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0B٣١م/٣٧ 
1B٣٠/١٠/٢٠١٣ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال املؤقت ٢,١١البند 

 المراجعة المتعلقة بحسابات اليونسكو الموحدة التقرير المالي والبيانات المالية
 وتقرير المراجع الخارجي للحسابات ٣١/١٢/٢٠١٢ المنتهية في للسنة المالية

 التقديم

 .املايل النظاممن  ١٢,١٠ملادة ا المصدر:

مت تقدمي كل من التقرير املايل الذي أعدته املديرة العامة، ، من النظام املايل املادة هذهألحكام طبقاً  الخلفية:
، ٣١/١٢/٢٠١٢ للسنة املالية املنتهية يف املراجعة املتعلقة حبسابات اليونسكو املوحدة والبيانات املالية

والتسعني بعد املائة طل  باافا ة إا تقرير املراجا ارارجل للاسابات، إا اللس التنفيذي يف دورته الثانية
 طل هذه الوثيقة. املؤمتر العام . ومن مث تتم إحالة الوثائق املذكورة إا٢٤م ت/١٩٢الوثيقة 

علم املؤمتر العام تعتماده يتما م ما القرار الذي اعتمده اللس التنفيذي  قرارعرض مشروع  :الغرض
 )٢٤م ت/١٩٢يف دورته الثانية والتسعني بعد املائة (القرار  ٢٤م ت/١٩٢بعد أن درس الوثيقة 

 
اليت  ٢٤م ت/١٩٢ام املايل لليونسكو، درس اللس التنفيذي الوثيقة من النظ ١٢,١٠و قًا ألحكام املادة  - ١

تتضمن التقرير املايل الذي أعدته املديرة العامة، والبيانات املالية املوحدة املراجعة املتعلقة حبسابات اليونسكو للسنة املالية 
الذي قرر  ٢٤م ت/١٩٢واعتمد القرار ، باافا ة إا تقرير املراجا ارارجل للاسابات، ٣١/١٢/٢٠١٢املنتهية يف 

ت مبوجبه أن حييل إا املؤمتر العام التقرير املايل الذي أعدته املديرة العامة، والبيانات املالية املوحدة املراجعة املتعلقة حبسابا
 ، باافا ة إا تقرير املراجا ارارجل للاسابات.٣١/١٢/٢٠١٢اليونسكو للسنة املالية املنتهية يف 



37 C/31 – page 2 

 

 وقد يرغب املؤمتر العام يف اعتماد مشروع القرار التايل: - ٢

  إن املؤمتر العام،

 من النظام املايل لليونسكو، ١٢,١٠باملادة  إذ يذكر - ١

 ،٣١م/٣٧الوثيقة  وقد درس - ٢

برأي مراجا احلسابات ارارجل الذي يفيد بأن البيانات املالية تعطل صورة مطابقة للوفا  حييط علماً  - ٣
ولألداء املايل والتد قات النقدية واملقارنة بني امليزانية  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١لليونسكو يف  املايل

، و قاً للمعايري احملاسبية ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١واملبالغ الفعلية لفرتة اتثين عشر  هراً املنتهية يف 
 الدولية للقطاع العام؛ 

 اجا ارارجل للاسابات وبتعليقات املديرة العامة عليها؛بتوصيات املر  كما حييط علماً  - ٤

تقرير املراجا ارارجل للاسابات والبيانات املالية املوحدة املراجعة عن حسابات اليونسكو  ويتلقم ويقبل - ٥
 .٣١/١٢/٢٠١٢للسنة املنتهية يف 

 

 



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون الثانيةالدورة 

192 EX/24 Part I  
 الجزء األول ٢٤ت/ م١٩٢ 
  
 ٢٢/٨/٢٠١٣باريس،  

 إجنليزياألصل: 
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ٤٢البند 

 التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة الموحدة
 ٢٠١٢ كانون األول/ديسمبر ٣١المتعلقة بحسابات الفترة المالية المنتهية في 

 وتقرير مراجع الحسابات الخارجي

 األولالجزء 

 الملخص

س التنفيذي تقرير مراجع احلسابات من النماإ املا ، يدقد إ إا الل ١٢,١٠طبقًا للمادة 
تقرير املديرة العامة بشأن البيانات املالية مع اخلارجي والبيانات املالية املوحدة املراجعة، 

 .٢٠١٢ كانون األول/ديسمرب  ٣١لليونسكو عن الفرتة املالية املنتهية يف 

مسي ملراجع احلسابات التقرير املا  والبيانات املالية املوحدة املراجعة مع الرأي الر ويرد 
 ).ااملرققة بذه الوثيقة BFM/124يف الوثيقة  اخلارجي

، يف الوثيقة عليه ةالعام ةمع تعليقات املدير  قريد، تقرير مراجع احلسابات اخلارجيأما 
 اجلزء الثاين. ٢٤إ ت/١٩٢

 .٣ارجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 

من النماإ املا ، أن يدرس تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  ١٢,١٠تعع علا اللس التنفيذي، طبقًا للمادة ي - ١
 مع البيانات املالية اخلتامية املراجعة، وأن حييل هذه الوثائق إا املؤمتر العاإ مشفوعة مبا يراه مناسباً من تعليقات.

حييط علمًا علا وجه اخلصوص برأي مراجع احلسابات اخلارجي بشأن وقد ير ا اللس التنفيذي أيضًا يف أن  - ٢
البيانات املالية الذي يرد قيه ما يلي: "استنادًا إا عملية املراجعة اليت أجريناها، نرى أن البيانات املالية تعطي صورة 

 الملحق األول
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ات النقدية واملقارنة بع امليزانية ولألداء املا  والتدقق ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١مطابقة للوضع املا  لليونسكو يف 
، وققاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهراً املنتهية يف 

 ٢٤إ ت/١٩٢". ويرد التقرير املطول ملراجع احلسابات اخلارجي وتعليقات املديرة العامة عليه يف الوثيقة )IPSASا العاإ
 اجلزء الثاين.

 اإلجراءات المتوقع من المجلس التنفيذي اتخاذها

 نصه علا النحو التا : يصاغقد ير ا اللس التنفيذي يف اعتماد قرار  - ٣

 إن اللس التنفيذي،

 من النماإ املا ، ١٢,١٠باملادة  إذ يذّكر - ١

 جبزأيها األول والثاين، ٢٤إ ت/١٩٢ ةالوثيق وقد درس - ٢

تعطي صورة مطابقة للوضع  أن البيانات املاليةب يفيدبرأي مراجع احلسابات اخلارجي الذي  حييط علماً  - ٣
ولألداء املا  والتدققات النقدية واملقارنة بع امليزانية  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١املا  لليونسكو يف 

، وققاً للمعايري احملاسبية ٢٠١٢انون األول/ديسمرب ك  ٣١واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهراً املنتهية يف 
 الدولية للقطاع العاإ؛

 ع؛عن تقديره ملراجع احلسابات اخلارجي ملا اتسم به عمله من مستوى رقي ويعرب - ٤

 يف دورته السابعة والثالثع تقرير مراجع احلسابات اخلارجي والبيانات املالية أن حييل إا املؤمتر العاإ ويقرر - ٥
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١املوحدة املراجعة لليونسكو عن الفرتة املالية املنتهية يف 
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BFM/124 

 ٢٠١٣متوز/يوليو  ٢٦باريس، 

 األصل: إجنليزي

 

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 )(اليونسكو

 

 المتعلقة التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة الموحدة
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١بات الفترة المالية المنتهية في بحسا
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 المحتويات
 وحدةالمالية المالبيانات 

 ٢٠١٢ ديسمبر/األول كانون ٣١ في المنتهية المالية الفترة بحسابات المتعلقة الموحدة المراجعة المالية والبيانات المالي التقرير - ١
 الخارجي الحسابات مراجع رأي - ٢
 المالية للسنة المالية البيانات على الموافقة - ٣
 وحدةالمالية المالبيانات  - ٤

  املا  الوضع عن اليونسكو بيان - أوالً 
  املا  األداء عن اليونسكو بيان - ثانياً 
 املال رأس قيمة/األصول صايف يف التغريات عن اليونسكو بيان - ثالثاً 
 النقدية التدققات عن اليونسكو بيان - رابعاً 

 الفعلية واملبالغ امليزانية مقارنة عن اليونسكو بيان - خامساً 
 املالية البيانات علا مالحمات - سادساً 

 للتقرير املقدمة اجلهة :١ املالحمة
 الرئيسية احملاسبية السياسات :٢ املالحمة
 األمهية البالغة احملاسبية واألحكاإ التقديرات :٣ املالحمة
 النطاقات حبسا املقسمة املعلومات :٤ املالحمة
 النقد يعادل وما النقد :٥ املالحمة
 االستثمارات :٦ املالحمة
 )مقابل بدون عملياتا القبض املستحقة احلسابات :٧ املالحمة
 )مبقابل عملياتا القبض املستحقة احلسابات :٨ املالحمة
 املادية املوجودات :٩ املالحمة
 مقدماً  املدقوعة األموال :١٠ املالحمة
 األخرى اجلارية األصول :١١ املالحمة
 واملعدات واملباين املمتلكات :١٢ املالحمة
 املادية  ري األصول :١٣ املالحمة
 الدقع الواجبة احلسابات :١٤ املالحمة
 املوظفع استحقاقات :١٥ املالحمة
 السداد الواجبة التحويالت :١٦ املالحمة
 الطوعية املسامهات علا الشروط :١٧ املالحمة
 مقدماً  املستلمة األموال :١٨ املالحمة
 القروض :١٩ املالحمة
 األخرى اخلصوإ :٢٠ املالحمة
 املال رأس قيمة/األصول صايف :٢١ املالحمة
 اريرادات :٢٢ املالحمة
 النفقات :٢٣ املالحمة
 الطارئة واألصول وااللتزامات الطارئة اخلصوإ :٢٤ املالحمة
 امليزانية :٢٥ املالحمة
 املالية املخاطر إدارة :٢٦ املالحمة
 التقرير إعداد تاريخ علا الالحقة الوقائع :٢٧ املالحمة
 كبري تأثري علا تنطوي عالقات :٢٨ املالحمة
 العالقة ذات األطراف كشف :٢٩ املالحمة

 : البيانات غير المزاجعةالمالحق - ٥
 مقابل بال املدقوعة املالية املبالغ لاألو  امللحق
 العقود جلنة علا املعروضة العقود بشأن املمنوحة ارعفاءات الثاين امللحق
  الداخلية املراقبة عن بيان لثالثا امللحق
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 تقرير المديرة العامة بشأن البيانات المالية لليونسكو
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في

 المقدمة - ١

نممة األمم املتحدة للرتبية املا  ملوالتقرير  من النماإ املا ، البيانات املالية ١١,١يشرقين أن أعرض، وققًا للمادة  - ١
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣١ للفرتة املنتهية يف، والعلم والثقاقة االيونسكو)

ويقد إ تقريره إا اهليئتع الرئاسيتع  يشوبه حتفظ بشأن البيانات املالية.رأيًا ال  وأبدى مراجع احلسابات اخلارجي - ٢
 .النماإ املا  من ١٢ملادة طبقاً ملا تنص عليه ا

ويعرض هذا القسم، املتمثل يف التقرير املا ، ما أجرته املديرة العامة من مناقشة وحتليل للوضع املا  لليونسكو  – ٣
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١وأدائها املا ، قيما خيص السنة املالية املنتهية يف 

 بيانات الماليةعرض شامل لل - ٢

ادة ، كما تقتضي ذلك أحكاإ امل)IPSASا معايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإملالية وقًقا للأدعدت البيانات ا - ٤
جلميع عمليات اليونسكو وكياناتا، مبا يف ذلك املعاهد  البيانات املالية املوحدةللمنممة. وتعد  من النماإ املا  ١١,١

 ، وهي:مجيعها ةاألربعط . وتشمل البيانات املالية جماالت النشا١العشرة من الفئة 

، أهم عمليات دول األعضاءللاالشرتاكات املقررة ؛ يشمل هذا الال، الذي ميول من )GEFالصندوق العاإ ا −
 . لفرتة املاليةل الربنامج اعتماداتاملنممة. ويصوت املؤمتر العاإ للدول األعضاء علا 

شطة املدرة للدخل، وتكاليف دعم الربنامج وتشمل األن )؛OPFوالصناديق األخرى اليت متلكها اليونسكو ا −
للحسابات اخلاصة والصناديق االئتمانية، وصندوق تعويض املوظفع، وصندوق مبالغ �اية اخلدمة واحلسابات 

 اخلاصة ذات الصلة باملقر.

طة اليت ؛ يتعلق هذا الال بالربامج واألنش)PFFوصناديق الربنامج االئتمانية اليت تكلف اليونسكو بددارتا ا −
، اليت ١متوهلا اجلهات املاحنة عرب االتفاقات أو  ريها من الصكوك القانونية. وتعترب معاهد اليونسكو من الفئة 

 تقاإ كهيئات منفصلة، مندرجة يف هذا الال.

؛ لقد أنشئت األنشطة واألموال املندرجة يف هذا الال لصاحل موظفي )SFFوصناديق املوظفع االئتمانية ا −
، وخدمة مطاعم اليونسكو، وحضانة التعاوين خالل صندوق التأمع الصحي، ومتجر اليونسكونسكو من اليو 

 األطفال النهارية ونادي األطفال التابعع لليونسكو.
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 البيانات املالية مما يلي:  وتتألف – ٥

مي التقرير يف السنة يف �اية مهلة تقد املرتاكم /العجزالفائض وهو يوقر معلومات عن - بيان الوضع املا  •
ها. ويقدإ كذلك معلومات بشأن مدى تواقر املوارد خصوماليونسكو و أصول املعنية، أي الفارق بع إمجا  

   .اخلصوإ  ري املمولةلدعم العمليات املقبلة و 

اريرادات الفارق بع  - عاإ تقدمي التقريرصايف الفائض أو العجز لوهو يقيس  - بيان األداء املا  •
 . كما يقدإ معلومات بشأن تكاليف تنفيذ برنامج املنممة ومبالغ اريرادات ومصادرها. صروقاتوامل

وهو يسلط الضوء علا مصادر التغيريات يف الوضع املا   -بيان التغريات يف صايف األصول/قيمة رأس املال  •
 بأكمله.

رتا علا السداد، مبا يف ذلك وهو يقدإ معلومات بشأن سيولة اليونسكو وقد - بيان التدققات النقدية •
الطريقة اليت استخدمتها املنممة لزيادة النقد واستعماله خالل قرتات القروض وتسديدها. وهو يقيس الفارق 

 بع النقد الفعلي الوارد والنقد الفعلي الصادر. 

وقًقا للميزانية  وهو يسلط الضوء علا املوارد حيثما استخدمت، - بيان مقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية  •
 املعتمدة. كما يبع الفوارق بع املصروقات الفعلية واعتمادات امليزانية املعتمدة.

موجزاً وهي تشكل عونًا يف قهم البيانات املالية. واملالحمات تتضمن  - مالحمات بشأن البيانات املالية •
حمات معلومات إضاقية بشأن ومالحمات توضيحية أخرى. كما تقدإ هذه املال هم السياسات احملاسبيةأل

 .)IPSASا معايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإوقًقا للالبيانات املالية 

 الخلفية التنظيمية واألهداف واالستراتيجية  - ٣

لإلسهاإ يف  ١٩٤٥ تشرين الثاين/نوقمرب ١٦اليونسكو يف لندن يف  بدنشاءحكومات الدول األعضاء قامت  - ٦
خالل تشجيع التعاون بع الشعوب باستخداإ الرتبية والعلم والثقاقة دعمًا لالحرتاإ الشامل للعدالة،  السالإ واألمن من

ميثاق منممة األمم املتحدة لشعوب العامل دون تفرقة  هاريات األساسية اليت أكداحلوحكم القانون، وحقوق ارنسان، و 
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣١املنممة حىت تاريخ وضمت عضوية  علا أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين.

 .دولة عضواً ومثانية أعضاء منتسبع ١٩٥جمموعه  ما

الرؤية االسرتاتيجية وارطار الربناجمي ألنشطة ) ٤إ/٣٤احلالية االوثيقة سرتاتيجية املتوسطة األجل وتبّع اال - ٧
"تسهم اليونسكو، ل بيان رسالة اليونسكو التا  : وتنتمم بنيتها حو  ٢٠١٣-٢٠٠٨يف الفرتة اليونسكو وعملياتا 

منمومة األمم املتحدة، يف بناء السالإ، والقضاء علا الفقر، وحتقيق التنمية إا بوصفها وكالة متخصصة تنتمي 
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يجية وحتدد االسرتات وار بع الثقاقات من خالل الرتبية والعلوإ والثقاقة واالتصال واملعلومات."احلاملستدامة، وإقامة 
 ، ومخسة أهداف شاملة، وهي:أقريقيا واملساواة بع اجلنسعأولويتع عامتع، ومها 

 تأمع التعليم اجليد للجميع والتعّلم مدى احلياة؛ •

 تسخري املعارف والسياسات العلمية أل راض التنمية املستدامة؛ •

 مواجهة التحديات االجتماعية واألخالقية املستجدة؛ •

 ؛واحلوار بع الثقاقات وثقاقة السالإ تعزيز التنوع الثقايف •

 بناء جمتمعات معرقة استيعابية من خالل املعلومات واالتصال. •

مث حتو ل هذه األهداف االسرتاتيجية . أربعة عشر هدقًا اسرتاتيجيًا للربنامج سرتاتيجية املتوسطة األجلاالما حتدد  - ٨
)، وذلك ٥ية للربنامج وامليزانية يشمل كل منها قرتة عامع االوثائق إ/للربنامج إا أولويات برناجمية يف ثالث وثائق متتال

 عن طريق وضع حماور عمل ترتبط بنتائج منشودة حيددها ويعتمدها املؤمتر العاإ.

لضمان تنفيذ الربنامج يف السياق املا  املليء  واصلت املنممة بذل اجلهود، الفرتة املالية احلالية وعلا امتداد -٩
). ومت تقليص ٢٠١٣-٢٠١٢االربنامج وامليزانية املعتمدان لعامي   ٥إ/٣٦ة وثيقالاملبينة يف  وحتقيق األهداف اتبالتحدي

تقليصًا كبريًا بسبا القيود املفروضة علا  ٥إ/ ٣٦نطاق األنشطة يف إطار كل نتيجة من النتائج املنشودة يف الوثيقة 
 التدقق النقدي.

 جديدة للفرتة اسرتاتيجية متوسطة األجلة، تعمل املنممة حاليًا علا وضع وانطالقًا من رؤية استشراقي -١٠
 . وسيعتمد املؤمتر العاإ هذه االسرتاتيجية يف دورته السابعة والثالثع.٢٠٢١-٢٠١٤

 األحداث الهامة - ٤

تأثرياً  اكاتا املقررةبوقف تسديد اشرت  يف امليزانية العادية لليونسكو أثر قرار بالدولة العضو ذات املسامهة الكربى -١١
 ٢٠١٣-٢٠١٢للفرتة املالية احلالية. وبالتا ، بلغ تقليص اعتمادات امليزانية لعامي  عمليات املنممةملحوظًا يف 

 مليون دوالر. ٦٥٣من امليزانية ارمجالية اليت تبلغ  ٪٢٩، وهو ما ميثل مليون دوالر ١٨٨يساوي  ما

يزانية يف العديد من الاالت  ومل يتح للمنممة تنفيذ بعض أنشطتها ذات وأثر ثقل التخفيض املفروض علا امل -١٢
الرتبية، والعلوإ الطبيعية، والعلوإ يف االربنامج الرئيسي تأخري أو إرجاء العديد من أنشطة  األولوية. واضطرت املنممة إا

كانون األول/ديسمرب، مت   ٣١وحىت تاريخ . أو حىت إلغائها ،االجتماعية وارنسانية، والثقاقة، واالتصال واملعلومات)
 وظيفة ثابتة يف إطار امليزانية العادية.  ١٨٥٢منها) من أصل  ٤١وظيفة شا رة ابعد إلغاء  ٣١١اربقاء علا 



192 EX/24 Part I – page 10 

كرس املتعدد اجلهات املاحنة املاص اخلطوارئ الصندوق مليون دوالر يف إطار  ٦٨,٢ومت مجع مبلغ إمجا  قدره  -١٣
مسامهات طوعية  وأنشئ هذا الصندوق بغية مجع بادرات ارصالح اليت تضطلع با اليونسكو.ملولوية و للربامج ذات األ

 لتنفيذ الربامج ومبادرات ارصالح اليت مل يعد بارمكان متويلها من امليزانية الرئيسية للمنممة.

 أبرز البيانات المالية - ٥

حبيث بلغت قيمتها ٪) ٣ون دوالر اأي بنسبة ملي ٦,٩يف احملصلة، اخنفضت األصول الصاقية مبقدار  •
 مليون دوالر، وذلك يرجع أساساً إا العجز يف هذه الفرتة. ٢٤٣,٥

. )٪١,٤مليون دوالر اأي بنسبة  ١٠,٣مليون دوالر مبا يعادل  ٧١٦البالغ  إمجا  األصول اجلاريةواخنفض  •
٪ من ٩٠نسبة مليون دوالر،  ٦٤٦الغة ، البيعادل النقد النقد وماو  قصرية األجلالستثمارات االومتثل 

)، ارتفعت ٪٢٢مليون دوالر ا أي بنسبة  ٢٥وبينما اخنفض النقد وما يعادل النقد مبقدار األصول اجلارية. 
). واخنفضت األصول اجلارية املتبقية، ٪٤مليون دوالر اأي بنسبة  ٢٣االستثمارات القصرية األجل مبقدار 

 ).٪١١مليون دوالر اأي بنسبة  ٨,٧قدماً واملقررة وققاً لربنامج املسامهة، مبقداروهي أساساً املبالغ املدقوعة م

اخلصوإ الطويلة ) إا الزيادة يف مقدار ٪٢,٦مليون دوالر ا ٢٢,٤وتعود الزيادة يف اخلصوإ  ري اجلارية البالغة  •
. ويبلغ مقدار  واملتقاعدينملوظفي اليونسكو العاملع األجل املتعلقة بالتأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة

 مليون دوالر. ٧٧٧,٢ تأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمةاخلصوإ  ري املمولة لل

مليون دوالر  ١٤,٠ما مقداره  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١وبلغ العجز ارمجا  يف السنة املنتهية يف  •
. وأسفرت عمليات الربنامج العادي عن عجز مليون دوالر يف السنة املالية املاضية ٢٠٤,٤مقارنًة بعجز قدره 

مليون دوالر.  ٣٩,٥بينما أسفرت العمليات األخرى جمتمعة عن قائض قدره ، مليون دوالر ٥٣,٥قدره 
ويدعزى اخنفاض العجز ارمجا  مقارنة بالعاإ املاضي إا االخنفاض الكبري يف ارنفاق يف إطار الربنامج العادي 

 اليت مت تلقيها يف إطار التمويل اخلارج عن امليزانية. واحلجم الكبري للمسامهات

مقارنة بالعاإ املاضي. واخنفض ارنفاق  ٪٨مليون دوالر، حمققًا زيادة بنسبة  ٧٩٢,٢وبلغ إمجا  اريرادات  •
 مليون دوالر. ٨٠٦,٢) حبيث أصبح قدره ٪١٤مليون دوالر ا ١٣١,٧اخنفاضاً كبرياً بلغ 

) قيعزى أساسًا إا ٪٢٧مليون دوالر ا ٨٢,١نامجة عن املسامهات الطوعية والبالغة أما النمو يف اريرادات ال •
املسامهات اليت تلقيها يف إطار سد الفجوة املالية يف الربنامج العادي. ققد تلقت املنممة للمرة األوا منذ 

 اء. العديد من السنوات مسامهات من مصادر طوعية جتاوزت االشرتاكات املقررة للدول األعض
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 األداء المالي - ٦

 حتليل نطاقات األنشطة 

مليون دوالر مقارنة  ٥٣,٥، سجل نطاق الربنامج العادي االصندوق العاإ) عجزًا قدره ١كما يمهر يف اجلدول  -١٤
لبالغة مليون دوالر يف الفرتة املالية السابقة. ويعزى هذا العجر أساسًا إا نفقات ما بعد اخلدمة ا ١٢٣,٢بالعجز البالغ 

مليون دوالر واليت تفتقر إا التمويل. وينسا مبلغ كبري من نفقات قرتة ما بعد اخلدمة إا نماإ التأمع الصحي  ٥٠,٢
مليون دوالر لتعويض االشرتاكات املقررة  ٧٩,٣. وعلا الر م من ختصيص اعتماد قدره (ASHI)يف قرتة ما بعد اخلدمة 

ها لتوقري هذا االعتماد التعويضي. ومل تتمكن املنممة من ختفيض ارنفاق يف عاإ  ري املسددة، ققد خفضت املنممة إنفاق
مبا يكفي الستيعاب كامل عجز امليزانية الناشئ عن وقف إحدى الدول األعضاء تسديد املسامهات املستحقة  ٢٠١١

 مقارنة بالفرتة املالية احلالية. ٢٠١١إا ارتفاع العجز يف عاإ  ٢٠١٠عليها. وأدت إضاقة قائض امليزانية املرح ل من عاإ 

 ملخص األداء المالي بحسا الصناديق - ١الجدول 

 
الصندوق 

 العام

الصناديق األخرى 
التي تملكها 

 اليونسكو

صناديق البرنامج 
االئتمانية التي ُتكلف 

 اليونسكو بإدارتها

صناديق 
الموظفين 
 االئتمانية

المعامالت المشتركة 
 بين الصناديق

إجمالي 
 نسكواليو 

 
مليون دوالر 

 أمريكي
مليون دوالر  مليون دوالر أمريكي مليون دوالر أمريكي

 أمريكي
مليون دوالر  مليون دوالر أمريكي

 أمريكي
 792.2 (44.4) 33.3 399.1 35.5 368.7 إجمالي اإليرادات

       

 806.2 44.4 (30.4) (361.7) (36.3) (422.2) إجمالي المصروفات

       

 (14.0) - 2.9 37.4 (0.8) (53.5) ٢٠١٢الفائض العجز/

 (204.4)  (6.1) (78.7) 3.6 (123.2) ٢٠١١العجز/الفائض 

 

باخنفاض عدد العمليات يف الربنامج  (OPF)تأثر النطاق الذي تشمله الصناديق األخرى اليت متلكها اليونسكو  -١٥
لك الدخل املا  الوارد من االستثمارات، اخنفضت مبعدل العادي. قدن إيرادات اخلدمات كالرتمجة وإنتاج الوثائق وكذ

 ٣,٦مليون دوالر مقارنة بفائض قدره  ٠,٨أكرب من معدل النفقات. وأدى ذلك إا حصول عجز يف هذا النطاق قدره 
 مليون دوالر يف الفرتة السابقة.

لقي مسامهات طوعية من أجل متويل ونتيجة للعجز املا  يف الصندوق العاإ، أنشأت املنممة صندوق الطوارئ لت -١٦
مليون دوالر يف النطاق  ٣٧,٤برامج اليونسكو ذات األولوية ومبادرات ارصالح. ومت نتيجة لذلك تسجيل قائض قدره 
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، ويعزى جزء كبري من هذا الفائض إا (PFF)املندرج يف صناديق الربنامج االئتمانية اليت تكلف اليونسكو بددارتا 
 ابية للنداء الذي مت توجيهه من أجل تقدمي أموال من خارج امليزانية.االستجابات ارجي

وبناء علا مواققة صدرت عن املؤمتر العاإ يف دورته السادسة والثالثع، متت زيادة معدالت املسامهة يف صندوق  -١٧
يجة لذلك قائضاً قدره التأمع الصحي من أجل توقري إيرادات كاقية لتغطية مدقوعات هذا الصندوق. وحقق الصندوق نت

). ومثة عمليات أخرى مندرجة يف نطاق صناديق املوظفع ٢٠١١يف عاإ  ٦,٢مليون دوالر امقارنة بعجز قدره  ٣,٦
 مليون دوالر. ٠,٧أدت إا عجز إمجا  قدره  (SFF)االئتمانية 

 حتليل اريرادات

املسامهات الطوعية مبلغ االشرتاكات املقررة للمرة األوا خالل مخس سنوات، جتاوزت اريرادات النامجة عن  -١٨
 ٣٩١) حبيث بلغت ٪٢٧مليون دوالر اأي بنسبة  ٨٢,١للدول األعضاء. ققد ارتفعت املسامهات الطوعية مبقدار 

مليون دوالر. وتعزى الزيادة الكبرية إا املسامهات اليت مت تلقيها يف إطار صندوق الطوارئ اخلاص املتعدد اجلهات املاحنة 
 كرس للربامج ذات األولوية ومبادرات ارصالح اليت تضطلع با اليونسكو.امل

 : اريرادات بحسا المصدر االمبالغ بماليين الدوالرات األمريكية)١الشكل 

 
من جمموع  ٪٤٥اخنفضت اريرادات ارمجالية الواردة من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء، واليت متثل  -١٩

مليون دوالر بسبا تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي.  ٣٥٣ًا طفيفًا حبيث بلغت ، اخنفاضاريرادات
ونتيجة للقرار الذي اختذته دولتان من الدول األعضاء بوقف تسديد اشرتاكاتما يف الربنامج العادي. مت ختصيص اعتماد 

 ٢٧٣,٦من االشرتاكات املقررة اريرادات غ صايف من امليزانية) حبيث بل ٪٢٢,٥مليون دوالر اأي  ٧٩,٣تعويضي قدره 

 االشتراكات المقررة
$353; 45% 

 إيرادات أخرى
$30; 4% 

 األنشطة المدرة 
 للدخل

 $18; 2% 

 المساهمات الطوعية
$391; 49% 
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مليون دوالر. وبعد ختصيص االعتماد التعويضي، أصبح ما يرد من مصادر خارجة عن االشرتاكات العادية للدول 
 الكلية.اريرادات من صايف  ٪٦٢األعضاء ميثل 

 كية): مصادر الدخل: مقارنة تشمل ثالث سنوات ابماليين الدوالرات األمري٢الشكل 

 

مليون دوالر  ٤٨,٢أما اريرادات الواردة من مصادر أخرى ااألنشطة املدرة للدخل و ريها) ققد اخنفضت إا  -٢٠
. والقسم الرئيسي من االخنفاض يف هذه الفئة متثل يف اريرادات املالية ٢٠١١مليون دوالر يف عاإ  ٦٨مقارنة مببلغ 

) حبيث بلغت ٪٤٣مليون دوالر ا ٨,٩. ققد اخنفضت هذه اريرادات مبقدار النامجة عن استثمار األموال القصرية األجل
 مليون دوالر بسبا نسا الفائدة املنخفضة املعروضة يف األسواق. ١٢

 حتليل النفقات

من  ٪٤٧مليون دوالر، وهي قئة ارنفاق الرئيسية، إذ إ�ا متثل  ٣٨٣,٢متثل نفقات استحقاقات املوظفع مبلغ  -٢١
مكتبًا من مكاتا االتصال  ٥٠قات. أما مرتبات املوظفع الدوليع والوطنيع املقيمع يف املقر ويف أكثر من جمموع النف

من استحقاقات  ٪٧٠مليون دوالر ا ٢٦٨,٤، ققد بلغت ١امليدانية يف شىت أحناء العامل، ويف املعاهد العشرة من الفئة 
أدنفق علا املوظفع املؤقتع الذين يساعدون يف تنفيذ الربامج ) ٪٩مليون دوالر ا ٣٤,٥املوظفع). ومثة مبلغ قدره 

) قيتعلق أساسًا بنفقات ٪٢١مليون دوالر ا ٨,٤واألنشطة. وأما ما تبقا من نفقات استحقاقات املوظفع وقدره 
املتقاعدين. وقد الرعاية الطبية وبرتاكم تكاليف التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة بالنسبة إا املوظفع احلاليع و 

. ويعزى هذا االخنفاض ٢اجلدول  -) ٪١٠مليون دوالر ا ٤٤,٥اخنفضت نفقات استحقاقات املوظفع إمجاًال مبقدار 
 بصورة رئيسية إا إلغاء الوظائف أو تعليقها يف إطار الربنامج العادي.
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 االشرتاكات املقررة إيرادات أخرى املسامهات الطوعية األنشطة املدرة للدخل

2010: $765 m

2011: $733 m

2012: $792 m
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يف هذه  ٪٣٠اخنفاض بلغت نسبته  وأدى التخفيض الكبري يف مهاإ املوظفع وتكاليف اخلرباء االستشاريع إا -٢٢
) ٪٤٠مليون دوالر ا ٧,٤مليون دوالر اخنفضت مبقدار  ١١,٢الفئة من النفقات، قدن تكاليف مهاإ املوظفع البالغة 

 ٪٢٧مليون دوالر ققد سجلت اخنفاضًا قدره  ٢٥,١مقارنة بالعاإ املاضي. أما تكاليف اخلرباء االستشاريع البالغة 
 .٢٠١١ مقارنة بأرقاإ عاإ

ومتثل اخلدمات التعاقدية نفقات تنجم عن التزاإ كيان خارجي بأداء عمل نيابة عن املنممة. وميكن أن يكون  -٢٣
ذلك عقدًا مع منممة جتارية أو منممات ال تستهدف الربح أو وزارات حكومية من أجل تنفيذ أنشطة أو برامج تندرج 

 يف رسالة اليونسكو وتفويضها.

 بحسا طبيعتها ٢٠١٢التي تتألف منها نفقات عاإ  : العناصر٣الشكل 

 

مليون دوالر، وهو متثل أساساً اشرتاكات  ٧٩,٣يبلغ االعتماد املخصص لتعويض االشرتاكات املقررة  ري املسددة  -٢٤
 العاإ احلا  اليت مل تدقعها دولتان من الدول األعضاء أوقفتا تسديد اشرتاكاتما إا املنممة.
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 تغير النفقات: ٢الجدول 

  (بماليين الدوالرات األمريكية)  

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 

 صافي الفرق
  (بالدوالر)

 صافي الفرق
)٪( 

              
 %10,4-   44,6-   427,8 383,2 املصروقات املرتبطة باستحقاقات املوظفع

 %19,5-   32,2-   165,1 132,9 اخلدمات التعاقدية
 %2,0   1,2   60,0 61,2 ملبالغ احملّولةالتدريا اخلارجي واملنح وا

 %19,7-   15,2-   77,2 62,0 اللوازإ واملواد االستهالكية و ري ذلك من تكاليف التشغيل
 %30,1-   18,2-   60,5 42,3 اخلرباء االستشاريون واخلرباء اخلارجيون وتكاليف البعثات

االعتماد املخصص لتعويض اشرتاكات الدول األعضاء  ري 
 %0.1  0.1  79.2 79.3 املسددة

             املصروقات األخرى
 %6,4-   1,3-   20,3 19,0 اخنفاض القيمة واالستهالك

 %20,9-   1,9-   9,1 7,2 التكاليف املالية
 %50,5-   19,5-   38,6 19,1 نفقات أخرى

              
 %14,0-   131,6-   937,8 806,2 مجموع النفقات

 

 أداء الميزانية - ٧

) اليت ٥إ/٣٦وققًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ، تقتصر حتليالت هذا القسم علا امليزانية العادية ا -٢٥
 ٢٠١٣-٢٠١٢اعتمدها املؤمتر العاإ. لقد بلغت امليزانية األساسية للمنممة اليت اعتمدها املؤمتر العاإ لفرتة العامع 

دوالر. وقد أدى قرار دولتع من الدول األعضاء بوقف تسديد اشرتاكاتما إا قجوة مالية قدرها مليون  ٦٥٣مقداره  ما
 مليون دوالر لفرتة العامع املذكورة. ٤٦٥مليون دوالر. ومن مث ققد مت تعديل احلد األقصا لإلنفاق حبيث أصبح  ١٨٨

مليون  ٢٠٦,٩ن قد مت أصًال ختصيص مبلغ ، كا٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١وقيما خيص العاإ املنتهي يف  -٢٦
مليون  ٥٣,٦من احلد األقصا لإلنفاق) لتنفيذ الربنامج. ومع التحويالت اليت مت الرتخيص با مبلغ  ٪٤٤,٥دوالر ا

مليون دوالر مت تلقيه يف شكل مسامهات طوعية، أصبحت امليزانية  ٦,٤وإضاقة مبلغ  ٢٠١٣دوالر من ميزانية عاإ 
 مليون دوالر. ٢٦٦,٩صة للعاإ املذكور النهائية املخص

من  ٪٧٣مليون دوالر، حمققًا بذلك نسبة تنفيذ قدرها  ٢٤٧,١وبلغ إمجا  إنفاق امليزانية للعاإ املذكور  -٢٧
 .٢٠١٣مليون دوالر ققد مت ترحيلها إا ميزانية عاإ  ١٩,٨خمصصات العاإ األول. أما األموال املتبقية وقدرها 
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من  ٪٥٩مليون دوالر ا ١٤٤,٨، بلغ إمجا  إنفاق امليزانية علا الربامج الرئيسية اخلمسة ٤كل وكما يبع الش -٢٨
 إمجا  ارنفاق).

