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  اإلحالةاكتاب

 ٢٠٠٤مارس / آذار٣١
 

يشرفين أن أحيل إليكم التقرير املايل وحسـابات برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات                 
البشرية، مبا فيها حسابات الصناديق االستئمانية املرتبطة هبا واحلسابات األخـرى ذات الصـلة،              

، الـيت أوافـق     ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١ املنتهيـة يف     ٢٠٠٣-٢٠٠٢عن فترة السـنتني     
 . الكتابمبوجب هذاعليها 

وقــد أعــدت البيانــات املاليــة لربنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية عــن فتــرة    
ــنتني  ــة يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢السـ ــانون األول٣١، املنتهيـ ــمرب / كـ ــدة  ٢٠٠٣ديسـ ــا للقاعـ ، وفقـ

 . من النظام املايل لألمم املتحدة١٠-١٠٦
ة لشــؤون اإلدارة وحتــال أيضــا نســخ مــن هــذه البيانــات املاليــة إىل اللجنــة االستشــاري    

 . وامليزانية وإىل جملس مراجعي احلسابات
 

 تيبايوكا آنا كاجومولو )توقيع(
 املديرة التنفيذية
 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 
 

 
 

 رئيس جملس مراجعي احلسابات
 مقر األمم املتحدة

 نيويورك
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 ٢٠٠٤يوليه / متوز٩
األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية،        يشرفين أن أحيل إليكم البيانات املالية لربنـامج          

مبا يف ذلك حسابات الصناديق االسـتئمانية املرتبطـة هبـا واحلسـابات األخـرى ذات الصـلة عـن             
ــرة الســنتني  ــة يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢فت ــها ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١، املنتهي ، الــيت قدمت
 . وقد فحص جملس مراجعي احلسابات هذه البيانات. املديرة التنفيذية

كما يشرفين أن أقدم إليكم تقرير جملس مراجعي احلسابات عـن احلسـابات املـذكورة                
 . أعاله، مبا يف ذلك رأي جملس مراجعي احلسابات

 يهقف.  شوكت أ)توقيع(
 مراجع احلسابات العام

 مجهورية جنوب أفريقيايف 
 ورئيس

 جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة 
 
 

 رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 نيويورك
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 الفصل األول
 كـانون   ٣١ة يف    املنتهيـ  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ عن فترة السـنتني      التقرير املايل   

 ٢٠٠٣ديسمرب /األول
 

 مقدمة -ألف  
يانـات املاليـة لربنـامج األمـم        بالواملـايل   قـدم طيـه التقريـر       تأن  بـ  ة التنفيذي ةتشرف املدير ت - ١

املتحــدة للمســتوطنات البشــرية، مبــا يف ذلــك حســابات الصــناديق االســتئمانية املرتبطــة هبــا         
 كــانون ٣١ املنتهيــة يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢ت األخــرى ذات الصــلة، عــن فتــرة الســنتني واحلســابا
وتتألف احلسابات من ثالثة بيانات تدعمها ستة جداول ومالحظـات          . ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

ــة  ــات املالي ــد و. بشــأن البيان ــدمت ق  ٣١احلســابات إىل جملــس مراجعــي احلســابات يف   هــذه ق
 . ٢٠٠٤مارس /آذار
، تتكـون الفتـرة املاليـة للمنظمـة مـن       مـن النظـام املـايل      ٢-١البنـد   ليـه   نص ع يووفقا ملا    - ٢

وقـد أجـرى جملـس مراجعـي احلسـابات          . سنتني تقومييتني متتاليتني، تكون أوالمها سنة زوجيـة       
مراجعــة مرحليــة هلــذه احلســابات ومل يبلــغ اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة بأيــة    

 . الدول األعضاء إليهاحاالت تستدعي توجيه اهتمام 
 يف البيانات املاليـة حسـب       ٢٠٠١-٢٠٠٠وأدرجت األرقام املقارنة عن فترة السنتني        - ٣

التقريـر املـايل إىل     ووفقا للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة، جرى ختفيض حجم هذا          . االقتضاء
 .أدىن حد

 جـزءا ال يتجـزأ مـن التقريـر       املالحظـات املتعلقـة هبـا،      و وتعترب البيانات واجلداول املالية    - ٤
 .املايل

 
 والنفقات وااللتزاماتالتوزيعات /مستويات االعتمادات واملخصصات –باء  

فربايـــر / شـــباط١٦، املـــؤرخ ١٨/٦أقـــرت جلنـــة املســـتوطنات البشـــرية، يف مقررهـــا  - ٥
 دوالر ٢٣ ٩٩٨ ٩٠٠ الــيت بلغــت ٢٠٠٣-٢٠٠٢، نفقــات الربنــامج لفتــرة الســنتني ٢٠٠١

د التزامــات قــلمــديرة التنفيذيــة، رهنــا بتــوافر مــوارد إضــافية غــري خمصصــة، أن تع لمــا أذنــت ك
 . دوالر٣١ ٦٩٣ ٩٠٠أقصاه حبد  دوالر ٢٣ ٩٩٨ ٩٠٠ مبلغ تتجاوز

تربعـات معلنـة    تلقى برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشـرية        وخالل فترة السنتني     - ٦
 وإضــافة إىل .)١-٢ اجلــدول انظــر (ا دوالر١٤ ٣٠٥ ٧٥٨ بلغــت  وتربعــات،غــري خمصصــة

خـالل فتـرة    ) املرجع ذاته  (ا دوالر ٣٧ ٧٨٢ ١٩٠ خمصصة بلغت    تربعاتذلك تلقى الربنامج    
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ــة هــذه  قــد و. الســنتني ألغــراض تتوافــق مــع أغــراض  املقدمــة  التربعــاتقبلــت املــديرة التنفيذي
ؤسســة األمــم مبمبــا يتفــق مــع أحكــام املرفــق اخلــاص ة املــأذون هلــا هبــا طالســلالربنــامج يف إطــار 

ــرية   ــتوطنات البشـ ــدة للموئـــل واملسـ ــدة   يف املتحـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــد املاليـ ــايل والقواعـ ــام املـ النظـ
SC/SGB/UNHHSF ٥-٣٠٧البند و) ١٩٧٨( ٣، البند . 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢كــان جممــوع االعتمــادات واملخصصــات والنفقــات لفتــرة الســنتني  و - ٧
 ):بدوالرات الواليات املتحدة(لي  كما ي٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 

 
 املخصصات غري املنفقة النفقات املخصصات 

 ٩ ٢٨٠ ٠٨٩ ٣٧ ٣٩٥ ٦٩٣ ٤٦ ٦٧٥ ٧٨٢ أنشطة املشاريع
 ١ ٣٥٨ ٢٧٠ ١٠ ٧٣١ ٠٣٠ ١٢ ٠٨٩ ٣٠٠ تكاليف الربامج وأنشطة دعم الربامج

 ١٠ ٦٣٨ ٣٥٩ ٤٨ ١٢٦ ٧٢٣ ٥٨ ٧٦٥ ٠٨٢ اجملموع 
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 الفصل الثاين
 لس مراجعي احلساباتتقرير جم  

 

 موجز 
حسابات برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات         مبراجعة  جملس مراجعي احلسابات    قام   
، الـــذي كـــان يعـــرف ســـابقا باســـم مركـــز األمـــم املتحـــدة )موئـــل األمـــم املتحـــدة(البشـــرية 

ت وراجــع اجمللــس أيضــا البيانــا. نريويب ويف مكاتبــه األربعــةبــللمســتوطنات البشــرية، يف مقــره 
ويـدير  . ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١املالية ملوئل األمم املتحدة لفترة السنتني املنتهية يف         

 . صندوقا فقط٢٢ صندوقا، ترد منها يف بياناته املالية ٣٢موئل األمم املتحدة 
 :وفيما يلي االستنتاجات الرئيسية اليت خلص إليها اجمللس 
ــطب مل  )أ(  ــام يشـ ــغ ٢٠٠٣يف عـ ـــزامات  ١٧٥ ٠٠٠ إال مبلـ ــن االلتـ  دوالر مـ
 كــــانون ٣١الـــيت ظلــــت معلقـــة حـــىت    ( دوالر ٧٧٥ ٠٠٠غـــري املصــــفاة البالغـــة   الالغيـــة  
 يف  ٥نسـبة   ب أو   ، دوالر ٦٠٠ ٠٠٠، مما أسـفر عـن رصـيد معلـق بلـغ             )٢٠٠٢ديسمرب  /األول

كــانون  ٣١ دوالرا حــىت ١١ ٨٢٧ ٣٥٦  االلتـــزامات غــري املصــفاة البالغــةحممــوعاملائــة مــن 
 ؛٢٠٠٣ديسمرب /لاألو

يف غضـون   مل تغلق ماليا املشاريع اليت اكتملت تشغيليا، أو جـرى اسـتكماهلا              )ب( 
وئــل  دليـل التعــاون الـتقين مل  قتضــيكتماهلـا تشــغيليا، حسـبما ي  التـاريخ احملــدد ال  شـهرا مــن  ١٢
 ألمم املتحدة ودليل الربجمة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ا

املعلومــات عــن  تأكيــد كــاف بشــأن صــحة واكتمــال  مل يــتم احلصــول علــى )ج( 
 مما يعزى إىل مجلة أمور منها عـدم إجـراء جـرد مـادي وعـدم                 ، الذي املستهلكةغري  املمتلكات  

 تسوية سجالت املمتلكات يف بعض املكاتب اإلقليمية؛
ــود   )د(  ــل ســبعة عق ــد٢٤مــن أصــل  مل متتث ــة٢٩نســبة ( روجعــت ا عق )  يف املائ

قاعـدة  مل تشـتمل  وفضال عن ذلك، .  املنجزللعملكل ستة أشهر م رمسي ملتطلبات إجراء تقيي  
معلومـات  على  احملتفظ هبا يف املكتب اإلقليمي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ          املستشارين  بيانات  

  سابقة؛ملهامعن أداء املستشارين 
 . أدناه١٠يف الفقرة  الرئيسيةاجمللس وترد قائمة توصيات  
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 مقدمة -ألف  
ــة    - ١ ــام جملــس مراجعــي احلســابات مبراجع ــامج األمــم   واســتعراض ق ــة لربن ــات املالي البيان

 عمــال ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفتــرة الســنتني ) األمــم املتحــدةموئــل (املتحــدة للمســتوطنات البشــرية 
ــة   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ )١ -د  (٧٤بقـ ــانون األول٧، املـ ــمرب / كـ ــرت . ١٩٤٦ديسـ وجـ

لنظـام املـايل والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة ومرفقـه، ووفقـا                املراجعة وفقا للمادة السابعة مـن ا      
ملعــايري املراجعــة املوحــدة الــيت اعتمــدها فريــق املــراجعني اخلــارجيني حلســابات األمــم املتحــدة     

. والوكـاالت املتخصصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واملعــايري الدوليــة ملراجعــة احلســابات 
 اجمللـس هلـذه املراجعـة وأن جيريهـا ليتأكـد بالقـدر املعقـول مـن                  هذه املعايري بأن خيطـط    وتقضي  

 .جوهرية أخطاء ةخلو البيانات املالية من أي
 عمـا إذا كـان      ان رأيـ  وِّكُـ أن ي لمجلـس   ل  يتسـىن  يكـ لروجعت احلسابات أساسا،    قد  و - ٢

ــة يف       ــنتني املنتهيـ ــرة السـ ــة لفتـ ــات املاليـ ــدة يف البيانـ ــات املقيـ ــل النفقـ ــد مت حتمـ ــانون٣١قـ   كـ
 مــن أجــل األغــراض الــيت وافقــت عليهــا اجلمعيــة العامــة؛ ومــا إذا كــان ٢٠٠٣ديســمرب /األول

جــرى تصــنيف اإليــرادات والنفقــات وقيــدها علــى حنــو صــحيح وفقــا للنظــام املــايل والقواعــد   
 ٣١املالية؛ وما إذا كانـت البيانـات املاليـة للربنـامج تعـرض بصـورة معقولـة املركـز املـايل حـىت                  

وتضــمنت مراجعــة احلســابات استعراضــا عامــا للــنظم املاليــة  . ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول
وإجــراءات املراقبــة الداخليــة وفحصــا اختباريــا لســجالت احملاســبة وغريهــا مــن األدلــة الداعمــة 

 .ن رأيا بشأن البيانات املاليةوِّالذي رأى اجمللس أنه ضروري ليكُبالقدر 
ت املاليــة، أجــرى اجمللــس عمليــات مراجعــة  وإضــافة إىل مراجعــة احلســابات واملعــامال - ٣

بصـورة أساسـية    وركـزت االستعراضـات     .  من النظام املـايل لألمـم املتحـدة        ٥-٧البند  مبوجب  
على كفاءة اإلجراءات املاليـة، والضـوابط املاليـة الداخليـة، وركـزت بصـورة عامـة علـى إدارة                    

 . األمم املتحدةموئلبرنامج وتنظيم 
) املوئــل(األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية برنــامج  مقــر وروجعــت احلســابات يف - ٤

 ، باليابـــان، و فوكوكـــا)مكتـــب االتصـــاالت واملعلومـــات(ويف مكاتبـــه يف جنيـــف بـــنريويب، 
ــو دي جــانريو  )املكتــب اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــادئ  ( املكتــب اإلقليمــي ألمريكــا  (، و ري

 ).كتب اإلقليمي ألفريقيا والدول العربيةامل(، ونريويب )الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
وواصل اجمللس ممارسـته املتمثلـة يف إبـالغ اإلدارة بنتـائج عمليـات مراجعـة احلسـابات                   - ٥

ــة إىل اإلدارة تتضــمن      ــق رســائل موجه ــائجاحملــددة عــن طري ــة   وتوصــيات نت ــات مراجع عملي
 . حوار مستمر مع اإلدارةجراءوساعدت هذه املمارسة على إ. احلسابات
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. يغطي هذا التقريـر مسـائل رأى اجمللـس أنـه ينبغـي لفـت انتبـاه اجلمعيـة العامـة إليهـا                      و - ٦
درجــت آراء اإلدارة علــى النحــو   ونوقشــت مالحظــات اجمللــس واســتنتاجاته مــع اإلدارة، وأُ    

 .الصحيح يف التقرير
صـيات  وتـرد النتـائج والتو    .  أدناه موجز لتوصيات اجمللس الرئيسـية      ١٠ويرد يف الفقرة     - ٧

 .٨٢ إىل ١٥املفصلة يف الفقرات 
 

 التوصيات السابقة اليت مل تنفذ تنفيذا كامال - ١ 
 

 ١٩٩٩ديسمرب / األولكانون ٣١فترة السنتني املنتهية يف   
ــالفقرة   - ٨ ــال بـ ــة    ٧عمـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــن قـ ــزء ألـــف مـ ــن اجلـ ــؤرخ ٥١/٢٢٥ مـ  املـ
اختذهتا اإلدارة لتنفيذ التوصـيات الـواردة       ، استعرض اجمللس التدابري اليت      ١٩٩٧أبريل  /نيسان ٣

وال توجـد مسـائل      )١(١٩٩٩ديسـمرب   / األول كانون ٣١يف تقريره عن فترة السنتني املنتهية يف        
 .هامة معلقة

 
 ٢٠٠١ديسمرب / األولكانون ٣١فترة السنتني املنتهية يف   

ســـمرب دي/ األولكـــانون ٢٣ بـــاء املـــؤرخ ٤٨/٢١٦وعمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   - ٩
، استعرض اجمللس التدابري الـيت اختـذهتا اإلدارة لتنفيـذ التوصـيات الـيت قـدمها اجمللـس يف                    ١٩٩٣

 وتــرد يف التقريــر ،)٢(٢٠٠١ديســمرب / األولكــانون ٣١تقريــره عــن فتــرة الســنتني املنتهيــة يف  
.  يرد موجز هلـا يف مرفـق هـذا الفصـل          ، كما  وتعليقات اجمللس  تخذتفاصيل اإلجراءات اليت اتُ   

 يف  ١٦,٦٧( توصـية واحـدة      ذتفـ ، ن التوصـيات السـت   جمموع  أظهر االستعراض أنه من     قد  و
ــة ــا   )املائ ــذ جاري ــة٣٣,٣٣نســبة (لتوصــيتني بالنســبة ، وكــان التنفي ــالث  ومل ُت)  يف املائ ــذ ث نف

 . هذا التنفيذ التام دون أحداث أخرىحالتحيث )  يف املائة٥٠نسبة (توصيات تنفيذا تاما 
 

 التوصيات - ٢ 
 : بأنيوصي اجمللس برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية - ١٠

 اسـتعراض إجـراء   مع مكتب األمـم املتحـدة يف نـريويب،          يواصل، بالترتيب    )أ( 
 ؛)٢٣الفقرة ( اليت مل تعد سارية االلتزاماتإلغاء اللتزامات املعلقة ويف األوقات املناسبة ل

__________ 
 .، الفصل الثاين)A/55/5/Add.8 ( حاء٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم  )١( 
 .، الفصل الثاين)A/57/5/Add.8 ( حاء٥الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢( 
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غالق املـايل للمشـاريع يف هنايـة السـنة     إلسـته املتعلقـة بـا   رينظـر يف تنظـيم مما   )ب( 
ــغيليا،     ــا تش ــد إغالقه ــة بع ــالق املــايل      التالي ــركاء املشــروع مســألة اإلغ ــع ش وأن ينســق م

 ؛)٣٦الفقرة (للمشاريع 
ــراءات   )ج(  ــور إجـ ــى الفـ ــذ علـ ــة   يتخـ ــحة مراقبـ ــال وصـ ــة واكتمـ ــمان دقـ لضـ

 ؛)٥٢الفقرة ( امتثاال للتوجيهات املالئمة املستهلكةاملمتلكات غري 
 النظــر يف متديــد عنــد وال ســيما ،جيــري تقييمــا مرحليــا لعمــل املستشــارين  )د( 

الـيت  خدماهتم، ويدرج يف قاعدة البيانات املعلومات ذات الصـلة املتعلقـة بـالعقود السـابقة                
مثل، النـواتج الالزمـة يف الصـالحيات، وتـاريخ تقـدمي هـذه النـواتج،                للمستشارين  ُمنحت  

ي ُتســتخدم كمرجــع يسترشــد بــه يف التعاقــد الالحــق معهــم  وتقيــيم أداء املستشــارين، لكــ
 ).٦٠ الفقرة(

ــرد توصــيات   - ١١  ٦٥  و٦٣ و ٥٦ و ٤٤ و ٣٩ و ٢٦األخــرى يف الفقــرات  اجمللــس وت
 .٨١ و ٧٨ و ٧٣ و
 

 معلومات أساسية - ٣ 
 ٢٠٠١ديسـمرب   / األول كانون ٢١ املؤرخ   ٥٦/٢٠٦يف قرارها    العامة   اجلمعية تقرر - ١٢

، )املوئـل (للمستوطنات البشرية    املتحدة   األمماملستوطنات البشرية وأمانتها ومركز     حتويل جلنة   
 / الثـاين  كـانون  ١للموئل واملستوطنات البشرية، اعتبارا مـن        املتحدة   األمممبا يف ذلك مؤسسة     

 األمـم موئـل  يعـرف باسـم   للمستوطنات البشرية الذي     املتحدة   األمم، إىل برنامج    ٢٠٠٢يناير  
 .املتحدة
رد منـها يف البيانـات   ي صندوقا، ٣٢للمستوطنات البشرية  املتحدة  األمميدير برنامج   و - ١٣

يف نيويـورك الصـناديق العشـرة الباقيـة يف          املتحـدة    األمـم ويـدمج مقـر     .  صندوقا فقط  ٢٢املالية  
 .حساباته

بشـرية  أنيطت املهام املتصلة بـإدارة املـوارد ال        ١٩٩٦يناير  / الثاين كانون ١واعتبارا من    - ١٤
وغريها من اخلدمات املتعلقة باملوظفني والعمليات املاليـة وخـدمات الـدعم العـام، مبـا يف ذلـك                   

 األمــمومرافــق اإلعــالم، مبكتــب  واملكتبــة العقــود واملشــتريات وخــدمات املــؤمترات املشــتركة  
 .يف نريويباملتحدة 
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 املسائل املالية -باء  
 

 استعراض مايل عام - ١ 
ديسـمرب  / األول كـانون  ٣١يف   املتحدة   األممحتليال للموقف املايل ملوئل     أجرى اجمللس    - ١٥

