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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي وب خطة'

مقدمة

 وطبقا الدستور من ٢٤ للمادة وفقا ١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي وميزانية خطة' أعذت

 اكي المالحظات االعتبار بنظر اخذ ، والميزانية' الخطة' اعداد وعند ٠ المالية لالشحة'

٠ ١٩٩١ أبريل نيسان/ شهر في المالية واللجنة التنفيذي المجلس اها أبد

 ف ا ألهد ملين شا وتحدببد حمر على ١٩٩٣ و ١٩٩٢ مي عا نية ا وميز خطة' تستند

 الموارد على وتأشيره الحألي العالمي د قتما ال ا اطار ضمن الموضوعة الرابطة وغايات

 الرابطة دسثور في المثبتة الفاسات أساس على الخطة تقوم ٠ الوطنية' للجمعيات المالية

 الخطة أبرزها من والتي ، للرابطة' الدستورية األجهزة ننتنتها التي ات ر ا والقر

 بلغ ، والخدمات العيشية المساهمات ء باستشنا ، التسعينات في للعمل اتيجية االسننر

 مليون ٧ ٠ حوالي مج ا والبر ت العمليا لتسيير الرابطة الى المقدمة' السنوية' ت هما الما حجم

 حجم متوسط يمل والخدمات العينية همات المسا اضافة وعند ٠ الثمانيدنات في ص ف

 عامي ع ننشنا با ، األحوال من حال أي وعلى ٠ تقريبا ص ف مليون ١٥٣ الى همات المسا

 بب٠سب ف مليون ٣٥٥ بلغت اذ قمننها الكلية المساهمات وعلت حينما ١٩٨٥ و ١٩٨٤

 النقدية المساهمات حجم مننوسط فان ، الساحل منطقة في النطاق سعة ا و غاشة ال ا عمليات

٠ س ف مليون ١٢٣ همات للمسا االجمالي الحجم و س ف ملببون ٦٠ بلغ قد

 الى أذى الذي األمر ، ١٩٨٧ عام شهده الذي ت طا النشا في شل الها الندني وبعد

 ة'—العيني المساهمات حجم أخذ ، النفقات حقل وفي الرابطة موظفي عفوف ضمن كبببر خفض

 ملببون ١٦٠ المساهمات اجمالي بلغ ١٩٩٠ عام في ٠ شانية يننسع والخدمات والنقدية

 حجم فان المسننقبلية ت ال الحتنما ا عن مؤخرا قدمت التي ت ا التنقدير الى ا استناد و ، س ف

 ١١٠ سيننجاوز مج ا والبر ت العمليا لتسيير ابطة الر الى المقدمة فقط النقدية المساهمات

٠ ١٩٩١ عام في ص ف مليون

 : وهي ، للننمويل رخيسية ممادر أربع هنا المسننعرضة الميزانية تحذد

 على المغروضة لرسوم’ )ب( ، ات االسننثمار من ات االيراد و الدسننورية االشننراكات )أ(

 للننسعببنات اتيجية' السنتر ا العمل خطة لدعم المقدمة المساهمات )ج( ، امج والجر العمليات

 العامة الهيئة و،لمطلوبمن ٠ معمنة لبرامح المخصمة األخرى الطوعية المساهمات )د( و

 بخصوص أتا ٠ )أ( النقطة تحت الواردة' فقط الدسننورية الميزانية' على رسميا تمادق أن

 فانها )د( و )ج( ، )ب( النقاط. تحت المدرجة التمويل ممادر من المحصلة الميزانية"

٠ بمددها ت المالحظا ء ا وابد عليها االطالع ألجل ستعرض
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي سية وميز خطن-

 ، ف،س ٣٤ ٢٦٨ ٠٠٠ مقداره مبلغا ١٩٩٢ لعام المحددة اخبة المبين اجمالي يبلغ

 وعلى ببمشل متا ، س ف ٣٥ ١٤٦ ٠٠٠ الى تمل فاخها ١٩٩٣ لعام المخصصة تلك أكا

 معروفات باجمالي مقارنة الماشة" في ٢ر٦ و الماشة" في ره٢ ارها مقد زيادة التوالي

 الممزلة المعروفات تكون أن يقترح ، البند هذا وتحت ٠ المتعرمة" األعوام ت نبا ا ميز

 عام ي٠فسف مليون ٢٧ و ١٩٩٢ عام سفي٠ف ٢٥ ٦٠٥ ٠٠٠ الدستورية الميزانية من

 نيسان/ شهر في التنفيذي المجلس على عرضت التي الميزانية اطار في جاء كما ،١٩٩٣

 الماشة" في 0ر٤ و الماشة في ٤ر٨ ارها مقد ات زياد المبالغ هذه تمثل ٠ ١٩٩١ أبريل

٠ السابقة ات للسنر الدستورية اخبية بالميز قياسا التوالي على

 ت كا ا شتر ال ا تكون أن يقترح ، هذه الدستورية اخبية" المبين معروفات تمويل ألجل

 ١٩٩٢ م عا عن س ف ٢١ ٣٤٠ ٠٠٠ الوطنبية ت الجمعيا قبل من المدفوعة الدستورية'

 الماشة في ٤هر ارها مفند سنوية زيادة يمثل منا ، ١٩٩٣ عام عن س ف ٢٢ ٥٧٥ ٠٠٠ و

 عام عن الموئية النسبة في المقترح التغبيبير يمثل قد ٠ التوالي على الماشة في ره٨ و

 بيكون أن المحتمل ومن ١٩٧٩ عام منذ ‘الدستورية كات ا االشتر في تحدث زيادة . أقل ١٩٩٢

 قذر اخبية" المبين وضع عند ٠ ١٩٩١ عام جنيف مدينة في المعيشة غالء نسبة من أقل أيضا

 فس ٤ ١٦٥ ٠٠٠ الى ١٩٩١ عام ي٠فسف ٤ ٠٢٥ ٠٠٠ من سبيزبيد االستثمارات ايراد أن

 االيرادات تبتى ن٢ يقذر بينما ، ١٩٩٣ عام في ٤ ٣٢٥ ... الى روال ١٩٩٢ عام في

 اسية- ميز تحقيق الى يؤدي ن٢ ذلك شأن ومن ٠ سنويا ص ف ًالف ١٠. مملى متفرة

. ١٩٩٣ و ١٩٩٢ للعامين متوازنة

 وتكاليفهم الموظفين رواتب لتفلية- الرابطة- ميزانين من الرئيسي الجز« يخمص

 حيث ، ١٩٩٣ و ١٩٩٢ يامي رواتب ني زيادة ًادرجت الميزانية- وضع ويند . األخرى

 السنتين لكال الماشة في ه ) جنيف مدينة في المعيشة غال» لنسبة' وفقا الرواتب عذلت

 الى لتمل ( سنويا الماشة في ١هر بحوالي ) ارة الجد ات زياد رفعت كما ، ( تقريبا

٠ خة الما في ٦هر
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي ب وميز خطة'

الخطة

الخطة تنغبن على رشيسي بشكل ١٩٩٣ و ١٩٩٢ مي لعا ابطة الر خلة' تستند

٠ التسعينات في معمل تببجبة ا الستر ا

 ، سية نسا ال ا ت لالحتياجا والمخمص ، االستراتيجية الخطة من االستهاللي الجز» يقر

 حذ الى للخطر فيها تتعرض ظروف ظن تحت تعيش البشر من متزايدة كبيرة اد عد ٢ بأن

: بأسه القول الى الستهاللي ا القسم ا هذ ويمفي ٠ كبير

 وأن الطوارى» مواجهة يواصل أن ، التسعينات خالل ، االتحاد على يجب
 ينبغي أنه غير ٠ المنتظرة غير األخطار مراقبة في يقظته تحسين على يعمل

