
 

 

 املوضوع
 2020 – 2019مشروع املوازنة والربنامج لعامي  

 

 (9)الوثيقة رقم: 

 معدلة
 

 املرجع
 

   ( 2  أ( والسادسةةة )رقةةر   1-( ،الخامسةةة )رقةةر    7الرابعةةة )رقةةر      الموودا

 من دستور المنظمة العربية للتربية والثقارة والعلوم.

  من النظام المالي والمحاسبي الموّحد للمنظمةا    الماد  الخامسة والحادية عشر

 العربية المتخصصة.

   اعتمةةاد مشةةرو   ا  ةةار بشةة    9  ق 22قةةرار المةة امر العةةام رقةةم  م     د

 (.2022-2017العام لخطة العمل المستقبلي)

     (  بشة   الخطةة اتسةترااي ية 1  ق 5قرار المة امر العةام  رقةم: )م     د

 .2022 -2017للمنظمة 

  ( بش   مشرو  خطةة العمةل 11  ق 103قرار الم لس التنفيذي رقم  )م     د

بةةةةرامأل واةنشةةةةطة وا ليةةةةا  (، ومكونااهةةةةا مةةةةن ال2022-2017المسةةةةتقبلي  )

 المقترحة لمتطلبا  انفيذها.

  بشةة   مشةةرو  الموا نةةة  أ(  - 5  ق 108قةةرار الم لةةس التنفيةةذي رقةةم )م    د

 .2020 -2019والبرنامأل لعامي 

 امللخص
 

 الم لس التنفيذي برنامأل عمل المنظمة والموا نة التقديرية الال مة له  يدرس

 ( من الدستور.1-التي يعّدها المدير العام  بقا لنص )الماد  الخامسة رقر   

 (  5حّدد  الماداا) (11و ) من النظام المالي والمحاسبي الموّحد آليةَ و رَق

المالية لتنفيذ السياسا  والخطط  دا إعداِد الموا نة والبرنامأل باعتبارها اة

 المقّرر  من قبل الهيئة المختصة.

     ري دوراه غير  (1  ق5 لب الم امر العام بموجب قراره رقم )م    د

ورقا  (، بإعداد خطة انفيذية) برنامأل وميزانية العامين(2015-العادية )مايو

ذا  القرار  ير كما حّدد الم امر العام(، 2022 - 2017) للخطة اتسترااي ية

 اوررها عند بناء الخطة التنفيذية للمنظمة. بالمعايير الواج

 

 



 

 
 

 

 

  
 

 وبعد 2020-2019لعامي  ألقامت ا دار  بإعداد مشرو  الموا نة والبرنام ،

، ااخذ الم لس قراره عرضه على الم لس ري دوراه الثامنة بعد المئة 

عاد  ، مع إالموا نة اتعتمادا  المالية المقترحة ةبوا بالموارقة على 

-2019اةنشطة المقترحة ري وثيقة الموا نة والبرنامأل لعامي صياغة 

 .بما يعكس اةولويا  واتحتياجا  الملحة للدول اةعضاء 2020

  بإعادة صياغة األنشطة المقترحة على مشروع  اإلدارة العامةقامت

 .2020 – 2019زنة والبرنامج لعامي الموا

 األنشطة المدرجة اللجنة المكلفة من المجلس التنفيذي مراجعة تولت 

 مشروع الموازنة والبرنامج في ضوء الصياغة المعدلة من اإلدارة العامة .ب

 األنشطة وومرفقها تفاصيل اعتمادات الموازنة  توضح الوثيقة المعروضة

المشار في ضوء قرار المجلس التنفيذي  2020 - 2019لعامي المقترحة 

 ه أعاله.إلي

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلجراء املطلوب
 

  ورفع التوصية 2020 - 2019النظر في مشروع الموازنة والبرنامج لعامي ،

 .للمصادقةإلى المؤتمر العام 
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 وثيقة

 مة من المدير العام إلى الم لس التنفيذيمقدّ 

 بش  

 2020 - 2019مشروع الموازنة والبرنامج لعامي 

ــــــــــ 

 

 

 

 2020 -2019 لعامي والبرنامج المدازنة مشروع  أوالّ 

العربية للتربية والثقافة والعلوم، بأن يعد المدير العام مشروع جاء في المادة السادسة من دستور المنظمة  -

 برنامج لعمل المنظمة مصحوًبا بتقديرات الموازنة الالزمة له ويعرضها على المجلس التنفيذي.
 

