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 *1054233*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق  من أعضاء الوفود التكّريرجى ،لذا. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُوفريالتلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة السادسة والعشرون

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨-٧فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي 
  وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٢٤يينا، ف
  من جدول األعمال املؤقت) أ (٢البند 

  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي
  وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 
    

عن حسابات منظمة األمم املتحدة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي     
   ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ة املالية من للتنمية الصناعية للفتر

        )١(٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١إىل 
  احملتويات

 الصفحة الفقرات   
 ٥ ................................................................................خطاب اإلحالة

  ٦  ...................................................................................املختصرات
 ٧ ١١-١...............................................................................مقّدمة -أوال

                                                           
  .هذه الوثيقة صادرة دون حترير )1(
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 الصفحة الفقرات   
 ٩ ١١٧-١٢.....................................................نتائج وتوصيات مراجعة احلسابات-ثانيا

 ٩ ١٢..................................................................عرض البيانات املالية
  ٩  ١٣.....................................................................الضوابط الداخلية

  ٩  ٢٢-١٤............................................................حالة االعتمادات والنفقات
  ١٢  ٢٦-٢٣................................................االشتراكات املقدمة من الدول األعضاء

  ١٤  ٣٢-٢٧................................................................االلتزامات غري املصفّاة
  ١٥  ٣٤-٣٣........................................التحقق من املبالغ املقّيدة حلساب الدول األعضاء

  ١٥  ٤٥-٣٥.............................................................اإلدارة القائمة على النتائج
  ١٨  ٤٨-٤٦.....................................................................تطبيق الالمركزية
  ١٩  ٥٦-٤٩.....................................................................الربامج املواضيعية

  ٢١  ٦٤-٥٧.................................................................إدارة حافظة املشاريع
  ٢٥  ٧٨-٦٥....................................................................التغيريمبادرة إدارة 

  ٢٧  ٨١-٧٩..............................................................ختضري مركز فيينا الدويل
  ٢٨  ٨٦-٨٢.............................................................إدارة احلوافظ االستثمارية

  ٢٩  ٩٠-٨٧........................................................العمليات املضطلع هبا يف امليدان
  ٣٢  ٩٦-٩١........................................................مكتب خدمات الرقابة الداخلية

  ٣٣ ١٠٤-٩٧..............................................تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
  ٣٤ ١١٢-١٠٥................................................................نظام مراقبة األداء املايل

  ٣٥  ١١٣.................................................حاالت االحتيال وشطب املبالغ النقدية
  ٣٥ ١١٥-١١٤...............................................................................العطايا

  ٣٦  ١١٦..............٢٠٠٧- ٢٠٠٦االمتثال لتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن فترة السنتني 
    ٣٦  ١١٧.........................................................................شكر وتقدير

  املرفقات
 ٣٧..................................رد اإلدارة على التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع احلسابات-األول
 ٥٣.................التقرير السابق الصادر من مراجع احلسابات اخلارجيمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف -الثاين
 للتنمية الصناعية عن فترة املتحدةاألمم بشأن البيانات املالية ملنظمة  رأي مراجع احلسابات اخلارجي-الثالث

.................................................٢٠٠٩ديسمرب / األولكانون ٣١السنتني املنتهية يف 
٦٥ 

 ٦٦..............٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٩- ٢٠٠٨البيانات املالية لفترة السنتني -الرابع
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 الصفحة   
  ٦٦...................................................................................تقرير املدير العام 

 ٧١.....................................................٢٠٠٩- ٢٠٠٨احلسابات اجملّمعة لفترة السنتني 
 ٧٢...............................................................................البيانات املالية املنتهية

بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق لفترة  -البيان األول
 ٧٣....................................................٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

 ٣١بيان املوجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق، حىت  -البيان الثاين
 ٧٥...............................................٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

 كانون ٣١، حىت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨بيان موّحد للتدفق النقدي لفترة السنتني  -البيان الثالث
 ٧٧......................................................٢٠٠٩ديسمرب /األول

  حالة االعتمادات حسب الربنامج الرئيسي لفترة السنتني : الصندوق العام -البيان الرابع
 ٧٨.......................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١، يف ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

  لفترة السنتني ) باليوروات(الة االشتراكات املقّررة يف امليزانية العادية ح -١اجلدول البياين 
 ٧٩.....................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١، حىت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

 للتحسينات األمنية، احلالة ٢٠٠٥- ٢٠٠٤تقديرات تكميلية لفترة السنتني  -١- ١اجلدول البياين 
 ٨٦......................................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت 

/  كانون األول٣١حالة السلف املقّدمة إىل صندوق رأس املال املتداول حىت  -٢ اجلدول البياين
 ٩١............................................................٢٠٠٩ديسمرب 

حالة االعتمادات حسب بند اإلنفاق الرئيسي لفترة السنتني : الصندوق العام -٣اجلدول البياين 
 ٩٧......................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

حالة االعتمادات حسب بند :  خدمات إدارة املباين-  األخرى صناديق املقر -٤اجلدول البياين 
 ٩٨...............................٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلنفاق الرئيسي لفترة السنتني 

 ٩٩......................................................................مالحظات على البيانات املالية-اخلامس
 ٩٩...................................................غايات اليونيدو وأنشطتها :١املالحظة 
 ٩٩..............................................موجز السياسات احملاسبية اهلامة :٢املالحظة 
 ١٠٥..................................عام وصندوق رأس املال املتداولالصندوق ال :٣املالحظة 
 ١١٦.......................................................صناديق املقر األخرى :٤املالحظة 
 ١١٩...............................................................التعاون التقين  :٥املالحظة 

 ١٢٥......................................أنشطة التعاون التقين اليت نفّذهتا اليونيدو  -املرفق األول
بيان مدمج لإليرادات والنفقات والتغيريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق   -١اجلدول 

 ١٢٥............................)بآالف اليوروات (٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني ل
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 الصفحة    
ات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق لفترة ريبيان لإليرادات والنفقات والتغي  -١اجلدول 

 ١٢٧..................)بآالف دوالرات الواليات املتحدة (٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 
ت وأرصدة الصناديق لفترة ريات يف االحتياطيايبيان لإليرادات والنفقات والتغ  -١اجلدول 

 ١٢٨..................................)بآالف اليوروات (٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 
  بيان مدمج للموجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق حىت   -٢اجلدول 

 ١٢٩.........................)بآالف اليوروات (٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١
 ٣١يق حىت بيان للموجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناد  -٢اجلدول 

 ١٣٠.............)بآالف دوالرات الواليات املتحدة (٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
 ٣١بيان للموجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق حىت   -٢اجلدول 

 ١٣١.............................)بآالف اليوروات (٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
لفرعية لصندوق التنمية ملّخص املعامالت املالية املنفّذة يف إطار احلسابات ا  -٣اجلدول 

  ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الصناعية لفترة السنتني 
 ١٣٢......................)بدوالرات الواليات املتحدة( املمّولة بالدوالر -  ٢٠٠٩

 يف إطار احلسابات الفرعية لصندوق التنمية املنفّذةملّخص املعامالت املالية   -٣اجلدول 
  ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الصناعية لفترة السنتني 

 ١٣٤.......................................)باليوروات( املمّولة باليورو -  ٢٠٠٩
ملّخص أنشطة التعاون التقين املمّولة من الصناديق االستئمانية لفترة السنتني   -٤اجلدول 

 باليورو املمّولة ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨
 ١٣٥...............................................................)باليوروات(

لتعاون التقين املمّولة من الصناديق االستئمانية لفترة السنتني ملّخص أنشطة ا  -٤اجلدول 
 بالدوالر املمّولة ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

 ١٣٧...............................................)بدوالرات الواليات املتحدة(
ملّخص أنشطة التعاون التقين املمّولة يف إطار االتفاقات بني املنظمات لفترة   -٥اجلدول 

 ١٤٤........................)بدوالرات الواليات املتحدة( ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 
 ١٤٥.......... برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصناديقه االستئمانية- الصناديق العاملة   -املرفق الثاين
 ١٤٦...........................................................مرفق البيئة العاملية  -البيان األول
 ١٤٧.........................................صندوق مجهورية كوريا ملنطقة تومن  -البيان األول
 ١٤٨......................................... إدارة املبايناحلساب اخلاص خلدمات  -املرفق الثالث
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  مكتب مراجع
  احلسابات العام يف باكستان
Constitution Avenue 
Islamabad. 

 IR/UNIDO/C-VIII-49: الرقم
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١إسالم آباد، 

  
   التنمية الصناعيةجملس رئيس

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 Vienna International Centre 
 P.O. Box 300 
 A-1400 Vienna 
 Austria       

   واحتراما،حتية
    

 دورهتا يف، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية الثامنة والثالثني الصناعية، يف دورته التنمية أقّدم إىل جملس بأن أتشّرف 
السنتني املنتهية يف  فترة  للتنمية الصناعية عناملتحدة، تقريري وآرائي بشأن البيانات املالية ملنظمة األمم السادسة والعشرين

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١
 للتنمية املتحدة تقريري هذا، بأنين أحتُت للمدير العام، وفقا للنظام املايل ملنظمة األمم إحالة مبناسبة اإلفادة، وأود  

  .بصورة مالئمةالذي جيّسد رد املدير العام الصناعية، فرصة التعليق على تقريري، 
  

    املخلص
  ]لتوقيعا[

  ) أغاعليتنوير (
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    املختصرات
 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) األونكتاد
 املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) اإليسو
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (FAO) الفاو
 الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD) النيباد
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP) اليونديب
 مكتب األمم املتحدة يف فيينا (UNOV) اليونوف
 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) اليونيتار
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) اليونيدو
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  مقّدمة -أوال
    احلسابات مراجعة نطاق

 ٣١ يف هيةتاملن لفترةل )ليونيدواملسماة فيما يلي ا( الصناعية للتنمية املتحدة ألمما ظمةملن املالية البياناتمت فحص   - ١
 اليت اإلضافية والشروطلليونيدو والقواعد املالية وفقا للمادة احلادية عشرة من النظام املايل  ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون

  : ما يلي املاليةتشمل البياناتو ).املالية وقواعدها لليونيدو ملايلا نظامال يف مرفق الواردة( للحساباتحتكم املراجعة اخلارجية 
  الصناديق وأرصدة االحتياطيات يف والتغريات والنفقات اإليرادات بيان - البيان األول   •  
   املوجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديقبيان - البيان الثاين   •  
  دفّق النقدي موّحد للتبيان - البيان الثالث   •  
   الصندوق العام، حالة االعتمادات حسب الربنامج الرئيسي- البيان الرابع   •  
  ٤ إىل ١اجلداول البيانية من   •  
  مالحظات على البيانات املالية  •  

    
    احلسابات مراجعةأهداف 

 الفترة يف املسجلة قاتالنف كانت نإ ما حول رأي تكوينمن  متكيينيف  احلسابات راجعةمل الرئيسية األهداف ثلتمت  - ٢
قد ُصنِّفت وُسجِّلت  والنفقات اإليرادات كانت نإ وما؛ ض اليت وافق عليها املؤمتر العاملألغراكُبِّدت ُت قد ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 احلالة املالية حىت ةمعقولتعرض بطريقة  املالية لبياناتكانت ا نإما و؛ املالية وقواعدها لنظام املايل لليونيدول وفقاكما ينبغي 
  .دو كافة يف هناية العاماليوني ناديقص رصدةأ من صحة تأكدتوقد  .٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول ٣١
 ،مراقبتها يف اليونيدووة املاليالشؤون  إدارة حتسنيموجهة حنو  حمددة وتوصيات مالحظات ويتضمن تقريري أيضا  - ٣

  .املالية وقواعدها  النظام املايل لليونيدومرفق يف اردةالو ،للحسابات اخلارجية املراجعة حتكم اليت اإلضافيةللشروط  وفقا
    

    احلسابات راجعةمعايري م
  . وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات٢٠٠٩- ٢٠٠٨أُجريت املراجعة اخلارجية للبيانات املالية لليونيدو للفترة   - ٤
    

    احلسابات مراجعةمنهجية 
النظامي ملراجعة احلسابات، الذي  النهج اخلارجية املراجعة اعتمدت ،ساباتاحل مراجعةاملنشودة من  هدافلبلوغ األ  - ٥

  :قامت يف إطاره فرق املراجعة مبا يلي
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غري ذلك  وها املاليةواعدقيف ضوء النظام املايل لليونيدو و، املالية واحملاسبية املتبعة يف اليونيدوفحص اإلجراءات   •  
 الوثائق ذات الصلة؛من 

عملية نطاق حتديد بغية المتثال لاختبار إجراء  و،نظم العمليات املالية لليونيدوذي يرقابة الداخلية التقييم نظام ال  •  
 ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨  السنتنيراقبة خالل فترةامل

 ملعامالت خمتارة؛فنية اختبارات إجراء   •  

 ؛حتليل لالشتراكات املقررةإجراء مطابقة الوصوالت مع كشوف احلسابات املصرفية، و  •  

  .بتكوين املوجودات وااللتزاماتاستعراض حتليلي لعدد من العقود والصفقات الكبرية املتصلة إجراء   •  

 خمتلفة، مشلت مراجعة رقِف، ٢٠١٠ بريلأ/نيسان ىلإ ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول منوقامت مبراجعة احلسابات، يف الفترة   - ٦
مدى االمتثال لتفويضات الصالحيات  مراجعةو لحساباتل اخلارجية لمراجعةل االستراتيجي لتخطيطالِفرق اليت اضطلعت با

  .ةامليداني اليونيدو مكاتبيف 
  .اليونيدوعام يف صناديق ال هناية ألرصدة اموضوعيوتضمنت مراجعيت فحصا   - ٧
    

    اإلبالغ
 مجلرباوشعبة صوغ ا العامة واإلدارة الربامج دعمإدارة شعبة  مديري معاجتماعات اخلارجي احلسابات  راجعمعقد   - ٨
 ملوارد اإدارةالعاملني يف فرع  الصلة ذوي املوظفنيمع و، ليمية والعمليات امليدانيةاإلق االستراتيجياتشعبة والتعاون التقين و

 مع اجتماعات دتِقُع كما .واالتصاالت املعلوماتالعمليات وفرع إدارة  دعم خدماتوفرع املالية وفرع اخلدمات  البشرية
  .الداخلية ابةالرق خدماتمكتب  رئيس

 ،راجعة احلسابات وصل ملاختريوا للعمل كجهاتالذين  املوظفنيوتعاملت فرق مراجع احلسابات اخلارجي مع   - ٩
بصيغتها اليت أُبلغت هبا فرق  اإلدارة نظر وجهة احلسابات مراجعة نتائجوتراعي  .املعنيةاستفسارات إىل الفروع  ووجهت
ائج التفصيلية النت حتددبرسائل إدارية  اليونيدوقامت أيضا فرق املراجعة التابعة يل بتزويد  ،وفقا للممارسة املعتادةو .املراجعة
. على هذه الرسائل اإلدارية اليونيدوجيّسد تقريري على النحو الواجب ردود و .من عملية الفحص اليت أجرهتا الفرقالناشئة 

  .الدول األعضاء أن ُيوّجه إليها نظر رأيي يفي ينبغ اليت مالحظايت بشأن املسائلوترد يف الفقرات التالية 
ويبني يف املرفق ألف . ٢٠٠٩وقد أصدر مراجع احلسابات اخلارجي أيضا تقريرا مؤقتا عن مراجعة احلسابات يف عام   - ١٠

  .مدى امتثال اإلدارة للمسائل املثارة يف التقرير املذكور
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    النتائج العامة
الرسائل  يف إضافية نتائجراجعة التابعة يل امل فرق لتسّجوقد  .والتوصيات اتاملالحظ من عددا تقريرييتضمن   - ١١

و؛ املالية لليونيدالبيانات  مراجعة  حولرأييتأثريا جوهريا على  املسائل هذه من أيوال تؤثر  .إلدارةاإلدارية اليت وجهتها ل
 أخطاء أو ضعفت مل تكشف عن أي مواطن فإن مراجعيت للحسابا الواردة يف هذا التقرير املالحظات من الرغم وعلى

وبناء على ذلك فقد قبلت دون حتفظ  . ومدى اكتماهلا وصحتهاككل املالية البيانات دقةأعتربها جوهرية فيما يتعلق ب
  .٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول ٣١ يف املنتهية لفترةعن ا لليونيدو املالية البيانات

    
      نتائج وتوصيات مراجعة احلسابات  -ثانيا

    عرض البيانات املالية
وكانت  .السابقة املالية الفترة مع تسقامل شكلبال ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني لفترةُعرِضت البيانات املالية لليونيدو   - ١٢

 التعاون إطار يف والزماالت التشغيل تكاليفبلغ اختلف فيها م واحدة حالة باستثناء ،عمومادقيقة البيانات األرقام الواردة يف 
يف  الزم اللتصحيحادارة وأجرت اإل .اسوباعدة بيانات احلق يف املسجلة املبالغ عنة املالي اتالبيان من ١ بيانال يف التقين

  .املالية بياناتال
    

    الضوابط الداخلية
رقابة  نظامإىل أن اليونيدو يوجد هبا اخلارجي احلسابات ختبار االمتثال للضوابط الداخلية، خلص مراجع نتيجة ال  - ١٣
 وواقعيتها وقياسها وانتظامها ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني لفترة املالية البياناتاخلية مصمم تصميما معقوال لكفالة اكتمال د

  .والكشف عنها
    

    حالة االعتمادات والنفقات
    الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول

   املتداول املال رأس وصندوق العام للصندوق ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة السنتني  املخصصة العتماداتبلغت ا  - ١٤
وبذلك طرأت زيادة . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترةيف   ألف يورو١٥٠ ٧٨٥,٦كانت  حني يف  ألف يورو،١٥٤ ٦٢٣

 إطار  ألف يورو يف١٤٤ ٤٢٩,٧وُتكُّبدت نفقات مببلغ  .السابقة السنتنيبفترة  مقارنة يف املائة ٢,٥يف االعتمادات نسبتها 
 ألف ١٣٩ ٤٣٩,٢ قدرها نفقاتب مقارنة ،٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني فترة خالل العامل املال أسر وصندوق العام الصندوق

-٢٠٠٨ لفترةيف ا النفقات يفيف املائة  ٣,٦ بنسبة زيادة هناك كانتو .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترة خاللُتكّبدت يورو 
 النفقات حبسب بند اإلنفاق نةمقار ١ اجلدول ترد يفو .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ لفترة املتكبدة يف االنفقاتب مقارنة ٢٠٠٩
  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترةب مقارنة النفقاتعلى تركيبة  كبري غيريت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني فترة يفومل يطرأ  .الرئيسي
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  ١ اجلدول
  املتداول املال رأس وصندوق العام الصندوق يف النفقات توّزع

اليوروات بآالف
  الفرق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  اإلنفاق بند

  املئوية النسبة  املبلغ  املئوية النسبة  املبلغ  املئوية النسبة  املبلغ  
  ١,٥ ٤٣٣,٧ ١ ٦٨,٦ ١١٧,١ ٩٩ ٧٠,١ ٦٨٣,٤ ٩٧ العامة املوظفني وتكاليف املرتبات

 واخلدمات التشغيل تكاليف
  التعاقدية

١٣,٤ ٦٥٨,١ ٣ ٢١,٤ ٩٨٥,٩ ٣٠ ١٩,٦ ٣٢٧,٨ ٢٧  

 للتعاون العادي الربنامج أنشطة
 لصاحل اخلاصة واملوارد التقين
  أفريقيا

(٠,٧) (١٠١,٣) ١٠ ٣٢٦,٧ ١٤ ١٠,٣ ٤٢٨,٠ ١٤ 

  ٣,٦ ٩٩٠,٥ ٤ ١٠٠ ٤٢٩,٧ ١٤٤ ١٠٠ ٤٣٩,٢ ١٣٩  اجملموع

  .٢٠٠٩‐٢٠٠٨ و٢٠٠٧‐٢٠٠٦البيانات املالية لليونيدو لفتريت السنتني  :املصدر

تداول امل املال رأس وصندوق العام لصندوقا إطار يف ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني فترةاملتكبدة يف  نفقاتلواشتملت ا  - ١٥
بلغت قيمة االلتزامات  بينما ؛ من النفقاتيف املائة ٥,١ إىل وصلت نسبتها (2) يورو٧ ٣٨٣غري مصفّاة مببلغ  التزاماتعلى 

  .النفقات منيف املائة  ٦,٨بنسبة  أي ، ألف يورو٩ ٥١٨,٤ ما مقداره ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترة يفغري املصفّاة 
 صايف منيف املائة  ٨  نسبةيعادل ما أي ، ألف يورو١٢ ٣٧٥,١ النفقات على اإليرادات يف الزيادة وبلغت  - ١٦

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني لفترة االعتمادات
    

    صناديق املقر األخرى
 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني فترة خالل األخرى املقر ناديق ألف يورو يف إطار ص٦١ ١٤٥,٣ قدرها نفقاتت دّبكُُت  - ١٧
 يف النفقات نسبتها زيادةوحدثت  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترة ألف يورو ُتكُّبدت خالل ٥٥ ٥٥٠,١ مببلغ نفقات قابلم

 ٢ اجلدولوترد يف  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترة خالل النفقات، مقارنة باألخرى املقر صناديق إطار يفيف املائة  ١٠,١
 فترةب مقارنة النفقاتعلى تركيبة  كبري تغيريطرأ ي ملو .األخرى املقر صناديق إطار يف خمتلفةفئات  سبحب لنفقاتل مقارنة
 .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني

    

                                                           
 جمموع االلتزاماتويبلغ .  حصراامليزانية العاديةغري املصفّاة يف لتزامات المتثل اهي من البيان املايل الرابع ومأخوذة هذه األرقام   (2)

 مليون يورو ١,١ومبلغ ية العادية مليزان ماليني يف ا٧,٤ ماليني يورو، متثل مبلغ ٩,٨وفقا للبيان املايل الثاين غري املصفّاة 
 . مليون يورو للربنامج العادي للتعاون التقين١,٣للموارد اخلاصة لصاحل أفريقيا ومبلغ 
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  ٢ اجلدول
   صناديق املقر األخرىيف النفقاتتوّزع 

 اليوروات بآالف
  الفرق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  اإلنفاق بند

 املئوية النسبة  املبلغ املئوية النسبة  املبلغ  املئوية النسبة  املبلغ  
املرتبات وتكاليف املوظفني 

  العامة
١١,٣ ٢٣١,٣ ٣ ٥١,٩ ٧٢٢,٥ ٣١ ٥١,٣ ٤٩١,٢ ٢٨ 

تكاليف التشغيل واخلدمات 
  التعاقدية

٨,٦ ٣٣٦,٦ ٢ ٤٨,٠ ٣٧٣,٤ ٢٩ ٤٨,٧ ٠٣٦,٨ ٢٧ 

أنشطة الربنامج العادي للتعاون 
التقين واملوارد اخلاصة لصاحل 

  أفريقيا

١٢٣,٥ ٢٧,٣ ٠,١ ٤٩,٤ ٠,٠٤ ٢٢,١ 

 ١٠,١ ٥٩٥,٢ ٥ ١٠٠ ١٤٥,٣ ٦١ ١٠٠ ٥٥٠,١ ٥٥  اجملموع
  .٢٠٠٩‐٢٠٠٨ و٢٠٠٧‐٢٠٠٦البيانات املالية لليونيدو لفتريت السنتني  :املصدر

 ألف يورو ووصلت نسبتها ٧ ٠١٧,٣غري مصفّاة بلغت  التزاماتصناديق املقر األخرى  إطار يف نفقاتلومشلت ا  - ١٨
 فترة يفبلغت قيمة االلتزامات غري املصفّاة  بينما ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨رة السنتني  املتكبدة يف فتمن النفقاتيف املائة  ١١,٤ إىل

  .النفقات منيف املائة  ١٢,٤ووصلت نسبتها إىل  ، ألف يورو٦ ٨٨٣,١ ما مقداره ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني
إليرادات جمموع ا منيف املائة  ٧,٥أي بنسبة  ، ألف يورو٤ ٩٩٠مببلغ  النفقات على اإليرادات يف زيادةحدثت و  - ١٩

  .فترة السنتنيخالل 
    

    التعاون التقين
 يف ،٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني فترة ألف يورو يف إطار التعاون التقين خالل ١٩٠ ٨٢٦,٩ قدرها نفقاتت دّبكُُت  - ٢٠
وحدثت زيادة يف اإلنفاق  . ألف يورو١٨٤ ٦٥٤ ما مقداره ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترة خاللبلغت هذه النفقات  حني

 اجلدولوترد يف  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ السنتني فترة خاللاملتكبدة  النفقاتب مقارنة التقين التعاون إطار يفيف املائة  ٣,٣نسبتها 
 تكاليف والرواتب على إلنفاقبلغت نسبة ا ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يف فترة السنتني و .خمتلفةفئات  سبحب لنفقاتة ل مقارن٣

 السنتني فترة يف النفقات جمموع منيف املائة  ٣١,٢ بـة مبا نسبتهمقارن ،النفقات جمموع منيف املائة  ٣٧,٣العامة املوظفني 
 ،النفقات جمموع منيف املائة  ٢٥,٩ التعاقدية واخلدمات التشغيل تكاليف على إلنفاقبلغت نسبة او .٢٠٠٧-٢٠٠٦

نسبة اإلنفاق  بلغت فقد املقتنياتيف حالة أما  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترة يف النفقات جمموع منيف املائة  ٣٠,١ارنة بـمق
حيدث  ومل .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترة يف النفقات جمموع منيف املائة  ٢٢,٣مقارنة بـ النفقات جمموع منيف املائة  ١٩,٨
  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترةب مقارنة الربامج دعم وتكاليف الزماالت على اإلنفاقيف  كبري تغيري
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  ٣ اجلدول
  تقينال التعاون إطار يف النفقاتتوّزع 

 بآالف اليوروات
  الفرق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  اإلنفاق بند

 املئوية النسبة  املبلغ املئوية النسبة  املبلغ  املئوية النسبة  املبلغ  
 املوظفني وتكاليف املرتبات
  العامة

٢٣,٦ ٦١٥,١ ١٣ ٣٧,٣ ٢٠٨,١ ٧١ ٣١,٢ ٥٩٣,٠ ٥٧ 

 واخلدمات التشغيل تكاليف
  التعاقدية

(١١,٢) (٢٢٤,٢ ٦) ٢٥,٩ ٤٥٥,٦ ٤٩ ٣٠,١ ٦٧٩,٨ ٥٥ 

 (٨,١) (٣٣٩,٦ ٣) ١٩,٨ ٧٧٣,١ ٣٧ ٢٢,٣ ١١٢,٧ ٤١  املقتنيات

 ١٦,٢ ٩٩٣,٤ ١ ٧,٥ ٢٦٣,٩ ١٤ ٦,٦ ٢٧٠,٥ ١٢  الزماالت

 ٠,٧ ١٢٨,٢ ٩,٥ ١٢٦,٢ ١٨ ٩,٨ ٩٩٨,٠ ١٧  الربامج دعم تكاليف

 ٣,٣ ١٧٢,٩ ٦ ١٠٠,٠ ٨٢٦,٩ ١٩٠ ١٠٠,٠ ٦٥٤,٠ ١٨٤  اجملموع
  .٢٠٠٩‐٢٠٠٨ و٢٠٠٧‐٢٠٠٦ت املالية لليونيدو لفتريت السنتني البيانا :املصدر

نفقات من يف املائة  ١٧,٤ ألف يورو، بنسبة ٣٣ ٢٨٤,٤غري مصفّاة مببلغ  لتزاماتاملتكبدة ا نفقاتلومشلت ا  - ٢١
 ما ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ السنتني فترة يفبلغت االلتزامات غري املصفّاة  بينما ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨التعاون التقين يف فترة السنتني 

  . التعاون التقيننفقات من يف املائة ١٨تعادل نسبة  ، ألف يورو٣٣ ٢١٢,٢مقداره 
جمموع اإليرادات  من يف املائة ٧,٥بنسبة  ، ألف يورو١٥ ٦٣٢,٥مببلغ  النفقات على اإليرادات يف زيادةوحدثت   - ٢٢

  .فترة السنتنيخالل 
    

    االشتراكات املقدمة من الدول األعضاء
 ألف يورو، ُحّصل منها ١٥٤ ٦٢٣مببلغ  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ فترةلل األعضاء الدولعلى  سنويةال شتراكاتت االقُرِّر  - ٢٣

 رةاملقّر االشتراكات بني مقارنة التايل اجلدولوترد يف  . ألف يورو٩ ٥٠٦,٢فأصبح الباقي  ، ألف يورو١٤٥ ١١٦,٨مبلغ 
  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦و ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني يتفتر خاللاالشتراكات احملّصلة و
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 ٤ اجلدول
  اليوروات بآالف

  احلالية السنتني فترة يف احملّصلة واالشتراكات املقّررة االشتراكات بني مقارنة
   السابقة السنتني وفترة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني فترة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ السنتني فترة  
 ٦٢٣ ١٥٤ ٧٨٥,٦ ١٥٠  املقّررة االشتراكات

 ١١٦,٨ ١٤٥ ١٤٧,٦ ١٤١  احملّصلة االشتراكات

 ٥٠٦,٢ ٩ ٦٣٨ ٩  الباقي

  
  :ويبّين الشكل التايل حالة االشتراكات املقّررة واحملّصلة وغري املسّددة  - ٢٤

    
  

  

 

 

  

 
 

  
 ألف يورو مقارنة ١١٥ ٧٨٣ إىل ٢٠٠٩- ٢٠٠٨واخنفض مبلغ االشتراكات غري املسّددة يف هناية فترة السنتني   - ٢٥

 ألف يورو ٣ ٨٣١ ألف يورو، حبيث سجلت اخنفاضا قدره ١١٩ ٦١٤ وهو ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ فترة السنتني مببلغها يف هناية
  ). يف املائة٣,٢(

 ألف يورو ١١٥ ٧٨٣اشتراكات غري مسددة مقدارها  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني فترة هناية يف  هناككانتو  - ٢٦
ق على وكان املبلغ املستح. ن عضوان سابقتانجديدة ودولتا واحدة دولة عضوا، منها دولة عضو ٨١ علىمستحقة السداد 

وكانت أربع  .غري املسّددة املبالغ إمجايل منيف املائة  ٦١ ألف يورو، بلغت نسبته ٧١ ١٥٠ين السابقتني العضو الدولتني

حالة االشتراكات املقّررة يف فترة السنتني 
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

 املبالغ بآالف اليوروات
 :الباقي
٥٠٦,٢٩ 

:االشتراكات احملّصلة
١٤٥ ١١٦,٨  

:االشتراكات املقررة
٦٢٣,٠١٥٤ 
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 االشتراكات غري املسّددةإمجايل بلغ و يورو، ١٠٠ ٠٠٠وثالثون دولة عضوا تدين كل واحدة منها لليونيدو بأكثر من 
فيما عدا و .دةاملسّد غري االشتراكات جمموع منيف املائة  ٩٩متثل  ، ألف يورو١١٤ ٦١٨ هذه الدولاملستحقة على 
الل فترة السنتني تني العضوين السابقتني، حتسَّن خاملستحقة على الدولغري املسّددة، اليت مل حيدث فيها تغيري،  االشتراكات

  .تراكات غري املسّددةحلالية مستوى االسترداد من باقي االشا
    

    االلتزامات غري املصفّاة
 ألف يورو يف هناية ٥٠ ١٤٩,٧أجرى مراجع احلسابات اخلارجي استعراضا لاللتزامات غري املصفّاة، اليت بلغت   - ٢٧

 يورو ختص الصندوق العام وصندوق رأس املال ٩ ٨٤٨، ومنها التزامات غري مصفّاة مببلغ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني 
 ألف يورو تعود إىل ٧ ٠١٧,٣ ألف يورو تتعلق بأنشطة التعاون التقين، وأخرى مببلغ ٣٣ ٢٨٤,٤تداول، والتزامات مببلغ امل

 من االلتزامات اإللغاءاتالوفورات أو " على البيانات املالية، فإن ٣٣- ٢وكما هو مبّين يف املالحظة . صناديق املقر األخرى
اخلاصة بامليزانية العادية للفترة املالية السابقة تضاف إىل حسابات الدول األعضاء يف الفترة املتصلة بااللتزامات غري املصفّاة 

  ."من النظام املايل) ج( ٢- ٤لبند حكام ااملالية اجلارية، وفقا أل
دية لفترات السنتني  الصلة فيما يتعلق بااللتزامات غري املصفّاة املتعلقة بامليزانية العاتوترد يف اجلدول التايل البيانات ذا  -٢٨

  :ة السابقواتالتزامات السنالالحقة من وفورات الو ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ و٢٠٠٧-٢٠٠٦ و٢٠٠٥- ٢٠٠٤
    

 ٥ اجلدول
  اليوروات بآالف املبالغ

 املصفّاة غري االلتزامات  السنتني فترة
 العام بالصندوق ةملتعلقا

 االلتزامات إلغاء من احملققة الوفورات
  السابقة نيالسنت فترة يف املصفّاة غري

 للوفورات املئوية النسبة

٢٨,٩ ٥٢٤,٤ ٣ ٢٣٩,١ ١١ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

٣٣,٩ ٨١٨ ٣ ٧٧٤ ١١ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

  املقبلة للسنة املالية البيانات يف عنها اإلبالغ املقرر من ٨٤٨ ٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  .٢٠٠٩‐٢٠٠٨ و٢٠٠٧‐٢٠٠٦ و٢٠٠٥‐٢٠٠٤البيانات املالية لليونيدو لفترات السنتني  :املصدر  

 نسبة ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ السنتني فترةفيما خيص  السابقة السنتني فترة التزامات إلغاءوبلغت قيمة الوفورات احملققة من   -٢٩
- ٢٠٠٦ لسنتنيبلغت هذه الوفورات يف فترة ا حني يف، امليزانية العاديةب لةصاملتغري املصفّاة  االلتزاماتيف املائة من  ٢٨,٩
  .العادية مليزانيةاملتصلة با زاماتاللتيف املائة من ا ٣٣,٩ نسبة ٢٠٠٧

 دون ٢٠٠٩ عام بشأن اتفاق للخدمات يف التزامال جي أن أحد املكاتب امليدانية سّجاخلاراحلسابات  مراجعوالحظ   -٣٠
ر  االلتزام غري املصفّى وأفادت بأن العقد تعذّدارةاإل ألغت ،ولدى إشارة املراجع اخلارجي إىل األمر. داعمة وثائق أيةتقدمي 
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 يفحائزي املخصصات  انتباهأن تلفت  دارةاإل قررت كما .املهمةمواصلة االضطالع ب يف رغبي عدياخلبري مل حتقيقه ألن 
  .الصلة ذات املالية لقواعدإىل أهنم جيب أن يتقّيدوا بصرامة با حمليا العقودالذين يصدرون يدانية امل املكاتب

    
    اإلدارة رد
ال ميكن  ،يةاملؤسس واردامل تخطيطل جديد نظام يف األمر الذي ستتم معاجلته ، مناسبنظامي دعم وجود لعدم نظرا  ‐ ٣١

  .املخصصات حائزي عن طريق العناية الواجبة من جانب إال احلاالت هذهتاليف 

  .املقبلة املراجعة يف لالستعراض احلالة ستخضعو  - ٣٢
    

    التحقق من املبالغ املقّيدة حلساب الدول األعضاء
 املالية للفترة التالية األوىل التقوميية السنة هناية يف األعضاء الدول إىل ميسلّ" من النظام املايل، ٢-٤ألحكام البند وفقا   - ٣٣

 تظل املالية الفترة بتلك تتعلق األعضاء من اشتراكات أية منه ختصم أن بعد املالية الفترة هناية يف املنفق غري االعتمادات رصيد
 )ج( ٢- ٤ البندين ألحكام وفقا وذلك رةاملقّر اشتراكاهتا مع تتناسب حبصص األعضاء الدول سابحل ويقيد مدفوعة، غري
  ."املايل النظام من )د( ٢- ٥و

 ألف يورو، كما يرد ٩ ٠٥٧ تبلغ ٢٠٠٧- ٢٠٠٦وكانت املبالغ املقّيدة حلساب الدول األعضاء يف فترة السنتني   - ٣٤
وحسبما يرد يف ). الصناديق وأرصدة االحتياطيات يف والتغريات والنفقات راداتاإلي بيان - ١البيان (يف البيانات املالية 

احملّصلة،  األرصدة غري املنفقة من املبالغالفوائض املستحقة التوزيع، اليت متثل  على البيانات املالية فإن ١٥- ٣املالحظة 
جتّنب يف بند  ،اجلديدةاألعضاء قبوضات من الدول املقّررة املتلقاة عن فترات السنتني السابقة، إىل جانب املواالشتراكات 

 )ب( ٢-٤أحكام البند  مع ومتشيا .، ريثما ترد تعليمات بشأهنا من الدول األعضاء" غري ذلك- احلسابات املستحقة الدفع "
من فترة السنتني الرصيد غري املنفق املرّحل  أرقاممن  – كما هو موضع يف البيانات املالية -جرى التحقق  ،من النظام املايل

  السنتني فترة خالل جرِيتيت أُ الالتسوياتمن و السابقة الفترات من رةاملقّر االشتراكات ومن عمليات حتصيل السابقة
 األعضاء الدول حلساب دةاملقّي املبالغقام املراجع بالتحقق من  ،من النظام املايل )ج( ٢- ٤البند  ضوء يفو .٢٠٠٩-٢٠٠٨

  . ألف يورو١٨ ٧٩٨,٦ واليت بلغت قيمتها ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني فترةيف 
    

    اإلدارة القائمة على النتائج
 .النتائج علىقائمة مفهوم وممارسة اإلدارة الاملنظمات الرائدة يف منظومة األمم املتحدة يف اعتماد  من اليونيدوكانت   - ٣٥
لإلدارة  الذايت التقييم لى مبنية عالنتائج علىئمة القا اإلدارة تنفيذل خطةعلى  التنفيذي اجمللسوافق  ،٢٠٠٨ مايو/أيار فيف

  جمموعات متكاملة من األعمالمكونا من تسع طةاخل هيكلوكان  .٢٠٠٧ عام خاللالقائمة على النتائج الذي أُجري 
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 لألمم ابعةالت املشتركة التنفيذ وحدة وضعتها اليتاملقارنة  معايري تناولتوأدناه،  ةوارداملواضيع الب صلة ذات )ُرزم عمل(
  .إىل أنشطة وقُسِّمت كذلك كل رزمة عمل .املتحدة

    
 ٦ اجلدول

  تفاصيل األنشطة املضطلع هبا يف كل رزمة عمل
 تنفيذها املُزمع األنشطة عدد  العمل ةرزم  
  ٥  الشاملة واملسائل النتائج على القائمة اإلدارة بتنسيق املتعلقة املسائل  ١
  ٤  االستراتيجيات صوغ  ٢
  ٢  التقين التعاون مشاريع نوعية مانض نظام  ٣
  ٦  التقين والتعاون الربامج صوغ شعبة يف النتائج على القائمة اإلدارةتطبيق   ٤
  ٤ امليدانية والعمليات الربامج تنسيق شعبة يف النتائج على القائمة اإلدارةتطبيق   ٥
  ٤  النتائج على القائمة واإلدارة التقييم  ٦
  ٢  والتمويل امليزانية  ٧
  ٣  املوظفني أداء وتقييم التدريب  ٨
  ٣  املعلومات نظم  ٩

  ٣٣  األنشطة جمموع  
  .خطة تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج :املصدر  

    اللجنة التوجيهية لإلدارة القائمة على النتائج
ها حتسينذها ونسيق تنفيوت لإلدارة القائمة على النتائجاستراتيجية من أجل تقدمي توجيهات عامة بشأن صوغ   - ٣٦

، يتوىل عضو أو عضوان شرة أعضاءمكونة من عتائج النالقائمة على ة إلدارل توجيهية جلنة ٢٠٠٨باستمرار، ُشكِّلت يف عام 
  .٢٠٠٩ يوليه/متوز يف التوجيهية للجنة األخري االجتماع دِقُعقد و .العملمنهم تيسري االضطالع بكل واحدة من رزم 

    
    لقائمة على النتائجحالة تنفيذ خطة اإلدارة ا

غري أن هذا . ، السنة األوىل من فترة السنتني٢٠٠٨استمر تنفيذ مبادرات اإلدارة القائمة على النتائج خالل عام   - ٣٧
 وذلك على ما يبدو بسبب اهنماك اإلدارة يف حتديث نظام أغريسو لتخطيط موارد ٢٠٠٩التنفيذ فقد زمخه خالل عام 

 ريإدارة التغياليت أسفرت عنها مبادرة  والتطورات للقطاع العام، الدولية احملاسبية املعايري لتنفيذ اتوالتحضرياملنظمة، 
  .والتجديد يف املنظّمة

  :٢٠٠٨وفيما يلي ملخص حلالة األنشطة املبّينة يف خطة تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج لعام   -٣٨
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 ٧ اجلدول

  ٢٠٠٩أبريل /تائج حىت نيسانحالة تنفيذ أنشطة اإلدارة القائمة على الن
    (3)التنفيذ مراحل

  العمل رزمة
 املزمع نشطةألا

 ز و  هـ د ج ب  أ  هبا االضطالع
 - - - ٢ ١ ١ ١ ٥  الشاملة واملسائل النتائج على القائمة اإلدارة بتنسيق املتعلقة املسائل  ١

  ١    ١ ٢ ٤  االستراتيجيات صوغ  ٢

 - - ١ - - ١ - ٢  التقين التعاون مشاريع نوعية ضمان نظام  ٣

   الربامج صوغ شعبة يف النتائج على القائمة اإلدارةتطبيق   ٤
   ١ ٢ ٢ ١  ٦   التقين والتعاون

   الربامج تنسيق شعبة يف النتائج على القائمة اإلدارةتطبيق   ٥
    ٢  ٢  ٤  امليدانية والعمليات

      ٤  ٤  النتائج على القائمة واإلدارة التقييم  ٦

  ١    ١  ٢  والتمويل امليزانية  ٧

 ١  ١   ١  ٣  املوظفني أداء وتقييم التدريب  ٨

     ٢ ١  ٣  املعلومات نظم  ٩

 ١ ٢ ٣ ٦ ٥ ١٣ ٣ ٣٣  األنشطة جمموع  

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ احلالة يف ‐ خطة تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج يف اليونيدو‐تقرير مرحلي  :املصدر
  

صال والبالغ أزمع االضطالع هبا املُاليت كان من  نشطة األدرجة اكتمالقام الواردة يف اجلدول أعاله إىل وتشري األر  -٣٩
 من متقدمة مراحل ُنفّذت جزئيا أو بلغت نشاطا ١٨أن  حني يف ،ذت بالكامل ثالثة أنشطةفُِّنوقد  . نشاطا٣٣عددها 
  .اإجنازهاكتمال مدى ، غري أنه تعذر التأكد من التنفيذ
 تضطلع بصوغ مبادرة إدارة التغيري وإعادة اهليكلة يف ٢٠٠٩ كانت اليونيدو خالل عام ،وكما هو مبني أعاله  -٤٠

مجيع ُتستوعب  أن اإلدارة وتتوقع .على النتائجالقائمة دارة اإل مبادراتطّت خت بأن تلك املبادرة إلدارةاملنظّمة، وقد أفادت ا
، كما أفادت بأن تطبيق التغيري إدارة مبادرة معواءم وُت ٢٠٠٨  لعامالنتائج علىقائمة ال اإلدارة خطة حققتها اليت جنازاتاإل

  . لن يستمرخاصة مبادرةباعتبارها  النتائج ىعلالقائمة  اإلدارة

                                                           
  متأخرة؛ : حباجة إىل استهالهلا جمددا؛ هـ: مضت قدما خبطى واسعة؛ د: ُنفّذت جزئيا؛ ج: ُنفِّذت بالكامل؛ ب: أ  (3)

 .اتال تتوفر عنها معلوم: ُترِكت؛ ز: و
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 ملبادرات املخصصة والبشرية املالية ملواردا وفعالية نطاق اإلدارة حتدد بأن احلسابات اخلارجي مراجع وصييو  -٤١
  .النتائج على قائمةال اإلدارة

    
    اإلدارة رد
 ٢٠٠٩سبتمرب / النتائج يف أيلولعلى القائمة إلدارة لالتوجيهية اللجنة رئاسة تغيري أيضا الزخم تباطؤ أسباب منكان   - ٤٢
  .نشطتها ألتجديد الالزمة التحضريية األعمال ببعض الضطالعوا
 خمتلف من كامال اتعاون استدعت، جدوى دراسة إعداد يف ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول يف تلواد ة شركشرعتقد و  - ٤٣

 املتعلقة على تنفيذ خطة العمل لعمل القليل من الوقت، أو مل يتح أي وقت، لسوى حيت مل الذي األمر املنظمة،وحدات 
  .النتائج على القائمة باإلدارة

 املواردركيز وت لنتائجا على القائمة اإلدارة أهداف حتقيق على العمل املنظّمة يف والتجديد لتغيريا برنامج واصلسيو  - ٤٤
  .الغرض هلذااملخصصة  والبشرية املالية
  .الصدد هذا يف املُحرز التقدم استعراض احلسابات اخلارجي مراجعوسيواصل   - ٤٥
    

    تطبيق الالمركزية
 اليونيدو دور شأنب عمالطة األجملس التنمية الصناعية خاعتماد ب ١٩٩٧ عام يفتطبيق الالمركزية  عملية اسُتهِلّت  - ٤٦

 األعمال خطةوكانت  .)١-م/٧-القرار م ع(يت أقّرها املؤمتر العام ال) ٢- م/١٧- املقرر م ت ص( املستقبل يف ووظائفها
  : ما يليىلهتدف إ
  نقل املوارد واملوظفني املهنيني الذين يتمتعون مبستوى اخلربة الالزم من املقر الرئيسي إىل امليدان؛  •  
  ات على حنو مناسب؛تفويض الصالحي  •  
  .امليدانية للمكاتباملوكلة  الرئيسية واملسؤوليات املهامصوغ   •  

 يف (4)وقامت اإلدارة، يف إطار مبادرة تطبيق الالمركزية، بتفويض الصالحيات املالية إىل مكاتب اليونيدو امليدانية  - ٤٧
  :اجملاالت التالية

   دوالر؛٢٠ ٠٠٠املشتريات امليدانية اليت تقل قيمتها عن   •  
  تعيني املوظفني احملليني يف فئة اخلدمات العامة؛  •  

                                                           
 .مكاتب اليونيدو امليدانية تشمل املكاتب القطرية واملكاتب اإلقليمية وجهات الوصل الوطنية ومكاتب اليونيدو املصّغرة  (4)
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  املوافقة على سفر ممثل اليونيدو إىل أي بلد من البلدان اليت يغطيها؛  •  
  املشتريات احمللية لسلع وخدمات التعاون التقين يف حدود االشتراء الالمركزي؛  •  
  التعاقد من الباطن على املستوى احمللي؛  •  
   على حسابات السلف املستدمية؛التصديق  •  
  أنشطة التدريب؛  •  
  .حلقات العمل  •  

 هدافوالحظ مراجع احلسابات اخلارجي أنه يف حني أن األ. ٢٠٠٩واستمرت مبادرة تطبيق الالمركزية حىت عام   - ٤٨
 وقد .التغيريادرة إدارة مباملتبع يف إطار وذج النمعن  حتولاملتوخاة من تطبيق الالمركزية جيري حتقيقها تدرجييا فإن هناك 

  .إدارة التغيري مبادرة من جزءاشكّل سيتطبيق الالمركزية  برنامجطمأنت اإلدارة مراجع احلسابات اخلارجي إىل أن 
    

    الربامج املواضيعية
 ملؤمترة ادور يف ٤- ق/١١-  مبوجب القرار م عأُقرَّالذي  األمد، الطويلة االستراتيجية اليونيدو رؤية بياناستنادا إىل   - ٤٩
 الثالثة االتاجمل على الربناجمية أنشطتها زيترك استراتيجيةاليونيدو  اعتمدت ،٢٠٠٥ عام يفاحلادية عشرة املعقودة  العام
  :التالية

  احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية،  •  
  بناء القدرات التجارية،  •  
  .البيئة والطاقة  •  

 األهدافبلوغ  يف ُتسهم وكفؤة وفّعالة قديرةمنظمة مهنية  هاوصفب نيدوليول صورةهي رسم  وكانت األهداف  - ٥٠
للفترة  األجلتوسط وتضمَّن اإلطار الربناجمي امل .املستدامة الصناعية التنميةتساعد على حتقيق و الصلة ذات الدولية اإلمنائية
  .ليونيدوا خلدمات الربناجمي احملتوى تعزيز إىل الرامية التدابري من عددا ٢٠١١-٢٠٠٨

تقليص /زيادةو امليزانية اجتاهاتوأجرى مراجع احلسابات اخلارجي استعراضا للمجاالت املواضيعية من حيث   - ٥١
 السنتني لفتريت املواضيع سبحب الربامج ونفقات اتميزاني التايل اجلدوليبّين و .هدافمقارنة باأل اتجوالن وقياس النفقات
  :٢٠٠٩- ٢٠٠٨و ٢٠٠٧-٢٠٠٦
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 ٨ اجلدول
  )املبالغ باليورو(

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
  النفقات  امليزانية  النفقات  امليزانية  الرئيسي الربنامج

 ٧٣١ ٢٣٨ ٦٤ ٣٦٨ ٦٦١ ٠٠٠٧٤ ٣٧٨ ٥١٥٣١ ٢٦٠ ٤١اإلنتاجية األنشطة خالل من الفقر من احلد -جيم

 ٧٠١ ٦٢٥ ٤٢ ٣٤٨ ١٩٠ ٠٠٠٥٩ ١١٠ ٧٩٣٢٦ ١٨٥ ٦٥التجارية القدرات بناء -دال

 ٣٨٦ ٤٠٨ ٧٣ ٨٢٧ ٤١٥ ٠٠٠١٣٧ ٢١١ ٤٦٣٥٧ ٧٦٥ ١٣٥والطاقة البيئة -اءه
    

نتائج الالثة يتوقف على الث الربامج أهداف فإن بلوغ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ووفقا ملا ورد يف وثيقة الربنامج وامليزانية للفترة   - ٥٢
  : حبسب املوضوعواملؤشرات النتائج لحتليفيما يلي و .فرعي برنامج كلل حمددة مؤشراتبواسطة  قياسهااليت يتم ددة احمل
    

 ٩ اجلدول
  املؤشرات جمموع  النتائج جمموع  الربنامج/املوضوع

 ٦٦ ٣٨  اإلنتاجية األنشطة خالل من الفقر من احلد -جيم

 ٦٢ ٢٩  التجارية القدرات بناء -دال

     ٤١ ٢٤  والطاقة البيئة -هاء
  :التايل الوارد يف وثيقة الربنامج وامليزانية للربنامج جيموميكن إدراك فكرة النتائج واملؤشرات من اجلدول   - ٥٣
    

 ١٠ اجلدول
  التحقق مصادر  األداء مؤشرات  النتائج

 وإدخال جيم الرئيسي الربنامج رصد
 يتماشى مباالتعديالت عليه بصورة مستمرة 

 اليونيدو والية داخل املواضيعية االجتاهاتمع 

 وّحد الرصد واإلبالغ املخمططوضع   •
 والذي يبدأ من املشاريع على قائمال

  القاعدة وصوال إىل القمة
 وحتديث ديدة اجلواضيعحتديد امل  •

 مساند منظور مناملواضيع املوجودة 
   دوريأساس على وللفقراء

  
  
  
  

 بأولويات دوريا املصلحة أصحاب إبالغ
  ونتائجه تنفيذه وحالة جيم الرئيسي الربنامج

 استخدامب دوريا املهتمة اجلهات إبالغ  •
  أدوات االتصال

 اخلاصة رصد التقارير  •
  جيم الرئيسي الربنامجب

  تقارير االجتاهات املواضيعية  •
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  التحقق مصادر  األداء مؤشرات  النتائج
 للنوعية حمددة مبعايري اليونيدوالتزام موظفي 

بوضوح ومتفق عليها فيما يتعلق بتحديد 
 إىل ادااستن( وتنفيذها وصوغها املشاريع
  )النتائج على القائمة اإلدارة

  والربامج املشاريع وثائقنوعية   •
 أصحاب منردود الفعل اإلجيابية   •

  ومشاريعها اليونيدو برامج على املصلحة
 يتعلق فيما اإلجيابية املوظفنيتعقيبات   •

   النوعيةعايريبالفهم الواضح مل
 التعلم من علىة املؤسسي الصفة إضفاء  •

  التقييمات
 على املوظفني املنهجي وإبقاء تدريبال  •

  نهجياتاطالع بأحدث امل

  ستراتيجيةالا وثائقال  •
  واملشاريع الربامج وثائق  •

يف املقر  (اليونيدو الداخلي يف تعاون التنظيم
والتعاون اخلارجي مع ) ويف اهليكل امليداين

 واملاحنني، املتحدة األمماملنظمات األخرى يف 
  اخل، تنظيما يتسم بالكفاءة والفعالية

 دلتبا على املؤسسي الطابع إضفاء  •
   داخل املنظمةاملعلومات

  املستخلصةنشر الدروس   •

  

    
النتائج قياسا على األهداف، الحظ مراجع احلسابات اخلارجي أنه يف حني أن البيانات /وفيما يتعلق حبالة النواتج  - ٥٤
  . ونتائجهاريعاملشا تنفيذ حالةفإنه مل تكن هناك آلية لتناول  والنفقات، مليزانية كانت مهيكلة حبيث تشمل املاليةا

 من املائة يف ٤٠ حالةيف  تقارير تردو .بالكاملال ينفذ  اإلبالغ نظاموَتبّين من خالل املناقشات مع إدارة اليونيدو أن   - ٥٥
 نظاموضع تصور ل وجيري .بشأهنا ىخر أاتإجراء أي اختاذ دون املباشرين اإلداريني املشرفني لدىتبقى  لكنهاو شاريع،امل

  .مستويات إدارية أعلى إىل وتقدميها يرالتقار دمج يكفل
  .العليا اإلدارة إىل وتقدميها التقارير دمج بشأن املُحرز التقدم استعراض املقبلة احلسابات مراجعةوسيجري يف   - ٥٦
    

    إدارة حافظة املشاريع
يتم   املشاريعنفيذتعملية  متويلوكان . حافظة املشاريعإلدارة أجرى مراجع احلسابات اخلارجي أيضا استعراضا   - ٥٧

كانت تستخدم نسبة ستة يف  كما . األطراف يف إطار التعاون التقيناملتعددة والصناديق األعضاء الدول تربعاتأساسا من 
  .واإلدارة التخطيط ألغراض  معظمها،حافظة املشاريع يف زانية العاديةاملي مناملائة 
 فظة تتوليان إدارة حاامليدانية والعمليات اإلقليمية الستراتيجياتا شعبةو التقين والتعاون الربامج صوغ شعبةوكانت   - ٥٨

فيما يتعلق  التقين لتعاوناخدمات قدمي مجيع مسؤولة عن تشعبة صوغ الربامج والتعاون التقين  وكانت .ليونيدو امشاريع
 والعمليات اإلقليمية االستراتيجيات شعبةأما  .املعنية الصناعية القطاعات يف االقتصاديةوالسياساتية و التكنولوجيةباملسائل 



IDB.38/3 
PBC.26/3 

 

22 V.10-54233 

 

 . ضمان النوعية يف املنظمةإطار معتها مواءم عن فضال ،ملنظمةعمال األ الفين والدعم الربناجمي التوجيه، فكانت تقدم امليدانية
  .لليونيدوامليداين  يكلاهل إدارة جانب إىل والقطرية اإلقليمية الربامج وتنسيق حتديدأيضا عن مسؤولة وكانت هذه الشعبة 

 الربامج صوغ شعبة، بينما تضطلع احلاالت معظم يف املوافقةاملعنية ب سلطةوكانت جلنة املوافقة على الربامج هي ال  - ٥٩
 تقرير شكل يف املشاريع حافظةوُتبلغ الدول األعضاء بالتقدم املُحرز يف تنفيذ  .املشاريع مديريعرب  التنفيذب التقين والتعاون

ال يورد أية معلومات و ، بيانات عن نفقات التعاون التقينسوى التقريروال يتضمن ذلك  .فيذ التعاون التقينعن تن السنة هناية
  .واملشاريع لربامجاملُحرز يف تنفيذ ا املادي التقدم عن
تزامات لاالمضافا إليها  السنة خاللصروفات امل سنةيف ال النفقاتوفيما يتعلق بالسياسة احملاسبية لليونيدو، يقصد ب  - ٦٠

 مبلغ دداملتعلقة مبجمل التنفيذ والواردة يف تقرير تنفيذ التعاون التقين ال حت املعلومات غري أن .السنة هناية يفغري املصفّاة 
ت غري االلتزاماباملصروفات ورصيد  املتعلقة البياناتوقد حصل مراجع احلسابات اخلارجي على  .ت غري املصفّاةتزامااالل

  :التايل اجلدول يف مبني هوة احلاسوبية، كما الشبكمن املصفّاة 
    

 ١١ اجلدول
  مباليني دوالرات الواليات املتحدة

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  العام هناية يفالتنفيذ 
 ٩٠,٣ ٧٦,٦ ٦٧,٥ ٧٦,٤  )ألف( النفقات/املصروفات

 ٤٩,٤ ٤٦,٩ ٤٩,٨ ٣٧,٢  )باء(االلتزامات /املصفّاة غري االلتزامات رصيد

 ١٣٩,٧ ١٢٣,٥ ١١٧,٣ ١١٣,٦  )باء + ألف( العام هناية يفذ  التنفيجمموع

  .قاعدة معلومات اليونيدو: املصدر  
    

 مشاريع من مشروعا ٦٨٦ تشمل ،مشروعا ٨٤٣ تنفذ اليونيدو كانت ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ وحىت  - ٦١
 حافظة إمجايل وبلغ .ينتقال غري لتعاونا يعمشار من مشروعا ٦٥و التحضريية ملساعدةا مشاريع من مشروعا ٩٢و التقين التعاون
 تكلفة وبلغت .)يورو ٤٦٩ ٨٣٠ ١٣٤ حوايل أي( املتحدة الواليات دوالرات من دوالرا ٦٧٦ ٥٥٥ ٣٩٤ املشاريع
 دوالرا ٥٠١ ١٣٥ ٩٢٤ مقداره ما احلافظة هذه يف املتحدة الواليات دوالرات من دوالر املليون قيمتها جتاوزت اليت املشاريع

  .احلافظة جمموع من املائة يف ٧٤ أي ،)يورو ٣٤٨ ٠١١ ٠٥٨ يلحوا(
  :اجملاالت األربعة التالية/وكانت املعلومات عن حافظة املشاريع متوفرة يف املستويات  - ٦٢

  .يركّز على التوزيع اإلقليمي ألنشطة التعاون التقين: جمال التركيز اإلقليمي  ‘١‘  
  .يع النفقات حبسب املواضيع الرئيسية الثالثةيبّين توز: جمال التركيز املواضيعي  ‘٢‘  
  .حيّدد املشاريع اليت ُتنفّذ بوصفها أنشطة مستقلة أو يف إطار برنامج متكامل: الربامج واملشاريع املتكاملة  ‘٣‘  
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  .حيّدد اجلهات املاحنة: مصدر التمويل  ‘٤‘  
  :والحظ مراجع احلسابات اخلارجي ما يلي  - ٦٣

  .يف إدارة حافظة املشاريع تقتصر على دمج املعلومات ااملالية عن املشاريعأن اجلهود املبذولة   ‘١‘  
مديري املشاريع ختضع لعملية املوافقة املبّينة /أن مقترحات املشاريع املستهلَّة على مستوى املديرين اإلقليميني  ‘٢‘  

املشاريع ات املاحنة لتمويل جلها توفرويبدو أن . ومشاريعه التقين التعاون برامج بشأن التوجيهية املبادئيف 
  .أي سنة يفصوغ حافظات املشاريع املقرر تنفيذها و املشاريع على املوافقة املهيمن يف العاملهو 

 ال تشري عيرااملش وثائق، بيد أن ملشاريعيشكّل خطرا كبريا على ا واملشاريع لربامجغري الكايف ل تمويلأن ال  ‘٣‘  
 ومشاريعه التقين التعاون برامج بشأن التوجيهية لمبادئل وفقا أنهب اإلدارة ترّدقد و .إىل هذا اخلطر

)PR.02.03.02(،  عليها للموافقة املقدمة املشاريع ثائقو مع التمويل استراتيجية بشأن مذكرة إرفاقيتعني 
املمكنة  واملخاطر الصعوبات على يف تلك املذكرة الضوء ُيسلّطو .بعد متوفرا التمويلعندما ال يكون 

 احلد إىل واملخاطر الصعوبات هذه من تقليلالرامية إىل ال جراءاتيف ذلك اإل مبا األموال، شدتعلقة حبامل
  .املشروع وثيقة من جزءا لشكّي يذال املخاطرب اخلاص قسمال يف وليس ،األدىن

نفيذها أظهر أن عدد املشاريع اليت ُيستهل ت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني لفترةأن استعراض بيانات املشاريع   ‘٤‘  
 يتعذّر يف افظة املشاريعالتمحيص الدقيق حل أن يبدوو .يف املتوسط مشروعا ٢٠على أساس شهري يبلغ 

األمر،  مناقشة أثناءغري أنه  .عملية الرصدهذا الوقت القصري، باإلضافة إىل أن قصر الوقت يزيد صعوبة 
 كانون من اعتبارا ريجي هأنب اإلدارة تفادأمراجع احلسابات اخلارجي،  مالحظة على اورّد
 املنطقي إلطارا إدراج، مع كفالة دقيقا حتليال املشروع فيه ُيحلّل للغايةمفصَّل  نظام اتباع ٢٠١٠يناير/الثاين
 املشروع مفاهيم مجيع فيها ُتدقق منتظمة ةي حلقة دراس٢٠١٠فرباير /شباط منذوتقام  .املشاريع وثائق يف
 على القائمة اإلدارة إطار عناصر خمتلف إىل باالستناد التقين عاونوالت الربامج صوغ شعبة مديري جانب من
  .شروعامل على املوافقة آليات إحدى إىل  أي مشروعائج قبل تقدميالنت

 فإن إجراء التقييم إلزامي يف ومشاريعه التقين التعاون برامج بشأن التوجيهية ملبادئأنه وفقا ملا هو وارد يف ا  ‘٥‘  
 هامتديد يف النظر جيري ليتفيها املليون يورو واملشاريع ا اليونيدوتتجاوز قيمة مسامهات حالة املشاريع اليت 
بلغ عدد املشاريع اليت جتاوزت  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني فترة خاللو.  مليون يورو٠,٧وتزيد قيمتها على 

 ٠,٧يمتها على تزيد ق مشاريع مخسةجرى النظر يف متديد  حني يف ، مشروعا٩٧قيمتها عتبة املليون يورو 
 مبلغ قيمتها تتجاوز اليت لمشاريعل اتقييمجتري سنويا  أهناب اإلدارة فادتأ ة،املناقش وخالل .مليون يورو

 ربنامجها وذلك وفقا لديدمت يف ُينظر اليت يورو مليون ٠,٧ على قيمتها تزيد اليت املشاريعو يورو امليلون
، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ السنتني فترة خاللو .املصلحة أصحابإىل وتقدم  التقييم تقاريروُتطبع  .السنوي التقييم

 تةسو القطرية لخدماتخمططات إطارية ل/ة متكاملبرامجلعشرة  تقييمات لليونيدوالتابع  التقييم فريقأجرى 
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 احملققة والنتائج النواتج ريدتق هو اتالتقييم من الغرض أنب املناقشة أثناء دارة اإلتفادأو . مشروعاوثالثني
 على تطبيقهاالدروس اليت ميكن  ستخالصبا أمور، مجلة يف والقيام، املخطط هلا، والنتائج النواتجب نةباملقار
  .أخرى مشاريع/برامج يف أوسع نطاق

    
  .فعاليتها من التحقق بقصد التقييم عملية يف املستقبل فحص احلسابات مراجعة فرقعيد ستو    
 برامج بشأن التوجيهية لمبادئل وفقاو .عاريرة إدارة املشدوهو أضعف احللقات يف  رصدكان يبدو أن ال  ‘٦‘  

 /األول وكانونيونيه /، ينبغي تقدمي تقارير مرحلية كل ستة أشهر، يف هناية حزيرانومشاريعه التقين التعاون
 خضعت اليت ملشاريعا بيتعلقفيما  املعلومات ةقاعد على احمت واحد مرحلي تقريرمل يكن هناك و .ديسمرب
ترد  هأنب اإلدارة تفادأ اخلارجي، احلسابات مراجع مالحظة على اورّد، األمر مناقشة أثناءو .ضلالستعرا
 على ُتنشر املباشرين وال اإلداريني املشرفني لدىتبقى  لكنهاو شاريعامل من املائة يف ٤٠ حالةيف  تقارير
 ربط ُيأن اآلن املزمع من كنول، األحيان بعض يف تقاريرال تقدمي ويتأخر ).اإلنترانت( الداخلية الشبكة

ال رئيسيا جما بوصفه الرصد ُحدِّدو .التغيري إلدارة العام السياق يف ، وذلكالتقارير تقدميب األموال عن إلفراجا
 التغيري إدارة مبادرة إطار يف أُنِشئت ،٢٠١٠ فرباير/شباط ويف .عزيزت إىل تاجحياملشاريع دورة جماالت من 
 وافق وقد .املنظمة يف اإلبالغو رصدال نظام لتحسني مفّصلني عمل وخطة حقترم لوضع خاصة عمل فرقة
 إجراء أي( مراحل أربع على تنفيذه املقرر املقترح ذلك على ٢٠١٠ أبريل/نيسان يف التنفيذي اجمللس

 .)إلطالقه اإلعدادو ،نترنتاإل على نشرهو، النهائية صيغته يف النظام هيكل وضعو، ريعةس إصالحات
  .٢٠١٠ هيوني/حزيران ١ من تبارااع )السريعة اإلصالحات( املقترح من األوىل املرحلة وسُتنفّذ

    
  .الصدد هذا يف املُحرز التقدم استعراض اخلارجي اباتس مراجع احلسيواصلو    
 نتائجع حتديد  م،ى النتائجقائمة علال اإلدارة إطاراتبعت  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  للفترةوامليزانية الربنامج وثيقةأن   ‘٧‘  

 أطريتعني وضع  ،لى النتائجعة قائميذ اإلدارة اللتنفو .الربنامجمن مكونات  مكون لكل ةعّينمؤشرات مو
 لتخطيط ستخدمُت حتليلية أداة هو املنطقي اإلطارو .عيرااملشكجزء من تصميم  نتائج وسالسلمنطقية 

 الستعراض مفيدة أداةملنطقية تشكل األطر ا والربامج، املشاريع تنفيذوخالل  .ها وتقييمهاورصداملشاريع 
تضمن ت ال وثائقهاأن  املشاريع بعضبيد أنه تبّين من استعراض  .تصحيحية إجراءات واختاذ احملرز التقدم
شتمل على تكانت املشاريع  عندما وحىت .النتائجلى عالقائمة  اإلدارةمن أجل تقدمي تقارير  منطقية اأطر

 علىالقائمة  إلدارةعن ا قاريرمل تكن تتوفر عموما ت و.ائج واهنةنت بني سالسل الالروابطكانت  ،طرهذه األ
 قد ختطتها مبادرة إدارة ،النتائج على القائمة اإلدارة ةمبادربأن  املناقشة خالل، وأفادت اإلدارة نتائجال

 ليتا جنازاتاإل مجيع استيعاب سيجريو .٢٠١٠ فرباير/شباط ابتداء من اليونيدو تنظيم إعادةالتغيري، مث 
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 دارةوربطها باألهداف القابلة للتحقيق املتوخاة من إ ٢٠٠٨ لعام النتائج على القائمة اإلدارة خطة حققتها
  ".ريالتغي

  :يلي مبا اخلارجي احلسابات مراجع ويوصي  - ٦٤
 عنميكن أن تنظر اإلدارة يف أن تضيف إىل تقرير هناية العام عن تنفيذ مشاريع التعاون التقين معلومات   ‘١‘  

  .ات ونتائج األداء املزمعةؤشراإلجنازات مقارنة مب
  .ميكن ضمان رصد نتائج الربامج رصدا فعاال إىل حني تنفيذ مبادرة إدارة التغيري  ‘٢‘  
  .ميكن إدراج إدارة املخاطر، مبا يف ذلك ختفيفها، كجزء أساسي من وثائق املشاريع  ‘٣‘  

    
    التغيريمبادرة إدارة 

يونيدو مقترحا على الدول األعضاء يف االجتماع السادس والثالثني جمللس التنمية الصناعية، طرح املدير العام لل  - ٦٥
 تمويل مليون يورو ل١٦,٨املنفقة البالغة  غري االعتمادات أرصدة عن، طلب فيه التنازل ٢٠٠٩ هيوني/حزيراناملعقود يف 

ة تخطيط املوارد املؤسسيت العمل، مدعومة بنظام متكامل ل تشكيل إجراءاإعادةالتغيري مبا يف ذلك دارة عملية شاملة إل تنفيذ
تليب ما للدول األعضاء من احتياجات وأولويات ناشئة يف جمال  أولويةذات تعاون تقين  برامج وتنفيذصوغ و يونيدويف ال
  .فضال عما هلا من احتياجات وأولويات إمنائية حامسة األمهيةئة العاملية البي
من أثر التغيري توقع أن يترتب على مبادرة إدارة ما ُيللنظر يف دراسة جدوى ملدير العام أن جيري وطلب اجمللس إىل ا  - ٦٦

   االستشارية دلوات شركة خبدمات وبناء على ذلك، استعانت اليونيدو .يونيدواليف تكاليف اليف جممل جناعة 
)Deloitte Consulting( األمانة اقترحتها اليت الشاملة يريالتغن مبادرة إدارة ع مستقلة جدوى دراسة جراءإل.  

