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  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  اجمللس التنفيذي

  ٢٠١١ الدورة العادية الثانية لعام
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٥-١٢

        * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 
  ظمة األمم املتحدة للطفولةمن    
  ايل والقواعد املالية لليونيسيفتعديالت على النظام امل    
  إلدارة وامليزانيةتقرير اللجنة االستشارية لشؤون ا    

  
  مقدمة

نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف مـشروع تقريـر املـدير التنفيـذي                 - ١
عـن التعـديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى النظـام املـايل              ) اليونيسيف(ملنظمة األمم املتحدة للطفولة     

، مبمـثلني عـن     املقترحـات لجنـة أثنـاء نظرهـا يف هـذه          واجتمعـت ال  . والقواعد املالية لليونيـسيف   
  .املدير التنفيذي الذين قدموا معلومات وتوضيحات إضافية

  
  معلومات أساسية

أُبلغت اللجنة االستشارية أن اليونيسيف ستقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورتـه العاديـة                - ٢
وتـرد يف املرفـق     . عـد ماليـة، للعلـم      نظاما ماليـا معـدال، للموافقـة عليـه، وقوا          ٢٠١١الثانية لعام   

 والتعــديالت لليونيــسيفاحلاليــة األول هلــذا التقريــر مقارنــة بــني النظــام املــايل والقواعــد املاليــة  
  .ويرد يف الفقرات أدناه توضيح لألسباب الرئيسية للتعديالت املقترحة. املقترحة
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 ٦٠/٢٨٣العامـة بقرارهـا    قـررت اجلمعيـة      - املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام         - ٣
، املوافقـة علـى أن تعتمـد األمـم املتحـدة املعـايري احملاسـبية الدوليـة                  ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٧املؤرخ  

وقــد اســتند النظــام املــايل  . للقطــاع العــام لتحــل حمــل املعــايري احملاســبية ملنظومــة األمــم املتحــدة  
 ابوصــفه ١٩٨٨ينــاير / الثــاين كــانون١٩ يف تُنــشرالــيت والقواعــد املاليــة احلاليــة لليونيــسيف 

ولـــذلك فـــإن . ملتحـــدة إىل املعـــايري احملاســـبية ملنظومـــة األمـــم ا E/ICEF/1988/AB/L.3الوثيقـــة 
 ريقترحــت لتحقيــق اتــساق النظــام املــايل والقواعــد املاليــة لليونيــسيف مــع املعــاياالتعــديالت قــد 

مـن أسـلوب معـدل للمحاسـبة        احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت سـتنتقل اليونيـسيف مبوجبـها            
على أساس االستحقاق إىل أسلوب احملاسبة على أساس االستحقاق الكامـل، مـع توقـع حتقيـق                 

  .فائدة تتمثل يف حتسني الشفافية، والقابلية للمقارنة
ليونيـسيف  لطلبت اجملالس التنفيذية     - تصنيف التكاليف وامليزنة على أساس النتائج       - ٤

، ٢٠٠٩/٢٠ مــم املتحــدة للــسكان يف مقرراهتــاإلمنــائي وصــندوق األوبرنــامج األمــم املتحــدة ا
ــق    ٢٠٠٩/٢٦  و٢٠٠٩/٢٢ و ــثالث أن تعمــل ســويا لتحقي ــوايل، إىل املنظمــات ال ، علــى الت

، فـضال   ٢٠١٣-٢٠١٢ الـدعم لفتـرة الـسنتني        املزيد من التنسيق والتحـسني يف عـرض ميزانيـة         
وتالحـظ  . ٢٠١٤ مظمـة اعتبـارا مـن عـا     عن العمل على تقدمي ميزانية متكاملة وحيدة لكـل من         

اللجنــة االستــشارية أن املنظمــات الــثالث قــد أجــرت استعراضــا للتعــاريف احلاليــة للتكــاليف     
ولتصنيف األنشطة ومـا يـرتبط هبـا مـن تكـاليف، وذلـك مـن أجـل حتديـد أفـضل املمارسـات؛                        

ابعة لألمـم املتحـدة   فضال عن مناذج ومنهجيات امليزنة القائمة على النتائج يف منظمات خمتارة ت         
وأسفر هذا النشاط عن مقترحات مشتركة ُعرضت على اجملـالس التنفيذيـة يف           . وماحنني ثنائيني 
تــصنيف التكـاليف وامليزنـة القائمـة علــى    : خارطـة طريــق حنـو ميزانيـة متكاملـة    ”تقريـر بعنـوان   

