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C 2013/3 -  وبرنامج العمل وامليزانية 4102-4102اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 4102-4102للفرتة 

 

 4102أيار /مايو - 2املذكرة اإلعالمية رقم 

 

 4102-4102إىل الفرتة  4102-4104امليزانية من الفرتة  تقدم االحتياجات من

 

بناء على طلب اجمللس، تقدم هذه املذكرة مزيدا من التفاصيل بشأن العناصر احملددة ألرقاام صااا اتعتداادا     : موجز

وتسايدا املاوارد    2102-2102وطريقاة التعامال ب اا ا الفاةة      2102-2102اخلاصة بربنامج العدل وامليزانية للفاةة  

ومتويلا ا املقاة     2102-2102اخلاصة خبطة العدل الفورية، إىل جانب تفسري للدجات  ذا  األولوية األعلى للفاةة  

 . 2102-2102إىل الفةة  2102-2102وموجزا عن تقدم اقةا  ميزانية صاا اتعتدادا  من الفةة 

 

 مقدمة –أوال 

 

ا  خط األساا   سابأن تقدم األمانة تقييدا جديدا حل" 2102نيسان /طلب اجمللس ا دورته املنعقدة ا أبريل- 0

ما  مراعااة تاأاري امليزانياة علاى       ،2102- 2102برنامج العدل وامليزانية للفاةة  لزيادا  املقةحة على ميزانية بشأن ا

 "2102.1-2102 وامليزانية للفةة دل الفورية ا برنامج العدلخطة الع

 

ن ميزانياة  ما  يصا  التقادم احملار     2102-2102انية للفاةة  امليزانية املقدم ا برنامج العدل وامليز اقةا إن - 2

جلناة املالياة ا   وتر أمريكا،، والا ، بساب    ملياون د  0.112.6 الا  تللا    2102-2102صاا اتعتدادا  للفةة 

ملياون دوتر أمريكا، لتكاالي      8.6 ملل  تضدنت ، قد2102آذار /دورت ا الثامنة واألربعني بعد املائة املنعقدة ا مار 

وتتطابق هذه املعاملة م  املدارسة ال  أسست هلاا الوااائق الساابقة لربناامج     . اتستثدار ملرة واحدة خلطة العدل الفورية

لفةة السانتني املقللاة ما  تلاق املقةحاة لفاةة        املقةحةجا  من امليزانية ال  تقض، مبقارنة اتحتيالعدل وامليزانية وا

 .ليةبسب ما أشار  إليه جلنة املا" خط أسا "السنتني السابقة ما يوا ي 

 

التفاصايل عان   دا مان  مزيا  ا القسا  الثاان،  : عرض األقسام الواردة أدناهت اجمللس، طلبوبالتال،، استجابة ل- 2

 والتعاماال ب ااا ا الفااةة 2102-2102لفااةة عناصاار دااددة ا أرقااام صاااا اتعتدااادا  لربنااامج العداال وامليزانيااة ل 

وت سيدا املوارد اخلاصة خبطة العدل الفورية؛ وا القس  الثالث تفسريا للدجات  ذا  األولوياة األعلاى    2102-2102

 .2102-2102موجزا عن اقةا  ميزانية صاا اتعتدادا  النامجة عن ذلاق للفاةة   ومتويل ا املقة ؛ وا القس  الراب  
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إىل الفاةة   2102-2102نظرة شاملة على شاكل جادوإ إىل تقادم ميزانياة صااا اتعتداادا  مان الفاةة          امللحقويقدم 

2102-2102 . 

 

 ري امليزانيةمع مراعاة تأث 4102-4102يف الفرتة  والتعامل بها 4102-4104لفرتة امليزانية لعناصر  -ثانيا 

 يف خطة العمل الفورية

 

ملياون   0 11206اللالغاة  و 2102-2102ا الفاةة   املامتمتر تضدنت ميزانية صاا اتعتدادا  ال  صّو  هلاا  - 2

 2100-2101رصايد  لالكفاءة ووفورا  ملارة واحادة واساتمدام     دوتر أمريك، هدفا يتدثل ا حتقيق مكاسب نامجة عن

فضال عن التكالي  املتكررة خلطة العدل الفورية وتكالي  اتستثدار ملرة واحادة خلطاة العدال الفورياة كداا       غري املنفق،

