 صافية من قيمة هذه المخصصات.
	ويجري تحليل للتبرعات المخصصة المستحقة القبض غير المدفوعة، مع الإشارة بصورة خاصة إلى التبرعات المستحقة القبض التي لا تزال غير مسددة بعد موعد استحقاقها و/أو لدى انقضاء مدة الاتفاق المبرم مع المانحين. وحيثما يعتبر تحصيل المبالغ أمراً مشكوكاً فيه، تُرصد مخصصات لها. 
	أموال التشغيل المقدمة كسلف - يجري تحليل أموال التشغيل المقدمة كسلف التي لم تسدد، وحيثما يُعتبر تحصيل المبالغ أمراً مشكوكاً فيه، تُرصد مخصصات لها. وترد هذه المخصصات على نحو منفصل في الملاحظة 6. وترد ”أموال التشغيل المقدمة كسلف“ في البيان 1 صافية من قيمة هذه المخصصات. 
	الأصول الأخرى - يجري تحليل للبنود الواردة تحت بند الأصول الأخرى (السلف المقدمة إلى الموظفين، والحسابات المستحقة القبض، وغيرها)، وحيثما يظهر دليل على أن الدين مشكوك في تحصيله، ترصد مخصصات للحسابات المشكوك في إمكانية تحصيلها. وتحدَّد هذه الحسابات المشكوك في تحصيلها صافية من الأصول في البيان 1. 
	(ب) التغيرات في السياسات المحاسبية 

	’1‘ صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتباره وكيل مشتريات
	منذ عام 2010، يسجل الصندوق أنشطة الشراء التي يضطلع بها كأنه وكيل مشتريات يقدم خدمة إلى المشتري، ولا يحتسب في إيراداته إلا الرسم الذي يتقاضاه لقاء خدمات المشتريات البالغ 5 في المائة. وتمثل الأرصدة المتأتية من هذه الأنشطة في نهاية السنة صافي السلف في ما يتعلق بأنشطة الشراء التي لم تحصل بعد. وفي السابق، كانت هذه المساهمة بكاملها وما يتصل بها من مشتريات تحتسب في إيرادات الصندوق ونفقاته على التوالي، ويرد الرصيد في نهاية السنة على أنه رصيد مالي.
	ويتمثل أثر التغير الذي طرأ على السياسة المحاسبية خلال فترة السنتين 2010-2011 في أن الإيرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة الشراء أقل بمقدار 56.6 مليون دولار و 40.2 مليون دولار مما كان سيبلغ عنه في إطار السياسة السابقة. والحسابات المستحقة الدفع تزيد بمقدار 26.3 مليون دولار مع انخفاض مقابل في أرصدة الصناديق في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 نتيجة للتغير الذي طرأ على هذه السياسة (الجدول جيم، الملاحظة 8). 
	وتعكس تسوية الرصيد الافتتاحي لصناديق خدمات المشتريات البالغة 16.3 مليون دولار إعادة إدراج أرصدة الصناديق في الحسابات المستحقة الدفع (البيان 3).
	’2‘ إيرادات التبرعات
	اعتباراً من فترة السنتين 2010-2011، يثبت الصندوق جميع التبرعات على أساس الاستحقاق طبقاً لمنهجية مستلهمة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	وتثبت التبرعات غير المخصصة كإيرادات حين يتحكم الصندوق بالموارد المالية المحولة، ويكون ذلك عادة لدى توقيع اتفاق ملزم مع الجهة المانحة. ولا تثبت عادة كإيرادات إلا مبالغ السنة الأولى من الاتفاقات المتعددة السنوات نظراً إلى أن المبالغ السنوية اللاحقة تعتبر إرشادية وتخضع للتغيير أو لإعادة التفاوض. أما التبرعات المتعددة السنوات غير المخصصة التي تدفعها الجهة المانحة مقدماً فتمثل استثناءً لما ورد أعلاه وتثبت بالكامل في السنة الأولى، بما أن الصندوق يتحكم بكامل المبلغ. ويتمثل أثر هذا التغير في السياسة المحاسبية خلال الفترة2010-2011 في زيادة في إيرادات فترة السنتين الحالية يقابلها انخفاض في الإيرادات المؤجلة بمقدار 0.2 مليون دولار. 
	وتثبت التبرعات المخصصة بالكامل لدى توقيع اتفاق ملزم، باستثناء الحالات التي تتضمن فيها الاتفاقات ”شروطاً“ على الأصول المحولة، تعرف بأنها الالتزامات المحددة والقابلة للقياس المتعلقة بالأداء ورد الأموال، أو الحالات التي تظل فيها الجهة المانحة تتحكم بجزء من التبرعات. وفي الحالة الأولى، تسجل الأصول والخصوم لكامل قيمة التبرع وتنقل الخصوم تدريجياً إلى الإيرادات مع استيفاء الشروط. وفي الحالة الثانية، تثبت الإيرادات مع تحكم الصندوق بدفعات التبرعات. 
	وقبل عام 2010، كانت التبرعات لأنشطة التمويل المشترك تثبت على أساس التحصيل النقدي. ويتمثل أثر هذا التغير الذي طرأ على السياسة المحاسبية خلال الفترة 2010-2011 في أن تبرعات التمويل المشترك والحسابات المستحقة القبض على السواء تزيد بمقدار 90.3 مليون دولار عما كانت ستكون عليه في إطار السياسة السابقة.
	وفي الفترة 2010-2011، تغير أيضاً التعامل مع المبالغ المردودة إلى الجهات المانحة. فقبل عام 2010، كانت المبالغ المردودة إلى الجهات المانحة تظهر كحركة في أرصدة الصناديق، فيما أصبحت ترد في فترة السنتين الحالية كانخفاض في الإيرادات من التبرعات المخصصة في إطار البيان 2. ويتمثل أثر هذا التغير الذي طرأ على السياسة المحاسبية في أن التبرعات المخصصة تقل بمقدار 20.5 مليون دولار مما كانت ستكون عليه في إطار السياسة السابقة.
	وحيثما تستخدم مرافق المشتريات التابعة للصندوق من جانب طرف ثالث يكون موضوع المعاملات تقديم خدمة ويكون دور الصندوق هو دور وكيل مشتريات، ولا يحتسب الصندوق في إيراداته بموجب هذه المعاملات إلا رسم خدماته البالغ 5 في المائة في الإيرادات. ويكشف عن أثر هذا التغير في الفترة 2010-2011 في الملاحظة 2 (ب) ’1‘ أعلاه؛
	وفي الفترة 2010-2011، يرد مبلغ ذو صلة باسترداد الموظفين للضرائب الأمريكية باعتباره انخفاضاً في التبرعات غير المخصصة وزيادة في الإيرادات الأخرى من الموارد المخصصة بما يتسق مع عرض الميزانية.
	’3‘ الفائدة على الموارد المخصصة
	ابتداء من عام 2010، لا تحصل أرصدة الصناديق من الموارد المخصصة على فائدة، ويحتفظ بهذه الفائدة ضمن الموارد غير المخصصة، ما عدا في عدد محدود من الأموال المتبقية التي تعود إلى تاريخ سابق للتغير الذي حصل في النظام المالي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويتمثل أثر هذا التغير الذي طرأ على السياسة المحاسبية في أن إيرادات الفوائد من الموارد غير المخصصة أكثر بمقدار 5.4 ملايين دولار وأن إيرادات الفوائد من الموارد المخصصة أقل، بالمقابل، مما كانت ستكون عليه في إطار السياسة السابقة. 
	’4‘ الاختلافات في العرض والمقارنات مع البيانات المالية لفترات السنتين السابقة 
	الصندوق بصدد اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في 1 كانون الثاني/يناير 2012. وقد أدرجت المنظمة السياسات المستلهمة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في البيانات المالية للفترة 2010-2011. وأدى اعتماد هذه المعايير إلى عدد من التغيرات في الكشوف المالية تعزى أساساً إلى إعادة تجميع الحسابات وتغير طريقة العرض المعتمدة في البيانات والجداول والملاحظات. وفيما يلي أبرز التغيرات في عرض البيانات المالية بين الفترة 2010-2011 والفترة 2008-2009:
	• وفقاً للسياسات وطريقة العرض المستلهمة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، لا يظهر التوزيع بين الموارد المخصصة وغير المخصصة في متن البيانات. ويرد هذا التوزيع في الجداول والملاحظات المرافقة. 
	• تصنف الأصول والخصوم على أنها ”متداولة“ و ”غير متداولة“ استناداً إلى مبدأ السيولة. ومن المتوقع تصفية الأصول والخصوم المتداولة في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ الإقفال؛ وتعتبر جميع الأصول والخصوم المتبقية غير متداولة.
	• ترد حركة أرصدة الصناديق في بيان منفصل (البيان 3). 
	• يكشف حالياً عن بعض المعلومات المالية في الملاحظات عوضاً عن الجداول مثل نفقات الأنشطة البرنامجية بحسب البلد والمنطقة (الملاحظة 16 (أ) و (ب)). 
	• قدمت معلومات جديدة في الملاحظات مثل النقدية وما يعادلها (الملاحظة 3). 
	• توزيع النفقات: في البيانات المالية السابقة، كانت النفقات تصنف على أنها ”نفقات برنامجية“ و ”نفقات أخرى“. وفي الفترة 2010-2011، ترد النفقات حسب الشركاء المنفذين مثل الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والتنفيذ الذاتي. وأعيد أيضاً تحديد ”النفقات الأخرى“ (انظر أدناه).
	• أعيد تحديد ”الإيرادات الأخرى“ و ”النفقات الأخرى“، ووردت بوجه خاص جميع المكاسب والخسائر المتصلة بتغيرات أسعار صرف العملة الأجنبية على حدة في الملاحظة 13 (”الإيرادات الأخرى“) والملاحظة 15 (”النفقات الأخرى“) ومن خلال بندين مستقلين في البيان 2، في حين كانت المكاسب والخسائر المتصلة بالتبرعات تصفى سابقاً من القيمة الإجمالية للتبرعات.
	ولأغراض المقارنة، عرضت أرقام الفترة 2008-2009 بما يتسق مع شكل البيانات المالية للفترة 2010-2011.
	وترد في الملاحظة 19 مقارنة مفصلة لشكل البيانات المالية للفترة 2010-2011 وشكل البيانات المالية للفترة 2008-2009.
	الملاحظة 3
	النقدية وما يعادلها

