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  ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام 
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠-٢٨

        الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة
النهج املقترح حلساب االحتياطي التشغيلي هليئة األمم املتحدة للمساواة             

  بني اجلنسني ومتكني املرأة
    

  موجز
مـن  ) أ (٢-١٩طي تشغيلي وفقاً للبند     يعرض هذا التقرير هنجاً مقترحاً حلساب احتيا        

هيئـة  (النظام املـايل والقواعـد املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                 
  .وُيعرض هذا النهج املقترح على اجمللس التنفيذي للهيئة لينظُر فيه). األمم املتحدة للمرأة

ار املنهجيـــة املقترحـــة حلـــساب ولعـــل اجمللـــس التنفيـــذي يرغـــب يف اســـتعراض وإقـــر   
  .االحتياطي التشغيلي وإنشاء احتياطي إليواء املكاتب امليدانية
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  مقدمة  -أوال   
من النظام املايل والقواعـد املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة               ) أ (٢-١٩ينص البند     - ١

  :على ما يلي) هيئة األمم املتحدة للمرأة(بني اجلنسني ومتكني املرأة 
ختصص ضمن حساب هيئة األمم املتحدة للمرأة االحتياطيات التالية باملـستويات الـيت               

 :حيددها اجمللس التنفيذي

ــصندوق       )أ(     ــة ال ــه يف ضــمان قابلي ــشغيلي، يتمثــل الغــرض من ــاطي ت احتي
وميوَّل االحتياطي بالكامل ويتم االحتفـاظ بـه علـى          . للبقاء مالياً وضمان سالمته املالية    

وتقتــصر العناصــر الــيت .  ســائلة غــري قابلــة لإللغــاء ومتاحــة فــوراًشــكل أصــول  
  :يعوضها ويغطيها على ما يلي

  التقلبات املتدنية أو حاالت النقص يف املوارد؛  ‘١’    
  التدفقات املالية غري املستوية؛  ‘٢’    
الزيادات يف التكاليف الفعلية باملقارنة مـع التقـديرات عنـد التخطـيط               ‘٣’    

  يف اإلجناز؛التقلبات  أو
حــاالت طــوارئ أخــرى تــؤدي إىل خــسارة يف املــوارد الــيت عقــدت     ‘٤’    

  .اهليئة التزامات لربجمتها
ــام     ــل األمــني الع ــن      /ولوكي ــوال م ــسحب أم ــراراً ب ــذي وحــده أن يتخــذ ق ــدير التنفي امل

االحتيـاطي التــشغيلي، علــى أن يقـدم تقــارير عــن مجيـع األمــوال املــسحوبة إىل اجمللــس    
ات، وإىل أعـضاء اجمللـس التنفيـذي        ورته العادية التاليـة وفيمـا بـني الـدور         التنفيذي يف د  

املـدير التنفيـذي أن احلالـة       /كلمـا يـرى وكيـل األمـني العـام          وفقا ملـا حيـدده اجمللـس، أو       
  ذلك؛ تربر

ــة إلســكان املــوظفني       )ب(     ــوفري اإلقامــة امليداني ــاطي ممــوَّل بالكامــل لت احتي
  ائفهم من اهليئة، وملباين املكاتب؛امليدانيني الدوليني املمولة وظ

  .أي احتياطيات أخرى وفقاً ملا قد يقرره اجمللس  )ج(    
مـن هـذا البنـد، فـإن املـسؤولية عـن تـوفري أمـاكن               ) ب(ويف ما يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة           - ٢

، ٢٠١١وعنـد هنايـة عـام       . اإلقامة الشخصية للموظفني الدوليني تقع على عاتقهم هم أنفسهم        
ــت االلتز ــسبياً     ظلـ ــضة نـ ــة منخفـ ــب امليدانيـ ــة باملكاتـ ــدرة املتعلقـ ــات املقـ ــون دوالر ١(امـ  مليـ
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وُيقترح يف إطـار الفـرع الـسابع أدنـاه إنـشاء احتيـاطي منفـصل ألمـاكن اإليـواء             ). ٢٠١١ لعام
  .امليدانية

وُتقيَّـــد املـــوارد األخـــرى عـــادة حلـــساب املـــوارد األخـــرى قبـــل دخـــول اهليئـــة يف أي   - ٣
ألمم املتحدة للمـرأة والقواعـد، الـذي يـنص     لمن النظام املايل ) ب (٧-٣لبند التزامات، وفقاً ل 

قبـل توزيـع املـوارد مـن أجـل تنفيـذ األنـشطة              ] يف املوارد األخرى  [ُتسدد املسامهات   ”على أنه   
باسـتثناء االشـتراكات    (وبالتـايل، فـإن املـوارد العاديـة         . “...املقررة هليئة األمم املتحـدة للمـرأة        

ي وحدها اليت أُخذت يف االعتبار عند استعراض احلاجـة إىل احتيـاطي تـشغيلي ألنـه                 ه) املقررة
  .ليس مثة سوى خطر ضئيل من حيث نقص املوارد النقدية يف املوارد األخرى

  
  االحتياطي التشغيلي القائم هليئة األمم املتحدة للمرأة  -ثانيا   

ألمــم املتحــدة للمــرأة طــور ، وعنــدما دخلــت هيئــة ا٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١يف   - ٤
 مليون دوالر من صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة سـابقاً الـذي        ٢١التشغيل، ُنقل مبلغ    

وكان النهج الذي اتبعه الصندوق مـن أجـل         . كان الصندوق قد احتفظ به كاحتياطي تشغيلي      
ــات        ــى امليزاني ــه ثــالث ســنوات عل ــشغيلي هــو وضــع حــد أقــصى مدت ــاطي الت  حــساب االحتي

الربناجمية املعتمدة املموَّلة من املوارد العادية، مث حساب االحتيـاطي التـشغيلي كثلـث مـن احلـد                  
  .األقصى الذي مدته ثالث سنوات، والذي ُعدِّل مراعاةً ملعدالت اإلجناز املتوقعة

تضم هيئة األمم املتحدة للمرأة أربعة أجزاء منفـصلة سـابقاً يف منظومـة األمـم املتحـدة                    - ٥
ُتعــىن حــصراً باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، وتــستفيد مــن العمــل اهلــام الــذي     كانــت 
  :وهي ،أجنزته

  شعبة النهوض باملرأة؛  )أ(  
  عهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة؛امل  )ب(  
  مكتب املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة؛  )ج(  
  .حدة اإلمنائي للمرأةصندوق األمم املت  )د(  