 .فيدا يل، بالعدق وكدا سنشر  0يظ ر ا اجلدوإ 

 

 2102-2102 صاا اتعتدادا  لربنامج العدل للفةة: 0اجلدوإ 

 بآالف الدوالرات األمريكية 4102-4104صايف االعتمادات لربنامج العمل للفرتة  

    4102-4104ميزانية صايف االعتمادات للفرتة  

 1,040,100  2102 - 2102برنامج العدل للفةة  1

 (26,300)  املكاسب اإلضافية النامجة عن الكفاءة والوفورا  ملرة واحدة 2

 (8,200)  غري املنفق 2100 -2101استمدام رصيد الفةة  3

 2100-2101جمدوع املكاسب اإلضافية النامجة عن الكفااءة والوفاورا  ملارة واحادة واساتمدام الرصايد غاري املنفاق للفاةة           4

 (CR 5/2011أل  من الوايقة  0الفقرة )

(34,500) 

 1,005,600  (2والص   0جمدوع الص  ( )CR 5/2011أل  من الوايقة 0الفقرة  ) 2102-2102ميزانية صاا اتعتدادا  للفةة  

    2/4100 موارد خطة العمل الفورية اليت مت التصويت هلا كجزء من قرار املؤمتر رقم 

   22,400 :والذي يتأل  من( CR 5/2011باء من الوايقة 0الفقرة )صاا التكالي  املتكررة خلطة العدل الفورية   5

   33,000 (م   يادا  التكالي  2، اجلدوإ C 2011/3الوايقة )التكالي  املتكررة خلطة العدل الفورية    6

، C 2011/3والوايقاة   2، اجلدوإ C 2011/3الوايقة )الوفورا  املتكررة خلطة العدل الفورية    7

 (2اجلدوإ 

(10,600)   

       

 (CR 5/2011الفقاارة باااء ماان الوايقااة   )خلطااة العداال الفوريااة   االستتتامار متترة واحتتدة تكااالي    8

 :متويل ا منال  يت  

16,800   

   8,200 (CL 144/3من الوايقة  22الفقرة )غري املنفق  2100-2101رصيد الفةة    9

   8,600 (CL 144/3من الوايقة  22الفقرة ) 2102-2102ميزانية صاا اتعتدادا  للفةة      10
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 (2إىل  0، الص  0اجلدوإ ) 2102-2102ميزانية صاا اتعتدادا  للفةة 

 

مان   حتقياق مكاساب   اة  مليون دوتر أمريكا، جل  2202تضدن برنامج العدل املعتدد من قلل املمتمتر هدفا قدره - 2

وقاد   حتدياد    (.2، الص  0اجلدوإ ) 2100-2101وفورا  ملرة واحدة واستمدام الرصيد غري املنفق للفةة الكفاءة و

كداا   السادا    ( 2الصا   ) 2102-2102الفاةة   أمريك، وأشاري إلي اا ا   مليون دوتر 2602وفورا  ا الكفاءة بلغت 

 هاد   مان أجال حتقياق    2(2الصا   ) 2100-2101ملياون دوتر أمريكا، ملارة واحادة مان الفاةة        802ملل   بةحيل

 .مليون دوتر كامال 2202الا

 

النامجاة عان    والوفاورا   املزيد من التفاصيل عن املكاساب  2102-2102ويقدم برنامج العدل وامليزانية للفةة - 6

 2102.3-2102ال    حتديدها والتللي  عن ا خالإ ومليون دوتر أمريك،  2602 اللالغة الكفاءة

 

 2/4100متتتتوارد خطتتتتة العمتتتتل الفوريتتتتة التتتتيت مت التصتتتتويت عليهتتتتا كجتتتتزء متتتتن قتتتترار املتتتتؤمتر رقتتتتم 

 (01إىل  2، الصف 0اجلدول )

 

موارد لتنفيذ خطاة العدال    ،ال  صو  علي ا املمتمترو 2102-2102تضدنت ميزانية صاا اتعتدادا  للفةة - 7

 .الفورية

 

 طة العدل الفوريةخلالتكالي  املتكررة 

 

برناامج  ملياون دوتر أمريكا، ملاوارد خطاة العدال الفورياة ا        2202فإن ملل   7إىل  2 كدا هو ملني ا الص - 8

