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  الفصل األول

  
  : احلسابات بشأن البيانات املاليةتقرير جملس مراجعي    
  رأي مراجعي احلسابات    

  
املرفقـة املتعلقـة مبكتـب األمـم املتحـدة املعـي باملخـدرات              قمنا مبراجعـة البيانـات املاليـة          

ــان املوحــد لألصــول واخلــصوم واالحتياط     ــشمل البي ــواجلرميــة، وهــي ت ــوال  ي ات وأرصــدة األم
؛ والبيــان املوحــد لإليــرادات والنفقــات  ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١يف ) البيــان الثــاين(

؛ والبيان املوحـد للتـدفقات النقديـة        )ن األول البيا(والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة األموال      
؛ والبيانـــات ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٣١لفتـــرة الـــسنتني املنتهيـــة يف ) البيـــان الـــسابع(

ويعــرض البيانــان الثالــث والرابــع حالــة صــندوق   . واجلــداول واملالحظــات التفــسريية الداعمــة 
 / كـانون األول   ٣١لـسنتني املنتهيـة يف    برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات لفتـرة ا        

 فيعرضـان حالـة صـندوق األمـم املتحـدة ملنـع       ، اخلـامس والـسادس  انأما البيان . ٢٠٠٩ديسمرب  
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١اجلرمية والعدالة اجلنائية لفترة السنتني املنتهية يف 

  
  مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية    

األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مـسؤول عـن إعـداد                املدير التنفيذي ملكتب      
هذه البيانات املالية وعرضها عرضا نزيها وفقا للمعـايري احملاسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة وعـن                   
ــة مــن        ــة خالي ــتمكني مــن إعــداد بيانــات مالي ــة الــيت تــرى اإلدارة أهنــا الزمــة لل ــة الداخلي الرقاب

  . ناجتة عن الغش أو الغلطاألخطاء اجلوهرية، سواء أكانت
  

  مسؤولية مراجعي احلسابات    
ــل   ــا         تتمث ــى مراجعتن ــاء عل ــة بن ــات املالي ــذه البيان ــشأن ه ــرأي ب ــداء ال ــسؤوليتنا يف إب  م

ــة احلــسابات      . للحــسابات ــة ملراجع ــايري الدولي ــا للمع ــا للحــسابات وفق ــا مراجعتن ــد أجرين . وق
ريهـا  جن خنطـط ملراجعـة احلـسابات وأن         وتقتضي هذه املعايري أن منتثـل للـشروط األخالقيـة وأن          

  .على حنو يتيح التأكد بقدر معقول من أن البيانات املالية خالية من األخطاء اجلوهرية
وتشمل عملية مراجعة احلسابات تنفيذ إجراءات السـتقاء أدلـة املراجعـة بـشأن املبـالغ                   

جـراءات علـى تقـدير مراجـع        ويتوقـف اختيـار هـذه اإل      . واإلقرارات املتضمنة يف البيانات املالية    
احلسابات، مبا يف ذلك تقيـيم احتمـاالت احتـواء البيانـات املاليـة علـى أخطـاء جوهريـة، سـواء                      

ولـدى تقيـيم هـذه االحتمـاالت، يـدرس مراجـع احلـسابات              . أكانت ناجتة عن الغش أو الغلـط      
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ية وعرضـها عرضـا نزيهـا،     تدابري الرقابة الداخلية املتصلة بقيام الكيان املعين بإعداد البيانات املال         
وذلك بغية تصميم إجراءات املراجعة املناسبة لظروف احلالة املعنية، وليس بغرض إبـداء الـرأي               

وتـشمل عمليـة املراجعـة أيـضا        . بشأن مدى فعاليـة الرقابـة الداخليـة الـيت يطبقهـا ذلـك الكيـان               
 احملاسـبية الـيت وضـعتها       تقييم مدى سالمة السياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات        

  .لبيانات املالية عموماااإلدارة، فضال عن تقييم كيفية عرض 
وحنــن نعتقــد أن مــا حــصلنا عليــه مــن أدلــة يف ســياق مراجعــة احلــسابات يــوفر أساســا     

    .كافيا ومناسبا ألن نقيم عليه الرأي الذي توصلنا إليه من مراجعة احلسابات
  الرأي    

املالية تعرض على حنو نزيه، من مجيـع اجلوانـب اجلوهريـة، املركـز      يف رأينا أن البيانات        
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١املايل ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف              

وأداءه املايل وتدفقاتـه النقديـة لفتـرة الـسنتني املنتهيـة يف ذلـك التـاريخ، وفقـا للمعـايري احملاسـبية              
    .دةملنظومة األمم املتح

  تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى    
 إىل علمنـا مـن معـامالت مكتـب األمـم املتحـدة              منـا عالوة على ما سـبق، نـرى أن مـا              

ــع         ــق مــن مجي ــا، متواف ــها كجــزء مــن مراجعتن ــا فحــصناه من ــة، أو م املعــين باملخــدرات واجلرمي
ألمــم املتحــدة، ومــع القواعــد املاليــة ملكتــب اجلوانـب اهلامــة مــع النظــام املــايل والقواعــد املاليــة ل 

  .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومع السند التشريعي
ووفقــا للمــادة الــسابعة مــن النظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة واملرفــق ذي      

ــا حلــسابات مكتــب األمــم املتحــدة امل      ــرا مطــوال عــن مراجعتن ــضا تقري ــصلة، أصــدرنا أي عــين ال
  .باملخدرات واجلرمية

  نومبيميبتريينس  ) توقيع(
  املراجع العام للحسابات يف جنوب أفريقيا
      رئيس جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة

  ميغوديدييه   )توقيع(
  الرئيس األول لديوان احملاسبة يف فرنسا

      )كبري مراجعي احلسابات(
  جيايي ليو  )توقيع(

   الصنياملراجع العام للحسابات يف
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠
  



A/65/5/Add.9 

 

3 10-43754 
 

  
  الفصل الثاين

  
  التقرير املطول جمللس مراجعي احلسابات    

    

  موجز  
مبراجعـة البيانـات املاليـة املوحـدة واسـتعراض      ) اجمللـس (قام جملس مراجعـي احلـسابات      

ن  كـانو  ٣١عمليات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لفترة الـسنتني املنتهيـة يف              
وقــد أُجريــت املراجعــة عــن طريــق القيــام بزيــارتني ميــدانيتني لربازيليــا . ٢٠٠٩ديــسمرب /األول

املكتـب اإلقليمـي للـشرق األوسـط        (والقـاهرة   ) املكتب اإلقليمي للربازيل واملخـروط اجلنـويب      (
  .وإجراء استعراض للمعامالت والعمليات املالية يف مقر املكتب يف فيينا) ومشال أفريقيا

  
  ي مراجعي احلساباترأ    

أصــدر اجمللــس بنــاء علــى املراجعــة رأيــا غــري ُمعَّــدل بــشأن البيانــات املاليــة للفتــرة قيــد     
  .االستعراض، على النحو املبني يف الفصل األول من هذا التقرير

  
  متابعة التوصيات السابقة    

 البــــالغ ٢٠٠٧-٢٠٠٦مــــن جممــــوع التوصــــيات الــــصادرة بــــشأن فتــــرة الــــسنتني   
 يف  ٢٦(؛ وكانـت مخـس توصـيات        ) يف املائـة   ٥٨( توصـية    ١١ية، ُنفذت تنفيذا تاما     توص ١٩
  ). يف املائة١٦(قيد التنفيذ؛ ومل تنفذ ثالث توصيات ) املائة

وأجــرى اجمللــس تقييمــا ملــدى تقــادم توصــياته الــسابقة الــيت مل تنفــذ بعــد تنفيــذا تامــا       
فـذ، والبـالغ عـددها مثـاين توصـيات، صـدرت            مل تن /فالحظ أن التوصيات املبيَّن أهنا قيد التنفيذ      

  . ذي الصلة من هذا التقريرعوترد مناقشة هذا األمر يف الفر. ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفترة 
  

  استعراض مايل عام    
 ماليـني دوالر،  ٥٠٦,٩٢فيما يتعلق بالفترة قيد االستعراض، بلـغ جممـوع اإليـرادات         

وبلـغ  .  يف املائـة   ٣٩قة، أي بزيـادة نـسبتها        مليون دوالر لفترة الـسنتني الـساب       ٣٦٤,٣٣مقابل  
 مليـــون دوالر لفتـــرة الـــسنتني ٢٦٤,١٦ مليـــون دوالر، مقابـــل ٤٥٥,١٤جممـــوع النفقـــات 

ونتج عن هذا زيادة اإليرادات عن النفقات مبـا قـدره   .  يف املائة  ٧٢السابقة، أي بزيادة نسبتها     
  . يف فترة السنتني السابقة مليون دوالر١٠٠,١٧ مليون دوالر، مقابل زيادة قدرها ٥١,٧٨
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 يف املائـة، وذلـك      ٢٢واخنفض جمموع اإليرادات املوجهـة إىل األغـراض العامـة بنـسبة               
 مليــون دوالر يف فتــرة ٢٥,٦ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليــون دوالر يف فتــرة الــسنتني ٣٢,٨مــن 

ونتج هذا أساسا عن هبوط يف التربعـات املقدمـة ألمـوال األغـراض              . ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  
  .لعامة، زادت من شدته األزمة املالية العامليةا

  
  التقدم احملرز يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    

يرتبط التنفيذ املقترح للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف مكتـب األمـم املتحـدة                 
ملتحـدة، ومـن مث فإنـه يتبـع اجلـدول          املعين باملخـدرات واجلرميـة مبثيلـه يف األمانـة العامـة لألمـم ا              

وتفيد أحدث املعلومـات املتـوافرة أن األمانـة العامـة لألمـم             . الزمين الذي وضعته األمم املتحدة    
 نتيجـة ألن نظـم      ٢٠١٤املتحدة أجلت تنفيـذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام إىل عـام                  

بيــد أنــه ينبغــي للمكتــب أن يكفــل   . ختطــيط املــوارد يف املؤســسة مل تــصبح قيــد التطبيــق بعــد  
حتديث النظم اخلاصة به لتخطيط املوارد يف املؤسسة وجعـل هـذه الـنظم متطابقـة مـع اجلـدول                

  .الزمين الذي وضعته األمم املتحدة لتنفيذ نظامها اجلديد لتخطيط املوارد يف املؤسسة
  

  بيان اإليرادات والنفقات    
ن إيرادات املكتب ونفقاته ال يـشمل املـوارد اآلتيـة      املبلغ املذكور جملموع املوارد يف بيا       

ورأى اجمللس أن من األفضل أن يوضـح املكتـب هـذا األمـر              . من امليزانية العادية لألمم املتحدة    
  .يف البيانات املالية

  
  امليزانية    

مل تطبق القواعد املالية للمكتب فيما يتعلق باملوافقة املسبقة على تنقـيح ميزانيـة الفتـرة                  
  ). ماليني دوالر٣,٣زادت مبقدار ( لألموال املوجهة إىل األغراض العامة ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
  التزامات هناية اخلدمة مبا فيها التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    

 مليـون   ٢٤,٧ ما جمموعـه     ٢٠٠٩-٢٠٠٨بلغت التزامات هناية اخلدمة لفترة السنتني         
  .تزامات املنظمة املستحقة مستقبال ملوظفيهاومل ُيبّت بعد يف مسألة متويل ال. دوالر

  
  إدارة اخلزانة    

أظهــر احلــساب املــصريف ألحــد املكاتــب القطريــة التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين   
، ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ مليـون دوالر يف      ٢٧باملخدرات واجلرميـة رصـيدا جـاوز        

. ملكتــب مــن الودائــع النقديــة والودائــع ألجــل يف املائــة ممــا خيــص ا٩٢أي مــا تــصل نــسبته إىل 



A/65/5/Add.9 

 

5 10-43754 
 

تكن الوثائق الرمسية الـيت قـدمت لتربيـر إنـشاء هـذا احلـساب املـصريف وشـروط اسـتخدامه                      ومل
كافية إلثبات أن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ممتثـل لقواعـد األمـم املتحـدة                 

ا فيمـا خيـص محايـة نفـسه مـن املخـاطر             يتعلق باستخدام هـذا احلـساب وإدارتـه، وال سـيم           فيما
  .املالية املرتبطة باألحوال االقتصادية و القيود التشريعية املفروضة من البلد املضيف

  
  الشركاء املنفٍّذون واملشاريع املنفذة وطنيا    

فيما يتعلق بالفترة قيـد االسـتعراض، ُدفعـت إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مبـالغ                      
مليــون دوالر لتنفيــذ مــشاريع مــن الــيت تنفــذ وطنيــا، وذلــك نيابــة عــن مكتــب  ١٣٩جمموعهـا  

ــامج اإلمنــائي   . األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   ــد أن املطابقــة مــع ســجالت الربن بي
وأوصى اجمللـس بـأن يعـاجل املكتـب هـذه املـسألة علـى               .  مليون دوالر  ٢,٥أظهرت تباينا قدره    
  .وجه االستعجال

  
  ملمتلكات غري املستهلكةإدارة ا    

على الرغم مـن توصـية اجمللـس الـسابقة للمكتـب بـأن يعـزز ضـوابطه الداخليـة بـصدد              
  .املمتلكات غري املستهلكة، فإنه مل حيدث حتسن ملحوظة فيما يتعلق بالفترة قيد االستعراض

  
  املراجعة الداخلية للحسابات    

ت حلسابات املنظمـة خـالل فتـرة        أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية عدة مراجعا        
ــإدارة املــشتريات ورصــد املــشاريع    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الــسنتني  وتعلقــت التوصــيات الرئيــسية ب

  .وترد مناقشة هذه التوصيات يف املوضع ذي الصلة من هذا التقرير. ونظم املعلومات
  

  إقرارات اإلدارة    
 الثــاين مــن هــذا صــدرت عــن اإلدارة إقــرارات معينــة تــرد يف الفــرع جــيم مــن الفــصل  

التقرير، وذلك بصدد شطب خسائر النقدية ومستحقات القبض واملمتلكـات؛ واإلكراميـات؛            
  .وحاالت الغش والغش املفترض

  
  التوصيات    

وتتــوخى . أصــدر اجمللــس عــدة توصــيات بنــاء علــى املراجعــة الــيت أجراهــا للحــسابات   
  :باملخدرات واجلرمية مبا يليالتوصيات الرئيسية أن يقوم مكتب األمم املتحدة املعين 
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إجراء حتليل الحتياجاتـه وللمخـاطر املترتبـة علـى حتويـل نظـم تكنولوجيـا                  )أ(  
ــه،   ــة   PeopleSoftاملعلومــات لدي ــة واملالي ــر ) ProFi( ونظــام إدارة املعلومــات الربناجمي ودفت

، خـالل   ، وإجـراء التحـديث الـالزم هلـا        )FOML(احلسابات العام إلدارة املكاتب امليدانية      
  ؛)٣٢الفقرة (تنفيذ نظام األمم املتحدة اجلديد لتخطيط املوارد يف املؤسسة 

تنقيح عنوان بياناته املالية واملالحظات امللحقة هبا ليبيِّن أن نطاقها مقصور          )ب(  
على األنشطة املمولة من التربعات؛ والنظر يف إعداد بيانات مالية تشمل األنشطة املمولـة              

  ؛)٣٩الفقرة (لعادية لألمم املتحدة من امليزانية ا
ــات         )ج(   ــاد ميزاني ــدى اعتم ــسبقة ل ــة امل ــصدد املوافق ــة ب ــده املالي ــد بقواع التقي

  ؛)٥٨الفقرة (األموال املوجهة إىل األغراض العامة 
وضع خطة للتمويل فيما يتعلق بالتزامات هناية اخلدمة ومـا بعـد التقاعـد،                 )د(  

  ؛)٦٦الفقرة (بعد انتهاء اخلدمة وخصوصا التغطية بالتأمني الصحي 
حتليل شروط استخدام احلـساب املـصريف يف املكتـب القطـري قيـد النظـر                  )هـ(  

وطلب فتوى رمسية من أمني اخلزانة يف مقر األمـم املتحـدة بـشأن االسـتمرار يف اسـتخدام                   
  ؛)١٠٣الفقرة (بشكله الراهن هذا احلساب 

السُّلف املقيَّدة يف وسجلة يف أرصدته تسوية حاالت التباين بني السُّلف امل  )و(  
  ؛)١١١الفقرة (سجالت برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

وضع وتنفيذ إجراءات للرقابة الداخليـة ذات طـابع رمسـي وميكـن تتبعهـا                 )ز(  
من أجل ضمان موثوقية املعلومات اليت تقدم عن القيمة الكلية للممتلكات املوجودة قيـد              

  ).١١٦الفقرة (الفترة االستخدام يف هناية 
 ٨٣ و   ٧٨ و   ٧٤ و   ٥٣ و   ٤٨وترد التوصيات األخرى للمجلس يف الفقـرات          

  . من هذا التقرير١٣٥ و ١٢٣ و ١١٧و 
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  الوالية والنطاق واملنهجية  -ألف   

قــام جملــس مراجعــي احلــسابات مبراجعــة البيانــات املاليــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين     - ١
 ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١استعرض أداءه اإلداري للفتـرة املاليـة مـن          وباملخدرات واجلرمية   

ــانون األول٣١إىل  ــسمرب / كـ ــرار ا ٢٠٠٩ديـ ــا لقـ ــة  ، وفقـ ــة العامـ ــؤرخ ) ١-د (٧٤جلمعيـ املـ
وقد أجريت املراجعة وفقا للمـادة الـسابعة مـن النظـام املـايل           . ١٩٤٦ديسمرب  /كانون األول  ٧

ــم املتحــدة وم    ــة لألم ــد املالي ــا والقواع ــة   ) ST/SGB/2003/7انظــر (رفقه ــايري الدولي ــا للمع ووفق
وتقتــضي هــذه املعــايري أن يتقيــد اجمللــس بالــشروط األخالقيــة وأن خيطــط   . ملراجعــة احلــسابات

ملراجعة احلسابات وأن جيريها على حنو يتيح التأكد بقدر معقول من أن البيانـات املاليـة خاليـة                  
  .من األخطاء اجلوهرية

راجعــة يف املقــام األول لــتمكني اجمللــس مــن تكــوين رأي بــشأن مــا إن وقــد أجريــت امل  - ٢
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١كانت البيانات املالية تعرض عرضا نزيها املركز املايل للمكتـب يف            

 ونتائج عملياته وتدفقاته النقدية لفترة الـسنتني، وفقـا للمعـايري احملاسـبية ملنظومـة األمـم                ٢٠٠٩
ــد     واشــتمل ذلــك ع . املتحــدة ــة ق ــا إن كانــت النفقــات املــسجلة يف البيانــات املالي ــيم مل لــى تقي

ُتكبٍّدت لألغراض اليت وافقت عليهـا هيئـات اإلدارة، ومـا إن كانـت اإليـرادات والنفقـات قـد            
ــة لألمــم املتحــدة       ُصــنِّفت وُســجِّلت علــى الوجــه الــصحيح وفقــا للنظــام املــايل والقواعــد املالي

ــة للمكتــب  ــ. والقواعــد املالي ــة    ومشل ــة مراجعــة احلــسابات استعراضــا عامــا للــنظم املالي ت عملي
والـضوابط الداخليــة وفحـصا لعينــة مــن الـسجالت احملاســبية واألدلــة الداعمـة األخــرى بالقــدر     

  .الذي اعتربه اجمللس ضروريا لتكوين رأي بشأن البيانات املالية
ــة، أجــرى اجمل       - ٣ ــامالت املالي ــة احلــسابات واملع ــس استعراضــات  وباإلضــافة إىل مراجع ل

ــد ، طبقــالعمليــات املكتــب  وهــذا يقتــضي مــن اجمللــس أن يــديل   .  مــن النظــام املــايل ٥-٧ للبن
مبالحظات بشأن مدى كفاءة اإلجراءات املالية والنظام احملاسـيب والـضوابط املاليـة الداخليـة يف             

س أيـضا   وطلبت اجلمعية العامـة مـن اجمللـ       . املكتب، وبشأن إدارة عملياته وتنظيمها بصفة عامة      
وتــرد معاجلــة هــذه املــسائل يف . أن يتــابع تنفيــذ توصــياته الــسابقة وأن يقــدم تقريــرا عــن ذلــك 

  .املواضع ذات الصلة من هذا التقرير
وقــد درج اجمللــس علــى إبــالغ املكتــب بنتــائج عمليــات مراجعــة احلــسابات يف شــكل    - ٤

يح إقامة حوار مـستمر     وهذه املمارسة تت  . رسائل إدارية تتضمن مالحظات وتوصيات تفصيلية     
  .وقد صدرت ثالث رسائل إدارية بشأن فترة السنتني قيد االستعراض. مع إدارة املكتب
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ويقوم اجمللس بالتنسيق مع مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة لـدى التخطـيط لعمليـات                  - ٥
يـه  املراجعة اليت يضطلع هبا، وذلك تفاديا الزدواج اجلهـود وبغيـة حتديـد النطـاق الـذي ميكـن ف               

  .االعتماد على أعمال ذلك املكتب
وحيثمـــا تـــشري املالحظـــات الـــواردة يف هـــذا التقريـــر إىل مواقـــع حمـــددة، فـــإن هـــذه     - ٦

وهـي ال تعـين أهنـا تنطبـق أو ال تنطبـق             . املالحظات تكون مقـصورة علـى تلـك املواقـع احملـددة           
  .على أي مواقع أخرى

ن ُتعـرض علـى اجلمعيـة العامـة،         س، أ ويغطي هذا التقريـر مـسائل ينبغـي، يف رأي اجمللـ             - ٧
يف ذلك بعـض الطلبـات احملـددة الـصادرة عـن اجلمعيـة العامـة واللجنـة االستـشارية لـشؤون              مبا

وعلــى وجــه اخلــصوص، طلبــت اللجنــة إىل اجمللــس يف تقريرهــا عــن التقــارير . اإلدارة وامليزانيــة
 كـانون   ٣١ابات للفترة املنتهيـة يف      املالية والبيانات املالية املراجعة وتقارير جملس مراجعي احلس       

  :، أن يقوم مبا يلي)A/63/474 (٢٠٠٧ديسمرب /األول
تعزيز عملية التحقق اليت يقوم هبا بغية حتسني قدرته على تقييم النتائج وتقيـيم               )أ(  

  ما تبذله مؤسسات األمم املتحدة من جهود لتنفيذ توصيات اجمللس؛
ق املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام           مواصلة الرصد على حنو وثيق لتطبيـ        )ب(  

  وللعملية التحضريية لنظام ختطيط املوارد يف املؤسسة واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛
ــى أســاس املخــاطر          )ج(   ــائم عل ــهجي الق ــار املن ــال اإلط ــدم اكتم ــسألة ع ــة م متابع

رقابـة الداخليـة، ومـسألة اخنفـاض        املتوخى لـشعبة املراجعـة الداخليـة التابعـة ملكتـب خـدمات ال             
  معدل إجناز املهام املقررة؛

استمرار املتابعة بشأن مراقبة عمليـة مراجعـة احلـسابات وبـشأن قيـام كيانـات            )د(  
  األمم املتحدة بإجراء استعراضات منتظمة للمشاريع املنفذة وطنيا؛

ــة         )هـ(   ــة الداخلي ــذ إجــراءات الرقاب ــه لتنفي ــن التوجي ــزم م ــا يل ــوفري م ــق  ت ــا يتعل فيم
  .باملمتلكات غري املستهلكة

وقــد نوقــشت مالحظــات اجمللــس واســتنتاجاته مــع إدارة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   - ٨
  .باملخدرات واجلرمية، وأُدرجت آراؤها يف هذا التقرير على النحو املالئم

ألمـم  وال تتناول التوصيات الواردة يف هذا التقرير اخلطـوات الـيت قـد يرغـب مكتـب ا                   - ٩
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف النظر يف اختاذها إزاء بعض املوظفني بصدد حـاالت عـدم         

  .التقيد بنظامه املايل وتعليماته اإلدارية وغريها من التوجيهات ذات الصلة



A/65/5/Add.9 

 

9 10-43754 
 

  النتائج والتوصيات  -باء   
  متابعة التوصيات السابقة  -  ١  

ــسنتني     - ١٠ ــرة الـ ــشأن فتـ ــدرت بـ ــيا ت٢٠٠٧-٢٠٠٦صـ ــا وصـ ــية، ١٩ت جمموعهـ  توصـ
كانــت قيــد التنفيــذ، بينمــا )  يف املائــة٢٦(نفــذت بالكامــل، ومخــس )  يف املائــة٥٨ (١١ منــها

وتـرد يف مرفـق هـذا التقريـر تفاصـيل حالـة تنفيـذ كـل                 . دون تنفيذ )  يف املائة  ١٦(بقيت ثالث   
  .التوصيات من هذه

  
  التوصيات اليت مل ُتنفَّذ    

 كـانون   ٣١لفترة السنتني املنتهية يف      )A/63/5/Add.9(ير اجمللس    من تقر  ٤٩يف الفقرة     - ١١
ــأن يقــوم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات     ٢٠٠٧ديــسمرب /األول ، أوصــى اجمللــس ب

واجلرمية، باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة يف فيينا، بتحديـد كيفيـة توزيـع التكـاليف العامـة                  
وأوضــح . االفتراضــات الـيت يقـوم عليهــا ذلـك التوزيـع    للمـوظفني فيمـا بينــهما واإلفـصاح عـن     

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن مكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا ومكتــب 
ــى الــصعيد         ــان متــداجمان عل ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة مكتب ــشغيلي وأنــه  األم الت

يد أن اجمللس يـرى أن هـذه املـسألة سـتعاجل مـن              ب. انطباق بالتايل هلذه التوصية يف هذه احلالة       ال
ــد        ــذ نظامــه اجلدي قبــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة لــدى اإلعــداد لتنفي

  .، ولذا فإن اجمللس ال يكرر إصدار توصيته السابقة)Umoja(لتخطيط املوارد يف املؤسسة 
، ذُكــر أن )A/63/5/Add.9( مــن التقريــر الــسابق للمجلــس    ٨٨ و ٥٨ويف الفقــرتني   - ١٢

مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة وافـق علـى توصـييت اجمللـس بـأن تقـوم شـعبة                        
حتديث الربنامج احلاسويب اخلاص برصـد املمتلكـات غـري املـستهلكة حبيـث             ) أ: (اإلدارة مبا يلي  

للرقابــة وضــع وتنفيــذ إجــراءات   ) ب(يتــضمن عنــصرا لتحديــد القيمــة بعــد االســتهالك؛ و      
الداخلية ذات طابع رمسـي وميكـن تتبعهـا مـن أجـل ضـمان موثوقيـة املعلومـات الـيت ُتقـدم عـن                

وسـُتناقش هاتـان املـسألتان    . القيمة الكلية للممتلكات املوجودة قيد االستخدام يف هنايـة الفتـرة      
  .يف املواضع ذات الصلة من هذا التقرير

  
  التوصيات اجلاري تنفيذها    

 مــن التقريــر الــسابق للمجلــس، ذُكــر أن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين   ٧١رة قــيف الف  - ١٣
باملخدرات واجلرمية وافق على التوصية الـصادرة عـن اجمللـس بتنفيـذ اسـتراتيجية إلعـادة تنظـيم                   
املركز اإلقليمي لشرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ بغيـة إعـادة تأسـيس عمليـة إدارة الـربامج وكفالـة                      

وقــد حتــسنت عمليــة إدارة الــربامج، وحتــسنت  .  يتــسم باالســتدامةبقــاء املركــز يف وضــع مــايل
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وواصـل املركـز اإلقليمـي تعزيـز نظـم الرصـد والتقيـيم لديـه،                . كذلك صالحية األنشطة للبقـاء    
وفيمـا يتعلـق برصـد املـشاريع        . يف ذلك العمليات الداخلية لإلبـالغ واالسـتعراض الـدوريني          مبا

وقـد مت شـغل مجيـع هـذه         . ي مبالك قوامه سبع وظـائف     وتقييمها، أنشئت وحدة للدعم الربناجم    
ومـن  ). موظف مساعد لـشؤون املـوارد البـشرية وكاتـب للـشؤون املاليـة           (الوظائف عدا اثنتني    

  .٢٠١٠أغسطس /املتوقع أن يتم شغل هاتني الوظيفتني حبلول هناية آب
ال حمـددا    من تقريره السابق، أوصـى اجمللـس بـأن خيـصص املكتـب متـوي               ٧٧ويف الفقرة     - ١٤

تعلـق بالتغطيـة   يمـا بعـد التقاعـد، ال سـيما فيمـا      ولاللتزامات املتعلقة باسـتحقاقات هنايـة اخلـدم        
ويـرد تنـاول هـذه املـسألة يف املوضـع املخـصص يف الفـرع        . بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمـة    

 مبـا فيهـا   ،مـة باء من الفصل الثاين من هـذا التقريـر لاللتزامـات املتعلقـة باسـتحقاقات هنايـة اخلد               
  .التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

ــسابق للمجلــس، ذُكــر أن املكتــب وافــق علــى التوصــية     ٨٣ويف الفقــرة   - ١٥  مــن التقريــر ال
 بـشأن احلـصر   ST/AI/2003/5 من األمـر اإلداري     ٦-٣الصادرة عن اجمللس بالتقيد بأحكام املادة       

تقريـر بـصدد    نه مل ُيحـرر أي    مادي، فإ  وعلى الرغم من أنه قد أُجري حصر      . املادي للممتلكات 
  .وُتناقش هذه املسألة أيضا يف الفرع املتعلق بإدارة املمتلكات غري املستهلكة. املمتلكات املصفاة

 مــن التقريــر الــسابق للمجلــس، ذُكــر أن املكتــب وافــق علــى التوصــية ٩٠ ةويف الفقــر  - ١٦
إىل مـدير شـعبة العمليـات تقريـرا عـن      الصادرة عن اجمللس بـأن ترسـل املكاتـب امليدانيـة دوريـا       

األعمال اليت يقوم هبا االستـشاريون، وذلـك مـن أجـل تعزيـز الرقابـة علـى تعـيني االستـشاريني                      
. ٢٠٠٩يونيـه   /وأوضح املكتب أن هذه التوصية أصبحت منفذة منـذ حزيـران          . وعلى أعماهلم 

مليدانية وتكفـل أن تكـون      وتواصل شعبة العمليات مراقبة عقود اخلربة االستشارية يف املكاتب ا         
  .االستعانة باالستشاريني وفقا للقواعد واألنظمة الواجبة التطبيق

 مــن التقريــر الــسابق للمجلــس، ذُكــر أن املكتــب وافــق علــى التوصــية ٩٤ويف الفقــرة   - ١٧
الصادرة عن اجمللس بأن يواصل املكتب جهوده من أجل اإلعداد لتنفيذ نظـام اإلدارة املتكامـل                

به التحول إىل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وبأن يتخـذ تـدابري ترمـي             الذي يتطل 
وأكــد املكتــب أنــه . إىل احلــد مــن املخــاطر املتــصلة باملعــامالت وبــدمج البيانــات واســتخراجها

يشارك بصفة مستمرة يف إعداد نظام األمم املتحدة لتخطـيط املـوارد يف املؤسـسة، مـع متابعتـه                   
ويوجد النظام حاليـا يف مرحلـة التـصميم         . زه مقر األمم املتحدة من تقدم يف هذا الصدد        ملا حير 
وال ُيتوقع بلوغ مرحليت التنفيذ والتطبيق الواسع النطاق قبل حلـول الربـع األخـري مـن                 . النهائي

  .٢٠١١عام 
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 من التقرير الـسابق للمجلـس، ذُكـر أن املكتـب وافـق علـى التوصـية                 ١٠٦ويف الفقرة     - ١٨
لصادرة عن اجمللس بأن يتم اعتماد تعليمات داخلية بشأن منع حاالت الغش والغش املفتـرض               ا

  .وأفاد املكتب بأن تدريب املوظفني جار يف هذا اجملال. واكتشافها واإلبالغ عنها
، A/59/736انظـــر (واســـتجابة لطلـــب اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة وامليزانيـــة   - ١٩

. س تقييمـا ملـدى تقـادم توصـياته الـسابقة الـيت مل ُتنفـذ بعـد تنفيـذا تامـا                     ، أجرى اجملل  )٨الفقرة  
ــرة الــــسنتني    ــرة األوىل يف فتــ   وقــــد تــــبني أن مجيــــع التوصــــيات غــــري املنفــــذة صــــدرت للمــ

٢٠٠٧-٢٠٠٦.(  
  

  استعراض مايل عام  -  ٢  
 ماليـني   ٥٠٦,٩٢، بلـغ جممـوع اإليـرادات        ٢٠٠٩-٢٠٠٨فيما يتعلق بفترة السنتني       - ٢٠

 مليـون دوالر، وبـذا بلغـت زيـادة اإليـرادات عـن              ٤٥٥,١٤بينما بلغ جمموع النفقات     دوالر،  
 ماليــني دوالر، ٥٠٦,٩٢ومــن جممــوع اإليــرادات البــالغ    .  مليــون دوالر٥١,٧٩النفقــات 

مقابـل  )  يف املائـة مـن جممـوع اإليـرادات         ٩٠,٨أي  ( مليـون دوالر     ٤٦٠,٣٨بلغت التربعـات    
  ). يف املائة من جمموع اإليرادات٨٥,٣أي (تني السابقة  ماليني دوالر لفترة السن٣١٠,٦٨

 يف املائـة    ٢٢ اخنفاضا بنسبة    )١(ويعكس جمموع اإليرادات املوجهة إىل األغراض العامة        - ٢١
 مليــــون دوالر يف الفتــــرة ٢٥,٦ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليــــون دوالر يف الفتــــرة ٣٢,٨مــــن (

ت املقدمــة ألمــوال األغــراض وقــد نــتج هــذا أساســا عــن هبــوط يف التربعــا ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  .العامة، زادت من شدته األزمة املالية العاملية

 مليـون   ٣٢١,٥ مليـون دوالر إىل      ١٨٩,٩مـن   ( يف املائـة     ٦٩وزادت النفقات بنـسبة       - ٢٢
 يف  ٨٠يف حالة صندوق برنامج األمـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات، وبنـسبة                 ) دوالر
يف حالــة صــندوق األمــم املتحــدة )  مليــون دوالر١٣٣,٦ إىل  مليــون دوالر٧٤,٢مــن (املائــة 

أمــا االعتمــاد .  أدنــاه٢ -ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، علــى النحــو املــبني يف اجلــدول ثانيــا    
ــامج مكتــب األمــم املتحــدة املعــين         ــة لألمــم املتحــدة لربن ــة العادي ــوارد امليزاني املخــصص مــن م

ــرة   ــة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨باملخــدرات واجلرميــة للفت ــة (، فقــد ظــل مــستقرا باألســعار احلقيقي املعدل
 أدنـاه بيـان مقـارن لإليـرادات والنفقـات لفتـرات       ١ -ويرد يف الشكل ثانيا     ). حسب التضخم 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 
__________ 

إىل األغـراض العامـة هـي مـوارد غـري خمصـصة تـستخدم يف متويـل أنـشطة التوجيـه التنفيـذي            األموال املوجهة     )١(  
واإلدارة يف مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، فـضال عـن تكـاليف الـربامج وتكـاليف الـدعم                    

  .الربناجمي يف كل من املقر وامليدان
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  ١ -الشكل ثانيا 
  بيان مقارن لإليرادات والنفقات    

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البيانات املالية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية: املصدر
    

 مليـون دوالر، أي بنـسبة       ١٩٠,٩ومعظم الزيـادة الـيت حـدثت يف النفقـات، وقـدرها               - ٢٣
 يف املائة، ُيعزى إىل الزيـادة الـضخمة يف التربعـات املقدمـة لألمـوال املوجهـة إىل األغـراض                ٧٢

  ). مليون دوالر١٢٦,٥وقدرها  (٢٠٠٩-٢٠٠٨ة السنتني  لفتر)٢(اخلاصة
ــسنتني    - ٢٤ ــرة ال ــسبة التربعــات غــري املــسددة إىل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخــالل فت ، تناقــصت ن

وزادت . ١ - على النحو املـبني يف اجلـدول ثانيـاً           ١:٠,٢٥ إىل   ١:٠,٣٤جمموع األصول من    
دة الكـبرية يف االسـتثمارات   ، نتيجـة للزيـا  ١:١,٢٥ إىل ١:١,٠٣نسبة النقدية إىل اخلصوم من  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف صندوق النقدية املشترك للمكاتب املوجودة خارج املقر، يف فترة الـسنتني             
أمـا الزيـادة يف نـسبة       ).  مليون دوالر يف فترة السنتني السابقة      ١٩٦ مليون دوالر مقابل     ٢٤٦(

ات يف الـسياسات    ، فهـي ناجتـة عـن الـتغري        ١:٠,٠٧ إىل   ١:٠,٠٥االلتزامات غري املصفاة، من     
وامتثـاال للـسياسات احملاسـبية لألمـم املتحـدة، جيـري            )). ب (٣و  ) ز (٢املالحظتان  (احملاسبية  

__________ 

 خمصـصة، متـّول هبـا أنـشطة التعـاون الـتقين وغريهـا مـن                 األموال املوجهـة إىل األغـراض اخلاصـة هـي تربعـات             )٢(  
  .ويف امليدان) فيينا(األنشطة الفنية للمكتب يف املقر 
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 اإلبالغ عن االلتزامات الـصحيحة احملّملـة علـى فتـرات ماليـة مقبلـة علـى                  ٢٠٠٨بدءا من عام    
 بيـان النـسب     ويرد. أهنا تكاليف مؤجلة وعلى أهنا كذلك التزامات غري مصفاة للفترات املقبلة          

  .١ -يف اجلدول ثانيا 
  

  ١ -اجلدول ثانيا 
    نسبة املؤشرات املالية الرئيسية    

 كانون ٣١فترة السنتني املنتهية يف 
  )أ(٢٠٠٩عنصرا النسبة لعام   ديسمرب/األول

  النسبة

٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥    
  ١٢٨,٣٢/٥٢٠,٩٧  ٠,٢٥  ٠,٣٤  ٠,١٤  )ب(جمموع األصول/التربعات غري املسددة

  ٢٧٥,٣٩/٥٢٠,٩٧  ٠,٥٣  ٠,٤٦  ٠,٥٢  )ج(جمموع األصول/يةالنقد
  ٢٧٥,٣٩/٢٢١,١٥  ١,٢٥  ١,٠٣  ١,٥٣  )د(اخلصوم/النقدية

    ١٦,١٩/٢٢١,١٥  ٠,٠٧  ٠,٠٥  ٠,٠٦  )هـ(جمموع اخلصوم/االلتزامات غري املصفاة
  .البيانات املالية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  :املصدر  

  .رات الواليات املتحدةمباليني دوال  )أ(  
  .اخنفاض هذا املؤشر يدل على جودة املركز املايل  )ب(  
  .ارتفاع هذا املؤشر يدل على جودة املركز املايل  )ج(  
  .اخنفاض هذا املؤشر يدل على عدم كفاية النقدية املتاحة لتسوية الديون  )د(  
      . جاريةاخنفاض هذا املؤشر دليل إجيايب على أن تصفية االلتزامات  )هـ(  

  التقدم احملرز يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -  ٣  
، واستجابة لتعليقات اللجنة االستـشارية لـشؤون        ٦١/٢٣٣وفقاً لقرار اجلمعية العامة       - ٢٥

س اإلدارة وامليزانية الواردة يف تقريرها عن التقارير املالية والبيانات املالية املراجعـة وتقـارير جملـ               
ــة يف     ــرة املنتهيــ ــسابات للفتــ ــي احلــ ــانون األول٣١مراجعــ ــسمرب / كــ  A/61/350 (٢٠٠٥ديــ

، أجرى اجمللس مـرة أخـرى حتلـيالً ملـا يوجـد مـن ثغـرات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ املعـايري                         )Add.1 و
ــوارد يف          ــدة أو احملــّسنة لتخطــيط امل ــنظم اجلدي ــضالً عــن ال ــام، ف ــة للقطــاع الع احملاســبية الدولي

ول اجمللس بالتعليق مسألة استصواب األخذ هبـذه الـنظم واضـعا يف اعتبـاره متامـاً                 وتنا. املؤسسة
  .املتطلبات التفصيلية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

وفيمــا يتعلــق باملعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، تتــوىل فرقــة العمــل الــيت مقرهــا   - ٢٦
ــد مكتــب األمــم املتحــدة ا   ــورك تزوي ــزم مــن املعلومــات    نيوي ــا يل ملعــين باملخــدرات واجلرميــة مب

  .املستكملة بشأن إجراءات التنفيذ
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ــر املرحلــي الثــاين لألمــني العــام بــشأن اعتمــاد       - ٢٧ ــواردة يف التقري ووفقــاً لالســتنتاجات ال
، يلـزم أن يتحـول املكتـب إىل األخـذ بنظـام             (A/64/355)املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام        

لتخطيط املوارد يف املؤسسة يستند إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حبلـول عـام               جديد  
.  فيما يتعلق بالقطـاع املـايل للمكتـب، الـذي يـدار بنظـام املعلومـات اإلداريـة املتكامـل                    ٢٠١٣

وأحد اجملاالت اليت أحـرز فيهـا املكتـب تقـدما هبـذا الـشأن هـو توفيـق مواعيـد تنفيـذه للمعـايري                 
ــام    ا ــام يف ع ــة للقطــاع الع ــد     ٢٠١٤حملاســبية الدولي ــام اجلدي ــق النظ ــزمين لتطبي ــع اجلــدول ال  م

  .لتخطيط املوارد يف املؤسسة
واحتياج املكتب إىل النظام اجلديد لتخطيط املوارد يف املؤسسة ناشـئ عـن احلاجـة إىل          - ٢٨

بيـد  . لومات اإلدارية املتكامـل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وإىل حتديث نظام املع  
نظـام  (أن اجمللس يرى أن وجود ثالثة مـن نظـم املعلومـات معـاً يف آن واحـد يف إطـار املكتـب                  

 ونظــــام (ProFi)املعلومــــات اإلداريــــة املتكامــــل ونظــــام إدارة املعلومــــات الربناجميــــة واملاليــــة 
)PeopleSoft( ًمسبباً للقلق، تشتغل بقواعد بيانات خمتلفة، ميكن أن يكون وضعا.  

والبنية اليت توجد عليها تكنولوجيا املعلومـات يف املكتـب مـن املـرجح أن تولّـد بعـض                     - ٢٩
اليت تقوم بإعدادها دائـرة الـشؤون املاليـة         (املخاطر، وال سيما فيما يتعلق بإعداد البيانات املالية         

 مـن املعلومـات املاليـة        يف املائـة   ٧٠وُيحتفظ حبـوايل    ). باملكتب بطريقة يدوية يف الوقت الراهن     
 مث جيــري ،)FOML و ProFi و PeopleSoft(للمكتــب حاليــاً يف إطــار الــنظم اخلاصــة باملكتــب 

  .نقلها إىل نظام املعلومات اإلدارية املتكامل
مكتب األمـم املتحـدة يف فيينـا ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين                : وقد أوضح املكتب أن     - ٣٠

لجنة التوجيهية املعنية مبشروع تنفيذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة           باملخدرات واجلرمية عضوان يف ال    
للقطــاع العــام ويــشاركان مــشاركة نــشطة يف مــشروع ختطــيط املــوارد يف املؤســسة املعــروف   

، وأهنمــا بــصفتهما تلــك ســيتبعان املــسار الــزمين وخطــة  “)Umoja (مــشروع أوموجــا”باســم 
روع أوموجـا هـو الـذي سـيحدد املـسارات           ومـش . املشروع اللـذين حيـددمها هـذان املـشروعان        

ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات         ــا ومكتــب األم ــم املتحــدة يف فيين ــب األم ــصفة مكت ــة، وب الزمني
واجلرمية يشكالن جزءا من إدارة التغيري، لـيس هلمـا يف هـذا األمـر إال االمتثـال خلطـة املـشروع           

  .وللمسارات الزمنية احملددة
ــم املتحــ    - ٣١ ــب األم ــع أن مكت ــة     وم ــة عــضو فاعــل يف اللجن ــين باملخــدرات واجلرمي دة املع

التوجيهية ملشروع أوموجا، ال يوجد دليل علـى أن الدراسـات واملـسارات الزمنيـة وامليزانيـات            
مـشمولة  ) FOML و   ProFi و   PeopleSoft(واألعمال الالزمة لتحديث النظم اخلاصة باملكتب       

ويعتقـد اجمللـس أن هـذا     . ٢٠١٤وجـا يف عـام      على التوازي مع املـسار الـزمين لتنفيـذ نظـام أوم           
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العمل ال ميكن إجنـازه حـصرا يف إطـار األفرقـة العاملـة ملـشروع أوموجـا، بـسبب االحتياجـات            
اخلاصة الناشئة عن وجود عـدة نظـم إلدارة املعلومـات ينفـرد هبـا مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                   

  .باملخدرات واجلرمية
ألمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة حتلـيال            ويوصي اجمللس بأن ُيعـد مكتـب ا         - ٣٢

 PeopleSoftالحتياجات وللمخـاطر املترتبـة علـى حتويـل نظـم تكنولوجيـا املعلومـات لديـه                  
، وإجراء التحديث الالزم هلا، خالل تنفيذ نظام األمم املتحدة اجلديـد            FOML و   ProFi و

  .لتخطيط املوارد يف املؤسسة
  

  فقاتبيان اإليرادات والن  -  ٤  
تعــرض البيانــات املاليــة الــيت أعــدها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة   - ٣٣

ــا عرضــا موحــدا      ــة ونفقاهت ــك املنظم ــرادات تل ــسابع  (إي ــاين وال ــات األول والث ــها )البيان ، ولكن
البيانـان الثالـث والرابـع بـشأن املخـدرات والبيانـان          (تعرضها أيضاً عرضا مفصال حسب اجملال       

  ).امس والسادس بشأن اجلرميةاخل
. وال تعرض البيانات املالية إيرادات املنظمة ونفقاهتا من امليزانية العادية لألمـم املتحـدة               - ٣٤

ويـبني اجلـدول    . وهي معروضة على حنو منفـصل يف فقـرة مـن فقـرات التقريـر املاليـة للمكتـب                  
ومثّلـت  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفتـرة    الزيادة اإلمجاليـة يف إيـرادات املكتـب ونفقاتـه منـذ              ٢ -ثانيا  

 يف املائـة مـن جممـوع إيـرادات املكتـب            ٧,٥اإليرادات اآلتية من امليزانية العادية لألمم املتحـدة         
  ). يف املائة من جمموع نفقاته٨,٣و (
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  ٢ -اجلدول ثانيا 
  منو اإليرادات والنفقات    

    )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨  ٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦  ٢٠٠٥‐ ٢٠٠٤  
  الرصيد  النفقات  اإليرادات   الرصيد  النفقات  اإليرادات  الرصيد  النفقات اإليرادات  

 ٣٤,١ ٣٢١,٥ ٢٨,٣٢٤٩,١١٨٩,٩٥٩,٢٣٥٥,٦ ١٩٣,٩١٦٥,٦  صندوق برنامج مراقبة املخدرات

 ١٧,٧ ١٣٣,٦ ٤٠,٢١١٥,٢٧٤,٢٤١,٠١٥١,٣ ٦٨,٢٢٨,٠  صندوق برنامج منع اجلرمية

مكتب األمم املتحدة اجملموع،   
 ٥١,٨ ٤٥٥,١ ٦٨,٥٣٦٤,٣٢٦٤,١١٠٠,٢٥٠٦,٩ ٢٦٢,١١٩٣,٦   واجلرميةاملعين باملخدرات

 ٠,١ ٤٠,٩ ٠,٥٣٥,٩٣٥,٥٠,٤٤١,٠ ٣٢,٨٣٢,٣  امليزانية العادية

 ٥١,٩ ٤٩٦,٠ ٦٩,٠٤٠٠,٢٢٩٩,٦١٠٠,٦٥٤٧,٩ ٢٩٤,٩٢٢٥,٩  اجملموع الكلي  
  
  .لية والتقرير املايل ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالبيانات املا  :املصدر  
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من املعايري احملاسبية ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى تعريـف األمهيـة               ‘ ٣’ ٥وتنص الفقرة     - ٣٥
ينبغي أن تكشف البيانات املالية عن مجيع البنود الـيت تكـون علـى قـدر مـن                  ”: املادية كما يلي  

حبيث تؤثر يف التقييمات أو القرارات وعن مجيع املعلومات املاديـة الالزمـة جلعـل               مهية املادية األ
 من املعايري احملاسبية ملنظومة األمـم املتحـدة علـى       ٧وتنص الفقرة   . “البيانات واضحة ومفهومة  

. “الغرض من البيانات املالية هو تقدمي معلومات بشأن املركز واألداء املـاليني للمؤسـسة             ”: أن
:  أيـــضاً علـــى مـــضمون البنـــود الرئيـــسية للبيـــان املـــايل، وخباصـــة مـــا يلـــي٣٢فقـــرة وتـــنص ال

اإليرادات بالنسبة إىل فترة مالية ما ُتعّرف يف منظومة األمم املتحدة بأهنا النقود أو املعـادالت                ”
ــودة            ــد مــن صــايف األصــول املوج ــا يزي ــرة املاليــة مب ــة املقبوضــة أو املتحققــة خــالل الفت النقدي

  .“) التربعات- املقررة يف إطار امليزانيات العادية أو احلسابات اخلاصة تاالشتراكا(
ووفقــا ملــا أفــاد بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، تعتمــد اجلمعيــة   - ٣٦

 من امليزانيـة الربناجميـة      ٢٢ و   ١٦العامة املوارد املخصصة للمكتب أو امليزانية العادية يف البابني          
 A/62/6، و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ لفتـرة الـسنتني   Sect.22 و A/60/6 Sect.16انظـر  (تحـدة  لألمـم امل 

Sect.16   و Sect.22    وهذه املـوارد مدرجـة يف البيانـات املاليـة          ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترة السنتني
  .(A/65/5 (vol.I)) ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١لألمم املتحدة للفترة املنتهية يف 

ــه مل   - ٣٧ ــاد املكتــب بأن ــه تقــدمي      وأف ــسلطة خيــول ل ــام أي تفــويض لل ــق مــن األمــني الع  يتل
وال يـزال األمـني العـام هـو         . احلسابات املتعلقة باالعتمادات املُصّوت عليها من اجلمعيـة العامـة         

الذي يبلغ عن امليزانية العاديـة للمكتـب، وهـي مدجمـة يف البيانـات املاليـة لألمـم املتحـدة لفتـرة                       
  .(A/65/5 (vol.I)) ٢٠٠٩ديسمرب /ون األول كان٣١السنتني املنتهية يف 

بيد أن اجمللـس يـرى أنـه مـا مل يكـن منـصوصا علـى خـالف مـا يلـي، جيـب أن تعطـى                            - ٣٨
البيانات املالية صورة جامعـة للحالـة املاليـة للكيـان الـذي يقـدم هـذه البيانـات، وهـو مـا تـنص                         

وال يلـزم أن    . ومـة األمـم املتحـدة     عليه أيضاً األحكـام الـسالفة الـذكر مـن املعـايري احملاسـبية ملنظ              
ومـن مـسؤولية    . تتوافر للمكتب والية حمددة خبصوص إدراج جزء من نشاطه يف بياناتـه املاليـة             

ومـا مل ُيـنّص بوضـوح علـى أن هـذه      . املكتب أن يعد بيانات مالية تتضح فيها عملياته بأسـرها  
واحلـل األمثـل هـو أن       .  مكتملـة  البيانات املالية ال تعكس إال جزءا من أنشطته، فإهنا تعتـرب غـري            

يقدم املكتب بيانات مالية تشمل كال من أنشطته املمولة من امليزانيـة العاديـة وأنـشطته املمولـة                  
ويتمثل حل آخـر يف تنقـيح عنـوان البيانـات املاليـة احلاليـة واملالحظـات امللحقـة                   . من التربعات 

  . من التربعاتهبا، حيث يبني صراحة أهنا ال تغطي سوى األنشطة املمولة
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تنقيح عنوان بياناته املالية واملالحظات ) أ: (ويوصي اجمللس بأن يقوم املكتب مبا يلي  -  ٣٩
النظـر يف   ) ب(امللحقة هبا ليبني أن نطاقها مقـصور علـى األنـشطة املمولـة مـن التربعـات؛ و                   
  .إعداد بيانات مالية تشمل األنشطة املمولة من امليزانية العادية لألمم املتحدة

