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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

جلنة الربنامج وامليزانية  
 الدورة احلادية والثالثون

 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩- ٢٧فيينا،
 من جدول األعمال املؤقت ٥البند

 وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات 
 ةغري املُنفق

  جملس التنمية الصناعية 
 الدورة الثالثة واألربعون

 ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥-٢٣فيينا،
 (ب) من جدول األعمال املؤقت ٤بند ال

  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات
 غري املُنفقة

     
      إدخال حتسينات على إطار اإلدارة املالية    
      اقتراحات من املدير العام    

من النظام املايل، يود املدير العام إنشـاء حسـابني خاصـني،     ٤-٦و ٣-٦للبندين  وفقاً    
حساب خاص للتّربعـات ألغـراض األنشـطة األساسـية و(ب) صـندوق لالسـتثمارات        (أ) مها:

الرأمسالية الرئيسية. ويعـرض هـذا التقريـر أغـراض احلسـابات اخلاصـة وحـدودها. كمـا يـرد يف          
الوثيقة مقترح عـن اعتمـاد هنـج موّحـد يف معاملـة أرصـدة االعتمـادات غـري املُنفقـة اسـتنادا إىل           

 نيدو، وذلك لكي تنظر فيه أجهزة تقرير السياسات.النظام املايل لليو
  

 احملتويات
الصفحة  الفقرات   

  ٢  ١.................................................................................  مقدمة - أوالً
  ٢  ١٦- ٢.............................................. التّربعات املقّدمة ألغراض األنشطة األساسية - ثانياً
  ٥ ٣٧-١٧.................................................. صندوق االستثمارات الرأمسالية الرئيسية - ثالثاً
  ٨ ٥١-٣٨..................................... دات غري املُنفقةمعاملة أرصدة االعتمايفالنهج املوّحد  - رابعاً
  ١٠  ٥٢........................................................ اللجنة اختاذهاملطلوب مناإلجراء  - خامساً
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   مةمقدِّ  - أوالً  
من النظام املايل، يوّد املدير العام إنشـاء حسـابني خاصـني،     ٤-٦و ٣-٦وفقا للبندين   -١

حساب خاص للتّربعـات املقّدمـة ألغـراض األنشـطة األساسـية مـن أجـل تيسـري تلقـي           مها: (أ)
صـــندوق و(ب) ســـامهات الطوعيـــة وإدارهتـــا واســـتخدامها ألغـــراض األنشـــطة األساســـية،  امل

االســتثمارات الرأمساليــة الرئيســية باعتبــاره آليــة لتــأمني التمويــل لالســتثمارات الرأمساليــة أو         
عمليــات إبــدال املعــدات الرئيســية. ويتضــمن هــذا التقريــر وصــفا ألغــراض احلســابات اخلاصــة  

قترحا بشأن اعتماد هنج موّحد يف معاملـة أرصـدة االعتمـادات غـري     وحدودها. كما يتضمن م
 املُنفقة استنادا إىل النظام املايل لليونيدو، لكي تنظر فيه أجهزة تقرير السياسات.

    
   مة ألغراض األنشطة األساسيةالتّربعات املقدَّ  - ثانياً  

ميـة للفريـق العامـل غـري     ، بالوثيقـة اخلتا ةب املـؤمتر العـام، يف دورتـه اخلامسـة عشـر     رحَّ  -٢
الرمسي املعـين مبسـتقبل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك براجمهـا ومواردهـا، وعنواهنـا "وثيقـة اإلرشـادات           

)، وأقر التوصـيات املتعلقـة مبعـايري اإلدارة الـواردة فيهـا. وتضـمنت       IDB.41/24االستراتيجية" (
توصيات منـها مـا يلـي: "ينبغـي أن      من الوثيقة نفسها، املعنونة "إدارة املوارد املالية" ١٤الفقرة 

ــرة الســنتني    ــة، خــالل فت ــراً شــامالً حــول مصــادر التمويــل   ٢٠١٥-٢٠١٤تقــّدم األمان ، تقري
اجلديدة واملبتكرة احملتملة، مبا فيها تعبئـة املـوارد احملليـة، لتيسـري احلصـول علـى تّربعـات، مبـا يف         

األفـراد، لتخصيصـها ضـمن    ذلك من الدول األعضـاء واملؤسسـات الوقفيـة والقطـاع اخلـاص و     
 امليزانية العادية وفقا للمعايري املقررة".

