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 **  تقـــــديم :

علب  اعنوبو  2016 – 2015بلغ مشروع موازنة مكتب  اعممبا اعمرببع عمب م   : أوال

 اعت ع  :

وهببب ر  ، مبلغببب   2015(  والر أمريكببب  عمببب   5.121.520مبلغببب  وهببب ر    -

 . 2016(  والر أمريك  عم   5.330.520 

 

   : 2016 و 2015أبوا  الموازنة للامى  إجمالاندرج أدناه  و

 الموازنة أبوا 
 الملتمد المبلغ
 2014 عام

 المقترح المبلغ
 2015 عام

 المقترح المبلغ
 2016 عام

 نفق تاألول :  البـــــا 
   األفرا 

2190008 2640945 2640945 

 الثانــــى : البا 
سفر  مصروف ت
 وتنقالت

000 40 000 50 000 50 

 الثالــــث : البا 
 اعخ مية اعمستلزم ت

147000 173000 173000 

 الرابــــع : البا 
اعسلمية  اعمستلزم ت
 واعصي نة

86000 147000 147000 

 الخامس : البا 
 اعرأسم عية اعمصروف ت

22000 000 120 000 120 

 نفق ت السادس : البا 
اجتم ع ت اعمج عس 

 اعرئيسية
000 60 63000 63000 

 السابــع : البا 
 واعبرامج األنشطة

1504992 1827575 2036575 

 الثامــن : البا 
 عربية و وعية اعتزام ت

000 150 000 100 000 100 

 5.330.520 5.121.520 4.200.000 المجمـــوع

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 نفقات اللاملين ( :(  البا  األول   1 

(   والر أمريكع من 2.640.945بلغ اعب   األوا مبلغ   2015فع موازنة ع    -

 (  والر أمريكع .5.121.520إجم عع مبلغ اعموازنة  

(  والر أمريكببع  2.640.945بلببغ اعببب   األوا مبلببغ   2016فببع موازنببة عبب    -

 مريكع .(  والر أ5.330.520% من إجم عع مبلغ اعموازنة  50وبنسبة 

وترجببأ أسببب   اعزيبب  ل عببن اعسببنوات اعسبب بقة إنذبب  جبب ات تنفيبب ا  عقببرارات اعمجلببس 

 .االهتص  ي واالجتم عع 

 (  أبوا  خدمات التـسـيـيـر :2  

% ، وتمو  أسبب    7بلغت نسبة أبوا  خ م ت اعتسيير إع  إجم عع اعموازنة نسبة 

 تلك اعزي  ل إع  :

 ارتف ع أسم ر اعخ م ت ع عمي  . -

 ارتف ع ت اكر اعسفر . -

 ت ب   أسم ر اعممالت مق با اع والر األمريك  وهو عملة اعموازنة . -

 (  مجال التلاون المشترك :3 

اعتمببب ون اعمشبببترك مبببأ اعمن مببب ت  تنفيببب  اعتزامببب ت اعمن مبببة فببب  اتف هيببب ت

االهتص  ى واالجتم ع  بج ممبة اعب وا اعمربيبة فب   يناإلهليمية واع وعية واعقط ع

همببة ممذبب  بشبب ن تنفيبب  أنشببطة وبببرامج تف هيبب ت ومبب كرات اعتفبب ه  اعموضببوا اال

مشبببتركة توقبببف االسبببتف  ل مبببن اعمشببب ركة فببب  تمويبببا هببب   األنشبببطة واعببببرامج 

وتضبب عا اعم ئبب  منذبب  بمشبب ركة أعبب ا  أكبببر مببن ممالبب  أطببراا اإلنتبب   اعاالاببة 

 اهنة وهع :وتنفي  مش ريأ يوت جذ  اعشرك ا االجتم عيين وتتطلبذ  اعمرولة اعر

 األم نة اعم مة عج ممة اع وا اعمربية بقط عيذ  االهتص  ي واالجتم عع . 1
 اعمن مة اعمربية علتنمية اإل ارية . 2
 اعمن مة اعمربية علتنمية اعصن عية واعتم ين . 3
 من مة اعمما اع وعية . 4
 اعمن مة اع وعية علذجرل . 5
 آسي  .عجنة األم  اعمتو ل االهتص  ية واالجتم عية عغربع  6
 من مة اعصوة اعم عمية / اعمكت  اإلهليمع . 7
 صن وف األم  اعمتو ل عألنشطة اعسك نية واعمرأل  . 8
 اعمن مة اع وعية ألصو   األعم ا . 9
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 (  البا  السابع   مجال األنشطة والبرامج ( :4  

