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  الدورة الرابعة والستون
   من جدول األعمال١٣٢ و ١٣١البندان 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
    ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

  دودة بشأن امليزانية احملتقديرية السلطة ال    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
يوليـه  / متـوز  ٧ املـؤرخ    ٦٠/٢٨٣ اجلـزء الثالـث مـن قرارهـا          قررت اجلمعية العامـة، يف      
، أن تأذن لألمـني العـام، علـى أسـاس جتـرييب، بـسلطة تقديريـة حمـدودة لتنفيـذ امليزانيـة                       ٢٠٠٦

، تــسمح لــه بالــدخول يف التزامــات تــصل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفتــريت الــسنتني 
ــها إىل  ــات املتحــد   ٢٠قيمت ــن دوالرات الوالي ــون دوالر م ــنتني لتغطيــة     ملي ــرة س ة يف كــل فت

الوظائف ومن غري الوظائف بغرض الوفاء باالحتياجات املتناميـة للمنظمـة يف             االحتياجات من 
أن املتوقـع  مـن  كان ذلك القرار،   من   ٨ووفقا ألحكام الفقرة    . تنفيذ براجمها وأنشطتها املقررة   

  .وفقا لعدد من املبادئ احملددةتلك السلطة التقديرية نفذ ت
إىل اجلمعيـة   العـام أن يقـدم       ، طُلب إىل األمـني    ٦٠/٢٨٣ من القرار    ١٠لفقرة  بقا ل طو  

ــستني    ــة وال ــا الرابع ــة يف دورهت ــة      العام ــسىن للجمعي ــة حــىت يت ــذ التجرب ــرا شــامال عــن تنفي تقري
  .ذلك الطلبلويقدم هذا التقرير استجابة  .استعراضها واختاذ قرار هنائي بشأن استمرارها

ــة احملــدودة باعتبارهــا إجــراء   اعتمــاد ام اســتمرار ويقتــرح األمــني العــ    الــسلطة التقديري
  .راسخا، مع إدخال بعض التعديالت
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  مقدمة  -أوال   
، وإعـادة   )٦٠/١قـرار   ال (٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي لعـام          بعد اعتماد     - ١

ول يف املنظمـة، وفقـا       األ على دور األمـني العـام بـصفته املـسؤول اإلداري          العامة  تأكيد اجلمعية   
، طلبت اجلمعية إىل األمني العـام أن يقـدم مقترحـات لكـي      األمم املتحدة من ميثاق  ٩٧للمادة  

تنظر فيها بشأن ما يلزم أن يتـوفر لديـه مـن متطلبـات وتـدابري لالضـطالع مبـسؤولياته اإلداريـة                      
نها مقترحات باسـتخدام    دم عدد من مقترحات اإلصالح لتنظر فيها اجلمعية، من بي          وقُ .بفعالية

متثــال االاملــوارد املاليــة والبــشرية املتــوفرة لــدى املنظمــة مبزيــد مــن الكفــاءة ممــا يعــزز مــن مــدى 
 .ملبادئها وأهدافها ووالياهتا

 ٦٠/٢٨٣يف هــذا اخلــصوص، قــررت اجلمعيــة العامــة يف اجلــزء الثالــث مــن قرارهــا    و  - ٢
تقديريــة حمــدودة لتنفيــذ امليزانيــة لفتــريت  تــأذن لألمــني العــام، علــى أســاس جتــرييب، بــسلطة    نأ

، تــسمح لــه بالــدخول يف التزامــات تــصل قيمتــها ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦الــسنتني 
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف كـل فتـرة سـنتني لتغطيـة االحتياجـات                ٢٠إىل  

ظمة يف تنفيـذ براجمهـا      من الوظائف ومن غري الوظائف بغرض الوفاء باالحتياجات املتنامية للمن         
 .القرارنفس  من منطوق ٨يف الفقرة حمددة على النحو املبني وأنشطتها املقررة، وفقا ملبادئ 

-٢٠٠٦واســتخدم األمــني العــام هــذه الــسلطة التقديريــة علــى مــدى فتــريت الــسنتني      - ٣
بلغــت اجلمعيــة العامــة بــذلك االســتخدام مــن خــالل اللجنــة        ، وأ٢٠٠٩ُ-٢٠٠٨ و ٢٠٠٧
 هـا  مـن قرار ٩ يف الفقـرة  الـذي طلبتـه اجلمعيـة    شارية لشؤون اإلدارة وامليزانية على النحو       االست
 . يف سياق تقريري األداء األول والثاين٦٠/٢٨٣

 الـسلطة التقديريــة احملــدودة تطبيــق عــن جتربـة  لتقريـر  واسـتجابة لطلــب اجلمعيـة العامــة     - ٤
ــة ــة ئل احملــدد، يتنــاول هــذا التقريــر املــسا بــشأن امليزاني ض مــربرات ، ويعــرة الــيت أثارهتــا اجلمعي

  .استمرارها يف شكل معدل
  

  دودة بشأن امليزانيةاحملتقديرية السلطة ال  -ثانيا   
  حكم السلطة التقديريةمعلومات أساسية عن املوافقة على   - ألف  

إىل األمـني العـام     اجلمعيـة العامـة حباجـة       سـلمت    ،٦٠/٢٤٦ مـن القـرار      ١١يف الفقرة     - ٥
تنفيـذ امليزانيـة حبيـث تكـون يف نطـاق معـايري حمـددة توافـق عليهــا         حمـدودة عنـد   يريـة  سـلطة تقد 

