
 
   

  
  
  
  

 Réf. : CL/4117 ٤١١٧خ د/الرقم املرجعي: 

 ٥م/٣٨مشروعات القرارات التي تقترح إدخال تعديالت على مشروع الوثيقة  :املوضوع
)٢٠١٧-٢٠١٦( 

 

 
 إىل الوزراء املسؤولني عن العالقات مع اليونسكو

 

 

 معايل الوزير/الوزيرة،

، اليت ستعقد يف الفرتة لليونسكو والثالثني للمؤمتر العامالثامنة لقد رأيت من املناسب، وحنن نتهيأ للدورة 
، أن أذّكركم بالطرائق اليت تستطيع الدول األعضاء أن ٢٠١٥ /نوفمبرالثاني تشرين ١٨إىل  ٣املمتدة من 

 . )٢٠١٧-٢٠١٦( ٥م/٣٨الوثيقة تقرتح من خالهلا تعديالت على مشروع 

 ٢٠١٧-٢٠١٤للفرتة اليت تتضمن مشروع الربنامج وامليزانية  ٥م/٣٧وأود اسرتعاء انتباهكم إىل أن الوثيقة 
الصادر عن  ١٠٥م/٣٦للقرار الفرتة الربناجمية ذات األعوام األربعة، وذلك وفقًا قد أعدت على أساس 

 .٥املؤمتر العام والقاضي بإطالة مدة دورة الربنامج املعتمدة يف الوثيقة م/

بعد املائة مسائل امليزانية املتعلقة مبشروع الوثيقة  التسعنيو  السادسة درس اللس التنفيذي يف دورتهو 
-٢٠١٦أن يكون احلد األقصى للميزانية لفرتة العامني  علىوأوصى بأن يوافق املؤمتر العام ، ٥/م٣٨

دوالر فضًال عن  مليون ٦٥٣مليون دوالر يتكون من اشرتاكات مقررة قدرها  ٦٦٧مبلغًا قدره  ٢٠١٧
من الوثيقة مليون دوالر مستمدة من الرصيد غري املنَفق للباب اخلامس  ١٤اعتمادات مالية إضافية قدرها 

الرصيد غري املنَفق لصندوق الطوارئ اخلاص املتعدد اجلهات املاحنة املكرس للربامج  ومناملعتمدة  ٥م/٣٧
 .ذات األولوية ومبادرات اصصالح اليت تضطلع با اليونسكو

 من ثالثة أجزاء: ٥م/٣٨الوثيقة  مشروع يتكون

 ٥/  م ٣٧ الوثيقة يف الواردةقرارات ال، الذي حيتوي على التعديالت املقرتح إدخاهلا على األولاللد  -
 املعتمدة؛

لعام  مؤشرات األداء و األهدافو  املنشودة جائبالنت الصلة ذات، الذي يعرض املعلومات الثايناللد  -
 مليون دوالر؛  ٦٥٣ البالغيف إطار سيناريو امليزانية املقرتحة  ٢٠١٧

  .ةاالشرتاكات املقررة املتوقع استناداً إىلاليت حتتوي على خطط اصنفاق  ٥م/٣٨ للوثيقة ٢ الضميمة -
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-٢٠١٦( ٥م/٣٨ الوثيقة اللس التنفيذي بشأن مشروعتوصيات اليت تتضمن  ٦م/٣٨الوثيقة أرسلت و 
(خ والثالثني للمؤمتر العام الثامنة إىل الدول األعضاء رفق خطاب الدعوة حلضور الدورة  )٢٠١٧

 ).٢٠١٥مليو/أيار ٢١ املؤرخ يف ٤١١٦د/

ملعايري القبول شكًال ولإلجراءات احملددة  ٥م/٣٨مشروع الوثيقة اللد األول من  تعديلمشروعات  وختضع
 من النظام الداخلي للمؤمتر العام.  ٨٠ ٧٩يف املادتني 

 مشروعات التعديلاجلدول الزمين لتقدمي 

 التالية: املسائل، أعتقد أن من املفيد أن أسرتعي انتباهكم بوجه خاص إىل السالفة الذكر يف إطار األحكام

إىل املديرة  ٥م/٣٨للد األول من مشروع الوثيقة با التعديل اخلاصةشروعات ينبغي أن تصل م - ١
أيلول/سبتمبر  ٢١ـعلى األقل، أي يف أجل أقصاه ستة أسابيع العامة قبل افتتاح الدورة ب

0F؛ ولن تعرض على املؤمتر العام مشروعات التعديل اليت ترد بعد ذلك التاريخ٢٠١٥

١. 