مبلبغ  2015بلغ إجم عع اعمب عغ اعمخصصة علب   اعس بأ   األنشبطة واعببرامج ( عمب   

مبلبببغ  2016% مبببن إجمببب عع اعموازنبببة وعمببب   36(  والر أمريكبببع وبنسببببة 1812575 

 % من إجم عع اعموازنة .39( وبنسبة 2021575 

نتيجببة اعممبا علبب  توقيببف  2014عبن مبب  هببو فبع موازنببة عب    هب   اعزيبب  ل جبب اتوهب  

مط ع  أطراا اإلنت   اعاالاة ف  اع وا اعمربية ومم عجة آا ر األزمة االهتصب  ية اعم عميبة ، 

واعوف ا ب العتزام ت اعمطلوبة ع خوا اعمق  اعمرب  علتشغيا وتنفي  هبرارات اعقمبة االهتصب  ية 

 عتب ر :، ويث أخ  بمين اال اعمتملقة ب عتشغيا  واعتنموية واالجتم عية

أطببراا اإلنتبب   فبب  اعببوطن  عتلبيببة اوتي جبب تفبب  مجبب ا اعتمبب ون اعفنبب   اعتوسببأ -
 .اعالز اعمرب  من خالا تق ي  اع ع  اعفن  واعم  ى 

تطوير ه ع ل اعبي ن ت واعمملوم ت و ع  شبكة مملومب ت سبوف اعممبا واإلوصب ا  -
 . ف  ك فة مج الت اعمما

اعتنميببة االهتصبب  ية  عتوقيببفبببين أطببراا اإلنتبب    االجتمبب ععاعنذببوب ببب عووار  -
 .واالجتم عية 

اعنذوب بمما اعمرأل اعمربية وزي  ل مشب ركتذ  االهتصب  ية وتنفيب  مشبروع موبو  -
 األمية اعق نونية بوقوف اعمرأل اعمربية .

تؤهيببا وشببموا  وى االوتي جبب ت اعخ صببة وإ مبب جذ  فبب  اعممببا بشببكا خبب    -

 واعمجتمأ بشكا ع  .

مك فوة عما األطف ا وتؤكي  وبف اعطفبا فب  اعتملبي  واعتب ري  اعمذنب  واعتصب ى  -

 ع  هرل أسوأ أشك ا عما األطف ا .

 تطوير اعقوى اعبشرية عتصبح اعمن مة بيت خبرل ف  مج ا هض ي  اعمما واعمم ا . -

اعمن مبة االعتم   عل  أعل  اعخبرات فع مج ا تق ي  اعبووث واع راس ت اعمتصلة بتوجذ ت  -

 اعمستقبلية بمواكبة أا ر وتوجذ ت ومتغيرات أسواف اعمما اعمربية.

زي  ل اعفم عي ت واألنشطة واع ع  عمن م ت اعمم ا وأصو   األعم ا فع إط ر توقيبف  -

اعتببوازن اعبب ى تنشبب   اعمن مببة بببين أطببراا اإلنتبب   مببن ن ويببة و عبب  اعقطبب ع اعخبب   

 بع من ن وية أخرى.عتشجيأ خطوات اعتصنيأ واالستام ر اعمر

تنفيبب  أنشببطة  ات طبيمببة مسببتمرل ومب شببرل علبب وا اعمربيببة بؤطرافذبب  اعاالاببة كمبب   -

وتب ري  اعمب ربين   –نقبا خببرات  –أمكن  عبك    عب  مراكبز اعتب ري  اعوطنيبة 

 تو يث مم ات ... اعخ ( ., 

تنفيبب  عبب   مببن األنشببطة اعمسبب ن ل عمشبب ريأ إنشبب ا اعمشببروع ت اعصببغيرل واعمتوسببطة ونقببا  -
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 اعتج ر  اعن جوة واعمما عل  إ م جذ  وتطويره  وتمميمذ  .

مراكببز تبب ري  عربيببة ومت بمبة تببوفير مسببتلزم ت هي مذبب   4فببع متطلببب ت اختيب ر  اعمسب همة  -

 .ونج وذ  

بتطبيف اعتصنيا اعمربع اعممي ري علمذن واعتب ري  علب  زي  ل األنشطة واعفم عي ت اعخ صة  -

وسبببن تطبيقبببخ واسبببتخ ام تخ مبببن خبببالا اعببب ورات وورل اعممبببا اعمختلفبببة علببب  مختلبببا 

اعمستوي ت اعقومية واإلهليمية واعقطرية واعمس همة فع إع ا  تصب نيا مذنيبة وطنيبة تتبواا  

 مأ اعتصنيا اعمربع .

