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 ة والثالثونمساخ الدورة ال-الجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

أنشطة وسياسات التعاون الفني المقدمة في اطار برنامج األمم المتحدة االنمائي ومن  :١-١٣البند 
 ٢٠٠٣ - ٢٠٠١خالل ترتيبات الصناديق االئتمانية في الفترة 

 ملخص
شـطة ادارة التعـاون الفنـي،       عـن أن  تاريخية  معلومات أساسية    قةثي هذه الو  قدمت

وتشتمل .  الماضية والعشرين   واحدةالسنوات ال خالل   التي جرت    األنشطةسيما   وال
وعلى بيانـات    ، التعاون الفني  نامجرب ايراد وانفاق هذه المعلومات على مقارنة بين      

تقرير يرد في الوثيقة أيضا     و.   األموال نوعبرنامج التعاون الفني حسب     حجم  عن  
التدريبيـة   الخبـراء والمـنح    أنشطةبما في ذلك ،نشطة التعاون الفني  عن أ مفصل  

 ٢٠٠٣-٢٠٠١في الفترة والمشتريات 

  في االيكاوالتعاون الفني ةنشطأية عن ريخاتخلفية  -١
لمسـاعدة  ل بتمويل من حساب األمم المتحدة الخاص    ١٩٥١ذ مشاريع التعاون الفني في عام       يبدأت المنظمة تنف   ١-١

األمـم  ة  أسرفي  لطيران المدني الدولي    المسؤولة عن ا  متخصصة  باعتبارها الوكالة ال  و.  ١مية االقتصادية الفنية ألغراض التن  
ونتيجـة  .  ١٩٧٥ منذ عـام  الطيران المدني   لمشاريع  االنمائي  ألمم المتحدة   ا التنفيذية لبرنامج    ةالوكالااليكاو  كانت   ،المتحدة
المسـاهمة  تضـاءلت    ،العقد األخير منذ  الطيران المدني   التنمية بخالف   ت  البرنامج االنمائي الى قطاعا   أموال  توجيه  العادة  
التعاون الفنـي   لتمويل مشاريع    الرئيسيدر  المص سابقة والتي كانت تعتبر في مرحلة       ،األساسية من البرنامج االنمائي   المالية  
 هـذا   قوبلو.  لاليكاوون الفني   التعا في المائة من برنامج      ٢,٧ حواليحتى أصبحت تشكل    تضاءلت بشكل مستمر     ،لاليكاو

وهـي   ،بـالطيران المـدني  نفسها لتمويل مشاريعها الخاصة     الدول المتعاقدة   ة في األموال المقدمة من      ثابتاالنخفاض بزيادة   
 .كما هو مذكور أدناه ،التعاون الفني في المائة من مجمل برنامج ٩٥تشكل حاليا 

التعـاون الفنـي     نفـذت ادارة     ،٢٠٠٣ الى عام    ١٩٥١م   من عا  ، وعلى مدى اثنين وخمسين سنة     ،وفقا لذلك  ٢-١
المجلـس  كانـت أمـوال   ، ١٩٧١حتى سـنة  و.  بليون دوالر  ١,٥٧١قيمتها نحو   بلغت  الطيران المدني   مشاريع في مجال    

 ١٩٨٢ الـى  ١٩٧٠األعـوام مـن   لكن و.  أقل من ثالثة ماليين دوالر المخصصة للمساعدة الفنية     االقتصادي واالجتماعي 
 مـن البرنـامج   األساسي المقدم  وبعدها حدث هبوط كبير في التمويل     ،برنامج الفني للطيران المدني   الدة حادة في    شهدت زيا 
 ٢دول  انظر الج ( ١٩٩٣  الى سنة  ١٩٨٣عانت ادارة التعاون الفني من عجز مالي من سنة          ،  ونتيجة لهذا الهبوط  .  االنمائي
ومنـذ أوائـل    .  ف الخدمات االداريـة والتشـغيلية      صندوق تكالي  فيكم  تم تمويل هذا العجز بالفائض المترا     قد  و.  )المرفق

لتعـاون  لااليكـاو   من خالل برنامج    لديها  الطيران المدني   بمنافع تحسين مرافق    منها   اعاقتنا ،ت الدول النامية  بدأ ،التسعينات
 .الخاصة بهابدأت تمول مشاريع التعاون الفني  ،الفني

                                            
 )٩) (أ (٢٢٢قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  ١
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 أعـد  ،١٩٩٠، فـي أبريـل   )١٢٨ مـن الـدورة   ٢١جلسـة   لفـي ا  س  قرار المجل (طلب المجلس   استجابة ل  ٣-١
هيكـل ادارة التعـاون الفنـي       ل دراسة متعمقة     لبرنامج األمم المتحدة االنمائي    لسابقا مساعدالمدير  ، ال آرثر براون  .ج السيد