واستجابة للواليـة احملـّددة أعـاله، تركّـز الفقـرات التاليـة علـى اإلطـار التنظيمـي الـذي             -٣
ــة،        ــوفر األدوات الالزم ــراض األنشــطة األساســية. ومبجــرد ت ــات ألغ يســمح بتخصــيص تّربع

 ، حسبما يرد يف امللّخص أدناه، بغية تفعيل األداة.سيمكن إطالق استراتيجية حلشد األموال

من دستور اليونيدو على ما يلي: "مع مراعاة النظام املـايل للمنظمـة،    ١٦وتنص املادة   -٤
للمدير العـام أن يقبـل، نيابـة عـن املنظمـة، مـا يقـّدم إليهـا مـن مسـامهات طوعيـة، مبـا يف ذلـك              

قـّدم إليهـا مـن احلكومـات أو املنظمـات احلكوميـة       اهلبات والتركات املوقوفة واإلعانـات الـيت ت  
الدوليــة أو املنظمــات غــري احلكوميــة أو ســواها مــن املصــادر غــري احلكوميــة، علــى أن تكــون     
الشروط املرتبطـة هبـذه املسـامهات الطوعيـة متمشـية مـع أهـداف املنظمـة وسياسـاهتا." وعليـه،           

ســية الــيت عــادة مــا متــّول مــن امليزانيــة ُيســمح بقبــول التّربعــات املقّدمــة ألغــراض األنشــطة الرئي
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العادية. وقد استخدمت الدول األعضاء هـذا اخليـار بالفعـل لـدى اختاذهـا القـرار بشـأن متويـل         
 ).١٥-/م١٣-برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة (املقرر م ع

كـن  وميكن أن تسهم التّربعات يف متويل األنشطة األساسية غري احملددة زمنيا أو الـيت مي   -٥
توسيع نطاقها. ومن شأن هذه التّربعات أن تعمل علـى توسـيع نطـاق النشـاط الرئيسـي، وفقـا       

 للمبالغ املتلقاة.

من النظام املايل األداة اليت تطبـق هلـذا الغـرض علـى النحـو التـايل:        ٣-٦ويصف البند   -٦
غ اجمللـس  "للمدير العام أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات احتياطيـة وخاصـة، علـى أن يبلـ    

بذلك عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية. وتدار هذه الصـناديق واحلسـابات وفقـا ألحكـام هـذا      
النظام." ومتشيا مع هذه األحكام، يقوم املدير العام، بغية إضفاء الصبغة املؤسسية على مفهـوم  

طريـق جلنـة   استخدام التّربعات يف متويل األنشطة األساسـية متـويال جزئيـا، بـإبالغ اجمللـس عـن       
 الربنامج وامليزانية عن إنشاء حساب خاص هلذا الغرض.

مـن النظـام املـايل، الـذي يـنص علـى أن:        ٤-٦وفضال على ذلـك، تلـزم مراعـاة البنـد       -٧
"حتدد أغراض وحدود كل صـندوق اسـتئماين وحسـاب احتيـاطي أو خـاص حتديـدا واضـحا.        

ــأغر      ــق ب ــك ضــرورة تتعل ــام، إذا اقتضــت ذل ــدير الع اض أي صــندوق اســتئماين أو  وجيــوز للم
حســاب احتيــاطي أو خــاص، أن يصــدر قواعــد ماليــة خاصــة تــنظّم عمــل ذلــك الصــندوق أو   
احلساب، وأن يقدم تقريرا هبذا الشأن إىل اجمللـس عـن طريـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة." ووفقـا        

 للنظام الوارد أعاله، ُيعّرف احلساب اخلاص على النحو التايل:
    

   ص للتّربعات املقّدمة ألغراض األنشطة الرئيسية احلساب اخلا    
   الغرض    

الغرض من احلساب اخلاص للتّربعـات املقّدمـة ألغـراض األنشـطة الرئيسـية هـو تيسـري          -٨
تلقي وإدارة واستخدام التّربعات املقّدمة لتنفيذ األنشطة الرئيسية اليت ال ميكن متويلها بالكامـل  

