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  اإلحالةاكتاب

 ]٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٨[
 

 من النظـام املـايل، أتشـرف بتقـدمي حسـابات جامعـة األمـم املتحـدة                  ٥-٦ البندعمال ب  
وقـد أعـدَّ املراقـب    .  الكتـاب هـذا مبوجـب  ، اليت أوافق عليها ٢٠٠٣-٢٠٠٢عن فترة السنتني    

 .يانات املالية وصادق على صحتهااملايل الب
وحتــال أيضــا نســخ مــن هــذه البيانــات املاليــة إىل اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة     
 .وامليزانية

 عنان.  كويف أ)توقيع(
 

 فقيه. أالسيد شوكت 
ــيس ــم   جم رئـ ــابات األمـ ــي حسـ ــس مراجعـ لـ
 املتحدة
 نيويورك
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 ]٢٠٠٤يوليه / متوز٩[
 

 املتحدة عن فترة السـنتني املنتهيـة   أتشرف بأن أحيل إليكم البيانات املالية جلامعة األمم       
ــام جملــس مراجعــي  . ، الــيت قــدمها األمــني العــام ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١يف  وقــد ق

 .احلسابات بفحص هذه البيانات
وإضــافة إىل ذلــك، أتشــرف بتقــدمي تقريــر جملــس مراجعــي احلســابات عــن احلســابات   

 .ذي يتضمن رأي مراجعي احلسابات، الأعالهاملذكورة 
 

 فقيه.  شوكت أ)توقيع(
 مجهورية جنوب أفريقيايف  مراجع احلسابات العام

 جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة ورئيس
 

 
 
 

 رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 نيويورك
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 الفصل األول
ديسـمرب  / األولكـانون  ٣١التقريـر املـايل عـن فتـرة السـنتني املنتهيـة يف         

٢٠٠٣ 
 

 مقدمة -ألف  
 املـؤرخ  )٢٨-د (٣٠٨١ بقرارهـا حدة  اعتمدت اجلمعية العامة ميثاق جامعة األمم املت       - ١
، وقررت أن يكون مقـر اجلامعـة يف منطقـة مدينـة طوكيـو يف         ١٩٧٣ديسمرب  / األول كانون ٦

 سـلطة وضـع سياسـات اجلامعـة وبـرامج عملـها              عضـوا  ٢٨ يتكـون مـن      وخيول جملـس  . اليابان
ا يشــغل عــادة مــو، هــو رئــيس اجلامعــة األكــادميي واإلداري ويكــون مــدير اجلامعــة. وميزانيتــها

 .نه يف منصبه ملدة مخس سنوات أخرىاملنصب مدة مخس سنوات ويكون أهال إلعادة تعيي
ويـنص  . وحتفظ أموال اجلامعـة يف حسـاب خـاص ُينشـئه األمـني العـام لألمـم املتحـدة                   - ٢

ميثاق جامعة األمم املتحـدة علـى أن تسـدد التكـاليف الرأمساليـة والتكـاليف املتكـررة للجامعـة                    
 .إىل اجلامعة، أو من اإليرادات املتأتية من التربعاتاليت تقدم من التربعات 

وحتـــتفظ اجلامعـــة بصـــندوق للـــهبات وبصـــناديق تشـــغيل مســـتقلة ملراكزهـــا البحثيـــة   - ٣
. ويــراكم صــندوق اهلبــات االســتثمارات ويتلقــى التربعــات أيضــا .  وملقرهــاعةســالتوالتدريبيــة 

يف صـندوق اهلبـات لـدعم أنشـطة اجلامعـة، الـيت             وتستخدم اإليرادات املتأتية من االسـتثمارات       
التربعـات  أيضـا   وتتلقـى صـناديق التشـغيل       .  الصـلة  تدخل يف االعتبار يف صناديق التشغيل ذات      

كيانات األمم املتحـدة، ومـن       مناملقدمة مباشرة من احلكومات ومن املصادر غري احلكومية، و        
 .اجلامعات واألفراد

 
 مم املتحدةاملركز املايل جلامعة األ -باء  

 ٣٨ إىل   ٢٠٠٣-٢٠٠٢وصل جمموع إيرادات صندوق اهلبـات خـالل فتـرة السـنتني              - ٤
 : مليون دوالر يف فترة السنتني املاضية، موزعة كما يلي١٢,٤مليون دوالر مقارنة مببلغ 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ 

 ٢٩٨ ١ ١١٩ التربعات
 ١٢ ١٦٦ ١ ٦٣١ اإليرادات من الفوائد
 - ٣٥ ٢٤٧ اإليرادات املتنوعة

 ١٢ ٤٣٤  ٣٧ ٩٩٧ اجملموع 
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يف فتـــرة الســـنتني دوالر  ١ ٦٣١ ٠٠٠اخنفضـــت اإليـــرادات مـــن الفوائـــد إىل  قـــد و - ٥
ــغ  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ــة مببلـ ــة   ١٢ ١٦٦ ٠٠٠، مقارنـ ــابقة، نتيجـ ــنتني السـ ــرة السـ  دوالر يف فتـ

ووصــلت هــذه اخلســائر إىل . االســتثماراتارتفــاع اخلســائر يف بيــع والخنفـاض أســعار الفائــدة  
ــنتني  ١٣ ٢٧١ ٠٠٠ ــرة الســ ــل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ دوالر يف فتــ  دوالر يف ٦ ٦٣٠ ٠٠٠ مقابــ

 .فترة السنتني السابقة
ووفقــا للقواعــد .  احلاليــةالســنتنيوازدادت اإليــرادات املتنوعــة ازديــادا كــبريا يف فتــرة   - ٦

ات إعادة تقييم العمـالت األجنبيـة يف اإليـرادات          من عملي املتأتية  املالية، ُتدرج األرباح الصافية     
ــدرج اخلســائر الصــافية يف مصــروفات التشــغيل    ــرة الســن . املتنوعــة وت -٢٠٠٢تني وخــالل فت

 دوالر، أدرج يف    ٣٥ ٥٢٤ ٧٠٠ من صرف العمـالت قـدره        ، كان هناك ربح صاف    ٢٠٠٣
ف العمــالت ويف فتــرة الســنتني الســابقة، كانــت هنــاك خســارة مــن صــر  . املتنوعــةاإليــرادات 

 ).٨انظر الفقرة ( دوالر، أدرجت يف مصروفات التشغيل ٢١ ٦٠٦ ٠٠٠قدرها 
 دوالر يف فتــرة مليــون ٣٦,٦ بلــغمووصــل جممــوع إيــرادات صــناديق التشــغيل إىل      - ٧

 : مليون دوالر يف فترة السنتني السابقة، موزعة كما يلي٣٦,٥السنتني اجلارية، مقارنة مببلغ 
 )ات املتحدةبآالف دوالرات الوالي(
 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ 

 ٣٠ ٣٧٢ ٢٩ ٦٤٥ التربعات
 ٣ ٢٢٤ ٣ ٣٣٣ اإليرادات من الفوائد

 ٢ ٣٨٧ ٢ ٩٠٨ اإليرادات من اخلدمات املقدمة
 ٤٧٩ ٦٩٨ متنوعة/إيرادات أخرى

 ٣٦ ٤٦٢ ٣٦ ٥٨٤ اجملموع 
  
 مليـون   ٦٥,١وكما يرد يف البيان املايل األول، وصل جمموع نفقات اجلامعة إىل مبلغ              - ٨

ــغ    ــة مببل ــة، مقارن ــرة الســنتني اجلاري ــرة الســنتني الســابقة  ٨٧,٦دوالر لفت ــون دوالر يف فت .  ملي
 تضـمنت خسـارة يف      ٢٠٠١-٢٠٠٠ويكمن السبب الرئيسي هلذا الـتغري يف أن فتـرة السـنتني             

ويف مـا يلـي بيـان هـذه النفقـات           ). ٦انظر الفقرة   ( مليون دوالر    ٢١,٦صرف العمالت قدره    
 :ب أوجه اإلنفاقموزعة حس



 

04-43583 3 
 

A/59/5 (Vol. IV)  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٣  الرئيسيةقااإلنفأوجه 
 ٢٦ ٧٨٥ ٣٨ ٣٠٨ )أ(تكاليف املوظفني وغريهم من األفراد

 ١ ٦٥٣ ١ ٩٥٢ السفر
 ٧٠٧ ٧٢٣ اخلدمات التعاقدية
 ٢٦ ٣٠٠ ٣ ٩٣٣ )ب(مصروفات التشغيل

 ١ ٢٩٩ ٨٦٧ )ج(املشتريات
 ٤ ٤٨٤ ٤ ٥٨٩ ة األمم املتحدةمبىن مقر جامع

 ٢٦ ٣٩٩ ٢٤ ٧٥٩ شبكات البحث والتدريب والنشر
 ٨٧ ٦٢٧ ٦٥ ١٣١ اجملموع 
 

 .تشمل تكاليف موظفي الربنامج واخلرباء االستشاريني )أ( 
-٢٠٠٠ دوالر يف فتــرة الســنتني ٢١ ٦٠٦ ٠٠٠تشــمل خســارة مــن صــرف العمــالت قــدرها   )ب( 

٢٠٠١. 
 .اللوازم للمكتبة وتكاليف معدات الربنامجتشمل تكاليف الكتب و )ج( 

 
، وفقــا لقــرار صــادر عــن جملــس جامعــة األمــم ٢٠٠٣-٢٠٠٢وخــالل فتــرة الســنتني  - ٩

 مليــون دوالر مــن صــندوق اهلبــات إىل صــناديق التشــغيل موزعــا  ٢٩,٩املتحــدة، ُحــوِّل مبلــغ 
ــا ــي كم ــم املتحــدة، و    ١٦,٣: يل ــة األم ــر جامع ــون دوالر إىل مق ــني٤,٨ ملي  دوالر إىل  مالي

ــة، و   ــابع للجامعـ ــة التـ ــاد التنميـ ــاملي لبحـــوث اقتصـ ــد ٢,١ املعهـــد العـ  مليـــون دوالر إىل معهـ
 ماليـني دوالر إىل املعهـد الـدويل لتكنولوجيـا           ٤,١التكنولوجيات اجلديدة، التابع للجامعـة، و       

ــات، و  ــون دوالر إل١,٤الربجمي ـــ ملي ـــى معهــ ــابع  ـــ ــا الت ــة يف أفريقي ــوارد الطبيعي  للجامعــة، د امل
 مليــون دوالر إىل ٠,٩ مليــون دوالر إىل معهــد الدراســات املتقدمــة التابعــة للجامعــة و ٠,٣ و

تشـمل  و. برنامج التكنولوجيا احليوية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابع للجامعة          
وليـة التابعـة     مليـون دوالر مـن أكادمييـة القيـادة الد          ٠,٢ التحويالت األخرى ما بـني الصـناديق      

 دوالر من الشبكة الدولية للميـاه والبيئـة والصـحة،           مليون ٠,٢للجامعة إىل صندوق اهلبات و      
 .التابعة للجامعة، إىل مقر جامعة األمم املتحدة

 مليــون دوالر وأن ٣١٣,٨ويظهــر البيــان املــايل الثــاين أن جممــوع األصــول وصــل إىل  - ١٠
وكان لدى صندوق اهلبات استثمارات قصـرية       . ر ماليني دوال  ٨,٨جمموع اخلصوم وصل إىل     

 مليـون دوالر،    ٢٤٨,٥ طويلـة األجـل قـدرها        تواسـتثمارا  ماليـني دوالر     ٨,٧األجل قدرها   
وعـالوة  .  على التـوايل   ، مليون دوالر  ٢٥٩,٧ ماليني دوالر و     ٨,٨بلغت القيمة السوقية هلما     

 مليــون دوالر يف ٣٩,٨  قــدرهاتواســتثماراعلــى ذلــك كــان لــدى صــناديق التشــغيل نقديــة  
ــة األمــم املتحــدة يف اجملمــع النقــدي    ٢٠٠٣ديســمرب /كــانون األول ٣١ ، مشلــت حصــة جامع
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 ماليــني ٨,٤كــذلك مشلــت األصــول مبلــغ  و. ملكاتــب األمــم املتحــدة املوجــودة خــارج املقــر 
 .١-٢د تفاصيلها يف اجلدول دوالر، ميثل تربعات معلنة مستحقة القبض، تر

 ماليـني  ٨,٥ املـايل لصـندوق اهلبـات مببلـغ      الرصـيد نتني احلاليـة ازداد     وخالل فترة السـ    - ١١
ــانون األول٣١ مليـــون دوالر يف ٢٦١,٦دوالر فوصـــل إىل  ــذلك . ٢٠٠٣ديســـمرب / كـ وكـ

 مليـون دوالر    ٤٣,٣ ماليني دوالر فوصل إىل      ٤,٤ازداد الرصيد املايل لصناديق التشغيل مببلغ       
 .٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٣١يف 
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 مرفق 
 معلومات تكميلية  

 
 . يف تقريرهألمني العاماليت يتعني أن يقدمها اتكميلية العلومات املاملرفق هذا يتضمن  - ١
 

 شطب اخلسائر يف النقدية واملبالغ املستحقة القبض واملمتلكات  
ــا للقاعــدتني   - ٢ ــايل ٩-١٠٨ و ٦-١٠٨وفق ــاك خســائر يف   مــن النظــام امل ، مل تكــن هن

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢و يف املمتلكات خالل فترة السنتني أبالغ املستحقة القبض يف امل وأالنقدية 
 

 اإلكراميات  
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢مل ُتدفع أي إكراميات خالل فترة السنتني  - ٣
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 الثاينالفصل 
 جملس مراجعي احلساباتتقرير   

 

 موجز 
 قام جملـس مراجعـي احلسـابات مبراجعـة عمليـات جامعـة األمـم املتحـدة يف مقرهـا يف                     

وراجــع اجمللــس أيضــا . طوكيــو ويف مخســة مــن املراكــز والــربامج البحثيــة التدريبيــة التابعــة هلــا  
 / األولكــــانون ٣١البيانــــات املاليــــة جلامعــــة األمــــم املتحــــدة لفتــــرة الســــنتني املنتهيــــة يف   

 .٢٠٠٣ ديسمرب
 :ما يليرئيسية اليت خلص اجمللس إليها فيوتتمثل االستنتاجات ال 
 األمم املتحدة اإليرادات املتنوعة حتت صندوق التشـغيل علـى           سجلت جامعة  )أ( 

 حســبما هــو ، نقديــة بــدال مـن تســجيلها حماسـبيا علــى أســاس االسـتحقاق   ة أهنــا أرصـد أسـاس 
 من املعايري احملاسبية ملنظومة األمـم املتحـدة، مبـا أدى إىل خطـأ يف     ٣٦منصوص عليه يف الفقرة    

 القــبض واخلصــوم األخــرى  ةات األخــرى املســتحقبيــان أرصــدة اإليــرادات املتنوعــة واحلســاب 
 واالحتياطيات وأرصدة الصندوق؛

ا أدى علـى    ممـ كان رصد االلتزامات لدى جامعة األمـم املتحـدة غـري كـاف،               )ب( 
 مـن املعـايري     ٤٠ مليون دوالر خالفا للفقرة      ٠,١٣عدم إلغاء االلتزامات غري الصحيحة البالغة       

 .احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة
مل يتمكن نظام إدارة الشؤون املاليـة وشـؤون امليزانيـة وشـؤون املـوظفني بعـد                 )ج( 

وقــد جلــأت جامعــة األمــم املتحــدة إىل أن جتــري، خــارج   . مــن إعــداد بيانــات ماليــة موحــدة 
 املنظومة، تسويات مل توفر عملية مراجعة مناسبة بني تقارير هذا النظام والبيانات املالية؛

التـابع  معة األمم املتحدة حسابا منفصال لربنامج املسـاعدة املاليـة           مل متسك جا   )د( 
لطالب البلـدان الناميـة الـذين يدرسـون يف اليابـان، منتهكـة بـذلك اتفـاق الصـندوق                    للجامعة،  

النقديــة :  مشلــتحســابات صــندوق التشــغيليف فيهــا بــالغ ض ُموا أدى إىل عــرممــاالســتئماين، 
 ١,٧(والنفقــات )  مليــون دوالر٢,٩٥(، واإليـرادات  ) مليــون دوالر١,٥٠(والودائـع ألجــل  

، واحلسابات األخـرى    ) مليون دوالر  ٠,٢٦(واالحتياطيات وأرصدة الصندوق    ) مليون دوالر 
 مليـون   ٠,٠٨(واحلسابات األخـرى املسـتحقة الـدفع        )  مليون دوالر  ٠,٠٨(املستحقة القبض   

 ؛)دوالر
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 لالسـتهالك يف املالحظــات علــى  مل ُيفِصـح بدقــة عــن املمتلكـات غــري القابلــة   )هـ( 
 .البيانات املالية

وصلت االلتزامات التقديرية الستحقاقات هناية اخلدمة واستحقاقات مـا بعـد            )و( 
 مليـــون دوالر حـــىت ١,٧ علـــى البيانـــات املاليـــة إىل ٦التقاعـــد املفصـــح عنـــها يف املالحظـــة  

ــة   مل جامعــة األمــم املتحــدة أنعلــى . ٢٠٠٣ديســمرب / األولكــانون ٣١ ــدابري املالي  تتخــذ الت
 اللتزامات املتعلقة بنهاية اخلدمة واستحقاقات ما بعد التقاعد؛ملقابلة االالزمة 
مل تعتمد جامعة األمم املتحدة إطارا منطقيا لوضع تصورات للـربامج وحتديـد             )ز( 

 داء الفعلي،أل مناسبة تكفل امؤشراتالعناصر الالزمة لبلوغ النتائج املتوخاة وحتديد 
ــا املعلومــات     )ح(  مل تضــع جامعــة األمــم املتحــدة خطــة طويلــة األجــل لتكنولوجي

 .احلاجةحسب مقتضيات واالتصاالت، مما أسفر عن شراء املعدات والربجميات 
هـداف  األمل يكن لدى جامعـة األمـم املتحـدة سياسـة تدريبيـة مكتوبـة حتـدد                   )ط( 

ــة  ــة العامــة الــيت تتبع  وأالتدريبي ــوفريهــااملنهجي لنمــو والتطــور  ا مالكهــا مــع إتاحــة فــرص   يف ت
 .الوظيفيني
 . من هذا التقرير١٢وترد قائمة بتوصيات اجمللس الرئيسية يف الفقرة  
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 مقدمة -ألف  
راجــع جملــس مراجعــي احلســابات البيانــات املاليــة جلامعــة األمــم املتحــدة واســتعرض      - ١

ــرة   ــة للفت ــات اجلامع ــرار اجلمعيــ ٢٠٠٣-٢٠٠٢عملي ــا لق ــة  وفق ــؤرخ ) ١ -د  (٧٤ة العام امل
وأجريـت مراجعـة    .  واملادة التاسعة مـن ميثـاق األمـم املتحـدة          ١٩٤٦ديسمرب  /كانون األول  ٧

احلسابات وفقا للمادة السابعة من النظام املايل والقواعد املاليـة لألمـم املتحـدة ومرفقـه، ووفقـا                  
جعني اخلـارجيني حلسـابات األمـم       للمعايري املوحدة ملراجعة احلسابات، اليت اعتمدها فريق املـرا        

املتحــدة والوكــاالت املتخصصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وللمعــايري الدوليــة ملراجعــة   
راجعـة احلسـابات أن يضـع اجمللـس وينفـذ خططـا ملراجعـة               ملعـايري   املهـذه   وتقتضـي   . احلسابات

 . جوهريةي أخطاءاحلسابات للتأكد إىل حد معقول من أن البيانات املالية خالية من أ
قـام األول مـن تكـوين رأي بشـأن     وقد متـت مراجعـة احلسـابات لـتمكني اجمللـس يف امل         - ٢
ــا ــة لفتــرة الســنتني املنتهيــة يف        م ــات، املســجلة يف البيانــات املالي  كــانون ٣١إذا كانــت النفق

إذا  ، مت حتملها لتحقيق األغراض اليت وافقت عليها األمـم املتحـدة، ومـا             ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
كانت اإليـرادات والنفقـات قـد صـنفت وسـجلت، علـى النحـو الواجـب، وفقـا للنظـام املـايل                       
والقواعد املالية، وما إذا كانـت البيانـات املاليـة جلامعـة األمـم املتحـدة تعـرض بوضـوح املركـز                      

، ونتــائج عملياهتــا للفتــرة الــيت انتــهت ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١املــايل للجامعــة حــىت 
تضمنت مراجعة احلسـابات استعراضـا عامـا للـنظم املاليـة ولضـوابط املراقبـة الداخليـة             و. آنذاك

وفحصا اختباريا لسجالت احملاسبة وغريها من األدلة الداعمـة، بالقـدر الـذي رأى اجمللـس أنـه                  
 .كان ضروريا لتكوين رأي عن البيانات املالية

م اجمللــس بعمليــات مراجعــة   وإضــافة إىل مراجعــة احلســابات واملعــامالت املاليــة، قــا      - ٣
وتركزت عمليـات املراجعـة يف املقـام األول علـى كفـاءة      .  من النظام املايل   ٥-٧مبوجب املادة   

اإلجراءات املالية وضوابط املراقبـة املاليـة الداخليـة، وتركـزت، بوجـه عـام، علـى إدارة جامعـة                    
 .األمم املتحدة وتنظيمها

 ويف معهــد الدراســات ،ة األمــم املتحــدةوأجريــت مراجعــة احلســابات يف مقــر جامعــ  - ٤
املتقدمــة يف طوكيــو؛ والشــبكة الدوليــة للميــاه والبيئــة والصــحة يف هــاملتون بكنــدا؛ وأكادمييــة  
القيادة الدولية بعمان؛ ومعهد التكنولوجيـات اجلديـدة مباسـترخيت يف هولنـدا؛ واملعهـد العـاملي                 

 .لبحوث اقتصاد التنمية هبلسنكي
، ٢٠٠٢ديسـمرب   / كانون األول  ٢٠ ألف، املؤرخ    ٥٧/٢٧٨ القرار    من ٦ويف الفقرة    - ٥

طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام والرؤساء التنفيذيني لصناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا أن                 
وأبلغـت جامعـة األمـم املتحـدة اجمللـس أن           . يفحصوا هياكل اإلدارة ومبادئها واملسـاءلة بشـأهنا       
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 اإلدارة يف منظومة جامعة األمـم املتحـدة يف مـا يتعلـق باللجـان                جملس اجلامعة استعرض هياكل   
وتــرد مســؤوليات . االستشــارية وجمــالس املراكــز والــربامج البحثيــة والتدريبيــة التابعــة للجامعــة 

اللجان االستشـارية وجمـالس ومـديري املراكـز والـربامج البحثيـة والتدريبيـة بوضـوح يف النظـام                 
بأن خطتها االستراتيجية لعـام     كذلك  وأبلغت اجلامعة اجمللس    . األساسي لكل مركز أو برنامج    

، الذي كان العمل فيه جاريا آنذاك، حيددان أهـدافا واضـحة            ٢٠٠٤ وأن التنقيح لعام     ٢٠٠٢
 .بشأن التوحيد والتدوين والتعاون يف العمليات اإلدارية

عمليــات وواصــل جملــس مراجعــي احلســابات ممارســته املتمثلــة يف اإلبــالغ عــن نتــائج   - ٦
ت لـ  وقـد كف   ،حمددة ملراجعة احلسابات برسائل إدارية تتضمن مالحظـات تفصـيلية وتوصـيات           

 .هذه املمارسة إقامة حوار متواصل مع اجلامعة
. ويشمل هذا التقرير مسائل يرى اجمللس أنـه ينبغـي توجيـه انتبـاه اجلمعيـة العامـة إليهـا               - ٧

 اليت تورد آراؤها، على النحـو الواجـب،         ونوقشت مالحظات اجمللس واستنتاجاته مع اجلامعة،     
 .يف هذا التقرير

ــرد مــوجز للتوصــيات الرئيســية للمجلــس يف الفقــرة    - ٨ ــائج التفصــيلية  . ١٢وي ــرد النت وت
 .١٠٨-١٤والتوصيات يف الفقرات 

 
 بالكاململ تنفذ اليت سابقة التوصيات ال - ١ 

 )١( ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١فترة السنتني املنتهية يف 
ــرة   - ٩ ــا للفقـ ــة     ٧وفقـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــن قـ ــف مـ ــزء ألـ ــن اجلـ ــؤرخ ٥١/٢٢٥ مـ ، املـ
، استعرض اجمللس اإلجراءات اليت اختذهتا جامعـة األمـم املتحـدة لتنفيـذ              ١٩٩٧أبريل  /نيسان ٣

. ١٩٩٩ديسـمرب  / كـانون األول ٣١التوصيات الواردة يف تقريره عن فتـرة السـنتني املنتهيـة يف            
أن تتقيـد جامعـة   التوصية املتعلقة بهي  ا زالت هناك توصية واحدة مل تنفذ    والحظ اجمللس أنه م   

 املبينة يف دليـل املشـتريات، واملتعلقـة باملشـتريات الـيت             م املتحدة بإجراءات طرح العطاءات    األم
ويبــدي اجمللــس تعليقاتــه علــى هــذه املســألة يف الفقــرات   .  دوالر٢٥ ٠٠٠تقــل أو تزيــد عــن  

 . من هذا التقرير٩٧-٩٥
 

__________ 
لدو)١( عامة، ا ل ية ا ع لجم ل ية  مس لر ئق ا ثا لو ظر: ا ن ، اجمللد (A/55/5) ٥رة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم وا

 .الرابع، الفصل الثاين
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 )٢(ديسمرب/ كانون األول٣١فترة السنتني املنتهية يف 

، ١٩٩٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٣ باء، املؤرخ    ٤٨/٢١٦وفقا لقرار اجلمعية العامة      - ١٠
استعرض اجمللس اإلجراءات الـيت اختـذهتا اجلامعـة لتنفيـذ التوصـيات الـيت قـدمها يف تقريـره عـن                  

وتــرد تفاصــيل اإلجــراءات الــيت  . ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول٣١فتــرة الســنتني املنتهيــة يف 
اختــذت والتعليقــات الــيت أبــداها اجمللــس يف هــذا التقريــر، وقــد أورد مــوجز هلــا يف مرفــق هــذا    

، ومـا زالـت ثـالث    ) يف املائـة ٥٧(توصـيات  ومن جمموع سبع توصيات، نفذت أربع     . الفصل
 .قيد التنفيذ)  يف املائة٤٣(من هذه التوصيات 

 مــن هــذا التقريــر، توصــياته ٧١ و ٥٣ و ٥١لــس مــن جديــد، يف الفقــرات وأكــد اجمل - ١١
ويـدعو اجمللـس جامعـة األمـم املتحـدة إىل إسـناد مسـؤولية               . السابقة اليت مل تنفـذ تنفيـذا كـامال        

 .خاصة ووضع إطار زمين ميكن بلوغه لتنفيذ هذه التوصيات
 

 التوصيات الرئيسية - ٢ 
 :دة مبا يلييوصي اجمللس جامعة األمم املتح - ١٢

أن تتقيــد علــى حنــو مطــرد باحملاســبة علــى أســاس االســتحقاق يف تســجيل    )أ( 
 مـــن املعـــايري احملاســـبية ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة  ٣٦ عمـــال بـــالفقرة ،اإليـــرادات املتنوعـــة

 ؛ )٢٣ الفقرة(
أن تســتعرض دوريــا االلتزامــات غــري املصــفاة وأن تلغــي االلتزامــات  ‘ ١’ )ب( 

أن جتــري و‘ ٣’أن تكفــل وجـود تأييــد كـاٍف جلميــع االلتزامـات؛    و‘ ٢’غـري الصـحيحة؛   
 ؛)٢٦الفقرة (تسوية بني السجالت املالية يف حينها 

أن تســتعرض نظــام إدارة الشــؤون املاليــة وشــؤون امليزانيــة وشــؤون   ‘ ١’ )ج( 
 يف تعزيــزه جلعلــه متســقا مــع متطلبــات التســجيل واإلبــالغ املــاليني؛    أن تنظــر املــوظفني و

أن تكفـل   و‘ ٣’ن تقلل ما أمكن من العمليات اليدويـة يف إعـداد البيانـات املاليـة؛                أو ‘٢’
مـن ِقبـل     كجزء من إعداد البيانات املالية، مقبولـة         كون التسويات الالزمة، اليت جتري    أن ت 

 ؛)٣٤الفقرة (عملية سليمة ملراجعة احلسابات ومؤيدة منها 
ــواردة   )د(  ــدقيق بالشــروط ال ــزام ال  يف االتفاقــات املماثلــة الــيت  أن تكفــل االلت