  
  بيان األصول واخلصوم واالحتياطيات وأرصدة األموال  -  ٥  

  األصول األخرى    
، بلــغ جممــوع األصــول األخــرى ملكتــب األمــم ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١يف   - ٤٠

 مليـون دوالر تكـاليف مؤجلـة        ٢ مليـون دوالر، منـها       ٢,٥املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة      
 مليــون دوالر تكــاليف مؤجلــة تتعلــق بــُسلَف ٠,٥ة مقبلــة و تتعلــق بالتزامــات يف فتــرات ماليــ

  .منحة التعليم
، حيــق )ST/SGB/2009/6انظــر ( مــن النظــام األساســي للمــوظفني   ٢-٣ووفقــا للبنــد   - ٤١

ويبلـغ مقـدار هـذه املنحـة لكـل ولـد يف كـل               . ملوظفي األمم املتحدة احلصول على منحة تعليم      
 التعليمية املسموح هبا واملتكبدة فعـال، حبيـث ال جتـاوز             يف املائة من املصاريف    ٧٥سنة دراسية   

  .احلد األقصى للمنحة املبلغ الذي تقره اجلمعية العامة
امللحقــة ببيانــات املكتــب املاليــة الــواردة يف هــذا التقريــر  ‘ ٥’) د (٢وتــنص املالحظــة   - ٤٢

ن سـلف  ألغراض بيان األصول واخلـصوم، ال تـدرج بـصفة تكـاليف مؤجلـة مـ       ”: يلي على ما 
منحة التعليم سوى األجزاء اليت ُيفترض أهنـا تتعلـق بالـسنوات الدراسـية الـيت تكـون مـستكملة               

وُتقّيـد املبـالغ الكاملـة للـسلف بوصـفها حـسابات مـستحقة القـبض مـن            . يف تاريخ البيان املايل   
علـى  املوظفني حلني تقـدمي اإلثباتـات املطلوبـة السـتحقاق منحـة التعلـيم، وعندئـذ ُتقيـد املنحـة                     

  .“حسابات امليزانية وُتسوَّى السلف
 بيـد . وموضوع إعادة التصنيف بغية تسجيل التكاليف املؤجلـة ال يـثري أي مـشكلة بعينـها        - ٤٣
، فـإن   ‘٥’ )د (٢فوفقا ملا توضـحه املالحظـة       . ن املشكلة تكمن يف الكيفية اليت تعاجل هبا النفقات        أ

خالل الـصيف الـسابق ألي سـنة دراسـية بعينـها،      مبالغ منح التعليم اليت ُتدفع للموظفني، عادة      
وال ُتــسَّوى هــذه الــسلف مث ُتــسجل النفقــات  ). حــسابات قــبض(ُتقيَّــد أوال علــى أهنــا ُســلف  

عندما ُيقدِّم املوظفون إثباتـات اسـتحقاقهم للمنحـة؛ وهـذا حيـدث يف الـصيف التـايل للـسنة                إال
عمليـة، ُيـصبح مقـدار نفقـات منحـة التعلـيم            ومن مث فإنه نظرا لتوقيتات هذه ال      . الدراسية املعنية 

 غري مطابق للمبالغ املدفوعة فعال خـالل فتـرة       ٢٠٠٩-٢٠٠٨املقيد يف حسابات فترة السنتني      
ــامي       ــة يف ع ــالغ املدفوع ــل يطــابق املب ــك، ب ــسنتني تل ــوايل، عــن   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ال ــى الت ، عل
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دفوعــة للمــوظفني أمــا مــنح التعلــيم امل. ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و ٢٠٠٦/٢٠٠٧الــسنتني الدراســيتني 
  .٢٠١١-٢٠١٠، فسُتقيد على أهنا نفقات لفترة السنتني ٢٠٠٩يف عام 

ــرة    - ٤٤ ــا للفق ــم املتحــدة     ٣٨ووفق ــة األم ــبية ملنظوم ــايري احملاس ــن املع ــامن ( م ــيح الث ، )التنق
 لـة النفقات يف فترة مالية مـا هـي جممـوع املـدفوعات وااللتزامـات غـري املـصفاة الـسارية احملمَّ                    ”

وإضــافة إىل ذلــك، ال يوجــد يف املعــايري احملاســبية   . “خمصــصات تلــك الفتــرة /داتعلــى اعتمــا
ملنظومــة األمــم املتحــدة وال يف النظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة أي أحكــام حمــددة 

ويكـاد ال يـرد     . أخرى جتيز عدم اعتبار مدفوعات معينـة ُتـصرف مـن اعتمـاد مـا مـن النفقـات                  
 ناهيــك عــن تعريفــه، يف القواعـد املاليــة واحملاســبية املنطبقــة علــى املكتــب  ذكـر ملفهــوم الــسلفة، 

وبناء على ما تقدم، يرى اجمللـس أن املعـايري احملاسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة ال تـوفر إال بقـدر           
  .امللحقة بالبيانات املالية‘ ٥’) د (٢حمدود سنداً للمعاجلة احملاسبية املبينة يف املالحظة 

 مــن املعــايري احملاســبية ملنظومــة األمــم املتحــدة ينبغــي   ٣٨ت اإلدارة بــأن الفقــرة ودفعــ  - ٤٥
وذكـرت كـذلك أنـه وفقـا     . ُتفهم على أهنا تعين أن مجيع املدفوعات جيب أن ُتعتـرب نفقـات            أال

، ُتعتــرب (ST/AI/2004/2)للمنــصوص عليــه يف األمــر اإلداري لألمــني العــام بــشأن منحــة التعلــيم 
  .فاً عندما ُتدفع قبل هناية السنة الدراسيةمنح التعليم ُسل

وهــذه املقولــة ال تفــسر ملــاذا ال تنــدرج الــسلف املدفوعــة للمــوظفني يف فئــة املــدفوعات    -  ٤٦
.  مـن املعـايري احملاسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة            ٣٨املصروفة من اعتمـاد الفتـرة، املبينـة يف الفقـرة            
وظفني بناء على قرارات تقديرية، على حنـو مـا قـد            فهذه السلف ليست مبثابة قروض تقدم إىل امل       

. ُيمارس يف بعض الكيانات؛ وهذه معـامالت مـن املؤكـد أهنـا سـتعاجل بوصـفها حـسابات قـبض                   
  .أما منح التعليم فهي استحقاقات قانونية تدعمها اعتمادات مرتبطة هبا يف ميزانية األمم املتحدة

التفـسريات للمعـايري احملاسـبية ملنظومـة األمـم          وإضافة إىل ذلك، فإنه نظـرا إىل تعـارض            - ٤٧
املتحدة بشأن هذه املسألة وعدم تـوافر تعريـف للـسلفة يف تلـك املعـايري، جلـأ اجمللـس إىل املبـدأ                       
احملاسيب األساسي القائل بتغليب املضمون علـى الـشكل، الـذي تقـره املعـايري احملاسـبية ملنظومـة                   

ذي يقـضي بتغليـب احلقيقـة االقتـصادية ألي معاملـة      ، والـ )‘٣’ ٥انظـر الفقـرة    (األمم املتحـدة    
ويف هذه احلالة، فإنـه بـالرغم مـن أن مـنح التعلـيم ينبغـي حقـا اعتبارهـا                    . على طبيعتها القانونية  

ســلفا وفقــا لألمــر اإلداري الــسالف الــذكر الــصادر عــن األمــني العــام، فإهنــا فعــال مــدفوعات    
ر حماســيب حمــدد بــشأن هــذه املــسألة، تــشكّل  ُتــصرف ملــستحقيها النــهائيني، ويف غيبــة أي معيــا

  .مصروفات للمنظمة
ويوصي اجمللس بأن يعاود مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة النظـر                 - ٤٨

  .يف طريقة معاجلته احملاسبية ملنح التعليم
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  التربعات املستحقة القبض    
 مليـون   ١٢٨,٣ملـسددة   ، بلغت التربعـات غـري ا      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف    - ٤٩

 مليــون دوالر، ٢٩,١ دوالر للفتــرة املاليــة الــسابقة، بنقــصان قــدره     ١٥٧,٤دوالر، مقابــل 
بـدون األمـوال املتلقـاة مبوجـب        (أمـا التربعـات املعلنـة غـري املـسددة           .  يف املائة  ١٨,٥بنسبة   أي

ــات   ــشتركة بـــني املنظمـ ــات املـ ــانون األول٣١فكانـــت يف ) الترتيبـ ــسمرب / كـ ــ٢٠٠٩ديـ ل  أقـ
  .٣ -كانت عليه باملقارنة بفترة السنتني السابقة، على النحو املبني يف اجلدول ثانيا  مما
  

  ٣ -اجلدول ثانيا 
  يف التربعات املعلنة غري املسددةالتغري     

    )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
التربعــات املعلنــة غــري املــسددة حــىت       

  ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٣١
ــات املعلنــ  ــسددة حــىت   التربع ــري امل ة غ

  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١
 التغري بالنسبة املئوية

  ٣٤-  ٦٨,٤  ١٠٣,٧  برنامج مراقبة املخدرات
  ٢٧  ٤٣,٢  ٣٤,٠  برنامج منع اجلرمية

  ١٩-  ١١١,٦  ١٣٧,٧  اجملموع  
  
  .“ع التربعاتجممو”، ١البيانات املالية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، اجلدول   :املصدر  
    

واخنفض باملثل املقدار اإلمجايل للتربعات املعلنة غري املسددة اليت مّر على إعالهنا أكثـر                - ٥٠
  .٤ -من سنتني، على النحو املبني يف اجلدول ثانياً 

  
  ٤ -اجلدول ثانيا 

   شهرا٢٤مّر على إعالهنا أكثر من التربعات املعلنة غري املسددة اليت     
    )ت الواليات املتحدةمباليني دوالرا(

 التغري بالنسبة املئوية ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١ يف  ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٣١ يف  
  ٦٢-  ٤,٣  ١١,٢  برنامج مراقبة املخدرات

  ١٥  ٦,٤  ٥,٦  برنامج منع اجلرمية

  ٣٦-  ١٠,٧  ١٦,٨  اجملموع  
  
  .١خدرات واجلرمية، اجلدول البيانات املالية ملكتب األمم املتحدة املعين بامل  :املصدر  
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ويقر اجمللس بالتقدم الذي أحرزه املكتب يف هـذا الـصدد، ولكنـه مـع ذلـك عثـر علـى                 - ٥١
، التزمـت إحـدى   ١٩٩٩أبريل /ففي نيسان . بضعة تربعات معلنة غري مسددة وُمغرقة يف القدم       

د مـضى   وقـ .  دوالرا لربنامج سينفذ على مدى أربع سنوات       ٢٩١ ٣١٢الدول األعضاء بدفع    
 سـنوات ومـضت علـى انتـهاء املـشروع أربـع سـنوات،               ١٠على إعالن هـذا التـربع أكثـر مـن           

ومل ُيـنّص علـى اختـاذ أي تـدبري بــشأن     . منـه )  دوالرا٢٢٠ ٥٦٢(يـسدد بعـد قـسط كـبري      ومل
  .عدم التحصيل

ورّد املكتب على ذلك بأنه قد ُبذلت جهـود لتحـصيل هـذا التـربع غـري املـسدد البـالغ             - ٥٢
وعندما يتيقن املكتب من أن هـذا املبلـغ        . تزال جارية   دوالرا، وأن هذه اجلهود ال     ٢٢٠ ٥٦٢

  .لن ُيحّصل، سُيقّدم طلب الشطب ذو الصلة
يواصل جهوده الراميـة    ) أ: (ووافق املكتب على التوصية الصادرة عن اجمللس بأن         - ٥٣

لتربعـات املعلنـة    أن يتـوخى اليقظـة يف رصـد ا        ) ب(إىل حتصيل التربعـات غـري املـسددة؛ و          
  .املسددة الشديدة الِقَدم غري
  

  امليزانية  -  ٦  
نقــح مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ميزانيتــه األوليــة لفتــرة الــسنتني     -  ٥٤

 مليــون دوالر إىل ٢٩٤,٨ مليــون دوالر، وذلــك مــن  ١٧٠,٧ فزادهــا مبقــدار ٢٠٠٩- ٢٠٠٨
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٣٠ و   ٢٣وليـة قـد أُقَّـرت يف        وكانـت امليزانيـة األ    .  مليون دوالر  ٤٦٥,٥
 تـــشرين ٢٨ و ٢٧ للجنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة ويف ١٦/٦ مبوجـــب القـــرار ٢٠٠٧
ومل ُيحصل على موافقـة مـسبقة       .  للجنة املخدرات  ٥٠/١٤ مبوجب القرار    ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

ة لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة وال مـن اللجنـتني           على تنقيح امليزانية األولية ال من اللجنـة االستـشاري         
ــأموال   . املــذكورتني آنفــا يف جمــال اختــصاص كــلّ منــهما   ــة يتعلــق ب وهــذا الرفــع لــسقف امليزاني

زيـادة قـدرها    (، وأمـوال األغـراض اخلاصـة        ) ماليـني دوالر   ٣,٣زيـادة قـدرها     (األغراض العامـة    
  ). مليون دوالر٢زيادة قدرها (، وأموال تكاليف الدعم الربناجمي ) مليون دوالر١٦٥,٤

 مـن القواعـد املاليـة للمكتـب تـنص علـى       ١-٣ووفقاً ملا أفاد به املكتب، فإن القاعـدة           - ٥٥
تركــز علــى اســتخدام أمــوال األغــراض العامــة وتعــرض مجيــع األنــشطة   ”أن امليزانيــة املوحــدة 

ــا ــا املم مب ــاجمي و     فيه ــدعم الربن ــوال األغــراض اخلاصــة وتكــاليف ال ــن أم ــة م ــة  ول ــوارد امليزاني م
املوجهـة  ) غري املخصـصة  (وهذا يعين بعبارة أخرى أن التركيز ينصب على التربعات          . “العادية

إىل أموال األغراض العامة باعتبارها املـوارد الوحيـدة الـيت يوجـد للجنـة املخـدرات وجلنـة منـع                    
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ات املعروضـة يف وثيقـة      وأفاد املكتب بأن التقدير   . اجلرمية والعدالة اجلنائية سلطة ميزانوية عليها     
  .امليزانية فيما يتعلق مبوارد التمويل األخرى ليست معتمدة من جانب اللجنتني

جلنــة املخــدرات هــي ”:  مــن القواعــد املاليــة للمكتــب علــى أن ١-٢وتــنص القاعــدة   - ٥٦
ــة املخــدرات ومتــارس      اهليئــة الرئيــسية لألمــم املتحــدة لتقريــر الــسياسات املتعلقــة مبــسائل مراقب

 ميزانيـة فتـرة الـسنتني إىل        مقـدَّ ُت”:  علـى أن   ٢-٣وتـنص القاعـدة     . “تها املاليـة وامليزانويـة    سلط
وُتقــدَّم ميزانيــة فتــرة الــسنتني وتقريــر  . اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة لفحــصها 

  .“اللجنة االستشارية ذو الصلة إىل جلنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ويرى اجمللـس أن القواعـد املاليـة للمكتـب مل ُتطبـق فيمـا يتعلـق باملوافقـة املـسبقة علـى               - ٥٧

 ماليـني   ٣,٣الـيت زيـدت مببلـغ       ( ألموال األغراض العامـة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨تنقيح ميزانية الفترة    
 مليــون دوالر، فــإن ١٦٥,٤أمــا فيمــا يتعلــق بزيــادة أمــوال األغــراض اخلاصــة مبقــدار  ). دوالر

السنوية من جانب اللجنـتني املـذكورتني آنفـا، وإن كانـت غـري مطلوبـة رمسيـا، تـؤدي                    املوافقة  
  .إىل إقرار االختيارات االستراتيجية للمدير التنفيذي للمكتب

ويوصــي اجمللــس بــأن يتقيــد املكتــب بقواعــده املاليــة بــصدد املوافقــة املــسبقة لــدى    - ٥٨
  .اعتماد ميزانياته املتعلقة بأموال األغراض العامة

  
  )مبا فيها التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة(التزامات هناية اخلدمة   -  ٧  

تعكس البيانـات املاليـة للفتـرة قيـد االسـتعراض التزامـات تتعلـق بنهايـة اخلدمـة قـدرها                       - ٥٩
ــون دوالر ٢٤,٦٧ ــل ( مليـ ــسابقة  ١٨,٧٦مقابـ ــسنتني الـ ــرة الـ ــون دوالر لفتـ ــشمل ).  مليـ ويـ
ــذا ــغ  هـ ــون دوال١٤,٤٨املبلـ ــة،      مليـ ــهاء اخلدمـ ــد انتـ ــصحي بعـ ــأمني الـ ــات التـ ــل التزامـ ر متثـ
 ماليــني ٤,٢٤ماليــني دوالر تتعلــق بأرصــدة اإلجــازات الــسنوية غــري املــستعملة، و   ٣,٠٨ و

 مليــون دوالر تتعلــق ببــدالت  ٢,٨٧دوالر متثــل اســتحقاقات متعلقــة باإلعــادة إىل الــوطن، و  
  .هناية اخلدمة ملوظفي الدعم العام

ء اخلدمة، يصبح املوظفـون املـستوفون للـشروط مـستحقني للحـصول علـى               وعند انتها   - ٦٠
وبلغــت االلتزامــات املــستحقة املتعلقــة بالتــأمني  . التغطيــة بالتــأمني الــصحي بعــد انتــهاء اخلدمــة 

 مليــون دوالر يف ١٤,٤٨الــصحي بعــد انتــهاء اخلدمــة، كمــا حــددها التقيــيم االكتــواري،        
  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١
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  ة متويل التزامات هناية اخلدمةسياس    
ــسابق     - ٦١ ــره ال ــاول اجمللــس يف تقري مــسألة وضــع خطــة  ) ٧٧، الفقــرة A/63/5/Add.9(تن

ــة   ــة اخلدمــ ــات هنايــ ــل التزامــ ــسنتني   . لتمويــ ــرة الــ ــوجز لفتــ ــره املــ  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف تقريــ
)A/63/169(            ات املاليـة   ، أكد اجمللس أن تسجيل التزامات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد يف البيان

  .يقتضي وجود خطة متويل شاملة وفعالة
بيد أن اجمللس الحظ أن املكتـب ال توجـد لديـه أي خطـة موثقـة رمسيـا ومعتمـدة مـن                     - ٦٢

وُيتـوخى أن   . جلنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لتمويل التزامـات هنايـة اخلدمـة             
ة وفّعالـة تأخـذ يف االعتبـار طبيعـة االلتزامـات      تشمل خطة التمويل تلك استراتيجية متويل شامل    

وقد يلزم خلطـة    . املطلوب متويلها وطبيعة االستثمارات الالزم إدامتها من أجل هذه االلتزامات         
التمويل أيضاً أن تتطرق إىل حبث مدى مالءمة قصر استخدام تلك االسـتثمارات حـصرا علـى                 

  .تلك االلتزامات
ه حيثمـا ال تكـون التزامـات هنايـة اخلدمـة ومـا بعـد التقاعـد         وساور اجمللس قلق مبعثـه أنـ       -  ٦٣

مدعومة خبطة متويل معتمدة، يوجد خطر مؤداه أن املكتب قـد ال يـصبح يف موقـف مـايل ميكّنـه                     
من الوفاء بكامل التزاماته املتعلقة باستحقاقات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد عنـدما حتـل مواعيـد                

االكتـواري، طبـق    ) احملاسـيب (املكتـب، لـدى حـسابه لاللتـزام         ويضاف إىل ذلـك أن      . استحقاقها
ويترتـب علـى ذلـك أنـه، يف ضـوء سياسـة االسـتثمار               . معدال للخصم يرتبط بسندات الشركات    

احلكوميـة، قـد يلـزم إعـادة        /الراهنة اليت ينتهجها املكتب واليت تعطـي أفـضلية للـسندات الـسيادية            
  . ذاك لدى النظر يف وضع خطة للتمويلالنظر يف االفتراض القائم على معدل اخلصم

وأوضح املكتب أن أموال التربعات اخلاصة به، وصـندوق برنـامج مراقبـة املخـدرات،                 - ٦٤
ويف هذا الـصدد، فـإن      . وصندوق برنامج منع اجلرمية، هي أموال استئمانية تابعة لألمم املتحدة         

ا من التزامات هنايـة اخلدمـة يـتعني    آلية متويل التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة وغريه      
واملــسؤولية عــن . أن تكــون حمكومــة بــسياسات وإجــراءات متــسقة علــى نطــاق األمانــة العامــة 

ــة       ــسياسات واإلجــراءات مردُّهــا إىل املراقــب املــايل لألمــم املتحــدة وإىل اجلمعي إرســاء هــذه ال
راءات جيـري صــوغها  وأفــاد املكتـب بــأن املفهـوم لديــه هـو أن هــذه الـسياسات واإلجــ    . العامـة 

حاليا يف مقر األمم املتحدة، وبأنه سـيطبقها علـى متويـل التزامـات التـأمني الـصحي بعـد انتـهاء          
ــة املخــدرات         ــامج مراقب ــيت ختــص صــندوق برن ــة ال ــة اخلدم ــا مــن التزامــات هناي ــة وغريه اخلدم

  .وصندوق برنامج منع اجلرمية
ات وجلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         ويرى اجمللس أنه ينبغي أيضا إعالم جلنة املخدر         - ٦٥

  .هبذه املسألة
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ويكــرر اجمللــس توصــيته الــسابقة بــأن يــضع املكتــب خطــة متويــل اللتزامــات هنايــة     - ٦٦
  .اخلدمة وما بعد التقاعد، وال سيما التغطية بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

  
  مقدار التقييم االكتواري لإلجازة السنوية    

ويف حـني أن    .  ماليني دوالر  ٣,٠٨٤ستحقات اإلجازة السنوية لدى املكتب      بلغت م   - ٦٧
التزامات اإلجازة السنوية قُدِّرت سابقا بتطبيق منهجية التكلفـة اجلاريـة، فـإن املكتـب قـد غـريَّ                   
سياسته احملاسبية وَحَسب التزامات اإلجازة السنوية بناء على تقييم اكتواري أجـراه استـشاري              

ــه    والحــظ اجمل. خــارجي ــره أن املكتــب طلــب إلي لــس أن االستــشاري اخلــارجي ذكــر يف تقري
ــهاء اخلدمــة واإلعــادة إىل الــوطن       ــأمني الــصحي بعــد انت ــيم اكتــواري ملــستحقات الت تقــدمي تقي

  . من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام٢٥واإلجازة السنوية لغرض اإلبالغ طبقا للمعيار 
ر التقييم االكتواري الذي حدد فيه اخلبري االكتـواري مبـالغ           وقد استعرض اجمللس تقري     - ٦٨

ــوطن         ــادة إىل ال ــة واســتحقاقات اإلع ــهاء اخلدم ــد انت ــصحي بع ــأمني ال ــة بالت ــات املتعلق االلتزام
وفيمـا يتعلـق    . واإلجازة السنوية بناء على بيانات معينة من بيانات التعـداد قـدمها إليـه املكتـب               

 فيمــا يلــي مقتطفــات مــن االفتراضــات املعروضــة تفــصيال يف بالتزامــات اإلجــازة الــسنوية، تــرد
  :تقرير التقييم االكتواري

استحقاق اإلجازة السنوية يـوفر للمـوظفني فتـرات انقطـاع عـن العمـل بـأجر                 )أ(  
ولـدى انتـهاء اخلدمـة، ُيـدفع        . كامل ألسباب شخصية وألغراض الصحة والراحة واالستجمام      

 مستعملة من اإلجازة السنوية، مقابـل عـن كـل يـوم مـن             للموظفني الذين جتمعت هلم مدة غري     
ويــشار إىل هــذا االســتحقاق باســم .  يومــا٦٠ًأيــام اإلجــازة غــري املــستعملة حبــد أقــصى قــدره  

  ؛“اإلجازة السنوية”
ُيقــدَّر الرصــيد املُــسقط لإلجــازة الــسنوية  : املقــدار املــسقط لإلجــازة الــسنوية   )ب(  

 / كـانون الثـاين    ١اإلجـازة الـسنوية احلـايل للموظـف يف          انتهاء اخلدمة مبـا يـساوي رصـيد          لدى
 كــانون ١ مــضافا إليــه أيــام اإلجــازة الــسنوية الــيت اســُتحقت ومل تــستعمل بعــد    ٢٠١٠ينــاير 
  ؛٢٠١٠يناير /الثاين

 كــانون ٣١ يف املائــة يف ٦قُــدِّرت االلتزامــات بنــاء علــى معــدل خــصم قــدره   )ج(  
  .٢٠٠٩ديسمرب /األول
 مــن ٢٥تغري يف طريقــة تقيــيم اإلجــازة الــسنوية باإلحالــة إىل املعيــار   وبــرر املكتــب الــ   - ٦٩

املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، علــى الـرغم مـن عـدم ورود أي ذكـر هلـذه املعــايري يف           
وهذا التغري يعتربه املكتب حتسينا للمعلومات املالية مـن حيـث أنـه، مـع توافقـه                 . البيانات املالية 
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اسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة، يـشكل خطـوة علـى طريـق التنفيـذ التـام للمعـايري            مع املعـايري احمل   
  .احملاسبية الدولية للقطاع العام

وقد أخذ اجمللس هذا األمر يف االعتبـار، وحتقـق ممـا إن كانـت طريقـة التقيـيم اجلديـدة                       - ٧٠
بح منطبقــة متــام هــذه ســتكون متوافقــة مــع املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام عنــدما تــص  

  .االنطباق على املكتب
 مـن املعـايري احملاسـبية الدوليـة         ٢٥وأحد اعتبارات التمييز املهمة الـيت يأخـذ هبـا املعيـار               - ٧١

وقد طبق املكتـب    . للقطاع العام هو التمييز بني االستحقاقات القصرية األجل والطويلة األجل         
ناء علـى افتـراض مـؤداه أن اإلجـازة الـسنوية            طريقة التقييم االكتواري على التزامات اإلجازة ب      

  .استحقاق طويل األجل
 مـن املعــايري احملاسـبية الدوليــة للقطـاع العــام اسـتحقاقات املــوظفني     ٢٥وُيعـرَّف املعيــار    - ٧٢

ــة  (االســتحقاقات ”القــصرية األجــل بأهنــا   ــيت حيــلّ موعــد  ) خــالف اســتحقاقات إهنــاء اخلدم ال
را بعد انتهاء الفترة اليت أدى فيه املوظفـون اخلدمـة ذات             شه ١٢استحقاقها بأكملها يف غضون     

 أمثلـة لبنـود االسـتحقاقات الـيت         ٢٥ مـن املعيـار      ١١وعالوة على ذلك، تـورد الفقـرة        . “الصلة
فتـرات الغيـاب املدفوعـة األجـر القـصرية األجـل         ”تصنف على أهنا قصرية األجل، وهي تـشمل         

 أن حتـدث فتـرات      توقـع حيـث يُ  ) ملدفوعـة األجـر   مثل اإلجازات الـسنوية واإلجـازات املرضـية ا        (
 .“الـصلة   شـهرا بعـد الفتـرة الـيت أدى فيهـا املوظفـون اخلدمـة ذات                ١٢الغياب تلك يف غضون     

وكون املوظفني، وفقا ملا يقضي بـه النظـام اإلداري ملـوظفي املكتـب، قـد تتـراكم هلـم أيـام غـري            
يــة أمــر ال يــؤدي حبــد ذاتــه إىل جعــل مــستعملة مــن اســتحقاق اإلجــازة مــن فتــرة إىل الفتــرة التال

وال يتــأتى هــذا كــذلك مــن اســتحقاق املــوظفني  . اإلجــازات الــسنوية اســتحقاقا طويــل األجــل 
 ٢٥ويـنص املعيـار     . لتلقي مقابل نقدي عن أيـام اإلجـازة غـري املـستعملة لـدى انتـهاء خدمتـهم                 

  .قصرية األجلعلى هذه احلاالت، اليت ُتدرج يف فئة االستحقاقات ال) ١٩-١٤الفقرات (
 من املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع        ٢٥ من املعيار    ١٢وإضافة إىل ذلك، تنص الفقرة        - ٧٣

احملاسبة املتعلقة باستحقاقات املـوظفني القـصرية األجـل عـادة مـا تكـون بـسيطة                 ”العام على أن    
ــاليف ذا       ــاس االلتزامــات أو التك ــة لقي ــب افتراضــات اكتواري ــا ال تتطل ــرة ألهن ــصلة  تومباش ال

وعـالوة علـى ذلـك،      . يوجد يف حالتها احتمال ألي كسب اكتواري أو خـسارة اكتواريـة            وال
  . يشمل خصماُتقاس االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني القصرية األجل على أساس ال
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ــالغ       - ٧٤ ــسنوية والب ــزام املتعلــق باإلجــازة ال  ماليــني ٣,٠٨٤ومــن مث يــرى اجمللــس أن االلت
 مـن املعـايري احملاسـبية     ٢٥واحملسوب عـن طريـق التقيـيم االكتـواري غـري موافـق للمعيـار                دوالر  

ينطـوي  ) ب(يـشمل أيامـا سـتتراكم مـستقبال؛ و          ) أ(الدولية للقطاع العـام نظـرا إىل أنـه مبلـغ            
  .على خصم

ووافق املكتب على التوصية الصادرة عن اجمللس بأن ينقح املكتب سياسـة تقييمـه                - ٧٥
  .املتعلق باإلجازات عند تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاملاللتزام 

  
  خطأ بيانات التعداد    

ــتعملت يف          - ٧٦ ــد اس ــداد ق ــات التع ــن بيان ــصالحية م ــة ال ــات منتهي ــس أن بيان الحــظ اجملل
مبـا فيهـا التزامـات التـأمني        (حساب مقدار التزامات املكتب املتعلقة باستحقاقات هنايـة اخلدمـة           

وذكــر املكتــب أنــه قــدم . ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١يف ) حي بعــد انتــهاء اخلدمــةالــص
 كــــانون ٣١بيانــــات التعــــداد إىل اخلــــبري االكتــــواري حبلــــول املوعــــد النــــهائي لتقــــدميها يف 

 بيانـــات ٢٠١٠أبريـــل /بيـــد أن املكتـــب قـــدم إىل اجمللـــس يف نيـــسان. ٢٠٠٩ديـــسمرب /األول
 ختتلف عـن البيانـات املتـضمنة يف التقريـر     ٢٠٠٩ديسمرب /ل كانون األو٣١للموظفني تارخيها   

وأجــرى اجمللــس حتلــيال لبيانــات التعــداد املقدمــة إىل اخلــبري االكتــواري وللبيانــات  . االكتــواري
  ).استحقاق اإلجازة السنوية(املستكملة، والحظ اختالفا يف عدد املوظفني العاملني 

وأوضـح املكتـب أن     .  املائـة يف عـدد املـوظفني        يف ٠,٤ومثّل هذا التغري اختالفا نـسبته         - ٧٧
االخــتالف يف عــدد املــوظفني العــاملني نــاجم عــن أن بيانــات تعــداد مــوظفي املكتــب العــاملني  
تستند إىل املعلومات املقدمة مـن مكتـب ختطـيط الـربامج وامليزانيـة واحلـسابات باألمانـة العامـة                   

  .لألمم املتحدة
ــق لــدى اجمللــس مــن أن     - ٧٨ ــاك قل ــصالحية إىل اخلــبري    وهن ــة ال تقــدمي بيانــات تعــداد منتهي

االكتواري يؤدي إىل انعدام دقة بيانـات التزامـات هنايـة اخلدمـة، مبـا يف ذلـك التـأمني الـصحي                      
  .بعد انتهاء اخلدمة اليت تدرج يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية

املكتب دقـة البيانـات     ووافق املكتب على التوصية الصادرة عن اجمللس بأن يكفل            - ٧٩
مبــا يف ذلــك التــأمني الــصحي بعــد انتــهاء  (املــستخدمة يف حــساب التزامــات هنايــة اخلدمــة  

  .يف الفترات املالية املقبلة) اخلدمة
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معدل اخلصم ومعدالت تزايد تكلفة الرعاية الصحية فيما يتعلق بالتزامات التأمني الـصحي                 
  بعد انتهاء اخلدمة

ــبني يف امل   - ٨٠ ــا للم ــة وفق ـــ (٣الحظ ــة ) و(و ) ه ــة،   ٦واملالحظ ــات املالي ــتني بالبيان  امللحق
ــى          ــة عل ــهاء اخلدم ــد انت ــصحي بع ــأمني ال ــة بالت ــات املتعلق ــوراي لاللتزام ــيم االكت ــف التقي يتوق

. االفتراضــات املــستعملة، ومــن أمههــا معــدل اخلــصم ومعــدالت تزايــد تكلفــة الرعايــة الــصحية 
  .فتراضني عما كانا عليه يف فترة السنتني السابقةوالحظ اجمللس أن املكتب غّير هذين اال

ينبغـي  ”: من املعايري احملاسبية ملنظومة األمـم املتحـدة علـى مـا يلـي             ‘ ٣ ’٥وتنص الفقرة     -  ٨١
أن تكشف البيانات املالية عن مجيع البنود اليت تكون على قدر من األمهية املاديـة حبيـث تـؤثر يف                    

  .“املعلومات املادية الالزمة جلعل البيانات واضحة ومفهومةالتقييمات أو القرارات، وعن مجيع 
بيد أن اجمللس الحـظ أن املكتـب مل يفـصح عـن التغـيريات الـيت أُجريـت لالفتراضـات                       - ٨٢

فقـد ُبيِّنـت االفتراضـات االكتواريـة املـستعملة        . الرئيسية يف املالحظات امللحقة بالبيانات املاليـة      
، ولكـــن مل ُيـــَشر إىل ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٣١للتقيـــيم حـــسب الوضـــع القـــائم يف 

ــسابق   ــيم ال وباإلضــافة إىل ذلــك، مل ُيكــشف ال عــن أســباب   . االفتراضــات املــستعملة يف التقي
التغيريات وال عن تأثريها، باستثناء معـدل اخلـصم الـذي ورد بـشأنه مـوجز لتحليـل احلـساسية                    

  .الذي أُجري ألغراض عمل اخلبري االكتواري
نظر إىل الطبيعة احلساسة اللتزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمـة بالنـسبة إىل              وبال  - ٨٣

ــذه      ــديل هـ ــة، يـــرى اجمللـــس أن تعـ ــة االفتراضـــات االكتواريـ ــالنظر أيـــضاً إىل أمهيـ املكتـــب وبـ
  .االفتراضات يشكل يف حد ذاته معلومات جوهرية ينبغي الكشف عنها بالقدر الكايف

صية الصادرة عـن اجمللـس بـأن يعـدَّل املكتـب املالحظـات              ووافق املكتب على التو     - ٨٤
امللحقـــة ببياناتـــه املاليـــة حبيـــث تتـــضمن اإلفـــصاح عـــن التغـــيري الـــذي حلـــق باالفتراضـــني  

) معدل اخلصم ومعدالت تزايد تكلفة الرعايـة الـصحية   (االكتواريني الرئيسيني املستعملني    
، إىل جانــب اإلفــصاح عــن ســبب يف تقيــيم التزامــات التــأمني الــصحي بعــد انتــهاء اخلدمــة 

  .إجراء هذا التغيري والتأثري الناجم عنه
ــة املقبلــة املعلومــات       - ٨٥ ــه املالي ــه ســيدرج يف املالحظــات امللحقــة ببيانات وذكــر املكتــب أن

  .املتعلقة باالفتراضات االكتوارية الرئيسية
د انتـهاء اخلدمـة     وقد استعمل املكتب يف تقييمه السابق اللتزامات التـأمني الـصحي بعـ              - ٨٦

أمــا تقيــيم التزامــات التــأمني الــصحي بعــد انتــهاء اخلدمــة، .  يف املائــة٥,٥معــدل خــصم نــسبته 
  . يف املائة٦، فيستند إىل معامل خصم نسبته ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١املؤرخ 
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ومعدل اخلصم هو سـعر للفائـدة ُيـستعمل علـى سـبيل املمارسـة املاليـة املعتـادة لتقـدير                       - ٨٧
ــاريخ مقبــل    ا ــة ألي مكــسب أو خــسارة يفتــرض أهنمــا ســيتحققان يف ت ــارة . لقيمــة احلالي وبعب

ونظـرا إىل أن التزامـات التـأمني الـصحي بعـد            . أخرى، ميثل هـذا املعـدل القيمـة الزمنيـة للنقـود           
انتــهاء اخلدمــة تتــألف مــن اســتحقاقات ســيدفعها املكتــب مــستقبال ملوظفيــه املتقاعــدين، فــإن     

تطبيـق  ”بية الدولية للقطـاع العـام، مثـل معظـم األطـر احملاسـبية األخـرى، تقتـضي                املعايري احملاس 
 علــى هــذه املبــالغ لكــي يتخــذ الكيــان املُبلــغ مــن القيمــة احلاليــة لالســتحقاقات املقبلــة  “خــصم

  .تقديرا اللتزاماته ذات الصلة
املقبلـة،  وحبكم التعريف، كلما ارتفع معـدل اخلـصم، تـنخفض القيمـة احلاليـة للمبـالغ                   - ٨٨

ومــن مث فإنـه بــافتراض التـساوي يف مجيــع   . وكلمـا اخنفــض، ترتفـع القيمــة احلاليـة لتلــك املبـالغ    
العوامل األخرى، أدت الزيادة يف معدل اخلصم الـذي اسـتعمله املكتـب إىل اخنفـاض التزامـات         

  .التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة باملقارنة بالفترة املالية السابقة
ــار   - ٨٩ ــة      ٢٥واملعي ــا للمنهجي ــام، املتخــذ مرجع ــة للقطــاع الع ــايري احملاســبية الدولي  مــن املع

االكتوارية املستعملة لتقييم االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة وفقـا لقـرار                 
، ٩١بيـد أنـه يـنص، يف الفقـرة     . ، ال ينص على معدل معـني للخـصم   ٦١/٢٦٤اجلمعية العامة   

ستعمل لتطبيق خصم على االلتزامات املتعلقـة باسـتحقاقات مـا بعـد انتـهاء               املعدل امل ”على أن   
ويـتعني أن تكـون   . دجيـب أن يعكـس القيمـة الزمنيـة للنقـو       ) املمولة منها وغـري املمولـة     (اخلدمة  

األداة املالية املختارة لبيان القيمـة الزمنيـة للنقـود متـسقة مـن حيـث عملتـها وأجلـها مـع عملـة                        
. “قة باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة ومـع األجـل املقـدر لتلـك االلتزامـات               االلتزامات املتعل 

يــتعني علــى الكيــان أن يبــت فيمــا إن كــان ”، علــى أنــه ٩٤ويــنص املعيــار كــذلك، يف الفقــرة 
أفضل تقريـب ملعـدل اخلـصم الـذي يعكـس القيمـة الزمنيـة للنقـود يتحقـق باإلسـناد إىل العائـد                        

ــال  ــاريخ اإلب ــسوقي اآليت يف ت ــة اجلــودة     ال ــسندات العالي ــة، أو مــن ال ــسندات احلكومي غ مــن ال
  .“للشركات، أو بواسطة أي أداة مالية أخرى

وعلى غرار معظم العناصر املنهجية املستعملة ألغراض التقيـيم االكتـواري لاللتزامـات          - ٩٠
 عـن   املتعلقة بالتأمني الصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة، اختـارت األمـم املتحـدة معـدل اخلـصم نيابـة                    

مجيــع الكيانــات الــيت تــشارك يف ذات اخلطــط الــصحية والــيت تتــوىل األمــم املتحــدة بالنــسبة هلــا 
  .تنسيق عملية التقييم

ووفقا ملا أفادت به األمم املتحدة، فإن اهلـدف يف عمليـة اختيـار معـدل للخـصم لـدى                      - ٩١
ذي، إذا اسـتثمر يف حافظـة   تقييم االلتزامات املتعلقة ببدل هناية اخلدمة هو قياس املبلغ املفـرد الـ       

مؤلفــة مــن صــكوك قــروض عاليــة اجلــودة، ســيوفر مــستقبال التــدفق النقــدي الــالزم لــدفع            
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وقد درجت األمـم املتحـدة تارخييـا علـى          . االستحقاقات املكتسبة عندما حيل موعد استحقاقها     
بتــة إقــرار افتــراض معــدل اخلــصم بــالرجوع إىل معــدالت العائــد مــن االســتثمارات املتاحــة الثا  

الدخل والعالية اجلودة الـيت تـدر تـدفقا نقـديا يكـافئ مـن حيـث التوقيـت واملقـدار املـدفوعات                       
ومعدالت العائد اليت ما برحت األمم املتحـدة تتخـذها مرجعـا يف هـذا      . املتوقعة لالستحقاقات 

  .الصدد هي معدالت العائد من السندات الطويلة األجل والعالية اجلودة للشركات
 مــن املعــايري احملاســبية الدوليــة  ٢٥اجمللــس بــأن هــذه املنهجيــة موافقــة للمعيــار  ويــسلّم   - ٩٢

للقطاع العام، ولكنه يتقدم بـالتعليقني التـاليني للنظـر فيهمـا يف سـياق املناقـشة املتعلقـة بتمويـل                     
  :هذه االلتزامات

الزيادة يف معدل اخلصم ال تعكس االجتاه السائد ألسـعار الفائـدة، حيـث إهنـا             )أ(  
وينـتج عـن هـذه الزيـادة أن األمـم املتحـدة       . عت عمومـا إىل التنـاقص خـالل اآلونـة األخـرية        نز

قررت عدم زيادة معـدل اخلـصم املتعلـق بـالتقييم الـسابق، علـى الـرغم مـن أن تطبيـق املنهجيـة                     
 يف املائـة يف ذلـك       ٦,٥ يف املائـة إىل      ٥,٥املبينة أعاله كان سينتج عنه زيـادة ذلـك املعـدل مـن              

ونظرا إىل حالة عدم التيقن اليت تكتنف أحكام املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام                 . الوقت
، قررت األمم املتحدة من باب الـتحفظ اإلبقـاء علـى املعـدل الـذي                ) مل ُيعتمد بعد   ٢٥املعيار  (

 يف املائـة يف ذلـك   ٦,٥ولو كانت األمم املتحـدة قـررت رفـع املعـدل إىل         .  يف املائة  ٥,٥نسبته  
قت، لكان هذا املعدل ذاته قد اخنفض بدال من االزدياد فيما يتعلق بـالتقييم األخـري، متـسقا        الو

  بذلك مع البيئة االقتصادية السائدة؛
معدل اخلصم ما هو إال مثال واحد ألوجـه عـدم التـيقن الـيت تكتنـف بدرجـة                   )ب(  

 للمعـايري احملاسـبية، فإنـه    ومـع أن هـذا التقيـيم موافـق      . عالية عملية التقييم االكتواري اللتزام ما     
وبنــاء علــى ذلــك، قــد ترغــب جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة . جمــرد تقــدير للقيمــة الفعليــة لاللتــزام

والتقييمـات  . اجلنائية وجلنة املخدرات يف أال تعتـربا هـذا التقـدير املرجـع املطلـق يف هـذا الـشأن                
ويف هـذا  . ن تـسفر عـن نتـائج خمتلفـة    اليت تستند إىل معايري أخرى غـري املعـايري احملاسـبية ميكـن أ        

تقيـــيم ”أي (الـــصدد، يـــود اجمللـــس أن يـــشدد علـــى أن التقيـــيم املـــايل الحتياجـــات التمويـــل  
من شأنه أن يسفر عن نتيجة خمتلفة عن نتيجة التقييم احملاسيب الـذي يتـسم عمومـا،         ) “التمويل

  .حبكم بنيته، بطابع أكثر حتفظا
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  إدارة اخلزانة  -  ٨  
ودائـــع النقديـــة والودائـــع ألجـــل الـــيت ختـــص مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  بلغـــت ال  - ٩٣

ومثّـل هـذا   . ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ مليون دوالر يف     ٢٩,٥٧باملخدرات واجلرمية   
ــسبة   ــادة بن ــاظر يف   ٦٣زي ــغ املن ــة عــن املبل ــسمرب / كــانون األول٣١ يف املائ ــدره ٢٠٠٧دي  وق

ــون دوالر١٨,١٥ ــغ جممــوع االســتث .  ملي ــة املــشترك للمكاتــب   وبل مارات يف صــندوق النقدي
 يف املائـة عـن املبلـغ املنـاظر          ٢٦ مليـون دوالر، بزيـادة نـسبتها         ٢٤٥,٨٢املوجودة خارج املقر    

  . مليون دوالر١٩٥,٧٢ وقدره ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يف 
  

  اجلرميةين باملخدرات وحساب االدخار اخلاص مبكتب قطري تابع ملكتب األمم املتحدة املع    
، مبوافقـة   ٢٠٠٧ينـاير   /دخـار هـذا، بالعملـة احملليـة، يف كـانون الثـاين            أُنشئ حساب اال    - ٩٤

وقـدم مكتـب    . أمني اخلزانة يف مقر األمم املتحدة، لتلقي تربعات مـن إحـدى الـدول األعـضاء               
ون األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة أيـضا رسـائل متبادلـة بالربيـد اإللكتـروين منـذ كـان                   

 بني دائرة الشؤون املاليـة يف املكتـب وأمـني اخلزانـة يف مقـر األمـم املتحـدة،                 ٢٠٠٧يناير  /الثاين
  .تتضمن سردا تارخييا لتفاصيل فتح هذا احلساب املصريف

ووجد اجمللس أن الرصيد املودع يف ذلك احلـساب املـصريف التـابع للمكتـب القطـري،               - ٩٥
، رصـيد ضـخم بدرجـة    ٢٠٠٩ديسمرب /نون األول  كا ٣١ مليون دوالر يف     ٢٧,١٨الذي بلغ   

 يف املائة من جمموع الودائع النقدية والودائع ألجل اليت كانـت ختـص املنظمـة           ٩٢مفرطة، ميثل   
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يف هناية فترة السنتني 

 مليــون ١٥، جــاوز الرصــيد الــشهري يف ذلــك احلــساب املــصريف  ٢٠٠٩وخــالل عــام   - ٩٦
اجات النقدية التقديرية للمكتـب القطـري ملـدة شـهرين ونـصف             دوالر، وهو ما يزيد عن االحتي     

  . من النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة٧-١٠٤شهر، وفقا للمنصوص عليه يف القاعدة 
.  دوالرا٩٩٠ ٩٤١، حتققــت للحــساب املــصريف فوائــد قــدرها  ٢٠٠٩وخــالل عــام   - ٩٧

وهـذا  . دوق النقديـة املـشترك لألمـم املتحـدة    ومل حيدث إطالقا أي رد للنقدية الفائـضة إىل صـن         
احلساب، الـذي يتلقـى تربعـات، هـو أيـضا حـساب اسـتثماري ُيـدار حمليـا، ومـن مث ينبغـي أن                         

 مـن النظـام املـايل    ١٣-١٠٤ و ١٢-١٠٤ والقاعـدتان  ١٧-٤ و   ١٦-٤يسري عليه البنـدان     
ــشأن االســتثمارات     ــم املتحــدة ب ــة لألم ــب األ . والقواعــد املالي ــين   غــري أن مكت ــم املتحــدة املع م

  .باملخدرات واجلرمية مل يتقيد هبذين البندين وهاتني القاعدتني
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وقد تبني من فحص للمكاسب واخلـسائر النامجـة عـن أسـعار الـصرف لفتـرة الـسنتني                      - ٩٨
 مليــون ١١,٩ أن املكتــب تكبــد خــسائر نامجــة عــن أســعار الــصرف قــدرها   ٢٠٠٩-٢٠٠٨

تــسببت يف حــدوثها أنــشطة احلــساب    )  يف املائــة٥٨أي ( ماليــني دوالر ٦,٨٨دوالر منــها 
  .املصريف التابع للمكتب يف ذلك البلد

وعلى الرغم من أن رصيد احلـساب املـصريف يـأيت أساسـا مـن تربعـات الدولـة العـضو                       - ٩٩
املضيفة، فإن هذا احلساب، الـذي ُيـراد بـه متويـل مـشاريع املكتـب يف هـذا البلـد، يـضم بعـض                         

  .هات ماحنة أخرىالودائع الواردة من ج
 ٢٠١٠مــايو / أيــار٤  وردا علــى استفــسارات اجمللــس، قــدم املكتــب رســالة مؤرخــة  - ١٠٠

موجهة إىل الدولة العضو إىل ممثل املكتب القطري امليـداين التـابع للمكتـب تؤكـد أنـه ال جيـوز                   
مبوجب القانون حتويـل أمـوال عامـة خمصـصة للمـساعدة التقنيـة إىل حـسابات مـصرفية خـارج                     

  . البلدذلك
  ويف اخلتام، يعتقد املكتب أن حساب االدخار التابع ملكتبه يف ذلـك البلـد أدّر فائـدة                   - ١٠١

رهــا صــندوق و مــا يفــوق معــدل الفائــدة الــيت أد  يف املائــة ســنويا، وهــ٤,١٧مبعــدل متوســطه 
  . يف املائة سنويا٢,٢٥االستثمار املشترك للوكاالت املوجودة خارج املقر وقدره 

وثائق اليت قُدمت من أجل تربير إنشاء هذا احلساب املـصريف وشـروط اسـتعماله،                 وال  - ١٠٢
هي وتقارير املتابعة وتقـارير األداء، ال تـوفر معلومـات كافيـة إلثبـات أن املكتـب كـان متقيـدا               

 ١٧-٤ و   ١٦-٤البنـدان   (بقواعد األمـم املتحـدة السـتخدام احلـسابات االسـتثمارية وإدارهتـا              
أو أنـه   )  من النظـام املـايل والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة             ١٣-١٠٤و   ١٢-١٠٤والقاعدتان  

كان حيمي نفسه من املخاطر املالية املرتبطة باألحوال االقتـصادية والقيـود التـشريعية املفروضـة                
  .من البلد املضيف

  واستخدام هذا احلساب املصريف حتديدا يطرح عدة حتديات، بالنظر إىل خماطر النقـد               - ١٠٣
  .جنيب، وصعوبة معرفة الفوائد املكتسبة، والقيود اليت يفرضها اإلطار التشريعي احمللياأل

حتليـل شــروط  ) أ: (ووافـق املكتـب علــى التوصـية الـصادرة عــن اجمللـس مبـا يلــي        - ١٠٤
طلب الرأي الرمسي من أمني ) ب(استخدام احلساب املصريف يف املكتب القطري املعين؛ و 

  .أن االستمرار يف استخدام هذا احلساب بشكله الراهنخزانة األمم املتحدة بش
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  وطنياالشركاء املنفذون واملشاريع املنفذة   -  ٩  
 مليـون دوالر  ٢٢٩ مليـون دوالر، منـها   ٤١٦  جاوزت النفقـات املرتبطـة باملـشاريع          - ١٠٥

 مليــون ١٨٧  و، مكتـب األمــم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة     اضـطلع هبـا بـشكل مباشـر    
هـم برنـامج     كان الشركاء املنفذون الرئيسيون للمكتب    و. ر اضطلع هبا الشركاء املنفذون    دوال

 ١٢,٨(ومكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع        )  مليون دوالر  ١٣٩(األمم املتحدة اإلمنائي    
األمـم املتحـدة    ومنظمـة   )  مليـون دوالر   ١,٢(وصندوق األمم املتحـدة للـسكان       ) مليون دوالر 

  .) دوالرليون م٠,٩(اعة ألغذية والزرل
  .نوالشركاء املنفذاليت اضطلع هبا  تفاصيل النفقات ٥ - اجلدول ثانياً ترد يفو  - ١٠٦

  
  ٥ - اجلدول ثانيا

   هبا الشركاء املنفذوناضطلعاليت النفقات املرتبطة باملشاريع     
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