اختصاص المجلس التنفيذي في دراسة مشروع الموازنة والبرنامج المقدمة من  المنظمة دستور دحد  و -

 :اآلتــي على/أ( 1المادة الخامسة )فقرة ب/ نصتالمدير العام حيث 

يعد المجلس التنفيذي جدول أعمال المؤتمر العام ويدرس برنامج العمل بالمنظمة وتقديرات "

 ".( من المادة السادسة2المدير العـام طبقـا للفقرة ) إليهالموازنة الالزمة له والتي يقدمها 

شأن دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في ( من 7، الفقرة )ب/نص ت المادة الرابعةكما  -

 على التالي: ،مشروع الموازنة والبرنامج للمنظمة لتصديق علىاختصاص المؤتمر العام با
 

من  دراستهالمدير العام للمنظمة بعد إليه امج الذي يقدمه نمشروع الموازنة والبرعلى تصديق ال"

 ".لالعتماد النهائي المجلس االقتصادي واالجتماعيالمجلس التنفيذي تمهيدا لعرض الموازنة على 

 

 

 9 و / 109 د/ وثيقة رقم: م ت

 
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
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دالنظام المالي والمحاسبي د وحد   - جاء التي  ،(5طبقا للمادة )عداد مشروع الموازنة والبرنامج طريقة إ الموح 

 :فيها ما يلــي

المدير العام وفًقا لتوجيهات الهيئة المختصة التعليمات الخاصة بشأن المستندات  يصدر(أ 

واإلحصاءات والنماذج واإليضاحات الواجب مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة وفًقا لهذا 

 النظام.

والنفقات  واألنشطةالعامة مشروع موازنة المنظمة على أساس البرامج والمشروعات  اإلدارةتعد  ( ب

 باعتبارالرئيسية للمنظمة،  األهدافوكذلك الموارد وذلك في نطاق  ،المشتركة المتممة لها

في  ،رة من قبل الهيئة المختصةمشروع الموازنة األداة المالية لتنفيذ السياسات والخطط المقر  

السنة السابقة .

د( من النظام المالي والمحاسبي 11كما نظمت المادة ) - ، مقترح الموازنة والبرنامج إعدادآلية  الموح 

مشروع الموازنة والبرنامج الذي أعده المدير  (للمنظمة ةالخطة التنفيذي) التنفيذييدرس المجلس حيث 

توصيات التي يراها المجلس المؤتمر العام مصحوبا بال إلىالعام للدورة المالية ويطلب منه إحالته 

 المادة، علــى:، حيث نصت الفقرة )أ ، ب( من مناسبة

يبلغ المدير العام الدول األعضاء بمشروع الموازنة متضمًنا جميع البيانات واإليضاحات قبل (أ 

 شهرين من موعد اجتماع الهيئة المختصة في الدورة التي تسبق سنة الموازنة.

الهيئة المختصة في الدورة التي تسبق بداية سنة الموازنة دراسة مشروع الموازنة للتصديق  تتولى(ب 

 عليها تمهيًدا لعرضه على اللجنة.

من خالل اعتمادات  ،2020 -2019مشروع الموازنة والبرنامج لعامي قامت اإلدارة العامة بصياغة  - 

( دوالر أمريكـي 22 200 000( وقدرها )2018ـ  2017تقديرية ال تتعدى سقف الموازنة الحالية )

موّزعة اعتماداتها على ، 2020لعام  (11 100 000)و 2019دوالر لعــام  (11 100 000)بواقـــع 

 مختلف أبواب الصرف من الباب األول وإلى الباب الثامن.
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 :)بالدوالر األمريكي( كالتالي هتمويلمقترح  2020 -2019 لعامي والبرنامجمشروع الموازنة نإكما  - 

 

 

 

 

 