 : إنفاق الميزانية بحسا بنود االعتمادات ابماليين الدوالرات األمريكية)٤الشكل 

 

 مقارنة األداء المالي بالميزانية - ٨

مليون دوالر وقائض امليزانية البالغ  ١٤,٠البيانات املالية املوحدة البالغ  تتمثل الفروق الرئيسية بع العجز يف -٢٩
 مليون دوالر يف ما يلي:  ١٩,٨

اصناديق الربامج االئتمانية اليت تكلف نتيجة عمليات نطاقات األنشطة الثالثة اخلارجة عن الربنامج العادي  ≠
وصناديق املوظفع االئتمانية  (OPF)ليونسكو والصناديق األخرى اليت متلكها ا (PFF)اليونسكو بددارتا 

(SFF) :(الثالثة مل يعتمدها املؤمتر العاإ، قد�ا ال تؤخذ يف احلسبان يف بيان  مبا أن ميزانيات هذه النطاقات
مليون دوالر  ٣٩,٥امليزانية الوارد يف البيانات املالية. واملبلغ ارضايف ارمجا  هلذه النطاقات الثالثة هو 

 وق النطاقية).االفر 

مليون دوالر،  ٧٩,٣مت تدوين مبلغ  االعتماد املخصص لتعويض اشرتاكات الدول األعضاء  ري املسددة: ≠
 وهو االعتماد املخصص لتعويض االشرتاكات  ري املسددة، يف إطار األعباء يف البيانات املالية.

ت خمصصات امليزانية للعاإ املعين، كما لكي يتسىن استيعاب الفجوة املالية، بلغختفيضات خمصصات امليزانية:  ≠
 مليون دوالر. ٦٦، ما هو أقل من نصف امليزانية املعتمدة لفرتة العامع مبقدار ٥هو مبع يف الشكل 

تتمثل سياسات املنممة الراهنة يف مبدأ "الدقع أوًال بأول" بالنسبة إا نفقات استحقاقات املوظفع:  ≠
اليت يتمثل معممها يف التأمع الطيب بعد التقاعد. وال جيري تدوين هذه  استحقاقات املوظفع الطويلة األجل

17,0 

144,8 

20,5 

7,0 

50,8 

7,0 

0,0 40,0 80,0 120,0 160,0

 السياسة العامة واردارة: الباب األول

 الربامج: ألف -الباب الثاين 

 اخلدمات املتعلقة بالربامج: باء -الباب الثاين 

 برنامج املسامهة واملنح الدراسية: جيم -الباب الثاين 

 اخلدمات الداخلية: الباب الثالث

 تسديد الديون: الباب الرابع
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النفقات يف امليزانية إال عندما تددقع. ولكن البيانات املالية تتطلا، استنادًا إا مبدأ الرتاكم، تدوين هذه 
 ٥٠,٢بلغ االستحقاقات عندما يكتسا املوظف احلق قيها ال عندما يتم دقعها. ونتيجة لذلك، مت تدوين م

مليون دوالر يف نطاق أنشطة الصندوق العاإ بوصفها نفقات متعلقة باستحقاقات املوظفع يف قرتة ما بعد 
 اخلدمة ويف إطار املزايا الطويلة األجل.

نمرًا إا استخداإ أسعار صرف خمتلفة يف امليزانية ويف البيانات الفروق األخرى يف التوقيت ويف احلسابات:  ≠
مليون دوالر.  ٢٢,٨خمصصات امليزانية كانت أقل من اريرادات املدونة يف البيانات املالية مبقدار املالية، قدن 

مليون دوالر بسبا الفروق يف أسعار الصرف. وتنشأ قروق  ١٥,٤وكانت نفقات امليزانية أيضًا أقل مبلغ 
 ينها يف احلسابات.أخرى من النفقات الرأمسالية، ومن اخنفاض قيمة االرتباطات  ري املصفاة وتدو 

 قائض يف امليزانية إا عجز ما  ابآالف الدوالرات األمريكية) من: االنتقال ٥الشكل 

 
 الوضع المالي - ٩

تدهور صايف األصول واألموال يف النطاق الرئيسي، أي يف الصندوق العاإ، حبيث انتقل من رصيد سليب قدره  -٣٠
. ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١مليون دوالر يف  ٢٥٤,١سليب قدره إا رصيد  ٢٠١١مليون دوالر يف عاإ  ٢١٨,١

ويعزى سبا الرصيد السليب بصورة رئيسية إا اخلصوإ النامجة عن التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة والبالغة 
سددة. ويبقا مليون دوالر والالزإ لتعويض االشرتاكات  ري امل ١٦٥,٥مليون دوالر واالعتماد املرتاكم مببلغ  ٧٧٧,٢

وضع صناديق الربنامج االئتمانية اليت تكّلف اليونسكو بددارتا متيناً. وطرأ حتسن علا مستوى االحتياطات املوجودة يف 
 صندوق التأمع الصحي إذ أصبح هذا الصندوق قادراً علا تغطية عشرة أشهر من ارنفاق املتوسط.
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39,507

-79,267

-13,966

العجز وفقاً 
المالية للبيانات

فائض الميزانية
19,776

االعتماد المخصص 
لتعويض اشتراكات الدول 

األعضاء غير المسددة

الفروق 
النطاقية

الفروق في العمليات
-9,761

تخفيض
مخصصات الميزانية

66,020

النفقات غير الممولة 
الخاصة بالموظفين

-50,241
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 : ملخص الوضع المالي بحسا الصناديق٣الجدول 

 الصندوق العام 
الصناديق األخرى 

التي تملكها 
 اليونسكو

صناديق البرنامج 
االئتمانية التي 

ُتكلف اليونسكو 
 بإدارتها

صناديق 
الموظفين 
 االئتمانية

المعامالت 
المشتركة بين 

 الصناديق

المجموع 
 اليونسكو

بماليين  
الدوالرات 
 األمريكية

بماليين 
الدوالرات 
 األمريكية

رات بماليين الدوال
 األمريكية

بماليين 
الدوالرات 
 األمريكية

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

بماليين الدوالرات 
 األمريكية

       
 1,328.5 (9.5) 28.2 605.6 61.4 642.8 مجموع األصول

       

 (1,085.0) (9.5) (8.3) (176.7) (12.6) (896.9) مجموع االلتزامات

       

 243.5        - 19.9 428.9 48.8 (254.1) س المالصافي األصول/قيمة رأ

 

قوي، إذ إن إمجا  رأس املال العامل ااألصول احلالية ناقصًا اخلصوإ احلالية) يبلغ  ومثة ما يشري إا وضع سيولة -٣١
العامل  من األصول احلالية مبالغ نقدية واستثمارات قصرية األجل. ولكن رأس املال ٪٩٠مليون دوالر، وميثل  ٥١٠,٤
من إمجا  الوضع  ٪١ماليع دوالر يف نطاق أنشطة الربنامج العادي االصندوق العاإ) ميثل مبلغًا أقل بنسبة  ٤البالغ 

املا . وقد تتأثر بقدر أكرب قدرة املنممة علا الوقاء بالتزاماتا القصرية األجل يف نطاق األنشطة هذا إذا حدث مزيد من 
 رتاكات الدول األعضاء. حاالت التأخري يف حتصيل اش

 االشرتاكات 

مقارنة مبستوى  ٪٩٠مليون دوالر، أي ما ميثل زيادة بنسبة  ١٨٧,٧بلغ إمجا  االشرتاكات املقررة  ري املسددة  -٣٢
مليون دوالر  ١٦٥,٥العاإ املاضي. ووققًا ملا هو مطلوب يف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ، خدصص مبلغ 

مليون دوالر. ويدعد  ٢٢,١يض املبالغ  ري املسددة، مما جعل صايف االشرتاكات املقررة يف بيان الوضع املا  يبلغ لتعو 
إمجا  االشرتاكات املقررة مستحقًا وواجا الدقع إا املنممة مبوجا امليثاق التأسيسي والنماإ املا  للمنممة. ويتيح 

العاإ تعديل إنفاق امليزانية مبا يتماشا مع املدقوعات املتوقعة يف نطاق  استخداإ مبادئ املعايري احملاسبية للقطاع
مليون دوالر)  ١٥٧,٢ا ٪٨٤االشرتاكات. وكما هو مبع يف قسم األحداث املالية البارزة، يستحق علا دولة واحدة 

 تسبع. دولة عضواً وأربعة أعضاء من ٥٣من االشرتاكات  ري املسددة. أما الرصيد الباقي قيعزى إا 

 

 



192 EX/24 Part I – page 19 

 : معدل تحصيل االشتراكات المقررة ابالنسا المئوية)٦الشكل 

 
 مالحمة: معدل حتصيل االشرتاكات املقررة يف  السنة املعنية

من إمجا  املستحقات) بوضع خطط  ٪٢مليون دوالر ا ٤,٥قامت إحدى عشرة دولة تبلغ اشرتاكاتا ارمجالية  -٣٣
 املتبقية.للتسديد من أجل تصفية اشرتاكاتا 

 : إجمالي االشتراكات المتبقية مقابل االعتماد التعويضي ابماليين الدوالرات األمريكية)٧الشكل 
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 (ASHI)التزامات التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة 

سنوات من االشرتاك يف صندوق التأمع الصحي، وقد بلغ احلد األدىن من  ١٠جيوز للموظف الذي استكمل  -٣٤
عاماً، أن يواصل االستفادة من نماإ التأمع الصحي. وتقوإ حبساب التزامات  ٥٥ر عند تاريخ التقاعد، وهو سن العم

التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة شركة مهنية تضم خرباء اكتواريع، ومتثل هذه االلتزامات جممل التكاليف اآلجلة 
 اعدين احلالع وللموظفع العاملع بعد تقاعدهم.املرتبطة بتوقري استحقاقات التأمع الصحي للمتق

مليون دوالر، أي ما ميثل زيادة  ٧٧٧,٢ما مقداره  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١وبلغ إمجا  االلتزامات يف  -٣٥
مقارنة باألعواإ األربعة املاضية.  ٪٢٠. وازدادت االلتزامات ارمجالية بنسبة ٢٠١١مقارنة مبستوى عاإ  ٪٣,٧بنسبة 

وهذه االلتزامات  ري ممولة يف الوقت احلا  ألن املنممة تواصل تطبيق مبدأ "الدقع أوًال بأول". وستواصل األمانة حث 
اهليئتع الرئاسيتع علا وضع آلية متويل تتيح للمنممة التخلي عن النماإ احلا   ري املستداإ املتمثل يف طريقة "الدقع أوًال 

 بأول".

 تأمين الصحي قي قترة ما بعد الخدمة ابماليين الدوالرات األمريكية): التزامات ال٨الشكل 

 
 

 ٢ ٢٠٧لقد اخنفض علا مر السنع عدد العاملع ااملوظفع احلاليع) الذين يدعمون عادة نماإ املتقاعدين، من  -٣٦
ى، ازداد عدد . ومن ناحية أخر ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١يف  ١ ٩٣٣إا  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب   ٣١يف 

 متقاعداً. ٢ ٥١٤إا  ٢ ١٠٤إذ انتقل من  ٪١٩املتقاعدين بنسبة 
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 : عدد المشاركين قي نماإ التأمين الصحي قي قترة ما بعد الخدمة٩الشكل 

 
 االستثمارات

يف مليون دوالر تتألف  ٥٥٦,٧مبلغًا قدره  ٢٠١٢ضمت احملفمة ارمجالية الستثمارات اليونسكو يف �اية عاإ  -٣٧
 ٢٠١٢معممها من أموال خارجة عن امليزانية جيري استثمارها يف ودائع. وواصلت نسا الفائدة تدنيها يف عاإ 
 ٢٠١٢واخنفضت إا حد تارخيي بالدوالر األمريكي واليورو ناجم عن اخنفاض شديد يف إيرادات االستثمار يف عاإ 

مع مؤشرات القياس احملددة يف سياسات االستثمار اخلاصة  . وكان أداء حمفمة االستثمارات متماشياً ٢٠١١مقارنة بعاإ 
 باملنممة. 

 المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر المالية -١٠

يتمثل اهلدف الرئيسي رطار املراقبة الداخلية يف اليونسكو يف ضمان اختاذ تدابري علا حنو متواصل تكفل حتقيق  -٣٨
 بيئة املتغرية اليت تعمل قيها املنممة، وتلبية تطلعات اجلهات املعنية.األهداف الربناجمية والتنميمية يف سياق ال

يف بيان املراقبة الداخلية الذي قدمتده مع البيانات املالية اانمر امللحق الثالث)، ذكرتد الصعوبات املالية اليت  -٣٩
أداء مهامها. وإضاقة إا االقتطاعات تواجهها املنممة والتدابري الكفيلة بتجاوزها خالل العاإ من أجل صون قدرتا علا 

يف ارنفاق القصري األجل، دقعت هذه الصعوبات املالية املنممة إا تسريع وترية ارصالح من أجل تبسيط العمليات 
 بقدر أكرب وتنفيذ تغيريات هيكلية ستكون جاهزة للتشغيل علا حنو كامل يف األجل الطويل.

عالية عمليات املراقبة الداخلية، وققًا للمعلومات اليت قدمتها عدة جهات وإا جانا ذلك، أجري استعراض لف -٤٠
منها كبار املسؤولع ومرقق ارشراف الداخلي ومراجع احلسابات اخلارجي، ودقعين ذلك إا إعادة التشديد يف عدة 

نممة عازمة علا املضي قدمًا يف مناسبات خالل العاإ علا ضرورة حتول املنممة من ثقاقة املراقبة إا ثقاقة املساءلة. وامل
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حتسع الشفاقية واملساءلة يف السنوات املقبلة، استناداً إا �ج للمساءلة يعتمد علا هيكل أقضل تنميماً. ويف خطوة إا 
، ومنها برنامج للتصريح ٢٠١٢األماإ يف هذا االجتاه، مت إصدار عدد من السياسات وبعضها كان قيد ارعداد يف عاإ 

 وللكشف عن الوضع املا ، وسياسة شاملة لتفادي ممارسات التالعا والفساد.  باملصاحل

وإذ تشارك املنممة يف قرقة العمل املعنية باملعايري احملاسبية والعاملة علا مستوى منمومة األمم املتحدة، قد�ا تدعم  -٤١
لداخلية من خالل قيادة دورات العمل املعنية بذا سائر وكاالت األمم املتحدة يف جهودها الرامية إا تنفيذ بيان للمراقبة ا

 البيان.

وتتعرض املنممة لموعة خمتلفة من املخاطر املالية وخماطر ارساءة إا السمعة، وخماطر األسواق اأسعار صرف  -٤٢
 العمالت األجنبية ونسا الفائدة) وخماطر مرتبطة بالسيولة النقدية. 
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 -اجلمهورية الفرنسية  -

 

 احملاسبةديوان 

 ١٧/٧/٢٠١٢باريس،  الرئيس األول

 نممة األمم املتحدةإا املؤمتر العاإ مل 
 االيونسكو) والعلم والثقاقة للرتبية

 

 رأي مراجع الحسابات الخارجي

 

كانون األول/ديسمرب   ٣١لقد قمنا مبراجعة البيانات املالية لليونسكو عن قرتة االثين عشر شهرًا املنتهية يف  
، وبيان األداء املا ، ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١شمل البيانات املالية املذكورة بيان الوضع املا  يف . وت٢٠١٢

وبيان التغريات يف صايف األصول/قيمة رأس املال، وبيان التدققات النقدية، وبيان املقارنة بع امليزانية واحلسابات الفعلية، 
 احملاسبية و ري ذلك من املعلومات. قضالً عن مالحمات تتضمن ملخصاً للسياسات

من النماإ املا  علا أن املديرة العامة مسؤولة عن إعداد البيانات املالية وتقدميها.  ١١,١وتنص أحكاإ املادة  
. وتشمل املسؤولية املسندة إا املديرة العامة تصميم احملاسبية الدولية للقطاع العاإ وهذه البيانات مطابقة للمعايري

ات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها مبا يتيح إعداد البيانات املالية وعرضها بطريقة صحيحة حبيث تكون خالية إجراء
من أي أخطاء كبرية نامجة عن عمليات احتيال أو عن أ الط معينة. وتشمل مسؤولية املديرة العامة أيضاً حتديد تقديرات 

 حماسبية معقولة تتماشا مع المروف السائدة.

وتتمثل مسؤوليتنا يف أن نبدي رأيًا يف هذه البيانات املالية بناًء علا مراجعتنا هلا. ولقد قمنا بعملية املراجعة وققاً  
للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وتقضي هذه املعايري بأن منتثل للقواعد األخالقية املعتمدة يف جمال مراجعة احلسابات 

فذها بطريقة تتيح التوصل إا درجة معقولة من االقتناع بأن البيانات املالية خالية من أي وأن خنطط عملية املراجعة ونن
 أخطاء مادية.

وتقوإ عملية املراجعة هذه علا تطبيق إجراءات خاصة مبراجعة احلسابات من أجل مجع األدلة الالزمة للتحقق من  
صميم إجراءات مراجعة احلسابات علا التقدير املهين للمراجع املبالغ واملعلومات الواردة يف البيانات املالية. ويرتكز ت
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اخلارجي للحسابات وعلا تقييم مدى احتمال ورود أخطاء كبرية يف البيانات املالية نامجة عن عمليات احتيال أو عن 
ية املتصلة بدعداد أ الط معينة. ويف إطار عملية التقييم هذه، ينمر مراجع احلسابات اخلارجي يف إجراءات املراقبة الداخل

البيانات املالية وعرضها. واهلدف من ذلك هو حتديد ارجراءات املالئمة ملراجعة احلسابات، وليس إبداء أي رأي بشأن 
نماإ املراقبة الداخلية. وتقوإ عملية املراجعة أيضًا علا تقييم مدى مالءمة األسلوب احملاسيب املطب ق وطريقة عرض 

 تقييم التقديرات احملاسبية املهمة لتحديد ما إذا كانت معقولة. البيانات املالية وعلا

وإننا نعترب أن األدلة اليت مجعناها يف إطار عملية املراجعة كاقية ومالئمة لتشكل أساساً سليماً للرأي الذي أسفرت  
 عنه مراجعة احلسابات.

الية تعطي صورة مطابقة للوضع املا  لليونسكو يف واستنادًا إا عملية املراجعة اليت أجريناها، نرى أن البيانات امل 
ولألداء املا  والتدققات النقدية واملقارنة بع امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١

 .لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ، وققاً ل٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١شهراً املنتهية يف 

 

 التوقيع

 ديدييه ميغو
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 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 

 

 

 واققت عليها: أعدها:

 

 
 

 
 

 إيرينا بوكوقا نوتان ووزنكروقت

 املديرة العامة املسؤول املا  الرئيسي

 ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٨ ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٨
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 بيان اليونسكو عن - أوالً 
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١الوضع المالي في 

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
     
    مالحظة 

     األصول
     األصول الحالية

 289 114  289 89 5 النقد وما يعادل النقد
 226 533  690 556 6 االستثمارات القصرية األجل

 925 23  367 29 7 احلسابات املستحقة القبض اعمليات بدون مقابل)
 045 2  921 1 8 احلسابات املستحقة القبض اعمليات مبقابل)

 288 4  482 1 9 املوجودات املادية
 544 43  160 34 10 األموال املستلمة مقدما
 940 4  053 3 11 األصول اجلارية األخرى

 257 726  962 715  مجموع األصول الجارية
     األصول غير الجارية     

 265 2  485 1 7 احلسابات املستحقة القبض اعمليات بدون مقابل)
 547 1  269 2 6 االستثمارات الطويلة األجل
 654 623  301 608 12 املمتلكات واملباين واملعدات

 439  490 13 األصول  ري املادية
 905 627  545 612  مجموع األصول غير الجارية

 162 354 1  507 328 1  مجموع األصول     
     

     الخصوم
     الخصوم الجارية

 415 29  602 21 14 احلسابات الواجبة الدقع اعمليات مبقابل)
 567 14  930 8 15 استحقاقات املوظفع

 778 35  792 23 16 التحويالت الواجبة الدقع
 892 31  913 35 17 وعيةشروط املسامهات الط

 431 117  772 93 18 األموال املتسلمة مقدما
 713 7  924 7 19 اجلزء اجلاري من القروض
 961 9  671 13 20 اخلصوإ اجلارية األخرى

 757 246  604 205  مجموع الخصوم الجارية
     الخصوم غير الجارية     

 055 796  027 825 15 استحقاقات املوظفع
 692 6  203 5 17 الشروط علا املسامهات الطوعية

 469 48  559 43 19 القروض الطويلة األجل
 868 5  661 5 20 اخلصوإ  ري اجلارية األخرى

 084 857  450 879  مجموع الخصوم غير الجارية
 841 103 1  054 085 1  مجموع الخصوم     

     
 321 250  453 243  صافي األصول

     
     صافي األصول/قيمة رأس المال

 321 250  453 243 21 االحتياطات وأرصدة الصناديق
     

 321 250  453 243  صافي األصول/قيمة رأس المال

 املالحمات املراققة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 بيان اليونسكو عن – ثانياً 
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١ األداء المالي للعام المنتهي في

 
 

 زأ من هذه البيانات املالية املوحدة.املالحمات املراققة جزء ال يتج
 

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٢  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
   المالحظة 

    اإليرادات
    

  474 356 474 356  االشرتاكات املقررة

  947 308 947 308  املسامهات الطوعية

  652 22 652 22  األنشطة األخرى املدرة للدخل

  910 12 910 12  إيرادات أخرى متنوعة

  584 11 584 11  املكاسا النامجة عن قروق أسعار الصرف

  857 20 857 20  ةاريرادات املالي

    

 424 733 199 792 22 مجموع اإليرادات

    

    المصروفات

  782 427 782 427  مصروقات استحقاقات املوظفع

  501 60 501 60   والبعثاتتكاليف اخلرباء االستشاريع واخلرباء اخلارجيع

  984 59 984 59  املنح والتحويالت األخرى

  208 77 208 77  اللوازإ واألصناف االستهالكية والتكاليف اجلارية األخرى

  122 165 122 165  اخلدمات التعاقدية

  325 20 325 20  اخنفاض القيمة واالستهالك

  196 79  267 79  املدقوعة االعتماد املخصص لتعويض االشرتاكات  ري

  627 38  027 19  مصروقات أخرى

 - -  اخلسائر النامجة عن قروق أسعار الصرف

  099 9  211 7  تكاليف التمويل

    

  844 937  165 806 23 مجموع المصروفات

    

  420 204-  966 13-  العجز في الفترة المعنية
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 عن اليونسكو بيان – ثالثاً 
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١التغيرات في صافي األصول/قيمة رأس المال للعام المنتهي في 

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٢  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
   المالحظة 
    

 072 428 321 250  ة الفترةصافي األصول/قيمة رأس المال في بداي
    

 147 3- 620 9- 21 قروق سعر الصرف يف عمليات معينة تتم بالعملة األجنبية
    

 93 992 21 الزيادة يف صندوق رأس املال العامل
    

 989 29 734 23 21 املكاسا االكتوارية
    

 266- 008 8- 21 تسويات أخرى
    

 669 26 098 7  شرة يف صايف األصول/قيمة رأس املال جمموع البنود املدونة مبا
    

 420 204- 966 13- 21 العجز يف هذه الفرتة
    

 751 177- 868 6-  جمموع اريرادات واملصروقات املدونة عن الفرتة 
    

 321 250 453 243  صافي األصول/قيمة رأس المال في نهاية الفترة

.يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة ققة جزء الااملالحمات املر 
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 عن اليونسكوبيان  – اً رابع
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١التدفقات النقدية للعام المنتهي في 

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٢  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
   المالحظة 

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 420 204- 966 13-  العجز عن الفرتة

 325 20 024 19  اخنفاض القيمة واالستهالك
 957 58 418 5-  االزيادة)/النقص يف احلسابات املستحقة القبض

 161 007 3  االزيادة)/النقص يف املوجودات املادية
 174 17 242 9  االزيادة)/النقص يف األموال املدقوعة مقدما

 759 5 167 1  النقص يف األصول اجلارية األخرى
 150 5 855 7-  الزيادة/االنقص) يف احلسابات الواجبة الدقع

 620 49 886 42  الزيادة يف استحقاقات املوظفع
 974 31- 024 14-  االنقص) يف التحويالت الواجبة الدقع

 069 1- 342 1  االنقص) يف القروض بسبا عمليات إعادة التقييم
 321- 10-  ات إعادة التقييماالنقص) يف االستثمارات بسبا عملي

 987 2- 216 4  الزيادة/االنقص) يف الشروط علا املسامهات الطوعية
 549 36 425 24-  الزيادة يف األموال املستلمة مقدما

 294 6- 130 5  االنقص) يف اخلصوإ األخرى
 9 361  اخلسارة عند التصرف يف املمتلكات واملباين واملعدات

 523 -  رف يف األصول  ري املاديةاخلسارة عند التص
 838 52- 677 20  صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 722 9- 536 3-  شراء املمتلكات واملباين واملعدات
 - 378-  شراء األصول  ري املادية

 40 -  بيع املمتلكات واملباين واملعدات
 131 73 118 34-  النقص يف االستثمارات القصرية األجل
 302 722-  النقص يف االستثمارات الطويلة األجل

 751 63 754 38-  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 511 8- 829 7-  سداد القروض

 93 992  املال العامل الزيادة يف مسامهات رأس
 418 8- 837 6-  صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

    
 495 2 914 24-  صافي الزيادة/(النقص) في النقد وما يعادل النقد 

    
 690 106 289 114 5 النقد وما يعادل النقد، بداية الفترة

 104 5 86-  آثار سعر الصرف
    

 289 114 289 89 5 نقد، نهاية الفترةالنقد وما يعادل ال

 املالحمات املراققة جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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 عن اليونسكوبيان  – اً خامس
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية للعام المنتهي في 

 الصندوق العام

 الميزانية بند االعتماد الرئيسي
 الميزانية   يةاألصل

 النهائية
 المصروفات

 الفعلية 

 الفرق:
الميزانية النهائية 
والمصروفات 

 الفعلية
 مريكيةالقيمة بآالف الدوالرات األ

 
 مخصصات
٢٠١٢ 
 األصلية

 التحويالت
 المرخص بها

 اعتمادات
 إضافية

مخصصات 
٢٠١٢ 

 بعد التسوية
 رصيد المجموع

 ٢٠١٢عام 
       واإلدارةالسياسة العامة  -الباب األول 

 اهليئتان الرئاسيتان -ألف 
 542 758 3 300 4  - 634 1 666 2 )للس التنفيذيوا املؤمتر العاإامبا يشمل 

 507 539 9 046 10 39 223 784 9 اردارة -باء 
ارسهاإ يف األجهزة املشرتكة ملنمومة األمم  -جيم 

 328 729 3 057 4 - 870 187 3 املتحدة

 377 1 026 17 403 18 39 727 2 637 15 ب األولمجموع البا
       البرامجب ات المتعلقةخدمالالبرامج و  -الباب الثاني 

       الربامج -ألف 
 427 2 226 41 653 43 238 1 763 11 652 30 الرتبية -الربنامج الرئيسي األول 
 779 964 20 743 21 611 1 693 439 19 العلوإ الطبيعية -الربنامج الرئيسي الثاين 
 931 884 9 815 10 366 601 848 9 وارنسانية االجتماعيةالعلوإ  -الربنامج الرئيسي الثالث 
 529 1 325 20 854 21 785 1 252 2 817 17 الثقاقة -الربنامج الرئيسي الرابع 

 6 740 11 746 11 212 951 1 583 9 االتصال واملعلومات -الربنامج الرئيسي اخلامس 
 - 149 3 149 3  - 362 2 787 معهد اليونسكو لإلحصاء

 195 1 328 523 1 25 498 1 - الربامج املشرتكة بع القطاعات
 078 2 167 37 245 39 803 665 3 777 34 إدارة الربامج الالمركزية -امليدان 

 298 2 - 298 2 - 399 1- 697 3 التمويل التكميلي رصالح الشبكة امليدانية 
 243 11 783 144 026 156 040 6 386 23 600 126 ألف -جموع الباب الثاني م

       اخلدمات املتعلقة بالربامج -باء 
 201 459 2 660 2 - 74 586 2 تنسيق ورصد األنشطة املضطلع با لصاحل أقريقيا - ١
إ تنسيق ورصد األنشطة املضطلع با لصاحل  - ٢

 8- 847 839 17 87 735 املساواة بع اجلنسع

 لتخطيط االسرتاتيجي ومتابعة تنفيذ الربنامجا – ٣
 209 771 3 980 3 65 653 262 3 وإعداد امليزانية

 753 953 1 706 2 - 84- 790 2 إدارة املعارف علا مستوى املنممة – ٤
 106 506 11 612 11 210 898 1 504 9 العالقات اخلارجية وإعالإ اجلمهور - ٥

 261 1 536 20 797 21 292 628 2 877 18 باء -ب الثاني مجموع البا
       برنامج املسامهة واملنح الدراسية -جيم 

 184 5 307 6 491 11  - 321 10 170 1 برنامج املسامهة - ١
 80 646 726  - 415 311 برنامج املنح الدراسية - ٢

 264 5 953 6 217 12 - 736 10 481 1 جيم -مجموع الباب الثاني 
 768 17 272 172 040 190 332 6 750 36 958 146 مجموع الباب الثاني

             الخدمات الداخلية –الباب الثالث 
 206 478 13 684 13  - 636 5 048 8 إدارة املوارد البشرية -ألف 
 811 812 5 623 6  - 676 947 5 اردارة املالية -باء 

 911- 471 31 560 30  - 982 2 578 27 إدارة خدمات الدعم –جيم 
 106 761 50 867 50 - 294 9 573 41 مجموع الباب الثالث

 250 19 060 240 310 259 371 6 771 48 168 204 مجموع األبواب من األول إلى الثالث

/الرتقيات القائمة علا احتياطي عمليات إعادة التصنيف
       اجلدارة

ض الخاص بتجديد تسديد القر  –لباب الرابع ا
 16 031 7 047 7   324 5 723 1 مكاتب المقر ومبانيه

             
 510 - 510   510- 020 1 الزيادات المتوقعة في التكاليف –الباب الخامس 

 776 19 091 247 867 266 371 6 585 53 911 206 مجموع االعتمادات

 وقد أعد هذا البيان عن مقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية علا أساس امليزانية. مالحمة: خيتلف أساس امليزانية عن أساس احملاسبة.
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 على البيانات المالية مالحظات - اً سادس

 : الجهة المقدمة للتقرير١المالحظة 

من قبل حكومات الدول األعضاء لإلسهاإ يف السالإ واألمن من  ١٩٤٥نوقمرب  ١٦أنشئت اليونسكو يف لندن يف 
التعاون بع الشعوب باستخداإ الرتبية والعلم والثقاقة دعما لالحرتاإ الشامل للعدالة وسيادة القانون  خالل تشجيع

وحقوق ارنسان وحرياته األساسية اليت أكد عليها ميثاق منممة األمم املتحدة لشعوب العامل دون تفرقة علا أساس من 
من  ٥٧مة واحدة من الوكاالت املتخصصة املشار إليها يف املادة العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين. وباعتبار هذه املنم

من امليثاق املتعلقتع بالوضع القانوين للمنممة وامتيازاتا  ١٠٥و ١٠٤ميثاق األمم املتحدة، قدن أحكاإ املادتع 
 وحصاناتا تطبق بنفس الطريقة علا اليونسكو.

األعضاء، وحيدد السياسات وحماور العمل للمنممة. أما اللس  ويدير اليونسكو مؤمتر عاإ، يتكون من ممثلع لدوهلا
دولة عضوًا ينتخبها املؤمتر العاإ وققًا لقرارات املؤمتر العاإ، قيتخذ مجيع التدابري الالزمة  ٥٨التنفيذي، الذي يتكون من 

 اليت تكفل تنفيذ املديرة العامة لربنامج العمل بطريقة قعالة ورشيدة.

مكاتا اتصال يف  أربعةمكتبًا ميدانيًا تقع يف كل أحناء العامل، و  ٥٠ة يف باريس بفرنسا. ويتبعها أيضًا ويقع مقر املنمم
، وكلها منتشرة يف ودار للسالإ ايف بومجبورا) ومركزان ١معاهد من الفئة  عشرةوبروكسل و وأديس أبابا جينيف ونيويورك 

 كو.مجيع أحناء العامل ومتخصصة يف جماالت اختصاص اليونس

 : السياسات المحاسبية الرئيسية٢المالحظة 

 أساس إعداد البيانات المالية ٢,١

مت إعداد البيانات املالية علا أساس االستحقاق واستمرارية العمل ومتتثل هذه البيانات ملتطلبات املعايري احملاسبية الدولية 
بعينها، جيري تطبيق "املعايري الدولية بشأن البيانات  للقطاع العاإ. ويف احلاالت اليت ال تشمل قيها هذه املعايري مسألة

منذ قرتة سابقة  ٣١و ٣٠و ٢٩و ٢٨رقاإ ذات األاليونسكو املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ  تطبق. و املالية"
 للتواريخ احملددة لتنفيذها.

معينة. كما  أساسيةالعاإ استخداإ تقديرات حماسبية ويقتضي إعداد البيانات املالية وققاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
، التقديرات ٣يقتضي من إدارة اليونسكو أن متارس تقييمها لعملية تطبيق السياسات احملاسبية وتكشف املالحمة 

ا والتقييمات احملاسبية احلرجة، الاالت اليت تتضمن درجة أعلا من التقييم أو التعقيد، أو الاالت اليت تكون قيه
 االقرتاضات والتقديرات ذات داللة للبيانات املالية املوحدة.



192 EX/24 Part I – page 32 

وقد مت تطبيق السياسات احملاسبية املوضحة قيما يلي بشكل ثابت عند إعداد وعرض هذه البيانات املالية وعند إعداد 
 .األرصدة االقتتاحية لبيان الوضع املا 

 التوحيد ٢,٢

نات املالية لليونسكو مقر اليونسكو واملكاتا امليدانية ومكاتا االتصال يدخل يف جمال التوحيد من أجل إعداد البيا
 .١ومراكز ومعاهد الفئة 

مستقلة، يتم توحيدها يف البيانات املالية لليونسكو ققط إذا رئي أ�ا ختضع  هيئاتاملعاهد أو العمليات  تدعترب ماوحيث
يري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ. ومبقتضا هذه املعايري، قدن املراقبة هي ملراقبة اليونسكو وققاً لتعريف املراقبة الوارد يف املعا

 االنتفاع من أنشطتها. يةالسلطة اليت حتكم السياسات املالية والتشغيلية هليئة أخرى بغ

مع مواقعها خاضعة للمراقبة. وترد قائمة با يف اجلدول التا   هيئاتاملوحدة كما لو كانت تشكل  ١وتعترب معاهد الفئة 
 والعمالت اليت تتعامل با.

 عملة التعامل الموقع المعهد

 معهد اليونسكو الدو  لتخطيط الرتبية
 باريس اقرنسا)

 وبوينس آيرس ااألرجنتع)
 الدوالر األمريكي

 الدوالر األمريكي جنيف اسويسرا) مكتا الرتبية الدو  لليونسكو

 اليورو غ اأملانيا)هامبور  معهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة

 الدوالر األمريكي موسكو ااالحتاد الروسي) معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية

 الدوالر األمريكي أديس أبابا اإثيوبيا) معهد اليونسكو الدو  لبناء القدرات يف أقريقيا

 الدوالر األمريكي كاراكاس اقينزويال) لكارييبمعهد اليونسكو الدو  للتعليم العا  يف أمريكا الالتينية وا

 اليورو دلفت اهولندا) معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه

 اليورو ترييسيت اإيطاليا) املركز الدو  للفيزياء النمرية

 الدوالر األمريكي مونرتيال اكندا) معهد اليونسكو لإلحصاء
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املهامتا  اندي للرتبية من أجل  جديد هو معهد إنشاء معهدعلا  ٢٠٠٩توبر وواقق املؤمتر العاإ يف تشرين األول/أك
تعزيز أنشطة التعليم  من أجل ١وقد أنشئ هذا املعهد املنتمي إا الفئة  .السالإ والتنمية املستدامة يف نيودهلي باهلند

. ودخل هذا املعهد حيز التشغيل اديوالبحث وبناء القدرات يف جمال الرتبية من أجل السالإ يف منطقة آسيا واحمليط اهل
 . ٢٠١٢خالل السنة املالية 

وتعد مجيع اهليئات املوحدة معلوماتا احملاسبية علا أساس االستحقاق واستمرارية العمل ومتتثل لشروط املعايري احملاسبية 
ليت تتعامل با عن العملة املستخدمة الدولية للقطاع العاإ ويرتجم األداء املا  والوضع املا  للهيئات اليت ختتلف العملة ا

 .)٢,٣يف عرض البيانات املالية املوحدة لليونسكو إا العملة اليت تستخدمها اليونسكو للعرض اانمر املالحمة 

 العمليات التي تتم بالعملة األجنبية ٢,٣

 تقدإ البيانات املالية املوحدة بالدوالرات األمريكية وهي عملة التعامل يف اليونسكو.

وجيري حتويل البنود  ري النقدية اليت تقاس بتكلفتها التارخيية أو بالتكلفة املعقولة بعمالت أجنبية عن طريق استخداإ سعر 
الصرف املعمول به يف األمم املتحدة والسائد يف تاريخ العملية أو عند تعيع القيمة املعقولة. وحتول األصول واخلصوإ 

بية إا دوالرات أمريكية بسعر الصرف السائد يف تاريخ بيان الوضع املا . وحتول النقدية احملددة بالعمالت األجن
العمليات اليت تتم بالعمالت األجنبية إا الدوالرات األمريكية باستخداإ سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة 

 والسائد يف تاريخ العملية. 

نبية الناجتة عن تسوية هذه العمليات ومن حتويل األصول واخلصوإ وتدون األرباح واخلسائر يف سعر صرف العمالت األج
 املالية احملددة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف يف �اية العاإ يف بيان األداء املا .

