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 الميزانيات :٣٩البند 
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :١-٣٩البند 
 تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاون الفني :٢-٣٩البند 
 ،٢ورقـم  ) E, F, S, R & A (١ مع التصويبين رقم A35-WP/20, AD/2رية الوثيقة  اللجنة االداكان أمام ١:٣٩

، التي قدمها المجلس،    ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ الميزانية البرنامجية للمنظمة للسنوات      بمشروع المتعلقة   ،١واالضافة رقم   
 الميزانيـة البرنامجيـة   مشـروع  ضمن وأربع وثائق بشأن قضايا الميزانية والشؤون المالية والتمويل، وهي توزيع الموارد      

، واضـفاء  )A35-WP/133, EX/53, AD/15الوثيقة ( وتعزيز المكاتب االقليمية ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للمنظمة للسنوات 
الوثيقة ( الميزانية  فيالمركزيةومفهوم الات االقليمية ، والترتيب)A35-WP/185, AD/16الوثيقة (الصفة االقليمية على السالمة 

A35-WP/213, AD/18١ع التصويب رقم  م) E, R, A & C( واستقرار التمويل الطوعي ،) الوثيقةA35-WP/257, AD/19.( 

 الميزانيـة   مشروعقدم رئيس المجلس    ، ٣٠/٩/٢٠٠٤د في   ولمعقا،  للجنة االدارية   األول االجتماعخالل   ٢:٣٩
 وقدم الرئيس عرضا شامال للعوامـل التـي   ،)A35-WP/20,AD/2 (٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥البرنامجية للمنظمة للسنوات   

وأن هـذا   ، الصرف ألسعار   الكبيرةية  بشدد على اآلثار السل   ، وبوجه خاص  .  الميزانية البرنامجية  مشروع اعداد   علىأثرت  
 أن، )١ رقـم  االضـافة  (كتاب االحالة فياليه  مشار كما هو  ،ر الرئيس أيضا اللجنة   وذكّ . العامل يخرج عن ارادة المنظمة    

 . الميزانية البرنامجيةعلى مشروعفي موقفها تحفظت هناك ست دول متعاقدة 
 فـي  المقـدم  الميزانية التقديرية للبرنامج العادي للمنظمة مشروعحجم أن ب علمااالدارية أحاطت اللجنة  و ٣:٣٩

 االضـافة   وأنه في .   مليون دوالر  ١٦٩,٩٩ قد بلغ  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وات المالية   ـ للسن A35-WP/20, AD/2الوثيقة  
،  مليـون دوالر   ٢,٥٦وهي زيادة صافية بمبلـغ      ،  مليون دوالر  ١٩٩,٥٥نقحت الميزانية التقديرية لتصل الى مبلغ       ، ١رقم  

وشكلت التقـديرات المقترحـة     .   العمالت لمراعاة المعلومات األخيرة المتاحة بشأن عوامل زيادة التكاليف وأسعار صرف         
 ٢٠٠٤-٢٠٠٢ للفترة الثالثية    المعتمدة مقارنة بالميزانية    ٢٠٠٧-٢٠٠٥والر للفترة الثالثية     مليون د  ١٩٩,٥٥والبالغ قدرها   

 مليون دوالر في الزيادة يعزى الى       ١٩ويقدر أن نحو    .   في المائة  ١٤,٢ مليون دوالر، أي زيادة بنسبة       ٢٤,٧٧زيادة بمبلغ   
 .أسعار صرف العمالت التي لم تكن مؤاتية

لزيادة الكبيرة في الميزانية المقترحة وكذلك الـنقص فـي الفـائض            لأنه نتيجة   ب لماأحاطت اللجنة ع  كما   ٤:٣٩
 . مليون دوالر١٨٢,٢٥ االشتراكات الالزمة من الدول المتعاقدة لتمويل الميزانية المقترحة الى مبلغ ستصلالنقدي، و

من بينها التضخم في التكاليف      عوامل،   تعزى الى أن الزيادة في الميزانية المقترحة      ب أحاطت اللجنة علما  و ٥:٣٩
بذلها األمـين    الجهود التي ب أيضا   وأحاطت اللجنة علما  .  والتقلبات السلبية في سعر الصرف، التي تخرج عن ارادة المنظمة         

 .ام والمجلس في اجراء تخفيضات على الميزانية التقديريةـالع
الـدول  بول مع ذلك بالنسبة لمجموعة مـن        غير مق أن المستوى المقترح للميزانية      ب أحاطت اللجنة علما  و ٦:٣٩