واتخذ بشأنها القرار ، فيذي في دورته الثامنة بعد المئةعلى المجلس التنحيث عرض مشروع الموازنة و

 : التالــي

)اثنا   22,200,000المالية المقترحة ةبوا  الموا نة بإجمالي يبلغ  الموارقة على اتعتمادا  .1

 .(ألف دوتر أمريكي اليونا ومائتوعشرو  م

-2019وا نة والبرنامأل لعامي إلى إعاد  صياغة اةنشطة المقترحة ري وثيقة الم المدير العامدعو   .2

 :للدول اةعضاء مع مراعا  ما يلي بما يعكس اةولويا  واتحتياجا  الملحة 2020

على أنشطة أساسية محدد  ذا  جدوى واعود رائداها بشكل مباشر وملموس على الدول  التركيز -أ 

 اةعضاء.

 .ـ احقيق أكبر قدر من التنسيق والشراكة بين ا دارا  والمراكز ري انفيذ اةنشطة   

وعدد اةنشطة المقترحة على مستوى  التوا   بين اتعتمادا  المالية المخصصةاحقيق  –ج 

 إدارا  المنظمة ومراكزها .

 صياغة اةنشطة بشكل يتيح الترويأل  لها لدى م سسا  وصناديق التمويل . -د 

ـ التقليل من عدد اتجتماعا  واللقاءا  والدورا  والورش، واسخير اعتمادااها ةنشطة ذا   هـ 

 مردود إي ابي راعل وأثر مادي ملموس.

والبناء الشبكي والربط  ير اةنظمة الحاسوبية ري المنظمةالتركيز على اةنشطة المتعلقة بتطو – و

وإدماج  منظمةللعاملين ري الة التقنيالكفاء  وررع مستوى  ا قواعد البيان احديثاتلكتروني و

 .يب اقييمهاالبعد التقني ري انفيذ اةنشطة القطاعية وأسال

 

 البيـــان

  الـدورة الماليــة

 االجمالي
2019 2020 

 18000000 9000000 9000000 مساهمــات الـدول االعضـــاء

 3200000 1600000 1600000 الموارد الذاتية ودعم مشروعات مشتركة

 1000000 500000 500000 االحتيـاطـــي العـــــــام

 22200000 11100000 11100000 اإلجمالـي:               
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التوجه نحو إقامة اتجتماعا  والدورا  التدريبية وورش العمل واللقاءا  الدورية اةخرى عبر  .3

 الحديثة. التكنولوجيةوسائل اتاصال 

 :أعضائه، مكونة مناشكيل ل نة من  .4

 رئيًسا     رئيس الم لس التنفيذي  -

 عضًدا    عضو الم لس التنفيذي عن ال مهورية التونسية -

التنفيذي عن ال مهورية ال زائرية عضو الم لس  -

 الشعبية الديمقرا ية

 عضًدا   

وما اضمنته من أنشطة  2020- 2019لمراجعة وثيقة مشرو  الموا نة والبرنامأل لعامي وذلك 

لمقتضيا  هذا التحقق من استيفائها ة من قبل ا دار  العامة، ولمقترحة ري ضوء الصياغة المعد

 . على أ  اتولى أمانة الم لس التنفيذي والم امر العام أمانة هذه الل نة القرار

على أ  يرسل مشرو  ، 2018استكمل الل نة المشار إليها أعاله أعمالها قبل منتصف شهر مارس  .5

 .د ري ا جال المحدّ إلى الدول اةعضاء الموا نة والبرنامأل 
 

قامت ا دار  العامة بإعاد  صياغة اةنشطة المقترحة ري وثيقة الموا نة والبرنامأل وبموجب هذا القرار   -

وعرضت التعديال  على الل نة المشكلة من أعضاء الم لس التنفيذي، خالل ، 2020 -2019لعامي 

وأثراها بمقترحا  (، وراجعت الل نة ري اجتماعااها وثيقة الموا نة المعدلة 2018 2  28-26الفتر  )

 .اةنشطةهمت ري ا ويد سا
 

- 2020 – 2019والبرنامأل لعامي ، قامت ا دار  العامة بصياغة مشرو  الموا نة ري ضوء ما اقدم 