وتوجد لدى بعض اهليئات املشمولة بالبيانات املالية املوحدة لليونسكو عمالت تعامل خمتلفة عن الدوالر األمريكي، 
 حتويلها أل راض التوحيد علا النحو التا : ريوجي

حتول أصول والتزامات كل بيان من بيانات الوضع املا  املقدمة بسعر الصرف السائد يف تاريخ بيان الوضع  •
 املا ؛

وتتحول اريرادات واملصروقات يف كل بيان من بيانات األداء املا  بأسعار الصرف السائدة يف تواريخ  •
 العمليات؛

دوين مجيع الفروق الناجتة يف سعر الصرف باعتبارها عنصرا منفصال من عناصر صايف األصول/قيمة رأس يتم ت •
 املال. 
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 التقارير النطاقية ٢,٤

النطاق هو نشاط متميز أو جمموعة أنشطة متميزة يكون من املالئم أن تقدإ بشأ�ا تقارير منفصلة تشمل املعلومات 
سكو تقوإ األنشطة النطاقية علا أساس األنشطة الرئيسية للمنممة ومصادر متويلها. وعلا املالية املتعلقة با. ويف اليون

نطاقات هي: الصندوق العاإ، والصناديق  أربعةهذا األساس، تقدإ اليونسكو تقارير تتضمن معلومات مالية منفصلة عن 
 .فع االئتمانيةصناديق املوظاألخرى اليت متلكها املنممة، وصناديق الربنامج االئتمانية، و 

 النقد وما يعادل النقد ٢,٥

يشمل النقد وما يعادل النقد النقود احلاضرة والودائع احملتفظ با يف املصارف للسحا منها عند اللزوإ، واالستثمارات 
لموس األخرى القصرية األجل اليت تتسم بدرجة عالية من السيولة واليت ميكن حتويلها بسهولة إا نقود وال ختضع خلطر م

بتغري قيمتها. ويعترب النقد وما يعادل النقد احملتفظ به بصفة ائتمانية اصناديق الربنامج االئتمانية، وصناديق املوظفع 
 االئتمانية) والذي ال ميكن استخدامه إال يف  رض حمدد نقداً مقيداً من حيث ارنفاق.

 االستثمارات ٢,٦

ليتع: القروض واملبالغ املستحقة القبض مث األصول املالية بقيمتها املعقولة من تصنف اليونسكو استثماراتا يف الفئتع التا
 خالل الفائض أو العجز:

القروض واملبالغ املستحقة القبض: وهي األصول املالية  ري املشتقة اليت تكون مدقوعاتا ثابتة أو قابلة  اأ)
ت األجل احملدد. وهي تدخل يف األصول للتعيع وال حيدد سعرها يف سوق نشط، مبا يف ذلك الودائع ذا

شهرًا بعد تاريخ التقرير واليت تصنف كأصول  ري  ١٢اجلارية باستثناء املبالغ املستحقة السداد ألكثر من 
ثابتة. وتصنف القروض واملبالغ املستحقة القبض اخلاصة باليونسكو حتت بند االستثمارات يف بيان الوضع 

 ستثمارات).: اال٦املا  اانمر املالحمة 

األصول املالية بقيمتها املعقولة من خالل الفائض أو العجز: تصنف األصول املالية يف هذه الفئة إذا حددت  اب)
 ١٢اردارة ذلك. وتصنف األصول يف هذه الفئة باعتبارها أصوال جارية إذا كان من املتوقع تدوينها خالل 

و  تقاس بقيمتها املعقولة. وتدون األرباح أو اخلسائر عند شهرًا من تاريخ إعداد التقرير. وبعد التدوين األ
إعادة القياس يف بيان األداء املا . وتصنف األصول املالية يف هذه الفئة كاستثمارات يف بيان الوضع املا  

 : االستثمارات).٦اانمر املالحمة 

لا اخنفاض قيمة استثمار ما أو جمموعة وتقيم اليونسكو عند تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي ع
 استثمارات. وتدون أي خسائر ناجتة عن العجز يف بيان األداء املا .
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 االشتراكات والمبالغ األخرى المستحقة القبض ٢,٧

 بقيمتها املعقولة ناقصا أي بدل مببالغ مقدرة ال ميكن تغطيتها. وحيدد البدل عندما يكون املبالغ املستحقة القبضتقاس 
هناك دليل موضوعي، بناء علا استعراض للمبالغ املستحقة يف تاريخ التقرير، علا أن اليونسكو لن تكون قادرة علا 

. وعند حتديد البدل للمسامهات املقررة، يتم للمبالغ املستحقة القبض حتصيل كل املبالغ املستحقة وققًا للشروط األصلية
املبالغ املستحقة  باعتبارها التدققات النقدية املخصومة املقدرة الناشئة من قبضللمبالغ املستحقة الحساب القيمة املعقولة 

اليت جيا حتصيلها يف املستقبل. وال يطبق هذا النهج القائم علا اخلصم علا املسامهات الطوعية. وتدون  القبض
العرتاف مببلغ مطابق لألموال املستلمة مقدماً االشرتاكات املقررة املستلمة قبل بدء قرتة امليزانية احملددة املعنية كأصول ويتم ا

 يف شكل خصوإ.

 الموجودات المادية ٢,٨

تقيم املوجودات املادية احملتفظ با للبيع بأقل قيمة للتكلفة والقيمة الصاقية اليت ميكن حتقيقها. وتقيم املوجودات املادية 
يف انتاج السلع أو تقدمي اخلدمات بغري رسم أو برسم  احملتفظ با للتوزيع بدون رسم أو مقابل رسم امسي أو لالستهالك

امسي بأقل تكلفة وبتكلفة ارحالل اجلارية. ويتم تدوين املبالغ املشطوبة من التكلفة يف تكلفة ارحالل اجلارية أو صايف 
 التكلفة املتوسطة املقدرة.القيمة اليت ميكن حتقيقها يف البيان املا  لإلدارة. وختصص تكلفة املوجودات املادية وققاً لصيغة 

 الممتلكات والمباني والمعدات ٢,٩

تنفذ املمتلكات واملباين واملعدات بسعر التكلفة ناقصا قيمة الرتاكمية خلفض العملة واالخنفاض يف قيمة األوراق املالية. 
م يف املالحمات علا عن ذلك بالشكل املالئ ارقصاحوال يتم تدوين أصول الرتاث يف البيانات املالية، ولكن يتم 

 احلسابات. 

 ضاقاتار

تدون تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واملباين واملعدات باعتبارها أصال إذا كان من احملتمل أن تتدقق إا اليونسكو 
عمم مزايا اقتصادية أو خدمات حمتملة يف املستقبل ترتبط بالبند مع إمكانية قياس تكلفة البند بطريقة موثوق با. ويف م

احلاالت، يدون بند املمتلكات واملباين واملعدات بسعر تكلفته. وعندما تقدإ األصول كمنحة، قد�ا تدون بقيمتها املعقولة 
يف تاريخ احلصول عليها. وتفرض اليونسكو حدودا قصوى عند النمر قيما إذا كان من املمكن حتويل إضاقات املمتلكات 

ون املمتلكات واملباين واملعدات كأصول إذا كانت تكلفتها أو قيمتها املعقولة تصل واملباين واملعدات إا رأس مال. وتد
دوالر أمريكي أو أكثر لكل وحدة، إال إذا اعترب البند بنداً صغرياً جذاباً اكاحلواسيا، واحلواسيا احملمولة،  ١ ٠٠٠إا 

دوالر أمريكي أو  ٣٠٠ها حد أقصا قدره والكامريات، والطابعات، وأجهزة املساعدة الرقمية الشخصية) وينطبق علي
 .أكثر لكل وحدة



192 EX/24 Part I – page 36 

 عمليات التصرف يف املوجودات

من خالل مقارنة العائدات باملبالغ املتجددة لألصول،  يف املوجوداتحتدد األرباح واخلسائر املرتبطة بعمليات التصرف 
 وتدرج يف بيان األداء املا .

 التكاليف الالحقة

تبطة بعد االقتناء األو  إال عندما يكون من احملتمل أن تتدقق إا اليونسكو قوائد اقتصادية أو ال تستخدإ التكاليف املر 
 خدمات حمتملة ترتبط بالبند مع إمكانية قياس البند بطريقة موثوق با.

 االستهالك

ث يتسىن حيسا االستهالك مبعدل ثابت ينطبق علا كل املمتلكات واملباين واملعدات األخرى خالف األرض، حبي
 شطا تكلفة األصول بعد عمرها االقرتاضي. وقدرت األعمار االقرتاضية للفئات الرئيسية لألصول علا النحو التا :

 قرتة االستهالك قئة املمتلكات واملباين واملعدات
 سنوات ٤ معدات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 سنوات ٥ املركبات
 سنوات ٥ األثاث والرتكيبات

 سنوات ٥ ات األخرىاملعد
 سنة ٥٠-١٥ املباين
 ال يوجد األرض

 

سنة؛ واملكونات  ٥٠ -تصنف املباين حبسا مكوناتا وتطبق قرتات االستهالك علا النحو التا : األسس واجلدران 
م املرتسبة سنة. ويتم استعراض وتعديل القي ٢٥ -سنة؛ والرتكيبات الفنية  ١٥ -سنة؛ والرتكيبات  ٣٠ -ارنشائية األخرى 

 واألعمار االقرتاضية لألصول، إذا تيسر ذلك، عند �اية كل سنة مالية.

 اخنفاض القيمة

يتم استعراض القيمة احملاسبية لألصول الثابتة للتحقق من اخنفاض قيمتها إذا أشارت بعض األحداث أو تغري األوضاع 
مثل هذه ارشارة، يتم تقدير املبلغ الذي ميكن اسرتداده  توجدإا أن القيمة الدقرتية لألصول  ري قابلة لالسرتداد. قدذا 

دون أي اعتماد خيصص لتعويض يمن هذه األصول لتحديد مدى اخلسارة النامجة عن اخنفاض قيمتها إن وجدت. و 
 اخنفاض القيمة يف بيان األداء املا .



192 EX/24 Part I – page 37 

 األصول  ير المادية ٢,١٠

بلغ املرتاكم من االستهالك واخنفاض القيمة. وتدون األصول  ري املادية  تنقل األصول  ري املادية حبسا تكلفتها ناقصا امل
 دوالر أمريكي. ٥٠ ٠٠٠كرأمسال يف البيانات املالية إذا كانت تكلفتها تزيد عن 

 اقتناء الربجميات وتطويرها

الربجميات احملددة  يتم استغالل رخص برجميات احلاسوب اليت يتم احلصول عليها علا أساس التكاليف املرتبطة القتناء
ووضعها يف حالة االستخداإ. وحتول التكاليف اليت ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتطوير الربجميات إا رأمسال لالستخداإ يف 

وتشمل التكاليف املباشرة تكاليف موظفي الربجميات ونسبة مالئمة من املصاريف  اليونسكو باعتبارها أصال  ري ملموس.
 لة. ري املباشرة ذات الص

 االستهالك

مبعدل ثابت بالنسبة جلميع األصول  ري املادية اليت تكون قرتة استخدامها حمدودة، وذلك حبيث  االستهالكيطبق مبدأ 
يتسىن شطا التكلفة أو قيمة األصول بعد هذه الفرتة. وقدرت الفرتات االقرتاضية الستخداإ الفئات الرئيسية لألصول 

  ري املادية علا النحو التا :

 قرتة االستهالك قئة األصول  ري املادية
 سنوات ٥ الربجميات اليت مت اقتناؤها بصفة مستقلة

 سنوات ٥ الربجميات اليت مت إعدادها داخلياً 
 سنوات ٦إا  ٢ الرخص واحلقوق

اأو مدة الرخصة أو احلق إذا كانت أقل من 
 ذلك)

 استحقاقات الموظفين ٢,١١

 :مما يليكو استحقاقات موظفي اليونس ألفتت

 استحقاقات الموظفين القصيرة األجل

شهرًا من تاريخ إعداد التقرير وتقاس هذه االستحقاقات  ١٢يتم تسوية استحقاقات املوظفع القصرية األجل خالل 
بقيمها االمسية علا أساس االستحقاقات الرتاكمية ومبعدالت األجور الراهنة. وتشمل استحقاقات املوظفع القصرية 

استحقاقات التوظيف ألول مرة امنح التعيع)، واالستحقاقات الشهرية املنتممة ااألجور والرواتا والعالوات)،  األجل
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والتعويض عن الغياب اارجازة السنوية، وارجازة املرضية، وإجازة األمومة واألبوة أو التبين) واالستحقاقات القصرية 
جلزء احلا  من االستحقاقات الطويلة األجل املقدمة إا املوظفع. األجل األخرى امنحة التعليم وسداد الضرائا) وا

يتوقع تسوية بعض عناصر االستحقاقات اليت تعترب قصرية  وتعامل هذه االستحقاقات باعتبارها خصوما جارية. وقد ال
ملتعلقة شهرًا من تاريخ إعداد التقرير. وقد حيدث ذلك يف بعض حاالت االستحقاقات ا ١٢األجل عادة، خالل 

شهرا من �اية تاريخ إعداد التقرير  ١٢بارجازات السنوية. وتعامل هذه العناصر اليت يتوقع تسويتها بعد أكثر من 
باعتبارها التزامات  ري جارية وتقاس بالقيمة احلالية للتدققات النقدية املستقبلية املقدرة إذا رئي أن املبالغ وآثار اخلصم 

 ستكون كبرية.

 ما بعد الخدمة ترةق استحقاقات

ما بعد اخلدمة خطط املعاش التقاعدي، والرعاية الطبية يف قرتة ما بعد اخلدمة، ومنح العودة إا قرتة تشمل استحقاقات 
ما بعد اخلدمة إما  قرتة اخلدمة. وتصنف خطط استحقاقات  يف قرتة ما بعدالوطن واملبالغ ارمجالية األخرى املدقوعة 

خطط املسامهة احملددة ملا بعد اخلدمة حيدد االلتزاإ اخلاص إا استحقاقات حمددة. وبالنسبة  كمسامهة حمددة أو كخطط
بكل قرتة حبسا املبالغ اليت جيا االشرتاك با عن هذه الفرتة وال حاجة إا استخداإ اقرتاضات اكتوارية لقياس 

طط االستحقاقات احملددة بالقيمة احلالية لاللتزاإ ما بعد اخلدمة وققًا خلقرتة االلتزامات أو النفقات. وتقاس استحقاقات 
 اخلاص باالستحقاقات احملددة املعدل لألرباح واخلسائر االكتوارية  ري املدونة وتكلفة اخلدمة السابقة  ري املدونة.

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

 املوظفع: تعرتف اليونسكو بالفئات التالية من استحقاقات

بعد �اية الفرتة  يف قرتة ال تتجاوز اثين عشر شهراً  تسديدها استحقاقات املوظفع القصرية األجل، اليت يتعع •
 املالية اليت يؤدي قيها املوظفون اخلدمة املرتبطة بذه االستحقاقات؛

 استحقاقات قرتة ما بعد اخلدمة؛ •

 استحقاقات املوظفع الطويلة األجل األخرى؛ •

 اقات إ�اء اخلدمة.استحق •

اليونسكو منممة عضو مشارك يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، الذي أنشأته اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة لتقدمي االستحقاقات اخلاصة بالتقاعد، والوقاة، والعجز، واالستحقاقات املتصلة بذلك. وصندوق 

اب) من ٣ووققا ملا يرد يف املادة  استحقاقات حمددة ممولة تقوإ علا تعدد أرباب العمل. املعاشات التقاعدي هو خطة
النماإ األساسي للصندوق، يدفتح باب العضوية يف الصندوق للوكاالت املتخصصة وألي منممة دولية أو دولية حكومية 
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الوكاالت املتخصصة التابعة ملنمومة  يف للمرتبات والعالوات و ريها من شروط اخلدمةأخرى تشارك يف النماإ املوحد 
 .األمم املتحدة

املشاركة  اخلطة املنممات املشاركة للمخاطر االكتوارية املرتبطة باملوظفع احلاليع والسابقع يف املنممات األخرىتعّرض و  
ليف اليت تتحملها ، وبالتا  قال يوجد أساس متسق يعتمد عليه لتوزيع االلتزامات، وأصول اخلطة والتكايف الصندوق

يف شاركة األخرى املنممات املبارضاقة إا  والصندوق املذكور، اليونسكووإن املنممات الفردية املشاركة يف اخلطة. 
التزامات االستحقاقات احملددة وأصول اخلطة والتكاليف من  اليونسكو ليست يف وضع يتيح هلا حتديد نصياالصندوق، 

هذه اخلطة كما لو   عاجلت املنممة هذا املنطلق،ومن  .لأل راض احملاسبيةالالزمة وثوقية امل مبا يكفي من املرتبطة باخلطة
ويف إطار التدوين املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ.  من ٢٥ مبا يتماشا مع املعيار كانت خطة مسامهة حمددة

تبار هذه املسامهات من النفقات املدرجة يف بيان األداء احملاسيب ملسامهات اليونسكو يف اخلطة خالل الفرتة املالية، مت اع
 .املا 

 )ASHIا بعد الخدمةفي فترة ما التأمين الصحي 

يوسع برنامج التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة تغطية التأمع الصحي املدعوإ ماليا حبيث يشمل املتقاعدين ومن يعولون 
وظفع العاملع بناء علا شروط استحقاق معينة، ويعد برنامج التأمع الصحي يف بنفس خطط التأمع الصحي املطبقة علا امل

قرتة ما بعد اخلدمة يف اليونسكو خطة استحقاقات حمددة. وبالتا  يتم تدوين بند يف اخلصوإ ليمثل القيمة احلالية اللتزاإ 
املدونة وتكلفة اخلدمة السابقة  ري املدونة. ونفذت  االستحقاقات احملدد بعد تعديله ملراعاة األرباح واخلسائر االكتوارية  ري

كانون األول/ديسمرب   ٣١آخر عمليات التقييم االكتوارية لربنامج التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة يف اليونسكو يف 
 .Projected Unit Credit Service Prorateباستخداإ  ٢٠١٢

 استحقاقات املوظفع الطويلة األجل األخرى

شهراً من �اية قرتة  ١٢تحقاقات املوظفع الطويلة األجل األخرى هي االستحقاقات املتوقع تسويتها بعد قرتة تتجاوز اس
إعداد التقرير. وتعامل هذه االستحقاقات باعتبارها التزامات  ري جارية وتقاس بالقيمة احلالية للتدققات النقدية املستقبلية 

 خلصم هلما أمهية.املقدرة إذا رئي أن مبالغ وأثر ا

 استحقاقات إ�اء اخلدمة

عاإ التعويضات املدقوعة لقبول االنسحاب الطوعي من اخلدمة ويتوقع تسويتها  بوجهتشمل استحقاقات إ�اء اخلدمة 
 شهراً من تاريخ اربالغ. ١٢خالل 



192 EX/24 Part I – page 40 

 القروض ٢,١٢

ر إا القروض حاليًا حتت بند تكلفة تدون القروض مبدئيا بقيمتها املعقولة، كمبلغ صاف لتكاليف العمليات. ويشا
د يف بيان األداء املا  طوال قرتة القروض باستخداإ طريقة ااالستهالك؛ ويتم تدوين أي قرق بع العائدات وقيمة االسرتد

 حساب الفائدة الفعلية.

شهراً علا  ١٢ وتصنف القروض كخصوإ جارية ما مل يكن لدى اليونسكو حق  ري مشروط يف تأجيل سداد االلتزاإ ملدة
األقل بعد تاريخ إعداد التقرير. ويف حاالت متتع اليونسكو بقروض بدون قائدة أو يف حاالت عدإ قيامها بدقع أي قوائد 

 علا القروض، يعامل النفع العائد علا اليونسكو من هذا الرتتيا كمسامهة عينية.

 المخصصات ٢,١٣

ها يف املستقبل، عندما تكون هذه املصروقات  ري حمددة الكمية أو تدون املخصصات لتغطية املصروقات اليت سيتم حتمل
التوقيت وعندما يكون هناك التزاإ قائم اسواء كان قانونيًا أو إنشائياً) نتيجة حلدث يف املاضي، يرجح يف هذه احلالة 

 حتدد خمصصات لتحّمل تسوية االلتزاإ من خالل املصروقات وعندئذ ميكن تقدير مقدار االلتزاإ بصورة موثوق با. وال
خسائر التشغيل يف املستقبل. وتقاس املخصصات بالقيمة احلالية للمصروقات املتوقعة لتسوية االلتزاإ. ويتم تدوين الزيادة 

 يف املخصصات املطلوبة بسبا مرور الوقت باعتبارها نفقات تتعلق بالفوائد.

 الضرائا ٢,١٤

تا وممتلكاتا األخرى من كاقة اهذا األساس تعفا أصول املنممة وإيرادتتمتع اليونسكو بدعفاء ضرييب متميز، وعلا 
 أشكال الضرائا املباشرة.

 تدوين اريرادات ٢,١٥

بع اريرادات  التطابقوققًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ، ال تتطلا احملاسبة علا أساس االستحقاق 
قات النقدية الناشئة عن اريرادات والنفقات املتصلة با يف الفرتة احملاسبية احلالية واملصروقات املتوقعة. وميكن أن تتم التدق

 والفرتة احملاسبية املستقبلية.

 اريرادات من خالل املعامالت اليت تتم بدون مقابل

ندما ال يتم علا أساس الزيادة يف صايف األصول املدونة. وع اريرادات من خالل املعامالت اليت تتم بدون مقابلتقاس 
 الوقاء بكاقة املعايري لتدوين أحد األصول يف إطار اتفاق ال يتأثر بسعر الصرف، ميكن إظهار أصول مشروطة.
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وتقدر االشرتاكات املقررة وتعتمد لفرتة مالية مدتا عامان. مث يتم بعد ذلك ختصيص مبلغ هذه املسامهات بع العامع 
تدوين االشرتاكات املقررة كديرادات يف بداية السنة اليت وزعت عليها من قرتة أل راض إعداد الفواتري والسداد. ويتم 

 العامع املعنية للميزانية.

تدون املسامهات الطوعية والتحويالت األخرى املدعومة باتفاقات قابلة لإلنفاذ كديرادات عندما يصبح االتفاق ملزماً 
حيدد االتفاق شرطًا يفرض علا األصول احملّولة ويقضي بتدوين وعندما تتحقق املراقبة علا األصول األصلية، ما مل 

اخلصوإ. ويف هذه احلاالت يدون اريراد عندما يتم تسديد اخلصوإ اخلاضعة للشرط. أما املسامهات الطوعية، كالتعهدات 
 واملنح األخرى املتعهد با،  ري املدعومة باتفاقات ملزمة قتدون كديرادات عند استالمها.

ن تقاس بشكل موثوق به املسامهات العينية اليت تكون يف شكل سلع تدعم بشكل مباشر العمليات واألنشطة وميكن أ
تدون يف الوقت احلا   املعتمدة كما يتم تقييمها بقيمة معقولة. وتشمل هذه املسامهات استخداإ املباين واملراقق. وال

 املسامهات العينية للخدمات كخدمات املتطوعع مثًال.

 يرادات التبادليةار

وتدون  تقاس مصادر اريرادات األخرى الناجتة عن عمليات التبادل بالقيمة املعقولة للفائدة املستلمة أو املستحقة القبض
 عند تسليم السلع واخلدمات.

 النفقات ٢,١٦

مات احملتملة أثناء الفرتة يف إطار احملاسبة علا أساس االستحقاق، متثل النفقات ختفيضات يف املزايا االقتصادية أو اخلد
املعنية بالتقرير وتتخذ شكل تدققات إا اخلارج أو استهالك لألصول أو ارتباط للخصوإ ينتج عنها ختفيضات يف صايف 

الواقعة اليت أدت إا ارنفاق، ولذلك قدن تدوين  األصول/قيمة رأس املال. ويتم تدوين النفقات عندما تتم العملية أو
 ط بالوقت الذي يتم قيه استالإ أو سداد النقد أو معادل النقد.النفقات ال يرتب

 املعامالت بدون مقابل

يتم تدوين النفقات الناشئة عن اتفاقات التمويل اليت تتم بدون مقابل عندما يكون التمويل ساريًا حبكم القانون، إال يف 
االت تدون النفقات عندما يتم أداء اخلدمات ويتم احلاالت اليت حيدد قيها االتفاق شرطًا لألصول احملولة. ويف هذه احل

الوقاء بالشرط املفروض علا األصول احملولة مبا يتسق مع شروط االتفاق. وتستهلك السلف املدقوعة مقدماً باالستناد إا 
يتم  أدلة موضوعية تعكس خطر عدإ اسرتداد السلف. ويف احلاالت اليت يدون قيها اريراد الناشئ عن مسامهات عينية

 أيضاً تدوين مصروقات مطابقة هلذا اريراد يف البيانات املالية.
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 البالغة األهمية: التقديرات واألحكام المحاسبية ٣المالحظة 

إن إعداد البيانات املالية وققاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ ينطوي، بالضرورة، علا استخداإ التقديرات احملاسبية 
اردارية والتقدير بوجه عاإ. وتشمل الاالت اليت تكون للتقديرات أو االقرتاضات أو األحكاإ قيها أمهية واالقرتاضات 

بعد  ماقرتة يلي: االلتزامات اخلاصة باستحقاقات  بالنسبة إا البيانات املالية لليونسكو، علا سبيل املثال ال احلصر، ما
علا املوجودات املادية واحلسابات املستحقة القبض، والرسوإ املرتاكمة،  اخلدمة، وخمصصات للمنازعات، واملخاطر املالية

واألصول واخلصوإ الطارئة، ودرجة الضعف يف األصول الثابتة. وميكن أن ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
 وتمهر التغريات يف التقديرات يف الفرتة اليت تصبح معروقة قيها.

ارقراض ملوظفي اليونسكو من البيانات املالية املوحدة لليونسكو. وال تعترب هذا املرقق كيانا واستبعد مرقق االدخار و 
خاضعا للمراقبة حيث ال حتكم اليونسكو السياسات املالية والتشغيلية هلذا املرقق، وال تستفيد من أنشطته.  ري أنه نمرا 

ملموس علا مرقق االدخار وارقراض ملوظفي اليونسكو، قدنه إا أن اليونسكو ينمر إليها علا أ�ا حتتفظ بعالقة تأثري 
العالقات ذات التأثري  ٢٨انمر املالحمة  -قصاحات مالئمة يف املالحمات علا البيانات املالية لليونسكو إتوجد 

 امللموس.

املضيفة. ووققاً وتستأجر اليونسكو األرض اليت توجد قيها مواقع مقرها يف ميدان قونتوا وشارع ميوليس من احلكومة 
سنة. وتدقع  ٩٩سنة، وميكن جتديدها لفرتات الحقة  ري حمددة مدتا  ٩٩التفاقات ارجيار، قدن مدة ارجيار هي 

اليونسكو مبلغاً امسيًا كدجيار الستخداإ األرض. ونمرا إا أن االتفاقات متنح اليونسكو قعليا احلق يف استخداإ األرض يف 
مقابل إجيار إمسي، قدنه يعترب من املالئم تدوين األرض باعتبارها بندًا من بنود األصول يف املوقعع استخداما دائما 
 املمتلكات واملباين واملعدات.  ١٢انمر املالحمة  -البيانات املالية لليونسكو 

 المقسمة بحسب النطاقاتمعلومات ال: ٤ المالحظة

 هي النطاقات. وهذه املنممةالرئيسية ومصادر متويل ونسكو اليأنشطة  إا املقسمة حبسا النطاقاتتستند املعلومات 
 :التالية

 ٦,١ويشمل كًال من الصندوق العاإ وصندوق رأس املال العامل املنشأين وققًا للمادتع  ،الصندوق العام •
ا غرض احملاسبة علا إنفاق خمصصات الربنامج العادية اليت يقررهلمن النماإ املا . وأنشئ هذا النطاق  ٦,٢و

 املؤمتر العاإ لليونسكو لفرتة مالية معينة.

وتشمل األنشطة املدرة للدخل، وتكاليف دعم الربنامج  ،الصناديق األخرى التي تملكها المنظمة •
للحسابات اخلاصة والصناديق االئتمانية، وصندوق تعويض املوظفع، وصندوق مبالغ �اية اخلدمة واحلسابات 
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ذ هذا النطاق الربامج أو يقوإ بتجميع املصروقات األخرى املرخص با يف اخلاصة ذات الصلة باملقر. وينف
 من النماإ املا  وعادة ما يكون هلما نمم مالية خاصة قردية. ٦,٥الصندوقان وققاً للمادة  ئاليونسكو. وأنش

وققًا للمادة يق االئتمانية املنشأة دوتشمل املعاهد واحلسابات اخلاصة والصنا ،صناديق البرنامج االئتمانية •
من النماإ املا . وينفذ هذا النطاق أنشطة الربنامج املمولة من خارج امليزانية وققاً لالتفاقات املوقعة بع  ٦,٥

اليونسكو واملاحنع أو أي سلطة قانونية أخرى. وال ميكن استخداإ موارد كل صندوق يف هذا النطاق إال 
 للغرض الذي أنشئ الصندوق املعع من أجله.

صندوق  ويشمل حتديداً موظفي اليونسكو،  لصاحلوهو النطاق الذي أنشئ  ،ناديق الموظفين االئتمانيةص •
التأمع الصحي، وصندوق متجر اليونسكو، وصندوق مطاعم اليونسكو، ونادي األطفال ودار حضانة 

أجلها اليونسكو. وال ميكن استخداإ موارد كل صندوق يف هذا النطاق إال لأل راض اليت أنشئ من 
 الصندوق.
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 ٢٠١٢كانون األول   ٣١في  النطاقاتبيان الوضع المالي بحسب 

 الصندوق القيمة بآالف الدوالرات
 العام

 الصناديق األخرى
 التي تملكها
 اليونسكو

 صناديق
 البرنامج
 االئتمانية

صناديق 
الموظفين 
 االئتمانية

 األرصدة
 المشتركة بين
 الصناديق

 إجمالي
 اليونسكو

       
       صولاأل

       األصول الجارية
 289 89 - 685 4 010 46 084 34 510 4 النقد وما يعادل النقد

 690 556 - 782 19 299 520 502 16 107 االستثمارات القصرية األجل
 367 29 - - 838 8 - 529 20 احلسابات املستحقة القبض ااملعامالت بدون مقابل)

 921 1 76- 691 166 1 68 72 عامالت التبادلية)احلسابات املستحقة القبض اامل
 482 1 - 647 74 761 - املوجودات املادية

 160 34 103- 003 1 657 15 347 256 17 األموال املدقوعة مقدما
 053 3 363 9- 217 1 095 2 466 8 638 األصول اجلارية األخرى

 962 715 542 9- 025 28 139 594 228 60 112 43 مجموع األصول الجارية
       

       األصول غير الجارية
 485 1 - - - - 485 1 احلسابات املستحقة القبض اعمليات بدون مقابل)

 269 2 - - 269 2 - - االستثمارات الطويلة األجل
 301 608 - 154 086 9 173 1 888 597 املمتلكات واملباين واملعدات 

 490 - - 151 - 339 األصول  ري املادية
 545 612 - 154 506 11 173 1 712 599 مجموع األصول غير الجارية

       
 507 328 1 542 9- 179 28 645 605 401 61 824 642 مجموع األصول

       
       الخصوم

       الخصوم الجارية
 602 21 76- 315 1 153 15 353 1 857 3 احلسابات الواجبة الدقع ااملعامالت التبادلية)

 930 8 - 958 177 3 415 380 4 استحقاقات املوظفع
 792 23 -  511 19 11 270 4 التحويالت الواجبة الدقع

 913 35 -  245 34  668 1 الشروط علا املسامهات الطوعية
 772 93 - 163 663 81 262 684 11 األموال املستلمة مقدما
 924 7 103- 108 - - 919 7 اجلزء الراهن من القروض
 671 13 363 9- 782 5 656 9 152 2 444 5 اخلصوإ اجلارية األخرى

 604 205 542 9- 326 8 405 163 193 4 222 39 مجموع الخصوم الجارية
       

       الخصوم غير الجارية
 027 825 - - 272 13 867 2 888 808 استحقاقات املوظفع

 203 5 - - - - 203 5 الشروط علا املسامهات الطوعية
 559 43 - - - - 559 43 القروض الطويلة األجل

 661 5 - - 74 587 5 - االلتزامات  ري اجلارية األخرى
 450 879 - - 346 13 454 8 650 857 مجموع الخصوم غير الجارية

       

 054 085 1 542 9- 326 8 751 176 647 12 872 896 مجموع الخصوم
       

 453 243 - 853 19 894 428 754 48 048 254- صافي األصول
       

       صافي األصول/قيمة رأس المال
 453 243 - 853 19 894 428 754 48 048 254- االحتياطيات وأرصدة الصناديق

 453 243 - 853 19 894 428 754 48 048 254- صافي األصول/قيمة رأس المال
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 النطاقاتبيان األداء المالي بحسب 
 ٢٠١٢كانون األول/ديسمبر   ٣١للعام المنتهي في 

 القيمة بآالف الدوالرات

 الصندوق
 العام

الصناديق 
 األخرى

 التي تملكها
 اليونسكو

 صناديق
 البرنامج
 االئتمانية

صناديق 
الموظفين 
 االئتمانية

األرصدة 
 المشتركة
بين 

 الصناديق

 إجمالي
 اليونسكو

       
       اإليرادات

       
 970 352 - - 608 3 - 362 349 شرتاكات املقررةاال
       

 038 391 673- - 939 374 743 029 16 املسامهات الطوعية
       

 801 17 271 3- 881 6 594 2 462 11 135 األنشطة األخرى املدرة للدخل
       

 828 17 591 12- 941 25 159 1 191 1 128 2 إيرادات أخرى/منوعة
       

 602 149- 255 - 115 381 املكاسا النامجة عن قروق أسعار صرف العمالت
       

 960 11 - 187 091 7 277 4 405 إيرادات مالية
       

 - 730 27- - 737 9 754 17 239 حتويالت بع النطاقات
       

 199 792 414 44- 264 33 128 399 542 35 679 368 اإليرادات التشغيلية
       

       النفقات
       

 234 383 005 13- 578 26 348 99 237 22 076 248 نفقات استحقاقات املوظفع
       

 282 42 618 1- - 636 34 268 2 996 6 تكاليف اخلرباء االستشاريع، واخلرباء اخلارجيع، والبعثات

       
 221 61 736 9- - 447 38 144 366 32 التدريا اخلارجي واملنح والتحويالت األخرى

       
 988 61 117 3- 845 2 037 32 220 5 003 25 التوريدات واملواد االستهالكية والتكاليف اجلارية األخرى

       
 911 132 - 27 963 117 169 3 752 11 اخلدمات التعاقدية

       
 024 19 - 107 531 2 538 848 15 ض القيمة واالستهالكافاخن
       

 267 79 - - - - 267 79 االعتمادات املخصصة لتعويض االشرتاكات  ري املدقوعة
       

 027 19 67- 779 885 14 744 2 686 نفقات أخرى
       

 - 149- - 149 - - اخلسائر النامجة عن قروق أسعار صرف العمالت
       

 211 7 - 6 029 5 18 158 2 تكاليف املالية
       

 - 722 16- - 721 16 1 - التحويالت بع النطاقات
       

 165 806 414 44- 342 30 746 361 339 36 152 422 النفقات التشغيلية
       

 966 13- - 922 2 382 37 797- 473 53- الفائض (العجز) في هذه الفترة
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صوًال، والتزامات، وإيرادات، ومصروقات مشرتكة بع النطاقات. بعض األنشطة الداخلية إا عمليات حماسبية تنشئ أمالحمة: تؤدي 
وتمهر العمليات املشرتكة بع النطاقات يف بيان الوضع املا  حبسا النطاقات وبيان األداء املا  حبسا النطاقات لتمثل هذه البيانات 

 املالية بدقة.

 : النقد وما يعادل النقد٥المالحظة 

 مريكيةالقيمة بآالف الدوالرات األ
٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 

    
 272 114  242 89 النقد املوجود باملصارف

 17  47 النقد احلاضر
 289 114  289 89 مجموع النقد وما يعادل النقد

 
حيتفظ  حيتفظ بالنقد بصفة رئيسية يف حسابات مصرقية ذات عائد باليورو والدوالر األمريكي يف مقر اليونسكو. كما

بالغ نقدية حمدودة يف حسابات بعمالت قابلة للتحويل ذات عائد يف املقر وحسابات بالدوالر األمريكي والعملة أيضًا مب
 احمللية يف املكاتا امليدانية واملعاهد.

قرة حتت بند صناديق املمتلكات. وحتتفظ اليونسكو امتو  دوالر أمريكي ٣٨ ٥٩٤ ٠٠٠ويشمل النقد وما يعادل النقد 
املعلومات املقسمة حبسا  :٤بصفة ائتمانية، اانمر املالحمة  دوالر أمريكي ٥٠ ٦٩٥ ٠٠٠ي والبالغ بالرصيد املتبق
 النطاقات).