العامة لإلشعار بقبول أو عدم قبول مشروعات القرارات من حيث إن الرسائل اليت تبعثها املديرة  - ٢
يتجاوز  يوماً على األقل، أي يف تاريخ ال ٢٠ قبل افتتاح الدورة بـ هاالشكل جيب أن تصل إىل مقدمي

 . وكل مشروع قرار يبقى بدون رد بعد هذا التاريخ يعترب مقبوالً ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٤
 توزع مشروعات القرارات اليت تعتربها املديرة العامة غري مقبولة شكالً.من حيث الشكل. ولن 

، من حيث الشكلغري أنه جيوز ملقدمي مشروعات القرارات اليت تعتربها املديرة العامة غري مقبولة  - ٣
استنتاجات املديرة العامة قبل افتتاح الدورة خبمسة أيام على  يقدموا طلبًا صعادة النظر يفأن 

يلتزم  ال وسريفض أي طلب صعادة النظر .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٩األقل، أي حىت 
تنشر يف أسرع وقت ممكن مشروعات القرارات  بذا األجل النهائي أو ال يعرض دوافعه. وسوف

 اليت توصي اللجنة القانونية املؤمتر العام باعتبارها مقبولة شكالً.

 معايري القبول من حيث الشكل

قبول مشروعات القرارات "اليت  املعايري التالية صعالن عدم التابعة للمؤمتر العام حددت اللجنة القانونية
 ترتتب عليها آثار مالية" من حيث الشكل:

اللد األول من مشروع  تتعلق التعديالت املقرتحة بأحد مشروعات القرارات املقرتحة يف حينما ال - ١
 ؛ ٥م/٣٨الوثيقة 

 دوالر أمريكي؛ ٤٦ ٠٠٠حينما ال يتجاوز األثر املايل ملشروع التعديل مبلغ  - ٢

                                                 
) بصرف النظر ٥املتعلقة مبشروع الربنامج وامليزانية (الوثيقة م/ ينطبق على مجيع مشروعات التعديل من اجلدير باملالحظة أن هذا األجل األقصى ۱

 .أم ال عما إذا كانت ترتتب عليها آثار مالية
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 ينما ال يكون مشروع التعديل ذا نطاق دويل، أو إقليمي، أو دون إقليمي؛ح - ٣

حينما يفي النشاط املقرتح يف مشروع التعديل جبميع الشروط املطلوبة لتمويل النشاط يف إطار  - ٤
 برنامج املسامهة.

يونسكو على أنه بشأن التقييم اخلارجي املستقل لل ١٠٤م/٣٦وإضافة إىل ذلك، شدد املؤمتر العام يف قراره 
ينبغي حتويل مسألة التحديد الواضح حملور العمل الرئيسي الذي ينبغي أن ُتستمد منه املوارد إىل معيار 

والثالثني هذا الثامنة ملقبولية مشرعات القرارات اليت ترتتب عليها آثار مالية. وعليه، يضاف يف الدورة 
 .٥/م٣٨ة بالوثيقة اخلاص تاملعيار املتعلق مبقبولية مشروعات القرارا

على الوثيقة  عضاء اليت تقرتح مشروعات تعديلأيًا كان باب امليزانية املعين، يرجى من الدول األوعليه، و 
(اللد األول) أن تبني بوضوح حجم اآلثار املالية املرتتبة على هذه املشروعات، ويف مجيع  ٥/م٣٨

في الوثيقة  نشاط الربنامج الوارداحلاالت، املصدر الذي تقرتحه لتمويلها إذا اعتمدها املؤمتر العام: أي 
من التماس موارد  ينبغي تقليصه أو إلغاؤه من أجل توفير االعتمادات الالزمة، أوالذي  ٥م/٣٧

ختصيص املوارد الالزمة الختاذ اصجراءات  ةالعام ةملدير ا سيتعذر علىفإنه  وإن مل يتم ذلك، .خارج الميزانية
 أثناء تنفيذ الربنامج. املطلوبة يف

