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 المجلس التنفيذي
 انزسؼٌٕٔ انخبيسخانذٔسح 

 ٖٕٔٓ يبٕٚ/أٚبس 2ٕ-2ٕ، صشثٛب، ثهغشاد

 يٍ عذٔل األػًبل انًؤلذ )أ(٘انجُذ 

 
 
 

 4102-4102والميزانيت للفتزة بزنامج العمل 
 

 )أ( تقزيز لجنت البزنامج والميزانيت
 
  

مةأوالً.   مقدِّ

يٍ يذأالرٓب نهُظش فٙ يششٔع  انًٛضاَٛخ عضءا  انجشَبيظ ٔصذ نغُخ ، خص  (CE/95/3(III)(a))فٙ انٕصٛمخ  ُرِكشكًب  .ٔ

  .ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ انًبنٛخ انًٛضاَٛخ نهفزشحانجشَبيظ ٔ
 
ٔانًذٚش انزُفٛز٘ نهجشَبيظ ٔانزُسٛك، ٔيذٚش شؤٌٔ اإلداسح ٔانًبنٛخ يششٔع ثشَبيظ انؼًم ػشض األيٍٛ انؼبو،  .ٕ

 .ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓٔانًٛضاَٛخ  نهفزشح انًبنٛخ 

 

 

 4102-4102مشروع الميزانية وبرنامج العمل للفترة ثانياً. 

ٖ. ِ  ٕ َذدؼًهٛخ ثبنانًذٚش انزُفٛز٘ نهجشَبيظ ٔانزُسٛك  َ ًِ  انز٘ أُعش٘ ػهٗ يسزٕٖ ًسؼ خالل انيٍ  انزشبسكٛخ انزٙ اػزُ

نذٔل األػعبء سزٍٛ فٙ انًئخ يٍ اانزٙ رى رهمٛٓب يٍ  انشدٔديٍ  بنًسزٕٖ انغٛذٔثإػذاد ثشَبيظ انؼًم، يٍ أعم األػعبء 

ٗ ػًم ٔلذ سك ض ػهٗ انؼاللخ ثٍٛ انسٛبؽخ ٔاألعُذح انؼبنًٛخ، األيش انز٘ ٚؤصِّش ػه رؾذٚذ أٔنٕٚبرٓب نهسُزٍٛ انمبديزٍٛ. ثغٛخ

 انًُظًخ.
 
عذٔل األػًبل انز٘  ٔإنٗٔلذ أشبس أٚعب  إنٗ األسس ٔانًجبدئ انزٕعٛٓٛخ انزٙ اسزخذيذ فٙ إػذاد ثشَبيظ انؼًم،  .ٗ

خ، ٔإنٗ ااأليٍٛ انؼبو. ٔأخٛشا ، نفذ انًذٚش انزُفٛز٘ االَزجبِ إنٗ ٔسٛهزٍٛ ُيؾذ درٍٛ نهزُفٛز، ٔ ٔظؼّ إنٗ يسأنخ نزٕعٛٓبد انؼبي 

 نهطهت انخبّص انز٘ ػج ش ػُّ األػعبء. رهجٛخ  رجبدل انًًبسسبد، 
 
ػج شد انهغُخ ػٍ اسرٛبؽٓب إصاء يسزٕٖ ٔعٕدح انشدٔد فٙ انًسؼ. ٔنكُّٓب أشبسد إنٗ إيكبَٛخ انؾصٕل ػهٗ لذٍس أكجش  .٘

 انًسؼ انزبنٙ فٙ يشؽهٍخ أثكش.يٍ انًؼهٕيبد يٍ خالل ْزا انزًشٍٚ. ٔلذ رى  االرفبق ثبنزبنٙ ػهٗ ثذء اإلػذاد السزًبسح 
 
ٌ  يشذدا  (، CE/95/5(b)زمشٚش )انيٍ  انًزؼهّك ثبنًٛضاَٛخانغضء  ٔانًبنٛخ ػشض يذٚش شؤٌٔ اإلداسح .ٙ األيبَخ  ػهٗ أ

ٖ أػهٗزٕاصم عٕٓدْب نهزؾذٚش يٍ أعم رؾمٛك س  ٕ  ٔلذ رك ش. ، رًبيب  كًب ٚزكش انكزبة األثٛطانفؼبنٛخٔ انكفبءح يٍ يسز

عذٔل  ػهٗيشرجخ انسٛبؽخ األيش انز٘ ٚسًؼ ثزؼضٚض يٍ يُظٕيخ األيى انًزؾذح،  ْٙ عضء   انسٛبؽخ انؼبنًٛخ يُظًخأٌ ث أٚعب  

  .فٙ انٕلذ َفسّ مٕاػذ أشذٔٚفشض االيزضبل نأػًبل األيى انًزؾذح، 
 
أسلبو انزكبنٛف انٕاسدح فٙ عذأل انٕصٛمخ  ؽٕلهخ انًؼهٕيبد انًفص   دساسخَزمهذ انهغُخ ثؼذ رنك إنٗ ا .2

(CE/95/5(b).)  
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يمبسَخ ثًٛضاَٛخ انفزشح  ٘صفش ؽمٛمًُٕٙ ث ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓانفزشح  يٛضاَٛخ رمذٚىبلزشاػ األيٍٛ انؼبو ثانهغُخ  أؽبغذ .8

 انًبنٛخ انسبثمخ.
 
