
A35-WP/285 
AD/23 
4/10/04 
Revised 
5/10/04 

ASSEMBLY35\D—report\A.35.WP.285.AD.23.Rev.AR/SM/rhk/NH  )ات صفح٣( 

  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 اللجنة االدارية
  من جدول األعمال٢-٣٩ و ١-٣٩ تقرير مجموعة العمل المعنية بالميزانية عن البندين

 )مقدم من رئيس مجموعة العمل المعنية بالميزانية(

نظـر  ة بالميزانية للـالمعنية العمل ـ، مجموع٣٠/٩/٢٠٠٤ في جلستها األولى ة في   ـأت اللجنة االداري  ـأنش -١
بالوثيقـة  ) ب(ة في المرفق    ـذه المجموع ـات ه ـرد صالحي ـ وت  .الـدول األعم ـمن ج  ٢-٣٩ و   ١-٣٩ن  ـيدنفي الب 

A35-WP/19, AD/1. 
 : أعضاء في مجموعة العملأسماؤهمقامت اللجنة االدارية بتعيين السادة اآلتية  -٢

 الجزائر بولطيف. السيد م 
 أستراليا كليك. السيد س 
 كندا دوفور. السيدة ف 
 كوبا أيون ألفونسو. السيد خ 
 اثيوبيا ينهبيال. السيد م 
 فرنسا ريافي. السيد أ 
 ألمانيا مورل. هالدكتور  
 اليابان يموريشيغ. السيد ت 
 باكستان زمان. السيد ك 
 المملكة العربية السعودية هاشم. السيد س 
 السويد دانيلسون. السيد ج 
 المملكة المتحدة دنتون. السيد ن 
 جمهورية تنزانيا المتحدة نوندو. السيد أ 
 الواليات المتحدة أستراندر. السيد ف 

 .رئيسا لها) فرنسا (ريافي. انتخبت المجموعة في جلستها األولى السيد أ -٣
، وثالثهـا   ٤/١٠/٢٠٠٤، وثانيها يوم االثنين     ١/١٠/٢٠٠٤، أولها يوم الجمعة     جلسات ثالثعقدت المجموعة    -٤

 .٥/١٠/٢٠٠٤يوم الثالثاء 
لـيم، مسـؤول الميزانيـة      . اآلنسـة ل  ، و ة رئيس فرع الشؤون المالي    كندسامي. س خدمات األمانة السيد     قدم -٥

 .بالوكالة
 .باستعراضه واقراره اللجنة االدارية لتقومبهذه الورقة المرفق وتعرض مجموعة العمل تقريرها  -٦

- - - - - - - - - -
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 الميزانيات :٣٩البند 
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :١-٣٩البند 
 تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاون الفني :٢-٣٩البند 
 ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥قامت مجموعة العمل المعنية بالميزانية باستعراض مشروع الميزانية البرنامجيـة للفتـرة              ١:٣٩

 وتحديد امكانية تحقيق وفورات واقتراح حل تقبله جميـع الـدول   ،ناء على طلب اللجنة االدارية     وفقا لصالحياتها، ب   ٢٠٠٧و
 .المتعاقدة
 :نظرت مجموعة العمل المعنية بالميزانية في خيارات تشمل ما يلي ٢:٣٩

  مليون دوالر، مع مراعاة التخفيضات التي جرت      ١٩٩,٥٥االبقاء على الميزانية البرنامجية الى مستوى        )أ 
بالفعل، وقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها فيما يخص الموارد المخفضة والعوامل الخارجية المسـؤولة             

 .عن الزيادات في التكاليف
الـدعم االداري،   :  في المائة سنويا على ميزانية البرنامج الرئيسـي السـادس          ٣تطبيق تخفيض بنسبة     )ب 

لخارجية واالعالم، وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعـة       المالية، والعالقات ا  : والبرنامج الرئيسي السابع  
االدارية، وينطلق ذلك من حقيقة مفادها أن الموارد المخصصة للوظائف االدارية كانت مفرطة مقارنـة           

 .بأنشطة البرنامج الرئيسية
 . في المائة على الميزانية التقديرية لكل من السنوات الثالث١تطبيق تخفيض شامل بنسبة  )ج 
 .ضرورة أال يؤثر أي تخفيض في الميزانية على األنشطة المتعلقة بالسالمة واألمن والبيئة )د 

شدد العديد من األعضاء على أن اجراء تخفيضات هامة أخرى في البرامج الرئيسية المذكورة فـي الفقـرة                   ٣:٣٩
 .طة المنظمة أعاله سيكون له أثر سلبي خطير على مستوى الخدمات المقدمة الى مختلف أنش٢:٣٩
 : أوصت مجموعة العمل المعنية بالميزانية بما يلي،بعد اجراء مناقشة مطولة، بغية التوصل الى توافق في اآلراء ٤:٣٩