وتـرد يف   . التـاريخ لفتـرة املنتهيـة يف ذلـك        يف ا  يـة  النقد ه وحتليال لنتـائج عملياتـه وتدفقاتـ       ٢٠٠٣
 ): الواليات املتحدةدوالراتمباليني (اجلدول أدناه بعض البيانات املالية الرئيسية 

 
 ١اجلدول 

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ٢٠٠١-٢٠٠٠رئيسية لفتريت السنتني بيانات مالية 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ )أ(٢٠٠١-٢٠٠٠ 

 ٥٤ ٤٥٩ ٢٧ ٦٦٤ جمموع اإليرادات
 ٤٥ ٤٦١ ٢٠ ٩٥٧ جمموع النفقات
 ٣٥ ٩٥٢ ١٧ ٩١٨ جمموع األصول
 ١٦ ٥٧٤ ٨ ٣٩٢ جمموع اخلصوم

 ١٩ ٣٧٩ ٩ ٥٢٦ االحتياطيات وأرصدة الصندوق
 ٨ ٤٣٤ ٥ ٤٦٨ الفائض التراكمي

   احلسابات الرئيسية
 ٥٢ ٠٨٨ ٢٥ ١٣٠ التربعات
 ٣٤ ٦١٥ ١٦ ٦٩٧ اجملمع النقديودائع ألجل واالستثمارات والالنقدية و

 ١١ ٨٢٧ ٤ ٨٩٢ التزامات غري مصفاة
 

 .توافق مع العرض احلايلت ل٢٠٠١-٢٠٠٠أعيد بيان األرقام املقارنة للفترة  )أ( 
  

 مليـون دوالر أي     ٥٤,٤٦بلغ جممـوع اإليـرادات      ،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف فترة السنتني    و - ١٦
 مليـون دوالر، قبـل إجـراء    ٤٥,٤٦جمموع اإلنفاق الـذي بلـغ   على  بزيادة تسعة ماليني دوالر     

 ٩٦,٩( مليـون دوالر     ٢٨,٨٠الدخل البالغـة    يف  زيادة  التعزى  و. الفترة السابقة عن  تسويات  ال
إىل الزيـادة   بصـورة أساسـية   ٢٠٠١-٢٠٠٠على الدخل املبلغ عنـه يف فتـرة السـنتني     ) يف املائة 

 ). يف املائة١٠٧,٣( مليون دوالر ٢٦,٩٦التربعات مببلغ يف 
ــالغ   - ١٧ ــات البـ ــوع النفقـ ــون دوالر ٤٥,٤٦وزاد جممـ ــغ  مليـ ــون دوالر ٢٤,٥٠مببلـ  مليـ

 مليــون دوالر يف فتــرة ٢٠,٩٦باملقارنــة مــع جممــوع النفقــات الــذي بلــغ  )  يف املائــة١١٦,٩(
اإلمجاليـة الـيت   التربعـات  ، غطـت  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ويف فترة السـنتني    . ٢٠٠١-٢٠٠٠السنتني  
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النفقات الـيت بلغـت   املقدمة من حكومات وماحنني عامني جمموع  مليون دوالر  ٥٢,٠٩بلغت  
 . تغطية كاملة مليون دوالر٤٥,٤٦

 ١٧,٩٢مــن )  يف املائــة١٠٠,٦( مليــون دوالر ١٨,٠٣وزاد جممــوع األصــول مببلــغ  - ١٨
 مليــون دوالر يف فتــرة الســنتني   ٣٥,٩٥ إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠ فتــرة الســنتني  مليــون دوالر يف

ــة و  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ــادة النقدي ــادة إىل زي ودائــع ألجــل، الــيت زادت مــن  الويعــزى صــايف الزي
 . مليون دوالر٣٤,٦١ مليون دوالر إىل ١٦,٧٠

، مـن   ) يف املائـة   ٩٧,٥( مليون دوالر    ٨,١٨جمموع األصول البالغة    يف  زيادة  الوُتعزى   - ١٩
ــنتني  ٨,٣٩ ــرة السـ ــون دوالر يف فتـ ــرة ١٦,٥٧ إىل ٢٠٠١-٢٠٠٠ مليـ ــون دوالر يف فتـ  مليـ

االلتزامات غـري املصـفاة الـيت زادت مـن          إىل حد كبري إىل الزيادة يف       ،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني  
 . مليون دوالر١١,٨٣ مليون دوالر إىل ٤,٨٩

 
  األمم املتحدةنظومةة مليعايري احملاسبامل - ٢ 

-٢٠٠٢لفتـرة السـنتني      املتحـدة    األمـم م اجمللس مدى اتساق البيانـات املاليـة ملوئـل           قّي - ٢٠
ودلــت املراجعــة علــى أن البيانــات املاليــة .  األمــم املتحــدةنظومــةعــايري احملاســبة ملامل مــع ٢٠٠٣

لتزامــات غــري املصــفاة البالغــة    متســقة مــع هــذه املعــايري باســتثناء الشــكوك حــول صــحة اال       
فـرادى احلسـابات    باسـتعراض    املتحـدة    األممعدم قيام موئل    عزى إىل    تُ  دوالر اليت  ٦٠٠ ٠٠٠
 نظومـة بة ملسـ  من معـايري احملا ٤٠الفقرة عليه حسبما تنص ، لغاء احلسابات اليت مل تعد سارية   وإ

 . أدناه، على حنو ما نوقشاألمم املتحدة
ــيت أجراهـــا يف     و - ٢١ ــه املؤقتـــة الـ ــس يف مراجعتـ ــظ اجمللـ ــانالحـ ــل /نيسـ ، أن ٢٠٠٣أبريـ

 مل ٢٠٠٢ديســمرب / األولكــانون ٣١ دوالر يف ٧٧٥ ٠٠٠االلتزامــات غــري املصــفاة البالغــة  
 األمـم   نظومةة مل يعايري احملاسب امل من   ٤٠تعد سارية املفعول ولذلك ينبغي إلغاءها، عمال بالفقرة         

 األمـم مـع مكتـب   بالترتيـب   املتحـدة  األممموئل يستعرض وعندئذ أوصى اجمللس بأن  . املتحدة
تــابع و.  االلتزامـات الـيت مل تعـد سـارية    يلغــيأن يف نـريويب، االلتزامـات غـري املصـفاة و    املتحـدة  
، تنفيذ توصـيته والحـظ أنـه مل يلـغ إال مبلـغ             ٢٠٠٤مايو  /أياريف تقريره النهائي املؤرخ     اجمللس  
 دوالر أو   ٦٠٠ ٠٠٠، مما أسفر عن رصيد متبـق بلـغ          ٢٠٠٣ دوالر فقط يف عام      ١٧٥ ٠٠٠
 ٣١ يف ا دوالر١١ ٨٢٧ ٣٥٦جممــوع االلتزامــات غــري املصــفاة البــالغ  مــن  املائــة  يف٥نســبة 
لتزامـات غـري املصـفاة      وأعرب اجمللس عن قلقه إزاء سـريان اال       . ٢٠٠٣ديسمرب   / األول كانون
 . دوالر املشكوك فيها٦٠٠ ٠٠٠البالغة 
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ملعلومـات اإلداريـة    اأن هذه االلتزامات مل تغلق يف نظـام         مفاده  قدمت اإلدارة تفسريا    و - ٢٢
نــوع مــن االلتزامــات تنــدرج ضــمن ، الــيت  املتحــدةاألمــماملتكامــل ألن مجيــع صــناديق موئــل  

الــذي واملتكامــل املعلومــات اإلداريــة نظــام عاجلهــا يالــيت القائمــة دمج يف التعاونيــة التقنيــة، مل ُتــ
أجريــت بــني الــيت ناقشــات امل عقــبو. يصــفي بصــورة تلقائيــة االلتزامــات الــيت مل تعــد ســارية 

تشـغيلية بنهايـة    القائمـة   أن تصـبح    ينتظـر   ،   املتحـدة  األمـم يف نريويب ومقر     املتحدة   األمممكتب  
تواصل تـذكري مـوظفي إدارة الربنـامج بضـرورة     سوأكدت اإلدارة للمجلس بأهنا   . ٢٠٠٤عام  

اإلدارة ، وعمـــال بتوصـــية اجمللـــس، استعرضـــت يـــع االلتزامـــات الـــيت مل تعـــد ســـاريةإلغـــاء مج
 .ذلكوأغلقتها بناء على  ٢٠٠١-٢٠٠٠تزامات غري املصفاة لفترة السنتني االل
 األمــممــع مكتــب بالترتيــب ،  املتحــدةاألمــمُيوصــي اجمللــس بــأن يواصــل موئــل  و - ٢٣

يف نــريويب، إجــراء اســتعراض يف األوقــات املناســبة لاللتزامــات املعلقــة، وأن يلغــي املتحــدة 
 .االلتزامات اليت مل تعد سارية

 
 عرض البيانات املالية واإلفصاح عنها - ٣ 

 
 مالحظات وإقرارات  

تقضــي تعليمـــات اإلغـــالق الـــيت أصـــدرها مـــدير مكتـــب ختطـــيط الـــربامج وامليزانيـــة   - ٢٤
بيـان تفصـيلي جلميـع     ) أ: (، باإلفصـاح عـن    ٢٠٠٣نـوفمرب   / الثـاين  تشـرين  ١٧واحلسابات، يف   

ري املسـتهلكة، اإلفصـاح عـن جممـوع     ويف حالـة املمتلكـات غـ   ) ب(مصادر اإليرادات املتنوعة،    
ــب      ــن مكات ــر أو وردت م ــا أو اشــتراها املق ــات أخــرى،  /املمتلكــات، ســواء اشــُتريت حملي بعث

وتقــدمي عــرض إمجــايل يصــنفها إىل قيــود مشــطوبة، أو مبيعــات، أو مــنح، أو حتــويالت إىل         
 .تغيرياتبعثات أخرى، وجمموع التسويات والتفسريات املقدمة فيما يتعلق بأسباب ال/مكاتب

 ٨١٧الحـظ اجمللـس أنـه مل ُيفصـح عـن مجيـع مصـادر اإليـرادات املتنوعـة البالغـة                وقد   - ٢٥
 دوالرا؛ ومل توضح معلومات عن قيمة املمتلكات غري املستهلكة املباعـة واملمنوحـة؛ ومل     ٦٠٤

 . دوالرا٩ ٦٥٠ُيفصح عن تفسريات بشأن أسباب التسويات البالغة 
ــأن ُيفصــح،  ُيوصــي اجمللــس موئــل ا و - ٢٦ مــع مكتــب األمــم  بالترتيــب ألمــم املتحــدة ب

املتحدة يف نريويب، عن البيان التفصيلي جلميع مصادر اإليرادات املتنوعة وقيمة املمتلكات           
 .غري املستهلكة املباعة واملمنوحة مع ذكر تفسري ألسباب التسويات

طلب مـن مقـر األمـم       أبلغت اإلدارة اجمللس بأن مكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب سـي              و - ٢٧
ــة    ــه حال ــى      املتحــدة أن يوضــح ل ــا إىل املكتــب مــن أجــل احلصــول عل ــيت يتقــدم هب ــات ال الطلب

يف نـريويب تارخييـا      املتحـدة    األمـم وقـد دأب مكتـب      . معلومات داعمـة لتقـارير امليزانيـة العاديـة        
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 مؤشــرات ملتطلبــاتعلــى اعتبــار هــذه الطلبــات مــن قبيــل املتطلبــات الداخليــة ولــيس بوصــفها  
 .خارجية إلعداد التقارير

 
 شطب اخلسائر النقدية واخلسائر يف احلسابات املستحقة القبض ويف املمتلكات - ٤ 

أبلغت اإلدارة اجمللس بأهنا مل تشطب خسائر نقدية أو خسائر يف احلسابات املسـتحقة               - ٢٨
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢القبض أو يف املمتلكات يف فترة السنتني 

 
 اإلكراميات - ٥ 

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢لغت اإلدارة اجمللس بأهنا مل تدفع أية إكراميات أثناء فترة السنتني أب - ٢٩
 

 اإلدارةمسائل  -جيم  
 

 إدارة الربامج - ١ 
، نفــذ مقــر موئــل األمــم املتحــدة ومكاتبــه اإلقليميــة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف فتــرة الســنتني  - ٣٠

مشـروعا   ٤٧ ، تتـألف مـن  ا دوالر٤٦ ٧١٥ ٧٨٢أو خمصصات بلغت  مشروعا مبيزانية  ٢٥٠
 مشـاريع خصصـت     ٢٠٣ و   ، دوالرا ٥ ٤٤٩ ٦٩٩ بلغـت تكلفتـها      ،مل ختصص هلا اعتمادات   

وبلــغ إمجــايل النفقــات لفتــرة الســنتني  .  دوالرا٤١ ٢٦٦ ٠٨٣ مبيزانيــة بلغــت ،هلــا اعتمــادات
ختصـص هلـا اعتمـادات        دوالرا ملشـاريع مل    ٤ ٧١٣ ٠٦٥ دوالرا، تتألف من     ٣٧ ٣٩٥ ٦٩٣

ونفـذ موئـل األمـم املتحـدة هـذه          . ا ملشاريع خصصت هلا اعتمـادات      دوالر ٣٢ ٦٨٢ ٦٢٨و  
 .املشاريع اليت موهلا ماحنون متعددون وماحنون ثنائيون وماحنون آخرون

 
 االكتمال املايل للمشاريع اليت أغلقت تشغيليا  

 / األولكــانون ٣١ أنــه حــىت الحــظ اجمللــس :قــر موئــل األمــم املتحــدة يف نــريويبيف م - ٣١
 مليـون   ٥,١١ ةتكلفـ ب الـيت اكتملـت تشـغيليا        ١٤ من املشاريع الــ       مل يكن أي   ٢٠٠٣ديسمرب  

 قـد اكتمـل    شـهرا مـن تـاريخ اكتماهلـا تشـغيليا     ١٢دوالر، واليت ظلت معلقـة ملـدة زادت عـن        
شــهرا بعــد تــاريخ  ٤٩ إىل ١٥وظلــت هــذه املشــاريع مفتوحــة ماليــا لفتــرة امتــدت مــن . ماليــا

 .غلقها تشغيليا
 -يف املكتــب اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــادئ يف فوكوكــا ) أ: (تــب اإلقليميــةاملكايف  - ٣٢

بتكلفــة )  مشــروعا مكــتمال اكتمــاال تشــغيليا١٨مــن عينــة مكونــة مــن (ظلــت أربعــة مشــاريع 
ويف املكتـب   ) ب( تشـغيليا؛    تـاريخ اكتماهلـا    شهرا بعد    ١٢ مفتوحة ملدة    ، مليون دوالر  ٠,٧٦

 ظـل مجيـع اإلثـين عشـر مشـروعا الـيت اكتملـت               -بيـة يف نـريويب      اإلقليمي ألفريقيا والدول العر   



 

04-44714 11 
 

A/59/5/Add.8  

تشـغيليا؛  اكتماهلـا    شـهرا بعـد      ١٢ مفتوحـة ماليـا ملـدة        ، مليـون دوالر   ١٠,٢٠تشغيليا بتكلفـة    
 -ويف املكتــب اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب يف ريــو دي جــانريو  ) ج(

 مليــون ٥,٥٦بتكلفــة بلغــت ) ت تشــغيليا مشــروعا أغلقــ٥٦مــن أصــل ( مشــروعا، ٢٠كــان 
 .دوالر يف مرحلة التنقيح النهائي

أوصى اجمللس اإلدارة بأن ُتعّجل باإلغالق املايل جلميـع املشـاريع           يف تقاريره السابقة     و - ٣٣
 شهرا مـن تـاريخ اكتماهلـا تشـغيليا، وذلـك امتثـاال لـدليل                ١٢اليت اكتملت تشغيليا يف غضون      

 األمم املتحدة ودليـل الربجمـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، لضـمان قيـد         التعاون التقين ملوئل 
 .تلك النفقات على حسابات املشاريع العاملة فقط

 ،مبا يفيد بأن تلك املشاريع ُتغلق ماليا يف هناية السـنة التاليـة            على ذلك   علقت اإلدارة   و - ٣٤
ظرا لتوقعات احلصول علـى املزيـد مـن          السماح بقيد كل الوفورات احملتملة ن      ،جلملة أمور منها  

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أو       أو،التمويــل ــة أو بســبب عــدم إغــالق برن متديــد الفتــرة الزمني
وأفـادت اإلدارة بـأن اإلغـالق املـايل خيضـع لـبعض             . شركاء تنفيذ آخـرون ملشـاريع ذات صـلة        

سـتالم الوثـائق املالئمـة مـن     تزال متوقعة يف حسابات املشـاريع، مثـل ا         املعامالت اليت كانت ال   
غــري أنــه جيــري رصــد تقــارير اإلنفــاق بصــورة منتظمــة لضــمان عــدم قيــد أيــة . شــركاء التنفيــذ

مـا مل تكـن تلـك النفقـات ذات صـلة مباشـرة              (نفقات مباشـرة علـى مشـاريع أغلقـت تشـغيليا            
 ).باملشروع مثل قسائم الصرف الداخلية وأعباء انتهاء خدمات املوظفني

 اإلدارة اجمللس بأهنا ستواصل، كلما كان ذلـك ممكنـا، إغـالق مجيـع املشـاريع        أبلغتو - ٣٥
وبصــفة .  شــهرا مــن اكتماهلــا تشــغيليا بالتنســيق مــع شــركائها يف التنفيــذ ١٢ماليــا يف غضــون 

 ٢٠٠٣خاصة، أكمل املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب بنهايـة عـام                  
وأرسـلت التنقيحـات النهائيـة    . الق املـايل جلميـع املشـاريع ذات الصـلة       التنقيحات النهائية لإلغـ   

أو املكاتب امليدانيـة التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن                /إىل مقر موئل األمم املتحدة و     
، كـان هنـاك فقـط عشـرة تنقيحـات هنائيـة للميزانيـة               ٢٠٠٤مايو  /أياروحبلول  . أجل اعتمادها 

في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويتابع املكتـب اإلقليمـي هـذه املسـألة              معلقة تنتظر توقيع موظ   
 .٢٠٠٤ذلك إلكمال مجيع اإلغالقات املعلقة خالل عام 

إلغالق املــايل املتعلقــة بــا ممارســاهتا تنظــيم ُيوصــي اجمللــس اإلدارة بــأن تنظــر يف    و - ٣٦
بـأن تنسـق    أيضـا   اإلدارة  لس  يوصي اجمل و.  تشغيليا هاغالقإليف هناية السنة التالية     للمشاريع  

 .مع شركاء املشاريع مسألة إغالق املشاريع ماليا
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 حفظ ملفات كاملة ومنظمــة للمشاريع  
عـن   للمشـاريع  ا ملفـ ٣٦أصـل  مـن  ملفـا   ٣١تقارير حالة يف  / توجـد تقارير مرحلية   مل - ٣٧
تسـليم  عـن  ارير يف مقر موئل األمم املتحـدة، ومل توجــد تقـ          اسُتعرضت  وظفي إدارة املشاريع    م

مل توجـد تقـارير   و. واحـد منـها  ملف ، ومل توجـد ميزانية منقحـة يف     منها ملفا ١٧املشاريع يف   
 يف املكتـب اإلقليمـي   اسُتعرضـت  ملفـا للمشـاريع   ١٨أصل من  ملفا ١١عن إجناز املشاريع يف  

منـها، ومل  ت ملفـا ميزانيـة يف عشـرة   للهنائي معتمـــد    ألفريقيا والدول العربية، ومل يوجد تنقيح       
منـها، ومل توجـد ميزانيـة منقحــة يف أربعـة            ملفـات   توجد اتفاقات أو عقـود موقعـــة يف مخسـة           

أخـرى منـها، ومل توجـد ميزانيـة     ملفـات  منها، ومل توجد وثائق التـزام متنوعة يف أربعة      ملفات  
 .واحد آخــرملف ومل توجد وثيقة مشروع يف ملف واحد معتمدة يف 

ة اجمللس بـأن مجيـع امللفـات موجـودة لـدى موئـل األمـم املتحـدة لكنـها              أبلغت اإلدار و - ٣٨
وحيـــتفظ . موزعــــة بـــني مكاتـــب مستشـــاري املســـتوطنات البشـــرية ومـــوظفي إدارة الربنـــامج