 مسننوى رفع الى تؤدي التي التنمية عملية في فتال يدور ينهض أن أيضا له
 في التدخل من الهدف أن ذلك ٠ مخطر المجتمعات تعرض درجة وخفض القدرات

 المستمر وهوالتحسين أال - االنمائي الدعم من للهدف أساسا مماشل الكوارث الت حا
٠ والمجتمعات األفراد لرفاه

 اهتمام بؤرة المستضعفة والمجتمعات ألسر وا للخطر المعرضون األفراد ويمثل
 في األحمر والهالل األحمر الهليب أعضا» وعلى ٠ االنسانية ووظيفته االتحاد

 تعرضا المجموعات أكثر هي ما لمعرفة أكبر جهودا يبذلوا أن البلدان جميع
 سيب يمكن يما تام وعي على يكونوا وأن ، احتياجاتها هي وما ر خطا لة

 االنسانية رسالته اطار في التحديد وجه على يقدمه أن األحمر والهالل األحمر
 على المطلوبة ات التغير تلك يؤتد أن من لالتحاد بذ وال ٠ األساسية ومبادخه

 وينبغي ٠ عملية حلول التماس في األخرى الجهات مع يتعاون وأن العجلة وجه
 ‘القدرة تعزيز ينبغي ، شم ومن األحمر والهالل األحمر الهليب نشاط اد يزد أن

٠ والدولي الوطني الصتويين على التشفية

 م ت الذي الوقت ، ١٩٨٩ ألول/أكتوير ا تشرين شهر منذ خاص بشكل األمانة تركز

 بتقوية الكفببلة ت ا ٠ ا جر ال ا على اآلن وحتى ، للعمل اتببجيبة االستر خطة تبني عنده

 ،معمليبات الجمالببة ا ارة الد ا لتحسين ‘خاصة جهود بذلت لذا ٠ البرامج تنفيذ على قدرتها

 ‘ولتقوية ،الفتقارير ورفع ت ا ء ا الند توجئبه ‘شعبة ء والنشا ، العمليات ات »ا اجر اد عد وال

 ٠ والالسلكية السلكية االشماالت مجال في والقدرة ولتطوببرالمعرفة والتخزين والنقل شعبة

 ‘الميزانية خارج المتلقاة االضافية ارد المر بفضل النشاطات هذه من الكثير تحقيق تم

٠ الدستورية

 تيجية سترا ال ا بالخطة المتعلق النشاط على التركيز من تحوال القادمة ات السنو ستشهد

 في ‘الوطنببة الجمعببات لمساعدة ‘لألمانة المتناميها القدرة هذه استخدام نحو توجها

 دة—المساء هذه ستخطط ٠ تيجببة' ا الستر ا في ‘الواردة المهام تنفيذ الى الرامية' جهودها

 من نة عا ال أفضل بشكل ‘وموجهة ببدة ا متز برامج تنفيذ من الوطنببة ت الجمعيا تمكن بحيث

 التي االنسانية النشاطات تعزيز الى الرئيسي الرابطة' هدف يرمي . للخطر عرفة اكثر هم

 تنيق طريق عن الرابطة تعى . للخطر للمعزفين خدمة' الوطنية الجمعيات ببا تفطلع
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي اسبغ وميز خطة'

 ا هذ . وتخفيفها االناسية المعاناة تفادي التنمية ماعدة" وتشجيع الدولية" االغاثة

; التالية الغايات من اكثر او واحدة خدمة ني النشاطات جميع تدهم ان وينبغي

 ألكشرفتاكه' 1 المنظمات امنها بلد سطاق ضمن تمجح لكي الوطنية الجمعيات عده معسا

: باآلتي للقبام خاص نحو على واعانتها ، الكوارث مواجهة في

 والوقاية للكوارث االستعداد في ومتكاملة ’مبتكرة سبل ايجاد تطوير )أ(

٠، والتنمية التاهيل عادة وا العاجلة االغاثة ازا« وكذلك منبا

 من احتياجات تلبية من تتمكن بحيث والغنية التنظيمية قدرتها تعزيز )ب(

٠ ومناسمط فتال يشكل للخطر عرغة أكثر هم

١-

ن اآلتي طريق عن والحركة االتحاد تعزيز

، منحفة ركات مشا ء انشا و ’الشبكة تطوير أ( )

، تنفيذها على والتشجيع السياسة تطوير تحفيز )ب(

٠ والمالية والمادية البشرية الموارد تنمية على للعمل )ج(

٢-

٠ مة الها الياسة قضايا عن والدناع سه والتعريف التحاد ا تمثيل ٣-

٠ فتال بشكل السياسة قضايا تناول على ومساعدتها الدستورية األجهزة خدمة ٤-

الضرورية والموارد القدرة توفير فمان طريق عن وذلك األمانة وتعزيز امة اد

٠ كفريق العمل روح وتشجيع االلتزام وتحفيز لها

تحذد استراتهـحما هدفا ١٧ شكل في لتظهر الشاملة الغايات هذه عقلت لقد

٠ —

. العام االتجاه ر مسا
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١٩٩٣ و ١٩٩٣ عامي ب وميز خطن'

الوطنية' الجمعيات عدة مسا

االستراتيجية األهداف

بين التنمية مجال في والننعاون االغاشة' ارة واد الكفع االنسياب وتنسيق تسهيل - ١

٠ الوطنية ت الجمعيا

٠ الننقارير ورفع معينة" أكمال عن والمسؤولية" المؤسسية

: اآلتي خاصءلى بثكل التركيز مع االحتياجات تلبية على الرابطة' قدرة تقوية -٢

 منها والرقاسة للكوارث اد سنعد اال ازا» ومتكاملها جديدة سبل اد اعد

٠، والتنمية التاهيل واعادة العاجلة" االغاشة ازا» وكذلك
)ا(

، المساعدة توصببل وأنظمة آليات فقالية" تحسين )ب(

- ٠ المبكر ار االنن ونظم االحتياجات وحصر البحث قدرة تحسين )ج(

اكرة والن المعلومات تحسين طريق عن الوطنية الجمعيات شقة وتعزيز ادامة" - ٣

: باآلتي خاص، بشكل ، القيام على الوطنية الجمعيات

; اآلتي براسطة ، االقليمية الوفود تقرية _٤

 خاص بشكل التنركيز مع أكبر بشكل االقليمية الوفود ومهام دور توضببح

، الرغيسي المقز مع عالقاتها على

(')

 السبل عن البحث في ر ا سننمر ال وا الحالية االقليمببة الوفود فتالية" مدى رمد

 ، الجمعياتالوطنية" والى الوفود الى ميدانية مساعدة لننوفير فتالية األكثر

٠ األمر يننظلب حيثما جديدة اقليمية وفود اتامة ذلك في بما

اب(

وتحفيز ، نفسها على تعتمد فتالة" وطنيها جمعيات تنمية وتسهيل تشجيع — ه

؛ للخطر مرفد أكثر هم من احتياجات على التركيز )ًا(

 وتعميم السبباسات نمة وصببا ت ألولويا ا وتحديد ٠ االحتياجات حمر

البرامج؛

)ب(

، والتنسببقببة الننشغيلببة قدراتها تقوية )ج(

، منها والوقاية للكوارث اد لالسننعد األجل ’طويلة خطط اغداد )د(

 ينبغي ،أو تتمننع حيث الرئيسية األولوية مجاالت غلى امجها بر تركيز

 األخرى والمنظمات بالحكومات مقارنة ) واضحة مميزات تتمتع أن لها

، ( مماشلة خدمات تقدم والتي
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي نمة ا وسز خطة