 ؛)٣٩الفقرة (تتطلب حماسبة منفصلة للصناديق االئتمانية 
__________ 

، اجمللد الرابع، )Corr.3 و A/57/5(،  والتصويب٥الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه، : انظر )٢( 
 . الفصل الثاين
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أن تتدارك احلاالت اليت تفتقر إىل الدقة يف حماسـبة املمتلكـات غـري القابلـة             )هـ( 
لالستهالك لتقدمي كشوف كاملة ودقيقة عن قيمة املمتلكات غري القابلة لالسـتهالك حـىت              

 ؛)٤٢الفقرة (ة هناية الفترة املالي
أن تستعرض آلية متويل التزامات استحقاقات هنايـة اخلدمـة واسـتحقاقات             )و( 

 ؛)٥٦الفقرة (ما بعد التقاعد 
القابلــة /أن حتــدد األهــداف واإلجنــازات ومؤشــرات األداء القابلــة للقيــاس )ز( 

لـربامج  للتحديد الكمي هبدف حتسني عملية قياس األداء وبيان األداء الفعلي للمشاريع وا           
 ؛)٦٥الفقرة (وإمكانية ربط ما بني اإلجنازات الفعلية والنفقات املالية 

أن تضع خطة طويلة األجل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تبىن علـى            )ح( 
 ؛)٨٢الفقرة (أساسها متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القصرية األجل 

ــو     )ط(  ــدريب امل ــن وضــع سياســة لت ـــرغ م ــع   أن تفـ ــذها متشــيا م ظفني وأن تنف
ــم املتحــدة للتطــوير املهــين        ــع سياســة األم ــا واتســاقا م ــا ومــع موارده تقــديرها الحتياجاهت

 ؛ )١٠٦  الفقرة(
ــرد توصــيات اجمللــس األخــرى يف الفقــرات    - ١٣  ٥٣ و ٥١ و ٤٩ و ٤٦ و ٤٤ و ٣٠وت
 . ١٠٤ و ١٠١ و ٩٧ و ٩٣ و ٨٩ و ٨٥ و ٧٨ و ٧٦ و ٧٢ و ٦٩ و
 

 ئل املاليةاملسا -باء  
 االستعراض املايل - ١ 

متـــول جامعـــة األمـــم املتحـــدة متـــويال كليـــا مـــن التربعـــات املقدمـــة مـــن احلكومـــات   - ١٤
والوكـــاالت واملؤسســـات الثنائيـــة واملتعـــددة األطـــراف، ومصـــادر القطـــاعني العـــام واخلـــاص 

تشـغيل،  صـندوق اهلبـات، وصـندوق ال      : وتستمد اجلامعة إيراداهتـا مـن ثالثـة مصـادر         . األخرى
ــرات      ــرد مناقشــة بشــأنه يف الفق ــؤخرا ت ــاه٣٩-٣٥وصــندوق اســتئماين أنشــئ م وكــان .  أدن

صــندوق رأمســايل مــن التــربع املعلــن مــن   كصــندوق اهلبــات قــد أنشــئ يف أوائــل الســبعينيات   
وتســجل التربعــات غــري املخصصــة، الــيت تتلقاهــا   .  مليــون دوالر١٠٠حكومــة اليابــان مببلــغ  

ــة، يف صــندوق اهلبــ   ــية لصــندوق      اجلامع ــرادات األساس ــوفري اإلي ــه لت ــتثمر أموال ــذي تس ات، ال
 .التشغيل التابع للجامعة

/  كــــانون األول٣١جامعــــة حــــىت وقــــد أجــــرى اجمللــــس حتلــــيال للمركــــز املــــايل لل - ١٥
وترد األرقام املالية الرئيسية لصناديـــق جامعـــة األمم املتحدة لفتـريت السـنتني            . ٢٠٠٣ ديسمرب
 .١ يف اجلدول ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ٢٠٠١-٢٠٠٠
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 ١اجلدول 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠تحـــدة لفتـــريت الســـنتني األرقـــــــام الرئيســـية لصـــناديق جامعـــة األمـــم امل

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و
 )آالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

 )أ(صندوق التشغيل )أ(اهلباتصندوق  

الصــندوق االســتئماين لربنــامج تقــدمي  
ــة إىل الطــــالب مــــن   ــاعدة املاليــ املســ

ــدان ا ــون يف   البلـ ــذين يدرسـ ــة الـ لناميـ
 )ب(اليابان

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 

 ٢ ٩٤٧ ٦٥٠ ٣٦ ٥٨٤ ٣٦ ٤٦٢ ٣٧ ٩٩٧ ١٢ ٤٣٤ جمموع اإليرادات
 ١ ٧١٤ ٣٩٠ ٦٥ ٢٦٩ ٦٦ ٠٢١ - ٢١ ٦٠٦ جمموع النفقات
 ١ ٥٧٥ ٢٦٠ ٥٨ ٢٨٢ ٦١ ٢١٥ ٢٧٠ ٦٤٦ ٢٦١ ٨٩٤ جمموع األصول
 ٨٢ - ١٥ ٠٩٥ ٢٢ ٢٤٠ ٩ ٠٣٧ ٨ ٧٣٩ جمموع اخلصوم

 ١ ٤٩٣ ٢٦٠ ٤٣ ١٨٧ ٣٨ ٩٧٥ ٢٦١ ٦٠٩ ٢٥٣ ١٥٥ االحتياطيات وأرصدة الصندوق
       احلسابات الرئيسية

 ٢ ٩٤٧ ٦٥٠ ٢٩ ٦٤٥ ٣٠ ٣٧٢ ١ ١١٩ ٢٦٨ التربعات
ــن ــم مـ ــوظفني وغريهـ ــاليف املـ تكـ

   ٢٨ ٣٠٨ ٢٦ ٧٨٥   العاملني
ــدريب، ــث والتـــ ــبكات البحـــ شـــ

   ٢٤ ٨٩٧ ٢٦ ٣٩٩   والنشر
ــويالت إىل  ــن(التحـ ــناديق) مـ الصـ

   ٢٩ ٥٤٣ ٣٠ ٠٠٤ ٢٩ ٥٤٣ ٣٠ ٠٠٤ األخرى
النقديـــــــة واإليـــــــداعات ألجـــــــل

 ٢  ٣٩ ٧٨٤ ٣٨ ٠٨٥ ٢٦٢ ٥٢٨ ٢٥٢ ٣٩٨ واالستثمارات واجملمع النقدي
   ٢ ٥٢٧ ٧٧٥ ٥ ٩١٠ ٦ ٤٧٨ التربعات مستحقة القبض

املسـتحقة القـبض مـا بـنياألرصدة  
   ٩ ٣١٢ ١٢ ٩٣٨ ٢٤٢ ٦٤١ الصناديق

األرصــدة املســتحقة الــدفع مــا بــني
   ٥١٧ ٤ ٨٦٥ ٩ ٠٣٧ ٨ ٧١٤ الصناديق

   ٧ ٠٠٩ ٧ ٤٥٧   االلتزامات غري املصفاة
   ٣٥ ٦٠١ ٣٢ ٩٣٦   الفائض التراكمي

     ٢٦١ ٦٠٩ ٢٥٣ ١٥٥ رأس املال األصلي للصندوق
  

 . لتطابق العرض احلايل٢٠٠١-٢٠٠٠د أرقام املقارنة لفترة السنتني أعيد إيرا )أ( 
 .أدرجت يف حسابات صندوق التشغيل وفقا للبيانات املالية )ب( 
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 صندوق اهلبات  
)  يف املائـة   ٣( ماليـني دوالر     ٨,٤ازداد جمموع االحتياطيات وأرصدة الصندوق مببلـغ         - ١٦

 مليـون   ٢٦١,٦ إىل   ٢٠٠١ديسـمرب   /األول كـانون    ٣١ مليـون دوالر يف      ٢٥٣,٢فارتفع مـن    
وعـزي الفـائض إىل فـرق بـني فـائض اإليـرادات             . ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١دوالر يف   

 مليـــون دوالر حـــّول إىل صـــندوق ٢٩,٥ مليـــون دوالر وإىل مبلـــغ ٣٨عـــن النفقـــات مببلـــغ 
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢التشغيل خالل فترة السنتني 

مالت خالل فتريت السنتني أن اإليـرادات مـن الفوائـد           وأظهر حتليل أجراه اجمللس للمعا     - ١٧
ــع   ــني دوالر ١٠,٦اخنفضــت بواق ــة٨٧( مالي ــغ   ).  يف املائ ــذي بل وازداد جممــوع األصــول، ال

ــانون األول٣١ مليـــون دوالر يف ٢٧٠,٦  ماليـــني دوالر، ٨,٧، بواقـــع ٢٠٠٣ديســـمرب / كـ
، ٢٠٠١ديسـمرب   / األول  كـانون  ٣١ مليـون دوالر يف      ٢٦١,٩مرتفعـا مـن مبلـغ       ) يف املائة  ٣(

.  مليـــون دوالر٨,٧ورجـــع الســـبب يف ذلـــك أساســـا إىل اســـتثمارات قصـــرية األجـــل مببلـــغ 
جمموع اخلصوم، الذي ميثـل األرصـدة املسـتحقة الـدفع بـني الصـناديق، فقـد ازداد، بواقـع                 وأما
/  كــــانون األول٣١ دوالر يف  ماليــــني٨,٧، مــــن مبلــــغ ) يف املائــــة٤( مليــــون دوالر ٠,٣

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ ماليني دوالر يف ٩ إىل ٢٠٠١ ديسمرب
 

 صندوق التشغيل  
 ٣٠,٤إذ نقصـــت مـــن )  يف املائـــة٢( مليـــون دوالر ٠,٧اخنفضـــت التربعـــات مببلـــغ  - ١٨

 مليـــــون دوالر يف فتـرة السـنتني         ٢٩,٧ إىل   ٢٠٠١-٢٠٠٠مليون دوالر يف فتــــــرة السـنتني        
 مليــون دوالر مــن صــندوق ٢٩,٥يــرادات حتــويال مببلــغ ومشلــت مصــادر اإل. ٢٠٠٣-٢٠٠٢

 ماليني دوالر، وإيـرادات مـن اخلـدمات املقدمـة مببلـغ            ٣,٣اهلبات، وإيرادات من الفوائد مببلغ      
ــغ  ٢,٩ ــرادات متنوعــة مببل ــون دوالر، وإي ــون دوالر٠,٧ ملي واخنفــض جممــوع النفقــات  .  ملي

ــع  ــون دوالر ٠,٨بواقـ ــة١( مليـ ــن ) يف املائـ ــون دوالر يف ٦٦ ، إذ نقـــص مـ ــانون ٣١ مليـ  كـ
ــمرب /األول ــون دوالر يف ٦٥,٣ إىل ٢٠٠١ديســ ــانون األول٣١ مليــ ــمرب / كــ . ٢٠٠٣ديســ

، وصـل الـنقص   ٢٠٠١ديسـمرب  / كـانون األول  ٣١ مليون دوالر يف     ٢٩,٦وباملقارنة مع مبلغ    
وقلــل مــن الــنقص، .  مليــون دوالر٢٨,٧ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف اإليــرادات يف فتــرة الســنتني 

ــذي  ــم املتحــدة    ال ــة األم ــر جامع ــون دوالر١٧,٨(ســجل يف مق ــة   )  ملي ــز حبثي ــتة مراك ويف س
، فـــائض يف اإليـــرادات عـــن النفقـــات، يف مركـــزين حبثـــيني ) مليـــون دوالر١١,٤(وتدريبيـــة 

 . مليون دوالر٠,٥وتدريبيني ويف برنامج واحد، وصل إىل 
 يف ١١(يــني دوالر  مال٤,٢وازداد جممــوع االحتياطيــات وأرصــدة الصــندوق بواقــع   - ١٩
 ٤٣,٢ إىل ٢٠٠١ديســـمرب / كـــانون األول٣١ مليـــون دوالر يف ٣٩، إذ ارتفـــع مـــن )املائـــة
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 ٢,٩واخنفــض جممــوع األصــول بواقــع  . ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١مليــون دوالر يف 
-٢٠٠٠ مليـــون دوالر يف فتـــرة الســـنتني ٦١,٢، إذ نقـــص مـــن ) يف املائـــة٥(مليـــون دوالر 

واخنفـض جممـوع اخلصـوم    . ٢٠٠٣-٢٠٠٢يون دوالر يف فترة السـنتني        مل ٥٨,٣ إىل   ٢٠٠١
ــة٣٢( ماليــني دوالر ٧,١بواقــع   كــانون ٣١ مليــون دوالر يف ٢٢,٢إذ نقــص مــن )  يف املائ
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ مليون دوالر يف ١٥,١ إىل ٢٠٠١ديسمرب /األول

 
 املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة - ٢ 

 كـانون  ٣١قيَّم اجمللس مدى اتفاق البيانـات املاليـة للجامعـة لفتـرة السـنتني املنتهيـة يف                - ٢٠
 مــع املعــايري احملاســبية ملنظومــة األمــم املتحــدة وأوضــحت املراجعــة أن    ٢٠٠٣ديســمرب /األول

تسـجيل  ) أ: (البيانات املالية كانت متفقة مع هذه املعايري إال بقدر ما أثري يف هذا التقرير بشأن             
 ،اإليرادات املتنوعة باستخدام احملاسبة على أساس النقدية بدال من احملاسـبة أسـاس االسـتحقاق              

؛ )٢٣-٢١الفقـرات   ( من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحـدة         ٣٦املنصوص عليه يف الفقرة     
ورة  مـن املعـايري احملاسـبية املـذك    ٤٠وعدم إلغاء االلتزامات غري الصحيحة، خالفا للفقـرة      ) ب(
ومعاملـــة بعـــض النفقـــات ذات الصـــلة بفتـــريت الســـنتني اجلاريـــة   ) ج(؛ )٢٧-٢٤الفقـــرات (

 مــن املعــايري احملاســبية املــذكورة، ٤١والســابقة علــى أهنــا مصــروفات مؤجلــة يف خمالفــة للفقــرة 
 ).٣١-٢٨الفقرات (
 

 بيان اإليرادات املتنوعة  
ألمــم املتحــدة علــى ضــرورة تســجيل  مــن املعــايري احملاســبية ملنظومــة ا٣٦تــنص الفقــرة  - ٢١

علـى البيانـات    ) د (٢وتـنص املالحظـة     . املتنوعـة علـى أسـاس االسـتحقاق       /اإليرادات األخـرى  
املالية جلامعة األمـم املتحـدة علـى أنـه، يـتم علـى وجـه العمـوم، إثبـات اإليـرادات علـى أسـاس                        

 احملاسـبة علـى     والحظ اجمللس أن اجلامعة عمـدت، بـدال مـن ذلـك، إىل اسـتخدام              . االستحقاق
أساس النقدية يف تسجيل اإليرادات املتنوعـة حتـت صـندوق التشـغيل لفتـرة السـنتني املنتهيـة يف                   

ــى     . ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١ ــق مــن أن اســتخدام احملاســبة عل ويســاور اجمللــس القل
أســــــاس النقديــة قــد أســفر وفقــا لــذلك عــن عــرض منقــوص لصــايف اإليــرادات املتنوعــة مببلــغ  

 : دوالرا، حمسوبة كما يلي١٤٦ ٦٥٩
 دوالرا، ميثل إيـرادات مـن املـبىن وإيـرادات مـن             ١٩٩ ٤٩٢عرض زائد مببلغ     )أ( 

 ؛) دوالرا١٨٨ ٣٤٧ (٢٠٠٤ولعام )  دوالرا١١ ١٤٥ (٢٠٠١استخدام املرافق لعام 
 دوالرا، يتـــــألف مـــــن إيـــــرادات مـــــن ٣٤٦ ١٥١عـــــرض نـــــاقص مببلـــــغ  )ب( 
ــرادات مــن اســتخدام امل /املــبىن ــام  إي  وســجلت ٢٠٠١ قبضــت يف عــام  ٢٠٠٢رافــق تتعلــق بع
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، ومـن إيـرادات غـري جمبيـة مـن           ) دوالرات ٧٩ ٧١٠ (٢٠٠١-٢٠٠٠إيرادات لفترة السـنتني     
، ومـن إيـرادات مـن بيـع         ) دوالرا ٢٦٠ ٦٤٧(إيـرادات غـري جمبيـة مـن اسـتخدام املرافـق             /املبىن

ــورات  ــنتني  )  دوالرا٧٩٤(منشـ ــرة السـ ــق بفتـ ــن مل٢٠٠٣-٢٠٠٢تتعلـ ــىت   لكـ ــتحق حـ  تسـ
 .٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٣١
وكـــذلك أســـفر اســـتخدام احملاســـبة علـــى أســـاس االســـتحقاق عـــن عـــرض منقـــوص  - ٢٢

) االلتزامـــات( دوالرا وللخصـــوم ٢٦٦ ٤٤١للحســـابات األخـــرى املســـتحقة القـــبض مببلـــغ  
 دوالرا، وعـن عـرض مزيـد لالحتياطيـات وأرصـدة الصـناديق مببلـغ            ١٨٨ ٣٤٧األخرى مببلغ   

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ دوالرا يف ٦٨ ٥٦٥
واتفقت جامعة األمم املتحدة مع توصية اجمللس بأن تتقيد اجلامعة علـى حنـو مطـرد        - ٢٣

ــالفقرة      مــن املعــايري ٣٦باحملاســبة يف اإليــرادات املتنوعــة علــى أســاس االســتحقاق عمــال ب
 .احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة

 
 فاةااللتزامات غري املص  

الحــظ اجمللــس عــدم وجــود رصــيد كــاف لاللتزامــات لــدى جامعــة األمــم املتحــدة،      - ٢٤
 مـن املعـايري احملاسـبية    ٤٠أسفر عن وجود التزامات غري صحيحة غري ملغاة، خالفـا للفقـرة              مما

 وثيقـة مـن الوثـائق امللزمـة املتنوعـة      ١٦وتـبني للمجلـس مـن استعراضـه     . ملنظومة األمم املتحدة  
 دوالرا، أن سـّتاً     ٢٨٠ ٠٦٦تباط حبسـابات ملقـر اجلامعـة عـن فتـرات سـابقة مببلـغ                إلعادة االر 

ــها    ــالغ قيمت ــائق، الب  دوالراً، قــد غُطيــت بعقــود كانــت قــد دفعــت   ١٣٣ ٤٢٢مــن هــذه الوث
ويسـاور اجمللـس قلـق مـن أال متثـل حـاالت             . ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١بكاملها حـىت    

 .تزامات صحيحةإعادة االرتباط هبذه االلتزامات ال
هذا ومل تـتمكن الشـبكة الدوليـة للميـاه والبيئـة والصـحة، التابعـة للجامعـة، مـن إلغـاء                       - ٢٥

التزامـــات غـــري صـــحيحة يف حينـــها أو مـــن رصـــد املـــدفوعات أو حـــاالت إعـــادة االرتبـــاط   
بالتزامات، ألن الشبكة املذكورة اعتمدت على تقـارير امليزانيـة يف مقـر اجلامعـة الـيت مل ترسـل                    

وقد حال التأخر يف إرسال هـذه التقـارير دون تسـوية سـجالت الشـبكة                . يف الغالب يف حينها   
ويف حال وجود فروق فـإن      . الدولية للمياه والبيئة والصحة يف حينها مع سجالت مقر اجلامعة         

 .الغلبة هي ألرقام مقر اجلامعة
املصـفاة وتلغـي     اجلامعة دوريـا االلتزامـات غـري         تعرضبأن تس  )أ(: يوصي اجمللس و - ٢٦

 وأن تكفل اجلامعة توفري تأييد كـاف جلميـع االلتزامـات؛            )ب(االلتزامات غري الصحيحة؛    
 .أن جتري تسوية للسجالت املالية يف حينهاو )ج(
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أبلغت جامعة األمم املتحدة اجمللس بأهنا ألغت سبعا من الوثائق امللزمة املتنوعـة تصـل           و - ٢٧
ك أبلغـت الشـبكة الدوليـة املـذكورة اجمللـس بـأن عمليـة               وكذل.  دوالرا ١٣٨ ١٨٥قيمتها إىل   

ووافقت اجلامعة علـى تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة     . رصد االلتزامات غري املصفاة قد حتسنت اآلن   
ــق احلســابات غــري         ــى أن تغل ــا وعل ــات غــري املصــفاة دوري ــالغ االلتزام ــى أن تســتعرض مب وعل

 .الصحيحة
 

 املصروفات املؤجلة  
 من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة على أنه مـىت كانـت هنـاك               ٤١تنص الفقرة    - ٢٨

التزامــات تتحملــها اجلامعــة يف فتــرات ماليــة مقبلــة فــإن مــن الواجــب تســجيلها يف حســابات    
وينبغي تسـجيل املبـالغ املسـددة مـن     . اجلامعة أو اإلفصاح عنها يف مالحظة على البيانات املالية  

مـن  ‘ ٦’) كـاف (وتعـرف الفقـرة الفرعيـة       . عتبارها مصروفات مؤجلة  أصل هذه االلتزامات با   
ــود     ٢املالحظــة  ــة بأهنــا تشــمل يف العــادة بن ــة للجامعــة املصــروفات املؤجل  علــى البيانــات املالي

غـري أن اجمللـس الحـظ أن املصـروفات     . النفقات اليت ال حتمل أصوال على الفترة املاليـة اجلاريـة          
 دوالرا، الواردة حتـت صـندوق التشـغيل         ١٨٤ ٩١٧الغ قدرها   املؤجلة وغريها من األصول الب    
، قـد مشلـت نفقـات قـدرها     ٢٠٠٣ديسـمرب  / كـانون األول ٣١ملقر جامعة األمم املتحدة حـىت    

 : ولفترات سابقة، وتتألف مما يلي٢٠٠٣-٢٠٠٢ دوالرا تعود لفترة السنتني ١٨٣ ٥٤٥
ــها إىل   )أ(  كبـــات مـــوظفي  دوالرا، وتتعلـــق مبر١٥٦ ٥٣٧نفقـــات تصـــل قيمتـ

، صـرفها مقـر جامعـة األمـم         ٢٠٠٣-٢٠٠٢جامعة األمم املتحدة، وتنطبق على فترة السـنتني         
 املتحدة؛
 دوالرات، وتتألف من مصـروفات طالـب        ٢٧ ٠٠٨ تصل قيمتها إىل     نفقات )ب( 

 إىل عــام ١٩٩٦هبــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ملعــامالت جلامعــة األمــم املتحــدة مــن عــام 
 ١٨ ٦٢٣( م الربنــامج اإلمنــائي فــواتري بشــأهنا، لكــن اجلامعــة طعنــت يف صــحتها، وقــد٢٠٠١
 ).دوالرا ٨ ٣٨٥ (٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٦، ومن عدة معامالت من عام )دوالرا
 كــانون ٣١ويســاور اجمللــس قلــق مــن أن رصــيد حســاب املصــروفات املؤجلــة حــىت     - ٢٩

ــمرب /األول ــامالت ال   ٢٠٠٣ديسـ ــموله معـ ــا لشـ ــون دقيقـ ــد ال يكـ ــرات   قـ ــلة للفتـ ــود بصـ  تعـ
نفقــات لفتــرة الســنتني كوأوضــحت اجلامعــة أهنــا ال تعتــرف بتلــك املبــالغ  . املســتقبل يف املاليــة
ــا أل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ــت مســتمرة يف  هن ــامالت حــىت   كان ــك املع ــدقيق تل  / كــانون األول٣١ت

 .تجري تسوية بشأهناألهنا س و٢٠٠٣ديسمرب 
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 وأن  ،تحـدة تسـوية املصـروفات املؤجلـة        اجمللس بأن تكمل جامعة األمم امل      ييوصو - ٣٠
ــا لــ  ــوم طبق ــة ذات الصــلة  االنفقــات يف فتراهتــ بتســجيل ذلك تق اقتصــار تكفــل حــىت  املالي

 .يةالية املستقبلاملفترات المصروفات مؤجلة على كاملصنفة النفقات 
أبلغت جامعة األمم املتحدة اجمللس بأهنا ستكمل تسـويتها مصـروفاهتا املؤجلـة وجتـري                - ٣١
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤تسويات الضرورية يف فترة السنتني ال

 إلفصاح عن املعلومات املاليةتقدمي البيانات املالية وا - ٣ 
 كـــانون ٢٣ ألـــف، املـــؤرخ ٥٥/٢٢٠ مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ١٢وفقـــا للفقـــرة  - ٣٢

ــاء   ٢٠٠٠ديســـمرب /األول ــابات، مـــع األمـــني العـــام والرؤسـ ، واصـــل جملـــس مراجعـــي احلسـ
ــة الــيت ينبغــي تقــدميها يف    التنفيــذيني لصــ ــيم املعلومــات املالي ناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا، تقي

 وما ينبغي عرضه يف مرفقات البيانات وفقا للمعـايري احملاسـبية            ،البيانات املالية واجلداول الزمنية   
والحــظ اجمللــس، يف ســياق استعراضــه البيانــات املاليــة جلامعــة األمــم   . ملنظومــة األمــم املتحــدة

 ).٥٤-٣٣الفقرات (اليت جتري مناقشتها يف الفقرات التالية التفاوتات تحدة امل
 

 إعداد البيانات املالية وإنشاؤها حاسوبيا  
الحظ اجمللس أن نظام إدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية وشؤون املـوظفني مل يكـن                - ٣٣

 عـدادها البيانـات املاليـة، عـدلت        إ ن جامعة األمم املتحدة، يف    أل ،قادرا على إنشاء بيانات مالية    
وقـد متـت عمليـات التعـديل        . أو أعادت تصنيف أو أعادت جتميـع حسـابات خـارج املنظومـة            

للمراجعـة واملوافقـة، ومل تـوفر       أيضـا   مل ختضـع هـذه العمليـات        ويدويا وعلى صحيفة جدولية،     
وعليـه  . بيانـات املاليـة   عملية حتقق مناسبة للحسابات بني التقارير اليت ُيعدها النظام املذكور وال          

كان من العسري إثبات صحة التعديالت اليت أُدخلت على أرصدة احلسـابات إلعـداد البيانـات                
 وتزيــد مــن ق وقتــا كــثريا وتتطلــب مــوارد كثيفــة فضــال عــن أن هــذه املمارســة تســتغر. املاليــة

 .احتمال الغلط أو اخلطأ يف احلسابات
باسـتعراض  ) أ: (ة اجمللس بأن تقوم اجلامعـة     واتفقت جامعة األمم املتحدة مع توصي      - ٣٤

نظام إدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية وشؤون املـوظفني والنظـر يف تعزيـزه كـي جتعلـه                  
واحلــد مــن العمليــات اليدويــة يف ) ب(يتمشــى مــع متطلبــات التســجيل واإلبــالغ املــاليني؛ 

 باعتبارهــا ، جيــري إدخاهلــاوكفالــة أن تكــون التســويات الــيت) ج(إعــداد البيانــات املاليــة؛ 
 .مراجعة كافيةو معتمدة ومؤيدة بعملية حتقق ،جزءا من إعداد البيانات املالية
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 الصندوق االستئماين  
يقتضي اتفاق الصندوق االستئماين، الذي مت الـدخول فيـه بـني جامعـة األمـم املتحـدة                   - ٣٥

 تنفيـذ برنـامج اجلامعـة         مـن أجـل    ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٤ومصرف اليابان للتعاون الدويل، يف      
لتقدمي املساعدة املالية للطالب من البلدان النامية الذين يدرسون يف اليابان، يف مجلـة أمـور، أن         

تقــدم إىل مصــرف أن متســك جامعــة األمــم املتحــدة حســابا منفصــال للصــندوق االســتئماين و  
ة االتفـاق، تقريـرا     مـايو مـن كـل سـنة ماليـة خـالل مـد             / أيار ١٥اليابان للتعاون الدويل، حبلول     

 ٣١ماليا سنويا عن الصندوق االستئماين، مصادقا عليه؛ بـدءا مـن السـنة املاليـة الـيت تنتـهي يف                     
 .٢٠٠٤مارس /آذار
وخالفا لالتفاق، سجلت اجلامعة املعـامالت ذا الصـلة بتنفيـذ الربنـامج حتـت صـندوق                - ٣٦

 ٣١ صـندوق التشـغيل حـىت    التشغيل التابع هلـا، ممـا أسـفر عـن عـروض مبـالغ فيهـا، حلسـابات               
 :، على النحو التايل٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