 : االستثمارات٦المالحظة 

 القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
٣١/١٢/٢٠١٢ 

 
٣١/١٢/٢٠١١ 

    الجزء الجاري
    املستحقة القبض واألموالالقروض 

 593 414  692 454 شهراً) ١٢دد ااملستحقة خالل الودائع ذات األجل احمل
 018 1  308 العائد الرتاكمي

    القيمة املعقولة من خالل الفائض أو العجز
 615 117  690 101 يوماً) ١٨٤سندات خزانة احلكومة الربازيلية احىت 

 226 533  690 556 الجزء الجاري مجموع
    

    الجزء غير الجاري
    عقولة من خالل الفائض أو العجزالقيمة امل
 547 1  269 2 أخرى

 547 1  269 2 مجموع الجزء غير الجاري
    

 773 534  959 558 مجموع االستثمارات
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وحيتفظ بودائع ذات أجل حمدد يف املصارف الدولية اليت ختصص هلا أسقف لإليداع وققًا للسياسة االستثمارية يف 
مبلغ  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١يف متثل  ةالرتاكميفوائد والاحملدد جل ذات األئع وداال كانتاليونسكو. و 

دوالر  ٥٤٠ ٠٨١ ٠٠٠تفظ مببلغ وحيد  .حتتفظ با اليونسكو يف صناديق املمتلكات دوالر أمريكي ١٦ ٦٠٩ ٠٠٠
نية. وبلغ معدل الفائدة يف صناديق املوظفع االئتما دوالر أمريكي ١٩ ٧٨٢ ٠٠٠مبا قيها  ،بصفة ائتمانية أمريكي

٪ للودائع باليورو ٠,٥٢نسبة  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١للعاإ املنتهي يف احملدد جل ذات األودائع الاملتوسط علا 
 ٪ للودائع بالدوالر األمريكي.٠,٥٣و

  ٣١رية لليونسكو. ويف ويستثمر مكتا اليونسكو يف برازيليا يف سندات خزانة احلكومة الربازيلية، وققًا للسياسة االستثما
. وهي سندات ذات عائد دوالر أمريكي ١٠١ ٦٩٠ ٠٠٠بلغ رصيد هذه االستثمارات  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

٪ عن ٨,٤١حر تصدرها اخلزانة الربازيلية. وبلغ متوسط معدل الفائدة علا استثمارات سندات خزانة احلكومة الربازيلية 
 .٢٠١٢يسمرب كانون األول/د  ٣١العاإ املنتهي يف 

وميثل االستثمار  ري اجلاري احملفمة االستثمارية للصندوق االئتماين نسيم هابيف الذي يشمل سندات وأصول أخرى. 
الصندوق يف ضمانات صناعية إما )، يستثمر رأس مال ٣٨إ ت/٦١ووققًا للنماإ املا  املتعلق بصندوق نسيم هابيف ا

 يف سويسرا أو يف الواليات املتحدة األمريكية. 

 وقيما يلي حتليل الستحقاق االستثمارات:

الودائع ذات  ٣١/١٢/٢٠١٢
 األجل المحدد

 سندات خزانة
 الحكومة البرازيلية

 الصندوق االئتماني
 نسيم هابيف

    القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
    

 - - 692 454 شهراً أو أقل) ١٢ذات أجل حمدد االيت يكون تاريخ استحقاقها بعد  ودائع
    

 - 690 101 - استثمارات أخرى تستحق يف خالل عاإ واحد
    

 - - - أعواإ ٥استثمارات تستحق بعد عاإ واحد ولكن يف مدة ال تقل عن 
    

 269 2 - - أعواإ ٥أكثر من 
    

 269 2 690 101 692 454 المجموع
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 : الحسابات المستحقة القبض (عمليات بدون مقابل)٧المالحظة 

 القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 

 762 183 االشرتاكات املقررة ااجلارية)
 

92 821 

 074 6  895 3 االشرتاكات املقررة ا ري اجلارية)
 895 98  657 187 إجمالي االشتراكات المقررة

 131 163- بدل االشرتاكات املقررة ااجلارية)
 

-82 465 

 410 2- بدل االشرتاكات املقررة ا ري اجلارية)
 

-3 809 

 621 12  116 22 صافي االشتراكات المقررة
 569 13  736 8 املسامهات الطوعية ااجلارية)

 -  - املسامهات الطوعية ا ري اجلارية)
 190 26  852 30 قة القبض (عمليات بدون مقابل)صافي الحسابات المستح

 925 23  367 29 الجزء الجاري

 265 2  485 1 الجزء غير الجاري

 190 26  852 30 صافي االشتراكات المقررة
 

اء ثل االشرتاكات املقررة املستحقة القبض اريرادات  ري احملصلة اليت تلتزإ با أماإ اليونسكو الدول األعضاء واألعضمت
 ١٢املرتبطون ركمال برنامج العمل. واالشرتاكات املقررة  ري اجلارية هي االشرتاكات اليت يتوقع تسلمها بعد أكثر من 

 شهراً من تاريخ التقرير. ويتصل ذلك خبطط التسديد املتفق عليها.

 عامعوحيسا بدل االشرتاكات املقررة كمبلغ من الرصيد الكامل لالشرتاكات املتأخرة من قرتة ال
وما قبلها واليت ال تكون مدرجة يف أي خطط للسداد. ويطبق معدل خصم علا االشرتاكات املقررة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

واملبالغ املدرجة يف خطط السداد للوصول إا قيمتها احلالية بناء علا  ٢٠١١-٢٠١٠املستحقة من قرتة العامع السابقة 
  قيه. تسّلمهاالعاإ الذي يتوقع 
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 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ الدوالرات األمريكيةالقيمة بآالف 

    املستحقات املتأخرة  ري املدرجة يف خطط السداد

٢٠٠٣-١٩٩٨ 3 103   3 103 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 29   29 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 46   46 
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 57   57 
٢٠١١-٢٠١٠ 83 488     

 86 723   3 234 
 587 89   039 97 االشرتاكات املقررة اجلارية األخرى
 821 92   762 183 إمجا  االشرتاكات املقررة ااجلارية)

 397 82-   977 162- بدل املستحقات املتأخرة
 68-   154- خصم االشرتاكات املقررة اجلارية األخرى

 356 10   631 20 صافي االشتراكات المقررة (الجارية)
       

 074 6   895 3 إمجا  االشرتاكات املقررة ا ري اجلارية)
 809 3-   410 2- املقدرة ا ري اجلارية) للمسامهاتخصم 

 265 2   485 1 صافي االشتراكات المقررة (غير الجارية)
       

 621 12   116 22 إجمالي صافي االشتراكات المقررة

 

من الدول األعضاء دوالر لتعويض االشرتاكات املستحقة علا دولتع  ١٥٨ ٥٩٩ ٠٠٠مت ختصيص بدل حمدد قدره 
 .أوقفتا تسديد اشرتاكاتما إا املنممة

 : الحسابات المستحقة القبض (عمليات بمقابل)٨المالحظة 

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

    

 234 3 املبالغ املستحقة القبض مقابل السلع واخلدمات
 

3 274 

 229 1-  313 1- بدل احلسابات املشكوك قيها
 045 2  921 1 صافي المبالغ المستحقة القبض من العمليات التي تتم بمقابل

 

من عمليات تغيري العملة هو مبلغ تقديري ال ميكن قبضه قعليًا ويستند إا حتليل  املبالغ املستحقة القبض احملققةوبدل 
 زمين للمبالغ املستحقة عند تاريخ اربالغ.
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 ات المادية: الموجود٩المالحظة 

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

 387 3  823 املطبوعات

 901  659 اللوازإ

 288 4  482 1 إجمالي الموجودات المادية

 -  - املبلغ املخصص لتعويض استهالك املوجودات املادية

 288 4  482 1 صافي الموجودات المادية

 
املطبوعات احملتفظ با لبيعها. وال تتوقر يف الوقت احلا  التفاصيل الكاملة للمطبوعات احملتفظ زون خموتشمل املطبوعات 

با لتوزيعها بدون مقابل أو بقيمة امسية، ولذلك تدون التكاليف املتصلة بذه املطبوعات باعتبارها نفقات عندما 
لتوزيع الاين قصريا، ولذلك ختفض قيمة أي خمزون تستحق. وعادة ما يكون العمر االقرتاضي للمطبوعات املخصصة ل

متبق يف �اية العاإ ختفيضًا ملموساً. وتشمل اللوازإ بصفة رئيسية لوازإ املطاعم واملتجر. وميثل االعتماد املخصص 
 ميكن حتقيقها لتعويض استهالك املوجودات املادية قيمة املوجودات املادية من املطبوعات واللوازإ مقابل صايف القيمة اليت 

 : األموال المدفوعة مقدماً ١٠المالحظة 

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

    
 009 3  365 4 السلف املمنوحة للموظفع

 029 3 األموال املدقوعة مقدما املخصصة لتمويل األنشطة
 

9 081 

 350 6 سلف الشركاء املنفذين
 

5 195 

 168 5 للشركاء يف املشاريع ليونسكو للتعليم يف جمال املياهمعهد ا سلف
 

530 

 311 12 مدقوعات سلف برنامج املسامهة
 

22 985 

 937 2 مدقوعات السلف األخرى
 

2 744 

 544 43  160 34 إجمالي األموال المدفوعة مقدماً 

 
ة التمويل، اتفاقات شراكات التنفيذ، برنامج تتعلق األموال املدقوعة مقدما للعقود اليت تتم بدون مقابل اعقود أنشط

) بالتحويالت اليت متنح للغري حيث مل تواقق اليونسكو بعد علا معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياهاملسامهة ومشاريع 
 . ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١شروط األصول احملولة علا النحو الذي متت به يف 
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ترب حتويالت الصناديق مبالغ مدقوعة مقدما حىت استالإ تقرير ما  يؤكد استخداإ األموال وققاً ووققاً لربنامج املسامهة، تع
لالتفاق وتواقق عليه اليونسكو. وميكن ختصيص املبالغ املدقوعة مقدمًا واملقررة وققًا برنامج املسامهة لفرتات العامع علا 

 النحو التا :

 ٣١/١٢/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠١١ 

  الدوالرات األمريكية القيمة بآالف
    قرتة السنتع

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 1 397  1 884 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 2 094  4 344 

٢٠١١-٢٠١٠ 3 204  16 757 

٢٠١٣-٢٠١٢ 5 616  
- 

 985 22  311 12 المبالغ المدفوعة مقدما لبرنامج المساهمة

 
عداد التقرير. ولذلك قدن رصيد السلف تلغا السلف املستحقة اليت مر عليها أكثر من ست سنوات يف �اية قرتة إ

 .٢٠١٣سيلغا يف �اية عاإ  ٢٠٠٧-٢٠٠٦املتبقي لفرتة العامع 

 : األصول الجارية األخرى١١ المالحظة

 ٣١/١٢/٢٠١٠   ٣١/١٢/٢٠١١ القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
    

 846 1 األموال املستحقة القبض من ضريبة القيمة املضاقة
 

4 166 

 774  207 1 أخرى مبالغ
 940 4  053 3 مجموع األصول الجارية األخرى

 

دوالر، وميكن حتصيلها من  ١ ٨٤٦ ٠٠٠وقدرها  ضريبة القيمة املضاقةتضم األصول اجلارية األخرى بصفة رئيسية مبالغ 
  دوالر.  ٦٨٣ ٠٠٠السلطات املالية، ورصيد حسابات برنامج األمم املتحدة ارمنائي املستحق مببلغ 
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 : الممتلكات والمباني والمعدات ١٢المالحظة 

 القيمة
 المباني األرض بآالف الدوالرات األمريكية

 معدات االتصاالت
وتكنولوجيا 
 المعلومات

المعدات  األثاث والتركيبات المركبات
 المجموع األخرى

  
        
١/١/٢٠١٢        

 139 690 407 14 758 2 880 6 220 28 161 383 713 254 التكلفة أو القيمة املعقولة
 485 66- 711 8- 159 2- 854 4- 257 23- 504 27- - االستهالك املرتاكم

 654 623 696 5 599 026 2 963 4 657 355 713 254 المبلغ الدفتري
        

الحركات السنوية حتى 
٣١/١٢/٢٠١٢ 

  
     

 536 3 889 124 111 323 2 89 - ارضاقات
 560 3- 510- 19- 564- 467 2- - - صرف يف املوجوداتعمليات الت

 199 3 392 17 448 342 2 - - اخنفاض قيمة عمليات التصرف 
 - - - - - - - اخنفاض القيمة

 697 18- 406 1- 273- 702- 554 2- 762 13- - االستهالك
 278- 104- 23- 3- 139- 9- - تسويات سعر الصرف

 447 193 24 - 166 64 - تكلفة تسويات سعر الصرف
إجمالي الحركات في السنة 

 353 15- 546- 150- 710- 329- 618 13- - ٣١/١٢/٢٠١٢حتى 
        

٣١/١٢/٢٠١٢        
 562 690 979 14 887 2 427 6 242 28 314 383 713 254 التكلفة أو القيمة املعقولة

 261 82- 829 9- 438 2- 111 5- 608 23- 275 41- - االستهالك املرتاكم
 301 608 150 5 449 316 1 634 4 039 342 713 254 المبلغ الدفتري

 
تزال  ، كانت اليونسكو حتتفظ مبمتلكات ومباين ومعدات مستهلكة متامًا وال٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١ويف 

 .دوالر ١٦ ٧٣٨ ٠٠٠تستخدإ وتبلغ قيمتها ارمجالية 

 الدقرتية ملباين اليونسكو بالتفصيل:وترد يف اجلدول التا  القيمة 

 الدفتريةالقيمة  الوصف
 االفتتاحية

 االستهالك
 خالل الفترة

اإلضافات 
 خالل الفترة

 تسوية
 سعر الصرف

القيمة الدفترية 
 الختامية

 ٣١/١٢/٢٠١٢    ٣١/١٢/٢٠١١ 
  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

  739 186 -   -  617 7-  356 194 ميدان قونتنوا ٧
  458 138 -   -  648 5-  106 144 شارع ميوليس ١

  476 5 -   -  116-  592 5 شقة، مبيدان قوبان
  818 7 -   -  271-  089 8 مبىن مكتا الرتبية الدو  لليونسكو، جبنيف 

  410 1 -   -  30-  440 1 قيال اوكامبو، بوينس آيرس
  138 2  55  89  80-  074 2 ، دلفتجمال املياهمعهد اليونسكو للتعليم يف جتديد مبىن 

  039 342  55 89  762 13-  657 355 المجموع
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 األصول الرتاثية

لدى اليونسكو أيضاً عدد كبري من "األعمال الفنية" اويشار إليها أيضًا كأصول تراثية)، تشمل لوحات ومتاثيل وقطعاً أخرى 
لفنانون والشركاء اآلخرون. وقد أنشئ صندوق داخلي لتغطية األضرار العارضة خمتلفة، منحتها بصفة رئيسية احلكومات وا

تدون قيمة هذه األعمال يف البيانات املالية لليونسكو امتثاًال  اليت قد تلحق بذه األعمال اليت هلا قيمة أصيلة كبرية. وال
 من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ. ١٧للمعيار 

 ألصول غير المادية: ا١٣ المالحظة

 المجموع البرمجيات المقتناة البرمجيات المطورة داخلياً  مريكيةالقيمة بآالف الدوالرات األ
    
١/١/٢٠١٢    

 855 19 323 532 19 التكلفة أو القيمة املعقولة
 416 19- 271- 145 19- االستهالك املرتاكم

 439 52 387 المبلغ الدفتري
    

    ٣١/١٢/٢٠١٢ة حتى الحركات السنوي
 378 378 - ارضاقات

 - - - عمليات التصرف
 - - - االستهالك املقرتن بعمليات التصرف

 - - - اخنفاض القيمة
 327- 94- 233- االستهالك

 51 284 233- ٣١/١٢/٢٠١٢إجمالي الحركات السنوية حتى 
    

٣١/١٢/٢٠١٢    
 233 20 701 532 19 التكلفة أو القيمة املعقولة

 743 19- 365- 378 19- االستهالك املرتاكم
 490 336 154 المبلغ الدفتري

 
وال تدون اليونسكو يف الوقت الراهن الربجميات إال كأصول مادية نمرًا إا أنه من املستبعد أن تعود علا اليونسكو يف 

 . املستقبل قوائد اقتصادية ملموسة مقرتنة حبقوق املؤلف وامللكية الفكرية

 : الحسابات الواجبة الدفع١٤ المالحظة
 ٣١/١٢/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠١١ 

  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
    

 464 9  231 8 املوردون أصحاب املبالغ الواجبة الدقع

 501 11 املبالغ املستحقة
 

18 306 

 645 1  870 1 املبالغ األخرى الواجبة الدقع
 415 29   602 21 دفعمجموع الحسابات الواجبة ال
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تشري املبالغ الواجبة الدقع للموردين إا املبالغ املستحقة عن السلع واخلدمات اليت مت استالإ قواتري هلا. واملبالغ املستحقة 
يتم االتفاق  تصدر هلا قواتري أو مل هي التزامات مقابل سلع وخدمات مت استالمها أو تقدميها لليونسكو أثناء الفرتة ومل

 ها رمسياً مع املوردين.علي

 : استحقاقات الموظفين١٥المالحظة 

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 

  المجموع  تقييم اليونسكو  التقييم االكتواري القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
    

 567 14  930 8  930 8  - كشف الرواتا واملكاقآت

 567 14  930 8   930 8   - استحقاقات الموظفين (الجارية)

 796 749  205 777  -  205 777 التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة

 613 18  856 18  492  364 18 ارجازات السنوية املرتاكمة

 556 18  127 20  -  127 20 منح العودة إا الوطن

 090 9  839 8  -  839 8 مزايا �اية اخلدمة اريطالية

 055 796  027 825   492   535 824 ر الجارية)استحقاقات الموظفين (غي

        

 622 810  957 833   422 9   535 824 إجمالي استحقاقات الموظفين

 
حيدد خرباء اكتواريون متخصصون االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفع أو تقوإ اليونسكو حبسابا علا أساس 

 داد السابقة.البيانات اخلاصة باملوظفع وجتارب الس

 اجلارية -استحقاقات املوظفع 

تشمل استحقاقات املوظفع اجلارية أو القصرية األجل كشوف املرتبات والبدالت ومنح الوقاة ومنح التعليم، وأسفار زيارة 
 الوطن.

  االلتزامات . وبلغ إمجا٢٠١١بالرتاضي يف �اية عاإ  اخلدمة الطوعي إ�اء ونتيجة للوضع املا  للمنممة، أنشئت خطة
 دوالر أمريكي. ٦ ٠٥٧ ٠٠٠املدونة مبوجا هذه اخلطة 

  ري اجلارية -استحقاقات املوظفع 

تتعلق استحقاقات املوظفع  ري اجلارية باستحقاقات املوظفع يف قرتة ما بعد اخلدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة 
ازات السنوية املرتاكمة ومنح العودة إا الوطن ومزايا �اية األجل. وتشمل التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة وارج

 اخلدمة اريطالية.
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تنفذ اليونسكو خطة التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة وهي خطة حمددة  -التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة 
كو، ممن بلغوا اخلامسة واخلمسع من الستحقاقات املوظفع. ووققًا هلذه اخلطة، ميكن للموظفع املتقاعدين من اليونس

العمر، وأكملوا عشر سنوات علا األقل من االشرتاك يف صندوق التأمع الصحي يف تاريخ إ�اء خدمتهم أن خيتاروا 
االستمرار األجل  ري مسما) يف هذا الصندوق كمسامهع مشاركع لليونسكو علا أن يستمروا يف دقع اشرتاكاتم. 

اً توقعات طويلة األجل وتقييماً اكتوارياً خلطة التأمع الصحي بعد اخلدمة لقياس التزاماتا قيما يتعلق وتعد اليونسكو سنوي
 باستحقاقات املوظفع.

جيوز ملوظفي اليونسكو جتميع إجازاتم السنوية اليت مل يتمتعوا با إا حد أقصا يعادل  -ارجازات السنوية املرتاكمة 
اخلدمة يف اليونسكو، حيق للموظفع احلصول علا مبلغ من املال يعادل راتبهم يف تاريخ �اية ستع يوإ عمل. وعند �اية 

 اخلدمة عن قرتة ارجازة السنوية املرتاكمة. 

حيق للموظف الذي أكمل عاما واحدا من اخلدمة املتواصلة خارج بلد موطنه املسجل احلصول  -منح العودة إا الوطن 
ه عند �اية خدمته يف اليونسكو وتدستحق علا أساس عدد سنوات وشهور اخلدمة املؤهلة علا منحة للعودة إا وطن

خارج بلد موطنه املسجل. وحيق للموظفع أيضًا احلصول علا تكاليف السفر والنقل للعودة عند �اية خدمتهم يف 
 اليونسكو.

") هي مبلغ يصرف liquidazioneعرف باسم التصفية "مزايا �اية اخلدمة اريطالية االيت ت -مزايا �اية اخلدمة اريطالية 
دقعة واحدة عند انتهاء اخلدمة ويستحق السداد ملوظفي اخلدمة العامة احملليع العاملع حلساب اليونسكو يف إيطاليا. 

 ويعتمد املبلغ املدقوع علا عدد سنوات اخلدمة املكتملة عند �اية اخلدمة مع اليونسكو.

 ةالتقييمات االكتواري

حيدد اخلرباء االستشاريون االكتواريون اخلصوإ الناجتة عن التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة وارجازات السنوية 
املرتاكمة ومنح العودة إا الوطن. وجيا ارقصاح عن االقرتاضات االكتوارية يف البيانات املالية وققاً ملعيار احملاسبة الدولية 

تخدمت االقرتاضات واألساليا التالية من أجل تعيع قيمة التزامات ما بعد اخلدمة والتزامات . واس٢٥للقطاع العاإ رقم 
  .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١املوظفع األخرى املتعلقة بنهاية اخلدمة بالنسبة لليونسكو حىت 
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 التأمع الصحي -معدل اخلصم 
 يف قرتة ما بعد اخلدمة

 (Mercer Yield Curve)إا منحين مريسر للعائدات  املعدل املستخدإيستند  -٪ ٤,٢٥
 سنة تقريباً. ٢٣,٥، مع اعتبار أن قرتة االستحقاق تبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢ يف

منح العودة إا الوطن وارجازات  -معدل اخلصم 
 السنوية املرتاكمة

 (Mercer Yield Curve)إا منحين مريسر للعائدات املعدل املستخدإ يستند  -٪ ٤,٢٥
 سنة تقريباً. ٢٣,٥، مع اعتبار أن قرتة االستحقاق تبلغ ٣١/١٢/٢٠١٢ يف

 ٪٢,٠٠ سلم الرواتا امبا قيه التضخم)
 نسبة زيادة املعاش التقاعدي

 ٪٢,٠٠ امبا قيها التضخم)

 نسبة اجتاه التكلفة الطبية
 ٪٥,٠٠ أولية -امبا يف ذلك التضخم) 

 نسبة اجتاه التكلفة الطبية
 ٪٥,٠٠ ة�ائي -) امبا يف ذلك التضخم

 ٪٢,٠٠ نسبة التضخم
مدة خطة التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة 

 سنة ٢٣,٥ األ راض حساب معدل اخلصم)

ض أن  التأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة ٪ من املوظفع املؤهلع لالستفادة من التأمع الصحي يف قرتة ما بعد ١٠٠اقرتد
 تمااقاخلدمة يطالبون قعال باستحق

ض أن  منح العودة إا الوطن ٪ من املوظفع املؤهلع ملنح العودة إا الوطن يطالبون قعًال باستحقاقاتم ٧٥اقرتد
 عند انتهاء اخلدمة

نمراً إا أن تراكم ارجازات السنوية للموظف يبقا ثابتًا من الناحية التارخيية عامًا بعد عاإ،  ارجازة السنوية املرتاكمة
ض أن الرصيد املرتاكم ارمجا  هو ميزة طويلة األجل للموظف وحيصل عليها ققد اقرت 
 عند �اية خدمتهم باليونسكو املوظفون

 
 وترد يف اجلداول والنص أدناه معلومات إضاقية وحتليل اللتزامات استحقاقات املوظفع قاإ حبسابا اخلرباء االكتواريون:

  

 التأمين الصحي
في فترة ما بعد 

 ةالخدم
 

اإلجازة السنوية 
 المتراكمة

 
منح 

العودة إلى 
 الوطن

  
مزايا نهاية 

 الخدمة اإليطالية
 المجموع  

  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

 796 749 ٣١/١٢/٢٠١١التزامات االستحقاقات المحددة في 
 

16 487 
 

17 926 
 

9 090 
 

793 299 
          ٣١/١٢/٢٠١٢الحركة بالنسبة للفترة المنتهية في 

 033 28  -  657  180 1  196 26 تكلفة اخلدمة

 909 34  -  781  714  414 33 تكلفة الفوائد

 150 13-  -  279-  837 1-  034 11- ااالستحقاقات ارمجالية املدقوعة قعلياً)

 -  -  -  -  - مسامهات املشرتكع

 475 20-    390  302  167 21- ااملكاسا)/اخلسارة االكتوارية

 919 1  251-  652  518 1  - التقييم االكتواري اجلديد

 535 824  839 8  127 20  364 18  205 777 ٣١/١٢/٢٠١٢االلتزام باالستحقاقات المحددة 

 



192 EX/24 Part I – page 57 

يتم حتديد التقييم االكتواري لاللتزاإ باالستحقاقات احملددة حبساب املبالغ اليت حيتمل أن تطلا يف املستقبل لتسوية 
اليت تبع التوقيت  وتعتمد نسبة اخلصم .اللتزاإ الناتج عن خدمة املوظفع املقدمة يف الفرتة احلالية والفرتات السابقةا

 Mercer Yieldنحين مريسر للعائدات امل وققاً علا عائدات السوق، عند تاريخ اربالغ،  التقديري لدقع االستحقاقات

Curve كان ٢٠١٢وقبل عاإ . باستحقاقات قرتة ما بعد اخلدمةلتزاإ االملدد )، اليت تكون مدة استحقاقها مقاربة ،
، رأت ٢٠١٢. ويف عاإ Euro Corporate AA bondsالتابع لشركة السندات  iboxxمعدل اخلصم قائمًا علا مؤشر 

 Mercerئدات ااردارة أن مدة قيمة العملة هلذه االلتزامات قابلة للتقدير علا حنو أقضل باستخداإ منحين مريسر للعا

Yield Curve  نمرًا إا التقلبات الكبرية يف مؤشر شركة السندات ،(Euro Corporate AA bonds.  ولو استدخدإ
 .٪٤,٥عوضاً عن  ٪٥، لكان معدل اخلصم بنسبة ٢٠١١) يف عاإ  Mercer Yield Curveمنحين مريسر للعائدات ا

التقييم االكتواري عن التوقع الطويل األجل لاللتزامات: وتنشأ من  تنشأ املكاسا أو اخلسائر االكتوارية عندما خيتلفو 
حدث قعًال) ومن آثار تغري االقرتاضات  التسويات القائمة علا التجربة االفروق بع االقرتاضات االكتوارية السابقة وما

 االكتوارية.

ات السنوية املرتاكمة ومنح العودة إا الوطن يف وتدون األرباح أو اخلسائر االكتوارية بالنسبة اللتزامات استحقاقات ارجاز 
بيان األداء املا . ويتم حساب املكاسا أو اخلسائر االكتوارية املتصلة بالتزاإ التأمع الصحي بعد اخلدمة وذلك 

يف  باستخداإ �ج "تدوين االحتياطي"، وتدون من خالل صايف األصول واحلقوق يف بيان الوضع املا  ويف بيان التغريات
 صايف األصول/قيمة رأس املال يف العاإ الذي حتدث قيه.

وتبلغ اخلسائر االكتوارية للتأمع الصحي يف قرتة ما بعد اخلدمة، املدونة مباشرة يف صايف األصول/قيمة رأس املال، 
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١دوالر أمريكي للعاإ املنتهي يف  ٢٠ ٤٧٥ ٠٠٠

 :علا النحو التا نوية املدونة يف بيان األداء املا  مبالغ النفقات الستتوزع و 

 القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
في التأمين الصحي 

 بعدفترة ما 
 الخدمة

 
 اإلجازة السنوية

 المتراكمة
 

 منح العودة
 إلى الوطن

 المجموع 

  

        
 033 28  657  180 1  196 26 تكلفة اخلدمة

 909 34  781  714  414 33 تكلفة الفوائد

 -  -  -  - نفقات أخرى

إجمالي النفقات المدونة للعام المنتهي في 
٣١/١٢/٢٠١١ 59 610  1 894  1 438  62 942 

 



192 EX/24 Part I – page 58 

وتكلفة اخلدمة اجلارية هي الزيادة يف القيمة احلالية لاللتزاإ احملدد الناتج عن خدمة املوظف يف الفرتة اجلارية. وتكلفة 
أثناء الفرتة يف القيمة احلالية لاللتزاإ باالستحقاقات احملددة واليت تنشأ ألن االستحقاقات تكون أقرب  الفوائد هي الزيادة

 وأما النفقات األخرى قتتعلق باملكاسا االكتوارية املدونة مباشرة يف بيان األداء املا .إا التسوية بفرتة واحدة. 

 علا املبالغ احملسوبة اللتزاإ ونفقات التأمع الصحي بعد ترك اخلدمة. والجتاهات تكلفة الرعاية الصحية املفرتضة أثر كبري
 يف معدالت اجتاه تكلفة الرعاية الصحية املفرتضة اآلثار التالية: ٪١وميكن أن يرتتا علا تغيري بنسبة 

اتجاهات تكلفة الرعاية  -التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة 
 الصحية

 معدل اتجاه
 التكلفة الطبية

٤٪ 
 

 معدل اتجاه
التكلفة الطبية 

٥٪ 
 

 معدل اتجاه
التكلفة الطبية 

٦٪ 
      القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

            
 591 998  205 777  262 612 ٣١/١٢/٢٠١٢االلتزاإ باالستحقاقات احملددة يف 

 %28,0       %21,2- النسبة املئوية للتغري

 150 18 ٣١/١٢/٢٠١٢ن التكلفة العادية اعتباراً م
 

26 281  38 154 

 %45,2       %30,1- النسبة املئوية للتغري

 

دوالر،  ١٩ ٨٩١ ٠٠٠يف خطة التأمع الصحي لفرتة ما بعد اخلدمة  ٢٠١٣تبلغ املسامهة املتوقعة لليونسكو خالل عاإ 
ما يساوي  ٢٠١٣قعة من املشرتكع يف عاإ وهي متثل إمجا  مبالغ االستحقاقات املتوقعة للعاإ. وتبلغ املسامهات املتو 

يف خطط االستحقاقات احملددة لإلجازات  ٢٠١٣دوالر. وتبلغ املسامهة املتوقعة لليونسكو خالل عاإ  ٤ ٩٧٤ ٠٠٠
دوالر علا التوا ، وهو ما ميثل مبالغ  ١ ٤٤١ ٠٠٠دوالر و ١ ٨١٨ ٠٠٠السنوية املرتاكمة ومنح العودة إا الوطن 

 توقعة يف العاإ.االستحقاقات امل

 (UNJSPF)الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 

ينص النماإ األساسي للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية علا أن جيري اخلرباء االكتواريون تقييمًا اكتوارياً للصندوق 
ألقل. وكانت املمارسة املتبعة يف جملس يقدإ إا جملس صندوق املعاشات التقاعدية مرة كل ثالث سنوات علا ا

الصندوق تقضي بدجراء تقييم اكتواري كل عامع باستخداإ طريقة التجميع للفريق املفتوح العضوية. والغرض األول من 
التقييم االكتواري هو حتديد ما إذا كانت األصول احلالية واألصول املستقبلية املقدرة لصندوق املعاشات التقاعدية كاقية 

 لتسديد االلتزامات. 

يف  (UNJSPF)ويتمثل التزاإ اليونسكو املا  يف إطار الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 
بالنسبة إا  ٪٧,٩املسامهات املرتتبة عليها، وققًا للنسبة اليت حددتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة اوهي تبلغ حاليًا 

بالنسبة إا املنممات األعضاء) قضًال عن أي حصة من مدقوعات العجز االكتواري مبوجا املادة  ٪١٥,٨املشاركع و
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من النماإ األساسي لصندوق املعاشات التقاعدية. وال تدسدد هذه املدقوعات املتعلقة بالعجز إال عندما تلجأ  ٢٦
رار بأن هناك ما يقتضي تسديد املدقوعات املتعلقة ، بعد التوصل إا ق٢٦اجلمعية العامة لألمم املتحدة إا أحكاإ املادة 

بالعجز استنادًا إا تقدير لالكتفاء االكتواري لصندوق املعاشات التقاعدية يف تاريخ التقييم. ويتعع علا كل منممة 
سبقت عضو أن تساهم يف سد هذا العجز مببلغ يتناسا مع إمجا  املسامهات اليت دقعتها خالل األعواإ الثالثة اليت 

 تاريخ التقييم.

. وبع التقييم أن هناك عجزًا اكتواريًا قدره ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١وقد أجري التقييم االكتواري األخري يف 
) من املعاشات التقاعدية، ويعين ذلك أن معدل املشاركة النمرية املطلوب ٢٠٠٩يف تقييم عاإ  ٪٠,٣٨ا ٪١,٨٧

من مبلغ املعاشات التقاعدية، مقارنة مبعدل  ٪٢٥,٥٧كان يبلغ   ٢٠١١ل/ديسمرب كانون األو   ٣١لتحقيق التوازن يف 
. وجنم العجز االكتواري بوجه خاص عن اخنفاض التجربة االستثمارية عما كان متوقعاً ٪٢٣,٧املشاركة احلقيقي البالغ 

 خالل السنوات القليلة املاضية.

علا اقرتاض عدإ  -االكتوارية املمولة إا اخلصوإ االكتوارية  ، بلغت نسبة األصول٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١ويف 
 ٪٨٦). وبلغت النسبة املمولة ٢٠٠٩يف تقييم عاإ ٪١٤٠ا ٪١٣٠ -إدخال تعديالت علا املعاشات يف املستقبل 

 ) عندما متت مراعاة النماإ احلا  لتعديالت املعاشات التقاعدية.٢٠٠٩يف تقييم عاإ  ٪٩١ا

كانون   ٣١اء االكتواري للصندوق، خلص اخلرباء االكتواريون إا أنه ليس هناك ما يقتضي، يف وبعد تقييم االكتف
من النماإ األساسي للصندوق، ألن القيمة  ٢٦، قرض مدقوعات لسد العجز مبوجا املادة ٢٠١١األول/ديسمرب 

صندوق. وقضًال عن ذلك، جتاوزت قيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة االكتوارية جلميع اخلصوإ املرتاكمة يف إطار ال
األصول يف األسواق كذلك القيمة االكتوارية جلميع اخلصوإ املرتاكمة يف تاريخ التقييم. ويف وقت إعداد هذا التقرير، مل 

. وسيجري استعراض املعاشات التقاعدية عند إجراء التقييم االكتواري املقبل ٢٦تلجأ اجلمعية العامة إا أحكاإ املادة 
 .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١يف 

، أشار جملس صندوق املعاشات التقاعدية يف تقريه املقدإ إا اجلمعية العامة يف دورتا التاسعة ٢٠١٢ويف متوز/يوليو 
عامًا سيقلص، وققًا للتوقعات، عجز  ٦٥واخلمسع إا أن رقع السن العادية لتقاعد املشاركع اجلدد يف الصندوق إا 

، ٢٠١٢. ويف كانون األول/ديسمرب ٪١,٨٧قليصًا بالغاً، ومن احملتمل أن يغطي نصف العجز احلا  البالغ الصندوق ت
أذنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة للس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة برقع السن 

يف الصندوق، مع دخول ذلك حيز النفاذ يف تاريخ ال يتجاوز سنة بالنسبة إا املشاركع اجلدد  ٦٥العادية للتقاعد إا 
، إال إذا مل تقرر اجلمعية العامة تطبيق ارتفاع مناظر للسن ارجبارية لالنفصال عن ٢٠١٤األول من كانون الثاين/يناير 

 اخلدمة.
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تقاعدية ملوظفي األمم  ، بلغت املسامهات اليت دقعتها اليونسكو إا الصندوق املشرتك للمعاشات ال٢٠١٢وخالل عاإ 
). ويتوقع أن تبلغ املسامهات املستحقة يف عاإ ٢٠١١دوالر يف عاإ  ٤١ ١٩٤ ٠٠٠دوالر ا ٣٨ ٩٥٥ ٠٠٠املتحدة 
 دوالر. ٣٩ ٣١٠ ٠٠٠ما يساوي  ٢٠١٣

وجيري جملس مراجعي احلسابات التابع لألمم املتحدة مراجعة سنوية للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 
ألمم املتحدة ويقدإ تقريره يف هذا الشأن إا جملس الصندوق املذكور يف كل عاإ. وينشر الصندوق تقارير قصلية عن ا

 .www.unjspf.orgاستثماراته، وميكن االطالع علا هذه التقارير من خالل زيارة موقع الصندوق علا ارنرتنت: 

 التحويالت الواجبة السداد: ١٦المالحظة 

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

    

 752 34  496 19 الفائدة املستحقة للجهات املاحنة

 -  - قائض امليزانية املستحق للدول األعضاء

 296 4 التحويالت األخرى الواجبة الدقع 
 

1 026 

 778 35  792 23 مجموع التحويالت الواجبة الدفع

 

وتدون اليونسكو التحويالت الواجبة السداد للجهات املاحنة والدول األعضاء باعتبارها خصماً. ويشمل هذا الفائدة 
املرتاكمة املستحقة السداد للجهات املاحنة، واملبالغ املستحقة األخرى للدول األعضاء والناشئة عن عمليات توزيع 

 خرى املستحقة السداد مببالغ خمتلفة مستحقة وققاً لرتتيبات تتم بدون مقابل.الفائض. وتتعلق التحويالت األ

 : الشروط على المساهمات الطوعية١٧ المالحظة

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

    
 059 30  245 34 الشروط علا املسامهات املالية ااجلارية)

 833 1  668 1 الطوعية العينية ااجلارية)الشروط علا املسامهات 

 892 31  913 35 الشروط على المساهمات الطوعية (الجارية)

 692 6  203 5 الشروط علا املسامهات الطوعية العينية ا ري اجلارية)
 692 6  203 5 الشروط على المساهمات الطوعية (غير الجارية)

    
 584 38  116 41 ةإجمالي الشروط على المساهمات الطوعي

 

http://www.unjspf.org/
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وتدون اليونسكو الشروط املتصلة باملسامهات الطوعية املالية باعتبارها خصماً. وتفرض اجلهات املاحنة شروطًا علا 
 لإلنفاذاستخداإ املسامهات، وتشمل الشروط التزامًا بالتنفيذ وينطوي علا استخداإ املنحة بطريقة حمددة، والتزامًا قابًال 

ا مل تستخدإ بالطريقة احملددة. أما املبلغ املدون كالتزاإ قهو أقضل تقدير للمبلغ الذي ميكن أن يطلا بدعادة املنحة إذ
لتسوية االلتزاإ عند تاريخ اربالغ. وملا كانت اليونسكو تفي بالشروط علا املسامهات الطوعية من خالل التنفيذ بطريقة 

 .االخنفاضمبلغ إيراد معادل هلذا  حمددة، قدن مبلغ االلتزاإ الدقرتي ينخفض ويتم تدوين

 ١٩وتتعلق الشروط علا املسامهات الطوعية العينية بالقرضع اللذين ال تسدد اليونسكو قائدة عليهما اانمر املالحمة 
القروض). واملبلغ املدون كالتزاإ هو قيمة الفائدة احلالية ارمجالية اليت تكون مستحقة عادة علا مثل هذا القرض. وملا  

ت اليونسكو تسدد القرض بدون قائدة يف قرتة القرض، قدن املبلغ الدقرتي لاللتزاإ ينخفض ويتم تدوين مبلغ كان
لإليرادات العينية يعادل هذا االخنفاض. ويتم حتويل هذا االلتزاإ بع احلسابع اجلاري و ري اجلاري علا أساس الفرتة اليت 

 يتوقع أن تدون خالهلا اريرادات العينية.

