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ويرجى من السادة . واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 بعد املائة األربعونو الرابعةالدورة 

 1011 حزيران/يونيو 11-11 روما،

 وإجراءات إدارة الصناديق االستئمانية مبؤسسات منظومة األمم املتحدة سياسات

(JIU/REP/2010/7) 

 

 

لوحدة التفتيش املشرتكة مشفوعًا بتعليقات مقتضبة للمدير العام وتعليقات مشرتكة أكثر تفصياًل ُيعرض هذا التقرير  -1

 (.UN/GA A/66/348/Add.1)جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق 

 

 تعليقات مدير عام منظمة األغذية والزراعة -أواًل 

 
 2و 1تتفق مع التعليقات على مستوى املنظومة ككل وتعترب أنها طبقت بصورة كاملة التوصيتني " الفاو"إّن منظمة  -2

 .وهي يف صدد تطبيق التوصيات األخرى ذات الصلة

 

مقاربة جديدة للخطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية اخلاص بها وعرضت، " الفاو"وقد طّورت منظمة  -3

، رؤية متكاملة لالحتياجات اإلمجالية من املوارد لتنفيذ برنامج العمل واملتصلة بصورة 2211-2212اعتبارًا من الفرتة 

وأطلقت املنظمة مؤخرًا آلية جديدة . ملعروضة يف اخلطة املتوسطة األجلمباشرة باألهداف االسرتاتيجية وبأطر النتائج ا

آلية دعم برنامج الشركاء )لتمويل االشرتاكات املرصودة أو املرصودة جزئيًا دعمًا ألهدافها االسرتاتيجية وألطر النتائج 

ملساندة عملية يات والشراكات العاملية عّدت املنظمة كذلك عددًا من اإلسرتاتيجوأ(. املتعددين يف منظمة األغذية والزراعة
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وإنشاء  1منها مثاًل االسرتاتيجية العاملية لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية)إنشاء صناديق استئمانية متخصصة 

 (.الصندوق االستئماني العاملي املتصل بها مؤخرًا

 

املمثلني الدائمني، هناك موقع إلكرتوني على /حننيوباإلضافة إىل االجتماعات السنوية واملواضيعية املتخصصة مع املا -4

شبكة الويب عن تعبئة املوارد يبقى من خالله الشركاء على اطالع دائم على خمتلف الطرق اليت ميكنهم املساهمة من 

 .ويف تقديم الدعم هلا نيابة عن الدول األعضاء فيها" الفاو"خالهلا يف أنشطة منظمة 

 

 .وتود إبداء التعليقات التالية عليها 12و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3ع التوصيات م" الفاو"وتتفق منظمة  -5

 

تقدمًا جيدًا على صعيد بلورة مقاربة على مستوى املنظمة إلدارة املخاطر فيها، " الفاو"أحرزت منظمة : 3التوصية  -6

يتجزأ من عملية صياغة املشاريع فضاًل عن املقاربة اخلاصة بإدارة املخاطر وتطبيقها على مستوى املشاريع كجزء ال 

وال يزال العمل جاريًا لتحديد املخاطر على مستوى املنظمة الناشئة عن ازدياد . وتنفيذها ومراقبتها ورفع التقارير عنها

 .حجم املساهمات الطوعية واملشاريع، والتخفيف من وطأة تلك املخاطر

 

عملها من خالل جمموعة عمل مشرتكة بني اإلدارات لوضع أساليب تشغيلية " الفاو"تواصل منظمة : 4التوصية  -7

الصادر يف سنة " دليل تعبئة املوارد"وقد مت نشر املراجع اخلاصة بتعبئة املوارد مبا يف ذلك . جديدة للربنامج امليداني

2212. 

 

سيق العمل بطرق عدة من بينها توليها قيادة فريق املهام بصورة نشطة يف تن" الفاو"ساهمت منظمة : 6التوصية  -8

التكاليف  دخمططات اسرتداالذي أصدر تقريرًا شاماًل تناول خمتلف مناذج األعمال و 2227املشرتك بني الوكاالت سنة 

 .2املرتتبة عليها وجماالت التنسيق

 

مع الرأي القائل بأّن اجمللس التنفيذي لربنامج االمم املتحدة اإلمنائي ليس " الفاو"تتفق منظمة : 12التوصية  -9

وتعترب منظمة . احملفل املناسب ملناقشة استعراض التجارب والعرب املستفادة من الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني

من خالل جمموعة األمم  –ّن مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية أنه، نظرًا إىل البعد املشرتك بني الوكاالت، فإ" الفاو"

. سيكون يف موقع أفضل للقيام بذلك، على أن ُتعرض النتائج على اجمللس االقتصادي واالجتماعي –املتحدة اإلمنائية 

ضرورة إقرار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصناديق  ومن القضايا اهلامة بالنسبة إىل مجيع الوكاالت املتخصصة

االستئمانية املتعددة املاحنني بتوفري املعرفة واخلربات الفنية للمشاركة يف متويلها يف إطار فريق التنسيق التابع لألمم 

 .املتحدة وآلية الربامج املشرتكة

 

                                                      
1
 .2212عام اإلحصائية واللجنة  2229عام " الفاو"يف األمم املتحدة ووافق عليها مؤمتر منظمة  اإلحصائيةلجنة الأعّدت برعاية   

2
 .2227منظمة على تقرير فريق املهام املشرتك بني الوكاالت عام  13وافقت كل من منظمات األمم املتحدة املشاركة البالغ عددها   
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  الدورة السادسة والستون
   من جدول األعمال١٤٠البند 

  وحدة التفتيش املشتركة
    

جلــسات وإجــراءات إدارة الــصناديق االســتئمانية مبؤســسات منظومــة          
  األمم املتحدة

  
  مذكرة من األمني العام    

يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل أعــضاء اجلمعيـة العامــة تعليقاتـه وتعليقــات جملــس        
 التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنـسيق علـى تقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة                  الرؤساء
 “جلسات وإجراءات إدارة الـصناديق االسـتئمانية ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة              ”املعنون  

)JIU/REP/2010/7.(  

  موجز  
صناديق سياسـات وإجـراءات إدارة الـ   ”يركز تقرير وحـدة التفتـيش املـشتركة املعنـون           

علـى اجلوانـب اإلداريـة والتنظيميـة للـصناديق          “ ؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة       ملاالستئمانية  
خدمها املنظمـات إلدارة هـذه      ستاالستئمانية، مبا يف ذلـك الـسياسات والقواعـد والـنظم الـيت تـ              

  .األنواع من احلسابات
وصـيات الـواردة    وتعرض هذه املذكرة آراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن الت            

ومت جتميـــع آراء املنظومـــة علـــى أســـاس املـــدخالت املقدمـــة مـــن . يف التقريـــر املـــذكور أعـــاله
املؤسسات األعضاء يف جملـس الرؤسـاء التنظيمـيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق،           
 اليت رحبت باالستعراض اليت أجرتـه وحـدة التفتـيش املـشتركة بـشأن الـسياسات واإلجـراءات              
املتعلقة بإدارة الصناديق االستئمانية ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة، وأيـدت عمومـا تنفيـذ                   

  .توصياهتا
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  مقدمة  -أوال   

سياسـات وإجـراءات إدارة الـصناديق       ”يركز تقرير وحـدة التفتـيش املـشتركة املعنـون             - ١
تنظيميــة للــصناديق علــى اجلوانــب اإلداريــة وال“ ؤســسات منظومــة األمــم املتحــدةملاالســتئمانية 

االستئمانية، مبا يف ذلك السياسات والقواعـد والـنظم الـيت تـستخدمها املؤسـسات إلدارة هـذه                  
  .الفئات من احلسابات

  
  التعليقات العامة  -ثانيا   

رحبت الوكاالت باالستعراض اليت أجرتـه وحـدة التفتـيش املـشتركة بـشأن سياسـات                  - ٢
وأيـدت عمومـا تنفيـذ    .  ملؤسسات منظومة األمم املتحدةإجراءات إدارة الصناديق االستئمانية   و

التوصيات الواردة يف التقريـر، كمـا الحـظ العديـد مـن هـذه الوكـاالت أن التوصـيات سـتعزز                      
  .الفعالية والكفاءة يف إدارة وتنظيم الصناديق االستئمانية

ل  وعلــى ســبي.علــى العديــد مــن اجلوانــب يف التقريــريف ردودهــا وركّــزت الوكــاالت   - ٣
 ملقدمـة ، وافقـت الوكـاالت علـى أن جتميـع املـوارد ا            ٢ و   ١املثال وكمـا ورد حتـت التوصـيتني         

لفــرادى الــصناديق االســتئمانية يف صــناديق أكــرب حجمــا ذات أغــراض عامــة وأكثــر مواضــيعية  
  .سيحد من التجزئة

  
  تعليقات حمددة على التوصيات  -ثالثا   

سات منظومة األمم املتحدة اإلدارة املتكاملة تعزز اهليئات التشريعية ملؤس ‐  ١التوصية     
للميزانيــة العاديــة واملــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة لــضمان اتــساق املــوارد اخلارجــة عــن  
امليزانيــة، مبــا يف ذلــك الــصناديق االســتئمانية، مــع األولويــات االســتراتيجية والربناجميــة  

  .للمنظمات
منـها إىل أن األنـشطة املمولـة مـن امليزانيـة            ، مع إشارة عدد     ١تؤيد الوكاالت التوصية      - ٤

العادية ومـن املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة حتـددها بالفعـل األولويـات االسـتراتيجية والربناجميـة                    
وعلّقت بعض الوكاالت أيضا أن هـذه التوصـية تتفـق مـع اخلطـط احلاليـة لـإلدارة                   . للمنظمات

تكـون املـوارد متـسقة متامـا مـع األهـداف            ]  أن بغـي ين ([٥القائمة على النتائج اليت متتثل املعيار       
حملـة عامـة    ” يف الفرع األول من تقرير وحدة التفتـيش املـشتركة املعنـون              ، الوارد )طويلة األجل 

“ تقــارير بــشأن اإلدارة مــن أجــل حتقيــق النتــائج يف منظومــة األمــم املتحــدة        العــن جمموعــة  
)JIU/REP/2004/5.(  
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تشريعية ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة مجيـع اجلهـات           تدعو اهليئات ال   ‐  ٢التوصية      
ــادة حــصة وحجــم         ــن أجــل زي ــذهلا املنظمــات م ــيت تب ــود ال املاحنــة إىل االســتجابة للجه
الصناديق االستئمانية املواضيعية وغريها من أشكال الصناديق اجملمعة، بغية تيسري إدارة 

  .أكثر كفاءة للصناديق االستئمانية
كاالت إىل تعزيز الدعم للصناديق االستئمانية املواضيعية وغريهـا مـن   يف حني تدعو الو    - ٥

، تالحــظ أنــه ال يــزال مــن غــري ٢أشــكال الــصناديق اجملمعــة، علــى النحــو املقتــرح يف التوصــية 
الواضح معرفة الكيفيـة الـيت ميكـن أن تطبـق هبـا اهليئـات املـديرة هـذا االقتـراح اسـتنادا إىل مثـل                   

) غـري املخصـصة   ( ذلك الحظت الوكاالت بقوة أن التربعات العادية         ومع. هذه التوصية العامة  
شـكال إضـافيا مـن      متثـل   املوارد اخلارجة عـن امليزانيـة       فضال عن أن    ال تزال هي النمط املفضل،      

تقتـرح الوكـاالت    كمـا   . أشكال التربع، وأهنا إذا كانت خمصـصة، ينبغـي أن تكـون مواضـيعية             
  .الربامجعالية سع الصناديق االستئمانية املواضيعية فأن يعزز قبول املاحنني على نطاق أو

  
تقييم املخاطر يكفل الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة  ‐  ٣التوصية     

  . بالصناديق االستئمانية واختاذ التدابري املالئمة إلدارة هذه املخاطراملرتبطة 
بالـــصناديق د املخـــاطر املرتبطـــة قبـــل بـــأن يـــتم حتديـــ وت٣تؤيـــد الوكـــاالت التوصـــية   - ٦

وتالحظ الوكـاالت أن    . االستئمانية وإدارهتا ال سيما كجزء من عمليات إدارة املخاطر احلالية         
متزايــد إدراج أحكــام ملعاجلــة  علــى حنــو املــاحنني، ال ســيما مــن البلــدان الــصناعية، يــشترطون   

  .االستعمال والغشوء املخاطر مثل س
  

ء التنفيذيون يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة باستعراض        يقوم الرؤسا  ‐  ٤التوصية      
ــصناديق االســتئمانية        ــإدارة ال ــة ب ــة املتعلق ــة القائم ــصكوك القانوني ــد وحتــديث ال وتوحي

 إتاحتـها وتيـسريها جلميـع املـوظفني املعنـيني يف صـيغة              ونوتنظيمها يف منظماهتم، ويكفلـ    
  .مالئمة للمستعمل

 ضـــرورة اســـتعراض وتوحيـــد وحتـــديث   وتؤيـــد٤توافـــق الوكـــاالت علـــى التوصـــية    - ٧
القانونية القائمة املتعلقة بإدارة الصناديق االسـتئمانية وتنظيمهـا يف منظماهتـا، وتكفـل              الصكوك  

شري عـدد مـن الوكـاالت إىل أن هـذه العمليـة جاريـة بالفعـل يف           يـ و. إتاحتها، حسب االقتـضاء   
يس هناك منوذج موحـد وأن كـل   عالوة على ذلك، تالحظ بعض الوكاالت أنه ل   و. مؤسساهتا

ذلـك  على  جهة ماحنة تقدم صكوكها اخلاصة هبا اليت جيب استعراضها لغرض حتديد ما يترتب              
يـستخدم  أن  ولذلك، فإن وضـع منـوذج موحـد ميكـن           . من آثار قانونية ومالية بالنسبة للمنظمة     
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ــن شــأنه أن       ــسامهات، م ــة مب ــات املتعلق ــع االتفاق ــا  يلغــرض مجي ــز االتفاق ــسر جتهي فــف خيت وي
  .األعباء اإلدارية من

حيدد األمني العام، بصفته رئيـسا جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة                  ‐  ٥التوصية     
األمم املتحدة املعين بالتنسيق، موقفا موحدا بشأن ظروف وطرائق قبول وتلقـي مـوارد              

املـا يتحـدد    حو. للصناديق االستئمانية من املؤسسات املالية ومصارف التنميـة اإلقليميـة         
حد، ينبغـي حتـديث قواعـد املنظمـات وأنظمتـها وسياسـاهتا وتقـدميها إىل          وهذا املوقف امل  

  . اهليئات التشريعية يف كل منها للموافقة عليها
تقبــل الوكــاالت وتؤيــد حتديــد موقــف موحــد علــى مــستوى املنظومــة يتعلــق بــشروط   - ٨

  .٥هو مقترح يف التوصية وطرائق قبول وتلقي موارد للصناديق االستئمانية، كما 
  

ينــشط األمــني العــام، بــصفته رئــيس جملــس الرؤســاء التنفيــذيني، العمــل    ‐  ٦التوصــية     
بـني مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة      املشترك بني الوكـاالت بغيـة التوصـل إىل اتفـاق            

بشأن مواءمة سياسات ومبـادئ اسـترداد التكـاليف املمولـة مـن الـصناديق االسـتئمانية                  
وينبغـي أن تتـضمن     . وكذلك األنـشطة املمولـة مـن مـوارد أخـرى خارجـة عـن امليزانيـة                

سياسة اسـترداد التكـاليف قاعـدة واضـحة بـشأن نـسبة تكـاليف دعـم الـربامج وفئـات                     
  .ف املقيدة على الربامج مباشرةالتكالي

ــة مــن         - ٩ ــادئ اســترداد التكــاليف املمول ــة سياســات ومب ــا مواءم ــد الوكــاالت عموم تؤي
، وهـي مـستعدة للعمـل ضـمن إطـار           ٦الصناديق االسـتئمانية، كمـا تـنص علـى ذلـك التوصـية              

ــة التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني مــن أجــل التوصــل إىل موقــف تقبلــه      مجيــع األفرقــة العامل
بيـد أهنـا   . وتالحظ أن هذه املواءمة ميكن أن تؤدي إىل حتسني االتصال مـع املـاحنني    . الوكاالت

تالحـظ أيــضا أن االتفاقــات بـني الوكــاالت ينبغــي أن تعكــس الفـروق يف منــاذج األعمــال بــني    
  .الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة

  
منظومة األمم املتحدة الـسياسات     تستعرض اهليئات التشريعية ملؤسسات      ‐  ٧التوصية      

ألنـشطة املمولـة    واواملبادئ املتسقة السترداد التكاليف املتعلقـة بالـصناديق االسـتئمانية           
من موارد خارجة عن امليزانية، حاملا يتم االتفـاق عليهـا يف جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني،                  

  .بغية حتديث سياسات استرداد التكاليف لدى منظماهتا بناء على ذلك
  . لهيئات التشريعيةلتالحظ أهنا موجهة و، ٧تؤيد الوكاالت التوصية   - ١٠
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يكفل الرؤساء التنفيـذيون ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة أن نظمهـم         ‐  ٨التوصية      
موارد املؤسسات قادرة على تـوفري البيانـات املاليـة          املتعلقة بتخطيط   احلالية واملستقبلية   

  .ألنشطة املمولة منها ورصدها واإلبالغ عنهاواستئمانية الالزمة إلدارة الصناديق اال
ــد الوكــاالت التوصــية     - ١١ ــستقبلية     ٨تؤي ــة وامل ــنظم احلالي ــها إىل أن ال ــد من ــشري العدي ، وت
بالفعـل مهمــة إدارة الـصناديق االســتئمانية واألنــشطة ذات   خطـيط مــوارد املؤسـسات تــشمل   لت

  . تتضمن هذه املهمةسديدة الصلة بالصناديق االستئمانية، أو أن النظم اجل
  

يستعرض الرؤساء التنفيـذيون ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة أحكـام          ‐  ٩التوصية      
تفويض السلطة فيما يتعلق بـإدارة الـصناديق االسـتئمانية وحتـديثها هبـدف التكيـف مـع                  

  .الدور املتغري واملتزايد للمكاتب اإلقليمية والقطرية
، مــع إشــارة العديــد منــها إىل أن عمليــات   ٩تحــدة التوصــية تؤيــد وكــاالت األمــم امل   - ١٢

ــة أو مقــررة أو أُجنــزت بالفعــل      ــا أهنــا جاري ــرح . االســتعراض املــشار إليهــا يف التوصــية إم وتقت
ــز          ــسر جتهي ــصحيح ميكــن أن يي ــه ال ــى الوج ــسلطة عل ــويض ال ــه خــاص أن تف الوكــاالت بوج

  .االتفاقات
ؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تتـضمن   يكفل الرؤساء التنفيذيون مل    ‐  ١٠التوصية      

تنظـيم الـصناديق    علـى   الربامج التدريبية املتاحة للمـوظفني امليـدانيني التـدريب املناسـب            
  .االستئمانية وإدارهتا

، وتوافـق علـى أن بـرامج التـدريب          ١٠تؤيد وكاالت منظومة األمم املتحـدة التوصـية           - ١٣
وعــالوة . من إدارة الــصناديق االســتئمانية وتنظيمهــااملتاحــة ملــوظفني يف امليــدان ينبغــي أن تتــض

علــى ذلـــك، تـــشري الوكـــاالت إىل أن هـــذا التـــدريب ينبغـــي أن يـــشمل أيـــضا مـــوظفي املقـــر  
  .تربعات املقدمة للصناديق االستئمانيةالاملشاركني مباشرة يف إدارة 

  
لحــسابات يف مؤســسات الداخليــة لراجعــة امليكفــل رؤســاء الــشعاب   ‐  ١١التوصــية     

منظومــة األمــم املتحــدة، عنــد إعــداد خطتــهم املتعلقــة باملراجعــة الداخليــة للحــسابات،   
توجيــه االهتمــام الــالزم للمخــاطر الــيت تــرتبط ارتباطــا مباشــرا بتــشغيل الــصناديق         و

االستئمانية وتنظيمها، مبا يف ذلك، على سبيل املثـال ال احلـصر، الـصناديق االسـتئمانية                
  .الكبرية

ــد الوكــاال   - ١٤ ــة    ١١ت التوصــية تؤي ــة الداخلي ــها أن خطــط املراجع ــد من ، ويالحــظ العدي
  .للحسابات تشمل بالفعل الصناديق االستئمانية
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ُيدرج اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جدول أعماله  ‐  ١٢التوصية     
ملتعـددة  ناديق االسـتئمانية ا   مكتبه املعين بالص  التجارب والدروس املستفادة من عمليات      

املــاحنني، بغيــة عرضــها علــى اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي كــي ينظــر فيهــا يف إطــار   
  .االستعراضات السياسية الشاملة اليت جتري كل ثالث سنوات وكل أربع سنوات

، الــيت تــدعو إىل اســتعراض ١٢يف حــني تؤيــد الوكــاالت النقطــة الرئيــسية يف التوصــية   - ١٥
ــستفادة    ــدروس امل ــين       التجــارب وال ــائي املع ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــب برن ــات مكت ــن عملي م

ــد         ــائي ق ــامج اإلمن ــذي للربن ــس التنفي ــرح أن اجملل ــاحنني، تقت ــددة امل ــتئمانية املتع ــصناديق االس بال
. مـن هـذا القبيـل   “ بنـد خمـصص مـن جـدول األعمـال     ”يكون هو احملفل املناسـب للنظـر يف         ال

 بــني الوكــاالت املتعلــق بالــصناديق االســتئمانية نظــرا للمنظــور املــشتركأنــه وتقتــرح الوكــاالت 
املتعددة املاحنني وضرورة إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف املناقشة، هناك حمافل أخـرى ميكـن               

وتقترح الوكاالت أن بإمكان مكتب تنـسيق       . مة إلجراء مثل هذه املناقشة    ءأن تكون أكثر مال   
ملتحـدة اإلمنائيـة واجلهـة املنظمـة الجتماعـات      العمليات اإلمنائيـة، بوصـفه أمانـة جمموعـة األمـم ا         

املــاحنني وجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، وفقــا ملــصفوفة اإلدارة واملــساءلة، بإمكانــه أن يــنظم 
وتوافق الوكاالت على أن اجمللـس االقتـصادي        . املناقشة وبالتايل تشمل مجيع أصحاب املصلحة     
ه أصحاب املـصلحة علـى نطـاق واسـع، ولكنـها            واالجتماعي هو احملفل احلايل الذي يشارك في      

تالحــظ أن التوصــية مقــصورة علــى اجمللــس التنفيــذي للربنــامج اإلمنــائي، الــذي ال يــشارك فيــه  
  .أصحاب املصلحة على نطاق واسع

  
يطلب األمني العام، بصفته رئيسا جمللس الرؤساء التنفيذيني إىل جمموعة  ‐  ١٣التوصية     

ن تستعرض اإلطار احلايل ملراجعة حساب الصناديق االستئمانية        األمم املتحدة اإلمنائية أ   
ــة حلــسابات       ــة الداخلي ــعب املراجع ــق مــع رؤســاء ُش ــاون الوثي ــاحنني بالتع يف املتعــددة امل

املنظمات املـشاركة يف الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني مـن أجـل إدراج مفـاهيم             
ــة     ــز تغطي ــى أســاس درجــة املخــاطر وتعزي ــصناديق   التخطــيط عل ــة احلــسابات لل  مراجع

  .االستئمانية املتعددة املاحنني وإجناز عمليات مراجعة حسابات أكمل
تؤيد الوكاالت عمومـا تعزيـز اإلطـار احلـايل ملراجعـة حـسابات الـصناديق االسـتئمانية                    - ١٦

  .١٣املتعددة املاحنني، على النحو املطلوب يف التوصية 
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  الدورة السادسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١٤٠البند 

      وحدة التفتيش املشتركة
سياســـات وإجراءات إدارة الصناديــق االستئمانيـــة مبؤسســـات منظومة           

  األمم املتحدة
  

  مذكرة من األمني العام    
    

ــة       ــل إىل أعــضاء اجلمعي ــأن حيي ــام ب ــشرف األمــني الع ــيش   يت ــر وحــدة التفت ــة تقري  العام
سياسـات وإجـراءات إدارة الـصناديق االسـتئمانية مبؤسـسات منظومـة األمـم               ”املشتركة بـشأن    

  .(JIU/REP/2010/7)“ املتحدة
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  السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة الصناديق االستئمانية 
  نظومة األمم املتحدةمؤسسات ميف 

  من إعداد

  إشِتفان بوستا
  زيجيهان تر

  وحدة التفتيش املشتركة

  ٢٠١٠ ،جنيف

  األمم املتحدة
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  السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة الصناديق االستئمانية 
  نظومة األمم املتحدةمؤسسات ميف 

  من إعداد

  إشِتفان بوستا
  جيهان ترزي

  وحدة التفتيش املشتركة

  األمم املتحدة
  ٢٠١٠جنيف، 
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   تنفيذيوجزم    

يف مؤســـسات منظومـــة الـــسياسات واإلجـــراءات املتعلقـــة بـــإدارة الـــصناديق االســـتئمانية      
  املتحدة األمم

    JIU/REP/2010/7  

  اهلدف    
استعراض السياسات والقواعد واألنظمـة الـسارية فيمـا يتـصل بتنظـيم وإدارة الـصناديق                  

االجتاهــات الرئيــسية يف حجــم هــذه االســتئمانية ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، فــضالً عــن  
ــواع       ــة حتديــد املــشاكل الــيت تعتــرض تنظــيم خمتلــف أن الــصناديق واســتخدامها بــشكل عــام، بغي
الصناديق االستئمانية واستنباط أفـضل املمارسـات يف جمـال إدارهتـا، هبـدف تعزيـز االتـساق علـى                

  .إدارهتانطاق املنظومة وتدعيم فعالية وكفاءة تنظيم الصناديق االستئمانية و
  االستنتاجات والتوصيات الرئيسية    

ــر     ــشريعية ملؤســسات    ١٣يتــضمن التقري ــات الت ــها موجهــة إىل اهليئ ــع من  توصــية، أرب
منظومــة األمــم املتحــدة، ومخــس منــها موجهــة إىل رؤســائها التنفيــذيني، وثــالث توصــيات إىل 

، )جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني     (جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق             
  .وتوصية واحدة إىل رؤساء ُشَعب مراجعة احلسابات الداخلية للمنظمات

ــصناديق االســتئمانية ضــمن منظومــة األمــم         ــل ال ــة يف متوي ــادة إمجالي ــد ُســجلت زي وق
وأّدى العدد الكـبري مـن الـصناديق االسـتئمانية          . املتحدة خالل فترات السنتني الثالث املنصرمة     

وينبغـي ملؤسـسات    . تخدمه من آليـات وطرائـق متويـل خمتلفـة إىل جتـزؤ هيكـل التمويـل                وما تس 
ــوارد امليزا    ــة مل ــوارد اخلارجــة   منظومــة األمــم املتحــدة أن توطــد اإلدارة املتكامل ــة وامل ــة العادي ني

امليزانيــة وأن تعــزز جهودهــا لــدعوة اجلهــات املاحنــة إىل زيــادة حــصة وحجــم املــوارد الــيت  عــن
لصناديق االستئمانية املواضيعية واألشكال األخرى من الصناديق اجملمعـة، لـضمان           تقدمها إىل ا  

اتــساق املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة، مبــا فيهــا مــوارد الــصناديق االســتئمانية، مــع األولويــات   
االســتراتيجية والربناجميــة للمنظمــات، هبــدف تيــسري إدارة أكثــر كفــاءة للــصناديق االســتئمانية   

  ).٢ و١التوصيتان (
وترد األنظمـة والقواعـد والـسياسات واملـذكرات اإلداريـة األخـرى ذات الـصلة الـيت                    

تنظم إدارة الصناديق االستئمانية يف وثائق متعددة، وتستكملها اتفاقات معيارية خمتلفة ومناذج            
وُتعّدل هـذه الوثـائق بعـد إصـدارها بواسـطة بيانـات منفـصلة ومـذكرات         . إبالغ وما إىل ذلك   

وكــثرياً مــا تكــون هــذه الوثــائق غــري متاحــة، أو غــري متاحــة  .  يف العديــد مــن احلــاالتداخليــة
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ولـذا، ينبغـي جتميـع الـصكوك     . بسهولة، جلميع املوظفني املعنـيني بـإدارة الـصندوق االسـتئماين     
القانونية القائمة إلدارة وتنظيم الصناديق االستئمانية وإتاحتـها بـصيغة ميـّسرة جلميـع املـوظفني                

  ).٤التوصية ( املعنيني
ويف حني أبرمت املنظمات اتفاقات إطارية أو اتفاقات شراكة طويلة األمد مع بعـض                

املاحنني، فإن املفاوضات الفردية مع اجلهات املاحنـة الـيت تطلـب إدراج أحكـام أو متطلبـات أو                 
شروط إضافية هي املمارسة املتبعة يف معظم احلـاالت، وهـو مـا يزيـد بـشكل كـبري مـن عـبء               

وينبغـي للمنظمـات، قـدر اإلمكـان، أن تـسعى السـتخدام       . لعمل امللقى على عـاتق املنظمـات    ا
اتفاقــات إطاريــة واتفاقــات شــراكة طويلــة األمــد، باإلضــافة إىل الــصكوك املعياريــة األخــرى،   

  .لصناديقها االستئمانية
ويــتعني وضــع سياســات ومبــادئ متــسقة الســترداد التكــاليف فيمــا خيــص الــصناديق     

لـبس   ئمانية واألنشطة املمولة من موارد خارجة عن امليزانية، مبا يـشمل اعتمـاد قاعـدة ال         االست
فيهــا بــشأن تكــاليف دعــم الــربامج وفئــات التكــاليف املباشــرة، ملنــع املنافــسة غــري املنــصفة بــني 
منظمات األمم املتحدة، ولضمان إمكانية املقارنة والشفافية الكاملة جلميـع التكـاليف اإلداريـة             

  ).٧ و٦التوصيتان (كاليف الدعم املتعلقة بالصناديق االستئمانية وت
ونظراً لتزايد حجم وعدد الصناديق االستئمانية وما يترتب على ذلك من خماطر، فإن               

على منظمات األمـم املتحـدة أن تعـزز مراجعـة حـسابات هـذه الـصناديق، مبـا يـشمل املـسائل                       
االسـتئمانية الكـبرية واملـوارد األخـرى اخلارجـة عـن            املرتبطة مباشرة بتشغيل وتنظيم الـصناديق       

وعليهــا يف الوقــت ذاتــه أن تــضمن إجــراء تقيــيم للمخــاطر املتعلقــة    . )١١التوصــية (امليزانيــة 
ــتئمانية واختـــاذ التـــدابري املالئمـــة للتعامـــل مـــع هـــذه املخـــاطر     بتنظـــيم وإدارة الـــصناديق االسـ

  ).٣ التوصية(
ومـع  . دد الصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني   وقد حدثت زيادة هامة يف حجم وع   

أن إطاراً مؤسسياً جيداً، بشكل عام، قد أنشئ إلدارة هذه الـصناديق، فـإن مثـة مـسائل إداريـة                    
وينبغـي مراجعـة أسـاليب تنفيـذ اإلطـار القـائم واسـتعراض الـدروس املـستفادة                  . يتعني معاجلتها 

ــى و     ــتعني عل ــصناديق، كمــا ي ــق هبــذه ال ــها   فيمــا يتعل جــه اخلــصوص حتــسني أســاليب حوكمت
  .)١٣ و١٢التوصيتان (ومراجعة حساباهتا 

 توصيات مقدَّمة إىل اهليئات التشريعية للنظر فيها    

  ١التوصية     
ينبغـــي للـــهيئات التـــشريعية ملؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة أن تعـــزز اإلدارة   

ية لضمان اتساق املوارد اخلارجة عـن       املتكاملة للميزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزان      



A/66/348
 

6 11-49052 
 

امليزانيــة، مبـــا يف ذلــك الـــصناديق االســتئمانية، مـــع األولويــات االســـتراتيجية والربناجميـــة     
  .للمنظمات

  ٢التوصية     
ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تدعو مجيـع اجلهـات               

نظمات من أجل زيـادة حـصة وحجـم الـصناديق           املاحنة إىل االستجابة للجهود اليت تبذهلا امل      
االستئمانية املواضيعية وغريها من أشكال الصناديق اجملمعة، بغية تيـسري إدارة أكثـر كفـاءةً               

  .للصناديق االستئمانية
  ٧التوصية     

ــستعرض          ــة األمـــم املتحـــدة أن تـ ــشريعية ملؤســـسات منظومـ ــي للـــهيئات التـ ينبغـ
د التكـاليف املتعلقـة بالـصناديق االسـتئمانية واألنـشطة           السياسات واملبادئ املتسقة الستردا   

املمولة من موارد أخرى خارجة عن امليزانيـة، حاملـا يـتم االتفـاق عليهـا يف جملـس الرؤسـاء                     
  .التنفيذيني، بغية حتديث سياسات استرداد التكاليف لدى منظماهتا

  ١٢التوصية     
منـائي أن يـدرج ضـمن جـدول          للمجلـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإل           ينبغي  

ــصناديق االســتئمانية         ــه املعــين بال ــات مكتب ــن عملي ــستفادة م ــدروس امل ــه التجــارب وال أعمال
املتعددة املاحنني، بغية عرضها على اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي كـي ينظـر فيهـا يف إطـار                    

  .االستعراضات السياساتية الشاملة اليت جترى كل ثالث سنوات وكل أربع سنوات
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات      

  ٤  ..............................................................................موجز تنفيذي     
  ٨  ١٣- ١  ...................................................................  مقدمة  - أوالً  

  ٨  ٨- ١  .....................................................اهلدف والتركيز  -  ألف     
  ٩  ١٣- ٩  ...........................................................  اخللفية  -  باء     

  ١١  ٢٧-١٤  ...............................................احلجم واالجتاهات والديناميات  - ثانياً  
  ١٩  ٣٢-٢٨  .........................املخاطر الرئيسية اليت تعترض إدارة الصناديق االستئمانية  - ثالثاً  
  ٢١  ٥٢-٣٣  ........................................................... األركان املؤسسية  - رابعاً  

  ٢١  ٣٨-٣٣  ....................................................اإلطار التشريعي  -  ألف     
  ٢٢  ٤٨-٣٩  ......................................العالقات بني املنظمات واملاحنني  -  باء     
  ٢٥  ٥٢-٤٩  ..................................هيكل حوكمة الصناديق االستئمانية  -  جيم     

  ٢٧  ١٠٣-٥٣  .......................................................املسائل اإلدارية واملالية  - خامساً  
  ٢٧  ٦٦-٥٣  ...................................................استرداد التكاليف  -  ألف     
  ٣١  ٧٣-٦٧  .....................................اإلبالغ عن الصناديق االستئمانية  -  باء     
  ٣٤  ٧٦-٧٤  .................................................االحتياطي التشغيلي  -  جيم     
  ٣٥  ٧٩-٧٧  .................................العائد من فوائد الصناديق االستئمانية  -  دال     
  ٣٥  ٨٦-٨٠  .....................................................تفويض السلطة  -  هاء     
 ٣٧  ٨٩-٨٧  ............................عرض املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -  واو     
  ٣٩  ٩٢-٩٠  ..........................................الصناديق االستئمانيةإغالق   -  زاي     
  ٤٠  ٩٩-٩٣  ................................مراجعة حسابات الصناديق االستئمانية  -  حاء     
  ٤٢  ١٠٣- ١٠٠  ...........................................تقييم الصناديق االستئمانية  -  طاء     

  ٤٣  ١١٧- ١٠٤  ...........................................الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني  - سادساً  
  اتاملرفق  

  ٥٠  ......................)١ص (موارد الصناديق االستئمانية و) م ع(توزيع املوارد بني امليزانية العادية   - األول  
  ٥١  ......................................................توزيع الصناديق االستئمانية حسب املاحنني  - الثاين  
  انية يف جمموعــة خمتــارة مــن مؤســساتمعــدالت تكــاليف دعــم الــربامج املطبقــة علــى الــصناديق االســتئم  - الثالث  

  ٥٣  .........................................................................منظومة األمم املتحدة      
  األرصـدة احملولـة   : عـددة املـاحنني التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             مكتب الـصناديق االسـتئمانية املت       - الرابع  

  ٥٧  ....................................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١إىل املنظمات املشاركة حىت      
  اســـتعراض عـــام لإلجـــراءات الـــيت ينبغـــي أن تتخـــذها املنظمـــات املـــشاركة بـــشأن توصـــيات وحـــدة     - اخلامس  

  ٦١  .............................................................................التفتيش املشتركة     
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  مقدمة  -أوالً   
  اهلدف والتركيز  - ألف  

، واستجابةً ملقتـرح    ٢٠١٠أجرت وحدة التفتيش املشتركة، يف إطار برنامج عملها لعام            -١
، استعراضــاً لــسياسات  االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ املتحــدةمــن جلنــة األمــم  

   . األمم املتحدةملؤسسات منظومةوإجراءات إدارة الصناديق االستئمانية 
واهلدف هو اسـتعراض سياسـات الـصناديق االسـتئمانية واالجتاهـات الرئيـسية يف حجـم                   -٢

 األمــم املتحــدة، والقواعــد واألنظمــة مؤســسات منظومــةهــذه الــصناديق واســتخدامها عمومــاً يف 
 خمتلـف هـذه     تنظـيم  هذه الصناديق، وحتديد ما يعترض       بتنظيمالعامة واخلاصة السارية فيما يتصل      

 هـذه الـصناديق، بغيـة       إدارةاكل حمددة، فـضالً عـن إبـراز أفـضل املمارسـات يف              الصناديق من مش  
وقـد ركـز االسـتعراض علـى اجلوانـب التنظيميـة واإلداريـة              . تعزيز االتـساق علـى نطـاق املنظومـة        

ــة    ــسائل برناجمي ــة م ــصناديق االســتئمانية دون أن يتطــرق إىل أي ــات  . لل ــاول االســتعراض عالق وتن
بلدان املاحنة واجلهات املاحنة األخرى، مبا يشمل ختصيص املوارد ومتطلبـات  املنظمات املعنية مع ال   

 إدارة الصناديق االستئمانية، مبا يشمل تفويض     يف جمال واشتراطات اإلبالغ؛ وتقسيم املسؤوليات     
؛ ومـشاكل الرقابـة فيمـا    ؛ وسياسات استرداد التكـاليف؛ ومـسائل احملاسـبة واإلدارة املاليـة           السلطة
 الصناديق االستئمانية، مبا فيها املشاكل املتعلقة برصد هـذه الـصناديق وتقيـيم            رة وتنظيم بإدايتعلق  

  .أدائها ومراجعة حساباهتا
 عملـها   وإجـراءات وطبقاً للمعايري واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش املـشتركة            -٣

أوليــاً واســتبيانات ومقــابالت  مشلــت املنهجيــة املتبعــة يف إعــداد هــذا التقريــر استعراضــاً  الداخليــة،
 وأجريـت مقـابالت مـع مـسؤويل معظـم املنظمـات املـشاركة يف وحـدة التفتـيش                    .وحتليالً معمقـاً  

جملـس  املشتركة يف كلٍ من جنيف ونيويورك وفيينا ورومـا وبـاريس وبـانكوك، فـضالً عـن أمانـة                    
مم املتحدة لتنـسيق عمليـات      الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، ومكتب األ        

ونظـراً  . التنمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ومكتـب الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني              
لسعة نطـاق املـسائل املـستعرضة، مل يتـسن االضـطالع باسـتعراض معمـق جلميعهـا بالنـسبة لكـل                      

ــإن اإلشــارة إىل بعــض   . منظمــة مــن منظمــات األمــم املتحــدة   ــذا، ف املنظمــات يف ســياق معــني  ل
ُيستخدم لضرب األمثلة فقط وال يعين بالضرورة أن الوضع خمتلـف أو مماثـل يف منظمـات أخـرى             

  .لألمم املتحدة
وأشارت الوكالـة   . وقد مشل االستعراض املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة          -٤

 الالجـئني ووكالـة األمـم املتحـدة         الدولية للطاقة الذرية ومفوضية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون           
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن إىل عدم وجود أنشطة ُتذكر لـديها ُتمـول          

أما املنظمة البحرية الدولية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية فقد قـدمتا           . من الصناديق االستئمانية  
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ومل تـرد أي    . ري أهنمـا مل تـردا كتابيـاً علـى االسـتبيان           بيانات إحصائية عن الصناديق االستئمانية غ     
ونظـراً إىل ورود املعلومـات علـى شـكل ردود كتابيـة مـن               . معلومات من االحتاد الربيدي العـاملي     

الغالبية العظمى من املنظمات، وأن املقابالت اليت أجراها املفتشان يف مراكـز عمـل خمتلفـة مشلـت       
ــصناديق      ــن ال ــة م ــشطة املمول ــات     جــل األن ــإن االجتاه ــشاركة، ف ــات امل ــدى املنظم ــتئمانية ل االس

واملمارسات اجليدة اليت تسىن حتديدها يف إدارة الصناديق االستئمانية ميكن اعتبارها مسة مـشتركة              
  .على نطاق املنظومة

ووفــق املمارســة املتبعــة، الُتمــست تعليقــات املنظمــات املــشاركة علــى مــشروع التقريــر     -٥
  .ر عند وضع التقرير النهائيوأُخذت بعني االعتبا

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املـشتركة، ُوضـع هـذا التقريـر     ٢-١١ووفقاً للمادة    -٦
يف صيغته النهائية بعد التشاور بني املفتـشني هبـدف وضـع االسـتنتاجات والتوصـيات الـواردة فيـه                    

 .على حمك احلكمة اجلماعية للوحدة

 وتنفيــذ توصــياته ورصــد تنفيــذها، يتــضمن املرفــق اخلــامس وتيــسرياً للتعامــل مــع التقريــر  -٧
لإلحاطة بـه  جدوالً يبني ما إذا كان التقرير قد قُدِّم إىل املنظمات املعنية الختاذ إجراءات بشأنه أم           

ي وحيدِّد اجلدول التوصيات ذات الصلة بكل منظمة، وحيدد ما إذا كانت التوصيات تقتض            . علماً
  .مديرها التنفيذي  بشأهنا من طرفاختاذ إجراءأو ما إذا كان ميكن ية قراراً من هيئتها التشريع

ــا عــن تقــديرمها جلميــع مــن ســاعدومها يف إعــداد هــذا التقريــر،       -٨ ويــود املفتــشان أن ُيعرب
  .وخباصة َمن شاركوا يف املقابالت وَمن أسهموا طواعية مبعرفتهم وخربهتم

  
  اخللفية  -باء   

ــم    -٩ ــة األمـ ــمن منظومـ ــد ضـ ــصطلح   ال يوجـ ــه ملـ ــاً عليـ ــاً متفقـ ــدة تعريفـ ــصندوق "املتحـ الـ
حـساب  "فالصناديق االستئمانية، حسب تعريف األمانة العامة لألمـم املتحـدة، هـي             ". االستئماين

 ألغـراض   التربعـات واإلنفـاق منـها      لتلقـي يفتح باختـصاصات حمـددة أو مبوجـب اتفاقـات حمـددة             
غري أن مثـة    . )١(" أهداف وسياسات املنظمة   التمويل الكلي أو اجلزئي لتكاليف أنشطة تتماشى مع       

فمنظمـة األمـم املتحـدة    . منظمات أخرى لألمم املتحـدة تـستخدم مـصطلحات وتعـاريف مغـايرة         
" ودائـع "، على سبيل املثال، تشري إىل هـذه الـصناديق بوصـفها             )اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

ارجـة عـن امليزانيـة مت االتفـاق عليهـا مـسبقاً             تربعات تقبلها املنظمة لتمويل أنشطة خ     "تعّرف بأهنا   
وُتنشأ هذه الودائع باتفاق خاص مع اجلهة املاحنة، وهي الترتيب األكثـر مالءمـةً              . مع اجلهة املاحنة  

هليكلة التربعات املقدمة من جهة ماحنة واحدة تضطلع اليونسكو جتاههـا مبـسؤولية اإلبـالغ املـايل         

__________ 
)١ ( ST/SGB/188 ، ٢املرفق، الفقرة. 
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ــذ مــشروع    ــوارد املخصــصة لتنفي ــة مــصطلح   . )٢("معــنيعــن امل ــستخدم منظمــة الــصحة العاملي وت
يف بياناهتا الرمسيـة، وهـو يـشري إىل أمـوال خمصـصة أو غـري خمصـصة لتمويـل                    " التربعات األساسية "

األهــداف احملــددة للربنــامج االســتراتيجي، غــري أن هنــاك يف كــثري مــن األحيــان قواســم مــشتركة   
وبعـض املنظمـات    . ضـيعية أو القائمـة علـى املـشاريع        عديدة بينها وبني الـصناديق االسـتئمانية املوا       

ليس لديها تعريف للصناديق االستئمانية، أو لديها تعريف عـام جـداً، مـع أن أنظمتـها وقواعـدها                
املاليـة، فـضالً عـن مبادئهـا التوجيهيـة وأدلتـها اإلداريـة األخـرى، تـشري إىل الـصناديق االسـتئمانية            

  .وتنظم استخدامها
صطلحية مقبولة أو تعريف متفق عليه عمومـاً للـصناديق االسـتئمانية يف             وحقيقة غياب م    -١٠

مؤسسات منظومة األمم املتحدة أثارت صعوبات أثناء االسـتعراض، وخباصـة فيمـا يتعلـق بنطـاق               
موارد امليزانيـة   : وقد اسُتخدمت يف جمرى االستعراض املصطلحات التالية      . ودقة البيانات الواردة  

ــة ــذي ُيفهــم م العادي ــة املنظمــة؛ و   ، ال ــدول األعــضاء يف ميزاني ــه االشــتراكات املقــررة لل ــوارد ن امل
املقـررة يف ميزانيــة  ، الــذي ُيفهـم منـه التربعـات اإلضــافية غـري االشـتراكات      اخلارجـة عـن امليزانيـة   

، الذي ُيقصد به ذلك اجلزء من املوارد اخلارجة عـن امليزانيـة الـذي               والصناديق االستئمانية املنظمة؛  
وجيـري  .  املنظمات على أساس اتفاقات حمددة مـع اجلهـات املاحنـة لتحقيـق أغـراض حمـددة              ُيقدم إىل 

من مث اإلبالغ عن استالم هذه املوارد وإنفاقها إىل اجلهات املاحنة علـى حـدة، وتكـون اجلهـة املاحنـة        
وقد الحظ املفتشان أن بعـض التربعـات اخلارجـة          . هي مالكة الصندوق االستئماين إىل حني إغالقه      

عن امليزانية يف بعض املنظمات ال ُتسجل يف خانة الـصناديق االسـتئمانية رغـم أهنـا حتمـل خـصائص                     
كمـا ووجهـت صـعوبات، يف بعـض احلـاالت، يف متييـز الـصناديق االسـتئمانية عـن                    . هذه الـصناديق  

وبالتـايل اسـتخدم املفتـشان      . األنواع األخرى من التربعات، كاحلسابات اخلاصـة علـى سـبيل املثـال            
لبيانات واملعلومات الواردة من املنظمات واعتمدا عليها لتحديـد االجتاهـات والـديناميات الرئيـسية               ا

  .ألحجام الصناديق االستئمانية وأنواعها
واســـتخدام الـــصناديق االســـتئمانية لتمويـــل شـــىت األنـــشطة هـــو أمـــر شـــائع يف خمتلـــف    -١١

ا فيهـا تلـك املقدمـة للـصناديق          وقد سجل حجـم التربعـات، مبـ        .مؤسسات منظومة األمم املتحدة   
االستئمانية، زيادة كبرية خـالل العقـد املنـصرم وشـكل مـصدراً هامـاً لتمويـل أنـشطة مؤسـسات                     

بل إن التربعات سجلت زيـادة أكـرب مـن تلـك الـيت سـجلتها مـوارد امليزانيـة العاديـة يف                       . املنظومة
للـصناديق االسـتئمانية زيـادة    كما شهد احلجـم اإلمجـايل       . الغالبية العظمى من مؤسسات املنظومة    
وكــان جــل هــذه الــصناديق إمــا يــستند إىل مــشاريع أو  . يف غالبيــة املنظمــات خــالل الفتــرة ذاهتــا

، لوحظـت زيـادة كـبرية كـذلك يف عـدد            ٢٠٠٤ومنذ عام   . هادفاً إىل املنفعة الذاتية أو مواضيعياً     
اليت أصبحت حتظى بشعبية لتمويـل      وحجم التمويل املقدم للصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني،        