وضوعية لتنفيذ الربامج، يف حـني      املوانب  اجلمستشارو املستوطنات البشرية مبلفات مفصلة عن       
 .لشؤون املالية واإلداريةاحيتفـظ موظفـو إدارة الربامج مبلفات 

افقــت اإلدارة علــى توصــية اجمللــس بــأن تكفــل وضــع نظــام حلفــظ امللفــات  قــد وو - ٣٩
 .حفظ وثائق كاملة ومنظمة للمشاريعمن أجل واحملفوظات والسجالت 

أكدت اإلدارة للمجلـس بأهنـا سـتعمل علـى إعـداد ملفـات حمـددة جلميـع املشـاريع،                    و - ٤٠
مكتــب مستشــاري املســتوطنات البشــرية،  (وفرة وأمــاكن تواجــدها مجيــع امللفــات املتــوإتاحــة 

ــاريع و ــات،مكتـــب إدارة املشـ ــار).  واحملفوظـ ــايو /ويف أيـ ــدأت ، ٢٠٠٤مـ ــتنفيف اإلدارة بـ ذ يـ
 .التوصية بصفتها جزءا من استعراض شامل لنظام حمفوظات موئل األمم املتحدة

 
 تقييــم الربنامج  

تشـرين   - أكتـوبر /ت الـذي أُعـــد يف تشـرين األول        استعرض اجمللـس، يف تقريـره املؤقـ        - ٤١
 مشــروعا يــديرها املكتــب اإلقليمــي آلســيا واحملــيط ١٤، فــرادى ملفــات ٢٠٠٢نــوفمرب /الثــاين

  مليـون دوالر والحـظ  ٢٠,٣٧ مليون دوالر و ٠,٠٦ بني تاهلادئ، مبيزانيات إمجالية تـراوح 
كـي  ل)  يف املائـة   ٧١( مشاريع   عشرةملفات  عدم وجود مؤشرات أداء واضحة يف       ) أ: (ما يلي 
 أو ما إذا كانـت      ،مستوى نفقات املشروع  يف ضوء   لتقدم احملرز   لموضوعي  إجراء تقييم   يتسىن  

ــامج ـــذ /أنشــطة الربن ـــح  مل )ب( ووفقــا خلطــة العمــل؛  ةاحملـــدديف املواعيــد املشــروع تنفـَّ توضـَّ
ضـَّــح  ُتو  مل) ج(؛  ) يف املائـة   ٥٧ (نية مشاريع مثاملفات  املواعيد املستهدفة ملا ينبغـي تسليمـه يف       

ـــد الثالثـــي يف  مواعيــد  ومل حيتفـــظ )  يف املائــة٥٠(ســبعة مشــاريع ملفــات استعراضــات الرصـ
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أفـادت التقييمات الثالثيــة والتقييمــات      ) د(موظفو الربنامج بنســخ من خطط العمل املفصلة؛        
 بـأن النـواتج كانـت غـري مرضـية، أو            ) يف املائـة   ٢١(ثالثــة مشاريع   ملفات  التقنيـة األخرى يف    

التـأخر يف توظيـف اخلـرباء ذوي الصـلة          ومرد ذلك إىل مجلة أمـور منـها          ،أن التقدم كان رديئـا   
تنفيــذ األعمــال الرئيســية الــيت مواعيــد حتــدد أوقــات توجــد  تعــيني املــوظفني، ومليف  التبــاطؤأو 

 .حـدَّد النواتج املتوقعةيتعني أداؤها ومل ُت
، أصـدرت اإلدارة دلـيال عـن        ٢٠٠٣يونيـه   /يف حزيران الصادرة  وصية اجمللس   وعقب ت  - ٤٢

 .يةوثائق املشاريعالإدارة دورة املشاريع والربامج، يتضمـن إطار عمل معيـاري جلميع 
 

 إدارة األصــول - ٢ 
 

 نقل سجـالت املمتلكــات  
 املسـتخدمني   بـني املسـتهلكة   نقل املمتلكـات غـري      عدم تسجيل عمليات    الحظ اجمللس    - ٤٣

تباطـؤ موئل األمـم املتحـدة يف إبـالغ مكتـب           بسبب  سرعـة يف سجالت املمتلكات     بالنهائييـن  
 . املمتلكاتبنقلاألمم املتحدة يف نريوبـي 

غ موئـل األمـم املتحـدة مكتـب األمـم           بلَّوافقـت اإلدارة على توصية اجمللس بأن يُ      و - ٤٤
ـــي بتحركــات أو عمليــات نقــل   ــد   املتحــدة يف نريوب ــة تســهيل قي ــها بغي  املمتلكــات يف حين

 .التسويات يف سجالت املمتلكات
 

 املمتلكـات غري املستهلكة  
، يــتعني علــى مجيــع املكاتــب    )IC/UNON/2001/08(وفقــا لإلجــراءات املعمــول هبــا     - ٤٥

كـل  مـرة   والبنـود القيـِّــمة     املسـتهلكة   البعيدة عن املقـر أن تـُـعــد جــردا جلميـع املمتلكـات غـري                
ـــة ويقــدَّم هــذا اجلــرد إىل شــعبة املشــتريات والسفـــر والشحـــن يف مكتــب األمــم     . نصــف سنـ

وتوحـَّـــد تقــارير . ديسمبـــر/يونيــه وكــانون األول/املتحــدة يف نيـــرويب بنهايــة شهـــري حزيــران 
 .مقر موئل األمم املتحدةالذي ُيعده اجلرد يف اجلرد 

ــان مهــا املكتــب اإل  ومل يقــدم  - ٤٦ ــان إقليمي ــة البحــر   مكتب ــة ومنطق قليمــي ألمريكــا الالتيني
ــيط اهلــادئ        ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٣١يف الكــارييب واملكتــب اإلقليمــي آلسيـــا واحمل

يف تقريـر موئــل     املسـتهلكة   وأسفـر ذلك عن عدم إدراج ممتلكاهتمـا غـري          هما عن اجلرد،    يتقرير
فادت اإلدارة بأهنـا أرسـلت      وأ. ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١األمم املتحدة عن اجلـرد يف      

ويف . مذكرات تذكيـرية إىل مجيع املكاتـب لكـي تقـدم تقاريرهـا عـن اجلــرد كـل سـتة أشهـــر                  
ــادئ، بصــفة خاصــة، مل تتمكـــن بعــض وحــدات إدارة         ـــا واحملــيط اهل ــب اإلقليمــي آلسي املكت
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غـري  ير  الوحدات اليت قـدمت تقـار     وكانت بعض تقارير    املشاريع من تقدمي تقاريرها عن اجلرد       
وأفادت اإلدارة أيضا بأن تقـارير اجلـرد مل تقـدم بصـورة منتظمـة ألن                . للصيغة املطلوبة مطابقة  

وحدات إدارة املشاريع تواجـه صعوبة يف تقرير سعر الصرف الصحيح لبنود معينـــة اشتـُــريت               
 .منذ بضع سنوات

ديسـمرب  /نون األول كـا ٣١تقرير اجلرد الذي أعـده موئل األمم املتحدة يف     ومل يشمل    - ٤٧
غـت  بلوأ.  دوالر لفترة السنتني   ١٠٦ ٤٠٠وقيمتها  املقر غري املستهلكة    ممتلكات  أيضا   ٢٠٠٣

ــأن نظــام املمتلكــات غــري    ـــازات ذات الصــلة ال يشــمل مجيــع احلاملســتهلكة اإلدارة اجمللــس ب ي
 .املستهلكةباملمتلكات غري 

 املسـتهلكة اض نظـام املمتلكـات غـري        أبلغت اإلدارة اجمللـس بأنــه جيـري حاليـا اسـتعر          و - ٤٨
بصـورة متواصـلة   وبأن مكتب األمم املتحدة يف نريويب يذكـِّـر املكاتب اإلقليميـة     لزيادة كفاءته   

وأكـدت اإلدارة للمجلـس بـأن التسـويات         . لكي تقـدم تقاريرها عن اجلـرد يف املواعيد احملـددة        
التاليـة لفتـرة    فتـــرة   سـتدرج يف تقـارير ال     اليـة   الضرورية النامجة عن التقارير املقدمة بعد الفترة امل       

 .التقاريرإعداد 
 

 سجـالت املمتلكـات  
ــة ال حيــتفظ بســجالت       - ٤٩ ــدول العربي ــا وال ــب اإلقليمــي ألفريقي الحـــظ اجمللــس أن املكت

 ذات املسـتهلكة تسـوية لسـجالت املمتلكـات غـري     ال جيـري   جـردا ماديـا و عداملمتلكات وال يُـ  
مشـاريعه  بشـأن    مل يقـدم املكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا والـدول العربيـة               ،ذلكوفضال عن   . الصلة

، ومل متتثــل  ٢٠٠٢ ســوى أربعـة تقـارير جــرد عـن سـنة       ، مشـروعا ٣٨وعـددها    ،قيد التنفيـذ  
 .لصيغة املطلوبةلالتقارير املقدمة 

شتــى  ل جــرد جلميـع املعـدات املشـتراة     إعـداد   أبلغت اإلدارة اجمللـس بأنـه جيري حاليا       و - ٥٠
املشاريع اليت ينفـذها املكتب اإلقليمـي ألفريقيـا والـدول العربيـة؛ وترسـَــل مجيـع تقـارير اجلـرد                    

السـجالت؛ وجتهـَّــز بيانـات نقــل املعـدات      يف  هـا  إىل قسم العقود واملشـتريات حلفظ    كملةاملست
 اوأكــدت اإلدارة للمجلــس بأنـــه . أو التصــرف فيهــا عــن طريــق جملــس حصـــر املمتلكــات  /و

كبيـــري املستشــارين التقنييــــن واملــديرين الــوطنيني للمشــاريع بتلــك   ر بصــورة منتظمــة ســتذكِّ
 وبأنـه سـيتم إرســال نسـخ مـن سـجالت جــرد املشـاريع الـيت تــرد مـن امليـدان إىل                         ،املتطلبات

إلجــراء ) اضــييف املمتبعــة  تحســب املمارســة الــيت كانــ (مكتــب األمــم املتحــدة يف نريوبــــي  
 .سجالتهالتسويـة مع 
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 نظام تعقب األصول  
ريــر اجلــرد يف مبوجــب تق(متلكــات املالحــظ اجمللــس، يف فحصــه االختبــاري لوجــود   - ٥١
ة ومنطقة البحـر الكـارييب، أنـه        يف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتيني    ) ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٣٠
. أحـد املـوظفني  ا ب أُنيطـت رعايتـه   والـيت   اجلـرد    بنـدا املـذكورة يف تقريـر         ٤٤يتم التحقق من     مل

مـع  أُنـيط هبـا املوظـف نفسـه         األثـاث واملعـدات     بنـود    بندا من    ٣٨وفضال عن ذلك، مل يتوافق      
 .هويتهاحتدد حتمل عالمات أو رموز ألهنا ال ومل يكن باملستطاع تسوية البنود . تقرير اجلرد

ريويب،  األمم املتحـدة يف نـ       مع مكتب  رتيبيوصي اجمللس اإلدارة، بأن تتخذ، بالت     و - ٥٢
 فوريا لضمان مراقبة املعدات غري املستهلكة مراقبة صحيحة وكاملة وسليمة امتثاال            إجراء

 .لتوجيهاته
 لضـمان إجـراء عمليـات جـرد دقيقـة           احاليـا جهـود   بـذل   ت اأبلغت اإلدارة اجمللس بأهن   و - ٥٣

 .وتقدمي تقارير عنها يف املواعيد احملددة
 

 إدارة املوارد البشرية - ٣ 
 

  تقدمي شهادة طبيةاشتراط  
 يعمـل   ن أ ينتظـر الـذي    بـأن يقـدم املستشـار        ST/AI/1999/7تقتضي التعليمات اإلدارية     - ٥٤

أن صــحته جيــدة وأنــه يتحمــل بــفيــه العمــل، بيانــا يفيــد بدايــة قبــل ويف أي مكتــب للمنظمــة، 
إبالغــه عــن معلومــات بشـأن  أيضــا املسـؤولية الكاملــة عـن صــحة ذلــك البيـان، الــذي يتضـمن     

 .صينات املطلوبة للبلد أو البلدان اليت سيؤذن له بالسفر إليهاالتح
ـــ ايف املقــر، مل ميتثــل أي مــن العقــود  و - ٥٥  الــيت جــرى فحصــها للشــرط املــذكور يف  ٢٤ل

أيضــا هلــذا الشــرط ويف املكتــب اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــادئ مل ميتثــل . التعليمــات اإلداريــة
واقتضـت العقـود أن يسـافر       . العشـرة الـيت جـرى فحصـها        من اتفاقات اخلدمـة اخلاصـة        ناتفاقا

وأعـرب اجمللـس عـن قلقـه إزاء احتمـال           . املستشار من بلده إىل بلد آخر حيث يوجد املشروع        
 .سباب صحيةألاملتوقعة إجناز النواتج تعويق 
 مـع مكتـب األمـم    دارة علـى توصـية اجمللـس بـأن تكفـل، بالترتيـب         وافقت اإل وقد   - ٥٦

يب، االمتثال التام فيما يتعلق بالشهادات الطبية وفقا ملـا تقتضـيه التعليمـات              املتحدة يف نريو  
 .ST/AI/1999/7اإلدارية 
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 تقييم األداء  
 ،داء مجيـع املستشـارين    ألتقيـيم   إعداد  أيضا   ST/AI/1999/7تقتضي التعليمات اإلدارية     - ٥٧
ملـــوارد البشـــرية يف الســـجل املركـــزي لـــدى مكتـــب إدارة اعـــن تقيـــيم األداء مـــوجز إدراج و

متضي فترة تتجاوز سـتة أشـهر   أال وينبغي . خرى للمستشارأعقود النظر يف منح كمرجع عند  
وإذا .  تقييم رمسي للعمـل املنجـز  مهمة مبفردها أو عقد ملستشار دون إجراءعلى أية عقد ألداء   

 .نح عقود أخرى للمستشارأال متينبغي تبني أن اإلجناز غري مرض، 
منــها  عــدم امتثــال ســبعة عقــود  ، عقــدا٢٤بصــدد اســتعراض وهــو لــس، والحــظ اجمل - ٥٨

إجـراء ذلـك التقيـيم كـل سـتة      شـرط  شرط إجراء تقييم رمسـي للعمـل املنجـز و         ل) يف املائة  ٢٩(
يعـين  ) قبـل مـنح عقـد آخـر       (النـواتج    تقييم   ذلك ألن عدم  وأعرب اجمللس عن قلقه إزاء      . أشهر

 .متديد خدماته وأاملستشار مرتب حتديد ار عند أن نوعية العمل املنجز مل توضع يف االعتب
املستشــارين يف املكتــب اإلقليمــي ب أن قاعــدة البيانــات املتعلقــة ،والحــظ اجمللــس أيضــا - ٥٩

 سابقة، ومن شـأن تلـك   مآلسيا واحمليط اهلادئ ال تشمل معلومات عن أداء املستشارين يف مها    
 .ة أو الحقةجديدألداء مهمة يينه تععند املعلومات أن تفيد يف تقييم أداء املستشار 

جتري تقييما دوريا لعمـل املستشـارين، وال سـيما          ) أ(: بأنيوصي اجمللس اإلدارة    و - ٦٠
أن تشــمل قاعــدة كفالــة ) ب(عنــدما جيــري النظــر يف أدائهــم للخــدمات هبــدف متديــدها؛  

الزمـة يف   النـواتج ال  البيانات معلومات ذات صلة تتعلق بالعقود السابقة للمستشارين مثـل           
 تلـــك  الســـتخدامالصـــالحيات، وتـــاريخ تقـــدمي هـــذه النـــواتج، وتقيـــيم أداء املستشـــارين

 .التعاقد الالحق معهماملعلومات كمرجع عند النظر يف 
املستشارين الذين يعملون لفتـرة تزيـد      مواعيد دفع مرتبات    أبلغت اإلدارة اجمللس بأن     و - ٦١

وال يسـمح نظـام املعلومـات       . قبـل تقـدمي الـدفعات     م  حمـددة، تقـيَّ   بنواتج  على ستة أشهر ترتبط     
، بتقدمي الدفعات دون تسـجيل      ٢٠٠٣عام  اإلدارية املتكامل املعزز، الذي جرى العمل به منذ         

 .ألداءل ييمتق
 

 توقيع العقود قبل االرتباط  
لعمـل كمستشـار مـا مل       يف ا عـدم بـدء أي فـرد        ب ST/AI/296تقضي التعليمات اإلدارية     - ٦٢

 كـل مـن موئـل األمـم املتحـدة            ويوقع بالنيابة عن   ، النحو الواجب  قد أو االتفاق على   يعتمد الع 
)  يف املائـة   ٧٩(منـها    عقـدا    ١٩ عقـدا، أن     ٢٤والحظ اجمللـس، بصـدد استعراضـه        . واملستشار

بـدء العقـد،    تـاريخ   الطرفني بعد   من قبل    أو   ،بل طرف متعاقد واحد   مدت من قِ  عت واعتُ قّقد وُ 
 ). يف املائة١٢(املقاول الفرد ثالثة عقود /تشاريف حني مل يوقع املس
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مــع مكتــب بالترتيــب وافقــت اإلدارة علــى توصــية اجمللــس بــأن تكفــل اإلدارة،   و - ٦٣
بـل ممثلـي كـل    ع عقود املستشارين وفرادى املقـاولني مـن قِ        وقَاألمم املتحدة يف نريويب، أن تُ     

ــاط حســبما تقضــي        ــدء االرتب ــل ب ــدين قب ــرفني املتعاق ــن الط ــذلم ــة  ك ب ــات اإلداري التعليم
ST/AI/296وأن تتجنب اإلدارة اعتماد العقود بأثر رجعي ،. 

