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Madrid, 1 July 2011 
Original: English 

 

جمعية العامةال  

 راسعح عششجانذٔسج ان

 1044 ٔل/أكرٕتشذششٍٚ األ 43-8، كٕسٚاجًٕٓسٚح  ،جٕغَٕٛغ

 جذٔل األعًال انًؤلد يٍ )أ( 40 ثُذان

 
 

 

 المسائل اإلدارية وما اتصل منها بالنظام األساسي
 

 )أ( إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة

(8002-8002للفترة المالية السابعة عشرة )  

 

 

انًشفمح تانُظاو األساسٙ، ٔتانًادج يٍ لٕاعذ انرًٕٚم  44( يٍ انُظاو األساسٙ، ٔتانفمشج 1) 12عًال تأحكاو انًادج  (4

( إنٗ انًجهس انرُفٛز٘ 1009-1008( يٍ انُظاو انًانٙ، لُذيد انحساتاخ انًشاَجعح نهفرشج انًانٛح انخايسح عششج )1) 41

ب يٍ إضافح إنٗ رنك، ذى انُظش فٙ ْزِ انٕثٛمح تئٚجا ٔانثًاٍَٛ. انثايُحانثًاٍَٛ ٔانذٔسج ٔ انخايسح كٙ ُٚظش فٛٓا فٙ انذٔسج

 (.[CE/DEC/7/XC]لثم انًجهس انرُفٛز٘ فٙ دٔسذّ انرسعٍٛ )

 

انذٔسج انخايسح ٔانثًاٍَٛ نهًجهس انرُفٛز٘ يٍ لثم انًشاجعٍٛ  إنٗ 1008انحساتاخ انًشاجعح نهسُح انًانٛح  ٔلُذيد (1

، إلشاس [CE/DEC/7/LXXXV]ٔيٍ لثم نجُح انًٛضاَٛح ٔانًانٛح. فأٔطٗ انًجهس انرُفٛز٘ إنٗ انجًعٛح انعايح، تًمشسِ 

عًال ٔ، [(XVIII)560]انمشاس تًٕجة  تئلشاس انحساتاخ عششج انثايُحانجًعٛح انعايح فٙ دٔسذٓا  انحساتاخ. فمايد

 .( يٍ انُظاو انًان1ٙ) 41انًادج ت

 

 تعذ إلشاسْا يٍ لثم انثايُح ٔانثًاٍَٛانًجهس فٙ دٔسذّ إنٗ  1009انحساتاخ انًشاجعح نهسُح انًانٛح  ٔذى ذمذٚى (2

يشاجعٙ انحساتاخ ٔنجُح انًٛضاَٛح ٔانًانٛح. فأٔطٗ انًجهس تئلشاسْا إنٗ انجًعٛح انعايح، فٙ يمشسِ 

[CE/DEC/6/LXXXVIII] تئحانح ذمشٚش انًجهس  ( يٍ انُظاو انًانٙ،1) 41. ٔسٛمٕو األيٍٛ انعاو، عًال تانًادج

 جًعٛح انعايح، يٍ أجم إلشاسِ.انرُفٛز٘ فٙ دٔسذّ انثايُح ٔانثًاٍَٛ عهٗ انذٔسج انراسعح عششج نه

 

َراةج يٛضاَٛح انسُرٍٛ انًانٛرٍٛ، كًا ُٚظٓش فاةض سطٛذ انظُذٔق انعاو نهفرشج  1ُٔٚظٓش انثٛاٌ انٕاسد فٙ انظفحح  (3

. ْٔزا انًثهغ ْٕ يجًٕع 1040كإٌَ األٔل/دٚسًثش  24ٕٚسٔ حرٗ ذاسٚخ  384349.95، ٔلذ تهغ 1008-1009

 .1009-1008انرٙ كاَد يرشذثح فٙ انسُٕاخ انساتمح، ٔلذ سذدخ فٙ انفرشج االشرشاكاخ 

 

، 4982-4981، 4911 - 4915انفرشاخ انًانٛح األخشٖ انرٙ سجهد فاةضا فٙ سطٛذْا تراسٚخ اإلغالق ْٙ:  (4

4983-4984 ،4990-4994 ،4991-4992 ،4993-4994 ،4995-4991 ،4998-4999ٔ ،1000-1004 ،

ٔ1001-1002 ٔ1003-1004 ٔ1005-1001. 