__________ 
 .٥-٢، الفقرة ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦الدليل اإلداري لليونسكو،  ) ٢(
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ــة،      ــسلم، والتنمي ــاء ال ــة، وبن ــرات االنتقالي ــسانية، والفت ــادين تــشمل املــساعدات اإلن أنــشطة يف مي
  .واألنشطة األخرى القطرية ملنظومة األمم املتحدة

هلــذه ) كربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واليونــسكو  (وقــد اســتجابت بعــض املنظمــات    -١٢
ن االهتمــام، وقامـت بتحــديث سياسـاهتا وقواعــدها وأنظمتـها اخلاصــة بــإدارة    التطـورات مبزيــد مـ  

كاألمانـة العامـة لألمـم      (التربعات، مبا فيهـا الـصناديق االسـتئمانية، فيمـا أولـت منظمـات أخـرى                 
وال تـزال إدارة الـصناديق االسـتئمانية وتنظيمهـا يف منظمـة             . اهتماماً أقل هلذه التطورات   ) املتحدة

وهنـاك تفـاوت كـبري    .  عامـاً ٢٠ خاضعة ألنظمـة وقواعـد اعُتمـدت قبـل أكثـر مـن        األمم املتحدة 
. أيضاً يف مستوى تفصيل األنظمة والقواعد والسياسات اليت تنظم إدارة هذه الصناديق وتنظيمها             

فقــد وضــعت بعــض املنظمــات مبــادئ توجيهيــة وأدلــة مفــصلة لــصناديقها االســتئمانية مــستكملةً 
ــذلك األحكــام العامــة أل  ــذلك منظمــات أخــرى    ب ــة، يف حــني مل تقــم ب ــها وقواعــدها املالي . نظمت

وبالتايل، فإن إدارة وتنظيم الـصناديق االسـتئمانية يف املنظمـات األخـرية جيـري عـادةً علـى أسـاس               
  .خمصص وبتكلفة أكرب عوضاً عن إجرائه على حنو منظم ومتسق وأكثر كفاءة

ق االسـتئمانية علـى نطـاق منظومـة األمـم           ومل ُيجر قط استعراض لتنظـيم وإدارة الـصنادي          -١٣
 تقريــراً عــن الــصناديق ١٩٧٢فقــد أصــدرت وحــدة التفتــيش املــشتركة يف عــام  . املتحــدة ككــل

غطــى جوانــب معينــة مــن إدارة الــصناديق     ) JIU/REP/72/1(االســتئمانية يف الواليــات املتحــدة   
ر أخرى للوحدة جوانـب معينـة       وتناولت تقاري . االستئمانية يف األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها     

وأثرهـا علـى     األمم املتحدة  التربعات يف مؤسسات منظومة   عن  من هذا املوضوع، ومنها تقريرها      
تكـاليف الـدعم ذات      وتقريرها عن ) JIU/REP/2007/1( استراتيجيات تنفيذ الربامج وتعبئة املوارد    

). JIU/REP/2002/3 (املتحـدة يف مؤسـسات منظومـة األمـم         الصلة باألنشطة اخلارجة عن امليزانيـة     
كما أصدر مراجعو حسابات مؤسسات منظومة األمم املتحدة اخلارجيون والداخليون ومكاتـب            

وقـد  . التقييم يف هذه املؤسسات تقارير متنوعة تتطرق إىل مسألة إدارة هـذه الـصناديق وتنظيمهـا               
اقشات والنقاش الدائر على أُخذت يف االعتبار هذه التقارير يف السياق املناسب، كما روعيت املن     

جملــس الرؤســاء التنفيــذيني واللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى وجمموعــة األمــم املتحــدة    مــستوى 
اإلمنائية يف املسائل ذات الصلة، كسياسات استرداد التكاليف وفئات التكاليف واملـسائل املتعلقـة              

  .بالصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني
    

  جم واالجتاهات والدينامياتاحل  - ثانياً  
 زيادة إمجالية يف متويل الصناديق االستئمانية ضمن منظومة األمم املتحدة خـالل             ُسجلت  -١٤

 مليــار دوالر مــن دوالرات الواليــات ١٢,١فتــرات الــسنتني الــثالث املاضــية لريتفــع مــن حــوايل  
-٢٠٠٦تـرة الـسنتني      مليار دوالر يف ف    ١٥,١، إىل حنو    ٢٠٠٥-٢٠٠٤املتحدة يف فترة السنتني     
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ــادة يف . )٣(٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليــار دوالر يف فتــرة الــسنتني  ١٦,٨، مث إىل حنــو ٢٠٠٧ وهــذه الزي
حجم متويل الصناديق االستئمانية ظاهرة عامة على نطـاق املنظومـة وتنطبـق علـى صـناديق األمـم                   

 املتحـدة   ولوحظـت أعلـى زيـادة يف منظمـة األمـم          . املتحدة وبراجمها ووكاالهتـا املتخصـصة يف آن       
  ).اليونيسيف(لألغذية والزراعة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

  ١الشكل 
ديناميات الصناديق االستئمانية خالل فترات السنتني الثالث املاضية يف املنظمات الـيت لـديها              

  صناديق استئمانية كبرية احلجم
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________ 
 .فيما يلي واملرفق الثاين ١انظر الشكل  ) ٣(
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  ٢الشكل 
خالل فترات السنتني الثالث املاضية يف املنظمات الـيت لـديها           يق االستئمانية   ديناميات الصناد 

  صناديق استئمانية صغرية احلجم
  

  

  

  

  

  

  

  .معلومات واردة من املنظمات :املصدر

ويف إطار الزيادات اإلمجالية يف حجم متويل الصناديق االستئمانية اليت تديرها مؤسسات              -١٥
زيادة كبرية يف التمويـل بواسـطة الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة             منظومة األمم املتحدة، لوحظت     

 مليارات دوالر يف الفترة بـني عـام         ٤,٥ للماحنني   االلتزامات التراكمية املاحنني، حيث بلغ جمموع     
ــسمرب / كــانون األول٣١ وحــىت .)٤(٢٠٠٩ وعــام ٢٠٠٤ ــصناديق  ٢٠٠٩دي ، حــّول مكتــب ال

ويوضح يف املرفق الرابع توزيع األرصدة    .  مليارات دوالر  ٣,٠٢االستئمانية املتعددة املاحنني مبلغ     
  .احملّولة بني املنظمات املشاركة

، فقــد تربعــت الــدول األعــضاء باحلــصة  )٥(أمــا خبــصوص مــصادر الــصناديق االســتئمانية   -١٦
ــرة الــسنتني )  يف املائــة١٩(تليهــا اجلهــات املاحنــة اخلاصــة  )  يف املائــة٦١(األكــرب  -٢٠٠٨يف فت
 وبلغت التربعات املقدمة من منظمات األمم املتحدة األخرى واملنظمات الدولية خـارج             .٢٠٠٩

ــة و٩منظومــة األمــم املتحــدة   ــرة نفــسها  ١١ يف املائ ــة علــى التــوايل للفت وخــالل فتــرات .  يف املائ
__________ 

، الـيت يـديرها مكتـب       املـاحنني ملتعـددة    لـصناديق األمـم املتحـدة االسـتئمانية ا         املـاحنني التزامـات   اإلحصاءات املتعلقـة ب    ) ٤(
؛ انظـر أيـضاً   )http://mdtf.undp.org (٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ حـىت   ة املاحنني  املتعدد ة االستئماني الصناديق

 . أدناه١٠٥الرسم البياين يف الفقرة 
 الـصحة العامليـة وبرنـامج       احُتسبت النسبة املئوية على أساس البيانـات الـواردة يف املرفـق الثـاين، باسـتثناء منظمـة                  ) ٥(

األمم املتحدة اإلمنـائي ومفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون الالجـئني، إذ مل تقـدم هـذه املنظمـات بيانـات                          
 .وتضم فئة اجلهات املاحنة اخلاصة جهات ماحنة أخرى أيضاً. مفصلة حسب فئة اجلهات املاحنة
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 يف املائة، فيما لوحظـت زيـادة   ٧السنتني الثالث املاضية، تراجعت تربعات الدول األعضاء بنحو  
والتربعـات املقدمـة مـن منظمـات األمـم املتحـدة            )  يف املائـة   ٩حنـو   (عات املنظمات الدوليـة     يف ترب 

ولعل زيادة التربعات املقدمة من هـذه األخـرية تـرتبط    . خالل الفترة نفسها)  يف املائة  ٥(األخرى  
ني الـيت   حبقيقة أن جزءاً من تربعات الدول األعضاء ُتقدم إىل الصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحن               
  .ُتدرج يف إحصاءات املنظمات املشاركة بوصفها موارد من منظمات أخرى لألمم املتحدة

وتظل البلدان األعضاء املصدر األكرب لتمويل الصناديق االستئمانية، حيث تتخذ تربعاهتا        -١٧
اعة غري أن بعض املنظمات األخرى، كمنظمة األغذية والزر    . غالباً شكل صناديق استئمانية ثنائية    

ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية، حتـصل علـى مـوارد                 
مالية ال ُيستهان هبا من منظمـات دوليـة أخـرى ومؤسـسات ماليـة، وهـي مـوارد مـا فتئـت تـزداد              

 وتتمتـع املنظمـات خبـربة أكـرب يف العمـل مـع احلكومـات ملـا لـديها مـن            . )٦(خالل األعوام املاضـية   
اتصال دائم معها من خـالل ممثليهـا يف اهليئـات التـشريعية ذات الـصلة، األمـر الـذي ييـسر عمليـة               
مجع األموال وتعبئة املوارد وإبرام االتفاقات اإلطارية واتفاقات الشراكة مع بعـض البلـدان املاحنـة                

  .عددةالكربى، من خالل الشبكات القائمة، مما ميكّن من برجمة هذه املوارد على سنوات مت
أمـا التربعــات املقدمــة مــن اجلهــات املاحنـة اخلاصــة للــصناديق االســتئمانية فهــي حمــدودة،     -١٨

ويتعلـق االسـتثناء امللحـوظ يف هـذا الـصدد باليونيـسيف الـيت        . ولكنها تشهد زيـادة طفيفـة إمجـاالً      
د تلقـت   فق. لديها باع طويل يف التعاون مع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك عن طريق جلاهنا القطرية              

اليونيسيف حنو ثلث موارد صناديقها االسـتئمانية مـن جهـات ماحنـة خاصـة خـالل فتـرة الـسنتني                 
، رغم أهنـا تظـل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨، واخنفضت النسبة إىل اخلمس يف فترة السنتني  ٢٠٠٥-٢٠٠٤

أما بالنسبة ملعظم مؤسسات األمم املتحدة األخرى، فـإن        . نسبة مرتفعة قياساً باملنظمات األخرى    
عات القطاع اخلاص للجهات االسـتئمانية يتخـذ شـكالً عـشوائياً وتوجهـه يف معظـم احلـاالت               ترب

وتكمـن صـعوبة أخـرى يف أن هـذه          . دوافع اجلهات املاحنة وليس احتياجات املنظمات وأولوياهتـا       
. املؤسسات اخلاصة ال خربة لديها عادة يف العمل مع منظمات األمم املتحـدة، والعكـس صـحيح             

كمـا أن   . ة املوارد يف أوساطها أكثر صعوبة ممـا هـو األمـر مـع اجلهـات املاحنـة العامـة                   لذا فإن تعبئ  
إبرام اتفاقات رمسية معها يستغرق وقتاً أطول عادةً وهو أكثر صعوبة ملا ينطوي عليـه مـن تبعـات             

ــه مــن   ــة ومــا ميثل ــسبة للطــرفني قانوني ــدة بالن ــة جدي  غــري أن بعــض املنظمــات، كاليونــسكو  .جترب
لغذاء العاملي ومنظمة الصحة العاملية، بدأت تضع استراتيجية لتحسني مجع األمـوال مـن      وبرنامج ا 

اجلهــات املاحنــة اخلاصــة والتعــاون معهــا، هبــدف احلــصول علــى املزيــد مــن التربعــات لــصناديقها    
وقـد أُبلـغ املفتـشان بـأن اجلهـات املاحنـة اخلاصـة، ومنـها          . االستئمانية املمولة مـن القطـاع اخلـاص       

ات اخلاصة العاملة يف ميدان رعاية الطفولة والصحة واألمراض، ميكـن أن تـصبح مـصدراً                املؤسس
. إضافياً هاماً ملوارد الصناديق االستئمانية علـى الـصُعد العـاملي واإلقليمـي والقطـري علـى الـسواء                  

__________ 
 .انظر اجلدول يف املرفق الثاين ) ٦(
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 ومع أن إمكانية ازدياد املوارد املقدمة من القطاع اخلاص حمدودة يف العديد من املنظمـات بـسبب       
خصائص واليتها، فـإن التعـاون مـع هـذا القطـاع سـيتيح هلـذه املنظمـات توسـيع قاعـدة اجلهـات                        

ويتفـق املفتـشان مـع هـذه املالحظـة،      . املاحنة وقد يكون لـه أثـر إجيـايب أيـضاً علـى صـورة املنظمـة                
  .شريطة أن تكون املنظمات هي من ميلك زمام التصرف بالتربعات وفقاً الحتياجاهتا وأولوياهتا

ويتــسق ازديــاد حجــم الــصناديق االســتئمانية مــع االجتــاه العــام املتمثــل يف ازديــاد التربعــات   -١٩
. أو زيـادة طفيفـة    /خارج امليزانية على نطاق املنظومة يف حني تشهد موارد امليزانيـة العامـة ركـوداً و               

مبـوارد امليزانيـة   وقد أّدى هذا االجتاه إىل اتساع حصة املوارد املخصصة للصناديق االسـتئمانية قياسـاً       
ويــشكل هــذا الوضــع مــصدراً . العاديــة يف الغالبيــة العظمــى مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة 

رئيسياً لتجزؤ هيكل التمويل لدى هذه املنظمات، فضالً عن تأثريه على عمليات الربجمة والتخطيط               
ديـة والـصناديق االسـتئمانية       املـوارد اإلمجاليـة لكـل مـن امليزانيـة العا           ٣ويوضح الشكل   . وامليزنة فيها 

  .ملؤسسات منظومة األمم املتحدة خالل فترات السنتني الثالث املاضية
  ٣الشكل 

مانية خـــالل فتـــرات الـــسنتني ديناميـــات مـــوارد امليزانيـــة العاديـــة ومـــوارد الـــصناديق االســـتئ
  املاضية الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  

عـن امليزانيـة   ) A/65/187(املتحـدة املعـين بالتنـسيق     جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمـم       بيانات    :املصدر
  .العادية؛ والردود على استبيان وحدة التفتيش املشتركة بشأن الصناديق االستئمانية

  
  امليزانية املتكاملة    

ــصناديق االســتئمانية،       -٢٠ ــسابقة حيــث كانــت التربعــات املقدمــة إىل ال خبــالف املمارســة ال
ل بشكل منفـصل عـن الـربامج وامليزانيـة العاديـة باعتبارهـا مـصدر                باعتبارها تربعات أخرى، ُتعام   
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دخل إضايف وخمصص أساساً، فقد بدأت املنظمات تضع برامج وميزانيات متكاملة تغطي املوارد             
العادية واخلارجة عن امليزانية على السواء، مبا يف ذلك موارد الصناديق االستئمانية الـيت ُتـستكمل                

أو هنج قائم على النتائج يستعرض األولويات االسـتراتيجية للمنظمـة يف   /وعادةً بإطار استراتيجي   
وقد ُوّجه انتباه املفتشني إىل املمارسات اجليدة ذات الصلة يف كل من    . األمدين القصري واملتوسط  

منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، واليونـسكو، وصـندوق األمـم املتحـدة               
  .ليونيسيف، ومنظمة الصحة العامليةللسكان، وا

ومع أن أولويات اجلهات املاحنة ال يزال هلا دور هام وحاسم يف كثري من األحيان، فقـد                   -٢١
أُبلــغ املفتــشان أن هنــج التخطــيط الربنــاجمي املتكامــل القــائم علــى األولويــات واملطبــق مــن خــالل  

هيأ شروطاً أفضل لـضمان أن تكـون املـوارد       الربامج وامليزانيات املتكاملة واألطر االستراتيجية قد       
املخصصة للصناديق االستئمانية أكثر توجيهاً حنو الربامج وأكثر اتساقاً مـع احتياجـات املنظمـات               

كما علم املفتشان أن بعـض املنظمـات رفـضت عـروض متويـل للـصناديق االسـتئمانية                  . وأولوياهتا
مـع األولويـات االسـتراتيجية للمنظمـات أو         عندما تتنـاىف األهـداف والـشروط املرتبطـة بالتمويـل            

  .والياهتا
وتتبع املنظمات طرقاً خمتلفة يف جتميع الصناديق االستئمانية، غـري أن أكثرهـا شـيوعاً هـو              -٢٢

اهلادفــة إىل املنفعــة الذاتيــة والــصناديق  والــصناديق التمييــز بــني الــصناديق القائمــة علــى املــشاريع،  
. والـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني    )  أو ملواضـيع معينـة   املخصصة لنطـاق أوسـع    (املواضيعية  

ونظراً الختالف التصنيفات والصعوبات احملاسبية النامجـة عـن متـاهي اخلـط الفاصـل بـني األنـواع                   
املختلفة من الصناديق االستئمانية، فإن البيانات الواردة يف الردود الكتابية مل تكن قابلـة للمقارنـة           

فحجـم  . تتح تقييم احلصص ومقارنتها بني خمتلف أنـواع الـصناديق االسـتئمانية   بشكل كامل ومل  
 مباشـرة باملنظمـة أو البلـد املعـين، وقـد يكـون حجمهـا                يـرتبط املنفعة   الصناديق االستئمانية الذاتية  

كـالتعليم  (ويف ميـادين نـشاط معينـة        ) كأمريكـا الالتينيـة واملنطقـة العربيـة       (كبرياً يف منـاطق معينـة       
أما حجم الصناديق املواضـيعية فهـو مـنخفض عمومـاً، غـري أنـه قـد يـصل يف منظمـات                      ). اءوالغذ

أما آلية الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني فيقـل حجمهـا              .  يف املائة  ٣٠ أو   ٢٠قليلة إىل حنو    
  . يف املائة، ولكنها تشهد منواً سريعاً يف بعض املنظمات١٠عن 

  
  جتزؤ املوارد    

، فإن البيانـات  )٧(م من إعالن باريس بشأن فعالية املعونات وبرنامج عمل أكراعلى الرغ   -٢٣
تـــشري إىل أن االجتـــاه إىل ختـــصيص املـــوارد خـــارج امليزانيـــة ورصـــد املـــوارد بواســـطة الـــصناديق  

ويتفــاوت عــدد الــصناديق االســتئمانية وحجــم متويلــها تفاوتــاً  . االســتئمانية ال يــزال قويــاً عمومــاً
__________ 

، وقـدمت فيـه احلكومـات تعهـدات         ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢اق دويل مت التـصديق عليـه يف         إعالن بـاريس هـو اتفـ       ) ٧(
 .مبواصلة تكثيف جهودها لتعزيز فعالية املعونات
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ولوحظ إمجـاالً أن الغالبيـة   . ف املنظمات بسبب تباين أنشطتها وممارساهتا التمويليةشديداً يف خمتل  
ــصناديق االســتئمانية املواضــيعية الكــبرية         ــتثناء بعــض ال ــصناديق االســتئمانية، باس ــن ال العظمــى م
والصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني، ُتخـصص هلـا مـوارد كـبرية وتعتمـد بـشدة علـى املـشاريع           

ويؤدي ذلك إىل صغر أحجام الـصناديق       . ي عملية إبالغ فردية صارمة جتاه اجلهات املاحنة       وتقتض
فمعظم املنظمـات  . ويرفع تكلفة املعامالتاالستئمانية يف املتوسط، وهو ما يسبب جتزؤ األنشطة     

، علــى ســبيل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف فتــرة الــسنتني . لــديها بــضع مئــات مــن الــصناديق االســتئمانية 
 ٢,٦ صـندوقاً اسـتئمانياً بلـغ حجـم متويلـها اإلمجـايل           ٤٥٠لـدى األمـم املتحـدة حنـو         املثال، كان   

 صندوقاً استئمانياً بلغ حجـم متويلـها   ٩٣٩مليار دوالر، يف حني كان لدى منظمة العمل الدولية          
 صــندوقاً اســتئمانياً بلــغ ٢٩٠ مليــون دوالر، وكــان لــدى برنــامج الغــذاء العــاملي  ٣٧٨اإلمجــايل 

 مليـون دوالر؛ وكـان لـدى منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية                  ٤٦٥ اإلمجايل   حجم متويلها 
ــها اإلمجــايل   ٧٧٩ ورغــم الفــروق . )٨( ماليــني دوالر٢٠٥ صــندوقاً اســتئمانياً بلــغ جممــوع متويل

الكبرية يف أحجـام متويـل الـصناديق االسـتئمانية بـني املنظمـات وعلـى نطـاق املنظومـة ككـل مـن                        
 الفعليــة ومتوســط احلجــم، فقــد الحــظ املفتــشان أن متوســط حجــم متويــل  حيــث أرقــام التمويــل

  .الصناديق االستئمانية كان منخفضاً عموماً، مع بعض االستثناءات، ولكنه يشهد زيادة طفيفة
وقد بدأت منظمات عديـدة، كـاألمم املتحـدة، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة                  -٢٤

تحدة اإلمنائي، وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، واليونيـسيف يف     ، وبرنامج األمم امل   )األونكتاد(
اســتحداث جمموعــات للــصناديق االســتئمانية أو يف إنــشاء صــناديق اســتئمانية مواضــيعية تتــيح        
للجهات املاحنة تقدمي موارد خمصصة لنطاق أوسع من األنشطة أو جملال مواضيعي حمدد يتسق مع               

 هذا الصدد أن هنـج الـصندوق االسـتئماين املواضـيعي املطبـق              ويرى املفتشان يف  . أولويات املنظمة 
فهـو يـضمن    . لدى صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان أو اليونيـسيف ميكـن اعتبـاره ممارسـة جيـدة                   

، ويتـيح متـويالً متعـدد       وإطـار النتـائج الـيت تتوخاهـا       اتساقاً أفضل مع اخلطة االستراتيجية للمنظمة       
 ومتويليه أكثر كفاءة، وييسر اإلبالغ عن طريق تقرير سنوي          السنوات، ويفضي إىل إدارة حماسبية    

جممع واحد موجه جلميـع اجلهـات املاحنـة بـدالً مـن اإلبـالغ الفـردي، وهـو مـا يـؤدي بالتـايل إىل                        
  .خفض التكلفة اإلمجالية للمعامالت

منـها األمـم املتحـدة واألونكتـاد وصـندوق األمـم املتحـدة          (كما بذلت منظمات عديـدة        -٢٥
غـري أن املفتـشني   . جهوداً خلفض عدد صناديقها االسـتئمانية ومتكنـت مـن حتقيـق ذلـك       ) نللسكا

ــان اســتمرار احلاجــة إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود، ال ســيما أن هــذا اهليكــل اجملــّزأ للــصناديق       يري
االستئمانية جيعل من الصعب على املنظمات ضمان خـضوع أنـشطتها لألولويـات املتفـق عليهـا،                  

وقـد يـؤدي ذلـك إىل قـصور يف الكفـاءة أو إىل خلـل يف          . ذي أقّرته هيئاهتـا اإلداريـة     على النحو ال  
ويرى املفتشان أن جتميع املوارد املقدمة لفرادى الـصناديق االسـتئمانية يف صـناديق أكـرب                . التركيز

__________ 
 .بيانات مستخلصة من الردود على استبيان وحدة التفتيش املشتركة ) ٨(
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أو تعزيز اسـتخدام الـصناديق االسـتئمانية        /ختدم أغراضاً أكثر عمومية، أو جتميعها يف جمموعات و        
واضيعية مـن شـأنه أن يـساعد يف احلـد مـن جتـزؤ املـوارد ويـضمن بـشكل أفـضل تعزيـز اتـساق                           امل

الــصناديق االســتئمانية مــع أولويــات املنظمــات واحتياجاهتــا، مــا جيعــل زمــام هــذه الــصناديق بيــد   
كمـا أن اسـتحداث جمموعـات للـصناديق االسـتئمانية          . املنظمات أكثر مما هو بيد اجلهـات املاحنـة        

تخدام الصناديق االستئمانية املواضيعية سيـصب يف منفعـة اجلهـات املاحنـة بـدورها ألنـه              وتعزيز اس 
سيعزز كفاءة إدارة الصناديق بسبب اخنفاض تكلفـة املعـامالت والـتخلص مـن التزامـات اإلبـالغ            

على الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومـة     ويرى املفتشان أن    . الفردية لكل مشروع على حدة    
ة أن يضعوا مقترحات إلنـشاء صـناديق مواضـيعية وغريهـا مـن الـصناديق اجملمعـة            األمم املتحد 

ذات املخصصات املواضيعية أو الواسعة النطاق لدى إعداد مقترحات الربامج وامليزانية، مـن             
  .أجل تيسري إدارة الصناديق االستئمانية على حنو أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة

ذهلا مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة مـع إعـالن بـاريس بـشأن                 وتتسق اجلهـود الـيت تبـ        -٢٦
فـبعض اجلهـات املاحنـة التقليديـة     . فعالية املعونات، رغم أن سـلوك اجلهـات املاحنـة أكثـر تأرجحـاً           

مــستعدة وراغبــة يف اتبــاع هــذا النــهج، يف حــني ال تــزال جهــات ماحنــة أخــرى تفــّضل الــصناديق  
ــشاريع أو   ــى امل ــة عل ــشديد يف  االســتئمانية القائم ــاقالتخــصص ال ــصندوق  إنف ــوارد ال ــرى .  م وي

املفتشان أن االستفادة من التجـارب اإلجيابيـة يف جمـال املـوارد اجملمعـة وتعزيـز الـشفافية يف تـسيري                      
هذه الصناديق واإلبالغ احملّسن القائم على النتائج عن إدارهتا سـتؤدي مجيعهـا إىل زيـادة تدرجييـة                  

  .اإلمجايل للصناديق االستئمانيةيف نسبة هذه املوارد من احلجم 
 فعاليـة وكفـاءة إدارة الـصناديق    إىل تعزيـز  التوصيتني التاليتنيتنفيذ ومن املتوقع أن يؤدي       -٢٧

  .االستئمانية وتنظيمها، استناداً إىل أفضل املمارسات

  ١التوصية 
ينبغــي للــهيئات التــشريعية ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن تعــزز اإلدارة          

املة للميزانية العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية لضمان اتساق املوارد اخلارجة عـن              املتك
امليزانيــة، مبــا يف ذلــك الــصناديق االســتئمانية، مــع األولويــات االســتراتيجية والربناجميــة         

  .للمنظمات
  

  ٢التوصية 
جلهـات  ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تدعو مجيـع ا             

املاحنة إىل االستجابة للجهود اليت تبذهلا املنظمات من أجـل زيـادة حـصة وحجـم الـصناديق             
االستئمانية املواضيعية وغريها من أشكال الصناديق اجملمعة، بغية تيـسري إدارة أكثـر كفـاءةً               

  .للصناديق االستئمانية
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  انيةاملخاطر الرئيسية اليت تعترض إدارة الصناديق االستئم  -ثالثاً   
ونظـراً للطـابع املتفـاوت      . يثري اسـتخدام الـصناديق االسـتئمانية خمـاطر كـبرية للمنظمـات              -٢٨

هلــذه الــصناديق، ســواء مــن حيــث احلجــم أو اهليكــل أو األنــشطة، فــضالً عــن تبــاين الــسياسات    
والقواعــد واألنظمــة الــسارية يف شــىت املنظمــات، فــإن مــدى تعــرض مؤســسات منظومــة األمــم     

يف ذلــك ضــمن املنظمــة الواحــدة نفــسها، للمخــاطر املتعلقــة بالــصناديق االســتئمانية  املتحــدة، مبــا 
  .يتفاوت بشدة أيضاً

ومع أن املخاطر املتعلقة بإدارة الصناديق االستئمانية تتشابه جداً مع تلـك املتعلقـة بربجمـة       -٢٩
نة تـرتبط حتديـداً بـسمات    وتنفيذ األنشطة املمولة مبوارد امليزانية العادية، فإن مثة خماطر إضافية معي        

وُتحـدَّد املخـاطر املتعلقـة بالـصناديق االسـتئمانية مـن            . هذا الشكل مـن أشـكال التمويـل وطبيعتـه         
كمـا أجـرت بعـض املنظمـات        . خالل عمليات تقييم املخاطر اليت جتريها منظمات األمم املتحـدة         

يــات تقيــيم املخــاطر ويف هــذا الــسياق، تعــد عمل. عمليــات تقيــيم خاصــة لــصناديقها االســتئمانية 
ــة       للــصناديق االســتئمانية لألمــم املتحــدة الــيت اضــطلع هبــا مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات الرقاب

  .)٩(الداخلية أمثلة جيدة
  :)١٠(وتشمل أكثر املخاطر اليت حددهتا املنظمات تكراراً ما يلي  -٣٠

تـه اهليئـات    إمكانية احليـاد عـن األولويـات واالحتياجـات احملـددة، علـى النحـو الـذي أقرّ                  •
 اإلدارية للمنظمات؛

انعدام إمكانية التنبؤ باملوارد علـى املـدى الطويـل، وعـدم وفـاء اجلهـات املاحنـة بعهودهـا                     •
 التمويلية؛

 التنافس بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة على اجلهات املاحنة احملتملة؛ •

اقلي ألنـشطة  عدم كفاية سياسات ومعدالت استرداد التكـاليف، واحتمـال التمويـل التنـ           •
 الصندوق االستئماين من موارد امليزانية العادية؛

جتــزؤ األنــشطة والتمويــل بــسبب العــدد الكــبري مــن الــصناديق االســتئمانية القائمــة علــى    •
 املشاريع، وما يترتب على ذلك من أوجه عدم الكفاءة والتكاليف الباهظة للمعامالت؛ 

اصــة يف جمــال مــسؤوليات اإلبــالغ عــدم كفايــة قــدرات الرصــد والتقيــيم واإلبــالغ، وخب  •
 املتعدد املرهقة؛

__________ 
ــم     ) ٩( ــة، املهمــة رق ــة الداخلي ــة بــ  - AG2009/510/02مكتــب خــدمات الرقاب ــيم املخــاطر املتعلق ــصناديق  تقي إدارة ال

 .االستئمانية العامة
 . أعاله٢ و١تتناول توصيات فردية بعض هذه املخاطر حتديداً، كالتوصيتني  ) ١٠(
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التقسيم غـري الواضـح للمـسؤوليات بـني خمتلـف الوحـدات التنظيميـة املـشاركة يف إدارة                    •
الصندوق االستئماين، مبا يف ذلك املقر واملكاتب اإلقليميـة وامليدانيـة، وهـو مـا ميكـن أن                  

 يؤدي أيضاً إىل فجوات حماسبية وخطوط إبالغ مزدوج؛

ف التنسيق وتبادل املعلومات بـني خمتلـف الوحـدات التنظيميـة املعنيـة بتنظـيم وإدارة                 ضع •
 الصندوق االستئماين؛

عدم كفاءة استخدام األموال وإساءة استخدامها وممارسات الغـش، فـضالً عـن املخـاطر        •
املتعلقــة بالتعــاون مــع شــركاء منفــذين قــد ال يلتزمــون مبعــايري األمــم املتحــدة يف جمــاالت  

ــدرات الكافيــة يف هــذه        احمل ــبة واإلدارة والرقابــة املــاليتني، وقــد ال تكــون لــديهم الق اس
 اجملاالت؛

اخلسائر النامجة عن تقلبات أسعار الصرف عندما تكون عملة الصندوق االستئماين غـري              •
 عملة املنظمة؛

برجمة األنشطة وتنفيذها يف حـاالت الـرتاع، كمراحـل مـا بعـد الـرتاع والبلـدان الـيت متـر                       •
 رحلة انتقالية؛مب

  .املقترحات غري الواقعية للمشاريع •
ويرى املفتشان أن على مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن توسع نطاق عمليات تقيـيم              -٣١

املخاطر اليت جتريها املنظمة عـن طريـق مواصـلة إدراج املخـاطر الـيت تتعلـق حتديـداً بتنظـيم وإدارة                      
وتكتـسي  .  إىل حتديد هـذه املخـاطر وختفيـف حـدهتا      الصناديق االستئمانية، للتوصل بشكل أفضل    

هــذه املــسألة أمهيــة خاصــة يف ظــل احلجــم املتزايــد للمــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة، مبــا فيهــا تلــك  
  .املخصصة للصناديق االستئمانية

ومــن املتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ التوصــية التاليــة إىل تعزيــز حتديــد املخــاطر املتعلقــة بــإدارة      -٣٢
  .صناديق االستئمانية وختفيف حدهتاوتنظيم ال

  ٣التوصية 

ينبغي للرؤسـاء التنفيـذيني ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة أن يـضمنوا تقيـيم                    
  .املخاطر املتعلقة بالصناديق االستئمانية واختاذ التدابري املالئمة إلدارة هذه املخاطر
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  األركان املؤسسية  -رابعاً   
  اإلطار التشريعي  -ألف   

 األحكام األساسية املتعلقة بإنشاء الصناديق االستئمانية وتنظيمهـا وإدارهتـا يف الـنظم              ترد  -٣٣
وعــادة مــا يكّملــها املزيــد مــن القواعــد      . أو األنظمــة والقواعــد املاليــة للمنظمــات   /الداخليــة و

ة واإلجراءات املفصَّلة يف صكوك قانونية خمتلفة، مبـا يف ذلـك األوامـر اإلداريـة واملبـادئ التوجيهيـ                  
ــك     ــا إىل ذل ــشتريات والتعميمــات وم ــشاريع أو امل ــة إدارة امل ــدا بعــض احلــاالت   . وأدل ــا ع ويف م

االستثنائية فإن الوثائق األساسية قدمية عموماً، رغم حتديثها املتواتر بواسطة تعديالت شىت إمـا يف               
كّمـل هـذه   وت. الوثيقة ذاهتـا أو غالبـاً عـن طريـق املـذكرات الداخليـة أو فـرادى الرسـائل اإلداريـة                

الوثائَق سلسلةٌ من االتفاقات املوّحدة ومذكرات التفاهم والرسـائل املوّحـدة املوجهـة إىل املـاحنني                
  .ومناذج اإلبالغ والقوالب وما إىل ذلك

ويـصعب غالبـاً، حـىت علـى املـوظفني املعنــيني بـإدارة الـصناديق االسـتئمانية علـى خمتلــف            -٣٤
م املنطبقة بصيغتها احلالية، مبـا أن األحكـام واردة يف وثـائق             املستويات، اتباع وإجياد مجيع األحكا    

قانونية وقواعد ونـشرات إداريـة واتفاقـات موحـدة خمتلفـة خـضعت يف الغالـب للتعـديل بواسـطة                  
ويف حالة األمم املتحدة على سبيل املثـال، صـدرت نـشرات            . مذكرات أو رسائل داخلية وإدارية    

وهــي تتــضمن . ذات الــصلة يف الثمانينــات) ST/AI(داريــة واألوامــر اإل) ST/SGB(األمــني العــام 
كما هـو احلـال مـثالً يف    (أحكاماً مفّصلة، وميكن أن تكون قد ُحّدثت وُنقّحت يف مرحلة الحقة         

بواسطة مذكرات داخلية ُمحالة إىل األطراف املعنيـة        ) مسائل استرداد التكاليف وتفويض السلطة    
صعب احلـصول عليهـا بالنـسبة إىل مجيـع املـوظفني املعنـيني             الرئيسية، لكنها غري متاحة بسهولة ويـ      

  .والوضع هنا مشابه ملا حيدث يف سائر منظمات منظومة األمم املتحدة. بالصناديق االستئمانية
وأُعِلم املفتشان بأن األمانة العامة لألمم املتحدة باشرت مؤخراً استعراضاً داخلياً حمـدود               -٣٥

وجتــدر . ارســات القائمــة فيمــا يتــصل بالــصناديق االســتئمانية  النطــاق خبــصوص الــسياسات واملم 
، لكنـها توقفـت دون إحـداث        ٢٠٠٣اإلشارة إىل شروع األمانة يف عمل من هذا القبيل يف عـام             

وتتـوخى العمليـة اجلديـدة، املتوقـع اختتامهـا يف           . أي تغيري فعلي يف املمارسـات واألنظمـة النافـذة         
. ائمة بواسطة نظـام جديـد حمكـم لالتفاقـات النموذجيـة        ، تدعيم السياسات الق   ٢٠١١مطلع عام   

وأفــادت بعــض املنظمــات . ويف وقــت كتابــة هــذا التقريــر، مل تكــن قــد أُتيحــت تفاصــيل إضــافية 
األخرى، مثل االحتاد الدويل لالتصاالت وصندوق األمم املتحدة للـسكان واليونيـسيف وبرنـامج              

ــد قوا    ــوم بتحــديث وتوحي ــا تق ــاملي، بأهن ــة الع ــصناديق    األغذي ــإدارة ال ــصلة ب ــا املت عــدها وإجراءاهت
  .وحيث املفتشان املنظمات على اختتام هذا العمل على سبيل األولوية. االستئمانية

ونظراً إىل تنامي حجم الصناديق االستئمانية وعـددها وزيـادة عـبء العمـل املُلقـى علـى                    -٣٦
بـل أيـضاً يف املكاتـب اإلقليميـة     عاتق املوظفني العاملني يف هذا اجملال، لـيس داخـل املقـر فحـسب               



A/66/348
 

22 11-49052 
 

والقطرية على حنو متزايد، يرى املفتشان أن مجيـع الـصكوك القانونيـة ومـا يتـصل هبـا مـن قواعـد                       
وأنظمة متعلقة بالصناديق االستئمانية ينبغي أن تكون حمل استعراض وتوحيد حبيث تغدو صيغتها             

مليــة آخــر التطــورات فــضالً عــن وينبغــي أن تراعــي هــذه الع. أكثــر تكــامالً ومالءمــة للمــستعِمل
وينبغي أن تكـون القواعـد املنطبقـة املوحَّـدة     . التعديالت والتنقيحات السابقة يف الوثائق األساسية   

وينبغي أن يتلقى املوظفون تـدريباً      . واحملدَّثة متاحة ومتيسرة ملوظفي املنظمات يف املقر ويف امليدان        
  .مانية وقواعدها وسياساهتامناسباً فيما يتعلق بأنظمة الصناديق االستئ

ويف هــذا الـــصدد، يـــرى املفتـــشان أن الــدليل اإلداري لليونـــسكو، الـــصادر يف تـــشرين     -٣٧
والـدليل اإلداري   . )١١(، يتيح جتميعاً شامالً وشفافاً للقواعد واألنظمة النافذة       ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

يل خمتلفـة، أداة عمـل      هذا، الذي ميكن تصفحه على اإلنترنت وله صالت شـبكية مباشـرة بتفاصـ             
ممتــازة جلميــع املــستعملني يف مجيــع مقــرات العمــل، وميكــن أن ُيعتــرب مــن املمارســات احلــسنة يف    

  . جمموعة األدوات املماثلة
ومن املتوقع أن ُيعـزز تنفيـذ التوصـية التاليـة فعاليـة وكفـاءة تنظـيم الـصناديق االسـتئمانية                       -٣٨

  .وإدارهتا باالستناد إىل أفضل املمارسات

  ٤التوصية 
ــد        ــذيون ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة بتوحي ينبغــي أن يقــوم الرؤســاء التنفي

ــإدارة الــصناديق االســتئمانية وتنظيمهــا يف      ــة القائمــة املتعلقــة ب وحتــديث الــصكوك القانوني
ــة     ــيغة مالئمـ ــها وتيـــسرها جلميـــع املـــوظفني املعنـــيني يف صـ ــوا إتاحتـ ــاهتم، وأن يكفلـ منظمـ

  .للمستعِمل
    

  العالقات بني املنظمات واملاحنني  -اء ب  
تويل مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة عنايـة متزايـدة ألنـشطتها املتعلقـة جبمـع األمـوال                      -٣٩

وإذ . وتعبئة املوارد، وقد أنشئت وحـدات تنظيميـة علـى حـدة لالضـطالع هبـذا النـشاط يف املقـر                    
من املؤسسات اإلمنائيـة اإلقليميـة أو       يتزايد مجع األموال على املستوى اإلقليمي يف شكل تربعات          

ــب        ــؤدي املكات ــة، ت ــة الذاتي ــة إىل املنفع ــصناديق االســتئمانية اهلادف ــة وال ــة اإلقليمي ــصارف التنمي م
ويف اآلن ذاتـه، تفـّوض بعـض البلـدان         . اإلقليمية والقطرية هي األخرى دوراً مهماً يف هذا الصدد        
ســتئمانية ملمثلياهتــا يف املنــاطق أو البلــدان  املاحنــة شــؤون مفاوضــات مجــع األمــوال والــصناديق اال  

  . املعنية

__________ 
 .من الدليل واملرفقات ذات الصلة) ٥(انظر الفصل  ) ١١(
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أو /واملنظمــات علــى اتــصال دائــم باملــاحنني الرئيــسيني، مــن خــالل هيئاهتــا التــشريعية و      -٤٠
ــة يف ســبيل إقامــة عالقــات العمــل       اجتماعــات املــاحنني وتظــاهرات أخــرى، وُتبــذل جهــود جدي

وتويل املنظمات اهتماماً خاصاً لتـشجيع    . ظ عليها وأواصر التعاون طويلة األمد مع املاحنني واحلفا      
الربجمة متعددة السنوات مع املاحنني التقليديني من خالل اتفاقات شراكة واتفاقات إطاريـة أطـول               
أمداً، وكذلك لتوسيع دائرة البلدان املاحنة وتوسـيع قاعـدة املـاحنني باجتـذاب بلـدان ماحنـة ناشـئة                    

فقـد  . والحـظ املفتـشان تطـورات إجيابيـة يف اجملـالني     . اصجديدة ومـاحنني ُجـدد مـن القطـاع اخلـ          
قـدراً كـبرياً مـن التربعـات املقدمـة مـن            ) مثل األمم املتحدة واليونيـسيف    (اجتذبت عدة منظمات    

مثـل برنـامج األمـم املتحـدة        (وحتقـق منظمـات أخـرى       . القطاع اخلاص إىل الـصناديق االسـتئمانية      
) ة األغذيــة والزراعــة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكاناإلمنــائي ومنظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــ

جناحاً يف زيادة حصة التربعات املترتبة على اتفاقات الشراكة على مـدى فتـرات الـسنتني الـثالث                  
  . املاضية، وهو ما يتيح الربجمة على سنوات متعددة

  
  متطلبات املاحنني غري العادية    

ات الصناديق االسـتئمانية، اسـتخدام اتفاقـات    حتاول املنظمات، لدى التفاوض على اتفاق   -٤١
فقـد أبرمـت املنظمـات اتفاقـات إطاريـة أو           . وصيغ إبالغ موحَّدة قائمـة علـى أفـضل املمارسـات          

اتفاقات شراكة طويلة األمد مع بعض املاحنني، وأنـشئت الـصناديق االسـتئمانية اجلديـدة بواسـطة                 
ء مفاوضات على حـدة مـع املـاحنني الـذين          غري أن أغلبية احلاالت تقتضي إجرا     . مراسالت بسيطة 

ويطلــب املــاحنون يف أغلــب األحيــان حتديــد  . يفرضــون أحكامــاً ومتطلبــات واشــتراطات إضــافية 
ــربامج اخلاصــة          ــم ال ــاليف دع ــترداد تك ــسب اس ــدفوعات ون ــداول امل املخصــصات إضــافة إىل ج

أو اإلرهــاب أو ويفرضــون متطلبــات إبــالغ غــري عاديــة وبنــوداً إضــافية بــشأن الغــش أو الفــساد    
وتتعلق طلبـاهتم يف حـاالت      . التأمني أو األمن أو حقوق امللكية، ومتطلبات مراجعة وتقييم حمددة         

. نادرة بطرائق الشراء أو التعـيني اخلاصـة بـالربامج أو املـشاريع املموَّلـة مـن الـصناديق االسـتئمانية                    
 املـانح ذاتـه بـسبب تباينــات    وحيـدث أحيانـاً أن تواجـه املنظمـة الواحـدة مواقـف خمتلفـة مـن البلـد         

 . األنظمة أو املمارسات الداخلية يف خمتلف الوزارات أو املؤسسات يف البلدان املاحنة

أمـا يف حـال     . ويف حاالت كثرية، يقبل املاحنون االتفاقات املوحدة بعد عمليـة التفـاوض             -٤٢
ــان إىل       ــا يؤدي ــاً م ــها غالب ــات اخلاصــة وتلبيت ــإن معاجلــة الطلب ــول، ف ــة  عــدم القب  مفاوضــات مطول

وعمليات أخرى، ألسباب منها أن قبول بعض األحكـام والطلبـات غـري العاديـة يقتـضي تـشاوراً                   
مــع اإلدارات املختــصة، مثــل إدارات الــشؤون القانونيــة أو املراقــب العــام، ويــستدعي يف أحيــان    

، يتحمــل ونظــراً إىل كثــرة الــصناديق االســتئمانية يف املنظمــات    . كــثرية موافقــة هــذه اإلدارات  
املوظفون املعنيون عـبء عمـل كـبرياً ال يف مرحلـة إبـرام االتفـاق فحـسب بـل أيـضاً علـى امتـداد             

وعالوة علـى ذلـك، يتـسبب تـواتر طلبـات املـاحنني علـى دمـج                 . دورة إدارة الصندوق االستئماين   
  .بنود غري عادية يف إعاقة تنسيق اجلهود على مستوى املنظومة ككل
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أن املاحنني يقدمون أحياناً طلبات حمددةً خـارج عمليـة االتفـاق املتـصل              وأُعلم املفتشان ب    -٤٣
بالصندوق االستئماين، األمـر الـذي يتـسبب للمنظمـات يف صـعوبات أكثـر ممـا تواجهـه يف إطـار                      

ويثين املفتشان املنظمات عن قبول تلك املمارسات، مبـا أهنـا قـد تنطـوي علـى                 . االتفاقات الرمسية 
يــة وميكــن أال تكــون يف توافــق تــام مــع القواعــد واألنظمــة الــيت حتكــم    خمــاطر ومــسؤوليات قانون

  .املنظمات، ناهيك من أهنا غري مطابقة ملعايري الشفافية الواجب على املنظمات احترامها
مــن ويف حــني حــصل املفتــشان علــى أرقــام متنوعــة مــن منظمــات خمتلفــة، خيتلــف أكثــر    -٤٤
مانية بعـد املفاوضـات عـن االتفاقـات املوحـدة، بـصفة             يف املائة من اتفاقات الـصناديق االسـتئ        ٢٠

وحرصـاً علـى زيـادة فعاليـة        . عامة، وُتدرج فيها متطلبات إضافية تتعلق أساسـاً بطرائـق اإلبـالغ           
ن املاحنني عن تـضمني اتفاقـات الـصناديق االسـتئمانية        اإدارة الصناديق االستئمانية، يثين املفتش    

  . متطلبات غري عادية
  

  منائية اإلقليميةاملؤسسات اإل    
ــة          -٤٥ ــن مؤســسات التنمي ــة م ــتئمانية ممول ــشاء صــناديق اس ــة بإن تنطــوي املفاوضــات املتعلق

وبـصفة عامـة، متلـك مـصارف التنميـة وغريهـا مـن املؤسـسات         . اإلقليمية علـى صـعوبات خاصـة     
ت املالية اإلقليمية أمواالً ومنحاً وقروضاً ضخمة ميكن أن تكون مـصدراً لتمويـل أنـشطة مؤسـسا                

وعلــى وجــه اخلــصوص، تكــون اللجــان  . منظومــة األمــم املتحــدة بواســطة الــصناديق االســتئمانية 
اإلقليميــة لألمــم املتحــدة وبعــض املكاتــب اإلقليميــة األكــرب التابعــة للوكــاالت املتخصــصة مهتمــة 

غــري أن بعــض الــشروط الــيت تفرضــها حاليــاً املؤســسات اإلمنائيــة . بالتعــاون مــع تلــك املؤســسات
يــة يف آســيا وأمريكــا الالتينيــة مــثالً تتعــارض وأحكــام االتفاقــات املوحــدة لألمــم املتحــدة،  اإلقليم

تقتـصر عمليـة    (وذلك عائـد علـى سـبيل املثـال إىل بعـض القيـود املتـصلة بعمليـة الـشراء والتعـيني                       
العطــاءات احملــدودة إقليميــاً علــى الــدول األعــضاء يف املؤســسات املاليــة اإلقليميــة يف حــني ُتطبــق   

إضـافة إىل بعـض املتطلبـات       ) نظومة األمم املتحدة عملية عطاءات مفتوحـة بـال حـدود جغرافيـة            م
  .املالية ومتطلبات اإلبالغ