 مشلت التحسني تغيري بعدد من سيناريوهات ال٢٠٠٩أكتوبر /وأوصى تقرير دراسة اجلدوى املُقّدم يف تشرين األول  - ٦٧
وتراوحت سيناريوهات  .لتنفيذ وأطر زمنية متباينة ل متفاوتةالتدرجيي والتغيري الشامل وإعادة البناء األساسية بتكاليف

 يفو .سنوات مليون يورو، يف حني تراوحت األطر الزمنية بني ثالث سنوات ومثاين ٢٠ ماليني يورو و٩ليف بني التكا
أرصدة االعتمادات غري  ماليني يورو من ٩,١١٤ قدره متويلعلى توفري  العام املؤمتر وافق ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

املوارد املالية  األنسب واألكثر استدامة الذي ميكن تطبيقه يف ضوء أن خيتار احلل التقين العام املدير إىل، وطلب املنفقة
 قد ليت، وال وهاء وواوودا جيم غري الربامج الربامج الرئيسيةتتحقق من  امليزانية يف وفوراتمدعومة بأية  ،املذكورة أعاله

ية، مع اتباع هنج وارد املؤسسامل يطتخطواحدا ل انظام اليونيدو اختارتو .يرية خالل تنفيذ مبادرة إدارة التغمتاح تصبح
  .منائطي يف التنفيذ

  :وفيما يلي أهداف مبادرة إدارة التغيري  - ٦٨
  التقين التعاون خدمات تقدمي على القدرة يفطفرة  حتقيق  •  
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  زيادة عدد البلدان اليت تقدم إليها اخلدمات  •  
  سني نوعية عملية تنفيذ املشاريعحت  •  
  ات املاحنةاالمتثال ملتطلبات اجله  •  
  )النتائج علىالقائمة  اإلدارة( واآلثار النتائج على التركيز زيادة  •  
  حتسني االرتباط بني املقر وامليدان  •  
  األمم املتحدةمواءمة ممارسات إدارة األعمال على نطاق منظومة  اإلسهام يف  •  

  :ولبلوغ هذه األهداف، تزمع اليونيدو القيام مبا يلي  - ٦٩
   مفهوم إدارة األعمال يف اليونيدوإعادة تشكيل  •  
  األعمال إدارة عمليات هيكلة إعادة  •  
  تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية  •  
  تطبيق الالمركزية بنقل املهام إىل امليدان  •  
  تغيري ثقافة العمل  •  
  توطيد املعارف وإدارة املخاطر  •  
  إشراك مجيع أصحاب املصلحة  •  

 لتغيرياملعنية با لجنةوتتكفل ال .التنفيذي لمجلسز تابع لمتميحوكمي هيكل ودة، أُنِشئ ولتحقيق األهداف املنش  - ٧٠
 لمن أج وفعاليته التشغيل بكفاءة معنية عمل فرقةوُشكِّلت  .ذا اهليكل التنظيمي مبسؤولية اإلشراف العام يف إطار هوالتجديد

 عنيةوأُنِشئت فرقة عمل أخرى م .ت جديدة برجمياإىل الواالنتق العمل مفاهيم حتديد وإعادة ة املردود سريعحلول تقدمي
 حتقيقفيما خيص  األداء وإدارة رفااملع وإدارةاملعايري و والقيم االتصاالتمن أجل إدخال حتسينات يف  العمل وثقافة باإلدارة
كانون  يف تنتهيسو ٢٠١٠ ايرفرب/ يف شباطيريتغال إدارةمبادرة  بدأت ،لإلطار الزمين احملددوفقا و .اجلماعي والعمل النتائج
  .٢٠١٣ ديسمرب/األول
 .التنفيذ يف، مع اتباع هنج منوذجي يةاملؤسس واردامل تخطيطلا واحدنظاما  دارةوكما ذُِكر أعاله، اختارت اإل  - ٧١

 تقرير يفنة مبي املبادرةفيما خيص  واحدة رةاليت تتكبد مل الرأمسالية التكاليفأن  رغمباخلارجي أنه احلسابات  مراجع والحظ
‘ ةمتوسط‘اخلاصة باملبادرة مل ُيحدد مقدارها، ومل ُيفصح عنها إال بوصفها  اإلضافيةالداخلية  التكاليففإن دوى دراسة اجل

  .التكلفةاإلمجايل للمبادرة من حيث  ثراأل حتديديصعب  ،اإلضافيةالداخلية  قيمة التكاليف من التأكد دونومن  .املقدار
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املقدمة من اخلرباء  تكلفةال تقديرات أنابات اخلارجي أن من الضروري أن تتحقق اإلدارة من ورأى مراجع احلس  - ٧٢
  . أو بعدهاملبادرة تنفيذ أثناءميكن أن تظهر  خفية كاليفنطوي على تت وال واقعية االستشاريني

 تكاليفتكبد ي على نطوية ياملؤسس واردامل ختطيط نظمالستعانة باوالحظ مراجع احلسابات اخلارجي أيضا أن   - ٧٣
  .كبرية متكررة نفقاتتطلب يس نظم، ألن حتديث هذه الواحدة رةالذي سيتم مل االستثمارإىل  باإلضافة ، كبريةمتكررة

االضطالع بإعادة تشكيل  ينبغي أنهومداها، رأى مراجع احلسابات اخلارجي  رييمبادرة إدارة التغويف ضوء نطاق   - ٧٤
 دمة ويف الوقت نفسه عاألمم املتحدؤسسات مإدارة األعمال مع مراعاة جتارب سائر هيكلة إعادة واألعمال إدارة  مفهوم
  . واحتياجاهتاليونيدو اوالية إغفال
 أصحابورأى مراجع احلسابات اخلارجي أيضا أنه يلزم توخي احلذر يف تنفيذ مبادرة إدارة التغيري، وإشراك مجيع   - ٧٥

وسيقوم مراجع احلسابات اخلارجي باستعراض  .لفشل، بغية تفادي أي احتماالت لةحلول شاملسعي إىل إجياد وال، املصلحة
  .مبادرة إدارة التغيري خالل عمليات املراجعة القادمة

  :يلي مبا اخلارجي احلسابات مراجع يوصي ،حلة من تنفيذ مبادرة إدارة التغيرياملر هذه ويف  - ٧٦
عاد تقييم تقديرات تكاليف اخليار املُنتقى ملبادرة إدارة ون من املستصوب يف هذه املرحلة أن ُييك قد  ‘١‘  

  .التغيري
 املوظفنيضمان وجود  ينبغيتتم قيادته مركزيا فحل بطبيعته  هوية املؤسس واردامل طيطبالنظر إىل أن خت  ‘٢‘  

  .هم تدريبا مناسبا وتدريبهتنفيذ عن املسؤولني ينيساساأل
يري تنفيذ عدة أنشطة تتعلق مببادرة طار العام ملبادرة إدارة التغاإل ضمننظرا ألن من املتوقع االضطالع   ‘٣‘  

فينبغي ضمان توفري الدعم الالزم لبلوغ أهداف  ةالالمركزيوتطبيق  النتائجعلى القائمة  اإلدارة
  .الالمركزية واإلدارة القائمة على النتائج

    
    رد اإلدارة

 التكاليف املتكبدة والتدفقات النقدية وذلك فور إكمال عملية سيتم إعداد تقديرات حمّدثة لالحتياجات من حيث  ‐ ٧٧
  .املناقصة اخلاصة باختيار الربجميات وشركاء التنفيذ

  .عراض التقدم املُحرز يف هذا الصدداست اخلارجي احلسابات مراجعيواصل سو  - ٧٨
    

    ختضري مركز فيينا الدويل
القتصاد ل شاملة خطةالكائنة يف فيينا  املتحدة األمم مؤسسات على سائر اليونيدو تاقترح ،٢٠٠٩ فرباير/شباط يف  - ٧٩

  :الثالثة التالية رئيسية التدابري تتخذ ال،خلطةذه اوفقا هلو . بأسرهالدويل فيينا مركزيف  لطاقةيف استهالك ا
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ار زيادة درجة احلرارة يف مباين مركز فيينا الدويل مبقدار درجتني اثنتني يف فصل الصيف وخفضها مبقد  •  
  .درجتني أيضا يف فصل الشتاء

االستعاضة عن نظم اإلنارة بتكنولوجيا عصرية ومطابقة ألحدث التطورات، حبيث ُيطفأ تلقائيا ثلثا املصابيح   •  
  . كافياالنهارما يكون ضوء عنداملستخدمة يف املكاتب 

 بدءا مببنيني من مباين تركيب مصابيح تعمل بفعل حركة األشخاص يف املراحيض والغرف اجلانبية األخرى،  •  
  .مركز فيينا الدويل، من أجل االقتصاد يف استهالك الطاقة، وخصوصا بعد ساعات العمل

يف املائة  ١٦ نسبتها وفورات حتقيق إىل درجتني مبقدار والتدفئة التربيد ختفيض/زيادة أّدتوكما أوضحت اإلدارة،   - ٨٠
 )الكربون أكسيد ثاين( الكربون اتنبعاثا ختفيض حيث ومن باليوروقات النف حيث من أمجعهب الدويل فيينا ركزم يف تقريبا

 النفقات باليورو ومن حيث حيث منيف املائة  ٦٢ بنسبة حمسوبة وفورات حتقيق إىل اجلديد ةناراإل نظام وأدى .على السواء
  .سواء العلى )الكربون أكسيد ثاين( الكربون اتنبعاثا ختفيض
 اليونيدو املتعلقة باخلطة الشاملة لالقتصاد يف استهالك الطاقة ملبادرةاخلارجي عن تقديره ويعرب مراجع احلسابات   - ٨١

وكذلك على ختفيض  النقدية الناحية من االقتصادعلى و الطاقة استهالكيف مركز فيينا الدويل برمته، اليت ساعدت على تقليل 
  .الكربون أكسيد ثاين انبعاثات

    
    إدارة احلوافظ االستثمارية

أموال اليونيدو  ستثمارا"الداخلية بشأن  ذكرةاملو، ١- ١- ١٠٨ من النظام املايل، والقاعدة املالية ١- ٨يبّين البند   - ٨٢
 الالزمة غري األموال استثمار املتعلقة بواإلجراءات السياسات ،١٩٩٨مايو /أيار ٢٢ؤرخة امل) TRS/98/92( "الفائضة

 الدول وقد الحظ مراجع احلسابات اخلارجي اهتمام .القصريعلى املدى  ذلكوك الطويلاملدى  على الفورية لالحتياجات
  .اليونيدو يفاملتبعة  االستثمارية واملمارسات للسياسات استعراضا أجرىف ،عمليات اليونيدومن جماالت  اجملال ذاهب األعضاء

 بشأنالداخلية  ذكرةامل يف املدرجةناه و أدةالوارد الرئيسية عتباراتيف جمال االستثمار لال اليونيدو قراراتوختضع   - ٨٣
  :تهاأمهيمرتبة حبسب  ،"ليونيدو الفائضةامار أموال ستثا"

 تتمتع اليت املالية املؤسساتمن خالل عدم إيداع األموال إال لدى  املال رأس على افظةاحمل (األموال أمن  - أ  
  )توقيتها احملدد يف املالية اتااللتزاموأقوى القدرات على سداد  يةاالئتمانبأقصى درجات النوعية 

 حتياجاتاال تلبيةل ستحقاقاال آجالترتيب  خالل من النقدية االحتياجات تلبيةيف  املرونة( النقدية السيولة  - ب  
  )سيولةالإىل 

 يف إطار عاملي أمن األموال والسيولة النقدية  إىل احلد األقصىستثماراالإيرادات  تعظيم( مثلألا العائد  - ج  
  )أعالهين املذكور
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 منيف املائة  ١٥بأال تتجاوز القيمة القصوى لالستثمارات املوظفة يف كل مصرف ما نسبته  اليونيدوقضي سياسة تو  - ٨٤
 لزيادة مصارف، وذلك ١٠على  ستثمارستعان خبدماهتا يف جمال االاملُاملصارف عدد أال يزيد و، االستثماراتحافظة  إمجايل
 إمجايل بلغ، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يف هناية فترة السنتني و . الكربىاالستثمارات من أقل عددب أفضل اتدائع على احلصول فرص
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، ومليون ين ياباين، ٢١٦,٦٧ مليون يورو، و١٦٤,٥ات ستثمارحافظة اال ةقيم

  . ماليني يورو٦,٥٧ يف الفترة نفسها الفوائد إيراداتفيما بلغت قيمة 
 ،لتداوحتياطي مثل صندوق رأس املال املاال صناديقفيما خيص  موحدةنت اليونيدو تتبع سياسة استثمارية وكا  - ٨٥
ات إهناء اخلدمة، واحتياطي أسعار الصرف، وغريها من هذه لتعويضواالحتياطي املخصص  ،التشغيلي االحتياطيو

 التشغيلية، وذلك خالفا للصناديق الطارئة احلاالت ةواجهإنفاق يومي بل ُيحتفظ هبا ملحسابات هي ليست  اليت االحتياطيات
وكانت  . أمرا ضروريا النقديةيف إدارة املتطلبات املرونةاليت تكون فيها  اخلاصة واحلسابات االستئمانية الصناديقمثل 

  . وثالثة أشهرمدهتا بني شهر واحد تتراوح هي ودائع ألجل قصري ألغراض االستثماراليت جيري استخدامها  املاليةالصكوك 
 مالية طويلة األجل، أن يتحصل على ستثمارات على املدير العام، لدى القيام باأن على ١٠٨ القاعدة املالية نصتو  - ٨٦

 نائب مدير تضمولية املار دائرة الشؤون مدي يرأسها اليتات وأن ينظر يف مشورة تلك اللجنة االستثمار جلنة من املشورة
 ناستفسار طرحه مراجع احلسابات اخلارجي بشأ على داور. ةنيواخلز واملدفوعات احلساباتسم س قورئيذكورة امل دائرةال

 االستثمار صكوك ألن، راتاالستثما للجنة رمسية اجتماعات إنه ال ُتعقد اإلدارة قالت ،راتاالستثما جلنة اجتماعات
 دائرة دير على أن م).أشهر وثالثة واحد شهر نيب مدهتا تتراوح اليت( ألجل قصري البسيطة الودائع على مقصورة املستخدمة
 مصارف وخاصة باخلزينة، ةاملتصل القضايا بشأن اخلزينة شؤون موظفي مع متكررة تاجتماعا/مناقشات عقد ياملالية الشؤون
  .اعليه واملوافقة لتقييمها العام املدير إىل تالطلبا تقدمي يف إليها ُيستند ،االستثمار

    
    هبا يف امليدانالعمليات املضطلع 

 إقليميــة مكاتــببزيــارة قامــت فــرق مراجــع احلــسابات اخلــارجي  ،ةامليدانيــ اليونيــدو مكاتــب مــلاســتعراض عهبــدف   -٨٧
ــ ــارة تابعــة لوقطري ــ آســيا يف ليونيــدوة خمت ــائجوفيمــا يلــي ملخــص لل . اوأفريقي  للمراجعــة الــيت توصــل إليهــا مراجــع   الرئيــسية نت

  :احلسابات اخلارجي
ومل .  غــري مفـصولة عـن واجبـات ومهـام املـوظفني اآلخــرين     املاليـة  شؤونالـ عنـيني ب امل املـوظفني  ومهـام  واجبـات   ‘١‘  

 بأمسـاء   العامـة  واإلدارة الـربامج  دعـم  مـن املـدير اإلداري لـشعبة         صـادرة  قائمـة توجد يف أحد املكاتب اإلقليمية      
ة، الــصناعي لتنميــةي امــوظفمــوظفي التــصديق واملــوظفني املــأذون هلــم، ويقــوم موظفــون آخــرون، مثــل كــبري     

  .واليونيد ممثل عن نيابةت بالاملدفوعابالتصديق على 
 حـاالت  مثـاين ه مل ُترفق بقـسائم الـدفع وثـائق مؤيـدة يف             أنالحظ مراجع احلسابات اخلارجي يف مكتب إقليمي          ‘٢‘  

  .٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون يفع متّت دف



IDB.38/3 
PBC.26/3 

 

30 V.10-54233 

 

 املشترط مبوجـب أحكـام البـاب    النثرية لصندوق املصروفات الدائملف ال ُيحتفظ يف أحد املكاتب اإلقليمية بامل   ‘٣‘  
 إىل ٢٠٠٦م   عـا  يفوكان ال يـزال معلقـا مبلـغ ُدِفـع مقـدما             . ف املستدمية  السل اتحسابمن تعليمات   ) ٥(ثالثا  
ــة املــضيف البلــد يف وزارة ــ. وزاري وطــين اجتمــاعف عقــد  تكــاليلتغطي ــع  أخــرةويف حال  مبلــغ مقــدماى، ُدِف

 مـصريف  ضـمان  علـى  احلـصول  أو مقـدما    عهلدف الداعية سباباأل تسجيل دون اليونيدوب خاصةسيارة   إلصالح
  .ءداألل

 علـى  احلـصول  ون مـن د   ٢٠٠٨ة وثيقـة التزامـات متنوعـة يف عـام           اإلقليميـ  أحـد املكاتـب      يف اليونيدو ممثلقدم    ‘٤‘  
ري مـصدقة مـن حـائز املخصـصات أو          وكانت وثيقة التزامـات أخـرى غـ       . وليونيدة با املالي الشؤون   فرع من إذن

  .حائز املخصصات" عن"من حائز املخصصات البديل، بل كان موقعا عليها 
كانت ثالثة مكاتب إقليمية ال حتتفظ بأي قائمة بأمسـاء املـوردين احمللـيني حـسبما قـد تقتـضيه أنـشطة االشـتراء                          ‘٥‘  

  .ل االشتراء من الفصل األول من دلي٣-٧اليت تضطلع هبا وفقا ألحكام الباب 
 ىعلـ القائمـة   اإلدارة املبنيـة علـى   ٢٠٠٨يف مكتب إقليمي وآخر قطـري، كانـت خطـط العمـل الرئيـسية لعـام                  ‘٦‘  

وكانت التقارير الفـصلية ُتقـّدم يف       . راملق إىلعنها   تقرير أي رسالي ملاملكتبني امليدانيني    ولكنموجودة   النتائج،
 علـى  القائمـة ربطهـا أي صـلة باإلطـار املنطقـي اخلـاص بـاإلدارة             ال ت و يسـرد  شـكل  يفيـة   اإلقليمأحد املكاتب   

زمـع االضـطالع    املُطة  ألنـش ذ ا نفيـ ي آخر الوصـول إىل وثـائق املتابعـة الـيت تبـّين ت             إقليم مكتبوتعذّر يف   . جالنتائ
ي آخــر مل يــزوَّد مراجــع احلــسابات إقليمــب مكتــويف . ةتــصحيحيت الإلجــراءا لاالمتثــالهبــا، ملقارنــة مــستوى 

  .املخطط هلا ألنشطةا ذنفيت تبّين اليت ملتابعةمل يتسّن الوصول إىل وثائق او طاخلط نارجي بنسخ ماخل
 ثالثـة  التقـارير الـسنوية، ولكـن مل تقـدم           شـكل  امليدانيـة  اليونيـدو  ملكاتـب ي  التشغيل من الدليل    ١١يبّين الفصل     ‘٧‘  

  .مكتب قطري واحد تلك التقاريرو إقليمية مكاتب
اليونيدو يف أحد املكاتب اإلقليمية ال يقوم باإلبالغ يف شكل موجز عـن سـري النفقـات املتكبـدة عـن                  كان ممثل     ‘٨‘  

  .كل مشروع
يف بعــض املكاتــب اإلقليميــة والقطريــة الحــظ مراجــع احلــسابات اخلــارجي أن التنــسيق معــدوم بــني املكاتــب       ‘٩‘  

يف وظـائف ممثلـي اليونيـدو الرصـد الفعـال           وورد يف توصـ   . القطرية ومديري املشاريع وفرق املشاريع    /اإلقليمية
للمشاريع بوصفه أحد الواجبات الرئيسية، بيد أن ممثلـي اليونيـدو مل يكونـوا علـى علـم بالتقـارير املرحليـة عـن                        

  .رصد التقدم املُحرز، ألهنم مل يكونوا يشاركون يف تنفيذ املشاريع/التقدم احملرز
لبلد املـضيف أن حيـتفظ جبميـع الـسجالت باللغـة احملليـة واإلنكليزيـة علـى                  يف أحد املكاتب اإلقليمية طُِلب إىل ا        ‘١٠‘  

  .حد سواء، ولكن مراجع احلسابات اخلارجي مل يستطع احلصول عليها باللغة اإلنكليزية
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، بـسبب   أغريـسو يف بعض املكاتب اإلقليميـة والقطريـة كـان املوظفـون غـري قـادرين علـى أن يـستخدموا نظـام                         ‘١١‘  
ونظــرا حملدوديــة اســتخدام النظــام املــذكور، كــان املوظفــون األساســيون يف أحــد املكاتــب  . بحمدوديــة التــدري

 املتنوعة عن طريق رسـائل الربيـد اإللكتـروين ذات النـصوص       االلتزاماتاإلقليمية يرسلون طلبات إرسال وثائق      
  .ونيدوالعادية إىل املكتب الرئيسي، الذي حييل بدوره الوثائق املذكورة إىل مكتب ممثل الي

، وكان مقـررا أن تنتـهي يف عـام         ٢٠٠٥ من النظام املتكامل يف أحد املكاتب اإلقليمية يف عام           ٢بدأت املرحلة     ‘١٢‘  
ومل . بالقريـ  املـستقبل  يف، ومل تكن توجد توقعات بإكماهلـا        التنفيذ مرحلة يف، ولكنها كانت ال تزال      ٢٠٠٧

ــة للمــشاريع تعقــد اجتماعــات منت    ــة و  . ظمــةتكــن اللجــان التوجيهي  للــشكل فقــاومل تكــن تعــد تقــارير مرحلي
  .ومشاريعه التقين التعاون برامج بشأن التوجيهية املبادئ يف عليه املنصوص

يف أحــد املكاتــب اإلقليميــة اســُتهِلّت املرحلــة الثانيــة مــن تنفيــذ برنــامج إمنــائي متكامــل متعــدد األبعــاد يف عــام      ‘١٣‘  
، عنــدما ٢٠٠٩ديــسمرب / واســتمر املخطــط حـىت كــانون األول ،٢٠٠٧ وكـان مقــررا إجنازهــا يف عـام   ٢٠٠٥

  .أُوصي بإهنائه، ولكن مل ُيوّجه إشعار مبوعد اإلهناء
يف أحد املكاتب اإلقليمية تبّين أن التقدم املُحـرز يف تنفيـذ أحـد املـشاريع بطـيء، بينمـا تبـّين يف حالـة مـشروع                             ‘١٤‘  

  .وقّعت عليه التعاونيات اإلنتاجية، وُمين املشروع خبسائرآخر أن الناتج مل يكن مطابقا ألحكام العقد الذي 
  :يلي مبا اخلارجي احلسابات مراجع يوصي آنفا، املذكورة املتعلقة بالنظام الضعف مواطن إىل وبالنظر  -٨٨

  .وظفني املمهام بني الفصلُيكفل و امليدانية املكاتب يف الداخلية الرقابةميكن أن ُتعزز   ‘١‘  
  .املشاريع رصد يف أكرب دورا اليونيدومنح ممثلو ميكن أن ُي  ‘٢‘  
  . ترسل التقارير املطلوبة من أجل الرصد والتقييم الفعالنيأن امليدانية املكاتب إىل ُيطلبميكن أن   ‘٣‘  
ميكن أن تكفل اإلدارة أن يكون استخدام صالحية تكبد النفقات مقـصورا علـى األشـخاص املخـّول هلـم                      ‘٤‘  

  .استخدامها
    

    دارةرد اإل
 فيمـا يتعلـق بامليزانيـة       ةاملنظمـ  تواجههـا  الـيت ب للقيـود    الواجـ  االعتبـار  إيـالء  جيـب  التوصـيات،  مع اإلحاطـة علمـا هبـذه        -٨٩

 التغـيري  برنـامج  حاليـا  إعـداده  يقـوم ب   يالذ اجلديد الداخلية الرقابة إطار وسيعاجل هذه الشواغل عالجا وافيا       .والتزويد باملوظفني 
  .ةديداجل والتقييم الرصد أداة إىل جانب ،اجلهات من وغريه ةاملنظم يف والتجديد

  . الصددهذا يف املُحرز التقدم استعراض اخلارجي احلسابات مراجع وسيواصل  -٩٠
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    مكتب خدمات الرقابة الداخلية
  .استعرض مراجع احلسابات اخلارجي أعمال مكتب خدمات الرقابة الداخلية  -٩١
الغ باالدعاءات عرب الربيد اإللكتـروين املباشـر، وخطـوط اهلـاتف والفـاكس املخصـصة، وأداة                 ولدى اليونيدو آلية لإلب     -٩٢

يبـّين  و. د العـادي، وشخـصيا    الربيـ عـرب   والـشبكي،    اليونيدو موقع من إليها الوصول ميكنلإلبالغ دون كشف اهلوية      إلكترونية
  .٢٠٠٩-٢٠٠٣لفترة واردة والشكاوى اليت ُبّت فيها خالل اال الشكاوى عدد أدناه اجلدول

    
    ١٢ اجلدول

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٣ الفترة خالل فيها ُبّت اليتالشكاوى و الواردة الشكاوى
  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
 ٢٢ ١٤ ١٣ ٥ ٧ ٣ ٣ الشكاوى القائمة من الفترة السابقة  -أ

  الشكاوى اجلديدة الواردة  -ب
  خالل الفترة

٥١ ١٣ ١١ ١٢ ٦ ١٠ ٥ 

 ٧٣ ٢٧ ٢٤ ١٧ ١٣ ١٣ ٨ )ب+ أ (شكاوى القائمة جمموع ال  -ج

الشكاوى اليت أُغلقت بعد   -د
  التحقيق األويل فيها/االستعراض

٤٠ ٥ ١٠ ٤ ٨ ٦ ٥ 

     ٣٣ ٢٢ ١٤ ١٣ ٥ ٧ ٣  ) د- ج (الرصيد القائم   -هـ
 الـسنة خـالل   وردت شـكوى  ١٣ شـكوى، مقارنـة بــ   ٥١، يبلـغ    ٢٠٠٩وكان عدد ما ورد من شـكاوى خـالل عـام              -٩٣
 ٢٠٠٩ عـام  خـالل ة إبـالغ إضـافية    آليـ ازداد بسبب اسـتحداث      الشكاوى عدد أن ب اخلارجي احلسابات مراجعوأُبلّغ  . ةلسابقا
 عـام  خـالل  شـكوى  ٤٠ يف الداخليـة  قابـة وبّت مكتب خدمات الر. ةاملصلح أصحابغريهم من و املوظفني بني الوعيتعزيز  و

  .االستعراض األويل وعن طريق التحقيقسابقة عن طريق ال السنة خالل شكاوى مخسيف و ٢٠٠٩
ر التحـري الـيت أُعـدت وللـشكاوى الـيت ُبـت             تقـاري وأوضح االستعراض الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخليـة ل           -٩٤

، وخـصوصا فيمـا يتـصل       املـصاحل  تـضارب الحتيـال والظلـم و    ا منـع  مـن أجـل      القـائم  الرقابـة  إطـار فيها وجـود حاجـة إىل تعزيـز         
  .عاملشاري وتنفيذ ،والتوظيف ،واخلدمات السلع، مثل اشتراء يعاملشار أنشطةب

    
    رد اإلدارة

 بتـدابري  تعزيـزه  وتقـوم ب   الداخليـة،  بالرقابـة  اخلـاص  إطارهـا  لتـدعيم  التنفيـذ  موضـع  معينـة  تـدابري  بالفعـل    اإلدارة وضعت  -٩٥
  .إضافية
  .الصدد هذا يف املُحرز التقدم استعراض اخلارجي احلسابات مراجع وسيواصل  -٩٦
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    تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

عمال بتوصـية مراجـع احلـسابات اخلـارجي الـواردة يف التقريـر املؤقـت، واصـلت اليونيـدو إعطـاء أولويـة لعمليـة تنفيـذ                              -٩٧
ن تقـديره للجهـود الـيت تبـذهلا         ، ويعـرب املراجـع اخلـارجي عـ        )املعـايري احملاسـبية الدوليـة     (املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام          

 .اليونيدو يف هذا املضمار

 وســعت قبــل إصــدار الــدليل إىل  العــام، للقطــاع الدوليــة احملاســبية املعــايريوأصــدرت اليونيــدو دلــيال لــسياساهتا بــشأن    -٩٨
  : ما يليبتنفيذ املتصلة سياساهتابشأن  اخلارجي املراجع مناحلصول على إرشادات 

  )املمتلكات واملصانع واملعّدات(ملعايري احملاسبية الدولية  من ا١٧املعيار   ‘١‘  
  )اإلبالغ القطاعي( من املعايري احملاسبية الدولية ١٨املعيار   ‘٢‘  
  )كشوف األطراف ذات الصلة( الدولية احملاسبية املعايري من ٢٠ املعيار  ‘٣‘  
  )التبادلية ريغ الصفقات إيرادات( من املعايري احملاسبية الدولية ٢٣املعيار   ‘٤‘  

  .على النحو الواجب اليونيدو سياسات دليل يف اخلارجي املراجع مشورةوُجسِّدت   -٩٩
 مؤقتـة عـديالت  ت أيـضا  اإلدارة أدخلـت  ،نفيذ املعايري احملاسبية الدوليـة   تيت أسفر عنها    الوبناء على التعديالت السياساتية       -١٠٠
بعـد حتديـد اآلثـار     املـايل  النظـام  علـى  إضـافية جي أنـه سـُتدَخل أيـضا تعـديالت      ويعلـم املراجـع اخلـار   .النظام املايل لليونيدو  على  

 وفقـا  نـات إدارة املخزو تعـديل نظـام      أيـضا  املتوقـع  ومـن  .يـة الدول احملاسـبية  املعـايري اإلضافية على النظام املايل املترتبة علـى تنفيـذ          
إىل أن يـتم     اخلـارجي  احلـسابات  للفحص من جانب مراجع      عديالت خاضعة هذه الت ستبقى  و .الدولية احملاسبية املعايري ملتطلبات
  .ذكورةلمعايري امللليونيدو ل املاليةبيانات الامتثال  على والتصديقتنفيذا تاما  الدولية احملاسبية ملعايريتنفيذ ا
-IDB.36/11 (الدوليـة  اسـبية احمل املعايري اعتماد   ضوء يف لليونيدو املايل لنظام ل األولية التعديالتاحملتوية على   وثيقة  ويف ال   -١٠١

PBC.25/11(      الـيت   ملعـايري احملاسـبية الدوليـة     واملعنية بتطبيـق ا    املتحدة ألمملتابعة ل ا عملال فرقة توصية، أدرجت اإلدارة جزءا من ،
 املتوافقـة   ة تقـدمي البيانـات املاليـ      املتحـدة  ألممتقضي بأن ختضع البيانات املالية السنوية للمراجعة كل عام عندما تبدأ مؤسسات ا            

 يف فيينـا ب دتقِـ ُع لـيت  السادسة والـثالثني ا    دورته يف ،جملس التنمية الصناعية  وبناء على ذلك، طلب     . مع املعايري احملاسبية الدولية   
 حـدود  يف ٢٠١٠ لعـام  املاليـة  لحـسابات الـسنوية ل   راجعـة امل جيـري  أن اخلـارجي  احلـسابات  مراجـع إىل   ،٢٠٠٩ه  يونيـ /حزيران

  .للحسابات اخلارجية املراجعة أتعاببشأن  عليها املوافَق يةامليزان اعتمادات
 مــن النظــام املــايل هــي الــيت ســُيحدد   ٧-١٠التعــديالت املدخلــة علــى البنــد   أن اخلــارجي احلــساباتويــدرك مراجــع   -١٠٢

  .فيما خيص املراجعة السنوية واالثناسنوية اخلارجية املراجعةمبوجبها يف هناية املطاف مدى تواتر إجراء 
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املتوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية عن الشهر املنتـهي يـوم       اليةاملبيانات  إصدار ال  على اتُِّفق ، مع اإلدارة  واصلالتوأثناء    -١٠٣
 بغيـة  الـصدد  هـذا  يف احملـرز  التقـدم ويزمـع مراجـع احلـسابات اخلـارجي رصـد            .جتـرييب  أسـاس  علـى  ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٣٠

  .ةالدولي احملاسبية املعايري متطلبات مع متاما متوافقةاملالية الصادرة يف هناية العام  ناتالبياتكون  أن من التأكد
 لمعـايري  لةياحملاسـب  بـادئ امل عـن  (Moore Stephen)وأحالت اليونيدو إىل مراجع احلسابات اخلارجي تقريـر مـور سـتيفن      -١٠٤

 IPSAS Accounting Principles“ الـدويل فيينـا  مركـز ت معامالأن بش اتإرشادما يقترن هبا من وللقطاع العام  الدولية احملاسبية

and Associated Guidance to the VIC Transaction”،      ويـرى مراجـع    . وذلك من أجـل احلـصول علـى اإلرشـاد يف هـذا الـشأن
 غالبيـة سـتعتمدها   الـيت  ةاملشترك العمل ماكنألاملشتركة املعاجلة  يف هذا الصدد احلسابات اخلارجي أن اليونيدو ميكن أن تعتمد        

ى املراجع اخلارجي إىل احلـصول علـى        ، سع صوصويف هذا اخل  . أن تنظر فيها على النحو الواجب      بعد املتحدة األمممؤسسات  
مراجعـة  بـشأن   شورةسيسدي املـ و، الدولية احملاسبية املعايريواملعنية بتطبيق    املتحدة ألمم التابعة ل  عملال فرقة خرباء نظر وجهات
  .ذلكبناء على ات احلساب

    
    نظام مراقبة األداء املايل

، فيمــا يتعلــق علــى وجــه اخلــصوص بتحــديث نظــام مراقبــة األداء املــايلواصــل مراجــع احلــسابات اخلــارجي اســتعراض   -١٠٥
   (Web) ويــبوحــصل أيــضا علــى املزيــد مــن برجميــات   .٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتــرة خــالل مــن نظــام أغريــسو ٣-٥-٥اإلصــدار 

ــة املطــاف باالستعاضــة عــن    Inventory management modules املخزونــات إدارة  ومنــائطFA SP3و ــام يف هناي  مــن أجــل القي
 ١٩ مـــنوأُِجنـــزت مهـــام االختبـــار يف الفتـــرة  .الدوليـــة احملاســـبية لمعـــايريواالضـــطالع باحملاســـبة وفقـــا ل ســـيتريكسبرجميـــات 

  ."سالمة النظام"بشأن  وموضوعي مستقلكيد غري أنه مل ُيحصل على تأ .٢٠٠٩مايو /أيار ٢٢إىل  فرباير/شباط
 مستعملني، فيمـا بلـغ عـدد مـن يـستعملونه يف املكاتـب               ٦٠٦وبلغ عدد من يستعملون نظام أغريسو يف املقر الرئيسي            -١٠٦

  . مستعملني١٠٨امليدانية 
 اســتخدام النظــام  أناخلــارجياحلــسابات  الحــظ مراجــع وفيمــا يتعلــق باســتخدام نظــام أغريــسو يف املكاتــب امليدانيــة،  -١٠٧

كتبــا ميــدانيا مــن م ٥١ أصــل مكتبــا مــن ٢١ مقــصور علــى نظــام مراقبــة األداء املــايلألغــراض تــسجيل املعــامالت مباشــرة يف 
ــدو م ــةكاتــب اليوني ــب    ، امليداني ــة املكات ــا ترســل بقي ــسخبينم ــسخة    ان ــائق مستن ــن الوث ــرع املعــين ضــوئيام ــد الرب عــرب  إىل الف ي

 البيانـات  إدخـال حـائزا هلـذه احلـسابات، يقـوم ب      ٣٠ أصـل  مـن سابات سلف مستدمية واحد فقط،      ويوجد حائز ح   .اإللكتروين
ــة األداء املــايل يف ة مباشــر ــالغ    حــني يف، نظــام مراقب ــهم، الب ــد    حــائزا، ٢٩يرســل العــدد املتبقــي من ــق الربي املعلومــات عــن طري

 يف إعـداد   نظـام مراقبـة األداء املـايل      ال ُيـستخدم    و ،إكـسل ت  باسـتخدام برجميـا    ةيـ اإلدارباملثل، ُتعّد معظم التقارير      و .لكترويناإل
  .املالية البيانات
املوظفون الالزمون، وأنه حـىت يف حـال تـوافر          لديها  يس  أن بعض املكاتب امليدانية ل    ب وأُبِلغ مراجع احلسابات اخلارجي     -١٠٨

 االسـتراتيجيات  شـعبة استهلت وقد . قبة األداء املايل واملهارات الالزمة الستخدام نظام مرا     اتلقدراملوظفني فإهنم ال يتمتعون با    
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املـوظفني يف   دورتـان لتـدريب     يـت   جرِوأُ. املكاتـب امليدانيـة   يف  العـاملني   ملـوظفني   لتـدريب ا   ارناجمـ ب امليدانيـة  والعمليـات  اإلقليمية
  .أفريقيامنطقة 
لـضمان سـالمة الـنظم     آليـات املراقبـة  مـن   هتـدف إىل اسـتحداث مـا يلـزم           سياسـة إعالميـة   عن اتباعها   اليونيدو  أبلَغت  و  -١٠٩

  .تاملعلوماوأدوات وتطبيق نظم فيما يتصل باستحداث جراءات اإلسياسات والعايري واملوضع إىل وقواعد البيانات، و
 يف موجـودة  النظـام  إدارة إىل أن ٢٠٠٩وكان مراجع احلسابات اخلارجي قد أشار يف تقريره املؤقـت الـصادر يف عـام             -١١٠
 .واالتـصاالت  تقع على عاتق فـرع إدارة املعلومـات          املعلومات نظم صيانةن  ع العامة   سؤولية يف حني أن امل    املالية اتاخلدم فرع

أن إدارة النظـام أُوِكلـت إىل       وصـححت اآلن هـذا الوضـع غـري العـادي،            ليونيـدو   اويعرب املراجع اخلارجي عـن تقـديره لكـون          
فعاليــة اإلصـدار املُحــّدث، وّزع مراجـع احلـسابات اخلــارجي اسـتبيانني علــى      وللتـيقن مـن   .واالتــصاالت املعلومـات  إدارة فـرع 

   بــأن اإلصــدار رده يفوأفــاد فــرع إدارة املعلومــات واالتــصاالت  .التــوايل لــىعلــى عامــة املــستعملني، عومــوظفي إدارة النظــام 
اسـتحداث   طريـق  عـن ية الدوليـة وذلـك   احملاسـب  للمعـايري  متثـال  من نظام أغريسو أتاح حتسني الدعم املقدم يف جمال اال ٣-٥-٥

  .اتااللتزاموالتعهد ب الشراءفيما يتعلق بعمليات طلبات  العمل سريالتسجيل اإللكتروين لتدفقات 
 اإلضـافية  االحتياجـات  ضـوء  يفوسيستعرض مراجع احلسابات اخلارجي تركيب اإلصدار املُحّدث مـن نظـام أغريـسو         -١١١
  .الدولية سبيةاحملا املعايري اعتمادشئة عن النا

  :ويوصي املراجع اخلارجي مبا يلي  -١١٢
  .يف املكاتب امليدانية العاملني  لتدريب املوظفني شامالادارة برناجمنفّذ اإلتأن ميكن   ‘١‘  
  .ريإدارة التغييلزم التنسيق بني نظم تكنولوجيا املعلومات ومبادرة   ‘٢‘  
  .مة النظمجراء تقييم مستقل لسالإلدارة أن ترّتب اإلميكن   ‘٣‘  

    
    حاالت االحتيال وشطب املبالغ النقدية

ــدرها        -١١٣ ــة ق ــالغ نقدي ــورو ٣٨ ٠٣٦أبلغــت اإلدارة مراجــع احلــسابات اخلــارجي حبــاالت شــطب مب  ١٤ ٦٨١,٦٤و ي
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة خالل فترة السنتني 

    
    العطايا
جيوز للمدير العـام أن يقـدم مـن العطايـا مـا يـراه ضـروريا ملـصلحة                   املايل لليونيدو،    من النظام    ٣-٩وفقا ألحكام البند      -١١٤
  .ذه املدفوعات مع احلسابات اخلتامية واملرحليةهبويتعني تقدمي بيان . املنظمة
  : يورو ُوزِّعت على النحو التايل٢٤ ١٤٨ عطايا مببلغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨وقُدِّمت خالل فترة السنتني   -١١٥
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 رفيـع  متحـدث  نفقـات  ّدرلـ  يورو من الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول          ٢ ٨١٨ا مببلغ   قُّدمت عطاي   •  
    .الثالثة عشرةاملؤمتر العام  دورة يف ، اليونيدوليست عضوا يف دولة من ،املستوى

ــّدمت  •   ــدرها    قُ ــة ق ــورو ٢١ ٣٣٠( دوالر ٣٠ ٠٠٠ مــن صــناديق املقــر األخــرى عطي  يف موظــف أســرة إىل )ي
  .اجلزائر يف املتحدة األمم مكاتب يف وقع الذي التفجري جراء تويف من واليونيد

    
    ٢٠٠٧- ٢٠٠٦االمتثال لتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن فترة السنتني 

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ السنتني فترةعن المتثال لتقرير املراجع اخلارجي يرد يف املرفق باء االستعراض الذي أجريناه ملدى ا  -١١٦
    

    رشكر وتقدي
 أثنـاء  يف ومـساعدة  تعـاون علـى مـا قـدموه مـن     وموظفي اليونيـدو  يعرب مراجع احلسابات اخلارجي عن شكره إلدارة       -١١٧
  .احلسابات مراجعة

  ]التوقيع[
  )تنوير علي أغا(

  مراجع احلسابات العام يف باكستان
      مراجع احلسابات اخلارجي 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١
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    املرفق األول
     على التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع احلساباترد اإلدارة

كـانون  لـسنة املنتهيـة يف   عـن ا احلسابات  راجعاملؤقت ملتقرير اللتوصيات الواردة يف   احالة تنفيذ   املعلومات عن   حدث  فيما يلي أ  
  :٢٠٠٨ديسمرب /األول
رقم 

  املرجع التسلسل
التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع 

  تعليقات إضافية من مراجع احلسابات  ٢٠١٠أبريل / نيسان١احلالة يف   )٢٠٠٨(سابات احل

تشكيل جلنة مراجعة لفحص تقارير   ‘١ ‘٩- ٢  ١
وتقارير  املراجعة الداخلية للحسابات

التحقيقات ورصد تنفيذ توصيات 
  .مكتب خدمات الرقابة الداخلية

 الدورة خاللأشارت الدول األعضاء 
 للجنة الربنامج وامليزانية اخلامسة والعشرين

بتشكيل ووالية جلنة قرار اختاذ أن إىل 
 .للمراجعة هو من اختصاصها احلصري

هلذا الغرض متوخاة ال توجد موارد مالية و
 .٢٠١١-٢٠١٠ميزانييت الفترة يف 

وأحاطت اإلدارة علما بالوثيقة املتعلقة 
جلنة مراجعة  بشأن املبادئ املقبولة عموماب

ض املمارسات اجليدة احلسابات وبع
سبتمرب /يف أيلولها اليت أقّر(احملددة 
دوائر املراجعة الداخلية  ممثلو ٢٠٠٨

نظومة املؤسسات التابعة ملللحسابات يف 
األمم املتحدة واملؤسسات املالية املتعددة 

 ذات األطراف وغريها من املنظمات
 لداخليةاراجعة دوائر املممثلو  - الصلة

اللجنة اإلدارية ا إىل وقدموه - للحسابات
  ).الرفيعة املستوى

راجع احلسابات اخلارجي ما انفك م
اليت أبلغ املراقبة حاالت فشل  يرى أن
الرقابة الداخلية مكتب خدمات عنها 

املكتب وبطء وترية تنفيذ توصيات 
شكيل جلنة ملراجعة ّتمان تحتاملذكور 
شؤوهنا اليونيدو وقد تنسق . احلسابات

 اجلمعية العامة رراوفقا ملقتضيات ق
 ١ املؤرخ ٦٠/٢٤٨لألمم املتحدة 

تتوىل تشكيل و ،٢٠٠٦فرباير /شباط
  (5).ةمستقلمراجعة جلنة 

توفري موارد كافية مبا يتفق مع الدستور   ‘٢ ‘٩- ٢  ٢
وخطة عمل مكتب خدمات الرقابة 

  .الداخلية

  :امليزانية
اليت يشكل مكتب ميزانية اليونيدو تقوم 

خلية جزءا منها خدمات الرقابة الدا
مثلما هو موّضح  (مستقالبوصفه برناجما 

 يف رمسيااملؤمتر العام واليت اعتمدها ، )هنا
، على ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

 .أساس النمو الصفري

  .ال يوجد تعليقات إضافية

                                                           
  .A/60/883/Add.2من الوثيقة ) ١١الصفحة  (٣ التوصية رقم ٣-١-٣-٤  (5)
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رقم 
  املرجع التسلسل

التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع 
  تعليقات إضافية من مراجع احلسابات  ٢٠١٠أبريل / نيسان١احلالة يف   )٢٠٠٨(سابات احل

طفيفة على ميزانيات زيادة قد طرأت و
مكتب خدمات الرقابة الداخلية للفترة 

 مقارنة مبيزانيات الفترة ٢٠١١-٢٠١٠
 أي تغيرييس هناك لو .٢٠٠٩-٢٠٠٨

؛ يف مستوى التوظيف وعدد الوظائف
 يورو ٢٠ ٠٠٠وهناك مبلغ إضايف قدره 

مرصود لتغطية تكاليف السفر الرمسي 
ملوظفي مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

لتصبح ( املستشارين/اخلرباءوتكاليف 
 يورو ٤١ ٠٠٠يورو و ٦١ ٠٠٠حوايل 

- ٢٠١٠فترة السنتني  لعلى التوايل
٢٠١١.( 

 : عن األنشطةتقرير

 حتديث ٢٠٠٩سبتمرب / يف أيلولمدِّقُ
أغسطس / آب٣١ حىتللمعلومات 

 راجعجرى إطالع م، و٢٠٠٩
احلسابات اخلارجي على هذا التحديث 

 .٢٠٠٩ سبتمرب /يف أيلول

الرقابة الداخلية ويواصل مكتب خدمات 
دة موّححاليا العمل على إعداد وثيقة 

مراجع  م إىلقّد سُت٢٠٠٩عام وحمّدثة ل
منها االنتهاء احلسابات اخلارجي فور 

 .مإىل املدير العاوإصدارها 

 :خدمات توريد األطعمة

الرقابة الداخلية يتمسك مكتب خدمات 
  .هموقفه وتفسرياتب

وضع دليل خدمات الرقابة الداخلية   ‘٣ ‘٩- ٢  ٣
يف ضوء أفضل املمارسات باليونيدو 

  .الدولية

املوارد رز تقدم كبري، بالنظر إىل مل ُيح
الرقابة لدى مكتب خدمات املتاحة 
ديدة وأعمال اجلعالية الولوية األالداخلية و
يف املخاطر، اليت استجدت منذ التحقيق 

مراجع الزيارة األخرية اليت أجراها 
 .احلسابات اخلارجي

يرى مراجع احلسابات اخلارجي أن 
وضع الدليل كمرشد مؤسسي قد 
يضيف قيمة إىل أعمال مكتب خدمات 

  . اخليةالرقابة الد
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رقم 
  املرجع التسلسل

التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع 
  تعليقات إضافية من مراجع احلسابات  ٢٠١٠أبريل / نيسان١احلالة يف   )٢٠٠٨(سابات احل

 الرقابة الداخليةويتمسك مكتب خدمات 
خمتلف ت وخمتلف االحتياجا بشأن مبوقفه

املتعلقة باألنشطة اليت املتطلبات املهنية 
يضطلع هبا يف جمايل املراجعة الداخلية 

 رجعيةاملثائق  الو، وبالتايلوالتحقيقات
 .ةهذه األنشطاملختلفة لكل من 

 :ة الداخليراجعةامل

 بوضعه الرقابة الداخليةمكتب خدمات 
احملدد بشأن لمعيار ل" ممتثل عموما"احلايل 

املعيار رقم ( واإلجراءات السياسات
إضافة إىل  وسيضع املكتب - )٢٠٤٠
 األحدث املعايرينصا سرديا يراعي ذلك 

معهد مراجعي احلسابات الصادرة عن 
 إذا -ة اإلدارية اجلديدوبراجمياته الداخليني 

 . بذلكاملوارد وأولويات العملمسحت 

وجتدر اإلشارة إىل أن التقييم على أساس [
العام التقييم  خيتلف عن ٢٠٤٠ رقم عيارامل
ذي قدمه معهد مراجعي احلسابات ال

الداخليني بشأن امتثال مكتب خدمات 
 الصادرة عن ميع املعايري جلالرقابة الداخلية

تقرير ُيرجى الرجوع إىل (املعهد املذكور 
 ٠٨/٠٣مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

رأي معهد مراجعي احلسابات و
 )].الداخليني

 :قأعمال التحقي

ثيقة جيري استعراض املشروع النهائي لو
جيري و؛ لداخليةإجراءات التشغيل القياسية ا

تعزيز املفصلة بشأن جراءات وضع اإل
  .ةاالمتثال ملعايري مرفق البيئة العامليمستوى 

إعداد خطة اشتراء سنوية وإقرارها يف غضون   ‘١ ‘٧- ٣  ٤
  .احلد الزمين املنصوص عليه يف دليل االشتراء

متت املوافقة على نتائج وتوصيات مراجع 
  .احلسابات

سوف تتابع الفرق الالحقة للمراجعة 
 .اخلارجية للحسابات ما ُيحرز من تقدم
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رقم 
  املرجع التسلسل

التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع 
  تعليقات إضافية من مراجع احلسابات  ٢٠١٠أبريل / نيسان١احلالة يف   )٢٠٠٨(سابات احل

بيانات حوسبة مهمة االشتراء بقاعدة   ‘٢ ‘٧- ٣  ٥
مركزية جامعة لكل أنشطة االشتراء، 

سو يمع جواز ربطها برباجمية أغر
)Agresso (خالل العملية بأكملها .

إضفاء الطابع املؤسسي وينبغي كذلك 
نظام املوافقات اإللكتروين خالل على 

  .عملية االشتراء

 ٥-٥أُدِخلت يف إصدار نظام أغريسو 
تدفقات العمل اخلاصة بتقدمي الطلبات 

  .سلّم البضائعوت
واحلوسبة التامة واحدة من األولويات يف 
تنفيذ مبادرة إدارة التغيري وتنفيذ خطة 

  .جديدة لتخطيط املوارد املؤسسية

الفرق الالحقة للمراجعة سوف تتابع 
 .اخلارجية للحسابات ما ُيحرز من تقدم

منصب يف تعيني الإلسراع بإمتام عملية ا  ‘٣ ‘٧- ٣  ٦
ي خال منذ تشرين رئيس املشتريات الذ

  .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

يونيه /فُرِغ من عملية التعيني يف حزيران
 ٢٣، وباشر الرئيس مهامه يف ٢٠٠٩
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  .أُحيط علما مبستوى االمتثال

تكرار اإلعفاءات بسبب عن تثبيط ال  ‘٤ ‘٧- ٣  ٧
 اعتبارات حقوق امللكية والتوحيد

  .القياسي

عفاءات، ومل تبلغ ال ُيشّجع على منح اإل
 إال ٢٠٠٨نسبة اإلعفاءات يف عام 

العقود من جمموع يف املائة  ٦,٨حوايل 
 . عقدا٤٧٥املمنوحة البالغ عددها 

 مقدم بشأن اإلعفاء ل طلبخيضع كو
الستعراض شامل من جانب وحدة 

ام النظام وفقا ألحكخدمات االشتراء 
 . االشتراءاملايل ودليل

تراء سوى وحدة خدمات االشتقدم ال و
املربرة كما ينبغي إىل جلنة الطلبات 

ُشعبة دعم املدير اإلداري لاملشتريات و
 من أجل املوافقة الربامج واإلدارة العامة

 .عليها

  بسببمل يصل عدد اإلعفاءاتو
 اعتبارات حقوق امللكية والتوحيد

 ٧ إىل  سوى٢٠٠٨يف عام القياسي 
 إعفاء إمجاال، منها ٣٦من أصل إعفاءات 

 ، حيثعفاءات ختص املقر الرئيسيإ ٥
ديدة الستكمال  اجلتطلباتأُرسيت امل
 .النظم القائمة

عنصرا  متطلباتالقياسي للتوحيد ويشكل ال
شتراء، اليت تفضي إىل هاما من سياسة اال

جي ما زال مراجع احلسابات اخلار
إلعفاء هو دوما استثناء من أن امتمسكا ب

لعطاءات املبدأ العام لالشتراء من خالل ا
أشارت إىل  رغم أن اإلدارة و.لتنافسيةا

إال حوايل  نسبة اإلعفاءات مل تشكّلأن 
العقود املمنوحة من جمموع  املائة يف ٦,٨

، ٢٠٠٨عام  يف  عقدا٤٧٥البالغ عددها 
اخلارجي ما  احلسابات الحظ مراجعفقد 
  :يلي

خالل  مبلغ اإلعفاءات اإلمجايل وصل
إىل ما مقداره  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة 
  . يورو٢٦ ٢٩٥
ت القيمة اإلمجالية لطلبات الشراء وبلغ

وتكاليف التشغيل واخلدمات التعاقدية 
 ما مقداره ٢٠٠٩- ٢٠٠٨خالل الفترة 

  . يورو١٤٧ ٧٤٥
 يف ١٨وبلغت النسبة املئوية لإلعفاءات 

 وتكاليفء طلبات الشرامن جمموع  املائة
  .ةالتشغيل واخلدمات التعاقدي

 قيمة اإلمجاليةباالستناد إىل الويبدو 
للمشتريات أن اإلعفاءات ُتمنح يف 

  .احلاالتسدس 
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رقم 
  املرجع التسلسل

التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع 
  تعليقات إضافية من مراجع احلسابات  ٢٠١٠أبريل / نيسان١احلالة يف   )٢٠٠٨(سابات احل

الوقت تقليص واالشتراء خفض تكاليف 
  .الكفاءةرفع مستوى واملستغرق 

أمر عفاء هو منح اإلومن املسلم به أن 
عليه يتعني مراعاة اإلجراءات ، وئيثنااست

 .تمن خالل جلنة املشترياالسليمة 

أسس   مزاياأنليونيدو لكن ترى او
اإلعفاءات، ال قيم العقود، هي اليت توفر 

أحكام لبت يف مدى تطبيق  لساساأل
 .الية تطبيقا سليماالنظام املايل والقواعد امل

دراسات استقصائية سوقية /حبوث إجراء  ‘٥ ‘٧- ٣  ٨
للتعرف على مقدِّمي العطاءات األكفاء 
واملؤهَّلني تقنيا لضمان مشاركة عدد 

السعي و. تنافسالعملية كاف منهم يف 
يف عند حتديد املوّردين من سجلهم 

يف األمم املتحدة قاعدة بيانات موردي 
العاملية، إىل وضع قوائم موجزة السوق 

تتوافر لديهم سجالت الذين بالبائعني 
مسار موثوقة من حيث االستجابة إىل 
العروض والتسليم الفعلي لإلمدادات 

  .املطلوبة

يقة االشتراء طروحدة خدمات تتبع 
التماس العطاءات املفتوح على الصعيد 

. املفضلةطريقة الدويل بوصفها ال
ومبوجب هذه الطريقة، ُتعرض وثائق 

مواقع خمتلف لى التماس العطاءات ع
املوردين  مامكون مفتوحة أ، وتتنترناإل

 . كافةاملؤهلني

وال جيوز اللجوء إىل التماس العطاءات 
ة ألمساء املوجزقوائم احملدود املستند إىل ال

تعذر فيها  يف احلاالت اليت ي إالاملوردين
 .التماس العطاءات املفتوح

قائمة خاصة هبا بأمساء اليونيدو ولدى 
البائعني يف قاعدة بيانات موردي األمم 
املتحدة يف السوق العاملية، وال ُيسّجل 
فيها سوى الباعة الذين يستوفون 

اليونيدو  ولدى .متطلبات التأهيل العام
بائع مسّجل  ٢١٠٠ا ما يزيد على حالي
القائمة اخلاصة هبا يف قاعدة البيانات يف 

  .املذكورة
وتوّجه قاعدة البيانات املذكورة إخطارات 
تلقائية بواسطة الربيد اإللكتروين 
بالعطاءات اجلديدة اليت تنشرها اليونيدو 

  . من الباعة املسّجلنياملشتركنيإىل 
  

  .وجد تعليقات إضافيةتال 
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لبيانات عالوة على التسجيل يف قاعدة او
املذكورة، ُتجرى عند االقتضاء دراسات 

 كتباملبالتعاون مع استقصائية لألسواق 
ضيق  رهنا بالقيود املتعلقة ب،الفين املعين

  .الوقت وقلة املوارد
 املقدم يف  موضح يف رد اإلدارةهوومثلما 

وقت سابق فإن طريقة التماس العطاءات 
النظام املايل املفتوح هي من منظور 

القتناء  ةملفضلعد املالية الطريقة االقواو
ومن مث فإن فرع . السلع واخلدمات

خدمات دعم العمليات يرى، بعد دراسة 
بأمساء ة وجزقائمة م إعداد أناملوضوع، 

 والغرض النظام املايلالباعة سيتعارض مع 
أيضا منه وليس ذلك فحسب بل سُيوجد 

ساحة تنافسية غري سوية تلحق الضرر 
  .والقادرينبالباعة اجلدد 

توجيه اإلجراءات املنصوص عليها يف   ‘٦ ‘٧- ٣  ٩
دليل االشتراء إىل احلد من السلطة 
التقديرية ملوظفي االشتراء يف حتديد عدد 

 طلب عروض األسعار عنداملوّردين 
وعند وضع قائمة املوردين يف شكلها 
النهائي يف حالة التماس العطاءات 

  .احملدود

 الكفاية ؤهلون مبا فيهموظفو االشتراء م
، الالزمةنوع االحتياجات لقيام، رهنا بل

املقرر دعوهتم دين املوّربتحديد عدد 
 .منخفضة التكلفة سلع شراءل

االشتراء إىل وحدة خدمات وتسعى 
صى قدر من املنافسة من خالل حتقيق أق
يف  الشركات أكرب عدد ممكن من دعوة
. ة املعنيياتوء طبيعة ونوع املشترض
يتعاظم عدد الشركات املدعوة ، بذلكو

يف وتؤخذ ، الذي ُيسعى إىل بلوغه
 كتباملاالعتبار االقتراحات املقدمة من 

  .الفين املعين
فإن عدد ، وبالنسبة لالشتراء الالمركزي

الشركات املدعوة ينبغي أن يترواح عادة 
 من ٤- ٦ الفقرة( شركات ٦ و٣بني 

 ليونيدودليل االفصل الثالث من 
 ).لالشتراء

الفرق الالحقة للمراجعة سوف تتابع 
  .تقدماخلارجية للحسابات ما ُيحرز من 
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لف فإن من املرّجح يف سوعلى الرغم مما 
أن ُتنقّح ، اجلاريةري يمبادرة إدارة التغإطار 

اليونيدو  دليلمن ألحكام ذات الصلة ا
املتعلقة األحكام ها مبا فيلالشتراء، 

  .شتراء الالمركزيباال

إذا كان العقد الذي سيمنح يشمل أيضا   ‘٧ ‘٧- ٣  ١٠
مراحل آجلة، فينبغي ذكر ذلك بوضوح 
يف وثائق التماس العروض لضمان تكافؤ 
الفرص بني مجيع مقدِّمي العطاءات 

  .وكفالة ساحة للمنافسة العادلة بينهم

أُِحيط علما مبالحظة مراجع احلسابات 
  .اخلارجي

خلارجي سيواصل مراجع احلسابات ا
  .رصد تنفيذ هذه التوصية

بدأت اليونيدو تدريبا على االشتراء من   ‘٨ ‘٧- ٣  ١١
 تبعه ٢٠٠٨أجل موظفيها يف عام 

اختبار بأسلوب االتصال احلاسويب 
وُيوصى بأن يقتصر السماح . املباشر

مبزاولة أنشطة االشتراء على املوظفني 
  .الذين جيتازون االختبار

تراء إال االشتفويض سلطة ال ُيصدر 
 .االختبارجيتازون لموظفني الذين ل

موظفا  ٢٧٨ اجتاز االختبار بالفعلقد و
  )املقر الرئيسي وامليدانيف (

  .ال توجد تعليقات إضافية

ينبغي يف مجيع عمليات االقتناء حتديد   ‘٩ ‘٧- ٣  ١٢
مواصفات حمايدة واضحة، ومن احملبذ 
أن تنحو إىل األداء، متاشيا مع أحكام 

 من الفصل الثاين من دليل ١- ٣الفقرة 
االشتراء حىت تتطابق السلع واخلدمات 
املشتراة مع االحتياجات الفعلية 
للمنظمة، مع بذل العناية الواجبة يف 
حتديد نواتج تنفيذ العقود حىت تتحول 

  .ساملتطلبات إىل نواتج قابلة للقيامجيع 

التوصية مشمولة بالرد على التقرير 
  )٢٠٠٨لعام (املؤقت 

يط علما بتوصية املراجع اخلارجي أح(
  ).هبدف االمتثال هلا

سيواصل مراجع احلسابات اخلارجي 
  .رصد عملية االشتراء

قصر إجراء التقييم املايل على املوظفني   ‘١٠ ‘٧- ٣  ١٣
  .املأذون هلم بذلك

عمال بأحكام دليل اليونيدو لالشتراء، 
جيريها موظفو  ة املالياتالتقييمفإن مجيع 
  .ملأذون هلم بذلكااالشتراء 

ويف حال وجود متطلبات معقدة، يتم 
االتصال باملوظفني الفنيني من أجل تقدمي 

  .مدخالت
أُِحيط علما مبالحظة مراجع احلسابات 

  .اخلارجي

هذه من  املراجعة املقبلةستتحقق 
ات، وستفحص اختبارالتأكيدات بإجراء 

  .راءتشاالعملية يف الوقت نفسه 
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ول على ضمانات مناسبة يف جيب احلص  ‘١١ ‘٧- ٣  ١٤
  .حالة الدفع مقّدما

 دفعلليونيدو القواعد املالية ال تستبعد 
 .مبالغ مقدما دون ضمانات مصرفية

لى أنه ينبغي احلصول عالقواعد وتنص 
بقدر "صرفية املضمانات العلى 
 ".اإلمكان

دفع املبالغ مقدما إىل املقاول من و
ود املمارسات التجارية املتبعة عادة يف عق

فراج عن األموال اخلدمات، وذلك لإل
 .الضطالع بأنشطة االستعدادلالالزمة 

النامجة عن دفع هذه املبالغ املخاطر و
خدمات االشتراء وحدة حمدودة، ألن 

اجلهات املرجعية للمقاول تحقق من ت
منح مدى قدرته قبل  املايل وهوضعو

عدم وجود وجتدر اإلشارة إىل  .العقود
 أسفرت  اليونيدواتسممارأية حاالت يف 

بسبب عن ضياع األموال املدفوعة مقدما 
 .تقصري املقاولني

 الكبرية، عقدةاملعقود وفيما خيص إبرام ال
شتراء حتصل دوما خدمات االفإن وحدة 

غطي املبلغ على ضمانات أداء مصرفية ت
  .املدفوع مقدما

قد ينطوي الدفع مقدما من دون 
 وينبغي احلد من. خماطرضمانات على 

السلع تلك املخاطر لدى اشتراء 
 .واخلدمات

 للحسابات  الالحقةاتراجعوستواصل امل
  .متابعة التقدم احملرز

١٥  
١٦  
١٧  

١ ‘٤- ٤‘  
٢ ‘٤- ٤‘  
٣ ‘٤- ٤‘  

توفر السجالت احملاسبية معلومات 
  .مصنفة كافية بشأن مجيع املقتنيات

ستخدم املعلومات احملاسبية املتعلقة ت
وائم جرد باملوجودات املادية لوضع ق

  .للموجودات املادية
سوية دورية بني السجالت ال توجد ت

املالية للموجودات وقوائم جرد 
  .املوجودات املادية

 احملاسبية لمعايرياملمتثلة لنظم تقضي ال
الدولية للقطاع العام، اليت أُخذ هبا يف 

، بإجراء ٢٠١٠ناير ي/كانون الثاين
دورية بني السجالت املالية تسوية 

  الثابتةملوجودات سجل او

ستتحقق املراجعة املقبلة للحسابات من 
 ملعايريتأكيدات اإلدارة هذه بعد تنفيذ ا

  احملاسبية الدولية للقطاع العام

التحقق املادي من املمتلكات غري القابلة   ‘٤ ‘٤- ٤  ١٨
سجل حماسيب بلالستهالك مبضاهاهتا 

 .فرع اخلدمات املاليةحيتفظ به مركزي 

شاملة  تسوية ٢٠٠٩يف عام ريت أُج
مقر اليونيدو لقوائم جرد املوجودات يف 

وفقا الرئيسي واملكاتب امليدانية 

  .ال توجد تعليقات إضافية
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 مت مجيعدِّوقُ.  املعمول هبااتلإلجراء
، احلاالت إىل جملس حصر املمتلكات

 بعد استعراضها ووافقت عليها اإلدارة
  .استعراضا دقيقا

ياس األداء يف وحدة إنشاء نظام لق  ‘١ ‘١١- ٥  ١٩
كارلسون السفر لتقييم أداء شركة 

  .على حنو منتظم فعالواغون يل 

أفضى إجراء دراسة استقصائية عن مدى 
، نتائج إجيابيةالزبائن إىل حتقيق رضا 

مع خضعت لالستعراض وللمناقشة 
وهذه الدراسة متاحة لدى . وكيل السفر

فرع خدمات دعم العمليات بقسم 
تواصل املنظمات  و.اخلدمات العامة
اخلاص  تفاقاالناقشة الكائنة يف فيينا م

، وكيل السفرمع  اتستوى اخلدممب
 صبح جزءا من عقد السفريوسوف 

أبريل /يف نيسانالذي ُمّددت فترته 
٢٠١٠.  

