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  املوضوع 
 7102 – 7102 لعامياملوازنة والربنامج مشروع  

 

 ( 7 : )الوثيقة رقم

  املرجع
     م     ( 2  أ( والسادس   ة )ةق   ر   1-الخامس   ة )ةق   ر    ،( 6الرابع   ة )ةق   ر      واد:الم

 دستور المنظمة العربية للتربية والثقاةة والعلوم.

  حاسبي الموح   للمنظم اا العربي ة النظام المالي والم م والحادية عشر  الماد  الخامسة

 المتخصصة.

  لخط ة بشان اعتماد مشروع  االط ار الع ام  9ق   22قرار المؤتمر العام رقم  م ع   دع

 .(2122-2112العمل المستقبلي)

 :بش ان الخط ة االس تراتي ية للمنظم  ة   (1م ع   دغ ع   ق ) ق رار الم ؤتمر الع ام  رق  م

2112- 2122. 

 مش   روع  ط   ة العم   ل ( بش    ن 11  ق 111م ا   د رق   م  )الم ل   ل التنيي       ق   رار

لي    اا المقترح    ة اآلومكوناته    ا م      ب    رام  وأنش    طة و ،(2122-2112)المس    تقبلي  

 لمتطلباا تنيي ها.

  امللخص
 

 الم لل التنيي   برنام  عمل المنظمة والموازنة التق يرية الالزمة له التي  ي رس

 م  ال ستور. ( 1-ةقر    لخامسةالماد  ا)يعّ ها الم ير العام طبقا لنص 

  ّ ع اد إ طرقآلية والموح  م  النظام المالي والمحاسبي ( 11و) (5المادتي  ) داح

م  قبل  ر دا  المالية لتنيي  السياساا والخطط المقرّ األ والبرنام  باعتبارهاالموازنة 

 الهيئة المختصة.

 ةي دورته غير العادية  (1طالب المؤتمر العام بموجب قراره رقم )م ع   دغ ع   ق

الخطة  اعتباروةقا للخطة االستراتي ية، ب (، بإع اد  طة تنيي ية2115-)مايو

المعروضة بمثابة  طة استراتي ية للمنظمة تتضم  اإلطار العام ومحاور العمل 

 طط تنيي ية )برنام  وميزانية  نبثق عنها (، ي2122 - 2112للسنواا الست القادمة )

توةرها عن  بناء  بذاا القرار المعايير الواج يد المؤتمر العام ةكما ح ّ  ،لعامي (

 الخطة التنيي ية للمنظمة.

  لمحاور ، وةقا 2118ـ  2112لعامي  الموازنة والبرنام مشروع   بإع ادقامت المنظمة

 المتوقعة م  مصادر تمويل الموازنة. ااوالتق ير 2122-2112الخطة االستراتي ية 

 

  .وإب اء الرأ  ،2118-2112لعامي  مشروع الموازنة والبرنام النظر ةي     اإلجراء املطلوب
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 وثيقة  
 مق مة م  الم ير العام إلى الم لل التنيي  

 

 بش ن
 

 

 2118  - 2112لعامــي  املوازنة والربنامجمشروع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 7102-7102روع الموازنة والبرنامج لعامي والّ: مشأ

يع  الم ير العام ب ن ، جاء ةي الماد  السادسة م  دستور المنظمة العربية للتربية والثقاةة والعلوم -

مشروع برنام  لعمل المنظمة مصحوبًا بتق يراا الموازنة الالزمة له ويعرضها على الم لل 

 التنيي  .
 

مشروع الموازنة والبرنام   دراسة لل التنيي   ةي ا تصاص الم المنظمة ستورد دح ّ و -

 :اآلتــي على أ( 1نصت الماد  الخامسة )ةقر    المق مة م  الم ير العام حيث 

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

( من 7بقـا للفقرة )المدير العـام ط إليهوتقديرات الموازنة الالزمة له والتي يقدمها 

 ."المادة السادسة

( م  دستور المنظمة العربية للتربية والثقاةة والعلوم ةي 6، اليقر  )  نّصت الماد  الرابعةكما  -

 على التالي: ،ش ن ا تصاص المؤتمر العام باعتماد مشروع الموازنة والبرنام  للمنظمة
 

ر العام للمنظمة بعد إقراره من اعتماد مشروع الموازنة والبرامج الذي يقدمه المدي"