 

-4998، 4991-4995، 4994ٔ-4993أجاصخ انجًعٛح انعايح اسرخذاو انشطٛذ انفاةض فٙ انفرشاخ انًانٛح ٔنمذ  (5

 4999-4998، كًخظظاخ فٙ انًٛضاَٛح نهفرشج انًانٛح 1003-1004، 1001-1002ٔ، 1000-1004ٔ، 4999ٔ

 1002-1001(؛ ٔنهفرشج انًانٛح [(XIII) 402 ,396]نمشاساٌ )ا 1004-1000( ٔنهفرشج انًانٛح [(XII) 373 ,372])انمشاساٌ 

 496])انمشاس  1001-1005(، ٔنهفرشج انًانٛح [(XV) 463])انمشاس  1004-1003(؛ ٔنهفرشج انًانٛح [(XVI) 496])انمشاس 
(XVI)] انمشاس  1009-1008(، ٔنهفرشج انًانٛح([524 (XVII)]ذعاطفا؛ ٔرنك نرعضٚض أَشطح تشَايج ان  ،).ًُظًح نهعًم انعاو 

 

ذى ذخظٛظّ نرغطٛح انرأيٍٛ انظحٙ تعذ َٓاٚح انخذيح ٔطُذٔق اسرثذال األطٕل  1001-1005ٔإٌ سطٛذ فاةض انفرشج 

 .[A/RES/572 (XVIII)]ٔلشاس انجًعٛح انعايح  [CE/DEC/5(LXXXVIII)]انثاترح، تًٕجة يمشس انًجهس انرُفٛز٘ 

 

، فئٌ انًجهس انرُفٛز٘ خٕل األيٍٛ انعاو، فٙ يمشسِ 1009-1008أيا تانُسثح نفاةض انفرشج انًانٛح  (1

[CE/DEC/6(LXXXVIII)] ٙإضافح ْزا انفاةض إنٗ "طُذٔق انطٕاسا انخاص". ٔنمذ ذى رنك تًٕجة انًعاٚٛش انًحذدج ف ،
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ٙ أَشب تًٕجثٓا تاإلضافح، ٔٔفما نألحكاو انر(. A/18/15)تانٕثٛمح  3انًشفك  ٔفٙ ظم أحكاو [A/RES/572 (XVIII)] انمشاس

 طُذٔق انطٕاسا انخاص، سٕف ٚمٕو األيٍٛ انعاو، فٙ انًٕعذ انالصو، ترمذٚى الرشاح يحذد تشأٌ ذخظٛض ْزِ األيٕال.

 

25,110,000.00 12,962,000.00 12,148,000.00

20,629,469.32 10,446,862.24 10,182,607.08

714,000.00 408,000.00 306,000.00

852,759.48 394,750.48 458,009.00

647,249.52 489,249.52 158,000.00

--------------------- --------------------- ---------------------

22,843,478.32 11,738,862.24 11,104,616.08

(24,997,620.80) (13,140,244.91) (11,857,375.89)

(2,154,142.48) (1,401,382.67) (752,759.81)

2,639,562.44 1,806,658.49 832,903.95

(2,154,142.48) (1,401,382.67) (752,759.81)

--------------------- --------------------- ---------------------

485,419.96 405,275.82 80,144.14 الفائض

الخزٌنة فً النقدي العجز      

  .   األعضاء اشتراكات

  .   العامة الجمعٌة أقرتها التً المبالغ

عشرة السابعة دورتها فً      

      -    المنشورات حساب من

      -    متفرقة إٌرادات من

      -    فائض من2005-2004

الخزينة نفقات

الخزينة في نقدي عجز

  .    متأخرة اشتراكات إستالم

  .   المال رأس صندوق سلفة تسدٌد

لتغظٌة العام الصندوق إلى المتداول       

 عشرة السابعة المالية الفترة نتائج2009-2008

 لغاية31األول كانون / ديسمبر2010

)بالٌورو(

الميزانية إعتمادات

الخزينة مدفوعات: 

200820092009-2008

 