	تشمل النقدية وما يعادلها ما يلي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
	النقد الحاضر
	21
	48
	المبالغ النقدية المودعة لدى المصارف
	031 9
	452 12
	المجموع
	052 9
	500 12
	يحتفظ بالاحتياجات النقدية اللازمة للصرفيات الفورية في حسابات مصرفية.
	الملاحظة 4
	الاستثمارات

	بلغ إجمالي قيمة التكلفة المستهلكة والقيمة السوقية للاستثمارات الجارية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ما يلي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
	القيمة السوقية
	التكلفة المستهلكة
	القيمة السوقية
	التكلفة المستهلكة
	صناديق سوق المال
	628 35
	628 35
	572 41
	572 41
	ودائع لأجل
	108 63
	108 63
	-
	-
	شهادات إيداع
	-
	-
	100 41
	100 41
	خصوم الأوراق التجارية
	972 44
	972 44
	976 49
	976 49
	سندات مخفّضة
	000 20
	000 20
	-
	-
	سندات خزينة الولايات المتحدة
	000 40
	000 40
	-
	-
	السندات
	026 534
	566 531
	293 451
	775 445
	التزامات سيادية غير صادرة عن الولايات المتحدة
	374 127
	236 127
	387 88
	678 87
	منظمات تتجاوز حدود الولاية الوطنية
	628 207
	612 207
	746 188
	921 186
	التزامات حكومة ووكالات الولايات المتحدة
	244 31
	264 31
	-
	-
	سندات الشركات
	780 167
	454 165
	160 174
	176 171
	المجموع
	734 737
	274 735
	941 583
	423 578
	منها:
	-  مستحقة في غضون سنة واحدة
	707 572
	564 572
	176 251
	915 250
	-  مستحقة بعد سنة واحدة
	027 165
	710 162
	765 332
	508 327
	المجموع
	734 737
	274 735
	941 583
	423 578
	ومن بين إجمالي الاستثمارات البالغ قدرها 735 مليون دولار، يقيد استخدام مبلغ 243 مليون دولار على النحو التالي:
	• الاحتياطي التشغيلي    90.7 مليون دولار
	• التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة   114.6 مليون دولار
	• الصندوق الاستئماني للهبات  الخاصة 32.7 مليون دولار 
	• احتياطي الإيــــواء الميدانــي  5 ملايين دولار
	وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ متوسط أجل استحقاق استثمارات صندوق الأمم المتحدة للسكان 8.7 أشهر. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، بلغ متوسط أجل الاستحقاق 16.7 شهرا.
	وبلغ متوسط العائد على الاستثمارات 1.7 في المائة في عام 2010 و 1.4 في المائة في عــام 2011. وبلغ متوسط العائد على الاستثمارات 3.6 في المائة في عام 2008 و 2.1 في المائة في عام 2009.
	وكانت القيم الدفترية للسندات وحركة السندات خلال الفترة كما يلي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الفترة 2010-2011
	الفترة 2008-2009
	الرصيد الافتتاحي في 1 كانون الثاني/يناير
	775 445
	264 39
	مضافا إليه: المشتريات
	533 781
	184 608
	ناقصا: آجال الاستحقاق
	(677 683)
	(865 197)
	الاستهلاك
	(956 10)
	(627 3)
	الخصم الصافي/العلاوة الصافية
	(109 1)
	(181)
	الرصيد الختامي في 31 كانون الأول/ديسمبر
	566 531
	775 445
	الملاحظة 5
	التبرعات المستحقة القبض والأصول المتداولة والمدفوعات الأخرى المسدّدة مقدّما

	تورد التبرعات المستحقة القبض باستخدام المعايير التالية: (أ) المعاملات بمقابل إزاء المعاملات من دون مقابل؛ و (ب) التبرعات المستحقة القبض الجارية إزاء التبرعات المستحقة القبض غير الجارية؛ و (ج) التبرعات المخصصة إزاء التبرعات غير المخصصة.
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009
	المعاملات من دون مقابل
	التبرعات المستحقة القبض (الجارية)
	289 60
	272 3
	الموارد غير المخصصة
	528 1
	272 3
	الموارد المخصصة
	761 58
	-
	التبرعات المستحقة القبض (غير الجارية)
	660 31
	-
	الموارد غير المخصصة
	-
	-
	الموارد المخصصة
	660 31
	-
	المعاملات بمقابل
	التبرعات المستحقة القبض (الجارية)
	955
	-
	التبرعات المستحقة القبض (غير الجارية)
	-
	-
	المجموع
	904 92
	272 3
	تورد التبرعات المستحقة القبض بعد خصم المخصصات للحسابات المشكوك في تحصيلها.
	وباتباع منهجية مستوحاة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تعرَّف المعاملات بمقابل بأنها المعاملات التي يقدم فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان سلعا أو خدمات إلى أطراف ثالثة ويتلقى منها قيمة مساوية تقريبا بالمقابل. وتشبه هذه المعاملات المبادلات ”التجارية“. واستنادا إلى نموذج أعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن أنشطة المشتريات بالنيابة عن أطراف ثالثة تمثل حاليا المعاملات الوحيدة بمقابل.
	ويستند التمييز بين التبرعات المستحقة القبض الجارية وغير الجارية، إلى الأجل المتوقع لتحصيلها. وتعرَّف التبرعات المستحقة القبض الجارية بأنها تبرعات يُتوقع تحصيلها خلال 12 شهرا من تاريخ البيانات المالية أما التبرعات المستحقة القبض غير الجارية فهي التي يُتوقع تحصيلها بعد ذلك التاريخ.
	وتتعلق التبرعات المستحقة القبض من الموارد غير المخصصة أساسا بمبالغ من السنة الجارية والسنوات السابقة لها لم تُحصَّل حتى الآن في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. فيما تتعلق التبرعات المستحقة القبض من الموارد المخصصة أساسا بمبالغ ستكون مستحقة القبض وستُحصَّل في السنوات القادمة فيما يخص اتفاقات المانحين المتعددة السنوات.
	تحليل آجال الاستحقاق
	كانت التبرعات للسنة الجارية والسنوات السابقة لها التي تدوَّن بوصفها إيرادت ولكنها لم تسدَّد لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 على النحو التالي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
	السنة
	غير مخصصة
	مخصصة
	غير مخصصة
	مخصصة
	عام 2006 والأعوام السابقة
	-
	-
	91
	-
	2007
	-
	-
	377
	-
	2008
	281
	-
	320
	-
	2009
	258
	-
	583 2
	-
	2010
	329
	-
	-
	-
	2011
	984
	034 43
	-
	-
	المجموع
	852 1
	034 43
	371 3
	-
	تسويات خسائر عمليات صرف العملات غير المحققة
	(43)
	-
	(8)
	-
	المخصصات المرصودة لتغطية الحسابات المشكوك في تحصيلها
	(281)
	-
	(91)
	-
	التبرعات المستحقة القبض غير المسددة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر
	-
	387 47
	-
	-
	المجموع
	528 1
	421 90
	272 3
	-
	ونتيجة للتغييرات في السياسة المحاسبية الواردة في الملاحظة 2 (ب) ’2‘، تثبت إيرادات التبرعات المخصصة لعدة سنوات عند التوقيع على اتفاق ملزم ما لم تنطبق عليها شروط الموارد المحوَّلة. ونتيجة لذلك، أصبحت التبرعات المستحقة القبض على اتفاقات التمويل المشترك البالغ قدرها 43.0 مليون دولار مستحقة التسديد بالفعل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، في حين أن مبلغا قدره 47.4 مليون دولار لم يَحِن أجلُ استحقاقه في ذلك التاريخ. ومن هذا المبلغ الأخير، كانت إيرادات يبلغ قدرها 36.1 مليون دولار تتعلق باتفاقات وقِّعت في عام 2011 وإيرادات يبلغ قدرها 11.3 مليون دولار تتعلق باتفاقات وقِّعت في عام 2010.
	ويَرِد في الجدول باء مفصلا بيان توزيع التبرعات المستحقة القبض من الموارد المخصصة حسب فئات البلدان المانحة.
	الاعتماد المخصص للحسابات المشكوك في تحصيلها
	يُجرى تحليل لكل تبرع مستحق القبض، ويُرصَد اعتماد كامل حيثما يعدُّ التحصيل مشكوكا فيه. وأي تبرع مستحق القبض من الموارد غير المخصصة غير مسدَّد لأكثر من ثلاث سنوات يعدُّ تبرعا مشكوكا في تحصيله.
	وفيما يلي ملخص حركة هذا الاعتماد:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الفترة 2010-2011
	الفترة 2008-2009
	الاعتماد المخصص في 1 كانون الثاني/يناير
	(91)
	(88)
	التبرعات المستحقة القبض التي يعتبر تحصيلها أمرا مشكوكا فيه حاليا
	(449)
	(158)
	التبرعات المستحقة القبض المشطوبة
	210
	144
	مبالغ مستردة من تبرعات مستحقة القبض كان تحصيلها يعتبر أمرا مشكوكا فيه سابقا
	49
	11
	الاعتمادات المخصصة في 31 كانون الأول/ديسمبر
	(281)
	(91)
	الأصول المتداولة والمدفوعات الأخرى المسددة مقدّما
	تتألف الأصول المتداولة والمدفوعات الأخرى المسددة مقدّما مما يلي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009
	السلف المقدمة للموظفين
	768 4
	728 4
	فائدة مستحقة
	512 4
	203 5
	حسابات متنوعة مستحقة القبض ومدفوعات مسددة مقدما
	067 7
	143 2
	المبالغ المستحقة من وكالات الأمم المتحدة الأخرى
	49
	272 6
	الاعتمادات المرصودة لتغطية الحسابات المتنوعة المستحقة القبض المشكوك في تحصيلها
	(108)
	(424)
	المجموع
	288 16
	922 17
	الملاحظة 6
	السلف المقدمة من أموال التشغيل

	فيما يلي بيان السلف المقدمة من أموال التشغيل للوكلاء المنفذين:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009
	الحكومات
	419 5
	730 11
	وكالات الأمم المتحدة
	864
	496
	مؤسسات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية
	612 3
	253 5
	مخصوما منها: الاعتمادات المخصصة للسلف المشكوك في تحصيلها
	(351)
	(54)
	المجموع
	544 9
	425 17
	الملاحظة 7