  .ضحة للمساءلة لتستخدمها اجلمعيةآليات وامشفوعة باجلمعية العامة 
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 لألمـني  ٦٠/٢٨٣ت اجلمعية العامة يف اجلـزء الثالـث مـن قرارهـا           أذنويف هذا الصدد،      - ٦
ــام،  ــستخدم الع ــة حمــدودة ل أن ي ــسنتني  ســلطة تقديري ــريت ال ــة لفت ــذ امليزاني  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ تنفي

  . أعاله٢حسب ما ورد يف الفقرة ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و
متثل األساس املنطقي هلذا اإلذن يف أن السلطة التقديرية احملـدودة سـتمول مـن خـالل       و  - ٧

األثــر املعــادل مــن الوفــورات احملــددة واحملققــة، بطــرق مــن بينــها اســتخدام املــوارد وختصيــصها   
توى االعتمــاد املــأذون بــه، حــسب  علــى مــدى كــل مــن فتــريت الــسنتني يف إطــار مــس  بكفــاءة 

كان من املتوقع أن جيري التنفيذ وفقا لتـسعة مبـادئ حمـددة أوردهـا               و. تفيد به تقارير األداء    ما
  :القرار بالتفصيل، وهي

ال تستخدم هذه التجربة ألغراض النفقات غـري املنظـورة واالسـتثنائية املـأذون            )أ(  
   فيما يتعلق بصون السلم واألمن؛هبا

ملتعلقـة بـإدارة    ال تترتب على هذه التجربة أي تغـيريات يف سياسـات املنظمـة ا               )ب(  
  املوارد البشرية؛

تظل امليزانية الربناجمية املقترحة هي األداة الرئيسية اليت حيدد فيها األمـني العـام          )ج(  
لـك االحتياجـات املتـصلة جبميـع مقترحـات          احتياجات املنظمة من املـوارد واملـوظفني، مبـا يف ذ          

  و ما اتفقت عليه الدول األعضاء؛اإلصالح على حن
، بأي حال من األحوال، األمني العام مـن طلـب وظـائف      هذه التجربة ال متنع     )د(  

  إضافية خالل فترة التجربة؛
ت التجربة ال تنفذ عمال بقرارات اجلمعية العامـة الـيت تـدعو إىل تنفيـذ القـرارا         )هـ(  

  ؛“يف حدود املوارد املوجودة”
ال تنطوي التجربة على أية تغيريات يف األحكام اليت توجه استخدام صـندوق               )و(  
  الطوارئ؛
يستخدم اإلذن املمنوح مبوافقة مسبقة من اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة              )ز(  

   سنتني؛ ماليني دوالر لكل فترة٦وامليزانية عندما يتجاوز جمموع املبلغ املستخدم 
  ال تغري التجربة أولويات املنظمة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة؛  )ح(  
ــايل           )ط(   تــستخدم األمــوال املرصــودة يف إطــار التجربــة رهنــا بأحكــام النظــام امل

  .والقواعد املالية لألمم املتحدة
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  و٢٠٠٧-٢٠٠٦االعتماد يف الفترتني استخدام   - باء  
ــى شــرو   - ٨ ــاء عل ــة يف قرارهــا  بن ــة العام ــر ٦٠/٢٨٣ط اجلمعي  عــن اســتخدام  ، أعــد تقري

ولكــن يف . الــسلطة التقديريــة يف ســياق تقريــري األداء األول والثــاين لكــل مــن فتــريت الــسنتني 
ــسنتني    ــرة ال ــة فت ــف االحتياجــات     ٢٠٠٧-٢٠٠٦حال ــايري لتعري ــضرورة وضــع املع ــرا ل ، ونظ

 ذلـك التـسهيل خـالل       تخدم، مل يـس   ٦٠/٢٨٣لقـرار   املتنامية مبا يتماشى مع املبـادئ املبينـة يف ا         
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ وُشــرح ذلــك يف ســياق تقريــر األداء األول عــن فتــرة الــسنتني   .٢٠٠٦ عــام

)A/61/593 .(  بــشأن  وصــفا لطرائــق اســتخدام الــسلطة التقديريــة احملــدودة     ١ويــورد املرفــق 
  .امليزانية

 أحكـام اللجوء إىل  الت  حامن  عدد   كان هناك ومع وضع الطرائق،    ،  ٢٠٠٧ويف عام     - ٩
-٢٠٠٦فتـرة الـسنتني   عن  تفاصيلها يف تقرير األداء الثاين   ووردت .السلطة التقديرية احملدودة  

٢٠٠٧) A/62/575 وجـــدير بالـــذكر أن االحتياجـــات املتـــصلة ). ٣٨ إىل ٣٣، الفقـــرات مـــن
  :بامليزانية قد مت توفريها يف حالتني حمددتني

كن بوضـع وتنفيـذ     وقت مم دوالر للقيام بأسرع     ماليني   ٥,٣طُلب مبلغ قدره      )أ(  
 واحتمـاالت تـسببه     ،A(H5N1)الطيور، املعـروف باسـم        إنفلونزا خطط للتأهب تتعلق بفريوس   

