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جمعية الدول الرطراف

لجنة الميزانية والمالية

تصريح رئيس لجنة الميزانية والمالية أمام الجمعية في دورتها العاشرة

2011 كانون الول/ديسمبر 21-12في نيويورك،  

  2011   كانون الول/ديسمبر   15  الخميس، 

2 السيدة2 تينا2 إنتلمان،2 اسيحي2 ل2 أن2 أهنئك2 على2 انتخابك2 رئيسنة2 لمعينة2 الندلول2 الرطنراف،2 كمنا2 أهننئ2 ننائب
.الرئيس2 الديدين2 السفيين2 كي2 كاندا2 من2 غانا2 لوماركوس2 بورلي2 من2 سويسرا

أصيحاب2 السعادة،2 سيدات2 لوسادت،

2 .2 لوكمنناأتشننرف2 بتقنندي2 التقريريننن2 التعلقينن2 بالنندلورتي2 السادسننة2 عشننر2 لوالسننابعة2 عشننر2 للجنننة2 اليزانيننة2 لوالاليننة
2 يكنكم2 ملحظته،2 فنإن2 عبنء2 العمنل2 فن2 اللجننة2 قند2 تزاينند2 بشنكل2 كنبي.2 لوفنن2 حندلود2 النوقت2 لوالندعم2 التنناح،
2 نقنننتح2 مموعنننة2 منننن2 التوصنننيات2 النننت2 نتمنننن2 تسنننهم2 فننن2 الاصنننادقة2 علنننى2 ميزانينننة2 متوازننننة2 تضنننمن2 السننني2 العنننادي

للعمل2 بالكمة.2 

2 2 تننديا2 خاصنا2 نظننرا2 لعبننء2 العمننل2 التزايند2 بالكمننة2 فنن2 سننياق2 لوضننعية2 ماليننة2012لقنند2 شنّكل2 اقنتاح2 ميزانينة2 
دلولية2 صعبة.

2 عللوة2 علننى2 ذلننك،2 تننبي2 لوضننعية2 السنناهات2 ميل2 إلنن2 ارتفنناع2 مسننتوى2 التننأخرات،2 لوهننو2 مننا2 قنند2 يكننون2 لننه2 أثننر
.بليغ2 على2 السيولة2 النقدية2 لدى2 الكمة2 لوعلى2 استخدام2 الرصيد2 الال2 العامل2 ف2 الستقبل

2 إن2 أحننند2 التيحنننديات2 أمنننام2 الننندلول2 هنننو2 أننننه2 سنننيتعي2 عليهنننا2 تتخنننذ2 قنننرارا2 بنننا2 إذا2 كنننانت2 تريننند2 مكمنننة2 تتيحنننرك
2 .2 لويشد2 هنذا2 المننر2 الزيند2 منن2 النتبناهحسب2 الطلب2 ألو،2 بدل2 ذلك،2 مكمة2 تتيحرك2 حسب2 ما2 لا2 من2 موارد

2 إلننن2 ضنننرلورة2 أن2 تقننندم2 المعينننة2 توجيهنننات2 إسنننتاتيجية2 إلننن2 الكمنننة2 حنننول2 كيفينننة2 تننندبي2 ارتفننناع2 التكننناليف،
سواء2 نتجت2 عن2 السببات2 العرلوفة2 ألو2 عن2 ألوضاع2 جديدة.
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2 لوعننند2 تنندارس2 اليزانيننة2 البناميننة2 القتحننة،2 يكننون2 الننتكيز2 علننى2 اسننتعراض2 التطلبننات2 مننن2 الننوارد2 بالقارنننة2 مننع
2 النشنطة2 الرتقبننة2 لوالسنتخدام2 السنابق،2 غين2 أن2 المعينة2 قند2 تنود2 النظننر2 فنن2 إمكانيننة2 أن2 تشننكل2 آليننات2 بديلننة،

.سواء2 للتمويل2 ألو2 أداء2 بعض2 الدمات،2 لوسيلة2 لستيعاب2 النشاط2 التزايد2 الرغوب2 فيه

2 كمننا2 أن2 هننناك2 مسننببات2 تكنناليف2 كننبى2 تننن2 تديننندها2 تسننتوجب2 التأمنننل2 منننن2 رطننرف2 المعينننة2 حنننول2 أحسنننن
2 .2 لوبغينننة2 تنننوفي2 بعنننض2 الرشنننادات2 إلننن2 جعينننة2 الننندلول2 الرطنننراف2 فننن2 معالنننة2 أكنننب2 مسنننبباتكيفينننة2 لعالتهنننا

التكاليف2 هذه،2 اتذت2 اللجنة2 العتبارات2 الستاتيجية2 التالية:

2 تعتنننب2 السننناعدة2 القانونينننة2 لوالنننالت2 الديننندة،2 بنننا2 فننن2 ذلنننك2 إحنننالت2 ملنننس2 المنننن،2 منننن2 أكنننب-1
2 .2 فمننن2 التمننل2 أن2 تتجننالوز2 ماصنناريف2 السنناعدة2 القانونيننة2 فنن2 قضننية2 لوبانغننا2 ثلثننة2 مليننونمسننببات2 التكنناليف

2 ينننورلو2 قبنننل2 ناينننة2 الاكمنننة،2 لوستسنننتمر2 التكننناليف2 فننن2 الرتفننناع2 حسنننب2 النظنننام2 النننال2 للمسننناعدة2 القانونينننة.
2 لوتسننجل2 اللجنننة2 بارتينناح2 أن2 توصننيتها2 براجعننة2 نظننام2 السنناعدة2 القانونيننة2 توجنند2 الن2 قينند2 النندرس.2 لوإسننهاما
2 منهننا2 فنن2 هننذا2 النقنناش2 السياسنني،2 ضننمت2 اللجنننة2 إلنن2 تقريرهننا2 مرفقننا2 يتضننمن2 مزينندا2 مننن2 التفاصننيل2 لوبعننض2 مننا

يكن2 إدخاله2 على2 نظام2 الساعدة2 القانونية2 الال2 من2 تغييات2 متملة.

2 [على2 الكمننة]2 مننن2 رطننرف2 ملننستلثل2 الالت2 الديدة2 2 ف2 كوت2 ديفوار2 لوإحالة2 الوضع2 ف2 ليبيا2 -2
2 .2 لوعلى2 ضوء2 اسننتيحالة2 التنبننؤ2 فنن2012المن2 الدلول2 آثارا2 مالية2 إضافية2 على2 اليزانية2 البنامية2 القتحة2 لعام2 

2 حالة2 ليبيا،2 ألوصت2 اللجنة2 بننأن2 يقننوم2 النندعي2 العننام2 بتقييننم2 الحننداث2 علنى2 الرض2 لوإعنادة2 تقنندير2 احتياجنات
2 مكتبنننه2 لتيحديننند2 منننا2 إذا2 كنننان2 ينبغننني2 الحتفننناظ2 بنننالوارد2 الضنننرلورية2 الطلوبنننة2 فننن2 نفنننس2 السنننتوى2 أم2 أن2 هنننناك

2 .2 لونظنرا2 للتنأخي2 الكنبي2 فن2 تقندي2 هنذه2012إمكانية2 لجراء2 تفيضات2 إضنافية2 علنى2 اليزانينة2 القتحنة2 لعنام2 
2 العلومات،2 الت2 لن2 نتوصنل2 بنا2 إل2 ينوم2 المعنة2 الاضني،2 سنُأبدي2 ملحظنات2 شنفوية2 معيننة2 حنول2 هنذه2 الالنة

2 لوباصننننوص2 اليزانيننننة2 التكميليننننة2 لتكنننناليف2 كننننوت2 ديفنننننوار2 لوالموعننننة2 اللثانيننننة،2 لوسننننيوّزع2 جنننندلول2 بالتعننننديلت
القتحة.

2 شننننجعت2 اللجنننننة2 الكمننننة2 علننننى2 تدينننند2 أكننننب2 مسننننببات2 التكنننناليف2 التعننننددة2 السنننننوات2 العرلوفننننة-3
2 لوالمكننننن2 معرفتهننننا،2 بننننا2 فيهننننا2 اسننننتبدال2 التجهيننننزات2 لوتكنننناليف2 البننننان2 لوالننننوظفي،2 لوأن2 تقنننندمها2 بوضننننوح2 إلنننن

2 .2 لوحننت2 تتمكننن2 اللجنننة2 مننن2 تسنني2 قنندرتاالمعيننة2 مننن2 أجننل2 إتاحننة2 توقننع2 الاصنناريف2 المكننن2 تدينندها2 بدقننة
2 على2 التنبؤ2 بارتفاع2 التكنناليف2 فنن2 السنننوات2 القبلننة،2 ألوصنت2 الكمنة2 بإعننداد2 توقعنات2 بالاصناريف2 علنى2 النندى

2 2 لوكنننل2 ميزانينننة2 سننننوية2 بعننند2012التوسنننط2 لوضنننمها2 علنننى2 شنننكل2 مرفنننق2 إلننن2 اليزانينننة2 البنامينننة2 القتحنننة2 لعنننام2 
ذلك.

2 عللوة2 علننى2 ذلننك،2 ألوصننت2 اللجنننة2 الكمننة2 أيضننا2 بنأن2 تعينند2 النظننر2 فنن2 منهجيتهننا2 فنن2 لوضننع2 اليزانيننة-4
2 .2 لوسننيتعي2 علنننى2 الكمننة2 أنالبناميننة2 القتحننة2 لوأن2 تقنندم2 تقريننرا2 بننذلك2 إلننن2 اللجننننة2 فننن2 دلورتننا2 اللثامننننة2 عشنننر
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2 تتأكد2 من2 أن2 جيع2 البامج2 لوالبامننج2 الفرعيننة2 تفهنم2 السننياق2 النال2 جينندا2 لوأننا2 تضننع2 منهجينة2 حقيقينة2 لتيحدينند
اللولويات.