وهكذا فإن اهليئة ختتلف اختالفاً جوهرياً، مـن الناحيـة التـشغيلية، عـن صـندوق األمـم               - ٦
فعلى سبيل املثال، لديها قاعدة أكرب وأكثر تنوعاً مـن اجلهـات املاحنـة،              . املتحدة اإلمنائي للمرأة  

 نيب امليدانيــة مــع ممــثلوبنيــة حتتيــة إداريــة وتــشغيلية موسَّــعة، ووجــود موســع وخمتلــف للمكاتــ  
  .معيَّنني من اهليئة، وهلا إجراءات تنظيمية جديدة وترتيبات جديدة لتخطيط الربامج
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ــاطي           - ٧ ــع االحتي ــل م ــاده للتعام ــراد اعتم ــهج امل ــد الن ــادة حتدي ــضروري إع ــن ال ــذلك م ل
ومـن األهـداف الرئيـسية يف هـذا الـصدد هـو االسـتفادة إىل أقـصى حـد مـن املـوارد                        . التشغيلي

تاحــة للربجمــة، مــع ضــمان اإلبقــاء علــى مــستوى احتيــاطي تــشغيلي أمثــل يأخــذ يف االعتبــار    امل
بصورة تامة منط املخاطر اليت تواجهها اهليئـة وأثـر هنُـج ختطـيط امليزانيـة وإدارة الـسيولة النقديـة          

  / كــــانون الثــــاين١ومبــــا أن اهليئــــة مل تــــشرع يف مزاولــــة أعماهلــــا إال يف . املعتمــــدة بالفعــــل
  .، فإن املعلومات املالية ذات الصلة املتاحة حمدودةٌ ال تساعد على حتليل تارخيها٢٠١١ يناير

  
   يف منظمات خمتارة أخرى تابعة لألمم املتحدةاملتبعةالنُّهج   - ثالثا  

كجزء من التحليل وبغية دعم عملية اختـاذ القـرار، قامـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                      - ٨
 ، وذلــكمنظمــات أخــرى تابعـة لألمــم املتحــدة قبــل املعتمــدة مـن  أيـضا باســتعراض املنــهجيات  

املــراد إدراجهــا فيهــا وضــمان   يف تقييمهــا للمخــاطر هــاجتربــة غريمــن اهليئــة اســتفادة لــضمان 
 هذه املنظمات التابعة لألمم املتحدة ألهنـا       توقد اختري . لخيارات احملتملة تام ل توصل إىل فهم    ال

 أو ،يت إما هلا هيكـل متويـل مـشابه نـسبيا هليكـل متويـل اهليئـة       متثل قطاعا عريضا من الكيانات ال   
ويقـدم مرفـق هـذه الوثيقـة نظـرة        .  يف العمليـة املـشتركة للمواءمـة بـني امليزانيـات           ألهنا منخرطـة  

وفيمــا يلـي مــوجز  . املنظمــات املعنيـة قبـل  إمجاليـة مفـصلة عــن الـسياسات احلاليــة املعتمـدة مــن     
  :ألوضاعها

  
  السيولة  لتشغيلياالحتياطي ا  املنظمة

 يف املائــــة مــــن إيــــرادات ١٠  ال ينطبق  منظمة األمم املتحدة للطفولة 
ــوارد   ــن املــ ــة مــ ــسنة التاليــ الــ

  العادية
من إيرادات املـوارد    ة   يف املائة صافي   ٢٠  صندوق األمم املتحدة للسكان

  العادية واحتياطي لإلقامة يف امليدان
  

    معقدة  ستند إىل خماطرصيغة ت  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون 

  الالجئني
ــن   ــرب مـ ــزء األكـ ــن  ١٠اجلـ ــة مـ  يف املائـ

األنــشطة الربناجميــة الــسنوية املدرجــة يف 
   مليون دوالر١٠امليزانية أو 

   مليون دوالر ٥٠حمددة يف 

      
  االعتبارات الرئيسية والوسائل املوجودة لتخفيف حدة املخاطر  - رابعا  

أثناء استعراض وتقيـيم النـهج املفـضل، ُحـددت اإلجـراءات القائمـة الـيت ُوضـعت مـن                      - ٩
، وذلـك بغيـة تيـسري اختـاذ قـرار       النقديةأجل التقليل من تعرض اهليئة للمخاطر املتعلقة بالسيولة      

وفيمـا يلـي العمليـات القائمـة فعـال داخـل       . على مستوى احلماية التشغيلية الالزمة للـسري قـدماً    
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 من أجل ضمان التحكم عن كثب يف وضعها النقدي والقـدرة علـى مواصـلة وظائفهـا                  املنظمة
  : التشغيلية
اسـتخدام  بتتم إدارة الفروق القصرية األجل بـني اإليـرادات والنفقـات أساسـا        )أ(  

جمموع املوارد املالية اليت حتتفظ هبا املنظمة والـيت ميكـن اسـتخدامها للوفـاء               (رأس املال املتداول    
  ؛)اهتا القصرية األجلبالتزام

، تعـد إمكانيـة التنبـؤ       )املقـررة االشتراكات  باستثناء  (فيما خيص املوارد العادية       )ب(  
وتـشجع  . قانفـ هبا واالعتماد عليها عاملني أساسيني إلقامة التوازن بـني اإليـرادات وخطـط اإل              

فع عدد احلكومـات    وارت. اهليئة بقوة التعهدات املتعددة السنوات وتوسيع قاعدة اجلهات املاحنة        
. ٢٠١١ حكومة سامهت يف األموال األساسية عـام         ١١٧ إىل   ٢٠١٠ يف عام    ١٠٦املاحنة من   
ــدمت  ــات     ٣٠وقُــ ــذه احلكومــ ــتها هــ ــيت عرضــ ــية الــ ــوال األساســ ــسامهات يف األمــ ــن املــ    مــ

، مل يتخـذ    ٢٠١٠ كتعهدات متعددة السنوات، يف حني أن عنـد إنـشاء اهليئـة يف عـام                 ١١٧الـ  
لسنوات إال القليـل مـن تعهـدات مـاحني جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة                    الشكل املتعدد ا  

ن علــى تعهــدات متعــددة   وقــد حــصلت اهليئــة اآل  . التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   
ست جهات ماحنة هامة تعادل حصة كـبرية مـن جممـوع قاعـدة مواردهـا العاديـة               السنوات من 