 التمويل.   دمن امليزانية العادية بسبب قيو
    

احلدود والقواعد املالية اخلاصة اليت تنظّم عمل احلساب اخلاص للتّربعات املقدمة     
   ألغراض األنشطة الرئيسية

يرد بيـان األنشـطة املمّولـة مـن احلسـاب اخلـاص للتّربعـات املقّدمـة ألغـراض األنشـطة             -٩
املستوى املتوقـع للتّربعـات، يف    الرئيسية وعالقتها بالربامج الرئيسية وبرامج املنظمة، إىل جانب
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فصل خاص يف وثيقة الربنامج وامليزانيتني. ومبوافقة املؤمتر العام على الربنامج وميزانيـة السـنتني   
خيّول املدير العام سلطة إنفاق األموال املودعة يف احلساب اخلـاص لتنفيـذ األنشـطة الـيت أُقـّرت      

 هبذه الطريقة.

ر تلقي التّربعات يف احلساب اخلاص. وُيجرى إبالغ اجمللـس  وال تنفّذ األنشطة إال بقد  -١٠
عن طريق اللجنة عن أداء احلساب اخلاص ضمن تقارير األداء املايل. كما ُيجرى اإلبـالغ عـن   
احلســاب اخلــاص يف الكشــوف املاليــة للمنظمــة ويتــوىل تدقيقــه مراجــع مــايل خــارجي يف إطــار 

 عملية مراجعة احلسابات السنوية.  

ل إىل اجلهــة املاحنــة علــى النحــو املناســب إشــعار بتأكيــد تلقــي التّربعــات يف         وُيرســ  -١١
 احلساب اخلاص. وال ُيرسل أي بيان آخر منفصل إىل كل واحد من املتّربعني.

ويظــل أي رصــيد غــري مســتغل يف احلســاب اخلــاص متاحــا ألغــراض األنشــطة املزمــع     -١٢
 امج وامليزانية املقررة.  خالل فترة السنتني التالية يف نطاق الربن إجنازها

 وُيحتفظ بالفائدة املُكتسبة من املوجودات املودعة يف احلساب اخلاص.  -١٣

 وُتطّبق بنود النظام املايل والقواعد املالية للمنظمة على مجيع النواحي األخرى.  -١٤

ــرة الســنتني     - ١٥ ــة إنشــاء احلســاب   ٢٠١٧- ٢٠١٦وكــإجراء انتقــايل لفت ، أي خــالل مرحل
)، حيــث ال تكــون هنــاك تقــديرات موثوقــة إلدراجهــا يف خطــة الربنــامج        SAVCCAاخلــاص (

وامليزانيتني، يقدم املدير العام تقارير إىل اجمللس عن طريق اللجنة خـالل فتـرة السـنتني عـن التقـّدم      
احملــرز يف مجــع التّربعــات ضــمن احلســاب اخلــاص وختصــيص األمــوال املتلقــاة ألغــراض األنشــطة  

 .٢٠١٧- ٢٠١٦امج املدرجة يف خطة الربنامج وامليزانيتني املقررة لعامي املختلفة وفقا للرب
    

استراتيجية جلمع األموال من أجل التماس التّربعات من الدول األعضاء واملؤسسات     
  الوقفية والقطاع اخلاص واألفراد ألغراض األنشطة األساسية، مبا يف ذلك 

   تعبئة املوارد احمللية
جوات التمويل احملددة وحتديد عالقتـها بـالربامج الرئيسـية وبـرامج     بعد الوقوف على ف  -١٦

املنظمة، على النحو املبّين يف وثيقة الربنامج وامليزانيتني املشار إليها أعـاله، سـيقوم املـدير العـام     
ــّربعني احملــتملني         ــه مهمــة التشــاور مــع املت ــق عمــل مشــترك بــني الُشــَعب ُتســند إلي بإنشــاء فري

داد استراتيجية لتعبئة األمـوال. وسـيقوم املـدير العـام بـاإلبالغ عـن نتـائج        للحساب اخلاص وإع
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هذه األنشطة، وفقا لتوصية الفريق العامل غري الرمسي املذكورة أعاله بشأن مستقبل اليونيـدو،  
 مبا يف ذلك براجمها ومواردها.

