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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011  مايو4: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  )غري رمسية ( عشرةالسابعة الدورة

 2011 ليويو 1 إىل ن يويو27جنيف، من 

  النتائج األولية: 2010الوضع املايل يف نهاية سنة 
 األمانة من إعداد

سادس من جدول األعامل ثأعدت هذه الويقة بغرض تزويد ادلول األعض .1 ند ا تعلق اب ية  لاء مبعلومات أسا ب ت لسـ
ية للفرتة (" نرشوع اقرتاح الربانمج واملزيا ية يف هذه الويقة"). 2013-2012م توي اجلداول املا ثو ل  ل أرقاما أويةحت

نة تعود إىل خاضعة للمراجعة   .2010سـهناية 

يا  .2 بد ئواتفقت ادلول األعضاء  ثة وام ثا يات ا ليف دورة ا ل نعقدة من مجلع مترب إىل 24ملألربعني ا توبر 3سب   2007ك أ
ية الفكرية  ية  نظمة العا متد ا للملكعىل أن  مل مل بو(تع ية ادلوية للقطاع العام ) يالو لاملعايري احملا ية (سب سباملعايري احملا

ية  (2010حبلول ) لادلوية جعالويقة املر نهتا ا ).A/43/5ث بادرة  مجلعوجاءت هذه املوافقة جزءا من  ب ية العامة تم
نظومة برمهتا  توى ا تحدة عىل  مللألمم ا سـ ية إلحالل املعايري احمل) A/RES/60/283(IV)1ثانظر الويقة (ممل سبا

تحدةلعرتف هبا دويا امللادلوية  نظومة األمم ا ية  ملحمل املعايري احملا مل  .سب

ية .3 بو نوال تزال مزيا تحقاق املعدل تعدي الو ّ عىل أساس الا بو امللوفقا سـ تهينظام الو بني. حئايل وال ياانت سـتو ب 
ية  نظمة املا لا تالفمل ند إىل  القامئخأوجه الا ية أو تكل اليت  ند إىل ويقة املزيا ية اليت  بالغ ا ت بني ا ست تس نت ث لفعل مل

ية ادلوية  لاملعايري احملا يهنا سب توفق  بو يةسـ سبوفقا ملا تقيض به املعايري احملا  .ل ادلويةً

يات ومع أن .4 متدمجلع ا بو  مزيتعال تزال  ية الو يا تنين نويسـنمرة لك  ية  ياانت ما نظمة إعداد  تعني عىل ا سـ،  ل ب مل  ة،ي
ية ادلوية ثاال للمعايري احملا لا سبت متدت . م عوهذا الغرض، ا نويةل ية ا سـأرقام املزيا بة إىل لن نفقاتلنسـ اب  لاإليرادات وا

ثامنالواردة يف املرفق  متدة للفرتة ثويقة  من لا ية ا ملعالربانمج واملزيا شور رمق  (2011-2010ن ملنا
360A/pb1011 .( يع اجلداول نوية يف  ية ا مجوأدرجت أرقام املزيا سـ  .عىل هذا األساسلن

ية يف 1 اجلدول رمق ويف .5 نة ا بة إىل ا بو اب تاجئ األوية اليت حققهتا الو نهت ا سـ سـ ي ل ملن ل ن سمرب 31لل عىل  2010ي د
ية  .نأساس املزيا
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ية . 1دول اجل نة ا ية  يس املا تاجئ األوية واملقا نهتا سـ ل ل ملن لل  يل
سمرب 31يف  ية2010ي د  ن عىل أساس املزيا

سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

ر�
م 2010ا���ا��� ا����ا���ار�
م ا������

% �� ���ا���ا������ 2010ا������ة2009-2008
2011-201020102010

ا���ادات
%34.834.817.417.4100.0ا����اآ
ت

ا����م

	م ا���اءات�443.6446.2219.8213.697.2%

�
	م ��ر�94.8106.052.848.491.8%


	م �ه	ي�5.47.43.43.087.0%


	م �������0.00.00.00.080.0%

�543.8559.6276.0265.096.0%���ع ا����م

%28.824.212.110.183.2إ$�ادات أ!�ى


	ع ا���ادات��607.4618.6305.5292.595.8%

ا����ت

ت ا���'���(��396.8405.4207.0198.295.7%


ت !*ف ا���'���(��180.0213.3106.691.285.5%


	ع ا����ت��576.8618.6313.7289.492.3%

n/a               3.1             -30.6ا����/(ا����) (8.0)

��� ا�������أ
%90099.5'800162'900163'632333'318.�د -�,
ت ا�,�اءات

48290.8%'50059'60065'616131'115��د ا������ت.�د

 %00987.9'7005'3005'10312'9.�د ا��2��*ت وا����$�ات 0/ �ه
ي

بو عالوة عىل 2 اجلدول رمق ويف .6 تاجئ األوية اليت حققهتا الو ي ا ل ية وياانلن يس املا باملقا ل اليت لتسوايت اب ا موجزي
نويةيةسباملعايري احملا تقتضهيا ية ا ياانت املا سـ ادلوية من أجل تقدمي ا ل ب لل  .ل