 : األموال المستلمة مقدماً ١٨ الحظةالم

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

 484 46  999 40 االتفاقات ارطارية

 238 23 الطوعية املستلمة مقدما معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياهمسامهات 
 

16 795 
 857 32  588 18 املسامهات الطوعية األخرى املستلمة مقدما

 930 19  416 10 االشرتاكات املقررة املستلمة مقدما

 365 1  531 األموال األخرى املستلمة مقدما

 431 117  772 93 مجموع األموال المستلمة مقدما

 

زماً. وينطبق وتدون اليونسكو املبالغ املستلمة يف إطار عقود  ري تبادلية يف بند اخلصوإ عندما ال يعترب أن هناك اتفاقًا مل
ذلك بصفة خاصة علا االتفاقات ارطارية، اليت ميكن مبوجبها استالإ املبالغ قبل التوصل إا اتفاق بشأن طريقة 

  ختصيص املسامهة.



192 EX/24 Part I – page 62 

 : القروض١٩ المالحظة

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

 137  142 قرض بناء مكتا الرتبية الدو  لليونسكو

 576 7  777 7 قرض املرحلة الثانية من خطة بلمون

   5 مراقق مطعم اليونسكوقرض 

 713 7  924 7 الجزء الجاري من القروض

 083 1  015 1 مكتا الرتبية الدو  لليونسكوقرض بناء 

 386 47  544 42 قرض املرحلة الثانية من خطة بلمون

 469 48  559 43 الجزء الطويل األجل من القروض

    
 182 56  483 51 مجموع القروض

 

وتدون القروض يف البيانات املالية كتكلفة استهالك بقيم تقوإ علا أساس التدققات النقدية املخصومة وذلك باستخداإ 
مكتا الرتبية الدو  ٪ اقرض مبىن ٣,٠٠٪ اقرض املرحلة الثانية من خطة بلمون) و٣,٤٥نسبة خصم قيمتها 

 لليونسكو).

 :املرحلة الثانية من خطة بلمونوقرض  مكتا الرتبية الدو  لليونسكومبىن قرض  اتيرد قيما يلي حتليل الستحقاقو 

 مكتبقرض بناء  ٣١/١٢/٢٠١٢
 التربية الدولي لليونسكو

 قرض المرحلة الثانية 
 من خطة بلمون

  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
 969 1  - يف  ضون ثالثة أشهر

 808 5  142 الثة أشهر وبدون جتاوز سنة واحدةبعد ث

 598 28  529 بعد سنة واحدة وبدون جتاوز مخس سنوات

 946 13  486 بعد مخس سنوات

 321 50  157 1 إجمالي القروض

 

 املكتا الدو  للرتبيةمبىن 

صيد بآالف الفرنكات حصلت اليونسكو علا قروض من "مؤسسة امللكية اخلاصة باملنممات الدولية" يف سويسرا لر 
قرنك سويسري للمسامهة جزئيًا يف متويل شراء املباين ملكتا الرتبية الدو  التابع  ٤ ٤٣٧ ٠٠٠السويسرية يبلغ 

مت االتفاق علا حتديد مبلغ القرض  ١٩٩٧لليونسكو. وبعد إعادة التفاوض بشأن اجلدول الزمين للسداد يف ديسمرب 
دوالر أمريكي) حبيث يسدد  ٢ ٢٧٠ ٠٠٠قرنك سويسري ا ٣ ٢٢٣ ٠٠٠ بـ ١٩٩٨كانون الثاين/يناير   ١املستحق يف 
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، علا أن ٢٠٢١إا عاإ  ١٩٩٨قرنك سويسري من عاإ  ١٣٣ ٠٠٠علا أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها 
 هو قرض جمدداً . والقرض الذي مت التفاوض عليه ٢٠٢٢قرنك سويسري يف عاإ  ١٩ ٠٠٠يسدد آخر قسط منها مببلغ 

بدون قائدة، ولعرض البيانات املالية تدون اريرادات العينية لصاحل اليونسكو بعدإ دقع الفائدة. ويبلغ الرصيد  ري 
قرنك  ١ ٣٥٥ ٠٠٠قرنك سويسري ا ١ ٢٢١ ٠٠٠مبلغ  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١لك للقرض يف ستهامل

 ).٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١سويسري يف 

 طة بلموناملرحلة الثانية من خ

 ٧٩ ٨٧٥ ٠٠٠، قدن املؤمتر العاإ "أذن للمدير العاإ أن يتعاقد علا قرض بدون قائدة مببلغ ٧٤إ/٣٢بناء علا القرار 
يورو من جهة مقرض خيتاره هو بالتعاون مع حكومة قرنسا، علا أن يأخذ يف اعتباره ضرورة ختصيص املبالغ الالزمة يف 

بع اليونسكو وصندوق الودائع  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٣قرتضة". وودقع اتفاق يف امليزانيات القادمة لسداد املبالغ امل
ويسدد علا  ٢٠٠٨إا  ٢٠٠٤وحكومة قرنسا لقرض بدون قائدة يسحا علا مخسة أقساط سنوية من  واألمانات

الرتتيا  . وتضمن حكومة قرنسا عمليات سداد القرض ضمانًا كامًال. ووققًا هلذا٢٠٠٦مثاين قرتات عامع تبدأ يف 
. وقد بلغت هذه ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١تدقع حكومة قرنسا تكاليف الفائدة لالثين عشر شهرًا حىت 

تدون اريرادات العينية لصاحل اليونسكو دوالر أمريكي). و  ١ ٧٨٣ ٠٠٠يورو ا ١ ٣٩١ ٠٠٠ما جمموعه  املدقوعات
 ٤٢ ٩٨٥ ٠٠٠ ما يساوي ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١بعدإ دقع الفائدة وبلغ الرصيد  ري املستهلك للقرض يف 

 ).٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١يورو يف  ٤٨ ٩٧٤ ٠٠٠يورو ا 

 : الخصوم األخرى٢٠ المالحظة

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

    
 759  718 1 القسائم  ري املسددة

 -  156 اعتماد خمصص للدعاوى القضائية

 202 9  797 11 اخلصوإ اجلارية األخرى

 961 9  671 13 الخصوم الجارية األخرى

 795 5  587 5 القسائم  ري املسددة

 73  74 الشروط

 868 5  661 5 الخصوم األخرى غير الجارية
    

 829 15  332 19 إجمالي الخصوم األخرى
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طلبات تسديد و  أصدرتا اليونسكو دوالر ٧ ٣٠٥ ٠٠٠مببلغ  مسددةمات األخرى بصفة رئيسية قسائم  ري امتثل االلتز 
. ويتيح برنامج قسائم اليونسكو لألقراد أو املؤسسات أو الدول األعضاء يف إطار صندوق التأمع الصحي  ري مدقوعة

ري القابلة للتحويل. إمكانية شراء القسائم الصادرة بالدوالرات األمريكية واملتمتعة بضمان اليونسكو بعمالتم احمللية  
وتستخدإ القسائم يف شراء الكتا واملطبوعات واملواد املخصصة لأل راض الرتبوية أو العلمية أو الثقاقية ودقع قيمة 
املسامهات يف املؤسسات ورسوإ التسجيل يف اجلامعات وتتعهد اليونسكو بالسداد للموردين الذين يقبلون هذه القسائم 

مل يستخدإ املستلم هذه القسائم، ميكنه أن يعيدها مقابل مبلغ نقدي أو ملبادلتها بقسائم  سدادا ملستخلصاتم. وإذا
سنوات،  ري أنه إذا أرسلت القسائم  ري املستخدمة  ٤حتمل تاريخ صالحية جديد. وقرتة صالحية القسائم احلالية هي 

ائم  ري املسددة بع اجلارية و ري اجلارية اليت انتهت صالحيتها إا اليونسكو، يتم إصدار قسائم بديلة. وتصنف القس
 علا أساس املبالغ املتوقع سدادها يف خالل االثين عشر شهرا التالية.

 : صافي األصول/قيمة رأس المال٢١ المالحظة

 ٣١/١٢/٢٠١٢الحركات خالل العاإ حتا  ٢١,١

  العجز في الفترة  ٣١/١٢/٢٠١١ 
 التسويات األخرى
 على االحتياطيات

 ٣١/١٢/٢٠١٢ 

  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
 085 31  992  -  093 30 صندوق رأس املال العامل

 328 11-  620 9-  -  708 1- احتياطي تسويات سعر الصرف

 706 63-  455 7-  743 54-  508 1- قوائض أخرى

 335 391  57-  777 40  615 350 مشاريع ممولة من اجلهات املاحنة -أرصدة 

 990 7  734 23  -  744 15- كاسا واخلسائر االكتوارية من خالل االحتياطياتامل

 567 11  496-  -  063 12 احتياطيات التشغيل

 -  -  -  - قوائض امليزانية

للمعايير المحاسبية احتياطي الرصيد االفتتاحي وفقاً 
 الدولية للقطاع العام

-123 490  -  -  -123 490 

 453 243  098 7  966 13-  321 250 ات وأرصدة الصناديقإجمالي االحتياط

 

دوالر خسائر ومكاسا  ٢٣ ٧٣٤ ٠٠٠البالغة  املكاسا واخلسائر االكتواريةوتشمل التسويات األخرى املطبقة علا 
 دوالر. أما ٣ ٢٥٩ ٠٠٠ويف تسوية الفرتات السابقة مببلغ  ٢٠ ٤٧٥ ٠٠٠اكتوارية مدونة يف الفرتة احلالية مببلغ 

املتعلقة مبنحة العودة إا الوطن وارجازات السنوية املرتاكمة قبل الفرتة املالية  املكاسا واخلسائر االكتواريةحركات 
املكاسا واخلسائر احلالية، ققد مت تدوينها يف بيان األداء املا . وطرأ تغيري علا هذه السياسة، إذ أصبحت مجيع 

 .قيمة رأس املال/لصايف األصو تدون مباشرة يف  االكتوارية
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 تفاصيل االحتياطيات وأرصدة الصناديق ٢١,٢

أنشئ صندوق رأس املال العامل مببلغ معع وأل راض حيددها املؤمتر العاإ من وقت آلخر. وميول من مبالغ تدقعها الدول 
، اثانياً) ٩٣إ/٣٦لقرار من ا اأ)١حكاإ الفقرة األعضاء مقدماً وققًا جلدول االشرتاكات الذي حدده املؤمتر العاإ. ووققًا أل

وقضًال عن . ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر لفرتة العامع  ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ثابتًا علا قيمةاملستوى املرخص به للصندوق أبقي 
) ٢اثانياً)، الفقرة  ٩٣إ/٣٦االقرار  ٢٠١١يف عاإ  أنشئالطوعي الذي  صندوق رأس املال العاملذلك، ازدادت أموال 

 .اليت قدمتها الدول األعضاءطوعية السامهات ل املدوالر بفض ٩٩٢ ٠٠٠مبقدار 

وتتكون الفوائض األخرى من قوائض الصندوق العاإ والفوائض علا صناديق املمتلكات والفوائض علا الصناديق 
 االئتمانية. وميكن ترحيل هذه الفوائض من قرتة مالية إا الفرتة املالية التالية هلا وقيما يلي تلخيص للفوائض األخرى:

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

 216 135-  459 194- الربنامج العادي

 607 47  453 45 يق األخرى اليت متلكها املنممةدالصنا

 609 87-  006 149- صناديق المنظمة

    

 101 86  300 85 الصناديق االئتمانية
    

 508 1-  706 63- إجمالي الفوائض األخرى

 

ومتثل األرصدة املتعلقة باملشاريع املمولة من اجلهات املاحنة املبالغ املستلمة من خالل املسامهات الطوعية يف صناديق 
الربنامج االئتمانية. وحيتفظ بذه األرصدة الستخدامها يف مشاريع معينة يتم حتديدها، وعلا هذا األساس قد�ا تعترب 

 لتصرف قيها.مقيدة من حيث إمكانية ا

وأنشئت احتياطيات التشغيل يف إطار األحكاإ التنميمية لصناديق معينة نمراً إا وجود حاجة إليها علا ما يبدو لغرض 
  اردارة السليمة أو االلتزاإ القانوين وقيما يلي ملخص هلا:
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 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

 351 1  049 1 واالتصال والعالقات العامة) صندوق ارعالإ ١ا

 321 1  161 1 ) املركز الدو  للفيزياء النمرية٢ا

 905 6  843 6 ) معهد اليونسكو الدو  لتخطيط الرتبية٣ا

 023 2  196 2 ) معهد اليونسكو لإلحصاء٤ا

 600 11  249 11 االحتياطيات اإلدارية
 165  - امةصندوق ارعالإ واالتصال والعالقات الع

 165  - احتياطيات لمواجهة تقلب أسعار العملة
 298  318 صندوق استخداإ مباين املقر

 298  318 احتياطيات أخرى
    

 063 12  567 11 إجمالي احتياطيات التشغيل

قة باملوظفع نشئت االحتياطيات اردارية وققًا للقواعد املتعلقة بكل صندوق لتغطي بصفة رئيسية التكاليف املتعلأ •
 ا�اية اخلدمة واستحقاقات قرتة ما بعد اخلدمة، إخل) والنفقات النقدية األخرى اليت قد تنشأ يف املستقبل.

وأنشئ االحتياطي ملواجهة تقلبات أسعار العملة لتغطية عنصر املخاطر املقرتنة بالعمالت األجنبية الناشئ عن  •
 تنفيذ برنامج القسائم.

 ات: اإليراد٢٢المالحظة 

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
    القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

    
 474 356  970 352 إمجا  االشرتاكات املقررة

    
    المساهمات الطوعية

 173 265  150 350 املسامهات النقدية الطوعية
 501 28  586 25 الصناديق املشرتكة بع املنممات

 273 15  302 15 ةاملسامهات العينية الطوعي
 947 308  038 391 إمجا  املسامهات الطوعية

    
    األنشطة األخرى المدرة للدخل

 776 12  218 8 األنشطة املدرة للدخل
 876 9  583 9 عن اخلدمات املقدمة ةاريرادات الناشئ

 652 22  801 17 إمجا  األنشطة األخرى املدرة للدخل
    

    نوعةإيرادات أخرى/مت
 034 2  590 4 مكاسا تشغيل أخرى

 876 10  238 13 املسامهات يف صندوق التأمع الصحي
 910 12  828 17 إمجا  اريرادات األخرى/املتنوعة

    
 584 11  602 املكاسا النامجة عن قروق أسعار الصرف

    
 857 20  960 11 إمجا  اريرادات املالية

    
 424 733  199 792 داتإجمالي اإليرا
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باعتبارها إيرادًا عند بداية العاإ الذي ختصص له يف قرتة ميزانية العامع املعنية. ويتم حتويل  االشرتاكات املقررةوتدون 
االشرتاكات املقررة املستلمة باليورو إا سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف مقابل سعر الدوالر الثابت. ونتيجة 

، تمهر البيانات املالية قيمة إمجالية خمتلفة للمسامهات املقدرة عند مقارنتها بالربنامج وامليزانية العاديع اانمر املالحمة هلذا
 : امليزانية).٢٥

املسامهات النقدية الطوعية والصناديق املشرتكة بع املنممات واملسامهات العينية ويتم حتليل املسامهات الطوعية بالنمر إا 
. وعندما تدون مسامهة عينية كديراد، يدون أيضًا مبلغ مطابق هلا كدنفاق. وتشمل املسامهات العينية استخداإ وعيةالط

مباين املكتا امليداين واملعهد بدون إجيار أو بدجيار امسي، وتوقري املراقق والصيانة واالتصاالت بدون مقابل. ويف حالة 
ا السعر التجاري الستئجار املباين. وتقدر املسامهات العينية للمباين مببلغ استخداإ املباين تعتمد قيمة املسامهة عل

دوالر أمريكي تقابل القيمة احملسوبة  ١ ٧٨٣ ٠٠٠دوالر. وتشمل املسامهات العينية الطوعية أيضًا  ١٣ ٥١٩ ٠٠٠
 كتا الدو  للرتبية.علا اليونسكو لعدإ دقع قائدة القرض علا قرض املرحلة الثانية من خطة بلمون وقرض بناء امل

دوالر أمريكي بصفة رئيسية إيرادات املبيعات من مرقق مقصف  ٨ ٢١٨ ٠٠٠ تبلغاليت  األنشطة املدرة للدخلوتشمل 
والبالغ  املقدمة الناتج عن اخلدمات الدخل جمموع كما أناليونسكو وصندوق املتجر التعاوين ملوظفي اليونسكو.  

  .اليونسكو ومراققهاية بالدخل الناتج عن إجيار مكاتا بصفة رئيسيتعلق  دوالر ٩ ٥٨٣ ٠٠٠
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 : النفقات٢٣ المالحظة

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
    القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

    نفقات استحقاقات املوظفع
 145 291  352 268 املوظفون الدوليون والوطنيون

 685 53  455 34 املوظفون املؤقتون
 952 82  427 80 فع األخرىتكاليف املوظ

 782 427  234 383 إجمالي نفقات استحقاقات الموظفين
    

    تكاليف اخلرباء االستشاريع، واخلرباء اخلارجيع، والبعثات
 673 34  126 25 اخلرباء االستشاريون
 102 1  720 1 املهنيون الوطنيون

 628 18  193 11 تكاليف بعثات املوظفع
 097 3  240 2 وبعثات األقراد اخلارجيةالوقود 

 001 3  003 2 العقود األخرى
 501 60  282 42 إجمالي تكاليف الخبراء االستشاريين، والخبراء الخارجيين، والبعثات

    
    املنح والتحويالت األخرى

 867 9  751 19 املسامهات املالية
 286 25  916 25 املنح والزماالت الدراسية

 831 24  554 15 رس اخلارجيةادتدريا وحلقات الالت
 984 59  221 61 إجمالي المنح والتحويالت األخرى

    
    اللوازإ واألصناف االستهالكية وتكاليف التشغيل األخرى

 717 5  472 3 االتصاالت
 492 16  936 12 املعدات

 221 21  957 20 ارجيارات
 173 8  328 7 املراقق

 437 8  846 8 وأعمال ارصالح الصيانة
 168 17  449 8 لوازإ أخرى

 208 77  988 61 إجمالي اللوازم والمواد االستهالكية والتكاليف الجارية األخرى
    

    اخلدمات املتعاقد عليها
 329 24  987 13 البحوث املتعاقد عليها

 876 17  546 9 حلقات التدارس واالجتماعات املتعاقد عليها
 077 4  437 7 إنتاج الوثائق املتعاقد عليها

 840 118  941 101 اخلدمات األخرى املتعاقد عليها 
 122 165  911 132 إجمالي الخدمات المتعاقد عليها

    
    اخنفاض القيمة واالستهالك

 065 19  697 18 اخنفاض القيمة
 260 1  327 االستهالك

 325 20  024 19 الكإجمالي انخفاض القيمة واالسته
    

 195 79  267 79 االعتماد المخصص لتعويض االشتراكات المقررة غير المسددة
    

 628 38  027 19 إجمالي النفقات األخرى
    

 099 9  211 7 إجمالي تكاليف التمويل
    

 844 937  165 806 إجمالي النفقات
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 دوالر. مليون ١٣١,٧ قدره اخنفاض حدوث قيالحظ السابقة، املالية الفرتة يف عليه كان مبا النفقات إمجا  قورن ما إذا

 امليزانية من ٪٣٠ نسبة متثل اليت األعضاء الدول اشرتاكات بعض تلّقي عدإ إا النفقات يف البالغ االخنفاض هذا ويعزى

 للمنممة. العادية

 نفقات استحقاقات الموظفين  ٢٣,١

الرواتا، وتسويات مقر العمل، واالستحقاقات واملعاشات التقاعدية واملسامهات   والوطنيعاملوظفع الدوليعتشمل نفقات 
يف خطة التأمع الصحة للموظفع املهنيع واملوظفع من قئة اخلدمة العامة. ويشمل هذا البند أيضًا حركات اخلصوإ 

مجيع التكاليف  املوظفع املؤقتعلوطن. وتشمل نفقات االكتوارية النامجة عن ارجازات السنوية املرتاكمة ومنح العودة إا ا
سداد طلبات اسرتداد  تكاليف املوظفع األخرىذات الصلة بتوظيف املوظفع املؤقتع واملوظفع ارضاقيع. وتشمل 

بعد  النفقات الطبية املوجهة إا صندوق التأمع الصحي وحركة اخلصم االكتواري قيما خيص التأمع الصحي يف قرتة ما
اخلدمة، واليت تدون يف بيان األداء املا . ويشمل هذا البند أيضًا نفقات أسفار املوظفع  ري املتصلة بتكاليف البعثات 

 اخلدمة). إ�اءامثل إجازات العودة إا الوطن، وزيارة العائلة، ومنحة التعليم، ومصروقات إجراء املقابالت، و 

. ومت جتميد العديد من ٢٠١١مقارنًة بعاإ  ٢٠١٢مليون دوالر يف عاإ  ٤٤,٥واخنفضت استحقاقات املوظفع مبقدار 
 ٢٢,٨الوظائف الشا رة يف إطار الربنامج العادي، واخنفضت بذلك تكاليف مرتبات املوظفع الدوليع والوطنيع مبقدار 

يف املوظفع املؤقتع الذي بلغت مليون دوالر. ومل يتم جتديد العقود القصرية األجل، مما يفسر االخنفاض البالغ يف تكال
 مليون دوالر. ١٩,٢قيمته 

 تكاليف الخبراء االستشاريين والخبراء الخارجيين والبعثات ٢٣,٢

وتكاليف تكلفة التعاقد مع اخلرباء االستشاريع، مبا يف ذلك نفقات التأمع والسفر.  اخلرباء االستشاريعمتثل نفقات 
صة بالبعثات والتدريا ملوظفي اليونسكو واملوظفع املؤقتع واملوظفع ارضاقيع. هي التكاليف اخلا بعثات املوظفع

ونفقات الوقود، وبعثات األقراد من خارج وتتعلق هذه التكاليف بصفة رئيسية بنفقات السفر وبدل ارقامة اليومي. 
العقود اأي  ري املوظفع). وتتعلق  هي نفقات السفر وبدل ارقامة اليومي للممثلع والوقود واألقراد و ريهم املنممة
مليون دوالر، ويعزى ذلك بصفة  ١٨,٢واخنفضت هذه التكاليف مبقدار  بصفة رئيسية برسوإ املرتمجع الفوريع. األخرى

مليون دوالر ويف تكاليف بعثات املوظفع يف مهاإ مبقدار  ٩,٥رئيسية إا ختفيض يف تكاليف اخلرباء االستشاريع مبقدار 
 ليون دوالر.م ٧,٤

 األخرى والتحويالت المنح ٢٣,٣

املسامهات املقدمة إا األنشطة األمم املتحدة املشرتكة، واملطبوعات، واملؤمترات، وأنشطة الربامج.  املسامهات املاليةتشمل 
يف شكل مساعدات. املنح الدراسية، والزماالت، وارعانات املالية وإعانات الرعاية واملنح املقدمة  املنح والزماالتوتشمل 



192 EX/24 Part I – page 70 

بصفة خاصة مبعهد املركز الدو  للفيزياء النمرية ومعهد اليونسكو للتعليم يف جمال  ارنفاقويتعلق هذا الال من جماالت 
 ، أساساً، تكاليف السفر وبدل ارقامة اليومي للمشاركع.التدريا اخلارجي وحلقات التدارساملياه. ومتثل نفقات 

 األخرى التشغيل وتكاليف االستهالكية واألصناف اللوازإ ٢٣,٤

املشرتيات والتكاليف  املعداتبصفة رئيسية بتكاليف اهلاتف والربيد والشحن. ومتثل نفقات  االتصاالتتتعلق نفقات 
املتصلة باملعدات أثناء العاإ واليت ال تفي مبعايري الرمسلة كاملمتلكات واملباين واملعدات أو األصول  ري املادية. ومتثل 

بصفة رئيسية تكلفة إجيار املباين. ويشمل هذا البند النفقات املقابلة للمسامهة العينية الطوعية للمباين املقدمة  ارجيارات
هي أساسًا النفقات الناشئة قيما يتعلق  الصيانة وأعمال ارصالحإا اليونسكو بدون تكلفة أو بتكلفة امسية. ونفقات 

اللوازإ املكتبية، وبصفة خاصة لوازإ مراقق مطاعم اليونسكو وصندوق املتجر  األخرىاللوازإ مبباين اليونسكو. وتشمل 
مليون دوالر هو اخنفاض تكاليف  ١٥,٢وما يفسر هذا االخنفاض يف النفقات مبقدار  التعاوين ملوظفي اليونسكو.

 مليون دوالر. ٨,٧مليون دوالر وتكاليف اللوازإ مبقدار  ٣,٦املعدات مبقدار 

 عليها المتعاقد دماتالخ ٢٣,٥

متثل اخلدمات املتعاقد عليها النفقات املرتتبة علا قياإ اليونسكو باالستعانة بطرف ثالث ألداء العمل بالنيابة عنها. 
. وتقع البحوث، وحلقات التدارس، واالجتماعات، وإنتاج الوثائقوتشمل الفئات الرئيسية هلذه األنواع من الرتتيبات 

. وجتدر مالحمة أنه يف ظل ترتيبات معينة، وخباصة العقود اليت تتم بدون اخلدمات التعاقدية األخرىمبالغ كبرية يف قئة 
مقابل مع املنممات اليت ال تستهدف الربح والوزارات احلكومية لتنفيذ أنشطة تدخل يف إطار رسالة اليونسكو وواليتها، 

 إدراجها بسهولة يف قئة واحدة من اخلدمات املتعاقد عليها.حترر عقود تغطي أنواعاً عديدة من اخلدمات والعمل ال ميكن 

 واالستهالك القيمة انخفاض ٢٣,٦

خيص املمتلكات  نفقة ناشئة عن حتديد مقدار منتمم من املبالغ اخلاضعة لتخفيض يف قيمتها قيما اخنفاض القيمةميثل 
ق هذا األمر بصفة رئيسية مبباين اليونسكو. أما ). ويتعل١٢واملباين واملعدات أثناء عمرها االقرتاضي اانمر املالحمة 

قهو النفقة الناجتة عن القياإ بشكل منتمم بتحديد مقدار من املبالغ القابلة لالستهالك يف إطار األصول  ري  االستهالك
 ).١٣املادية أثناء عمرها االقرتاضي اانمر املالحمة 

 المسددة  ير المقررة االشتراكات لتعويض المخصص االعتماد ٢٣,٧

 اليت مل تسددها الدول األعضاء.شرتاكات املقررة االاالعتماد املخصص لتعويض ميثل هذا املبلغ 
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 التمويل وتكاليف الصرف وسعر األخرى النفقات ٢٣,٨

واالخنفاض  مليون دوالر أمريكي) ١٣,٨بصفة رئيسية من إعادة األرصدة إا اجلهات املاحنة ا النفقات األخرىتتكون 
 مليون دوالر). ٢,٦يف املوجودات ا الواضح

 ١ ٧٨٣ ٠٠٠احملسوبة البالغة فوائد بصفة رئيسية تكلفة ال دوالر أمريكي ٧ ٢١١ ٠٠٠البالغة  تكاليف التمويلوتشمل 
اليت تقابل اريرادات العينية املدونة كقيمة عائدة إا اليونسكو لعدإ قيامها بدقع قائدة علا القرض اخلاص  دوالر،

وكذلك قوائد  : اريرادات)٢٢لثانية من خطة بلمون وقرض بناء املعهد الدو  للرتبية اانمر املالحمة باملرحلة ا
 .دوالر ٤ ٥٣٤ ٠٠٠االستثمارات املستحقة للجهات املاحنة مببلغ 

 : الخصوم الطارئة وااللتزامات واألصول الطارئة٢٤المالحظة 

 الطارئة أو القانونية الخصوإ ٢٤,١

خاصة بالعمل ال تزال معلقة أماإ احملاكم املختصة بشؤون  قضية ١٦٠كان هناك ،  ٢٠١٢ول/ديسمرب كانون األ  ٣١يف 

برازيلي اما يقارب  لایر ٩ ٢٤٥ ٠٠٠يصل املبلغ ارمجا  املطالا به يف هذه القضايا املعلقة العمل يف الربازيل، و 

كانون األول/ديسمرب   ١مم املتحدة بتاريخ دوالر أمريكي) اوقق سعر صرف الدوالر املعمول به يف األ ٤ ٣٨٨ ٠٠٠
وال تستطيع املنممة يف الوقت الراهن أن تقدإ تقديرًا لنتائج القضايا املذكورة آنفاً، وال تستطيع أن حتدد مبلغ  .)٢٠١٢

  اخلسارة احملتمل وال التكاليف القانونية املرتبطة بنتائج هذه القضايا القانونية.

 يف اليونسكو أو لدى احملكمة اردارية مبنممة العمل الدولية. االستئنافلقة أماإ جملس كما أودع موظفون شكاوى مع

 التزامات اريجارات التشغيلية ٢٤,٢ •

تعقد اليونسكو ترتيبات ارجيارات التشغيلية لغرض استخداإ مباين املكاتا امليدانية واملعاهد والستخداإ آالت النسخ 
 جيارات اليت ستدقع يف املستقبل للفرتات التالية ما يلي:والطباعة. ويبلغ احلد األدىن لإل

 ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠١١ 
   القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

    

 216 5 995 2 يف  ضون عاإ واحد
 858 4 914 3 بعد عاإ واحد ودون جتاوز مخسة أعواإ

 - - بعد أكثر من مخسة أعواإ
 074 10 909 6 يليةإجمالي التزامات اإليجارات التشغ
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وميكن بصفة عامة إلغاء ترتيبات ارجيارات التشغيلية قيما خيص مباين املكاتا امليدانية عن طريق تقدمي إشعار قبل 
تسعع يومًا كحد أقصا من تاريخ ارلغاء. وعادة ما تربإ اتفاقات ارجيارات التشغيلية الفردية بالنسبة آلالت النسخ يف 

 .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١اقات التوريد الطويلة األجل الشاملة اليت تقع تواريخ انتهائها يف املقر يف إطار اتف

" لفرتة أوا حىت ٧ويستمر عقد ارجيار التشغيلي ملباين معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه علا عنوان "وستفيست 
ا جزء من مبالغ ارجيار السنوية بالرجوع إا السعر مع وجود خيار لتجديد العقد أو شراء املباين. وحيس ٢٠١٣عاإ 

املعروض ملدة عاإ من يورو إنرتبنك اسعر الفائدة علا معامالت اليورو قيما بع املصارف) بارضاقة إا هامش ائتمان 
عقد  ٪. ولتغطية خماطر سعر الصرف يف هذا االتفاق، مت التعاقد علا اتفاق لتبادل سعر الفائدة لنفس مدة٠,٨قدره 

ارجيار. ووققًا هلذا االتفاق، حيصل معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه علا سعر الفائدة علا معامالت اليورو قيما 
  ٣١يف  IRP٪. واملبلغ االقرتاضي الرئيسي للمشروع األقاليمي ٦,٤٧ثابتة بنسبة بع املصارف ملدة عاإ واحد ويدقع قائدة 

 يورو). ٧ ٧٠٧ ٠٠٠: ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١ا يورو ٦ ٨٧٩ ٠٠٠هو  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

 الطارئة األصول ٢٤,٣ •

وققًا لعدد من اتفاقات املسامهة الطوعية القائمة، سوف يكون لليونسكو احلق يف مراقبة أصول املسامهة الطوعية 
. وإا أن يتم الوقاء بذه الشروط، ال ااملسامهات املستحقة القبض) إذا أوقت اليونسكو بشروط معينة حمددة يف االتفاق

، بلغت قيمة املسامهات الطوعية ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١يتم تدوين هذه األصول يف بيان الوضع املا . وحىت 
دوالر أمريكي) يف ظل  ٩٤ ٧١٨ ٠٠٠: ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١دوالر أمريكي ا ١٠٥ ٧٤٤ ٠٠٠ ما يقارب

 يعترب من املرجح أن تفي اليونسكو بالشروط احملددة يف االتفاق. االتفاقات القائمة حيث

 : الميزانية٢٥ المالحظة

أنشئ الصندوق العاإ لغرض إجراء أعمال احملاسبة بالنسبة رنفاق خمصصات الربنامج العادي اليت يصوت عليها املؤمتر العاإ 
ة زوجية. وميول الصندوق من االشرتاكات املقررة للدول األعضاء. لليونسكو لفرتة عامع متتابعع من األعواإ التقوميية تبدأ بسن

 وتكون املخصصات متواقرة لاللتزاإ باألموال أثناء الفرتة املالية اليت تتعلق با والثين عشر شهراً تالية. وحدد املؤمتر العاإ مستوى
لعاإ إا امليون دوالر أمريكي. وبالنسبة  ٦٥٣مببلغ  ٢٠١٣-٢٠١٢دولة عضواً لفرتة العامع  ١٩٥ اليت تقدمهااالشرتاكات 
ققد بلغ هذا االعتماد مبا قيه التحويالت املرخص با واملخصصات ارضاقية  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١املنتهي يف 
 مليون دوالر أمريكي.  ٢٦٦,٩

ملستلمة يف امليزانية عندما ويتم اعتماد ميزانية الصندوق العاإ علا أساس نقدي معدل، يتم مبقتضاه إدخال املبالغ ا
تتضمن اخلطة استالإ النقد كما تدخل املصروقات امليزانية عندما تتضمن اخلطة صرف املبالغ. وتصنف املصروقات بع 
السياسة العامة واردارة االباب األول)، والربامج واخلدمات املتعلقة بالربامج االباب الثاين)، ومساندة تنفيذ الربنامج 
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كانون   ٣١إا  ٢٠١٢كانون الثاين/يناير   ١الباب الثالث). وتغطي امليزانية املعتمدة الفرتة املالية من واردارة ا
وتشمل عمليات الربنامج العادي وعمليات برنامج املسامهة. ولتقدمي ميزانية قرتة العامع علا  ٢٠١٣األول/ديسمرب 

ع املخصصات احملددة علا أساس خطط العمل. وبالنسبة للعاإ أساس سنوي، متثل امليزانية يف العاإ األول من قرتة العام
 الثاين، متثل امليزانية املبالغ املتبقية  ري املخصصة من قرتة العامع زائداً األموال  ري املستخدمة يف العاإ األول.

املرخص با واالعتمادات  مليون دوالر أمريكي هلذا العاإ ملراعاة التحويالت ٢٠٦,٩وقد عدلت امليزانية األصلية البالغة 
مليون دوالر أمريكي.  ٢٦٦,٩ارضاقية واألموال  ري املستخدمة يف العاإ األول، حبيث أصبحت امليزانية النهائية تعادل 

مليون دوالر أمريكي حتويل األرصدة بع عامي قرتة امليزانية. ومتثل  ٥٣,٦ومتثل التحويالت املرخص با والبالغة 
لدعم الربامج وأنشطة الربنامج  تسّلمهادوالر أمريكي مسامهات طوعية مت  مليون ٦,٤ية البالغة االعتمادات ارضاق

 ١٩,٨وجود رصيد  ري منفق يبلغ  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١وأظهرت حالة امليزانية يف  العادي دعمًا مباشراً.
دوالر أمريكي التزامات  ري مليون  ٢٤٧,١لبالغ ارمجا  يف هذا التاريخ وا ارنفاقدوالر أمريكي. وحيتوي رقم  مليون

دوالر أمريكي. وتبلغ اليونسكو اللس التنفيذي كل عامع حبالة تنفيذ امليزانية من خالل مليون  ٤,٩مصفاة تصل إا 
 "جدول متابعة تنفيذ الربنامج".