  دوالرا؛١ ٨١٨نقدية وإيداعات ألجل، مببلغ  )أ( 
  دوالرا؛١ ٤٩٣ ٤٥١معامالت داخلية قيد التجهيز، مببلغ  )ب( 
 ؛) ين٣٧٠ ٣٤٥ ٠٠٠( دوالرا ٢ ٩٤٧ ٦٦٦إيرادات من التربعات، مببلغ  )ج( 
  دوالرا؛١ ٧١٤ ٠٩٢نفقات، مببلغ  )د( 
ــغ     )هـ(  ــبض، مببلــــــ ــتحقة القــــــ ــرى مســــــ ــابات أخــــــ  دوالرا ٧٩ ٩٢٥حســــــ

 ؛ وهو ميثل املبلغ الذي أفرجت عنه اجلامعة للجامعات املتعاونة؛)ين ٨ ٧١١ ٨٠٠(
 دوالرا ٨١ ٧٤٣حســـــــــابات أخـــــــــرى مســـــــــتحقة الـــــــــدفع، مببلـــــــــغ  )و( 

ليابــان للتعــاون ، وهــو ميثــل التربعــات الــواردة إىل اجلامعــة مــن مصــرف ا )يــن ٨ ٩١٠ ٠٠٠(
 الدويل للحساب الفرعي لربنامج تقدمي املساعدة املالية؛

 . دوالرا٢٥٩ ٨٧٧احتياطيات وأرصدة صناديق، مببلغ  )ز( 
ــتم  التوقيــع علــى االتفــاق  للــت جامعــة األمــم املتحــدة ذلــك بــأن  وع - ٣٧ / إال يف آذارمل ي

ميزانيـة فتـرة السـنتني    الصـندوق االسـتئماين قـد أسـس بعـد يف           ، ولذلك مل يكن     ٢٠٠٣ مارس
اجلامعــة، ألغــراض حماســبية، برنــامج تقــدمي املســاعدة املاليــة وعليــه، عاملــت . ٢٠٠٣-٢٠٠٢

. ٢٠٠٣-٢٠٠٢معاملة مشروع ممول متويال خاصا حتـت صـندوق التشـغيل يف فتـرة السـنتني                 
ورأت اجلامعــة أن النظــام احملاســيب املنشــأ كــان سيضــمن فعــال فصــل معــامالت الربنــامج عــن    

 / وحـىت كـانون األول     ٢٠٠٣مـارس   /طة اجلامعة مـن تـاريخ التوقيـع علـى االتفـاق يف آذار             أنش
 .٢٠٠٣ديسمرب 
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وأبلغت جامعة األمم املتحـدة اجمللـس بأهنـا، نظـرا إىل أن اتفـاق الصـندوق االسـتئماين                    - ٣٨
 عـن   يقتضي أن تعد اجلامعة بيانات مالية منفصلة لربنامج تقدمي املساعدة املالية، قـدمت تقريـرا              

. ٢٠٠٣-٢٠٠٢البيانات املالية للصندوق االستئماين يف مرفـق للبيانـات املاليـة لفتـرة السـنتني                
، إجراء عملية حماسبة منفصـلة للصـندوق        ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١وتعتزم اجلامعة بدءا من     

 .االستئماين
لـواردة يف    اجمللس أن تكفل جامعة األمم املتحدة التقيد الدقيق باألحكـام ا           ييوصو - ٣٩
 .ماثلة اليت تقتضي إجراء حماسبة منفصلة للصناديق االستئمانيةاملتفاقات اال
 

 املمتلكات غري القابلة لالستهالك  
، كان اجمللس قد أوصى جامعـة       ٢٠٠٣أبريل  /يف املراجعة املؤقتة للحسابات يف نيسان      - ٤٠

متلكــات غــري القابلــة األمــم املتحــدة بتقــدمي كشــوف كاملــة ودقيقــة تفصــح فيهــا عــن قيمــة امل 
 مــن ٤٩، وفقــا للفقــرة ٢٠٠٣-٢٠٠٢لالســتهالك يف ســياق البيانــات املاليــة لفتــرة الســنتني   

ــة األمــم املتحــدة     ــايري احملاســبية ملنظوم ــة     . املع ــة عــن ممتلكــات غــري قابل ــد أفصــحت اجلامع وق
ــها    ــني دوالر يف املالحظــة  ٥,١٧لالســتهالك بلغــت قيمت ــة ل  ٥ مالي ــات املالي ــى البيان ــرة  عل فت

ومشل ذلك املبلغ مشتريات خالل فتـرة       . ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١السنتني املنتهية يف    
 اإلفصــــاح عنــــها يف الفقــــرة    مليــــون دوالر جــــرى ٠,٧٦الســــنتني وصــــلت قيمتــــها إىل   

 مليـون   ٠,١١غري أن اجمللس عثر على مشتريات أخرى قـدرها          . ٥من املالحظة    )ب( الفرعية
ووصــلت التخفيضــات خــالل فتــرة .  مليــون دوالر٠,٧٨شــتريات إىل زاد قيمــة امل دوالر، ممــا

ــن   ٠,٣٢الســنتني إىل  ــدال م ــون دوالر ب ــذي جــرى    ٠,٦٥ ملي ــغ ال ــو املبل ــون دوالر، وه  ملي
وعليـــه، ينبغـــي أن تكـــون قيمـــة  . ٥مـــن املالحظـــة ) ب(اإلفصـــاح عنـــه يف الفقـــرة الفرعيـــة  

 ماليـني   ٥,٦١  هـي  ٢٠٠٣ديسـمرب   / كانون األول  ٣١املمتلكات غري القابلة لالستهالك حىت      
مـــن املبلـــغ الـــذي مت )  يف املائـــة٨أو بنســـبة ( مليـــون دوالر ٠,٠٤٤ أعلـــى مببلـــغ ي أ،دوالر

 . ماليني دوالر٥,١٧اإلفصاح عنه وهو 
وعللـت جامعــة األمــم املتحــدة ذلـك بــأن النظــام احلــايل ال يـوفر مزيــدا مــن الشــفرات     - ٤١

تريات من املمتلكات غري القابلة لالستهالك، لكـن تعزيـز     التحليلية لتسجيل مجيع املش   ) الرموز(
 .وظائف النظام سيكون تغيريا واسع النطاق ومكلفا

اتفقت جامعة األمم املتحدة مع توصية اجمللـس بـأن تقـوم اجلامعـة بتـدارك املـواطن                   - ٤٢
دمي اســبة للممتلكــات غــري القابلــة لالســتهالك لتقــ احملىل الدقــة يف عمليــة إالــيت يفتقــر فيهــا 

كشوف كاملة ودقيقة تفصح عن قيمة املمتلكات غـري القابلـة لالسـتهالك يف هنايـة الفتـرة                  
 .املالية
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 حسابات أخرى مستحقة القبض  

كشفت عملية حتقق متصلة قام هبـا اجمللـس مـع أحـد املـوردين أن احلسـابات األخـرى              - ٤٣
 دوالرا ٥٥ ٠٤٦ ملت مبلــغــــــ ش٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١املســتحقة القــبض حــىت 

 ،أغســطس/آبإليــداعات ردَّهـا أحــد املــورِّدين إىل جامعـة األمــم املتحــدة يف   )  ماليـني يــن ٦(
 على حسـاب إيـداع قـدره        ١٩٩٩لت يف عام    ِملنفقات حُ ) مليون ين ( دوالراً   ٩ ١٧٤ومبلغ  
ــا يــن( دوالرا ١٨ ٣٤٩ ويســاور اجمللــس قلــق مــن أن يكــون عــدم   . لــدى املــورد ذاتــه ) مليون

هاتني املعاملتني قد أسفر عن عرض حسابات أخـرى مسـتحقة القـبض بزيـادة قـدرها                 تسجيل  
ــدرها      ، دوالرا٦٤ ٢٢٠ ــادة ق ــات وأرصــدة الصــندوق بزي ــان لالحتياطي ــرض بي  ٩ ١٧٤ وع

ويسـاور اجمللـس    .  دوالرا ٥٥ ٠٤٦دوالرا وعن عـرض للنقديـة والودائـع ألجـل بـنقص قـدرة               
 .ب اإليداعات اليت قام املورد بردهاقلق من أال تكون اجلامعة قد متكنت من تعق

اتفقــت جامعــة األمــم املتحــدة مــع توصــية اجمللــس بــأن تتخــذ اجلامعــة اإلجــراءات    - ٤٤
 .الالزمة لتحديد صحة ومعرفة أماكن وجود اإليداعات وتعقب املبلغ الذي رده املورد

 
 حسابات أخرى مستحقة الدفع  

ات األخرى املستحقة الدفع يف صـندوق       يساور اجمللس قلق حيال صحة رصيد احلساب       - ٤٥
 : لألسباب التالية٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١التشغيل حىت 

 مليون دوالر، الـذي ميثـل رصـيد مقـر جامعـة األمـم املتحـدة                ١,٥٨من مبلغ    )أ( 
رصـيدا  )  يف املائـة   ٦٧( مليـون دوالر     ١,٠٦، ميثل مبلـغ     ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  

ومـن خـالل عمليـة      . يق مسـتحق الـدفع إىل صـندوق األمـم املتحـدة العـام             مشتركا بـني الصـناد    
، الحظ اجمللس أنه مل يقيد يف سجالت مقـر األمـم املتحـدة              ٢٠٠٤أبريل  /حتقق متت يف نيسان   

نسـبة  ( مليـون دوالر     ٠,٢٠، أي أن هنـاك فرقـا قـدره          ) يف املائـة   ٨١( مليون دوالر    ٠,٦٨إال  
 األمـم املتحـدة مل جتـر التسـوية للحسـاب املشـترك بـني                ذلـك أن جامعـة    ).  يف املائـة   ١٩قدرها  

، أبلغـت جامعـة األمـم     ٢٠٠٤يونيه  /ويف حزيران . الصناديق ومقر األمم املتحدة لتصفية الفرق     
املتحــدة اجمللــس أنــه، بعــد إقفــال حســابات اجلامعــة، قــدم مقــر األمــم املتحــدة بيانــات ختاميــا    

ل الفــرق بــني الســجالت احملاســبية وبــني   مليــون دوالر، مبــا يقلــ ١,١٤يتضــمن رصــيدا قــدره  
  دوالرا؛٨١ ٤٩٥جامعة األمم املتحدة ومقر األمم املتحدة إىل 

ــدفع، البالغــة    )ب(   دوالرا، والــيت متثــل ٧٤ ١٢٤احلســابات األخــرى املســتحقة ال
الفروق يف حسابات قسائم الصرف الداخلية يف مقر جامعة األمم املتحدة وستة مـن مراكزهـا                

ــا ال ــدها بالتفاصــيل، أي اجلهــات     وبراجمه ــة، مل يكــن يف اإلمكــان تأيي ــة الثماني ــة والتدريبي بحثي
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وأوصاف ومبالغ املعامالت، نظـرا إىل أنـه مل يكـن قـد أجريـت تسـوية لتحديـد                   ، املدفوع إليها 
لـه  لـيس   ذلـك    غـري أن  . امالت يف دفاتر احلسـابات    االختالف قبل تسجيل املع   ) أسباب(سبب  

 ية للجامعة عموما؛أثر على البيانات املال
 دوالرا، سجلت كجـزء مـن تسـوية    ١٧ ٠٧١أربع معامالت، يبلغ جمموعها    )ج( 

حسـابات مسـتحقة الـدفع أسـفرت عـن أرصـدة مدينـة              ، ومنـها    حسابات مل تكـن قـد أنشـئت       
 .خفضت من الرصيد الدائن للحسابات األخرى املستحقة الدفع

ــع توصــية اجمللــس       - ٤٦ ــم املتحــدة م ــة األم ــة يف صــحة    اتفقــت جامع ــر اجلامع ــأن تنظ ب
 . بدقةاحلسابات األخرى املستحقة الدفع كيما يتسىن بيان األرصدة

 
 اخلسائر من األوراق املالية/رباحاأل  

 الحظ اجمللس أن جامعـة      ٢٠٠١-٢٠٠٠يف املراجعة املؤقتة للحسابات لفترة السنتني        - ٤٧
 عن معامالت تعاقديـة وإعـادة تقيـيم         األمم املتحدة أجرت مقابلة بني األرباح واخلسائر النامجة       

ــة وصــرفها  ــاح أو اخلســائر يف     . للعمــالت األجنبي ــة األرب ــأن تســجل اجلامع وأوصــى اجمللــس ب
 .احلسابات ذات الصلة وأال جتري مقابلة يف احلسابات بني حساب وآخر

 تسـوية يف فتـرة  ال قيـد  ءبإجرافيما يتعلق أخطأت جامعة األمم املتحدة يف فهم التوصية   - ٤٨
ــة مبلــغ   ) زادت( فقيــدت ،٢٠٠٣-٢٠٠٢الســنتني  علــى حســاب اخلســائر مــن األوراق املالي
وأسـفر  . حلساب األرباح من األوراق املاليـة املبلـغ نفسـه         ) زادت( دوالرا وقيدت    ٤٤٣ ١٤٠

 .هذا عن زيادة يف كال احلسابني يف هناية فترة السنتني باملبلغ ذاته
ية اجمللـس بـأن تعيـد اجلامعـة النظـر يف قيـود              اتفقت جامعة األمم املتحـدة مـع توصـ         - ٤٩

 .ها يف احلساباتلالتسوية قبل تسجي
 

 مراقبة املخصصات  
 من التقرير السابق، أوصى اجمللس املعهد الدويل لتكنولوجيـا الربجميـات،        ٣٣يف الفقرة    - ٥٠

ولكـل وجـه    ،  مبفـرده التابع جلامعة األمم املتحدة، أن يعد امليزانية ويقيد النفقات لكل مشروع            
ــة        ــات يف نظــام إدارة الشــؤون املالي ــايل البيان ــدخل بالت مــن وجــوه اإلنفــاق علــى حــدة، وأن ي

تتــيح لــه أن بشــكل وشــؤون امليزانيــة وشــؤون املــوظفني، وبــأن تنظــر اجلامعــة يف تعزيــز النظــام 
وأبلغـت اجلامعـة اجمللـس      .  االلتزامـات الـيت تتجـاوز املخصصـات        ، عند إدخال البيانات   ،يرفض
ــاير / كــانون الثــاين١ا قامــت بالفعــل بتعــديل النظــام وأهنــا نفــذت التعــديل اعتبــارا مــن    بأهنــ ين

وراجــع اجمللــس نظــام امليزانيــة والحــظ أن النظــام مــا زال يقبــل االلتزامــات حــىت وإن  . ٢٠٠٣
 .جتاوزت املخصصات احملددة
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ة يؤكــد اجمللــس مــن جديــد توصــيته بــأن تعــزز جامعــة األمــم املتحــدة نظــام إدار    و - ٥١
فيـه لضـبط كفايـة      آليـة وظيفيـة     الشؤون املالية وشؤون امليزانية وشـؤون املـوظفني بإدخـال           

 .األموال، تكفل إبقاء االلتزامات يف حدود املخصصات احملددة
 إعداد التقارير املالية عن املشاريع  

 من التقريـر السـابق، أوصـى اجمللـس جامعـة األمـم املتحـدة بـأن تسـتهل                    ٣٧يف الفقرة    - ٥٢
ياسة على صعيد املنظومـة إلدراج رواتـب البـاحثني يف حسـاب تكـاليف املشـاريع وباعتمـاد                   س

والحـظ اجمللـس أن اجلامعـة مل تنفـذ          . نسبة توزيع للتكاليف إذا عمل الباحث يف عدة مشـاريع         
 .بعد تنفيذا كامال تلك التوصية

ة علــى يؤكــد اجمللــس مــن جديــد توصــيته بــأن تعتمــد جامعــة األمــم املتحــدة سياســ  - ٥٣
ــاحثني يف ح    ســاب تكــاليف املشــاريع واعتمــاد نســب  صــعيد املنظومــة إلدراج رواتــب الب

 .هالتوزيع
أبلغت جامعة األمم املتحـدة اجمللـس بأهنـا سـتنظر يف خيـارات وبأهنـا، عنـد االقتضـاء،                     - ٥٤

 .ستضع سياسة لتوزيع تكاليف العمل على فرادى املشاريع
لســــنوية واســــتحقاقات هنايــــة اخلدمــــة واســــتحقاقات االلتزامــــات املتعلقــــة باإلجــــازة ا - ٤ 

 التقاعد بعد ما
ــة         - ٥٥ ــهاء اخلدمـ ــد انتـ ــا بعـ ــحي مـ ــأمني الصـ ــة بالتـ ــة املتعلقـ ــات املتوقعـ ــرت االلتزامـ ذكـ

ــهاء اخلدمــة يف املالحظــة      علــى ٦واســتحقاقات اإلجــازة الســنوية املتراكمــة واســتحقاقات انت
ــها إىل    ــلت قيمتـــ ــة ووصـــ ــات املاليـــ ــ٤ ٧٤٤البيانـــ ــانون األول٣١ يف ني دوالر ماليـــ /  كـــ

 جـرى اإلفصـاح عنـه يف الفقـرة          حسـبما و. ٢، على النحـو الـوارد يف اجلـدول          ٢٠٠٣ ديسمرب
، فإن جامعة األمم املتحدة مل تسجل، على وجـه اخلصـوص يف أي           ٦من املالحظة   ) أ(الفرعية  

ــهاء ا     ــا بعــد انت ــأمني الصــحي مل ــة، أي التزامــات لتكــاليف الت خلدمــة أو أي مــن حســاباهتا املالي
 .التزامات ألنواع أخرى من مدفوعات ما بعد انتهاء اخلدمة
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 ٢اجلدول   
االلتزامات املتعلقـة باإلجـازة السـنوية واسـتحقاقات هنايـة اخلدمـة واسـتحقاقات مـا بعـد                     

 التقاعد
  )ماليني دوالرات الواليات املتحدة(  

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠١-٢٠٠٠ الوصف

 ١,٦٤٤ ٢,٢٠٠ بعد انتهاء اخلدمة  الصافية املتعلقة بالتأمني الصحي ملاااللتزامات التراكمية
 ١,٤٠٠ ٠,٥٧٨ اإلجازة السنوية املتراكمة

 ١,٧٠٠ صفر استحقاقات اإلعادة إىل الوطن وتكاليف النقل إىل الوطن غري املدفوعة
 ٤,٧٤٤ ٢,٧٧٨ اجملموع 

  
ظــر يف آليــة متويــل االلتزامــات  يوصــي اجمللــس جامعــة األمــم املتحــدة بــأن تعيــد الن  - ٥٦

 .املتعلقة باستحقاقات هناية اخلدمة واستحقاقات ما بعد التقاعد
 

 شطب اخلسائر يف النقدية واحلسابات املستحقة الدفع واملمتلكات - ٥ 
مـــن النظـــام املـــايل ) أ (٩-١٠٦و ) أ (٨-١٠٦ والقاعـــدتني ٤-٦متشـــيا مـــع البنـــد  - ٥٧

 األمـم املتحـدة اجمللـس بأنـه، فيمـا عـدا املمتلكـات غـري القابلـة                   ، أبلغـت جامعـة    والقواعد املالية 
 دوالرات، مل تشـــطب أي مبـــالغ نقديـــة أو   ١٤ ٣٠٥لالســـتهالك الـــيت تصـــل قيمتـــها إىل    

حسابات مسـتحقة القـبض أو أي أصـول أخـرى جلامعـة األمـم املتحـدة، خـالل فتـرة السـنتني                       
لس الحظ أن املبلغ ال يتفق مع مبلـغ         غري أن اجمل  . ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١املنتهية يف   

 دوالرا، الـذي شـطب بنـاء علـى الوثـائق            ٣١٧ ٤٢٤املمتلكات غري القابلة لالستهالك، وهـو       
ويشــجع اجمللــس جامعــة األمــم املتحــدة علــى أن جتــري تســوية يف قيودهــا بشــأن           . املؤيــدة 

 .املمتلكات املشطوبة
 

 اإلكراميات - ٦ 
 مـن   ١٢-١٠٥ والقاعـدة    ١١-٥ة بأنـه، متشـيا مـع البنـد          أفادت جامعة األمـم املتحـد      - ٥٨

 .، مل تدفع أي إكراميات خالل فترة السنتني والقواعد املاليةالنظام املايل
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 ةمسائل اإلدار -جيم  
  امليزنة على أساس النتائج/إدارة الربامج - ١ 

 النفقات املبلغ عنها مقابل تنفيذ الربامج  
ــة االستشــارية ل  - ٥٩ ــرة  شــجعت اللجن ــة يف الفق  مــن تقريرهــا،  ١٤شــؤون اإلدارة وامليزاني

منظمـات األمـم املتحـدة علـى مواصـلة      ) A/55/487 (٢٠٠٠أكتـوبر  / تشرين األول  ١٦املؤرخ  
وعلـى وجـه اخلصـوص، سـاور اللجنـة االستشـارية            . تطوير وحتسني معـايري قيـاس أداء الـربامج        

 .مع مستوى تنفيذ الربامجقلق من احتمال أال تتناسب النفقات املبلغ عنها متاما 
) التنفيـذ الـتقين   (واستعرض جملـس مراجعـي احلسـابات التنفيـذ املـايل واألداء الربنـاجمي                - ٦٠
 مشروعا من مشاريع مقر جامعة األمم املتحدة، والحظ أن وثائق املشاريع أشـارت إىل               ١٧ لـ

ـــ   ــبة ٩إجنـــاز فعلـــي لـ ــاريع بنسـ ــا تراوحـــت اإلجنـــازات  ١٠٠ مشـ ــة بـــني  يف املائـــة، فيمـ املاليـ
وحققت مثانيـة مشـاريع     . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف املائة للسنة األوىل من فترة السنتني         ١٠٢ و ٦٥

ومـع أن هـذا قـد يشـري إىل     .  يف املائـة علـى الـرغم مـن النفقـات الـدنيا           ١٠٠إجنازا فعليا بنسـبة     
يـة  نه قد يشري أيضا إىل مواطن ضـعف يف حتديـد األهـداف يف البدا              إال أ استخدام كفؤ للموارد    

 .يفضي إىل قياس غري كاف لألداء الفعلي للربامج واملشاريعرمبا  و،ويف التخطيط املايل
ــم املتحــدة أهــداف مؤشــرات األداء        - ٦١ ــة األم ــر جامع ــك، مل حيــدد مق ــى ذل وعــالوة عل

. ا يف مسـتهل امليزنـة     واإلجنازات املتوقعة ومل يعرب عنها بعبارات ميكن قياسها أو حتديدها كمَّ          
اجلماعية وبناء السالم بعد انتهاء الصراع، كـان املؤشـر    اجلرائم  مشاريع  كشاريع،  ويف بعض امل  

، فيمـا ذكـر اإلجنـاز       “نشـر كتـاب حمـرر ومـوجز لسياسـة عامـة           ” و   “ عمـل  ةتنظيم حلق ”هو  
ومت اإلبـالغ   . “مت حتديد املشاركني يف املشروع    ”و  . “مت تأمني أموال خارجية   ”املبلغ عنه أنه    

 . يف املائة١٠٠ي كان بنسبة عن أن اإلجناز الفعل
 التـابع للجامعـة، وميزانيـة املعهـد         كـادميي ملعهـد الدراسـات املتقدمـة       وضم الربنـامج األ    - ٦٢

 معلومـات عـن اإليـرادات املتوقعـة والنفقـات التقديريـة ووصـفا               ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني   
ملتوقعـة أو مؤشـرات األداء      غري أنه مل حيدد اإلجنازات ا     . ١٦سرديا للربامج والربامج الفرعية الـ      

أو املستعملني النهائيني أو املنتفعني أو العوامل اخلارجية اليت ميكن أن يكون هلا أثـر علـى بلـوغ     
والحــظ اجمللــس أيضــا أن النفقــات علــى وضــع الــربامج وتقييمهــا يف عــام  . اإلجنــازات املتوقعــة

 املائـة مـن امليزانيـة        يف ٢٨٤ من الدوالرات، كانت أعلـى بنسـبة         ٤٥٤ ٤٠٢، والبالغة   ٢٠٠٢
 . دوالر، وأنه ال ميكن ربط إجنازات معينة هبذا الربنامج١٦٠ ٠٠٠املعتمدة، وقدرها 
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التــابع للجامعــة، جــدوال زمنيــا لتنفيــذ  د العــاملي لبحــوث اقتصــاد التنميــة وحــدد املعهــ - ٦٣
صـدر  املشاريع، وطلـب إىل مـديري املشـاريع إعـداد تقـارير إجنـاز فصـلية ألغـراض الرصـد، وأ                    

بيانـات عـن نسـبة إجنـازات املشـاريع          كان لدى اجمللس أيضـا      و. تقارير لتناول حالة املنشورات   
 الحـظ غيـاب مؤشـرات ميكـن هبـا قيـاس األداء باملضـاهاة مـع األهـداف          ه غـري أنـ    ؛املضطلع هبا 

 .والنفقات الفعلية
لوضـع إطـار   ومل يعتمد معهد التكنولوجيات اجلديـدة، التـابع للجامعـة، إطـارا منطقيـا           - ٦٤

مفاهيمي للربامج وحتديد العناصر الالزمة لتحقيـق النتـائج املتوخـاة وحتديـد املؤشـرات املناسـبة                 
 .اليت تقيس األداء الفعلي

يوصي اجمللس بـأن حتـدد جامعـة األمـم املتحـدة أهـدافا وإجنـازات ومؤشـرات أداء                    - ٦٥
بيــان األداء الفعلــي حتســني عمليــة قيــاس األداء و مــن أجــل ميكــن قياســها وحتديــدها كمــاً  

 .يتسىن الربط بني اإلجنازات الفعلية والنفقات املاليةحىت للمشاريع والربامج و
اتفقت جامعة األمم املتحدة مع رأي اجمللـس بشـأن مزايـا امليزنـة علـى أسـاس النتـائج،                   - ٦٦
 مــن الضــروري مــن أجــل تطبيــق هــذا النــهج أن تؤخــذ يف  ه أبــدت تعليقــات مفادهــا أنــهالكنــ
وعللـت اجلامعـة ذلـك      .  البحثية املنحى يف املقـام األول      ر الطبيعة اخلاصة ألنشطة اجلامعة    بااالعت

 صـياغة  عنـد إعـداد امليزانيـة،     سة أكادميية، لـن يكـون يف اإلمكـان        بأنه، من واقع خربهتا كمؤس    
مؤشرات أداء خاصة لفرض قياس ما إذا كان قـد مت حتقيـق اإلجنـازات املتوقعـة، وبـأن اجلانـب                     

غــري أن .  للنــاتج األكــادميي أمــر أساســي ويعلــو علــى أي هنــج كمــي ميكــن النظــر فيــه  الكيفــي
اجلامعة وافقت على أن تكـون أهـداف الـربامج والنـواتج واإلجنـازات املتوقعـة أكثـر حتديـدا يف                    

كذلك على وضـع جـدول      وافقت اجلامعة   و. ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية األكادميية لفترة السنتني     
 .شطة ميكن استنادا إليه قياس التقدم يف التنفيذزمين واضح لتنفيذ األن

 
 تقارير عن نفقات الربامج  

أعدت وحدات برامج جامعـة األمـم املتحـدة تقريـرا عـن اإلجنـاز املـايل مقابـل التنفيـذ                      - ٦٧
وسجلت اجلامعة نفقات املشـاريع ألغـراض       . التقين للمشاريع ألغراض تنفيذ الربامج ورصدها     

إدارة الشــؤون املاليــة وشــؤون امليزانيــة وشــؤون املــوظفني، وأعــدت  حماســبية مــن خــالل نظــام 
والحظ اجمللس تفاوتات بني النفقـات املبلـغ عنـها لوحـدات الـربامج              . تقريرا عن حالة النفقات   

والنفقات اليت أعدها نظام إدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية وشؤون املوظفني، علـى النحـو               
 .٣الوارد يف اجلدول 
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 ٣دول اجل  
مقارنة بـني النفقـات املبلـغ عنـها مـن وحـدات الـربامج ومـن نظـام إدارة الشـؤون املاليـة                      

 وشؤون امليزانية وشؤون املوظفني
  )آالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 تقارير وحدات الربامج الربنامج

تقارير نظام إدارة الشؤون 
املالية وشؤون امليزانية 
 التفاوت وشؤون املوظفني

 ٣٤ ٨١١ ٢٢١ ٧٩٢ ١٨٦ ٩٨١ الدورات الدولية
 ١٤ ٣٠٤ ١٦١ ٩٠٨ ١٤٧ ٦٠٤ التنوع البيولوجي

 ٤٠ ٩٨٣ ٢٨٤ ٧٠٩ ٢٤٣ ٧٢٦ زمالة كريين
 ٢٥٦ ٨٩٥ ٢٦٢ ٠٥٦ ٥١٨ ٩٥١ احللقات الدراسية العاملية

