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 خالصة وافية

 مـن الـنظام املايل، يسر املدير العام أن يقدم إىل الس، عن   ٤-٣  و١-٣ مـن الدسـتور والبـندين    ١٤عمـال باملـادة      -١
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦مقترحات الربنامج وامليزانيتني لفترة السنتني طريق جلنة الربنامج وامليزانية، 

  
   الشكل وطريقة العرض-أوال

تتبع هذه الوثيقة عموما الشكل وطريقة العرض اللذين استحدثا يف وثيقة الربنامج وامليزانيتني لفترة السنتني                                                   -٢
ولكن يف حماولة لزيادة االقتراب                 . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ واستمر اتباعهما يف الفترات اإلثناسنوية الالحقة حىت                           ١٩٩٩-١٩٩٨

وكخطوة إضافية هامة أيضا حنو األخذ بنهج قائم على                               . من ميزانية كاملة الربجمة، عرضت الربامج بأسلوب مواضيعي                           
، زودت كل املكونات الربناجمية                    ٢٠٠٥-٢٠٠٤النتائج يف إعداد امليزانية جرى استهالهلا يف برنامج وميزانييت فترة السنتني                                           

ويرد يف فصل مستقل شرح مفصل ملبادئ                         . أهداف واضحة ونتائج متوقعة ومؤشرات أداء موافقة هلا ونواتج مقترحة                            ب
 .اإلدارة القائمة على النتائج             

  
 هيكل الربامج الرئيسية

وعليه تتضمن هذه            . ٢٠٠٣-٢٠٠٢يتبع اهليكل الربناجمي هلذه الوثيقة النمط الذي استحدث يف فترة السنتني                                -٣
 :ثيقة تسعة برامج رئيسية هي               الو

 اهليئات التشريعية         الربنامج الرئيسي ألف         
 اإلدارة العامة     الربنامج الرئيسي باء          
 الطاقة والبيئة      الربنامج الرئيسي جيم          
 بناء القدرات التجارية           الربنامج الرئيسي دال          
 احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية                      الربنامج الرئيسي هاء          
 الربامج اجلامعة       الرئيسي واو    الربنامج    
 الشؤون اإلدارية      الربنامج الرئيسي زاي         
 إدارة املباين     الربنامج الرئيسي حاء           
 التكاليف غري املباشرة            الربنامج الرئيسي طاء           

 
ويتصل      . وال يزال الربناجمان الرئيسيان ألف وباء يلبيان متطلبات اهليئات التشريعية واإلدارة العامة لليونيدو                                             -٤
لربناجمان الرئيسيان زاي وحاء مبختلف عناصر اضطالع املنظمة مبهميت الشؤون اإلدارية وإدارة املباين يف جممع مركز فيينا                                                                 ا

أما الربنامج الرئيسي طاء فيحدد ويبين على حنو مستقل كل التكاليف غري املباشرة واخلدمات                                                 . الدويل على التوايل     
 .املشتركة اليت تساهم فيها اليونيدو              
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ومن    . وتشمل الربامج الرئيسية من جيم إىل واو اخلدمات الفنية اليت تقدمها اليونيدو إىل البلدان املستفيدة خبدماا                                                     -٥
بني هذه الربامج، تغطي الثالثة األوىل جماالت تركيز حمددة وفقا لوالية اليونيدو واألولويات اإلمنائية للمجتمع العاملي، وال                                                 

أما الرابع منها فيتعلق             . ة لأللفية وخطة الدوحة للتنمية وخمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف                                       سيما األهداف اإلمنائي           
ومجيع هذه         . بطائفة من األنشطة اجلامعة اليت تكمل وتساند خمتلف اخلدمات املقدمة يف الربامج الرئيسية الثالثة السابقة                                                            

وقد وزعت تكاليف            . ا عدة وحدات تنظيمية تابعة لليونيدو                 الربامج معروض بأسلوب مواضيعي ويشمل خدمات تقدمه                        
 .إدارة هذه الربامج فيما بينها              

  
 هيكل الربامج

أجري هليكل الربامج املختلفة واملكونات الربناجمية ضمن الربامج الرئيسية تنقيح كبري مقارنة بتلك الواردة يف                                                  -٦
ولئن كانت الربامج املتعلقة               . جتاه حنو ميزانيات مواضيعية قائمة على النتائج                        وثائق الربنامج وامليزانيتني السابقة متاشيا مع اال                       

بتوفري خدمات الدعم الداخلية للمنظمة، املشمولة بالربامج الرئيسية ألف وباء وزاي وحاء وطاء، قد بقيت عموما دون                                                                    
للربامج املتعلقة بتوفري اخلدمات              ، فقد أجري       ٢٠٠٥ -٢٠٠٤تغيري عن تلك املعروضة يف برنامج وميزانييت فترة السنتني                            

التقنية الفنية وخدمات احملفل العاملي للدول املستفيدة تغيري كبري كيما تندمج يف اإلطار املواضيعي املختار للربامج الرئيسية                                                            
 .مج الرئيسية      ويرد أدناه موجز تفصيلي للربامج واملكونات الربناجمية املشمولة اتني اموعتني من الربا                                         . من جيم إىل واو       

واحتفظ الربنامج الرئيسي ألف بربناجميه التقليديني املتصلني بتنظيم اجتماعات اهليئات التشريعية واالضطالع مبهمة                                                       -٧
ويتضمن الربنامج الرئيسي باء برناجمني فقط يشمالن التوجيه التنفيذي واإلدارة اللذين يوفّرمها                                              . األمانة للهيئات التشريعية          

ويقدم الربنامج الرئيسي زاي             . ام، وخدمات املساءلة والرقابة والتقييم اليت يوفّرها مكتب املراقب العام                          مكتب املدير الع     
عددا من الربامج النوعية لتلبية الطيف الكامل من االحتياجات اإلدارية لليونيدو، ومنها إدارة املوارد البشرية، واخلدمات                                                                      

، واخلدمات القانونية، وإدارة املعلومات                   )املعروفة سابقا باخلدمات العامة                 (ة  املالية، وخدمات االشتراء واخلدمات اللوجستي                   
وال يزال الربنامج الرئيسي حاء يتضمن برناجمني مها اإلدارة                                    . واملعارف، فضال عن توجيه هذه اخلدمات وإدارا عموما                             

يث يتلقى األول متويال مشتركا من مجيع                         العامة للمباين واإلدارة املشتركة للمباين مييز بينهما عموما مصدر التمويل، ح                                     
املنظمات املتواجدة يف مركز فيينا الدويل بينما ال يتلقى الثاين التمويل سوى من مكتب األمم املتحدة يف فيينا واليونيدو                                                                         

سامهة      طاء برناجما واحدا فقط يتعلّق مب                 الربنامج الرئيسي       وأخريا، يشمل        . ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية                    
 .اليونيدو يف اخلدمات املشتركة وغري ذلك من التكاليف غري املباشرة                                     

 واو يكل برناجمي          الربنامج الرئيسي       امج الرئيسية الفنية األربعة من جيم إىل واو، مل حيتفظ سوى                         الرب ومن بني     -٨
يات الناشئة واألمن البشري              كالتكنولوج    (فرعي، إذ أنه يضم طائفة من املبادرات اجلامعة اليت تشمل مبادرات خاصة                                       

، والسياسات والبحوث يف جمال                  )وإعادة التأهيل بعد انتهاء األزمات وشراكات اليونيدو مع منظمات اتمع املدين                                       
وباملقارنة، عوملت الربامج               . الصناعة، والسياسات اإلقليمية والتكاليف التشغيلية امليدانية، وكلها مشمول بربامج مستقلة                                             

يم إىل هاء اليت توفّر خدمات متخصصة لتلبية االحتياجات االمنائية املقترنة بالطاقة والبيئة، وبناء القدرات                                                        الرئيسية من ج        
التجارية، واحلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية، معاملة متكاملة كربامج منفردة لتعظيم التآزر بني اخلدمات اليت                                                                      

ومثلما أوضح أعاله، وزعت تكاليف التوجيه واإلدارة املقترنة ذه                                      . ليونيدو    توفّرها خمتلف الوحدات التنظيمية التابعة ل                
 .الربامج الرئيسية الفنية فيما بينها                
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 اإلطار الربناجمي -ثانيا
  

 والية اليونيدو واستراتيجيتها

تصادات االنتقالية من            تستمد اليونيدو واليتها اخلاصة بدعم التنمية الصناعية يف البلدان النامية والبلدان ذات االق                                        -٩
دستورها وعدد من الوثائق السياساتية املوافق عليها من قبل اهليئات التشريعية للمنظمة، وتشمل خطة األعمال بشأن دور                                                                         

، واملبادئ التوجيهية االستراتيجية                  ١-ق /٧-اليونيدو ووظائفها يف املستقبل اليت وافق عليها املؤمتر العام يف قراره م ع                                    
واستنادا إىل      . ٧-م /٢٦-اليت اعتمدها جملس التنمية الصناعية يف مقرره م ت ص                             " از برنامج اليونيدو        صوب حتسني إجن       "

التوجيه الوارد يف هذه الوثائق، صاغت اليونيدو استراتيجية مؤسسية حتكم تدخالا االمنائية وتركّز على مفهوم االنتاجية                                                                     
ملنظمة إىل التركيز على األنشطة الداعمة جلهود البلدان النامية                           وتدعو هذه االستراتيجية ا          . من أجل التقدم االجتماعي           

والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية الرامية إىل مشاركتها يف النظام االنتاجي العاملي، وذلك مبساعدا على النهوض                                                               
. نمية الصناعية املستدامة بيئيا              مبستوياا االنتاجية وإقامة اقتصاد تنافسي، وإجياد فرص عمالة منتجة ومتنوعة، وتعزيز الت                                                 
، الذي حيدد        ٢٠٠٧ -٢٠٠٤وشكّلت هذه االستراتيجية األساس الذي ارتكز عليه اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،                                            

وقد استرشد ذه الوالية واالستراتيجية                   . لليونيدو عددا من جماالت التركيز ومن اخلدمات ذات األولوية للفترة قيد النظر                                 
 .٢٠٠٧ -٢٠٠٦نامج وميزانييت فترة السنتني                يف صياغة بر       

  
 األهداف اإلمنائية الدولية

 كل احلرص        ٢٠٠٧ -٢٠٠٦حرصت اليونيدو أيضا يف إعداد اإلطار الربناجمي لربنامج وميزانييت فترة السنتني                                     -١٠
 وال تزال أهم هذه األهداف                   .على أن تكون خدماا متفقة واحلاجة إىل حتقيق األهداف اإلمنائية اليت أقرها اتمع الدويل                                              

هي األهداف اإلمنائية لأللفية النابعة من إعالن األمم املتحدة لأللفية الذي اعتمدته مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة                                                                   
وبالتايل، ستظل أنشطة اليونيدو الربناجمية تركز بوضوح خالل فترة                                          . ٢٠٠٠سبتمرب     / أيلول   ٨ دولة يف       ١٨٩البالغ عددها        

 على تقدمي مسامهة فعلية يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت تقع ضمن والية املنظمة                                                       ٢٠٠٧ -٢٠٠٦تني    السن 
) كفالة االستدامة البيئية         (٧واهلدف    ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع            (١وتشمل هذه بوجه خاص اهلدف               . واختصاصها      

 ).إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية                      (٨واهلدف     )  ومتكني املرأة       تعزيز املساواة بني اجلنسني             (٣وبدرجة أقل اهلدف          

 -٢٠٠٦ولئن كانت األهداف اإلمنائية لأللفية ستشكّل العناصر الرئيسية املقررة إلطار اليونيدو الربناجمي يف                                              -١١
 منها نتائج        ، فسوف تسترشد أنشطة املنظمة أيضا بعناصر أخرى بارزة من جدول األعمال اإلمنائي الدويل،                                                   ٢٠٠٧

، ومؤمتر     ٢٠٠٢مارس    / آذار  ٢٢ إىل    ١٨مؤمترات عاملية كربى مثل املؤمتر الدويل لتمويل التنمية الذي عقد يف مونتريي من                                      
ويف مؤمتر      . ٢٠٠٢سبتمرب     / أيلول  ٤أغسطس إىل        / آب  ٢٦القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي عقد يف جوهانسربغ من                          

 خاصة لتيسري نفاذ البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية إىل األسواق                                           مونتريي، أطلقت اليونيدو مبادرة                
ويف مؤمتر        . الدولية مبساعدا على استيفاء شروط النوعية واملعايري والتغلب على غري ذلك من العوائق التقنية للتجارة                                                   

. لطاقة الريفية، وال سيما يف أفقر البلدان                جوهانسربغ، أطلقت مبادرة مماثلة من أجل ترويج االستخدام االنتاجي ل                                  
وتستجيب مبادرة تيسري النفاذ إىل األسواق استجابة مباشرة للقرار الذي اختذه املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة                                                             

لدان النامية،        ، الرامي إىل تيسري املشاركة التجارية للب                    ٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين        ١٣ إىل    ٩العاملية، املعقود يف الدوحة من               
كما أن هاتني املبادرتني، بتركيزمها على أقل البلدان                              . بينما تتفق مبادرة الطاقة الريفية متاما مع أهداف مرفق البيئة العاملية                               
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منوا، تتفقان متاما مع األهداف اليت وضعها مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا، الذي عقد يف بروكسل من                                                
وأخريا، ال يزال عدد من أنشطة اليونيدو املتصلة بالبيئة يسترشد باتفاقات دولية مثل                                                 . ٢٠٠١مايو    / أيار   ٢٠   إىل ١٤

 .واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                       إتفاقية ستوكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة                        بروتوكول مونتريال و         

ملواضيعية املشمولة بالربامج الرئيسية من جيم إىل هاء واملدعومة بالربامج                                وميكن تعليل اختيار جماالت التدخل ا                 -١٢
اجلامعة املشمولة بالربنامج الرئيسي واو تعليال مباشرا باإلشارة إىل هذه األهداف اإلمنائية الدولية، مع وضع والية اليونيدو                                                                        

 .وخربا الفنية والعملية يف االعتبار                 
  

 املعوقات املواردية

 يتعين على اليونيدو االضطالع ذه اجلهود الداعمة للخطة اإلمنائية الدولية واملقترحة يف برنامج وميزانييت                                                        سوف   -١٣
-٢٠٠٦ومقترحات برنامج وميزانييت فترة السنتني                          .  باملوارد احملدودة جدا املتاحة للمنظمة                 ٢٠٠٧ -٢٠٠٦فترة السنتني        

زانية العادية، باستثناء املوارد اإلضافية الالزمة لالحتياجات املتصلة                                       معروضة يف إطار سيناريو النمو الصفري للمي                       ٢٠٠٧
ويف هذه الظروف ستواصل املنظمة تقدمي خدماا                           . باألمن، فيما يسيطر على امليزانية العملياتية سيناريو النمو السليب                              

 .ملنفقة  بأسلوب مركّز حمدد األولويات ومتكامل، بغية تعظيم الفائدة املستمدة من األموال ا                                     

ومن املهم، يف هذا الصدد، النظر يف العالقة بني امليزانية العادية وامليزانية العملياتية وتنفيذ التعاون التقين واإلنفاق                                                       -١٤
 .عليه  

 من مصادر أخرى            ةمتول امليزانية العادية أساسا من األنصبة املقررة على الدول األعضاء، وتأيت نسبة ضئيل                                       )أ(
د املصرفية واملنشورات املخصصة للبيع وتربعات احلكومات ملكاتب اليونيدو اإلقليمية                                           مثل إيرادات الفوائ      

 يف املائة من صايف امليزانية العادية ألغراض الربنامج                          ٦وينص دستور اليونيدو على استخدام نسبة                      . وامليدانية  
 أنشطة احملفل العاملي؛         ويستخدم جلّ هذه املوارد لدعم أنشطة التعاون التقين و                        . العادي للتعاون التقين        

متول امليزانية العملياتية أساسا من إيرادات تكاليف الدعم اآلتية من تنفيذ أنشطة التعاون التقين املمولة                                                    )ب (
 يف املائة يعوض به املانح اليونيدو جزئيا                    ١٣ و ٥وإيرادات تكاليف الدعم هذه هـي رسم يتراوح بــني                          . بالتربعات     

 .وتستخدم هذه املوارد لدعم أنشطة التعاون التقين                         . اليت تقدمها    نظري اخلدمات التنفيذية            

وعلى الرغم من أن من املتوقع أن يزداد التعاون الذي تقدمه اليونيدو يف اال التقين عن ذي قبل، فإن إيرادات                                                       -١٥
لدوالر واليورو واالزدياد             تكاليف الدعم اليت حتصل عليها املنظمة آخذة يف االخنفاض نتيجة سعر الصرف غري املوايت بني ا                                                    

ومبا أن      . غري املنقطع يف مطالبات املاحنني بإحداث ختفيض كبري يف تكاليف الدعم اليت تدفع للمنظمة نظري خدماا                                                      
سياسات املاحنني هذه ال حتد من تكاليف الدعم الفعلية اليت حتتاجها اليونيدو لتنفيذ املشاريع، فال بد من تغطية هذه                                                                   

ومبا أن القيمة املضافة اليت توفّرها املنظمة ترتبط ارتباطا مباشرا حبجم امليزانيتني                                            . متزايد من امليزانية العادية          التكاليف وبقدر       
العادية والعملياتية معا فإن الزيادة املرجوة يف اخلدمات اليت تقدمها اليونيدو ال ميكن تأمينها إال من خالل زيادة حقيقية يف                                                                     

 .الل زيادة حجم التربعات                امليزانية العادية أو من خ            
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 وهكذا، ومع تقيد امليزانية العادية بسيناريو النمو احلقيقي الصفري مبعزل عن التكاليف اإلضافية لزيادة اخلدمات                                                             -١٦
األمنية اليت يقدمها مكتب األمم املتحدة يف فيينا، يصبح من الضروري للدول األعضاء أن تزيد من تربعاا كي تكفل                                                                   

 .اليونيدو على تزويدها مبا تطلبه من خدمات                       استمرار قدرة      
  

 آليات التنفيذ

سيظل النهج الذي نشأ خالل السنوات السبع املاضية، واملتمثل يف جتميع تدخالت التعاون التقين املختلفة من                                                       -١٧
اليت ستتصدى         جمموعة متنوعة من منائط اخلدمات يف برنامج متكامل للخدمات على املستوى القطري، هو األداة الرئيسية                                                       

 .ا اليونيدو الحتياجات البلدان املتلقية وتربط بواسطتها احتياجات تلك البلدان بأولويات املاحنني                                                          

وهي مصممة حبيث تتفادى االزدواجية والتداخل                         . ومنائط اخلدمات هي لبنات البناء الربناجمية للربنامج وامليزانيتني                                   -١٨
ومنذ أواخر التسعينيات ومنائط اخلدمات هذه                             .  التكميل والتعاون اخلارجيني              مع الوكاالت األخرى وتضع األساس لتعزيز                        

تجمع بشكل متزايد يف برامج متكاملة لضمان التعاون على نطاق املنظمة وكفالة أعلى درجة ممكنة من التآزر داخل                                                                
 كانت اليونيدو قد             ٢٠٠٤رب   ديسم   /وحىت كانون األول         . اليونيدو، مع تلبية احتياجات البلدان املتلقية بطريقة مشولية                         

واستهل فضال عن ذلك برنامج إقليمي                       .  مليون دوالر     ٣٨٠,٩ برناجما متكامال تكاد تصل قيمتها الكلية إىل                         ٧٠استهلت     
 . ماليني دوالر       ٥,٤ألمريكا الالتينية بقيمة            

تنفيذ خدمات التعاون التقين              ويف حني أن الربامج املتكاملة القطرية التركيز بشكل أساسي ستظل الطريقة الرئيسية ل                                    -١٩
وقد اختذت       . اليت تقدمها اليونيدو، فقد اختذت أيضا مبادرات ملعاجلة املسائل ذات األمهية اإلقليمية أو العاملية األوسع نطاقا                                                    

هذه املبادرات، ال سيما يف ااالت اليت حددت فيها مصادر ممكنة للحصول على املزيد من التمويل لتلك األنشطة، مبا                                                                  
وتشمل هذه املبادرات املبادرتني املتعلقتني                          . تماشى واحلاجة إىل زيادة موارد امليزانية العملياتية لليونيدو كما ذكر أعاله                                     ي

بتيسري التجارة وبالطاقة الريفية اللتني أطلقتا يف مؤمتري مونتريي وجوهانسربغ واملبادرة املتعلقة باألمن البشري وإعادة                                                               
 .ات  التأهيل بعد انتهاء األزم          

  
 أنشطة احملفل العاملي

تشمل والية اليونيدو، إىل جانب خدمات التعاون التقين، االضطالع أيضا بعدد من األنشطة يف إطار وظيفتها                                                            -٢٠
فاملعرفة اليت تكتسب من أنشطة احملفل العاملي يستفاد                             : ويوجد تكامل وثيق بني هذين النوعني من األنشطة                              . كمحفل عاملي       

ج ومشاريع التعاون التقين، بينما تعمم الدروس املستفادة من التعاون التقين من خالل أنشطة احملفل                                                 ا يف تصميم برام          
 .العاملي 

  
 الشراكــة

كما يف فترة السنتني السابقة، ستتطلب مواءمة برامج اليونيدو مع األهداف اإلمنائية الدولية إقامة وصون شراكات                                                          -٢١
. تعددة األطراف والثنائية والقطاع اخلاص، كما هو مطلوب يف األهداف االمنائية لأللفية                                         وثيقة مع الوكاالت االمنائية امل             

وستشارك اليونيدو مشاركة نشطة يف اجلهود اليت تبذل على نطاق املنظومة ملكافحة الفقر من خالل اللجنة الربناجمية                                                                       
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تحدة االمنائية، واجتماعات القمة الرئيسية لألمم                           الرفيعة املستوى املنبثقة عن جلنة التنسيق اإلدارية، وجمموعة األمم امل                             
وستواصل املنظمة أيضا بقدر                .  وأطر التنمية القطرية          إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية                      املتحدة، وستساهم يف            

اق املوقع      اإلمكان إقامة برامج مشتركة مع منظمات أخرى سعيا لتحقيق أهداف إمنائية حمددة، كما فعلت يف حالة االتف                                                            
 للتعاون على تنمية القدرات التجارية، واالتفاق املوقع مع                             ٢٠٠٣سبتمرب      /مع منظمة التجارة العاملية يف كنكون يف أيلول                    

وأخريا، ستواصل         .  للتعاون على تنمية القطاع اخلاص                ٢٠٠٤سبتمرب     /برنامج األمم املتحدة االمنائي يف نيويورك يف أيلول                    
 . البحثية من خالل برنامج شراكاا مع اجلامعات يف البحوث ذات الوجهة العملية                                          اليونيدو التوسع يف أنشطتها           

  
 حشد األموال

كما هو مبين أعاله، إن املعوقات املواردية اليت تواجهها اليونيدو جعلت من الضروري بقدر متعاظم أن تزيد                                                 -٢٢
وهلذا   . ا اخلدمات اليت تقدمها إىل الدول األعضاء                      املنظمة من وصوهلا إىل أشكال خمتلفة من األموال اخلارجية لتمول                                    

الربامج الرئيسية        (الغرض، أدجمت وظيفة حشد املوارد يف الربامج الرئيسية الثالثة اليت تقدم معظم اخلدمات التقنية الفنية                                               
يع اليونيدو للتعاون         وستستهدف هذه الوظيفة استقطاب املوارد الالزمة من خارج امليزانية لربامج ومشار                                         ). جيم ودال وهاء        

 . التقين وبرجمة تلك املوارد برجمة مثلى                  

وستحشد هذه املوارد الالزمة من املاحنني احلاليني واحملتملني واملصادر احلالية واحملتملة لألموال بالتشاور والتعاون                                                   -٢٣
يام باألنشطة التالية بوجه             وستنطوي وظيفة حشد املوارد على الق                . مع موظفني آخرين يف اليونيدو وفقا ملصدر األموال                   

 :خاص  

تطوير وإدارة الشراكات املواضيعية املتعلقة بأنشطة اليونيدو ومبادراا، بني اليونيدو من ناحية واملاحنني                                                )أ(
 واملنظمات األخرى ذات الصلة من الناحية األخرى؛                        

 ع املصادر احملتملة لألموال؛           تنسيق احلشد العام للموارد املالية وغري املالية ألنشطة اليونيدو من مجي                               )ب (

حشد املوارد من احلكومات املاحنة، وإدارة برجمة تلك األموال وفقا لالتفاقات مع املاحنني والتوجيهات                                              )ج (
 .العامة املقدمة منهم      

  
 الرقابة والتقييم والرصد

بربنامج مستقل لضمان أداء                ، سيحتفظ       ٢٠٠٥ -٢٠٠٤استنادا إىل النتائج اإلجيابية اليت حتققت يف فترة السنتني                            -٢٤
آليات اليونيدو للمراقبة الداخلية عملها بكفاءة وفعالية من خالل االستعراضات االستباقية جلميع عمليات املنظمة ومن                                                                            

ويشمل هذا الربنامج، أي               . خالل رصد مجيع العمليات رصدا متواصال لضمان استخدام املوارد املتاحة على النحو األمثل                                             
، وظائف املراقب العام والرقابة الداخلية وخدمات التقييم، وسيتوىل املسؤوليــة العامة عن الوظائف الرئيسية                                                                   ٢-الربنامج باء      

رصد    ) د (تقدمي املشورة حول املسائل املالية والربناجمية؛ و                     ) ج(املشاريع؛      /تقييم الربامج    ) ب (الرقابة الداخلية؛         ) أ: (التالية 
 .السياسات الربناجمية         
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 فترة السنتني السابقة حبسب الربامج الرئيسيةاملقارنة مع 

 إىل مستويات         ٢٠٠٧-٢٠٠٦تستند املقارنة بني فترة السنتني الراهنة واالحتياجات املقدرة لفترة السنتني                                         -٢٥
وانعكاسا للنمو الصفري يف امليزانية العادية، مبعزل عن                           . ، كما هو موضح أدناه             ٢٠٠٥-٢٠٠٤التكاليف يف الفترة         

. الحتياجات املتصلة باألمن، والنمو السليب يف امليزانية العملياتية، يظهر اخنفاض يف معظم الربامج الرئيسية                                                      الزيادات ل     
 يورو تعود       ٢٨٧ ٠١٠، الذي يتضمن زيادة متواضعة بنحو                   )اإلدارة العامة     (واالستثناء من ذلك هو الربنامج الرئيسي باء                      

التكاليف غري         (، والربنامج الرئيسي طاء               )ابة الداخلية وخدمات التقييم            املراقب العام والرق        (٢-إىل تعزيز الربنامج باء           
 يورو، يف بند النفقات املتصلة باألمن، تعوض عنها جزئيا                                    ١ ٥٩١ ٧٠٠الذي يتضمن زيادة كلية قدرها                    ) املباشرة   

أن يشهد الربنامج           وأخريا، من املتوقع         .  يورو ١ ٤٨٢ ٢٣٠اخنفاضات يف تكاليف أخرى غري مباشرة لتصبح الزيادة بذلك                                       
زيادة كبرية يف النفقات يعود معظمها إىل أعمال الصيانة اليت ستجرى يف نفس الوقت الذي                                                      ) إدارة املباين    (الرئيسي حاء        

أما الزيادات األخرى يف الربنامج الرئيسي حاء فتتعلق                             ). الذي متوله احلكومة النمساوية            (ينفذ فيه برنامج إزالة األسبستوس                
برنامج تعزيز األمن الذي ينفذ حتت إشراف قسم خدمات األمن والسالمة التابع ملكتب األمم املتحدة يف                                                     بأعمال تنفيذ        

 .فيينا  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الربناجمان الرئيسيان ألف وباء

واستخدمت الوفورات الناشئة               ). اهليئات التشريعية        (احتفظ على وجه العموم حبجم موارد الربنامج الرئيسي ألف                           -٢٦
 .خنفاض تكاليف إنتاج وثائق أجهزة تقرير السياسات لتمويل الزيادة يف عدد موظفي أمانة هذه األجهزة                                                      عن ا  

 يف    ٢يف امليزانية بنسبة          ) اإلدارة العامة    (وكما هو مبين أعاله، زيد جمموع املوارد الالزمة للربنامج الرئيسي باء                                        -٢٧
) التوجيه التنفيذي واإلدارة            (١- يف املائة يف الربنامج باء             ٦فاض بنسبة        ومتثل هذه الزيادة تغريا صافيا ناشئا عن اخن                    . املائة 

املراقب العام والرقابة           (٢- باملائة يف الربنامج باء           ٢٣بفضل استمرار العمل بكفاءة يف مكتب املدير العام، وعن زيادة بنسبة                                

   جمموع االحتياجات الصافية من املوارد حبسب الربامج الرئيسية-١الشكل  
 )باليورو(

٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ألف باءجيم، دال، هاء، واوزاي طاء

١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 صفر
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عضاء واملاحنون واملراجع اخلارجي للحسابات                      تعود إىل ازدياد األولوية اليت توليها الدول األ                  ) الداخلية وخدمات التقييم         
 .هلذه املسائل اإلدارية اهلامة             

  
 الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وواو

 وال ميكن بالتايل مقارنتها مع أي برنامج من الربامج الرئيسية                                ٢٠٠٧-٢٠٠٦هذه الربامج جديدة يف فترة السنتني                   -٢٨
هذه الربامج الرئيسية اجلديدة تتعلق بتقدمي خدمات تقنية فنية وخدمات يف                                  ولكن مبا أنّ       . ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف فترة السنتني       

إطار احملفل العاملي إىل الدول املستفيدة، فمن املمكن مقارنة مواردها جمتمعة مبجموع موارد الربامج الرئيسية جيم ودال                                                          
 يف املائة        ٢لرئيسية جمتمعة اخنفاضا بنسبة                   وبناء عليه، تظهر هذه الربامج ا               . ٢٠٠٥-٢٠٠٤وهاء يف برنامج وميزانييت الفترة                  

ويرتبط هذا االخنفاض يف معظمه باخنفاض                       . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يورو، إذا ما قورنت بفترة السنتني                     ١ ٨٢٠ ٢٤٠أو مبقدار     
، بلغت ميزانية          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف فترة السنتني          . املوارد الالزمة للشبكة امليدانية، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية يف املقر                          

وخفّضت تكاليف            .  يورو  ٣١ ٤١٣ ٩٠٠ يورو بينما يبلغ املخصص املقترح حاليا                        ٣٣ ٧١٢ ٧٠٠هذه الكيانات         
 . يورو وأسفر اهليكل اجلديد ملالك املوظفني عن اخنفاض التكاليف املوظفية                                  ١ ١٤٧ ٨٠٠العمليات امليدانية مبقدار           

  
 الربنامج الرئيسي زاي

وجاء هذا       .  يف املائة     ١ يورو أو بنسبة           ٢٢٥ ٤٥٠مبقدار    ) الشؤون اإلدارية        (زاي   خفِّضت موارد الربنامج الرئيسي                 -٢٩
.  يف املائة بفضل إصالح اهليكل اإلداري                  ١٠التخفيض نتيجة اخنفاض املوارد الالزمة يف جمال االشتراء واللوجستيات بنسبة                                       

امتثاال للتوصيات الواردة من املراجع اخلارجي                           ) إدارة املوارد البشرية         (١-ولزم جزء من هذه الوفورات لتعزيز الربنامج زاي                       
وحدثت تغريات ثانوية              ).  يف املائة    ٥) (اخلدمات املالية       (٢-وتعزيز اهليكل اإلداري للربنامج زاي                )  يف املائة    ٦(للحسابات       

 ).الشؤون اإلدارية       ( زاي   الربنامج الرئيسي        يف الربامج األخرى اليت يتكون منها                
  

 الربنامج الرئيسي حاء

إدارة    (، ظل الربنامج الرئيسي حاء              ٢٠٠٣-٢٠٠٢عمال باملنهجية اليت اعتمدت يف برنامج وميزانييت فترة السنتني                               -٣٠
ويغطي هذا الربنامج الرئيسي تكلفة التشغيل الروتيين والصيانة واالصالح                                    . برناجما رئيسيا منفصال ذايت التوازن                   ) املباين  

هيزات ومعدات يف جممع مركز فيينا الدويل، فضال عن تكلفة الطلب املتزايد                                           واالستبداالت للمباين وما يتصل ا من جت                        
ومع نشوء هذه التكاليف نتيحة تقادم امع الذي شيد بني عامي                                  . على صيانة واستبدال التجهيزات األصلية واملضافة                       

 يف املائة،       ١٢ا الربنامج الرئيسي         ، يتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة العامة يف النفقات االمجالية يف إطار هذ                             ١٩٧٩ و ١٩٧٤
ونتيجة الزدياد حجم التكاليف                 . وتشمل عناصر تكلفة ستردها بالكامل احلكومة النمساوية أو أطراف خارجية أخرى                                          

املستردة من هذه األطراف األخرى فيما يتعلق بأعمال إزالة األسبستوس اليت تنفذها السلطات النمساوية ونظرا للتمويل                                                        
مال املتصلة بتعزيز األمن اليت ينفذها هذا الربنامج الرئيسي، اخنفضت املسامهة املقدمة من اليونيدو ألنشطة                                                  املستقل لألع     

 . يورو  ٨٧٦ ٧٠٠ يف املائة أو مببلغ           ١١إدارة املباين املتقامسة التكاليف عادة بنسبة                        
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 الربنامج الرئيسي طاء

مجيع تكاليف اليونيدو املتعلقة باخلدمات العامة واملشتركة                              ) ة التكاليف غري املباشر         (يعرض الربنامج الرئيسي طاء              -٣١
بني الوكاالت، كتكاليف جملس الرؤساء التنفيذيني لألمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية ووحدة التفتيش املشتركة                                                            

علقة باخلدمات القائمة داخل                واحملكمة اإلدارية، اليت تتقامسها مؤسسات منظومة األمم املتحدة، عالوة على تكاليفها املت                                   
مركز فيينا الدويل، مثل إدارة املباين، واخلدمات الطبية وخدمات األمن والسالمة، واخلدمات اللغوية والوثائقية، والتدريب                                                                     

 يف املائة، نتيجة حدوث              ٨وقد زيد املبلغ الكلي املدرج يف امليزانية للربنامج الرئيسي طاء بنحو                              . اللغوي، وإدارة املرآب       
 .زيادة كبرية يف املسامهة املقدمة من اليونيدو خلدمات األمن والسالمة اليت يديرها مكتب األمم املتحدة يف فيينا                                                            

مكتب األمم        (وأضيف عنصر جديد إىل هذا الربنامج الرئيسي هو مسامهة اليونيدو يف اخلدمات اللغوية والوثائقية                                                 -٣٢
 .مزيد من التفاصيل ذا الشأن                "  امليزانية   إطار   "ويف الفصل املعنون          ). املتحدة يف فيينا       

  
 الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا 

، ستكون املوارد املخصصة للربنامج العادي للتعاون التقين قابلة                                  ٢٠٠٥-٢٠٠٤كما حدث يف فترة السنتني                 -٣٣
ولوية اليت توليها جدول األعمال اإلمنائي الدويل                        ولكن وفقا لأل       . ٢٠٠٧-٢٠٠٦للربجمة حبرية وبكامل حجمها يف                   

واليونيدو نفسها ألفريقيا، تقرر إدراج املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا كبند مستقل يف امليزانية لتمويل األنشطة الربناجمية يف                                                                       
جمية يف فصل مستقل              وترد التفاصيل الربنا           . ٢٠٠٥-٢٠٠٤وسيمول هذا البند بنفس حجم متويله يف فترة السنتني                                . أفريقيا   
 .يرد قرب اية هذه الوثيقة                 " املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا                 "معنون    

  
 التغيريات حبسب أوجه اإلنفاق الرئيسية     

 .ظلت تركيبة امليزانيتني كما هي تقريبا فيما يتعلق باحلصة النسبية ملختلف أوجه اإلنفاق الرئيسية                                                     -٣٤

 
   امليزانيتان العادية والعملياتية حبسب أوجه اإلنفاق الرئيسية-٢الشكل 

 )بالنسبة املئوية(

٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

الربنامج العادي 
التقين للتعاون 

واملوارد اخلاصة 
 لصاحل أفريقيا

٧٠,٤ ٧٠,٩

١,٦ ١,٧ 
١٦,٤ ١٥,٦

٨,٥ ٨,٤ ٣,٤ ٣,٣ 

تكنولوجيا 
ملعلومات ا

 واإلتصاالت

تكاليف املوظفنيالسفر الرمسيتكاليف التشغيل
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 ل الوظيفي  التغيريات يف اهليك  

 . واملرفق جيم     ٥وتفاصيل تركيبة هذه الوظائف معروضة يف اجلدول                           .  وظيفة    ١٥زيد العدد الكلي للوظائف             -٣٥

. وقد زيدت وظيفتان برتبة مدير كالمها الزم لتوحيد رتبة رئيس املكتب اإلقليمي يف اثنني من املكاتب امليدانية                                                 -٣٦
وزيدت     . اقتضاها ازدياد تعقيدات تلك العملية                    ) إدارة املباين     ( حاء      ج الرئيسي     الربنام   وأنشئت وظيفة إضافية برتبة مدير يف                       

وهناك يف الوقت نفسه            . ١ و ٢- وف  ٤- وظائف من الرتب ف            ٤ وظيفة واحدة بينما اختصرت                  ٥-وظائف الرتبة ف         
 يف الوظائف الفنية إىل              وظيفة حديثة اإلنشاء ملوظفي الربامج الوطنية يف املكاتب اإلقليمية، وبذلك تصل الزيادة الكلية                                                ٢٥
 .وخفِّض عدد الوظائف يف فئة اخلدمة العامة بتسع وظائف                           . ٢٤
  

 تكاليف التشغيل

نظرا لوجود برنامج رئيسي مستقل للتكاليف غري املباشرة، ال يظهر يف االحتياجات من املوارد للربامج املختلفة                                                               -٣٧
تبقية، مثل الطباعة أو اخلدمات اإلعالمية أو الترمجة، اليت هلا تأثري                              أما العناصر امل      ". تكاليف التشغيل        "مكون كبري حتت بند           

 .مباشر على الربامج ذات الصلة، فقد جدولت كتكاليف تشغيل                                  
   

  إطار امليزانية-ثالثا
 

 متويل امليزانية العادية

 يرادات املتوقعة        مبقدار اإل  )  يورو  ١٥٥ ١٦٩ ٨٠٠(خفّض جمموع النفقات االمجالية يف امليزانية العادية                        -٣٨
باالشتراكات املقررة املستحقة                )  يورو  ١٥١ ٩٤٥ ٦٠٠(، ومتول االحتياجات الصافية املتبقية                    ) يورو  ٣ ٢٢٤ ٢٠٠(

 .الدفع من الدول األعضاء         

. إيرادات متنوعة        ) ب (املبالغ املستردة من تكاليف املكاتب امليدانية و                  ) أ: (وتنقسم اإليرادات املقدرة إىل فئتني              -٣٩
ل الفئة الثانية اإليرادات اآلتية من بيع املنشورات، والفوائد املصرفية على األموال الفائضة، وبنود أخرى متفرقة ترد                                                   وتشم  

وحجم اإليرادات املتوقعة أكرب مما كان عليه يف فترة السنتني السابقة إذ من املتوقع أن تكون                                         . تفاصيلها يف باب مستقل             
وقد حسبت التكاليف املستردة للمكاتب امليدانية بقدر                              . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ليه يف    مردودات االستثمار أفضل مما كانت ع                   

 .٢٠٠٤أكرب من التحفظ لتكون أقرب إىل البيانات الفعلية لعام                             
  

 متويل امليزانية العملياتية

  ٣١٥ ٢٠٠(مبقدار اإليرادات       )  يورو ٢٠ ١٧٤ ٧٢٠(جرى باملثل خفض النفقات االمجالية يف امليزانية العملياتية                           -٤٠
من املبالغ املستردة من تكاليف الدعم املتعلقة بالتعاون                            )  يورو  ١٩ ٨٥٩ ٥٢٠(ومتول االحتياجات الصافية الناجتة                    ). يورو 

التفاصيل املتعلقة بتقديرات تنفيذ التعاون التقين وتقديرات                            ) ب  (٢ و ١ويتضمن اجلدوالن          . التقين وغريه من اخلدمات          
 قد حسبت يف األصل على أساس                        ٢٠٠٥-٢٠٠٤رات تنفيذ التعاون التقين للفترة                 وكانت تقدي        . إيرادات تكاليف الدعم           



IDB.30/6 
PBC.21/6 
Arabic 
Page 11 
 
 

 

  ٠,٨١٠٣(وبإعادة تقييم هذه التقديرات بناء على سعر الصرف املطبق يف هذه الوثيقة                                             .  يور للدوالر الواحد        ١,٠٧٢٥
 . مليون يورو     ١٨٥,١غ    فيبل  ٢٠٠٧-٢٠٠٦أما احلجم املقدر للفترة            .  مليون يورو     ١٤٣,٤تصبح قيمتها         ) يورو للدوالر    

ومبعزل عن         . ويظهر احلجم املقدر إليرادات تكاليف الدعم اخنفاضا إذا ما قورن بتقديرات فترة السنتني السابقة                                                  -٤١
،   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣اخنفاض معدالت استرداد التكاليف، كان سعر صرف الدوالر مقابل اليورو غري موات خالل عامي                                           

 .لدعم بعملة اليورو على الرغم من ازدياد حجم تنفيذ التعاون التقين                             مؤديا إىل تدين إيرادات تكاليف ا               

وتندرج اإليرادات املتنوعة املكتسبة يف إطار امليزانية العلمياتية يف نفس الفئات اليت تندرج فيها مثيلتها يف امليزانية                                                               -٤٢
 .العادية وختضع لنفس االعتبارات              

  
 احلجم املقدر لتنفيذ اخلدمات

 واتبعت منذئذ، تعرض تقديرات                     ١٩٩٩-١٩٩٨ملمارسة اليت استحدثت يف برنامج وميزاين فترة السنتني                                أسوة با    -٤٣
وتتيح هذه املنهجية عرض جمموع املوارد                    . التعاون التقين املمولة من موارد خارج امليزانية على مستوى الربنامج املعين                               

 .املتاحة لتنفيذ هذه اخلدمات             

 يورو    ١٨٥ ١٢٧ ٠٠٠ ما قيمته        ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للتعاون التقين يف فترة السنتني                ويبلغ احلجم الكلي املقدر          -٤٤
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤وهذا ما ميثل زيادة على احلجم املقدر املطبق لفترة السنتني                              ). باستثناء الربنامج العادي للتعاون التقين                   (
 ) يورو للدوالر الواحد       ٠,٨١٠٣ يورو بعد إعادة التقييم على أساس                  ١٤٣ ٣٦٥ ٤٥٣(
  
 ضع تقديرات امليزانيةو

 من النظام املايل، تعرض تقديرات امليزانية لكل من امليزانيتني العادية والعملياتية على حدة على                                             ٣-٣عمال بالبند        -٤٥
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وكما يف فترات السنتني السابقة، تعرض الزيادات واالخنفاضات لفترة السنتني                                        . مستوى مجيع الربامج       

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦مث تعدل تقديرات امليزانيــة لفترة السنتني                         . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ميزانية فترة السنتني             بنفس أحجام التكاليف يف            
 .لتأخذ يف احلسبان أثر التضخم وغريه من عوامل تعديل التكاليف                               ) يعاد حساب التكاليف            (

 :، أخذت العناصر التالية يف االعتبار                   ٢٠٠٧-٢٠٠٦وإلعداد تقديرات امليزانية لفترة السنتني                    -٤٦

 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانيتان املعتمدتان للفترة                 )أ( 

  إلتاحة إمكانية املقارنة؛            ٢٠٠٥-٢٠٠٤التعديالت املدخلة على ميزانييت الفترة                   )ب ( 

 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بأسعار الفترة        ٢٠٠٧-٢٠٠٦االحتياجات من املوارد للفترة                )ج ( 

 .التضخم والتعديالت األخرى يف التكاليف                   )د ( 
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  أساسا للميزانية٢٠٠٥-٢٠٠٤املعتمدتني للفترة استخدام امليزانيتني 

 واملعتمدة من قبل         IDB.27/3-PBC.19/3، الواردة يف الوثيقة          ٢٠٠٥–٢٠٠٤يبين برنامج وميزانيتا فترة السنتني                      -٤٧
. لفترة ، تفاصيل االحتياجات من املوارد لتنفيذ برامج املنظمة لتلك ا                              ١٧-م /١٠-من املقرر م ع      ) أ(املؤمتر العام يف الفقرة        

 يورو يف امليزانية          ١٤٤ ٢٩٥ ٨٠٠ مبلغا صافيا قدره           ٢٠٠٥-٢٠٠٤ووفقا لتلك الوثيقة، متثل ميزانيتا فترة السنتني                       
 . يورو يف امليزانية العملياتية           ٢١ ٥١٢ ٣٧٠العادية ومبلغا صافيا قدره             

 يورو حلجم         ١٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠ على مبلغ       ١٧-م /١٠-من املقرر م ع       ) ب (وقد وافق املومتر العام يف الفقرة             -٤٨
، ولكن دون حتديد الربامج أو أوجه اإلنفاق اليت ينبغي أن حتقق فيها وفورات                                           ٢٠٠٥-٢٠٠٤االشتراكات املقررة للفترة              

 .يف التكاليف     

 وإلتاحة إمكانية املقارنة على مستوى الربامج ومستوى أوجه اإلنفاق على السواء، استخدمت مقادير املوارد                                               -٤٩
-٢٠٠٦ أساسا للميزانية بالنسبة لالحتياجات من املوارد للفترة                                  IDB.27/3-PBC.19/3ة يف الوثيقة        املعروضة واملعتمد     

٢٠٠٧. 
  