	الأصول غير المستهلكة
	تحمّل التكلفة الكلية للأصول غير المستهلكة على النفقات في ميزانية الدعم لفترة السنتين أو على النفقات البرنامجية في سنة استلامها. ولا يجري رسملة تلك النفقات كأصول.
	وأجري جرد مادي للأصول في المقر والمكاتب القطرية وعولجت الفروق بين نتائجها وبين قيم سجل الأصول في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كانت الأصول غير المستهلكة المستبقاة بسعر التكلفة كما يرد في الموجز التالي أدناه:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009
	المقر
	599 5
	476 3
	المكاتب القطرية
	569 49
	890 48
	المجموع
	167 55
	366 52
	الملاحظة 8

	الحسابات المستحقة الدفع والاستحقاقات
	تشمل الحسابات المستحقة الدفع والاستحقاقات ما يلي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009
	الحسابات المستحقة الدفع
	568 20
	522 25
	مبالغ مستحقة لوكالات الأمم المتحدة
	522 75
	796
	صافي السُلف المتبقية من أنشطة الشراء
	325 26
	-
	مبالغ مستحقة الدفع للوكيل الإداري
	215 11
	014 7
	مبالغ مستحقة الدفع فيما يتعلق بأرصدة غير مستخدمة من أموال انقضى أجلها
	622 4
	356 7
	التزامات مستحقة عند الاستلام
	494 8
	249 25
	المجموع
	746 146
	938 65
	يشير ”مبالغ مستحَقة لوكالات الأمم المتحدة“ أساسا إلى مبالغ مستحَقة للبرنامج الإنمائي فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها لصندوق السكان لتحقيق الكفاءة الإدارية وسعيا للاستفادة من نظام تخطيط الموارد في المؤسسة المشترك بينهما. وتخضع هذه الخدمات لاتفاقات مستوى الخدمات التي تحدّد، في جملة أمور، هيكل تكلفة الخدمة.
	الملاحظة 9
	استحقاقات الموظفين
	(أ) استحقاقات المعاشات التقاعدية

	صندوق الأمم المتحدة للسكان هو إحدى المنظمات الأعضاء في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، الذي أنشأته الجمعية العامة لتوفير استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز والاستحقاقات ذات الصلة. والصندوق خطة ممولّة مشتركة بين أرباب عمل متعددين وتعمل بنظام الاستحقاقات المحددة. 
	ويعدُّ تقييم اكتواري لأصول صندوق المعاشات التقاعدية واستحقاقات المعاش التقاعدي مرة كل سنتين. ولعدم وجود أساس ثابت وموثوق به لتخصيص الخصوم/الأصول والتكاليف ذات الصلة بفرادى المنظمات المشاركة في الخطة، ليس الصندوق في وضع يمكنه من تحديد حصته في المركز والأداء الماليين الأساسيين للخطة بموثوقية كافية لأغراض المحاسبة، وبالتالي تعامل مع هذه الخطة كما لو كانت خطة تبرعات محددة؛ ولذا لا تظهر في البيانات المالية حصة صندوق السكان في موقف الخصوم/الأصول الصافية ذات الصلة لصندوق المعاشات التقاعدية.
	وتتكوّن مساهمة المنظمة في صندوق المعاشات التقاعدية من مساهماتها المقررة وفق المعدل الذي حددته الجمعية العامة، البالغ حاليا 7.9 في المائة للمساهمين الأفراد و 15.8 في المائة للمنظمات، من الأجر المطبق الداخل في حساب المعاش التقاعدي، إلى جانب حصتها من أي مدفوعات لتغطية العجز الاكتواري بموجب المادة 26 من النظام الأساسي لصندوق المعاشات التقاعدية. ولا تسدَّد هذه المدفوعات إلا عندما تلجأ الجمعية العامة إلى تطبيق المادة 26، بعد التأكد من ضرورة تسديد العجز على أساس تقييم الكفاية الاكتوارية للصندوق في تاريخ التقييم. ولم تلجأ الجمعية العامة إلى هذه المادة حتى تاريخ إعداد هذا البيان المالي.
	(ب) استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد 

	تشمل استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد التغطية بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات الإعادة إلى الوطن، واستبدال أيام الإجازات غير المستخدَمة. وعلى النحو المبين في الملاحظة 2 (أ) ’11‘، واعتبارا من فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، حدِّدت الالتزامات الثلاثة كلها على أساس تقييم اكتواري، أجرته شركة اكتوارية مستقلة ومؤهلة. وأُجري آخر تقييم اكتواري في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. فكانت قيم الالتزامات المتعلقة باستحقاقات نهاية الخدمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 على النحو التالي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009
	التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
	289 163
	445 87
	استحقاقات الإعادة إلى الوطن
	775 20
	553 18
	التزامات الإجازة السنوية
	068 11
	450 9
	صافي الالتزامات المتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة
	132 195
	448 115
	ويرجع السبب في زيادة الالتزامات إلى التأثيرات التالية:
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
	استحقاقات الإعادة إلى الوطن
	أيام الإجازات غير المستخدمة
	تكاليف الخدمات الجارية
	105 12
	793 2
	679 3
	تكلفة الفائدة
	045 11
	143 2
	084 1
	تكاليف الخدمات السابقة
	(511 12)
	-
	-
	الاستحقاقات المدفوعة
	(018 2)
	(744 3)
	(084 3)
	الأرباح /(الخسائر) الاكتوارية
	223 67
	030 1
	(61)
	صافي التغيرات في الالتزامات
	844 75
	222 2
	618 1
	وتمثِّل ”تكاليف الخدمات الجارية“ الزيادة في الالتزامات الناتجة عن الاستحقاقات الممنوحة للموظفين من خلال تقديم الخدمات في فترة السنتين الحالية. وتمثِّل ”تكلفة الفائدة“ الزيادة الناجمة عن كون استحقاقات الموظفين في المستقبل أقرب إلى التسوية. وتمثِّل ”تكاليف الخدمات السابقة“ التغيرات في الالتزامات الناشئة عن التعديلات المُدخلة على خطط استحقاقات الموظفين في فترة السنتين الحالية، والتغيرات في الخطط الطبية محوَّلة إلى وفورات متوقعة، وبالتالي إلى انخفاض في الالتزامات. وتشير ”الاستحقاقات المدفوعة“ إلى تسديد استحقاقات الموظفين في فترة السنتين الحالية. ويتمثّل المكوِّن الرئيسي لزيادة الالتزامات في فترة السنتين الحالية في خسارة اكتوارية ناجمة عن خفض معدل الخصم المستخدم في التقييم الاكتواري.
	التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