1 أالجتماعية والرعاية الحدحة مجاالت في نشاطاتها تعزيز )و(

 اآلحمر الهليئ *نشاطات في ادماجهم و أكبر بشكل نشطين شبان اشراك

. األحعر والبالل

اف(

والحركة االتحاد تعزيز

االحراتببجين' األهداف

. شتظم بشكل

: اآلتي طريق عن االتحاد ضمن السبباسة تطوير

، االتحاد ننهم التى الرئيسية الت المجا فى ٠للسبباسة توجببهات غة ميا أو وا وضع

تشجيع — ٦

 تحديدوصبباغة وعلى التجارى من عبرة أخذ على الوطنية الجمعيات تشجيع

، لالتحاد بالنسبة أو انها لبلد بالنسبة اتا السياسة مبادرات
)ب(

 الوطنية ت الجمعيا عمل ضمن دمجها وتامين د تحا ال ا ت سا سيا تنغببن تشجيع

٠ الجاري

)ج(

: اآلتي طريق عن ، خاص بوجه ، وذلك الحركة ضمن والننعاون االتصاالت تحين — ٧

 أساسى على وباألحرى ابطة الر ضمن الحقيقية" ٠المشاركة أ بمبد العمل تشجيع

، ن الحسا ا عمل من أكثر التضامن فكرة

)أ(

1 األحمر للملبب الدولية واللجنة ’الرابطة بين التعاون تقوية )ب(

الوطنية الجمعيات بين الموارد م اقتسا و ’االقليمببة ت ا المبادر تشجيع

٠ المتجاورة
)ج(

: رخببسببة الت مجا شالث فى الوطنية ت والجمعيا تحاد ال ا رد ا مو ’وتنمببة تعزين —ط

، ن والشبا’ النسا ومشاركة تمثيل ننحسبن الى شارةخامها ا ،مع ’البشرية الموارد )أ(

د’المادية الموارد )ب(

٠ المالببة رد ا المو )ج(

، ات— التسعين في للعمل اتببجببة الستر ا والخطة وأمانته االتحاد نشاطات تقييم _٩
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي اشية و خطن-

له والترويج االتحاد تمثيل

االستراتيجية األهداف

٠ االتحاد قدرات التماالتوكذلك٠و االعالم برامج تعزيز - ١٠

٠ الخ ٠٠ ، البحوث ومعاهد الدولية المنطمات مع العمل عالقات تحسين - ١١

 التعاون تحسين الى خامة اشارة مع المفتقان" السياسة بقضايا دوليا المناداة" ٠ ١٢

،الكوارث أوتات ني الدولي

الدستورية األجهزة" خدمة

اتيجية االستر اف األهد

٠ لها ت الخدما وتقديم الدستورية األجهزة" ت عا جتما ال فقال وبشكل التحضير املة مو — ١٣

٠ الرئيسية االتحاد أجهزة" جميع مالدمة مدى استعراض تسهيل - ١٤

األمانة تقوية

اتيجية االستر اف ألهد ا

 طريق عن رئيسي بشكل وذلك ) األمانة لهيكل محندة مكؤنات تعزيز مواملة —١٥

 اردالمتوفرة المو ضمن من ( ارد المو تخميمات زيادة او وا جديدة" ات وحد تًاسيس

; لالمانة

، المتبرعة ت الجها الى رير التقا ورفع ت التبرعا جمع )أ(

، والتخزين والنقل االمداد )ب(

، جدا المحدودة الموارد ات ن الوطنية الجمعيات ممدة" مسا )ج(

، العمليات ادارة )د(

٠، والالسلكية السلكية االتماالت )هـ(

، ألفراد وا ألفعام ا مستوى على وكذلك المنظمة" معيد على والتقييم التخطيط )و(

الخاصة المعلومات واسترجاع وخزن لجمع بلية وهي ) المؤسسية الذاكرة )ز(

 وتلك األحمر ألحمروالهالل ا المليب خفاقات وا ونجاح وتجارب بنشاطات

٠ ( بالموضوع ملة ات ن تكون حينما أخرى بمنظمات المتعلقة
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عاهي وب- خطن-

١٦ -

١٧ -

المشار

 : الى خامة اشارن- مع ، (ألمانة ضمن ت ( ا ا جر ال ( و الداخلية األنظمة تحين

؛ االدارة وأنظمة الماب- المعلومات )أ(

، ( ه ا األد تقييم ذلك في بما ) اغها اتعر و الوظاخف تخطيط )ب(

٠ الوحدات عمل سنسيق )ج(

: آلتي ا طريق عن تن' ما أل ا في البشرية' رد ا المو تنمية

 تدرب برامج عبر والغتين التنظيمين الموظفين مهارات تحسين (٢)

، الموظفين

* النسا تعيين وكذلك ارات القر اتخان متاعب في ٠ النسا تمشيل دن زيا

، المهني المستوى على

 في بما ، الوقت لبعض العاملين ألشخاص وا للمتطرعين األمثل االستخدام )ج(

ا المعارين الموظفين ذلك

1 الوفود وفي للرخيسي المقز في الموظفين عمل تطوير يهدف اطار اقامة )ل(

؛ والوفرد األقام جميع غمن كفريق اسل روح تقوية )هـ(

٠ للموظفين وقوي تشط اتحاد دعم )و(

 االستراتيجية لألهداف وفقا األقام ت وأولريا مسؤوليات األول الملحق في ترد

. اعاله اليبا



١

١٩٩٣ و ١٩٩٢ يامي اشية و خطة'

 انين' الميز

عام استعراض

 والموظفين آلمانة" ا ني العاملين الموظفين جميع تب ا رو انية الميز تتضمن

 م ا استخد على المترتبة التكاليف ضمنها ومن ، بذلك المرتبطة' والتكاليف انيين الميد

 ارية الد وا مة العا التكاليف الى اضافة بسفرهم الخامة وتلك ت ال االتما ألجهزة الموظفين

 ممدر فقرة وتحت الثاني الملحق في التكاليف هذه عن شامل مرجز ورد لقد ٠ لألمانة

 وممروفات بدخل موجز الثالث الملحق في ورد لقد ٠ ١٩٩٣ — ١٩٩٠ للسنوات التمويل

٠ ١٩٩٣ — ١٩٨٧ للسنوات فقط الدستورية' الميزانية

 من ١٩٩٣ و ١٩٩٢ و ١٩٩١ لأليوام االجمالية النفقات أرباع ثالثة حوالي سيمول

 ، تقريبا متساوية وبحمعى ، الباقية البقية تمويل سيتم بينما الدستورية الميزانية'

 في للعمل االستراتيجية للخطة المقدمة والمساهمات ت العمليا على المغروضة' الرسوم من

 الفعلية بالدتاسج متارنة ، الجز» هذا يمثل ٠ األخرى الطوعية المساهمات ومن التسعينات

 غير ممادر من الممولة للنفقات الكحي المستوى في متواضعة زيادة ، ١٩٩٠ لعام

 عام في ات بد ، زيادة الى التغبير ا هذ معظم يعزى أن يمكن ٠ الدستورية ’الميزانية

 زيادة' والى ت التسمينا فى للعمل اتبجية الستر ا الخطة تمولها التي النشاطات في ، ١٩٩١