كانون   ١اخلاضعة للرقابة للفرتة املالية من وختتلف أسس امليزانية عن أسس احملاسبة. قالبيانات املالية تشمل مجيع اهليئات 
ويستخدإ تصنيف قائم علا طبيعة النفقات يف بيان األداء  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١إا  ٢٠١٢الثاين/يناير 

ق العاإ املا . وختتلف البيانات املالية عن امليزانية، اليت تتعامل مع املبالغ املستلمة واملصروقات املتعلقة بتقديرات الصندو 
ققط وتصنف النفقات حبسا الربامج. ويتم إعداد امليزانية علا األساس النقدي املعدل والبيانات املالية املعدة علا 

املقابل هلا إا دوالرات أمريكية  وارنفاقمليزانية االشرتاكات املقررة املستلمة باليورو وحتو ل يف إطار اأساس االستحقاق. 
يف البيانات املالية ترتجم االشرتاكات املقررة املستلمة باليورو وارنفاق املقابل هلا إا دوالرات بسعر الدوالر الثابت. و 

 السائد عند تاريخ إجراء هذه العملية.سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة أمريكية باستخداإ 

ملخصصة للصندوق العاإ اانمر البيان اخلامس). وترد يف هذه ويرد يف هذه البيانات املالية بيان ملقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية ا
املالحمة التسويات بع املبالغ الفعلية بنفس الشكل الذي تعرض به يف "بيان مقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية" املوجودة يف 

 ,٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١البيانات املالية للعاإ املنتهي يف 

 تسوية الميزانية ٢٥,١ •

لتسوية امليزانية جيا أن تؤخذ املبالغ الفعلية املوجودة يف البيانات املالية بعع االعتبار ابيان التدقق النقدي وبيان األداء 
 املا )، والفروق بع نطاق امليزانية ونطاق البيانات املالية، والتقارير املقدمة عن امليزانية وعرض البيانات املالية.

 داد التقارير احسا اهليئات املختلفة)الفروق يف نطاق إع اأ)
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تتعلق امليزانية باملبالغ املستلمة واملصروقات ذات الصلة بتقديرات الصندوق العاإ ققط. وتشمل البيانات املالية مجيع 
ية اهليئات اخلاضعة ملراقبة اليونسكو، وعلا هذا األساس قد�ا تشمل نتائج كل الصناديق والنتائج  ري املتعلقة بامليزان

تفاصيل نتائج الصناديق األخرى اليت  -: معلومات عن الصناديق املختلفة ٤بالنسبة للصندوق العاإ. وترد يف املالحمة 
 متلكها املنممة وصناديق الربنامج االئتمانية وصناديق املوظفع االئتمانية.

 التعديالت املتعلقة باألسس اب)

قدي املعدل. كما يتم إعداد البيانات املالية علا أساس االستحقاق الكامل وققاً يتم إعداد امليزانية استناداً إا األساس الن
لشروط املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ. ولتسوية نتيجة امليزانية مع بيان التدقق النقدي استبعدت العناصر  ري 

عتبارها قروقا يف األسس املستخدمة. والتعديالت النقدية كااللتزامات  ري املصفاة واالشرتاكات املقررة اليت مل تستلم با
 الرئيسية املؤثرة يف عملية التسوية بع امليزانية وبيان األداء املالية هي كما يلي:

املصروقات الرأمسالية احملولة إا رأس مال واليت اخنفضت قيمتها عرب عمرها االقرتاضي وققًا للمحاسبة علا أساس  •
 ة باعتبارها نفقات العاإ اجلاري يف امليزانية)؛االستحقاق اواليت تدون عاد

سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف مقابل ووققًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ يستخدإ  •
 سعر الصرف الثابت للدوالر األمريكي؛

قاقات املوظفع يف بيان ووققًا للمحاسبة علا أساس االستحقاق، يتم اربالغ عن االلتزامات اخلاصة باستح •
 الوضع املا ، وتؤثر احلركات يف اخلصوإ علا بيان األداء املا ؛

تدرج االلتزامات  ري املصفاة يف التقرير الذي يعد بشأن امليزانية ولكنها ال تدون يف إطار احملاسبة علا أساس  •
 االستحقاق.

 الفروق يف التوقيت اجـ)

. وعلا هذا األساس ال توجد قروق يف ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١العاإ املنتهي يف متثل امليزانية والبيانات املالية 
 التوقيت عند التسوية.

 الفروق يف أسلوب العرض اد)

تتعلق الفروق يف أسلوب العرض بالفروق يف الشكل وخطط التصنيف يف بيان التدقق النقدي وبيان املقارنة بع امليزانية 
 واملبالغ الفعلية.
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 التسوية: نتيجة الميزانية مع العجز الصاقي ٢٥,٢ •

 بآالف الدوالرات األمريكية ٣١/١٢/٢٠١٢
   

 966 13-  العجز وفقاً لبيان األداء المالي

   

   (أ) الفروق بحسب النطاق

  797 العجز يف الصناديق األخرى اليت متلكها املنممة

  382 37- العجز يف صناديق الربنامج االئتمانية

  922 2- جز يف صناديق املوظفع االئتمانيةالع

 507 39-  المجموع

   

 473 53-  العجز في الصندوق العام

   

   (ب) التسويات في أسس المحاسبة
   اإليرادات

  843 22- تسوية الدوالر الثابت
  020 66- تسوية خمصصات امليزانية

  223 3- األخرى من خارج امليزانية األرباح النامجة عن قروق أسعار الصرف واريرادات
 -92 087  

   
   النفقات

  241 50 استحقاقات املوظفع
  386 15 تسوية الدوالر الثابت

  214 17 نفقات الفرتة املالية السابقة وتسوية احلسابات
  267 79 خمصصات لتعويض اشرتاكات الدول األعضاء  ري املدقوعة

  249 15 خنفاض القيمة واالستهالكإضاقات األصول الثابتة وا
  031 7- سداد قروض التجديد

 170 325  
   

   (جـ) تسوية أسس الميزانية
   ٢٠١٠رصيد عاإ 

  990 4- االلتزامات  ري املصفاة
   

 249 73  إمجا  التسويات
   

 776 19  نتيجة الميزانية باالستناد إلى األساس النقدي المعدل
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 وية: نتيجة الميزانية مع صاقي التدقق النقديالتس ٢٥,٣ •

٣١/١٢/٢٠١١ 
 القيمة بآالف الدوالرات األمريكية

 المجموع أنشطة التمويل أنشطة االستثمار أنشطة التشغيل

 776 19 - - 776 19 الفائض الصافي الفعلي وفقاً لبيان مقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية

 الفروق يف األسس

 990 4 - - 990 4 املصفاة االلتزامات  ري

 448 87- - - 448 87- املسامهات  ري املستلمة للعاإ

 212 57 - - 212 57 قروق أخرى يف األسس

 470 5-     470 5- األساس النقدي لنتيجة امليزانية

 - - - -  الفروق يف التوقيت
 - 837 6- 790- 627 7  الفروق يف العرض
 444 19-  964 37- 520 18  الفروق يف اهليئات

 914 24- 837 6- 754 38- 677 20 المبلغ الفعلي في بيان التدفق النقدي

 

 ٢٠١١-٢٠١٠ميزانية البرنامج العادي لفترة عامي  ٢٥,٤

 االلتزامات  ير المصفاة ٢٥,٤

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ القيمة بآالف الدوالرات األمريكية
   

    الصندوق العاإ
 729 1  275 3 اماتجزء االلتز 

 270 3  065 2 جزء االستحقاقات

 999 4  340 5 االلتزامات  ري املصفاة 

    

    الصناديق األخرى اليت متلكها املنممة

 826  198 1 جزء االلتزامات

 027 1  415 جزء االستحقاقات

 853 1  613 1 االلتزامات  ري املصفاة

    

    صناديق الربنامج االئتمانية

 590 58  118 53 جزء االلتزامات

 378 11  137 7 جزء االستحقاقات

 968 69  255 60 االلتزامات  ري املصفاة

    

 820 76  208 67 إجمالي االلتزامات غير المصفاة
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مات امليزانية اليت تدون اليونسكو "االلتزامات  ري املصفاة" أل راض امليزانية. وتشمل االلتزامات  ري املصفاة كًال من التزا
مل تؤد إا تنفيذ خدمة من اخلدمات يف تاريخ إعداد هذا التقرير، واالستحقاقات احلقيقية للسلع واخلدمات املستلمة 

تدون التزامات امليزانية يف البيانات املالية يف حع تدون  واليت مل تصدر هلا قواتري بعد ولألسفار اليت متت أثناء العاإ. وال
املصفاة للصندوق العاإ،  ت احلقيقية وققًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاإ وتدرج االلتزامات  رياالستحقاقا

كانون   ٣١من ميزانية الصندوق العاإ يف  لإلنفاقباستثناء االلتزامات املتعلقة بتكاليف التجديد، يف املبالغ الفعلية 
اللتزامات  ري املصفاة إا التزامات واستحقاقات السلع واخلدمات . ويوضح اجلدول أعاله تقسيم ا٢٠١٢األول/ديسمرب 

 املسلمة اليت مل تصدر هلا قواتري بعد وتكاليف األسفار.

 : إدارة المخاطر المالية٢٦المالحظة 

لية، مبا أعدت اليونسكو سياسات عامة ردارة املخاطر وققاً لنمامها املا . وتتعرض املنممة ألنواع خمتلفة من املخاطر املا
يف ذلك املخاطر االئتمانية، وخماطر السوق اسعر صرف العملة ومعدل الفائدة)، وخماطر السيولة. واهلدف الرئيسي من 
سياسة االستثمار يف اليونسكو هو احملاقمة علا قيمة موارد املنممة حمسوبة بالدوالرات األمريكية. ويف إطار هذا اهلدف 

 ردارة االستثمارات هي برتتيا أولويتها ما يلي:العاإ قدن االعتبارات الرئيسية 

 ضمان رأس املال - ١

 السيولة النقدية؛ - ٢

 معدل العائد. - ٣

 االئتمانية المخاطر ٢٦,١

وققًا للسياسة االستثمارية لليونسكو، تطبق شعبة اخلزانة يف مكتا اردارة املالية حدودًا قصوى للمبالغ املودعة مع 
مليار دوالر أمريكي واحلد األدىن لتصنيفات قيتش:  ٢,٥تية: احلد األدىن لقيمة رأس املال مبقدار استخداإ املعايري اآل
 .AA-للتصنيف  أدىن اً حداً ضمن يقتضي، مما ١والدعم ، -aاجلدوى ، و AA-التصنيف السيادي 

الئتمانية املرتبطة بذه ويرخص ملكتا اليونسكو يف برازيليا باالستثمار يف سندات احلكومة الربازيلية. واملخاطر ا
كانون   ٣١يف  BBBاالستثمارات هي املخاطر السيادية للربازيل. أما تصنيف قيتش الطويل األجل حلكومة الربازيل قهو 

 .٢٠١٢األول/ديسمرب 

فة وال توجد لدى اليونسكو خماطر ائتمانية كبرية قيما يتعلق باحلسابات املستحقة القبض نمرًا إا أن املسامهع هم بص
رئيسية الدول األعضاء.  ري أنه تتخذ بعض االحتياطات عندما توجد أدلة موضوعية، بناء علا استعراض أجري للمبالغ 
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املستحقة يف تاريخ إعداد التقرير، علا أن اليونسكو لن تتمكن من حتصيل كل املبالغ املستحقة وققًا للشروط األصلية 
 للمبالغ املستحقة القبض.

 السوق مخاطر ٢٦,٢

أسعار صرف العملة. ويعترب نماإ تسديد  اتتتعرض املنممة ملخاطر تتعلق بسعر صرف العملة األجنبية تنشأ عن تقلب
٪ من االشرتاكات املقررة للربنامج العادي باليورو لتغطية النفقات ٥٧االشرتاكات بعملتع، الذي تتسلم املنممة مبقتضاه 

من الكثري من خماطر التقلبات يف سعر صرف اليورو والدوالر األمريكي. احملددة بذه العملة، وسيلة لضمان التخلص 
ولدى املنممة مكاتا ميدانية ومراكز ومعاهد يف مجيع أحناء العامل. وحتاقظ اليونسكو علا حد أدىن من األصول 

 بالعمالت احمللية، وحتتفظ حبسابات بالدوالر األمريكي كلما كان ذلك ممكناً.

ف العمالت األجنبية اخلارجة عن امليزانية من خالل عمليات ختطيط قردية مليزانيات هذه املشاريع وتدار خماطر سعر صر 
وذلك قيما خيص املصروقات بالعملة األجنبية. والعملة املستخدمة يف مكتا اليونسكو يف برازيليا هي الريال الربازيلي. 

تتم بنفس العملة، قدن التعرض خلطر سعر صرف العملة  ونمرًا إا أن إيرادات ومصروقات مكتا اليونسكو يف برازيليا
 يكون حمدوداً.

وتتعرض املنممة خلطر سعر الفائدة علا أصوهلا ذات العائد املا . وقيما يتعلق بالنقد وما يعادل قيمة رأس املال النقدي، 
من أن نسبة العائد تتفق مع والودائع ذات األجل احملدد واالستثمارات األخرى، تتأكد جلنة االستثمار بشكل منتمم 

املعايري املرجعية احملددة يف السياسة االستثمارية. وتكون خماطر سعر الفائدة حمدودة ومقرتنة بطبيعة االستثمارات اليت يتم 
 االحتفا  با حىت استحقاقها.

كبرية يف القيمة نمراً وإذا أجري حتليل ملدى حساسية هذه االستثمارات جتاه خماطر السوق قدنه لن يكشف عن تغّريات  
 إا طبيعة خماطر الطرف املقابل وقرتة استحقاق االستثمارات.

 النقدية السيولة مخاطر ٢٦,٣

تنفذ االستثمارات مع مراعاة االحتياجات النقدية للمنممة أل راض تشغيلية. واالستثمارات يف سندات خزانة احلكومة 
يومًا كحد أقصا، وميكن لليونسكو أن تقوإ  ١٨٤فرتة استحقاق بعد الربازيلية هي استثمارات ذات عائد مرن مقرتن ب

بتصفيتها يف أي وقت أثناء هذه الفرتة. وكتدبري استثنائي للوقاء بااللتزامات املالية، جيوز للمنممة يف إطار الشروط والبنود 
 اليت يوصي با املؤمتر العاإ، أن تتعاقد علا قروض خارجية قصرية األجل.
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 : الوقائع الالحقة على تاريخ إعداد التقرير٢٧ المالحظة

 ٣٠. وقد رخص بدصدار البيانات املالية يف ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١إن تاريخ تقدمي التقرير يف اليونسكو هو 
، وهو تاريخ قياإ املديرة العامة بتقدميها إا مراجع احلسابات اخلارجي. وعند تاريخ توقيع هذه ٢٠١٣آذار/مارس 

بات مل تكن هناك وقائع مادية مؤاتية أو  ري مؤاتية، وقعت بع تاريخ تقدمي التقرير وتاريخ الرتخيص بدصدار احلسا
 البيانات املالية من شأ�ا أن تؤثر علا هذه البيانات.

 : عالقات تنطوي على تأثير كبير٢٨ المالحظة

حتاد االئتماين لليونسكو. واهلدف من مرقق باعتباره اال ١٩٥٤مرقق االدخار وارقراض ملوظفي اليونسكو يف أنشئ 
االدخار وارقراض ملوظفي اليونسكو هو إتاحة الفرصة ألعضائه الستثمار مدخراتم واقرتاض املال أل راض مناسبة، 

ه من النماإ املا : باعتبار  ٦,٥بطريقة تعاونية. وقد أنشئ صندوق مرقق االدخار وارقراض ملوظفي اليونسكو وققاً للمادة 
 صندوقاً ألموال الودائع.

مرقق االدخار وارقراض ملوظفي اليونسكو لصاحل أعضائه وخيصص الربح الصايف املتبقي بعد توقري ويتم تشغيل 
احتياطي وققًا لألحكاإ السارية لغرض التعويض عن أي خسارة يتم تكبدها  ئاالحتياطي لدقع الفائدة للمودعع. وأنش

رقق االدخار وارقراض ومتارس اليونسكو تأثرياً مهماً قيما يتعلق مبقراض ملوظفي اليونسكو. يف عمليات مرقق االدخار وار
ملوظفي اليونسكو وخباصة متثيلها يف جملس اردارة وحقها يف االعرتاض علا قرارات جملس اردارة. وال تقوإ اليونسكو 

مدرج يف البيانات املالية املوحدة لليونسكو. وال تددون  مبراقبة مرقق االدخار وارقراض ملوظفي اليونسكو، ولذلك قدنه  ري
يف البيانات املالية املوحدة لليونسكو أي خصوإ أو أصول مرتبطة مبرقق االدخار وارقراض ملوظفي اليونسكو. وقيما يلي 

 ملخص املعلومات املالية المعة عن مرقق االدخار وارقراض ملوظفي اليونسكو:

 ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
  القيمة بآالف الدوالرات األمريكية 

 445 6  144 7 اريرادات

 216 1-  340 1- النفقات

 229 5-  804 5- توزيع الفائدة علا حسابات اريداع

 - العجز (الموزع على االحتياطيات)
 - 

    
 914 483  731 475 األصول

 789 458  306 450 اخلصوإ

 125 25  425 25 لصافي األصول/قيمة رأس الما

 رقق االدخار وارقراض ملوظفي اليونسكو تعد باليورو.ويالحظ أن البيانات املالية مل
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 : كشف األطراف ذات العالقة٢٩المالحظة 

 الرئاسيتان الهيئتان ٢٩,١

 يدير اليونسكو مؤمتر عاإ يتكون من ممثلي الدول األعضاء يف املنممة. وهم ال يتلقون أي أجر من املنممة.

دولة. ويضمن اللس التنفيذي اردارة العامة  ٥٨وينتخا املؤمتر العاإ الدول األعضاء يف اللس التنفيذي البالغ عددها 
لليونسكو وجيتمع مرتع كل عاإ. وتتحمل املنممة تكاليف السفر، وبدل ارقامة، والنفقات املكتبية قتسدد التكاليف 

تنفيذ واجباتم كأعضاء. وحيصل رئيس اللس التنفيذي علا بدل متثيل أثناء  اليت يتكبدها ممثلو الدول األعضاء لدى
 قرتة شغله ملنصا الرئيس.

ويعع ممثلو الدول األعضاء بشكل منفصل من قبل حكومة كل دولة عضو، وال يعتربون من موظفي إدارة اليونسكو 
 ع العاإ.الرئيسيع علا النحو احملدد يف املعايري احملاسبية الدولية للقطا 

 الرئيسيون اردارة موظفو ٢٩,٢

موظفو اردارة الرئيسيون هم املديرة العامة، ونائا املديرة العامة، ومساعدو املديرة العامة، ومديرو اخلدمات املركزية، إذ 
 تناط بم سلطة ومسؤولية ختطيط أنشطة اليونسكو وإدارتا ومراقبتها.

ظفي اردارة الرئيسيع ما يلي: صايف املرتبات وتسوية مقر العمل، واستحقاقات وتشمل الرواتا ارمجالية اليت تدقع ملو 
 أخرى كالعالوات واملنح وحصة املعاش التقاعدي اليت تدقعها املنممة واشرتاكات التأمع الصحي.

  ٣١/١٢/٢٠١٢ 
  

عدد 
 األفراد

األجور وتسوية 
 مقر العمل

 االستحقاقات
خطة المعاش التقاعدي 

 ن الصحيوخطة التأمي

مجموع 
األجور 
٢٠١٢ 

السلف القائمة 
والمقدمة على 

حساب 
 االستحقاقات

القروض غير 
 المسددة

 القيمة بآالف الدوالرات األمريكية    

 موظفو اإلدارة
 الرئيسيون

23 4 582 176 309 017 1 137 006 6 028 198 89 950 - 

 تلكها اليونسكو يف ميدان قوبان.ويتم توقري ارقامة بدون إجيار للمديرة العامة يف شقة مت

والسلف هي تلك اليت تقدإ كجزء من استحقاقات املوظفع وققًا لالئحة ونماإ املوظفع. والقروض املقدمة ملوظفي 
اردارة الرئيسيع هي تلك اليت متنح وققًا لالئحة ونماإ املوظفع. وتتاح كل من السلف املقدمة يف إطار االستحقاقات 

 حد كبري جلميع موظفي اليونسكو. والقروض إا
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 األولالملحق 
 المبالغ المالية المدفوعة بال مقابل

 

إا املؤمتر العاإ مع احلسابات  املدقوعة بال مقابل املبالغ املاليةمن النماإ املا  علا تقدمي بيان عن  ١٠,٣تنص املادة 
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١نتهي يف النهائية. ومل تدون أي مبالغ من هذا النوع يف العاإ املا  امل
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 الثانيالملحق 
 اإلعفاءات الممنوحة بشأن العقود المعروضة

 ٢٠١٢ -على لجنة العقود 

بعد أن  ٢٠١٢اجـ)، ترد قيما يلي املعلومات اخلاصة بارعفاءات املمنوحة يف عاإ  ٣٩,٧إ ت/١٧٦وققًا للقرار 
 استعرضتها جلنة العقود:

  المجموع  خارج الميزانية  البرنامج العادي 
بالدوالر  العقود املقدمة 

 األمريكي
بالدوالر  العقود املقدمة

 األمريكي
 بالدوالر األمريكي العقود املقدمة

مجموع العقود 
التي حظيت 

 بالموافقة
9 4,536,489 51 15,745,888 60 20,282,377 

مجموع اإلعفاءات 
التي حظيت 

 بالموافقة
4 2,738,665 7 2,592,548 11 5,331,213 
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 الثالث الملحق
 ٢٠١٢بيان عن المراقبة الداخلية لعام 

 

 ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٨

 نطاق المسؤولية

بصفيت املديرة العامة ملنممة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقاقة االيونسكو)، ومبقتضا املسؤولية 
ن النماإ املا ، قدنين أدعترب مسؤولة م ١٠املسندة إ ، وخباصة املهاإ املنصوص عليها يف املادة 

عن احملاقمة علا نماإ سليم للمراقبة الداخلية "لضمان حتقيق األهداف والغايات املنشودة من 
العمليات؛ واالقتصاد يف استخداإ املوارد؛ وموثوقية البيانات وصحتها، والتقّيد بالسياسات 

 ألصول".واخلطط وارجراءات والنمم واللوائح؛ واحلفا  علا ا

 غرض نظام المراقبة الداخلية

ترمي إجراءات املراقبة الداخلية إا تقليص وإدارة خماطر عدإ حتقيق أ راض املنممة وأهداقها 
وسياساتا، ال إا إزالة هذه املخاطر. وبالتا ، قدن من شأن هذه ارجراءات أن توقر ضماناً 

راقبة الداخلية علا عملية مستمرة أدعدت معقوًال، ال مطلقاً، قيما خيص الفعالية. وتقوإ امل
خصيصًا لتحديد املخاطر الرئيسية، وتقييم طبيعة هذه املخاطر وحجمها، وإدارتا بكفاءة 

 وقعالية وبطريقة اقتصادية.

واملراقبة الداخلية عملية تتوا تنفيذها اهليئتان الرئاسيتان واملديرة العامة واردارة العليا وموظفون 
 عدت لتوقري ضمان معقول بشأن حتقيق األهداف التالية للمراقبة الداخلية:آخرون وقد أد 

 قعالية العمليات وكفاءتا، واحلفا  علا األصول؛ •

 موثوقية التقارير املالية؛ •

 االمتثال للنمم واللوائح السارية. •

 منظمة األمم المتحدة
 للتربية والعلم والثقافة
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رد سياسة وبالتا ، قدن نماإ املراقبة الداخلية يف اليونسكو ال ميثل، علا املستوى التنفيذي، جم
أو إجراء يدنفذ يف مراحل زمنية حمددة، بل هو نماإ يعمل بصفة مستمرة علا مجيع املستويات 
يف املنممة ويقوإ علا تنفيذ عمليات خاصة باملراقبة الداخلية لضمان حتقيق األهداف الواردة 

 أعاله.

مت وصفها أعاله علا  وينطبق هذا البيان بشأن عمليات املراقبة الداخلية اخلاصة باليونسكو واليت
وحىت تاريخ اعتماد البيانات املالية للمنممة  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١السنة املنتهية يف 

 .٢٠١٢عن عاإ 

 إدارة المخاطر وإطار المراقبة

 تنفذ املنممة برناجماً ردارة املخاطر يشتمل علا العناصر التالية:

 أثري املرتتا عليها واحتمال حدوثها؛حتديد املخاطر وتصنيفها وققاً ألمهيتها والت •

إنشاء جلنة معنية بددارة املخاطر تتمثل مهمتها يف إعداد خطط عمل ملعاجلة املخاطر  •
الرئيسية، ووضع إطار متكامل ردارة املخاطر، وتعزيز القدرات يف جمال إدارة 

اطر اليت املخاطر، والنهوض بثقاقة إدارة املخاطر، وإعادة تقييم املخاطر وهوامش املخ
تعتربها اليونسكو مقبولة علا حنو منتمم يف ضوء التغريات املستمرة اليت تشهدها بيئة 

 املنممة؛

"دليل إدارة املخاطر" الذي حيدد املفاهيم واآلليات األساسية اليت ترتكز عليها عملية  •
إدارة املخاطر، وهو دليل يتيح ملوظفي اليونسكو حتديد مستوى املخاطر وإعداد 

 دارة املخاطر علا مستوى الشدعا أو األقساإ أو املكاتا اليت يعملون قيها.خطة ر

وإضاقًة إا ذلك، أدعّد "إطار شامل لنماإ املراقبة الداخلية" يرمي إا ضمان حتقيق أهداف 
املنممة بكفاءة عن طريق وضع إطار للسياسات اخلاصة باملراقبة الداخلية يغطي جمموعة من 

ت والعمليات اليت ترتكز علا القيم األخالقية املناسبة ويشمل علا سبيل السياسات وارجراءا
املثال ال احلصر األدلة احلالية والشاملة اخلاصة بددارة ومراقبة العمليات اردارية مثل اردارة املالية 

 والتعاقد واألسفار واملوارد البشرية.

رداريع التابع   بتنفيذ برنامج يكفل وعالوًة علا ذلك، قدنين ملتزمة مع قريق كبار املوظفع ا
 إدخال حتسينات مستمرة تتيح تعزيز نماإ املراقبة الداخلية علا نطاق املنممة.
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 استعراض مدى فعالية النظام

إن العملية اليت أجريتها الستعراض مدى قعالية نماإ املراقبة الداخلية استندت بصورة رئيسية إا 
 التالية: املعلومات اليت وقرتا اجلهات

كبار املوظفع ارداريع التابعع  ، وخباصة مساعدي املديرة العامة ومديري خمتلف  •
املكاتا، ومديري ورؤساء املكاتا واملعاهد القائمة خارج املقر، الذين يؤدون أدواراً 
مهمًة ويدعدون مسؤولع عن النتائج املنشودة واألداء ومراقبة األنشطة اخلاصة 

كاتا واملعاهد اليت يتبعون هلا واملوارد املوضوعة حتت تصرقهم. بالقطاعات وامل
املعلومات الالزمة، قيتم مجعها بصفة رئيسية خالل االجتماعات الدورية اليت  أما

 يعقدها قريق كبار املوظفع ارداريع وجلنة إدارة الربنامج وجلنة اخلدمات الداخلية؛

، قتم حتديد ٢٠١٢ول/ديسمرب كانون األ  ٣١وقيما خيص السنة املنتهية يف 
املشكالت املتصلة باملراقبة الداخلية ووضعت خطة عمل تصحيحية ملعاجلة هذه 
املشكالت باالستناد إا عملية تقييم ذايت تؤكدها الشهادات الشخصية املكتوبة اليت 

 أعدها كبار املوظفع ارداريع التابعع  ؛

قارير اليت يعدها بشأن املراجعة الداخلية مرقق ارشراف الداخلي الذي استند إا الت •
للحسابات وعمليات التقييم اليت جيريها واخلدمات االستشارية اليت يقدمها. 
وتتضمن هذه التقارير اليت تدقد إ أيضًا إا اللجنة االستشارية املعنية بارشراف 

ية يف معلومات مستقلة وموضوعية بشأن مدى مالءمة وقعالية نماإ املراقبة الداخل
 اليونسكو، وقعالية برنامج املنممة، قضالً عن توصيات بشأن التحسينات الالزمة؛

اللجنة االستشارية املعنية بارشراف اليت تتمثل مهمتها يف إسداء املشورة إّ  بشأن  •
إدارة املخاطر وإجراءات املراقبة املالية والداخلية ومهاإ ارشراف املتصلة بذه 

 الاالت؛

املعين باألخالقيات الذي يقّدإ املشورة والنصح بصفة خاصة إا املنممة املستشار  •
وموظفيها قيما خيص األخالقيات وقواعد السلوك ويتوا التوعية باملسائل األخالقية 
وتعزيز السلوك املهين املسؤول يف معاجلة ارحاالت اخلاصة بادعاءات تتعلق بالسلوك 

 صاحل؛ ري األخالقي، مبا يف ذلك تضارب امل

 جلنة إدارة األخطار؛ •
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 وحدة التفتيش املشرتكة التابعة ملنمومة األمم املتحدة؛ •

 خرباء التقييم اخلارجيون؛ •

 مراجع احلسابات اخلارجي الذي تدقد إ تعليقاته إا اللس التنفيذي واملؤمتر العاإ؛ •

 اهليئتان الرئاسيتان اللتان توقران جمموعة من املالحمات. •

 ) المهمة التي استجدت في هذا العامالمسألة (المسائل

بوقف تسديد اشرتاكاتا  ٢٠١١يف الربع األخري من عاإ  قامت الواليات املتحدة األمريكية
وسّرعت األمانة وترية . ٢٠١٢أثر يف عمليات املنممة تأثريًا بالغًا يف عاإ املقررة للمنممة، مما 

لتمكع املنممة من حتقيق املزيد من  وسارعت إا وضع عدد من التدابري التصحيحية ارصالح
كبرية يف النفقات، واحلفا  علا وضع إجيايب   حتقيق وقوراتالرتكيز يف تنفيذ أولويات الربنامج، و 

من حيث التدققات النقدية طيلة العاإ. وتضمنت ارجراءات املتخذة تدابري قصرية األجل 
ابري طويلة األجل وتدابري هيكلية وتدابري مؤقتة لتخفيض النفقات، ولكنها تضمنت أيضًا تد

 لزيادة الكفاءة مشلت ما يلي:

مليون دوالر  ٤٦٥مليون دوالر أمريكي إا  ٦٥٣تقليص حمفمة خطة العمل من  •
 أمريكي الستيعاب االشرتاكات اليت مل تسددها الدول األعضاء؛

 مليون دوالر ٦٨إنشاء صندوق للطوارئ متعدد اجلهات املاحنة مت من خالله مجع  •
، وذلك لسد قجوات ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١من املسامهات حىت تاريخ 

 التمويل بالنسبة إا األنشطة ذات األولوية ومبادرات ارصالح؛

ختصيص االعتمادات يف كل ستة أشهر استنادًا إا حتليل دقيق خلطط العمل من  •
وللتدقق  أجل حتقيق مزيد من الرتكيز مع إجراء رصد منتمم وتنبؤات للنفقات

 النقدي؛

جتميد عمليات التوظيف باستثناء بعض الوظائف احملدودة البالغة األمهية بالنسبة إا  •
 رسالة املنممة؛

ختفيض أجور اخلرباء االستشاريع وعددهم وعدد املوظفع املؤقتع، واحلد من  •
 نفقات السفر مع تعزيز التخطيط واألدوات الالزمة لتحسع كفاءة العمليات؛
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تنميم الوحدات اردارية ملراقق اخلدمات املركزية اليت ستدخل حيز التشغيل  إعادة •
 .٢٠١٣التاإ يف عاإ 

مع مراعاة  مهااصون قدرة اليونسكو علا الوقاء مبهمن أجل التدابري هذه مجيع  قد اختذتو 
ولقد قدمت إا الدول األعضاء  القيود املالية واحلفا  علا نماإ قعال للمراقبة الداخلية.

بانتماإ، خالل هذا العاإ، معلومات تتسم بالشفاقية التامة عما حققناه من منجزات وما 
واجهناه من حتديات استنادًا إا خارطة طريق مفصلة مت تقدميها إا اللس التنفيذي يف دورته 
التاسعة والثمانع بعد املائة، ومت قيها حتديد توجهات رئيسية لتحقيق أهداف قرتة العامع 

 مع مراعاة القيود املالية. ٢٠١٣-٢٠١٢

 االستنتاجات

مثة قيود متأصلة يف عملية املراقبة الداخلية، مهما كانت هذه العملية حمكمة من حيث التصميم. 
وتشمل هذه القيود إمكانية التحايل علا ارجراءات. ولذا، ال توقر املراقبة الداخلية إال 

تتغري قعالية املراقبة الداخلية مع مرور الوقت  ضمانات معقولة. وإضاقًة إا ذلك، ميكن أن
 بسبا تغري المروف السائدة.

وإنين ملتزمة مبعاجلة مجيع مواطن الضعف يف املراقبة الداخلية اليت متت مالحمتها خالل العاإ 
ومنت إا علمي. ووققًا ملا أدقيدت به اهليئتان الرئاسيتان، تدتخذ يف الوقت الراهن تدابري عديدة 

 ال التغيريات اهليكلية الالزمة وتعزيز القدرات.ردخ

أنه  - علا حد علمي باملوضوع ووققًا للمعلومات اليت وردتين -وبناًء علا ما تقّدإ، استنتج 
توجد مواطن ضعف مادية حتول دون قياإ مراجع احلسابات اخلارجي بدبداء رأي من دون  ال

د أي مسائل مهمة أخرى يتعع اسرتعاء االنتباه حتفظ يف البيانات املالية للمنممة. كما مل تستج
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١إليها يف هذه الوثيقة عن السنة املنتهية يف 

 

 إيرينا بوكوقا

 املديرة العامة
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 من جدول األعمال املؤقت ٤٢البند 

 التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة الموحدة
 ٢٠١٢ كانون األول/ديسمبر ٣١المتعلقة بحسابات الفترة المالية المنتهية في 

 وتقرير مراجع الحسابات الخارجي

 الجزء الثاني

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 الملخص

 بشأن اخلارجي حلساباتا مراجع أعده الذي الكامل التقرير على الوثيقة هذه حتتوي
 املديرة أبدتا اليت املكتوبة املالحظات على وكذلك ،٢٠١٢ لعام اليونسكو حسابات

 .التقرير هذا بشأن العامة

 C/31 37 الملحق الثاني
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 إطار مراجعة الحسابات وأهدافها -أوًال 

بإجراء  ٢٠١٣أيار/مايو  ٣١إىل  ١٣قام فريق مؤلف من مثانية مراجعي حسابات خالل الفرتة املمتدة من  - ١
كانون   ٣١مراجعة يف مقر اليونسكو للبيانات املالية وللعمليات اليت اضطلعت با املنظمة يف الفرتة املالية املنتهية يف 

 .٢٠١٢األول/ديسمرب 

من النظام املايل لليونسكو  ١٢) وللمادة ISAوقد أجريت هذه املراجعة وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات ( - ٢
 وللمهام اإلضافية اليت تنظم مراجعة حسابات املنظمة.

الغاية من مراجعة احلسابات يف حتديد ما إذا كانت البيانات املالية ال حتتوي يف جمملها على أمور جوهرية  ومتثلت - ٣
 تمكني حبيث ،سواء كانت تلك األمور نامجة عن غش أو ناجتة عن أخطاء بقدر معقول من التأكيد،وذلك  ،غري سوية

من مجيع جوانبها اهلامة، مبوجب  إعدادها، مت قد املالية البيانات كانت إذا ما حول رأيه عن التعبري من احلسابات مراجع
 ).IPSAS( العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايريمرجعية  هيو  أال الواجبة التطبيق،مرجعية املعلومات املالية 

مكتب اإلدارة املالية لليونسكو  عومالحظات مراجع احلسابات موضوع مباحثات منتظمة م املراجعة نتائج وكانت - ٤
)BFM (املسؤول حبضور ٢٠١٣/مايو أيار ٣١ يف للمراجعة اخلتامية اجللسة عقدت وقد. املكتب هذا مسؤويل ومع 

عند  تعليقاتااملنظمة و  مالحظات روعيتمجيع مشروعات املالحظات، و  انعقادها أثناء وعرضت)، CFO( الرئيسي املايل
 االقتضاء.