 التعديالت على أساس امليزانية

عدل أساس امليزانية لرياعي ما أوجز أعاله من تغيريات يف البنية الربناجمية، وأصبح بذلك يتيح إمكانية إجراء                                                        -٥٠
 وما يقابلها يف           ٢٠٠٧-٢٠٠٦دودة يف بعض ااالت، بني االحتياجات من املوارد للفترة                                     مقارنة جمدية، وإن تكن حم              

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة   

ومن أجل زيادة           . وعدل أساس امليزانية فضال عن ذلك، لرياعي مفهوم فصل تكاليف اخلدمات اللغوية والوثائقية                                            -٥١
 املرتبطة مباشرة بتنفيذ أي برنامج معين، فصلت هذه التكلفة                                الوضوح يف عرض امليزانية فيما يتعلق بفصل التكاليف غري                         

اآلن لتكون بندا منفردا من بنود التكاليف غري املباشرة وجرى تعديل كل من أساس امليزانية واالحتياجات من املوارد وفقا                                                                       
 .لذلك  

  
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بأسعار الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٦االحتياجات من املوارد للفترة 

 يورو زيادة يف املوارد              ١٤٥ ٩٨٣ ٠٠٠ البالغ     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ تقديرات امليزانية العادية لفترة السنتني                     ميثل صايف        -٥٢
وتتصل كل الزيادة يف              .  حمسوبا باستخدام نفس معدالت التكاليف                    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائة مقارنة بالفترة              ١,٢بنسبة     

مراحل التعزيزات األمنية اليت وافقت عليها اجلمعية                            يورو، بالتكاليف املتكررة ملختلف                   ١ ٦٨٧ ٢٠٠االحتياجات، البالغة             
العامة لألمم املتحدة، ويعود اجلانب األعظم من هذه الزيادة إىل حصة اليونيدو يف وظائف ضباط األمن اإلضافية احلديثة                                                                    

 اليت أكّدت على         ولو أدرجت هذه التكلفة اإلضافية املتعلقة باألمن،                          . اإلنشاء اليت يديرها مكتب األمم املتحدة يف فيينا                         
 .ضرورا اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف ميزانية عادية صفرية النمو لَكان لذلك أثر سليب على تنفيذ برامج اليونيدو                                                                   

 يف   ١٠,٧ يورو أو      ٢ ٢٩٥ ٤٥٠ يورو ختفيض قدره           ١٩ ٢١٦ ٩٢٠ويف تقديرات امليزانية العملياتية البالغة                    -٥٣
وكان هذه التخفيض ضروريا جماراة هلبوط القوة                            . ٢٠٠٥-٢٠٠٤عدالت تكاليف الفترة            املائة باألرقام الفعلية، أي مب             
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الشرائية إليرادات تكاليف الدعم اليت يتم تقاضيها بدوالرات الواليات املتحدة، وذلك نتيجة سعر الصرف غري املوايت                                                            
 االسترداد اإلمجايل لتكاليف الدعم                    يضاف إىل ذلك أنّ معدل                . ٢٠٠٤للدوالر مقابل اليورو الذي كان سائدا خالل عام                           

 .آخذ يف اهلبوط لألسباب اآلنفة الذكر                   

-٢٠٠٤ كما كانت يف ميزانييت الفترة                ٢٠٠٧-٢٠٠٦وظلت عوامل الشغور املفترضة يف ميزانييت فترة السنتني                          -٥٤
ذه االفتراضات يف احلسبان                وأخذت ه     .  يف املائة لوظائف فئة اخلدمة العامة               ٣ يف املائة لوظائف الفئة الفنية و             ٥، أي     ٢٠٠٥

 .اخنفاض االحتياجات املالية لوظيفة واحدة بسبب فترة شغور أثناء عملية التعيني                                               
  

 التعديالت ملراعاة التضخم والتكاليف األخرى

معبرا عنها         (٢٠٠٧-٢٠٠٦يؤدي تطبيق التعديالت املتعلقة بالتضخم وغريه من التكاليف على تقديرات الفترة                                           -٥٥
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦إىل إعادة حساب التكاليف يف هذه التقديرات على أساس أسعار                                          ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤بأسعار     

يعاد يف اخلطوة األوىل حساب تكاليف االحتياجات من املوارد، املعرب عنها                                          . وتتألف هذه العملية من خطوتني                 -٥٦
، تعدل االحتياجات مرة أخرى                    ويف اخلطوة الثانية        . ، لتعكس هياكل التكاليف الفعلية لتلك الفترة                     ٢٠٠٥-٢٠٠٤بأسعار     

 .٢٠٠٧ و  ٢٠٠٦وفقا للزيادات املتوقعة يف التكاليف يف العامني                        

 إىل التغريات املتوقعة يف معدالت مؤشري                    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وتعزى الزيادة يف االحتياجات املالية لفترة السنتني                             -٥٧
زى إىل التغيريات القانونية املتوقعة يف املرتبات                     األسعار االستهالكية واألجور يف النمسا ويف املواقع امليدانية، كما تع                           

 .والتكاليف العامة للموظفني املعينني يف وظائف ثابتة، وهي تغيريات يتحتم على املنظمة تنفيذها كاملة                                                 

 حبسب فئة موقع العمل تتجلى               ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأعدت اسقاطات للتكاليف القياسية للمرتبات لفترة السنتني                                    -٥٨
 .ليف املتوقعة املبينة فيما يلي             فيها زيادات التكا       

يف فيينا، أخذت يف احلسبان، خبصوص مرتبات الفئة الفنية، النتيجة املتوقع أن تسفر عنها الدراسة االستقصائية                                                         -٥٩
وهي هيئة مسؤولة أمام اجلمعية العامة لألمم                       (جلنة اخلدمة املدنية الدولية              آلخر اليت ستجريها            لتكلفة املعيشة من مكان           

ويبلغ أثر التنقيح املتوقع ملعامل                 . ٢٠٠٦يونيه     /، وسيكون موعد التنفيذ حزيران                  ٢٠٠٥أكتوبر      /يف تشرين األول         ) دة املتح 
وعلى سبيل املقارنة، أدت الدراسة االستقصائية األخرية                          . ٢٠٠٧ لعام    ٦,٦ و ٢٠٠٦ لعام  ٤,٨تسوية مقر العمل لفيينا         

 يف    ٩,٧٣، إىل زيادة يف املرتبات الصافية للفئة الفنية بنسبة                                  ٢٠٠٠ر   أكتوب  /لتكلفة املعيشة، اليت أجريت يف تشرين األول                      
أما يف مواقع العمل األخرى، فقد حسبت تقديرات الزيادات يف املرتبات استنادا                                      . ٢٠٠١يونيه    / حزيران    ١املائة اعتبارا من       

 .إىل الزيادات املتوقعة يف األسعار االستهالكية                   

 يف املائة يف السنة وتشمل زيادة                  ٢,٢فيينا، قُدرت الزيادة يف املرتبات بنسبة                     وملوظفي فئة اخلدمة العامة يف             -٦٠
 يف املائة      ٠,٨ يف املائة نتيجة متوسط الزيادات يف مؤشري األسعار االستهالكية واألجور، وزيادة بنسبة                                          ١,٤متوسطها     

نية، حسبت تقديرات الزيادات يف                    وعلى غرار الفئة الف       . تعزى إىل الزيادات ضمن الدرجة الواحدة وترقيات اجلدارة                          
 .املرتبات يف مواقع العمل األخرى باالستناد إىل الزيادات املتوقعة يف األسعار االستهالكية                                         
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 يف املائة     ٣٢,٣ يف املائة من صايف مرتبات الفئة الفنية و                  ٥٦,٥وحدد معدل التكاليف العامة للموظفني مبتوسط                     -٦١
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ترة    من مرتبات فئة اخلدمة العامة للف              

تنبؤات املعهد        ويستند معدل التضخم ملختلف أجه اإلنفاق غري املوظفية، كاملرافق والصيانة واالمدادات، إىل                                         -٦٢
 .النمساوي للبحوث االقتصادية بشأن حتركات مؤشر األسعار، أو إىل اجتاهات التضخم املفترضة يف مقار املكاتب امليدانية                                                           

.  يف املائة يف السنة         ١,٩٨ هو    ٢٠٠٧-٢٠٠٦دات الصافية يف التكاليف يف فترة السنتني                    واملعدل املتوسط للزيا         -٦٣
 . يورو   ٥ ٩٦٢ ٦٠٠واملبلغ الصايف الالزم إلعادة حساب التكاليف يف إطار امليزانية العادية هو                                           

  
 امليزنة للنفقات املتكبدة بغري اليورو

 يف املائة من النفقات            ١٥ إىل    ١٠ولكن يظل حنو          . هي اليورو   تعد املنظمة ميزانيتها وتعرضها بعملة واحدة فقط،                        -٦٤
ولتقدير املبالغ الالزمة يف امليزانية باليورو، طبق على تلك                               . يسدد بعمالت أخرى على رأسها دوالر الواليات املتحدة                             

يناير إىل        /الثاين  البنود متوسط سعر الصرف بني اليورو والدوالر املعمول به يف األمم املتحدة خالل الفترة من كانون                                            
وسيستخدم هذا السعر أيضا لتحديد التحويالت إىل                              .  دوالر لليورو الواحد        ١,٢٣٤١، وهو      ٢٠٠٤ديسمرب      /كانون األول      

 .أو من الرصيد اخلاص للمكاسب واخلسائر النامجة عن أسعار الصرف                                    
  

 قرض األمم املتحدة

-٢٠٠٤ىل األمم املتحدة خالل فترة السنتني               ، سددت إ      ٢٩-م /٤-عمال مبقرر جملس التنمية الصناعية م ت ص                     -٦٥
.  مجيع املدفوعات املستحقة وفاء للقرض الذي قدمته األمم املتحدة لليونيدو عندما حتولت إىل وكالة متخصصة                                              ٢٠٠٥

 سيكون القرض قد سدد لألمم املتحدة بأكمله وفقا للجدول الزمين                                    ٢٠٠٥-٢٠٠٤وبذلك، يف اية فترة السنتني                  
 .األصلي  
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 ١دول اجل
 ملخص تقديرات امليزانيتني حبسب الربامج الرئيسية موع العمليات

 )٢٠٠٧-٢٠٠٦باليورو، بتكاليف (
 

النسبة املئوية من 
جمموع التقديرات

جمموع التقديرات 
 الصافية

 التعاون التقين
)من خارج امليزانية(
امليزانية العملياتية 

 )الصايف(
امليزانية العادية 

 ج الرئيسيالربنام )الصايف(
         
 -ألف اهليئات التشريعية  ٠٥٠ ٨٥٤ ٤    ٠٥٠ ٨٥٤ ٤ % ١٫٤
 -باء اإلدارة العامة  ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢    ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢ % ٣٫٦
 -جيم الطاقة والبيئة  ١٦٩ ٦٩٤ ١٩  ٤١٠ ٠٨٩ ٣  ٠٠٠ ٩٩٣ ١١٢  ٥٧٩ ٧٧٦ ١٣٥ % ٣٧٫٨
 دال بناء القدرات التجارية  ٦٤٠ ٨٩١ ٢٠  ٦٧٥ ٦٤١ ٤  ٠٠٠ ٦٧٨ ٣٩  ٣١٥ ٢١١ ٦٥ % ١٨٫٢
احلد من الفقر من خالل األنشطة االنتاجية  ٣١١ ٦٠٢ ١٨  ٤٢٥ ٦٣٨ ٢  ٠٠٠ ٠٤٥ ٢٠  ٧٣٦ ٢٨٥ ٤١ % ١١٫٥  -هاء
 -واو الربامج اجلامعة  ٣٦٠ ٥٥١ ٢٩  ٦١٠ ٢١٩ ٥  ٠٠٠ ٤١١ ١٢  ٩٧٠ ١٨١ ٤٧ % ١٣٫٢
 -زاي إلداريةالشؤون ا  ١١٠ ٨٥١ ٢٦  ٦٠٠ ٥٨٥ ٤   ٧١٠ ٤٣٦ ٣١ % ٨٫٨
 -حاء إدارة املباين     % ٠٫٠
 -طاء التكاليف غري املباشرة  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠    ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠ % ٥٫٦

  إيرادات متنوعة (٤٠٠ ٥٣٨ ١) (٢٠٠ ٣١٥)  (٦٠٠ ٨٥٣ ١)  
         

 جمموع االحتياجات الصافية  ٦٠٠ ٩٤٥ ١٥١  ٥٢٠ ٨٥٩ ١٩  ٠٠٠ ١٢٧ ١٨٥  ١٢٠ ٩٣٢ ٣٥٦ % ١٠٠٫٠

 

 
  حبسب الربامج الرئيسية٢٠٠٧-٢٠٠٦للعمليات يف الفترة  احلجم الكلي

 )مبا فيها التعاون التقين(

باء
٣,٦%

ألف
١,٤%

طاء
٥,٦%

 حاء
زاي%٠,٠

٨,٨%

 واو
١٣,٢%

 هاء
١١,٥%

دال
١٨,٢%

 جيم
٣٧,٨%
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 )أ (٢اجلدول 
 ملخص امليزانيتني العادية والعملياتية

 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء، إدارة املباين(
 )باليورو(

 

االحتياجات من املوارد
٢٠٠٧-٢٠٠٦يف 

 بأسعار
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
)٥( 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
)٤( 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
)٣( 

 منو موارد
٢٠٠٧-٢٠٠٦

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤
)٢( 

امليزانية املعتمدة 
-٢٠٠٤للفترة 

 )أ(٢٠٠٥

)١(  

 امليزانية العادية     
   النفقات  ١٠٠ ٣٠٩ ١٤٧  ٣٠٠ ٧٤١ ١  ٤٠٠ ٠٥٠ ١٤٩  ٤٠٠ ١١٩ ٦  ٨٠٠ ١٦٩ ١٥٥

   اإليرادات (٣٠٠ ٠١٣ ٣) (١٠٠ ٥٤) (٤٠٠ ٠٦٧ ٣) (٨٠٠ ١٥٦) (٢٠٠ ٢٢٤ ٣)

   االحتياجات الصافية  ٨٠٠ ٢٩٥ ١٤٤  ٢٠٠ ٦٨٧ ١  ٠٠٠ ٩٨٣ ١٤٥  ٦٠٠ ٩٦٢ ٥  ٦٠٠ ٩٤٥ ١٥١

        

 امليزانية العملياتية     
   النفقات  ٨٧٠ ٨٢٦ ٢١ (٧٥٠ ٢٩٤ ٢)  ١٢٠ ٥٣٢ ١٩  ٦٠٠ ٦٤٢  ٧٢٠ ١٧٤ ٢٠

   اإليرادات (٥٠٠ ٣١٤) (٧٠٠) (٢٠٠ ٣١٥)   (٢٠٠ ٣١٥)

   االحتياجات الصافية  ٣٧٠ ٥١٢ ٢١ (٤٥٠ ٢٩٥ ٢)  ٩٢٠ ٢١٦ ١٩  ٦٠٠ ٦٤٢  ٥٢٠ ٨٥٩ ١٩

        

 جمموع امليزانيتني العادية والعملياتية  ١٧٠ ٨٠٨ ١٦٥ (٢٥٠ ٦٠٨)  ٩٢٠ ١٩٩ ١٦٥  ٢٠٠ ٦٠٥ ٦  ١٢٠ ٨٠٥ ١٧١
   

 )الصايف(  معدل النمو احلقيقي  
   امليزانية العادية % ١٫٢

   امليزانية العملياتية  (١٠٫٧%)   

   امليزانيتان معا  (٠٫٤%)  

 .بالتعديالت املدخلة على امليزانية األساسية )أ(
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 )ب (٢اجلدول 
 التقديرات اخلاصة بتنفيذ مشاريع التعاون التقين وبإيرادات تكاليف الدعم

 )باستثناء أنشطة الربنامج العادي(
 )باليورو(

 
 )ب(٢٠٠٧-٢٠٠٦

إيرادات تكاليف 
 املشاريع املنفّذة الدعم

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 شاريع املنفّذة امل
 ))أ(معادة التقييم(

إيرادات تكاليف 
 الدعم

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
  املشاريع املنفّذة

 الربنامج الرئيسي  -برنامج األمم املتحدة االمنائي  ٥٠٠ ٦٤٩ ٦ ٩٠٠ ٦٦٤ ٨٦٠ ٠٢٣ ٥ ٠٠٠ ٩٧٣ ٨ ٣٠٠ ٨٩٧
 صندوق التنمية الصناعية   ٠٠٠ ١٨١ ٣٨ ٧٠٠ ٥٨١ ٤ ٦٨٠ ٨٤٦ ٢٨ ٠٠٠ ١١٠ ٢٥ ٣٠٠ ٢٦٤ ٣
 بروتوكول مونتريال ٠٠٠ ٨٤٦ ٥٩ ٤٠٠ ٣٠٤ ٨ ١١٨ ٢١٥ ٤٥ ٠٠٠ ٥٩٠ ٤٩ ١٠٠ ٣٩٨ ٦
 مرفق البيئة العاملية ٠٠٠ ٣٢٦ ٤٠ ١٠٠ ٢٢٦ ٣ ٢٨٠ ٤٦٧ ٣٠ ٠٠٠ ٤٩٠ ٤٢ ٧٠٠ ١٨٦ ٣
 االستئمانية والصناديق األخرى الصناديق  ٧٠٠ ٧٥٣ ٤٤ ١٠٠ ١٩٩ ٤ ٥١٦ ٨١٢ ٣٣ ٠٠٠ ٩٦٤ ٥٨ ٠٠٠ ٥٨٨ ٥
 اخلدمات التقنية   ٢٠٠ ٥٣٦   ١٢٠ ٥٢٥

 اموع   ٢٠٠ ٧٥٦ ١٨٩ ٤٠٠ ٥١٢ ٢١ ٤٥٣ ٣٦٥ ١٤٣ ٠٠٠ ١٢٧ ١٨٥ ٥٢٠ ٨٥٩ ١٩
 
ديسمرب      /ألول  يناير حىت كانون ا     / أُعيد تقييم التقديرات األصلية باستخدام متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة من كانون الثاين                                          )أ(

 . يورو للدوالر الواحد       ٠,٨١٠٣، وهو    ٢٠٠٤

 يورو   ٠,٨١٠٣، وهو  ٢٠٠٤ديسمرب  /يناير حىت كانون األول  / حسبت باستخدام متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة من كانون الثاين        )ب(
 .للدوالر الواحد  
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 ٣اجلدول 
 النفقات واإليرادات املقترحة حسب الربامج الرئيسية

 )باليورو(
 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
 بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
٥ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
٤ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
٣ 

 منو موارد
٢٠٠٧-٢٠٠٦

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

٢ 

امليزانية املعتمدة 
 للفترة

)أ(٢٠٠٥-٢٠٠٤

 الربنامج الرئيسي ١
 -١ امليزانيتان العادية والعملياتية     

-ألف اهليئات التشريعية  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤   ٩٥٠ ٥٧٩ ٤ ١٠٠ ٢٧٤ ٠٥٠ ٨٥٤ ٤
  اإليرادات     

  صايف االحتياجات ٩٥٠ ٥٧٩ ٤  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤ ١٠٠ ٢٧٤ ٠٥٠ ٨٥٤ ٤
 -باء اإلدارة العامة  ٠٦٠ ٨٧٨ ١١  ٠١٠ ٢٨٧  ٠٧٠ ١٦٥ ١٢  ٠٠٠ ٧١٩  ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢
-جيم الطاقة والبيئة    ٦٧٢ ٢١٠ ٢٢  ٩٠٧ ٧٢٥  ٥٧٩ ٩٣٦ ٢٢

  اإليرادات     (٧٠٠ ١٣٨) (٣٠٠ ١٤) (٠٠٠ ١٥٣)
  صايف االحتياجات    ٩٧٢ ٠٧١ ٢٢  ٦٠٧ ٧١١  ٥٧٩ ٧٨٣ ٢٢
 -دال بناء القدرات التجارية    ٤٢٠ ٧٦٣ ٢٤  ٥٩٥ ٨٨٤  ٠١٥ ٦٤٨ ٢٥

  اتاإليراد     (٠٠٠ ١٠٤) (٧٠٠ ١٠) (٧٠٠ ١١٤)
  صايف االحتياجات    ٤٢٠ ٦٥٩ ٢٤  ٨٩٥ ٨٧٣  ٣١٥ ٥٣٣ ٢٥

١٢٣ ٧١٧ ٢٠  ٥١٣ ٥٨١  ٦٣٦ ٢٩٨ ٢١    
احلد من الفقر من خالل 

 األنشطة االنتاجية
 -هاء

  اإليرادات     (٥٠٠ ٥٢) (٤٠٠ ٥) (٩٠٠ ٥٧)
  صايف االحتياجات    ٦٢٣ ٦٦٤ ٢٠  ١١٣ ٥٧٦  ٧٣٦ ٢٤٠ ٢١
 -واو الربامج اجلامعة    ٧٨٥ ٣٥٢ ٣٤  ٣٨٥ ٧٧٨ ١  ١٧٠ ١٣١ ٣٦
  اإليرادات     (٨٠٠ ٢٣٣ ١) (٤٠٠ ١٢٦) (٢٠٠ ٣٦٠ ١)
  صايف االحتياجات    ٩٨٥ ١١٨ ٣٣  ٩٨٥ ٦٥١ ١  ٩٧٠ ٧٧٠ ٣٤

     ٢٤٠ ١٤١ ١٠٤  
األساس املقارن يف جيم ودال 

 وهاء وواو
-سني

  اإليرادات (٠٠٠ ٨٠٦ ١)        
   االحتياجاتصايف  ٢٤٠ ٣٣٥ ١٠٢     

٢٤٠ ٣٣٥ ١٠٢ (٢٤٠ ٨٢٠ ١)  ٠٠٠ ٥١٥ ١٠٠  ٦٠٠ ٨١٣ ٣  ٦٠٠ ٣٢٨ ١٠٤  
اموع الفرعي جليم ودال 

 وهاء وواو
 

-زاي الشؤون اإلدارية  ٣٦٠ ٨٠٨ ٣٠ (٤٥٠ ٢٢٥)  ٩١٠ ٥٨٢ ٣٠  ٨٠٠ ٨٥٣  ٧١٠ ٤٣٦ ٣١
-حاء ملباينإدارة ا  ١٣٠ ٨٧٠ ٤٧  ٠٩٠ ٨٧٢ ٥  ٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣  ٥٠٠ ٤٢١ ٣  ٧٢٠ ١٦٣ ٥٧

  اإليرادات (١٣٠ ٨٧٠ ٤٧) (٠٩٠ ٨٧٢ ٥) (٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣) (٥٠٠ ٤٢١ ٣) (٧٢٠ ١٦٣ ٥٧)
  صايف االحتياجات     

-طاء التكاليف غري املباشرة  ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٢٣٠ ٤٨٢ ١  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩  ٧٠٠ ٩٤٤  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠
  إيرادات متنوعة (٨٠٠ ٥٢١ ١) (٨٠٠ ٣٣١) (٦٠٠ ٨٥٣ ١)  (٦٠٠ ٨٥٣ ١)

 جمموع امليزانيتني العادية والعملياتية ١٧٠ ٨٠٨ ١٦٥ (٢٥٠ ٦٠٨)  ٩٢٠ ١٩٩ ١٦٥  ٢٠٠ ٦٠٥ ٦  ١٢٠ ٨٠٥ ١٧١
 

 )يتبع يف الصفحة التالية(
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 )تابع (٣اجلدول 
 النفقات واإليرادات املقترحة حسب الربامج الرئيسية

 )باليورو(
 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
 بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

عادة حساب إ
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو موارد
٢٠٠٧-٢٠٠٦

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

امليزانية املعتمدة 
 للفترة

)أ(٢٠٠٥-٢٠٠٤   
 الربنامج الرئيسي  ١ ٢ ٣ ٤ ٥

 -٢ امليزانية العادية      
 -ألف اهليئات التشريعية  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤   ٩٥٠ ٥٧٩ ٤  ١٠٠ ٢٧٤  ٠٥٠ ٨٥٤ ٤

  اإليرادات     
  صايف االحتياجات  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤   ٩٥٠ ٥٧٩ ٤  ١٠٠ ٢٧٤  ٠٥٠ ٨٥٤ ٤
 -باء اإلدارة العامة  ٩٦٠ ٧٥٨ ١١  ١١٠ ٤٠٦  ٠٧٠ ١٦٥ ١٢  ٠٠٠ ٧١٩  ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢
 -جيم الطاقة والبيئة    ٧٤٢ ٢٠٢ ١٩  ٤٢٧ ٦٤٤  ١٦٩ ٨٤٧ ١٩

  اإليرادات     (٧٠٠ ١٣٨) (٣٠٠ ١٤) (٠٠٠ ١٥٣)
  صايف االحتياجات    ٠٤٢ ٠٦٤ ١٩  ١٢٧ ٦٣٠  ١٦٩ ٦٩٤ ١٩
 -دال بناء القدرات التجارية    ٢٦٠ ٢٦٦ ٢٠  ٠٨٠ ٧٤٠  ٣٤٠ ٠٠٦ ٢١

  اإليرادات     (٠٠٠ ١٠٤) (٧٠٠ ١٠) (٧٠٠ ١١٤)
  صايف االحتياجات    ٢٦٠ ١٦٢ ٢٠  ٣٨٠ ٧٢٩  ٦٤٠ ٨٩١ ٢٠

٦٣٨ ١٥٢ ١٨  ٥٧٣ ٥٠٧  ٢١١ ٦٦٠ ١٨    
احلد من الفقر من خالل االنشطة 

 االنتاجية
 -هاء

  اإليرادات     (٥٠٠ ٥٢) (٤٠٠ ٥) (٩٠٠ ٥٧)
  صايف االحتياجات    ١٣٨ ١٠٠ ١٨  ١٧٣ ٥٠٢  ٣١١ ٦٠٢ ١٨
 -واو الربامج اجلامعة    ٤٤٠ ٣٨٨ ٢٩  ١٢٠ ٥٢٣ ١  ٥٦٠ ٩١١ ٣٠
  اإليرادات     (٨٠٠ ٢٣٣ ١) (٤٠٠ ١٢٦) (٢٠٠ ٣٦٠ ١)
  صايف االحتياجات    ٦٤٠ ١٥٤ ٢٨  ٧٢٠ ٣٩٦ ١  ٣٦٠ ٥٥١ ٢٩

     ٧٧٠ ١٣٦ ٨٧  
األساس املقارن  يف جيم ودال 

 وهاء وواو
-سني

  اإليرادات (٥٠٠ ٦١٨ ١)        
  صايف االحتياجات  ٢٧٠ ٥١٨ ٨٥     

٢٧٠ ٥١٨ ٨٥ (١٩٠ ٣٧)  ٠٨٠ ٤٨١ ٨٥  ٤٠٠ ٢٥٨ ٣  ٤٨٠ ٧٣٩ ٨٨  
اموع الفرعي جليم ودال وهاء 

 وواو
 

 -زاي الشؤون اإلدارية  ٠٦٠ ١٠٥ ٢٦ (٣٥٠ ٢٠)  ٧١٠ ٠٨٤ ٢٦  ٤٠٠ ٧٦٦  ١١٠ ٨٥١ ٢٦
 -حاء إدارة املباين  ١٣٠ ٨٧٠ ٤٧  ٠٩٠ ٨٧٢ ٥  ٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣  ٥٠٠ ٤٢١ ٣  ٧٢٠ ١٦٣ ٥٧

  اإليرادات (١٣٠ ٨٧٠ ٤٧) (٠٩٠ ٨٧٢ ٥) (٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣) (٥٠٠ ٤٢١ ٣) (٧٢٠ ١٦٣ ٥٧)
  صايف االحتياجات     

 -طاء التكاليف غري املباشرة  ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٢٣٠ ٤٨٢ ١  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩  ٧٠٠ ٩٤٤  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠
  إيرادات متنوعة (٨٠٠ ٣٩٤ ١) (٦٠٠ ١٤٣) (٤٠٠ ٥٣٨ ١)  (٤٠٠ ٥٣٨ ١)

 نية العادية جمموع امليزا  ٨٠٠ ٢٩٥ ١٤٤  ٢٠٠ ٦٨٧ ١  ٠٠٠ ٩٨٣ ١٤٥  ٦٠٠ ٩٦٢ ٥  ٦٠٠ ٩٤٥ ١٥١

 )يتبع يف الصفحة التالية(
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 )تابع (٣اجلدول 
 النفقات واإليرادات املقترحة حسب الربامج الرئيسية

 )باليورو(
 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
 بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو موارد
٢٠٠٧-٢٠٠٦

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

امليزانية املعتمدة 
 للفترة

)أ(٢٠٠٥-٢٠٠٤   
 الربنامج الرئيسي  ١ ٢ ٣ ٤ ٥

   امليزانية العملياتية-٣     
  صايف االحتياجات     
 -باء اإلدارة العامة  ١٠٠ ١١٩ (١٠٠ ١١٩)    

 -جيم الطاقة والبيئة    ٩٣٠ ٠٠٧ ٣  ٤٨٠ ٨١  ٤١٠ ٠٨٩ ٣
  صايف االحتياجات    ٩٣٠ ٠٠٧ ٣  ٤٨٠ ٨١  ٤١٠ ٠٨٩ ٣
 -دال بناء القدرات التجارية    ١٦٠ ٤٩٧ ٤  ٥١٥ ١٤٤  ٦٧٥ ٦٤١ ٤
  صايف االحتياجات    ١٦٠ ٤٩٧ ٤  ٥١٥ ١٤٤  ٦٧٥ ٦٤١ ٤

٤٨٥ ٥٦٤ ٢  ٩٤٠ ٧٣  ٤٢٥ ٦٣٨ ٢    
احلد من الفقر من خالل األنشطة 

 االنتاجية
 -هاء

  صايف االحتياجات    ٤٨٥ ٥٦٤ ٢  ٩٤٠ ٧٣  ٤٢٥ ٦٣٨ ٢
 -واو الربامج اجلامعة    ٣٤٥ ٩٦٤ ٤  ٢٦٥ ٢٥٥  ٦١٠ ٢١٩ ٥
  صايف االحتياجات    ٣٤٥ ٩٦٤ ٤  ٢٦٥ ٢٥٥  ٦١٠ ٢١٩ ٥

     ٤٧٠ ٠٠٤ ١٧  
األساس املقارن يف جيم ودال 

 وهاء وواو
-سني

  اإليرادات (٥٠٠ ١٨٧)        
  حتياجاتصايف اال  ٩٧٠ ٨١٦ ١٦     

٩٧٠ ٨١٦ ١٦ (٠٥٠ ٧٨٣ ١)  ٩٢٠ ٠٣٣ ١٥  ٢٠٠ ٥٥٥  ١٢٠ ٥٨٩ ١٥  
اموع الفرعي جليم ودال وهاء 

 وواو
 

 -زاي الشؤون اإلدارية  ٣٠٠ ٧٠٣ ٤ (١٠٠ ٢٠٥)  ٢٠٠ ٤٩٨ ٤  ٤٠٠ ٨٧  ٦٠٠ ٥٨٥ ٤
  صايف االحتياجات     

  إيرادات متنوعة (٠٠٠ ١٢٧) (٢٠٠ ١٨٨) (٢٠٠ ٣١٥)  (٢٠٠ ٣١٥)
 جمموع امليزانية العملياتية   ٣٧٠ ٥١٢ ٢١ (٤٥٠ ٢٩٥ ٢)  ٩٢٠ ٢١٦ ١٩  ٦٠٠ ٦٤٢  ٥٢٠ ٨٥٩ ١٩

 
 .بالتعديالت املدخلة على امليزانية األساسية )أ(
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 ٤اجلدول 
 اإليرادات والنفقات املقترحة حبسب أوجه اإلنفاق الرئيسية

 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء، إدارة املباين (
 )روباليو(

 
االحتياجات من 

 املوارد يف
٢٠٠٧-٢٠٠٦

 بأسعار
٢٠٠٧-٢٠٠٦

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٥-٢٠٠٦
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤

 منو موارد
٢٠٠٧-٢٠٠٦

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤

امليزانية املعتمدة 
 للفترة

)أ(٢٠٠٥-٢٠٠٤  أوجه اإلنفاق الرئيسية
١ ٢ ٣ ٤ ٥  

   امليزانيتان العادية والعملياتية-١      
-١ تكاليف املوظفني  ٩٢٠ ٨٤١ ١١٨  ٥٠٠ ٧٩٠  ٤٢٠ ٦٣٢ ١١٩  ٨٠٠ ٢٧٧ ٤  ٢٢٠ ٩١٠ ١٢٣  

-٢ السفر الرمسي  ٤٠٠ ٧٩٣ ٢ (٠٥٠ ٩٥)  ٣٥٠ ٦٩٨ ٢  ١٠٠ ١٤٩  ٤٥٠ ٨٤٧ ٢
-٣ يف التشغيلتكال  ١٥٠ ٦٥٦ ٢٧ (٣٠٠ ٣٥٦ ١)  ٨٥٠ ٢٩٩ ٢٦  ٣٠٠ ٧٥٥ ١  ١٥٠ ٠٥٥ ٢٨
-٤ تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  ٧٠٠ ٦٥٤ ٥  ٢٠٠ ٦  ٩٠٠ ٦٦٠ ٥  ١٠٠ ٢٢٢  ٠٠٠ ٨٨٣ ٥

٨٠٠ ١٨٩ ١٤  ٢٠٠ ١٠١  ٠٠٠ ٢٩١ ١٤  ٧٠٠ ٣٥٧  ٧٠٠ ٦٤٨ ١٤  
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد 

 اخلاصة لصاحل أفريقيا
٥-

  اإليرادات (٨٠٠ ٣٢٧ ٣) (٨٠٠ ٥٤) (٦٠٠ ٣٨٢ ٣) (٨٠٠ ١٥٦) (٤٠٠ ٥٣٩ ٣)
١٧٠ ٨٠٨ ١٦٥ (٢٥٠ ٦٠٨)  ٩٢٠ ١٩٩ ١٦٥  ٢٠٠ ٦٠٥ ٦  ١٢٠ ٨٠٥ ١٧١  الصايف للميزانيتني العادية والعملياتيةموعا  

       
   امليزانية العادية-٢      

-١ تكاليف املوظفني  ١٢٠ ٣٣٥ ٩٨  ٣٠٠ ٢٦٦ ٢  ٤٢٠ ٦٠١ ١٠٠  ٣٠٠ ٦٦٧ ٣  ٧٢٠ ٢٦٨ ١٠٤  
-٢ السفر الرمسي  ٤٠٠ ٧٩٣ ٢ (٠٥٠ ٩٥)  ٣٥٠ ٦٩٨ ٢  ١٠٠ ١٤٩  ٤٥٠ ٨٤٧ ٢
-٣ تكاليف التشغيل  ٠٨٠ ٣٣٦ ٢٦ (٣٥٠ ٥٣٧)  ٧٣٠ ٧٩٨ ٢٥  ٢٠٠ ٧٢٣ ١  ٩٣٠ ٥٢١ ٢٧
-٤ تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  ٧٠٠ ٦٥٤ ٥  ٢٠٠ ٦  ٩٠٠ ٦٦٠ ٥  ١٠٠ ٢٢٢  ٠٠٠ ٨٨٣ ٥

٨٠٠ ١٨٩ ١٤  ٢٠٠ ١٠١  ٠٠٠ ٢٩١ ١٤  ٧٠٠ ٣٥٧  ٧٠٠ ٦٤٨ ١٤  
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد 

 اخلاصة لصاحل أفريقيا
٥-

  اإليرادات (٣٠٠ ٠١٣ ٣) (١٠٠ ٥٤) (٤٠٠ ٠٦٧ ٣) (٨٠٠ ١٥٦) (٢٠٠ ٢٢٤ ٣)
 اموع الصايف للميزانية العادية  ٨٠٠ ٢٩٥ ١٤٤  ٢٠٠ ٦٨٧ ١  ٠٠٠ ٩٨٣ ١٤٥  ٦٠٠ ٩٦٢ ٥  ٦٠٠ ٩٤٥ ١٥١