ملياون دوتر أمريكا،    22الذي يتضدن و 4خمصص لتدويل صاا التكالي  املتكررة 2102-2102العدل وامليزانية للفةة 

ومبا أن هذه العناصر مان خطاة العدال الفورياة متكاررة       .دوتر أمريك، كوفورا  متكررة نمليو 01.6وكتكالي  متكررة 

حياث   إدرا  كال مان التكاالي  ومان الوفاورا  ا        2102-2102ة للفةة فقد   ترحيل ا إىل برنامج العدل وامليزاني

 والوفاورا  املكاساب  الوايقة تفاصيل إضافية عان   C 2013/3من الوايقة  2وتظ ر ا اجلدوإ  .الربنامج اإلمجال، للعدل

دوتر أمريكا، والا  أدرجات ا برناامج العدال       ملياون  01.22اللالغاة  وا خطاة العدال الفورياة     النامجة عن الكفااءة 

 .2102-2102وامليزانية للفةة 

  

                                                 
  5/2011الفقرة الثانية من القرار   2
 227، اجلدوإ اخلامس بعد الفقرة C 2013/3الوايقة   3
 CR 5/2011باء من الوايقة  0الفقرة   4
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 تكالي  اتستثدار ملرة واحدة خلطة العدل الفورية

 

ملياون دوتر أمريكا، ا الفاةة     06.8، فقد   التصاويت علاى مللا     0من اجلدوإ  8كدا هو ملني ا الص  - 9

أما الطريقاة املعتدادة للتعامال ما  هاذه املاوارد ا        .واحدة خلطة العدل الفورية ملرة 5كتكالي  استثدارية 2102-2102

 :مبزيد من التفصيل أدناه فدوصوفة 2102-2102برنامج العدل وامليزانية للفةة 
 

مليون دوتر أمريكا،   8.2ملل   جزئيا عرب ترحيل التكالي  اتستثدارية خلطة العدل الفورية مولت :9الص  

يعاد مصادر التدويال هاذا     ، مل 2102-2102ا الفاةة   .6بإذن من املمتمتر 2100-2101ملرة واحدة من الفةة 

 .أنشطة املرة الواحدة ذا  الصلة بالتزامن كذلق م  انت اء متوفرا
 

 الفوريااةخطااة العداال  التدوياال للقساا  امخاار ماان أنشااطة املاارة الواحاادة ا       أمااا مصاادر  : 01الصاا  

ملياون   0 11206 اللاال   2102-2102اعتدادا  امليزانية للفاةة   بشأن قرارالف و ( مليون دوتر أمريك، 8.6)

 أعلاى ا الفاةة  ختصايص هاذه املاوارد جملاات  ذا  أولوياة      وقد اقاة  املادير العاام إعاادة      .دوتر أمريك،

 .، كدا هو موضح بالتفصيل أدناه2102-2102
 

 اجملاالت ذات األولوية األعلى ومتويلها - ثالاا
 

تتطلب موارد إضاافية   2102-2102لفةة انية لأعلى ضدن برنامج العدل وامليز  حتديد جمات  ذا  أولوية - 01

 2 أدناه وه، مفصلة بشكل أكرب ا املذكرة اإلعالمية رق  2وترد هذه املوارد ا اجلدوإ  .مليون دوتر أمريك، 20.2تلل  

 .2102نيسان /أبريل -

 

 2102-2102اجملات  ذا  األولوية األعلى ال  تتطلب موارد إضافية ا الفةة : 2اجلدوإ 

 4102-4102اجملتتتتتتتتاالت ذات األولويتتتتتتتتة األعلتتتتتتتتى التتتتتتتتيت تتطلتتتتتتتت  متتتتتتتتوارد إ تتتتتتتتا ية يف الفتتتتتتتترتة  

 (C 2013/3من الوثيقة  022الفقرة )

بتتتتتتتتتتآالف 

التتتتتدوالرات 

 األمريكية

   (أل  072الفقرة )برنامج التعاون الفين 
02,800 

   (باء 072الفقرة ( )مكتب اتتصات  املمتسسية والعالقا  اخلارجية) وظيفة اتتصاإ تعزيز 
2,000 

 2,000 (باء 072الفقرة ( )الشراكا  والدعوةومكتب اتتصات  )تعزيز وظيفة الشراكا  والدعوة وتندية القدرا  