  ٣١يف  واملنتهيةاملوحدة لليونسكو  ليةأصدر مراجع احلسابات اخلارجي رأيًا بال حتفظ بشأن البيانات املا وقد - ٥
 توصية.  ١٥من ناحية أخرى  ولديه. ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

 التوصيات قائمة -ثانياً 

مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو من جديد بدراسة التعديالت اليت ال بد للمنظمة من  يوصي :١ رقم التوصية
بوجه خاص تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  يقتضيهاإجرائها يف لوائحها ونظامها املايل، وهي تعديالت 

)IPSAS احلصول  إتاحةختصيص االحتياطيات؛ و(ب)  لعمليات)، وذلك بغية: (أ) توفري أساس قانوين واضح ورمسي
يتيح ختصيص النتيجة احملاسبية  اً سنوي قراراً  إحدى هيئتيها الرئاسيتني على بياناتا املالية واعتماد السنويةاملوافقة  على

 .املايل الصايف ملختلف بنود وضعها

 مبوجب اجلارية غري واملستحقات اجلارية املستحقات بتوزيع اليونسكو مراجع احلسابات اخلارجي يوصي :٢رقم  التوصية
على أساس  أي)، IPSAS 1( العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري من ١ املعيار إطار يف املقرتح املفضل األسلوب

 املنظمة يوصي مراجع احلسابات اخلارجي فإناحلفاظ على �جها احلايل،  تفضلاليونسكو  وإذا كانت"املبالغ املتوقعة". 
 بالبيانات املالية. امللحقة املالحظات يف إىل ذلك الدافعوشرح هذه املعاجلة  بذكر



192 EX/24 Part II – page 2 

 املعلوماتجدول حتليل للمسامهات تعرض فيه  بإنشاء املنظمة مراجع احلسابات اخلارجي يوصي: ٣رقم  التوصية
 .اليت مت كشفها حاالت االزدواجبغية جتنب  املتفق عليها التسديد وخبطط السابقة باملستحقات املتعلقة

 اسرتداد مسألة تسوية إىل الرامية اجلهود مبواصلة اليونسكو جديد من مراجع احلسابات اخلارجي يوصي: ٤رقم  التوصية
تبني  لكي �ائية تسوية ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ عامي بني األمريكية اجلنسية من املوظفون دفعها اليت الدخل ضريبة مبالغ

 .الديون تلك حتصيل إمكانيةالبيانات املالية  يف و�ائيةبصورة واضحة 

 عمليات التقييميف  االتساق حتقيق استكمال(أ)  مبا يلي: املنظمة مراجع احلسابات اخلارجي يوصي: ٥رقم  التوصية
، املزمعللمزايا الطويلة األجل اليت يتمتع با املوظفون؛ (ب) إثبات وجود فروق غري كبرية بني أسلوب التقييم  االكتوارية
 امل كل عام.ك"إعادة التوجيه"، واألسلوب التفضيلي الذي يتطلب إجراء تقييم   باسمواملعروف 

يدعو مراجع احلسابات اخلارجي املنظمة إىل ما يلي: (أ) النظر يف التدابري الكفيلة بتمويل الديون : ٦التوصية رقم 
)؛ (ب) إجراء دراسات مقارنة بني ASHIا بعد اخلدمة (املتوسطة والطويلة األجل فيما خيص التأمني الصحي يف فرتة م

التكلفة االقتصادية للنهج احلايل للتمويل غري املنظم وكل �ج من �وج التمويل األخرى؛ (جـ) حتديد هدف يدرج يف 
 جدول زمين من أجل اختاذ القرار النهائي يف إطار هذا امللف اهلام.

ارجي اليونسكو جمددًا بالنظر يف مجيع التدابري الالزمة بغية: (أ) إعداد يوصي مراجع احلسابات اخل: ٧التوصية رقم 
وتنفيذ ميزانية تكون تقديراتا أقرب ما ميكن إىل الواقع االقتصادي؛ و (ب) تعزيز وضوح البيانات املالية اليت طبقت عليها 

 ) باعتماد سعر صرف موحد.IPSASاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو بإجراء جرد مادي كل عام ملخزوناتا من املنشورات اليت : ٨التوصية رقم 
 .SERVICES  DLحتتفظ با شركة 

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو بتحديد االستهالك السنوي لألصول غري املادية عن طريق : ٩التوصية رقم 
 ).SAPاستخدام نظام الربجميات واملنتجات النظمية (نظام 

املدرجة يف ملحق  ٢,٩يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو باستكمال املالحظة رقم : ١٠التوصية رقم 
سلوب "التقييم عقب التدوين احملاسيب" الذي تطبقه املنظمة يف إطار التدوين احملاسيب لألصول املالحظات مع حتديد أ

 اخلاصة با.

) HRMيوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو مبا يلي: (أ) أن يقوم مكتب إدارة املوارد البشرية (: ١١التوصية رقم 
اليت يتابعها ويضم تصورًا عن احتمال حلها وتقديرًا للتكلفة بإرسال بيان جامع موجز سنويًا يتضمن مجيع املنازعات 

) سنوياً، بناء على األوضاع اليت ينقلها إليه مكتب إدارة املوارد BFMاحملتملة؛ (ب) وأن يُعّد مكتب اإلدارة املالية (
املعتمدة واألسباب املوجبة )، مذكرة جامعة تعرض املعاجلة LA) ومكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية (HRMالبشرية (



192 EX/24 Part II – page 3 

العتماد اخليارات فيما خيص جممل املنازعات القائمة (وينبغي أن تعاد هذه املذكرة اجلامعة، بعد أن يصدق عليها مدير 
) ألخذ العلم)؛ (جـ) وأن LA) واملعايري الدولية والشؤون القانونية (HRMالشؤون املالية، إىل مكتيب إدارة املوارد البشرية (

اليونسكو على هذا النحو عملية تتيح من خالهلا إعطاء املستشار القانوين الضمانات الكافية ألن يوقع يف املستقبل،  تُعدّ 
 بناء على طلب مراجع احلسابات اخلارجي، "رسالة تأكيد قانونية".

 السنتني املاليتني يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بإضافة جدول للمتغريات اخلاصة باالعتمادات بني: ١٢التوصية رقم 
امللحقة بالبيانات املالية، موضحًا التفاصيل املتعلقة باهلبات اجلديدة واملبالغ املسرتدة  ٢٠يف املالحظة  ١-س و س

 "بقصد االستخدام" واملبالغ املسرتدة "غري املستخدمة".

 املسامهني تدويناً حسابياً يف قسم يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بعدم تدوين األموال املردودة إىل: ١٣التوصية رقم  
"األعباء األخرى"، ولكن بتسجيلها يف حساب األعباء اليت ُتطرح قيمتها مباشرة من صايف الوضع املايل بالقدر املساوي 

 حلصتها اليت ُسجلت يف حساب نتائج املنظمة خالل السنوات املالية السابقة.

) من احلصول على حتليل مدّعم للصالت احملتملة اليت تربط BFMاملالية (لكي يتمكن مكتب اإلدارة : ١٤التوصية رقم 
املنظمة بكل كيان من الكيانات غري املوّحدة اليت بإمكا�ا أن تندرج يف فئة األطراف املرتبطة باملعىن املقصود يف املعيار 

أكد من اكتمال املعلومات الواردة يف )، ولكي يتاح له التIPSAS 20من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ( ٢٠
امللحقة بالبيانات املالية، يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن يدرج يف التصريح الذي يوقعه موظفو  ٢٨املالحظة 

 ) سؤال يتيح حصر املهام املكلفني با داخل أي كيان من الكيانات اخلارجة عن اليونسكو.KMPاإلدارة الرئيسيني (

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو مبا يلي: حتسني عملية توحيد البيانات من أجل إضفاء : ١٥التوصية رقم 
املوثوقية على إجراءات وضع البيانات املالية املوحدة وحتسني عملية التتبع يف مراجعة احلسابات، وذلك من خالل ما 

دمة، (ب) وأمتتة املعاجلات احملاسبية، (جـ) يلي: (أ) العمل على مواءمة نظم املعلومات وخطط احلسابات املستخ
واالرتقاء إىل احلد األمثل يف اجلداول الزمنية إلقفال احلسابات ومراجعة احلسابات، (د) وإضفاء الطابع الرمسي على 

 وصف عملية توحيد البيانات املالية.

 المالية الفترة في الهامة األحداث -ثالثاً 

مبوجب مرجعية املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  لثةللمرة الثا ٢٠١٢للسنة املالية جيري عرض البيانات املالية  - ٦
)IPSAS ويتيح استخدام هذه املرجعية إعطاء صورة أدق عن الوضع املايل الفعلي لليونسكو وعن أدائها، وذلك عن .(

 املعامالت االقتصادي على ظاهرها القانوين.طريق تأمني قوائم جرد شاملة لمل األصول واخلصوم وتغليب واقع 
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، ٢٠١١املنظمة منذ تشرين الثاين/نوفمرب  واجهتها اليت الكبرية التمويلية الصعوبات ٢٠١٢يف عام  استمرت وقد - ٧
عام  يف اشرتاكها دفع. وكذلك علقت إحدى الدول األخرى اشرتاكهادفع  نامتناع إحدى الدول األعضاء ع من جراء
 السنة نتيجة على آثار بالدفع اإلخالل بذا املتعلقة احملتملة اخلسارة لتعويض االعتماد املخصص لتوفري كان وقد. ٢٠١٢

 للطوارئ صندوق بإنشاء وقامت ملحوظ بشكل العام اإلنفاق من احلد. وعالوة على ذلك، دأبت اليونسكو على املالية
 .إضافية أموال على للحصول

 ٢٠١٢/ديسمبر الثاني كانون ٣١ في المالي الوضع تحليل - رابعاً 

 ٢٠١٢/ديسمبر األول كانون ٣١ في المنتهية للفترة) الصناديق(بحسب  النتيجة: ١ رقم الجدول
 الدوالرات األمريكية) بآالف(

 
الصندوق العام 

)GEF( 

الصناديق األخرى 
اليت متلكها 

 )OPFاليونسكو (

صناديق الربنامج 
االئتمانية اليت 

اليونسكو تكلف 
 )PFFبإدارتا (

صناديق املوظفني 
 المجموع )SFFاالئتمانية (

      الفائض/العجز
 ٢ ١٢٥ ٢ ٩٢٢  ٧٩٧-  فائض/عجز احلساب التجاري
االعتماد املخصص لتعويض 

 االشرتاكات غري املسددة
-٧٩ ٢٦٧-    ٧٩ ٢٦٧ 

استحقاقات متويل يف نقص ال
 املوظفني

-٥٠ ٢٤١-    ٥٠ ٢٤١ 

 ١٢٧ ٣٨٣- ٢ ٩٢٢ ٠ ٧٩٧- ١٢٩ ٥٠٨- الفرعي المجموع
الفروق الزمنية، انخفاض القيمة 

 وتسويات محاسبية أخرى*
     

 ١٨ ٣٧٩-  ٢ ٥٣١-  ١٥ ٨٤٨- اخنفاض القيمة
 ١٣ ٧٨٤-  ١٣ ٧٨٤-   أموال معادة إىل اجلهات املاحنة

 ١٤٥ ٥٨٠  ٥٣ ٦٩٧  ٩١ ٨٨٣ الفروق الزمنية األخرى*
 ١١٣ ٤١٧ ٠ ٣٧ ٣٨٢ ٠ ٧٦ ٠٣٥ المجموع الفرعي

 ١٣ ٩٦٦- ٢ ٩٢٢ ٣٧ ٣٨٢ ٧٩٧- ٥٣ ٤٧٣- المجموع

وحتقيق املكاسب من صرف النقد، واألموال الواردة خالل السنة املالية السابقة  ،واألقساط ،والنفقات املستحقة ،تشمل اخنفاض القيمة *
 واملنفقة خالل العام احلايل، واملصروفات الفعلية املناظرة إليرادات مؤجلة.

 املصدر: البيانات املالية لليونسكو

مليون دوالر  ٦,٩ -( طفيفاً  اخنفاضاً  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١صايف الوضع املايل للمنظمة حبلول  يشهد - ٨
. ويرجع هذا التغيري أساسًا إىل أمريكي دوالر مليون ٢٤٣ يبلغ) ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١أمريكي بالنسبة إىل 

 العناصر التالية:
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 ؛مليون دوالر أمريكي ١٣,٩ قيمته تبلغ حماسيب عجز •

 غري أخرى بعمالت حساباتا جتري اليت للكيانات املالية بالبيانات متعلقة صرف عمليات عن ناجتة فروق •
 مليون دوالر أمريكي؛ ٩,٦ قيمته تبلغ سليب مبقدار الدوالر،

) بقيمة ASHI( اخلدمة بعد ما فرتة يف الصحي التأمني خصوم على  اكتواريةتلك الفروق مكاسب  تقابل •
 مليون دوالر أمريكي تقريباً. ٢٣,٧

 حساب لدى االعتبار يف أخذه جرى الذي الزمين الفرق عن يعرب العجز من كبرياً  جزءاً  أن بقاجلدول السا ويبني - ٩
مليون دوالر أمريكي، ال تعرب عن  ١١٣,٤ قيمتها تبلغ اليت الفروق، هذه أن بيد. الواحد للنشاط واملنتجات النفقات

 القيمة احلقيقية لعجز املنظمة االقتصادي.

يتألف من عدة احتياطيات تنظمها قواعد حمددة. وختضع بعض وجتدر اإلشارة إىل أن صايف أصول املنظمة  -١٠
االحتياطيات لقوانني صارمة، مثل "احتياطي رأس املال العامل" (صندوق رأس املال العامل) وهو احتياطي وقائي (سلفة 

عن الفروق  نقدية دائمة تقدمها الدول األعضاء) لتمويل دورة التشغيل يف املنظمة من خالل استيعاب املخاطر النامجة
القائمة بني الداخل إىل اخلزينة واخلارج منها: وال ميكن تغيري حجم هذا االحتياطي إال بقرار من املؤمتر العام. أما 
االحتياطيات األخرى فهي أكثر تقنية وحماسبية يف طبيعتها، وجيوز حاليًا أن تنشئها وتستخدمها مباشرة (يف االجتاهني 

عنية بالشؤون املالية من دون أن تدرج هذه العمليات يف إطار قانوين حمدد بوضوح يف النظام الدائن واملدين) املكاتب امل
 .املايل

وينطبق ذلك على صايف النتيجة املالية للمنظمة الذي تقوم املكاتب املعنية بالشؤون املالية بتخصيصه مباشرة (يف  -١١
رصيد األموال اليت تدفعها اجلهات املاحنة يف إطار املشاريع إطار احتياطي "الفوائض األخرى"). كما ينطبق ذلك على 

التابعة هلا، واليت تودع يف احتياطي تقين خاص امسه "أرصدة املشاريع اليت متوهلا اجلهات املاحنة". ولكن ال تزال صالحية 
يه فائض/عجز املنظمة، التصديق على قيمة االحتياطيات وعلى استخداماته احملتملة، وال سيما االحتياطي الذي يودع ف

من صالحيات اهليئتني الرئاسيتني، وذلك وفقًا ملبدأ يف اإلدارة مقبول عمومًا ومتسق مع السلطة اليت تقر امليزانية وتعتمد 
 احلسابات.

): فإن الواجب الذي IPSASوظهرت صعوبة يف هذا الال مع اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ( -١٢
بإعداد بيانات مالية سنوية ينطوي على ضرورة ترافق التقومي املايل بأساس قانوين ُيستند إليه يف ختصيص النتائج يقضي 

واحلركات املتعلقة باالحتياطيات. ولكن هذا األساس ال يتاح إال مرة واحدة كل سنتني ألن توفريه حيتاج إىل قرار يتخذه 
لراهن للوائح املنظمة، وال سيما أحكام النظام املايل، أن توقف أي حركة يف املؤمتر العام. وينبغي مبدئيًا يف الوضع ا

االحتياطيات، وعلى وجه اخلصوص أي ختصيص للنتيجة احملاسبية، ريثما تتم موافقة املؤمتر العام على حسابات دورتني 
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لدورة املالية السابقة حيتاج إىل قرار عن ا على النتيجة احملاسبية نقالً  -التقين  -ماليتني متتاليتني. وبذلك حىت احلفاظ 
 ضمين من اهليئة الرئاسية العليا.

ولذلك جيدر أن تتناول األمانة هذه املشكلة التقنية، فتحلل مجيع نتائجها من حيث آثارها على لوائح املنظمة  -١٣
دون  -ايل الذي يتيح للمنظمة وتقرتح على املؤمتر العام إجراء تعديالت يف هذه اللوائح، وعلى وجه التحديد النظام امل

أن تعد، وفقاً للمعايري احملاسبية اليت اعتمدتا، ميزاناً سنوياً  -اإلخالل بسلطة اهليئتني الرئاسيتني فيما خيص الشؤون املالية 
 للحسابات يستند إىل أساس قانوين.

مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو من جديد بدراسة التعديالت اليت ال بد للمنظمة من  يوصي :١ رقم التوصية
بوجه خاص تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  يقتضيهاإجرائها يف لوائحها ونظامها املايل، وهي تعديالت 

)IPSAS احلصول  إتاحةاالحتياطيات؛ و(ب)  ختصيص لعمليات)، وذلك بغية: (أ) توفري أساس قانوين واضح ورمسي
يتيح ختصيص النتيجة احملاسبية  اً سنوي قراراً  إحدى هيئتيها الرئاسيتني على بياناتا املالية واعتماد السنويةاملوافقة  على

 .املايل الصايف ملختلف بنود وضعها

 
 مراجع الحسابات مالحظات - خامساً 

 المساهمات -٥,١

الواجبة الدفع حتت بند املسامهات اإللزامية بني مستحقات جارية ومستحقات غري جارية. تتوزع املستحقات  -١٤
) على أنه "جيوز، يف كل عنصر من عناصر IPSAS 1من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ( ١وينص املعيار 

يف فرتة ال تتجاوز اثين عشر شهراً اعتباراً من  األصول، أن تدوَّن يف فئة احلسابات اجلارية املبالغ اليت من املتوقع حتصيلها
 تاريخ تدوينها، وأن تدوَّن يف فئة احلسابات غري اجلارية املبالغ اليت من املتوقع حتصيلها بعد مضي اثين عشر شهراً".

 واجبة املستحقات تلك كانت سواء استحقاقها،اليونسكو مستحقاتا اجلارية وغري اجلارية على أساس  وتوزع -١٥
 للتحصيل. املقّدرةفرتة االنتظار  مبوجبيف أقل من سنة أم ال، وليس  التحصيل بطريقة التعاقد

 مبوجب اجلارية غري واملستحقات اجلارية املستحقات بتوزيع اليونسكو مراجع احلسابات اخلارجي يوصي: ٢رقم  التوصية
على أساس  أي)، IPSAS 1( العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري من ١ املعيار إطار يف املقرتح املفضل األسلوب

 املنظمة يوصي مراجع احلسابات اخلارجي فإناحلفاظ على �جها احلايل،  تفضلاليونسكو  وإذا كانت"املبالغ املتوقعة". 
 بالبيانات املالية. امللحقة املالحظات يف إىل ذلك الدافعوشرح هذه املعاجلة  بذكر
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 :املسامهاتبند  يف املندرجة املستحقات -١٦

 حتصيلانطالقًا من عناصر واقعية وموضوعية، أ�ا غري قادرة على  ،قيمتها حني تعترب اليونسكو تنخفض •
 هلا،املبالغ املستحقة 

 خطة تسديد على مدى عدة سنوات. توضع هلا حنيبقيمتها احلالية  تُعرض •

بعض املستحقات بتحديد تراكم يف اخنفاض القيمة ويف قمنا خالل األعمال اليت أجريناها يف إطار معاجلتنا ل وقد -١٧
 .أمريكي دوالر مليون ٠,٩ بقيمة مستحقات بوصفها املقدمة للمسامهات الصافية القيمة ختفيض إىل أدى اخلصم معدل

حالة  إلغاء ،توصية مؤقتة من املنظمة، يف شكل مراجع احلسابات اخلارجي طلبعلى هذه املالحظات،  وبناء -١٨
 على الطلب هلذا املنظمة فاستجابت باملسامهات، اخلاصة املستحقات قيمة اخنفاض إطار يف كشفها مت اليت االزدواج

 .الفور

 املعلوماتجدول حتليل للمسامهات تعرض فيه  بإنشاء املنظمة مراجع احلسابات اخلارجي يوصي: ٣رقم  التوصية
 .اليت مت كشفها حاالت االزدواجبغية جتنب  املتفق عليها التسديد وخبطط السابقة باملستحقات املتعلقة

 
وهي " األخرى النفقات" بند يف املايل األداء بيانيف  املالية السنة يف املدونة املسامهات قيمة حاالت اخنفاض تندرج -١٩
 تقريباً. كامل هذه احلاالت متثل

"النفقات  ببند" النظامية املسامهات" بند تربط اليت املباشرة الصلة همباستطاعة املطلع على البيانات املالية ف وليس -٢٠
 تشرح مضمون "النفقات األخرى". اليت ٢٣,٧ املالحظة امللحقة رقماألخرى" دون الرجوع إىل املالحظة الواردة يف 

نفقات األخرى" "ال بند يف املدرجة القيمة اخنفاض ثلهحجم املبلغ الذي مي إىل وبالنظر املالحظات، هذه على وبناء -٢١
توصية مؤقتة، تقسيم "النفقات  يف شكل اليونسكو، منمراجع احلسابات اخلارجي  طلببيان األداء املايل، ضمن 

منفصلني، أوهلما بعنوان "اخنفاض قيمة املستحقات" وثانيهما بعنوان "النفقات األخرى"،  بندين فرعينياألخرى" إىل 
 .فاستجابت املنظمة هلذا الطلب على الفور

 المدفوعة إلى الموظفين السلفاألخرى:  اتالمستحق -٥,٢

مليون  ٤٤ما قيمته  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١املدفوعة إىل املوظفني يف  السلفمستحقات حجم  بلغت -٢٢
 ٪ منها سلفاً ملنح دراسية.٥٩دوالر أمريكي، ومتثل 
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 وبلغتمل يتم حتصيلها:  كبرية سلفًا قدمية ذات مبالغ متثل الفردية املدينني أرصدةيف العام املاضي أن  ولوحظ -٢٣
ألف دوالر  ٨٠٠ قدره) مبلغاً ٢٠١٠ عام إىل ٢٠٠٥ عام(من  شهراً  عشر اثين من أكثر منذ املستوفاة غري املستحقات

 .األرصدة تصفية هذهبالشروع يف  املنظمةأمريكي. وقد أوصينا 

 القدمية الديون تعد ، مل٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١ ويفهذه األرصدة.  حتليلبالفعل يف  املنظمة شرعت وقد -٢٤
 يف األجل القصري. الديون تلك بتصفية ومن املفروض أن تقوم اليونسكوألف دوالر أمريكي،  ٢٠٠ مبلغ تتجاوز

 األمريكية المتحدة الواليات في المدفوعة الدخل ضريبة على المترتبة الديون: األخرى األصول -٥,٣

متتلك اليونسكو ديوناً مرتتبة على احلكومة األمريكية تتمثل يف رد مبالغ ضريبة الدخل اليت يدفعها موظفو املنظمة  -٢٥
 الذين حيملون اجلنسية األمريكية، وهي مبالغ تسددها املنظمة إىل موظفيها الذين يدفعون الضرائب يف بلدهم.

بني اإلدارة األمريكية واليونسكو، والذي جرى  ٢٠١٠االتفاق الذي مت توقيعه يف كانون األول/ديسمرب يتطور ومل  -٢٦
اليت وقعتها الواليات املتحدة مع املنظمات األخرى التابعة ملنظومة  املنتمية إىل النوع ذاتهعرضه على أنه مطابق لالتفاقات 

 0F١.حول طريقة احتساب رد الديون األمم املتحدة، على الرغم من وجود خالفات جوهرية

 . ٢٠٠٩عام  مناليت دفعتها اليونسكو اعتباراً  للمبالغ األمريكية اإلدارة يدتسد على إال االتفاق هذا ينص وال -٢٧

األمريكيني الذين كانوا يعملون لديها من عام  إىل املوظفني املنظمة دفعتها اليت الضرائب االتفاق هذا يشمل وال -٢٨
املبالغ املستثناة من االتفاق فتفقد  أماوتبقى الضرائب إذاً على عاتق املنظمة يف الوقت الراهن.  ،٢٠٠٨إىل عام  ٢٠٠٣

 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١قيمتها بالكامل حبلول 

 اسرتداد مسألة تسوية إىل الرامية اجلهود مبواصلة يونسكوال جمدداً  مراجع احلسابات اخلارجي يوصي: ٤رقم  التوصية
تبني بصورة  لكي �ائية تسوية ٢٠٠٨و ٢٠٠٣ عامي بني األمريكية اجلنسية من املوظفون دفعها اليت الدخل ضريبة مبالغ

 .الديون تلك حتصيل إمكانيةالبيانات املالية  يف و�ائيةواضحة 

 

                                                 
أن من خيتلف الطرفان أوًال على املبلغ املرجعي للدخل الذي ينبغي أن يؤخذ به، وخيتلفان كذلك ألن حكومة الواليات املتحدة األمريكية تعترب  ١

دفعوه من ضرائب هم املوظفون الذين تدفع رواتبهم من امليزانية العادية للمنظمة فقط، مستثنية بذلك من تلك هلم احلق يف استعادة ما 
 االستفادة املوظفني الذين يتم متويل وظائفهم من موارد أخرى.
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 مستحقات الموظفين -٥,٤

 اتساق أساليب تقييم مستحقات الموظفين الطويلة األجل -٥,٤,١

اخلصوم منذ أن جرى اعتماد مرجعية املعايري  يف جوهرياً  عنصراً  األجل الطويلة مستحقات املوظفني تقييم ميثل -٢٩
 بتقييم اليونسكو، من بتكليف ،MERCERاملهنيني  االكتوارينيمكتب  وقام). IPSASاحملاسبية الدولية للقطاع العام (

 :يلي ما وهي متثل ،أمريكي دوالر مليون ٨٢٥ قدرههذه املستحقات مببلغ 

 )؛ASHI( اخلدمة بعد ما فرتة يف الصحي التأمني -

 الوطن؛ إىل العودة منح -

 املرتاكمة؛ السنوية اإلجازات -

 يف إيطاليا. املقيمني�اية اخلدمة للموظفني  تعويضات -

الحتساب  املعتمد التقييم أسلوببتنسيق  نظمةعلى التوصيات اليت قدمت يف العام املاضي، قامت امل وبناء -٣٠
نفسه باحتساب منح العودة  االكتواريخمتلف املعاهد. هذا وقد قامت بتكليف اخلبري  اليت متنح إىل موظفيستحقات امل

 مما ترييستا،)، الذي يقع مقره يف ICTPللفيزياء النظرية (إىل الوطن واإلجازات السنوية املرتاكمة ملوظفي املركز الدويل 
 األساليب املعتمدة. اتساق يضمن

 جمال يف للتعليم اليونسكو معهد ملوظفيه مينحها اليت السنوية باإلجازاتذلك، فإن تقييم االلتزامات املتعلقة  ومع -٣١
 املالية البيانات يف أمريكي دوالر ألف ٥٠٠ بقيمة الراهن الوقت يف واملدرجة دلفت، يف مقره يقع الذي) IHE( املياه

 .اكتواريةاآلن إىل أي تقديرات  حىت يستند ال لليونسكو، املوحدة

دورات ملدة  تنص على اليونسكو يفالطويلة األجل  مستحقات املوظفنيعلى ذلك، فإن عملية تقييم  وعالوة -٣٢
 سنتني تنطوي على:

 يف السنة األوىل، للمستحقاتتقييم شامل  إجراء •

 .الثانية السنة يف التقييم هلذاتوجيه"  إعادة" إجراء •

هذا على  ومطبقةمفهوم "إعادة التوجيه" على حسابات تستند إىل بيانات مأخوذة من العام السابق  ويعتمد -٣٣
 .وحتديثها واملعطيات االفرتاضات يعالعام، إذ يتطلب التقييم الكامل أن يتم حتليل مج
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 التوجيهباتباع أسلوب إعادة  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١البيانات املالية لليونسكو يف  إقفال يتم أن وينبغي -٣٤
 عام يف املوظفون هلا تعّرض اليت الكبرية التغيريات إىل وبالنظر ذلك، ومع. األجل الطويلة مستحقات املوظفني لمل

٢٠١٢1F

 بربنامج املتعلقة املستحقاتوبالتحديد  املستحقات، هذه من كبري جلزء شامل تقييم بإجراء اليونسكو قامت ،٢
واليت تناوهلا ) (ICTPاملركز الدويل للفيزياء النظرية ( يموظف ومستحقات)، ASHI( اخلدمة بعد ما فرتة يف الصحي التأمني
 األول). االكتواريالتقييم 

 األجل الطويلة مستحقات املوظفني بتقييم واخلاص التوجيه" يف "إعادةاملتمثل  األسلوب هلذا الالحق التطبيق ويُعدّ  -٣٥
 الدولية احملاسبية املعايري من ٢٥ لمعياروفقًا ل عامكل   كامل حساب تقضي بإجراءاألساليب اليت دميومة ملبدأ  خرقاً 

ب، أن تبني أنه ال األسالي دميومة من أجل تربير هذا اخلرق ملبدأاليونسكو،  على ولذا يتعني). IPSAS 25( العام للقطاع
قتضي إجراء تقييم شامل ي الذي األسلوب منهذا األسلوب بدًال  استخدامأي فروق كبرية قابلة للظهور نتيجة  وجدي

 .إغالق عمليةعقب كل 

 املعدل بتغيري ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١فيه حساباتا يف  أقفلتيف الوقت الذي  اليونسكو قامت وأخرياً، -٣٦
 املعدل أما. مستحقات املوظفني الطويلة األجل تقييم إطار يف املعتمد اخلصملتحديد معدل  املستخدم األساسي

يف  « Mercer Pension Discount Yield Curve – Average (22.9 years) – Eurozone » فهواألساسي املعتمد 
املعدل اجلديد  أما.  iBoxx – Corporate AA 10+ - Eurozone » كان السابق يف معتمداً  كانحني أن املعدل الذي  

 بياناتا املالية. إقفال بتاريخ اليونسكو على ينطبقالواقع "أفضل تقدير ممكن"  يف فيمثلاملطبق 

مبوجب  ملحقةمالحظات  شكل علىتطلب عرضًا للمعلومات ييف التقديرات"  هذا التعديل "تغيرياً  ويشكل -٣٧
). وقد قدمت اليونسكو مثل هذه املعلومات يف IPSAS 3( ري احملاسبية الدولية للقطاع العاممن املعاي ٣املعيار 

 .لطلبنااستجابة  امللحقةمالحظاتا 

 عمليات التقييميف  االتساق حتقيق استكمال(أ)  مبا يلي: املنظمة مراجع احلسابات اخلارجي يوصي: ٥رقم  التوصية
، واملعروف املزمعملستحقات املوظفني الطويلة األجل؛ (ب) إثبات وجود فروق غري كبرية بني أسلوب التقييم  االكتوارية

 امل كل عام.ك"إعادة التوجيه"، واألسلوب التفضيلي الذي يتطلب إجراء تقييم   باسم

 
 صندوق التأمين الصحي تمويل -٥,٤,٢

يف شكل صندوق ائتماين أنشئ لفائدة  ذايت تأمني نظام إىل اليونسكو يف الصحي التأمني صندوق إدارة تستند -٣٨
 أرباحاً  الصندوق هذا أدرّ  سنوات، مخس منذ األوىل وللمرةاملوظفني العاملني واملتقاعدين (صندوق التأمني الصحي). 

                                                 
وج الطوعي من اخلدمة، اليت عددًا كبريًا من حاالت خروج املوظفني من اخلدمة ، ال سيما يف سياق خطة اخلر  ٢٠١٢شهدت السنة املالية  ٢

 ، كما شهدت تغيريات يف معدل االشرتاكات يف صندوق التأمني الصحي.٢٠١٢ونفذت يف عام  ٢٠١١وضعت يف عام 
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سجل بني  الذي واملتزايد املزمن للعجز بالنسبة ملحوظاً  حتسناً  ميثل مما، ٢٠١٢ عام يف أمريكي دوالر مليون ٣,٦ قدرها
 .٢٠١١و  ٢٠٠٨عامي 

 )األمريكية(بآالف الدوالرات نتائج صندوق التأمين الصحي  :٢ رقم الجدول

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ السنة
 ٣ ٦٢٩+ ٦ ٢٠٢- ٥ ٥٨٢- ١ ١٣٥- ١ ٣١٢- النتيجة

 لليونسكو الصحي التأمني لصندوق: التقارير املالية املصدر

 :٢٠١٢عام  يفهذا التحسن إىل التدابري املتخذة  ويرجع -٣٩

 عن الناجتة املبالغ، مما أدى إىل زيادة يف ٢٠١٢معدل مسامهات املشاركني اعتبارًا من شباط/فرباير  زيادة •
 أمريكي، دوالر مليون ٤,٥ ومقدارها الصندوق حّصلها اليت االشرتاكات

 باملشرتكني،االسرتداد اخلاصة  طلبات التدقيق يف زيادة وكذلك النفقات، بعض لتسديد املرجعي املبلغ ختفيض •
 أمريكي. دوالر مليون ٥,٢ بقيمة اإلنفاق من احلد إىل أدى مما

 ١٥,٤ مقابلمليون دوالر أمريكي  ١٩ ما مقداره ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١احتياطي الصندوق يف  وبلغ -٤٠
 .الفعلية النفقات من أشهر عشرة حنو" االحتياطيهذا " . وميثل٢٠١١كانون األول   ٣١أمريكي يف  دوالر مليون

٪ من املسامهات) يف حني أن ٦٢( املوظفني العاملني من أساساً  تأيت اإليرادات أن إىل اإلشارة جتدر ذلك، ومع -٤١
هذا الفرق يف السياق من املرجح أن يتنامى ٪ من النفقات)، و ٧١( تصب بصورة رئيسية يف صاحل املتقاعدينالنفقات 

كانون األول/ديسمرب   ٣١يف موظفني  ٢ ٢٠٧ يساوي كان الذي، املوظفني العاملنيعدد اخنفاض احلايل، نتيجة 
املتقاعدين،  عدد وزيادة جهة، من٪) ٧-( ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١يف موظفاً  ١ ٩٣٣ وأصبح يساوي ٢٠٠٩

 .أخرى جهة من٪) ١٩(+ اً اعدمتق ٢ ٥١٤إىل متقاعدين  ٢ ١٠٤من  الذي انتقل

 )األمريكية الدوالرات(بآالف فئة أصحاب الحقوق  حسبالنتائج  :٣ رقم الجدول

 ٢٠١٢عام  نتيجة الصندوق نفقات الصندوق في االشتراكات 
 ٨ ٤٩٦+  ٦ ٦٥٣- ١٥ ١٤٩+  العاملون الموظفون
 ٥ ٣٤٧- ١٦ ٠١٣- ١٠ ٦٦٦+  المتقاعدون* الموظفون

٪ ٢٪ من جمموع االشرتاكات و٣هذه الفئة العاملني واملتقاعدين من وكاالت األمم املتحدة األخرى الذين متثل مسامهتهم  تتضمن *
 من جمموع النفقات.

 املصدر: التقارير املالية لصندوق التأمني الصحي لليونسكو
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التدابري املتخذة يف  أتاحتإذا  وهكذا،٪ سنوياً. ٥حنو  ميثل الصحة على إلنفاقاملتوقع يف ا التضخمفإن  وكذلك -٤٢
 األجل يف العجز إىل بالعودة هناك احتماًال كبرياً  فإناستقرار الوضع املايل للصندوق على املدى القصري،  ٢٠١٢عام 

 .املتوسط

مراجع  يستمرمواصلة اجلهود اليت تبذهلا املنظمة من أجل استعادة التوازن املايل املستدام. وسوف  وينبغي -٤٣
 لسنوات القادمة.يف اعلى اجلهود املبذولة أثناء استعراضه للحسابات بعناية احلسابات اخلارجي باإلشراف 

 )ASHIوضع التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة ( -٥,٤,٣

التأمني ) للمتقاعدين االستمرار يف االستفادة من صندوق ASHIيتيح التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ( -٤٤
الصحي، على أساس مماثل ملا مينح للموظفني العاملني. ويتعني على املنظمة توفري املستحقات لألشخاص الذين يستوفون 

2Fاملعايري لالستفادة منها

 ، فتظل بالتايل مسؤولة عن الفروق احملتملة بني النفقات واالشرتاكات املسددة.٣

بتقييم هذه املستحقات وتدوينها حماسبيًا يف الديون غري اجلارية  MERCERويقوم مكتب االكتواريني املهنيني  -٤٥
عند اعتماد املعايري  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ٣١مليون دوالر أمريكي يف  ٧٣٥,٦للمنظمة. وقد بلغت قيمتها 

، ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١مليون دوالر أمريكي يف  ٧٤٩,٨)، و IPSASاحملاسبية الدولية للقطاع العام (
مليون دوالر أمريكي. ويعكس هذا التطور اخلصائص الدميوغرافية اخلاصة  ٧٧٧,٢وأصبحت منذ ذلك الوقت بقيمة 

  باملشاركني فضًال عن أوجه التباين يف معدل اخلصم.

لنظر يف وبالنظر إىل املخاطر املذكورة أعاله اليت تلقي بثقلها على التمويل املستدام هلذا التأمني، ينبغي للمنظمة ا -٤٦
 اختاذ التدابري الالزمة لتمويل ديو�ا الطويلة األجل، على غرار التدابري املتخذة إلعادة التوازن اجلاري للصندوق.

طريقة التشغيل قضي وت وليس هناك صندوق خمصص ألصول النظام يغطي مباشرًة هذه االلتزامات الطويلة األجل. -٤٧
نية العامة بال تنظيم مسبق، باعتبار أن الفوائد اليت تدفع سنويًا ال تتطلب متويالً باحلفاظ على متويل تؤمنه امليزااحلالية 
 مسبقاً.

وليس التمويل الفوري لكامل القيمة املستحقة أمرًا واقعيًا يف الوقت الراهن كما أنه ليس إلزامياً. وبيد أن املعايري  -٤٨
جة اليونسكو إىل وضع اسرتاتيجية للتمويل على املدى الطويل ) أتاحت إظهار حاIPSASاحملاسبية الدولية للقطاع العام (

 نسبياً وإىل احلث على بذل جهود إلجراء توقعات.