 
 تدريب املوظفني  

الحتياجـات التـدريب يف موئـل األمـم املتحـدة           رمسـي   الحظ اجمللس عدم وجود تقييم       - ٦٤
 .تقدير رمسي ألثر التدريب على املوظفني واملنظمة/كما الحظ عدم وجود تقييم

اإلدارة على توصـية اجمللـس بـأن تنسـق مـع مكتـب األمـم املتحـدة يف                   وافقت  وقد   - ٦٥
نريويب لتحديد احتياجات تدريب املوظفني من خالل تقييم احتياجات التدريب وتقييم أثر            

 .التدريب على املوظفني واملنظمة
حتياجـات التـدريب بالتنسـيق مـع مكتـب األمـم       التقيـيم  بإعداد أبلغت اإلدارة اجمللس    - ٦٦

، ال ميكـن إجـراء تقيـيم ألثـر التـدريب علـى               أنـه  فضـال عـن ذلـك     أفـادت   و. ة يف نـريويب   املتحد
 . إلجراء ذلك التقييماألموالفرت اإذا تواملوظفني واملنظمة إال 

 
 السفر - ٤ 

 بــأن يقــدم املوظفــون املســافرون يف ســفريات  ST/AI/257تقضــي التعليمــات اإلداريــة   - ٦٧
مــن إكمــال د تكــاليف ســفرهم يف غضــون أســبوعني  يدســلترمسيــة مــن املقــر وإليــه مطالبــات  

د تكـاليف السـفر باسـتمارة اإلذن بالسـفر األصـلية،            يسـد لتطالبـات   املوال بد أن ُتشفع     . السفر
 تذاكر السفر وكل إيصاالت النقـل وتكـاليف احلقائـب الزائـدة، فضـال عـن إيصـاالت                   ةوأروم

ــة  ت، وإضــافة إىل ذلــك . التكــاليف األخــرى الــيت يطــالبون بســدادها   قتضــي التعليمــات اإلداري
ST/AI/2000/20   سفر خبصـمها مـن املرتـب إذا مل يقـدم املوظـف             الُيستهل استرداد سلفيات     أن

مشـفوعة بالوثـائق الداعمـة، يف     السـفر املكتمـل،     تسـديد تكـاليف     مطالبـة   الواجـب   على النحو   
 .كمال السفرإغضون أسبوعني تقومييني بعد 

 ٣٧يكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، الحـظ اجمللـس أن           ويف املكتب اإلقليمي ألمر    - ٦٨
السـفر الـيت جـرى استعراضـها أن         لتسديد تكاليف   مطالبة   ٧٠أصل  من  )  يف املائة  ٥٣(مطالبة  

 ١٥بفتـرات زائـدة تراوحـت مـا بـني       األسـبوعني،  مـدة بعـد نفـاذ    السلفيات أجريـت    تسويات  
ــا، وأن ٦٠ و ــة ٣٢ يوم ــة٤٦( مطالب ــائق   مــن م)  يف املائ ــات الســفر كانــت تفتقــر إىل وث طالب

 . تذاكر السفر واإليصاالتةرومأاملطلوبة من قبيل اإلبالغ 
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 سـلفة سـفر، أن   ٣٦، الحـظ اجمللـس بعـد أن اسـتعرض         املتحـدة  األمـم ويف مقر موئـل      - ٦٩
وقـدمت  . قدمت بعد فترة األسبوعني التقومييني املطلوبة     )  يف املائة  ١٩(مطالبات سفر    ٧هناك  

 . يوما٦٠و  ٢٠بني بفترات تراوحت  السفر بعد تاريخ العودة مطالبات
سـفر  ال سـلف ، بلغـت    ٢٠٠٣ديسـمرب   / األول كـانون  ٣١والحظ اجمللس أيضا أنه يف       - ٧٠

املعلقـة الـيت     السـلف  دوالر قيمـة     ٢١ ٤٣٢ دوالر، تتـألف مـن       ٥٩ ٢٠٢املعلقة لفتـرة طويلـة      
الـيت دفعـت   سـفر   السـلف  دوالر قيمـة    ٣٧ ٧٧٠ومبلغ   ، املتحدة األممملوظفني يف مقر    دفعت  

عـن  مـن مث     عجـزت مبا فيها الوثائق الداعمـة، و     حقائبها،  فقدت   املتحدة   األممملوظفة يف موئل    
وفتـرات زادت عـن    ، أشـهر ٧السـفر بـني   سـلف    تعليق   اتوتراوحت فتر . لسفراتقدمي مطالبة   

 . شهرا٢٤
 يومـا   ٦٠ مطالبـات السـفر حـىت        يسمح بتمديد فترة تقدمي    هأبلغت اإلدارة اجمللس بأن   و - ٧١

وبعــد ذلـك، يسـفر اإلخفــاق يف   . كمـال مطالبـات سـفرهم   إلإلتاحـة وقـت إضـايف للمــوظفني    
 . لهإنذار سابقتوجيه عن استردادها من مرتب املوظف دون وثائق سلف السفر تقدمي 
مـوظفي  سـلف السـفر مـن       أبلغت اإلدارة اجمللس بأهنا ستتخذ إجـراء أوليـا السـترداد            و - ٧٢
يف استرداد املبلـغ اإلمجـايل للسـلف الـيت      ٢٠٠٤فرباير /شباطوأهنا بدأت يف  املتحدة  األممقر  م

ــة دفعــت لل ــل يف موظف ــمموئ ــة      املتحــدة األم ــذكرات التذكريي ــى امل ــرد عل ــيت أخفقــت يف ال ال
 .العديدة
 ، املتحـدة  األمم بالتعاون مع مكتب     ،افقت اإلدارة على توصية اجمللس بأن تنفذ      وو - ٧٣

قدمي املوظفني مطالبـات سـفرهم عـن سـفرياهتم الرمسيـة مشـفوعة بالوثـائق الداعمـة                  شرط ت 
املطلوبــة يف غضــون أســبوعني بعــد إكمــال ســفرهم وأن تتخــذ إجــراء الســترداد الســلف     

 .املعلقة يف حالة عدم االمتثال
ــز مطالبــات الســفر  مت توحيــد  هأبلغــت اإلدارة اجمللــس بأنــ و - ٧٤ ملكتــب اإلقليمــي يف اجتهي
 حينمـا خـول     ٢٠٠٣يوليـه   /متـوز ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب منـذ منتصـف شـهر             ألم

ــا ب املكتــب  ــام هبــذه املهمــة ختــويال تام ــارس /آذارويف . القي ــة اكتمــل حتســني  ، ٢٠٠٤م العملي
 الوثـائق ذات الصـلة   اسـتالم تسـتغرق يف الوقـت احلاضـر زهـاء ثالثـة أسـابيع بعـد              الـيت   برمتها،  

 .لسفرتسوية مطالبات اب
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - ٥ 
 

 تنفيذ نظام املعلومات اإلدارية املتكامل  
ــاريع       - ٧٥ ــة خمصصــات املش ــدول العربي ــا وال ــي ألفريقي ــب اإلقليم ــاء  ،يســجل املكت واألعب

 األمـم يسـجل مكتـب   ووااللتزامـات يف نظـام املعلومـات اإلداريـة املتكامـل،       ،املرتبط هبـا سـلفا   
نــريويب مــدفوعات التزامــات املكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا والــدول العربيــة باســتخدام يف املتحــدة 

ــل   ــة املتكامـ ــات اإلداريـ ــام املعلومـ ــانظـ ــر  .  أيضـ ــبني تقريـ ــاريع يف  ويـ ــة املشـ ــانون ٣١حالـ  كـ
 املخصصـات والنفقـات والرصـيد غـري         ،، الذي يتضمن مجلة أمـور منـها       ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

 ١٩ لــ    ا دوالر ٢٦٩ ٦٦٦جمموعهـا    سلبية يف النفقـات      أرصدةوجود   ،املثقل من املخصصات  
 .مشروعا

أفادت اإلدارة بأن طبيعة هـذه املشـاريع التقنيـة التعاونيـة الـيت تسـتمر ملـدة تزيـد عـن                      و - ٧٦
اليـة  املسـنة  البنهايـة  مل تسـتخدم  الـيت   يةشاريعاملخصصات امل ترحيل   السبب يف إعادة  سنة، هي   

 كـــانونيف نشـــطة ة أن تظـــل املشـــاريع التقنيـــة التعاونيـــة   شـــريط،واحـــدة إىل الســـنة التاليـــةال
بيد أن تشغيل نظام املعلومات اإلداريـة املتكامـل يف الوقـت الـراهن              . من تلك السنة  يناير  /الثاين

ــا أيــ  ــذلك، ال ميكــن حتميــل     ةيغلــق تلقائي ــة ول ــة الســنة املالي  خمصصــات غــري مســتخدمة يف هناي
.  غــري املســتخدمة خمصصــات الســنة املاليــة الســابقة النفقــات املتكبــدة يف الســنة الالحقــة علــى 

وثيقــة التمويــل املعتمــدة أو املخصصــات، يســمح تــرد ، ريثمــا )تطبيــق فرعــي(وكحــل مؤقــت 
املعلومات اإلدارية املتكامـل بإنشـاء خمصصـات أرصـدهتا صـفر يف السـنة املاليـة التاليـة إذا                    نظام  

تلـك املخصصـات بأرصـدة    قيـد  كـن   ومي. وجدت خمصصات ذات صلة يف السنة املالية السابقة       
ــر   ــة املشــاريع  ســلبية يف تقري ــل إذا    حال ــة املتكام ــات اإلداري ــده نظــام املعلوم ــذي يع ُحملــت ال
 .النفقات عليها

وأعرب اجمللس عن قلقـه خشـية أن يسـفر اإلجـراء املـذكور أعـاله عـن تكبـد نفقـات                       - ٧٧
عـن  صـورة دقيقـة    تقـدمي  عدموأن يسفر هذا اإلجراء عن     هلا  خمصصات  وجود  مشاريع دون   لل
 .ملركز املايل الفعلي للمشروعا

ــة        و - ٧٨ ــات اإلداري ــام املعلوم ــة يف نظ ــذ اإلدارة ضــوابط كافي ــأن تنف ــس ب يوصــي اجملل
ــل لتجنــب تكــرار اإلفــراط يف االلتزامــات أو اإلفــراط يف النفقــات بصــدد تنفيــذ         املتكام

للمشـاريع يف تقـارير حالـة املشـاريع          وأن تبني احلالة املاليـة الفعليـة         ،مشاريع التعاون التقين  
 .اليت يعدها نظام املعلومات اإلدارية املتكامل
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 النتائجأساس امليزنة على  - ٦ 
تنميـة  حتقيـق ال  ”و  “ مأوى مالئم للجميـع   ” تقدمي   يف املتحدة   األمممهمة موئل   تتمثل   - ٧٩
 األمـم تنفيذ برامج موئل    ووفقا هلذه املهمة، وكأداة إقليمية ل     . “ستدامة للمستوطنات البشرية  امل

، طور املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب منوذجـا للميزنـة علـى                 املتحدة
 :النتائج لربناجميه الفرعيني األول والثاين على النحو التايلأساس 

 
 ٢اجلدول 

 النتائجأساس امليزنة على   
 

 ي الثاينالربنامج الفرع الربنامج الفرعي األول العنصر

ــراء    اهلدف ــأوى لفقــ ــاع املــ ــني أوضــ حتســ
 مل، وال سيما يف البلدان الناميةالعا

احلضــرية علــى اإلدارة حتســني نظــم 
ــق     ــمان حتقيـ ــتويات لضـ ــة املسـ كافـ

 تنمية حضرية مستدامة
ــاء    اإلجناز املتوقع ــتوى أحيــ ــع مســ ــات رفــ سياســ

 الفقراء
 احلضريةاإلدارة قبول مناذج نظم 

األسر املنخفضة الـدخل، السـلطات       فاملستفيد املستهد
ــتويات   ــة املسـ ــى كافـ ــة علـ احلكوميـ

 )أمريكا الوسطى(

الســـــــلطات احملليـــــــة ووكـــــــاالت 
ــة  ــة املركزيــــ ــوادور (احلكومــــ إكــــ

 )والربازيل
املسـتخدم  تفيـد   الفائدة النامجـة الـيت      

 النهائي
ــات     ــوير سياســ ــى تطــ ــدرة علــ القــ
ــل    ــن أجـ ــنة مـ ــتراتيجيات حمسـ واسـ

 ناتاالرتقاء مبستويات املستوط

عـــدد مـــن احلكومـــات والســـلطات 
الـيت تطبـق منـاذج حمسـنة        ) ٢(احمللية  

ــيم   يف جمـــــــــالس النقـــــــــل وتنظـــــــ
 رتقاء مبستواهااملستوطنات واال

 للــــربامج اجلــــاري ٢٠٠٥-٢٠٠٣ اجلدول الزمين
 تنفيذها حاليا

اسـتنادا إىل األثـر     : وللمزايا األخرى 
 املترقب على السياسات اجلديدة

ي  للــــربامج اجلــــار٢٠٠٥-٢٠٠٣
 تنفيذها حاليا

اسـتنادا إىل األثـر     : وللمزايا األخرى 
 املترقب على السياسات اجلديدة

  
وينشد النموذج ذاته تقدمي إطار عمل منطقـي، جيـري يف سـياقه حتديـد عناصـر حتقيـق                 - ٨٠

ويـتعني اإلقـرار بالفضـل للمكتـب اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة          . وتقومي النتائج املرجـوة   
كارييب الذي سـعى بصـورة جـادة إىل اسـتيفاء املعـايري الـيت تقضـي بضـرورة أن تكـون                      البحر ال 

بيـد أن اجملـال     . النتائج حمـددة وقابلـة للتحقيـق وواقعيـة وأن تتحقـق علـى أسـاس جـدول زمـين                   
وعلى سبيل املثـال، بـالرغم مـن أن      . متسع إلدخال حتسينات يف جمايل مؤشرات األداء واملعايري       

ــتويات        ” ــاء مبسـ ــل االرتقـ ــن أجـ ــنة مـ ــتراتيجيات حمّسـ ــات واسـ ــوير سياسـ ــى تطـ ــدرة علـ القـ
املتضـــمنة يف إطـــار الربنـــامج الفرعـــي األول، حتـــدد بالفعـــل بـــارامترات املزايـــا “ املســـتوطنات

املتراكمـة الــيت ســتعود علــى املســتخدم النــهائي، إال أن االفتقــار إىل مؤشــرات حتســن يــتعني أن  
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ويسـفر االفتقـار   . أنه أن جيعلـها أداة غـري ذات مغـزى إلدارة الـربامج            تكون مشفوعة هبا من شـ     
إىل القياسات املرجعية اليت على أساسها تطور وتصاغ معايري االقتصاد والكفاءة والفعاليـة عـن           

 .زيادة هذه الصعوبات
أسـاس  ميزنـة علـى    للافقت اإلدارة على توصية اجمللس بأن تطـور مؤشـرات           قد و و - ٨١

 .النتائج
 الغش والغش االفتراضيحاالت  - ٧ 

ــرة الســنتني  غــش أو غــش افتراضــي مل تبلــغ اإلدارة عــن حــاالت   - ٨٢ -٢٠٠٢ خــالل فت
 . إىل اجمللس٢٠٠٣

 
 شكر -دال  

ــة         - ٨٣ ــديرة التنفيذي ــه امل ــا قدمت ــديره مل ــرب عــن تق ــود جملــس مراجعــي احلســابات أن يع ي
 .ومساعديها وموظفيها من تعاون ومساعدة ملراجعي احلسابات

 يهقف.  شوكت أ)توقيع(
  العام يفحلساباتامراجع 

 مجهورية جنوب أفريقيا
 كاراغ.  غيريمو ن)توقيع(

 راجعة احلساباتاهليئة الفلبينية ملرئيس 
 الفلبني

 روجلو فرانسوا )توقيع(
  لديوان احلسابات يفالرئيس األول

 فرنسا
 
 ٢٠٠٤يوليه /متوز ٩

 . للتقريرفقطاألصلية على النسخة االنكليزية وقع أعضاء جملس مراجعي احلسابات : مالحظة
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 مرفق
 ٢٠٠١-٢٠٠٠موجز عن حالة تنفيذ التوصيات لفترة السنتني   

 
 اجملموع مل تنفذ قيد التنفيذ نفذت املوضوع

ــا يف   ــة إىل إدراجه اإلحال
 تقرير السنة احلالية

  ١   ٢٠الفقرة  معايري احملاسبة ملنظومة األمم املتحدة
      الربامجإدارة 

 ٣٦-٣١انظر الفقرات  ١  ٢٨الفقرة  - الياممشاريع اكتملت تشغيليا ومل تغلق 
 ٤٠-٣٧انظر الفقرات  ١  ٣١الفقرة  - وثائق املشاريع

موئــل (اســتخدام األمــوال وإعــداد التقــارير املاليــة 
 )األمم املتحدة يف مشال العراق

ــرة   - حالــــــت  (٣٧الفقــــ
 )األحداث دون التنفيذ

١  

موئل األمم املتحـدة يف مشـال       (تقييم أداء الربنامج    
 )العراق

ــرة  - - حالــــــت  (٤٢الفقــــ
 )األحداث دون التنفيذ

١  

ــود  ــيم العقـ ــال  (تقيـ ــدة يف مشـ ــم املتحـ موئـــل األمـ
 )العراق

ــرة  - - حالــــــت  (٤٥الفقــــ
 )األحداث دون التنفيذ

١  

      اجملموع
  ٦ ٣ ٢ ١ العدد 
  ١٠٠ ٥٠,٠٠ ٣٣,٣٣ ١٦,٦٧ النسبة املئوية 
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 الفصل الثالث
  رأي مراجعي احلسابات  

راجعنا البيانات املالية املرفقـة، الـيت تشـمل البيانـات املاليـة األول إىل الثالـث، واجلـداول          
ــة  ــة  ٣ و ٢ و ١-٤ إىل ١-١الداعمـ ــامج املتعلقـ ــدة  بربنـ ــم املتحـ ــرية،  لاألمـ ــتوطنات البشـ لمسـ

تتحمـل  و. ٢٠٠٣ديسـمرب   / كانون األول  ٣١هية يف   عن فترة السنتني املنت   واملالحظات الداعمة،   
 وتتمثـل مسـؤوليتنا يف إبـداء رأي بشـأن هـذه             ،املاليةالبيانات  املديرة التنفيذية املسؤولية عن هذه      
 . هلاالبيانات املالية على أساس مراجعتنا

راجعني وقد راجعنا احلسابات وفقاً للمعايري املوحدة ملراجعة احلسابات اليت اعتمدها فريق امل            
وتقضـي  . اخلارجيني حلسابات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة               

جنريهـا للتحقـق بشـكل معقـول مـن أن البيانـات املاليـة               أن  تلك املعايري أن خنطط مراجعة احلسـابات و       
لــى أســاس وتشــمل مراجعــة احلســابات قيــام مراجعــي احلســابات، ع.  جوهريــةخاليــة مــن أي أخطــاء

اختباري ووفقاً ملا يراه جملس مراجعي احلسابات ضـرورياً يف ظـل الظـروف السـائدة، بفحـص األدلـة            
وتتضـمن مراجعـة احلسـابات أيضـاً        . املؤيدة للمبالغ ومالحظـات اإلفصـاح الـواردة يف البيانـات املاليـة            

، فضـالً عـن تقيـيم       ةلتنفيذيـ  ا ةها املـدير  تتقييم مبادئ احملاسبة املسـتخدمة والتقـديرات اهلامـة الـيت وضـع            
ونعتقد أن مراجعتنا للحسابات توفر أساسـاً معقـوالً إلبـداء رأي            . طريقة عرض البيانات املالية عموماً    

 .بشأهنا
ونعتقــد أن هــذه البيانــات املاليــة تعــرض بشــكل معقــول، مــن مجيــع اجلوانــب اهلامــة،    

ديســمرب / كــانون األول٣١ يفلربنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية     املركــز املــايل  
 ونتــائج عملياتــه وتدفقاتــه النقديــة خــالل الفتــرة املاليــة املنتهيــة يف ذلــك التــاريخ، وفقــاً ٢٠٠٣

 علـى البيانـات املاليـة، الـيت طبقـت علـى أسـاس        ٢لسياسته احملاسـبية املعلنـة املبينـة يف املالحظـة         
 .يتفق مع أساس الفترة املالية السابقة

لمسـتوطنات البشـرية،   لاألمـم املتحـدة    برنامج  عتقد أن معامالت    وعالوة على ذلك، ن    
اليت فحصناها كجـزء مـن مراجعتنـا للحسـابات، كانـت مـن مجيـع اجلوانـب اهلامـة متفقـة مـع                        

 .النظام املايل والقواعد املالية والسند التشريعي
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 عـن مراجعتنـا     ووفقاً للمادة الثانية عشرة من النظام املايل، أصدرنا أيضاً تقريراً مطـوالً            
 . للبيانات املالية لربنامج  األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 يهقف.  شوكت أ)توقيع(
  يفمراجع احلسابات العام

 مجهورية جنوب أفريقيا
 كاراغ.  غيريمو ن)توقيع(

 راجعة احلساباتاهليئة الفلبينية مل رئيس
 روجلو فرانسوا )توقيع(
  لديوان احلسابات يفالرئيس األول

 فرنسا
 
 ٢٠٠٤يوليه /متوز ٩

مـن  االنكليزيـة األصـلية فقـط       النسـخة    علـى    أعضـاء جملـس مراجعـي احلسـابات       وقع  : مالحظة
 .رأي مراجعي احلسابات
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 الفصل الرابع
  على صحة البيانات املاليةاملصادقة   

 ٢٠٠٤مارس / آذار٣١

لمسـتوطنات  لتحـدة   األمم امل بربنامج  دق على صحة البيانات املالية املرفقة اخلاصة        اأص 
البشرية، مبا فيها حسابات الصناديق االستئمانية املرتبطة هبا واحلسابات األخـرى ذات الصـلة،              

 .املبينة يف البيانات املالية األول إىل الثالث
 تيباجوكا آنا كاجومولو )توقيع(

 ة التنفيذيةاملدير
 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
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 الفصل اخلامس
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١لبيانات املالية لفترة السنتني املنتهية يف ا  

 
 البيان األول         

 لمستوطنات البشريةلاألمم املتحدة برنامج    
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢الصـندوق لفتـرة السـنتني    االحتياطيـات وأرصـدة   بيان مشـترك بـاإليرادات والتغـيريات يف          

 ٢٠٠٣رب ديسم/ كانون األول٣١املنتهية يف 
 )دوالرات الواليات املتحدة( 

 