ية . 2اجلدول  نة ا ية  يس املا تاجئ األوية واملقا نهتا سـ ل ل ملن لل  يل
سمرب 31يف  ية ادلوية2010ي د سوايت املعايري احملا ل مبا فهيا  س  بت

سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

�ر��م 2010اا�	�ا
	�    ا�ر��م 

  �	���ا
2009-2008

ا�����ة  
2011-2010

2010  �	% ��  ا�و
-2011  �	
�	�ا

2010

%47.3          292.5          618.6          607.4ا���ادات  1

%46.8         289.4         618.6         576.8ا��
	�ت2

3(2- 1) (  n/a              3.1              -            30.6ا�
���/(ا���

n/a          228.3          203.6          203.6ا�������  (ا����� ا������� )4

�ت ��
 ا������ت     (4+3)5��n/a          231.4          203.6          ����234.3ع ا���

�ال ا��������   : 6�ا�$�#�ع �! ا�
  ������و��ت ا���ت ا�
6.0              n/a5.8              n/a

   �	�	� ا�و��!n/a30.0            n/a             -و�# ا���"	� ا

�ع ا�$�#�%�ت &��6.0              n/a35.8            n/a

7(6-5) �ت ��� ا������ت��n/a         195.6         203.6         ����228.3ع ا���

8( ) ���'�����2/7 آ�+*�  n/a%31.6%32.9%39.6ا���

n/a          116.8          116.8          117.9ا������� ا�&�.�د 9

n/a            78.8            86.8          110.4ر��� ا�������   (9-7)10

�� �/�&�.        30 ��	&ن ,�
+ �&")�ي ()&"� ��ره�      20.0 ��	&ن   �	�	� ا�و��!���0 ()&"�ت ا���"	� ا) *

+ �&")�ي ,4 ا��	� ا46���,7 �9&ال ا�67	�5	� و       5.8 ��	&ن ,�
+ �&")�ي ,4 إ"�ادات      2010 و4.3 ��	&ن  �,

��ت     2010. �

+ �&")�ي ,4 �,
�4 ):  51.5 ��	&ن ,�
+ �&")�ي   ���**���AAت �&ا,@ ��? (�&"�<� �� ا��&ال ا�67	�5	�        (ا��	� ا
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NF/1 

  

نوية الرقام األ وترد .7 سب لسـا ية  حبتخدام املزيا ن  عدد 4يسـتعرض اجلدول رمق و 3 يف اجلدول رمق لك برانمجسـ
بو لعاملني يفالوظائف وا ية يف (ي الو تةنالوظائف املرصح هبا يف املزيا ئة اخلدمات العامة قوبعقود مؤ عقود وبف يف 

شاريبعقود والعمل اخلاصة  تارخي )نيستاخلرباء الا سمرب 31ب   .2010ي د
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 2010نفقات لك برانمج يف عام . 3اجلدول 
سورسيةمبال( ييني الفرناكت ا  )ل

ا���ق ا����ت�	�ا
	�*�	�ا
	�ا���ا��
��� %ا��ا�و�	�    2011-20102010

2010

%39721.8          217'2         819'1 610'3         ا���اءات1

2�	
ت ا����ا�ت ا���ر�� وا����م وا��ذج ا����	� وا��	���%96352.2           808'2          846'1 627'3          ا�

%4677.1           011'7          544'6 813'12        '& ا��%�$ وا�#"�ق ا���ورة3


- ا��",	+ي وا���ارد ا��را)	�4رف ا��",	+�� وأ01ل ا����	� ا�."�%20.5-741-           884'2          625'3 159'7          ا��

ون 567ن ا���اءات5�ه+ة ا���642-11.5%'10-        002'82       644'92 748'183     �9م �

%8.1-408'2-        359'27       767'29 477'58       أ�9�� �+ر�+ و:هي و�6����6

%11.5-590-           537'4          127'5 190'10        ا��#0	> وا���;� وأ��ء ا�#"�ل7

%21.6-595-           156'2          751'2 337'5          ?�<	& =+ول أ��ل ا����	�8

دئ و7,+ان أ���0 ا��?	�	� وا�0ر��- وا��,+ان اAB@ ���ا             9Dا� E	#�وا� 	�F و7,+ان �	7��
��"	� وا�B27.7-989'5-         654'15        644'21 178'42        ا��,+ان ا%

10	�Fو 7�G ا��,+ان 
- أورو7 H� ون�%541.7          193'3         139'3 729'4         ا��

%21.1-086'1-           067'4          153'5 111'6          أآد��	� ا����� 11

12�	�ت ا�+و�	� و��	� ا����� 567ن ا��,0	� ا���J	18.9-820-           512'3          332'4 193'10        ا����%

14���0Jا� �	0,��7 �",�ت ا�����,��,� �	���ت ا��+K82020.4           841'4          021'4 520'8          ا�%

15���0Jا� �	,0�ا� L?0� M�+#?         7'930 2'453         2'817          36514.9%

د�� وا:'�ءات وا��#,	@16��A:ت ا%18212.3          664'1         482'1 898'4         ا�+را�

17���0Jا� �	,0�ء ا:'��ام �,%3.4-46-           304'1          351'1 918'2          إذآ

18�	���%35249.0'1           111'4          759'2 608'2          ا��,0	� ا����0J وا��#+�ت ا�

19@O12.0-952-           008'7          960'7 354'5          ا���ا%

ر=	�20Kت ا�A��%11.4-656-          114'5         770'5 455'15       ا��0?L وا�

21��P	Jدارة ا���Q69423.0'1           065'9          372'7 309'11        ا%

22R�%1381.7           386'8          248'8 529'14        إدارة ا�6%ون ا���	� وا��	Sا�	� وا����

23%05910.7'1         990'10          931'9 305'16        إدارة ا���ارد ا�����6 و?���Tه

ت ا�+�> اQداري24�+U        19'205 26'862        26'018         -844-3.1%

ت وا:?�:ت25��,� ا��	=339-1.6%-        410'21       750'21 303'53       ?����0

�7 اQدار��26Aوا�� -,Uا�+ا &	A+11.5-208-           599'1          807'1 597'42        ا��%

ت ا��%?��ات وا�,�ت27�+U          3'565 18'959        17'428         -1'531-8.1%

28V�B1.1-53-           831'4          884'4 652'37        ا%

%21.6-877-          178'3         055'4 762'9         ا���ء ا��+�+29

30�T����ة وا��	�ت ا��%7.2-172-          230'2         403'2 109'8         ا��6آ

UNW�K� �	X          6'446 3'220          -               -3'220-100.0%

 %7.7-278'24-      395'289 674'313       637'618     ا�����ع
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بو سمرب 31 يف يعدد الوظائف والعاملني يف الو  2010ي د
��د ا������� � د
	��� 2010ا���ا��

��ن ا����اءا������*��ا��!��عا��
����ع ������د ��	�����ت ����

             8          -          -          -            - 8             ا���اءات1

2�	
ت ا����ا�ت ا���ر�� وا����م وا���ذج ا����	� وا��	���           11             2             1             1            - 9             ا�

           26             7             1             6                1 18           '& ا��%�$ وا�#"�ق ا���ورة3

4


- ا��",	+ي وا���ارد ا��را)	�رف ا��",	+�� وأ01ل ا����	� ا�."�ا��
             5 1                3             2             5             11           

ون 567ن ا���اءات5�ه+ة ا����381           71          -           71                7 303         �9م          

         132           17             1           16                4 111         أ���9 �+ر�+ و:هي و�6����6

           39           19           18             1                4 16           ا��#0	> وا���;� وأ��ء ا�#"�ل7

             7          -          -                2 5             ?�<	& =+ول أ��ل ا����	�8

90���دئ وأAا� B	#وا�� 	�C و7,+ان �	7��
��"	� وا�Dا��,+ان ا 
ا��?	�	� وا�0ر��- وا��,+ان اEFD ���ا

           42 5                8             -          8             55           

10	�Cو 7�G ا��,+ان 
- أورو7 H�ون �           13             2             1             1                2 9             ا��

           12             2             1             1                1 9             أآد��	� ا�����11

12�	��	� ا����� 567ن ا��,0	� ا�����ت ا�+و�	� وJ	16             1             1          -                1 14           ا����           

14���0Jا� �	0,��7 �",�ت ا�����,��,� �	���ت ا��+K19             1          -             1            - 18           ا�           

15���0Jا� �	ا��,0 L?0� M�+#?             9 -            1             -          1             10           

16E	,#ءات وا���'Nد�� وا��F: ت             9             1             1          -                1 7             ا�+را�

17���0Jا� �	ء ا:'��ام �,�,0             6          -          -          -                1 5             إذآ

18�	���           23             2          -             2                6 15           ا��,0	� ا����0J وا��#+�ت ا�

19EP39           11             3             8                1 27           ا���ا           

ر=	�20Kت ا�F��           19             5             2             3                1 13           ا��0?L وا�

21��Q	Jدارة ا���N39             3          -             3                6 30           ا           

22R�           49           15          -           15            - 34           إدارة ا�6%ون ا���	� وا��	Sا�	� وا����

23           41           15             5           10                2 24           إدارة ا���ارد ا�����6 و?���Tه

ت ا�+�> اNداري24�+U           45 2                7             -          7             54           

ت وا:?�:ت25��,� ا��	=51             6             1             5                4 41           ?����0           

�7 اNدار��26Fوا�� -,Uا�+ا &	F+7             2          -             2                1 4             ا��             

ت ا��%?��ات وا�,�ت27�+U           70 9             -          9             79           

28V�D7          -          -          -                1 6             ا             

             1          -          -          -                1   -            ا���ء ا��+�+29

30�T�Sة وا����	�ت ا��           11             2             1             1                1 8             ا��6آ

UNW�K� �	X-          -            -          -          -          -          

     175'1        214          39       175 56              905        ا�����ع
يفة مرصح هبا 1 044مقابل  * شور انظر(ظ و  )360A/PB1011 ملنا

 ]ثهناية الويقة[