 و) ليونيـسيف ا (٢٠١٠/٢٠ املقـررين لمنظمـات الـثالث يف      لأقرته اجملالس التنفيذيـة      ،“النتائج
وأُشـري إىل أن    ). برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان           (٢٠١٠/٣٢

التغريات الناجتة عن ذلك ستتطلب بالتايل حتديثا للمصطلحات يف املواد املقابلة يف النظام املـايل               
  .والقواعد املالية

حـق لنظامهـا املـايل وقواعـدها         لدى اليونيـسيف مل    -  ملحق البطاقات واهلدايا   إدماج  - ٥
املاليــة فيمــا يتعلــق بعمليــات بطاقاهتــا ومنتجاهتــا الــيت كانــت تعــرف ســابقا بعمليــات بطاقــات    

وجرى حتديث القواعد املالية الواردة يف امللحق لـتعكس املمارسـات احلاليـة لألعمـال               . املعايدة
درج يف النظــام املــايل ، وأُ معــهالــشراكاتمــن القطــاع اخلــاص وإقامــة  يف جمــال مجــع األمــوال  

  .والقواعد املالية لليونيسيف
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 لقــد ُوضــع النظــام املــايل والقواعــد املاليــة لليونيــسيف يف عــام   - التغــيريات األخــرى  - ٦
وهــي تتــضمن مــصطلحات يف . ١٩٩٩ وكــان آخــر تعــديل قــد أُدخــل عليهــا يف عــام  ١٩٨٨

ملمارســـات احلاليـــة حاجـــة إىل التحـــديث لـــتعكس مقـــررات اجمللـــس التنفيـــذي لليونيـــسيف وا
ــضاء،     . ملنظمــةيف الألعمــال  ــد االقت ــة، عن وباإلضــافة إىل ذلــك، فقــد أجريــت تغــيريات حتريري

  .ألغراض اإليضاح واالتساق
وقد أُبلغت اللجنة االستشارية أنه، من أجل حتقيق أكرب قدر من التنـسيق مـع صـناديق          - ٧

ت واملبادئ املتفق عليها مـع األمانـة      ، قد جرت مناقشة التعديال     األخرى األمم املتحدة وبراجمها  
ــسكان        ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــم املتحــدة وبرن ــة لألم . العام

وعقــدت مــشاورات أيــضا مــع جملــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة، وجلنــة اليونيــسيف     
كتــب املراجعــة االستــشارية ملراجعــة احلــسابات ومكتــب الــشؤون القانونيــة بــاألمم املتحــدة وم

تعليقات مكتب الـشؤون القانونيـة     إضافية  وترد مناقشة   . الداخلية للحسابات التابع لليونيسيف   
وتـثين اللجنـة االستـشارية علـى اليونيـسيف          .  من هذا التقريـر    ١٠ و   ٨هبذا الصدد يف الفقرتني     

  .هذه العمليةطول لسعيها إلجراء مشاورات واسعة مع الكيانات املعنية 
االستفسار، قـدمت إىل اللجنـة االستـشارية معلومـات توضـح التعليقـات العامـة                وعند    - ٨
 على النظـام املـايل       إدخاهلا  اليت أبداها مكتب الشؤون القانونية على التعديالت املقترح        احملددةو

ــسيف   ــة لليونيـ ــد املاليـ ــة أن     . والقواعـ ــه العامـ ــة يف تعليقاتـ ــشؤون القانونيـ ــب الـ ــظ مكتـ والحـ
ســـتخدمت أيـــضا يف النظـــام املـــايل،   قـــد ا٢-١٠١  القاعـــدة املاليـــة املـــصطلحات املعرفـــة يف

ملــا أن النظــام املــايل قــد صــدر عــن اجمللــس التنفيــذي فــإن موقعــه يف    ااســتطرد موضــحا أنــه طو
. التسلسل اهلرمي للقواعد القانونية يكون أعلى من القواعد املالية الصادرة عن املدير التنفيـذي             

املـصطلحات املعرفـة يف القاعـدة املاليـة         تعـاريف   نونية أن ترد    ولذلك، يرى مكتب الشؤون القا    
  .النظام املايلمادة من مواد يف عوضا عن ذلك  ٢-١٠١