 ".المجلس التنفيذي تمهيدا لعرض الموازنة على المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 

 7 / و 401ة رقم : م ت/ د وثيق



2 

 

 
 

طبقا للماد  ع اد مشروع الموازنة والبرنام  طريقة إ النظام المالي والمحاسبي الموح  د وح ّ   -

 :جاء ةيها ما يلــيالتي  ،(5)

لهيئة المختصة التعليماا الخاصة بش ن المستن اا لهيئة المختصة التعليماا الخاصة بش ن المستن اا يص ر الم ير العام وةقًا لتوجيهاا ايص ر الم ير العام وةقًا لتوجيهاا ا  ((  أأ

واإلحصاءاا والنماذج واإليضاحاا الواجب مراعاتها عن  إع اد مشروع الموازنة واإلحصاءاا والنماذج واإليضاحاا الواجب مراعاتها عن  إع اد مشروع الموازنة 

  وةقًا له ا النظام.وةقًا له ا النظام.

مشروع موازنة المنظمة على أساس البرام  والمشروعاا مشروع موازنة المنظمة على أساس البرام  والمشروعاا   ةةالعامالعام  اإلدار اإلدار تع  تع   (  

  األه افاأله افطاق طاق رد وذلك ةي نرد وذلك ةي نوك لك المواوك لك الموا  ،،والنيقاا المشتركة المتممة لهاوالنيقاا المشتركة المتممة لها  واألنشطةواألنشطة

المالية لتنيي  السياساا والخطط المالية لتنيي  السياساا والخطط األدا  األدا    مشروع الموازنةمشروع الموازنة  باعتبارباعتبارالرئيسية للمنظمة، الرئيسية للمنظمة، 

 .ةي السنة السابقةةي السنة السابقة  ،،ر  م  قبل الهيئة المختصةر  م  قبل الهيئة المختصةالمقرّ المقرّ 
 

مقترح الموازنة  إع ادآلية  ( م  النظام المالي والمحاسبي الموح 11كما نظمت الماد  ) -

مشروع الموازنة  (للمنظمة ةالتنيي يالخطة ) التنيي  لم لل ي رس احيث  ،والبرنام 

المؤتمر العام  إلىويطلب منه إحالته والبرنام  ال   أع ه الم ير العام لل ور  المالية 

 م  الماد ، نصت اليقر  )أ ،  ( ، حيثتوصياا التي يراها الم لل مناسبةمصحوبا بال

 علــى:

مشروع الموازنة متضمنًا جميع البياناا واإليضاحاا مشروع الموازنة متضمنًا جميع البياناا واإليضاحاا يبلغ الم ير العام ال ول األعضاء بيبلغ الم ير العام ال ول األعضاء ب  ((  أأ

  قبل شهري  م  موع  اجتماع الهيئة المختصة ةي ال ور  التي تسبق سنة الموازنة.قبل شهري  م  موع  اجتماع الهيئة المختصة ةي ال ور  التي تسبق سنة الموازنة.

تتولى الهيئة المختصة ةي ال ور  التي تسبق ب اية سنة الموازنة دراسة مشروع تتولى الهيئة المختصة ةي ال ور  التي تسبق ب اية سنة الموازنة دراسة مشروع   ((    

  الموازنة للتص يق عليها تمهيً ا لعرضه على الل نة.الموازنة للتص يق عليها تمهيً ا لعرضه على الل نة.

من خالل من خالل   ،،71027102  --71027102مشروع الموازنة والبرنامج لعامي مشروع الموازنة والبرنامج لعامي العامة بصياغة العامة بصياغة قامت اإلدارة قامت اإلدارة 

( ( 7777  711711  111111( وقدرها )( وقدرها )71027102ـ ـ   71027102اعتمادات تقديرية ال تتعدى سقف الموازنة الحالية )اعتمادات تقديرية ال تتعدى سقف الموازنة الحالية )

، وزعت ، وزعت 71027102لعام لعام   0000  011011  111111وو  71027102دوالر لعــام دوالر لعــام   0000  011011  111111دوالر أمريكـي بواقـــع دوالر أمريكـي بواقـــع 