   (جي  072الفقرة )فيدا يتعلق بأنشطة احلداية اتجتداعية  ،احلد من الفقر ا الري  :2تعزيز اهلد  اتسةاتيج، 
2,000 

 (داإ 072الفقرة )من صاا اتعتدادا   باملائة 81 يادة ميزانية مكتب التقيي  لتصل إىل 
0,100 

   (واو 072الفقرة )املوارد اتنتقالية تنتماب املدير العام 
211 

   (هاء 072الفقرة ) اجملات  األخرى
2,400 

   ذا  األولوية األعلىاملوارد للدجات  إمجال، إعادة ختصيص 
20,500 
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خاالإ   مان  ، أقصاى حاد  كان   اجملات  ذا  األولوياة األعلاى، إىل  يطدح املدير العام إىل أن يت  متويل هذه - 00

. إ حتقيق وفورا  َإضافية مان الكفااءة  ومن خال( 2102-2102الفةة )املستوى احلال، للديزانية  إعادة ختصيص أمواإ

 .بالتفصيل أدناه وهو موصو  2مليون دوتر أمريك، كدا يظ ر ا اجلدوإ  20.2ملل   وا هذا الصدد متكن من تعيني

 

 ختصيص اإلعادة  ال    تعيين ا 2102-2102عناصر ميزانية الفةة : 2اجلدوإ 

 إلعتتادة يصيصتتها إىل اجملتتاالت ذات األولويتتة األعلتتى يف الفتترتة التتيت مت تعيينتتا 4102-4104عناصتتر ميزانيتتة الفتترتة   

 (C 2013/3من الوثيقة  022الفقرة ) 4102-4102

بآالف 

الدوالرات 

 األمريكية

 8,600   موارد خطة العدل الفورية ملرة واحدة املدولة من صاا اتعتدادا  0

 0,300   الصندوق املتعدد التمصصا  2

 0,600   إلغاء مكتب املدير العام املساعد لإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطليعية والليئة 2

 01,000   الكفاءة النامجة عن وفورا ال 2

 40,500   جمموع العناصر املعاد يصيصها 2

 

إعاادة ختصايص    في اا  ميكان  2102-2102ة صااا اتعتداادا  للفاةة    وقد   حتديد االاة عناصر ا ميزاني- 02

 : ، وه،(2إىل  0الص  ) 2102-2102املوارد للفةة 
 

 ( أعاله الثان،شار إلي ا أيضا ا القس  م)ملرة واحدة خلطة العدل الفورية مليون دوتر كدوارد  8.6ملل   (أ)

 دوتر ماان الصااندوق املتعاادد التمصصااا  الااذي قااد خصصاات لااه ميزانيااة بلغاات   مليااون 0.2مللاا   (ب)

مليااون دوتر ا  01.1ميزانيتااه  مسااتوى كااونويقااة  أن ي 2102-2102مليااون دوتر ا العااام  00.2

 2102-2102الفةة 

لاإلدارة املعنياة باإدارة    لددير العام املسااعد  يك، نتيجة إللغاء املكتب احلال، لمليون دوتر أمر 0.6ملل   ( )

 .2102-2102ا اتقةا  اخلاص بالفةة املوارد الطليعية والليئة 

 

 املوافقاة علاى إعاادة ختصايص     م إىليسعى املادير العاا   2102-2102برنامج العدل وامليزانية للفةة ا اقةا  - 02

لفاةة  جازء مان ميزانياة صااا اتعتداادا  ل     مليون دوتر أمريكا،، والا  ها،     00.2املوارد أعاله ال  يلل  جمدوع ا 

 .ات  ذا  األولوية األعلىاجمل، إىل 2102-2102

 

 الكفاااءة لفااةة الساانتني  ، ماان املتوقاا  حتقيااق وفااورا  نامجااة عاان  2أخااريا، وكدااا هااو ماالني ا الصاا   - 02

إعاادة   كداا ساتت   .  املكتاب تلعاا لاذلق   /مليون دوتر أمريك،، م  ختفيض ميزانيا  اإلدارة 01تقدر با  2102-2102

 .توجيه هذه الوفورا  إىل اجملات  ذا  األولوية األعلى
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 موجز عن عناصر امليزانية - رابعا