 ٨ ١٢١ ١٩٨ ٨٧٩ ٢٠٧ ٠٠٠ االنبعاثات الصفرية
  

، يف نظــام الــيت تســجلمليــات إعــادة االلتــزام التفاوتــات إىل عهــذه ميكــن أن ُتعــزى و - ٦٨
 والـيت مل تؤخـذ   ،جـزء مـن النفقـات   كإدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية وشـؤون املـوظفني،      

 .يف االعتبار يف تقرير وحدات الربامج
يوصــي اجمللــس بــأن تقــوم جامعــة األمــم املتحــدة بتســوية التفاوتــات بــني ســجالت   - ٦٩

ارير املعــدة مــن نظــام إدارة الشــؤون املاليــة وشــؤون امليزانيــة   وحــدات الــربامج وبــني التقــ 
 .وشؤون املوظفني لضمان اإلبالغ الدقيق عن الربامج

أبلغت جامعة األمم املتحدة اجمللس، بأهنا تعتزم دراسة إمكانية إدخال تعزيزات علـى             و - ٧٠
طن الـنقص يف وظيفـة   نظام إدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية وشؤون املـوظفني لتـدارك مـوا           

 .آلية رصد املشاريع
 

 مالك الربامج ورصد مدى قبول نواجتها  
 األمـم املتحـدة     ة مـن التقريـر السـابق، أوصـى اجمللـس بـأن تراجـع جامعـ                ٤٥يف الفقرة    - ٧١

العدد القياسي للمشاريع اليت ينبغي أن يديرها كل أكادميي، مع مراعـاة حجـم كـل مشـروع،                  
 وإضـافة إىل املراجعـة    .الوقـت واجلهـد لفـرادى املشـاريع أثنـاء التنفيـذ           لكفالة تكريس النوعيـة و    

اليت جيريها األقران للنواتج، أوصى اجمللس بـأن تعـزز اجلامعـة مراقبـة النوعيـة مـن خـالل رصـد                      
 واالقتباسـات منـها مـن خـالل مطبعـة جامعـة          ها وحتليلـ  هاالبيانات عن مبيعـات الكتـب وعرضـ       

 اجمللــس بأهنــا راجعــت ورشــدت عــدد املشــاريع يف اجملــالني    وأبلغــت اجلامعــة . األمــم املتحــدة 
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ــام   املوضــوعيني الرئيســيني   ــن ع ــة    ومهــا ٢٠٠٣يف النصــف األخــري م الســالم واحلكــم، والبيئ
 .والتنمية املستدامة

يشجع اجمللس جامعة األمـم املتحـدة علـى مواصـلة اسـتعراض عـدد املشـاريع الـيت           - ٧٢
 .يع اجملاالت املواضيعيةمشول مجمبا يكفل يديرها كل أكادميي 

/ مـــرة أخـــرى، يف حزيـــرانســـتنظر أكـــدت جامعـــة األمـــم املتحـــدة للمجلـــس أهنـــا   - ٧٣
 .زيادة ترشيد أعباء املشاريعيف ، ٢٠٠٤ يونيه

 
 وثائق املشاريع  

إعـداد وحتـديث وثـائق كاملـة ومنظمـة للمشـاريع أمـرا حاسـم األمهيـة يف تنفيـذ                     يعترب   - ٧٤
حدة ورصدها على حنو كفؤ وفعال، وينبغـي أن تشـمل هـذه الوثـائق               مشاريع جامعة األمم املت   

 .مالمح عن املشاريع تضم معلومات عن طبيعة املشاريع وتكاليفها ومؤشرات ومعايري أدائها
من مثانية مشـاريع للشـبكة      مؤلفة  عينة  تتعلق ب اجمللس لوثائق   جراه  أوتبني من استعراض     - ٧٥

ال حتـوي وثـائق ذات صـلة        امللفـات مجيعهـا     ابعة للجامعـة، أن     الدولية للمياه والبيئة والصحة الت    
باملشاريع، مثل خطط العمل وتقدير اإلجناز ومؤشرات األداء وتقارير امليزانيـة واملاليـة وتقـارير               

ــيم ــة التابعــة للجامعــة ال حتــوي املعلومــات     و. التقي ــادة الدولي ــة القي أن ملفــات مشــاريع أكادميي
 .ة تنفيذ املشاريع ورصدها وتقدمي تقارير عنهاالالزمة لتيسري كفاءة وفعالي

وافقت جامعة األمم املتحدة علـى توصـية اجمللـس بـأن حتـتفظ اجلامعـة بوثـائق                  وقد   - ٧٦
كاملــة ومنظمــة للمشــاريع، تضــم خطــط العمــل وامليزانيــات والتقــارير املاليــة وتقــارير          

 .الرصد/التقييم
 

 املنشورات  
 الحـظ أنـه     ،لجامعـة لألكادمييـة القيـادة الدوليـة التابعـة         لـس   اجمليف املراجعة اليت أجراها      - ٧٧
ــا جمموعــه    مل ــع م ــد توزي ــتم بع ــات اخلــرجيني   ٧ ٦٦٣ي ــابالت وورق  ، نســخة مــن سلســلة املق

وهـي املنشـورات    نتظمـة الصـدور والرسـائل اإلخباريـة والكراسـات،           املوالورقات البحثيـة غـري      
 ٢٠٠٠ألعــوام التقومييــة  لنشــورات مبتتصــل  و دوالرا٩ ٧٦٧جمموعهــا كلفــة تبالــيت تقــدر  

ويســاور اجمللــس قلــق مــن أال يكــون قــد مت بلــوغ الغــرض املتــوخى مــن   . ٢٠٠٣  و٢٠٠١ و
أقـرت   ومع أن أكادميية القيادة الدولية    . املنشورات غري املوزعة على الرغم من التكلفة املتكبدة       

هنا أنشأت مؤخرا قاعـدة     أ ، إال بأنه مل يكن هناك خطة توزيع رمسية قبل إنتاج تلك املنشورات          
 .ستدرج أمساؤهم يف قائمة بريد األكادميية بيانات لألفراد والكيانات
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يوصي اجمللس بأن تقوم أكادميية القيادة الدوليـة، التابعـة للجامعـة، بإعـداد خطـة                و - ٧٨
توزيــع قبــل أن يــتم اإلنتــاج الفعلــي بغيــة اإلقــالل مــن احتمــال وجــود مــواد غــري موزعــة،   

 .القتصاد يف التكلفةخيدم ا ومبا
أبلغــت جامعــة األمــم املتحــدة اجمللــس بأنــه مل يــتم طبــع أي منشــور، منــذ تشــرين            - ٧٩

ــوبر /األول ــة   ٢٠٠٣أكت ــادة الدولي ــة القي ــأن أكادميي ــاء   -، وب ــررت االكتف ــة، ق ــة للجامع  التابع
. ب، ميكن طباعة نسخة ورقية منـها عنـد الطلـ          “قابلة للطبع ”بإصدار نشرة إخبارية إلكترونية     

 للمجلس أهنا سوف ُتعد خطة توزيع إذا مت إنتـاج أي            ا أكدت أكادميية القيادة الدولية    ومع هذ 
 .مطبوعات أو منشورات

 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ٢ 

 خطة استراتيجية  
تقتضــي الســيطرة علــى ختطــيط وتنظــيم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت أن تضــع   - ٨٠

كفالـة  ألجل وقصرية األجل تستويف مهام اجلامعة وأهدافها، مبا يف ذلك           اإلدارة خططا طويلة ا   
األمثل الستثمارات تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت الراهنـة واملسـتقبلية، وتقيـيم            االستغالل  

. اســتراتيجيات بديلــة لتطبيقــات البيانــات وتكنولوجيتــها وتنظيمهــا وإجــراء تغــيريات تنظيميــة  
ســتراتيجيته اجلامعــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، قــدمت  ولــدى اســتعراض اجمللــس ال

اجلامعة عدة وثائق ذات صلة بتطوير تكنولوجيا اجلامعة للمعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلـك              
 يف ميزانيتها الربناجميـة املعتمـدة لفتـرة    وقد خصصت اجلامعة، ٢٠٠٠خطتها االستراتيجية لعام   

ــنتني  ــغ ٢٠٠٣-٢٠٠٢السـ ــغ   ١ ٠١٦ ٠٠٠ مبلـ ــها مبلـ ــات، منـ ــا املعلومـ  دوالر لتكنولوجيـ
علـى أن مبلـغ   .  دوالر لشراء األثاث واملعدات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      ٢١١ ٠٠٠
ـــ  ــدعم باحتياجــات تفصــيلية   ٢١١ ٠٠٠ال ــرر ا  ل دوالر مل ُي ــات املق ــدات والربجمي ــا يتبلمع اعه

ت والربجميـات قائمـا علـى أسـاس         وعالوة على ذلك، مل يكن شراء املعـدا       . خالل فترة السنتني  
ذلـك أن جامعـة األمـم املتحـدة كانـت تشـتري املعـدات والربجميـات         . خطة مشتريات معتمـدة  

 .لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كلما برزت احلاجة إليها
وقـــد أجـــرت جامعـــة األمـــم املتحـــدة عـــدة دراســـات وخطـــط اســـتراتيجية لتطـــوير    - ٨١

غـري أن اجلامعـة مل تضـع خطـة طويلـة األجـل تضـم مجيـع         . التتكنولوجيا املعلومات واالتصـا   
هــذه الدراســات والتقييمــات الــيت وردت يف الوثــائق املــذكورة أعــاله علــى النحــو املتــوخى يف  

وقـد يسـفر غيـاب خطـة طويلـة األجـل لتكنولوجيـا        . ٢٠٠٠اخلطة االستراتيجية للجامعة لعام    
وجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت قـــد املعلومـــات واالتصـــاالت عـــن حلـــول ومشـــتريات لتكنول

 .تكون وضعت أو ابتيعت مبا يتفق وأهداف العمل ال
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ــات          - ٨٢ ــا للمعلوم ــة تكنولوجي ــم املتحــدة خط ــة األم ــأن تضــع جامع ــس ب يوصــي اجملل
 عليهــا االحتياجــات القصــرية األجــل يف جمــال  واالتصــاالت طويلــة األجــل، ميكــن أن تــبين 

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
، أبلغت جامعة األمم املتحدة اجمللس بأهنا شرعت يف وضـع           ٢٠٠٤يونيه  /ويف حزيران  - ٨٣

خطة طويلة األجل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبأهنا سوف حتدد وتقـرر االحتياجـات             
الـيت  ذات الصـلة    طـة   اخلالقصرية األجل يف جمال تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت بنـاء علـى              

 .تكون قد اعتمدت
 

 تنظيم تكنولوجيا املعلومات وصالهتا  
إنشـــاء هيكـــل ”مشلـــت دراســـة أعـــدها املركـــز احلاســـويب يف مقـــر اجلامعـــة عنواهنـــا   - ٨٤

ــو   ــدة يف طوكيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات جلامعـ ــا املعلومـ ــوظفني  “لتكنولوجيـ ــن املـ ، االحتياجـــات مـ
ــة         ــة يف مركــز جامع ــر وحــدة فني ــيني املركــز احلاســويب للمق ــة وتع ــم واألوصــاف الوظيفي األم

غــري أن املركــز احلاســويب للمقــر مل يكــن لــه دور معــني ومســؤوليات حمــددة يكفــالن . املتحــدة
وكـان املركـز احلاسـويب      . استقالله وسلطته علـى وظـائف تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت           

يستشــار أحيانــا بشــأن مســائل ذات صــلة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، لكــن غيــاب    
 . حمددة منع املركز معه أن يكون لديه تقييم واضح للوظائفواجبات ومسؤوليات

: اتفقــت جامعــة األمــم املتحــدة مــع توصــية اجمللــس بــأن تضــع اجلامعــات سياســات - ٨٥
وحتـدد واجبـات مـوظفي      ) ب(حتدد صلة املركز احلاسويب للمقر داخل تنظيم اجلامعة؛          )أ(

 .تكنولوجيا املعلومات ومسؤولياهتم
 

 نية األساسية للتكنولوجياشراء وصيانة الب  
من أجل احلفاظ على السيطرة علـى شـراء وتنفيـذ تكنولوجيـا املعلومـات، ينبغـي ألي                   - ٨٦

منظمة أن يكون لديها معلومات عن املعـدات والربجميـات، مبـا يف ذلـك عـن املسـتعملني وعـن                     
ملعلومـات لرصـد   وينبغي استخدام تلك ا. املواصفات الفنية واحلالة الفعلية للمعدات والربجميات    

 .مجيع املشتريات والتغريات اليت تطرأ على أي عنصر معني من عناصر تكنولوجيا املعلومات
مجيــع مل متــر  و. ومل يكــن مثــة سياســات وإجــراء مكتوبــة لشــراء املعــدات والربجميــات   - ٨٧

يـة  املشتريات من خالل املركز احلاسـويب للمقـر إلجـراء تقيـيم االمتثـال لتوجهـات ومعـايري البن                  
غري أن جامعة األمم املتحدة أكـدت أن مجيـع املشـتريات مـن املعـدات                . األساسية للتكنولوجيا 

 .والربجميات كان هلا ما يربرها
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واحتفظــت جامعــة األمــم املتحــدة بقائمــة باملعــدات الــيت ابتيعــت ومبســتعمليها، لكنــها  - ٨٨
 .حتتفظ بقائمة للمشتريات من الربجميات أو مل ترصدها مل

ــذ          او - ٨٩ ــة و تنف ــأن تضــع اجلامع ــس ب ــع توصــية اجملل ــم املتحــدة م ــة األم ــت جامع تفق
 .إجراءات ومعايري تتبع يف شراء معدات تكنولوجيا املعلومات وبرجمياهتا وخدماهتا

 
 إدارة البيانات ومرافقها  

ــد التطبيقــات      - ٩٠ ــادرة علــى حتدي ــا املعلومــات أن تكــون ق ينبغــي ألي منظمــة لتكنولوجي
وينبغـي إعـادة النظـر يف قائمـة         . ية الستمرار عمـل املنظمـة يف حـال وقـوع كارثـة            احلامسة األمه 

ومن األمهية مبكان أيضا القيام على حنـو واضـح بتوثيـق إجـراءات              . التطبيقات وحتديثها بانتظام  
وتتطلب املعافـاة النامجـة     . استعادة التطبيقات احلامسة األمهية وحتديثها مبا يتناسب والبيئة الراهنة        

ارثة القيام، علـى العمـوم، باسـترداد ملفـات البيانـات احلامسـة األمهيـة، باسـتخدام النسـخ           من ك 
أن  أن تكون النسخ االحتياطية حمدثـة، و       أن جيري و. خارج املوقع موجود  االحتياطية من خمزن    

 . خزن نسخ منها يف مكان آمن خارج املوقعجيري
ات مقـر جامعـة األمـم املتحـدة هـي،           الحظ اجمللس أن الضوابط البيئية يف مركـز بيانـ         و - ٩١

على وجه العموم، ضوابط كافية وتدار إدارة مناسبة وكانت هناك إجـراءات ختـزين احتيـاطي                
والحـظ أيضـا أن املركـز احلاسـويب ملقـر           . خارج املوقع وإجراءات اسـترداد النسـخ االحتياطيـة        

ب املركـزي وأن إدارات     اجلامعة مسؤول عن امللفات االحتياطية املركزيـة للبيانـات يف احلاسـو           
تقيــد جامعــة األمــم املتحــدة  تو. املســتعملني تقــوم أيضــا بتخــزين احتيــاطي للبيانــات وامللفــات  

ــه أو  فيمــا يتعلــق ب بالضــمانات التشــغيلية للمعلومــات   ــأذون ب الكشــف أو باالســتعمال غــري امل
ا يف ذلــك التعــديل أو التلــف أو الضــياع، لكنــها مل تقــم بإضــفاء الطــابع الرمســي علــى ممارســاهت

 .الصدد
 التابع للجامعة، يقوم بتخـزين امللفـات االحتياطيـة    وكان معهد التكنولوجيات اجلديدة  - ٩٢

ويف حـال وقـوع كارثـة، قـد تتعـرض امللفـات       . يف مكتبة املعهد يف بنـاء جمـاور ملركـز البيانـات       
سـة مكتوبـة   مل يكن لـدى معهـد الدراسـات املتقدمـة سيا    و. االحتياطية للتلف مع النظام العامل   

ــاطي، مثــل الصــيانة والتحــديث وامللفــات      بشــأن االســتراتيجية املتعلقــة بنظــام التخــزين االحتي
يف ذلــك اختبــاره  االحتياطيــة املوجــودة خــارج املوقــع وإعــادة ضــبط احلاســوب املركــزي، مبــا 

 .بانتظام
ــأن تضــع اجلامعــة سياســات     و - ٩٣ اتفقــت جامعــة األمــم املتحــدة مــع توصــية اجمللــس ب

 .ءات تتعلق بالضمانات التشغيلية يف بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوإجرا
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، أبلغت جامعة األمم املتحدة اجمللس بأهنا شرعت يف وضـع           ٢٠٠٤يونيه  /حزيرانيف  و - ٩٤
 .سياسات وإجراءات تتعلق بالضمانات التشغيلية يف بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 
 الشراء - ٣ 

، أوصـى اجمللـس بـأن تتقيـد جامعـة           )٣(١٩٩٩-١٩٩٨رير املتعلق بفترة السنتني     يف التق  - ٩٥
األمـم املتحــدة بــإجراءات طــرح العطــاءات، املبينـة يف دليــل املشــتريات، للمشــتريات الــيت تقــل   

وخالل فترة السـنتني    .  دوالر وللمشتريات اليت تتجاوز قيمتها هذا املبلغ       ٢٥ ٠٠٠قيمتها عن   
 ٠٠٠ة مــن حــاالت املشــتريات مببــالغ يقــل الواحــد منــها عــن   حالــ١١، ويف ٢٠٠٣-٢٠٠٢

ومـع أن   .  دوالر، طلبت اجلامعة إىل مورد واحد تقدمي أسعار ومنحت عقـودا هلـذا املـورد               ٢٥
 من النظام املايل ودليل املشتريات يسـمحان باسـتثناءات يف الـدعوة إىل تقـدمي                ١٩-١١٠البند  

 ٢٥ ٠٠٠أجـل مشـتريات تقـل قيمتـها عـن           عروض أو اإلعالن أو توجيه دعـوات رمسيـة مـن            
وعللـت  . دوالر فإن على منظمات األمم املتحدة التماس عروض تنافسية إن كـان ذلـك ممكنـا       

اجلامعة ذلك بقوهلا إهنا تطلب عادة تقدمي أسعار للوازم ومواد رخيصة الثمن من مـورد واحـد                  
وواصـلت  . ذ أدىن سـعر   تعاملت معـه مـن قبـل يف أعمـال مماثلـة، ألن املـورد كـان قـد قـدم آنئـ                      

اجلامعة تعليقها بأهنا تعتزم أن تطلب من مقر األمم املتحدة النظـر يف رفـع احلـد األعلـى للمبلـغ              
 دوالر للمشتريات اليت تتطلب تقدمي قوائم األسعار مـن ثالثـة            ٥ ٠٠٠ دوالر إىل    ٢ ٥٠٠من  

 .من الباعة
ة األمم املتحدة مربراهتـا     من دليل املشتريات، مل توثق جامع      ٠٥-٠٢-٩وخالفا للبند    -٩٦

 . دوالر٢ ٥٠٠لالستثناء من طرح عطاءات تنافسية لعقود تصل قيمة كل منها إىل 
واتفقت جامعة األمم املتحدة مع توصية اجمللس بأن تتقيـد اجلامعـة بأحكـام النظـام                 - ٩٧

ئم طلبــات تقــدمي قــوا) أ: (املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة ودليــل املشــتريات بشــأن 
ــن        ــها ع ــب الواحــد من ــة الطل ــل قيم ــعار مشــتريات تق ــق ) ب( دوالر؛ ٢٥ ٠٠٠أس توثي

 دوالر مبوجــب االســتثناءات ٢ ٥٠٠املــربرات ملــنح عقــود تصــل قيمــة الواحــد منــها إىل   
 .املسموح هبا من الدعوة إىل تقدمي عروض

 
 سلف السفر - ٤ 

ــد   - ٩٨ ــترط البنـ ــر اإلداري  ١-١١يشـ ــن األمـ ــؤرخ ) ST/AI/2000/20( مـ ــانون ٢٢املـ  كـ
ــا     ٢٠٠٠ديســمرب /األول ــى إمتامهم ــومييني عل ــون، بعــد انقضــاء أســبوعني تق ــوم املوظف ؛ أن يق

__________ 
 .٣٦، اجمللد الرابع، الفقرة )A/55/5 (٥الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٣( 
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لسفر خالفا الستخدام خيار املبلغ اإلمجايل، بتقدمي مطالبات لسـداد نفقـات السـفر بعـد ملئهـا           
 مــن ٢-١١ويتفــق البنــد . وغــري ذلــك مــن الوثــائق الالزمــة إىل مكتبــهم التنفيــذي أو اإلداري 

األمر اإلداري ذاته على بدء استرداد سلف السفر من خالل اقتطاعها مـن جـدول املرتبـات يف       
 .حال عدم التقيد بشرط األمر اإلداري

مل يتقيد مقر جامعة األمم املتحدة وال معهد التكنولوجيات اجلديدة التـابع للجامعـة،          و - ٩٩
 غـري مسـددة لعـدم تقـدمي مطالبـات         فقد بقيـت سـلف السـفر معلقـة        . بالسياسة املذكورة أعاله  

وحــىت . الســفر والوثــائق الثبوتيــة يف غضــون أســبوعني وهــي املهلــة املمنوحــة لتقــدمي املطالبــات 
، وصلت سلف السـفر العائـدة ملقـر جامعـة األمـم املتحـدة،               ٢٠٠٣ديسمرب  / األول كانون ٣١

االسـتعراض  وتـبني مـن     .  دوالرا ١٥ ٤٢٩اليت بقيـت دون سـداد أكثـر مـن سـنة واحـدة، إىل                
 قسـيمة تعـود ملعهـد التكنولوجيـات اجلديـدة، التـابع       ٢٢الذي أجراه اجمللس للعينـة تتـألف مـن         

ــن   ــرة مـ ــة، للفتـ ــانون ١للجامعـ ــاينكـ ــاير / الثـ ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٢ينـ ــه /حزيـ ، أن ٢٠٠٣يونيـ
 دوالرات، قـد ُسـددت بعـد فتـرة األسـبوعني احملـددة              ٢٣ ١٠٧سلفة سفر بلـغ جمموعهـا        ١٥

 . املعلقة غري املسددة مل تتم تصفيتها من خالل االقتطاعات من املرتباتوأن سلف السفر
ومل يكن لدى جامعة األمم املتحدة أيضا سياسة بشأن منح وتسديد سلف السـفر إىل             - ١٠٠

ذلك أهنا منحت سلف سفر لثالثـة مـن غـري املـوظفني حـىت علـى الـرغم مـن أن              : غري املوظفني 
 ومل يعــد علــى صــلة جبامعــة األمــم املتحــدة مخســة مــن   .ســلفهم الســابقة مل تكــن قــد ُســددت 

 ٢٠٠٠مــايو /أيـار  دوالرا بـني  ٤ ٠٢٦الـزمالء الـذي ُمنحـوا ســلف سـفر وصـلت قيمتــها إىل      
 .وعليه يكون من املشكوك فيه استرداد املبالغ املعلقة غري املسددة. ٢٠٠١يوليه /متوزو

ــا ي    و - ١٠١ ــة األمــم املتحــدة مب ــوم جامع ــأن تق ــييوصــي اجمللــس ب ــد  ) أ: (ل ــق التقي أن تطب
وأن تضـع سياسـة     ) ب(بالتوجيهات املتعلقة باسـترداد سـلف السـفر املمنوحـة للمـوظفني؛             

 .تنظم منح وتسوية سلف السفر املمنوحة لغري املوظفني
أبلغت جامعة األمم املتحدة اجمللس بأهنا ستضع وتنفذ إجراءات لرصـد ومراقبـة مـنح              و - ١٠٢

وسوف تسـتطلع مـع منظمـات األمـم املتحـدة           .  وغري املوظفني  وتسوية سلف السفر للموظفني   
 ١٠٠األخرى أفضل املمارسات بشأن إدارة استحقاقات السفر مثـل تنفيـذ مـنح سـلفة بنسـبة                  

يف املائة وإسقاط عمليات تقدمي مطالبـات السـفر إذا كـان قـد مت القيـام بالسـفر وفـق ترتيبـات                       
 .السفر املعتمدة
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 وفرادى املتعاقديناخلرباء االستشاريون  - ٥ 
تــبني للمجلــس مــن استعراضــه التفاقــات اخلدمــة اخلاصــة واتفاقــات التعاقــد املؤسســية  - ١٠٣

 :واتفاقات خدمات املوظفني يف جامعة األمم املتحدة ما يلي
سدد مقر جامعة األمم املتحدة دفعات هنائية بشأن سبعة من اتفاقـات اخلدمـة         )أ( 

  تقارير لتقييم األداء؛اخلاصة وجدد عقودا رغم عدم وجود
قدم تسعة ممن لديهم اتفاقات اخلدمة اخلاصة ومثانية متعاقدين مع مقر جامعـة              )ب( 

 يومـا عـن املواعيـد احملـددة فيمـا مل يقـدم              ١٥ و   ١١األمم املتحدة نواتج بعد تأخر تراوح بـني         
جتهم حـىت    ممن لديهم اتفاقـات تعاقـد مؤسسـية نـوا          ٣اثنان ممن لديهم اتفاقات خدمة خاصة و        

 ؛٢٠٠٤أبريل /نيسان
 دوالر إىل خــبري استشــاري عنــد ٢٠ ٠٠٠دفــع مقــر جامعــة األمــم املتحــدة   )ج( 

 غري أن العمل بقي غري منجز ألكثر من سنة بعد انتهاء سريان العقد؛. التوقيع على عقد
دخل مقر جامعة األمم املتحدة يف اتفاقات خدمة لشؤون املوظفني ملدة تزيـد              )د( 

  أعوام، خالفا ملبادئ التوجيهية املرعية، اليت حتدد الفترة مبدة مخس سنوات؛على مخسة
 التابع للجامعـة، خبـدمات ثالثـة بـاحثني          ستعان معهد التكنولوجيات اجلديدة   ا )هـ( 

ومع أن العقـد قـد   .  دوالر لكل واحد منهم٢٣ ٠٠٠للعمل يف أحد املشاريع نظري أجر قدره      
وحـني رفـض مقـر     . ٢٠٠٣فرباير  /شباطإن العمل بدأ فعال يف       ف ٢٠٠٣مايو  /أيار ١٤ُوقّع يف   

جامعــة األمــم املتحــدة املشــروع عــّدل مقــر اجلامعــة العقــد و أرخــه بتــاريخ ســابق أي إىل           
واعترفــت اإلدارة .  دوالر دفــع لكــل واحــد منــهم٩ ٠٠٠، نظــري مبلــغ ٢٠٠٣أبريــل /نيســان
ب ذي الصــلة ببــدء املشــاريع قبــل  مــا يتعلــق باجلانــب أمــور غــري قانونيــة، وال ســيما في بارتكــا

 االنتهاء من إعداد العقود؛
 التابع للجامعة، باسـتخدام منـاذج       د العاملي لبحوث اقتصاد التنمية    مل يقم املعه   )و( 

العقود احملددة املعدة واملرقمة من النظام احلاسويب، واحتفظ بقاعدة بيانات مسـتقلة لالتفاقـات              
والحـظ اجمللـس أن اسـتخدام املعهـد منـاذج غـري             . ا وإدارهتا املوقعة لرصد الربامج واإلبالغ عنه    

تعـذر ربـط قاعـدة البيانـات املسـتقلة          لاحملددة سبب صعوبة يف رصد النفقات ذات الصلة نظـرا           
 بنظام إدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية وشؤون املوظفني؛

قـدين جديـدين     التـابع للجامعـة، ع     هد العاملي لبحـوث اقتصـاد التنميـة       منح املع  )ز( 
عن عملني حمددين ملتعاقدين ما زال ناجتهما املتوقعان بشأن اتفاقي خدمة منفذين من قبل غـري                



 

34 04-43583 
 

A/59/5 (Vol. IV)