نفلـونزا البـشر، مبـا يكفـل جاهزيـة األمـم املتحـدة للتـصدي ملثـل هـذا                    يف حدوث وباء شامل إل    
تـصريف  يط السـتمرارية    التخطـ تكامـل   واسـتخدمت تلـك االحتياجـات لتنـاول مـسألة           . الوباء

اللجــان يف املكاتــب املوجــودة خــارج املقــر و يف املكاتــب املوجــودة يف نيويــورك و يفاألعمــال 
  ؛التنسيق إلعداد خطة لتدريب املوظفني وتنفيذهاكذلك اإلقليمية، و

 ماليني دوالر ملعاجلة مـواطن القـصور        ٤باإلضافة إىل ذلك، طُلب مبلغ قدره         )ب(  
.  احلرائق، اليت حددهتا إدارة مطافئ مدينة نيويورك يف مـبىن األمانـة العامـة              السالمة من جمال  يف  

،  مــن امليزانيــة٣٢ مــن البــاب املبلــغ دوالر مــن هــذا ٥٠٠ ٠٠٠وجــرى اســتيعاب مبلــغ قــدره 
والُتمـــست موافقـــة اللجنـــة . التـــشييد والتعـــديالت والتحـــسينات وأعمـــال الـــصيانة الرئيـــسية 

 ماليــني دوالر يف ٣,٥وقــدره بلــغ املتبقــي امليزانيــة علــى متويــل االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامل
  .٦٠/٢٨٣قرار ال من ، اجلزء الثالث،)ز (٨رية احملدودة، وفقا للفقرة إطار السلطة التقدي

لتأهب لوبـاء   ألغراض ا لمبالغ املستخدمة   التوزيع ذات الصلة ل    إعادة   ١اجلدول  ويورد    - ١٠
قصور يف جمال السالمة من احلرائق يف املقر، مفصلة حـسب         ومعاجلة مواطن ال   ور،إنفلونزا الطي 
  .باب امليزانية
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  ١اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦تخدام السلطة التقديرية احملدودة يف الفترة اس
  

  
ــرة    ــدودة يف الفتــ ــة احملــ ــسلطة التقديريــ ــتخدام الــ اســ

٢٠٠٧‐٢٠٠٦  

  وباء اإلنفلونزا   باب امليزانية
االمتثال ملدونة قواعـد الـسالمة      

  رائقمن احل

  -  ٢٣,١  التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا  - ١٧
التنميــــة االقتــــصادية واالجتماعيــــة يف آســــيا    - ١٨

  -  ٩٣,٨  واحمليط اهلادئ
التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة يف أمريكـــا   - ٢٠

  -  ٣٥٩,٢  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  -  ٥٧,٠   غريب آسياالتنمية االقتصادية واالجتماعية يف  - ٢١
  )٣ ٥٠٠,٠(  ٩٢,٥  اإلعالم  - ٢٧
ــشؤون     - ألف ٢٨ ــام للـ ــل األمـــني العـ مكتـــب وكيـ

  -  ٣٩٨,١  اإلدارية
  -  ٩٥٦,٩  مكتب إدارة املوارد البشرية  - جيم ٢٨
  -  ١ ٦٠٣,٨  مكتب خدمات الدعم املركزية  -  دال٢٨
  -  ٥٥٧,٤  اإلدارة، جنيف  - هاء ٢٨
  -  ٥٣٠,٠  اإلدارة، فيينا  - واو ٢٨
  -  ٦١١,٦  اإلدارة، نريويب  - زاي ٢٨
التــشييد والتعــديالت والتحــسينات وأعمــال      - ٣٢

  ٣ ٥٠٠,٠  -  الصيانة الرئيسية
  -  )٥ ٢٨٣,٤(  السالمة واألمن  - ٣٣
  -  -  اجملموع  

    
احملـدودة بـشأن   التقديريـة  ، اسـُتخدمت الـسلطة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل فتـرة الـسنتني،       - ١١

ــة  تــوفري التمويــل املــستمر لفريــق  علــى الــسواء مــن أجــل   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف الــسنتني امليزاني
تقـدم يف مهـام التأسـيس الرئيـسية     إحـراز  مشاريع متخصص هبدف احلفاظ على الزخم وكفالة    

ــوارد املؤســسة   امل ــام ختطــيط م ــصلة بنظ ــشغيلي واســتمرارية    ت ــة االســتعداد الت ــصريف  ولكفال ت
ــاء      ــد لوب ــة األم ــة طويل ــة حــدوث أزم ــال يف حال ــشر األعم ــونزا الب ــغ عــن اســتخدام   .  إنفل وأُبل

ــام  الـــسلطة ــة عـ ــر األداء األول ٢٠٠٨التقديريـ ــام ل يف تقريـ ــرات ، A/63/573(ألمـــني العـ الفقـ
  ).٤٣إىل  ٣٥
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، فوفقـاً   ٢٠٠٩يف عام   بشأن امليزانية   وفيما يتعلق باستخدام السلطة التقديرية احملدودة         - ١٢
 مـن   ٣٦ إىل   ٢٦ الشأن يف سياق الفقرات من       هبذاشرح تفصيلي    أُدرج،  لطلب اجلمعية العامة  