فـي  و.  هـا بهدف الحـد مـن العجـز في       دارة  االهذه  هيكل  لتحديد  ية  جذرتدابير  تنفيذ   ب ىوصوأ،  عملها ومهامها وطريقة  
هـذه الدراسـة   عـن   نتجو . في االيكاوالتعاون الفني  لنشاطات  عمقة  تبدراسة م وحدة التفتيش المشتركة    قامت   ،١٩٩١ عام

 هتدي بهـا  أن ت ينبغي  التوجيهات التي    ف مع وص   الدارة التعاون الفني    الفورية  المالية مشاكلالتوصيات لحل   واقتراح  تحديد  
ـ  و  مواصلة تجديد هيكل ادارة التعـاون الفنـي        ال سيما   مستقبال، التعاون الفني في مجال    سياستها   بخصوصااليكاو   دمج ال
 لقرار  اتنفيذ،  أن التدابير المتخذة في هذا الصدد     لذكر  جدير با وال.  المنظمةصلب  التعاون الفني في     برنامجلمالي  ال و الوظيفي

 الـذي  البرنـامج وجه الخصوص في ازالة عجز  ب تقد ساهم ) A33-21 القرار   هالذي حل محل   (A29-20ة  الجمعية العمومي 
 ،لغاية اآلن  ١٩٩٦ عامالتعاون الفني تحقق فائضا تشغيليا منذ       وظلت ادارة   .  ١٩٩١ سنة مليون دوالر في     ٢,٥كان قد بلغ    

دوالر  يينمال ٦ مشتريات بلغت أكثر من بسببدوالر أمريكي  مليون  ٠,٦٣مقدار   ب اعجزسجلت  حيث   ٢٠٠٢ سنةباستثناء  
 وفقـا لسياسـات االيكـاو المحاسـبية         ٢٠٠٣ولكنها لم تسجل اال في عام        ،٢٠٠٢في عام   قد بدأتها   ت االدارة   كانكي  أمري

 .السارية
بهذا تشير الـى   المرفقين   )٢(و) ١(الجدولين  الفقرات السابقة، فان األرقام الواردة في       الوارد في   تحليل  لل اثباتا ٤-١

 انخفاض  نتج عنه مما   ،١٩٩٣ و ١٩٨٢ عاميبين  لتعاون الفني   ابرنامج  اريع  مش تنفيذ   فيفي المائة    ٣٣حدوث هبوط بنسبة    
ه  مسـتوا   معدل تنفيذ البرنامج الـى متوسـط       عاد ،١٩٩٤ابتداء من عام    غير أنه   .  البرنامج في دخل   في المائة  ٣٥بنسبة  

 المطبقـة  لرسوم االداريةل مئويةسبة ال ونتيجة النخفاض الن  ،من جهة أخرى  و.   مليون دوالر في السنة    ٥٠السابق وهو نحو    
لكن و.  متدنياتنفيذ البرنامج   محقق من   الالدخل   ظل ، في المائة أو أقل    ١٠ في المائة الى     ١٣من  التعاون الفني   على مشاريع   

ـ دارة التعاون الفنـي فـي       التدريجي ال دمج   وال لموظفينللمفهوم االكتفاء بالعدد األساسي     واصل  التنفيذ المت من خالل     بلص
 هـذه  بلغـت  بعـد أن  ٢٠٠٣ مليون دوالر في سنة     ٥,٦خفض مصروفاتها الى ما يقدر بنحو       ن  ماالدارة  تمكنت   ،المنظمة

دوالر أمريكـي    مليـون    ٩٣,٢ تـه قيمتقديري   تنفيذ   حجموقد تم تسجيل    .  ١٩٨٢ سنة مليون دوالر في     ٨,٩المصروفات  
 .١٩٨٢  سنةأرقاممقارنة مع دوالر أمريكي  مليون ٣٣,٤ درهامما يشكل زيادة ق ٢٠٠٣ في
كان من   ،برنامج األمم المتحدة االنمائي لمشاريع الطيران المدني       منلتمويل  ل الحاد والمستمر نظرا لالنخفاض    ٥-١

تـم  و.  لمشاريع االيكـاو  مصادر تمويلية جديدة الجتذابدارة التعاون الفني فئات جديدة من المشاريع الضروري أن تنشئ ا  
  تـدريجيا لرسـوم  تنازليتخدام جدول اسعن طريق لتسهيل شراء المعدات  (CAPS) دنيخدمة مشتريات الطيران الم   انشاء