  ..  المختلفةالمختلفة  الصرف الصرف على أبواب على أبواب 
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، 7102 -7102مرفق هذه الوثيقة تفاصيل الموازنة والبرنامج األول من  تناول الجزءي

 واالعتمادات  المالية موزعة على ابواب الصرف كما يلــي:

  بالدوالر األمريكيبالدوالر األمريكي                                                                                                                    

  البيـــــــانالبيـــــــان

  اعتماداتاعتمادات

71027102--71027102  

  مخصصات الدورة الماليةمخصصات الدورة المالية

  اإلجمالياإلجمالي

71027102  71027102  

  : :   األولاألولالباب الباب 

  العامليـنالعامليـناألفراد األفراد نفقــــات نفقــــات 
1111,,008822,,665577  55,,556688,,998800  55,,552211,,557777  1111,,009900,,555577  

مصروفـات مصروفـات الباب الثاني: الباب الثاني: 

  وتنقـالتوتنقـالت  سفـــــرسفـــــر
113300,,000000  6600,,000000  6600,,000000  112200,,000000  

: المستلزمات : المستلزمات الباب الثالثالباب الثالث

  الخدميـةالخدميـة
557766,,775500  228855,,110000  228888,,665500  557733,,775500  

: المستلزمات : المستلزمات الباب الرابعالباب الرابع

  السلعية والصيانةالسلعية والصيانة
556644,,995500  330022,,665500  330077,,330000  660099,,995500  

: : الباب الخامسالباب الخامس

  المصروفـات الرأسماليـةالمصروفـات الرأسماليـة
117700,,000000  7733,,550000  8866,,550000  116600,,000000  

  الباب السادس:الباب السادس:

المجالس المجالس   اجتماعاتاجتماعات  فقاتفقاتنن

  الرئيسيةالرئيسية

114400,,000000  6600,,000000  8800,,000000  114400,,000000  

  ::  الباب السابعالباب السابع

  والبرامجوالبرامج  ةةاألنشطاألنشط
99,,338855,,664433  44,,667744,,777700  44,,668800,,997733  99,,335555,,774433  

  : :   الباب الثامنالباب الثامن

  ودوليةودولية  ت عربيةت عربيةااالتزامالتزام
115500,,000000  7755,,000000  7755,,000000  115500,,000000  

  77271121117727112111  00201121110020112111  00201121110020112111  77271121117727112111    اإلجمالياإلجمالي
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 :7102-7102 لعامي ( التنفيذية الخطة ) واألنشطة جالبرام ثانيا : 

( م  برام  2122ـ  2112واةق الم لل التنيي   على مكوناا مشروع الخطة االستراتي ية ) -

  111وأنشطة وآلياا مقترحة لتنيي ها وذلك بموجب اليقر  الثانية م  قراره رقم )م ا   د 

نشطة وآليات نشطة وآليات أأالخطة من برامج والخطة من برامج والموافقة على مكونات مشروع الموافقة على مكونات مشروع (، ال   نص على "11ق

"، حيث جاءا برام  الخطة ةي صيغة واضحة األه اف مقترحة لمتطلبات الخطة وتنفيذهامقترحة لمتطلبات الخطة وتنفيذها

والمعالم، ومتسقة إلى ح  كبير مع ما تسعى إليه ال ول األعضاء والمنظمة م  طموحاا 

ةي تح ي  وتطلعاا، مع االستياد  م  توُجهاا وت ار  المنظماا المناظر ، ومراعا  ال قة 

أه اف البرام  بحيث يسهل الوقوف على م ى تحققها، وتح ي  آلياا المتابعة ومؤشراا قياس 

 اإلن از، والت كي  على النتائ  المتوقعة لكل برنام ، بحيث يعود مردودها التطبيقي على المي ان.