علبب  اعمسببو   ب العتمبب  اعتشببغيا فببع اعبب وا اعمربيببة ، وببوا  اعرابببأإعبب ا  اعتقريببر اعمربببع  -

 .اعمي انية 

مواصلة األنشطة واع راس ت اعخ صة برص  وركة اعمم ا اعمذ جرين وتنقبا األيب ي اعم ملبة  -

 اعمربية وآا ر  عك عل  األوض ع االهتص  ية واالجتم عية .

عرببع علب وا اعمربيبة اعمصب رل مت بمة تفميا اتف هية اعتنقا اعمربية واعمما عل  عقب  مبإتمر  -

 واعمستقبلة علمم عة اعمربية عوضأ خطوات تنفي ية عتيسير تنقا اعمم عة ورأس اعم ا اعمربع .

ملا د والمراكز التابلة له على مجلرس لعرضت مشاريع موازنات مكت  اللمل اللربا وا :  ثانيا
(  2014 آذارمنممة اللمل اللربية  فى دورته اللادية الثمانين   القا رة مرارس /  إدارة

 : واتخذ القرار التالا بشأنها 

 أخــ  اعملــ  . (1

اعموافقببة علبب  مشببروع موازنببة من مببة اعممببا اعمربيببة  مكتبب  اعممببا اعمرببب  ب عقبب هرل(  (2
بمبلبغ  2015مب   (  والر أمـــريك  عل10.452.040بمبلغ    2016 – 2015علم مين 

، وإو عتـــببـذ  إعـــببـ   2016(   والر أمريكبب  علمبب   5.330.520( و   5.121.520 
 ( مأ اعتوصية بإهراره  2014اعمرب  ع    ( عمإتمر اعمما 41اعـــ ورل  

 عول وزراا اعمما اعمر  علمزي  من اعتنسبيف مبأ اعبوزراا اعممنيبين اعب ين يمالبون  وعذب   (3

ف  اعمجلس االهتص  ى واالجتم ع  من أجا اعموافقبة علب  اعموازنبة اعمق مبة مبن من مبة 

 (2016 – 2015اعمما اعمربية عم م   

يببة( علبب  عجنببة تبب  عببرب مشببروع موازنببة مكتبب  اعممببا اعمرببب   من مببة اعممببا اعمرب:  ثالثررا  

اعمن مبب ت علتنسببيف واعمت بمببة اعمنباقببة عببن اعمجلببس االهتصبب  ى واالجتمبب ع  فبب  اجتم عذبب  

 ( واتخ ت اعقرار اعت ع  :2014اعا عث واعمشرين  تونس ، يونيو/ وزيران 
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 تكون موازنة منممة اللمل اللربية  مكت  اللمل اللربية( : -

 إجمالى الموازنة عام
 مسا مات

 الدول األعضاء
 التمويل الذاتى

2015 4.200.000 3.900.000 300.000 

2016 4.200.000 3.900.000 300.000 

، وب عتبب ع  تكببون موازنبب ت  2014و  2013فبب  اعواهببأ هبب  نفببس موازنببة عبب م  

 اعمم ه  واعمراكز اعت بمة علمن مة ك عت ع  :

 الملهد أو المركز
 السنة
 المالية

 حصة
 المنممة

 حصة
 الحكومة
 المستضيفة

 التمويل الذاتى
إجمالى 
 الموازنة

اعممذ  اعمرب  علاق فة اعمم عية 
 وبووث اعمما / اعجزائر

2015 200.000 200.000 100.000 500.000 

2016 200.000 200.000 100.000 500.000 

اعمركز اعمرب  عتنمية اعموار  
 اعبشرية / طرابلس

2015 121.575 283.675 264.345 669.595 

2016 121.575 283.675 264.345 669.595 

اعممذ  اعمرب  علصوة واعسالمة 
 اعمذنية /  مشف

2015 200.000 200.000 50.000 450.000 

2016 200.000 200.000 50.000 450.000 

اعمركز اعمرب  علتؤمين ت 
 االجتم عيــة / اعخرطو 

2015 140.000 60.000 100.000 300.000 

2016 140.000 60.000 100.000 300.000 

 

 لتفضل بما يلا :ل الموقر المؤتمر اللاماالمر ملروض على  رابلا :

 اخ  اعمل   (1

اعمما اعمربب  بب عتكيا مبأ اعقبرار واتخب   ك فبة اإلجبرااات اعالزمبة تكليا مكت   (2
 بشؤنخ .