العقـد،  قيمـة   نسبة واحدة مـن      بدال من اعتماد     ،تفاق الخدمات االدارية  اوفي اطار   .  مشتريات وفقا لقيمة ال   ،هذه الخدمات 
تنفيذ كـل   عند  ة والتنظيمية التي تحملتها     مقدار المصروفات العامة بحيث يتسنى للمنظمة أن تسترد التكاليف االداري         احتسب  
وتشير األرقام أن قيمة اتفاقات الخدمات االداريـة قـد ازدادت           .   مكونات المشروع  حسب، وقد يتغير هذا المقدار      مشروع

 ٩٦ وحاليـا هنـاك   ٢٠٠٣في عام دوالر أمريكي  مليون ٣٨,٨ الى ١٩٩٣في عام  دوالر أمريكي    مليون   ٠,٥تدريجيا من   
 .الطيران المدنيال وفقا لخدمات مشتريات كيانا مسج

التي طلبت من المجلس واألمين العـام اعتمـاد     ،  A33-21الجمعية العمومية    من منطوق قرار     ٨ للفقرة   تنفيذا ٦-١
هيكل وآلية للتنفيذ في ادارة التعاون الفني الستخدام الممارسات ذات الوجهة التجارية التي تسمح باقامة شركات مثمرة مـع                   

تمويل والدول المنتفعة، خلص المجلس الى أن هناك حاجة الى توفير مرونة تشغيلية أكبر الدارة التعاون الفني، مع                شركاء ال 
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 ٢٠٠٣-٢٠٠١ واملألع التعاون الفني نشاطاتتقرير عن  -٢
 ٢٠٠٣-٢٠٠١لألعوام تعاون الفني برنامج ال ١-٢
التعاون الفني  عن نشاطات   وصف تفصيلي    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ ألعواملالسنوية  المجلس  ورد في تقارير     ١-١-٢

  تلك السـنوات لـدعم برنـامج   خاللموجز لألموال التي أتيحت ) المرفق() ٣(ويرد في الجدول   .  لاليكاو خالل تلك الفترة   
ن أويتبين مـن ذلـك الجـدول    .   السنوات الثالث السابقةنشاطات أدرجت في الجدول   ،نةلمقارا ألغراضو.  التعاون الفني 

 في المائة مقارنـة     ٦٢,٧ازدادت بشكل ملحوظ بنسبة      ،٢٠٠٣ – ٢٠٠١ فترةنشاطات المنفذة في    مجموع أموال البرنامج لل   
استثناء األموال المقدمة نقدا من ب ، االنمائيصندوق األمم المتحدة   مناألموال الواردة   ولكن  .  مع السنوات الثالث السابقة لها    

  فـي ٢,٧حـوالي  تشكل حتى أصبحت  انخفضت ،الجهات الحكومية النظيرة وكذلك باستثناء ترتيبات المشاركة في التكاليف    
 .االنمائياألمم المتحدة صندوق  من األموال األساسية المقدمة من المائة

 فـي   ١ أي   ، في المائـة   ٨٢ الى   ٢٠٠٣-٢٠٠١اريع في األعوام    المشوصلت النسبة المئوية المتوسطة لتنفيذ       ٢-١-٢
أن البرنامج قد أبقى على معدل      لك  ذيظهر  و.   في المائة  ٨٣السابقة وهو   الثالث  سنوات  الالمائة أقل من المتوسط السائد في       

 .تقريبا في العقد الحالي في المائة ٨٠مستديم للتنفيذ بنسبة 
 الذين يعينون لتنفيذ المشاريع    خدمات الخبراء : اريع التي تنفذها المنظمة هي    ان المكونات الثالثة الرئيسية للمش     ٣-١-٢

التي المعدات   و ،تختارهم الحكومة الذين    التي تقدم لموظفي هيئات الطيران المدني      ةيبيدرتالمنح ال  و ،على المستوى الميداني  
ويبين الجدول نفسه .  ٢٠٠٣–٢٠٠١لفترة معلومات عن هذه األنشطة الثالثة عن ا      ) ٤(ويتضمن الجدول   .  تشترى للمشاريع 

 انخفض التدريبيةويالحظ من الجدول أن عدد المنح     .  ٢٠٠٠ السابقة لعام    ةالثالثعوام   خالل األ  النشاطاتأيضا مجموع هذه    
عـن نقـص   لك ذوينتج .  ٢٠٠٠-١٩٩٨ األعوام فيالمنح المقدمة   بمقارنة   ٢٠٠٣-٢٠٠١لألعوام   في المائة    ١١,٤بنسبة  

للتعويض عن هذا   و.  التدريبيةالوارد من برنامج األمم المتحدة االنمائي الذي كان قد دأب على دعم التدريب بالمنح               التمويل  
نشاطات تدريب ملحوظة   لدول المستفيدة   بأن تدرج ا  ظهر اتجاه في السنتين المنصرمتين       ،التدريبيةاالنخفاض في عدد المنح     