2 تعتب2 تكاليف2 الوظفي2 مسببا2 هامنا2 آخنر2 للتكناليف،2 حينث2 تلثنل2 منا2 يفنوق2 ثللَثني2 اليزانينة2 السننوية،-5
2 لوما2 فتئت2 اللجننة2 توصني2 بواصنلة2 تميند2 الوظنائف2 الالينة2 إلن2 أن2 ُتنري2 الكمنة2 دراسنة2 عنن2 بنيتهنا2 التوظيفينة

.مع2 تعليلت2 مناسبة

2 تعتب2 التوعية2 جانبا2 هاما2 ف2 السناعدة2 علننى2 بنناء2 النندعم2 النندلول2 للميحكمنة2 لوالفناظ2 عليننه،2 غينن2 أن-6
2 أنشنننطة2 التوعينننة2 تتجنننزأ2 علنننى2 امتنننداد2 الكمنننة،2 حينننث2 تسنننعى2 متلنننف2 الجهنننزة2 لوالبامنننج2 لوراء2 أشنننكال2 متلفنننة

2 .2 لو2 علنننى2 الرغنننم2 منننن2 كنننون2 بعنننض2 التجنننزئة2 ضنننرلوريا،2 فنننإن2 الكمنننة2 سنننتيحتاج2 فننن2 لوقنننت2 منننا2 إلننن2 الرشنننادمنهنننا
باصوص2 مستوى2 لونوعية2 التوعية2 الناسبة2 ف2 حدلود2 اليزانية2 العادية2 ف2 هذه2 الرحلة2 من2 تطور2 الكمة.

- التحليل الكليألف

2 2 ملينننون2 ينننورلو،2 أي2117,7 2 منننن2 رطنننرف2 الكمنننة2 2012بلغنننت2 اليزانينننة2 البنامينننة2 القتحنننة2 لعنننام2 -7
2 .2 لوقنننند22011 بالنننائة2 علننننى2 مسننننتوى2 اليزانيننننة2 الوافننننق2 عليهننننا2 لعننننام2 213,6 يننننورلو2 ألو2 14,125,100بزينننادة2 

2 2 مليننون7,2قنندرت2 الكمننة2 أن2 السننبب2 الرئيسنني2 فنن2 هننذا2 الرتفنناع2 يعننود2 إلنن2 حالننة2 ليبيننا2 عمومننا2 بننا2 يعننادل2 
2 مليون2 يورلو.4,9يورلو،2 لوإل2 ارتفاع2 الساعدة2 القانونية2 با2 قدره2 

2 لومنننن2 الهينننة2 بكنننان2 هننننا2 أن2 هنننذه2 الرقنننام2 ل2 تشنننمل2 اليزانينننة2 التكميلينننة2 النننت2 قننندمتها2 الكمنننة2 فننن-8
2 السننننبوع2 الاضنننني2 لتغطيننننة2 تكنننناليف2 الالننننة2 فنننن2 كننننوت2 ديفننننوار2 لوالموعننننة2 اللثانيننننة2 للمبننننان2 الدائمننننة،2 لوهننننو2 مننننا

2 2 مليننون2123 مننا2 ممننوعه2 22012 مليننون2 يننورلو،2 لوبننذلك2 بلغننت2 اليزانيننة2 البناميننة2 القتحننة2 لعننام2 5,3ممننوعه2 
يورلو.

2 لومنع2 ذلنك2 فنإن2 اليزانينة2 القتحنة2 منن2 رطنرف2 الكمنة2 اسنتلثنت2 عنددا2 منن2 الاصناريف2 النت2 قند2 تضنطر-9
2 2 ينورلو،2 لوتديند432,400الندلول2 إلن2 تملهنا،2 ملثنل2 مكتنب2 التاصنال2 بالتناد2 الفريقني2 النذي2 تبلنغ2 ميزانيتنه2 

2 2 مليننون2 يننورلو،2 لوهننو2 مننا2 قنند2 ياصننل2 بننه2 إلنن2 النند2 الدننن2 النندد2 فنن2 سننبعة2,2مننوارد2 صننندلوق2 الطننوارئ2 بننا2 قنندره2 
2 مليون2 يورلو.125,6مليي2 يورلو.2 لوعليه2 فواقع2 المر2 أن2 أسوأ2 سيناريوهات2 اليزانية2 كان2 ما2 مموعه2 

2 قدمت2 اللجنة2 توصيات2 ف2 دلورتا2 السابعة2 عشنر،2 حينث2 قنامت2 الكمنة2 بسناب2 ممنوع2 أثنر2 هنذه-10
2 مليون2 يورلو.5,6التوصيات،2 ما2 أسفر2 عن2 تعديلت2 مموعها2 