	’1‘  عند انتهاء الخدمة، يجوز للموظفين ومُعاليهم اختيار المشاركة في خطة محددة لصندوق لأمم المتحدة للسكان بشأن استحقاق التأمين الصحي، شريطة استيفائهم لشروط معينة للأهلية، من بينها عشر سنوات من المشاركة في خطة تأمين صحي في الصندوق للمُستقدَمين بعد 1 تموز/يوليه 2007، وخمس سنوات للمُستقدَمين قبل ذلك التاريخ. ويُشار إلى هذا الاستحقاق باسم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.
	’2‘ تتمثل الافتراضات الرئيسية التي اعتمدها الخبير الاكتواري في تحديد التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة اعتبارا من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011 في معدل خصم نسبته 4.5 في المائة؛ ومعدلات تصاعد في تكلفة الرعاية الصحية تتراوح نسبتها بين 7 و 8 في المائة عام 2012، تتناقص تدريجيا إلى 4.5 في المائة عام 2027 والأعوام اللاحقة له، وذلك فيما يتعلق بخطط التأمين الطبي المطبقة في الولايات المتحدة وخطط التأمين الصحي المطبقة خارج الولايات المتحدة على السواء. وتتسق الافتراضات المتعلقة بالتقاعد وسحب المستحقات ومعدلات الوفاة  مع الافتراضات التي يستخدمها الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في إعداد تقييمه الاكتواري الخاص به لاستحقاقات التقاعد، التي حدِّثت من أجل استخدامها في فترة السنتين الحالية. وبالمقارنة، نجد أن الافتراضات المستخدمة لتحديد الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، تمثلت في معدل خصم قدره 6 في المائة؛ ومعدلات تصاعد في تكاليف الرعاية الصحية تبلغ 8.4 في المائة عام 2010، تنخفض بعدها تدريجيا لتصل إلى نسبة 4.5 في المائة عام 2027 والسنوات اللاحقة له بالنسبة لخطط التأمين الطبي المتبعة في الولايات المتحدة، وإلى نسبة 6 في المائة عام 2010 تنخفض تدريجيا إلى نسبة 4.5 في المائة عام 2027 والسنوات اللاحقة بالنسبة لخطط التأمين الطبي المتبعة خارج الولايات المتحدة. ولدى تحديد تقييم الالتزامات المتبقية على المنظمات والمتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، تؤخذ في الاعتبار اشتراكات جميع المشاركين في الخطة. ومن ثم تُخصم اشتراكات المتقاعدين من إجمالي الالتزامات. وبدءا بتقييم 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، يُخصم أيضا جزء من اشتراكات الموظفين العاملين بهدف التوصل إلى قيمة الالتزامات المتبقية على المنظمة وفقا لنسب تقاسم التكاليف التي تأذن بها الجمعية العامة. 
	وتستلزم تلك النسب ألاّ تتجاوز حصة المنظمة مقدار النصف بالنسبة لخطط التأمين الصحي المتبعة في غير الولايات المتحدة، والثلثين بالنسبة لخطط التأمين الصحي المتبعة في الولايات المتحدة، وثلاثة أرباع بالنسبة لخطة التأمين الطبي. ويعكس هذا التنقيح لعملية تحديد اشتراكات المشتركين في الخطة أن الموظفين العاملين والمتقاعدين على السواء يشتركون في نفس خطط التأمين الصحي وأن اشتراكاتهم في مجملها تُستخدم لاستيفاء نسب تقاسم التكاليف الموافق عليها.
	واستنادا إلى الأساس المبيّن في الفقرة الفرعية ’2‘ أعلاه، قدِّرت القيمة الحالية للالتزامات المستحقة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بعد خصم الاشتراكات التي يقدمها المشتركون في الخطة، بمبلغ 136.3 مليون دولار.
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الالتزامات المستحقة
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009
	إجمالي الالتزامات
	513 257
	632 136
	تعويض اشتراكات المشاركين في الخطة
	(224 94)
	(187 49)
	صافي التزامات المنظمة
	289 163
	445 87
	وإلحاقا بالافتراضات الواردة في الفقرة الفرعية ’2‘ أعلاه، يقدَّر أن تزيد القيمة الحالية لصافي الالتزامات بنسبة 25 في المائة وأن تقل بنسبة 19 في المائة إذا ازداد اتجاه التكاليف الطبية أو انخفض بنسبة 1 في المائة، على التوالي، وظلت كل الافتراضات الأخرى ثابتة. وبالمثل، يُقدَّر أن تزيد الالتزامات المستحقة بنسبة 26 في المائة وأن تنخفض بنسبة 19 في المائة إذا انخفض معدل الخصم وازداد بنسبة 1 في المائة، على التوالي، وظلت كل الافتراضات الأخرى ثابتة.
	استحقاقات الإعادة إلى الوطن
	لدى انتهاء الخدمة، يحق للموظفين الذين يستوفون شروط أهلية معيّنة، بما فيها الإقامة خارج البلد الذي يحملون جنسيته في وقت انتهاء الخدمة، الحصول على منحة الإعادة إلى الوطن، التي تحدَّد استنادا إلى طول مدة الخدمة، وإلى تكاليف السفر ونقل الأمتعة الشخصية. ويُشار إلى تلك الاستحقاقات مجتمعة باستحقاقات الإعادة إلى الوطن.
	وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الملاحظة 2 (أ) ’11‘، عُيِّن اكتواري استشاري لإجراء تقييم اكتواري لاستحقاقات الإعادة إلى الوطن في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وقُدِّم هذا التقييم الاكتواري أول مرة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. وكانت الالتزامات المتعلقة باستحقاقات الإعادة إلى الوطن تُحسب في السابق على أساس التكاليف الجارية في تاريخ الإبلاغ، من دون إجراء خصم أو تسويات أخرى. 
	وتمثّلت الافتراضات الرئيسية التي استعان بها الخبير الاكتواري في معدل خصم يبلغ 4.5 في المائة؛ وزيادات دورية سنوية في المرتبات تترواح بين 9.1 في المائة و 4 في المائة حسب أعمار الموظفين وفئاتهم الوظيفية، وزيادات تكاليف السفر بنسبة 2.5 في المائة سنويا.
	واستنادا إلى تلك الافتراضات، قُدرت القيمة الحالية للالتزامات المستحقة المتعلقة باستحقاقات الإعادة إلى الوطن في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 بمبلغ 20.8 مليون دولار. 
	أيام الإجازات غير المستخدَمة
	لدى انتهاء الخدمة، يحق للموظفين الحصول عن تعويض عن أيام الإجازات غير المستخدَمة بحد أقصى قدره 60 يوم عمل للموظفين المعينين بعقود محددة المدة أو عقود مستمرة.
	وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الملاحظة 2 (أ) ’11‘، عيِّن خبير اكتواري استشاري لإجراء تقييم اكتواري لأيام الإجازات غير المستخدَمة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011. وقدِّم هذا التقييم الاكتواري أول مرة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. وكانت الالتزامات المتعلقة بأيام الإجازات غير المستخدَمة تُحسب في السابق على أساس التكاليف الجارية في تاريخ الإبلاغ، من دون إجراء خصم أو تسويات أخرى.
	وتمثّلت الافتراضات الرئيسية التي استخدمها الخبير الاكتواري في معدل خصم قدره 4.5 في المائة؛ ومعدل سنوي للزيادة في أرصدة الإجازات السنوية المتراكمة يصل إلى 12.5 يوما في السنوات الثلاث الأولى، و 3 أيام في السنة للسنوات من الرابعة إلى السادسة، و 0.1 يوم سنويا بعد ذلك، بحد أقصى للتراكم قدره 60 يوما. ويُفترض أن يزيد المرتب سنويا بمعدلات تتراوح بين 9.1 في المائة و 4 في المائة، حسب أعمار الموظفين وفئاتهم الوظيفية.
	وبناء على تلك الافتراضات، قدِّرت القيمة الحالية للالتزامات المستحقة عن أيام الإجازات غير المستخدَمة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 بمبلغ قدره 11.1 مليون دولار.
	الالتزامـــات غـــير الممولة المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفين الأخرى
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كان الجزء غير المموّل من الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفين الأخرى على النحو التالي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	الالتزامات المستحقة
	الالتزامات المموّلة
	الالتزامات غير المموّلة
	التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
	289 163
	602 114
	687 48
	استحقاقات الموظفين الأخرى
	843 31
	-
	843 31
	المجموع
	132 195
	602 114
	530 80
	وكان صافي التغير في الالتزامات غير المموّلة خلال الفترة 2010-2011 على النحو التالي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	عام 2009
	عام 2011
	الالتزامات غير الممولة
	الزيادة في الالتزامات
	الزيادة في التمويل
	الالتزامات غير الممولة
	التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
	471 8
	844 75
	628 35
	687 48
	استحقاقات الموظفين الأخرى
	003 28
	840 3
	-
	843 31
	المجموع
	474 36
	684 79
	628 35
	530 80
	وفي الفترة 2010-2011، موّلت الالتزامات على النحو التالي:
	• من التحويلات من الأرصدة المالية المتاحة للبرمجة بمبلغ 25.9 مليون دولار؛
	• من استحقاق التكاليف الناتجة عن مصاريف الرواتب البالغ قدرها 6.1 ملايين دولار (بنسبة 4 في المائة من تكاليف المرتبات)؛
	• من الفائدة المحصَّلة عن القسم المموَّل بالفعل من التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بمبلغ قدره 3.6 ملايين دولار.
	الملاحظة 10
	الخصوم الجارية وغير الجارية الأخرى والإيرادات المؤجلة 

	تتألف الخصوم الجارية وغير الجارية الأخرى والإيرادات المؤجلة مما يلي:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الخصوم الجارية
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
	الخصوم الجارية الأخرى
	140 6
	740 4
	الإيرادات المؤجلة 
	267
	229
	المجموع
	407 6
	969 4
	الخصوم غير الجارية
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011
	في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
	الخصوم غير الجارية الأخرى
	-
	157
	الإيرادات المؤجلة 
	535 1
	295
	المجموع
	535 1
	452
	وتبلغ الإيرادات المؤجلة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 ما قيمته 1.8 مليون دولار؛ ويتصل هذا المبلغ بمنح مالك المقر الجديد للصندوق فترة إيجار أولية بالمجان.
	الملاحظة 11
	الموارد غير المخصصة - حركة الاحتياطيات وأرصدة الصناديق عن فترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	أرصدة الصناديق غير المحددة الغرض
	أرصدة الصناديق المحددة الغرض
	2010-2011
	2009
	 
	 
	أرصدة الصندوق المتاحة للبرمجة 
	صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفين
	 
	الاحتياطي الأمني
	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة
	الهيكلة الإقليمية 
	نقل المقر
	خدمات المشتريات
	الصندوق الاستئماني للهبات الخاصة
	 
	مجموع أرصدة الصناديق
	 
	الاحتياطي التشغيلي
	احتياطي الإيواء الميداني
	مجموع الاحتياطيات وأرصدة الصناديق
	 
	مجموع الاحتياطيات وأرصدة الصناديق
	 
	 
	 
	(الملاحظة 9)
	 
	(الملاحظة 11 (أ))
	(الملاحظة 11 (ب))
	(الملاحظة 11 (ج))
	(الملاحظة 11 (ح))
	(الملاحظة 11 (ز))
	(الملاحظة 11 (د))
	 
	 
	 
	(الملاحظة 11 (هـ))
	(الملاحظة 11 (و))
	 
	 
	 
	 
	الرصيد في 1 كانون الثاني/يناير(أ)
	 43 087 
	 (36 474)
	 
	4 968 
	3 616 
	9 591 
	- 
	3 001 
	37 693 
	 
	 65 482 
	 
	 93 887 
	 5 000 
	 
	 164 369 
	 
	 143 402 
	صافي زيادة/(نقصان) الإيرادات عن النفقات 
	 31 837 
	 3 607 
	 
	 (7 057)
	 (6 958)
	 (4 957)
	 (5 415)
	 (1 245)
	1 094 
	 
	 10 906 
	 
	 - 
	(852)
	 
	 10 055 
	 
	 35 858 
	التغيرات في المخصصات
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة
	 (5 719)
	-
	 
	-
	5 719 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	مخصص الاحتياطي الأمني
	 (5 841)
	-
	 
	5 841 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	نقل المقر
	 (5 890)
	-
	 
	-
	-
	-
	5 890 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفين
	 (25 900)
	 25 900 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	التحويلات بين الاحتياطيات
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	إلى احتياطي الإيواء الميداني
	 (852)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 (852)
	 
	-
	 852 
	 
	-
	-
	إلى الاحتياطي التشغيلي
	3 183 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	3 183 
	 
	 (3 183)
	-
	 
	-
	-
	المخصص غير المنفق لأغراض خاصة(ب)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	الاحتياطي الأمني
	3 752 
	-
	 
	 (3 752)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	المخصص للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة
	2 378 
	-
	 
	-
	 (2 378)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	الهيكلة الإقليمية
	4 617 
	-
	-
	-
	 (4 617)
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	نقل المقر
	 254 
	-
	-
	-
	-
	 (254)
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	التحويلات بين موارد صندوق الأمم المتحدة للسكان 
	4 874 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	4 874 
	 
	-
	-
	 
	 4 874 
	 
	 292 
	تسويات أخرى لأرصدة الموارد 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	صندوق التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات الموظفين
	-
	 (73 563)
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 (73 563)
	 
	-
	-
	 
	 (73 563)
	 
	 (14 654)
	الرصيد في 31 كانون الأول/ديسمبر
	 49 780 
	(80 530)
	 