ـ     .  لاليكاوالتعاون الفني   مشاريعها مع   يها ضمن مكونات المشتريات في اطار       لمواطن  ينوظهر اتجاه أيضا للتعاقد مع مدرس
وقد وصل عدد   .   فردية تدريبيةلتنظيم دورات تدريبية في الدول بدال من اصدار منح          لاليكاو  التعاون الفني   من خالل ادارة    

ـ ٣٥٦ الـى  ٢٠٠٣لعقود الكبيرة في عام  ضمن ا الطالب الذين تم تدريبهم بواسطة القطاع الخاص          وكانـت التكلفـة   ا طالب
ويالحظ أيضا من الجدول المذكور أن عـدد الخبـراء واالستشـاريين            .  دوالر أمريكي   ٨٣٣ ٦٩٦ة وصلت الى    لياجماال

ى ما كان عليـه فـي   المائة عل في ٢٣,٦ قد ازداد بنسبة   ٢٠٠٣-٢٠٠١ استعين بخدماتهم في الفترة الثالثية       نالميدانيين الذي 
 .خيرةاأل السنوات الثالث

وضع خطط  ) أ  : بنودا كثيرة من بينها     وقد شملت  ،تتنوع طبيعة المساعدة التي تقدم في اطار مشاريع االيكاو         ٤-١-٢
االتصـاالت والمسـاعدات    ) د  ،الشؤون االداريـة والقانونيـة    ) ج  ،تنمية الموارد البشرية  ) ب  ،الطيران المدني الرئيسية  

 ،تخطيط وبناء وادارة المطـارات    ) ز  ،عمليات الطائرات و الطائرات للطيران    صالحية) و  ،السالمة الجوية  )ه  ،المالحية
السنوي عن  المجلس  ويتضمن الفصل الخامس من تقرير      .  أمن الطيران ) ي  ،النقل الجوي ) ط  ،خدمات الحركة الجوية  ) ح

 .معلومات تفصيلية عن المساعدات المقدمة الى البلدان المعنية ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١األعوام 

 سـالمة   ليفي مجـا   األمن االيكاو لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وبرنامج تدقيق         برنامجكل من   انشاء  يعتبر   ٥-١-٢
قـد  و . ها الـدول المتعاقـدة  اجتحفعالة لتركيز الدعم والمساعدة على االحتياجات المعينة التي تالدوات من األوأمن الطيران   

في مجال التعاون الفني لتتخطى األهداف التقليديـة لبرنـامج          االيكاو  بوجه الخصوص في توسيع نطاق نشاطات       ذلك  ساهم  
 أهداف برامج االيكاو التي تتسم باألولوية من خالل         طبيق التركيز على ت   فيساعد الدول المتعاقدة    كما  االنمائي  ألمم المتحدة   ا
 .لسد الثغرات المحددة في تقارير التدقيقالجراءات التصحيحية لتنفيذ الفعال ال
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 ٢٠٠٤ عامنامج التعاون الفني لبر ٢-٢
مقـدرة   وكانت قيمته    ،داطور االعد في   ٢٠٠٤لعام  التعاون الفني    كان برنامج    ،قةثي هذه الو  صياغةفي وقت    ١-٢-٢
 الجهود مستمرة  مازالتو.   في المائة  ٨٢ وكان معدل التنفيذ التقديري نحو       ،٣١/١٢/٢٠٠٣بحلول   مليون دوالر    ١١٠ نحوب

برنـامج  الواردة من   قيمة األموال األساسية    ن  شارة أ وجدير باال .  نطاق تنفيذ مشاريع البرنامج    وتوسيع   لتحسين هذا المعدل  
 . مليون دوالر١١٠ البالغةالتعاون الفني قيمة برنامج  ماليين دوالر من ٣  بلغتاألمم المتحدة االنمائي

 نفاق واالالدخل ٣-٢
هذه خالل  و.  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١عوام  لأل التعاون الفني    ايراد وانفاق معلومات عن   ) ٥(يتضمن الجدول    ١-٣-٢

  ألـف ٦٣٣ عجز بقيمـة  ثم حدث    ، مليون ١,٤ فائض قدره     عن فأسفر ٢٠٠١عام   في   االيراد االنفاق تجاوز   ،الفترة الثالثية 
 .٢٠٠٣دوالر لعام  ألف ١٤٤ وفائض مقدر بقيمة ،٢٠٠٢دوالر لعام 

 :ما يلي  التعاون الفنيتبين من استعراض أعمال برنامج ٢-٣-٢
توسـط  ارتفاعـا ملحوظـا بالنسـبة لم      م من ارتفاع معدل تنفيذ البرنامج في هذه الفترة الثالثية           بالرغ )أ 