2 تقنننوم2 هنننذه2 التوصنننية2 علنننى2 أسننناس2 التيحلينننل2 الننندقق2 لكنننل2 برنامنننج2 رئيسننني2 لوعلننننى2 توصنننيات2 عامنننة-11
:جامعة،2 لوهي2 كالتال
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2 نظنننرا2 للزينننادة2 النننادة2 فننن2 عبنننء2 العمنننل،2 ألوصنننت2 اللجننننة2 بنننأن2 تعفنننى2 اليزانينننة2 القتحنننة2 منننن2 رطنننرف-12
.مكتب2 الراجعة2 الداخلية2 لليحسابات2 من2 جيع2 التوصيات2 الامعة

2 2 ملينننون2,96لحظنننت2 اللجننننة2 أن2 هنننناك2 اقنننتاح2 بزينننادة2 إجالينننة2 فننن2 تكننناليف2 النننوظفي2 بنننا2 قننندره2 -13
2 ينننورلو.2 لويعنننود2 معظنننم2 هنننذا2 الرتفننناع2 إلننن2 الزينننادات2 فننن2 الرتبنننات،2 كمنننا2 يُنْعنننزى2 قسنننط2 منهنننا2 إلننن2 قنننرار2 الكمنننة
2 بتعزينننز2 شنننرلوط2 الدمنننة2 للمنننوظفي2 الهنييننن2 العننناملي2 باليننندان.2 لوبنننذا2 الاصنننوص،2 ذّكنننرت2 اللجننننة2 بانشنننغالا
2 حننول2 اتنناذ2 هننذا2 القننرار2 دلون2 موافقننة2 مسننبقة2 مننن2 المعيننة.2 لوألوصننت2 اللجنننة2 بننأن2 يتننم2 اسننتيعاب2 الزيننادات2 فنن

2 مرتبنات2 النوظفي2 لوتعزينز2 شنرلوط2 الدمنة2 فن2 حندلود2 كنل2 برنامنج2 رئيسني2 علنى2 حندة،2 لوينطبنق2 هنذا2 أيضنا2 علنى
2 منننوظفي2 العوننننة2 الؤقتنننة2 العامنننة.2 كمنننا2 جنننددت2 الكمنننة2 توصنننيتها2 السنننابقة2 ألننن2 الكمنننة2 بنننأن2 تربنننط2 التاصنننال
2 بلجنننة2 الدمننة2 الدنيننة2 الدلوليننة2 مننن2 أجننل2 توضننيح2 الكيفيننة2 لوالشننرلوط2 الننت2 تنن2 بننا2 إنفنناذ2 النظننام2 الوحنند2 للمننم

التيحدة2 ف2 الكمة.

2 2 بالنائة2 بالكمننة.2 لورغنم2 أن2 بعنض19لحظت2 اللجنة2 الزيادة2 الجالية2 فنن2 تكناليف2 السننفر2 بنسننبة2 -14
2 هنذا2 كنان2 ذا2 صنلة2 لواضنيحة2 بالنالت،2 فقند2 انتبهنت2 اللجننة2 إلن2 أن2 هنناك2 قندرا2 منن2 السنفر2 فن2 مهنام2 اعتيادينة

2 بالائة.10ألوتقديرية،2 لوألوصت2 اللجنة2 بأن2 يفض2 كل2 برنامج2 رئيسي2 من2 ميزانيته2 للسفر2 بنسبة2 

2 باصوص2 التدريب،2 لحظت2 اللجنة2 أنه2 ف2 عنندد2 منن2 النالت،2 ظهننر2 أن2 التندريب2 يتسننم2 بننالتكرار-15
2 .2 لوبغية2 تعزينز2 ننج2 تدينند2 اللولويننات،2 ألوصنت2 اللجننة2 بنأن2 يتنم2 تمينند2 التنندريب2 فن2 حندلود2 اليزانيننةألو2 الرلوتينية

.2011الاصادق2 عليها2 لعام2 

2 2 بالنننائة2 فننن2 اللجنننوء2 القنننرر2 إلننن2 الستشنننارين2 النننارجيي،2 منننع74لحظنننت2 اللجننننة2 بانشنننغال2 زينننادة2 -16
2 ارتفاعنننات2 هامنننة2 فننن2 كنننل2 البامنننج2 الرئيسنننية2 تقريبنننا.2 لورغنننم2 أن2 اسنننتخدام2 الستشنننارين2 كنننان2 منننبرا2 فننن2 بعنننض

2 الننالت،2 فقنند2 انشننغلت2 اللجنننة2 بالاصننوص2 بكننون2 اسننتخدام2 الستشننارين2 البننالغ2 فيننه2 يضننر2 بالنضننباط2 تنناه
2 اليزانيننة2 لومنننع2 الكمننة2 مننن2 السننتفادة2 الينندة2 مننن2 الننوظفي2 النندائمي2 لوالعنناملي2 بالعونننة2 الؤقتننة2 العامننة.2 لولننذا