ووفقا للمدير التنفيذي، فإن كثريا من التعليقات اليت أبداها مكتـب الـشؤون القانونيـة             - ٩
للنظــام املــايل عي املعــىن املوضــوهــي ذات طــابع حتريــري وأن التغــيريات املقترحــة ال تغــري مــن   

. ولـذلك، فلـيس لـدى اليونيـسيف أي اعتـراض علـى إدخـال تلـك التغـيريات                . والقواعد املاليـة  
اسـتثناء  حـدث   املدير التنفيذي لليونيسيف، فقـد      مبزيد من التفصيل    وعلى النحو الذي أوضحه     

 مـن   بـدال  “مـانح ”إىل اسـتخدام عبـارة      بـالعودة   فيما يتعلق بـاقتراح مكتـب الـشؤون القانونيـة           
ي اقترحتــه ذ علـى النحـو الـ   “الطـرف أو األطـراف الـيت تطلــب إنـشاء هـذا احلـساب اخلــاص      ”

. ، املتـــصلتان باحلـــسابات اخلاصـــة  ٩-١٠٥  و١-١٠٥اليونيـــسيف يف القاعـــدتني املـــاليتني   
وأضاف املدير التنفيذي أن احلسابات اخلاصة هي عبارة عن ترتيبات تعاقدية تقدم اليونيـسيف              
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إىل أحـد الكيانـات     ضـمنا    “مـانح ”طرف متعاقـد، بينمـا يـشري مـصطلح           إىلمبوجبها خدمات   
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن اليونيـسيف ال تتفـق مـع               . اليت تقدم أمواال إىل اليونيسيف لتنفيذ بـرامج       

ــراح ــة     . ذلــك االقت وعــالوة علــى ذلــك، وعلــى الــرغم مــن تــشكيك مكتــب الــشؤون القانوني
ــة   ءمال يف ــد مالي ــة وجــود قواع ــق م ــف تتعل ــسؤولني بتوظي ــة  (امل ــدة املالي  ))أ (١١-١١٢القاع

هذا الـشرط قـد مت   ، إذ أن  ))ب (١١-١١٢القاعدة  (واالستعانة خبدمات اخلرباء االستشاريني     
فائـدة  يف النظام األساسي للموظفني، مـا بـرح املـدير التنفيـذي يـرى أن هنـاك                  الوفاء به بالفعل    

  .من اإلبقاء على القاعدتني
شارية علــى أمهيــة استــشارة مكتــب الــشؤون القانونيــة لــضمان   وتــشدد اللجنــة االستــ   - ١٠

وتثــق اللجنــة يف أن . االتــساق العــام يف تفــسري املــصطلحات والتعــاريف الــواردة يف التعــديالت
تعــديالت مبينــة يف أي املقدمــة مــن مكتــب الــشؤون القانونيــة   واملقترحــات التعليقــات تكــون 
  .مقترحة

  
   احملاسبية الدولية للقطاع العاماملعايري
ــدير          - ١١ ــر امل ــى النحــو املوضــح يف تقري ــام هــي، عل ــة للقطــاع الع ــايري احملاســبية الدولي املع

التنفيذي، معايري حماسبية تقوم على االستحقاق الكامل وهي تقيس األداء املـايل واملركـز املـايل                
. لنظـر عـن التحـويالت النقديـة    ، بغـض ا حـدوثها املعـامالت عنـد   اإلقـرار ب  لكيان ما عن طريـق      

 لليونيــسيف علــى املعــايري احملاســبية ملنظومــة األمــم  احلاليــةويقــوم النظــام املــايل والقواعــد املاليــة 
املتحدة، وهي أسلوب معدل للمحاسبة اليت تقـوم علـى االسـتحقاق، مـع عناصـر مـن احملاسـبة                    

دمت معلومـات إىل اللجنـة      وقُـ . القائمة على االستحقاق والقائمة على النقدية على حـد سـواء          
 ٢-١٣  و١-١٣وتــشترط القاعــدتان .  وأســباهباللتعــديالت املقترحــة الرئيــسية تــبني الفئــات