.  ١٩٨٢ عام تنفيذ البرنامج في     دخلصف  قدر بحوالي ن  يالمحقق   فان الدخل  ،مانيناتستويات أوائل الث  م
 ة أو أقـل    في المائ  ١٠ في المائة الى     ١٣ من   نسبة الرسوم االدارية   خفض   يعزى الى والسبب في ذلك    

باالضافة الى النسبة المئوية المنخفضة المحققة من مشاريع اتفاقـات الخـدمات االداريـة وخـدمات                
 . في المائة٥,٥حيث وصل المعدل الى حوالي مشتريات الطيران المدني 

سـتثناء  ا ب ،ائضو ف تسجل ظلت ادارة التعاون الفني      ،نسبة الرسوم االدارية  بالرغم من هذا الخفض في       )ب 
 في السنة الماليـة التاليـة   ذي قبله والتي أدرجت   الكبيرة في نهاية العام ال    مشتريات   نظرا لل  ٢٠٠٢عام  

ن العامل الرئيسي    فا ،باالضافة الى زيادة حجم البرنامج    و.  وفقا لسياسات المحاسبة المطبقة في االيكاو     
د ك بتخفـيض عـد     وقد تم تحقيق ذل    ،نفاق المستمر في اال   لتخفيضتحقيق الفوائض هو ا   الذي أدى الى    

وتبـين  .  االدارةوانتاجية  فعالية   الى تعزيز    الراميةنفيذ التدابير    ومواصلة ت  األخرى نفاقاالالموظفين و 
.   في المائة  ٣٧ أنها انخفضت بمقدار أكثر من       ٢٠٠٣ عام انفاقو ١٩٨٢ عام انفاقما بين     في مقارنةال

 الفني وتشدد المجلس واألمانة العامة في مراقبة     تحقيق ذلك اال بتنفيذ السياسة الجديدة للتعاون       ولم يتسن 
 .الميزانية

لمشـاريع  االنمـائي   ألمم المتحـدة     ا برنامجمن  ان االنخفاض المتواصل في التمويل األساسي المقدم         )ج 
في التركيز على تحصيل التمويل من      التعاون الفني   قد أظهر الحاجة الى أن تقوم ادارة        الطيران المدني   
وتعبئة الموارد من المصادر غير التقليدية للتمويـل    التعاون الفني   لمشاركة في برنامج    الدول المتعاقدة ا  

 .مثل المنظمات االقليمية ومؤسسات التمويل وقطاع الطيران والقطاع الخاص

ليتخطـى  التعـاون الفنـي      برنـامج أدت االتجاهات الجديدة للتعاون الفني الى توسيع نطاق نشاطات           )د 
وتوصـيات   الدول المتعاقدة على التركيز على تنفيذ القواعد         حثنامج االنمائي و  التقليدية للبر األهداف  

 ال سيما في مجال سالمة وأمن الطيران باالضـافة الـى تنفيـذ         ،االيكاو والبرامج التي تتسم باألولوية    
اجراءات المتابعة والمساعدة في سد الثغرات المستكشفة من خالل نشاطات التدقيق التـي تقـوم بهـا             

 . وقد تم تنفيذ مثل هذه المشاريع على صعيد اقليمي ودون االقليمي،كاواالي
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 الجمعية العموميةاالجراء المعروض على  -٣
استمرار التحسـن فـي تشـغيل برنـامج     مقدمة عن  علما بالمعلومات التأخذيرجى من الجمعية العمومية أن     ١-٣

نتقال الـى  اال( A35-WP/5, EX/1 ةـالوثيقي ـ فرـا لدى النظـليهع عتمد وأن ت،٢٠٠٣-٢٠٠١التعاون الفني في الفترة 
 .)عاون الفنيسياسة جديدة للت

  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )١(الجدول 

 تنفيذ برنامج التعاون الفني للمنظمة
 )بماليين الدوالرات األمريكية( —٢٠٠٣-١٩٨٢ حسب مصدر التمويل