وأدلي ببيانات مفادها أنه ينبغي أن تصل الميزانية الى مستوى معقول، مـع             .  بعض كبار الدول الممولة   المتعاقدة، ال سيما    
ظر وذُكر أيضا أنـه بـالن  .  وقدمت اقتراحات لزيادة تخفيض الميزانية الى مستويات مقبولة.  الدفعمراعاة قدرة الدول على     

وفي هذا  .   السالمة واألمن والبيئة   منظمة في مجاالت  ساسية لل األ األنشطةالى حدوث زيادة في الميزانية فال ينبغي أن تتأثر          
المكاتب االقليمية وخدمات اللغات في األنشطة المتعلقة بالسالمة واألمـن  االعتراف بالدور الهام الذي تضطلع به    السياق، تم   

 .لمنظمةفي اوالبيئة 
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التي شكلتها اللجنة االدارية أن تحدد الوفورات التي يمكن تحقيقها وأن           طلب من مجموعة عمل الميزانية       ٧:٣٩
 .تقبله جميع الدول المتعاقدةتقترح حال 

 .A35-WP/285, AD/23, Revised مجموعة عمل الميزانية تقريرها في الوثيقة وقدمت ٨:٣٩

 : يليعات ونظرت في خيارات مختلفة منها ماثالث اجتما مجموعة عمل الميزانية وعقدت ٩:٣٩
 التخفيضات التي   بالنظر الى  مليون دوالر،    ١٩٩,٥٥ مستوى   علىاالبقاء على الميزانية البرنامجية      )أ 

والعوامل الخارجية المسؤولة   بالموارد المخفضة،   جرت بالفعل، وقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها        
 .عن الزيادات في التكاليف

الـدعم االداري،   :  في المائة سنويا على ميزانية البرنامج الرئيسي السادس        ٣ تخفيض بنسبة    تطبيق )ب 
المالية، والعالقات الخارجيـة واالعـالم، وتقيـيم البـرامج والتـدقيق      : والبرنامج الرئيسي السابع 

 أن الموارد المخصصة للوظـائف االداريـة كانـت          اعتباروالمراجعة االدارية، وينطلق ذلك من      
 .طة مقارنة بأنشطة البرنامج الرئيسيةمفر

 .من السنوات الثالثسنة الميزانية لكل التقديرات في  في المائة على ١تطبيق تخفيض شامل بنسبة  )ج 
 . أي تخفيض في الميزانية على األنشطة المتعلقة بالسالمة واألمن والبيئةعدم تأثير )د 

نية أن حصة الموارد المخصصة للوظـائف االداريـة          عدد من أعضاء مجموعة عمل الميزا      أيوكان ر  ١٠:٣٩
  غير أن األمانة العامة شددت على أن أي تخفيضات كبيرة أخرى فـي البـرامج                 .مفرطة ويقتضي األمر بالتالي تخفيضها    

 ستؤدي الى نتائج سلبية خطيرة على مستوى الخدمات المقدمة لمختلـف أنشـطة              ،)ب ٩:٣٩ في الفقرة    ةالرئيسية المذكور 
 .ظمةالمن

بعد اجراء مناقشة مطولة، بغية التوصل الى توافق في اآلراء أوصت مجموعة عمل الميزانيـة بالقيـام                  ١١:٣٩
 :يلي بما

 مليـون دوالر الـى      ٢,٥٥تخفيض تقديرات الميزانية البرنامجية للسنوات الثالث بمبلغ آخر قدره           )أ 
 . مليون دوالر١٩٧

 .السنوات الثالث على مدىتطبيق هذا التخفيض بالتساوي  )ب 
سـلبا   هذا التخفيض بالطريقة التي يراها مالئمة دون التأثير        اجراء العام في    اعطاء المرونة لألمين   )ج 

، على كل من مستوى المقر الرئيسـي والمسـتوى          المتعلقة بالسالمة واألمن والبيئة   على األنشطة   
 .االقليمي

الـى  ات الدول المتعاقدة في ميزانية البرنامج العـادي          اشتراك تصلنتيجة للتخفيضات المذكورة أعاله، س     ١٢:٣٩
 . مليون دوالر١٧٩,٧ مبلغ

 الصادرة عن مجموعة عمل الميزانية بشأن مستوى الميزانية البرنامجية          التوصيات اللجنة االدارية    وتؤيد ١٣:٣٩
 : للميزانية البرنامجيةةمنقحال اتتقديرالوفيما يلي .  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للسنوات 
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  البرامج الرئيسية—لخص التكاليف م
 

