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  الدورة الخامسة والثمانون

  2009مايو / أيار8-7باماكو، مالي،  

 من جدول األعمال المؤقت) ج (7البند 

  

  

  

  

  

  مشروع برنامج العمل والميزانية

  2011-2010للفترة 
  

 تقرير لجنة الميزانية والمالية) ج(

  

  

  مذكرة من األمين العام

  

  

في هذه الوثيقة، يتقدم األمين العام إلى المجلس التنفيذي بتقرير لجنة الميزانية والمالية، التي عقدت جزءا من اجتماعها 

، وقد أحيل إليها كي تنظر 2011-2010بشكل مشترك مع لجنة البرنامج، عن مشروع برنامج العمل والميزانية للفترة 

  .2009فبراير / شباط25دريد، إسبانيا، في فيه في اجتماعها الخمسين الذي عقد في م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CE/85/7(c) 
 

2

  مشروع برنامج العمل والميزانية

  2011-2010للفترة 
  

 تقرير لجنة الميزانية والمالية) ج(
 
 
، كرست لجنة الميزانية والمالية جزءا من مداوالتها للنظر في مشروع CE/85/5(c)كما يذكر في الوثيقة  )1

 .2011-2010الميزانية للفترة المالية 

  

  [CE/85/7(a)] 2011-2010مشروع برنامج العمل والميزانية الذي أعده األمين العام للفترة 
 
ركز اإلجتماع المشترك بين لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية عمله على الجوانب المالية للمشروع وعلى  )2

 .ما يتصل منها بالميزانية
 
دير البرنامج والتنسيق ومدير شعبة اإلدارة بعرض مشروع برنامج العمل في البداية، قام نائب األمين العام وم )3

 .2011- 2010والميزانية للفترة 

  

بالتغيير الذي طرأ على هيكلها نوهت اللجنة بوضوح الوثيقة التي تتضمن مشروع ميزانية البرنامج، ورحبت  )4

وقد جاء . ي ميزانية فترة السنتين الماضيتينالذي يرتكز على هدفين استراتيجيين، مقارنة بأربعة أهداف كان واردة ف

ذلك تلبية لطلبات األعضاء ولجنة البرنامج والمجلس التنفيذي، إذ أنها تطرقت إلى ما لألعضاء من احتياجات على 

 ).الهدف باء(واحتياجات إنمائية على المدى الطويل ) الهدف ألف(المدى القصير 

  

اب األول من الميزانية، وقد قسم إلى دوائر تم تخفيض عدد أقسامها من وأحاطت اللجنة علما بالهيكل الجديد للب )5

وباإلضافة، تتضمن الميزانية بابا جديدا ". األعضاء المنتسبون "3 نتيجة إدراج نشاط إدارة المقاصد في القسم 9 إلى 10

 لتغطية الطوارئ ذات رابعا في هيكلها الرئيسي، لكي تتجلى فيها اإلعتمادات التي يتوجب على المنظمة تخصيصها

الصلة بتكاليف التأمين الطبي بعد نهاية الخدمة لموظفي المنظمة وتكاليف اإلعادة إلى الوطن، بناء على ما تنص عليه 

 .المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

  

 ل والثاني والثالثقامت اللجنة ببحث المعلومات المفصلة ذات الصلة بأرقام التكاليف الواردة في الجدول األوو )6

 .CE/85/7(a)من الوثيقة 

  

أوال، .  القبول باإلفتراضات اإلقتصادية الثالثة الموصوفة في الوثيقة المرجعيةناسبمواعتبرت اللجنة أن من ال )7

 المملكة المتحدة،  عضو فاعل واحد،وانسحاب، يتوقع انضمام عضوين فاعلين جديدين إلى المنظمة، النرويج وفانواتو

 .2009في 
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 في المئة، حيث 2.5 سوف يكون حوالي 2011-2010ثانيا، الحظت اللجنة أن مستوى التضخم المتوقع لفترة السنتين 

تؤخذ في الحسبان توقعات التضخم إلسبانيا التي حددتها الحكومة اإلسبانية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون 

وباإلستناد إلى هذه التوقعات، . وبية، ومكتب األمم المتحدة في جنيفوالتنمية في الميدان اإلقتصادي، والمفوضية األور

 ألغراض تقديرات  في المئة سنويا،2.5اعتبرت األمانة أن من الحذر والمعقول استخدام مؤشرات أسعار بنسبة 

  .الميزانية واحتساب اإلشتراكات

  

ر على كل النفقات، فإنه أتاح إجراء تقييم الرتفاع وسلمت األمانة بأنه على الرغم من أن مؤشر األسعار المستخدم لم يؤث

والحظت أيضا أن الزيادات المطبقة بموجب النظام األساسي على تكاليف الموظفين قد أثرت . التكاليف بصورة عامة

  .أيضا على نفقات المنظمة

  

 دوالر 1.49= احد اليورو الو: وأخيرا، قررت اللجنة اعتماد فرضية سعر الصرف اآلتي ألغراض وضع الميزانية

  .أمريكي

  

، وقد وضعت باليورو بموجب قرار الجمعية 2011-2010وتدارست اللجنة اقتراحات البرنامج والميزانية للفترة  )8

 في المئة مقارنة بالميزانية 5.7 يورو، أي بزيادة إسمية بنسبة 26546000هذه اإلقتراحات بلغت . [(XIV)433]العامة 

 . يورو25110000 وقدرها 2009-2008التي أقرت للفترة 
 
 في المئة 5.7والحظت اللجنة أنه على الرغم من أن نسبة ارتفاع التكاليف التقديرية لميزانية البرنامج قد بلغت  )9

 في المئة، ألن الزيادة المتراكمة لمؤشر أسعار اإلستهالك 0.64، فإن الزيادة الفعلية هي 2009- 2008مقارنة بميزانية 

 . في المئة5.06 هي 2011-2010المتوقعة للفترة 

  

 مخصصات لميزانية – ألف يورو في الباب الرابع المستحدث 600والحظت اللجنة أن اإلعتماد الذي قدره  )10

 في المئة من كامل الزيادة اإلسمية، وأن الزيادة في الميزانية كانت لتكون 2.4، الحظت أنه وحده يشكل 2010-2011

 في المئة مقارنة بميزانية 1.7ة، ما كان ليعني، بالقيمة الفعلية، انخفاضا بنسبة  في المئ5.7 في المئة عوضا عن 3.3

2008-2009. 

  

  .2007- 2006ووافقت اللجنة على إيرادات الميزانية اإلجمالية المقترحة، وقد تضمنت فائضا من الفترة المالية  )11