 ســيعزز إمكانيــة التنبــؤ ،وهــذا تطــور).  مليــون دوالر٧٢قــارب ي يف املائــة، مببلــغ ٦٠حــوايل (
  بالتمويل العادي للهيئة؛ 

قرابـة  ) املـوارد غـري املنفقـة     (، بلغ الفائض املتـراكم للهيئـة        ٢٠١١يف هناية عام      )ج(  
وإضـافة إىل ذلـك،     ).  املقـررة  االشـتراكات باسـتثناء   ( مليون دوالر متوافرة كموارد عاديـة        ٤١

ــغ   ســُيحتفظ باالحتيــ  ــذي يبل ــشغيلي املوجــود ال ــذي ُرّحــل مــن   ٢١اطي الت ــون دوالر، وال  ملي
ويـوفر هــذان العنـصران قــدرا   . صـندوق األمـم املتحــدة اإلمنـائي للمــرأة، إال إذا لـزم اســتخدامه    

  .التمويلاستالم ن فيما يتعلق باآلثار احملتملة حلاالت النقص أو التأخري يف اكبريا من األم
  
  املالية للهيئةإطار اإلدارة   - خامسا 

تراقب اهليئـة عـن كثـب عمليـات ختطـيط مواردهـا العاديـة وختصيـصها، وتعمـل أيـضا                 - ١٠
وقد اختذت التـدابري التاليـة مـن أجـل          . ملراقبة صارمة النقدية  إدارة سيولتها   خضوع  على كفالة   

  :يةالنقدنقص السيولة حتقيق ذلك وتقليل املخاطر القائمة فيما يتعلق حباالت 
  

علـى املـوارد   هلا األسـبقية  تتضمن امليزانية املؤسسية، اليت    - يزانية املؤسسية امل  )أ(  
 مليـون دوالر  ١٣٢,٣العادية بـصفتها القاعـدة التـشغيلية للهيئـة، والـيت يبلـغ جمموعهـا الـصايف               

، اعتمــادات يوافــق عليهــا اجمللــس    ٢٠١٣-٢٠١٢ للفتــرة )مليــون دوالر ١٤٠,٢ هــاإمجالي(
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وبـذلك،  . ص للوحـدات علـى أسـاس سـنوي    ة سـنتني، لكنـها ُتخـصَّ   التنفيذي علـى أسـاس فتـر     
. تتمتع اهليئة خالل السنة األوىل من فترة امليزانيـة باملرونـة يف تعـديل املخصـصات للـسنة الثانيـة         

ــار الــضارة ألي اخنفــاض حمتمــل يف التمويــل مــن خــالل       ــه ميكــن ختفيــف اآلث ويكفــل ذلــك أن
تكـاليف التـشغيل علـى اخلـصوص، ومـن خـالل اإلدارة             االستعراض الدقيق للعناصر املتغرية يف      

  الوثيقة لسياسات مالك املوظفني والتوظيف عند اللزوم؛
ُتـصدر اهليئـة خمصـصات برناجميـة         - املوارد العاديـة واملخصـصات الربناجميـة        )ب(  

تصدر خمصصات متعددة السنوات، مما يسمح بتغيري مـستوى املـوارد            أساسية سنوية فقط، وال   
وتـستند املخصـصات الـسنوية إىل خطـط العمـل           . الظروفر  تغّيلكل وحدة حسب    املخصصة  

ضع كــل واحــدة منــها الســتعراض مفــصل يف املقــر قبــل أن ميكــن اعتمادهــا   الــسنوية، الــيت ختــ
ضـافية إلدارة املخـاطر، ُيحـتفظ يف بدايـة الـسنة            مـن ضـمن الوسـائل اإل      و. وختصيص موارد هلـا   

إجـراء تعـديالت   إمكانية صيلة اإليرادات املتوقعة، مما يتيح   يف املائة على األقل من ح      ١٠بنسبة  
  خالل الربع األخري من السنة عند االقتضاء؛

يتم إعداد تنبـؤات بالتـدفقات النقديـة علـى أسـاس             - التنبؤ بالتدفقات املالية    )ج(  
شهري ألغـراض اإلبـالغ اإلداري، مـع مراعـاة التـدفقات النقديـة الـواردة، ومجيـع االلتزامـات                    

ويعطي هذا التحليل فكرة واضحة عن املـستوى        . ملعروفة، والتدفقات النقدية اخلارجة املتوقعة    ا
ويكفـل  . لنهاية السنة املتوقع توافرها    وعن األرصدة النقدية     ،للمبالغ املقبوضة والنفقات  املتوقع  

ة اســتعراض التنبــؤات بالتــدفقات النقديــة إمكانيــة اختــاذ إجــراءات يف الوقــت املناســب يف حالــ   
  العجز يف متويل املوارد العادية؛ 

ــسيولة  )د(   ــة إدارة ال ــة عــام   - النقدي ــة  ٢٠١٠يف هناي ــون ١٥، رّحلــت اهليئ  ملي
، ٢٠١١ويف هنايـة عـام      . ضمن مواردها العادية  ) موارد غري منفقة  (دوالر من الفائض املتراكم     

 أشـهر مـن     ٤ مليون دوالر، وهو ما يكفي لتغطية ما يقـارب           ٤١كان هذا املبلغ قد ارتفع إىل       
الـدقيق للتـدفقات النقديـة الـواردة، فإنـه          وباقتران ذلـك باالسـتعراض      . النفقات السنوية املقدرة  

 إجراءات سريعة وحامسة إذا ظهرت مشاكل حمتملة متعلقـة بالـسيولة          إمكانية اختاذ   يكفل أيضا   
ويشكل الفائض املتراكم جزءا ال يتجزأ من البيانات املالية وُيرحِّل رصـيد املـوارد غـري        . النقدية
 الـيت تـشتغل علـى أسـاس االلتـزام املتعـدد             ويتماشى ذلك مـع منـوذج أعمـال املؤسـسة،         . املنفقة

أن ُتنفــق بالــضرورة خــالل أيــة  درج يف امليزانيــة دون  مبــالغ ُتــكــونالــسنوات، ممــا يفــضي إىل 
  .معينة فترة
نظام أطلس نظـام متكامـل إلدارة مـوارد         و. تستخدم اهليئة نظام أطلس إلدارة عملياهتا       - ١١