2 بالائة.10السبب،2 ألوصت2 اللجنة2 أن2 يتم2 خفض2 ميزانية2 الدمات2 الستشارية2 بنسبة2 

2 استعرضنننت2 اللجننننة2 عنننددا2 منننن2 رطلبنننات2 الزينننادة2 فننن2 النننؤن2 لوالنننواد،2 غيننن2 أننننه2 علنننى2 ضنننوء2 الزينننادات-17
2 ،2 ألوصننت2 اللجنننة22011 بالائة2 فنن2 295 لوتوقع2 إنفاذها2 بنسبة2 2011الكبية2 ف2 اليزانية2 الاصادق2 عليها2 لعام2 

.2011أن2 ُيتفظ2 بستوى2 الؤن2 لوالواد2 ف2 حدلود2 ميزانية2 

2 اتفقننت2 اللجنننة2 مننع2 الكمننة2 علننى2 أن2 يتفننظ2 بسننتوى2 الوظننائف2 الشنناغرة2 فنن2 ثانيننة2 بالننائة2 بالنسننبة-18
2 2 بالننائة2 لكننل2 البامننج2 الرئيسننية2 الخننرى،2 لوألوصننت2 اللجنننة2 أن2 ينطبننق2 مسننتوى10للبنامننج2 الرئيسنني2 اللثننان2 لو2 

الوظائف2 الشاغرة2 على2 موظفي2 العونة2 الؤقتة2 العامة2 ف2 حدلود2 ثانية2 بالائة.
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ز)- ليبيا(

2 كننانت2 الكمننة2 قنند2 أصنندرت2 إخطننارا2 بنناللجوء2 إلنن2 صننندلوق2 الطننوارئ2 بننا2 قنندره2 أربعننة2 مليينن2 يننورلو-19
2 .2 لوف2 اليزانية2 العادية2 القتحة،2 حددت2 الكمة2 احتياجاتننا2 لتغطيننة2 الالننة2 فنن2 ليبينناباصوص2 إحالة2 ليبيا2 عليها

2 مليون2 يورلو.7,2ف2 

2 عقدت2 اللجنة2 مناقشات2 معمقة2 مع2 الكمة2 حول2 احتياجنات2 الالنة2 فنن2 ليبينا،2 لوقنند2 اتضنح2 خلل-20
2 هذه2 اللسة2 غياب2 اليقي2 بذا2 الشأن،2 نظنرا2 للحنداث2 التسننارعة2 لوالوضننع2 التغينن2 علنى2 الرض،2 بنا2 فن2 ذلنك

.احتمال2 اتاذ2 السلطات2 الليبية2 قرار2 بالقيام2 بإجراءات2 ملية

2 اقنننتحت2 اللجننننة2 أن2 تتخنننذ2 الكمنننة2 نجنننا2 تننندرييا2 فننن2 التموينننل2 الخاصنننص2 لالنننة2 ليبينننا2 لوأن2 تقننندم-21
.تقديرات2 منقيحة2 أمام2 المعية

2 مليون2 يورلو.26,4 بلغ2 مموعها2 قدمت2 الكمة2 تقديرات2 منقيحة2 باصوص2 ليبيا-22

2 2 ملينننون2 ينننورلو2 لواُلنننن2 قننندره2,1يقنننتح2 مكتنننب2 الننندعي2 العنننام2 أن2 يهنننز2 سنننيناريوهان،2 اللول2 ببلنننغ2 2 -23
2 مليون2 يورلو.2 لوبعد2 النظر2 ف2 متلف2 العناصر،2 لوافقت2 اللجنة2 على2 هذا2 النهج.1,2

2 21,6 يننورلو2 لورطلننب2 265,000فيمننا2 يننص2 البنامننج2 الرئيسنني2 اللثننالث،2 اقننتح2 قلننم2 الكمننة2 تهيننز2 -24
2 ملينننون2 ينننورلو.2 لوقننند2 لحظنننت2 اللجننننة2 أن2 النشنننطة2 مرتقبنننة2 علنننى2 مننندى2 ناصنننف2 السننننة2 فقنننط2 لولنننذلك2 ألوصنننت

2 2 ينورلو2 فنن2798,600 ينورلو2 لوإدراج2 2798,600 بالائة.2 لوألوصننت2 اللجنننة2 بتجهيننز2 مبلننغ2 50بتخفيض2 بنسبة2 
اليزانية.