	-
	-
	17 
	221 
	 1 756 
	 38 786 
	 
	 10 031 
	 
	 90 704 
	 5 000 
	 
	 105 735 
	 
	 164 898 
	المجموع الصافي
	(30 750)
	 40 781 
	 95 704 
	ملاحظة: تشير عبارة ’’المحددة الغرض‘‘ إلى الجزء من رصيد الموارد العادية المرصود لغرض خاص وهو غير متاح لأغراض البرمجة. وتشمل هذه الفئة الاحتياطي الأمني والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة، والهيكلة الإقليمية، ونقل المقر، وخدمات المشتريات، والصندوق الاستئماني للهبات الخاصة. 
	تشير عبارة ”غير المحددة الغرض“ إلى الجزء المتبقي من رصيد الموارد، الذي يبلغ مجموعه 30.7 مليون دولار.
	(أ) أعيد تصنيف مبلغ 000 529 دولار من موارد الميزانية العادية إلى الموارد الأخرى في 1 كانون الثاني/يناير 2010.
	(ب) تشير عبارة ”المخصص غير المنفق لأغراض خاصة“ إلى المبالغ المخصصة سابقا للأنشطة ذات الأغراض الخاصة، التي لم تستخدم بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 وأعيد إدراجها في الأموال المتاحة للبرامج.
	(أ) الاحتياطي الأمني

	وافق المجلس التنفيذي، في مقرره 2004/27، على إنشاء احتياطي أمني بغرض تنفيذ تدابير وقائية إضافية لحماية موظفي صندوق السكان وأماكن العمل الخاصة به، بما في ذلك: (أ) نقل بعض المكاتب القطرية إلى أماكن عمل أكثر أمنا؛ (ب) وإنفاذ امتثال معايير العمل الأمنية الدنيا ومعايير العمل الأمنية الدنيا لأماكن الإقامة المعززة؛ (ج) وتسديد حصة صندوق السكان من تكاليف إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن؛ (د) وتغطية الزيادة في قسط بوليصة التأمين ضد الأفعال الكيدية؛ (هـ) وإنشاء هيكل أمني أساسي داخل صندوق السكان.
	ووافق المجلس التنفيذي في مقرره 2004/27 على احتياطي أمني يبلغ 6.8 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الأمنية الإضافية للصندوق. وأذن المجلس التنفيذي في مقرره 2005/37 بتمويل إضافي يبلغ 4.7 ملايين للفترة 2006-2007. وفي عام 2008، أذن المجلس التنفيذي بنفقات أخرى قدرها 5 ملايين دولار من الموارد غير المخصصة لتجديد الاحتياطي الأمني، إضافة إلى مبلغ 2.4 مليون دولار المدرج ضمن ميزانية الدعم للفترة 2008-2009 (DP/FPA/2008/1). وبالنسبة للفترة 2010-2011، أذن المجلس التنفيذي بمخصص إضافي قدره 5.8 ملايين دولار من الموارد غير المخصصة لتجديد الاحتياطي الأمني (DP/FPA/2009/10).
	وترد في الجدول أدناه المبالغ المخصصة، والنفقات والرصيد المتبقي في نهاية السنة:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	2008-2009
	الرصيد في 1 كانون الثاني/يناير
	968 4
	900 4
	المخصص
	841 5
	400 7
	صافي زيادة/(نقصان) الإيرادات عن النفقات
	(057 7)
	(332 7)
	المخصص غير المنفق لأغراض خاصة
	(752 3)
	-
	الرصيد في 31 كانون الأول/ديسمبر
	-
	968 4
	(ب) تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة 

	وافقت الجمعية العامة في قرارها 60/283 على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأذن المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بتخصيص مبلغ 5.7 ملايين دولار في ميزانية الدعم لفترة السنتين 2010-2011 لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومواصلة تنفيذ نظام تخطيط الموارد في المؤسسة.
	وترد في الجدول أدناه المبالغ المخصصة والنفقات والرصيد المتبقي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	2008-2009
	الرصيد في 1 كانون الثاني/يناير
	616 3
	473 3
	المخصص
	719 5
	000 6
	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	872 2
	100 2
	تخطيط الموارد في المؤسسة
	847 2
	900 3
	النفقات
	(958 6)
	(857 5)
	المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	(473 3)
	(778)
	تخطيط الموارد في المؤسسة
	(485 3)
	(079 5)
	المخصص غير المنفق لأغراض خاصة
	(378 2)
	-
	الرصيد في 31 كانون الأول/ديسمبر
	-
	616 3
	وترد النفقات التراكمية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 على النحو التالي:
	• نفقات لتخطيط الموارد في المؤسسة قدرها 27.6 مليون دولار؛
	• نفقات للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قدرها 4.5 ملايين دولار.
	(ج) الهيكلة الإقليمية

	يشكل الهيكل التنظيمي الحالي، الذي يشمل الهيكلة الإقليمية، عنصرا لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2011. والهدف من هذا الهيكل هو ضمان استجابة استراتيجية متكاملة تتسم بحسن التوقيت والكفاءة لاحتياجات البلدان المستفيدة من البرنامج والمكاتب القطرية التابعة لصندوق السكان بطريقة استراتيجية ومتكاملة وفعالة، وتعزيز قدرة صندوق السكان على تحقيق نتائج بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة. أما نقل مقر الشعب الجغرافية إلى الميدان ودمجها مع أفرقة الدعم القطرية لإنشاء مكاتب إقليمية ودون إقليمية، وتقسيم شعبة البلدان العربية وأوروبا وآسيا الوسطى إلى منطقتين منفصلتين هما شرق أوروبا وآسيا الوسطى، فقد جرى بشكل تدريجي ابتداء من عام 2008.
	وتقدر التكلفة غير المتكررة لتنفيذ الهيكل الجديد بمبلغ 28.4 مليون دولار وتتألف من العنصريين الأساسيين التاليين: (أ) الاعتمادات المتعلقة بالموارد البشرية (16.3 مليون دولار) التي تشمل إنهاء خدمة الموظفين (9.5 ملايين دولار)؛ ونقلهم إلى مقر آخر (3.1 ملايين دولار)؛ وتكاليف الموظفين غير المتصلة بالمرتبات والمتعلقة بخدمات التنسيب الخارجي وإسداء المشورة، وإقامة معرض للوظائف، وعملية مطابقة الوظائف وإعادة التعيين، والتدريب المتعلق بإدارة التغيير (1.3 مليون دولار)؛ وثمان وظائف تتعلق بعملية تنفيذ إعادة التنظيم (2.4 مليون دولار)؛ (ب) إنشاء مكاتب إقليمية ودون إقليمية (12.1 مليون دولار) الذي يشمل تحديد الأماكن وتصميمها وتجديدها وإجراء تغييرات فيها، والإشراف على المواقع، وتكاليف النقل، وشراء المعدات (6.4 ملايين دولار)؛ وإيجاد القدرة على الاتصال باستخدام تكنولوجيا المعلومات (4.2 ملايين دولار)؛ وامتثال المعايير الأمنية للأمم المتحدة (1.5 مليون دولار).
	ووافق المجلس التنفيذي على مبلغ التكلفة غير المتكررة في المقرر 2008/6، وعلى طريقة التمويل في المقرر 2007/43 كما يلي: (أ) 10 ملايين دولار من الرصيد المرحل من السنوات السابقة؛ (ب) حجز 11 مليون دولار، بشكل استثنائي، من الإضافات السنوية المتوقعة للاحتياطي التشغيلي خلال سنتين (2007-2009)؛ (ج) الاستفادة بالتبرعات الإضافية لتمويل المبلغ المتبقي وقدره 7.4 ملايين دولار. وفي عام 2009، أذن المجلس التنفيذي بتخفيض قدره 4 ملايين دولار أسفر عن إجمالي منقح قدره 24.4 مليون دولار (المقرر 2009/26).
	وترد في الجدول أدناه المبالغ المخصصة وصافي زيادة (نقص) الإيرادات عن النفقات والرصيد المتبقي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	2008-2009
	الرصيد في 1 كانون الثاني/يناير
	591 9
	294 21
	المخصص
	-
	105 3
	صافي زيادة/(نقصان) الإيرادات عن النفقات
	(957 4)
	(808 14)
	المخصص غير المنفق لأغراض خاصة
	(617 4)
	-
	الرصيد في 31 كانون الأول/ديسمبر
	17
	591 9
	وسيستخدم رصيد الصندوق عند نهاية عام 2011 للوفاء بالالتزامات القانونية المتعهد بها قبل نهاية السنة للأنشطة المتعلقة ببرنامج الهيكلة الإقليمية.
	(د) الصندوق الاستئماني للهبات الخاصة

	نصَّ الراحل فورست أ. مارس في وصيته على أن يُنشأ بعد وفاته صندوق يُسمى ”صندوق مارس الاستئماني“، تديره منظمة ”الأمريكيون المناصرون لصندوق الأمم المتحدة للسكان“ (وكانت تُدعى سابقاً لجنة الولايات المتحدة من أجل صندوق الأمم المتحدة للسكان) في سبيل دعم عمل الصندوق. وبين عامي 1997 و 2005، قدَّمت المنظمة، على أساس دوري، وبالتعاون مع أمين الصندوق الاستئماني، مدفوعات تقديرية لصالح صندوق السكان.
	وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، وزع أمين الصندوق الاستئماني الأصول الأساسية المتاحة، لدى إقفال الصندوق الاستئماني للهبات الخاصة، على المنظمة والصندوق. وتم التوزيع، على النحو الذي ترد تفاصيله في ”اتفاق الصندوق المقيَّد“ الذي وقَّع عليه كل من المنظمة وصندوق السكان وأمين الصندوق الاستئماني، وأبرم فيما بينهم، بتخصيص المبلغ الأصلي، بما في ذلك الإيرادات والزيادات في قيمة العملة على النحو التالي: (أ) 4 ملايين دولار لصالح صندوق منظمة ”الأمريكيون المناصرون لصندوق الأمم المتحدة للسكان“، رهنا بأحكام وشروط معينة؛ (ب) تقدم المنظمة باقي الرصيد الموزَّع (الصندوق الاستئماني لصندوق الأمم المتحدة للسكان) إلى صندوق السكان.
	ويجوز للمنظمة أن تسحب من صندوقها البالغ أربعة ملايين دولار، مبلغاً سنوياً يتجاوز 000 500 دولار في كل سنة تقويمية، من عام 2006 حتى عام 2011، إلى ما مجموعه ثلاثة ملايين دولار، لدعم أعمال صندوق السكان فيما يتعلق بمعالجة مشاكل السكان في العالم. وتوزع المنظمة على صندوق السكان الرصيد غير المنفق البالغ مليون دولار، بما في ذلك الإيرادات والزيادات في قيمة العملة المتصلة بهذا المبلغ في عام 2012.
	وعلاوة على اتفاق الصندوق المقيَّد، وقّع أيضا كل من أمين الصندوق الاستئماني والمنظمة وصندوق السكان على اتفاق إعفاء وسداد أبرم فيما بينهم، يُعفي أمين الصندوق الاستئماني ويُبرئ ذمته من أي التزام محتمل قد ينشأ عن إدارة الصندوق الاستئماني أو سداد مبلغه أو توزيع ذلك المبلغ. ويُلزم ذلك الاتفاق كلا من المنظمة وصندوق السكان لفترة غير محدودة زمنيا، بأن يسددا على نحو تناسبي لأمين الصندوق الاستئماني أو لورثته أي التزام محتمل حسب المبين أعلاه، في غضون 20 يوماً من استلام مطالبة خطية، في حدود صافي استحقاقاتهما من التوزيع. وعند التوقيع على الاتفاق، لم يكن لا أمين الصندوق الاستئماني ولا صندوق السكان على علم بوجود أي التزام جوهري قد ينشأ في المستقبل. ونظرا لمدى الالتزام المحتمل وفترته الزمنية غير المحدودة، يجب الاحتفاظ بقيمة صافي استحقاق صندوق السكان من الرصيد الموزع (32.7 مليون دولار المستلَم حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، زائداً المليون دولار الذي سيُستلَم عام 2012).
	وبلغ رصيد صندوق مارس الاستئماني في نهاية فترة السنتين 2010-2011 مقدار 38.8 مليون دولار، يمثل توزيع مبلغ 32.7 مليون دولار على صندوق السكان، زائداً المبلغ المستحق القبض وهو مليون دولار، مع إيرادات الفوائد المحققة البالغة 5.1 ملايين دولار. وستُنفق إيرادات الفوائد المحققة على أنشطة معينة ترمي إلى تعزيز ولاية صندوق السكان.
	(هـ) الاحتياطي التشغيلي