 الكيان
األغـــــراض

  العامة
ــراض  األغـــــــــ

  موعاجمل  اخلاصة

ــن   ــصة مـــــ احلـــــ
ــسبة (اجملمـــوع  نـ
  )مئوية
٢٠٠٨/٢٠٠٩  

احلـــــــــصة مـــــــــن
نـــــسبة(اجملمـــــوع 

  )مئوية
٢٠٠٦/٢٠٠٧  

الفــــــــرق 
نــــــــسبة (

  )مئوية

مكتـب األمـم املتحــدة   
ــدرات  املعــــــين باملخــــ

 ١٢ ٤٣ ٥٥ ٢٢٩ ١٦٠ ٢١٠ ٦٦٩ ١٨ ٤٩١ واجلرمية

     ١٤٥ ٤٥٨  ٧ ٧٣١ كيانات األمم املتحدة

ــم  ــاالت األمــــــ وكــــــ
 ٧- ٤٤ ٣٧ ١٥٤ ٣٣٩ ١ ١٥٠  املتحدة

ــري   ــات غـــــــ املنظمـــــــ
 ١- ١ صفر ١ ٣٩٧ ١ ٣٩٧  احلكومية

 ٤- ١٢ ٨ ٣١ ٢٩٩ ٣١ ٢٩٩  التنفيذ الوطين

   ١٠٠ ١٠٠ ٤١٦ ١٩٥ ٣٨٩ ٩٧٣ ٢٦ ٢٢٢ اجملموع  
  

 .٥ اجلدول ،كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالبيانات املالية مل: املصدر
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ال يرصـد  ،  األمـم املتحـدة اإلمنـائي   برنـامج لف املشاريع الـيت يتوالهـا        وفيما يتعلق بسُ    - ١٠٧
بـل يـدفع للربنـامج اإلمنـائي ُسـلفا إمجاليـة غـري               ،املـشروع توزيـع هـذه الـسلف حـسب         املكتب  

املختلفــة وفقــا ألذون لمــشاريع ليــدفع الربنــامج اإلمنــائي املبــالغ  ثُــمَّ . موزعــة حــسب املــشاريع
  .تباملكالصادرة عن العتمادات ا

الــسلف املدفوعــة إىل الربنــامج  جممــوعبلــغ  ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١يف   و- ١٠٨
 حـسب كـل     مل ميكن مطابقتها  اليت  و،  )لمخدراتل فيما يتصل بربنامج املراقبة الدولية    (اإلمنائي  
للمـــشاريع الـــيت يـــضطلع هبـــا الربنـــامج دوالر اليـــني  م٤,١٥(ماليـــني دوالر  ٨,٥، مــشروع 

ــ)ماليــني دوالر للمــشاريع املنفــذة يف إطــار شــراكة مــع احلكومــات     ٤,٣٥اإلمنــائي و   و، وه
  . يف املائة من جمموع السلف املقدمة للشركاء املنفذين٧٨ميثل  ما

الربنـامج  طريـق   ن  عـ ه املقدمـة إىل الـشركاء       ِفلَ الرصـد املـايل لـسُ      بغيـة ويقوم املكتـب،      - ١٠٩
 ف الـيت يـصدرها الربنـامج اإلمنـائي    لَداول الـسُّ جبـ ف لَُسالـ جـداول  ما لديه مـن  اإلمنائي، مبقارنة   

  : هذا اإلجراءبشأن اجمللس مشكلتني وقد وجد
ــامج اإلمنــائي       )أ(   ــامج اإلمنــائي، أصــدر الربن ــيت ينفــذها الربن ــسبة للمــشاريع ال بالن
ــغ املكتــب، أظهــرت أن  املتوقعــة مــن  ف لَ ســنوية لرصــيد احلــسابات املتعلقــة بالــسُ  مطابقــة مبل
  ؛ مليون دوالر١,٧٩قدار  يف حسابات املكتب مببنياملبلغ امل سيزيد عنالسلف 
بالنسبة لربامج التنفيذ الوطين، أصدر الربنامج اإلمنائي رصيدا سنويا بناء علـى              )ب(  
 أنـه حبـوزة الربنـامج اإلمنـائي،         علنتكشف مطابقة هذا املبلغ امل    و  يف نظام أطلس   سجلةالقيود امل 
  . مليون دوالر٠,٧قدره ب عن فارق  يف حسابات املكتبنيامل مع املبلغ
 مليـون دوالر يف الرصـيد   ١,٧٩ ملبلـغ بأنه فيما يتعلـق بالفـارق البـالغ      ملكتب،أفاد ا و  - ١١٠

 الربنــامج اإلمنــائي،واملكتــب بــني دمات املتعلــق باخلــقاصــة املساب حلــ ٢٠٠٤االفتتــاحي لعــام 
املكتــب بأيــة معلومــات ن تزويــد مــكن تميف أن الربنــامج اإلمنــائي مل يــتتمثــل املــسألة الرئيــسية 

املبلغـة   مطابقـة األرصـدة      علـى إضافية خبالف وثيقة الرصيد االفتتاحي، اليت مل تـساعد املكتـب            
  .للمكتب  احملاسبيةسجالتالربنامج اإلمنائي مع المن 
ــق    - ١١١ ــا يتعل ــالغ  وفيم ــارق الب ــام    ٠,٧بالف ــامي لع ــون دوالر يف الرصــيد اخلت  ٢٠٠٩ملي
 مع الربنامج اإلمنائي، طلب املكتب مـن الربنـامج اإلمنـائي    أن التنفيذ الوطين  بشساب املكتب   حل

  .تزويده مبعلومات إضافية ليتمكن من مطابقة الرصيد النقدي مع الربنامج اإلمنائي
 بـني   بـاين اجمللـس بتـسوية حـاالت الت      الـصادرة عـن     توصـية   الووافق املكتب علـى       - ١١٢
  .الربنامج اإلمنائيوالسُّلَف املقيدة يف سجالت سجلة يف أرصدة املكتب ف امللَالسُّ
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  إدارة املمتلكات غري املستهلكة  -  ١٠  
قيمـة كـل وحـدة      اليت تبلغ   عدات  املمتلكات و املتتألف املمتلكات غري املستهلكة من        - ١١٣

 مخـس سـنوات     لالسـتخدام  تهابلـغ مـدة صـالحي     ت دوالر أو أكثـر و     ١ ٥٠٠منها وقت شـرائها     
 قيمــة املمتلكــات غــري بلغــتالبيانــات املاليــة، امللحقــة ب ٩بني يف املالحظــة مــلل ووفقــا أكثــر أو

ــستهلكة يف  ــانون األول٣١املـ ــسمرب / كـ ــون مل٣٦ ،٢٠٠٩ديـ ــادة يـ ــسبتها دوالر، أي بزيـ  نـ
  . مليون دوالر٢٢,٤يف املائة عن رصيد الفترة السابقة البالغ  ٦١
شأن إدارة املمتلكـات ومراقبـة       بـ  ٢٠٠٣مـايو   / أيار ١٩األمر اإلداري املؤرخ    ينص  و  - ١١٤

 كـل سـنتني    تميكفل كل رئيس إدارة أو مكتب أن يـ        ” املتحدة على أن     األمميف مقر   املخزون  
متلكـات األخـرى وتنـسق    املعـدات و امللـوازم و من ال املتحدة األمما خيص  مادي شامل مل  حصر  

هليئـات  لكـات    هذه وتوحدها من أجل إتاحة سـجالت املمت        صرشعبة إدارة املرافق عمليات احل    
ــ.الرقابـــة ــراء عموز وجيـ ــة ليـــات حـــصر إجـ ــةحـــسب خاصـ ــر ( “ احلاجـ  ،ST/AI/2003/5انظـ
  ).٦-٣ الفقرة
 ،)A/63/5/Add.9 (٢٠٠٧-٢٠٠٦ من تقرير اجمللـس لفتـرة الـسنتني          ٨٨ويف الفقرة     - ١١٥

وضــع وتنفيــذ إجــراءات للرقابــة أن يــتم اجمللــس بــالــصادرة عــن توصــية الوافــق املكتــب علــى ”
ة ذات طابع رمسـي وميكـن تتبعهـا مـن أجـل ضـمان موثوقيـة املعلومـات الـيت تقـدم عـن                الداخلي
  .“يف هناية الفترةاملوجودة قيد االستخدام  للممتلكات كليةالقيمة ال
وأُبلـغ   للرقابـة الداخليـة ميكـن تتبعهـا    رمسيـة    إجراءات   ة ذلك، مل توضع أي    رغما عن و  - ١١٦

صـحائف مـسجل     حيتوي على    ا وأُعطي ملف  ٢٠٠٨ يف عام ه قد أُجري حصر مادي      اجمللس بأن 
غــري أن هــذا امللــف مل يكــن ُمرضــيا علــى اإلطــالق  . كــل مكتــباملوجــودة لــدى بنــود فيهــا ال

، صراحلـ شـاملة تـاريخ      (صـحائف احلـصر   : حـصر هـي   عمليـة   أي  بعـد إجـراء      الوثائق املتوقعـة  ف
ألي فـرد   املخصـصة   املمتلكـات   وإدارة أو مكتـب،     كل  واملمتلكات املخصصة ل   املعداتبيان  و

ــوظفني، و  ــاين، إن وجــدت مــن امل ــع تفاصــيل  هــذا احلــصر شــاملة وحماضــر  ،)مواضــع التب مجي
ــاينحــاالت الت ــع أمــني ســجال  ب ــسؤول عــن حفــظ  ( املمتلكــات ت، وتوقي ــع   امل ســجالت مجي

  .) مسؤوليتهقطاعاملمتلكات املخصصة إلدارته أو 
 بأن يتم وضع وتنفيذ إجراءات     املعاد تأكيدها توصية اجمللس   على  كتب  املوافق  و  - ١١٧

للرقابة الداخلية ذات طابع رمسي وميكن تتبعها مـن أجـل ضـمان موثوقيـة املعلومـات الـيت                   
  . يف هناية الفترةوجودة قيد االستخدام للممتلكات املكليةم عن القيمة القدَُّت
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 حـصر  عمليـة أن ُتنفَّـذ   بـ املعـاد تأكيـدها  ووافق املكتب أيضا على توصـية اجمللـس        - ١١٨
  .ST/AI/2003/5الرقابة وتتقيد باألمر اإلداري هيئات  توقعات تطابق

  
  االستشاريون واخلرباء واملساعدة املؤقتة  -  ١١  

أن املكتـب وافـق     ،  )A/63/5/Add.9(للمجلس  تقرير السابق   ال من   ٩٠ يف الفقرة    ردو  - ١١٩
ة العمليـات تقريـرا عـن       على توصية اجمللـس بـأن ترسـل املكاتـب امليدانيـة دوريـا إىل مـدير شـعب                  

األعمال اليت يقوم هبا االستـشاريون، وذلـك مـن أجـل تعزيـز الرقابـة علـى تعـيني االستـشاريني                      
 االستـشارية كـل سـتة       ربةعقـود اخلـ   لاسـتعراض   بإجراء   شعبة العمليات    قامتو. وعلى أعماهلم 

رى وجـ  .٢٠٠٩يونيـه  /االسـتعراض يف حزيـران  إجـراء  أشهر بـدال مـن كـل ثالثـة أشـهر وبـدأ         
يف بعـض األحيـان تعـّسر    و ، بطرق تعتمـد علـى أخـذ العينـات    ةتب امليدانيااستعراض عقود املك 

  : ما يليملكتب حتديدعلى ا
، وأنـواع  ألتعـاب التـواريخ، وا (املكتب امليـداين  املقدمة من دقة اجلداول   مدى    )أ(  

  ؛)رةِدْصالعقود، والوكالة املُ
  ؛)غ عن مجيع العقود اإلبالمتاملكفالة ( اجلدول مدى اكتمال  )ب(  
أقـل  وقتـا  يف بعض األحيان    يعملون   ني، ألن االستشاري  األتعابمعقولية  مدى    )ج(  

  .مدة العقدبكثري من 
 ة االستـشاري ةلمجلس أن شعبة العمليات تواصل رصد عقود اخلـرب       لكتب  امل وأوضح  - ١٢٠

  .واجبة التطبيقنظمة الوفقا للقواعد واألكون االستعانة هبم  توتكفل أن يف املكاتب امليدانية
  

  ونتائجهالحسابات الداخلية لراجعة مهمة امل  -  ١٢  
  مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة    راجــع ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل فتــرة الــسنتني      - ١٢١

:  وهـي  ،حسابات ثالثة مكاتب خارجية تابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة           
. يامنـار املكتب اإلقليمـي مل    و ،واملكتب اإلقليمي لكولومبيا  بيالروس،  لروسيا و املكتب اإلقليمي   

فــريوس نقــص املــشترك املعــين باألمــم املتحــدة ت أيــضا إجــراءات التوظيــف، وبرنــامج وجعــور
  . ونظم املعلومات،اإليدز، وإدارة املشتريات/املناعة البشرية

 يف  ٧٠ لـسنتني وبلغ معـدل تنفيـذ برنـامج مكتــب خـدمات الرقابـة الداخليـة لفتـرة ا                   - ١٢٢
يف عـام    عمليـات    مخـس  - عمليـات سـبع   أجنـزت   من عمليات املراجعة العـشر املقـررة،        ف ؛املائة

  .ثالث عمليات بسبب نقص املواردأو أُجلت وأُلغيت  - ٢٠٠٩ واثنتان يف عام ٢٠٠٨
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اجمللــس أن مــذكرة التفــاهم احلاليــة بــني مكتـــب خــدمات الرقابــة الداخليــة   الحــظ و  - ١٢٣
  .١٩٩٩ املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مل ُتستعرض منذ عام ومكتب األمم

يوصي اجمللس بأن يستعرض مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                و  - ١٢٤
  .املوارد مذكرة التفاهم احلالية مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية لتسوية مسألة

  
  املقر    
  حدة املعين باملخدرات واجلرمية األمم املتالتوظيف يف مكتب إجراءات     

 املـساواة بـني اجلنـسني والتـوازن         بـدأي الحظ مكتـب خدمات الرقابـة الداخليـة أن م          - ١٢٥
ــا  اجلغــرايف مل  ــدا تام ــد هبمــا تقي ــسلطة عــن    . يتقي ــات تفــويض ال ــة آلي وجــود وكــشفت مراجع

  .ساريةخمالفات فيما يتصل بالقواعد اإلدارية ال
إىل إبـرام اتفـاق مـع       أن يـسعى     املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      وينبغي ملكتب األمم    -  ١٢٦

 عمولـة  املعاونني، للحصول على     شؤون اخلرباء إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، اليت تدير       
ويف ضـوء أن  . قدمها املكتـب هلـؤالء اخلـرباء   يتية اليت ساخلدمات اللوجمقابل  يف املائة   ١٤بنسبة  

وأن مراجعــة اجمللــس جــرت يف ) ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٢ ( وقــت قريــبصــدر يفهــذا التقريــر 
  .املراجعةإجراء  حىت تاريخ مل يكن قد ُنِفذ بعد، فإن هذا الطلب ٢٠١٠أبريل /نيسان

  
  اإليدز/برنامج فريوس نقص املناعة البشرية    

اطي تعـ مـسألة    علـى    أصـال لربنامج، الذي كـان يقتـصر       ذا ا النمو السريع هل  بمل يقترن     - ١٢٧
 وميكـن أن يـؤدي إنـشاء أداة           مـن حيـث الواليـة واهليكـل        الزمةات ال ريالتغيإجراء  املخدرات،  
  .والرصد والتقييم ، إىل حتسني التخطيطاريعتنفيذ املشبشأن عامة وفر صورة موحدة ت

  
  إدارة املشتريات    

تحدة املعين راجع مكتـب خدمات الرقابة الداخلية إجراءات الشراء يف مكتب األمم امل  - ١٢٨
 ٢٠٠٥ينـاير   /مكتب األمم املتحدة يف فيينا خـالل الفتـرة مـن كـانون الثـاين              /باملخدرات واجلرمية 

  .دوالر مليون ٥٥ تهاشراء قيم طلب ٦ ٠٠٠صدر خالهلا اليت ، ٢٠٠٨أغسطس /إىل آب
تكبُّـد  الكفـاءة، و  الـيت ينـتج عنـها نقـص      مـن أوجـه القـصور      اوأبرزت املراجعـة كـثري      - ١٢٩
قاعــدة بيانــات عمليــات صــيانة ن أ، والتــأخر يف توقيــع العقــود ومــن الواضــح   زائــدةف تكــالي

ألحكام دليل مـشتريات    كن مطابقة   مل ت ،   للعطاءات فينوالتقييم ال وردين،  ، واختيار امل  وردينامل
  .األمم املتحدة
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  )ProFiقاعدة بيانات  (نظام إدارة املعلومات الربناجمية واملالية    
خدمات الرقابة الداخلية علـى ضـرورة أن يقـوم مكتـب األمـم املتحـدة                أكد مكتـب     - ١٣٠

 مـديري البيانـات     رادوأأفـضل وتوضـيح     على حنو   هام  بني امل فصل  الاملعين باملخدرات واجلرمية ب   
، هنـاك حتـسينات جيـب       لـسرية وسـالمة البيانـات     لاملعايري املطلوبة   لكي ُتستوىف   و. ومسؤولياهتم

  .تحدة املعين باملخدرات واجلرميةأن يقوم هبا مكتب األمم امل
  

  ملكاتب امليدانيةا    
 التابعـة يف املكاتب اخلارجية اريع الحظ مكتـب خدمات الرقابة الداخلية أن تنفيذ املش   - ١٣١

مل يصل على وجـه اإلمجـال إىل مـستوى اجلـودة            ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       
الـربامج واملـشاريع يف املكاتـب امليدانيـة علـى املـستوى       إدارة ممارسـات   ومل تكـن    . املمكن بلوغـه  
  .إجناز األهداف االستراتيجية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالذي يكفل 

  
  بيالروسلروسيا واملكتب اإلقليمي     

وأشـار   .٢٠٠٧-٢٠٠٤لفتـرة   ذا املكتـب ل   نجز معظم األهداف االستراتيجية هلـ     مل تُ   - ١٣٢
ــشاريع و       مك ــايل للم ــه العجــز يف الرصــد امل ــة إىل أوج ــة الداخلي ـــب خــدمات الرقاب ــوء إىل ت س

قـد   كانت   نمعلومات عن األهداف احملددة أو عما إ      أي  لتقارير السنوية اليت مل تقدم      مستوى ا 
ا أدى إىل   ممـ ،  مواعيـدها  الشركاء املنفذين يف     عع العقود م  ومل توقَّ .  أم ال   هذه األهداف  حتققت

 عوختطـيط ورصـد املـشر     الـيت تـشوب     أوجـه القـصور     وأُبـرزت أيـضا      . تنفيذ الربامج  التأخر يف 
  .األكرب هلذا املكتب

  
  مكتب كولومبيا    

قيـــاس األداء جمـــال ضـــعف يف نقطـــيت  مكتــــب خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة    الحـــظ- ١٣٣
اسـبة  منمؤشـرات   عـدم تـوافر     عن املشاريع قيـد التنفيـذ، و      نقص اإلبالغ    : ومها الكفاءة درجةو
  .قابلة للقياسو

 املـالك  ياتالزيـادة يف مـستو  وجنمـت عـن    . قـصور بال إدارة املوارد البـشرية      سمتتاو  - ١٣٤
، زيـادة   ٢٠٠٧ موظفـا يف عـام       ٢١٣ إىل   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ موظفـا يف الفتـرة       ٧٢الوظيفي مـن    

 مهـام سـيما عـن طريـق جتميـع         ، وال نـهوض هبـا   ن ال عـ  اهليكـل    عجـز مفاجئة يف املهام اإلداريـة،      
وكـان   ومل ُتّتبع اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بتعـيني املـوظفني وتطبيـق جـدول املرتبـات       . دعمال

 الحــظو.  الــذايتوالتقيــيماملعــايري األخالقيــة  ســيما يف جمــايل مثــة عــدم كفايــة يف التــدريب، وال
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عـدم   و، مـسؤول عـن املـشتريات     ددعـدم وجـود موظـف حمـ       خـدمات الرقابـة الداخليـة       مكتب  
  . يف هذا اجملال الشفافية واإلجراءات التنافسيةمنيضتوافر ما 

  
  املكتب القطري مليامنار    

 أمــوال ســيما بــشأن اســتخدام     الــضوابط املاليــة الداخليــة بالــضعف، وال     اتــسمت - ١٣٥
أساس كـل حالـة     ُتنفذ على     يت غري احلكومية وبشأن املشتريات، ال     املنظمات إىل   الةاملشاريع احمل 

يف غـري موجـودة     وكانت اإلثباتات املـستندية     .  تقدمي عطاءات  طلب على حدة دون ختطيط أو    
  .االتكثري من احل

ــين باملخــدرات        يؤو  - ١٣٦ ــم املتحــدة املع ــب األم ــاجل مكت ــى ضــرورة أن يع ــس عل كــد اجملل
  . اليت حددها مكتـب خدمات الرقابة الداخليةاملسائلواجلرمية 

  
  إقرارات اإلدارة  - جيم  

  النقدية واحلسابات املستحقة القبض واملمتلكاتقة باملتعلشطب اخلسائر   -  ١  

لنظــام  مــن ا٩-١٠٦ و ٨-١٠٦ والقاعــدتني ٤-٦للمنــصوص عليــه يف البنــد وفقــا   - ١٣٧
النقديـة  املتعلقـة ب  ، أبلغـت اإلدارة اجمللـس بتفاصـيل اخلـسائر            والقواعد املالية لألمم املتحدة    املايل

الل فتــرة الــسنتني املنتهيــة يف  املــشطوبة خــواحلــسابات املــستحقة القــبض وغريهــا مــن األصــول
  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١

يف   خــسائرتطب، ُشــ٨-١٠٦وأبلغــت اإلدارة اجمللــس أنــه، وفقــا للقاعــدة املاليــة        - ١٣٨
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨الـسنتني    مليـون دوالر يف      ١,٩٧قـدرها   القبض  النقدية واحلسابات املستحقة    

، ُشـطبت   ٩-١٠٦ووفقا للقاعـدة املاليـة      ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦  السنتني  يف فترة  ا دوالر ٩ ٩٢٤(
) ٢٠٠٧-٢٠٠٦  الــسنتنيدوالر يف فتــرةاليــني  م٧,٢( دوالر اليــني م٣,٧٣قــدرها خــسائر 

  .فيما يتعلق باملمتلكات غري املستهلكة
  

  اتإلكراميا  -  ٢  

للفتــرة قيــد  أفــادت اإلدارة بــأن اإلكراميــات   ، ١٢-١٠٥  وفقــا ألحكــام القاعــدة   - ١٣٩
  .ا دوالر١٠ ٤٦٠ بلغت االستعراض

  
  حاالت الغش والغش املفترض  -  ٣  

مــن مرفــق النظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة،   ‘ ١’) ج (٦وفقــا للفقــرة   - ١٤٠
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الـسنتني اليت وقعـت خـالل فتـرة        زعوم  حاالت الغش والغش امل   فحص اجمللس   

  .وأبلغ املكتب هبا
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التـابع للمكتـب    يف املكتـب احمللـي   ٢٠١٠مـارس  /آذاراكتشفت حالـة غـش يف   قد  و  - ١٤١
، طلـب موظـف يف وحـدة        ٢٠١٠فربايـر   / وشـباط  ٢٠٠٩يوليـه   /بـني متـوز   ففيما  . يف كولومبيا 

التــابعني لحــراس لكميــات صــغرية مــن الــزي الرمســي توريــد التنميــة البديلــة يف تــسع مناســبات 
. يف قاعـدة البيانـات احملليـة      ورا  زدائرة األمن يف األمم املتحـدة مـن مـوردين ومهـيني مـسجلني               ل

). ات دوالر١٤ ٣٠٩( بيــزو كولــوميب ٢٨ ٦١٨ ١٨٢الغــش لواقعــة وكــان املبلــغ اإلمجــايل  
 يومـا مـن الطـرف املـذنب، الـذي اسـتقال مـن               ١٥استرداد هذا املبلغ بالكامـل يف غـضون          ومت

  .على الفوروظيفته 

وقاعـدة بيانـات   للمخـزون  لداخليـة  بة اقراآليات املفشل حلالة عن هلذه اوكشف حتليل    - ١٤٢
وأعفيـت منـسقة الربنـامج    . منـسقو املـشاريع  النفقات الشهرية اليت يتوالها والتحقق من  املوردين  

بة قراموحدة موحدة جديدة مسؤولة عن      أُسندت حاليا إىل    ا، و هب الشراء املنوطة    مسؤولياتمن  
  .كولومبياالقطري لباملكتب ة الشؤون املاليمع وحدة بالتواصل ، املوردينوتسجيل املخزون 

التعليمات الداخلية ملنع الغش وكشفه واإلبالغ عنه، نظمـت دائـرة إدارة            تطبيق  بغية    و  -  ١٤٣
 لزيــادة الــوعي جتريبيــة، دورة تدريبيــة ٢٠٠٩ديــسمرب / باملكتــب يف كــانون األولاملاليــةاملــوارد 

  .حتليل االحتياجاتأن يتم د التعلم املستمر مبجرأنشطة إدراجها يف سيجري بالغش والفساد، 
  

  شكر وتقدير  -دال   
لمـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم      لعرب عن تقـديره     أن ي يود جملس مراجعي احلسابات       - ١٤٤

ــة باملكتــب      ــوارد املالي ــرة إدارة امل وللمــوظفني املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة ورئــيس دائ
  .ملوظفي اجمللسالعاملني معهما ملا بذلوه من التعاون واملساعدة 

  مبيميبنونس يتري ) توقيع(
  املراجع العام للحسابات يف جنوب أفريقيا
  رئيس جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة

  ميغو ديدييه  )توقيع(
  الرئيس األول لديوان احملاسبات يف فرنسا
  كبري مراجعي احلسابات

  جيايي ليو  )توقيع(
  املراجع العام للحسابات يف الصني

  ٢٠١٠يونيه /ان حزير٣٠
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  رفقامل
  

ــيات       ــة تنفيــــذ توصــ ــرة اجمللــــس حالــ ــة يف الــــسنتنيلفتــ ــانون األول٣١ املنتهيــ  / كــ
  )أ(٢٠٠٧ ديسمرب

  

  موجز التوصية  
ــرة  الفقــــــــــــ

  املرجعية

ــيت    ــة الــ ــرة املاليــ الفتــ
صدرت فيها التوصية   

  جتاوزهتا األحداث  مل ُتنفذ  قيد التنفيذ  نفذت  للمرة األوىل

 ،التربعـات مقـدار   علـى أسـاس     ال  ادات  اإليربيان    - ١
  .وفقا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدةبل 

٢٠٠٥-٢٠٠٤  ١٤  X        

ــضوابط     - ٢ ــز ال ــة مواصــلة تعزي ــة املطبق ــد لكفال تقي
لنظــام املــايل  تقيــدا صــارما با املكاتــب امليدانيــة  

  .والقواعد املالية لألمم املتحدة

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٣٣  X        

مني العام مقترحات إىل اجلمعيـة العامـة        تقدمي األ   - ٣
  .كتبامللتحسني هيكل ميزانية 

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٣٧  X        

قيــام دائــرة إدارة املــوارد املاليــة مبراجعــة داخليــة     - ٤
بــل إدماجهــا يف لتربعــات املقدمــة عينيــاً قتقيــيم ال

  .البيانات املالية

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٤٠  X        

احلــسابات الـنص يف الواليــات املوكلـة ملراجعــي     - ٥
أن مراجعــــة النفقــــات الــــيت علــــى اخلــــارجيني 

ــضمن     ــذون ينبغــي أن تت ــشركاء املنف ــدها ال يتكب
ــصفاة يف ــات غـــري املـ ــا لاللتزامـ ــضا استعراضـ أيـ

  .تاريخ إغالق الفترة

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٤٦  X        

ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات       - ٦ ــب األم ــام مكت قي
واجلرميــة، باالشــتراك مــع مكتــب األمــم املتحــدة 

يينا، بتحديد كيفية توزيـع التكـاليف العامـة         يف ف 
ــوظفني  ــا للمـــ ــهما وفيمـــ ــصاح بينـــ ــن اإلفـــ عـــ

  .االفتراضات اليت يقوم عليها ذلك التوزيع

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٤٩      X    

ــورك     - ٧ ــة يف نيوي إقامــة اتــصاالت بــني إدارة اخلزان
واملكاتـــــب امليدانيـــــة لكـــــي يتـــــسىن حتـــــديث  

  .املعلومات املتعلقة باحلسابات املصرفية

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٥٢  X        

اختــــــاذ التــــــدابري املالئمــــــة لــــــضمان إعــــــداد    - ٨
املصرفية واستعراضها واملوافقـة عليهـا       املطابقات

  .ةشهريبصفة 

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٥٤  X        

ــصارم بأحكــام القاعــدة     - ٩ ــد ال  مــن ٤-١٠٤التقي
النظام املايل والقواعد املالية لألمـم املتحـدة فيمـا          

  . بفتح احلسابات املصرفيةيتعلق

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٥٩  X        

ــز الــــضوا   - ١٠ ــدة املــــصرفية   تعزيــ بط علــــى األرصــ
ــشهرية ــصارم ب  لكــي  ال ــد ال ــل التقي ــام ُيكف أحك
 مــن النظــام املــايل والقواعــد    ٧-١٠٤القاعــدة 

  .املالية لألمم املتحدة

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٦١  X        
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  موجز التوصية  
ــرة  الفقــــــــــــ

  املرجعية

ــيت    ــة الــ ــرة املاليــ الفتــ
صدرت فيها التوصية   

  جتاوزهتا األحداث  مل ُتنفذ  قيد التنفيذ  نفذت  للمرة األوىل

تنفيذ استراتيجية إلعادة تنظـيم املركـز اإلقليمـي           - ١١
ُيعــاد صــوغ لكــي لــشرق آســيا واحملــيط اهلــادئ  

إدارة الربامج وُيكفل بقاء املركز يف وضـع مـايل          
  .يتسم باالستدامة

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٧١    X      

وضــع طريقــة أكثــر شــفافية وموضــوعية لتوزيــع    - ١٢
  .تكاليف تشغيل املكتب

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٧٣  X        

املتعلقـة  تزامـات   لالختصيص متويل حمـدد لتغطيـة ا        - ١٣
، وخـــصوصا نهايــة اخلدمــة ومــا بعــد التقاعــد     ب
  .لتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةابلتغطية ا

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٧٧    X      

 مــــن األمــــر  ٦-٣كــــام املــــادة  االمتثــــال ألح  - ١٤
ــق بST/AI/2003/5 اإلداري ــادي   املتعل احلــصر امل

  .للممتلكات

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٨٣    X      

لتحــديث الربنــامج باإلعــداد شــعبة اإلدارة قيــام   - ١٥
ــد املم   ــاص برصــ ــويب اخلــ ــري  احلاســ ــات غــ تلكــ

لتحديــد القيمــة عنــصرا املــستهلكة كــي يتــضمن 
  .بعد االستهالك

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٨٥      X    

ــع وتنف  - ١٦ ــة    وضــ ــة الداخليــ ــراءات للرقابــ ــذ إجــ يــ
ــاب ذات ــل    طـ ــن أجـ ــا مـ ــن تتبعهـ ــي وميكـ ع رمسـ
موثوقية املعلومات اليت تقـدم عـن القيمـة          ضمان
يف املوجودة قيـد االسـتخدام      لية للممتلكات   الك

  .هناية الفترة

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٨٨      X    

إىل بإرسـال تقريـر     املكاتب امليدانية دوريـا،     قيام    - ١٧
مدير شعبة العمليات عن األعمال اليت يقـوم هبـا          
االستشاريون من أجل تعزيز الرقابة علـى تعـيني         

  .االستشاريني وعلى أعماهلم

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٩٠  X        

ــب مواصــلة   - ١٨ ــام    املكت ــذ نظ ــداد لتنفي ــود اإلع جله
ة املتكامل الذي يتطلبه التحول إىل املعـايري   اإلدار

ــدابري     ــام، واختــاذ ت ــة للقطــاع الع احملاســبية الدولي
مالت وبــدمج للحــد مــن املخــاطر املرتبطــة باملعــا

  .البيانات واستخراجها

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٩٤    X      

اعتماد تعليمات داخلية بشأن منع حاالت الغش          - ١٩
  .فترض واكتشافها واإلبالغ عنهاوالغش امل

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ١٠٦    X      

١١٥٣  ١٩    اجملموع  
٥٨٢٦١٦  ١٠٠    النسبة املئوية  

  
  .A/63/5/Add.9انظر   )أ(  

  



A/65/5/Add.9

 

10-43754 42 
 

  
  الفصل الثالث

  املصادقة على صحة البيانات املالية    
  

أُعــدت البيانــات املاليــة لــصندوق برنــامج األمــم املتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات   
 كــانون ٣١فتــرة الــسنتني املنتهيــة يف ل اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وصــندوق األمــم املتحــدة ملنــع 

ــسمرب /األول  مــن النظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم      ١٠-١٠٦ وفقــا للقاعــدة  ٢٠٠٩دي
  .املتحدة وللمادة السابعة من القواعد املالية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

املـدير التنفيـذي    ضطلع  ، ي ٦١/٢٥٢  جيــم و  ٤٦/١٨٥امة  اجلمعيـة الع وفقا لقراري   و  
منـع  املخـدرات وصـندوق برنـامج    مراقبـة  املسؤولية عـن حـسابات صـندوق برنـامج      بلمكتب  ل

ــة إىل جملــس مراجعــي        اجلرميــة، وعــن تقــدمي هــذه احلــسابات ومــا يتــصل هبــا مــن بيانــات مالي
  .ائية واجلمعية العامةاحلسابات وجلنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلن

يف ُمــدرج لــسياسات احملاســبية اهلامــة املطبقــة يف إعــداد هــذه البيانــات  لمــوجز هنــاك و  
 وتوفّر هذه املالحظات، وكذلك اجلـداول املـصاحبة       . البيانات املالية ملحقة ب شكل مالحظات   

تـرة الـيت    لف إضافية لألنـشطة املاليـة الـيت اضـطلع هبـا املكتـب خـالل ا                ت، معلومات وإيضاحا  هلا
  .تغطيها هذه البيانات

وأصادق على صحة البيانـات املاليـة املرفقـة لـصندوق برنـامج األمـم املتحـدة للمراقبـة                     
الدولية للمخدرات وصندوق األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وذلـك اسـتنادا إىل                   

  .كاالت املنفّذةسجالتنا والتقارير الواردة من الو
  

  كوستاونيو ماريا أنط  )توقيع(
  املدير التنفيذي
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٦
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  الفصل الرابع

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١التقرير املايل لفترة السنتني املنتهية يف     
  مقدمة  -ألف   

قبــة الدوليــة للمخــدرات أُعــدت البيانــات املاليــة لــصندوق برنــامج األمــم املتحــدة للمرا  - ١
صندوق األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة لــ و٤٥/١٧٩املنــشأ عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة 

 كــانون ٣١فتــرة الــسنتني املنتهيــة يف ل، ٤٦/١٥٢اجلنائيــة املنــشأ عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  
ــسمرب /األول ــا للقاعــدة  ،٢٠٠٩دي ــايل والقواعــد ا  ١٠-١٠٦ وفق ــم   مــن النظــام امل ــة لألم ملالي

  .حدة املعين باملخدرات واجلرميةاملتحدة وللمادة السابعة من القواعد املالية ملكتب األمم املت
املـدير التنفيـذي    ضطلع  ، ي ٦١/٢٥٢ جيــم و    ٤٦/١٨٥قراري اجلمعيـة العامة    وفقا ل و  - ٢
منـع  املخـدرات وصـندوق برنـامج    مراقبـة  املسؤولية عـن حـسابات صـندوق برنـامج      بلمكتب  ل

ــة إىل جملــس مراجعــي        اجلرميــة، وعــن تقــدمي هــذه احلــسابات ومــا يتــصل هبــا مــن بيانــات مالي
  .احلسابات وجلنة املخدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واجلمعية العامة

 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١وتعرض البيانـات املاليـة لفتـرة الـسنتني املنتهيـة يف               - ٣
 وكــذلك ،اجلرميــةمنــع املخــدرات وصــندوق برنــامج مراقبــة امج  لــصندوق برنــاحــسابا موحــد

موجز للسياسات احملاسـبية اهلامـة املطبقـة      هناك  و. نيصندوقمن هذين ال  لكل  ستقلة  حسابات م 
وتــوفّر هــذه . البيانــات املاليــةملحقــة بيف شــكل مالحظــات مــدرج  ،يف إعــداد هــذه البيانــات 

ألنـشطة الـيت   بشأن اإضافية وإيضاحات ومات ، معلصاحبة هلااجلداول املكذلك املالحظات، و 
  .هذه البياناتاليت تغطيها اضطلع هبا املكتب خالل الفترة 

للجنــة املخــدرات وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة  املاليــة ر نــسخ مــن هــذه البيانــات وفَُّتــو  - ٤
راقــب اجلنائيــة واللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة وجملــس مراجعــي احلــسابات وامل 

  .املايل لألمم املتحدة
  

  حملة عامة  -باء   
يف إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة واليـة                تتمثل الوالية املـسندة       - ٥

مــساعدة الــدول األعــضاء يف مكافحــة املخــدرات غــري املــشروعة واجلرميــة واإلرهــاب جبميــع     
املاحنـة   ألوروبيـة وغريهـا مـن اجلهـات    رغم أن الدول األعضاء واملفوضية ا بو. أشكاله ومظاهره 

ــها   ــداء ثقتـ ــرة   امليف قـــدرة دأبـــت علـــى إبـ ــوفري هـــذه املـــساعدة يف فتـ   الـــسنتنيكتـــب علـــى تـ
تربعــات لــصندوق برنــامج األمــم املتحــدة  جممــوع المــن زيــادة ، كمــا يتــضح ٢٠٠٩-٢٠٠٨
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األمــم تربعــات لــصندوق جممــوع ال يف املائــة، وزيــادة ٤٣للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات بنــسبة 
املوجهـة إىل    يف املائة، فقـد اخنفـضت اإليـرادات          ٣١نع اجلرمية والعدالة اجلنائية بنسبة      ملاملتحدة  

مـوجز   أدنـاه    ١ - رابعـا    ويـرد يف اجلـدول    . نيقوالصندهذين  كل من   إطار  عامة يف   الألغراض  ا
  .ذه األرقامهل
 للجنـة منـع     ١٦/٦ للجنـة املخـدرات والقـرار      ٥٠/١٤ووفقا ملا مت اعتمـاده يف القـرار           - ٦

ــة اجلنائيــة،   ــداء مــن عــام  أصــبح املكتــب، اجلرميــة والعدال ــدعم  ، ٢٠٠٨ابت يبلــغ عــن مــوارد ال
يف فتـرات  حيـث إن هـذه املـوارد كانـت تـصنف      فئـة مـستقلة مـن األمـوال،       الربناجمي بوصـفها    

قــسيم توزيــع  ويــشمل هــذا الت. علــى أهنــا أمــوال موجهــة إىل األغــراض العامــة الــسابقةسنتنيالــ
، األمـر الـذي     تلـك الفئـة   علـى أسـاس رصـيد       فئة مـن فئـات األمـوال        كل  على  يرادات الفوائد   إ

ألغراض العامـة مـن     على األموال املوجهة إىل ا    فوائد  اليفسر جزئيا االخنفاض احلاد يف إيرادات       
الــسنتني  فتــرة دوالر يف مليــون ٠,٧ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦الــسنتني  مليــون دوالر يف فتــرة ١,٧

٢٠٠٩-٢٠٠٨.  
 يف املائـة   ٢٢بنـسبة   ألغـراض العامـة اخنفاضـا       جمموع اإليرادات املوجهـة إىل ا     ويعكس    - ٧
  مليــون دوالر يف فتــرة٢٥,٦ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦  الــسنتني مليــون دوالر يف فتــرة٣٢,٨مــن (

يعكــس قــسمة الفائــدة بــني وهــو ، ) أدنــاه٢ -  رابعــا، انظــر اجلــدول٢٠٠٩-٢٠٠٨ الــسنتني
إىل اخنفـاض   ه يعـزى بقـدر أهـم        ، ولكنـ  يدعم الربناجم التكاليف   أموالألغراض العامة و  أموال ا 

علـى  األزمـة املاليـة العامليـة      ، الذي تضاعفت شدته بفعـل       األغراض العامة املوجهة إىل   التربعات  
  .٢١بني يف الفقرة النحو امل

حلفـاظ علـى ثقـة الـدول األعـضاء          علـى ا  وقد عمـل املكتـب جبـد خـالل فتـرة الـسنتني                - ٨
يف املائـة يف حالـة صـندوق         ٦٩اإلنفاق بنسبة   زاد  ويف هذا الصدد،    . الربامججناز  إتعزيز  على  و

وظـل االعتمـاد     .اجلرميـة برنامج منـع    صندوق  يف حالة    يف املائة  ٨٠و  برنامج مراقبة املخدرات    
مــن مــوارد امليزانيــة العاديــة لألمــم  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفتــرة الــسنتني كتــب املربنــامج ل املخــصص
  .ذه األرقاموجز هل أدناه م١- رابعاويرد يف اجلدول. قيمة احلقيقيةالمستقرا باملتحدة 
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  ١ -رابعا اجلدول 
  اإليرادات والنفقات حسب الصندوق    

  )ات املتحدةبآالف دوالرات الوالي(
  

  فترة السنتني  
  ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦ 

 النفقات اإليرادات النفقات اإليرادات  الصندوق

  ٣٢١ ٥٢٢  ٣٥٥ ٦٤٨  ١٨٩ ٩٣٣  ٢٤٩ ٠٧٧   املخدراتصندوق برنامج مراقبة
  ١٣٣ ٦١٣  ١٥١ ٢٧٣  ٧٤ ٢٢٦  ١١٥ ٢٤٩  صندوق برنامج منع اجلرمية

  ٤٠ ٩٦٤  ٤١ ٠٥٧  ٣٥ ٤٦٥  ٣٥ ٨٦٥  امليزانية العادية

  ٤٩٦ ٠٩٩   ٥٤٧ ٩٧٨  ٢٩٩ ٦٢٤  ٤٠٠ ١٩١  اجملموع  
    

  ٢ -اجلدول رابعا 
  اإليرادات والنفقات حسب مصدر التمويل    

  )ات املتحدةالرات الواليبآالف دو(
  

  فترة السنتني  
صندوق برنامج مراقبة املخدرات وصـندوق برنـامج         ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨ )أ(٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦

 النفقات اإليرادات النفقات اإليرادات  منع اجلرمية

  ٢٧ ٢٨٦  ٢٥ ٥٦٧  ٣٥ ٢٤١  ٣٢ ٧٣٦  )أ(أموال األغراض العامة
  ٢٦ ٣٤٣  ٤١ ٦٢٧  ١٣ ٠٨٣  ١٨ ٣٨٥  )أ(أموال تكاليف الدعم الربناجمي

  ٤٠١ ٥٠٦  ٤٣٩ ٧٢٦  ٢١٥ ٨٣٤  ٣١٣ ٢٠٥  )ب(أموال األغراض اخلاصة

  ٤٥٥ ١٣٥  ٥٠٦ ٩٢٠  ٢٦٤ ١٥٩  ٣٦٤ ٣٢٦  اجملموع  
    

، كانت تكاليف الدعم الربناجمي تصنف يف فئة أموال األغراض العامة؛ ولذلك فـإن              ٢٠٠٧-٢٠٠٦حىت فترة السنتني      )أ(  
 امللحقـة  ٣انظـر املالحظـة    .  بني أمـوال األغـراض العامـة وتكـاليف الـدعم الربنـاجمي             املعلومات املعروضة تعكس الفصل   

  .بالبيانات املالية
  .امللحقة بالبيانات املالية‘ ٨ ’٢تشمل احملذوفات طبقا للمالحظة   )ب(  
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ويف حني أن الزيادات اإلمجالية يف النفقات، املبينة أعاله، طالـت مجيـع منـاطق العـامل،                   - ٩
ادة كانــت كــبرية بوجــه خــاص يف حالــة أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،    فــإن الزيــ

تقـدمي الـدعم لرصـد وتنفيـذ االسـتراتيجية املتكاملـة واملـستدامة        ”يعزى أساسا إىل مـشروع       مما
أمـا منـو النفقـات يف الفتـرة     . يف كولومبيـا “ للحد مـن احملاصـيل غـري املـشروعة والتنميـة البديلـة       

ريقيا والشرق األوسط نتيجة لربنامج ضخم ملكافحة الفـساد يف نيجرييـا يـشارف            السابقة يف أف  
حاليا على االنتهاء، فقد استمر بتوسيع نطاق الربامج املضطلع هبا يف ميـدان مكافحـة القرصـنة                 

وكـان النمـو متوسـطا يف       . واالضطالع مببادرات جديدة يف اجلنـوب األفريقـي وغـرب أفريقيـا           
. تج أساسـا عـن توسـيع نطـاق الربنـامج املـضطلع بـه يف أفغانـستان                 غرب ووسط آسيا، وهو نا    

 إىل فتـرة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ أدنـاه تغـريات النفقـات مـن فتـرة الـسنتني       ١ -ويـبني الـشكل رابعـا    
تـشمل  ) فيينـا (وجيب مالحظة أن النفقـات املبينـة فيمـا يتعلـق بـاملقر              . ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  

يزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة الـيت تغطـي التوجيـه        النفقات املمولة مـن أمـوال التربعـات ومـن امل     
  .التنفيذي واإلدارة والربامج العاملية والدعم الربناجمي
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  ١ -الشكل رابعا 
  نفقات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، حسب املنطقة    

  )بآالف دوالرات الواليــات املتحدة(
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ــا     - ١٠ ــدول رابعـــ ــبني اجلـــ ــسنتني    ٣ -ويـــ ــريت الـــ ــات فتـــ ــاه نفقـــ   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ أدنـــ
ووجــود أعلــى درجــة مــن النمــو   . ، موزعــة علــى فئــات اإلنفــاق العريــضة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨و 

النــسيب يف فــئيت اخلــدمات التعاقديــة ومــصروفيات التــشغيل أمــر متــسق مــع اضــطالع املكتــب    
  .اء على النطاق العامليبأنشطة توفري املساعدة التقنية على أيدي اخلرب

  
  ٣ -اجلدول رابعا 

  ، حسب وجه اإلنفاقنفقات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  فترة السنتني
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  )أ(٢٠٠٧‐٢٠٠٦  وجه اإلنفاق

  ٢١٠ ٣٢٩  ١٥٥ ٦٤٣  تكاليف املوظفني وغريهم من األفراد
  ٢٦ ٣٦١  ١٨ ٦٤٠  السفر

  ١٣٩ ٤٦٥  ٥٤ ٤٠٥  اخلدمات التعاقدية
  ٣١ ٧٢٧  ١٥ ٧٢٩  مصروفات التشغيل

  ٣٨ ١١٩  ٢٧ ٦٣٢  املقتنيات
  ٥٠ ٠٩٨  ٢٧ ٥٧٥  مجيع املصروفات األخرى

  ٤٩٦ ٠٩٩  ٢٩٩ ٦٢٣  اجملموع  
  

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف التقرير املايل للفترة ٢ -تصويب للجدول أوال   )أ(  
    

كتــب املسابات حلــ ٥  و٤  و١ألول والثــاين والــسابع واجلــداول  تلخــص البيانــات او  - ١١
منـع  برنـامج   ملخـدرات وصـندوق     االنتائج املوحدة لألنشطة املمولة من صندوق برنامج مراقبـة          

مـن ميزانيتـها     املتحـدة    األمـم ، عدا األنـشطة الـيت متوهلـا         كتبامل متثل مجيع أنشطة     هي، و اجلرمية
  . أساساالعادية

  
  مج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدراتوق برناصند  -  ١  

احلــسابات نتــائج بيانــات وجــداول  مــن ٢يلخــص البيانــان الثالــث والرابــع واجلــدول    - ١٢
املتعلقـة هبـا   وتـشرح املالحظـات     . صندوق برنامج األمم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات          
ــوف     ــات، وت ــة يف إعــداد هــذه البيان ــسياسات احملاســبية املتبع ــضاحات  ال إضــافية ر معلومــات وإي

 ٤ -رابعـا   ويلخص اجلدول   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خالل فترة السنتني     املضطلع هبا لألنشطة املالية   
  .لصندوقلأدناه األداء املايل 
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  ٤ -اجلدول رابعا 
  اإليرادات والنفقات لصندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات    

  )تحدةبآالف دوالرات الواليــات امل(
  

  فترة السنتني  
 ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨ )أ(٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦  
 النفقات اإليرادات النفقات اإليرادات  

  ٢٠ ٧٥٥  ١٩ ٧٢٠  ٢٨ ٢٣٧  ٢٨ ٣٢٢  أموال األغراض العامة
  ١٨ ٩٨١  ٣٠ ٥٩٧  ١١ ٤٢٤  ١٤ ١٠٠  )أ(أموال تكاليف الدعم الربناجمي

  ٢٨١ ٧٨٦  ٣٠٥ ٣٣١  ١٥٠ ٢٧١  ٢٠٦ ٦٥٦  )ب(أموال األغراض اخلاصة

  ٣٢١ ٥٢٢  ٣٥٥ ٦٤٨  ١٨٩ ٩٣٣  ٢٤٩ ٠٧٧  اجملموع  
  

، كانـت تكـاليف الـدعم الربنـاجمي تـصنف يف فئـة أمـوال األغـراض العامـة، ولـذلك                  ٢٠٠٧-٢٠٠٦حىت فترة السنتني      )أ(  
 ٣انظـر املالحظـة   . املعلومات املعروضة تعكس الفصل بني أموال األغراض العامة وأموال تكاليف الدعم الربنـاجمي           فإن
  .لحقة بالبيانات املاليةامل

  .امللحقة بالبيانات املالية‘ ٨ ’٢تشمل احملذوفات طبقا للمالحظة   )ب(  
    

ــستخدم يف      - ١٣ متويــل واألمــوال املوجهــة إىل األغــراض العامــة هــي مــوارد غــري خمصــصة ُت
ــه التنفيــذي واإلدارة يف مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة،      فــضال عــنالتوجي

يف متويـل   تـستخدم أيـضا     هـي   و. ويف امليـدان  ) فيينـا ( يف املقـر     نـاجمي دعم الرب الـ ليف الربامج و  تكا
دعم الـ تكـاليف   األموال املخصصة ل  أما  . ملشاريع وغريها من العمليات امليدانية    الُسلف املتعلقة با  

 املــسامهاتفــرض رســم علــى األنــشطة املمولــة مــن ُتــسترجع عــن طريــق  فهــي مــوارد يالربنــاجم
املخـدرات يف القـرار     لجنـة   ل ٥٠/١٤وفقا ملـا مت إقـراره يف القـرار          و. أغراض خاصة هة إىل   املوج
 يـسجل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف فترة الـسنتني     بدأ املكتب   منع اجلرمية والعدالة اجلنائية      للجنة   ١٦/٦

 أغـراض خاصـة   املوجهـة إىل     املـسامهات  من   املتأتيةوناجمي  دعم الرب التكاليف  املتعلقة ب اإليرادات  
 هـذه   كانـت  ،ويف فتـرات الـسنتني الـسابقة      .  بوصفها فئة مستقلة من فئـات األمـوال        غ عنها ويبل

اصـة فهـي    اخلألغـراض   املوجهـة إىل ا   أمـا األمـوال     . عامـة الألغراض  اأموال  تصنف يف فئة    املوارد  
 مـن   هـا متويل أنشطة املكتب يف ميدان التعاون الـتقين وغري        تربعات خمصصة الغرض تستخدم يف      

  .ويف امليدان) فيينا(نية يف املقر األنشطة الف
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عامـة، املكونـة مـن التربعـات والفوائـد واإليـرادات            الألغـراض   ااخنفضت إيرادات   قد  و  - ١٤
 مليـون دوالر يف فتـرة الـسنتني         ٢٨,٣، مـن    ) يف املائة  ٣٠( ماليني دوالر    ٨,٦املتنوعة، مبقدار   

واخنفـضت حـصة   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر يف فترة السنتني     ١٩,٧ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 ٢٥,٩ مـن    ،) يف املائـة   ٢٩( ماليـني دوالر     ٧,٣ مبقـدار    عامـة الألغـراض   ا إيرادات   يفالتربعات  

ــسنتني   ــرة الـ ــون دوالر يف فتـ ــسنتني  ١٨,٦ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦مليـ ــرة الـ ــون دوالر يف فتـ  مليـ
  .مليون دوالر لفترة السنتني هذه قدره ا عجزمما أوجد ،٢٠٠٩-٢٠٠٨