  .وجد تعليقات إضافيةال ت

على وحدة السفر أن تكفل تسلم قيمة   ‘٢ ‘١١- ٥  ٢٠
عار ختفيضات األس/مجيع األمثان املردودة

وخصومات األسعار والتقارير يف 
احلدود الزمنية املنصوص عليها يف 

  .العقد

منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
 يف إبرام الرائدة، وهي املنظمة النووية

وكيل عقد السفر املشترك، أكدت رمسيا ل
واتفقت .  قد ُمّددتالعقدأن فترة سفر ال

املنظمة املذكورة ومكتب األمم املتحدة 
 فيينا واليونيدو ووكيل السفر على يف

ة مجيع تسلم قيمبتعلقة مجيع القضايا امل
األسعار  ختفيضات/األمثان املردودة

وستقوم . وخصومات األسعار والتقارير
للتجارب منظمة معاهدة احلظر الشامل 

بالتعديالت يف صدار نص النووية بإ
  .٢٠١٠مايو /أيار

من سيتوىل فريق املراجعة املقبل التحقق 
  األمر

إجراء مراجعة ملضاهاة أسعار تذاكر   ‘٣ ‘١- ٥  ٢١
أسعارها لدى أماكن بيعها بالطائرات 
 وفق املنصوص عليه يف بنود العقد ،األخرى
  .املرجعية

لتحسُّن اتسلم املبالغ املردودة وتعديل العقد و
  .يف رصد عمليات السفر لدى اليونيدو

 تقرير ٢٠١٠مارس /قُّدم يف هناية آذار
فرع اجعة اخلتامي املطلوب، ويواصل املر

قسم اخلدمات  بخدمات دعم العمليات
  . استعراض هذا التقريرالعامة

فرع خدمات دعم والتقرير متاح لدى 
  .قسم اخلدمات العامة بالعمليات

  .وجد تعليقات إضافيةتال 
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مع اللجوء إىل التعيني القصري األمد،   ‘١ ‘٧- ٦  ٢٢
 ينبغي احلرص أال يتعارض هذا مع

السياسات املعمول هبا يف هذا الشأن، 
وعدم جواز املساس جبوانب االلتزام 
والتحلي باملسؤولية واخلضوع للمساءلة 
اليت تتأتى مع التعيني احملدد األجل 

  .األطول أمدا

واصلت اليونيدو رصد استخدام 
 ٢٠٠٩التعيينات القصرية األجل يف عام 
خالل و. مقارنة بالوظائف احملددة األجل

 ٣١ إىل يناير/ كانون الثاين١ترة من الف
بلغ عدد ، ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

 ٧٨ة األجل يف وظائف قصرياملعّينني 
 .فردا

ا  فرد٤٠ومن أصل هذا العدد، ُوظِّف 
 ٥ن بينهم  وظيفة ثابتة، م٣٨استنادا إىل 

تة يف مكاتب وظائف ثابأفراد ُعيِّنوا يف 
يف ا ُعيِّنو فردا ٢٨و ،اليونيدو امليدانية
باستثناء  ( الرئيسيقر املوظائف ثابتة يف

فراد ُعيِّنوا  أ٧ و،)خدمات إدارة املباين
 .باينإدارة املخدمات يف وظائف ثابتة يف 

إىل أنه يف  يف هذا الصددجتدر اإلشارة و
اسُتخِدمت يف  وظيفة ثابتة ٣٢حالة 

 ٢٠٠٩تعيينات قصرية األجل يف عام 
اسُتخدمت عقود قصرية األجل لسد 
الفجوة الزمنية، بينما كانت عملية 

 جارية، )طويلة األجلال(العادية التوظيف 
مع سياسة اليونيدو أمر متوافق وهو 

داري لنظام اإل من ا٣٠٠واجملموعة 
التعيينات اللتني تنظّمان  ،للموظفني

واسُتكِملت عملية . األجلالقصرية 
 وظيفة من هذه ٢٥التوظيف فيما خيص 

املقر الرئيسي  وظيفة يف ٢٠(الوظائف 
، وُشِغلت )امليدانيةأخرى يف املكاتب  ٥و

عقود هذه الوظائف مبوظفني يعملون ب
 وظائف يف ٧كانت هناك و، حمددة املدة

وظائف يف  ٥منها (الرئيسي املقر 
ال تزال يف طور ) إدارة املباينخدمات 
أبريل /نيسان ٧حىت لتعيني إجراءات ا

٢٠١٠. 

  .وجد تعليقات إضافيةتال 
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 البالغ تبقيةاملالثابتة من بني الوظائف و
ألغراض املستخدمة وظائف  ٦عددها 
 يتلِغ، أُقصرية األجلعقود التعيني ب

إحدامها ، ٢٠٠٩ هناية عام وظيفتان يف
.  من امليزانية فقطيف املائة ٥٠بنسبة ممولة 

ومل ُيوافق على التعيني يف الوظائف 
الرئيسي املقر الثالث املتبقية وهي ب

املباين خدمات إدارة وظيفتان منها يف (
شعبة االستراتيجيات اإلقليمية يف والثالثة 

  ).والعمليات امليدانية

جداول أن تدرج يف سياسة التعلّم املقترحة   ‘٢ ‘٧- ٦  ٢٣
زمنية مناسبة لوضع خطة التدريب السنوية 

  .يف شكلها النهائي وتقدميها

أن ُعدِّلت سياسة التعلّم املقترحة لبيان 
عملية سيستهل إدارة املوارد البشرية فرع 

 لتقييم احتياجات الُشَعب من التعلّم يف
تسبق السنة السنة اليت الربع الثالث من 

ل قوم كوسي.  اليت تنطبق عليهايةتقوميال
تقييم االحتياجات التعليمية بمدير فرع 

مديري ملوظفيه وتقدمي طلباهتم من خالل 
ته مدإطار زمين املعنيني ضمن دارة اإل

إدارة املوارد وىل فرع وسيت. أربعة أسابيع
إعداد اخلطة الناشئة عن ذلك البشرية 

 اوعرضها على املدير العام للموافقة عليه
 .عاميف الربع األخري من ال

من أجل  أعالهاملبّينة عملية قد طُبِّقت الو
املدير وافق  اليت ٢٠١٠  عامإعداد خطة

  .هاتنفيذ على العام

  .إضافيةوجد تعليقات تال 

النص يف السياسة املقترحة على إجراء   ‘٣ ‘٧- ٦  ٢٤
تعديالت يف خطة التدريب السنوية 
حفاظا على املرونة املتاحة يف السياسة 

  .القائمة

التالية مدرجة يف سياسة التعلّم  فقرةلا
ب التوصية استيعااملقترحة من أجل 

 :‘٣ ‘٧-٦الواردة يف املرجع 

ميزانية دارة عن إسؤولية تتمركز امل"
، الذي إدارة املوارد البشريةفرع التعلم يف 

املرصودة للتعلّم يف يزانية سيستخدم امل
وغريها من السنوية التعلّم نفيذ خطة ت

. وافق عليها اإلدارةتليت التعلّم اأنشطة 

  .ةال يوجد تعليقات إضافي
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رقم 
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التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع 
  تعليقات إضافية من مراجع احلسابات  ٢٠١٠أبريل / نيسان١احلالة يف   )٢٠٠٨(سابات احل

 من غري املمكن ومن املسلم به أيضا أن
 يةحتديد مجيع االحتياجات التدريبدوما 

ارة املوارد البشرية، سلفا؛ وسيقبل فرع إد
توقعة املطلبات غري ال، احلاجةكلّما دعت 

  تعديالتدخالإيف وقت إعداد اخلطة أو 
مناقشات مع إجراء بعد ها تنفيذ على

شريطة أن تكون ، املديرين املعنيني
التعديالت يف حدود املوارد املالية 

سياسة مع متسقة ولذلك املخصصة 
  ".مالتعلّ

تنظيم دورات بأسلوب االتصال   ‘٤ ‘٧- ٦  ٢٥
احلاسويب املباشر وتوفريها ملوظفي 

  .املكاتب امليدانية

تنظيم وإعداد دورات لُحّدد موّرد 
عدد  بشأن على احلاسوبقائمة تدريبية 

، شتراءإجراءات االواضيع من قبيل امل من
واإلدارة القائمة على النتائج، وإجراءات 

 والنظام لقواعد املالية، واالتعاون التقين
ُروِعيت يف إعداد الصالحيات و .املايل

من احتياجات املوظفني امليدانيني 
الدورات التدريبية بأسلوب االتصال 

ُتوفّر هبا والطريقة اليت ساحلاسويب املباشر 
سُتؤخذ هذه وهلم هذه الدورات، 

االحتياجات يف احلسبان عند تصميم 
 .الدورات وإعدادها

رجميات لتسجيل العروض ومت شراء ب
واسُتخِدمت لتوفري التعلّم اإللكتروين على 

 العام، احملاسبية الدولية للقطاعاملعايري 
 ،واملعامالت يف نظام مراقبة األداء املايل

أُتيحت  و.وبرامج اليونيدو التوجيهية
يف املقر العاملني ميع املوظفني النواتج جل
  .ويف امليدانالرئيسي 

  .وى االمتثالأُحيط علما مبست

 ى أثناء تنفيذ مبادرة الالمركزيةأن ُتراع  ‘١ ‘٨- ٧  ٢٦
االحتياجات التشغيلية للمكاتب امليدانية 
ضمانا لتنفيذ املشاريع والربامج على حنو 

  .سريع فعال

القدرات زيادة االستفادة من جتري 
إجناز لمكاتب امليدانية يف املتعاظمة ل
، وقد كلفت التعاون التقينمشاريع 

عن طريق نشرة ، ٢٠٠٩ليونيدو يف عام ا

 للحسابات  الالحقةاتراجع املصلستوا
  .متابعة التقدم احملرز
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التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع 
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ملوظفني إشراك ا، ١٠٨ املدير العام رقم
 املكاتب امليدانية يف العاملني بالدوليني

فروع /االتفاقات اليت تعقدها وحدات
، بغية شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين

رفع مستوى إجناز املوظفني امليدانيني 
 إجنازة، وزيادة كفاءة للمشاريع من ناحي

ليونيدو من يف االتعاون التقين مشاريع 
تقدم، فإن يف ضوء ما و. ناحية أخرى

وضع الصيغة بانتظار هذا البند ال يزال 
  . بشأنهالنهائية

التعاون من املستصوب لتنفيذ مشاريع   ‘٢ ‘٨- ٧  ٢٧
جيه بعض يف املستقبل النظر يف توالتقين 

املوارد وكذلك اخلربات، الوطنية 
والدولية على السواء، إىل حتديد 
استراتيجية عملية لتنمية املوارد البشرية 
ميكن أن تنجح يف البيئة الثقافية 

  .والسياسية يف البلد املستهدف

 مكاتب اليونيدو املصغرةشغيل يتواصل ت
وحدات ميدانية جيري إنشاء والقائمة، 

وسيلة بوصفها لنوع جديدة من هذا ا
لوجود  املنظمة امليداين الفعال من حيث 

 بني  املُربمأن االتفاقويف حني . التكلفة
  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائياليونيدو
 انقضى أجله إنشاء هذه الوحداتبشأن 

تقييم خضع أيضا لو ،٢٠٠٩عام يف 
هذه الوحدات إدراج زيادة  فإن ،مشترك

التعاون ع مشاريعلى مستوى صياغة 
حترز  هو أحد اجملاالت اليتوإجنازها التقين 

وبالنظر إىل عملية . اتقدمفيها اليونيدو 
جيري  اليت متت مؤخرا، إعادة اهليكلة

تغطية املكاتب أيضا استعراض مستوى 
مجيع الوحدات تعمل امليدانية لضمان أن 

 لىاملصّغرة، عكاتب ها املامليدانية، مبا في
النظر جاريا يف وما زال .  حنوأمثل
تنفيذ ما يرتبط هبا والزمة عديالت الالت

ما زال هذا البند عليه فإن ، وقراراتمن 
  . الصيغة النهائية بشأنهيف انتظار وضع

 للحسابات  الالحقةاتراجعستواصل امل
  .متابعة التقدم احملرز

رأس املال حتديد سقف صندوق   ‘١ ‘٧- ٨  ٢٨
 أثر نه من استيعابعلى حنو ميكّاملتداول 

  .التأخر يف تسلم التربعات

ناظمة لقواعد الترى اإلدارة أن ا
 لتداوصندوق رأس املال املالستخدام 

هذا التأكيد مناسبة، وستستخدم اإلدارة ب
متويل األنشطة املعتمدة يف ق يف ندوالص

  .ال توجد تعليقات إضافية
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رقم 
  املرجع التسلسل

التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع 
  تعليقات إضافية من مراجع احلسابات  ٢٠١٠أبريل / نيسان١احلالة يف   )٢٠٠٨(سابات احل

 حاد يف حدوث نقصعند ة امليزاني
تم تينبغي أن غري أنه . السيولة النقدية

 عمليات سحب من الصندوق هلذا أي
الغرض يف إطار الشرط القاضي بأن 

احتمال كبري مبا فيه الكفاية يكون هناك 
موارد الصندوق ضمن اإلطار ن ُتجّدد أل

 .الزمين احملدد

وانطالقا من هذا االعتبار ال يعّد التمويل 
تراكات املؤقت إىل حني حتصيل االش

املتأخرة خيارا إال إذا مل تتجاوز فترة التأخري 
 املبالغ أنضمان بهناك كان بضعة أشهر و

وال ميكن تطبيق . لبالفعاملتأخرة سُتدفع 
اليت تدفع التمويل املؤقت على االشتراكات 

بضع سنوات مرور يف هناية املطاف بعد 
 يف ٧تشكل نسبة  (هاقتاريخ استحقاعلى 

إذا أما ). ط من االعتماداتاملائة يف املتوس
لك اسُتخدم التمويل للتعويض عن ت

يف أن حيدث  خطر االشتراكات فإن مثة
صندوق، الأخري مماثل يف جتديد موارد ت
وال يعود درجييا بعد ذلك ذي سيتناقص تال

 .همناملنشود لغرض مبستطاعه أن حيقق ا

السقف املناسب بتحديد وفيما يتعلق 
اول، فإن القرار صندوق رأس املال املتدل

األعضاء على النهائي تتخذه الدول 
ومل تغّير .  اثنتنيسنتنيمدهتا أساس دورة 

 اإلطار الزمين وذلك لعدمالدول األعضاء 
تثبت ضرورة  ذات مصداقية حالةوجود 
  .ستويات أعلىحتديد م

تعديل النظام املايل بالصورة املناسبة على   ‘٢ ‘٧- ٨  ٢٩
حنو يسمح إلدارة اليونيدو باملرونة يف سداد 
املبالغ املسحوبة من الصندوق يف غضون 

 شهرا عقب الفترة املالية اليت جرى ١٢فترة 
  .فيها السحب

 الوارد ٢٨نفس ما ذُِكر يف رقم التسلسل 
  .أعاله

  .ال توجد تعليقات إضافية
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رقم 
  املرجع التسلسل

التوصيات الواردة يف التقرير املؤقت ملراجع 
  تعليقات إضافية من مراجع احلسابات  ٢٠١٠أبريل / نيسان١احلالة يف   )٢٠٠٨(سابات احل

يف خيار استخدام اإلدارة أن تنظر   ‘٣ ‘٧- ٨  ٣٠
لسد ثغرات ال املتداول رأس املصندوق 

التمويل الناشئة من تأخر حتصيل 
  .االشتراكات املقررة

 الوارد ٢٨نفس ما ذُِكر يف رقم التسلسل 
  .أعاله

  .ال توجد تعليقات إضافية

تنفيذ املعايري احملاسبية منح األولوية ل  ‘١‘٥- ١٠  ٣١
أن تكفل اإلدارة و. ع العامالدولية للقطا

  .ية املواردعدم تعويق التنفيذ مبحدود

ُنفِّذت تدرجييا إجراءات االستعداد لتنفيذ 
للقطاع العام يف ملعايري احملاسبية الدولية ا

 ١من اعتبارا نظام مراقبة األداء املايل 
افتتاح لدى  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين

  ٢٠١٠ الفترات املالية لعام

يعرب مراجع احلسابات اخلارجي عن 
  .لصددتقديره جلهود اإلدارة يف هذا ا

االستعانة مبتخصصني وتكريسهم للقيام   ‘٢ ‘٥- ١٠  ٣٢
احملاسبية الدولية مبهمة تنفيذ املعايري 

على أساس التفرغ من للقطاع العام 
  . وتيسريهاأجل تبسيط عملية التنفيذ

 لدى دائرة موارد خمصصة إضافيةتتوفر 
فرع إدارة الشؤون املالية ولدى 
 من أجل املعلومات واالتصاالت

طالع مبهام تنفيذ املعايري احملاسبية االض
 ،ت السياساتسيما يف جماال ، والالدولية

 ،والتعليمات،  واإلجراءاتنظم،وال
 لتنفيذ الستعداديف جمال اوالتدريب 
 / األول من كانون الثايناملعايري حبلول

  .٢٠١٠يناير 

يعرب مراجع احلسابات اخلارجي عن 
  .تقديره جلهود اإلدارة يف هذا الصدد

صدار احلرص قبل االنتقال إىل العمل باإل  ‘١ ‘٨- ١١  ٣٣
على  نظام مراقبة األداء املايل من اجلديد

عمليات إدارة األعمال يف حتديد التدقيق 
واحتياجات النظام يف ظل املعايري 

 لتجنب ،احملاسبية الدولية للقطاع العام
 املخاطر املبينة يف الفقرة

٧- ١١.  

رقى إىل  ال يأن حتديث نظام أغريسورغم ب
وارد املتخطيط نظام لالتنفيذ الكامل مستوى 
 ٧-١١كما هو مبني يف الفقرة  (يةاملؤسس

لعام من التقرير املؤقت ملراجع احلسابات 
يف ، فقد أُبِدي حرص كبري *)٢٠٠٨

 ٣-٤-٥حتديث نظام أغريسو من اإلصدار 
ما ، وأيضا يف ضوء ٣-٥-٥إىل اإلصدار 

 الدولية للقطاع العام لتطبيق املعايري احملاسبية
من متطلبات من حيث إجراءات العمل 

مراحل  حيث بدأت ،ومن حيث النظم
 ٢٠٠٧األوىل يف خريف عام التحديث 

االنتقال إىل عملية جناح وبلغت ذروهتا يف 
 هيولي/ متوز١اإلصدار اجلديد يف يوم 

٢٠٠٩.  

  .ال توجد تعليقات إضافية
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إدارة املعلومات حتسني التنسيق بني فرع   ‘٢ ‘٨- ١١  ٣٤
 ،ملاليةدائرة الشؤون اواالتصاالت و

لضمان االنتقال الناجح للعمل بالنظم 
  .اجلديدة

فرع إدارة املعلومات يق بني جتلى التنس
 يف ملاليةدائرة الشؤون اواالتصاالت و

اجلماعي من أجل العمل ها ، منمجلة أمور
إجناح حتديث نظام أغريسو من اإلصدار 

 والعملية ٣-٥-٥  اإلصدارإىل ٣- ٤- ٥
متطلبات املعايري احملاسبية تحديد  لةاجلاري
  . للقطاع العامالدولية

  .ال توجد تعليقات إضافية

التحديد الواضح ألدوار ووظائف فرع   ‘٣ ‘٨- ١١  ٣٥
إدارة املعلومات واالتصاالت والفروع 
الفنية فيما يتعلق بتصميم النظام وتطويره 

فادة وعملياته وصيانته سعيا إىل االست
من نظم تكنولوجيا املعلومات بالصورة 

  .املثلى

أدوار ووظائف فرع إدارة املعلومات 
واالتصاالت حمددة يف وثيقة اليونيدو 

DGB/(0).95/Add.4 ٢٩ املؤرخة 
وعالوة على ذلك . ٢٠٠٨فرباير /شباط

فإن السياسة املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت حمررة مع املراعاة 

هلذه األدوار والوظائف احملددة الواجبة 
  . للفرع املذكور

  .ال توجد تعليقات إضافية

إجراء حتليل شامل للتكاليف والفوائد يغطي   ‘١ ‘٧- ١٢  ٣٦
كافة عناصر التكلفة، مبا يف ذلك التكاليف 

  .املتكبدة مرة واحدة والتكاليف املتكررة

أُحيط علما مبالحظة مراجع احلسابات 
  .اخلارجي

  .يقات إضافيةال توجد تعل

راعى يف التحول إىل االستعانة ُتأن   ‘٢ ‘٧- ١٢  ٣٧
مبصادر خارجية يف خدمات إدارة املباين 
العناصر الرئيسية لسياسة األمم املتحدة 
يف هذا الشأن إىل جانب وضع صيغ 
عملية لتوزيع تكاليف مقدم اخلدمات 

املنظمات األخرى (على املستفيدين منها 
  ). الدويلالكائنة يف مركز فيينا

تواصل املنظمات الكائنة يف فيينا 
استعراض هذا املوضوع املعقد من خالل 

  .اللجنة االستشارية للخدمات العامة

  .وجد تعليقات إضافيةتال 
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    الثايناملرفق 
تقرير مراجع  (التقرير السابق الصادر من مراجع احلسابات اخلارجيمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف 

    )٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٦اخلارجي عن الفترة املالية من احلسابات 
رقم 

  التوصية التسلسل
الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

  :إطار الرقابة الداخلية  ١
اإلدارة ملتزمة بفحص إطار الرقابة

- ٢٠٠٨الداخلية خالل الفترة 
 يف نطاق إدارة املخاطر٢٠٠٩
  .املؤسسية

مكتب التغيري والتجديد/مكتب املدير العام  ٩
٢٠٠٩ أُطِلقت يف أوائل عام -يف املنظمة 

 تشمل املنظمةالتغيريدارة إلشاملة مبادرة 
بادرةوثائق خمتلفة عن املت ّدِعأُ وبأسرها،

احلاجة إىلن  عوردت فيها معلومات
 .ني أمور أخرىمن ب، تغيري شاملإحداث 

قدمت كذلك دراسة جدوىوأُجريت 
حتسني كفاءةعديدة رامية إىل توصيات 

 .املنظمة وفعاليتها

/كانون األولوالحظ املؤمتر العام يف 
اليت تواجههاالفريدة  احلالة ٢٠٠٩ديسمرب 
توفري املوارد الالزمةوافق على واملنظمة 

 .للمضي بالعملية قدما

لتغيريابرنامج طِلق ، أ٢٠١٠ُأوائل عام ويف 
جنبا اىل جنب معيف املنظمة والتجديد 
يععاجلة مجملللحوكمة هيكل 

.التحديات بطريقة شاملة ومنهجية/القضايا
ة ملعاجلةعديدإجراءات وجيري حاليا اختاذ 

والثقافة،القضايا املتعلقة بالسكان 
ختطيط وتنفيذ ،شغيليةالتحسينات التو
 إدارة املعارف، فضال عنيةوارد املؤسسامل
 .املخاطرو

وثيقة ٢٠٠٩خالل عام كما أُِعّدت 
عن إطار الرقابة الداخلية يفشاملة 

إصدارها حاليا يف مراحل ياليونيدو، وه
  .النهائية

نظرا ألن تقرير مراجع احلسابات
- ٢٠٠٨اخلارجي عن فترة السنتني 

 يتضمن تعليقات على مبادرة٢٠٠٩
ة، فإن هذه املسألالتغيريإدارة 

ذلكإطار سُتواصل متابعتها يف 
  .التقرير

  :إطار الرقابة الداخلية  ٢
متطلبات املعايرياسُتعرَضت 

مكتب التغيري والتجديد/مكتب املدير العام  )ج(٩
،٢٠٠٩ مع اقتراب هناية عام -يف املنظمة 

قُدِّمت إىل جملس مرفق البيئة العاملية

نظرا ألن تقرير مراجع احلسابات
- ٢٠٠٨اخلارجي عن فترة السنتني 

 تعليقات على مبادرة يتضمن٢٠٠٩



IDB.38/3 
PBC.26/3 

 

54 V.10-54233 

 

رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

 بشأناالئتمانية ملرفق البيئة العاملية
بعدللخطر، ة رصد املشاريع املعرض

رصدة يف لفجولحتليل إجراء 
اريع اليتاملشاريع خالل دورة املش

وُيتوقع املضي يف. ُنفّذت بالفعل
عمل على تنفيذ هذه املبادرة يفال

 فيما يتعلق بإدارة٢٠٠٨عام 
  .املخاطر املؤسسية

 اليت اختذهتا عن اإلجراءاتمعلومات مفّصلة
 للمرفقلمعايري االئتمانيةلاألمانة لالمتثال 

ومت. خطة عمل، وكذلك عن املذكور
وطُِلبقبول هذه املعلومات وخطة العمل، 

سنويا اجمللسزّود اليونيدو أن تإىل 
خطةيف تنفيذ علومات عن التقدم احملرز مب

 األطر الزمنية استنادا إىلعمل املنظمة
 .ةبّينوالتفاصيل امل

الئتمانية املرفق امتطلباتمعاجلة ري جتو
يفلتغيري والتجديد ايف إطار برنامج اآلن 
  .املنظمة
دابري ت٢٠٠٩خالل عام اتُِّخذت كما 

.يف املنظمةاملؤسسية إدارة املخاطر لألخذ ب
٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األولمت ِتواخُت

حتديد وتقييماليت تشمل  املرحلة األوىل
والفرص، وكذلك إعداد خطة املخاطر

ابع املؤسسي على إدارةعمل إلضفاء الط
التدرجييتبدأ مرحلة التنفيذ وس. املخاطر

  .على مدى السنوات القليلة املقبلة

، فإن هذه املسألةإدارة التغيري
ذلكإطار سُتواصل متابعتها يف 

  .التقرير

  :طار الرقابة الداخليةإ  ٣
ُشعبة صوغ الربامج والتعاونعكف ت

املزيد من التوضيح على تقدمي التقين
بشأن املسؤوليات التنظيمية
واإلدارية إلدارهتا الوسطى، مثل

يتسىن ورؤساء الوحدات، لاملديرين
تطبيق املساءلة الالزمة على مستوى

  .مالئم داخل الُشعبة

مكتب/تعاون التقينشعبة صوغ الربامج وال  )ج(٩
  املدير اإلداري

 نظام تضامن٢٠٠٩اسُتحِدث خالل عام 
وحدات شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين

(PTC Unit Compact)وهو نظام قاعدة ،
بيانات لتخطيط األنشطة قائم على شبكة

عملالإىل وضع خطة أفضى ، الويب
 .يف العام املذكورلشعبة السنوية ل

، معالنظام نفسهام ومن املقرر استخد
يف وضع،  عليهبعض التعديالتإدخال 

.٢٠١٠لعام خطة العمل السنوية للشعبة 
هيكلة املنظمة وكذلكظرا إلعادة بيد أنه ن

بادرةخمتلفة تتصل مبأنشطة االضطالع ب
عملية التخطيطفقد أُجلت ، ريإدارة التغي

  .أُِحيط علما حبالة االمتثال
ونظرا ألن تقرير مراجع احلسابات

- ٢٠٠٨اخلارجي عن فترة السنتني 
 يتضمن تعليقات على مبادرة٢٠٠٩

إدارة التغيري، فإن هذه املسألة
سُتواصل متابعتها يف إطار ذلك

  .التقرير
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

 .٢٠١٠أبريل /نيساناملتوخاة حىت 

 شعبة صوغإىل جانب ما تقدم، شرعت
الربامج والتعاون التقين يف عقد حلقات
دراسية ملديري الشعبة الستعراض مشاريع
التعاون التقين، وذلك اعتبارا من

كلُتعقد مرة  (٢٠١٠فرباير /شباط
مجيع املقترحاتُتستعرض ، حيث )أسبوعني

املقدمة بشأن مفاهيم املشاريع وُتناقش فيما
تقدميمديري الشعبة من أجل بني 

اليت يتوخى إقرارها إلخضاعهاقترحات امل
على الرغم منو. املوافقةملزيد من إجراءات 

 من املقرر إجراء استعراض رمسي هلذهأن
 فيبدو،األشهر القادمةاملبادرة اجلديدة يف 

يف زيادة مشاركةأهنا تقدم إسهاما إجيابيا 
 جمالاملسؤولية يفاضطالعهم ب وديرينامل
ةجود املشاريع وحتسنيوغ ص

  .ع املشاريمفاهيم/مقترحات

  :إطار الرقابة الداخلية  ٤
ة املوارد البشرية علىبات فرع إدار

وشك إصدار اختصاصات رؤساء
الوحدات، اليت ينبغي أن تساعد

واضحةأيضا يف حتديد مسؤوليات 
  .يف املستقبل رؤساءهلؤالء ال

فرع/شعبة دعم الربامج واإلدارة العامة  )ج(٩
  :إدارة املوارد البشرية

ُوِضعت الصيغة النهائية الختصاصات
يق الربامجرؤساء الوحدات يف شعبة تنس

والعمليات امليدانية سابقا، املسماة حاليا
شعبة االستراتيجيات اإلقليمية والعمليات
امليدانية، وُنِشرت على اإلنترنت يف

  .٢٠٠٩مارس /آذار

  .مت التحقق من مستوى االمتثال

  :إطار الرقابة الداخلية  ٥
وف جيري استكشاف إمكانيةس

تنفيذ التسجيل اإللكتروين لإلنفاق
 أوال السلف،ن طريق حساباتع

 على السلف،فيما يتصل حبسابات
أن ُيوسَّع الحقا ليشمل القسائم

  .أمكن ذلك، إذا الداخلية

فرع/شعبة دعم الربامج واإلدارة العامة  )د(٩
ُوسِّع يف: إدارة املعلومات واالتصاالت

خطط التدريب نطاق ٢٠٠٩أواخر عام 
ىعل( من نظام أغريسو ٥٣٣على اإلصدار 

املعايري احملاسبيةعلى و) مجيع املستويات
للقطاع العام، ومت تدريب عدد كبريالدولية 

من املوظفني العاملني يف املقر الرئيسي
اجلهود يف وتتواصل هذه .واملكاتب امليدانية

  .ال توجد تعليقات إضافية
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

خططوميكن االطالع على . ٢٠١٠عام 
يف املنظمة بالرجوع إىل العنوان العامة علّمالت

    :الشبكي التايل
http://intranet.unido.org/intra/Organi

zational_Learning  

خطط التدريبكما ميكن االطالع على 
 من نظام٥٥٣اإلصدار املستمر على 

املعايريو) على مجيع املستويات(أغريسو 
: يف العنوان الشبكي التايلاحملاسبية الدولية

http://intranet.unido.org/intra/Room_

Reservation/D1070 

نوفمرب وكانون/وُوِضعت يف تشرين الثاين
لتدريبمواد تدريبية  ٢٠٠٩ديسمرب /األول

املوظفني يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية
بواسطة تقنيات االتصال احلاسويب املباشر،
ومن املمكن االطالع عليها يف العنوانني

 /http://intranet.unido.org :الشبكيني التاليني

intra/IPSAS/Training/IPSAS_eLearning 

http://intranet.unido.org/intra/E-learning 

  :إطار الرقابة الداخلية  ٦
فيما يتعلق بتقييم األداء على
مستوى املشاريع، اتفقت اإلدارة
على إمكانية تناول املسائل اإلدارية
والتنظيمية مبزيد من التعّمق عند

ستعراضات املشاريع،إجراء ا
وتعهدت بأن ُتسند إىل هذا األمر

  .مهيةمزيدا من األ

جتدر: مكتب خدمات الرقابة الداخلية  )ز(٩
الرقابةمكتب خدمات اإلشارة إىل أن 

املشاريعتلقى أي متويل من يالداخلية ال 
،ستعراضالالقاء ما جيريه من عمليات 

سواء كانت إدارية أم مالية أم تشغيلية أم
  .تعلق باالمتثال أم غري ذلكت
عملياتاملذكور ذلك، جيري املكتب مع و
وذلك، ستعراض إدارية وتنظيمية للمشاريعا

،‘خطر كبري‘لبعض املشاريع املعرضة لــ
وذلك املوارد الالزمة، عندما تتوفر لديهو

ترويج االستثمار والتكنولوجيامثال ملكتب 
املمولة لمشاريعلاليونان أو أو يف يف إيطاليا 

املاحننيتعدد  املالصندوق االستئماينمن 
  .اخلاص بالعراق

نظرا ألن تقرير مراجع احلسابات
- ٢٠٠٨اخلارجي عن فترة السنتني 

لى مبادرة يتضمن تعليقات ع٢٠٠٩
، فإن هذه املسألةريإدارة التغي

ذلكإطار سُتواصل متابعتها يف 
  .التقرير
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

فريقربنامج عمل وفقا ل: فريق التقييم
 للفترةكتب املدير العام ملالتابعالتقييم 
مل أيضاتتشتقرر أن ، ٢٠١٠/٢٠١١

لى تقييم، عالوة عالتقييمات القطرية
، املعينداملشاريع والربامج املنفذة يف البل

الشكلم للمكتب امليداين أو تقييعلى 
مدىالتمثيل امليداين وأشكال من اآلخر 
،داريةاألدوات اإل/وظائف خمتلف الفعالية
 .حسابات السلفمثل 

وجيري اآلن وضع الصيغة النهائية
يفملهمة التقييم اخلارجي الستعراض األقران 

). مرفقة من التقرير النهائينسخة(ليونيدو ا
 اليت توصل إليها فريقومن النتائج الرئيسية

استعراض األقران أن مهمة التقييم يف
يةاالستقالل تستويف عموما معايري اليونيدو

جلنة اليت وضعتها واملصداقية واملنفعة
  . التابعة لألمم املتحدةاملساعدة اإلمنائية

  :إطار الرقابة الداخلية  ٧
لفتت اإلدارة االنتباه أيضا إىل قيام
جلنة اليونيدو االستشارية املشتركة
مؤخرا بإنشاء فريق عامل ُيعىن
مبواءمة نظام تقييم األداء الفردي

اإلدارة القائمةالقائم ليجسد مبادئ 
على النتائج على حنو أفضل وليوائم
املمارسات يف الُشَعب حبيث ُتصاغ
أهداف األداء الفردي بوضوح
استنادا إىل أهداف أداء الُشَعب

 العمل تناولسيتمو. والفروع
  . يف هذا السياقاجلماعي

فرع/شعبة دعم الربامج واإلدارة العامة  )ز(٩
 الفريق العاملفرغ :إدارة املوارد البشرية

من مداوالته وقّدم مقترحا بشأن إنشاء نظام
جديد لتقييم أداء املوظفني يف اليونيدو إىل
اللجنة االستشارية املشتركة من أجل
مناقشته وتقدمي توصيات بشأنه الحقا إىل

وسُيبحث النظام املقترح يف. املدير العام
.إطار برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة

توفري مرافق تكنولوجيا املعلوماتولعل 
الشروط األساسية لتنفيذ هذاأحد املناسبة 
  .النظام

نظرا ألن تقرير مراجع احلسابات
- ٢٠٠٨اخلارجي عن فترة السنتني 

بادرة يتضمن تعليقات على م٢٠٠٩
، فإن هذه املسألةإدارة التغيري

ذلكإطار سُتواصل متابعتها يف 
  .التقرير

 :لقابلة لالستهالكاملمتلكات غري ا  ٨
 يتحقّق بعد االنتظام يف التوفيقمل

بني سجالت اجلرد والنظام احملاسيب
  . ودقتهاضمانا الكتماهلا

فرع/شعبة دعم الربامج واإلدارة العامة  ١٦
النظمتشتمل : خدمات دعم العمليات

ملعايري احملاسبية الدولية للقطاعتوافقة مع اامل
يناير/ن الثاينيف كانوأُخذ هبا العام، اليت 

نظرا ألن التقرير احلايل لفترة السنتني
ت مماثلة، فإن هذهيتضمن مالحظا

إطاراملسألة سُتواصل متابعتها يف 
  .ذلك التقرير
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

، على إجراء تسوية دورية بني٢٠١٠
السجالت املالية وسجالت املوجودات

باالتصالأُِعّدت مواد تدريبية قد و. الثابتة
نياملوظفومت تدريب ، احلاسويب املباشر

 . يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانيةنيالعامل

 :املمتلكات غري القابلة لالستهالك  ٩
فرع خدمات الدعمسيواصل 

التشغيلي، بالتعاون مع فرع
إدارة اخلدمات املالية وخدمات
أعماله ،املعلومات واالتصاالت

التوفيق املنهجي بنيباملتعلقة 
 احملاسيب منسجالت اجلرد والنظام

حتقيق التكامل بنيخالل املضي يف 
منائطسو ويأغرنظام حسابات 
  .الثابتةاملوجودات 

نظرا ألن التقرير احلايل لفترة السنتني  .مطابق ملا ورد أعاله  ١٧
يتضمن مالحظات مماثلة، فإن هذه

إطاراملسألة سُتواصل متابعتها يف 
  .ذلك التقرير

ر اإلدارةنظام مجع البيانات يف إطا  ١٠
  :القائمة على النتائج

جيري وضع منهجية لتقييم األثر
ُصممت خصيصا لتتالءم مع

 والوسائل الرئيسيةمواضيع اليونيدو
  . خدماهتا أداءاليت تتبعها يف

أقر اجمللس، ٢٠٠٩يف عام : فريق التقييم  ٢٨
مرفقمتطلبات التنفيذي خطة عمل لتلبية 

قائمةسينات حت يف إطار إدخال البيئة العاملية
مشاريعإدارة دورة على حتقيق النتائج على 

وبعد مراعاة أمور. ليونيدو باالتعاون التقين
من بينها اخلربات املستقاة من نظام اإلبالغ

هذه تتضمنعمل  الخطةعن النتائج، تتضمن 
نقطة تتناول رصد ١٥ نقطة عمل، منها ٢٧

وعالوة. املشاريع وحوافظ املشاريع/الربامج
أصبحت احلاجة لتحسنيفقد  ذلك، على

اليونيدو أولوية قصوى يفيف نظام الرصد 
يفو.  يف اليونيدوريإطار مبادرة إدارة التغي

افريق، أنشأ املدير العام ٢٠١٠مارس /آذار
بني املنظمات يعىن بوضع ا مشتركعامال

نظام رصدحتسني بشأن مقترحات ملموسة 
 . عنهااإلبالغالنتائج و

األثر اللذين يلتقييم نتائج تقييموقدم فريق ا
تقييم مشروع( ٢٠٠٩عام أُجريا يف 

نظرا ألن تقرير مراجع احلسابات
- ٢٠٠٨اخلارجي عن فترة السنتني 

 تعليقات على مبادرة يتضمن٢٠٠٩
، فإن هذه املسألةإدارة التغيري

ذلكإطار سُتواصل متابعتها يف 
  .التقرير
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

هارات من أجل حتقيق السلم وتوليدامل
 يف أوغندا وتقييم مشاريع املواصفاتالدخل

حلقة دراسيةيف ) سري النكاالقياسية يف 
شعبةاملدير اإلداري لتقنية خاصة نظمها 

مارس/ يف آذارصوغ الربامج والتعاون التقين
صوغ الربامجشعبة ميع موظفي  جل٢٠١٠

وتعكف حاليا الفروع. والتعاون التقين
املعنية التابعة للشعبة املذكورة على تطبيق

،ةستقاواستنادا إىل اخلربة امل. منتائج التقيي
ه اخلاصةتطوير منهجياتيواصل فريق التقييم 

حدثا خاصاستضيف ي، وسوف األثرتقييم ب
جتماع السنوي املقبلتقييم األثر يف االعن 

  .مم املتحدةلألالتابع لفريق التقييم 

 يفاإلدارة القائمة على النتائج  ١١
  : امليدانيةاملكاتب

 ُتحّدد بعد املعلومات األساسيةمل
للتمكّن من ترتيب أداء املكاتب
امليدانية حبسب فئات املكاتب اليت
حقّقت هذه النتائج األساسية
واملكاتب اليت حققت أكثر منها أو

  .املنشودكانت نتائجها دون 

شعبة االستراتيجيات اإلقليمية والعمليات  ٣٠
 اليت اختذهتاالسابقةرات عقب املباد: امليدانية

شعبة االستراتيجيات اإلقليمية والعمليات
فرع العمليات اإلقليمية وامليدانية/امليدانية
،لق باإلدارة القائمة على النتائجفيما يتع
، مبا يف ذلك الربامج اإلقليميةفرعواصل ال
املصّغرةكاتب املكاتب امليدانية وومجيع امل

ناك خططأن تكون همان ض، ليونيدول
جلميع البلدان املشمولةسنوية قطرية عمل 

بادئ اإلدارة القائمةبالتغطية تستند إىل م
أمثرت بالفعل العملية اجلاريةو. على النتائج

. تقريرا١٢٧عن تقدمي حنو  ٢٠١٠يف عام 
خالل االجتماعو، وعالوة على ذلك

دِقي ُعذال ملمثلي اليونيدو األخريالعاملي 
،٢٠٠٩ديسمرب / األولكانونيف بفيينا 

واحدملدة يوم برنامج خاص تقرر تنظيم 
 النتائجعلىالقائمة على اإلدارة يّركز 

منأدائها لوظيفتها تطبيقها وإمكانية و
 إىلملناقشاتواستندت ا. منظور ميداين

اليت اكتملت خاللخطط العمل السنوية 
 ومع أن من املمكن.نصرمنيالعامني امل

نظرا ألن تقرير مراجع احلسابات
- ٢٠٠٨ترة السنتني اخلارجي عن ف

 يتضمن تعليقات على مبادرة٢٠٠٩
، فإن هذه املسألةالتغيريإدارة 

ذلك إطار سُتواصل متابعتها يف
  .التقرير
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

عديالت على شكلبعض التتصور إدخال 
فإن اخلبري، اومضموهنخطط العمل 

اخلارجي الذي يقوم بتيسري تنظيم الدورة
التدريبية اخلاصة مبمثلي اليونيدو أكّد يف

أن هذه حيث املبدأ منمرة أخرى الواقع 
 .اخلطط تؤدي وظيفتها املنشودة

 مناخلطوات التاليةوسُتبذل جهود يف إطار 
،جنازاتضمان الرصد املستمر لإلأجل 

التركيزوسيجري أيضا يف الوقت نفسه 
ةدموّحإبالغ عملية على االضطالع ب

يعابتإمكانية اس، ضمن ما تكفلتكفل، 
علوماتاملقّدمة وإعادة استخدام املالتقارير 

ألنشطةإدارة ااملوفّرة وذلك يف سياق 
  .مليدانية على حنو سليما

  :الرقابة الداخليةمكتب خدمات   ١٢
اآلن إضفاء الطابع املؤسسييلزم 
أداة االتصال املباشر واإلبالغعلى 

تنهض مبهمة اإلبالغ عنلكي 
  .ةاملخالفات بفعالي

ليةآ: مكتب خدمات الرقابة الداخلية  ١املرفق 
فرباير/شاملة قائمة منذ شباطالبالغ اإل

،(Infobase)املعلومات قاعدة يف  ٢٠٠٩
موقع اليونيدو يف ٢٠٠٩مارس /ومنذ آذار
 .الشبكي

اآللية عناصر موجودة بالفعل منذوتضم 
الربيداإلبالغ بواسطة سنوات عديدة، أي 

لكترويناإلربيد العنوان من خالل و، عاديال
لالتصال املباشر، وعن طريقخصص امل

التابعة ملكتبكاتب املالزيارات الشخصية إىل 
.الرقابة الداخلية، وبواسطة الفاكسخدمات 

ناصر جديدةُوسِّعت اآللية بإضافة عوقد 
رسائللقي الرقم هاتف خمصص لت: إليها، هي

مع عدم الكشف عنبالغ إفق مرصوتية، وال
، وتكريسوية قائم على شبكة الويباهل

ذهاملوجود حاليا اخلاص باملكتب هلالفاكس 
 . حصرااملسألة

الوصول إليها منيسهل ووهذه اآللية موثّقة 
خالل صفحات خمصصة على شبكة

  مت التحقق من مستوى االمتثال
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

قاعدةميكن الوصول إليها من كما ، الويب
ليونيدوموقع امن و (Infobase) املعلومات
لك منوكذصفحة الواجهة، (الشبكي 

 من صفحاتكل صفحةقائمة احملتويات يف 
 ). يف املوقعالويب

مكتبأيضا استحدث باإلضافة إىل ذلك، و
إلكترونيةصفحة خدمات الرقابة الداخلية 

باللغتني( االحتيالللتنبيه من حاالت 
من إساءة حتذّر )نكليزية والفرنسيةاإل

الوسائلاستخدام اسم اليونيدو يف 
طالب املستخدمني بدفعاالحتيالية اليت ت

يواظب املكتب علىو. مسبقةرسوم 
أحدثاملذكورة بلصفحة حتديث ا
هذهوميكن الوصول إىل .  املرعيةاملخططات
الشبكةاملكتب على صفحة عرب الصفحة 
وقعرب م، وكذلك ع)اإلنترانت (الداخلية

، وذلك من قائمةالشبكياليونيدو 
فلأسيف ويف الواجهة املوضوعة احملتويات 

 .صفحة كل

وأُخِطر موظفو املنظمة كافة، بصرف النظر
، يف رسالة بالربيدهم وموقعممركزهعن 
رابطةال الوصالتلكتروين تضمنت اإل
 .ويبصفحات املقابلة على شبكة البال

وسيعمل املكتب، إذا مسحت له املوارد،
  .آلية اإلبالغعرض عدد لغات زيادة على 

  :الرقابة الداخليةمكتب خدمات   ١٣
وفقا ملعايري معهد مراجعي
احلسابات الداخليني، يلزم إجراء

نوعيةتقييم خارجي مستقل ل
خدمات الرقابة الداخلية مرة على

ما زالو. األقل كل مخس سنوات
التأخر يف إجراء التقييم اخلارجي

يشكلالوقت احملدد، عن لنوعية ل

اليت يضطلع هبا مكتبأنشطة التحقيق تتبع   ١ق املرف
العامةاملبادئ خدمات الرقابة الداخلية 

جراءالتوجيهية املوحدة إلواملبادئ 
عايري املراجعة الداخليةموليس ( لتحقيقاتا

 منصدار اجلديداإلأُقر قد و). للحسابات
يفالعامة واملبادئ التوجيهية املبادئ 

 العاشرمتر يف املؤ٢٠٠٩ هيوني/زيرانح
سلّمي"الذي أعلن أنه ، للمحققني الدوليني

  مت التحقق من مستوى االمتثال
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

للنوعيةباحلاجة إىل إجراء تقييم خارجي   .باعثا على القلق
 (...)".كاتب التحقيق مل دوريا

التوجيهيةالعامة واملبادئ املبادئ  يف ضوءو
٢٠٠٩لعام  لتحقيقاتجراء ااملوحدة إل

اخلربات املستقاة مؤخرا منوالتعلم من 
لعديد مني لأجرالذي استعراض األقران 

حملققنييف مؤمتر اعضاء املنظمات األ
مكتب خدمات الرقابةنظر ، الدوليني

استعراضاالضطالع بعملية يف الداخلية 
 .أقران مماثل

 من٢٠٠٩ملا ورد يف أواخر عام ونظرا 
مزاعم بوجود خماطر كبرية غري متوقعة وما

لتقصيتالها من أنشطة ضرورية وجارية 
هذاوقت تقدمي يف (دد يف هذا الصاحلقائق 
فقد اضطر مكتب خدمات، )اجلواب

الرقابة الداخلية إىل أن يؤجل استعراض
وضعن ينشأ على افتراض أنه لو األقران؛
من املتوقعف، ينطوي على خطر كبريجديد 
،٢٠١٠نهاية عام بهذا االستعراض إكمال 

وبدل سفرال(املتعلقة به  التكاليفى سُتغطَّو
األموال املخصصة  من)يوميالقامة اإل

االستشارية يف مكتب خدماتللخدمات 
  .ةالرقابة الداخلي

 :املمتلكات غري القابلة لالستهالك  ١٤
قابلةالحتتاج إدارة املمتلكات غري 

لالستهالك يف املكاتب امليدانية إىل
م بعد أثرومل يقّي. بعض التحسني

ة املمتلكات يفالدليل يف حتسني إدار
  .املكاتب امليدانية

فرع/ُشعبة دعم الربامج واإلدارة العامة  ١املرفق 
/فُرِغ يف حزيران: خدمات دعم العمليات

الشامل منالتحقق  من عملية ٢٠٠٩يونيه 
ليونيدو يف إطار تنفيذ املعايريموجودات ا

واستنادا إىل.  للقطاع العاماحملاسبية الدولية
يت تسوية لسجالت، أُجرالتحققهذا 

القائمةالثابتة وفقا للقواعد املوجودات 
  .احالي

  .مت التحقق من مستوى االمتثال

  :االشتراء  ١٥
، غري مكتملةخطط االشتراءكانت 

فرع/ُشعبة دعم الربامج واإلدارة العامة  ١املرفق 
جيري يف إطار: خدمات دعم العمليات

سوف تتابع الفرق الالحقة للمراجعة
اخلارجية للحسابات ما ُيحرز من
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

استخدامتعزز وميكن للمنظمة أن 
.تلك اخلطط كأداة لإلدارة والرصد

 يفخطط االشتراءوقد وضعت 
غري أنه ما زالت .صيغتها النهائية

ناك صعوبات يف مجع املدخالته
هبدفكل املستعملني الالزمة من 

حتقيق الكفاءة يف استخدام هذه
.اخلطط بوصفها أداة إدارة ورصد

املتوخاة منفوائد المل تتحقق بعد و
  .إدارة االشتراءكفاءة ورصد 

 النظر يف وضع أداةريمبادرة إدارة التغي
  .إلدارة أنشطة االشتراءكاملة 

شعبةغري أنه نظرا ألمهية االشتراء، فإن 
 يف، تعكفصوغ الربامج والتعاون التقين

إطار اجلهود السريعة املردود اليت استهلتها
املنظمة، وبالتعاون مع شعبة دعم الربامج

ينات علىحتسواإلدارة العامة، على إدخال 
شعبة صوغ الربامجنظام تضامن وحدات 

،(PTC Unit Compact) والتعاون التقين
منصة جلمع بيانات عن ختطيطشمل لي

ة بوصف ذلكأنشطة االشتراء يف الشعب
 .قتا مؤاتدبريالتحسني 

سنة على االكتمال،توشك الوظيفة احملو
يف أواخرتنفيذها يف البدء ومن املتوقع 

 .٢٠١٠مايو /أيار

أداة إدارة أنشطةهذه الوظيفة يف ُتدمج وس
حبثها يف سياق مبادرةاليت جيري  ،االشتراء
  .ريإدارة التغي

  .تقدم

استراتيجية السياسة البيئية و  ١٦
  اإلدارة البيئية

سياسةتضع اليونيدو ومل تنفذ  مل
استراتيجية رمسية وبيئية رمسية

وحلني أن تضع. إلدارة البيئيةل
السياسةتلك وتنفذ رمسيا املنظمة 

ستراتيجية، ستظل املسألة قيدواال
  .االستعراض

 فرع/ُشعبة دعم الربامج واإلدارة العامة  ١املرفق 
ال يزال تنفيذ هذه: خدمات دعم العمليات

وتواصل. املبادرة البيئية حمور تركيز اإلدارة
يونيدو العمل على حنو وثيق مع الفريقال

دارة املستدامة يفاملعين بإدارة مسائل اإل
تعتزم إعدادهي منظومة األمم املتحدة، و

 منشاملة للحد من االنبعاثاتسياسة /خطة
نهاية عامباإلدارة العليا أجل أن تستعرضها 

إلدارةنظام لتنفيذ وفيما يتعلق ب. ٢٠١٠
املعين بشؤونونيدو اليفإن فريق املستدامة، 

النتائج مناملناخ يف انتظار احلصول على 
والذيذه املسألة، املعين هبالفريق العامل 

الفريق املعين بإدارة مسائلكجزء من ُشكِّل 
دارة املستدامة يف منظومة األمم املتحدة،اإل

فريق اليونيدو املذكور يفنظر يوسوف 

من املقرر أن تطلع اإلدارة مراجع
احلسابات اخلارجي على نتائج

  .املبادرة اجلديدة
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رقم 
  التوصية التسلسل

الوثيقة اإلشارة يف 
PBC.24/3  

أبريل  / نيسان١حالة االمتثال احملّدثة يف 
٢٠١٠  

مراجع من تعليقات إضافية 
  احلسابات

 .ر هذا املضما يفإدراج أي اقتراحات جمدية

االلتزامات املتعلقة بنهاية اخلدمة   ١٧
والتأمني الصحي بعد انتهاء 

  :اخلدمة
مل يرصد أي مبلغ يف امليزانية لتغطية
التكاليف التقديرية لاللتزامات املالية
الطارئة اخلاصة مبدفوعات هناية

وباملثل مل تتلق. اخلدمة للموظفني
االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي
.بعد انتهاء اخلدمة متويال كامال

ومل. وستظل املسألة قيد االستعراض
  .يتحقق أي تقدم بعد

دائرة/ُشعبة دعم الربامج واإلدارة العامة  ١املرفق 
قُيِّمت االلتزامات املتعلقة: الشؤون املالية

صحي بعد انتهاء اخلدمة معبالتأمني ال
رصيداستحقاقات العودة إىل الوطن و

تقييما اكتواريااإلجازات السنوية املستحقة 
من ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١يف 

البيانات املالية لفترةأجل الكشف عنها يف 
التأمني الصحي (٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

 ).بعد انتهاء اخلدمة فقط

اسبية الدولية اعتبارااعتماد املعايري احملوبعد 
سُيؤخذ، ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١من 

حتديد عند االلتزاماتإمجايل يف احلسبان 
ملعايرياألرصدة االفتتاحية املتوافقة مع ا

  .دوليةاحملاسبية ال

ستتحقق املراجعات الالحقة
للحسابات من معاجلة هذه البنود يف
إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع

  .لعاما
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      املرفق الثالث
 للتنمية الصناعية عن فترة املتحدةبشأن البيانات املالية ملنظمة األمم  رأي مراجع احلسابات اخلارجي

      ٢٠٠٩ديسمرب / األولكانون ٣١السنتني املنتهية يف 
  إىل رئيس جملس التنمية الصناعية

 واملالحظات الداعمة ٤ إىل ١البيانية ألول إىل الرابع واجلداول لقد راجعت البيانات املالية املرفقة، اليت تشمل البيان ا  
ديسمرب / كانون األول٣١عن الفترة املالية املنتهية يف ") اليونيدو"املسماة فيما يلي (هلا ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

٢٠٠٩.  
 ،اخلارجياحلسابات على مراجع ، والبيانات املاليةد املدير العام مسؤول، وفقا ألحكام النظام املايل لليونيدو، عن إعداو  

  .استنادا إىل مراجعته هلاهذه البيانات املالية يبدي رأيه يف أن مبوجب أحكام املادة احلادية عشرة من النظام املذكور، 
مبتطلبات قواعد  ألتزمأن بوتقضي هذه املعايري .  للمعايري الدولية ملراجعة احلساباتوفقايت هذه املراجعة جَر أَوقد  

 وأجريها من أجل التوصل إىل تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات املالية املراجعةأخطط لعملية وأن السلوك املهين 
  . من أي بيانات غري صحيحة جوهرياخالية

 املتحدةمة األمم عن الوضع املايل ملنظاهلامة  يف رأيي صورة معقولة من مجيع النواحي املالية هذه البيانات وتقّدم  
السنتني لفترة وحالة االعتمادات  النقدية التدفقاتأدائها املايل و وعن ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١للتنمية الصناعية يف 

  .للنظام املايل لليونيدو وسلطتها التشريعيةيف ذلك التاريخ، وفقا املنتهية 
  . عن مراجعيتأيضا تقريرا مفّصال النظام املايل، أصدرُت من باملادة احلادية عشرة وعمال  

    ]التوقيع[
    )نوير علي أغات(

  عام يف باكستان السابات احلمراجع
  مراجع احلسابات اخلارجي

  
  ٢٠١٠ يونيه/حزيران١: التاريخ

 إسالم آباد، باكستان
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      املرفق الرابع
      ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٩- ٢٠٠٨البيانات املالية لفترة السنتني 

    تقرير املدير العام
التقريــر إىل هــذا ويــستند . م وفقــا للمــادة العاشــرة مــن النظــام املــايل ويقــد٢٠٠٩َّ-٢٠٠٨د التقريــر املــايل عــن الفتــرة املاليــة َعــُي

  /١٢-املقــرر م ع (الثانيــة عــشرة، بالــصيغة الــيت اعتمــدها املــؤمتر العــام يف دورتــه  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنــامج وامليــزانيتني للفتــرة 
 ١٥٤ ٦٢٣ ٠٣٨رة مببلـغ   يورو، متول من االشـتراكات املقـرّ  ١٥٩ ٦٣٨ ٠٣٨على نفقات إمجالية قدرها    ، ويشتمل   )١٦-م

  .  يورو٥ ٠١٥ ٠٠٠يورو ومن إيرادات أخرى مببلغ 
، خـالل فتـرة الـسنتني   ف التنفيذ املايل للربنامج املعتمد وامليزانيتني املعتمدتني على املستوى الفعلي للموارد النقدية املتـوفرة            ويتوقّ

املدفوعـة للمنظمـة    الفعليـة   رة  وتـرد أدنـاه مباليـني اليـوروات االشـتراكات املقـرّ           . املقـّررة مبا يف ذلك توقيـت سـداد االشـتراكات          
  .رة وفقا لقرارات املؤمتر العام، مع أرقام مقارنة عن فترة السنتني السابقةواملبالغ املقّر

    
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦   

 االشتراكات املقّررة املستحقة التحصيل ١٥٤,٦ ٪١٠٠ ١٥٠,٨ ٪١٠٠
 االشتراكات املقّررة املتلقاة ١٤٥,١ ٪٩٣,٩ ١٤١,١ ٪٩٣,٦
 العجز يف التحصيل ٩,٥ ٪٦,١ ٩,٧ ٪٦,٤

      
-٢٠٠٨ الـسنتني    معدل حتصيل االشتراكات املقررة لفتـرة     بلغ  يف السنوات األخرية،    السائد  جتاه  ويسّرين أن أفيد بأنه، وفقا لال     

بلغـــت و. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائـــة عّمـــا كـــان عليـــه يف فتـــرة الـــسنتني  ٠,٣، بزيـــادة قـــدرها  يف املائـــة٩٣,٩ نـــسبة ٢٠٠٩
 مليـون يـورو مـستحق       ٧١,٢ مليـون يـورو، باسـتبعاد مبلـغ          ٤٤,٦هنايـة الفتـرة     املتجمعة حىت   االشتراكات املقررة غري املسددة     

وقـد  .  مليـون يـورو    ٤٨,٤وهو  بلغ الذي كانت عليه يف هناية الفترة املاضية         امل، مما أدى إىل اخنفاض عن       من دول أعضاء سابقة   
 مليـون   ١٣,٨بغيـة تقلـيص متأخراهتـا البـالغ جمموعهـا             سـداد مـع املنظمـة      طخطـ  دولة عضوا يف اتفاقات      ١١دخلت حىت اآلن    

عـدد الـدول اجملـردة مـن حقـوق          مل يـتغري    وبفـضل ذلـك،     . كامـل التزاماتـه   يورو تقليصا مطردا، وقد جنح ست منـها يف الوفـاء ب           
وهـذا الـرقم هـو    .  عّمـا كـان عليـه يف هنايـة فتـرة الـسنتني الـسابقة            ٢٠٠٩ديـسمرب   / يف كـانون األول     دولة ٣٦البالغ   ،التصويت