 املؤسسة املرجع اإليرادات

احلســاب اخلــاص 
تكــــاليف دعــــم ل
 ربامجال

احلــذف بــني مجيــع 
 ٢٠٠٣جمموع عام  الصناديق

ــام  جممــــــــوع عــــــ
٢٠٠١ 

 ٩٦١ ١٢٩ ٢٥ ٩٤٧ ٠٨٧ ٥٢ - - ٩٤٧ ٠٨٧ ٥٢ ١-٢اجلدول  تربعات 

 - - (٤٣٨ ٦٦٥ ٢) ٤٣٨ ٦٦٥ ٢ -  إيرادات من خدمات مؤداة

 ٧٣٣ ٩٢٧ ١ ٤٠٣ ٧٦٦ ١ - ١٦٩ ١٥٣ ٢٣٤ ٦١٣ ١  دإيرادات الفوائ

 ٤٨١ ٦٠٦ ٨١٧ ٦٠٤ - ٦٤٧ ٦٦ ١٧٠ ٥٣٨  إيرادات متنوعة

 ١٧٥ ٦٦٤ ٢٧ ١٦٧ ٤٥٩ ٥٤ (٤٣٨ ٦٦٥ ٢) ٢٥٤ ٨٨٥ ٢ ٣٥١ ٢٣٩ ٥٤  جمموع اإليرادات 

       النفقات

 ٠٤٥ ٧١٠ ٥ ١٧٠ ٣٣٦ ٩ - - ١٧٠ ٣٣٦ ٩ ١-١اجلدول  أنشطة الربامج

 ٤٧٦ ٨٠٦ ١ ٠٦٥ ٧١٣ ٤ - - ٠٦٥ ٧١٣ ٤ ٢-١اجلدوالن  غري املرصود هلا اعتمادات :أنشطة املشاريع

 ٨٠٥ ٢٤٠ ١٢ ١٩٠ ٠١٧ ٣٠ (٤٣٨ ٦٦٥ ٢) - ٦٢٨ ٦٨٢ ٣٢ ٣-١اجلدول  املرصود هلا اعتمادات

 ٢٣٦ ١٩٩ ١ ٨٦٠ ٣٩٤ ١ - ٨٦٠ ٣٩٤ ١ - ٤-١اجلدول  تكاليف دعم الربامج

 ٥٦٢ ٩٥٦ ٢٠ ٢٨٥ ٤٦١ ٤٥ (٤٣٨ ٦٦٥ ٢) ٨٦٠ ٣٩٤ ١ ٨٦٣ ٧٣١ ٤٦  نفقاتجمموع ال 

 ٦١٣ ٧٠٧ ٦ ٨٨٢ ٩٩٧ ٨ - ٣٩٤ ٤٩٠ ١ ٤٨٨ ٥٠٧ ٧  زيادة اإليرادات عن النفقات

 ٦٨٨ ٢٥ ٥١٠ ٥٥١ - (٤٩٠ ١٥) ٠٠٠ ٥٦٧  تسويات الفترة السابقة

 ٣٠١ ٧٣٣ ٦ ٣٩٢ ٥٤٩ ٩ - ٩٠٤ ٤٧٤ ١ ٤٨٨ ٠٧٤ ٨  اإليرادات عن النفقات) نقص(صايف زيادة 
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 املؤسسة املرجع اإليرادات

احلســاب اخلــاص 
تكــــاليف دعــــم ل
 ربامجال

احلــذف بــني مجيــع 
 ٢٠٠٣جمموع عام  الصناديق

ــام  جممــــــــوع عــــــ
٢٠٠١ 

 ٨٣٣ ١٦٣ ٥٢٣ ١٦٨ - ٥٥٧ ١١ ٩٦٦ ١٥٦ )٨()ح(٢املالحظة  الوفورات يف التزامات فترات سابقة أو من إلغائها

 ٢٧٠ ٢٦١ ٠٠٠ ١٥٦ - (٤٦١ ٤٨٦ ١) ٤٦١ ٦٤٢ ١   وإليهاحتويالت من صناديق أخرى

 - (١١٦ ٢١) - - (١١٦ ٢١)  مبالغ مسددة للماحنني

 ٩٣٩ ١٠٦ ١ ٣٤٣ ٢٦٥ ٨ - - ٣٤٣ ٢٦٥ ٨   الفترةرصيد الصندوق يف بداية

 ٣٤٣ ٢٦٥ ٨ ١٤٢ ١١٨ ١٨ - - ١٤٢ ١١٨ ١٨  رصيد الصندوق يف هناية الفترة

 ٣٦٤ ٧٩٧ ٢ ٢٧٢ ٦٨٤ ٩ - - ٢٧٢ ٦٨٤ ٩  احتياطيات الصناديق املخصصة

 ٩٧٩ ٤٦٧ ٥ ٨٧٠ ٤٣٣ ٨ - - ٨٧٠ ٤٣٣ ٨  رصيد الصندوق

 ٣٤٣ ٢٦٥ ٨ ١٤٢ ١١٨ ١٨ - - ١٤٢ ١١٨ ١٨  االحتياطيات وأرصدة الصندوق
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 البيان الثاين         
 مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية   
  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ الصندوق يف ةرصدأباألصول واخلصوم واالحتياطيات ومشترك بيان    

 )دوالرات الواليات املتحدة( 
 

 املؤسسة املرجع األصول
ـــ  ــاب اخلـــــ اص احلســــــ
 لتكاليف دعم الربامج

ــني   ــذف بــ احلــ
 ٢٠٠١جمموع عام  ٢٠٠٣جمموع عام  مجيع الصناديق

 ٩٨١ ٦٩٦ ٩٩٧١٦ ٦١٤ ٣٤-٧٨٦ ٧٩٧ ١ ٢١١ ٨١٧ ٣٢ ٣اجلدول   ألجلوودائعنقدي 
 ٢٨١ ٦٩٩٥٩٧ ١٥٣-- ٦٩٩ ١٥٣ ١-٢اجلدول  تربعات قيد التحصيل

 ٧٥٥ ٢٩٧٤٣٥ ٦٨٥-- ٢٩٧ ٦٨٥ )أ (٦املالحظة  حسابات أخرى قيد التحصيل
 ١٦٢ ٣٩١١٨٨ ٤٩٨-- ٣٩١ ٤٩٨ )ب (٦املالحظة  مؤجلةأعباء 
 ١٧٩ ٩١٨ ٣٨٤١٧ ٩٥٢ ٣٥-٧٨٦ ٧٩٧ ١ ٥٩٨ ١٥٤ ٣٤  جمموع األصول 

    اخلصوم
 ٤٢٤ ٨٩٢ ٣٥٦٤ ٨٢٧ ١١-٣٥٠ ٧٣ ٠٠٦ ٧٥٤ ١١  التزامات غري مصفاة

 ٥٧٥ ٧٦٣٦٢٠ ٩٤٧ ٢-٠٤٥ ٤٥٧ ١ ٧١٨ ٤٩٠ ١ ٧املالحظة   مستحقة الدفع بني الصناديقحسابات
 ٣٨١ ١٦٢ ٣٩١٢ ٧٥٤ ١-٤٧٦ ٩ ٩١٥ ٧٤٤ ١ )ج (٦املالحظة   أخرى مستحقة الدفعحسابات
 ٨٧٨ ١٥٤٧١٦ ٤٤-- ١٥٤ ٤٤   دائنة مؤجلةحسابات

 ٢٥٨ ٣٩٢ ٦٦٤٨ ٥٧٣ ١٦-٨٧١ ٥٣٩ ١ ٧٩٣ ٠٣٣ ١٥  جمموع اخلصوم 
    الصندوق واالحتياطياترصيد 

 ٦٦٣ ٠٠٢ ٦٦٣١ ٠٠٢ ١-- ٦٦٣ ٠٠٢ ١ )ل( ٢املالحظة  االحتياطي املايل
 ٩١٥ ٩١٥٢٥٧ ٢٥٧-٩١٥ ٢٥٧ - )م( ٢املالحظة  االحتياطي التشغيلي 

 ٣٦٤ ٧٩٧ ٢٧٢٢ ٦٨٤ ٩-- ٢٧٢ ٦٨٤ ٩   املخصص الصندوقاحتياطيات 
 ٩٧٩ ٤٦٧ ٨٧٠٥ ٤٣٣ ٨-- ٨٧٠ ٤٣٣ ٨ ٤ املالحظة الفائض التراكمي

 ٩٢١ ٥٢٥ ٧٢٠٩ ٣٧٨ ١٩-٩١٥ ٢٥٧ ٨٠٥ ١٢٠ ١٩   والصندوقجمموع رصيد االحتياطيات 
 ١٧٩ ٩١٨ ٣٨٤١٧ ٩٥٢ ٣٥-٧٨٦ ٧٩٧ ١ ٥٩٨ ١٥٤ ٣٤  جمموع اخلصوم ورصيد االحتياطيات والصندوق 
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 البيان الثالث         
 مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية 
ــا  ــرة الســــنتني املنتهيــــة يف      بيــ  /كــــانون األول ٣١ن مشــــترك بالتــــدفقات النقديــــة لفتــ

 ٢٠٠٣ ديسمرب
  )دوالرات الواليات املتحدة( 

 املؤسسة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ــاص   ــاب اخلـــ احلســـ
تكـــــــاليف دعـــــــم  ل
 ربامجال

احلــذف بــني  
ــع  مجيـــــــــــــــ
  ٢٠٠٣جمموع عام  الصناديق

جممــــــــوع عــــــــام 
٢٠٠١ 

 ٦ ٧٣٣ ٣٠١ ٩ ٥٤٩ ٣٩٢ - ١ ٤٧٤ ٩٠٤ ٨ ٠٧٤ ٤٨٨ زيادة اإليرادات عن النفقاتصايف 

 ٢ ٩١٨ ٢٢٢ ٤٤٣ ٥٨٢ - - ٤٤٣ ٥٨٢ التربعات قيد التحصيل) زيادة(نقص 
نقص االعتماد املخصص لتغطية التـأخر يف حتصـيل         

 )٢٢٠ ٤٧٤( - - - - التربعات

 ٥٩٠ ٢٥٥ )٢٤٩ ٥٤٢( - ٢ ٥٠٧ )٢٥٢ ٠٤٩( احلسابات األخرى قيد التحصيل) زيادة(/نقص
 )١٢٧ ٣٠٩( )٣١٠ ٢٢٩( - - )٣١٠ ٢٢٩( نقص األعباء املؤجلة)/زيادة(

 )١ ٣٨٦ ٥٢٣( ٦ ٩٣٤ ٩٣٢ - ٢٩ ٩٩٤ ٦ ٩٠٤ ٩٣٨ االلتزامات غري املصفاة) نقص(/زيادة
ــص( ــة    /)نقـ ــة لتغطيـ ــادات املخصصـ زيـــادة االعتمـ

 )٧٣٩ ٠٧٣( - - - - احلسابات غري القابلة للتحصيل

 )٧٩٢ ٣٧٦( )٤٠٧ ٩٩٠( - )١٤١ ٢٣١( )٢٦٦ ٧٥٩( زيادة احلسابات املستحقة الدفع/)نقص(

 - )٦٧٢ ٧٢٤( - - )٦٧٢ ٧٢٤( زيادة القروض املؤجلة/)نقص(

 )١ ٩٢٧ ٧٣٣( )١ ٧٦٦ ٤٠٣( - )١٥٣ ١٦٩( )١ ٦١٣ ٢٣٤( اإليرادات من الفوائد: خمصوما منها

 ٥ ٠٤٨ ٢٩٠ ١٣ ٥٢١ ٠١٨ - ١ ٢١٣ ٠٠٥ ١٢ ٣٠٨ ٠١٣ صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

قيــــد (زيــــادة املبــــالغ املســــتحقة الــــدفع  ) نقــــص(
 )٥ ٠٤٩ ٢٦٣( ٢ ٣٢٧ ١٨٨ - )١٩٩ ٧٩٨( ٢ ٥٢٦ ٩٨٦ بني الصناديق) التحصيل

 ١ ٩٢٧ ٧٣٣ ١ ٧٦٦ ٤٠٣ - ١٥٣ ١٦٩ ١ ٦١٣ ٢٣٤ اإليرادات من الفوائد: مضافا إليها
ــدفقات   ــةصــايف الت  االســتثمار  مــن أنشــطة النقدي

 )٣ ١٢١ ٥٣٠( ٤ ٠٩٣ ٥٩١ - )٤٦ ٦٢٩( ٤ ١٤٠ ٢٢٠ والتمويل

      التدفقات النقدية من املصادر األخرى

 ١٦٣ ٨٣٣ ١٦٨ ٥٢٣ - ١١ ٥٥٧ ١٥٦ ٩٦٦الوفورات املستحقة من التزامات الفترات السابقة

نـــريويب مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف حتـــويالت مـــن 
 ٢٦١ ٢٧٠ ١٥٦ ٠٠٠ - )١ ٤٨٦ ٤٦١( ١ ٦٤٢ ٤٦١ صناديق أخرىو

 - )٢١ ١٦٦( - - )٢١ ١١٦( مبلغ سدد للماحنني

 ٤٢٥ ١٠٣ ٣٠٣ ٤٠٧ - )١ ٤٧٤ ٩٠٤( ١ ٧٧٨ ٣١١ صايف التدفقات النقدية من املصادر األخرى
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 املؤسسة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ــاص   ــاب اخلـــ احلســـ
تكـــــــاليف دعـــــــم  ل
 ربامجال

احلــذف بــني  
ــع  مجيـــــــــــــــ
  ٢٠٠٣جمموع عام  الصناديق

جممــــــــوع عــــــــام 
٢٠٠١ 

 ٢ ٣٥١ ٨٦٣ ١٧ ٩١٨ ٠١٦ - )٣٠٨ ٥٢٨( ١٨ ٢٢٦ ٥٤٤ األرصدة النقدية واملصرفية) نقص(/صايف زيادة
ـــ  ــة واملصـــ ــدة النقديــــ ــانون ١رفية يف األرصــــ  كــــ

 ١٤ ٣٤٥ ١١٨ ١٦ ٦٩٦ ٩٨١ - ٢ ١٠٦ ٣١٤ ١٤ ٥٩٠ ٦٦٧  ٢٠٠٢يناير /الثاين

ــرفية يف   ــة واملصــ ــدة النقديــ ــانون ٣١األرصــ  كــ
 ١٦ ٦٩٦ ٩٨١ ٣٤ ٦١٤ ٩٩٧ - ١ ٧٩٧ ٧٨٦ ٣٢ ٨١٧ ٢١١  ٢٠٠٣ديسمرب /األول

  



 

04-44714 31 
 

A/59/5/Add.8  

 ١-١اجلدول 
 مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية

 مجأنشطة الربا
ديسـمرب  / كـانون األول   ٣١املنتهيـة يف     ٢٠٠٣-٢٠٠٢حالة االعتمادات لفترة السـنتني      

٢٠٠٣ 
  )دوالرات الواليات املتحدة(

 املدفوعات االعتمادات النفقات
ــري  ــات غـــ االلتزامـــ

 اجملموع املصفاة
ــري  ــيد غــــ الرصــــ

 املرتبط به

 ٤٢٩ ٣٩١ ٧ ٠٧٢ ١٠٩ ١٠٦ ٧٠٢ ٦ ٩٦٥ ٤٠٧ ٧ ٥٠١ ٥٠٠ تكاليف اخلرباء وغريهم من املوظفني
 ١١٨ ٨٨٩ ٢٠٦ ٥١١ ٢٤ ٣٧٨ ١٨٢ ١٣٣ ٣٢٥ ٤٠٠ العقود
 ١١٧ ٩٤٧ ٢١٠ ٨٥٣ ٢٣ ١٧٤ ١٨٧ ٦٧٩ ٣٢٨ ٨٠٠ السفر

 ٧١ ٩٩٦ ٢٢٨ ٧٠٤ ٤٥ ١٦٧ ١٨٣ ٥٣٧ ٣٠٠ ٧٠٠ املشتريات
 ٨٧ ٢٠٤ ٢٢٨ ٨٩٦ ٣٣ ١٢٠ ١٩٥ ٧٧٦ ٣١٦ ١٠٠ الزماالت واملنح والتربعات
 ٣٤٧ ١٠٣ ١ ٣٨٩ ٠٩٧ ١٩٢ ٥١٦ ١ ١٩٦ ٥٨١ ١ ٧٣٦ ٢٠٠ تكاليف التشغيل األخرى

 ١ ١٧٢ ٥٣٠ ٩ ٣٣٦ ١٧٠ ٤٢٥ ٠٥٧ ٨ ٩١١ ١١٣ ١٠ ٥٠٨ ٧٠٠ اجملموع 
 ٦٢١ ٢٢٦ ٢ ١١٦ ٢٧٤ ٢٧٠ ٥٧٠ ١ ٨٤٥ ٧٠٤ ٢ ٧٣٧ ٥٠٠ التوجيه التنفيذي واإلدارة
 ٥٥١ ٣٠٤ ٧ ٢١٩ ٨٩٦ ١٥٤ ٤٨٧ ٧ ٠٦٥ ٤٠٩ ٧ ٧٧١ ٢٠٠ األنشطة الربناجمية األخرى

 ١ ١٧٢ ٥٣٠ ٩ ٣٣٦ ١٧٠ ٤٢٥ ٠٥٧ ٨ ٩١١ ١١٣ ١٠ ٥٠٨ ٧٠٠ وعاجملم 
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 ٢-١اجلدول 
 مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية

  هلا اعتماداتاليت مل ترصدأنشطة املشاريع 
ديسـمرب  / كـانون األول   ٣١املنتهيـة يف     ٢٠٠٣-٢٠٠٢حالة االعتمادات لفترة السـنتني      

٢٠٠٣ 
  )دةدوالرات الواليات املتح(

 املدفوعات االعتمادات النفقات
ــري  ــات غـــ االلتزامـــ

 اجملموع املصفاة
ــري  ــيد غــــ الرصــــ

 املرتبط به

 ٣٣٧ ٦٥٢ ٢ ٦٥٤ ٥٨٢ ٣٠٤ ٠٧٠ ٢ ٣٥٠ ٥١٢ ٢ ٩٩٢ ٢٣٤ تكاليف اخلرباء وغريهم من املوظفني
 ٧٦ ١٠١ ٣٢٨ ٧٦٢ ٢٦ ٠٤٥ ٣٠٢ ٧١٧ ٤٠٤ ٨٦٣ العقود من الباطن

 ٥٩ ٤٠١ ٨٣١ ٢٧٩ ١٢٢ ٠٥٩ ٧٠٩ ٢٢٠ ٨٩٠ ٦٨٠ السفر
 ٤٧ ٣٢٦ ٥٣ ٦٧١ ٢٠ ١٨٦ ٤٧ ٠٧٣ ١٠٠ ٩٩٧ املشتريات

 ٢١٦ ١٥٤ ٨٤٤ ٧٧١ ٦٣ ٤٤٥ ٧٦٧ ٧٣٨ ١ ٠٦٠ ٩٢٥ تكاليف التشغيل األخرى
 ٧٣٦ ٦٣٤ ٤ ٧١٣ ٠٦٥ ٥٣٥ ٨٠٥ ٤ ١٧٧ ٢٦٠ ٥ ٤٤٩ ٦٩٩ اجملموع 
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 ٣-١اجلدول 
 مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية

 هلا اعتماداتاليت رصدت ملشاريع أنشطة ا
ديسـمرب  / كـانون األول   ٣١ املنتهيـة يف     ٢٠٠٣-٢٠٠٢ حالة االعتمادات لفترة السـنتني    

٢٠٠٣ 
  )دوالرات الواليات املتحدة(

 املدفوعات االعتمادات النفقات
االلتزامـــــات غـــــري 

 اجملموع املصفاة
ــري   ــيد غــــ الرصــــ

 املرتبط به

 ١ ٧٣١ ٩٨٩ ١٠ ٦٥٨ ٣٦١ ٣ ٠١٦ ٢٩١ ٧ ٦٤٢ ٠٧٠ ١٢ ٣٩٠ ٣٥٠ وظفنيتكاليف اخلرباء وغريهم من امل
 ٢ ٧٢٦ ٩٩١ ١٠ ٢٩١ ١٤٢ ٣ ٩٨٠ ٤٧٧ ٦ ٣١٠ ٦٦٥ ١٣ ٠١٨ ١٣٣ العقود من الباطن