والحظ املفتشون أن مؤسسات منظومة األمم املتحدة تتبع هنجـاً خمتلفـة يف معاجلـة هـذه                   -٤٦
 يتنـازل بقبـول شـروط       فبعضها يرجع إىل لوائحـه القائمـة ويطبقهـا تطبيقـاً صـارماً، وال             : املشاكل

وعلـى  . أكـرب " مرونـة "ومتطلبات إضافية تطلبها املؤسسات املاحنة، يف حني ُيظهـر الـبعض اآلخـر              
الرغم من أن هذه املنظمـات ال ُتـدمج بـصفة رمسيـة أي متطلبـات أو شـروط إضـافية يف اتفاقـات           

 تطبق طرائق شراء أو وذلك مثالً عندما(الصناديق االستئمانية ذات الصلة، فهي تستوفيها بالفعل    
ــاً    ــة مــن  ) تعــيني مــن قبيــل عمليــات العطــاءات التنافــسية احملــدودة إقليمي يف تنفيــذ األنــشطة املمول

ويف إحـدى احلـاالت مـثالً ُوقِّـع اتفـاق غـري عـادي           . املؤسسات املالية ومصارف التنميـة اإلقليميـة      
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رنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتمويل مشروع، وجاء هذا االتفاق يف تذييل لالتفاق اإلطاري بني ب         
  .ومصرف التنمية للبلدان األمريكية

ويرى املفتشان أن من احملبذ إىل حـد كـبري أن تعتمـد مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة                 -٤٧
موقفاً موحداً ومشتركاً بـشأن الظـروف الـيت ميكـن يف ظلـها قبـول املـوارد مـن املؤسـسات املاليـة            

نبغــي أن يكــون هــذا املوقــف املوحــد متكيفــاً بالقــدر الكــايف مــع  وي. ومــصارف التنميــة اإلقليميــة
تلقي موارد إضافية لألنـشطة     /الظروف اإلقليمية بغية متكني اللجان أو املكاتب اإلقليمية من قبول         

ويتمثـل أحـد التوقعـات املـشروعة        . تتمشى مع والياهتا وأولوياهتا وتتوافق مع قواعـدها وأنظمتـها         
 منظومة األمم املتحدة بإمكانات بعضها البعض يف التنافس على تلك           أيضاً يف أال متس مؤسسات    

  .املوارد
ومن املتوقع أن يعزز تنفيذ التوصية التالية االتساق فيمـا يتـصل بالتعـاون بـني مؤسـسات                    -٤٨

  .منظومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية ومصارف التنمية اإلقليمية

  ٥التوصية 
لعـام، بـصفته رئيـساً جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني، موقفـاً        ينبغي أن يكـّون األمـني ا      

موحدا بشأن ظروف وطرائق قبول وتلقي موارد للصناديق االسـتئمانية مـن املؤسـسات              
وحــال تكــوين هــذا املوقــف املوحــد، ينبغــي حتــديث . املاليــة ومــصارف التنميــة اإلقليميــة

التــشريعية يف كــل منــها   قواعــد املنظمــات وأنظمتــها وسياســاهتا وتقــدميها إىل اهليئــات      
  .للموافقة عليها

    
  هيكل حوكمة الصناديق االستئمانية  -جيم   

وميكن . ينظم إطار املنظمات التشريعي بصفة عامة هيكل حوكمة الصناديق االستئمانية           -٤٩
أن ُينظّم هذا اهليكل أيضاً يف قرارات اهليئات التـشريعية أو يف الوثـائق الـيت يوافـق عليهـا الرؤسـاء              

تنفيذيون فيمـا يتعلـق بإنـشاء الـصناديق االسـتئمانية، كمـا ُيـنظّم يف غالـب األحيـان يف اتفاقـات                       ال
وتعــرض هــذه الوثــائق هيكــل حوكمــة الــصناديق      . الــصناديق االســتئمانية املربمــة مــع املــاحنني    

 أو أمانـات الـصناديق االسـتئمانية وتركيبتـها        /االستئمانية، مبا يف ذلك إنـشاء اللجـان التوجيهيـة و          
وعادة ما تتألف اللجـان التوجيهيـة للـصناديق االسـتئمانية مـن ممـثلني للمـاحنني             . ودورها وواليتها 

وللمنظمات إضـافة إىل جهـات معنيـة أخـرى مـن قبيـل ممـثلني للبلـدان املعنيـة يف حالـة الـصناديق                         
ظيفـة  وختتلف أدوار اللجان التوجيهية، لكنـها تـضطلع يف معظـم األحيـان بو          . االستئمانية القطرية 

وميكـن أيـضاً أن تتـضمن      . صنع القـرار وبـدور استـشاري ورقـايب فيمـا يتعلـق بأنـشطة الـصندوق                
اتفاقات الصناديق االستئمانية أحكاماً حتدد املستويات والقـضايا واملـسائل الـيت ينبغـي أن تتـدخل                 

  .فيها آلية التشاور بني املاحنني واملنظمة
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سـتئمانية وحجمهـا وحمـاور تركيزهـا ومـستويات          ونظراً إىل اختالف أنواع الصناديق اال       -٥٠
ــة، توجــد تباينــات كــثرية يف هياكــل حوكمــة       ــة أو قطري ــة أو إقليمي ــها الــيت قــد تكــون عاملي عمل

وبـصفة عامـة،    . الصناديق االستئمانية داخل املنظمة ذاهتا وبني مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة            
املنظمـة وإجراءاهتـا   شاريع جزءاً من عمليات يشكل إدارة وتنظيم الصناديق االستئمانية اخلاصة بامل    

الـربامج وتنفيـذها، وهـي عمليـات وإجـراءات تـشارك فيهـا إدارات          /العادية املتعلقة باعتماد املشاريع   
غـري أن الـصناديق املواضـيعية       ). اإلدارات التقنية واحملاسبية واملالية والقانونية والرقابية وغريها      (خمتلفة  

ذات األحجام األكرب والصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني، مثـل الـصندوق         والصناديق االستئمانية   
املركــزي لالســتجابة إىل الطــوارئ وصــندوق األمــم املتحــدة لبنــاء الــسلم وصــندوق األمــم املتحــدة  
االستئماين لألمن البشري، والصناديق االستئمانية القطرية عـادة مـا تتـسم هبيكـل حوكمـة خمـصص                  

ة أو استـشارية أو جملـساً ألمنـاء الـصندوق وأمانـة معـززة مبـوارد بـشرية مـسّخرة                  يضم حلنـة توجيهيـ    
  .لدعم حسن تنفيذ النشاط املمول من الصندوق

وأُعلم املفتشان بأنه ال وجود بصفة عامة ملشاكل بنيوية كبرية تتصل حبوكمـة الـصناديق         -٥١
 الـصناديق االسـتئمانية، تفتقـر      غري أن عملية صنع القرار، على مـستويات منـها جلـان           . االستئمانية

ويؤكـد هـذا    . إىل الوضوح والفعالية يف بعـض احلـاالت، ممـا يـؤثر أيـضاً علـى املـساءلة والـشفافية                   
الكــالم املالحظــات املقدمــة أثنــاء بعــض عمليــات التقيــيم ومراجعــة احلــسابات الــيت خــضعت هلــا  

ددة املاحنني، فقـد أُشـري أيـضاً إىل         أما خبصوص الصناديق االستئمانية املتع    . صناديق استئمانية معينة  
أن عدداً مفرطاً من مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة يـساهم يف الـصناديق االسـتئمانية القطريـة                     
بصفة منظمات مشاركة، وهو ما يعوق يف أحيان كثرية صنع القـرار وإدارة الـصناديق وتنظيمهـا                 

ــاءة  ــة وكف ــل ا   . بفعالي ــة أن ُتَمثَّ ــى أمهي ــّدد عل ــيالً مناســباً يف اللجــان    وأخــرياً، ُش ــة متث ــدان املعني لبل
  .التوجيهية للصناديق االستئمانية القطرية

غري أهنما ميتنعان عن تقدمي توصيات حمددة، مبا أنـه          . ويتفق املفتشان مع هذه املالحظات      -٥٢
 فاملـسائل املثـارة   . ال وجود بصفة عامة ملشاكل بنيوية كبرية متصلة حبوكمة الصناديق االستئمانية          

مسائل ذات طابع تشغيلي وقد حددهتا املنظمات املعنية وأعادت النظر فيها وعاجلتها بالفعل، ممـا               
أما خبصوص حوكمة الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة         . ُيغين عن اختاذ تدابري على مستوى املنظومة      

  . أدناه١١٤ إىل ١٠٦املاحنني، فريجى االطالع على الفقرات من 
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  إلدارية واملاليةاملسائل ا  -خامساً  
  استرداد التكاليف   -ألف   

لطاملا كانت سياسات ومبادئ استرداد التكـاليف املتـصلة باألنـشطة املمولـة مـن املـوارد                   -٥٣
اخلارجة عن امليزانية، مبا فيها الـصناديق االسـتئمانية، موضـوع نقاشـات مستفيـضة يف مؤسـسات                 

 )١٢(تـيش املـشتركة املتعلـق بتكـاليف الـدعم         ولقد تضمن تقريـر وحـدة التف      . منظومة األمم املتحدة  
 استعراضاً مطوَّالً لتكـاليف الـدعم املتـصلة باألنـشطة املمولـة مـن املـوارد              ٢٠٠٢والصادر يف عام    

اخلارجة عن امليزانية، وهو ما شجع مؤسسات منظومة األمم املتحدة على إعادة النظر يف صـياغة        
راً إىل النمو املطّـرد يف حجـم املـوارد اخلارجـة عـن              ونظ. وتطبيق سياساهتا املتعلقة بتكاليف الدعم    

امليزانية يف امليزانيات العامة ملؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، فقـد شـرعت هـذه املؤسـسات يف                     
تطبيق سياسة استرداد كامل للتكاليف، وفقاً ملا اعتمدته هيئاهتا التشريعية، مما يتيح استرداد مجيـع          

ويف . دعم املتصلة باألنشطة املموَّلة من موارد خارجـة عـن امليزانيـة           التكاليف اإلدارية وتكاليف ال   
  . بعض املنظمات، جيب أن تقدَّم إىل اهليئات التشريعية تقارير دورية عن تنفيذ هذه السياسة

وعلـى  . وخيتلف استرداد تكاليف دعم الربامج من منظمة إىل أخـرى يف بعـض اجلوانـب                -٥٤
فأمانـة  . ظومة األمم املتحدة نسباً خمتلفة لتكاليف دعم الـربامج        وجه التحديد، تطبِّق مؤسسات من    

 يف املائة، يف حني أن صناديق ١٣األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة تطبِّق نسبة موحدة تعادل       
وبرامج األمم املتحدة مثل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واليونيـسيف وصـندوق األمـم املتحـدة                    

وتغطـي التكـاليف غـري املباشـرة         )١٣( يف املائـة   ٧ نسبة مشتركة أدىن تعـادل       للسكان عادة ما تطبِّق   
واخلروج عن النـسب املوحـدة يف       . الثابتة واملتغرية لألنشطة املمولة من موارد خارجة عن امليزانية        

أنواع معينة من األنشطة وعدم التقيـد بتلـك النـسب أمـر حيـدث يف مجيـع املنظمـات أو ميكـن أن               
أو املراقب العام للمنظمة ذات الصلة يف حاالت معينة ُيذكر منـها            /يس التنفيذي و  يوافق عليه الرئ  

  .على سبيل املثال برامج الطوارئ والربامج اليت يرتفع فيها مستوى املشتريات
ونـــسب اســـترداد تكـــاليف دعـــم الـــربامج املطبقـــة يف األنـــشطة املمّولـــة مـــن الـــصناديق   -٥٥

ونــسب االســترداد املوحــدة املعمــول هبــا عمومــاً يف  . رىاالســتئمانية ختتلــف مــن منظمــة إىل أخــ 
وتطبــق معظــم . )١٤(منظمــة مــا تطبَّــق أيــضاً علــى الــصناديق االســتئمانية واألنــشطة املمولــة منــها   

أو /علــى أنــواع أو فئــات معينــة مــن الــصناديق االســتئمانية و) أدىن(املنظمــات أيــضاً نــسباً حمــددة 
__________ 

 Support costs related to extrabudgetary activities in Organizations of the"تقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة      ) ١٢(

United Nations system) " الوثيقةJIU/REP/2002/3.( 
بــذلت الوكــاالت األعــضاء يف اللجنــة التنفيذيــة جهــودا يف ســبيل تنــسيق نــسبة االســترداد املطبقــة لــديها حبيــث    ) ١٣(

 ).CEB/2006/HLCM/20انظر الوثيقة ( يف املائة ٧تساوي 
د املطبقـة علـى الـصناديق االسـتئمانية يف          انظر أيضاً املرفق الثالث من هذه الوثيقة، وهو يتـضمن نـسب االسـتردا              ) ١٤(

 .منظمات خمتارة من منظومة األمم املتحدة
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ق االسـتئمانية املتـصلة بـالطوارئ والـصناديق االسـتئمانية           األنشطة منها على سـبيل املثـال الـصنادي        
وميكــن أن يــأذن الــرئيس . )١٥(الذاتيــة والــصناديق االســتئمانية الــيت ترتفــع فيهــا حــصة املــشتريات 

التنفيذي أو املراقب العام للمنظمة بإعفاءات أو استثناءات عند الطلب ويف ظروف معينة، عندما              
 دعـم الـربامج علـى منظمـات خمتلفـة عنـد االسـتعانة بوكـاالت                 يتعني مثالً توزيع جمموع تكـاليف     

ونظراً إىل عدد االستثناءات اليت أُِذن هبا، فإن إمجايل نسب تكـاليف دعـم الـربامج املطبقـة      . منفِّذة
على الصناديق االستئمانية واألنشطة املمولة منها باتت أدىن يف الواقع العملي من النسب املوحدة             

  .املطبقة
م املفتشان بأن مسائل استرداد التكـاليف املتـصلة بالـصناديق االسـتئمانية واألنـشطة               وأُعِل  -٥٦

املمولة منها، مثل النسب املطبقة وطرائق وإجراءات حتديد نسب االسترداد اليت حتيد عـن النـسبة                 
املوحدة للمنظمة وفئات التكاليف وحساب التكاليف املباشر، هي مسائل قيد املناقـشة يف سـياق               

. )١٦(العـام اجلـاري بـني الوكـاالت بـشأن اسـترداد تكـاليف األنـشطة اخلارجـة عـن امليزانيـة               نقاش  
وتناقش أيضاً مسائل التوزيع الداخلي لتكاليف دعم الربامج بني املقـر واملكاتـب امليدانيـة، عـالوة            

ورغـم اعتبـار    . على توزيع تلـك التكـاليف بـني الوحـدات اإلداريـة والتقنيـة املركزيـة للمنظمـات                 
ناقــشات مفيــدة جــداً لتوضــيح عناصــر متنوعــة مــن سياســة اســترداد التكــاليف وزيــادة مراعــاة    امل

ــشات إال إىل بعــض النتــائج          ــة حــساب التكــاليف، مل ُتفــض هــذه املناق التكــاليف وتــرويج ثقاف
  .احملدودة

ومسائل استرداد التكاليف املتصلة بالصناديق االستئمانية وغري ذلك مـن الـربامج املمولـة           -٥٧
ففــي .  مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة مهمــة جــداً وتقتــضي االتفــاق عليهــا لعــدد مــن األســبابمــن

منظمات عدة، ال تكفي النسب احلالية السـترداد تكـاليف دعـم الـربامج لتغطيـة مجيـع التكـاليف                    
يقدَّر أن حجم التكاليف غري املباشرة الثابتـة واملـتغرية ينـاهز يف معظـم احلـاالت ضـعف                   (احلقيقية  

؛ ونتيجة لذلك، يتعني يف بعـض احلـاالت تـوفري دعـم     )نسبة مطبقة السترداد تلك التكاليف   أعلى  
وسعياً إىل معاجلة هذه املسألة، بدأت املنظمـات تـضع تكـاليف الـدعم            . إضايف من امليزانية العادية   

غري أن بعض املنظمات انتقدت هـذه املمارسـة ملـا           . مباشرة على حساب الربامج واملشاريع املعنية     
تتسم به من نقص يف الشفافية ُيعزى جزء منه إىل اختالف فئـات التكـاليف وهياكـل احملاسـبة يف                    

واعُترب أيضاً أن وضع تكاليف الدعم مباشـرة علـى حـساب الـربامج واملـشاريع       . خمتلف املنظمات 

__________ 
 .انظر على سبيل املثال  اليونسكو ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الطريان املدين الدويل ) ١٥(
ة الرفيعة املستوى  انظر على سبيل املثال املناقشة اجلارية والعمل املنجز يف إطار الفريق العامل التابع للجنة اإلداري               ) ١٦(

واملعين بتكاليف دعم األنشطة اخلارجة عن امليزانية، والفريق العامل املشترك بني جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة           
واللجنة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى واملعـين بـسياسة اسـترداد التكـاليف، مبـا يف ذلـك فرقـة عملـه املعنيـة بتـصنيف                 

 خبصوص سياسات استرداد التكاليف يف منظومة األمم ٢٠٠٧قصائية يف عام   وقد أجرت دراسة است   (التكاليف  
 ).املتحدة
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يزيــد إىل حــد كــبري تكاليفهــا وعــبء احملاســبة واإلدارة املاليــة ويــضخِّم مــن مث إمجــايل التكــاليف   
ووضع تكاليف الدعم مباشرة على حساب املنظمات مفيد بالنسبة    . اإلدارية وتكاليف املعامالت  

إىل املنظمات اليت تتلقى نسبة إمجالية عالية من التربعات، ملا تتسم به يف غالب األحيـان مـن أطـر                    
  .تشريعية أكثر مرونة

ال بــني مؤســسات ولــوحظ أيــضاً أن احلالــة الراهنــة ســتذكي حــدة التنــافس علــى األمــو    -٥٨
. منظومــة األمــم املتحــدة، إذ ميكــن أن حتــاول كــل منــها تقــدمي عــرض أدىن بنــسب اســترداد أقــل  

وأخرياً أشري أيضاً إىل النمـو املطّـرد يف نـسبة املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة مقارنـة مبـوارد امليزانيـة                    
ــب األح      ــة ال تغطــي يف غال ــسبة االســترداد احلالي ــى أن ن ــة عــالوة عل ــع التكــاليف   العادي ــان مجي ي

وميكن أن يفضي ذلك إىل عجز املنظمات يف مرحلة مـا عـن حتقيـق مـا يتوقعـه املـاحنون                     . احلقيقية
  .من نواتج ونتائج، مما سيؤثر سلباً على مصداقيتها ومسعتها

وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل احلالة الراهنة ملمارسات االحتاد األورويب والبنك الدويل              -٥٩
 يف املائة واليت مـا فتئـت        ٧االستئمانية املتعددة املاحنني، اليت تطبِّق نسبة استرداد تعادل         والصناديق  

متوِّل الصناديق االستئمانية بصورة مطّردة يف األعوام املاضية، ظهر دعوة ملّحـة واجتـاه إىل تطبيـق                 
 علـى صـعيد      يف املائة على مدى األعوام األخـرية، وبـدأ األمـر يتحـول إىل ممارسـة شـائعة                  ٧نسبة  

 يف ١٣ومن تبعات هـذا االجتـاه أن املـاحنني بـاتوا جيـادلون أكثـر فـأكثر يف تطبيـق نـسبة              . املنظومة
ويف املقابـل   .  يف املائة على صناديقهم االستئمانية الثنائيـة أيـضاً         ٧املائة ويصرون على تطبيق نسبة      

اشــــرة علــــى فــــإن بعــــض املــــاحنني مــــستعدون أيــــضاً لتوســــيع نطــــاق التكــــاليف احملــــسوبة مب 
وأفاد املفتشان بأن املاحنني ذاهتم يعتمدون مواقف خمتلفة يف منظمات خمتلفـة يف             . املشاريع/الربامج

  . بعض احلاالت
 يف املائة نسبة أكثر جاذبية من الناحيـة التـسويقية بالنـسبة إىل              ٧ويرى املفتشان أن نسبة       -٦٠

سوبة ميكن أن جيعل من الصعب مقارنـة        املاحنني، رغم أن تفاوت مستويات التكاليف املباشرة احمل       
غـري أن هـذه املمارسـة سـتهيئ      . التكاليف اإلمجالية احلقيقية إلدارة الصندوق االستئماين وتنظيمـه       

الظروف للمنافسة غـري الـشريفة علـى األمـوال وميكـن أن تـزج باملنظمـات الـيت تطبـق نظمـاً أقـل                         
دعم التنـاقلي بـني مـوارد امليزانيـات العاديـة           تعقيداً حلساب التكاليف يف اجتـاه يـؤدي إىل تفـاقم الـ            

  .واملوارد اخلارجة عن امليزانية
والحظ املفتشان أنه توجد بصفة عامة مدرستان فكريتان خمتلفتان يف هذه املسائل يقـوم         -٦١

اختالفهما على تباين مناذج األعمال بني صناديق اللجنة التنفيذية وبراجمها مـن جهـة والوكـاالت                
  :جهة أخرىاملتخصصة من 

ترى املدرسة األوىل أن تطبيق حـساب التكـاليف املباشـر تطبيقـاً واسـعاً هنـج أقـل           )أ(  
مبــا أنــه يتــرك جمــاالً حلــساب تكــاليف غــري مباشــرة ) حــىت بتطبيــق نــسبة اســترداد ثابتــة أدىن(شــفافية 
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 باهظـة   ويقتـضي هـذا النـهج أيـضاً اعتمـاد نظـم حـساب             . يف إطار بنـود خمتلفـة مـن امليزانيـة         " خمفية"
وإضافة إىل ذلك، تواجه املنظمات املعتِمدة علـى قاعـدة          . التكلفة مما يزيد إمجايل تكاليف املعامالت     

كمـا هـو احلـال يف ُجـل املنظمـات الـيت متـارس           (معارف وخربات داخلية ومتويل من امليزانية العادية        
زء مـن تكـاليف     صـعوبات يف حـساب جـ      ) أنشطة معيارية وتقنية متطلبة مثل الوكـاالت املتخصـصة        

وهذا ما يربر الدفاع القـوي عـن        . مشاريع حمددة /املوظفني على أهنا تكاليف مباشرة تتحملها برامج      
  .  يف املائة املطبَّقة يف أمانة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة١٣نسبة 

متيل املدرسة الثانية إىل توسيع تطبيق حساب التكـاليف املباشـر بنـسبة اسـترداد                 )ب(  
ــ ــق حبــساب       موّح ــى نظــم حــساب وجتــارب مكرســة فيمــا يتعل دة أدىن، ألهنــا تعتمــد بالفعــل عل

زد على ذلك أن أنشطتها ذات الطابع التـشغيلي باألسـاس ومواردهـا احملـدودة               . التكاليف املباشر 
من امليزانية العادية ُتفسر عدم اعتمادها بالقدر ذاته على اخلربة الداخلية، إذ تعهد أيـضاً جبـزء مـن                

تها إىل مستشارين خارجيني، وال جتد صعوبة يف وضع تكاليف ذلك مباشرة علـى حـساب               أنشط
 ٧ونتيجة لذلك، ميكنها أن تطبق بسهولة نسبة االسترداد األدىن اليت تعـادل             . الربامج ذات الصلة  

  .يف املائة
ويرى املفتـشان أن هـذه االعتبـارات اخلاصـة وجاذبيـة نـسب االسـترداد األدىن وصـعوبة                -٦٢
رنـــة التكـــاليف اإلمجاليـــة احلقيقيـــة املباشـــرة وغـــري املباشـــرة ميكـــن أن تـــدفع األمـــم املتحـــدة   مقا

. والوكاالت املتخصصة إىل التنافس على املوارد مع منظمات أخـرى مـن منظومـة األمـم املتحـدة          
وعالوة على ذلك فإن هذه املنظمات إذا واصلت تطبيق نسب استرداد أدىن فقد ينتهي هبا األمـر              

سارة خاصة إذا ما أخذت على عاتقها عبئـاً ال ميكـن متويلـه يف املـدى الطويـل مـن املـوارد                      إىل اخل 
  .العادية، نظراً إىل التزايد املطرد يف حجم الصناديق االستئمانية

 يف املائـة علـى الـصناديق االسـتئمانية، ُيعـرض          ٧ويف سياق االجتاه العام حنو تطبيق نـسبة           -٦٣
ت املتخصصة مقدار كبري مـن أمـوال الـصناديق االسـتئمانية اجلديـدة              على األمم املتحدة والوكاال   

لذلك، فإن من مصلحة املنظمات اعتماد قواعـد        .  يف املائة كشرط أساسي    ٧على أن ُتطّبق نسبة     
مــشتركة واضــحة بــشأن التكــاليف املموَّلــة ونــسبة االســترداد املطّبقــة وأنــواع التكــاليف احملــسوبة 

ريع، وهــو أمــر مــن شــأنه أن ُيعــزز الــشفافية والوضــوح يف حــساب   املــشا/مباشــرة علــى الــربامج 
  .تكاليف دعم الربامج

ومل تــأت مــساعي التوصــل إىل موقــف مــشترك بــشأن هــذه املــسائل بنتــائج حامســة حــىت   -٦٤
، ال سيما على مستوى جملـس       ٢٠٠٣اآلن، رغم ما أُجنز من أعمال وما أُحرز من تقدم منذ عام             

 الفريـق العامـل املـشترك بـني جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واللجنـة                   الرؤساء التنفيذيني، بفـضل   
ــة عمــل الوكــاالت         ــضل فرق ــسياسة اســترداد التكــاليف، وبف ــين ب ــستوى واملع ــة امل ــة رفيع اإلداري

وتعكف عدة منظمات حاليـاً، منـها أمانـة األمـم املتحـدة، علـى اسـتعراض سياسـاهتا                   . املتخصصة
  .كاليفونسبها املتعلقة باسترداد الت
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ويرى املفتشان أن من املمكن االتفاق على هذه املسائل التقنية واملاليـة واحملاسـبية إذا مـا                   -٦٥
ويـرى  . توافرت اإلرادة السياسية على مستوى الرؤساء التنفيذيني وآزرهـا دعـم الـدول األعـضاء              

مبـادئ اسـترداد   املفتشان أن االستمرار يف إرجاء هذه القرارات املهمة املتعلقة بتنسيق سياسـات و          
التكاليف سُيفضي إىل تفـاقم املنافـسة غـري الـشريفة علـى التمويـل بـني مؤسـسات منظومـة األمـم                       
املتحــدة، وســيؤجج مــشكلة عــدم الــشفافية وعــدم إمكانيــة مقارنــة تكــاليف الــدعم والتكــاليف     

ع يف صـاحل    ولن يكون هـذا الوضـ     . اإلدارية احلقيقية املتصلة بإدارة الصناديق االستئمانية وتنظيمها      
ــاً   ــدول األعــضاء عموم واعتمــاد قواعــد شــفافة الســترداد التكــاليف    . املنظمــات وال يف صــاحل ال

سيخدم أيضاً مـصلحة املـاحنني وُيـسّهل اختـاذهم للقـرارات املتعلقـة بتمويـل الـربامج واملـشاريع يف           
  .مؤسسات منظومة األمم املتحدة

تني عنـصر االتـساق علـى مـستوى املنظومـة      ومن املتوقـع أن ُيعـزز تنفيـذ التوصـيتني التـالي          -٦٦
ككل يف سياسـات ومبـادئ تكـاليف دعـم الـربامج املمّولـة مـن الـصناديق االسـتئمانية واألنـشطة                      

  . املمّولة من موارد أخرى خارجة عن امليزانية

  ٦التوصية 
ينبغي أن يبعـث األمـني العـام، بـصفته رئـيس جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني، روحـاً                      

عمل املشترك بني الوكاالت بغية التوصل إىل اتفـاق بـني مؤسـسات منظومـة        جديدة يف ال  
األمم املتحدة بشأن مواءمة سياسات ومبادئ اسـترداد التكـاليف املموَّلـة مـن الـصناديق         

وينبغـي أن   . االستئمانية وكذلك األنشطة املموَّلة من موارد أخرى خارجـة عـن امليزانيـة            
دة واضـحة بـشأن نـسبة تكـاليف دعـم الـربامج             تتضمن سياسـة اسـترداد التكـاليف قاعـ        

  .وفئات التكاليف احملسوبة على الربامج مباشرة
  

  ٧التوصية 
 ملؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة أن تـــستعرض  التـــشريعية للـــهيئات ينبغـــي  

السياسات واملبادئ املتسقة السترداد التكاليف املتعلقة بالصناديق االستئمانية واألنشطة 
وارد أخرى خارجة عن امليزانية، حاملا يتم االتفاق عليها يف جملس الرؤسـاء             املمولة من م  

  .التنفيذيني، بغية حتديث سياسات استرداد التكاليف لدى منظماهتا
    

  اإلبالغ عن الصناديق االستئمانية  -باء   
ــدة          -٦٧ ــا املوحَّ ــتخدام اتفاقاهت ــان اس ــدر اإلمك ــم املتحــدة ق ــة األم ــاول مؤســسات منظوم حت
ديق االستئمانية اليت تتضمن طرائق إبالغ موحَّدة عن تلك الصناديق وعن األنـشطة املمّولـة               للصنا
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سـردية سـنوية تتـضمن معلومـات        /ويشمل هذا اإلبالغ عادة تقدمي تقارير مالية وموضوعية       . منها
ــتئماين، وتقريــراً ماليــاً            ــصندوق االس ــة مــن ال ــشاريع املمّول ــربامج وامل ــة تنفيــذ ال ــة عــن حال حمّدث

املـشروع املمـّول    /برناجمياً ختاميـاً عـن إغـالق الـصندوق االسـتئماين أو هنايـة الربنـامج               /وضوعياًوم
وتفي مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة بـصورة عامـة بالتزامـات اإلبـالغ العاديـة رغـم أهنـا                . منه

  . تواجه أحياناً صعوبات يف الوفاء باملواعيد احملددة من املاحنني
أو /الغ يف حــال وجــود عــدد كــبري مــن الــصناديق االســتئمانية و وتظهــر صــعوبات اإلبــ  -٦٨

ــها إعــداد تقــارير علــى حــدة، أو عنــدما يفــرض املــاحنون     /الــربامج املــشاريع الــيت يــستلزم كــل من
  . متطلبات أو طرائق إبالغ إضافية

 وأُعِلم املفتشان بأن اإلبالغ عن الصناديق االستئمانية واألنشطة املمّولة منـها يلقـي علـى              -٦٩
عاتق املنظمات عبئاً إدارياً ضخماً، حىت بوجود اإلبالغ املوّحد وصيغ اإلبـالغ املوّحـدة املعتَمـدة                
علــى نطــاق واســع، وذلــك بــسبب كثــرة الــصناديق االســتئمانية املتــصلة باملــشاريع يف منظمــات    

يف حـني   ويف املنظمات األصغر حجماً، جيري سنوياً إعداد عدة تقارير ُتقـدم إىل املـاحنني،               . كثرية
 تقريـر،   ٢ ٦٠٠حنـو   : منظمـة العمـل الدوليـة     (ُتعد املنظمات األكرب حجماً آالف التقارير سـنوياً         

).  تقريـر  ٥ ٠٠٠قرابـة   :  تقرير، ومنظمة الصحة العاملية    ٢ ٧٠٠قرابة  : ومنظمة األغذية والزراعة  
 الـيت تطّبـق     ويرى املفتشان هبذا اخلصوص أن توسـيع اسـتخدام الـصناديق االسـتئمانية املواضـيعية،              

عموماً هنج اإلبالغ التجميعي بدالً من تقدمي تقرير إىل كل مانح على حدة، من شأنه أن ُيخفف                 
وبطبيعة احلال يـستدعي ذلـك ثقـة    . إىل حد كبري ثقل العبء اإلداري املُلقى على عاتق املنظمات        

ة الـشفافية يف إدارة  أكرب يف املنظمة من جانب املاحنني، وهو ما ميكن حتقيقه أيضاً من خالل زيـاد     
املوارد وتقدمي تقارير عامة عن األنشطة املمّولـة مـن الـصناديق االسـتئمانية إىل اهليئـات التـشريعية                    

ويعتقد املفتشان أن التجـارب اإلجيابيـة يف إدارة الـصناديق االسـتئمانية املواضـيعية يف                . للمنظمات
ونيـسيف، مـثالً، ُتثبـت وجاهـة هـذا      كل من األمم املتحدة وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان والي      

اخليــار، رغــم أن بعــض املنظمــات أفــادت بأهنــا ال تتوقــع حتــّسناً كــبرياً يف هــذا االجتــاه نظــراً إىل     
  .اختالف مواقف املاحنني يف هذا الصدد

وعــادة مــا تــشمل متطلبــات اإلبــالغ غــري العاديــة الــيت يــشترطها املــاحنون طلبــات تتــصل   -٧٠
يـة وتواترهـا ودوريتـها، مبـا يف ذلـك طلبـات تقـدمي تقـارير ماليـة مرحليـة، أو                      بتوقيت التقارير املال  

توزيــع ميــزاين مكّيــف للمــصروفات أو لبنــود امليزانيــة، أو اإلبــالغ بعملــة خمتلفــة عــن تلــك الــيت     
وال تصدر هذه الطلبات عن البلـدان املاحنـة فحـسب، بـل             . تستخدمها املنظمة يف العمليات املالية    

احنني مبا فيها املـاحنون مـن القطـاع اخلـاص ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة                   عن مجيع فئات امل   
ويف هــذه احلالــة األخــرية، أفــادت عــدة  . الــيت متــوِّل أنــشطة يف منظمــات أخــرى داخــل املنظومــة 

منظمات بأن تقدمي التقارير إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مهمة شاقة بـصفة خاصـة نظـراً إىل                   
وتتمثـل صـعوبة أخـرى تواجههـا املنظمـات يف أن عـدداً متزايـداً مـن         . يزانية املطبقةخمتلف بنود امل  
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املاحنني ال يطلبون تقارير عن اإلنفاق فحسب بل يشترطون أيضاً تقارير أكثر تواتراً عن األنشطة               
ات ومبــا أن الــنظم احملاســبية واملاليــة القائمــة يف جــلّ املنظمــات ال ميكنــها تقــدمي البيانــ  . أو النتــائج

واملعلومات املطلوبة تقدمياً آلياً، تضطر املنظمة إىل االعتماد على تدخالت يدويـة ممـا يزيـد عـبء              
وباســتطاعة املنظمــات الــيت شــّغلت بالفعــل ُنظــم ختطــيط مــوارد املؤســسات   . العمــل والتكــاليف

  . وشرعت يف استخدامها أن تتكيف بصورة أسهل مع التزامات وطلبات اإلبالغ اإلضافية هذه
ــاحنني عمــالً مــستمراً يف وحــدات احملاســبة         -٧١ ــالغ جتــاه امل ــاء بالتزامــات اإلب ويتطلــب الوف

ويـصح هـذا القـول بـصفة        . والشؤون املالية وكذلك يف الوحدات املختصة املعنية بتنفيذ املـشاريع         
أو عدد املشاريع املمولة منها يتزايـد بقـدر كـبري،           /خاصة إذ ما فتئ حجم الصناديق االستئمانية و       
لـذلك، يـشجع املفتـشان املـاحنني علـى احلـد مـن              . أو عندما يقدم املـاحنون طلبـات إبـالغ إضـافية          

ــشطة         ــالغ املوحــد عــن أن ــى اإلب ــى نطــاق أوســع عل ــات إبالغهــم اإلضــافية واالعتمــاد عل متطلب
ومن شأن هذا أن يسهل أيضاً زيـادة تنـسيق اإلبـالغ علـى نطـاق منظومـة                  . الصناديق االستئمانية 

وأُعلم املفتشان أيضاً بأن مرحلة إبرام االتفاقات ال يوىل فيهـا اعتبـار كـاف دائمـاً                 . دةاألمم املتح 
زد علــى ذلــك أن اإلجــراءات . لعــبء العمــل الــذي ســينجم عــن فــرض متطلبــات إبــالغ إضــافية

الداخلية اليت حتكم يف بعض املنظمات إبرام اتفاقات الصناديق االستئمانية مع املـاحنني ال تتـضمن                 
لـذلك ال  . شاور أو تبادل للمعلومات مـع الوحـدات املـسؤولة عـن تنفيـذ عمليـة اإلبـالغ             آليات ت 

  .يهتم جامعو أموال الصناديق اهتماماً كافياً بالعبء الناتج عن قبول متطلبات إبالغ غري عادية
ويرى املفتشان أن ضمان اإلبالغ املناسب عـن الـصناديق االسـتئمانية واألنـشطة املمولـة         -٧٢

دها بصورة مالئمة منذ مرحلة التفاوض على اتفاقات الصناديق االستئمانية مع املاحنني         منها ورص 
وينبغـي أيـضاً أن تتـضمن       . يقتضي االهتمام بتوافر مـا يكفـي مـن املـوارد واملـوظفني هلـذا الغـرض                
وهـذا مهـم بـصفة خاصـة        . االتفاقات املربمة بشأن الصناديق االسـتئمانية أحكامـاً يف هـذا الـصدد            

وإضافة إىل ذلك، ينبغي . الشفافية الكافية يف أنشطة الصناديق االستئمانية وموارد املاحنني    لضمان  
أن تكفل املنظمات مستقبالً قدرة نظمها اخلاصة بتخطيط موارد املؤسسة علـى تقـدمي املعلومـات                

  .والبيانات الالزمة لإلبالغ املايل عن الصناديق االستئمانية واألنشطة املمولة منها
ــصناديق       و  -٧٣ ــاءة وشــفافية إدارة ال ــة وكف ــة فعالي ــذ التوصــية التالي ــزِّز تنفي ــع أن يع مــن املتوقَّ

  .االستئمانية وتدبريها

  ٨التوصية 
ينبغــي أن يكفــل الرؤســاء التنفيــذيون ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة قــدرة      

يـة الالزمـة    نظمهم احلالية واملستقبلية لتخطيط موارد املؤسسات على توفري البيانات املال         
  .إلدارة الصناديق االستئمانية واألنشطة املمولة منها ورصدها واإلبالغ عنها
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  االحتياطي التشغيلي  -جيم   
علـى االحتفـاظ     )١٧(يف األمم املتحدة، تنص األحكام املتعلقة بـإدارة الـصناديق االسـتئمانية             -٧٤

. ليـة سـليمة للـصناديق االسـتئمانية        يف املائـة سـعياً إىل ضـمان إدارة ما          ١٥باحتياطي تشغيلي نـسبته     
ويف حني أن هذا االحتياطي غري مكـّرس رمسيـاً يف سـائر مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة، يقـوم                        
ضمان اإلدارة املالية احلذرة على الدقة يف ختطيط املشاريع ورصـدها وصـرف مواردهـا، مبـا يـشمل                   

ناديق االسـتئمانية إال بعـد تلقـي املـوارد          أحكاماً صارمة ال جتيز الشروع يف األنشطة املمولة من الص         
املـشاريع  / يف املائة من تكاليف الربامج٧ إىل ٥أو من خالل تطبيق زيادة سنوية تتراوح نسبتها من    

  .اليت تستغرق مرحلة تنفيذها فترة أطول كما هو احلال يف منظمة العمل الدولية واليونسكو
ومــن زاويــة . غيلي املرتفــع ال يــروق للمــاحننيوأُعِلــم املفتــشان بــأن هــذا االحتيــاطي التــش  -٧٥

املـشاريع، إذ تتـاح للربجمـة       /املنظمة، يقلِّص هذا االحتيـاطي أيـضاً جانـب املرونـة يف إدارة الـربامج              
ورغـم أن األمـم املتحـدة، شـأهنا يف     . موارد أقل أو ال تتاح إال يف مرحلة متأخرة من تلك العملية          

ــأن هــذا    ذلــك شــأن بعــض املنظمــات األخــرى الــيت ال    ــاً، أفــادت ب ــشغيلياً ثابت ــاً ت ــق احتياطي  تطب
االحتيــاطي ضــروري لتغطيــة أي نقــص مــثالً يف حــال وقــوع أحــداث ونتــائج غــري خمططــة وغــري  
متوقَّعة، حبيث يساهم هذا االحتياطي يف تقليل املخاطر املالية إىل أدىن حد، أملح بعض املـسؤولني                

ارسة إدارة مالية حـذرة باحتيـاطي تـشغيلي أصـغر ال     الذين حادثهم املفتشان إىل أن من املمكن مم       
واقُترِحـت االستعاضـة    . أو األقصر أجـال   /سيما فيما يتصل بالصناديق االستئمانية األكرب حجماً و       

عن تطبيق احتياطي مرتفع إىل حد ما على مجيع الصناديق االسـتئمانية بـال متييـز واعتمـاد أحكـام                   
غيلية متفاوتة على الصناديق االستئمانية املختلفة، باالستناد       أكثر مرونة تتيح تطبيق احتياطيات تش     

إىل تقييم للمخاطر يأخذ بعني االعتبار عوامل شىت مثل حجم الـصندوق وأجلـه ونوعيـة النـشاط                  
  . وعوامل أخرى

لألمـم املتحـدة يعمـل حاليـاً علـى اسـتعراض            وأُعِلم املفتـشان بـأن مكتـب املراقـب املـايل              -٧٦
ويـشمل االسـتعراض أيـضاً أمـوراً منـها          . السياسات املعمول هبا فيما يتصل بالصناديق االستئمانية      

االحتيــاطي التــشغيلي ونــسبة اســترداد تكــاليف دعــم الــربامج وإمكانيــة ختفــيض عــدد الــصناديق     
ذه املراجعـة، كانـت عمليـة االسـتعراض         ويف وقت قيـام وحـدة التفتـيش املـشتركة هبـ           . االستئمانية

ويــرى . الداخليــة يف أمانــة األمــم املتحــدة ال تــزال جاريــة ومل تكــن قــد أتيحــت تفاصــيل إضــافية 
املفتشان أن استعراض وحتديث الصكوك القانونية املتعلقة بإدارة الصناديق االستئمانية، علـى حنـو              

ل األولويـة، وأن مـسألة االحتيـاطي التـشغيلي     ، ينبغـي أن ُينفّـذا علـى سـبي    ٢ما اقُترِح يف التوصـية     
  .ينبغي أن تعالَج يف هذا اإلطار

__________ 
، بشأن الصناديق االسـتئمانية     ST/AI/285، بشأن الصناديق االستئمانية العامة، و     ST/AI/284انظر األوامر اإلدارية     ) ١٧(

 .، بشأن حسابات دعم الربامجST/AI/286للتعاون التقين، و
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  العائد من فوائد الصناديق االستئمانية  -دال   
ــاً مــن الــصناديق       -٧٧ جيــري علــى مــستوى املنظمــة جتميــع املــوارد املاليــة غــري املــصروفة مؤقت

للمنظمــة، وهــي سياســة ختــضع  االســتئمانية وإعــادة اســتثمارها وفقــاً لــسياسة االســتثمار العامــة   
وتقسَّم الفوائد العائدة من تلـك االسـتثمارات بـصفة عامـة يف منتـصف               . لألنظمة والقواعد املالية  

الــسنة علــى فــرادى الــصناديق االســتئمانية باالســتناد إىل متوســط الرصــيد النقــدي املتبقــي لكــل     
ة فـــرادى الـــصناديق ويعتمـــد إمجــايل مقـــدار الفوائــد العائـــدة وحــص   . صــندوق يف هنايـــة الــشهر  

ــة        ــغ كــبرياً ال ســيما يف حال ــدة اجلــاري وميكــن أن يكــون املبل ــها علــى ســعر الفائ االســتئمانية من
  .الصناديق االستئمانية األكرب حجماً

وخيـــضع اســـتخدام هـــذا العائـــد مـــن الفوائـــد لألنظمـــة املاليـــة للمنظمـــات والتفاقـــات     -٧٨
. كـن أن خيتلـف الوضـع مـن منظمـة إىل أخـرى             ومي. الصناديق االستئمانية يف كـل منظمـة      /املاحنني

غــري أن بعــض املــاحنني،  . وبــصورة عامــة، يــذهب العائــد مــن الفوائــد إىل الــصناديق االســتئمانية   
وتـستخدم بعـض املنظمـات      . ألسباب منها ما يتصل بتشريعاهتم احمللية، يطلبون رد الفوائـد إلـيهم           

كمـسامهة يف حـساب     ) مثـل اليونـسكو   (نـه   أو جـزءاً م   ) مثل اليونيسيف (كامل العائد من الفوائد     
دعم امليزانية العامة للمنظمة، يف حني تصرفه منظمات أخرى بأكملـه للـصناديق االسـتئمانية، مـا                 

  .مل تنص اتفاقات املاحنني على خالف ذلك
ــة األمــم املتحــدة        -٧٩ ــذ اعتمــاد ممارســة موحــدة داخــل منظوم ــشان أن مــن احملّب ــرى املفت  وي
عائد الفوائد من الصناديق االستئمانية، بغية تعزيز موقفها جتاه املاحنني لدى           يتصل باستخدام    فيما

وإضـافة إىل ذلـك، فـإن توحيـد املوقـف، يف حالـة الـصناديق             . التفاوض على استخدام هذا العائـد     
ــادة اتــساق اإلبــالغ عــن هــذا العائــد علــى نطــاق       االســتئمانية املتعــددة املــاحنني، سيــساهم يف زي

  .املنظومة
  

  تفويض السلطة  - هاء  
يقتــضي تنظــيم الــصناديق االســتئمانية وإدارهتــا تنــسيقاً وتعاونــاً وثــيقني فيمــا بــني خمتلــف   -٨٠

وعلى الرغم من أن العمل يف املاضي كـان يف  . الوحدات يف املقر ويف املكاتب اإلقليمية والقطرية   
ة يف مؤسسات منظومة األمـم      فإن االجتاه العام السائد يف السنوات األخري       معظمه مركّزاً يف املقر،   

املتحــدة يــصب يف جمــرى حتقيــق الالمركزيــة بــشكل كلــي أو جزئــي يف بعــض األنــشطة املتــصلة    
وال ختــص هــذه الالمركزيــة أنــشطة . بالــصناديق االســتئمانية علــى املــستويني اإلقليمــي والقطــري 

يـضاً علـى دورة إدارة      التنفيذ والرصد والتقييم املتعلقة بالصناديق االستئمانية فحسب، بل تنطبق أ         
الصناديق االستئمانية يف مراحلها األوىل، من قبيل مجع األموال وما يتصل بـذلك مـن مفاوضـات                

  .مع املاحنني
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ويتجلــى ذلــك يف االجتــاه الــذي ميــضي إليــه بعــض املــاحنني املتمثــل يف تفــويض عمليــات     -٨١
ــاهت      ــسفاراهتم أو بعث ــصناديق االســتئمانية ل ــات ال ــى اتفاق ــاوض عل ــستويني   التف ــى امل ــة عل م التمثيلي

اإلقليمي والقطري، كما يتجلى يف زيادة تيسُّر التمويل على هذين املستويني، وعلى سـبيل املثـال       
من خالل املؤسسات املالية واملصارف اإلمنائية اإلقليمية، والصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني              

ــوفر التمويــل مــن أجــل الــرب    ــداهنا وأقاليمهــا  والبلــدان املاحنــة الــيت ت امج أو املــشاريع املنفــذة يف بل
وبوجه عـام، لـوحظ ارتفـاع كـبري يف الـسنوات األخـرية يف عـدد                ). صناديق ائتمانية ذاتية املنفعة   (

  .الصناديق االستئمانية وحجمها على املستوى القطري
ريـة،  وميكن ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت لديها شبكات قويـة مـن املكاتـب القط         -٨٢

، ومنظمـة الـصحة العامليـة،       )الفـاو (مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األغذية والزراعـة          
ومنظمــة العمــل الدوليــة حتمــل زيــادة أعبــاء العمــل املتــصلة بالــصناديق االســتئمانية علــى املــستوى 

لطة إىل  وبوجـه عـام، فقـد فّوضـت هـذه املنظمـات الـس             . القطري وإدارهتا بقدر أقل من املـشاكل      
مستوى معني من إدارة الصناديق االستئمانية، على الرغم من أن املفتشني قد أُبِلغـا بـأن املـوظفني                  

. يف امليــدان حيتــاجون يف بعــض األحيــان إىل تــدريب أفــضل يف جمــال إدارة الــصناديق االســتئمانية 
 االسـتئماين   وفيما خيص املنظمات األخـرى، تطـرح املـشاركة يف األنـشطة املموَّلـة مـن الـصندوق                 

وتنفيذها مشاكل جسيمة مـن حيـث ضـمان القـدرات الكافيـة واملـوظفني املـدّربني تـدريباً جيـداً                     
  .على املستوى القطري