وبــذا مل يــتمكن املعهــد العــاملي لبحــوث اقتصــاد  . منجــزين حــني بــدأ نفــاذ العقــدين اجلديــدين 
 .التنمية من تقييم أداء املتعاقدين قبل االستعانة خبدماهتما جمددا

بأن تتقيـد اجلامعـة باملبـادئ    ) أ: (امعة األمم املتحدة مع توصيات اجمللس     اتفقت ج و - ١٠٤
التوجيهية املتعلقة باالستعانة خبـدمات اخلـرباء االستشـاريني وفـرادى املتعاقـدين مـن خـالل                 

 )ب(اتفاقــات اخلدمــة اخلاصــة واتفاقــات التعاقــد املؤسســية واتفاقــات خــدمات املــوظفني؛  
الــة ترمجــة االتفاقــات املوقعــة إىل إجــراءات ونتــائج      وبــأن تســتعرض وترصــد األداء لكف  

وبأن متارس مزيدا من احلرص عند الدخول يف اتفاقـات متعـددة            ) ج(مواضيعية يف حينها؛    
 .ومتزامنة مع متعاقدين

 
 تدريب املوظفني - ٦ 

تتــيح مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة املتعلقــة بتــدريب املــوظفني الفــرص للمــوظفني    - ١٠٥
ويف اسـتعراض برنـامج التـدريب لـدى جامعـة األمـم املتحـدة، الحـظ                 . التطوير املهنيني للنمو و 

 :اجمللس ما يلي
االقتراح التدرييب، الذي وصـفته جامعـة األمـم املتحـدة            مل تصدر املوافقة على    )أ( 

؛ وحبلــول ٢٠٠٣أبريــل /نيســان، حــىت تــاريخ مراجعــة احلســابات يف    ١٩٩٨مــايو /أيــاريف 
لكـن جامعـة األمـم املتحـدة        .  تكن املوافقة على االقتراح قد صدرت بعد       ، مل ٢٠٠٤مايو  /أيار

 كـانون  ٥أبلغت اجمللس بأن سياسة اجلامعة املتعلقة بـاملوظفني، والـيت أقرهـا جملـس اجلامعـة يف                  
) تطـوير املـوظفني وتدريبـهم وأداؤهـم       (، نصـت يف املـادة السـابعة منـها           ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

 ٢٠ ٠٠٠تطـوير املـوظفني، وأن اجلامعـة خصصـت ميزانيـة قـدرها              على التـزام اجلامعـة حيـال        
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤دوالر ملقر اجلامعة لفترة السنتني 

ــي )ب(  ــابع للجامعــة، سياســة مكتوبــة  س لــدى معهــد التكنولوجيــات اجلديــدة ل  الت
للتدريب تبني أهداف املنظمـة التدريبيـة، واملنهجيـة العامـة إلدارة شـؤون املـوظفني وتطـويرهم                  

حسب االقتضاء، إما بناء على اقتراح مـن        يتم  وكان حتديد جدول تدريب املوظفني      . فيالوظي
 بناء على طلب املوظفني أنفسهم؛ وأاإلدارة، 
على الرغم من أنه مل يكن لدى املعهد العـاملي لبحـوث اقتصـاد التنميـة التـابع                   )ج( 

خصـص، مـع ذلـك، مبلـغ        للجامعة، تقيـيم الحتياجاتـه التدريبيـة أو خطـة تدريبيـة فـإن املعهـد                 
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢ دوالر لتدريب املوظفني لفترة السنتني ١٠ ٠٠٠
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يوصــي اجمللــس بــأن تفــرغ جامعــة األمــم املتحــدة مــن وضــع سياســة تدريبيــة           و - ١٠٦
تنفذها متشيا مع تقيـيم احتياجاهتـا ومواردهـا، وانسـجاما مـع سياسـة األمـم        أن للموظفني و 

 .املتحدة للتطوير املهين
ــرانحيف و - ١٠٧ ــه /زي ، أبلغــت جامعــة األمــم املتحــدة اجمللــس بأهنــا شــرعت يف    ٢٠٠٤يوني

 .استعراض مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتدريب والتطوير الوظيفي
 

 الغش والغش االفتراضيحاالت  - ٧ 
مـن حـاالت الغـش    أبلغت جامعة األمم املتحدة اجمللس بأنه مل ينم إىل علمها أي حالة        - ١٠٨

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢خالل فترة السنتني  االفتراضي أو الغش
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 شكر -دال  
يود جملس مراجعي احلسابات أن يعرب عن تقـديره ملـا حظـي بـه أعضـاء اجمللـس مـن                      - ١٠٩

 .تعاون ومساعدة من رئيس اجلامعة وأعضاء مكتبه وموظفيه
 فقيه. شوكت أ) توقيع(

 مراجع احلسابات العام يف مجهورية جنوب أفريقيا
  

 كاراغ.  غيريمون ن)توقيع(
 رئيس اهليئة الفلبينية ملراجعة احلسابات

  
 لوجروفرانسوا ) توقيع(

 الرئيس األول لديوان احملاسبة يف فرنسا
 
 ٢٠٠٤يوليه /متوز ٩
 

وقّع أعضاء جملس مراجعـي احلسـابات علـى النسـخة االنكليزيـة األصـلية فقـط مـن                    :ملحوظة
 .تقريرال
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 مرفق 
 

 )أ(٢٠٠١-٢٠٠٠يف ات الفترة املالية املنتهية ـذ توصيـة تنفيـموجز حال  
  

 اإلحالة يف التقرير احلايل اجملموع مل تنفذ قيد التنفيذ نفذت املوضوع

  ١   ٢٤الفقرة  برامج حبثية وتدريبية جديدة/إنشاء مراكز
  ١   ٢٨الفقرة  نشاط فاشل جلمع التربعات

 .٥١ و ٥٠انظر الفقرتني  ١  ٣٣الفقرة  نظام إدارة الشؤون املالية وشؤون امليزانية وشؤون املوظفني
      الرقابة على املخصصات

 .٥٤-٥٢انظر الفقرات  ١  ٣٧الفقرة   يعإعداد التقارير املالية عن املشار
      املشاريع/إدارة الربامج

  ١   ٤٢الفقرة  اإلدارة املالية للمشاريع
 .٧٣-٧١انظر الفقرات  ١  ٤٥الفقرة   تعيني موظفي الربامج ورصد مدى مقبولية نواجتها

      برنامج بناء القدرات
     ٤٩الفقرة  ِمنح الزماالت

      اجملموع
  ٧ - ٣ ٤ عددا 
  ١٠٠ - ٤٣ ٥٧ نسبة مئوية 

 

 
 

 A/57/5 ( والتصويب٥لرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق ا: انظر )أ( 
.، اجمللد الرابع، الفصل الثاين)Corr.1 و
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 الفصل الثالث
 رأي مراجعي احلسابات  

 
راجعنا البيانات املالية املرفقة، اليت تشمل البيانـات املاليـة، األول إىل الرابـع، واجلـدول                 

 ومرفقه، واملالحظات الداعمة، اخلاصة جبامعة األمم املتحـدة، عـن فتـرة السـنتني املنتهيـة               ١-٢
، املسـؤولية عـن البيانـات املاليـة         ويتحمل رئيس اجلامعة  . ٢٠٠٣ديسمرب  / األول كانون ٣١  يف

 . هلاوتتمثل مسؤوليتنا يف إبداء رأي يف هذه البيانات املالية على أساس مراجعتنا
وقــد قمنــا باملراجعــة وفقــا للمعــايري املوحــدة ملراجعــة احلســابات، الــيت اعتمــدها فريــق   

حلسابات األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة، والوكالة الدولية للطاقـة         املراجعني اخلارجيني   
وتقضــي تلــك املعــايري أن خنطــط ملراجعــة . الذريــة، ووفقــا للمعــايري الدوليــة ملراجعــة احلســابات

احلسابات وأن نقوم مبراجعة احلسابات للتأكد، إىل حد معقول، مـن أن البيانـات املاليـة خاليـة       
 وتشــمل مراجعــة احلســابات قيــام مراجــع احلســابات، علــى أســاس   . جوهريــةمــن أي أخطــاء

اختباري ووفقا ملـا يـرى مراجـع احلسـابات أنـه ضـروري يف ظـل الظـروف السـائدة، بفحـص                       
ــالغ ومالحظـــات اإلفصـــاح يف البيانـــات املاليـــة   وتتضـــمن مراجعـــة . املســـتندات املؤيـــدة للمبـ

قديرات اهلامة اليت وضعها رئـيس اجلامعـة    احلسابات أيضا تقييما ملبادئ احملاسبة املستخدمة والت      
ونعتقـد أن مراجعتنـا للحسـابات تـوفر أساسـا           . فضال عن تقييم لعرض البيانـات املاليـة عمومـا         

 .معقوال إلبداء رأي فيها
ويف رأينا أن هذه البيانات املالية تعرض، على حنو معقول، املركز املـايل للجامعـة حـىت      

ائج عملياهتـا وتـدفقاهتا النقديـة للفتـرة املاليـة املنتهيـة يف        ونتـ  ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كانون ٣١
 علـى   ٢ذلك التاريخ، وفقا لسياسات جامعة األمم املتحدة احملاسبية املعلنـة املبينـة يف املالحظـة                

البيانـات املاليـة، وهـي السياسـات الـيت طبقـت علـى أسـاس يتفـق مـع األسـاس املسـتند إليــه يف             
 .الفترة املالية السابقة

الوة على ذلك، نعتقـد أن معـامالت جامعـة األمـم املتحـدة، الـيت منـت إىل علمنـا،               وع 
 متفقـة مـع    كجزء من مراجعتنا احلسابات، كانت من مجيـع اجلوانـب اهلامـة           اليت فحصناها،    أو

 .النظام املايل والقواعد املالية والسند التشريعي
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ريـرا مطـوال عـن مراجعتنـا     ووفقا للمادة السابعة مـن النظـام املـايل، أصـدرنا كـذلك تق           
 .مم املتحدةألالبيانات املالية جلامعة ا

 فقيه. شوكت أ) توقيع(
 مراجع احلسابات العام يف مجهورية جنوب أفريقيا

 كاراغ. غيريمو ن) توقيع(
 رئيس اهليئة الفلبينية ملراجعة احلسابات

 لورجوفرانسو ) توقيع(
 الرئيس األول لديوان احملاسبة يف فرنسا

 ٢٠٠٤يوليه /متوز ٩
عي احلسابات على النسخة االنكليزية األصلية فقط من رأي مراجعي جوقع أعضاء جملس مرا :لحوظةم 

 .احلسابات
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 الفصل الرابع
 املصادقة على صحة البيانات املالية  

 
 املنتهيـة يف    ٢٠٠٣-٢٠٠٢أعدت البيانات املالية جلامعة األمم املتحدة لفتـرة السـنتني            - ١
 .١٠-١٠٦، وفقا للقاعدة املالية ٢٠٠٣ديسمرب /ألول اكانون ٣١
 يف  الـيت طبقـت يف إعـداد هـذه البيانـات          وقد أدرج مـوجز السياسـات احملاسـبية اهلامـة            - ٢

وتـوفر هـذه املالحظـات معلومـات وإيضـاحات إضـافية       . شكل مالحظات على البيانات املالية 
الـيت  وتـرة الـيت تغطيهـا هـذه البيانـات            اليت اضطلعت هبـا اجلامعـة خـالل الف         ،األنشطة املالية عن  

 .يتحمل األمني العام مسؤوليتها اإلدارية
البيانات املالية املرفقة اخلاصة جبامعـة األمـم املتحـدة، املرقمـة مـن              صادق على صحة    وأ - ٣

 .الرابعالبيان األول إىل البيان 
 سكافلاه بيري -جان ) توقيع(

 األمني العام املساعد
 املراقب املايل

 
 ٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٨
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A/59/5 (Vol. IV)  

 الفصل اخلامس
 / األولكـــــانون ٣١البيانـــــات املاليـــــة لفتـــــرة الســـــنتني املنتهيـــــة يف       

 ٢٠٠٣ ديسمرب
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 البيان األول
 جامعة األمم املتحدة

 / األولكانون ٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغيريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق لفترة السنتني املنتهية يف 
 ٢٠٠٣ ديسمرب

  )آالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
مقر جامعة األمـم    

 املتحدة

ــاملي   ــد العـــ املعهـــ
لبحـــوث اقتصـــاد 
التنميــــــة التــــــابع 

 للجامعة

ــد  معهــــــــــــــــــــــ
التكنولوجيـــــــات 
اجلديــــدة التــــابع  

 للجامعة

املعهـــــد الـــــدويل 
ــا  لتكنولوجيـــــــــــ
الربجميـــات التـــابع 

 للجامعة

معهـــــد املـــــوارد  
ــة يف  الطبيعيــــــــــــ
أفريقيــــــا التــــــابع 

 للجامعة

الدراســات معهــد 
املتقدمـــــة التـــــابع 

 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
ــا  التكنولوجيــــــــــ

يويــــــــــــــــة يف احل
ــة   ــا الالتينيـ أمريكـ

  للجامعةالتابع

األكادميية الدولية  
 ةللقيـــــادة التابعـــــ

 للجامعة

ــة   ــبكة الدوليـ الشـ
ــاه والبيئـــــة   للميـــ
ــ  ةوالصـــحة التابعـ

 للجامعة

دراسات التكامل  
ــ  ةاإلقليمــي املقارن

  للجامعةةالتابع
صندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيل 

           اإليرادات
 ٣٢٦ ٢ ١٨٣ ١ ٥٠٠ - ٧ ٧٥٤ ٤٠ ١٣٤ ٢ ٤٥٥ ١ ٤٦٨ ١٣ ٧٨٥ التربعات

 ١ ٩٠ ٣٨ - ٤٧ ١ ٨ ٢٩٧ ٢٠٢ ٢ ٦٤٩ اإليرادات من الفوائد
 - - - - ٤٤٧ - - - - ٢ ٤٦١ اإليرادات من اخلدمات املقدمة

           متنوعة/إيرادات أخرى
 - - - - - - - - ١٩ ٤١٠ إيرادات املبيعات وعائدات املنشورات 
 - ١ - ٢٢ ٢ ٢٠ ١٢ ٦١ ١٥ ١٣٦ إيرادات متنوعة 

 ٣٢٧ ٢ ٢٧٤ ١ ٥٣٨ ٢٢ ٨ ٢٥٠ ٦١ ١٥٤ ٢ ٨١٣ ١ ٧٠٤ ١٩ ٤٤١ جمموع اإليرادات 
           النفقات

 ٢٨٥ ٤٠٦ ١ ٢٨٣ - ٢ ١٧٣ ٧٨٤ ١ ٩٦٠ ٢ ٨٥٧ ٢ ٧٣٢ ١٥ ٨٢٨ تكاليف املوظفني وغريهم من األفراد
 ١٦ ١٧٣ ١٠٣ - ١٦٩ ١٣١ ١٠٨ ٦٣ ٨٤ ١ ١٠٥ السفر

 - ٢ ٢١ - ٨٦ ٣٦ ١٠ ٥١ ٦٩ ٤٤٨ اخلدمات التعاقدية
 - ٧٦ ٧٠ - ١ ٤٨٩ ٥٩ ٣٨٣ ٣٤٢ ٣١٨ ١ ١٩٦ تكاليف التشغيل

 - ١٩ ٣٩ - ١٣١ ٣٥ ٦٧ ١١٩ ١٣٩ ٣١٨ املشتريات
 - - - - - - - - - ٤ ٥٨٩ مبىن مقر جامعة األمم املتحدة

 ٦ ١ ٢٤٦ ٢٢٧ ٦٧٢ ٤ ٠٥٤ ٢٨٣ ١ ٠٠٤ ١ ٤٥٣ ٢ ١٦٤ ١٣ ٦٥٠ شبكات البحث والتدريب، والنشر
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مقر جامعة األمـم    

 املتحدة

ــاملي   ــد العـــ املعهـــ
لبحـــوث اقتصـــاد 
التنميــــــة التــــــابع 

 للجامعة

ــد  معهــــــــــــــــــــــ
التكنولوجيـــــــات 
اجلديــــدة التــــابع  

 للجامعة

املعهـــــد الـــــدويل 
ــا  لتكنولوجيـــــــــــ
الربجميـــات التـــابع 

 للجامعة

معهـــــد املـــــوارد  
ــة يف  الطبيعيــــــــــــ
أفريقيــــــا التــــــابع 

 للجامعة

الدراســات معهــد 
املتقدمـــــة التـــــابع 

 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
ــا  التكنولوجيــــــــــ

يويــــــــــــــــة يف احل
ــة   ــا الالتينيـ أمريكـ

  للجامعةالتابع

األكادميية الدولية  
 ةللقيـــــادة التابعـــــ

 للجامعة

ــة   ــبكة الدوليـ الشـ
ــاه والبيئـــــة   للميـــ
ــ  ةوالصـــحة التابعـ

 للجامعة

دراسات التكامل  
ــ  ةاإلقليمــي املقارن

  للجامعةةالتابع
صندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيل 

 ٣٠٧ ١ ٩٢٢ ١ ٧٤٣ ٦٧٢ ٨ ١٠٢ ١ ٣٢٨ ٣ ٥٣٢ ٤ ٨٨٥ ٥ ٥٠٦ ٣٧ ١٣٤ جمموع النفقات 

 ٢٠ ٣٥٢ )٢٠٥( )٦٥٠( ١٤٨ )١ ٢٦٧( )٣ ٣٧٨( )٢ ٠٧٢( )٣ ٨٠٢( )١٧ ٦٩٣(اإليرادات عن النفقات) نقص(زيادة  
الوفورات يف التزامات الفتـرات السـابقة أو     

 - ١٢٢ ١٩ ١٦٥ ٣٠٣ ٦١ ١٠٩ ٢٠٠ ٧٩٢ ١ ٥٨٣ من إلغائها
 - )١٧٠( )١٧٦( ٩٤١ ٣١٩ ١ ٤٠٥ ٤ ٠٧٩ ٢ ١٣٠ ٤ ٧٦٢ ١٦ ٢٥٣ من الصناديق األخرى) إىل(التحويالت 

التسويات األخرى لالحتياطيـات وأرصـدة      
 - - - - - - - - - - الصناديق

االحتياطيــات وأرصــدة الصــناديق يف بدايــة 
 - - ٥٧٥ ٤٩١ ١ ٠٣٩ ٣ ٢ ٣٧٧ ٢ ٩٦٣ ٧ ٢٩١ ٢٤ ٢٣٦ الفترة

االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف هنايـة      
 ٢٠ ٣٠٤ ٢١٣ ٩٤٧ ١ ٨٠٩ ٢٠٢ ٣ ١٨٧ ٣ ٢٢١ ٩ ٠٤٣ ٢٤ ٣٧٩ الفترة
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 البيان األول
 )تابع(

 )أ(جامعة األمم املتحدة
ــة يف        ــنتني املنتهيـ ــرة السـ ــناديق لفتـ ــدة الصـ ــات وأرصـ ــتغريات يف االحتياطيـ ــات والـ ــرادات والنفقـ ــان اإليـ ــانون ٣١بيـ  / األولكـ

 ٢٠٠٣ ديسمرب
 )آالف دوالرات الواليات املتحدة(
 اجملموع اجملموع صندوق اهلبات صندوق التشغيل 
 )ب(٢٠٠١ ٢٠٠٣   

     اإليرادات
 ٣٠ ٦٤٠ )ج(٣٠ ٧٦٤ ١ ١١٩ ٢٩ ٦٤٥ التربعات

 ١٥ ٣٩٠ ٤ ٩٦٤ )د(١ ٦٣١ ٣ ٣٣٣ اإليرادات من الفوائد
 ٢ ٣٨٧ ٢ ٩٠٨ - ٢ ٩٠٨ اإليرادات من اخلدمات املقدمة

     متنوعة/إيرادات أخرى
 ٢٦١ ٤٢٩ - ٤٢٩ إيرادات املبيعات وعائدات املنشورات 
 ٢١٨ ٣٥ ٥١٦ )هـ(٣٥ ٢٤٧ ٢٦٩ إيرادات متنوعة 
 ٤٨ ٨٩٦ ٧٤ ٥٨١ ٣٧ ٩٩٧ ٣٦ ٥٨٤ جمموع اإليرادات 

     النفقات
 ٢٦ ٧٨٥ ٢٨ ٣٠٨ - ٢٨ ٣٠٨ تكاليف املوظفني وغريهم من األفراد

 ١ ٦٥٣ ١ ٩٥٢ - ١ ٩٥٢ السفر
 ٧٠٧ ٧٢٣ - ٧٢٣ اخلدمات التعاقدية
 ٢٦ ٣٠٠ ٣ ٩٣٣ - )و(٣ ٩٣٣ تكاليف التشغيل

 ١ ٢٩٩ ٨٦٧ - ٨٦٧ املشتريات
 ٤ ٤٨٤ ٤ ٥٨٩ - ٤ ٥٨٩ مبىن مقر جامعة األمم املتحدة

 ٢٦ ٣٩٩ ٢٤ ٧٥٩ - ٢٤ ٧٥٩ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 ٨٧ ٦٢٧ ٦٥ ١٣١ - ٦٥ ١٣١ جمموع النفقات 
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 اجملموع اجملموع صندوق اهلبات صندوق التشغيل 
 )ب(٢٠٠١ ٢٠٠٣   

 )٣٨ ٧٣١( ٩ ٤٥٠ ٣٧ ٩٩٧ )٢٨ ٥٤٧( اإليرادات عن النفقات) نقص(زيادة  
 ٢ ٧٧٩ ٣ ٣٥٤ - ٣ ٣٥٤ يف التزامات الفترات السابقة أو من إلغائهاالوفورات 

 - - )٢٩ ٥٤٣( ٢٩ ٥٤٣ )ز(من الصناديق األخرى) إىل(التحويالت 
 )٣ ٨٢٣( - - - التسويات األخرى لالحتياطيات وأرصدة الصناديق

 ٣٣١ ٩٠٥ ٢٩٢ ١٣٠ ٢٥٣ ١٥٥ ٣٨ ٩٧٥ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف بداية الفترة
 ٢٩٢ ١٣٠ ٣٠٤ ٩٣٤ ٢٦١ ٦٠٩ ٤٣ ٣٢٥ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف هناية الفترة

  
 .٣ و ٢انظر املالحظتني  )أ( 

 .رض اجلاريأعيد ذكر األرقام للتطابق مع الع )ب( 
 . دوالرات٥ ٦٤٩ ٣٠٦ دوالرا وتربعات أخرى مببلغ ٢٥ ١١٤ ٧٨٥ميثل التربعات املقدمة من احلكومات مببلغ  )ج( 
 ١ ١٥٩ ٨٤٧ دوالرا ورسوم إدارة استثمارات قدرها ١٣ ٢٧٠ ٨٨٥ دوالرا، وخسارة صافية من بيع أوراق مالية قدرها ١٦ ٠٦٢ ٦٦٧ميثل اإليرادات من الفوائد مببلغ  )د( 

 .دوالرا
 . دوالرا٣٥ ٢٤٦ ٩٧٥ميثل الربح من إعادة تقييم العمالت األجنبية مببلغ  )هـ( 
 . دوالرا٥٩ ٥٧٩العمالت وقدرها يشمل اخلسارة من صرف  )و( 
 .٢من املالحظة ‘ ٤’الفقرة الفرعية الم : انظر )ز( 

 .املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البيانات املالية  
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 البيان الثاين
 جامعة األمم املتحدة

 ٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٣١بيان األصول واخلصوم وأرصدة الصناديق حىت 
   )ت املتحدةآالف دوالرات الواليا(

 
مقر جامعة األمـم    

 املتحدة

ــا  ــد العـــ ملي املعهـــ
لبحـــوث اقتصـــاد 
 التنميــــــة التــــــابع

 للجامعة

ــد  معهــــــــــــــــــــــ
التكنولوجيـــــــات 
اجلديــــدة التــــابع  

 للجامعة

املعهـــــد الـــــدويل 
ــا  لتكنولوجيـــــــــــ
الربجميـــات التـــابع 

 للجامعة

معهـــــد املـــــوارد  
ــة يف  الطبيعيــــــــــــ
أفريقيــــــا التــــــابع 

 للجامعة

معهــد الدراســات 
ع املتقدمـــــة التـــــاب

 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
ــا  التكنولوجيــــــــــ
احليويــــــــــــــــة يف 
ــة   ــا الالتينيـ أمريكـ
 التابع للجامعة

األكادميية الدولية  
للقيـــــادة التابعـــــة 

 للجامعة

ــة   ــبكة الدوليـ الشـ
ــاه والبيئـــــة   للميـــ
ــ  ةوالصـــحة التابعـ

 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
الدراســـــــــــــــات 
املقارنــة للتكامــل  
اإلقليمــــي التــــابع 

 للجامعة
صندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلندوق التشغيلصصندوق التشغيلصندوق التشغيل 

           ألصولا
 - ٧٩١ ١٥٢ - - - ٨٦٠ ١ ٢٨٠ ١ ٤٢٩ ٦ ٣٦٩ نقدية والودائع ألجل

 - - - - - - - - - - االستثمارات القصرية األجل
 - - - - - - - - - - رات الطويلة األجلاالستثما

 - - - - - ١٠٩ ٥٠١ ١ ٠٧٦ ٣ ٩٨٢ ٢٣ ٢٣٥ اجملمع النقدي
 - ٣٨٢ - - ١ ٤٥٩ - - - - ٦٨٦ التربعات مستحقة القبض

 - - ٧ ١ ٦٩٨ - ٩٥٠ ١ ٢٥٨ ١ ٨٠٩ ٣ ٥٩٠ - األرصدة املستحقة القبض بني الصناديق
 ٣٤ - ١٦٦ - ١ ٢٢١ - ٩٨٧ - ٥٣٨ ٢ ٦٥٢ املعامالت الداخلية قيد التجهيز

 ٣ ٥٨ ٨ ٧ ١٣٤ ٢ - ٨٥ ٤٢ ٤٧١ احلسابات األخرى املستحقة القبض
 - - - - ١ - ٩ ٢٧ ٢٩ ١٨٥ مصروفات مؤجلة وأصول أخرى

 ٣٧ ١ ٢٣١ ٣٣٣ ١ ٧٠٥ ٢ ٨١٥ ١ ٠٦١ ٣ ٦١٥ ٤ ٢٧٧ ٩ ٦١٠ ٣٣ ٥٩٨ جمموع األصول
           اخلصوم

 ١٧ ٢٠٨ ١٢٠ ١٩٥ ١ ٠٠٦ ١٢٥ ٤٠٤ ٣٦١ ٥٤١ ٣ ٨٩٤ االلتزامات غري املصفاة
 - - - - - - - - - ٥١٧ األرصدة املستحقة الدفع بني الصناديق
 - ٦٦٠ - ٥٦٣ - ٧٣٤ - ٦٩٥ - ٢ ٩٤٦ املعامالت قيد التجهيز بني الصناديق
 - ٥٩ - - - - ٢٤ - ٢٦ ١ ٥٧٧ احلسابات األخرى املستحقة الدفع

 - - - - - - - - - ٢٨٥ خصوم أخرى
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مقر جامعة األمـم    

 املتحدة

ــا  ــد العـــ ملي املعهـــ
لبحـــوث اقتصـــاد 
 التنميــــــة التــــــابع

 للجامعة

ــد  معهــــــــــــــــــــــ
التكنولوجيـــــــات 
اجلديــــدة التــــابع  

 للجامعة

املعهـــــد الـــــدويل 
ــا  لتكنولوجيـــــــــــ
الربجميـــات التـــابع 

 للجامعة

معهـــــد املـــــوارد  
ــة يف  الطبيعيــــــــــــ
أفريقيــــــا التــــــابع 

 للجامعة

معهــد الدراســات 
ع املتقدمـــــة التـــــاب

 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
ــا  التكنولوجيــــــــــ
احليويــــــــــــــــة يف 
ــة   ــا الالتينيـ أمريكـ
 التابع للجامعة

األكادميية الدولية  
للقيـــــادة التابعـــــة 

 للجامعة

ــة   ــبكة الدوليـ الشـ
ــاه والبيئـــــة   للميـــ
ــ  ةوالصـــحة التابعـ

 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
الدراســـــــــــــــات 
املقارنــة للتكامــل  
اإلقليمــــي التــــابع 

 للجامعة
صندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلندوق التشغيلصصندوق التشغيلصندوق التشغيل 

 ١٧ ٩٢٧ ١٢٠ ٧٥٨ ١ ٠٠٦ ٨٥٩ ٤٢٨ ١ ٠٥٦ ٥٦٧ ٩ ٢١٩ موع اخلصومجم
           االحتياطيات وأرصدة الصناديق 