       
   امليزانية العملياتية-٣      

-١ تكاليف املوظفني  ٨٠٠ ٥٠٦ ٢٠ (٨٠٠ ٤٧٥ ١)  ٠٠٠ ٠٣١ ١٩  ٥٠٠ ٦١٠  ٥٠٠ ٦٤١ ١٩
-٢ تكاليف التشغيل  ٠٧٠ ٣٢٠ ١ (٩٥٠ ٨١٨)  ١٢٠ ٥٠١  ١٠٠ ٣٢  ٢٢٠ ٥٣٣

  اإليرادات (٥٠٠ ٣١٤) (٧٠٠) (٢٠٠ ٣١٥)  (٢٠٠ ٣١٥)
 اموع الصايف للميزانية العملياتية  ٣٧٠ ٥١٢ ٢١ (٤٥٠ ٢٩٥ ٢)  ٩٢٠ ٢١٦ ١٩  ٦٠٠ ٦٤٢  ٥٢٠ ٨٥٩ ١٩

 
 .بالتعديالت املدخلة على امليزانية األساسية )أ(
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 ٥اجلدول 
 الوظائف الثابتة يف إطار امليزانيتني العادية والعملياتية

 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء، إدارة املباين(
 

  اموع لليونيدو-ألف      
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
النقصان/الزيادة امليزانية العملياتية اموع امليزانية العادية امليزانية العملياتية اموع   امليزانية العادية

 الفئة الفنية وما فوقها       
 دير عامم ١٫٠ - ١٫٠ ١٫٠ - ١٫٠ -

 ديرم ٣٢٫٠ ١٫٠ ٣٣٫٠ ٣١٫٠ ٤٫٠ ٣٥٫٠ ٢٫٠
 ٥-ف ٦٢٫٠ ١٧٫٠ ٧٩٫٠ ٦٧٫٠ ١٣٫٠ ٨٠٫٠ ١٫٠

 ٤-ف ٧٤٫٠ ١٥٫٠ ٨٩٫٠ ٦٨٫٠ ٩٫٠ ٧٧٫٠ ١٢٫٠-
 ٣-ف/٢-ف ٦١٫٠ ١٢٫٠ ٧٣٫٠ ٧٢٫٠ ٩٫٠ ٨١٫٠ ٨٫٠
 موظف برامج وطين - - - ٤٫٠ ٢١٫٠ ٢٥٫٠ ٢٥٫٠
 اموع الفرعي ٢٣٠٫٠ ٤٥٫٠ ٢٧٥٫٠ ٢٤٣٫٠ ٥٦٫٠ ٢٩٩٫٠ ٢٤٫٠

 مةفئة اخلدمة العا ٢٣٤٫٥ ٨٠٫٠ ٣١٤٫٥ ٢٣٥٫٥ ٧٠٫٠ ٣٠٥٫٥ -٩٫٠

 اموع الكلي ٤٦٤٫٥ ١٢٥٫٠ ٥٨٩٫٥ ٤٧٨٫٥ ١٢٦٫٠ ٦٠٤٫٥ ١٥٫٠

        
 )شامال مكتيب اليونيدو يف نيويورك وجنيف( املقر -باء    
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
النقصان/الزيادة امليزانية العملياتية اموع امليزانية العادية امليزانية العملياتية اموع   ديةامليزانية العا

 الفئة الفنية وما فوقها       
 مدير عام ١٫٠ - ١٫٠ ١٫٠ - ١٫٠ -
 ديرم ٢٤٫٠ ١٫٠ ٢٥٫٠ ٢٤٫٠ ١٫٠ ٢٥٫٠ -

 ٥-ف ٤٦٫٠ ٩٫٠ ٥٥٫٠ ٥٤٫٠ ٧٫٠ ٦١٫٠ ٦٫٠
 ٤-ف ٦٥٫٠ ١٢٫٠ ٧٧٫٠ ٦٤٫٠ ٨٫٠ ٧٢٫٠ -٥٫٠
 ٣-ف/٢-ف ٦٠٫٠ ١١٫٠ ٧١٫٠ ٧١٫٠ ٨٫٠ ٧٩٫٠ ٨٫٠

 موظف برامج وطين - - - - - - -
 اموع الفرعي ١٩٦٫٠ ٣٣٫٠ ٢٢٩٫٠ ٢١٤٫٠ ٢٤٫٠ ٢٣٨٫٠ ٩٫٠

 فئة اخلدمة العامة ١٨٦٫٥ ٦٠٫٠ ٢٤٦٫٥ ١٩٣٫٥ ٥٢٫٠ ٢٤٥٫٥ -١٫٠

 اموع الكلي ٣٨٢٫٥ ٩٣٫٠ ٤٧٥٫٥ ٤٠٧٫٥ ٧٦٫٠ ٤٨٣٫٥ ٨٫٠
  

)يتبع يف الصفحة التالية(
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 )تابع (٥اجلدول 
 ياتيةالوظائف الثابتة يف إطار امليزانيتني العادية والعمل

 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء، إدارة املباين(
 

  املكاتب امليدانية-جيم      
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
النقصان/الزيادة امليزانية العملياتية اموع امليزانية العادية امليزانية العملياتية اموع   امليزانية العادية

 الفئة الفنية وما فوقها       
 مدير عام - - - - - - -

 مدير ٨٫٠ - ٨٫٠ ٧٫٠ ٣٫٠ ١٠٫٠ ٢٫٠
 ٥-ف ١٦٫٠ ٨٫٠ ٢٤٫٠ ١٣٫٠ ٦٫٠ ١٩٫٠ -٥٫٠
 ٤-ف ٩٫٠ ٣٫٠ ١٢٫٠ ٤٫٠ ١٫٠ ٥٫٠ -٧٫٠

 ٣-ف/٢-ف ١٫٠ ١٫٠ ٢٫٠ ١٫٠ ١٫٠ ٢٫٠ -
 موظف برامج وطين - - - ٤٫٠ ٢١٫٠ ٢٥٫٠ ٢٥٫٠
 اموع الفرعي ٣٤٫٠ ١٢٫٠ ٤٦٫٠ ٢٩٫٠ ٣٢٫٠ ٦١٫٠ ١٥٫٠

 فئة اخلدمة العامة ٤٨٫٠ ٢٠٫٠ ٦٨٫٠ ٤٢٫٠ ١٨٫٠ ٦٠٫٠ -٨٫٠

 اموع الكلي ٨٢٫٠ ٣٢٫٠ ١١٤٫٠ ٧١٫٠ ٥٠٫٠ ١٢١٫٠ ٧٫٠
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 تطبيق مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج
 

 خلفية

ومتتثل  . امليطبق الربنامج وامليزانيتان الواردة يف هذه الوثيقة مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج ألول مرة بأسلوب ش         -١
وهو التركيز على حتسني    : الوجهة األساسية متاما ألحد العناصر الرئيسية لالصالحات اجلارية على نطاق منظومة األمم املتحدة 

وتستجيب أيضا لألمهية البالغة اليت تعلّقها الدول األعضاء يف   . األداء من خالل اعتماد نظام اإلدارة القائمة على النتائج    
إلدارة القائمة على النتائج كأداة إدارية لتحسني أداء املنظمة وتعزيز شفافية عملية تقدمي التقارير وبالتايل          اليونيدو على ا

 .املساءلة

ومنذ   . ومن ناحية املفهوم، ليست اإلدارة القائمة على النتائج باألمر اجلديد على اليونيدو أو على الدول األعضاء فيها      -٢
 على النتائج، بدأت األمانة تأخذ ا تدرجييا كأداة إدارية يف كل أنشطتها، وال سيما من أجل   استهالل نظام اإلدارة القائمة

أنشطتها وخدماا، وسعت إىل االنتقال تدرجييا من تقدمي التقارير عن األنشطة إىل تقدمي التقارير   ) فائدة وفعالية(حتسني نوعية 
تستخدم مؤشرات األداء منذ عدة سنوات لتقييم عمليات إدارة املالية    وقد بدأت شعبة الشؤون اإلدارية . عن نتائج األداء 

واستخدمت مؤشرات األداء أيضا يف بعض برامج التعاون التقين، ال سيما يف إطار   . واملوارد البشرية والشؤون اإلدارية
 يف وثيقة برنامج وميزانييت  وأدرجت مؤشرات األداء أيضا وللمرة األوىل. بروتوكول مونتريال وجماالت أخرى متصلة بالبيئة 

وهناك معلومات مفصلة عن استهالل وسري العمل بنظام اإلدارة القائمة على النتائج يف  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤اليونيدو للفترة 
-٢٠٠٤اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،     (GC.10/CRP.5 الوثيقة –اليونيدو واردة يف مذكرة من األمانة إىل املؤمتر العام    

 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ ويف التقريرين السنويني لعامي   ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين ٢٤املؤرخة ) تب املراقب العام مك– ٢٠٠٧

وعلّقت الدول األعضاء واملراجع اخلارجي للحسابات تعليقا إجيابيا على االجراءات اليت اختذا األمانة بإدخاهلا نظام         -٣
، طلبت الدول   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٥ املؤرخ  ١٠-ق/١٠-قرار م عويف ال. اإلدارة القائمة على النتائج إىل املنظمة 

أن يواصل حتسني وثيقة الربنامج وامليزانيتني اإلثناسنوية القائمة على النتائج، وأن يبلّغ جملس التنمية         "األعضاء إىل املدير العام    
 ".الصناعية بالتقدم احملرز يف صوغ مؤشرات األداء

 اختالفا كبريا عن وثيقة فترة السنتني   ٢٠٠٧-٢٠٠٦وثيقة الربنامج وامليزانيتني لفترة السنتني     وبناء عليه، ختتلف     -٤
وتعترب األمانة   . ، فهي تتضمن جا شامال ومصقوال على حنو أفضل إزاء اإلدارة وامليزنة القائمتني على النتائج ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 .م حنو اإلبالغ عن النتائج والنواتج ومؤشرات اإلجناز املتصلة ماذلك خطوة هامة يف عملية االنتقال الشامل واملترابط واملنظ
  

 تعريف اإلدارة القائمة على النتائج وامليزنة القائمة على النتائج

أن تساهم كل أنشطتها يف حتقيق     ) أ(اإلدارة القائمة على النتائج هي نظام إداري مشويل تستخدمه أي منظمة لتكفل      -٥
أن جيري تقييم نتائج هذه األنشطة منهجيا بناء على األهداف واملؤشرات املستهدفة، كوسيلة          ) ب( وأهدافها االستراتيجية

 .لتحسني االستراتيجية واألداء واالنتاجية حتسينا متواصال    
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هم يف  حتديد األهداف االستراتيجية؛ حتديد النتائج اليت تس    :  وتقتضي اإلدارة القائمة على النتائج اختاذ اخلطوات التالية   -٦
حتقيق هذه األهداف وتطويع الربامج والعمليات واملوارد ألغراضها؛ رصد األداء وتقييمه بصورة متواصلة؛ وحتسني املساءلة     

 .عن طريق مواصلة إبداء اآلراء واملالحظات بشأن األداء

الالزم لتطويع املوارد للنتائج  وذا التعريف لإلدارة القائمة على النتائج، تكون امليزنة القائمة على النتائج األساس  -٧
وبذلك، تكون امليزنة القائمة على النتائج عملية ميزنة مدفوعة بالنتائج ينطوي فيها صوغ الربامج  . املراد حتقيقها يف هذا اإلطار  

   إطارا   "ن وتربير املوارد على جمموعة من األهداف املسبقة التحديد والنتائج املتوقعة ومؤشرات األداء والنواتج اليت تكو
فالنتائج املتوقّعة تربر االحتياجات من املوارد، وهذه االحتياجات مستمدة من النواتج املراد تنفيذها حتقيقا للنتائج        ". منطقيا

 .ويقاس األداء الفعلي يف حتقيق النتائج مبؤشرات أداء مسبقة التحديد ومقيدة جبدول زمين  . ومرتبطة ا
  

 املنهجية املستخدمة

عداد وثيقة الربنامج وامليزانيتني بوثائق املنظمة القائمة املتعلقة بالتخطيط االستراتيجي، وال سيما املبادئ     يهتدي إ -٨
، اليت اعتمدا الدورة السادسة والعشرون للمجلس يف تشرين    "صوب حتسني إجناز برنامج اليونيدو   "التوجيهية االستراتيجية 

اتيجية اليونيدو املؤسسية، ووثيقة إعمال استراتيجية اليونيدو املؤسسية  ، واستر )٧-م /٢٦-م ت ص  (٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
، ووثائق استراتيجية األولويات   )١٠/١٤-م ع (٢٠٠٧-٢٠٠٤، واإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   ٢٠٠٤الصادرة يف عام  

 املفصلة هذه مساعدة كبرية يف     وقد ساعد وجود وثائق التخطيط االستراتيجي . ٢٠٠٤املواضيعية اليت وضعتها األمانة يف عام 
 .إعداد وثيقة الربنامج وامليزانيتني مبا يتماشى مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج    

وتستند هذه الوثيقة إىل ج إطاري منطقي يربط الغايات العامة للمنظمة باألهداف االستراتيجية للربامج الرئيسية   -٩
وجيري   . ت الصلة، جنبا إىل جنب مع النتائج املتوخاة للمكونات الربناجمية املختلفة واألهداف والنتائج ومؤشرات األداء ذا 

 .ربط االحتياجات من املوارد بأهداف الربامج الرئيسية ونتائجها املتوقعة باتباع النهج اإلطاري املنطقي املبين يف الشكل التايل    
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 إعمال االستراتيجية املؤسسية
 االستراتيجية املؤسسية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 
 املبادئ التوجيهية االستراتيجية

خطة األعمال زنة
املَي

 

 الربامج الرئيسية  األهداف االستراتيجية

 اإلطار املنطقي

   املكونات الربناجميةاألهداف ●
 النتائج ●
 األداءمؤشرات  ●
 النواتج ●
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ى النتائج يف أي منظمة على وجود فهم عام ملفاهيم ومبادئ هذه      ويتوقف النجاح يف األخذ باإلدارة القائمة عل   -١٠
وهي تتطلب فضال عن ذلك إلتزاما من قبل اإلدارة العليا لضمان     . اإلدارة اليت جيب تطويعها لالحتياجات النوعية لكل منظمة  

ة ومفهومة ومتفق عليها يف وهي تقتضي أيضا أن جيري مجع مؤشرات أداء موثوق. اتباع هذه العملية نزوال على سلّم السلطة
وبناء عليه، بذل جمهود كبري لضمان التزام املوظفني التزاما كامال          . كل املنظمة وأن جيري تعميمها ورصدها واإلبالغ عنها   

 .مببادئ اإلدارة القائمة على النتائج اجلاري اعتمادها ولتحديد مؤشرات األداء ذات الصلة  

 وخصصته كلية ملوضوع اإلدارة   ٢٠٠٤ديسمرب   /ته اإلدارة العليا يف كانون األول   وبدأت هذه العملية مبعتكف عقد  -١١
القائمة على النتائج، وتلته عملية شاملة وتشاركية تستهدف ضمان فهم منهجي كامل وعام لإلدارة القائمة على النتائج   

 .وتوفّر تعاريف واضحة ملفاهيم هذه اإلدارة وتقنياا ومفرداا    

ارجي ذو جتربة واسعة وخربة فنية يف تطبيق اإلدارة وامليزنة القائمتني على النتائج يف منظومة األمم  وقام خبري خ -١٢
وبدأت هذه العملية حتت القيادة املباشرة من قبل    . املتحدة بتقدمي دعم منهجي، وأوضح املفاهيم وتطبيقها يف سياق اليونيدو    

 . ذكر أعاله، شرطا ال بد منه للنجاح يف األخذ ذا النظام    املدير العام واإلدارة العليا، وهو ج يشكل، كما  

وبالتايل، وبعد إجراء مناقشات واسعة داخل املنظمة، أُصدرت مبادئ توجيهية شاملة لضمان اتباع مديري الربامج  -١٣
تائج ومؤشرات األداء   وشرحت املبادئ التوجيهية أنه ينبغي فهم األهداف والن. املختلفة جا واحدا فيما يقدمونه من تقارير

 :والنواتج كما يلي

األهداف هي ما يتعين على الربنامج حتقيقه، أي الوضع الذي ينبغي أن يكون قائما نتيجة ألنشطة الربنامج     )أ( 
 وينبغي أيضا أن تكون األهداف مرتبطة باهلدف العمومي للربنامج الرئيسي؛    . اليت يتوقع أن تليب االحتياجات احملددة

اليت حتدثها أعمال الربنامج حتقيقا لألهداف     ) يف اموعة املستهدفة (نتائج هي التغريات النوعية وامللحوظة  ال )ب( 
 وحتدد مؤشرات األداء وسيلة قياس مدى حتقق النتائج املرجوة؛ . املقررة 

فة نتيجة للمدخالت النواتج هي املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املكونات الربناجمية إىل اموعات املستهد     )ج( 
 .واألنشطة

، وحتديد الفوائد )األهداف(وقد زود اإلطار املنطقي املديرين باألداة األساسية لبلورة مربر وجود الربامج ومكوناا   -١٤
رات مؤش(، وتبيان مقاييس النتائج املتوقعة     )النتائج (اليت تعود ا النواتج على املستفيدين النهائيني من أجل بلوغ األهداف     

 ).األداء

وأسفر  . وأعدت الوثائق وفقا لنهج تفاعلي تشاركي بني املوظفني على خمتلف املستويات واتباع أسلوب منهجي       -١٥
ذلك عن وثائق كانت مثرة التعاون الكامل بني مجيع مديري الربامج، مع تقدمي املديرين املدخالت املوضوعية بتوجيه عام من         

الربامج /تب املدير العام ومكتب املراقب العام هذه الوثائق لضمان اتساق الربامج الرئيسيةواستعرض مك. مديريهم اإلداريني 
واملكونات بوجه عام مع الوثائق الرئيسية للسياسة العامة، ولضمان االمتثال ملبادئ اإلدارة وامليزنة القائمتني على النتائج       

 الربامج ومديروهم واملديرون اإلداريون مشاركة كاملة يف هذه   وشارك مديرو. باستعراض النتائج ومؤشرات األداء والنواتج
العملية االستعراضية مسهمني بذلك يف حتسني استيعاب مفهومي اإلدارة وامليزنية القائمتني على النتائج ويف امتالك هذه         

 .الربامج من قبل املسؤولني عن تنفيذها، وهو ما يسهم كثريا يف حتسني املساءلة   
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. لنهج املواضيعي والشكل اجلديد للربنامج وامليزانيتني تبيان طريقة جعل املوارد متفقة وكل من الربامج   ويستهدف ا -١٦
ومن املتوقع أن تزود هذه الوثيقة املديرين مث الدول األعضاء يف اية املطاف باملعلومات واألدوات الالزمة لتحديد مدى        

 .جدوى عمل املنظمة وكفاءته وفعاليته 
  

 املستفادة والتحديات املقبلة الدروس 

كان إعداد هذا الربنامج وامليزانيتني خطوة هامة إىل األمام يف األخذ بثقافة إدارية تتجاوز حدود تنفيذ األنشطة       -١٧
وسيكمن التحدي يف مواصلة هذا اجلهد وتعزيز الثقافة القائمة على النتائج، وتعقّب املعلومات املتعلقة   . وتركّز على النتائج  

 .لتقدم احملرز، وتعزيز نظامي الرصد واإلبالغ  با

وكان أحد أسباب ذلك هو أن البيانات األساسية مل تتوافر . وثبت أن اختيار املؤشرات مهمة ال ختلو من التحدي -١٨
مي وبناء عليه، تقرر االقتصار على إدراج خطوط األساس واملؤشرات القابلة للقياس الك . بعد بأسلوب متسق يف كل املنظمة

وباإلضافة إىل ذلك، ستستخدم اخلربة املكتسبة يف فترة السنتني هذه لصقل منهجيات ونظم مجع    . اليت تكون موثوقة متاما
 .البيانات

ويتصل معظم أنشطة املنظمة يف جمال التعاون التقين . وظهر عدد من املسائل املنهجية يف سياق إرساء مؤشرات األداء   -١٩
تائج هذه األنشطة بني املتوسطة األجل والطويلة األجل؛ وهي ليست مقيدة بأي فترة من فترات  وتتراوح ن. ببناء القدرات

ويتصل حتد منهجي آخر بأنشطة يصعب قياسها     . وعليه، يتعين إنشاء نظام لتحديد النتائج احملققة يف فترة السنتني      . السنتني
 .كميا، مثل املشورة املتعلقة بالسياسة العامة  

ومن اجلدير االشارة إىل أن النتائج ال تعزى إىل      . يضا يف تقرير املستوى األمثل للمساءلة خبصوص النتائج   ومثة حتد أ -٢٠
األمانة وحدها، بل تتوقف أيضا إىل حد بعيد على عوامل خارجية مثل الدعم من خمتلف أصحاب املصلحة وتوافر املوارد    

 درجة حتقيق النتائج املتوقعة اليت تعزى إىل التدخالت النوعية اليت     وعلى املستوى القطري، سيكون من الضروري حتديد   . املالية
 .تقوم ا املنظمة بوصفها مميزة عن املسامهات املقدمة للجهود املشتركة يف نفس اال من عدة جهات فاعلة   

وسيكون ال . ة وبشريةفهذا اجلمع حيتاج إىل وقت وإىل موارد مالي . وهناك حتد أيضا يف مجع البيانات لقياس النتائج     -٢١
ومع ذلك، من املتوقع بأن يؤدي املزيد من التدريب     . بد من معاجلة هذه املسألة وضمان جدوى مجع البيانات قياسا بالتكلفة 

 .والتوجيه اإلداري واخلربة العملية إىل حتسن عملية وضع املؤشرات وأساليب مجع البيانات

.  مؤشرات استراتيجية تكون مفيدة أيضا ألغراض اختاذ القرارات      ويكمن حتد آخر يف قصر املؤشرات على بضع   -٢٢
ووفقا خلربة منظمات أخرى، ليس من غري املعتاد أن ينشئ مديرو الربامج يف بادئ األمر عددا كبريا من املؤشرات اليت يروا        

ثيقة هي حماولة أوىل لقصر املؤشرات وهذه الو. ضرورية لتقرير ما إذا كان الربنامج املعين يعمل على ما يرام ويسري حنو اهلدف 
 .على بضع مؤشرات استراتيجية؛ ولكن يوجد جمال للتحسني استنادا إىل اخلربة 

وبناء على الدروس املستفادة من إعداد وثيقة الربنامج وامليزانيتني، ويف ضوء اخلربة يف منظمات أخرى تابعة لألمم   -٢٣
 :املتحدة، يتوخى اختاذ اخلطوات التالية 
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سيعزز استيعاب املفاهيم ونظام اإلدارة القائمة على النتائج من خالل التدريب وحلقات العمل وأسلوب     )أ( 
 وسيشترك املوظفون املسؤولون عن تنفيذ املكونات الربناجمية اشتراكا كامال يف هذه العملية؛    ". التعلم بالعمل"

ة ملديري الربامج يف كل سنة من فترة السنتني،  ستوضع آليات املراقبة الضرورية لتخصيص موارد امليزاني )ب( 
باالستناد إىل برامج عمل واضحة موجهة حنو النتائج تبين نتائج ومؤشرات أداء ونواتج مرتبطة بربنامج وميزانييت    

  املوافق عليها؛ ٢٠٠٧-٢٠٠٦

داريني من أن يتفحصوا بعني  سيزيد تعزيز نظم الرصد واإلبالغ والتقييم الذايت واملراقبة لتمكني املسؤولني اإل   )ج( 
وسيكفل مكتب  . ناقدة أنشطتهم وما يتصل ا من موارد ويكفلوا التركيز الصحيح على النواتج والنتائج املتوقعة  

وسيكون لذلك أيضا آثار هامة على طريقة قيام املنظمة باإلبالغ . املراقب العام الرصد املتواصل لألداء واإلبالغ عنه
 ر السنوى والتقارير الدورية األخرى؛ عن أدائها يف التقري

استنادا إىل اخلربة، ستدخل حتسينات وتنقيحات شيئا فشيئا لضمان الدقة يف صياغة األهداف والنتائج     )د( 
 املتوقعة وإرساء مؤشرات األداء الرئيسية لقياس النتائج؛

لى النتائج ال بوصفهما عملية ال صلة هلا   سيتوقع من مديري الربامج أن ينفّذوا اإلدارة وامليزنة القائمتني ع   )ه( 
وستقام روابط وثيقة بعملية صياغة الربامج القطرية . بالتنفيذ، بل كنشاط شديد الترابط يتعين تنفيذه بالتزامن  

وهذا ما سيكفل حدوث حتسن تدرجيي يف توافر البيانات      . ورصدها وتقييمها، مع إدراج املؤشرات يف هذه الربامج   
 يتها ويف أساليب مجعها؛وصحتها وموثوق

اعترافا بأنّ إدارة األداء هلا تكاليفها، ستخصص األموال املناسبة للتدريب ومجع البيانات والتسجيل ولنظم      )و( 
 املعلومات املتصلة بذلك؛

 وتستخدم إلعداد التقارير، كما       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ستسجل بيانات االجنازات احملققة يف فترة السنتني     )ز( 
وبذلك، .  أساس لتبيان التقدم احملرز يف حتقيق النتائج يف برنامج وميزانية فترة السنتني الالحقةستستخدم كخطوط

 .ستشكل هذه البيانات األساس الالزم لتحديد النتائج ومؤشرات األداء يف املستقبل  
  

 مالحظات ختامية

الوثيقة ستعترب خطوة كربى على طريق زيادة    تثق األمانة، مستندة إىل التشاور املكثف والعملية التحضريية، أن هذه   -٢٤
 .شفافية التقارير وحتسني املساءلة املؤسسية وقبل كل شيء حتسني فعالية املنظمة  

ومع ذلك، أثبتت التجربة يف اليونيدو كما يف غريها من مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن األخذ بنظام اإلدارة   -٢٥
وأثبتت التجربة على الصعيد الوطين ويف   .  يستهان به؛ فال ميكن إجنازه يف األمد القصري     القائمة على النتائج يشكّل حتديا ال  

منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة أنّ تنفيذ اإلدارة وامليزنة القائمتني على النتائج تنفيذا كامال حيتاج ما بني مثاين وعشر            
و القرارات استخدام بيانات األداء اليت يعدها منفذو    سنوات للوصول إىل مرحلة يستطيع عندها مقررو السياسات ومتخذ  

وقد اعترفت منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة واهليئات التشريعية هلذه املنظمات بأن اإلدارة القائمة على النتائج   . الربامج
يات اإلدارية ويف ثقافة  هي عملية تطورية تستغرق عدة سنوات وتتطلب فترة من التعلم كما تتطلب تغيريات هامة يف العمل  
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وسيقتضي األمر حتما  . وختضع اإلدارة القائمة على النتائج، كنظام ويف التطبيق، للتحسني والتعديل بصورة متواصلة . املنظمة
تقييم بصورة  /إجراء تنقيحات وتعديالت يف اليونيدو استنادا إىل تطبيق هذا النظام كما سيقتضي القيام بعملية رصد وتقدير 

 . على نطاق املنظمةمتواصلة
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 اهليئات التشريعية: الربنامج الرئيسي ألف
 

 الوصف العام
 

 أمانة اهليئات          -٢- اجتماعات اهليئات التشريعية، وألف                      -١-ألف  : يتضمن هذا الربنامج الرئيسي برناجمني                         -١-ألف   
ربنامج الرئيسي، ال سيما البلدان النامية                          والدول األعضاء هي اجلهة الرئيسية املستهدفة ذا ال                           . التشريعية والعالقات اخلارجية              

وقد متيزت السنوات األخرية بأحداث جانبية عقدت بالتزامن مع الدورات، كما متيزت                                            . والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية                  
وهذه األحداث وغريها من االجتاهات عززت عملية املشاركة وشجعت                                         . حبضور رؤساء دول وشخصيات مرموقة أخرى                       

 . األعضاء، يف مستوى رفيع للغاية، على إبداء آرائها فيما يتعلق بالسياق الذي تقدم فيه اليونيدو خدماا                                                             الدول 
  

 اهلدف العام
 

اهلدف من هذا الربنامج الرئيسي هو توفري اإلطار الالزم لتقرير املبادئ التوجيهية للمنظمة وسياساا                                                      -٢-ألف  
 .جراء اتصاالت ومشاورات وثيقة وحسنة التنسيق مع احلكومات                             وأولوياا وموارد ميزانيتها، وكفالة ا               

  
 املوارد

 )باليورو(تقديرات املوارد 

 الوظائـف )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية امليزانية العملياتية امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٣,٠ ٤,٠ ٧,٠ كاليف املوظفنيت ٦٠٠ ٤٩٨ ١  ٦٠٠ ٤٩٨ ١
    املستشارون ٤٧٠ ١٨  ٤٧٠ ١٨
    السفر الرمسي ٣٠٠ ٩  ٣٠٠ ٩

    تكاليف التشغيل ٦٨٠ ٣٢٧ ٣  ٦٨٠ ٣٢٧ ٣
  جمموع النفقات االمجالية ٠٥٠ ٨٥٤ ٤  ٠٥٠ ٨٥٤ ٤
   جمموع املوارد الصافية ٠٥٠ ٨٥٤ ٤  ٠٥٠ ٨٥٤ ٤

 حسب الربنامج

   الوظائف   

 امـوع
التعاون التقين 

 )خارج امليزانية(
امليزانيتان العادية 

 العملياتيةو
فئة اخلدمة
 العامة

 الفئة
 الفنية

  

 -١-ألف اجتماعات اهليئات التشريعية   ٥٢٠ ٣٦٧ ٣  ٥٢٠ ٣٦٧ ٣
أمانة اهليئات التشريعية والعالقات اخلارجية ٣,٠ ٤,٠  ٥٣٠ ٤٨٦ ١   ٥٣٠ ٤٨٦ ١  -٢-ألف
 -ألف جمموع الربنامج الرئيسي ٣,٠ ٤,٠  ٠٥٠ ٨٥٤ ٤    ٠٥٠ ٨٥٤ ٤
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 اجتماعات اهليئات التشريعية: ١-الربنامج ألف
 

 الوصف العام

وتشمل هيئات تقرير السياسات وفقا للنص الوارد يف                          . هذا الربنامج خيدم هيئات تقرير السياسات يف املنظمة                         -٣-ألف  
 :الفصل الثاين من الدستور          

 من الدستور، ويقرر            ١-٧حد األجهزة الرئيسية الثالثة لليونيدو مبوجب املادة                         املؤمتر العام، وهو أ        )أ(  
 املبادئ التوجيهية للمنظمة وسياساا؛                      

جملس التنمية الصناعية، الذي يشرف على أنشطة املنظمة ويستعرضها بني دورات املؤمتر العام،                                                )ب (  
 ملؤمتر العام؛      من الدستور، ويقدم تقارير عن أعماله إىل ا                    ٩وفقا للمادة      

 من الدستور بأن تساعد جملس التنمية الصناعية يف                              ٢-٧جلنة الربنامج وامليزانية، اليت تقضي املادة                       )ج (  
إعداد ودراسة برنامج عمل املنظمة وميزانيتيها العادية والعملياتية وسائر املسائل املالية املتعلقة باملنظمة على                                                          

 .ستور   من الد   ٤-١٠النحو املبين يف املادة          
ويوفّر     . يستجيب هذا الربنامج للتفويض املنصوص عليه يف الدستور والنظام الداخلي للهيئات التشريعية                                                   -٤-ألف   

الترتيبات الالزمة للبنية األساسية الجتماعات اهليئات الرئيسية والفرعية ألجهزة تقرير السياسات يف اليونيدو، واليت يقصد هلا                                                                      
وجيهات السياساتية لألمانة بشأن الوظائف اليت تؤديها املنظمة واألنشطة اليت تضطلع ا على                                                       أن تضع املبادئ التوجيهية والت                 

ويكفل الربنامج سري االجتماعات يف مواعيدها                          .  من الدستور، منفّذة بذلك مسؤولياا الدستورية                       ٢النحو املبين يف املادة            
 .ملشورة املوثوقة والتحضريات الكاملة اليت تقوم ا األمانة                             بصورة منظمة وسليمة من الناحية اإلجرائية عن طريق اسداء ا                               

  
 اهلدف

املؤمتر العام وجملس         (يهدف هذا الربنامج إىل توفري الترتيبات الالزمة للبنية األساسية ألجهزة تقرير السياسات                                                    -٥-ألف  
ائية وطائفة من االجتماعات اليت تعقد بني                        ، مبا فيها الدورات العادية واالستثن               )التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية                 

 .الدورات  
  

 املوارد

 )باليورو(تقديرات املوارد 

 الوظائـف )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية امليزانية العملياتية امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

    ظفنيتكاليف املو  ٩٠٠ ٦٧   ٩٠٠ ٦٧
    املستشارون  ٤٧٠ ١٨   ٤٧٠ ١٨

    تكاليف التشغيل  ١٥٠ ٢٨١ ٣   ١٥٠ ٢٨١ ٣
  جمموع النفقات االمجالية  ٥٢٠ ٣٦٧ ٣    ٥٢٠ ٣٦٧ ٣
   جمموع املوارد الصافية  ٥٢٠ ٣٦٧ ٣    ٥٢٠ ٣٦٧ ٣
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 )١(النتائج مؤشرات األداء

ات    الوثائق احملتوية على جمموعات القرارات واملقرر                    ●
 .واالستنتاجات املعتمدة والتقارير الصادرة                 

دورة واحدة للمؤمتر العام، وثالث دورات للمجلس،                          
 .ودورتان للجنة الربنامج وامليزانية              

اعتماد الس للتوصيات املناسبة املقدمة من جلنة                           ●
الربنامج وامليزانية، واعتماد املؤمتر العام لتوصيات                       

 .الس املناسبة     

 .حيح بني اهليئات التشريعية املختلفة                 التفاعل الص     

 
، كاملسامهات والدعم من جانب الدول األعضاء         عوامل خارجية    ، تعتمد النتائج إىل حد كبري على    ١‐نتيجة لطبيعة الربنامج ألف     )١(

 ).يونوف(واخلدمات اليت يوفّرها مكتب األمم املتحدة يف فيينا        
  

 النواتج
 
لشفوية، واملرافق، وخدمات الطباعة وغريها من اخلدمات املقدمة لدورة واحدة                                    الترمجة التحريرية، والترمجة ا              ●

 .للمؤمتر العام وثالث دورات للمجلس ودورتني للجنة الربنامج وامليزانية                                     
  

 أمانة اهليئات التشريعية والعالقات اخلارجية:  ٢-الربنامج ألف
 

 الوصف العام
 

رتيبات أجهزة تقرير السياسات، وتتوىل أمانة اهليئات التشريعية تأمني                                     ينص الفصل الثالث من الدستور على ت                -٦-ألف  
 :ويقوم هذا الربنامج مبا يلي              . وتنسيق إطار دورات تلك األجهزة                    

املؤمتر العام، وجملس التنمية            (توفري الدعم الفين والتقين واللوجسيت ألجهزة تقرير السياسات                          )أ(  
  واهليئات الفرعية األخرى واألفرقة العاملة اليت تنشئها تلك األجهزة؛                              ، )الصناعية، وجلنة الربنامج وامليزانية               

توفري اخلدمات االستشارية ألعضاء املكاتب املنتخبني، مبا فيها وضع سيناريوهات لرؤساء اجللسات                                                            )ب (  
 الدورات      ورؤساء اموعات اإلقليمية، ولإلدارة العليا فيما يتعلق بتوجيه األمور السياساتية املعقّدة، قبل                                      

 وأثناءها، مبا يف ذلك أعمال املتابعة، وذلك لضمان اختاذ اإلجراء الصحيح من الناحية التشريعية؛                                                        
استعراض وحترير وثائق الدورات، قبل الدورات وخالهلا وبعدها، مبا يف ذلك التقرير السنوي                                                   )ج (  

 .ات الصلة يف موقع اليونيدو على الويب                 للمنظمة، مع ضمان االلتزام باملعايري والواليات، واالحتفاظ باملواد ذ                              
وبصفته مهزة الوصل بالدول األعضاء وغري األعضاء، يقيم الربنامج هذه االتصاالت الرمسية لألمانة وحيافظ                                                         -٧-ألف  

 :ويف هذا السياق، يقوم الربنامج مبا يلي                  . عليها ويرصدها، مبا يف ذلك االتصاالت مع اموعات اإلقليمية ورؤسائها                                       
 يتصل بالدول األعضاء بشأن كل األمور املتعلقة بأجهزة تقرير السياسات؛                                            )أ(  
جيري مشاورات مع الدول غري األعضاء لتيسري طلبات االنضمام لعضوية اليونيدو، ومع الكيانات                                             )ب (  

 األخرى املؤهلة للمشاركة يف اهليئات التشريعية؛                      
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  والصني؛     ٧٧ن جمموعة الـ      توفري طائفة كاملة من خدمات الدعم لفرع فيينا م                          )ج (  
يستعرض الرسائل الرمسية املوجهة من املدير العام إىل الشخصيات الرفيعة املستوى، مع ضمان                                                  )د (  

 االلتزام بالربوتوكول وباملعايري التحريرية؛                 
يوفّر خدمات الدعم لزوار املقر الرمسيني الرفيعي املستوي، وينسق إجراءات الربوتوكول واجلوانب                                           )�(  

 .خرى ملشاركة رؤساء الدول واحلكومات يف دورات املؤمتر العام                           األ 
  

 اهلدف
يهدف الربنامج إىل تيسري املداوالت وصنع القرارات يف اهليئات التشريعية، واحلفاظ على عالقات خارجية                                                  -٨-ألف  

                                       موعات اإلقليمية        عامة مع الدول األعضاء، والبعثات الدائمة املعتمدة لدى اليونيدو، والدول غري األعضاء، وا. 
  