 التنفيـذ

 الصناديق االئتمانية برنامج األمم المتحدة االنمائي

 السنة
األموال 

 ١ساسيةاأل
تقاسم 
 ٢التكاليف

المساهمات 
 المجموع ٣النظيرة

الصناديق 
 ٤االئتمانية

خدمة 
 ٥المشتريات

اتفاق خدمات 
 المجموع ٦االدارة

موع المج
الكلي 
 االجمالي

٥٩,٨ ٢٤,٥ - ١,٣ ٢٣,٢ ٣٥,٣ - ٥,٨ ٢٩,٥ ١٩٨٢ 
٥١,٥ ٢٣,٩ - ١,٨ ٢٢,١ ٢٧,٦ - ٦,٢ ٢١,٤ ١٩٨٣ 
٤٧,٤ ٢٠,٦ - ١,٦ ١٩,٠ ٢٦,٨ - ٦,٠ ٢٠,٨ ١٩٨٤ 
٥١,٧ ٢٠,٢ - ٤,٦ ١٥,٦ ٣١,٥ - ٤,٨ ٢٦,٧ ١٩٨٥ 
٤٩,٥ ١٣,٨ - ١,٢ ١٢,٦ ٣٥,٧ ٠,٢ ٧,٦ ٢٧,٩ ١٩٨٦ 
٤١,٣ ١١,٤ - ٠,٩ ١٠,٥ ٢٩,٩ ١,٨ ٧,٠ ٢١,١ ١٩٨٧ 
٤٧,٤ ٨,٩ - ١,٣ ٧,٦ ٣٨,٥ ٠,٣ ٧,٩ ٣٠,٣ ١٩٨٨ 
٤٦,٣ ١٠,١ - ٠,٦ ٩,٥ ٣٦,٢ ٢,٤ ٦,٤ ٢٧,٤ ١٩٨٩ 
٥٢,٧ ١٩,٠ - ٧,١ ١١,٩ ٣٣,٧ ١,١ ٩,٠ ٢٣,٦ ١٩٩٠ 
٤٤,٢ ١١,٧ - ١,١ ١٠,٦ ٣٢,٥ ١,٠ ٨,٠ ٢٣,٥ ١٩٩١ 
٤٣,٢ ١١,٩ - ٤,٥ ٧,٤ ٣١,٣ ٥,٠ ٨,٨ ١٧,٥ ١٩٩٢ 
٣٩,٩ ٨,٣ ٠,٥ ١,٤ ٦,٤ ٣١,٦ ٥,٠ ٧,٩ ١٨,٧ ١٩٩٣ 
٤٩,٥ ٨,١ ١,٥ ٠,٣ ٦,٣ ٤١,٤ ٢,٠ ٢٩,١ ١٠,٣ ١٩٩٤ 
٥٣,٨ ١٥,٢ ٦,٣ ٣,٤ ٥,٥ ٣٨,٦ ١,٥ ٣٣,١ ٤,٠ ١٩٩٥ 
٥٤,٢ ١٧,٨ ٩,٢ ٣,٨ ٤,٨ ٣٦,٤ ١,٣ ٣٢,٠ ٣,١ ١٩٩٦ 
٦٢,٩ ٢١,٦ ١٥,٥ ١,٤ ٤,٧ ٤١,٣ - ٤٠,٣ ١,٠ ١٩٩٧ 
٤٩,٤ ٢٧,٦ ٢٢,٣ ٠,٥ ٤,٨ ٢١,٨ - ٢١,٠ ٠,٨ ١٩٩٨ 
٤٧,٩ ٢٨,٨ ٢١,٣ ١,٩ ٥,٦ ١٩,١ - ١٧,٩ ١,٢ ١٩٩٩ 
٥٣,٩ ٣٥,٢ ٢٨,١ ١,٠ ٦,١ ١٨,٧ - ١٧,٧ ١,٠ ٢٠٠٠ 
٩٤,٤ ٤٨,٣ ٢٧,٥ ١٦,٦ ٤,٢ ٤٦,١ - ٤٥,٠ ١,١ ٢٠٠١ 
٦٣,٥ ٣٧,٩ ٢٣,٢ ١٠,٠ ٤,٧ ٢٥,٦ - ٢٤,٨ ٠,٨ ٢٠٠٢ 
٩٣,٢ ٧٦,٩ ٣٨,٨ ٣١,١ ٧,٠ ١٦,٣ - ١٣,٧ ٢,٦ *٢٠٠٣ 

 .المبالغ التي يقدمها البرنامج االنمائي من أمواله هو ١
 .المبالغ التي تقدمها الحكومات من حصتها في تقاسم تكاليف البرنامج االنمائي ٢
 المحلية عن طريق البرنامج االنمائي لصالح ت بالعمالوالمؤسسات التي تدفعها نقدا الجهات الحكومية النظيرة المساهمات ٣

 .مشروعات تنفذ محليا
 .)والهيئات األخرىالتي تقدمها الحكومات األموال (الصناديق االئتمانية  ٤
 .)ئات األخرىوالهيالتي تقدمها الحكومات األموال  (خدمة مشتريات الطيران المدني ٥
 .)والهيئات األخرىالتي تقدمها الحكومات األموال (اتفاق الخدمات االدارية  ٦
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 )٢(الجدول 
 )حسب مصدر التمويل( صندوق خدمات التكاليف االدارية والتشغيلية ايراد وانفاق