    
   صندوق االستثمارات الرأمسالية الرئيسية  - ثالثاً  

قصـور الفادحـة يف منهجيـة األمـم املتحـدة املعّدلـة التقليديـة للميزنـة         يتمثل أحـد أوجـه ال    - ١٧
على أساس نقدي يف افتقارها إىل آلية مناسبة من أجل تأمني التمويل الـالزم إلجـراء اسـتثمارات    
يف التجهيــزات الكــربى أو عمليــات إبــدال للمعــدات الرئيســية. وتســتلزم هــذه العمليــات صــرف 

مويل لفترات تتجاوز فترة السـنتني. ومـن مث، ال ميكـن إدارة هـذه     مبالغ نقدية ضخمة وضمان الت
 االستثمارات الرأمسالية إدارة جيدة يف إطار دورة امليزانية السنوية للمنظمة.

واسـتحدث عـدد مـن املنظمـات نوعـا مـن احلسـابات اخلاصـة بغـرض إنشـاء صـندوق              -١٨
 استثمارات رأمسالية رئيسية.  

الـة الدوليـة للطاقـة الذريـة صـندوقا لالسـتثمارات الرأمساليـة        فأنشأ جملس حمـافظي الوك   -١٩
ليكون مبثابة صندوق احتياط. وترد تفاصـيل هـذا الترتيـب يف برنـامج      ٢٠٠٩الرئيسية يف عام 

ــها لعــامي    ــة وميزانيت ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ، الفقــرات ٥)/٥٣( (م ع ٢٠١١-٢٠١٠الوكال
١٤٦-١٤٠  .( 

نظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة نظامـا ماليـا    وتطّبق اللجان التحضريية مل  -٢٠
)، ينص على أن "ُينشأ صندوق لالستثمارات الرأمسالية تـورد فيـه كـل سـنة مبـالغ      ٢-٧(البند 

بنود امليزانية املخّصصة لتركيـب حمطـات/مرافق نظـام الرصـد الـدويل ورفـع كفاءهتـا (صـندوق         
الســتثمار امتــها علــى املــدى الطويــل (صــندوق ا التركيــب) وكــذلك إد -االســتثمار الرأمســايل 

 ".االستدامة) -الرأمسايل 

وخلُــص الفريــق العامــل التــابع ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين بامليزنــة الرأمساليــة، الــذي    -٢١
)، يف تقريـره  HLCM/FBأنشأته شبكة املالية وامليزانية التابعة للجنـة اإلداريـة الرفيعـة املسـتوى (    

)، إىل أن "مثـاين  CEB/2009/HLCM/FB/2(الوثيقـة   ٢٠٠٩انون الثاين/ينـاير  كـ  ١٩الصادر يف 
يف املائــة) تطّبــق شــكال مــن سياســات امليزنــة الرأمساليــة وتطبــق بصــورة صــرحية  ٣٢منظمــات (

نوعا خمتلفا من املمارسة/املفهوم." ومل ُتجر اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املسـتوى أي حتـديث هلـذه       
 خالل السنوات األخرية.الدراسة االستقصائية 
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ولضمان توفر التمويل الالزم لصيانة اهلياكل التحتية لليونيـدو، وأبرزهـا نظـام ختطـيط       -٢٢
ستستفيد املنظمة استفادة كبرية من مـوارد صـندوق االسـتثمارات الرأمساليـة      املوارد املؤسسية،

 الذرية. الرئيسية، الذي ميكن تصميمه على غرار منهجية الوكالة الدولية للطاقة

وتظهر التقديرات األولية أن حتسني وتطوير نظام ختطـيط املـوارد املؤسسـية لتمكينـه مـن        - ٢٣
مليــون يــورو خــالل  ١,٥مواكبــة التقــدم التكنولــوجي يتطلــب تــوفري اســتثمارات إضــافية بقيمــة  

