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  والثالثونالسادسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  اإلداريةاللجنة تقرير 
  عن

   من جدول األعمال٨ و ٤٩ ينالبند
  )قدمه رئيس اللجنة اإلدارية(

الجلسة العامـة   توصيو ٨  و ٤٩البندين  عن  وافقت اللجنة اإلدارية على التقرير المرفق       
  .٤٩/١ى القرار بالموافقة عل

  

  

  

  

  

  

  

  .الة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقريربعد إز –مالحظة 
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٤٩بند تقرير عن ال 49-1  

 

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ميزانيات السنوات   : من جدول األعمال٤٩لبند ا

 المتعلقة بمشروع ميزانيـة المنظمـة   A36-WP/23, AD/1كان معروضا على اللجنة اإلدارية ورقة العمل   ١:٤٩
 لميزانيـة  الـشرائية  القـوة  حماية بشأن A36-DP-AD/2لمقدمة من المجلس، والوثيقة  وا٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨للسنوات 

  .يكاوإلا

، عرض رئـيس المجلـس مـشروع        ٢٠٠٧ سبتمبر ٢٠وفي الجلسة األولى للجنة اإلدارية، المعقودة في          ٢:٤٩
ل التي أثـرت فـي   وقدم لمحة عامة عن العوام). A36-WP/23, AD/1 (٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ميزانية المنظمة للسنوات 

صياغة مشروع الميزانية، وأشار إلى أن المجلس توصل إلى توافق في اآلراء بشأن مجموعة شاملة من التوصيات، منهـا                   
وأبـرز أن مقتـرح     .  العمالت  صرف  في سعر  غير المواتية  التقلبات   مخاطرالتحول إلى ميزانية بالدوالر الكندي للحد من        

 في المائة من مجموع الموارد المتصلة بدعم األهـداف االسـتراتيجية   ٦٠الر كندي يشمل  مليون دو٢٤٥,٥الميزانية البالغ  
وتطرق إلى عمليات تقليص الحجم المقرر إنجازها عن طريق خفض عدد الوظائف، وإنشاء  الصندوق               . ٢٠١٠بحلول عام   

شكل الميزانية القائمة على النتائج الـذي       وختاما، شدد على مزايا     . واالستعانة بالمصادر الخارجية  ،  ت اإليرادا لتوليدالفرعي  
  .استخدمته اإليكاو للمرة األولى

فريـق العامـل المعنـي      واستنادا إلى البيانات التي أدلت بها مختلف الوفود، أكد رئيس اللجنة أن أعمال ال               ٣:٤٩
اهتمـام الوفـود    ) ٢(الر كندي؛    مليون دو  ٢٤٥,٥ التمويل بمبلغ    تأييد حجم ) ١: (سترشد بالنقاط الثالث التالية   بالميزانية سي 

شكل توافقا في اآلراء بشأن      المقترحة ت  الميزانية) ٣(؛  بعملتين االشتراكات التي تدفع   بشأن   أحد الوفود قدمه  بالمقترح الذي سي  
 وهذا التوافق في اآلراء ينبغـي أن يـسود          ، تحقق نتيجة مداوالت واسعة النطاق بشأن الميزانية       األمورمجموعة شاملة من    

    .ل الفريق العامل المعني بالميزانيةداخ

مجموعة التمويل، شدد أحد الوفود على أنه في حين اتبعت حكومة بلده سياسة النمو اإلسـمي               فيما يخص   و  ٤:٤٩
، فإنه ال يرغب في التأثير على توافق اآلراء الدقيق الذي تم التوصل إليه في               الصفري بالنسبة للوكاالت التابعة لألمم المتحدة     

   .لسالمج

وطُلب إلى الفريق العامل المعني بالميزانية، الذي أنشأته اللجنة اإلدارية، أن يستعرض مشروع الميزانيـة                 ٥:٤٩
 .توصيات إلى اللجنة اإلداريةال وفقا الختصاصاته، وأن يقدم ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨للسنوات 

  :ل التاليةوفي الجلسة األولى، ناقش الفريق العامل المعني بالميزانية المسائ  ٦:٤٩

 اقتـراح  الميزانية هذا هـو أول       اقتراح الميزانية ومنهجيتها وشكلها ومضمونها، ذلك أن         إعداد عملية  )أ
 يعرض في شكل الميزانية القائمة على النتائج؛ 

وفـد  ال في سعر العملة، بما في ذلـك مقتـرح           غير المواتية مسألة حماية ميزانية اإليكاو من التقلبات         )ب
، ومفاده وضع الميزانية بالدوالر الكندي ودوالر الواليات المتحدة،         ٣-٤٩ في الفقرة    عالهالمشار إليه أ  

