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 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 لدورة التاسعة بعد المائةا

 2019أكتوبر/تشرين األول  23-21روما، 

 اقتراح استخدام األرصدة غير المنفقة من اعتمادات فترة السنتين
 

 مقدمة -أوالً 
 
تُعرض هذه الوثيقة على جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية (اللجنة) واالجتماع املشــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  -1

. 2019("االجتماع املشــــــــــــــرتك") بناء على طلب تقدم به املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني اليت انعقدت يف يونيو/حزيران 
اجمللس خبصـــوص تقدمي اقرتاح بشـــأن االســـتخدام املنهجي لألرصـــدة غري املنفقة من وإن املؤمتر "ذّكر بالطلب الصـــادر عن 

اعتمادات فرتات الســـنتني، بعد اســـتعراض جلنة الشـــؤون الدســـتورية والقانونية واالجتماع املشـــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية 
يف اللتني ســــــــــــــتنعقدان هما القادمتني ، وطلب عرض هذا االقرتاح على دورتي)CL 158/REP(ج) من الوثيقة 10(الفقرة 

 .1)2019ديسمرب/كانون األول -أكتوبر/ تشرين األول
 

م هذه الوثيقة بعض االعتبارات املتصــلة باإلطار املؤســســي املتعلق بتنفيذ امليزانية وتعرض اقرتاحا بشــأن وتقدّ  -2
اللجنة كل من ني لكي تســتعرضــه  النهج املمكن اعتماده يف ما خيص األرصــدة غري املنفقة من اعتمادات فرتات الســنت

 واالجتماع املشرتك.
 

 بالميزانية وتنفيذها ؤبالتنببعض االعتبارات عن الخلفية المؤسسية للمنظمة المتعلقة  -اثانيً 
 
مبوجب النصـــــوص األســـــاســـــية للمنظمة، ومع اإلشـــــارة بوجه خاص إىل الالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية،  -3

 مع برنامج العمل وامليزانية املعتمد من قبل املؤمتر. اتطابقً كون ميينبغي ألداء امليزانية أن 
 

                                                      
  REP/2019C(أ) من الوثيقة  73الفقرة   1



2 CCLM 109/3 

 

 1-3إعداد تقديرات امليزانية للفرتة املالية املرتبطة هبا (املادتان  ،مبوجب الالئحة املالية ،يطلب من املدير العامو  -4
وتنقســـم إىل أبواب وأهداف براجمية، وإىل م تقديرات امليزانية على أســـاس ميزانية برناجمية، قدَّ من الالئحة املالية). وتُ  2-3و

برامج وبرامج فرعية عند االقتضـــاء. وتشـــمل تقديرات امليزانية برنامج العمل للفرتة املالية، كما تتضـــمن املعلومات واملالحق 
ا العام موجبً أو البيانات التفســـــــــــريية اليت قد تطلب باســـــــــــم املؤمتر أو اجمللس، وغريها من املالحق والبيانات اليت يرى املدير 

 من الالئحة املالية). 3-3إليرادها (املادة 
 
على األحكام احلالية اخلاصة بشكل ميزانية املنظمة بعد إجراء استعراض هلذه  1971يف عام ووافق مؤمتر املنظمة  -5

الكامن وراء املســـــألة بالتوازي مع عمليات مماثلة يف منظمات أخرى يف منظومة األمم املتحدة. ويتمثل املفهوم األســـــاســـــي 
وليس على أساس تنظيمي أو إداري أو على مستوى اإلدارات كما كان احلال قبل عام  -إعداد ميزانية على أساس براجمي

يف أن هيكل امليزانية وشـــــــكلها اجلديدين من شـــــــأ�ما أن يتيحا قدرا أكرب من الوضـــــــوح بشـــــــأن تعريف أهداف  - 1971
 ذلك حتديد أولويات املنظمة وأنشـــــطتها. ويف الوقت نفســـــه، اعترب أنما خيص من الوضـــــوح يف ضـــــفيا املزيد املنظمة وأن ي

. وبشـــكل عام، اعترب أيضـــا أن من شـــأن ذلك أن يســـمح بتحســـني 2يســـمح بتحســـني تنفيذ امليزانية ورصـــد األداء والتقييم
 احلفاظ على كمال برنامج العمل وامليزانية لتحقيق أهداف املنظمة.