وقـد  . أدنـاه واسـتخدام هـذه الـسلطة مـوجز          ٣٦-٢٦الفقـرات   ،  A/64/545تقرير األداء الثاين    
االسـتمرار يف متويـل     ) أ(: املـسألتني التـاليتني    ملعاجلـة     التقديرية احملـدودة   السلطةهذه  اسُتخدمت  

سية الرئيسية اليت تتصل بنظـام ختطـيط        فريق خمصص للمشروع للحفاظ على زخم املهام التأسي       
 تـصريف   يةوكفالة التأهب التشغيلي واسـتمرار    ) ب(موارد املؤسسة وكفالة إحراز تقدم فيها؛       

مـن   هـذان الـشرطان      واسـتويف . وبـاء األنفلـونزا البـشرية     طويلة نامجة عن    األعمال يف ظل أزمة     
 .ة ضمن خمتلف األبوابخالل استخدام الوفورات احملتمل حتقيقها يف إطار وظائف حمدد

ــره  وفيمــا يتعلــق بنظــام ختطــيط مــوارد املؤســسة، فقــ     - ١٣ ــاول األمــني العــام، يف تقري ، د تن
 خطـيط مـوارد املؤسـسة علـى صـعيد األمـم املتحـدة             لت  بتنفيذ مـشروعٍ    املتعلقَ بالتفصيل املقترحَ 

 مبلــغ ، علــى رصــد٦٣/٢٦٢ووافقــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  . )A/62/510/Rev.1انظــر (
، وطلبت إىل األمني العـام      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر هلذا املشروع لفترة السنتني        ٢٠قدره  
تخطـيط البـالغ    بنظـام ال   االحتياجـات املتعلقـة      املـستخدمة لتلبيـة    حصة امليزانيـة العاديـة       غطيأن ي 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر مـــن إمجـــايل املـــوارد املعتمـــدة لفتـــرة الـــسنتني   ٢ ٧٦٤ ٠٠٠قـــدرها 
يف تقريــر األداء ، إذا لــزم األمــر، ، وأن يقــدم تقريــرا عــن النفقــات ذات الــصلةة العاديــةللميزانيــ

وبناء عليه، مت توفري حـصة امليزانيـة العاديـة البـالغ قـدرها          .٢٠٠٩-٢٠٠٨الثاين لفترة السنتني    
  .٦٠/٢٨٣ دوالر من خالل استخدام السلطة املمنوحة مبوجب القرار ٢ ٧٦٤ ٠٠٠
وبـاء اإلنفلـونزا،    حال اندلع    يف    مبا يف ذلك   ،ستمرارية تصريف األعمال  وفيما يتعلق با    - ١٤

ة والـستني املـستأنفة املعقـودة يف    ثالث العامة، خالل اجلزء األول من دورهتا ال      اجلمعيةفقد نظرت   
، يف تقريــر األمــني العــام عــن التقــديرات املنقحــة يف إطــار خمتلــف أبــواب    ٢٠٠٩مــارس /آذار

ــة ل  ــة الربناجميـ ــسنتني  امليزانيـ ــرة الـ ــال   ٢٠٠٩-٢٠٠٨فتـ ــصريف األعمـ ــتمرارية تـ ــة باسـ  املتعلقـ
)A/63/359 و Corr.1( ، ،إىل ٦٣/٢٦٨ اجلـــزء الثالـــث مـــن قرارهـــا يفكمـــا طلبـــت اجلمعيـــة 

ــة أمــور،   ــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني   أن يقــّدم، األمــني العــام، يف مجل ــة الربناجمي يف ســياق امليزاني
 املتعلقــة بالوظــائف أو بغــري الوظــائف     شأن املــوارد  متامــا بــ  اً مــربر اًمقترحــ، ٢٠١١-٢٠١٠

ــاً يف جمــال      ــة حالي ــشطة اجلاري ــل األن ــستخدمة لتموي ــصريف األعمــال  امل غــري أن  .اســتمرارية ت
لألنـشطة املتـصلة باسـتمرارية تـصريف األعمـال           اجلمعية العامة مل توافق على رصـد أي مـوارد         

ــا أفيـــد يف ســـياق تقريـــر  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الـــسنتني  لفتـــرة  األداء األول لفتـــرة الـــسنتني وكمـ
ــشطة  متّ متويــل ، فقــد) A/63/573 مــن الوثيقــة ٤١ إىل ٣٧الفقــرات مــن   (٢٠٠٩-٢٠٠٨ أن

التنسيق وخطط التأهب الستمرارية تصريف األعمال، مبا يف ذلك يف حالة تفشي وبـاء خـالل                
 .٦٠/٢٨٣قــرار ال، باســتخدام الــسلطة التقديريــة املمنوحــة لألمــني العــام مبوجــب ٢٠٠٨عــام 
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 ملواصلة األنـشطة املتـصلة باسـتمرارية تـصريف          ٢٠٠٩ونظرا لعدم ختصيص اعتمادات يف عام       
األعمال، مبا يف ذلك التأهب ملواجهة األوبئة، فقد اسُتخدمت اآللية املنـصوص عليهـا مبوجـب                

وبناء عليه، جـرى ختـصيص مبلـغ قـدره           .تلك األنشطة متويل  ملواصلة   ٦٠/٢٨٣أحكام القرار   
 دوالر هلــذه األنــشطة يف فتــرة الــسنتني مــن خــالل الــسلطة التقديريــة املمنوحــة   ٨ ٥٥٦ ١٠٠