 )بماليين الدوالرات األمريكية( ٢٠٠٣-١٩٨٢
 

         برنامج األمم المتحدة االنمائي 

 ةالسن
 +األساسية موالاأل

 تقاسم التكاليف
المساهمات 

 النظيرة
الصناديق 
 االئتمانية

خدمة 
 المشتريات 

خدمات 
 فوائد ال دارةاال

 ايراد
 آخر

مجموع 
 الدخل 

 صندوق انفاق
 الخدمات

/فائض
 عجز

١,١ ٨,٩ ١٠,٠ - ١,٨ - - ٣,٠ - ٥,٢ ١٩٨٢ 
٠,٦( ٨,٩ ٨,٣ - ١,٢ - ٠,٢ ٢,٩ - ٤,٠ ١٩٨٣( 
٠,٦( ٨,٢ ٧,٦ - ١,١ - ٠,٢ ٢,٥ - ٣,٨ ١٩٨٤( 
٠,١( ٧,٧ ٧,٦ ٠,١ ٠,٩ - ٠,٢ ٢,٠ - ٤,٤ ١٩٨٥( 
٠,٦( ٧,٨ ٧,٢ ٠,١ ٠,٧ - ٠,١ ١,٧ - ٤,٦ ١٩٨٦( 
١,٣( ٧,٣ ٦,٠ ٠,٢ ٠,٧ - ٠,١ ١,٣ - ٣,٧ ١٩٨٧( 
٠,٨( ٧,٧ ٦,٩ ٠,١ ١,٠ - ٠,١ ١,٠ - ٤,٧ ١٩٨٨( 
١,٥( ٨,٨ ٧,٣ ٠,٢ ١,٠ - ٠,٣ ١,٢ - ٤,٦ ١٩٨٩( 
٢,٢( ٩,١ ٦,٩ ٠,٢ ٠,٨ - ٠,٢ ١,٥ - ٤,٢ ١٩٩٠( 
٢,٥( ٨,٧ ٦,٢ ٠,٢ ٠,٤ - ٠,١ ١,٤ - ٤,١ ١٩٩١( 
٢,٣( ٧,٢ ٤,٩ ٠,٤ ٠,١ - ٠,١ ١,٠ ٠,٢ ٣,١ ١٩٩٢( 
٠,٨( ٥,٨ ٥,٠ ٠,٢ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,٨ ٠,١ ٣,٣ ١٩٩٣( 
٠,١ ٥,٤ ٥,٥ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,١ ٠,٨ ٠,٢ ٤,١ ١٩٩٤ 
٠,٣( ٥,٤ ٥,١ ٠,٢ ٠,١ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٨ - ٣,٣ ١٩٩٥( 
٠,٣( ٥,٠ ٥,٣ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٩ ٠,٢ ٠,٦ - ٣,٢ ١٩٩٦( 
١,٢ ٤,٩ ٦,١ ٠,٢ ٠,١ ١,٤ ٠,١ ٠,٧ - ٣,٦ ١٩٩٧ 
١,٢ ٤,٢ ٥,٤ ٠,٤ ٠,٢ ٢,٢ - ٠,٦ - ٢,٠ ١٩٩٨ 
٠,٧ ٤,٠ ٤,٧ ٠,٢ ٠,٢ ١,٨ ٠,١ ٠,٧ - ١,٧ ١٩٩٩ 
٠,٩ ٤,٠ ٤,٩ ٠,٤ ٠,٣ ٢,٣ - ٠,٤ - ١,٥ ٢٠٠٠ 
١,٤ ٤,٨ ٦,٢ ٠,٢ ٠,٣ ١,٩ ٠,٤ ٠,٣ - ٣,١ ٢٠٠١ 
٠,٦( ٤,٩ ٤,٣ ٠,٨ ٠,١ ١,٥ ٠,٢ ٠,٥ - ١,٢ ٢٠٠٢( 
٠,١ ٥,٦ ٥,٧ ٠,١ ٠,١ ٢,٦ ١,٠ ٠,٧ - ١,٢ *٢٠٠٣ 

 
 أرقام تقديرية *
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 )٣(الجدول 

 ٢٠٠٣-٢٠٠١برنامج التعاون الفني للسنوات 

 أقصى برنامج معتمد في أثناء السنة
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

  مقررالبرنامج ال 
 التنفيذ األموال االئتمانية برنامج األمم المتحدة االنمائي 

 السنة
األموال 

 ساسيةاأل
تقاسم 
 التكاليف

المساهمات 
 المجموع النظيرة

الصناديق 
 االئتمانية

خدمة 
 المشتريات

اتفاق خدمات 
 االدارة

المجموع  المجموع
 النسبة المبلغ الكلي

٨١ ٩٤,٤ ١١٦,٧ ٦٣,٢ ٤٠,٠ ١٧,٩ ٥,٣ ٥٣,٥ - ٥١,٩ ١,٦ ٢٠٠١ 
٩٢ ٦٣,٥ ٦٩,٠ ٤٠,٦ ٢٥,٨ ٩,١ ٥,٧ ٢٨,٤ - ٢٧,٥ ٠,٩ ٢٠٠٢ 
٧٩ ٩٣,٢ ١١٨,٢ ٩٨,٠ ٥٦,٥ ٣٢,٠ ٩,٥ ٢٠,٢ - ١٧,٢ ٣,٠ *٢٠٠٣ 