 والمستوى تعتداسب التي الزيادة ، العمليات على المغروضة الرسوم مستوى ني مقدرة

 أيضا يتنامي أن يتوقع ٠ المنمرمة العديدة السنرات عبر حدشت التي للعمليات المتنامي

 األمر ، الطوعي.¿' ت هما المسا طريق عن الممولة ت الممروفا سبتوى ١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي خالل

وبرنامج االعالمية الخدمات ’شبكة مشروع في المتوقع البد» الى واسع بشكل يعزى الذي

 ٠ الحكومية ت المساهما تمؤلهما مشروعان وهما التبرعات جمع تنمية

الدستورية انية الميز ات اد اير

 ت كا ا شتر ال ا )أ( ، للتمويل ممادر شالث أساس على الدستورية الميزانية تقوم

 ات االيراد ،)ب( الدستور من ٢٢ المادة بموجب الوطنية' الجمعيات تقدمها التي الدستورية

 ، المالية لالشحة وفقا تديرها التي وتلك الرابطة أموال استثمارات من المتاشية

٠ مختلفة ممادر من المتجمع الدخل )ج( و

 موئية بنسب رسوم ١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي خالل والبرامج العمليات على تفرض لن

 مذكور هو وكما ٠ ذلك ومع ٠ ١٩٨٨ تام من ’ابتدا الرسوم هذه توقفت حيث ، شابتة

 والمتعلقة باألمانة الخامة التكاليف بعض فان ٠ الدستورية انية الميز ممروفات بند تحت

٠ النشاطات هذه حساب على ستقتد ما برنامج أو بعملية مباشرة
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ كامي اخيه■ وسر خطن-

 الذي الرقم ، فس ٢١ ٣٤٠ ٠٠٠ الى ١٩٩٢ عام عن الدستررن' االشتراكات تمل

 ت اى االشتر مبزاتين' تبلغ ٠ ١٩٩١ عام عن الماخذ في ٤هر ارها مقد زبادة* يشكل

 في ره٨ معذلها زيادة أو س ف ٢٢ ٥٧٥ ٠٠٠ مقداره مبلغا ١٩٩٣ عام عن الدستورية

 النسبة في زيابوة أقل ١٩٩٢ لعام المقترحة الزيادة تمثل ٠ ١٩٩٢ بسنة' مقارنة الماخة

 بعام الخاصة للزيادة يالنسبة' أتا ٠ ١٩٧٩ عام منذ ’الدستورية اكات لالشتر الموئية*

 ، الماضية العشرة ات السنر مدى على حدث والذي المتوسط من يكثير أدنى فانها ١٩٩٣

٠ الرابع( الملحق ) ٠ سنويا الماخة في ٧ر٢ ات الزياد متوسط عندها بلغ التي الفترة

 و ١٩٩٢ ■(م1 ء عن س ف ٤ ١٦٥ ٠٠٠ ب االستثمار ايرادات الميزانية تقذر

 ص ف٤٠٢٥٠٠٠ ب االستثمار ايراد اذية*فيه الميز ونئقدر ، ١٩٩٣ عام عن س ف ٤ ٣٢٥ ٠٠٠ ب

 على فقط ينطوي ال ألنه ات االستثمار بايراد الننكهن اخما د يصعب ٠ ١٩٩١ عام عن

 بمسننوى أيضا ولكن سريع بشكل المتغيرة الفاخدة لمعدالت المقبل يالمستولى التنبؤ

 عنامرمتغيرة من كبير عدد العاملين هذين كال في يؤثر ٠ لالستثمار المتوفرة المبالغ

 والذي ، لالستثمار الجديد الرابطة يرنامج يميل ، األحوال من حال أي وعلى ٠ معقدة

 ات االستثمار من المتحمل العاخد تثبيت الى يميل 4 التسعينات خالل يه العمل استهل

 في الحاهلة التغيرات عن المالية للحافظة الجاري الدخل عزل على 4 ما حذ والى ، وسيعمل

 كحي مردود ١٩٩٣ و ١٩٩٢ لعامي االستثمار ايراد انبات ميز تفترض ٠ الفاخدة معدالت

 ٠س ف مليون ٦٠ حوالي والبالغة المستثمرة األموال من يتاتى الماخة في ٧ يحوالي يقدر

٠ الحاضر الوقت في معقولة اضات االفتر هذه وتبدو

الدستورية الميزانية محروفات

 ات االستثمار ايراد ، ’الدستورية اكات الشتر ا طريق عن الممولة الميزانية تشتمل

 بالموظفين والخامة العالقة ات ن والننكاليف الرواتب على تشتمل ، ٠٠ األخرى وااليرادات

 لألمانة ارية االد و العامة التكاليف وكذلك الميدانيين والموظفين األمانة في العاملين

 بعد فيما اليها سيشار والتي المحندة األساسية النشاطات ببعفى األمر يتعلق ما وبقدر

 ، أعاله اليها ر المشا التكاليف تتغمن التي ، الميزانية هذه من بتوقع ٠ أكبر بتغميل

 المساهمات ذلك تحذد وكما سى ف مليون ١٤٠ الى ١٢٠ بين ما اوح تتر عمليات تغطي أن

٠ الخامس الملحق في المبننة

 تكون عندما ، الرابطة ألمانة التالية التكاليف الدستورية الميزانية تتغمن ال

: ما برنامج أو بعملية مباشرة متعلقة التكاليف هذه
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي وميزانية- خطة

، ما مهتة في وسفرهم الرابطة أمانة موظفي واقامة سكن )أ(

٠، والبريد ( الفاكس ،التلكس ،البرقيات ٠ الهاتف ) االتماالت )ب(

٠ للعمليات الضرورية األخرى والمعلومات التقارير ومراد التقييم )ج(

تنفيذعملية ’أشنا مؤقتة مهمات اليهم تعهد الذين وأولئك المعارون الموظفون )د(

٠ ما برنامج و٢

 غيرمباشرذ أو مباشرة سمورة المرتبطة التكاليف الميزانية هذه تتغمن ال كذلك

 ’االغاشةوالتنمية عمليات لغاخدة المتلقاة الكلية المساهمات تتجاوز حينما بالعمليات

 ١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي انبة ميز وضعت لقد ٠فس مليون ١٤٠ الرابطة بها تقوم التي

 حجم يتجاوز ال انية ميد عمليات لدعم كافية أساسية موارد تغم بحيث الدستورية

 تقند أن يتوقع فانه ، الحد هذا تجاوز جرى اذا أما ٠ فاس مليون ١٤٠ ماهماتها

 ايد متز مستوى أي عن ٠والناجمة ، التكاليف في المباشرة وغير المباشرة ات الزياد

 ات ’ ا الند فمن البنود لهذه المقذرة التكاليف ادخال مع العمليات حساب على ٠ للعمليات

٠ العمليات لتسيير طوعية مساهمات على للحصول الموجهة

 في المبننتين ، ١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي ميزانيتي لتعديل حاجة هناك تكون ريما

 المساهمات مستوى تجاوز اذاما ، العمليات على ’المغروفة الرسوم يند تحت الثاني الملحق

٠ فاس مليون ١٤٠ ( التوالي على ١٩٩٢ و ١٩٩١ سنتي أي ) السايق العام خالل المتلقاة

 ات اد واالمد انيين الميد الموظفين تكاليف الدستورية الميزانية تغم ال كذلك

 ٠ ميدانيا المعروفة ’االدارية التكاليف وال امج والبر العمليات اض ألغر المشتراة والتجهيزات