  . لألمني العام
 املبـالغ املـستخدمة ملعاجلـة األنـشطة     إعادة توزيـع  التفاصيل املتعلقة ب٢وترد يف اجلدول      - ١٥

ــسنتني        ــرة ال ــة احملــدودة خــالل فت ــسلطة التقديري ــار ال ــة يف إط ــا، ٢٠٠٩-٢٠٠٨املمول  عموم
  . امليزانيةوابأبحسب 

   ٢اجلدول     
   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨استخدام السلطة التقديرية احملدودة خالل الفترة     

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  السلطة التقديرية احملدودةاستخدام   

  باب امليزانية
ــ ــوارد  انظـ ــيط مـ م ختطـ

  وباء األنفلونزا   املؤسسة
اســتمرارية تــصريف  

  )أ(األعمال

جلمعيــــة العامــــة واجمللــــس    شــــؤون ا  - ٢
ــاعي وإدارة  االقتـــــــصادي واالجتمـــــ

 -(٤٢٢,٢) (٣٨٢,٠ ١)  املؤمترات

 (٦٠٠,٠ ١) --  عمليات حفظ السالم  - ٥

 (٥٠٠,٠ ١) --  الشؤون االقتصادية واالجتماعية  - ٩

ــة يف     - ١٧ ــصادية واالجتماعي ــة االقت التنمي
 (٩٢٥,٨)  ٢١٥,٨ -  أفريقيا

ــص   - ٢٠ ــة االقت ــة يف التنمي ادية واالجتماعي
أمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة البحــــر  

 - ٢٥,٥ -  الكارييب

ــصادية واالجتمــاعي يف    - ٢١ ــة االقت التنمي
 (٨٠٠,٠)  ٨,٣ -  غريب آسيا

 -(٠٠٠,٠ ٢) -  حقوق اإلنسان   - ٢٣

 - ١٨,٠  (٣٨٢,٠ ١)  اإلعالم   - ٢٧

مكتـــب وكيـــل األمـــني العـــام      - ألف ٢٨
 --٣٢٩,٥ ٢  للشؤون اإلدارية

  ١٣٢,١ ٢  ٢٣٢,٤ -  مكتب إدارة املوارد البشرية  - جيم ٢٨

  ٤٦٥,٣  ٤٣٨,٧ ١ ٤٣٤,٥  مكتب خدمات الدعم املركزي  - دال ٢٨

  ٤٧١,٤  ٢١,٧ -  اإلدارة، جنيف  - هاء ٢٨
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  السلطة التقديرية احملدودةاستخدام   

  باب امليزانية
ــ ــوارد  انظـ ــيط مـ م ختطـ

  وباء األنفلونزا   املؤسسة
اســتمرارية تــصريف  

  )أ(األعمال

 - ١٥٠,٣ -  اإلدارة، فيينا  - واو ٢٨

  ٥٢٩,٩  ٣١١,٥ -  اإلدارة، نريويب  - زاي ٢٨

  ٤١٨,١ --  لسالمة واألمنا  - ٣٣

مكتـــــب تكنولوجيــــــا املعلومــــــات    - ٣٦
  ٨٠٩,٠ --  واالتصاالت 

 ---  اجملموع  
  

 دوالر اقتـرض مـن فئـة الوظـائف ضـمن            ١ ٣٠٨ ١٠٠جتدر اإلشارة إىل أنه أعيد توزيع مبلغ قدره           )أ(  
، ) دوالر ٦٧٦ ١٠٠ (، التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة يف أفريقيـا         ١٧البـاب   أي  األبواب نفسها،   

ــاب  ــة يف آســيا   ١٨والب ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــاب ) دوالر٨٦ ٤٠٠(، التنمي ــة ٢٠، والب ، التنمي
، والبـاب   ) دوالر ٢٣٦ ٠٠٠(االقتصادية واالجتماعية يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب             

ــيا   ٢١ ــرب آسـ ــة يف غـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــاب ، ) دوالر٢١٣ ٧٠٠(، التنميـ  واو، ٢٨والبـ
  ).  دوالر٩٥ ٩٠٠(اإلدارة، فيينا 

  
ــة احملــدودة   هــو حمــدد  وكمــا  - ١٦ ــة أعــاله، جــرى اســتخدام الــسلطة التقديري بــشأن امليزاني
وباإلضـافة   . هناية املطاف على مجيع أبـواب امليزانيـة  تؤثّر أو ستؤثّر يفيتعلق باألنشطة اليت   فيما

مبا يف ذلك أنه مل يترتب علـى ممارسـة الـسلطة التقديريـة              إىل ذلك، فقد طُبِّقت املبادئ التسعة،       
ــار علــى هــذه الــسياسات  سياســات إدارة املــوارد البــشرية ات يفأي تغــيري ، كمــا أن  أو أي آث
وُتستمد املـوارد   . بقيت منطبقة بشكل كامل   لألمم املتحدة   النظام املايل والقواعد املالية     أحكام  

 يف امليزانيـة حيـث      ألبـواب تلـك ا  مـن   بـشأن امليزانيـة     دودة  الالزمة لتمويل السلطة التقديريـة احملـ      
حبـسب جـدول    املـأذون هبـم     وظفني  املـ  علـى حـصول تـأخريات يف تعـيني           دلةًُتظهر التحليالت أ  