,٣٠٣ ٢٠١,٨ ١٢٢,٣ ٥٩,٠ ٢٠,٥ ١٠٢,١ - ٩٦,٦ ٥,٥ المجموع
٩ 

٨٣ ٢٥١,١ 

السنوات الثالث 
 السابقة

٨١ ١٥٤,٣ ١٩٠,٠ ١٠٠,٨ ٧٦,٢ ٤,٤ ٢٠,٢ ٨٩,٢ ٢,٠ ٨١,٤ ٥,٨ 

 

 )٤(الجدول 

 ٢٠٠٣-٢٠٠١برنامج التعاون الفني للسنوات 

 المعدات المشتراة —المنح الدراسية —  خدمات الخبراء
 

 عدد المنح الدراسية عدد الخبراء السنة
 قيمة المعدات

 )بماليين الدوالرات(
٨٩,٣ ٥٨٣ ٤١٤ ٢٠٠١ 
٣٦,١ ٤٢٨ ٤٢٢ ٢٠٠٢ 
٧٥,٠ ٥٠٧ ٣٣٥ *٢٠٠٣ 
 ٢٠٠,٤ ١٥١٨ ١١٧١ عالمجمو

 ٦٣,٤ ١٧١٤ ٩٤٧ السنوات الثالث السابقة
 
  أرقام تقديرية*
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 )٥(الجدول 

 ٢٠٠٣-٢٠٠١برنامج التعاون الفني للسنوات 
  صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةانفاق وايراد

 
  ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ * 
     
     يراداال
     

 تقاسـم   بما في ذلك  (البرنامج االنمائي   
 )التكاليف والمساهمات النظيرة

 ١ ١٩٠ ٠٠٠ ١ ٢١٥ ٠٠٠ ٣ ٠٧٦ ٠٠٠ 

 ٦٩٨ ٠٠٠ ٤٦٧ ٠٠٠ ٣١٢ ٠٠٠  الصناديق االئتمانية
 ٢ ٥٦٥ ٠٠٠ ١ ٥٠٣ ٠٠٠ ١ ٨٨٨ ٠٠٠  ةيخدمات االدارال اتاتفاق

 ١ ٠٧٠ ٠٠٠ ٢٥٧ ٠٠٠ ٣٦٠ ٠٠٠  خدمة مشتريات الطيران المدني
 ٢٠٠ ٠٠٠ ٨٨٦ ٠٠٠ ٥٣٠ ٠٠٠  ١أموال أخرى

 ٥ ٧٢٣ ٠٠٠ ٤ ٣٢٨ ٠٠٠ ٦ ١٦٦ ٠٠٠  المجموع
     

     نفاقاال
 ٤ ١٥٧ ٠٠٠ ٣ ٧٥٠ ٠٠٠ ٣ ٣٩٥ ٠٠٠ برنامج التعاون الفني –تكاليف الموظفين 
 ٥٩٨ ٠٠٠ ٥٠٨ ٠٠٠ ٤٥١ ٠٠٠  ** البرنامج العادي–تكاليف الموظفين 

 ٤٣٩ ٠٠٠ ٢٩٩ ٠٠٠ ٢٤٨ ٠٠٠  الخدمات االستشارية
 ٢٠٥ ٠٠٠ ٢٢٦ ٠٠٠ ١٩٩ ٠٠٠  امةالخدمات الع

 ٣٠ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ ٣٨ ٠٠٠  المعدات
 ١٥٠ ٠٠٠ ١٤٦ ٠٠٠ ٢٢٧ ٠٠٠  الدعم الفني الخاص

 - ٢٦ ٠٠٠ ٧٠ ٠٠٠  اآلجل لشراءخسارة ا
 - - ١٤٥ ٠٠٠  الكفاءةمكاسب 

 ٥ ٥٧٩ ٠٠٠ ٤ ٩٦١ ٠٠٠ ٤ ٧٧٣ ٠٠٠  المجموع

 ١٤٤ ٠٠٠ )٦٣٣ ٠٠٠( ١ ٣٩٣ ٠٠٠  )العجز(الفائض 
     

 :   العناصر الرئيسية هي١
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 أرقام تقديرية*   
  في البرنامج العاديموظفينتشير الى الموظفين العاملين في فرع المالية وفرع شؤون ال**  

 .ممن تدفع مرتباتهم من ميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية

 ـ انتهـى ـ