٠ والعمليات البرامج لفاخدة الموجهة ات ’ ا الند ضمن أيضا التكاليف هذه ادخال سيتم

 تتغتغطيتها لم التي ،التسعينات في للعمل االستراتيجية الخطة تكاليف أدرجت

 تحت أدرجت ، الطوعية المساهمات يواسطة ستغطى والتي الدستورية انية الميز طريق عن

 انيتي ميز عرضت ٠ الوطنية الجمعيات على منغمل يشكل وستعرض ” ’االستراتيجية الخطة

 التنفيذي والمجلس’الماب اللجنة على االستراتيجية بالخطة الخامتين ١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي

٠ ١٩٩١ نبسان/أبريل شهر اتان

 ، ٠ألماذة ا بها تقوم التي المشاريع على المترتبة األخرى التكاليف جميع أدرجت

 المساهمات تحت منفعل بشكل أدرجت ، ’الطوعية ت هما المسا من تمويلها ينبغي والتي

٠ الوطنية الجمعيات الى منغملة وستقدم الطوعية
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ يامي أب وميز خطن-

 . الكلفة بند وفقا ١٩٩٣— ١٩٩. م مجوا م نفقات عن تفاعيال االدس الملحق يقذم

 العالقة- ات ن األخرى والتكاليف الموظفين تكاليف عن موجزا السابع الملحق يعرض بينما

.١٩٩٣ -١٩٩١ للسنين
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الملحقاألول ١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي وعبراب■ خطة-

السترانتيجين' الغايات، في واردة هى كما األقسام ت ولريا٢ و مسؤوليات عن موجز

'ألولر المسؤول القسم االتراتيجية ت ببا هعا

ألف العميات تطاع الوطنية الجمعيات بين التعاون ١_

: االستجابة تقويةقدرة- ٢-
ألف وايداد الدعم قطاع والوقاية- للكوب االستعداد )أ(

قطاع -ابقا ) ابرامج والتنمية االغاشة ٠ منها
ا ت ما ٠الخد الغنمة' ت الخدما
( االستشارية'

ألف العميات تطاع اعدات٠توءسياللمم آليات تحسين ت( )

ألف البرامج واعدك الدعم قطاع حعر على القدرة تمين ()ج
االنذارالمبكر جاتوأشطة1|حتي

ألف ، العامة الشؤون قسم الوطنية الجمعيات »شقة وينا امة اد ٣-
والتقارير ات ٠ ا الند وحدة

با» العميات قطاع االقليمية- الوقود تقوية أل

ألف البرامج، قطاع|لدءمو|ءدك ومعتمده فتالة وطنية جمعيات تشجيع — ه
العميات قطاع نفسها على

ألف البرامج، د ا عد وا عم لد ع قطا االتحاد ضمن تطويرالسياسة تشجيع ٦-
العميات تطاع

با« العميات قطاع الحركة غمن والتعاون االتصاالت تحسين ٧-

: 11 ٦ 1'.م ٦ و•" االتحاد مرارد تقوية ٨ —
ألف /الموظفين ردالبشرية المرا قم البشرية الموارد )أ(

جيم والتخزين اد االمد قسم المادية الموارد )ب(

ألف ارد المو تنمية' قسم المالية الموارد )ج(

با» البرامج، اد عد ول عم الد ع قطا االتحاد نشاطات تقييم ٩_
الدستورية اللجان دعم فرق

ء ا العامة الشؤون قسم د االتحا فى واالتصاالت الخالم ات| قدر تقوية ١٠-
ألف البرامج اد عد وا الدعم قطاع المنظمات مع العمل عالقات تحسين ١١-

البحوث ومعاهد الدولية

با» عم الد ع قطا ٠ العامة الشؤون قسم أوقات في الدولي التنسيق تحبن ١٢-
ت العمليا ع قطا مج، ا البر واعداد الكوارث

ألف دعم ،فرق الدستورية الشؤون لألجهزة- قتالة اجتماعات عقد ادامة ١٣-
الدستورية' اللجان الدتنورية

با« العام ألمين ا مكتب الدستورية األجهزة مة * مال مدى استعراض ١٤-
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي وميزاب- خطة

: اخلية الد ات تحيناألذظمةواالجرا« — ١٦

األولوية المسؤول القسم ن-—االستراتيجي ت الغايل

العام األمين مكتب األمانة كفا،ة تعزيز ١٥ —

المالية/ العامهرالشؤون الشؤون تم التقارير ورفع جمع|لبرءات )أ(
والتقارير ات ٠ ا الند وحدة المتبرعة' الجهات الى

والتخزين اد االمد قسم والتخزين والنقل ل ا المد ا )ب(
الف اودة العامة الشؤون قم الوطنية الجمعيات مساعدة )ج(

والتقارير ات » ا الند الماعدة األكترحاجةالى

العمليات قطاع العمليات ادارة )د(

االلكترونيات قسم والال.لكية اللكية- االتماالت )هـ(
األقسام جميع والتقييم التخطيط )و(
مة الما الشؤون قسم المؤسسية اكرة الذ زا١

 العالية*/قسم الشؤون قسم
االلكترونيات

ارةالماليةوالمح|سبات اال نظام )أ(

البشرية* ارد المر قسم  اض واستعر الوظيفي التخطيط
الوظاخف

)ب(

با،  م/المدرا'ا العا ألمين مكتب(
 ارم لالد رية االستشل المجموعة

 لتنغيذ رية ستشل ال ا لمحموعة ا
الساسة

العمل ات وحد بين التنسيق )ج(

لف٢ ٠ روسا ، البشرية الموارد قسم
انيين الميد -،.الموظفين األقسام

٠األماذة فبى البشرية* الموارد تطوير — ١٧
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Plan and Budget 1992-93الثاني الملحق ( ——٥ اكويعئرب ت الغرنكا بآالف ) التمويل ر مصاد حسدا IK -٠- II عن موجز
SUMMARY OF COSTS BY SOURCE OF FUNOING (ooo's of CHF)

Cost 
Category 1990 (Actual) 1991 BUDGET

SB CO SWP VC TOTAt SB CO SWP VC TOTAL

Personnel 16,872 925 810 1,360 19,967 18,170 1,340 1,475 1,518 22,503
Communications 2,142 567 18 225 2,952 2,340 700 318 366 3,724
Information 623 91 12 295 1,021 780 175 307 674 1,936
Administration 2,007 90 137 76 2,310 2,200 150 515 217 3,082
Capital Equipment 688 0 0 35 723 755 100 180 100 1,135
Extraordinary Items 1,057 (A) - - - 1.057 185 (B) - - - 185

Grand Total 23.389 1,673 ٩٦٦ 1,991 28,030 24,430 2,465 2,795 2,875 32,565

٤ of Total 83.4 6.0 3.5 7.1 100.0 75.0 7.6 8.6 8.8 100.0
٠ of Personnel 136 7 6 11 160 141 10 10 12 173

Cost
Category 1992 Proposed Budget 1993 Proposed Budget

SB CO SWP ’VC TOTAL SB CO SWP VC TOTAL

Personnel 19,335 1.500 1,583 1,945 24,363 20,410 1,600 1,751 1,505 25,266
Communications 2.075 BOO 100 415 3,390 2,250 800 140 370 3,560
Information 900 200 210 635 1,945 930 300 225 425 1,880
Administration 2,440 200 500 140 3,280 2,590 200 265 115 3,170
Capital Equipment 885 100 235 100 1.290 820 200 210 40 1.270
Extraordinary Items