 ٢٠١٩- ٢٠١٨، وسيحني موعد إجراء عملية حتـديث كـربى يف عـامي    ٢٠١٧- ٢٠١٦عامي 
ماليني يورو. وسيتطلب تطـوير البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا املعلومـات أيضـا        ٥لغ بتكلفة تقدر مبب

 مليون يورو، فضال عن تكاليف الصيانة العادية.   ١استثمارا سنويا يبلغ متوسطه 

ولتجنب حتميل األعباء علـى ميزانيـات فتـرة السـنتني بصـورة غـري متسـاوية والسـماح           -٢٤
مبراكمة األموال من أجل إجراء تلك االستثمارات يف املستقبل، ميكن إنشاء صـندوق اسـتثمار   

 من النظام املايل. ٣-٦رأمسايل رئيسي كحساب خاص مبوجب البند 

  هلــــذا الصــــندوق وصــــالحيات  وفيمـــا يلــــي عــــرض لألغــــراض واحلـــدود املقترحــــة    -٢٥
 إجراء النفقات.

    
   صندوق االستثمار الرأمسايل الرئيسي    
   الغرض    

يشكّل صندوق االستثمار الرأمسايل الرئيسي آلية لتأمني التمويـل الـالزم لالسـتثمارات      -٢٦
 يف البنية التحتية وعمليات إبدال التجهيزات الرئيسـية حبيـث ال تتسـبب النفقـات الرئيسـية الـيت      

 تصرف ملرة واحدة أو غري املتكررة يف حدوث خلل كبري يف مستويات امليزانيات العادية.
    

   احلدود والقواعد املالية اخلاصة اليت تنظّم عمل صندوق االستثمار الرأمسايل الرئيسي    
سُيجرى إنشاء صندوق االستثمار الرأمسـايل الرئيسـي كحسـاب خـاص مبوجـب البنـد         -٢٧
 ايل.من النظام امل ٣-٦

وسيموَّل الصندوق من خمصصات امليزانية العادية وأي مصدر آخر وفقا ملا قـد يقـرره     -٢٨
اجمللس. وميكـن أن يتلقـى هـذا الصـندوق مسـامهات (تّربعـات) مـن خـارج امليزانيـة لألغـراض           

 املشمولة بالصندوق.
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يـة الرئيسـية   وسيقوم املدير العام بتحميل النفقات اخلاصـة بتنفيـذ االسـتثمارات الرأمسال     -٢٩
 على صندوق االستثمار الرأمسايل الرئيسي وفقا للنظام املايل لليونيدو وقواعدها املالية.

وستتوىل أجهزة تقرير السياسات اسـتعراض عمليـات الصـندوق يف إطـار عمليـة اعتمـاد         - ٣٠
ى الربنامج وامليزانيتني القائمة من أجل حتديـد مجلـة أمـور منـها مالءمـة رصـيد الصـندوق ومسـتو        

املخصصــات الــالزم يف إطــار امليزانيــة العاديــة بعــد مراعــاة عوامــل منــها املســامهات مــن خــارج      
امليزانية املتلقاة أو املتعهد هبا ألغراض البنود اليت يغطيها الصـندوق، ومعـدل التنفيـذ، والتعـديالت     

 املدخلة على جدول االستثمارات الرأمسالية النامجة عن تغري الظروف أو األولويات.

وسيظل أي رصيد غري مستغل يف الصندوق متاحا لتمويل االسـتثمارات املسـتقبلية يف     -٣١
 نطاق خطة الربنامج وامليزانيتني املقررة.  

 وُيحتفظ يف الصندوق بالفائدة املكتسبة على املوجودات املودعة فيه.  -٣٢

مراجـع  وجيرى اإلبـالغ عـن أنشـطة الصـندوق يف الكشـوف املاليـة للمنظمـة، ويتـوىل           -٣٣
 حسابات خارجي تدقيقها ضمن عملية مراجعة احلسابات السنوية.

أما الوفورات املتحقّقة من امليزانيـة العاديـة (الفـائض النقـدي علـى النفقـات الفعليـة يف          -٣٤
 هناية فترة السنتني) فيحتفظ هبا يف الصندوق لتمويل البنود املسموح هبا يف إطار الصندوق.