 - - - - - - - - - - رأس املال األصلي للصناديق 

 - - - - - - - - - - الفائض املتبقي املأذون به 

 ٢٠ )٤٥٦( ٦١ ٩٣٠ ١ ٥٨٢ ١٢٧ ٣ ٠٦٢ ٢ ٨١٩ ٨ ٩٧٧ ١٨ ٦١٧ التراكمي) العجز(الفائض  

ــة مــن     األرصــدة املتعلقــة مبشــاريع ممول
 - ٧٦٠ ١٥٢ ١٧ ٢٢٧ ٧٥ ١٢٥ ٤٠٢ ٦٦ ٥ ٧٦٢ ماحنني

ــدة    ــات وأرصـــ جممـــــوع االحتياطيـــ
 ٢٠ ٣٠٤ ٢١٣ ٩٤٧ ١ ٨٠٩ ٢٠٢ ٣ ١٨٧ ٣ ٢٢١ ٩ ٠٤٣ ٢٤ ٣٧٩ الصناديق

جممــــوع اخلصــــوم واالحتياطيــــات    
 ٣٧ ١ ٢٣١ ٣٣٣ ١ ٧٠٥ ٢ ٨١٥ ١ ٠٦١ ٣ ٦١٥ ٤ ٢٧٧ ٩ ٦١٠ ٣٣ ٥٩٨ وأرصدة الصناديق
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 البيان الثاين
 )تابع(  

  )أ( املتحدةاألممجامعة   
ــىت        ــناديق حــ ــدة الصــ ــات وأرصــ ــوم واالحتياطيــ ــول واخلصــ ــان األصــ ــانون ٣١بيــ  كــ

 ٢٠٠٣ديسمرب /األول
 )آالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 
 صندوق اهلبات صندوق التشغيل 

احلـــــــذف بـــــــني 
 اجملموع الصناديق

٢٠٠٣ 
 موعاجمل

 )ب(٢٠٠١
     األصول
٧٥٦ ١٩٦٢٢ ١٦-٣١٥ ٨٨١٥ ١٠ دائع ألجلالونقدية و

)ج(٨- االستثمارات القصرية األجل  ٧٠٢ ٨-٧٠٢-

)د(٢٤٨- االستثمارات الطويلة األجل  ٣٢١ ٥١١٢٤٥ ٢٤٨-٥١١
)هـ(٢٨  خارج املقراجملمع النقدي للمكاتب املوجودة  ٤٠٦ ٩٠٣٢٢ ٢٨--٩٠٣

٢٥٣ ٤٣٧٧ ٨-٩١٠ ٥٢٧٥ ٢ التربعات املستحقة القبض
--)٩ ٥٥٤(٣١٢٢٤٢ ٩ األرصدة املستحقة القبض بني الصناديق

١٠٦-)٥ ٥٩٨(-٥٩٨ ٥ املعامالت الداخلية قيد التجهيز
٣٦٧ ٧٧٦٣ ٢-٩٦٦ ٨١٠١ احلسابات األخرى املستحقة القبض
٢٥١٩٧--٢٥١ مصروفات مؤجلة وأصول أخرى

٣٠٦ ٧٧٦٣٠١ ٣١٣(١٥٢ ١٥)٦٤٦ ٢٨٢٢٧٠ ٥٨ جمموع ألصول 
 اخلصوم

٤٥٧ ٨٧١٧ ٦--٨٧١ ٦ االلتزامات غري املصفاة
--)٩ ٥٥٤(٠٣٧ ٥١٧٩ األرصدة املستحقة الدفع بني الصناديق

--)٥ ٥٩٨(-٥٩٨ ٥ الداخلية قيد التجهيزاملعامالت
٦٩٤ ٦٨٦١ ١--٦٨٦ ١ احلسابات األخرى املستحقة الدفع

٢٨٥٢٥--٢٨٥ خصوم أخرى
١٧٦ ٨٤٢٩ ٨(١٥٢ ١٥)٠٣٧ ٩٥٧٩ ١٤ جمموع اخلصوم

 االحتياطيات وأرصدة الصناديق
١٥٥ ٦٠٩٢٥٣ ٢٦١-٦٠٩ ٢٦١- رأس املال األصلي للصناديق
٤٠٠---- )و(الفائض املستبقى املأذون به
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 صندوق اهلبات صندوق التشغيل 
احلـــــــذف بـــــــني 

 اجملموع الصناديق
٢٠٠٣ 

 موعاجمل
 )ب(٢٠٠١

٩٣٦ ٧٣٩٣٢ ٣٥--٣٥ ٧٣٩ التراكمي) العجز(الفائض
٦٣٩ ٥٨٦٥ ٧--٧ ٥٨٦ األرصدة املتعلقة مبشاريع ممولة من ماحنني
١٣٠ ٩٣٤٢٩٢ ٣٠٤-٦٠٩ ٣٢٥٢٦١ ٤٣ جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق

٣٠٦ ٧٧٦٣٠١ ٣١٣(١٥٢ ١٥)٦٤٦ ٢٨٢٢٧٠ ٥٨  اخلصوم واالحتياطيات وأرصدة الصناديقجمموع
 

 .٣ و ٢انظر املالحظتني  )أ( 
 .األرقام املقارنة ذكرت من جديد لتتفق مع العرض اجلاري )ب( 
 . دوالرا٨ ٧٧٣ ٢١٥ميثل االستثمارات يف سندات اليت وصلت قيمتها السوقية إىل  )ج( 
 . دوالرا٢٥٩ ٦٩٢ ٤٤٥ االستثمارات يف سندات واألسهم اليت وصلت قيمتها السوقية إىل ميثل )د( 
 دوالرا، ٩ ٥٥٣ ٣٩٥املوجودة خارج املقر يف اجملمع النقدي، وتتكون من النقدية والودائع ومقدارها  املتحدة األممميثل حصة مكاتب  )هـ( 

ومن االستثمارات الطويلة )  دوالرا٥ ٦٦٥ ١١٩قيمتها السوقية (را  دوال٥ ٩٦٥ ١١٩ومن االستثمارات القصرية األجل وقدرها 
ومن الفوائد املستحقة قيد القبض قدرها )  دوالرات١٣ ٥٧٠ ٥٠٨قيمتها السوقية ( دوالرا ١٣ ٥٧٩ ٢٨٣األجل وقدرها 

 . دوالرا١٠٥ ٥٤٤
تبقى املأذون به لفترة السنتني س، حذف الفائض امل٢٠٠١ديسمرب / األولكانون ٧، املؤرخ  املتحدةاألمموفقــا لقرار جملس جامعة  )و( 

٢٠٠٣-٢٠٠٢. 
 .املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البيانات املالية  
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 ١-٢اجلدول 
  املتحدةاألممجامعة   
 ٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٣١كشف موحد حبالة التربعات املعلنة غري املسددة حىت   
 )ةآالف دوالرات الواليات املتحد(  

 

 صناديق التشغيل

ــة   ــات معلنـ تربعـ
غـــــري مســـــددة  

كــانون  ١حــىت 
ينــــــاير /الثــــــاين
٢٠٠٢ 

ــا  ــافا إليهــ : مضــ
ــة   ــات معلنـ تربعـ

-٢٠٠٢للفترة  
٢٠٠٣ 
 وتسويات

: مضـــافا إليهـــا
تربعــات معلنــة 
 لسنوات قادمة

: خمصـــــوما منـــــها
ــوال احملصـــلة   األمـ
ــرة   ــالل الفتــــ خــــ

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

: مضافا إليهـا  
الــــــــــــــــربح 

ــارة( ) اخلســــ
ــرف  يف صـــــ
 العمالت

ــة   ــات املعلنـ التربعـ
ــة   ــري املدفوعــــ غــــ

 كــانون ٣١حــىت 
ــمرب /األول ديســــــ
٢٠٠٣ 

        املتحدة األمممقر جامعة 
       هبات حكومية )أ(

 - - ٤٠٤ - ٤٠٤ - بلجيكا 
 - - ٥٠ - ٥٠ - الواليات املتحدة األمريكية 
 ٦٨٦ )٥٣( ٩ ٨٢٧ - ٩ ٩١٦ ٦٥٠ اليابان 
 - - ٩٤ - ٩٤ - اليونان 
 ٦٨٦ )٥٣( ١٠ ٣٧٥ - ١٠ ٤٦٤ ٦٥٠ اجملموع الفرعي 

       هبات عامة )ب(
 - - ٣٣ - ٣٣ - شبكة آسيا واحمليط اهلادئ 
 - - ٥٢٠ - ٥٢٠ - صندوق املرأة اآلسيوية 
 - - ٣٥ - ٣٥ - االحتاد األورويب 
ــة     ــوارد العاملي ــات امل قاعــدة بيان

 - - ١٠٠ - ١٠٠ - يف أرندال
ن يف املشــــــــاركون الــــــــدوليو 

 - - ٦٤ - ٦٤ - ات الدراسيةبقاملسا
 - - ١٠٢ - ١٠٢ - حكومة إيويت اإلقليمية 
 األمــم عماملؤسســة اليابانيــة لــد 

 - - ٢٣٤ - ٢٣٤ - املتحدة 
ــادل    ــاغوا للتبـــ ــة كانـــ مؤسســـ

 - - ٣٥ - ٣٥ - األكادميي والثقايف
 - - ٤٠ - ٤٠ - مؤسسة كارل بوبر 
شركة كريين احملدودة لصـناعة      

 - - ٥٤٣ - ٥٤٣ - ةالبري
 - - ٣٥ - ٣٥ -  أوكيناوا اإلقليميةةحكوم 
 - - ٢٤٤ - ٢٤٤ - شركة شيمازو 
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 صناديق التشغيل

ــة   ــات معلنـ تربعـ
غـــــري مســـــددة  

كــانون  ١حــىت 
ينــــــاير /الثــــــاين
٢٠٠٢ 

ــا  ــافا إليهــ : مضــ
ــة   ــات معلنـ تربعـ

-٢٠٠٢للفترة  
٢٠٠٣ 
 وتسويات

: مضـــافا إليهـــا
تربعــات معلنــة 
 لسنوات قادمة

: خمصـــــوما منـــــها
ــوال احملصـــلة   األمـ
ــرة   ــالل الفتــــ خــــ

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

: مضافا إليهـا  
الــــــــــــــــربح 

ــارة( ) اخلســــ
ــرف  يف صـــــ
 العمالت

ــة   ــات املعلنـ التربعـ
ــة   ــري املدفوعــــ غــــ

 كــانون ٣١حــىت 
ــمرب /األول ديســــــ
٢٠٠٣ 

 - - ٢٥ - ٢٥ - اإلمنائي املتحدة األممبرنامج  
ــة   ــممنظم ــة  املتحــدة األم للتربي

 - - ١٣٣ - ١٣٣ -)اليونسكو(والعلم والثقافة 
 - - ٦٧٥ - ٦٧٥ ١ برنامج األغذية العاملي 
 - - ٢٣٨ - ٢٣٨ -ة ندوة االنبعاثات الصفريةأمان 
 - - ٢٦٥ - ٢٦٥ - جهات أخرى 
 - - ٣ ٣٢١ - ٣ ٣٢١ - اجملموع الفرعي 
ــة األمــم     اجملمــوع، مقــر جامع

 ٦٨٦ )٥٣( ١٣ ٦٩٦ - ١٣ ٧٨٥ ٦٥٠ املتحدة
املعهد العاملي لبحوث اقتصاد التنميـة،      

       التابع للجامعة،
       هبات حكومية )أ(

 - - ٣٠٥ - ٣٠٥ - الدامنرك 
 - - ٢٩٩ - ٢٩٩ - السويد 
 - - ١٢١ - ١٢١ - فنلندا 
 - - ٣٢٢ - ٣٢٢ - اململكة املتحدة 
 - - ٢٨١ - ٢٨١ - النرويج 
 - - ١ ٣٢٨ - ١ ٣٢٨ - اجملموع الفرعي 

       هبات عامة )ب(
 - - ١٤٠ - ١٤٠ - األمم املتحدة  
 - - ١٤٠ - ١٤٠ - اجملموع الفرعي 
ي عـــــاملاجملمـــــوع، املعهـــــد ال  

لبحــــوث اقتصــــاد التنميــــة 
 - - ١ ٤٦٨ - ١ ٤٦٨ - التابع للجامعة

معهد التكنولوجيـات اجلديـدة، التـابع       
       للجامعة

       هبات حكومية )أ(
 - - ٢ ٠٠٥ - ٢ ٠٠٥ - هولندا 
 - - ٢ ٠٠٥ - ٢ ٠٠٥ - اجملموع الفرعي 

       هبات عامة )ب(
 - - ٣٦ - ٣٦ - ويل لبحوث التنميةاملركز الد 
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 صناديق التشغيل

ــة   ــات معلنـ تربعـ
غـــــري مســـــددة  

كــانون  ١حــىت 
ينــــــاير /الثــــــاين
٢٠٠٢ 

ــا  ــافا إليهــ : مضــ
ــة   ــات معلنـ تربعـ

-٢٠٠٢للفترة  
٢٠٠٣ 
 وتسويات

: مضـــافا إليهـــا
تربعــات معلنــة 
 لسنوات قادمة

: خمصـــــوما منـــــها
ــوال احملصـــلة   األمـ
ــرة   ــالل الفتــــ خــــ

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

: مضافا إليهـا  
الــــــــــــــــربح 

ــارة( ) اخلســــ
ــرف  يف صـــــ
 العمالت

ــة   ــات املعلنـ التربعـ
ــة   ــري املدفوعــــ غــــ

 كــانون ٣١حــىت 
ــمرب /األول ديســــــ
٢٠٠٣ 

ــوير     ــدويل لتطـــــ ــد الـــــ املعهـــــ
 - - ٢٧ - ٢٧ - االتصاالت

 - - ٣٠٧ - ٣٠٧ - املفوضية األوروبية 
ــممــؤمتر   للتجــارة  املتحــدة األم

 - - ٥٠ - ٥٠ - والتنمية
 - - ٣٠ - ٣٠ - جهات أخرى 
 - - ٤٥٠ - ٤٥٠ - اجملموع الفرعي 
اجملمــــــــــــــــوع، معهــــــــــــــــد  

ــات ــدة، التكنولوجيــ  اجلديــ
 - - ٢ ٤٥٥ - ٢ ٤٥٥ - التابع للجامعة

املعهد الـدويل لتكنولوجيـا الربجميـات،       
       التابع للجامعة،
       هبات حكومية

 - - ١٣٤ - ١٣٤ - منطقة ماكاو الصينية اإلدارية اخلاصة
 - - ١٣٤ - ١٣٤ - اجملموع الفرعي 

اجملموع، املعهد الـدويل لتكنولوجيـات      
 - - ١٣٤ - ١٣٤ - التابع للجامعة ،الربجميات

معهـــد املـــوارد الطبيعيـــة يف أفريقيـــا،    
       التابع للجامعة

       هبات عامة 
 - - ٤٠ - ٤٠ - جهات أخرى 
 - - ٤٠ - ٤٠ - اجملموع الفرعي 
اجملمــــــوع، معهــــــد املــــــوارد  

 التــابع ،الطبيعيــة يف أفريقيــا
 - - ٤٠ - ٤٠ - للجامعة

دمــــة، التــــابع معهــــد الدراســــات املتق
       للجامعة

       هبات حكومية )أ(
 ١ ٤٥٩ - ٥ ٤٢٤ - ٦ ٨٨٣ - اليابان 
 ١ ٤٥٩ - ٥ ٤٢٤ - ٦ ٨٨٣ - اجملموع الفرعي 

       هبات عامة )ب(
 إلمنــــــاءالصــــــندوق العــــــريب ل 

 - - ٣٥ - ٣٥ - االقتصادي واالجتماعي
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 صناديق التشغيل

ــة   ــات معلنـ تربعـ
غـــــري مســـــددة  

كــانون  ١حــىت 
ينــــــاير /الثــــــاين
٢٠٠٢ 

ــا  ــافا إليهــ : مضــ
ــة   ــات معلنـ تربعـ

-٢٠٠٢للفترة  
٢٠٠٣ 
 وتسويات

: مضـــافا إليهـــا
تربعــات معلنــة 
 لسنوات قادمة

: خمصـــــوما منـــــها
ــوال احملصـــلة   األمـ
ــرة   ــالل الفتــــ خــــ

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

: مضافا إليهـا  
الــــــــــــــــربح 

ــارة( ) اخلســــ
ــرف  يف صـــــ
 العمالت

ــة   ــات املعلنـ التربعـ
ــة   ــري املدفوعــــ غــــ

 كــانون ٣١حــىت 
ــمرب /األول ديســــــ
٢٠٠٣ 

 - - ٣٧ - ٣٧ - رابطة االجتاهات احلرجية 
ــ  تراتيجيات البيئيـــة معهـــد االسـ

 - - ٢٠٢ - ٢٠٢ - العاملية
مؤسســـــة إيشـــــكاوا للتبـــــادل  

 - - ٢٤٠ - ٢٤٠ - الدويل
 - - ٣٠٠ - ٣٠٠ - مؤسسة روكفلر 
 - - ٥٧ - ٥٧ - جهات أخرى 
 - - ٨٧١ - ٨٧١ - اجملموع الفرعي 
اجملمـــوع، معهـــد الدراســـات   

 ١ ٤٥٩ - ٦ ٢٩٥ - ٧ ٧٥٤ -  التابع للجامعة،املتقدمة
ــة   أ ــة، التابعــ ــادة الدوليــ ــة القيــ كادمييــ

       للجامعة
       هبات حكومية 
 - - ١ ٦٢٥ - ١ ٥٠٠ ١٢٥ األردن 
 - - ١ ٦٢٥ - ١ ٥٠٠ ١٢٥ اجملموع الفرعي 
ة اديــــقاجملمــــوع، أكادمييــــة ال 

 - - ١ ٦٢٥ - ١ ٥٠٠ ١٢٥  التابعة للجامعة،الدولية
ــة    ــاه والبيئـــ ــة للميـــ ــبكة الدوليـــ الشـــ

       عة للجامعة،والصحة، التاب
       هبات حكومية )أ(

 - - ١٥٣ - ١٥٣ - أوغندا 
 ٣٨٢ - ٨٢١ - ١ ٢٠٣ - كندا 
 ٣٨٢ - ٩٧٤ - ١ ٣٥٦ - اجملموع الفرعي 

       هبات عامة )ب(
 - - ٢٩ - ٢٩ - هيئة سرب التلوث 
 - - ٣٣ - ٣٣ - دولة فلسطني 
ــادية    ــؤون االقتصــــ إدارة الشــــ

 ماألمــــــــواالجتماعيــــــــة يف 
 - - ٦٣٧ - ٦٣٧ - املتحدة 

 املتحــدة األمــممكتــب برنــامج  
 - - ٤٤ - ٤٤ - اإلمنائي يف السلفادور

 - - ٥٥ - ٥٥ - نداء املاء من أجل احلياة 



 

54 04-43583 
 

A/59/5 (Vol. IV)

 صناديق التشغيل

ــة   ــات معلنـ تربعـ
غـــــري مســـــددة  

كــانون  ١حــىت 
ينــــــاير /الثــــــاين
٢٠٠٢ 

ــا  ــافا إليهــ : مضــ
ــة   ــات معلنـ تربعـ

-٢٠٠٢للفترة  
٢٠٠٣ 
 وتسويات

: مضـــافا إليهـــا
تربعــات معلنــة 
 لسنوات قادمة

: خمصـــــوما منـــــها
ــوال احملصـــلة   األمـ
ــرة   ــالل الفتــــ خــــ

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

: مضافا إليهـا  
الــــــــــــــــربح 

ــارة( ) اخلســــ
ــرف  يف صـــــ
 العمالت

ــة   ــات املعلنـ التربعـ
ــة   ــري املدفوعــــ غــــ

 كــانون ٣١حــىت 
ــمرب /األول ديســــــ
٢٠٠٣ 

 - - ٢٩ - ٢٩ - جهات أخرى 
 - - ٨٢٧ - ٨٢٧ - اجملموع الفرعي 
اجملمــــوع، الشــــبكة الدوليــــة  

ــحة،    ــة والصـ ــاه والبيئـ للميـ
 ٣٨٢ - ١ ٨٠١ - ٢ ١٨٣ - التابعة للجامعة

برنــامج الدراســات املقارنــة للتكامــل    
       اإلقليمي التابع للجامعة،

       هبات حكومية
 - ١ ٣٢٧ - ٣٢٦ - بلجيكا 
جممــوع، برنــامج الدراســات    

 ،امـل اإلقليمـي   كاملقارنة للت 
 - ١ ٣٢٧ - ٣٢٦ - التابع للجامعة

 ٢ ٥٢٧ )٥٢( ٢٧ ٨٤١ - ٢٩ ٦٤٥ ٧٧٥ اجملموع التشغيلي 
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 ١-٢اجلدول 
 )تابع(

  املتحدةاألممجامعة   
 ٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٣١كشف موحد حبالة التربعات املعلنة غري املسددة حىت   
 )آالف دوالرات الواليات املتحدة(  

 

 صندوق اهلبات

ــة  التربعـــات املعلنـ
كــــانون  ١حــــىت 
ينــــــــاير /الثــــــــاين
٢٠٠٢ 

: مضـــــــافا إليهـــــــا 
ــة ــات معلنــــ تربعــــ

-٢٠٠٢للفتـــــــرة 
  وتسويات٢٠٠٣

: مضــــــافا إليهــــــا
تربعـــــات معلنـــــة 
 لسنوات قادمة

ــوما منــــها  : خمصــ
ــلة   ــوال احملصـ األمـ
ــرة  خــــــالل الفتــــ

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

ــا  ــافا إليهــ : مضــ
ــربح  الــــــــــــــــــــ

ــارة( يف ) اخلســــ
صـــــــــــــــــــرف 

 العمالت

ــة  التربعـــات املعلنـ
غري املسددة حـىت    

 كـــــــــــــانون ٣١
ديســــــــمرب /األول
٢٠٠٣ 

 - - ١ ٠٠٠ - ١ ٠٠٠ - اإلمارات العربية املتحدة
 ٢ ٩٠٧ - ٥٤٣ - - ٣ ٤٥٠ غانا

 ٣ ٠٠٣ - - - - ٣ ٠٠٣ فرتويال
 - - ٩٤ - ٩٤ - النمسا
 - - ٢٥ - - ٢٥ اهلند

 ٥ ٩١٠ - ١ ٦٦٢ - )أ(١ ٠٩٤ ٦ ٤٧٨ اجملموع، صندوق اهلبات
 ٨ ٤٣٧ )٥٢( ٢٩ ٥٠٣ - )أ(٣٠ ٧٣٩ ٧ ٢٥٣ اجملموع الكلي 

  
 ، وأدخل يف اإليرادات خالل فترة السنتني١٩٨٩ند كان قد مت اإلعالن عنه يف عام  دوالر من اهل٢٥ ٠٠٠باستثناء مبلغ  )أ( 

٢٠٠٣-٢٠٠٢. 
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 البيان الثالث
 )أ(جامعة األمم املتحدة

 ٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٣١فقات النقدية لفترة السنتني املنتهية يف دبيان الت
   )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
مقر جامعة األمـم    

 حدةاملت

ــاملي   ــد العـــ املعهـــ
لبحـــوث اقتصـــاد 
التنميــــــة التــــــابع 

 للجامعة

ــد  معهــــــــــــــــــــــ
التكنولوجيـــــــات 
اجلديــــدة التــــابع  

 للجامعة

املعهـــــد الـــــدويل 
 تلتكنولوجيــــــــا

الربجميـــات التـــابع 
 للجامعة

معهـــــد املـــــوارد  
ــة يف  الطبيعيــــــــــــ
أفريقيــــــا التــــــابع 

 للجامعة

معهــد الدراســات 
املتقدمـــــة التـــــابع 

 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
 تالتكنولوجيـــــــا

يويــــــــــــــــة يف احل
ــة   ــا الالتينيـ أمريكـ
 التابع للجامعة

ــة  ــادة أكادمييـ القيـ
 ةالدوليــــة التابعــــ 

 للجامعة

ــة   ــبكة الدوليـ الشـ
ــاه  والبيئـــــة للميـــ

ــ  ةوالصـــحة التابعـ
 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
دراســـــــــــــــات ال

املقارنــة للتكامــل  
اإلقليمــــي التــــابع 

 للجامعة

صندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيللتشغيلصندوق اصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيل 

           النقدية من أنشطة التشغيلالتدفقات 
ــادة  ــز(زيـ ــات  ) عجـ ــن النفقـ ــرادات عـ اإليـ

 ٢٠ ٣٥٢ )٢٠٥( )٦٥٠( ١٤٨ )١ ٢٦٧( )٣ ٣٧٨( )٢ ٠٧٢( )٣ ٨٠٢( )١٧ ٦٩٣( )البيان األول(
الـــنقص يف التربعـــات املســـتحقة ) الزيـــادة(

 - )٣٨٢( ١٢٥ - )١ ٤٥٩( - - - - )٣٦( القبض
الـــنقص يف احلســـابات األخـــرى ) الزيـــادة(

 )٣( ١١٨ ٥٦ ١ )١( ٢١٣ ٣٠ )٥٤( )١٥( )١٦٥( املستحقة القبض
النقص يف املعامالت قيد التجهيـز      ) الزيادة(

 )٣٤( ٨٠٤ ٣٥٩ ٤ ٥٧٦ ٣٣٦ )٤٥٠( )٥٦٦( ٧١٣ )٦٧( )٥ ٥٦٥( بني الصناديق
الــنقص يف املصــروفات املؤجلــة   ) الزيــادة(

 - - ١٢ - - - ١٣ )١٦( )٢٩( )١٣٤( واألصول األخرى
يف االلتزامـــــات غـــــري ) الـــــنقص(الزيـــــادة 
 ١٧ )١٢٠( )٣٩( )٢٧( ٣٦٤ ١٠ ١٩٥ )١٣٤( )٨٧٤( ٢٢ املصفاة

ــادة  ــنقص(الزي يف احلســابات املســتحقة  ) ال
 - ١٨ )٤( - )١٠( )٢( ٢١ - ١٩ )٥٠( الدفع

 - - - - - - - - - ٢٨٥ يف االلتزامات األخرى) النقص(الزيادة 
 )١( )٩٠( )٣٨( - )٤٧( )١( )٨( )٢٩٧( )٢٠٢( )٢ ٦٤٩( اإليرادات من الفوائد: خمصوما منها

 )١( ٧٠٠ ٢٦٦ ٣ ٩٠٠ )٦٦٩( )١ ٤٩٧( )٣ ٦٩٣( )١ ٨٦٠( )٤ ٩٧٠( )٢٥ ٩٨٥( صايف النقدية من أنشطة التشغيل 
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مقر جامعة األمـم    

 حدةاملت

ــاملي   ــد العـــ املعهـــ
لبحـــوث اقتصـــاد 
التنميــــــة التــــــابع 

 للجامعة

ــد  معهــــــــــــــــــــــ
التكنولوجيـــــــات 
اجلديــــدة التــــابع  

 للجامعة

املعهـــــد الـــــدويل 
 تلتكنولوجيــــــــا

الربجميـــات التـــابع 
 للجامعة

معهـــــد املـــــوارد  
ــة يف  الطبيعيــــــــــــ
أفريقيــــــا التــــــابع 

 للجامعة

معهــد الدراســات 
املتقدمـــــة التـــــابع 

 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
 تالتكنولوجيـــــــا

يويــــــــــــــــة يف احل
ــة   ــا الالتينيـ أمريكـ
 التابع للجامعة

ــة  ــادة أكادمييـ القيـ
 ةالدوليــــة التابعــــ 

 للجامعة

ــة   ــبكة الدوليـ الشـ
ــاه  والبيئـــــة للميـــ

ــ  ةوالصـــحة التابعـ
 للجامعة

برنـــــــــــــــــــــامج 
دراســـــــــــــــات ال

املقارنــة للتكامــل  
اإلقليمــــي التــــابع 

 للجامعة

صندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيللتشغيلصندوق اصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيلصندوق التشغيل 

 النقديـة مـن أنشـطة االسـتثمار         التدفقات
           والتمويل

الـنقص يف االسـتثمارات القصـرية       ) الزيادة(
 - - - - - - - - - - األجل

الــنقص يف االســتثمارات الطويلــة ) الزيــادة(
 - - - - - - - - - - األجل

 - - - - - )١٠٩( )٤٨٤( )١ ٠٧٦( )٣ ٥٤٩( )١ ٢٧٩( النقص يف اجملمع النقدي) الزيادة(
الـــنقص يف األرصـــدة املســـتحقة ) الزيـــادة(