 ٤٦٨ ٠٦٨ ١ ٩٤٦ ٧٥٧ ٤٥٠ ٥٣٠ ١ ٤٩٦ ٢٢٧ ٢ ٤١٤ ٨٢٥ السفر
 ٣٩٦ ٨٨٣ ١ ٦٠٨ ٥٠١ ٧٦٠ ٢٣١ ٨٤٨ ٢٧٠ ٢ ٠٠٥ ٣٨٤ املشتريات
 ٢٥ ١٢٩ ٢٠٤ ٨٧١ ٣٢ ٠٢١ ١٧٢ ٨٥٠ ٢٣٠ ٠٠٠ الزماالت

 ١ ١١٧ ٠٠٩ ٥ ٣٠٧ ٥٥٨ ١ ٩٤٦ ٤٢٣ ٣ ٣٦١ ١٣٥ ٦ ٤٢٤ ٥٦٧ تكاليف التشغيل األخرى
 ٢ ٠٧٧ ٣٨٦ ٢ ٦٦٥ ٤٣٨ - ٢ ٦٦٥ ٤٣٨ ٤ ٧٤٢ ٨٢٤ تكاليف دعم الربامج

 ٨ ٥٤٣ ٤٥٥ ٣٢ ٦٨٢ ٦٢٨ ١٠ ١٨٥ ٩٧٣ ٢٢ ٤٩٦ ٦٥٥ ٤١ ٢٢٦ ٠٨٣ اجملموع 
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 ٤-١اجلدول 
 تحدة للموئل واملستوطنات البشريةمؤسسة األمم امل

 احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج
ــنتني   ــرة الســ ــادات لفتــ ــ ٢٠٠٣-٢٠٠٢حالــــة االعتمــ ــانون األول٣١ة يف املنتهيــ  / كــ

 ٢٠٠٣ ديسمرب
  )دوالرات الواليات املتحدة(

 املدفوعات االعتمادات النفقات
االلتزامــات غــري  

 اجملموع املصفاة
الرصـــــيد غـــــري 

 املرتبط به

 ١٧١ ٧٤٤ ٩١٧ ١٥٦ ٢١ ٢٠٥ ٨٩٥ ٩٥١ ١ ٠٨٨ ٩٠٠ تكاليف اخلرباء وغريهم من املوظفني
 - ١١٢ ٠٠٠ ٣٦ ٧٤٦ ٧٥ ٢٥٤ ١١٢ ٠٠٠ العقود
 ١٣ ٢٠١ ٢ ٧٩٩ ٢ ٧٩٩ - ١٦ ٠٠٠ السفر

 ٧٩٥ ٢٦ ٩٠٥ ١٢ ٦٠٠ ١٤ ٣٠٥ ٢٧ ٧٠٠  املشتريات
 - ٣٣٦ ٠٠٠ - ٣٣٦ ٠٠٠ ٣٣٦ ٠٠٠ تكاليف التشغيل األخرى

 ١٨٥ ٧٤٠ ١ ٣٩٤ ٨٦٠ ٧٣ ٣٥٠ ١ ٣٢١ ٥١٠ ١ ٥٨٠ ٦٠٠ عاجملمو 
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 ٢ اجلدول
 مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية

ديسـمرب  / كـانون األول   ٣١لتربعات والتربعات املعلنـة غـري املسـددة  يف           املشتركة ل الة  احل
٢٠٠٣ 

  )دوالرات الواليات املتحدة(

 املنظمات/انالبلد

التربعـــات املعلنـــة 
ــري ــددة يف غـ  املسـ
 / كــانون الثــاين١

 ٢٠٠٢يناير 
تســــــــــــــــــويات  
لتربعــــات معلنــــة 

  وإيراداتسابقة
مبــالغ حمصــلة  
ــات  مـــن تربعـ
 معلنة سابقة

ــة  تربعــــــات معلنــــ
 - ٢٠٠٢للسنتني  
٢٠٠٣ 

مبالغ حمصـلة   
عـن ســنوات  

 مقبلة

ــالغ حمصــلة مــن   مب
التربعــــات املعلنــــة 

 ٢٠٠٠٢للســنتني 
 ٢٠٠٣ و

تربعــــات معلنــــة  
غـــــــري مســـــــددة 
تني للســــــــــــــــــــن

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
ــنوات  والســـــــــــــ

 السابقة

    التربعات غري املخصصة

 - ٨٧٠ ١٨٣ -٨٧٠ ١٨٣-- -ملانياأ
 - ٥٠٠ ٧ ٠٠٠ ٥٠٠١٠ ٧-- - إسرائيل
 - - --٠٠٠ ٠٠٠٤٢ ٤٢ -إندونيسيا
 - ٢٩٠ ٢ -٢٩٠ ٢-- -أوغندا
 - ٠٠٠ ٠٢٧ ١ -٠٠٠ ٠٢٧ ١-- -إيطاليا

 - ٠١٠ ١٨ -٠١٠ ١٨-- -باكستان
 - - --٥٦٨ ١٨(٤٣٢ ١) ٠٠٠ ٢٠ الربازيل
 - ٠٠٠ ٦ -٠٠٠ ٦-- -بربادوس
 - ٠٠٠ ٢٥ -٠٠٠ ٠٠٠٢٥ ٢٥- ٠٠٠ ٢٥الربتغال

 - ٠٠٠ ٣ -٠٠٠ ٥٠٠٣ ١- ٥٠٠ ١بنغالديش
 ٢٠٠ ١ - -٦٥٠-(٥٠٠ ٢) ٠٥٠ ٣ بوتان

 - ٧٥٥ ٢٥ -٧٥٥ ٢٥-- بوتسوانا
 - ٧٤٤ ١٤ -٧٤٤ ٧٩٥١٤ ٢- ٧٩٥ ٢بوركينا فاسو

 - ٠٠٠ ٢٠ -٠٠٠ ٢٠-- - بولندا
 - ٠٠٠ ٣ -٠٠٠ ٣-- -ترينيداد وتوباغو

 ٦٩٧ - -٦٩٧-- -تونس

 - ٠٠٠ ٥ -٠٠٠ ٥-- -جامايكا
 - ٠٠٠ ٢٠ -٠٠٠ ٢٠-- -اجلزائر

 - ٥١٨ ١٧٠ -٥١٨ ١٧٠-- -اجلمهورية التشيكية
 - ١٩٤ ٦ -١٩٤ ٢٨٩٦ ٦(٩٨٨) ٢٧٧ ٧ املتحدةمجهورية ترتانيا
 - ٠٠٠ ٢٠ -٠٠٠ ٢٠-- -مجهورية كوريا
 - ٩٢٨ ٨ -٩٢٨ ٨-- -جنوب أفريقيا

 - - ---(٣١٥) ٣١٥رومانيا
 - - --٠٠٠ ١٠- ٠٠٠ ١٠ زامبيا

 - - --٣٥٢ ٢٦١٩ ٠٩١ ٩زمبابوي
 - ٠٠٠ ٣٠ -٠٠٠ ٠٠٠٣٠ ٥- ٠٠٠ ٥سري النكا
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 املنظمات/انالبلد

التربعـــات املعلنـــة 
ــري ــددة يف غـ  املسـ
 / كــانون الثــاين١

 ٢٠٠٢يناير 
تســــــــــــــــــويات  
لتربعــــات معلنــــة 

  وإيراداتسابقة
مبــالغ حمصــلة  
ــات  مـــن تربعـ
 معلنة سابقة

ــة  تربعــــــات معلنــــ
 - ٢٠٠٢للسنتني  
٢٠٠٣ 

مبالغ حمصـلة   
عـن ســنوات  

 مقبلة

ــالغ حمصــلة مــن   مب
التربعــــات املعلنــــة 

 ٢٠٠٠٢للســنتني 
 ٢٠٠٣ و

تربعــــات معلنــــة  
غـــــــري مســـــــددة 
تني للســــــــــــــــــــن

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
ــنوات  والســـــــــــــ

 السابقة

 - - ---(٣٢٩ ٦) ٣٢٩ ٦السودان
 - ٠٨٠ ٥٨٨ ١ -٠٨٠ ٥٨٨ ١-- - السويد

 ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٥ -٠٠٠ ٠٠٠٦ ١٠- ٠٠٠ ١٠شيلي

 - - --٠٠٠ ٥- ٠٠٠ ٥غانا
 - - ---(٠٢٩ ١) ٠٢٩ ١ غيانا

 - - ---(٥٠٠) ٥٠٠فانواتو
 - ٤٩٦ ٣٠٣ -٤٩٦ ٣٠٣-- - فرنسا
 - ٤٧٠ ٢ -٤٧١ ٦٧٨٢ ٦٧٨١ ١ -الفلبني
 ٣٩٠ ٨٦ - -١٩٥ ٤٣-- ١٩٥ ٤٣فرتويال

 - ٧٩٢ ٨٦٤ -٧٩٢ ٨٦٤-- -فنلندا
 - ٩٥٠ ٢ -٩٥٠ ٢-- -فيجي

 - ٢٧٥ ٤٥ -٢٧٥ ٤١٧٤٥ ٢٢- ٤١٧ ٢٢الكامريون
 - ١٧٤ ١٠٢ -١٧٤ ١٠٢-- - كندا

 ٠٠٠ ١٢ - -٠٠٠ ١٢-- -كولومبيا

 ١٢٩ ١٣ ٨٧١ ٧٤ -٠٠٠ ٠٦٧٨٨ ٥٦- ٠٦٧ ٥٦كينيا

 - ٧٣٧ ٩٧ -٧٣٧ ٨٢١٩٧ ٤٨(٢٠) ٨٤١ ٤٨لكسمربغ
 - ٠٠٠ ٥ -٠٠٠ ٥-- -ماليزيا

 ٩٨٠ ١٥ - ---- ٩٨٠ ١٥مدغشقر

 ٥٧٨ ١٠ - -٧٠٦ ٤-- ٨٧٢ ٥مصر

 ٠٠٠ ١١ - -٠٠٠ ٦-- ٠٠٠ ٥املغرب
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا   
 - ١٣٢ ٠٩٠ ٣ -١٣٢ ٠٩٠ ٣-- - العظمى وأيرلندا الشمالية

 - ٦٢٥ ٥٣٦ ٢ -٦٢٥ ٥٣٦ ٢-- - النرويج
 - ٢٠٠ ١٤٢ -٢٠٠ ٠٠٠١٤٢ ٦٤(١٢٣) ١٢٣ ٦٤النمسا
 - - --٠٠٠ ١٠٠- ٠٠٠ ١٠٠نيجرييا
 - ٦٨٦ ١٦٢ -٦٨٦ ١٦٢-- -اهلند

 - ٠٧٦ ٨٧٦ ١ -٠٧٦ ٨٧٦ ١-- -هولندا
الواليــــــــــات املتحـــــــــــدة  

 - ٠٠٠ ٢٥٠ ١ -٠٠٠ ٢٥٠ ١-- - األمريكية
 - ٠٠٠ ٤٢٨ -٠٠٠ ٤٢٨-- -اليابان

 ٧٢٥ ١ - ---(٣٠٠ ٢) ٠٢٥ ٤اليمن

 - ٠٠٧ ٥٠ -٠٠٧ ٥٠-- - اليونان
ــري    ــات غـ ــوع التربعـ جممـ

 ٦٩٩ ١٥٣ ٣٨٠ ٢٢٤ ١٤ ٠٠٠ ٧٥٨١٠ ٣٠٥ ٤٨٧١٤ ٤٠٣٤٢٨ ٢٨ ٤٠٦ ٤٧٢ املخصصة
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 املنظمات/انالبلد

التربعات املعلنـة   
ســددة يف غــري امل
 كــــــــــــــانون ١

ــاين ــاير /الثــــ ينــــ
٢٠٠٢ 

ــويات  تســــــــــ
لتربعــــــــــــات 
ــابقة  ــة سـ  معلنـ
 وإيرادات

مبـــالغ حمصـــلة 
ــات   ــن تربعـ مـ
 معلنة سابقة

تربعــــات معلنــــة 
 ٢٠٠٢للســـنتني 

- ٢٠٠٣ 

مبالغ حمصـلة   
عــن ســنوات 

 مقبلة

مبــالغ حمصــلة مــن 
ــة   ــات املعلنـ التربعـ

 ٢٠٠٠٢للسنتني  
 ٢٠٠٣ و

تربعــــات معلنـــــة  
غـــــــري مســـــــددة 
تني للســـــــــــــــــــــن

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
ــنوات  والســـــــــــــ

 السابقة

     احلكومات

 - ٠٠٠ ٢٠٠ -٠٠٠ ٢٠٠-- - اإلحتاد الروسي
 - ٥٩١ ٦٦٢ ٥ -٥٩١ ٦٦٢ ٥-- - االحتاد األورويب

 - ٦٤٠ ١٨٧ -٦٤٠ ١٨٧-- - إسبانيا
 - ٦٤٩ ٨٦٩ -٦٤٩ ٨٦٩-- - أفغانستان

 - ٠٠٠ ١٩٩ ١ -٠٠٠ ١٩٩ ١-- - أملانيا
 - ٥٨٧ ٢٥٢ ١ -٥٨٧ ٢٥٢ ١-- - إيطاليا
 - ٥٣٨ ١٩٦ ٢ -٥٣٨ ١٩٦ ٢-- - بلجيكا
 - ٠٠٠ ٣ -٠٠٠ ٣-- - )أ (٩مالحظة    بولندا

 - ١١٧ ١٠٧ -١١٧ ١٠٧-- - سري النكا
 - ٣٤٩ ٨٨٦ ١ -٣٤٩ ٨٨٦ ١-- - السويد
 - ٠١٧ ١٢ -٠١٧ ١٢-- - سويسرا
 - ٤١٩ ٢٦٠ -٤١٩ ٢٦٠-- - الصني
 - ٠٠٠ ١٠٠ -٠٠٠ ١٠٠-- - انعم

 - ٦٠٦ ٤٦ -٦٠٦ ٤٦-- -  فرنسا
 - ٠١٥ ٥١٧ -٢٤٢ ٤٢٨-٧٧٣ ٨٨ - فنلندا
 - ٢٥٠ ٣٠٦ ٢ -٢٥٠ ٣٠٦ ٢-- - )أ (٩مالحظة    كندا

اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى    
 - ٠٠٠ ٥٠٠ -٠٠٠ ٩٤٨٥٠٠ ٩٤٨٦٠٧ ٦٠٧ - وأيرلندا الشمالية

 - ٣١٠ ١١٩ ٢ -٣١٠ ١١٩ ٢-- - )أ (٩ظة مالح   النرويج
 - ٤٤٦ ٩٠ -٤٤٦ ٩٠-- - النمسا
 - ٣٩٧ ٠٧٦ ٩ -٣٩٧ ٠٧٦ ٩-- - هولندا

ــة  ــدة األمريكيــــــ ــات املتحــــــ الواليــــــ
 - ٢٥٦ ٠٨١ ١ -٢٥٦ ٠٨١ ١-- - )أ (٩مالحظة   

 - ٢٦٩ ٥٩٢ -٢٦٩ ٥٩٢-- - اليابان
 - ٤٥٧ ٢٦٦ ٣٠ -٦٨٤ ١٧٧ ٩٤٨٣٠ ٧٢١٦٠٧ ٦٩٦ - جمموع تربعات احلكومات

     
     املاحنون العامون

 - ٠٠٠ ٢٠ -٠٠٠ ٢٠-- - مصرف التنمية اآلسيوي
 - ٠٠٠ ١٠٠ -٠٠٠ ١٠٠-- - املركز اآلسيوي للحد من الكوارث 
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 املنظمات/انالبلد

التربعات املعلنـة   
ســددة يف غــري امل
 كــــــــــــــانون ١

ــاين ــاير /الثــــ ينــــ
٢٠٠٢ 

ــويات  تســــــــــ
لتربعــــــــــــات 
ــابقة  ــة سـ  معلنـ
 وإيرادات

مبـــالغ حمصـــلة 
ــات   ــن تربعـ مـ
 معلنة سابقة

تربعــــات معلنــــة 
 ٢٠٠٢للســـنتني 

- ٢٠٠٣ 

مبالغ حمصـلة   
عــن ســنوات 

 مقبلة

مبــالغ حمصــلة مــن 
ــة   ــات املعلنـ التربعـ

 ٢٠٠٠٢للسنتني  
 ٢٠٠٣ و

تربعــــات معلنـــــة  
غـــــــري مســـــــددة 
تني للســـــــــــــــــــــن

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
ــنوات  والســـــــــــــ

 السابقة

BASF/AG - --٠٠٠ ١٠ -٠٠٠ ١٠ - 
 - ٣١١ ٧ -٣١١ ٧-- مؤسسة املباين واإلسكان االجتماعي

 - ٠٩٤ ١٠ -٠٩٤ ١٠-- - مدينة فيينا
ائــتالف املنظمــات األفريقيــة مــن أجــل 

 - ٤٣٢ ١٥ -٤٣٢ ١٥-- -  األمن و التنمية املستدامةاألغذية
 - ٠٠٠ ١٠ -٠٠٠ ١٠-- - أمانة الكمولث

 - ٣٨١ ٥٠ -٣٨١ ٥٠-- - بلدية ديب
ــاد    ــى لالقتصـ ــرق األقصـ ــة الشـ أكادمييـ

 - ٠٠٠ ٥ -٠٠٠ ٥-- - واإلدارة
 - ٠٠٠ ٣٥٠ -٠٠٠ ٣٥٠-- - مؤسسة فورد

 - ٥٩٩ ١٠٩ -٥٩٩ ١٠٩-- - احملفل العاملي للثقافات
 -مؤسســة فوكوكــا للتبــادل الــدويل    

 - ٩١١ ٩٩٨ ١ -٩١١ ٩٩٨ ١-- - اليابان
 - ٩٨٥ ٣١ -٩٨٥ ٣١-- - حكومة غوانغجو الشعبية احمللية
 - ٩٨٠ ١٩ -٩٨٠ ١٩-- - معهد إدارة املستوطنات البشرية
البنـك  / البنك الدويل لإلنشاء والتعمري    

 - ٧٤١ ٣٧٣ ٢ -٧٤١ ٣٧٣ ٨٧٥٢ ١٢٤- ٨٧٥ ١٢٤ الدويل 
 - ١٤٧ ١٩ -١٤٧ ١٩-- - مصرف اليابان للتعاون الدويل

 - ٩٨٥ ١١٩ -٩٨٥ ١١٩-- - الرابطة اليابانية ملوارد املياه
 مؤسســــة -معهــــد اجملتمــــع املفتــــوح 

 - ٩٧٥ ٩٧ -٩٧٥ ٩٧-- - تسوج
 - ٠٣٤ ٣١٢ -٠٣٤ ٣١٢-- - بلدية مدينة ريو دي جانريو 

SEDU/PR - --٩٥٠ ٥ -٩٥٠ ٥ - 
ــرومني يف    ــكان احملـ ــم السـ ــامج دعـ برنـ

 - ٢٢٢ ٨ -٢٢٢ ٨-- - منطقة ريو دي جانريو املتروبولية
ــة    ــة الدوليـ ــة االجتماعيـ ــة اخلدمـ منظمـ

(SULABH) - --٠٠٠ ٢٥ -٠٠٠ ٢٥ - 
الرابطـــــة الدوليـــــة ألخـــــوات احملبـــــة، 

 - ١٧٤ ٩ -١٧٤ ٩-- - كاغوشيما
 - ٠٠٠ ٦٠٠ -٠٠٠ ٦٠٠-- - مؤسسة روكفلر

ــر    ــة مبقـ ــة العامـ ــماألمانـ ــدة األمـ  املتحـ
 - ١٢٤ ٣٥٠ -١٢٤ ٣٥٠-- - بالواليات املتحدة

 - ٩٣٤ ٨٨٩ -٩٣٤ ٨٨٩-- - للبيئة املتحدة األممبرنامج 
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 املنظمات/انالبلد

التربعات املعلنـة   
ســددة يف غــري امل
 كــــــــــــــانون ١

ــاين ــاير /الثــــ ينــــ
٢٠٠٢ 

ــويات  تســــــــــ
لتربعــــــــــــات 
ــابقة  ــة سـ  معلنـ
 وإيرادات

مبـــالغ حمصـــلة 
ــات   ــن تربعـ مـ
 معلنة سابقة

تربعــــات معلنــــة 
 ٢٠٠٢للســـنتني 

- ٢٠٠٣ 

مبالغ حمصـلة   
عــن ســنوات 

 مقبلة

مبــالغ حمصــلة مــن 
ــة   ــات املعلنـ التربعـ

 ٢٠٠٠٢للسنتني  
 ٢٠٠٣ و

تربعــــات معلنـــــة  
غـــــــري مســـــــددة 
تني للســـــــــــــــــــــن

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
ــنوات  والســـــــــــــ

 السابقة

امعيـة، وحـدة التخطـيط      كلية لندن اجل  
 - ١١٠ ٢٦ -١١٠ ٢٦-- - اإلمنائي

االســـتراتيجية الدوليـــة لألمـــم املتحـــدة 
 - ٤١٦ ٢٨ -٤١٦ ٢٨-- - للحد من الكوارث