 

                                                 
)) ومعيار MBFسنوات من املسامهات يف صندوق التأمني الصحي ( ١٠ينبغي للمتقاعدين املؤهلني هلذا الربنامج استيفاء معيار األقدمية ( ٣

 عاماً). ٥٥العمر (
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3Fوهناك عدد من اخليارات هي موضوع مناقشات داخل املنظمة -٤٩

. ومع ذلك، وعلى الرغم من اعرتاف اليونسكو ٤
 تقرر حىت اآلن اختاذ أي إجراء من هذا القبيل.بضرورة متويل نظام التأمني الصحي هذا بشكل كامل، فإ�ا مل 

يدعو مراجع احلسابات اخلارجي املنظمة إىل ما يلي: (أ) النظر يف التدابري الكفيلة بتمويل الديون : ٦التوصية رقم 
)؛ (ب) إجراء دراسات مقارنة بني ASHIاملتوسطة والطويلة األجل فيما خيص التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة (

التكلفة االقتصادية للنهج احلايل للتمويل غري املنظم وكل �ج من �وج التمويل األخرى؛ (جـ) حتديد هدف يدرج يف 
 جدول زمين من أجل اختاذ القرار النهائي يف إطار هذا امللف اهلام.

 
املعايري احملاسبية من  ٢٥من املعيار  ١٠٧املراجع اخلارجي للحسابات اليونسكو بتطبيق الفقرة  ىصكان قد أو  -٥٠

كتوارية يف املستقبل فيما خيص العطل ) تطبيقًا صارماً، وبإجراء حسابات الفروق اال IPSASالدولية للقطاع العام (
املرتاكمة ومنح العودة إىل الوطن باألسلوب ذاته املتبع يف اخلطط األخرى احملددة االستحقاقات (التأمني الصحي يف فرتة 

 )).ASHIما بعد اخلدمة (

(من  ٢٠١٢وكانت هذه الفروق االكتوارية املتعلقة بالسنوات املالية السابقة موضوع إعادة تصنيف يف عام  -٥١
من خالل االحتياطيات"). بيد أن إعادة التصنيف هذه  "الفوائض األخرى" إىل "الربح االكتواري/اخلسارة االكتوارية

(اليت تعرض "الربح االكتواري/اخلسارة  ١٥ليست موضحة يف املالحظات امللحقة، مما مينع معرفة الرابط بني املالحظة 
ية من (اليت تعرض "الربح االكتواري/اخلسارة االكتوار  ٢١مليون دوالر أمريكي) واملالحظة  ٢٠,٥االكتوارية" بقيمة 

 مليون دوالر أمريكي). ٢٣,٧خالل االحتياطيات" بقيمة 

وبناء على هذه املالحظات، طلب مراجع احلسابات اخلارجي من اليونسكو، يف شكل توصية مؤقتة، إدراج  -٥٢
اخلسارة (اليت تعرض "الربح االكتواري/ ١٥توضيح يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية يتيح فهم الرابط بني املالحظة 

(اليت تعرض "الربح االكتواري/اخلسارة االكتوارية من  ٢١مليون دوالر أمريكي) واملالحظة  ٢٠,٥االكتوارية" بقيمة 
 مليون دوالر أمريكي)، وهذا ما قامت به اليونسكو على الفور. ٢٣,٧خالل االحتياطيات" بقيمة 

 ثابت للدوالر التعديالت المرتبطة بالنهج القائم على اعتماد سعر صرف -٥,٥

ميثل مبدأ اعتماد سعر صرف ثابت للدوالر تقنية من تقنيات امليزانية املطبقة يف إعداد امليزانية العادية للمنظمة  -٥٣
ورصدها. فإن اللجوء إىل استخدام سعر صرف واحد بني الدوالر األمريكي واليورو يتيح للدول األعضاء دراسة 

                                                 
"االقرتاح اخلاص بتمويل التأمني  ٢٩م ت/١٩١) (الوثيقة ASHIانظر االقرتاح بشأن متويل صندوق التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة ( ٤

 ).٤٦م ت/١٩١الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة" وضميمة، والوثيقة 
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4Fاحلاجة إىل النظر يف اآلثار املستقبلية لتقلبات أسعار العمالت. املقرتحات املتعلقة بامليزانية دون

ويبلغ سعر الصرف  ٥
١٩٩٦,5Fيورو للدوالر األمريكي الواحد؛ ومل جير تعديله منذ عام  ٠,٨٦٩الثابت للدوالر 

فهو خيتلف كثريًا عن سعر  ٦
من املعايري احملاسبية الدولية  ٤ملعيار من ا ١٨-١٧الصرف احلقيقي يف السوق، وبالتايل فإنه ليس مقبوًال يف الفقرتني 

 ).IPSAS 4للقطاع العام (

وتستخدم املنظمة أسلوباً معقداً لتحقيق التوازن بني قابلية امليزانية للمقارنة على مر السنني املتتالية وتوافق البيانات  -٥٤
سلوب على إجراء التدوين احملاسيب لكل عملية ). ويقوم هذا األIPSASاملالية مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (

مرتني: املرة األوىل باستخدام سعر الصرف الثابت إلعداد التقارير اخلاصة بامليزانية، واملرة الثانية باستخدام سعر الصرف 
 ).IPSASالتنفيذي إلعداد التقارير املالية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (

 ال بد من إجراء تسويات شهرية للتوفيق بني هذين املصدرين للمعلومات املالية (امليزانية والبيانات املالية). وبالتايل -٥٥
وتتطلب قيمة هذه التسويات (اليت تبلغ عشرات املاليني من الدوالرات األمريكية) من املنظمة وسائل وإجراءات خمتلفة 

تها كما هي مسجلة يف نظام املالية وامليزانية (فابس). وهذا يؤدي إىل لضمان دقة عمليات التحويل هذه ومشوهلا وواقعي
نشوء خماطر حقيقية حلدوث أخطاء جسيمة يف إطار معاجلات التحويل املتعددة. وعالوة على ذلك، حتد التسويات 

ع أن املعايري احملاسبية الشهرية هذه (ومن مث تسويات �اية السنة املالية) من وضوح اجلانب االقتصادي للبيانات املالية م
 ) تدف إىل زيادة هذا الوضوح.IPSASالدولية للقطاع العام (

وإن االعتماد املباشر لسعر صرف تنفيذي واحد من أجل إعداد امليزانية وإنشاء حسابات اليونسكو يتيح احلد من  -٥٦
ري على املستوى االقتصادي على مبالغ لن يكون هناك أي تأثو  ،املخاطر املرتبطة بعمليات التسوية الشهرية املتعددة

6Fاملسامهات املوضوعة قيد التحصيل من الدول األعضاء.

٧ 

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو جمددًا بالنظر يف مجيع التدابري الالزمة بغية: (أ) إعداد  :٧التوصية رقم 
و (ب) تعزيز وضوح البيانات املالية اليت طبقت عليها  وتنفيذ ميزانية تكون تقديراتا أقرب ما ميكن إىل الواقع االقتصادي؛

 ) باعتماد سعر صرف موحد.IPSASاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (

                                                 
بالدوالر األمريكي. وكان خيصص اعتماد يف امليزانية لتغطية خماطر تقلبات  حىت أواخر الثمانينات، مل تكن املسامهات موضوعة قيد التحصيل إال ٥

اد أسعار العمالت. ولكن تبني أن هذه الطريقة غري كافية، إذ إن التأثري الناجم عن تقلبات أسعار العمالت كان يتجاوز غالبًا مبلغ االعتم
تماد مبالغ إضافية هلذا الغرض. ولتقدمي حل هلذه املشكلة، جرى يف عامي املذكور، مما جعل املؤمتر العام يوافق يف عدة مناسبات على اع

اعتماد نظام خمتلط قائم على تثبيت املسامهات، تقوم مبوجبه الدول األعضاء بتسديد قيمة املسامهات املوضوعة قيد التحصيل  ١٩٨٩-١٩٨٨
 يف جزأين: األول بالدوالر األمريكي والثاين باليورو.

 يف تلك السنة يسجل بالفرنك الفرنسي. كان سعر الصرف ٦
 انظر تقرير املدير العام عن احملاسن واملساوئ واآلثار العملية املرتتبة على االستمرار يف استخدام مبدأ سعر الصرف الثابت للدوالر ٧

 ).٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢، اجلزء احلادي عشر، ٦م ت/١٨٧(
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 المخزونات -٥,٦

 يف بلجيكا جبزء من خمزون املنشورات اخلاصة باليونسكو واملعدة للبيع. Services  DLحتتفظ شركة -٥٧

أي دون تطبيق إجراء ختفيض القيمة املتعلق بالتقادم، تبلغ القيمة اإلمجالية هلذه  وعلى قاعدة سعر املبيع، -٥٨
 ).٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١مليون دوالر أمريكي يف  ١٢,٤مليون يورو (ما يقارب  ٩,٤املنشورات 

و لدى شركة وقد لوحظ أنه مل يتم إجراء أي جرد فعلي هلذا املخزون من املنشورات بالنيابة عن اليونسك -٥٩
SERVICES  DL. 

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو بإجراء جرد مادي كل عام ملخزوناتا من املنشورات اليت : ٨التوصية رقم 
 .SERVICES  DLحتتفظ با شركة 

 
 األصول -٥,٧

 ٢٠١٢األول/ديسمرب كانون   ٣١تتألف األصول غري املادية من برجميات مت اقتناؤها وبلغ صايف قيمتها يف  -٦٠
ألف  ١٥٤ألف دوالر أمريكي، ومن برجميات جرى تطويرها داخليًا بلغ صايف قيمتها يف التاريخ نفسه  ٣٣٦يساوي  ما

 دوالر أمريكي.

) SAPوال جيري حساب االستهالك السنوي هلذه األصول باستخدام نظام الربجميات واملنتجات النظمية (نظام  -٦١
 الثابتة، مما يوّلد خماطر أكرب ويطيل عملية التدوين احملاسيب. ك السنوي لألصول املاديةعلى عكس حساب االستهال

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو بتحديد االستهالك السنوي لألصول غري املادية عن طريق : ٩التوصية رقم 
 ).SAPاستخدام نظام الربجميات واملنتجات النظمية (نظام 

 
طريقة "التقييم عقب التدوين احملاسيب" لألصول املادية الثابتة اليت تطبقها اليونسكو "منوذج التكلفة" الذي وُمتثل  -٦٢

): "بعد أن يُدرج IPSAS 17من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ( ١٧من املعيار  ٤٣جرى وصفه يف الفقرة 
دوَّن حماسبيًا بقيمة تساوي تكلفته بعد طرح ما تراكم من املمتلك املادي يف السجل احملاسيب لألصول، جيب أن ي

 استهالك له واخنفاض يف قيمته"، وجيب أال يطبق عليه "منوذج إعادة التقييم" (الذي يصفه هذا املعيار). 

املدرجة يف ملحق املالحظات واليت تصف األساليب احملاسبية اخلاصة باألصول  ٢,٩وال حتدد املالحظة رقم  -٦٣
 ية الثابتة لليونسكو طريقة املعاجلة املعتمدة.املاد

 



192 EX/24 Part II – page 16 

املدرجة يف ملحق  ٢,٩يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو باستكمال املالحظة رقم : ١٠التوصية رقم 
املالحظات مع حتديد أسلوب "التقييم عقب التدوين احملاسيب" الذي تطبقه املنظمة يف إطار التدوين احملاسيب لألصول 

 با.اخلاصة 

 المنازعات واالعتمادات المخصصة لمواجهة المخاطر واألعباء -٥,٨

يتبع مجع املعلومات املتعلقة باملنازعات اجلارية حاليًا يف اليونسكو إجراءين: يتعلق األول منهما مبكتب اإلدارة  -٦٤
جراء الثاين يتعلق بوحدة النظم ) ، يف حني أن اإلLA) ومكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية (BFM/FRAاملالية (

 ).HRM) وكذلك مكتب إدارة املوارد البشرية (BFM) التابعة ملكتب اإلدارة املالية (Payrollاخلاصة باملوظفني واملرتبات (

ويتعلق اإلجراء األول مبنازعات اليونسكو اليت سوف ُحتّل من خالل قنوات "خارجة" عن إطار املنظمة (التحكيم،  -٦٥
) BFM/FRA) سنويًا إىل مكتب اإلدارة املالية (LA، إخل.). ويرسل مكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية (احملاكم

مذكرة يعدد فيها اإلجراءات القانونية اجلارية املتخذة حبق اليونسكو. وحيّول مكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية 
)LAاملطروحة وللوضع القانوين للمالحقات وإلمكانية إجياد خمرج حمتمل هلا،  ) هذه القائمة اليت تتضمن وصفًا للحاالت

ويقدم أحيانًا تقديرات للمبلغ الذي ميكن أن تتحمله املنظمة. وانطالقًا من هذه املذكرة، يقرر مكتب اإلدارة املالية 
)BFMري اعتماد" أو "مالحظة يف ) طبيعة املعاجلات احملاسبية اليت سوف تُعتمد، بشكل تعليقات توضيحية مثل "توف

7Fامللحق" يوقعها مدير الشؤون املالية

تصديقًا عليها (وتستخدم هذه الوثيقة بعد ذلك بوصفها مستندًا ثبوتيًا يف  ٨
 السجالت احملاسبية واملالحظات امللحقة).

ممكناً. ويرسل مكتب إدارة املوارد ويرتبط اإلجراء الثاين باملنازعات مع املوظفني اليت ال يزال حلها "داخلياً" أمرًا  -٦٦
) البنود BFM) التابعة ملكتب اإلدارة املالية (Payroll) إىل وحدة النظم اخلاصة باملوظفني واملرتبات (HRMالبشرية (

املتعلقة باملنازعات الشخصية يف شكل رسائل بريد إلكرتوين أو مذكرات ويعرضها حالة حبالة دون تقدمي قوائم جامعة 
تتضمن املعلومات املقدمة على وجه اخلصوص تقديرات للمبالغ اليت ميكن أن تتحملها اليونسكو. وتقوم وحدة موجزة. و 

) بتوفري املبالغ اليت يتم الكشف عنها BFM) التابعة ملكتب اإلدارة املالية (Payrollالنظم اخلاصة باملوظفني واملرتبات (
 بشكل مباشر دون أن تصدق عليها أي سلطة وظيفية.

ويف كال اإلجراءين، ميكن حتسني عملية إضفاء الطابع الرمسي على األسباب املوجبة الختيار املعاجلة احملاسبية  -٦٧
املطبقة، مما يتيح ضمان االتساق يف معاجلات املنازعات القائمة يف إطار العام الواحد، ويف انتقاهلا أيضًا من عام إىل 

ظيفية بالتصديق الرمسي على اخليارات املعمول با، وينبغي أن يكون هذا آخر. ويبدو أنه من الضروري قيام سلطة و 
 التصديق شرطاً سابقاً لعمليات التدوين احملاسيب لالعتمادات املوفرة و/أو دمج املالحق يف البيانات املالية.

                                                 
 ).CFOاملسؤول املايل الرئيسي ( ٨
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) HRMملوارد البشرية (يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو مبا يلي: (أ) أن يقوم مكتب إدارة ا: ١١التوصية رقم 
بإرسال بيان جامع موجز سنويًا يتضمن مجيع املنازعات اليت يتابعها ويضم تصورًا عن احتمال حلها وتقديرًا للتكلفة 

) سنوياً، بناء على األوضاع اليت ينقلها إليه مكتب إدارة املوارد BFMاحملتملة؛ (ب) وأن يُعّد مكتب اإلدارة املالية (
)، مذكرة جامعة تعرض املعاجلة املعتمدة واألسباب املوجبة LAومكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية () HRMالبشرية (

العتماد اخليارات فيما خيص جممل املنازعات القائمة (وينبغي أن تعاد هذه املذكرة اجلامعة، بعد أن يصدق عليها مدير 
) ألخذ العلم)؛ (جـ) وأن LA) واملعايري الدولية والشؤون القانونية (HRM(الشؤون املالية، إىل مكتيب إدارة املوارد البشرية 

تُعّد اليونسكو على هذا النحو عملية تتيح من خالهلا إعطاء املستشار القانوين الضمانات الكافية ألن يوقع يف املستقبل، 
 بناء على طلب مراجع احلسابات اخلارجي، "رسالة تأكيد قانونية".

 
املعنونة "الديون األخرى" بتقسيم "الديون األخرى غري اجلارية" إىل قسمني: "القسائم"  ٢٠وتقوم املالحظة  -٦٨

و"االعتمادات"، وكذلك بتقسيم "الديون األخرى اجلارية" إىل قسمني: "القسائم" و"الديون األخرى اجلارية"، يف حني 
 اعتمادات.أن مبالغ كبرية من "الديون األخرى اجلارية" هذه متثل 

وبناء على هذه املالحظة، طلب مراجع احلسابات اخلارجي من اليونسكو، يف شكل توصية مؤقتة، أن تقدم يف  -٦٩
امللحقة بالبيانات املالية جزء االعتمادات املدرج يف "الديون األخرى اجلارية"، فاستجابت املنظمة لذلك  ٢٠املالحظة 

 على الفور.

املالحظات امللحقة ببياناتا املالية، جدوًال يبني متغريات االعتمادات بني السنتني املاليتني س وال تعرض اليونسكو، يف  -٧٠
 ، مع توضيح التفاصيل املتعلقة باهلبات اجلديدة، واملبالغ املسرتدة "بقصد االستخدام" واملبالغ املسرتدة "غري املستخدمة".١-س و

بإضافة جدول للمتغريات اخلاصة باالعتمادات بني السنتني املاليتني  يوصي مراجع احلسابات اخلارجي: ١٢التوصية رقم 
امللحقة بالبيانات املالية، موضحًا التفاصيل املتعلقة باهلبات اجلديدة واملبالغ املسرتدة  ٢٠يف املالحظة  ١-س و س

 "بقصد االستخدام" واملبالغ املسرتدة "غري املستخدمة".

 
 صافي الوضع المالي -٥,٩

 رض قسم "األعباء األخرى" األموال اليت تردها اليونسكو إىل مسامهيها.يع -٧١

ومع ذلك، فقد قامت اليونسكو، خالل السنوات املالية السابقة، بتسجيل جزء من األموال املردودة بوصفها  -٧٢
 "إيرادات"، وقد جرى بذلك إدراجها يف صايف الوضع املايل اخلاص باملنظمة.

 األموال حركة مباشرة من حركات صايف الوضع املايل للمنظمة وال يشكل عبئاً مالياً مستحقاً على املنظمة.ويشكل إذاً رد  -٧٣
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يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بعدم تدوين األموال املردودة إىل املسامهني تدوينًا حسابيًا يف قسم : ١٣التوصية رقم 
اليت ُتطرح قيمتها مباشرة من صايف الوضع املايل بالقدر املساوي "األعباء األخرى"، ولكن بتسجيلها يف حساب األعباء 

 حلصتها اليت ُسجلت يف حساب نتائج املنظمة خالل السنوات املالية السابقة.

 
 األطراف المرتبطة -٥,١٠

املوظفني إن إجراء "تقدمي املعلومات اخلاصة باألطراف املرتبطة" داخل اليونسكو خيص فريق اإلدارة (فريق كبار  -٧٤
 ).KMP))، املعروف كذلك باسم موظفي اإلدارة الرئيسيني (SMTاإلداريني (

) من: املديرة العامة، ونائب املديرة العامة، ومجيع مساعدي املديرة SMTويتألف فريق كبار املوظفني اإلداريني ( -٧٥
ناصب املسؤولية يف املنظمة، ويضطلعون )، ومجيع مديري املرافق املركزية الذين يتولون زمام السلطة ومADGsالعامة (

 بالتوجيه والرقابة يف دوائر املنظمة. 

موظفاً، أن  ٢٣)، املؤلف من SMTومبوجب هذا اإلجراء، جيب على كل عضو يف فريق كبار املوظفني اإلداريني ( -٧٦
 بطة باليونسكو.يستكمل سنوياً تصرحياً فردياً بعدم إجراء صفقات مع أي طرف من األطراف احملتملة املرت

تُعد األطراف ملتزمة إذا كان بوسع طرف أن يسيطر  ،ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاممن ا ٢٠لقاعدة طبقاً ل -٧٧
كيان و على الطرف اآلخر أو ميارس عليه تأثريًا ظاهرًا عند اختاذ القرارات املالية أو التشغيلية، أو إذا كان الطرف امللتزم 

 .يطرة مشرتكةآخر خاضعني لس

) أن هؤالء املوظفني ليسوا على علم بأي معاملة من KMPوتشري الوثائق اليت أحاهلا موظفو اإلدارة الرئيسيني ( -٧٨
املعامالت اليت جتريها اليونسكو مع أطراف مرتبطة، دون إعطاء أي عنصر آخر يتيح لليونسكو التحقق من صحة هذه 

) إىل أي مهام قد يكونون مكلفني با يف إطار KMP موظفو اإلدارة الرئيسيني (التصرحيات. فعلى سبيل املثال، ال يشري
 أي كيان من الكيانات اخلارجة عن اليونسكو.

 وبناء على هذه التصرحيات، فإنه ليس من املمكن أن جيري يف اليونسكو حتديد أطراف مرتبطة حمتملة غري معروفة حالياً.

) من احلصول على حتليل مدّعم للصالت احملتملة اليت تربط BFMاإلدارة املالية (لكي يتمكن مكتب : ١٤التوصية رقم 
املنظمة بكل كيان من الكيانات غري املوّحدة اليت بإمكا�ا أن تندرج يف فئة األطراف املرتبطة باملعىن املقصود يف املعيار 

ح له التأكد من اكتمال املعلومات الواردة يف )، ولكي يتا IPSAS 20من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ( ٢٠
امللحقة بالبيانات املالية، يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن يدرج يف التصريح الذي يوقعه موظفو  ٢٨املالحظة 

 ) سؤال يتيح حصر املهام املكلفني با داخل أي كيان من الكيانات اخلارجة عن اليونسكو.KMPاإلدارة الرئيسيني (
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 التوحيد -٥,١١

 نطاق معقد للتوحيد بحسب الكيانات والمجموعات الفرعية -٥,١١,١

 .١يشمل نطاق احلسابات املوحدة للمنظمة املقر الرئيسي واملعاهد من الفئة  -٧٩

 يضم "املقر" املكاتب يف باريس واملكاتب امليدانية التابعة للمقر (املكاتب امليدانية واملراكز ومكاتب االتصال) -٨٠
 والصناديق املنشأة لصاحل املوظفني (الصناديق االئتمانية اخلاصة باملوظفني).

ثالثة معاهد يديرها املقر (معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية  ١وتضم املعاهد من الفئة  -٨١
)IITE) ومعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا ،(IICBAو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا )، ومعهد اليونسك

IESALC((8Fالالتينية والكارييب (

)، ومكتب الرتبية IIEP، وستة معاهد مستقلة (معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية (٩
)، IHE)، ومعهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه (UIL)، ومعهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة (IBEالدويل لليونسكو (

UIS((9F)، ومعهد اليونسكو لإلحصاء (ICTPكز الدويل للفيزياء النظرية (واملر 

، ومعهدًا تشغيليًا جديدًا أنشئ يف عام ١٠
 .MGIEP(10F١١(معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة ( ٢٠١٢

ة األربعة وتضم الصندوق العام وتقدم املنظمة أعماهلا عرب أربعة جمموعات فرعية تتطابق مع املستويات املوحد -٨٢
)GEF) والصناديق األخرى اليت متلكها اليونسكو ،(OPF وصناديق الربنامج االئتمانية اليت تكلف اليونسكو بإدارتا ،(
)PFF) وصناديق املوظفني االئتمانية ،(SFF املدرجة يف نطاق التوحيد فهي مرتبطة  ١). أما املعاهد العشرة من الفئة

 ).PFFفرعية املتعلقة بصناديق الربنامج االئتمانية اليت تكلف اليونسكو بإدارتا (بالموعة ال

وتُعّد عملية التوحيد اليت أنشأتا املنظمة معقدة. وجيري فيها تنفيذ األعمال إما من خالل الكيانات ذاتا أو عن  -٨٣
ل مركزياً، وُتسند إىل كل واحد منهم مسؤولية طريق إدارة احملاسبة يف املقر، مث يقوم أربعة أشخاص بتجميع هذه األعما

مستوى من املستويات املوحدة األربعة. وتنفذ هذه األعمال يف بعض أجزائها من خالل نظام الربجميات واملنتجات 
)، ويف أجزائها األخرى عن طريق معاجلات يدوية FABS) التابع لنظام املالية وامليزانية (SAPالنظمية (نظام املعلومات 

 خارجة عن النظام احملاسيب. 
                                                 

) الذي يقع مقره يف موسكو، ومعهد اليونسكو IITEهد اليت يديرها املقر معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية (تضم املعا ٩
) الذي يقع مقره يف أديس أبابا، ومعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب IICBAالدويل لبناء القدرات يف أفريقيا (

)IESALC.الذي يقع مقره يف كاراكاس ( 
)، وله مقران يقعان يف مدينيت باريس وبوينس آيرس، ومكتب الرتبية الدويل IIEPتضم املعاهد املستقلة معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية ( ١٠

ره يف هامبورغ، ومعهد اليونسكو ) الذي يقع مقUIL) الذي يقع مقره يف جينيف، ومعهد اليونسكو للتعلم مدى احلياة (IBEلليونسكو (
) الذي يقع مقره يف ترييسيت، ومعهد اليونسكو ICTP) الذي يقع مقره يف دلفت، واملركز الدويل للفيزياء النظرية (IHEللتعليم يف جمال املياه (

 ) الذي يقع مقره يف مونرتيال.UISلإلحصاء (
 ) الذي يقع مقره يف نيودهلي.MGIEPالسالم والتنمية املستدامة ( املعهد اجلديد هو معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل ١١
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 نظام معلومات وخطة حسابات ينبغي تحقيق االنسجام بينهما  -٥,١١,٢

) ملسك حساباتا SAPتستخدم معظم الكيانات التابعة للمنظمة نظام الربجميات واملنتجات النظمية (نظام  -٨٤
 تستخدم بعض الكيانات األخرى نظماً معلوماتية خاصة با، ومنها الصناديق االئتمانية للموظفنيوإعدادها. ومع ذلك، 

)SFFs) باستثناء صندوق التأمني الصحي (MBF ويبلغ فيها الرصيد اإلمجايل) (مليون دوالر أمريكي، كما تبلغ  ٣,٣
) (ويبلغ فيه الرصيد اإلمجايل IHEجمال املياه (مليون دوالر أمريكي) ومعهد اليونسكو للتعليم يف  ٧,١فيها اإليرادات 

11Fمليون دوالر أمريكي) ٤٣,٧مليون دوالر أمريكي، كما تبلغ فيه اإليرادات  ٣٢,٧

١٢. 

ويتطلب استخدام نظم املعلومات املختلفة يف اليونسكو معاجلات معينة حني جيري إدماجها يف احلسابات املوحدة  -٨٥
) وتطبيقه على نطاق مجيع SAPم نظام الربجميات واملنتجات النظمية (نظام للمنظمة، يف حني أن توسيع استخدا

 الكيانات قد جيعل من املمكن املواءمة بني خطط احلسابات واملعاجلات احملاسبية.

وعالوة على ذلك، مت وضع جدول يقوم على أساسه حتويل حسابات معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه  -٨٦
)IHEوفقًا للنظام اهلولندي املرجعي  )، اليت أعدتDutch GAAPاملعايري احملاسبية الدولية  ، حبيث تتوافق مع صيغة

) اليت تستخدمها مجيع الكيانات األخرى للمنظمة. ومن أجل حتديد إجراءات إعادة معاجلة IPSASللقطاع العام (
بشأن التباينات القائمة بني  ٢٠٠٩احلسابات يف إطار ملف توحيد حسابات هذا املعهد، مت إجراء حتليل معياري يف عام 

)، وخلص التحليل إىل أنه IPSASع العام (واملعايري احملاسبية الدولية للقطا  Dutch GAAPالنظام اهلولندي املرجعي 
12Fتوجد فروق كبرية بينهما ال

للتأكد من أن النتائج املستخلصة  ٢٠١٣. ومن املفيد إجراء حتديث هلذه الدراسة يف عام ١٣
ما زالت سارية حىت اآلن، وال سيما نتيجة إلدخال معايري وتعديالت جديدة نشرت يف اإلصدارات  ٢٠٠٩يف عام 

 ) منذ ذلك التاريخ.IPSASايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (املرجعية للمع

 المعالجات المحاسبية التي ينبغي أتمتتها -٥,١١,٣

مثة العديد من املعاجلات غري املؤمتتة، ومنها: إدماج حسابات الكيانات اليت تعتمد نظاماً حماسبياً خارجاً عن نظام  -٨٧
) وحسابات املعاهد، وعمليات التحويل يف اخلطة املتعلقة حبسابات املنظمة SAPالربجميات واملنتجات النظمية (نظام 

والتحويل إىل دوالرات أمريكية، وإجراء عمليات إعادة التصنيف، وتطبيق القيود احملاسبية املتعلقة بإلغاء العمليات 
 املتبادلة، وتوحيد البيانات احملاسبية، وتقدمي البيانات املالية املوحدة.

 

                                                 
 )).BFMبيانات باألرقام قدمتها اليونسكو (مكتب اإلدارة املالية ( ١٢
 ) يفIPSASاستعراض املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ( –يف دلفت، هولندا: "تقرير موجز  ٢٠٠٩دراسة أجريت يف تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣

 ).IHEإطار معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه (
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وتُعّد معاجلة القيود احملاسبية اخلاصة بإلغاء العمليات بني الكيانات (داخل الصندوق الواحد) وبني الموعات  -٨٨
مليون دوالر أمريكي،  ١٩الفرعية (فيما بني الصناديق) غري متجانسة. فإن العمليات امللغاة من املوازنة، واليت تبلغ قيمتها 

)، أما العمليات يف حساب النتائج، اليت SAPجميات واملنتجات النظمية (نظام جتري معاجلتها بصورة آلية يف نظام الرب 
13Fمليون دوالر أمريكي، فإ�ا تعاجل بطريقة يدوية خارج النظام احملاسيب ٤٤تبلغ قيمتها 

١٤. 

وعلى الرغم من الضوابط اليت وضعتها اجلهات املعنية، تشكل املعاجلات اليدوية مصدر خطأ ومهمة تستغرق  -٨٩
كثري من الوقت وتستهلك املوارد. وللحد من هذه املخاطر واالرتقاء مبستوى مراجعة احلسابات، ينبغي للمنظمة أن ال

تستعرض عوامل ضبط النظام احملاسيب وأن جتعل استخدامه أكثر انتظاماً، على النحو التايل: إدراج مجيع الكيانات يف 
اجلة احملاسبية ومجيع القيود احملاسبية الرامية إىل اإللغاء، وإجراء االسرتداد النظام احملاسيب، وتسجيل مجيع عمليات إعادة املع

 احملاسيب بصورة آلية (املوازنة العامة والبيانات املالية املوحدة).

 جدول زمني إلقفال الحسابات قابل للتكيف -٥,١١,٤

إدارة احملاسبة يف املقر يف أوائل جرى رفع ملفات توحيد الكيانات املدرجة يف نطاق عمليات التوحيد إىل  -٩٠
شباط/فرباير، مع أن عمليات إقفال حسابات بعض الكيانات مل تكن قد متت يف ذلك التاريخ. ومن ناحية أخرى، 
جتري غالبًا املراجعة اخلارجية للحسابات اخلاصة باملعاهد اخلاضعة للتصديق (معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية 

)IIPEونسكو للتعلم مدى احلياة ()، ومعهد اليUIL) واملركز الدويل للفيزياء النظرية ،(ICTP ومعهد اليونسكو للتعليم يف ،(
)) (وذلك تلبية لطلبات تقدمها هذه املعاهد إىل مراجع احلسابات اخلارجي على وجه العموم) بعد دمج IHEجمال املياه (

14Fحساباتا يف البيانات املالية املوحدة للمنظمة

١٥. 

) لعملية تصحيح بعد IHEوهكذا فقد خضعت البيانات املالية اخلاصة مبعهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه ( -٩١
: ومل يتم تصحيح هذا التعديل يف البيانات املالية املوحدة للسنة املالية ٢٠١١إرسال امللف املؤقت للبيانات املوحدة لعام 

ألف دوالر أمريكي. كما جرى  ٢٥٢مبقدار  ٢٠١٢احية للسنة املالية ، ولكن جرى تصحيحه يف امليزانية االفتت٢٠١١
 ٦٧بعد دجمه يف بيانات املنظمة: وهذا التعديل الذي تبلغ قيمته  ٢٠١٢تصحيح امللف املؤقت للبيانات املوحدة لعام 

 . ٢٠١٢مل يتم تصحيحه يف حسابات السنة املالية لعام  -وهو مبلغ ليس بالكبري  -ألف يورو 

 

                                                 
 )).BFMالبيانات املستخرجة من جداول املتابعة واليت قدمتها اليونسكو باألرقام (مكتب اإلدارة املالية ( ١٤
اليونسكو للتعلم مدى احلياة لصاحل معهد  ٢٠١٣اليت أجراها ديوان احملاسبة يف نيسان/أبريل  ٢٠١٢عمليات مراجعة احلسابات للسنة املالية  ١٥

)UIL) واملركز الدويل للفيزياء النظرية (ICTP لصاحل معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية ( ٢٠١٣)، ويف أيار/مايوIIEP وأجرتا كذلك ،(
 ).IHEلصاحل معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه ( ٢٠١٣مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز يف نيسان/أبريل 
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وينبغي للمنظمة التأكد من أ�ا ستتلقى رأيًا من مراجع احلسابات اخلارجي الذي يتابع ملف معهد اليونسكو  -٩٢
) IPSAS) بشأن امتثال ملف البيانات املوحدة ملرجعية املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (IHEللتعليم يف جمال املياه (

 Dutchإىل تصديق احلسابات املؤسسية املعدة وفقاً للنظام اهلولندي املرجعي  تلبية الحتياجات توحيد البيانات، باإلضافة

GAAP على غرار الرأي الذي تتلقاه من ديوان احملاسبة بشأن احلسابات املعدة وفقًا "للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع ،
 بات.)" فيما خيص الكيانات األخرى اخلاضعة للمراجعة اخلارجية للحساIPSASالعام (

وهكذا، وبالتشاور مع خمتلف اجلهات املعنية اليت تتمثل يف الكيانات املوحدة ومراجعي احلسابات اخلارجيني،  -٩٣
ميكن للمنظمة التفكري يف تطوير شامل جلدوهلا الزمين اخلاص بعمليات إقفال احلسابات، وذلك للحد من املخاطر يف 

 عملية إعداد البيانات املالية املوحدة.

 اج إلى توثيقتعملية توحيد للبيانات تح -٥,١١,٥

يستند حاليًا توثيق عملية توحيد البيانات إىل اعتماد عدة وثائق مثل الرسوم البيانية واجلداول الزمنية وتعليمات  -٩٤
15Fإقفال احلسابات. وجتري حالياً صياغة مشروع دليل منهجي يلخص املراحل املختلفة لعملية توحيد البيانات

١٦. 

وإننا نشجع املنظمة على وضع الصيغة النهائية إلضفاء الطابع الرمسي على وصف هذه العملية، حبيث تتيح نقل  -٩٥
معرفة هذه العمليات من األشخاص إىل نطاق املنظمة وتيسري حتديد احملاور احملتملة للتحسني املتعلق، من بني مجلة أمور، 

ية على العمليات اهلامة أو على املراحل اليت متثل أخطارًا معينة، بعملية الفصل بني املهام، وبفرض الضوابط األساس
 وباعتماد أمتتة املهام اليدوية أو املكررة.

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي اليونسكو مبا يلي: حتسني عملية توحيد البيانات من أجل إضفاء : ١٥التوصية رقم 
املوثوقية على إجراءات وضع البيانات املالية املوحدة وحتسني عملية التتبع يف مراجعة احلسابات، وذلك من خالل ما 

، (ب) وأمتتة املعاجلات احملاسبية، (جـ) يلي: (أ) العمل على مواءمة نظم املعلومات وخطط احلسابات املستخدمة
واالرتقاء إىل احلد األمثل يف اجلداول الزمنية إلقفال احلسابات ومراجعة احلسابات، (د) وإضفاء الطابع الرمسي على 

 وصف عملية توحيد البيانات املالية.

 
 
 
 
 

                                                 
 ).BFM/FRAاليونسكو/مكتب اإلدارة املالية ( - ٢٦/٦/٢٠١٢ -عملية التوحيد"  -شروع وثيقة "م ١٦
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 شكر وتقدير -سادساً 

 أو املقر يف سواء لليونسكو، التابعة املالية املرافق أفرقة جلميع اجلزيل شكره عن للحسابات اخلارجي املراجع يعرب -٩٦
 .قدموه الذي التعاون على امليدانية، املالية واملكاتب األقسام يف

 �اية مالحظات مراجع احلسابات اخلارجي

 المديرة العامة: مالحظات

ل الذي قدمه بشأن مراجعة بيانات فصللمراجع اخلارجي للحسابات على التقرير امل تقديرهاتعرب املديرة العامة عن 
، كما تعرب عن رضاها عن رأي املراجعة الذي ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١اليونسكو املالية عن السنة املنتهية يف 

 .هذه باتوستسعى إىل تنفيذ مجيع التوصيات األخرى الواردة يف مراجعة احلسا ،ُقّدم دون حتفظ

 

 

 

 

 

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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