وإضافة إىل ذلك، ال تزال بعض املنظمـات، مثـل منظمـة األمـم املتحـدة، تنفـذ عمليـات                      -٨٣
اديق االستئمانية وبقلّة   وإجراءات تتسم مبركزية شديدة على مستوى صنع القرار فيما خيص الصن          

وعادة ما تستند ممارسات هذه املنظمات إىل . تفويض السلطات إىل املكاتب اإلقليمية أو القطرية     
بيـد أنـه بـالنظر إىل احلالـة         . النموذج التقييدي الذي يقتـضي االضـطالع مبعظـم األعمـال يف املقـر             

 إىل إبطـاء عمليـات التفـاوض وإبـرام          الناشئة وإىل بيئة املاحنني فـإن تلـك اهلياكـل كـثرياً مـا تـؤدي               
وتتعلـق  ). صياغة املشروع، علـى سـبيل املثـال       (االتفاقات املتعلقة بالصناديق االستئمانية وتنفيذها      

املشاكل األكثر تواتراً ببطء استجابة الدوائر القانونية للمنظمات وباإلطار الزمين للحـصول علـى              
ولـيس  .  املـاحنني املتعلقـة بتكـاليف دعـم الـربامج          رد فعل من مكتب املراقب املايل لتجهيز طلبـات        

غريباً أن يقدم املاحنون أمواالً يف فترة قريبة جداً من هنايـة عـامهم املـايل، وهـو مـا ميـنح املنظمـات                
مهلة قصرية للغايـة خيـشى فيهـا أن ختـسر املنظمـات األمـوال املقدمـة إليهـا إن مل تكـن ردة فعلـها                         

  .سريعة
ة فيما يتعلق بإدارة الصناديق االسـتئمانية يف األمانـة العامـة لألمـم     ومع أن تفويض السلط     -٨٤

املتحدة منصوص عليـه يف األوامـر اإلداريـة ذات الـصلة، فـالواقع هـو أن هـذا التفـويض نـادراً مـا                         
ويفـضِّل مكتـب املراقـب      . ُيطبق وهو يغطي الصناديق االسـتئمانية للتعـاون الـتقين بـشكل رئيـسي             

عفاءات أو القرارات على أساس كل حالة علـى حـدة، عوضـاً عـن تفـويض                 املايل أن يلجأ إىل اإل    



A/66/348  
 

11-49052 37 
 

وهــذه املمارســة تــستغرق وقتــاً طــويالً وتــؤدي إىل حــاالت تــأخري . الـسلطات علــى نطــاق واســع 
وصعوبات عمليـة، لـيس ذلـك فحـسب بـل أيـضاً ُتـضر بالـسمعة أحيانـاً إذا تعـذّر جتهيـز طلبـات                          

  .قت احملدداملاحنني وعروضهم على حنو كفء ويف الو
مـع  ويرى املفتشان أنه ينبغي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تكّيف أساليب عملها               -٨٥

 وأن ُتـسلِّم بأعبـاء العمـل املتزايـدة وتنـهض هبـا وأن تنفِّـذ األنـشطة                   املاحنني احلالة الناشئة ومع بيئة   
. املــستوى القطــرياملمّولــة مــن الــصناديق االســتئمانية علــى املــستوى اإلقليمــي، وبــصفة خاصــة   

وينبغي ملؤسسات املنظومة أن تـستعرض الـسياسات القائمـة الـيت تنتـهجها بـشأن تفـويض سـلطة                    
إدارة الصناديق االستئمانية، هبدف تفويض سلطة كافية للمكاتب اإلقليمية والقطرية كيما يتسىن            

لقـدرات الكافيـة    وينبغي للمنظمـات أن تـضمن تـوفُّر ا        . هلا التكيف مع الظروف اجلديدة واملتغرية     
واملوظفني املدّربني تدريباً جيداً ملكاتبـها اإلقليميـة والقطريـة لكفالـة تنظـيم الـصناديق االسـتئمانية                  

  .وإدارهتا على هذين املستويني
ومن املتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصيتني التاليتني إىل تعزيز املساءلة والفعالية والكفاءة فيما               -٨٦

  .ستئمانية وإدارهتاخيص تنظيم الصناديق اال

  ٩التوصية 
ينبغي للرؤسـاء التنفيـذيني ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة اسـتعراض أحكـام                   

تفويض السلطة بشأن إدارة الـصناديق االسـتئمانية وحتـديثها للتكّيـف مـع الـدور املـتغري                  
  .واملتزايد للمكاتب اإلقليمية والقطرية

  

  ١٠التوصية 
ــذي    ــواء    ينبغــي للرؤســاء التنفي ــم املتحــدة ضــمان احت ــة األم ني ملؤســسات منظوم

ــيم         ــدريب مناســب يف جمــال تنظ ــى ت ــدانيني عل ــوظفني املي ــة املتاحــة للم ــربامج التدريبي ال
  .الصناديق االستئمانية وإدارهتا

    
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامعرض   -واو   

ن عمليـة االنتقـال إىل املعـايري        بلغت مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة مراحـل خمتلفـة مـ               -٨٧
ولذلك، فإن التجارب اليت مـرت هبـا فيمـا يتعلـق هبـذه املعـايري               . )١٨(احملاسبية الدولية للقطاع العام   

__________ 
ــر وحــدة ا   ) ١٨( ــضاً تقري ــشتركة  انظــر أي ــيش امل  Preparedness of United Nations Organizations for the"لتفت

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)" (JIU/REP/2010/6). 
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. متفاوتة، مبا يف ذلك التغيريات واآلثار املترتبة عن ذلك على تنظيم الصناديق االستئمانية وإدارهتا             
عمــل املعنيــة مبعــايري احملاســبة التابعــة للجنــة اإلداريــة فرقــة الوقــد كلــف جملــس الرؤســاء التنفيــذيني 

 بــدعم مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة يف حتقيــق اتــساق تفــسرياهتا وتطبيقهــا الرفيعــة املــستوى
للسياسات واملمارسات احملاسبية من أجل االمتثال لشروط املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،            

 تنظـيم الـصناديق   احملاسبة املالية وما ينجم عنها مـن آثـار حمتملـة علـى              مبا يف ذلك املسائل املتصلة ب     
  .االستئمانية

وأُبلغ املفتـشان بـأن الـشروط الـواردة يف خمتلـف املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام                        -٨٨
وقد يستدعي ذلك إجراء بعـض التغـيريات يف         . ستؤثر على احملاسبة املتعلقة بالصناديق االستئمانية     

ملمارسة احلالية إلدارة الصناديق االستئمانية، غري أن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام سـتتيح              ا
  :عموماً معلومات أدق وأكثر شفافية عن تنظيم تلك الصناديق

وبنـاء علـى   . حماسـبة الـصناديق  ال تذكر املعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام شـيئاً عـن                •
على عكس شروط نظام األمم املتحدة للترتيبات االحتياطية، أن         ذلك، جيوز للمنظمات    

 تكشف املعلومات املتعلقة مبصادر الصناديق وطابعها بأساليب خمتلفة؛

إيـراد املعـامالت الـيت ال تقـوم علـى      ) ( ٢٣(يربط املعيـار احملاسـيب الـدويل للقطـاع العـام             •
لى أسـاس االسـتحقاق علـى أن        وتنص احملاسبة ع  . إثبات اإليراد بإثبات األصول   ) التبادل

تسجل اإليرادات يف الفترات املالية اليت تكتسب فيهـا وأن تـسجل النفقـات يف الفتـرات                 
ولذلك، ميكن تسجيل اإليرادات العائدة مـن صـندوق         . اليت تقدم فيها السلع واخلدمات    

م مع اجلهة استئماين قبل استالم اإليرادات النقدية وإثباهتا كإيرادات عند إبرام العقد امللز      
 املاحنة؛

آثــار التغــيريات يف أســعار الــصرف ) (٤(يتــضمن املعيــار احملاســيب الــدويل للقطــاع العــام   •
ــنيب ــة    ) األج ــرتبط بعملــة الوظيف ــروطاً ت ــق أســعار    ) األســاس(ش ــة وبتطبي يف كــل منظم
  .الصرف

 وإن من أصعب جوانب عمل فرقة العمل هو إثبات اإليراد العائد من املعـامالت الـيت ال          -٨٩
وقـد قـدمت الفرقـة    . تقوم على التبادل، مبا يف ذلك اإليـرادات العائـدة مـن الـصناديق االسـتئمانية        

املنشأة على نطاق املنظومة إرشادات إىل مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة لـدعم حتقيـق اتـساق          
ــايري        ــذه املع ــاع العــام وتطبيــق ه ــة للقط ــبية الدولي ــسريات املعــايري احملاس ــذه   . تف وقــد نوقــشت ه
ويـتعني تفـسري تلـك    . اإلرشادات وحظيت بالقبول كأداة مفيدة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة     

اإلرشادات يف إطار الترتيبات احملددة للمنظمات املعنية، مبا يف ذلك تعريف الصناديق االسـتئمانية             
ير إىل املاحنني   وال تتناول املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام شروط تقدمي التقار         . لدى كل منها  

) ٢٣(بيد أن تنفيذ املعيار احملاسيب الـدويل للقطـاع العـام            . اليت متثل مسألة داخلية ختص املنظمات     
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سيفضي إىل توافر بيانات مالية تقوم على أساس االسـتحقاق يف حـني أن مـن املـرجح أن تـستمر                     
 ســيتعني أن ل، وبالتــايلعلــى األســاس التقليــدي النقــدي املعــّدبعــض التقــارير املقدمــة إىل املــاحنني 

يكــون لــدى املنظمــات نظــم معلومــات قــادرة علــى اســتخراج التقــارير املعــدة بكلتــا الطــريقتني     
  .للمعامالت نفسها

  
  إغالق الصناديق االستئمانية  -زاي   

ــصناديق       -٩٠ ــيم الـ ــة تنظـ ــرية يف عمليـ ــة األخـ ــو املرحلـ ــتئمانية هـ ــصناديق االسـ إن إغـــالق الـ
ق حمكـوم باألنظمـة املاليـة للمنظمـات وغريهـا مـن الـصكوك التـشريعية                 وهذا اإلغـال  . االستئمانية

السارية على الصناديق االستئمانية، فضالً عـن اتفـاق الـصندوق االسـتئماين ذي الـصلة املـربم مـع                
ودرجت العادة علـى أن يقـدم تقريـر مـايل وموضـوعي هنـائي إىل اجلهـة املاحنـة بعـد                      . اجلهة املاحنة 

املتصلة باألنشطة املمولـة مـن الـصندوق االسـتئماين، وتـستخدم أيـة أرصـدة                إهناء مجيع املعامالت    
غــري منفقــة حــسب توجيهــات اجلهــة املاحنــة الــواردة يف اتفــاق الــصندوق االســتئماين أو حــسب    

  .الطلبات اإلضافية الالحقة للجهة املاحنة
ت، والسـيما   والحظ املفتشان أن عدد الصناديق اخلاملة مرتفـع نـسبياً يف معظـم املنظمـا                -٩١

يف حالة الـصناديق االسـتئمانية املتـصلة باملـشاريع، وأن إغـالق الـصناديق ينتـهي بعـد فتـرة طويلـة                      
ــصلة   ــق باحلــسابات ذات ال ــامالت تتعل ــصناديق   . دون إجــراء أي مع ويف حــاالت كــثرية تظــل ال
عيد إدارة  وميكن اعتبار ذلك إىل حد ب     . االستئمانية مفتوحة ملدة عامني بعد إجراء آخر املعامالت       

ويـشكل العـدد   . مالية حكيمة، لكنه يدل يف أغلب األحيان على عدم وجود عملية رصد سـليمة     
الكــبري للــصناديق االســتئمانية اخلاملــة وغــري املغلقــة أعبــاء ال لــزوم هلــا علــى املنظمــات مــن حيــث 

 مراجعـة   وقد أكدت هذه املالحظة أيضاً جمموعة مـن عمليـات         . اإلضافية احملاسبة وإعداد التقارير  
احلسابات الداخليـة واخلارجيـة واالستعراضـات الـيت أجريـت للـصناديق االسـتئمانية الـيت تـديرها                   

  .املنظمات
وفقــــاً لعمليــــات مراجعــــة احلــــسابات الداخليــــة واخلارجيــــة ويــــرى املفتــــشان أنــــه   -٩٢

واالستعراضات اخلاصة بكـل منظمـة، فإنـه ينبغـي للمنظمـات أن تغلـق الـصناديق االسـتئمانية            
ــة لكــي تتفــادى األعمــال والتكــاليف اإلضــافية فيمــا خيــص احملاســبة واإلدارة وإعــداد      اخل امل

ويف هـــذا اخلـــصوص، هنـــاك حاجـــة إىل زيـــادة حتـــسني رصـــد الـــصناديق االســـتئمانية . التقـــارير
ويلـزم أيـضاً إلصـالح      . واألنشطة املمولة منها، وبوجـه عـام إىل اتبـاع هنـج أكثـر اسـتباقية بـشأهنا                 

 ردود املاحنني يف الوقت املناسب علـى طلبـات املنظمـات بـشأن إغـالق الـصناديق                  الوضع أن تأيت  
  .االستئمانية اخلاملة
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  مراجعة حسابات الصناديق االستئمانية  -حاء   
تنص االتفاقات املتعلقة بالـصناديق االسـتئمانية املربمـة مـع املـاحنني علـى أن تـدار املـوارد                      -٩٣

جع احلسابات املتعلقة هبـا وفقـاً لألنظمـة والقواعـد املاليـة للمنظمـة       املالية اليت يقدمها املاحنون وترا   
وتـنص األنظمـة والقواعـد املاليـة الـسارية يف مجيـع مؤسـسات منظومـة األمـم                   . املعنية دون غريهـا   

املتحــدة علــى أن خيــضع تنفيــذ أنــشطة الــصناديق االســتئمانية وبراجمهــا أو مــشاريعها ملراجعــة          
 احلسابات الداخلية ومراجعي احلسابات اخلـارجيني للمنظمـة         جعةشعبة مرا احلسابات من جانب    

  .)١٩()املراجعة الوحيدة للحسابات مبدأ(
وعلى الرغم مـن وجـود أحكـام واضـحة يف األنظمـة والقواعـد املاليـة للمنظمـات، فقـد                       -٩٤

ــدأ املراجعــة الوحيــدة           ــرة علــى مب ــت منظمــات كــثرية للمفتــشني أن املــاحنني يعترضــون بكث بيَّن
وطلب بعض املاحنني مراراً القيام مبراجعة حساباهتم اخلاصة، أو         . ابات أثناء عملية التفاوض   للحس

  .طالبوا مبراجعة إضافية منفصلة للحسابات جيريها مراجعون خارجيون للحسابات
وكانت املنظمات تـرفض هـذه الطلبـات بـصورة منهجيـة وتتقيـد عمومـاً مببـدأ املراجعـة                      -٩٥

 حـاالت قليلـة فقـط أدى هـذا املوقـف احلـازم إىل إعاقـة إبـرام اتفاقـات                     ويف. الوحيدة للحسابات 
تتعلق بالصناديق االستئمانية، وعادة ما كان ينتهي األمر باملاحنني إىل قبول مبدأ املراجعة الوحيدة              

ويف بعض احلـاالت كانـت تقـدم حلـول وسـط ويكتفـي املـاحنون باملطالبـة                 . للحسابات واحترامه 
علومـات اإلضـافية، أو كانـت املنظمـة توافـق علـى إجـراء مراجعـة خاصـة          باحلصول على بعض امل  

حلسابات الـصندوق االسـتئماين وأنـشطته مـن قبـل مـراجعني خـارجيني للحـسابات علـى أسـاس                     
وغالبـاً مـا يقبـل املـاحنون ضـمانات املنظمـة بـإجراء مـشاورات وثيقـة ومـستمرة                    . سداد التكاليف 

 بشأن األنشطة، وبتكملتها مبعلومات وبيانات إضافية مـن         ومعمقة مع إدارة الصندوق االستئماين    
كما تتيح بعـض املنظمـات للمـاحنني تقـارير مراجعـة حـسابات              . خالل طرائق إبالغ أكثر صرامة    

  .الصناديق االستئمانية وهو ما يعزز جتاوب املاحنني مع قبول مبدأ املراجعة الوحيدة للحسابات
ت فيما يتعلق باألنشطة واملشاريع اليت ميوهلـا االحتـاد          وتظهر حالة خاصة يف مجيع املنظما       -٩٦

األورويب من خالل الصناديق االستئمانية، حيث تستكمل مراجعة احلسابات اخلارجية والداخلية           
املـربم  العادية للمنظمات مبهمة التحقق يف إطار االحتـاد األورويب مبوجـب اإلطـار املـايل واإلداري                 

وأُبلـغ املفتـشان بأنـه قـد مت التوصـل إىل حلـول للمـشاكل                .  املتحدة  واألمم ة األوروبي اجلماعةبني  
األولية الـيت كانـت قائمـة قبـل إبـرام اتفـاق اإلطـار املـايل واإلداري املـربم بـني اجلماعـة األوروبيـة                      

ومنــذ إبــرام هــذا . واألمــم املتحــدة، علــى الــرغم مــن اســتمرار وجــود بعــض الــصعوبات التنفيذيــة
 خــالل املــشاورات الرفيعــة املــستوى بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد    االتفــاق، وضــعت عمليــة مــن 

__________ 
 The Audit Function in the United“لالطالع على املزيد مـن التفاصـيل، انظـر تقريـر وحـدة التفتـيش املـشتركة،        ) ١٩(

Nations System” (JIU/REP/2010/5), chapter III. 
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األورويب عرب الفريق العامـل املعـين باإلطـار املـايل واإلداري املـربم بـني اجلماعـة األوروبيـة واألمـم              
املـضطلع هبـا يف إطـار       ملعاجلـة هـذه املـشاكل، مبـا يف ذلـك املـسائل املتعلقـة مبهـام التحقـق                    املتحدة  

  .ويبالحتاد األورا
وبناًء على ما تقتضيه املعايري الدولية ملراجعة احلسابات الداخلية، ينبغـي لوظيفـة مراجعـة                 -٩٧

احلسابات الداخلية يف املنظمات أن تكفـل دراسـة املخـاطر املتعـددة علـى حنـو سـليم، مـن خـالل           
ختطــيط فعــال ملراجعــة احلــسابات علــى أســاس درجــة املخــاطرة عنــد القيــام مبراجعــة احلــسابات     

ــة ــصناديق         . الداخلي ــة الداخليــة للحــسابات بــني النــشاط املمــول مــن ال وال متيــز وظيفــة املراجع
وال توجـد   . االستئمانية أو مـن مـوارد أخـرى بـل تـستعرض الـربامج أو املـشاريع جبميـع جوانبـها                    

دالئل تبني للمفتشني أن الصناديق االستئمانية واألنشطة اليت متوهلا هذه الصناديق ختـضع ملراجعـة               
وقــد أشــار . احلــسابات بدرجــة أقــل مــن أي نــشاط آخــر متولــه أنــواع أخــرى مــن املــوارد املاليــة  

املفتشان إىل أنه على الرغم من أن األنشطة والربامج واملشاريع املمولة مـن الـصناديق االسـتئمانية                 
ختــضع جبميــع جوانبــها ملراجعــة احلــسابات الداخليــة، فــإن مراجعــة احلــسابات الــيت تركــز تركيــزاً 

ــادرة جــداً يف الوكــاالت املتخصــصة     ويف . خاصــاً علــى الــصناديق االســتئمانية وعلــى أنــشطتها ن
حــاالت قليلــة أجريــت مراجعــة خاصــة للحــسابات تتعلــق بأنــشطة بعــض الــصناديق االســتئمانية   

علــى ســبيل املثــال يف األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة ومفوضــية األمــم املتحــدة (املواضـيعية الكــبرية  
أو كانت مراجعة احلـسابات تركـز بـشكل خـاص علـى أنـشطة أخـرى                 ) حلقوق اإلنسان السامية  

حيتمـل أن تكـون قـد حتـددت كمجـاالت      ) منظمة اليونـسكو (ممولة من موارد من خارج امليزانية     
  .على درجة عالية من املخاطر

ل  احلسابات تلك بعض املسائل الوجيهة واهلامة للغاية، مثـ         عمليات مراجعة وقد تناولت     -٩٨
 الصناديق االستئمانية، واحلاجة إىل حتسني األحكـام        ؤتعبئة املوارد بني خمتلف فئات املاحنني، وجتز      

 الواردة يف اتفاقات املاحنني، ومـسائل اسـترداد التكـاليف ضـمن مـسائل أخـرى، وسـاعدت علـى                   
يتــها حتــسني عمليــات الــصناديق االســتئمانية وإدارهتــا يف تلــك املنظمــات، مبــا يف ذلــك تعزيــز فعال 

وإن املفتشني إذ يأخـذان يف حـسباهنما ارتفـاع حجـم الـصناديق االسـتئمانية وتزايـدها                  . وكفاءهتا
بوجه عام على نطاق منظومة األمم املتحدة ككل واملخاطر املتعـددة املرتبطـة بتنظيمهـا وإدارهتـا،              

مــم فإهنمــا يريــان ضــرورة أن تتنــاول خطــط مراجعــة احلــسابات الداخليــة ملؤســسات منظومــة األ  
املتحدة الصناديَق االستئمانية واألنشطة اليت متوهلا على حنو يتناسب مع درجات خماطر كل منها،              

  . وبالتايل ينبغي ختصيص موارد كافية لتحقيق ذلك
ومن املتوقـع أن يـؤدي تنفيـذ التوصـية التاليـة إىل تعزيـز فعاليـة وكفـاءة تنظـيم الـصناديق                         -٩٩

  .تها يف مراجعة احلساباتاالستئمانية وإدارهتا وزيادة تغطي
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  ١١التوصية 
ينبغي لرؤساء شعب مراجعـة احلـسابات الداخليـة يف مؤسـسات منظومـة األمـم                  

املتحــدة عنــد إعــداد خططهــم املتعلقــة مبراجعــة احلــسابات الداخليــة أن يــضمنوا توجيــه   
ئمانية االهتمام املناسـب للمخـاطر الـيت تـرتبط ارتباطـاً مباشـراً بتـشغيل الـصناديق االسـت                  
  .وتنظيمها، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر الصناديق االستئمانية الكبرية

    
  تقييم الصناديق االستئمانية  -طاء   

تكفــل معظــم مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة تقيــيم الــربامج واملــشاريع املمولــة مــن      -١٠٠
 أغلبيتـها تقييمـات برجميـة تركِّـز         وهـذه التقييمـات هـي يف      . الصناديق االستئمانية يف هناية تنفيـذها     

على النواتج والنتائج اليت حققتها الربامج واملشاريع، لكنها تشمل أيـضاً يف أحيـان كـثرية بيانـات           
ويشكل املاحنون القوة احملركة الرئيسية هلذه املمارسة لكوهنم خيـضعون ملـساءلة            . ومعلومات مالية 

قة تكفل اسـتخدام املـوارد املخصـصة ملؤسـسات         دوائرهم الوطنية فيما خيص توفري ضمانات موثو      
وشـرط التقيـيم    . منظومة األمم املتحدة استخداماً فعاالً مبا يتمشى مع النتائج املتوقَّعة املتفق عليهـا            

. هو عنصر منوذجي من عناصر اتفاقات الصناديق االستئمانية يف األغلبيـة العظمـى مـن املنظمـات                
ديق االستئمانية املربمـة مـع االحتـاد األورويب أو املؤسـسات            وهذا الشرط إلزامي يف اتفاقات الصنا     

  .املالية الدولية
وُتعامل التكاليف املرتبطة بالتقييمات بوصفها تكاليف مباشرة للربامج واملشاريع املمولة            -١٠١

ويف بعـض   . من الصناديق االستئمانية وعادة ما تدرج يف ميزانية الربنامج أو املـشروع اخلـاص هبـا               
، فإن األحكـام ذات الـصلة       )على سبيل املثال منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية       (ات  املنظم

الــيت تتعلــق بالــصناديق االســتئمانية تــنص علــى إجــراء تقييمــات إلزاميــة للــربامج أو املــشاريع الــيت  
، يف ) دوالر أمريكـي يف منظمــة اليونــسكو ١٠٠ ٠٠٠علــى سـبيل املثــال  (تتجـاوز حجمــاً معينـاً   

لذي ُتجرى فيه التقييمات يف املنظمات األخرى على النحو املتفق عليه مع املاحنني أو مبـا                الوقت ا 
وقد أعـرب املفتـشان عـن انبـهارمها         . يتمشى مع شروط التقييم املعيارية السارية يف املنظمة املعنية        

ــم         ــتئمانية يف معظ ــصناديق االس ــن ال ــة م ــشاريع ممول ــربامج وم ــت ل ــيت أُجري ــات ال ــة التقييم  بقائم
والحظا أن زيادة انتشار ثقافة التقييم بوجه عام يف منظومة األمـم املتحـدة كممارسـة                . املنظمات

  .شائعة قد أثرت تأثرياً إجيابياً على تغطية التقييم لألنشطة املمولة من الصناديق االستئمانية
 وُتجــرى عمليــات التقيــيم بواســطة مستــشارين خــارجيني أو وحــدة التقيــيم يف املنظمــة     -١٠٢
ويف معظم احلاالت، تتضمن اتفاقات املـاحنني أو الـصناديق االسـتئمانية بنـداً للتقيـيم يـنص         . املعنية

  .على أن يشارك ممثلون للماحنني يف عملية التقييم مبوجب شروط معينة
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ومل ُيصدر استعراض وحـدة التفتـيش املـشتركة أي أحكـام تتعلـق بنوعيـة تقـارير التقيـيم             -١٠٣
اســتخالص يف حــث إدارة املنظمــات علــى بيــد أن املفتــشني يرغبــان .  فيهــاوالتوصــيات الــواردة

ــن    ــستفادة م ــدروس امل ــيم  ال ــات التقي ــة  عملي ــا يف عملي ــصناديق االســتئمانية  إدارة وإدراجه ال
  .داخل املنظماتوتنظيمها 

    
  الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني  -سادساً  

املـاحنني، مبـا فيهـا صـناديق التمويـل الواحـد عبـارة عـن                إن الصناديق االستئمانية املتعددة       -١٠٤
طريقة خاصة لتوجيه مسامهات املاحنني عرب آلية جمّمعة للربامج املواضيعية أو الربامج القطريـة الـيت           

ويتمثل هدف الصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني يف تقـدمي متويـل يتـسم                . هلا أمهية استراتيجية  
كن التنبؤ به من أجل دعم األنشطة اإلمنائية وتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفيـة             باملرونة والتنسيق ومي  

مــا بعــد الــرتاع ويف وحــاالت األمــم املتحــدة يف األوضــاع اإلنــسانية واألنــشطة املنــسقة ملنظمــات 
ومن املتوقع أن تيسِّر هذه الطريقـة أيـضاً التنـسيق الربنـاجمي وختفِّـض التكـاليف                 . املراحل االنتقالية 

وإن الــصناديق االســتئمانية . اإلداريــة وتكــاليف املعــامالت اخلاصــة بتنظــيم الــصناديق االســتئمانية 
املتعددة املاحنني وصناديق توحيد أداء األمم املتحدة املُنشأة علـى املـستوى القطـري متكّـن البلـدان                  

 لكــل املــستفيدة مــن املــشاركة بنــشاط يف الــصناديق مــن خــالل عــضويتها يف اللجــان التوجيهيــة   
وعلى الرغم من أن معظم املاحنني يدعمون هذه الطريقة اخلاصة بتجميع املوارد بـسبب         . صندوق

ما تنطوي عليه من خفض تكاليف إدارة الصناديق، فإن بعضهم ال جيدها مغرية مبا يكفي لكوهنا                
  .وحةال تتيح إمكانية التخصيص الصارم أو تلقي التقارير الفردية بشأن استخدام املوارد املمن

وقــد ارتفــع عــدد عمليــات متويــل الــصناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني وحجــم هــذه      -١٠٥
، بلـغ إمجـايل قيمـة االلتزامـات     ٢٠٠٩ويف هناية عام    . العمليات ارتفاعاً كبرياً يف السنوات املاضية     

وكـان  .  مليـار دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة    ٤,٥ ماحنـاً زهـاء    ٥٠املتراكمة ألكثـر مـن      
 مليـون دوالر وبـضعة مئـات املاليـني          ٠,٥حجم الصناديق املنشأة يف املرحلة األولية يتـراوح بـني           

ومـن املتوقـع أن يـستمر مفهـوم توحيـد األداء فـضالً عـن توسـيع ممارسـة الربجمـة                      . من الدوالرات 
نتظـر زيـادة منـو      القطرية يف زيادة اهتمام املاحنني بالـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني، ومـن امل               

نظومــة األمــم املتحــدة يف صــندوق وتــشارك أكثريــة مؤســسات م. الــصناديق يف الــسنوات املقبلــة
وقــد اتــسع نطــاق اجملــاالت واألنــشطة الــيت متوهلــا    . عــدة صــناديق اســتئمانية متعــددة املــاحنني   أو

لـصناديق طابعـاً   وتكتـسي بعـض هـذه ا   . الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني يف السنوات املاضية  
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عاملياً وهي متوِّل أنشطة يف بلدان عديدة، لكن أكثريتها توفِّر املوارد لألنشطة املضطلع هبا يف بلـد                 
  .)٢٠(واحد حمدد

    
  رسم بياين

املسامهات السنوية املقدمة من املاحنني عن طريق مكتب الصناديق االستئمانية املتعددة املـاحنني             
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت  اإلمنائي لربنامج األمم املتحدة التابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مذكرة معلومات أساسية لالجتماع املشترك بني املاحنني وجمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة بـشأن الـصناديق                   :املصدر
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢١االستئمانية املتعددة املاحنني املعقود يف 

__________ 
يف الـصناديق االسـتئمانية     ) االلتزامـات (انظر املرفق الرابع لالطالع علـى اجلـدول الـذي يـبني مـسامهات املـاحنني                  ) ٢٠(

املتعددة املاحنني اليت يديرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حسب املنظمة والـصندوق االسـتئماين املتعـدد املـاحنني              
 .www.undp.org/mdtf، انظر أيضاً ٢٠٠٩ديسمرب /نون األول كا٣١حىت 

من الصناديق االستئمانية املتعددة مباليني الدوالراتاملبلغ 
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  اإلطار املؤسسي واحلوكمة    
ــن           -١٠٦ ــة م ــسنوات املاضــية جمموع ــدى ال ــى م ــة عل ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم وضــعت جمموع

ــصناديق        ــشغيل ال ــشتركاً لت ــشريعياً م ــشكل إطــاراً ت ــيت ت ــة املوحــدة ال ــائق القانوني ــصكوك والوث ال
وتـشمل الوثـائق   . االستئمانية املتعـددة املـاحنني وإدارهتـا داخـل مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة           

يف مجلــة مــا تــشمله مــذكرة توجيهيــة إلنــشاء الــصناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني،   القانونيــة، 
ومذكرة تفاهم ستوقع بني منظمات األمم املتحدة املشاركة والوكيل اإلداري، واتفاقـات إداريـة              

  .)٢١(موحدة توقع بني فرادى املاحنني والوكيل اإلداري
ــضاً إطــار مؤســس     -١٠٧ ــشئ أي ــك، أُن ــوازاة ذل ــصناديق االســتئمانية   ويف م ــشمل مكتــب ال ي ي

وجمموعـة األمـني العـام      اإلشـراف علـى اإلدارة املاليـة،        جمموعـة   (املتعددة املـاحنني وآليـة اإلشـراف        
مـن أجـل تنظـيم عمليـات الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني                ) املساعد للمنظمـات املـشاركة    

ة املاحنني الذي يعمل كوكيـل إداري يف إطـار          وإن مكتب الصناديق االستئمانية املتعدد    . وتنسيقها
 صـندوقاً   ٣١جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وإن كان يعمل كمركز خدمـة ذايت التمويـل، يـدير                

وعلـى الـرغم مـن أن املكتـب         .  صندوقاً مـن الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني           ٣٢من أصل   
 لكنه ينفصل كلياً عن عمليات األنشطة األخـرى         يشكل جزءاً من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      

ويضمن مبدأ اجلدار الواقي فصل الوظائف بـني        ". جدار واقٍ "اليت يضطلع هبا الربنامج عن طريق       
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوصفه وكالة تنفيذ لألمم املتحدة، ومكتب الـصناديق االسـتئمانية         

مــم املتحــدة اإلمنــائي الــذي يــؤدي دور الوكيــل اإلداري املعــين املتعــددة املــاحنني التــابع لربنــامج األ
وتغطــى تكــاليف مكتــب الــصناديق . بالــصناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني يف املنظومــة برمتــها

 يف املائـة    ١االستئمانية املتعددة املاحنني عن طريـق رسـوم إدارة خمصـصة للوكيـل اإلداري نـسبتها                 
وقد شارك املكتب، ضمن مجلـة أمـور، يف التفـاوض علـى     ). سامهةختصم عند املصدر من كل م     (

االتفاقات، وتلقي املـوارد املاليـة مـن املـاحنني، وإنفـاق املـوارد علـى املنظمـات املـشاركة، وإعـداد                     
التقارير السنوية والنهائية للماحنني عن الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني علـى أسـاس التقـارير               

نظمات املشاركة، وتنظيم اجتماعات للماحنني بـشأن أنـشطة الـصناديق االسـتئمانية      الواردة من امل  
  .املتعددة املاحنني عند االقتضاء

اإللكتـروين،  " Gateway"ويدير مكتب الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني أيضاً موقـع      -١٠٨
عـدها املنظمـات املـشاركة      على شبكة اإلنترنت تتيح إمكانية احلصول على تقارير مالية وسردية ت          

ــستخرج مباشــرة مــن نظــم احملاســبة يف تلــك املنظمــات، وبالتــايل تقــدم إىل املــاحنني      وكــثرياً مــا ُت
وحيتـوي املوقـع    . واجلمهور عامة معلومات عن أداء خمتلف الصناديق االستئمانية املتعـددة املـاحنني           

ــوفر للمــاحنني  علــى مــصادر واســعة للمعلومــات الــيت يــصل إليهــا املــستخدم بــسهولة،      ومــن مث ت
واملــستفيدين درجــة عاليــة مــن الــشفافية بــشأن تنفيــذ املــشاريع املمولــة مــن الــصناديق االســتئمانية 

__________ 
 ./http://mdtf.undp.org وhttp://www.undg.orgلالطالع على املزيد من املعلومات، انظر  ) ٢١(
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وقد أعرب مـدراء املـشاريع اخلاصـة باملنظمـات املـشاركة عمومـاً عـن تقـديرهم                  . املتعددة املاحنني 
  .لوجود هذا املوقع

ــشاركة تعل     -١٠٩ ــات امل ــدمت املنظم ــام، ق ــصناديق    وبوجــه ع ــات ال ــى عملي ــة عل ــات إجيابي يق
وأعربت بعض املنظمات عن قلقها ألن الصناديق والربامج اليت يعـىن           . االستئمانية املتعددة املاحنني  

هبا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجنة التنفيذية قد تلقت حصة من متويل الصناديق االستئمانية     
وُوجه اهتمـام املفتـشني إىل بعـض        . ت األمم املتحدة األخرى   املتعددة املاحنني أكرب مما تلقته وكاال     

املــسائل الــيت تتعلــق بعمــل الــصناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني وإطارهــا التنظيمــي مــن أجــل     
  .مواصلة النظر فيها

وكانت الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني يف األصل مبثابة أداة لسد الفجوات التمويليـة     -١١٠
ــوافر التمويــل  علــ ــيم االحتياجــات وت ــربامج الــيت متوهلــا الــصناديق   . ى أســاس عمليــات تقي بيــد أن ال

االسـتئمانية املتعــددة املــاحنني كــثرياً مــا كــان يوجههــا تــوافر األمــوال الــيت يقــدمها املــاحنون أكثــر ممــا  
ألمم وإضافة إىل ذلك أعربت بعض مؤسسات منظومة ا       . توجهها االحتياجات واألولويات الوطنية   

املتحدة عن قلقهـا ألن تـوافر املـوارد مـن الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني قـد يـستخدم أيـضاً                    
  .على األنشطة األساسية اليت تضطلع هبا بعض منظمات األمم املتحدة" للتعدي"

وهناك مناقشة مستمرة بـني املنظمـات املـشاركة بـشأن مـا إذا كانـت نـسبة رسـوم اإلدارة                  -١١١
وإذا ُوضـع يف    .  يف املائـة هـي نـسبة مالئمـة أو مفرطـة            ١صة خلدمات الوكيل اإلداري البالغة      املخص

االعتبار طول أجل الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني واستمرار التزامات إعداد التقـارير الدوريـة              
ديق ، فـــضالً عـــن احلاجـــة إىل إدارة الـــصنا"Gateway"وخمتلـــف اخلـــدمات اإلضـــافية، مثـــل موقـــع  

وإضـافة إىل   . االستئمانية املتعددة املاحنني الصغرية أيضاً، فإن النسبة املقررة قـد يكـون هلـا مـا يربرهـا                 
ذلك فإن حىت املنظمات اليت تنتقد رسوم اإلدارة املقـررة للوكيـل اإلداري ال ترغـب يف االضـطالع            

سـتئمانية املتعـددة املـاحنني      وقد أُبلغ املفتشان بـأن مكتـب الـصناديق اال         . مبسؤوليات الوكيل اإلداري  
 ١يعتزم إجراء استعراض لالستخدام احلايل لنسبة رسـوم اإلدارة املخصـصة للوكيـل اإلداري البالغـة      

يف املائــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل تغــيري النــسبة أو تغــيري الطريقــة الــيت ُيفــرض هبــا الرســم     
د أدىن للرسـوم فيمـا خيـص الـصناديق         وينبغي دراسـة إمكانيـة تطبيـق حـ        . املخصص للوكيل اإلداري  

االستئمانية املتعددة املاحنني أو رسـم إنـشاء كمـا يفعـل البنـك الـدويل علـى سـبيل املثـال، وإن كـان                         
ينبغي مراعاة اعتبارات غري االعتبارات املالية احملضة، مثـل املنفعـة الـسياسية للـصناديق الـصغرية فيمـا                

  . مناطق معينةأو خيص بلدان 
هة نظر عملية، ُوجهـت انتقـادات متكـررة إىل التـأخر يف اإلفـراج عـن األمـوال            ومن وج   -١١٢

وقـد  . الالزمة لتنفيذ املشاريع، وإىل اإلطار الزمين القصري جـداً الـذي ميكـن فيـه اسـتخدام املـوارد                  
أُبلغ املفتشان بأن حاالت التأخري ال ترتبط عادة بإجراءات الوكيل اإلداري بل ببطء اختاذ القـرار                

ــة للــصندوق االســتئماين  علــى   املتعــدد املــاحنني أو فريــق األمــم املتحــدة   مــستوى اللجنــة التوجيهي
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وتؤدي حاالت التـأخري الطويـل إىل خمـاطر املـساس بـسمعة املنظمـة الـيت تنفـذ املـشاريع               . القطري
وأُشـري أيـضاً إىل أن إمكانيـة الـدفع املـسبق قـد تــثري       . وإىل تفـاقم االسـتخدام غـري الفعـال للمـوارد     

صــعوبات يف بعــض املنظمــات، وُوجهــت انتقــادات تتعلــق بتغطيــة التــأمني فيمــا خيــص األنــشطة    
  .املضطلع هبا يف إطار الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني

املـشاركة يف    وأُبلغ املفتشان أيضاً بأنه على املستوى القطري، يكون أحيانـاً عـدد املنظمـات               -١١٣
أو املـشاركة كأعـضاء يف اللجنـة التوجيهيـة     /تئماين متعـدد املـاحنني و   املشاريع املمولة من صـندوق اسـ      

مرتفعاً للغاية، وهو ما يؤدي إىل تباطؤ عملية املوافقة على املشاريع ويطيـل مـدة ختطيطهـا وصـياغتها                   
وال يؤثر ذلك سلباً على فعالية وكفاءة عملية التنسيق والتعاون فيما بني املنظمات فحسب . وتنفيذها
وإضافة إىل ذلـك، ال متلـك بعـض املنظمـات القـدرات الكافيـة يف البلـد                  .  أيضاً من التكاليف   بل يزيد 

. رئيس فريق األمم املتحدة القطـري      للمشاركة بصورة جمدية يف الربامج أو املشاريع اليت يديرها عادة         
تئمانية املتعددة وكذلك يف بعض األحيان ال تتناسب امليزانية املقررة للربامج املمولة من الصناديق االس

  .املاحنني مع األنشطة املتوقع أن تضطلع هبا املنظمة
ويرى املفتشان أن هناك حاجـة إىل تـوفري منتـدى ملناقـشة جتـارب الـصناديق االسـتئمانية                     -١١٤

املتعددة املاحنني والدروس املستفادة منها، مبا يف ذلك تبادل اآلراء بـني اجلهـات صـاحبة املـصلحة                  
وعلـى الـرغم مـن أن احلـوار     . استخدام هذه الصناديق االستئمانية بفعالية وكفاءةالرئيسية، بشأن  

قد بدأ مع البلدان املاحنة ومن املتوقع أن يتخذ صفة مؤسسية بني املاحنني وجمموعة األمـم املتحـدة             
. اإلمنائية يف املستقبل القريب، فإنه ال تبذل جهود واضحة إلشـراك مـستفيدين آخـرين يف احلـوار                 

ن التوصل إىل حل حمتمل عن طريق اهليئات اإلدارية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ولألمـم                  وميك
وبناًء علـى ذلـك يقتـرح املفتـشان         . املتحدة اليت تشارك فيها البلدان املاحنة واملستفيدة على السواء        

اجمللـس  أن يكون عمل مكتب الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني مـدرجاً علـى جـدول أعمـال         
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ويف ســياق أوســع، ينبغــي أن تــرد أعمــال الــصناديق       التنفيــذي لربن
االستئمانية املتعددة املاحنني وجتارهبا على جدول أعمال اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي يف إطـار     

اً وسـيتيح ذلـك أيـض   . االستعراضات الشاملة اليت ُتجرى كل ثـالث سـنوات وكـل أربـع سـنوات        
  .إبراز الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني وما تنجزه من أعمال بوضوح أكرب

  
  الصناديق االستئمانية املتعددة املاحننيمراجعة حسابات     

يلزم تاليف أوجه القصور وسـد الثغـرات القائمـة يف تغطيـة مراجعـة حـسابات الـصناديق                     -١١٥
طــار احلــايل تــضطلع كــل منظمــة مــشاركة مبــسؤولية    ويف ظــل اإل. االســتئمانية املتعــددة املــاحنني 

مراجعــة حــسابات املــوارد الــيت تردهــا عــن طريــق الــصناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني وفقــاً      
بيد أن جتميعاً بسيطاً ملراجعة احلسابات املتعلقة بأجزاء فردية ال ميكـن            . ألنظمتها وقواعدها املالية  

ويــشري الوضــع . ندوق االســتئماين املتعــدد املــاحنني بأكملــهاعتبــاره مراجعــة كافيــة حلــسابات الــص
احلايل إىل أن كل منظمة هتتم باجلزء اخلاص هبا فقط، والنتيجة النهائية هي باألحرى لغـز يتكـون                  
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وهبـدف حتـسني احلالـة أُبـرم اتفـاق          . من قطع فرديـة عوضـاً عـن أن يكـون صـورة كاملـة للوضـع                
ة ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة بتأييـد مـن مجاعـة     خاص بني شعب مراجعة احلسابات الداخلي  

األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تنسيق أعمال مراجعة احلـسابات ووظائفهـا علـى حنـو أفـضل بـني             
ــة احلــسابات الداخليــة          ــب مراجع ــلطة مكات ــسه احتــرام س ــت نف ــشاركة، ويف الوق ــات امل املنظم

ويرمي إطـار   . احلسابات على أساس املخاطر   واختصاصاهتا ومواردها وختطيطاهتا اخلاصة مبراجعة      
ــات مراجعــة       ــة عملي ــصناديق االســتئمانية املتعــددة املــاحنني إىل تيــسري مقارن مراجعــة حــسابات ال
احلسابات فيما خيص الربامج املمولة من الصناديق االستئمانية املتعـددة املـاحنني، مبـا يف ذلـك عـن                   

ر زمنيـة مـشتركة ملراجعـة احلـسابات وأشـكال           طريق إجراء تقييمات منسقة للمخاطر وحتديد أُط      
  .متناسبة إلعداد التقارير

وبينما متثل نتيجة إطار مراجعة حسابات الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني خطـوة                  -١١٦
هامة حنو األمام فإن تنفيذها العملي فضالً عـن التعـاون والتنـسيق بـني ُشـعب مراجعـة احلـسابات                

 اجملال متاح للتحسني على النحو املبني يف مثايل مراجعة حسابات الصندوق الداخلية يشري إىل أن 
وميكـــن النظـــر يف خمتلـــف . )٢٢(االســـتئماين للعـــراق، وحـــسابات الـــصندوق اإلنـــساين للـــسودان

ــا يف ذلــك        ــاحنني، مب ــصناديق االســتئمانية املتعــددة امل ــة مراجعــة حــسابات ال ــز آلي ــارات لتعزي اخلي
حلسابات اخلاصة بربنامج أو مشروع إىل منظمة مـشاركة أخـرى مـن           التفويض الطوعي ملراجعة ا   

منظمــات األمــم املتحــدة، أو إجــراء عمليــات مراجعــة حــسابات مــشتركة مــع فريــق متعــدد           
االختصاصات معتمد وخمصص يـضم ممـثلني ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة املـشاركة عنـدما                   

ات املــشاركة مراجعــة احلــسابات إىل  يكــون عــدد املــشاركني حمــدوداً، أو تفــويض مجيــع املنظمــ  
وبينما ال يوجد خيار مثايل بني هذه اخليارات، وينطوي كل منها على            . مستشار خارجي وحيد  

مزايا وعيوب، فإن أي خيار مـن تلـك اخليـارات يـشكل يف نظـر املفتـشني حـالً أفـضل مـن تـرك                          
  .ساباتهحسابات الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني دون مراجعة متكاملة حل

ومن املتوقع أن يـؤدي تنفيـذ التوصـيتني التـاليتني إىل تعزيـز فعاليـة الـصناديق االسـتئمانية                      -١١٧
  . املتعددة املاحنني وكفاءهتا إضافة إىل تغطية مراجعة حساباهتا

  
  ١٢التوصية 
ينبغي للمجلس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أن يـدرج ضـمن جـدول                 

 املــستفادة مــن عمليــات مكتبــه املعــين بالــصناديق االســتئمانية والــدروسرب أعمالــه التجــا
املتعددة املاحنني، بغية عرضها على اجمللس االقتصادي واالجتماعي كي ينظر فيهـا يف إطـار    

  .االستعراضات السياساتية الشاملة اليت جترى كل ثالث سنوات وكل أربع سنوات
  

__________ 
 .، الفصل اخلامس)JIU/REP/2010/5(لالطالع على مزيد من التفاصيل انظر تقرير وحدة التفتيش املشتركة  ) ٢٢(
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  ١٣التوصية 
 العــام، بــصفته رئيــساً جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني، إىل   ينبغــي أن يطلــب األمــني   

جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة اســتعراض اإلطــار احلــايل ملراجعــة حــسابات الــصناديق    
 مع رؤساء ُشعب مراجعة احلسابات الداخلية الوثيقاالستئمانية املتعددة املاحنني بالتعاون 

املتعـددة املـاحنني مـن أجـل إدراج مفـاهيم      للمنظمات املشارِكة يف الـصناديق االسـتئمانية        
ــة مراجعــة احلــسابات للــصناديق          ــة املخــاطر وتعزيــز تغطي ــيط علــى أســاس درج التخط

  .االستئمانية املتعددة املاحنني وحتقيق عمليات أكمل ملراجعة احلسابات
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  املرفق األول

  )١ص (انية وموارد الصناديق االستئم) م ع(توزيع املوارد بني امليزانية العادية     
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 
 ١ص  م ع ١ص  م ع ١ص  م ع  املنظمة

 ١٩٤ ٦٤٥ ٢ ٠٦٤ ٣١٣ ٤٦٠٤ ٢٠٣ ٧١٠٢ ٧٥٧ ١٤٧٣ ٣٣٢ ١ ١٩٢ ٢٢٦ ٣  األمم املتحدة

 ٥٧٨ ١٢١ ٨٨٥ ٩٩٧٧٩ ٥٠١١٠٨ ٥٨٨٦٨ ١١ ٢٨٤ ٦٦  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 ٤٢٤ ٤٨١ ٦ ٠٠٠ ٥٥٧ ١٥١٢ ٢٣٤ ٠٠٠٥ ٨٣٨ ٦٢٣١ ٤٩٣ ٤ ٩٠٠ ٥٨٣ ١ اليونيسيف