	الهدف من الاحتياطي التشغيلي هو توفير تغطية للعجز المؤقت في الأموال وكفالة استمرار تنفيذ البرامج في حالة وجود تقلبات ذات اتجاه تنازلي أو حالات عجز في الموارد، أو تفاوت التدفقات النقدية، أو زيادات غير مقررة في التكاليف الفعلية، أو غير ذلك من حالات الطوارئ.
	وحُدِّد مستوى الاحتياطي التشغيلي بمبلغ 45 مليون دولار في الدورة السادسة والثلاثين ﻟﻤﺠلس الإدارة المعقودة في عام 1989. وقرر مجلس الإدارة في دورته الثامنة والثلاثين، عام 1991، تحديد مستوى الاحتياطي التشغيلي بنسبة 20 في المائة من إيرادات الموارد غير المخصصة لكل سنة في خطة عمل صندوق السكان.
	وفي السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر 2011 ، ونظرا لوجود صافي إيرادات من التبرعات بلغ 453.6 مليون دولار، يبلغ الاحتياطي التشغيلي 90.7 مليون دولار، كما ورد في البيان 1.
	(و) احتياطي الإيواء الميداني

	وافق مجلس الإدارة، في دورته الثامنة والثلاثين المعقودة عام ١٩٩١، على إنشاء احتياطي للإيواء الميداني بمقدار ٥ ملايين دولار لفترة السنتين 1992-1993، وأذن للمديرة التنفيذية بسحب مبالغ منه لغرض تمويل حصة صندوق السكان في تكاليف تشييد الأماكن المشتركة، برعاية الفريق الاستشاري المشترك المعني بالسياسات. وبلغ مجموع نفقات الإيواء الميداني لفترة السنتين 2010-2011 مقدار 0.9 مليون دولار، وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 جرى تحويل مبلغ 0.9 مليون من أرصدة الصناديق غير المنفقة لتجديد احتياطي الإيواء الميداني. وبلغ مجموع نفقات الإيواء الميداني في الفترة 2008-2009 مقدار 0.1 مليون دولار.
	(ز) خدمات المشتريات

	تقدم زيادة أو نقصان إيرادات رسوم خدمات المشتريات عن النفقات على أنهما انخفاض أو زيادة في نفقات ميزانية الدعم لفترة السنتين (انظر الملاحظة 16). غير أن الفائض التراكمي البالغ 1.8 دولار الناجم عن هذه الأنشطة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (31 كانون الأول/ديسمبر 2009: 3 ملايين دولار) قد خصص لتيسير تخطيط الموارد في السنوات المقبلة.
	(ح) نقل المقر

	أذن المجلس التنفيذي، في مقرره DP/FPA/2009/10، بتخصيص مبلغ 5.9 ملايين دولار في الفترة 2010-2011 لتغطية التكاليف غير المتكررة لإنشاء مبنى المقر الجديد لصندوق السكان والانتقال من الموقع السابق، بما في ذلك التجهيزات الكهربائية (0.9 مليون دولار)؛ والطلاء والسجاد (1.3 مليون دولار)؛ وخدمات تكنولوجيا المعلومات (1.8 مليون دولار)؛ والأثاث (0.7 مليون دولار)؛ ونقل الموظفين والترتيب (0.2 مليون دولار)؛ وتعديل المباني (0.1 مليون دولار)؛ والخدمات المعمارية والهندسية (0.4 مليون دولار)؛ وأعمال أخرى متنوعة (0.5 مليون دولار). 
	وبلغ صافي النفقات التراكمية خلال الفترة 2010-2011 مقدار 5.4 ملايين دولار بعد خصم مساهمة في تكاليف أعمال التجديد من شاغل المبنى السابق.
	وترد في الجدول أدناه المبالغ المخصصة، والنفقات والرصيد المتبقي في نهاية السنة:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	2008-2009
	الرصيد في 1 كانون الثاني/يناير
	-
	-
	المخصص
	890 5
	-
	صافي زيادة (نقصان) الإيرادات عن النفقات
	(415 5)
	-
	المخصص غير المنفق لأغراض خاصة
	(254)
	-
	الرصيد في 31 كانون الأول/ديسمبر
	221
	-
	وسيستخدم رصيد الصندوق عند نهاية عام 2011 للوفاء بالالتزامات القانونية المتعهد بها قبل نهاية السنة للأنشطة المتعلقة بنقل المقر.
	الملاحظة 12
	الإيرادات من التبرعات

	فيما يلي الإيرادات من التبرعات لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	2008-2009
	التبرعات (الأساسية) غير المخصصة
	 948 798 
	 905 022 
	مخصوما منها المبالغ المحولة إلى الإيرادات الأخرى لرد الرسوم الضريبية
	(096 6)
	-
	المجموع الفرعي
	 942 702 
	 905 022 
	التبرعات المخصصة لما يلي:
	البرامج
	 801 332 
	 594 159 
	الموظفون الفنيون المبتدئون
	2 699 
	1 178 
	الأنشطة الأخرى
	-
	58 899 
	مخصوما منها المبالغ المردودة للجهات المانحة
	(525 20)
	-
	المجموع الفرعي
	 783 506 
	 654 236 
	المجموع
	1 726 208 
	1 559 258 
	على النحو المبين في الملاحظة 2 (ب) ’2‘، اعُتمدت في فترة السنتين 2010-2011 سياسة محاسبية جديدة لكل من التبرعات المخصصة والتبرعات غير المخصصة. وإضافة إلى ذلك، واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2010، تُسجل فقط رسوم المناولة المتعلقة بأنشطة الشراء كإيرادات لصندوق السكان وترد في الملاحظة 13 المعنونة ”الإيرادات الأخرى“.
	ويرد في الجدولين ألف وباء على التوالي بيان مفصل للتبرعات غير المخصصة والمخصصة حسب الجهة المانحة.
	الملاحظة 13
	الإيرادات الأخرى

	فيما يلي الإيرادات الأخرى لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الموارد غير المخصصة
	الموارد المخصصة
	المجموع
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	إيرادات الفوائد
	18 722 
	24 640 
	2 781 
	15 388 
	21 503 
	40 028 
	رسوم خدمات الدعم
	39 790 
	31 684 
	2 331 
	 (281)
	42 121 
	31 403 
	الإيرادات المخصصة لأنشطة الشراء
	-
	-
	1 413 
	-
	1 413 
	-
	صافي تسويات ومكاسب إعادة تقييم العملات
	-
	15 389 
	-
	-
	-
	15 389 
	رد الرسوم الضريبية
	6 096 
	-
	-
	-
	6 096
	-
	إيرادات متنوعة
	8 248 
	7 072 
	215 
	1 640 
	8 463 
	8 712 
	المجموع
	72 856 
	78 785 
	6 740 
	16 747 
	79 596 
	95 532 
	في ضوء اعتماد صيغة مستوحاة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، طرأت اختلافات عدة على استخدام ”الإيرادات الأخرى“ وعرضها في البيانات المالية للفترتين 2008-2009 و 2010-2011. ويتضمن البند المعنون ”صافي تسويات ومكاسب إعادة تقييم العملات“ قيمة المكاسب المتعلقة بجميع المعاملات، بما في ذلك التبرعات. وكانت هذه المبالغ الأخيرة تُقيّد في السابق في بيان الأداء المالي في شكل إضافات إلى التبرعات (البيان 2). وتشمل الموارد غير المخصصة في إطار البند المعنون ”رسوم خدمات الدعم“ التكاليف غير المباشرة المحملة على الموارد الأخرى فيما يتصل بالأنشطة التي ينفذها صندوق السكان والمنظمات غير الحكومية والحكومات، أما الموارد المخصصة فتشمل رسوم المناولة المتعلقة بأنشطة الشراء التي يضطلع بها صندوق السكان نيابة عن أطراف ثالثة. وتمثل الإيرادات المخصصة لأنشطة الشراء قيمة السلع التي يملكها صندوق السكان والتي بيعت لعملاء من أطراف ثالثة.
	الملاحظة 14
	عمليات التحوط المالي

	تُجري خزانة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، نيابة عن صندوق السكان، عمليات تحوط من مخاطر تقلب أسعار العملة التي قد يتعرض لها الصندوق عندما يتعهد المانحون بتبرعات ثم يدفعونها في تواريخ مختلفة وبعملات أخرى غير دولار الولايات المتحدة. وترد نفقات صندوق السكان على أقساط عمليات التحوّط ومكاسب وخسائر صرف العملات تحت البند المعنون ”النفقات الأخرى“ (الملاحظة 15).
	وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى التحوّط من مخاطر تقلب أسعار صرف سبع عملات قُدمت بها تبرعات. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، لم تكن هناك أي التزامات تحوّط مستحقة.
	الملاحظة 15
	النفقات الأخرى