 اإلمنـائي وغـريه مـن مؤسـسات منظومـة األمـم             املؤسسة، يستخدمه أيضا برنامج األمم املتحـدة      
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ر نظام أطلس رصـد اسـتخدام املـوارد باسـتمرار، ويتـيح بـذلك إدارة مـستويات                  وييّس. املتحدة
وحتـد الـضوابط اآلليـة    . على حنـو اسـتباقي مـن أجـل مواجهـة الظـروف املـتغرية             النقدية  السيولة  

وتكفــل هــذه . ملعتمــدةضــمن نظــام أطلــس مــن خمــاطر اإلنفــاق الــذي يتجــاوز املخصــصات ا   
ــضوابط  ــق  ال ــة دون أن ُتنف ــها األصــلية،      احليلول ــادات ميزانيت ــن اعتم ــر م ــة أكث ــب امليداني املكات

وبالنسبة للمقر، تعين مراقبة النفقـات أنـه ميكـن    .  اللزومد هذه االعتمادات عن إمكانية ختفيض و
  . زانيةتجاوز امليياالت حيتمل أن جمال من اجملاختاذ إجراءات إذا تبني أن أي 

واستنادا إىل إطار اإلدارة املالية القائم الـذي وردت تفاصـيله أعـاله، وإىل االسـتعراض              - ١٢
 تـوافر مـا يغطـي أربعـة أشـهر مـن النفقـات               املستمر للقدرة التشغيلية للهيئة، يسود االعتقـاد أنّ       

  .السنوية املقدرة مستوى مناسب وكاف من املوارد النقدية املتاحة
  

  ترح املتعلق باالحتياطي التشغيلي املق  -سادسا  
، واإلطار احلايل لإلدارة املالية، والنـهج        النقدية مع مراعاة اهليكل احلايل إلدارة السيولة       - ١٣

الذي تتبعه منظمات أخرى، واالحتياطي التشغيلي القائم املوروث من صندوق األمـم املتحـدة              
ن ضـمن   ا مـن األمـ    قـدرا تطبيـق منهجيـة تـوفر       اإلمنائي للمرأة، تقترح هيئة األمم املتحدة للمرأة        

. النقديـة الـسيولة  يف خـصاص  حدود الرصيد النقدي وحتد بقـدر اإلمكـان مـن خمـاطر حـدوث         
  :ولتحقيق ذلك، تقترح هيئة األمم املتحدة للمرأة ما يلي

النقديــة الــضوابط احملكمــة املتبعــة حاليــا إلدارة الــسيولة  ب التقّيــداالســتمرار يف   )أ(  
  مببلغ معادل تقريبا لنفقات أربعة أشهر من النفقات السنوية املقدرة؛واالحتفاظ 

 يف املائـة مـن هـذا الرصـيد مـن خـالل  الفـائض التراكمـي                   ٥٠احلصول علـى      )ب(  
ـــ) املــوارد غــري املنفقــة(  يف املائــة املتبقيــة ضــمن االحتيــاطي التــشغيلي  ٥٠ واالحتفــاظ بنــسبة ال
  أدناه؛) ج (خيل مبا يرد يف الفقرة الفرعية ال مبا

مبلـغ   احلد األدىن للرصيد احملتفظ بـه يف االحتيـاطي التـشغيلي             ُيعادلكفالة أن     )ج(  
  . ل من حساب صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةمليون دوالر ترحَّ ٢١
تكون املـستويات احملتملـة لالحتيـاطي التـشغيلي         سـ واستنادا إىل املقتـرح الـوارد أعـاله،           - ١٤

  : على النحو التايل٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 
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  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  السنة
إيــرادات املــوارد

  العادية
ــسنوية   النفقــات ال

  املقدرة 

ــن    ــة أشــهر م أربع
ــسنوية   النفقــات ال

  املقدرة

التمويــــــــل مــــــــن  
الفــائض التراكمــي   

  )يف املائة ٥٠(

ــشغيلي   ــاطي التـ االحتيـ
ــرب ( ــسط األكـ ــن القـ  مـ
  يف املائــــــــــــــــــــــة٥٠
  )الرمليون دو ٢١ أو

٢١,٠  ٢٠,٠  ٤٠,٠  ١٢٠,٠  ١٥٠,٠  ٢٠١٢  
٢٦,٧  ٢٦,٧  ٥٣,٣  ١٦٠,٠  ٢٠٠,٠  ٢٠١٣  

    
 اجلاريــة وإدارة  النقديــةوحيقــق هــذا املقتــرح هنجــا متوازنــا بــني كــل مــن إدارة الــسيولة  - ١٥

وهـو يـدمج    .  االحتيـاطي التـشغيلي القـائم وتطـويره        اإلبقـاء علـى   التدفقات النقدية، إىل جانب     
الـسيولة  يف  خلـصاص   يئـة   اهلي تتبعـه منظمـات أخـرى ويكفـل تقلـيص خمـاطر تعـرض                النهج الذ 

  . النقدية إىل أدىن حد ممكن
  
  يةملكاتب امليدانإليواء احتياطي املخصص الا  -سابعا   

.  املكاتـب امليدانيـة    إليـواء قتـرح إنـشاء احتيـاطي        من النظام املـايل، يُ     ٢-١٩وفقا للبند     - ١٦
واستمرار احتمال تزايد املـشاركة يف أمـاكن العمـل اخلاصـة بـاألمم      ومع إنشاء مكاتب إقليمية  

يئـــة تكـــاليف إضـــافية لتمويـــل نـــصيبها مـــن تكـــاليف التـــشييد  اهلاملتحـــدة، ميكـــن أن تتحمـــل 
  .عند االقتضاء، الصلة ذات
الالزمـة  يئة املبـالغ  اهل ميكن أن تسحب منه     ،قترح إنشاء احتياطي قدره مليون دوالر     وُي  - ١٧

  .د موارده سنويا من الفائض التراكميجدَّ، وُتهلذا الغرض
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  املرفـق
  للمرأة   منظمات أخرى مماثلة هليئة األمم املتحدةتتبعهااملنهجيات اليت     
  منظمة األمم املتحدة للطفولة     

، ويـربر ذلـك   يباحتيـاطي تـشغيل  ) اليونيسيف(ال حتتفظ منظمة األمم املتحدة للطفولة       - ١
مليات لإلدارة املالية لتخطيط احتياجاهتا من اإلنفاق بناء على توقعـات           استخداُمها لتقنيات وع  