انًٛضاَٛخ  نزغًٛذ َزٛغخ   ٕادسذ سُايزذد ن انششائٛخ فٙ انًٛضاَٛخ خالل فزشحٍ لذ كبَذ انهغُخ يذسكخ نزشاعغ انمذسح ٔ .2

يب ثزنّ يٍ عٕٓد يٍ أعم  نأليٍٛ انؼبو ػهٗ ايزُبَٓبػٍ  انهغُخ لذ ػجشد. 2ٕٔٓٓ-8ٕٓٓانًبنٛخ  يُز انفزشح ثبنمٛى االسًٛخ

ٖ ألم يٍ انًٕاسد ثبنمٛى انؾمٛمٛخرؾسٍٛ فؼبنٛخ انًُظًخ ػهٗ انشغى يٍ   ٕ  ٚخهّفّاألصش انز٘  انهغُخ نؾظذ ٔلذ. رًزؼٓب ثًسز

ل نسٛبسخ ػذو انًُٕ  ٕ  .ًٖٕٔٓب ثؼذ ن أثمٙ ػهٛٓب فٙ ؽبلػهٗ ثشَبيظ ػًم انًُظًخ،  االػزًبد انًط
 

ٌ  األػعبء لذ ػج شٔا  .ٓٔ ٌ  ػٍ دػًٓى نسٛبسخ انًٛضاَٛخ انًمزشؽخ، إػًٕيب  نؾظذ انهغُخ أَّ  ٔػهٗ انشغى يٍ أ ال  أ

فّ يٍ ػذو لذسرّ ػهٗ انٕفبء ث ّٕ   انًبنٛخ. بنزضايبرّثؼعٓى أشبس إنٗ رخ
 

آخزح  ثؼٍٛ فٙ انسُخ،  %8.ٕسٕف ٚكٌٕ  ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓانهغُخ أٌ يسزٕٖ انزعخى انًزٕلغ نهفزشح انًبنٛخ  نؾظذ .ٔٔ

رٕلؼبد انزعخى إلسجبَٛب انزٙ ٔظؼٓب صُذٔق انُمذ انذٔنٙ، ٔانجٛبَبد انؾبنٛخ انصبدسح ػٍ يؼٓذ اإلؽصبء  االػزجبس

، ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓشح بَذ ػهّٛ فٙ انفزًسزٕٖ َفسّ انز٘ كػُذ ان ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓانجشَبيظ نهفزشح ٔلذ ثمٛذ يٛضاَٛخ اإلسجبَٙ. 

ٍْ يغ اؽزسبة رأ ّٕ 8.ٕصٛش انزعّخى انًزٕلغ نهفزشح انًؼُٛخ )صٚبدح سُٕٚخ ثُسجخ ٔنك  .٘صفش ؽمٛمٙ %(، يب ٚؼُٙ ًَ
 

إنٗ لزشاؽبد ًخ ْزِ اال. ٔلذ ٔصهذ لٕٛ٘ٔٓ-ٕٗٔٓرذاسسذ انهغُخ الزشاؽبد انجشَبيظ ٔانًٛضاَٛخ نهفزشح  .ٕٔ

 .ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓانز٘ رى إلشاسِ نهفزشح  َفسّ ثبنمٛى انؾمٛمٛخ يمبسَخ  ثبنًجهغ ٕٚسٔ، أ٘ انًجهغ ٕٓٓٓٙٔٙٙ
 

 .ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓأؽبغذ انهغُخ ثبنزغٛٛشاد انزٙ أُدِخهَذ ػهٗ ْٛكم انصٛغخ انًُمؾخ نهجشَبيظ ٔانًٛضاَٛخ نهفزشح  .ٖٔ
 

ٕٚسٔ، ْٔٙ  ٕٓٓٓٙٔٙٙثهغذ  ثؾٛشيصبدس رًٕٚهٓب، ٔ انًٛضاَٛخ انًمزشؽخٚشاداد ٔافمذ انهغُخ ػهٗ يغًٕع إ .ٗٔ

 .انًزٕل ؼخ َفمبد انًٛضاَٛخ يغًمرغطٙ 
 
 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلي التنفيذيثالثاً. 