 
 
 
 

 د محمــد لقمــانـمـأح
 المدير اللام لمنممة اللمل اللربية

 
 
 

  

 د. حسين
 ط/ محمد
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 منممـة اللـمـل اللربـيـة

 

 

 

  

 مـشــروع

 ةـــموازن

 ةـيـمل اللربـة اللـمـمـمن
2016 - 2015للامى  
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 توزيع المبالغ على أبــوا  المــوازنـــة

 2016  -  2015للامى  
 

 الرمــــــــــــــــــز

 اســــــــم الـحـســــــــــا 

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ الملتمد للام 

 رئيسى فرعى تحليلى
عا
 م

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى

           

       البا  األول : 1   

       نفقات األفراد اللاملين :  11  

 675.744  675.000  494.800  اعروات  اإلسمية علمو فين   1101 

 782.436  782.000  541.588  ب ا غالا اعمنطقة   1102 

 330.480  330.000  256.660  ب ا غالا اعمميشة   1103 

 10.000  10.000    مك فآت   1104 

 10.000  10.000  10.000  تمويب عن أعم ا إض فية   1105 

 372.348  372.000  445.900  مصروف ت إسك ن اعمو فين   1106 

 150425  150945  69.060  صن وف مك فؤل نذ ية اعخ مة   1107 

 20 000  20 000  25.000  مصروف ت نقا وسفر عن  اعتميين ، انتذ ا اعخ مة    1108 

 50 000  50 000  50.000  اعمس همة ف  صن وف اعضم ن االجتم ع    1109 

 7.000  7.000  7.000  صن وف اعنش ط االجتم ع    1110 

 18.000  18.000  20.000  ب ا تمايا   1111 

 30.000  30.000  225.000  اعمتم ه ينأجور    1112 

 50.000  50.000  45.000  ب ا طبيمة اعمما   1113 

 136.000  136.000    األج زات   14 

 2.640.945  2.190.008  الــمــجــمــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 
2.640.945 
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 الرمــــــــــــــــــز
 الـحـســــــــــا اســــــــم 

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ الملتمد للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

           

       البا  الثانى : 2   

       مصروفات سفر وتنقالت :  12  

 40.000  40.000  35.000  المقر :مصروفات إيفاد خارج دولة    1201 

       أجور وس ئط اعتنقا (أ      1201 – 01

       تمويض ت إه مة (       1201 – 02

       مصروف ت أخرى (       1201 – 03

           

 10.000  10.000  5.000  مصروفات إيفاد داخل دولة المقر :   1202 

       أجور وس ئط اعتنقا (أ      1202 – 01

       تمويض ت إه مة (       1202 – 02

       مصروف ت أخرى (       1202 - 03

           

 

 الــمــجــمــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 40.000  50.000 
 

 
50.000 
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 الرمــــــــــــــــــز
 اســــــــم الـحـســــــــــا 

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ الملتمد للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

           

       البا  الثالث : 3   

       المستلزمات الخدمية :  13  

 5.000  5.000  5.000  اعنشر واإلعال  واوتف عية تؤسيس اعمن مة   1301 
 50.000  50.000  50.000  البرق والبريد والهاتف :   1302 

       مصروف ت بري ية وبرهي ت (أ      1302 - 01
       ه تا وف كس (       1302 - 02
       اإليجارات :   1303 

 40.000  40.000  25.000  مكت  جنيا – أ( إيج ر مب ن      1303 - 01
 15 000  15 000  10.000  أهس ط اعتؤمين واعتج ي ات   1304 
 5 000  5.000  2.000  أجور مو مين وهض ي    1305 
 25.000  25.000  25.000  اعضي فة واعوفو  واعماله ت اعم مة واعمتنوعة   1306 
 5.000  5.000  5.000  مك فآت عغير منتسب  اعمن مة   1307 
 3.000  6.000  3.000  عموالت مصرفية   1308 
 6.000  3.000  1.500  فرف سمر اعمملة   1309 
 4.500  4.500  4.500  أجور تن يا   1310 
 2.000  2.000  2.000  أتم   مراجم  اعوس ب ت   1311 
 1000  1000  2.000  صوا ومجالت   1312 
 12.000  12.000  12.000  مصروف ت مكت  جنيا   اإل ارية (   1313 
           

 

 الــمــجــمــــــــــــــــــــــــــــوع

 

  
147.000 

  
173.500 

  
173.500 
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 الرمــــــــــــــــــز
 اســــــــم الـحـســــــــــا 

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ الملتمد للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

           