- - - - - - ٠ ٠ - -

Grand Total 25,605 2,800 2,628 3,235 34,268 27,000 3,100 2,591 2,455 35,146

X of Total 74.7 8.2 7.7 9.4 100.0 76.8 8.8 7.4 7.0 100.0
٠ of Personnel 139 11 11 17 178 138 12 12 12 174

SB
CO 
SWP
VC

Statutory Budget
Charges to Operations
Strategic Workplan for the 1990s
Voluntary Contributions

(A) Consists
Funding for International
Promotional Bureau 100
Capital Projects 500
SWP Funding 345
Other ٠ _112
Total 1'075

of (B) Consists of:
Funding for International 
Promotional Bureau 
RC/RC History Projects 
Total

100
85

185



Plan and Budget 1992-93
ة الدحور'■■ انية الميز ت وممروفا ادات الير موجز

SUMMARY OF INCOME AND EXPENDITURES - STATUTORY BUDGET

ANNEX III

لث التا الملحق

(in 000'5)

INCOME: 1987 1988 1989 1990 1991* 1992“ 1993**

Statutory Contributions 15.548 16.756 18.122 19.535 20.425 21.340 22.575
Levy on Operations 1.681 —- — —
Net Investment Income 2.683 2.763 4.898 5.987 4.025 4.165 4.325Other Income 270 19 126 187 100 100 100

Total Income 20.182 19.538 23.146 25.709 24.550 25.605 27.000

؛٦١  change from previous year -
Statutory Contributions؛ + 6.1 % + 7.8 % + 8.2 % + 7.8 % + 4.6 % + 4.5 % + 5.8%
Total Income ٠ 9.9 - - 3.2 % + 18.5 % ١ 11.1* -4.5%

: 4.3 % + 5؛4 %

EXPENDITURES

Personnel 15.758 14.466 15.539 16.872 18.170 19.335 20.410
Communicat ions 2.290 1.746 1.957 2.142 2.340 2 075 2 250Information 478 664 504 623 0 900 930Administrative 1.771 1.876 2.405 2.007 2.200 2.440 2.590
Depreciation 258 685 766 688 755 855 820
Extraordinary Items ٠٠ ٠٠ 1.800 1.057 185

Total Expenditures 20.555 19.437 22.971 23.389 24.430 25.605 27.000

١ change from previous year 9.5١- - 5.4 % + 18.2 % ١ 1.8 + + 4.5 % + 4.8 % + 5.4 %
% excluding extraordinary items N/A N/A ٠ 8.9 % + 5.5 % + 8.6 % N/A N/A

Net Surplus / (Deficit) (373) 101 175 2.320 120 ٠٠ ٠٠

Represents budget
** Represents proposed budget

N/A = Not applicable
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Annex IV

الرابع الملحق

EVOLUTION OF BUDGETED STATUTORY CONTRIBUTIONS 1976-93 (000 CHF)
ميزانيات في وردت كما الدستوربن* 1 ت ى I شتر ال I تطزر

( اللوصسرمخا* ت الفرنى -آالف ) ١٩٩٣٠١٩٧٦

Year statutory Increase/Decrease Increase/Decrease
Contributions Amount %

1976 7.410 1.221 19.73

1977 8.402 992 13.39

1978 8.817 415 4.94

1979 8.712 (105) (1.19)

1980 9.298 586 6.73

1981 10.158 860 9.25

1982 11.245 1.087 10.70

1983 11.834 589 5.24

1984 12.525 691 5.84

1985 13.480 955 7.62

1986 14.540 1.060 7.86

1987 15.700 1.160 7.98

1988 17.150 1.450 9.24

1989 18.200 1.050 6.12

1990 19.275 1.075 5.91

1991 20.425 1.150 5.97

1992 21.340 915 4.48

1993 22.575 1.235 5.79
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Plan and Budget 1992-93 ANNEX V

الخامس الملحق

امج واللبر العمليات لتبير ابطة الر الى المقدمة المساهمات

CONTRIBUTIONS TO THE LEAGUE

FOR OPERATIONS AND PROGRAMMES

1976 - 1990
(In thousand Swiss Francs)

Cash (1) Kind/Service (2) Total

1976 36'808 64'430 101'238
1977 15'593 72'342 87'935
1978 18'610 40'599 59'209
1979 27'753 53'045 80'798
1980 38'840 77'281 116'121
1981 37'991 128'172 116’163
1982 41'701 74'085 115'786
1983 55'671 67'568 123'239
1984 77'699 114'100 191'799
1985 147'739 207'248 354'987
1986 95'851 52'549 148'400
1987 48'335 23’578 71'913
1988 78'520 102'931 181'451
1989 80'847 33'485 114'332
1990 80'668 79'117 (3) 159'785

(1) Includes contributions to development programmes and relief operations

االغاثة وعمليات البرامج لتنمية المغدمة الماهمات شاملة

(2) Includes all donations to the League for development programmes and 
relief operations

نماشة اال وعمليات البرامج لتنمية امبطة الر الى المقدمة التبرعات جميع شاملة

Provisional (3 مؤقتة ارقام
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Plan ana Quaget 1992-1993 ANNEX VI
Page 1

االدس الملحق

EXPENDITURE BY TYPE OF COST (000٠s OF CHF١

1 l ٠٠٤، ٠ ٩۵ 1 ) )بأالف التكلفة- بند حب الممرووات

ITEM 1990 1991 1992 1993
ACTUAL BUDGET BUDGET BUDGET

Monthly salary (a) 10.733 12.128 12.710 13.310
Hourly salary 345 320 350 350
Overtime 88 100 75 80
Family allowances 153 160 160 170
Tax indemnity (b) 743 900 850 900
AVS/ACO (c) 266 270 300 320
Health & Accident Insurance (d) 496 656 600 650
Pension fund (e) 1.674 1.916 1.915 1.925
Pension fund supplement (c) 360 390 420 440
Per diem & subsistence (f) 284 150 300 340
Accommodation 332 320 330 370
Clothing allowance 11 20 25 25
Regional offices (g) 80 80 300 400
Removal expenses 182 100 200 200
Temporary staff (h) 750 320 300 380
Course fees 115 160 200 230
School fees (i) 260 180 300 320

Personnel 16.872 18.170 19.335 20.410

Overseas travel 449 630 500 550
Travel assistance (j) 314 320 350 400
Travel insurance 35 40 40 45
Home leave 41 50 45 50
Relocation (k) 50 50 55 60
Local travel 43 70 45 50
Telex 282 300 280 300
Telephone and Permatel 326 400 350 360
Postage (1) 180 320 250 275
Entertaining & receptions 122 160 160 160

Communi cat ions 2.142 2.340 2.075 2.250
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Page 2

Support of RC/RC magazine (m) 0 0 325 350
Dissemination of hum. princ 69 70 70 75
Printing costs (n) 421 590 300 300
Publicity 53 20 60 60
Audio visual materials 42 70 70 70
Books & periodicals 38 30 75 75

— — — —

Information 623 780 900 930

— — — —

Stationary & sundry equipment 285 260 300 315
Office equipment maintenance 99 160 120 125
Photocopying 116 170 150 150
Office rental 30 30 50 55
Building & ground maintenance 180 200 225 235
Cleaning 118 130 130 140
Electricity 43 50 60 65
Heating 7 40 50 60
Banking charges 95 40 260 300
Audit fees 165 150 175 185
Consultants fees 145 130 130 140
General insurances 63 50 80 85
Rental of equipment 14 - - -
Technical services 31 90 50 50
Contribution to HDI & other 417 370 410 430
Contrib. to RC/EEC liaison bur 75 80 125 130
Other administrative costs 124 250 125 125