 ٢٨٠ ١٩٢ ١ ٩٣٦ ١١١ ٦٨٩٢ ٣٧٧ ٠٠٠١ ٩٠٥ ١٦٤١ ١١٠ ١ ٢٩٥ ٧٦٧ ١ *برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ٩٠٠ ٦٠٦ ٩٠٩ ٢٠٠٩٥٥ ٤٥٣٤٥٨ ١٠٠٨٤٦ ٢١١ ٥٤٦ ٦٩٣ صندوق األمم املتحدة للسكان

 ٢٤٢ ٤٦٥  ١٨٣ ٢٩٥ ٠٦٦ ١٠٤ ١   ألغذية العامليبرنامج ا

 ٢٧٤ ٣٧٨ ٧٣٠ ٧٢٦٦٤١ ٣١٠٣٣٠ ٦٦٥٥٩٤ ٢٨٣ ٥٩٠ ٥٢٩ منظمة العمل الدولية

 ٧٣٠ ١٨٨ ١ ٨٤٠ ٦٨٤٩٢٩ ٧٠٠٨٧٤ ٤٢٤٧٦٥ ٦٣٩ ١٠٠ ٧٤٩ منظمة الفاو

 ٦٨٦ ٣٥٢ ٠٠٠ ٦٢٣٦٣١ ٠٠٠٤٨٩ ٧٨٥٦١٠ ٤٦٨ ٠٠٠ ٦١٠ اليونسكو

 ٥٥٠ ٢٨١ ١٦٢ ٩٤٧١٣٩ ٣٣١٣٣٠ ٨٥٤١٣٢ ٢٢٥ ١٢٥ ١٢٥ ين الدويلمنظمة الطريان املد

 ٥٨٥ ٧٨٧ ٢ ٨٤٠ ١٦٠٩٥٨ ١٨٣ ٣١٤٣ ٥١٥٩١٥ ٠٢٣ ٢ ١١٠ ٨٨٠ منظمة الصحة العاملية

   ٣١٦ ٣١ ٠٠٨ ٥٩  ٩٢٤ ٥٤ االحتاد الربيدي العاملي
 ٣٥٩ ١٠ ٠٨٢ ٦٧٥٢٥٨ ١١٠١١ ٦٩٨٢٥٩ ١١ ٩٧٨ ٢٥٢ االحتاد الدويل لالتصاالت

 ٦١٧ ٥٧ ٠٠٠ ٩٨٦١١٣ ٦٦٤٣٢ ٤٦٤٩٦ ٣٦ ٨٢٢ ٩٧ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 ٦٠١ ٣٠ ٦٩٩ ٦١٧١٠٧ ٠٢٨٢٤ ٧٦٣٨٧ ١٩ ١٤٥ ٧٧ املنظمة البحرية الدولية

 ٥٠٥ ١٦ ٤٨١ ٦٩٦٦٠٣ ٣٤٤١٢ ٥١٣٤٠٥ ١٠ ٩٩٢ ٥٢٣ املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 ٠٦٧ ٢٠٥ ٠٣٧ ١٥٤١٩٣ ٠٨٤١٦٩ ٣٢٩١٨٦ ١٦٢ ٢٤٨ ١٨٢ )اليونيدو(ناعية منظمة األمم املتحدة للتنمية الص

 ٩١٨ ٣ ٠٨٣ ٨٩٣٣٦ ٥٧٢١ ٧٧٦٣٣ ١ ٩٨٠ ٢٧ منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة

 ٥١٠ ٨٢٥ ١٦ ٠٦٤ ٦٦١ ٨٤١١٤ ١٣٩ ١٢٩١٥ ٥٦٠ ٤٧٤١٢ ١٤٦ ١٢ ٢٣١ ٤٤٨ ١١ اجملموع   

 ٥٧٤ ٤٨٦ ٣١ ٩٧٠ ٦٩٩ ٢٧ ٧٠٥ ٥٩٤ ٢٣ اجملموع الكلي  
  

فيما خيص موارد امليزانية العادية؛ والردود على استبيان وحـدة التفتـيش املـشتركة بـشأن مـوارد الـصناديق                  ) A/65/187( بيانات جملس الرؤساء التنفيذيني       :املصدر
  .االستئمانية

  .تضمن سوى اإليرادات األساسية أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن بيانات امليزانية العادية ال ت  *
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  الثايناملرفق 

  *توزيع الصناديق االستئمانية حسب املاحنني    
٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 

 
الدول 
 األعضاء

منظمات 
األمم 
 املتحدة

املنظمات 
 الدولية

القطاع 
اخلاص 
 اجملموع وآخرون

الدول 
 األعضاء

منظمات 
األمم 
 املتحدة

املنظمات 
 الدولية

ع القطا
اخلاص 
 اجملموع وآخرون

الدول 
 األعضاء

منظمات 
األمم املتحدة

املنظمات 
 الدولية

القطاع 
اخلاص 
 اجملموع وآخرون

 ١٩٤ ٦٤٥ ٢ ٠٧٠ ٢٢٨ ٥٣٣ ٨٨٨ ١٣٠ ٤٦١٧٠ ٤٥٨ ٤٦٠١ ٢٠٣ ٩٢٨٢ ٥٥٩٣٤٠ ٨٥٦٤٩٣ ٧٨ ١١٧ ٢٩٠ ١٤٧١ ٣٣٢ ٨١١١ ١٥٧٣٢١ ٠٧٣٧٢ ١٠٦٦١ ٨٧٧ األمم املتحدة

م املتحدة مفوضية األم
 لشؤون الالجئني

 ٥٧٨ ١٢١ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبقال ينطبق٩٩٧ ١٠٨ال ينطبقال ينطبقال ينطبق ال ينطبق٥٨٨ ١١ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

 ٤٢٤ ٤٨١ ٦ ١٠١ ٩٤٥ ١ ١٥٩ ٣١٧ ٩٠٥ ٢٥٩٧١٦ ٥٠٢ ١٥١٣ ٢٣٤ ٤٢٨٥ ٤٢٣ ٧٥٧١ ٢٣٨٢٦١ ٤٧١ ٧٢٨ ٠٧٧ ٦٢٣٣ ٤٩٣ ٠٥٢٤ ٨٤٦ ٢٤٤١ ٣٢١١٥٢ ٠٠٦١٣٥ ٣٦٠ ٢ اليونيسيف

برنامج األمم املتحدة
 اإلمنائي

 ٢٨٠ ١٩٢ ١ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبقال ينطبق٦٨٩ ٣٧٧ ١ال ينطبقال ينطبقال ينطبق ال ينطبق١٦٤ ١١٠ ١ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

  صندوق األمم 
*****املتحدة للسكان

 ٩٠٠ ٦٠٦ صفر صفر صفر٩٠٠ ٢٠٠٦٠٦ ٤٥٨صفرصفرصفر ٢٠٠ ١٠٠٤٥٨ ٢١١صفرصفرصفر١٠٠ ٢١١

برنامج األغذية
 ****العاملي

٢٤٢ ٤٦٥ ٥٢٢ ٩٥ ١٠١ ٣١ ٠٦١ ٥٥٨٢٦ ١٨٣٣١٢ ١٢٨٢٩٥ ٩٩٢٣٢ ٧٣٩٢٥ ٨ ٣٢٤ ٠٦٦٢٢٨ ١٠٤ ٠٥١١ ٤٤٣١٦ ٩٤٥٨ ٦٢٧١٠ ٠٦٨ ١ 

 ٢٧٤ ٣٧٨ ٦٧٠ ١٢ ٠٤٣ ٢٦ ٧٠٢ ٨٥٩٤٨ ٧٢٦٢٩٠ ٨٠٣٣٣٠ ٣٨٣٥ ٣٤٠١٥ ٣٣ ٢٠٠ ٦٦٥٢٧٦ ٢٦٠٢٨٣ ٨٧٨٣ ٣٦٤٦ ١٦٣١٦ ٢٥٧ منظمة العمل الدولية

 ٧٣٠ ١٨٨ ١ ٨٧٧ ٧٨ ٠٥٧ ٧١ ٩٨٨ ٨٠٨١٦٣ ٦٨٤٨٧٤ ٣٠١٨٧٤ ٢٣٢٣١ ٥٤٦٤٧ ١١٤ ٦٠٥ ٤٢٤٦٨١ ٠١٠٦٣٩ ٥٥٧١١ ٦٥٣١٥ ٢٠٤٦٥ ٥٤٧ **الفاو

 ٦٨٦ ٣٥٢ ٠٤٩ ٢٤ ٥٧٤ ٢٧ ٤٠٩ ٦٥٤٧٧ ٦٢٣٢٢٣ ٢٣٧٤٨٩ ٤٤٥١٥ ٢١٧٢٣ ٥١ ٧٢٤ ٧٨٥٣٩٩ ٧٥٩٤٦٨ ٢٧١١٨ ٦١٧١٩ ١٣٨٥٦ ٣٧٤ اليونسكو

منظمة الطريان 
 املدين الدويل

 ٥٥٠ ٢٨١ ٩٩٦ ١٩٠ ١٦٣٢٠١ ٩٤٧٢٨٠ ٣٥٤٣٣٠ ٧٥٥١ ١صفر ٨٣٨ ٨٥٤٣٢٧ ٢٠٤٢٢٥ ٦١٩١ ١صفر٠٣١ ٢٢٣

منظمة الصحة
 ***العاملية

 ٥٨٥ ٧٨٧ ٢ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبقال ينطبق١٦٠ ١٨٣ ٣ال ينطبقال ينطبقال ينطبق ال ينطبق٥١٥ ٠٢٣ ٢ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق

     االحتاد الربيدي العاملي

االحتاد الدويل
 لالتصاالت

 ٣٥٩ ١٠ ٦٥٠ ٤ ٦٩٠ ١ ٨١٩٢٠٠ ٦٧٥٣ ١٧١١١ ٦صفرصفر ٥٠٤ ٦٩٨٥ ٩٤٨١١ ٠٢٧٥ ٦٣٧١ ٠٨٦١ ٣
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٢٠٠٩‐٢٠٠٨ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 

 
الدول 
 األعضاء

منظمات 
األمم 
 املتحدة

املنظمات 
 الدولية

القطاع 
اخلاص 
 اجملموع وآخرون

الدول 
 األعضاء

منظمات 
األمم 
 املتحدة

املنظمات 
 الدولية

ع القطا
اخلاص 
 اجملموع وآخرون

الدول 
 األعضاء

منظمات 
األمم املتحدة

املنظمات 
 الدولية

القطاع 
اخلاص 
 اجملموع وآخرون

املنظمة العاملية
 لألرصاد اجلوية

٦١٧ ٥٧ ١٤٨ ٣٨٤ ٤ ٧٦٦ ٣١٩٥ ٩٨٦٤٧ ١١٩١١٨٧٥٦٣٢ ١ ٩٩٣ ٤٦٤٣٠ ٥٩٣٣٦ ٠٠٧١ ٥٠٤١ ٣٦٠١ ٣٢ 

املنظمة البحرية
 الدولية

٦٠١ ٣٠ ٢٧٦ ٢ ٠٧٠ ٣ ٩٢٨ ٣٢٧٣ ٦١٧٢١ ٢٤٦٢٤ ٠٢٠٣ ٤٦٦٤ ٩ ٨٨٥ ٧٦٣٧ ٣٧٥١٩ ٠٩٠١ ١١٧٣ ١٨١١٠ ٥ 

  املنظمة العاملية
 للملكية الفكرية

 ٥٠٥ ١٦   ٦٩٦ ٢٤١٢صفر٢٧٤ ٣٩٨ ٥١٣١٢ ١٠صفر٨٣٦٤١٩٢٥٨ ٩

منظمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية

 )اليونيدو(

٠٦٧ ٢٠٥ ٠٧٧ ٢ ٥٨٠ ٢٥ ٦٤٥ ٧٦٥٤٥ ١٥٤١٣١ ٦٢٣١٦٩ ٥٨٥١ ٤٨٦٢٧ ٢٦ ٤٦٠ ٣٢٩١١٣ ٢١٩١٦٢ ٤٥٨٢ ٤٨٢١٣ ١٧٠٢١ ١٢٥ 

  منظمة السياحة
 العاملية

 ٩١٨ ٣ صفر صفر ٥٩٤ ٨٩٣٣٢٤٣ ١صفرصفرصفر ٨٩٣ ٧٧٦١ ١صفرصفرصفر٧٧٦ ١

 ٥١٠ ٨٢٥ ١٦ ٤٣٦ ٣٩٤ ٢ ٣٨١ ٣٩٦ ١ ٥٢٩ ١٦٢ ٢١٦١ ٧٥٤ ٨٤١٧ ١٣٩ ٩٩٩١٥ ٨٦١ ٨٤٦١ ٢٨١٩٠٠ ٧٩٥ ٨٦٩ ٩١١ ٤٧٤٦ ١٤٦ ٢٨٢١٢ ٢٢٩ ٠٠٩٢ ١٣٢٢٩٥ ٧٨٤٣٨١ ٠٩٥ ٦ اجملموع

  .أرقام مقدمة رداً على استبيان وحدة التفتيش املشتركة  *  
  .مع تليفود واملوظفني الفنيني املعاونني  **  
  .أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن هذه األرقام هي مسامهات طوعية  ***  
  .يون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة مل٩٤٥هناك ثالث مسامهات ثنائية استثنائية مقدمة من أجل العراق تصل قيمتها إىل   ****  
أشار صندوق األمم املتحدة للسكان إىل أنه ال ميكن بالضرورة مقارنة البيانات على مدى السنوات املعنية ألن املعلومات املتعلقة بـالتوزيع حـسب                 *****  

  .املاحنني مل تكن متاحة إال يف السنوات األخرية
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  املرفق الثالث

عم الربامج املطبقـة علـى الـصناديق االسـتئمانية يف جمموعـة خمتـارة مـن مؤسـسات منظومـة              معدالت تكاليف د      
  األمم املتحدة 

  املنظمة
معدل موّحد 

  املالحظات  حاالت احلياد عن املعدل املوحد لتكاليف دعم الربامج لتكاليف دعم الربامج

جزئي إال عمالً بطلب ملّح ُيقـدم إىل املراقـب   ال ميكن منح االستثناءات بشكل كلي أو     يف املائة١٣  األمم املتحدة
ففي حالة املشاريع املموَّلة من صـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم، علـى سـبيل               . املايل

إضـافة إىل تكـاليف     ( يف املائة    ٩ و ٥املثال، ميكن فرض تكاليف غري مباشرة تتراوح بني         
  )غري مباشرة معّينة يفرضها الوكيل اإلداري

ت ومعــــــدالت تنطبــــــق سياســــــا
ــم    ــربامج لألمــ ــم الــ ــاليف دعــ تكــ
ــان   املتحـــــدة أيـــــضاً علـــــى اللجـــ
اإلقليميــــة اخلمــــس وغريهــــا مــــن 
ــم     ــة لألمــ ــة العامــ ــات األمانــ هيئــ

  املتحدة
منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة 

  )اليونيسيف(للطفولة 
 يف املائـة فيمـا خيـص الـصناديق غـري املواضـيعية الـيت جتمـع               ٥ينطبق معـدل مـنخفض قـدره           يف املائة٧

وإضافة إىل ذلك ميكن املوافقة     . ا من القطاع اخلاص يف البلدان اليت تنفذ فيها الربامج         أمواهل
الربامج املـشتركة،  :  يف املائة يف معدل استرداد التكاليف يف فئتني مها     ١على ختفيض نسبته    

يف احلــاالت الــيت يــرى املــدير التنفيــذي فيهــا أن هــذا التخفــيض سيــصب يف صــاحل تعزيــز    
يــة لوكــاالت األمــم املتحــدة، والتربعــات املقدمــة إىل اليونيــسيف الــيت تزيــد اجلهــود اجلماع

 مليون دوالر، يف احلاالت اليت يقتنع املدير التنفيـذي فيهـا بـأن ذلـك حيقـق                  ٤٠قيمتها عن   
  .وفورات احلجم

  

برنــــامج األمــــم املتحــــدة   
  اإلمنائي

ــد   ميكــن يف ظــروف اســتثنائية جــداً أن متــنح اإلدارة العل     يف املائة٧ ــاءات مــن املعــدل املوّح ــا إعف ي
  لتكاليف دعم الربامج 

  

صـــندوق األمــــم املتحــــدة  
  للسكان

 يف املائة على أنشطة املـشتريات ويف احلالـة الـيت متـول فيهـا                ٥ينطبق معدل خمفض قدره        يف املائة٧
  . جهة ماحنة برامج أو مشاريع يف بلدها
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  املنظمة
معدل موّحد 

  املالحظات  حاالت احلياد عن املعدل املوحد لتكاليف دعم الربامج لتكاليف دعم الربامج
   ٤ يف املائة و٧  برنامج األغذية العاملي 

  ئةيف املا
تكاليف الدعم غري املباشـرة     لتكاليف دعم الربامج أو ل     يف املائة    ٧قدره  ينطبق معدل كامل    

على أنشطة الـصناديق االسـتئمانية الـيت تتـضمن مجيـع مواصـفات أي مـشروع عـادي مـن                    
) أي التخطــيط والــشراء ورصــد التــسليم ومــا إىل ذلــك (مــشاريع برنــامج األغذيــة العــاملي 

. تب اإلقليميـة ووحـدات املقـر علـى غـرار أي مـشروع عـادي               وتعتمد على خدمات املكا   
 يف املائة لتكاليف دعم الربامج أو لتكاليف الدعم غري املباشرة علـى             ٤وينطبق معدل قدره    

أنـشطة الــصناديق االسـتئمانية الــيت جيــري ختطيطهـا ورصــد مواردهـا وتنفيــذها وإدارهتــا يف     
التكـاليف العامـة الناشـئة مـا مل ميـنح املـدير       البلد نفسه، على أن تغطي أموال جمموعة حمليـاً         

وميكن للمدير التنفيذي أن مينح ختفيضاً أو إعفاًء من رسـوم تكـاليف      . التنفيذي إعفاء منها  
دعم الربامج أو تكاليف الـدعم غـري املباشـرة فيمـا خيـص املـسامهات العينيـة عنـدما يـصب                      

ذيـة العـاملي، شـريطة أن تكـون         التخفيض أو اإلعفاء يف صاحل املـستفيدين مـن برنـامج األغ           
تكــاليف دعــم الــربامج غــري كــبرية وال توجــد أعبــاء إضــافية علــى الربنــامج علــى املــستوى  

  .اإلداري ومستوى إعداد التقارير

  

ومجيــع . ميكــن التفــاوض علــى معــدل خمفــض لتكــاليف دعــم الــربامج بــصورة اســتثنائية     يف املائة١٣  منظمة العمل الدولية
يف الدعم يقرهـا أمـني الـصندوق واملراقـب املـايل عـن طريـق رئـيس         اإلعفاءات من تكال  

  .شؤون امليزانية واملالية

  

منظمــة األغذيــة والزراعــة   
  )الفاو(

ــربامج يف بعــض الظــروف       يف املائة١٣ . ميكــن مــنح إعفــاءات مــن املعــدل املوّحــد لتكــاليف دعــم ال
رج عـن املعـايري ملـدير    وتفوَّض سلطة املوافقة على معدالت تكاليف دعم الربامج اليت ختـ        

  .مكتب االستراتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

  

منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
ــة   ــم والثقافــ ــة والعلــ للتربيــ

  )اليونسكو(

ميكن اإلعفاء من املعدل املوّحـد لتكـاليف دعـم الـربامج أو تعديلـه يف ظـروف اسـتثنائية                       يف املائة١٣
ــل ا    ــى االســتثناء قب ــام عل ــدير الع ــق امل ــاق وإذا واف ــى االتف ــع عل ــسكو  . لتوقي ــل اليون وتقب

 يف املائة فيما خيص الربجمـة املـشتركة واملـشاريع الـيت متوهلـا الـصناديق                 ٧معدالت قدرها   
  .االستئمانية املتعددة املاحنني وتلك اليت ميوهلا االحتاد األورويب
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  املنظمة
معدل موّحد 

  املالحظات  حاالت احلياد عن املعدل املوحد لتكاليف دعم الربامج لتكاليف دعم الربامج
منظمــــة الطــــريان املــــدين   

  الدويل
ن املــدين يف منظمــة الطــريان املــدين الــدويل، ينطبــق  فيمــا خيــص دائــرة املــشتريات للطــريا    يف املائة١٠

 ٠٠٠ يف املائة فيمـا خيـص املـشتريات الـيت تـصل قيمتـها إىل                ٦: جدول تدرجي كالتايل  
 يف املائة لتلك اليت تتراوح قيمتـها بـني         ٤ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛ و      ١٠٠
ــن   دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة ؛ و  ٥٠٠ ٠٠٠ و١٠٠ ٠٠٠ معـــدل ميكـ

  . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٥٠٠ ٠٠٠التفاوض عليه للقيمة اليت تتجاوز 

  

ميكن منح إعفاءات من املعدل املوّحد لتكاليف دعم الربامج ألمناط معينة مـن الـصناديق             يف املائة١٣  منظمة الصحة العاملية
  .االستئمانية يف ظروف استثنائية

  

      ال ينطبق  ياالحتاد الربيدي العامل
ــن  ١٠  االحتاد الدويل لالتصاالت ــة وم  ٥ يف املائ

   يف املائة٧إىل 
 يف  ١٠تتمثل سياسات االحتاد الدويل لالتصاالت احلالية يف فـرض معـدل موحـد قـدره                

.  يف املائة على املشاريع الكبرية احلجم      ٧ إىل   ٥املائة على املشاريع الصغرية احلجم ومن       
 إىل ٣ يف املائــة فيمــا خيــص الــصناديق االســتئمانية و٧,٥  إىل٦وعــادة مــا ُتفــرض نــسبة 

  . يف املائة على بعض مشاريع الصناديق االستئمانية الكربى٥,٢٥

  

املنظمــــة العامليــــة لألرصــــاد 
  اجلوية

      ال ينطبق

تعتمد : روج عن املعدل  حالة اخل .  يف املائة  ١٣يبلغ املعدل املوحد لتكاليف دعم الربامج          يف املائة١٣  املنظمة البحرية الدولية
علـى منظمـات    )  يف املائـة   ٨ و ٦تتـراوح بـني     (على االتفاق، وتنطبق املعدالت املخفَّضة      

ويف حالـة   . املنظمات الدوليـة األخـرى والبنـك الـدويل واالحتـاد األورويب           /األمم املتحدة 
 تفــرض الـصناديق االســتئمانية املتعــددة املـاحنني الــيت أنــشأهتا منظمـة البحريــة الدوليــة، ال   

تكاليف دعم ألن الصناديق ُتجمع دون حتديد املاحنني وال توجد تقارير فردية ُتقـدم إىل               
  .املاحنني غري التقارير املوحدة العامة املقدمة إىل هيئات املنظمة البحرية الدولية

  

املنظمـــة العامليـــة للملكيـــة   
  الفكرية

 يف ١٣ يف املائة و١٢
  املائة

ة لتكاليف دعم الربامج على الصناديق االستئمانية املتعلقة         يف املائ  ١٢ينطبق معدل قدره    
 يف املائـة لتكـاليف دعـم الـربامج علـى مجيـع            ١٣باملوظفني الفنيني املبتدئني وآخـر قـدره        

ومــع ذلــك، ينطبــق معــدل قــدره صــفر يف املائــة لــدعم  . الــصناديق االســتئمانية األخــرى
كما ينطبق معدل خمفـض     . ّوهلا بلد نامٍ  تكاليف الربامج على الصناديق االستئمانية اليت مي      

  . يف املائة لتكاليف دعم الربامج بصورة استثنائية٧قدره 
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  املنظمة
معدل موّحد 

  املالحظات  حاالت احلياد عن املعدل املوحد لتكاليف دعم الربامج لتكاليف دعم الربامج

منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
  )اليونيدو(للتنمية الصناعية 

ــة         يف املائة١٣ إىل ٧ ــربامج ممكن ــم ال ــاليف دع ــدل املوحــد لتك ــن املع ــاد ع ويف احلــاالت . إن حــاالت احلي
ا تنفيذ مشروع فردي أو نشاط فردي تطبيق معدل خمتلـف فـإن             االستثنائية اليت يربر فيه   

اليونيـدو، األنظمـة    (املدير العام هو الذي يقر هذا املعدل مبشورة مـدير اخلـدمات املاليـة               
  ).106.3/106.4.2املالية، 

ــذكرة    ــر يف املــ ــاً النظــ ــري حاليــ جيــ
السياساتية اهلامة اليت أصدرها املـدير      
ــربامج    ــم ال ــشأن تكــاليف دع ــام ب  الع

ــاً للقاعــدة   -٤-٣/١٠٦-١٠٦وفق
 مــــن األنظمــــة والقواعــــد املاليــــة ٢

  .لليونيدو كما جيري حتديثها
منظمـــة الـــسياحة العامليـــة   

  التابعة لألمم املتحدة
. مل تضع منظمة السياحة العاملية سياسات أو معدالت موحدة السترداد تكاليف الـدعم          

عامليـة ميكـن اسـترداد تكـاليف الـدعم          ووفقاً لألنظمة والقواعـد املاليـة ملنظمـة الـسياحة ال          
فيما خيص إدارة خمتلف أمناط الصناديق االستئمانية، وإن كان املعـدل غـري حمـدد وميكـن      

ويتـوىل األمـني العـام أو       . التفاوض عليه على أسـاس خمـصص قبـل التوقيـع علـى االتفـاق              
م املسؤولون ذوو الـسلطات املفوضـة عمليـة التفـاوض علـى تطبيـق معـدل لتكـاليف دعـ            

  .الربامج ويتخذون قرارات بشأنه
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  املرفق الرابع

  مكتب الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١األرصدة احملولة إىل املنظمات املشاركة حىت     
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 "توحيد األداء"صناديق مبادرة  "وحدة العمل يف األمم املتحدة"الصناديق الرائدة ملبادرة 

منظمات األمم 
 شاركة املاملتحدة

الصندوق 
اإلنساين 
/ املشترك

صندوق 
احتياطي 
الطوارئ 
جلمهورية 
أفريقيا 
)ج(الوسطى

صندوق 
دارفور من 
أجل سالم 
اجملتمعات 

احمللية 
)ب(واستقرارها

 الصندوق 
اجملمع 

جلمهورية 
الكونغو 
)ج(الدميقراطية

صندوق 
حتقيق 

االستقرار 
االنتعاش و

جلمهورية 
الكونغو 
الدميقراطية

الصندوق 
إلنساين ا

املشترك 
)ب(للسودان

صندوق 
 السودان 

لإلنعاش  
يف جنوب 
)ب(السودان

صندوق 
إنعاش لبنان

صندوق 
االتساق 
 لتوحيد 
األداء يف 
 )ب(ألبانيا

الصندوق 
االنتقايل 
للرأس 
)أ(األخضر

صندوق 
توحيد أداء 

م املتحدةاألم
يف 
)ب(موزامبيق

صندوق 
توحيد 

األداء يف 
)أ(فلسطني

صندوق 
 توحيد 

أداء األمم 
املتحدة يف 
)ب(رواندا

صندوق 
توحيد أداء

األمم 
املتحدة يف 
)ب(ترتانيا

صندوق 
االتساق 
لتوحيد 
أداء األمم
املتحدة 

يف 
أوروغوا
 ي

صندوق 
اخلطة 
األوىل 
لتوحيد 
األداء يف 
 فييت نام

صندوق 
الثانيةاخلطة 

لتوحيد 
األداء يف 
فييت نام

صندوق 
األمم 
املتحدة 
القطري 
 لبوتان

صندوق 
توحيد 

األداء يف 
كرييباس

صندوق 
توحيد أداء 

األمم 
املتحدة يف 
)ب(مالوي

صندوق 
األمم 

املتحدة 
القطري 
لبابوا غينيا

 يدةداجل

الصندوق 
االستئماين
املتعدد 
املاحنني 
لسرياليون

القضاء على
العنف ضد 
 املرأة

صندوق بناء 
 السالم

صندوق 
األمم املتحدة
 للعمل

الصندوق 
ئماين االست
 التابع للعراق

جملموعة األمم 
 املتحدة 
 اإلمنائية

الصندوق 
اخلاص 
بتحقيق 
األهداف 
 اإلمنائية 
 لأللفية

صندوق األمم 
  املتحدة 

 املركزي 
الختاذ إجراء 
بشأن األنفلونزا

 صندوق 
  برنامج 
 األمم 
املتحدة 

للتعاون يف 
جمال خفض 
االنبعاثات 
 النامجة عن 
 إزالة الغالبات
ها وتدهور
  يف 

ةالبلدان النامي 

صندوق 
األمم 

املتحدة 
للسالم يف 
 نيبال

صندوق 
األمم 

املتحدة 
االستئماين 

لألمن 
البشري 

الربامج (
)املشتركة

املنظمات 
  املشاركة
 اجملموع

مم برنامج األ
 املتحدة اإلمنائي

٦٤٧ ٢٤ ٠٤٢ ٦٦٥ ٣ ٧٤٧ ٦٦٢ ٣ ٧١٠ ٦٨٩ ٦٢٤١ ٥٠٤٦٢٤ ٦٠٩ ٦١١٤ ٨٨١ ١٦٣٢٧ ٠٣٨ ٥٣٠١٣ ٢١٤ ٦٧٠٥ ٢٥٧ ٤٧٩٨ ٧٠٨ ٣١٧٢ ٠٦٠ ١٢ 

٨٠٥ 

٤٣٤ ٢ 

٩٤٦
٢٥٤ ٥٩٥ ١٠X٠٠٠ ٩٣٧٨٨٢ ٢٠٩ ٥٠٠٣ ٧٨٨٤٩ ٣٥٣X٧٣٠ ٧٩٣ ١٢٤٨٩ ٧٩٩ X٢٥٠ ٩٦٩ ٦٥٧ ٢٥٣ ٢٣٥ ٧ ٠٨٥ ٣٠٦ ٥ ٤٨٧ ٢٣٩ ٦ ٩٣٩ ٠٧٥ ١ ٧٩٨ ٤٦٩ ٧٢ ٢٠٩ ٤٦٤ ٣٤٩ 

 ١٤٨ ٦٦٠ ٤٦٥ ١٧٠ ٧٤١ ١   ٠٥٩ ١٠٦ ٢٢٨ ٤٢٩ ٣٤ ٥٤٦ ٤١٢ ٣٢٩١٧٤ ٣٩٠١٣٤ ٢٨٩ ٥٩٠٤ ٠٠٠X٢٥٣ ٢٤٧٢٦٥ ١٣٧ ٨٥٤٣ ٢٦٩١٧٤ ٢٠٠١٦٦ ٠٧٨ ٧١٤٧ ٩٦٨ ٣٧٠١٢ ٤٤٩٣١١ ٣١٨ ٣ ٦٨٥ ١١٢ ١ ٠٠٩ ١٥٧ ٠٣٩٤ ٥٨٣ ٠٢٧٤ ٠٣٩٣٦٩ ٤٠٣ ٣٧٣XX٢ ٩٨٩ ٨٢١١١٨ ٥١٦ ٥١٩٨٧ ٠٣٢ ٢٢٢١ ٧١٠ ٢ اليونيسيف

برنامج األمم 
 -املتحدة اإلمنائي 

 مانغو

٨٥٧ ٨٥٥ ٣٦٠        ٠٣٣ ٤٦٨ ٠٠٤١٦٤ ٤٨٣ ٨٢٠١٩٤ ٩٠٤ ١ 

 ٣٣٤ ٢٤٩ ٢٦٦ ٧٢٢ ٩٦٩  ٨٦٣ ٠١٢ ٥ X ٦٣٠ ١٩٧ ٢٨ ٤٦٢ ٧٤٩ ٢١٥١٠٦ ٠٠٠XX٨٠٤ ٤١١X١٩٨ ١٧٩ ٦٧٢٢ ٤٥١٧٢٨ ٦٣٩ ٤ ٥١٩ ٢٠٣ ١ ٠٠٠ ٠٤٠ ٥٧١١ ١٦٩ ٩٨٥٣ ٣٠٠٢٤٦ ٦٧٠٦٩ ٣٧٠ ٣٣٢I٨ ٨٩٢ ٥٣٣٥٤ ٧٧٧ X٤٧ منظمة الفاو

مكتب األمم 
املتحدة خلدمات 

 املشاريع

X٥٤٠ ١٨١ ٢٠٥١ ٨٨٧ ١X٧٣٧ ٤٣٧  ٫X٧٠٠ ٢٨٥ ٢٣١  ٥٨٢ ٠٨٠ ٤   ٥١٤ ٩١٧ ٧٨٢ ١٥٦ ٣٤٠٢١٧ ٦٢٤ ٥ 

منظمة الصحة 
 العاملية

٣٥٧ ٢٥٨ ٨٣٥٢٣ ٤٥٤ ٩٤٥٢٠ ٧٠٦X٢٦٥ ٤١٩ ٨٨٩٤ ١٨٥ ٢ ٣٤٣ ٩٦٠ ٩٨٦ ٨٥٤ ٠٢٨٢ ٥٣٩ ٧٩٥١ ٠٠٠١٧١ ٣٥٠X٨٧٢ ٠٠٠٩٥ ٤٧٠٢٠ ٥٢X٩٤١ ٣٦٤ ٦٨٦ ٢٨٦ ١١ ٣٩٢ ٥٣١ ٫١١٨  X٩٠٣ ٣٥٤ ١٨٧ ٠٠٨ ١٠٢ ٫ 

برنامج األغذية 
 العاملي

٠٦٨ ٧٦٩ ١X٠٨٤ ١٢٤ ٩٣٣٨٤ ٧٤٨ ٣٥X٢٧٩ ٩٠٥٣٢ ٤٨٧ ١ ٠٦١ ٠٧١ ١ ٣٤٨ ٧٠٧٦٩٢ ٩٤٨ ٤٣١٣ ١٢٣XX٤٦٤ ٦١٨ ١٦٠ ٢٠٨ ١٥٢ ٧٦٣ ٨٨٧  ٣٦٤ ٨٩١ ٤ ٥٦١ ٣٢١ ٩ ٦٦٣ ٣٦٧ ١٦ 

 اليونسكو

٨٠٠ ١٦٩X٠٨٤ ٧٢٦١ ٩٤٨ ٤ ١١٦ ٥٩٦ ٩٠٦ ٢٢٣ ١٧٩٢ ٦٥٩ ٣٤٨١ ٧٥٠٨٠ ٢٢٦١٤٩ ٥٨٧ ١ 

١٨٤
٠١٦ ٧٦٦٣٦ ٥٠٧ ١X٩٩٢ ٥٥٢ ١٠٠ ٠١١ ٣٠٠ ٠٤٩ ٢٠   ١٥٤ ٥٩٤ ٢٢ ٧٧٣ ٥٣٨ ٠٠٠٦١ ٩٥٠ ٩٨٩١ ١٠٦ 

برنامج األمم 
املتحدة 

للمستوطنات 
 موئل -البشرية 

 األمم املتحدة

X٩٨٣ ٥٩٧ ٠٠٠ ٤٩٦ ٨٤٣١ ٠٦٥ ٨٦٠١ ٢١١ XX٠٢٠ ٧٧٤X٩١٨ ٣٥٠ ٣ ١٠٧ ٥٧٨ ٠٠٠٨٥ ٧٥٠   X ٧٣٢ ٥٢٤ ٩٥ ٠٠١ ٧٠٠ ١ 

صندوق األمم 
 املتحدة للسكان

٩٩٨ ٧٩X٢٦٣ ٠٧٥١ ٣٥٣ ٥ ٦٥٢ ٢٣٦ ٢ ٧٦٥ ٧٥٤ ٦٧٥٣ ٠٥١ ٣٧٤٢ ٨٤١٢٣١ ٠٤٨ ٨٥٨٢ ٥٠٣٩٩٤ ١٨٧ ٧٢٣٩ ٣٠٤ ٦ 

١٧٢
٠٠٧ ٢١٠ ٥X١٧٣ ٤٠٠٨٢٠ ٧٢٩٥٩ ٤٩X٫X٩٦٤ ٥٦٨ ٤١٥٧ ٩٤٦X٦١١ ٨٨١ ٨٥ ٣١٠ ٢٤٩    ٢٥٩ ٠٤٦ ١٥ ٧٤٥ ٩٤٥ ٢٠ 

مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون 

 الالجئني

٠٠٠ ٢٥٠X٤٤٥ ٢٩٠ ٨٧٠٤١ ١٤٨ ١٤XXX٢٥٠ ١١ ١٧٨ ٧٩٨ ٤٣٨ ٠٤٢٤٧٩ ٤٢٢XXX٤٩٩ ١١٠ ٨٤ ٤٠٣ ٤٨٩   ٠٠٠ ٩٣٠ ٦ ٩٥٩ ٥٢٨ ١ ٦٩١ ٤٢٢ ٥١٤١٣ ٥٨!٧٠٦ ٢٨٠ ٤ 

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 

XX٠٩٧ ٩٦٠١ ٢٥٦ ٣ ٤٨٩ ٣٢٤ ١ ٠٠٠ ٦٧١ ٤١٥١ ٠٦٣ ٥٥٣٢ ٠٠٠٢٠٨ ٠٠٠٢١٥ ٥٠٠ ٤ 

٧٨٨
٦٣١ ٦٩١٢٥ ٥٣٦ ٢X٣٨٩ ١١٨ ٧١     ١٠٠ ٧١٤ ٨ ٧٦٣ ٥٠٤ ٤٥ 

http://0s.lt1.111/�
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منظمات األمم 
 شاركة املاملتحدة

الصندوق 
اإلنساين 
/ املشترك

صندوق 
احتياطي 
الطوارئ 
جلمهورية 
أفريقيا 
)ج(الوسطى

صندوق 
دارفور من 
أجل سالم 
اجملتمعات 

احمللية 
)ب(واستقرارها

 الصندوق 
اجملمع 

جلمهورية 
الكونغو 
)ج(الدميقراطية

صندوق 
حتقيق 

االستقرار 
االنتعاش و

جلمهورية 
الكونغو 
الدميقراطية

الصندوق 
إلنساين ا

املشترك 
)ب(للسودان

صندوق 
 السودان 

لإلنعاش  
يف جنوب 
)ب(السودان

صندوق 
إنعاش لبنان

صندوق 
االتساق 
 لتوحيد 
األداء يف 
 )ب(ألبانيا

الصندوق 
االنتقايل 
للرأس 
)أ(األخضر

صندوق 
توحيد أداء 

م املتحدةاألم
يف 
)ب(موزامبيق

صندوق 
توحيد 

األداء يف 
)أ(فلسطني

صندوق 
 توحيد 

أداء األمم 
املتحدة يف 
)ب(رواندا

صندوق 
توحيد أداء

األمم 
املتحدة يف 
)ب(ترتانيا

صندوق 
االتساق 
لتوحيد 
أداء األمم
املتحدة 

يف 
أوروغوا
 ي

صندوق 
اخلطة 
األوىل 
لتوحيد 
األداء يف 
 فييت نام

صندوق 
الثانيةاخلطة 

لتوحيد 
األداء يف 
فييت نام

صندوق 
األمم 
املتحدة 
القطري 
 لبوتان

صندوق 
توحيد 

األداء يف 
كرييباس

صندوق 
توحيد أداء 

األمم 
املتحدة يف 
)ب(مالوي

صندوق 
األمم 

املتحدة 
القطري 
لبابوا غينيا

 يدةداجل

الصندوق 
االستئماين
املتعدد 
املاحنني 
لسرياليون

القضاء على
العنف ضد 
 املرأة

صندوق بناء 
 السالم

صندوق 
األمم املتحدة
 للعمل

الصندوق 
ئماين االست
 التابع للعراق

جملموعة األمم 
 املتحدة 
 اإلمنائية

الصندوق 
اخلاص 
بتحقيق 
األهداف 
 اإلمنائية 
 لأللفية

صندوق األمم 
  املتحدة 

 املركزي 
الختاذ إجراء 
بشأن األنفلونزا

 صندوق 
  برنامج 
 األمم 
املتحدة 

للتعاون يف 
جمال خفض 
االنبعاثات 
 النامجة عن 
 إزالة الغالبات
ها وتدهور
  يف 

ةالبلدان النامي 

صندوق 
األمم 

املتحدة 
للسالم يف 
 نيبال

صندوق 
األمم 

املتحدة 
االستئماين 

لألمن 
البشري 

الربامج (
)املشتركة

املنظمات 
  املشاركة
 اجملموع

)اليونيدو(الصناعية 
مكتب تنسيق 

 الشؤون اإلنسانية

٩٤٦ ٢٣٩ ٥١١١٨ ٥٧٨ ٠٠٠٢٦ ٤٠٠  XXX  ١٠٧ ٤٦٨ ٤٨    ٦٥٠ ٢٤٩ ٣ 

مة العمل منظ
 الدولية

٠٠٠ ٥٠٠٢٠ ٠٣٢٤٩ ٧٤٩ ٤٠٥٢ ٧٨٠٨٧٥ ١١١ ٥ ٩٩٦ ٢٦٢ ٠٠٠ ٥٧٣٨٨٣ ١٣٢ ٣٤٤٣ ١٠٨١٧٦ ٦٨٣ ٠٠٢ ٥٠٠X٥٣٣ ٢٣٦ ٤٠ ٤٩٠ ٥٤   ٨٨٧ ٨٩٦ ٩٨٣ ٣٣٢ ١٤ ٦٥٠ ٦٥٦ ٧٨٥٦ ٨٥١ ١ 

املنظمة الدولية 
 للهجرة

X٠٢٠ ٢٣٨ ٥٣٢١٦ ٤١٢ ١X٧٣٦ ٥٠٠٦٨٢ ٣٤  ٨٣٥ ٧٠٧٢٥٣ ٠١٣ ٢٨٣١ ١٤٢X٥٣٥ ٢١٦ ٦X ٨٤٠ ٩٥٧ ٣٦    ٧٧٣ ٦٥٤ ٣ ٧٫١٠١٫١١١ 

صندوق األمم 
املتحدة اإلمنائي 

 للمرأة

٠٠٠ ٠٠٠٥٧٦ ٣٠٠XX١٠١ ٧٦٠٣٤٤ ٧١ ٦٨٩ ٨٤٤ ٠٢٠ ١٩٣٥٣٢ ٠٥٠٨٠٣ ٢٢٠٩٤ ٩٥٠X٠٠٠ ٢٦٠١٩٣ ٧٣X٠٩٨ ٢٤٩ ١١ ٨٤٠ ٧٥٩ ٤٢٠٨ ٤٤٣٩٣٩ ٧١٨ ٠٨٧٣ ٥٦٤   X٠٤٣ ٤٢٢ ٣٠ ١٩٥ ٤٢ ٫ 

برنامج األمم 
 املتحدة للبيئة

X٦٦٩ ٫٣٦٨X٥١٢ ٠٠٠٢٥٨ ٨٥ ٦٩٧ ٤٩ ٠٠٠ ٧٠٠١٦٠ ٩٩X٠٦٩ ٨٧٣ ٢٦   ٦١١ ٥٧٧ ٤  ٧١٠ ٦٢٠ ٤ ٠٠٥ ٦٠٥ ١٦ 

مكتب املنسق املقيم 
ومنسق الشؤون 

 اإلنسانية

٦٧٧ ٤٧٥ ١٣  X      ٦٧٧ ٤٧٥ ١٣ 

دائرة األمم املتحدة 
لإلجراءات املتعلقة 

 باأللغام

٧٠٣ ٧٨٢ ١١        ٧٠٣ ٣٨٢ ٠٠٠١١ ٤٠٠ 

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغريب 

 آسيا

  ٩١١ ٣٣١ ١٠      ٩١١ ٣٣١ ١٠ 

برنامج األمم 
 )أ(املتحدة

  ٩٩٨ ٨٠١ ٧      ٩٩٨ ٨٠١ ٧ 

مكتب األمم 
املتحدة املعين 

باملخدرات واجلرمية

٠٠٠ ٧٠٦١٠٠ ١٥٧ ١X  X٠٠٠ ١١٥٩٠٠ ٩٥٢ ١XX ٥٢٧ ٦٣٤ ٦     ٧٠٦ ٥٢٤ ٢ 

إدارة األمم املتحدة 
لشؤون السالمة 

 واألمن

٥٨٤ ٨٨٥ ٣        ٥٨٤ ٨٨٥ ٣ 

سياحة منظمة ال
العاملية التابعة لألمم 

 املتحدة

  X ٩٧٧ ٥٩٣ ٣    ٠٠٠ ٦٥٢ ٩٧٧ ٩٤١ ٢ 

برنامج األمم 
املتحدة املشترك 

املعين بفريوس نقص
املناعة 
 اإليدز/البشرية

١٧٩ ٠٠٠٤٦٧ ١٠٠X٤٣٨ ١٤٠ ١٥٠ ٠٠٠١٦٣ ١٧٦ X٧٢٠ ٢٧٩ ١XX٦٦٣ ٣٤٨XXX ٥٨٧ ٤٢٦ ٣     ٣٢٠ ٣٥٨ 

مفوضية األمم 
املتحدة السامية 
 حلقوق اإلنسان

 X X٫X٨٣٠ ٣٩٩ ٢XX ٣٠٠ ٩٦   X  ١٣٠ ٤٩٦ ٢ 

منظمة الطريان 
 املدين الدويل

  X  ٧٢٠ ١٥١ ١    ٧٢٠ ١٥١ ١  
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منظمات األمم 
 شاركة املاملتحدة

الصندوق 
اإلنساين 
/ املشترك

صندوق 
احتياطي 
الطوارئ 
جلمهورية 
أفريقيا 
)ج(الوسطى

صندوق 
دارفور من 
أجل سالم 
اجملتمعات 

احمللية 
)ب(واستقرارها

 الصندوق 
اجملمع 

جلمهورية 
الكونغو 
)ج(الدميقراطية

صندوق 
حتقيق 

االستقرار 
االنتعاش و

جلمهورية 
الكونغو 
الدميقراطية

الصندوق 
إلنساين ا

املشترك 
)ب(للسودان

صندوق 
 السودان 

لإلنعاش  
يف جنوب 
)ب(السودان

صندوق 
إنعاش لبنان

صندوق 
االتساق 
 لتوحيد 
األداء يف 
 )ب(ألبانيا

الصندوق 
االنتقايل 
للرأس 
)أ(األخضر

صندوق 
توحيد أداء 

م املتحدةاألم
يف 
)ب(موزامبيق

صندوق 
توحيد 

األداء يف 
)أ(فلسطني

صندوق 
 توحيد 

أداء األمم 
املتحدة يف 
)ب(رواندا

صندوق 
توحيد أداء

األمم 
املتحدة يف 
)ب(ترتانيا

صندوق 
االتساق 
لتوحيد 
أداء األمم
املتحدة 

يف 
أوروغوا
 ي

صندوق 
اخلطة 
األوىل 
لتوحيد 
األداء يف 
 فييت نام

صندوق 
الثانيةاخلطة 

لتوحيد 
األداء يف 
فييت نام

صندوق 
األمم 
املتحدة 
القطري 
 لبوتان

صندوق 
توحيد 

األداء يف 
كرييباس

صندوق 
توحيد أداء 

األمم 
املتحدة يف 
)ب(مالوي

صندوق 
األمم 

املتحدة 
القطري 
لبابوا غينيا

 يدةداجل

الصندوق 
االستئماين
املتعدد 
املاحنني 
لسرياليون

القضاء على
العنف ضد 
 املرأة

صندوق بناء 
 السالم

صندوق 
األمم املتحدة
 للعمل

الصندوق 
ئماين االست
 التابع للعراق

جملموعة األمم 
 املتحدة 
 اإلمنائية

الصندوق 
اخلاص 
بتحقيق 
األهداف 
 اإلمنائية 
 لأللفية

صندوق األمم 
  املتحدة 

 املركزي 
الختاذ إجراء 
بشأن األنفلونزا

 صندوق 
  برنامج 
 األمم 
املتحدة 

للتعاون يف 
جمال خفض 
االنبعاثات 
 النامجة عن 
 إزالة الغالبات
ها وتدهور
  يف 

ةالبلدان النامي 

صندوق 
األمم 

املتحدة 
للسالم يف 
 نيبال

صندوق 
األمم 

املتحدة 
االستئماين 

لألمن 
البشري 

الربامج (
)املشتركة

املنظمات 
  املشاركة
 اجملموع

صندوق األمم 
املتحدة للمشاريع 

 اإلنتاجية

٠٠٠ ٢٠ ٩٠٠ ١٠٠ ٤٣٢ ٣٩٠XX ٣٩٩ ٠٤١ ١     ٠٦٧ ٥٣٠ 

مؤمتر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية 

 )األونكتاد(

٨٦٥ ٨٩٩     ٥٠٠ ٢٩١  ٠٠٠ ٣٣٧ ٠٠٠ ٣٦٥٦٠ ٢١١ 

وكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل 

الالجئني 
الفلسطينيني يف 
 الشرق األدىن

   ٥٣٦ ٨٦٨    ٥١٠ ٩٩ ٠٢٦ ٧٦٩ 

متطوعو األمم 
 املتحدة

  ٤٥٨ ٣٨٨XXX      ٤٥٨ ٦٢٣ 

الصندوق الدويل 
 للتنمية الزراعية

٠٠٠ ٢٩٨ X X ٩١٠ ٥٢٥     ٩١٠ ٢٢٧ 

مركز التجارة 
 الدولية

٠٠٠ ٠٤٥٧٠ ٤٥  X ٨٠١ ٣٨٠     ٧٥٦ ٢٦٥l 

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية آلسيا 

 واحمليط اهلادئ

  X ٠٠٠ ٢١٤     ٠٠٠ ٢١٤ 

اللجنة االقتصادية 
ألمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر 
 الكارييب