 
لتحســني تنفيذ برنامج العمل وامليزانية يف ســياق تنفيذ إصــالح املنظمة، أســفرت عن اعتماد وبذلت جهود مماثلة  -6

اعتمد قد بشـــــأن " (...) إصـــــالح عمليات إعداد الربامج وامليزانية والرصـــــد املســـــتند إىل النتائج". و  10/2009قرار املؤمتر 
رتاتيجي وخطة متوســـطة األجل وبرنامج للعمل وامليزانية تتألف من إطار اســـ ،هذا القرار وثائق منقحة عن الربنامج وامليزانية

ا لدورات ا منقحً زمنيً  الا لرصـــــــــــــد األداء وجدو ا منقحً بشـــــــــــــكل وثيق. كما اعتمد نظامً يف ما بينها يتوقع أن تكون متوائمة 
 إعداد امليزانية وإدخال تعديالت عليها ورصدها على حنو أفضل.ّكن من األجهزة الرئاسية مبا ميُ 

 
طلق، ينبغي لعملية تنفيذ امليزانية أن تتطابق، قدر اإلمكان، مع تقديرات امليزانية املوافق عليها من ومن هذا املن -7

بعض أحكام الالئحة املالية هذه األهداف العامة. فعلى ســــــــــــــبيل املثال، يطلب من املدير العام توزيع  زيرب قبل املؤمتر. و 
ل الكافية ملواجهة املصـــــــــروفات خالل الفرتة املالية كلها، وحبيث االعتمادات املرصـــــــــودة وتوجيهها مبا يضـــــــــمن توفري األموا

من  6-4تتماشى االلتزامات واملصروفات، بصفة عامة، مع اخلطط املالية لربنامج العمل وامليزانية املعتمد من املؤمتر (املادة 
امليزانية بعد احلصــــــــــــــول على  (ب) على إجراء عمليات نقل من باب آلخر من أبواب 5-4الالئحة املالية). وتنص املادة 

 وافقة جلنة املالية.
 

                                                      
تقرير الدورة ،  5/55CLالوثيقة ؛ 95إىل  91، الفقرات من 1970مايو/أيار  15-4، تقرير الدورة الســــــــــابعة عشــــــــــرة للجنة الربنامج،  4/55CLالوثيقة   2

، تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة املالية، CL 55/4الوثيقة  ؛70إىل  66، الفقرات من 1970نوفمرب/تشرين الثاين  13-9الثامنة عشرة للجنة الربنامج، 
، 1970نوفمرب/تشــــــرين الثاين  13-9املالية، ؛ تقرير الدورة الرابعة والعشــــــرين للجنة CL 55/6الوثيقة ؛ 16إىل  10من ، الفقرات 1970مايو/أيار  11-22

 .256إىل  251، الفقرات من CL55/REPالوثيقة  ؛11إىل  6الفقرات من 
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د باملخصـــــصـــــات واالعتمادات املرصـــــودة مبوجبه. ومبوجب النظام املذكور أعاله، ينبغي لعملية تنفيذ امليزانية التقيّ  -8
 .3(ب) 1-4(أ) و 1-4ن ااملذكورة أعاله من الالئحة املالية وكذلك املادت 6-4ذلك بشـــــــكل ضـــــــمين املادة  علىتنص و 

مع احلرص بشـكل كامل اعتمادات فرتة السـنتني  تطبيقالتوصـل إىل وبغية االمتثال هلذه املواد، تتم إدارة هذه املوارد هبدف 
يف الوقت ذاته أيضــــــــــا على عدم تســــــــــجيل أي إنفاق زائد. ويف هذا الصــــــــــدد، ترفع األمانة تقريرا إىل جلنة املالية أثناء فرتة 

توقع وعمليات النقل املتوقعة بني أبواب امليزانية الناشـــئة عن تنفيذ برنامج العمل. ويف الوقت الســـنتني بشـــأن أداء امليزانية امل
من املســـــائل املتأصـــــلة يف اإلدارة خنفاض يف اإلنفاق مثل هذا االاإلنفاق، فإن إمكانية حدوث خفض الذي ال يطلب فيه 

