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 برنامج العمل والميزانية للفترة 2013-2012
 

 الجزء الثالث -  ب) تقرير مشترك بين لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية
 
 

)، خصصت لجنة الميزانية والمالية جزءا من مداوالتھا للنظر في مشروع CE/90/5(b)كما يذكر في الوثيقة ( )1
 .2013- 2012ة للفترة الميزاني

 
ركز اإلجتماع المشترك بين لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية عمله على الجوانب المالية للمشروع وعلى تلك  )2

 ذات الصلة بالميزانية.
  
عرض األمين العام والمدير التنفيذي للبرنامج والتنسيق ومدير شؤون اإلدارة مشروع البرنامج والميزانية  للفترة  )3

2012 -2013. 
  
وشدد األمين العام على أن الوثيقة المعروضة متكاملة أكثر مما كانت عليه في فترات مالية سابقة، حيث تجلى   )4

جانبان متكامالن: البرنامج والميزانية. ويتماشى ذلك مع الدمج القادم بين اللجنتين الذي سوف يطرح على الجمعية العامة 
 عضاء عن ارتياحھم لھذا العرض.لكي تقره. ولقد عبر العديد من األ

  
وفي ما يتعلق بدمج لجنة البرنامج بلجنة الميزانية والمالية، أثار األعضاء مسألة إعادة النظر باللجان التقنية.  )5

واستذكرت األمانة مقرر المجلس التنفيذي الذي أيد اقتراح أعضاء لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية الرامي إلى جعل 
. وشدد األعضاء بالتالي على أنه [CE/DEC/4(LXXXIX)]التقنية ترفع تقاريرھا إلى لجنة البرنامج والميزانية العتيدة  اللجان

قد يكون من المناسب وضع خريطة طريق واضحة، قبل الدورة القادمة للجمعية العامة، لكل اللجان التقنية الموجودة 
 لھا.والمحتملة، تتناول نطاقھا وواليتھا وطريقة عم

  
وعرض المدير التنفيذي للبرنامج والتنسيق برنامج العمل في التقرير. فأشار إلى عملية المشاركة التي تمت عن  )6

طريق مسح بين األعضاء إلعداد برنامج العمل، وإلى المستوى الجيد لألجوبة التي تم تلقيھا من أكثر من نصف الدول 
 متين.األعضاء من أجل تحديد أولوياتھا للسنتين القاد

  
وأشار أيضا إلى األساس وإلى المبادئ التوجيھية المتبعة إلعداد البرنامج، فضال عن المبادرات الجديدة التي سوف  )7

تندمج على نحو مضطرد لتلبية احتياجات األعضاء. ولفت اإلنتباه أيضا إلى وصف البرامج اإلقليمية والتشغيلية وبرامج 
 الدعم التي تتشكل منھا األمانة.

  
ب األعضاء مجددا عن ارتياحھم لعرض وثيقة البرنامج والميزانية على أساس البرامج، لكنھم عبروا في نفس وأعر )8

الوقت عن ضرورة وجود تفصيل إضافي للميزانيات التشغيلية التي سوف تستخدم في مختلف أقاليم المنظمة خالل السنتين 
 القادمتين.

  
يس" وما إذا كان من المقرر إجراء أي تحويل وألي غرض. واستفسر األعضاء عن البرنامج الذي يسمى "تيم )9

فأوضحت األمانة أن برنامج عمل "تيميس" مسؤول عن تنفيذ والية المنظمة في مجال التعليم والتدريب. وأضافت أيضا أن 
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را. وتساھم ھذا البرنامج ينفذ بالفعل بواسطة "مؤسسة تيميس" التي لھا راعيان، األول ھو المنظمة والثاني حكومة أندو
ألف يورو لدعم عمليات تيميس، ويضاف إلى ھذه المساھمة مبالغ إضافية إلجراء دورات  100المنظمة سنويا بمبلغ 

ألف يورو للفترة  440"براكتيكوم" التدريبية. وقيل إيضا إنه بفضل ھذا اإلتفاق تم تحديد ميزانية التعليم والتدريب اآلن بمبلغ 
 221، ومليون 2009- 2008ألف يورو في  970، وكانت 2011-2010أألف يورو في  479 ، علما أنھا كانت2013- 2012

. وخلصت األمانة إلى القول إن ھذه الصيغة تبدو فعالة جدا من حيث التكلفة. وإذا لم يتم إقرار 2007- 2006ألف يورو في 
أو قد يكون لذلك أثر كبير يحد من أنشطة  التعاون مع تيميس، فقد يتعين تقريبا إلغاء برنامج المنظمة للتعليم والتدريب،

 أخرى في برنامج عمل المنظمة.
  