وال بد أن يشار يف القرارات اليت يعتمدها املؤمتر العام، وكذلك يف القرارات األخرى املعتمدة بناء على 
تقارير اللجان، إىل حجم املوارد الالزمة وطريقة التمويل املعتزمة لتنفيذها، إما عن طريق التماس موارد من 

 ديدها يف إطار الربنامج العادي. خارج امليزانية، أو عن طريق حتقيق وفورات تعادهلا وينبغي حت

 مشروعات القرارات اليت تشمل عدة عناصر من الربنامج

تقرتح بعض مشروعات القرارات إدخال تعديالت ترتتب عليها آثار مالية وتستهدف قرارين أو عدة 
القرارات  مشروعات. وسوف تدرس )٢٠١٧-٢٠١٦( ٥م/٣٨الوثيقة  قرارات يف اللد األول من مشروع

يف االجتماع املشرتك للجان املزمع عقده يف أواخر الدورة. وجيوز ملكتب املؤمتر العام يف هذه هذه بأكملها 
 احلالة أن يقرتح ترتيبات أخرى لبحث هذا النوع من مشروعات القرارات.

 تقدمي املشروعات

رات يف شكل تعديالت وفقًا ملعايري القبول من حيث الشكل املذكورة أعاله، جيب أن تصاغ مشروعات القرا
. وجيوز للدول ٥/م٣٨(تغيري أو حذف أو إضافة) على نصوص القرارات الواردة يف اللد األول من الوثيقة 

سطراً لبيان أهداف التعديل  ٢٠مذكرة تفسريية ال تتجاوز  -إذا كانت راغبة يف ذلك  -األعضاء أن تضيف 
 امللحق) هلذا الغرض. ولن يُنشر أي نص إضايف.انظر املقرتح. وينبغي استخدام النموذج املرفق طيه (
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 ).p.jerez@unesco.orgعنوان الربيد اصلكرتوين وينبغي إرسال هذا النموذج إىل أمانة املؤمتر العام (

ويرجى من الدول األعضاء أن تزود األمانة، لدى موافاتا باملشروعات اليت تود تقدميها إىل املؤمتر العام، 
 .إلكرتوين لكي يتس  االتصال با عند اللزوم بعنوان بريد

 .فائق االحرتام والتقدير، بقبول ةالوزير/الوزير  ، معايلوتفضلوا

 إيرينا بوكوفا 
 ةالعام ةاملدير  

 

 

 
  لليونسكوالوطنية  اللجان إىل: نسخة

 الدائمة لدى اليونسكو الوفود

 

 

mailto:p.jerez@unesco.org%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
mailto:p.jerez@unesco.org%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
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 الملحق

 نموذج يستخدم لتقديم مشروعات القرارات
 التي تقترح اعتماد تعديالت على مشروع 

 ٢٠١٧ -٢٠١٦بشأن الفترة المالية  ٥م/٣٨الوثيقة 

 

 للمؤتمر العامالثالثون و  السابعةالدورة 

  ٢٠١٧ -٢٠١٦بشأن الفترة المالية  ٥م/٣٨الوثيقة اعتماد تعديالت في مشروع  يقترحمشروع قرار 

 :تقدمه

  ................................................................................................... الدولة (الدول) 

  ...................................................................................................... :ويحيل إلى

 ٥م/٣٨اللد األول من الوثيقة

1Fالقراررقم مشروع 

١.: 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 :(يرجى تحديد الفقرة) النص المقترح تعديله أو حذفه أو إضافته 

 

 

 مقدار اآلثار املالية املرتتبة على التعديل املقرتح:بيان يرجى 

................................................................................................................... 

 ، أو موارد من خارج امليزانية):٥/م٣٨مصدر التمويل املقرتح (امليزانية املقرتحة ألجزاء أخرى من الوثيقة  بيانيرجى 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

                                                 
 رقم الفقرة يف اصطار الذي يتضمن مشروع القرار. ۱
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 ):سطراً  ٢٠مذكرة تفسيرية (ال تتجاوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ................... لكتروني) المطلوب استخدامه في المراسالت الالحقة:رقم الفاكس (أو عنوان البريد اإل يرجى بيان

 .................................................................................................................  

  ..................................... االسم: 

  .................................... التاريخ: 

 لمشروع القرار مقدِّمة كل دولة) تواقيعتوقيع (

 
 
 
 

 عن طريق البريد اإللكتروني:يرجى إرسال النموذج 

 p.jerez@unesco.orgعنوان البريد اإللكتروني 
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