	فيما يلي النفقات الأخرى لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011:
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الموارد غير المخصصة
	الموارد المخصصة
	المجموع
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	2010-2011
	2008-2009
	صافي تسويات إعادة التقييم وخسائر صرف العملات
	11 930 
	-
	2 203 
	1 947 
	14 133 
	1 947 
	المبلغ المخصص للديون المشكوك في تحصيلها
	1 102 
	581 
	-
	-
	1 102 
	581 
	المجموع
	13 032 
	 581 
	2 203 
	1 947 
	15 235 
	2 528 
	يتضمن البند ”صافي تسويات إعادة التقييم وخسائر صرف العملات“ قيمة الخسائر المتعلقة بجميع المعاملات، بما فيها التبرعات. وقد سبق أن وردت هذه المبالغ الأخيرة في البيان 2 من البيانات المالية للفترة 2008-2009 كمبالغ مخصومة مباشرة من التبرعات. والآن، يدرج الاعتماد المرصود للديون المشكوك في تحصيلها كبند قائم بذاته في توزيع النفقات.
	الملاحظة 16
	الموارد غير المخصصة - الأنشطة البرنامجية حسب البلد والمنطقة وميزانية الدعم لفترة السنتين

	(أ) النفقات البرنامجية حسب البلد لفترة السنتين 2010-2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011النفقات البرنامجية
	2008-2009النفقات البرنامجية(أ)
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	إثيوبيا
	11 105 
	11 385 
	إريتريا 
	 4 271 
	 3 163 
	أنغولا 
	 4 075 
	 4 702 
	أوغندا 
	13 001 
	13 646 
	بنن 
	 4 094 
	 4 770 
	بوتسوانا 
	 2 812 
	 3 318 
	بوركينا فاسو
	 6 147 
	 6 024 
	بوروندي 
	 4 200 
	 4 659 
	تشاد 
	 7 505 
	 8 644 
	توغو 
	 2 786 
	 3 113 
	جزر القمر 
	 1 678 
	 1 727 
	جمهورية أفريقيا الوسطى
	 5 696 
	 5 030 
	جمهورية تنزانيا المتحدة
	896 8
	419 8
	جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	15 181 
	16 267 
	جنوب أفريقيا 
	 3 292 
	 2 595 
	جنوب السودان
	 3 827 
	 3 572 
	الرأس الأخضر
	 2 450 
	 2 847 
	رواندا 
	 5 467 
	 5 970 
	زامبيا 
	 6 538 
	 6 342 
	زمبابوي 
	 8 211 
	 9 288 
	سان تومي وبرينسيبي 
	 1 238 
	 1 143 
	السنغال 
	 4 718 
	 3 445 
	سوازيلند 
	 2 611 
	 2 412 
	سيراليون
	 4 843 
	 5 844 
	سيشيل 
	101 
	132 
	غابون 
	 2 351 
	 1 928 
	غامبيا 
	 2 538 
	 2 145 
	غانا 
	 7 254 
	 6 207 
	غينيا 
	 5 223 
	 5 620 
	غينيا الاستوائية 
	 2 177 
	 2 571 
	غينيا - بيساو
	 2 928 
	 4 418 
	الكاميرون 
	 7 217 
	 6 551 
	كوت ديفوار
	10 354 
	10 421 
	الكونغو 
	 4 304 
	 4 313 
	كينيا 
	10 140 
	10 726 
	ليبريا 
	 4 981 
	 6 219 
	ليسوتو 
	 3 307 
	 2 474 
	مالي 
	 5 575 
	 5 298 
	مدغشقر 
	 8 015 
	 6 459 
	ملاوي 
	 7 659 
	 7 266 
	موريتانيا 
	 4 772 
	 5 481 
	موريشيوس 
	71 
	270 
	موزامبيق 
	 8 813 
	10 122 
	ناميبيا 
	 2 821 
	 2 665 
	النيجر 
	 6 361 
	 4 903 
	نيجيريا 
	12 960 
	14 626 
	مجموع المشاريع القطرية
	564 254
	140 259
	المشاريع الإقليمية
	605 19
	672 21
	المجموع
	169 274
	812 280
	آسيا والمحيط الهادئ
	أفغانستان 
	12 146 
	 9 208 
	إندونيسيا 
	11 191 
	10 870 
	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	 2 966 
	 2 887 
	بابوا غينيا الجديدة
	 3 836 
	 2 914 
	باكستان 
	20 463 
	14 556 
	بنغلاديش 
	12 961 
	12 865 
	بوتان 
	 2 277 
	 2 031 
	تايلند 
	 3 653 
	 3 242 
	تيمور - ليشتي
	 5 769 
	 4 643 
	جزر المحيط الهادئ المتعددة(ب)
	-
	 1 819 
	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
	 2 001 
	 2 353 
	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	 3 235 
	 3 021 
	سري لانكا 
	 5 782 
	 3 250 
	الصين 
	 5 820 
	10 069 
	الفلبين 
	11 422 
	 7 736 
	فييت نام 
	 8 308 
	 7 347 
	كمبوديا 
	 7 882 
	 8 305 
	ماليزيا 
	766 
	783 
	ملديف 
	878 
	942 
	منغوليا 
	 4 489 
	 3 338 
	ميانمار 
	11 495 
	11 753 
	نيبال 
	 7 354 
	 9 948 
	الهند 
	27 324 
	21 065 
	مجموع المشاريع القطرية
	018 172
	945 154
	المشاريع الإقليمية
	302 18
	426 17
	المجموع
	320 190
	371 172
	الدول العربية
	الأرض الفلسطينية المحتلة
	 4 120 
	 3 856 
	الأردن 
	 1 459 
	 1 174 
	تونس 
	 1 446 
	 1 103 
	الجزائر 
	648 
	934 
	الجمهورية العربية السورية
	 3 760 
	 3 630 
	جيبوتي 
	 1 524 
	 1 634 
	السودان 
	10 201 
	12 218 
	الصومال 
	 3 909 
	 4 131 
	العراق 
	 4 259 
	 3 381 
	عمان 
	342 
	816 
	لبنان 
	 1 302 
	 1 157 
	مصر 
	 5 667 
	 5 176 
	المغرب 
	 3 305 
	 3 828 
	اليمن
	 4 831 
	 5 201 
	مجموع المشاريع القطرية
	773 46
	239 48
	المشاريع الإقليمية
	489 5
	297 5
	المجموع
	262 52
	536 53
	أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
	الاتحاد الروسي 
	 1 807 
	 1 606 
	أذربيجان 
	 1 458 
	 1 433 
	أرمينيا 
	 1 063 
	990 
	ألبانيا 
	 1 174 
	 1 055 
	أوزبكستان
	 2 154 
	 2 125 
	أوكرانيا 
	 1 278 
	 1 356 
	بلغاريا 
	300 
	389 
	البوسنة والهرسك  
	 1 023 
	908 
	بولندا
	-
	16 
	بيلاروس 
	887 
	 1 030 
	تركمانستان 
	 1 387 
	 1 279 
	تركيا 
	 2 103 
	 1 996 
	جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
	475 
	406 
	جمهورية مولدوفا 
	977 
	906 
	جورجيا 
	 1 283 
	 1 348 
	رومانيا 
	416 
	852 
	صربيا
	322 
	252 
	طاجيكستان 
	 2 107 
	 1 688 
	قيرغيزستان 
	 1 917 
	 1 557 
	كازاخستان 
	 1 188 
	 1 191 
	كوسوفو 
	 1 097 
	982 
	مجموع المشاريع القطرية
	416 24
	365 23
	المشاريع الإقليمية
	591 8
	493 6
	المجموع
	007 33
	858 29
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	الأرجنتين 
	 1 414 
	 1 301 
	إكوادور 
	 2 072 
	 2 090 
	أوروغواي 
	 1 598 
	 1 557 
	باراغواي 
	 1 971 
	 2 251 
	البرازيل 
	 3 350 
	 2 778 
	بلدان منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنكليزية والهولندية(ج)
	 3 231 
	 3 736 
	بنما 
	 1 485 
	 1 371 
	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	 3 414 
	 2 862 
	بيرو 
	 4 057 
	 4 009 
	الجمهورية الدومينيكية
	 2 327 
	 2 428 
	السلفادور 
	 2 535 
	 2 773 
	شيلي 
	406 
	463 
	غواتيمالا 
	 3 169 
	 2 508 
	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	 2 464 
	 2 419 
	كوبا 
	 1 385 
	 1 528 
	كوستاريكا 
	 1 326 
	 1 242 
	كولومبيا 
	 3 590 
	 3 682 
	المكسيك 
	 2 870 
	 2 914 
	نيكاراغوا 
	 2 945 
	 3 108 
	هايتي 
	 9 864 
	 5 901 
	هندوراس 
	 3 511 
	 4 043 
	مجموع المشاريع القطرية
	984 58
	964 54
	المشاريع الإقليمية
	735 12
	074 13
	المجموع
	719 71
	038 68
	الأنشطة العالمية والأنشطة الأخرى
	348 103
	507 62
	مجموع النفقات البرنامجية(د)
	825 724
	122 667(د)
	(أ) في فترة السنتين 2008-2009، يمثل الفرق في مجموع النفقات المبلغ عنها في هذه الملاحظة وفي البيان 2، الجدول دال والملاحظة 18، مبلغا قدره 15.3 مليون دولار من صافي مكاسب صرف العملات.
	(ب) أرقام جزر المحيط الهادئ المتعددة تتألف من أرقام عدة جزر ولكنها صنفت تحت عنوان واحد لأغراض الإبلاغ. وتشمل جزر المحيط الهادئ المتعددة: بالاو، وتوفالو، وتوكيلاو، وتونغا، وجزر سليمان، وجزر فيجي، وجزر كوك، وجزر مارشال، وساموا، وفانواتو، وكيريباس، وناورو، وولايات ميكرونيزيا الموحدة، ونيوي.
	(ج) أرقام بلدان منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإنكليزية والهولندية تتألف من أرقام عدة بلدان وجزر وضعت على التوالي تحت عنوان واحد لأغراض الإبلاغ. وتشمل بلدان البحر الكاريبي الناطقة بالإنكليزية والهولندية: أنتيغوا وبربودا، وأنغيلا، وبربادوس، وبرمودا، وبليز، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وجزر الأنتيل الهولندية، وجزر البهاما، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن البريطانية، وجزر كايمان، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسورينام، وغرينادا، وغيانا، ومونتيسيرات.
	(د) في البيانات المالية للفترة 2008-2009، عُرض توزيع النفقات حسب أوجه الإنفاق بين ”النفقات البرنامجية“ والنفقات الأخرى. ولم يتم الإبقاء على هذا التوزيع في بيانات الفترة 2010-2011. ولذلك، تشمل الملاحظة 16 جميع النفقات المتعلقة بالأنشطة البرنامجية حسب أوجه الإنفاق، بما في ذلك ”النفقات الأخرى“.
	(ب) النفقات البرنامجية حسب المنطقة لفترة السنتين 2010-2011
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	المنطقة
	الحدود القصوى
	2010-2011
	المخصصات
	2010-2011
	النفقات البرنامجية
	المخصصات غير المنفقة
	أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
	248 189 
	284 189 
	 274 169 
	10 020 
	آسيا والمحيط الهادئ
	961 199
	802 199
	320 190
	482 9
	الدول العربية
	61 600 
	58 840 
	 52 262 
	 6 578 
	أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
	34 600 
	34 487 
	 33 007 
	 1 480 
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	73 100 
	72 656 
	 71 719 
	937 
	الأنشطة العالمية والأنشطة الأخرى
	117 008 
	116 800 
	 103 348 
	13 452 
	المجموع
	734 397 
	766 774 
	 724 825 
	41 949 
	ملاحظة: يمثل هذا الجدول موجزا رفيع المستوى للجدول 16 (أ) ويقارن النفقات بالمخصصات المعتمدة (الحدود القصوى) خلال الفترة.
	(ج) ميزانية الدعم لفترة السنتين