 أخـرى    مليـون دوالر   ٢,٥ بمقـدار  تخفيض تقديرات الميزانية البرنامجية للسنوات الثالث        أنه ينبغي  )أ
 . مليون دوالر١٩٧ لتصبح

 . السنوات الثالثعلى مدىبالتساوي يجب أن يطبق  هذا التخفيض أن )ب
التـأثير بشـكل    هذا التخفيض بالطريقة التي يراها مالئمة دون       اجراء العام في    اعطاء المرونة لألمين   )ج

 .، سواء على مستوى المقر أو المكاتب االقليمية المتعلقة بالسالمة واألمن والبيئةمعاكس على األنشطة
 ١٧٩,٧ المذكورة أعاله، فان االشتراكات من الدول المتعاقدة للميزانية البرنامجية ستبلغ            ة للتخفيضات ـنتيج ٥:٣٩

 .مليون دوالر
 :فيما يلي تقديرات منقحة للميزانية البرنامجية ٦:٣٩

 



  A35-WP/285 
  AD/23 
  Revised 
٢-٣٩ و ١-٣٩ ينتقرير عن البند   39.1-2 

 

 

  البرامج الرئيسية-ملخص التكاليف 
 

 تقديرات 
٢٠٠٥ 

 تقديرات
٢٠٠٦ 

 تقديرات
٢٠٠٧ 

 المجموع
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 )ات األمريكيةبآالف الدوالر( 
     ميزانية البرنامج العادي

 ٣ ٩٢٦ ١ ٧١٨ ١ ١١٨ ١ ٠٩٠ السياسة العامة والتوجيه -١
 ٢٧ ٩٧٣ ٩ ٥٢١ ٩ ٣١٤ ٩ ١٣٨ المالحة الجوية -٢
 ١٦ ٣٩٢ ٥ ٥٦١ ٥ ٤٦٨ ٥ ٣٦٣ النقل الجوي -٣
 ٣ ٣٦٣ ١ ٠٦٩ ١ ١٢٣ ١ ١٧١ الشؤون القانونية -٤
 ٥٠ ٠٠٥ ١٦ ٣٩٢ ١٦ ٤٩٣ ١٧ ١٢٠ األخرىالبرامج االقليمية والبرامج  -٥
 ٧٨ ٠٩٤ ٢٦ ٤٠١ ٢٦ ٠٤٧ ٢٥ ٦٤٦ الدعم االداري -٦
المالية، والعالقات الخارجيـة واالعـالم،       -٧

 ١٢ ١٦٦ ٤ ١٠١ ٤ ٠٨١ ٣ ٩٨٤ وتقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية
 ٧ ٦٣٣ ٢ ٥٩٩ ٣ ٠٢٧ ٢ ٠٠٧ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  -٨
     

على بشكل معاكس   على أال يؤثر    (تخفيض  
 سـواء   ،البيئـة وأنشطة السالمة، واألمن،    

 )٢ ٥٥٢( )٨٥١( )٨٥١( )٨٥٠( )على مستوى المقر أو المكاتب االقليمية
     

 ١٩٧ ٠٠٠ ٦٦ ٥١١ ٦٥ ٨٢٠ ٦٤ ٦٦٩ المجموع
     
 ١٦ ٢٩٨ ٥ ٧٢٣ ٥ ٤١٣ ٥ ١٦٢ االيرادات المتفرقة -١٠
 الفائض النقدياستخدام  -

 ١ ٠٠٠ -    -    ١ ٠٠٠ )لتخفيض اشتراكات الدول(

 ١٧٩ ٧٠٢ ٦٠ ٧٨٨ ٦٠ ٤٠٧ ٥٨ ٥٠٧ مجموع الميزانية التقديرية

تكـاليف الخـدمات   صـندوق  الميزانية التقديرية االرشـادية ل  لعمل المعنية بالميزانية أيضا      مجموعة ا  بحثت ٧:٣٩
ووافقت على أن ترفعها الى اللجنة االدارية العتمادها بشرط أنـه لـدى   ) AOSC(ي التشغيلية لبرنامج التعاون الفن  االدارية و 

حدوث عجز في أي سنة مالية في تشغيل تلك الميزانية، فيجب تغطية هذا العجز أوال من الفائض المتـراكم فـي صـندوق      
 .امجية العادية هو الملجأ األخيرتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية، وأن يكون اللجوء الى الدعم من الميزانية البرن

توصي مجموعة العمل المعنية بالميزانية أن تعتمد اللجنة االدارية الميزانية المنقحـة تمهيـدا لرفعهـا الـى        ٨:٣٩
 .الجمعية العمومية

 — انتهى —