 وإضافة نص محدد بهذا الخصوص إلى مشروع القرار؛
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 التحريرية التي كانت تدار داخليا      خدمات اللغات في مجال الترجمة    االستعانة بمصادر خارجية ل   مسألة    )ج
 ؛في السابق

  .زم للوظائف، والمبالغ الالزمة لتمويل تكلفة إنهاء خدمة الموظفين المعنيينمسألة اإللغاء المعت  )د

وشددا على أن ذلك    .  الفورية  خفض عدد الوظائف في مجال الترجمة      اقتراحوأعرب وفدان عن القلق إزاء        ٧:٤٩
عتمدتها األمم المتحدة   سوف يحد من قدرة المنظمة على إصدار الوثائق بجميع اللغات؛ وهو أمر يتعارض مع األحكام التي ا                

  . أنه يقوض فعالية اإليكاو في تحقيق أهدافها االستراتيجيةعنمؤخرا بشأن اللغات، فضال 

وأجرى الفريق العامل المعني بالميزانية مناقشة توصل إثرها إلى توافق في اآلراء بـأن يوصـي اللجنـة                    ٨:٤٩
 A36-WP/23 AD/1ن دوالر كندي على النحو الوارد في الوثيقـة   مليو٢٤٥,٥ الميزانية المقترحة البالغة بأن تحيلاإلدارية 

  . على النحو المقترح٤٩/١ من مشروع القرار )ج(، مع إضافة فقرة إلى الجزء  العتمادها الجمعية العموميةعلى

ـ       علما ب  األمانة العامة الفريق العامل      أحاطتوفي الجلسة الثانية،      ٩:٤٩ . ىالمسائل التي أثيرت في الجلـسة األول
 عدد حاالت اإلنهاء المبكر لخدمة الموظفين، والمبالغ المخصصة لتغطية التكاليف المتصلة بذلك، والمبلغ              وهذه المسائل هي  

 ووافـق   A36-WP/305,AD/22واعتمد الفريق العامل رسميا تقريره الوارد في الوثيقـة  . ٢٠٠٨التقديري المرحل إلى سنة 
  .عل تقديمه إلى اللجنة اإلدارية

مـشروع  باعتماد  الجمعية العمومية  تقرير الفريق العامل المعني بالميزانية وتوصي       اللجنة اإلدارية  اعتمدت  ١٠:٤٩
 لبرنـامج التعـاون الفنـي     والتـشغيلية اإلداريةتكاليف الخدمات ميزانية  لالمتعلق بالتقديرات اإلرشادية     ٤٩/١القرار التالي   

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨لسنوات وميزانية برنامج المنظمة العادي ل
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   على الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية بغرض اعتمادهمعروضمشروع قرار 

  :٤٩/١ رقم مشروع القرار

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ميزانيات السنوات 

  :يليما  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨يزانية السنوات لمتالحظ بالنسبة   العمومية الجمعيةنإ  )أ
تقـديرات  [سنوية ال يةميزانتقديرات ال اتفاقية شيكاغو من ٦١ المجلس الى الجمعية العمومية، وفقا للمادة  قدم    -١

 ٢٠٠٨الـسنوات الماليـة     كل مـن     ل ] لبرنامج التعاون الفني    والتشغيلية اإلدارية لتكاليف الخدمات    إرشادية
  .، وأن الجمعية العمومية نظرت فيها٢٠١٠ و٢٠٠٩و

  .ت المنظمةاميزانيعلى  اتفاقية شيكاغو من ٦١و) ه (٤٩ للمادتين عمومية وفقا الجمعية الفقاوت  -٢
  :الجمعية العمومية فإنفيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني،   )ب

 تنفيذ  من الرسوم مقابل   والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تمول أساسا        اإلداريةأن تكاليف الخدمات      تدرك إذ
 ومـصادر   اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة    والى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل الحكومات          المسند تنفيذها    ريعالمشا
  .أخرى

حكومـات البلـدان    تتخذ   أنه ال يمكن تحديد برنامج التعاون الفني بدرجة عالية من الدقة الى أن               تدركإذ  و
  . ذات الصلةعيراالمشقرارا بشأن المانحة والبلدان المستفيدة 

 اإلداريـة الخدمات  ه بسبب الوضع المذكور أعاله، فإن صافي أرقام الميزانية السنوية لتكاليف             أن تدركإذ  و
  :إرشادية ال تمثل سوى تقديرات ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨للسنوات  بالدوالر الكندي المبينة أدناه والتشغيلية