 ، على النحو التايل:٢٠١٧-٢٠١٦ل فترة السنتني وميّول الصندوق، خال  -٣٥

ــد يف        (أ)   ــامج التغــيري والتجدي ــل الرصــيد املتبقــي مــن مــوارد برن ــق حتوي عــن طري
 ، إىل صندوق االستثمار الرأمسايل الرئيسي؛  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١املنظمة حىت 

أن تتـراكم   املسامهات من خـارج امليزانيـة، الـيت ال ميكـن تقـدير حجمهـا قبـل         (ب)  
 بعض اخلربة فيما يتصل بتشغيل الصندوق؛

يف  ٢٠١٥-٢٠١٤وفــورات هنايــة فتــرة الســنتني مــن امليزانيــة العاديــة لعــامي    (ج)  
 .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١حالة وجود فائض نقدي حىت 

سُيجرى تقييم البنود املقرر متويلها من الصندوق وفقا للمعايري التالية؛ علـى أن تكـون     -٣٦
 تلك البنود:

 متثل أولوية قصوى؛  (أ)  

 مفيدة لفترة تزيد عن سنة مالية واحدة؛  (ب)    

 يورو أو أكثر؛ ٢٠٠ ٠٠٠ذات قيمة إمجالية خالل فترة حياهتا تقدر مببلغ   (ج)    
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ذات طبيعــة وثيقــة بــالبىن التحتيــة (مثــل األبنيــة، ونظــم تكنولوجيــا املعلومــات   (د)    
 حتية مثل نظام ختطيط املوارد املؤسسية)؛الرئيسية، وغريها من البىن الت

متثّــل نفقــات رئيســية ذات طبيعــة غــري متكــررة، مــن شــأهنا أن تتســبب يف           (ه)    
 اختالالت كبرية يف مستويات النسبة التشغيلية من امليزانيات العاديـة. وميكـن أن تقـّدم أجـزاء/    

مـن امليزانيـة العاديـة    أقساط جزئية على مدار عدة سنوات لتجنب ارتفـاع احتياجـات التمويـل    
 يف أي فترة معينة.

وســتبذل جهــود ملراكمــة أرصــدة كافيــة يف الصــندوق مــن ســنة إىل أخــرى للســماح      -٣٧
ــدر         ــة، ميكــن العمــل بق ــذه الطريق ــالبنود املشــمولة. وهب ــة ب بســداد التكــاليف املســتحقة املتعلق

ندوق مـــن اإلمكـــان علـــى موازنـــة أي تغـــيريات حـــادة يف االحتياجـــات الالزمـــة لـــدعم الصـــ  
 خمصصات امليزانية العادية خالل فترة السنتني.

    
   االعتمادات غري املُنفقة ةالنهج املوّحد يف معاملة أرصد  - رابعاً  

) GC.14/18( ةتضمن تقرير قّدمه املـدير العـام إىل املـؤمتر العـام يف دورتـه الرابعـة عشـر         -٣٨
ا للسـجل التـارخيي واملمارســات   وصـفا لإلطـار التنظيمـي لتوزيـع األرصـدة غــري املُنفقـة وعرضـ       

املتبعــة ســابقا يف هــذا الشــأن، واقتــرح بضــعة جمــاالت ميكــن أن ُتســتخدم فيهــا تلــك األرصــدة  
 لتدعيم برامج اليونيدو. وكان املؤمتر العام يف دورته الرابعة عشرة، املعقـودة يف كـانون األول/  

ــة ال    ٢٠١١ديســمرب  ــدول األعضــاء علــى النظــر يف إمكاني ــد "شــجع ال ــةً عــن  ، ق تخلــي طواعي
حصصـها يف أرصـدة االعتمـادات غــري املُنفقـة السـتخدامها مـن أجــل تـدعيم بـرامج اليونيــدو"         

 ).  ١٤-/م١٤-(املقرَّر م ع

الــيت قــّدمها إىل املــؤمتر العــام يف دورتــه     ، GC.15/14وأبلــغ املــدير العــام، يف الوثيقــة      -٣٩
والـيت أصـبحت متاحـة للتوزيـع يف     ة عشرة، عـن مبلـغ أرصـدة االعتمـادات غـري املُنفقـة       خلامسا
وعــرض التقريــر نفســه أيضــا حتــديثا للمجــاالت الــيت ميكــن أن   .٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  ١