 املوارد
 )باليورو(تقديرات املوارد 

 الوظائـف )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية امليزانية العملياتية امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٣,٠ ٤,٠ ٧,٠ تكاليف املوظفني  ٧٠٠ ٤٣٠ ١   ٧٠٠ ٤٣٠ ١
    املستشارون  ٣٠٠ ٩   ٣٠٠ ٩
    تكاليف التشغيل  ٥٣٠ ٤٦   ٥٣٠ ٤٦

  جمموع النفقات االمجالية  ٥٣٠ ٤٨٦ ١    ٥٣٠ ٤٨٦ ١
   جمموع املوارد الصافية  ٥٣٠ ٤٨٦ ١    ٥٣٠ ٤٨٦ ١

   
 النتائج مؤشرات األداء

عدد الدول األعضاء اليت تعرب عن رضاها عن                            ●
سات ونوعية          تسيري دورات أجهزة تقرير السيا                

 .اخلدمات االستشارية يف هذا السياق                 
ازدياد النسبة املئوية للوثائق اليت تصدر يف                       ●

 .*غضون املهل احملددة       

تسيري اجتماعات أجهزة تقرير السياسات الفعال عن طريق                                
توفري الدعم واملشورة املوثوقة يف الوقت املناسب، وبنوعية                             

 .سكرتارية    جيدة، وذلك يف جمال التنظيم وخدمات ال                     

عدد الدول األعضاء اليت أعربت عن رضاها                         ●
 .عن نوعية املعلومات واخلدمات املقدمة                

 .االتصال الفعال بالدول األعضاء واخلدمات املقدمة هلا بكفاءة                           

ازدياد عدد املشاركني يف الدورات واألحداث                        ●
املتصلة ا وارتفاع مستواهم وحتسن التوازن                       

 .ورات واألحداث        اجلغرايف يف هذه الد       

 .املشاركة املناسبة يف الدورات واألحداث املتصلة ا                      

 .رهنا بقيام مؤلّفي الوثائق الربملانية بتقدميها يف الوقت املناسب         *
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 )١(النواتج
 
،   )ثالث دورات       (، وجملس التنمية الصناعية             )دورة واحدة    (اخلدمات االستشارية املقدمة ألعضاء مكاتب املؤمتر العام                            ●

 ، واألفرقة العاملة فيما بني الدورات، واملشاورات مع الدول األعضاء؛                                    )دورتان    (نة الربنامج وامليزانية          وجل 
، وجلنة      )ثالث دورات       (، وجملس التنمية الصناعية              )دورة واحدة    (إصدار اإلشعارات والوثائق اخلاصة باملؤمتر العام                         ●

 ؛ )دورتان    (الربنامج وامليزانية        
 ؛ ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦لليونيدو لعامي        إصدار التقرير السنوي          ●
 اعتماد أعضاء البعثات الدائمة لدى اليونيدو؛                     ●
  والصني، واحملافظة على موقع الويب ذي الصلة؛                       ٧٧ترتيب اجتماعات جمموعة الـ                ●
الرسائل الرمسية املتبادلة مع الدول األعضاء واحملافظة على مواد اهليئات                                 (توفري املعلومات وخدمات االتصال                 ●

 ).ية املنشورة يف موقع اليونيدو على الويب                التشريع  
  

_______________ 

وال تشمل النتائج غري القابلة للقياس الكمي، النتائج املتصلة بالتفسري والتطبيق الصحيحني للواليات " االجنازات املادية"تشمل النواتج  (1)
 .لتشريعيةالتشريعية أو ختطيط االستراتيجية أو اجلوانب األخرى املتعلقة بالنوعية الالزمة للنجاح يف تسيري أعمال اهليئات ا 
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 اإلدارة العامة: الربنامج الرئيسي باء

 
 الوصف العام

 
يضطلع هذا الربنامج الرئيسي، يف نطاق األهداف الدستورية لليونيدو وعمال بقرارات أجهزة تقرير                                                       -١-باء  

 :السياسات، باملهام التالية           
اقبة الفعالني للمنظمة ويكفل كفاءة اإلدارة العملياتية واملالية؛                              يوفّر التوجيه االستراتيجي واملر               )أ(  

ويضطلع أيضا مبسؤولية إقامة عالقات وثيقة مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية األخرى ووكاالت                                                         
منظومة األمم املتحدة، يف املقر وعن طريق املكتبني يف نيويورك وجنيف؛ وميارس وظيفة اليونيدو يف جمال                                                          

 لعالقات العامة واإلعالم دف حتسني صورة اليونيدو والتوعية بدورها وأنشطتها لدى اجلهات املعنية؛                                               ا
يكفل كذلك قيام آليات املراقبة الداخلية بعملها بكفاءة وفعالية عن طريق االستعراضات االستباقية                                                   )ب (  

 تخدام األمثل للموارد املتاحة؛            جلميع عمليات املنظمة، باإلضافة إىل رصد مجيع العمليات لضمان االس                                   
/ يوفّر األدلة على إحراز النتائج واستخدام املوارد على الوجه األفضل عن طريق إجراء استعراضات                                         )ج (  

العمليات اليت تضطلع ا املنظمة، ورصد تنفيذ الربنامج وتقييمه وتقييم                                     /تقييمات موضوعية جلميع األنشطة                
 .األداء 

  
 اهلدف العام

ن ترسيخ سياسات واستراتيجيات متسمة بالكفاءة والفعالية، وضمان االلتزام ا يف كل املنظمة ونقلها                                                 ضما    -٢-باء  
 .إىل الدول األعضاء ووكاالت منظومة األمم املتحدة وغريها من اجلهات املعنية وشركاء اليونيدو                                                  

 املوارد  
 )باليورو(تقديرات املوارد 

 الوظائـف )تكاليفبعد إعادة حساب ال (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية امليزانية العملياتية امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٢٤,٠ ١٨,٠ ٤٢,٠ تكاليف املوظفني  ٢٠٠ ٦٤٠ ١٠   ٢٠٠ ٦٤٠ ١٠
    املستشارون  ٤٨٠ ٢١٧   ٤٨٠ ٢١٧
    االجتماعات  ٦٠٠ ٢٥٢   ٦٠٠ ٢٥٢
     الرمسيالسفر  ٤٤٠ ٦١١   ٤٤٠ ٦١١

    تكاليف التشغيل  ٦٥٠ ٠٨٨ ١   ٦٥٠ ٠٨٨ ١

تكنولوجيا املعلومات   ٧٠٠ ٧٣   ٧٠٠ ٧٣
 واإلتصاالت

   

  جمموع النفقات االمجالية  ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢   ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢
   جمموع املوارد الصافية  ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢   ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢
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 حسب الربنامج

   الوظائف   

 امـوع
قين التعاون الت

 )خارج امليزانية(
امليزانيتان العادية 

 العملياتيةو
فئة اخلدمة
 العامة

 الفئة
 الفنية

  

-١-باء التوجيه التنفيذي واإلدارة  ١٢,٠  ١٢,٠  ٢٣٠ ٤٨٠ ٨   ٢٣٠ ٤٨٠ ٨
املراقب العام، والرقابة الداخلية وخدمات   ١٢,٠  ٦,٠  ٨٤٠ ٤٠٣ ٤   ٨٤٠ ٤٠٣ ٤

 التقييم
-٢-باء

 -باء جمموع الربنامج الرئيسي  ٢٤,٠  ١٨,٠ ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢   ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢
   

 التوجيه التنفيذي واإلدارة: ١-الربنامج باء
 

 الوصف العام
 
متاشيا مع أهداف اليونيدو الدستورية، ووفقا لقرارات أجهزة تقرير سياساا، يوفّر هذا الربنامج االستراتيجية                                                   -٣-باء  

ويوجه وينسق تنفيذ التعاون التقين وأنشطة احملفل العاملي، باإلضافة إىل توجيه                                         . شطة اليونيدو     العامة والتوجية السياسايت ألن            
 .وتنسيق العمليات واإلجراءات اإلدارية واملالية                       

وتقع على عاتق هذا الربنامج أيضا مسؤولية القيام، على نطاق املنظمة بأكملها، بتنسيق أنشطة العالقات                                                         -٤-باء  
ة املتصلة باألمم املتحدة، مبا يف ذلك متثيل اليونيدو يف نيويورك وجنيف، كما تقع على عاتقه املسؤولية                                                  اخلارجية واألنشط       

 .عن أنشطة املنظمة املتعلقة باالتصاالت واإلعالم                          
 :ويتمثل هدف الربنامج يف تنفيذ عدد من الوظائف اإلدارية املترابطة، مبا فيها الوظائف التالية                                               -٥-باء  

ض املتواصل لإلدارة االمجالية للمنظمة استجابة لتغريات البيئة العاملية من أجل حتسني                                             االستعرا    )أ(  
 اإلنتاجية؛ وتيسري إنشاء نظم إدارية فعالة ومنسقة لتمكني املنظمة من تعديل عملياا وفقا لذلك؛                                                       

 بالتنمية      عرض رؤية اليونيدو وأنشطتها يف مناقشات السياسة العامة، وال سيما املتصل منها                                          )ب (  
 االقتصادية واالجتماعية؛            

 اجتذاب التأييد من الدول األعضاء ألنشطة اليونيدو من خالل االتصال املباشر واحلوار؛                                          )ج (  
تشجيع التعاون بني اليونيدو ووكاالت منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية                                               )د (  

 الدولية؛  
 .على الصعيد الدويل، وتعزيز النقاش حول أنشطة اليونيدو                        زيادة الفهم والتقدير لليونيدو             )�(  

ويضاف إىل ذلك أن الربنامج يسعى إىل ضمان متثيل وتفاعل اليونيدو على النحو املناسب يف نيويورك                                                      -٦-باء  
وجنيف مع البعثات الدائمة ووكاالت منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى ومنظمات اتمع                                                 
األهلي ووسائط اإلعالم وغريها من اهليئات ذات الصلة لتعزيز دور اليونيدو داخل منظومة األمم املتحدة، وتأمني الفرص                                                                        

 .وضمان التعاون والتنسيق الفعالني مع الوكاالت األخرى                             
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 اهلدف
 
 .ضمان تنفيذ األنشطة املذكورة أعاله بفعالية وكفاءة                         -٧-باء  
  

 املوارد

 )باليورو(تقديرات املوارد 

 الوظائـف )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية امليزانية العملياتية امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
 الفئة الفنية العامة

 ١٢,٠ ١٢,٠ ٢٤,٠ تكاليف املوظفني  ٧٤٠ ٤٣١ ٦   ٧٤٠ ٤٣١ ٦
    املستشارون  ٦٢٠ ١١٥   ٦٢٠ ١١٥
    االجتماعات  ٦٠٠ ٢٥٢   ٦٠٠ ٢٥٢
    السفر الرمسي  ٥٢٠ ٥٣٣   ٥٢٠ ٥٣٣

    تكاليف التشغيل  ٢٥٠ ٠٧٧ ١   ٢٥٠ ٠٧٧ ١

تكنولوجيا املعلومات   ٥٠٠ ٦٩   ٥٠٠ ٦٩
 واإلتصاالت

   

  جمموع النفقات االمجالية  ٢٣٠ ٤٨٠ ٨    ٢٣٠ ٤٨٠ ٨
   جمموع املوارد الصافية  ٢٣٠ ٤٨٠ ٨    ٢٣٠ ٤٨٠ ٨

 

 النتائج  األداءمؤشرات

 التوجيه العام واإلدارة

 .زيادة اإلعراب عن التقدير             ●
 .زيادة متويل أنشطة اليونيدو             ●
 .ازدياد معدالت التنفيذ         ●

حتسن التوجيه االستراتيجي واإلدارة والتنسيق يف التعاون                        
التقين لليونيدو واستجابة أنشطة احملفل العاملي بصورة                      

ضاء وأولويات التنمية             أوضح الحتياجات الدول األع                 
 .الدولية 

ازدياد التنويه بأنشطة اليونيدو يف وثائق األمم املتحدة                            ●
 .وقراراا  

ازدياد التقدير ألنشطة اليونيدو وحتسن مركز اليونيدو يف                            
. مناقشة السياسات على نطاق منظومة األمم املتحدة                        

سيما يف سياق وظيفة األمم املتحدة يف جمال التنمية                         ال 
 .تصادية     االق

ازدياد عدد األنشطة املشتركة مع وكاالت منظومة                           ●
 .األمم املتحدة والكيانات األخرى             

حتسن صورة اليونيدو ومكانتها يف املبادرات الدولية أو                        
 .املشتركة بني وكاالت متعددة              

ازدياد عدد الدول األعضاء اليت أعربت عن رضاها                             ●
 .عن اخلدمات اليت توفّرها اليونيدو              

د الدعم من الدول األعضاء لسياسات اليونيدو                           ازديا  
 .وأنشطتها    
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 النتائج  األداءمؤشرات

 .عدد وسائل االعالم اليت تستشهد بأنشطة اليونيدو                        ●
التنويه بأنشطة اليونيدو يف اخلطب واألوراق وما                      ●

 .إليها 
 .استنساخ املواد من موقع اليونيدو على الويب                  ●

ازدياد وعي الدول األعضاء بأنشطة اليونيدو بفضل حتسن                             
ض املعلومات املتعلقة بأنشطة اليونيدو، وازدياد التغطية                        عر  

 .االجيابية يف وسائط االعالم            

 التواصل مع نيويورك وجنيف 
عدد بيانات التقدير االجيايب الصادرة عن الدول                             ●

 .األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين                  
حتسن فهم ممثلي الدول األعضاء واملنظمات احلكومية                           

 .ونيدو  الدولية ألنشطة الي      
زيادة طلبات التماس مشاركة اليونيدو يف                     ●

االجتماعات واألنشطة املشتركة بني وكاالت                      
 .متعددة  

حتسن صورة اليونيدو ومكانتها يف املبادرات واملؤمترات                        
واالجتماعات واملوائد املستديرة وغريها من األنشطة                        

 .الدولية أو املشتركة بني وكاالت متعددة                 
ة مع وكاالت منظومة األمم املتحدة                  األنشطة املشترك       ●

 .والكيانات األخرى        
ازدياد التعاون مع وكاالت منظومة األمم املتحدة                     

 .املوجودة يف نيويورك وجنيف            
   

 النواتج

 التوجيه العام واإلدارة 
 

 وثائق السياسات واالستراتيجية؛                 ● 

 استخدام أساليب وممارسات إدارية حديثة؛                      ● 

 يف شىت اجتماعات األمم املتحدة وغريها من االجتماعات واألحداث واملبادرات                                        املشاركة واالخنراط       ● 
 الدولية واآلليات املتعددة األطراف؛                 

األنشطة املشتركة واملبادرات املركّزة مع وكاالت منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية                                                ● 
 األخرى؛    

  احلكومية الدولية بشأن أنشطة اليونيدو؛                  االتصال مع مجيع الدول األعضاء واملنظمات                    ● 

 وضع وتنفيذ استراتيجية مل أنشطة االتصال واالعالم؛                            ● 

مستلزمات االعالم من املواد، وقصاصات الفيديو، واألفالم، واملوقع على الويب، فضال عن املقابالت اليت                                               ● 
 .عالقات مع وسائط االعالم             أجراها املدير العام ومسؤولو اإلدارة العليا لليونيدو يف إطار ال                          
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 التواصل مع نيويورك وجنيف 
 

 تواصل واتصاالت مع ممثلي البعثات الدائمة املوجودة يف نيويورك وجنيف؛                                  ● 

 إحاطة ممثلي البعثات الدائمة علما جبميع املسائل والسياسات الربناجمية ذات الصلة؛                                        ● 

 تحدة وغريها من االجتماعات واألحداث الدولية؛                       املشاركة واالخنراط يف اجتماعات خمتلفة لألمم امل                       ● 

أنشطة مشتركة ومبادرات مركّزة مع وكاالت تابعة ملنظومة األمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية                                                   ● 
 أخرى؛    

 .تقدمي احاطات يف مقر اليونيدو                ● 
  

 املراقب املايل العام والرقابة الداخلية وخدمات التقييم: ٢-الربنامج باء
 

 امالوصف الع
 
يوفّر هذا الربنامج جا متميزا باملنهجية واالنضباط واملوضوعية واالستقاللية فيما يتعلق بتقييم خدمات                                                        -٨-باء  

ويكفل الربنامج        . اليونيدو وحتسني عوليتها ونزاهتها وفعاليتها، فضال عن االمتثال لعمليات املراقبة الداخلية يف املنظمة                                          
ق استحداث وتطبيق آليات مراقبة سباقة يف شىت جماالا، كااالت اإلدارية واملالية                                                 احلفاظ على نزاهة املنظمة عن طري                  

 .والربناجمية والتنظيمية، ويدعم عملية التحسني والتعلّم املتواصلة يف املنظمة                                     
لى النتائج،       ويضطلع الربنامج مبسؤولية إسداء املشورة بشأن املفهوم النظري والتطبيق العملي لإلدارة القائمة ع                                    -٩-باء  

باإلضافة إىل إسداء املشورة املستقلة يف مرحلة مبكرة بشأن املسائل اإلدارية والربناجمية ورصد مجيع أنشطة املنظمة                                                           
 .وعملياا لضمان التزام األنشطة والربامج باألهداف املعلنة ومعايري املساءلة والفعالية والكفاءة                                        

مع املراجع اخلارجي للحسابات، ووحدة التفتيش املشتركة، والدول                                   ويقيم الربنامج أيضا قنوات اتصال                    -١٠-باء  
األعضاء، وأجهزة تقرير السياسات، والشركاء االستراتيجيني اآلخرين، مبا يف ذلك اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، فيما                                                               

 .خيص املسائل ذات الصلة، كما يكفل االمتثال لقرارات اهليئات التشريعية وتوجيهاا                                                
فريق      ) ج (فريق الرقابة الداخلية؛             ) ب (مكتب املراقب املايل العام؛            ) أ : (ويتكون الربنامج من املكونات التالية                   -١١-باء  

يرد وصف هذا املكون وهدفه وموارده ونتائجه ومؤشرات أدائه ونواجته                                    (وحدة إدارة املعلومات واالتصاالت                  ) د(التقييم؛    
كونات الثقة واملشورة بصورة مستقلة وموضوعية لإلدارة والدول األعضاء                              وتكفل هذه امل      ). ٥-يف إطار الربنامج زاي          

 .وأصحاب املصلحة اآلخرين، وذلك فيما يتعلق جبميع املسائل اإلدارية واملالية والتنظيمية والربناجمية على اختالفها                                                              
ا، عمال بتوصيات املراجع                  لتحسني أداء املنظمة ومساءلته                   ٢٠٠٣يونيه      /وقد أنشئ هذا الربنامج يف حزيران                     -١٢-باء   

- ومقرر الــس م ت ص             ٢٠٠٢/٢استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية                      ( واهليئات التشريعية              (PBC.18/3)اخلارجي للحسابات             
نوفمرب      / تشرين الثاين         ١٤ املؤرخة      UNIDO/DGB(M).91: ومت تنفيذ ذلك عن طريق نشرات املدير العام التالية                                  ). ٢-م /٢٦

  ١٦ املؤرخة     UNIDO/DGB(O).86/Add.13؛ و   ٢٠٠٣مايو     / أيار   ١٤ املؤرخة      UNIDO/DGB(O).86/Add.12؛ و   ٢٠٠٢
 املؤرخة    UNIDO/DGB(M).93؛ و   ٢٠٠٣أكتوبر       / تشرين األول         ٢٠ املؤرخة     UNIDO/DGB(M).92؛ و   ٢٠٠٣يونيه      /حزيران     

 .ية ووالية هذا الربنامج مبينة أيضا يف النظام املايل والقواعد املال                               . ٢٠٠٤سبتمرب      / أيلول   ٦
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  ٢٠ املؤرخة    GC.10/14، يف الوثيقة       ٢٠٠٧-٢٠٠٤ من اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،                   ٤١وتبني الفقرة       -١٣-باء  
، أنه جيري تعزيز اإلدارة املالية والتشغيلية للمنظمة من خالل مكتب املراقب املايل العام                                           ٢٠٠٣أكتوبر     /تشرين األول      

املشاريع، ورصد الربامج والسياسة العامة، واملراقبة املالية، وإدارة                                  /الربامج  املسؤول عن وظائف الرقابة الداخلية، وتقييم                     
 .ومن املتوقع أن يكفل هذا الترتيب، بطريقة منسقة، االستخدام األمثل للموارد املتاحة للمنظمة                                            . املعلومات واالتصاالت         

  
 اهلدف

 
 . اإلدارية واحملافظة عليه وتشغيله ورصده                 حتسني أداء املنظمة وضمان مساءلتها بتصميم إطار املراقبة                              -١٤-باء  
  

 املوارد

 )باليورو(تقديرات املوارد 

 الوظائـف )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية امليزانية العملياتية امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
 الفئة الفنية العامة

 ١٢,٠ ٦,٠ ١٨,٠ تكاليف املوظفني  ٤٦٠ ٢٠٨ ٤   ٤٦٠ ٢٠٨ ٤
    املستشارون  ٨٦٠ ١٠١   ٨٦٠ ١٠١
    السفر الرمسي  ٩٢٠ ٧٧   ٩٢٠ ٧٧
    تكاليف التشغيل  ٤٠٠ ١١   ٤٠٠ ١١

تكنولوجيا املعلومات   ٢٠٠ ٤   ٢٠٠ ٤
 واإلتصاالت

   

  جمموع النفقات االمجالية  ٨٤٠ ٤٠٣ ٤    ٨٤٠ ٤٠٣ ٤
   رد الصافيةجمموع املوا  ٨٤٠ ٤٠٣ ٤    ٨٤٠ ٤٠٣ ٤

   
 مكتب املراقب املايل العام: ١-٢-املكون الربناجمي باء

 
 الوصف العام

 
تتمثّل مهمة مكتب املراقب املايل العام أساسا يف تشغيل إطار مراقبة إدارة وأداء املنظمة، وتوفري اإلدارة                                            -١٥-باء  

راتيجية وواليتها وأهدافها، وتوصيات املراجع                        والتوجيه ملختلف مكونات الربنامج مع مراعاة أولويات املنظمة االست                                   
ويتوىل      . اخلارجي للحسابات، والبارامترات احملددة مبقررات اهليئات التشريعية وقراراا، وتقييمات املخاطر املضطلع ا                                                           
حسابات،        املكتب مهمة التنسيق مع مجيع الربامج األخرى الرئيسية والفرعية ومكوناا، وكذلك مع املراجع اخلارجي لل                                                  

 .ووحدة التفتيش املشتركة، وأصحاب املصلحة اآلخرين، وذلك بشأن املسائل ذات الصلة                                                 
ويساهم املكتب أيضا يف تلبية املنظمة اللتزاماا فيما يتعلق باالستخدام احلكيم جلميع املوارد املالية والبشرية                                                 -١٦-باء  

ص التزام أنشطة املنظمة وبراجمها باألهداف املعلنة ومعايري                        املتاحة للمنظمة وصون تلك املوارد؛ ويوفّر التأكيدات خبصو                      
ويقوم املكتب أيضا بإسداء املشورة                 . املساءلة؛ واالقتصاد والكفاءة والفعالية يف استخدام املوارد، وتأثري أنشطة املنظمة                                  
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كمة وفعالية، وكذلك بشأن             للربامج األخرى بشأن املسائل الربناجمية وإطار مساءلة املنظمة لضمان استخدام املوارد حب                                      
 .إعداد التقارير الربناجمية واملالية للهيئات التشريعية، مبا يف ذلك اإلطار الربناجمي املتوسط األجل                                                      

  
 اهلدف

 
 .توفري التوجيه االستراتيجي جلميع مكونات الربنامج، وحتسني أداء املنظمة وضمان مساءلتها                                             -١٧-باء  
  

 النتائج مؤشرات األداء

 الدول األعضاء عن ثقتها يف املنظمة، لدى                          تعبري   ●
استعراض بنود جدول األعمال املتعلقة بإدارة املوارد                          

على األقل أربع مرات أثناء فترة                 (واستخدامها     
 ).السنتني   

 .حتسن الكفاءة والفعالية يف استخدام موارد املنظمة                  

موافقة الدول األعضاء واجلهات املاحنة على النفقات                         ●
 .انيتني العادية والعملياتية          وفقا للميز   

ازدياد االمتثال لبنود النظامني األساسي واإلداري للمنظمة                            
 .وإلجراءاا    

اخنفاض عدد املالحظات والتوصيات املقدمة من                       ●
املراجع اخلارجي للحسابات، وصدور رأي غري                       

 .متحفظ بشأن عمليات اليونيدو              

ازدياد ثقة املراجع اخلارجي للحسابات وأصحاب                            
صلحة اآلخرين يف إطار املنظمة الرقايب ويف عملياا،                             امل

 .واعتمادهم عليها       
اخنفاض عدد حاالت عدم االمتثال لبنود النظامني                         ●

 . األساسي واإلداري       
 .ازدياد محاية املوارد املسندة إىل املنظمة                 

املكاتب بوضع خطط عمل لإلدارة                     /قيام الفروع     ●
ر عن األداء        القائمة على النتائج، وبتقدمي تقاري                  

 .استنادا إىل مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج                    

حتسن ممارسات وثقافة اإلدارة القائمة على النتائج على                             
 .مجيع مستويات املنظمة           

 . املشاريع     /حتسن نوعية الربامج         امتثال الربامج واملشاريع للعمليات              ●
زيادة استخدام نظم املعلومات واخنفاض عدد                        ●

 تلتمس معلومات حمددة ألغراض                 الطلبات اليت      
 .خاصة   

 .حتسن استخدام نظم املعلومات يف اختاذ القرارات                   

  
 النواتج

 
مت تنسيق خطط العمل السنوية واالثناسنوية واملوافقة عليها وتنفيذها بالنسبة جلميع مكونات الربنامج، مع مراعاة                                                           ●

 تقييم املخاطر ألنشطة املنظمة املختلفة؛                  
 ل املمارسات يف خمتلف جماالت اإلدارة، كما مت توفري الدعم لتنفيذها؛                                   مت حتديد أفض       ●
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أُسديت مشورة مبكرة بشأن املسائل اإلدارية واملالية والتنظيمية والربناجمية، أدت إىل استخدام حكيم وفعال ملوارد                                                     ●
 املنظمة املسندة ملختلف مديري الربامج؛                

 بية الالزمة لضمان موجودات املنظمة؛                   حتديث السياسات واآلليات الرقا               /مت اعتماد      ●
 الربامج وتنفيذها؛         /مت حتديث العمليات واملبادئ التوجيهية لصوغ املشاريع                         ●
 مشل    -املعلومات التقنية بشأن اإلدارة القائمة على النتائج لتحسني املساءلة عن النتائج                                     /التدريب   /مت توفري املشورة      ●

 ترة السنتني؛       يف املائة من املوظفني خالل ف               ٥٠التدريب     
 أُعدت تقارير توصي باجراءات ملعاجلة مسائل واسعة النطاق تشمل خمتلف أنشطة املنظمة وعملياا؛                                                      ●

جرى حتسني متواصل إلطار مراقبة اإلدارة واألداء للمنظمة، وأُصدرت املبادئ التوجيهية والتوجيهات الالزمة                                                      ●
 ؛ )على األقل مرة واحدة أثناء فترة السنتني                  (

معلومات موجزة عن األنشطة اليت نفذها الربنامج يف تقريرين سنويني لليونيدو؛                                                ( تقارير للدول األعضاء             أُعدت    ●
وتقرير سنوي تفصيلي إىل الس عن األنشطة اليت نفذها مكتب املراقب املايل العام، تضمن أيضا معلومات عن                                                              

 ).أنشطة املكونات        
  

 خليةالرقابة الدا: ٢-٢-املكون الربناجمي باء
 

 الوصف العام
 
يقوم فريق الرقابة الداخلية التابع ملكتب املراقب املايل العام بإجراء تقييم مستقل وموضوعي لألساس املنطقي                                                   -١٨-باء  

جلميع عمليات اليونيدو وكفاية تلك العمليات وكفاءا وفعاليتها، مبا يف ذلك اللوائح والقواعد والسياسات واإلجراءات                                                          
 .سي ثقافة للشفافية واملساءلة والسعي إىل حتسني أداء أنشطة اليونيدو                             وير   . والعمليات   

  
 اهلدف

 
إضافة قيمة لعمليات اليونيدو وحتسني تلك العمليات بفحص أنشطة املنظمة وتقييمها بصورة مستقلة                                                -١٩-باء  

 .وموضوعية    
  

 النتائج مؤشرات األداء

معدل تنفيذ التوصيات احلرجة الصادرة حبسب الفئة                           ●
 ).الصلة باملوضوع       /الفعالية   /الكفاءة   /االمتثال   (

 ).عند اإلنطباق       (القيمة النقدية للتوصيات املنفّذة              ●

ازدياد كفاءة عمليات اليونيدو وفعاليتها ووثاقة صلتها                             
أي الكيانات التنظيمية والعمليات                   (باألهداف وامتثاهلا هلا             

ت   ونظم الرقابة اإلدارية، مبا يف ذلك السياسات واإلجراءا                        
 ).وبنود النظامني األساسي واإلداري              

اخنفاض عدد القضايا املستجدة باملقارنة بفترة                       ●
 .السنتني السابقة       

ايا املتعلقة بأنشطة           حتسن نزاهة املنظمة مبعاجلة القض                
 .احتيالية مشتبه يف وجودها داخل اليونيدو                    
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 النتائج مؤشرات األداء

ارتفاع النسبة املئوية للقضايا احملسومة أثناء فترة                          ●
 .السنتني   

اخنفاض النسبة املئوية للقضايا املعلقة يف اية فترة                           ●
 .السنتني   

  
 النواتج

 
 جرى أثناء فترة السنتني استعراض العمليات، ونظم الرقابة اإلدارية، والكيانات التشغيلية؛                                            ●
مل يبدأ     /جار تنفيذها       /الصلة باملوضوع؛ نفّذت            /الفعالية  /الكفاءة   /غري حرجة؛ االمتثال          /حرجة   (توصيات حبسب الفئة             ●

 ؛ )تنفيذها   
 قضايا جديدة عوجلت أثناء فترة السنتني؛                       ●
 قضايا حسمت أثناء فترة السنتني؛                   ●
معلومات تفصيلية عن األعمال املنجزة، إلدراجها يف التقرير السنوي املقدم من مكتب املراقب املايل العام إىل                                              ●

 .راجها يف التقرير السنوي لليونيدو              الس، باإلضافة إىل معلومات موجزة عن األنشطة الرئيسية إلد                             
  

 التقييم: ٣-٢-املكون الربناجمي باء
 

 الوصف العام
 
ميثّل هذا املكون الربناجمي جزءا ال يتجزأ من عملية التحسني واستخالص الدروس التنظيمية املتواصلة يف                                            -٢٠-باء  

الربامج دف زيادة كفاءة               /ما خيص أداء املشاريع         وتوفّر وظيفة التقييم تعقيبات حتليلية مهيكلة وموضوعية في                         . اليونيدو  
خدمات اليونيدو وفعاليتها، واملساءلة جتاه اإلدارة واجلهات املاحنة والنظراء، واستخالص الدروس لدعم عملية تعزيز                                                                   

. لى النتائج     وجيري أيضا ضمان استخدام نتائج التقييم بفعالية متاشيا مع متطلبات اإلدارة القائمة ع                                        . املعارف التنظيمية       
وبالتايل، فإن التقييم يدعم استحداث نظم ومنهجيات إدارية قائمة على النتائج، كما يدعم تطبيقها وتشذيبها بصورة                                                                        

 .ومتارس تقارير التقييم وآليات التعقيب تأثريا على مجيع األهداف االستراتيجية والربامج والربامج الفرعية                                             . متواصلة  
  

 اهلدف
 
 . خدمات اليونيدو وكفاءا وفعاليتها، وتلبية متطلبات املساءلة بشأن أداء املشاريع والربامج                                           حتسني تصميم        -٢١-باء  
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 النتائج مؤشرات األداء

 .جيري قبول توصيات التقييم ومتابعتها وتنفيذها                         . يف املائة    ٨٠تنفيذ توصيات التقييم مبعدل                ●
الدروس املستخلصة من التقييم جزءا ال يتجزأ من                       متثّل    . يف املائة    ٧٠تنفيذ الدروس املستخلصة مبعدل                ●

 .التحسينات والدروس التنظيمية            
إعراب أجهزة تقرير سياسات اليونيدو عن دعمها                            ●

 ).مرة واحدة أثناء فترة السنتني               (خلدمات التقييم        
تظهر أجهزة تقرير سياسات اليونيدو واحلكومات املتلقية                              

ا بشفافية اليونيدو            والنظراء، واملاحنون أيضا، ثقة واقتناع                 
 .ومساءلتها من خالل وظيفة التقييم                

  
 النواتج

 
 متت املوافقة على خطة التقييم جلميع األنشطة التقييمية يف فترة السنتني، وخصصت املوارد الالزمة هلا؛                                                ●
 مواضيعية أو        نفّذت عشرة تقييمات متعمقة لربامج متكاملة، وستة تقييمات ملشاريع قائمة بذاا، وأربعة تقييمات                                                    ●

 تقييمات مكتبية، كما نفّذت خطط املتابعة؛                          
 جرى تنسيق عشرة تقييمات ذاتية، كما مت توفري الدعم املنهجي والتدريب الالزمني؛                                          ●
 مت توفري التدريب واإلرشاد بشأن اإلدارة القائمة على النتائج وتطبيق اإلطار املنطقي ومنهجيات التقييم؛                                                  ●
معلومات موجزة عن أنشطة التقييم يف تقريرين سنويني، ومعلومات تفصيلية عن                                                 (عضاء     أُعدت تقارير للدول األ             ●

التقييم يف التقرير السنوي املقدم من مكتب املراقب املايل العام إىل الس، وتقرير نصف سنوي عن التقييم مقدم                                                       
 وأُعد تقريران عن الدروس املستفادة للمجلس التنفيذي؛                             ). إىل الس    

 صورة متواصلة حتديث وتطوير قاعدة بيانات سهلة االستخدام؛                              جيري ب     ●
 .يتم حتديث سياسات التقييم ومنهجياته، عند االقتضاء، امتثاال للمعايري الدولية والتطورات يف السياسات                                                    ●
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 الطاقة والبيئة: الربنامج الرئيسي جيم

 
 الوصف العام

 
 األمم املتحدة بشأن األلفية، الذي تعهدت فيه الدول األعضاء                               إعالن    ٢٠٠٠اعتمدت اجلمعية العامة يف عام                  -١-جيم  

وإحدى هذه القيم تتمثل يف احترام                     . بااللتزام بقيم أساسية معينة ال بد منها للعالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين                                            
املستدامة، وذلك لصاحل رفاهنا               جيب تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية غري                      "الطبيعة؛ وقد أكدت الدول األعضاء أنه                 

واتفقت أيضا على ضرورة عدم ادخار أي جهد يف سبيل حترير اإلنسانية أمجع، ال سيما                                                 ." يف املستقبل ورفاهية ذريتنا             
األجيال املقبلة، من خطر العيش يف كوكب أتلفته األنشطة البشرية حىت أصبح إصالحه متعذرا ولن تكون موارده كافية                                                           

 . تلك األجيال         لتلبية احتياجات         

 من األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي يدعو اتمع الدويل إىل ضمان                            ٧ودونت هذه االلتزامات يف اهلدف               -٢–جيم  
، الذي جاء يف         ٢٠٠٢وأكّدت هذه الشواغل مرة أخرى يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف عام                                  . استدامة البيئة    

من إحداث تغيريات أساسية يف طريقة اإلنتاج واالستهالك اليت تتبعها اتمعات، ألن تلك                                             خطة تنفيذ نتائجه أنه ال بد               
فينبغي جلميع البلدان تشجيع أمناط استهالكية وإنتاجية                          . التغيريات ضرورية لتحقيق التنمية املستدامة على نطاق العامل                      

ر البيئة، وذلك من خالل حتسني الكفاءة وضمان                       مستدامة بوضع برامج تعاجل النمو االقتصادي حبيث ال يؤدي إىل تدهو                              
 .إمكانية االستدامة يف استخدام املوارد وعمليات اإلنتاج، واحلد من تدهور املوارد والتلوث والنفايات                                                   

وقد شهد العقدان املاضيان زيادة                   . والطاقة ضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ولتحسني نوعية احلياة                                       -٣-جيم  
توفري    (شواغل واملناقشات على الصعيد الدويل حول مسألة الطاقة، مع احتالل قضايا احلد من وطأة الفقر                                         مطردة يف ال    

فهناك إجحاف واضح يف توزيع فرص                  . واملخاطر البيئية وتغري املناخ مكان الصدارة يف الوقت احلايل                        ) الطاقة للفقراء    
والعديد من البلدان          . ا بني البلدان أو داخل البلد الواحد                 احلصول على طاقة مضمونة ومتيسرة من حيث التكلفة، سواء فيم                                 

النامية، وال سيما أقل البلدان منوا، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، تواجه حاجة ملحة إىل توفري مرافق طاقة كافية                                                                      
 ولكن، عندما يتحقق              .ومضمونة ومتيسرة من حيث التكلفة، وخاصة الكهرباء، لبليوين شخص معظمهم يف املناطق الريفية                                            

النمو السكاين املتوقع يف العامل النامي، سيزداد الضغط على البيئات احمللية إىل حد كبري نتيجة الزدياد إنتاج الطاقة، كما                                                                 
 .ستزداد كميات امللوثات الغازية املنبعثة املؤدية إىل االحتباس احلراري                                      

 بشدة على هذه املناشدات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم                                   وتؤكد استراتيجية اليونيدو املؤسسية مرة أخرى                       -٤-جيم  
وتؤكد أيضا أن البلدان تتجاهل الفرص املتاحة للوقاية والعالج واختاذ                                  . املتحدة ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة              

ة عبء تكاليف االستغالل                خطوات سباقة يف إدارا للبيئة وإنشاء نظم طاقة مستدامة، وأا بذلك تترك لألجيال املقبل                                              
وهذا من شأنه أن           . الراهن غري املستدام للموارد الطبيعية، وعبء الضغوط املفرطة على قدرة البيئة الطبيعية على االمتصاص                                               

 :لذا جاء يف استراتيجية اليونيدو املؤسسية ما يلي                      . يقيد إمكانية التنمية الصناعية املقبلة للبلدان النامية                      

لتحضر والنمو السكاين السريع والفقر، إىل جانب االستراتيجيات البيئية القائمة فعال                                     أخذ التصنيع وا      " 
، املتبعة يف العديد من البلدان النامية، يشكّل ضغطا هائال على                                     "دعنا ننمي اليوم وننظف غدا              "وامللخصة بعبارة         

 اهلواء واملاء واملنظومات اإليكولوجية               البيئة العمرانية واملوارد الطبيعية واألحراج والتنوع البيولوجي ونوعية                       
 ."للمياه العذبة واملنظومات اإليكولوجية البحرية                       
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ويف هذا الصدد، توصي االستراتيجية املؤسسية بضرورة تعديل مناذج التنمية االقتصادية حبيث يصبح أحد                                                         -٥-جيم  
أي معدل مدخل املوارد الطبيعية لكل وحدة                         (ة   أهدافها األساسية حتقيق معدالت إنتاجية عالية يف استخدام املوارد الطبيعي                                     

فإنتاجية املوارد الطبيعية والتقييم السليم للموجودات                         . يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو على السواء                   ) من النواتج    
وهذا     . ة وثابتة مبرور الزمن         الطبيعية مها بنفس األمهية للبلدان النامية، إذا كان هلا أن تتمتع بتنمية مستدامة مدفوعة باإلنتاجي                                            

من شأنه أن يثري حتديات هامة الستحداث تكنولوجيات أنظف ونظم حمسنة إلدارة البيئة، باإلضافة إىل االبتكار ونشر                                                                           
 :وقد جاء يف استراتيجية اليونيدو املؤسسية ما يلي                       . التكنولوجيا    

 مراقبة التلوث عند اية عملية اإلنتاج                      ينبغي إحداث حتول يف عملية التصنيع باستخدام وسائل تتراوح بني                                 " 
واستخدام التكنولوجيات اجلديدة واملتطورة اليت تتسم بالكفاءة يف استخدام الطاقة واملواد وال يتولّد منها                                                      

وأخريا، ينبغي إجراء تغيريات جوهرية يف كل من تصميم اإلنتاج                                  . سوى قدر أقل من التلوث والنفايات              
، وإعادة تنظيم ذلك اإلنتاج وتصميمه حسب                              "من املهد إىل املهد        "ه النهج املسمى        والتكنولوجيا وفق ما ميثل         

 ."‘الرأمسالية الطبيعية        ‘مبادئ بيولوجية من أجل تعزيز إنتاجية املوارد وفق الشروط اليت ينص عليها مفهوم                                         

، سريكز هذا        ٢٠٠٧-٢٠٠٤واتساقا مع االستراتيجية املؤسسية وإطارها الربناجمي املتوسط األجل للفترة                                 -٦-جيم  
ترويج     ) أ : (الربنامج الرئيسي على جماالت التركيز التالية يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية                                        

حتد من      (وأكثر استدامة بيئيا             ) أكثر كفاءة من حيث املواد واستهالك الطاقة                       (تكنولوجيات وعمليات حديثة وأنظف                     
نشر األدوات وأفضل املمارسات لترويج                       ) ب (؛ )ايات، وحتد من استخدام املوارد غري املتجددة                 انبعاثات امللوثات ومن النف           

املساعدة على التنفيذ الناجح لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وال سيما بروتوكول                                       ) ج(انتاج صناعي أنظف ومستدام؛               
، سيتألف الربنامج الرئيسي من املكونات الربناجمية                       وعلى وجه التحديد       . مونتريال واتفاقية ستوكهومل وبروتوكول كيوتو                  

 االنتاج األنظف           -٣- كفاءة الطاقة الصناعية؛ وجيم               -٢- الطاقة الريفية واملتجددة؛ وجيم              -١-جيم  : التسعة التاليــة      
ل   بروتوكو    -٧- اتفاقية ستوكهومل؛ وجيم            -٦- بروتوكول مونتريال؛ وجيم            -٥- إدارة املياه؛ وجيم        -٤-واملستدام؛ وجيم     

 . األولويات اإلقليمية، وحشد األموال، والشراكات                     -٩- الطاقة والبيئة يف الصناعات الزراعية؛ وجيم                      -٨-كيوتو؛ وجيم      

. والفئات املستهدفة الرئيسية يف معظم هذه املكونات هي املنشآت الصغرية واملتوسطة ومؤسساا الداعمة                                            -٧-جيم  
ة الرئيسية يف فقراء الريف، الذين ميثلون أيضا فئة مستهدفة رئيسية للمكّون                                         ، تتمثل الفئة املستهدف         ١-ويف حالة املكون جيم          

وسينفّذ الربنامج يف مجيع األقاليم النامية ويف البلدان ذات االقتصادات االنتقالية على النحو املشروح مبزيد من                                                     . ٨-جيم  
 .٩-التفصيل يف املكون جيم          

. ئيسي املديرون اإلداريون واملديرون املعنيون، حسب االقتضاء                           وسيتوىل توجيه وإدارة هذا الربنامج الر                -٨-جيم  
وستتضمن هذه املهمة اإلشراف التقين واإلداري على السواء، وستتعلق بتقدمي إرشادات داخلية ملوظفي اليونيدو، باإلضافة                                                              

 .إىل الترويج اخلارجي ألنشطة اليونيدو                   
  

 اهلدف العام

امج الرئيسي يف العمل على حتقيق مستويات انتاجية عالية يف استخدام املوارد                                  يتمثّل اهلدف العام هلذا الربن          -٩-جيم  
الطبيعية يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، عن طريق نقل تكنولوجيات أنظف ومستدامة بيئيا،                                                                    