  ٢٠١٠سنة   ٢٠٠٩سنة   ٢٠٠٨سنة 
١٠ ٣٢٨ ٠٠٠  ٩ ٨٢٧ ٠٠٠  ٩ ٧٢٣ ٠٠٠  

  . لتعزيز تنمية الطيران المدني وسالمتهمهمةعاون الفني وسيلة  أن التتدركإذ و
  . الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني للمنظمة وضرورة اتخاذ تدابير متواصلةتدركإذ و
المتراكم مالية ينبغي أن يمول أوال من الفائض        أي عجز مالي في الميزانية في نهاية أي سنة            أن تدركإذ  و
سـيكون بمثابـة الملجـأ     من ميزانية البرنامج العـادي  أن طلب المساندة والتشغيلية و اإلدارية الخدمات   في صندوق تكاليف  

  .األخير
  والتشغيلية التابعة لبرنامج التعاون الفني     اإلدارية لميزانية تكاليف الخدمات     اإلرشادية اعتماد التقديرات    تقرر

التقـديرات   ستتم ضـمن إطـار   اإلرشادية على التقديرات ت الحقة أن يكون مفهوما أن أي تعديال     ، على   بموجب هذا القرار  
ـ  من النظـام المـالي،      ٩  والتشغيلية وذلك وفقا ألحكام المادة     ةاإلداريالسنوية لميزانية تكاليف الخدمات      شرط أال تتجـاوز  ب

  . تحت تصرف المنظمة لهذا الغرضموضوعة في أي وقت األموال الاإلجماليةاالحتياجات 
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  :الجمعية العمومية فإن، برنامج العاديباللق فيما يتع  )ج
  :تقرر  

للنظـام   وفقا ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨للسنوات المالية    ي المبالغ التالية على البرنامج العاد     بإنفاقالترخيص    -١
  : أدناه من السنوات المذكورةعلى حدة وطبقا ألحكام هذا القرار، وذلك لكل سنة يالمال

 2008 2009 2010 
     البرنامج

 16,185,000 15,014,000 14,415,000  السالمة   -  )أ
 8,778,000 6,532,000 5,019,000  األمن   -  )ب
 1,755,000 1,672,000 1,674,000  البيئة  -  )ج
 21,304,000 21,436,000 20,640,000  الكفاءة  -  )د
 2,046,000 2,114,000 1,951,000  االستمرارية  -  )ه
 790,000 658,000 607,000  القانون  -  )و
     

 19,638,000 18,582,000 18,670,000  واإلدارةالتنظيم 
 14,871,000 14,001,000 14,086,000  البرامجدعم 

    
 140,000 76,000 2,889,000  الهيكلة التنظيميةإعادة

    
 85,507,000 80,085,000 79,951,000  االعتمادات المصرح بهامجموع 

     
 85,371,000 79,692,000 79,386,000  شغيليةالمصروفات الت

 136,000 393,000 565,000  رأس المال
    

وفقا للنظـام    بالدوالر الكندي،  ي مجموع االعتمادات المصرح بها لكل سنة على حدة على النحو التال           تمويل  -٢
  :يالمال

  2008 2009 2010 

 على الدول المتعاقدة وفقا مقررةباشتراكات  )أ
 79,204,000 74,060,000 74,060,000  جدول االشتراكاتب  المتعلقلقرارل

 1,917,000 1,917,000 1,917,000  متفرقةال باإليرادات )ب

 4,386,000 4,108,000 4,108,000  اإليرادات إلدراربفائض الصندوق الفرعي  )ج

 85,507,000 80,085,000 79,951,000 المجموع



A36-WP/349 
P/50 

٤٩بند تقرير عن ال 49-5  

 
من النظام المالي    ٦-٦ المادةاألنصبة على الدول المتعاقدة، بما يتمشى مع         المجلس طريقة قسمة     يستعرض  -٣

ثر مـن عملـة واحـدة اعتبـارا مـن           االشتراكات بأك , لتحديد ما إذا كان ينبغي لألمين العام أن يطلب، كممارسة اعتيادية          
يل الدول المتعاقدة واألمانة    ، بالنظر إلى الحاجة إلدارة مخاطر سعر الصرف بفعالية، وكذلك ضرورة تجنب تحم            ٢٠٠٨ عام

  .العامة أعباء إدارية مفرطة

— — — — — — — — 
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  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨الميزانية البرنامجية للسنوات   : من جدول األعمال٨البند 

 إلى اللجنة للنظر فيه ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨أحالت الجلسة العامة مشروع ميزانية المنظمة للسنوات   ١:٨
  .هاوتقديم توصيات

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وفي الجلسة األولى، أحاطت اللجنة علما بمضمون مشروع ميزانية المنظمة للسنوات   ٢:٨
  . الذي أحيل إلى الفريق العامل المعني بالميزانية٢٠١٠و

  ـ انتهــى ـ