 عـــدم إنفـــاق كامـــل املـــوارد املرصـــودة لفئـــة ، والـــيت أُبلـــغ يف إطارهـــا عـــناملعتمـــداملـــوظفني 
قـت القيمـة الدوالريـة غـري املـستخدمة          فحـىت لـو أُنف    ،  ومـع ذلـك   . ضمن النفقات “ الوظائف”

الـشروع بأسـرع مـا ميكـن      ل علـى مـديري الـربامج   لميزانية، يظمعينة ل إطار أبواب   بالكامل يف   
 . يف ملء الوظائف اليت وافقت عليها اجلمعية العامة وفقا إلجراءات التوظيف املتبعة

  
   بشأن امليزانية مواصلة منح السلطة التقديرية احملدودة -جيم   

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦(املاضـــيتني  اســتنادا إىل حتليـــل للتجربــة علـــى مـــدى فتــريت الـــسنتني     - ١٧
ــتمرار     )٢٠٠٩-٢٠٠٨ و ــن اس ــدة م ــاك فائ ــام إىل أن هن ــني الع ــق  ، خلــص األم ــسلطة تطبي ال

، ويقتـرح أن تقـرر اجلمعيـة العامـة مواصـلة مـنح هـذه الـسلطة            بشأن امليزانيـة   التقديرية احملدودة 
  .ثالثة تعديالت على املبادئكإجراء متبع، مع إدخال 
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الــسلطة التقديريــة احملــدودة مــع حكــم ُيقتــرح أن توافــق اجلمعيــة العامــة علــى اســتمرار   - ١٨
 مليـون دوالر مـن دوالرات   ٣٠إىل  يف إطـار هـذه الـسلطة    كـن اسـتخدامه  مياملبلغ الـذي  زيادة  

نفيذ ما كلفت به مـن      الواليات املتحدة لغرض تلبية االحتياجات املتطورة للمنظمة يف سعيها لت         
 . برامج وأنشطة

ويقتــرح كــذلك أن ُتمــارس هــذه األحكــام مــن قبــل األمــني العــام مبوافقــة مــسبقة مــن    - ١٩
ماليـني   ١٠اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عندما يتجاوز جمموع املبلغ املـستخدم            

  . دوالر لكل فترة سنتني
، ٦٠/٢٨٣القـرار   اجلزء الثالث من    من  ) هـ (٨قرة  أنه وفقا ألحكام الف   ولوحظ أيضا     - ٢٠

عمـال بقـرارات اجلمعيـة العامـة الـيت تـدعو إىل تنفيـذ               احملـدودة   ال تنفذ جتربـة الـسلطة التقديريـة         
ق عمومــاً، جتــدر ويف حــني أن هــذا ميكــن أن ُيطبَّــ  .“يف حــدود املــوارد املوجــودة ”القــرارات 

 أن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الـسنتني   املالحظة من اخلربة املكتسبة على مدى فتريت        
األنشطة الشاملة من النوع الوارد وصفه اليت تؤثر على مجيع أبواب امليزانية تـشكل أمثلـة علـى     

أن  ُيقتـرح هلـذا  و . بـشأن امليزانيـة  الطريقة اليت ميكن أن ُتستخدم هبـا الـسلطة التقديريـة احملـدودة     
 . تعكس هذا االستخدام أيضاً ل٦٠/٢٨٣ من القرار )ـه (٨ُتعّدل الفقرة 

  
 االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا   

بــشأن امليزانيــة كمــا ورد يف هــذا التقريــر، تركّــَز اســتخدام الــسلطة التقديريــة احملــدودة   - ٢١
التأهـب   متطلبات اإلدارة التنظيمية مثـل        تلبية ىل حد كبري على   فتريت السنتني السابقتني إ   خالل  

م اتثال ملدونة قواعد السالمة من احلرائق، والشروع يف تنفيـذ نظـ          باء اإلنفلونزا، واالم  ملواجهة و 
  .  على مجيع أبواب امليزانيةا إجيابياولوحظ أن هلذه األنشطة أثر. ختطيط موارد املؤسسة

أن ن أعـاله،  بـيّ يرى األمني العام، كما هـو مُ ووكانت التجربة حىت اآلن جتربة إجيابية،    - ٢٢
   .ة معدلة بشكل طفيفجدوى من استمرارها بصيغهناك 
  :ويف هذا الصدد، ُيطلب إىل اجلمعية العامة ما يلي  - ٢٣

ــى اســتمرار  أن توافــق  )أ(   ــة احملــدودة بوصــفها إجــراء   حكــم  عل ــسلطة التقديري ال
  : متبعاً، مع إدخال التعديالت التالية عليها

 ٦٠/٢٨٣اجلمعيـة العامـة   من قـرار  من اجلزء الثالث    ٦تعديل الفقرة     ‘١’    
   :كما يلي يصبح نصها حبيث



A/64/562
 

10 09-64264 
 

ــرر”       ــوِّ أن ُتتق ــة حمــدودة     ف ــام اســتخدام ســلطة تقديري ض األمــني الع
لتنفيـــذ امليزانيـــة لكـــل فتـــرة ســـنتني، ختّولـــه الـــدخول يف التزامـــات تـــصل إىل 