2 يلثنننننل2 البلنننننغ2 الجنننننال2 الهنننننز2 للسنننننيناريو2 اللول2 ثلثنننننة2 ملييننننن2 ينننننورلو2 ينبغننننني2 تننننويله2 منننننن2 صننننندلوق-25
,الطوارئ2 ف2 حالة2 تققه

2 2 ملينننون2 ينننورلو،2 لونظنننرا2 لغيننناب2 اليقيننن،2 تنننرى2 اللجننننة1,2باصنننوص2 السنننيناريو2 اللثنننان2 التعلنننق2 ببلنننغ2 -26
2 .2 لوبنننذلك2 يلثنننل2 هنننذا2 تفيضنننا2 إجالينننا2 منننن22012 لسنننتيعاب2 أينننة2 متطلبنننات2 فننن2 2013تنننويله2 إلننن2 ميزانينننة2 

2 مليون2 يورلو.4,1اليزانية2 العادية2 با2 قدره2 

2 ،2 نظنننرت2 اللجننننة2 فنننICC-ASP/10/10/Add.2باصنننوص2 اليزانينننة2 التكميلينننة2 القتحنننة2 فننن2 الوثيقنننة2 -27
اليزانية2 التكميلية2 القتحة2 لالة2 كوت2 ديفوار2 لوقدمت2 توصياتا2 2 لكل2 برنامج2 رئيسي2 على2 حدة.2 

2 لوبغينننة2 اتبننناع2 منهجينننة2 متسنننقة2 باصنننوص2 منننا2 تبقنننى2 منننن2 اليزانينننة،2 قنننررت2 اللجننننة2 أن2 تطبنننق2 التننندابي-28
2 2 بالنائة)2 لوالتندريب2 (نفنس2 مسنتوى2 عنام210 بالنائة)2 لوالسننفر2 (10(الامعة2 ف2 حالت2 الدمات2 الستشنارية2 
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2 ).2 غينن2 أن2 اللجنننة2 لنن2 تطبننق2 مسننتوى2 ثانيننة2 بالننائة2 علننى2011)2 لوالننؤن2 لوالننواد2 (نفننس2 مسننتوى2 عننام2 2011
2 العونة2 الؤقتة2 العامة2 لكنهنا2 ألوصنت2 بندل2 ذلنك2 بتخفيضنات2 أكنب2 فن2 كنل2 البامنج2 الرئيسنية.2 لوقند2 اتبعننا2 نجنا

2 2 بالنننائة2 منننن25مننناثل2 باصنننوص2 الننندمات2 التعاقدينننة،2 لوإضنننافة2 إلننن2 ذلنننك،2 ألوصنننت2 اللجننننة2 بتخفينننض2 قننندره2 
الاصاريف2 التشغيلية2 العامة.

:البرنامج الرئيسي الول

2 ،2 هننناك2 رطلننب2 للمعونننة2 الؤقتننة2 العامننة2 لسننتة2 لوثلثينن2 شننهرا2 فنن2 السننتوى2 الهننن16باصننوص2 الفقننرة2 -29
2 أربعننة2 لوعشننرين2 شننهرا2 فنن2 مسننتوى2 النندمات2 العامننة.لوبننا2 أن2 الننوارد2 السننتخدمة2 حاليننا2 فنن2 حالننة2 كينيننا2 قنند2 يتننم

2 2 أشننهر2 مننن2 الننوارد10تريرها2 لوإعادة2 نشرها2 بعد2 شهر2 شباط/فباير،2 رأت2 اللجنة2 أن2 المر2 لن2 يسننتوجب2 إل2 
2 2 يننورلو346,170الطلوبننة2 مننن2 أجننل2 ضننمان2 أجننراءات2 سننريعة.2 لولننذلك2 يوصننى2 بالاصننادقة2 علننى2 رصننيد2 قنندره2 

2 يورلو.69,000بتخفيض2 قدره2 

:البرنامج الرئيسي الثاني

2 2 أن2 هننناك2 رطلبننا2 لننوارد2 إضننافية24باصننوص2 البنامننج2 الرئيسنني2 اللثننان،2 لحظننت2 اللجنننة2 فنن2 الفقننرة2 -30
2 2 ببلنننغ2 ممنننوعه22 لولوظيفنننتي2 منننن2 درجنننة2 ف-3لشنننعبة2 التيحقينننق،2 تتملثنننل2 فننن2 لوظيفنننة2 لواحننندة2 منننن2 درجنننة2 ف-

2 2 2 أن22012 (ج)2 من2 اليزانية2 البنامية2 القتحة2 لعننام2 286 يورلو.2 لوقد2 لحظت2 اللجنة2 ف2 الفقرة2 202,700
2 "النندعي2 العننام2 يعننتزم2 اسننتيعاب2 الننوارد2 الضننافية2 الطلوبننة2 فنن2 حننال2 مننا2 إذا2 أذنننت2 لننه2 النندلوائر2 بفتننح2 تقيننق2 فنن

2 2 ينورلو.2 لوبالضنافة2 إلن202,700كوت2 ديفوار"،2 لوأننه2 لنذلك2 ينبغني2 اسنتيعاب2 هنذا2 بنا2 يلثنل2 تفيضنا2 قندره2 2 
2 التوصننننيات2 الامعننننة2 التعلقننننة2 بالسننننفر2 لوالنننندمات2 الستشننننارية2 لوالتعاقديننننة،2 توصنننني2 اللجنننننة2 بتخفيننننض2 قنننندره