وتتمثـل  . املـوارد املتاحـة للـربامج     االسـتفادة بأقـصى قـدر ممكـن مـن           ا، مع   اهتمعقولة بشأن إيراد  
  :التقنيات والعمليات األساسية لإلدارة املالية فيما يلي

أربـع  مـدهتا   طـة مـستمرة      وهي خ  - خطة مالية متوسطة األجل، حتدَّث سنويا       )أ(  
ملــوارد العاديــة مــن حيــث ا والنفقــات، حتــدد املــستويات الــيت ميكــن حتملــها اتســنوات لإليــراد

  للربامج؛
 وأحــد عناصــر هــذا اإلطــار مناســبة إعــالن   - إطــار متــويلي متعــدد الــسنوات   )ب(  

ــل       ــاحنون التزامــات مبــستويات التموي ــن امل ــع فيهــا أن يعل ــيت يتوق ــسنوية، ال املقــدم التعهــدات ال
 بــشأن مؤشــراتواجلــداول الزمنيــة للمــدفوعات الــيت ســتؤدى يف العــام التــايل، والتزامــات أو    

ــة   ــثالث التالي ــسنوات ال ــربامج وحتــسني إدارة      . ال ــة لل ــذا الوضــوح التخطــيط بطمأنين ــيح ه ويت
  التدفقات املالية؛

ينبغــي بــالربامج القطريــة، الــيت متثــل لكــل بلــد النتــائج الــيت املتعلقــة التوصــيات   )ج(  
بـالربامج القطريـة    املتعلقـة   ومتثـل التوقعـات املاليـة يف التوصـيات          . حتقيقها واملوارد املالية الالزمة   

 ألهنا تقـوم علـى تنبـؤات متتـد حـىت مخـس              حينذاكتقديرات تستند إىل أفضل املعلومات املتاحة       
  سنوات يف املستقبل، مع وجود ضمان حمدود يف وقت تقدير اإليراد الفعلي؛

، )ميزانيــة الــدعم لفتــرة الــسنتني ســابقا (ميزانيــة مؤســسية ُتعتمــد كــل عــامني    )د(  
  تدمج املوارد العادية املتوقعة لفترة سنتني للربنامج ودعم الربامج والتنظيم واإلدارة للمنظمة؛و

 أن ترصـــد  مـــن اليونيـــسيفمتكَّـــننظـــم متكاملـــة للمـــشاريع واإلدارة املاليـــة   )هـ(  
 وكذلك تراكم املوارد اليت يوجد قـصور يف اسـتخدامها يف امليـدان،              باستمرار استخدام املوارد  

  .ومن مث إدارة املستويات النقدية ملواجهة الظروف املتغرية
حىت تكفل اليونيسيف توافر سـيولة كافيـة هلـا، فإهنـا حتـتفظ بأرصـدة نقديـة يف هنايـة                     و  - ٢

 إيـرادات املـوارد العاديـة املتوقعـة      يف املائـة مـن   ١٠العام إليرادات املوارد العادية بنـسبة تقـارب         
  .للعام التايل
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  صندوق األمم املتحدة للسكان     
أنشئ االحتياطي التـشغيلي الـذي حيـتفظ بـه صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان بغـرض                      - ٣

ول االحتيـاطي بالكامـل ويـتم       وميَّـ .  وضـمان سـالمته املاليـة      اضمان قابلية الصندوق للبقـاء ماليـ      
حــسب مــستوى وُي. اًل أصــول ســائلة غــري قابلــة لإللغــاء ومتاحــة فــور االحتفــاظ بــه علــى شــك

 يف املائــة مــن صــايف إيــراد ٢٠االحتيــاطي التــشغيلي، الــذي حيــدد يف هنايــة كــل عــام، باعتبــاره  
  : ما يليعلى وتقتصر العناصر اليت يعوضها ويغطيها . ملوارد العادية لذلك العاميف ااملسامهات 

  حاالت النقص يف املوارد؛التقلبات املتدنية أو   )أ(  
  التدفقات املالية غري املستوية؛  )ب(  
ــيط        )ج(   ــد التخطـ ــديرات عنـ ــع التقـ ــة مـ ــة باملقارنـ ــاليف الفعليـ ــادات يف التكـ الزيـ

  التقلبات يف اإلجناز؛  أو
حــاالت طــوارئ أخــرى تــؤدي إىل خــسارة يف املــوارد الــيت عقــد الــصندوق      )د(  

  .التزامات لربجمتها
له اختـاذ قـرار بـسحب أمـوال مـن االحتيـاطي             جيوز  ذي هو الوحيد الذي     املدير التنفي و  - ٤

التشغيلي، ويكـون ملزمـا بتقـدمي تقـارير عـن مجيـع األمـوال املـسحوبة إىل اجمللـس التنفيـذي يف                       
  .دورته العادية التالية وفيما بني الدورات

سـتجد كـل    بتقـارير عمـا ا    االحتيـاطي تـدرجييا، مـع موافـاة جملـس اإلدارة            يف   زيدوقد    - ٥
  .، مبا يف ذلك إضافة أو سحب مبالغ من االحتياطيهوضعسنة يف 

  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

كــان االحتيــاطي التــشغيلي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، الــذي أنــشئ يف عــام            - ٦
ــة األمــر مــن مبلــغ ثابــت   ١٩٧٠ ــألف يف بداي .  مليــون دوالر١٥٠مقــداره ) لوغــري ممــوَّ (، يت

 متاحــة فهــي، ومــن مث نقديــة توضــع جانبــاًمبــالغ وال، مل تكــن أي االحتيــاطي مل يكــن ممَّــ نألو
ومل يبدأ الربنامج اإلمنائي يف متويـل احتياطيـه التـشغيلي بالكامـل إال بعـد                . لإلنفاق على الربامج  

وقـد أعطـي    . ١٩٧٧ مليـون دوالر يف عـام        ١٥، بادئا مببلـغ     ١٩٧٥وقوع أزمة سيولة يف عام      
  . مليون دوالر١٥٠ ، لتمويل مبلغ الـ١٩٨٠ج اإلمنائي أربعة أعوام، حىت عام الربنام

 يف املائـة مـن املـسامهات        ٢٥، اعُتمد أساس مـن نـسبة مئويـة مقـداره            ١٩٨٠ويف عام     - ٧
 ١٩٩٠ يف املائـة يف عـام        ٢٠فـضت تلـك النـسبة إىل        وقـد خُ  . النفقات املقدرة، أيهما أعلى    أو
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جــراءات أتــاح االســتجابة بــسرعة أكــرب للمخــاطر  اإلومــات وعلــى أســاس أن حتــسن نظــم املعل
  .الضارةاملالية 