       البا  الرابع : 4   

       المستلزمات السللية والصيانة :  14  

 55.000  55.000  35.000  قرطاسية ومطبوعات :   1401 

  10.000  10.000  5.000 هرط سية (أ      1401 - 01

  45.000  45.000  30.000 مطبوع ت الستخ ا  اعمن مة (       1401 - 02

 3.000  3.000  3.000  أجور م ا   1402 

 8.000  8.000  8.000  أجور كذرب ا   1403 

 8.000  8.000  8.000  وهو    1404 

 4.000  4.000  5.000  مالبس علمستخ مين   1405 

 --  --  --  أ وية   1406 

 5.000  5.000  2.000  صي نة األا ث   1407 

 15.000  15.000  10.000  صي نة وس ئط اعنقا   1408 

 35.000  35.000  3.000  صي نة مب ن    1409 

 4.000  4.000  2.000  صي نة اعتؤسيس ت اعكذرب ئية   1410 

 10.000  10.000  10.000  صي نة أجذزل ومم ات   1411 

           

 

 الــمــجــمــــــــــــــــــــــــــــوع

 

  
86.000 

  
147.000 

  
147.000 
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 الرمــــــــــــــــــز
 اســــــــم الـحـســــــــــا 

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ الملتمد للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

           

       البا  الخامس : 5   

       الرأسمالية :المصروفات   15  

 5.000  5.000  3.000  اعـكـتـــ    1501 

 43.000  43.000  17.000  آالت وأجذزل وأا ث   1502 

 2.000  2.000  2.000  اعمب ن    1503 

 70.000  70.000  ---- ---- سيــــــــــــــ رات   1504 

 

 الــمــجــمــــــــــــــــــــــــــــوع

 

  
 

22.000 

  
 

120.000 

  
 

120.000 
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 الرمــــــــــــــــــز
 اســــــــم الـحـســــــــــا 

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ الملتمد للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

           

       البا  السادس : 6   

       نفقات اجتماعات المجالس الرئيسية :  16  

 35.000  35.000  30.000  اجتماعات مجلس اإلدارة :   1601 

       أجور وس ئط اعنقا (أ      1601 - 01

       تمويض ت اإله مة (       1601 - 02

       مصروف ت تكميلية (       1601 - 03

       نفق ت ضي فة (       1601 - 04

        هـ( مك فآت    1601 - 05

 8.000  8.000  8.000  نفق ت اجتم ع ت هيئة اعره بة اعم عية   1602 

 10.000  10.000  10.000  عجنة اعخبراا اعق نونيين   1603 

 10.000  10.000  12.000  عجنة اعوري ت اعنق بية   1604 

           

           

 

 الــمــجــمــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 
 

60.000 

  
63.000 

 
 

 
63.000 
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 مـجـمـل الـبـا  الـسـابــع

 2016،  2015 ىفى موازنة عام
 
 
 

 اســــــــم الـحـســــــــــا 
 2014للام  المقترحالمبلغ 

 
 2015للام  المقترحالمبلغ 

 
 2016للام  المقترحالمبلغ 

 

 225.000 225.000 170.000 اعمـإتـمـرات مج ا 

 345.000 286.000 190.000 اعوم ية االجتم عية مج ا

 330.000 280.000 245.000 واعتشغيا اعتنمية اعبشرية مج ا

 250.000 185.000 135.000 واعتوايف واعمملوم ت اإلعــال  مج ا

 140.000 105.000 103.417 اعتم ون اعفن  مج ا

 731.575 731.575 661.575 اعمس همة فع أنشطة وبرامج اعمم ه  واعمراكزمج ا 

 2021.575 1812 575 1504.992  **(  الـمـجـمـــوع
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 الرمــــــــــــــــــز
 الـحـســــــــــا  اســــــــم

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ المقترح للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

           

       السابع :البا   7   

       والبرامج : األنشطة  17  

 225.000  225.000  170.000  * المؤتمرات :   1701 

  100.000  100.000   اعمما اعمرب  مإتمر (أ      1701 – 01

  40.000  40.000   اعمما اع وع  مإتمر (       1701 – 02

  20.000  20.000   إ ارل مكت  اعمما اع وع  مجلس (       1701 – 03

04 – 1701    
ف  اجتم ع ت اعلجنة اعمشبتركة ببين من مبة اعممبا  اعمش ركة (   

 اعمما اع وعية . ومن مةاعمربية 
  15.000  15.000  

  50.000  50.000   عربية و وعية أنشطة هـ(     1701 – 05

 345.000  286 000    : مجال الحماية االجتماعية*    1702 

01 – 1702    
مم يير اعمما اعمربية اعواهأ اعطمبو  تقيبي  مب  وققتبخ خبالا اعفتبرل 

 اعم ضية .
  30.000 326000   

    10.000    ور مم يير اعمما اعمربية وااره  ف  تطوير تشريم ت اعمما    1702 – 02

03 – 1702    
ن ول هومية ووا اعوم ية االجتم عية علم ملين من خالا وضبأ وب  

 ا ت  عالجور عتوقيف وي ل كرية عذ  ف   ا اهتص   اعسوف.
  30.000 

 
  