2 يورلو.233,150

:البرنامج الرئيسي الثالث

2 ،2 كننننانت2 اللجنننننة2 قنننند2 قنننندمت2 توصننننيات2 تتعلننننق2 بإعننننادة2 انتشننننار236 لو35فيمننننا2 يننننص2 الفقرتينننن2 -31
2 2 منننن2 تقريرهنننا2 لوتشننني2 إلننن2 أن2 هنننذه2 النننوارد2 هننني2109 لو2 105النننوظفي2 منننن2 اليننندان2 إلننن2 القنننر2 فننن2 الفقرتيننن2 

.22012 من2 لوثيقة2 اليزانية2 البنامية2 القتحة2 لعام2 2230 لو229نفسها2 الت2 تتضمنها2 الفقرتان2 

2 2012عللوة2 علننى2 ذلننك،2 لنن2 تقتنننع2 اللجنننة2 بننالتبيرات2 الننواردة2 فنن2 اليزانيننة2 البناميننة2 القتحننة2 لعننام2 -32
2 حنننول2 الاجنننة2 لننننذه2 الوظنننائف،2 لوعلينننه2 فنننإن2 اللجننننة2 ألوصننننت2 بعنننندم2 الوافقننننة2 علننننى2 الوظنننائف2 الهنيننننة2 لوالعامننننة

الطلوبة.

2 2 يننورلو2 مننن2 أجننل2 العونننة2 الؤقتننة2 العامننة2 لوألوصننت440,400رطلننب2 البنامننج2 الرئيسنني2 اللثننالث2 مبلننغ2 -33
2 2 ينورلو.2 لوقند2 لحظنت2 اللجننة2 أن2 رطلبنات2220,200 بالنائة2 إلن2 منا2 قندره2 50اللجنة2 بتخفينض2 ذلنك2 بنسنبة2 
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2 2 ألو2 أنننا2 ليسننت2 علننى2 علقننة2 مباشننرة2 بالالننة2 فنن2 كننوت2012مشننابة2 تنن2 إدراجهننا2 فنن2 اليزانيننة2 القتحننة2 لعننام2 
2 ديفننوار،2 لوهكننذا2 فقنند2 رأت2 اللجنننة2 أن2 التطلبننات2 التعننددة2 الننت2 تتضننمنها2 اليزانيننة2 التكميليننة2 يكننن2 مواجهتهننا

بالوارد2 الاصاَدق2 عليها2 ف2 حدلود2 اليزانية2 القتحة.

2 2 ينننورلو2 باصنننوص2 الننندمات2 التعاقدينننة2 لوألوصنننت2 اللجننننة2 بتخفينننض144,600جننناء2 الطلنننب2 ببلنننغ2 -34
2 يورلو.272,300 بالائة2 إل2 50بنسبة2 

2 2 ينننورلو2 الخاصنننص2 لنننامي2 الضنننيحايا2 ياصنننعب2 تنننبيره2 باعتبنننار2 مسنننتوى576,900لنننوحظ2 أن2 مبلنننغ2 -35
2 الاصننناريف2 فننن2 الاضننني،2 حينننث2 أن2 2 الكمنننة2 لننن2 تاصنننرف2 أبننندا2 ملثنننل2 هنننذا2 البلنننغ2 الكنننبي،2 لوأننننا2 صنننرحت2 بأننننا

2 سننتبدأ2 عمومننا2 بفريننق2 قننانون2 لواحنند2 معننن2 بالضننيحايا2 إل2 إذا2 رطننرأ2 صننراع2 بننائن.2 لوعللوة2 علننى2 ذلننك،2 لحظننت
2 2 ينننورلو2 منننن2 أجنننل2 مكتنننب2 النننامي2 العنننام2 للضنننيحايا2 فننن2 هنننذه2 الالنننة،2 لولنننذلك2 نوصننني55,500اللجننننة2 رطلنننب2 

.2288,450 بالائة2 ال2 ما2 قدره2 50بتخفيض2 بنسبة2 

2 يورلو.524,510يكون2 مموع2 التخفيض2 باصوص2 البنامج2 الرئيسي2 اللثالث2 -36

المجموعة الثانية

2 45باصوص2 تقدي2 تكاليف2 الموعة2 اللثانية،2 لحظت2 اللجنننة2 بأسنف2 أن2 الكمنة2 لنن2 تنتم2 أجنل2 -37
2 من2 القواعد2 الالية2 لونرجو2 أن2 ل2 يتكرر2 هذا.4.3يوما2 الناصوص2 عليه2 ف2 القاعدة2 