واد السمية واخلطرة، واالستعاضة عن                     والنهوض بالكفاءة وزيادة إعادة استخدام وإعادة تدوير مواد النفايات، وإزالة امل                                    
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مصادر الطاقة واملواد غري املتجددة بالطاقة واملواد املتجددة، وذلك كله استجابة لالحتياجات اليت يعرب عنها اتمع الدويل                                                          
 .وعمال بالتوجيهات العريضة الواردة يف االستراتيجية املؤسسية ضمن سياق األولويات اإلقليمية                                            

 
 املوارد

 )باليورو( املوارد تقديرات

 الوظائـف )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٥٣،٦ ٣١،٩ ٨٥،٥ تكاليف املوظفني  ٠١٩ ٥٠٤ ١٥  ٩١٠ ٧٧٧ ٢  ٩٢٩ ٢٨١ ١٨
    وناملستشار  ٠٤٠ ٣٣٧   ٠٤٠ ٣٣٧
    االجتماعات  ٣٥٠ ٢١   ٣٥٠ ٢١
    السفر الرمسي  ٤٧٠ ٥٧٧   ٤٧٠ ٥٧٧
    تكاليف التشغيل  ٨٩٠ ٥٦  ٥٠٠ ٣١١  ٣٩٠ ٣٦٨

٤٠٠ ٣٥٠ ٣   ٤٠٠ ٣٥٠ ٣  
/ الربنامج العادي للتعاون التقين
    املوارد اخلاصة من أجل افريقيا

 ت االمجاليةجمموع النفقا  ١٦٩ ٨٤٧ ١٩  ٤١٠ ٠٨٩ ٣ ٥٧٩ ٩٣٦ ٢٢
 التعاون التقين اإليرادات (٠٠٠ ١٥٣)   (٠٠٠ ١٥٣)

 )خارج امليزانية( ٠٠٠ ٩٩٣ ١١٢ جمموع املوارد الصافية  ١٦٩ ٦٩٤ ١٩  ٤١٠ ٠٨٩ ٣ ٥٧٩ ٧٨٣ ٢٢

   )مبا فيها موارد التعاون التقين من خارج امليزانية(جمموع املوارد  ٥٧٩ ٧٧٦ ١٣٥
    

 الطاقة الريفية واملتجددة: ١-املكون الربناجمي جيم
 

 الوصف العام
 

يشكّل االفتقار إىل مرافق طاقة مضمونة ومتيسرة من حيث التكلفة يف املناطق الريفية يف البلدان النامية حاجزا                                                     -١٠-جيم  
لريفية     وهناك حاجة ملحة إىل تسخري مصادر طاقة جديدة ومتجددة لتلبية احتياجات هذه املناطق ا                                             . رئيسيا أمام تنميتها        
ومثة حاجة أيضا إىل إنشاء صالت وثيقة بني مرافق الطاقة املضمونة واألنشطة املدرة للدخل يف املناطق                                                            . املتنامية من الطاقة        

 .الريفية  
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النهوض بتطوير واستخدام مصادر الطاقة املتجددة املستدامة من أجل التنمية االقتصادية وتوليد الدخل يف                                                  : اهلدف

 .املناطق الريفية      
 النتائج مؤشرات األداء

عدد الشركات الوطنية اجلديدة أو احملسنة، اليت                         ●
 .تركّب مكونات الطاقة املتجددة              /تصنع  

احمللية القادرة على          /عدد املنشآت التجارية الوطنية               ●
صيانة وإنشاء وتعزيز نظم الطاقة املتجددة على                           
املستوى احمللي، واملنشآت املنهمكة فعال يف هذه                        

 .ااالت   
عدد املشاريع اليت ما زالت عاملة بعد مرور سنتني                       ●

 .منذ إنشائها     

أو جتميعها       /ازدياد االنتاج الوطين ملعدات الطاقة املتجددة و                       
 .وتركيبها    

 .املنازل املكهربة      /عدد اتمعات احمللية         ●
املنازل املزودة بقوة كهربائية                 /عدد اتمعات احمللية          ●

ت انقطاعها،         مستدامة، مع أقل عدد من حاال                 
 .وذلك بفضل الصيانة املالئمة              

املنازل اليت تستخدم أنواع             /عدد اتمعات احمللية        ●
 .وقود اإلحراق غري التقليدية           

ارتفاع معدل الكهربة الريفية العام يف بلد معني أو يف                        
منطقة من البلد، واالخنفاض العام يف استخدام أنواع الوقود                     

 .احلطب والفحم       مثل   -التقليدية غري املستدامة          

عدد املشاريع املالية االبتكارية املنشأة، مبا يف ذلك                          ●
 .اآلليات العمومية واخلصوصية، حسب االنطباق                       

عدد املشاريع املالية الريفية املنشأة باستخدام خمطط                             ●
 ).التكرار  (املشاريع كنموذج         

تيسر احلصول على الطاقة الريفية بصورة متزايدة يف بلد                         
 .معني  

/ االضافية     / األنشطة املدرة للدخل، اجلديدة            عدد   ●
 .احملسنة  

ازدياد الدخل احلقيقي يف اتمعات احمللية الريفية                       ●
 .بفضل املشروع أو املشاريع            

حتسن األنشطة الريفية املدرة للدخل بفضل توفري مرافق                             
 .الطاقة  

  
 النواتج

 
ات الطاقة املتجددة يف املناطق الريفية وإىل من يقومون                         نقل املعدات واملهارات املناسبة إىل من يقومون بصنع معد                        ●

 بتركيبها وتوريدها وصيانتها؛                   
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 ؛ )مبا يف ذلك خطط أعمال مستدامة                 (ما ال يقلّ عن مخس منشآت جتريبية لتوليد الكهرباء وتوزيعها                               ●

 خمططات متويلية فعالة ومتيسرة ومستدامة للمستهلك الريفي؛                          /وضع مشاريع       ●

 .مية وكتب وتقارير وكتيبات وصفحات على الويب                          نشر مواد إعال       ●
  

 كفاءة الطاقة الصناعية: ٢-املكون الربناجمي جيم
 

 الوصف العام
 

يسعى هذا املكون إىل حتسني كفاءة الطاقة الصناعية باملسامهة يف حتويل األسواق لصاحل املنتجات واخلدمات                                                           -١١-جيم  
 تعزيز قدرات قطاع توفري خدمات الطاقة؛ وتعجيل استثمارات الصناعات                                         املتسمة بالكفاءة يف استخدام الطاقة عن طريق                     

يف التدابري اهلادفة إىل حتسني نظم الطاقة على الوجه األمثل؛ وزيادة استخدام تكنولوجيات صناعية جديدة متميزة بالكفاءة                                                                
 .ة يف استخدام الطاقة، وذلك عن طريق اخلدمات االستشارية التقنية واملالية والسياساتي                                               

تساهم املكاسب احملرزة بفضل الكفاءة يف استخدام الصناعة للطاقة يف تلبية عدة من احتياجات الدول                                                        -١٢-جيم  
 :األعضاء يف اليونيدو ميكن تلخيصها على النحو التايل                        

ختفف وفورات الكهرباء من وطأة احلاجة إىل قدرات توليد الكهرباء اجلديدة الباهظة التكلفة                                            )أ( 
لى امكانية تلويث البيئة، واليت ستكون ضرورية بغري ذلك لتلبية الطلب املتزايد بسرعة على                                               واملنطوية ع    

 الكهرباء؛   

يؤدي استخدام احلرارة والبخار يف العمليات الصناعية بكفاءة إىل ختفيض استهالك الوقود                                     )ب ( 
 تنافس الصناعي؛        الصناعي، وبالتايل يؤدي إىل زيادة االنتاجية واخنفاض تكاليف الطاقة وحتسن ال                                       

يؤدي التحكم يف منو استخدام الصناعات للوقود والكهرباء عن طريق زيادة الكفاءة يف استهالك                                             )ج ( 
 .الطاقة من ِقبل املستخدمني النهائيني إىل ابطاء النمو يف انبعاثات غازات الدفيئة الضارة باملناخ                                            

  
مهة بذلك يف حتسني تنافسها وانتاجيتها وعوليتها، ويف                           ختفيض استهالك الصناعات للكهرباء والوقود، واملسا                      : اهلدف

 .احلد من انبعاثات غازات الدفيئة               
 النتائج مؤشرات األداء

عدد مقدمي اخلدمات الذين يعرضون خدمات                          ●
 .شاملة لكفاءة الطاقة الصناعية على أساس جتاري                       

عدد العقود القائمة على األداء اليت دخل فيها                       ●
وفورات املتوقّعة يف الكهرباء              مقدمو اخلدمات وال       

 .والوقود 

عملية جارية لتحويل األسواق لصاحل املنتجات واخلدمات                                
 .املتسمة بالكفاءة يف استخدام الطاقة داخل البلدان املضيفة                       
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عدد املشاريع االستثمارية املتعلقة بالكفاءة يف                          ●
الوصول بالنظم إىل املستوى                (استخدام الطاقة        

ضيف، مع قيام الدراسات              يف كل بلد م        ) األمثل  
االفرادية لليونيدو بتوثيق االخنفاضات يف انبعاثات                          
ثاين أكسيد الكربون والوفورات يف الطاقة                    

 .ومردودات االستثمار يف كل مشروع                  

استثمارات يف نظم مثلى للطاقة الصناعية عن طريق                               
االستخدام املتزايد ملعدات متميزة بالكفاءة يف استخدام                        

 .تدابري شاملة لتحسني الكفاءة             الطاقة، واختاذ       

االخنفاض يف كمية استهالك الطاقة لكل وحدة من                        ●
املنتجات يف قطاعات صناعية خمتارة كثيفة                         

 .االستهالك للطاقة       
الزيادة يف عدد املشاريع االستثمارية اجلارية                         ●

الستخدام تكنولوجيات جديدة متميزة بالكفاءة يف                        
كثيفة     ) خمتارة   (استخدام الطاقة يف قطاعات              

 .االستهالك للطاقة       

زيادة استخدام التكنولوجيات الصناعية املتميزة بالكفاءة يف                          
استخدام الطاقة يف قطاعات خمتارة كثيفة االستهالك للطاقة                              
مثل سبك املعادن والبناء واملعادن والقوة الكهربائية                       

 .وامدادات الوقود    

  
 النواتج

 
ق من أجل توضيح احلواجز أمام الكفاءة يف استخدام الطاقة ومعوقات                                      حبوث أساسية ودراسات استقصائية لألسوا                          ●

مقدمي اخلدمات، ومن أجل حتديد حجم سوق الكفاءة يف استخدام الطاقة الصناعية، ومن أجل ارساء معايري                                                             
 ألفضل املمارسات؛           

 للكفاءة يف استخدام         جمموعات أساسية من مقدمي اخلدمات املدربني، مع املواد التدريبية والتروجيية الالزمة                                  ●
 الطاقة؛   

مشاريع جتريبية للتدابري الشاملة اهلادفة إىل الكفاءة يف استخدام الطاقة ونقل التكنولوجيا تشمل تقييم نظم الطاقة                                               ●
يف املصانع، واعداد دراسات جدوى واقتراحات خاصة باالستثمار وصفقات قروض وخططا متعلقة باألعمال                                                           

 التجارية؛    

راستني استشاريتني حول السياسات، تشمالن ادراج املبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للتوحيد                                                  ما ال يقل عن د          ●
لالستثمارات يف الكفاءة يف استخدام الطاقة، وأدوات متعلقة                            ) احملدودة   (القياسي، وخمططات لإلعانة املالية                  

 .بالضرائب     
  

 االنتاج األنظف واملستدام: ٣-املكون الربناجمي جيم
 

 العامالوصف 
 

من املهم أن تكفل البلدان النامية وهي تنمي اقتصاداا أن جتري هذه التنمية بطريقة مستدامة بيئيا متاشيا مع                                                 -١٣-جيم  
وعلى وجه التحديد، من الضروري فصل استهالك املوارد الطبيعية عن النمو                                  .  من األهداف االمنائية لأللفية            ٧اهلدف   
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وهذا ما يعين بالنسبة للصناعة                     . و إىل زيادة مصاحبة له يف استهالك املوارد الطبيعية                          االقتصادي حبيث ال يؤدي هذا النم                 
) أ(ضمان احتواء استهالك الصناعة يف البلدان النامية للموارد الطبيعية مع منو القاعدة الصناعية فيها، وذلك عن طريق                                                                    

يذ سياسة تكفل إعادة استخدام املواد وتدفق                         تنف ) ب (زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد من جانب خمتلف املؤسسات، و                                  
والفئة املستهدفة        ). ما يعرف مجعا باسم اإلدارة املستدامة للموارد الصناعية                          (الطاقة من خالل سلسالت انتاجية بكاملها                        

ملستفيدين       الرئيسية بالنسبة لليونيدو يف هذا املكون هي املنشآت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الداعمة هلا، يف حني أن ا                                                        
 .هم سكان البلد ككل نظرا لتمتعهم بنمو اقتصادي أكثر استدامة                                     

  
 .تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الصناعية يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية                                        : اهلدف

 النتائج مؤشرات األداء

االخنفاض يف كمية مدخالت املوارد الطبيعية لكل                         ●
 .تجات    وحدة من املن     

امللوثات النامجة          /مسية النفايات      /االخنفاض يف كمية        ●
 .عن كل وحدة من املنتجات              

ازدياد الكفاءة يف استخدام املوارد لدى املنشآت الصغرية                        
واملتوسطة يف البلدان اليت توجد فيها مشاريع لإلدارة                       

 .أو لالنتاج األنظف         /املستدامة للموارد الصناعية و           

خالت املوارد الطبيعية لكل              االخنفاض يف كمية مد           ●
 .وحدة من املنتجات النهائية            

امللوثات النامجة          /مسية النفايات      /االخنفاض يف كمية        ●
 .عن كل وحدة من املنتجات النهائية                 

ازدياد الكفاءة يف استخدام املوارد يف السلسالت االنتاجية                             
يف البلدان اليت توجد فيها مشاريع لإلدارة املستدامة                     

.لالنتاج األنظف         /اعية   للموارد الصن      

  
 النواتج

 
االنتاج األنظف، ونشر النتائج واألدوات وأفضل                          /تنفيذ مشاريع ايضاحية لإلدارة املستدامة للموارد الصناعية                             ●

املمارسات على نطاق واسع خللق طلب سوقي وقدرات حملية من أجل اعتماد منهجيات وخدمات اإلدارة                                                     
 ج األنظف؛     االنتا   /املستدامة للموارد الصناعية          

االنتاج األنظف من ِقبل الشبكة العاملية                  /دعم فعال ألنشطة وطنية معينة خاصة باإلدارة املستدامة للموارد الصناعية                               ●
 االنتاج األنظف؛         /لإلدارة املستدامة للموارد الصناعية            

ونية استراتيجية مع           حتقيق الوعي بنتائج أعمال اليونيدو يف احملافل الدولية ذات الصلة، وانشاء حتالفات تعا                                        ●
 املنظمات العاملية ذات الصلة؛                

 نشر مواد اعالمية، وكتب، ونشرات مطوية، وصفحات على الويب؛                                   ●

 .تقدمي خدمات استشارية وتنفيذ برامج تدريبية                       ●
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 إدارة املياه: ٤-املكون الربناجمي جيم
 

 الوصف العام
 

اقتصاداا أن جتري هذه التنمية بطريقة مستدامة بيئيا متاشيا مع                               من املهم أن تكفل البلدان النامية وهي تنمي                  -١٤-جيم  
. ٢٠٠٢ من األهداف االمنائية لأللفية واالتفاقات املربمة يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعقود عام                                                ٧اهلدف    

من تصريفات           ) ن الوطين والدويل       على الصعيدي      (وعلى وجه التحديد، من الضروري محاية موارد املياه يف البلدان النامية                               
 .الفضالت الصناعية السائلة ومن إفراط املؤسسات الصناعية يف استهالك املياه                                           

  
حتقيق استخدام مستدام ملوارد املياه وإقالل املؤسسات الصناعية بقدر اإلمكان من توليد فضالت سائلة                                                        : اهلدف

.صناعية، مع تشجيع االستخدام املستدام ملوارد املياه العابرة للحدود                            وتصريف املواد السمية الثابتة النامجة عن األنشطة ال                         
 النتائج مؤشرات األداء

ازدياد إنتاجية املياه عن طريق خفض كمية املياه                                ●
املستخدمة واملعاد استخدامها وتدويرها، وكمية                      
تصريفات الفضالت السائلة لكل وحدة من                        

 .املنتجات    

تخدامها للمياه ومن           حدت املؤسسات الصناعية من اس                   
 .كميات الفضالت السائلة اليت تصرفها                 

 .ازدياد تطبيق ج استدامة النظم اإليكولوجية                     ●
 .إمجايل موارد املياه املتجددة حبسب أحواض املياه                       ●

 .اإلدارة املستدامة ملوارد املياه العابرة للحدود              

 .ستدامة ملصائد األمساك اإلقليمية              اإلدارة امل   .تنمية الثروة السمكية يف املصائد املستنفدة                  ●
  

 النواتج
 
تقدمي خدمات استشارية وتنفيذ برامج تدريبية بشأن استخدام املؤسسات الصناعية ملوارد املياه مبزيد من االستدامة                                                      ●

 واإلدارة املستدامة ملوارد املياه العابرة للحدود؛                

 .على الويب    نشر مواد إعالمية وكُتب وتقارير ونشرات مطوية وصفحات                                ●
 

 بروتوكول مونتريال: ٥-املكون الربناجمي جيم
 

 الوصف العام
 

هناك حاجة إىل التخلي تدرجييا عن إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون، واملفضية بالتايل إىل تدهور                                                          -١٥-جيم  
وتساعد اليونيدو          . ال لتلك احلاجة          وتستجيب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتري                       . مستمر يف الصحة البشرية والبيئة الطبيعية                    

حكومات البلدان النامية املوقّعة على بروتوكول مونتريال يف االمتثال ملتطلبات الربوتوكول عن طريق مشاريع ميوهلا                                                                         
 .صندوق الربوتوكول املتعدد األطراف                  
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 يف غضون املهل احملددة يف             ٥ نقل التكنولوجيا غري القائمة على املواد املستنفدة لألوزون إىل بلدان املادة                            : اهلدف

  ٢٠٠٧الربوتوكول يف اجلدول الزمين للتخلي التدرجيي عن إنتاج تلك املواد، واالمتثال للتاريخ املستهدف احملدد بعام                                          
 .إلزالة األطنان من الكلوروفلوروكربونات                

 النتائج مؤشرات األداء

 .عدد املؤسسات اليت اعتمدت تكنولوجيات بديلة                       ●
 .طنان املُزالة من املواد املستنفدة لألوزون                 عدد األ    ●

/ اعتماد تكنولوجيات بديلة يف املؤسسات الصناعة                           /نقل 
 .القطاعات    

عدد املؤسسات الصناعية احلاصلة على شهادات                             ●
عن طريق املنظمة الدولية للتوحيد القياسي                   (تصديق     

 ).والوسم اإليكولوجي     
 .انشاؤها     /عدد الوظائف اليت مت احلفاظ عليها                  ●

املؤسسات الصناعية القادرة على البقاء يف األسواق                         
الدولية بفضل اعتمادها لتكنولوجيات غري قائمة                         / الوطنية  

 .على مواد مستنفدة لألوزون           

  
 النواتج

 
 التوقيع على التعديالت املدخلة على الربوتوكول؛                    ●

 إىل األمانة يف حينها؛          تقارير مناسبة عن االستهالك الوطين للمواد املستنفدة لألوزون قُدمت                                   ●

 طن من املواد املستنفدة لألوزون، ولتيسري                    ١١ ٠٠٠صياغة وإقرار وتنفيذ مشاريع لليونيدو للتخلي التدرجيي عن                               ●
  مؤسسة صناعية؛           ٥ ٦٠٠شهادات التصديق لـ          

 التنسيق السلس مع وكاالت منفّذة أخرى؛                    ●

 .مواد إعالمية ومنشورات عن مشاريع اليونيدو                    ●
  

 اتفاقية ستوكهومل: ٦-الربناجمي جيماملكون 
 

 الوصف العام
 

ينبغي للحكومات املوقّعة على اتفاقية ستوكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة تنفيذ تدابري قانونية وتنظيمية                                                 -١٦-جيم  
 بغية االمتثال ملتطلبات              وتدابري إدارية متعلقة باالنتاج األنظف والبيئة، مبا يف ذلك إجراء تغيريات تكنولوجية أساسية،                                            

فاألمناط غري املستدامة النتاج واستخدام امللوثات العضوية الثابتة واملواد السمية الثابتة، تسبب أضرارا خطرية                                                . االتفاقية   
ا مبرحلة       ويف إطار هذا املكون الربناجمي، تساعد اليونيدو البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا                                   . للصحة البشرية والبيئة        

 .انتقالية على االمتثال التفاقية ستوكهومل                      
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تعزيز قدرة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية على محاية سكاا ومواردها البيئية من التلوث                                              : اهلدف
 .الناجم عن امللوثات العضوية الثابتة                

 النتائج مؤشرات األداء

ات العضوية الثابتة           طن من امللوث       ٢٠ ٠٠٠إزالة   ●
 .املتراكمة عن طريق مشاريع اليونيدو               

ازدياد قدرة البلدان املتلقية على احلد من تراكمات                         
 .امللوثات العضوية الثابتة          

استخدام تقنيات ومنهجيات أفضل أنواع                       ●
  ٣٠أفضل املمارسات البيئية يف               /التكنولوجيا املتاحة       

 . بلدان   ١٠مؤسسة صناعية حتظى باألولوية يف                    

نقل أفضل املمارسات البيئية وأفضل أنواع التكنولوجيا                            
 .املتاحة  

  
 النتائج

 
 تقارير عن خطط التنفيذ الوطنية؛                 ●
 إنشاء مشروعني إيضاحيني ألنواع التكنولوجيا االبتكارية اجلديدة؛                                  ●
سات البيئية فيما خيص             أفضل املمار       /تطوير واستخدام القدرات الوطنية املتعلقة بأفضل أنواع التكنولوجيا املتاحة                                ●

 امللوثات العضوية الثابتة واملواد السمية الثابتة؛                       
املواد  /بعثات استشارية ودورات تدريبية ومواد إعالمية وتقارير ومنشورات تتعلق بإدارة امللوثات العضوية الثابتة                                                     ●

 .السمية الثابتة ومراقبتها وازالتها           
  

 تغير املناخ: ٧-املكون الربناجمي جيم
 

 الوصف العام
 

وتستجيب اتفاقية األمم املتحدة               . هناك حاجة إىل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة اليت تؤدي إىل تغير املناخ                                    -١٧-جيم  
وتساعد اليونيدو احلكومات املوقّعة على الربوتوكول يف                       . اإلطارية بشأن تغير املناخ وبروتوكول كيوتو لتلك احلاجة                          

 .فاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو               االمتثال ملتطلبات االت          
 

بناء القدرات يف البلدان املتلقية على الوفاء بالتزاماا مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية وبروتوكول كيوتو،                                                       : اهلدف
 .واملشاركة السباقة يف آلية التنمية النظيفة واآلليات املشتركة لتنفيذ بروتوكول كيوتو                                     

 جالنتائ مؤشرات األداء

عدد األطنان املُزالة من ثاين أكسيد الكربون                         ●
 .باستخدام تكنولوجيات فعالة قياسا بالتكلفة                      

نقل التكنولوجيات الكفيلة بتخفيض انبعاثات غازات                            
 .الدفيئة يف الصناعة        

عدد البلدان اليت قدمت مشاريع خاصة بآلية التنمية                          ●
 .النظيفة  

عية النظيفة يف         ازدياد توافر خدمات آلية التنمية الصنا                 
 .واملشاريع املنفّذة فيها        ) املستفيدة   (البلدان املضيفة       
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 النواتج

 
خلق البيئة الضرورية املواتية وتعزيز القدرات الالزمة على الصعيد الوطين لدعم عملية حتديد وصوغ وترويج                                               ●

 االقتراحات اخلاصة بالتنفيذ املشترك آللية التنمية النظيفة؛                           

 التنمية النظيفة على املستثمرين يف التكنولوجيا والكربون؛                        عرض مشاريع آلية           ●

 .حلقات دراسية وحلقات عمل وتقارير دولية ومنشورات وغريها من مسامهات احملفل العاملي ذات الصلة                                                    ●
  

 الطاقة والبيئة يف الصناعات الزراعية: ٨-املكون الربناجمي جيم
 

 الوصف العام
 

بناء قطاع للمعاجلة الزراعية يكون أكثر كفاءة يف استخدام الطاقة وأكثر استدامة بيئيا،                                                ينبغي للبلدان النامية           -١٨-جيم  
سيما يف صناعات اجللود والنسيج واألخشاب واألغذية، كما ينبغي هلا حتقيق إدارة مستدامة لألراضي من أجل                                                            ال 

عدة واملشورة التقنيتني من أجل بناء القدارت،                     ويوفّر هذا املكون الربناجمي املسا             . مكافحة التصحر وزيادة إنتاجية األرض                 
 .ونقل التكنولوجيا، وحتسني االنتاجية االقتصادية، والبحوث املستهدفة يف جماالت اإلدارة البيئية                                                   

  
تطوير التكنولوجيات واملمارسات املستدامة بيئياً يف قطاع الصناعات الزراعية، ومحاية سالمة النظم                                                         : اهلدف

 .ية ووظائفها، ال سيما يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة                           اإليكولوجية الطبيع       
 النتائج مؤشرات األداء

عدد املؤسسات اليت أخذت بتكنولوجيات                        ●
 .وممارسات سليمة بيئياً            

/ حسنت   /عدد معاجلة الفضالت السائلة اليت أنشئت                     ●
 .أصبحت عاملة        

 .كميات التصريفات امللوثة للمياه اليت مت ختفيضها                        ●

املؤسسات يف قطاع الصناعات الزراعية                        استخدام    
 .لتكنولوجيات وممارسات مستدامة بيئياً                  

 .عدد السياسات الوطنية املعتمدة               ●
 .عدد الربامج املمولة ملكافحة تدهور األراضي                  ●
عدد األمثلة الواقعية على التكنولوجيات املتاحة                    ●

الستصالح املناطق املتدهورة، ونظم االنتاج                      
 . ذلك  األنظف، وما إىل        

 .تعززت القدرة الوطنية على مكافحة تدهور األراضي                     
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 النواتج
 
 تعزيز املؤسسات الوطنية ذات الصلة عن طريق االرتقاء باملهارات التقنية يف املسائل البيئية؛                                               ●

حلقات عمل وحلقات دراسية وأنشطة حملية خاصة لتحسني املعرفة والفهم فيما يتعلق بتدهور األراضي وما                                                       ●
 ل به من خسائر اقتصادية وبيئية؛                   يتص  

خدمات استشارية إلنشاء البنية التحتية الوطنية الالزمة للبحث والتطوير املناسبني، ونقل التكنولوجيا، والرصد                                                  ●
 والتقييم؛   

خدمات استشارية لترويج التكنولوجيات والعمليات الزراعية املراعية للبيئة من أجل االنتاج املستدام يف الصناعات                                                        ●
 لزراعية؛   ا

 .حلقات دراسية وحلقات عمل وتقارير دولية ومنشورات وغريها من مسامهات احملفل العاملي ذات الصلة                                                    ●
  

 األولويات اإلقليمية وحشد األموال والشراكات: ٩-املكون الربناجمي جيم
 

 الوصف العام
 

متفاوتة وتوليفات خمتلفة يف مجيع                   سيجري تنفيذ شىت املكونات التقنية للربنامج الرئيسي جيم بدرجات                                       -١٩-جيم  
وسيعىن هذا املكون الربناجمي بتركيز هذه                   . األقاليم الواقعة داخل نطاق أنشطة التعاون التقين اليت تضطلع ا اليونيدو                             

الشراكة      /األنشطة وفقا لالحتياجات الوطنية واالستجابات املنسقة املتفق عليها من خالل عمليات التقييم القطري املشترك                                                              
اجلديدة لتنمية أفريقيا، وورقات استراتيجية احلد من الفقر، والوصول بأثرها إىل احلد األمثل من خالل توفري شىت خدمات                                                                      

 .الدعم امليداين، واملساعدة يف حشد األموال، وتيسري الشراكات بني الوكاالت، واملشاريع املشتركة                                                      

ز التعاون الوثيق جدا مع بروتوكول مونتريال ومرفق                      مواصلة تعزي     ) أ: (وستنصب مهمة حشد األموال على               -٢٠-جيم  
تقوية التعاون املواضيعي مع املاحنني الرئيسيني بشأن املكونات                            ) ب (؛ و ٧- وجيم    ٤-البيئة العاملية فيما خيص املكونني جيم                 

قد تؤدي       و. ، وال سيما خبصوص الطاقة الريفية واملتجددة، واالنتاج األنظف واملستدام                                    ٨- وجيم   ٣- إىل جيم     ١-جيم  
 .األنشطة االبتكارية يف إطار بروتوكول كيوتو والكفاءة يف استخدام الطاقة إىل تيسري احلصول على موارد متويلية جديدة                                                                  

التكنولوجيا، سيكون هناك تعاون وثيق على التوسع يف شبكة                                ويف سبيل تعزيز جوانب الربنامج املتعلقة بنقل                        -٢١-جيم  
وهذا ما سيؤدي إىل ترويج                 . UNIDO Exchange والتكنولوجيا ويف استخدام شبكة                  مكاتب اليونيدو لترويج االستثمار                 

 تدفق االستثمار والتكنولوجيا من البلدان املتقدمة النمو إىل البلدان                          تكنولوجيات حمددة متصلة بالبيئة والطاقة، وإىل حفز                       
 . النظيفة والكفاءة يف استخدام الطاقة              النامية، مع املساعدة أيضا على تنفيذ املشاريع املعتمدة على التكنولوجيا                                 

 :ويرد فيما يلي وصف تفصيلي للتغطية اإلقليمية يف هذا الربنامج الرئيسي                                    -٢٢-جيم  
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يف ضوء استراتيجية الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا، واملبادرة اخلاصة                                 :أفريقيا جنوب الصحراء )أ( 
 باعتبارها املكون الصناعي هلذه االستراتيجية، ستهدف برامج                                   بالقدرات االنتاجية األفريقية اليت ترعاها اليونيدو                        

اليونيدو إىل تعزيز التكامل والتعاون اإلقليميني بتسهيل التبادل التجاري، وإىل حتسني سبل الوصول إىل األسواق،                                                                
رئيسي يف       وعلى هذه اخللفية، ستكون أولويات الربنامج ال                     . مع التركيز على األولويات القطاعية دون اإلقليمية                      

 :أفريقيا كما يلي         

الطاقة على مستوى الشركات واملستوى الريفي للمساعدة على تطوير                                   /مواصلة حتسني امدادات الكهرباء             ● 
 القطاع الكهربائي اإلقليمي، املطلوب بدوره لتعزيز املساعي الرامية إىل تنويع الصادرات؛                                       

مكان من كمية النفايات الصناعية وبزيادة إعادة                               املساعدة على رفع مستوى االنتاجية باإلقالل بقدر اإل                           ● 
؛ واستخدام أنواع التكنولوجيا السليمة               )للحفاظ أيضا على البيئة الطبيعية األفريقية                 (تدوير النفايات       

 واملالئمة بيئيا؛       

وضع برامج للحد بقدر االمكان من استهالك املياه أثناء املعاجلة الصناعية، ومواصلة محاية النظم                                                      ● 
 ولوجية البحرية الكبرية مثل خليج غينيا، وذلك نظرا ملشاكل املياه املتزايدة االحلاح بصورة مطردة؛                                                 اإليك 

العمل على زيادة إعادة تدوير النفايات احلضرية، مما يرى يف الوقت نفسه أنه يتيح فرص عمل لفقراء                                                            ● 
 . معظم املدن     املدن، وذلك نظرا ألن التخلص من النفايات احلضرية ميثل مشكلة دائمة يف                                      

 ستتفاوت اخلدمات اليت توفّرها اليونيدو يف إطار هذا الربنامج الرئيسي حبسب املناطق                                        :البلدان العربية )ب( 
، حتتاج     منطقة شرق البحر املتوسط دون اإلقليمية ففي   . دون اإلقليمية، معبرة بذلك عن تنوع هذه البلدان                         

وسوف      . االقتصادية الشواغل الضرورية املتصلة بالطاقة والبيئة                        احلكومات إىل أن تدرج يف مساعيها إىل التنمية                      
تركز اليونيدو على األنشطة املتعلقة بالطاقة الريفية واملتجددة، والكفاءة الصناعية يف استخدام الطاقة، واالنتاج                                                                  

، ال بد      ن اخلليجبلداويف  . األنظف واملستدام، وإدارة املياه، وبروتوكول مونتريال والربوتوكوالت الدولية األخرى                                     
وستركز اليونيدو على ترويج التكنولوجيات والعمليات احلديثة األنظف واألكثر                                         . من حتسني اإلدارة واملراقبة البيئية              

وستكون محاية املوارد املائية من التلوث                    . استدامة بيئيا، داخل إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وخارجه                                  
 ميثل تدهور املوارد الطبيعية واستنفادها،                   مشال أفريقيا،ويف   . اصا من جماالت التركيز           واالستهالك املفرط جماال خ          

وستركز اليونيدو على بناء القدرات الوطنية ملعاجلة مشكلة التلوث                                   . وخاصة املياه، مشكلة متزايدة اخلطورة                 
ة إىل توفري فرص العمل يف املناطق              ، ستركز اليونيدو على دعم الربامج اهلادف                أقل البلدان العربية منواويف   . الصناعي   

 .الريفية، وسوف تشجع على استخدام الطاقة املتجددة لدعم وضمان استدامة األنشطة االنتاجية                                                    

أدت الكثافة السكانية العالية ومنوها، مع التصنيع والتحضر والفقر، إىل تسارع                                          : آسيا واحمليط اهلادئ )ج( 
وتشمل املشاكل البيئية املهمة األخرى تدهور األراضي                               . ياه إىل درجة كبرية           تدهور البيئة وزيادة تلوث اهلواء وامل              

نتيجة إلزالة الغابات، واملمارسات الزراعية غري املالئمة، وفقدان املياه، وإزالة أشجار املانغروف من أجل تربية                                                                    
قة باستمرار، ال سيما بدول               وفضال عن ذلك، كان للكوارث الطبيعية اليت حتل باملنط                         . النباتات واحليوانات املائية            

 .جزر جنوب احمليط اهلادئ، آثار ضارة للغاية على البيئة واالقتصادات اهلشة                                           
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أو من بلد       /وخصائص املنطقة املتنوعة سوف تستلزم تنويع أنشطة اليونيدو من منطقة دون إقليمية إىل أخرى، و                                                    
،  ASEAN-4ن رابطة أمم جنوب شرق آسيا، و                     وستظل البلدان األكثر تقدما، مثل الصني واهلند وبلدا                            . إىل آخر    

 البيئية املتعددة األطراف بنجاح، كما ستحتاج إىل برامج متعلقة بالكفاءة يف                                           االتفاقات     حتتاج إىل املساعدة يف تنفيذ                
أما البلدان األقل منوا فسوف حتتاج إىل املساعدة يف تطبيق                            . استخدام الطاقة، وبناء القدرات، واالنتاج األنظف                     

ولوجيات احلديثة للطاقة املتجددة، ال سيما يف املناطق الريفية، ومن أجل إدارة املياه مع نقل تكنولوجيات                                                        التكن
 .سليمة بيئيا، باإلضافة إىل بناء القدرات يف جمال االنتاج الصناعي األنظف واملستدام                                                 

تاج األنظف يف املنطقة، خاصة                     سوف يستمر تعزيز شبكة املراكز الوطنية لالن                          : أمريكا الالتينية والكاريبـي )د( 
. وسوف تزداد قوة األنشطة املتصلة بالطاقة الريفية واملتجددة، ال سيما يف بلدان اموعة اآلندية                                                    . يف أمريكا الوسطى         

وفيما يتعلق باتفاقية            .  لتيار هومبولت وخليج مكسيكو              االهتمام       ويف جمال النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية، سيوىل                          
 .من املتوقع تنفيذ اخلطة الوطنية يف بوليفيا وأنشطة متكينية يف كل من فنـزويال وغواتيماال                                                 ستكهومل،      

يف هذه املنطقة، سينصب التركيز على الكفاءة الصناعية يف استخدام                                 : أوروبا والدول املستقلة حديثا )ه( 
 اهلائل ألسعار الطاقة يف عهد                 الطاقة، ألن تبديد الطاقة ميثّل مشكلة شديدة اخلطورة، تكمن جذورها يف الدعم                                       

وهلذا ال بد من بناء الوعي بتدابري الكفاءة يف استخدام الطاقة واستحداث نظم تكفل الكفاءة                                     . االقتصاد املخطط       
وال بد أيضا من مواصلة ترويج التنمية األنظف واملستدامة عن طريق إنشاء مراكز                                         . الصناعية يف استخدام الطاقة            

نظف باستخدام خربة املراكز اليت طورا اليونيدو يف اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا                                         وطنية جديدة لالنتاج األ            
وسيجري توفري مزيد من               . وهنغاريا، وهو ما يؤدي إىل تعزيز التعاون فيما بني البلدان الشرقية يف هذه املنطقة                                          

وهلذا، ال بد من نقل            . ا لتلويث األر       التعاون يف جمال إدارة املياه، ألن الفضالت الصناعية السائلة متثّل مصدرا كبري                                   
التكنولوجيات السليمة بيئيا لتحسني نوعية املياه يف النظم النهرية الكبرية يف املنطقة، وكذلك يف البحر األسود                                                               

وأخريا، ويف سياق اتفاقية ستكهومل، ال بد من صوغ مشاريع متابعة هادفة إىل ازالة تراكمات                                                   . والبحر املتوسط     
لعضوية الثابتة يف املنطقة، استنادا إىل اخلطط التنفيذية الوطنية العديدة املوضوعة من خالل مشاريع                                             امللوثات ا   

 .األنشطة التمكينية اليت اضطلعت ا اليونيدو يف املاضي                             
 

ليونيدو     حتقيق النتائج املثلى للربامج واملشاريع املنفّذة يف إطار الربنامج الرئيسي جيم عن طريق استخدام شبكة ا                                        : اهلدف
امليدانية وحشد األموال، باإلضافة إىل التعاون والتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى من خالل عمليات التقييم                                                     

إطار األمم املتحدة للمساعدة االمنائية وورقة استراتيجية احلد من الفقر وعن طريق اتفاقات اليونيدو                                                /القطري املشترك      
 .التعاونية مع الوكاالت األخرى            

 النتائج مؤشرات األداء

الزيادة يف موافقات التعاون التقين على املشاريع                     ●
 .القطرية واإلقليمية      

ازدياد الكفاءة يف وضع برامج اليونيدو ومشاريعها يف                        
املكاتب امليدانية ويف أماكن تواجد مكاتب اليونيدو                         

 .املصغرة  
 .ازدياد عدد الطلبات اليت ميكن متويلها وتنفيذها                        ●
.زدياد حجم أنشطة اليونيدو على املستوى القطري                       ا ●

 .ازدياد الطلب على خدمات اليونيدو يف املنطقة                    
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عدد الربامج واملشاريع والسياسات على املستويني                         ●
 .اإلقليمي ودون اإلقليمي        

 .ازدياد التعاون فيما بني بلدان املنطقة                  

تزايد حجم املوارد اخلارجة عن امليزانية لتمويل هذه                            ●
 .نشطة   األ

توافر التمويل الكايف ألنشطة الربامج واملشاريع يف إطار                            
 .الربنامج الرئيسي جيم         

  
 النواتج

 
 التنسيق بني مقر اليونيدو والشبكة امليدانية؛                  ●

 تقدمي خدمات دعم على املستوى امليداين لصوغ الربامج واملشاريع وتنفيذها؛                                   ●

 .يع وفقا لالتفاقات املربمة معهم             ختصيص املوارد املقدمة من املاحنني للمشار                   ●
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 بناء القدرات التجارية: الربنامج الرئيسي دال

 
 الوصف العام

 
إن النمو االقتصادي، من خالل التعجيل بنمو اإلنتاجية الصناعية وتعزيز القدرات التجارية، أمر ضروري للحد    -١-دال

ويتطلب ذلك صياغة متسقة للمساعدة التقنية . احل خمتلفة من التنميةمن الفقر وحتسني االستدامة البيئية يف البلدان اليت متر مبر
والتدخالت اليت دف إىل تكوين رأمسال تكنولوجي وتعميق االستثمار وتصميم األدوات السياساتية من أجل التغلب على 

تراك الفعال يف التبادل   املعوقات وأوجه انعدام الكفاءة النامجة عن إخفاقات احلكومات واألسواق اليت حتول دون االش 
 .وجيري تصميم هذا التعاون التقين وفقا لألهداف اإلمنائية لأللفية ويف إطار استراتيجية اليونيدو املؤسسية   . االقتصادي الدويل