ــ إيــرادات زادتو  - ١٥  مــن ،) مليــون دوالر١٦,٥( يف املائــة ١١٧ بنــسبة الربنــاجميعم دال
 مليــــون دوالر يف فتــــرة ٣٠,٦ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليــــون دوالر يف فتــــرة الــــسنتني ١٤,١

ــسنتني  ــام األول ل  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨الـ ــة يف املقـ ــادة نتيجـ ــاتزيـ ــن النفقـ ــوال ا مـ ــراض أمـ ألغـ
  دوالر يف فتـرة الـسنتني       مليـون  ٢٨١,٨ مليون دوالر إىل     ١٥٠,٣حيث ارتفعت من     ،اصةاخل

ــادة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــا ميثـــل زيـ ــة ٨٨ نـــسبتها، مبـ ــدارها و يف املائـ .  مليـــون دوالر١٣١,٥مقـ
 يف  ٤٨( مليـون دوالر     ٩٨,٦اصـة مبقـدار     اخلألغراض  ا يف فئة أموال   اإليراداتوازدادت أيضا   

 ماليـــني ٣٠٥,٣ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦دوالر يف فتـــرة الـــسنتني ماليـــني  ٢٠٦,٧، مـــن )املائـــة
 بوجـــه خـــاص يف أمريكـــا انمـــو ملحوظـــال كـــانو. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ر يف فتـــرة الـــسنتني دوال

ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب  ــ” إىل مــشروع أساســا ، ويعــزى ذلــكالالتيني رصــد لدعم تقــدمي ال
 “وتنفيذ االستراتيجية املتكاملة واملـستدامة للحـد مـن احملاصـيل غـري املـشروعة والتنميـة البديلـة                

  .كولومبيا يف
  

  ق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةصندو  -  ٢  
احلـسابات نتـائج    مـن بيانـات وجـداول      ٣اخلـامس والـسادس واجلـدول       خلص البيانان     - ١٦

 الـسياسات  املتعلقة هبـا وتشرح املالحظات  . نع اجلرمية والعدالة اجلنائية   األمم املتحدة مل  صندوق  
لألنـشطة املاليـة    إضـافية   فر معلومـات وإيـضاحات      احملاسبية املتبعة يف إعداد هـذه البيانـات، وتـو         

 أدنـاه األداء    ٥ -رابعـا   ويلخـص اجلـدول     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خـالل فتـرة الـسنتني        املضطلع هبـا  
  .صندوقلاملايل ل
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  ٥ -اجلدول رابعا 
  ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاإليرادات والنفقات لصندوق األمم املتحدة     

  )تحدةبآالف دوالرات الواليــات امل(
  

  فترة السنتني  
 ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨ )أ(٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦  
 النفقات اإليرادات النفقات اإليرادات  

  ٦ ٥٣٢  ٥ ٨٤٨  ٧ ٢٧٢  ٤ ٤١٤  أموال األغراض العامة
  ٧ ٣٦٢  ١١ ٠٢٩  ١ ٣٩١  ٤ ٢٨٥  )أ(أموال تكاليف الدعم الربناجمي

  ١١٩ ٧١٩  ١٣٤ ٣٩٦  ٦٥ ٥٦٣  ١٠٦ ٥٤٩  )ب(أموال األغراض اخلاصة

  ١٣٣ ٦١٣  ١٥١ ٢٧٣  ٧٤ ٢٢٦  ١١٥ ٢٤٩  موعاجمل  
  

، كانـت تكـاليف الـدعم الربنـاجمي ُتـصنف يف فئـة أمـوال األغـراض العامـة، ولـذلك                  ٢٠٠٧-٢٠٠٦حىت فترة السنتني      )أ(  
 امللحقة  ٣انظر املالحظة   . املعلومات املعروضة تعكس الفصل بني أموال األغراض العامة وتكاليف الدعم الربناجمي           فإن

  .ت املاليةبالبيانا
  .امللحقة بالبيانات املالية‘ ٨ ’٢تشمل احملذوفات طبقا للمالحظة   )ب(  

    
، مــن ) يف املائـة ٣٢( مليــون دوالر ١,٤عامـة مبقـدار   الألغــراض اادت إيـرادات  زوقـد    - ١٧
والر يف فتـرة الـسنتني    دماليـني  ٥,٨ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦ دوالر يف فتـرة الـسنتني     ماليني ٤,٤

 مليـون دوالر    ٢,٢ اإليـرادات مبقـدار      يف جممـوع  ت حـصة التربعـات       وارتفع .٢٠٠٩-٢٠٠٨
ــة٦٨( ــن ،) يف املائ ــسنتني   ٣,٤ م ــرة ال ــني دوالر يف فت ــني ٥,٦ إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مالي  مالي

دعم الــتكــاليف  أمــوال يف فئــةوزادت اإليــرادات ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر يف فتــرة الــسنتني  
 ماليـني دوالر يف فتـرة الـسنتني      ٤,٣ من   ،)ة يف املائ  ١٥٧( ماليني دوالر    ٦,٧ مبقدار   ياجمنالرب

 أنوعلى الـرغم مـن      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر يف فترة السنتني       ١١ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦
يف فتـرة  قـد زادت  منع اجلرمية  برنامج  املقدمة لصندوق   العامة و ألغراض  املوجهة إىل ا  التربعات  
احلصة املعنيـة للـصندوق     م  ، فإن معدل هذه الزيادة مل يكن كافيا لدع        ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  

 مليــون ٠,٧ قـدره  ا عجــزممـا أوجـد  ، العامــةغـراض  ألامـن أمــوال  املمولـة  كتــب املنفقـات  مـن  
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر لفترة السنتني 

 يف  ٢٦( مليـون دوالر     ٢٧,٨األغراض اخلاصة مبقـدار     وزادت اإليرادات يف فئة أموال        - ١٨
 مليـون دوالر    ١٣٤,٣ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦تني   ماليني دوالر يف فترة الـسن      ١٠٦,٥ من   ،)املائة
 ٥٤,١ مبقــدار مــن األغــراض اخلاصــةنفقــات ال بينمــا زادت ،٢٠٠٩-٢٠٠٨فتــرة الــسنتني يف 
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ــرة الــسنتني  ٦٥,٦ مــن ،) يف املائــة٨٣(مليــون دوالر   إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مليــون دوالر يف فت
 يف ه خـاص ملحوظا بوجـ  نموال كانو. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر يف فترة السنتني  ١١٩,٧
  .أفريقيا والشرق األوسط ويف جمال سيادة القانونمنطقة 

  
  موارد امليزانية العادية  -  ٣  

 مكتب من امليزانية العادية على أساس البـابني       املخصصة لل وارد  امل اجلمعية العامة    تعتمد  - ١٩
 A/60/6 (Sect.22) و A/60/6 (Sect.16) انظـر ( من امليزانية الربناجميـة لألمـم املتحـدة    ٢٢ و ١٦

ــرة الـــسنتني  ــرة الـــسنتني  A/62/6 (Sect.22) و A/62/6 (Sect.16) و ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفتـ لفتـ
ــة املراجعــة لألمــم     . )٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــر املــايل والبيانــات املالي وســتدرج هــذه املــوارد يف التقري

ويـرد  . A/65/5 (Vol.I)) (٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ٣١املتحدة لفتـرة الـسنتني املنتهيـة يف    
ــاه مــوجز لنفقــات املكتــب مــن خمصــصات البــابني    ٦ -جلــدول رابعــا يف ا  مــن ٢٢ و ١٦ أدن

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية العادية يف فترة السنتني 
  

  ٦ -اجلدول رابعا 
  املخصصات والنفقات ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، امليزانية العادية    

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  ة السنتنيفتر  
 ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨ )أ(٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦  

 النفقات املخصصات النفقات املخصصات  وجه اإلنفاق

  ٣٥ ٥٢٥  ٣٥ ٦١٣  ٣٠ ٣٧٢  ٣٠ ٥٩٣  املرتبات وتكاليف املوظفني األخرى
  ٢ ٥٤٣  ٢ ٦٥٧  ٢ ٣٢١  ٢ ٤٧٤  السفر

  ١ ٢٣٢  ١ ١٦٨  ١ ٠٣٠  ٩٠٢  اخلدمات التعاقدية
  ٦١٨  ٦٤٧  ٧٢٩  ٧٤٧  مصروفات التشغيل

  ٦٣٣  ٥٧٠  ٦١٧  ٥٩٩  املقتنيات
  ٤١٣  ٤٠١  ٣٩٥  ٥٥٠  مجيع املصروفات األخرى

  ٤٠ ٩٦٤  ٤١ ٠٥٧  ٣٥ ٤٦٤  ٣٥ ٨٦٥  اجملموع  
  

  . من امليزانية الربناجمية٢٢ و ١٦تشمل البابني   )أ(  
    

ويعــدل االعتمــاد املخــصص للمكتــب يف امليزانيــة العاديــة ملراعــاة الــتغريات يف أســعار      - ٢٠
  .ضخم وتسويات تكلفة املعيشةالصرف ومعدالت الت
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  ٢٠١١- ٢٠١٠ وفترة السنتني ٢٠٠٩- ٢٠٠٨التحديات والتغريات يف فترة السنتني   -  ٤  
، واجه املكتـب حالـة ماليـة صـعبة، حيـث حـدث اخنفـاض حـاد وغـري                    ٢٠٠٩يف عام     - ٢١

 فخـالل . متوقع يف إيرادات األغراض العامـة، ضـاعفت مـن شـدته جزئيـا األزمـة املاليـة العامليـة                   
 ٢٩,٣ يف املائـة، مــن  ١٨فتـرة الــسنتني، اخنفـضت التربعــات املوجهـة لألغــراض العامـة بنــسبة     

واســتلزم هــذا اهلبــوط احلــاد تنفيــذ سلــسلة مــن تــدابري  .  مليــون دوالر٢٤,٣مليــون دوالر إىل 
 وظيفـة مـن الوظـائف املمولـة مـن أمـوال األغـراض العامـة         ٢٩خفض التكـاليف، مشلـت إلغـاء      

 التـشغيل  مـصروفات االستـشارية والتـدريب و  برية يف بنـود الـسفر واخلـربة        وإجراء ختفيضات ك  
ــ ترتيــب ضــخمة هــذه التــدابري أيــضا إعــادة  اســتتبعتو. واخلــدمات التعاقديــة شبكة املكاتــب ل

تبـسيط أعمـال     و ، وزيـادة تقاسـم التكـاليف املـشتركة مـع مـشاريع األغـراض اخلاصـة                ،امليدانية
يف املائـة مـن      ٦ة متثـل أقـل مـن        العامـ ألغـراض   ا أمـوال    ويف حني أن  . يةالتنظيمبعض الوحدات   

، فإن مقتضيات التوفري أثـرت تـأثريا غـري متناسـب علـى التـسيري                لمكتبلاملتاح  الكلي  التمويل  
ومتـول مـوارد األغـراض      . لعملـه  اليومي للمكتب وشكلت حتديا جـسيما أمـام مزاولـة املكتـب           

 والبحــث يف جمــال الــسياسات، والــدعوة،  العامــة جــزءا مــن مهــام التقيــيم املــستقل، والتحليــل  
والتخطــيط االســتراتيجي، واألمــن البــشري وســيادة القــانون، والتنميــة الــصحية والبــشرية،         

ويف الوقـت ذاتـه، وعلـى الـرغم مـن ازديـاد             . (ProFi)واملكاتب امليدانيـة، ونظـام املراقبـة املاليـة          
املوجهـة   يف إيـرادات التربعـات       ضااخنفاكتب  املإيرادات األغراض اخلاصة لفترة السنتني، شهد       

مقـدار  زال يـ وال .  يف املائـة  ٢٥ بنـسبة    ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ فيما بني عامي  اصة  اخلألغراض  ا إىل
بـرامج   علـى    اكـبري شكل ضـغطا    يـ عامـة   الألغـراض   اإىل أمـوال    بالنـسبة   اصة  اخلألغراض  اأموال  

ارد األساسـية املتعـددة      اليت يضطلع هبـا والـيت ُتمـول مـن املـو            الربناجميدعم  الوخدمات  املكتب  
فمعظـم التربعـات   ).  وامليزانيـة العاديـة  العامـة ألغـراض   أمـوال ا  ( مبـا تعانيـه مـن هبـوط       األطراف  
ــة التنفيذيــة  تكــاد ال تتــرك شــيئا  ملــشاريع حمــددة، وبــشكل صــارمخمصــصة  الالزمــة  مــن املرون
  .املعقدة على صعيدي الربجمة واإلدارةللتحديات للتصدي 

 ميزانيــة املكتــب املوحــدة لفتــرة الــسنتني     جــاءتصعوبات املاليــة، ويف ظــل هــذه الــ    - ٢٢
، ميزانية تقـشفية مـن      ٢٠٠٩ديسمرب  / يف كانون األول   اعتمدهتا اللجنتان  اليت   ٢٠١١-٢٠١٠

ــة  ــة املالي ــى الناحي ــاء عل ــام   ، بن ــرادات ع ــدابري خفــض   . ٢٠٠٩ حجــم إي وسيتواصــل األخــذ بت
تعـــد  مـــا مل ٢٠١١-٢٠١٠ الـــسنتني  وســـتمدد إىل فتـــرة٢٠٠٩التكـــاليف املتخـــذة يف عـــام 

بعــض  أو إذا مت تــأمني ٢٠٠٨ يف عــام حتقــق الــذي العامــة إىل املــستوى إيــرادات األغــراض  
  . احملددةاصة هلذه األغراضاخلألغراض اتربعات 

، وجلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة،        ٥٢/١٣وقد أنشأت جلنة املخدرات، يف قرارها         - ٢٣
، فريقــا عــامال ٢٠٠٩/٢٥١س االقتــصادي واالجتمــاعي، يف مقــرره ، واجمللــ١٨/٣يف قرارهــا 

حكوميا دوليا مفتوح العضوية ملناقشة وصوغ توصيات بـشأن كيفيـة حتـسني هيكـل احلوكمـة         
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غها إىل جلنـة    والفريق العامل تقريره وأي توصـيات يـص       وتقرر أن يقدم    . واحلالة املالية للمكتب  
 وإىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة          ٢٠١٠مـارس   / آذار املخدرات يف دورهتا الثالثة واخلمـسني يف      
  .٢٠١٠مايو /اجلنائية يف دورهتا التاسعة عشرة يف أيار

  
  ٢ -الشكل رابعا 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨  و٢٠٠٧- ٢٠٠٦ لفتَرتنيلجمموع اإليرادات     
  )بآالف دوالرات الواليــات املتحدة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2008-2009

Programme 
support 
costs 
funds 

41,627 (8%)

General 
Purpose 
Funds 

25,567 (5%)
Regular 
Budget 

41,057 (7%)

Special 
Purpose 
Funds 

439,726 
(80%)

2006-2007 

Special 
Purpose 
Funds 

313,206 
(78%)*

Regular 
Budget 
35,865 
(9%)

General 
Purpose 
Funds 
32,801 
(8%)

Programme 
 support 
costs 
funds  
18,320 
(5%)

٢٠٠٧-٢٠٠٦
ــوال أمـــــــ
األغـــراض

 العامة
ــة امليزانيـــــ

تكـاليفأموال العادية
ــدعم الـــــــــــــــــ

 الربناجمي

أمـــــــــــــوال
ــراض األغــــ

اخلاصة

٢٠٠٩-٢٠٠٨
ــوال أمـــــــ
األغـــراض

تكـاليفأموال العامة
ــدعم الـــــــــــــــــ

 الربناجمي

ــة امليزانيـــــ
 العادية

أمـــــــــــــوال
ــراض األغــــ

اخلاصة
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  الفصل اخلامس
  
  البيان األول
   يف االحتياطيات وأرصدة األموالحد لإليرادات والنفقات والتغرياتالبيان املو

    )بدوالرات الواليات املتحدة(
  أموال األغراض العامة  املرجع  

ــراض ــوال األغــــ أمــــ
  اخلاصة

أمـــــــوال الـــــــدعم  
  احملذوفات  الربناجمي

ــوع  اجملمـــــــــــــــــــــ
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

ــوع  اجملمــــــــــــــــــــ
٢٠٠٧‐٢٠٠٦  

     اإليرادات

 ٥٦٢ ٦٧٧ ٢١٩٣١٠ ٣٨٠ ٢٤٦٤٦٠ ١١٦ ٩٧٣٤٣٦ ٢٦٣ ٢٤  ٣  و٢اجلدوالن  تالتربعا

ــوال األ ــاة مـ ــات  املتلقـ مبوجـــب ترتيبـ
 ٦٦٢ ٧٨٨ ٠٨٠١٦ ٢٠٧ ٣١-٠٤٩ ١٢٩٨٧٢ ٠٧٩ ٣٢  ٣  و٢اجلدوالن  مشتركة بني املنظمات

     متنوعة/إيرادات أخرى

 -٤٠٦ ١٩٣ ٤٠٦٤١ ١٩٣ ٤١  ٥اجلدول  الدعم الربناجميإيرادات 

 ٨٣٤ ٩٤٣ ٨١٣١٤ ١٧٧ ٦٨٩١٣ ٨٣٣٣٥٠ ٠٧٧ ٢٩٠١٢ ٧٤٩    إيرادات الفوائد

 ١٥٤ ٩١٦ ٢٥٩٢١ ١٥٥ ٠٦١٢ ٩٨١٨٢ ٥١٨ ٢١٧١ ٥٥٤    إيرادات متنوعة

 ٢١٢ ٣٢٦ ٣٧١٣٦٤ ٩٢٠ ٥٠٦-٤٥٥ ٠٦٥ ١٥٦٤٢ ٦٢٦ ١٩٠٤١ ٧٩٢ ٤٨٠٤٨١ ٥٦٧ ٢٥     جمموع اإليرادات  

   ٤اجلدول  النفقات

ــن    ــم مــ ــوظفني وغريهــ ــاليف املــ تكــ
 ٨٧٤ ٢٧٠ ٨٢١١٢٥ ٨٠٣ ٩١٤١٧٤ ٥٩٨ ٤٦٩٢١ ٧١٨ ٤٣٨١٢٨ ٤٨٦ ٢٤    األفراد

 ٧٧٥ ٣١٨ ٧٢٢١٦ ٨١٧ ٣٢٤٢٣ ٣١٢٦٩٠ ٦٩٢ ٠٨٦٢٢ ٤٣٥    السفر

 ٢٩٨ ٣٠٩ ٤٣٤٥٢ ٢٣٢ ١٣٨-٢٩٤ ٣٧٦٣٠٧ ٠٤٦٢٥١ ٦٣٥ ٣٠٧١٣٧ ٦٥٣    اخلدمات التعاقدية

 ٣٧٥ ٠٦٥ ٧٥٥١٦ ١٠٩ ٠١٢٣١ ٥٣٠ ٨٢٦٢ ٣٣٥ ٩١٧٢٧ ٢٤٣ ١  ٣ظة املالح  مصروفات التشغيل

 ٦٢٦ ٠١٤ ١٣٣٢٧ ٤٨٦ ٢٤٦٣٧ ١٠٢ ٠٨١١ ٩٦٦ ٨٠٦٣٥ ٤١٧    املقتنيات

 ٣٥٢ ٩٤٠ ٦٠٧٢٢ ٤٥٩ ٤٨-٥٧٦ ٨٢١٢٣٢ ٢٤٩١٦٩ ٤٧٢ ١١٤٤٨ ٥٠    نفقات أخرى

 الـشركاء   -الربناجمي  دعم  التكاليف  
 ٥٠٠ ٢٣٩ ٨٢٨٤ ٢٢٥ ٨٢٨١ ٢٢٥ ١  ٥اجلدول  املنفذون
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  أموال األغراض العامة  املرجع  
ــراض ــوال األغــــ أمــــ

  اخلاصة
أمـــــــوال الـــــــدعم  

  احملذوفات  الربناجمي
ــوع  اجملمـــــــــــــــــــــ

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  
ــوع  اجملمــــــــــــــــــــ

٢٠٠٧‐٢٠٠٦  

 ٨٠٠ ١٥٨ ٣٠٠٢٦٤ ١٣٥ ٤٥٥-٨٧١ ٦٩٣٥٣٩ ٣٤٢ ٨١٠٢٦ ٠٤٥ ٦٦٨٤٠٢ ٢٨٦ ٢٧     جمموع النفقات املباشرة  

 مكتب األمـم    -الربناجمي  دعم  التكاليف  
   -٤٠٦ ١٩٣ ٤٠٦٤١ ١٩٣ ٤١  ٥اجلدول  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 ٨٠٠ ١٥٨ ٣٠٠٢٦٤ ١٣٥ ٤٥٥-٢٧٧ ٧٣٣ ٦٩٣٤١ ٣٤٢ ٢١٦٢٦ ٢٣٩ ٦٦٨٤٤٣ ٢٨٦ ٢٧     جمموع النفقات  

ــادة  ــصان(زيـ ــن  ) نقـ ــرادات عـ اإليـ
 ٤١٣ ١٦٧ ٠٧١١٠٠ ٧٨٥ ٥١-١٧٨ ٤٦٤٣٣٢ ٢٨٣ ٩٧٣١٥ ٥٥٢ ٣٨-١٨٨ ٧١٩ ١     النفقات

ــان  تسويات الفترات السابقة ، ٤  و٣املالحظتـ
 ٩٨١ ٢٥٩ ٢٥-٥٣٠ ٢٦٠ ٣٩٥٢ ٠٨٥ ٥-٢٧٨ ١١٦ ٢-٦٤٦ ٢٢٩ ٥  ٣   و٢اجلدوالن

ــادات   صـــــايف الـــــتغريات يف االعتمـــ
 ٤٧١ ٣٧٨ ٠٨٩١ ٢١٦ ١٦٥٢ ١٩٤ ٩٢٤٢ ٢١    واالحتياطيات

ــادة   ــرادات ) نقــصان(صــايف زي اإلي
 ٨٦٥ ٨٠٥ ٦٣٠١٢٦ ٧٤٠ ٥١-١٧٨ ٨٥٨٣٣٢ ٣٦٨ ٨٦٠٢٠ ٦٣٠ ٣٨-٩١٠ ٩٢٦ ٦     عن النفقات

الــــصناديق ) مــــن(التحــــويالت إىل 
 -٨٤٧ ٧٩٠صفر-٧٥٧ ٠٢٣ ٣-٠٧٨ ٣٧٠ ٨٣٥٢ ٣٩٣ ٥  ٣   و٢اجلدوالن  األخرى

 -٨٣٦ ٧٢٠ ١-٢٢٦ ٦٠٣ ١-٢٢٦ ٦٠٣ ١    املبالغ املردودة للجهات املاحنة

ــات    ــرى لالحتياطيـــ ــسويات أخـــ تـــ
 -٤٠٥ ٣٨٠ ١-٩٦٢ ٥٨٧ ٤-٢٣٧ ٠٦٢ ٢٤٨٣ ١٤١-٩٧٤ ٦٦٦ ١  ٦املالحظة  موالاألوألرصدة 

مـــوال يف األاالحتياطيـــات وأرصـــدة 
 ٦٤٣ ٨٦٨ ٤١٩١٣٠ ٧٨٢ ٠٣١٢٥٣ ٢٠٠ ٣٢٠١ ٤٧٨ ٠٦٧٢٣٢ ١٠٤ ٢٠    داية الفترةب

موال يف هنايـة    األاالحتياطيات وأرصدة   
 ٤١٨ ٧٨٢ ٨٦١٢٥٣ ٣٣١ ٢٩٩-١٧٨ ٨٩٦٣٣٢ ٤٨٢ ١٢٤١٥ ٢٧٧ ٠١٩٢٦٧ ٩٠٤ ١٦     الفترة
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  البيان الثاين
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ يف الاألموالبيان املوحد لألصول واخلصوم واالحتياطيات وأرصدة 

    ) بدوالرات الواليات املتحدة(
  املرجع  

أمـــوال األغـــراض 
  العامة

أمـــوال األغـــراض 
  اخلاصة

أمــــــوال الــــــدعم 
  ٢٠٠٧جمموع   ٢٠٠٩جمموع   احملذوفات  الربناجمي

                األصول
٢٤٦ ١٥٣ ٤٥٧١٨ ٥٦٨ ٣٣٣٢٩ ٢٨٥ ٦٩٢٧ ٣٨٩ ٤٣١١٩ ٨٩٣ ٢    النقدية والودائع ألجل  
ــشترك اخلــاص      ــة امل االســتثمارات يف صــندوق النقدي

٠٩٥ ٧٢٢ ٥٤٠١٩٥ ٨٢٣ ٦٤٢٢٤٥ ٥٨٤ ٣٠١٣١ ٠٣٩ ٥٩٧١٩٥ ١٩٩ ١٩    باملكاتب املوجودة خارج املقر
    احلسابات املستحقة القبض  
٢٦٥ ٤٣٤ ٢٦٣١٥٧ ٣٢٠ ٥٥٩١٢٨ ٠٨٨ ٧٠٤١٢٨ ٢٣١  ٣ و ٢اجلدوالن   التربعات املستحقة القبض  
٩٦٨ ٢٤٣ ٣٨٧٨٤ ٠١٩ ٥٨٨١٠٢ ٤٥٣ ٧٢٢٥ ٦٠٤ ٠٧٨٨٨ ٩٦١ ٧   األرصدة املستحقة القبض املشتركة بني الصناديق  
٥٨٢ ١٢٥ ٣٢٢٨ ٩١٣ ١٠-١٧٨ ٥٠٠٣٣٢ ٢٤٥ ١١  ٥املالحظة   السلف املدفوعة للشركاء املنفذين  
٣٣٩ ١٤٥٥٨١ ٧٩٠ ٤٦٠١ ٤٤٩٢١٧ ٤٤٥ ٢٣٦١ ١٢٧     األخرىمستحقات القبض  
٤٤٩ ٥٣٧ ٢١٠٢ ٥٥٤٥٦ ٣٣٦ ٦٨٥٢ ١٤٤  ٢املالحظة   أصول أخرى  
٤٩٦ ٢٦٠ ٥٦٢٤٦٤ ٩٧٢ ٥٢٠-١٧٨ ٢٣٣٣٣٢ ٥٩٧ ٧٧٦٤٤ ١٤٩ ٧٣٠٤٤٦ ٥٥٧ ٣٠    جمموع األصول  

     اخلصوم

٩٥٣ ٢٥٢ ٨٩٠١١ ١٣٧ ٤٩١١٤ ٢٤٥٤٠٩ ٠٥٥ ١٥٤١٣ ٦٧٣     للفترة احلاليةااللتزامات غري املصفاة  
٦٧٠ ٠٥٠ ٦٧٠٢ ٠٥٠ ٢  ٢املالحظة    لفترات مقبلةااللتزامات غري املصفاة  
    احلسابات املستحقة الدفع  
٨١٩ ٤٠٤ ٧٠٣٨٤ ٧٤٧ ٠٣٢١٠٤ ٦٠٤ ٦٧١٢١ ١٤٣ ٨٣    األرصدة املستحقة الدفع املشتركة بني الصناديق  
٧٧٠ ٤٥٧ ٥٥٨١ ٣١٨ ٥٥٨١ ٣١٨ ١  ٥حظة املال  السلف املستحقة الدفع للشركاء املنفذين  
٩٥٤ ٣٦٨٩١ ٤٠٩ ٠١٥١ ٧٨٤٦٩ ٣٢٥ ٥٦٩١ ١٤     األخرىمستحقات الدفع  
٧٧٠ ٨٠٢ ٢٨٥٩١ ٨١٢ ٢٨٥٧٢ ٧٦٢ ٠٠٠٧٢ ٥٠  ٣ و ٢اجلدوالن   اإليرادات املؤجلة  
٦٧٢ ٧٥٧ ١٧٦١٨ ٦٧٠ ٧٩٩٢٤ ٠٣١ ٣٨٨٧ ٧٢٢ ٩٨٩٤ ٩١٥ ١٢  ٦املالحظة   التزامات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد  



 

 

 
A

/65/5/A
d

d
.9

10-43754 
58 

  املرجع  
أمـــوال األغـــراض 

  العامة
أمـــوال األغـــراض 

  اخلاصة
أمــــــوال الــــــدعم 

  ٢٠٠٧جمموع   ٢٠٠٩جمموع   احملذوفات  الربناجمي

٩٣٨ ٧٦٧ ٦٥١٢٠٧ ١٤٦ ٣٣٧٢٢١ ١١٤ ٦٠١٢٩ ٣٧٨ ٧١٢١٧٨ ٦٥٣ ١٣    جمموع اخلصوم  
      األموالاالحتياطيات وأرصدة

١٣٩ ٧١٠ ٠٥٠٢ ٠٥٠٤٩٤ ٤٩٤  ٥اجلدول   احتياطيات للتخصيص  
٤١٨ ٧٨٢ ٨٦١٢٥٣ ٣٣١ ٢٩٩-١٧٨ ٨٩٦٣٣٢ ٤٨٢ ١٢٤١٥ ٢٧٧ ٠١٩٢٦٧ ٩٠٤ ١٦    األموالأرصدة   
٥٥٧ ٤٩٢ ٩١١٢٥٦ ٨٢٥ ٢٩٩-١٧٨ ٨٩٦٣٣٢ ٤٨٢ ١٧٤١٥ ٧٧١ ٠١٩٢٦٧ ٩٠٤ ١٦    األموالجمموع االحتياطيات وأرصدة   
٤٩٦ ٢٦٠ ٥٦٢٤٦٤ ٩٧٢ ٥٢٠-١٧٨ ٢٣٣٣٣٢ ٥٩٧ ٧٧٦٤٤ ١٤٩ ٧٣٠٤٤٦ ٥٥٧ ٣٠    األموالاالحتياطيات وأرصدة وجمموع اخلصوم   
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  ثالبيان الثال
  :صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات
  األموالاإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة 

    )بدوالرات الواليات املتحدة(
  املرجع  

ــراض   ــوال األغـ أمـ
  العامة

ــراض   ــوال األغـــ أمـــ
  اخلاصة

أمـــــوال الـــــدعم 
  احملذوفات  الربناجمي

 اجملمــــــــــــــــــــــــوع
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

ــوع  اجملمــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  

     اإليرادات

٩١٦ ٥٧٦ ٦٠٦٢٠٩ ٩٩٤ ٩١٢٣٢٣ ٣٧٥ ٦٩٤٣٠٥ ٦١٨ ١٨  ٢اجلدول   التربعات
مبوجب ترتيبات مشتركة بـني  املتلقاة  موال  األ

٤٦٩ ٩١٨ ٩١٩١٥ ٠٤٤ ٩١٩٢٣ ٠٤٤ ٢٣  ٢اجلدول   املنظمات
     متنوعة/إيرادات أخرى

 -٠٥٨ ٢٣٦ ٠٥٨٣٠ ٢٣٦ ٣٠   ٥اجلدول   الربناجميدعم الإيرادات 

٩٥٧ ٣٦٦ ٧٦٢٨ ٧١٤ ٣٣٢٧ ٦١٣٢٩٠ ٨٦٤ ٨١٦٦ ٥٥٩    إيرادات الفوائد
٩٠٦ ٢١٤ ٤٧١١٥ ٠٦١٨٩٣ ١٥٤٧١ ٢٥٦٢٨١ ٥٤١    )أ(إيرادات متنوعة

٢٤٨ ٠٧٧ ٧٥٧٢٤٩ ٦٤٧ ٣٥٥-٠٥٨ ٢٣٦ ٤٥٢٣٠ ٥٩٧ ٥٩٨٣٠ ٥٦٦ ٧٦٦٣٣٥ ٧١٩ ١٩     جمموع اإليرادات
   ٤اجلدول   النفقات

٠٩٩ ١٤٥ ٢٠٤٩١ ٩٣٤ ٣٧٠١١١ ٦٣٥ ٣٩٣١٥ ٨٧٢ ٤٤١٧٧ ٤٢٦ ١٨    تكاليف املوظفني وغريهم من األفراد
٢٠٧ ٥٢٩ ٧٦٢١١ ٠٩٩ ٣٥٢١٦ ١٧٠٤٨٥ ٢٦٤ ٢٤٠١٥ ٣٥٠    السفر

٩٤٥ ٩٨٨ ٩٥٨٣٩ ٥٠٠ ٢٥١١٢٢ ٢٤٨١٤٢ ٨٤٤ ٤٥٩١٢١ ٥١٤    اخلدمات التعاقدية
٣٨٨ ٧٢٧ ٥١٥١١ ١٣٠ ٧٦٦٢٤ ٧٨١ ٤٢٠١ ٣٤٧ ٣٢٩٢١ ٠٠١ ١  ٣ املالحظة  مصروفات التشغيل

٨٦١ ٨٥٣ ٤٦٣١٨ ٦١٩ ٦٢٤٢٥ ٧٤٠٨٥٦ ٣٥٠ ١٠٠٢٤ ٤١٢    املقتنيات
٧٢٢ ٧٣٣ ٦٢٢١٣ ٢١٥ ٣٧٦٢٠ ١٣١٧٩ ٠٨٦ ١١٤٢٠ ٥٠    نفقات أخرى

٤٧٩ ٩٥٤ ٤١٦٢ ٠٢١ ٤١٦١ ٠٢١ ١  ٥اجلدول    الشركاء املنفذون-الدعم الربناجمي تكاليف 
٧٠١ ٩٣٢ ٩٣٩١٨٩ ٥٢١ ٣٢١ ٧٣٩ ٩٨٠ ٥١٧١٨ ٧٨٦ ٦٨٣٢٨١ ٧٥٤ ٢٠    جمموع النفقات املباشرة
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  املرجع  
ــراض   ــوال األغـ أمـ

  العامة
ــراض   ــوال األغـــ أمـــ

  اخلاصة
أمـــــوال الـــــدعم 

  احملذوفات  الربناجمي
 اجملمــــــــــــــــــــــــوع

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  
ــوع  اجملمــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
ــاجمي  تكــاليف  ــدعم الربن  مكتــب األمــم  -ال

  -٠٥٨ ٢٣٦ ٣٠ ٠٥٨ ٢٣٦ ٣٠   ٥اجلدول   املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

٧٠١ ٩٣٢ ٩٣٩١٨٩ ٥٢١ ٣٢١-٠٥٨ ٢٣٦ ٧٣٩٣٠ ٩٨٠ ٥٧٥١٨ ٠٢٢ ٦٨٣٣١٢ ٧٥٤ ٢٠     جمموع النفقات
٥٤٧ ١٤٤ ٨١٨٥٩ ١٢٥ ٣٤  صفر٧١٢ ٦١٦ ٠٢٣١١ ٥٤٤ ٢٣-٩١٧ ٠٣٤ ١     اإليرادات عن النفقات) نقصان(زيادة 

،٤ و ٣تـــــــــان املالحظ  تسويات الفترات السابقة
٣٤٣ ٢٦٤ ٢٦-٥٧٥ ٠٨٢ ٣٩٥٢ ٠٨٥ ٥-٥٧٤ ٠٢٢ ٢-٣٩٦ ١٤٥ ٥  ٢اجلدول 

ــتغريات يف   ــايف الـــــــ ــادات صـــــــ االعتمـــــــ
-٦٩٦ ٣٣٥٣٨٩ ٢٦٦ ٤١١١ ٢٤٤ ٩٢٤١ ٢١    واالحتياطيات

ــادة   ــايف زيـ ــصان(صـ ــن  ) نقـ ــرادات عـ اإليـ
١٩٤ ٠١٩ ٥٧٨٨٥ ٣٠٩ ٣٣  صفر١٠٧ ٧٠٢ ٨٦٠١٦ ٧٦٥ ٢٢-٣٨٩ ١٥٨ ٦    النفقات

-١٥٠ ٩٨٦٢٣٤ ٤٩٤-٨٨٧ ٣٧٠ ٧٢٨٣ ١٤٥٨٢٣ ٠٤٢ ٣  ٢اجلدول   )ب(الصناديق األخرى) من(التحويالت إىل 

-٥٣١ ٥٠٠-٧٩٦ ٧٨١-٧٩٦ ٧٨١    املبالغ املردودة للجهات املاحنة

٢٧٠ ٦٠٢-٠٨٠ ٥١٥-٢١٠ ٩٣٤ ١٣٠١ ٤١٩ ١  ٦املالحظة   األموالتسويات أخرى الحتياطيات وأرصدة 
 بدايـــةيف  ،األمـــوالاالحتياطيـــات وأرصـــدة 

 ٦٩٨ ٣٧٩ ٨٩٣١٣٠ ٣٣٦ ١٦    الفترة
٥٩١ ٧١٦ ١٤٦

٨٠٨ ٨٢٩ ٦١
٥٩١ ٧١٦ ٢٧٩١٤٦ ٢٢٤ ١٧٩  صفر٠١٠ ٣٩٧ ٤٩٠١١ ١٨٧ ٧٨٠١٥٣ ٦٣٩ ١٤     هناية الفترة يف،األموال االحتياطيات وأرصدة

  
  . دوالرا ميثل وفورات حمققة من التزامات الفترات السابقة أو إلغاءات هلا٥٢٢ ٣٢١تشمل مبلغا قدره   )أ(  

  .ويال إليرادات الفوائد من أموال األغراض اخلاصة إىل أموال األغراض العامة دوالرا ميثل حت٣ ٠٤٨ ٩٨٧تشمل مبلغا قدره   )ب(  
  .املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البيانات املالية    
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  البيان الرابع
  :صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ يف األموالاألصول واخلصوم واالحتياطيات وأرصدة 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

  املرجع  
أمــــوال األغــــراض  

  العامة
أمـــوال األغـــراض 

  اخلاصة
أمــــــوال الــــــدعم 

  ٢٠٠٧جمموع   ٢٠٠٩جمموع   احملذوفات  الربناجمي

     األصول

 ٤٠٣ ١٥٨ ٧٦٦١٧ ٣٠٣ ٣٣٣٢٩ ٢٨٥ ٠٠١٧ ١٢٥ ٤٣١١٩ ٨٩٣ ٢    )أ(النقدية والودائع ألجل  

ســتثمارات يف صــندوق النقديــة املــشترك  اال  
 ٨٩٤ ٨٧٤ ٥٠٢٩٨ ٨٣٠ ٨٦٨١٢٦ ٥٣١ ٤٨٧٣١ ٧٧٥ ١٤٦٨٢ ٥٢٣ ١٢    )ب(اخلاص باملكاتب املوجودة خارج املقر

      احلسابات املستحقة القبض  

 ٠٩٣ ٣٢٦ ٢٠٩١٢٣ ٧٩١ ٧٨ ٩٤١ ٥٧٣ ٢٦٨٧٨ ٢١٧  ٢اجلدول  التربعات املستحقة القبض  

ــس    ــني  األرصــدة امل ــشتركة ب تحقة القــبض امل
 ٨١٥ ١٧٠ ٧١٣٣٣ ٣٤٦ ١٧ ٦٣٥ ٣٨٥ ٠٧٨٩ ٩٦١ ٧    الصناديق

 ٧٠٣ ٣١٧ ١٦٥٧ ٧٧٢ ٩ ١٦٥ ٧٧٢ ٩  ٥املالحظة  السلف املدفوعة للشركاء املنفذين  

 ٣٦٧ ٤٣١ ٧٦٨١ ٣٦٣١٨٦ ١١٧ ٢٣٦١ ١٢٧     األخرىمستحقات القبض  

 ٦٣٠ ١٨٢٤٣٦ ٧٠٢ ٢١٠١ ١٩٣٥٦ ٥٨٤ ٧٧٩١ ٦١  ٢املالحظة  )ج(أصول أخرى  

 ٥٣٧ ٢٨٤ ٩٠٤٢٨٠ ١٧٧ ٢٦٥ ١٧٩ ٠٦٠ ٧٨٦٣٩ ٣٣٣ ٩٣٩٢٠٢ ٧٨٣ ٢٣    جمموع األصول  

     اخلصوم

 ٣٠٦ ٧٨٥ ١٦٣٣ ٤٤١ ٩٢٤٥ ٣٨٣٣٣١ ٥٧٨ ٨٥٥٤ ٥٣٠     للفترة احلاليةااللتزامات غري املصفاة  

 ٥١١ ٤١٢ ٥١١١ ٤١٢ ١  ٣ املالحظة   لفترات مقبلةااللتزامات غري املصفاة  

     احلسابات املستحقة الدفع  

ــدة املـــستحقة الـــدفع املـــشتركة بـــني        األرصـ
 ٧٥٨ ٧٤٤ ٠٣٢٣١ ٦٠٤ ٠٣٢٢١ ٦٠٤ ٢١     الصناديق

 ٨٩٤ ٢٧٨ ٥٥٨١ ٣١٨ ٥٥٨١ ٣١٨ ١  ٥املالحظة  السلف املستحقة الدفع للشركاء املنفذين  
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  املرجع  
أمــــوال األغــــراض  

  العامة
أمـــوال األغـــراض 

  اخلاصة
أمــــــوال الــــــدعم 

  ٢٠٠٧جمموع   ٢٠٠٩جمموع   احملذوفات  الربناجمي

 ٨٧٣ ٢٣٦٧٧ ٦٦٧٤٢ ٥٦٩٢٧ ١٤     األخرىمستحقات الدفع  

 ٦٤٥ ٢٤٤ ٩٥٨٧٩ ٨٥١ ٩٥٨٣٨ ٨٠١ ٠٠٠٣٨ ٥٠  ٢اجلدول  اإليرادات املؤجلة  

 ٦٩١ ٧١٠ ٧٢٤١٥ ٨٢٣ ٢١٢١٦ ٧٢٧ ٧٧٧٥ ٥٤٧ ٧٣٥٢ ٥٤٨ ٨  ٦املالحظة  )د(التزامات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد  

 ١٦٨ ٨٤٢ ١٨٢١٣١ ٤٩٤ ٨٥ ١٦٩ ٦٦٣ ٨٥٣٢٧ ٦٨٦ ١٥٩٤٨ ١٤٤ ٩    جمموع اخلصوم  

     األموالاالحتياطيات وأرصدة 

 ٧٧٨ ٧٢٥ ٤٤٣١ ٤٤٣٤٥٩ ٤٥٩  ٥اجلدول  احتياطيات للتخصيص  

 ٥٩١ ٧١٦ ٢٧٩١٤٦ ٢٢٤ ٠١٠١٧٩ ٣٩٧ ٤٩٠١١ ١٨٧ ٧٨٠١٥٣ ٦٣٩ ١٤    األموالأرصدة   

 ٣٦٩ ٤٤٢ ٧٢٢١٤٨ ٦٨٣ ١٧٩ ٠١٠ ٣٩٧ ٩٣٣١١ ٦٤٦ ٧٨٠١٥٣ ٦٣٩ ١٤    األموالجمموع االحتياطيات وأرصدة   

الحتياطيـات وأرصـدة    اجمموع اخلصوم و    
   ٥٣٧ ٢٨٤ ٩٠٤٢٨٠ ١٧٧ ٢٦٥ ١٧٩ ٠٦٠ ٧٨٦٣٩ ٣٣٣ ٩٣٩٢٠٢ ٧٨٣ ٢٣    األموال

 دوالرا يف احلـسابات  ٢٧ ٤٧٧ ٢٨٩ درهاقـ كتب وودائع مدرة للفوائد امل دوالرا يف احلسابات املصرفية اخلاصة مبقر     ١ ٦٠٢ ٨٧٠ قدرها مصرفية مدرة للفوائد     ودائعمتثل    )أ(  
يـة آلسـيا واحملـيط     دوالرا يف عهـدة جلنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية واالجتماع           ١٦٦ ٣٧٠قـدره   اخلاصة باملكاتب امليدانية التابعة للمكتـب، وحـساب تـسليف           احمللية  املصرفية  

  . دوالرا٥٧ ٤٣٨ قدرهامكتب  تسليف ونثريات نقدية لدى املكاتب امليدانية التابعة للباهلادئ، وحسا
ويشمل اجلزء املوجـود بـدوالرات الواليـات املتحـدة      . من صندوق النقدية املشترك اخلاص مبكاتب األمم املتحدة املوجودة خارج املقر          منع اجلرمية   صندوق برنامج   حصة  متثل    )ب(  

 ١٠ ٧٥٣ ٥٥٦الـسوقية  قيمتها ( دوالرا ١٠ ٦٩٤ ٩٢٥ قدرهامارات قصرية األجل  دوالرا واستث١٣ ٨٦٤ ٢٦٩ قدرها ألجل ودائعمن صندوق النقدية املشترك نقدية و  
أمـا اجلـزء   .  دوالر٢٢٠ ٢٠١القـبض قـدرها   وفوائد مـستحقة    )  دوالرا ١٦ ٧٧٦ ١١٧السوقية  قيمتها  ( دوالرا   ١٦ ٥٥٧ ٢٤٤ قدرها، واستثمارات طويلة األجل     )دوالرا

ــاليورو   ــشترك يفاملوجــود ب ــة امل ــش ، صــندوق النقدي ــة مل في ــعونقدي ــدرها ألجــل ودائ ــورو٥٩ ٢١٠ ٠٣٠( دوالرا ٨٥ ٤٤٠ ١٥٩ ق ــد مــستحقة  )  ي ــدرهاالقــبض وفوائ   ق
  ). يورو٣٧ ٢١٧( دوالرات ٥٣ ٧٠٥

ُسلف تتعلـق بـ   دوالرا ميثـل تكـاليف مؤجلـة    ٢٨٢ ٤٩٣ومبلغـا قـدره   التزامـات لفتـرات ماليـة مقبلـة،     تتعلـق ب  دوالرا ميثـل تكـاليف مؤجلـة    ١ ٤١٢ ٥١١ ا قـدره تشمل مبلغ   )ج(  
  .التعليم ةمنح

لتأمني الصحي بعـد  والتزامات مستحقة ل)  دوالرا ٤ ٠٩١ ٧٢٤ قدرهانحة اإلعادة إىل الوطن     مستحقات مل تشمل  ( دوالرا   ٦ ٤٣١ ٧٢٤ قدرهانهاية اخلدمة   لمتثل التزامات     )د(  
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ يف ، دوالر١٠ ٣٩٢ ٠٠٠ قدرهاانتهاء اخلدمة 

  .ال يتجزأ من البيانات املاليةواجلداول املرفقة جزء ظات املالح    
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  البيان اخلامس
  :صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  األموالاإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة 
    )بدوالرات الواليات املتحدة(

  املرجع  
ــراض   ــوال األغــــ أمــــ

  العامة
ــراض ــوال األغــــ أمــــ

  اصةاخل
أمـــــــوال الـــــــدعم  

  احملذوفات  الربناجمي
ــوع  اجملمـــــــــــــــــــــ

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  
ــوع  اجملمــــــــــــــــــــ

٢٠٠٧‐٢٠٠٦  

     اإليرادات

 ٦٤٦ ١٠٠ ٦١٣١٠١ ٣٨٥ ٣٣٤١٣٦ ٧٤٠ ٢٧٩١٣٠ ٦٤٥ ٥  ٣اجلدول  التربعات

ــوال األ ــاة مـ ــات  املتلقـ مبوجـــب ترتيبـ
 ١٩٣ ١٦١٨٧٠ ١٦٢ ٨-٠٤٩ ٢١٠٨٧٢ ٠٣٤ ٩  ٣اجلدول  )أ(مشتركة بني املنظمات

     متنوعة/إيرادات أخرى

 صفر-٣٤٨ ٩٥٧ ٣٤٨١٠ ٩٥٧ ١٠  ٥اجلدول  الدعم الربناجميإيرادات 

 ٨٧٨ ٥٧٦ ٠٥١٦ ٤٦٣ ٣٥٧٥ ٢٢٠٦٠ ٢١٣ ٤٧٤٥ ١٨٩    إيرادات الفوائد

 ٢٤٨ ٧٠١ ٧٨٨٦ ٢٦١ ٠٠٠١ ٨٢٧١١ ٢٣٧ ٩٦١١ ١٢    )ب(إيرادات متنوعة

 ٩٦٥ ٢٤٨ ٦١٤١١٥ ٢٧٢ ١٥١-٣٩٧ ٨٢٩ ٧٠٥١١ ٠٢٨ ٥٩٢١١ ٢٢٥ ٧١٤١٤٦ ٨٤٧ ٥     جمموع اإليرادات  

   ٤اجلدول  النفقات

ــن    ــم مــ ــوظفني وغريهــ ــاليف املــ تكــ
 ٧٧٥ ١٢٥ ٦١٧٣٤ ٨٦٩ ٥٤٤٦٢ ٩٦٣ ٠٧٦٥ ٨٤٦ ٩٩٧٥٠ ٠٥٩ ٦    األفراد

 ٥٦٨ ٧٨٩ ٩٦٠٤ ٧١٧ ٩٧١٧ ١٤٢٢٠٤ ٤٢٨ ٨٤٦٧ ٨٤    السفر

 ٣٥٣ ٣٢٠ ٤٧٦١٢ ٧٣١ ١٥-٢٩٤ ١٢٤٣٠٧ ٧٩٨١٠٩ ٧٩٠ ٨٤٨١٥ ١٣٨    )أ(اخلدمات التعاقدية

 ٩٨٧ ٣٣٧ ٢٤٠٤ ٩٧٩ ٢٤٦٦ ٤٠٦٧٤٨ ٩٨٨ ٥٨٧٥ ٢٤٢  ٣املالحظة  مصروفات التشغيل

 ٧٦٦ ١٦٠ ٦٧٠٨ ٨٦٦ ٦٢٣١١ ٣٤١٢٤٥ ٦١٥ ٧٠٦١١ ٥    املقتنيات

 ٦٣٠ ٢٠٦ ٩٨٦٩ ٢٤٣ ٢٨-٥٧٦ ٤٤٥٢٣٢ ١١٧٩٠ ٣٨٦ ٢٨    )أ(نفقات أخرى

 الـشركاء   -الربناجمي  دعم  التكاليف  
 ٠٢١ ٢٨٥ ٤١٢١ ٤١٢٢٠٤ ٢٠٤  ٥اجلدول  املنفذون
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  املرجع  
ــراض   ــوال األغــــ أمــــ

  العامة
ــراض ــوال األغــــ أمــــ

  اصةاخل
أمـــــــوال الـــــــدعم  

  احملذوفات  الربناجمي
ــوع  اجملمـــــــــــــــــــــ

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  
ــوع  اجملمــــــــــــــــــــ

٢٠٠٧‐٢٠٠٦  

 ١٠٠ ٢٢٦ ٣٦١٧٤ ٦١٣ ١٣٣-٨٧١ ٩٥٤٥٣٩ ٣٦١ ٢٩٣٧ ٢٥٩ ٩٨٥١٢٠ ٥٣١ ٦     جمموع النفقات املباشرة  

 مكتب األمـم    -الربناجمي  دعم  التكاليف  
 -٣٤٨ ٩٥٧ ٣٤٨١٠ ٩٥٧ ١٠  ٥اجلدول  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 ١٠٠ ٢٢٦ ٣٦١٧٤ ٦١٣ ١٣٣-٢١٩ ٤٩٧ ٩٥٤١١ ٣٦١ ٦٤١٧ ٢١٦ ٩٨٥١٣١ ٥٣١ ٦     جمموع النفقات  

ــادة  ــصان(زيـ ــن  ) نقـ ــرادات عـ اإليـ
 ٨٦٥ ٠٢٢ ٢٥٣٤١ ٦٥٩ ١٧-١٧٨ ٧٥١٣٣٢ ٦٦٦ ٩٥٠٣ ٠٠٨ ١٥-٢٧١ ٦٨٤     النفقات 

 -٣٦٣ ٠٠٤ ١-٩٥٥ ١٧٧-٧٠٥ ٩٣-٢٥٠ ٨٤  ٣، اجلدول ٤ة املالحظ  تسويات الفترات السابقة

ــادات   صـــــايف الـــــتغريات يف االعتمـــ
 ١٦٧ ٧٦٨ ٧٥٤١ ٧٥٤٩٤٩ ٩٤٩    واالحتياطيات

ــادة   ــرادات ) نقــصان(صــايف زي اإلي
 ٦٦٩ ٧٨٦ ٠٥٢٤١ ٤٣١ ١٨-١٧٨ ٧٥١٣٣٢ ٦٦٦ ٩٩٩٣ ٨٦٤ ١٥-٥٢١ ٧٦٨     عن النفقات