 للبرام يي ية بتق يم  طة تن (،2115دورته غير العادية الخامسة )مايو وجب المؤتمر العام ةي أ -

االستراتي ية م  الخطة  والبرنام  تستم واألنشطة لكل دور  مالية ضم  مشروع الموازنة 

اعتبار الخطة اعتبار الخطة "على  (1م ع   دغ ع   ق رقم )قراره  نص ةيحيث  ،2122-2112 للمنظمة

المعروضة بمثابة  طة استراتي ية للمنظمة تتضم  اإلطار العام ومحاور العمل للسنواا الست المعروضة بمثابة  طة استراتي ية للمنظمة تتضم  اإلطار العام ومحاور العمل للسنواا الست 

 . "زنة  لعامي (زنة  لعامي (واوا طط تنيي ية )برنام  وم طط تنيي ية )برنام  ومنبثق عنها نبثق عنها ( ، ي( ، ي21222122  --  21122112لقادمة )لقادمة )اا

ع اد عن  إ االمعايير الواجب مراعاتهةي دورته غير العادية الخامسة، العام  ؤتمرمد الح ّ كما  -

 ــى:عل (،1م ع   دغ ع   ق رقم )ه رالثانية م   قرااليقر   تحيث نص، ةالخطة التنيي ي

التنفيذية )البرنامج والميزانية لعامين( األولويات، والبرنامج الزمني للتنفيذ، التنفيذية )البرنامج والميزانية لعامين( األولويات، والبرنامج الزمني للتنفيذ، بنّي الخطة بنّي الخطة تت"

واالعتمادات المالية، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، ومؤشرات األداء، وآليات الدعم واالعتمادات المالية، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، ومؤشرات األداء، وآليات الدعم 

 . "والتمويل، والجهات المنفذة والمشاركونوالتمويل، والجهات المنفذة والمشاركون

 

دارة ، وضعت اإل7177-7102 تيجيةسترااالخطة الدتها وفي ضوء األهداف واألولويات التي حدّ 

السابع  البابضمن  ،االستراتيجيةولى من هذه لمنظمة تصورها لتنفيذ المرحلة األالعامة ل

البرامج واألنشطة  القطاعية جملة  متضمنة ،7102 -7102لعامي  جزنة والبرنامالموامشروع ل

مالية يرات الدمحّددة فيها التق المشتركة ذات األولوية في المرحلة األولى من الخطة االستراتيجية

ال زء الثاني م  الوثيقة المرةقة  ويوضح إضافة إلى آليات المتابعة، واألهداف والنتائج المتوخاة،

  .األنشطةو البرام تلك تياصيل 



5 

 

 

 لـذلـك
 

 ،2118 -2112ل ور  المالية لعامي ع  ا الموازنة والبرنام  مشروعوثيقة أتشّرف بعرض 

  .نيي   للتكرم بال راسة والنظرعلى الم لل الت

 ومرةق مشروع القرار المقترح ةي ه ا الش ن. 
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قرار  مشروع  
 بش ن

 

 

 2118  - 2112لعامــي  املوازنة والربنامج مشروع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إن المجلس التنفيذي 

 

دسة م  دستور المنظمة العربية للتربية والثقاةة الى المواد الرابعة والخامسة والسا إذ يشير -

 والعلوم.

 النظام المالي والمحاسبي الموح  للمنظماا العربية المتخصصة. والى -

 .(1ق   5غ ع د    عم )رقم المؤتمر العام  قرار والى -

 (.11ق   111د م ا   )رقم ه قرار والى -

 .( ومرةقها2  و 111 دم ا   )لى الوثيقة المق مة رقم ع وبع  اطالعه -
 

  يقـــّرر : يقـــّرر : 

بصيغتها المق مة م   2118-2112لعامي   الموازنة والبرنامجالموازنة والبرنامج مشروعالمواةقة على  -0

بواقع وذلك دوالر أمريكي  (22 211 111)ق رها اعتماداا  بإجماليالعامة  اإلدار 

ام ــلع يـدوالر أمريك( 11 111 111و) 2112عام لدوالر أمريكي  (11 111 111)

 ول ـاا الــدوالر أمريكي م  مساهم (9 111 111)غ ــا بمبلا سنويــم تمويلهــيت ،2118

االحتياطي العام، والباقي م  التمويل ال اتي بمق ار دوالر م   (851 111و) األعضاء

  .أمريكي دوالر 1 251 111

   وق رها ،2118 -2112المواةقة على توزيع اعتماداا موازنة المنظمة لل ور  المالية  -7

 .وثيقة الموازنةةي دوالر أمريكي على أبوا  الموازنة وةق ما جاء ( 22 211 111)

ضم  اعتماداا البا  السابع م   ،رام  واألنشطة )الخطة التنيي ية(البالمواةقة على  -3

 .2118-2112 لعاميمشروع الموازنة 
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