   ٦٤٩ ٧٥     ٦٤٩ ٧٥ 

مركز األمم املتحدة 
 اإلعالمي

  ١٠٠ ٦٨X      ١٠٠ ٦٨ 

اللجنة االقتصادية 
 ألفريقيا

 X  X     صفر 

االحتاد الدويل 
 لالتصاالت

  X X     صفر 

إدارة األمم املتحدة 
للشؤون االقتصادية 

 واالجتماعية 

 صفر        

م املتحدة معهد األم
للتدريب والبحث 

 )اليونيتار(

  X      صفر 

املنظمة العاملية 
 لألرصاد اجلوية

 صفر        
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 "توحيد األداء"صناديق مبادرة  "وحدة العمل يف األمم املتحدة"الصناديق الرائدة ملبادرة 

منظمات األمم 
 شاركة املاملتحدة

الصندوق 
اإلنساين 
/ املشترك

صندوق 
احتياطي 
الطوارئ 
جلمهورية 
أفريقيا 
)ج(الوسطى

صندوق 
دارفور من 
أجل سالم 
اجملتمعات 

احمللية 
)ب(واستقرارها

 الصندوق 
اجملمع 

جلمهورية 
الكونغو 
)ج(الدميقراطية

صندوق 
حتقيق 

االستقرار 
االنتعاش و

جلمهورية 
الكونغو 
الدميقراطية

الصندوق 
إلنساين ا

املشترك 
)ب(للسودان

صندوق 
 السودان 

لإلنعاش  
يف جنوب 
)ب(السودان

صندوق 
إنعاش لبنان

صندوق 
االتساق 
 لتوحيد 
األداء يف 
 )ب(ألبانيا

الصندوق 
االنتقايل 
للرأس 
)أ(األخضر

صندوق 
توحيد أداء 

م املتحدةاألم
يف 
)ب(موزامبيق

صندوق 
توحيد 

األداء يف 
)أ(فلسطني

صندوق 
 توحيد 

أداء األمم 
املتحدة يف 
)ب(رواندا

صندوق 
توحيد أداء

األمم 
املتحدة يف 
)ب(ترتانيا

صندوق 
االتساق 
لتوحيد 
أداء األمم
املتحدة 

يف 
أوروغوا
 ي

صندوق 
اخلطة 
األوىل 
لتوحيد 
األداء يف 
 فييت نام

صندوق 
الثانيةاخلطة 

لتوحيد 
األداء يف 
فييت نام

صندوق 
األمم 
املتحدة 
القطري 
 لبوتان

صندوق 
توحيد 

األداء يف 
كرييباس

صندوق 
توحيد أداء 

األمم 
املتحدة يف 
)ب(مالوي

صندوق 
األمم 

املتحدة 
القطري 
لبابوا غينيا

 يدةداجل

الصندوق 
االستئماين
املتعدد 
املاحنني 
لسرياليون

القضاء على
العنف ضد 
 املرأة

صندوق بناء 
 السالم

صندوق 
األمم املتحدة
 للعمل

الصندوق 
ئماين االست
 التابع للعراق

جملموعة األمم 
 املتحدة 
 اإلمنائية

الصندوق 
اخلاص 
بتحقيق 
األهداف 
 اإلمنائية 
 لأللفية

صندوق األمم 
  املتحدة 

 املركزي 
الختاذ إجراء 
بشأن األنفلونزا

 صندوق 
  برنامج 
 األمم 
املتحدة 

للتعاون يف 
جمال خفض 
االنبعاثات 
 النامجة عن 
 إزالة الغالبات
ها وتدهور
  يف 

ةالبلدان النامي 

صندوق 
األمم 

املتحدة 
للسالم يف 
 نيبال

صندوق 
األمم 

املتحدة 
االستئماين 

لألمن 
البشري 

الربامج (
)املشتركة

املنظمات 
  املشاركة
 اجملموع

املنظمة العاملية 
 لصحة احليوان

 صفر        

 ٠٠٣ ٤١٨ ٠١٩ ٣ ٧٦٩ ٠٣٥ ١٣ ٤٧٩ ٢٩٤ ١٠ ٩٦١ ٨٢٩ ١٥ ٨٤٣ ٠٧٢ ٢٣ ٧٢٨ ٦٦٣ ٢٥٣ ٥٣٦ ٨٢٧ ٢٥٩ ٢٦٣١ ١٣٢ ٩٣٩١ ١٤٧ ٠٧٦١٣٠ ٧٦٦ ٢صفر٠٠٠ ٣٦٠ ٦٤٩١ ٧٥٩ ٠٠٠٧ ٢٣٠٤٩٥ ٢٥٨٦٧٠ ٦٧٠ ١٥٣٢٥ ٤٤٢ ٦٢٢٣٠ ٥١٨ ٦٤٩٩ ٢٢٠ ٥٥ ٨٧٧ ٣٠١ ١٥ ٢٩٤ ٠٢٤ ١١٧٢٤ ٢٣٦ ٧٩٠٢٨ ٠٩٤ ٣٥٤٤ ٨٩٥ ٤٧٣١٠ ٠١٧ ٤٦ ١٦٣ ٠٣٨ ٩٧٦١٣ ٧٣٩ ٥٦٧صفر٦٣٨ ٣٧٠ ٨١٨٤٤٥ ٦٤٥ ٣٥٠٥ ١٤٦ ١٨ اجملموع الكلي

  مكتب الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣تستند األرقام املؤقتة إىل البيانات املتاحة حىت   :مالحظة
ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ التفاهم مع مكتب الصناديق االستئمانية املتعـددة املـاحنني لكـن األمـوال مل حتـّول حـىت            املنظمات اليت وقّعت على مذكرة      *

٢٠٠٩.  
يتلقى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي األموال كوكيل إداري ويقوم بتحويل األموال إىل املنظمات غري احلكومية اليت ال حتظى مبوافقة منسقي الـشؤون            **

  .يةاإلنسان
  .إدارة الصناديق املوكلة إىل املكتب القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي حتقيقاً لالمركزية الصناديق املنشأة حديثاً  )أ(
أو / و ٢٠٠٦ عـام    تستند األرقام إىل التقارير املصّدقة يف     . إدارة الصناديق املوكلة إىل املكتب القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي حتقيقاً لالمركزية             )ب(

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨أو البيانات املقدمة لعامي / و٢٠٠٧
ــه /يف متــوز  )ج( ــة   ٢٠٠٨يولي ــساين املــشترك     حتــول صــندوق االســتجابة حلــاالت الطــوارئ يف مجهوري ــصندوق اإلن ــا الوســطى إىل ال بالفرنكــات (أفريقي

  . املتحدة اإلمنائي حتقيقاً لالمركزيةوقد أوكلت إدارة هذا الصندوق إىل املكتب القطري لربنامج األمم). السويسرية

http://is.i01.t77/�
http://1s.t20.oh/�
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  املرفق اخلامس

استعراض عام لإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املـشتركة                   
)JIU/REP/2010/7(  

  ة الذريةالوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاق األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها
التأثري املتوخى

 

س الرؤساء التنفيذيني
جمل

* 

األمم املتحدة
** 

األونكتاد
 

مكتب األمم املتحدة املعـين     
باملخدرات واجلرمية

 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
برنــــــامج موئــــــل األمــــــم    

املتحدة
 

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة  
لشؤون الالجئني 

 

األونروا
 

برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة  
اإلمنائي

 
صــــندوق األمــــم املتحــــد 

ة 
للسكان

اليونيسيف 
 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة  
خلدمات املشاريع

منظمة العمل الدولية 
 

منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة   
لألغذية والزراعة

 

اليونسكو
 

منظمـــــة الطـــــريان املـــــدين  
الدولية 

 

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 
 

االحتاد الدويل لالتصاالت 
 

املنظمـــة العا
مليـــة لألرصـــاد  

اجلوية
  

املنظمة البحرية الدولية
 

املنظمــــة العامليــــة للملكيــــة  
الفكرية 

 
منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة   

للتنمية الصناعية 
 

منظمــــة الــــسياحة العامليــــة   
التابعة لألمم املتحدة

 
ا

لوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة   
الذرية

 

                            الختاذ إجراء

التقرير
 

                           لعلمل

 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ه ١التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش  ه ٢التوصية 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر س ٣التوصية 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ز ٤التوصية 
                          رس ٥التوصية 
                          رس ٦التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش س ٧التوصية 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ز ٨التوصية 

  .توصية حتتاج إىل قرار من اجلهاز التشريعي  )ش(  :الشرح
  .)من رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني (* توصية حتتاج إىل إجراء من الرئيس التنفيذي  )ر(  
  .اء من هذه املنظمةتوصية ال تتطلب اختاذ إجر  :      

 حتقيـق   )و( تعزيز الفعاليـة؛     )ه( تعزيز املراقبة واالمتثال؛     )د( تعزيز التنسيق والتعاون؛     )ج( نشر أفضل املمارسات؛     )ب(تعزيز املساءلة؛     )أ(  :التأثري املتوخى
  . تأثريات أخرى)س(تعزيز الكفاءة؛ ) ز(وفورات مالية هامة؛ 

 غري األونكتاد، ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،                      ST/SGB/2002/11 الوثيقة   تشمل مجيع الكيانات املدرجة يف      ∗∗
                         .ىن املوئل، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األد-املتحدة  واألمم
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   الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها
 

التأثري املتوخى
 

س الرؤســــــــــــاء   
جملــــــــــــ
التنفيذيني

األمم املتحدة *
** 

األونكتاد
 

مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة 
املعين باملخدرات واجلرمية

برنــــامج األمــــم املتحــــدة   
للبيئة

 
برنـــــامج موئـــــل ا  

ألمــــــم 
املتحدة

 
مفوضـــية األمـــم املتحـــدة   

لشؤون الالجئني 
 

األونروا
 

برنــــامج األمــــم املتحــــدة  
اإلمنائي

 
صـــندوق األمـــم املتحـــدة  

للسكان
اليونيسيف 

 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتــــب األمــــم املتحــــدة   
خلدمات املشاريع

منظمة العمل الدولية 
 

منظمــــة األمــــم املتحــــدة   
لألغذية والزراعة

 

اليونسكو
منظمــــة  

الدولية الطــــريان املــــدين  
 

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 
 

االحتـــــــــــــاد الـــــــــــــدويل  
لالتصاالت 

 
املنظمــة العامليــة لألرصــاد   

اجلوية
  

املنظمة البحرية الدولية
املنظمـــة العامليـــة للملكيـــة   

الفكرية 
 

منظمــــة األمــــم املتحــــدة   
للتنمية الصناعية 

 
منظمـــة الـــسياحة العامليـــة  
 

التابعة ل
ألمم املتحدة

 
ا

لوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة   
الذرية

 

التقرير  الختاذ إجراء
 

 لعلمل
 

 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  أ ٩التوصية 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  ز ١٠التوصية 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر س )أ(١١التوصية 
                  ش       ش  ه ١٢التوصية 
 ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رس ١٣التوصية 

  .توصية حتتاج إىل قرار من اجلهاز التشريعي  )ش(  :الشرح
  .)من رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني (* توصية حتتاج إىل إجراء من الرئيس التنفيذي  )ر(  
  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من هذه املنظمة  :      

 حتقيـق   )و( تعزيز الفعاليـة؛     )ه( تعزيز املراقبة واالمتثال؛     )د( تعزيز التنسيق والتعاون؛     )ج( نشر أفضل املمارسات؛     )ب(ءلة؛  تعزيز املسا   )أ(  :التأثري املتوخى
  . تأثريات أخرى)س(تعزيز الكفاءة؛ ) ز(وفورات مالية هامة؛ 

املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة         غـري األونكتـاد، ومكتـب األمـم        ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات املدرجـة يف الوثيقـة           ∗∗
 املوئل، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق     -للبيئة، واألمم املتحدة  

 .األدىن

  .بات الداخلية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة موجهة إىل رؤساء شعب مراجعة احلسا١١التوصية   )أ(
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	يركز تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”سياسات وإجراءات إدارة الصناديق الاستئمانية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة“ على الجوانب الإدارية والتنظيمية للصناديق الاستئمانية، بما في ذلك السياسات والقواعد والنظم التي تستخدمها المنظمات لإدارة هذه الأنواع من الحسابات.
	وتعرض هذه المذكرة آراء مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشأن التوصيات الواردة في التقرير المذكور أعلاه. وتم تجميع آراء المنظومة على أساس المدخلات المقدمة من المؤسسات الأعضاء في مجلس الرؤساء التنظيميين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، التي رحبت بالاستعراض التي أجرته وحدة التفتيش المشتركة بشأن السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الصناديق الاستئمانية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وأيدت عموما تنفيذ توصياتها.
	أولا - مقدمة
	1 - يركز تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”سياسات وإجراءات إدارة الصناديق الاستئمانية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة“ على الجوانب الإدارية والتنظيمية للصناديق الاستئمانية، بما في ذلك السياسات والقواعد والنظم التي تستخدمها المؤسسات لإدارة هذه الفئات من الحسابات.
	ثانيا - التعليقات العامة
	2 - رحبت الوكالات بالاستعراض التي أجرته وحدة التفتيش المشتركة بشأن سياسات وإجراءات إدارة الصناديق الاستئمانية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وأيدت عموما تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، كما لاحظ العديد من هذه الوكالات أن التوصيات ستعزز الفعالية والكفاءة في إدارة وتنظيم الصناديق الاستئمانية.
	3 - وركّزت الوكالات في ردودها على العديد من الجوانب في التقرير. وعلى سبيل المثال وكما ورد تحت التوصيتين 1 و 2، وافقت الوكالات على أن تجميع الموارد المقدمة لفرادى الصناديق الاستئمانية في صناديق أكبر حجما ذات أغراض عامة وأكثر مواضيعية سيحد من التجزئة.
	ثالثا - تعليقات محددة على التوصيات
	التوصية 1 - تعزز الهيئات التشريعية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة الإدارة المتكاملة للميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية لضمان اتساق الموارد الخارجة عن الميزانية، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية، مع الأولويات الاستراتيجية والبرنامجية للمنظمات.

	4 - تؤيد الوكالات التوصية 1، مع إشارة عدد منها إلى أن الأنشطة الممولة من الميزانية العادية ومن الموارد الخارجة عن الميزانية تحددها بالفعل الأولويات الاستراتيجية والبرنامجية للمنظمات. وعلّقت بعض الوكالات أيضا أن هذه التوصية تتفق مع الخطط الحالية للإدارة القائمة على النتائج التي تمتثل المعيار 5 ([ينبغي أن] تكون الموارد متسقة تماما مع الأهداف طويلة الأجل)، الوارد في الفرع الأول من تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”لمحة عامة عن مجموعة التقارير بشأن الإدارة من أجل تحقيق النتائج في منظومة الأمم المتحدة“ (JIU/REP/2004/5).
	التوصية 2 - تدعو الهيئات التشريعية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة جميع الجهات المانحة إلى الاستجابة للجهود التي تبذلها المنظمات من أجل زيادة حصة وحجم الصناديق الاستئمانية المواضيعية وغيرها من أشكال الصناديق المجمعة، بغية تيسير إدارة أكثر كفاءة للصناديق الاستئمانية.

	5 - في حين تدعو الوكالات إلى تعزيز الدعم للصناديق الاستئمانية المواضيعية وغيرها من أشكال الصناديق المجمعة، على النحو المقترح في التوصية 2، تلاحظ أنه لا يزال من غير الواضح معرفة الكيفية التي يمكن أن تطبق بها الهيئات المديرة هذا الاقتراح استنادا إلى مثل هذه التوصية العامة. ومع ذلك لاحظت الوكالات بقوة أن التبرعات العادية (غير المخصصة) لا تزال هي النمط المفضل، فضلا عن أن الموارد الخارجة عن الميزانية تمثل شكلا إضافيا من أشكال التبرع، وأنها إذا كانت مخصصة، ينبغي أن تكون مواضيعية. كما تقترح الوكالات أن يعزز قبول المانحين على نطاق أوسع الصناديق الاستئمانية المواضيعية فعالية البرامج.
	التوصية 3 - يكفل الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقييم المخاطر المرتبطة بالصناديق الاستئمانية واتخاذ التدابير الملائمة لإدارة هذه المخاطر. 

	6 - تؤيد الوكالات التوصية 3 وتقبل بأن يتم تحديد المخاطر المرتبطة بالصناديق الاستئمانية وإدارتها لا سيما كجزء من عمليات إدارة المخاطر الحالية. وتلاحظ الوكالات أن المانحين، لا سيما من البلدان الصناعية، يشترطون على نحو متزايد إدراج أحكام لمعالجة المخاطر مثل سوء الاستعمال والغش.
	التوصية 4 - يقوم الرؤساء التنفيذيون في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة باستعراض وتوحيد وتحديث الصكوك القانونية القائمة المتعلقة بإدارة الصناديق الاستئمانية وتنظيمها في منظماتهم، ويكفلون إتاحتها وتيسيرها لجميع الموظفين المعنيين في صيغة ملائمة للمستعمل.

	7 - توافق الوكالات على التوصية 4 وتؤيد ضرورة استعراض وتوحيد وتحديث الصكوك القانونية القائمة المتعلقة بإدارة الصناديق الاستئمانية وتنظيمها في منظماتها، وتكفل إتاحتها، حسب الاقتضاء. ويشير عدد من الوكالات إلى أن هذه العملية جارية بالفعل في مؤسساتها. وعلاوة على ذلك، تلاحظ بعض الوكالات أنه ليس هناك نموذج موحد وأن كل جهة مانحة تقدم صكوكها الخاصة بها التي يجب استعراضها لغرض تحديد ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية بالنسبة للمنظمة. ولذلك، فإن وضع نموذج موحد يمكن أن يستخدم لغرض جميع الاتفاقات المتعلقة بمساهمات، من شأنه أن ييسر تجهيز الاتفاقات ويخفف من الأعباء الإدارية.
	التوصية 5 -  يحدد الأمين العام، بصفته رئيسا لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، موقفا موحدا بشأن ظروف وطرائق قبول وتلقي موارد للصناديق الاستئمانية من المؤسسات المالية ومصارف التنمية الإقليمية. وحالما يتحدد هذا الموقف الموحد، ينبغي تحديث قواعد المنظمات وأنظمتها وسياساتها وتقديمها إلى الهيئات التشريعية في كل منها للموافقة عليها. 

	8 - تقبل الوكالات وتؤيد تحديد موقف موحد على مستوى المنظومة يتعلق بشروط وطرائق قبول وتلقي موارد للصناديق الاستئمانية، كما هو مقترح في التوصية 5.
	التوصية 6 - ينشط الأمين العام، بصفته رئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين، العمل المشترك بين الوكالات بغية التوصل إلى اتفاق بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشأن مواءمة سياسات ومبادئ استرداد التكاليف الممولة من الصناديق الاستئمانية وكذلك الأنشطة الممولة من موارد أخرى خارجة عن الميزانية. وينبغي أن تتضمن سياسة استرداد التكاليف قاعدة واضحة بشأن نسبة تكاليف دعم البرامج وفئات التكاليف المقيدة على البرامج مباشرة.

	9 - تؤيد الوكالات عموما مواءمة سياسات ومبادئ استرداد التكاليف الممولة من الصناديق الاستئمانية، كما تنص على ذلك التوصية 6، وهي مستعدة للعمل ضمن إطار الأفرقة العاملة التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين من أجل التوصل إلى موقف تقبله جميع الوكالات. وتلاحظ أن هذه المواءمة يمكن أن تؤدي إلى تحسين الاتصال مع المانحين. بيد أنها تلاحظ أيضا أن الاتفاقات بين الوكالات ينبغي أن تعكس الفروق في نماذج الأعمال بين الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة.
	التوصية 7 - تستعرض الهيئات التشريعية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة السياسات والمبادئ المتسقة لاسترداد التكاليف المتعلقة بالصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة من موارد خارجة عن الميزانية، حالما يتم الاتفاق عليها في مجلس الرؤساء التنفيذيين، بغية تحديث سياسات استرداد التكاليف لدى منظماتها بناء على ذلك.

	10 - تؤيد الوكالات التوصية 7، وتلاحظ أنها موجهة للهيئات التشريعية. 
	التوصية 8 - يكفل الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن نظمهم الحالية والمستقبلية المتعلقة بتخطيط موارد المؤسسات قادرة على توفير البيانات المالية اللازمة لإدارة الصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة منها ورصدها والإبلاغ عنها.

	11 - تؤيد الوكالات التوصية 8، وتشير العديد منها إلى أن النظم الحالية والمستقبلية لتخطيط موارد المؤسسات تشمل بالفعل مهمة إدارة الصناديق الاستئمانية والأنشطة ذات الصلة بالصناديق الاستئمانية، أو أن النظم الجديدة ستتضمن هذه المهمة. 
	التوصية 9 - يستعرض الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أحكام تفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الصناديق الاستئمانية وتحديثها بهدف التكيف مع الدور المتغير والمتزايد للمكاتب الإقليمية والقطرية.

	12 - تؤيد وكالات الأمم المتحدة التوصية 9، مع إشارة العديد منها إلى أن عمليات الاستعراض المشار إليها في التوصية إما أنها جارية أو مقررة أو أُنجزت بالفعل. وتقترح الوكالات بوجه خاص أن تفويض السلطة على الوجه الصحيح يمكن أن ييسر تجهيز الاتفاقات.
	التوصية 10 - يكفل الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تتضمن البرامج التدريبية المتاحة للموظفين الميدانيين التدريب المناسب على تنظيم الصناديق الاستئمانية وإدارتها.

	13 - تؤيد وكالات منظومة الأمم المتحدة التوصية 10، وتوافق على أن برامج التدريب المتاحة لموظفين في الميدان ينبغي أن تتضمن إدارة الصناديق الاستئمانية وتنظيمها. وعلاوة على ذلك، تشير الوكالات إلى أن هذا التدريب ينبغي أن يشمل أيضا موظفي المقر المشاركين مباشرة في إدارة التبرعات المقدمة للصناديق الاستئمانية.
	التوصية 11 - يكفل رؤساء الشعاب المراجعة الداخلية للحسابات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، عند إعداد خطتهم المتعلقة بالمراجعة الداخلية للحسابات، وتوجيه الاهتمام اللازم للمخاطر التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتشغيل الصناديق الاستئمانية وتنظيمها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الصناديق الاستئمانية الكبيرة.

	14 - تؤيد الوكالات التوصية 11، ويلاحظ العديد منها أن خطط المراجعة الداخلية للحسابات تشمل بالفعل الصناديق الاستئمانية.
	التوصية 12 - يُدرج المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جدول أعماله التجارب والدروس المستفادة من عمليات مكتبه المعني بالصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، بغية عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي كي ينظر فيها في إطار الاستعراضات السياسية الشاملة التي تجري كل ثلاث سنوات وكل أربع سنوات.

	15 - في حين تؤيد الوكالات النقطة الرئيسية في التوصية 12، التي تدعو إلى استعراض التجارب والدروس المستفادة من عمليات مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بالصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، تقترح أن المجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي قد لا يكون هو المحفل المناسب للنظر في ”بند مخصص من جدول الأعمال“ من هذا القبيل. وتقترح الوكالات أنه نظرا للمنظور المشترك بين الوكالات المتعلق بالصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة في المناقشة، هناك محافل أخرى يمكن أن تكون أكثر ملاءمة لإجراء مثل هذه المناقشة. وتقترح الوكالات أن بإمكان مكتب تنسيق العمليات الإنمائية، بوصفه أمانة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والجهة المنظمة لاجتماعات المانحين ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وفقا لمصفوفة الإدارة والمساءلة، بإمكانه أن ينظم المناقشة وبالتالي تشمل جميع أصحاب المصلحة. وتوافق الوكالات على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المحفل الحالي الذي يشارك فيه أصحاب المصلحة على نطاق واسع، ولكنها تلاحظ أن التوصية مقصورة على المجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي، الذي لا يشارك فيه أصحاب المصلحة على نطاق واسع.
	التوصية 13 - يطلب الأمين العام، بصفته رئيسا لمجلس الرؤساء التنفيذيين إلى مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أن تستعرض الإطار الحالي لمراجعة حساب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين بالتعاون الوثيق مع رؤساء شُعب المراجعة الداخلية لحسابات في المنظمات المشاركة في الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين من أجل إدراج مفاهيم التخطيط على أساس درجة المخاطر وتعزيز تغطية مراجعة الحسابات للصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وإنجاز عمليات مراجعة حسابات أكمل.

	16 - تؤيد الوكالات عموما تعزيز الإطار الحالي لمراجعة حسابات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، على النحو المطلوب في التوصية 13.
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	الأمم المتحدةجنيف، 2010
	السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الصناديق الاستئمانية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة
	JIU/REP/2010/7
	الهدف
	استعراض السياسات والقواعد والأنظمة السارية فيما يتصل بتنظيم وإدارة الصناديق الاستئمانية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الاتجاهات الرئيسية في حجم هذه الصناديق واستخدامها بشكل عام، بغية تحديد المشاكل التي تعترض تنظيم مختلف أنواع الصناديق الاستئمانية واستنباط أفضل الممارسات في مجال إدارتها، بهدف تعزيز الاتساق على نطاق المنظومة وتدعيم فعالية وكفاءة تنظيم الصناديق الاستئمانية وإدارتها.
	الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية
	يتضمن التقرير 13 توصية، أربع منها موجهة إلى الهيئات التشريعية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وخمس منها موجهة إلى رؤسائها التنفيذيين، وثلاث توصيات إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق (مجلس الرؤساء التنفيذيين)، وتوصية واحدة إلى رؤساء شُعَب مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمات.
	وقد سُجلت زيادة إجمالية في تمويل الصناديق الاستئمانية ضمن منظومة الأمم المتحدة خلال فترات السنتين الثلاث المنصرمة. وأدّى العدد الكبير من الصناديق الاستئمانية وما تستخدمه من آليات وطرائق تمويل مختلفة إلى تجزؤ هيكل التمويل. وينبغي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن توطد الإدارة المتكاملة لموارد الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية وأن تعزز جهودها لدعوة الجهات المانحة إلى زيادة حصة وحجم الموارد التي تقدمها إلى الصناديق الاستئمانية المواضيعية والأشكال الأخرى من الصناديق المجمعة، لضمان اتساق الموارد الخارجة عن الميزانية، بما فيها موارد الصناديق الاستئمانية، مع الأولويات الاستراتيجية والبرنامجية للمنظمات، بهدف تيسير إدارة أكثر كفاءة للصناديق الاستئمانية (التوصيتان 1 و2).
	وترد الأنظمة والقواعد والسياسات والمذكرات الإدارية الأخرى ذات الصلة التي تنظم إدارة الصناديق الاستئمانية في وثائق متعددة، وتستكملها اتفاقات معيارية مختلفة ونماذج إبلاغ وما إلى ذلك. وتُعدّل هذه الوثائق بعد إصدارها بواسطة بيانات منفصلة ومذكرات داخلية في العديد من الحالات. وكثيراً ما تكون هذه الوثائق غير متاحة، أو غير متاحة بسهولة، لجميع الموظفين المعنيين بإدارة الصندوق الاستئماني. ولذا، ينبغي تجميع الصكوك القانونية القائمة لإدارة وتنظيم الصناديق الاستئمانية وإتاحتها بصيغة ميسّرة لجميع الموظفين المعنيين (التوصية 4).
	وفي حين أبرمت المنظمات اتفاقات إطارية أو اتفاقات شراكة طويلة الأمد مع بعض المانحين، فإن المفاوضات الفردية مع الجهات المانحة التي تطلب إدراج أحكام أو متطلبات أو شروط إضافية هي الممارسة المتبعة في معظم الحالات، وهو ما يزيد بشكل كبير من عبء العمل الملقى على عاتق المنظمات. وينبغي للمنظمات، قدر الإمكان، أن تسعى لاستخدام اتفاقات إطارية واتفاقات شراكة طويلة الأمد، بالإضافة إلى الصكوك المعيارية الأخرى، لصناديقها الاستئمانية.
	ويتعين وضع سياسات ومبادئ متسقة لاسترداد التكاليف فيما يخص الصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة من موارد خارجة عن الميزانية، بما يشمل اعتماد قاعدة لا لبس فيها بشأن تكاليف دعم البرامج وفئات التكاليف المباشرة، لمنع المنافسة غير المنصفة بين منظمات الأمم المتحدة، ولضمان إمكانية المقارنة والشفافية الكاملة لجميع التكاليف الإدارية وتكاليف الدعم المتعلقة بالصناديق الاستئمانية (التوصيتان 6 و7).
	ونظراً لتزايد حجم وعدد الصناديق الاستئمانية وما يترتب على ذلك من مخاطر، فإن على منظمات الأمم المتحدة أن تعزز مراجعة حسابات هذه الصناديق، بما يشمل المسائل المرتبطة مباشرة بتشغيل وتنظيم الصناديق الاستئمانية الكبيرة والموارد الأخرى الخارجة عن الميزانية (التوصية 11). وعليها في الوقت ذاته أن تضمن إجراء تقييم للمخاطر المتعلقة بتنظيم وإدارة الصناديق الاستئمانية واتخاذ التدابير الملائمة للتعامل مع هذه المخاطر (التوصية 3).
	وقد حدثت زيادة هامة في حجم وعدد الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين. ومع أن إطاراً مؤسسياً جيداً، بشكل عام، قد أنشئ لإدارة هذه الصناديق، فإن ثمة مسائل إدارية يتعين معالجتها. وينبغي مراجعة أساليب تنفيذ الإطار القائم واستعراض الدروس المستفادة فيما يتعلق بهذه الصناديق، كما يتعين على وجه الخصوص تحسين أساليب حوكمتها ومراجعة حساباتها (التوصيتان 12 و13).
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	أولاً - مقدمة
	ألف - الهدف والتركيز
	1- أجرت وحدة التفتيش المشتركة، في إطار برنامج عملها لعام 2010، واستجابةً لمقترح من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، استعراضاً لسياسات وإجراءات إدارة الصناديق الاستئمانية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة. 
	2- والهدف هو استعراض سياسات الصناديق الاستئمانية والاتجاهات الرئيسية في حجم هذه الصناديق واستخدامها عموماً في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والقواعد والأنظمة العامة والخاصة السارية فيما يتصل بتنظيم هذه الصناديق، وتحديد ما يعترض تنظيم مختلف هذه الصناديق من مشاكل محددة، فضلاً عن إبراز أفضل الممارسات في إدارة هذه الصناديق، بغية تعزيز الاتساق على نطاق المنظومة. وقد ركز الاستعراض على الجوانب التنظيمية والإدارية للصناديق الاستئمانية دون أن يتطرق إلى أية مسائل برنامجية. وتناول الاستعراض علاقات المنظمات المعنية مع البلدان المانحة والجهات المانحة الأخرى، بما يشمل تخصيص الموارد ومتطلبات واشتراطات الإبلاغ؛ وتقسيم المسؤوليات في مجال إدارة الصناديق الاستئمانية، بما يشمل تفويض السلطة؛ وسياسات استرداد التكاليف؛ ومسائل المحاسبة والإدارة المالية؛ ومشاكل الرقابة فيما يتعلق بإدارة وتنظيم الصناديق الاستئمانية، بما فيها المشاكل المتعلقة برصد هذه الصناديق وتقييم أدائها ومراجعة حساباتها.
	3- وطبقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش المشتركة وإجراءات عملها الداخلية، شملت المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير استعراضاً أولياً واستبيانات ومقابلات وتحليلاً معمقاً. وأجريت مقابلات مع مسؤولي معظم المنظمات المشاركة في وحدة التفتيش المشتركة في كلٍ من جنيف ونيويورك وفيينا وروما وباريس وبانكوك، فضلاً عن أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق عمليات التنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين. ونظراً لسعة نطاق المسائل المستعرضة، لم يتسن الاضطلاع باستعراض معمق لجميعها بالنسبة لكل منظمة من منظمات الأمم المتحدة. لذا، فإن الإشارة إلى بعض المنظمات في سياق معين يُستخدم لضرب الأمثلة فقط ولا يعني بالضرورة أن الوضع مختلف أو مماثل في منظمات أخرى للأمم المتحدة.
	4- وقد شمل الاستعراض المنظمات المشاركة في وحدة التفتيش المشتركة. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إلى عدم وجود أنشطة تُذكر لديها تُمول من الصناديق الاستئمانية. أما المنظمة البحرية الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية فقد قدمتا بيانات إحصائية عن الصناديق الاستئمانية غير أنهما لم تردا كتابياً على الاستبيان. ولم ترد أي معلومات من الاتحاد البريدي العالمي. ونظراً إلى ورود المعلومات على شكل ردود كتابية من الغالبية العظمى من المنظمات، وأن المقابلات التي أجراها المفتشان في مراكز عمل مختلفة شملت جل الأنشطة الممولة من الصناديق الاستئمانية لدى المنظمات المشاركة، فإن الاتجاهات والممارسات الجيدة التي تسنى تحديدها في إدارة الصناديق الاستئمانية يمكن اعتبارها سمة مشتركة على نطاق المنظومة.
	5- ووفق الممارسة المتبعة، التُمست تعليقات المنظمات المشاركة على مشروع التقرير وأُخذت بعين الاعتبار عند وضع التقرير النهائي.
	6- ووفقاً للمادة 11-2 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، وُضع هذا التقرير في صيغته النهائية بعد التشاور بين المفتشين بهدف وضع الاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه على محك الحكمة الجماعية للوحدة.
	7- وتيسيراً للتعامل مع التقرير وتنفيذ توصياته ورصد تنفيذها، يتضمن المرفق الخامس جدولاً يبين ما إذا كان التقرير قد قُدِّم إلى المنظمات المعنية لاتخاذ إجراءات بشأنه أم للإحاطة به علماً. ويحدِّد الجدول التوصيات ذات الصلة بكل منظمة، ويحدد ما إذا كانت التوصيات تقتضي قراراً من هيئتها التشريعية أو ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراء بشأنها من طرف مديرها التنفيذي.
	8- ويود المفتشان أن يُعربا عن تقديرهما لجميع من ساعدوهما في إعداد هذا التقرير، وبخاصة مَن شاركوا في المقابلات ومَن أسهموا طواعية بمعرفتهم وخبرتهم.
	باء - الخلفية
	9- لا يوجد ضمن منظومة الأمم المتحدة تعريفاً متفقاً عليه لمصطلح "الصندوق الاستئماني". فالصناديق الاستئمانية، حسب تعريف الأمانة العامة للأمم المتحدة، هي "حساب يفتح باختصاصات محددة أو بموجب اتفاقات محددة لتلقي التبرعات والإنفاق منها لأغراض التمويل الكلي أو الجزئي لتكاليف أنشطة تتماشى مع أهداف وسياسات المنظمة"(). غير أن ثمة منظمات أخرى للأمم المتحدة تستخدم مصطلحات وتعاريف مغايرة. فمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، على سبيل المثال، تشير إلى هذه الصناديق بوصفها "ودائع" تعرّف بأنها "تبرعات تقبلها المنظمة لتمويل أنشطة خارجة عن الميزانية تم الاتفاق عليها مسبقاً مع الجهة المانحة. وتُنشأ هذه الودائع باتفاق خاص مع الجهة المانحة، وهي الترتيب الأكثر ملاءمةً لهيكلة التبرعات المقدمة من جهة مانحة واحدة تضطلع اليونسكو تجاهها بمسؤولية الإبلاغ المالي عن الموارد المخصصة لتنفيذ مشروع معين"(). وتستخدم منظمة الصحة العالمية مصطلح "التبرعات الأساسية" في بياناتها الرسمية، وهو يشير إلى أموال مخصصة أو غير مخصصة لتمويل الأهداف المحددة للبرنامج الاستراتيجي، غير أن هناك في كثير من الأحيان قواسم مشتركة عديدة بينها وبين الصناديق الاستئمانية المواضيعية أو القائمة على المشاريع. وبعض المنظمات ليس لديها تعريف للصناديق الاستئمانية، أو لديها تعريف عام جداً، مع أن أنظمتها وقواعدها المالية، فضلاً عن مبادئها التوجيهية وأدلتها الإدارية الأخرى، تشير إلى الصناديق الاستئمانية وتنظم استخدامها.
	10- وحقيقة غياب مصطلحية مقبولة أو تعريف متفق عليه عموماً للصناديق الاستئمانية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أثارت صعوبات أثناء الاستعراض، وبخاصة فيما يتعلق بنطاق ودقة البيانات الواردة. وقد استُخدمت في مجرى الاستعراض المصطلحات التالية: موارد الميزانية العادية، الذي يُفهم منه الاشتراكات المقررة للدول الأعضاء في ميزانية المنظمة؛ والموارد الخارجة عن الميزانية، الذي يُفهم منه التبرعات الإضافية غير الاشتراكات المقررة في ميزانية المنظمة؛ والصناديق الاستئمانية، الذي يُقصد به ذلك الجزء من الموارد الخارجة عن الميزانية الذي يُقدم إلى المنظمات على أساس اتفاقات محددة مع الجهات المانحة لتحقيق أغراض محددة. ويجري من ثم الإبلاغ عن استلام هذه الموارد وإنفاقها إلى الجهات المانحة على حدة، وتكون الجهة المانحة هي مالكة الصندوق الاستئماني إلى حين إغلاقه. وقد لاحظ المفتشان أن بعض التبرعات الخارجة عن الميزانية في بعض المنظمات لا تُسجل في خانة الصناديق الاستئمانية رغم أنها تحمل خصائص هذه الصناديق. كما ووجهت صعوبات، في بعض الحالات، في تمييز الصناديق الاستئمانية عن الأنواع الأخرى من التبرعات، كالحسابات الخاصة على سبيل المثال. وبالتالي استخدم المفتشان البيانات والمعلومات الواردة من المنظمات واعتمدا عليها لتحديد الاتجاهات والديناميات الرئيسية لأحجام الصناديق الاستئمانية وأنواعها.
	11- واستخدام الصناديق الاستئمانية لتمويل شتى الأنشطة هو أمر شائع في مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وقد سجل حجم التبرعات، بما فيها تلك المقدمة للصناديق الاستئمانية، زيادة كبيرة خلال العقد المنصرم وشكل مصدراً هاماً لتمويل أنشطة مؤسسات المنظومة. بل إن التبرعات سجلت زيادة أكبر من تلك التي سجلتها موارد الميزانية العادية في الغالبية العظمى من مؤسسات المنظومة. كما شهد الحجم الإجمالي للصناديق الاستئمانية زيادة في غالبية المنظمات خلال الفترة ذاتها. وكان جل هذه الصناديق إما يستند إلى مشاريع أو هادفاً إلى المنفعة الذاتية أو مواضيعياً. ومنذ عام 2004، لوحظت زيادة كبيرة كذلك في عدد وحجم التمويل المقدم للصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، التي أصبحت تحظى بشعبية لتمويل أنشطة في ميادين تشمل المساعدات الإنسانية، والفترات الانتقالية، وبناء السلم، والتنمية، والأنشطة الأخرى القطرية لمنظومة الأمم المتحدة.
	12- وقد استجابت بعض المنظمات (كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو) لهذه التطورات بمزيد من الاهتمام، وقامت بتحديث سياساتها وقواعدها وأنظمتها الخاصة بإدارة التبرعات، بما فيها الصناديق الاستئمانية، فيما أولت منظمات أخرى (كالأمانة العامة للأمم المتحدة) اهتماماً أقل لهذه التطورات. ولا تزال إدارة الصناديق الاستئمانية وتنظيمها في منظمة الأمم المتحدة خاضعة لأنظمة وقواعد اعتُمدت قبل أكثر من 20 عاماً. وهناك تفاوت كبير أيضاً في مستوى تفصيل الأنظمة والقواعد والسياسات التي تنظم إدارة هذه الصناديق وتنظيمها. فقد وضعت بعض المنظمات مبادئ توجيهية وأدلة مفصلة لصناديقها الاستئمانية مستكملةً بذلك الأحكام العامة لأنظمتها وقواعدها المالية، في حين لم تقم بذلك منظمات أخرى. وبالتالي، فإن إدارة وتنظيم الصناديق الاستئمانية في المنظمات الأخيرة يجري عادةً على أساس مخصص وبتكلفة أكبر عوضاً عن إجرائه على نحو منظم ومتسق وأكثر كفاءة.
	13- ولم يُجر قط استعراض لتنظيم وإدارة الصناديق الاستئمانية على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل. فقد أصدرت وحدة التفتيش المشتركة في عام 1972 تقريراً عن الصناديق الاستئمانية في الولايات المتحدة (JIU/REP/72/1) غطى جوانب معينة من إدارة الصناديق الاستئمانية في الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وتناولت تقارير أخرى للوحدة جوانب معينة من هذا الموضوع، ومنها تقريرها عن التبرعات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأثرها على استراتيجيات تنفيذ البرامج وتعبئة الموارد (JIU/REP/2007/1) وتقريرها عن تكاليف الدعم ذات الصلة بالأنشطة الخارجة عن الميزانية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2002/3). كما أصدر مراجعو حسابات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الخارجيون والداخليون ومكاتب التقييم في هذه المؤسسات تقارير متنوعة تتطرق إلى مسألة إدارة هذه الصناديق وتنظيمها. وقد أُخذت في الاعتبار هذه التقارير في السياق المناسب، كما روعيت المناقشات والنقاش الدائر على مستوى مجلس الرؤساء التنفيذيين واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في المسائل ذات الصلة، كسياسات استرداد التكاليف وفئات التكاليف والمسائل المتعلقة بالصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين.
	ثانياً - الحجم والاتجاهات والديناميات
	14- سُجلت زيادة إجمالية في تمويل الصناديق الاستئمانية ضمن منظومة الأمم المتحدة خلال فترات السنتين الثلاث الماضية ليرتفع من حوالي 12.1 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في فترة السنتين 2004-2005، إلى نحو 15.1 مليار دولار في فترة السنتين 2006-2007، ثم إلى نحو 16.8 مليار دولار في فترة السنتين 2008-2009(). وهذه الزيادة في حجم تمويل الصناديق الاستئمانية ظاهرة عامة على نطاق المنظومة وتنطبق على صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة في آن. ولوحظت أعلى زيادة في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
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	المصدر: معلومات واردة من المنظمات.
	15- وفي إطار الزيادات الإجمالية في حجم تمويل الصناديق الاستئمانية التي تديرها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، لوحظت زيادة كبيرة في التمويل بواسطة الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، حيث بلغ مجموع الالتزامات التراكمية للمانحين 4.5 مليارات دولار في الفترة بين عام 2004 وعام 2009(). وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، حوّل مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين مبلغ 3.02 مليارات دولار. ويوضح في المرفق الرابع توزيع الأرصدة المحوّلة بين المنظمات المشاركة.
	16- أما بخصوص مصادر الصناديق الاستئمانية()، فقد تبرعت الدول الأعضاء بالحصة الأكبر (61 في المائة) تليها الجهات المانحة الخاصة (19 في المائة) في فترة السنتين 2008-2009. وبلغت التبرعات المقدمة من منظمات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية خارج منظومة الأمم المتحدة 9 في المائة و11 في المائة على التوالي للفترة نفسها. وخلال فترات السنتين الثلاث الماضية، تراجعت تبرعات الدول الأعضاء بنحو 7 في المائة، فيما لوحظت زيادة في تبرعات المنظمات الدولية (نحو 9 في المائة) والتبرعات المقدمة من منظمات الأمم المتحدة الأخرى (5 في المائة) خلال الفترة نفسها. ولعل زيادة التبرعات المقدمة من هذه الأخيرة ترتبط بحقيقة أن جزءاً من تبرعات الدول الأعضاء تُقدم إلى الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين التي تُدرج في إحصاءات المنظمات المشاركة بوصفها موارد من منظمات أخرى للأمم المتحدة.
	17- وتظل البلدان الأعضاء المصدر الأكبر لتمويل الصناديق الاستئمانية، حيث تتخذ تبرعاتها غالباً شكل صناديق استئمانية ثنائية. غير أن بعض المنظمات الأخرى، كمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تحصل على موارد مالية لا يُستهان بها من منظمات دولية أخرى ومؤسسات مالية، وهي موارد ما فتئت تزداد خلال الأعوام الماضية(). وتتمتع المنظمات بخبرة أكبر في العمل مع الحكومات لما لديها من اتصال دائم معها من خلال ممثليها في الهيئات التشريعية ذات الصلة، الأمر الذي ييسر عملية جمع الأموال وتعبئة الموارد وإبرام الاتفاقات الإطارية واتفاقات الشراكة مع بعض البلدان المانحة الكبرى، من خلال الشبكات القائمة، مما يمكّن من برمجة هذه الموارد على سنوات متعددة.
	18- أما التبرعات المقدمة من الجهات المانحة الخاصة للصناديق الاستئمانية فهي محدودة، ولكنها تشهد زيادة طفيفة إجمالاً. ويتعلق الاستثناء الملحوظ في هذا الصدد باليونيسيف التي لديها باع طويل في التعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق لجانها القطرية. فقد تلقت اليونيسيف نحو ثلث موارد صناديقها الاستئمانية من جهات مانحة خاصة خلال فترة السنتين 2004-2005، وانخفضت النسبة إلى الخمس في فترة السنتين 2008-2009، رغم أنها تظل نسبة مرتفعة قياساً بالمنظمات الأخرى. أما بالنسبة لمعظم مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، فإن تبرعات القطاع الخاص للجهات الاستئمانية يتخذ شكلاً عشوائياً وتوجهه في معظم الحالات دوافع الجهات المانحة وليس احتياجات المنظمات وأولوياتها. وتكمن صعوبة أخرى في أن هذه المؤسسات الخاصة لا خبرة لديها عادة في العمل مع منظمات الأمم المتحدة، والعكس صحيح. لذا فإن تعبئة الموارد في أوساطها أكثر صعوبة مما هو الأمر مع الجهات المانحة العامة. كما أن إبرام اتفاقات رسمية معها يستغرق وقتاً أطول عادةً وهو أكثر صعوبة لما ينطوي عليه من تبعات قانونية وما يمثله من تجربة جديدة بالنسبة للطرفين. غير أن بعض المنظمات، كاليونسكو وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، بدأت تضع استراتيجية لتحسين جمع الأموال من الجهات المانحة الخاصة والتعاون معها، بهدف الحصول على المزيد من التبرعات لصناديقها الاستئمانية الممولة من القطاع الخاص. وقد أُبلغ المفتشان بأن الجهات المانحة الخاصة، ومنها المؤسسات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الطفولة والصحة والأمراض، يمكن أن تصبح مصدراً إضافياً هاماً لموارد الصناديق الاستئمانية على الصعُد العالمي والإقليمي والقطري على السواء. ومع أن إمكانية ازدياد الموارد المقدمة من القطاع الخاص محدودة في العديد من المنظمات بسبب خصائص ولايتها، فإن التعاون مع هذا القطاع سيتيح لهذه المنظمات توسيع قاعدة الجهات المانحة وقد يكون له أثر إيجابي أيضاً على صورة المنظمة. ويتفق المفتشان مع هذه الملاحظة، شريطة أن تكون المنظمات هي من يملك زمام التصرف بالتبرعات وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها.
	19- ويتسق ازدياد حجم الصناديق الاستئمانية مع الاتجاه العام المتمثل في ازدياد التبرعات خارج الميزانية على نطاق المنظومة في حين تشهد موارد الميزانية العامة ركوداً و/أو زيادة طفيفة. وقد أدّى هذا الاتجاه إلى اتساع حصة الموارد المخصصة للصناديق الاستئمانية قياساً بموارد الميزانية العادية في الغالبية العظمى من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ويشكل هذا الوضع مصدراً رئيسياً لتجزؤ هيكل التمويل لدى هذه المنظمات، فضلاً عن تأثيره على عمليات البرمجة والتخطيط والميزنة فيها. ويوضح الشكل 3 الموارد الإجمالية لكل من الميزانية العادية والصناديق الاستئمانية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة خلال فترات السنتين الثلاث الماضية.
	الشكل 3
	ديناميات موارد الميزانية العادية وموارد الصناديق الاستئمانية خلال فترات السنتين الثلاث الماضية
	المصدر: بيانات مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق (A/65/187) عن الميزانية العادية؛ والردود على استبيان وحدة التفتيش المشتركة بشأن الصناديق الاستئمانية.
	الميزانية المتكاملة