األعضاء الـيت تواجـه صـعوبات يف الوفـاء بالتزاماهتـا علـى       بقوة الدول ع  وأشّج.١٩٩٢ عاماألدىن الذي ُسجل يف اليونيدو منذ      
  .خطة سدادللدخول يف مفاوضات بشأن  باألمانة االتصال
 يف ٩٠,٥نـسبة اسـتخدام قـدرها      و   أ ، مليـون يـورو    ١٤٤,٤ مـن امليزانيـة العاديـة        ٢٠٠٩-٢٠٠٨نفقات فترة الـسنتني     وبلغت  

يف امليزانيـة   التحـصيل الفعلـي لإليـرادات املقـررة         مشـل   و. مليون يـورو   ١٥٩,٦  البالغة املعتمدةاملائة من ميزانية اإلنفاق اإلمجالية      
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 يـورو يف إطـار اإليـرادات املتفرقـة،          يني مال ٣,١ و ،يف تكلفة شبكة املكاتب امليدانية    احلكومات   مسامهة   ي ه ، مليون يورو  ٠,٥
اإليـرادات املتفرقـة    وعنـدما تؤخـذ     .  على التوايل، مـدرجني يف امليزانيـة       ، يورو يني مال ٣,١ مليون يورو ومبلغ     ١,٩مقارنة مببلغ   

 مليـون يـورو متثـل نـسبة         ١٤٢,٢ فـإن النفقـات اإلمجاليـة الـصافية البالغـة            يف احلـسبان،   ١٦-م/١٢-يف املقرر م ع   ر  اليت مل تقدّ  
 ٣١وكـان رصـيد االعتمـادات النـاتج يف     .  مليـون يـورو  ١٥٤,٦صات امليزانية العاديـة الـصافية البالغـة     يف املائة من خمصّ    ٩٢,٠

  .)اجع البيان الرابعر ( مليون يورو١٢,٤ هو ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
مـستوى  أساسـا اخنفـاض   هـو  ذلـك  الـسبب يف  وأدىن من املوارد النقدية املتاحة، لنفقات يف إطار امليزانية العادية    اوكان مستوى   

 ،يزانيـة يف امل خالل فتـرة الـسنتني أكثـر ممـا كـان مقـررا              مستوى شغور الوظائف    لعلو  كاليف املوظفني نظرا    اإلنفاق فيما خيص ت   
قل ممـا كـان   املسجلة أ غيل  جمموع تكاليف التش  كما كان   . املتوقعاملستوى  أقل من   إىل  العامة  كاليف املوظفني   تسب  اخنفاض ن و

  .دارة املباينخدمات إاخنفاض تكاليف املوظفني يف ذلك أساسا إىل يعود  و،متوقعا
وســجلت نفقــات .  مليــون يــورو١٨,٧٤ويف امليزانيــة التــشغيلية، بلــغ اســترداد تكــاليف الــدعم الربنــاجمي خــالل فتــرة اإلبــالغ  

نتيجـة لـذلك،   و.  مليـون يـورو  ٠,٣٣فنتجت عن ذلك زيادة يف النفقات على اإليـرادات قـدرها       مليون يورو،    ١٩,٠٧قدرها  
الرصــيد اخلتــامي يف احلــساب اخلــاص لتكــاليف الــدعم الربنــاجمي، أي مــستوى االحتيــاطي التــشغيلي، مبــا يف ذلــك الــوفر وصــل 

مقارنـة بالرصـيد االفتتـاحي     ، مليـون يـورو  ٦,٥١إىل  مليـون يـورو،    ٠,٣١ مببلـغ    الـسابقة الـسنوات   التزامـات   الناجم عن إلغـاء     
  . مليون يورو٦,٥٣البالغ 

 مليــون دوالر مــن ٢٦٣,٣ ت نفقاتـه ، حيـث بلغــ خــالل فتـرة الــسنتني  آخـر متزايــد أداء تـسجيل  تنفيــذ التعـاون الــتقين  واصـل  و
 يف املائــة علــى مقــداره يف فتــرة الــسنتني  ١٤  نــسبة مليــون دوالر أو٣٢,٣ زيــادة مببلــغ لميثــ، ممــا دوالرات الواليــات املتحــدة

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦السابقة 
 مليـون يـورو   ٢٨٦,٥من  الرصيد النقدي الكلي    الزيادة احلاصلة يف    يتضح من   مثلما  ،  تائج مالية سليمة  قيق ن  املنظمة حت  وتواصل

 بارتفـاع   ، مقرونـة  وهـذه الزيـادة   . ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول  ٣١يف   يورو  مليون ٣٣٤,٣يف هناية فترة السنتني السابقة إىل       
املقـررة، تبـشر   معدل حتصيل االشـتراكات      وارتفاع    من اعتمادات امليزانية العادية     وزيادة االستفادة  تنفيذ التعاون التقين  مستوى  

  .قبلةرباجمها امللواملايل املنظمة الستقرار اخلري ب
  

    لنتائجاإلدارة القائمة على ا
. تقرير السياسات هي املؤمتر العام وجملس التنمية الـصناعية وجلنـة الربنـامج وامليزانيـة      للليونيدو، كما يقضي دستورها، ثالثة أجهزة       

وحيـدد  . وجتتمع الدول األعضاء يف اليونيدو مرة كل سنتني يف املؤمتر العـام، الـذي هـو أعلـى أجهـزة تقريـر الـسياسات يف املنظمـة                          
ولـدّي، بـصفيت كـبري املـوظفني اإلداريـني يف           . ملبـادئ االسترشـادية والـسياسات، ويعتمـد ميزانيـة اليونيـدو وبرنـامج عملـها               املؤمتر ا 

وبفضل األخذ التدرجيي باإلدارة القائمة على النتـائج كـأداة إداريـة،            . املنظمة، املسؤولية والصالحية العامتني لتوجيه أعمال املنظمة      
هم مجيـع أنـشطتها يف حتقيـق غاياهتـا االسـتراتيجية وأن يـتم تقيـيم نتـائج األنـشطة بانتظـام قياسـا علـى                           تسىن للمنظمة ضمان أن تس    
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 تطبيقـا شـامال لـدى إعـداد برنـامج وميـزانييت           اإلدارة القائمـة علـى النتـائج        طبقت مبـادئ     وقد. الغايات وعلى املؤشرات املستهدفة   
توجيهيــة جلنــة  وأتــاح االســتمرار يف تــشغيل .١٦-م/١٢-ع املقــرر م اعتمــدهتا الــدول األعــضاء يفلــيت ، ا٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتــرة 

  . يف اليونيدواإلدارة املذكورةلتعميم تنفيذ خطة عمل النتائج القائمة على دارة لإلاملنظمات مشتركة بني 
  

    املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
املعايري احملاسـبية الدوليـة،     (ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام      اليونيدو  اأن تعتمد   على  الثانية عشرة   ، يف دورته     املؤمتر العام  وافق

   راملقـرّ انظـر  ( ككـل  األمـم املتحـدة   نطـاق منظومـة   ىهـذه املعـايري علـ   اعتمـاد   يف إطـار    ،  ٢٠١٠ ينـاير /كانون الثاين  ١اعتبارا من   
الالزمـة لتطبيـق     مجيع التعديالت األساسية     ٢٠١٠ يرينا/يف كانون الثاين  ، اعتمدت اليونيدو    ذلكبناء على   و). ١٤-م/١٢-عم  

حتـت  و. املعـايري  املمتثلـة هلـذه     ٢٠١٠لعـام   ملاليـة   امـن البيانـات     عداد جمموعتها األوىل    إلمتاما  مستعدة  هذه املعايري احملاسبية، وهي     
تلـك  نفيـذ   فرقـة العمـل املعنيـة بت      اف العـام ل   اإلشـر و ،للقطـاع العـام   املعايري احملاسبية الدولية    املعين ب لفريق العامل   من ا الفين  التوجيه  
 عدد من األنـشطة املوازيـة     بتنفيذ ، املذكورة املعايري طوال فترة تنفيذ   ، اضطلعت أفرقة عمل فرعية مشتركة بني املنظمات       ،املعايري
 الدوليـة احملاسـبية   لمعـايري   لة  متثلـ املوالعمليـات   الـسياسات   فُرِغ من وضع    و. املعايري احملاسبية الدولية  إىل  انتقال اليونيدو    إىل   املؤدية

  وقـوائم اجلـرد،    ، واألصـول غـري امللموسـة      ، اإليـرادات  تقييـد  و ، واسـتحقاقات املـوظفني    ،ملصانع واملعـدات  املمتلكات وا واملتعلقة ب 
اسـبة املاليـة    احمل اعتمـاد املعـايري احملاسـبية الدوليـة هـو تغـيري كـبري يف              و. سـرها علـى نطـاق املنظمـة بأ      عملية  ترتب عليها آثار    واليت ت 

  .ةبيانات املالية للمنظماليف مقارنة للقابلية الالشفافية واملساءلة واالتساق ويف اليونيدو، وسيعزز املالية وتقدمي التقارير 
  

     املعايري االئتمانية-مرفق البيئة العاملية 
جتاه جملس املرفق بـأن تنفّـذ جمموعـة مـن املعـايري            تزام  ال طرفاً متلقّياً لتمويل مباشر من مرفق البيئة العاملية،          ، بصفتها اليونيدوعلى  

الراميـة إىل   بـذل جهودهـا     اليونيـدو   وتواصـل    . مـن إجـراءات أو سياسـات ذات صـلة          يعادهلـا االئتمانية الدنيا املوصـى هبـا أو مـا          
ا املرفـق لكـي جتـري       ، الـيت عيَّنـه    )PWC(مؤسـسة بـرايس ووترهـاوس كـوبرز         وقد اعتـربت    . امل هلذه املعايري  حتقيق االمتثال الك  

ئتمانيـة  عـايري اال  املاستعراض  ي بشأن   تامتقريرها املوجز اخل  يف  ،  ه الوكاالت التابعة للمرفق   حتليالً مقارناً للتقييم األويل الذي قّدمت     
(Fiduciary Standards Review) ياتاملــشترشــؤون وراجعــة الداخليــة عــايري اململمتامــا تثلــة ليونيــدو مماأن ، ٢٠٠٩مــايو /يف أيــار 

-٦٠ (باملتطلبـات الالزمـة  إىل حـد بعيـد      فـي   تاليونيـدو   أن   ،معايري أخـرى  ورأت، فيما يتعلق بثالثة     . قّصيالتالتقييم و ووظيفيت  
جيـري  و. املؤسـسة يف دارة املخـاطر  علـى نظـام إل  كالة استشارية مرموقة إلضفاء الطابع املؤسـسي   ووقد استعني ب  ).  يف املائة  ٧٠

يف بـشأن أطـر املراقبـة    وسـيتم اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات         . اإلدارة املالية وأطـر املراقبـة     ة تتعلق مبعيار    وضع الصيغة النهائية لوثيق   
األخـذ  وبعـد  ،  للحـسابات املاليـة  املراجعـة اخلارجيـة  بوفيمـا يتعلـق   .  اجلاري تنفيـذه  ةماملنظجتديد  التغيري و  يف برنامج دجمها  إطار  

 إعـداد   نـها مـن   اليونيـدو يف وضـع ميكّ     أصـبحت   ،  ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ١اعتبارا من    للقطاع العام ملعايري احملاسبية الدولية    اب
ليونيـدو مراجعـة    لالتـشريعية   اهليئـات   بالفعـل   أقـّرت   وقـد   . تنفيـذ عمليـات املراجعـة الـسنوية       من  ، وبالتايل   البيانات املالية السنوية  
 غة النهائيــة ملدونــة قواعــد الــسلوك  املــشتركة الــصيجنــة االستــشاريةووضــعت الل. ٢٠١١-٢٠١٠فتــرة للاحلــسابات الــسنوية 
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.  امتثـاال تامـا    هلـذه املعـايري الثالثـة     ممتثلـة   اليونيـدو   لكـي تكـون     ،  سياسة اإلفـصاح املـايل    ل االنتقام و  احلماية من اخلاصة ب لسياسة  لو
متكـني  مـن أجـل    للمخـاطر،  إعداد آليات كاملة لتقييم ورصد املشاريع، مبـا فيهـا املـشاريع املعّرضـة    على قدم وساق   كما جيري   

  . باملعيارين املعنيني املتبقينياملنظمة من الوفاء متاما
  

    التغيريإدارة 
اخلـدمات الـيت تقـدمها وحتـّسن يف الوقـت        جمموعـة   املنظمـة    أن توّسـع     نيدو على االستجابة االسـتراتيجية    قدرة اليو  عزيزيتطلب ت 

عمـال علـى حتقيـق هـذه الغايـة      و. احملـدودة  تفرضـها امليزانيـة العاديـة     يف حـدود القيـود الـيت    ، وأثرهـا  ة هـذه اخلـدمات    نوعيـ نفسه  
 ينطوي على إجراء استعراض وإصـالح شـاملني لنظمهـا           التغيريدارة  يف تنفيذ برنامج إل   ،  ٢٠٠٨أواخر عام   شرعت اليونيدو يف    

  .وعملياهتا التنظيمية واإلدارية والتشغيلية من أجل تعزيز كفاءهتا وفعاليتها
املقتــرن وضــع اســتراتيجية متماســكة لتحقيــق هــدف النمــو   يف ٢٠٠٩عــام مطلــع  و٢٠٠٨يف أواخــر عــام نيــدو وشــرعت اليو

الطائفـة  وتطـوير   ، سـعت املنظمـة يف إطـار شـقّه األول إىل تعزيـز               نيقّمـن شـ   مؤلفـا   املعتمـد   سـتراتيجي   النـهج ا  الوكان  . جلودةبا
 إجـراءات العمـل املتبعـة يف         لتحسني ختصيص املـوارد املتاحـة وكفـاءة        يف السنوات السابقة  اليت سبق اختاذها    التدابري  الواسعة من   

علـى  إىل تـشجيع زيـادة التنـسيق والعمـل اجلمـاعي            منـها   الـشق اآلخـر     يف  االسـتراتيجية أيـضا     دف  هت،  األهم من ذلك  و. املنظمة
اقتـداء مبفهـوم توحيـد األداء يف     و.  وأثرهـا اإلمنـائي     يف حجم خدمات اليونيدو    نشودالنمو امل حداث  إلني  الداخلي الالزم الصعيد  

  . الذي تسترشد بهبدأبوصفه املاليونيدو يف توحيد األداء مبدأ ، اعتمدت املنظمة م املتحدةمنظومة األم

. الـدول األعـضاء  بـني  زيادة الـوعي  ترمي إىل اجلهود الرامية إىل توعية موظفي اليونيدو بضرورات التغيري بتدابري مماثلة        اقترنت  و
 أساسـا علـى عنـصر إجـراءات         ا فقـد انـصّب تركيزهـ      التغـيري إدارة   هذه املـشاورات تنـاول مجيـع جوانـب برنـامج             ومع أن نطاق  

معلومـات مفـصلة    تـوفر ، قُدِّم إىل أجهزة تقرير السياسات عـدد مـن الوثـائق الـيت      ٢٠٠٩خالل النصف الثاين من عام      و. العمل
وعمـالً بـالتكليف الـصادر مـن     .  مـع خريطـة طريـق وخطـة ماليـة        ،منـها اة  املتوخّـ النتـائج    و افوائدهو التغيريإدارة  عن استراتيجية   
املتوقـع علـى   هـذه املبـادرة   أثـر  ، طلبت اليونيدو إجراء دراسة جدوى حول        )١٢-م/٣٦-ت ص م   راملقّرانظر   (الدول األعضاء 

ذ نظــام لتخطــيط املــوارد الكفــاءة الكليــة للمنظمــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملختلــف عناصــر التكلفــة الــيت ينطــوي عليهــا تنفيــ  
  .٢٠١٣-٢٠١٠وُوِضع جدول زمين لتنفيذ املبادرة خالل الفترة . املؤسسية

 من أرصدة االعتمادات غري املنفقة املستحقة للـدول األعـضاء يف عـام    ستخدمأن ي ١٥-م/١٣- املؤمتر العام يف املقّرر م ع  قّررو
ــة يف ٢٠١٠ ــادرة إدارة  ل يــورو٩ ١١٣ ٩٤٩ يتجــاوز  المبلغــا ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٣١ واملتبقي ، التغــيريتمويــل مب
   ماليــــني يـــــورو للحـــــسابات اخلاصــــة لتمويـــــل أنــــشطة التعـــــاون الـــــتقين خــــالل فتـــــرة الـــــسنتني    ٣ ال يتجـــــاوز ومبلغــــا 
٢٠١١-٢٠١٠.  

 مبـادرة إدارة  يـل متومهـا   يـورو لغرضـني   ٦ ٧٩٨ ٣٨٦ه بلـغ إمجـايل قـدر      أُِتـيح م   أعـاله، وبعد صدور مقّرر املؤمتر العام املذكور       
  ). يورو١ ٥١٦ ٤٢٦( أنشطة التعاون التقينتمويل اصة لاخلسابات حلاو)  يورو٥ ٢٨١ ٩٦٠ (التغيري
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    واملساءلةاألخالقيات 
ملصداقية اليونيدو بوصفها منظمة حمايدة مـن منظمـات األمـم املتحـدة تتمتـع بـأعلى مـستويات              ضروريان  واملساءلة  األخالقيات  

 واملـساءلة  يـات وليـست األخالق . لالتـساق يف منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها        آخر   األمران بعدا رئيسيا      ويشكل هذان  ؛زاهةـالن
ومها يتطلبـان منـا أن نـؤدي واجباتنـا          .  بل مها املبدآن الرئيسيان اللذان حيكمان الطريقة اليت نعمل هبا أينما كنا            ؛مسألة اختيارية 
، والـسلوك ملوظفيهـا   واليونيـدو ملتزمـة بـأعلى مـستويات النــزاهة           . مـة وأنظمتـها   ، مع مراعـاة قواعـد املنظ      وعادلةبطريقة شفافة   

ملنظمـة  استعرضـت ا  قـد   و. اخلاضعة ألحكام معايري الـسلوك يف اخلدمـة املدنيـة الدوليـة، الـيت سـّنتها جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة                       
ووضـعت  قرارات الذمـة املاليـة وإعـالن املـصاحل،     النظـام املوّحـد لألمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق بـإ         يف  التطـورات    ٢٠٠٩خالل عام   

  .٢٠٠٩ شارفت على االنتهاء يف هناية عام سياسة مماثلة يف املنظمة
 للدول األعضاء وللجهات املاحنة على دعمها املايل، وجلميع مـوظفي اليونيـدو             تقديري هذه الفرصة لإلعراب عن      غتنمأود أن أ  

  .على إسهامهم يف أعمال املنظمة
  

  ]توقيع[  

  الييومك. كانديه ك  
  املدير العام  
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حسابات اليونيدو

التعاون التقين
صناديق املقر األخرى

الصندوق ال
عام وصندوق رأس املال املتداول

صندوق التنمية الصناعية

ض لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الصندوق املتعّدد األغرا

مرفق البيئة العاملية

 الصناديق االستئمانية

الترتيبات بني املنظمات

الربنامج العادي للتعاون التقين

ص لتكاليف دعم الربامج
احلساب اخلا

النموذج احل
اسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ

 

خدمات إدارة املباين

ص للتعزيزات األمنية يف مركز فيينا الدويل
 احلساب اخلا

 امليزانية العادية

 صندوق رأس املال املتداول

احلسابات اجملمَّعة لفترة السنتني 
٢٠٠٨

-
٢٠٠٩
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   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨البيانات املالية لفترة السنتني 
  ٢٠٠٩يسمرب د/ كانون األول٣١املنتهية يف 

    
      التصديق على البيانات املالية

      مسؤولية املدير العام
الية وسالمتها، ومسؤولية مراجع املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية مسؤول عن إعداد البيانات امل  

  .احلسابات اخلارجي هي إبداء رأيه يف البيانات
ت البيانات وفقا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة واملادة العاشرة من النظام املايل لليونيدو، عّدوقد أُ  

  . معقولة وحكيمة وبأفضل تقديرات اإلدارةواستخدمت فيها السياسات احملاسبية املالئمة، اليت طبقت ودعمت دائما بأحكام
باع نظم للضوابط والسياسات واإلجراءات احملاسبية الداخلية من أجل إدارة املخاطر وكفالة وحتافظ املنظمة على اّت  

  . احملتملةاملخالفاتحتديد موثوقية املعلومات املالية واحملافظة على املوجودات و
ومراجع خدمات الرقابة الداخلية السجالت املالية لالستعراض من جانب مكتب وقد خضعت نظم املراقبة الداخلية و  

احلسابات اخلارجي أثناء املراجعة اليت قام هبا كل منهما، وتستعرض اإلدارة مبوضوعية التوصيات املقدمة منهما من أجل 
  .زيادة حتسني إطار املراقبة الداخلية للمنظمة

ت احملاسبية بصورة سليمة وتتجلى بصورة مالئمة يف البيانات املالية، األول إىل درجت مجيع املعامالت يف السجالوأُ  
ح البيانات بدقة معقولة الوضع املايل للمنظمة وللصناديق اليت حتتفظ هبا كأمانات، ونتائج عملياهتا، وتوّض. الرابع، املرفقة

  .والتغريات اليت حدثت يف وضعها املايل
      

  ]وقيعت[

   الي يومك.كانديه ك
 املدير العام

  ]توقيع[

  بيتر أولربيخ 
 فرع اخلدمات املاليةاملوظف املسؤول بالوكالة، 

  
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤: التاريخ
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البيان األول
  

بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق 
  

لفترة السنتني 
٢٠٠٨

-
٢٠٠٩

  
)

ف اليوروات
بآال

(  
الصندوق العام و

 رأس املال املتداولصندوق 
صناديق املقر األخرى

 
التعاون التقين

 
املبالغ امللغاة

 
العنوان

 
املالحظة

 
املالحظة

 
املالحظة

 
املالحظة
 ٣

‐
١٦

 
اجملموع

  
٢٠٠٨

-
٢٠٠٩

اجملموع
  

٢٠٠٦
-

٢٠٠٧
 

اإليرادات
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

االشتراكات املقررة
 

٠‚٦٢٣ ١٥٤ 
٣
١‚

 
 

 
 

 
 

٠‚٦٢٣ ١٥٤  
٦‚٧٨٥ ١٥٠ 

التربعات
 

٦‚٤٨٧ 
٣
۲‚

 
 

 
٨‚٥٧٨ ٢٠٢ 

 
 

٤‚٠٦٦ ٢٠٣  
٤‚١٠٧ ١٧٤ 

اإليرادات األخرى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
األنشطة املدّرة للدخل

 
٠‚٧٣ 

٣
٣‚

 
٥‚٩٩٠ ١٨ 

 
 

 
 

٥‚٠٦٣ ١٩  
٥‚٨٠٨ ١٨ 

 
األموال احملّصلة مبوجب الترتيبات 

  
بني املنظمات

 

 
 

 
 

٦‚٩٠٤ ١ 
 

 
٦‚٩٠٤ ١  

٤‚٠٧٦ ١٣ 

 
األنشطة املشتركة التمويل

 
 

 
٥‚١٧٣ ٤٤ 

 
 

 
(٧‚٠٣٨ ٦) 

٨‚١٣٤ ٣٨  
٠‚١٧٩ ٣٤ 

 
اإليرادات نظري اخلدمات املقدمة

 
 

 
٣‚٢٥٠ ١ 

 
 

 
(١‚٢٨١) 

٢‚٩٦٩  
٨‚٨٢٥ 

 
إيرادات الفوائد

  
٣‚٠٣٦ ٣ 

٣
٤‚

 
١‚٤٨٤ ١ 

 
٠‚٠٥٠ ٢ 

 
 

٤‚٥٧٠ ٦  
٦‚٧٩٥ ٨ 

 
تسويات

 صرف العملة
 

(٩‚٣٤٧ ٢) 
٣
٥‚

 
٥‚١٩٣ 

٤
٥‚

 
(١‚٧٣) 

٥
٣‚

 
(٥‚٢٤) 

(٠‚٢٥٢ ٢) 
(٥‚٧٢٤ ٢) 

 
إيرادات متنّوعة

 
٨‚٩٣٢ 

٣
٦‚

 
٤‚٤٣ 

 
(٩‚٠) 

 
(٤‚٤) 

٩‚٩٧٠  
٣‚٦٥١ 

جمموع اإليرادات
 

٨‚٨٠٤ ١٥٦ 
 

٣‚١٣٥ ٦٦ 
٤
٤‚

 
٤‚٤٥٩ ٢٠٦ 

 
(٧‚٣٤٨ ٦) 

٨‚٠٥٠ ٤٢٣  
١‚٥٠٥ ٣٩٨ 

النفقات
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

املرتبات وتكاليف املوظفني العامة 
 

١‚١١٧ ٩٩ 
 

٥‚٧٢٢ ٣١ 
 

١‚٢٠٨ ٧١ 
 

٧‚٨٤٧ ٩ 
٤‚٨٩٥ ٢١١  

٠‚٩١٨ ١٩١ 

التكاليف التشغيلية واخلدمات التعاقدية
 

٩‚٩٨٥ ٣٠ 
 

٤‚٣٧٣ ٢٩ 
 

٦‚٤٥٥ ٤٩ 
 

(٦‚٠٨٠ ٤) 
٣‚٧٣٤ ١٠٥  

٧‚٠٥٩ ١٠٦ 

املقتنيات
 

 
 

 
 

١‚٧٧٣ ٣٧ 
 

٠‚٧٨٧ 
١‚٥٦٠ ٣٨  

٧‚٦٨٥ ٤١ 

الزماالت الدراسية
 

 
 

 
 

٩‚٢٦٣ ١٤ 
 

٨‚٧٥٠ ٢ 
٧‚٠١٤ ١٧  

٢‚٩٥٥ ١٣ 

أنشطة الربنامج
 العادي للتعاون التقين وأنشطة 

  
املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا

 

٧‚٣٢٦ ١٤ 
 

 
 

 
 

(٦‚٦٥٣ ١٥) 
(٩‚٣٢٦ ١) 

٧‚٢١٦ ٢ 

تكاليف الدعم الربناجمي
 

 
 

٤‚٤٩ 
 

٢‚١٢٦ ١٨ 
 

 
٦‚١٧٥ ١٨  

١‚٠٢٠ ١٨ 
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الصندوق العام و
 رأس املال املتداولصندوق 

صناديق املقر األخرى
 

التعاون التقين
 

املبالغ امللغاة
 

العنوان
 

املالحظة
 

املالحظة
 

املالحظة
 

املالحظة
 ٣

‐
١٦

 
اجملموع

  
٢٠٠٨

-
٢٠٠٩

اجملموع
  

٢٠٠٦
-

٢٠٠٧
 

جمموع النفقات
 

٧‚٤٢٩ ١٤٤ 
 

٣‚١٤٥ ٦١ 
٤
٤‚

 
٩‚٨٢٦ ١٩٠ 

 
(٧‚٣٤٨ ٦) 

٢‚٠٥٣ ٣٩٠  
٤‚٨٥٥ ٣٧٣ 

زيادة 
)

نقصان
 (

اإليرادات عن النفقات
 

١‚٣٧٥ ١٢ 
 

٠‚٩٩٠ ٤ 
 

٥‚٦٣٢ ١٥ 
 

 
٦‚٩٩٧ ٣٢  

٧‚٦٤٩ ٢٤ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

تسويات
 فترة السنتني السابقة

 
(٢‚١١٤) 

٣
٧‚

 
(٣‚٢٣) 

 
 

 
 

(٥‚١٣٧) 
(٢‚٤١٠) 

الوفورات من إلغاء التزامات فترة السنتني السابقة
 

٣‚٤١٨ ٣ 
٣
٨‚

 
٧‚٣٩٩ 

 
 

 
 

٠‚٨١٨ ٣  
٤‚٥٢٤ ٣ 

ص بالتأخر يف حتصيل االشتراكات
قيد احتياطي خا

 
٥‚٧٠٠ ٣ 

 
 

 
 

 
 

٥‚٧٠٠ ٣  
(١‚٩١٠ ١) 

صايف الزيادة 
)

النقصان
 (

يف اإليرادات 
  

عن النفقات
 

٧‚٣٧٩ ١٩ 
 

٤‚٣٦٦ ٥ 
٤
٤‚

 
٥‚٦٣٢ ١٥ 

 
 

٦‚٣٧٨ ٤٠  
٨‚٨٥٣ ٢٥ 

املبالغ احملّولة إىل االحتياطيات
  

٩‚٦٤١ ١ 
٣
١
٣

‚
 

 
 

٣‚٣٢٥ 
٥
٤‚

 
 

٢‚٩٦٧ ١  
٨‚٥٣٦ ٥ 

املبالغ احملّولة من االحتياطيات
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(٩‚٧٩٨ ١) 

املبالغ احملّولة إىل حسابات املاحنني
  

 
 

 
 

٦‚٧٤ 
 

 
٦‚٧٤  

(٧‚٢٧٤) 

األرصدة املقّيدة حلساب الدول األعضاء
 

(٦‚٧٩٨ ١٨) 
٣
١
٥

‚
 

 
 

 
 

 
(٦‚٧٩٨ ١٨) 

(٠‚٠٥٧ ٩) 

املبالغ احملولة إىل صناديق أخرى أو منها
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

حتويل العملة
 

 
 

 
 

(٠‚٩٠٥) 
٥
٥‚

 
 

(٠‚٩٠٥) 
(٤‚٦٠٤ ٢٢) 

التسويات
 األخرى لالحتياطيات وأرصدة الصناديق

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(٢‚١٠٧) 

االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف بداية فترة السنتني
 

٤‚٠٦٣ ٣٤ 
 

٤‚٨٤٧ ٢٨ 
  

١‚٩٢٦ ١٥٨ 
  

 
٩‚٨٣٦ ٢٢١  

٥‚٢٨٨ ٢٢٤ 

االحتياطيات وأرصدة الصناديق يف هنا
ية 

  
فترة السنتني

 
٤‚٢٨٦ ٣٦ 

 
٨‚٢١٣ ٣٤ 

 
٥‚٠٥٣ ١٧٤ 

 
 

٧‚٥٥٣ ٢٤٤  
٩‚٨٣٦ ٢٢١ 
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البيان الثاين
  

بيان املوجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق 
  

حىت 
٣١

 كانون األول
/

ديسمرب 
٢٠٠٩

  
)

بآالف اليوروات
(  

  
الصندوق العام وصندوق رأس 

املال املتداول
 

صناديق املق
ر األخرى

 
التعاون التقين

 

العنوان
 

املالحظة
 

املالحظة
 

املالحظة
 

اجملموع
  

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
 

اجملموع
  

٢٠٠٦
-

٢٠٠٧
 

املوجودات
  

 
 

 
 

 
 

 
 

األموال النقدية والودائع ألجل
 

٥‚٩٣٣ ٦١ 
 

٠‚٤٩٧ ٣٣ 
 

٧‚٨٤٣ ٢٣٨ 
٥
١
۲

‚
 

٢‚٢٧٤ ٣٣٤  
٨‚٥١١ ٢٨٦ 

احلسابات املستحقة التحصيل
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االشتراكات املقررة
 املستحقة

 التحصيل
 من الدول 

األعضاء
 

٧‚٨٧٤ ١١٥ 
اجلدول البياين 
١

 
 

  
 

 
٧‚٨٧٤ ١١٥  

٢‚٧٤٣ ١١٩ 

 
 

ص بالتأخر يف حتصيل 
قيد احتياطي خا

االشتراكات
  

(٧‚٢٧٥ ١٠٦) 
اجلدول البياين 
١

 
 

 
 

 
(٧‚٢٧٥ ١٠٦) 

(٢‚٩٧٦ ١٠٩) 

 
 

صايف االشتراكات املقررة املستحقة التحصيل
 

٠‚٥٩٩ ٩ 
 

 
 

 
 

٠‚٥٩٩ ٩  
٠‚٧٦٧ ٩ 

 
 

التربعات املستحقة
 التحصيل

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

املسامهات األخرى املستحقة التحصيل
 

٤‚١٦ 
اجلدول البياين 
٢

 
 

 
٨‚٤٣١ ٢ 

 
٢‚٤٤٨ ٢  

٧‚٩١٩ ٥ 

 
 

األرصدة املشتركة بني الصناديق
 

١‚١٩٠ ١ 
 

٤‚٢٦٩ ١ 
 

 
 

٥‚٤٥٩ ٢  
٦‚٧٨٠ ٢ 

 
 

غري ذلك
 

٠‚١٧٠ ٤ 
٣
٩‚

 
٠‚٧٣٨ ٩ 

٤
٦‚

 
٩‚٨١٠ 

٥
٦‚

 
٩‚٧١٨ ١٤  

١‚٤١٧ ١٧ 

املوجودات األخرى
 

٥‚٣١٧ ١ 
٣
١
۰

‚
 

٢‚١٥ 
 

١‚٣٦٣ ٤ 
٥
٧‚

 
٨‚٦٩٥ ٥  

١‚٥٣٤ ٤ 

جمموع املوجودات
 

٥‚٢٢٦ ٧٨ 
 

٦‚٥١٩ ٤٤ 
 

٥‚٤٤٩ ٢٤٦ 
 

٦‚١٩٥ ٣٦٩  
٣‚٩٣٠ ٣٢٦ 

االلتزامات
  

 
 

 
 

 
 

 
 

املدفوعات أو املسامهات الواردة مسبقا
 

٢‚٨٦٢ ٦ 
٣
١
١

‚
 

٧‚٨٤ 
 

١‚١٣٨ ٢ 
٥
٨‚

 
٠‚٠٨٥ ٩  

٤‚٢٠٤ ٦ 

االلتزامات غري املصفّاة
 

٠‚٨٤٨ ٩ 
 

٣‚٠١٧ ٧ 
 

٤‚٢٨٤ ٣٣ 
 

٧‚١٤٩ ٥٠  
٣‚٨٦٩ ٥١ 

احلسابات املستحقة الدفع
 -

 بني الصناديق
 

 
 

 
 

٥‚٤٥٩ ٢ 
 

٥‚٤٥٩ ٢  
٦‚٧٨٠ ٢ 

احلسابات املستحقة الدفع 
-

 غري ذلك
 

٩‚٢٢٩ ٢٥ 
٣
١
۲

‚
 

٨‚٢٠٣ ٣ 
 

٠‚٥١٤ ٣٤ 
٥
٩‚

 
٧‚٩٤٧ ٦٢  

١‚٢٣٩ ٤٤ 

جمموع االلتزامات
 

١‚٩٤٠ ٤١ 
 

٨‚٣٠٥ ١٠ 
 

٠‚٣٩٦ ٧٢ 
 

٩‚٦٤١ ١٢٤  
٤‚٠٩٣ ١٠٥ 

االحتياطيات وأرصدة الصناديق
 

 
 

 
 

 
 

 
 

االحتياطيات التشغيلية
 

 
 

٠‚٠٣٠ ٣ 
٤
٧‚

 
٢‚٣٨١ 

٥
١
۰

‚
 

٢‚٤١١ ٣  
٣‚٤٠٧ ٣ 
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الصندوق العام وصندوق رأس 
املال املتداول

 
صناديق املق

ر األخرى
 

التعاون التقين
 

العنوان
 

املالحظة
 

املالحظة
 

املالحظة
 

اجملموع
  

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
 

اجملموع
  

٢٠٠٦
-

٢٠٠٧
 

االحتياطيات األخرى
 

١‚٤٣٠ ٢١ 
٣
١
٣

‚
 

 
 

٨‚٤٥٨ ٢ 
٥
٤‚

 
٩‚٨٨٨ ٢٣  

٧‚٩٠٢ ٢١ 

األر
صدة املتعلقة باملشاريع املمّولة من 

  
اجلهات املاحنة

 
 

 
 

 
٥‚٩٦٩ ٢٢٨ 

 
٥‚٩٦٩ ٢٢٨  

٩‚٥٦٣ ٢١٣ 

األرصدة املتعلقة بتحويل العملة
 

 
 

 
 

(١‚٣٦٨ ٦٣) 
٥
٥‚

 
(١‚٣٦٨ ٦٣) 

(٤‚٤٤٩ ٦٢) 

صندوق رأس املال املتداول
 

١‚٤٢٣ ٧ 
٣
١
٤

‚
 

 
 

 
 

١‚٤٢٣ ٧  
١‚٤٢٣ ٧ 

ض 
الفائ

)
العجز

( 
٢‚٤٣٣ ٧ 

٣
١
٥

‚
 

٨‚١٨٣ ٣١ 
 

١‚٦١٢ ٥ 
٥
١
١

‚
 

١‚٢٢٩ ٤٤  
٣‚٩٨٩ ٣٧ 

جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق
 

٤‚٢٨٦ ٣٦ 
 

٨‚٢١٣ ٣٤ 
 

٥‚٠٥٣ ١٧٤ 
 

٧‚٥٥٣ ٢٤٤  
٩‚٨٣٦ ٢٢١ 

جمموع االلتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق
 

٥‚٢٢٦ ٧٨ 
 

٦‚٥١٩ ٤٤ 
 

٥‚٤٤٩ ٢٤٦ 
 

٦‚١٩٥ ٣٦٩  
٣‚٩٣٠ ٣٢٦ 
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  البيان الثالث
  ان موّحدبي

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١، حىت ٢٠٠٩-٢٠٠٨للتدفّق النقدي لفترة السنتني 
    )بآالف اليوروات(

           ٢٠٠٩-٢٠٠٨اجملموع  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اجملموع 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    
  )بيان األولال(يف اإليرادات عن النفقات ) النقصان(الزيادة      ٦‚٩٩٧ ٣٢  ٧‚٦٤٩ ٢٤

 النقصان يف االشتراكات املستحقة التحصيل) الزيادة(     ٥‚٨٦٨ ٣  ٩‚١٩١
 النقصان يف التربعات املستحقة التحصيل) الزيادة(     ٠‚٠  ٩‚٨٦٨ ١٥
 النقصان يف املسامهات املستحقة التحصيل األخرى) الزيادة(     ٥‚٤٧١ ٣ (٦‚٥٦٧ ٥)

 لنقصان يف احلسابات املستحقة التحصيل األخرىا) الزيادة(     ٢‚٦٩٨ ٢  ٦‚٢٣١
 النقصان يف املوجودات األخرى) الزيادة(    (٧‚١٦١ ١)  ٥‚٢٩٢ ٣

 يف املسامهات أو املدفوعات احملّصلة مسبقا) النقصان(الزيادة     ٦‚٨٨٠ ٢ (١‚١٤١ ٣)
 يف االلتزامات غري املصفّاة) النقصان(الزيادة    (٦‚٧١٩ ١) (٤‚٥٤٣ ٣)
 يف احلسابات املستحقة الدفع )النقصان(الزيادة     ٦‚٧٠٨ ١٨  ٣‚٧٤٣ ١٤
  الفوائدإيرادات  :خمصوما منها   ٤‚٥٧٠ ٦  
  اخلاصة بصرف العمالتالتسويات       (٠‚٢٥٢ ٢)  ٤‚٣١٨ ٤  ١‚٠٧١ ٦
  صايف املبالغ النقدية من األنشطة التشغيلية      ٣‚٤٢٥ ٥٧  ٧‚٦٥٤ ٤٠
  قدية من أنشطة االستثمار والتمويلالتدفقات الن   
  الفوائدإيرادات  :مضافا إليها  ٤‚٥٧٠ ٦  
   اخلاصة بصرف العمالتالتسويات       (٠‚٢٥٢ ٢)  ٤‚٣١٨ ٤  ١‚٠٧١ ٦
 صايف املبالغ النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل      ٤‚٣١٨ ٤  ١‚٠٧١ ٦

  التدفقات النقدية من مصادر أخرى   
الوفورات املتحقّقة من التزامات الفترة السابقة أو من إلغاء      ٠‚٨١٨ ٣  ٤‚٥٢٤ ٣

 هذه االلتزامات
  األخرىوالتسوياتاالحتياطيات ) من(التحويالت إىل      ٨‚١٣٦ ١ (٤‚٢٤٨ ١٩)

 اخلاصة والتسوياتاألرصدة املقيدة حلساب الدول األعضاء     (١‚٩٣٦ ١٨) (٢‚٤٦٧ ٩)
  بفترات السنتني السابقة

 صايف املبالغ النقدية من مصادر أخرى    (٣‚٩٨١ ١٣) (٢‚١٩١ ٢٥)
 يف املبالغ النقدية) النقصان(صايف الزيادة    ٤‚٧٦٢ ٤٧  ٦‚٥٣٤ ٢١
 املبالغ النقدية يف بداية الفترة   ٨‚٥١١ ٢٨٦  ٢‚٩٧٧ ٢٦٤
 )البيان الثاين(املبالغ النقدية يف هناية الفترة    ٢‚٢٧٤ ٣٣٤  ٨‚٥١١ ٢٨٦
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البيان الرابع
  

الصندوق العام 
  

حالة االعتمادات 
حسب الربنامج الرئيسي لفترة السنتني 

  
٢٠٠٨

-
٢٠٠٩

 يف 
٣١

 كانون األول
/

ديسمرب 
٢٠٠٩

  
)

بآالف اليوروات
(  

الربنامج الرئيسي
  

االعتمادات األصلية
 

املدفوعات خالل الفترة
  

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
 

االلتزامات غري املصفّاة
 

حىت 
٣١

/
١٢

/
٢٠٠٩

 
جمموع

 النفقات
 

رصيد االعتمادات 
 

 
 

 
 

 
 

أجهزة تقرير السياسات
 

٩‚٩٦٣ ٤ 
٢‚٢٧١ ٤ 

١‚٣٩٤ 
٣‚٦٦٥ ٤ 

٦‚٢٩٨ 
اإلدارة التنفيذية واإلدارة االستراتيجية

  
٩‚٨٥٩ ١٣ 

٤‚٩٧٦ ١٢ 
٠‚٨٧٨ 

٤‚٨٥٤ ١٣ 
٥‚٥ 

البيئة والطاقة 
  

٦‚٨٩٠ ٢١ 
٠‚٢٦٥ ١٨ 

٥‚٤٥٧ 
٥‚٧٢٢ ١٨ 

١‚١٦٨ ٣ 
تعزيز القدرات التجارية

  
٧‚٣٤٣ ١٧ 

٢‚٧٨٢ ١٥ 
٤‚٣٨٧ 

٦‚١٦٩ ١٦ 
١‚١٧٤ ١ 

احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
  

١‚٧٢٧ ٢٤ 
٥‚٧١٠ ٢٠ 

٣‚٦١٤ 
٨‚٣٢٤ ٢١ 

٣‚٤٠٢ ٣ 
الربامج اجلامعة واالتساق على الصعيد القطري

  
٠‚٥٨٤ ٢٨ 

٣‚١٨٢ ٢٣ 
٧‚٣٣٣ ٢ 

٠‚٥١٦ ٢٥ 
٠‚٠٦٨ ٣ 

خدمات الدعم واإلدارة العامة
  

٨‚٠٧٦ ٢٨ 
٣‚٧٩٣ ٢٣ 

٥‚٠٢٢ ٢ 
٨‚٨١٥ ٢٥ 

٠‚٢٦١ ٢ 
التكاليف غري املباشرة

  
٠‚١٩٢ ٢٠ 

٨‚٠٦٥ ١٨ 
٥‚٢٩٥ 

٣‚٣٦١ ١٨ 
٧‚٨٣٠ ١ 

اجملموع ألف
 

٠‚٦٣٨ ١٥٩ 
٧‚٠٤٦ ١٣٧ 

٠‚٣٨٣ ٧ 
٧‚٤٢٩ ١٤٤ 

٣‚٢٠٨ ١٥ 
 

 
 

 
 

 
اإليرادات

 
 

اإليرادات الفعلية
 

اإليرادات املتراكمة
 

جمموع اإليرادات
 

النقصان
  

 
 

 
 

 
 

الربنامج اإلقليمي
 

٩‚٩٠٤ ١ 
٦‚٤٨٧ 

 
٦‚٤٨٧ 

٣‚٤١٧ ١ 
إيرادات متنوعة

  
 

 
 

 
 

 
 

١-
  

مقّدرة يف املقرر م ع
-

١٢/
-م

١٦
 

١‚١١٠ ٣ 
٣‚١٠٩ ٣ 

 
٣‚١٠٩ ٣ 

٨‚٠ 
 

 
٢-

  
غري مقّدرة يف املقرر م ع

-
١٢/

-م
١٦

 
 

(١‚٤١٥ ١) 
 

(١‚٤١٥ ١) 
١‚٤١٥ ١ 

 
 

 
 

 
 

اجملموع باء
  

٠‚٠١٥ ٥ 
٨‚١٨١ ٢ 

  
٨‚١٨١ ٢ 

٢‚٨٣٣ ٢ 
 

 
 

 
 

 
اجملموع ألف 

-
 باء

 
٠‚٦٢٣ ١٥٤ 

٩‚٨٦٤ ١٣٤ 
٠‚٣٨٣ ٧ 

٩‚٢٤٧ ١٤٢ 
١‚٣٧٥ ١٢ 
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اجلدول البياين 

١ 
حالة االشتراكات املقّررة يف امليزانية العادية 

)
باليوروات

(  
لفترة السنتني 

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
، حىت 

٣١
 كانون األول

/
ديسمرب 

٢٠٠٩
 

  
 

 االشتراكات املستحقة الدفع
األرصدة الدائنة واملبالغ احمل

ّصلة يف الفترة 
٢٠٠٨

-
٢٠٠٩

 
االشتراكات غري املسّددة

 

 عن فترة السنتني السابقة
 عن فترة السنتني احلالية

الدولة العضو
 

النصيب
 

املقّرر 
 

)
نسبة مئوية

(  
فترة السنتني 
 السابقة

فترة 
السنتني 
 احلالية

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩ 

 اجملموع
٢٠٠٨ 

٢٠٠٩ 
 اجملموع

عن فترة 
السنتني 
 السابقة

عن فترة 
السنتني 
 احلالية

جمموع 
االشتراكات 
غري املسّددة

 

أفغانستان
 

٠٠١‚٠ 
٩٨٠ ١٧ 

٥٤٦ ١ 
٩٨٠ ١٧ 

 
٩٨٠ ١٧ 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

ألبانيا
 

٠٠٨‚٠ 
- 

٣٧٠ ١٢ 
 

 
- 

٣٥٣ 
٠١٧ ١٢ 

٣٧٠ ١٢ 
- 

- 
- 

اجلزائر
 

١١٨‚٠ 
- 

٤٥٦ ١٨٢ 
 

 
- 

٨٧٢ ٨ 
٥٨٤ ١٧٣ 

٤٥٦ ١٨٢ 
- 

- 
- 

أنغوال
 

٠٠٤‚٠ 
- 

١٨٤ ٦ 
 

 
- 

٠٩٢ ٣ 
٥٢٧ 

٦١٩ ٣ 
- 

٥٦٥ ٢ 
٥٦٥ ٢ 

األرجنتني
  

٤٥٢‚٠ 
٥٧٩ ٦٦٠ ٨ 

٨٩٦ ٦٩٨ 
٨٥٤ ٣٨٧ ٦ 

٣٨٦ ٤٠٦ ١ 
٢٤٠ ٧٩٤ ٧ 

 
 

- 
٣٣٩ ٨٦٦ 

٨٩٦ ٦٩٨ 
٢٣٥ ٥٦٥ ١ 

أرمينيا
 

٠٠٣‚٠ 
١٩٥ ٩١٣ 

٦٣٨ ٤ 
٣١٩ ٢ 

٣١٩ ٢ 
٦٣٨ ٤ 

 
 

- 
٥٥٧ ٩٠٨ 

٦٣٨ ٤ 
١٩٥ ٩١٣ 

النمسا
 

٢٣٣‚١ 
- 

٥٠٤ ٩٠٦ ١ 
 

 
- 

٢٥٢ ٩٥٣ 
٢٥٢ ٩٥٣ 

٥٠٤ ٩٠٦ ١ 
- 

- 
- 

أذربيجان
 

٠٠٧‚٠ 
٦٢٢ ٦٣٤ 

٨٢٤ ١٠ 
٠٦١ ١٣٣ 

٣٧٣ ١٣٢ 
٤٣٤ ٢٦٥ 

 
 

- 
١٨٨ ٣٦٩ 

٨٢٤ ١٠ 
٠١٢ ٣٨٠ 

جزر البهاما
 

٠٢٢‚٠ 
٩٢٨ ١٠ 

٠١٨ ٣٤ 
٩٢٨ ١٠ 

 
٩٢٨ ١٠ 

٠٠٩ ١٧ 
٠٠٩ ١٧ 

٠١٨ ٣٤ 
- 

- 
- 

البحرين
 

٠٤٦‚٠ 
٨٢١ ١٠١ 

١٢٦ ٧١ 
٥٠٣ ٣٧ 

٣١٨ ٦٤ 
٨٢١ ١٠١ 

 
١٢٦ ٧١ 

١٢٦ ٧١ 
- 

- 
- 

بنغالديش
  

٠١٠‚٠ 
- 

٤٦٢ ١٥ 
 

 
- 

٧١٢ 
٧٥٠ ١٤ 

٤٦٢ ١٥ 
- 

- 
- 

بربادوس
  

٠١٣‚٠ 
٧١٣ ١٠ 

١٠٠ ٢٠ 
٧١٣ ١٠ 

 
٧١٣ ١٠ 

٠٥٠ ١٠ 
٠٥٠ ١٠ 

١٠٠ ٢٠ 
- 

- 
- 

بيالروس
 

٠٢٨‚٠ 
- 

٢٩٤ ٤٣ 
 

 
- 

٦٤٧ ٢١ 
٦٤٧ ٢١ 

٢٩٤ ٤٣ 
- 

- 
- 

بلجيكا
 

٥٣٢‚١ 
- 

٨٢٦ ٣٦٨ ٢ 
 

 
- 

٤١٣ ١٨٤ ١ 
٤١٣ ١٨٤ ١ 

٨٢٦ ٣٦٨ ٢ 
- 

- 
- 

بليز
 

٠٠١‚٠ 
٢٤٧ ١ 

٥٤٦ ١ 
٢٦٩ 

٣٧٤ 
٦٤٣ 

 
 

- 
٦٠٤ 

٥٤٦ ١ 
١٥٠ ٢ 

بنن
 

٠٠١‚٠ 
٧٣٥ ١ 

٥٤٦ ١ 
٥٠٦ 

١٢٩ 
٦٣٥ 

 
 

- 
١٠٠ ١ 

٥٤٦ ١ 
٦٤٦ ٢ 

بوتان
 

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

بوليفيا 
)

دولة
املتعددة القوميات-

( 
٠٠٨‚٠ 

٢٦٨ ٢٧ 
٣٧٠ ١٢ 

٦٥٠ 
٩٦٣ ١٦ 

٦١٣ ١٧ 
 

 
- 

٦٥٥ ٩ 
٣٧٠ ١٢ 

٠٢٥ ٢٢ 

البوسنة واهلرسك
  

٠٠٨‚٠ 
- 

٣٧٠ ١٢ 
 

 
- 

١٨٥ ٦ 
١٨٥ ٦ 

٣٧٠ ١٢ 
- 

- 
- 

بوتسوانا
 

٠١٩‚٠ 
- 

٣٧٨ ٢٩ 
 

 
- 

٦٨٩ ١٤ 
٦٨٩ ١٤ 

٣٧٨ ٢٩ 
- 

- 
- 

الربازيل
 

٢١٨‚١ 
١٦٨ ٧٠٩ ٢٤ 

٣٠٨ ٨٨٣ ١ 
٤٢١ ٠٨٨ ١ 

٢٥٤ ٩٦٨ 
٦٧٥ ٠٥٦ ٢ 

 
 

- 
٤٩٣ ٦٥٢ ٢٢ 

٣٠٨ ٨٨٣ ١ 
٨٠١ ٥٣٥ ٢٤ 

بلغاريا
 

٠٢٨‚٠ 
- 

٢٩٤ ٤٣ 
 

 
- 

٦٤٧ ٢١ 
٦٤٧ ٢١ 

٢٩٤ ٤٣ 
- 

- 
- 

بوركينا فاسو
  

٠٠٣‚٠ 
- 

٦٣٨ ٤ 
 

 
- 

٣١٩ ٢ 
٣١٩ ٢ 

٦٣٨ ٤ 
- 

- 
- 

بوروندي
  

٠٠١‚٠ 
٧٣٤ ٦٢ 

٥٤٦ ١ 
٣٣ 

٠٠٢ ١٠ 
٠٣٥ ١٠ 

 
 

- 
٦٩٩ ٥٢ 

٥٤٦ ١ 
٢٤٥ ٥٤ 

كمبوديا
 

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٧٧٣ 
١٢٧ 

٩٠٠ 
- 

٦٤٦ 
٦٤٦ 

الكامريون
 

٠١٣‚٠ 
- 

١٠٠ ٢٠ 
 

 
- 

٠٥٠ ١٠ 
٢٦٦ ٢ 

٣١٦ ١٢ 
- 

٧٨٤ ٧ 
٧٨٤ ٧ 

الرأس األخضر
 

٠٠١‚٠ 
٠٣٦ ٩٩ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٠٣٦ ٩٩ 

٥٤٦ ١ 
٥٨٢ ١٠٠ 

مجهورية أفريقيا 
الوسطى

  
٠٠١‚٠ 

٣٩٩ ١١٤ 
٥٤٦ ١ 

 
 

- 
 

 
- 

٣٩٩ ١١٤ 
٥٤٦ ١ 

٩٤٥ ١١٥ 
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 االشتراكات املستحقة الدفع

األرصدة الدائنة واملبالغ احمل
ّصلة يف الفترة 

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
 

االشتراكات غري املسّددة
 

 عن فترة السنتني السابقة
 عن فترة السنتني احلالية

الدولة العضو
 

النصيب
 

املقّرر 
 

)
نسبة مئوية

(  
فترة السنتني 
 السابقة

فترة 
السنتني 
 احلالية

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩ 

 اجملموع
٢٠٠٨ 

٢٠٠٩ 
 اجملموع

عن فترة 
السنتني 
 السابقة

عن فترة 
السنتني 
 احلالية

جمموع 
االشتراكات 
غري املسّددة

 

تشاد
 

٠٠١‚٠ 
٥٠٦ ٩٧ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٥٠٦ ٩٧ 

٥٤٦ ١ 
٠٥٢ ٩٩ 

شيلي
 

٢٢٤‚٠ 
٧٨٦ ٤٤٧ 

٣٥٦ ٣٤٦ 
٩٣٠ ٨٣ 

٠٠٨ ٣٤٨ 
٩٣٨ ٤٣١ 

 
 

- 
٨٤٨ ١٥ 

٣٥٦ ٣٤٦ 
٢٠٤ ٣٦٢ 

الصني
 

٧٠٧‚٣ 
- 

٨٧٦ ٧٣١ ٥ 
 

 
- 

٩٣٨ ٨٦٥ ٢ 
٩٣٨ ٨٦٥ ٢ 

٨٧٦ ٧٣١ ٥ 
- 

- 
- 

كولومبيا
  

١٤٦‚٠ 
- 

٧٥٠ ٢٢٥ 
 

 
- 

٨٧٥ ١١٢ 
٨٧٥ ١١٢ 

٧٥٠ ٢٢٥ 
- 

- 
- 

جزر القمر
 

٠٠١‚٠ 
٥٧٨ ١٣٧ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٥٧٨ ١٣٧ 

٥٤٦ ١ 
١٢٤ ١٣٩ 

الكونغو
 

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

كوستاريكا 
 

٠٤٤‚٠ 
٦١٨ ١٨١ 

٠٣٤ ٦٨ 
٠١٣ ٤ 

١٩ 
٠٣٢ ٤ 

 
 

- 
٥٨٦ ١٧٧ 

٠٣٤ ٦٨ 
٦٢٠ ٢٤٥ 

كوت ديفوار
  

٠١٣‚٠ 
- 

١٠٠ ٢٠ 
 

 
- 

٢١٩ ٣ 
٨٨١ ١٦ 

١٠٠ ٢٠ 
- 

- 
- 

كرواتيا
 

٠٦٩‚٠ 
- 

٦٩٠ ١٠٦ 
 

 
- 

٣٤٥ ٥٣ 
٣٤٥ ٥٣ 

٦٩٠ ١٠٦ 
- 

- 
- 

كوبا
 

٠٧٥‚٠ 
٤٥٨ ١١٣ 

٩٦٨ ١١٥ 
٢٤٤ ١٩ 

٧٨٤ ٤٧ 
٠٢٨ ٦٧ 

 
 

- 
٤٣٠ ٤٦ 

٩٦٨ ١١٥ 
٣٩٨ ١٦٢ 

ص
قرب

 
٠٦١‚٠ 

- 
٣٢٠ ٩٤ 

 
 

- 
١٦٠ ٤٧ 

١٦٠ ٤٧ 
٣٢٠ ٩٤ 

- 
- 

- 

اجلم
هورية التشيكية

  
٣٩١‚٠ 

- 
٥٧٨ ٦٠٤ 

 
 

- 
٢٨٩ ٣٠٢ 

٢٨٩ ٣٠٢ 
٥٧٨ ٦٠٤ 

- 
- 

- 

مجهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية

  
٠١٠‚٠ 

- 
٤٦٢ ١٥ 

 
 

- 
٤٦٦ ٢ 

٩٩٦ ١٢ 
٤٦٢ ١٥ 

- 
- 

- 

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية

  
٠٠٤‚٠ 

٨١٥ ١٣٥ 
١٨٤ ٦ 

 
 

- 
 

 
- 

٨١٥ ١٣٥ 
١٨٤ ٦ 

٩٩٩ ١٤١ 

الدامنرك
 

٠٢٧‚١ 
- 

٩٨٠ ٥٨٧ ١ 
 

 
- 

٩٩٠ ٧٩٣ 
٩٩٠ ٧٩٣ 

٩٨٠ ٥٨٧ ١ 
- 

- 
- 

جيبويت
 

٠٠١‚٠ 
٤٨٤ ٩٦ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٤٨٤ ٩٦ 

٥٤٦ ١ 
٠٣٠ ٩٨ 

دومينيكا
 

٠٠١‚٠ 
٠٩٤ ٣ 

٥٤٦ ١ 
٢٢١ 

١٤٨ 
٣٦٩ 

 
 

- 
٧٢٥ ٢ 

٥٤٦ ١ 
٢٧١ ٤ 

اجلمهورية الدومينكية
 

٠٣٣‚٠ 
٨٦٩ ٤٧٣ 

٠٢٦ ٥١ 
 

 
- 

 
 

- 
٨٦٩ ٤٧٣ 

٠٢٦ ٥١ 
٨٩٥ ٥٢٤ 

إكوادور
 

٠٢٩‚٠ 
٤١٧ ١٤ 

٨٤٠ ٤٤ 
٢٧٥ ٢ 

٤٦١ 
٧٣٦ ٢ 

 
 

- 
٦٨١ ١١ 

٨٤٠ ٤٤ 
٥٢١ ٥٦ 

مصر
 

١٢٢‚٠ 
- 

٦٤٠ ١٨٨ 
 

 
- 

٠٣١ ١٧ 
٦٠٩ ١٧١ 

٦٤٠ ١٨٨ 
- 

- 
- 

السلفادور
 

٠٢٨‚٠ 
٢٩٨ ٢٦٠ 

٢٩٤ ٤٣ 
 

 
- 

 
 

- 
٢٩٨ ٢٦٠ 

٢٩٤ ٤٣ 
٥٩٢ ٣٠٣ 

غينيا
-

اإلستوائية
  

٠٠٣‚٠ 
٦٩٩ ٤ 

٦٣٨ ٤ 
٧٦٧ 

١٢٤ 
٨٩١ 

 
 

- 
٨٠٨ ٣ 

٦٣٨ ٤ 
٤٤٦ ٨ 

إريتريا
 

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٣٥٦ 
١٩٠ ١ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

إثيوبيا
 

٠٠٤‚٠ 
- 

١٨٤ ٦ 
 

 
- 

٠٩٢ ٣ 
٠٩٢ ٣ 

١٨٤ ٦ 
- 

- 
- 

فيجي
 

٠٠٤‚٠ 
٥٧٦ ٨ 

١٨٤ ٦ 
١٣٠ ٧ 

٤٤٦ ١ 
٥٧٦ ٨ 

 
١٣٩ ١ 

١٣٩ ١ 
- 

٠٤٥ ٥ 
٠٤٥ ٥ 

فنلندا
 

٧٨٤‚٠ 
- 

٢٤٦ ٢١٢ ١ 
 

 
- 

١٢٣ ٦٠٦ 
١٢٣ ٦٠٦ 

٢٤٦ ٢١٢ ١ 
- 

- 
- 

فرنسا
 

٧٥٨‚٨ 
- 

٨٨٦ ٥٤١ ١٣ 
 

 
- 

٩٤٣ ٧٧٠ ٦ 
٩٤٣ ٧٧٠ ٦ 

٨٨٦ ٥٤١ ١٣ 
- 

- 
- 

غابون
 

٠١١‚٠ 
٧٣٥ ٣٨ 

٠٠٨ ١٧ 
٧٢٢ ١٥ 

١٢٤ 
٨٤٦ ١٥ 

 
 

- 
٨٨٩ ٢٢ 

٠٠٨ ١٧ 
٨٩٧ ٣٩ 

غامبيا
 

٠٠١‚٠ 
٠٠٥ ٧٧ 

٥٤٦ ١ 
٥٢٧ ١٢ 

٠٩٢ ٣ 
٦١٩ ١٥ 

 
 

- 
٣٨٦ ٦١ 

٥٤٦ ١ 
٩٣٢ ٦٢ 

جورجيا
 

٠٠٤‚٠ 
٩٥٩ ٥٩٨ ١ 

١٨٤ ٦ 
 

 
- 

 
 

- 
٩٥٩ ٥٩٨ ١ 

١٨٤ ٦ 
١٤٣ ٦٠٥ ١ 

أملانيا
 

٩٢٢‚١١ 
- 

١٦٠ ٤٣٤ ١٨ 
 

 
- 

٠٨٠ ٢١٧ ٩ 
٠٨٠ ٢١٧ ٩ 

١٦٠ ٤٣٤ ١٨ 
- 

- 
- 

غانا
 

٠٠٦‚٠ 
٣٦١ ٤ 

٢٧٨ ٩ 
٣٦١ ٤ 

 
٣٦١ ٤ 

٦٣٩ ٤ 
٦٣٩ ٤ 

٢٧٨ ٩ 
- 

- 
- 

اليونان
 

٨٢٨‚٠ 
- 

٢٨٠ ٢٨٠ ١ 
 

 
- 

١٤٠ ٦٤٠ 
١٤٠ ٦٤٠ 

٢٨٠ ٢٨٠ ١ 
- 

- 
- 

غرينادا
 

٠٠١‚٠ 
١٩١ ٦٧ 

٥٤٦ ١ 
٧٧٣ ٢٠ 

٧٥ 
٨٤٨ ٢٠ 

 
 

- 
٣٤٣ ٤٦ 

٥٤٦ ١ 
٨٨٩ ٤٧ 

غواتيماال
 

٠٤٤‚٠ 
٣٧٤ 

٠٣٤ ٦٨ 
٣٧٤ 

 
٣٧٤ 

٣٤٠ ٣٣ 
٦٩٤ ٣٤ 

٠٣٤ ٦٨ 
- 

- 
- 
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 االشتراكات املستحقة الدفع

األرصدة الدائنة واملبالغ احمل
ّصلة يف الفترة 

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
 

االشتراكات غري املسّددة
 

 عن فترة السنتني السابقة
 عن فترة السنتني احلالية

الدولة العضو
 

النصيب
 

املقّرر 
 

)
نسبة مئوية

(  
فترة السنتني 
 السابقة

فترة 
السنتني 
 احلالية

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩ 

 اجملموع
٢٠٠٨ 

٢٠٠٩ 
 اجملموع

عن فترة 
السنتني 
 السابقة

عن فترة 
السنتني 
 احلالية

جمموع 
االشتراكات 
غري املسّددة

 

غينيا
 

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

غينيا
-

بيساو
 

٠٠١‚٠ 
٧٠٩ ١١٩ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٧٠٩ ١١٩ 

٥٤٦ ١ 
٢٥٥ ١٢١ 

غانا
 

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

هاييت
 

٠٠٣‚٠ 
- 

٦٣٨ ٤ 
 

 
- 

٣١٩ ٢ 
٣١٩ ٢ 

٦٣٨ ٤ 
- 

- 
- 

هندوراس
 

٠٠٧‚٠ 
- 

٨٢٤ ١٠ 
 

 
- 

٥٥٠ ٤ 
٧٢٩ ٥ 

٢٧٩ ١٠ 
- 

٥٤٥ 
٥٤٥ 

هنغاريا
 

٣٣٩‚٠ 
- 

١٧٢ ٥٢٤ 
 

 
- 

٠٨٦ ٢٦٢ 
٠٨٦ ٢٦٢ 

١٧٢ ٥٢٤ 
- 

- 
- 

اهلند
 

٦٢٥‚٠ 
٢٠٠ 

٣٩٤ ٩٦٦ 
٢٠٠ 

 
٢٠٠ 

١٩٧ ٤٨٣ 
١٩٧ ٤٨٣ 

٣٩٤ ٩٦٦ 
- 

- 
- 

إندونيسيا
 

٢٢٤‚٠ 
- 

٣٥٦ ٣٤٦ 
 

 
- 

١٧٨ ١٧٣ 
١٧٨ ١٧٣ 

٣٥٦ ٣٤٦ 
- 

- 
- 

إيران 
)