 تقديرات 
٢٠٠٥ 

 تقديرات
٢٠٠٦ 

 تقديرات
٢٠٠٧ 

 المجموع
٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 

     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 الجويالنقل  -٣
 ٣ ٣٦٣ ١ ٠٦٩ ١ ١٢٣ ١ ١٧١ الشؤون القانونية -٤
 ٥٠ ٠٠٥ ١٦ ٣٩٢ ١٦ ٤٩٣ ١٧ ١٢٠ البرامج االقليمية والبرامج األخرى -٥
 ٧٨ ٠٩٤ ٢٦ ٤٠١ ٢٦ ٠٤٧ ٢٥ ٦٤٦ الدعم االداري -٦
المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم      -٧

 ١٢ ١٦٦ ٤ ١٠١ ٤ ٠٨١ ٣ ٩٨٤ لمراجعة االداريةالبرامج والتدقيق وا
 ٧ ٦٣٣ ٢ ٥٩٩ ٣ ٠٢٧ ٢ ٠٠٧ الجويةالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  -٨
     

علـى أنشـطة    سـلبا   على أال يؤثر    (تخفيض  
 على كـل مـن      السالمة واألمن وحماية البيئة   

 )٢ ٥٥٢( )٨٥١( )٨٥١( )٨٥٠( )مستوى المقر الرئيسي والمستوى االقليمي
     

 ١٩٧ ٠٠٠ ٦٦ ٥١١ ٦٥ ٨٢٠ ٦٤ ٦٦٩ المجموع
     
 ١٦ ٢٩٨ ٥ ٧٢٣ ٥ ٤١٣ ٥ ١٦٢ االيرادات المتفرقة -٩
 مبلغ محول من حساب خطة الحوافز -

 ١ ٠٠٠ -    -    ١ ٠٠٠ )لتخفيض اشتراكات الدول(

 ١٧٩ ٧٠٢ ٦٠ ٧٨٨ ٦٠ ٤٠٧ ٥٨ ٥٠٧ مجموع الميزانية التقديرية
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وتوصي اللجنة االدارية بأن يقوم األمين العام بابالغ جميع الدول المتعاقدة باالعتمـادات المنقحـة فـي                  ١٤:٣٩
 مليون دوالر وفقا   ٢,٥٥ميزانية البرنامج العادي حسب البرامج الرئيسية، والتي تأخذ بعين االعتبار التخفيض المقترح البالغ              

 .٢٠٠٤ أعاله، قبل نهاية عام ١١:٣٩للفقرة 
 التقديرات االرشادية فـي ميزانيـة تكـاليف       نظرت اللجنة االدارية ومجموعة عمل الميزانية أيضا في         و ١٥:٣٩

 ووافقت على أن توصي الجمعية العمومية باقرارها بشرط أن تتم تغطية             التعاون الفني  برنامجل الخدمات االدارية والتشغيلية  
 سنة من السنوات المالية من الفائض المتراكم في الصندوق الخـاص  أي عجز مالي قد يحدث في هذه الميزانية في نهاية أي       

 .بها وأال يتم اللجوء للمساعدة من ميزانية البرنامج العادي اال كآخر حل
من مشروع القرار المتعلق بتمويل تحديث النظم المالية الواردة     ) ر اللجنة االدارية في الجزء ب     ـلم تنظ و ١٦:٣٩

 حيـث أن ، )A35-WP/20, AD/2الوثيقـة  (أن الميزانيـة البرنامجيـة   شمن رسالة المجلس ب ١٥ والصفحة ١٤في الصفحة 
 ).44/1مشروع القرار  (A35-WP/32, AD/14الموضوع يرد في الوثيقة المنقحة هذا مضمون 
 A35-WP/133, EX/53, AD/15ق ي الوثـائ واردة فا اآلراء الداوالتهفي االعتبار خالل م اللجنـة وأخذت ١٧:٣٩

الوثيقـة  (وأحيلـت الوثيقـة بشـأن استقـرار التمويـل الطـوعي  .  A35-WP/213, AD/18 و  A35-WP/185, AD/16و
A35-WP/257, AD/19 (الى اللجنة التنفيذية التخاذ اجراء بشأنها. 

