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البند  6من جدول األعمال المؤقت

تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل

المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية

تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج
والميزانية
تقرير الرئيسين المتشاركين
بعد تقرير الرئيسييين المترييارلين لق ريق العامر اير الراييمي المعني بالمسييائر المتةييقة نقمنة البرنام

والميزانييية لال ريق العيياميير اير الراي ي ي ي ي ي ييمي  ،الوارد في الوثيقيية  ،IDB.48/6تقييدم هييذه الوثيقيية معقومييات م ييدثيية

عن اجتماعات ال ريق العامر اير الراي ييمي منذ الدورث الةامنة واألر عين لممقت التنمية الةي ييناعية ،المعقودث في
ال ترث من  23إلى  25تررين الةاني/نوفمبر .2020

أول -لمحة عامة عن الجتماعات :التواريخ والمواضيع
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عقد ال ريق العامر اير الرا ييمي ،منذ  9تري يرين األول/أبتو ر  ،2020اجتماعا موض ييوعيا واحدا عقى

الن و التالي:
لأ

 31آذار/مارس  ،2021بر ي ييبر البرنام والميزانيتين ،2023-2022 ،بما في ذلك ص ي ييندو

رأس المال المتداول.
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وفي آذار/مارس  ،2021أعقن ال ريق العامر اير الرايمي عن تعيين السييد هنريك تريو ك ،المسيتريار

ورئيت فريق اليونيييدو ،البعةيية الييدائميية لممهورييية نولنييدا لييدم مدتييا األمم المت ييدث والمنيمييات الييدولييية في فيينييا،

رئيسا مرارلا جديدا لق ريق العامر اير الرامي ،يترارك في هذه المسؤولية مع الرئيت المرارك باإلنابة ال الي
لق ريق العامر اير الرا ي ييمي ،الس ي يييد م مد رض ي ييا اايبي ،نائا الممةر الدائم لممهورية إيرار اإلاي ي ي مية ،البعةة

الدائمة لممهورية إيرار اإلا مية لدم المنيمات الدولية في فيينا.

لدواعي التوفير ،لم تطبع هذه الوثيقة .لذا ،يرجى من أعضاء الوفود التكرم بإحضار نسخهم من الوثائق إلى االجتماعات.
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ثانيا -اجتماع بشأن البرنامج والميزانيتين ،2023-2022 ،بما في ذلك صندوق رأس
المال المتداول
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عرضي ييت األمانة عقى ال ريق العامر اير الراي ييمي مقخةي ييا ألهم النقان المنبةقة عن المري يياورات اير

الرامية التي أجريت مؤخ ار مع الممموعات اإلققيمية بربر مقترح البرنام والميزانيتين .2023-2022 ،وانةا
الترليز عقى المواءمة مع اإلطار البرناممي المتواي ي ي ي ي ي ي األجر لق ترث  2025-2022واإلطار المتكامر بر ي ي ي ي ي ييبر
النتييائ واألداءو ومجمييالي االحتييياجيات المييالييية المييدرجية في المقترحو والزييادات المقترحية حس ي ي ي ي ي ي ييا أوجي اإلن ييا

الرئيسية واالنخ اضات المتوقعةو واإليرادات المتوقعة لق ترث 2023-2022و ومستويات م ك الموظ ين.
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وفيما يتعقق بة ي ي ي ي ي ييندو رأس المال المتداول ،الذي لقف ال ريق العامر اير الرا ي ي ي ي ي ييمي بمعالمت وفقا

لقمقررات م ع/18-م 12-لد  -م ت ص/47-م 4-لد وم ع/18-م 13-لح  -م ت ص/47-م 5-لز ،

عرضييت األمانة المسييتويات السييابقة لقةييندو إلى جانا متوا ي ال موث في الت ةييير اإلثناايينوي ل شييترابات
المقررث .وعرض المس ي ييتوم ال الي لقة ي ييندو  ،إض ي ييافة إلى ا ي يييناريوهين يوفرار درجات مت اوتة من المرونة عقى

أااس زيادث مستوم الةندو .
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بما عرض ييت تدانير إض ييافية تهد

أوال إلى توفير المرونة في تن يذ الميزانية العادية عن طريق تعدير

البنييد  3-4من النيييام المييالي لقيونيييدو ،وثييانيييا إلى التعويد عن الزيييادث في ميزانييية  2023-2022عن طريق
التخقي عن حةص أرصدث االعتمادات اير المن قة.
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وفي المناقر يية التي تقت ذلك ،أعرع أعض يياء ال ريق العامر اير الرا ييمي عن تقديرهم إلعداد البرنام

والميزانيتين 2023-2022 ،وفقا لمبادئ الميزنة القائمة عقى النتائ  .وشمع أعضاء ال ريق العامر اير الرامي
القمنة االايتريارية المسيتققة لقرقابة عقى تقديم المريورث لةمانة حيةما لار ذلك مناايبا ،تماشييا مع واليتها ،وطقبوا

بذلك من األ مانة أر تت قى باالنض ي ي ييبان فيما يتة ي ي يير بالزيادات في الميزانية ،بالنير إلى األثر الس ي ي ييقبي لمائ ة
مرض فيروس لورونا لبوفيد 19-عقى الوضع المالي الراهن لقدول األعضاء.
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و اإلضي ييافة إلى ذلك ،طقا أعضي يياء ال ريق العامر اير الراي ييمي معقومات إضي ييافية من األمانة بري ييبر

الوفورات ال مت قق يية من خ ل زي ييادث أوج ي الك يياءثو واألثر الم ييالي لقتميرات في م ك الموظ ين واحتم ييال إجراء
تخفيضي ييات إضي ييافية في الرتا الوظيفيةو وتوزيع تكاليا ت دي

البنية الت تية لتكنولوجيا المعقومات ،والواي ييائر

البديقة لتموير الزيادثو وجداول تكاليا الخدمات المباش ي يرث وش ي ييرون تطبيق اا ي ييترداد لامر التكق ة في المس ي ييتقبرو

وأثر مقرر المؤتمر العام م ع/18-م 13-عقى الس ي ا من ص ييندو رأس المال المتداول والمنهمية المس ييتخدمة

ل ساع ما عرض من زيادات في الةندو واحتياطي الطوارئ.
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و موافقة الرئيس ي ي ييين المتر ي ي ييارلين ،قرر ال ريق العامر اير الرا ي ي ييمي ترليز اجتماعات المقبقة في ال ترث

التي تسبق الدورث السابعة والة ثين لقمنة البرنام والميزانية عقى إعداد مرروع مقرر بربر البرنام والميزانيتين،

.2023-2022

ثالثا -اإلجراء المطلوب من اللجنة اتخاذه
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لعر القمنة تود أر ت ي عقما بالمعقومات الواردث في هذه الوثيقة.
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