تستخدم فيهـا احلصـص املتنـازل عنـها طواعيـة مـن تلـك األرصـدة. وشـجع املـؤمتر، يف الفقـرة            
طواعيـة   ، مرة أخرى الدول األعضـاء علـى النظـر يف التنـازل    ١٣-/م١٥-من مقرره م ع(ح) 

عن حصصها من أرصدة االعتمادات غري املُنفقة مـن أجـل تـدعيم بـرامج اليونيـدو و/أو متويـل       
 تكاليف االحتفاظ حبيز املكاتب.  

 ١١وفيمــا يتعلــق بوثــائق الــدورات، تضــمنت ورقــة غرفــة املــؤمترات الــيت صــدرت يف    -٤٠
 ذلـك مرفـق حيتـوي علـى     حملة عامة قانونية وتارخيية شاملة للموضوع، مبـا يف  ٢٠١١أيار/مايو 

نصوص املقررات والقرارات اليت اختذها املؤمتر العام السابق فيما يتعلق باألرصدة غـري املُنفقـة.   
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وكما يظهر مـن كثـرة الوثـائق واتسـاع نطـاق املناقشـات الـيت أجريـت خـالل دورات أجهـزة           
ضـاء واألمانـة.   تقرير السياسات، يستنفد املوضوع وقتـا طـويال ومـوارد هائلـة مـن الـدول األع      

ولتبسيط جـداول األعمـال املسـتقبلية لـدورات أجهـزة تقريـر السياسـات وتقليـل االحتياجـات          
من الوثائق، يعرض املدير العام يف هذه الوثيقـة مقترحـه إىل اجمللـس عـن طريـق اللجنـة باعتمـاد        

 هنج موّحد يف معاملة أرصدة االعتمادات غري املُنفقة على النحو املبني أدناه.
    

   التعاريف    
يقصد بأرصدة االعتمادات غري املُنفقة الفرق بني اعتمادات امليزانية العاديـة والنفقـات     -٤١

الفعلية. وتنشأ هذه األرصدة نتيجة لعدم سداد الدول األعضاء لالشتراكات املقّررة أو التـأخر  
 ّرر.يف سدادها، خالل فترة السنتني، مما يؤدي إىل القصور يف تنفيذ الربنامج املق

وحيكم النظام املايل استخدام األرصدة غري املُنفقة، حيث يشار إليها باعتبارها أرصـدة    -٤٢
يف فقرتيــه (ب) و(ج) علــى أن تقّيــد  ٢-٤غــري مســتعملة. وعلــى وجــه التحديــد، يــنص البنــد 

بة اشـتراكاهتا املقـررة   أرصدة االعتمادات غري املستعملة يف احلساب الدائن للدول األعضاء بنس
جلــدول االشــتراكات املقــررة لكــل منــها). علمــاً بــأنَّ الــدول األعضــاء الــيت دفعــت   ي وفقــا (أ

اشتراكاهتا بالكامل لفترة السـنتني الـيت يقتـرن هبـا القيـد يف احلسـاب الـدائن، هـي وحـدها الـيت           
 حيق هلا القيد حلساهبا.

لفـان إىل حـد   وبرغم أن النظام املايل ذا الصـلة ال حيـدد أي فـرق، فهنـاك مصـدران خمت       -٤٣
 بعيد لألرصدة غري املُنفقة الواجبة السداد إىل الدول األعضاء.

    
   حتصيل متأخرات فترة السنتني املاضيتني    

ــررة يف       -٤٤ ــات حالــت دون ســدادها لالشــتراكات املق تعّرضــت عــدة دول أعضــاء ملعوق
ة أخـرى  الوقت املناسب خالل فترات سنتني خمتلفة. وعنـدما تصـبح هـذه الـدول األعضـاء مـر      

قادرة على الوفاء بالتزاماهتا املالية، تقوم بسداد متأخراهتا يف هناية املطاف يف إطـار خطـة سـداد    
متعددة السنوات. وتتلقى اليونيدو هذه االشتراكات بعد انتهاء فترات السـنتني الـيت تقتـرن هبـا     

ون أمـام املـدير   هذه املبـالغ. ويف الفتـرة الـيت تظـل فيهـا االشـتراكات قائمـة دون سـداد، ال يكـ         
 العام خيار سوى تقليص الربامج املقّررة لئال يتعرض االستقرار املايل للمنظمة للتهديد.