Administrative expenses 2.007 2.200 2 .440 2.590

Office equipment (o) 101 120 150 125
Computer & telecommunications
equipment (p) 402 440 480 490

Computer software (q) 185 195 225 205

— — — —

Capital equipment & software 688 755 855 820

— — — —

Extraordinary items 1.057 185 - -

TOTAL EXPENDITURE 23.389 24.430 25 .605 27.000
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١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي ب ا ومير خطن-

التكلفة بند حسب الممرونات عن مالحظات

 حذدت بينما ١٩٩٣ و ١٩٩٢ كال في خة الما في ه معدل الى التفخم يمل ان؛ يفترض
 ، الماشة في ١هر يمعدل األخرى والعوامل ٠ ا باألد الخامة ات الزياد الميزانية'

 ذلك عن سينجم ٠ الماشة في ٦هر قدرها اجمالية زيادة الى سيؤدي الذي اآلمر
 وتلك س ف ٢٠٥ ٠٠٠ بحرالي ’والمقذر¿ ١٩٩٢ لعام المخممة المبالغ في انخفاض

 الستفنا* ا سيتطلب الذي األمر ، س ف ١٤٠ ٠٠٠ الى تمل والتي ١٩٩٣ بعام ’الخامة
 احد و موظف خدمات وعن ١٩٩٢ سنة في تقريبا الموظفين من اشنين خدمات عن

٠ ١٩٩٣ عام ’اشنا

 عن اخم د بشكل ملين العا السويسريين الموظفين تعويض على الموظفين الخحة تنعى
 -د— معي على الرابطة من يتقافمونها التي رواتبهم من يدفعونها التي اشب الغر

 الموظفين رواتب تخفع ال بينما ، الفدرالي المعيد وعلى ، الكومين ، الكانتون
٠ السويسري اخب الغر لنظام السويسريين غير

 الشاني/ كانون شخر من األول من وابتدا« ، فقط الوببريون الموظفون أصبح
 ٠ االلزامي السويسرية والبطالة االجتماعي الغمان لنظام خاضعين ، ١٩٨٦ يناير

 يحل اضافي مندوق نظام ادخال تنًا فقد السويسريين غير للموظفين بالنسبة أائ
 ومتم ابطة الر عد تقا ’خطة قبل من المندوق ا هذ ار يد حيث ، عد التقا مندوق محل

 تامين يتغمن أن دون ولكن السويسري االجتماعي الغمان منافع يطابق بحيث
٠ البطالة ضن

 دفع وي وبالنند.ا العمل ورب المستخدم يقتسم ، النظامين لكال بالنسبة
 رب يعتحتل ، السويسري االجتماعي الغمان م شظا يخص فيما ٠ التامين أقساط
 ٠ ة— البديل التقاعد ’لخطة بالنسبة اائ ٠ المبالغ من الماشة في هره حوالي العمل
٠ ٠خة الما في ره٠ ه الى تمل بمبالغ يساهم العمل رب فان

 األشخاص رك يشا أن يمكن ٠ المستخدم على التامين تكاليف شلثي العمل ري يغطي
 دفع يتحمل الذي هو المستخدم لكن ، التامين برنامج في المرفلف يعولهم الذيم

٠ الكلية التكاليف

 على يترتب ٠ بها خامة تقاعد ’خطة ١٩٨٥ عام من * ا ابتد الرابطة أنشات
 فيها، يساهموا أن شهور ٣ من أكثر مدتها بعقود العاملين المستخدمين جميع
 يدفع بينما الراتب قيمة' من الماشة في ١٦ بحوالي العمل ري يساهم حيث

 هعاشات مساواة تكاليف البند هذا غمن أدخلت ٠ ’الماشة في ٨ المستخدم
 ا أحيلو الذين المستخدمين معاشات مع ١٩٨٥ عام قبل تقاعدوا الذين المستخدمين

 مجموعة ألن ذلك تنخفض أن النكأليف لهذه يتوقع ٠ ١٩٨٥ سنة بعد المعاش على
 هوالسبب وهذا ، *لت تفا قد ١٩٨٥ عام قبل المعاش على أحيلوا الذين الموظفين

٠ ١٩٩٣٠ ١٩٩٢ خالل المتوقعة نسبيا المغيرة ات الزيا'د في

 حد الوا اليوم عن س ف ٧٥ الى س ف ٦ ٠ من واالقامة اليومية البدالت رفع المخطط من
 اليومية بقيتدالبدالت لقد ٠ جنيف مدينة في اليومية البدالت معدل الرتفاع وذلك
 الجديدة اليومية البدالت فان ، هذا ومع ٠ ١٩٨٤ عام منذ تغبير دون شابتة

٠ جنيف في لموظفيها المتحدة األمم تمنحها التي تلك من بكثير أقن
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 الوسطى أمريكا في الموجودة االقليمية" الوفود تكاليف البند ا هذ ستدعم
في ٧٥ حوالي فان ذلك ومع ’ وفي ( وابيدجان اري هر ) وافريقيا

 ٠ الطوعية' المساهمات من ، اخما د الحال هو وكما ، ستدعم التكاليف من الماشة

 تكاليف تمثل ٠ ١٩٩٠ سنة تكألبيف ١٩٩١ لعام الدولي المؤتمر مستحقات أشقلت
 وبشكل مؤقتين موظفين ام الستخد المتوقعة" النفقات ١٩٩٣ - ١٩٩١ األعوام
 محل مؤقننا يحمون الذين أولئك وكذلك ات والمؤتمر الترجمة مجاالت في رخيسي

 يتمتعن اللواتي والموظفات مرغية باجازات- يقرمون الذين اخمين الد الموظفين
 ٠ الوغع باجازات

 والذين سويسري غير موظف يعرلهم الذين األفراد الى ارس المد مماريف تدفع
 من األول قبل المعننين للمستخدمين بالنسبة" ٠ خامة ارس مد الى الذهاب يبختاروا
 من الماخذ في ١٠٠ وبمعدل حذ أقمى الى يعزفون فانهم ، ١٩٨٩ أبريل شيسان/
 المذكورأعاله التاريخ بعد المعننون المستخدمون يعزض ٠ يتحئلوها التي التكأليف
 ٠ يدفعونها التي المدرسبية ريف المما من الماخة" في ٨٠ وبمعدل

 للمشاركة الوطنية" الجمعيات الى المقدمة السفر على المساعدة" البند ا هذ بيتضمن
 وأعضا* التنفيذي المجلس أعضا؛ الى المقدمة وتلك العامة" ’الهيئة ت عا اجتما في

 الهيئة طيها صادقت التي والمبادى؛ للقواعد طبقا وذلك الدستورية اللجان
٠ العامة

 عند والشخمبة' المنزلببة الممتلكات ونقل السفر جديد مكان الى االنتقال يغطي
 ٠أوأكثر سنتين بين مدتها اوح تتر ات لفتر اآلمانة في ما منعب ترك أو تستم

البريدية' التكاليف تكأليف تصنيفة ٠دة عا ال نتيجة وذلك التكألبيغة هذه تخفيفى يعتزم
 ٠ منغمل كبند اآلن تدرج والتي األحمر والهالل األحمر -الطيب بمجتة المتعلقة