 

يلماص اجلازء األوإ   و. 2102-2102عامة عن اتقةا  املتعلق بامليزانية للفةة  أدناه حملًة 2يعرض اجلدوإ - 02

 ماان اجلاادوإ العناصاار الاا    وصااف ا ا األقسااام أعاااله، أي باادءا ماان مسااتوى ميزانيااة صاااا اتعتدااادا  للفااةة   

مليون دوتر أمريك،، واجملات  ذا  األولوية األعلى ال  تتطلاب ماوارد تللا      0.112.6والذي يلل   2102-2102

ما يامتدي إىل   ،مليون دوتر أمريك، 20.2عادة ختصيص ملل  وجمات  إ ،أمريك، ال    حتديدها دوتر مليون 20.2

 .مليون دوتر قلل  يادة التكالي  0 10206تلل   2102-2102 الفةة اقةا  مبيزانية لصاا اتعتدادا  ا

 

2102 آذار/وكدا ذكر  جلنة املالية ا دورت ا املنعقدة ا مار - 06
مستوى ميزانية صاا اتعتدادا  للفاةة   فإن 7

مليون دوتر لتكالي  اتساتثدار مارة واحادة     8.6 ملل  يشدل أمريك، مليون دوتر 0.112.6الذي يلل   2102-2102

ملياون دوتر   20.2 الاا  أعاله، فإن هذه املوارد ه، جزء من مللا   الثالثوكدا هو موضح ا القس   .طة العدل الفوريةخل

 .إعادة ختصيصه للدجات  ذا  األولوية األعلىقة  أمريك، امل

 

 (2102-2102بسب سعر صر  امليزانية للفةة ) 2102-2102عناصر ميزانية الفةة : 2اجلدوإ 

  4102-4102عناصر امليزانية للفرتة 

بآت  الدوترا  

 األمريكية

 0,005,600 2102-2102مستوى ميزانية صاا اتعتدادا  للفةة 

 اجملات  ذا  األولوية األعلى ال  تتطلب موارد إضافية
20,500 

 (21,500)  اجملات  ال    حتديدها إلعادة التمصيص 

 (قبل زيادات التكاليف) 4102-4102ميزانية صايف االعتمادات للفرتة 
0,015,600 

    

 ( 2املذكرة اإلعالمية رق  ) يادا  التكالي  املقدرة 
29,600 

 (بعد الزيادة يف التكاليف) 4102-4102 ميزانية صايف االعتمادات للفرتة
0,055,200 

 

مليون دوتر أمريك،، كدا هاو مالني ا املاذكرة     2906حاليا با 2102-2102لفةة وتقدر الزيادا  ا تكالي  ل- 07

مليااون دوتر  0.122.2إىل  2102-2102، فيصاال بااذلق اقااةا  ميزانيااة صاااا اتعتدااادا  للفااةة 2اإلعالميااة رقاا  

 .  أمريك،

 

إىل الفاةة   2102-2102يقدم املرفق نظرة إمجالية على شكل جدوإ لتقدم ميزانية صاا اتعتدادا  من الفةة - 08

2102-2102 . 

  

                                                 
 CL 146/3أل  من الوايقة  22الفقرة   7
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 ملحق

 

 4102-4102إىل الفرتة  4102-4104تقدم ميزانية صايف االعتمادات من الفرتة 

 العملصايف االعتمادات لربنامج 
  

بآالف الدوالرات 

 األمريكية

      

   4102 -4104صايف االعتمادات لربنامج العمل للفرتة 
  

 1,040,100   2102-2102برنامج العدل للفةة 

 (26,300)   املكاسب اإلضافية النامجة عن الكفاءة والوفورا 

 (8,200)   غري املنفق 2100-2101استمدام رصيد 

ألا  مان    0الفقارة  ) 2100-2101إمجال، املكاسب احملققة بفضل الكفاءة والوفورا  ملرة واحدة واستمدام رصيد الفاةة  

 (CR 5/2011الوايقة 

 

 1,005,600   (CR 5/2011ألف من الوثيقة  0الفقرة ) 4102-4104ميزانية صايف االعتمادات 

    2/4100التصويت عليها كجزء من قرار املؤمتر رقم  موارد خطة العمل الفورية اليت مت

 :والذي يتكون من( CR 5/2011باء من الوايقة  0الفقرة )صاا التكالي  املتكررة خلطة العدل الفورية  
22,400   