مجهورية
-

اإلسالمية
 (

  
٢٥٠‚٠ 

٦٤٩ ١٩٢ 
٥٥٨ ٣٨٦ 

٦٥١ ٣٠ 
٩٩٨ ١٦١ 

٦٤٩ ١٩٢ 
 

٠٨٠ ٣٨٥ 
٠٨٠ ٣٨٥ 

- 
٤٧٨ ١ 

٤٧٨ ١ 

العراق
 

٠٢١‚٠ 
- 

٤٧٠ ٣٢ 
 

 
- 

٢٣٥ ١٦ 
٢٣٥ ١٦ 

٤٧٠ ٣٢ 
- 

- 
- 

إيرلندا
 

٦١٩‚٠ 
- 

١١٨ ٩٥٧ 
 

 
- 

٥٥٩ ٤٧٨ 
٥٥٩ ٤٧٨ 

١١٨ ٩٥٧ 
- 

- 
- 

إسرائيل
 

٥٨٢‚٠ 
- 

٩٠٨ ٨٩٩ 
 

 
- 

٩٥٤ ٤٤٩ 
٩٥٤ ٤٤٩ 

٩٠٨ ٨٩٩ 
- 

- 
- 

إيطاليا
 

٠٦٠‚٧ 
- 

٣٨٨ ٩١٦ ١٠ 
 

 
- 

١٩٤ ٤٥٨ ٥ 
١٩٤ ٤٥٨ ٥ 

٣٨٨ ٩١٦ ١٠ 
- 

- 
- 

جامايكا
 

٠١٤‚٠ 
٩٠٢ ١٢ 

٦٤٨ ٢١ 
٣٧٣ 

٥٢٩ ١٢ 
٩٠٢ ١٢ 

 
٦٤٨ ٢١ 

٦٤٨ ٢١ 
- 

- 
- 

اليابان
 

٠٠٠‚٢٢ 
- 

٠٦٨ ٠١٧ ٣٤ 
 

 
- 

٥٣٤ ٠٠٨ ١٧ 
٥٣٤ ٠٠٨ ١٧ 

٠٦٨ ٠١٧ ٣٤ 
- 

- 
- 

األردن
 

٠١٧‚٠ 
- 

٢٨٦ ٢٦ 
 

 
- 

١٤٣ ١٣ 
١٤٣ ١٣ 

٢٨٦ ٢٦ 
- 

- 
- 

كازاخستان
 

٠٤٠‚٠ 
- 

٨٥٠ ٦١ 
 

 
- 

٩٢٥ ٣٠ 
٩٢٥ ٣٠ 

٨٥٠ ٦١ 
- 

- 
- 

كينيا
 

٠١٤‚٠ 
٢٦٣ 

٦٤٨ ٢١ 
٢٦٣ 

 
٢٦٣ 

٤٨١ 
١٥٦ 

٦٣٧ 
- 

٠١١ ٢١ 
٠١١ ٢١ 

الكويت
 

٢٥٣‚٠ 
١٢٤ ١٧٤ 

١٩٦ ٣٩١ 
١٢٤ ١٧٤ 

 
١٢٤ ١٧٤ 

٥٩٨ ١٩٥ 
٥٩٨ ١٩٥ 

١٩٦ ٣٩١ 
- 

- 
- 

قريغيزستان
  

٠٠١‚٠ 
٦٥٠ ٣٧٨ 

٥٤٦ ١ 
 

٦٣٩ 
٦٣٩ 

 
 

- 
٠١١ ٣٧٨ 

٥٤٦ ١ 
٥٥٧ ٣٧٩ 

مجهوري
ة الو 

الدميقراطية الشعبية
  

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٢٧٥ 
٢٧١ ١ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

لبنان
 

٠٤٧‚٠ 
٩٥٠ ٢٧ 

٦٧٢ ٧٢ 
٥٥٢ ٢٦ 

٣٩٨ ١ 
٩٥٠ ٢٧ 

 
٥٠٨ ٣٦ 

٥٠٨ ٣٦ 
- 

١٦٤ ٣٦ 
١٦٤ ٣٦ 

ليسوتو
 

٠٠١‚٠ 
٦٢٠ 

٥٤٦ ١ 
٢٧٧ 

٣٤٣ 
٦٢٠ 

 
٠١٤ ١ 

٠١٤ ١ 
- 

٥٣٢ 
٥٣٢ 

ليربيا
 

٠٠١‚٠ 
٨٩٩ ١٠٨ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٨٩٩ ١٠٨ 

٥٤٦ ١ 
٤٤٥ ١١٠ 

اجلماهريية العربية 
الليبية

  
٠٨٦‚٠ 

٧٥٤ ١٤٤ 
٩٧٦ ١٣٢ 

٤٦١ ١٨ 
٢٩٣ ١٢٦ 

٧٥٤ ١٤٤ 
 

٩٧٦ ١٣٢ 
٩٧٦ ١٣٢ 

- 
- 

- 

ليتوانيا
 

٠٤٣‚٠ 
- 

٤٨٨ ٦٦ 
 

 
- 

٢٤٤ ٣٣ 
٢٤٤ ٣٣ 

٤٨٨ ٦٦ 
- 

- 
- 

لكسمربغ
  

١١٨‚٠ 
- 

٤٥٦ ١٨٢ 
 

 
- 

٢٢٨ ٩١ 
٢٢٨ ٩١ 

٤٥٦ ١٨٢ 
- 

- 
- 

مدغشقر
  

٠٠٣‚٠ 
- 

٦٣٨ ٤ 
 

 
- 

٣١٩ ٢ 
١٣٩ ٢ 

٤٥٨ ٤ 
- 

١٨٠ 
١٨٠ 

مالوي
 

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

ماليزيا
 

٢٦٤‚٠ 
- 

٢٠٤ ٤٠٨ 
 

 
- 

١٠٢ ٢٠٤ 
١٠٢ ٢٠٤ 

٢٠٤ ٤٠٨ 
- 

- 
- 

ملديف
 

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٧٧٣ 
٣٩٢ 

١٦٥ ١ 
- 

٣٨١ 
٣٨١ 

مايل
 

٠٠١‚٠ 
٢٧٠ ٤ 

٥٤٦ ١ 
٥٠٧ 

١٢٩ 
٦٣٦ 

 
 

- 
٦٣٤ ٣ 

٥٤٦ ١ 
١٨٠ ٥ 

مالط
 ة

٠٢٤‚٠ 
- 

١١٠ ٣٧ 
 

 
- 

٥٥٥ ١٨ 
٥٥٥ ١٨ 

١١٠ ٣٧ 
- 

- 
- 

موريتانيا
 

٠٠١‚٠ 
٧٠٨ ٧٩ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٧٠٨ ٧٩ 

٥٤٦ ١ 
٢٥٤ ٨١ 
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 االشتراكات املستحقة الدفع

األرصدة الدائنة واملبالغ احمل
ّصلة يف الفترة 

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
 

االشتراكات غري املسّددة
 

 عن فترة السنتني السابقة
 عن فترة السنتني احلالية

الدولة العضو
 

النصيب
 

املقّرر 
 

)
نسبة مئوية

(  
فترة السنتني 
 السابقة

فترة 
السنتني 
 احلالية

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩ 

 اجملموع
٢٠٠٨ 

٢٠٠٩ 
 اجملموع

عن فترة 
السنتني 
 السابقة

عن فترة 
السنتني 
 احلالية

جمموع 
االشتراكات 
غري املسّددة

 

موريشيوس
 

٠١٥‚٠ 
- 

١٩٤ ٢٣ 
 

 
- 

٥٩٧ ١١ 
٥٩٧ ١١ 

١٩٤ ٢٣ 
- 

- 
- 

املكسيك
 

١٣٧‚٣ 
٠٥٥ ٠٤٧ ٢ 

٥٢٤ ٨٥٠ ٤ 
 

 
- 

 
 

- 
٠٥٥ ٠٤٧ ٢ 

٥٢٤ ٨٥٠ ٤ 
٥٧٩ ٨٩٧ ٦ 

موناكو
 

٠٠٤‚٠ 
- 

١٨٤ ٦ 
 

 
- 

٠٩٢ ٣ 
٠٩٢ ٣ 

١٨٤ ٦ 
- 

- 
- 

منغوليا
 

٠٠١‚٠ 
٤٦٣ 

٥٤٦ ١ 
٤٦٣ 

 
٤٦٣ 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

اجلبل األسود
 

٠٠١‚٠ 
 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

املغرب
  

٠٥٨‚٠ 
- 

٦٨٢ ٨٩ 
 

 
- 

٨٤١ ٤٤ 
٧٣٦ ٤ 

٥٧٧ ٤٩ 
- 

١٠٥ ٤٠ 
١٠٥ ٤٠ 

موزامبيق
  

٠٠١‚٠ 
٤٦٧ 

٥٤٦ ١ 
٢٦٨ 

١٩٩ 
٤٦٧ 

 
٥٤٦ ١ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

ميامنار
 

٠٠٧‚٠ 
٨٥٠ ٢١ 

٨٢٤ ١٠ 
٥٠٢ 

١٢٣ 
٦٢٥ 

 
 

- 
٢٢٥ ٢١ 

٨٢٤ ١٠ 
٠٤٩ ٣٢ 

ناميبيا
  

٠٠٨‚٠ 
- 

٣٧٠ ١٢ 
 

 
- 

١٨٥ ٦ 
١٨٥ ٦ 

٣٧٠ ١٢ 
- 

- 
- 

نيبال
 

٠٠٤‚٠ 
٣٦٨ ١٦ 

١٨٤ ٦ 
٤٠٠ 

١٢١ 
٥٢١ 

 
 

- 
٨٤٧ ١٥ 

١٨٤ ٦ 
٠٣١ ٢٢ 

هولندا
  

٦٠٣‚٢ 
- 

٨٣٨ ٠٢٤ ٤ 
 

 
- 

٤١٩ ٠١٢ ٢ 
٤١٩ ٠١٢ ٢ 

٨٣٨ ٠٢٤ ٤ 
- 

- 
- 

نيوزيلندا
  

٣٥٦‚٠ 
- 

٤٦٠ ٥٥٠ 
 

 
- 

٢٣٠ ٢٧٥ 
٢٣٠ ٢٧٥ 

٤٦٠ ٥٥٠ 
- 

- 
- 

نيكاراغوا
  

٠٠٣‚٠ 
٥٦٤ ١٣٧ 

٦٣٨ ٤ 
 

 
- 

 
 

- 
٥٦٤ ١٣٧ 

٦٣٨ ٤ 
٢٠٢ ١٤٢ 

النيجر
 

٠٠١‚٠ 
٠٧١ ٩٩ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٠٧١ ٩٩ 

٥٤٦ ١ 
٦١٧ ١٠٠ 

نيجرييا
 

٠٦٧‚٠ 
٦٧١ ٨٨ 

٥٩٨ ١٠٣ 
٥٣٣ ٧ 

٢٩٩ ٣٥ 
٨٣٢ ٤٢ 

 
 

- 
٨٣٩ ٤٥ 

٥٩٨ ١٠٣ 
٤٣٧ ١٤٩ 

النرويج
 

٠٨٧‚١ 
- 

٧٥٤ ٦٨٠ ١ 
 

 
- 

٣٧٧ ٨٤٠ 
٣٧٧ ٨٤٠ 

٧٥٤ ٦٨٠ ١ 
- 

- 
- 

ُعمان
 

١٠١‚٠ 
- 

١٧٠ ١٥٦ 
 

 
- 

٠٨٥ ٧٨ 
٠٨٥ ٧٨ 

١٧٠ ١٥٦ 
- 

- 
- 

باكستان
 

٠٨٢‚٠ 
٣٢٢ ٥٨ 

٧٩٠ ١٢٦ 
٢٦٣ ٥٨ 

٥٩ 
٣٢٢ ٥٨ 

 
٧٦٩ ٥٢ 

٧٦٩ ٥٢ 
- 

٠٢١ ٧٤ 
٠٢١ ٧٤ 

بنما
  

٠٣٢‚٠ 
٩٣٥ ٣٤ 

٤٨٠ ٤٩ 
٨٤١ ١٧ 

٠٩٤ ١٧ 
٩٣٥ ٤ 

 
٦٢٠ ٣٢ 

٦٢٠ ٣٢ 
- 

٨٦٠ ١٦ 
٨٦٠ ١٦ 

بابوا غينيا اجلديدة
  

٠٠٣‚٠ 
٠٣٠ ٢٢ 

٦٣٨ ٤ 
٣١٠ 

١٢١ 
٤٣١ 

 
 

- 
٥٩٩ ٢١ 

٦٣٨ ٤ 
٢٣٧ ٢٦ 

بارغواي
 

٠٠٧‚٠ 
٦٤١ ٢٤ 

٨٢٤ ١٠ 
٦٤١ ٢٤ 

 
٦٤١ ٢٤ 

٤١٢ ٥ 
٤١٢ ٥ 

٨٢٤ ١٠ 
- 

- 
- 

بريو
 

١٠٨‚٠ 
٨٦٧ ١٠٨ 

٩٩٢ ١٦٦ 
٧٥٥ ٢٩ 

١١٢ ٧٩ 
٨٦٧ ١٠٨ 

 
٥٠١ ٨٣ 

٥٠١ ٨٣ 
- 

٤٩١ ٨٣ 
٤٩١ ٨٣ 

الفلبني
  

١٠٨‚٠ 
٠٥٩ ٤٣ 

٩٩٢ ١٦٦ 
٠٥٩ ٤٣ 

 
٠٥٩ ٤٣ 

٤٩٦ ٨٣ 
٤٩٦ ٨٣ 

٩٩٢ ١٦٦ 
- 

- 
- 

بولندا
 

٦٩٦‚٠ 
- 

١٧٨ ٠٧٦ ١ 
 

 
- 

٠٨٩ ٥٣٨ 
٠٨٩ ٥٣٨ 

١٧٨ ٠٧٦ ١ 
- 

- 
- 

الربتغال
 

٧٣٢‚٠ 
- 

٨٤٢ ١٣١ ١ 
 

 
- 

٩٢١ ٥٦٥ 
٦٦٠ ٦ 

٥٨١ ٥٧٢ 
- 

٢٦١ ٥٥٩ 
٢٦١ ٥٥٩ 

قطر
 

١١٨‚٠ 
- 

٤٥٦ ١٨٢ 
 

 
- 

٢٢٨ ٩١ 
٢٢٨ ٩١ 

٤٥٦ ١٨٢ 
- 

- 
- 

مجهورية كوريا
  

٠٢٠‚٣ 
- 

٦١٦ ٦٦٩ ٤ 
 

 
- 

٨٠٨ ٣٣٤ ٢ 
٨٠٨ ٣٣٤ ٢ 

٦١٦ ٦٦٩ ٤ 
- 

- 
- 

مجهورية مولدوفا
 

٠٠١‚٠ 
٦٥٦ ٧٨٩ 

٥٤٦ ١ 
٥٢١ ٨٨ 

٥٢١ ٨٨ 
٠٤٢ ١٧٧ 

 
 

- 
٦١٤ ٦١٢ 

٥٤٦ ١ 
١٦٠ ٦١٤ 

رومانيا
 

٠٩٧‚٠ 
- 

٩٨٤ ١٤٩ 
 

 
- 

٩٩٢ ٧٤ 
٩٩٢ ٧٤ 

٩٨٤ ١٤٩ 
- 

- 
- 

االحتاد الروسي
  

٦٦٨‚١ 
- 

١١٤ ٥٧٩ ٢ 
 

 
- 

٥٥٧ ٢٨٩ ١ 
٥٥٧ ٢٨٩ ١ 

١١٤ ٥٧٩ ٢ 
- 

- 
- 

ارو
ندا

 
٠٠١‚٠ 

- 
٥٤٦ ١ 

 
 

- 
٢٦٨ 

١٢٤ 
٣٩٢ 

- 
١٥٤ ١ 

١٥٤ ١ 

سانت كيتس 
ونيفيس

  
٠٠١‚٠ 

٤٦٧ 
٥٤٦ ١ 

٢٦٨ 
١٢٤ 

٣٩٢ 
 

 
- 

٧٥ 
٥٤٦ ١ 

٦٢١ ١ 

سانت لويسا
  

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٥٠٥ 
١٢٩ 

٦٣٤ 
- 

٩١٢ 
٩١٢ 

سانت فنسنت وجزر 
غرينادين

  
٠٠١‚٠ 

٨٦٩ ١١٣ 
٥٤٦ ١ 

 
 

- 
 

 
- 

٨٦٩ ١١٣ 
٥٤٦ ١ 

٤١٥ ١١٥ 

سان تومي وبرينسييب
 

٠٠١‚٠ 
٥٧٨ ١٣٧ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٥٧٨ ١٣٧ 

٥٤٦ ١ 
١٢٤ ١٣٩ 
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 االشتراكات املستحقة الدفع

األرصدة الدائنة واملبالغ احمل
ّصلة يف الفترة 

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
 

االشتراكات غري املسّددة
 

 عن فترة السنتني السابقة
 عن فترة السنتني احلالية

الدولة العضو
 

النصيب
 

املقّرر 
 

)
نسبة مئوية

(  
فترة السنتني 
 السابقة

فترة 
السنتني 
 احلالية

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩ 

 اجملموع
٢٠٠٨ 

٢٠٠٩ 
 اجملموع

عن فترة 
السنتني 
 السابقة

عن فترة 
السنتني 
 احلالية

جمموع 
االشتراكات 
غري املسّددة

 
اململكة العربية 

السعودية
  

٠٤٠‚١ 
١٠٠ 

٠٨٠ ٦٠٨ ١ 
١٠٠ 

 
١٠٠ 

٠٤٠ ٨٠٤ 
٠٤٠ ٨٠٤ 

٠٨٠ ٦٠٨ ١ 
- 

- 
- 

السنغال
 

٠٠٦‚٠ 
٨٣٠ ٤ 

٢٧٨ ٩ 
٦٦٤ 

١٤٢ 
٨٠٦ 

 
 

- 
٠٢٤ ٤ 

٢٧٨ ٩ 
٣٠٢ ١٣ 

صربيا
 

٠٢٩‚٠ 
- 

٨٤٠ ٤٤ 
 

 
- 

٤٢٠ ٢٢ 
٤٢٠ ٢٢ 

٨٤٠ ٤٤ 
- 

- 
- 

سيشيل
  

٠٠٣‚٠ 
٣٥٠ ٥٤ 

٦٣٨ ٤ 
٣٣ 

٣١٧ ٥٤ 
٣٥٠ ٥٤ 

 
٦٣٨ ٤ 

٦٣٨ ٤ 
- 

- 
- 

سرياليون
  

٠٠١‚٠ 
٦٢٢ 

٥٤٦ ١ 
٢٦٨ 

١٢٤ 
٣٩٢ 

 
 

- 
٢٣٠ 

٥٤٦ ١ 
٧٧٦ ١ 

سلوفاكيا
 

٠٨٨‚٠ 
- 

٠٦٨ ١٣٦ 
 

 
- 

٠٣٤ ٦٨ 
٠٣٤ ٦٨ 

٠٦٨ ١٣٦ 
- 

- 
- 

سلوفينيا
 

١٣٣‚٠ 
- 

٦٤٨ ٢٠٥ 
 

 
- 

٨٢٤ ١٠٢ 
٨٢٤ ١٠٢ 

٦٤٨ ٢٠٥ 
- 

- 
- 

الصومال
 

٠٠١‚٠ 
٥٧٧ ١٣٧ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٥٧٧ ١٣٧ 

٥٤٦ ١ 
١٢٣ ١٣٩ 

جنوب أفريقيا
 

٤٠٣‚٠ 
- 

١٣٠ ٦٢٣ 
 

 
- 

٥٦٥ ٣١١ 
٥٦٥ ٣١١ 

١٣٠ ٦٢٣ 
- 

- 
- 

اسبانيا
 

١٢٥‚٤ 
- 

٢٠٠ ٣٧٨ ٦ 
 

 
- 

١٠٠ ١٨٩ ٣ 
١٠٠ ١٨٩ ٣ 

٢٠٠ ٣٧٨ ٦ 
- 

- 
- 

سري النكا
 

٠٢٢‚٠ 
- 

٠١٨ ٣٤ 
 

 
- 

٠٠٩ ١٧ 
٠٠٩ ١٧ 

٠١٨ ٣٤ 
- 

- 
- 

السودان
 

٠١٠‚٠ 
٩٠٧ ٢٠ 

٤٦٢ ١٥ 
٩٠٧ ٢٠ 

 
٩٠٧ ٢٠ 

٧٣١ ٧ 
٧٨٨ 

٥١٩ ٨ 
- 

٩٤٣ ٦ 
٩٤٣ ٦ 

سورينام
 

٠٠١‚٠ 
٨٧٩ ٤٦ 

٥٤٦ ١ 
٥٨٧ ٤٦ 

٢٩٢ 
٨٧٩ ٤٦ 

 
٥٤٦ ١ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

سوازيلند
 

٠٠٣‚٠ 
- 

٦٣٨ ٤ 
 

 
- 

٣١٩ ٢ 
٣١٩ ٢ 

٦٣٨ ٤ 
- 

- 
- 

السويد
 

٤٨٩‚١ 
- 

٣٣٨ ٣٠٢ ٢ 
 

 
- 

١٦٩ ١٥١ ١ 
١٦٩ ١٥١ ١ 

٣٣٨ ٣٠٢ ٢ 
- 

- 
- 

سويسرا
 

٦٩٠‚١ 
- 

١٣٠ ٦١٣ ٢ 
 

 
- 

٥٦٥ ٣٠٦ ١ 
٥٦٥ ٣٠٦ ١ 

١٣٠ ٦١٣ ٢ 
- 

- 
- 

اجلمهورية العربية 
السورية

  
٠٢٢‚٠ 

- 
٠١٨ ٣٤ 

 
 

- 
٠٠٩ ١٧ 

٠٠٩ ١٧ 
٠١٨ ٣٤ 

- 
- 

- 

طاجيكستان
 

٠٠١‚٠ 
٢٣٣ ١٤٧ 

٥٤٦ ١ 
٨٦٥ 

٧٨١ 
٦٤٦ ١ 

 
 

- 
٥٨٧ ١٤٥ 

٥٤٦ ١ 
١٣٣ ١٤٧ 

تايلند
 

٢٥٩‚٠ 
- 

٤٧٤ ٤٠٠ 
 

 
- 

٢٣٧ ٢٠٠ 
٢٣٧ ٢٠٠ 

٤٧٤ ٤٠٠ 
- 

- 
- 

مجهورية مقدونيا 
اليوغسال

فية سابقا
  

٠٠٧‚٠ 
- 

٨٢٤ ١٠ 
 

 
- 

٤١٢ ٥ 
٨٠٩ 

٢٢١ ٦ 
- 

٦٠٣ ٤ 
٦٠٣ ٤ 

تيمور
-

ليشيت
  

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

٤٩ 
٣ 

٥٢ 
- 

٤٩٤ ١ 
٤٩٤ ١ 

توغو
 

٠٠١‚٠ 
٩٥٩ ٥٧ 

 ٥٤٦ 
٨٠٦ 

٧٧٥ 
٥٨١ ١ 

 
 

- 
٣٧٨ ٥٦ 

٥٤٦ ١ 
٩٢٤ ٥٧ 

تونغا
 

٠٠١‚٠ 
٧٠ 

٥٤٦ ١ 
٧٠ 

 
٧٠ 

٧٧٣ 
٣٧٤ 

١٤٧ ١ 
- 

٣٩٩ 
٣٩٩ 

ترينيداد وتوباغو
  

٠٣٨‚٠ 
- 

٧٥٦ ٥٨ 
 

 
- 

٣٧٨ ٢٩ 
٣٧٨ ٢٩ 

٧٥٦ ٥٨ 
- 

- 
- 

تونس
 

٠٤٣‚٠ 
٤٠٩ ٧ 

٤٨٨ ٦٦ 
٤٠٩ ٧ 

 
٤٠٩ ٧ 

٦٩٤ ٣٢ 
٧٩٤ ٣٣ 

٤٨٨ ٦٦ 
- 

- 
- 

تركيا
 

٥٣٠‚٠ 
- 

٥٠٢ ٨١٩ 
 

 
- 

٧٥١ ٤٠٩ 
٧٥١ ٤٠٩ 

٥٠٢ ٨١٩ 
- 

- 
- 

تركمانستان
  

٠٠٨‚٠ 
٢٤٤ ٢٢٤ 

٣٧٠ ١٢ 
 

 
- 

 
 

- 
٢٤٤ ٢٢٤ 

٣٧٠ ١٢ 
٦١٤ ٢٣٦ 

أوغندا
 

٠٠٤‚٠ 
- 

١٨٤ ٦ 
 

 
- 

٩٣٢ 
١٤٢ 

٠٧٤ ١ 
- 

١١٠ ٥ 
١١٠ ٥ 

أوكرانيا
 

٠٦٣‚٠ 
٠٥٧ ٩١٦ ٢ 

٤١٢ ٩٧ 
٧٢٥ ٠٢٠ ١ 

٢٩٢ ٨٦ 
٠١٧ ١٠٧ ١ 

 
 

- 
٠٤٠ ٨٠٩ ١ 

٤١٢ ٩٧ 
٤٥٢ ٩٠٦ ١ 

اإلمارات العربية 
املتحدة

  
٤٢٠‚٠ 

- 
٤١٦ ٦٤٩ 

 
 

- 
٧٠٨ ٣٢٤ 

٧٠٨ ٣٢٤ 
٤١٦ ٦٤٩ 

- 
- 

- 

اململكة املتحدة 
  

٢٣٢‚٩ 
- 

٨٠٠ ٢٧٤ ١٤ 
 

 
- 

٤٠٠ ١٣٧ ٧ 
٤٠٠ ١٣٧ ٧ 

٨٠٠ ٢٧٤ ١٤ 
- 

- 
- 

مجهورية تنـزانيا 
املتحدة

 
٠٠٨‚٠ 

٩٥٩ ٥ 
٣٧٠ ١٢ 

٥٧٢ 
٣٨٧ ٥ 

٩٥٩ ٥ 
 

٣٤٢ ٨ 
٣٤٢ ٨ 

- 
٠٢٨ ٤ 

٠٢٨ ٤ 

أوروغواي
 

٠٣٨‚٠ 
٦٢٠ ٥٢ 

٧٥٦ ٥٨ 
٦٢٠ ٥٢ 

 
٦٢٠ ٥٢ 

٣٧٨ ٢٩ 
٢١٠ ١٠ 

٥٨٨ ٣٩ 
- 

١٦٨ ١٩ 
١٦٨ ١٩ 
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 االشتراكات املستحقة الدفع

األرصدة الدائنة واملبالغ احمل
ّصلة يف الفترة 

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
 

االشتراكات غري املسّددة
 

 عن فترة السنتني السابقة
 عن فترة السنتني احلالية

الدولة العضو
 

النصيب
 

املقّرر 
 

)
نسبة مئوية

(  
فترة السنتني 
 السابقة

فترة 
السنتني 
 احلالية

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩ 

 اجملموع
٢٠٠٨ 

٢٠٠٩ 
 اجملموع

عن فترة 
السنتني 
 السابقة

عن فترة 
السنتني 
 احلالية

جمموع 
االشتراكات 
غري املسّددة

 

أوزبكستان
 

٠١١‚٠ 
٩٩٦ ٤٧٨ 

٠٠٨ ١٧ 
١٧٢ ٩ 

٥٠٤ ٨ 
٦٧٦ ١٧ 

 
 

- 
٣٢٠ ٤٦١ 

٠٠٨ ١٧ 
٣٢٨ ٤٧٨ 

فانواتو
 

٠٠١‚٠ 
٢٦٥ ٨١ 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
 

- 
٢٦٥ ٨١ 

٥٤٦ ١ 
٨١١ ٨٢ 

فنـزويال 
)

مجهورية
-

البوليفارية
(  

٢٧٨‚٠ 
٨٠٢ ٥ 

٨٥٢ ٤٢٩ 
٨٠٢ ٥ 

 
٨٠٢ ٥ 

٩٢٦ ٢١٤ 
٩٣١ ٧٩ 

٨٥٧ ٢٩٤ 
- 

٩٩٥ ١٣٤ 
٩٩٥ ١٣٤ 

فييت نام
 

٠٣٣‚٠ 
- 

٠٢٦ ٥١ 
 

 
- 

٥١٣ ٢٥ 
٥١٣ ٢٥ 

٠٢٦ ٥١ 
- 

- 
- 

اليمن
 

٠١٠‚٠ 
٢٧٩ ٦ 

٤٦٢ ١٥ 
٢٧٩ ٦ 

 
٢٧٩ ٦ 

٧٣١ ٧ 
٦٥١ 

٣٨٢ ٨ 
- 

٠٨٠ ٧ 
٠٨٠ ٧ 

زامبيا
 

٠٠١‚٠ 
٣٦٩ ٤ 

٥٤٦ ١ 
٣٦٩ ٤ 

 
٣٦٩ ٤ 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

٥٤٦ ١ 
- 

- 
- 

زمبابوي
 

٠١١‚٠ 
٩٨٨ ٦ 

٠٠٨ ١٧ 
٦٩٥ 

٢٩٣ ٦ 
٩٨٨ ٦ 

 
٠٠٨ ١٧ 

٠٠٨ ١٧ 
- 

- 
- 

اجملموع الفرعي
 

١٠٠ 
٣٩٤ ٣٧٧ ٤٨ 

٠٣٨ ٦٢٣ ١٥٤ 
٧٤٩ ٥٦٢ ٩ 

٤٠٨ ٦٨٩ ٣ 
١٥٧ ٢٥٢ ١٣ 

٢٦٤ ٣٣٨ ٧٢ 
٥٨١ ٧٧٨ ٧٢ 

٨٤٥ ١١٦ ١٤٥ 
٢٣٧ ١٢٥ ٣٥ 

١٩٣ ٥٠٦ ٩ 
٤٣٠ ٦٣١ ٤٤ 

الدول األعضاء سابقا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الواليات املتحدة 
األمريكية

 
 

٢٨١ ١٥٥ ٦٩ 
- 

٢٩٣ ٨٢ 
١٠١ ٤ 

٣٩٤ ٨٦ 
- 

- 
- 

٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩ 
- 

٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩ 

يوغوسالفيا 
)

السابقة
( 

 
٥٩٩ ٠٨١ ٢ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
٥٩٩ ٠٨١ ٢ 

- 
٥٩٩ ٠٨١ ٢ 

اجملموع الفرعي
 

 
٨٨٠ ٢٣٦ ٧١ 

- 
٢٩٣ ٨٢ 

١٠١ ٤ 
٣٩٤ ٨٦ 

- 
- 

- 
٤٨٦ ١٥٠ ٧١ 

- 
٤٨٦ ١٥٠ ٧١ 

الدول األعضاء 
اجلديدة

ساموا  
 

٠٠١‚٠ 
- 

٥٤٦ ١ 
 

 
- 

 
٧٧٣ 

٧٧٣ 
- 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

اجملموع الفرعي
  

 
 

٥٤٦ ١ 
- 

 
 

- 
٧٧٣ 

٧٧٣ 
٠ 

٧٧٣ 
٧٧٣ 

اجملموع الكلي
  

 
٢٧٤ ٦١٤ ١١٩ 

٥٨٤ ٦٢٤ ١٥٤ 
٠٤٢ ٦٤٥ ٩ 

٥٠٩ ٦٩٣ ٣ 
٥٥١ ٣٣٨ ١٣ 

٢٦٤ ٣٣٨ ٧٢ 
٣٥٤ ٧٧٩ ٧٢ 

٦١٨ ١١٧ ١٤٥ 
٧٢٣ ٢٧٥ ١٠٦ 

٩٦٦ ٥٠٦ ٩ 
٦٨٩ ٧٨٢ ١١٥ 

١٩٨٦ 
 

١٣٨ ٤٤ 
 

- 
 

- 
 

 
 

١٣٨ ٤٤ 
 

١٣٨ ٤٤ 

١٩٨٧ 
 

٧٣٤ ٤٦ 
 

- 
 

- 
 

 
 

٧٣٤ ٤٦ 
 

٧٣٤ ٤٦ 

١٩٨٨ 
 

٧٢١ ٧٢ 
 

- 
 

- 
 

 
 

٧٢١ ٧٢ 
 

٧٢١ ٧٢ 

١٩٨٩ 
 

٤٧٩ ٩١ 
 

- 
 

- 
 

 
 

٤٧٩ ٩١ 
 

٤٧٩ ٩١ 

١٩٩٠ 
 

٠٦٧ ٤٩٦ 
 

- 
 

- 
 

 
 

٠٦٧ ٤٩٦ 
 

٠٦٧ ٤٩٦ 

١٩٩١ 
 

٨٣٢ ٦٢٥ 
 

- 
 

- 
 

 
 

٨٣٢ ٦٢٥ 
 

٨٣٢ ٦٢٥ 

١٩٩٢ 
 

٣٢٤ ٧٢٧ 
 

٩٤٥ ٢ 
٣١٩ ٢ 

٢٦٤ ٥ 
 

 
 

٠٦٠ ٧٢٢ 
 

٠٦٠ ٧٢٢ 

١٩٩٣ 
 

٣٤١ ٨٢٨ 
 

٤٦٢ ١٣ 
٦٣٩ 

١٠١ ١٤ 
 

 
 

٢٤٠ ٨١٤ 
 

٢٤٠ ٨١٤ 

١٩٩٤ 
 

٢٢٢ ٥٠٥ ٧ 
 

٣١٢ ١٨٥ 
٣٧٥ ١٠٦ 

٦٨٧ ٢٩١ 
 

 
 

٥٣٥ ٢١٣ ٧ 
 

٥٣٥ ٢١٣ ٧ 

١٩٩٥ 
 

١٦٣ ١٨٢ ٣٦ 
 

٥٧٨ ١٥٦ ١ 
٧٧١ ٩٧٣ 

٣٤٩ ١٣٠ ٢ 
 

 
 

٨١٤ ٠٥١ ٣٤ 
 

٨١٤ ٠٥١ ٣٤ 

١٩٩٦ 
 

٨٣٦ ٢٩٠ ٣٣ 
 

٢١٤ ٧٧ 
١٦٢ ٩٥ 

٣٧٦ ١٧٢ 
 

 
 

٤٦٠ ١١٨ ٣٣ 
 

٤٦٠ ١١٨ ٣٣ 

١٩٩٧ 
 

٨٥٠ ٢٧٨ ٣ 
 

٥٩٧ ١٠٨ 
٩٣١ ٦٤ 

٥٢٨ ١٧٣ 
 

 
 

٣٢٢ ١٠٥ ٣ 
 

٣٢٢ ١٠٥ ٣ 

١٩٩٨ 
 

٥٩٨ ٥٢٣ ٣ 
 

٧٤٢ ٩٣٨ 
٣٥١ ٩٣ 

٠٩٣ ٠٣٢ ١ 
 

 
 

٥٠٥ ٤٩١ ٢ 
 

٥٠٥ ٤٩١ ٢ 

١٩٩٩ 
 

٧٩٤ ٩٢٩ ٣ 
 

٢٠٩ ٤١٠ 
٠٧٨ ٧ 

٢٨٧ ٤١٧ 
 

 
 

٥٠٧ ٥١٢ ٣ 
 

٥٠٧ ٥١٢ ٣ 

٢٠٠٠ 
 

٧٣٠ ٧٩٩ ٢ 
 

٩٨٠ ٠٥٤ ١ 
٩٣٦ ١ 

٩١٦ ٠٥٦ ١ 
 

 
 

٨١٤ ٧٤٢ ١ 
 

٨١٤ ٧٤٢ ١ 

٢٠٠١ 
 

٧٣٠ ٧٩٩ ٢ 
 

٩٨٠ ٠٥٤ ١ 
٩٣٦ ١ 

٩١٦ ٠٥٦ ١ 
 

 
 

٨١٤ ٧٤٢ ١ 
 

٨١٤ ٧٤٢ ١ 

٢٠٠٢ 
 

٩٨٢ ١٢٠ ٣ 
 

٥١٤ ٠٦٦ ١ 
٠٠٥ ٢ 

٥١٩ ٠٦٨ ١ 
 

 
 

٤٦٣ ٠٥٢ ٢ 
- 

٤٦٣ ٠٥٢ ٢ 

٢٠٠٣ 
 

٠٦١ ٣٨٧ ٣ 
 

٩٥٣ ٠٥٤ ١ 
١٢٦ ٢ 

٠٧٩ ٠٥٧ ١ 
 

 
 

٩٨٢ ٣٢٩ ٢ 
- 

٩٨٢ ٣٢٩ ٢ 

٢٠٠٤ 
 

١٩٠ ٥٨٨ ٣ 
 

٧٢٩ ٠٠٣ ١ 
٢٨٥ ٢ 

٠١٤ ٠٠٦ ١ 
 

 
 

١٧٦ ٥٨٢ ٢ 
- 

١٧٦ ٥٨٢ ٢ 
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 االشتراكات املستحقة الدفع

األرصدة الدائنة واملبالغ احمل
ّصلة يف الفترة 

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
 

االشتراكات غري املسّددة
 

 عن فترة السنتني السابقة
 عن فترة السنتني احلالية

الدولة العضو
 

النصيب
 

املقّرر 
 

)
نسبة مئوية

(  
فترة السنتني 
 السابقة

فترة 
السنتني 
 احلالية

٢٠٠٨ 
٢٠٠٩ 

 اجملموع
٢٠٠٨ 

٢٠٠٩ 
 اجملموع

عن فترة 
السنتني 
 السابقة

عن فترة 
السنتني 
 احلالية

جمموع 
االشتراكات 
غري املسّددة

 

٢٠٠٥ 
 

٤٤٦ ٦٣٧ ٣ 
 

٧٧٦ ٨٥٩ 
٥٧٦ ١٨٤ 

٣٥٢ ٠٤٤ ١ 
 

 
 

٠٩٤ ٥٩٣ ٢ 
 

٠٩٤ ٥٩٣ ٢ 

٢٠٠٦ 
 

٨٤٧ ٣٥٢ ٣ 
 

٥٣٢ ١٦٨ 
٥٧٥ ٢٩٦ ١ 

١٠٧ ٤٦٥ ١ 
 

 
- 

٧٤٠ ٨٨٧ ١ 
- 

٧٤٠ ٨٨٧ ١ 

٢٠٠٧ 
 

١٨٩ ٢٨٥ ٦ 
 

٥١٩ ٤٨٨ 
٤٤٤ ٨٥٨ 

٩٦٣ ٣٤٦ ١ 
 

 
- 

٢٢٦ ٩٣٨ ٤ 
- 

٢٢٦ ٩٣٨ ٤ 

٢٠٠٨ 
 

 
٢٩٢ ٣١٢ ٧٧ 

 
 

- 
٢٦٤ ٣٣٨ ٧٢ 

٨٨٤ ٧١٢ 
١٤٨ ٠٥١ ٧٣ 

- 
١٤٤ ٢٦١ ٤ 

١٤٤ ٢٦١ ٤ 

٢٠٠٩ 
 

 
٢٩٢ ٣١٢ ٧٧ 

 
 

 
 

٤٧٠ ٠٦٦ ٧٢ 
٤٧٠ ٠٦٦ ٧٢ 

- 
٨٢٢ ٢٤٥ ٥ 

٨٢٢ ٢٤٥ ٥ 

اجملموع
 

 
٢٧٤ ٦١٤ ١١٩ 

٥٨٤ ٦٢٤ ١٥٤ 
٠٤٢ ٦٤٥ ٩ 

٥٠٩ ٦٩٣ ٣ 
٥٥١ ٣٣٨ ١٣ 

٢٦٤ ٣٣٨ ٧٢ 
٣٥٤ ٧٧٩ ٧٢ 

٦١٨ ١١٧ ١٤٥ 
٧٢٣ ٢٧٥ ١٠٦ 

٩٦٦ ٥٠٦ ٩ 
٦٨٩ ٧٨٢ ١١٥ 

تقديرات تكميلية لفترة السنتني 
٢٠٠٤

-
٢٠٠٥

 من أجل التحسينات األمنية
 

  
)

م ع
-

١١/
-م

١٥
 (-

 انظر 
  

اجلدول 
١-

١
 لالطالع على التفاصيل

 

٩١٣ ١٢٨ 
 

٨٦٠ ٣٦ 
٧٣ 

٩٣٣ ٣٦ 
 

 
 

٩٨٠ ٩١ 
 

٩٨٠ ٩١ 

اجملموع الكلي
 

١٨٧ ٧٤٣ ١١٩ 
٥٨٤ ٦٢٤ ١٥٤ 

٩٠٢ ٦٨١ ٩ 
٥٨٢ ٦٩٣ ٣ 

٤٨٤ ٣٧٥ ١٣ 
٢٦٤ ٣٣٨ ٧٢ 

٣٥٤ ٧٧٩ ٧٢ 
٦١٨ ١١٧ ١٤٥ 

٧٠٣ ٣٦٧ ١٠٦ 
٩٦٦ ٥٠٦ ٩ 

٦٦٩ ٨٧٤ ١١٥ 
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  ١-١اجلدول البياين 
   ٢٠٠٥- ٢٠٠٤تقديرات تكميلية لفترة السنتني 

 للتحسينات األمنية
  )١٥-م/١١-م عاملقرر (

  )باليوروات (٢٠٠٩ديسمرب /انون األول ك٣١احلالة حىت 
  

 املبلغ غري املسدد
املبلغ املقيد 
 باإلضافة

املسامهات 
 الدولة العضو املستحقة

 )٢٠٠٤(األنصبة 
 بالنسبة املئوية

 ٠٠١٠٠‚٠  أفغانستان ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠٤٢٦‚٠ ألبانيا ١١٠ ١١٠ -

 ٠٩٩٥١‚٠ اجلزائر ٥٧٢ ٢ ٥٧٢ ٢ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ أنغوال ٧٣ ٧٣ -

 ٣٧٧٥٢‚١ األرجنتني ٦١١ ٣٥ ٦١١ ٣٥ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ أرمينيا ٧٣  ٧٣

 ٣٤٦٢٥‚١ النمسا ٨٠٢ ٣٤ ٨٠٢ ٣٤ -

 ٠٠٥٦٩‚٠ أذربيجان ١٤٧ ١٤٧ -

 ٠١٧٠٦‚٠ جزر البهاما ٤٤١ ٤٤١ -

 ٠٢٥٥٩‚٠ البحرين ٦٦٢ ٦٦٢ -

 ٠١٠٠٠‚٠ بنغالديش ٢٥٩ ٢٥٩ -

 ٠١٢٧٩‚٠ بربادوس ٣٣١ ٣٣١ -

 ٠٢٧٠١‚٠ بيالروس ٦٩٨ ٦٩٨ -

 ٦٠٤٩٨‚١ بلجيكا ٤٩١ ٤١ ٤٩١ ٤١ -

 ٠٠١٠٠‚٠ بليز ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ بنن ٧٣ ٧٣ -

 ٠٠١٠٠‚٠ بوتان ٢٦ ٢٦ -

 ٠١١٣٧‚٠ )متعددة القوميات- دولة(بوليفيا  ٢٩٤ ٢٩٤ -

 ٠٠٥٦٩‚٠ البوسنة واهلرسك ١٤٧ ١٤٧ -

 ٠١٤٢٢‚٠ بوتسوانا ٣٦٨ ٣٦٨ -

 ٣٩٧٦١‚٣ الربازيل ٨٣٣ ٨٧  ٨٣٣ ٨٧

 ٠١٨٤٨‚٠ يابلغار ٤٧٨ ٤٧٨ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ بوركينا فاسو ٧٣ ٧٣ -

 ٠٠١٠٠‚٠ بوروندي ٢٦  ٢٦

 ٠٠٢٨٤‚٠ كمبوديا ٧٣ ٧٣ -

 ٠١٢٧٩‚٠ الكامريون ٣٣١ ٣٣١ -

 ٠٠١٠٠‚٠ الرأس األخضر ٢٦  ٢٦

 ٠٠١٠٠‚٠ مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٦  ٢٦

 ٠٠١٠٠‚٠ تشاد ٢٦  ٢٦

 ٣٠١٣٨‚٠ شيلي ٧٩١ ٧ ٧٩١ ٧ -
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 املبلغ غري املسدد
املبلغ املقيد 
 باإلضافة

املسامهات 
 الدولة العضو املستحقة

 )٢٠٠٤(األنصبة 
 بالنسبة املئوية

 ١٧٧٨٨‚٢ نيالص ٣٠١ ٥٦ ٣٠١ ٥٦ -

 ٢٨٥٧٤‚٠ كولومبيا ٣٨٧ ٧ ٣٨٧ ٧ -

 ٠٠١٠٠‚٠ جزر القمر ٢٦  ٢٦

 ٠٠١٠٠‚٠ الكونغو ٢٦ ٢٦ -

 ٠٢٨٤٣‚٠ كوستاريكا ٧٣٥  ٧٣٥

 ٠١٢٧٩‚٠ كوت ديفوار ٣٣١ ٣٣١ -

 ٠٥٥٤٤‚٠ كرواتيا ٤٣٣ ١ ٤٣٣ ١ -

 ٠٤٢٦٥‚٠ كوبا ١٠٣ ١ ١٠٣ ١ -

 ٠٥٤٠٢‚٠ قربص ٣٩٧ ١ ٣٩٧ ١ -

 ٢٨٨٥٨‚٠ مهورية التشيكيةاجل ٤٦٠ ٧ ٤٦٠ ٧ -

 ٠١٢٧٩‚٠  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٣٣١ ٣٣١ -

 ٠٠٥٦٩‚٠  مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٤٧  ١٤٧

 ٠٦٤٧٧‚١ الدامنرك ٥٢٦ ٢٧ ٥٢٦ ٢٧ -

 ٠٠١٠٠‚٠ جيبويت ٢٦  ٢٦

 ٠٠١٠٠‚٠ دومينيكا ٢٦  ٢٦

 ٠٣٢٧٠‚٠ اجلمهورية الدومينيكية ٨٤٥  ٨٤٥

 ٠٣٥٥٤‚٠ إكوادور ٩١٩ ٩١٩ -

 ١١٥١٥‚٠ مصر ٩٧٧ ٢ ٩٧٧ ٢ -

 ٠٢٥٥٩‚٠ السلفادور ٦٦٢  ٦٦٢

 ٠٠١٠٠‚٠ االستوائية-غينيا ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠١٠٠‚٠ إريتريا ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠٥٦٩‚٠ إثيوبيا ١٤٧ ١٤٧ -

 ٠٠٥٦٩‚٠ فيجي ١٤٧ ١٤٧ -

 ٧٤٢٠٧‚٠ فنلندا ١٨٤ ١٩ ١٨٤ ١٩ -

 ١٩٢٠٢‚٩ فرنسا ٦٢٨ ٢٣٧ ٦٢٨ ٢٣٧ -

 ٠١٩٩٠‚٠ غابون ٥١٤ ٥١٤ -

 ٠٠١٠٠‚٠ غامبيا ٢٦  ٢٦

 ٠٠٧١١‚٠ جورجيا ١٨٤  ١٨٤

 ٨٨٧٥٤‚١٣ أملانيا ٠١٥ ٣٥٩ ٠١٥ ٣٥٩ -

 ٠٠٧١١‚٠ غانا ١٨٤ ١٨٤ -

 ٧٦٦٢٤‚٠ اليونان ٨٠٩ ١٩ ٨٠٩ ١٩ -

 ٠٠١٠٠‚٠ غرينادا ٢٦  ٢٦

 ٠٣٨٣٨‚٠ غواتيماال ٩٩٢ ٩٩٢ -

 ٠٠٤٢٦‚٠ غينيا ١١٠ ١١٠ -

 ٠٠١٠٠‚٠ بيساو-غينيا ٢٦  ٢٦

 ٠٠١٠٠‚٠ غيانا ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ هايتـي ٧٣ ٧٣ -

 ٠٠٧١١‚٠ هندوراس ١٨٤ ١٨٤ -
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 املبلغ غري املسدد
املبلغ املقيد 
 باإلضافة

املسامهات 
 الدولة العضو املستحقة

 )٢٠٠٤(األنصبة 
 بالنسبة املئوية

 ١٧٠٥٩‚٠ هنغاريا ٤١٠ ٤ ٤١٠ ٤ -

 ٤٨٤٧٦‚٠ اهلند ٥٣٢ ١٢ ٥٣٢ ١٢ -

 ٢٨٤٣٢‚٠ إندونيسيا ٣٥٠ ٧ ٣٥٠ ٧ -

 ٣٨٦٦٧‚٠  ) اإلسالمية- مجهورية(إيران  ٩٩٦ ٩ ٩٩٦ ٩ -

 ١٩٣٣٤‚٠ العراق ٩٩٨ ٤ ٩٩٨ ٤ -

 ٤١٧٩٥‚٠ إيرلندا ٨٠٥ ١٠ ٨٠٥ ١٠ -

 ٥٨٩٩٦‚٠ إسرائيل ٢٥١ ١٥ ٢٥١ ١٥ -

 ٢٠٠٠١‚٧ إيطاليا ١٣١ ١٨٦ ١٣١ ١٨٦ -

 ٠٠٥٦٩‚٠ جامايكا ١٤٧ ١٤٧ -

 ٠٠٠٠٠‚٢٢ اليابان ٧٣٥ ٥٦٨ ٧٣٥ ٥٦٨ -

 ٠١١٣٧‚٠ األردن ٢٩٤ ٢٩٤ -

 ٠٣٩٨٠‚٠ كازاخستان ٠٢٩ ١ ٠٢٩ ١ -

 ٠١١٣٧‚٠ كينيا ٢٩٤ ٢٩٤ -

 ٢٠٨٩٧‚٠ الكويت ٤٠٢ ٥ ٤٠٢ ٥ -

 ٠٠١٠٠‚٠ قريغيزستان ٢٦  ٢٦

 ٠٠١٠٠‚٠  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٢٦ ٢٦ -

 ٠١٧٠٦‚٠ لبنان ٤٤١ ٤٤١ -

 ٠٠١٠٠‚٠ ليسوتو ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠١٠٠‚٠ ليربيا ٢٦  ٢٦

 ٠٩٥٢٥‚٠ اجلماهريية العربية الليبية ٤٦٢ ٢ ٤٦٢ ٢ -

 ٠٢٤١٧‚٠ ليتوانيا ٦٢٥ ٦٢٥ -

 ١١٣٧٣‚٠ لكسمربغ ٩٤٠ ٢ ٩٤٠ ٢ -

 ٠٠٤٢٦‚٠ مدغشقر ١١٠ ١١٠ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ مالوي ٧٣ ٧٣ -

 ٣٣٤٠٧‚٠ ماليزيا ٦٣٦ ٨ ٦٣٦ ٨ -

 ٠٠١٠٠‚٠ ملديف ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ مايل ٧٣ ٧٣ -

 ٠٢١٣٢‚٠ ةمالط ٥٥١ ٥٥١ -

 ٠٠١٠٠‚٠ موريتانيا ٢٦  ٢٦

 ٠١٥٦٤‚٠ موريشيوس ٤٠٤ ٤٠٤ -

 ٥٤٣٨٥‚١ املكسيك ٩١١ ٣٩ ٩١١ ٣٩ -

 ٠٠٥٦٩‚٠ موناكو ١٤٧ ١٤٧ -

 ٠٠١٠٠‚٠ منغوليا ٢٦ ٢٦ -

 ٠٦٢٥٥‚٠ املغرب ٦١٧ ١ ٦١٧ ١ -

 ٠٠١٠٠‚٠ موزامبيق ٢٦ ٢٦ -

 ٠١٠٠٠‚٠ ميامنار ٢٥٩ ٢٥٩ -

 ٠٠٩٩٥‚٠ ناميبيا ٢٥٧ ٢٥٧ -

 ٠٠٥٦٩‚٠ نيبال ١٤٧  ١٤٧
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 املبلغ غري املسدد
املبلغ املقيد 
 باإلضافة

املسامهات 
 الدولة العضو املستحقة

 )٢٠٠٤(األنصبة 
 بالنسبة املئوية

 ٤٧٠٧٣‚٢ هولندا ٨٧٢ ٦٣ ٨٧٢ ٦٣ -

 ٣٤٢٦٠‚٠ نيوزيلندا ٨٥٧ ٨ ٨٥٧ ٨ -

 ٠٠١٠٠‚٠ نيكاراغوا ٢٦  ٢٦

 ٠٠١٠٠‚٠ النيجر ٢٦  ٢٦

 ٠٩٦٦٧‚٠ نيجرييا ٤٩٩ ٢ ٤٩٩ ٢ -

 ٩١٨٣٥‚٠ النرويج ٧٤١ ٢٣ ٧٤١ ٢٣ -

 ٠٨٦٧٢‚٠ ُعمان ٢٤٢ ٢ ٢٤٢ ٢ -

 ٠٨٦٧٢‚٠ باكستان ٢٤٢ ٢ ٢٤٢ ٢ -

 ٠٢٥٥٩‚٠ بنما ٦٦٢ ٦٦٢ -

 ٠٠٨٥٣‚٠ بابوا غينيا اجلديدة ٢٢١  ٢٢١

 ٠٢٢٧٥‚٠ باراغواي ٥٨٨ ٥٨٨ -

 ١٦٧٧٥‚٠ بريو ٣٣٧ ٤ ٣٣٧ ٤ -

 ١٤٢١٦‚٠ الفلبني ٦٧٥ ٣ ٦٧٥ ٣ -

 ٥٣٧٣٦‚٠ بولندا ٨٩٢ ١٣ ٨٩٢ ١٣ -

 ٦٥٦٧٨‚٠ الربتغال ٩٧٩ ١٦ ٩٧٩ ١٦ -

 ٠٤٨٣٣‚٠ قطر ٢٤٩ ١ ٢٤٩ ١ -

 ٦٣١٣٧‚٢ مجهورية كوريا ٠٢٥ ٦٨ ٠٢٥ ٦٨ -

 ٠٠٢٨٤‚٠  مجهورية مولدوفا ٧٣ - ٧٣

 ٠٨٢٤٥‚٠ رومانيا  ١٣١ ٢ ١٣١ ٢ -

 ٧٠٥٩١‚١ االحتاد الروسي ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٤٤ -

 ٠٠١٠٠‚٠ رواندا ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠١٠٠‚٠ سانت كيتس ونيفيس ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ سانت لوسيا ٧٣ ٧٣ -

 ٠٠١٠٠‚٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين ٢٦  ٢٦

 ٠٠١٠٠‚٠ سان تومي وبرينسييب ٢٦  ٢٦

 ٧٨٧٥٦‚٠ اململكة العربية السعودية ٣٦٠ ٢٠ ٣٦٠ ٢٠ -

 ٠٠٧١١‚٠ السنغال ١٨٤ ١٨٤ -

 ٠٢٨٤٣‚٠ صربيا ٧٣٥ ٧٣٥ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ سيشيل ٧٣ ٧٣ -

 ٠٠١٠٠‚٠ سرياليون ٢٦ ٢٦ -

 ٠٦١١٣‚٠ سلوفاكيا ٥٨٠ ١ ٥٨٠ ١ -

 ١١٥١٥‚٠ سلوفينيا ٩٧٧ ٢ ٩٧٧ ٢ -

 ٠٠١٠٠‚٠ الصومال ٢٦  ٢٦

 ٥٨٠٠١‚٠ جنوب أفريقيا ٩٩٤ ١٤ ٩٩٤ ١٤ -

 ٥٨٠٦٤‚٣ اسبانيا ٥٦٥ ٩٢ ٥٦٥ ٩٢ -

 ٠٢٢٧٥‚٠ سري النكا ٥٨٨ ٥٨٨ -

 ٠٠٨٥٣‚٠ السودان ٢٢١ ٢٢١ -

 ٠٠٢٨٤‚٠ سورينام ٧٣ ٧٣ -
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 املبلغ غري املسدد
املبلغ املقيد 
 باإلضافة

املسامهات 
 الدولة العضو املستحقة

 )٢٠٠٤(األنصبة 
 بالنسبة املئوية

 ٠٠٢٨٤‚٠ سوازيلند ٧٣ ٧٣ -

 ٤٥٩٦٢‚١ السويد ٧٣٤ ٣٧ ٧٣٤ ٣٧ -

 ٨١١١١‚١ سويسرا ٨٢٠ ٤٦ ٨٢٠ ٤٦ -

 ١١٣٧٣‚٠ اجلمهورية العربية السورية ٩٤٠ ٢ ٩٤٠ ٢ -

 ٠٠١٠٠‚٠ طاجيكستان ٢٦  ٢٦

 ٤١٧٩٥‚٠  تايلند ٨٠٥ ١٠ ٨٠٥ ١٠ -

 ٠٠٨٥٣‚٠  مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا ٢٢١ ٢٢١ -

 ٠٠١٠٠‚٠ ليشيت-تيمور ٢٦ ٢٦ -

 ٠٠١٠٠‚٠ توغو ٢٦  ٢٦

 ٠٠١٠٠‚٠ تونغا ٢٦ ٢٦ -

 ٠٢٢٧٥‚٠ ترينيداد وتوباغو ٥٨٨ ٥٨٨ -

 ٠٤٢٦٥‚٠ تونس ١٠٣ ١ ١٠٣ ١ -

 ٦٢٥٥٠‚٠ تركيا ١٧٠ ١٦ ١٧٠ ١٦ -

 ٠٠٤٢٦‚٠ تركمانستان ١١٠  ١١٠

 ٠٠٧١١‚٠ أوغندا ١٨٤ ١٨٤ -

 ٠٧٥٣٤‚٠ أوكرانيا ٩٤٨ ١ ٩٤٨ ١ -

 ٢٨٧١٦‚٠ اإلمارات العربية املتحدة ٤٢٤ ٧ ٤٢٤ ٧ -

 ٨٦٩٩٤‚٧ اململكة املتحدة ٤٥٠ ٢٠٣ ٤٥٠ ٢٠٣ -

 ٠٠٥٦٩‚٠ مجهورية تنـزانيا املتحدة ١٤٧ ١٤٧ -

 ١١٣٧٣‚٠ أوروغواي ٩٤٠ ٢ ٩٤٠ ٢ -

 ٠١٥٦٤‚٠ أوزبكستان ٤٠٤  ٤٠٤

 ٠٠١٠٠‚٠ فانواتوا ٢٦  ٢٦

 ٢٩٥٦٩‚٠  )البوليفارية-مجهورية(فنـزويال  ٦٤٤ ٧ ٦٤٤ ٧ -

 ٠٢٢٧٥‚٠ فييت نام ٥٨٨ ٥٨٨ -

 ٠٠٨٥٣‚٠ اليمن ٢٢١ ٢٢١ -

 ٠٠٢٨٤‚٠  زامبيا ٧٣ ٧٣ -

 ٠١١٣٧‚٠ زمبابوي ٢٩٤ ٢٩٤ -
 ٠٠٠٠٠‚١٠٠ اجملموع ١٦٠ ٥٨٥ ٢ ١٨٠ ٤٩٣ ٢ ٩٨٠ ٩١

  



IDB.38/3 
PBC.26/3 
 

V.10-54233 91 
 

  ٢ البياين اجلدول
  مة إىل صندوق رأس املال املتداولحالة السلف املقد

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت 
  )باليوروات(

املبلغ غري 
 املسدد

املبالغ احملّصلة 
٢٠٠٩يف   

  التسويات
٢٠٠٩يف   

 املبالغ احملّصلة
٢٠٠٦-١٩٨٦  مقدار السلفة 

 رالنصيب املقّر
)نسبة مئوية(  

  الدولة العضو

 أفغانستان ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 ألبانيا ٠,٠٠٨ ٥٩٤ ٥٩٤ - - -
 اجلزائر ٠,١١٨ ٧٥٩ ٨ ٧٥٩ ٨ - - -
 أنغوال ٠,٠٠٤ ۲٩٧ ۲٩٧ - - -
 األرجنتني ٠,٤٥٢ ٥٥۲ ٣٣ ٥٥۲ ٣٣ - - -
 أرمينيا ٠,٠٠٣ ۲۲٣ ۲۲٣ - - -
 النمسا ١,٢٣٣ ٥۲٦ ٩١ ٥۲٦ ٩١ - - -
 أذربيجان ٠,٠٠٧ ٥۲۰ ٥۲۰ - - -
 جزر البهاما ٠,٠٢٢ ٦٣٣ ١ ٦٣٣ ١ - - -
 البحرين ٠,٠٤٦ ٤١٥ ٣ ٤١٥ ٣ - - -
 بنغالديش ٠,٠١٠ ٧٤۲ ٧٤۲ - - -
 بربادوس ٠,٠١٣ ٩٦٥ ٩٦٥ - - -
 بيالروس ٠,٠٢٨ ۰٧٨ ۲ ۰٧٨ ۲ - - -
 بلجيكا ١,٥٣٢ ٧۲١ ١١٣ ٧۲١ ١١٣ - - -
 بليز ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 بنن ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 بوتان ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 )متعددة القوميات- دولة(بوليفيا  ٠,٠٠٨ ٥٩٤ ٥٩٤ - - -
 البوسنة واهلرسك ٠,٠٠٨ ٥٩٤ ٥٩٤ - - -
 بوتسوانا ٠,٠١٩ ٤١۰ ١ ٤١۰ ١ - - -
 الربازيل ١,٢١٨ ٤١٣ ٩۰ ٤١٣ ٩۰ - - -
 بلغاريا ٠,٠٢٨ ۰٧٨ ۲ ۰٧٨ ۲ - - -
 بوركينا فاسو ٠,٠٠٣ ۲۲٣ ۲۲٣ - - -
 بوروندي ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 كمبوديا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 الكامريون ٠,٠١٣ ٩٦٥ ٩٦٥ - - -
 الرأس األخضر ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
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املبلغ غري 
 املسدد

املبالغ احملّصلة 
٢٠٠٩يف   

  التسويات
٢٠٠٩يف   

 املبالغ احملّصلة
٢٠٠٦-١٩٨٦  مقدار السلفة 

 رالنصيب املقّر
)نسبة مئوية(  

  الدولة العضو

 مجهورية أفريقيا الوسطى ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 تشاد ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 شيلي ٠,٢٢٤ ٦۲٨ ١٦ ٦۲٨ ١٦ - - -
 الصني ٣,٧٠٧ ١٧۲ ۲٧٥ ١٧۲ ۲٧٥ - - -
 كولومبيا ٠,١٤٦ ٨٣٨ ١۰ ٨٣٨ ١۰ - - -
 جزر القمر ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 الكونغو ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 كوستاريكا ٠,٠٤٤ ۲٦٦ ٣ ۲٦٦ ٣ - - -
 كوت ديفوار ٠,٠١٣ ٩٦٥ ٩٦٥ - - -
 كرواتيا ٠,٠٦٩ ١۲۲ ٥ ١۲۲ ٥ - - -
 كوبا ٠,٠٧٥ ٥٦٧ ٥ ٥٦٧ ٥ - - -
 قربص ٠,٠٦١ ٥۲٨ ٤ ٥۲٨ ٤ - - -
 ةاجلمهورية التشيكي ٠,٣٩١ ۰۲٤ ۲٩ ۰۲٤ ۲٩ - - -
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٠,٠١٠ ٧٤۲ ٧٤۲ - - -
  مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٤ ۲٩٧ ۲٩٧ - - -
 الدامنرك ١,٠٢٧ ۲٣٥ ٧٦ ۲٣٥ ٧٦ - - -
 جيبويت ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 دومينيكا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -

٢ ١٢٥  اجلمهورية الدومينيكية ٠,٠٣٣ ٤٥۰ ۲ ٣۲٥ - - 
 إكوادور ٠,٠٢٩ ١٥٣ ۲ ١٥٣ ۲ - - -
 مصر ٠,١٢٢ ۰٥٦ ٩ ۰٥٦ ٩ - - -

١ ٩٢٥  السلفادور ٠,٠٢٨ ۰٧٨ ۲ ١٥٣ - - 
 االستوائية-غينيا ٠,٠٠٣ ۲۲٣ ۲۲٣ - - -
 إريتريا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 إثيوبيا ٠,٠٠٤ ۲٩٧ ۲٩٧ - - -
 فيجي ٠,٠٠٤ ۲٩٧ ۲٩٧ - - -
 فنلندا ٠,٧٨٤ ١٩٧ ٥٨ ١٩٧ ٥٨ - - -
 فرنسا ٨,٧٥٨ ١۰٩ ٦٥۰ ١۰٩ ٦٥۰ - - -
 غابون ٠,٠١١ ٨١٧ ٨١٧ - - -
 غامبيا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 جورجيا ٠,٠٠٤ ۲٩٧ ۲٩٧ - - -
 أملانيا ١١,٩٢٢ ٩٧٤ ٨٨٤ ٩٧٤ ٨٨٤ - - -
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املبلغ غري 
 املسدد