)، فشدد، كم يذكر في الكتاب األبيض، CE/90/6(a)وعرض مدير شؤون اإلدارة الجزء الثاني من تقرير الوثيقة ( )10
المنظمة ھي جزء من على أن األمانة سوف تواصل جھودھا للتحديث من أجل تحقيق مزيد من الفعالية. وأشار أيضا إلى أن 

 منظومة األمم المتحدة، ما يتيح إعالء مرتبة السياحة على جدول أعمال األمم المتحدة، مع أن ذلك يتطلب التقيد بقواعد أشد.
  

أعضاء لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية اقترحوا على األمانة مواصلة جھودھا للجم التكاليف، السيما من  )11
ف السفر بواسطة استخدام أفضل ألدوات اإلتصاالت اإللكترونية. وتعمل األمانة بنشاط في ھذا اإلتجاه، خالل الحد من تكالي

حيث تم إعداد قاعة جديدة للمؤتمرات بواسطة الفيديو، وسوف يتم تجديد مد األسالك في المبنى من أجل دعم زيادة تدفق 
 صاالت في كل مكتب، ما يؤدي إلى خفض التكاليف.المعلومات عن طريق اإلنترنت، نتيجة استخدام برمجيات اإلت

  
وأحاطت اللجنة علما بالھيكل الجديد القائم على البرامج للميزانية الذي يتوزع بين برامج إقليمية وبرامج تشغيلية  )12

أقسام: التي كانت تتشكل من أربعة  2011-2010وبرامج دعم، مقارنة بالھيكل السابق الذي أقرته الجمعية العامة لميزانية 
 برنامج العمل، األجھزة الحاكمة، خدمات الدعم، واإلمدادات.

  
وتحققت اللجنة من أن الھيكل الجديد القائم على أساس البرامج قد قدمه األمين العام إلى المجلس التنفيذي في دورته  )13

، ومن أن الھيكل السابق قد تم استبداله بالھيكل الجديد [CE/DEC/6(LXXXIX)]التاسعة والثمانين، ومن إقراره في المقرر 
 ، وكذلك في تقارير اإلدارة المالية ذات الصلة.2011و 2010في ميزانية السنتين الماليتين 

  
 ).CE/90/6(a)إنتقلت اللجنة بعد ذلك إلى بحث المعلومات المفصلة عن أرقام التكاليف الواردة في جداول الوثيقة ( )14
  

بنمو إسمي صفر مقارنة  2013-2012عن ارتياحھا القتراح األمين العام الرامي إلى تقديم ميزانية  وعبرت اللجنة )15
 بميزانية الفترة المالية السابقة.

  
واللجنة مدركة أن القورة الشرائية تدھورت في الميزانية خالل فترة ست سنوات، نتيجة تجميد الميزانية إسميا منذ  )16

عن شكرھا لألمين العام على الجھد الذي بذله لتحسين الفعالية في المنظمة على الرغم من  . ولقد عبرت2009-2008الفترة 
التضاؤل الفعلي للموارد. واحاطت علما بما قد يكون لسياسة النمو اإلسمي الصفر من آثار مضرة على مستقبل برنامج عمل 

 .2013المنظمة، إذا ما استمرت ھذه السياسة إلى ما بعد 
  

في المئة في السنة،  2سوف يكون حوالي  2013-2012نة أن مستوى التضخم المتوقع للفترة المالية والحظت اللج )17
إذا أخذت في الحسبان توقعات التضخم إلسبانيا التي وضعھا صندوق النقد الدولي، والبيانات الحالية الصادرة عن معھد 

زيادة في ميزانية البرنامج بقيت عند نفس المستوى اإلحصاء اإلسباني. والحظت اللجنة أيضا أنه، على الرغم من أن ال
في المئة، ألن ارتفاع مؤشر أسعار اإلستھالك  4-، فإنھا تضاءلت فعليا بنسة 2011- 2010إسميا كما كانت ميزانية الفترة 

 في المئة في السنة (حوالي مليون يورو). 2ھو  2013- 2012المتوقع للفترة 
  

التي وضعت باليورو، بموجب قرار الجمعية  2013-2012مج والميزانية للفترة وتدارست اللجنة اقتراحات البرنا )18
يورو، أي نفس المبلغ الذي تم إقراره للفترة  252000000. وقد بلغت ھذه اإلقتراحات ما مجموعه [(XIV)433]العامة 
2010 -2011. 