ــة      املعــدلتان  ــة باملعــايري احملاســبية الدولي ــسترشد مجيــع عمليــات إعــداد التقــارير املالي ــا أن ت حالي
يري احملاســـبية راجـــع املعـــامـــصطلحات وماألمـــر الـــذي يتبعـــه اســـتبدال مجيـــع للقطـــاع العـــام؛ 

األمم املتحدة مبصطلحات تتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام، ويف ذلـك           ملنظومة
ــصدد، فقــد اســتبدل مــصطلح    ــوال”ال ــة ” مبــصطلح “األم ــوارد املالي ــشري إىل  إال  “امل ــدما ي عن

مات ، وجـرى اسـتعراض مجيـع اسـتخدا      “الفتـرة ”وجرى تعـديل مفهـوم      . النقدية أو ما يعادهلا   
ــة” أو “فتــرة امليزانيــة”هــذه الكلمــة واســتبدلت بعبــارة   ــةفتــرة الربناجمال” أو “الفتــرة املالي  “ي

مـع املعـايري احملاسـبية      ومتـشيا   . حـذفهما  فقد جـرى     “فترة السنتني ” و “كل سنتني ”عباريت   أما
املاليــة  الـوارد يف النظــام املـايل والقواعــد   “الفتــرة املاليــة”الدوليـة للقطــاع العـام، فــإن مـصطلح    

طـار املعـايري   إ، والـذي ميثـل يف   “دخـل ”أمـا مـصطلح     .  شـهرا  ١٢مـدهتا   يشري دائمـا إىل  فتـرة        
احملاســبية ملنظومــة األمــم املتحــدة النقديــة املــستلمة علــى أســاس نقــدي أو التربعــات املــستحقة،  
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.  األصــولىاحلــصول علــ، الــذي ميثــل حقــا قــابال لإلنفــاذ يف  “إيــراد”بدل مبــصطلح ُتاســ فقــد
 املستخدم يف املعايري احملاسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة، والـذي              “النفقات”بدل مفهوم   سُتا وقد

ــدفوعات وااللتزامـــات غـــري املـــصفاة، مبـــصطلح  جممـــوع ميثـــل  املـــستخدم “ املـــصروفات”املـ
املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، والــذي ميثــل املــدفوعات واالســتحقاقات للبــضائع    يف

 “لتزامـــاتالا”وقـــد أُدرج مفهـــوم . األصـــول إضـــعاف ، أو اســـتخدام أوتلقـــاه املواخلـــدمات
“ االلتزامــات”مــصطلح  نفــس اســبية ملنظومــة األمــم املتحــدة يفاملــستخدم يف إطــار املعــايري احمل

  .املستخدم يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
 فـإن   اسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة       احملوأوضح املدير التنفيذي أيضا أنه يف إطار املعايري           - ١٢

ــد ضــمن النفقــات وقــت        ــيت تقي ــة، ال ــارة املعــدات غــري املــستهلكة تــشري إىل األصــول املادي عب
ويف سياق املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، يـشار إىل األصـول املاديـة بوصـفها              . اقتنائها

 وتقيـد ضـمن النفقـات خـالل         ممتلكات، ومنشآت ومعدات، وُتدرج ضمن األصول الرأمساليـة       
  .فترة صالحيتها باستخدام أسلوب مناسب لالهتالك

وتالحظ اللجنة االستشارية أن جملس املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام مـا بـرح                     - ١٣
ولـذلك فمـن املتوقـع أن       . ينقح املعايري احلالية ويصدر معايري جديدة لتلبية االحتياجات الناشـئة         

. دائمة لبيئة املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام        من السمات ال  ت واإلضافات   تصبح التعديال 
نظامهـا  ظـل  يوتثق اللجنـة االستـشارية يف أن اليونيـسيف ستنـشئ اآلليـات الالزمـة لـضمان أن            

ري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام وأن تظـل متـسقة مـع تلـك                ياملايل وقواعدها املالية ممتثلة للمعا    
ــة   . ة يف صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا األخــرى  املتبعــ ونظــرا إىل أن املعــايري احملاســبية الدولي

للقطاع العام تقوم على املبـادئ، وال تقـدم مبـادئ توجيهيـة مفـصلة لتفـسريها وتطبيقهـا، فـإن                     
االتـساق ليـشمل وضـع مبـادئ        حتقيـق   اللجنة تتوقع أن يتسع نطـاق اجلهـود املبذولـة مـن أجـل               