 ا مع هذه املواد من الالئحة املالية.احلكيمة متاشيً 
 
االقرتاح التايل لكي تنظر فيه اللجنة واالجتماع املشــــــــــــــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية. وهو يتناول يف املقام وحيال  -9

د به يف حال كانت هناك أموال غري منفقة يف �اية فرتة الســـنتني، األول إجراء ينبغي لألمانة واألجهزة الرئاســـية املعنية التقيّ 
نفقة. وتربز االســتخدامات املقرتحة لعملية ترحيل األرصــدة غري املنفقة املمارســة اليت أموال غري محتمال وجود ا الأو حتســبً 

 اتبعت يف املاضي واليت تستخدم مبوجبها األرصدة غري املنفقة ألغراض ذات أولية قصوى ملرة واحدة.
 

 االقتراح الممكن -اثالثً 
 

ي يف �اية فرتة الســــــــنتني أن يكون على ميكن القرتاح بشــــــــأن اســــــــتخدام أي أموال غري منفقة من الربنامج العاد -10
 النحو اآليت:

 
من الالئحة املالية، اســـتخدام أي رصـــيد غري منفق  4-2أجاز املؤمتر للمدير العام، بغض النظر عن املادة  )1(

من  2-4من اعتمادات الفرتة املالية الســــــــــــتخدامات ملرة واحدة يف فرتة الســــــــــــنتني التالية. ومبوجب املادة 
اللتزامات اليت ربطـت من أجلهـا، الالئحـة املاليـة، "تســــــــــــــتخـدم االعتمـادات خالل الفرتة املاليـة للوفاء با

. وطبقا هلذه املادة من الالئحة املالية، وعلى 4وتلغى االعتمادات غري املرتبط هبا عند �اية الفرتة املالية"
ما أقرته املمارســـــة العملية، فإن اســـــتخدام أي فوائض من فرتة مالية خالل الفرتة املالية التالية يقتضــــي  وحن

ر. ويطلب املؤمتر تقدمي اقرتاح بشــــأن اســــتخدام مثل هذه األموال واملوافقة عليه من قرار إعفاء يتخذه املؤمت
عقد يف الســــنة اليت تعقب تُ أول دورة  قبل االجتماع املشــــرتك بني جلنيت الربنامج واملالية ومن قبل اجمللس يف

 انتهاء فرتة السنتني.
 

                                                      
لألغراض اليت أقر (أ) " يعترب إقرار املؤمتر العتمادات امليزانية عن الفرتة املالية التالية تفويضا للمدير العام بتحمل االلتزامات والرتخيص بالصرف  4-1  3

(ب) جيوز أيضـــــــــــــــا للمدير العام حتمل االلتزامات عن فرتات مالية قادمة قبل قرار االعتمادات،  .ويف حدود املبالغ املعتمدةر االعتمادات من أجلها املؤمت
ذات الصــــفة  إذا كانت هذه االلتزامات ضــــرورية كي تواصــــل املنظمة أعماهلا بصــــورة فعالة، بشــــرط أن تقتصــــر هذه االلتزامات على االحتياجات اإلدارية

 (مع إضافة التشديد)." وحبيث ال تتجاوز االعتمادات املرخص هبا هلذه االحتياجات يف ميزانية الفرتة املالية اجلارية املستمرة،
أحكام ة متاشـــــــــــيا مع ويســـــــــــتثين ذلك أي أرصـــــــــــدة غري منفقة يف برنامج التعاون التقين واإلنفاق الرأمسايل واإلنفاق األمين، وحتول إىل الفرتة املالية التالي  4

 الالئحة املالية.
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معلومات عن رصـــــــيد األموال غري املنفقة يف الفرتة املالية  إىل إعدادإقفال احلســـــــابات، تبادر األمانة، بعد  )2(
 السابقة واالستخدام املقرتح لتلك األموال.