 متعلقالمنقح التالي ال  مشروع القرار   تعتمد  أن  التقرير و  الجمعية العمومية    تقرتوصي اللجنة االدارية أن     و ١٨:٣٩
تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني وميزانية البرنامج العادي للمنظمـة   لميزانية  االرشادية  ات  التقديرب

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنوات 
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  والثالثين للجمعية العمومية العتمادهالخامسةقرار مقدم الى الدورة 
 39/1القرار 

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ميزانيات السنوات 

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات 

 :تحيط علما بما يلي ان الجمعية العمومية )أ
 من اتفاقيـة شـيكاغو، تقـديرات       ٦١المجلس قد قدم الى الجمعية العمومية، وفقا للمادة          تحيط علما بأن   -١

السـنوات الماليـة    كل من   ل)  لبرنامج التعاون الفني   تشغيليةارشادية لتكاليف الخدمات االدارية وال    تقديرات  (للميزانية  سنوية  
 .، وأن الجمعية العمومية قد نظرت فيها٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

 .االتفاقية من ٦١و ) ه (٤٩ المنظمة وفقا للمادتين يتميزانيجمعية العمومية توافق على ان ال قرتأ  -٢

 :ان الجمعية العموميةلتعاون الفني، فيما يتعلق بتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية ل )ب
 :اذ تدرك -١

أن تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تمول أساسـا بـايرادات             واذ تدرك  )أ
برنامج األمم المتحدة   والحكومات  محصلة من تنفيذ المشروعات المسند تنفيذها الى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل              

 . ومصادر أخرىاالنمائي
أنه ال يمكن تحديد برنامج التعاون الفني بدرجة عالية من الدقة الى أن تبت حكومـات      و واذ تدرك  )ب

 .البلدان المانحة والبلدان المستفيدة في المشروعات ذات الصلة
 لفني لبرنامج التعاون ا   أن القيمة الصافية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية       و واذ تدرك  )ج

 ال تمثل في ضوء الصعوبات المذكورة أعـاله سـوى تقـديرات             ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥السنوية المبينة أدناه للسنوات     
 :ارشادية

 برنامج التعاون الفني

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

٥ ٩٩٣ ٠٠٠ ٦ ٠٥١ ٠٠٠ ٦ ٢٩٩ ٠٠٠ 

 .ي وسالمتهيز تنمية الطيران المدنأن التعاون الفني وسيلة ال غنى عنها لتعزو واذ تدرك )د
 .الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني للمنظمة وضرورة اتخاذ تدابير متواصلةو واذ تدرك )ه
أنه في حالة حدوث أي عجز مالي في هذه الميزانية في نهاية أي سنة مـن السـنوات الماليـة مـن         )و

 .نية البرنامج العادي اال كآخر حلالفائض المتراكم في الصندوق الخاص بها وأال يتم اللجوء للمساعدة من ميزا
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 بموجب هذا اقرار التقديرات االرشادية لميزانية تكاليف الخدمات االداريـة والتشـغيلية لبرنـامج               تقرر -٢
التعاون الفني على أساس أن تتم التعديالت الالحقة على التقديرات االرشادية للميزانية في اطار التقديرات السنوية لميزانيـة                 

 من النظام المالي، شريطة أال تتجاوز االحتياجات االجمالية في أي           ٩خدمات االدارية والتشغيلية وفقا ألحكام المادة       تكاليف ال 
 .وقت من األوقات األموال التي توضع تحت تصرف المنظمة لهذا الغرض

 :ان الجمعية العموميةفيما يتعلق بالميزانية العادية،  )ج
 :اذ تدرك -١

على الموارد نتيجة الضافة بعض األنشطة أو توسيع نطاقها والزيادات التـي ال             أن زيادة الطلب     )أ
مفر منها في التكاليف قد أدت من ناحية الى زيادة الميزانيات من سنة الى سنة، ومن الناحية الثانية أن قدرة الدول المتعاقدة                      

 .على تمويل هذه الزيادات ليست بدون حدود
مر استعراض تكاليف كل العمليات واالشراف عليها علـى نحـو           يست) ١:  (يجب ضمان ما يلي    )ب

المستويات المحـددة فـي    اطاروجود مبررات كافية الضافة برامج أو أنشطة جديدة في الميزانية البرنامجية في        ) ٢(سليم،  
ـ                  ن الـدول   الميزانية، وسياق األهداف الرئيسية للمنظمة وأن تحصل على تأييد واسع النطاق ويكون تمويلهـا مضـمون م