 - ٥٠٦ ٦٠٤ ٧ -٥٠٦ ٦٠٤ ٨٧٥٧ ١٢٤- ٨٧٥ ١٢٤ جمموع تربعات املاحنني العامني
 - ٩٦٣ ٨٧٠ ٣٧ -١٩٠ ٧٨٢ ٨٢٣٣٧ ٧٢١٧٣٢ ٦٩٦ ٨٧٥ ١٢٤ جمموع التربعات املخصصة

 ٦٩٩ ١٥٣ ٣٨٠ ٢٢٤ ١٤ ٠٠٠ ٧٥٨١٠ ٣٠٥ ٤٨٧١٤ ٤٠٣٤٢٨ ٢٨ ٤٠٦ ٤٧٢ جمموع التربعات غري املخصصة

 ٦٩٩ ١٥٣ ٣٤٣ ٠٩٥ ٥٢ ٠٠٠ ٩٤٧١٠ ٠٨٧ ٣١٠٥٢ ١٦١ ١٢٤١ ٧٢٥ ٢٨١ ٥٩٧ جمموع التربعات

تقــــادم التربعــــات قيــــد التحصــــيل يف 
٦٥ ٧٢٧    غضون سنة واحدة  

٨٧ ٩٧٢     وأكثرسنة واحدة  
١٥٣ ٦٩٩    اجملموع  
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 ٣اجلدول 
 مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية

/  كـانون األول   ٣١النقد القابل للتحويل والنقد غري القابـل للتحويـل والودائـع ألجـل يف               
 ٢٠٠٣ديسمرب 

  )دوالرات الواليات املتحدة(
 ٢٠٠١ ٢٠٠٣  املرجع العملة القابلة للتحويل

 ٥ ٣٦٥ ٥٨٣ ١ ٠٧٥ ٠٥٧   نقد يف املصارف ويف الصندوق
 ١١ ١٩٦ ٩٢٥ ٣٣ ٣٣٥ ٩٢٤  )أ( ودائع ألجل

  ١٦ ٥٦٢ ٥٠٨ ٣٤ ٤١٠ ٩٨١   اجملموع 
 املبلغ  العملة غري القابلة للتحويل

املكافئ بدوالرات 
 الواليات املتحدة

املكافئ بدوالرات 
 الواليات املتحدة

 ١٢٣ ٤٨٨ ١٩٣ ٢٨١ ٨ ٧٩٤ ٢٦٨ )ب( روبيات هندية
االحتادتستخدم داخل   (دوالرات الواليات املتحدة    

 ١٠ ٩٨٥ ١٠ ٧٣٥   ) فقطالروسي
 ١٣٤ ٤٧٣ ٢٠٤ ٠١٦   اجملموع 

 القابل للتحويـل والنقـد غـري القابـلجمموع النقد 
 ١٦ ٦٩٦ ٩٨١ ٣٤ ٦١٤ ٩٩٧    والودائع ألجلللتحويل

     املقرجمموع االستثمار للمكاتب املوجودة خارج
 ١١ ١٩٦ ٩٢٥ ٣٣ ٣٣٥ ٩٢٤   القيمة الدفترية
 ١١ ٣٢٧ ٢٩٣ ٣٣ ٣٢٥ ٦٧٣   القيمة السوقية

 ١٣٠ ٣٦٨ )١٠ ٢٥١(   الربح غري املتحقق/اخلسارة غري املتحققة
 

وضعت مجيـع االسـتثمارات اجلديـدة علـى مسـتوى املنظومـة يف جممـع اسـتثماري مشـترك يضـم مجيـع املكاتـب                           )أ( 
عن سياسة االستثمار، وتقتصـر مسـؤولية       وحدها  األمم املتحدة هي املسؤولة     مقر  خزانة  . خارج املقر املوجودة  

األمـم املتحـدة يف أوراق   مقـر  وتسـتثمر خزانـة     . سـيولتها النقديـة   /املكاتب املشاركة على وضع خطـط لتـدفقاهتا       
، مـن غـري العملـي حتديـد تـواريخ      ولـذلك . مالية متنوعة تتباين تـواريخ اسـتحقاقها وأسـعار الفائـدة الـيت حتملـها         
 .استحقاق وأسعار فائدة جملمع استثمار املكاتب املوجودة خارج املقر

ســعر الصــرف املســتخدم لتحديــد مكــافئ دوالر الواليــات املتحــدة هــو دوالر واحــد مــن دوالرات الواليــات      )ب( 
 . روبية هندية٤٥,٥= املتحدة 
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  مالحظات على البيانات املالية  
 ١ظة املالح  

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وأهدافه
، القــــــرار   ١٩٧٤ديسـمرب   / كانـــون األول  ١٦اعتمدت اجلمعية العامـــة، يف      )أ( 
. الذي أنشأت مبوجبه مؤسسة األمم املتحـدة للموئـل واملسـتوطنات البشـرية          ) ٢٩-د (٣٣٢٧

 الـذي أنشـأت   ٣٢/١٦٢، القـرار  ١٩٧٧ديسـمرب  / كانون األول ١٩كما اختذت اجلمعية، يف     
ــة   ــه األمان ــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية    (مبوجب ــل(مركــز األم ــة املســتوطنات  )) املوئ وجلن

 . البشرية
، ٢٠٠١ديسـمرب  / األولكـانون  ٢١، يف  العامةاجلمعيةوبعد ذلك، اعتمدت    )ب( 
لبشــرية، للمســتوطنات ا املتحــدة األمــم، الــذي قــررت مبوجبــه حتويــل مركــز ٥٦/٢٠٦القــرار 

 املتحــدة األمـم للموئــل واملسـتوطنات البشـرية إىل برنــامج    املتحـدة  األمـم يف ذلـك مؤسســة   مبـا 
 املتحــدة األمــمللمســتوطنات البشــرية وجلنــة املســتوطنات البشــرية إىل جملــس إدارة برنــامج       

ومبوجــب القــرار نفســه،  . ٢٠٠٢ينــاير / الثــاينكــانون ١للمســتوطنات البشــرية، اعتبــارا مــن  
للمستوطنات البشرية هـو املسـؤول عـن إدارة       املتحدة   األمم املدير التنفيذي لربنامج     أكدت أن 
 .للموئل واملستوطنات البشرية املتحدة األمممؤسسة 
 : للربنامجوفيما يلي األهداف الرئيسية )ج( 

مســـاعدة البلـــدان واملنـــاطق علـــى زيـــادة وحتســـني جهودهـــا اخلاصـــة حلـــل مشـــاكل   ‘١’ 
 ؛املستوطنات البشرية

ــوفر املــوارد يف البلــدان       ‘٢’  ــادة ت التشــجيع علــى املزيــد مــن التعــاون الــدويل مــن أجــل زي
 واملناطق النامية؛

الترويج للمفهوم التكاملي للمسـتوطنات البشـرية والنـهج الشـامل يف معاجلـة مشـاكل                 ‘٣’ 
 املستوطنات البشرية يف مجيع البلدان؛

  بني مجيع املناطق؛تعزيز التعاون واملشاركة يف هذا اجملال ‘٤’ 
ضمان حتقيق االتساق بني برامج املستوطنات البشرية اليت ختطط هلا وتنفـذها منظومـة               ‘٥’ 

األمم املتحدة؛ والتنسيق بني أنشـطة املسـتوطنات البشـرية يف منظومـة األمـم املتحـدة،                 
 وإبقاؤها قيد االستعراض وتقييم فعاليتها على صعيد العمل املشترك بني األمانات؛
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اســتكمال املــوارد يف املنــاطق لــدى وضــع مشــاريع للمســتوطنات البشــرية وتنفيــذها،    ‘٦’ 
 حسب االقتضاء؛

القيام بدور مركز تنسيق لتبادل املعلومات املتعلقـة باملسـتوطنات البشـرية علـى صـعيد                 ‘٧’ 
ــة عــن املســتوطنات البشــرية بالتعــاون مــع إدارة شــؤون       ــدء أنشــطة إعالمي عــاملي، وب

 انة العامة لألمم املتحدة؛اإلعالم باألم
وتعزيــز تعزيــز التعــاون مــع األوســاط العلميــة العامليــة املعنيــة باملســتوطنات البشــرية         ‘٨’ 

 .مشاركتها
 

 ٢املالحظة   
 موجز السياسات احملاسبية اهلامة

متســك حســابات برنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية وفقــا للنظــام   )أ( 
لألمم املتحـدة بصـيغته الـيت أقرهتـا اجلمعيـة العامـة، والقواعـد الـيت يضـعها          املايل والقواعد املالية    

ومبقتضــى التعليمــات اإلداريــة الــيت يصــدرها وكيــل   األمــني العــام مبقتضــى اللــوائح التنظيميــة،  
مبا فيهـا مرفـق القواعـد املاليـة اخلـاص           للشؤون اإلدارية والتنظيمية أو املراقب املايل        العام   األمني

. الـيت يتخـذها جملـس اإلدارة      احملـددة   مـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية والقـرارات           بربنامج األ 
وتراعى أيضا يف هذه احلسابات مراعاة تامة معايري احملاسبة املوحدة ملنظومة األمم املتحـدة الـيت      

 بشـأن اإلفصـاح عـن       ١وتتبـع املنظمـة املعيـار احملاسـيب الـدويل           . اعتمدهتا جلنة التنسيق اإلداريـة    
 :سياسات احملاسبية بصيغته املعدلة واملعتمدة من جلنة التنسيق اإلدارية كما هو مبني أدناهال

وال يلــزم بيــان . املنشــأة العاملــة واالتســاق واالســتحقاق افتراضــات حماســبية أساســية   ‘١’ 
أما إذا مل يتبع أحـد      . االفتراضات احملاسبية األساسية إذا كانت متبعة يف البيانات املالية        

 االفتراضات، فينبغي اإلفصاح عن ذلك وبيان أسباب عدم اتباعه؛هذه 
ينبغــي أن يكــون اختيــار السياســات احملاســبية وتطبيقهــا حمكومــا باعتبــارات االحتــراز    ‘٢’ 

 وتغليب املضمون على الشكل واألمهية؛
ــع السياســات        ‘٣’  ــوجزاً عــن مجي ــة إفصــاحاً واضــحاً وم ــات املالي ينبغــي أن تتضــمن البيان

 بية اهلامة اليت جرى اتباعها؛احملاس
يتجـزأ   ينبغي أن يكون اإلفصـاح عـن السياسـات احملاسـبية اهلامـة املسـتخدمة جـزءا ال                  ‘٤’ 

 وينبغي اإلفصاح عن السياسات يف موضع واحد؛. من البيانات املالية



 

04-44714 43 
 

A/59/5/Add.8  

ــرة امل       ‘٥’  ــن الفت ــاظرة م ــرة املن ــة يف الفت ــام املقابل ــة األرق ــات املالي ــبني البيان ــي أن ت ــة ينبغ الي
 السابقة؛

ينبغــي اإلفصــاح عــن أي تغــيري يف السياســة احملاســبية يكــون لــه أثــر ملمــوس يف الفتــرة  ‘٦’ 
وينبغـي  . احلالية، أو قد يكـون لـه أثـر ملمـوس يف الفتـرات التاليـة، مـع بيـان األسـباب             

 الكشف عن أثر التغيري وحتديده كمياً، إذا كان ملموساً ؛
ويبقــى كــل  . ســاس احملاســبة الصــندوقية  ُتمســك حســابات املنظمــة علــى أ    )ب( 

صــندوق كيانــاً ماليــاً وحماســبياً مميــزاً، لــه جمموعــة مســتقلة مــن حســابات القيــد املــزدوج ذاتيــة   
وتعـد بيانـات ماليـة مسـتقلة لكـل صـندوق أو لكـل جمموعـة مـن الصـناديق هلـا نفـس                         . املوازنة
 الطابع؛

ســنتني تقــومييتني متتــاليتني الفتــرة املاليــة للمنظمــة مــدهتا ســنتان، وتتكــون مــن  )ج( 
 جلميع الصناديق؛

بصورة عامة، ُتسجل اإليـرادات والنفقـات واألصـول واخلصـوم علـى أسـاس                )د( 
وتنطبق على اإليرادات من التربعـات السياسـة املوضـحة       . نظام احملاسبة القائم على االستحقاق    

 ؛ أدناه‘١’يف الفقرة الفرعية ح 
أمـــا احلســـابات . رات الواليـــات املتحـــدةتعـــرض حســـابات املنظمـــة بـــدوال )هـ( 

املمسوكة بعمالت أخرى، فتحول إىل دوالرات الواليات املتحـدة وقـت إجـراء املعاملـة وفقـاً                 
وفيما يتعلق هبـذه العمـالت،    . ألسعار الصرف اليت يقررها وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية        

الـيت حيـددها املراقـب املـايل مبوجـب      يـتعني أن تتضـمن البيانـات املاليـة، الـيت تعـد عـن الفتـرات         
تفويض من وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية، معلومـات عـن املبـالغ النقديـة واالسـتثمارات                 
ــري          ــدة بعمــالت غ ــة املقي ــة والدائن ــة املدين ــابات اجلاري ــري املســددة واحلس ــة غ ــات املعلن والتربع

ــها بأســعار الصــرف املع     ــد حتويل ــات املتحــدة، بع ــم املتحــدة    دوالرات الوالي ــا يف األم ــول هب م
وإذا أسـفر تطبيـق أسـعار الصـرف الفعليـة يف تـاريخ إعـداد           . والسارية يف تاريخ إعداد البيانات    

البيانات عن تقييم خيتلـف اختالفـاً كـبرياً عنـه يف حالـة تطبيـق أسـعار الصـرف املعمـول هبـا يف                         
 بني قيمة الفرق؛األمم املتحدة يف الشهر األخري من الفترة املالية، تدرج حاشية ت

جيري إعداد البيانات املالية للمنظمة على أساس احملاسبة القائمة علـى التكلفـة              )و( 
 األصلية، وال جتري تسويتها لتعكس آثار التغري يف أسعار السلع واخلدمات؛

 األمـم   برنـامج تغطي امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة جـزءاً مـن تكـاليف أمانـة                  )ز( 
للمســتوطنات  املتحــدة األمــم الــذي كــان يعــرف ســابقا مبركــز نات البشــريةاملتحــدة للمســتوط
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ديســمرب  / كــانون األول ١٩، املــؤرخ يف ٣٢/١٦٢، الــذي أنشــيء مبوجــب القــرار    البشــرية
ــة املراجعــة لألمــم املتحــدة    . ١٩٧٧ . وتــرد تفاصــيل النفقــات يف التقريــر املــايل والبيانــات املالي

 .يتناوهلا هذا التقرير وال
 

 :يراداتاإل )ح( 
تقيد كإيرادات التربعات املقدمة من الدول األعضـاء واجلهـات املاحنـة األخـرى علـى                  ‘١’ 

 ؛أساس التزام مكتوب بدفع تربعات نقدية يف أوقات حمددة يف الفترة املالية اجلارية
اإليرادات املتلقاة مبوجب ترتيبات مشتركة بني املنظمات متثل مبالغ املخصصـات الـيت            ‘٢’ 

 ا الوكاالت لتمكني املنظمة من إدارة مشاريع أو برامج أخرى بالنيابة عنها؛تقدمه
ــالغ معتمــدة أو خمصصــة مــن صــندوق       ‘٣’  ــل مب املخصصــات مــن الصــناديق األخــرى متث

 لتحول إىل صندوق آخر وتدفع منه؛
فني اإليرادات الناجتة عن اخلدمات املقدمة تشمل املبالغ املسددة املتعلقة مبرتبـات املـوظ             ‘٤’ 

 والتكاليف األخرى املترتبة على تقدمي الدعم التقين واإلداري للمنظمات األخرى؛
إيــرادات الفوائــد تشــمل مجيــع الفوائــد املكتســبة  علــى الودائــع يف خمتلــف احلســابات    ‘٥’ 

ــداول يف       ــة للت ــة القابل ــن االســتثمار يف األوراق املالي ــرادات املكتســبة م املصــرفية واإلي
ــداول  الســوق واألدوات امل ــة للت ــة األخــرى القابل ــدي الي ــع  .  يف اجملمــع النق ــد مجي وتقي

اخلسائر احملققة وصـايف اخلسـائر غـري احملققـة يف االسـتثمارات القصـرية األجـل كقيـود                   
 موازنة إليرادات االستثمار؛

اإليــرادات املتنوعــة تشــمل اإليــرادات مــن املبــالغ املســتردة مــن النفقــات احململــة علــى     ‘٦’ 
فية الناشـئة عـن حتـويالت العمـالت         قة، واإليـرادات مـن املكاسـب الصـا        الفترات الساب 

واملبالغ اليت تقبل دون تعيني غرض حمدد هلا، الشيكات الـيت مل تصـرف بعـد سـنة مـن                    
 ؛عن احلاجة، وإيرادات متنوعة أخرىإصدارها، وعائدات بيع املمتلكات الفائضة 

 تقّيــد حلســاب تقيــد بوصــفها إيــرادات اإليــرادات  املتعلقــة بفتــرات ماليــة مســتقبلية ال ‘٧’ 
 ؛ أدناه‘٢’) ك(الفترة املالية اجلارية، كما هو مشار إليه يف الفقرة  يف مؤجلة

الوفورات الناجتة عـن تصـفية التزامـات الفتـرة السـابقة املتعلقـة بتكـاليف الـربامج تقيـد                     ‘٨’ 
اريع يف حسـابات  وتقيد الوفورات املتعلقة بتكاليف املشـ     . مباشرة يف أرصدة الصناديق   

 .املشاريع
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 :النفقات )ط( 
ويشـمل جممـوع النفقـات املبلـغ       . جيري حتميل النفقات مقابل املخصصات املأذون هبـا        ‘١’ 

 عنها  االلتزامات غري املصفاة والنفقات املصروفة؛
. ُتحمل نفقات املمتلكـات املعمـرة علـى ميزانيـة الفتـرة الـيت اشـتريت فيهـا وال ُترمسـل                 ‘٢’ 

 قيمة هذه املمتلكات املعمرة يف قوائم اجلرد حسب التكلفة األصلية؛وتقيد 
ال ُتحمل النفقـات اخلاصـة بـالفترات املاليـة املسـتقبلية علـى الفتـرة املاليـة اجلاريـة، بـل                       ‘٣’ 

‘ ٣’تقيــد باعتبارهــا أعبــاء مؤجلــة علــى النحــو املشــار إليــه يف الفقــرتني الفــرعيتني ي   
 .أدناه‘  ٤’ و

 
 :األصول )ي( 

ــة والودائــع ألجــل األمــوال املودعــة يف ودائــع حتــت الطلــب ويف      ‘١’  ــالغ النقدي تشــمل املب
 حسابات مصرفية بفائدة؛

يشمل اجملمع النقدي ملقـر األمـم املتحـدة حصـة الصـناديق املشـاركة يف املبـالغ النقديـة              ‘٢’ 
تحقة والودائع ألجـل، واالسـتثمارات القصـرية األجـل والطويلـة األجـل، واملبـالغ املسـ                

واالسـتثمارات يف اجملمـع متشـاهبة     . من إيرادات االستثمار، اليت تدار مجيعها يف اجملمـع        
وتقســـم اإليـــرادات املكتســـبة مـــن االســـتثمارات يف اجملمـــع النقـــدي       . يف طبيعتـــها

وتقيـد احلصـة    . والتكاليف املتصلة بتشغيل هذه االستثمارات على الصناديق املشـاركة        
 يف كل بيان من بيانات الصناديق املشاركة،يف اجملمع النقدي على حدة 

تشمل النفقات املؤجلة عـادةً بنـود النفقـات الـيت ال ميكـن حتميلـها علـى حنـو مناسـب                        ‘٣’ 
وتشـمل بنـود النفقـات هـذه        . وسـتقيد كنفقـات يف فتـرة الحقـة        . للفترة املالية اجلارية  