 إزاء االحتيـاطي التـشغيلي      النهج الـذي يتبعـه الربنـامج اإلمنـائي حاليـاً          ب مت التعريف وقد    - ٨
، علـى أسـاس تقيـيم       )DP/1999/5/Rev.l (١٩٩٩دمت إىل جملـسه التنفيـذي يف عـام          يف ورقة قُـ   

 والنفقـات   اتصيغة بتعقيد نسيب، مع وجـود عناصـر مـستقلة لإليـراد           وتتسم ال . للمخاطر املالية 
  .واخلصوم واملخاطر اهليكلية واملخاطر املتعلقة بالتدفقات النقدية

  
  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    

حتــدد القواعــد املاليــة ملفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني االحتيــاطي التــشغيلي     - ٩
 يف املائـة مـن أنـشطة الـربامج الـسنوية      ١٠ ماليـني دوالر أو  ١٠  يفـوق توىللمفوضية عند مس 

 وبالنـسبة   .) مـن الربنـامج    ٢ و   ١الدعامـة   (املدرجة يف امليزانية الربناجميـة الـسنوية، أيهمـا أعلـى            
ويتمثـــل الغـــرض .  مليـــون دوالر٢٤٨,٨هـــو  املـــستوى املعتمـــد فـــإن، ٢٠١٢مليزانيـــة العـــام 

ــشغي  ــاطي الت ــيت ال   األساســي لالحتي ــة ال ــة والعاجل ــل املــصروفات غــري املتوقع تكــون  لي يف متوي
نـشئ مـن أجلـها االحتيـاطي        مدرجة بالفعـل يف الربنـامج، ومـن مث خيتلـف عـن األغـراض الـيت أُ                 

  .التشغيلي هليئة األمم املتحدة للمرأة
واألقرب منه يف املقارنـة هـو صـندوق رأس املـال العامـل والـضمان التـابع للمفوضـية،                      - ١٠
ذي ميكن استخدامه لتجديد مـوارد االحتيـاطي التـشغيلي والـذي يـوفر بـشكل عـام التمويـل                    ال

، ولتجديــد ) أ( بتلقــي املــسامهات املتعهــد هبــا ضــمن احلــدود املقــررة يف القواعــد املاليــة        رهنــاً
ويتمثـــل هـــذا الـــصندوق يف مبلـــغ ثابـــت، حمـــدد حاليـــا مببلـــغ  . االحتيـــاطي التـــشغيلي مـــوارد
  .دوالر مليون ٥٠
  
  
  