04 – 1702    
 ور أطراا اإلنت   اعاالاة ف  وضأ وب  أ تب  عالجبور السبتقرار 

 عاله ت اعمما.
  10.000 

 
  

05 – 1702    
اعمف وضبة اعجم عيبة ك وبة أطبر عالهب ت اعممبا ن ول هوميبة وبوا 

اعجم عية ب عب وا اعمربيبة و ورهب  فب  توقيبف اعوم يبة االجتم عيبة 
 علم ملين

  30.000 
 

  

06 – 1702    
 اسبببتقرارولقببة نق شبببية وببوا   أطبببراا اإلنتبب   اعاالابببة فببع 

   عاله ت اعمما
  10.000 
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 الرمــــــــــــــــــز
 الـحـســــــــــا  اســــــــم

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ المقترح للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

07 – 1702    
نب ول هوميببة وبوا   اعتمببرا عبن هببر  علب  األسببس اعملميببة 

   ألن مة اعتؤمين االجتم عع
  30.000 

 
  

08 – 1702    
 ورل هطريببة وببوا   مبب ى مسبب همة ن بب  اعتببؤمين االجتمبب عع 

 فع مج ا توقيف اعوم ية االجتم عية واألمن االجتم عيين.
  10.000 

 
  

    30.000      تطوير من ومة اعقط ع اعتم ونعن ول هومية ووا   آعي ت     1702 – 09

    3000    راسة  تووي  اعتشريم ت اعتم ونية اعمربية   .    1702 – 10

    20.000   خلف بيئة تمكينية عألشخ    وى اإلع هة فع األه عي  اعمربية     1702 – 11

12 – 1702    
للتزويج لإلستزاتيجية ووضع  ن ول إهليمية عص عح اعمغر 

 الخطط التنفيذية لها
   

 
20.000  

13 – 1702    
اعخليج علترويج عإلستراتيجية ن ول إهليمية عص عح ع وا 

 ووضأ اعخطط اعتنفي ية عذ  .
  20.000 

 
  

14 – 1702    
للتزويج لإلستزاتيجية  ن ول إهليمية عص عح مصر واعسو ان

 ووضع الخطط التنفيذية لها .
  20.000 

 
  

  15.000  10.000   اجتم ع عجنة اعمرأل اعمربية .    1702 – 15

16 – 1702    
نبب ول هطريببة عتممببي  تجبب ر  اعبب وا اعخ عيببة مببن عمببا األطفبب ا . 

  مصر( 
  10.000 

 
  

17 – 1702    
اعخ عيببة مببن عمببا األطفبب ا .   نبب ول هطريببة عتممببي  تجبب ر  اعبب وا 

 اعمغر  (
   

 
10.000  

18 – 1702    
)  ن ول هطرية عتممي  تج ر  اع وا اعخ عية من عما األطف ا .

 السىدان (
  10.000 

 
  

19 – 1702    
)  ن ول هطرية عتممي  تج ر  اع وا اعخ عية من عما األطف ا .

 األردن (
   

 
10.000  

    3000   اعتقرير اعمرب  علو  من عما األطف ا .إع ا      1702 – 20
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 الرمــــــــــــــــــز
 الـحـســــــــــا  اســــــــم

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ المقترح للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

21 – 1702    
نبب ول هوميببة وببوا   اعمالهببة بببين اعبيئببة اعم مببة وبيئببة اعممببا 

 و ور اع وعة فع اعوف   عليذم  .
    30.000  

22 – 1702    

ن نق شببيت ن هطريتبب ن وببوا    ور اعتشببريم ت اعوطنيببة ولقتبب 
مبأ اعمم هب  واالتج هب ت فع وضأ ممب يير بيئيبة سبليمة تتفبف 

 اإلهليمية واع وعية .

    30.000  

23 – 1702    
ووا   اع يمقراطية اعنق بيبة و ورهب  فبع اسبتقرار  ن ول هومية

 اعبني ن اعنق بع .   .
    30.000  

24 – 1702 
   

ولقتببب ن نق شبببيت ن وبببوا    ور أطبببراا اإلنتببب   اعاالابببة فبببع 
 اعمف وضة اعجم عية  .استقرار عاله ت اعمما من خالا 

    30.000  

25 – 1702 
   

هطريبة وبوا    عب  صبن  يف اعتؤمينب ت االجتم عيبة عمواجذبة 
 األزم ت االهتص  ية   .