 طهت يٍ انًغهس انزُفٛز٘ أٌ:ُٚ  .٘ٔ
 

انجشَبيظ يٍ أعم رٕفٛش انًضٚذ يٍ ٚذػى الزشاػ انًُٕ انؾمٛمٙ انصفش٘، ششغ أٌ رزّى يشاعؼخ الزشاػ يششٔع  (أ 

ٔكهفزٓب ٔانجشايظ  غ انزشكٛض ػهٗ انًُزغبد انًهًٕسخانزفبصٛم ثشأٌ األَشطخ انزٙ سزُُفز خالل انفزشح انًبنٛخ انزبنٛخ، ي

 انًخزهفخ انًسؤٔنخ ػٍ رُفٛزْب؛
 

ٔٚؼزًذ عذٔل االشزشاكبد ، ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓٚؾٛػ ثزمشٚش األيٍٛ انؼبو ؽٕل رمذٚش اشزشاكبد األػعبء نهفزشح انًبنٛخ  (ة 

 ؛ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓانًمزشػ نهفزشح 
 

، ٔفك  (ط  ، اسزخذيذ يُظًخ ([(XIII)404]انصٛغخ انًزجؼخ الؽزسبة اشزشاكبد انذٔل األػعبء )انمشاس ٚهؾظ أَّ 

ٚذ األيى انًزؾذح نزؾذ رؼزًذْبانزٙ  َفسٓب انسكبَٛخٔيؼذالد االؽصبءاد لزصبدٚخ االانًؼذالد  انسٛبؽخ انؼبنًٛخ

ٌ  ْزِ اإلؽصبءاد يجُٛخ ػهٗ يزٕسِّػ انفزشح اشزش ٌ  نغُخ انجشَبيظ ٕٓٔٓ-ٕ٘ٓٓاكبد أػعبئٓب، ٔأ ، غٛش أ

ٌ  ْزِ انفزشح اإلؽصبئٛخ ال رؼكس ثبنشكم انًُبست انٕظغ االلزصبد٘ انؾبنٙ ٌ  انذٔل ٔانًٛضاَٛخ لذ ٔعذد أ ، ؽٛش أ

 ثبألصيخ؛ ثبرذ أكضش رأصشا   األػعبء
 

 ٍ انؼبو أٌ ُٚظش فٙ إيكبَٛخ اسزخذاو فزشح إؽصبئٛخ أؽذس نأليى انًزؾذح؛ٚطهت ثبنزبنٙ يٍ األيٛ (د 
 

ٌ  يسزٕٖ انًٛضاَٛخ انًٕصٗ ثٓب نهفزشح  (ِ   ٕٚسٔ؛ ٕٓٓٓٙٔٙٙٚجهغ  ٕ٘ٔٓٔ ٕٗٔٓٚأخز ثؼٍٛ االػزجبس أ
 

ٍ ٕٚافك ػهٗ أٌ إٚشاداد انًٛضاَٛخ (ٔ  األػعبء يٍ اشزشاكبد األػعبء انفبػهٍٛ ٔ نهفزشح انمبديخ ُٚجغٙ أٌ رُؤي 

ٌ  ٕٕ٘ٔٓٚسٔ نسُخ  8ٖٕٓٙٓٗٔٔ، ٕٕٗٔٓٚسٔ نسُخ  2ٖ2ٕٓٓٔٔانًشبسكٍٛ ثًجبنغ لذسْب  انشصٛذ  ؛ ٔثأ

انًُزسجٍٛ ٔيٍ يصبدس رًٕٚم أخشٖ ُيشبس إنٛٓب فٙ انٕصٛمخ يٍ اشزشاكبد األػعبء  ُٚجغٙ رغطٛزّ انٕاعت رًٕٚهّ

 راد انصهخ؛
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ذَخم ػهٗ انًشفك انضبَٙ يٍ  زؼذٚمانٚؼزًذ  (ص  ًُ  ػهٗشزشاكبد االثًؼبدنخ رؾذٚذ  انًزؼهّك ،)ط(ٗانُظبو انًبنٙ، انفمشح ان

انغذٔل انزكًٛهٙ نهؾسٕيبد انًجبششح فٙ انًغًٕػخ األخٛشح يٍ انجهذاٌ راد انؼذد انسكبَٙ انمهٛم، كًب ْٕ يجٍٛ  فٙ 

 (؛95/5(b))CEيٍ انٕصٛمخ ) ٗانًشفك أنف، انفمشح 
 

، ُٔٚظش فٙ انؾسٕيبد ٕ٘ٔٓ-ٕٕٗٔٓٚسٔ فٙ انسُخ نهفزشح  ٕٓٓٗػُذ  ٚجمٙ ػهٗ اشزشاكبد األػعبء انًُزسجٍٛ (ػ 

ٍٛ، كًب ْٕ يجٍٛ  فٙ انٕصٛمخ )  (؛CE/95/6(c)انًمزشؽخ ألػعبء يؼُٛ 
 

 ٔفمب   ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓرُفٛز ثشَبيظ انؼًم ٔانًٛضاَٛخ نهفزشح ٚمزشػ ػهٗ انغًؼٛخ انؼبيخ أٌ رطهت يٍ األيٍٛ انؼبو  (غ 

 .انًًبسسخ انًزجؼخ انزٙ أصجزذ فؼبنٛزٓبطخ إَفبق نٓزِ انغبٚخ، ٔانًؾبفظخ ػهٗ ، يغ ٔظغ خانًسزهًخنإلٚشاداد 
 
 

 
 