 
رّحلة تكون االســتخدامات املقرتحة لألرصــدة غري املنفقة  )3(

ُ
ملســائل على نطاق املنظمة ذات أولوية قصــوى امل

 وملرة واحدة، وتندرج عادة حتت الفئات التالية:
لتحقيق قدر أكرب من الكفاءة  اختاذها خبصــــــــــــــوص التدابري احلامسة املطلوب احدةاملصــــــــــــــروفات ملرة و  •

 ا على قدرة املنظمة على تنفيذ برنامج العمل املوافق عليه؛والفعالية يف املنظمة، دون التأثري سلبً 
آثار املصـــــــــــروفات ملرة واحدة املرتبطة بالتغيري التحويل للمنظمة؛ مبا يف ذلك تعزيز املســـــــــــاءلة واحلوكمة و  •

 األنشطة املنفذة؛
املصـــــروفات ملرة واحدة غري املدرجة يف امليزانية املطلوبة نتيجة لقرارات أو توصـــــيات صـــــادرة عن هيئات  •

 5خارجية مثل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
جتماع املشـــــــــرتك باالســـــــــتناد إىل إســـــــــهامات الاال االقرتاح اخلاص باســـــــــتخدام األموال غري املنفقة إىل حيُ  )4(

ن التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني أبواب امليزانية الذي يقدم إىل جلنة املالية مستمدة م
 ا يف الدورة األوىل اليت تعقدها يف فرتة السنتني اجلديدة.ا دائمً للموافقة عليه بوصفه بندً 

رّحلةيوافق اجمللس على االستخدام املقرتح لألموال  )5(
ُ
 ة عن االجتماع املشرتك.، بناء على توصيات صادر امل

رّحلةا عن اســــتخدام األموال تنفذ األمانة توجيهات اجمللس وترفع تقريرً  )6(
ُ
ا مع املمارســــات والقواعد ، متاشــــيً امل

 املعمول هبا يف جمال رفع التقارير.
 

ا يســـــمح بتطبيق العملية املذكورة أعاله. وقد يرغب املؤمتر، مع ا عامً ا متكينيً رطً شـــــتقرير املؤمتر تضـــــمني وســـــيتعني  -11
 :صادرة عنهالصيغة التالية يف التقارير البشكل منهجي أن يربز أعاله، يف  1-10مراعاة املالحظات املطروحة يف الفقرة 

 
من الالئحة املالية، اســـــــتخدام أي رصـــــــيد غري منفق  2-4املؤمتر (...) املدير العام، بغض النظر عن املادة  ولخيُ 

من اعتمادات [فرتة السنتني احلالية] الستخدام ملرة واحدة [يف فرتة السنتني التالية]، باالستناد إىل اقرتاح يعرض 
ج واملــــاليــــة واجمللس ويوافقــــان عليــــه يف اجتمــــاعيهمــــا يف على كــــل من االجتمــــاع املشــــــــــــــرتك بني جلنيت الربنــــام

 الدورتني األوليني يف فرتة السنتني التالية] (...)". [موعد
 

ا، يف هــذا الوقــت، مــا إذا يوليو/متوز وإىل أنــه لن يكون معروفًــ  -إىل أن دورة املؤمتر تعقــد يف يونيو/حزيران اونظرً  -12
نه قد ال يكون هناك أي فائض يف �اية فرتة الســــــنتني. ولكن من شــــــأن هذه الفقرة على اعتبار أتدرج  كان هناك فائض،

 لقانوين املطلوب من املؤمتر لتنفيذ اإلجراءات احملددة يف حال وجود فائض.فويض االتتيح هذه الفقرة أن ت
  

                                                      
على مضــــــــــــــاعفة الرتتيبات احلالية اليت تنفذها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لتقاســــــــــــــم التكاليف  72/279على سبيل املثال، نّص قرار اجلمعية العامة   5

والزراعـة. وقـد أدرج ذلـك يف برنـامج العمـل وامليزانيـة األخري، ولكن من مـا بني كيـانـات منظومـة األمم املتحـدة اإلمنـائيـة، مبـا يف ذلـك منظمـة األغـذيـة  يف
 تدرج مجيع الطلبات بشكل مناسب يف امليزانية. املمكن أال
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 للجانااإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب  -ارابعً 
 

 احات اليت تراها مناسبة بشأ�ا.اللجان إىل استعراض هذه الوثيقة وتقدمي االقرت  تدعى -13
 

اللجان إىل إقرار اإلجراءات املقرتحة يف هذه الوثيقة من أجل اســــــــــــــتخدام أي أرصــــــــــــــدة غري منفقة من  وتدعى -14
 اعتمادات فرتة السنتني.