__________ 

خـالل الـسنة،    ) مجيـع الـدعائم   (مـن امليزانيـة الـسنوية       )  يف املائة  ٨,٣(واحد من اثين عشر جزءاً كحد أقصى          ) أ(  
 .يف املائة من امليزانية يف هناية العام ٣على أال يزيد على نسبة 
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	(ج) في نهاية عام 2011، بلغ الفائض المتراكم للهيئة (الموارد غير المنفقة) قرابة 41 مليون دولار متوافرة كموارد عادية (باستثناء الاشتراكات المقررة). وإضافة إلى ذلك، سيُحتفظ بالاحتياطي التشغيلي الموجود الذي يبلغ 21 مليون دولار، والذي رُحّل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، إلا إذا لزم استخدامه. ويوفر هذان العنصران قدرا كبيرا من الأمان فيما يتعلق بالآثار المحتملة لحالات النقص أو التأخير في استلام التمويل.
	خامسا - إطار الإدارة المالية للهيئة
	10 - تراقب الهيئة عن كثب عمليات تخطيط مواردها العادية وتخصيصها، وتعمل أيضا على كفالة خضوع إدارة سيولتها النقدية لمراقبة صارمة. وقد اتخذت التدابير التالية من أجل تحقيق ذلك وتقليل المخاطر القائمة فيما يتعلق بحالات نقص السيولة النقدية:
	(أ) الميزانية المؤسسية - تتضمن الميزانية المؤسسية، التي لها الأسبقية على الموارد العادية بصفتها القاعدة التشغيلية للهيئة، والتي يبلغ مجموعها الصافي 132.3 مليون دولار (إجماليها 140.2 مليون دولار) للفترة 2012-2013، اعتمادات يوافق عليها المجلس التنفيذي على أساس فترة سنتين، لكنها تُخصَّص للوحدات على أساس سنوي. وبذلك، تتمتع الهيئة خلال السنة الأولى من فترة الميزانية بالمرونة في تعديل المخصصات للسنة الثانية. ويكفل ذلك أنه يمكن تخفيف الآثار الضارة لأي انخفاض محتمل في التمويل من خلال الاستعراض الدقيق للعناصر المتغيرة في تكاليف التشغيل على الخصوص، ومن خلال الإدارة الوثيقة لسياسات ملاك الموظفين والتوظيف عند اللزوم؛
	(ب) الموارد العادية والمخصصات البرنامجية - تُصدر الهيئة مخصصات برنامجية أساسية سنوية فقط، ولا تصدر مخصصات متعددة السنوات، مما يسمح بتغيير مستوى الموارد المخصصة لكل وحدة حسب تغيّر الظروف. وتستند المخصصات السنوية إلى خطط العمل السنوية، التي تخضع كل واحدة منها لاستعراض مفصل في المقر قبل أن يمكن اعتمادها وتخصيص موارد لها. ومن ضمن الوسائل الإضافية لإدارة المخاطر، يُحتفظ في بداية السنة بنسبة 10 في المائة على الأقل من حصيلة الإيرادات المتوقعة، مما يتيح إمكانية إجراء تعديلات خلال الربع الأخير من السنة عند الاقتضاء؛
	(ج) التنبؤ بالتدفقات المالية - يتم إعداد تنبؤات بالتدفقات النقدية على أساس شهري لأغراض الإبلاغ الإداري، مع مراعاة التدفقات النقدية الواردة، وجميع الالتزامات المعروفة، والتدفقات النقدية الخارجة المتوقعة. ويعطي هذا التحليل فكرة واضحة عن المستوى المتوقع للمبالغ المقبوضة والنفقات، وعن الأرصدة النقدية المتوقع توافرها لنهاية السنة. ويكفل استعراض التنبؤات بالتدفقات النقدية إمكانية اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب في حالة العجز في تمويل الموارد العادية؛ 
	(د) إدارة السيولة النقدية - في نهاية عام 2010، رحّلت الهيئة 15 مليون دولار من الفائض المتراكم (موارد غير منفقة) ضمن مواردها العادية. وفي نهاية عام 2011، كان هذا المبلغ قد ارتفع إلى 41 مليون دولار، وهو ما يكفي لتغطية ما يقارب 4 أشهر من النفقات السنوية المقدرة. وباقتران ذلك بالاستعراض الدقيق للتدفقات النقدية الواردة، فإنه يكفل أيضا إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة إذا ظهرت مشاكل محتملة متعلقة بالسيولة النقدية. ويشكل الفائض المتراكم جزءا لا يتجزأ من البيانات المالية ويُرحِّل رصيد الموارد غير المنفقة. ويتماشى ذلك مع نموذج أعمال المؤسسة، التي تشتغل على أساس الالتزام المتعدد السنوات، مما يفضي إلى كون مبالغ تُدرج في الميزانية دون أن تُنفق بالضرورة خلال أية فترة معينة.
	11 - تستخدم الهيئة نظام أطلس لإدارة عملياتها. ونظام أطلس نظام متكامل لإدارة موارد المؤسسة، يستخدمه أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وييسّر نظام أطلس رصد استخدام الموارد باستمرار، ويتيح بذلك إدارة مستويات السيولة النقدية على نحو استباقي من أجل مواجهة الظروف المتغيرة. وتحد الضوابط الآلية ضمن نظام أطلس من مخاطر الإنفاق الذي يتجاوز المخصصات المعتمدة. وتكفل هذه الضوابط الحيلولة دون أن تُنفق المكاتب الميدانية أكثر من اعتمادات ميزانيتها الأصلية، وإمكانية تخفيض هذه الاعتمادات عند اللزوم. وبالنسبة للمقر، تعني مراقبة النفقات أنه يمكن اتخاذ إجراءات إذا تبين أن أي مجال من المجالات يحتمل أن يتجاوز الميزانية. 
	12 - واستنادا إلى إطار الإدارة المالية القائم الذي وردت تفاصيله أعلاه، وإلى الاستعراض المستمر للقدرة التشغيلية للهيئة، يسود الاعتقاد أنّ توافر ما يغطي أربعة أشهر من النفقات السنوية المقدرة مستوى مناسب وكاف من الموارد النقدية المتاحة.
	سادسا - المقترح المتعلق بالاحتياطي التشغيلي 
	13 - مع مراعاة الهيكل الحالي لإدارة السيولة النقدية، والإطار الحالي للإدارة المالية، والنهج الذي تتبعه منظمات أخرى، والاحتياطي التشغيلي القائم الموروث من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، تقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطبيق منهجية توفر قدرا من الأمان ضمن حدود الرصيد النقدي وتحد بقدر الإمكان من مخاطر حدوث خصاص في السيولة النقدية. ولتحقيق ذلك، تقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة ما يلي:
	(أ) الاستمرار في التقيّد بالضوابط المحكمة المتبعة حاليا لإدارة السيولة النقدية والاحتفاظ بمبلغ معادل تقريبا لنفقات أربعة أشهر من النفقات السنوية المقدرة؛
	(ب) الحصول على 50 في المائة من هذا الرصيد من خلال  الفائض التراكمي (الموارد غير المنفقة) والاحتفاظ بنسبة الـ 50 في المائة المتبقية ضمن الاحتياطي التشغيلي بما لا يخل بما يرد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه؛
	(ج) كفالة أن يُعادل الحد الأدنى للرصيد المحتفظ به في الاحتياطي التشغيلي مبلغ 21 مليون دولار ترحَّل من حساب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. 
	14 - واستنادا إلى المقترح الوارد أعلاه، ستكون المستويات المحتملة للاحتياطي التشغيلي للفترة 2012-2013 على النحو التالي:
	(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
	السنة
	إيرادات الموارد العادية
	النفقات السنوية المقدرة 
	أربعة أشهر من النفقات السنوية المقدرة
	التمويل من الفائض التراكمي (50 في المائة)
	الاحتياطي التشغيلي (القسط الأكبر من 50 في المائة أو 21 مليون دولار)
	2012
	150.0
	120.0
	40.0
	20.0
	21.0
	2013
	200.0
	160.0
	53.3
	26.7
	26.7