	20- بخلاف الممارسة السابقة حيث كانت التبرعات المقدمة إلى الصناديق الاستئمانية، باعتبارها تبرعات أخرى، تُعامل بشكل منفصل عن البرامج والميزانية العادية باعتبارها مصدر دخل إضافي ومخصص أساساً، فقد بدأت المنظمات تضع برامج وميزانيات متكاملة تغطي الموارد العادية والخارجة عن الميزانية على السواء، بما في ذلك موارد الصناديق الاستئمانية التي تُستكمل عادةً بإطار استراتيجي و/أو نهج قائم على النتائج يستعرض الأولويات الاستراتيجية للمنظمة في الأمدين القصير والمتوسط. وقد وُجّه انتباه المفتشين إلى الممارسات الجيدة ذات الصلة في كل من منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية.
	21- ومع أن أولويات الجهات المانحة لا يزال لها دور هام وحاسم في كثير من الأحيان، فقد أُبلغ المفتشان أن نهج التخطيط البرنامجي المتكامل القائم على الأولويات والمطبق من خلال البرامج والميزانيات المتكاملة والأطر الاستراتيجية قد هيأ شروطاً أفضل لضمان أن تكون الموارد المخصصة للصناديق الاستئمانية أكثر توجيهاً نحو البرامج وأكثر اتساقاً مع احتياجات المنظمات وأولوياتها. كما علم المفتشان أن بعض المنظمات رفضت عروض تمويل للصناديق الاستئمانية عندما تتنافى الأهداف والشروط المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الاستراتيجية للمنظمات أو ولاياتها.
	22- وتتبع المنظمات طرقاً مختلفة في تجميع الصناديق الاستئمانية، غير أن أكثرها شيوعاً هو التمييز بين الصناديق القائمة على المشاريع، والصناديق الهادفة إلى المنفعة الذاتية والصناديق المواضيعية (المخصصة لنطاق أوسع أو لمواضيع معينة) والصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين. ونظراً لاختلاف التصنيفات والصعوبات المحاسبية الناجمة عن تماهي الخط الفاصل بين الأنواع المختلفة من الصناديق الاستئمانية، فإن البيانات الواردة في الردود الكتابية لم تكن قابلة للمقارنة بشكل كامل ولم تتح تقييم الحصص ومقارنتها بين مختلف أنواع الصناديق الاستئمانية. فحجم الصناديق الاستئمانية الذاتية المنفعة يرتبط مباشرة بالمنظمة أو البلد المعني، وقد يكون حجمها كبيراً في مناطق معينة (كأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية) وفي ميادين نشاط معينة (كالتعليم والغذاء). أما حجم الصناديق المواضيعية فهو منخفض عموماً، غير أنه قد يصل في منظمات قليلة إلى نحو 20 أو 30 في المائة. أما آلية الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين فيقل حجمها عن 10 في المائة، ولكنها تشهد نمواً سريعاً في بعض المنظمات.
	تجزؤ الموارد
	23- على الرغم من إعلان باريس بشأن فعالية المعونات وبرنامج عمل أكرا()، فإن البيانات تشير إلى أن الاتجاه إلى تخصيص الموارد خارج الميزانية ورصد الموارد بواسطة الصناديق الاستئمانية لا يزال قوياً عموماً. ويتفاوت عدد الصناديق الاستئمانية وحجم تمويلها تفاوتاً شديداً في مختلف المنظمات بسبب تباين أنشطتها وممارساتها التمويلية. ولوحظ إجمالاً أن الغالبية العظمى من الصناديق الاستئمانية، باستثناء بعض الصناديق الاستئمانية المواضيعية الكبيرة والصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، تُخصص لها موارد كبيرة وتعتمد بشدة على المشاريع وتقتضي عملية إبلاغ فردية صارمة تجاه الجهات المانحة. ويؤدي ذلك إلى صغر أحجام الصناديق الاستئمانية في المتوسط، وهو ما يسبب تجزؤ الأنشطة ويرفع تكلفة المعاملات. فمعظم المنظمات لديها بضع مئات من الصناديق الاستئمانية. وفي فترة السنتين 2008-2009، على سبيل المثال، كان لدى الأمم المتحدة نحو 450 صندوقاً استئمانياً بلغ حجم تمويلها الإجمالي 2.6 مليار دولار، في حين كان لدى منظمة العمل الدولية 939 صندوقاً استئمانياً بلغ حجم تمويلها الإجمالي 378 مليون دولار، وكان لدى برنامج الغذاء العالمي 290 صندوقاً استئمانياً بلغ حجم تمويلها الإجمالي 465 مليون دولار؛ وكان لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 779 صندوقاً استئمانياً بلغ مجموع تمويلها الإجمالي 205 ملايين دولار(). ورغم الفروق الكبيرة في أحجام تمويل الصناديق الاستئمانية بين المنظمات وعلى نطاق المنظومة ككل من حيث أرقام التمويل الفعلية ومتوسط الحجم، فقد لاحظ المفتشان أن متوسط حجم تمويل الصناديق الاستئمانية كان منخفضاً عموماً، مع بعض الاستثناءات، ولكنه يشهد زيادة طفيفة.
	24- وقد بدأت منظمات عديدة، كالأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف في استحداث مجموعات للصناديق الاستئمانية أو في إنشاء صناديق استئمانية مواضيعية تتيح للجهات المانحة تقديم موارد مخصصة لنطاق أوسع من الأنشطة أو لمجال مواضيعي محدد يتسق مع أولويات المنظمة. ويرى المفتشان في هذا الصدد أن نهج الصندوق الاستئماني المواضيعي المطبق لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان أو اليونيسيف يمكن اعتباره ممارسة جيدة. فهو يضمن اتساقاً أفضل مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة وإطار النتائج التي تتوخاها، ويتيح تمويلاً متعدد السنوات، ويفضي إلى إدارة محاسبية وتمويليه أكثر كفاءة، وييسر الإبلاغ عن طريق تقرير سنوي مجمع واحد موجه لجميع الجهات المانحة بدلاً من الإبلاغ الفردي، وهو ما يؤدي بالتالي إلى خفض التكلفة الإجمالية للمعاملات.
	25- كما بذلت منظمات عديدة (منها الأمم المتحدة والأونكتاد وصندوق الأمم المتحدة للسكان) جهوداً لخفض عدد صناديقها الاستئمانية وتمكنت من تحقيق ذلك. غير أن المفتشين يريان استمرار الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، لا سيما أن هذا الهيكل المجزّأ للصناديق الاستئمانية يجعل من الصعب على المنظمات ضمان خضوع أنشطتها للأولويات المتفق عليها، على النحو الذي أقرّته هيئاتها الإدارية. وقد يؤدي ذلك إلى قصور في الكفاءة أو إلى خلل في التركيز. ويرى المفتشان أن تجميع الموارد المقدمة لفرادى الصناديق الاستئمانية في صناديق أكبر تخدم أغراضاً أكثر عمومية، أو تجميعها في مجموعات و/أو تعزيز استخدام الصناديق الاستئمانية المواضيعية من شأنه أن يساعد في الحد من تجزؤ الموارد ويضمن بشكل أفضل تعزيز اتساق الصناديق الاستئمانية مع أولويات المنظمات واحتياجاتها، ما يجعل زمام هذه الصناديق بيد المنظمات أكثر مما هو بيد الجهات المانحة. كما أن استحداث مجموعات للصناديق الاستئمانية وتعزيز استخدام الصناديق الاستئمانية المواضيعية سيصب في منفعة الجهات المانحة بدورها لأنه سيعزز كفاءة إدارة الصناديق بسبب انخفاض تكلفة المعاملات والتخلص من التزامات الإبلاغ الفردية لكل مشروع على حدة. ويرى المفتشان أن على الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن يضعوا مقترحات لإنشاء صناديق مواضيعية وغيرها من الصناديق المجمعة ذات المخصصات المواضيعية أو الواسعة النطاق لدى إعداد مقترحات البرامج والميزانية، من أجل تيسير إدارة الصناديق الاستئمانية على نحو أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
	26- وتتسق الجهود التي تبذلها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة مع إعلان باريس بشأن فعالية المعونات، رغم أن سلوك الجهات المانحة أكثر تأرجحاً. فبعض الجهات المانحة التقليدية مستعدة وراغبة في اتباع هذا النهج، في حين لا تزال جهات مانحة أخرى تفضّل الصناديق الاستئمانية القائمة على المشاريع أو التخصص الشديد في إنفاق موارد الصندوق. ويرى المفتشان أن الاستفادة من التجارب الإيجابية في مجال الموارد المجمعة وتعزيز الشفافية في تسيير هذه الصناديق والإبلاغ المحسّن القائم على النتائج عن إدارتها ستؤدي جميعها إلى زيادة تدريجية في نسبة هذه الموارد من الحجم الإجمالي للصناديق الاستئمانية.
	27- ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصيتين التاليتين إلى تعزيز فعالية وكفاءة إدارة الصناديق الاستئمانية وتنظيمها، استناداً إلى أفضل الممارسات.
	ثالثاً - المخاطر الرئيسية التي تعترض إدارة الصناديق الاستئمانية
	28- يثير استخدام الصناديق الاستئمانية مخاطر كبيرة للمنظمات. ونظراً للطابع المتفاوت لهذه الصناديق، سواء من حيث الحجم أو الهيكل أو الأنشطة، فضلاً عن تباين السياسات والقواعد والأنظمة السارية في شتى المنظمات، فإن مدى تعرض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك ضمن المنظمة الواحدة نفسها، للمخاطر المتعلقة بالصناديق الاستئمانية يتفاوت بشدة أيضاً.
	29- ومع أن المخاطر المتعلقة بإدارة الصناديق الاستئمانية تتشابه جداً مع تلك المتعلقة ببرمجة وتنفيذ الأنشطة الممولة بموارد الميزانية العادية، فإن ثمة مخاطر إضافية معينة ترتبط تحديداً بسمات هذا الشكل من أشكال التمويل وطبيعته. وتُحدَّد المخاطر المتعلقة بالصناديق الاستئمانية من خلال عمليات تقييم المخاطر التي تجريها منظمات الأمم المتحدة. كما أجرت بعض المنظمات عمليات تقييم خاصة لصناديقها الاستئمانية. وفي هذا السياق، تعد عمليات تقييم المخاطر للصناديق الاستئمانية للأمم المتحدة التي اضطلع بها مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية أمثلة جيدة().
	30- وتشمل أكثر المخاطر التي حددتها المنظمات تكراراً ما يلي():
	 إمكانية الحياد عن الأولويات والاحتياجات المحددة، على النحو الذي أقرّته الهيئات الإدارية للمنظمات؛
	 انعدام إمكانية التنبؤ بالموارد على المدى الطويل، وعدم وفاء الجهات المانحة بعهودها التمويلية؛
	 التنافس بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على الجهات المانحة المحتملة؛
	 عدم كفاية سياسات ومعدلات استرداد التكاليف، واحتمال التمويل التناقلي لأنشطة الصندوق الاستئماني من موارد الميزانية العادية؛
	 تجزؤ الأنشطة والتمويل بسبب العدد الكبير من الصناديق الاستئمانية القائمة على المشاريع، وما يترتب على ذلك من أوجه عدم الكفاءة والتكاليف الباهظة للمعاملات؛ 
	 عدم كفاية قدرات الرصد والتقييم والإبلاغ، وبخاصة في مجال مسؤوليات الإبلاغ المتعدد المرهقة؛
	 التقسيم غير الواضح للمسؤوليات بين مختلف الوحدات التنظيمية المشاركة في إدارة الصندوق الاستئماني، بما في ذلك المقر والمكاتب الإقليمية والميدانية، وهو ما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى فجوات محاسبية وخطوط إبلاغ مزدوج؛
	 ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الوحدات التنظيمية المعنية بتنظيم وإدارة الصندوق الاستئماني؛
	 عدم كفاءة استخدام الأموال وإساءة استخدامها وممارسات الغش، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بالتعاون مع شركاء منفذين قد لا يلتزمون بمعايير الأمم المتحدة في مجالات المحاسبة والإدارة والرقابة الماليتين، وقد لا تكون لديهم القدرات الكافية في هذه المجالات؛
	 الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف عندما تكون عملة الصندوق الاستئماني غير عملة المنظمة؛
	 برمجة الأنشطة وتنفيذها في حالات النزاع، كمراحل ما بعد النزاع والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؛
	 المقترحات غير الواقعية للمشاريع.
	31- ويرى المفتشان أن على مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن توسع نطاق عمليات تقييم المخاطر التي تجريها المنظمة عن طريق مواصلة إدراج المخاطر التي تتعلق تحديداً بتنظيم وإدارة الصناديق الاستئمانية، للتوصل بشكل أفضل إلى تحديد هذه المخاطر وتخفيف حدتها. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في ظل الحجم المتزايد للموارد الخارجة عن الميزانية، بما فيها تلك المخصصة للصناديق الاستئمانية.
	32- ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز تحديد المخاطر المتعلقة بإدارة وتنظيم الصناديق الاستئمانية وتخفيف حدتها.
	رابعاً - الأركان المؤسسية
	ألف - الإطار التشريعي
	33- ترد الأحكام الأساسية المتعلقة بإنشاء الصناديق الاستئمانية وتنظيمها وإدارتها في النظم الداخلية و/أو الأنظمة والقواعد المالية للمنظمات. وعادة ما يكمّلها المزيد من القواعد والإجراءات المفصَّلة في صكوك قانونية مختلفة، بما في ذلك الأوامر الإدارية والمبادئ التوجيهية وأدلة إدارة المشاريع أو المشتريات والتعميمات وما إلى ذلك. وفي ما عدا بعض الحالات الاستثنائية فإن الوثائق الأساسية قديمة عموماً، رغم تحديثها المتواتر بواسطة تعديلات شتى إما في الوثيقة ذاتها أو غالباً عن طريق المذكرات الداخلية أو فرادى الرسائل الإدارية. وتكمّل هذه الوثائقَ سلسلةٌ من الاتفاقات الموحّدة ومذكرات التفاهم والرسائل الموحّدة الموجهة إلى المانحين ونماذج الإبلاغ والقوالب وما إلى ذلك.
	34- ويصعب غالباً، حتى على الموظفين المعنيين بإدارة الصناديق الاستئمانية على مختلف المستويات، اتباع وإيجاد جميع الأحكام المنطبقة بصيغتها الحالية، بما أن الأحكام واردة في وثائق قانونية وقواعد ونشرات إدارية واتفاقات موحدة مختلفة خضعت في الغالب للتعديل بواسطة مذكرات أو رسائل داخلية وإدارية. وفي حالة الأمم المتحدة على سبيل المثال، صدرت نشرات الأمين العام (ST/SGB) والأوامر الإدارية (ST/AI) ذات الصلة في الثمانينات. وهي تتضمن أحكاماً مفصّلة، ويمكن أن تكون قد حُدّثت ونُقّحت في مرحلة لاحقة (كما هو الحال مثلاً في مسائل استرداد التكاليف وتفويض السلطة) بواسطة مذكرات داخلية مُحالة إلى الأطراف المعنية الرئيسية، لكنها غير متاحة بسهولة ويصعب الحصول عليها بالنسبة إلى جميع الموظفين المعنيين بالصناديق الاستئمانية. والوضع هنا مشابه لما يحدث في سائر منظمات منظومة الأمم المتحدة.
	35- وأُعلِم المفتشان بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة باشرت مؤخراً استعراضاً داخلياً محدود النطاق بخصوص السياسات والممارسات القائمة فيما يتصل بالصناديق الاستئمانية. وتجدر الإشارة إلى شروع الأمانة في عمل من هذا القبيل في عام 2003، لكنها توقفت دون إحداث أي تغيير فعلي في الممارسات والأنظمة النافذة. وتتوخى العملية الجديدة، المتوقع اختتامها في مطلع عام 2011، تدعيم السياسات القائمة بواسطة نظام جديد محكم للاتفاقات النموذجية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن قد أُتيحت تفاصيل إضافية. وأفادت بعض المنظمات الأخرى، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، بأنها تقوم بتحديث وتوحيد قواعدها وإجراءاتها المتصلة بإدارة الصناديق الاستئمانية. ويحث المفتشان المنظمات على اختتام هذا العمل على سبيل الأولوية.
	36- ونظراً إلى تنامي حجم الصناديق الاستئمانية وعددها وزيادة عبء العمل المُلقى على عاتق الموظفين العاملين في هذا المجال، ليس داخل المقر فحسب بل أيضاً في المكاتب الإقليمية والقطرية على نحو متزايد، يرى المفتشان أن جميع الصكوك القانونية وما يتصل بها من قواعد وأنظمة متعلقة بالصناديق الاستئمانية ينبغي أن تكون محل استعراض وتوحيد بحيث تغدو صيغتها أكثر تكاملاً وملاءمة للمستعمِل. وينبغي أن تراعي هذه العملية آخر التطورات فضلاً عن التعديلات والتنقيحات السابقة في الوثائق الأساسية. وينبغي أن تكون القواعد المنطبقة الموحَّدة والمحدَّثة متاحة ومتيسرة لموظفي المنظمات في المقر وفي الميدان. وينبغي أن يتلقى الموظفون تدريباً مناسباً فيما يتعلق بأنظمة الصناديق الاستئمانية وقواعدها وسياساتها.
	37- وفي هذا الصدد، يرى المفتشان أن الدليل الإداري لليونسكو، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، يتيح تجميعاً شاملاً وشفافاً للقواعد والأنظمة النافذة(). والدليل الإداري هذا، الذي يمكن تصفحه على الإنترنت وله صلات شبكية مباشرة بتفاصيل مختلفة، أداة عمل ممتازة لجميع المستعملين في جميع مقرات العمل، ويمكن أن يُعتبر من الممارسات الحسنة في مجموعة الأدوات المماثلة. 
	38- ومن المتوقع أن يُعزز تنفيذ التوصية التالية فعالية وكفاءة تنظيم الصناديق الاستئمانية وإدارتها بالاستناد إلى أفضل الممارسات.
	باء - العلاقات بين المنظمات والمانحين
	39- تولي مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عناية متزايدة لأنشطتها المتعلقة بجمع الأموال وتعبئة الموارد، وقد أنشئت وحدات تنظيمية على حدة للاضطلاع بهذا النشاط في المقر. وإذ يتزايد جمع الأموال على المستوى الإقليمي في شكل تبرعات من المؤسسات الإنمائية الإقليمية أو مصارف التنمية الإقليمية والصناديق الاستئمانية الهادفة إلى المنفعة الذاتية، تؤدي المكاتب الإقليمية والقطرية هي الأخرى دوراً مهماً في هذا الصدد. وفي الآن ذاته، تفوّض بعض البلدان المانحة شؤون مفاوضات جمع الأموال والصناديق الاستئمانية لممثلياتها في المناطق أو البلدان المعنية. 
	40- والمنظمات على اتصال دائم بالمانحين الرئيسيين، من خلال هيئاتها التشريعية و/أو اجتماعات المانحين وتظاهرات أخرى، وتُبذل جهود جدية في سبيل إقامة علاقات العمل وأواصر التعاون طويلة الأمد مع المانحين والحفاظ عليها. وتولي المنظمات اهتماماً خاصاً لتشجيع البرمجة متعددة السنوات مع المانحين التقليديين من خلال اتفاقات شراكة واتفاقات إطارية أطول أمداً، وكذلك لتوسيع دائرة البلدان المانحة وتوسيع قاعدة المانحين باجتذاب بلدان مانحة ناشئة جديدة ومانحين جُدد من القطاع الخاص. ولاحظ المفتشان تطورات إيجابية في المجالين. فقد اجتذبت عدة منظمات (مثل الأمم المتحدة واليونيسيف) قدراً كبيراً من التبرعات المقدمة من القطاع الخاص إلى الصناديق الاستئمانية. وتحقق منظمات أخرى (مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان) نجاحاً في زيادة حصة التبرعات المترتبة على اتفاقات الشراكة على مدى فترات السنتين الثلاث الماضية، وهو ما يتيح البرمجة على سنوات متعددة. 
	متطلبات المانحين غير العادية

	41- تحاول المنظمات، لدى التفاوض على اتفاقات الصناديق الاستئمانية، استخدام اتفاقات وصيغ إبلاغ موحَّدة قائمة على أفضل الممارسات. فقد أبرمت المنظمات اتفاقات إطارية أو اتفاقات شراكة طويلة الأمد مع بعض المانحين، وأنشئت الصناديق الاستئمانية الجديدة بواسطة مراسلات بسيطة. غير أن أغلبية الحالات تقتضي إجراء مفاوضات على حدة مع المانحين الذين يفرضون أحكاماً ومتطلبات واشتراطات إضافية. ويطلب المانحون في أغلب الأحيان تحديد المخصصات إضافة إلى جداول المدفوعات ونسب استرداد تكاليف دعم البرامج الخاصة ويفرضون متطلبات إبلاغ غير عادية وبنوداً إضافية بشأن الغش أو الفساد أو الإرهاب أو التأمين أو الأمن أو حقوق الملكية، ومتطلبات مراجعة وتقييم محددة. وتتعلق طلباتهم في حالات نادرة بطرائق الشراء أو التعيين الخاصة بالبرامج أو المشاريع المموَّلة من الصناديق الاستئمانية. ويحدث أحياناً أن تواجه المنظمة الواحدة مواقف مختلفة من البلد المانح ذاته بسبب تباينات الأنظمة أو الممارسات الداخلية في مختلف الوزارات أو المؤسسات في البلدان المانحة. 
	42- وفي حالات كثيرة، يقبل المانحون الاتفاقات الموحدة بعد عملية التفاوض. أما في حال عدم القبول، فإن معالجة الطلبات الخاصة وتلبيتها غالباً ما يؤديان إلى مفاوضات مطولة وعمليات أخرى، لأسباب منها أن قبول بعض الأحكام والطلبات غير العادية يقتضي تشاوراً مع الإدارات المختصة، مثل إدارات الشؤون القانونية أو المراقب العام، ويستدعي في أحيان كثيرة موافقة هذه الإدارات. ونظراً إلى كثرة الصناديق الاستئمانية في المنظمات، يتحمل الموظفون المعنيون عبء عمل كبيراً لا في مرحلة إبرام الاتفاق فحسب بل أيضاً على امتداد دورة إدارة الصندوق الاستئماني. وعلاوة على ذلك، يتسبب تواتر طلبات المانحين على دمج بنود غير عادية في إعاقة تنسيق الجهود على مستوى المنظومة ككل.
	43- وأُعلم المفتشان بأن المانحين يقدمون أحياناً طلبات محددةً خارج عملية الاتفاق المتصل بالصندوق الاستئماني، الأمر الذي يتسبب للمنظمات في صعوبات أكثر مما تواجهه في إطار الاتفاقات الرسمية. ويثني المفتشان المنظمات عن قبول تلك الممارسات، بما أنها قد تنطوي على مخاطر ومسؤوليات قانونية ويمكن ألا تكون في توافق تام مع القواعد والأنظمة التي تحكم المنظمات، ناهيك من أنها غير مطابقة لمعايير الشفافية الواجب على المنظمات احترامها.
	44- وفي حين حصل المفتشان على أرقام متنوعة من منظمات مختلفة، يختلف أكثر من 20 في المائة من اتفاقات الصناديق الاستئمانية بعد المفاوضات عن الاتفاقات الموحدة، بصفة عامة، وتُدرج فيها متطلبات إضافية تتعلق أساساً بطرائق الإبلاغ. وحرصاً على زيادة فعالية إدارة الصناديق الاستئمانية، يثني المفتشان المانحين عن تضمين اتفاقات الصناديق الاستئمانية متطلبات غير عادية. 
	المؤسسات الإنمائية الإقليمية