الــــصناديق ) مــــن(التحــــويالت إىل 
 -٦٩٧ ٥٥٦-٩٨٦ ١٣٠٤٩٤ ٣٤٧-٨٠٦ ١٩٣ ٦٨٩٣ ٣٥١ ٢  ٣دول اجل  )ج(األخرى

 -٣٠٥ ٢٢٠ ١-٤٣٠ ٨٢١-٤٣٠ ٨٢١    املبالغ املردودة للجهات املاحنة

ــات    ــرى لالحتياطيـــ ــسويات أخـــ تـــ
 -٦٧٥ ٩٨٢ ١-٨٨٢ ٠٧٢ ٤-٠٢٧ ١٢٨ ٢٤٨١ ١٤١-١٠٤ ٠٨٦ ٣  ٦املالحظة  موالاألوألرصدة 

مـــوال يف األاالحتياطيـــات وأرصـــدة 
 ٨٣٥ ٠٣٨ ٨٢٧٦٩ ٠٦٥ ٠٣١١٠٧ ٢٠٠ ٦٢٢١ ٠٩٨ ١٧٤١٠٢ ٧٦٧ ٣  ٣املالحظة  بداية الفترة

موال يف هنايـة    األاالحتياطيات وأرصدة   
 ٨٢٧ ٠٦٥ ٥٨١١٠٧ ١٠٧ ١٢٠-١٧٨ ٨٨٦٣٣٢ ٠٨٥ ٦٣٤٤ ٠٨٩ ٢٣٩١١٤ ٢٦٤ ٢     الفترة

  
معهـد األمـم املتحـدة    فيمـا خيـص   اجلرميـة  برنـامج منـع   صندوق لـ كتـب واحلـساب الفرعـي     املة فيمـا خيـص      اجلرميـ برنامج منـع    ملعامالت الداخلية بني صندوق     ا حمذوفاتتشمل    )أ(  

  .األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة
  . إلغاءات هلاالسابقة أوالفترات التزامات من وفورات حمققة ميثل  دوالرا ٢٩٧ ٠٣١مبلغا قدره شمل ت  )ب(  
  .عامةالألغراض أموال ا  إىلاصةاخلألغراض أموال اا ميثل حتويال إليرادات الفوائد من  دوالر٢ ٤٧٩ ٧٣٠ ا قدرهتشمل مبلغ  )ج(  

  .املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البيانات املالية    
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  البيان السادس
  :صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  ٢٠٠٩ديسمرب / األول كانون٣١ يف األموالألصول واخلصوم واالحتياطيات وأرصدة ا
    )بدوالرات الواليات املتحدة(

  املرجع  
أمــــوال األغــــراض  

  العامة
أمـــوال األغـــراض 

  اخلاصة
أمــــــوال الــــــدعم 

  ٢٠٠٧جمموع   ٢٠٠٩جمموع   احملذوفات  الربناجمي

          األصول

 ٨٤٣ ٦٩٠٩٩٤ ٢٦٤  ٦٩٠ ٢٦٤     )أ(النقدية والودائع ألجل  

نقديــة املــشترك االســتثمارات يف صــندوق ال  
 ٢٠١ ٨٤٧ ٠٣٨٩٦ ٩٩٣ ١١٨ ٧٧٤ ٨١٣٥٢ ٢٦٣ ٤٥١١١٢ ٦٧٦ ٦    )ب(اخلاص باملكاتب املوجودة خارج املقر

         احلسابات املستحقة القبض  

 ١٧٢ ١٠٨ ٠٥٣٣٤ ٥٢٩ ٤٩  ٦١٨ ٥١٤ ٤٣٥٤٩ ١٤  ٣اجلدول  التربعات املستحقة القبض  

ــني       ــشتركة ب ــستحقة القــبض امل األرصــدة امل
 ١٥٣ ٠٧٣ ٦٧٥٥١ ٦٧٢ ٨٤ ٥٨٨ ٤٥٣ ٠٨٧٥ ٢١٩ ٧٩     )ج(صناديقال

 ٨٧٩ ١٥٧٨٠٧ ١٤١ ١-١٧٨ ٣٣٢ ٣٣٤ ٤٧٣ ١   ٥املالحظة  )ج(السلف املدفوعة للشركاء املنفذين  

 ٧٠٩ ٧٧٨١٤٤ ٣٥٨ ٦٩٣ ٠٨٦٣٠ ٣٢٨      األخرىمستحقات القبض  

 ٢٦٦ ٨٣٥  ٣٦١ ٩٠٥٧٥٢ ٨٢  ٢املالحظة  )د(أصول أخرى  

 ٩٥٩ ٩٧٥ ٦٥٨١٨٣ ٧٩٤ ٢٥٥-١٧٨ ٠٥٥٣٣٢ ٥٣٧ ٩٩٠٥ ٨١٥ ٧٩١٢٤٣ ٧٧٣ ٦    موع األصولجم  

          اخلصوم

 ٦٤٦ ٤٦٧ ٧٢٧٧ ٦٩٦ ٨ ٥٦٦ ٨٦٢٧٧ ٤٧٦ ٢٩٩٨ ١٤٢     للفترة احلاليةااللتزامات غري املصفاة  

 ١٥٩ ٦٣٨  ١٥٩ ٦٣٨   ٣املالحظة   لفترات مقبلةااللتزامات غري املصفاة  

         ات املستحقة الدفعاحلساب  

ــدة املـــستحقة الـــدفع املـــشتركة بـــني        األرصـ
 ٠٦١ ٦٦٠ ٦٧١٥٢ ١٤٣ ٨٣  ٦٧١ ١٤٣ ٨٣     الصناديق

 ٨٧٦ ١٧٨        السلف املستحقة الدفع للشركاء املنفذين  
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  املرجع  
أمــــوال األغــــراض  

  العامة
أمـــوال األغـــراض 

  اخلاصة
أمــــــوال الــــــدعم 

  ٢٠٠٧جمموع   ٢٠٠٩جمموع   احملذوفات  الربناجمي

 ٠٨١ ١٣٢١٤ ٣٦٧ ١ ٠١٥ ١١٧٦٩ ٢٩٨ ١     )و( األخرىمستحقات الدفع  

 ١٢٤ ٥٥٨ ٣٢٧١٢ ٩٦٠ ٣٣  ٣٢٧ ٩٦٠ ٣٣   ٣اجلدول  )ج(اإليرادات املؤجلة  

 ٩٨٢ ٠٤٦ ٤٥٢٣ ٨٤٦ ٧ ٥٨٧ ٣٠٤ ٦١١١ ١٧٤ ٢٥٣٢ ٣٦٧ ٤  ٦املالحظة  )هـ(التزامات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد  

 ٧٧١ ٩٢٥ ٤٦٨٧٥ ٦٥٢ ١٣٥صفر١٦٨ ٤٥١ ٧٤٨١ ٦٩١ ٥٥٢١٢٩ ٥٠٩ ٤    جمموع اخلصوم  

          األموالاالحتياطيات وأرصدة 

 ٣٦١ ٦٠٧٩٨٤ ٣٤  ٦٠٧ ٣٤     احتياطيات للتخصيص  

 ٨٢٧ ٠٦٥ ٥٨١١٠٧ ١٠٧ ١٢٠-١٧٨ ٨٨٦٣٣٢ ٠٨٥ ٦٣٤٤ ٠٨٩ ٢٣٩١١٤ ٢٦٤ ٢    األموالأرصدة   

 ١٨٨ ٠٥٠ ١٨٩١٠٨ ١٤٢ ١٢٠-١٧٨ ٨٨٦٣٣٢ ٠٨٥ ٢٤١٤ ١٢٤ ٢٣٩١١٤ ٢٦٤ ٢    األموالجمموع االحتياطيات وأرصدة   

أرصـدة  الحتياطيـات و  اجمموع اخلصوم و    
 ٩٥٩ ٩٧٥ ٦٥٨١٨٣ ٧٩٤ ٢٥٥-١٧٨ ٠٥٥٣٣٢ ٥٣٧ ٩٩٠٥ ٨١٥ ٧٩١٢٤٣ ٧٧٣ ٦    األموال

  
هد األمم املتحدة األقاليمي لبحـوث اجلرميـة    مع- دوالرا يف احلسابات حتت الطلب اخلاصة مبكتب األمم املتحدة يف فيينا           ١٥٣ ٨٢٨ قدرها مصرفية مدرة للفوائد     ودائعمتثل    )أ(  

 دوالرا يف احلـساب املـصريف   ٣٨ ٥١٨ قدرها مدرة للفوائد ودائععهد البحوث، ومل يورو يف احلساب املصريف احمللي باليورو  ٦٧ ٠١٧ قدرها مدرة للفوائد    ئعوداوالعدالة، و 
  .حدة املعين باملخدرات واجلرمية دوالرا يف املكاتب امليدانية التابعة ملكتب األمم املت٥ ٣٢٨يات قدرها رعهد البحوث، ونثملاحمللي بدوالر الواليات املتحدة 

ويشمل اجلزء املوجـود بـدوالرات الواليـات املتحـدة      . من صندوق النقدية املشترك اخلاص مبكاتب األمم املتحدة املوجودة خارج املقر          منع اجلرمية   صندوق برنامج   حصة  متثل    )ب(  
 ٢٤ ٥٣١ ٣٢٣قيمتها السوقية ( دوالرا   ٢٤ ٣٩٧ ٥٧٤ قدرها واستثمارات قصرية األجل     ، دوالرا ٣١ ٦٢٧ ٥٧٢ قدرها ألجل   ودائع نقدية و  ندوق النقدية املشترك  صيف  

أمـا اجلـزء   .  دوالرا٥٠٢ ٣٢٨ قـدرها القـبض  وفوائد مستحقة )  دوالرا٣٨ ٢٧٠ ١٦٤ قيمتها السوقية ( دوالرا   ٣٧ ٧٧٠ ٨٦٤ قدرها، واستثمارات طويلة األجل     )دوالرا
قــدرها القــبض وفوائــد مــستحقة )  يــورو١٧ ١٠٢ ٦٧٧( دوالرا ٢٤ ٦٧٩ ١٨٨ قــدرهاألجــل  ودائــعرك فيتــألف مــن نقديــة وصــندوق النقديــة املــشتيف املوجــود بــاليورو 

  ). يورو١٠ ٧٥٠( دوالرا ١٥ ٥١٣
معهـد األمـم املتحـدة    خيـص  برنـامج منـع اجلرميـة فيمـا     صندوق لـ كتـب واحلـساب الفرعـي     املاجلرميـة فيمـا خيـص       برنامج منـع    ملعامالت الداخلية بني صندوق     ا حمذوفاتتشمل    )ج(  

  .األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة
  .التعليممنحة ُسلف تتعلق ب دوالرا ميثل تكاليف مؤجلة ١٩٧ ٠٩٥ومبلغا قدره التزامات لفترات مالية مقبلة، تتعلق ب دوالرا ميثل تكاليف مؤجلة ٦٣٨ ١٥٩ ا قدرهتشمل مبلغ  )د(  
لتأمني الصحي بعـد  والتزامات مستحقة ل)  دوالرا ١ ٢١٨ ٤١٥ قدرهانحة اإلعادة إىل الوطن     مستحقات مل تشمل  ( دوالرا   ٣ ٧٦٢ ٤٥٢ اقدرهنهاية اخلدمة   لمتثل التزامات     )هـ(  

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ يف ، دوالر٤ ٠٨٤ ٠٠٠ قدرهاانتهاء اخلدمة 
  .)٢٠١٠املنشأ يف عام (حل الصومال الدول اليت تكافح القرصنة قبالة سوا دوالر للصندوق االستئماين لدعم مبادرات ١ ١٧٥ ٣٠١,٢٠ ا قدرهتشمل مبلغ  )و(  

  . ال يتجزأ من البيانات املاليةجزءاملرفقة اجلداول واملالحظات     



 

 

A
/65/5/A

d
d

.9 
 

67 
10-43754 

  البيان السابع
  البيان املوحد للتدفقات النقدية

    )بدوالرات الواليات املتحدة(

  

برنامج مراقبة
  املخدرات

  أموال األغراض العامة

مراقبة برنامج
  املخدرات

أموال األغراض 
  اخلاصة

برنامج مراقبة
  املخدرات

  الدعم الربناجمي

  اجلرميةبرنامج منع
أموال األغراض

  العامة

صندوق برنامج 
  اجلرميةمنع 

أموال األغراض 
  اخلاصة

صندوق برنامج
  اجلرميةمنع

  الدعم الربناجمي
جمموع أموال 
  األغراض العامة

جمموع أموال 
  األغراض اخلاصة

جمموع الدعم 
  الربناجمي

اجملموع 
٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨  

التــدفقات النقديــة مــن األنــشطة 
   التشغيلية

اإليــرادات عــن ) اننقــص(زيــادة 
٢٤٩ ١١٧ ٥٢ ٤٦٤ ٢٨٣ ٩٧٣١٥ ٥٥٢ ٣٨(١٨٨ ٧١٩ ١) ٧٥١ ٦٦٦ ٣ ٩٥٠ ٠٠٨ ١٥ (٢٧١ ٦٨٤) ٧١٢ ٦١٦ ١١ ٠٢٣ ٥٤٤ ٢٣(٩١٧ ٠٣٤ ١)  النفقات

 يف التربعـــات انالنقـــص) الزيـــادة(
٠٠٤ ١١٤ ٢٩ - ٧٣٠ ٦٨٦ ٢٧٣٢٨ ٤٢٧ - (١٣٤ ٤٤٢ ١٥) ٢٥٤ ٢١   -٨٦٤ ١٢٨ ٠٢٠٤٤ ٤٠٦  املستحقة القبض

يف األرصـــدة النقـــصان ) الزيـــادة(
ــشتركة بــني     املــستحقة القــبض امل

(٤١٩ ٧٧٥ ١٧) (٩٦٨ ٦٨٢ ٣) (١٨٩ ٣٠٢ ٣٩) ٧٣٧ ٢٠٩ ٢٥(٩٦٨ ٦٨٢ ٣) (٥٥٤ ٩١٦ ٢٩) - -(٦٣٥ ٣٨٥ ٩)٧٣٧ ٢٠٩ ٢٥   الصناديق 

 يف الــــسلف انالنقــــص) الزيــــادة(
(٩١٨ ١١٩ ٣)- (٩١٨ ١١٩ ٣) - - (٤٥٥ ٦٦٥)- -(٤٦٢ ٤٥٤ ٢) -  املدفوعة للشركاء املنفذين

مـستحقات  النقـصان يف    ) الزيادة(
(٨٠٦ ٢٠٨ ١)(٤٦٠ ٢١٧)(١٢٨ ٩٧٥) (٢١٨ ١٦) (٦٩٣ ٣٠) (٣٧٧ ١٨٣) -(٧٦٨ ١٨٦) (٧٥١ ٧٩١)(٢١٨ ١٦)    األخرىالقبض

ــادة( ــصان يف ) الزيـ ــول النقـ األصـ
(٤٤٩ ٥٣٧ ٢) (٢١٠ ٥٦) (٥٥٤ ٣٣٦ ٢) (٦٨٥ ١٤٤) - (٣٦١ ٧٥٢) (٩٠٥ ٨٢)(٢١٠ ٥٦) (١٩٣ ٥٨٤ ١)(٧٧٩ ٦١)  األخرى

يف االلتزامــات ) النقــصان(الزيــادة 
٩٣٨ ٨٨٤ ٤٢٩٢ ٤٣٤٢٦٨ ٧٣٩ ٢ (٩٢٥ ١٢٢)(٤٩٦ ٦٣) ٤٧٩ ,١٦١ ٠٩٨١ ١٣١ ٩٢٤ ٩٥٥٣٣١ ٥٧٧ ١(٠٢٣ ٢٥٤)   ترة احلالية للفغري املصفاة

يف االلتزامــات ) النقــصان(الزيــادة 
٦٧٠ ٠٥٠ ٢- ٦٧٠ ٠٥٠ ٢ - ١٥٩ ٦٣٨--٥١١ ٤١٢ ١    للفترات املقبلةغري املصفاة

 األرصـــدة يف) النقـــصان(الزيـــادة 
ــدفع ــستحقة الـ ــشتركةاملـ  بـــني  املـ

٨٨٤ ٣٤٢ ٢٠ ٠٣٢ ٦٠٤ ٦١٠٢١ ٤٨٣ ٣٠ (٧٥٨ ٧٤٤ ٣١) - ٦١٠ ٤٨٣ ٣٠-٠٣٢ ٦٠٤ ٢١-(٧٥٨ ٧٤٤ ٣١)  الصناديق 



 

 

 
A

/65/5/A
d

d
.9

10-43754 
68 

  

برنامج مراقبة
  املخدرات

  أموال األغراض العامة

مراقبة برنامج
  املخدرات

أموال األغراض 
  اخلاصة

برنامج مراقبة
  املخدرات

  الدعم الربناجمي

  اجلرميةبرنامج منع
أموال األغراض

  العامة

صندوق برنامج 
  اجلرميةمنع 

أموال األغراض 
  اخلاصة

صندوق برنامج
  اجلرميةمنع

  الدعم الربناجمي
جمموع أموال 
  األغراض العامة

جمموع أموال 
  األغراض اخلاصة

جمموع الدعم 
  الربناجمي

اجملموع 
٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨  

يف الــــسلف ) النقــــصان(الزيــــادة 
(٢١٢ ١٣٩) - (٢١٢ ١٣٩)- - (٨٧٦ ١٧٨) --٦٦٤ ٣٩-  املستحقة الدفع للشركاء املنفذين

مـستحقات  يف  ) النقـصان (الزيادة  
٤١٤ ٣١٧ ٠١٥١ ٦٩ ٢٤٩ ٢٦٤ ١ (٨٥٠ ١٥) ٠١٥ ٠٣٦٦٩ ٢٨٤ ١--(٧٨٧ ١٩)(٨٥٠ ١٥)   األخرىالدفع

ــادة  ــصان(الزي ــرادات ) النق يف اإلي
(٤٨٤ ٩٩٠ ١٨)- (١٥١ ٨٣٥ ١٨)(٣٣٣ ١٥٥)- ٢٠٣ ٤٠٢ ٢١--(٣٥٤ ٢٣٧ ٤٠)(٣٣٣ ١٥٥)  املؤجلة

ــادة  يف التزامـــات ) النقـــصان(الزيـ
٥٠٣ ٩١٢ ٥ ٢٧٢ ٦٠٢ ٦٨٢٦ ١٢١ ١(٤٥١ ٨١١ ١) ٠٦٠ ٨٧٥ ٤٨٨ ٥٥٣ ٩٢١ ٣٧٠ ٢١٢٣ ٧٢٧ ١٩٤٥ ٥٦٨ (٣٧٣ ١٨٢ ٥)  هناية اخلدمة وما بعد التقاعد

قات النقدية مـن    صايف التدف   
٣٧٤ ٩٦٨ ٥٧٤٦٩ ٨٧٠ ٣٩ ١٩٧ ١٩١ ٤٠(٣٩٧ ٠٩٣ ١٠) ٦٧٠ ٨٣٣ ١٦٩ ٣٩٣ ٠٩٧٢٣ ٧٥٦ ٩٠٣٢ ٠٣٦ ٣٩ ٠٢٩ ٧٩٨ ١٦(٤٩٤ ٨٤٩ ١٢)   الستثماريةاألنشطة ا

ت النقديــة مــن األنــشطة التــدفقا
  تمويليةال
النقـــــــــــــصان يف ) الزيـــــــــــــادة(

 يفاالســـــــــتثمارات املوجـــــــــودة 
صـندوق النقديـة املـشترك اخلــاص    

(٤٤٥ ١٠١ ٥٠)(٦٤٢ ٥٨٤ ٣١) (٤١١ ٧٢٥ ٢٨) ٦٠٨ ٢٠٨ ١٠ (٧٧٤ ٥٢)(٦٣٠ ١٥٥ ٢٠)(٤٣٣ ٩٣٧ ١) (٨٦٨ ٥٣١ ٣١) (٧٨١ ٥٦٩ ٨) ٠٤١ ١٤٦ ١٢   باملكاتب املوجودة خارج املقر

التدفقات النقدية مـن    صايف    
(٤٤٥ ١٠١ ٥٠)(٦٤٢ ٥٨٤ ٣١)(٤١١ ٧٢٥ ٢٨) ٦٠٨ ٢٠٨ ١٠ (٧٧٤ ٥٢)(٦٣٠ ١٥٥ ٢٠) (٤٣٣ ٩٣٧ ١) (٨٦٨ ٥٣١ ٣١) (٧٨١ ٥٦٩ ٨) ٠٤١ ١٤٦ ١٢   االستثماريةاألنشطة 

ــة مـــن األنـــشطة التـــدفقات النقديـ
  التمويلية

٠٨٩ ٢١٦ ٢- ١٦٥ ١٩٤ ٢ ٩٢٤ ٢١- ٧٥٤ ٩٤٩--٤١١ ٢٤٤ ١ ٩٢٤ ٢١  تماداتصايف التغريات يف االع  
) إىل(التحـــــــــويالت مـــــــــن   

- (٧٥٧ ٠٢٣ ٣) (٠٧٨ ٣٧٠ ٢) ٨٣٥ ٣٩٣ ١٣٠٥ ٣٤٧(٨٠٦ ١٩٣ ٣)٦٨٩ ٣٥١ ٢ (٨٨٧ ٣٧٠ ٣) ٧٢٨ ١٤٥٨٢٣ ٠٤٢ ٣   األخرىالصناديق

جلهـــات إىل ااملبـــالغ املـــردودة   
(٢٢٦ ٦٠٣ ١)- (٢٢٦ ٦٠٣ ١) - - (٤٣٠ ٨٢١)--(٧٩٦ ٧٨١) -  املاحنة

لالحتياطيات تسويات أخرى     
(٤٩٢ ٨٤٨ ٦) ١٥٨ ٠٢٣ ٢ (٠٣٠ ٩٧٥ ١)(٦٢٠ ٨٩٦ ٦) (٠٢٧ ١٢٨ ١) ٥٤٤ ٤٧(٣٥٤ ١٧٠ ٣)١٨٥ ١٥١ ٣(٥٧٤ ٠٢٢ ٢) (٢٦٦ ٧٢٦ ٣)   وألرصدة األموال
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برنامج مراقبة
  املخدرات

  أموال األغراض العامة

مراقبة برنامج
  املخدرات

أموال األغراض 
  اخلاصة

برنامج مراقبة
  املخدرات

  الدعم الربناجمي

  اجلرميةبرنامج منع
أموال األغراض

  العامة

صندوق برنامج 
  اجلرميةمنع 

أموال األغراض 
  اخلاصة

صندوق برنامج
  اجلرميةمنع

  الدعم الربناجمي
جمموع أموال 
  األغراض العامة

جمموع أموال 
  األغراض اخلاصة

جمموع الدعم 
  الربناجمي

اجملموع 
٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨  

 احتياطيـــــــاتالـــــــتغريات يف   
(٠٨٩ ٢١٦ ٢)- (١٦٥ ١٩٤ ٢) (٩٢٤ ٢١)- (٧٥٤ ٩٤٩)--(٤١١ ٢٤٤ ١) (٩٢٤ ٢١)   التخصيص

 مـن   النقديـة صايف التدفقات     
(٧١٨ ٤٥١ ٨)(٥٩٩ ٠٠٠ ١) (٣٣٤ ٩٤٨ ٥) (٧٨٥ ٥٠٢ ١) (٨٩٦ ٧٨٠) (٦٩٢ ٩٦٧ ٣)(٦٦٤ ٨١٨)(٧٠٢ ٢١٩)(٦٤٢ ٩٨٠ ١) (١٢١ ٦٨٤)  األنشطة التمويلية

٢١١ ٤١٥ ١١ ٣٣٣ ٢٨٥ ٤٥٢٧ ٥١٧ ٥ (٥٧٤ ٣٨٧ ١) (صفر)(١٥٣ ٧٣٠) (صفر)٣٣٣ ٢٨٥ ٦٠٦٧ ٢٤٧ ٦(٥٧٤ ٣٨٧ ١) يف النقدية) النقصان(صايف الزيادة 
ــل، يف  ال   ــع ألجـ ــة والودائـ نقديـ

٢٤٦ ١٥٣ ١٨ - ٢٤١ ٨٧٢ ٠٠٤١٣ ٢٨١ ٤- ٨٤٣ ٩٩٤ --٣٩٨ ٨٧٧ ١٢ ٠٠٤ ٢٨١ ٤    الفترةبداية
 هنايـة النقدية والودائـع ألجـل، يف       

٤٥٧ ٥٦٨ ٢٩ ٣٣٣ ٢٨٥ ٧ ٦٩٠ ٣٨٩ ٤٣١١٩ ٨٩٣ ٢ (صفر)٦٩٠ ٢٦٤ صفر٣٣٣ ٢٨٥ ٠٠١٧ ١٢٥ ٤٣١١٩ ٨٩٣ ٢   الفترة
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  ١اجلدول 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف لتقادمها  ةول الزمنياداجل والتربعات وموحد للتربعات املعلنةموجز 

    )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨للفترة  التربعات املعلنة اإليرادات من
  اجلهة املاحنة

ــة  التربعــــات املعلنــ
 حــىتغــري املــسددة 

ــانون الثـــاين١  / كـ
  اجملموع  اخلاصة األغراض  األغراض العامة  ٢٠٠٨يناير

 التربعــات املعلنــة
  األموال احملّصلة   تسويات ال  قبلة امللسنوات ل

ــب  مكاســـــــــــ
ــسائر( ) خــــــــــ

  إعادة التقييم 

 غـــريالتربعـــات املعلنـــة 
ــىتاملــــــــــــسددة  حــــــــــ

/كـــــــــــانون األول ٣١
  ٢٠٠٩ديسمرب 

  ح  ز  و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  
 ه+ د + أ  = ط

   ح+ ز ‐ و + 
                تربعات الدول األعضاء  -ألف 

مراقبــــــة برنــــــامج 
 ١٣٦ ٦٩٤ ٤٣ (١٧٤ ٣٤٠ ٢) ١٣٧ ٥٨٩ ١٤٧ (٨١٢ ٣١٧ ٣٨) ٢٦٣ ٣١٦ ٧٦٣١٦ ٧٠٩ ١٤٧ ٥٠٥ ١٠٠ ١٢٩ ٢٥٨ ٦٠٩ ١٨ ٢٣٣ ٩١٥ ٦٧  املخدرات

 ٢٤٢ ٠٠٢ ٩٤٤٣٨ ٦٢٦ ٤١٦ ٤٩٠ ٩٨ (١٧٣ ٣٧٨ ١٠) ٣٢٦ ٠٥٠ ٣٢٩٢٤ ٩٢٨ ٠٦٦٩٢ ٢٨٣ ٨٧ ٢٦٣ ٦٤٥ ٢٣٣٥ ٢٦٥ ٢٩  اجلرمية منع برنامج 

 ٣٧٨ ٦٩٦ ٨١(٢٣٠ ٧١٣ ١)٥٥٣ ٠٧٩ ٢٤٦(٩٨٥ ٦٩٥ ٤٨) ٥٨٩ ٣٦٦ ٤٠ ٠٩٢ ٦٣٨ ٢٤٠ ٥٧١ ٣٨٣ ٢١٦ ٥٢١ ٢٥٤ ٤٦٥٢٤ ١٨٠ ٩٧  جمموع ألف  

   تربعات الدول األعضاء لتقاسم التكاليف  -اء ــب
مراقبــــــة برنــــــامج 

 ٠٣٧ ٠١٣ ٩٦٩١٦ ٢٣٦ ٥١٤٣ ٣٤٨ ١٤٨ (٧٦٨ ٠٥٥ ٢٧) ١٥٠ ٣٧٨ ٤ ٤١٧ ٢٩٨ ٤١٧١٥٤ ٢٩٨ ١٥٤ -٧٨٣ ٥٠٣ ٢٩   دراتاملخ

 ٠٣٧ ٢٧١ ٣ (٨٧٤ ١٦) ٢٠٥ ٤١٧ ٣ (٠٠٠ ٧٠٩ ١)٨٢٤ ١٦٩ ٣ ٠٧٤ ٩٧٩ ٠٧٤١ ٩٧٩ ١ -٢١٧ ٢٦٥ ٣  اجلرميةمنع برنامج 

 ٠٧٤ ٢٨٤ ٠٩٥١٩ ٢٢٠ ٣ ٧١٩ ٧٦٥ ١٥١(٧٦٨ ٧٦٤ ٢٨) ٩٧٤ ٥٤٧ ٧ ٤٩١ ٢٧٧ ٤٩١١٥٦ ٢٧٧ ١٥٦ -٠٠٠ ٧٦٩ ٣٢   جمموع باء  

       تربعات من منظمات حكومية أخرى  -جيم 
مراقبــــــة برنــــــامج 
 ٦٠١ ٩٤٢ ٩١٦٦ ٩٣٠٤ ٤٦٧ ٢١ ٥٧٤ ٠٠٠٤١٣ ٠٠٠ ١ ٦٥٩ ٧٤١ ٢٠ ٦٥٩ ٧٤١ ٢٠-٣٨٢ ٢٥٠ ٦   املخدرات

 ٠٥٥ ٩٨٨٥٧٧ ٥١٧٨٩ ٧٣١ ٣٨(٨٩٠ ٩٧) -٤٢٣ ٤٩٠ ٤٢٣٣٨ ٤٩٠ ٣٨ -٠٥٠ ٨٢٦   اجلرمية منعبرنامج 

 ٦٥٦ ٥١٩ ٩٠٤٧ ٤٤٧٩٤ ١٩٩ ٦٨٤٦٠ ٣١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٨٢١ ٢٣٢ ٥٩ ٠٨٢ ٢٣٢ ٥٩ -٤٣٢ ٠٧٦ ٧   جمموع جيم  

       تربعات من جهات ماحنة عامة  -دال 
مراقبــــــة برنــــــامج 
 ٩٠٨ ٧٠١ ١(١٥٨ ٩) ٥٢٧ ٣٤٤ ١ ٦١٤ ١٠٨ ٤٤٦١ ٧٦٧٦٩٠ ٢٤٤ ٣٣٢١ ٢٣٥ ١ ٤٣٥ ٩ ٧٦٦ ١١   تاملخدرا

 ١٦٦ ٣٥٩ ١٠٦١ ٦٥ ٠٢٢ ٨٧٤ ٢(٠٦٥ ٦٢٨) ٠٨٨ ١٥١ ١ ٧٨٦ ٩٨٧ ٢ ٧٧١ ٩٨٧ ٢ ٢٧٣١٦ ٦٥٧   اجلرميةمنع برنامج 
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  ٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨للفترة  التربعات املعلنة اإليرادات من
  اجلهة املاحنة

ــة  التربعــــات املعلنــ
 حــىتغــري املــسددة 

ــانون الثـــاين١  / كـ
  اجملموع  اخلاصة األغراض  األغراض العامة  ٢٠٠٨يناير

 التربعــات املعلنــة
  األموال احملّصلة   تسويات ال  قبلة امللسنوات ل

ــب  مكاســـــــــــ
ــسائر( ) خــــــــــ

  إعادة التقييم 

 غـــريالتربعـــات املعلنـــة 
ــىتاملــــــــــــسددة  حــــــــــ

/كـــــــــــانون األول ٣١
  ٢٠٠٩ديسمرب 

  ح  ز  و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  
 ه+ د + أ  = ط

   ح+ ز ‐ و + 
 ٠٧٤ ٠٦١ ٩٤٨٣ ٥٤٩٥٥ ٢١٨ ٥٤٩٤ ٥٣٤٤٨٠ ٨٤١ ٥٥٣١ ٢٣٢ ٤ ١٠٣ ٢٢٣ ٤٥١٤ ٩ ٠٣٩ ٦٦٩    جمموع دال  

 جمموع التّربعات
مراقبــــــة برنــــــامج 
 ٦٨١ ٣٥١ ٥٥٣٦٨ ٨٩٢ ١٠٨ ٧٥٠ ٣١٨ (٣٩٢ ٨٥١ ٦٣)٨٥٩ ٣٨٤ ٦٠٦٢٢ ٩٩٤ ٩١٣٣٢٣ ٣٧٥ ٦٩٣٣٠٥ ٦١٨ ١٦٤١٨ ٦٨١ ١٠٣   املخدرات

 ٥٠١ ٢٠٩ ٤٣ ١٦٤ ١٥٩٧٦٥ ٥١٣ ١٤٣(١٢٩ ٨١٣ ١٢)٢٣٨ ٣٧١ ٢٨ ٦١٣ ٣٨٥ ٣٣٤١٣٦ ٧٤٠ ٢٧٩١٣٠ ٦٤٥ ٧٧٣٥ ٠١٣ ٣٤  اجلرميةمنع برنامج 

باء + جمموع ألف   
 ١٨١ ٥٦١ ٧١٧١١١ ٦٥٧ ٢٦٧١ ٢٦٣ ٤٦٢(٥٢١ ٦٦٤ ٧٦)٠٩٧ ٧٥٦ ٥٠ ٢١٩ ٣٨٠ ٤٦٠ ٢٤٦ ١١٦ ٤٣٦ ٩٧٣ ٢٦٣ ٢٤ ٩٣٦ ٦٩٤ ١٣٧  دال+ جيم + 

     مبوجب ترتيبات مشتركة بني املنظماتاة املتلقموال األ  -هاء 
مراقبــــــة برنــــــامج 
 ٥٢٨ ٤٣٩ ١٠(٦٥٥ ٣٨٠)٩٢٣ ٦٦٠ ٣١(٨٤٢ ٦٧٥ ١٦)١٠٠ ٤٦٧ ١٦ ٩١٩ ٠٤٤ ٢٣ ٩١٩ ٠٤٤ ٢٣-٩٢٩ ٦٤٤ ١٩  املخدرات

 ٥٤٩ ٣١٩ ٨٧٦٦ ٦٣٦١ ٠٨٩ ٧(٣٤٢ ٤٣٨) ٠٨٩ ٥٨٩ ٥ ١٦١ ١٦٢ ٨ ١٦١ ١٦٢ ٨-٤٠٠ ٩٤   اجلرميةمنع برنامج 

 ٠٧٦ ٧٥٩ ١٦(٧٧٩ ٣٧٨)٥٥٩ ٧٥٠ ٣٨(١٨٤ ١١٤ ١٧)١٨٩ ٠٥٦ ٢٢ ٠٨٠ ٢٠٧ ٣١ ٠٨٠ ٢٠٧ ٣١-٣٢٩ ٧٣٩ ١٩  جمموع هاء  

    اجملموع الكلي
مراقبــــــة برنــــــامج 
 ٢١٠ ٧٩١ ٨٩٨٧٨ ٠٣١٥١١ ٤١١ ٣٥٠(٢٣٤ ٥٢٧ ٨٠)٩٥٩ ٨٥١ ٣٨ ٥٢٥ ٠٣٩ ٣٤٧ ٨٣٢ ٤٢٠ ٦٩٣٣٢٨ ٦١٨ ١٨ ٠٩٣ ٣٢٦ ١٢٣  املخدرات

 ٠٤٩ ٥٢٩ ٠٤٠٤٩ ٧٩٦٧٦٧ ٦٠٢ ١٥٠(٤٧١ ٢٥١ ١٣)٣٢٧ ٩٦٠ ٣٣ ٧٧٥ ٥٤٧ ١٤٤ ٤٩٥ ٩٠٢ ٢٧٩١٣٨ ٦٤٥ ٥ ١٧٢ ١٠٨ ٣٤  اجلرميةمنع برنامج 

 ،اجملمــــوع الكلــــي 
جـيم  + باء  + ألف  

 ٢٦٢ ٣٢٠ ٩٣٨١٢٨ ٢٧٨ ١ ٨٢٧ ٠١٣ ٥٠١(٧٠٥ ٧٧٨ ٩٣)٢٨٥ ٨١٢ ٧٢ ٣٠٠ ٥٨٧ ٤٩١ ٣٢٨ ٣٢٣ ٩٧٢٤٦٧ ٢٦٣ ٢٤ ٢٦٥ ٤٣٤ ١٥٧  هاء+ دال + 
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  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١تقادم التربعات املعلنة غري املسددة حىت 
 كـانون   ٣١آجال التربعات املعلنـة غـري املـسددة حـىت           

  اجملموع   شهرا٢٤أكثر من    شهرا٢٤إىل  ١٣من    شهرا١٢أشهر إىل  ٧من    أشهر٦من صفر إىل   ٢٠٠٩ديسمرب /األول

 تربعات الدول األعضاء  - ألف 

١٣٤ ٦٩٤ ٠٦٤٤٣ ٢١٤ ٤٨٦١ ٩٩١ ٨ ٨٩٧ ١٣٥ ٦٨٨٥ ٣٥٢ ٢٨  املخدراتمراقبة برنامج 
٢٤٢ ٠٠٠ ٦١٢٣٨ ٧٠١ ٨١٩٤ ٣٢٧ ١ ٦٧٥ ٥٠٥ ١٣٦٢ ٤٦٥ ٢٩  اجلرميةمنع برنامج 

       اء لتقاسم التكاليفتربعات الدول األعض  -باء 

٠٣٩ ٠١٣ ٢١٤١٦ ٦٣٨ ٦٥٦ ٥٣١ ٥ ٢٠٥ ٩٧٧ ٩٦٥١ ٨٦٥ ٧  املخدراتمراقبة برنامج 
٠٣٦ ٢٧٣ ٩٩١٣ ٥٥٦ ١-- ٠٤٥ ٧١٦ ١    اجلرميةمنع برنامج 

       تربعات من منظمات حكومية أخرى  -جيم 

٣٦٨ ٩٥٤ ٠٤٧٦ ٣٠٣ ٥٠٦١ ٠٥٥ ٠٠٠٣ ٠٠٠ ٨١٦١ ٥٩٥ ١  املخدراتمراقبة برنامج 
٠٥٥ ٥٧٧ ٦٩٥ ١٥٠ ٢٥١ ٥- ١٠٩ ٤٢١   اجلرميةمنع برنامج 

        تربعات من جهات ماحنة عامة  -دال 

١٤١ ٦٩٠ ٦٩٦١ ٩٩٩ -- ٤٤٦ ٦٩٠   املخدراتمراقبة برنامج 
١٦٧ ٣٥٩ ١- ٩٧٤ ٧٠٧١٠٠ ٩٦٦ ٤٨٦ ٢٩١   اجلرميةمنع برنامج 
            ع التربعاتجممو

٦٨٣ ٣٥١ ٠٢٠٦٨ ١٥٥ ٦٤٧٤ ٥٧٨ ١٧ ١٠٢ ١١٣ ٩١٥٨ ٥٠٤ ٣٨  املخدراتمراقبة برنامج 
٥٠٢ ٢٠٩ ٢٩٩٤٣ ٤٠٩ ٠٤٥٦ ٤٣٤ ١ ٣٨٢ ٤٧٢ ٧٧٦٣ ٨٩٣ ٣١  اجلرميةمنع برنامج 

١٨٥ ٥٦١ ٣١٩١١١ ٥٦٤ ٦٩٢١٠ ٠١٢ ١٩ ٤٨٤ ٥٨٥ ٦٩١١١ ٣٩٨ ٧٠  دال+ جيم + باء + جمموع ألف   
 مبوجب ترتيبات مشتركة بنياملتلقاة موال األ  - هاء 

  املنظمات

٥٢٧ ٤٣٩ ٠٠٠١٠ ١٢٠ -١٤٤ ١٨٧ ٣٨٢٢ ١٣٢ ٨  املخدراتمراقبة برنامج 
٥٤٩ ٣١٩ ٦- ٩٤٧ ١٣٩٦٥٤ ٢٥٧ ٤٦٣ ٤٠٧ ٥  اجلرميةمنع برنامج 
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 كـانون   ٣١آجال التربعات املعلنـة غـري املـسددة حـىت           
  اجملموع   شهرا٢٤أكثر من    شهرا٢٤إىل  ١٣من    شهرا١٢أشهر إىل  ٧من    أشهر٦من صفر إىل   ٢٠٠٩ديسمرب /األول

       اجملموع الكلي

٢٠٩ ٧٩١ ٠٢٠٧٨ ٢٧٥ ٦٤٧٤ ٥٧٨ ١٧ ٢٤٦ ٣٠٠ ٢٩٦١٠ ٦٣٧ ٤٦  ملخدراتامراقبة برنامج 
٠٥١ ٥٢٩ ٢٩٩٤٩ ٤٠٩ ٩٩٢٦ ٠٨٨ ٢ ٥٢١ ٧٢٩ ٢٣٩٣ ٣٠١ ٣٧  اجلرميةمنع برنامج 

٢٦٢ ٣٢٠ ٣١٩١٢٨ ٦٨٤ ٦٣٩١٠ ٦٦٧ ١٩ ٧٦٧ ٠٢٩ ٥٣٥١٤ ٩٣٨ ٨٣  هاء+ دال + جيم + باء +  ألف اجملموع الكلي،
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  ٢دول جلا
  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١ يفالتربعات املعلنة، جدول التربعات و :صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

    
 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

                   تربعات الدول األعضاء- ألف
 - -٠٠٠ ٠٠٠ ١ --٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠٨٥٠ ١٥٠ - االحتاد الروسي

 - ٧٨١ ١ ٥٣٩ ٤٨٥ ١ --٧٥٨ ٤٨٣ ١ ٣٥٧ ١١٥ ١ ٤٠١ ٣٦٨ - أسبانيا

 ٢٨٣ ٦٢٩ ٢ ٤٠٤ ٣١٨ ٢٧٢ ٣٧٥ ٤ هـ/ب(٩٠٠ ٦١٩)-٨٣١ ٧٢١ ٤ ٣٤٤ ٩٣٠ ٣ ٤٨٧ ٧٩١ ٢٢٠ ٥٨٤ ٢  أستراليا

 - -٠٠٠ ٤٠--٠٠٠ ٤٠-٠٠٠ ٤٠ - إسرائيل

 - -٠٠٠ ٢٠--٠٠٠ ٠٠٠٢٠ ٢٠-- إكوادور

 ٦٤٣ ١٣٥ ٢ (٧٩٨ ٤٢)٦٢٢ ٢٣٢ ١٠  ج/أ(٤٥٣ ١٩٣ ١)٤٩٦ ١٢٩ ٨٧٩٢ ٠٣٠ ١٠ ٨٨٧ ٣٠٤ ٨ ٩٩٢ ٧٢٥ ١٤١١ ٤٤٤ ١  أملانيا

 - -٢٧٥ ٢٣١--٢٧٥ ٢٧٥٢٣١ ٢٣١-- اإلمارات العربية املتحدة

 - (٢٢١ ٢)٤٨١ ٩٢٤--٧٠٢ ١٦٠٩٢٦ ٥٤٢٦٥٧ ٢٦٩ - أيرلندا

 ٩٠١ ١٠١ ١ (٣٠٧ ٣٦٨)٤٥٩ ٠٢٦ ٧ /أ(٥٣١ ٠٣١ ١)٠٠٠ ٢٤٠ ٦٣٦ ٣٢٨ ٧ ١٢٠ ٢٦٥ ٦ ٥١٦ ٠٦٣ ٥٦٢١ ٩٥٩ ١  إيطاليا

 - -٩٩٦ --٩٩٦ -٩٩٦- باكستان

 - -٦٣٣ ٥٠--٦٣٣ ٦٣٣٥٠ ٥٠-- الربازيل

 - -٠٠٠ ٢٥--٠٠٠ ٢٥-٠٠٠ ٢٥ - الربتغال

 ٠٨٦ ١٣٧  (٦٤٨ ٨٦)٥٥٠ ٨٠٤/ب(٢٥٨ ١٥) -٢٨٣ ٠٢٨ ١ ٨١٧ ٤٦٦٧٧٨ ٢٤٩ ٢٥٩ ١٥ بلجيكا

 ٠٠٠ ١  -٠٠٠ ٢--٠٠٠ ٣-٠٠٠ ٣ - بنغالديش
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

 - -٠٠٠ ٦--٠٠٠ ٦-٠٠٠ ٦ - بنما

 - -------- بولندا

املتعــددة  - دولــة (بوليفيــا
 - (٩٣) ٠٠٠ ١٥--٠٩٣ ٠٩٣١٥ ٠٠٠١٠ ٥ - )القوميات

 - -٠٠٠ ١٢٠/أ(٠٠٠ ٣٠) -٠٠٠ ٠٠٠١٢٠ ٠٠٠٧٠ ٥٠ ٠٠٠ ٣٠ تايلند

 - -٠٠٠ ٠٠٠ ١ --٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠٦٠٠ ٤٠٠ - ياترك

 - (٥٥) ٥٦٠ ١--٦١٥ ١-٦١٥ ١ - تونس

 ٠٠٠ ١٠  -٠٠٠ ١٠/أ(٠٠٠ ١٠) -٠٠٠ ٢٠-٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ١٠ اجلزائر

 - -٠٠٠ ١--٠٠٠ ١-٠٠٠ ١ - جزر البهاما

 - (٠٦٠ ١٧)١٥٧ ٣١٠--٢١٧ ٣٣٠٣٢٧ ٨٨٧٢٣٢ ٩٤ - اجلمهورية التشيكية

ــشعبية   ــا ال ــة كوري مجهوري
 - -٠٠٠ ٣٠٠--٠٠٠ ٠٠٠٣٠٠ ٠٠٠١٠٠ ٢٠٠ -  الدميقراطية

ــة   ــة الو الدميقراطي مجهوري
 ٠٠٠ ٢  ----٠٠٠ ١-٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١ الشعبية

 ٣٣٣ ٣  ٣٥---٢٩٨ ٣-٢٩٨ ٣ - جنوب أفريقيا

 ٠٠٠ ٤٦٢  -٠٠٠ ١٠٠-٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٤٦٢ ٤٦٢-- ركالدامن

 - -٠٠٠ ٢٠--٠٠٠ ٢٠-٠٠٠ ٢٠ - رومانيا

 - -٠٠٠ ١٠--٠٠٠ ١٠-٠٠٠ ١٠ - سري النكا

 - -٠٦٠ ٣٥--٤٨٣ ٢٠-٤٨٣ ٢٠ ٥٧٧ ١٤ سلوفينيا
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

 ٠٠٠ ٥  -٠٠٠ ١٠/أ(٠٠٠ ٥) -٠٠٠ ١٠-٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ سنغافورة

 ٢٣٠ ٢٥٥ ١ (٩٧٣ ٣٣٢ ١) ٠٣٨ ٤٠٧ ١٨ /أ(٦٤٧ ٩٢٤ ٣)٨٧٣ ٤١٢ ٩٣٥١ ٦٥٤ ١٩ ٨٢٣ ٦٩٣ ١٧ ١١٢ ٩٦١ ٠٨٠١ ٨٥٢ ٣  السويد

 ٨٦٠ ٢٨  ٥٤٩ ٢ ٢١٢ ٤٥٦-٥٩١ ٣٣ ٩٣٢ ١٢٥٤٤٨ ٨٠٧٣٨٠ ٦٨ - سويسرا

 - (٦٣٣) ٨٨٠ ٥٠١--٥٨١ ٠٠٠٤٨٨ ٥٨١٢٢٠ ٢٦٨ ٩٣٢ ١٣ الصني

 ٠٧٦ ٣٦  (٩٩٥ ١٩)٤٩٨ ١٨٤ ٥ /ج١٠٨ ١٠٨ ١٥٣ ٣١ ٨٦٥ ٠٦٤ ٥ ٦٥٩ ٧٩٣ ٣ ٢٠٦ ٢٧١ ٤٤٣١ ٣٦ فرنسا

ــال  ــة(فرتويــــ - مجهوريــــ
 - -٠٠٠ ١٠--٠٠٠ ١٠-٠٠٠ ١٠ - )البوليفارية

 ٦٠١ ٢٨٨  (٦٧٠ ١٩١)٩٤٣ ٠٦١ ٥ /أ(٠١١ ٢١٣ ٣)-٧٩٦ ١٨٣ ٥ ٨٢٧ ٩٩١ ٣ ٩٦٩ ١٩١ ٤٢٩١ ٥٧١ ٣  فنلندا

 - -٠٠٠ ٢٠--٠٠٠ ٠٠٠٢٠ ٢٠-- فييت نام

 ٠٠٠ ٢٥  ٢٣١٢٣١ ٥٠--٠٠٠ ٠٠٠٥٠ ٥٠-٠٠٠ ٢٥ كازاخستان

 - -١٢٩ ١--١٢٩ ١-١٢٩ ١ - الكامريون

 - -٠٠٠ ١٣/أ(٠٠٠ ٦) -٠٠٠ ١٣-٠٠٠ ١٣ ٠٠٠ ٦  كرواتيا

 - -٠٠٠ ١٢--٠٠٠ ٠٠٠١٢ ١٢-- كمبوديا

 ٢٧٩ ١٧٩ ١٢ (٨٨٧ ٥٣٣)٠٨٣ ٢٧٧ ١٩ ج/أ(١٦١ ٥١٧ ٨)٣٢٦ ٦١٢ ٨١٠٧ ١٤٣ ١٩ ١٥٥ ٠٠١ ١٨ ٦٥٥ ١٤٢ ٢٧٤١ ٧٥١ ١٣  كندا

 - -٠٠٠ ٤٠/أ(٣٣٣ ٩) -٣٣٣ ٤٩-٣٣٣ ٤٩ - كولومبيا

 ٠٠٠ ٥  -٠٠٠ ٥/أ(٠٠٠ ٥) -٠٠٠ ١٠-٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٥ الكويت

 ٩٠٠ ٨٠٠  ٩٢٦ ٥٢ ٠٢٦ ٧٤٤ ١ --٢٤٨ ٨٩٧ ١ ٢٨٦ ٦٠٨ ١ ٩٦٢ ٢٨٨ ٧٥٢ ٥٩٤ لكسمربغ

 - -٠٠٠ ٣٠٠ب/أ(٠٠٠ ٣٠٠) -٠٠٠ ٠٠٠٢٠٠ ٢٠٠-٠٠٠ ٤٠٠ ليختنشتاين

 - -------- مالطة
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

 - -٥٠٠ ٩--٥٠٠ ٥٠٠٩ ٩-- ماليزيا

 ٠٠٠ ١  -------٠٠٠ ١ مدغشقر

 - -٠٠٠ ١--٠٠٠ ١-٠٠٠ ١ - مصر

 - -٠٠٠ ٩--٠٠٠ ٩-٠٠٠ ٩ - املغرب

 - -٠٠٠ ٦٠٠--٠٠٠ ٠٠٠٦٠٠ ٠٠٠٥٠٠ ١٠٠ - املكسيك

 - -٠٠٠ ٥٠(٠٠٠ ٥٠) ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠-٠٠٠ ٥٠ - اململكة العربية السعودية

اململكــة املتحــدة لربيطانيــا 
 ٧٢٦ ٨٠٠  (٦٣٢ ٢١٠)٠٧٧ ٤٩٤ ٥ هـ/ب/أ(٢٥٨ ٦١٣) -٨٣٤ ٩٢٣ ٥ ٨٣٤ ٩٢٣ ٥ -٨٥٩ ١٩٤ ١  العظمى وأيرلندا الشمالية

 - (٩٠٥) ٢٠٤ ٢٢--١٠٩ ٢٣-١٠٩ ٢٣ - موناكو

 ٤٧٥ ٤٣٨ ١ ٨٧٥ ٤٣ ٩٠٤ ٤١٤ ٨ -٣٥٠ ٤١٧ ١٥٤١ ٣٩٢ ٨ ٦٦٨ ٢٩٤ ٦ ٤٨٦ ٠٩٧ ٢- النرويج

 - (١٠٤ ١٤)٨٤١ ٢٩٦ ١ --٩٤٥ ٣١٠ ١ ٢٧١ ١٧٧ ١ ٦٧٤ ١٣٣ - النمسا

 ٥٥٠ ١٢٣  -------٥٥٠ ١٢٣  نيجرييا

 - -٧١٥ ٥٧--٧١٥ ٧١٥٥٧ ٥٧-- نيوزيلندا

 ٦٨٠ ٨١  (٣٢٣ ١١)٧٨٧ ٥٣٨هـ/أ(٠٠٠ ٣٦٠) -٧٩٠ ٧٩٠٩٣١ ٠٠٠٧٣١ ٢٠٠ ٠٠٠ ٦٠  اهلند

 - (٨١٤ ٣)٤٧٥ ٩٥--٢٨٩ ٩٩-٢٨٩ ٩٩ - هنغاريا

-٦٣٨ ٣٩٨ ٢٢   هولندا
 ٣١٨ ١٥

 ٧٨٨ ٦٢٨ ٦ ١٤٣ ٧٧ ٠٥٢ ٠٣٣ ١٧ هـ/أ(٣٦٨ ٤٢٢ ١٧)٤٧٤ ٢٨٩ ٩٥٣٣ ٣١٨ ١٥ ٩٥٣

ــدة   ــات املتحـــــــ الواليـــــــ
٠٠٠ ٥٧٢ ٥١٧٢ ٨١٢ ١٥   األمريكية

 ٧١٦ ٢٤
 ٧٢٥ ٥١٣ ١٣ -٠٦٤ ٤٨٧ ٢٨ هـ/أ(٠٠٠ ١٠٠ ١)-٢٧٢ ٢٨٨ ٢٧ ٢٧٢
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