، سـواء   مليون دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة لتلبيـة االحتياجـات            ٣٠
وذلـك لغـرض تلبيـة االحتياجـات         ، الوظـائف  أو بغـري  الوظـائف   املتعلقة منـها ب   

  “ما كُلِّفت به من برامج وأنشطةاملتطورة للمنظمة يف سعيها لتنفيذ 
 ٦٠/٢٨٣مـن القـرار   من اجلزء الثالـث     ) هـ (٨الفرعية  تعديل الفقرة     ‘٢’    

   :يلي  كماحبيث يصبح نصها
ة طة التقديريـة احملـدودة عمـال بقـرارات اجلمعيـة العامـ            لق الس ال ُتطبَّ ”      

ــيت ــرارات   ال ــذ الق ــدعو إىل تنفي ــوارد املوجــودة  ’ ت ــا خــال يف  ‘يف حــدود امل ، م
 معظـم أبـواب     علـى احلاالت اليت تكون فيها األنشطة ذات طابع شامل، تؤثر          

  “امليزانية
 ٦٠/٢٨٣مـن القـرار     من اجلـزء الثالـث      ) ز (٨الفرعية  تعديل الفقرة     ‘٣’    

  :يلي  كماحبيث يصبح نصها
ــوح مب ”       وافقــة مــسبقة مــن اللجنــة االستــشارية     يــستخدم اإلذن املمن

 ماليـني   ١٠لشؤون اإلدارة وامليزانية عنـدما يتجـاوز جممـوع املبلـغ املـستخدم              
  .“دوالر لكل فترة سنتني

 إىل اجلمعيـة العامـة، عـن طريـق اللجنـة            تقدمي تقرير تطلب إىل األمني العام     أن    )ب(  
مت االلتـزام بـه يف سـياق إجـراءات          االستشارية، يف سياق تقـارير األداء، عـن اسـتخدام كـل مـا               

تنفيــذ تــأثري ذلــك علــى الــسلطة التقديريــة احملــدودة، مــع بيــان ظــروف االســتخدام، إىل جانــب 
  .الربامج والقدرة على الوفاء باالحتياجات املتطورة للمنظمة
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  ملرفقا
  دودة يف تنفيذ امليزانياتاحملتقديرية ال تهطرائق ممارسة األمني العام سلط    

، علـى أسـاس جتـرييب، بـسلطة         ٦٠/٢٨٣مـة لألمـني العـام، بقرارهـا         ت اجلمعية العا  أذن  - ١
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرية حمدودة لتنفيذ امليزانية لفتريت السنتني 

وتتمثّل السلطة التقديرية اليت يتمتع هبا األمني العـام يف صـالحية الـدخول يف التزامـات        - ٢
من دوالرات الواليات املتحـدة يف كـل فتـرة سـنتني لتغطيـة               مليون دوالر    ٢٠تصل قيمتها إىل    

ــن حتياجــات الا ــة       م ــة للمنظم ــاء باالحتياجــات املتنامي ــرض الوف ــائف بغ الوظــائف وغــري الوظ
الــسلطة التقديريــة حمــدودة مببلــغ  وجتــدر اإلشــارة إىل أن . تنفيــذ براجمهــا وأنــشطتها املقــررة  يف
املـستوى  الـيت تتجـاوز هـذا    تعّين بالنسبة للمبـالغ  ماليني دوالر حتت تصّرف األمني العام، وي   ٦

  .يزانية واحلصول على موافقتهاعرض األمر على اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامل
ينطـوي   تطبيق الـسلطة التقديريـة احملـدودة بـشأن امليزانيـة ال           كما جتدر اإلشارة إىل أن        - ٣

ــدة     ــوال جدي ــى اســتخدام أم ــادات  (عل ــدةال ترصــد اعتم ــة  )جدي ــة العام ــا اجلمعي ــل  توفره ، ب
امليزانيـة   خـالل تنفيـذ      “احملتملـة ”األمر يقتضي إعادة توزيـع املـوارد مـن مـواطن الوفـورات               إن

  .الربناجمية برّمتها
أن هنـاك ترتيبـات وعمليـات معمـوال هبـا حاليـا لكـي تكـون هنـاك                   جدير باملالحظـة    و  - ٤

. ف االحتياجــات أثنــاء تنفيــذ الربنــامجمرونــة داخــل كــل بــاب مــن أبــواب امليزانيــة لتلبيــة خمتلــ 
ــة متجــاوزة للحــدود الفاصــلة      غــري ــه ســتكون هنــاك حــاالت تــستلزم ممارســة ســلطة تقديري أن
احملـدودة بـشأن امليزانيـة      وتلك هي احلاالت اليت أنـشئت الـسلطة التقديريـة           . أبواب امليزانية  بني

  . للتعامل معها٦٠/٢٨٣ يف القرار املنصوص عليها
  

  والشفافية واإلبالغ املساءلة     
اجلمعيــة العامــة للمــساءلة والــشفافية بــصورة كاملــة، ســيلزم حفــظ بنــاء علــى اشــتراط   - ٥

  .تطبيق السلطة التقديرية احملدودة بشأن امليزانيةسجالت واضحة بالطلبات ورفع تقارير عن 
 بــشأن احملــدودةويف هــذا الــصدد، ينبغــي للطلبــات املقّدمــة يف إطــار الــسلطة التقديريــة    - ٦