وعند تلقّي مبالغ املتأخرات، ينبغي ردها إىل الدول األعضاء وفقا للنظام املـايل املشـار     -٤٥
ياسـات  إليه أعاله، ما مل تقرر الدول األعضـاء خـالف ذلـك. وقـد شـجعت أجهـزة تقريـر الس       

مرارا على اختاذ قرارات تتيح استخدام هذه األرصدة غري املُنفقـة يف تنفيـذ أنشـطة خمتلفـة، مـع      
 التأكيد على الطابع الطوعي لذلك.
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   الفائض النقدي يف هناية فترة السنتني    
يف هناية فترة السنتني، ميكن أن يتجاوز املبلغ النقدي احملّصل مـن االشـتراكات املقـررة      -٤٦

 اإليرادات املتلقاة مستوى النفقات (أي املدفوعات وااللتزامات القائمة).وسائر 

وهنـــاك ســـببان رئيســـيان ميكـــن أن يؤديـــا إىل حتقيـــق فـــائض نقـــدي: (أ) مـــدفوعات   -٤٧
 االشـــتراكات املقـــررة غـــري املتوقعـــة أو املتـــأخرة (ولكـــن ال تـــزال ضـــمن فتـــرة الســـنتني)، أو 

 امج املقّررة.الوفورات احملقّقة لدى تنفيذ الرب  (ب)

ــق        -٤٨ ــة الســليمة، أي عــن طري ــة بفضــل اإلدارة املالي ــا تتحقــق الفــوائض النقدي ودائمــا م
ختفيــف املخــاطر احملتملــة لعــدم تلقّــي االشــتراكات املقــّررة يف الوقــت املناســب، أو عــن طريــق  

 حتقيق وفورات حقيقية.  
    

   املعاملة املوّحدة املقترحة لألرصدة غري املُنفقة    
رى إبالغ الدول األعضاء بتحصيل متأخرات فتـرة السـنتني املاضـيتني عـن طريـق      سيج  -٤٩

ــالغ لتوزيعهــا. ويف      إصــدار مــذكرة إعالميــة، تتضــمن مجيــع األنصــبة املقــررة، مبجــرد تــوفّر املب
الوقــت ذاتــه، ســتحّول األرصــدة غــري املُنفقــة حتــت هــذه الفئــة إىل احلســاب اخلــاص للتّربعــات  

 األساسية.   املقّدمة ألغراض األنشطة

وعلى الدول األطراف، اليت ال تستطيع التنازل طواعية عن حصتها من األرصـدة غـري     -٥٠
يومـا   ٣٠املُنفقة املتأتية من مجع متأخرات فترة السنتني املاضيتني، أن ختطر األمانـة بـذلك بعـد    

 من صدور املذكرة اإلعالمية، مبّينة املعاملة اليت ترغب يف تطبيقها على حصتها.  

 وحيــّول أي فــائض نقــدي يف هنايــة فتــرة الســنتني إىل صــندوق االســتثمار الرأمســايل          -٥١
الرئيســـي يف إطـــار عمليـــة اإلغـــالق املـــايل ومـــن مث ال يصـــبح ضـــمن األرصـــدة غـــري املُنفقـــة.  
وللحصول على مزيد من التفاصيل، يرجـى الرجـوع إىل القسـم الثـاين مـن هـذه الوثيقـة الـذي         

 االستثمار الرأمسايل الرئيسي.يتضمن وصفا ملرفق صندوق 
    

   اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  - خامساً  
اللجنة تود أن حتيط علما بإنشاء حسابني خاصني يرد وصـفهما يف هـذه الوثيقـة،     لعلَّ  -٥٢

 وأن توصي اجمللس باعتماد املعاملة املوّحدة املقّررة لألرصدة غري املُنفقة.

  