 - -٨٧٤ ١٩٧ ٦ --٨٧٤ ١٩٧ ٦ ٦١١ ٧٢١ ٤ ٢٦٣ ٤٧٦ ١-  اليابان

 - -٠٠٠ ٤٠--٠٠٠ ٤٠-٠٠٠ ٤٠ - اليونان

 ١٣٦ ٦٩٤ ٤٣ (١٧٤ ٣٤٠ ٢) ١٣٧ ٥٨٩ ١٤٧  (٨١٢ ٣١٧ ٣٨)٢٦٣ ٣١٦ ٧٦٣١٦ ٧٠٩ ١٤٧   ١٢٩ ١٠٠ ٢٥٨٥٠٥ ٦٠٩ ٢٣٣١٨ ٩١٥ ٦٧   جمموع ألف  

   األعضاء لتقاسم التكاليفول تربعات الد- باء 

 - -٩٠٩ ٨٩--٩٠٩ ٩٠٩٨٩ ٨٩-- إكوادور

 - --/هـ(٧٤٢ ٢٦٧) ----٧٤٢ ٢٦٧  البحرين

 ٦٨٢ ٦٤١ ٩ -٤٢٩ ٤١٢ ٣١ /أ(٧٦٢ ٦٤٦ ٢٠)٥٠٠ ٠٥٥ ٢٦٢٢ ٥٩١ ٤٠ ٢٦٢ ٥٩١ ٤٠ -١١١ ٠٥٤ ١٩  الربازيل 

املتعددة  - دولة (بوليفيا
 ٦٥٦ ٤٠٠  ٠١٢ ١ ٧٦٣ ٩١-----٤٠٧ ٤٩١  )القوميات

 ٦٥٠ ٤١٧  ٦٤٢ ٦٤ ٦٣١ ٣٢٨ ٤ --٠٠٤ ٦١٨ ٣ ٠٠٤ ٦١٨ ٣ -٦٣٥ ٠٦٣ ١  بريو 

 - -٦٩٤ ٩٧٠ ١ --٦٩٤ ٩٧٠ ١ ٦٩٤ ٩٧٠ ١ -- اجلماهريية العربية الليبية 

 ٦٥٠ ١٨٢ ٤ -٠٠٠ ١٠٠ ١ /أ(٦٥٠ ٠٣٢ ٥)٦٥٠ ٣٢٢ ٠٠٠٢ ٧١٠ ٢ ٠٠٠ ٧١٠ ٢ -٦٥٠ ٢٨٢ ٥  قطر 

 ٣٩٩ ٣٧٠ ١ ٣١٥ ١٧١ ٠٨٨٣ ٣٥٥ ١٠٩ --٥٤٨ ٣١٨ ١٠٥ ٥٤٨ ٣١٨ ١٠٥ -٦٢٤ ٢٣٥ ٢  كولومبيا 

 - --د/(٦١٤ ١٠٨ ١)----٦١٤ ١٠٨ ١  املكسيك 

 ٠٣٧ ٠١٣ ١٦ ٩٦٩ ٢٣٦ ٥١٤٣ ٣٤٨ ١٤٨ (٧٦٨ ٠٥٥ ٢٧)١٥٠ ٣٧٨ ٤١٧٤ ٢٩٨ ١٥٤ ٤١٧ ٢٩٨ ١٥٤ -٧٨٣ ٥٠٣ ٢٩  جمموع باء   

              تربعات من منظمات حكومية أخرى -  جيم 

 - -٠٧١ ٩٦٢ ١٢ هـ/٠٦٠ ٤٤٦ -٠١١ ٥١٦ ١٢ ٠١١ ٥١٦ ١٢ --   املفوضية األوروبية 
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

 مصرف التنمية للبلـدان   
 ١٦١ ١٨٥ ١ -٨٣٩ ٢٤٤-----٠٠٠ ٤٣٠ ١  األمريكية 

 ٦٤٧ ١١  (١١٩) ------٧٦٦ ١١  املنظمة الدولية للهجرة 

ــال   ــة حلــــف مشــ منظمــ
 اجمللــــــس -األطلــــــسي 

 - -٠٠٠ ٨٢٠/هـ(٥٠٠ ٧) -٠٠٠ ٠٠٠٨٢٠ ٨٢٠-٥٠٠ ٧ الروسي

 - ٩٨٨ ١ ٩٨٨ ١١١--٠٠٠ ٠٠٠١١٠ ١١٠-- مة الدول األمريكية  منظ

 منظمة البلدان املصدرة   
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ (٨١٢ ٩)٣٧٦ ٠٥٣ ٢ -٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠١ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ -١٨٨ ٠٦٣ ١  )األوبك(للنفط 

 منظمة األمـن والتعـاون     
 - -------- يف أوروبا 

ــة  ــة التنمي ــة  وكال  الدولي
 ٧٤٣ ١٦١ ٣ ٨٥٩ ١٢ ٧٠٣ ٠٣٦ ٥ (٩٨٦ ٢٤) -٨٧٩ ٥٥٠ ٤ ٨٧٩ ٥٥٠ ٤ -٦٩٤ ٦٥٩ ٣  التابعة للواليات املتحدة 

 ٨١٦ ٥٩٥  -٩٥٣ ٢٣٨--٧٦٩ ٧٦٩٧٤٤ ٧٤٤-٠٠٠ ٩٠ البنك الدويل 

 ٣٦٧ ٩٥٤ ٦ ٩١٦ ٤ ٩٣٠ ٤٦٧ ٢١ ٥٧٤ ٤١٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٥٩١ ٧٤١ ٢٠ ٦٥٩ ٧٤١ ٢٠ -١٤٨ ٢٦٢ ٦  جمموع جيم   

   تربعات من جهات ماحنة عامة- دال 

Administración Nacional 

de Combustibles, 

Alcoholes y Portland 

)ANCAP((٢٦٩ ١)٧٣١ ٢٨--٠٠٠ ٠٠٠٣٠ ٣٠--  ، أوروغواي - 
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

Administración Nacional 
de Telecomunicaciones 

de Uruguay (ANTEL)،
 - (٨٩٧) ١٠٣ ٢٩--٠٠٠ ٠٠٠٣٠ ٣٠--  أوروغواي

Anglogold Ashanti 

Colombia٠٠٠ ٩٥--٠٠٠ ٠٠٠٩٥ ٩٥-- ، كولومبيا- - 

Banco de Prevision 

Social(٤٢٧ ١)٥٧٣ ٢٨--٠٠٠ ٠٠٠٣٠ ٣٠--  ، أوروغواي - 

Caixa Seguros٦٩٦ ١١--٦٩٦ ٦٩٦١١ ١١-- ، الربتغال- - 

COPARMEX ،
 ٦٩٦ ٩٩٩  -٩١٨ ١٠٨د/٦١٤ ١٠٨ ١----- ليون  نويفو

مركــــــز منــــــع إســــــاءة 
ــدرات   ــتعمال املخـــ اســـ

)DAPC(  --(٥٢٣ ٧)٩٦٨ ٣٣٢--٤٩١ ٤٩١٣٤٠ ٣٤٠ - 

Drosos Foundation --٤٤٦ ٦٩٠  -٠٠٠ ٣١٠-٤٤٦ ٦٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠٣١٠ ٣١٠ 

 Global Network of 

People  --٣١٦ ٥٢--٣١٦ ٣١٦٥٢ ٥٢- - 
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

التحـــــــالف اخلمـــــــريي 
للمنظمــــــــــات غــــــــــري 
ــة   ــة املعنيـــــــ احلكوميـــــــ
بفـــريوس نقـــص املناعـــة 

ــشرية ــدز/البــــــــ  اإليــــــــ
)KHANA( --٩٠٠ ٧--٩٠٠ ٩٠٠٧ ٧- - 

جامعة كوريـا واجلمعيـة     
الوطنيـــــــة النموذجيـــــــة 

 - -٧٠٣ ٨--٧٠٣ ٨-٧٠٣ ٨ - لشباب كوريا

Senlis Council --٠٠٠ ١٥٠--٠٠٠ ٠٠٠١٥٠ ١٥٠- - 

Usinas y Trasmisiones 

Electricas  --(٢٤٢ ١)٧٥٨ ٢٨--٠٠٠ ٠٠٠٣٠ ٣٠ - 

Veolia Foundation --٢٠٠ ٣ ١٢٩ ١٥١--٩٢٩ ٩٢٩١٤٧ ١٤٧ - 

 - -٧٣٢ --٧٣٢ -٧٣٢- هبات عامة متنوعة 

 ١٤٢ ٦٩٠ ١ (١٥٨ ٩)٥٢٧ ٣٤٤ ١ ٦١٤ ١٠٨ ٤٤٦١ ٦٩٠ ٧٦٧ ٢٤٤ ١ ٣٣٢ ٢٣٥ ١ ٤٣٥ ٩ - جمموع دال  

            جمموع التربعات

+بــــاء + جممــــوع ألــــف 
 ٦٨٢ ٣٥١ ٦٨ ٥٥٣ ٨٩٢ ١٠٨ ٧٥٠ ٣١٨ (٣٩٢ ٨٥١ ٦٣)٨٥٩ ٣٨٤ ٦٠٦٢٢ ٩٩٤ ٣٢٣ ٩١٢ ٣٧٥ ٣٠٥ ٦٩٤ ٦١٨ ١٦٤١٨ ٦٨١ ١٠٣  دال+ جيم 

    مبوجب ترتيبات مشتركة بني املنظماتاملتلقاةموال األ -هاء 

ــتئماين  الــــصندوق االســ
 - -٥٦٤ ٣٥٣ ١ -----٥٦٤ ٣٥٣ ١   لألمن البشري
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

برنـــامج األمـــم املتحـــدة 
املــشترك املعــين بفــريوس 
نقــــــــــــص املناعــــــــــــة   

 ٩٣٨ ٢٣٤ ٧ (٧٩١ ٤٣١)٩٧٦ ٠٢٥ ٢٣ /أ(٤٨١ ٦٦٨ ١٦)١٦٢ ١٦٨ ٧٢٨١٤ ٥٩٢ ١٥ ٧٢٨ ٥٩٢ ١٥ -٢٩٦ ٦٠٠ ١٧   اإليدز/البشرية

ــدة   ــادرة األمـــم املتحـ مبـ
ــد   ــل املوحــــــ  -للعمــــــ

 - -٠٠٠ ١٠٠--٠٠٠ ٠٠٠١٠٠ ١٠٠--  موزامبيق

ــدة   ــادرة األمـــم املتحـ مبـ
 فييــت -للعمــل املوحــد 

 ١٠٢ ١٥٦  -٩٩٧ ٣٥٤ ٢ -٤٨٠ ٥٧٥ ٦١٩ ٩٣٥ ١ ٦١٩ ٩٣٥ ١ -  نام

ــدة   دائــــرة األمــــم املتحــ
ــة   ــراءات املتعلقــــ لإلجــــ

 ١٥٠ ٣٤٨  -١٥٠ ٣٤٨-١٠٠ ٢٣٢ ٢٠٠ ٢٠٠٤٦٤ ٤٦٤-  باأللغام

برنـــامج األمـــم املتحـــدة 
 ٨٩٨ ٠٥٠ ٢ ١٣٦ ٥١ ٥٣٨ ٢٢٨ ٢ /هـ(٣٦١ ٧) ٥٣٠ ٢٦١ ٧٧٠ ٦٦٩ ٣ ٧٧٠ ٦٦٩ ٣ -٣٦١ ٣٠٤  اإلمنائي

مج األمـــم املتحـــدة برنـــا
ــائي  ــصندوق -اإلمنــ  الــ

ــداف  األ ــباين لألهــــ ســــ
 ٩٧٧ ٥٣٥  -٦٦٣ ٤٥٨-٧٨٨ ٨٧٢ ٨٥٢ ٨٥٢١٢١ ١٢١--  اإلمنائية لأللفية

مكتـــب األمـــم املتحـــدة 
 ٤٦٣ ١١٣  -٠٣٥ ٧٩١ ١ -٠٤٠ ٣٥٧ ٧٥٠ ١٦٠ ١ ٧٥٠ ١٦٠ ١ -٧٠٨ ٣٨٦  خلدمات املشاريع

 ٥٢٨ ٤٣٩ ١٠ (٦٥٥ ٣٨٠)٩٢٣ ٦٦٠ ٣١ (٨٤٢ ٦٧٥ ١٦)١٠٠ ٤٦٧ ٩١٩١٦ ٠٤٤ ٢٣ ٩١٩ ٠٤٤ ٢٣ -٩٢٩ ٦٤٤ ١٩   جمموع هاء  
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون   ١ املسددة حـىت  

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األول ٣١ /كانــــــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز  + و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

+بــــاء + جممــــوع ألــــف 
 ٢٠٩ ٧٩١ ٧٨ ٨٩٨ ٥١١ ٠٣١ ٤١١ ٣٥٠ (٢٣٤ ٥٢٧ ٨٠)٩٥٨ ٨٥١ ٥٢٥٣٨ ٠٣٩ ٣٤٧ ٨٣٢ ٤٢٠ ٣٢٨ ٦٩٣ ٦١٨ ٠٩٣١٨ ٣٢٦ ١٢٣   هاء+ دال + جيم 

  
 .يف فترة سابقةوسجلت  ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني لفترة تتعلق بتربعات معلنة  حماسبية تسويات  )أ(  

 . والعدالة اجلنائيةاجلرميةمنع حتويالت إىل صندوق   )ب(  
 . والعدالة اجلنائيةاجلرميةمنع حتويالت من صندوق   )ج(  
 .عامةالبات فئة اهلإىل تقاسم التكاليف لكومية فئة التربعات احلمن ربعات املعلنة إعادة تصنيف الت  )د(  

  .ربعات معلنة ملغاةت  )هـ(  
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  ٣اجلدول 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١جدول التربعات والتعهدات املالية يف  :صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

    
 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

                   تربعات الدول األعضاء- ألف
 - ٤٧٨ ٥٧٩١٥ ٦٩٨ ١--١٠٠ ٦٨٣ ١٠٠١ ٦٨٣ ١-- سبانياإ

 ٩٣٢ ٢٣٥ ٨ ٤٩٢ ٢٥٧ ٩٥٠١ ٦٩٠ ١أ، ب(٠٠٠ ٦٠)٣١٤ ٢٢٦ ٠٧٦٦ ٤٤٣ ٠٧٦٢ ٤٤٣ ٢-٠٠٠ ٦٠ أستراليا

 - -٠٠٠ ٢٠--٠٠٠ ٠٠٠٢٠ ٢٠-- إسرائيل

 ٨٩١ ١٦٥ ٣٠٤ ٤٣٠٧٩ ٩٧٣ ١١أ د(٥٨٩ ٧٧٠ ١)-٣٧٧ ٣٢٢ ٣٧٧١٢ ٣٢٢ ١٢-٢٢٩ ٥٠٨ ١ أملانيا

 ٠٠٠ ٣٧٠ ١ -٠٠٠ ٦٣٠ ٣ب(٠٠٠ ٣٧٠ ١)-٠٠٠ ٣٧٠ ٠٠٠١ ٣٧٠ ١-٠٠٠ ٠٠٠ ٥  اإلمارات العربية املتحدة

 - --(٦٣٧ ٥)----٦٣٧ ٥ إندونيسيا

 - (٨٨٦ ٦)٦٨٦ ٧٤٥--٥٧٢ ٤٠٤٧٥٢ ١٦٨٣٥٠ ٤٠٢- أيرلندا
 ٦٨٥ ٢٥٣ ٧٧٥ ٩٥٥٢٣ ٢٠٩ ١٢ب(٩٧٣ ٩٠٣)٣٦٥ ٧٢٨٢٣٠ ٢٦٤ ٧١٧١٠ ٥٥٥ ٠١٠٩ ٧٤٥٧٠٩ ٨٤٨ ٢ إيطاليا

 - -------- الربازيل

 ٣٠٠ ١٤٤ ٨٤٠ ٥٩٢٣٢ ٣٦٤-٤٠٢ ٦٥١١٠٥ ٦٥١٣٧٠ ٣٧٠-- الربتغال

 ٠٤٨ ٤٨٣ (٦٩٥ ٥٧)١٢٦ ٧٣١-٣٦٥ ٥٠٣٧٤ ١٠٧ ٢٧٢١ ٢٣١٨١٩ ٠٠٠٢٨٨ ٩٠ بلجيكا

 - -٠٠٠ ٤٠٠--٠٠٠ ٠٠٠٤٠٠ ٤٠٠-- بنما
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

 - (٧٤٤ ١)٤٢٢ ٢٥١--١٦٦ ١٦٦٢٥٣ ٢٥٣-- بولندا
 املتعددة  -دولة  (بوليفيا  

 - -٠٠٠ ١-----٠٠٠ ١ )القوميات

 - (٤٤٢ ٦)٢١٨ ٨٤--٦٦١ ٦٦١٩٠ ٩٠-- بريو
 - -------- بيالروس

 - -٠٠٠ ٢٩٠د(٠٠٠ ٥٠)-٠٠٠ ٠٠٠٢٩٠ ٢٩٠-٠٠٠ ٥٠ تركيا
 ٤٣٦ ٣ ٥٢٧١٤٦ ١--١٢٨ ١-١٢٨ ٦٨٩١ ٣ تونس

 ٩٥٥ ٨٦٤ ٣ -٠٠٠ ٥٠٠ ١-٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٣ ٥٠٠ ٠٠٠١ ٥٠٠ ١-٩٥٥ ٨٦٤ اجلماهريية العربية الليبية

 - (٢٠)٤٠٠ ١٢--٤٢٠ ٤٢٠١٢ ١٢--   ترتانيا املتحدة مجهورية
 ٠٠٠ ٤٥٠ -٩٥٠ ٦٢٢ب ج(٢٥٠ ٣٠٤)٠٠٠ ٢٠٠٤٥٠ ٠٠٠٤٢٧ ٢٠٠٣٧٠ ٠٠٠٥٧ ٥٠٠ مجهورية كوريا

 ٦٣١ ١٤٥ ٣ (٩٥١ ١٢٦)٠٠٩ ٢٢٥ ٣-٦٠٤ ١٨٤ ٩٨٧٣ ٣١٢ ٩٥١٣ ٣٨٧ ٠٣٦١ ٩٢٥ ١- الدامنرك

 ٦٩٩ ٢٣٥ ٢ (٧٨٤ ٩٨)٢٢٢ ٧٩٨ ٢-----٧٠٥ ١٣٢ ٥ رالرأس األخض

 - -٠٠٠ ٧٠--٠٠٠ ٠٠٠٧٠ ٧٠-- رومانيا

 - (٦٤٨ ١٥٧)٨١٢ ٠٩٣ ٨--٤٦٠ ٢٥١ ٣٨٠٨ ٨٠٢ ٠٨٠٧ ٤٤٩- السويد
 ٠٠٠ ٣٥٠ (٠٢٨ ٢)٨٠٩ ٦٣٠ ١ب د(٤٩٠ ١٣٣)١٦٠ ٣١٨٦٣٣ ٠٨٦ ٣١٨١ ٠٨٦ ١-٨٥٠ ٣٩٦ سويسرا

 - -٠٠٠ ٢٦--٠٠٠ ٠٠٠٢٦ ٠٠٠٦ ٢٠- شيلي

 - ٧٥٨ ٥١٦١٥ ١٣٥ ٢أ(٣٢٨ ٤٨)-٠٨٦ ١٦٨ ٠٨٦٢ ١٦٨ ٢-- فرنسا
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

ــال  -مجهوريــــة  (فرتويــ
 - -------- )البوليفارية

 ٥٠١ ٧٢١ ٧٦٢ ٤٣٤٣٢ ٥٨٥ب(٨٨١ ٥١)٢٤٧ ٤٩٧٧٠٢ ٤٩٧٥٦٥ ٥٦٥-٣٠٩ ٥٨ فنلندا

 - -------- الكامريون

 - -٠٠٠ ١٣--٠٠٠ ١٣-٠٠٠ ١٣- رواتياك

 ٤٠٠ ١٣١ ٧ (٥٨٦ ١٨٤)٦٥٧ ٣٢٧ ١٥أ ب د(٥٥٣ ٢١٢ ٤)٢١٨ ٩٧٣ ٧١٦٣ ٧٣٥ ٧٧١١٥ ٣٥٥ ٩٤٦١٥ ٢٦١٣٧٩ ١٤٧ ٧ كندا

 - -٦٦٧ ٧٠--٦٦٧ ٦٦٧٧٠ ٧٠-- كولومبيا

 ٠٠٠ ٥٠٠ (٣٢٤ ١)٠٤٧ ٩٧٨-٠٠٠ ٣٧١٥٠٠ ٣٧١٩٧٩ ٩٧٩-- لكسمربغ

 - ٤٥١ ٦٤٢٧ ١٥٢--١٩٠ ١٩٠١٤٥ ١٤٥-- يتوانيال
 - -٠٠٠ ١٥٠أ ب--٠٠٠ ٠٠٠١٠٠ ١٠٠-٠٠٠ ٥٠ ليختنشتاين
 ٠٠٠ ١ -------٠٠٠ ١ مدغشقر

 - -٠٠٠ ٤--٠٠٠ ٤-٠٠٠ ٤- املغرب

 - -٧٩٤ ٣١--٧٩٤ ٧٩٤٣١ ٣١-- ملديف

اململكـــــــــة املتحـــــــــدة  
لربيطانيــــــــا العظمــــــــى 

 ٣١٢ ٢٠٣ (٧٦٠ ٣٤٥)٦٤١ ٣٤٥ ٤ب(٠٣٦ ٤٧١)٦٧٨ ٣١٩١٤٣ ٣٠٧ ٣١٩٤ ٣٠٧ ٤-٧٥٢ ٩١٤ أيرلندا الشماليةو

 ٠٠٠ ١٦٠ (٣٨٩)٢٢٧ ١٢٥ب(٠٠٠ ٦٠)٠٠٠ ٦١٦١٦٠ ٦١٦١٢٥ ١٢٥-٠٠٠ ٦٠ موناكو
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

 ٠٩٩ ٨٥٩ ١ ٢٦٦ ١٩٢٢١٣ ٤٤٧ ٧-٨١٩ ٦٠٦ ٢٠٥١ ٤٨٦ ٤١٥٧ ٥٨٩ ٧٩١٦ ٨٩٦- النرويج

 ٨٦٠ ٢٨ (٨٨٢ ٦٥)٢٢٨ ٧٤٤ ٢ب(٣٥٦ ٧٥٦)-٢٣٨ ٨٠٥ ٥٦٤٢ ٦٧١ ٦٧٤٢ ٠٨٧١٣٣ ٧٩٠ النمسا

 - ٧٩٨٧٠٠ ١٨٤--٠٩٨ ٠٩٨١٨٤ ١٨٤-- نيوزيلندا
 - (١٧٤ ٢)٣٣٠ ٧٩--٥٠٤ ٥٠٤٨١ ٠٠٠٧٥ ٦- اهلند

 ٨٥٩ ٢٨ (٧١٧)-د(٠٥٦ ٢)----٦٣٢ ٣١ هنغاريا

 ٨٨٤ ٢٦٠ ٣ (٦١٨)٧٣٦ ٥٤١ ٣ب د(٠٢٥ ١٧٨)١٥٣ ٠٦٠ ٠٦٣٣ ٢٣٠ ٠٦٣٣ ٨٩٠ ٠٠٠٢ ٠٤٧٣٤٠ ٦٩١ هولندا

الواليــــــــات املتحــــــــدة 
 ٧٥١ ٢٩٢ ٣ -٣٤٤ ٤٦٦ ٦--٧٤٤ ٧٣٦ ٧٤٤٦ ٧٣٦ ٦-٣٥٠ ٠٢٢ ٣ األمريكية

 ٠٠٠ ١١٠ ٨٦٩ ٨٣٨٢ ٨٩٣--٩٨٣ ٩٨٣٩٦٥ ٠٠٠٩٤٥ ٩٨٥٢٠ ٣٤ اليابان

 - ٧٤٩ ٦٣٩٤ ١٤١ ١--٨٩٠ ١٣٦ ٨٩٠١ ١٣٦ ١-- اليونان
 ٢٤٢ ٠٠٠ ٣٨  ٩٤٤ ٦٢٦ ٤١٦ ٤٩٠ ٩٨ (١٧٣ ٣٧٨ ١٠) ٣٢٦ ٠٥٠ ٢٤ ٣٢٩ ٩٢٨ ٠٦٦٩٢ ٢٨٣ ٨٧ ٢٦٣ ٦٤٥ ٢٣٣٥ ٢٦٣ ٢٩   جمموع ألف  

    تربعات الدول األعضاء لتقاسم التكاليف- باء 

 ٠٣٩ ١١٥ ٣  -٣٨٥ ١٦٤ ٣ ب(٠٠٠ ٧٠٩ ١) ٢٠٨ ٠٤٢ ٣ ٠٠٠ ٦٧٩ ٠٠٠١ ٦٧٩ ١ -٢١٧ ٢٦٧ ٣   الربازيل

 ٩٩٧ ١٥٧ (٨٧٤ ١٦)٨٢٠ ٢٥٢-٦١٦ ٠٧٤١٢٧ ٣٠٠ ٠٧٤ ٣٠٠--  كولومبيا

 ٠٣٧ ٢٧٣ ٣  (٨٧٤ ١٦)٢٠٥ ٤١٧ ٣ (٠٠٠ ٧٠٩ ١) ٨٢٤ ١٦٩ ٣ ٠٧٤ ٩٧٩ ٠٧٤١ ٩٧٩ ١ -٢١٧ ٢٦٧ ٣   جمموع باء  
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

   ية أخرى تربعات من منظمات حكوم- جيم 

وكالـــة التنميـــة الدوليـــة 
 - ٥٨٧ ٤ ٨٨٠ ٣٨٨ أ٠٩٣ ٣٧٢-٢٠٠ ١٢ ٢٠٠ ١٢--  األسترالية

 - -٧٠٠ ١٩٠ --٧٠٠ ١٩٠ ٧٠٠ ١٩٠--  جملس دول حبر البلطيق

 - ٧٨٤ ٩٨ ٩٧٣ ٩٧٤ ٣٤  أ هـ(٩٨٣ ٤٦٩)-١٧٢ ٣٤٦ ١٧٢٣٥ ٣٤٦ ٣٥ --  املفوضية األوروبية 

وكالــــة االســــتخبارات  
 - -٠٠٠ ٣٥٠ --٠٠٠ ٣٥٠ ٠٠٠ ٣٥٠--  املالية يف برمودا

 املاليــة املعلومــاتمركــز 
 - (٩٧٢ ١٣)٥٧٧ ٣٦٤ --٥٤٩ ٣٧٨ ٥٤٩ ٣٧٨--  يف كوسوفو

مركـــــز االســـــتخبارات 
 - -٠٠٠ ٢٨٠ --٠٠٠ ٢٨٠ ٠٠٠ ٢٨٠--  املالية يف ناميبيا

مركـــــز االســـــتخبارات 
 - -٠٠٠ ٩٥ --٠٠٠ ٩٥ ٠٠٠ ٩٥--  املالية يف جنوب أفريقيا

ــتخبارات   ــدة االســ وحــ
 - -٠٠٠ ١٨٠ --٠٠٠ ١٨٠ ٠٠٠ ١٨٠--  املالية يف ترتانيا 

 ٣٢٩ ٤ (١٨٩) - --٥١٨ ٤ ٥١٨ ٤--  جلنة احمليط اهلندي

 - ٧٣٩ ٤٣٩ --٧٣٩ ٤٣٩ ٧٣٩ ٤٣٩--  املنظمة الدولية للهجرة
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

املنظمة الدوليـة للـشرطة     
 - ١١٤ ١ ٥٣٦ ١١ --٤٢٢ ١٠ ٤٢٢ ١٠--  )اإلنتربول(اجلنائية 

منظمــة األمــن والتعــاون  
 - -- ------  يف أوروبا، بلجيكا

منظمــة األمــن والتعــاون  
 - (٣٣٦) ٧٨٨ ١٢ --١٢٣ ١٣ ١٢٣ ١٣--  يف أوروبا، فيينا

ــع ومكافحــة   ــب من  مكت
 - -٠٠٠ ٢٨٠ --٠٠٠ ٢٨٠ ٠٠٠ ٢٨٠--  الفساد يف ترتانيا

وكالـــة التنميـــة الدوليـــة 
 ٧٢٦ ٥٧٢ -٣٢٤ ٨٠٣ --٠٠٠ ٥٥٠ ٠٠٠ ٥٥٠-٠٥٠ ٨٢٦  التابعة للواليات املتحدة

ــدويل  ــك الـ ــندوق /البنـ صـ
ــابع   ــتئماين التـ ــتار االسـ سـ

ــدة  ملكتــــب األ ــم املتحــ مــ
 - -٠٠٠ ٣٦٠ --٠٠٠ ٣٦٠ ٠٠٠ ٣٦٠--  املعين باملخدرات واجلرمية

 ٠٥٥ ٥٧٧ ٩٨٨ ٨٩ ٥١٧ ٧٣١ ٣٨  (٨٩٠ ٩٧)-٤٢٣ ٤٩٠ ٤٢٣٣٨ ٤٩٠ ٣٨ -٠٥٠ ٨٢٦  جمموع جيم  

   تربعات من جهات ماحنة عامة- دال 

Aguas de Portugal  --٥٨٠ ٨٦ ٨٦٩ ١٥ ٣٧٩ ٤٤-٧٢٦ ٣٦٣٧٦ ٣٨ ٣٦٣ ٣٨ 

Agenzia Italiana del 

Farmaco) AIFA(  (٩٧٠ ٥)١٨٤ ١٠٣ب(٨٩٦ ١٠٧)-٨٩٦ ١٠٧ ٨٩٦ ١٠٧-١٥٤ ١٠٩ - 
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

Assistenza Ricerca 

Sviluppo SPA) ARES(  --(٣٢٩) ٤٧٣ ٨٢--٨٠٢ ٨٢ ٨٠٢ ٨٢ - 
ــوك   ــة أرتــــــــ جمموعــــــــ
 - -٠٠٠ ٢٢--٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ ٢٢--  لالستثمارات والتنمية

Banco BPI  --٣٠٠ ١٤٤ ٤٢٣ ١٦ ٩٣٩ ٦٣-٨٧٧ ٩٣٩١٢٧ ٦٣ ٩٣٩ ٦٣ 

Banco Commercial 

Portugues   --٥٨٠ ٨٦ ١٩٢ ٣ ١٣٥ ٤٢-٦٨٢ ٨٤١٨٣ ٤١ ٨٤١ ٤١ 

Banco Espirito Santo  --٣٠٠ ١٤٤ ٣٨٨ ١١ ٩٣٩ ٦٣-٢٣٤ ٦١٧١٣١ ٦٥ ٦١٧ ٦٥ 

ــاء   القــدراتمــشروع بن
ق اإلنسان  يف جمال حقو  

 - ٦١٤ ٣٥٧--٦١٤ ٣٥٧ ٦١٤ ٣٥٧--  )BENAA(يف مصر 
 deCaixa Geral 

positosDe  --٣٠٠ ١٤٤ ٢٦٤ ١٥ ٧٣٥ ٦٩-٥١٤ ٢٥٧١٣٢ ٦٦ ٢٥٧ ٦٦ 

Cassa di Rispamio di 

Torino --٩٧٤ ٢٥ (٣٦٦ ٣)١٢٣ ٥٨-٢٣٩ ٢٢٤٢٦ ٦١ ٢٢٤ ٦١ 

Comune di Bari  --(١٣٦ ٦)٩٩٤ ٤٦--١٣١ ٥٣ ١٣١ ٥٣ - 
Democratic Control of 

Armed Forces --٦٠٦ ٢--٦٠٦ ٢ ٦٠٦ ٢- - 

Drosos Foundation ١٤٣ ٣١٠ -٠٠٠ ٢٩٥ب(٠٠٠ ٥)١٤٣ ٠٠٠٣١٠ ٢٩٥ ٠٠٠ ٢٩٥-٠٠٠ ٥ 
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

Education for Nature 

Viet Nam --٠٧٠ ٢١--٠٧٠ ٢١ ٠٧٠ ٢١- - 

Equality Now, Inc. --٠٠٠ ١٠--٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠- - 

Fiera di Milano  --١٠١ ٢ ٢٤١ ٦٠--١٤٠ ٥٨ ١٤٠ ٥٨ - 
Fondazione Banca di 

Lucca --٩٦٨ ١ ٥٨٧ ٤٩--٦١٩ ٤٧ ٦١٩ ٤٧ - 
 ٠٠٠ ٧٥ -٠٠٠ ٧٥--٠٠٠ ١٥٠ ٠٠٠ ١٥٠--  مؤسسة فورد

Galp Energia --٨٧٠ ١٢٩ (٩٤٥) -٨١٥ ١٣٠ 

Moschino --٢٦٩ ٢١--٢٦٩ ٢١ ٢٦٩ ٢١- - 

Ordine degli Avvocati  --٦٥٨ ٨ (٣٧٨) ---٠٣٦ ٩ ٠٣٦ ٩ 

ــة   ــة الدوليــــــــ املنظمــــــــ
 - ٦١٦٨٥٦ ٧٨--٧٦١ ٧٧ ٧٦١ ٧٧--  للفرنكوفونية

Planethood foundation  --٩٧٤ ٦--٩٧٤ ٦ ٩٧٤ ٦ - 
Provincia di Lucca --٦٥٨ ٨ ٧٢٢--٩٣٧ ٧ ٩٣٧ ٧ 

Provveditorato 

Regionale 

Amministrazione 

Penitenziaria --٤٣٠ ١٤ ٥٢٩ ١ ٩٥٠ ١٢--٨٥٠ ٢٥ ٨٥٠ ٢٥ 
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

Portugal Telecom --(٠٠٧ ١)٣٦٣ ٣٨--٣٧٠ ٣٩ ٣٧٠ ٣٩ - 
Redes Energeticas 

Nacionais --٥٨٠ ٨٦ ٩٠٢ ٦ ٣٧٠ ٣٩-٣٦٥ ٦٨٣٧٩ ٣٩ ٦٨٣ ٣٩ 

Rede Ferroviaria 

Nacional --٧٢٠ ٥٧ ٢٢٧ ٥ ٢٤٧ ٢٦-٤٩٣ ٢٤٧٥٢ ٢٦ ٢٤٧ ٢٦ 

Regione Emilia 

Romagna --(١٢١) ٩٧٦ ١٢--٠٩٨ ١٣ ٠٩٨ ١٣ - 
ئية الدراســــة االستقــــصا

 - -٥٠٠ ٧٢--٥٠٠ ٤٢ ٥٠٠ ٤٢-٠٠٠ ٣٠  لألسلحة الصغرية

 ٠٧٥ ٣٦ ٩١٩ ١ ٨٩٤ ٠٦١ ١ ب(١٦٩ ٥١٥)-٠٩٩ ٠٩٨ ٠٩٩١ ٠٩٨ ١ -١١٩ ٥١٣  مؤسسة سان باولو

هبات عامـة مـن مـصادر     
ــد عــــن    ــة ال تزيــ متنوعــ

ــن  ٥٠ ٠٠٠ دوالر مــــــ
ــات  دوالرات الواليــــــــــ

 - -٨٤٥ ٣٤--٨٤٥ ٣٤ ٨٢٩ ١٦٣٤-  سنويااملتحدة 

 ١٦٨ ٣٥٩ ١  ١٠٦ ٦٥ ٠٢٢ ٨٧٤ ٢ (٠٦٥ ٦٢٨)٠٨٨ ١٥١ ١ ٧٨٦ ٩٨٧ ٧٧١٢ ٩٨٧ ٢ ٢٧٣١٦ ٦٥٧  جمموع دال  

    جمموع التربعات

+ باء + جمموع ألف 
(١٢٩ ٨١٣ ١٢) ٢٣٨ ٣٧١ ٢٨ ٦١٣ ٣٨٥ ٣٣٤١٣٦ ٧٤٠ ١٣٠ ٢٧٩ ٦٤٥ ٧٧٣٥ ٠١٣ ٣٤   دال+ جيم 

 

 ٥٠١ ٢٠٩ ٤٣  ١٦٤ ٧٦٥ ١٦٠ ٥١٣ ١٤٣ 
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

  

   مبوجب ترتيبات مشتركة بني املنظمات املتلقاةموالاأل -هاء 

 - ٣٢٥ ١ ٩٤٢ ٦٣ --٦١٧ ٦٢ ٦١٧ ٦٢--  احملكمة اجلنائية الدولية

ــدة   ــادرة األمـــم املتحـ مبـ
للعمل املوحد يف الـرأس     

 - -٧٠٦ ١٥٧ ١  -١٠٦ ٦٠٠٢٥١ ٩٠٦ ٦٠٠ ٩٠٦--  األخضر

ــادرة األ ــدة  مبـ ــم املتحـ مـ
للعمـــــــــل املوحـــــــــد يف 

 ١٠٣ ١٩٣ -٧٣٠ ٤٧٩ -٧٥٠ ٠٨٣٤٦٣ ٢٠٩ ٠٨٣ ٢٠٩--  نام فييت

صــندوق األمــم املتحــدة 
 ٧٤٧ ٣٨٤ -٥٠٣ ٦٢١ ب(٠٩٢ ٣٩٧)٨٣١ ٥١١٢٢٦ ١٧٦ ٥١١١ ١٧٦ ١ --  للدميقراطية 

ــشؤون   إدارة الـــــــــــــــــ
 - -٩١٠ ٣ --٩١٠ ٣ ٩١٠ ٣--  قتصادية واالجتماعيةاال

ــم   ــامج األمـ مكتـــب برنـ
ــائي يف   ــدة اإلمنــــ املتحــــ

 - -٠٠٠ ٤٠ -----٠٠٠ ٤٠  أفغانستان

ــامج األمـــم    ــب برنـ مكتـ
ــائي يف  ــدة اإلمنـــــ املتحـــــ

 - -- د(٤٠٠ ٣٢)----٤٠٠ ٣٢  الربازيل
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

ــم   ــامج األمـ مكتـــب برنـ
ــائي يف   ــدة اإلمنــــ املتحــــ

 ٢٠٠ ٩٤٠ ١  -- -٥٤٨ ٦٥٢٩٤١ ٩٩٨ ٦٥٢ ٩٩٨--  العراق

ــامج األمـــم    ــب برنـ مكتـ
 - -٠٠٠ ٤٣٠ --٠٠٠ ٤٣٠ ٠٠٠ ٤٣٠--  املتحدة اإلمنائي يف كينيا

ــامج األمـــم    ــب برنـ مكتـ
ــائي يف  ــدة اإلمنـــــ املتحـــــ

 ٨٠٠ ٣٧ -٠٠٠ ٣٠ --٨٠٠ ٦٧ ٨٠٠ ٦٧--  ملديف

ــم   ــامج األمـ مكتـــب برنـ
ــائي يف  املت ــدة اإلمنــــ حــــ

 ٩٤٤ ٨٣ -١٧٥ ١٨٧ -٦١٩ ٥٠٠٤٤ ٢٢٦ ٥٠٠ ٢٢٦--  موريشيوس

ــم   ــامج األمـ مكتـــب برنـ
ــائي يف   ــدة اإلمنــــ املتحــــ

 - -١٠٠ ٤٧ ب(٨٥٠ ٨)-١٠٠ ٣٧ ١٠٠ ٣٧-٨٥٠ ١٨  اجلبل األسود

ــم   ــامج األمـ مكتـــب برنـ
ــائي يف   ــدة اإلمنــــ املتحــــ

 - -- ------  موزامبيق

ــب بر ــامج األمـــم  مكتـ نـ
 - -- ------  املتحدة اإلمنائي يف تايلند
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

ــدة   ــم املتحـ ــامج األمـ برنـ
ــائي ــاء  /اإلمنـ ــندوق بنـ صـ
 - -٠٠٠ ٩٠٠ --٠٠٠ ٩٠٠ ٠٠٠ ٩٠٠--  السالم

مـــم املتحـــدة برنـــامج األ
ــائي الـــــــصندوق /اإلمنـــــ

ــداف  اإل ــباين لألهــــ ســــ
 ٣٧٣ ٨٢٤ ٢  -٨٨٠ ٨٠٩ ١  -٢٣٥ ٦٦١ ٣ ٠١٨ ٩٧٣ ٠١٨ ٩٧٣--  اإلمنائية لأللفية

صــندوق األمــم املتحــدة 
 - -٩٨٠ ٣١ --٩٨٠ ٣١ ٩٨٠ ٣١--  للشراكة الدولية

صــندوق األمــم املتحــدة 
 - -- ------  اإلمنائي للمرأة

 - -٩٠٢ ٣٦٣ --٩٠٢ ٣٦٣ ٩٠٢ ٣٦٣--  مقر األمم املتحدة

 - -٨١٠ ٣٨ --٦٦٠ ٣٥ ٦٦٠ ٣٥-١٥٠ ٣  مقر اليونيسيف

مكتــــب اليونيــــسيف يف 
 - -- ------  اهلند

 - -- ------مكتب اليونيسيف يف لبنان
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 للفترة التربعات املعلنةاإليرادات من 

٢٠٠٩‐ ٢٠٠٨               

 غـــري التربعـــات املعلنـــة 
 كـانون  ١املسددة حـىت    

  ٢٠٠٨يناير /الثانــي
األغــــراض 

  العامة
ــراض  األغـــــ

  اخلاصة
اجملمــــــــــــــــــــوع 

٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

التربعــــــــــات  
ــة  املعلنـــــــــــــــ

ــسنوات  للــــــــ
    تسوياتال  املقبلة

األمـــــــــــــوال 
  احملّصلة

مكاســــب 
) خـــسائر(

ــادة  إعـــــــــ
  التقييم

ــة ــريالتربعـــــات املعلنـــ  غـــ
ــىت ــسددة حــــــــــــ املــــــــــــ

ـــون األولكانـــ ٣١ /ـــــــــ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ح+ ز ‐و+ هـ + د + أ = ط   ح  ز    و  هـ  ج+ ب = د   ج  ب  أ  اجلهة املاحنة

ــدة   ــم املتحـ مكتـــب األمـ
خلــــــــدمات املــــــــشاريع 

برنـــــامج احلوكمـــــة يف (
ــابع   املنطقــــة العربيــــة التــ
لربنـــامج األمـــم املتحـــدة 

 ٦١٦ ١٨٤ -٠٠٠ ٨٠ --٦١٦ ٢٦٤ ٦١٦ ٢٦٤--  )اإلمنائي

ــتئماين  الــــصندوق االســ
 ٩٤٧ ٦٥٤ -٩٩٨ ٨٠٣ --٩٤٥ ٤٥٨ ٩٤٥١ ٤٥٨ ١ --  لألمن البشري

 ٨١٩ ١٥ ٥٥١- --٢٦٨ ١٥ ٢٦٨ ١٥--  منظمة الصحة العاملية

 ٥٤٩ ٣١٩ ٦  ٨٧٦ ١ ٦٣٦ ٠٨٩ ٧  (٣٤٢ ٤٣٨)٠٨٩ ٥٨٩ ٥ ١٦١ ١٦٢ ١٦١٨ ١٦٢ ٨ -٤٠٠ ٩٤  جمموع هاء  

     اجملموع الكلي

+بــــاء + جممــــوع ألــــف 
 ٠٥٣ ٥٢٩ ٤٩  ٠٤٠ ٧٦٧ ٧٩٦ ٦٠٢ ١٥٠  (٤٧١ ٢٥١ ١٣) ٣٢٧ ٩٦٠ ٣٣ ٧٧٥ ٥٤٧ ٤٩٥١٤٤ ٩٠٢ ١٣٨ ٢٧٩ ٦٤٥ ١٧٣٥ ١٠٨ ٣٤   هاء + دال + جيم 

  
 :تسويات حماسبية :مالحظة    

 .لمراقبة الدولية للمخدراتبرنامج األمم املتحدة لأموال إىل /حتويالت من  )أ(  
 .يف فترة سابقةوسجلت  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتنيلفترة بتربعات معلنة تسويات حماسبية متعلقة   )ب(  
 .٢٠٠٧عامة يف عام الألغراض بوصفه تربعا لخطأ تسجيله  دوالرا لتسديد فاتورة صادرة من املعهد الكوري لسياسات العدالة اجلنائية جرى ٤ ٢٥٠قدره مبلغ   )ج(  
 .ملغاةربعات معلنة ت  )د(  

  .قبضمستحق الربع معلن  عن تاإيرادات فوائد استخدمت عوض  )هـ(  
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  ٤اجلدول 
  لميزانية والنفقاتاملوحد لبيان ال
    )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  
صندوق برنامج املراقبة الدولية 

  اجملموع   صندوق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   للمخدرات

  الفئة
ــرةم ــة الفتـ يزانيـ

  الرصيد  النفقات )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨
ــرة ــة الفتــ ميزانيــ

  الرصيد  النفقات )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨
ميزانيــــة الفتــــرة

  الرصيد  النفقات )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨

              )يذيفمكتب املدير التن( التوجه التنفيذي واإلدارة -أوال 
                    األغراض العامة

 ٨٩٤,٤ ٣٨٨,١ ١ ٢٨٢,٥ ٢ ٢٧٣,٧ ٣٦٧,٧ ٦٤١,٤ ٦٢٠,٨ ٠٢٠,٣ ١ ٦٤١,١ ١  الوظائف  

 ٣٠٠,٦ ٢٧٨,٧ ٥٧٩,٣ ٩٧,٥ ٤٨,٩ ١٤٦,٤ ٢٠٣,١ ٢٢٩,٨ ٤٣٢,٩  غري الوظائف  

 ٢٥٥,٠ ٣٥١,٠ ٦٠٦,٠ صفر صفر ٢٥٥,٠ ٣٥١,٠ ٦٠٦,٠  األغراض اخلاصة

 ٤٤٩,٩ ١ ٠١٧,٩ ٢ ٤٦٧,٨ ٣ ٣٧١,٢ ٤١٦,٦ ٧٨٧,٨ ٠٧٨,٨ ١ ٦٠١,٢ ١ ٦٨٠,٠ ٢  اجملموع الفرعي، أوال  

                     برنامج العمل-ثانيا
            )شعبة شؤون املعاهدات(سيادة القانون : ١ الربنامج الفرعي -ألف 

                    األغراض العامة
 ٢٣٠,٠  ٢٣٠,٠ صفر صفر ٢٣٠,٠  ٢٣٠,٠  الوظائف  

 صفر  صفر صفر صفرصفر  صفر  غري الوظائف  
       الدعم الربناجمي

 -٣٢٧,١ ٣٢٧,١ صفر -٣٢٧,١ ٣٢٧,١صفرصفر  صفر  الوظائف  

 -١٦٨,٠ ٢٤٥,٣ ٧٧,٣ -١٦٨,٠ ٢٤٥,٣ ٧٧,٣صفر  صفر  غري الوظائف  

 ٧٤٥,٧ ٧ ٤٣٥,٦ ٤٢ ١٨١,٣ ٥٠ ٥١٢,٧ ٧ ٣٩٥,٠ ٣٩ ٩٠٧,٧ ٤٦ ٢٣٣,٠ ٠٤٠,٦ ٣ ٢٧٣,٦ ٣  األغراض اخلاصة

 ٤٨٠,٧ ٧ ٠٠٧,٩ ٤٣ ٤٨٨,٦ ٥٠ ٠١٧,٧ ٧ ٩٦٧,٣ ٣٩ ٩٨٥,٠ ٤٦ ٤٦٣,٠ ٠٤٠,٦ ٣ ٥٠٣,٦ ٣ ألف-اجملموع الفرعي، ثانيا   

شــعبة (حتليــل الــسياسات واالجتاهــات : ٢ الربنــامج الفرعــي -بــاء 
              )حتليل السياسات والشؤون العامة

                    األغراض العامة
 ٥٩٥,٤ ٠٨٧,٠ ٧ ٦٨٢,٤ ٧ ٤٣,٠- ٥٥٦,٧ ١ ٥١٣,٧ ١ ٦٣٨,٤ ٥٣٠,٣ ٥ ١٦٨,٧ ٦  الوظائف  

 ٢١٠,٠ ٢٠٥,٦ ١ ٤١٥,٦ ١ ٥٠,٨ ٣١٤,٩ ٣٦٥,٧ ١٥٩,١ ٨٩٠,٨ ٠٤٩,٩ ١  غري الوظائف  

 -٠٣٢,٣ ٢ ٠٧٧,٢ ٩ ٠٤٤,٩ ٧ ٣٢٦,٤ ١ ٥١٠,٢ ١ ٨٣٦,٦ ٢ -٣٥٨,٧ ٣ ٥٦٧,٠ ٧ ٢٠٨,٣ ٤  األغراض اخلاصة

 -٢٢٦,٩ ١ ٣٦٩,٨ ١٧ ١٤٢,٩ ١٦ ٣٣٤,٣ ١ ٣٨١,٧ ٣ ٧١٦,٠ ٤ -٥٦١,٢ ٢ ٩٨٨,١ ١٣ ٤٢٦,٩ ١١  باء-اجملموع الفرعي، ثانيا   

الوقايــة والعـالج وإعـادة اإلدمــاج   : ٣امج الفرعـي   الربنـ ١ -جـيم  
              )املقر(والتنمية البديلة 
                    األغراض العامة

 ٠٩٩,١ ١ ٦٢٤,٣ ١ ٧٢٣,٤ ٢ ٥٣,١ ٢٨٧,٤ ٣٤٠,٥ ٠٤٥,٩ ١ ٣٣٧,٠ ١ ٣٨٢,٩ ٢  الوظائف  
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صندوق برنامج املراقبة الدولية 

  اجملموع   صندوق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   للمخدرات

  الفئة
ــرةم ــة الفتـ يزانيـ

  الرصيد  النفقات )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨
ــرة ــة الفتــ ميزانيــ

  الرصيد  النفقات )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨
ميزانيــــة الفتــــرة

  الرصيد  النفقات )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨

 ٢٦٤,٨ ٢٤٠,٤ ٥٠٥,٢ ٣١,٣صفر ٣١,٣ ٢٣٣,٥ ٢٤٠,٤ ٤٧٣,٩  غري الوظائف  

                    الدعم الربناجمي
 ٤٣٢,٠ ٨٥٥,٢ ٥ ٢٨٧,٢ ٦ ٦٣٨,٠ ٨٦١,٠ ١ ٤٩٩,٠ ٢ -٢٠٦,٠ ٩٩٤,٢ ٣ ٧٨٨,٢ ٣  الوظائف  

 ١٠١,٨ ٩٦٤,٣ ٠٦٦,١ ١ ٩٥,٩ ٢٠٢,٦ ٢٩٨,٥ ٥,٩ ٧٦١,٧ ٧٦٧,٦  غري الوظائف  

 ٧٠٢,٧ ٢٠ ٥٥٢,٣ ٥٩ ٢٥٥,٠ ٨٠ ٨١٩,٩ ١٢ ٣٢٩,٢ ٢٦ ١٤٩,١ ٣٩ ٨٨٢,٨ ٧ ٢٢٣,١ ٣٣ ١٠٥,٩ ٤١  األغراض اخلاصة

 ٦٠٠,٣ ٢٢ ٢٣٦,٦ ٦٨ ٨٣٦,٩ ٩٠ ٦٣٨,٢ ١٣ ٦٨٠,٢ ٢٨ ٣١٨,٤ ٤٢ ٩٦٢,٢ ٨ ٥٥٦,٣ ٣٩ ٥١٨,٥ ٤٨ ١ - جيم -موع الفرعي، ثانيا اجمل  