 لي : لتا، كانفاقأبوا  ات مو عة على ،بشكله النهائي
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 (1)الجدول  

 

 األمريكي     بالدوالر                                                         

                     

 البيـــــــان
 اعتمادات

2017-2018 

 مخصصات الدورة المالية
 اإلجمالي

2019 2020 

 10456250 5370150 5086100 11090557 ات األفراد العامليـننفق: الباب األول

مصروفـات سفـــــر الباب الثاني: 

 وتنقـالت
120000 60000 60000 120000 

 573750 288650 285100 573750 : المستلزمات الخدميـةالباب الثالث

: المستلزمات السلعية الباب الرابع

 والصيانة
609950 302650 307300 609950 

: المصروفـات الباب الخامس

 الرأسماليـة
160000 73500 86500 160000 

 الباب السادس:

 اجتماعات المجالس الرئيسية نفقات
140000 55000 85000 140000 

 9990050 4827400 5162650 9355743 األنشطة والبرامج :الباب السابع

 150000 75000 75000 150000 :التزامات عربية ودوليةالباب الثامن

 22200000 11100000 11100000 22200000 ي:ـــاإلجمال
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 كـذلل

ف بعرض   ،ومرفقها 2020 – 2019لدورة المالية لعامي عن ا الموازنة والبرنامج مشروعوثيقة أتشر 

 . للمصادقةرضها على المؤتمر العام ، تمهيدا لعوإبداء الرأيدراسة الموقر للعلى المجلس التنفيذي 

 

 ومرفق مشروع القرار المقترح في هذا الشأن.
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 قرار مشروع 
 بش  

 

 

  2020 - 2019مشروع الموازنة والبرنامج لعامي 

ــــــــــ 
 

 

 إن المجلس التنفيذي 

 

 الرابعة والخامسة والسادسة من دستور المنظمة العربية للتربية والثقارة والعلوم. :إلى المواد إذ يشير -

 د للمنظما  العربية المتخصصة.حالنظام المالي والمحاسبي الموّ  وإلى -

 (. 1ق  5رقم )م    د      العادية الخاصةقرار الم امر العام ري دوراه  وإلى          -

  .(أ - 5  ق 108: ) م     د ، ورقم(11  ق103  د : )م  مرقيه قرار وإلى -

 ( ومررقها.9و  109د م     )لوثيقة المقدمة رقم لودراسته  وبعد ا العه -

:يقـــّرر  

 2019 لعامي المالية الدور  والبرنامأل عن الموا نة مشرو  التصديق علىب العام للم امر والتوصية الموارقة -1

 التالي:كل واموّ  ،( دوتر أمريكي22 200 000قدرها ) إجمالية  ، بقيمة2020 –

عةام ( دوتر أمريكي لكل 9 000 000بواقع ) ،( دوتر أمريكي18 000 000مساهمة الدول اةعضاء ) -أ

 الدور . عاميمن 

( دوتر 1 600 000بواقةةع ) ،( دوتر أمريكةةي3 200 000المشةةتركة )المةةوارد الذاايةةة والمشةةروعا   - 

 الدور .عامي من  عامأمريكي لكل 

 9 ق/ 109/  رقم: م تمشروع قرار 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   
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             بواقةةةع ،( دوتر أمريكةةةي1 000 000) بمبلةةةغ اتحتيةةةا ي العةةةام للمنظمةةةة لةةةدى صةةةندوق النقةةةد العربةةةي -ج

 الدور . عاميمن  عام( دوتر أمريكي لكل 500 000)

، والتوصةةية 2020-2019مشةةرو  الموا نةةة والبرنةةامأل لعةةامي وثيقةةة اةنشةةطة المدرجةةة رةةي الموارقةةة علةةى  -2

 .للم امر العام باعتمادها

ورةق أبةو   ،2020-2019للةدور  الماليةة المقترحةة رةي مشةرو  الموا نةة عتمةادا  اتالموارقة علةى او يةع  -3

 .باعتمادها العام للم امر والتوصية ،وثيقة العرض رد بمررقالوا ال دول  الصرف المبينة ري

 

 