  
يورو، وھي  25200000، وقد بلغت ووافقت اللجنة على مجموع إيرادات الميزانية المقترحة، وعلى مصادر تمويلھا )19

 تغطي كامل إسقاطات نفقات الميزانية.
  

إلى المجلس  فأوصت، 2013- 2010وأحاطت اللجنة علما بتقرير األمين العام حول تحديد اشتراكات األعضاء للفترة  )20
الدول األعضاء وزيادة  ، كما تم تعديله ليعكس ازدياد عدد2013-2012التنفيذي باعتماد جدول اإلشتراكات المقترح للفترة 

، ما يمثل نموا اسميا صفرا الشتراكات فرادى البلدان مقارنة بسنة [(XIII)404]ذلك في الميزانية، كما ينص عليه القرار 
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مقارنة  2013في المئة في  2، باستثناء ما تستلزمه التغييرات التقنية في وضع الفئات لحاالت فرادى البلدان، وبنسبة 2011
 ما يشمل أيضا إسقاطات التضخم التي تتجلى في المرفق (ب) بھذه الوثيقة. ،2012بسنة 

  
) [(XIII)404]والحظت اللجنة أن المنظمة قامت، وفق الصيغة المتبعة الحتساب اشتراكات الدول األعضاء (القرار  )21

 يد اشتراكات أعضائھا.باستخدام نفس المعدالت اإلحصائية اإلقتصادية والسكانية التي تستخدمھا األمم المتحدة لتحد
  

إلى فھي توصي يورو،  25200000سوف يكون  2013وسنة  2012وإذ تراعي اللجنة أن مستوى الميزانية لسنة  )22
يورو  11358943بمبالغ قدرھا  المجلس التنفيذي بأن تأتي إيرادات الميزانية من اشتراكات األعضاء الفاعلين والمشاركين

؛ وبأنه ينبغي تغطية الرصيد الواجب تمويله من اشتراكات األعضاء المنتسبين 2013يورو لسنة  11659363، و2012لسنة 
 ومن مصادر تمويل أخرى يشار إليھا في الوثيقة ذات الصلة.

  
، ينبغي تقسيم اشتراكات األعضاء المشاركين إلى فئتين [A/RES/526(XII)]وتوافق اللجنة على أنه، وفقا للقرار  )23

 ، تعاطفا.9والمجموعة  13ة عفي المئة من اشتراكات األعضاء الفاعلين في المجمو 10سبة منفصلتين، كل منھا أقل بن
  

يورو بالسنة للفترة  2400وتوصي اللجنة أيضا إلى المجلس التنفيذي بإبقاء اشتراكات األعضاء المنتسبين بمستوى  )24
2012 -2013. 

  
، أقر أعضاء اللجنتين ميزانية اإليرادات 2013- 2012مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة وبعد المناقشات حول  )25

 والنفقات المقترحة، وكذلك قائمة البرامج، مع المتطلبات اآلتية:
 

 معلومات إضافية حول اللجان التقنية وكيفية إسھامھا في برنامج عمل المنظمة؛ •
 تقديرات لمخصصات الميزانية في مختلف األقاليم لفترة السنتين القادمة؛ •
 رادات و/أو النفقات كما يناسب، إذا قام عضو ما باإلنضمام إلى المنظمة أو اإلنسحاب منھا.تعديل اإلي •

  
وتقوم األمانة بتلبية الطلبين األولين في القائمة الواردة أعاله، فترفق طيه إضافة إلى ھذا التقرير لكي ينظر فيھا  )26

 أعضاء المجلس التنفيذي.
 

 يتضمن أمواال خارجة عن الميزانية، بل أنه في الواقع يعزز الموارد وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع البرنامج ال )27
 وبالتالي أنشطة المنظمة، السيما ما يتعلق منھا بموضوع التعاون التقني.

  
ويوصى أيضا إلى المجلس التنفيذي بأن يقترح على الجمعية العامة أن تطلب إلى األمين العام تنفيذ برنامج العمل  )28

وفقا لإليرادات التي يتم تلقيھا، مع وضع خطة إنفاق لھذه الغاية، والمحافظة على الممارسة  2013-2012والميزانية للفترة 
 .المتبعة التي أثبتت أنھا مرضية

  
إطار ي ، ف2011تشرين األول/أكتوبر  8اإلجتماع المشترك القادم بين لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية سوف يعقد في 

 الجمعية العامة.