2 2 للمجموعنننننة2 اللثانينننننة2 فننننن2 اليزانينننننة2 التكميلينننننة،2 لوبعننننند2 النظنننننر2 فننننن904,100لنننننوحظ2 اقنننننتاح2 مبلنننننغ2 -38
2 )2 مننوارد2 لعونننة2 الؤقتننة2 العامننة2 بننا1العلومننات2 التننوفرة،2 حيننث2 تنن2 النتبنناه2 إلنن2 أن2 اليزانيننة2 ُأعننّدت2 فنن2 جزأيننن:2 

2 يورلو.447,800)2 باصوص2 الدمات2 التعاقدية2 با2 قدره2 22 يورلو2 لوالزء2 456,300قدره2 

2 لحظنننت2 اللجننننة2 أهينننة2 ضنننمان2 السننني2 السنننريع2 للعملينننة2 لولوافقنننت2 علنننى2 النننوارد2 الطلوبنننة2 منننن2 أجنننل-39
.العونة2 الؤقتة2 العامة

2 ذت2 اللجننننة2 فننن2 اعتبارهنننا2 أن2 بعنننض2 العناصنننر2 النننت2 تضنننمنتها2 اليزانينننة2 القتحنننة2 للمجموعنننةلوإذ2 أخننن-40
2 2 يننورلو2 الطلننوب2 ألوصننت847,000اللثانيننة،2 كالنندمات2 التعاقديننة2 ملثل،2 يكننن2 تعننديلها2 للوصننول2 إلنن2 مبلننغ2 

2 يورلو.60,000اللجنة2 بتخفيض2 قدره2 

خاتمة

2 مليون2 يورلو.1,3اليزانية2 التكميلية2 القتحة2 ف2 مملها2 ما2 موعه2 ستبلغ2 التخفيضات2 من2 -41
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- قضايا أخرىباء

2 2 اللجننننة2 بالعلومنننات2 حنننول2 كيفينننة2 الختينننار2 لوإجنننراءات2 الناقاصنننة2 النننت2 يعتمننندها2 الراجنننعتوصنننلت-42
2 الننارجي2 لليحسننابات.2 لولوفقننا2 لتفويضننها،2 ألوصننت2 2 اللجنننة2 المعيننة2 بتعيينن2 الراجننع2 الننارجي2 القننتح2 لوأكنندت

2 أنننننه2 تننننن2 احننننتام2 الجننننراءات2 كمننننا2 يننننب،2 لوذلننننك2 عمل2 بتوصننننيتها2 السننننابقة2 حننننول2 أهيننننة2 منالوبننننة2 الراجعيننننن
الارجيي.

2 أيضننا2 بارتينناح2 نتننائج2 الشننالورات2 بشننأن2 البننان2 الؤقتننة،2 حيننث2 تكننن2 اليسننرلون2 منننسننجلت2 اللجنننة2 -43
تفيض2 السعر2 الجال2 ليارها2 لوتوضيح2 السؤلولية2 عن2 تكاليف2 الصلح.

سيدت2 الرئيسة،

2 قبنننل2 التنننام،2 ألود2 أن2 أتقنننندم2 نيابنننة2 عنننن2 اللجننننة2 بتشنننكرات2 إلننن2 مسنننؤلول2 الكمنننة2 لوجينننع2 موظفيهنننا-44
2 .2 فنيحن2 نقدر2 الوار2 اليند2 النذي2 كنان2 لننا2 منع2 الكمنة.2 كمنا2 أشنكراللجنة2 هذه2 السنةالذين2 اشتغلت2 معهم2 

السيد2 رينان2 فيلسيس2 لوموظفي2 أمانة2 المعية2 على2 الهود2 الت2 بذلوها2 ف2 خدمة2 اللجنة.

2 ألود2 أيضنننا2 أن2 أشنننكر2 جينننع2 زملئي2 فننن2 لننننة2 اليزانينننة2 لوالالينننة2 علنننى2 إسنننهاماتم2 القّيمنننة2 فننن2 عملهنننا،-44
.لويطيب2 ل2 أن2 أهنئ2 العضاء2 النتخبي2 الدد

2 لوبننا2 أن2 هننذه2 سننتكون2 آخننر2 دلورة2 أشننارك2 فيهننا،2 فننإنن2 ألود2 أن2 أعننرب2 عننن2 الشننرف2 الننذي2 حظيننت-45
2 .2 لويطينب2 لن2 علنى2 الاصنوص2 أن2 أشني2 إلن2 أن2 اللجننة2 أصنبيحت2 رطرفنا2 يظنىبه2 ف2 خدمة2 اللجنة2 منذ2 إنشائها

2 بالتقننندير2 فننن2 منظومنننة2 تسنننيي2 الكمنننة،2 حينننث2 أن2 لننننا2 معهنننا2 حنننوار2 يقنننوم2 علنننى2 اللثقنننة،2 لوأن2 المعينننة2 تنظنننر2 فننن
ناصائيحنا2 بإمعان2 خلل2 اتاذ2 قراراتا،

.لوشكرا

***
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