يف جمــاالت مــن قبيــل أســاليب االهــتالك وقواعــد املراجعــة الداخليــة  مفــصلة يلية تــشغتوجيهيــة 
 اليونيـــسيف وتبادهلـــا مـــع وتتوقـــع اللجنـــة أيـــضا توثيـــق الـــدروس املـــستفادة يف . للحـــسابات
  .األخرى املنظمات

  
  التكاليف وتعاريفهاتصنيف فئات 
الـذي أقرتـه اجملـالس    قُدمت معلومات إىل اللجنـة االستـشارية تـبني تـصنيف التكـاليف            - ١٤

ــة  ــسكان     لالتنفيذي ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسيف، وبرن . ليوني
  :والفئات هي

‘ أنـشطة الفعاليـة اإلمنائيـة      ’و‘ الـربامج ’ بــ التكاليف املرتبطة   : األنشطة اإلمنائية   )أ(  
  :اليت تسهم يف حتقيق النتائج اإلمنائية حتقيقا فعاال
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هي األنشطة وما يـرتبط هبـا مـن تكـاليف تعـزى إىل عناصـر                : امجالرب  ‘١’    
برناجمية أو مشاريع معينـة، تـساهم يف حتقيـق النتـائج اإلمنائيـة الـواردة              

خالفهـا مـن ترتيبـات     العاملية أو/اإلقليمية/يف الوثائق الربناجمية القطرية   
  الربجمة؛

ــة  ‘٢’     ــة اإلمنائيـ ــة سي : الفعاليـ ــاليف أنـــشطة ذات طبيعـ ــاتيةاهـــي تكـ  - سـ
استــشارية وتقنيــة وتنفيذيــة تلــزم لتحقيــق أهــداف الــربامج واملــشاريع 

  جماالت تركيز املنظمات؛ يف
يـشمل األنـشطة ومـا يـرتبط هبـا مـن تكـاليف              :  تنسيق األمـم املتحـدة للتنميـة        )ب(  

  تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة؛تدعم تنسيق األنشطة اإلمنائية اليت 
نشطة وما يـرتبط هبـا مـن تكـاليف مهمتـها الرئيـسية تعزيـز                يشمل األ : التنظيم  )ج(  

وهـذه األنـشطة تـشمل التوجيـه التنفيـذي، والتمثيـل،            . هوية منظمة معينة ووجهتها وسـالمتها     
ــة،        ــة، والرقاب ــشؤون القانوني ــصاالت املؤســسية، وال ــشراكات، واالت ــة وال ــات اخلارجي والعالق

يـا املعلومـات، والـشؤون املاليـة، واإلدارة،        ومراجعة احلسابات، والتقيـيم املؤسـسي، وتكنولوج      
  واألمن، واملوارد البشرية؛

يشمل األنشطة والتكـاليف املرتبطـة هبـا ذات الطـابع الـشامل            : الغرض اخلاص   )د(  
أي ليـست يف نطـاق الـسيطرة التنظيميـة املباشـرة            (صدر هبا تكليـف مـن اجلمعيـة العامـة           واليت ي 

تاجيــة ماديــة؛ أو ال متثــل تكلفــة متــصلة باألنــشطة  ؛ وتنطــوي علــى اســتثمارات إن)للمنظمــات
  .تنظيمية اليت تضطلع هبا املنظمةال

ــات        - ١٥ ــن أن فئـ ــرغم مـ ــى الـ ــه علـ ــشارية أنـ ــة االستـ ــظ اللجنـ ــصنيف تالحـ ــاليف تـ التكـ
قدر كبري مـن التنـسيق، فـإن بعـض االختالفـات ال تـزال قائمـة،                 خضع ل املنظمات قد    بني فيما

وتتوقـع اللجنـة    . ىل اخـتالف منـاذج أعمـال وواليـات املنظمـات          ويعزى ذلـك يف املقـام األول إ       
  .ستعراض واملشاورات يف هذا الصدداالستشارية مواصلة اال

ــراض       - ١٦ ــشارية أي اعت ــة االست ــدى اللجن ــيس ل ــى     ول ــذي عل ــس التنفي ــة اجملل ــى موافق عل
بتعليقاهتـا الـواردة   على النظام املايل والقواعد املالية لليونيسيف رهنـا   املقترح إدخاهلا   التعديالت  

  .يف الفقرات السابقة
  