املبالغ احملّصلة 
٢٠٠٩يف   

  التسويات
٢٠٠٩يف   

 املبالغ احملّصلة
٢٠٠٦-١٩٨٦  مقدار السلفة 

 رالنصيب املقّر
)نسبة مئوية(  

  الدولة العضو

 غانا ٠,٠٠٦ ٤٤٥ ٤٤٥ - - -
 اليونان ٠,٨٢٨ ٤٦٣ ٦١ ٤٦٣ ٦١ - - -
 غرينادا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 تيماالغوا ٠,٠٤٤ ۲٦٦ ٣ ۲٦٦ ٣ - - -
 غينيا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 بيساو-غينيا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 غيانا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 هاييت ٠,٠٠٣ ۲۲٣ ۲۲٣ - - -
 هندوراس ٠,٠٠٧ ٥۲۰ ٥۲۰ - - -
 هنغاريا ٠,٣٣٩ ١٦٤ ۲٥ ١٦٤ ۲٥ - - -
 اهلند ٠,٦٢٥ ٣٩٤ ٤٦ ٣٩٤ ٤٦ - - -
 إندونيسيا ٠,٢٢٤ ٦۲٨ ١٦ ٦۲٨ ١٦ - - -
 ) اإلسالمية- مجهورية(إيران  ٠,٢٥٠ ٥٥٨ ١٨ ٥٥٨ ١٨ - - -
 العراق ٠,٠٢١ ٥٥٩ ١ ٥٥٩ ١ - - -
 إيرلندا ٠,٦١٩ ٩٤٩ ٤٥ ٩٤٩ ٤٥ - - -
 إسرائيل ٠,٥٨٢ ۲۰۲ ٤٣ ۲۰۲ ٤٣ - - -
 إيطاليا ٧,٠٦٠ ۰٦٦ ٥۲٤ ۰٦٦ ٥۲٤ - - -
 جامايكا ٠,٠١٤ ۰٣٩ ١ ۰٣٩ ١ - - -
 ابانالي ٢٢,٠٠٠ ۰٦٧ ٦٣٣ ١ ۰٦٧ ٦٣٣ ١ - - -
 األردن ٠,٠١٧ ۲٦۲ ١ ۲٦۲ ١ - - -
 كازاخستان ٠,٠٤٠ ٩٦٩ ۲ ٩٦٩ ۲ - - -
 كينيا ٠,٠١٤ ۰٣٩ ١ ۰٣٩ ١ - - -
 الكويت ٠,٢٥٣ ٧٨۰ ١٨ ٧٨۰ ١٨ - - -
 قريغيزستان ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 لبنان ٠,٠٤٧ ٤٨٩ ٣ ٤٨٩ ٣ - - -
 ليسوتو ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 ليربيا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 اجلماهريية العربية الليبية ٠,٠٨٦ ٣٨٤ ٦ ٣٨٤ ٦ - - -
 ليتوانيا ٠,٠٤٣ ١٩۲ ٣ ١٩۲ ٣ - - -
 لكسمربغ ٠,١١٨ ٧٥٩ ٨ ٧٥٩ ٨ - - -
 مدغشقر ٠,٠٠٣ ۲۲٣ ۲۲٣ - - -
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املبلغ غري 
 املسدد

املبالغ احملّصلة 
٢٠٠٩يف   

  التسويات
٢٠٠٩يف   

 املبالغ احملّصلة
٢٠٠٦-١٩٨٦  مقدار السلفة 

 رالنصيب املقّر
)نسبة مئوية(  

  الدولة العضو

 مالوي ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 ماليزيا ٠,٢٦٤ ٥٩٧ ١٩ ٥٩٧ ١٩ - - -
 ملديف ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 مايل ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 مالطة ٠,٠٢٤ ٧٨۲ ١ ٧٨۲ ١ - - -
 موريتانيا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 موريشيوس ٠,٠١٥ ١١٣ ١ ١١٣ ١ - - -

١١ ٦٣٧  - ١٧ ٨٣٢  املكسيك ٣,١٣٧ ٨٦۰ ۲٣۲ ٣٩١ ۲۰٣ 
 موناكو ٠,٠٠٤ ۲٩٧ ۲٩٧ - - -
 منغوليا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 املغرب ٠,٠٥٨ ٣۰٥ ٤ ٣۰٥ ٤ - - -
  اجلبل األسود ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 موزامبيق ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 ميامنار ٠,٠٠٧ ٥۲۰ ٥۲۰ - - -
 ناميبيا ٠,٠٠٨ ٥٩٤ ٥٩٤ - - -
 نيبال ٠,٠٠٤ ۲٩٧ ۲٩٧ - - -
 هولندا ٢,٦٠٣ ۲۲١ ١٩٣ ۲۲١ ١٩٣ - - -
 نيوزيلندا ٠,٣٥٦ ٤۲٦ ۲٦ ٤۲٦ ۲٦ - - -

 نيكاراغوا ٠,٠٠٣ ۲۲٣ ٧٤ - - ١٤٩
 النيجر ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
  نيجرييا ٠,٠٦٧ ٩٧٣ ٤ ٩٧٣ ٤ - - -
  النرويج ١,٠٨٧ ٦٨٨ ٨۰ ٦٨٨ ٨۰ - - -
 ُعمان ٠,١٠١ ٤٩٧ ٧ ٤٩٧ ٧ - - -
 باكستان ٠,٠٨٢ ۰٨٧ ٦ ۰٨٧ ٦ - - -
 بنما ٠,٠٣٢ ٣٧٥ ۲ ٣٧٥ ۲ - - -
 بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٣ ۲۲٣ ۲۲٣ - - -
 باراغواي ٠,٠٠٧ ٥۲۰ ٥۲۰ - - -
 بريو ٠,١٠٨ ۰١٧ ٨ ۰١٧ ٨ - - -
 الفلبني ٠,١٠٨ ۰١٧ ٨ ۰١٧ ٨ - - -
 بولندا ٠,٦٩٦ ٦٦٤ ٥١ ٦٦٤ ٥١ - - -
 الربتغال ٠,٧٣٢ ٣٣٧ ٥٤ ٣٣٧ ٥٤ - - -
 قطر ٠,١١٨ ٧٥٩ ٨ ٧٥٩ ٨ - - -
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املبلغ غري 
 املسدد

املبالغ احملّصلة 
٢٠٠٩يف   

  التسويات
٢٠٠٩يف   

 املبالغ احملّصلة
٢٠٠٦-١٩٨٦  مقدار السلفة 

 رالنصيب املقّر
)نسبة مئوية(  

  الدولة العضو

 مجهورية كوريا ٣,٠٢٠ ١٧٦ ۲۲٤ ١٧٦ ۲۲٤ - - -
  مجهورية مولدوفا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 رومانيا ٠,٠٩٧ ۲۰۰ ٧ ۲۰۰ ٧ - - -
 االحتاد الروسي ١,٦٦٨ ٨١٦ ١۲٣ ٨١٦ ١۲٣ - - -
 رواندا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
  سانت كيتس ونيفيس ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 سانت لوسيا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 سانت فنسنت وجزر غرينادين ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
  سان تومي وبرينسيـيب ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 اململكة العربية السعودية ١,٠٤٠ ۲۰١ ٧٧ ۲۰١ ٧٧ - - -
 السنغال ٠,٠٠٦ ٤٤٥ ٤٤٥ - - -
 صربيا ٠,٠٢٩ ١٥٣ ۲ ١٥٣ ۲ - - -
 سيشيل ٠,٠٠٣ ۲۲٣ ۲۲٣ - - -
 سرياليون ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 سلوفاكيا ٠,٠٨٨ ٥٣۲ ٦ ٥٣۲ ٦ - - -
 سلوفينيا ٠,١٣٣ ٨٧٣ ٩ ٨٧٣ ٩ - - -
 الصومال ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 جنوب أفريقيا ٠,٤٠٣ ٩١٥ ۲٩ ٩١٥ ۲٩ - - -
 اسبانيا ٤,١٢٥ ۲۰۰ ٣۰٦ ۲۰۰ ٣۰٦ - - -
 سري النكا ٠,٠٢٢ ٦٣٣ ١ ٦٣٣ ١ - - -
 السودان ٠,٠١٠ ٧٤۲ ٧٤۲ - - -
  سورينام ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 سوازيلند ٠,٠٠٣ ۲۲٣ ۲۲٣ - - -
 السويد ١,٤٨٩ ٥۲٩ ١١۰ ٥۲٩ ١١۰ - - -
 سويسرا ١,٦٩٠ ٤٤٩ ١۲٥ ٤٤٩ ١۲٥ - - -
 اجلمهورية العربية السورية ٠,٠٢٢ ٦٣٣ ١ ٦٣٣ ١ - - -
 طاجيكستان ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 تايلند ٠,٢٥٩ ۲۲٦ ١٩ ۲۲٦ ١٩ - - -

- - - ٥۲۰ ٥۲۰ ٠,٠٠٧ 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

  السابقة
 ليشيت-تيمور ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 توغو ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
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املبلغ غري 
 املسدد

املبالغ احملّصلة 
٢٠٠٩يف   

  التسويات
٢٠٠٩يف   

 املبالغ احملّصلة
٢٠٠٦-١٩٨٦  مقدار السلفة 

 رالنصيب املقّر
)نسبة مئوية(  

  الدولة العضو

 تونغا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 ترينيداد وتوباغو ٠,٠٣٨ ٨۲١ ۲ ٨۲١ ۲ - - -
 تونس ٠,٠٤٣ ١٩۲ ٣ ١٩۲ ٣ - - -
 تركيا ٠,٥٣٠ ٣٤۲ ٣٩ ٣٤۲ ٣٩ - - -

 تركمانستان ٠,٠٠٨ ٥٩٤ ٥٦ - - ٥٣٨
 أوغندا ٠,٠٠٤ ۲٩٧ ۲٩٧ - - -
 أوكرانيا ٠,٠٦٣ ٦٧٧ ٤ ٦٧٧ ٤ - - -
 تحدةاإلمارات العربية امل ٠,٤٢٠ ١٧٧ ٣١ ١٧٧ ٣١ - - -
 اململكة املتحدة ٩,٢٣٢ ۲٩٤ ٦٨٥ ۲٩٤ ٦٨٥ - - -
  مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠,٠٠٨ ٥٩٤ ٥٩٤ - - -
 أوروغواي ٠,٠٣٨ ٨۲١ ۲ ٨۲١ ۲ - - -
 أوزبكستان ٠,٠١١ ٨١٧ ٨١٧ - - -
 فانواتو ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
  )البوليفارية-مجهورية(فنـزويال  ٠,٢٧٨ ٦٣٦ ۲۰ ٦٣٦ ۲۰ - - -
 فييت نام ٠,٠٣٣ ٤٥۰ ۲ ٤٥۰ ۲ - - -
 اليمن ٠,٠١٠ ٧٤۲ ٧٤۲ - - -
 زامبيا ٠,٠٠١ ٧٤ ٧٤ - - -
 زمبابوي ٠,٠١١ ٨١٧ ٨١٧ - - -

١٦ ٣٧٤  - ١٧ ٨٣٢  اجملموع اإلمجايل ١٠٠,٠٠٠ ۰٣۰ ٤۲٣ ٧ ٨۲٤ ٣٨٨ ٧ 
 دولة عضو جديدة      

 ساموا ٠,٠٠١ ٧٤   - ٧٤
١٦ ٤٤٨  - ١٧ ٨٣٢  اجملموع ١٠٠,٠٠١ ١۰٤ ٤۲٣ ٧ ٨۲٤ ٣٨٨ ٧ 
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   ٣اجلدول البياين 
  الصندوق العام 

  حالة االعتمادات حسب بند اإلنفاق الرئيسي لفترة السنتني 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  )بآالف اليوروات(
  

رصيد 
 جمموع النفقات  االعتمادات

االلتزامات غري 
  املصفّاة حىت

٣١/١٢/٩٢٠٠ 

  املدفوعات 
  خالل الفترة 

٩٢٠٠-٨٠٠٢ 
  األصليةاالعتمادات

 بند اإلنفاق الرئيسي 
      

٨‚٨٤٤ ٩٥ ٠‚٩٥٢ ١١ ٩‚٨٣٧ ٢ ٩‚٠٠٦ ٩٣ ٨‚٧٩٦ ١٠٧  املرتبات وتكاليف املوظفني العامة
٣‚٢٧٢ ٣ ٦‚٢٥٣ ٩‚٣١٥ ٤‚٩٥٦ ٢ ٩‚٥٢٥ ٣  السفر الرمسي

٩‚٦٠١ ٢٥ ٤‚١٨٤ ٢ ٤‚١٨٤ ٣ ٥‚٤١٧ ٢٢ ٣‚٧٨٦ ٢٧  التكاليف التشغيلية
٠‚٣٨٤ ٥ ٧‚٣٣٥ ٨‚٠٤٤ ١ ٢‚٣٣٩ ٤ ٧‚٧١٩ ٥  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

٧‚٣٢٦ ١٤ ٧‚٤٨٢ ٠‚٠ ٧‚٣٢٦ ١٤ ٤‚٨٠٩ ١٤ أنشطة الربنامج العادي للتعاون التقين وأنشطة 
 املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا

      
٧‚٤٢٩ ١٤٤ ٣‚٢٠٨ ١٥ ٠‚٣٨٣ ٧ ٧‚٠٤٦ ١٣٧ ٠‚٦٣٨ ١٥٩  اجملموع ألف

النقصان) الزيادة(  اإليرادات  اإليرادات الفعلية اإليرادات املتراكمة جمموع اإليرادات
      

٦‚٤٨٧  ٣‚٤١٧ ١ ٦‚٤٨٧ ٩‚٩٠٤ ١  الربنامج اإلقليمي
 إيرادات متنوعة 

٣‚١٠٩ ٣  ٨‚٠ ٣‚١٠٩ ٣ ١‚١١٠ ٣  ١٦- م/١٢-  يف املقرر م عمقّدرة - ١  
(١‚٤١٥ ١)  ١‚٤١٥ ١ (١‚٤١٥ ١)  ١٦-م/١٢-مقّدرة يف املقرر م ع غري -٢  

  
٨‚١٨١ ٢  ٢‚٨٣٣ ٢  ٨‚١٨١ ٢ ٠‚٠١٥ ٥   اجملموع باء

  
٩‚٢٤٧ ١٤٢ ١‚٣٧٥ ١٢ ٠‚٣٨٣ ٧ ٩‚٨٦٤ ١٣٤ ٠‚٦٢٣ ١٥٤   باء-اجملموع ألف 
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  ٤اجلدول البياين 
   خدمات إدارة املباين-صناديق املقر األخرى 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨سي لفترة السنتني حالة االعتمادات حسب بند اإلنفاق الرئي
  )بآالف اليوروات(

  رصيد 
 جمموع النفقات  االعتمادات

االلتزامات غري 
  املصفّاة حىت

٣١/١٢/٢٠٠٩ 

  املدفوعات
  خالل الفترة 

٢٠٠٩-٢٠٠٨
  االعتمادات األصلية

 بند اإلنفاق الرئيسي 
٥‚٥٠ ٣‚٩٧٩ ١٢ ٨‚٢٠١ ٤ ٨‚٩٢٨ ١٢ ١‚١٨١ ١٧  تكاليف املوظفني

٨‚٢ ١‚٠ ٩‚٢ ٨‚١٢ ٧‚١٥  السفر الرمسي
١‚٧٣١ ٣٩ ٤‚٣٦١ ٢٠ ١‚٨٤٨ ٧ ٥‚٢٠٩ ٢٨ ٦‚٥٢١ ١١  التكاليف التشغيلية

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     
      

٧‚٨٩٨ ٧ ٧‚١٩١ ٤١ ٢‚٧٣٦ ١٥ ٠‚٢٩٣ ٣٣ ٩‚٩٢٧ ٥٦  اجملموع ألف
            
اإليرادات املتراكمة جمموع اإليرادات النقصان) الزيادة(  اإليرادات التقديرات املعتمدة إليرادات الفعليةا

٤‚٠٩٤ ١ ٤‚١٧٣ ٤٤ ٦‚٧٠٥ ١٠ ٠‚٠٧٩ ٤٣ ٠‚٨٧٩ ٥٤  اإلدارة العمومية للمباين
٣‚٢٥٠ ١ ٦‚٧٩٨ - ٣‚٢٥٠ ١ ٩‚٠٤٨ ٢  اإلدارة املشتركة للمباين

      
٤‚٠٩٤ ١ ٧‚٤٢٣ ٤٥ ٢‚٥٠٤ ١١ ٣‚٣٢٩ ٤٤ ٩‚٩٢٧ ٥٦  اجملموع باء

      
  ات متنوعةإيراد     

١٣,٨ ٥‚١٨٤ ١ -٥‚١٨٤ ١ ٧‚١٧٠ ١  ١٦- م/١٢- غري مقّدرة يف املقّرر م ع   -
    

١٣,٨ ٥‚١٨٤ ١ -٥‚١٨٤ ١ ٧‚١٧٠ ١  اجملموع جيم -
      

٥‚٧٩٠ ٦ -٥‚٤١٦ ٥ ٥‚٤١٦ ٥ ٠‚٢٠٧ ١٢-   جيم- باء-اجملموع ألف -
      

     
 احلساب -الرصيد التراكمي للصندوق 

 ات إدارة املبانـياخلاص خلدم

٥‚٤١٦ ٥ 
    

   للفترة الزيادة يف اإليرادات عن النفقات
  )كما هو وارد أعاله (٢٠٠٩-٢٠٠٨

  الوفورات من إلغاء االلتزامات     ٦‚٩١
  بفترة السنتني السابقة املتعلقةلتسوية ا     ٠‚٠

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١رصيد الصندوق يف      ٨‚٩٧٩ ١٩
٩‚٤٨٧ ٢٥     

 كانون ٣١د التراكمي للصندوق يف الرصي
   ٢٠٠٩ديسمرب /األول
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      اخلامساملرفق 
      مالحظات على البيانات املالية

    غايات اليونيدو وأنشطتها  :١املالحظة 
صة من وكاالت األمم املتحدة مكّرسة هي وكالة متخّص) اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   ١- ١  

ة خصيصا من أجل التنمية الصناعية الناس وتعزيز الرخاء العاملي عن طريق توفري حلول معّدلتحسني ظروف معيشة 
  .ة انتقاليةرحلاملستدامة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مب

ن خالل احلد من الفقر م: ه اليونيدو أنشطة تعاوهنا التقين إىل ثالثة جماالت مواضيعية ذات أولوية هيوتوّج  ٢- ١  
وعالوة على ذلك، تضطلع املنظمة بعدد من األنشطة . األنشطة اإلنتاجية، وبناء القدرات التجارية، والبيئة والطاقة
الشراكات مع إقامة  و،التنمية الصناعيةحتقيق  من أجل اجلامعة، وخصوصا يف جمال تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب

 توفري اخلدمات البحثية واإلحصائيةو ،والربامج اخلاصة ألقل البلدان منوا ،املؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص
  .الصناعية االستراتيجية

 قدرهتا الفريدة على توفري جمموعات شاملة ومتكاملة من يفاملزية النسبية الرئيسية لليونيدو تكمن و  ٣- ١  
 تلك اخلدمات ما تشملو.  وعقد االجتماعات بني أنشطتها العملياتية وأدوارها يف التحليل والتقننيجتمع ،اخلدمات

االستثمار والتكنولوجيا؛ وتطوير جتمعات املنشآت الصغرية ؛ وترويج األعمالاالستراتيجية الصناعية وبيئة : يلي
واملتوسطة وسلسلة القيمة الزراعية؛ وتطوير قدرات تنظيم املشاريع يف املناطق الريفية ولدى النساء والشباب؛ وإعادة 

؛ والقدرات الصناعية الالزمة للمنافسة التجارية؛ والبنية التحتية للنوعية واالمتثال؛ واملسؤولية هيل بعد األزماتالتأ
االجتماعية للشركات من أجل اإلندماج يف األسواق؛ واإلنتاج الصناعي املتسم بالكفاءة وبقلة انبعاثات الكربون؛ 

. ة؛ وبناء القدرات الالزمة لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطرافواستخدام الطاقة املتجددة يف األغراض االنتاجي
  . ممتازة يف تنفيذ هذه الربامجمستوياتواليونيدو ملتزمة باحلفاظ على 

    
    موجز السياسات احملاسبية اهلامة  :٢ظة الحامل

    أساس العرض  
يل لليونيدو، الذي اعتمده املؤمتر العام، ُتمَسك حسابات اليونيدو وفقا للمادة العاشرة من النظام املا  ١- ٢  

وتتبع اليونيدو . وللقواعد املالية اليت وضعت مبقتضاه، وللتعليمات اإلدارية، ووفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة عموما
ة نيابة عن جملس املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، اليت اعتمدهتا اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى يف دورهتا السابع

 اتباعها، ٤٨/٢١٦الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، واليت طلبت اجلمعية العامة يف قرارها 
  .وُتعَرض البيانات املالية، اليت تشكل هذه املالحظات جزءا ال يتجزأ منها، وفقا لتلك املعايري
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، وال تصحح لتجسيد اآلثار النامجة عن )التارخيية(اس التكلفة األصلية د بيانات اليونيدو املالية على أستَع  ٢- ٢  
  .تغري أسعار السلع واخلدمات

بيد أنه جيوز مسك احلسابات .  من النظام املايل، تعرض البيانات املالية لليونيدو باليورو٥- ١٠وفقا للبند   ٣- ٢  
وتبعا لذلك، متسك حسابات أنشطة التعاون . العام الزمةملدير اوالسجالت احملاسبية بالعملة أو العمالت اليت يعتربها 

التقين باليورو وبدوالرات الواليات املتحدة، رهنا بالعملة اليت ورد هبا التمويل من املانح أو، يف حاالت معينة، تبعا 
  .ذ هبا املشروعللعملة اليت ينفّ

 أن ينشئ املؤمتر العام أو املدير العام وجيوز". احملاسبة الصندوقية"متسك حسابات اليونيدو على أساس   ٤- ٢  
ويعامل كل صندوق بصفته كيانا حماسبيا وماليا منفصال، له جمموعة . صناديق مستقلة ألغراض عامة أو خاصة

  .حسابات مستقلة مزدوجة القيد وذاتية التوازن
  .الفترة املالية للمنظمة هي فترة سنتني تتألف من سنتني تقومييتني متتاليتني  ٥- ٢  
   تقيد اإليرادات والنفقات واملوجودات وااللتزامات استنادا إىل مبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق  ٦- ٢  

(accrual basis)ما عدا يف احلاالت املذكورة حتديدا أدناه ،.  
    

    حتويل العملة  
 أما بالنسبة ألنشطة التعاون اليورو بالنسبة جلميع الصناديق،غري اليورو إىل  املعامالت اليت تتم بعمالت وَّلحت  ٧- ٢  

ن املعامالت بدوالرات الواليات املتحدة بسعر الصرف املعمول به يف لة من خارج امليزانية فتدّوالتقين الدوالرية املمّو
ل املوجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق وحتوَّ. األمم املتحدة الساري يف التاريخ املعترب للمعاملة

  .ة بعمالت أخرى بسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة الساري يف تاريخ البياناملمسوك
أدناه، ما ينشأ من ‘ ٣ ‘٩- ٢حيتسب باعتباره إيرادات أخرى يف البيان املايل األول، رهنا باملالحظة   ٨- ٢  

  .رفاملعامالت ومن إعادة تقييم املوجودات وااللتزامات من مكاسب وخسائر متعلقة بأسعار الص
ل حسابات أنشطة التعاون التقين املمسوكة بدوالرات دة للمنظمة، حتّولدى إعداد البيانات املالية املوّح  ٩- ٢  

  :أي كما يلي. الواليات املتحدة إىل اليورو باستخدام املمارسات احملاسبية املقبولة عموما
ن مببلغ  غري املمسوكة باليورو تبّياإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ‘١‘    

اليورو املكافئ املنطبق يف التاريخ املعترب للمعاملة يف ذلك التاريخ، باستخدام سعر الصرف املعمول 
  به يف األمم املتحدة الساري املفعول يف ذلك التاريخ؛
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 كانون ٣١ يف املوجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق غري املمسوكة باليورو  ‘٢‘    
ل إىل مبلغ مكافئ باليورو باستخدام سعر الصرف املعمول به يف األمم حتّو ٢٠٠٩ديسمرب /األول

  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١املتحدة الساري يف 
مجيع االختالفات الناجتة املتعلقة بأسعار الصرف تصنف باعتبارها من مكونات االحتياطيات   ‘٣‘    

  .‘حتويل العملة‘يانني املاليني األول والثاين يف حساب منفصل يسمى وأرصدة الصناديق يف الب
    

    تقييد اإليرادات  
رة على الدول األعضاء املسامهات يف امليزانية العادية تقيد باعتبارها إيرادات على أساس االشتراكات املقّر  ١٠- ٢  

  .واليت وافق عليها املؤمتر العام بالنسبة للفترة املالية املعنية
لة من امليزانية العادية وأنشطة التعاون التقين تقيد التربعات من احلكومات أو املاحنني اآلخرين لألنشطة املمّو  ١١- ٢  

  .باعتبارها إيرادات لدى تلقي النقد أو مكافئ النقد
 املبالغ حمليا روتقّد. قيمتها يف املالحظات على البيانات املاليةتكشف املسامهات العينية الواردة ال حتتسب بل   ١٢- ٢  

مبالغ العمالت األجنبية ل  وحتوَّ،عند الضرورة استنادا إىل القيمة التجارية العادلة يف معاملة بني طرفني مستقلني
   .املعمول به يف األمم املتحدةالسنوي سعر الصرف باستخدام متوسط 

من اليونديب ومن صناديق اليونديب األموال احملّصلة مبوجب الترتيبات بني املنظمات، اليت متثل إيرادات   ١٣- ٢  
ل  عنها بنفس طريقة اإلبالغ عن النفقات اإلمجالية وفقا إلجراءات اليونديب، اليت تقضي بأن تعّدغاالستئمانية يبلّ

  .املخصصات لكي تساوي النفقات الفعلية
سويب لتحليل اجلدوى اإليرادات من األنشطة املدرة للدخل، املشتملة على منشورات البيع والنموذج احلا  ١٤- ٢  

وعالوة على ذلك، تقيد إيرادات الكومفار لدى تأكيد تلقي األموال . ، تقيد على أساس نقدي)الكومفار(واإلبالغ 
  ).مثال مكاتب اليونديب امليدانية(يف املوقع امليداين 

ه الفواتري إىل املنظمات دة يف إطار خدمات إدارة املباين تقيد لدى توجياإليرادات من تشغيل اخلدمات املوّح  ١٥- ٢  
ويف هناية السنة، تقيد اإليرادات على تكاليف املوظفني يف خدمات إدارة املباين، إىل . الكائنة يف مركز فيينا الدويل

  .حني إصدار الفواتري
يع دة على الفترات املالية السابقة، وعائدات ببالنسبة للميزانية العادية، يعامل استرداد النفقات املقّي  ١٦- ٢  

املمتلكات الفائضة، والعموالت من وكالء السفر، وتكاليف الدعم اخلاصة مبنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
  .النووية، وسائر القيود الدائنة املتفرقة، باعتبارها إيرادات متنوعة
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    إيرادات الفوائد  
فية للميزانيتني العادية والتشغيلية واحلساب إيرادات الفوائد، مبا فيها الفوائد املستحقة على الودائع املصر  ١٧- ٢  

اخلاص إلدارة املباين وشرحية األغراض العامة يف صندوق التنمية الصناعية والصندوق املتعدد األغراض لتنفيذ 
وتقيد إيرادات الفوائد الناشئة . بروتوكول مونتريال، يقيد كل منها كإيرادات يف احلساب أو الصندوق اخلاص به

  /٨- ر املؤمتر العام م عوعمال مبقّر. مةليونديب حلساب الصندوق العامل احملتفظ به لدى تلك املنظّمن أنشطة ا
، تقتصر إيرادات الفوائد يف إطار امليزانية العادية على تقديرات امليزانية الواردة يف الربنامج وامليزانيتني للفترة ١٠- م

  .س املال املتداولأ أموال راملالية املعنية، مبا يف ذلك الفوائد املكتسبة على
، فيما يتعلق بأموال شرحية يقيد إمجايل إيرادات الفوائد، مبا يف ذلك الفوائد املستحقة على الودائع املصرفية  ١٨- ٢  

،  والصناديق االستئمانية، مرفق البيئة العاملية، والتمويل املباشر يف إطاراألغراض اخلاصة من صندوق التنمية الصناعية
 بأنشطة التعاون التقين، يف احلسابات املستحقة الدفع، ، املتصلةاليونيبرفق البيئة العاملية املقدمة من خالل وأموال م

  .إىل حني تلقي تعليمات من املانح بشأن استخدامها
    

    النفقات  
  .غ عنها يف البيانات املالية على املصروفات وااللتزامات غري املصفّاةتشتمل النفقات املبلّ  ١٩- ٢  
النفقات اخلاصة باقتناء األثاث واملعدات واألصناف غري االستهالكية األخرى والتحسينات املدخلة على   ٢٠- ٢  

وحتفظ القيمة الدفترية هلذه . العقارات املؤجرة تقيد على النفقات يف سنة الشراء، وال تدرج يف موجودات املنظمة
  . ويفصح عن القيمة يف املالحظات على البيانات املاليةاملمتلكات غري االستهالكية على أساس التكلفة األصلية،

يف الفترة النفقات فترات مالية قادمة ال حتّمل باخلصم على بشأن املصروفات اليت تتم يف الفترة املالية اجلارية   ٢١- ٢  
  . أدناه٢٥- ٢املالية اجلارية بل تسجل كنفقات مؤجلة، كما هو مشار إليه يف املالحظة 

غ عنها يف املالحظات على البيانات  يبل١ّ- ٣- ١٠٩ اليت تدفع على سبيل املنحة وفقا للقاعدة املالية املبالغ  ٢٢- ٢  
  . من النظام املايل٣- ٩ بنداملالية للصندوق املعين عمال بال

    
    املوجودات  
تعرض و. رة املستحقة التحصيل التزامات قانونية مستحقة على الدول األعضاءمتثل االشتراكات املقّر  ٢٣- ٢  

ويدرج يف هناية الفترة املالية اجلارية قيد احتياطي بالقيمة الكاملة . تفاصيل املستحقات يف أحد جداول البيانات املالية
  .عن الفترات املالية السابقةللميزانية العادية لالشتراكات غري املسددة 
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والودائع ألجل واحلسابات حتت األموال املودعة يف حسابات مصرفية مدرة للفائدة وشهادات اإليداع   ٢٤- ٢  
  .الطلب تدون بوصفها ودائع نقدية وودائع ألجل

بنود النفقات اليت ال يصح حتميلها على الفترة املالية اجلارية واليت سوف تقيد كنفقات يف فترة مالية تالية تدون   ٢٥- ٢  
عمومية فقط، يدون أيضا كنفقات وألغراض بيانات امليزانية ال. لةباعتبارها نفقات مؤّجاألخرى ضمن املوجودات 

  .لة اجلزء من سلفة منحة التعليم الذي يفترض أنه يتعلق بالسنة الدراسية اليت تنتهي يف تاريخ البيان املايلمؤّج
    

    االلتزامات واالحتياطيات  
راعاة من النظام املايل، حيتفظ بأرصدة االعتمادات غري املنفقة، بعد تعديلها مل) د( ٢- ٥وفقا للبند   ٢٦- ٢  

 واألعوام ٢٠١٠ما عن عام رة املقبلة حسب طلب دول أعضاء معينة واالشتراكات الواردة مقّداالشتراكات املقّر
  .رة للفترات املالية املقبلةاملقبلة، كالتزامات إىل حني استخدامها ملقابلة االشتراكات املقّر

االلتزامات املتعهد هبا وغري املسددة اخلاصة بالفترة بالنسبة للميزانية العادية، تبني كالتزامات غري مصفّاة   ٢٧- ٢  
من النظام املايل، تظل هذه االلتزامات سارية ملدة اثين عشر شهرا بعد انتهاء ) ب( ٢- ٤ووفقا للبند . املالية اجلارية

  .االلتزامات غري املصفّاةبقية ويف هناية االثين عشر شهرا تنهى . الفترة املالية املقترنة هبا
رة سارية ملدة اثين عشر بالنسبة جلميع أنشطة التعاون التقين، تظل االلتزامات غري املصفّاة اليت تفي باملعايري املقّر  ٢٨- ٢  

رة، جيوز االحتفاظ هبذه االلتزامات بعد االثين عشر شهرا بيد أنه، وفقا للسياسة املقّر. شهرا بعد هناية كل سنة تقوميية
  .أو إىل حني اكتمال األنشطة اليت يشتمل عليها املشروع ذو الصلة/لدفع ما زال قائما وعندما يكون هناك التزام قاطع با

ال ُترصد يف الصندوق العام أية مبالغ الستحقاقات هناية اخلدمة أو للتأمني الصحي يف فترة ما بعد اخلدمة أو   ٢٩- ٢  
ملوظفي اليونيدو، ألن األموال الالزمة هلذا ملواجهة االلتزامات اليت قد تنشأ يف إطار التذييل دال للنظام اإلداري 

غري أنه ُترصد يف الصندوق . الغرض ترصد يف اعتمادات امليزانية ملقابلة االلتزامات على أساس الدفع عند االستحقاق
األموال الالزمة للوفاء باستحقاقات منحة اإلعادة إىل الوطن وملواجهة االلتزامات احملتملة املتصلة بالتعويضات 

وجب التذييل دال للنظام اإلداري ملوظفي اليونيدو، وهي التعويضات اخلاصة بالعاملني املمولني من برنامج التعاون مب
واحد يف مثانية يف املائة والتقين، غري الترتيبات بني املنظمات وغري صناديق استئمانية معينة، وحتسب على أساس 

  ).٣٥- ٢انظر املالحظة ( من صايف املرتب األساسي ، على التوايل،املائة
  

  األدوات املالية  
وتتـألف هـذه األدوات املاليـة     . ال تستخدم اليونيـدو يف عملياهتـا العاديـة سـوى األدوات املاليـة غـري االشـتقاقية                   ٣٠-٢  

  .ستحقة الدفعاملسابات احلستحقة التحصيل واملسابات احلوألَجل ودائع الصرفية وشهادات املسابات احل من اأساس
  . قيَّد كل األدوات املالية بقيمتها العادلة يف بيان املوجودات واحتياطيات االلتزامات وأرصدة الصناديقُت  ٣١-٢  
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  املخاطر املالية  
ويف الـسياق   . أرست اليونيدو سياسات وإجراءات حكيمة إلدارة املخاطر وفقا لنظامها املايل وقواعدها املاليـة              ٣٢-٢  

صـرف العمـالت األجنبيـة وسـعر     (ائفـة مـن املخـاطر املاليـة، كاملخـاطر الـسوقية       العادي لألعمال، تتعـرض اليونيـدو لط    
وال تستخدم اليونيدو أي أدوات حتّوطية للتحّوط ضد املخـاطر الـيت        .  املبينة أدناه  وخماطر تقصري الطرف اآلخر   ) الفائدة

  .قد تتعّرض هلا
ان األعضاء واملاحنني بعمـالت غـري       تتلقى اليونيدو مسامهات من البلد    : العمالتصرف  أسعار  خماطر    )أ(   

 .تلك األسعار صرف العمالت األجنبية النامجة عن تقلّب  أسعاراليورو وتكون بالتايل معّرضة ملخاطر

، مـا  الـسعر ال تودع اليونيدو أمواهلا إالّ يف حسابات قصرية األجل بفوائد ثابتة            : خماطر أسعار الفائدة    )ب(   
 . شأن من حيث أسعار الفائدةجيعلها ال تتعّرض ألي خماطر ذات

ال تتعّرض اليونيدو ألي خماطر ائتمانية ذات شأن ألن البلدان األعـضاء واجلهـات              : املخاطر االئتمانية   )ج(   
 .املاحنة تتمتع عموما جبدارة ائتمانية عالية

خلطـر  تـودع اليونيـدو نقديتـها لـدى مـصارف خمتلفـة وتتعـّرض بالتـايل                 : خماطر تقصري الطرف اآلخر     )د(   
  .تقصري أحد املصارف يف الوفاء بالتزاماته جتاه املنظمة

  
    الوفورات أو اإللغاءات من التزامات الفترات السابقة  
 من االلتزامات املتصلة بااللتزامات غري املصفّاة اخلاصة بامليزانية العادية للفترة املالية اإللغاءاتالوفورات أو   ٣٣- ٢  

أما . من النظام املايل) ج( ٢- ٤ األعضاء يف الفترة املالية اجلارية، وفقا للبند السابقة تضاف إىل حسابات الدول
اإللغاءات من التزامات السنة السابقة فيما يتعلق جبميع أنشطة التعاون التقين فتضاف إىل حسابات  وأالوفورات 

للحساب اخلاص وبالنسبة . نجزةاملشاريع املنفردة كتخفيض لنفقات السنة اجلارية أو كإيرادات متنوعة للمشاريع امل
إلغاءات تلك االلتزامات إىل  وأخلدمات إدارة املباين، تضاف الوفورات من االلتزامات اخلاصة بالفترة السابقة 

  .احلساب اخلاص يف الفترة اجلارية
    

    التعهدات وااللتزامات الطارئة  
 املقبلة، واليت هي ضرورية ملصلحة اليونيدو وفقا للقاعدة ق على االلتزام هبا للفترات املاليةالتعهدات اليت يوافَ  ٣٤- ٢  

وعادة ما تكون هذه التعهدات . يف املالحظات على البيانات املالية للصندوق املعينتكشف ، ٢- ٢-١٠٩املالية 
 يستغرق مقصورة على االحتياجات اإلدارية اليت هلا طابع االستمرارية وعلى سائر العقود أو االلتزامات القانونية اليت

  .تنفيذها وقتا طويال
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دعاوى االلتزامات الطارئة اخلاصة باستحقاقات هناية اخلدمة وبالتأمني الصحي يف فترة ما بعد اخلدمة وبأي   ٣٥- ٢  
  ).٢٩- ٢انظر املالحظة (يف املالحظات على البيانات املالية تكشف عالقة قضائية 

    
    احلساب اخلاص للربنامج العادي للتعاون التقين  
  تدار خمصصات الربنامج العادي للتعاون التقين وفقا للنظام املايل لليونيدو ووفقا ملقرر املؤمتر العام   ٣٦- ٢  

  .١٤- م/٩- م ع
يقيد يف احلساب اخلاص ما يتعلق بالربنامج العادي للتعاون التقين من اإليرادات املتنوعة الناجتة من املبالغ   ٣٧- ٢  

  . صرف العمالت أسعارفروق الناجتة مناملستردة من املشاريع املنجزة وال
املعايري املستخدمة لتسجيل االلتزامات غري املصفّاة عن فترة السنتني اجلارية فيما يتعلق بالربنامج العادي   ٣٨- ٢  

وتقيد . للتعاون التقين ولإلبالغ عن تلك االلتزامات هي نفس املعايري املستخدمة فيما يتعلق بأنشطة التعاون التقين
رات من االلتزامات وإلغاءات االلتزامات حلساب املشاريع ذات الصلة يف إطار الربنامج العادي للتعاون التقين، الوفو

  .وحيتفظ هبا يف احلساب اخلاص لتنفيذ أنشطة ذلك الربنامج
    

    احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج  
ما يتعلق بنفقات الربامج يف إطار أنشطة التعاون اإليرادات املتأتية من تكاليف دعم الربامج، اليت تتقاضى في  ٣٩- ٢  

لدى إنشاء االلتزامات أو لدى دفع املصروفات، وتدرج يف احلساب مبكرا لة من خارج امليزانية، تقيد التقين املمّو
  .اخلاص لتمويل امليزانية التشغيلية

امج منفصال عن الصناديق املشتركة بني ن احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربيف البيانات املالية للمنظمة، يبيَّ  ٤٠- ٢  
  .املنظمات، اليت تستمد منها إيراداته

نفس األساس املعتمد على حتتسب االلتزامات غري املصفّاة املتعلقة باحلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج   ٤١- ٢  
  .ص لتكاليف دعم الربامجوتقيد الوفورات من االلتزامات وإلغاءات االلتزامات يف احلساب اخلا. للميزانية العادية

    
    الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول  :٣املالحظة 
    االشتراكات املقررة  ١-٣  
  املقّرر( ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ يورو للميزانية العادية للفترة ١٥٤ ٦٢٣ ٠٣٨ق املؤمتر العام على ختصيص مبلغ واف  

من النظام املايل، تقيد ) ج( ٥- ٥ووفقا للبند . عضاءرة على الدول األميّول من االشتراكات املقّر) ١٦- م /١٢- م ع
املبالغ اليت تدفعها الدول األعضاء أوال حلساب صندوق رأس املال املتداول، مث حلساب االشتراكات املستحقة 
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ورو ي ١٠٦ ٢٧٥ ٧٢٣وأدرج قيد احتياطي قدره . رت به أنصبة الدول األعضاءالتحصيل، بالترتيب الذي تقّر
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١لة لالشتراكات غري املسددة عن فترات السنتني املاضية حىت بالقيمة الكام

    
    التربعات  ٢-٣  
  .متثل التربعات مسامهات احلكومات املضيفة يف التكاليف التشغيلية ملكاتب اليونيدو امليدانية  

    
    ة للدخلاألنشطة املدّر  ٣-٣  
يف إطار )  يورو٧٣ ٠١٩( يورو، مت بيان نصفها ١٤٦ ٠٣٩ات اليونيدو بلغت العائدات اإلمجالية من بيع منشور  

  انظر املالحظة (ل نصفها اآلخر إىل الصندوق املتجدد للمنشورات املعّدة للبيع ة للدخل وحّواألنشطة املدّر
١ ‘١٣- ٣‘.(      
    إيرادات الفوائد  ٤-٣  
تني لية املدرجة يف الربنامج وامليزانيتني لفترة السن يورو التقديرات املا٣ ٠٣٦ ٣٠٠متثل إيرادات الفوائد البالغة   

جانبا إىل حني على تقديرات امليزانية ضعت الفوائد الزائدة ، ُو١٠- م/٨- وعمال باملقرر م ع. ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  .رةكحافز للسداد الفوري لالشتراكات املقّر" S"توزيعها على الدول األعضاء املؤهلة وفقا لصيغة املنحىن 

    
  رواتبآالف اليو

٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 الرصيد االفتتاحي ٢ ٧٦٠,٢ ٣٤٥,٣

 املبالغ املقيدة لصاحل الدول األعضاء: ناقصا ٣٤٥,٣ ‐
 الفوائد الزائدة للفترة ٦٦٧,٤ ٢ ٤١٤,٩
     الرصيد اخلتامي ٣ ٠٨٢,٣ ٢ ٧٦٠,٢

    ةصرف العمل تسويات  ٥-٣  
 يورو إىل االحتياطي اخلاص بتقلبات أسعار ٢ ٩٠٧ ٥٥٣ل مبلغ ، حّو١٦- م/٨- عمال مبقرر املؤمتر العام م ع  

ل إىل االحتياطي هو الفرق بني القيمة اليوروية للدوالرات اليت واملبلغ الذي حّو). ‘٣ ‘١٣- ٣ة الحظانظر امل(الصرف 
ت وقد حسب. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨  يف امليزانية لتلك الدوالرات لفترة السنتنياملدرجةأنفقت بالفعل والتكلفة اليوروية 

املتطلبات الدوالرية لفترة السنتني تلك باستخدام متوسط سعر الصرف بني اليورو والدوالر املعمول به يف األمم 
.  يورو للدوالر الواحد٠,٨٠١ ، أو)GC.12/8 الوثيقة( دوالر لليورو الواحد ١,٢٤٨٤، وهو ٢٠٠٦املتحدة يف عام 

املتأتية العملة  صرف خسائر/ل ومكاسب الفرق بني املبلغ احملّوهوالعملة  صرفاخلاصة بتسوية الواملبلغ الذي يظهر يف 
  .من األنشطة املمولة من امليزانية العادية لفترة السنتني
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    اإليرادات املتنوعة  ٦-٣  
  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 استرداد نفقات الفترة السابقة  ١٣٦,٢ ٤٢,١
  السفرالعموالت املقّدمة من وكالء ١٩٣,١ ٨١,٧
 )أ(تكاليف الدعم ٣٢٤,٤ ٣٠٥,٢
 بيع املمتلكات الفائضة ١٢,٣ ١١,٥
 إيرادات متنوعة أخرى ٢٦٦,٨ ٨٠,٠

   اجملموع ٩٣٢,٨ ٥٢٠,٥
  .يتعلق هذا البند بتكاليف الدعم اخلاصة مبنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، احملّملة على أنشطة خدمات إدارة املباين  )أ(  

    
    فترات السنتني السابقةاملتعلقة بتسويات ال  ٧-٣  
  :فترات السنتني السابقة على ما يلياملتعلقة ب تسوياتالتشتمل   

  باليوروات

 نتيجة لقضية طعن تتعلق مببلغ ُدفع ألحد موظفي اليونيدو ٢٠٠٣-٢٠٠٢نفقة عائدة لفترة السنتني   )أ(  ٨ ٠٠٠

٢٣ ٣١١ 
   من احملكمة اإلدارية ملنظمة حكمُدفع ملوظف سابق بناء على يتعلق مببلغ  ٢٠٠٥-٢٠٠٤مبلغ عائد لفترة السنتني   )ب(

 العمل الدولية

٣٠ ٠٠٠ 
احملكمة اإلدارية من حكم  تتعلق مببلغ ُدفع ألحد موظفي اليونيدو بناء على ٢٠٠٧-٢٠٠٦نفقة عائدة لفترة السنتني   )ج(

  ملنظمة العمل الدولية
 املكاتب امليدانيةتتعلق بتكاليف  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة عائدة لفترة السنتني نفقات متأّخرة متنوع  )د( ٨٦ ٢١٧

 . تتعلق بأنشطة املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا٢٠٠٧-٢٠٠٦نفقات متأّخرة ومبالغ مستردة عائدة لفترة السنتني   )هـ( )٣٣ ٣٢٩(
     اجملموع   ١١٤ ١٩٩

    ابقةالتزامات فترة السنتني السأو اإللغاءات من الوفورات   ٨-٣  
من النظام املايل، بلغت الوفورات أو اإللغاءات من االلتزامات املتعلقة بااللتزامات غري املصفّاة للميزانية ) ج (٢-٤وفقا للبند   

  . يورو٣ ٤١٨ ٢٤٨ ،لصاحل الدول األعضاءفترة السنتني احلالية ، املقيدة يف ٢٠٠٧-٢٠٠٦العادية لفترة السنتني 
    

    غري ذلك -التحصيل احلسابات املستحقة   ٩-٣  
  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 سلف املرتبات ٢٤٦,٤ ٨٣,٠
 سلف منحة التعليم ٨٠١,٠ ٨٣٠,٣
 سلف السفر ٣٣٦,٣ ٤٣٦,٨
 املستحقات من املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل ٨٢٩,٧ ٢٨٥,٥
  )أ(تحدةضريبة الدخل الواجبة االسترداد من الواليات امل ٩٥٥,٨ ٩٥٥,٨
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  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 ضريبة القيمة املضافة النمساوية ٢٣٣,٢ ١٩٤,٣
 الفوائد املستحقة ٥٤,٣ ٤٦٤,٧
 )ب(مستحقات متنوعة أخرى ١ ٤٣٧,٠ ١ ٤٩٣,٧
 اجملموع الفرعي ٤ ٨٩٣,٧ ٤ ٧٤٤,١

 القيد االحتياطي اخلاص باملستحقات املشكوك يف احلصول عليها: ناقصا )٧٢٣,٧( )٧٢٣,٧(
   موعاجمل ٤ ١٧٠,٠ ٤ ٠٢٠,٤

مة من املنظمة إىل حكومة الواليات املتحدة األمريكية بشأن ضرائب دخل الواليات املتحدة اليت ُردَّت إىل موظفي اليونيدو خالل املطالبة املقّد  )أ(  
هنا تقر هبذا وقد أبلغت حكومة الواليات املتحدة األمريكية املنظمة بأ.  مبقتضى اتفاق رد الضريبة١٩٩٦ إىل عام ١٩٩٤الفترة من عام 

  . بيد أنه مل ترد أي مدفوعات خالل فترة السنتني؛ينالد
متها املنظمة إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبقتضى اتفاق تقاسم التكاليف، واملتعلقة بتكاليف عد، اليت قّد بيشمل املطالبة، اليت مل تسو  )ب(  

 دوالرا ٦٤٤ ٤٥٣واملبلغ املطالب به هو . ١٩٩٥ختفيض عدد املوظفني يف عام تعويض إهناء خدمة موظفني يف إدارة املباين خالل عملية 
وقد أدرج )). ١٥- م/٩- م ع( يورو بسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة الذي وافق عليه املؤمتر العام يف دورته التاسعة ٧٢٣ ٧٢٠(

  .مقابل للمبلغ املستحق التحصيل، حتسبا لشطبهقيد 
    

    ات األخرىاملوجود   ١٠-٣  
  :ما يليتشمل املوجودات األخرى   

  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 السلف على التزامات السنوات املقبلة - ٤,٦

 سلف منحة التعليم املؤجلة ٥٣٤,٠ ٥٥٣,٥
 )أ(غري ذلك  ٧٨٣,٥ ‐

   اجملموع ١ ٣١٧,٥ ٥٥٨,١
  من النفقات هام وفيما عدا مبلغ غري . ٢٠٠٩ديسمرب /األولكانون  ٣١لغاية غري اجملهزة السلف معامالت  تشمل  )أ(  

  .دفوعة من حسابات السلفااللتزامات مجيع املصروفات املتشمل  والتزامات منهاة، نفقات متنوعة بق يتعلاملباشرة
    

    مااملدفوعات أو االشتراكات الواردة مقّد  ١١-٣  
 يورو اليت وردت من الدول األعضاء لكي تستخدم ملقابلة ٤٨٨ ٩٥٧رة البالغة يشمل هذا املبلغ االشتراكات املقّر  

 يورو الواردة من املنظمات الكائنة يف مركز فيينا ٦ ٣٧٣ ٢٥٤، والسلف البالغة ٢٠١٠رة لعام  املقّراالشتراكات
  .ذهتا خدمات إدارة املباين يف املركزالدويل من أجل برامج العمل اخلاصة اليت نفّ
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     غري ذلك-ستحقة الدفع احلسابات امل  ١٢-٣  
  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 األرصدة غري املنفقة املستحقة للدول األعضاء ١٩ ٣٤١,٧ ٨ ٨٩١,٠
 الفوائد املستحقة للدول األعضاء من مشروع احلوافز ٣ ٠٨٢,٣ ٢٧٦٠,٢

١٢٨,١ ١٧١,٤ 
استحقاقات االستعاضة عن املوظفات أثناء فترات إجازة 

 األمومة
 املبالغ املستحقة لألمم املتحدة ٢٠٥,٩ ١٧٩,٩
 التزامات السنوات السابقة ٢٠١,٦ ١٥٣,٨
 مبالغ واجبة الدفع متنوعة ١ ٣٧٢,٠ ٣٩٢,٩
 حسابات مقاصة أخرى ٨٩٨,٣ ٤١٧,٣
     اجملموع ٢٥ ٢٢٩,٩ ١٢ ٩٦٦,٥

    االحتياطيات األخرى  ١٣-٣  
  : يورو على ما يلي٢١ ٤٣٠ ٠٦١ األخرى البالغ االحتياطياتيشتمل إمجايل   

    
    صة للبيعد للمنشورات املخّصالصندوق املتجّد  ‘١‘  
  وثيقة ال، كما هو وارد يف ١٩٩٩-١٩٩٨صة للبيع يف فترة السنتني أنشئ الصندوق املتجدد للمنشورات املخّص  

)GC.7/21 (ترويج املنشورات ، من أجل دعم التخطيط األطول أجال ألنشطة النشر، مبا فيها ١٦- م/٧- ر م عاملقّرو
ويقيد حلساب الصندوق نصف اإليرادات املتأتية من بيع املنشورات، وحتّمل عليه . وتسويقها وإعادة طباعتها

  .التكاليف الكاملة املتعلقة بأنشطة الترويج والتسويق والنشر، كما هو مبني أدناه
    

  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 املبيعات  ١٤٧,٠ ١٨١,٢

٧٣,٠ ٩٠,٦ 
املبالغ احملّولة إىل األنشطة املدّرة : ناقصا

 لإليرادات
 التكاليف التروجيية والتكاليف األخرى: ناقصا ١٢,٨ ١٧,٠
 خالل الفترة) العجز/(الفائض ٦١,٢ ٧٣,٦
 الرصيد االفتتاحي ٢٠٣,٧ ١٣٠,١
     الرصيد اخلتامي ٢٦٤,٩ ٢٠٣,٧

    مةاالحتياطي املخصص لتعويضات إهناء اخلد  ‘٢‘  
 دوالراً، ميثل الرصيد املتبقي ٩ ٥٤٦ ٧٣٢مبلغ ١٩٩٥، حّول يف عام ١٥-م/٦- من املقرر م ع) ه(عمالً بالفقرة   

 ، وقد تلقته املنظمة بالفعل، إىل احتياطي خمصص لتعويضات إهناء اخلدمة١٩٩٣- ١٩٩٢من اعتمادات فترة السنتني 
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 دوالر من الرصيد غري املنفق ١٣ ٩٠٠ ٠٠٠، حّول مبلغ ١٧- م/٧- وعمالً مبقرر املؤمتر العام م ع. ١٩٩٥عام يف 
ص لتعويضات إهناء اخلدمة، وذلك بغية ، من أجل متويل االحتياطي املخّص١٩٩٥- ١٩٩٤العتمادات فترة السنتني 

وخالفا . ١٩٩٩- ١٩٩٨سداد تكاليف إهناء خدمة بعض املوظفني املترتبة على برنامج وميزانييت فترة السنتني 
، مل يكن املخصص املتأيت من فترة السنتني ١٩٩٣- ١٩٩٢بق املتأيت من ميزانية فترة السنتني لمخصص السال

وتبلغ املدفوعات .  مدعوما بنقد فعلي، بسبب وجود قدر كبري من املتأخرات عن فترة السنتني هذه١٩٩٥-١٩٩٤
 ١٨ ٥٤٦ ١٩١ياطيني كليهما  من املبلغني االحت٢٠٠١ إىل عام ١٩٩٥التراكمية اليت ُسددت خالل الفترة من عام 

إىل اليورو باستخدام دوالرا  ٤ ٩٠٠ ٥٤١  حول الرصيد املتبقي البالغ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١ ويف. دوالرا
  .)١٥- م/٩- املقرر م ع(الذي أقرته اجلمعية العامة سعر الصرف 

    
  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 الرصيد االفتتاحي ٥ ٤٩٩,٣ ٥ ٤٩٩,٣

 املدفوعات اليت سددت خالل الفترة: ناقصا - ‐
     الرصيد اخلتامي ٥ ٤٩٩,٣ ٥ ٤٩٩,٣

    احتياطي مواجهة تقلبات أسعار الصرف  ‘٣‘  
  ن ينشئ صندوقا احتياطيا، ال خيضع ألحكام البندين أ، ب١٦- م/٨- ر م عأذن املؤمتر العام للمدير العام، يف املقّر  

- ٢٠٠٢ونتيجة لذلك، أُنشئ الصندوق االحتياطي يف فترة السنتني . ايلمن النظام امل) ج( ٢- ٤و) ب( ٢- ٤
 بغرض محاية املنظمة من تقلبات أسعار الصرف النامجة عن األخذ باليورو كعملة واحدة إلعداد الربنامج ٢٠٠٣

ل إىل ّوواملبلغ احمل.  وعملة احلساباتوامليزانيتني وتقرير االعتمادات واالشتراكات وحتصيل االشتراكات والسلف
االحتياطي هو الفرق بني القيمة اليوروية للدوالرات اليت أنفقت بالفعل والتكلفة اليوروية املدرجة يف امليزانية لتلك 

  ).٥- ٣انظر املالحظة (الدوالرات 
  

  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 الرصيد االفتتاحي ٨ ٩٧١,١  ٧ ٧٤٨,٦
 لة خالل الفترةاملبالغ املنقو ٢ ٩٠٧,٦ ١ ٢٢٢,٥
     الرصيد اخلتامي ١١ ٨٧٨,٧ ٨ ٩٧١,١

    احلساب اخلاص للربنامج العادي للتعاون التقين  ‘٤‘  
، أنشئ حساب خاص لالعتمادات القابلة للربجمة التامة يف إطار الربنامج ١٤- م/٩- عمالً مبقرر املؤمتر العام م ع  

وستودع يف هذا احلساب . من النظام املايل) ج( ٢- ٤و) ب( ٢- ٤العادي للتعاون التقين، ال خيضع ألحكام البندين 
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انظر (اخلاص أي أموال قد تنشأ عن إلغاء التزامات، لكي تستخدم يف تنفيذ أنشطة الربنامج العادي للتعاون التقين 
  ).٣٨- ٢ إىل ٣٦- ٢املالحظات 

  
  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
  من امليزانية العاديةاملخّصصات املتأتية  ٩ ٢٧٧,٤ ٩ ٠٤٧,٨
 إيرادات متنوعة/ العملةالتسوية اخلاصة بصرف )٢٨,٩( ٧٦,٧
 اإليرادات اإلمجالية ٩ ٢٤٨,٥ ٩ ١٢٤,٥

 النفقات )١٠ ٥٧٥,٤( )٦ ٩٠٧,٨(
 خالل الفترة) العجز/(الفائض )١ ٣٢٦,٩( ٢ ٢١٦,٧
 الرصيد االفتتاحي ٥ ١١٤,١ ٢ ٨٩٧,٤
       الرصيد اخلتامي ٣ ٧٨٧,٢ ٥ ١١٤,١

    صندوق رأس املال املتداول  ١٤-٣  
 ماليني دوالر، بغرض متويل ٩ قيمة صندوق رأس املال املتداول مببلغ ٢٧- م/٢- ر املؤمتر العام م عحّدد مقّر  

وخفّض حجم هذا . خمصصات امليزانية إىل حني تلقي االشتراكات وحتسبا للنفقات غري املنتظرة وغري العادية
ومع استحداث تقدير االشتراكات باليورو .  دوالر٦ ٦١٠ ٠٠٠مترات عامة الحقة إىل الصنـدوق تدرجييا يف مؤ

، فأصبح رصيد ١٥-م/٩- ر م ع، ُحّول هذا املبلغ إىل اليورو وفقا للمقّر٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١اعتبارا من 
ء الصندوق على نفس إبقا) ١٣- م/١٢- م ع(ر املؤمتر العام وقّر.  يورو٧ ٤٢٣ ٠٣٠صندوق رأس املال املتداول 

ل الصندوق عن طريق االشتراكات املقررة على الدول األعضاء وميّو. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨نتني هذا احلجم لفترة الس
  .استنادا إىل جدول األنصبة املقررة الذي يعتمده املؤمتر العام

  
  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 الرصيد االفتتاحي ٧ ٤٢٣,١ ٧ ٤٢٣,٠
  خالل الفترةسوياتالت - ٠,١

   الرصيد اخلتامي ٧ ٤٢٣,١ ٧ ٤٢٣,١
  .غري مسدَّد يورو ١٦ ٤٤٨، كان مبلغ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ يفو  

    
    الفوائض املستحقة للدول األعضاء/األرصدة الدائنة  ١٥-٣  
 الناشئة من األرصدة غري رة للقيد حلسابات الدول األعضاء،الفوائض املستحقة للدول األعضاء هي األموال املتوفّ  

من النظام املايل، ) ب( ٢- ٤ووفقا للبند . املنفقة لالعتمادات ومن االشتراكات الواردة من الدول األعضاء اجلديدة
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م إىل الدول األعضاء يف هناية السنة التقوميية األوىل التالية للفترة املالية رصيد االعتمادات غري املنفق يف هناية الفترة يسلّ
لية بعد أن ختصم منه أية اشتراكات من األعضاء تتعلق بتلك الفترة املالية تظل غري مدفوعة، ويقيد حلساب الدول املا

. من النظام املايل) د (٢- ٥و) ج (٢- ٤رة وذلك وفقا ألحكام البندين األعضاء حبصص تتناسب مع اشتراكاهتا املقّر
يف إطار امليزانية العادية للمنظمة ديها التزامات قائمة بأنه، قبل تسليم أي دولة عضو ل) ج( ٢- ٤ويقضي البند 

  .حصتها من الرصيد، تسوى أوال تلك االلتزامات
الفوائض املستحقة "  غري ذلك- احلسابات املستحقة الدفع "ويف تاريخ امليزانية العمومية، توضع جانبا يف بند   

االشتراكات املقّررة املتلقاة عن فترات السنتني السابقة، إىل أرصدة املبالغ احملصَّلة غري املنفقة، والتوزيع، اليت متثل 
، ريثما ترد تعليمات بشأهنا من الدول )١٢- ٣انظر املالحظة (جانب املقبوضات من الدول اجلديدة العضوية 

  .األعضاء
    

  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 األرصدة غري املنفقة املرّحلة ٨ ٨٩١,٠ ٤ ٤١٩,٧
 االشتراكات الواردة خالل الفترة ١٨ ٧٩٨,٦ ٩ ٠٥٧,٠

)٨ ٣٤٧,٩( )٤ ٥٨٥,٧ ( 
املبالغ املستخدمة لسداد األنصبة املقررة، أو املستبقاة 
 ألنشطة التعاون التقين، أو املردودة إىل الدول األعضاء

     األرصدة غري املنفقة املرّحلة ١٩ ٣٤١,٧ ٨ ٨٩١,٠
  .اليورواتستحقة للدول األعضاء، معربا عنها مباليني وفيما يلي حتليل تراكمي للفوائض امل  

  

  ظاتلحوم

الفوائض 
 للدولاملستحقة 
  األعضاء

القيود االحتياطية 
  اخلاصة بالتأخر 

يف حتصيل 
  االشتراكات

الفوائض املستحقة 
  التوزيع

  املتصّرف هباالفوائض
 واملستخدمة لسداد
  ةاألنصبة املقرر

صايف فائض 
 التسويات املتعلقة

ات السنتني فترب
   لسابقةا

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ١٢,٤    ١٢,٤ مؤقت
 )٢٠٠٧-٢٠٠٦ ١٦,٠  ٩,٦ ٦,٨ )٠,٤ 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ١٣,٥ ٤,٣  ٢,٤ ٥,٢ ١,٦ 
 )٢٠٠٣-٢٠٠٢ ١٠,٢ ٢,٧ ٣,٤ ٤,٤ )٠,٣ 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠ ١٠,٣ ٤,٤ ٢,٣ ٣,٥ ٠,١ 
 ١٩٩٩-١٩٩٨ ١٤,٣ ٧,٤ ٠,٨ ٦,٠ ٠,١ 
 )١٩٩٧-١٩٩٦ ٤٦,٩ ١٠,٣ ٠,٨ ٣٦,٣ )٠,٥   

  )٤-ق/٨-م ع(
 )١٩٩٥-١٩٩٤ ٣٥,٣ ١٥,٦  ٤١,٣ )٢١,٦   

  )١٧-م/٧-م ع(
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  ظاتلحوم

الفوائض 
 للدولاملستحقة 
  األعضاء

القيود االحتياطية 
  اخلاصة بالتأخر 

يف حتصيل 
  االشتراكات

الفوائض املستحقة 
  التوزيع

  املتصّرف هباالفوائض
 واملستخدمة لسداد
  ةاألنصبة املقرر

صايف فائض 
 التسويات املتعلقة

ات السنتني فترب
   لسابقةا

 ۰‚۰ ١٩٩٣-١٩٩٢ ١٦,٥ ١٥,٠  ١,٥  
  )١٥-م/٦-م ع(
  ) ١٠-م/٨-م ع(
  )٤-ق/٨-م ع(

  -حمتفظ به
 ١٤-م/٥-م ع

١٩٩١-١٩٩٠ ٩,٨   ١‚١ ٨,٧  

  -حمتفظ به
 ١٥-م/٤-م ع

١٩٨٩-١٩٨٨ ٧,٣    ٠,١ ٧,٢  

 ۰‚۰   ١٩٨٧-١٩٨٦ ٤,٨ ٤,٨  
  )١٥-م/٤-م ع(

  اجملموع ١٩٧,٣ ٦٤,٥ ١٩,٣ ١٠٦,٢ ٧,٣ 
 املتلقاة شتراكات اال ١,٩ ١,٧ ۰‚۰ ٠,١  ٠,١ 

 ديدةاجلدول المن 
  العضوية

        اجملموع ١٩٩,٢ ٦٦,٢ ١٩,٣ ١٠٦,٣ ٧,٤ 
      املبالغ احملذوفة١٦-٣  
  : أدناهني املبينصرينمن العناملبالغ احملذوفة تتألف   
 يورو ٦ ٣١٩ ٨٢٥مبلغ وقد أُلغي . د على حساب اليونيدوإدارة املباين اليت تقّيتكاليف خدمات   )أ(    

 لتفادي االزدواج يف حساب مسامهة اليونيدو يف خدمات ،من تكاليف التشغيل ومن اخلدمات التعاقدية
  إدارة املباين؛

تعاون التقين الربنامج العادي للأنشطة يورو تتعلق ب ١٥ ٦٥٣ ٦٦٩عيد توزيع نفقات قدرها أُ  )ب(    
  .املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا على األجزاء املكونة هلاأنشطة و
    

    العينية  التربعات ١٧-٣  
فترة  يورو من دول أعضاء دعما ملكاتب اليونيدو امليدانية خالل ٣٩٩ ٩٨٤قّدر مببلغ عينية ُتتربعات وردت   