ولدى إزالة املعوقات املوجودة على جانب العرض، ينصب تركيز اخلدمات التمكينية على حتسني الشروط  -٢-دال
ية اليت تدعم صنع منتجات ذات إمكانات عالية للتصدير؛ وعلى توفري املساعدة فيما يتعلق بتطوير املنشآت    املسبقة الضرور

واالبتكار واقتناء التكنولوجيا واالستثمار، وكذلك زيادة القدرة على استيفاء املواصفات القياسية الدولية واملتطلبات التقنية       
ات ميسرة وسياسات مواتية للنمو ولإلصالح املؤسسي وخدمات بناء القدرات أمر    واألخذ بتشريع . املعايري البيئية /واللوائح

ضروري لتهيئة بيئة مواتية لزيادة تدفق االستثمار املباشر الداخلي واألجنيب والنهوض بالقدرة التنافسية وزيادة القدرات 
ض أيضا حتديد منتجات التصدير واستبانة  ويشمل تعزيز القدرات على جانب العر  . الصناعية وتعزيز اإلنتاجية والتجارة  

وال بد كذلك للتمكّن من ازالة العقبات املوجودة على جانب العرض من . املنتجات اليت تواجه حواجز تقنية يف التجارة
ارة   املنتجات، مبا يف ذلك إد   /ترويج االستثمار ونقل التكنولوجيا واألخذ بأفضل املمارسات الدولية املتصلة بتطوير العمليات 

ويف هذا الصدد، ميثل االهتمام بالطرائق والوسائل اليت ميكن     . النوعية وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف وإدارة سالسل العرض   
 .للبلدان النامية أن تدرج بواسطتها قطاعاا االنتاجية يف نظام اإلنتاج العاملي متغريا أساسيا يف اخلدمات التمكينية   

 وتطوير القاعدة الصناعية القائمة يف البلدان النامية، يشمل تعزيز القدرات اإلنتاجية  وإضافة إىل إعادة هيكلة -٣-دال
ترويج االستثمار ونشر التكنولوجيا وتنمية املوارد البشرية وتطوير القطاع اخلاص، جنبا إىل جنب مع يئة البيئة املواتية من   

لعديد من البلدان النامية متخلفا عن ركب التقدم التكنولوجي  وال يزال ا  . حيث الدعم السياسايت واملؤسسي وبالبىن التحتية  
وميثل االستثمار األجنيب املباشر واقتناء مستويات أعلى من التكنولوجيا تدرجييا عنصرين ال غىن عنهما للتحول          . واالستثماري

ويعوق جهود .  من القضاء على الفقراالقتصادي الذي حتتاج إليه البلدان النامية من أجل حتقيق منو اقتصادي مستدام والتمكّن 
ولن . اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر، يف معظم احلاالت، الغياب الواضح لقاعدة استثمارية داخلية نشطة يف البلدان النامية 

 يكون هناك قاعدة استثمارية داخلية نشطة ما مل يستحث القطاع اخلاص على االخنراط يف األنشطة اإلنتاجية من خالل        
ولن يعزز النمو يف االستثمارات الداخلية الثروة الوطنية فحسب، بل من شأنه أن حيفز أيضا    . تشجيع االستثمارات الداخلية 

وتشمل . الطلب على رأس املال والتكنولوجيا األجنبيني على حنو متصاعد ومتعاضد مما جيعل االستثمارات مدفوعة بالطلب
الفتقار إىل السياسات الالزمة لترويج االستثمار والتكنولوجيا، وعدم مالءمة األطر    احلواجز اليت تواجهها تلك البلدان ا

القانونية والتنظيمية، وعدم وجود قدرات كافية لدى مؤسسات ترويج االستثمار ودعم التكنولوجيا، وكذلك عدم توافر    
 .فرص الوصول إىل مستثمرين حمتملني ومصادر حمتملة للتكنولوجيا اجلديدة  

وتواجه املنشآت الصغرية واملتوسطة، اليت درجت العادة على اعتبارها حمرك النمو االقتصادي يف البلدان النامية،     -٤-دال
ونظرا إىل حجمها وعزلتها النسبية، ليس بإمكاا أن حتقق وفورات    . صعوبة يف اجتذاب املستثمرين والوصول إىل التكنولوجيا 
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وعلى مستوى . نتاجية الوطنية أو العاملية اليت تقودها الشركات عرب الوطنية الضخمة   احلجم الكبري أو الدخول يف السالسل اال
املنشأة، تتراوح املعوقات اليت تواجهها هذه املنشآت بني حمدودية املهارات التقنية واإلدارية ومشاكل تأمني األموال إىل عدم  

ل املترابطة تصميم وتنفيذ سياسات فعالة وإقامة جمموعة مترابطة من  ويقتضي تعقُّد هذه املسائ. اإلملام الكايف بالقوانني واللوائح 
جممعات التكنولوجيا،  /مراكز تنمية املنشآت، حماضن /مؤسسات الدعم املتخصصة حلفز التنمية وتنشيطها مثل وحدات

 .كات القطاع اخلاصوكذلك نظم األعمال التجارية احمللية القائمة على جتمعات وشبكات املنشآت الصغرية واملتوسطة وشرا  

تتمتع البلدان النامية مبيزات تنافسية يف الصناعات القائمة على املوارد الزراعية والطبيعية، ومع ذلك ال تجهز      -٥-دال
وتنتشر خسائر ما بعد احلصاد    . سوى نسبة صغرية من هذه املوارد على املستويات العليا نسبيا من القيمة الصناعية املضافة  

وتعاين مرافق اصالح  .  بسبب االفتقار إىل مرافق التخزين والبىن التحتية واملعرفة بتقنيات التحويل والصنععلى نطاق واسع
ويزيد من تفاقم هذه املشاكل االفتقار إىل موارد الطاقة امليسورة التكلفة واملعول عليها،   . البىن التحتية وصيانتها من الضعف

صلة األخرية، من الثابت أن إضافة قيمة انتاجية إىل املواد اخلام هي الطريقة الوحيدة   ولكن يف احمل . خصوصا يف املناطق الريفية 
 .واملستدامة لتكوين الثروة واحلصول على نصيب أكرب يف أسواق الصادرات

ومن شأن األخذ بتكنولوجيات معاجلة جيدة ونظيفة ومأمونة وتصميمات جديدة وممارسات إنتاجية مبتكرة    -٦-دال
غري أنه، يف الوقت   . لبات السوق أن يزيد من القيمة الصناعية املضافة يف املنتجات احمللية ويعزز القدرة التنافسية  تليب متط

احلايل، تفتقر مؤسسات الدعم املطلوب، يف العديد من البلدان النامية، إىل القدرات املتعلقة خبدمات اإلرشاد؛ وتشكو رابطات     
التجارة من الضعف؛ والقليل من الشركات قادر على إسداء املشورة الصائبة بشأن انتقاء         االخصائيني والصناعات القطاعية و 

املعدات وختطيط اإلنتاج ومراقبته وتقليل النفايات إىل احلد األدىن ومزج املنتجات واختيار املواد اخلام /العمليات واآلالت
 .واملدخالت التقنية

، يوىل االهتمام لتطوير البىن التحتية واخلدمات اخلاصة باملواصفات ولضمان حتسني الوفاء مبتطلبات السوق -٧-دال
وحتتاج البلدان النامية حاجة ماسة إىل الدعم لكي تتغلب على احلواجز اليت تعترض    . القياسية والقياس واالختبار والنوعية

ويضاف  . واصفات القياسية الدوليةطريق التجارة ولكي تستويف متطلبات نظام التجارة املتعدد األطراف وتشارك يف وضع امل    
إصدار شهادات النوعية، على الصعيد الوطين أو اإلقليمي، يكفل التواؤم وإقامة مؤسسات /إىل ذلك أن انشاء نظم لالعتماد

 .وطنية للقياس التنسيق مع نظم القياس الدولية ومؤسسات مراقبة األسواق

لنامـية عـلى تطويـر القـدرات وعلى أن تكون يف وضع ميكنها من               ومـن جمـاالت الـتدخل اهلامـة مسـاعدة الـبلدان ا             -٨-دال
الوصول إىل االعتراف الدويل مبا تصدره حمليا من شهادات وحتاليل خمتربية ومعايرات واختبارات من خالل دخوهلا يف اتفاقات             

سسات تقنية دولية أخرى، مثل  ويـنفذ هـذا املكـون غالبا بالتعاون مع مؤ         . اعـتراف متـبادل مـع كلـتا الـبلدان الصـناعية والنامـية             
احملفـل الـدويل العـتماد هيـئات إصـدار شهادات النوعية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واحملفل التعاوين الدويل بشأن اعتماد            

 .املختربات، وشركاء آخرين يف منظومة األمم املتحدة، مثل منظمة التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية واألونكتاد
 -١-دال: ووفقا للتوجه االستراتيجي املبين أعاله، يتألف هذا الربنامج الرئيسي من املكونات الربناجمية التالية   -٩-الد

 -٣- إدارة التكنولوجيا ورسم مسارها واالستبصار التكنولوجي؛ ودال    -٢-الصناعة التحويلية القادرة على املنافسة؛ ودال  
 تشجيع االستثمار الداخلي واالستثمار األجنيب املباشر وإقامة -٤- التكنولوجيا؛ ودالاإلمداد باملنافع العامة من أجل نشر

 االحتادات التصديرية للمنشآت الصغرية واملتوسطة    -٦- أنشطة بناء القدرات املتصلة بالزراعة؛ ودال -٥-التحالفات؛ ودال
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 -٨- والقياس واالختبار وتقييم التطابق؛ ودال   تدعيم البىن التحتية للمعاير -٧-واملسؤولية االجتماعية للشركات؛ ودال 
 .األولويات اإلقليمية وحشد األموال والشراكات

 إىل حتسني القدرة التنافسية للبلدان  ٦- إىل دال ١-ومن بني هذه املكونات الربناجمية، ستهدف املكونات دال    -١٠-دال
 الصناعية املضافة وعلى تطوير قدراا التوريدية والتغلب النامية على إنتاج كميات متزايدة من السلع واخلدمات ذات القيمة

التجاري العاملي اجلديد بانتاج وسيمكّنها ذلك من اغتنام الفرص اليت يتيحها النظام  . على احلواجز أمام الوصول إىل األسواق
. االقتصادية -ة االجتماعيةكميات أكرب من السلع التصديرية ذات القيمة الصناعية املضافة، ومن مث حتقيق النمو والتنمي  

 إىل تعزيز النظم واخلدمات اإلقليمية لتقييم التطابق اليت هلا القدرة على تزويد املنتجني    ٧-وسيهدف املكون الربناجمي دال 
اعدة    ويلزم الدعم يف هذا امليدان ملس  . واألسواق باألدلة واملوثوقية على مطابقة املنتجات للمواصفات والشروط القانونية املرعية  

يضاف إىل ذلك، أن وضع نظم . البلدان النامية يف التغلب على احلواجز أمام التجارة واملشاركة يف وضع املعايري الدولية 
أو إصدار شهادات النوعية، على أساس وطين أو إقليمي، وإقامة مؤسسات وطنية للقياس سيكفل التواؤم والتنسيق /لالعتماد و

 التوزيع اإلقليمي لألنشطة املزمع  ٨-ويبني املكون الربناجمي دال   .  مراقبة األسواقمع نظم القياس الدولية ومؤسسات
 .االضطالع ا يف إطار هذا الربنامج الرئيسي وآلفاق حشد األموال وإقامة الشراكات

. تضــاءوســيتوىل توجــيه هــذا الــربنامج الرئيســي وإدارتــه املديــرون اإلداريــون واملديــرون ذوو الصــلة، حســب االق    -١١-دال
وستشـمل هـذه املهمـة اإلشـراف الفـين واإلداري عـلى السـواء، وسـتكون متصـلة باإلرشـادات الداخلـية الـيت تقدم إىل موظفي                

 .اليونيدو وكذلك بالترويج اخلارجي ألنشطة اليونيدو
  

 اهلدف العام
 
ر قدرة على املنافسة وأكثر توجها     ومن أجل جعل القدرات اإلنتاجية أكث. إن بناء القدرات التجارية عملية شاملة  -١٢-دال

حنو التصدير وذات قدرة أفضل على النفاذ إىل األسواق العاملية وشبكات اإلنتاج الدولية والسالسل الدولية لتطور قيمة 
 :املنتجات، تقترح اليونيدو أهدافا ثالثية احملاور لبناء القدرات التجارية تركز على األنشطة التالية    

 قدرات التنافسية القادرة على اإلنتاج وفقا ملتطلبات السوق من حيث النوعية والكمية؛ تعزيز ودعم ال  )أ( 

تعزيز نظم وخدمات تقييم التطابق اليت تزود األسواق باألدلة واملوثوقية على مطابقة املنتجات     )ب( 
 للمواصفات املرعية والشروط السوقية؛

اإلنتاج العاملي، مبا يف ذلك تيسري تدفقات االستثمار          املساعدة على إدماج البلدان النامية يف نظام     )ج( 
 .والتكنولوجيا عرب احلدود وحتسني إطارها التنظيمي للسياسات والبحوث الصناعية 
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 املوارد

 )باليورو(تقديرات املوارد 

 الوظائـف )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 العاديةامليزانية  العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٦٢٫٨ ٣٣٫٣ ٩٦٫١ تكاليف املوظفني  ١٨٠ ٣٢٤ ١٦  ٦٧٥ ٦٤١ ٤  ٨٥٥ ٩٦٥ ٢٠
    املستشارون  ٩٦٠ ٢٨٤   ٩٦٠ ٢٨٤

    االجتماعات  ٨٠٠ ٣٣٠   ٨٠٠ ٣٣٠

    السفر الرمسي  ٦٠٠ ٤٥٤   ٦٠٠ ٤٥٤

    تكاليف التشغيل  ٩٠٠ ٢٠٣   ٩٠٠ ٢٠٣

٩٠٠ ٤٠٧ ٣   ٩٠٠ ٤٠٧ ٣  
/ الربنامج العادي للتعاون التقين
    املوارد اخلاصة لصاحل افريقيا

 جمموع النفقات االمجالية  ٣٤٠ ٠٠٦ ٢١  ٦٧٥ ٦٤١ ٤  ٠١٥ ٦٤٨ ٢٥
 التعاون التقين اإليرادات (٧٠٠ ١١٤)   (٧٠٠ ١١٤)

 )خارج امليزانية(  ٠٠٠ ٦٧٨ ٣٩ جمموع املوارد الصافية  ٦٤٠ ٨٩١ ٢٠  ٦٧٥ ٦٤١ ٤  ٣١٥ ٥٣٣ ٢٥
   )مبا فيها موارد التعاون التقين من خارج امليزانية(جمموع املوارد   ٣١٥ ٢١١ ٦٥

   
 الصناعة التحويلية القادرة على املنافسة: ١-املكون الربناجمي دال

 الوصف العام
 
مونة وقادرة على املنافسة، ينبغي أن تعاد هيكلة     من أجل توفري منتجات فعالة قياسا بالتكلفة ومعول عليها ومأ -١٣-دال

املنشآت وأن تطور ويقدم هلا الدعم من خالل تدفقات االستثمار والتكنولوجيا لتطوير العمليات، وكذلك من خالل حتسني  
ول حصص ويؤدي هذا التطوير إىل حتسن القدرة التنافسية للقطاعات والشركات، ويسفر عن وص . إدارة اإلنتاجية والنوعية

 .أكرب من السلع واخلدمات الصاحلة للتجارة إىل األسواق العاملية
 

 .زيادة اإلنتاجية من خالل إعادة هيكلة املنشآت وتطوير التكنولوجيا وحتسني النوعية :اهلدف
 النتائج مؤشرات األداء

 .ةإنشاء مراكز إقليمية ووطنية للنوعية واإلنتاجي .زيادة الطلب على خدمات املراكز ●
 .عدد املنشآت اليت طورت ●
 .عدد مراكز التكنولوجيا اليت طورت ●
النســبة املــئوية للــزيادة يف القــيمة الصــناعية املضــافة مــن  ●

 .ِقبل املنشآت ويف الصادرات

 .تعزيز إنتاجية املنشآت وقدراا التصديرية
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 النواتج
 
ة واملنشآت يف صوغ وتنفيذ برامج إعادة هيكلة      إسداء املشورة السياساتية إىل احلكومات والرابطات الصناعي   ●

 الصناعات وتطويرها، بالتركيز على الصناعات ذات القيمة املضافة العالية واإلمكانات التصديرية الكبرية؛        

تصميم وتنفيذ أنشطة لبناء القدرات على إعادة هيكلة الصناعات وتطويرها، مبا يف ذلك إنشاء مكاتب وطنية للتطوير             ●
 طنية تعىن بالتكنولوجيا واإلنتاجية، من خالل حلقات العمل والتدريب والدراسة؛  ومراكز و

تقدمي مساعدة تقنية عملية مباشرة على مستوى املنشآت يف جماالت النوعية واإلنتاجية وتطوير التكنولوجيا على           ●
 أساس ريادي؛ 

يات واألدوات وتكرار تطبيقها يف إعادة    تنظيم حلقات دراسية ومؤمترات وإصدار منشورات لتعميم النهج واملنهج ●
 .هيكلة املنشآت وتطويرها، على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي  

  
 إدارة التكنولوجيا ورسم مسارها واالستبصار التكنولوجي: ٢-املكون الربناجمي دال

 
 الوصف العام

 
والسياسات اإلمنائية وما يتصل ا من تتطلب السالسل العاملية لتطور قيمة املنتجات تعديل األولويات  -١٤-دال

وإدارة التكنولوجيا ورسم مسارها واالستبصار التكنولوجي هي عوامل مساعدة على دعم نشر التكنولوجيا  . استراتيجيات
 وميكن التأثري على تدفقات التكنولوجيا غري املتوازنة بتوجيه مزيد من   . ونظم االبتكار الوطنية وبناء القدرات التكنولوجية 

االهتمام إىل القاعدة املؤسسية لتحديد وجهة التنمية التكنولوجية ووتريا من خالل إقامة روابط مع سالسل التوريد  
ومن شأن هذه اخلدمة أن متكّن البلدان النامية من احلصول على البىن التحتية حلق استخدام التكنولوجيا من . وشبكات اإلنتاج

 .اإلنتاجية إىل منو أجل القيام بكفاءة بترمجة القدرة  
  

 . تعزيز إدارة التكنولوجيا من أجل حتسني القدرة التنافسية:اهلدف
 النتائج مؤشرات األداء

تعزيــز القــدرات الوطنــية عــلى تصــميم وتنفــيذ بــرامج إلدارة   .عدد املؤسسات اليت عززت ●
 .التكنولوجيا

ــار       ● ــم مسـ ــوم برسـ ــيت تقـ ــبلدان الـ ــدد الـ ــزيادة يف عـ الـ
 .التكنولوجيا

ــتمدا    ● ــتراتيجيات الــــيت اعــ ــدد السياســــات واالســ عــ
 .احلكومات

وضــع سياســات واســتراتيجيات يف جمــايل إدارة التكنولوجــيا  
 .واالبتكار
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 النواتج
رسم مسار /أو دورات تدريبية بشأن إدارة التكنولوجيا واالستبصار التكنولوجي/تنظيم حلقات دراسية و ●

 التكنولوجيا؛

 ية بشأن العلوم والتكنولوجيا وسياسات االبتكار وخطط العمل ذات الصلة؛ توفري خدمات استشار ●

 إجراء دراسات قطاعية بشأن االستبصار التكنولوجي؛  ●

 الوطين فيما يتعلق باالستبصار التكنولوجي؛ /انشاء جمموعات شبكية على الصعيد اإلقليمي  ●

 .سارها واالستبصار التكنولوجي وضع أدوات ومنهجيات تتصل بإدارة التكنولوجيا ورسم م  /تطوير ●
  

 اإلمداد باملنافع العامة من أجل نشر التكنولوجيا: ٣-املكون الربناجمي دال
 

 الوصف العام
 
ال بد من وجود بنية مؤسسية فعالة لإلمداد باملنافع العامة ولترمجة املعارف واملعلومات وبناء القدرات إىل  -١٥-دال

ويتطلب حتقيق هذه البيئة املواتية لنشر التكنولوجيا رؤية وجهدا    . قتصادي والتنمية املستدامة زيادات يف اإلنتاجية والنمو اال  
على الصعيد التكنولوجي، وتعزيزا مركّزا للمؤسسات، واعتماد أفضل املمارسات وأفضل التكنولوجيات املتاحة، واالمتثال  

ات واملؤسسات املعرفية والصناعة عامل حاسم يف التمكني من والدور الفعال للحكوم. لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
 .اإلمداد باملنافع العامة، ويعتزم هذا الربنامج الفرعي املساعدة على اجلمع بني كل هذه العناصر     

 
 . زيادة نشر التكنولوجيا ونقلها:اهلدف

 النتائج مؤشرات األداء
 .عدد ما عزز من مؤسسات البحث والتطوير ●

/  أُقــيم مــن منشــآت للتكنولوجــيا املتوســطة    عــدد مــا  ●
 .الراقية

 .تعزيز القدرات املؤسسية لنظم االبتكار الوطنية

ــترويج      ● ــب ل ــيت أنشــأت مراكــز ومكات ــبلدان ال عــدد ال
 .االستثمار والتكنولوجيا

 .عدد املراكز اليت تستخدم تكنولوجيات جديدة ●

ــترويج      ــب لـ ــية ومكاتـ ــية ووطنـ ــز دولـ ــز مراكـ ــاء وتعزيـ إنشـ
 .ستثمار والتكنولوجيا وما يتصل ا من شبكاتاال

  
 النواتج

 
تقييم االحتياجات، وتقييم القدرات املؤسسية، والروابط اخلارجية والداخلية، واالستخدام   (تقدمي خدمات استشارية  ●

 من أجل تعزيز نظم االبتكار الوطنية؛) األمثل للموارد
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 لتكنولوجيا؛انشاء وتعزيز مراكز وجممعات دولية ووطنية ل     ●

وخدمات استشارية من أجل الربط الشبكي وإنشاء  ) التخطيط واإلدارة والتمويل وتطوير املهارات(تقدمي دعم  ●
 جممعات للتكنولوجيا؛

تقدمي خدمات استشارية ونقل أفضل املمارسات الدولية يف إدارة وتشغيل مراكز ومكاتب ترويج االستثمار        ●
 والتكنولوجيا؛

 .دريبية لتطوير املهارات يف مراكز ومكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا تنظيم دورات ت ●

 تشجيع االستثمار الداخلي: ٤-املكون الربناجمي دال
 واالستثمار األجنيب املباشر وإقامة التحالفات

 
 الوصف العام

 
ول إىل شبكات سالسل التوريد  كثريا ما تكون مؤسسات توفري املنافع العامة الالزمة لتعزيز االستثمار والوص    -١٦-دال

لذا من الضروري التمكني . ضعيفة أو ال وجود هلا يف البلدان النامية، مما يعين يف الغالب عدم معاجلة أوجه القصور السوقي
وجيب إيالء اهتمام خاص للترتيبات املؤسسية وبناء القدرات الالزمة لتوليد معلومات عامة من      . من توفري تلك املنافع العامة

أجل تيسري وجود أسواق أكثر كفاءة وأدوات مالية مبتكرة وشبكات عاملية لالستعانة مبصادر خارجية ميكنها أن تبدد املخاطر             
 .احملتملة وختفض تكاليف املعامالت من خالل مزيد من الشفافية 

 
 . حفز االستثمار املباشر الداخلي واألجنيب:اهلدف

 النتائج مؤشرات األداء
 .ت يف اإلطار التنظيمي لصاحل االستثمارعدد التغريا ●
ــات     ● ــتعمل املعلومـ ــيت تسـ ــية الـ ــركات الدولـ ــدد الشـ عـ

االســتثمارية املولّــدة والــزيادة يف االســتفادة خبدمـــات     
 .وكاالت ترويج االستثمار

 .الزيادة يف االستثمار األجنيب املباشر املسجل ●

ازديــاد القـــدرات الوطنــية عـــلى تصــميم وإدارة السياســـات    
 .ستراتيجيات واألدوات اخلاصة باالستثمارواال

 .عدد التحالفات التجارية الدولية املسجلة ●
 .عدد االستثمارات املولّدة ●
عـدد الشـركات املشاركة يف شبكة مصفق التعاقد من           ●

 .الباطن والشراكة
 .عدد البلدان اليت أنشأت مراكز للتعاقد من الباطن ●

صلة بسالسل تطور قيمة    توسـيع نطـاق املنشـآت الداخلية املت       
 .املنتجات والتجارة العاملية
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 النواتج
 
حتليل بيانات على مستوى البلدان والقطاعات الفرعية واملنشآت باعتبار ذلك أساسا لبناء القدرات وصوغ     ●

 السياسات؛

 استقصاء الدوافع لدى املستثمرين األجانب املوجودين وعمليام وتصورام وخططهم املقبلة؛ ●

وصف مالمح الشركات الداخلية واقامة روابط ثنائية مع بلدان تصدير رأس املال اليت تستضيف مكاتب ترويج     ●
برامج (والترويج احملدد اهلدف  ) حلقات دراسية وزيارات مجاعية (االستثمار والتكنولوجيا من خالل برامج تروجيية  

 ؛ )للوفود

إىل وكاالت ترويج االستثمار ومراكز  ) راتيجيته وخطة عمله سياسات االستثمار واست(تقدمي خدمات استشارية  ●
 االستعانة مبصادر خارجية؛  

 تنظيم دورات تدريبية بشأن أدوات االستثمار ومنهجياته؛   ●

ترويج التحالفات التجارية من خالل مراكز التعاقد من الباطن لتيسري شراكات العقود من الباطن واالستعانة مبصادر     ●
 خارجية؛

 . منتديات استثمارية والترويج هلا تنظيم ●

 أنشطة بناء القدرات املتصلة بالزراعة: ٥-املكون الربناجمي دال
 

 الوصف العام
 
تتمثل اخلدمات اليت يتيحها هذا املكون يف طائفة من تدخالت املساعدة التنقية والدراية الفنية، اليت تشمل ما  -١٧-دال
 :يلي

-يئات اختاذ القرار الرمسية واخلاصة بشأن خيارات التطوير التقين    تقدمي الدعم واملشورة إىل ه  )أ( 
األغذية وصناعة اجللود والنسيج واألخشاب واآلالت  (االقتصادي من أجل تعزيز قطاع الصناعة الزراعية 

 ؛ )الزراعية

يف قطاع بناء القدرات على الصعيدين املؤسسي والصناعي لتعزيز اإلنتاجية الصناعية واألداء التسويقي     )ب( 
 الصناعة الزراعية؛

تقدمي الدعم إىل الصناعات الزراعية التقليدية لتحسني إنتاجيتها وزيادة إدماجها يف السالسل العاملية      )ج( 
 لتطور قيمة املنتجات؛
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املشاركة يف أعمال املنظمات الدولية وهيئات وضع املعايري، وتشجيع إجراء حبوث بشأن السلع   )د( 
املعاجلة الزراعية، ونشر معلومات عن  /اجلديدة، وإعداد أدلة تدريبية وعدد للتكنولوجيات  /ويةاألساسية ذات األول

 .الصناعات الزراعية، لدعم اختاذ القرارات 
  

 . تعزيز الروابط اخللفية واألمامية للصناعات الزراعية:اهلدف
 النتائج مؤشرات األداء

 .اخنفاض تكاليف اإلنتاج ●
 .طورت/دة اليت صممتعدد املنتجات اجلدي ●
 .النسبة املئوية للمنتجات الثانوية اليت جهزت ●

 .حتسن إنتاجية املنشآت وقدرا التنافسية

بـناء القـدرات يف جمـال النظافة الصحية لألغذية وسالمتها            .عدد ما عزز من جهات تقدمي خدمات الدعم ●
مـن خـالل تنفـيذ ممارسات النظافة الصحية السليمة ونظم           

ل املخاطـر ومواضع الضبط احلرجة يف صناعة األغذية         حتلـي 
وإنشــاء نظــم لســالمة األغذيــة تقــوم عــلى حتلــيل املخاطــر   

 .واتقائها وإمكانية التعقب
  

 النواتج
 
 تقدمي دعم وخدمات استشارية إىل من يهمه األمر من اهليئات احلكومية والرابطات املهنية وأصحاب املصانع؛  ●
 أو تعزيز معاهد دعم الصناعة ومراكز املعلومات؛    /يب املهنيني وإنشاء وتوفري التعليم والتدر ●
 مساعدة املنشآت على األخذ بتكنولوجيات حمسنة؛    ●
 .حلقات دراسية وحلقات عمل وتقارير دولية ومنشورات وغري ذلك من مسامهات احملفل العاملي ذات الصلة  ●
  

 لمنشآت الصغرية واملتوسطةاالحتادات التصديرية ل: ٦-املكون الربناجمي دال
 واملسؤولية االجتماعية للشركات

 
 الوصف العام

 
ويتعذر ذلك  . يتمثل أحد اجلوانب اهلامة للتنافس يف اقتصاد اليوم املتعومل يف تيسر الوصول إىل األسواق العاملية -١٨-دال

 االندماج يف التجارة العاملية ويف الوصول إىل على املنشآت الصغرية واملتوسطة، ألا تعمل يف عزلة وجتد بالتايل صعوبة يف
ولكن ميكن حفز االجراءات املشتركة لتعزيز القدرة التنافسية لتلك املنشآت على التصدير   . أسواق التصدير السريعة النمو

هو قائم من  بتكوين شبكات من املنشآت الصغرية واملتوسطة التجارية التوجه أو احتادات تصديرية، وذلك يف الغالب ضمن ما      
 .جتمعات عريضة لتلك املنشآت 
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وتواجه املنشآت الصغرية واملتوسطة صعوبة أيضا يف االمتثال للمعايري العالية اليت حتددها األسواق الدولية، مبا يف         -١٩-دال
 والقواعد من فرص وميكن أن يزيد االمتثال املثبت لتلك املعايري . ذلك املعايري البيئية واالجتماعية اليت ال تنفك تزداد صرامة  

ويف البلدان النامية، حتتاج املنشآت     . الوصول إىل األسواق، بينما ميكن أن يشكل عدم االمتثال هلا حاجزا فعليا غري مجركي 
الصغرية واملتوسطة إىل الدعم يف فهم استراتيجيات املسؤولية االجتماعية املؤسسية للشركات الكبرية والتجاوب مع تلك  

من أجل التمكن من املشاركة يف السالسل العاملية لتطور قيمة املنتجات والتمتع من مث بفوائد التجارة     االستراتيجيات،   
 .الدولية

  
 . حتسني وصول املنشآت الصغرية واملتوسطة إىل األسواق العاملية:اهلدف

 النتائج مؤشرات األداء
عـدد الـبلدان الـيت لديهـا سياسـات وأطر قانونية حمسنة        ●

ــم احتـــ  ــتوجه   لدعـ ــبكات ذات الـ ــدير والشـ ادات التصـ
 .التجاري

 .عدد ونتائج الربامج الداعمة الحتادات التصدير ●
مؤشـــرات األداء اخلاصـــة باإلنتاجـــية التصـــديرية عـــلى  ●

ــيعات، والصــادرات،   (صــعيد الشــركات   ــاد املب كازدي
 ).واحلصص السوقية

ازديــــاد القــــدرة التصــــديرية الحتــــادات املنشــــآت الصــــغرية 
 .واملتوسطة

ــغرية     ● ــآت الصــ ــم املنشــ ــيت تدعــ ــات الــ ــدد املؤسســ عــ
واملتوســطة يف جمــال املســؤولية االجتماعــية املؤسســية     

 .وبرامج الشراكة التجارية
عـــدد بـــرامج الشـــراكة الـــتجارية الـــيت نفـــذت وعـــدد  ●

املنشــآت الصــغرية واملتوســطة الــيت تســتفيد مــن تدابــري  
الدعـــم املتصـــلة باملســـؤولية االجتماعـــية للشـــركات     

 .مج الشراكة التجاريةوبرا
مؤشـــرات األداء اخلاصـــة باالنتاجـــية والتصـــدير عـــلى   ●

ــيعات، والصــادرات،   (صــعيد الشــركات   ــاد املب كازدي
 ).واحلصص السوقية

ازديــاد وعــي املنشــآت الصـــغرية واملتوســطة وقدرــا عـــلى      
االسـتجابة مـن أجـل اسـتيفاء املعايري االقتصادية واالجتماعية           

 .لسالسل العاملية لتطور قيمة املنتجاتوالبيئية املطلوبة يف ا

  
 النواتج

 
 تنظيم حلقات عمل وجوالت دراسية لزيادة وعي مقرري السياسات وأصحاب املصانع؛   ●

تنظيم حلقات دراسية وبرامج تدريبية للمؤسسات لتمكينها من توفري املعلومات واخلدمات املطلوبة للمنشآت  ●
 الصغرية واملتوسطة؛
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  إىل مقرري السياسات ومؤسسات القطاع اخلاص؛  إسداء املشورة ●

 تنظيم مشاريع رائدة لتوضيح أسلوب عمل احتادات التصدير واملسؤولية االجتماعية للشركات؛   ●

وضع أدوات لكي تستخدمها مؤسسات الدعم واملنشآت الصغرية واملتوسطة يف إنشاء وتسيري احتادات التصدير   ●
 كات؛  وتعزيز املسؤولية االجتماعية للشر 

 .إصدار منشورات وتقدمي عروض لنشر الدروس املستفادة من املشاريع املختلفة وحتسني أفضل املمارسات   ●
 

 تدعيم البىن التحتية للمعايري: ٧-املكون الربناجمي دال
 والقياس واالختبار وتقييم التطابق

 
 الوصف العام

 
 ISOواملواصفات  .  ونشــر املواصفــات القياسية واالمتثال هلا ينبغي تعزيز قدرات البلدان الناميــة على تطويــر   -٢٠-دال

 وحتليل املخاطر ومواضع الضبط احلرجة هي بعض مواصفات النظمية اليت حيتاج املصدرون إىل االمتثال   ISO 14000 و9000
 املعلومات بشأن مصدر  كما أخذت إمكانية تعقب املنتجات لضمان  . هلا إذا أرادوا النفاذ إىل العديد من األسواق األجنبية  

وحيتاج   . املنتج تصبح مسألة هامة ينبغي للمنتجني مراعاا من أجل التمكن من النفاذ إىل األسواق اإلقليمية أو الدولية
الصانعون من البلدان النامية إىل وضع نظم على مستوى املنشآت لالمتثال هلذه املعايري اإلدارية اجلديدة، مما يتطلب مساعدة   

 .وبناء الوعي العاملي ذه املسألة ونشر املعرفة العملية الالزمة مطلبان ملحان أيضا .  بناء القدرات الالزمة لذلك كبرية يف 

وإضافة إىل ذلك، يتعني اختبار املنتجات اليت تدخل إىل األسواق العاملية استنادا إىل املعايري الدولية ومتطلبات  -٢١-دال
. ة الدليل على التطابق يقع على عاتق منتجي البلدان النامية الداخلني إىل هذه األسواق بيد أن عبء اقام . تقييم التطابق

وفضال . ويتطلب ذلك أن يكون لدى البلدان النامية خمتربات ميكنها أن ختترب املنتجات والعينات إلثبات امتثاهلا للمعايري الدولية        
ات النوعية الصارمة، حتتاج البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية    عن ذلك، ومن أجل تيسري الدقة يف الصنع واالمتثال ملتطلب   

إىل بنية حتتية متطورة جدا للقياس، تكون مزودة مبرافق للمعايرة بإمكاا ارساء سالسل القياس والتعقب مبا يتفق مع الوحدات       
نامية إطار مؤسسي وقانوين للمعايري والقياس ويقتضي توفري الدليل على التطابق أن يكون لدى البلدان ال. املعايريية الدولية

 .واالختبار والنوعية

وتركز أحدث مرحلة من السياسات البيئية يف البلدان املتقدمة النمو على املنتجات بدال من التركيز على عمليات   -٢٢-دال
كاحملركات   (ستهلكة للطاقة ويوجد، بصفة خاصة، عدد متزايد من املعايري بشأن مسائل مثل كفاءة املنتجات امل  . اإلنتاج

ويف  . ، واستعمال مواد وكيماويات سامة أو خطرة يف املنتجات؛ وقابلية املنتجات إلعادة التدوير    )الكهربائية واألجهزة املنـزلية
والبيئة يف املعلومات بشأن املعايري املُرتقبة املتصلة بالطاقة    ) أ : (السياق األوسع للمنشآت يف البلدان النامية، اليت تفتقر إىل 

والبىن التحتية لضمان ) ج(والقدرة على االمتثال للمعايري اجلديدة اليت تضعها أسواق االسترياد؛   ) ب(أسواق االسترياد؛ 
االمتثال لتلك املعايري وتوثيقه، تويل اليونيدو اهتماما متزايدا لتزويدها باملساعدة على االمتثال للمعايري اجلديدة املتصلة بالطاقة         

 .ة وعلى توثيق ذلك االمتثال والبيئ
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 . تعزيز القدرات الوطنية اخلاصة باملعايري والقياس واالختبار وضمان النوعية وتقييم التطابق:اهلدف
 النتائج مؤشرات األداء

 .زيادة املعايري التنظيمية املعتمدة ●
زيـادة عدد البلدان اليت تشارك يف أنشطة وضع املعايري           ●

 .العاملية

ات هيــئات التوحــيد القياســي وامتــثاهلا التفاقــات  تعزيــز قــدر
التدابري /مـنظمة الـتجارة العاملية بشأن احلواجز التقنية للتجارة        

 .الصحية وشروط الصحة النباتية

 .زيادة طلب املنشآت على خدمات املختربات ●
.زيادة عدد املختربات اليت لديها قدرات معايرة معززة ●

عايــنة مــواد التفتــيش واختــبار  تعزيــز قــدرة املختــربات عــلى م 
 .املنتجات والقياس الصناعي والقانوين

عــدد هيــئات االعــتماد الــيت يعــترف ــا احملفــل الــدويل   ●
ــية واحملفـــل    ــدار شـــهادات النوعـ العـــتماد هيـــئات إصـ

 .التعاوين الدويل بشأن اعتماد املختربات
 .عدد ما أبرم من اتفاقات االعتراف املتبادل ●

 االعتماد على اعتماد املختربات وهيئات      تعزيـز قـدرة هيـئات     
 .إصدار الشهادات

ــبلدان  ● ــيت أثبتــت أن لديهــا نظمــا   /عــدد ال القطاعــات ال
 .قائمة لتعقب املنتجات

ــية تعقـــب      ــتراط إمكانـ ــثال الشـ ــلى االمتـ ــدرة عـ ــني القـ حتسـ
 .املنتجات

 .عدد املعايري اليت نشرت ●
ايري عـدد املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة الـيت متتـثل للمع             ●

 .اجلديدة املتصلة بالطاقة والبيئة

ــثال    ــا القـــدرة عـــلى االمتـ منشـــآت صـــغرية ومتوســـطة لديهـ
 .للمعايري واللوائح التقنية املتصلة بالطاقة والبيئة

  
 النواتج

 
 توفري خدمات استشارية ملؤسسات املعايري والقياس واالختبار والنوعية؛  ●

  وضع املعايري وزيادة املشاركة يف وضع املعايري الدولية؛   توفري الدعم االستشاري لتعزيز القدرة على   ●

توفري خدمات استشارية تقنية وما يلزم من املعدات والتدريب لتطوير خمتربات القياس واالختبار إلثبات امتثال      ●
 املنتجات للمعايري وللوائح التقنية؛

 ماد وإصدار الشهادات؛إسداء املشورة وتوفري التدريب يف جمال إنشاء مرافق وطنية لالعت   ●

التشجيع على إبرام اتفاقات لالعتراف املتبادل وآليات للتقييم من ِقبل النظراء، وعلى انشاء مرافق معترف ا لتقييم    ●
 التطابق تكون قادرة على دعم الصادرات؛  

 للوائح التقنية؛توفري خدمات استشارية لزيادة امتثال عمليات اإلنتاج للمعايري املتصلة بالبيئة والطاقة و     ●
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توفري خدمات استشارية لبناء قدرات تؤدي إىل تعزيز االمتثال التفاقات منظمة التجارة العاملية بشأن احلواجز التقنية     ●
 للتجارة والتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية؛

 .داء التجاري وضع مبادئ توجيهية ومنهجيات وحزم من الرباجميات لتحسني القدرة الرصدية وتعزيز األ   ●
  

 األولويات اإلقليمية وحشد األموال والشراكات: ٨-املكون الربناجمي دال
 

 الوصف العام
 
ستنفذ املكونات التقنية املختلفة للربنامج الرئيسي دال بدرجات متفاوتة ويف جمموعات متنوعة يف كل املناطق     -٢٣-دال