  

ما  الزياادة ا    2، اجلادوإ  C 2011/3الوايقاة  )التكالي  املتكاررة خلطاة العدال الفورياة     

   33,000 (التكالي 

  

 Cوالوايقااة  2، اجلاادوإ C 2011/3الوايقااة )الوفااورا  املتكااررة خلطااة العداال الفوريااة 

 (2، اجلدوإ 2013/3
(10,60

0)   

      

 

 (CR 5/2011الفقاارة باااء ماان الوايقااة  ) تكتتاليف االستتتامار متترة واحتتدة خلطتتة العمتتل الفوريتتة  

 :وال  يت  متويل ا من
16,800   

   8,200 (CL 144/3من الوايقة  22الفقرة ) 2100-2101الرصيد غري املنفق للفةة   

   8,600 (CL 144/3من الوايقة  22الفقرة ) 2102-2102ميزانية صاا اتعتدادا  للفةة     

 4102-4102اجملتتتتتتاالت ذات األولويتتتتتتة األعلتتتتتتى التتتتتتيت تتطلتتتتتت  متتتتتتوارد إ تتتتتتا ية يف الفتتتتتترتة      

 (C 2013/3من الوثيقة  022الفقرة )
  

 15,800  (أل  072الفقرة )برنامج التعاون الفين 

 3,000  (باء 072الفقرة ( )مكتب اتتصات  املمتسسية والعالقا  اخلارجية)تعزيز وظيفة اتتصاإ 

 4,000 (باء 072الفقرة ( )مكتب اتتصات  الشراكا  والدعوة)تعزيز الشراكا  والدعوة وتندية القدرا  وظيفة 

 072الفقارة  )فيدا يتعلق بأنشطة احلداياة اتجتداعياة    احلد من الفقر ا الري  2تعزيز اهلد  اتسةاتيج، 

 5,000  (جي 

 1,100  (داإ 072الفقرة )ا املائة من اتعتدادا  الصافية  1.8 يادة ميزانية مكتب التقيي  لتصل إىل 

 200  (واو 072الفقرة )املوارد اتنتقالية تنتماب املدير العام 

 2,400  (هاء 072الفقرة )جمات  أخرى 

 31,500   إمجالي إعادة يصيص املوارد للمجاالت ذات األولوية األعلى

اليت مت تعيينها إلعادة توزيعها على اجملاالت ذات األولويتة األعلتى يف الفترتة     4102-4104عناصر امليزانية للفرتة 

 (C 2013/3من الوثيقة  022الفقرة ) 4102-4102
  

 (10,000)  عن الكفاءةة الوفورا  النامج
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 4102-4102إىل الفرتة  4102-4104تقدم ميزانية صايف االعتمادات من الفرتة 

 العملصايف االعتمادات لربنامج 
  

بآالف الدوالرات 

 األمريكية

 (1,300)  الصندوق املتعدد التمصصا 

 (8,600)  موارد خطة العدل الفورية ملرة واحدة املدولة من صاا اتعتدادا 

 (1,600)  إلغاء مكتب املدير العام املساعد لإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطليعية والليئة

 (21,500)   إمجالي العناصر املعاد يصيصها

     (قبل الزيادة يف التكاليف) 4102-4102عناصر امليزانية للفرتة 

 1,005,600  2102-2102ميزانية صاا اتعتدادا  للفةة 

 31,500  اجملات  ذا  األولوية األعلى ال  تتطلب موارد إضافية

 (21,500)  حتديدها إلعادة ختصيص اجملات  ال   

 1,015,600   (قبل الزيادة يف التكاليف) 4102-4102ميزانية صايف االعتمادات للفرتة 

     (بعد الزيادة ا التكالي ) 2102-2102عناصر امليزانية للفةة 

 39,600  (2، اجلدوإ 0املذكرة اإلعالمية )الزيادا  املقدرة ا التكالي  

 بعتتد الزيتتادة يف التكتتاليف، دلتت  معتتدل الصتترف مليزانيتتة   ) 4102-4102ميزانيتتة صتتايف االعتمتتادات للفتترتة   

4104-4102) 
1,055,200 

 