  .السنتني
    

    ملبالغ املدفوعة على سبيل اهلبةا  ١٨-٣  
ليست عضوا يف من دولة  لتسديد نفقات متحدث رفيع املستوى يورو ٢ ٨١٨ قدره على سبيل اهلبةع مبلغ ُدِف  
  .الثالثة عشرةاملؤمتر العام يف دورة و اليونيد  
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    ات املعّمرةاملعّد  ١٩-٣  
ت، وفقا لسجالت معّبرا عنها، حسب تكلفتها، مباليني اليوروااخلاصة باملقر يبني اجلدول التايل املعدات املعّمرة   

لقيمة يبلغ احلد األدىن باليورو و. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت التراكمي اليونيدو اخلاصة جبرد املوجودات 
  . يورو١ ٧٠٠  اليت يتم تقييدهابند من بنود املعدات املعّمرةكل 

  
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  

 اجملموع امليدان املقر اجملموع امليدان املقر  
 ١٠,٣ ١,٧ ٨,٦ ١٠,٢ ١,٩ ٨,٣  االفتتاحيالرصيد 

 ٠,٨ ٠,٣ ٠,٥ ١,٧ ٠,٦ ١,١ املقتنيات: إليهمضافا 
 )٠,٩( )٠,١( )٠,٨( )٣,٤( )٠,٦( )٢,٨( تسوياتال/ما استغين عنه: خمصوما منه

     ١٠,٢ ١,٩ ٨,٣ ٨,٥ ١,٩ ٦,٦ الرصيد اخلتامي
يف سجالت خمزونات املقر واملكاتب   يورو أو أكثر٦٠٠هتا املعدات اخلاصة اليت تبلغ قيمة وحداوعالوة على ذلك، تقّيد   

  .٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول٣١ يف ، على التوايل، مليون يورو٠,٥ مليون يورو و٢,٠بلغت  ، وقدامليدانية
    

     االلتزامات الطارئة  ٢٠- ٣  
    مدفوعات هناية اخلدمة للموظفني  ‘١‘  
هناية اخلدمة على بدل التزامات مدفوعات هناية اخلدمة شتمل مم املتحدة، تمتاشيا مع معايري احملاسبة املتبعة يف األ  

درج أيضا املبلغ وإلعطاء تقدير أكثر واقعية، أُ. ومنحة العودة إىل الوطن والتعويض عن اإلجازات السنوية املستحقة
 جدول املرتبات يف األمم  إىل٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف ويستند التقييم . املطلوب لنقل األمتعة املنـزلية
خذت يف االعتبار أيضا التكاليف دة يف النظامني األساسي واإلداري للموظفني، وأُاملتحدة واملستحقات احملّد

  :مقدرة كما يليواملبالغ . ٢٠٠٩عام املتوسطة الفعلية لنقل أمتعة املوظفني الذين انتهت خدمتهم خالل 
  

  و مليون يور٢١,٣    امليزانية العادية    
   مليون يورو٥,٥   امليزانية التشغيلية    
  .مستحقات ما بعد التقاعدوقد اسُتبعدت من ذلك     
 حبسب ما هو موضح يف البيان ،ص يف امليزانية التشغيلية، عدا املبلغ املخّصا االلتزامهلذاحتياطي ص أي مبلغ ومل خيّص  

  ). االحتياطي التشغيلي (٧- ٤املايل الثاين واملالحظة 
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    لصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةا  ‘٢‘  
املنظمات األعضاء املشاركة يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة الذي من اليونيدو   

. اقاتاستحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتصل هبا من استحقلتوفري أنشأته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
يف ويتمثل التزام املنظمة املايل جتاه الصندوق . وصندوق املعاشات التقاعدية هو خطة ممّولة الستحقاقات حمددة

ر وفقا للمعدل الذي حددته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إىل جانب حصتها يف أي مدفوعات اشتراكها املقّر
وال ُتسدد مدفوعات العجز هذه إالّ مىت . ساسي للصندوق من النظام األ٢٦سدادا لعجز اكتواري مبقتضى املادة 

ر وجود حاجة إىل هذه املدفوعات بناء  بعد أن يتقّر،٢٦وإذا تذرعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبكم املادة 
وحىت إعداد هذا التقرير، مل تتذرع اجلمعية العامة . على تقدير العجز االكتواري للصندوق عند تاريخ التقييم

  .لألمم املتحدة هبذا احلكم
    

    التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  ‘٣‘  
وزوجات املوظفني وأزواج ( واملوظفاتللموظفني حيق مبوجب النظام األساسي لصندوق املعاشات التقاعدية،   

 ساسي للصندوق، املشمولة بالنظام األمن اخلدمةعند التقاعد ) الباقني أحياء بعدهمواملعالني من أطفاهلم املوظفات و
 أو بعدها، أن يكونوا مشمولني بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، بشرط أن يكون املوظف قد ٥٥يف سن الـ

وينطبق ذلك أيضا .  سنوات يف إحدى خطط التأمني الصحي اإلسهامية للنظام املوحد١٠اشترك ملدة ال تقل عن 
أما تكاليف . التذييل دال من النظام اإلداري للموظفنيعلى املوظفني الذين يتلقون تعويضا عن العجز مبوجب 

  . املشتركة، اليونيدو واملشاركون املعنيوناتاملشاركة يف هذه اخلطة فتتحملها، على أساس املسامه
املستحقة على وبلغت املسامهات .  يورو٤ ٢٦٩ ٧٥٥وخالل فترة السنتني، بلغت مسامهة املنظمة يف هذه اخلطة   

أجريت و.  يورو، وهي تكاليف مشتركة مع املنظمات األخرى الكائنة يف فيينا١٤١ ٩٣٩باين إدارة املخدمات 
ستخدمها الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية يدراسة اكتوارية باستخدام نفس االفتراضات الدميغرافية اليت 

 حىت  الصحي بعد انتهاء اخلدمةااللتزامات اخلاصة املتراكمة يف استحقاقات التأمني لتحديد ملوظفي األمم املتحدة
، وصل مستوى االلتزامات غري املمولة حىت كانون ووفقا هلذا التقييم. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١

والسعي جار ).  مليون دوالر بسعر الصرف يف هناية الفترة١٠٠,٥( مليون يورو ٦٩,٤ إىل ٢٠٠٩ديسمرب /األول
  .املموَّلةغري ة ملسألة االلتزامات إلجياد حل على نطاق منظومة األمم املتحد

    
    نوقضايا الطع  ‘٤‘  
 ٣١ يورو حىت ٣ ٨٥٨ ٩٧٧  اخلرباءلتكاليف الطعون غري احملسومة املتعلّقة باملوظفنيالطارئة بلغت قيمة االلتزامات   

  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
    



IDB.38/3 
PBC.26/3 

 

116 V.10-54233 

 

     يف مركز فيينا الدويلعمليات اإلصالح واالستبدال الكربى  ‘٥‘  
 بني املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل ومجهورية النمسا، ٢٠٠٢ل إليه يف عام مت التوّصجديد ضى اتفاق مبقت  

اإلصالح املتعلقة بعمليات تكاليف الأن تقتسم بالتساوي سوف يتعّين على احلكومة النمساوية وهذه املنظمات 
وقد كانت احلكومة النمساوية تتحمل . مار املتفق عليهااالستثاليت ال تشملها خطة واالستبدال الكربى غري املتوقعة 
  .النفقات غري املتوقعةقيود احتياطية هلذه ومل ُتدرج يف البينات املالية أي . هذه التكاليف كاملة يف املاضي

    
    صناديق املقر األخرى  :٤املالحظة 
    :تشمل الصناديق املبلّغ عنها يف إطار هذا الباب ما يلي  ١- ٤  
  ساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج؛احل  ‘١‘    
  ؛)الكومفار(النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ   ‘٢‘    
  ؛خدمات إدارة املباين  ‘٣‘    
  .احلساب اخلاص للتعزيزات األمنية يف مركز فيينا الدويل  ‘٤‘    

    
    خدمات إدارة املباين   ٢- ٤  
يناير / كانون الثاين١اعتبارا من ، ل خدمات إدارة املباينعلى جع) ١٧- م/٩- م عراجع املقرر (وافق املؤمتر العام   

وتعّوض كل نفقات خدمات إدارة .  وميزانيتيها، برناجما رئيسيا مستقال ذايت التوازن يف برنامج اليونيدو٢٠٠٢
تايل، ال يرد وبال. املباين من اإليرادات، أي من املسامهات الواردة من املنظمات األخرى الكائنة يف فيينا ومن اليونيدو

ويف ضوء ما ). IDB.24/3 :املرجع(يف إطار الصندوق العام لليونيدو إال نصيب اليونيدو من عمليات إدارة املباين 
. ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ اعتبارا من فترة السنتني ،ورد أعاله، ُيبلَّغ عن خدمات إدارة املباين يف إطار صناديق املقر األخرى

  : مهاإدارة املباين إىل عنصرين خدمات تنقسم عمليات ،فضال عن ذلكو
  من النظام املايل؛) ج (٢-٤و) ب (٢-٤ألحكام البندين خاضعا هذا العنصر يظل : تكاليف املوظفني  ‘١‘    
أنشأ املؤمتر العام يف دورته التاسعة ): عدا تكاليف املوظفني(احلساب اخلاص خلدمات إدارة املباين   ‘٢‘    

 حسابا خاصا خلدمــات إدارة املبانـي ٢٠٠٢يناير /نون الثايناعتبارا من كا) ١٤- م/٩- م عاملقرر (
. من النظام املايل) ج (٢- ٤و) ب (٢- ٤، ال خيضع ألحكام البندين )عدا تكاليف املوظفني(

ويطلب إىل . يكون مطلوبا توزيع الفائض من امليزانية، إن وجد، على الدول األعضاءوبالتايل لن 
اليونيدو والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليونوف و( فيينا كل منظمة من املنظمات الكائنة يف

  . أن تسدد نصيبها يف هذا احلساب) ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
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ساب اخلاص يف املرفق املتعلق باحل ويرد التحليل ،٤ويرد حتليل إضايف لعمليات خدمات إدارة املباين يف اجلدول   
 يورو جزءا ٢٥ ٤٨٧ ٩٥١خدمات إدارة املباين والبالغ لتكاليف لفائض يف احلساب اخلاص ل اوال يشكّ. الثالث

يف األنشطة املقّررة وهو يستخدم  املستحقة للدول األعضاء يف هناية فترة السنتني،  املنفقةمن أرصدة االعتمادات غري
 يورو مستحقة من الوكالة ٦ ٦٧٣ ٤٢٦غ  ويشمل هذا الفائض مبل.عدةّ سنواتلتنفيذها متتد اجلداول الزمنية لاليت 

  .الدولية للطاقة الذرية
    

    لتعزيزات األمنية يف مركز فيينا الدويللاحلساب اخلاص   ٣- ٤  
 لتمويل نصيب اليونيدو من ،٢٠٠٦عام  اعتبارا من ،أنشأ املؤمتر العام يف دورته احلادية عشرة حسابا خاصا  

 ٢- ٤وال خيضع هذا احلساب ألحكام البندين . )١٥- م/١١- املقرر م ع( التعزيزات األمنية يف مركز فيينا الدويل
لحساب اخلاص، مت تصنيفه يف البيانات املالية  لّدديناحملّدة املغرض وللونظرا . من النظام املايل) ج (٢- ٤و) ب(

  .ضمن بند صناديق املقر األخرى
    

    اإليرادات والنفقات والتغيريات يف أرصدة الصناديق  ٤- ٤  
  :فيما يلي حتليل لإليرادات والنفقات خالل فترة السنتني للصناديق املبلّغ عنها يف إطار هذا البنديرد   

  

 اجملموع
احلساب اخلاص 

بالتعزيزات 
 األمنية

خدمات إدارة 
 املباين

النموذج 
احلاسويب 

لتحليل اجلدوى 
 واإلبالغ 

احلساب 
اخلاص 

دعم  تكاليفل
 )أ(الربامج

 

  )بآالف اليوروات(

  اإليرادات ٧٣٩,٩ ١٨ ۲,٧٨٧ ۲,٦۰٨ ٤٦  ١٣٥,٣ ٦٦

 النفقات ۰,۰٦٩ ١٩ ٤۲٩,٥ ١٩١,٧ ٤١ ٤٧٨,٤ ١٦٨,٦ ٦١

٣٢٩,١( ٣٥٧,٧ ٤١٦,٥ ٥  )٤٧٨,٤( ٩٦٦,٧ ٤(   النفقاتعلى اإليرادات ) نقصان(زيادة 
  التزامات فترة السنتني السابقةالوفورات من إلغاء  ٣۰٨,١  ٩١,٦  ٣٩٩,٧
٥ ٣٦٦,٤  )٥ ٥٠٨,١ )٤٧٨,٤  ٢١,٠( ٣٥٧,٧(   اإليرادات على النفقات) نقصان(صايف زيادة 
٢٨ ٨٤٧,٤  ١٩ ٩٧٩,٨  ١ ٤٣٠,٥  ٩۰٦ ٥٣١,٠ ٦,١   الرصيد االفتتاحي  
٣٤ ٢١٣,٨  ٩٥٢,١ *۲١ ٢٦٣,٨ ٤٨٧,٩ ٥     الرصيد اخلتامي ٥١۰,۰ ٦ 

  ).انظر املرفق الثالث(يتعلق باحلساب اخلاص   *    
مبلغا الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال ويدفع . مج كنسبة مئوية من املوارد الربناجمية املنفقةتكاليف دعم الربااستراداد ُيحسب   )أ(  

ويدفع الصندوق أيضا تكلفة دعم خمفضة لكل . اجلاريةمشاريعه؛ وُيقيَّد هذا املبلغ كإيراد للسنة /كتكلفة دعم لتنفيذ برناجمهمقطوعا سنويا 
  .معظم أنشطة التعاون التقين األخرى، كنسبة مئوية من املوارد الربناجمية املنفقةكما يف حالة ، حتسب،  على حدةمن مشاريعه
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    التسوية اخلاصة بصرف العملة  ٥- ٤  
إعادة تقييم األموال النقدية والودائع  يرجع أساسا إىل يورو ١٩٣ ٥٢٣البالغ والصرف الناتج عن أسعار فارق ال  

  .مريكي يف احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامجألجل احملتفظ هبا بالدوالر األ
    

     غري ذلك- التحصيل احلسابات املستحقة   ٦- ٤  
  : غري ذلك- التحصيل فيما يلي تفصيل احلسابات املستحقة   

  
  بآالف اليوروات
٦٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 الفائدة املتراكمة ١٦,١ ١٧٥,٣
  خلدمات إدارة املباينيف فيينااملنظمات الكائنة املستحقات من  ٦ ٨٦٥,٦ ٩ ٢٩٤,٣
 احلسابات املستحقة التحصيل ٨٠٢,٤ ٤١٠,٣
 ضريبة القيمة املضافة اليت تفرضها النمسا ٥٧٦,٤ ٤٧٨,٧

١ ١٤٣,٢ ٩٥٧,٤ 
الضريبة النمساوية على الطاقة وضريبة قانون مرافق وتنظيم 

 )أ((ELWOG)الكهرباء 
  املستحقة التحصيلاإليرادات  ٦٧٣,٤ ٩٨١,٢
 مستحقات أخرى ٦٦٦,٤ ١٣٢,١
 اجملموع الفرعي ١٠ ٧٤٣,٥ ١٢ ٤٢٩,٣

 املبلغ املخصص حتّسبا للمستحقات املشكوك يف حتصيلها : ناقصا )١٠٠٥,٥( )٨٢٥,٣(
  السلطات مقّدمة إىل ة على مبلغ ميثّل مطالبالتحصيل احلسابات املستحقة تشتمل يف احلساب اخلاص خبدمات إدارة املباين،   )أ(     اجملموع ٩ ٧٣٨,٠ ١١ ٦٠٤,٠

  أُدرج وقد . سترداد تكاليف متخلفة ورسم إضايف على الطاقة املتجددة ورسم إضايف على كيلوواط الكهرباءالالنمساوية 
  . املستحقالتزام احتياطي بكامل املبلغ

    
    االحتياطي التشغيلي  ٧- ٤  
االحتياطي ، ١٢-م/١٤- لس م ت ص وفقا ملقرر اجمل،) يورو٤ ٨٢٨ ٩٠٠( دوالر ٤ ٣٠٠ ٠٠٠ُخـفِّض إلـى   

 دوالرا من أجل احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج وفقا ٥ ٥٠٤ ١٩٠التشغيلي الذي أنشئ مببلغ مقداره 
 حجم االحتياطي ٢- م/٣٠-  وقلّص اجمللس وفقا لقراره م ت ص.١٩٨٩/٤الستنتاج جلنة الربنامج وامليزانية 

التنفيذ ع يف إىل محاية املنظمة من أي نقصان غري متوقّأساسا تياطي ويهدف االح.  يورو٣ ٠٣٠ ٠٠٠التشغيلي إىل 
، وإىل تصفية االلتزامات القانونية يف حالة اإلهناء صرف العملة تسوياتإيرادات تكاليف الدعم ومن التضخم وويف 

  . التشغيليةيزانيةاملمولة من املألنشطة لاملفاجئ 
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  بآالف اليوروات
٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  
 الرصيد االفتتاحي ٦ ٥٣١,٠ ٥ ١٦٠,٤
 خالل الفترة) العجز/(الفائض )٢١,٠( ١ ٣٧٠,٦
     الرصيد اخلتامي  ٦ ٥١٠,٠ ٦ ٥٣١,٠

    ات العينيةلتربعا  ٨- ٤  
 فقد حياته من اليونيدوإىل أسرة موظف يف  )يورو ٢١ ٣٣٠(دوالر  ٣٠ ٠٠٠ر بنحو قـّدعينية ُتقُدِّمت تربعات   
  .ري الذي وقع يف مكاتب األمم املتحدة يف اجلزائرجراء التفج  

    
    التعاون التقين  :٥املالحظة 
    أنشطة التعاون التقين  ١- ٥  
مة عن طريق تشمل أنشطة التعاون التقين املبلّغ عنها حتت هذا العنوان األنشطة اليت تنفذها اليونيدو بأموال مقّد  

، والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، ومرفق صندوق التنمية الصناعية، والصناديق االستئمانية
وحتكم هذه األنشطة اتفاقات خمتلفة . اليونيبواليونديب البيئة العاملية، والترتيبات فيما بني املنظمات املعقودة مع 

  .املاحنة واليونيدو) اجلهات(موقّع عليها من اجلهة ثنائية ومتعددة األطراف 
    

    ة التعاون التقين عرض أنشط  ٢- ٥  
  السنتني فترة ومنذ .  بصورة شبه حصريةترد غالبية التربعات بالدوالر األمريكي للمشاريع اليت تربمج بتلك العملة  

وتبعا لذلك، جرى وضع . ، أتاح اعتماد اليورو يف إدارة برامج التعاون التقين برجمة املشاريع باليورو٢٠٠٥-٢٠٠٤
ومن مث، . باليوروتلك املمّولة ريع التعاون التقين املمولة بدوالرات الواليات املتحدة وحسابات وتقارير منفصلة ملشا

  كليهمابدوالرات الواليات املتحدة واليوروتعرض  من املرفق األول ٢ و١ة الواردة يف اجلدولني يفإن البيانات املال
ولذلك فإن . لة باليوروبالنسبة للمشاريع املمّوط فق وباليورو ،لة بدوالرات الواليات املتحدةبالنسبة للمشاريع املمّو

، ترد يف اجلداول املعّبر عنها بدوالرات الواليات املتحدة ملشاريع املموَّلة باليورو مل تعداخلاصة باالبيانات املالية 
  .٢٠٠٥- ٢٠٠٤فترة السنتني اعتبارا من 

 كانون ٣١لليونيدو عن السنة املالية املنتهية يف ) ل والثاين األونيالبيان(دة وّحاملالية املبيانات المن أجل عرض غري أنه   
، اليت يرد  املوحدةوهذه البيانات. ، اقتضى األمر حتويل مجيع أنشطة التعاون التقين إىل اليورو٢٠٠٩ديسمرب /األول

  .٩- ٢ة  من املرفق األول، معدَّة على األساس الذي ورد بيانه يف املالحظ٢ و١عرضها باليورو يف اجلدولني 
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    التسوية اخلاصة بصرف العملة  ٣- ٥  
 من املرفق األول، أموال املشاريع اليت ١متثّل البيانات املعّبر عنها بالدوالر األمريكي، اليت ترد يف اجلدول   )أ(  

بصرف املتعلقة مجيع املكاسب أو اخلسائر و.  بصورة شبه حصريةترد بشأهنا املسامهات وُتربمج بالدوالر األمريكي
كتسويات متعلقة تدوَّن إعادة تقييم املوجودات وااللتزامات غري الدوالرية املعامالت وعن النامجة عن  ولعملةا

  . ضمن بند اإليرادات األخرىبصرف العملة 
 من املرفق األول، املشاريع املمولة باليورو اليت ترد ١متثّل البيانات املعّبر عنها باليورو، اليت ترد يف اجلدول   )ب(  
النامجة  وبصرف العملةاملتعلقة مجيع املكاسب أو اخلسائر و. باليورو بصورة شبه حصريةشأهنا املسامهات وُتربمج ب

 ضمن بصرف العملةمتعلقة  تسوياتكتدوَّن إعادة تقييم املوجودات وااللتزامات غري اليوروية املعامالت وعن عن 
  .بند اإليرادات األخرى

  .، عند االنطباقذات الصلةاملاحنني  إىل حسابات صرف العملةمن الناجتة ائر املكاسب أو اخلسوحتوَّل   )ج(  
    

    املبالغ املنقولة إىل االحتياطيات  ٤- ٥  
ات املنصوص عليها متثل هذه املبالغ التكاليف املقيدة على حساب املشاريع فيما يتعلق مبخصص مدفوعات التعويض  

  :ما يليعلى االحتياطي يف هناية الفترة ويشتمل  .التذييل دال من النظام اإلداري للموظفنييف 
  

  بآالف اليوروات

 اجملموع
٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 الصناعية

 

 الرصيد االفتتاحي ١ ٠٩٣٫٣ ٢١٫٢ ٢٢٫٨ ٩٧٧٫٢ ٢ ١١٤٫٥ ٢ ٣١٧٫٢
 التحويالت خالل الفترة ١٠٢٫١ ١٢٫٨ ١٠٫٥ ١٩٩٫٩ ٣٢٥٫٣ ٢٢٣٫٤

   إعادة التقييمتسويات ٩٫٨ ٠٫٢ ٠٫٢ ٨٫٨ ١٩٫٠ )٤٢٦٫١(
     الرصيد اخلتامي ١ ٢٠٥٫٢ ٣٤٫٢ ٣٣٫٥ ١٫٩ ١٨٥٫٩ ٢ ٤٥٨٫٨ ٢ ١١٤٫٥

    حتويل العملة  ٥- ٥  
مشاريع التعاون التقين التزامات وعمليات حتويل العملة متثّل الفروق يف سعر الصرف النامجة عن حتويل موجودات   

  انظر املالحظة ( لة بدوالرات الواليات املتحدة إىل اليورو وذلك بسعر اإلغالق وألغراض التوحيد ال غرياملمّو
  :٢٠٠٩ديسمرب /لو كانون األ٣١ وفيما يلي الرصيد التراكمي لتحويل العملة يف ).٩- ٢
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  بآالف اليوروات
 اجملموع

٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 
الترتيبات بني 

 ∗املنظمات
الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 الصناعية

 

)٢١٧٣٩,٠( )١٨١٤٠,٥( )٣٣١٣,٦( )١٩٠٠٤,٣( )٢٥٢,٠( )٦٢٤٤٩,٤( )٤٠٣٥٨,٥( 
الرصيد 
 االفتتاحي

 ٢٠٨,١ )٩٠٠,٢( )٣٢٣,٣( ١٢٧,٥  )٣٠,٨(  )أ()٩١٨,٧( )٢٢٠٩٠,٩(
 خالل تسوياتال

 الفترة

)٣٦٣٦,٩( )١٨٨٧٦,٨( )٢٨٢,٨( )٦٣٣٦٨,١( )٦٢٤٤٩,٤(    الرصيد اخلتامي )٢١٥٣٠,٩( )١٩٠٤٠,٧(
  .ترتيبات يف ما بني املنظمات  *  
اطات  باالحتي يورو اخلاص٣ ٨٥٠املبلغ  و٤- ٥يف املالحظة الواردة  يورو ١٩ ٠٣٢ إعادة التقييم البالغة تسويات فإنعالوة على ذلك،   )أ(  

  .جمموع عمليات حتويل العملة الواردة يف البيان األولمتثل  ١٠- ٥يف املالحظة املبني التشغيلية 
  

     غـري ذلك- احلسابات املستحقة الدفع   ٦- ٥  
  :تشمل احلسابات املستحقة األخرى ما يلي  

  بآالف اليوروات
 اجملموع

٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 
الترتيبات بني 

 املنظمات
الصناديق 
 االستئمانية

 مرفق البيئة
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 الصناعية

 

 سلف السفر ٧٢,١ ٤٤,٢ ٢٨,٦ ١٨٤,٩ ١١,٠ ٣٤٠,٨ ٢٨٤,٦
 الفائدة املتراكمة ٢٥,٠ ١٦,١ ٢,٦ ٦١,٦ ٢,٠ ١٠٧,٣ ١ ٢٧٨,٩

١,٥   ٤,٩  ٦,٤  ١٦,٢ 
ضريبة القيمة 

  املضافة
 بنود أخرى ١٣١,٧ ١,٨  ١٥١,٩ ٧١,٠ ٣٥٦,٤  ٢١٣,٠
     اجملموع ٢٣٠,٣ ٦٢,١ ٣١,٢ ٤٠٣,٣ ٨٤,٠ ٨١٠,٩  ١ ٧٩٢,٧
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    املوجودات األخرى  ٧- ٥  
  :تشمل املوجودات األخرى ما يلي  

  
  بآالف اليوروات

 اجملموع
٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ 

الترتيبات بني 
 املنظمات

الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 الصناعية

 

٢,٤   ٢٦,٥  ٢٨,٩  ١١٢,١ 

سلف على 
التزامات 

 السنوات املقبلة
  )أ(نفقات مؤجلة  ١٠,٥  ١٣٩٦,٦ ١٠١,٠ ١٥٠٨,١  ١٨١٠,٢
 )ب(بنود أخرى ٣١٠,٦ ٠,٤  ٨١٣,٣  ١٧٠١,٨ ٢٨٢٦,١ ٢٠٥٣,٧
   اجملموع ٣١٣,٠ ١٠,٩  ٢٢٣٦,٤ ١٨٠٢,٨ ٤٣٦٣,١ ٣٩٧٦,٠

  .عتنفيذ املشاري بشأن وكاالت األمم املتحدة يف إطار االتفاقات املشتركة بني الوكاالتسائر املبالغ املقدمة إىل يشمل الرصيد   )أ(  
 ٨٢٩(دوالرا  ٢ ٣٦٦ ٢٧٦  وقيمتها٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت مبلغ جيّسد قسائم الصرف الداخلية امليدانية غري اجملهزة ) ب(  

مت رفضه بسبب عدم كفاية )  يورو٣٩٥ ٤٠٩ (ا دوالر٥٧٠ ٥٧٦قسائم يف هناية السنة مبلغ  التلكويتضّمن رصيد ).  يورو١ ٦٣٩
 كانون ٣١ حتت التسوية، كما يتضمن معامالت السلف غري اجملهزة لغاية ) يورو٤٠٨ ٧٦١ (ا دوالر٥٨٩ ٨٤٣مبلغ قدره واملعلومات 

تكاليف االتصاالت وااللتزامات املنهاة، ورة، يتعلّق برسوم اخلدمات من النفقات املباشهام وفيما عدا مبلغ غري . ٢٠٠٩ديسمرب /األول
  .، كما تشمل حسابات السلفااللتزامات مجيع املصروفات اليت دفعها اليونديب نيابة عن اليونيدوتشمل 

    
    املدفوعات أو املسامهات الواردة مسبقا  ٨- ٥  
نشطة ختص أيف حسابات مقاصة املدرجة األموال ) و يور٢ ١٣٨ ١٧٤ (ا دوالر٣ ٠٨٥ ٦٨٦ املقدار البالغجيّسد   

  .اليونديب، وفق ما يرد بيانه يف املرفق الثاين
    

     غري ذلك- احلسابات املستحقة الدفع   ٩- ٥  
  :غري ذلك كاآليت -  احلسابات املستحقة الدفعاملدرجة يف ، كانت املبالغ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف   

  
  بآالف اليوروات

 اجملموع

٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦ 
الترتيبات بني 

 املنظمات
الصناديق 
 االستئمانية

مرفق البيئة 
 العاملية

بروتوكول 
 مونتريال

صندوق التنمية 
 الصناعية

 

٥١٢٠,٧  ١٣,٣ ١٠٧٨٤,٧ ٤٥٠,٠ ١٦٣٦٨,٧ ١٥٩٣١,٧ 
الفائدة على أموال 

 )أ(اجلهات املاحنة

٢٢١٣,٩  ٢٢١٣,٩ ٢١٩١,٥    
مكاسب صرف 

  )ب(ةالعمل

٢٨١,٥ ٠,٥  ٩٧٣,٥ ٢٥,٠ ١٢٨٠,٥ ١١٥٠,١ 
حسابات التسوية اخلاصة 
  مبدفوعات هناية اخلدمة
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٧٦٦,٠ ٥٣٧٨,٦ ٦٧٦,٣ ٣٥٢٨,٤ ٣٥٢٣,٨ ١٣٨٧٣,١ ٩٥٢٥,٨ 
التزامات السنوات 

 )ج(السابقة
  بنود أخرى ٩٥,٠ ٠,١ ٤,٩ ٢٧٧,٢ ٤٠٠,٦ ٧٧٧,٨ ٦٨٥,٦

١٧٧٧٧,٧ ٤٣٩٩,٤ ٣٤٥١٤,٠ ٢٩٤٨٤,٧ ٥٣٧٩,٢ ٦٩٤,٥      اجملموع ٦٢٦٣,٢
 خيضع ، والصافية من الرسوم املصرفية، ويف مكاسب وخسائر صرف العملة،ف يف اإليرادات من الفوائد اجملنية من استثمار األموالالتصّر  )أ(  

بيَّن يف هذه احلالة وقد يشمل ذلك رّد تلك األموال إىل املاحنني أو حتويلها إىل مشاريع أخرى، وُت. لالتفاقات املربمة مع اجلهات املاحنة
  .باعتبارها تربعات

قبل تفظ هبا الصناديق االستئمانية حتقة النامجة عن إعادة تقييم األموال النقدية والودائع ألجل اليت املكاسب احملقّالرصيد املتبقي من   )ب(  
)  دوالر٣ ١٩٤ ٦٥٣( يورو ٢ ٢١٣ ٨٩٥ بلغ ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ املالية ملشاريع التعاون التقين باليورو يف فترة السنتني استحداث اإلدارة

  .بانتظار قرار بشأن كيفية استخدامه رصيد غري موّزعال يزال هناك و. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت 
ين االحتفاظ هبذه االلتزامات بعد االث ألنه جيوز ٢٠٠٩متثل التزامات السنوات السابقة التزامات غري مصفّاة من الفترات السابقة للعام   )ج(  

اريع ذات الصلة شتمل عليها املشتأو إىل حني اكتمال األنشطة اليت /عشر شهرا عندما يكون هناك التزام قاطع بالدفع ما زال قائما و
  ). ٢٨- ٢انظر املالحظة (

    
    الحتياطيات التشغيلية  ا١٠- ٥  
صندوق التنمية الصناعية عند ل بتجميد االحتياطي التشغيلي ،٧-م/٢- ره م ت صأذن جملس التنمية الصناعية، يف مقّر  

ديسمرب / كانون األول٣١يورو بسعر الصرف املعمـول بــه يف األمـم املتحدة يف  ٣٨١ ١٥٠( دوالر ٥٥٠ ٠٠٠مبلغ 
  .التدفقات النقديةتذبذب والقصد من االحتياطي هو ضمان السيولة املالية للصندوق والتعويض عن ). ٢٠٠٩

    
    الفائض  ١١- ٥  
. من صندوق التنمية الصناعيةشرحية األغراض العامة  اجملمَّع يف إطار ضالفائميثل  يورو ٥ ٦١٢ ١٠٥ املقدار البالغ  

  ومبلغ) ات يورو٣ ٦٠٩ ٠٠٧(ا من دوالرات الواليات املتحدة  دوالر٢ ٧٦١ ٤٥١مبلغ على مل توهو يش
  . يورو من املسامهات يف الصندوق٢ ٠٠٣ ٠٩٨

    
    ألجلاألموال النقدية والودائع   ١٢- ٥  
فة على أهنا غري قابلة حمتفظ به يف شكل عمالت مصّن)  يورو٩٦١ ١٩٠ (ا دوالر١ ٣٨٦ ٩٩٩هناك مبلغ يعادل   

  :للتحويل، وذلك على النحو التايل
  

  بآالف الدوالرات األمريكية بآالف اليوروات
 صندوق التنمية الصناعية ٤٣٣,٢ ٣٠٠,٢
 الصناديق االستئمانية ٩٥٣,٨ ٦٦١,٠
١ ٨٧,٠٣ ٩٦١,٢    
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    االلتزامات  ١٣- ٥  
متثل التزامات قانونية سُينفَق عليها خالل السنوات تعهدات ، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١عقدت، قبل   

    :القادمة، على النحو املبّين أدناه
  

  بآالف الدوالرات األمريكية بآالف اليوروات

 صندوق التنمية الصناعية ٢٩٩٤,٦ ٢٠١٦,٠
 بروتوكول مونتريال ١٠٧٥٠,١ ٨٠٧٨,٩
  مرفق البيئة العاملية ٧٧٠٧,٢ ٥٣٣٧,٥
  الصناديق االستئمانية ١٠٦٣١,٣ ٧٢١٩,٧
  الربنامج العادي للتعاون التقين ٤١٤,٦ ٢٧٩,٨
  ترتيبات بني املنظماتال ٦٥,٨ ٤٤,٠

٣٢٥٦٣,٦ ٢٢٩٧٥,٩      
    املسامهات العينية  ١٤- ٥  
مــن دول أعضــاء دعما ملشاريــع )  يــورو٢٠٤ ٨٣٣( دوالرا ٢٦١ ٠٩١وردت مساهـمات عينيـة قّدرت مببلغ   

  .خالل فترة السنتنياليونيدو 
    

    املبالغ املدفوعة على سبيل اهلبة  ١٥- ٥  
  .مل تدفع أي مبالغ على سبيل اهلبة خالل فترة السنتني  

    
    املعّدات املعّمرة  ١٦- ٥  
اجلهة  الصلة بأنشطة التعاون التقين إىل حني نقلها إىل سك اليونيدو سجالت للمخزونات من املمتلكات ذاتمت  

لمخزونات، فإن القيمة التارخيية هلذه املمتلكات التراكمية للسجالت لووفقا .  يف املشروع عند هنايتهةالنظري
احلد األدىن باليورو لقيمة بلغ يو. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ مليون يورو يف ٣١,٧املعّمرة بلغ جمموعها 

خمزونات منفصلة قوائم وعالوة على ذلك، ُيحتفظ ب.  يورو١ ٧٠٠اليت تقّيد بند من بنود املعدات املعّمرة ل ك
 مليون يورو ٢,٧ يورو أو أكثر، وقد بلغت قيمة هذه املخزونات ٦٠٠اخلاصة اليت تبلغ قيمة وحداهتا لألصناف 

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف 
  .مت شطبها من سجالت املخزوناتو يورو، ٦ ٩٧٨عن سرقة معدات معّمرة قيمتها وخالل فترة السنتني، أُبلغ   
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  فق األولاملر
  ةمالحظات على البيانات املالي

  أنشطة التعاون التقين اليت نفذهتا اليونيدو
   يرادات والنفقات والتغيريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديقإل بيان مدمج ل-١اجلدول 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 
    )بآالف اليوروات(

الربنامج  
 العادي

صندوق التنمية 
 الصناعية

بروتوكول 
 مونتريال

مرفق البيئة 
 العاملية

الصناديق 
 االستئمانية

الترتيبات بني 
 املنظمات

اجملموع الفرعي 
للصناديق املمولة من 

 اجملموع خارج امليزانية
            اإليرادات
۲  ٧‚٢٤٥ ٢ ٥‚٣٢١ ١١٥ ١‚٧١٢ ١٦ ٥‚١٦٨ ٣٩ ٠‚١٣١ ٢٩   التربعات ۰ ۲ ٥ ٧ ٨ ٨ ‚   ٨‚٥٧٨ ٢٠٢  

            إيرادات أخرى

األموال احملصلة -
مبوجب الترتيبات 

 بني املنظمات

      ١  ٦‚٩٠٤ ١ ٩ ۰ ٤ ٦ ‚  ٦‚٩٠٤ ١  

املخصصات من -
 صناديق أخرى

٣‚٦٠٤ ١٠         ٣‚٦٠٤ ١٠  

۲    ١‚٨٣٠ ١ ٩‚٢١٩   إيرادات الفوائد- ۰ ٥ ۰ ۰‚   ٠‚٠٥٠ ٢  

 اخلاصة تسوياتال-
 بصرف العملة

(٥‚٢٤) (٩‚٢٥)   (٢‚٤٧)  (٧ ٣ ١‚ ) (٦‚٩٧) 

۰)     (٩‚٠) (٤‚٤)  إيرادات متفرقة- ٩‚ ) (٣‚٥) 
             

۲  ٣‚١٥٠ ٤ ٣‚٢٧٤ ١١٥ ١‚٧١٢ ١٦ ٦‚٩٩٨ ٤٠ ١‚٣٢٤ ٢٩  ٤‚٥٧٥ ١٠  يراداتجمموع اإل ۰ ٦ ٤ ٥ ٩ ٤ ‚   ٨‚٠٣٤ ٢١٧  
          
            نفقاتال

املرتبات وتكاليف 
   العامةاملوظفني

٧  ٤‚٦٤٩ ١ ١‚١٩٣ ٤٤ ٤‚١٩٢ ٣ ٢‚٤٠٢ ٤ ٠‚٧٧١ ١٧  ٠‚١٤٧ ٦ ١ ۲ ۰ ٨ ١ ‚   ١‚٣٥٥ ٧٧  

٤  ٧‚١٩٩ ١ ٧‚٨٦٥ ١٤ ٧‚١٨٤ ٧ ٣‚٩٨٢ ١٦ ٨‚٦١٩ ٢  ٢‚٨٧٢  اخلدمات التعاقدية ۲ ٨ ٥ ۲ ۲ ‚   ٤‚٧٢٤ ٤٣  

٦  ٥‚٢٢٦ ٤‚٣٤٥ ٤ ٧‚١٢٧ ١‚٦٨٠ ٧‚٢٢٣ ١  ٣‚٧٢٠  املصروفات التشغيلية ٦ ۰ ٣ ٤ ‚   ٧‚٣٢٣ ٧  

٣  ٢‚٤٨٢ ٥‚١٥٥ ٢٢ ٦‚٣٨٤ ٢ ٠‚٩٦٨ ٩ ٨‚٧٨٢ ٢  ١‚٧٨٧  املقتنيات ٧ ٧ ٧ ٣ ١ ‚   ٢‚٥٦٠ ٣٨  

١  ٣‚٢٧٣ ٤‚٨٩٧ ٩ ٣‚٤٩٢ ٨‚٨٨٤ ١‚٧١٦ ٢  ٨‚٠٤٨ ٢  الزماالت الدراسية ٤ ۲ ٦ ٣ ٩ ‚   ٧‚٣١٢ ١٦  

١ (٨‚١٤٨) ٦‚٦٧٦ ٨ ٢‚٢٦٤ ١ ٩‚٠٨٩ ٥ ٣‚٢٤٤ ٣    الربامجتكاليف دعم  ٨ ١ ۲ ٦ ۲ ‚   ٢‚١٢٦ ١٨  
         

١  ٣‚٦٨٢ ٣ ٧‚١٣٣ ١٠٤ ٩‚٦٤٥ ١٤ ٣‚٠٠٧ ٣٨ ٧‚٣٥٧ ٣٠  ٤‚٥٧٥ ١٠ جمموع النفقات ٩ ۰ ٨ ۲ ٦ ٩ ‚   ٣‚٤٠٢ ٢٠١  
         

) نقصان/(زيادة
  ٠‚٤٦٨ ٦‚١٤٠ ١١ ٢‚٠٦٦ ٢ ٣‚٩٩١ ٢ (٦‚٠٣٣ ١)     النفقات علىيراداتإلا

 

١ ٥ ٦ ٣ ۲ ‚٥   

  

٥‚٦٣٢ ١٥                    
) نقصان(صايف زيادة            

  يرادات اإل
    النفقاتعلى

(٦‚٠٣٣ ١) ١  ٠‚٤٦٨ ٦‚١٤٠ ١١ ٢‚٠٦٦ ٢ ٣‚٩٩١ ٢ ٥ ٦ ٣ ۲ ٥ ‚   ٥‚٦٣٢ ١٥  

احملّولة إىل املبالغ 
    االحتياطيات

٣  ٩‚١٩٩ ٥‚١٠ ٨‚١٢ ١‚١٠٢ ۲ ٥ ٣‚   ٣‚٣٢٥  

 من  احملّولةاملبالغ
    االحتياطيات

         

املبالغ احملّولة إىل 
    حسابات املاحنني

٧  ٢‚٤٧   ٤‚٢٧ ٤ ٦‚   ٦‚٧٤  
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الربنامج  
 العادي

صندوق التنمية 
 الصناعية

بروتوكول 
 مونتريال

مرفق البيئة 
 العاملية

الصناديق 
 االستئمانية

الترتيبات بني 
 املنظمات

اجملموع الفرعي 
للصناديق املمولة من 

 اجملموع خارج امليزانية
من /ىلإ  احملّولةاملبالغ

    صناديق أخرى
         

٩) (٨‚٣٠) ٢‚١٣٦ (١‚٣٢٣) (٢‚٩٠٩) ٩‚٢٢١    حتويل العملة ۰ ٥ ۰‚ ) (٠‚٩٠٥) 

خرى األ تسوياتال
حتياطيات وأرصدة لال

    الصناديق

         

االحتياطات وأرصدة 
    السنة بداية  يفالصناديق

١  ٩‚٦١٨ ١ ٧‚٨١١ ٧٥ ٨‚٦٦٦ ٢ ٠‚٤٣٩ ٣١ ٧‚٣٨٩ ٤٧ ٥ ٨ ٩ ۲ ٦ ١ ‚   ١‚٩٢٦ ١٥٨  

             

االحتياطيات وأرصدة 
١  ١‚٠٥٦ ٢ ٦‚٣٣٥ ٨٧ ٤‚٤٢٠ ٤ ٩‚٥٣٣ ٣٣ ٥‚٧٠٧ ٤٦     السنةهناية يف الصناديق ٧ ٤ ۰ ٥ ٣ ٥ ‚   ٥‚٠٥٣ ١٧٤  
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  بدوالرات الواليات املتحدة - ذهتا اليونيدوشطة التعاون التقين اليت نفّأن
   ات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديقريبيان لإليرادات والنفقات والتغي  -١اجلدول 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 
  )دوالرات الواليات املتحدةبآالف (

صندوق التنمية  
 الصناعية

بروتوكول 
 مونتريال

 ة مرفق البيئ
 العاملية

الصناديق 
 االستئمانية

الترتيبات بني 
 اجملموع املنظمات

         اإليرادات
  ١‚٠٧٧ ١٨٤  ٥‚٠٣٧ ٣  ٢‚٣٥٣ ٨٤  ٤‚٣٨١ ٢٣  ٩‚٣٣٢ ٥٤  ١‚٩٧٢ ١٨ التربعات

         إيرادات أخرى
  ٧‚٨٠٤ ٢  ٧‚٨٠٤ ٢      األموال احملصلة مبوجب الترتيبات بني املنظمات-
         ت من صناديق أخرىاملخصصا-
  ٢‚٧٧٧ ٢     ١‚٦٢٩ ٢  ١‚١٤٨ إيرادات الفوائد-
  ٧‚٥٠١  ٠‚١٣ (٨‚٢٨١)  ٢‚٢٠ (١‚٢١)  ٤‚٧٧١  صرف العملةتسويات-
         إيرادات متنوعة-
          

  ٧‚١٦٠ ١٩٠  ٢‚٨٥٥ ٥  ٤‚٠٧١ ٨٤  ٦‚٤٠١ ٢٣  ٩‚٩٤٠ ٥٦  ٦‚٨٩١ ١٩ يراداتجمموع اإل

          
          النفقات

  ٩‚٩٨٠ ٥٣  ٥‚٣٨٥ ٢  ٦‚٤٨٨ ٢٩  ٨‚٥٥٠ ٤  ٣‚٢٧٣ ٦  ٧‚٢٨٢ ١١   العامةاملرتبات وتكاليف املوظفني
  ٥‚٠٧٣ ٤٩  ٠‚٦٠١ ١  ٣‚٥٩٠ ١٢  ٦‚٠٩٨ ١٠  ٧‚٠٢٢ ٢٤  ٩‚٧٦٠  اخلدمات التعاقدية

  ٩‚٠٦٩ ٦  ٨‚٣٢٦  ٨‚٧٨٣ ٣  ٣‚١٨٣  ١‚٩٨٣  ٩‚٧٩٢  املصروفات التشغيلية
  ٩‚٢٣١ ٤٠  ٠‚٦٨٠  ٥‚٤٩٢ ١٩  ٦‚٥٩٢ ٣  ١‚٥٣٢ ١٤  ٧‚٩٣٤ ١  قتنياتامل

  ٩‚٧٤٧ ١٠  ٣‚٤١٦  ٧‚٧٤٧ ٦  ٤‚٦٩٢  ٢‚٢٧٢ ١  ٣‚٦١٩ ١  الزماالت الدراسية
  ٨‚٩٨٦ ١٧ (٤‚١٧٤)  ٥‚٠٦٠ ٧  ٩‚٨٠٧ ١  ٠‚٣١٦ ٧  ٨‚٩٧٦ ١  الربامجتكاليف دعم 

          
  ٩‚٠٩٠ ١٧٨  ٢‚٢٣٥ ٥  ٤‚١٦٣ ٧٩  ٦‚٩٢٥ ٢٠  ٤‚٣٩٩ ٥٤  ٣‚٣٦٧ ١٨  جمموع النفقات

          
  ٨‚٠٦٩ ١٢  ٠‚٦٢٠  ٠‚٩٠٨ ٤  ٠‚٤٧٦ ٢  ٥‚٥٤١ ٢  ٣‚٥٢٤ ١  النفقات علىيراداتإلا) نقصان/(زيادة

              

  ٨‚٠٦٩ ١٢  ٠‚٦٢٠  ٠‚٩٠٨ ٤  ٠‚٤٧٦ ٢  ٥‚٥٤١ ٢  ٣‚٥٢٤ ١  النفقاتعلىيرادات اإل) نقصان(صايف زيادة 
  ١‚١٩١   ٢‚٩٠  ٢‚١٥  ٥‚١٨  ٢‚٦٧  االحتياطياتاحملّولة إىل  املبالغ
          من االحتياطيات احملّولةاملبالغ

 (٦‚٥٠٢) (٠‚١٣)  ٨‚٢٨١   (٤‚٧٧١) املبالغ احملّولة إىل حسابات املاحنني
          من صناديق أخرى/ىلإ  احملّولةاملبالغ

          يقالحتياطيات وأرصدة الصنادلخرى األ تسوياتال
  ٩‚١٦١ ١٥٢  ٨‚٣٥٩ ٢  ٥‚٣٦١ ٦٤  ٤‚٨٨٧ ٣  ٤‚٨٢٩ ٤٥  ٨‚٧٢٣ ٣٥  السنة بداية  يفاالحتياطات وأرصدة الصناديق

         
    ٢‚٩٢٠ ١٦٣  ٨‚٩٦٦ ٢  ٥‚٦٤١ ٦٩  ٦‚٣٧٨ ٦  ٤‚٣٨٩ ٤٨  ٩‚٥٤٣ ٣٦   السنةهناية يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق
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  باليوروات -فذهتا اليونيدو أنشطة التعاون التقين اليت ن
  ات يف االحتياطيات ريبيان لإليرادات والنفقات والتغي  -١اجلدول 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترة السنتني وأرصدة الصناديق
  )اليورواتبآالف (

 الربنامج العادي  
صندوق التنمية 

 الصناعية
الصناديق 
 االستئمانية

اجملموع الفرعي 
للصناديق املمولة من 

 اجملموع ةخارج امليزاني
           اإليرادات
٧  ٥‚١٠٣ ٥٦  ٢‚٨٩١ ١٥    التربعات ١  ٩ ٩ ٤ ‚٧   ٧‚٩٩٤ ٧١  

           إيرادات أخرى

  ٣‚٦٠٤ ١٠      ٣‚٦٠٤ ١٠ املخصصات من صناديق أخرى-

١   ٦‚١١٦    إيرادات الفوائد- ١ ٦ ‚٦   ٦‚١١٦  

٧) (٢‚٤٧) (٩‚٢٥) (٥‚٢٤)  صرف العملةتسويات- ٣ ‚١ ) (٦‚٩٧) 

۰)  (٩‚٠) (٤‚٤)  إيرادات متنوعة- ‚٩ ) (٣‚٥) 

٧  ٣‚٠٥٦ ٥٦  ٠‚٩٨١ ١٥  ٤‚٥٧٥ ١٠   يراداتجمموع اإل ۲  ۰ ٣ ٧ ‚٣   ٧‚٦١٢ ٨٢  

            
            النفقات

٣  ٣‚٤٦٦ ٢٣  ٤‚٨٨٩ ٩  ٠‚١٤٧ ٦    العامةاملرتبات وتكاليف املوظفني ٣  ٣ ٥ ٥ ‚٧   ٧‚٥٠٢ ٣٩  

٨  ٠‚٢٥٥ ٦  ٨‚٠٩١ ٢  ٢‚٨٧٢    اخلدمات التعاقدية  ٣ ٤ ٦ ‚٨   ٠‚٢١٩ ٩  

٤  ٤‚٤٦٧ ٣  ٣‚٦٧٩  ٣‚٧٢٠    املصروفات التشغيلية  ١ ٤ ٦ ‚٧   ٠‚٨٦٧ ٤  

٩  ٨‚٤٩٣ ٨  ٣‚٤٤٧ ١  ١‚٧٨٧    املقتنيات  ٩ ٤ ١ ‚١   ٢‚٧٢٨ ١٠  

٤  ٩‚٣٦٠ ٣  ٤‚٥٨٩ ١  ٨‚٠٤٨ ٢    الزماالت الدراسية  ٩ ٥ ۰ ‚٣   ١‚٩٩٩ ٦  

٥  ٢‚٧٨٣ ٣  ١‚٨٦٧ ١     الربامجتكاليف دعم   ٦ ٥ ۰ ‚٣   ٣‚٦٥٠ ٥  

٦  ٦‚٨٢٦ ٤٨  ٣‚٥٦٤ ١٧  ٤‚٥٧٥ ١٠   جمموع النفقات ٦  ٣ ٩ ۰ ‚٩   ٣‚٩٦٦ ٧٦  

            
    النفقات علىيراداتإلا) نقصان/(زيادة

     
(٣‚٥٨٣ ١) ٥  ٧‚٢٢٩ ٧  ٦ ٤ ٦ ‚٤   ٤‚٦٤٦ ٥  

              
         

٥  ٧‚٢٢٩ ٧ (٣‚٥٨٣ ١)    النفقات علىيرادات اإل) نقصان(صايف زيادة   ٦ ٤ ٦ ‚٤   ٤‚٦٤٦ ٥  

١  ٣‚١٣٧  ٤‚٥٥      االحتياطياتاحملّولة إىل املبالغ  ٩ ۲ ‚٧   ٧‚١٩٢  

٧  ٢‚٤٧  ٤‚٢٧     من صناديق أخرى/ىلإ  احملّولةاملبالغ ٤ ‚٦   ٦‚٧٤  

          الحتياطيات وأرصدة الصناديقلخرى األ تسوياتال

٥  ٧‚٦٥٩ ٣١  ٢‚٨٨٣ ٢٢    السنة بداية  يفقاالحتياطات وأرصدة الصنادي ٤  ٥ ٤ ۲ ‚٩   ٩‚٥٤٢ ٥٤  

            
         

٦  ٩‚٠٧٣ ٣٩  ٧‚٣٨٢ ٢١       السنةهناية يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق ۰  ٤ ٥ ٦ ‚٦   ٦‚٤٥٦ ٦٠    
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  أنشطة التعاون التقين اليت نفذهتا اليونيدو
   أرصدة الصناديقوواالحتياطيات مات مدمج للموجودات وااللتزابيان   -٢اجلدول 

  ٢۰۰٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت 
  ) اليورواتبآالف(

صندوق التنمية  
 الصناعية

بروتوكول 
 مونتريال

مرفق البيئة 
 العاملية

الصناديق 
 االستئمانية

الترتيبات بني 
 اجملموع املنظمات

          املوجودات
  ٧‚٨٤٣ ٢٣٨  ٨‚٥٤٠ ٣  ١‚٨٤٢ ١٢٣  ٤‚١٧١ ١٠  ٢‚٥١٣ ٤٥  ٢‚٧٧٦ ٥٥  ودائع ألجلالنقدية والموال األ

          احلسابات املستحقة التحصيل
          التربعات املستحقة التحصيل  
  ٨‚٤٣١ ٢  ٨‚٤٣١ ٢       أخرى مستحقة التحصيلمسامهات   
  ٢‚٠٧٤ ٤  ٠‚٩٥٦ ١   ٢‚٩٧٣  ٠‚١٤٥ ١    بني الصناديقالقائمة فيما سابات احلأرصدة   
  ٩‚٨١٠  ٠‚٨٤  ٣‚٤٠٣  ٢‚٣١  ١‚٦٢  ٣‚٢٣٠ غري ذلك  

  ١‚٣٦٣ ٤  ٨‚٨٠٢ ١  ٤‚٢٣٦ ٢   ٩‚١٠  ٠‚٣١٣  موجودات أخرى
  ٧‚٥٢٣ ٢٥٠  ٤‚٨١٥ ٩  ٨‚٤٨١ ١٢٦  ٨‚١٧٥ ١١  ٢‚٧٣١ ٤٦  ٥‚٣١٩ ٥٦ جمموع املوجودات

          

         االلتزامات
  ١‚١٣٨ ٢  ١‚١٣٨ ٢       املدفوعات أو االشتراكات الواردة مقدما

  ٤‚٢٨٤ ٣٣  ٨‚٢٢١ ١  ٧‚٣٧٨ ١٥  ٩‚٠٦٠ ٦  ١‚٨١٨ ٧  ٩‚٨٠٤ ٢  املصفّاةااللتزامات غري 
          الدفعاملستحقة احلسابات 

  ٧‚٥٣٣ ٦   ٨‚٩٨٩ ٥    ٩‚٥٤٣  ما بني الصناديقالقائمة فيسابات احلأرصدة   
  ٠‚٥١٤ ٣٤  ٤‚٣٩٩ ٤  ٧‚٧٧٧ ١٧  ٥‚٦٩٤  ٢‚٣٧٩ ٥  ٢‚٢٦٣ ٦  غري ذلك  

  ٢‚٤٧٠ ٧٦  ٣‚٧٥٩ ٧  ٢‚١٤٦ ٣٩  ٤‚٧٥٥ ٦  ٣‚١٩٧ ١٣  ٠‚٦١٢ ٩  االلتزاماتجمموع 

          االحتياطيات وأرصدة الصناديق
  ٢‚٣٨١      ٢‚٣٨١  االحتياطيات التشغيلية

  ٨‚٤٥٨ ٢   ٩‚١٨٥ ١  ٥‚٣٣  ٢‚٣٤  ٢‚٢٠٥ ١  احتياطيات أخرى
  ٥‚٩٦٩ ٢٢٨  ٩‚٣٣٨ ٢  ٥‚٠٢٦ ١٠٥  ٨‚٠٢٣ ٨  ٤‚٥٤٠ ٥٢  ٩‚٠٣٩ ٦١  مولة من املاحننياألرصدة املتصلة باملشاريع امل

 (١‚٣٦٨ ٦٣) (٨‚٢٨٢) (٨‚٨٧٦ ١٨) (٩‚٦٣٦ ٣) (٧‚٠٤٠ ١٩) (٩‚٥٣٠ ٢١)  الرصيد الناتج من حتويل العملة
  ١‚٦١٢ ٥      ١‚٦١٢ ٥  )العجز(الفائض 

  ٥‚٠٥٣ ١٧٤  ١‚٠٥٦ ٢  ٦‚٣٣٥ ٨٧  ٤‚٤٢٠ ٤  ٩‚٥٣٣ ٣٣  ٥‚٧٠٧ ٤٦  جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق
  ٧‚٥٢٣ ٢٥٠  ٤‚٨١٥ ٩  ٨‚٤٨١ ١٢٦  ٨‚١٧٥ ١١  ٢‚٧٣١ ٤٦  ٥‚٣١٩ ٥٦  واالحتياطيات وأرصدة الصناديقااللتزامات جمموع 
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   التقين اليت نفّذهتا اليونيدوأنشطة التعاون
   دة الصناديقواالحتياطيات وأرصللموجودات وااللتزامات بيان   -٢اجلدول 

  ٢۰۰٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت 
  ) دوالرات الواليات املتحدةبآالف(

  
صندوق التنمية  

 الصناعية
بروتوكول 
 مونتريال

مرفق البيئة 
 العاملية

الصناديق 
 االستئمانية

الترتيبات بني 
 اجملموع املنظمات

         املوجودات
  ٠‚٧٨٨ ٢٢٦  ٤‚١٠٩ ٥  ٨‚٠٨٨ ٩٨  ٣‚٦٧٧ ١٤  ٧‚٦٧٥ ٦٥  ٨‚٢٣٦ ٤٣  ودائع ألجلالنقدية والموال األ

         احلسابات املستحقة التحصيل
  ٠‚٥٠٩ ٣  ٠‚٥٠٩ ٣        أخرى مستحقة التحصيلمسامهات  
  ٠‚١٥٦ ٧  ٥‚٨٢٢ ٢   ٣‚٤٠٤ ١  ٢‚٦٥٢ ١  ٠‚٢٧٧ ١  ما بني الصناديقالقائمة فيسابات احلأرصدة   
  ٠‚٧٥٧  ٢‚١٢١  ٨‚٢٨٢  ٠‚٤٥  ٦‚٨٩  ٤‚٢١٨  غري ذلك  

 موجودات أخرى
٥‚٧٠٢ ٥  ٧‚٦٠١ ٢  ٣‚٠٧٠ ٣   ٧‚١٥  ٨‚١٤  

  ٥‚٩١٢ ٢٤٣  ٨‚١٦٣ ١٤  ٩‚٤٤١ ١٠١  ٦‚١٢٦ ١٦  ٢‚٤٣٣ ٦٧  ٠‚٧٤٧ ٤٤ جمموع املوجودات

        االلتزامات
  ٧‚٠٨٥ ٣  ٧‚٠٨٥ ٣       املدفوعات أو االشتراكات الواردة مقدما

  ٦‚٩٦٢ ٣٤  ٠‚٧٦٣ ١  ٥‚٨٦٧ ١١  ٨‚٧٤٥ ٨  ٦‚٢٨١ ١١   ٧‚٣٠٤ ١  ةاملصفّاااللتزامات غري 
         الدفعاملستحقة احلسابات 

  ٦‚٣٩٣ ٢   ٦‚٣٩٣ ٢     ما بني الصناديقالقائمة فيسابات احلأرصدة   

  غري ذلك  
٤‚٥٥٠ ٣٩  ٣‚٣٤٨ ٦  ٣‚٥٣٩ ١٧  ٢‚٠٠٢ ١  ٢‚٧٦٢ ٧  ٤‚٨٩٨ ٦  

  ٣‚٩٩٢ ٧٩  ٠‚١٩٧ ١١  ٤‚٨٠٠ ٣١  ٠‚٧٤٨ ٩  ٨‚٠٤٣ ١٩  ١‚٢٠٣ ٨  االلتزاماتجمموع 

         االحتياطيات وأرصدة الصناديق
  ٠‚٥٥٠      ٠‚٥٥٠  االحتياطيات التشغيلية

  ٩‚٩٥١ ٢   ٣‚٣٥٦ ١  ٣‚٤٨  ٤‚٤٩  ٩‚٤٩٧ ١  احتياطيات أخرى
  ٨‚٦٥٦ ١٥٧  ٨‚٩٦٦ ٢  ٢‚٢٨٥ ٦٨  ٣‚٣٣٠ ٦  ٠‚٣٤٠ ٤٨  ٥‚٧٣٤ ٣١  لة من املاحننياألرصدة املتصلة باملشاريع املمّو

  )العجز(الفائض 
٥‚٧٦١ ٢      ٥‚٧٦١ ٢  

  جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق
٢‚٩٢٠ ١٦٣  ٨‚٩٦٦ ٢  ٥‚٦٤١ ٦٩  ٦‚٣٧٨ ٦  ٤‚٣٨٩ ٤٨  ٩‚٥٤٣ ٣٦  

  واالحتياطيات وأرصدة الصناديقااللتزامات جمموع 
٥‚٩١٢ ٢٤٣  ٨‚١٦٣ ١٤  ٩‚٤٤١ ١٠١  ٦‚١٢٦ ١٦  ٢‚٤٣٣ ٦٧  ٠‚٧٤٧ ٤٤  
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  باليوروات -أنشطة التعاون التقين اليت نفّذهتا اليونيدو 
   واالحتياطيات وأرصدة الصناديقللموجودات وااللتزامات بيان   -٢اجلدول 

  ٢۰۰٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت 
    )بآالف اليوروات(

   
صندوق التنمية 
 الصناعية

الصناديق 
 اجملموع االستئمانية

         املوجودات
  ٧‚٦٧٩ ٨١  ٦‚٨٦٦ ٥٥  ١‚٨١٣ ٢٥    ودائع ألجلالنقدية والموال األ

         احلسابات املستحقة التحصيل
      ما بني الصناديقالقائمة فيسابات احلأرصدة   
  ١‚٢٨٦  ٢‚٢٠٧  ٩‚٧٨  غري ذلك  

  ٥‚٤١١  ٧‚١٠٨  ٨‚٣٠٢    موجودات أخرى
  ٣‚٣٧٧ ٨٢  ٥‚١٨٢ ٥٦  ٨‚١٩٤ ٢٦   جمموع املوجودات

         
         االلتزامات

  ٢‚٠٥٥ ٩  ٥‚١٥٤ ٧  ٧‚٩٠٠ ١  املصفّاةااللتزامات غري 
        الدفعاملستحقة احلسابات 

  ٩‚٧٥٩ ٥  ١‚٣٣١ ٤  ٨‚٤٢٨ ١  ما بني الصناديقالقائمة فيسابات احلأرصدة   
  ٦‚١٠٥ ٧  ٠‚٦٢٣ ٥  ٦‚٤٨٢ ١   غري ذلك  

  ٧‚٩٢٠ ٢١  ٦‚١٠٨ ١٧  ١‚٨١٢ ٤    االلتزاماتجمموع 
       االحتياطيات وأرصدة الصناديق

  ٢‚٤١٣  ٠‚٢٤٦  ٢‚١٦٧    احتياطيات أخرى
  ٣‚٠٤٠ ٥٨  ٩‚٨٢٧ ٣٨  ٤‚٢١٢ ١٩  لة من املاحننياألرصدة املتصلة باملشاريع املمّو

  ١‚٠٠٣ ٢   ١‚٠٠٣ ٢    )العجز(الفائض 
  ٦‚٤٥٦ ٦٠  ٩‚٠٧٣ ٣٩  ٧‚٣٨٢ ٢١  جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق

  ٣‚٣٧٧ ٨٢  ٥‚١٨٢ ٥٦  ٨‚١٩٤ ٢٦   واالحتياطيات وأرصدة الصناديقااللتزامات جمموع 
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   ملّخص املعامالت املالية املنفّذة يف إطار احلسابات الفرعية لصندوق التنمية الصناعية-٣اجلدول 
   املمولة بالدوالر- ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

    )بدوالرات الواليات املتحدة(

  
رصيد الصندوق 

  ١/١/٢٠٠٨ يف

املبالغ النقدية 
احملصلة يف 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
  النفقات يف 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

اإليرادات املتنوعة مبا 
فيها الفائدة من اجملّمع 

 العام
 رصيد الصندوق يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 
 ٤٥٠ ٧٦١ ٢ ١٥١ ١٤٨  -٦٤٢ ٢ ٠٠٢ ٢١١ ٦٥٥ ٣٩٩ ٢ اض العامةاملبالغ القابلة للتحويل املرصودة لألغر