وسيقوم هذا املكون الربناجمي بتوجيه هذه األنشطة مبا يتسق مع . الواقعة ضمن نطاق أنشطة اليونيدو للتعاون التقين
إطار عمل األمم /االحتياجات الوطنية واالستجابات املنسقة املتفق عليها من خالل عمليات التقييمات القطرية املشتركة    

ها من خالل توفري خدمات دعم  املتحدة للمساعدة اإلمنائية وورقات استراتيجية احلد من الفقر، وحتقيق القدر األمثل من تأثري  
 .خمتلفة على املستوى امليداين، واملساعدة يف حشد األموال، وتيسري إقامة الشراكات واملشاريع املشتركة بني الوكاالت    

وخالل فترة السنتني، ستهدف جهود حشد األموال إىل زيادة تغطية الصندوق االستئماين لبناء القدرات    -٢٤-دال
ئ أثناء املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، وزيادة املسامهات فيه، وستوسع نطاق التعاون املواضيعي مع   التجارية، الذي أنش

وسيوىل أيضا اهتمام خاص لتوسيع نطاق التمويل من   . احلكومات املاحنة املختلفة واالحتاد األورويب بشأن هذه األولوية العليا   
 .لتكنولوجيا وألنشطة ترويج االستثمار والتكنولوجيا عموماالبلدان املضيفة لشبكة مكاتب ترويج االستثمار وا

وإضافة إىل ذلك، يعتزم زيادة إدماج أنشطة شبكة مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف مكوين االستثمار        -٢٥-دال
عب مبزيد من املنهجية والتكنولوجيا بوجه عام، وخصوصا يف سياق اجليل التايل من الربامج املتكاملة اليت يتوقّع أن تستو

وسوف يوىل اهتمام خاص للترويج يف البلدان املتقدمة النمو للفرص الناجتة عن هذه  . اإلمكانات الواسعة اليت تتيحها الشبكة
ويعتزم   . املنشآت/الربامج املتكاملة واملتصلة ا، وخصوصا الفرص اليت تركز على تنمية القدرات التجارية وتطوير القطاعات 

لتقيات بالغة التركيز بشأن االستثمار وأنشطة أخرى بالغة الربوز من قبل الشبكة وبالتعاون معها من أجل زيادة تدفق          تنظيم م
وسيجري التوسع يف قواعد البيانات املتاحة باالتصال احلاسويب املباشر ويف مرافق  . االستثمار والتكنولوجيا إىل البلدان النامية

، وادماجها بقدر أكرب يف أعمال برنامج االستثمار  "UNIDO Exchange"تابعتني لشبكة الوساطة يف اقامة الشراكات ال
والتكنولوجيا وشبكة مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا، كأداة رئيسية إلدماج األنشطة يف برامج خمتلفة وزيادة فعاليتها     

 .وتأثريها

 :نامج الرئيسيوفيما يلي وصف مفصل للتغطية اإلقليمية هلذا الرب -٢٦-دال

يعترب من األمهية مبكان ألفريقيا أن تتوسع يف صادراا وأن تنوعها لتحقيق النمو االقتصادي      : أفريقيا )أ( 
ويف هذا الصدد، تكون مبادرات اليونيدو بالغة األمهية لتزويد املنطقة بالقدرات الالزمة لتحسني   . والصناعي

للمعايري والقواعد الدولية، وكذلك لضمان قدرة املنشآت على الوصول قدرا التنافسية وباملقدرة على االمتثال 
ويف . وهناك اجتاه اجيايب بطيء ولكنه تدرجيي يتجلى يف قدرة املنطقة على حتسني أدائها التجاري       . إىل األسواق

إلنتاجية هذا الصدد، ستكفل استراتيجية الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا وإطار املبادرة اخلاصة بالقدرات ا 
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األفريقية مساعدة أنشطة اليونيدو للتعاون التقين على تشجيع التكامل والتعاون اإلقليميني لتعزيز الوصول إىل     
وسوف يعزز هذا الربنامج تكامل اجلماعات   . األسواق وتوفري املناخ املالئم الجتذاب االستثمار األجنيب   

 األسواق وإزالة احلواجز اليت تعترض التجارة وتطوير االقتصادية اإلقليمية من أجل زيادة فرص الوصول إىل 
وسوف يسهم الربنامج يف  . األعمال التجارية اإللكترونية ومساعدة البلدان املستفيدة على تنويع قاعدة صادراا  

احلد من العقبات التجارية وترويج تنسيق السياسات الصناعية والتجارية والتكنولوجية وتقليل مواطن االختناق  
سرا لالستثمار األجنيب املباشر واملساعدة على ضمان التطابق مع املواصفات القياسية الصناعية واملعايري البيئية   تي

 .واالمتثال هلا

بعملية إعادة    منطقة شرق البحر املتوسط الفرعية   ينبغي أن تضطلع احلكومات يف   : البلدان العربية  )ب( 
ية الفرعية وللمنشآت احمللية اليت ميكنها أن تطور إمكانات تصديرية    هيكلة كبرية لعدد خمتار من القطاعات الصناع  

ورمبا يلزم أيضا تطوير تكنولوجيات جديدة قادرة على املنافسة وتطبيقات مبتكرة، وخصوصا على صعيد     . وافية
ريع وإضافة إىل ذلك، ينبغي توجيه اجلهود صوب ترويج تنظيم املشا. املنشآت املتزايدة التوجه حنو التصدير 

وسوف يساعد ذلك على حتقيق منو مستدام، ولكنه يتطلب وجود مناخ مستقر على صعيد . واالستثمار
ويرى النهج الصحيح للتنمية واإلصالح االقتصاديني دورا     . االقتصاد الكلي وأسواق محررة وقادرة على املنافسة  

وسوف . لبيئة املواتية لتطوير هذا القطاع رئيسيا للحكومات، بالشراكة مع قطاع األعمال التجارية، يف توفري ا    
توجه اليونيدو تدخالا صوب األنشطة املتعلقة ببناء القدرات من أجل اإلنتاج والتصدير، مبا يف ذلك ترويج    
االستثمار والتكنولوجيا، وبرامج الشراكة يف األعمال التجارية، واالحتادات التصديرية للمنشآت الصغرية      

وإضافة إىل ذلك، سوف   . ملنتجات وتنويعها من أجل تعزيز فرص الوصول إىل األسواق  واملتوسطة، وابتكار ا
تعزز اليونيدو بناء القدرات من أجل الوصول إىل األسواق وتقييم التطابق من خالل تقدمي اخلدمات يف جمال    

 .املعايري والقياس واالختبار وإدارة النوعية واالعتماد وإصدار الشهادات  

دورا منطقة اخلليج الفرعية    ن تؤدي السياسات الوطنية والعمليات الدولية للمنشآت احمللية يف   ومن الضروري أ 
ويف بعض البلدان والقطاعات الفرعية، سيكون االستثمار األجنيب  . رئيسيا يف حتديد منط العوملة يف هذه املنطقة  

كة أنسب وأكثر جناحا، وتتراوح    ويف أوضاع أخرى، رمبا تكون أشكال بديلة للمشار  . املباشر حاسم األمهية
تلك األشكال بني املشاريع املشتركة وترتيبات ترخيص التكنولوجيا إىل الترتيبات التعاقدية من أجل توفري         

وينبغي أن تكفل بلدان اخلليج أيضا توافر قدرات االمداد . خدمات التكنولوجيا والتسويق وغريها من اخلدمات
، مبا يف ذلك تيسر احلصول على التمويل االستثماري والتكنولوجيا االنتاجية  الالزمة لدى املصدرين احملتملني

وميكن للمنشآت اخلليجية أن تستفيد كثريا من خدمات الدعم احلامسة لتمكينها من استيفاء    ". الصحيحة"
فسية إىل املواصفات القياسية للصادرات والشروط واللوائح التقنية، وذلك لالرتقاء بإنتاجيتها وقدرا التنا  

 .املستويات الدولية والتمكّن من الوصول إىل أسواق الصادرات

وسيكون اهلدف العام للربنامج يف هذه املنطقة الفرعية هو تعزيز قدرات بلدان اخلليج على زيادة إنتاجتيها، كي            
 نظام التجارة املفتوح  تتمكن من املنافسة يف األسواق العاملية واالستفادة من الفرص التجارية املتاحة هلا يف إطار 

بناء القدرات  : وحتقيقا هلذه الغاية، سريكز الربنامج على ثالث فئات عريضة من التدخالت    . والقائم على القواعد
يف جمال املعايري والقياس واالختبار واالعتماد للتغلب على القيود اليت وضعتها منظمة التجارة العاملية مثل احلواجز  

بري الصحية وتدابري الصحة النباتية؛ وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت اخلليجية من خالل التدا/التقنية للتجارة
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حتسني النوعية واإلنتاجية ودعم اقامة اآلليات الالزمة ملساعدا على الوصول إىل سالسل وشبكات التعاقد من   
التدخل بربامج تطوير املنشآت  وميكن ربط هذا . الباطن والتوريد العاملية؛ وترويج االستثمار والتكنولوجيا 

 .الصغرية واملتوسطة املعروضة يف الربنامج هاء أو اعتباره جزءا من تلك الربامج   

 التحديات اليت يضعها اإلنشاء التدرجيي ملنطقة    منطقة مشال أفريقيا الفرعية   وسيعاجل توجه اليونيدو املقبل حنو  
ومن املتوقع أن تتيح منطقة التجارة    . قطاع الصناعي احمللي أمام ال٢٠١٠جتارة حرة أوروبية متوسطية حبلول عام   

وسيحتاج املنتجون واملصدرون . احلرة جتارة حرة يف السلع املصنعة وحتريرا تدرجييا للتجارة يف املنتجات الزراعية 
عتماد  يف بلدان مشال أفريقيا العربية بصورة متزايدة إىل معلومات جتارية كما سيحتاجون إىل خدمات هيئات اال   

وإصدار الشهادات وإىل خمتربات ووكاالت للتفتيش لكي يتمكنوا من القيام بأعمال جتارية واملنافسة يف أسواق        
معلومات ال غىن عنها يف   /ومتثل املعايري واللوائح التقنية السارية يف بلد املنشأ ويف أسواق الصادرات. الصادرات

. التحضري والتشغيل واحلفاظ على مستوى مقبول من النوعيةالتخطيط االستراتيجي وتصميم املنتجات وعمليات 
ويف الوقت ذاته، ال تزال قاعدة الصادرات يف مجيع البلدان العربية املتوسطية، باستثناء أكثرها تقدما يف اال      

ة أو معتمدة على جتهيز منخفض املستوى؛ ولذلك، حتتاج قدراا التوريدية إىل املعاجل       /الصناعي، ضيقة جدا و 
ومن املتوخى أن تعاجل املساعدة التقنية اليت تقدمها اليونيدو معاجلة متماسكة املشكلتني الرئيسيتني        . أيضا

وستهدف تدخالت اليونيدو من . واملترابطتني املتعلقتني بتيسري التجارة وزيادة القدرة التنافسية للصناعات احمللية   
من خالل االرتقاء   ) املنسوجات واألغذية واجللود(وية حتسني القطاعات الصناعية ذات األول /مث إىل حتديث

إنشاء   (مبستوى الربامج وإىل تعزيز قدرات املؤسسات احمللية على تيسري التوسع يف التجارة القادرة على املنافسة    
 ).احتادات تصديرية وتوفري خدمات النوعية والقياس واملعايري وإصدار الشهادات   

، ستوجه اليونيدو اهتماما خاصا إىل املنشآت الصغرية واملتوسطة، بتشجيع تدفقات      اأقل البلدان العربية منو   ويف  
مع التركيز على القدرات   (االستثمار والتكنولوجيا إىل القطاعات اإلنتاجية، وتطوير قدرات تنظيم املشاريع  

لصغرية واملتوسطة وتعزيز   والربط الشبكي والتجمع الفعال بني املنشآت ا ) الريفية والنسائية على تنظيم املشاريع 
 .الصناعات الزراعية والصناعات املتصلة بالزراعة 

تشهد هذه املنطقة واحدا من أعلى معدالت النمو االقتصادي يف العامل، الذي     : آسيا واحمليط اهلادئ   )ج( 
ت وخالل العقود املاضية، زادت حصتا قطاع اخلدما . استمد وقوده عموما من التصنيع والتجارة الدولية 

. والقطاع الصناعي يف جمموع الناتج احمللي اإلمجايل للمنطقة زيادة كبرية، بينما اخنفضت حصة القطاع الزراعي    
، كانت هذه   ١٩٩٠ يف املائة من اآلسيويني العاملني يعملون يف الزراعة؛ وحبلول عام  ٧٥، كان  ١٩٦٠ويف عام 

 زادت نسبة األشخاص العاملني يف الصناعة من حنو وخالل الفترة نفسها، .  يف املائة٦٢النسبة قد اخنفضت إىل 
 . يف املائة ٢١ إىل ١٥

ولكن سرعة النمو الصناعي وحترير التجارة تتفاوت تفاوتا كبريا بني بلدان املنطقة بسبب عوامل مثل      
سياسات االختالفات يف توافر املوارد ونوعيتها وحجم األسواق الداخلية واملوقع اجلغرايف واملوارد البشرية وال

ومل يتمكن العديد من البلدان النامية يف املنطقة، وخصوصا أقل البلدان منوا والبلدان اجلزرية يف احمليط . احلكومية
اهلادئ، من جين منافع العوملة وحترير التجارة، ما يعزى بصفة رئيسية إىل عدم قدرة منتجاا التصديرية على    

ا نقص حاد يف االستثمار، احمللي واألجنيب على السواء، يف العديد من  وهناك أيض. املنافسة يف األسواق العاملية
وحتتاج هذه البلدان حاجة ماسة إىل املساعدة التقنية يف بناء قدراا على ترويج التجارة     . البلدان النامية



IDB.30/6 
PBC.21/6 
Arabic 
Page 75 
 
 

 

العاملية ومن واالستثمار ويف تعزيز نوعية منتجاا التصديرية كي تتمكن من املشاركة بصورة مثمرة يف التجارة   
تعزيز البنية التحتية للمعايري     /وسيكون جمال التركيز هلذه البلدان برامج مثل إنشاء. الوصول إىل األسواق العاملية

والقياس وإصدار شهادات النوعية، وإدارة سالسل التوريد، وتبادل املعلومات، وتعزيز قدرة املؤسسات ذات     
 .يج االستثمار، وتطوير التكنولوجيا ونقلهاالصلة باالستثمار، واألطر التنظيمية لترو 

يف هذه املنطقة، ستكون املكونات اليت دف إىل بناء قدرات اإلنتاج : أمريكا الالتينية والكاريبـي   )د( 
والتصدير، أي ترويج االستثمار والتكنولوجيا وتنمية القطاع اخلاص والصناعات الزراعية، بالغة األمهية لبلدان 

وستستفيد هاتان اموعتان من البلدان أيضا من اخلدمات التقنية املتصلة  . ية وألمريكا الوسطىاملنطقة اآلند
بالقدرة الالزمة على الوصول إىل األسواق وتقييم التطابق من خالل تطبيق املكونني الربناجمني اخلاصني بالقدرة      

 .التنافسية الصناعية واخلدمات التجارية

يف البلدان النامية ذات االقتصادات االنتقالية يف آسيا الوسطى  : قلة حديثاأوروبا والدول املست   )ه( 
والقوقاز، يشكّل تشجيع دخول االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع الصناعة التحويلية عامال هاما لزيادة فرص    

ة السياساتية إلنشاء    ويلزم تقدمي املساعدة لدعم املؤسسات الوطنية ذات الصلة باالستثمار وإسداء املشور      . العمل
 .أطر تنظيمية تساعد على اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر  

ستواصل اليونيدو توسيع الربنامج اإلقليمي املتعلق باالستبصار التكنولوجي، الذي أصبح خدمة يكثر عليها    -٢٧-دال
ر البنية التحتية التكنولوجية، ولتوفري  الطلب يف املنطقة لدعم صوغ سياسات واستراتيجيات تكنولوجية يسترشد ا يف تطوي 

 .حوافز ومساعدات للمنشآت يف جمايل إدارة التكنولوجيا ونقلها، مما يؤدي إىل تعزيز القدرة التنافسية   

ويشجع هذا الربنامج على . وسيتواصل التوسع يف الربنامج اإلقليمي لزيادة اإلنتاجية اإللكترونية وحتسني النوعية   -٢٨-دال
نولوجيات املعلومات واالتصاالت جلعل املنشآت، وخصوصا املنشآت الصغرية واملتوسطة، يف وضع أنسب  استخدام تك

 .للدخول يف االقتصاد اإللكتروين وزيادة قدرا التنافسية  

ولتمكني املنشآت يف املنطقة من املشاركة يف السالسل العاملية لتطور املنتجات وأسواق الصادرات، يتوقع أن    -٢٩-دال
ق اليونيدو برناجما إقليميا لتعزيز املسؤولية االجتماعية للشركات باعتبارها مفهوما جتاريا وإداريا ال يؤدي فحسب إىل           تطل

 .زيادة األرباح، بل أيضا إىل زيادة األثر البيئي واالجتماعي للمنشآت      
  

ي دال من خالل استخدام شبكة اليونيدو    حتقـيق أفضـل النـتائج للـربامج واملشـاريع املـنفّذة يف إطـار الـربنامج الرئيس                  :اهلـدف 
امليدانـية وخدمـة حشـد األمـوال، إضـافة إىل الـتعاون والتنسـيق مـع وكـاالت أخـرى تابعة لألمم املتحدة من خالل عمليات                           

إطـار عمـل األمـم املـتحدة للمسـاعدة اإلمنائـية وورقـات اسـتراتيجية احلد من الفقر، واتفاقات                    /التقيـيمات القطـرية املشـتركة     
 .ونيدو التعاونية مع وكاالت أخرىالي

 النتائج مؤشرات األداء
زيـــادة حـــاالت املوافقـــة عـــلى تقـــدمي الـــتعاون الـــتقين   ●

 .للمشاريع القطرية واإلقليمية
ــيدو لــدى       ــاريع اليون ــاءة يف وضــع بــرامج ومش ــاد الكف ازدي

 .املكاتب امليدانية ومواقع مكاتب اليونيدو املصغرة
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 .ابلة للتمويل والتنفيذزيادة عدد الطلبات الق ●
 .زيادة حجم أنشطة اليونيدو على الصعيد القطري ●

 .ازدياد الطلب على خدمات اليونيدو يف املنطقة

عــدد الــربامج واملشــاريع والسياســات عــلى الصــعيدين   ●
 .اإلقليمي ودون اإلقليمي

 .ازدياد التعاون فيما بني بلدان املنطقة

ــربامج واملشــاريع يف إطــار     .يزانية لتلك األنشطةازدياد حجم املوارد من خارج امل ● ــتمويل الكــايف ألنشــطة ال ــر ال تواف
 .الربنامج الرئيسي دال

  
 النواتج

 
 التنسيق بني مقر اليونيدو والشبكة امليدانية؛  ●

 تقدمي خدمات دعم على الصعيد امليداين لصوغ وتنفيذ الربامج واملشاريع؛ ●

 .احنني للمشاريع وفقا لالتفاقات املربمة معهمختصيص املوارد املقدمة من امل  ●
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 احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية: الربنامج الرئيسي هاء

 
 الوصف العام

 
وينص إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية على هدف خفض . ميثل احلد من الفقر هدفا مشتركا للمجتمع الدويل  -١-هاء 

 يف املائة من  ١٤,٥ يف املائة إىل ٢٩ذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم، إىل النصف، من نسبة سكان العامل الفقراء، ال
ومثة هدف وثيق الصلة من ). ١اهلدف اإلمنائي   (٢٠١٥مجيع السكان يف االقتصادات املنخفضة واملتوسطة الدخل حبلول عام 

رأة باعتبارمها وسيلتني فعالتني ملكافحة الفقر واجلوع واملرض     أهداف إعالن األلفية هو تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني امل      
ويتصدى هذا الربنامج الرئيسي لذلك التحدي وسريكز على دعم اليونيدو للبلدان اليت ال تزال متخلفة    ). ٧اهلدف اإلمنائي  (

 . عن ركب حتقيق هدف إعالن األلفية املتعلق بالفقر 

له الفقراء يف املناطق احلضرية، فإنه يتعني النظر إىل التنمية الريفية، والتنمية   ومع االعتراف بالتحدي الذي يشك -٢-هاء 
املتوازنة جغرافيا عموما، باعتبارمها العنصرين األساسيني الستراتيجيات احلد من الفقر واقامة أنشطة إنتاجية توفّر للفقراء فرصا          

 الزراعي إىل اإلنتاج الصناعي قوة دفع رئيسية للتحول االقتصادي  وميثل االنتقال الدينامي من اإلنتاج. للعمل واستدرار الدخل
ومن األمهية مبكان يف هذا السياق التنويع يف اجتاه   . والتكنولوجي ويشكل يف الغالب بداية لطريق اخلروج من دائرة الفقر 

ميكن أن ينبثق ترويج أمناط التنمية و. األنشطة الريفية غري الزراعية اليت تقوم يف بادئ األمر على معاجلة املوارد الزراعية
الصناعية غري املمركزة من اهلجرة بني املناطق الريفية واحلضرية، وأن يوفّر فرص عمل يف املناطق الريفية، وحيد من أوجه              

تاجية من ولذا، ينبغي التركيز على بناء وتدعيم القدرات اإلن . التفاوت يف الدخول اإلقليمية، ويكافح الفقر بالتايل عند منبعه 
ويكمن التحدي الرئيسي يف حفز  . خالل املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة، وهي عملية تؤدي املرأة فيها دورا كبريا 

القدرات اإلنتاجية املدرة للدخل بغية تعزيز األسواق احمللية املستدامة، كنقطة انطالق ألنشطة تصدير إقليمية فيما بعد وعاملية   
 .يف اية املطاف 

ويف هذا السياق، ميثل توفري طاقة ميسورة من حيث التكلفة لالستخدام اإلنتاجي ودر الدخل وكذلك توفري مياه   -٣-ء ها
 .مأمونة لالستهالك البشري والتجاري على السواء عنصرين أساسيني 

ويل للحد من الفقر الواسع  ويف املقام األول، ال تزال البلدان األفريقية وأقل البلدان منوا يف حاجة ماسة إىل دعم د      -٤-هاء 
وبدون وجود قاعدة صناعية متينة، ستظل البلدان األفريقية عموما وأقل البلدان منوا  . االنتشار وإطالق عملية منو مستدامة

وما مل تستغل  . خصوصا مغبونة ومعتمدة على األسعار املتناقصة للموارد الطبيعية وعلى اقتصادات ريفية زراعية بوجه عام 
 .دان فرص النمو الطويل األجل اليت تتيحها التنمية الصناعية، لن يكون مبقدورها أن حتقق األهداف اإلمنائية لأللفية  هذه البل

وتؤدي التنمية الصناعية، بصفة خاصة، دورا كبريا يف إحداث التغيري اهليكلي املطلوب بشدة الذي ميكنه أن يضع         -٥-هاء 
والصناعة هي اليت توفّر أرضا خصبة لتنظيم املشاريع وتشجع    . مو االقتصادي املستدام اقتصادات البلدان الفقرية على طريق الن 

االستثمار التجاري وتعزز تطور التكنولوجيا وديناميتها وتحسن املهارات البشرية وتوجد وظائف للعاملني املهرة وترسي، من   
وتسهم  . ات، وذلك أكثر من أي قطاع إنتاجي آخر خالل الروابط بني القطاعات، األساس لتوسيع كل من الزراعة واخلدم 

مجيع هذه العوامل يف حتسني اإلنتاجية بصورة مستدامة، وهو األمر الوحيد الذي ميكن أن حيد من الفقر ويسهم يف حتسن       
يأ القدرات على جانب وبإجياز، ما مل تنب مرافق إنتاجية قادرة على املنافسة، وما مل ته    . املستويات املعيشية يف البلدان الفقرية 
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العرض، وما مل ترع القدرات الداخلية لتنظيم املشاريع وتربط بتدفقات االستثمار والتكنولوجيا الدولية، لن تتمكن البلدان  
 .النامية من ختفيف الفقر على حنو مستدام

جي املتوسط األجل للمنظمة،   وتسند اليونيدو يف تصديها لتحدي الفقر العاملي، حسبما يرد يف اإلطار االستراتي      -٦-هاء 
، ويف استراتيجيتها املؤسسية، دورا رئيسيا لبناء القدرات اإلنتاجية احمللية يف عملية منو من القاعدة إىل القمة     ٢٠٠٧-٢٠٠٤

ولذلك، تعلن . يوجهها القطاع اخلاص وتقودها املنشآت الصغرية واملتوسطة، مع تركيز خاص على الصناعات الزراعية  
 : اليونيدو املؤسسية أناستراتيجية

وينطبق هذا األمر باألساس على   . تشجيع املنشآت الصغرية واملتوسطة أمر أساسي حلفز األنشطة التجارية  " 
االقتصادات الزراعية يف أفريقيا وأقل البلدان منوا، حيث يعيش أغلب الفقراء وحيث سيسهم تطوير قطاع     

وتشكّل املنشآت الصغرية موطنا    ... ة يف التخفيف من الفقر   للمنشآت الصغرية واملتوسطة الزراعية والصناعي 
 ."خصبا ملباشرة األعمال اليت تعد حامسة يف عملية زيادة اإلنتاجية    

 :، ما يلي ٢٠٠٧-٢٠٠٤وجاء يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   

 " ن اإلنتاجية، أن  يستطيع القطاع اخلاص النابض بالنشاط، الذي يضم منشآت تستثمر وختلق الوظائف وحتس
ويف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، تضطلع الشركات   . يزيد النمو وخيلق الفرص للفقراء 

 ." باملسؤولية عن معظم النشاط االقتصادي– املنشآت الصغرية واملتوسطة  -احمللية 

لنامية حتتاج إىل الرعاية لكي تصبح منشآت وتوجد، من ناحية، منشآت صغرية ومتوسطة حديثة يف البلدان ا -٧-هاء 
وميكن هلذه املنشآت أن تعزز إنتاجيتها ومنوها احملتمل بقدر كبري إذا تعاونت مع شركات           . ذات كفاءة وقدرة على املنافسة   

ومن ناحية أخرى، هناك عدد ال حصر له من       . أخرى على معاجلة املشاكل املشتركة وحتقيق وفورات يف احلجم والنطاق    
وبالنسبة هلذه املنشآت، ميكن   . املنشآت الصغرى، معظمها يف القطاع غري الرمسي، تتيح فرص عمل للفقراء، وخاصة النساء 

للدعم األساسي اإلداري والتقين واملتعلق بتنظيم املشاريع أن يحدث الفرق بني أن تظل يف ركود متواصل وأن توضع على 
 .طريق التطور والنمو

 -١-هاء: ه االستراتيجي املبين أعاله، يتألف هذا الربنامج الرئيسي من املكونات الربناجمية التالية  ووفقا للتوج -٨-هاء 
 تنمية القدرات الريفية والنسائية على تنظيم -٢-اإلطار التمكينـي والدعــم املؤسسي للمنشآت الصغيـرة واملتوسطـة؛ هاء  

 تسخري  -٥- تطوير الصناعات الزراعية؛ هاء  -٤- واملتوسطة؛ هاء تكوين جتمعات من املنشآت الصغرية-٣-املشاريع؛ هاء  
 التخفيف من تلوث املياه الناجم عن العمليات الصناعية يف اتمعــات  -٦-مصادر الطاقة الريفية لألغراض اإلنتاجية؛ هاء  

 . األولويات اإلقليمية وحشد األموال والشراكات-٧-احملليــة الفقيـرة؛ هاء  

. توجيه هذا الربنامج الرئيسي وإدارته املديرون اإلداريون واملديرون ذوو الصلة، حسب االقتضاء   وسيتوىل  -٩-هاء 
وستشمل هذه املهمة اإلشراف التقين واإلداري على السواء، وستكون متصلة باإلرشادات الداخلية اليت تقدم إىل موظفي  

 .اليونيدو وكذلك بالترويج اخلارجي ألنشطة اليونيدو
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 عاماهلدف ال
 

اهلدف العام هلذا الربنامج الرئيسي هو زيادة النمو االقتصادي وإجياد فرص للعمل واستدرار الدخل والتخفيف        -١٠-هاء 
 .من أوجه التفاوت االقتصادية واالجتماعية من خالل تشجيع تنظيم املشاريع بقيادة القطاع اخلاص 

  
 املوارد

 )باليورو(تقديرات املوارد 

 الوظائـف )بعد إعادة حساب التكاليف( ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٤٣٫٣ ٢٠٫١ ٦٣٫٤ تكاليف املوظفني  ١٨١ ٥٣٨ ١١  ٤٢٥ ٦٣٨ ٢  ٦٠٦ ١٧٦ ١٤
    املستشارون  ٣١٠ ١٣١   ٣١٠ ١٣١
    االجتماعات  ٠٥٠ ١٠٢   ٠٥٠ ١٠٢
    السفر الرمسي  ٩٦٠ ٢٤١   ٩٦٠ ٢٤١
    تكاليف التشغيل  ٢١٠ ٩٦   ٢١٠ ٩٦

/ الربنامج العادي للتعاون التقين  ٥٠٠ ٥٥٠ ٦   ٥٠٠ ٥٥٠ ٦
    املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا

 جمموع النفقات االمجالية  ٢١١ ٦٦٠ ١٨  ٤٢٥ ٦٣٨ ٢ ٦٣٦ ٢٩٨ ٢١
 التعاون التقين اإليرادات (٩٠٠ ٥٧)   (٩٠٠ ٥٧)

 )خارج امليزانية(  ٠٠٠ ٠٤٥ ٢٠ جمموع املوارد الصافية  ٣١١ ٦٠٢ ١٨  ٤٢٥ ٦٣٨ ٢ ٧٣٦ ٢٤٠ ٢١
   )مبا فيها موارد التعاون التقين من خارج امليزانية(جمموع املوارد  ٧٣٦ ٢٨٥ ٤١

   
 والدعم املؤسسي اإلطار التمكيين : ١-املكون الربناجمي هاء

  واملتوسطةللمنشآت الصغرية
 

 الوصف العام
 

تلزم التدخالت اإلطارية واملؤسسية لتسخري كامل إمكانات قدرات تنظيم املشاريع واملنشآت الصغرية واملتوسطة       -١١-هاء 
. بيد أنه يف العديد من احلاالت، تكون الظروف اإلطارية متحيزة ضد املنشآت الصغرية واملتوسطة  . لتحسني األداء االقتصادي 

مثل السياسات املالية  ( التحيز عادة عن سياسات ال تكون حبد ذاا موجهة حتديدا حنو املنشآت الصغرية واملتوسطة        وينجم هذا
ويهدف هذا املكون الربناجمي إىل بناء القدرات الوطنية على تصميم إطار متكيين . ومن أطر تنظيمية معقدة) وسياسات العمل

باألهداف االقتصادية واالجتماعية األوسع نطاقا، لرصد احتياجات قطاع املنشآت   متسق للمنشآت الصغرية واملتوسطة يرتبط 
ويقدم . الصغرية واملتوسطة ورصد تأثري خمتلف تدابري الدعم، وإلصدار معلومات بصفة منتظمة لدعم صوغ سياسات فعالة
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يجيات املنشآت الصغرية واملتوسطة وكذلك  أو أنسب تدعيم البىن التحتية املؤسسية لصوغ وتنفيذ استرات /الدعم أيضا إلنشاء و
 .لتقدمي خدمات جتارية معلوماتية وتطويرية إىل املنشآت الصغرية واملتوسطة يف إطار منظور تطوير األسواق 

  
 . حتسني البيئة التمكينية واإلطار املؤسسي للمنشآت الصغرية واملتوسطة:اهلدف

 النتائج مؤشرات األداء
راتيجيات والــربامج الوطنــية   عــدد السياســات واالســت   ●

واإلقليمــية الفعالــة الرامــية إىل تشــجيع تطــور املنشــآت  
.أو اعتمدا/الصغرية واملتوسطة اليت قبلتها احلكومة و

تعزيــز قــدرات هيــئات القطــاعني العــام واخلــاص عــلى صــوغ 
وتنفـيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج دعم وطنية وإقليمية        

 .رية واملتوسطةلتشجيع تطوير املنشآت الصغ
عـدد وأنـواع القوانني واإلجراءات املواتية اليت أُخذ ا           ●

 .مؤخرا
 .القائمة) القوانني واإلجراءات اإلدارية(األطر التنظيمية 

عـدد املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة الـيت تستخدم تلك             ●
 .اخلدمات وتستفيد منها

 تقــدمي خدمــات جتاريــة معلوماتــية وتطويــرية مســتدامة، مــثل  
ــة إىل اجلهــات املختصــة،     ــتجارية، واإلحال إســداء املشــورة ال

 .وحزم القروض، والتدريب
ــيت تســتفيد مــن      ● عــدد املنشــآت الصــغرية واملتوســطة ال

اخلدمات اليت توفّرها املراكز اجلامعة للخدمات ونقاط        
ــات    ــيا املعلومـــــ ــية إىل تكنولوجـــــ ــول الريفـــــ الوصـــــ

 .واالتصاالت

 وخدمــــات دعــــم توفــــري معلومــــات قائمــــة عــــلى الطلــــب
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتاحة للمنشآت الصغرية      
واملتوسـطة عـلى حنـو ميسـر مـن حيـث الوصول وميسور من          

 .حيث التكلفة
  

 النواتج
 
تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية وجوالت دراسية لتقدمي املعلومات والتدريب إىل اإلدارات احلكومية  ●

لتمكينها من صوغ وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج فعالة     ) يف القطاعني العام واخلاص  (واملؤسسات الشريكة هلا  
 خاصة باملنشآت الصغرية واملتوسطة؛ 

تقدمي املشورة والدعم إىل املؤسسات العامة واخلاصة إلنشاء آليات تشاور مشتركة بني القطاعني العام واخلاص لتعزيز     ●
مال التجارية واهليئات احلكومية؛ ولتحسني كفاءة هذه املنظمات لكي تشارك   احلوار بني املنظمات املمثلة لقطاع األع

 بنشاط يف احلوار املتعلق باالستراتيجيات؛   

تقدمي املشورة والتدريب للمسؤولني عن مسائل أو عمليات سياساتية حمددة تتعلق بالبيئة التمكينية واإلطار املؤسسي       ●
 للمنشآت الصغرية واملتوسطة؛

شورات وتقدمي عروض يف هذه التدخالت من أجل نشر الدروس املستفادة واملمارسات الفضلى املتعلقة إصدار من ●
 بالبيئة التمكينية واألطر املؤسسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة لتعزيز تلك املنشآت؛     
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خدمات  على تقدمي  تنظيم مشاريع رائدة إليضاح فائدة الربامج وتأثريها، مثل الربامج اليت تشجع مقدمي اخلدمات      ●
معلوماتية وتطويرية تكون قائمة على الطلب وفعالة قياسا بالتكلفة إىل املنشآت الصغرية واملتوسطة، أو الربامج جتارية 

اليت تساعد املؤسسات على إعداد خطط جتارية وإلقامة مراكز وطنية جامعة للخدمات ونقاط وصول ريفية إىل      
تعمل بطريقة مستدامة وعلى أساس جتاري، لتوفري معلومات جتارية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمنشآت الصغرية واملتوسطة؛

وضع أدوات تساعد مؤسسات القطاعني العام واخلاص على الترويج بفعالية لتهيئة بيئة متكينية للمنشآت الصغرية      ●
 .واملتوسطة

  
 تنمية القدرات الريفية والنسائية على تنظيم املشاريع: ٢-ي هاءاملكون الربناجم

 الوصف العام
 

 يف املائة منهم نساء وفتيات يف حاجة إىل ٦٠يعيش ما يبلغ بليوين شخص من فقراء العامل يف مناطق ريفية، و -١٢-هاء 
 أجل ارتقاء سلم اخلروج من دائرة   تنويع مصادر دخل أسرهن من خالل أنشطة اقتصادية غري زراعية تعود مبردود أكرب من      

ويقدم هذا املكون الربناجمي املساعدة على حتسني مهارات تنظيم املشاريع واملهارات التقنية لدى منظمي املشاريع من         . الفقر
سكان األرياف والنساء، من خالل تدعيم مؤسسات الدعم ومقدمي اخلدمات، فضال عن حتسني البيئة اإلدارية والتنظيمية       

 .تشجيع النساء واتمعات الريفية على تنظيم املشاريع ل
  

 . حتسني القدرات اإلدارية والتقنية ملنظمي املشاريع من سكان األرياف والنساء:اهلدف
 النتائج مؤشرات األداء

 .انتشار ثقافة تنظيم املشاريع يف اتمعات الزراعية .عدد املنشآت اجلديدة ●
ــتوى امل  ● ــتأثري عـــلى مسـ ــل،  الـ ــثل فـــرص العمـ ــأة، مـ نشـ

 .واملبيعات، واإلنتاجية
حتسـن أداء املنشـآت الريفية، وخصوصا املنشآت اليت تديرها          

 .نساء
 .عدد منظمات اتمع األهلي اليت أنشئت أو عززت ●
 .عدد ونوع برامج العون الذايت العاملة ●

 .زيادة برامج العون الذايت على مستوى اتمع احمللي

ان اليت طبقت فيها نهج اليونيدو ومنهجياا       عـدد البلد   ●
مـن أجـل تنمـية القـدرات الريفية والنسائية على تنظيم            

 .املشاريع

ــدرات       ــتعزيز الق ــة ل ــنهج واملنهجــيات الفعال ــيق ال تكــرار تطب
 .الريفية والنسائية على تنظيم املشاريع

  
 النواتج

 
●   نة لتمكني مؤسسات الدعم من إجراء برامج لتطوير مهارات  تنظيم برامج تدريبية وتوفري أدوات ومنهجيات حمس

 تنظيم املشاريع واملهارات التقنية؛ 
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تنظيم برامج تدريبية وتقدمي املشورة لتمكني منظمات اتمع األهلي على مستوى اتمع احمللي من القيام بأدوار         ●
 لذايت؛الدعوة إىل املناصرة وتشغيل خدمات دعم جتاري على أساس االكتفاء ا 

معلومات وبرامج تدريب لتوعية سلطات املقاطعات واتمعات احمللية الريفية بضرورة ختفيف احلواجز اإلدارية  ●
 والتقنية إلنشاء وتشغيل منشآت صغرى وصغرية؛   

 حتسني املنهجيات واألدوات الالزمة لتعزيز القدرات الريفية والنسائية على تنظيم املشاريع؛     ●
 .ائدة لتوضيح فائدة وتأثري برامج تدريب النساء وسكان األرياف على تنظيم املشاريع   تنظيم مشاريع ر  ●
 

 تكوين جتمعات من املنشآت الصغرية واملتوسطة: ٣-املكون الربناجمي هاء
 

 الوصف العام
 

سيا للسلع  متثل املنشآت الصغرية واملتوسطة عنصرا حامسا من عناصر النظام االقتصادي املتوازن ومصدرا رئي      -١٣-هاء 
ولكن املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية تعاين من العديد من  . األساسية والعمالة اإلنتاجية ودر الدخل للفقراء

وميكن أن يساعد وضع  . العقبات اليت تعترض منوها بسبب عزلتها الوظيفية عن غريها من املنشآت ومؤسسات الدعم    
نشآت الصغرية واملتوسطة يف التغلب على تلك العقبات ويوفّر هلا ميزات تنافسية ليس   استراتيجية لتكوين جتمعات من امل

ويوفّر هذا املكون الربناجمي املساعدة على تصميم وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات   . بإمكان الواحدة منها أن حتققها مبفردها  
كن للشركات أن تتعاون وتكمل قدرات بعضها البعض  لتكوين التجمعات دف إىل تعزيز النظم االقتصادية احمللية حيث مي

وإضافة إىل ذلك، توفّر برامج تدريب على بناء    . وتزيد من فرص وصوهلا إىل املوارد واألسواق، يف إطار بيئة مؤسسية مواتية    
ة التعاون القدرات لصاحل املؤسسات احلكومية ورابطات القطاع اخلاص وغريها من املنظمات ذات الصلة، مبا يف ذلك أنشط 

 .فيما بني القطاعات
 

 . حتسني أداء جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة:اهلدف
 النتائج مؤشرات األداء

ــبكات يف      ● ــتجمعات والشـ ــن الـ ــبادرات تكويـ ــدد مـ عـ
 .البلدان النامية

ازدياد قدرات املؤسسات احلكومية أو الرابطات التجارية أو        
ــر    ــنظمات عــلى تصــميم وتنفــيذ ب ــتكوين غريهــا مــن امل امج ل

 .جتمعات من املنشآت الصغرية واملتوسطة وربطها شبكيا
ــدى      ● ــدد شــبكات املنشــآت الصــغرية واملتوســطة وم ع

 .تكاملها يف إطار التجمع
 .عدد الروابط الرأسية ●

ازديــاد التواصــل بــني املنشــآت الصــغرية واملتوســطة، وازديــاد 
نشآت الـروابط الرأسـية بـني املنشـآت الصغرية واملتوسطة وامل          

 .الكربى
ــيت      ● ــطة الـ ــغرية واملتوسـ ــآت الصـ ــات املنشـ ــدد رابطـ عـ

 .عززت
 .حتسن قدرات رابطات املنشآت الصغرية واملتوسطة

ازديـاد  القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة داخل          .مؤشرات األداء على مستوى املنشآت ●
 .التجمعات
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 النواتج
 
● مة خصيصا ملساعدة مقرري السياسات ومقدمي خدمات الدعم إىل املنشآت   برامج تدريبية ومشاريع رائدة مصم

 الصغرية واملتوسطة على االضطالع مببادرات تكوين التجمعات وإيضاح تأثريها؛ 

برامج تدريبية لتوفري زاد من االخصائيني املهرة املعنيني بنهوج وخربات تكوين التجمعات والشبكات؛ وتوفري فرص    ●
 ثلي التجمعات وميسري تكوينها من البلدان النامية؛ تعلم مشتركة ملم 

 منهجيات وأدوات تشغيلية لدعم تنفيذ مبادرات تكوين التجمعات مع تركيز خاص على احلد من الفقر؛   ●

منشورات وعروض عن الدروس املستفادة وأفضل املمارسات ملقرري السياسات ومقدمي خدمات الدعم احملتملني      ●
 .ين التجمعات والشبكات، والسياسات واملنهجيات الالزمة لتعزيزها فيما يتصل بفوائد تكو

  
 تطوير الصناعات الزراعية: ٤-املكون الربناجمي هاء

 
 الوصف العام

 
يقدم هذا املكون الربناجمي املساعدة التقنية واملشورة مقترنة بتدخالت مباشرة لبناء املؤسسات ودعم البىن التحتية           -١٤-هاء 

وترتكز   . راعية وهدفه الرئيسي هو حتسني قدرا التنافسية ومرونتها وإنتاجيتها، خصوصا يف املناطق الريفية  للصناعات الز
مثل (التدخالت على السلع األساسية وما يتصل ا من صناعات التجهيز الزراعي الثانوية بالتركيز على املنتجات الغذائية   

املنتجات احلرجية اخلشبية وغري اخلشبية واملنسوجات  (وغري الغذائية  ) اتيةاألمساك واللحوم ومنتجات األلبان والزيوت النب
التقين إىل املنشآت الزراعية الريفية الرائدة، مما سيؤدي إىل تدفقات انتاجية  -وسيقدم الدعم االقتصادي). واملالبس واجللود

 احلد األدىن واستعمال املنتجات الثانوية؛ وحتسني   تتسم مبزيد من السالسة؛ وإىل حتسن نوعية املنتجات؛ وتقليص النفايات إىل
 .التعبئة

النوعية والتعبئة والوسم ومعايري االختبار  /وبإنشاء مراكز متيز إقليمية يف جماالت جتهيز األغذية ومراقبة السالمة        -١٥-هاء 
جية والكفاءة؛ وتتحسن نوعية   واآلالت الزراعية واستخدام املنتجات الثانوية، وما إىل ذلك، سيتحقق قدر أعلى من اإلنتا  

. املنتجات وتنخفض نسبة املنبوذ منها؛ وسيزداد استعمال املوارد وإضافة القيم االنتاجية وتنخفض خسائر ما بعد احلصاد     
وتقدم املساعدة التقنية أيضا، باعتبارها خدمة جامعة، لتطوير قطاع صناعة اآلالت الزراعية بإنشاء مراكز ريفية لنقل      

يا وتوفري خدمات التصليح والصيانة املناسبة لألدوات الزراعية األساسية ومعدات التجهيز الزراعي يف املناطق التكنولوج
وبالتايل، ال يؤثر هذا املكون الربناجمي فحسب على الصناعات الزراعية احلضرية، بل له قدرة قوية على الوصول إىل       . الريفية

شةالفئات السكانية الريفية الفقرية واملهم. 
  