وتقتصـر  . ٧-١٠٦اليـة   االلتزامات املوافق عليها لفترات ماليـة مقبلـة وفقـا للقاعـدة امل            
هذه االلتزامات عادة على االحتياجات اإلداريـة ذات الطـابع املسـتمر، وعلـى العقـود                

 أو االلتزامات القانونية اليت يتطلب إجنازها مهالت زمنية طويلة؛
ألغراض بيان امليزانية العموميـة فقـط، تـدرج املبـالغ املدفوعـة مـن سـلف مـنح التعلـيم                      ‘٤’ 

تصــل بالســنوات الدراســية املنتهيــة يف تــاريخ البيــان املــايل بوصــفها  الــيت يفتــرض أهنــا ت
وتقيد السلف بكاملها بوصفها حسابات مسـتحقة علـى املـوظفني إىل      . نفقات مؤجلة 

أن تقدم الوثائق الالزمة اليت تثبت اسـتحقاقهم هلـا، وعندئـذ ُتحمـل تلـك املبـالغ علـى                    
 حسابات امليزانية وتسوى السلف؛
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.  صــيانة وإصــالح األصــول الرأمساليــة علــى حســابات امليزانيــة املناســبة  تقيــد تكــاليف ‘٥’ 
تشمل أصول املنظمة األثاث واملعدات وغريها من املمتلكـات املعمـرة وحتسـينات             وال

وتقّيـد  . وتقيد املشتريات على حسابات امليزانية يف سنة الشـراء        . املمتلكات املستأجرة 
 يف ٨وُيفصــح عنــها يف املالحظــة   . يــةقيمــة املمتلكــات املعمــرة يف حســابات تذكري   

 .البيانات املالية
 

 :اخلصوم واالحتياطيات وأرصدة الصناديق )ك( 
تــدرج احتياطيــات التشــغيل وأنــواع االحتياطيــات األخــرى يف جمــاميع احتياطيــات         ‘١’ 

 وأرصدة الصناديق املبينة يف البيانات املالية؛
ــة االشــتراكات املع   ‘٢’  ــرادات املؤجل ــرادات األخــرى   تشــمل اإلي ــة واإلي ــرات مقبل ــة لفت لن

 املتلقاة ولكنها مل تكسب بعد؛
ــة بوصــفها         ‘٣’  ــة واملقبل ــابقة واجلاري ــة الس ــالفترات املالي ــة ب ــة املتعلق ــات املنظم ــرد التزام ت

وتظل التزامات الفترة اجلارية املتعلقة باحلسابات اخلاصة سـارية         . التزامات غري مصفاة  
وتظـل االلتزامـات املتعلقـة مبعظـم        . ة السـنتني املتعلقـة هبـا       شهراً بعد هنايـة فتـر      ١٢مدة  

 . شهراً بعد هناية كل سنة تقوميية١٢أنشطة التعاون التقين سارية مدة 
مـن القواعـد املاليـة    ) ب (٢-٣١١كمـا ورد يف القاعـدة      -االحتياطي املايل    )ل( 
الحتيـاطي املـايل هـو      ، فـإن الغـرض مـن ا       للموئـل واملسـتوطنات البشـرية      املتحـدة    األممملؤسسة  

ضمان توفر السيولة املاليـة وسـالمة املؤسسـة، والتعـويض عـن عـدم انتظـام التـدفقات النقديـة،                
ومن حـني آلخـر، حيـدد جملـس         . وتلبية االحتياجات املماثلة األخرى اليت يقررها جملس اإلدارة       

أبريــل /يســان ن٤، املــؤرخ ٢/٢ مــن قــراره ٢اإلدارة مســتوى االحتيــاطي املــايل، وفقــا للفقــرة  
، الذي أذن فيه اجمللس للمدير التنفيذي أن حيـدد مسـتوى االحتيـاطي املـايل للفتـرة مـن              ١٩٧٩

دوالر، وقــد  ٢٨١ ٦٠٠ مببلــغ ١٩٨٠يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ١٩٧٩ينــاير / كــانون الثــاين١
 ١ ٠٠٢ ٦٦٣ إىل مسـتواه احلـايل الـذي يبلـغ           ١٩٨٩عدل االحتياطي املايل آخر مرة يف عـام         

 يف املائــة مــن جممــوع تكــاليف برنــامج عمــل املؤسســة الــذي   ٩,٨٩، وهــو مــا ُيعــادل  دوالراً
 . ١٩٨٩-١٩٨٨وافقت عليه اللجنة لفترة السنتني 

بالنســبة للحســاب اخلــاص لتكــاليف دعــم الــربامج،  -االحتيــاطي التشــغيلي  )م( 
 باحتيـاطي   ، ُيشترط االحتفاظ يف مجيـع األوقـات       ST/AI/286وكما ورد يف التعليمات اإلدارية      

 يف املائة مـن اإليـرادات السـنوية املقـدرة لـدعم الـربامج يف حسـاب مسـتقل                   ٢٠تشغيلي بنسبة   
للحمايـــة مـــن احلـــاالت غـــري املتوقعـــة املتصـــلة بقصـــور األداء والتســـويات املتعلقـــة بالتضـــخم 
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وارد لـة مـن مـ     والعمالت أو لتصفية االلتزامات القانونية يف حالة اإللغاء املفاجئ لألنشـطة املمو           
 .خارجة عن امليزانية

ــات  )ن(   األمــوال املخصصــة ألنشــطة مشــاريع   - الصــندوق املخصــص احتياطي
 .حمددة ال تتاح لنفقات مشاريع وبرامج املؤسسة اليت ليست هلا اعتمادات

ــة االلتزامـــات  )س(  ــاد لتغطيـــة االلتزامـــات الطارئـــة لـــدفع    -الطارئـ ُرِصـــد اعتمـ
لصناديق االسـتئمانية ومـن املؤسسـة، مبوجـب التـذييل دال            التعويضات للموظفني املمولني من ا    

 يف املائـة مـن صـايف        ١من النظام اإلداري ملوظفي األمـم املتحـدة، وُحسـب علـى أسـاس نسـبة                 
، ُحســب علــى ٢٠٠٢يوليــه /متــوزوفضــال عــن ذلــك، ُرصــد اعتمــاد، منــذ . الراتــب األساســي

ــة مــن صــايف الراتــب األساســي، يف موئــ   ٨أســاس نســبة   والصــناديق  املتحــدة األمــمل  يف املائ
 .االستئمانية لدفع استحقاقات هناية اخلدمة

ــدة    )ع(  ــم املتح ــل األم منظمــة عضــو يف الصــندوق املشــترك للمعاشــات      -موئ
التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدة، الــذي أنشــأته اجلمعيــة العامــة لتــوفري اســتحقاقات التقاعــد    

 وميثــل صــندوق املعاشــات التقاعديــة خطــة .والوفــاة والعجــز ومــا يتصــل هبــا مــن اســتحقاقات 
ــة  ــة مــن    . اســتحقاقات حمــددة ممول ــزام املنظمــة املــايل لصــندوق املعاشــات التقاعدي ويتكــون الت

اشتراكها املقرر باملعدل الذي حددته اجلمعية العامة إضـافة إىل حصـتها مـن أي دفعـات عجـز                   
دد هـذه الـدفعات إال عنـدما    وال تسـ  .  مـن النظـام املـايل للصـندوق        ٢٦كتوارية مبوجب املـادة     ا

 بعد حتديد وجود ضرورة لتسـديد العجـز       ٢٦تلجأ اجلمعية العامة، إذا جلأت، إىل تطبيق املادة         
 ةاملاليـ ات  وحـىت إعـداد البيانـ     . على أساس تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق يف تاريخ التقيـيم         

 .، مل تلجأ اجلمعية إىل هذه املادةةاحلالي
 

 ٣املالحظة   
 ص التدفقات املاليةملخ

أُعــد البيــان الثالــث باســتخدام الطريقــة غــري املباشــرة لبيانــات التــدفقات النقديــة الــيت     
 .٧يشملها املعيار احملاسيب الدويل 

 
 ٤املالحظة   

  الصناديقةاالحتياطيات وأرصد
وفـورات يف تصـفية التزامـات الفتـرات          املتحدة   األممميثل حساب الفائض لدى موئل       
 . واشتراكات الدول األعضاء وإيرادات أخرى خمصصةالسابقة
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 ٥املالحظة   
 البيانات املشتركة

ــة          ــة مطابق ــات املالي ــذه البيان ــواردة يف ه ــث ال ــاين والثال ــتركة األول والث ــات املش البيان
-٢٠٠٠للبيانات املشتركة التاسـع والعاشـر واحلـادي عشـر يف البيانـات املاليـة لفتـرة السـنتني                    

وأعيــد تصــنيف األرقــام املقارنــة لعــام  . ٢٠٠١ديســمرب / األولكــانون ٣١  املنتهيــة يف٢٠٠١
 . أدناه لتتوافق مع العرض احلايل٩، حسب ما أُفصح عنها يف املالحظة ٢٠٠١

 
 ٦املالحظة   

 البيان الثاين
 احلسابات قيد التحصيل )أ( 
 كـانون  ٣١ فيما يلي مقارنة بني احلسابات قيـد التحصـيل الـواردة يف البيـان الثـاين يف                 
 ):بدوالرات الواليات املتحدة (٢٠٠١ وعام ٢٠٠٣من عام ديسمرب /األول

 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ 

 ٣٤١ ٥٠٢ ٣٩٧ ٠٠٧ موظفون
 ٢٤ ٥٢٤ ١٨٨ ٠٩٦ األخرى املتحدة األمموكاالت 

 ١٤ ٤١٧ ٩٤ ٤٢٣ جهات أخرى
 ٥٥ ٣١٢ ٥ ٧٧١ بائعون

 ٤٣٥ ٧٥٥ ٦٨٥ ٢٩٧ احلسابات األخرى قيد التحصيل
 ٥٩٧ ٢٨١ ١٥٣ ٦٩٩ ات قيد التحصيلاشتراك

 ١ ٠٣٣ ٠٣٦ ٨٣٨ ٩٩٦ اجملموع 
  

 األعباء املؤجلة )ب( 
تقدم اجملاميع الواردة أدنـاه مقارنـة بـني املبـالغ املدرجـة يف البيـان الثـاين بوصـفها أعبـاء                 
بــدوالرات الواليــات ( ٢٠٠١ وعــام ٢٠٠٣ديســمرب مــن عــام / كــانون األول٣١ مؤجلــة يف
 ):املتحدة

 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ 

 ٩٦ ٩٢٠ ١٢١ ٧٠٩ سلف املنح التعليمية
 ٩١ ٢٤٢ ٣٧٦ ٦٨١ التزامات أخرى حمملة على سنوات مقبلة

 ١٨٨ ١٦٢ ٤٩٨ ٣٩١ اجملموع 
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 احلسابات املستحقة الدفع )ج( 
 كـانون  ٣١لبيـان الثـاين يف   فيما يلي مقارنة بني احلسابات املستحقة الدفع الواردة يف ا    
 ):بآالف دوالرات الواليات املتحدة( ٢٠٠١ وعام ٢٠٠٣م ديسمرب من عا/األول

 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ 

 ١ ٦٢٨ ٨١٩ ١ ٣٣٢ ٩٣٩ األخرى املتحدة األمموكاالت 
 ١١٦ ٨٣٥ ٢٥١ ٥٠٢ موظفون
 ٣٣٦ ٨٢٦ ١١٧ ٠٨٧ بائعون

 ١١ ٥٠٤ ٥٢ ٣٦٣ جهات أخرى
 ٣٢ ١٩٠ ٥٠٠ حكومات

 ٣٦ ٢٠٧ - وكاالت متخصصة
 ٢ ١٦٢ ٣٨١ ١ ٧٥٤ ٣٩١ اجملموع 

 
 ٧املالحظة  

 األرصدة املشتركة بني الصناديق
ــامالت بـــني      ــناديق املعـ ــتركة بـــني الصـ ــابات املشـ ــد يف احلسـ ــامج تقيـ ــناديق الربنـ وصـ

االســتئمان واحلســابات اخلاصــة األخــرى وصــندوق األمــم املتحــدة العــام، الــيت تســوى عــادة     
 .بصورة دورية

 
 ٨املالحظة  

 املستهلكةاملمتلكات غري 
 يف ســتهلكةاملغــري السياســات احملاســبية لألمــم املتحــدة، ال تــدرج املمتلكــات  عمــالً ب 

. األصــول الثابتــة للمنظمــة ولكنــها حتّمــل علــى حســاب املخصصــات اجلاريــة وقــت امتالكهــا 
 ):بدوالرات الواليات املتحدة (ستهلكةاملغري ويبني اجلدول التايل املمتلكات 

 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٣ 

 ١ ٣٨٤ ٨٢٨ ١ ٨٧٢ ٥٣٧ ةالرصيد يف بداية الفتر
 ٤٨٦ ٧٠٠ ٤٧٤ ٩٩١ إضافات
 ١ ٠٠٩ ٩ ٦٥١ تسويات

 ١ ٨٧٢ ٥٣٧ ٢ ٣٥٧ ١٧٩ الرصيد يف هناية الفترة
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 ٩املالحظة  
 إنشاء صناديق استئمانية جديدة

ــس اإلدارة    )أ(  ــرار جمل ــم املتحــدة    ١٩/٦عمــال بق ــل األم ، أُســتهل صــندوق موئ
، والنــرويج ) دوالرا٢ ٣٠٦ ٢٥٠(مــن كنــدا مببلــغ  االســتئماين للميــاه واإلصــحاح بتربعــات  

ــانون )  دوالر٣ ٠٠٠(، وبولنـــدا مببلـــغ ) دوالرا١ ٤٩٥ ٧٤٤ ٠٤٣(مببلـــغ  أســـتلمت يف كـ
 .٢٠٠٣ديسمرب /األول

ــامج اخلــاص للمســتوطنات البشــرية      )ب(  وعمــال بقــرار جملــس اإلدارة أُنشــئ الربن
 دوالر مـن    ٥٠٠ ٠٠٠(مريكيـة مببلـغ     للشعب الفلسطيين بتربع أويل من الواليـات املتحـدة األ         

 .٢٠٠٣نوفمرب /أُستلم يف تشرين الثاين) دوالرات الواليات املتحدة
 
 ١٠ املالحظة 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠إعادة بيان األرقام املقارنة لفترة السنتني 
 بيان مشترك لإليرادات والنفقات والتغيريات يف االحتياطيات وأرصدة الصندوق

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 مالحظات 
املؤسســة حســب مــا  
بلغــــــــت يف عــــــــام  

 إلغاءات ٢٠٠١
ـــاملؤسس ة حســـب ـــــ

ما أعيد بياهنا يف عام     
٢٠٠٣ 

    اإليرادات
 ٢٥ ١٢٩ ٩٦١ - ٢٥ ١٢٩ ٩٦١ )أ( تربعات

 ١ ٩٢٧ ٧٣٣ - ١ ٩٢٧ ٧٣٣  اإليرادات احملققة من الفوائد
 ٦٠٦ ٤٨١ - ٦٠٦ ٤٨١  اإليرادات املتنوعة

 - ١٤٨ ٠٠١ )١٤٨ ٠٠١( )ب( احملققة من سعر الصرف) سارةاخل(املكسب 
 ٢٧ ٦٦٤ ١٧٥ ١٤٨ ٠٠١ ٢٧ ٥١٦ ١٧٤  جمموع اإليرادات 

    النفقات
 ٥ ٧١٠ ٠٤٥ - ٥ ٧١٠ ٠٤٥  أنشطة الربامج
 ١ ٨٠٦ ٤٧٦ - ١ ٨٠٦ ٤٧٦  مل ترصد هلا اعتمادات :أنشطة الربامج

 ١٢ ٢٤٠ ٨٠٥ ١٤٨ ٠٠١ ١٢ ٠٩٢ ٨٠٤ )ب( رصد هلا اعتمادات    
 ١ ١٩٩ ٢٣٦ - ١ ١٩٩ ٢٣٦  تكاليف دعم الربامج

 ٢٠ ٩٥٦ ٥٦٢ ١٤٨ ٠٠١ ٢٠ ٨٠٨ ٥٦١  جمموع النفقات 
 ٦ ٧٠٧ ٦١٣ - ٦ ٧٠٧ ٦١٣  زيادة اإليرادات عن النفقات

 ٢٥ ٦٨٨ - ٢٥ ٦٨٨  تسويات الفترة السابقة
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 مالحظات 
املؤسســة حســب مــا  
بلغــــــــت يف عــــــــام  

 إلغاءات ٢٠٠١
ـــاملؤسس ة حســـب ـــــ

ما أعيد بياهنا يف عام     
٢٠٠٣ 

 ٦ ٧٣٣ ٣٠١ - ٦ ٧٣٣ ٣٠١  اإليرادات عن النفقات) نقصان(صايف زيادة 
الوفورات احملققة من التزامات الفترة السابقة أو من

 ١٦٣ ٨٣٣ - ١٦٣ ٨٣٣  إلغائها
 ٢٦١ ٢٧٠ - ٢٦١ ٢٧٠  التحويالت من صناديق أخرى وإليها

 ١ ١٠٦ ٩٣٩ - ١ ١٠٦ ٩٣٩  أرصد الصندوق يف بداية الفترة
 ٨ ٢٦٥ ٣٤٣ - ٨ ٢٦٥ ٣٤٣  أرصد الصندوق يف هناية الفترة

 ول واخلصوم واالحتياطيات وأرصدة الصندوقبيان مشترك عن األص
    األصول

 ١٦ ٦٩٦ ٩٨١ - ١٦ ٦٩٦ ٩٨١ ٣اجلدول النقد وودائع ألجل
 ٥٩٧ ٢٨١ - ٥٩٧ ٢٨١ )أ( تربعات قيد التحصيل

 ٤٣٥ ٧٥٥ - ٤٣٥ ٧٥٥  حسابات أخرى قيد التحصيل
 ١٨٨ ١٦٢ - ١٨٨ ١٦٢  أعباء مؤجلة

 ١٧ ٩١٨ ١٧٩ - ١٧ ٩١٨ ١٧٩  جمموع األصول 
    اخلصوم

 ٤ ٨٩٢ ٤٢٤ - ٤ ٨٩٢ ٤٢٤  التزامات غري مصفاة
 ٦٢٠ ٥٧٥ - ٦٢٠ ٥٧٥  حسابات مستحقة الدفع بني الصناديق

 ٢ ١٦٢ ٣٨١ - ٢ ١٦٢ ٣٨١ )ج (٦مالحظة حسابات أخرى مستحقة الدفع
 ٧١٦ ٨٧٨ - ٧١٦ ٨٧٨  قروض مؤجلة

 ٨ ٣٩٢ ٢٥٨ - ٨ ٣٩٢ ٢٥٨  جمموع اخلصوم 
    ورصيد الصندوقاالحتياطيات 

 ١ ٠٠٢ ٦٦٣ - ١ ٠٠٢ ٦٦٣  االحتياطي املايل
 ٢٥٧ ٩١٥ - ٢٥٧ ٩١٥  االحتياطي التشغيلي

 ٢ ٧٩٧ ٣٦٤ - ٢ ٧٩٧ ٣٦٤  احتياطيات الصندوق اليت رصدت هلا اعتمادات
 ٥ ٤٦٧ ٩٧٩ - ٥ ٤٦٧ ٩٧٩  الفائض التراكمي

 ٩ ٥٢٥ ٩٢١ - ٩ ٥٢٥ ٩٢١  جمموع االحتياطيات وأرصدة الصندوق
 ١٧ ٩١٨ ١٧٩ - ١٧ ٩١٨ ١٧٩  جمموع اخلصوم واالحتياطيات وأرصدة الصندوق
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 مالحظات 
املؤسســة حســب مــا  
بلغــــــــت يف عــــــــام  

 إلغاءات ٢٠٠١
ـــاملؤسس ة حســـب ـــــ

ما أعيد بياهنا يف عام     
٢٠٠٣ 

  قيد التحصيل إيرادات  تربعات )أ( 
  ٤٧٢ ٤٠٦ ١٦ ٧٩٣ ٤٣٩ تربعات من احلكومات  
  ١٢٤ ٨٧٥ ٨ ٣٣٦ ٥٢٢ تربعات من ماحنني عامني  

 ٥٩٧ ٢٨١ ٢٥ ١٢٩ ٩٦١  
  ).تكاليف التشغيل(النفقات اآلن ضمن سعر الصرف يف تصنف اخلسارة  )ب( 
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