 - - )٧( )١ ٦٩٨( - ١٣٩ ٤٨٣ ١ ٠٣٨ ٣ ٦٧١ - القبض بني الصناديق
الـــنقص يف األرصـــدة املســـتحقة ) الزيـــادة(

 - - - )٣ ٣٠٨( - - - - - )١ ٠٤٠( الدفع بني الصناديق
 ١ ٩٠ ٣٨ - ٤٧ ١ ٨ ٢٩٧ ٢٠٢ ٢ ٦٤٩ اإليرادات من الفوائد: مضافا إليها

 ١ ٩٠ ٣١ )٥ ٠٠٦( ٤٧ ٣١ ٧ ٢٥٩ ٣٢٤ ٣٣٠ايف النقدية من االستثمار والتمويلص 
           التدفقات النقدية من مصادر أخرى

الوفورات يف التزامات الفتـرات السـابقة أو     
 - ١٢٢ ١٩ ١٦٥ ٣٠٣ ٦١ ١٠٩ ٢٠٠ ٧٩٢ ١ ٥٨٣ من إلغائها

 - )١٧٠( )١٧٦( ٩٤١ ٣١٩ ١ ٤٠٥ ٤ ٠٧٩ ٢ ١٣٠ ٤ ٧٦٢ ١٦ ٢٥٣ من الصناديق األخرى) إىل(التحويالت 
التسويات األخرى لالحتياطيـات وأرصـدة      

 - - - - - - - - - - الصناديق

 - )٤٨( )١٥٧( ١ ١٠٦ ٦٢٢ ١ ٤٦٦ ٤ ١٨٨ ٢ ٣٣٠ ٥ ٥٥٤ ١٧ ٨٣٦ صايف النقدية من املصادر األخرى 

ــادة    ــايف الزيـ ــنقص(صـ ــة ) الـ يف النقديـ
 - ٧٤٢ ١٤٠ - - - ٥٠٢ ٧٢٩ ٩٠٨ )٧ ٨١٩( والودائع ألجل

 - ٤٩ ١٢ - - - ٣٥٨ ٥٥١ ٥٢١ ١٤ ١٨٨ النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة 

 - ٧٩١ ١٥٢ - - - ٨٦٠ ١ ٢٨٠ ١ ٤٢٩ ٦ ٣٦٩ النقدية والودائع جلل يف هناية الفترة 



 

 

A
/5

9/
5 

(V
ol

. I
V

) 
 

58
04

-4
35

83
 

 البيان الثالث
 )اختتام(

 )أ(جامعة األمم املتحدة

 ٢٠٠٣ ديسمرب / األولكانون ٣١ يف بيان التدفقات النقدية لفترة السنتني املنتهية
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 اجملموع اجملموع صندوق اهلبات صندوق التشغيل 
 )ب(٢٠١٤ ٢٠٠٣   

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 )٣٨ ٧٣١( ٩ ٤٥٠ ٣٧ ٩٩٧ )٢٨ ٥٤٧( )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص(زيادة 

 ٣ ٢٩٨ )١ ١٨٤( ٥٦٨ )١ ٧٥٢( النقص يف التربعات املستحقة القبض) يادةالز(
 ٢ ٥٣٣ ٥٩١ ٤١١ ١٨٠ النقص يف احلسابات األخرى املستحقة القبض) الزيادة(
 ٢٧ ١٠٦ - ١٠٦ قيد التجهيزالداخلية النقص يف املعامالت ) الزيادة(
 )٦( )١٥٤( - )١٥٤( املؤجلة واألصول األخرىالرسوم النقص يف ) الزيادة(
 ٥٢ )٥٨٦( - )٥٨٦(  النقص يف االلتزامات غري املصفاة)الزيادة(
 ٦١٩ )٨( - )٨( املستحقة الدفعاألخرى  النقص يف احلسابات )الزيادة(
 )٧٥( ٢٦٠ )٢٥( ٢٨٥ األخرىاخلصوم  النقص يف )الزيادة(

 )١٥ ٣٩٠( )٤ ٩٦٤( )١ ٦٣١( )٣ ٣٣٣( اإليرادات من الفوائد: خمصوما منها
 )٤٧ ٦٧٣( ٣ ٥١١ ٣٧ ٣٢٠ )٣٣ ٨٠٩( صايف النقدية من أنشطة التشغيل 

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل
 - )٨ ٧٠٢( )٨ ٧٠٢( - النقص يف االستثمارات القصرية األجل) الزيادة(
 ١ ٤٤٧ )٣ ١٩٠( )٣ ١٩٠( - النقص يف االستثمارات الطويلة األجل) الزيادة(
 )٢٢ ٤٠٦( )٦ ٤٩٧( - )٦ ٤٩٧( النقص يف اجملمع النقدي) ةالزياد(
 ٣ ١٢٧ ٤ ٠٢٥ ٣٩٩ ٣ ٦٢٦ النقص يف األرصدة املستحقة القبض بني الصناديق) الزيادة(
 )٣ ١٢٧( )٤ ٠٢٥( ٣٢٣ )٤ ٣٤٨( النقص يف األرصدة املستحقة الدفع بني الصناديق) الزيادة(

 ١٥ ٣٩٠ ٤ ٩٦٤ ١ ٦٣١ ٣ ٣٣٣ اإليرادات من الفوائد: مضافا إليها
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 اجملموع اجملموع صندوق اهلبات صندوق التشغيل 
 )ب(٢٠١٤ ٢٠٠٣   

 )٥ ٥٦٩( )١٣ ٤٢٥( )٩ ٥٣٩( )٣ ٨٨٦( صايف النقدية من االستثمار والتمويل 
     التدفقات النقدية من مصادر أخرى

 ٢ ٧٧٩ ٣ ٣٥٤ - ٣ ٣٥٤ الوفورات يف التزامات الفترات السابقة أو من إلغائها
 - - )٢٩ ٥٤٣( ٢٩ ٥٤٣ من الصناديق األخرى) إىل(التحويالت 

 )٣ ٨٢٣( - - - تسويات األخرى لالحتياطيات وأرصدة الصناديقال
 )١ ٠٤٤( ٣ ٣٥٤ )٢٩ ٥٤٣( ٣٢ ٨٩٧ صايف النقدية من املصادر األخرى 
 )٥٤ ٢٨٦( )٦ ٥٦٠( )١ ٧٦٢( )٤ ٧٩٨( يف النقدية والودائع ألجل) النقص(صايف الزيادة  
 ٧٧ ٠٤٢ ٢٢ ٧٥٦ ٧ ٠٧٧ ١٥ ٦٧٩ النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة 
 ٢٢ ٧٥٦ ١٦ ١٩٦ ٥ ٣١٥ ١٠ ٨٨١ جل يف هناية الفترةألالنقدية والودائع  

  
 .٤-٢انظر املالحظات  )أ( 

 .تفق مع العرض الراهنتاألرقام املقارنة أوردت من جديد ل )ب( 
 .املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البيانات املالية  
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 البيان الرابع
 جامعة األمم املتحدة

 ٢٠٠٣ ديسمرب / األولكانون ٣١ان االعتمادات لفترة السنتني املنتهية يف بي
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  
 الرصيد غري املربوط اجملموعااللتزامات غري املصفاة املدفوعات )أ(االعتمادات أبواب االعتمادات

      املقر/جامعة األمم املتحدة
 ١ ٤٩٠ ١٥ ٨٢٨ ٣٤٢ ١٥ ٤٨٦ ١٧ ٣١٨ تكاليف املوظفني
 )٢٩٧( ٣ ٠٦٧ ٢٩٤ ٢ ٧٧٣ ٢ ٧٧٠ النفقات العامة

 ٣٤١ ٤ ٥٨٩ ٤٣٠ ٤ ١٥٩ ٤ ٩٣٠ مبىن املقر
 ٣ ٠٣١ ١٣ ٦٥٠ ٢ ٨٢٨ ١٠ ٨٢٢ ١٦ ٦٨١ شبكات البحث والتدريب، والنشر

 ٤ ٥٦٥ ٣٧ ١٣٤ ٣ ٨٩٤ ٣٣ ٢٤٠ ٤١ ٦٩٩ اجملموع الفرعي 
       التابع للجامعةاملعهد العاملي لبحوث اقتصاد التنمية

 ١٩٠ ٢ ٧٣٢ ٦١ ٢ ٦٧١ ٢ ٩٢١ تكاليف املوظفني
 ١٩٠ ٦١٠ ٢٥ ٥٨٥ ٨٠٠ النفقات العامة

 ٣٧ ٢ ١٦٤ ٤٥٥ ١ ٧٠٩ ٢ ٢٠١ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 ٤١٦ ٥ ٥٠٦ ٥٤١ ٤ ٩٦٥ ٥ ٩٢٢ اجملموع الفرعي 

      معهد التكنولوجيات اجلديدة التابع للجامعة
 ٣١٥ ٢ ٨٥٨ ١٦ ٢ ٨٤٢ ٣ ١٧٣ فنيتكاليف املوظ
 ٥٠ ٥٧٤ ٤٦ ٥٢٨ ٦٢٤ النفقات العامة

 ٢٣ ١ ٤٥٣ ٢٩٩ ١ ١٥٤ ١ ٤٧٦ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 ٣٨٨ ٤ ٨٨٥ ٣٦١ ٤ ٥٢٤ ٥ ٢٧٣ اجملموع الفرعي 

      جيا الربجميات التابع للجامعةواملعهد الدويل لتكنول
 ٣٦١ ١ ٩٦٠ ٨٨ ١ ٨٧٢ ٢ ٣٢١ تكاليف املوظفني
 ١٥٦ ٥٦٨ ١٠٥ ٤٦٣ ٧٢٤ النفقات العامة
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 الرصيد غري املربوط اجملموعااللتزامات غري املصفاة املدفوعات )أ(االعتمادات أبواب االعتمادات

 ١٤٨ ١ ٠٠٤ ٢١١ ٧٩٣ ١ ١٥٢ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 ٦٦٥ ٣ ٥٣٢ ٤٠٤ ٣ ١٢٨ ٤ ١٩٧ اجملموع الفرعي 

      معهد املوارد الطبيعية يف أفريقيا التابع للجامعة
 )٧١( ٧٨٤ ١٠ ٧٧٤ ٧١٣ تكاليف املوظفني
 ٥٤ ٢٦١ ٤٩ ٢١٢ ٣١٥ النفقات العامة

 ٩٤ ٢٨٣ ٦٦ ٢١٧ ٣٧٧ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 ٧٧ ١ ٣٢٨ ١٢٥ ١ ٢٠٣ ١ ٤٠٥ اجملموع الفرعي 

      معهد الدراسات املتقدمة التابع للجامعة
 ٢٥ ٢ ١٧٣ ٥٨ ٢ ١١٥ ٢ ١٩٨ تكاليف املوظفني
 ١٩١ ١ ٨٧٥ ١٣٩ ١ ٧٣٦ ٢ ٠٦٦ النفقات العامة

 )١ ٣٨٨( ٤ ٠٥٤ ٨٠٩ ٣ ٢٤٥ ٢ ٦٦٦ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 )١ ١٧٢( ٨ ١٠٢ ١ ٠٠٦ ٧ ٠٩٦ ٦ ٩٣٠ اجملموع الفرعي 

      برنامج التكنولوجيا احليوية يف أمريكا الالتينية التابع للجامعة
 - - - - - تكاليف املوظفني
 - - - - - النفقات العامة

 ٢٥٣ ٦٧٢ ١٩٥ ٤٧٧ ٩٢٥ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 ٢٥٣ ٦٧٢ ١٩٥ ٤٧٧ ٩٢٥ الفرعياجملموع  

      األكادميية الدولية للقيادة التابعة للجامعة
 )٩٤( ١ ٢٨٣ ٩٠ ١ ١٩٣ ١ ١٨٩ تكاليف املوظفني
 ٤٥ ٢٣٣ ١٦ ٢١٧ ٢٧٨ النفقات العامة

 ٤٣٦ ٢٢٧ ١٤ ٢١٣ ٦٦٣ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 ٣٨٧ ١ ٧٤٣ ١٢٠ ١ ٦٢٣ ٢ ١٣٠ اجملموع الفرعي 

      ولية للمياه والبيئة والصحة التابعة للجامعةالشبكة الد
 )١٢٧( ٤٠٧ ٢ ٤٠٥ ٢٨٠ التشغيلتكاليف 

 ٣١١ ٢٦٩ ٣٨ ٢٣١ ٥٨٠ النفقات العامة



 

 

A
/5

9/
5 

(V
ol

. I
V

) 
 

62
04

-4
35

83
 

 الرصيد غري املربوط اجملموعااللتزامات غري املصفاة املدفوعات )أ(االعتمادات أبواب االعتمادات

 ٢ ٥٦٨ ١ ٢٤٦ ١٦٨ ١ ٠٧٨ ٣ ٨١٤ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 ٢ ٧٥٢ ١ ٩٢٢ ٢٠٨ ١ ٧١٤ ٤ ٦٧٤ اجملموع الفرعي 

      اإلقليمي التابع للجامعةبرنامج الدراسات املقارنة للتكامل 
 )٦٩( ٢٨٥ ٥ ٢٨٠ ٢١٦ تكاليف املوظفني
 )١٦( ١٦ ٦ ١٠ - النفقات العامة

 ١٧٨ ٦ ٦ - ١٨٤ شبكات البحث والتدريب، والنشر
 ٩٣ ٣٠٧ ١٧ ٢٩٠ ٤٠٠ اجملموع الفرعي 
 ٨ ٤٢٤ ٦٥ ١٣١ ٦ ٨٧١ ٥٨ ٢٦٠ ٧٣ ٥٥٥ اجملموع الكلي 

  
 .٢٠٠١ديسمرب / األولكانون ٧مم املتحدة يف اليت أقرها جملس جامعة األ )أ( 
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 مرفق
 

 مم املتحدةألجامعة ا  
الصــندوق االســتئماين لربنــامج تقــدمي املســاعدة إىل الطــالب مــن البلــدان الناميــة الــذين     

 يدرسون يف اليابان
بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصـدة الصـناديق للفتـرة املنتهيـة         

 )أ(٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٣١ يف

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

 
 اجملموع
٢٠٠٣ 

  اإليرادات
 ٢ ٩٤٧ التربعات

 ٢ ٩٤٧ جمموع اإليرادات 
  النفقات

 ٧٧٧ تكاليف املوظفني وغريهم من األفراد
 ٤٨ السفر

 ٧٦٤ اخلدمات التعاقدية
 ٢٧ نفقات التشغيل

 ٤٩ املشتريات
 ٤٩ البحث والتدريب، والنشرشبكات 

 ١ ٧١٤ جمموع النفقات 
 ١ ٢٣٣ اإليرادات عن النفقات) نقص(زيادة 

 ٢٦٠ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف بداية الفترة
 ١ ٤٩٣ االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف هناية الفترة 
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 ٢٠٠٣ ديسمرب/ األولكانون ٣١بيان األصول واخلصوم وأرصدة الصناديق حىت   
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

 
 اجملموع
٢٠٠٣ 

  األصول
 ٢ النقدية والودائع ألجل

 ١ ٤٩٣ املعامالت الداخلية قيد التجهيز
 ٨٠ احلسابات األخرى املستحقة القبض

 ١ ٥٧٥ جمموع األصول 
  اخلصوم

 ٨٢ احلسابات األخرى املستحقة الدفع
 ٨٢ جمموع اخلصوم 

  اطيات وأرصدة الصناديقاالحتي
 ١ ٤٩٣ التراكمي) العجز(الفائض 

 ١ ٤٩٣ جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق 
 ١ ٥٧٥ جمموع اخلصوم واالحتياطيات وأرصدة الصناديق 

  
تشمل البيانات، من األول إىل الرابع، جلامعة األمم املتحدة، يف بنود امليزانية ذات الصلة، مبالغ  )أ( 

صندوق االستئماين لربنامج تقدمي املساعدة املالية إىل الطالب من البلدان النامية الذين تتعلق بال
 .يدرسون يف اليابان، وترد تفصيال يف هذا املرفق
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 مالحظات على البيانات املالية  
 جامعة األمم املتحدة وأنشطتها - ١املالحظة   

 
 كــانون ٦، املــؤرخ )٢٨ -د  (٣٠٨١اعتمــدت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا   )أ( 
 ، ميثاق جامعة األمم املتحدة؛١٩٧٣ديسمرب /األول

وتتمثــل رســالة اجلامعــة، وهــي مؤسســة تربويــة غــري تقليديــة، يف االضــطالع    )ب( 
بأعمال أكادميية علـى أرفـع مسـتوى هبـدف املسـاعدة يف حـل املشـاكل العامليـة امللحـة املتصـلة                   

ذلك اهلــدف، تركــز اجلامعــة أنشــطتها، يف البحــوث وحتقيقــا لــ. ببقــاء اإلنســان ومنائــه ورفاهــه
ــة الــيت تــؤرق األمــم املتحــدة،       ــة، علــى املشــاكل البالغــة األمهي ــا ونشــر املعرف والدراســات العلي

 ما يتصل بتأثري هذه املشاكل على البلدان النامية؛سيما في وال
ىل جاهـدة إ  ، تسعى   دة املتح األممومن خالل األعمال اليت تضطلع هبا جامعة         )ج( 

تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العايل يف البلدان الناميـة ليتسـىن هلـا    :  مهاحتقيق هدفني رئيسيني 
ــم املتحــدة         ــال األم ــة، وللمشــاركة يف أعم ــدة النوعي ــدريب جي ــال حبــث وت االضــطالع بأعم

 مبسامهات أكادميية ذات صلة بالسياسة العامة؛
املتحـدة يف طوكيـو وينسـق       ولبلوغ تلك الغايات، خيطط مركز جامعة األمـم          )د( 

وميول األنشـطة األكادمييـة الـيت يـتم االضـطالع هبـا مـن خـالل وحـدات الـربامج املوجـودة يف                        
 : هياملركز يف طوكيو ومن خالل تسعة مراكز وبرامج حبثية وتدريبية

 املعهد العاملي لبحوث اقتصاد التنمية، التابع للجامعة، يف هلسنكي؛ ‘١’ 
 ت، هولندا؛خيت اجلديدة، التابع للجامعة، يف ماسترمعهد التكنولوجيا ‘٢’ 
املعهــد الــدويل لتكنولوجيــا الرباجميــات، التــابع للجامعــة، يف منطقــة ماكــاو         ‘٣’ 

 الصينية اإلدارية اخلاصة؛
 معهد املوارد الطبيعية يف أفريقيا، التابع للجامعة، يف أكرا؛ ‘٤’ 
  طوكيو؛معهد الدراسات املتقدمة، التابع للجامعة، يف ‘٥’ 
برنامج التكنولوجيا احليوية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، التـابع               ‘٦’ 

 للجامعة، يف كاراكاس؛
 أكادميية القيادة الدولية، التابعة للجامعة، يف عمان؛ ‘٧’ 
 لتون، بكندا؛ة والصحة التابعة للجامعة يف هامالشبكة الدولية للمياه والبيئ ‘٨’ 
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الدراسات املقارنة للتكامـل اإلقليمـي، التـابع للجامعـة، يف بـروجيس،             برنامج   ‘٩’ 
 .بلجيكا

مـــوجز للسياســــات اهلامــــة الــــيت تنتـــهجها جامعــــة األمــــم املتحــــدة يف    - ٢املالحظة   
 احملاسبة جمال

 :ما يلي السياسات اهلامة اليت تنتهجها جامعة األمم املتحدة يف جمال احملاسبةفي 
 األمم املتحدة وفقا لنظام األمم املتحدة املـايل بصـيغته           متسك حسابات جامعة   )أ( 

املعتمــدة مــن اجلمعيــة العامــة، وللقواعــد الــيت يضــعها األمــني العــام مبقتضــى النظــام املــايل،           
. وللتعليمات اإلدارية اليت تصدر عن وكيل األمني العـام لشـؤون اإلدارة أو عـن املراقـب املـايل                  

، بالصـيغة   األمـم املتحـدة  نظومـة اة تامة املعـايري احملاسـبية مل  وتراعى أيضا يف هذه احلسابات مراع   
وقد حل منذ ذاك احلني حمل جلنة التنسيق اإلداريـة          . اليت اعتمدهتا جلنة التنسيق اإلدارية السابقة     

وتتبـع اجلامعـة املعيـار احملاسـيب        . املعين بالتنسـيق   األمم املتحدة    نظومةجملس الرؤساء التنفيذيني مل   
 بشأن اإلفصاح عـن السياسـات احملاسـبية، بصـيغته املعدلـة واملعتمـدة مـن جملـس                   ١الدويل رقم   

 :الرؤساء التنفيذيني على النحو املبني أدناه
وال يلـزم   . املنشأة العاملة واالتساق واالسـتحقاق افتراضـات حماسـبية أساسـية           ‘١’ 

اإلفصــاح عــن االفتراضــات احملاســبية األساســية إذا كانــت متبعــة يف البيانــات   
أمــا إذا مل ُيتبــع أحــد هــذه االفتراضــات، فينبغــي اإلفصــاح عــن ذلــك   . املاليــة

 وبيان سبب عدم اتباعه؛
ينبغــي أن يكــون اختيــار السياســات احملاســبية وتطبيقهــا حمكــومني باعتبــارات   ‘٢’ 

 احلكمة، وتغليب املضمون على الشكل، واألمهية احليوية؛
ا واضحا موجزا عن مجيـع السياسـات   ينبغي أن تتضمن البيانات املالية إفصاح     ‘٣’ 

 احملاسبية املتبعة؛
ينبغي أن يكون اإلفصاح عن السياسـات احملاسـبية اهلامـة جـزءا ال يتجـزأ مـن                   ‘٤’ 

 وينبغي عادة اإلفصاح عن تلك السياسات يف مكان واحد؛. البيانات املالية
ملنــاظرة للفتــرة  ينبغــي أن ُتظهــر البيانــات املاليــة األرقــام املقارنــة يف الفتــرة ا       ‘٥’ 

 السابقة؛
ينبغي اإلفصاح عن أي تغيري، يف السياسة احملاسـبية يكـون لـه تـأثري هـام علـى                 ‘٦’ 

الفترة اجلارية أو قد يكون له تأثري هام علـى فتـرات الحقـة مـع بيـان أسـباب                    
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وينبغــي اإلفصــاح عــن تــأثري هــذا التغــيري، إن كــان هامــا كمــا ينبغــي  . التغــيري
 حتديده كمّيا؛

 وللجمعية العامـة    “احملاسبة الصندوقية ”مسك حسابات اجلامعة على أساس      ُت )ب( 
وُيمسـك كـل صـندوق      . أو لألمني العام أن ينشئ صـناديق منفصـلة ألغـراض عامـة أو خاصـة               

وتعـد بيانـات ماليـة منفصـلة لكـل          . من هذه الصـناديق علـى أنـه كيـان مـايل وحماسـيب منفصـل               
 ؛صندوق أو جمموعة صناديق هلا نفس الطابع

 الفترة املالية للجامعة مدهتا سنتان وتتكون من سنتني تقومييتني متتاليتني؛ )ج( 
على العموم، تقيد اإليرادات والنفقـات واألصـول واخلصـوم يف احملاسـبة علـى        )د( 

 أساس االستحقاق؛
أمـا احلسـابات الـيت    : تعـرض حسـابات اجلامعـة بـدوالرات الواليـات املتحـدة       )هـ( 

وقـت إجـراء املعاملـة بأسـعار         الواليـات املتحـدة      دوالراتفتحـول إىل    متسك بعمـالت أخـرى      
ويف ما يتعلـق بتلـك العمـالت، فإنـه ينبغـي للبيانـات املاليـة                . الصرف اليت حيددها املراقب املايل    

أن تظهر النقدية واالستثمارات والتربعـات املعلنـة غـري املسـددة واحلسـابات اجلاريـة املسـتحقة                  
ع بعمالت أخرى غري دوالر الواليات املتحدة، وذلـك بعـد حتويلـها إىل       القبض واملستحقة الدف  

يف تــاريخ إعــداد   املتحــدة األمــمدوالر الواليــات املتحــدة بأســعار الصــرف املعمــول هبــا يف      
وإذا كان تطبيق أسعار الصـرف الفعليـة يف تـاريخ إعـداد البيانـات سـيؤدي إىل قيمـة                    . البيانات

 املتحـدة   األمم النامجة عن تطبيق أسعار الصرف املعمول هبا يف          ختتلف اختالفا كبريا عن القيمة    
 خالل الشهر األخري من الفترة املالية، فإنه ينبغي إدراج حاشية حتدد مقدار هذا االختالف؛

تعــد البيانــات املاليــة للجامعــة اســتنادا إىل احملاســبة علــى أســاس ســعر التكلفــة   )و( 
 عار السلع واخلدمات؛األصلي، وال تعدل إلظهار آثار تغري أس

يــبىن بيــان مــوجز التــدفقات النقديــة علــى أســاس الطريقــة املباشــرة للتــدفقات   )ز( 
 ؛ األمم املتحدةنظومةالنقدية، على النحو املشار إليه يف املعايري احملاسبية مل

تعرض البيانات املالية للجامعة وفقا للتوصيات السارية املفعـول الصـادرة عـن              )ح( 
 األمـم املتحـدة     نظومـة ل املعين باملعـايري احملاسـبية التـابع جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني مل              الفريق العام 

 املعين بالتنسيق؛
 :اإليرادات )ط( 
اإليـرادات اآلتيـة مـن صـندوق اهلبـات          : تستمد اجلامعة إيراداهتا من مصـدرين      ‘١’ 

 والتربعات املقدمة إىل صناديق التشغيل؛
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علنة لصـندوق اهلبـات إيـرادات علـى أسـاس التـزام           تقيد تربعات احلكومات امل    ‘٢’ 
. مكتوب من املانح املتوقع بدفع تربع نقدي يف موعد حمدد أو مواعيد حمـددة        

 وتقيد التربعات املعلنة لسنوات مقبلة إيرادات مؤجلة؛
تقيــد مجيــع التربعــات احلكوميــة، مــا مل يــنص علــى خــالف ذلــك، حلســاب     ‘٣’ 

، اآلتية من استثمارات صندوق اهلبـات،       وختصص اإليرادات . صندوق اهلبات 
لتمويل كيانات اجلامعة، وفقا لنسب التربعـات لصـندوق اهلبـات مـن خمتلـف               

 املاحنني؛
تشمل اإليرادات من الفوائـد مجيـع الفوائـد املكتسـبة علـى الودائـع يف خمتلـف                   ‘٤’ 

احلســــابات املصــــرفية، واإليــــرادات مــــن االســــتثمارات املكتســــبة علــــى       
لقصرية األجل والطويلـة األجـل واإليـرادات مـن االسـتثمارات            االستثمارات ا 

ويــوازي مجيــع اخلســائر املتحققــة واخلســائر غــري . املكتســبة يف اجملمــع النقــدي
املتحققـة يف االسـتثمارات القصــرية األجـل يف اجملمـع النقــدي مقابـل إيــرادات      

غيل وتوزع اإليـرادات مـن االسـتثمارات والتكـاليف املرتبطـة بتشـ            . االستثمار
 االستثمارات يف اجملمع النقدي على الصناديق املشاركة؛

 املتحــدة األمــماإليــرادات الــواردة نظــري اخلــدمات متثــل اخلــدمات املقدمــة إىل  ‘٥’ 
 املتحــدة األمــموغريهــا مــن املنظمــات الــيت تشــغل مكاتــب يف مــبىن جامعــة    

 رض؛واإليرادات من مستعملني خارجيني يستعملون مرافق املؤمترات واملعا
تشمل اإليرادات املتنوعة اإليرادات من بيـع املمتلكـات املسـتعملة أو الفائضـة          ‘٦’ 

عــن احلاجــة، واملبــالغ املــردودة مــن النفقــات احململــة علــى فتــرات ســابقة،         
ــة مــن معــامالت العمــالت، واألمــوال      ــاح املتأتي ــرادات مــن صــايف األرب واإلي

 ثرية األخرى؛املقبولة اليت مل حيدد هلا غرض، واإليرادات الن
 :النفقات )ي( 
ــأذون هبــا    ‘١’  ــل املخصصــات امل ويشــمل جممــوع  . جيــرى تســجيل النفقــات مقاب

 النفقات املبلغ عنها االلتزامات غري املصفاة واملدفوعات؛
حتمل النفقات املتكبدة من ممتلكات غري قابلة لالستهالك علـى ميزانيـة الفتـرة               ‘٢’ 