، مثلما هو متّبع حاليا بالنسبة لإلجراءات اليت ُتّتخذ وفقا ألحكـام قـرار اجلمعيـة العامـة                  امليزانية
  :ناء على ذلكوب .املتعلق بالنفقات غري املنظورة واالستثنائية، أن تعكس تلك اإلجراءات
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نــة جل/إذا اعتــربت اإلدارة(تقــّدم الطلبــات إىل املكتــب التنفيــذي لألمــني العــام    )أ(  
، للنظـر فيهـا بـصورة شـاملة مـن الناحيـة الـسياساتية واملوافقـة عليهـا              )السياسات ذلك ضروريا  

   أدناه؛٧هنا بالتفصيل يف الفقرة وتراعى يف هذه الطلبات املعايري اليت يرد بيا. من حيث املبدأ
يقّدم بيان مفصل بـاملوارد املطلوبـة إىل املراقـب املـايل لكـي يـستعرضها عمـال                    )ب(  

جراءات امليزانويــة املعمــول هبــا، ولــضمان تــوافر التمويــل، وإلعــداد الرســائل ذات الــصلة    بــاإل
  جيري تبادهلا مع األمني العام للحصول على موافقته على استخدام األموال واملرونة؛  اليت

الــسلطة التقديريــة احملــدودة بــشأن امليزانيــة     تقــّدم تقــارير وافيــة عــن تطبيــق        )ج(   
  .ة يف سياق تقريري األداء األول والثايناجلمعية العام إىل
  

  احملدودة بشأن امليزانيةمعايري تطبيق السلطة التقديرية     
  )املعايري اليت تنطبق على االحتياجات املستجدة للمنظمة(
صـــياغة أدنـــاه عنـــد ) هــــ(إىل ) أ(يف الفقـــرات الفرعيـــة ينبغـــي مراعـــاة املعـــايري املبينـــة   - ٧

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي     .  احملدودة بشأن امليزانية   ق السلطة التقديرية  املقترحات املتعلقة بتطبي  
ــذه االحتياجــات          ــت ه ــا إذا كان ــوارد، وم ــن امل ــّين املقترحــات بوضــوح االحتياجــات م أن تب

ــة فقــط  (متكــررة  غــري أو ذات طبيعــة مــستمرة متتــد آثارهــا  ) أي مرتبطــة بفتــرة الــسنتني احلالي
زم تلبيـــة االحتياجـــات ذات الطبيعـــة املـــستمرة بإدراجهـــا يف  وســـيل. فتـــرة الـــسنتني التاليـــة إىل

وجتدر اإلشارة إىل أنه عند حتديد ما إذا كـان احتيـاج مـا           . امليزانيات املقترحة للفترات الالحقة   
يــشكّل احتياجــا مــستجدا للمنظمــة يلــزم تــوفري التمويــل لــه، ال ُينفّــذ اإلجــراء عمــال بقــرارات  

ــدعو إىل ت   ــيت تـ ــة الـ ــة العامـ ــرارات  اجلمعيـ ــذ القـ ــوارد  ”نفيـ ــدود املـ ــوديف حـ ــرار ال(“ ةاملوجـ قـ
  )):ج (٨، اجلزء الثالث، الفقرة ٦٠/٢٨٣

هـل املقتــرح صـادر بــه تكليـف ومــربَّر وميكــن اإلبـالغ عنــه؟ مـا مــدى فعاليــة        )أ(  
النشاط املقترح متويله هبذا الترتيب يف تعزيز األولويات االستراتيجية للمنظمة؟ هـل مثّـة ارتبـاط                

ــه وبــني ــرح،    بين  األولويــات أو األهــداف أو املنجــزات أو الواليــات؟ هــل اســُتعرض هــذا املقت
مقتــرح مــشابه، فيمــا ســبق ومل تؤيــده هيئــة حكوميــة دوليــة أو اللجنــة االستــشارية لــشؤون  أو

   هو مرتبط بفترة زمنية حمّددة؟اإلدارة وامليزانية؟ ما هي النتيجة املتوقعة؟ هل
عقب إعداد امليزانيـة الربناجميـة احلاليـة واعتمادهـا؟          هل هو احتياج قد استجّد        )ب(  

إىل أي مـدى يـأيت   تغطـي اخلطـط وامليزانيـات املوافـق عليهـا أصـال هـذا املقتـرح؟             إىل أي مدى    
النــشاط املقتــرح بــُنُهج جديــدة ومفــاهيم أو اســتراتيجيات خالقــة ومبتكــرة لتحقيــق األهــداف  

بــني الــربامج علــى نطــاق املنظمــة بأســرها؟ املقــّررة؟ هــل ينطــوي النــشاط املقتــرح علــى تعــاون 
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يسهم املقترح، مع غريه من املبادرات، يف كفالة التركيز علـى األولويـات بـصورة متوازنـة                  هل
  مليزانية؟ من االربامج أو أجزاء  بني

ما هي حالة املوارد اإلمجالية املتاحة بالفعل واملخّصصة لـه           هل تنقصه املوارد؟     )ج(  
هل مـن األنـسب متويـل املقتـرح يف إطـار املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة                  ؟على مستوى الربنامج  

 مــن احتياطيــات النفقــات  املقتــرحهــل مــن األنــسب متويــل مــن مــصادر التمويــل األخــرى؟ أم
  املنظورة واالستثنائية للسالم واألمن؟ غري
  