 .تحديد واستخدام مصادر بديلة للتمويل بدون التأثير على طابع المنظمة) ٣(المتعاقدة، 
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 : تقررفان الجمعية العمومية -٢
التشـغيلية  أنه بموجب هذا القرار قد تمت الموافقة على التقديرات االرشادية لتكاليف الخدمات االداريـة و               -١

فهوما أن التعديالت التى ستدخل فيما بعد على هذه التقديرات االرشـادية يجـب أن               ، على أن يكون م    يلبرنامج التعاون الفن  
 ٩كام القاعدة  وفقا ألح لبرنامج التعاون الفني    الخدمات االدارية والتشغيلية    تكاليف  اطار التقديرات السنوية لميزانية     ي  تجرى ف 

ـ   وعة تحـت تصـرف    وقت مقدار األموال الموضيأ ي، وبشرط أال يتجاوز مجموع االحتياجات المالية ف    يمن النظام المال
 .المنظمة لذلك الغرض
، يرخص بانفاق المبالغ التالية علـى       ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥ بالنسبة للسنوات المالية     أنه  -٢ )أ

 : من السنوات المذكورةحدة، وذلك لكل سنة على  وطبقا ألحكام هذا القراري وفقا للنظام الماليالبرنامج العاد

 ج العادىالبرنام
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 ١ ٧١٨ ٠٠٠ ١ ١١٨ ٠٠٠ ١ ٠٩٠ ٠٠٠ السياسة العامة والتوجيه -١
 ٩ ٥٢١ ٠٠٠ ٩ ٣١٤ ٠٠٠ ٩ ١٣٨ ٠٠٠ المالحة الجوية -٢
 ٥ ٥٦١ ٠٠٠ ٥ ٤٦٨ ٠٠٠ ٥ ٣٦٣ ٠٠٠ النقل الجوي -٣
 ١ ٠٦٩ ٠٠٠ ١ ١٢٣ ٠٠٠ ١ ١٧١ ٠٠٠ الشؤون القانونية -٤
 ١٦ ٣٩٢ ٠٠٠ ١٦ ٤٩٣ ٠٠٠ ١٧ ١٢٠ ٠٠٠ امج األخرىالبرامج االقليمية والبر -٥
 ٢٦ ٤٠١ ٠٠٠ ٢٦ ٠٤٧ ٠٠٠ ٢٥ ٦٤٦ ٠٠٠ الدعم االداري -٦
المالية، والعالقات الخارجية واالعالم، وتقييم      -٧

 ٤ ١٠١ ٠٠٠ ٤ ٠٨١ ٠٠٠ ٣ ٩٨٤ ٠٠٠ البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية
 ٢ ٥٩٩ ٠٠٠ ٣ ٠٢٧ ٠٠٠ ٢ ٠٠٧ ٠٠٠ ويةالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الج -٨
    

على أنشـطة السـالمة     سلبا  على أال يؤثر    (تخفيض  
 على كل مـن مسـتوى المقـر         واألمن وحماية البيئة  

 )٨٥١ ٠٠٠( )٨٥١ ٠٠٠( )٨٥٠ ٠٠٠( )الرئيسي والمستوى االقليمي
    

 ٦٦ ٥١١ ٠٠٠ ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠ ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠ المصرح بهااالعتمادات مجموع 

) ب )٢( الفقـرة  ي، والواردة فادات المصرح بها لكل سنة على حدة  يمول مجموع االعتم   أن  -٣ )ب
 :يوفقا للنظام المالي ، على النحو التالأعاله

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
باشتراكات تقرر على الدول المتعاقدة      )١()أ

 ٦٠ ٧٨٨ ٠٠٠ ٦٠ ٤٠٧ ٠٠٠ ٥٨ ٥٠٧ ٠٠٠ وفقا لقرار جدول أنصبة االشتراكات
 ٥ ٧٢٣ ٠٠٠ ٥ ٤١٣ ٠٠٠ ٥ ١٦٢ ٠٠٠ بايرادات متفرقة )٢()ب
بمبلغ محول من خطة الحوافز لحساب       )٣()ج

   ١ ٠٠٠ ٠٠٠ المتأخرات القديمة
 ٦٦ ٥١١ ٠٠٠ ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠ ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠ المجموع
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ميزانيـة   يقوم األمين العام بابالغ جميع الدول المتعاقدة باالعتمادات المخصصـة فـي              أن  -٤ )ج
 مليون دوالر قبل نهايـة      ٢,٥٥عادي حسب البرامج الرئيسية، والتي تأخذ بعين االعتبار التخفيض المقترح البالغ            البرنامج ال 

 .٢٠٠٤عام 

 — انتهى —