	15 - ويحقق هذا المقترح نهجا متوازنا بين كل من إدارة السيولة النقدية الجارية وإدارة التدفقات النقدية، إلى جانب الإبقاء على الاحتياطي التشغيلي القائم وتطويره. وهو يدمج النهج الذي تتبعه منظمات أخرى ويكفل تقليص مخاطر تعرض الهيئة لخصاص في السيولة النقدية إلى أدنى حد ممكن. 
	سابعا - الاحتياطي المخصص لإيواء المكاتب الميدانية
	16 - وفقا للبند 19-2 من النظام المالي، يُقترح إنشاء احتياطي لإيواء المكاتب الميدانية. ومع إنشاء مكاتب إقليمية واستمرار احتمال تزايد المشاركة في أماكن العمل الخاصة بالأمم المتحدة، يمكن أن تتحمل الهيئة تكاليف إضافية لتمويل نصيبها من تكاليف التشييد ذات الصلة، عند الاقتضاء.
	17 - ويُقترح إنشاء احتياطي قدره مليون دولار، يمكن أن تسحب منه الهيئة المبالغ اللازمة لهذا الغرض، وتُجدَّد موارده سنويا من الفائض التراكمي.
	المرفـق
	المنهجيات التي تتبعها منظمات أخرى مماثلة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 
	منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
	1 - لا تحتفظ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) باحتياطي تشغيلي، ويبرر ذلك استخدامُها لتقنيات وعمليات للإدارة المالية لتخطيط احتياجاتها من الإنفاق بناء على توقعات معقولة بشأن إيراداتها، مع الاستفادة بأقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة للبرامج. وتتمثل التقنيات والعمليات الأساسية للإدارة المالية فيما يلي:
	(أ) خطة مالية متوسطة الأجل، تحدَّث سنويا - وهي خطة مستمرة مدتها أربع سنوات للإيرادات والنفقات، تحدد المستويات التي يمكن تحملها من حيث الموارد العادية للبرامج؛
	(ب) إطار تمويلي متعدد السنوات - وأحد عناصر هذا الإطار مناسبة إعلان التعهدات السنوية، التي يتوقع فيها أن يعلن المانحون التزامات بمستويات التمويل المقدم والجداول الزمنية للمدفوعات التي ستؤدى في العام التالي، والتزامات أو مؤشرات بشأن السنوات الثلاث التالية. ويتيح هذا الوضوح التخطيط بطمأنينة للبرامج وتحسين إدارة التدفقات المالية؛
	(ج) التوصيات المتعلقة بالبرامج القطرية، التي تمثل لكل بلد النتائج التي ينبغي تحقيقها والموارد المالية اللازمة. وتمثل التوقعات المالية في التوصيات المتعلقة بالبرامج القطرية تقديرات تستند إلى أفضل المعلومات المتاحة حينذاك لأنها تقوم على تنبؤات تمتد حتى خمس سنوات في المستقبل، مع وجود ضمان محدود في وقت تقدير الإيراد الفعلي؛
	(د) ميزانية مؤسسية تُعتمد كل عامين (ميزانية الدعم لفترة السنتين سابقا)، وتدمج الموارد العادية المتوقعة لفترة سنتين للبرنامج ودعم البرامج والتنظيم والإدارة للمنظمة؛
	(هـ) نظم متكاملة للمشاريع والإدارة المالية تمكَّن اليونيسيف من أن ترصد باستمرار استخدام الموارد وكذلك تراكم الموارد التي يوجد قصور في استخدامها في الميدان، ومن ثم إدارة المستويات النقدية لمواجهة الظروف المتغيرة.
	2 - وحتى تكفل اليونيسيف توافر سيولة كافية لها، فإنها تحتفظ بأرصدة نقدية في نهاية العام لإيرادات الموارد العادية بنسبة تقارب 10 في المائة من إيرادات الموارد العادية المتوقعة للعام التالي.
	صندوق الأمم المتحدة للسكان 
	3 - أنشئ الاحتياطي التشغيلي الذي يحتفظ به صندوق الأمم المتحدة للسكان بغرض ضمان قابلية الصندوق للبقاء ماليا وضمان سلامته المالية. ويمَّول الاحتياطي بالكامل ويتم الاحتفاظ به على شكل أصول سائلة غير قابلة للإلغاء ومتاحة فوراً. ويُحسب مستوى الاحتياطي التشغيلي، الذي يحدد في نهاية كل عام، باعتباره 20 في المائة من صافي إيراد المساهمات في الموارد العادية لذلك العام. وتقتصر العناصر التي يعوضها ويغطيها على ما يلي: 
	(أ) التقلبات المتدنية أو حالات النقص في الموارد؛
	(ب) التدفقات المالية غير المستوية؛
	(ج) الزيادات في التكاليف الفعلية بالمقارنة مع التقديرات عند التخطيط أو التقلبات في الإنجاز؛ 
	(د) حالات طوارئ أخرى تؤدي إلى خسارة في الموارد التي عقد الصندوق التزامات لبرمجتها.
	4 - والمدير التنفيذي هو الوحيد الذي يجوز له اتخاذ قرار بسحب أموال من الاحتياطي التشغيلي، ويكون ملزما بتقديم تقارير عن جميع الأموال المسحوبة إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية التالية وفيما بين الدورات.
	5 - وقد زيد في الاحتياطي تدريجيا، مع موافاة مجلس الإدارة بتقارير عما استجد كل سنة في وضعه، بما في ذلك إضافة أو سحب مبالغ من الاحتياطي.
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
	6 - كان الاحتياطي التشغيلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أنشئ في عام 1970، يتألف في بداية الأمر من مبلغ ثابت (وغير مموَّل) مقداره 150 مليون دولار. ولأن الاحتياطي لم يكن ممَّولا، لم تكن أي مبالغ نقدية توضع جانباً، ومن ثم فهي متاحة للإنفاق على البرامج. ولم يبدأ البرنامج الإنمائي في تمويل احتياطيه التشغيلي بالكامل إلا بعد وقوع أزمة سيولة في عام 1975، بادئا بمبلغ 15 مليون دولار في عام 1977. وقد أعطي البرنامج الإنمائي أربعة أعوام، حتى عام 1980، لتمويل مبلغ الـ 150 مليون دولار.
	7 - وفي عام 1980، اعتُمد أساس من نسبة مئوية مقداره 25 في المائة من المساهمات أو النفقات المقدرة، أيهما أعلى. وقد خُفضت تلك النسبة إلى 20 في المائة في عام 1990 على أساس أن تحسن نظم المعلومات والإجراءات أتاح الاستجابة بسرعة أكبر للمخاطر المالية الضارة.
	8 - وقد تم التعريف بالنهج الذي يتبعه البرنامج الإنمائي حالياً إزاء الاحتياطي التشغيلي في ورقة قُدمت إلى مجلسه التنفيذي في عام 1999 (DP/1999/5/Rev.l)، على أساس تقييم للمخاطر المالية. وتتسم الصيغة بتعقيد نسبي، مع وجود عناصر مستقلة للإيرادات والنفقات والخصوم والمخاطر الهيكلية والمخاطر المتعلقة بالتدفقات النقدية.
	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
	9 - تحدد القواعد المالية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاحتياطي التشغيلي للمفوضية عند مستوى يفوق 10 ملايين دولار أو 10 في المائة من أنشطة البرامج السنوية المدرجة في الميزانية البرنامجية السنوية، أيهما أعلى (الدعامة 1 و 2 من البرنامج). وبالنسبة لميزانية العام 2012، فإن المستوى المعتمد هو 248.8 مليون دولار. ويتمثل الغرض الأساسي للاحتياطي التشغيلي في تمويل المصروفات غير المتوقعة والعاجلة التي لا تكون مدرجة بالفعل في البرنامج، ومن ثم يختلف عن الأغراض التي أُنشئ من أجلها الاحتياطي التشغيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	10 - والأقرب منه في المقارنة هو صندوق رأس المال العامل والضمان التابع للمفوضية، الذي يمكن استخدامه لتجديد موارد الاحتياطي التشغيلي والذي يوفر بشكل عام التمويل رهناً بتلقي المساهمات المتعهد بها ضمن الحدود المقررة في القواعد المالية()، ولتجديد موارد الاحتياطي التشغيلي. ويتمثل هذا الصندوق في مبلغ ثابت، محدد حاليا بمبلغ 50 مليون دولار.