٠ أدناه المدرجة )ن( النقطة انظر

 ويمثل ٠ والطبع البريدية التكاليف بند تحت سابقا تدرج المجلة تكاليف كانت
 المجلة وتحصل ٠ المجلة امدار جزا؛ الرابطة تننحملها التي الحصة البند هذا

وطنية" وجمعبيات األحمر للصليب الدولية" اللجنة" تقدمها ت هما مسا طى أيضا

عامي تكأليف على *الطارى التخفيض لتوضيح أعاله البيها المشار )ن( انظر
 ٠١٩٩٣ و ١٩٩٢

 ٠ الببيع حسب وأجهزتها المكاتب أشاث يهرف

 على والالسلكية" السلكية' الت التما ا وأجهزة" اللكترونبية ا الحاسبات قيمة تستلهك
 ٠ سنوات ٤ مدى

 حسب ت سنوا ربع أ و أ سنتين مدى على اللكترونبية ا الحاسبات امج بر قبيمة تستهلك
٠ امها ستخد ا
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PRESENT SlTUATION-1991 1992 PROPOSED BUDGET 1993 PROPOSED BUDGET

CostOOs CHF) CosOOOs CHF)

Division
Salary Salary

* OF Postns(A) Cost(000s CHF) * of Postns(A) 1991 Base lncrse(B) Total * of Postns(A) 1992 Base Incrse(B) Total
Cost Cost

Secretary General 11 1'068 10 925 60 985 9 985 64 1'049
Information/
Public Affairs 26 2'189 16 (e) 1'449 94 1'543 15 1'413 92 1'505
Human Resources 9 762 9 762 49 811 9 811 53 864
Operations 36 1/2 3'176 37 1/2 3'254 212 3'466 37 1/2 3'466 225 3'691
Programme Support & Develp. 17 1'541 22 1'964 128 2'092 22 2'092 136 2'228
Administration 19 1'438 25 (e) 1'883 122 2'005 25 2'005 130 2'135
Finance / EDP 22 1/2 1'865 20 1/2 1'660 108 1'768 20 1/2 1'768 115 1'883
Unallocated - 89 - - 40 - ٠ - <45>

Total monthly salary 141 12'128 139 11'897 776 12'710 138 12'540 815 13'310

Other personnel costs -
Employee benefits (pension,incs) 4'292 4'270 4'400
Hourly and temporary staff lAQ 725 810
Regional Offices 100 300 400
Course and School fees 340 500 550
Per Diem, Accommodation and
Removal Expenses 570 830 940

20'41019'335Total personnel costs 18'170

الدستورية' اشية الميز قبل من الممولين الموظفين فقط يتغمن )أ(
 ارة جد ٠دة الماخذكزبتا في١الىهر الهدفة غالومعبشة شعبة في كزيادة المالمة 1 ٢ف .ره س وتتًالف الماشة في ٦هر قدرها اجمالية زيادة

المة٠ال /الشؤون - * * " قسم ض اواشق انتاج وخدهات الترجمة ‘تحويز هو العوظفن ان ميد في التبئرالرشيسى يعذ الشوون سر قم ير ' ’ن -■ از„ االل بنسم والحأب

(A)
(B)
)ء(



 ب — - |ا م قح كما ( ١٩٩١ أبريل نيسان/ ٢٤ اجتماع ) المالين' اللجنة تقرير من متخرج

١٩٩١ًابريل شان/ ٢٦ و ٢٥ — التنفيذي المجلى

١٩٩٣ — ١٩٩٢ عن اتية الميز واطار المقترح التخطيط توجيهات — ٧

 ض اتبة الميز واطار التخطيط يخموص العام األمين توجيهات المالية' اللجنة درست
 العمل يخطن كبيرا تاشيرا تاشرت قد يات والغا اف ان|ألهد والطت ١٩٩٣ و ١٩٩٢ عامي

حب هتفت استراتيجيا هدنا ١٧ مملى الوشيقة' تشتمل . للتعينات االستراتيجية
 والتي الدستورية نية ا الميز ضمن الكلية ارد المو وفعت . المسؤولية ونطاق ألولرية ا

 الموارد هذه ًان ولوحظ ٠ التاسع الملحق في اف األهد هذه لتحقبق اليها حاجة هناك
 ألول/ ا تشرين شهر في التنفيذي المجلس ممليه وافق الذي الميزانية طار ا و تطايقت
. ١٩٩. اكتوبر

 ومن ٠ ١٩٩٣ت محام ض الناخة ن ره٩٤ تبتها زيادة يلبنا المالئة فني ره٩ه نسبتها ابدستررين ت كا ا االشتر دي زيادة الى ١٩٩٢ عام ض نبة البيزا اقتراح يدمحو

 وببن' ١٩٩٢ محام ني نقط العاقة في ٤ر٧ بنبة الكلتة ات اد االير تزين ان المتوقع
 من ينخفض أن االستثمار ادات اير تمعتوى المقدر من حيث ١٩٩٣ عام في الماخه في ره٤

 المعروفات زيادة .اقترح١٩٩٣ خالل تغيير دون شابتا ليبقى ١٩٩٢ عام الى ١٩٩١ عام
 تأتي أن المقرر من ٠١٩٩٣ خالل الماشة في ره٤ وبنبة ١٩٩٢ خالل الماشة في ٤ر٨ بنية

٠ ١٩٩٣ و ١٩٩٢ عام كال سفي٠ف ١٠. .٠٠ مقدارها هافية بغوالمض المقترحات هذه

 الممولة مج|لخاعة ا البر تلعبه الذي الدور ايضا المقترحة' الميزانية اطار يناقش
 لهذه يتوقع ٠ ١٩٩٣— ١٩٩٢ وغايات اف اهد تحقيق في الطوعية المساهمات قبل من

 سينتج كما ١٩٩٣ - ١٩٩٢ في األمانة في كامل بوقت وظيفة ٢٠ حوالي تمزل ان البرامج
 طى البرامج هذه من عدد ارسي لقد ٠ المهروفات في س ف ماليين ٤ قدرها زيادة عنها
 التمويل يشأن اقل تأكد هناك ولكن ٠ ماليا عمها د استمرار المتوقع ومن جند نحو

٠ للتسعببنات االستراتيجية العمل خطة مثل الجديدة المبادرات لبعض المتواصل

 قد االستثمار ات بايراد الخاس ١٩٩٣ - ١٩٩٢ ميزانية اقتراح ان اللجنة الحظت
 المقترحة انية الميز تخفض ان اللجنة وتقترح ٠ األخيرة يالتجرية مقارنة متخفضا يدا

 ام——مم عن س ف ٣٥٠ ٠٠٠ و ١٩٩٢ عام ممن س ف ٣٠٠ ٠٠٠ بمبلغ الدستورية لالشتراكات
 االستثمار ايرادات في ببا الموص الزيادات طريق عن النواقعى تغطية' ستتم ٠ ١٩٩٣

 طريق عن وكذلك ١٩٩٣ عام ىءن٠ف ٢٥٠ ٠٠٠ و ١٩٩٢ عام ىءن٠ف ٢٠٠ ٠٠٠ والبالغة
 عن وسينتج ٠ ١٩٩٣ و ١٩٩٢ لعامي المقترح الغاخض ىمن٠ف ١٠٠ ٠٠٠ قدره مبلغ الغا»
 ١٩٩٢ ممام في الماخة في ٤هر نسبتها الدستورية ت اكا شتر اال في زيادة التغييرات هذه

 الدستورية اكات االشتر على تطرأ زيادة أقل وهي ، ١٩٩٣ عام في الماخة في ره٤ و
٠ ١٩٨٠ عام منذ
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