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	نفقات الفترة 2010-2011
	الرصيد غير المنفق في الفترة 2010-2011
	اعتمادات الفترة 2010-2011
	النفقات
	الخصوم المستحقة عند الاستلام
	المجموع
	إجمالي الاعتمادات والنفقات
	274 539 
	 254 482 
	477 
	254 959 
	 19 580 
	الأرصدة الدائنة في ميزانية الدعم لفترة السنتين
	 (38 200)
	(39 790)
	-
	(39 790)
	 1 590 
	صافي الاعتمادات والنفقات
	236 339 
	 214 692 
	477 
	215 169 
	 21 170 
	الأرصدة الدائنة في ميزانية الدعم لفترة السنتين:

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	2010-2011
	2008-2009
	التكاليف غير المباشرة المحملة على الموارد الأخرى فيما يتصل بما يلي:
	المشاريع التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات غير الحكومية والحكومات
	41 035 
	 32 767 
	مخصوما منها: التحويلات إلى مكتب دعم مؤسسة الأمم المتحدة
	-
	 (139)
	المجموع الفرعي
	41 035 
	32 628 
	صافي رسوم خدمة المشتريات
	(1 245)
	 (945)
	التكاليف الأخرى
	-
	111 
	المجموع
	39 790 
	31 794 
	الملاحظة 17
	البرنامج العالمي للسلع الأساسية لوسائل منع الحمل

	وافق المجلس التنفيذي، في دورته العادية الأولى لعام 1996، على إنشاء البرنامج العالمي للسلع الأساسية لوسائل منع الحمل على أن يُدار كصندوق استئماني. ووفقا لهذا المقرر حُوّل مبلغ 5 ملايين دولار من الموارد غير المنفقة إلى هذا البرنامج في عام 1996. وترد في الجدول باء حركة الأموال في هذا الصندوق الاستئماني تحت البند المعنون ”صناديق استئمانية أخرى“.
	وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغت قيمة مخزون صندوق السكان من وسائل منع الحمل المحفوظ في أماكن تابعة للجهة الصانعة في إطار هذا البرنامج 1.5 مليون دولار (عام 2009: 1.4 مليون دولار). وإضافة إلى ذلك، وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011، كان هناك ما قيمته 0.5 مليون دولار من السلع الجاري صنعها (عام 2009: 1.3 مليون دولار). 
	الملاحظة 18
	الالتزامات الطارئة

	حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، ارتأى صندوق السكان أنه لا توجد التزامات هامة للطوارئ لم تدرج بشكل آخر في هذه البيانات المالية.
	الملاحظة 19 
	أوجه الاختلاف في شكل عرض البيانات المالية بين الفترتين 2010-2011 و 2008-2009 

	البيانات المالية للفترة 2010-2011
	البيانات المالية للفترة 2008-2009
	البيانات
	البيان 1
	بيان المركز المالي
	البيان 2
	الأصول والخصوم وأرصدة الصناديق، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	البيان 2
	بيان الأداء المالي
	البيان 1
	الإيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	البيان 3
	بيان التغيرات في صافي الأصول
	البيان 4
	الموارد العادية - تحركات الاحتياطيات وأرصدة الصناديق
	البيان 4
	بيان التدفقات النقدية
	البيان 3
	بيان التدفقات المالية، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	الجداول
	الجدول ألف
	التبرعات غير المخصصة - حالة التبرعات
	الجدول 1
	الموارد العادية - حالة التبرعات
	الجدول باء
	التبرعات المخصصة - إيرادات التمويل المشترك، والنفقات وأرصدة الصناديق
	الجدول 6
	التمويل المشترك - الإيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق
	الجدول جيم
	خدمات المشتريات
	الجدول 7
	خدمات المشتريات - الإيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق
	الجدول دال 
	الموارد غير المخصصة
	الجدول 2
	الإيرادات والنفقات الأخرى، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	البيان 1
	الإيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	الجدول هاء
	الموارد المخصصة
	الجدول 2
	الإيرادات والنفقات الأخرى، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	البيان 1
	الإيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	الملاحظات
	الملاحظة 1
	بيان المهمة وأهداف المنظمة
	الملاحظة 1
	بيان المهمة
	الملاحظة 2
	(أ) موجز لأهم السياسات المحاسبية
	الملاحظة 2
	موجز لأهم السياسات المحاسبية
	(ب) التغيرات في السياسات المحاسبية
	الملاحظة 3
	التغير في السياسة المحاسبية
	الملاحظة 3
	المبالغ النقدية وما يعادلها
	لا يوجد
	لا يوجد
	الملاحظة 4
	الاستثمارات 
	الجدول 8
	الاستثمارات، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	الملاحظة 13
	الاستثمارات
	الملاحظة 5
	التبرعات المستحقة القبض والأصول المتداولة والمدفوعات الأخرى المسددة مقدما
	الملاحظة 4
	التبرعات المستحقة القبض
	الملاحظة 7
	اعتماد مقابل التبرعات المستحقة القبض المشكوك في تحصيلها
	الملاحظة 14
	الحسابات المستحقة القبض - الحسابات الأخرى
	الملاحظة 6
	السلف المقدمة من أموال التشغيل
	الملاحظة 24
	التنفيذ الوطني
	الملاحظة 7
	الأصول غير المستهلكة
	الملاحظة 21
	الأصول غير المستهلكة
	الملاحظة 8
	الحسابات المستحقة الدفع والاستحقاقات
	الملاحظة 15
	الحسابات المستحقة الدفع - الحسابات الأخرى
	الملاحظة 9
	استحقاقات الموظفين
	الملاحظة 16
	الخصوم الطويلة الأجل
	الملاحظة 22
	استحقاقات المعاشات التقاعدية
	الملاحظة 23
	استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد
	الملاحظة 10
	الخصوم الجارية وغير الجارية الأخرى والإيرادات المؤجلة
	الملاحظة 6
	التبرعات المقبوضة سلفا
	الملاحظة 15
	الحسابات المستحقة الدفع - الحسابات الأخرى
	الملاحظة 11
	الموارد غير المخصصة - حركة الأموال في الاحتياطيات وأرصدة الصناديق
	الملاحظة 5
	الصندوق الاستئماني للهبات الخاصة
	الملاحظة 12
	تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظام التخطيط لموارد المؤسسة
	الملاحظة 17
	احتياطي الإيواء الميداني
	الملاحظة 18
	الاحتياطي التشغيلي
	الملاحظة 19
	التخصيص
	الملاحظة 26
	الهيكلة الإقليمية
	الملاحظة 27
	الاحتياطي الأمني
	الملاحظة 12
	الإيرادات من التبرعات
	البيان 1
	الإيرادات والنفقات وأرصدة الصناديق، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	الملاحظة 8
	التبرعات العينية
	الملاحظة 13
	الإيرادات الأخرى
	الجدول 2
	الإيرادات والنفقات الأخرى، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	الملاحظة 14
	الحسابات المستحقة القبض - الحسابات الأخرى
	الملاحظة 14
	عمليات التحوط المالي
	الملاحظة 9
	ترتيبات التحوّط
	الملاحظة 15
	النفقات الأخرى
	الجدول 2
	الإيرادات والنفقات الأخرى، حسب الموارد العادية والموارد الأخرى
	الملاحظة 16
	(أ) الموارد غير المخصصة - النفقات البرنامجية حسب البلد
	الجدول 3
	الموارد العادية - الأنشطة البرنامجية حسب البلد
	(ب) الموارد غير المخصصة - النفقات البرنامجية الإقليمية
	الجدول 4
	الموارد العادية - الأنشطة البرنامجية الإقليمية
	(ج) الموارد غير المخصصة - ميزانية الدعم لفترة السنتين 
	الجدول 5
	ميزانية الدعم لفترة السنتين
	الملاحظة 11
	ميزانية الدعم لفترة السنتين
	الملاحظة 17
	البرنامج العالمي للسلع الأساسية لوسائل منع الحمل
	الملاحظة 20
	البرنامج العالمي للسلع الأساسية لوسائل منع الحمل
	الملاحظة 18
	الالتزامات الطارئة
	الملاحظة 25
	الالتزامات الطارئة
	الملاحظة 19
	أوجه الاختلاف في شكل عرض البيانات المالية بين الفترتين 2010-2011 و 2008-2009 
	لا يوجد
	لا يوجد
	290812    100812    12-42856 (A)
	*1242856*