	45- تنطوي المفاوضات المتعلقة بإنشاء صناديق استئمانية ممولة من مؤسسات التنمية الإقليمية على صعوبات خاصة. وبصفة عامة، تملك مصارف التنمية وغيرها من المؤسسات المالية الإقليمية أموالاً ومنحاً وقروضاً ضخمة يمكن أن تكون مصدراً لتمويل أنشطة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بواسطة الصناديق الاستئمانية. وعلى وجه الخصوص، تكون اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وبعض المكاتب الإقليمية الأكبر التابعة للوكالات المتخصصة مهتمة بالتعاون مع تلك المؤسسات. غير أن بعض الشروط التي تفرضها حالياً المؤسسات الإنمائية الإقليمية في آسيا وأمريكا اللاتينية مثلاً تتعارض وأحكام الاتفاقات الموحدة للأمم المتحدة، وذلك عائد على سبيل المثال إلى بعض القيود المتصلة بعملية الشراء والتعيين (تقتصر عملية العطاءات المحدودة إقليمياً على الدول الأعضاء في المؤسسات المالية الإقليمية في حين تُطبق منظومة الأمم المتحدة عملية عطاءات مفتوحة بلا حدود جغرافية) إضافة إلى بعض المتطلبات المالية ومتطلبات الإبلاغ.
	46- ولاحظ المفتشون أن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تتبع نهجاً مختلفة في معالجة هذه المشاكل: فبعضها يرجع إلى لوائحه القائمة ويطبقها تطبيقاً صارماً، ولا يتنازل بقبول شروط ومتطلبات إضافية تطلبها المؤسسات المانحة، في حين يُظهر البعض الآخر "مرونة" أكبر. وعلى الرغم من أن هذه المنظمات لا تُدمج بصفة رسمية أي متطلبات أو شروط إضافية في اتفاقات الصناديق الاستئمانية ذات الصلة، فهي تستوفيها بالفعل (وذلك مثلاً عندما تطبق طرائق شراء أو تعيين من قبيل عمليات العطاءات التنافسية المحدودة إقليمياً) في تنفيذ الأنشطة الممولة من المؤسسات المالية ومصارف التنمية الإقليمية. وفي إحدى الحالات مثلاً وُقِّع اتفاق غير عادي لتمويل مشروع، وجاء هذا الاتفاق في تذييل للاتفاق الإطاري بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية.
	47- ويرى المفتشان أن من المحبذ إلى حد كبير أن تعتمد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة موقفاً موحداً ومشتركاً بشأن الظروف التي يمكن في ظلها قبول الموارد من المؤسسات المالية ومصارف التنمية الإقليمية. وينبغي أن يكون هذا الموقف الموحد متكيفاً بالقدر الكافي مع الظروف الإقليمية بغية تمكين اللجان أو المكاتب الإقليمية من قبول/تلقي موارد إضافية للأنشطة تتمشى مع ولاياتها وأولوياتها وتتوافق مع قواعدها وأنظمتها. ويتمثل أحد التوقعات المشروعة أيضاً في ألا تمس مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بإمكانات بعضها البعض في التنافس على تلك الموارد.
	48- ومن المتوقع أن يعزز تنفيذ التوصية التالية الاتساق فيما يتصل بالتعاون بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية ومصارف التنمية الإقليمية.
	جيم - هيكل حوكمة الصناديق الاستئمانية
	49- ينظم إطار المنظمات التشريعي بصفة عامة هيكل حوكمة الصناديق الاستئمانية. ويمكن أن يُنظّم هذا الهيكل أيضاً في قرارات الهيئات التشريعية أو في الوثائق التي يوافق عليها الرؤساء التنفيذيون فيما يتعلق بإنشاء الصناديق الاستئمانية، كما يُنظّم في غالب الأحيان في اتفاقات الصناديق الاستئمانية المبرمة مع المانحين. وتعرض هذه الوثائق هيكل حوكمة الصناديق الاستئمانية، بما في ذلك إنشاء اللجان التوجيهية و/أو أمانات الصناديق الاستئمانية وتركيبتها ودورها وولايتها. وعادة ما تتألف اللجان التوجيهية للصناديق الاستئمانية من ممثلين للمانحين وللمنظمات إضافة إلى جهات معنية أخرى من قبيل ممثلين للبلدان المعنية في حالة الصناديق الاستئمانية القطرية. وتختلف أدوار اللجان التوجيهية، لكنها تضطلع في معظم الأحيان بوظيفة صنع القرار وبدور استشاري ورقابي فيما يتعلق بأنشطة الصندوق. ويمكن أيضاً أن تتضمن اتفاقات الصناديق الاستئمانية أحكاماً تحدد المستويات والقضايا والمسائل التي ينبغي أن تتدخل فيها آلية التشاور بين المانحين والمنظمة.
	50- ونظراً إلى اختلاف أنواع الصناديق الاستئمانية وحجمها ومحاور تركيزها ومستويات عملها التي قد تكون عالمية أو إقليمية أو قطرية، توجد تباينات كثيرة في هياكل حوكمة الصناديق الاستئمانية داخل المنظمة ذاتها وبين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وبصفة عامة، يشكل إدارة وتنظيم الصناديق الاستئمانية الخاصة بالمشاريع جزءاً من عمليات المنظمة وإجراءاتها العادية المتعلقة باعتماد المشاريع/البرامج وتنفيذها، وهي عمليات وإجراءات تشارك فيها إدارات مختلفة (الإدارات التقنية والمحاسبية والمالية والقانونية والرقابية وغيرها). غير أن الصناديق المواضيعية والصناديق الاستئمانية ذات الأحجام الأكبر والصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، مثل الصندوق المركزي للاستجابة إلى الطوارئ وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلم وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري، والصناديق الاستئمانية القطرية عادة ما تتسم بهيكل حوكمة مخصص يضم لحنة توجيهية أو استشارية أو مجلساً لأمناء الصندوق وأمانة معززة بموارد بشرية مسخّرة لدعم حسن تنفيذ النشاط الممول من الصندوق.
	51- وأُعلم المفتشان بأنه لا وجود بصفة عامة لمشاكل بنيوية كبيرة تتصل بحوكمة الصناديق الاستئمانية. غير أن عملية صنع القرار، على مستويات منها لجان الصناديق الاستئمانية، تفتقر إلى الوضوح والفعالية في بعض الحالات، مما يؤثر أيضاً على المساءلة والشفافية. ويؤكد هذا الكلام الملاحظات المقدمة أثناء بعض عمليات التقييم ومراجعة الحسابات التي خضعت لها صناديق استئمانية معينة. أما بخصوص الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، فقد أُشير أيضاً إلى أن عدداً مفرطاً من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة يساهم في الصناديق الاستئمانية القطرية بصفة منظمات مشاركة، وهو ما يعوق في أحيان كثيرة صنع القرار وإدارة الصناديق وتنظيمها بفعالية وكفاءة. وأخيراً، شُدّد على أهمية أن تُمَثَّل البلدان المعنية تمثيلاً مناسباً في اللجان التوجيهية للصناديق الاستئمانية القطرية.
	52- ويتفق المفتشان مع هذه الملاحظات. غير أنهما يمتنعان عن تقديم توصيات محددة، بما أنه لا وجود بصفة عامة لمشاكل بنيوية كبيرة متصلة بحوكمة الصناديق الاستئمانية. فالمسائل المثارة مسائل ذات طابع تشغيلي وقد حددتها المنظمات المعنية وأعادت النظر فيها وعالجتها بالفعل، مما يُغني عن اتخاذ تدابير على مستوى المنظومة. أما بخصوص حوكمة الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، فيرجى الاطلاع على الفقرات من 106 إلى 114 أدناه.
	خامساً - المسائل الإدارية والمالية
	ألف - استرداد التكاليف 
	53- لطالما كانت سياسات ومبادئ استرداد التكاليف المتصلة بالأنشطة الممولة من الموارد الخارجة عن الميزانية، بما فيها الصناديق الاستئمانية، موضوع نقاشات مستفيضة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ولقد تضمن تقرير وحدة التفتيش المشتركة المتعلق بتكاليف الدعم() والصادر في عام 2002 استعراضاً مطوَّلاً لتكاليف الدعم المتصلة بالأنشطة الممولة من الموارد الخارجة عن الميزانية، وهو ما شجع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على إعادة النظر في صياغة وتطبيق سياساتها المتعلقة بتكاليف الدعم. ونظراً إلى النمو المطّرد في حجم الموارد الخارجة عن الميزانية في الميزانيات العامة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فقد شرعت هذه المؤسسات في تطبيق سياسة استرداد كامل للتكاليف، وفقاً لما اعتمدته هيئاتها التشريعية، مما يتيح استرداد جميع التكاليف الإدارية وتكاليف الدعم المتصلة بالأنشطة المموَّلة من موارد خارجة عن الميزانية. وفي بعض المنظمات، يجب أن تقدَّم إلى الهيئات التشريعية تقارير دورية عن تنفيذ هذه السياسة. 
	54- ويختلف استرداد تكاليف دعم البرامج من منظمة إلى أخرى في بعض الجوانب. وعلى وجه التحديد، تطبِّق مؤسسات منظومة الأمم المتحدة نسباً مختلفة لتكاليف دعم البرامج. فأمانة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة تطبِّق نسبة موحدة تعادل 13 في المائة، في حين أن صناديق وبرامج الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان عادة ما تطبِّق نسبة مشتركة أدنى تعادل 7 في المائة() وتغطي التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة للأنشطة الممولة من موارد خارجة عن الميزانية. والخروج عن النسب الموحدة في أنواع معينة من الأنشطة وعدم التقيد بتلك النسب أمر يحدث في جميع المنظمات أو يمكن أن يوافق عليه الرئيس التنفيذي و/أو المراقب العام للمنظمة ذات الصلة في حالات معينة يُذكر منها على سبيل المثال برامج الطوارئ والبرامج التي يرتفع فيها مستوى المشتريات.
	55- ونسب استرداد تكاليف دعم البرامج المطبقة في الأنشطة المموّلة من الصناديق الاستئمانية تختلف من منظمة إلى أخرى. ونسب الاسترداد الموحدة المعمول بها عموماً في منظمة ما تطبَّق أيضاً على الصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة منها(). وتطبق معظم المنظمات أيضاً نسباً محددة (أدنى) على أنواع أو فئات معينة من الصناديق الاستئمانية و/أو الأنشطة منها على سبيل المثال الصناديق الاستئمانية المتصلة بالطوارئ والصناديق الاستئمانية الذاتية والصناديق الاستئمانية التي ترتفع فيها حصة المشتريات(). ويمكن أن يأذن الرئيس التنفيذي أو المراقب العام للمنظمة بإعفاءات أو استثناءات عند الطلب وفي ظروف معينة، عندما يتعين مثلاً توزيع مجموع تكاليف دعم البرامج على منظمات مختلفة عند الاستعانة بوكالات منفِّذة. ونظراً إلى عدد الاستثناءات التي أُذِن بها، فإن إجمالي نسب تكاليف دعم البرامج المطبقة على الصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة منها باتت أدنى في الواقع العملي من النسب الموحدة المطبقة.
	56- وأُعلِم المفتشان بأن مسائل استرداد التكاليف المتصلة بالصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة منها، مثل النسب المطبقة وطرائق وإجراءات تحديد نسب الاسترداد التي تحيد عن النسبة الموحدة للمنظمة وفئات التكاليف وحساب التكاليف المباشر، هي مسائل قيد المناقشة في سياق نقاش العام الجاري بين الوكالات بشأن استرداد تكاليف الأنشطة الخارجة عن الميزانية(). وتناقش أيضاً مسائل التوزيع الداخلي لتكاليف دعم البرامج بين المقر والمكاتب الميدانية، علاوة على توزيع تلك التكاليف بين الوحدات الإدارية والتقنية المركزية للمنظمات. ورغم اعتبار المناقشات مفيدة جداً لتوضيح عناصر متنوعة من سياسة استرداد التكاليف وزيادة مراعاة التكاليف وترويج ثقافة حساب التكاليف، لم تُفض هذه المناقشات إلا إلى بعض النتائج المحدودة.
	57- ومسائل استرداد التكاليف المتصلة بالصناديق الاستئمانية وغير ذلك من البرامج الممولة من موارد خارجة عن الميزانية مهمة جداً وتقتضي الاتفاق عليها لعدد من الأسباب. ففي منظمات عدة، لا تكفي النسب الحالية لاسترداد تكاليف دعم البرامج لتغطية جميع التكاليف الحقيقية (يقدَّر أن حجم التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة يناهز في معظم الحالات ضعف أعلى نسبة مطبقة لاسترداد تلك التكاليف)؛ ونتيجة لذلك، يتعين في بعض الحالات توفير دعم إضافي من الميزانية العادية. وسعياً إلى معالجة هذه المسألة، بدأت المنظمات تضع تكاليف الدعم مباشرة على حساب البرامج والمشاريع المعنية. غير أن بعض المنظمات انتقدت هذه الممارسة لما تتسم به من نقص في الشفافية يُعزى جزء منه إلى اختلاف فئات التكاليف وهياكل المحاسبة في مختلف المنظمات. واعتُبر أيضاً أن وضع تكاليف الدعم مباشرة على حساب البرامج والمشاريع يزيد إلى حد كبير تكاليفها وعبء المحاسبة والإدارة المالية ويضخِّم من ثم إجمالي التكاليف الإدارية وتكاليف المعاملات. ووضع تكاليف الدعم مباشرة على حساب المنظمات مفيد بالنسبة إلى المنظمات التي تتلقى نسبة إجمالية عالية من التبرعات، لما تتسم به في غالب الأحيان من أطر تشريعية أكثر مرونة.
	58- ولوحظ أيضاً أن الحالة الراهنة ستذكي حدة التنافس على الأموال بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إذ يمكن أن تحاول كل منها تقديم عرض أدنى بنسب استرداد أقل. وأخيراً أشير أيضاً إلى النمو المطّرد في نسبة الموارد الخارجة عن الميزانية مقارنة بموارد الميزانية العادية علاوة على أن نسبة الاسترداد الحالية لا تغطي في غالب الأحيان جميع التكاليف الحقيقية. ويمكن أن يفضي ذلك إلى عجز المنظمات في مرحلة ما عن تحقيق ما يتوقعه المانحون من نواتج ونتائج، مما سيؤثر سلباً على مصداقيتها وسمعتها.
	59- وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى الحالة الراهنة لممارسات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، التي تطبِّق نسبة استرداد تعادل 7 في المائة والتي ما فتئت تموِّل الصناديق الاستئمانية بصورة مطّردة في الأعوام الماضية، ظهر دعوة ملحّة واتجاه إلى تطبيق نسبة 7 في المائة على مدى الأعوام الأخيرة، وبدأ الأمر يتحول إلى ممارسة شائعة على صعيد المنظومة. ومن تبعات هذا الاتجاه أن المانحين باتوا يجادلون أكثر فأكثر في تطبيق نسبة 13 في المائة ويصرون على تطبيق نسبة 7 في المائة على صناديقهم الاستئمانية الثنائية أيضاً. وفي المقابل فإن بعض المانحين مستعدون أيضاً لتوسيع نطاق التكاليف المحسوبة مباشرة على البرامج/المشاريع. وأفاد المفتشان بأن المانحين ذاتهم يعتمدون مواقف مختلفة في منظمات مختلفة في بعض الحالات. 
	60- ويرى المفتشان أن نسبة 7 في المائة نسبة أكثر جاذبية من الناحية التسويقية بالنسبة إلى المانحين، رغم أن تفاوت مستويات التكاليف المباشرة المحسوبة يمكن أن يجعل من الصعب مقارنة التكاليف الإجمالية الحقيقية لإدارة الصندوق الاستئماني وتنظيمه. غير أن هذه الممارسة ستهيئ الظروف للمنافسة غير الشريفة على الأموال ويمكن أن تزج بالمنظمات التي تطبق نظماً أقل تعقيداً لحساب التكاليف في اتجاه يؤدي إلى تفاقم الدعم التناقلي بين موارد الميزانيات العادية والموارد الخارجة عن الميزانية.
	61- ولاحظ المفتشان أنه توجد بصفة عامة مدرستان فكريتان مختلفتان في هذه المسائل يقوم اختلافهما على تباين نماذج الأعمال بين صناديق اللجنة التنفيذية وبرامجها من جهة والوكالات المتخصصة من جهة أخرى:
	(أ) ترى المدرسة الأولى أن تطبيق حساب التكاليف المباشر تطبيقاً واسعاً نهج أقل شفافية (حتى بتطبيق نسبة استرداد ثابتة أدنى) بما أنه يترك مجالاً لحساب تكاليف غير مباشرة "مخفية" في إطار بنود مختلفة من الميزانية. ويقتضي هذا النهج أيضاً اعتماد نظم حساب باهظة التكلفة مما يزيد إجمالي تكاليف المعاملات. وإضافة إلى ذلك، تواجه المنظمات المعتمِدة على قاعدة معارف وخبرات داخلية وتمويل من الميزانية العادية (كما هو الحال في جُل المنظمات التي تمارس أنشطة معيارية وتقنية متطلبة مثل الوكالات المتخصصة) صعوبات في حساب جزء من تكاليف الموظفين على أنها تكاليف مباشرة تتحملها برامج/مشاريع محددة. وهذا ما يبرر الدفاع القوي عن نسبة 13 في المائة المطبَّقة في أمانة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة. 
	(ب) تميل المدرسة الثانية إلى توسيع تطبيق حساب التكاليف المباشر بنسبة استرداد موحّدة أدنى، لأنها تعتمد بالفعل على نظم حساب وتجارب مكرسة فيما يتعلق بحساب التكاليف المباشر. زد على ذلك أن أنشطتها ذات الطابع التشغيلي بالأساس ومواردها المحدودة من الميزانية العادية تُفسر عدم اعتمادها بالقدر ذاته على الخبرة الداخلية، إذ تعهد أيضاً بجزء من أنشطتها إلى مستشارين خارجيين، ولا تجد صعوبة في وضع تكاليف ذلك مباشرة على حساب البرامج ذات الصلة. ونتيجة لذلك، يمكنها أن تطبق بسهولة نسبة الاسترداد الأدنى التي تعادل 7 في المائة.
	62- ويرى المفتشان أن هذه الاعتبارات الخاصة وجاذبية نسب الاسترداد الأدنى وصعوبة مقارنة التكاليف الإجمالية الحقيقية المباشرة وغير المباشرة يمكن أن تدفع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة إلى التنافس على الموارد مع منظمات أخرى من منظومة الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن هذه المنظمات إذا واصلت تطبيق نسب استرداد أدنى فقد ينتهي بها الأمر إلى الخسارة خاصة إذا ما أخذت على عاتقها عبئاً لا يمكن تمويله في المدى الطويل من الموارد العادية، نظراً إلى التزايد المطرد في حجم الصناديق الاستئمانية.
	63- وفي سياق الاتجاه العام نحو تطبيق نسبة 7 في المائة على الصناديق الاستئمانية، يُعرض على الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة مقدار كبير من أموال الصناديق الاستئمانية الجديدة على أن تُطبّق نسبة 7 في المائة كشرط أساسي. لذلك، فإن من مصلحة المنظمات اعتماد قواعد مشتركة واضحة بشأن التكاليف المموَّلة ونسبة الاسترداد المطبّقة وأنواع التكاليف المحسوبة مباشرة على البرامج/المشاريع، وهو أمر من شأنه أن يُعزز الشفافية والوضوح في حساب تكاليف دعم البرامج.
	64- ولم تأت مساعي التوصل إلى موقف مشترك بشأن هذه المسائل بنتائج حاسمة حتى الآن، رغم ما أُنجز من أعمال وما أُحرز من تقدم منذ عام 2003، لا سيما على مستوى مجلس الرؤساء التنفيذيين، بفضل الفريق العامل المشترك بين مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة الإدارية رفيعة المستوى والمعني بسياسة استرداد التكاليف، وبفضل فرقة عمل الوكالات المتخصصة. وتعكف عدة منظمات حالياً، منها أمانة الأمم المتحدة، على استعراض سياساتها ونسبها المتعلقة باسترداد التكاليف.
	65- ويرى المفتشان أن من الممكن الاتفاق على هذه المسائل التقنية والمالية والمحاسبية إذا ما توافرت الإرادة السياسية على مستوى الرؤساء التنفيذيين وآزرها دعم الدول الأعضاء. ويرى المفتشان أن الاستمرار في إرجاء هذه القرارات المهمة المتعلقة بتنسيق سياسات ومبادئ استرداد التكاليف سيُفضي إلى تفاقم المنافسة غير الشريفة على التمويل بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وسيؤجج مشكلة عدم الشفافية وعدم إمكانية مقارنة تكاليف الدعم والتكاليف الإدارية الحقيقية المتصلة بإدارة الصناديق الاستئمانية وتنظيمها. ولن يكون هذا الوضع في صالح المنظمات ولا في صالح الدول الأعضاء عموماً. واعتماد قواعد شفافة لاسترداد التكاليف سيخدم أيضاً مصلحة المانحين ويُسهّل اتخاذهم للقرارات المتعلقة بتمويل البرامج والمشاريع في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	66- ومن المتوقع أن يُعزز تنفيذ التوصيتين التاليتين عنصر الاتساق على مستوى المنظومة ككل في سياسات ومبادئ تكاليف دعم البرامج المموّلة من الصناديق الاستئمانية والأنشطة المموّلة من موارد أخرى خارجة عن الميزانية. 
	باء - الإبلاغ عن الصناديق الاستئمانية
	67- تحاول مؤسسات منظومة الأمم المتحدة قدر الإمكان استخدام اتفاقاتها الموحَّدة للصناديق الاستئمانية التي تتضمن طرائق إبلاغ موحَّدة عن تلك الصناديق وعن الأنشطة المموّلة منها. ويشمل هذا الإبلاغ عادة تقديم تقارير مالية وموضوعية/سردية سنوية تتضمن معلومات محدّثة عن حالة تنفيذ البرامج والمشاريع المموّلة من الصندوق الاستئماني، وتقريراً مالياً وموضوعياً/برنامجياً ختامياً عن إغلاق الصندوق الاستئماني أو نهاية البرنامج/المشروع المموّل منه. وتفي مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بصورة عامة بالتزامات الإبلاغ العادية رغم أنها تواجه أحياناً صعوبات في الوفاء بالمواعيد المحددة من المانحين. 
	68- وتظهر صعوبات الإبلاغ في حال وجود عدد كبير من الصناديق الاستئمانية و/أو البرامج/المشاريع التي يستلزم كل منها إعداد تقارير على حدة، أو عندما يفرض المانحون متطلبات أو طرائق إبلاغ إضافية. 
	69- وأُعلِم المفتشان بأن الإبلاغ عن الصناديق الاستئمانية والأنشطة المموّلة منها يلقي على عاتق المنظمات عبئاً إدارياً ضخماً، حتى بوجود الإبلاغ الموحّد وصيغ الإبلاغ الموحّدة المعتمَدة على نطاق واسع، وذلك بسبب كثرة الصناديق الاستئمانية المتصلة بالمشاريع في منظمات كثيرة. وفي المنظمات الأصغر حجماً، يجري سنوياً إعداد عدة تقارير تُقدم إلى المانحين، في حين تُعد المنظمات الأكبر حجماً آلاف التقارير سنوياً (منظمة العمل الدولية: نحو 600 2 تقرير، ومنظمة الأغذية والزراعة: قرابة 700 2 تقرير، ومنظمة الصحة العالمية: قرابة 000 5 تقرير). ويرى المفتشان بهذا الخصوص أن توسيع استخدام الصناديق الاستئمانية المواضيعية، التي تطبّق عموماً نهج الإبلاغ التجميعي بدلاً من تقديم تقرير إلى كل مانح على حدة، من شأنه أن يُخفف إلى حد كبير ثقل العبء الإداري المُلقى على عاتق المنظمات. وبطبيعة الحال يستدعي ذلك ثقة أكبر في المنظمة من جانب المانحين، وهو ما يمكن تحقيقه أيضاً من خلال زيادة الشفافية في إدارة الموارد وتقديم تقارير عامة عن الأنشطة المموّلة من الصناديق الاستئمانية إلى الهيئات التشريعية للمنظمات. ويعتقد المفتشان أن التجارب الإيجابية في إدارة الصناديق الاستئمانية المواضيعية في كل من الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، مثلاً، تُثبت وجاهة هذا الخيار، رغم أن بعض المنظمات أفادت بأنها لا تتوقع تحسّناً كبيراً في هذا الاتجاه نظراً إلى اختلاف مواقف المانحين في هذا الصدد.
	70- وعادة ما تشمل متطلبات الإبلاغ غير العادية التي يشترطها المانحون طلبات تتصل بتوقيت التقارير المالية وتواترها ودوريتها، بما في ذلك طلبات تقديم تقارير مالية مرحلية، أو توزيع ميزاني مكيّف للمصروفات أو لبنود الميزانية، أو الإبلاغ بعملة مختلفة عن تلك التي تستخدمها المنظمة في العمليات المالية. ولا تصدر هذه الطلبات عن البلدان المانحة فحسب، بل عن جميع فئات المانحين بما فيها المانحون من القطاع الخاص ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي تموِّل أنشطة في منظمات أخرى داخل المنظومة. وفي هذه الحالة الأخيرة، أفادت عدة منظمات بأن تقديم التقارير إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهمة شاقة بصفة خاصة نظراً إلى مختلف بنود الميزانية المطبقة. وتتمثل صعوبة أخرى تواجهها المنظمات في أن عدداً متزايداً من المانحين لا يطلبون تقارير عن الإنفاق فحسب بل يشترطون أيضاً تقارير أكثر تواتراً عن الأنشطة أو النتائج. وبما أن النظم المحاسبية والمالية القائمة في جلّ المنظمات لا يمكنها تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة تقديماً آلياً، تضطر المنظمة إلى الاعتماد على تدخلات يدوية مما يزيد عبء العمل والتكاليف. وباستطاعة المنظمات التي شغّلت بالفعل نُظم تخطيط موارد المؤسسات وشرعت في استخدامها أن تتكيف بصورة أسهل مع التزامات وطلبات الإبلاغ الإضافية هذه. 
	71- ويتطلب الوفاء بالتزامات الإبلاغ تجاه المانحين عملاً مستمراً في وحدات المحاسبة والشؤون المالية وكذلك في الوحدات المختصة المعنية بتنفيذ المشاريع. ويصح هذا القول بصفة خاصة إذ ما فتئ حجم الصناديق الاستئمانية و/أو عدد المشاريع الممولة منها يتزايد بقدر كبير، أو عندما يقدم المانحون طلبات إبلاغ إضافية. لذلك، يشجع المفتشان المانحين على الحد من متطلبات إبلاغهم الإضافية والاعتماد على نطاق أوسع على الإبلاغ الموحد عن أنشطة الصناديق الاستئمانية. ومن شأن هذا أن يسهل أيضاً زيادة تنسيق الإبلاغ على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وأُعلم المفتشان أيضاً بأن مرحلة إبرام الاتفاقات لا يولى فيها اعتبار كاف دائماً لعبء العمل الذي سينجم عن فرض متطلبات إبلاغ إضافية. زد على ذلك أن الإجراءات الداخلية التي تحكم في بعض المنظمات إبرام اتفاقات الصناديق الاستئمانية مع المانحين لا تتضمن آليات تشاور أو تبادل للمعلومات مع الوحدات المسؤولة عن تنفيذ عملية الإبلاغ. لذلك لا يهتم جامعو أموال الصناديق اهتماماً كافياً بالعبء الناتج عن قبول متطلبات إبلاغ غير عادية.
	72- ويرى المفتشان أن ضمان الإبلاغ المناسب عن الصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة منها ورصدها بصورة ملائمة منذ مرحلة التفاوض على اتفاقات الصناديق الاستئمانية مع المانحين يقتضي الاهتمام بتوافر ما يكفي من الموارد والموظفين لهذا الغرض. وينبغي أيضاً أن تتضمن الاتفاقات المبرمة بشأن الصناديق الاستئمانية أحكاماً في هذا الصدد. وهذا مهم بصفة خاصة لضمان الشفافية الكافية في أنشطة الصناديق الاستئمانية وموارد المانحين. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل المنظمات مستقبلاً قدرة نظمها الخاصة بتخطيط موارد المؤسسة على تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للإبلاغ المالي عن الصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة منها.
	73- ومن المتوقَّع أن يعزِّز تنفيذ التوصية التالية فعالية وكفاءة وشفافية إدارة الصناديق الاستئمانية وتدبيرها.
	جيم - الاحتياطي التشغيلي
	74- في الأمم المتحدة، تنص الأحكام المتعلقة بإدارة الصناديق الاستئمانية() على الاحتفاظ باحتياطي تشغيلي نسبته 15 في المائة سعياً إلى ضمان إدارة مالية سليمة للصناديق الاستئمانية. وفي حين أن هذا الاحتياطي غير مكرّس رسمياً في سائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، يقوم ضمان الإدارة المالية الحذرة على الدقة في تخطيط المشاريع ورصدها وصرف مواردها، بما يشمل أحكاماً صارمة لا تجيز الشروع في الأنشطة الممولة من الصناديق الاستئمانية إلا بعد تلقي الموارد أو من خلال تطبيق زيادة سنوية تتراوح نسبتها من 5 إلى 7 في المائة من تكاليف البرامج/المشاريع التي تستغرق مرحلة تنفيذها فترة أطول كما هو الحال في منظمة العمل الدولية واليونسكو.
	75- وأُعلِم المفتشان بأن هذا الاحتياطي التشغيلي المرتفع لا يروق للمانحين. ومن زاوية المنظمة، يقلِّص هذا الاحتياطي أيضاً جانب المرونة في إدارة البرامج/المشاريع، إذ تتاح للبرمجة موارد أقل أو لا تتاح إلا في مرحلة متأخرة من تلك العملية. ورغم أن الأمم المتحدة، شأنها في ذلك شأن بعض المنظمات الأخرى التي لا تطبق احتياطياً تشغيلياً ثابتاً، أفادت بأن هذا الاحتياطي ضروري لتغطية أي نقص مثلاً في حال وقوع أحداث ونتائج غير مخططة وغير متوقَّعة، بحيث يساهم هذا الاحتياطي في تقليل المخاطر المالية إلى أدنى حد، ألمح بعض المسؤولين الذين حادثهم المفتشان إلى أن من الممكن ممارسة إدارة مالية حذرة باحتياطي تشغيلي أصغر لا سيما فيما يتصل بالصناديق الاستئمانية الأكبر حجماً و/أو الأقصر أجلا. واقتُرِحت الاستعاضة عن تطبيق احتياطي مرتفع إلى حد ما على جميع الصناديق الاستئمانية بلا تمييز واعتماد أحكام أكثر مرونة تتيح تطبيق احتياطيات تشغيلية متفاوتة على الصناديق الاستئمانية المختلفة، بالاستناد إلى تقييم للمخاطر يأخذ بعين الاعتبار عوامل شتى مثل حجم الصندوق وأجله ونوعية النشاط وعوامل أخرى. 
	76- وأُعلِم المفتشان بأن مكتب المراقب المالي للأمم المتحدة يعمل حالياً على استعراض السياسات المعمول بها فيما يتصل بالصناديق الاستئمانية. ويشمل الاستعراض أيضاً أموراً منها الاحتياطي التشغيلي ونسبة استرداد تكاليف دعم البرامج وإمكانية تخفيض عدد الصناديق الاستئمانية. وفي وقت قيام وحدة التفتيش المشتركة بهذه المراجعة، كانت عملية الاستعراض الداخلية في أمانة الأمم المتحدة لا تزال جارية ولم تكن قد أتيحت تفاصيل إضافية. ويرى المفتشان أن استعراض وتحديث الصكوك القانونية المتعلقة بإدارة الصناديق الاستئمانية، على نحو ما اقتُرِح في التوصية 2، ينبغي أن يُنفّذا على سبيل الأولوية، وأن مسألة الاحتياطي التشغيلي ينبغي أن تعالَج في هذا الإطار.
	دال - العائد من فوائد الصناديق الاستئمانية
	77- يجري على مستوى المنظمة تجميع الموارد المالية غير المصروفة مؤقتاً من الصناديق الاستئمانية وإعادة استثمارها وفقاً لسياسة الاستثمار العامة للمنظمة، وهي سياسة تخضع للأنظمة والقواعد المالية. وتقسَّم الفوائد العائدة من تلك الاستثمارات بصفة عامة في منتصف السنة على فرادى الصناديق الاستئمانية بالاستناد إلى متوسط الرصيد النقدي المتبقي لكل صندوق في نهاية الشهر. ويعتمد إجمالي مقدار الفوائد العائدة وحصة فرادى الصناديق الاستئمانية منها على سعر الفائدة الجاري ويمكن أن يكون المبلغ كبيراً لا سيما في حالة الصناديق الاستئمانية الأكبر حجماً.
	78- ويخضع استخدام هذا العائد من الفوائد للأنظمة المالية للمنظمات ولاتفاقات المانحين/الصناديق الاستئمانية في كل منظمة. ويمكن أن يختلف الوضع من منظمة إلى أخرى. وبصورة عامة، يذهب العائد من الفوائد إلى الصناديق الاستئمانية. غير أن بعض المانحين، لأسباب منها ما يتصل بتشريعاتهم المحلية، يطلبون رد الفوائد إليهم. وتستخدم بعض المنظمات كامل العائد من الفوائد (مثل اليونيسيف) أو جزءاً منه (مثل اليونسكو) كمساهمة في حساب دعم الميزانية العامة للمنظمة، في حين تصرفه منظمات أخرى بأكمله للصناديق الاستئمانية، ما لم تنص اتفاقات المانحين على خلاف ذلك.
	79- ويرى المفتشان أن من المحبّذ اعتماد ممارسة موحدة داخل منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل باستخدام عائد الفوائد من الصناديق الاستئمانية، بغية تعزيز موقفها تجاه المانحين لدى التفاوض على استخدام هذا العائد. وإضافة إلى ذلك، فإن توحيد الموقف، في حالة الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، سيساهم في زيادة اتساق الإبلاغ عن هذا العائد على نطاق المنظومة.
	هاء - تفويض السلطة
	80- يقتضي تنظيم الصناديق الاستئمانية وإدارتها تنسيقاً وتعاوناً وثيقين فيما بين مختلف الوحدات في المقر وفي المكاتب الإقليمية والقطرية. وعلى الرغم من أن العمل في الماضي كان في معظمه مركّزاً في المقر، فإن الاتجاه العام السائد في السنوات الأخيرة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة يصب في مجرى تحقيق اللامركزية بشكل كلي أو جزئي في بعض الأنشطة المتصلة بالصناديق الاستئمانية على المستويين الإقليمي والقطري. ولا تخص هذه اللامركزية أنشطة التنفيذ والرصد والتقييم المتعلقة بالصناديق الاستئمانية فحسب، بل تنطبق أيضاً على دورة إدارة الصناديق الاستئمانية في مراحلها الأولى، من قبيل جمع الأموال وما يتصل بذلك من مفاوضات مع المانحين.
	81- ويتجلى ذلك في الاتجاه الذي يمضي إليه بعض المانحين المتمثل في تفويض عمليات التفاوض على اتفاقات الصناديق الاستئمانية لسفاراتهم أو بعثاتهم التمثيلية على المستويين الإقليمي والقطري، كما يتجلى في زيادة تيسُّر التمويل على هذين المستويين، وعلى سبيل المثال من خلال المؤسسات المالية والمصارف الإنمائية الإقليمية، والصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين والبلدان المانحة التي توفر التمويل من أجل البرامج أو المشاريع المنفذة في بلدانها وأقاليمها (صناديق ائتمانية ذاتية المنفعة). وبوجه عام، لوحظ ارتفاع كبير في السنوات الأخيرة في عدد الصناديق الاستئمانية وحجمها على المستوى القطري.
	82- ويمكن لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي لديها شبكات قوية من المكاتب القطرية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية تحمل زيادة أعباء العمل المتصلة بالصناديق الاستئمانية على المستوى القطري وإدارتها بقدر أقل من المشاكل. وبوجه عام، فقد فوّضت هذه المنظمات السلطة إلى مستوى معين من إدارة الصناديق الاستئمانية، على الرغم من أن المفتشين قد أُبلِغا بأن الموظفين في الميدان يحتاجون في بعض الأحيان إلى تدريب أفضل في مجال إدارة الصناديق الاستئمانية. وفيما يخص المنظمات الأخرى، تطرح المشاركة في الأنشطة المموَّلة من الصندوق الاستئماني وتنفيذها مشاكل جسيمة من حيث ضمان القدرات الكافية والموظفين المدرّبين تدريباً جيداً على المستوى القطري.
	83- وإضافة إلى ذلك، لا تزال بعض المنظمات، مثل منظمة الأمم المتحدة، تنفذ عمليات وإجراءات تتسم بمركزية شديدة على مستوى صنع القرار فيما يخص الصناديق الاستئمانية وبقلّة تفويض السلطات إلى المكاتب الإقليمية أو القطرية. وعادة ما تستند ممارسات هذه المنظمات إلى النموذج التقييدي الذي يقتضي الاضطلاع بمعظم الأعمال في المقر. بيد أنه بالنظر إلى الحالة الناشئة وإلى بيئة المانحين فإن تلك الهياكل كثيراً ما تؤدي إلى إبطاء عمليات التفاوض وإبرام الاتفاقات المتعلقة بالصناديق الاستئمانية وتنفيذها (صياغة المشروع، على سبيل المثال). وتتعلق المشاكل الأكثر تواتراً ببطء استجابة الدوائر القانونية للمنظمات وبالإطار الزمني للحصول على رد فعل من مكتب المراقب المالي لتجهيز طلبات المانحين المتعلقة بتكاليف دعم البرامج. وليس غريباً أن يقدم المانحون أموالاً في فترة قريبة جداً من نهاية عامهم المالي، وهو ما يمنح المنظمات مهلة قصيرة للغاية يخشى فيها أن تخسر المنظمات الأموال المقدمة إليها إن لم تكن ردة فعلها سريعة.
	84- ومع أن تفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الصناديق الاستئمانية في الأمانة العامة للأمم المتحدة منصوص عليه في الأوامر الإدارية ذات الصلة، فالواقع هو أن هذا التفويض نادراً ما يُطبق وهو يغطي الصناديق الاستئمانية للتعاون التقني بشكل رئيسي. ويفضِّل مكتب المراقب المالي أن يلجأ إلى الإعفاءات أو القرارات على أساس كل حالة على حدة، عوضاً عن تفويض السلطات على نطاق واسع. وهذه الممارسة تستغرق وقتاً طويلاً وتؤدي إلى حالات تأخير وصعوبات عملية، ليس ذلك فحسب بل أيضاً تُضر بالسمعة أحياناً إذا تعذّر تجهيز طلبات المانحين وعروضهم على نحو كفء وفي الوقت المحدد.
	85- ويرى المفتشان أنه ينبغي لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تكيّف أساليب عملها مع الحالة الناشئة ومع بيئة المانحين وأن تُسلِّم بأعباء العمل المتزايدة وتنهض بها وأن تنفِّذ الأنشطة المموّلة من الصناديق الاستئمانية على المستوى الإقليمي، وبصفة خاصة المستوى القطري. وينبغي لمؤسسات المنظومة أن تستعرض السياسات القائمة التي تنتهجها بشأن تفويض سلطة إدارة الصناديق الاستئمانية، بهدف تفويض سلطة كافية للمكاتب الإقليمية والقطرية كيما يتسنى لها التكيف مع الظروف الجديدة والمتغيرة. وينبغي للمنظمات أن تضمن توفُّر القدرات الكافية والموظفين المدرّبين تدريباً جيداً لمكاتبها الإقليمية والقطرية لكفالة تنظيم الصناديق الاستئمانية وإدارتها على هذين المستويين.
	86- ومن المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصيتين التاليتين إلى تعزيز المساءلة والفعالية والكفاءة فيما يخص تنظيم الصناديق الاستئمانية وإدارتها.
	واو - عرض المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	87- بلغت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة مراحل مختلفة من عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام(). ولذلك، فإن التجارب التي مرت بها فيما يتعلق بهذه المعايير متفاوتة، بما في ذلك التغييرات والآثار المترتبة عن ذلك على تنظيم الصناديق الاستئمانية وإدارتها. وقد كلف مجلس الرؤساء التنفيذيين فرقة العمل المعنية بمعايير المحاسبة التابعة للجنة الإدارية الرفيعة المستوى بدعم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في تحقيق اتساق تفسيراتها وتطبيقها للسياسات والممارسات المحاسبية من أجل الامتثال لشروط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما في ذلك المسائل المتصلة بالمحاسبة المالية وما ينجم عنها من آثار محتملة على تنظيم الصناديق الاستئمانية.
	88- وأُبلغ المفتشان بأن الشروط الواردة في مختلف المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ستؤثر على المحاسبة المتعلقة بالصناديق الاستئمانية. وقد يستدعي ذلك إجراء بعض التغييرات في الممارسة الحالية لإدارة الصناديق الاستئمانية، غير أن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ستتيح عموماً معلومات أدق وأكثر شفافية عن تنظيم تلك الصناديق:
	 لا تذكر المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام شيئاً عن محاسبة الصناديق. وبناء على ذلك، يجوز للمنظمات على عكس شروط نظام الأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية، أن تكشف المعلومات المتعلقة بمصادر الصناديق وطابعها بأساليب مختلفة؛
	 يربط المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام (23) ( إيراد المعاملات التي لا تقوم على التبادل) إثبات الإيراد بإثبات الأصول. وتنص المحاسبة على أساس الاستحقاق على أن تسجل الإيرادات في الفترات المالية التي تكتسب فيها وأن تسجل النفقات في الفترات التي تقدم فيها السلع والخدمات. ولذلك، يمكن تسجيل الإيرادات العائدة من صندوق استئماني قبل استلام الإيرادات النقدية وإثباتها كإيرادات عند إبرام العقد الملزم مع الجهة المانحة؛
	 يتضمن المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام (4) (آثار التغييرات في أسعار الصرف الأجنبي) شروطاً ترتبط بعملة الوظيفة (الأساس) في كل منظمة وبتطبيق أسعار الصرف.
	89- وإن من أصعب جوانب عمل فرقة العمل هو إثبات الإيراد العائد من المعاملات التي لا تقوم على التبادل، بما في ذلك الإيرادات العائدة من الصناديق الاستئمانية. وقد قدمت الفرقة المنشأة على نطاق المنظومة إرشادات إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لدعم تحقيق اتساق تفسيرات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتطبيق هذه المعايير. وقد نوقشت هذه الإرشادات وحظيت بالقبول كأداة مفيدة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ويتعين تفسير تلك الإرشادات في إطار الترتيبات المحددة للمنظمات المعنية، بما في ذلك تعريف الصناديق الاستئمانية لدى كل منها. ولا تتناول المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام شروط تقديم التقارير إلى المانحين التي تمثل مسألة داخلية تخص المنظمات. بيد أن تنفيذ المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام (23) سيفضي إلى توافر بيانات مالية تقوم على أساس الاستحقاق في حين أن من المرجح أن تستمر بعض التقارير المقدمة إلى المانحين على الأساس التقليدي النقدي المعدّل، وبالتالي سيتعين أن يكون لدى المنظمات نظم معلومات قادرة على استخراج التقارير المعدة بكلتا الطريقتين للمعاملات نفسها.
	زاي - إغلاق الصناديق الاستئمانية
	90- إن إغلاق الصناديق الاستئمانية هو المرحلة الأخيرة في عملية تنظيم الصناديق الاستئمانية. وهذا الإغلاق محكوم بالأنظمة المالية للمنظمات وغيرها من الصكوك التشريعية السارية على الصناديق الاستئمانية، فضلاً عن اتفاق الصندوق الاستئماني ذي الصلة المبرم مع الجهة المانحة. ودرجت العادة على أن يقدم تقرير مالي وموضوعي نهائي إلى الجهة المانحة بعد إنهاء جميع المعاملات المتصلة بالأنشطة الممولة من الصندوق الاستئماني، وتستخدم أية أرصدة غير منفقة حسب توجيهات الجهة المانحة الواردة في اتفاق الصندوق الاستئماني أو حسب الطلبات الإضافية اللاحقة للجهة المانحة.
	91- ولاحظ المفتشان أن عدد الصناديق الخاملة مرتفع نسبياً في معظم المنظمات، ولاسيما في حالة الصناديق الاستئمانية المتصلة بالمشاريع، وأن إغلاق الصناديق ينتهي بعد فترة طويلة دون إجراء أي معاملات تتعلق بالحسابات ذات الصلة. وفي حالات كثيرة تظل الصناديق الاستئمانية مفتوحة لمدة عامين بعد إجراء آخر المعاملات. ويمكن اعتبار ذلك إلى حد بعيد إدارة مالية حكيمة، لكنه يدل في أغلب الأحيان على عدم وجود عملية رصد سليمة. ويشكل العدد الكبير للصناديق الاستئمانية الخاملة وغير المغلقة أعباء لا لزوم لها على المنظمات من حيث المحاسبة وإعداد التقارير الإضافية. وقد أكدت هذه الملاحظة أيضاً مجموعة من عمليات مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية والاستعراضات التي أجريت للصناديق الاستئمانية التي تديرها المنظمات.
	92- ويرى المفتشان أنه وفقاً لعمليات مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية والاستعراضات الخاصة بكل منظمة، فإنه ينبغي للمنظمات أن تغلق الصناديق الاستئمانية الخاملة لكي تتفادى الأعمال والتكاليف الإضافية فيما يخص المحاسبة والإدارة وإعداد التقارير. وفي هذا الخصوص، هناك حاجة إلى زيادة تحسين رصد الصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة منها، وبوجه عام إلى اتباع نهج أكثر استباقية بشأنها. ويلزم أيضاً لإصلاح الوضع أن تأتي ردود المانحين في الوقت المناسب على طلبات المنظمات بشأن إغلاق الصناديق الاستئمانية الخاملة.
	حاء - مراجعة حسابات الصناديق الاستئمانية
	93- تنص الاتفاقات المتعلقة بالصناديق الاستئمانية المبرمة مع المانحين على أن تدار الموارد المالية التي يقدمها المانحون وتراجع الحسابات المتعلقة بها وفقاً للأنظمة والقواعد المالية للمنظمة المعنية دون غيرها. وتنص الأنظمة والقواعد المالية السارية في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على أن يخضع تنفيذ أنشطة الصناديق الاستئمانية وبرامجها أو مشاريعها لمراجعة الحسابات من جانب شعبة مراجعة الحسابات الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين للمنظمة (مبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات)().
	94- وعلى الرغم من وجود أحكام واضحة في الأنظمة والقواعد المالية للمنظمات، فقد بيَّنت منظمات كثيرة للمفتشين أن المانحين يعترضون بكثرة على مبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات أثناء عملية التفاوض. وطلب بعض المانحين مراراً القيام بمراجعة حساباتهم الخاصة، أو طالبوا بمراجعة إضافية منفصلة للحسابات يجريها مراجعون خارجيون للحسابات.
	95- وكانت المنظمات ترفض هذه الطلبات بصورة منهجية وتتقيد عموماً بمبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات. وفي حالات قليلة فقط أدى هذا الموقف الحازم إلى إعاقة إبرام اتفاقات تتعلق بالصناديق الاستئمانية، وعادة ما كان ينتهي الأمر بالمانحين إلى قبول مبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات واحترامه. وفي بعض الحالات كانت تقدم حلول وسط ويكتفي المانحون بالمطالبة بالحصول على بعض المعلومات الإضافية، أو كانت المنظمة توافق على إجراء مراجعة خاصة لحسابات الصندوق الاستئماني وأنشطته من قبل مراجعين خارجيين للحسابات على أساس سداد التكاليف. وغالباً ما يقبل المانحون ضمانات المنظمة بإجراء مشاورات وثيقة ومستمرة ومعمقة مع إدارة الصندوق الاستئماني بشأن الأنشطة، وبتكملتها بمعلومات وبيانات إضافية من خلال طرائق إبلاغ أكثر صرامة. كما تتيح بعض المنظمات للمانحين تقارير مراجعة حسابات الصناديق الاستئمانية وهو ما يعزز تجاوب المانحين مع قبول مبدأ المراجعة الوحيدة للحسابات.
	96- وتظهر حالة خاصة في جميع المنظمات فيما يتعلق بالأنشطة والمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي من خلال الصناديق الاستئمانية، حيث تستكمل مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية العادية للمنظمات بمهمة التحقق في إطار الاتحاد الأوروبي بموجب الإطار المالي والإداري المبرم بين الجماعة الأوروبية والأمم المتحدة. وأُبلغ المفتشان بأنه قد تم التوصل إلى حلول للمشاكل الأولية التي كانت قائمة قبل إبرام اتفاق الإطار المالي والإداري المبرم بين الجماعة الأوروبية والأمم المتحدة، على الرغم من استمرار وجود بعض الصعوبات التنفيذية. ومنذ إبرام هذا الاتفاق، وضعت عملية من خلال المشاورات الرفيعة المستوى بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر الفريق العامل المعني بالإطار المالي والإداري المبرم بين الجماعة الأوروبية والأمم المتحدة لمعالجة هذه المشاكل، بما في ذلك المسائل المتعلقة بمهام التحقق المضطلع بها في إطار الاتحاد الأوروبي.
	97- وبناءً على ما تقتضيه المعايير الدولية لمراجعة الحسابات الداخلية، ينبغي لوظيفة مراجعة الحسابات الداخلية في المنظمات أن تكفل دراسة المخاطر المتعددة على نحو سليم، من خلال تخطيط فعال لمراجعة الحسابات على أساس درجة المخاطرة عند القيام بمراجعة الحسابات الداخلية. ولا تميز وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات بين النشاط الممول من الصناديق الاستئمانية أو من موارد أخرى بل تستعرض البرامج أو المشاريع بجميع جوانبها. ولا توجد دلائل تبين للمفتشين أن الصناديق الاستئمانية والأنشطة التي تمولها هذه الصناديق تخضع لمراجعة الحسابات بدرجة أقل من أي نشاط آخر تموله أنواع أخرى من الموارد المالية. وقد أشار المفتشان إلى أنه على الرغم من أن الأنشطة والبرامج والمشاريع الممولة من الصناديق الاستئمانية تخضع بجميع جوانبها لمراجعة الحسابات الداخلية، فإن مراجعة الحسابات التي تركز تركيزاً خاصاً على الصناديق الاستئمانية وعلى أنشطتها نادرة جداً في الوكالات المتخصصة. وفي حالات قليلة أجريت مراجعة خاصة للحسابات تتعلق بأنشطة بعض الصناديق الاستئمانية المواضيعية الكبيرة (على سبيل المثال في الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) أو كانت مراجعة الحسابات تركز بشكل خاص على أنشطة أخرى ممولة من موارد من خارج الميزانية (منظمة اليونسكو) يحتمل أن تكون قد تحددت كمجالات على درجة عالية من المخاطر.
	98- وقد تناولت عمليات مراجعة الحسابات تلك بعض المسائل الوجيهة والهامة للغاية، مثل تعبئة الموارد بين مختلف فئات المانحين، وتجزؤ الصناديق الاستئمانية، والحاجة إلى تحسين الأحكام الواردة في اتفاقات المانحين، ومسائل استرداد التكاليف ضمن مسائل أخرى، وساعدت على تحسين عمليات الصناديق الاستئمانية وإدارتها في تلك المنظمات، بما في ذلك تعزيز فعاليتها وكفاءتها. وإن المفتشين إذ يأخذان في حسبانهما ارتفاع حجم الصناديق الاستئمانية وتزايدها بوجه عام على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل والمخاطر المتعددة المرتبطة بتنظيمها وإدارتها، فإنهما يريان ضرورة أن تتناول خطط مراجعة الحسابات الداخلية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة الصناديقَ الاستئمانية والأنشطة التي تمولها على نحو يتناسب مع درجات مخاطر كل منها، وبالتالي ينبغي تخصيص موارد كافية لتحقيق ذلك. 
	99- ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز فعالية وكفاءة تنظيم الصناديق الاستئمانية وإدارتها وزيادة تغطيتها في مراجعة الحسابات.
	طاء - تقييم الصناديق الاستئمانية
	100- تكفل معظم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقييم البرامج والمشاريع الممولة من الصناديق الاستئمانية في نهاية تنفيذها. وهذه التقييمات هي في أغلبيتها تقييمات برمجية تركِّز على النواتج والنتائج التي حققتها البرامج والمشاريع، لكنها تشمل أيضاً في أحيان كثيرة بيانات ومعلومات مالية. ويشكل المانحون القوة المحركة الرئيسية لهذه الممارسة لكونهم يخضعون لمساءلة دوائرهم الوطنية فيما يخص توفير ضمانات موثوقة تكفل استخدام الموارد المخصصة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة استخداماً فعالاً بما يتمشى مع النتائج المتوقَّعة المتفق عليها. وشرط التقييم هو عنصر نموذجي من عناصر اتفاقات الصناديق الاستئمانية في الأغلبية العظمى من المنظمات. وهذا الشرط إلزامي في اتفاقات الصناديق الاستئمانية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي أو المؤسسات المالية الدولية.
	101- وتُعامل التكاليف المرتبطة بالتقييمات بوصفها تكاليف مباشرة للبرامج والمشاريع الممولة من الصناديق الاستئمانية وعادة ما تدرج في ميزانية البرنامج أو المشروع الخاص بها. وفي بعض المنظمات (على سبيل المثال منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية)، فإن الأحكام ذات الصلة التي تتعلق بالصناديق الاستئمانية تنص على إجراء تقييمات إلزامية للبرامج أو المشاريع التي تتجاوز حجماً معيناً (على سبيل المثال 000 100 دولار أمريكي في منظمة اليونسكو)، في الوقت الذي تُجرى فيه التقييمات في المنظمات الأخرى على النحو المتفق عليه مع المانحين أو بما يتمشى مع شروط التقييم المعيارية السارية في المنظمة المعنية. وقد أعرب المفتشان عن انبهارهما بقائمة التقييمات التي أُجريت لبرامج ومشاريع ممولة من الصناديق الاستئمانية في معظم المنظمات. ولاحظا أن زيادة انتشار ثقافة التقييم بوجه عام في منظومة الأمم المتحدة كممارسة شائعة قد أثرت تأثيراً إيجابياً على تغطية التقييم للأنشطة الممولة من الصناديق الاستئمانية.
	102- وتُجرى عمليات التقييم بواسطة مستشارين خارجيين أو وحدة التقييم في المنظمة المعنية. وفي معظم الحالات، تتضمن اتفاقات المانحين أو الصناديق الاستئمانية بنداً للتقييم ينص على أن يشارك ممثلون للمانحين في عملية التقييم بموجب شروط معينة.
	103- ولم يُصدر استعراض وحدة التفتيش المشتركة أي أحكام تتعلق بنوعية تقارير التقييم والتوصيات الواردة فيها. بيد أن المفتشين يرغبان في حث إدارة المنظمات على استخلاص الدروس المستفادة من عمليات التقييم وإدراجها في عملية إدارة الصناديق الاستئمانية وتنظيمها داخل المنظمات.
	سادساً - الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين
	104- إن الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، بما فيها صناديق التمويل الواحد عبارة عن طريقة خاصة لتوجيه مساهمات المانحين عبر آلية مجمّعة للبرامج المواضيعية أو البرامج القطرية التي لها أهمية استراتيجية. ويتمثل هدف الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين في تقديم تمويل يتسم بالمرونة والتنسيق ويمكن التنبؤ به من أجل دعم الأنشطة الإنمائية وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية والأنشطة المنسقة لمنظمات الأمم المتحدة في الأوضاع الإنسانية وحالات ما بعد النزاع وفي المراحل الانتقالية. ومن المتوقع أن تيسِّر هذه الطريقة أيضاً التنسيق البرنامجي وتخفِّض التكاليف الإدارية وتكاليف المعاملات الخاصة بتنظيم الصناديق الاستئمانية. وإن الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وصناديق توحيد أداء الأمم المتحدة المُنشأة على المستوى القطري تمكّن البلدان المستفيدة من المشاركة بنشاط في الصناديق من خلال عضويتها في اللجان التوجيهية لكل صندوق. وعلى الرغم من أن معظم المانحين يدعمون هذه الطريقة الخاصة بتجميع الموارد بسبب ما تنطوي عليه من خفض تكاليف إدارة الصناديق، فإن بعضهم لا يجدها مغرية بما يكفي لكونها لا تتيح إمكانية التخصيص الصارم أو تلقي التقارير الفردية بشأن استخدام الموارد الممنوحة.
	105- وقد ارتفع عدد عمليات تمويل الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وحجم هذه العمليات ارتفاعاً كبيراً في السنوات الماضية. وفي نهاية عام 2009، بلغ إجمالي قيمة الالتزامات المتراكمة لأكثر من 50 مانحاً زهاء 4.5 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة. وكان حجم الصناديق المنشأة في المرحلة الأولية يتراوح بين 0.5 مليون دولار وبضعة مئات الملايين من الدولارات. ومن المتوقع أن يستمر مفهوم توحيد الأداء فضلاً عن توسيع ممارسة البرمجة القطرية في زيادة اهتمام المانحين بالصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، ومن المنتظر زيادة نمو الصناديق في السنوات المقبلة. وتشارك أكثرية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في صندوق أو عدة صناديق استئمانية متعددة المانحين. وقد اتسع نطاق المجالات والأنشطة التي تمولها الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين في السنوات الماضية. وتكتسي بعض هذه الصناديق طابعاً عالمياً وهي تموِّل أنشطة في بلدان عديدة، لكن أكثريتها توفِّر الموارد للأنشطة المضطلع بها في بلد محدد واحد().
	رسم بياني
	المساهمات السنوية المقدمة من المانحين عن طريق مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009
	المصدر: مذكرة معلومات أساسية للاجتماع المشترك بين المانحين ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بشأن الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين المعقود في 21 كانون الثاني/يناير 2010.
	الإطار المؤسسي والحوكمة
	106- وضعت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على مدى السنوات الماضية مجموعة من الصكوك والوثائق القانونية الموحدة التي تشكل إطاراً تشريعياً مشتركاً لتشغيل الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وإدارتها داخل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وتشمل الوثائق القانونية، في جملة ما تشمله مذكرة توجيهية لإنشاء الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، ومذكرة تفاهم ستوقع بين منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكيل الإداري، واتفاقات إدارية موحدة توقع بين فرادى المانحين والوكيل الإداري().
	107- وفي موازاة ذلك، أُنشئ أيضاً إطار مؤسسي يشمل مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وآلية الإشراف (مجموعة الإشراف على الإدارة المالية، ومجموعة الأمين العام المساعد للمنظمات المشاركة) من أجل تنظيم عمليات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وتنسيقها. وإن مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين الذي يعمل كوكيل إداري في إطار مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وإن كان يعمل كمركز خدمة ذاتي التمويل، يدير 31 صندوقاً من أصل 32 صندوقاً من الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين. وعلى الرغم من أن المكتب يشكل جزءاً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكنه ينفصل كلياً عن عمليات الأنشطة الأخرى التي يضطلع بها البرنامج عن طريق "جدار واقٍ". ويضمن مبدأ الجدار الواقي فصل الوظائف بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه وكالة تنفيذ للأمم المتحدة، ومكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يؤدي دور الوكيل الإداري المعني بالصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين في المنظومة برمتها. وتغطى تكاليف مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين عن طريق رسوم إدارة مخصصة للوكيل الإداري نسبتها 1 في المائة (تخصم عند المصدر من كل مساهمة). وقد شارك المكتب، ضمن جملة أمور، في التفاوض على الاتفاقات، وتلقي الموارد المالية من المانحين، وإنفاق الموارد على المنظمات المشاركة، وإعداد التقارير السنوية والنهائية للمانحين عن الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين على أساس التقارير الواردة من المنظمات المشاركة، وتنظيم اجتماعات للمانحين بشأن أنشطة الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين عند الاقتضاء.
	108- ويدير مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين أيضاً موقع "Gateway" الإلكتروني، على شبكة الإنترنت تتيح إمكانية الحصول على تقارير مالية وسردية تعدها المنظمات المشاركة وكثيراً ما تُستخرج مباشرة من نظم المحاسبة في تلك المنظمات، وبالتالي تقدم إلى المانحين والجمهور عامة معلومات عن أداء مختلف الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين. ويحتوي الموقع على مصادر واسعة للمعلومات التي يصل إليها المستخدم بسهولة، ومن ثم توفر للمانحين والمستفيدين درجة عالية من الشفافية بشأن تنفيذ المشاريع الممولة من الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين. وقد أعرب مدراء المشاريع الخاصة بالمنظمات المشاركة عموماً عن تقديرهم لوجود هذا الموقع.
	109- وبوجه عام، قدمت المنظمات المشاركة تعليقات إيجابية على عمليات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين. وأعربت بعض المنظمات عن قلقها لأن الصناديق والبرامج التي يعنى بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة التنفيذية قد تلقت حصة من تمويل الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين أكبر مما تلقته وكالات الأمم المتحدة الأخرى. ووُجه اهتمام المفتشين إلى بعض المسائل التي تتعلق بعمل الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وإطارها التنظيمي من أجل مواصلة النظر فيها.
	110- وكانت الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين في الأصل بمثابة أداة لسد الفجوات التمويلية على أساس عمليات تقييم الاحتياجات وتوافر التمويل. بيد أن البرامج التي تمولها الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين كثيراً ما كان يوجهها توافر الأموال التي يقدمها المانحون أكثر مما توجهها الاحتياجات والأولويات الوطنية. وإضافة إلى ذلك أعربت بعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عن قلقها لأن توافر الموارد من الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين قد يستخدم أيضاً "للتعدي" على الأنشطة الأساسية التي تضطلع بها بعض منظمات الأمم المتحدة.
	111- وهناك مناقشة مستمرة بين المنظمات المشاركة بشأن ما إذا كانت نسبة رسوم الإدارة المخصصة لخدمات الوكيل الإداري البالغة 1 في المائة هي نسبة ملائمة أو مفرطة. وإذا وُضع في الاعتبار طول أجل الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين واستمرار التزامات إعداد التقارير الدورية ومختلف الخدمات الإضافية، مثل موقع "Gateway"، فضلاً عن الحاجة إلى إدارة الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين الصغيرة أيضاً، فإن النسبة المقررة قد يكون لها ما يبررها. وإضافة إلى ذلك فإن حتى المنظمات التي تنتقد رسوم الإدارة المقررة للوكيل الإداري لا ترغب في الاضطلاع بمسؤوليات الوكيل الإداري. وقد أُبلغ المفتشان بأن مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين يعتزم إجراء استعراض للاستخدام الحالي لنسبة رسوم الإدارة المخصصة للوكيل الإداري البالغة 1 في المائة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تغيير النسبة أو تغيير الطريقة التي يُفرض بها الرسم المخصص للوكيل الإداري. وينبغي دراسة إمكانية تطبيق حد أدنى للرسوم فيما يخص الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين أو رسم إنشاء كما يفعل البنك الدولي على سبيل المثال، وإن كان ينبغي مراعاة اعتبارات غير الاعتبارات المالية المحضة، مثل المنفعة السياسية للصناديق الصغيرة فيما يخص بلدان أو مناطق معينة. 
	112- ومن وجهة نظر عملية، وُجهت انتقادات متكررة إلى التأخر في الإفراج عن الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع، وإلى الإطار الزمني القصير جداً الذي يمكن فيه استخدام الموارد. وقد أُبلغ المفتشان بأن حالات التأخير لا ترتبط عادة بإجراءات الوكيل الإداري بل ببطء اتخاذ القرار على مستوى اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين أو فريق الأمم المتحدة القطري. وتؤدي حالات التأخير الطويل إلى مخاطر المساس بسمعة المنظمة التي تنفذ المشاريع وإلى تفاقم الاستخدام غير الفعال للموارد. وأُشير أيضاً إلى أن إمكانية الدفع المسبق قد تثير صعوبات في بعض المنظمات، ووُجهت انتقادات تتعلق بتغطية التأمين فيما يخص الأنشطة المضطلع بها في إطار الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين.
	113- وأُبلغ المفتشان أيضاً بأنه على المستوى القطري، يكون أحياناً عدد المنظمات المشاركة في المشاريع الممولة من صندوق استئماني متعدد المانحين و/أو المشاركة كأعضاء في اللجنة التوجيهية مرتفعاً للغاية، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ عملية الموافقة على المشاريع ويطيل مدة تخطيطها وصياغتها وتنفيذها. ولا يؤثر ذلك سلباً على فعالية وكفاءة عملية التنسيق والتعاون فيما بين المنظمات فحسب بل يزيد أيضاً من التكاليف. وإضافة إلى ذلك، لا تملك بعض المنظمات القدرات الكافية في البلد للمشاركة بصورة مجدية في البرامج أو المشاريع التي يديرها عادة رئيس فريق الأمم المتحدة القطري. وكذلك في بعض الأحيان لا تتناسب الميزانية المقررة للبرامج الممولة من الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين مع الأنشطة المتوقع أن تضطلع بها المنظمة.
	114- ويرى المفتشان أن هناك حاجة إلى توفير منتدى لمناقشة تجارب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين والدروس المستفادة منها، بما في ذلك تبادل الآراء بين الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية، بشأن استخدام هذه الصناديق الاستئمانية بفعالية وكفاءة. وعلى الرغم من أن الحوار قد بدأ مع البلدان المانحة ومن المتوقع أن يتخذ صفة مؤسسية بين المانحين ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في المستقبل القريب، فإنه لا تبذل جهود واضحة لإشراك مستفيدين آخرين في الحوار. ويمكن التوصل إلى حل محتمل عن طريق الهيئات الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وللأمم المتحدة التي تشارك فيها البلدان المانحة والمستفيدة على السواء. وبناءً على ذلك يقترح المفتشان أن يكون عمل مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين مدرجاً على جدول أعمال المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي سياق أوسع، ينبغي أن ترد أعمال الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وتجاربها على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار الاستعراضات الشاملة التي تُجرى كل ثلاث سنوات وكل أربع سنوات. وسيتيح ذلك أيضاً إبراز الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وما تنجزه من أعمال بوضوح أكبر.
	مراجعة حسابات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين
	115- يلزم تلافي أوجه القصور وسد الثغرات القائمة في تغطية مراجعة حسابات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين. وفي ظل الإطار الحالي تضطلع كل منظمة مشاركة بمسؤولية مراجعة حسابات الموارد التي تردها عن طريق الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وفقاً لأنظمتها وقواعدها المالية. بيد أن تجميعاً بسيطاً لمراجعة الحسابات المتعلقة بأجزاء فردية لا يمكن اعتباره مراجعة كافية لحسابات الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين بأكمله. ويشير الوضع الحالي إلى أن كل منظمة تهتم بالجزء الخاص بها فقط، والنتيجة النهائية هي بالأحرى لغز يتكون من قطع فردية عوضاً عن أن يكون صورة كاملة للوضع. وبهدف تحسين الحالة أُبرم اتفاق خاص بين شعب مراجعة الحسابات الداخلية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتأييد من جماعة الأمم المتحدة الإنمائية من أجل تنسيق أعمال مراجعة الحسابات ووظائفها على نحو أفضل بين المنظمات المشاركة، وفي الوقت نفسه احترام سلطة مكاتب مراجعة الحسابات الداخلية واختصاصاتها ومواردها وتخطيطاتها الخاصة بمراجعة الحسابات على أساس المخاطر. ويرمي إطار مراجعة حسابات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين إلى تيسير مقارنة عمليات مراجعة الحسابات فيما يخص البرامج الممولة من الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، بما في ذلك عن طريق إجراء تقييمات منسقة للمخاطر وتحديد أُطر زمنية مشتركة لمراجعة الحسابات وأشكال متناسبة لإعداد التقارير.
	116- وبينما تمثل نتيجة إطار مراجعة حسابات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين خطوة هامة نحو الأمام فإن تنفيذها العملي فضلاً عن التعاون والتنسيق بين شُعب مراجعة الحسابات الداخلية يشير إلى أن المجال متاح للتحسين على النحو المبين في مثالي مراجعة حسابات الصندوق الاستئماني للعراق، وحسابات الصندوق الإنساني للسودان(). ويمكن النظر في مختلف الخيارات لتعزيز آلية مراجعة حسابات الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، بما في ذلك التفويض الطوعي لمراجعة الحسابات الخاصة ببرنامج أو مشروع إلى منظمة مشاركة أخرى من منظمات الأمم المتحدة، أو إجراء عمليات مراجعة حسابات مشتركة مع فريق متعدد الاختصاصات معتمد ومخصص يضم ممثلين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المشاركة عندما يكون عدد المشاركين محدوداً، أو تفويض جميع المنظمات المشاركة مراجعة الحسابات إلى مستشار خارجي وحيد. وبينما لا يوجد خيار مثالي بين هذه الخيارات، وينطوي كل منها على مزايا وعيوب، فإن أي خيار من تلك الخيارات يشكل في نظر المفتشين حلاً أفضل من ترك حسابات الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين دون مراجعة متكاملة لحساباته.
	117- ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصيتين التاليتين إلى تعزيز فعالية الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين وكفاءتها إضافة إلى تغطية مراجعة حساباتها. 
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	فيما يخص دائرة المشتريات للطيران المدني في منظمة الطيران المدني الدولي، ينطبق جدول تدرجي كالتالي: 6 في المائة فيما يخص المشتريات التي تصل قيمتها إلى 000 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ و4 في المائة لتلك التي تتراوح قيمتها بين 000 100 و000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة ؛ ومعدل يمكن التفاوض عليه للقيمة التي تتجاوز 000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة.
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	يبلغ المعدل الموحد لتكاليف دعم البرامج 13 في المائة. حالة الخروج عن المعدل: تعتمد على الاتفاق، وتنطبق المعدلات المخفَّضة (تتراوح بين 6 و8 في المائة) على منظمات الأمم المتحدة/المنظمات الدولية الأخرى والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وفي حالة الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين التي أنشأتها منظمة البحرية الدولية، لا تفرض تكاليف دعم لأن الصناديق تُجمع دون تحديد المانحين ولا توجد تقارير فردية تُقدم إلى المانحين غير التقارير الموحدة العامة المقدمة إلى هيئات المنظمة البحرية الدولية.
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	ينطبق معدل قدره 12 في المائة لتكاليف دعم البرامج على الصناديق الاستئمانية المتعلقة بالموظفين الفنيين المبتدئين وآخر قدره 13 في المائة لتكاليف دعم البرامج على جميع الصناديق الاستئمانية الأخرى. ومع ذلك، ينطبق معدل قدره صفر في المائة لدعم تكاليف البرامج على الصناديق الاستئمانية التي يموّلها بلد نامٍ. كما ينطبق معدل مخفض قدره 7 في المائة لتكاليف دعم البرامج بصورة استثنائية.
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	إن حالات الحياد عن المعدل الموحد لتكاليف دعم البرامج ممكنة. وفي الحالات الاستثنائية التي يبرر فيها تنفيذ مشروع فردي أو نشاط فردي تطبيق معدل مختلف فإن المدير العام هو الذي يقر هذا المعدل بمشورة مدير الخدمات المالية (اليونيدو، الأنظمة المالية، 106.3/106.4.2).
	يجري حالياً النظر في المذكرة السياساتية الهامة التي أصدرها المدير العام بشأن تكاليف دعم البرامج وفقاً للقاعدة 106-3/106-4-2 من الأنظمة والقواعد المالية لليونيدو كما يجري تحديثها.
	منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة
	لم تضع منظمة السياحة العالمية سياسات أو معدلات موحدة لاسترداد تكاليف الدعم. ووفقاً للأنظمة والقواعد المالية لمنظمة السياحة العالمية يمكن استرداد تكاليف الدعم فيما يخص إدارة مختلف أنماط الصناديق الاستئمانية، وإن كان المعدل غير محدد ويمكن التفاوض عليه على أساس مخصص قبل التوقيع على الاتفاق. ويتولى الأمين العام أو المسؤولون ذوو السلطات المفوضة عملية التفاوض على تطبيق معدل لتكاليف دعم البرامج ويتخذون قرارات بشأنه.
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	* المنظمات التي وقّعت على مذكرة التفاهم مع مكتب الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين لكن الأموال لم تحوّل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.
	** يتلقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأموال كوكيل إداري ويقوم بتحويل الأموال إلى المنظمات غير الحكومية التي لا تحظى بموافقة منسقي الشؤون الإنسانية.
	(أ) إدارة الصناديق الموكلة إلى المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحقيقاً للامركزية الصناديق المنشأة حديثاً.
	(ب) إدارة الصناديق الموكلة إلى المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحقيقاً للامركزية. تستند الأرقام إلى التقارير المصدّقة في عام 2006 و/أو 2007 و/أو البيانات المقدمة لعامي 2008 و2009.
	(ج) في تموز/يوليه 2008 تحول صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الصندوق الإنساني المشترك (بالفرنكات السويسرية). وقد أوكلت إدارة هذا الصندوق إلى المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحقيقاً للامركزية.
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