    15.000  

  30.000     ن ول هومية ووا   اعوم ية االجتم عية بين اعواهأ واعمؤموا.    1702 – 26

  30.000     تطوير من ومة اعقط ع اعتم ونع  هومية ووا   آعي ت ن ول     1702 – 27

28 – 1702    
ورشببة عمببا تشببما االتوبب  ات اعتم ونيببة وأطببراا اإلنتبب   ب عبب وا 

 اعممنية توت شم ر   اعتك ما االهتص  ي اعمربع 
    15.000  

29 – 1702    
نبب وات إهليميببة عتقيببي  بببرامج اعتنميببة االجتم عيببة اعموجذببة  4

 عل  اعمستوى اإلهليمع .علفئ ت اعخ صة 
   

 
80.000  

       خ ع  اجتم ع عجنة اعمرأل .    1702 – 30

 330.000  280.000    : مجال التنمية البشرية والتشغيل*    1703 

01 – 1703    
نببب ول هوميبببة وبببوا   تنميبببة و عببب  اعمشبببروع ت اعصبببغيرل 

 واعمتوسطة وتمزيز اق فة اعمما اعور .
  20.000    

02 – 1703    
ن ول هومية ووا   واهأ اعمرأل اعمربية فع اعتملي  واعت ري  

 اعتقنع واعمذنع . 
  20.000 
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 الرمــــــــــــــــــز
 الـحـســــــــــا  اســــــــم

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ المقترح للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

03 – 1703    

ن ول هومية ووا   االهتص   األخضر واعتنمية اعمست امة فع 
 اعوطن اعمربع   . 

 

  30.000 

 

  

04 – 1703    
ووا   اعتشبغيا واعبط عبة فبع اعبوطن  اعتقرير اعمرب  اعخ مس

 اعمربع   .
  50.000 

 
30.000  

05 – 1703    
  اعببربط بببين من ومببة اعتبب ري  واعتملببي   نبب ول هوميببة وببوا

 اعتقنع واعمذنع ومتطلب ت سوف اعمما   .
  40.000 

 
  

06 – 1703 
   

و ور  فببع  اعتصببنيا اعمرببب  اعمميبب رى  نبب ول هوميببة وببوا 
 تووي  اعمم يير اعمذنية   .

 
 

20.000  
  

07 – 1703    
  تو يا ت اعتصبنيا اعمرببع اعمميب ري  اجتم ع اعخبراا ووا

   . 2008علمذن 
  20.000 

 
30.000  

08 – 1703    
وبببوا   األنمببب ط واالتج هببب ت اعج يببب ل عببب وافأ  نببب ول هوميبببة

 اعذجرل وتنقا األي ي اعم ملة اعمربية   .
  30.000 

 
  

09 – 1703    
غيبر اعشبرعية وتؤايراتذب  اعسبلبية  اعذجبرل  ن ول إهليمية ووا 

 عل  اعمجتمم ت اعمربية   .
  20.000 

 
  

  30.000  30.000   وتنمية ه رات اعم ملين ت ري  اعم ملين    1703 – 10

11 – 1703    
فبع  تقيي  م ى اعتق   فع تنفي  متطلب ت اعمقب  اعمرببع علتشبغيا

  منتصا اعطريف .
  

  
20.000  

12 – 1703    
وبوا   تطبوير مك تب  اعتشبغيا واعتوجيبخ اعمذنبع  ن ول هومية

 وتمزيز  وره  فع تشغيا اعشب     .
  

  
20.000  

  50.000     ووا   تشغيا اعشب   اعمربع   اعا ن  اعمربع  اعمإتمر    1703 – 13

14 – 1703 
   

عتنمية اعمبوار  اعبشبرية توبت شبم ر  اعرابأ اعمربع رـــاعمإتم
   اعت ري  أوال وأخيرا   . 

  
  

50.000  
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 الرمــــــــــــــــــز
 الـحـســــــــــا  اســــــــم

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ المقترح للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

15 – 1703 
   

ووا   من ومة اعتملبي  واعتب ري  اعتقنبع واعمذنبع فبع   راسة
 اعوطن اعمربع   اعمش كا واعولوا  

  
  

10.000  

16 – 1703 
   

وببوا    ور اعتملببي  واعتبب ري  عببن بمبب  تشببغيا  نبب ول هوميببة
 اعشب   فع اع وا اعمربية   .

  
  

30.000  

17 – 1703 
 
 

     أوض ع اعمم عة اعمربية اعمتنقلة واعمذ جرل   . تقرير ووا   
  

30.000 
 
 

18 – 1703 
   

وبببوا   ببببرامج وسي سببب ت تبببوطين اعو ببب ئا  نببب ول هوميبببة
وفببر  تنقببا اعمم عببة اعمربيببة فببع ضببوا األوضبب ع اعمربيببة 

 اعراهنة   .
  