            
 ٢٢٥ ٠ ٠٦٠ ٢٢ ٠ ٢٨٥ ٢٢  األرجنتني

 ٦٠٦ ٣٠ ٠ ٣٦٦ ٦٥٠ ٢ ٣٢١ ٢٨ أستراليا

 ٥٠٢ ٢٩٩  -١٠٣ ٣  -٢٧٦ ٣٦  -٤٣٨ ٢٩٦ ٧٦٧ ٥٦٢ النمسا

 ٩٧٤ ٢٤ ٠  -٦٨٤ ٨  -٣٤٦ ١٤٦ ٦٣٦ ١٦٢  الربنامج املتكامل-النمسا 

 ٤٣٨ ٢ ٠  -٢ ٢١٩ ٢ ٢١٧ نتاج األنظف اإل-النمسا 

 ٢٣١ ٢٤٠ ٠ ٥٧٨ ٣٤٨ ١ ٩٣٥ ٠٦٧ ١ ٨٧٤ ٥٢٠ البحرين

 ٠١٥ ١٢٥ ٠  -٣٩٦ ٥ ٩٩٠ ١١ ٦٢٩ ١٠٧ بلجيكا

 ٦٩٦ ٢٩ ٠ ٠ ٠ ٦٩٦ ٢٩ الربازيل

 ٩٣٧ ٢٨ ٠ ٠ ٠ ٩٣٧ ٢٨  حكومة والية برينامبوكو-الربازيل 

 ٩٦٧ ٣٥٦ ٤  -٢٢٠ ٤٤٠ ٨٩٠ ٢٨٦ ٧٢١ ١ ٣٤١ ٥٢٦ ٣ الصني

  -٦١٨ ١٠٨ ٠ ٠ ٠  -٦١٨ ١٠٨ كوت ديفوار
 ٤٢٧ ٢٨٣ ٠ ٤٣٠ ١١٩ ٠٢٠ ٦٥ ٨٣٧ ٣٣٧ اجلمهورية التشيكية

 أفريقيا جنوب -الوكالة الدامنركية للتنمية الدولية 
 ٥٥٥ ٣٥٦ ١ ٠ ٧٥٠ ٦١٢ ٨٢٧ ٢١٨ ٤٧٨ ٧٥٠ ١ الصحراء الكربى

 ٣٥١ ١ ٠ ٠ ٣٥١ ١ ٠ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٠ ٠ ٠ ٥٨٥ ١ ٥٨٥ ١- هلولندية يف الصني السفارة ا

  -٧١٨ ١٠١ ٠ ٠ ٠  -٧١٨ ١٠١ مصر
 ٥٦٧ ١ ٠  -٣٩٦  -٣٣٩ ١٠٢ ٥١٠ ١٠٣ فنلندا

 ١٦١ ٢٧ ٠ ٠ ٦٠٧ ٢ ٥٥٤ ٢٤ فرنسا

 ٥٤١ ٢٢٠ ٠ ٠ ٠ ٥٤١ ٢٢٠ أملانيا

 ٠ ٠ ٠  -١٩٧ ١٩٧ اليونان

 ١٥٥ ١٩٥ ٠  -٤٤١ ٦ ٢٢٩ ١١ ٤٨٥ ١٧٧ غواتيماال

 ١٦١ ١٣١ ٠ ٤٦٩ ٩٠  -٦٤٥ ٥٣ ٢٧٥ ٢٧٥ هنغاريا

 ٩٦٩ ٣٤٩ ٨ ٠ ٦٧٦ ٥٨١ ١ ٤٩٤ ٨٤٩ ٢ ١٥١ ٠٨٢ ٧ اهلند

 ٤٩٣ ١٠ ٠ ١٢٠ ٠ ٦١٣ ١٠ إندونيسيا

 ٠ ٠ ٠  -٣٦٨ ٣٧ ٣٦٩ ٣٧ إيرلندا

 ٦٨١ ٤١٦ ١١٥ ١ ٠٥٩ ١٢ ٨٩٧ ٩١ ٧٢٨ ٣٣٥ إيطاليا

 ٧١٢ ٤٩٢ ٠ ٢٧٩ ١٨٢ ٣ ٠١٥ ٣٤٢ ٣ ٩٧٧ ٣٣٢ اليابان

 ٤٢٤  ٠  ٠ ٠   ٤٢٤ وراء البحار، بانكوكاملؤسسة اليابانية للتنمية فيما 

 ٥٥٠ ١١٠ ٠ ٠ ٢٦٦ ١٣ ٢٨٤ ٩٧ الكويت

 ٦٦٧ ٣٦ ١٦ ٠ ٥١٩ ٣ ١٣٢ ٣٣ لكسمربغ
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رصيد الصندوق 

  ١/١/٢٠٠٨ يف

املبالغ النقدية 
احملصلة يف 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
  النفقات يف 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

اإليرادات املتنوعة مبا 
فيها الفائدة من اجملّمع 

 العام
 رصيد الصندوق يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 
 ٣٧٥ ٥١٧ ٠ ٧٩١ ٤٨٦ ٠ ١٦٦ ٠٠٤ ١ املكسيك

 ٥٧٧ ٠ ٠ ٠ ٥٧٧ ميامنار

 ٥٢٤ ٨٢٨ ٠ ٠ ٠ ٥٢٤ ٨٢٨ هولندا

 ٢٠٤ ٤٠ ٠ ٠ ٠٧٤ ٢ ١٣٠ ٣٨ نيوزيلندا

 ٩٦٦ ١٧٤ ٠ ٤٧٨ ١٤٥ ٤٤٤ ٣٢٠ ٠   والية إيبوين-نيجرييا 

 ٠٤٩ ١٥٦ ٠ ٠ ٠ ٠٤٩ ١٥٦ النرويج

 ٦٣٤ ٢٣ ٠ ٠  -٩٤٠ ٤٩ ٥٧٤ ٧٣  الربنامج املتكامل-النرويج 

 ٥٨٤ ١٠٩ ٠ ٩٠٢ ٥ ٤٥٨ ٧٥ ٠٢٨ ٤٠ بولندا

 ٤٤٨ ٤٧٢ ١ ٠ ٤٢٤ ١٣٣ ٤٢٠ ٨٦ ٤٥١ ٥١٩ ١ الربتغال

 ٩٥٩ ٦٩٤ ١ ٠ ١٨٧ ٥٥٠ ١ ٥٥٤ ٨٦٢ ١ ٥٩١ ٣٨٢ ١ مجهورية كوريا

 ٤٣٤ ١٣ ٠ ٠ ٠ ٤٣٤ ١٣ رومانيا

 ٨٤٢ ٥٢٧ ٢ ٠ ٨٤٤ ٨١ ٠٠٠ ٦٠٠ ٢ ٦٨٦ ٩ االحتاد الروسي

 ٠٧٢ ١٢٦ ١ ٠ ٠  -٦١٣ ١٤٥ ٦٨٥ ٢٧١ ١ اململكة العربية السعودية

 ٤٨٩ ٣٠٦ ٠ ٠ ٠ ٤٨٩ ٣٠٦ العربية السعوديةاهليئة العامة لالستثمار باململكة 

 ٩٠٥ ١٠٦ ٠ ١١٥ ١٥٨ ٢٦٤ ٢٧ ٧٥٦ ٢٣٧ سلوفاكيا

 ٠ ٠ ٠ ١١  -١١ سلوفينيا

 ٢١٣ ٤ ٠ ٠  -٤٩٢ ٧٠٥ ٤ اسبانيا

 ٦٧٦ ٤ ٠  -٢٢٣ ٠ ٤٥٣ ٤ السويد

وزارة الدولة السويسرية للشؤون /سويسرا
 ٤٤٢ ٣٨٩ ٤  -٦٨٦ ٣ ٢٨٥ ٣٠٨ ٧ ٥١١ ٤٥٦ ٤ ٩٠٢ ٢٤٤ ٧ االقتصادية

 ٧٣٥ ٥٤ ٠ ٠ ٠٢٥ ٣٩ ٧١٠ ١٥ تايلند

 ٤٨٨ ٣٧٤ ٠ ٦٩٦ ٤٩٣ ٤٦٣ ١٤٢ ٧٢١ ٧٢٥ تركيا
 ٠٣٢ ١٣٩  -١٦ ٨٩٩ ١٥١  -٦٠٥ ١١١ ٥٥١ ٤٠٢  الربنامج املتكامل-ملكة املتحدة امل

 ٦٩٨ ١ ١ ٠  -٣٤٠ ٠٣٧ ٢ غري حمّدد
 ٨٩٤ ٣٧٤ ٠ ٢٩٢ ٥٤ ١٨٦ ٤٢٩ ٠ صناديق برامج ماحنني متنوعة

  جمموع املبالغ القابلة للتحويل املرصودة 
 ٩٠٦ ٠٠٤ ٣١  -٨٩٣ ٥ ٧٢٣ ٣٧٢ ١٨ ٩٧٦ ٥٠٣ ١٨ ٥٤٥ ٨٧٩ ٣٠ لألغراض اخلاصة

 ٢٨ ٠ ٠ ٠ ٢٨ بلغاريا

 ٦٧٦ ٣٠٩ ٠  -٧٥١ ٢ ٩٦٩ ٢٦٢ ٩٥٦ ٤٣ الصني

 ١٤٨ ٤٣٣ ٠ ٠ ٠ ١٤٨ ٤٣٣ كوبا

  -٥٤٦ ٤٥ ٠ ٠ ٠  -٥٤٦ ٤٥ مصر
 ٩٤٢ ٣١ ٠ ٠ ٠ ٩٤٢ ٣١ شركة احلديد والصلب املصرية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اهلند

 ٢٩٣ ٠ ٠ ٠ ٢٩٣ غري حمّدد

 جمموع املبالغ غري القابلة للتحويل املرصودة
 ٥٤١ ٧٢٩ ٠  -٧٥١ ٢ ٩٦٩ ٢٦٢ ٨٢١ ٤٦٣ لألغراض اخلاصة

   ٨٩٨ ٤٩٥ ٣٤ ٢٥٩ ١٤٢ ٣٣٠ ٣٦٧ ١٨ ٩٤٧ ٩٧٧ ١٨ ٠٢١ ٧٤٣ ٣٣ اجملموع العام
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   ملّخص املعامالت املالية املنفّذة يف إطار احلسابات الفرعية لصندوق التنمية الصناعية-٣اجلدول 
   املمولة باليورو- ٢٠٠٩سمرب دي/ كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

    )باليوروات(

  

رصيد 
 الصندوق يف

١/١/٢٠٠٨  

املبالغ النقدية 
احملصلة يف 
٢٠٠٨-
٢٠٠٩ 

  النفقات يف 
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

اإليرادات 
املتنوعة مبا فيها 

الفائدة من اجملّمع 
 العام

رصيد الصندوق 
  يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 
 ٠٩٧ ٠٠٣ ٢ ٣٢٨ ١١١ ١٠٣ ٢٧٢ ٠٠٠ ٢٠٠ ٨٧٢ ٩٦٣ ١ املبالغ القابلة للتحويل املرصودة لألغراض العامة

 ١٢٢ ١٥١ ٠ ٧٨٧ ٩٤ ٠٠٠ ٥٠ ٩٠٩ ١٩٥   للتصدير(Wallonne)وكالة والون 
 ٩٣٤ ٠٦٤ ٢ ٠ ٩٩٥ ٨٣٨ ٩٢٠ ٢٤١ ٠٠٩ ٦٦٢ ٢  اإلنتاج األنظف-النمسا 

 ٨٥٢ ٢٩٩ ١  -٤١٧ ٤ ٣٦١ ٧١٥ ٩٩٥ ٣٧٧ ٦٣٥ ٦٤١ ١ النمسا

 ١٤٧ ٤٧٧ ٢ ٠ ١٢٧ ٨٤٤ ٤٣٦ ٥٠٠ ٢ ٨٣٨ ٨٢٠ وكالة التنمية النمساوية

 ٣٣٩ ٨٤  -٥ ٣١٤ ١٤١ ٩٩٩ ٩٩ ٦٥٨ ١٢٥ وزارة الزراعة واحلراجة وإدارة البيئة واملياه النمساوية

 ٠٨٢ ٨٨ ٠ ٩١٨ ٩١ ٠٠٠ ١٨٠ ٠ اجلمهورية التشيكية

 ٣١٧ ٧ ٠ ٠٨٤ ٢٦٩ ٤٠٠ ٢٧٦ ٠ الدامنرك
 ٦٦٥ ٨٤٧ ٠ ١٥١ ٢٤ ٨١٧ ٨٧١ ٠ فنلندا

 ٢٨٣ ١٠٢ ٠ ٥٤٧ ٣٧٦ ١ ٩٨٩ ٣٠٩ ١ ٨٤١ ١٦٨ فرنسا

 ٢٧٦ ٧٥٧ ٠ ٥٦٥ ٦٦ ٥٩٥ ٥٦٠ ٢٤٥ ٢٦٣ وزارة الزراعة يف فرنسا

 ٧٢٥ ١٥٦ ٠ ٦١٩ ١٢٩ ١ ٩٤٥ ٠٥٣ ١ ٣٩٩ ٢٣٢ اليونان

 ٥٧٦ ١١ ٠ ١٢٣ ٦١ ٨٠٥ ٥٢ ٨٩٣ ١٩ هنغاريا

 ٩٦٤ ٠٨٨ ٥ ٨٠٣ ٨٢٧ ٦١٣ ٦ ٠٠١ ٩٠٢ ٩٨٦ ٧٩٩ ١٠ إيطاليا

 ١٨٣ ١٨٣ ٠ ٩٨٤ ٥٥٣ ٠٨٥ ٧٢٥ ٠٨٢ ١٢ لكسمربغ

 ٣٤٨ ٠ ٠ ٠ ٣٤٨ ناميبيا

 ٧٩٣ ٢ ٠ ٢٠٧ ٢٢٢ ٠٠٠ ١٢٥ ٠٠٠ ١٠٠ بولندا
 ٩٣٧ ٨٩ ٠ ٠ ٩١٥ ٤٤ ٠٢٢ ٤٥ الربتغال
 ٣٠٦ ٠٢٨ ١ ٠ ٧٦٨ ٢٣٤ ١ ٩٣٠ ٨٩٥ ١٤٣ ٣٦٧ ١ سلوفينيا

 ٥٨١ ٢٢٤ ٢ ٠ ٨٢٦ ٠٩٩ ١ ١٩٤ ٢٠٥ ٣ ٢١٣ ١١٩ إسبانيا

 ٣٦٩ ١٦٦ ٢ ٠ ٦٤٠ ٨٢٣ ١ ٣٩٨ ١٦١ ٢ ٦١١ ٨٢٨ ١ سويسرا

 الربامج املتكاملة واألنشطة القطرية -رصيد غري املنفق ال
  ٣٩٩ ١٧١  -٨٣ ٨٧٧ ٧٨ ٩٨٨ ٢٠ ٣٧١ ٢٢٩ للخدمات اإلطارية

 ٨٨٤ ٤١ ٠ ٢٠٦ ١٣ ٦٤٦ ٣٠ ٤٤٤ ٢٤  األهداف اإلمنائية لأللفية–الرصيد غري املنفق 

 ٣٣٢ ١٦٦ ٠  -٧٢٠ ١ ٧٠٤ ١٣ ٩٠٩ ١٥٠  احلالة الالحقة النتهاء األزمات–الرصيد غري املنفق 
  -٩  -٩ ٠ ٠ ٠ غري حمدد

 ٤٠٢ ٢١٢ ١٩  -٧١٢ ٣ ٢٠٦ ٢٩٢ ١٧ ٧٦٢ ٧٠٠ ١٥ ٥٥٩ ٨٠٧ ٢٠ جمموع املبالغ القابلة للتحويل املرصودة لألغراض اخلاصة

 ٥٠٠ ٢١٥ ٢١ ٦١٦ ١٠٧ ٣٠٩ ٥٦٤ ١٧ ٧٦٢ ٩٠٠ ١٥ ٤٣١ ٧٧١ ٢٢ اجملموع الكلي
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   الصناديق االستئمانيةلة منص أنشطة التعاون التقين املمّولّخ  م-٤اجلدول 
   املمولة باليورو- ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١  حىت٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

  )اليورواتب(

 الوصف
  رصيد الصندوق 

   ١/١/٢٠٠٨يف 

املسامهات احملّصلة والفوائد 
  واإليرادات املتنوعة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
النفقات يف 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
رصيد الصندوق يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 

         املمّولة من احلكومات املتلقيةاملشاريع 

 ٩٨٣ ٦٥ ٠ ٠ ٩٨٣ ٦٥ الكامريون

 ٢٢٤ ١١٧ ٧٧٦ ٥٢ ٠٠٠ ١٧٠ ٠ كرواتيا

 ٤٥٠ ١ ٨٤٥ ١٢ ٢٩٥ ١٤ ٠ )اإلسالمية-مجهورية(إيران 

 ٩٠٦ ١٠ ٩٩٦ ٥٢ ٠ ٩٠٢ ٦٣ كينيا

 ٩٤٣ ١٣٤ ٦٠١ ٣٩٨ ٥٤٤ ٥٣٣ ٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٧٣٣ ٣٢٦ ١ ٤٢١ ٢٨٨ ١ ١٥٤ ٦١٥ ٢ ٠ جنوب أفريقيا

 ٣٢١ ١١٩ ٤٩٢ ٩١ ٤٤٧ ١٣٤ ٣٦٦ ٧٦ السودان

 ٥٦٠ ٧٧٦ ١ ١٣١ ٨٩٧ ١ ٤٤٠ ٤٦٧ ٣ ٢٥١ ٢٠٦ اجملموع الفرعي

 اخلرباء املساندون وصغار املوظفني الفنيني
        

 ٦٩٥ ٤٥ ٣٦٣ ١١٤ ٠٥٨ ١٦٠ ٠  النمسا
 ١٨٤ ٥٤ ٧٧٥ ١٦٩ ٨٠٠ ١٨٤ ١٥٩ ٣٩  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ١٦٧ ٧٨ ٢٣٣ ١٣٧ ٤٠٠ ٢١٥ ٠  أملانيا
 ٠٤٦ ١٧٨ ٣٧١ ٤٢١ ٢٥٨ ٥٦٠ ١٥٩ ٣٩  اجملموع الفرعي

         سفر صغار املوظفني الفنيني

  ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠  اجملموع الفرعي

  املشاريع املمّولة من احلكومات املاحنة
        

 ٨٢٤ ١٠ ٢٧٦ ٦٨ ١٠٠ ٧٩ ٠  أستراليا

 ٠٨٨ ٦٢ ٩١٢ ٩ ٠٠٠ ٧٢ ٠  بلجيكا

 ٠٥٥ ٨٧٠ ٨ ٣٦٣ ٠٦٠ ٢٠ ٩٨١ ٤٧٩ ١٦ ٤٣٧ ٤٥٠ ١٢  االحتاد األورويب

  -٥٣٠ ١٠٧ ٠٥٩ ٥٤٣ ١٨٠ ٣٧ ٣٤٩ ٣٩٨  األورويبمفوضية االحتاد 

 ٠١٦ ٦٤ ٨٠٨ ١١٨ ٠٠٠ ٤٠ ٨٢٤ ١٤٢  فنلندا

 ١٢٦ ٧٦٩ ٣ ٠٩٨ ٤٠١ ٥ ٠٥٢ ٧٤٩ ٥ ١٧٢ ٤٢١ ٣  فرنسا

 ٨٠٧ ٤٣٥ ١ ٥٨٨ ٧١٢ ٧٧٩ ٥٤٢ ١ ٦١٦ ٦٠٥  أملانيا

 ٩٥٦ ٠٢٢ ٢ ١٨٥ ٦٤١ ٦٤٨ ١٣٢ ٢ ٤٩٣ ٥٣١  الصندوق االستئماين للتجارة

 ٠١٤ ٥٦٨ ١٤ ٥٧٢ ٦٤٣ ١٣ ٨٤٩ ١٢٦ ١٧ ٧٣٧ ٠٨٤ ١١  إيطاليا

 ٨١٠ ٥ ٠٤٦ ٨٩ ٦٠٠ ١٠ ٢٥٦ ٨٤  هولندا
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 الوصف
  رصيد الصندوق 

   ١/١/٢٠٠٨يف 

املسامهات احملّصلة والفوائد 
  واإليرادات املتنوعة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
النفقات يف 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
رصيد الصندوق يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 
 ٣٨٤ ١٤٠ ٣ ٩٢١ ٣٥٠ ١ ٨٥١ ٤١٨ ٣ ٤٥٤ ٠٧٢ ١  النرويج

 ٤٤٨ ٥٧ ٠ ٧٣٦ ٤ ٧١٢ ٥٢  مركز القدرات اإلنتاجية ملنطقة أفريقيا

 ٣٣٤ ١ ٨٩٦ ٤ ٠ ٢٣٠ ٦  السويد

 ٠٥٦ ٨١٣ ٩٨٦ ٥٥ ٠٤٢ ٨٦٩ ٠  اململكة املتحدة

 ٣٨٨ ٧١٣ ٣٤ ٧١٠ ٦٩٩ ٤٢ ٨١٨ ٥٦٢ ٤٧ ٢٨٠ ٨٥٠ ٢٩  اجملموع الفرعي

  الصناديق االستئمانية األخرى
        

 ٠ ٠٧٩ ٣٨ ٠٧٩ ٣٨ ٠  غري حمدد

 ٠ ٠٧٩ ٣٨ ٠٧٩ ٣٨ ٠  اجملموع الفرعي

 ٩٩٥ ١٠٤ ٤٠٩ ٧٤ ٥١٣ ١٣٤ ٨٩١ ٤٤  النمسا

 ١٠٥ ٥ ٢٤٩ ٦ ٠ ٣٥٤ ١١ (Hilfswerk Austria) الرعاية النمساوية منظمة

 ٣٧٧ ٢٤٩ ٦٢٣ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠ احلكومة الفلمنكية، بلجيكا

 ٣٩٥ ٢٠ ٠ ٠ ٣٩٥ ٢٠ مصر، املمّول باليورو،  حتديث الصناعةمركز

 ٣٤٣ ٢٧ ٣٦٥ ٢٢٩ ٠٠٠ ١٦٠ ٧٠٨ ٩٦  مدينة مرسيليا، فرنسا

 ٠ ٣٦١ ١٤٣ ٣٦١ ١٤٣ ٠  ة التعاون التقين األملانية، أملانياوكال

 ٤٣٤ ٠ ٠ ٤٣٤ )اإلسالمية-مجهورية(إيران 

 ٣٣٤ ٣ ٦٦٦ ٦٠ ٠٠٠ ٣٥ ٠٠٠ ٢٩  مبادرة أوروبا الوسطى، إيطاليا

 ٧٧٨ ١١٠ ٢٢٢ ٨٩ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠  مقاطعة توسكاين، إيطاليا

 ٧٧٦ ٦١ ٧٦٤ ٥٣ ٥٤٠ ١١٥ ٠  شركة مايكروسوفت، الواليات املتحدة األمريكية

 ٠٣٥ ٣٨٢ ١ ١٨٦ ٨٦٥ ٢ ٠١٦ ١١٩ ٣ ٢٠٥ ١٢٨ ١  ، النرويج)نوراد( النروجيية للتعاون اإلمنائي الوكالة

 ٣٠٩ ٨١٣ ٤٩ ٠٠٠ ٥٠ ١٢٢  الطاقةاستخدام الطاقة املتجددة وكفاءة شراكة

  ، (ComMark)صندوق كوم مارك االستئماين 
 جنوب أفريقيا

٧٢٩ ٨١ ٢٧١ ١٦٨ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠ 

 ٠٠٠ ١٠٦ ٠ ٠ ٠٠٠ ١٠٦  بانياإس

 ٣٩٨ ٠٧٢ ١٧ ٤٧٠ ١٧ ٠  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 ٩٣١ ٥ ٣٤٤ ١٢ ٠ ٢٧٥ ١٨  )اليونيب(برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 ٩٣٩ ١٥٩ ٢ ٣٤٥ ٧٧٠ ٣ ٩٠٠ ٤٧٤ ٤ ٣٨٤ ٤٥٥ ١  اجملموع الفرعي

          

  ٩٣٣ ٨٢٧ ٣٨ ٦٣٦ ٨٢٦ ٤٨ ٤٩٥ ١٠٣ ٥٦ ٠٧٤ ٥٥١ ٣١  اجملموع العام
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  لة من الصناديق االستئمانيةص أنشطة التعاون التقين املمّولّخ  م-٤اجلدول 
   املمولة بالدوالر- ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١  حىت٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 الوصف
  رصيد الصندوق 

   ١/١/٢٠٠٨يف 

احملصلة املسامهات 
يرادات والفوائد واإل
   املتنوعة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
  النفقات يف

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 رصيد الصندوق 
يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 

     

         املشاريع املمّولة من احلكومات املتلقية

 ٠٢٩ ٢٦ ٠ ٠ ٠٢٩ ٢٦ اجلزائر

 ٨٩٤ ٣٦١ ٠ ٠ ٨٩٤ ٣٦١ األرجنتني

 ٠١٤ ١ ٩٠٦ ١٩٨ ٩٢٠ ١٩٩ ٠  بوروندي

 ٤٦٠ ١٢ ٠ ٠ ٤٦٠ ١٢ )يات متعددة القوم-دولة (بوليفيا 

 ٠٨٢ ١٢٥ ٩٤٠ ٩ ٠ ٠٢٢ ١٣٥ الربازيل

 ١٠٤ ٧ ٠ ٠ ١٠٤ ٧ بلغاريا

 ٢٠٤ ٢٦ ٠ ٠ ٢٠٤ ٢٦ بيالروس

 ١٧٠ ٣٠ ٨٠٥ ١٩ ٩٧٥ ٤٩ ٠  بليز

 ٨٤٤ ١٣ ٨٧٥ ٣١ ٠ ٧١٩ ٤٥ تشاد

 ٨٢٤ ٦ ٠ ٠ ٨٢٤ ٦ شيلي

 ٧٤٦ ٢٦٩ ٠ ٧٤٦ ٢٦٩ ٠  الكامريون

 ٣٦٢ ١٥٢ ٣٦٠ ٢٣٣ ٦١٠ ٢٨٦ ١١٢ ٩٩ كولومبيا

 ٧٥٠ ٢٣٧ ١ ٤٢٦ ٩٦٠ ٧٠٢ ١١٠ ١ ٤٧٤ ٠٨٧ ١ الصني

 ٩٣٤ ١٢ ٠٠٨ ٥ ٠ ٩٤٢ ١٧ إكوادور

  -٩٣ ٢٤٢ ٨٩٦ ٩٠٦ ٨٣٤ ٢٤٣ ٦١ مصر

 ٥١٢ ١٣ ٥٨٦ ٦٦ ٠ ٠٩٨ ٨٠  الصندوق االجتماعي للتنمية-مصر 

 ٦٩٩ ٢ ١٨٣ ٩٤ ٢٠٥ ١ ٦٧٧ ٩٥ إثيوبيا

 ٦٠٤ ٣ ٠ ٠ ٦٠٤ ٣ غابون

 ٩٥٨ ٢ ٠ ٠ ٩٥٨ ٢ هندوراس

 ٧٩٣ ١١٧ ١ ٣٤٦ ٨٠٩ ٨١٩ ٤٩٩ ٣٢٠ ٤٢٧ ١ نداهل

  -٩٠٣ ١٢ ٣٠٢ ٢٠١ ٨٥٥ ٩٧ ٥٤٤ ٩٠ إندونيسيا

 ٦٩٧ ١٦٣ ٦٧١ ٢٢٤ ٩٤٢ ٢٣٤ ٤٢٦ ١٥٣ ) اإلسالمية-مجهورية(إيران 

 ١١٢ ٥٢ ٠ ٠ ١١٢ ٥٢ املنظمة اإليرانية للمساعدات االستثمارية واالقتصادية والتقنية

 ٦٣٨ ١٩  -٨١ ٠ ٥٥٧ ١٩ العراق
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 الوصف
  رصيد الصندوق 

   ١/١/٢٠٠٨يف 

احملصلة املسامهات 
يرادات والفوائد واإل
   املتنوعة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
  النفقات يف

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 رصيد الصندوق 
يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 

 ٣٥٨ ٩ ٠ ٠ ٣٥٨ ٩ واركوت ديف

 ٩٩٤ ٧ ٠ ٠ ٩٩٤ ٧ كينيا

 ٣٣٧ ١١٨ ٧٩٦ ٢٥ ٠ ١٣٣ ١٤٤ لبنان

 ٠٩٣ ٨ ٠ ٠ ٠٩٣ ٨  مركز بنغازي للتنمية-اجلماهريية العربية الليبية 

 ٧٠٠ ٢ ٠ ٠ ٧٠٠ ٢  الشركة العامة لألنابيب، بنغازي-اجلماهريية العربية الليبية 

 ٠٤٩ ١٠ ٠ ٠ ٠٤٩ ١٠ يا للبحوث الصناعية مركز ليب-اجلماهريية العربية الليبية 

 ٠٨١ ٥٣ ٠ ٠ ٠٨١ ٥٣  أمانة الصناعات االستراتيجية-اجلماهريية العربية الليبية 

 ٩٢٨ ٣ ٠ ٠ ٩٢٨ ٣  ليتوانيا

 ٦٧٢ ٩٥ ٠ ٠ ٦٧٢ ٩٥ مدغشقر

 ٦٣١ ٧٠٦ ٩١٥ ٤٨٨ ٤٨٦ ٧٠٩ ٠٦٠ ٤٨٦ املكسيك

 ٠١٣ ١٧٧ ٣ ٨١٧ ٦٥١ ٢ ٨٣٧ ٣٤٩ ٤ ٩٩٣ ٤٧٨ ١ نيجرييا

 ٣١١ ١١ ٠ ٠ ٣١١ ١١ ُعمان

 ١٨٦ ٣٠ ٥٣٥ ٤٧ ٠ ٧٢١ ٧٧  باكستان

 ٠٥٧ ١٠ ٠ ٠ ٠٥٧ ١٠ بنما

 ٧٨٠ ١٧ ٠ ٠ ٧٨٠ ١٧ باراغواي

 ٩٩٨ ٣٥١ ١ ٨٩٥ ١٩١ ١ ٨٨١ ٣٢٣ ٢ ٠١٢ ٢٢٠ االحتاد الروسي

   لإلدارة البيئية واإلنتاج األنظف  املركز الوطين-االحتاد الروسي 
  ةبشأن الصناعات النفطية والغازي

٧٨٦ ١ ٠ ٠ ٧٨٦ ١ 

 ٦٨٧ ١٦٧ ١٩٤ ٣٥ ٤٥٩ ١١٧ ٤٢٢ ٨٥  رواندا

 ٤٠١ ٥٣  -٥٣١ ٢٠ ٠ ٨٧٠ ٣٢  اململكة العربية السعودية

 ١٧٩ ٥٢ ٠ ٠ ١٧٩ ٥٢ اهليئة العامة لالستثمار يف اململكة العربية السعودية

 ٢٤٦ ٥٩ ٠ ٠ ٢٤٦ ٥٩ جمموعة املستشفيات السعودية األملانية

 ٣٢٩ ٠ ٠ ٣٢٩  السودان

 ١٧٣ ١٦ ٠ ٠ ١٧٣ ١٦ ايلندت

 ٩٨٧ ٩٧ ٤٢١ ٢٩ ٤٠٨ ١٢٧ ٠  ترينيداد وتوباغو

 ٧٧٩ ٢٦٨ ١١ ٢٥٤ ٠٧١ ٩ ٩٩٧ ١٨٨ ٣ ٠٣٦ ١٥١ ١٧ تركيا

 ٠ ٠ ٠ ٠  مجهورية تنـزانيا املتحدة

 ٥٩٣ ٢٤ ٣٦١ ٦ ٠ ٩٥٤ ٣٠  اليمن

 ٧٨٢ ٠٠٢ ٢١ ٢٢٦ ٢٧٩ ١٧ ٧٤٨ ٤٠٢ ١٤ ٢٦٠ ٨٧٩ ٢٣ اجملموع الفرعي
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 الوصف
  رصيد الصندوق 

   ١/١/٢٠٠٨يف 

احملصلة املسامهات 
يرادات والفوائد واإل
   املتنوعة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
  النفقات يف

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 رصيد الصندوق 
يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 

 ء املساندون وصغار املوظفني الفنينياخلربا
        

 ٣٩٥ ٢٦ ٢٦٥ ١٤٧ ٤٥٩ ١٦٩ ٢٠١ ٤ النمسا

 ٧٣٦ ٣٨ ٠ ٠ ٧٣٦ ٣٨ بلجيكا

 ٨٣٢ ٣ ٠ ٠ ٨٣٢ ٣  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٨٦٦ ١٠٨ ٠  -٩٠٠ ١٣٠ ٧٦٦ ٢٣٩ الدامنرك

 ١١٩ ٢١ ٠  -٣٣٧ ٢ ٤٥٦ ٢٣ فرنسا

 ٠٩٧ ٢١٨ ٦٠٠ ٤٧٣ ٤٧٢ ٤٥٧ ٢٢٥ ٢٣٤ أملانيا

 ٥٩٠ ١٣٤ ٠٣٤ ٥٢٧ ٩٣٥ ٣٨٦ ٦٨٩ ٢٧٤ إيطاليا

 ٧٠٧ ٢٩٢ ٩٨٣ ٨٢١ ١٣٣ ٧٩٤ ٥٥٧ ٣٢٠ اليابان

 ٠  -٨٣٨ ٣٥  -٠٥١ ٥٧ ٢١٣ ٢١ هولندا

 ٨٠٥ ٣٥٧ ٣٠٧ ٣٩١ ٣٣٤ ٤٨٨ ٧٧٨ ٢٦٠ النرويج

 ٢٣٥ ٠ ٠ ٢٣٥ االحتاد الروسي

 ٩٤٨ ٦٦ ٨٤٩ ٢٠٨ ٩٧٦ ٢١٦ ٨٢١ ٥٨  اململكة العربية السعودية

 ٠٢٦ ٢٥ ٠ ٠ ٠٢٦ ٢٥ ااسباني

 ٠٥٨ ٢٩ ٦٤٥ ٢٣١ ٩٦٩ ١٢٠ ٧٣٤ ١٣٩  السويد

 ٠ ٠  -٨٢٦ ٩٢ ٨٢٦ ٩٢ سويسرا

 ٤١٤ ٣٢٣ ١ ٨٤٥ ٧٦٥ ٢ ١٦٤ ٣٥١ ٢ ٠٩٥ ٧٣٨ ١ اجملموع الفرعي

          

 سفر صغار املوظفني الفنيني
        

 ٨٤٦ ١٠ ٦٣٢ ٢٦  -٢٨٥ ٤٨ ٧٦٣ ٨٥ النمسا

 ١٩٣ ٣٢ ٠ ٠ ١٩٣ ٣٢ الدامنرك

  -٩٩٧ ٩٣ ٠٢٩ ٢٧٣ ٠٢٧ ١٦٥ ٠٠٥ ١٤  حتاد األورويباال

 ٠ ٠  -٥٠٦ ٢ ٥٠٦ ٢ إيطاليا

 ٢٢١ ٤٩ ٣٨١ ٢١١ ٥٦٧ ٢٠٨ ٠٣٥ ٥٢  هولندا

  -٧٣٧ ١ ٠٤٢ ٥١١ ٨٠٣ ٣٢٢ ٥٠٢ ١٨٦  االحتاد الروسي 

          

 املشاريع املمّولة من احلكومات املاحنة
        

 ٠ ٠  -٢٧٤ ٢٣ ٢٧٤ ٢٣  أستراليا
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  رصيد الصندوق 
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 رصيد الصندوق 
يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 

 ٤٤٩ ٤١ ٠ ٠ ٤٤٩ ٤١ النمسا

 ٠٧٧ ٣٣ ٧٤٤ ٧ ٧٧٣ ١٥ ٠٤٨ ٢٥ بلجيكا

 ٥٣٨ ٤٣٣ ٠٦٥ ٤١٥ ٤١٩ ٨٤٩  -٨١٦ كندا

 ٠ ٠ ١٢  -١٢ اجلمهورية التشيكية

 ٠ ٠  -٢١٥ ٤ ٢١٥ ٤  الدامنرك 

  -٣٦ ٠  -٣٦ ٠ االحتاد األوريب

 ٨٢٦ ٦٥  -٥٨١ ٥ ٠ ٢٤٥ ٦٠ فنلندا

 ٣٢٢ ٥١ ٥١٩ ١٠ ٠ ٨٤١ ٦١ فرنسا

 ٠٦١ ٥٧  -٩٩١ ٨ ١٠٢ ٧ ٩٦٨ ٤٠  تجارةالصندوق االستئماين لل

 ٥٢٤ ٢٣ ٠ ٠ ٥٢٤ ٢٣ اليونان

 ٠ ٦٠  -٤٢٠ ١ ٤٨٠ ١  إيرلندا

 ٥٨٧ ٧٣٩ ١ ٦٦٨ ١١٨ ٥ ١١٢ ١٦٩ ٥ ١٤٣ ٦٨٩ ١ إيطاليا

 ٠٨١ ١٩٨ ٣ ٠٢٨ ١٥٣ ٤ ٣٥١ ٩٢٢ ٤ ٧٥٨ ٤٢٨ ٢ اليابان

 ٣٠٩ ٧٠٤ ١ ٣٦٦ ٦٤٥ ٢ ٨٣٠ ٨٥٢ ١ ٨٤٥ ٤٩٦ ٢ النرويج

 ٥٧٩ ٢٩٤ ٠ ٦١٢ ٢٣ ٩٦٧ ٢٧٠  ة ملنطقة أفريقيامرفق القدرات اإلنتاجي

 ١٨٦ ٢٩  -٧٢٦ ٣ ٠ ٤٦٠ ٢٥ مجهورية كوريا

 ٠٠٢ ١٣٣ ٠ ٠ ٠٠٢ ١٣٣  معهد البحوث الكوري للمعايري والعلوم-مجهورية كوريا 

 ١٨٨ ١٣٥ ٢١٩ ٢٩٢ ٥٦٢ ١٦٦ ٨٤٥ ٢٦٠  اسبانيا

 ٩٠٥ ٥  -٥٧٩ ٣ ٠ ٣٢٦ ٢ السويد

 ٩٦٥ ١٨٨ ٥٢٥ ٦ ٤٩٠ ١٩٥ ٠  سويسرا

 ٣٧٦ ٤٩٤ ٧٥٤ ٥٥٩ ١ ٨٠٩ ٩٩٩ ٣٢١ ٠٥٤ ١ اململكة املتحدة

 ٢٣٢ ٣٧٣ ٠ ٠ ٢٣٢ ٣٧٣ الواليات املتحدة األمريكية

 ١٧١ ٠٠٢ ٩ ٠٧١ ١٨٧ ١٤ ١٢٧ ١٧٣ ١٤ ١١٥ ٠١٦ ٩ اجملموع الفرعي

          

         الصناديق االستئمانية األخرى

 ٠٠٠ ٢٢٥ ٠ ٠٠٠ ٢٢٥ ٠  شركة خليج كابيندا للنفط احملدودة، أنغوال

 ٣٨٥ ١ ٩٣٣ ١٤ ٠ ٣١٨ ١٦ مركز أحباث النسيج، األرجنتني

 ٦٥٠ ٦٥٥ ٣٦٩ ٤٤ ٤١٤ ٧٤ ٦٠٥ ٦٢٥ مؤسسة الطاقة الريفية النمساوية، النمسا

 ٥٩٥ ٢ ٠ ٠ ٥٩٥ ٢  شركة برمياج للتجارة، النمسا



IDB.38/3 
PBC.26/3 
 

V.10-54233 141 
 

 الوصف
  رصيد الصندوق 
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 رصيد الصندوق 
يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 

 ٠  -٤٢٤ ٣  -٤٦٤ ٢٥ ٠٤٠ ٢٢  بيت التمويل الكوييت يف البحرين، البحرين

 ٠٧٥ ٤ ٠ ٠ ٠٧٥ ٤  ر العلمي والتكنولوجي، الربازيلمعهد التطوي

 ٣٢٧ ٣٨ ٠ ٠ ٣٢٧ ٣٨  الدائرة الوطنية للتلمذة الصناعية، الربازيل

  -٢٨ ٥٦١ ٧ ٠ ٥٣٣ ٧  جامعة ميناس غريايس األسقفية الكاثوليكية، الربازيل

 ٠ ٠  -٤٠٧ ٤٠٧  شركة جيانغسو بيكسو لألجهزة الكهربائية، الصني

  -٢٠ ٢٠ ١٨  -١٨  األحيائية، كولومبيا أحباث املواردمعهد

 ٨٢٢ ٣٣ ٠ ٠ ٨٢٢ ٣٣ شركة بين سويف لإلمسنت، مصر

 ١٧٩ ٨ ٠ ٠ ١٧٩ ٨  الشركة اهلندسية للصناعات والعمليات النفطية، مصر

 ١٩٥ ٤٠ ٢٢٠ ١٥٨ ٠ ٤١٥ ١٩٨  شركة إنفوكون للمعلومات واالستشارات االقتصادية، أملانيا

 ٠٢٨ ٣٠ ٠ ٠ ٠٢٨ ٣٠  ة، اهلندشركة الزيوت والغازات الطبيعي

  -١٧٢ ٠ ٠  -١٧٢ مصانع غلوكوزان، مجهورية إيران اإلسالمية

 ٢٦٥ ١٩ ١٩١ ١٦ ٠ ٤٥٦ ٣٥ منظمة حفظ الوقود اإليرانية، مجهورية إيران اإلسالمية

 ٨٧٨ ٥٣ ٠ ٠ ٨٧٨ ٥٣  جمّمع شهيد مدّرس للمستحضرات الصيدلية، مجهورية إيران اإلسالمية

 ٤٤٨ ٣٦ ٠ ٠ ٤٤٨ ٣٦  التأمني على القروض، إيطاليااملؤسسة اخلاصة ب

 ٤٠٤ ١ ٠ ٠ ٤٠٤ ١  مؤسسة تطوير الطاقة اجلديدة والتكنولوجيا الصناعية، اليابان

 ٤٧٥ ٠ ٠ ٤٧٥  شركة بروكتر وغامبل للشرق األقصى، اليابان

 ٣٨٣ ٣١ ٦١٧ ١٣ ٠٠٠ ٤٥ ٠  املؤسسة اليابانية للتنمية فيما وراء البحار، بانكوك

 ١٧٩ ٢٨ ٠ ٠ ١٧٩ ٢٨  ، ماليزيا)بتروناس(يام ناسيونال برهارد بترول

 ٥٠٧ ١٧ ٠ ٠ ٥٠٧ ١٧  ، املكسيك )CTE(اللجنة التقنية للشركات 

 ٢١٨ ٨٤ ٦٣٠ ١١٦ ٨٤٨ ٢٠٠ ٠  وكالة تنمية األقاليم الشرقية، املغرب

 ٣٢٥ ٢٨ ٠ ٠ ٣٢٥ ٢٨ شركة نيجرييا اجلديدة للتنمية، نيجرييا

 ٠ ٠  -٦٤٩ ٥٠٢ ٦٤٩ ٥٠٢ وطنية للبترول، نيجرييااملؤسسة النيجريية ال

 ٨٦٨ ١١٥ ٤٤٨ ٤٨ ٣١٦ ١٦٤ ٠  وكالة تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة النيجريية، نيجرييا

 ٨٦٧ ٥ ٠ ٠ ٨٦٧ ٥ املنظمة النيجريية للمعايري، نيجرييا

 ٠١٩ ١٢٤ ١ ٨٢٣ ٤٥١ ٣ ٦٤٧ ٩٩٦ ٣ ١٩٥ ٥٧٩ ، النرويج)نوراد(الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي 

  -٦٧٧ ١ ٠ ٠  -٦٧٧ ١ املؤسسة االحتادية للمواد الكيميائية واملصنوعات اخلزفية، باكستان

 ٤٠٥ ١٥ ٠ ٠ ٤٠٥ ١٥ شركة انفرزيونيس كوفيدي احملدودة، بريو

 ٧٧٧ ٨ ٩٤٨ ١٢ ٠ ٧٢٥ ٢١  املؤسسة اخلليجية لالستشارات الصناعية، قطر

 ٦٧٦ ١١ ٠ ٠ ٦٧٦ ١١  ية السعوديةجملس التعاون اخلليجي، اململكة العرب
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٣١/١٢/٢٠٠٩ 

 ٢٦٤ ٤١٣ ١٦٨ ١٥٥ ٨٠٠ ٤٥٧ ٦٣٢ ١١٠  البنك اإلسالمي للتنمية، اململكة العربية السعودية

 ١٨١ ٨ ٠ ٠ ١٨١ ٨  ، اجلمهورية السلوفاكية(NADSME)نادمسي 

 ٢٨٤ ٥ ٠ ٠ ٢٨٤ ٥  شركة سيلون ستيل، سري النكا

  -٢٤٩  -٨١٤ ٥  -٤٤٤ ٢٤ ٣٨١ ١٨  ، السويد)دكوربسوي(الرابطة السويدية الدولية لتنمية املنشآت 

 ٣٥٧ ٣ ٠ ٠ ٣٥٧ ٣ شركة شتاودهامر املالية، سويسرا

 ٧٨١ ١ ٠ ٠ ٧٨١ ١ رابطة الصناعات اإللكترونية التركية، تركيا

 ٤٩٧ ٢ ٠ ٠ ٤٩٧ ٢ مؤسسة يونيليفر للبحوث، اململكة املتحدة

 ٨٠٧ ٠ ٠ ٨٠٧ املتحدة األمريكيةشركة إبستاين احملدودة للصادرات اهلندسية، الواليات 

 ٩٨٢ ١٢ ٠ ٠ ٩٨٢ ١٢  مؤسسة فورد، الواليات املتحدة األمريكية

  -٣٩٩ ٠ ٠  -٣٩٩  وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، الواليات املتحدة األمريكية

 ١٤١ ٧٦ ٤١٤ ٤٠ ٥٠٠ ٦٢ ٠٥٥ ٥٤  مؤسسة زونتا الدولية، شيكاغو،  الواليات املتحدة األمريكية

 ٧٠٨ ١٥ ٠ ٠ ٧٠٨ ١٥  املؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق اإلمسنت، اليمن

 ٤٨٨ ٧٧١ ١٠٥ ٠ ٢٥٩ ١٠٦  مصرف التنمية األفريقي

 ٠٩٨ ١١ ٤٤٠ ١٠١ ٠ ٥٣٨ ١١٢  برنامج اخلليج العريب ملنظمات األمم املتحدة اإلمنائية

 ٠ ٠  -٤٥٠ ٢ ٤٥٠ ٢  املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا

  -٧٧٨ ٣٧ ٥٦٧ ١٩٩ ١ ٨٤١ ٧٨٧ ١  -٠٥٢ ٦٢٦  وق املشترك للسلع األساسيةالصند

  -٤٤ ٤٣٤ ١٠ ٠ ٣٩٠ ١٠  ) اإلسالمية-مجهورية(منظمة التعاون االقتصادي، إيران 

 ٥٣٠ ١٢٨ ٧٤٥ ٩١ ٠٠٠ ٢٢٠ ٢٧٥  )الفاو(منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

 ١٥٩ ٥٠ ٠٧١ ٢٤٤ ٢٣٠ ٢٩٤ ٠   باكارد، الواليات املتحدةهيوليتشركة 

 ٦٤٣ ١٤٤ ٠ ٠ ٦٤٣ ١٤٤  رابطة التنمية الدولية

 ٨٦٠ ٥٩ ٠ ٠ ٨٦٠ ٥٩  )إيفاد(الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

 ٩٦٨ ٥٢ ٩٠٤ ٤٦ ٩٨٠ ٨٤ ٨٩٢ ١٤  منظمة العمل الدولية

 ٩٤٣ ٣٠٤ ١ ٤٩٢ ٤٨١ ٤٣٥ ٧٨٦ ١ ٠  الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني

 ٤٠٢ ٢٣ ٥١٧ ٤٧١ ١ ١٧٣ ٧٩١ ٧٤٦ ٧٠٣  تعدد املاحنني لشمال السودانالصندوق االستئماين امل

 ٧٩٥ ١٩٧ ٩٣٣ ١٧٦ ٢ ٧٢٨ ٣٧٤ ٢ ٠  الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني جلنوب السودان

 ٢٦٩ ٧٩٥ ٥ ٢٥٧ ٥٦٩ ٥ ٥٢٦ ٣٦٤ ١١ ٠  صندوق مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة

 ٢٧٤ ٢ ٢٥٥ ٥٢ ٦٢١ ٢٤ ٩٠٨ ٢٩  )األوبك (للنفط البلدان املصدرة منظمة

 ملبيدات اآلفات واملعلومات األعضاء يف الشبكة اإلقليمية لإلنتاج النظيف الدول
 ٩٧٢ ١٦٩ ٦٥٣ ٩٦ ٩٤٢ ١٨٥ ٦٨٣ ٨٠  (RENPAP)يف آسيا واحمليط اهلادئ 

 ٥٢٢ ٣٤٩ ٦٢١ ٤٩٨ ٢٨٠ ٤٩٢ ٨٦٣ ٣٥٥  غري حمدد
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 الوصف
  رصيد الصندوق 

   ١/١/٢٠٠٨يف 

احملصلة املسامهات 
يرادات والفوائد واإل
   املتنوعة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
  النفقات يف

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 رصيد الصندوق 
يف 

٣١/١٢/٢٠٠٩ 

 ٠ ٠  -٠٢٣ ٨ ٠٢٣ ٨   بشأن املياهالشراكة بني اليونديب يف سلوفاكيا وشركة كوكا كوال

 ٢٦٩ ٨ ٦٢٠ ٣٥ ٠ ٨٨٩ ٤٣ بتنـزانيااخلاص  املتحدة اتفاق األمم - اإلمنائي األمم املتحدة برنامج

 ٥٤٥ ٨٢٧ ٥ ٨٧٠ ١٧٥ ٣ ٤١٥ ٠٠٣ ٩ ٠ صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الذي متوله إسبانيا عن طريق اليونديب

 ٠ ٠ ٠ ٠   املعلومات لتطوير تكنولوجياMAGFAمركز 

 ٧٨٩ ٣٤ ١٦٤ ٢٠ ٧٧٩ ٢٤ ١٧٤ ٣٠  برنامج اليونيدو اإلقليمي لإلنتاج األنظف ألمريكا الالتينية والكاريبـي

 ٧٥٤ ٧٤٥ ١٣ ٤٣٤ ٦٣١ ١٧ ٢٧٨ ٠٧٧ ١٣ ٩١٠ ٢٩٩ ١٨  للعراقاالستئماين جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية صندوق

 ٣٠٣ ٧٤ ٥٢٨ ٣٠٢ ٨٣١ ٣٧٦ ٠ )باليوندي(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 ٩٢٢ ٥  -٨٠٩ ٠ ١١٣ ٥ جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

 ٩٨٣ ١٨٦ ٧١٢ ١٦٨ ٦٩٢ ٢٦٦ ٠٠٣ ٨٩  األمم املتحدة للشراكة الدوليةصندوق

 ٥٥٩ ١٨٥ ١٨ ٠ ٧٤٤ ١٨  مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

 ٠٨٤ ٣  -٤٩٣ ٣ ٠  -٤٠٩ للسودانتئماين املشترك  األمم املتحدة االسصندوق

 ٠١٠ ٥٧٦ ١ ٩٣٨ ٨٢٠ ٢ ٠٠٠ ٥٠٠ ١ ٩٤٨ ٨٩٦ ٢  صندوق األمم املتحدة اإلنعاش لبنان

 ٠  -١  -٤١٥ ٢٥ ٤١٤ ٢٥  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 ٠ ٦٦٣ ٢٩٧ ٢٧١ ٢٩٥ ٣٩٢ ٢  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 ٤٠٨ ٣٤٧ ٣ ٢٣٧ ٥٨١ ٣ ٨٥٤ ٦٢٤ ٣ ٧٩١ ٣٠٣ ٣  ملتحدة االستئماين لألمن البشريصندوق األمم ا

 ٣٦٢ ٧٣٥ ٤١٤ ١٥٤ ٧٧٦ ٨٨٩ ٠  )اليونيب(برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 ٤٩٦ ٩٥٨ ٣٦ ٢٢٦ ٤٢٠ ٤٤ ٣٤٣ ١٠٣ ٥٣ ٣٧٩ ٢٧٥ ٢٨ اجملموع الفرعي

          

 ١٢٦ ٢٨٥ ٦٨ ٤١٠ ١٦٣ ٧٩ ١٨٥ ٣٥٣ ٨٤ ٣٥١ ٠٩٥ ٦٣ اجملموع العام
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  طار االتفاقات بني املنظماتإلة يف ص أنشطة التعاون التقين املمّوملّخ  -٥اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
 جمموع النفقات الدعم الربناجمي نفقات املشروع   

    )اليونديب(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 ٣٤٨ ٨٩ ٠٤٤ ٨ ٣٠٤ ٨١ ئيسيبرنامج اليونديب الر

      
 ٢٧٥ ٢٣٣ ٢٨٥ ٢٤ ٩٩٠ ٢٠٨ املشاريع اليت تكون فيها اليونيدو الوكالة املساعدة

      

 ٨٨٤ ٢٥٦ ٩٤٧ ٢٤ ٩٣٧ ٢٣١ املشاريع اليت تنفّذها احلكومات وتقوم فيها اليونيدو بدور الوكالة املنفّذة
      

 ٢١١ ٢٢٥ ٢  -٧٠١ ٣٢٧ ٩١٢ ٥٥٢ ٢ صناديق اليونديب االستئمانية
   ٧١٨ ٨٠٤ ٢  -٤٢٥ ٢٧٠ ١٤٣ ٠٧٥ ٣ 

    )اليونيب(برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 ٤٩٢ ٤٣٠ ٢ ٩٧٩ ٩٥ ٥١٣ ٣٣٤ ٢ مرفق البيئة العاملية)/اليونيب(برنامج األمم املتحدة للبيئة 

   ٤٩٢ ٤٣٠ ٢ ٩٧٩ ٩٥ ٥١٣ ٣٣٤ ٢ 
      

 ٢١٠ ٢٣٥ ٥  -٤٤٦ ١٧٤ ٦٥٦ ٤٠٩ ٥   اجملموع
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  املرفق الثاين  
   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي-الصناديق العاملة 

  وصناديقه االستئمانية
  اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة 

  ) اليونيدو:ذةالوكالة املنفّ(
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١الصناديق يف حالة 

    )معّبرا عنها بدوالرات الواليات املتحدة(
     الصناديق العاملة

     )٢٠٠٤قبل سنة (الصندوق العامل  

  -٤٩٨ ٨٥٠    فروق التسويات بني اليونديب واليونيدو 
      حساب املقاصة اخلاص باخلدمات 

   -٠٦١ ٩١٦ ٢     ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١الرصيد االفتتاحي يف  

     -٠٠٠ ٥٠٠ ٢٤  املسحوبات النقدية من اليونديب 

  ٣١٢ ٦٨٤ ١  ٣١٢ ١٨٤ ٢٦   ٢٠٠٩ سنة -كاتب قسائم الصرف فيما بني امل 

  -٧٤٩ ٢٣١ ١     ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١الرصيد اخلتامي يف  
      حساب املقاصة اخلاص باملشاريع 

  ٢٤٤ ١٩٢ ١٠    ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١الرصيد االفتتاحي يف  

     -٨٨٥ ٣   خاصة بالصرفتسوياتيرادات متفرقة وإ 

    ٨٩٢ ٣  رقة مردودة إىل اليونديببنود متف 

    ٠٠٠ ٠٠٠ ٥  مبالغ نقدية مسددة إىل اليونديب 

     -٢٦٥ ٦٤   مبوجب األنشطة الالحقة لالعتماد٢٠٠٤ اليت أُجريت قبل سنة تسوياتال 

     -٧٥٧ ١٨٧  أموال واردة مباشرة من وكاالت أخرى 
     
 

  تقارير ( املشاريع املنجزة ذاتيا النفقات وتكاليف الدعم اخلاصة بالبنود املنفذة لصاحل
    ٣٤٨ ١٠٠ ) املشاريعإجناز

     
     
 

وكاالت قبل النفقات وتكاليف الدعم اخلاصة بالبنود املنفذة لصاحل املشاريع املنجزة من 
 )تقارير تنفيذ املشاريع(وحكومات أخرى 

٣١٢ ٠٢٤ ٥  ٩٧٩ ١٧٥  
 ٩٣٢ ١٦٧ ٥    ٢٠٠٩ديسمرب /ل كانون األو٣١الرصيد اخلتامي يف  
       
 ٦٨٥ ٠٨٥ ٣    ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١الرصيد يف  

      :ثال مبا يليمم

  ٢٤٦ ١١٠   تحويلحاضرة وبرسم ال، املصارفأموال نقدية يف  

 ٤٤٤ ٧٩٤ ٣ ١٩٨ ٦٨٤ ٣   حسابات مستحقة التحصيل 

  ٧٢١ ٧٠٨    الدفعمستحقةحسابات : مطروحا منها 

 ٧٥٩ ٧٠٨ ٣٨   ٢٠٠٩ تزامات غري مصفّاة لسنةال 

      
   ٦٨٥ ٠٨٥ ٣    ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١الرصيد يف  
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  البيان األول
  مرفق البيئة العاملية

  )صندوق استئماين يديره اليونديب(
  ) اليونيدو:الوكالة املنفّذة(

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١الصناديق يف حالة 
    )ات الواليات املتحدةا بدوالررا عنهمعّب(

    الصندوق العامل
  -٠٣١ ٠٠٩ ١   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١الرصيد يف 

    
    اليونديبمسحوبات نقدية من   :ليهإمضافا 

       داخليةقسائم صرف  
      )ةصافي(أخرى قروض ائتمانية /رسوم أخرى 

  )فيةصا( خاصة بالصرف تسويات متفرقة وإيرادات 
٣٦٩ ١-    

  )ةصافي(الصندوق االستئماين حمّملة على بنود متفرقة  
   ٣٦٩ ١-  

    ٤٠٠ ٠١٠ ١-  
    

     ٢٠٠٩النفقات خالل سنة  :مطروحا منه
     على املشاريع 
   ٥٥٢ ٥٩٠  مصروفات   
   ٣٣٧ ٢٢٦  التزامات غري مصفّاة   
 ٥٩٨ ٤٠٥   -٢٩١ ٤١١   والتشغيليةاإلدارية اخلدمات على 
     ٩٩٨ ٤١٥ ١-  

    
    :مطروحا منه/ليها إمضاف

     :ةالسنوات السابقب ملتعلقةا تسوياتال 
     النفقات 
     تكاليف الدعم 
      والتشغيليةاإلداريةنفقات اخلدمات  

  -٩٩٨ ٤١٥ ١   ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١الرصيد يف 

    :ممثال مبا يلي
     تحويلحاضرة وبرسم ال ،املصارفأموال نقدية يف  
 ٠١١ ٧٦١ ٢  ٠١١ ٧٦١ ٢  حسابات مستحقة التحصيل 
     

   ٦٧٢ ٩٥٠ ٣  الدفعمستحقة حسابات  :مطروحا منه
 ٠٠٩ ١٧٧ ٤  ٣٣٧ ٢٢٦  التزامات غري مصفّاة 
    ٩٩٨ ٤١٥ ١-    
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  البيان األول
  صندوق مجهورية كوريا ملنطقة تومن

  ) اليونيدو:الوكالة املنفّذة(
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١الصناديق يف لة حا

    )ات الواليات املتحدةعنها بدوالرمعّبرا (
 الصندوق العامل   
     

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١الرصيد يف    ١٩ ٧٠٨
  :ليهإمضافا   اليونديبمسحوبات نقدية من    
    داخليةقسائم صرف    
    )ةصافي(أخرى قروض ائتمانية /رسوم   
   )فيةصا( خاصة بالصرف تسويات متفرقة وإيرادات   
   )ةصافي(الصندوق االستئماين مردودة إىل بنود متفرقة    ٠

١٩ ٧٠٨      
  :مطروحا منه ٢٠٠٩النفقات خالل سنة    
   على املشاريع   
   مصروفات ٠  
   التزامات غري مصفّاة ٠  
   ة والتشغيلياإلدارية اخلدمات على ٠  ٠

١٩ ٧٠٨      
  :مطروحا منه/مضافا إليه   
    السنوات السابقةب املتعلقةلتسويات ا ٠  
    النفقات ٠  
    تكاليف الدعم ٠  
    دارية والتشغيليةإلنفقات اخلدمات ا ٠  ٠

  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١الرصيد يف    ١٩ ٧٠٨
  :ممثال مبا يلي   
    تحويلرة وبرسم الحاض، املصارفأموال نقدية يف  ٠  

    حسابات مستحقة التحصيل ١٩ ٧٠٨  ١٩ ٧٠٨
  :مطروحا منه  الدفعمستحقة حسابات  ٠  
    التزامات غري مصفّاة ٠  ٠

١٩ ٧٠٨      
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  املرفق الثالث
    دارة املباينإاحلساب اخلاص خلدمات 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يرادات والنفقات لفترة السنتني إلبيان ا
  ٢٠٠٩ديسمرب /لون األو كان٣١املنتهية يف 

    )باليوروات(
 اإليرادات   
    
 املسامهات احملّصلة   

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ٣١٥ ٩١٥ ١٣ 

 اليونيدو  ٦١٩ ۰٧٦ ٤ 

 اليونوف  ٨٣۲ ٨٧٩ ٥ 

 منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  ٥٥٤ ١٨٧ ۲ 

۲٦ ۰٣ ٥٩۲۰     

 ليف مشاريع خاصةتسديد تكا    ٦١٦ ٥٦٨ ٥

 إيرادات الفوائد   ۰٩٤ ١٤١ ١

 إيرادات متفرقة   ٣٨٦ ٤٣
    

 جمموع اإليرادات   ٤١٦ ٨١۲ ٣۲
    
 النفقات   

 تأجري املباين وصيانتها   ٤٨٦ ٣٥٧ ١٣

 املرافق   ٦٤٣ ٦٦٩ ١٣

 اللوازم واملواد   ٤٨۲ ١۰٧

 السلع الرأمسالية   ۰١٧ ١٣٩

 رفيةالرسوم املص   ٣٣٨ ٣

 مصروفات تشغيل عامة أخرى   ٣٦٧ ۲٧
    

 جمموع النفقات   ٣٣٣ ٣٠٤ ٢٧
    

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨الزيادة يف اإليرادات على النفقات لفترة السنتني    ٠٨٣ ٥٠٨ ٥
 الوفورات من االلتزامات امللغاة    ٠
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  صايف الفائض لفترة السنتني   ٠٨٣ ٥٠٨ ٥

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١مات واالحتياطيات وأرصدة الصناديق حىت بيان املوجودات وااللتزا

 املوجودات   
 أموال نقدية   ٣٥٢ ١٤٠ ٢٦

 احلسابات املستحقة التحصيل   
  الضرائب   ١٠٥ ٧١٤

 املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل   ٧٧١ ٦٩٤ ٦
 غري ذلك   ٤٤٠ ٤٧٤ ١

 داتجمموع املوجو   ٦٦٨ ٠٢٣ ٣٥
    
 االلتزامات   

 االلتزامات غري املصفّاة   ٦٤٣ ٢٦٠ ٦
   املدفوعة مسبقااملبالغ   ٦٣٨ ٨٤

 احلسابات املستحقة الدفع   ٤٣٦ ١٩٠ ٣
 جمموع االلتزامات   ٧١٧ ٥٣٥ ٩

    
 رصيد الصندوق   

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١الرصيد املوجود يف    ٨٦٨ ٩٧٩ ١٩
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني لصايف الفائض : افا إليهمض   ٠٨٣ ٥٠٨ ٥

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١الرصيد املوجود يف    ٩٥١ ٤٨٧ ٢٥
    

 جمموع االحتياطيات ورصيد الصندوق       ٩٥١ ٤٨٧ ٢٥
    

 جمموع االلتزامات واالحتياطيات ورصيد الصندوق       ٦٦٨ ٠٢٣ ٣٥
    

 اجملموع

منظمة معاهدة 
الشامل احلظر 

للتجارب النووية  اليونيدو اليونوف
الوكالة الدولية 
 حتليل رصيد الصناديق   للطاقة الذرية

        
  ٢٠٠٨رصيد الصناديق االفتتاحي لعام  ٢٧٥ ٠٧٤ ١٠ ٥٩٢ ٤٧٥ ٣ ٦٧٠ ٥١٨ ٤ ٣٣١ ٩١١ ١ ٨٦٨ ٩٧٩ ١٩
 املسامهات ٣١٥ ٩١٥ ١٣ ٦١٩ ٠٧٦ ٤ ٨٣٢ ٨٧٩ ٥ ٥٥٤ ١٨٧ ٢ ٣٢٠ ٠٥٩ ٢٦
 )خالصة من الرسوم املصرفية(الفوائد  ٢٠٤ ٢٧٤ ٦٥٩ ٢٩٣ ١٤١ ٣٥٠ ٧٥٢ ٢١٩ ٧٥٦ ١٣٧ ١

 صايف النفقات  -٧٠٦ ٥٨٧ ١١  -٦٤٣ ٣٩٤ ٣  -٠٤٧ ٨٨٦ ٤  -٥٩٧ ٨٢٠ ١  -٩٩٣ ٦٨٨ ٢١
٠٨٨ ٦٧٦ ١٢ ٢٢٧ ٤٥١ ٤ ٥٩٦ ٨٦٢ ٥ ٠٤٠ ٤٩٨ ٢ ٩٥١ ٤٨٧ ٢٥  

      
 يلاملسامهات املستحقة التحص ٤٢٦ ٦٧٣ ٦  ٣٤٥ ٢١  ٧٧١ ٦٩٤ ٦

  