الوقايــة والعـالج وإعـادة اإلدمــاج   : ٣ الربنـامج الفرعـي   ٢ -جـيم  
              )املكاتب امليدانية(والتنمية البديلة 
                    األغراض العامة

 ٤٠,٢ ٣٥٨,٠ ١١ ٣٩٨,٢ ١١ ١٤٣,٥ ١١٣,١ ٣ ٢٥٦,٦ ٣ -١٠٣,٢ ٢٢٤,٨ ٨ ١٤١,٦ ٨  الوظائف  

 -١٥٧,٦ ٢٧٤,٧ ١١٧,١ صفر صفر -١٥٧,٦ ٢٧٤,٧ ١١٧,١  غري الوظائف  

                    الدعم الربناجمي
 -٢٧٥,١ ٥٤٨,٧ ٥ ٢٧٣,٦ ٥ -٦٨,٨ ٣٨٧,٢ ١ ٣١٨,٤ ١ -٢٠٦,٣ ١٦١,٥ ٤ ٩٥٥,٢ ٣  الوظائف  

 ٢٩٢,٧ ٣٣١,١ ٤ ٦٢٣,٨ ٤ -٢,٥ ١٦٦,٢ ١ ١٦٣,٧ ١ ٢٩٥,٢ ١٦٤,٩ ٣ ٤٦٠,١ ٣  غري الوظائف  

 -٨٠١,٥ ٩ ٦٥١,٣ ٢٦٩ ٨٤٩,٨ ٢٥٩ -٠٩٢,٠ ٣ ٦١٨,٥ ٤٤ ٥٢٦,٥ ٤١ -٧٠٩,٥ ٦ ٠٣٢,٨ ٢٢٥ ٣٢٣,٣ ٢١٨  األغراض اخلاصة

 -٩٠١,٣ ٩ ١٦٣,٨ ٢٩١ ٢٦٢,٥ ٢٨١ -٠١٩,٨ ٣ ٢٨٥,٠ ٥٠ ٢٦٥,٢ ٤٧ -٨٨١,٥ ٦ ٨٧٨,٨ ٢٤٠ ٩٩٧,٣ ٢٣٣ ٢ - جيم -اجملموع الفرعي، ثانيا   

                     الدعم الربناجمي -ثالثا
                    األغراض العامة

 ٢٦٧,١ ٣٩٣,٨ ١ ٦٦٠,٩ ١ ٤٤,٤ ٤٠٥,٢ ٤٤٩,٦ ٢٢٢,٧ ٩٨٨,٦ ٢١١,٣ ١  الوظائف  

 ١٦٢,٧ ٣٧١,٧ ١ ٥٣٤,٤ ١ ٦٧,٧ ٢٨٢,٨ ٣٥٠,٥ ٩٥,٠ ٠٨٨,٩ ١ ١٨٣,٩ ١  غري الوظائف  

                    الدعم الربناجمي
 ٩٧٥,٤ ٦٣٨,٧ ٧ ٦١٤,١ ٨ -٥٣,٩ ٧٩٩,٥ ١ ٧٤٥,٦ ١ ٠٢٩,٣ ١ ٨٣٩,٢ ٥ ٨٦٨,٥ ٦  الوظائف  

 ٣٩٤,٥ ٠١٠,٨ ١ ٤٠٥,٣ ١ ٣٣٩,٢ ٣٦٢,٥ ٧٠١,٧ ٥٥,٢ ٦٤٨,٤ ٧٠٣,٦  غري الوظائف  

 -١٨٢,٦ ٩٠٥,٦ ٨ ٧٢٣,٠ ٨ -٤٤٢,٥ ٨٨٨,٩ ٧ ٤٤٦,٤ ٧ ٢٥٩,٩ ٠١٦,٧ ١ ٢٧٦,٦ ١  األغراض اخلاصة

 ٦١٧,٢ ١ ٣٢٠,٥ ٢٠ ٩٣٧,٧ ٢١ -٤٥,١ ٧٣٨,٩ ١٠ ٦٩٣,٨ ١٠ ٦٦٢,٢ ١ ٥٨١,٧ ٩ ٢٤٣,٩ ١١  اجملموع الفرعي، ثالثا  

                  )ثالثا+ ثانيا + أوال (املوجز 
                    األغراض العامة

 ١٢٦,٢ ٣ ٨٥١,٢ ٢٢ ٩٧٧,٤ ٢٥ ٤٧١,٦ ٧٣٠,٢ ٥ ٢٠١,٨ ٦ ٦٥٤,٦ ٢ ١٢١,٠ ١٧ ٧٧٥,٦ ١٩  الوظائف  

 ٧٨٠,٥ ٣٧١,١ ٣ ١٥١,٦ ٤ ٢٤٧,٤ ٦٤٦,٥ ٨٩٣,٩ ٥٣٣,١ ٧٢٤,٦ ٢ ٢٥٧,٧ ٣  غري الوظائف  

       الدعم الربناجمي
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صندوق برنامج املراقبة الدولية 

  اجملموع   صندوق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية   للمخدرات

  الفئة
ــرةم ــة الفتـ يزانيـ

  الرصيد  النفقات )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨
ــرة ــة الفتــ ميزانيــ

  الرصيد  النفقات )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨
ميزانيــــة الفتــــرة

  الرصيد  النفقات )أ(٢٠٠٩‐٢٠٠٨

 ٨٠٥,٢ ٣٦٩,٧ ١٩ ١٧٤,٩ ٢٠ ١٨٨,٢ ٣٧٤,٨ ٥ ٥٦٣,٠ ٥ ٦١٧,٠ ٩٩٤,٩ ١٣ ٦١١,٩ ١٤  الوظائف  

 ٦٢١,١ ٥٥١,٤ ٦ ١٧٢,٥ ٧ ٢٦٤,٧ ٩٧٦,٥ ١ ٢٤١,٢ ٢ ٣٥٦,٤ ٥٧٤,٩ ٤ ٩٣١,٣ ٤  غري الوظائف  

 ٦٨٧,٠ ١٦ ٩٧٣,٠ ٣٨٩ ٦٦٠,٠ ٤٠٦ ١٢٤,٥ ١٨ ٧٤١,٨ ١١٩ ٨٦٦,٣ ١٣٧ -٤٣٧,٥ ١ ٢٣١,٢ ٢٧٠ ٧٩٣,٧ ٢٦٨  األغراض اخلاصة  

 ١٢١,٠ ٢٢٥,٨ ١ ٣٤٦,٨ ١ ٨٩,٠ ٢٠٤,٤ ٢٩٣,٤ ٣٢,٠ ٠٢١,٤ ١ ٠٥٣,٤ ١ الوكاالت املنفذة اخلارجية  

 ١٤٠,٩ ٢٢ ٣٤٢,٣ ٤٤٣ ٤٨٣,٢ ٤٦٥ ٣٨٥,٤ ١٩ ٦٧٤,٢ ١٣٣ ٠٥٩,٦ ١٥٣ ٧٥٥,٥ ٢ ٦٦٨,١ ٣٠٩ ٤٢٣,٦ ٣١٢  ثالثا+ ثانيا + اجملموع، أوال 

  
ُضبطت أرقام قد و. E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23يف الوثيقة الواردة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية املنقحة للفترة     تستند أرقام امليزانية إىل     )أ(  

  .بني الشعب الفنيةميزانية أموال األغراض اخلاصة حبيث تعكس التوزيع الدقيق للميزانية 
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  ٥اجلدول 
   لتكاليف الدعم الربناجمي حسب الوكالة املنفذة واملصدرالبيان املوحد

    )بدوالرات الواليات املتحدة(
  تكاليف الدعم الربناجمي   نفقات املشاريع  
  اجملموع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   الشركاء املنفذون          

  
ــراض  األغــ

  العامة
األغــــــــراض 

  اخلاصة
ــدعم الـــــــــ
  اجملموع  الربناجمي

ــراض  األغـــــ
  اخلاصة

ــدعم  الــــــــــ
  اجملموع  الربناجمي

ــسبة  النـ
  املئوية

األغــــــــــــراض 
  اجملموع  اخلاصة

ــسبة  النـ
  املبلغ  املئوية

النــــسبة
 املئوية

     تكاليف الدعم الربناجمي بشأن نفقات املشاريع- أوال 
ــف  ــين      -أل ــم املتحــدة املع ــب األم ــب مكت ــن جان ــذ م  التنفي

      ةباملخدرات واجلرمي

١٠,٣ ٥٦١ ٥٩٧ ١٦  ١٠,٣  ٥٦١ ٥٩٧ ١٦ ٥٦١ ٥٩٧ ١٦ ١١٢ ٣٠٣ ١٦١ ٨٦٩ ٥٦٩ ١٨ ٥٣٦ ٦١٨ ١٣٠ ٧٠٦ ١١٤ ١٢  برنامج مراقبة املخدرات- ١
٧,٤       ١٢٧ ٩٨١ ٦  ٧,٤    ١٢٧ ٩٨١ ٦ ١٢٧ ٩٨١ ٦ ٨٠٨ ٧٧٨ ٩٣ ٢٧٤ ٣٥١ ٧ ٨٤٧ ٠٥٠ ٨٠ ٦٨٧ ٣٧٦ ٦ )أ( برنامج منع اجلرمية- ٢

٩,٢       ٦٨٨ ٥٧٨ ٢٣  ٩,٢    ٦٨٨ ٥٧٨ ٢٣ ٦٨٨ ٥٧٨ ٢٣ ٩١٩ ٠٨١ ٢٥٥ ١٤٣ ٩٢١ ٢٥ ٣٨٣ ٦٦٩ ٢١٠ ٣٩٣ ٤٩١ ١٨  اجملموع، ألف  
       دعم الشركاء/ تنفيذ-باء 

      برنامج مراقبة املخدرات- ١

       كيانات األمم املتحدة

١١,١     ٢٠٣ ٥٠٤ ١١  ١١,٠  ٧٦٥ ٤٦٠ ١١ ٧٦٥ ٤٦٠ ١١ صفر ٤٣٨ ٤٣ ٠٩٠ ١٠ ٣٤٩ ٣٣ ٩٦٣ ٩٢٦ ١٠٣  ٠٤٠ ١٩٦ ٩٦ ٩٢٣ ٧٣٠ ٧ تحدة اإلمنائيبرنامج األمم امل) أ(
صندوق األمـم املتحـدة) ب(

١٣,٠     ٢٧٧ ١٦٠  ٧,٠    ٧٧٧ ٨٦ ٧٧٧ ٨٦  ٦,٠      ٥٠٠ ٧٣  ٥٠٠ ٧٣ ٨٩٨ ٢٣٢ ١  ٨٩٨ ٢٣٢ ١   للسكان
مم املتحـدةمكتب األ ) ج(

١١,٨     ٧٩٩ ١٥٩ ١  ٥,٢    ٤٤٨ ٥١٣ ٤٤٨ ٥١٣  ٦,٦      ٣٥٢ ٦٤٦  ٣٥٢ ٦٤٦ ٨٥٧ ٨٠١ ٩  ٨٥٧ ٨٠١ ٩   خلدمات املشاريع
         وكاالت األمم املتحدة املتخصصة

منظمــة األمــم املتحــدة) د(
١٢,٦ ٤٢١ ١١٨  ٣,٦    ٨٥٤ ٣٣ ٨٥٤ ٣٣  ٩,٠ ٥٦٧ ٨٤  ٥٦٧ ٨٤ ٦٣٤ ٩٣٩  ٦٣٤ ٩٣٩   لألغذية والزراعة

١٣,٠ ٦٧١ ٢٣  ٦,٠    ٩٢٥ ١٠ ٩٢٥ ١٠  ٧,٠ ٧٤٦ ١٢  ٧٤٦ ١٢ ٠٨٣ ١٨٢  ٠٨٣ ١٨٢ منظمة الصحة العاملية) هـ(
املركز األورويب لـسياسات) و(

 ٨٤٨ ١  ٨٤٨ ١ ٤٢٢ ٢٨  ٤٢٢ ٢٨   وحبوث الرعاية االجتماعية

    

١٢,٣ ٤٩٣ ٣  ٥,٨    ٦٤٥ ١ ٦٤٥ ١  ٦,٥
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  تكاليف الدعم الربناجمي   نفقات املشاريع  
  اجملموع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   الشركاء املنفذون          

  
ــراض  األغــ

  العامة
األغــــــــراض 

  اخلاصة
ــدعم الـــــــــ
  اجملموع  الربناجمي

ــراض  األغـــــ
  اخلاصة

ــدعم  الــــــــــ
  اجملموع  الربناجمي

ــسبة  النـ
  املئوية

األغــــــــــــراض 
  اجملموع  اخلاصة

ــسبة  النـ
  املبلغ  املئوية

النــــسبة
 املئوية

         املنظمات احلكومية الدولية

١٣,٠ ٣٠٩ ٩٥    ١٣,٠ ٣٠٩ ٩٥  ٣٠٩ ٩٥ ١٤٦ ٧٣٣  ١٤٦ ٧٣٣   منظمة اجلمارك العاملية) ز(
           املنظمات غري احلكومية

اجلمعيـــة الدومينيكيـــة) ح(
 ٣٠١ ٣  ٣٠١ ٣ ٠٠٩ ١١٠  ٠٠٩ ١١٠   لرعاية األسرة

    

١٣,٠ ٣٠٥ ١٤  ١٠,٠  ٠٠٤ ١١ ٠٠٤ ١١  ٣,٠
جلنة فيينا للمنظمـات غـري) ط(

١٠,٩ ٣٧٩ ٦٠  ١٠,٩  ٣٧٩ ٦٠ ٣٧٩ ٦٠     ٣٥٨ ٥٥٣  ٣٥٨ ٥٥٣   احلكومية املعنية باملخدرات
١١,٢     ٨٥٨ ١٣٩ ١٣  ١٠,٤  ٧٩٧ ١٧٨ ١٢ ٧٩٧ ١٧٨ ١٢  ٠,٨ ٠٦١ ٩٦١ ٠٩٠ ١٠ ٩٧٢ ٩٥٠ ٣٧٠ ٥٠٨ ١١٧  ٤٤٧ ٧٧٧ ١٠٩ ٩٢٣ ٧٣٠ ٧  ١ -اجملموع، باء   
                            برنامج منع اجلرمية- ٢

                            كيانات األمم املتحدة
١٠,٧ ٩٣٢ ٧٤٤ ٣  ١٠,٦     ١٦٨ ٧٤٢ ٣ ١٦٨ ٧٤٢ ٣ صفر ٧٦٤ ٢  ٧٦٤ ٢ ٧٧٥ ١٣٧ ٣٥  ٧٧٥ ١٣٧ ٣٥  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي) أ(
مكتب األمم املتحدة) ب(

١١,٧ ٦٢٤ ٣٦٠  ٥,٢       ١٢١ ١٥٩ ١٢١ ١٥٩  ٦,٥ ٥٠٣ ٢٠١  ٥٠٣ ٢٠١ ٦٩٤ ٠٨٩ ٣  ٦٩٤ ٠٨٩ ٣   خلدمات املشاريع
١٠,٧ ٥٥٦ ١٠٥ ٤  ١٠,٢ ٢٨٩ ٩٠١ ٣ ٢٨٩ ٩٠١ ٣ ٠,٥ ٢٦٧ ٢٠٤ صفر ٢٦٧ ٤٦٩٢٠٤ ٢٢٧ ٣٨  ٤٦٩ ٢٢٧ ٣٨  ٢ -اجملموع، باء   
١١,١ ٤١٤ ٢٤٥ ١٧  ١٠,٣  ٠٨٦ ٠٨٠ ١٦ ٠٨٦ ٠٨٠ ١٦  ٠,٧ ٣٢٨ ١٦٥ ١ ٠٩٠ ١٠ ٢٣٩ ١٥٥ ١ ٨٣٩ ٧٣٥ ١٥٥  ٩١٦ ٠٠٤ ١٤٨ ٩٢٣ ٧٣٠ ٧  اجملموع، باء  
               التنفيذ الوطين-جيم 

٥,٠ ٩٣٥ ٤٩٢ ١  ٤,٨       ٥٨١ ٤٣٢ ١ ٥٨١ ٤٣٢ ١  ٠,٢ ٣٥٤ ٦٠  ٣٥٤ ٦٠ ٢١٢ ٨٣٥ ٢٩  ٢١٢ ٨٣٥ ٢٩   برنامج مراقبة املخدرات- ١
٥,٠ ٠٢٩ ٧٣  ٥,٠       ٠٢٩ ٧٣ ٠٢٩ ٧٣    ١٤٥ ٤٨٠ ٤٦٣ ١  ٤٨٠ ٤٦٣ ١    برنامج منع اجلرمية- ٢

٥,٠ ١٠٩ ٥٦٦ ١  ٤,٨   ٦١٠ ٥٠٥ ١ ٦١٠ ٥٠٥ ١  ٠,٢ ٤٩٩ ٦٠  ٤٩٩ ٦٠ ٦٩٢ ٢٩٨ ٣١  ٦٩٢ ٢٩٨ ٣١   اجملموع، جيم  
                جمموع تكاليف الدعم الربناجمي بشأن نفقات املشاريع-دال 

١٠,١ ٣٥٤ ٢٣٠ ٣١  ٩,٨       ٩٣٨ ٢٠٨ ٣٠ ٩٣٨ ٢٠٨ ٣٠  ٠,٣ ٤١٦ ٠٢١ ١ ٠٩٠ ١٠ ٣٢٦ ٠١١ ١ ٦٩٤ ٦٤٦ ٣٠٨ ٨٦٩ ٥٦٩ ١٨ ١٩٦ ٢٣١ ٢٧٠ ٦٢٩ ٨٤٥ ١٩  برنامج مراقبة املخدرات- ١
٨,٤ ٨٥٧ ١٥٩ ١١  ٨,٢       ٤٤٥ ٩٥٥ ١٠ ٤٤٥ ٩٥٥ ١٠  ٠,٢ ٤١٢ ٢٠٤ ٠ ٤١٢ ٢٠٤ ٧٥٧ ٤٦٩ ١٣٣ ٢٧٤ ٣٥١ ٧ ٧٩٦ ٧٤١ ١١٩ ٦٨٧ ٣٧٦ ٦   برنامج منع اجلرمية- ٢

٩,٦ ٢١٠ ٣٩٠ ٤٢  ٩,٣       ٣٨٣ ١٦٤ ٤١ ٣٨٣ ١٦٤ ٤١  ٠,٣ ٨٢٨ ٢٢٥ ١ ٠٩٠ ١٠ ٧٣٨ ٢١٥ ١ ٤٥٠ ١١٦ ٤٤٢ ١٤٣ ٩٢١ ٢٥ ٩٩١ ٩٧٢ ٣٨٩ ٣١٦ ٢٢٢ ٢٦  اجملموع، أوال  
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  تكاليف الدعم الربناجمي   نفقات املشاريع  
  اجملموع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   الشركاء املنفذون          

  
ــراض  األغــ

  العامة
األغــــــــراض 

  اخلاصة
ــدعم الـــــــــ
  اجملموع  الربناجمي

ــراض  األغـــــ
  اخلاصة

ــدعم  الــــــــــ
  اجملموع  الربناجمي

ــسبة  النـ
  املئوية

األغــــــــــــراض 
  اجملموع  اخلاصة

ــسبة  النـ
  املبلغ  املئوية

النــــسبة
 املئوية

                       تكاليف الدعم الربناجمي بشأن رصيد املخصصات-ثانيا
                           برنامج مراقبة املخدرات- ١

                            حدةكيانات األمم املت
مكتــب األمــم املتحــدة) أ(

٥,٥           ٩٢٧ ٤  ٥,٥       ٩٢٧ ٤ ٩٢٧ ٤         ٥٦٧ ٨٩  ٥٦٧ ٨٩   خلدمات املشاريع
                  الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

منظمة األمم املتحـدة) ب(
٧,٧ ١  ٧,٧       ١ ١         ١٣  ١٣   لألغذية والزراعة

٦,٠ ١٩٢ ٢٢  ٦,٠       ١٩٢ ٢٢ ١٩٢ ٢٢         ٨٦٣ ٣٦٩  ٨٦٣ ٣٦٩ مة الصحة العامليةمنظ) ج(
٥,٩      ١٢٠ ٢٧  ٥,٩   ١٢٠ ٢٧ ١٢٠ ٢٧         ٤٤٣ ٤٥٩  ٤٤٣ ٤٥٩  ١ -اجملموع، ثانيا   
                   برنامج منع اجلرمية- ٢

                   كيانات األمم املتحدة

مكتــب األمــم املتحــدة) أ(
٥,٥           ٩٠٣ ١  ٥,٥       ٩٠٣ ١ ٩٠٣ ١         ٦٠٧ ٣٤  ٦٠٧ ٣٤   مات املشاريعخلد

٥,٥      ٩٠٣ ١  ٥,٥   ٩٠٣ ١ ٩٠٣ ١         ٦٠٧ ٣٤  ٦٠٧ ٣٤  ٢ -اجملموع، ثانيا   
٥,٩      ٠٢٣ ٢٩  ٥,٩   ٠٢٣ ٢٩ ٠٢٣ ٢٩         ٠٥٠ ٤٩٤  ٠٥٠ ٤٩٤   اجملموع، ثانيا   
عم الربنــــاجمي بــــشأن نفقــــات جممــــوع تكــــاليف الــــد  -ثالثا

                      املشاريع ورصيد املخصصات
١٠,١ ٤٧٤ ٢٥٧ ٣١  ٩,٨   ٠٥٨ ٢٣٦ ٣٠ ٠٥٨ ٢٣٦ ٣٠  ٠,٣     ٤١٦ ٠٢١ ١ ٠٩٠ ١٠ ٣٢٦ ٠١١ ١٣٧١ ١٠٦ ٣٠٩ ٨٦٩ ٥٦٩ ١٨ ٦٣٩ ٦٩٠ ٦٢٩٢٧٠ ٨٤٥ ١٩  برنامج مراقبة املخدرات- ١
٨,٤ ٧٦٠ ١٦١ ١١  ٨,٢   ٣٤٨ ٩٥٧ ١٠ ٣٤٨ ٩٥٧ ١٠  ٠,٢     ٤١٢ ٢٠٤ صفر ٤١٢ ٣٦٤٢٠٤ ٥٠٤ ١٣٣ ٢٧٤ ٣٥١ ٧ ٤٠٣ ٧٧٦ ٦٨٧١١٩ ٣٧٦ ٦   برنامج منع اجلرمية- ٢

٩,٦      ٢٣٤ ٤١٩ ٤٢  ٩,٣   ٤٠٦ ١٩٣ ٤١ ٤٠٦ ١٩٣ ٤١ ٠,٣ ٨٢٨ ٢٢٥ ١ ٠٩٠ ١٠ ٧٣٨ ٢١٥ ٥٠١١ ٦١٠ ١٤٣٤٤٢ ٩٢١ ٠٤٢٢٥ ٤٦٧ ٣١٦٣٩٠ ٢٢٢ ٢٦  اجملموع الكلي  
  

 األمـم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث         الفرعي ملعهد يشمل احلساب   منع اجلرمية   فيما يتعلق بأموال برنامج     مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       الذي يضطلع به    تنفيذ  ال  )أ(  
  .اجلرمية والعدالة

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت ة اليت أبلغ عنها الشركاء املنفذون الشركاء إىل االلتزامات غري املصفاالذي يضطلع به لتنفيذ املكرس ليستند رصيد املخصصات   )ب(  
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  البيانات املاليةب  امللحقةالحظاتامل    
  ١املالحظة     
  بيان األهداف    

  
مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة مهمـة مـساعدة             إىل   أُسندت  )أ(  

أشـكاله  اجلرميـة واإلرهـاب جبميـع    لمخـدرات غـري املـشروعة و   ل مكافحتـها الـدول األعـضاء يف   
تقـدمي اخلـدمات    ‘ ١’: برنـامج عمـل املكتـب هـي       والركائز الثالث اليت يقوم عليهـا       . ومظاهره

تـسهيل  فـضال عـن   املعيارية لتسهيل تنفيذ الصكوك القانونية الدولية وحتويلها إىل معايري عاملية،  
راء البحوث والتحلـيالت لزيـادة   إج‘ ٢’و  إجراء املفاوضات بشأن الصكوك القانونية الدولية؛       

الـيت ُيـستند   اعـدة األدلـة   ، وتوسيع قهامبسائل املخدرات واجلرمية واإلرهاب وزيادة فهم    املعرفة  
تقــدمي املــساعدة التقنيــة لتزويــد  ‘ ٣’و ريــر الــسياسات واختــاذ القــرارات التنفيذيــة؛  إليهــا يف تق

ع علــى الــصكوك القانونيــة الدوليــة  تحــضري للتوقيــالفنيــة الالزمــة للالــدول األعــضاء بــاخلربات 
بنـاء قـدراهتا الوطنيـة      تيسري  واملساعدة التشريعية   ب إمدادهاووالتصديق عليها ولتسهيل تنفيذها،     

  .املعايري والقواعد املتعددة األطرافجمال يف مجلة جماالت منها 
ويعىن صـندوق برنـامج األمـم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات يف املقـام             )ب(  

أمـا صـندوق األمـم املتحـدة         .ألول بربامج ومشاريع التعاون التقين يف جمـال مراقبـة املخـدرات           ا
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية فـيعىن يف املقـام األول بـربامج ومـشاريع التعـاون الـتقين يف جمـاالت                   

  .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وإصالح القوانني اجلنائية
  

  ٢املالحظة     
  ت احملاسبيةالسياسا    

  :األعراف احملاسبية  )أ(  
منـع  لمخـدرات وصـندوق     املراقبة الدولية ل  مسك حسابات صندوق برنامج     ُت  ‘١’  

، وفقــا للنظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة والعدالــة اجلنائيــة اجلرميــة 
 واملعــايري والقواعــد املاليــة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، 

 ،واالتـساق املؤسـسة   وافتراضـات اسـتمرارية      .حملاسبية ملنظومة األمم املتحـدة    ا
واختيـار الـسياسات احملاســبية   . واالسـتحقاق هـي افتراضـات حماسـبية أساسـية     

، وتغليب املضمون علـى الـشكل، واألمهيـة     احلرصوتطبيقها حمكومان مببادئ    
مجيــع الــسياسات البيانــات املاليــة عــن امللحقــة بوتفــصح املالحظــات  .املاديــة
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 وتـؤثر بــصورة الـسياسات املاليـة   الـيت تطـرأ عليهـا    احملاسـبية اهلامـة والتغـيريات    
  ؛جوهرية يف البيانات املالية

وكـل صـندوق هـو كيـان         .قولـصند امسك احلسابات على أساس حماسبة      ُتو  ‘٢’  
وتعـّد  .  الذاتية املوازنةومايل وحماسيب قائم بذاته وله جمموعة حساباته املستقلة         

لمخـدرات  املراقبـة الدوليـة ل    لكـل مـن صـندوق برنـامج         مـستقلة   بيانات ماليـة    
ــع وصــندوق  ــةمن ــة اجلرمي ــة اجلنائي ــا  مــع ، مث جت والعدال ــصندوقني مع ــات ال بيان

  وّحدة؛لتقدمي البيانات املالية امل
ــستند   ‘٣’   ــة  وي ــدفقات النقدي ــان الت ــة غــ بي ــد إىل الطريق  حلــساب ةري املباشــراملوّح

ــة  ــدفقات النقديـ ــه يف ا  التـ ــشار إليـ ــو املـ ــى النحـ ــة   علـ ــبية ملنظومـ ــايري احملاسـ ملعـ
  ؛املتحدة األمم

ُتعــد البيانــات املاليــة علــى  و. تغطــي الفتــرة املاليــة ســنتني تقــومييتني متتــاليتني و  ‘٤’  
لـتعكس آثـار الـتغري يف       تعديلـها   ري  جيـ  أساس احملاسبة بالتكلفـة التارخييـة، وال      

  ؛أسعار السلع واخلدمات
املعـامالت الـيت    و. سابات وُتعـرض بـدوالرات الواليـات املتحـدة        ُتمسك احل و  ‘٥’  

دوالرات الواليــات املتحــدة وقــت إجــراء ُتحــول إىل بعمــالت أخــرى جتــرى 
وفيمــا يتعلــق هبــذه  . املعاملــة بأســعار الــصرف املعمــول هبــا يف األمــم املتحــدة  

ات والتربعــالنقديــة، واالســتثمارات، مبــالغ ظهــر البيانــات املاليــة العمــالت، ُت
غـري دوالر   بعمـالت  غـري املـسددة، وحـسابات القـبض والـدفع اجلاريـة      املعلنة  

ــة  ــدة، حمولـ ــات املتحـ ــصرف   الواليـ ــعار الـ ــدة بأسـ ــات املتحـ  إىل دوالر الواليـ
  ؛املعمول هبا يف األمم املتحدة يف تاريخ تقدمي البيانات

ــة   و  ‘٦’   ــات املاليـ ــرض البيانـ ــة لل  ُتعـ ــة الدوليـ ــامج املراقبـ ــصندوق برنـ ــدراتلـ  مخـ
ألغـراض العامـة    أمـوال ا  بـّين    على حنـو ي    نع اجلرمية والعدالة اجلنائية   مصندوق  و
ألغـراض العامـة    وأمـوال ا  .  وأمـوال الـدعم الربنـاجمي      غراض اخلاصة أموال األ و

للمكتــب، واإلدارة التوجيــه التنفيــذي أنــشطة هــي مــوارد غــري خمصــصة متــّول 
ويف ) فيينــا(املقــر  يف ياجمنــدعم الربالــتكــاليف الــربامج وتكــاليف فــضال عــن 

تستخدم أيضا يف متويل الـسلف املقّدمـة للمـشاريع وغريهـا مـن           هي  و. امليدان
ألغراض اخلاصة، فهي تّربعات خمصصة ألوجـه       أموال ا أما   .العمليات امليدانية 

 أنشطة التعاون الـتقين وغريهـا مـن األنـشطة     وتستخدم يف متويل  إنفاق بعينها،   
عـام  وابتـداء مـن     . ويف امليـدان  ) فيينـا ( املقـر    الفنية اليت يـضطلع هبـا املكتـب يف        
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عـن طريـق     ستردة املـ  ياجمنـ دعم الرب الـ  يبلغ عن مـوارد   املكتب  أصبح  ،  ٢٠٠٨
 ، بوصـفها  ألغراضاملخصصة ا تربعات  ال فرض رسم على األنشطة املمولة من     

وكانت هذه املوارد تصّنف يف فترات الـسنتني      .األموالفئة مستقلة من فئات     
قــر هــذا التغــيري يف قــرار جلنــة  وقــد أُ. عامــةالغــراض  أمــوال األيف فئــةالــسابقة 

  ؛١٦/٦ وقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ٥٠/١٤املخدرات 
خيـص  حـسابا فرعيـا     والعدالـة اجلنائيـة      اجلرميـة    منـع صـندوق   يشمل حـساب    و  ‘٧’  

 وُتحذف مباشـرة مـن  . معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة      
احلـسابات املتعلقـة باحلـساب      ) البيانـان األول والثـاين    (البيانات املالية املوحـدة     

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين     اخلاص لتكاليف دائرة تكنولوجيـا املعلومـات يف    
 لتفــادي االزدواج يف اإلبــالغ عــن اإليــرادات والنفقــات باملخــدرات واجلرميــة

  ؛)١١انظر املالحظة (
الية املوحدة لـصندوق برنـامج املراقبـة الدوليـة للمخـدرات            وعرض البيانات امل    ‘٨’  

وصندوق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ييسر استعراض أعمال املكتب، ولكنـه           
 املعـامالت   التوحيـد حـذف   وتقتـضي عمليـة     . ال يعين أن الصندوقني قد أُدجمـا      

وهـذا   .“اجملمـوع ”يف عمود توخيا لدقة القيم املبينة     اليت متت بني الصندوقني     
إجـراء  ، ويتـضمن    إليـرادات والنفقـات   احلذف يزيـل حـاالت القيـد املـزدوج ل         

ــدة        ــسويات ألرصـ ــراء تـ ــدفع وإجـ ــبض والـ ــستحقات القـ ــني مـ ــات بـ مقاصـ
صفوف الـ عمـدة و  األمـن هـذا النـوع يف        احملذوفات  وُتدرج مجيع    .الصندوقني

  .“احملذوفات”املعنونة ستقلة امل
  :اإليرادات  )ب(    

توصــية جملــس مراجعــي وفقــا ل، ومانــة العامــة لألمــم املتحــدةسة األوفقــا لــسيا  ‘١’  
وليس علـى   لى أساس االستحقاق،    عاملكتب التربعات   يسجل  احلسابات بأن   
مـن التربعـات    اآلتيـة   سّجل اإليـرادات    ، تُـ  )A/61/5/Add.9انظر  (أساس نقدي   

  ؛على أساس االستحقاق
 اجلهــات املاحنــة تــسجل التربعــات املقدمــة مــن الــدول األعــضاء وغريهــا مــنو  ‘٢’  

بدفع تربعـات نقديـة يف أوقـات حمـددة خـالل الفتـرة              خطي  على أساس التزام    
ــة احلاليــة  ــذه . املالي ــشمل التربعــات  التربعــات وه ــة ت يف إطــار تقاســم  املقّدم

. العامـة واهلبات  حكومية أخرى،   مؤسسات  من  اآلتية  التكاليف، واإليرادات   
  ؛١٠حظة املالسياق فصح عن التربعات العينية يف وُي
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ــرادات  و  ‘٣’   ــل اإلي ــشتركة   متث ــات م ــاة يف إطــار ترتيب ــواال   املتلق ــني املنظمــات أم ب
 لـتمكني املكتـب مـن إدارة املـشاريع أو الـربامج             منظمات أخـرى  خمصصة من   
  ؛نيابة عنها

 اليت حتّمل علـى املـشاريع       ياجمندعم الرب الاملكتب من تكاليف    صة  وبالنسبة حل   ‘٤’  
 اتإيـراد بوصـفها   قّيـد   ُت ا، فإهنـ  األغـراض اخلاصـة   وال  أمـ واألنشطة املمّولة من    

 دعمالــغــراض العامــة لتغطيــة نفقــات ألاأمــوال املكتــب املوجهــة إىل حلــساب 
يف إطـار   بعد ذلـك    ُتحذف   ه هذ ياجمندعم الرب ال اتغري أن إيراد   .الصلة ذات
ــرادات عمليــة ــرادات الــيت    حــساب اإلي املوّحــدة لتفــادي تكــرار تــسجيل اإلي

ووفقــا لــسياسات  .غــراضل يف إطــار التربعــات املخصــصة األ ُســجلت بالفعــ
املكتـب  حـصة  سّجل أيـضا  تُـ األمم املتحدة اليت حتكـم الـصناديق االسـتئمانية،       

  مـن املخصـصات    رصـيد غـري املنفـق     املدرجة يف ال   ياجمندعم الرب المن إيرادات   
  ؛اليت مت صرفها للشركاء املنفذين

ئـــد الـــيت تـــدرها األمـــوال املودعـــة يف  تـــشمل إيـــرادات الفوائـــد مجيـــع الفواو  ‘٥’  
حـسابات  املكتـسبة يف إطـار      حسابات املكتب املـصرفية وإيـرادات االسـتثمار         

أما اخلـسائر املتكبـدة واخلـسائر غـري املتكبـدة           . األمم املتحدة للنقدية املشتركة   
االسـتثمارات القـصرية    إطـار   يف  ) الصافية بعد خصم املكاسب غـري املتحققـة       (

ألغـراض  اوال تـستثمر أمـوال      . من إيرادات االسـتثمار   يعها  فُتخصم مج األجل  
لتحقيــق العامــة بــشكل منفــصل، بــل تــستثمر معــا  وأمــوال األغــراض اخلاصــة 

املكتـسبة مـن جممـوع    وُتقّسم إيـرادات الفوائـد   . أكرب قدر ممكن من العائدات    
ــتثمارات  ــا ألرصـــدة أمـــوال ا االسـ ــة وبالتناســـب وفقـ ــوال ألغـــراض العامـ أمـ

حـصة أمـوال األغـراض      وّزع  تـ مث  . وأمـوال الـدعم الربنـاجمي     صة  اخلااألغراض  
ــا     ــيت جينيه ــد ال ــرادات الفوائ ــة   اخلاصــة مــن إي ــة الدولي ــامج املراقب صــندوق برن

للمخدرات وصندوق منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة علـى حـسابات املـشاريع             
ــرد     ــوال اخلاصــة، أو ُت ــن األم ــة م ــع    املمول ــة م ــل املربم ــات التموي ــا التفاق وفق

ويـبني  . ألغـراض العامـة   حلساب أموال ا  قيد الرصيد املتبقي    وُي .اجلهات املاحنة 
على هيئة حتويالت بني أموال األغـراض العامـة         هذا التوزيع يف البيانات املالية      

  وأموال األغراض اخلاصة؛
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النفقات احملّملـة علـى الفتـرات الـسابقة،     مستردات تشمل اإليرادات املتنوعة   و  ‘٦’  
 التزامـات  بـشأن والوفورات املتحققـة   اآلتية من اخلدمات املقدمة،     واإليرادات

، وغري ذلـك   من هذا القبيل التزاماتأي  الناجتة عن إلغاء     وأمن فترات سابقة    
  .من اإليرادات املتنوعة

  
  :النفقات   )ج(     

مـن االعتمـادات أو سـلطات الـدخول يف          كّبد النفقات مبوجـب املـأذون بـه         تُت  ‘١’  
شمل النفقـات الـيت يتكّبـدها املكتـب بـشكل مباشـر االلتزامـات               وت. التزامات

ــيم    (غــري املــصفاة  مبــا فيهــا تــسويات صــرف العمــالت الناجتــة عــن إعــادة تقي
أمــا النفقــات الــيت يتكبــدها الــشركاء   .واملــدفوعات) التزامــات الفتــرة احلاليــة

ئر وتقيـد اخلـسا   . املنفذون فتشمل املدفوعات اليت يسددوهنا نيابة عـن املكتـب         
النامجة عن تقلب أسعار صرف العمالت على أهنا جـزء مـن النفقـات يف بنـد                 

  مصروفات التشغيل يف السنة الثانية من فترة السنتني؛
االلتزامـات  مل تعـد    السياسات احملاسبية لألمانة العامة لألمـم املتحـدة،         وتقيدا ب   ‘٢’  

مـــن فقـــات اعتبـــارا تـــسجل بوصـــفها ناملبلـــغ عنـــها مـــن الـــشركاء املنفـــذين 
  ؛٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ١

 الربنـاجمي أقـصاه   لـدعم   لتنفيذ الـربامج واملـشاريع رمسـا        لقاء  ملكتب  يتقاضى ا و  ‘٣’  
مــع أحــد مــشتركا تنفيــذ الربنــامج أو املــشروع حينمــا يكــون و . يف املائــة١٣

الــدعم الربنــاجمي علــى أال جتــاوز تقاســم رســوم أيــضا الــشركاء املنفــذين، يــتم 
ــة   ــة١٣الرســوم الكلي ــا  . يف املائ ــتكــاليف أم ــدعم الربال ــدفع إىل  ياجمن ــيت ُت  ال

هــذا الترتيــب، فإهنــا حتّمــل علــى يف إطــار فتــرة الــسنتني يف الــشركاء املنفــذين 
هنـا تـشكل تـدفقا ماليـا خارجـا مـن            أ حيث   ،نفقات الربامج يف البيانات املالية    

هلــذا  طبقــا الــيت حيــتفظ هبــا املكتــب  ياجمنــدعم الربالــتكــاليف وأمــا . املكتــب
تفاديـا الزدواج تـسجيلها     ،  “احملـذوفات ”عمود  فتحذف وتدرج يف    الترتيب  

  ؛ياجمنلدعم الربلالنفقات الفعلية مع 
املمتلكات غري املستهلكة علـى ميزانيـة الفتـرة    بشأن حمل النفقات املتكبدة   ُتو  ‘٤’  

ــيت  ــتىن ال ــا ُتق بقــى هــذه املمتلكــات غــري   تو.  املمتلكــات وال ُترمســل هــذهفيه
عــن هــذا  بالتكلفــة التارخييــة ويفــصح  ة يف ســجالت احلــصرلكة مقيــداملــسته
  .٩ يف املالحظةالقيد 



A/65/5/Add.9

 

10-43754 108 
 

 :األصول  )د(  

ــع ألجــل     ‘١’   ــة والودائ ــوال األهــي النقدي ــداع حتــت    املم ــة يف حــسابات اإلي ودع
املصرفية املـدرة للفوائـد يف احلـسابات املـصرفية اخلاصـة مبقـر              الودائع  الطلب و 

ــك اخلاصــة مبكاتبــ    ــب وتل ــةاملكت ــضا حــسابات     .ه امليداني ــة أي ــشمل النقدي وت
 معهـد   لدىاملكاتب امليدانية التابعة للمكتب و    لدى  السلف والنثريات النقدية    

األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة والعدالــة ولــدى اللجنــة االقتــصادية 
  ؛واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

ألجـل، واالسـتثمارات    الودائـع   ديـة و  النقدية املشتركة مـن النق    أموال  تتكون  و  ‘٢’  
ــرادات     ــل، وإيـ ــة األجـ ــل والطويلـ ــصرية األجـ ــتثمار القـ ــن  االسـ ــستحقة مـ املـ

. استثمارات األمم املتحدة املشتركة اخلاصة باملكاتـب املوجـودة خـارج املقـر            
وتشمل استثمارات النقديـة املـشتركة األوراق املاليـة القابلـة للتـداول وغريهـا               

سجل وُتــ  .إيــرادات إلدرار داول الــيت مت شــراؤها  مــن الــصكوك القابلــة للتــ   
 تـــهاأو قيمتـــها اســـتثمارات النقديـــة املـــشتركة القـــصرية األجـــل بقيمـــة تكلف 

 .سجل االسـتثمارات الطويلـة األجـل بقيمـة التكلفـة          السوقية، أيهمـا أقـل؛ وتُـ      
أي عــالوة غــري مــستهلكة مسيــة مــضافا إليهــا وتعــّرف التكلفــة بأهنــا القيمــة اال

ــاً  أو ــها مطروح ــستهلك  من ــري م ــات   . أي خــصم غ ــصح يف حواشــي بيان وُيف
ــن         ــن حــصة كــل م ــوال ع ــات وأرصــدة األم األصــول واخلــصوم واالحتياطي
صندوق برنـامج املراقبـة الدوليـة للمخـدرات وصـندوق منـع اجلرميـة والعدالـة                
اجلنائية يف صندوق النقدية املشتركة اخلاص باملكاتـب املوجـودة خـارج املقـر              

   النقدية املشتركة وعن القيمة السوقية الستثماراته؛وعن مكونات صندوق
ــري بـــني       ‘٣’   ــامالت الـــيت جتـ ــشتركة بـــني الـــصناديق املعـ ــدة املـ وتعكـــس األرصـ

 يف حساب املبالغ املستحقة لصندوق األمـم املتحـدة           مشمولة الصناديق، وهي 
وتعكس األرصدة املشتركة بـني الـصناديق أيـضا          .العام واملبالغ املستحقة عليه   

وجتـري   .عامالت اليت ُتربم مع صـندوق األمـم املتحـدة العـام بـشكل مباشـر               امل
  ؛تسوية األرصدة املشتركة بني الصناديق بشكل دوري

وتشمل احلسابات املـستحقة القـبض التربعـات املـستحقة القـبض، واألرصـدة           ‘٤’  
، والـــسلف املدفوعـــة للـــشركاء املـــشتركة بـــني الـــصناديقاملـــستحقة القـــبض 

  مستحقات القبض؛ ذلك من املنفذين، وغري
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عـادة   املؤجلـة    تكـاليف التـشمل   و. متثل األصول األخـرى التكـاليف املؤجلـة       و  ‘٥’  
تقيـد  ، ولكنـها  ا علـى الفتـرة املاليـة احلاليـة    تـساهب حابنود النفقات اليت ال جيـوز   

وتــشمل بنــود النفقــات هــذه االلتزامـــات   .نفقــات يف فتــرة الحقــةعلــى أهنــا 
وتقتــصر هــذه . ٧-١٠٦للقاعــدة املاليــة وفقــا  مقبلــة لفتــرات ماليــةاملعتمــدة 

االلتزامات عـادة علـى االحتياجـات اإلداريـة ذات الطبيعـة املـستمرة والعقـود                
وُتــدرج أيــضا .  للتنفيــذطويلــةمهــالت تطلــب تااللتزامــات القانونيــة الــيت   أو

 مؤجلــة يف تكــاليفاخلــسائر النامجــة عــن تقلبــات أســعار العمــالت باعتبارهــا 
ال غـري،   األصـول واخلـصوم     وألغراض بيانـات    . ألوىل من فترة السنتني   السنة ا 

الـيت  بصفة تكاليف مؤجلة من ُسـلَف منحـة التعلـيم سـوى األجـزاء               ُتدرج   ال
الـيت تكـون مـستكملة يف تـاريخ البيـان           السنوات الدراسـية    تتعلق ب يفترض أهنا   

لقـبض مـن    حـسابات مـستحقة ا    بوصـفها   لف  وتقّيد املبالغ الكاملة للـسُ     .املايل
املــوظفني حلــني تقــدمي اإلثباتــات املطلوبــة الســتحقاق منحــة التعلــيم، وعندئــذ  

 .ى السلفسوَّلى حسابات امليزانية وُتتقيد املنحة ع

 :اخلصوم  )هـ(  

على حساب فتـرات    مَّلة  السارية احمل قيد االلتزامات غري املسددة وااللتزامات      ُت  ‘١’  
وتظــل االلتزامــات ســارية ملــدة  . ماليــة مقبلــة بوصــفها التزامــات غــري مــصفاة 

  تتعلق هبا؛ عقب انتهاء فترة السنتني اليت شهراً ١٢
ــشركاء      ‘٢’   ــدفع للـ ــستحقة الـ ــدفع الـــسلف املـ ــستحقة الـ ــسابات املـ وتـــشمل احلـ

املنفذين، واألرصدة املستحقة الدفع املشتركة بني الـصناديق، وغـري ذلـك مـن              
ستحقة الـــدفع ، مشلـــت احلـــسابات املـــ٢٠٠٩ويف عـــام . مـــستحقات الـــدفع

لــصندوق منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة التربعــات النقديــة املتلقــاة يف عــام         
 مــن أجــل الــصندوق االســتئماين لــدعم مبــادرات الــدول الــيت تكــافح  ٢٠٠٩

  ؛٢٠١٠القرصنة قبالة سواحل الصومال، الذي أنشئ يف عام 
 احلــاالت الــيت يفوتــشمل اإليــرادات املؤجلــة التربعــات املعلنــة لفتــرات مقبلــة   ‘٣’  

علـى الـسنة أو الـسنوات املاليـة الـيت           نصاً قاطعاً   وثيقة إعالن التّربع    تنص فيها   
  ؛سيتم فيها التربع

الـيت  أما اخلصوم املستحقة املتصلة باستحقاقات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد،         ‘٤’  
 ة الـسنوية  بعد انتهاء اخلدمة وأيـام اإلجـاز      التأمني الصحي   استحقاقات  تشمل  

ــستخدمة   ــري امل ــة  غ ــة اخلدم ــدالت هناي ــوطن،  وب ــادة إىل ال ــتحقاقات اإلع   واس
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وأرصــدة ات يــواالحتياطصوم يف بيــان األصــول واخلــصوم ضــمن اخلــفُتــدرج 
ــصناديق ــة       ،ال ــة العام ــرار اجلمعي ــم املتحــدة ولق ــبية لألم ــسياسة احملاس ــا لل  وفق

ــة    ٦٠/٢٥٥ ــهاء اخلدم ــأمني الــصحي بعــد انت ــد التزامــات الت   فيمــا يتــصل بقي
  ؛)٦املالحظة (

كتــب يف الـصندوق املــشترك للمعاشــات التقاعديـة ملــوظفي األمــم   املرك تويـش   ‘٥’  
ــاة        ــد والوف ــوفري اســتحقاقات التقاع ــة لت ــة العام ــشأته اجلمعي ــذي أن املتحــدة ال

وصـندوق املعاشـات التقاعديـة      . االستحقاقات األخرى ذات الـصلة    والعجز و 
دة وتعمـــل بنظـــام   مـــشتركة بـــني جهـــات عمـــل متعـــد     هـــو خطـــة مموَّلـــة  

ــددة ــتحقاقات احملـ ــات   . االسـ ــندوق املعاشـ ــون مـــسامهة املكتـــب يف صـ وتتكـ
التقاعدية من اشتراكه املقرر باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامـة، وهـو حاليـاً              

 يف املائـة بالنـسبة للمنظمـات، علـى          ١٥,٨ يف املائة بالنسبة للمـشترك و        ٧,٩
ب املعـاش التقاعـدي، إضـافة إىل    التوايل، من األجر الساري الـداخل يف حـسا   

حـــصة املكتـــب مـــن أي مـــدفوعات تلـــزم لتغطيـــة العجـــز االكتـــواري طبقـــاً  
ــة    ٢٦ للمــادة  مــن النظــام األساســي للــصندوق املــشترك للمعاشــات التقاعدي

وال ُتــــستحق مــــدفوعات تغطيــــة العجــــز هــــذه  . ملــــوظفي األمــــم املتحــــدة 
ــادة     إذا إال ــة أحكــام امل ــة العام ــ، ٢٦أعملــت اجلمعي ــاك  بع ــرر أن هن د أن يتق

حاجــة لــسداد مــدفوعات تغطيــة العجــز بنــاء علــى تقيــيم الكفايــة االكتواريــة  
ــة لــصندوق املعاشــات  ــيمالتقاعدي  / كــانون األول٣١وحــىت . يف تــاريخ التقي

  .احلكمإىل إعمال هذا اجلمعية العامة تلجأ  ، مل٢٠٠٩ديسمرب 
  :األموالاالحتياطيات وأرصدة   )و(  
الفترات السابقة تسويات إيرادات الفتـرات الـسابقة وشـطب     تشمل تسويات     ‘١’  

 ؛)٤املالحظة (وإلغاء إعالنات التربع من فترات سابقة 

 حتيـاطي الويعكس صايف التغريات يف املخصـصات واالحتياطيـات حتركـات ا            ‘٢’  
 ؛لتخصيص لكرسامل

وجترى التحـويالت مـن الـصناديق األخـرى وإليهـا وفقـا للـشروط واألحكـام                   ‘٣’  
 ؛تفق عليها مع اجلهات املاحنةامل
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ــي       ‘٤’   ــة ه ــات املاحن ــردودة إىل اجله ــوال امل ــوال واألم ــضة أم ــن احتياجــات  فائ ع
رد إىل اجلهات املاحنة وفقـا للـشروط واألحكـام املنـصوص            تاملشاريع احملّددة و  

 ؛عليها يف اتفاقات التمويل

يــة الــيت  لتخــصيص لتغطيــة خمصــصات امليزان  لتنــشأ االحتياطيــات املكرســة   و  ‘٥’  
 .مقدما للشركاء املنفذينغري املسددة املدفوعة  يةموال التشغيلاألو ُتنفق مل

 :لسياسات احملاسبيةلريات اهلامة يموجز التغ  )ز(  

ــوارد اجلــدول لخــص ي   ــة  ال ــاه التغــيريات اهلام ــسياسات احملاســبية  املعتمــدة لأدن جلعــل ل
درات وصــندوق منــع اجلرميــة والعدالــة البيانــات املاليــة لــصندوق برنــامج املراقبــة الدوليــة للمخــ

  :اجلنائية متوائمة مع سياسات األمم املتحدة احملاسبية ذات الصلة
  

  تغيريات السياسات احملاسبية
الصناديق اليت طُبقت فيها التغيريات اعتبارا من 

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١

دعم لــامــوارد  عــنيبلــغ املكتــب أصــبح ، ٢٠٠٨ابتــداء مــن عــام 
لـة  املموَّاجمي املستردة عـن طريـق فـرض رسـم علـى األنـشطة               الربن

املوجهـــة إىل األغـــراض اخلاصـــة، علـــى أهنـــا فئـــة التربعـــات مـــن 
  األموال مستقلة من

خـــدرات املراقبـــة الدوليـــة للمصـــندوق برنـــامج 
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوصندوق 