  
30.000  

 250.000  185.000    :مجال اإلعالم والتوثيق والمللومات*    1704 

  15.000  10.000   أنشطة إعالمية مستمرل.    1704 – 01

02 – 1704    
توايقيخ عن أه  اعقض ي  واعمشبكالت االجتم عيبة إص ار أهال  

 فع اعبل ان اعمربية .
  50.000  50.000  

  30.000  30.000   . ورل هومية علكوا ر اإلعالمية اعمتخصصة فع هض ي  اعمما    1704 – 03

04 – 1704    
إص ار أربمة إع ا  مبن مجلبة اعممبا اعمربب   اعبب   اعراببأ  

 مك فآت اعبووث .

 
 

5.000 
 

5.000  

  -  -   اعتمري  واعترجمة اعب   اعرابأ.    1704 – 05

  -  -   إص ار مكت  اعمما اعمرب  طب عة اعب   اعرابأ.    1704 – 06

  40.000  30.000   عمملوم ت سوف اعمما  مشروع مستمر(  ع  اعشبكة اعمربية    1704 – 07

  40.000  30.000     مشروع اعمستمر ( .  ع  اعتوايف واعمملوم ت    1704 – 08

  -  -    ع  وتطوير مكتبة مكت  اعمما اعمرب  اعب   اعخ مس.    1704 – 09
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 الرمــــــــــــــــــز
 الـحـســــــــــا  اســــــــم

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ المقترح للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

10 – 1704    
 ورل وبببوا تمزيبببز هببب رات إوصببب اات اعممبببا فببب  اعببب وا 

 اعمربية.
  30.000  30.000  

11 – 1704    
  ن ول هومية بمنوان   نوو إستراتيجية إعالمية عقض ي  اعمما. 

 
 

 
40.000  

       خ ع  اجتم ع عجنة اعمرال.    1704 – 12

 140.000  105.000    :اللالقات الخارجية والتلاون الدولىمجال *    1705 

01 – 1705    
اإلنتب   برامج تم ون فن  وأنشطة هطرية عتلبية اوتي ج ت أطبراا 

 فع اع وا اعمربية .
  30.000  40.000  

 

02 – 1705 
   

 
 أنشطة هطرية و ع  االتو  ات اعنق بية اعمم عية ف  اعوطن اعمرب .

  30.000  40.000  

  20.000  15.000   أنشطة هطرية و ع  أصو   األعم ا.    1705 – 03

04 – 1705    
اعتم ون واعتنسيف مأ اعمن م ت أنشطة وبرامج فنية  تنف  فع إط ر 

  ات االهتم   اعمشترك .
 

 
20.000 

 
25.000  

05 – 1705    
تقرير ووا أاب ر اعمسبتوطن ت اإلسبرائيلية علب  أوضب ع أصبو   

 األعم ا واعمم ا فع األراضع اعموتلة .
 

 
10.000 

 
15.000 

 

 731.575  731.575    المسا مة فا أنشطة برامج الملا د والمراكزمجال *    1706 

  200.000  200.000   الملهد اللربا للثقافة اللمالية وبحوث اللمل /الجزائر -1    1706 - 01

  121.575  121.575   اعموار  اعبشرية / طرابلس اعمركز اعمربع عتنمية -2    1706 - 02

  200.000  200.000   اعممذ  اعمربع علصوة واعسالمة اعمذنية /  مشف -3    1706 - 03

 اعمركز اعمربع علتؤمين ت االجتم عية / اعخرطو  -4    1706 - 04
 

 
210.000 

 
210.000  

 

 2021.575 ــــــــــ 1812.575 ــــــــــ 1504992 ــــــــــ اعمجمــــــــــــــــــــــوع    

           



20 

 

 الرمــــــــــــــــــز
 الـحـســــــــــا  اســــــــم

 2016المبلغ المقترح للام  2015المبلغ المقترح للام  2014المبلغ المقترح للام 

 كلى جزئى كلى جزئى كلى جزئى عام رئيسى فرعى تحليلى

 

8 

 
 البا  الثامن :

 100 000  100 000  150 000  التزامات عربية ودولية  18  

 
1801 

 
 اعمس همة فع برامج وأنشطة إ ارات اعمما واعتشغيا / تونس   

000 100 

  
000 100 

  
000 100 

  

      50 000  ع  صن وف فلسطين علتشغيا واعوم ية االجتم عية   1802 

 الــمــجــمــــــــــــــــــــــــــــوع
 150 000 ــــــــــ

 
 ــــــــــــ

 
100.000 

 
 100.000 ــــــــــــــــ

 
 

 
 
 
 

 اعم عية
 ط/ موم 