ــتم رمسلتــ   ــا وال ت ــيت مت الشــراء فيه ــة   . هاال ــوائم املمتلكــات غــري القابل وُتعــد ق
 لالستهالك على أساس التكلفة األصلية لتلك املمتلكات؛
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ال حتمل النفقات عن فترات مالية مقبلـة علـى الفتـرة املاليـة اجلاريـة وال تقيــد               ‘٣’ 
التاليــة ‘ ٦’) ك(رسومـــا مؤجلـــة علــى حنــو مــا هــو مــبني يف الفقــرة الفرعيــة    

 أدناه؛
 :األصول )ك( 
ــداع حتــت      ‘١’  ــة والودائــع ألجــل األمــوال املودعــة يف حســابات إي تشــمل النقدي

 الطلب والودائع املصرفية بفوائد؛
وتـدرج االسـتثمارات    . تشمل االستثمارات االستثمار يف السندات واألسـهم       ‘٢’ 

القصــرية األجــل بالقيمــة األدىن مــن التكلفــة أو مــن القيمــة الســوقية، وتثبــت   
ــة  ــا القيمــة     االســتثمارات الطويل ــة بأهن ــة وتعــرف التكلف  األجــل بقيمــة التكلف

ــة مضــافا إليهــا أو مطروحــا منــها أي عــالوة أو خصــم غــري مســتهلك     اإلمسي
ــيت تؤخــذ يف       وال ــالوات أو اخلصــومات ال ــغ الســتهالك الع خيصــص أي مبل

 االعتبار على أهنما جزء من الربح أو اخلسارة عند بيع االستثمارات؛
دي مــن حصــة الصــندوق املشــارك مــن النقديــة والودائــع   يتكــون اجملمــع النقــ  ‘٣’ 

ألجــل، ومــن االســتثمارات القصــرية األجــل والطويلــة األجــل واإليــرادات        
املستحقة من االستثمارات، وتدار مجيعها يف حسـاب اجملمـع النقـدي اخلـاص              

واالســـتثمارات يف اجملمـــع . مبكاتــب األمـــم املتحــدة املوجـــودة خـــارج املقــر   
ــرة    النقــدي ســواء يف طا  ــوارد يف الفق ــى النحــو ال ــا وتســجل عل ‘ ٢’) ك(بعه

وتثبت احلصة يف اجملمع النقدي منفصلة يف البيان املـايل لكـل        . املذكورة أعاله 
صندوق مشارك، ويفصح عن مكوناهتا وعن القيمـة السـوقية السـتثماراهتا يف       

 حواشي فرادى البيانات املالية؛
ــامالت     ‘٤’  ــني الصــناديق املع ــل األرصــدة ب ــني صــندوق التشــغيل وصــندوق   متث ب

وتســدد األرصــدة بــني الصــناديق دوريــا ويكــون ذلــك رهنــا بتــوافر   . اهلبــات
 املوارد النقدية؛

ومتثــل املعــامالت الداخليــة قيــد التجهيــز املعــامالت بــني مركــز جامعــة األمــم   ‘٥’ 
 املتحدة واملراكز البحثية والتدريبية التابعة له؛

 العـادة، بنـود النفقـات الـيت ال ميكـن حتميلـها،             تشمل املصروفات املؤجلـة، يف     ‘٦’ 
على حنو سليم، على الفترة املالية اجلارية، واليت سـوف تقيـد نفقـات يف فتـرة                 

وتضــم بنــود النفقــات هــذه االلتزامــات يف فتــرات ماليــة مقبلــة وفقــا   . الحقــة
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وتقتصـر هــذه االلتزامـات عـادة علـى االحتياجــات     . ٧-١٠٦للقاعـدة املاليـة   
ذات الطبيعـة املسـتمرة والعقـود أو االلتزامـات القانونيـة الـيت يتطلـب                اإلدارية  

 إجنازها مهالت زمنية طويلة؛
ألغراض بيانات امليزانية العمومية فقط، تدرج حتت النفقات املؤجلة األجـزاء            ‘٧’ 

من سلف املنح التعليمية اليت يفتـرض أهنـا ختـص األعـوام الدراسـية املنتهيـة يف                  
وتقيد مبـالغ السـلف املقدمـة بكاملـها حسـابات مسـتحقة             . يلتاريخ البيان املا  

القبض من املوظفني إىل أن يتم الدليل الالزم على االستحقاق، وعندئـذ تقيـد              
 قيمتها على حسابات امليزانية وتسدد السلف؛

تقيد تكاليف صـيانة وإصـالح األصـول الرأمساليـة يف احلسـابات ذات العالقـة                 ‘٨’ 
ج، يف أصــول اجلامعــة، األثــاث واملعــدات واملمتلكــات وال يــدر. مــن امليزانيــة

ذلـك  . األخرى غري القابلة لالستهالك والتحسينات اليت يدخلها املسـتأجرون        
ويــتم . أن هــذه املشــتريات حتمــل علــى احلســابات يف امليزانيــة يف ســنة الشــراء

اإلفصــاح عــن قيمــة املمتلكــات غــري القابلــة لالســتهالك يف املالحظــات علــى  
 . املاليةالبيانات

 اخلصوم واالحتياطيات وأرصدة الصناديق )ل( 
ُتدرج االلتزامات غري املصفاة للسنوات املقبلـة مصـروفات مؤجلـة والتزامـات              ‘١’ 

 غري مصفاة على حد سواء؛
 تشمل اإليرادات املؤجلة التربعات املعلنة لفترات مستقبلية؛ ‘٢’ 
قــة بفتــرات ماليــة ســابقة وجاريــة املتعل املتحــدة األمــمامعــة ج تُتثبــت التزامــا ‘٣’ 

ــات غــري مصــفاة   ــة    . ومســتقبلية التزام ــة املتعلق ــرة اجلاري ــات الفت وتظــل التزام
بصندوق التشغيل وصـندوق اهلبـات قائمـة ملـدة اثـين عشـر شـهرا بعـد انتـهاء                    

 املدة اليت تتعلق هبا هذه االلتزامات؛
ــة    ‘٤’  ــة فعلي  مــن صــندوق ُتمثِّــل التحــويالت مــن صــناديق أخــرى حتــويالت مالي

 اهلبات إىل صناديق التشغيل ذات الصلة؛
  رأس املال العامل؛قُيمثِّل صندوق اهلبات التابع جلامعة األمم املتحدة صنادي ‘٥’ 
ُيمثِّل الفائض املستبقى املأذون به املبالغ اجملنَّبـة، مـن مثـل اعتمـادات الطـوارئ             ‘٦’ 

ري يف دفــع التربعــات الــيت يعتمــدها جملــس اجلامعــة، لتغطيــة أي نقــص أو تــأخ 
املتوقعة، ولتعويض أي نقص مـن اإليـرادات التقديريـة بسـبب تقلبـات أسـعار               

 العمالت، ولتغطية تكاليف أي أعمال صيانة خاصة ملبىن املقر؛
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ُتمثِّل األرصدة املتصلة باملشاريع املمولة من املاحنني مبالغ أي تربعات لتمويـل             ‘٧’ 
 ؛برنامج حمدد مل ٌتنفق خالل الفترة

ــى البيانــات        ‘٨’  ــة، إن وجــدت، يف املالحظــات عل ــن اخلصــوم الطارئ ُيفصــح ع
 املالية؛

منظمة عضو مشـارك يف الصـندوق املشـترك للمعاشـات            املتحدة   األممجامعة   ‘٩’ 
ــوظفي   ــة ملـ ــمالتقاعديـ ــدةاألمـ ــأته   املتحـ ــذي أنشـ ــة، الـ ــة اجلمعيـ ــوفر  العامـ ليـ

. األخــرى ذات الصــلةاســتحقاقات التقاعــد والوفــاة والعجــز واالســتحقاقات 
ويتمثــل . وصــندوق املعاشــات التقاعديــة برنــامج ممــول الســتحقاقات حمــددة  

ــيت       ــا للنســبة ال ــرر وفق ــة جتــاه الصــندوق يف اشــتراكها املق ــزام اجلامعــة املالي الت
، إضـافة إىل حصـتها يف أي مـدفوعات لسـد أي عجـز                العامة اجلمعيةحددهتا  

وال ُتســـدد . ســـي للصـــندوق مـــن النظـــام األسا٢٦اكتـــواري عمـــال باملـــادة 
إىل اســتخدام حكــم   العامــة اجلمعيــةمــدفوعات العجــز هــذه إال إذا جلــأت    

، وبعد أن تقرر أن من الضروري سداد مدفوعات العجز بنـاء علـى     ٢٦ املادة
وحىت حني إعـداد    . تقييم مدى الكفاية االكتوارية للصندوق يف تاريخ التقييم       

 .إىل استخدام ذلك احلكم العامة اجلمعيةهذا التقرير، مل تلجأ 
وتتبـع اجلامعـة األحكـام العامـة        . لرئيس اجلامعـة أن ُينشـئ صـناديق اسـتئمانية          )م( 

، (ST/SGB/188)واملتعلقـة بإنشـاء وإدارة الصـناديق االسـتئمانية           العـام    األمـني الواردة يف نشـرة     
، رغـم أن    ST/AI/286) و   ST/AI/285 و   (ST/AI/284وكذلك التعليمات اإلداريـة الداعمـة هلـا         

، ال تنطبـق علـى   (ST/SGB/188) العـام  األمـني  مـن نشـرة     ٣تلك النشرة، كمـا جـاء يف الفقـرة          
 .، اليت ختضع للسلطة اإلدارية لرؤسائها التنفيذيني املتحدةاألمممؤسسات من قبيل جامعة 

 
ــات وأرصــدة الصــناديق      – ٣املالحظة    ــتغريات يف االحتياطي ــات وال ــرادات والنفق اإلي

؛ واألصول واخلصـوم واالحتياطيـات وأرصـدة الصـناديق          )األول نالبيا(
 )البيان الثالث(؛ والتدفقات النقدية )البيان الثاين(

تتضمن البيانات املالية، األول والثاين والثالـث، النتـائج املاليـة جلميـع صـناديق                )أ( 
جـراء عمليـات    اجلامعة، وهـي جممَّعـة يف جممـوعتني مـن الصـناديق ذات الصـلة، وقـد مت، بعـد إ                    

هـذا  أال يفسـر    وينبغـي   . احلذف الالزمة، توحيدها يف جممـوع عـام ميثـل مجيـع أنشـطة اجلامعـة               
العرض املوحَّد علـى أنـه يعـين إمكانيـة اسـتعمال أي صـندوق مـن الصـناديق يف غـرض خيـالف                     

 :وتتألف اجملموعتان مما يلي. الغرض الذي أُذن به
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، واملعهـد العـاملي      املتحـدة  األمـم امعـة   ، اليت تشمل مقر ج    “صناديق التشغيل ” ‘١’ 
لبحوث اقتصاد التنمية، التابع للجامعة، ومعهد التكنولوجيات اجلديدة التـابع          
ــة، ومعهــد      ــابع للجامع ــات، الت ــا الربجمي ــدويل لتكنولوجي ــة، واملعهــد ال للجامع
املوارد الطبيعية يف أفريقيـا التـابع للجامعـة، ومعهـد الدراسـات املتقدمـة التـابع                 

عة، وبرنامج التكنولوجيـا احليويـة يف أمريكـا الالتينيـة، التـابع للجامعـة،               للجام
وأكادمييــة القيــادة الدوليــة، التابعــة للجامعــة، والشــبكة الدوليــة للميــاه والبيئــة  
والصــحة، التابعــة للجامعــة، وبرنــامج الدراســات املقارنــة للتكامــل اإلقليمــي    

 التابع للجامعة ؛
 .“صندوق اهلبات” ‘٢’ 

 
 )البيانات املالية، األول، والثاين، والثالث(مم املتحدة األصناديق جامعة  – ٤الحظة امل  

ــة، تكــون سياســات االســتثمار     . االســتثمارات )أ(  ــرارات جملــس اجلامع ــا لق وفق
 :يلي كما

 يف املائــة مــن متوســط القيمــة الســوقية للســنوات اخلمــس مســتوى   ٥اعتمــاد  ‘١’ 
  العام؛أقصى لإلنفاق من أموال اهلبات يف

واعتبـارا  . اعتماد حافظـة أوراق تكـون أكثـر توجهـا حنـو التعامـل يف األسـهم             ‘٢’ 
 ٥٠-٤٠، تكون النطاقات املوصـى هبـا هـي          ٢٠٠٣نوفمرب  / الثاين تشرينمن  

  يف املائة للنقدية؛٥ يف املائة لألسهم و ٥٥-٤٥يف املائة لإليرادات الثابتة و 
أصـول متجـددة لسـنوات مخـس واسـتهداف        استعمال التنبؤ املبين على قاعدة       ‘٣’ 

نسبة مئوية معينة من جمموع األصول الختاذهـا ميزانيـة للتحـويالت مـن أجـل           
 متويل العمليات؛

التركيز على جمموع العوائد بـدال مـن اإليـرادات أو األربـاح الرأمساليـة؛ ومـن           ‘٤’ 
 شأن استخدام حافظة حسنة التنوع أن حتمي رأس املايل األصلي قطعا؛

ــب     )ب(  ــدي ملكات ــع ألجــل واجملمــع النق ــة والودائ ــمالنقدي املوجــودة  املتحــدة األم
ويــبني اجلــدول التــايل تفاصــيل تتعلــق بالنقديــة والودائــع ألجــل، واالســتثمارات   . خــارج املقــر

املوجودة خارج املقر؛ حسب العملية ونـوع االسـتثمار،        املتحدة   األممواجملمع النقدي ملكاتب    
 دوالراتبـــآالف  (٢٠٠٣ديســـمرب / األولكـــانون ٣١ايل الثـــاين يف املـــدرج يف البيـــان املـــ  

 ):الواليات املتحدة
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  الواليات املتحدة دوالراتاملكافئ ب العملة

 ١٣٤ ٦٧٥  الواليات املتحدة دوالر
 ٦٩ ٥٦١ اليورو

 ٥٣ ٨٦٥ الني الياباين
 ١٨ ١٩٨ اجلنيه االسترليين
 ٢٦ ٠١٣ ىعمالت أخر

 ٣٠٢ ٣١٢ اجملموع
  

  الواليات املتحدة دوالراتاملكافئ ب نوع االستثمار

 ١٦ ١٩٦ النقدية والودائع ألجل
 ٨ ٧٠٢ سندات :االستثمارات القصرية األجل
 :االستثمارات الطويلة األجل

 ١٢٤ ٥٤٩ سندات      
 ٢٤٨ ٥١١ ١٢٣ ٩٦٢ أسهم      

 ٢٨ ٩٠٣ املوجودة خارج املقر املتحدةاألمماجملمع النقدي ملكاتب 
 )أ(٣٠٢ ٣١٢ اجملموع

 
 دوالرا لالستثمارات   ٨ ٧٧٣ ٢١٥ إىل   ٢٠٠٣ ديسمرب/ األول كانون ٣١وصلت القيم السوقية يف       )أ(   

 ٢٨ ٨٩٤ ٥٦٦دوالرا لالســتثمارات الطويلــة األجــل وإىل   ٢٥٩ ٦٩٢ ٤٤٥القصــرية األجــل وإىل 
 .راملوجودة خارج املق املتحدة األممدوالرا للمجمع النقدي ملكاتب 

 
ــا للتربعــات   . التربعــات املســتحقة القــبض  )ج(  ــيال زمني ــايل حتل يعــرض اجلــدول الت

 دوالراتبـآالف    (٢٠٠١ و   ٢٠٠٣املعلنة غري املسددة املدرجة يف البيـان املـايل الثـاين لعـامي              
 ):الواليات املتحدة

 
 ٢٠٠١جمموع  ٢٠٠٣جمموع  أكثر من سنة أقل من سنة البلد

 ١٢٥ - - - األردن
 ٣ ٤٥٠ ٢ ٩٠٧ ٢ ٩٠٧ - غانا

 ٣ ٠٠٣ ٣ ٠٠٣ ٣ ٠٠٣ - فرتويال
 - ٣٨٢ - ٣٨٢ كندا
 ٢٥ - - - اهلند
 ٦٥٠ ٢ ١٤٥ - ٢ ١٤٥ اليابان
 ٧ ٢٥٣ ٨ ٤٣٧ ٥ ٩١٠ ٢ ٥٢٧ اجملموع
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يعـــرض اجلـــدول التـــايل حتلـــيال زمنيـــا . حســـابات أخـــرى مســـتحقة القـــبض )د( 
 ٢٠٠١ و   ٢٠٠٣لبيـان املـايل الثـاين لعـامي         للحسابات األخرى املستحقة القبض املدرجـة يف ا       

 ): الواليات املتحدةدوالراتب(
 

 ٢٠٠١جمموع  ٢٠٠٣جمموع  أكثر من سنة أقل من سنة حسابات أخرى مستحقة الدفع

 - ٣ - ٣ احلكومات
 ٦٩٢ ٦٢٨ ١١٦ ٥١٢ املوظفون
 ٩٧ ٤٢ ٢١ ٢١ الباعة

 - ١٤ ١٣ ١ األخرى املتحدة األممكيانات 
 - ٥١ - ٥١  املتخصصة التابعة لألمم املتحدةالوكاالت

 ٢ ٣٧٧ ١ ٩٦٦ - ١ ٩٦٦ الفوائد املستحقة
 ٢٠١ ٧٢ ٤٢ ٣٠ جهات أخرى

 ٣ ٣٦٧ ٢ ٧٧٦ ١٩٢ ٢ ٥٨٤ اجملموع
 

يعــرض اجلــدول التــايل حتلــيال زمنيــا . املصــروفات املؤجلــة واألصــول األخــرى )هـ( 
 ٢٠٠٣رجـة يف البيـان املـايل الثـاين لعـامي            للمصروفات املؤجلة واألصول األخرى، املبينة واملد     

 ): الواليات املتحدةدوالراتبآالف  (٢٠٠١ و
 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ املصروفات املؤجلة واألصول األخرى

 ٦٨ ٦٣ سلف املنح التعليمية
 ٢٩ ١٨٨ )أ(أصول أخرى

 ٩٧ ٢٥١ اجملموع
 

 برنـامج ومـن  )  دوالرا١٥٦ ٨٤١( املتحدة   األمم  ُتمثِّل األصول األخرى بنودا قيد التجهيز من مقر           )أ(     
 .) دوالرا٣١ ٤٧٧(األمم املتحدة اإلمنائي 

يعــرض اجلــدول التــايل حتلــيال للحســابات . حســابات أخــرى مســتحقة الــدفع )و( 
ــامي      ــاين لع ــايل الث ــان امل ــدفع املدرجــة يف البي ــآالف  (٢٠٠١ و ٢٠٠٣األخــرى املســتحقة ال ب

 ): الواليات املتحدةدوالرات
 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٣  أخرى مستحقة الدفعحسابات

 - ٤٣ املوظفون
 - ٥٩ الباعة

 ١٠٧ ١ ٤١٥ األخرى املتحدة األممكيانات 
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 ٢٠٠١ ٢٠٠٣  أخرى مستحقة الدفعحسابات

 ٣٨٧ ٢٧ الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
 ١ ٢٠٠ ١٤٢ جهات أخرى

 ١ ٦٩٤ ١ ٦٨٦ اجملموع
 

 يعــرض اجلــدول التــايل تكــوين جممــوع    . االحتياطيــات وأرصــدة الصــناديق   )ز( 
ــات وأرصــدة الصــناديق يف    ــآالف  (٢٠٠١ و ٢٠٠٣ديســمرب / األولكــانون ٣١االحتياطي ب

 ): الواليات املتحدةدوالرات
 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ االحتياطيات وأرصدة الصناديق

 ٤٠٠ - الفائض املستبقى املأذون به
   :الفائض التراكمي

 )٣٨ ٧٣١( ٩ ٤٥٠ زيادة اإليرادات عن النفقات) نقص(
 ٢ ٧٧٩ ٣ ٣٥٤ يف التزامات الفترات السابقة أو من إلغائهاالوفورات 

 )٣ ٨٢٣( - تسويات أخرى يف أرصدة الصناديق
 )٣٩ ٣٧٥( ١٢ ٨٠٤ اجملموع الفرعي
 ٣٣١ ٥٠٥ ٢٩٢ ١٣٠ ٢٠٠١ديسمرب / األولكانون ٣١التراكمي يف ) العجز(رصيد الفائض 
 ٢٩٢ ١٣٠ ٣٠٤ ٩٣٤ التراكمي) العجز(جمموع الفائض 

 ٢٩٢ ١٣٠ ٣٠٤ ٩٣٤  االحتياطيات وأرصدة الصناديقجمموع
  

 املمتلكات غري القابلة لالستهالك – ٥املالحظة   
، ال تــدرج املمتلكــات غــري  املتحــدةاألمــموفقــا للسياســات احملاســبية جلامعــة  )أ( 

ــد          ــة عن ــادات اجلاري ــد يف االعتم ــها تقيَّ ــة ولكن ــة للجامع ــتهالك يف األصــول الثابت ــة لالس القابل
 األمــمويعــرض اجلــدول التــايل املمتلكــات غــري القابلــة لالســتهالك يف مركــز جامعــة   . هاشــرائ

ــا للســجالت التراكميــة        املتحــدة  ــة التابعــة للجامعــة وفق واملراكــز والــربامج البحثيــة والتدريبي
 ): الواليات املتحدةدوالراتبآالف (للجامعة 

 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ املكان

 ٢ ٤٣٢ ٢ ٥٠٠ ، طوكيو املتحدةاألمممقر جامعة 
 ٥١ ١٠٠ نيويورك، نيويوركمكتب اجلامعة يف 

 ٤٢ ٤٤ مكتب اجلامعة يف اليونسكو، باريس
 ٤٧٥ ٣٥٢ املعهد العاملي لبحوث اقتصاد التنمية، التابع للجامعة، هلسنكي
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 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ املكان

 ٣٩٣ ٣٢٠ معهد التكنولوجيات اجلديدة، التابع للجامعة، ماسترخيت، هولندا
 ٥٣٥ ٥٨٢ الربجميات، التابع للجامعة، ماكاو، الصنياملعهد الدويل لتكنولوجيا

 ١٥٤ ١٦٠ معهد املوارد الطبيعية يف أفريقيا، التابع للجامعة، أكرا
 ١٤٢ ١٤٢ وحدة معهد املوارد الطبيعية يف أفريقيا التابع للجامعة، لوساكا

 ٦٦٨ ٨١٣ معهد الدراسات املتقدمة، التابع للجامعة، طوكيو
 البيولوجية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، التابعبرنامج التكنولوجيا
 ١٠ ١١ للجامعة، كاراكاس

 ٥٨ ٣١ أكادميية القيادة الدولية، التابعة للجامعة، عمان
 ١٠٣ ١١٦ الشبكة الدولية للمياه والبيئة والصحة التابعة للجامعة، هاملتون، كندا

 ٥ ٠٦٣ ٥ ١٧١ اجملموع
 

 بالتغيريات اليت طرأت على املمتلكات غري القابلة لالسـتهالك          فيما يلي موجز   )ب( 
 ): الواليات املتحدةدوالراتبآالف (
 
 املبلغ 

 ٥ ٠٦٣ ٢٠٠٢يناير / الثاينكانون ١الرصيد االفتتاحي يف
 ٧٥٩ املشتريات خالل فترة السنتني

 )٦٥١( التسوياتعمليات التصرف يف املوجودات و
 ٥ ١٧١ ٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٣١الرصيد االختتامي يف

 
قائمــة أعــاله، قامــت البلــدان  هبــا إضــافة إىل ســجالت املخــزون الــيت وردت   )ج( 

املضيفة ذات الصلة وماحنون معينون من القطاع اخلـاص بتـوفري األثـاث واملعـدات ملقـر جامعـة                   
ــة    املتحــدة األمــم ــة للجامع ــة التابع ــة والتدريبي ــربامج البحثي مســك ســجالت  وُت. وللمراكــز وال

 .منفصلة للمخزونات من األثاث واملعدات والبنود املتربع هبا
 

ــد        – ٦املالحظة    ــا بع ــتحقاقات م ــة واس ــة اخلدم ــتحقاقات هناي ــة باس ــات املتعلق االلتزام
 التقاعد

مل ُتثِْبت اجلامعـة علـى وجـه التحديـد، يف أي مـن حسـاباهتا املاليـة، التزامـات                     )أ( 
ــأمني الصــ  ــأنواع أخــرى مــن    تتعلــق بتكــاليف الت حي بعــد انتــهاء اخلدمــة أو التزامــات تتعلــق ب

ــهاء اخلدمــة،   ــرك   وهــي االلتزامــات املــدفوعات بعــد انت ــدما يت الــيت ُتصــبح مســتحقة عليهــا عن
ذلك أن هذه التكـاليف تـدخل يف امليزانيـة يف صـندوق التشـغيل،            . املوظفون اخلدمة يف اجلامعة   

 نفقات جارية؛كرة مالية تقيَّد أن املبالغ اليت ُتدفع فعال يف كل فتكما 



 

04-43583 77 
 

A/59/5 (Vol. IV)  

واســتنادا إىل املمارســة املرعيــة، ومــن أجــل الوصــول إىل فهــم أفضــل لألبعــاد    )ب( 
 املتحـدة   األمـم املالية اللتزامـات اجلامعـة بشـأن التـأمني الصـحي بعـد انتـهاء اخلدمـة، اسـتعانت                    

ــأمني الصــحي        ــواري الســتحقاقات الت ــيم اكت ــواري إلجــراء تقي ــد  خبــبري استشــاري اكت ــا بع مل
ــاير / الثــاينكــانون ١وقُــدرت التزامــات اجلامعــة، يف  . التقاعــد ، حيــال اســتحقاقات ٢٠٠٣ين

التــأمني الصــحي ملــا بعــد التقاعــد الــذي ُيغطــي مجيــع املشــاركني، بصــرف النظــر عــن مصــدر    
 :التمويل، على النحو التايل

 ) الواليات املتحدةدوالراتبآالف (
 

 حي ملا بعد التقاعدااللتزامات املتعلقة بالتأمني الص
ــة   ــة احلاليـــــــــــــ القيمـــــــــــــ
 لالستحقاقات املستقبلية

ــات  االلتزامــــــــــــ
 املستحقة

 ٢ ٠٣٦ ٣ ٨٣٤ إمجايل االلتزامات
 )٣٩٢( )٨٢٥( التغطية من اشتراكات املتقاعدين

 ١ ٦٤٤ ٣ ٠٠٩ صايف االلتزامات 
 

لقيمة بعد اخلصـم    متثل القيمة احلالية لالستحقاقات املستقبلية، املبيَّنة أعاله، ا       و )ج( 
جلميع االسـتحقاقات الـيت سـُتدفع يف املسـتقبل إىل مجيـع املتقاعـدين حاليـا واملـوظفني العـاملني                     

ومتثـــل االلتزامـــات املســـتحقة ذلـــك اجلـــزء مـــن القيمـــة احلاليـــة   . الـــذين يتوقـــع أن يتقاعـــدوا
ح وتصــب. لالســتحقاقات الــذي اســُتحق مــن تــاريخ بــدء خدمــة املــوظفني حــىت تــاريخ التقيــيم   

ــة        ــة الكاملـ ــوغهم األحقيـ ــاريخ بلـ ــل يف تـ ــتحقة بالكامـ ــاملني مسـ ــوظفني العـ ــتحقاقات املـ اسـ
 لالستحقاقات؛

وحيق للمـوظفني الـذين انتـهت خدمتـهم يف اجلامعـة احلصـول علـى أجـر عـن                     )د( 
وُتقـدَّر االلتزامـات    .  يومـا  ٦٠أيام اإلجازات اليت قد تكون قد جتمعـت هلـم حبـد أقصـى قـدره                 

ديسـمرب  / األولكـانون  ٣١لها اجلامعة للتعويض عن اإلجازات املتراكمة حىت الكلية اليت تتحم 
  مليون دوالر؛١,٤ حبوايل ٢٠٠٣

وحيق لبعض املوظفني احلصول على مـنح للعـودة إىل الـوطن وتغطيـة النفقـات          )هـ( 
. املتصلة بالعودة إىل الوطن عند انتهاء خدمتـهم يف اجلامعـة علـى أسـاس عـدد سـنوات اخلدمـة                    

ر االلتزامات الكلية اليت تتحملها اجلامعة مقابل استحقاقات العـودة إىل الـوطن والنفقـات               وتقدَّ
 . مليون دوالر١,٧ حبوايل ٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٣١املتصلة بالعودة إىل الوطن يف 
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