  للـــسياسات احملاســـبية لألمـــموامتثـــاال، ٢٠٠٨بتــداء مـــن عـــام  ا
حــساب الــسارية احملّملــة علــى   لتزامــات الاُيبلــغ عــن   ،تحــدةامل

ــة مقبلــة  بوصــفها أيــضاً و مؤجلــة تكــاليف، بوصــفها فتــرات مالي
   غري مصفاة لفترات مقبلةالتزامات

لمخـــدرات املراقبـــة الدوليـــة لصـــندوق برنـــامج 
   والعدالة اجلنائيةاجلرميةمنع وصندوق 

 اســـبية لألمـــم للـــسياسات احملوامتثـــاال، ٢٠٠٨ابتــداء مـــن عـــام  
ــدرج اخلــسائر النامجــة عــن تقلبــات أســعار العمــالت     ،املتحــدة ُت

ــب   مؤجلـــة يف الـــسنة األوىل مـــن فتـــرة الـــسنتني ليفاوصـــفها تكـ
  السنتني  السنة الثانية من فترةتشغيلية يفبوصفها مصروفات و

لمخـــدرات املراقبـــة الدوليـــة لصـــندوق برنـــامج 
   والعدالة اجلنائيةاجلرميةمنع وصندوق 

ــام  اب ــبية لألمـــم ٢٠٠٩تـــداء مـــن عـ  ، وامتثـــاال للـــسياسات احملاسـ
نـــاجمي املدفوعـــة لـــدعم الربابلـــغ املكتـــب عـــن مـــوارد  ياملتحـــدة، 

  اخلاصة األغراضإطار أموال نفذين بوصفها نفقات يف املشركاء لل

لمخـــدرات املراقبـــة الدوليـــة لصـــندوق برنـــامج 
   والعدالة اجلنائيةاجلرميةمنع وصندوق 

ــام  ــبية لألمـــم ٢٠٠٩ ابتـــداء مـــن عـ  ، وامتثـــاال للـــسياسات احملاسـ
التزامــات التــأمني الــصحي بعــد انتــهاء اخلدمــة  أصــبحت املتحــدة، 

  االكتوارية شمل املكاسب واخلسائرتاكتواري أساس على املقّيمة 

لمخـــدرات املراقبـــة الدوليـــة لصـــندوق برنـــامج 
   والعدالة اجلنائيةاجلرميةمنع وصندوق 
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  تغيريات السياسات احملاسبية
الصناديق اليت طُبقت فيها التغيريات اعتبارا من 

  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١

املتعلقـة  ات هنايـة اخلدمـة      زامـ تحت ال أصـب ،  ٢٠٠٩من عام   ء  ادتبا
دة إىل الـوطن واسـتحقاقات اإلجـازة الـسنوية          اعـ استحقاقات اإل ب

ُتقّيـد ال بالنـسبة للمـوظفني املموَّلـة         اكتـواري، و  ُتقّيم على أساس
تكــاليفهم مــن أمــوال األغــراض العامــة وأمــوال الــدعم الربنــاجمي   

فهم من أمـوال    فحسب، بل أيضاً بالنسبة للموظفني املموَّلة تكالي      
  األغراض اخلاصة

لمخـــدرات املراقبـــة الدوليـــة لصـــندوق برنـــامج 
   والعدالة اجلنائيةاجلرميةمنع وصندوق 

ل بــد هنايــة اخلدمــة  اســتحقاقاتتــشمل ،٢٠٠٩مــن عــام ء ادتــبا
  لمكتب يف فيينا التابعني ل الدعم العامملوظفيهناية اخلدمة 

لمخـــدرات املراقبـــة الدوليـــة لصـــندوق برنـــامج 
   والعدالة اجلنائيةاجلرميةمنع دوق وصن

ــبا حلــساب اخلــاص  عــن ااملكتــبيفــصح  ،٢٠٠٩مــن عــام ء ادت
ــرة   ــا املعلومــات  لتكــاليف دائ املكتــب يف املالحظــات  بتكنولوجي

  )١١املالحظة (البيانات املالية امللحقة ب

ــا تكـــاليف حلـــساب اخلـــاص لا ــرة تكنولوجيـ دائـ
  املعلومات

    
 ٣املالحظة     

 لسياسات احملاسبيةريات ايأثر تغ    

ــداء مــن عــام    )أ(   ــغ  املكتــب صــبحأ، ٢٠٠٨ابت ــوارد  يبل ــدعم الرباعــن م ــال ي جمن
املــستردة عــن طريــق فــرض رســم علــى األنــشطة املمّولــة مــن التربعــات املوجهــة إىل األغــراض  

وقّسم صـندوق املراقبـة الدوليـة للمخـدرات رصـيد           . اخلاصة، على أهنا فئة مستقلة من األموال      
 إىل قـسمني، مهـا رصـيد أمـوال          ٢٠٠٧ديـسمرب   / األول كـانون  ٣١راض العامـة يف     أموال األغـ  

، ٣١:٦٩واسـتندت نـسبة التقـسيم، وهـي         . األغراض العامة، ورصـيد أمـوال الـدعم الربنـاجمي         
إىل مزيج، على مدى فتريت سنتني، يضم اإليرادات الفعليـة لتربعـات األغـراض العامـة والـدعم                  

ــات و   ــط النفقـ ــع متوسـ ــاجمي مـ ــل     الربنـ ــا أدى إىل حتويـ ــرى، ممـ ــة أخـ ــسابات امسيـ ــدة حـ أرصـ
وأبلـغ صـندوق   .  دوالرا من أموال األغراض العامـة إىل أمـوال الـدعم الربنـاجمي         ٥ ٠٨٥ ٣٩٥

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن رصيد أموال الدعم الربناجمي ورصيد أمـوال األغـراض العامـة،           
ــى حــدة، ويف    ــسمرب / األولكــانون ٣١كــل عل ــسجالت احملاســبية   ، و٢٠٠٧دي ــى ال ــاء عل بن

املنفصلة لكل من فئيت األموال هـاتني، ممـا أدى إىل اخنفـاض يف رصـيد أمـوال األغـراض العامـة               
 ٣ ٧٦٧ ١٧٤ إىل ٢٠٠٧ديــــــسمرب / األولكــــــانون ٣١ دوالرات يف ٤ ٩٦٧ ٢٠٥مــــــن 

 كـانون  ١ لتكـوين رصـيد أمـوال الـدعم الربنـاجمي يف             ٢٠٠٨ينـاير   / الثـاين  كانون ١دوالرا يف   
   دوالرا؛١ ٢٠٠ ٠٣١ وقدره ٢٠٠٨يناير /الثاين
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، وامتثاالً للـسياسات احملاسـبية لألمـم املتحـدة، ُيبلـغ عـن        ٢٠٠٨ابتداء من عام      )ب(  
االلتزامات السارية احملّملة على حساب فتـرات ماليـة مقبلـة بوصـفها تكـاليف مؤجلـة وبوصـفها                   

ــة     ــرات مقبل ــصفاة لفت ــري م ــات غ ــضا التزام ــانون ٣١ويف . أي ــسمرب /ألول اك ، بلغــت ٢٠٠٩دي
 دوالراً لــصندوق ١ ٤١٢ ٥١١التكــاليف املؤجلــة وااللتزامــات غــري املــصفاة لفتــرات مقبلــة       

  اجلنائية؛  دوالراً لصندوق منع اجلرمية والعدالة٦٣٨ ١٥٩برنامج املراقبة الدولية للمخدرات و 
دة، ُتـدرج   ، وامتثـاالً للـسياسات احملاسـبية لألمـم املتحـ          ٢٠٠٨ابتداء من عـام       )ج(  

اخلسائر النامجة عن تقلبات أسعار العمالت بوصفها تكاليف مؤجلة يف السنة األوىل مـن فتـرة                
ــرة الــسنتني     ــة مــن فت ــسنة الثاني  كــانون ٣١ويف . الــسنتني وبوصــفها مــصروفات تــشغيلية يف ال

، بلغت اخلسارة النامجة عن تقلبـات أسـعار العمـالت لـصندوق برنـامج            ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 دوالرا فيمــــا يتعلــــق بــــأموال األغــــراض العامــــة، ٩٠٩ ٠٣٩قبــــة الدوليــــة للمخــــدرات املرا
 ا دوالر٤١٠ ٨٦٣  و دوالراً فيمــــا يتعلــــق بــــأموال األغــــراض اخلاصــــة، ١٠ ٥٣٣ ٧٢٠ و

، بلغـت   ٢٠٠٩ديـسمرب   / األول كـانون  ٣١ويف  . ياجمنـ لرب ا دعم الـ  فيلاتكـ يتعلق بـأموال     فيما
ــ ــةسارةاخلـ ــ النامجـ ــعار العن عـ ــةمـــالت لـــصندوق تقلبـــات أسـ ــة   منـــع اجلرميـ ــة اجلنائيـ والعدالـ
ــأموال األ  ادوالر ١٥٥ ٢٩٨ ــق ب ــة،الغــراض فيمــا يتعل ــق   ا دوالر٣١٣ ٠٨٥  وعام فيمــا يتعل

 ي؛اجمنلرب ادعم الفيلاتكفيما يتعلق بأموال  ا دوالر١٠ ٦٨٠ و ،اصةاخلألغراض بأموال ا

صــبح مــم املتحــدة، أ، وامتثــاال للــسياسات احملاســبية لأل٢٠٠٩ابتــداء مــن عــام   )د(  
إطـار  نفـذين بوصـفها نفقـات يف        املشركاء  الربنـاجمي املدفوعـة للـ     لـدعم   اعـن مـوارد     يبلـغ   املكتب  
 ويف عــام .يدعم الربنــاجمإطــار أمــوال الــ نفقــات يف  اعتبارهــابــدال مــن األغــراض اخلاصــةأمــوال 
مـا يتعلـق    في ات دوالر ٥٢٦ ٧٠٥نـاجمي   دعم الرب مـن الـ   للـشركاء املنفـذين     بلغ ما ُدفـع     ،  ٢٠٠٨

فيمـا يتعلـق بـصندوق منـع         ا دوالر ١٤٦ ٦٦١  و  املراقبـة الدوليـة للمخـدرات،      صندوق برنامج ب
املـدفوع  الربنـاجمي   دعم  بلـغ الـ   ،  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني   وبالنسبة   .اجلرمية والعدالة اجلنائية  

 للمخـدرات  املراقبة الدولية    صندوق برنامج فيما يتعلق ب   ا دوالر ١ ٠٢١ ٤١٦ذين  للشركاء املنفِّ 
 ؛)٥اجلدول  انظر(والعدالة اجلنائية  منع اجلرميةصندوق فيما يتعلق ب ا دوالر٢٠٤ ٤١٢و 

أصـبحت  ، وامتثاال للسياسات احملاسبية لألمم املتحدة،       ٢٠٠٩ابتداء من عام      )ـه(  
شمل املكاســب تـ اكتـواري  أســاس علـى  املقّيمـة  التزامـات التـأمني الــصحي بعـد انتـهاء اخلدمــة     

ديـسمرب  /كـانون األول   ٣١ يفاملكاسب واخلسائر االكتوارية    وقد بلغت    .الكتواريةواخلسائر ا 
 ا دوالر٥ ١٧٢ ٢٥٠الــــصحي بعــــد انتــــهاء اخلدمــــة  اللتزامــــات التــــأمني بالنــــسبة  ٢٠٠٩

) رئخـسا  (ا دوالر ١ ٠٥٣ ٢٥٠  و  املراقبـة الدوليـة للمخـدرات،      لصندوق برنـامج  ) بمكاس(
 ؛)٦انظر املالحظة (ة والعدالة اجلنائي منع اجلرميةلصندوق 
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اسـتحقاقات  املتعلقـة ب  هنايـة اخلدمـة     أصبحت التزامات   ،  ٢٠٠٩ابتداء من عام      )و(  
كانــت هــذه  و.تقيــيم اكتــواريتــستند إىل اإلعــادة إىل الــوطن واســتحقاقات اإلجــازة الــسنوية  

 ؛ تعديالت أخـرى    أي خصم أو إجراء  التكاليف احلالية دون     سابقاً بناء على     سجلااللتزامات تُ 
البيانـات   يفإلدراجها   االلتزامات   هلذه ةتقديرات معقول هو التوصل إىل    هذا التغيري   واهلدف من   

تكـاليفهم  بالنـسبة للمـوظفني املموَّلـة         الُتقّيـد هـذه االلتزامـات       ،  ٢٠٠٩ابتداء من عـام     و. املالية
ني املموَّلـة   أيضا بالنسبة للموظف   الربناجمي فحسب، بل     الدعمأموال  األغراض العامة و  من أموال   

االلتزامـات املتعلقـة      زيـادة يف    حـدوث   إىل ى ذلـك  دأو. األغـراض اخلاصـة   تكاليفهم مـن أمـوال      
 ا مقـــداره مـــ٢٠٠٩ديـــسمرب /كـــانون األول ٣١ بلغـــت يف باســـتحقاقات اإلعـــادة إىل الـــوطن

ــامج ا دوالر١ ٠٨٠ ٥٧٨ ــصندوق برنـ ــدرات  لـ ــة للمخـ ــة الدوليـ  ادوالر ٩٧٨ ٥٥٦  و املراقبـ
ــة منــع اجللــصندوق  ــة اجلنائي ــادة يفحــدوث أيــضا إىل ى ذلــكدأو. رميــة والعدال االلتزامــات   زي

 ا مقـداره   مـ  ٢٠٠٩ ديـسمرب /كـانون األول   ٣١  بلغـت يف   جازة السنوية اإل املتعلقة باستحقاقات 
ــامج ا دوالر١٧١ ٩١٦ ــصندوق برنـ ــدرات  لـ ــة للمخـ ــة الدوليـ  ات دوالر٤٩٨ ٧٠٦  و املراقبـ

 ؛)٦ املالحظة انظر(ة والعدالة اجلنائي منع اجلرميةلصندوق 

، تـشمل اسـتحقاقات هنايـة اخلدمـة بـدل هنايـة اخلدمـة               ٢٠٠٩ابتداء مـن عـام        )ز(  
ــا    UN/INF.243 التعمــيم اإلعالمــي، بنــاء علــى ملــوظفي الــدعم العــام التــابعني للمكتــب يف فيين

ــؤرخ ــارس / آذار٦ امل ــغ .١٩٩٠م ــد بل ــابعني       وق ــام الت ــدعم الع ــوظفي ال ــة مل ــة اخلدم ــدل هناي ب
 ا دوالر١ ٨٨٥ ٧٢٣ ا مقــداره  مــ٢٠٠٩ديــسمرب  /كــانون األول ٣١ يف ب يف فيينــا للمكتــ

ــصندوق  ــة للمخــدرات   ل ــة الدولي ــامج املراقب ــصندوق ا دوالر٥٣٤ ٨٣١  وبرن ــة  ل ــع اجلرمي  من
 ؛)٦انظر املالحظة (والعدالة اجلنائية 

دائـرة تكنولوجيـا    لتكاليف  فصح عن احلساب اخلاص     ، يُ ٢٠٠٩ابتداء من عام      )ح(  
  .)١١ انظر املالحظة(البيانات املالية امللحقة بلمكتب يف املالحظات ل التابعةلومات املع
  

 ٤ة املالحظ    
 سابقةاللفترات اتسويات     

رصـيده املـايل مـن خـالل        املراقبة الدوليـة للمخـدرات      خفض صندوق برنامج      )أ(  
: ين باملخـدرات واجلرميـة    ملكتـب األمـم املتحـدة املعـ       ملبالغ التالية مبوافقة املدير التنفيـذي        ا شطب

بقيــة  مــن الوكالـة األسـترالية للتنميـة الدوليـة، و    ات دوالر٢٤٧ ٨٠٧بقيـة تـربع معلـن قـدرها     
ــدرها    ــن ق ــربع معل ــدا، و ٩٧٥ ٠٠٠ت ــن هولن ــدرها    دوالر م ــن ق ــربع معل ــة ت  ١١١ ٦٩٩بقي

ــن اململكــة املتحــدة، و  رادوال ــدرها    م ــن ق ــربع معل ــة ت ــادوالر ٧ ٣٦١بقي ــم   م ــامج األم ن برن
بقيـة تـربع معلـن       من البحـرين، و    ادوالر ٢٦٧ ٧٤٢بقية تربع معلن قدرها     ، و تحدة اإلمنائي امل
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ــد، و ٦٠ ٠٠٠قــدرها  ــدرها    دوالر مــن اهلن ــة تــربع معلــن ق ــة  ا دوالر٢٤ ٩٨٦بقي  مــن وكال
مــن دوالر  ١٠٠ ٠٠٠بقيــة تــربع معلــن قــدرها  التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة، و 

 دوالر مـن منظمـة حلـف مشـال          ٧ ٥٠٠بقية تربع معلن قدرها     ، و مريكيةالواليات املتحدة األ  
أيــضا بتــصحيح إيراداتــه للفتــرة املراقبــة الدوليــة للمخــدرات صــندوق برنــامج  وقــام. األطلــسي
فيمــا يتعلــق )  منــه غــري حمــصلادوالر ١٥ ٢٥٩كــان مبلــغ  (ادوالر ٩٣ ٠١٩مبقــدار الــسابقة 

يف صـندوق   ُسـجِّلت خطـأ     رميـة والعدالـة اجلنائيـة       من بلجيكا لصاحل صندوق منـع اجل      بإيرادات  
إيرادات بــ فيمــا يتعلــق ادوالر ١٨٧ ٤٦٠مبقــدار ، و٢٠٠٧يف عــام مراقبــة املخــدرات برنــامج 

  .٢٠٠٧من البحرين يف عام 
 خفض صندوق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية رصـيده املـايل مـن خـالل شـطب             )ب(  

 بقية تـربع    :تحدة املعين باملخدرات واجلرمية   ي ملكتب األمم امل   ملبالغ التالية مبوافقة املدير التنفيذ    ا
 دوالر مـــن ٤٠ ٠٠٠بقيـــة تـــربع معلــن قـــدرها  ، وا مـــن أملانيــ ادوالر ٩ ٢٩٩معلــن قـــدرها  

بقيـة تـربع معلـن قـدرها        دوالر مـن الربازيـل، و      ٣٠ ٠٠٠بقيـة تـربع معلـن قـدرها         سويسرا، و 
بقيـة تـربع     مـن هنغاريـا، و     ا دوالر ٢ ٠٥٦بقية تربع معلن قدرها      من كندا، و   ا دوالر ٦ ٧٩٢

ــدرها   ــن ق ــدا، و ا دوالر٣ ١٥٨معل ــدرها    مــن هولن ــن ق ــربع معل ــة ت ــن  ٥٠ ٠٠٠بقي دوالر م
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف       مكتب   دوالر من    ٣٢ ٤٠٠بقية تربع معلن قدرها     تركيا، و 
لــسابقة راداتــه للفتـرة ا وقــام صـندوق منــع اجلرميـة والعدالــة اجلنائيـة أيــضا بتـصحيح إي     .الربازيـل 

دالـة اجلنائيـة    صادرة عـن املعهـد الكـوري لـسياسات الع          ا دوالر ٤ ٢٥٠بتسديد فاتورة قيمتها    
اجلرمية والعدالـة   على أهنا من تربعات األغراض العامة يف صندوق منع          كانت قد سجلت خطأ     

 .٢٠٠٧اجلنائية يف عام 
  

 ٥ة حظاملال    
 ركاء املنفذين أو املستحقة هلمللشأموال التشغيل املدفوعة مقّدما     

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

  الشركاء املنفذون

أمـــوال التـــشغيل املدفوعـــة مقـــدما 
 كـانون   ٣١للشركاء املنفذين، يف

  ٢٠٠٩ ديسمرب/األول

ــوال التـــــــشغيل املـــــــستحقة أمـــــ
كانون ٣١للشركاء املنفذين، يف    

  ٢٠٠٩ديسمرب /األول

      كيانات األمم املتحدة
    ٤٤٣ ١٨  ارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةإد  
    ٣٣٥ ٧٣٢ ٨  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  
    ٣٣٤ ٤٣٦  صندوق األمم املتحدة للسكان  
 (٩١٩ ٩٠٤)   ٨٦٤ ٨٦٠  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  
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  الشركاء املنفذون

أمـــوال التـــشغيل املدفوعـــة مقـــدما 
 كـانون   ٣١للشركاء املنفذين، يف

  ٢٠٠٩ ديسمرب/األول

ــوال التـــــــشغيل املـــــــستحقة أمـــــ
كانون ٣١للشركاء املنفذين، يف    

  ٢٠٠٩ديسمرب /األول

    الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

 (١٢٨ ١١٣)    والزراعةمنظمة األمم املتحدة لألغذية   

   ١٩٦ ٢٧  منظمة العمل الدولية  

   ٧٦٣ ٦  املنظمة البحرية الدولية  

   ٤٠٥ ٢٣٨  منظمة الصحة العاملية  

    املنظمات احلكومية الدولية

 (١٦١ ٦١)    االحتاد األفريقي  

 (٣٥١ ٢٣٩)    منظمة اجلمارك العاملية  

    املنظمات غري احلكومية

ــا     ــصرف كولومبيـــــــــ ــيمـــــــــ الزراعـــــــــ
)Banco Agrario de Colombia(  ٣٢٦ ٥٨٤   

اجلمعيـــــة الدومينيكيـــــة لرعايـــــة األســـــرة  
)Pro Bienestar de la Familia(  ٦٥٦ ٨   

 (٥٥٨ ٣١٨ ١)   ٣٢٢ ٩١٣ ١٠  اجملموع  

    
  ٦املالحظة     
 التزامات هناية اخلدمة وما بعد التقاعد    

التـأمني الـصحي    بتغطيـة   الاعـد   بعـد التق   تشمل اسـتحقاقات هنايـة اخلدمـة ومـا          )أ(  
 أيـــام اإلجـــازة الـــسنويةبعـــد انتـــهاء اخلدمـــة، واســـتحقاقات اإلعـــادة إىل الـــوطن، واســـتبدال  

 حتــدد هــذه االلتزامــات علــى  ،)و) (هـــ (٣وعلــى النحــو املــبني يف املالحظــة   .املــستخدمة غــري
 مـن مقـر    بتكليـف   اضطلعت بإجرائه شـركة اكتواريـة مؤهلـة ومـستقلة          ،أساس تقييم اكتواري  

وتشمل االلتزامات أيضا بدل هناية اخلدمة ملوظفي الدعم العـام يف معهـد األمـم               . األمم املتحدة 
يف مكتب األمم املتحدة املعـين    املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة وموظفي الدعم العام       

  .ناباملخدرات واجلرمية يف فيي
املـشاركة يف إحـدى     يهم أن خيتـاروا     حيق للمـوظفني وُمعـال     ،عند انتهاء اخلدمة    )ب(  

ــددة     ــتحقاقات احمل ــصحي ذات االس ــأمني ال ــم املتحــدة  خطــط الت ــريطة أن ،يف األم ــوا  ش يكون
خطــط يف إحــدى  ســنوات ١٠ مبــا يف ذلــك االشــتراك ملــدة ،ألهليــةمــستوفني لــشروط معينــة ل

مخــس ملــدة  و،٢٠٠٧يوليــه / متــوز١ملــن ُعيِّنــوا بعــد  بالنــسبة األمــم املتحــدة للتــأمني الــصحي  
التـأمني الـصحي    باسـم   ويشار إىل هذا االسـتحقاق       .قبل هذا التاريخ  ملن ُعيِّنوا   سنوات بالنسبة   
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 ، صــافية مــن اشــتراكات املوظــف املتقاعــد،     وهــو ميثــل القيمــة احلاليــة   ،بعــد انتــهاء اخلدمــة  
مـات  ر االلتزا قـدَّ وُت .تقيـيم الاليت تراكمت من تاريخ تعيني املوظـف حـىت تـاريخ             لالستحقاقات

 ،٢٠٠٩ديــــسمرب /ون األول كــــان٣١ يف ،املتعلقــــة بالتــــأمني الــــصحي بعــــد انتــــهاء اخلدمــــة
ــغ ــصندوق  ١٠ ٣٩٢ ٠٠٠ مببل ــسبة ل ــامج دوالر بالن ــة للمخــدرات    برن ــة الدولي ــغاملراقب  ومبل
يف البيانـات   مدرجة   وهي   ،دوالر بالنسبة لصندوق منع اجلرمية والعدالة اجلنائية       ٤ ٠٨٤ ٠٠٠

 .٦٠/٢٥٥عامة اسات احملاسبية لألمم املتحدة وقرار اجلمعية الاملالية وفقا للسي

مبـا يف   املـستوفني لـشروط معينـة لألهليـة،          حيـق للمـوظفني      ،عند انتهاء اخلدمـة     )ج(  
علـى منحـة   أن حيـصلوا   ،ذلك اإلقامة خـارج البلـد الـذي حيملـون جنـسيته عنـد انتـهاء اخلدمـة            

ويـشار   .دمة ومصروفات السفر ونقل األمتعـة اإلعادة إىل الوطن اليت تعتمد على طول مدة اخل      
وتقـدر التزامـات اإلعـادة       .استحقاقات اإلعادة إىل الوطن   باسم   إىل هذه االستحقاقات جمتمعة   

ــانون األول٣١ يف ،إىل الــــوطن ــغ ،٢٠٠٩ديــــسمرب / كــ ــسبة  ٢ ٦٣٠ ٠٠٠ مببلــ دوالر بالنــ
لنــسبة لــصندوق منــع دوالر با ١ ٦٠٩ ٠٠٠ واملراقبــة الدوليــة للمخــدرات لــصندوق برنــامج 

  .اجلرمية والعدالة اجلنائية
ُيحــسب االعتمــاد املخــّصص الســتحقاقات اإلعــادة إىل الــوطن علــى أســاس      )د(  

مـن  تكـاليفهم   املوظفني املؤهلني الذين متول       يف املائة من صايف املرتب األساسي جلميع       ٨نسبة  
ــامج   ــندوق برنـ ــندوق   صـ ــدرات وصـ ــة للمخـ ــة الدوليـ ــة و املراقبـ ــع اجلرميـ ــة منـ ــة اجلنائيـ  .العدالـ

مـستحقات  سب  تـ حُت،  ملخـدرات وصـندوق منـع اجلرميـة       امراقبـة   برنامج  يتعلق بصندوق    وفيما
منحـة اإلعـادة إىل الـوطن       إطـار مـستحقات     منـها يف    هلـم   دفع  يُـ  إعادة املوظفني إىل الـوطن ومـا      

ــغ  .صــندوقبكــل اخلاصــة  ــوطن مــستحقات وتبل  كــانون ٣١جلت يف الــيت سـُـ  اإلعــادة إىل ال
ــدره٢٠٠٩ديـــسمرب /األول ــا قـ ــة   دوالرا ٤ ٠٩١ ٧٢٤  مـ ــامج مراقبـ ــصندوق برنـ ــسبة لـ بالنـ

ــة،   بدوالرا  ١ ٢١٧ ٤١٥ ملخــدرات وا ــع اجلرمي ــصندوق من ــسبة ل ــاد   الن ــذا االعتم ــدرج ه  وي
  . اللتزامات هناية اخلدمة وما بعد التقاعدمن التمويل املخصصبوصفه جزءا 

ــة    )هـ(   ــهاء اخلدمـ ــد انتـ ــتبدا  ،عنـ ــوظفني اسـ ــن للمـ ــسنوية   ل  ميكـ ــازة الـ ــام اإلجـ أيـ
 يـوم عمـل بالنـسبة للمـوظفني املعيـنني تعيينـا حمـدد املـدة                 ٦٠قـدره    املستخدمة حبـد أقـصى     غري
 يف ،ري املــستخدمةغــبأيــام اإلجــازة الــسنوية   وتقــدر االلتزامــات املتعلقــة    .تعيينــا مــستمرا  أو
رنـــامج  دوالر بالنـــسبة لـــصندوق ب١ ٩١٦ ٠٠٠مببلـــغ  ،٢٠٠٩ديـــسمرب /كـــانون األول ٣١

  . دوالر بالنسبة لصندوق منع اجلرمية١ ١٦٨ ٠٠٠ ملخدرات وامراقبة 
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 حيق ملوظفي الدعم العام يف معهد األمم املتحدة األقـاليمي       ،عند انتهاء اخلدمة    )و(  
األمـم  تعمـيم منظمـة   بنـاء علـى   لبحوث اجلرمية والعدالة احلصول على مدفوعات انتهاء اخلدمة       

وعنـد انتـهاء    .١٩٩٠ ديـسمرب / كـانون األول ١٤ املـؤرخ  ٩٠/٥٤ألغذيـة والزراعـة   املتحـدة ل 
  حيق ملوظفي الدعم العام يف مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف فيينـا                  ،اخلدمة

 UN/INF.243تعمــيم األمــم املتحــدة اإلعالمــي بنــاء علــى اخلدمــة هنايــة احلــصول علــى بــدالت 
زامـات املتعلقـة مبـدفوعات انتـهاء اخلدمـة وبـدالت       وتقـدر االلت  .١٩٩٠مـارس  / آذار٦املؤرخ  
بالنـــسبة  دوالر ١ ٨٨٥ ٧٢٤  مببلـــغ،٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٣١يف  ،اخلدمـــةهنايـــة 

ــامج   ــصندوق برن ــة للمخــدرات   ل ــة الدولي ــع   ٩٨٥ ٤٥٢ واملراقب ــصندوق من ــسبة ل  دوالر بالن
 . والعدالة اجلنائيةاجلرمية

جز اللتزامـات هنايـة اخلدمـة ومـا بعـد التقاعـد             مـو يف اجلـدول التـايل بيـان        يرد    )ز(   
  :ومتويل هذه االلتزامات

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

  برنامج منع اجلرمية  برنامج مراقبة املخدرات  

ــي   ــساب الفرعــ احلــ
اخلــــــاص بالعهــــــد  
ــوث   األقـــاليمي لبحـ
اجلرميــــــة والعدالــــــة 

  اجملموع  )برنامج منع اجلرمية(

بعـــدالتزامـــات التـــأمني الـــصحي
٠٠٠ ٤٧٦ ١٤  ٠٠٠ ٨٠٨  ٠٠٠ ٢٧٦ ٣  ٠٠٠ ٣٩٢ ١٠  انتهاء اخلدمة

التزامـــــات اإلجـــــازات الـــــسنوية
٠٠٠ ٠٨٤ ٣  ٠٠٠ ١٩٠  ٠٠٠ ٩٧٨  ٠٠٠ ٩١٦ ١  املستحقة

٠٠٠ ٢٣٩ ٤  ٠٠٠ ٦٣  ٠٠٠ ٥٤٦ ١  ٠٠٠ ٦٣٠ ٢  استحقاقات اإلعادة إىل الوطن
بدالت هنايـة اخلدمـة ملـوظفي فئـة

١٧٦ ٨٧١ ٢  ٦٢٠ ٤٥٠  ٨٣٢ ٥٣٤  ٧٢٤ ٨٨٥ ١  اخلدمات العامة
ــأمني ــات التــــ ــوع التزامــــ جممــــ
الــــصحي بعــــد انتــــهاء اخلدمــــة

١٧٦ ٦٧٠ ٢٤  ٦٢٠ ٥١١ ١  ٨٣٢ ٣٣٤ ٦  ٧٢٤ ٨٢٣ ١٦  والتزامات هناية اخلدمة
التزامــات ممولــة مــن مــستحقات

١٤٠ ٣١٠ ٥  ٨٤١ ٢٠٦  ٥٧٥ ٠١١ ١  ٧٢٤ ٠٩١ ٤  منحة اإلعادة إىل الوطن
 ممولــة مــن االحتياطيــاتالتزامــات

ــسنتني ــرة ال وأرصــدة األمــوال لفت
٧٤٩ ٨٢٠ ١٤  ٠٢٧ ٤٤٦ ١  ١٢٧ ١٠٩ ١  ٥٩٥ ٢٦٥ ١٢  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

املـــــدفوعات املـــــصروفة يف عـــــام
(٦٧٥ ٤٨)    (٦٧٥ ٤٨)    من االلتزامات٢٠٠٩

ــة مــن ــات ممول ــادة إىل(التزام )مع
االحتياطيـــات وأرصـــدة األمـــوال

٩٦٢ ٥٨٧ ٤ (٢٤٨ ١٤١)   ١٣٠ ٢١٤ ٤  ٠٨٠ ٥١٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 
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  ٧ة املالحظ    
 األموالاالحتياطيات وأرصدة     

ــد مل   )أ(   ــة   تقيَّ ــة مقبل ــرات مالي ــرادات املتعلقــة بفت ــة   اإلي ــرادات مؤجل علــى أهنــا إي
علــى الفتــرة املاليــة املقبلــة الــيت ســيتم فيهــا  إعــالن التــربع نــصا قاطعــا عنــدما نــّصت وثــائق  إال

غري املسددة الـيت مل تؤجـل علـى هـذا النحـو،             التربعات املعلنة   ونتيجة لذلك، ينتج عن      .التربع
 .األموالوكذلك الفوائض التشغيلية الفعلية، تراكم يف أرصدة 

الـصافية يف االحتياطيـات وأرصـدة       يف اجلدول التايل بيان موجز للـتغريات        يرد    )ب(  
  :قبلة وما يقابلها من التزامات م٢٠٠٩م ملخدرات خالل عااصندوق برنامج مراقبة األموال ل

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

ــات   ــتغريات يف االحتياطيـــــــ الـــــــ
  وأرصدة األموال

ــراض ــوال األغــــ أمــــ
  العامة

أموال األغـراض   
  اخلاصة

أمــــــوال الــــــدعم 
  اجملموع  الربناجمي

االحتياطيــات وأرصــدة األمــوال يف
 ٥٩١ ٧١٦ ١٤٦  ٦٩٨ ٣٧٩ ١٣٠ ٨٩٣ ٣٣٦ ١٦  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١

٣٩٦-   ١٤٥ ٥  تسويات الفترات السابقة  ٥٧٤-   ٠٢٢ ٢  ٥٧٥-   ٠٨٢ ٢ ٣٩٥ ٠٨٥ ٥  

االحتياطيــــات وأرصــــدة األمــــوال
ــاد قيـــــــدها يف   ــانون١املعـــــ  كـــــ

 ٠١٦ ٦٣٤ ١٤٤ ٣٩٥ ٠٨٥ ٥ ١٢٤ ٣٥٧ ١٢٨ ٤٩٧ ١٩١ ١١  ٢٠٠٨يناير /الثاين

ــالل ــلة خـ ــتغريات احلاصـ ــايف الـ صـ
ــسنتني  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الـــــــــــــــــــ

 ٧٠٦ ٠٤٩ ٣٥ ٦١٥ ٣١١ ٦ ٨٠٩ ٢٨٩ ٢٥ ٢٨٣ ٤٤٨ ٣  )الثالث يانالب(

ــدة ــات وأرصــ ــوع االحتياطيــ جممــ
ــانون٣١األمـــــــــــــوال يف   كـــــــــــ

 ٧٢٢ ٦٨٣ ١٧٩ ٠١٠ ٣٩٧ ١١ ٩٣٣ ٦٤٦ ١٥٣ ٧٨٠ ٦٣٩ ١٤  )أ(٢٠٠٩ديسمرب /األول

الـــــــدعم اجلـــــــاري والتعهـــــــدات
 ٧٢٢ ٦٨٣ ١٧٩ ٠١٠ ٣٩٧ ١١ ٩٣٣ ٦٤٦ ١٥٣ ٧٨٠ ٦٣٩ ١٤  وااللتزامات اخلاصة باملشاريع

ــي يف   ــيد املتبقــ ــانون٣١الرصــ  كــ
ــسمرب /األول ــل٢٠٠٩ديـــ  لتمويـــ

  -  -  -  -  األنشطة الربناجمية املقبلة
  

  .واحملذوفاتيشمل االحتياطيات املتعلقة باملخصصات   )أ(  
  

األمــوال لــتغريات الــصافية يف االحتياطيــات وأرصــدة لمــوجز بيــان يــرد أدنــاه   )ج(  
  :مقبلة وما يقابلها من التزامات ٢٠٠٩نائية خالل عام صندوق منع اجلرمية والعدالة اجلل
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  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

ــات   ــتغريات يف االحتياطيـــــــ الـــــــ
  وأرصدة األموال

ــراض ــوال األغــــ أمــــ
  العامة

أموال األغـراض   
  اخلاصة

أمــــــوال الــــــدعم 
  اجملموع  الربناجمي

االحتياطيــات وأرصــدة األمــوال يف
 ٨٢٧ ٠٦٥ ١٠٧ ٠٣١ ٢٠٠ ١ ٦٢٢ ٠٩٨ ١٠٢ ١٧٤ ٧٦٧ ٣  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١

٢٥٠-  ٨٤  تسويات الفترات السابقة  ٧٠٥-  ٩٣   ٩٥٥-  ١٧٧  

االحتياطيــــات وأرصــــدة األمــــوال
ــاد قيـــــــدها يف   ــانون١املعـــــ  كـــــ

 ٨٧٢ ٨٨٧ ١٠٦ ٠٣١ ٢٠٠ ١ ٩١٧ ٠٠٤ ١٠٢ ٩٢٤ ٦٨٢ ٣  ٢٠٠٨يناير /الثاين

ــالل ــلة خـ ــتغريات احلاصـ ــايف الـ صـ
ــسنتني  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الـــــــــــــــــــ

٦٨٥-  ٤١٨ ١  )اخلامس لبيانا(  ٤٩٤ ٥٨٦ ١٣ ٨٥٥ ٨٨٥ ٢ ٣٢٤ ١١٩ ١٢ 

ــدة ــات وأرصــ ــوع االحتياطيــ جممــ
ــانون٣١األمـــــــــــــوال يف   كـــــــــــ

 ١٨٩ ١٤٢ ١٢٠ ٨٨٦ ٠٨٥ ٤ ٢٤١ ١٢٤ ١١٤ ٢٣٩ ٢٦٤ ٢  )أ(٢٠٠٩ديسمرب /األول

الـــــــدعم اجلـــــــاري والتعهـــــــدات
 ١٨٩ ١٤٢ ١٢٠ ٨٨٦ ٠٨٥ ٤ ٢٤١ ١٢٤ ١١٤ ٢٣٩ ٢٦٤ ٢  وااللتزامات اخلاصة باملشاريع

ــي يف   ــيد املتبقــ ــانون٣١الرصــ  كــ
ــسمرب /األول ــل٢٠٠٩ديـــ  لتمويـــ

  -  -  -  -  األنشطة الربناجمية املقبلة
  

  .واحملذوفاتيشمل االحتياطيات املتعلقة باملخصصات   )أ(  
    

  ٨املالحظة     
 األرصدة النقدية السالبة    

صـناديق   أهنـا    علـى أنـشطة املـشاريع     الغـرض املقدمـة لتمويـل       تعامل التربعات املخصـصة       
عـن اسـتخدام هـذه      إبالغـا مـستقال     ويتم إبـالغ اجلهـات املاحنـة         .استئمانية أو حسابات مشاريع   

ــوارد يف البيانــات مــن    .األمــوال يف أنــشطة املــشاريع احملــددة  وبالتــايل يتكــون الرصــيد املوحــد ال
اوز فيهـا   ويف بعـض احلـاالت الـيت تتجـ         .سلسلة من الصناديق االسـتئمانية أو حـسابات املـشاريع         

وبالنسبة لـصندوق    .النفقات األموال احملّصلة وأي فوائد مستحقة، تكون األرصدة النقدية سالبة         
من رأس املال العامـل     بُسلف  األرصدة النقدية السالبة    ُموِّلت  ،  املراقبة الدولية للمخدرات  برنامج  

تـرد يف   و .ددةاملـس  غـري بالتربعـات املعلنـة املخصـصة الغـرض         املخصص لألغراض العامة وتغطـى      
  :املخدرات مراقبةصندوق برنامج لتفاصيل األرصدة النقدية السالبة اجلدول التايل 
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  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

  رمز املشروع  اجلهة املاحنة
األرصــــدة النقديــــة 

  للصناديق
املعلنــــــةالتربعــــــات 

  املسددة غري

٧٣٠-  ٢٨٨ GLOR35; IRQR64  بلجيكا  ٦٠٠ ٢٨٨ 

٢١٣-  ٣٠ BOL/F57  ) املتعددة القوميات-ولة د(بوليفيا   ٠٠٠ ٤٠ 

٠٦٢-  ٧ BRAD32  الربازيل  ٣١٦ ١٥٠ 

 ,AFGR87, GLO/H92, GLO/I71  كندا

GLOS48, GLOT08, GLOT58, 

GLOT88, GLOU42, GLO/U46, 

GLOU54, VNMS65 ٩٧٧-  ١٦٨ ١  ٤٨٥ ٦٧٥ ١ 

 صفر١٠٤-  EGYR31  دامنركال

٩٢٩-  ٢٦٧ GLO/J33, GLO/E69, IRAS03, XEET53  املفوضية األوروبية  ٤٥١ ٥٢٦ ١ 

٤٠٦-  ١٨ XMET31  مؤسسة فورد  ٠٠٠ ٧٥ 

٥١٨-  ٤ GLOR35  جلنة احمليط اهلندي  ٥١٨ ٤ 

١١٦-  ١١٠ AFGT07  املنظمة الدولية للهجرة  ٣٠٢ ١١٣ 

٥٧٥-  ١٠ JOR/J22  هولندا  ٩٥٠ ٢٤ 

٠٠٠-  ١٠٠ GLOR35  النرويج  ٠٠٠ ١٠٠ 

١٠٠-  ١٥٦ GLO/G32  فييت نام-وحد برنامج األمم املتحدة للعمل امل  ١٢٠ ١٨٨ 

  ٢٥٢ ٢٢٩  ٤٣ ٩١١- PER/D06 بريو
  ٢٥٠ ٠٠٠  ٦٩ ٢٠١ QAT/J30 قطر

  ٤١ ٤٩٠  ٤١ ٤٩٠- GLOS48 سويسرا
ــراءات ــدة لإلجــ ــم املتحــ ــرة األمــ دائــ

  ١١٦ ٠٥٠  ١٩ ١٥١- GLO/C09 املتعلقة باأللغام

 األمريكية الواليات املتحدة 
BDIT42, BOL/J99, ECU/I43, 

GLO/565, GLO/J33, GLOU54, 

LAOR76, PER/G34, XASS69 -١ ٨٦١ ٤١٢  ١ ١١٠ ٤١٥  
وكالة التنمية الدولية التابعـة للواليـات

  ١٥٠ ٦٩٥  ٥ ٧٢٧- INDS98 املتحدة 
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 ٩ة املالحظ    

 املمتلكات غري املستهلكة    

ملـستهلكة  وفقا للسياسات احملاسبية املوحدة لألمم املتحدة، ال تـدرج املمتلكـات غـري ا               
ويـبني   .ضمن األصول الثابتة للمنظمـة، ولكنـها حتّمـل علـى االعتمـادات اجلاريـة عنـد اقتنائهـا                  

ليهـا وحالتـها يف     وجـود املمتلكـات غـري املـستهلكة والـتغريات الطارئـة ع            مواقـع   اجلدول التـايل    
  :٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
ــات ــود املمتلكــ ــع وجــ مواقــ

  املستهلكة غري
 كــــــــــــــــــانون ٣١يف 
  ٢٠٠٧ديسمرب /األول

املقتنيـــــــــــــــــات
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

ــشطوبات  املــــــــــــ
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

ــسويات  التـــــــــــــــ
٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

 كــانون٣١اجملمــوع يف 
 ٢٠٠٩ديسمرب /األول

       املقر

       موجودات املشاريع

٥٠٨-  ٥٠ ٦٥٨ ٦٨ ٥٦٥ ٩٨٠ برنامج مراقبة املخدرات    ٧١٥ ٩٩٨ صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر  رميةبرنامج منع اجل  

معهد حبوث اجلرمية والعدالـة       
 صفر صفر صفر صفر صفر  )برنامج منع اجلرمية(

       موجودات املكتب

٢١٠-  ١١٠ ٦٢٤ ١٦٧ ٨٤٤ ٤٩٠ ١ برنامج مراقبة املخدرات    ٢٥٨ ٥٤٨ ١ صفر 

٩٠٠-  ٢٥ ١٨١ ٩ ٧٤٢ ٢٠٦  برنامج منع اجلرمية    ٠٢٣ ١٩٠ صفر 

ة والعدالـة   معهد حبوث اجلرمي    
٤٥٥-  ٣٠ ٣٥٥ ٣١٧ ٥١٤ ٢٥٠  )برنامج منع اجلرمية(  ٤١٤ ٥٣٧ صفر 

٠٧٣-  ٢١٧ ٨١٩ ٥٦٢ ٦٦٥ ٩٢٨ ٢  اجملموع الفرعي    ٤١١ ٢٧٤ ٣ صفر 

       املكاتب القطرية

       موجودات املشاريع

٩٥٢-  ٠١١ ٣ ٢٣٦ ٥٧٤ ١١ ٧٩٣ ٥١٣ ١٢ برنامج مراقبة املخدرات    ٦٧٨ ٠٨٧ ٢١ ٦٠١ ١١ 

٣٠٥-  ٢٦ ٤٧٨ ٧٠١ ٤ ٩٨٢ ٤٢٩ ٣  منع اجلرميةبرنامج     ٣٦١ ١٠٥ ٨ ٢٠٦ 

معهد حبوث اجلرمية والعدالـة       
 صفر صفر صفر صفر صفر  )برنامج منع اجلرمية(

       موجودات املكتب

 ٠١٤ ٥٣٩ ٣ -٢٩٧ ٣ -٨٢٢ ٣٢٩ ٦٧٠ ٥٨١ ٤٦٣ ٢٩٠ ٣ برنامج مراقبة املخدرات  

 صفر صفر صفر صفر صفر  برنامج منع اجلرمية  

معهد حبوث اجلرمية والعدالـة       
٨٣٤-  ١٤٣ ٤٥٦ ١ ٥٢٧ ٢٦٩  )برنامج منع اجلرمية(  ٨١١-  ٨٦  ٣٣٩ ٤٠ 

٩١٣-  ٥١١ ٣ ٨٤٠ ٨٥٨ ١٦ ٧٦٦ ٥٠٣ ١٩  اجملموع الفرعي    ٣٠١-  ٧٨  ٣٩٢ ٧٧٢ ٣٢ 

٩٨٦-  ٧٢٨ ٣ ٦٥٩ ٤٢١ ١٧ ٤٣١ ٤٣٢ ٢٢  اجملموع    ٣٠١-  ٧٨  ٨٠٢ ٠٤٦ ٣٦ 
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 ١٠ة املالحظ    
 التربعات العينية    

 منـع  تلقى صندوقا برنـامج مراقبـة املخـدرات وبرنـامج        إلضافة إىل التربعات النقدية،     با  
ــة  ــة  اجلرميـ ــات عينيـ ــضا تربعـ ــة     .أيـ ــات العينيـ ــة التربعـ ــدر قيمـ ــاة وتقـ ــرة املتلقـ ــسنتنييف فتـ   الـ
ــغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ املــشاريع موجــه إىل ومعظــم هــذه التربعــات  . ادوالر ١٠ ٤٥٧ ٠٣٨ مببل

التقيـيم  ُحـدِّد    من املعـايري احملاسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة،             ٣٥فقرة  ووفقا لل  .م يف امليدان  دِّوقُ
، مـا مل تكـن هنـاك فـروق كـبرية عـن              اجلهـات املاحنـة   تقييمـات   بناء علـى    الرتيه لتلك التربعات    

كتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، مـن قبيـل         املتاحـة مل مؤشرات التقييم األخرى   
الـصرف  بأسـعار   التحويل إىل دوالرات الواليات املتحدة      أُجري  و .لسوقاألسعار السائدة يف ا   

بـني املبلـغ   جـوهري  تلقـي التـربع، مـا مل يكـن هنـاك فـارق          وقـت   املعمول هبا يف األمم املتحدة      
  :لتربعات العينيةيف اجلدول التايل تفاصيل ارد تو .الفعليةالسوقية احمللي املقدم والقيمة 

  )دةبدوالرات الواليات املتح(
  

  اجملموع  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  الصندوق املتلقي

  ٤٢١ ٦٤٨ ١ ٩٥٣ ٦١٣ ٤٦٨ ٠٣٤ ١  برنامج منع اجلرمية

  ١٧٣ ٠٧١ ٣ ٤٥٦ ٨٨٨ ١ ٧١٧ ١٨٢ ١  )برنامج منع اجلرمية(معهد حبوث اجلرمية 

  ٠٧٠ ٢٣٤ ٩٨٨٢٣ ٨٧٧ ٢ ٠٨٢ ٣٥٦ ٢٠  برنامج مراقبة املخدرات

  ٠٩١ ٣٠- ٠٩١ ٣٠  رات وبرنامج منع اجلرميةبرنامج مراقبة املخد

  ٧٥٤ ٩٨٣ ٢٧ ٣٩٦ ٣٨٠ ٥ ٣٥٨ ٦٠٣ ٢٢  اجملموع  

    
 ١١ة املالحظ    
احلساب اخلـاص لتكـاليف دائـرة تكنولوجيـا املعلومـات يف مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                        

 باملخدرات واجلرمية

 مكتـب األمـم املتحـدة       أنشئ احلساب اخلاص لتكاليف دائرة تكنولوجيا املعلومات يف         
ــام     ــة يف ع ــين باملخــدرات واجلرمي ــرة     ٢٠٠٩املع ــدمها دائ ــيت تق ــسجيل اخلــدمات اخلاصــة ال  لت

ملخــدرات ا برنــامج مراقبــة ا املكتــب إىل املــشاريع الــيت ميوهلــا صــندوقيفتكنولوجيــا املعلومــات 
  مــن٢٢٠٢وكانــت هــذه اخلــدمات تــسجل ســابقا يف إطــار املــشروع   .منــع اجلرميــةبرنــامج و

 وهو حساب خاص يف مكتب األمـم املتحـدة بفيينـا لتمويـل اخلـدمات املؤقتـة                  ،ZNAصندوق  
 يوتــشمل اخلــدمات اخلاصــة الــيت تقــدمها دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات إىل صــندوق   .البــسيطة

منـع اجلرميـة شـراء وتركيـب معـدات تكنولوجيـا املعلومـات              برنـامج   ملخدرات و ابرنامج مراقبة   
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مراقبــة صــندوقي برنــامج شاريع ملــريبيــة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات  الــدورات التدوتــوفري 
ــامج ملخــدرات وا ــة برن وال متــول هــذه اخلــدمات عــن طريــق    .منــع اجلرميــة يف املكاتــب امليداني

ــة  ــة العادي ــل   و،امليزاني ــة مــن التربعــات    مــن مث ُتحمَّ ــشاريع املمول ــى امل املخصــصة التكــاليف عل
ندوق شــعبة تكنولوجيــا املعلومــات جــزءا مــن البيــان   وتــشكل إيــرادات ونفقــات صــ  .الغــرض

 اج مباشـرة لتجنـب ازدو     ذفاملوحد لإليرادات والنفقات؛ غري أن هذه اإليرادات والنفقات حت        
منــع اجلرميــة برنــامج ملخــدرات واصندوقي برنــامج مراقبــة لــاإلبــالغ عــن اإليــرادات والنفقــات 

ــصندوق و ــا املعلومــات يف عمــود  ل ــان املوحــد    مــن“اخلاصــة ضاألغــرا” شــعبة تكنولوجي البي
  ).األول البيان(

ــا املعلومــات لفتــرة   بيــان ويــرد فيمــا يلــي     مــوجز حلــسابات صــندوق شــعبة تكنولوجي
   :٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١تني املنتهية يف السن

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨  

  صفر٦٣١ ٣٢  إيرادات متنوعة
     النفقات

  صفر ٢٢٣ ١٣  لسفرا
  صفر ٨٤٥ ١٨  اخلدمات التعاقدية
  صفر ٢٤٦ ٦  مصروفات التشغيل

  صفر ٣١١ ٨٢  املقتنيات
  صفر ٦٢٥ ١٢٠  جمموع النفقات

  صفر ٥٠٣ ١٢٦  تسويات الفترات السابقة
  صفر صفر  االحتياطيات وأرصدة األموال يف بداية الفترة
  صفر ٥٠٨ ٣٨  االحتياطيات وأرصدة األموال يف هناية الفترة
  صفر ٥٠٨ ٣٨  الرصيد املستحق القبض املشترك بني الصناديق
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