 . حتسني القدرة التنافسية للصناعات الزراعية ومرونتها وإنتاجيتها:اهلدف
 النتائج مؤشرات األداء

 .مة املنتجات الزراعيةتعزيز كفاءة سالسل تطور قي .عدد املنشآت اليت لديها قدرات جتهيز جديدة ●
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عــدد األشــخاص الذيــن تلقــوا تدريبــبا وأقــاموا أعمــاال   ●
 .جتارية

 .اخنفاض خسائر ما بعد احلصاد ●
عــدد مراكــز التكنولوجــيا الريفــية الــيت أنشــئت ونــوع    ●

 .اخلدمات املقدمة
 .حتسن تكنولوجيات التجهيز الزراعي وبنيته التحتية

  
 النواتج

 
 أو مراكز التكنولوجيا الريفية؛/أو تعزيز مراكز التميز اإلقليمية للتجهيز الزراعي و    /إنشاء و ●

حمسنة  /اقتصادي إىل املنشآت الزراعية الريفية الرائدة من خالل األخذ بتكنولوجيات مناسبة    -تقدمي دعم تقين   ●
 ومهارات مطورة؛ 

 .حلقات دراسية وحلقات عمل وتقارير ومنشورات دولية وغريها من مسامهات احملفل العاملي ذات الصلة   ●
  

  اإلنتاجيةتسخري مصادر الطاقة الريفية لألغراض: ٥-املكون الربناجمي هاء
 الوصف العام

 
ولئن كانت األهداف اإلمنائية لأللفية ال . تشكل الطاقة عنصرا أساسيا يف التنمية املستدامة ومكافحة الفقر  -١٦-هاء 

تتضمن عنصرا يتعلق بالطاقة حتديدا، فإن توفري الطاقة املأمونة وامليسورة من حيث التكلفة شرط هام، إن مل يكن حيويا،     
 .ألهداف اإلمنائية الثمانية اليت نص عليها إعالن األلفية  لتحقيق معظم ا

  
 . توفري خدمات طاقة حديثة ألنشطة در الدخل يف املناطق الريفية:اهلدف

 النتائج مؤشرات األداء
 .املُعززة/عدد األنشطة اجلديدة ●
 .أو ازدياد كميتها/حتسن نوعية السلع املنتجة و ●

 .استعمال خدمات الطاقة احلديثة

  
 النواتج

 
 تزويد اتمعات الريفية الزراعية مبضخات مياه مناسبة تعمل بالكهرباء؛    ●

وصل مدارس اتمعات الريفية بالشبكة الكهربائية الصغرى؛ وتزويد نقاط الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات    ●
 واالتصاالت يف اتمعات احمللية باملعدات وتركيب شبكات اإلضاءة املنـزلية؛    
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أو أكثر   /الفحم املستخدم الحتياجات الطاقة األساسية مبصادر طاقة متجددة و     /االستعاضة عن وقود األخشاب   ●
 كفاءة؛  

نشر مواد إعالمية وكتب وتقارير ونشرات مطوية وصفحات على الويب؛ وتقدمي خدمات استشارية وتنفيذ برامج  ●
 .تدريبـية

  
 املياه الناجم التخفيف من تلوث : ٦-املكون الربناجمي هاء

 عن العمليات الصناعية يف اتمعات احمللية الفقرية
 

 الوصف العام
 

وجيب أن يعترب توسيع نطاق إمداد املناطق    . ال جيد حنو ثلث سكان العامل الريفيني مصادر مأمونة ملياه الشرب    -١٧-هاء 
والفقراء يف املناطق الريفية  . وسع نطاقا للحد من الفقرالريفية باملياه، مقترنا باملرافق الصحية، جزءا ال يتجزأ من اجلهود األ  

عموما ال يدفعون مثن املياه نقدا، ولكن يدفعون مثنها مبا ينفقونه من وقت وطاقة حبثا عن املياه، وخصوصا النساء منهم             
رى، يف تعزيز الرفاه     وبالتايل ميكن أن يسهم حتسني سبل الوصول إىل مياه الشرب املأمونة، مقترنا بتدابري أخ. والفتيات

 .والدخول يف املناطق الريفية
  

 . األخذ بتكنولوجيات مستدامة لتوفري مياه الشرب املأمونة:اهلدف
 النتائج مؤشرات األداء

 .استعمال معدات ترشيح الزرنيخ يف املنازل .اخنفاض حمتوى الزرنيخ يف مياه الشرب ●
ستخدام وفوائد عدد األسر العاملة بالتعدين املدربة يف ا ●

 .التكنولوجيات األنظف ملعاجلة املعادن اخلام
كمـية الزئـبق وغـريه مـن املـواد السـامة العصـية التحلل                ●

 .اليت تطلقها كل وحدة من املنتجات

ــام يف   اعــــتماد تكنولوجــــيات أنظــــف ملعاجلــــة املعــــادن اخلــ
 .اتمعات احلرفية العاملة بتعدين الذهب

  
 النواتج

 ملعيشية يف اتمعات احمللية مبعدات مناسبة لترشيح الزرنيخ؛ تزويد األسر ا ●

 تدريب اتمعات احلرفية العاملة يف تعدين الذهب وتزويدها بتكنولوجيات للتقليل من تعرض الصحة والبيئة للزئبق؛   ●

 ستدامة؛اخنفاض استخدام الزئبق من جانب صغار معدين الذهب واستخدام الكميات املتبقية مبزيد من اال  ●

نشر مواد إعالمية وكتب وتقارير ونشرات مطوية وصفحات على الويب؛ وتقدمي خدمات استشارية وتنفيذ برامج  ●
 .تدريبية
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 األولويات اإلقليمية وحشد األموال والشراكات: ٧-املكون الربناجمي هاء
 

 الوصف العام
 

اء بدرجات خمتلفة ويف جمموعات متنوعة يف كل املناطق   ستنفذ املكونات التقنية املختلفة للربنامج الرئيسي ه -١٨-هاء 
وسيعمل هذا املكون الربناجمي على توجيه هذه األنشطة مبا يتسق مع   . الواقعة ضمن نطاق أنشطة اليونيدو للتعاون التقين

طار عمل األمم إ/االحتياجات الوطنية واالستجابات املتسقة املتفق عليها من خالل عمليات التقييمات القطرية املشتركة    
املتحدة للمساعدة اإلمنائية وورقات استراتيجية احلد من الفقر، وحتقيق القدر األمثل من تأثريها من خالل توفري خدمات دعم     

 .خمتلفة على الصعيد امليداين، واملساعدة على حشد األموال وتيسري إقامة الشراكات واملشاريع املشتركة بني الوكاالت    

 السنتني، ستهدف جهود حشد األموال هلذا الربنامج الرئيسي يف املقام األول إىل زيادة مشاركة        وخالل فترة -١٩-هاء 
وسيوىل اهتمام خاص، من خالل التعاون الوثيق مع املكونات الربناجمية   . ومسامهة املاحنني احلكوميني يف أنشطة اليونيدو

ومن . أن تقدمها األنشطة الصناعية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةالتقنية، لتحسني فهم املاحنني للمسامهة الكبرية اليت ميكن  
املتوقع أن يوجه قدر كبري من التركيز إىل برنامج تنمية القطاع اخلاص املشترك بني اليونديب واليونيدو والفرص اجلديدة اليت   

ومثة فرصة خاصة أخرى حلشد   . ات املاحنةيتيحها هذا األمر من أجل حشد األموال على الصعيد امليداين وكذلك يف مقار اجله 
 .األموال ستوفّرها املبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية واملرفق املتصل ا، واليت سينشأ هلا صندوق استئماين   

 يف وخالل فترة السنتني، يعتزم االستفادة من الفرص اليت تتيحها شبكة مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا     -٢٠-هاء 
إطار هذا الربنامج أيضا، خصوصا من أجل إجياد شركاء للتجمعات الناجحة، ومن املرجح أن يكون ذلك يف سياق الربامج          

وقد تتيح هذه الشبكة فرصا جيدة الستبانة الشركاء املناسبني، خصوصا يف إطار برنامج تنمية القطاع اخلاص        . املتكاملة
ويعتزم أيضا استخدام مرافق شبكة  . لة أمور منها تعزيز مشاركة القطاع اخلاصاملشترك مع اليونديب والذي يهدف إىل مج

"UNIDO Exchange"  وج اليونيدو من جهة، وإلتاحة جمال للمنشآت الصغرية املشاركةوذلك لتحسني ترويج أدوات و ،
 . يف برامج اليونيدو لعرض منتجاا يف السوق العاملية من جهة أخرى

 :ه وصف مفصل للتغطية اإلقليمية هلذا الربنامج الرئيسي ويرد أدنا  -٢١-هاء 

 متثل التنمية الصناعية استراتيجية أساسية للتغلب على التحديات  :أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    )أ( 
حد باعتبارها وسيلة فعالة لل  ) نيباد (االقتصادية اليت تواجهها أفريقيا، وقد اعتمدا الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا  

وال تزال القاعدة الصناعية   . من البطالة وزيادة اإلنتاجية وتعزيز املهارات املدرة للدخل املوجودة لدى الفقراء   
ضعيفة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، واملنطقة متخلّفة فيما يتعلق بالنشاط الصناعي وحجم التصنيع  

 .وسرعته

ادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية اليت ترعاها اليونيدو  وإقرار املب " نيباد"وبإطالق الشراكة اجلديدة  
باعتبارها املكون الصناعي الستراتيجية هذه الشراكة، ستعزز برامج اليونيدو املبادرات والتعاون على املستويني      

 املنتجات، ستدعم وباستخدام ج سالسل تطور قيمة . الوطين واإلقليمي مبا يتفق مع األولويات القطاعية احملددة
االقتصادات األفريقية صوب اإلندماج يف شبكات اإلنتاج دون اإلقليمية، والعاملية يف اية املطاف، بالتركيز على      

 .حشد املشاركة الكاملة للقطاع اخلاص وإبرام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
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 وقد حددت نيباد ومبادرة القدرات اإلنتاجية   وتكمن إمكانية املنطقة الكربى يف قطاع الصناعة الزراعية، 
وستسهم برامج . قطاعات األغذية واجللود والنسيج واألخشاب باعتبارها القطاعات الفرعية ذات األولوية 

اليونيدو املتكاملة يف املنطقة تدرجييا يف السعي صوب زيادة إنتاجية هذه القطاعات وبناء قدرا على التعجيل     
وسيجري التركيز على تنمية قدرات تنظيم املشاريع وتطوير املهارات اإلدارية والتقنية   .  التنافسيةبتطوير امكاناا  

 .وحتسني النوعية وإدخال تكنولوجيات مالئمة والتنويع من خالل أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى

اإلقليمية وأقل   منطقة مشال أفريقيا دون احلد من الفقر هو حتد رئيسي يواجه  : البلدان العربية  )ب( 
ويف معظم البلـدان، تشكّل البطالة . ، اليت تعتمد اعتمادا شديدا على توفري فرص العمل البلدان العربية منوا 

ال  (وسيجري التركيز على تنمية القدرات على تنظيم املشاريع     . مشكلة حادة، خصوصا لدى الشباب واملتعلمني 
، وإقامة شبكات أفقية ورأسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة   )شاريع سيما القدرات الريفية والنسائية على تنظيم امل

 .لضمان إجياد وظائف ودر الدخل، وتعزيز الصناعات الزراعية والصناعات املتصلة بالزراعة   

.  دورا أساسيا يف عملية التنميةمنطقة شرق املتوسط دون اإلقليميةوستؤدي املنشآت الصغرية واملتوسطة يف  
ة العظمى من أعمال الصناعة التحويلية يف هذه املنطقة دون اإلقليمية ضمن هذه الفئة وهي املصدر  وتندرج الغالبي

وستدعم اليونيدو احلكومات والقطاع اخلاص يف هذه  . الرئيسي للعمالة يف القطاع اخلاص والنمو االقتصادي
ء القائمة بينها وبني منافسيها  املنطقة دون اإلقليمية ملساعدة قطاع األعمال التجارية على سد فجوة األدا

وستوجه مشاركة اليونيدو صوب زيادة القدرات اإلنتاجية يف قطاع الصناعة التحويلية، ودعم . الدوليني
الصناعات الزراعية التقليدية حلفز اإلنتاجية ومكاسب الكفاءة وزيادة اندماجها يف سالسل تطور قيمة املنتجات،     

شبكات من /ريفية املستدامة، وتنمية القطاع اخلاص بالتركيز على تكوين جتمعات    وتشجيع تنوع مصادر الرزق ال
 .املنشآت الصغرية واملتوسطة، وتنمية القدرات الريفية والنسائية على تنظيم املشاريع   

. يوجد تباين واسع يف األداء االقتصادي فيما بني البلدان النامية يف املنطقة  : آسيا واحمليط اهلادئ  )ج( 
ورغم أن  . ة إىل ذلك، مل تتسرب منافع النمو االقتصادي السريع يف املنطقة نزوال إىل مجيع طبقات اتمعوإضاف

 يف املائة يف تسعينيات القرن العشرين،    ٢٤ يف املائة إىل ٣٤معدل انتشار الفقر يف املنطقة قد اخنفض عموما من 
وال يزال الفقر يف املناطق الريفية ميثل مشكلة كبرية،       . ال تزال املنطقة موطنا لنحو ثلثي جمموع الفقراء يف العامل  

 مليون شخص فقري يف ٥٠٠خصوصا يف أقل البلدان منوا ويف منطقة جنوب آسيا دون اإلقليمية، إذ يوجد حنو 
وألن معظم . وبناء على هذه اخللفية، تكتسي تنمية منشآت القطاع اخلاص أمهية بالغة. املناطق الريفية
 املنطقة هي اقتصادات ريفية وزراعية، ميكن أن يؤدي تعزيز وجود قطاع صناعي زراعي يتسم          االقتصادات يف 

بالكفاءة وقادر على املنافسة إىل تشجيع النمو وإجياد فرص مدرة للدخل للفقراء واملساعدة على تذليل العديد     
 والدعم املؤسسي للمنشآت ويف هذا السياق، ستروج برامج مثل اإلطار التمكيين . من املشاكل االجتماعية

الصغرية واملتوسطة، وتكوين التجمعات، وتنمية القدرات الريفية والنسائية على تنظيم املشاريع، واقامة بىن حتتية      
للصناعات الزراعية خاصة بسالمة األغذية، وتطوير املهارات وبناء القدرات يف استخدام تكنولوجيات جديدة 

 .م الصناعات الزراعية التقليدية لتعزيز اإلنتاجية  للموارد الزراعية املتاحة، ودع

جتمعات من  /من املتوقع أن يؤدي املكون املتعلق بتكوين شبكات : أمريكا الالتينية والكاريبـي    )د( 
املنشآت الصغرية واملتوسطة دورا حموريا يف مجيع أحناء هذه املنطقة، بينما سيطبق برنامج تطوير القدرات الريفية      

 . على تنظيم املشاريع يف البلدان الفقرية، ويف بعض املناطق املنكمشة اقتصاديا يف البلدان األكثر منوا   والنسائية
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. تتمتع هذه املنطقة بإمكانية كبرية لتطوير قطاع الصناعة الزراعية    : أوروبا والدول املستقلة حديثا    )ه( 
 السوق العاملية، ستقدم اليونيدو املساعدة  ومن أجل جعل منتجات صناعات جتهيز األغذية قادرة على املنافسة يف     

يف جمال سالمة ونوعية األغذية من خالل برامج مصممة خصيصا تستهدف جوانب القصور يف بعض القطاعات    
 .الفرعية لصناعة األغذية

 
دام شبكة اليونيدو  حتقـيق النـتائج املثـلى للـربامج واملشـاريع املـنفّذة يف إطـار الـربنامج الرئيسـي هـاء من خالل استخ            :اهلـدف 

امليدانـية وخدمـة حشـد األمـوال، فضال عن التعاون والتنسيق مع سائر وكاالت األمم املتحدة من خالل عمليات التقييمات       
إطــار عمــل األمــم املــتحدة للمســاعدة اإلمنائــية وورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، واتفاقــات اليونــيدو /القطــرية املشــتركة

 .أخرىالتعاونية مع وكاالت 
 النتائج مؤشرات األداء

زيـادة حاالت املوافقة على املشاريع القطرية واإلقليمية    ●
 .لتقدمي التعاون التقين

زيـــادة الكفـــاءة يف وضـــع بـــرامج ومشـــاريع اليونـــيدو لـــدى 
 .املكاتب امليدانية ومواقع مكاتب اليونيدو املصغرة

 .زيادة عدد الطلبات القابلة للتمويل والتنفيذ ●
 .زيادة حجم أنشطة اليونيدو على الصعيد القطري ●

 .زيادة الطلب على خدمات اليونيدو يف املنطقة

عــدد الــربامج واملشــاريع والسياســات عــلى الصــعيدين   ●
 .اإلقليمي ودون اإلقليمي

 .زيادة التعاون فيما بني بلدان املنطقة

.ازدياد حجم املوارد من خارج امليزانية لتلك األنشطة ● ــر ــربامج واملشــاريع يف إطــار    تواف ــتمويل الكــايف ألنشــطة ال  ال
 .الربنامج الرئيسي هاء

  
 النواتج

 التنسيق بني مقر اليونيدو والشبكة امليدانية؛  ●

 تقدمي خدمات دعم على الصعيد امليداين لصوغ وتنفيذ الربامج واملشاريع؛ ●

 .ت املربمة معهمختصيص املوارد املقدمة من املاحنني للمشاريع وفقا لالتفاقا  ●
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 الربامج اجلامعة: الربنامج الرئيسي واو
 

 الوصف العام 
 
يشتمل هذا الربنامج الرئيسي على ثالثة برامج جامعة مكملة لبعضها البعض ولغريها من الربامج الرئيسية، من   -١-واو

 إىل تعزيز     ١-اوويسعى الربنامج و . أجل تعزيز نوعية وامتياز أنشطة اليونيدو يف جمال التعاون التقين واحملفل العاملي   
التكنولوجيات الناشئة والنهوض ا يف املنشآت الصناعية لدى الدول األعضاء، وتسخري واستيعاب خدمات منظمات اتمع        

 هو  ٢-والربنامج واو. املدين دعما لعمل اليونيدو، وتلبية احتياجات إعادة بناء الصناعة يف اتمعات اخلارجة من األزمات  
 الضوء، إذ جيمع بني أنشطة احملفل العاملي والتعاون التقين، على اإلدارة الرشيدة للصناعة، والسياسات   برنامج شامل يسلّط

 فيتناول البعد اإلقليمي ألنشطة اليونيدو ويركّز بصفة خاصة على العمليات  ٣-أما الربنامج واو. واإلحصاءات، والبحوث
لثنائية واملتعددة األطراف، ومنها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    امليدانية، مبا يف ذلك التعاون مع الوكاالت األخرى ا 

 ).اليونديب(

. سيتوىل مهمة توجيه هذا الربنامج الرئيسي وإدارته املديرون اإلداريون واملديرون ذوو الصلة، حسب االقتضاء        -٢-واو
اخلي املقدم ملوظفي اليونيدو وبالترويج  وستشمل هذه املهمة اإلشراف التقين واإلداري على السواء، وستتصل بالتوجيه الد 

 .اخلارجي ألنشطة اليونيدو
 

 اهلدف العام
 
اهلدف من هذا الربنامج الرئيسي هو متكني اليونيدو من أن تظل مواكبة للتكنولوجيات الناشئة، ومن أن تتعاون  -٣-واو

ملنظمات احلكومية ومنظمات اتمع املدين يف الوقت نفسه عن كثب مع الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف وكذلك مع ا   
ويهدف هذا الربنامج أيضا إىل كفالة   . من أجل توفري اخلدمات املطلوبة ميدانيا املوفرة من خالل احملفل العاملي والتعاون التقين 

 ما بعد انتهاء    مشاركة اليونيدو يف جهود البلدان اخلارجة من األزمات من أجل دمج البعدين االقتصادي والصناعي يف جهود     
 .األزمات

 
 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٦٦٫٢ ٩٧٫٢ ١٦٣٫٤ تكاليف املوظفني  ٨٧٠ ٩٢٠ ٢٠  ٨٩٠ ٩٩٧ ٤  ٧٦٠ ٩١٨ ٢٥
    املستشارون  ٥٧٠ ٠٨٠ ١   ٥٧٠ ٠٨٠ ١

    االجتماعات  ٤٠٠ ٤٦٧   ٤٠٠ ٤٦٧

    السفر الرمسي  ٢٧٠ ٧٩٥   ٢٧٠ ٧٩٥
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 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

    تكاليف التشغيل  ٥٥٠ ٣٠٧ ٦  ٧٢٠ ٢٢١  ٢٧٠ ٥٢٩ ٦

٩٠٠ ٣٣٩ ١   ٩٠٠ ٣٣٩ ١  
/ الربنامج العادي للتعاون التقين
    املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا

 جمموع النفقات االمجالية  ٥٦٠ ٩١١ ٣٠  ٦١٠ ٢١٩ ٥  ١٧٠ ١٣١ ٣٦
 التعاون التقين اإليرادات (٢٠٠ ٣٦٠ ١)   (٢٠٠ ٣٦٠ ١)
 )خارج امليزانية(  ٠٠٠ ٤١١ ١٢ جمموع املوارد الصافية  ٣٦٠ ٥٥١ ٢٩  ٦١٠ ٢١٩ ٥  ٩٧٠ ٧٧٠ ٣٤
   )تقين من خارج امليزانيةمبا فيها موارد التعاون ال(جمموع املوارد   ٩٧٠ ١٨١ ٤٧

   
 حسب الربامج

   الوظائف   

 امـوع
التعاون التقين 

 )خارج امليزانية(
امليزانيتان العادية 

 العملياتيةو
فئة اخلدمة
 العامة

 الفئة
 الفنية

  

 -١-واو املبادرات اخلاصة  ٢٠٫٧  ١٠٫٨  ٩٨٥ ٣٥٩ ٨  ٧٠٠ ٢٤٦ ٩  ٦٨٥ ٦٠٦ ١٧
 -٢-واو السياسات والبحوث الصناعية  ١٩٫٢  ١٥٫٢  ٧٥٥ ٧٨٦ ٨  ٠٠٠ ١٤٣ ٢  ٧٥٥ ٩٢٩ ١٠
 -٣-واو السياسات االقليمية  ٢٦٫٣  ١١٫٢  ٠٥٠ ٩١٢ ٩   ٠٥٠ ٩١٢ ٩
 -٤-واو تكاليف التشغيل امليداين    ٦٠٫٠  ١٨٠ ٧١٢ ٧   ١٨٠ ٧١٢ ٧

 -ووا جمموع الربنامج الرئيسي  ٦٦٫٢  ٩٧٫٢  ٩٧٠ ٧٧٠ ٣٤  ٧٠٠ ٣٨٩ ١١  ٦٧٠ ١٦٠ ٤٦
   

 املبادرات اخلاصة: ١-الربنامج واو
 

 الوصف العام 
 
وتتعلّق هذه املبادرات بأنشطة متخصصة  . ينطوي هذا الربنامج على ثالث مبادرات خاصة ذات آثار جامعة  -٤-واو

 فيها من  تضطلع ا اليونيدو لكي تتمكّن من تنفيذ عدد من املهام املنوطة ا، مبا يف ذلك ضرورة متكني الدول األعضاء    
الوصول إىل التكنولوجيات احملسنة لإلنتاجية بغية زيادة قدرة منشآهتا الصناعية على املنافسة الدولية، ودعم جهود استصالح     

. الصناعات وإعادة بنائها يف حاالت ما بعد انتهاء األزمات، وإقامة عالقات عمل وثيقة مع منظمات اتمع املدين ذات الصلة     
إعادة    / األمن البشري ٢-١- التكنولوجيات الناشئة؛ واو ١-١-واو: كونات املشمولة ذا الربنامج مما يلي ومن مث، تتألف امل 

 . منظمات اتمع املدين ٣-١-التأهيل بعد انتهاء األزمات؛ واو 
 

 اهلدف
 
يات وإعادة  يهدف هذا الربنامج إىل متكني اليونيدو من توفري خدمات متخصصة يف جمال نشر أحدث التكنولوج -٥-واو

 . يف الوقت نفسهشراكاهتا مع اتمع املدين   تعزيزالتأهيل بعد انتهاء األزمات، ومن  
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 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
فئة الفنيةال العامة

 ٢٠٫٧ ١٠٫٨ ٣١٫٥ تكاليف املوظفني  ٥٠٠ ٩٣٨ ٥  ٠٠٥ ٩١٩  ٥٠٥ ٨٥٧ ٦
    املستشارون  ٧١٠ ١٦١   ٧١٠ ١٦١

    االجتماعات  ٩٠٠ ١١٠   ٩٠٠ ١١٠

    السفر الرمسي  ٨١٠ ٢٥٤   ٨١٠ ٢٥٤

    تكاليف التشغيل  ٤٦٠ ٨٦   ٤٦٠ ٨٦

٩٠٠ ٩٥٦   ٩٠٠ ٩٥٦  
/ ن التقينالربنامج العادي للتعاو

    املوارد اخلاصة من أجل افريقيا

 جمموع النفقات االمجالية  ٢٨٠ ٥٠٩ ٧  ٠٠٥ ٩١٩  ٢٨٥ ٤٢٨ ٨
 التعاون التقين اإليرادات (٣٠٠ ٦٨)   (٣٠٠ ٦٨)

 )خارج امليزانية(  ٠٠٠ ٨٨٥ ٩ جمموع املوارد الصافية  ٩٨٠ ٤٤٠ ٧  ٠٠٥ ٩١٩  ٩٨٥ ٣٥٩ ٨
   )مبا فيها موارد التعاون التقين من خارج امليزانية(جمموع املوارد   ٩٨٥ ٢٤٤ ١٨

   
 التكنولوجيات الناشئة: ١-١-املكّون الربناجمي واو

 
 الوصف العام 

 
تشكّل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا األحيائية وتكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية ثورات  -٦-واو

ولذلك، سوف تتخذ   . هنا أن تؤثّر بقوة يف التنمية االقتصادية خالل السنوات القادمة     تكنولوجية كربى جارية حاليا من شأ  
، سوف تقدم املنظمة إىل الزبائن من  ١-١- ففي إطار املكون الربناجمي واو.يف هذه ااالتعددا من املبادرات اليونيدو 

وباألخص، سوف تتَّخذ إجراءات . ت التكنولوجية الثالثالبلدان خدمات التعاون التقين واحملفل العاملي املتصلة ذه ااال 
لتنسيق وضع الربامج، مما سيكفل األخذ بالتكنولوجيات اجلديدة بصفتها أدوات للتنمية الصناعية من أجل زيادة اإلنتاجية،          

ية، وبناء القدرات البشرية    وتدعيم املشاركة يف األسواق العاملية، وحتسني تقدمي اخلدمات، وتعزيز فرص التنمية الصناعية احملل   
وسوف تعمل اليونيدو عن كثب يف اقامة   . واملؤسسية يف البلدان النامية للحد من خماطر إخفاق االستثمار وتبديد املوارد 

 من البلدان ومع القطاع اخلاص وغري ذلك من الشركاء االستراتيجيني من أجل كفالة انتفاعهم        الزبائنالشراكات مع 
 .ناشئةبالتكنولوجيات ال

، بتطبيق تكنولوجيات املعلومات  ٢٠٠٧-٢٠٠٦وسوف تعىن مبادرات اليونيدو خالل فترة السنتني  -٧-واو
أو تنفيذ عملية /وسوف تقوم املنظمة أيضا بتنسيق و .  الصناعية وعلى النظم الداعمة لصنع القرارالعملياتواالتصاالت على  

.  املعلومات واليت تدعم برامج اليونيدو وخدماهتا يف جمال التعاون التقينوضع وصون األدوات واملنهجيات اخلاصة بتكنولوجيا
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وسوف تروج املنظمة هلذه األدوات واملنهجيات وتسوقها وتسهم يف نشرها من خالل وضع استراتيجيات تسويقية مبتكرة   
 .إىل جانب إعداد وحتديث املواد التروجيية ووسائل التواصل الشبكي وبناء القدرات 

ويف جمال التكنولوجيا األحيائية، سوف تقدم اليونيدو إىل الدول األعضاء فيها خدمات استشارية بشأن    -٨-واو
وهلذا . التطورات اجلديدة يف تطبيق التكنولوجيات األحيائية لكي تستعد هذه الدول للمشاركة بنجاح يف السوق العاملية

بية، وسوف تضع أدوات معلوماتية متعددة الوسائط وتصدر      حلقات دراسية وبرامج تدرياليونيدوالغرض، سوف تنظّم 
وسوف تقوم مبتابعة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن امللتقى العاملي . منشورات وورقات حول املواضيع ذات الصلة

 للتعاون  ، وتسهم يف تعزيز شبكة األمم املتحدة   ٢٠٠٤مارس /للتكنولوجيا األحيائية الذي عقدته اليونيدو يف شيلي يف آذار 
 .فيما بني الوكاالت يف جمال هذه التكنولوجيا  

 بتكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية، سوف ينصب التركيز األساسي لألنشطة على إدارة املشروع يتعلّقوفيما  -٩-واو
ويف هذا  . د يف تركيا  الرئيسي للمساعدة التقنية املتعلق بإنشاء وتشغيل املركز الدويل لتكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية املوجو     

الصدد، سوف تضطلع املنظمة بأنشطة من أجل كفالة املراعاة الكاملة ملصاحل واحتياجات البلدان النامية لدى تطوير    
تكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية، ألن اهليدروجني يكمل مصدر الطاقة الرئيسي ويوفّر الطاقة للمستهلك بالشكل املناسب 

وتتيح الطاقة اهليدروجينية، عندما تضاف إىل مصادر الطاقة املتجددة، النظام األمثل للطاقة  . ملرغوبني ويف املكان والزمان ا
وقد سبق لليونيدو أن قامت بأعمال كبرية يف هذا اال أفضت إىل إنشاء املركز الدويل لتكنولوجيا الطاقة       . النظيفة

 .اهليدروجينية
  

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات  –نولوجيات الناشئة حديثا  النهوض باعتماد واستخدام التك : اهلدف
  .والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية يف البلدان النامية –األحيائية وتكنولوجيا الطاقة اهليدروجينية 

 النتائج   مؤشرات األداء 
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت   

 .ال بناء القدراتعدد األنشطة املدعومة يف جم  ●
عدد الكيانات اليت تستخدم أدوات اليونيدو     ●

ومنهجياهتا يف جمال تكنولوجيا املعلومات  
 .واالتصاالت

زيادة املتاح من القدرة البشرية واملؤسسية على استخدام    
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بفعالية لتحقيق التنمية   

 .االقتصادية

 .منقّحة/دةاستحداث أدوات جدي/توافر ●
 .حتسني أوجه التضافر والروابط الداخلية ●

األخذ باألدوات ذات الصلة بربامج اليونيدو للتعاون التقين،  
اليت تعتمد على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف  

 .التقييم ويف دعم صنع القرار، بغية تضييق الفجوة الرقمية 
 التكنولوجيا األحيائية    

اتفاق بشأن تعزيز التكنولوجيات األحيائية يف البلدان النامية      .ربمةعدد االتفاقات امل  ●
   ل إليه منتدى أصحاب املصلحة املتعددين الذي يضمتوص
ممثّلني عن وكاالت األمم املتحدة واحلكومات وقطاع 

 .الصناعة والوسط األكادميي 



IDB.30/6 
PBC.21/6 
Arabic 
Page 93 
 
 

 .زيادة عدد األدوات املعلوماتية املوفرة    ●
لتنظيمية املعنية بالسالمة  عدد اهليئات الوطنية ا  ●

 .األحيائية، القادرة على ممارسة اإلشراف التنظيمي  

تعزيز قدرة اهليئات الوطنية التنظيمية املعنية بالسالمة    
امللحق بروتوكول قرطاجنة األحيائية على تطبيق أحكام 

، وكذلك االتفاقات بالتنوع البيولوجي تفاقية املتعلقة باال
احلواجز التقنية لتجارة العاملية و املربمة يف إطار منظمة ا  

 وبنود    التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية  وللتجارة
حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، وتعزيز قدرهتا أيضا     

 .على ممارسة اإلشراف التنظيمي
 .بيئيا وأنظف اعتماد املنشآت تكنولوجيات مستدامة    .عدد املنشآت اليت أخذت بالتكنولوجيات اجلديدة  ●

 تكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية    

عدد البلدان النامية اليت استحدثت برامج للطاقة  ●
 .اهليدروجينية

 .زيادة االهتمام بالطاقة اهليدروجينية يف البلدان النامية   

عدد البلدان اليت استهلت بناء القدرات يف جمال وضع   ●
 .وتنفيذ برامج الطاقة اهليدروجينية

القدرة لدى البلدان النامية على صياغة وتنفيذ برامج  زيادة 
 .يف جمال الطاقة اهليدروجينية

عدد البلدان واملؤسسات والشركات اخلاصة املشاركة   ●
يف عمل املركز الدويل لتكنولوجيا الطاقة 
اهليدروجينية، وعدد الشركاء يف مشاريع وبرامج   

 .املركز 

وجيا الطاقة النجاح يف إنشاء املركز الدويل لتكنول   
 .اهليدروجينية

  
 النواتج  

 
 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت    

 
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف برامج اليونيدو للتعاون التقين؛ أنشطة دمج وتنسيق  ● 

ات  عدد جديد من أدوات التقييم ونظم دعم صنع القرار القائمة على تكنولوجيا املعلوم   وتطويرصيانة املوجود   ● 
 واالتصاالت؛ 

 تقين ومنهجي ملستخدمي األدوات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملتعلّقة     متوفري خدمات دع ● 
 بربامج اليونيدو للتعاون التقين؛

إعداد وحتديث املنشور من املواد اإلعالمية والكتب ) أ: ( ومنهجيات اليونيدو من خاللأدوات تعزيز ومواءمة  ● 
واخلدمات االستشارية وبرامج التدريب  ) ج(والتواصل الشبكي؛ ) ب(ارير واملطويات وصفحات الويب؛ والتق

 .اإلقليمي يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت/املنفّذة على املستوى القطري 
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 التكنولوجيا األحيائية     

 ملتعددين تكرَّس ملوضوع حمدد؛  تنظيم ما ال يقلّ عن دورة واحدة يف السنة ملنتدى أصحاب املصلحة ا   ● 

 نشر ورقيت مسائل قطاعية؛  ● 

 إنشاء ثالث جهات تنسيق إقليمية معنية بالتدريب على السالمة األحيائية، داخل معاهد البحوث القائمة؛   ● 

علق وموجزها التجميعي املت" dTree"قاعدة اليونيدو للبيانات (وضع أدوات إعالمية متعددة الوسائط وحاسوبية  ● 
لكي تستخدمها السلطات التنظيمية الوطنية ويستخدمها املهنيون املختصون يف السالمة ) بالسالمة األحيائية

 األحيائية من األكادمييني والعاملني يف جمال الصناعة؛   

 .تقدمي خدمات استشارية وتنظيم برامج تدريبية  ● 
 

 تكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية     

لدويل لتكنولوجيا الطاقة اهليدروجينية الذي شهد زيادة يف األعضاء والشركاء من الدوائر   إدارة مشروع املركز ا  ● 
 األكادميية والقطاع اخلاص، فضال عن تعبئة املوارد املالية لتنفيذ أنشطة املركز يف األمد الطويل؛   

 تقدمي املشورة السياساتية بشأن توفري الطاقة اهليدروجينية للبلدان النامية؛   ● 

 ضع سياسات إقليمية بشأن تكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية وحتديد األنشطة اليت سيتم تنفيذها؛  و ● 

 .إنشاء برامج تعاون بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية يف جمال الطاقة اهليدروجينية   ● 
  

 إعادة التأهيل بعد انتهاء األزمات/األمن البشري: ٢-١-املكّون الربناجمي واو
 

 الوصف العام 
 
سوف يكفل هذا املكون الربناجمي مشاركة اليونيدو على أساس منهجي يف جهود البلدان اخلارجة من األزمات     -١٠-واو

وهلذه املشاركة أربعة جوانب  . من أجل دمج البعدين االقتصادي والصناعي يف اجلهود الدولية املبذولة بعد انتهاء األزمات
 :هي

وار الدويل بشأن أفضل النهوج والدروس املستفادة يف منع الصراعات وحلّها، وبشأن     املشاركة يف احل )أ( 
 آثار هذه النهوج والدروس يف حتقيق االستقرار بعد انتهاء األزمات وتنفيذ الربامج اإلمنائية؛    

 إجياد صيغة تفاهم على مستوى السياسات مع شركاء اليونيدو بشأن الدور احملتمل للمنظمة يف منع   )ب( 
 الصراعات وتنفيذ برامج االنتعاش؛  
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مشاركة منظومة األمم املتحدة يف العمل على املستوى القطري من أجل حتديد نطاق الربامج اليت  )ج( 
 تشمل اإلغاثة وإعادة التأهيل وحتقيق التنمية املستدامة؛ 

لدان اخلارجة من تنفيذ أنشطة عملياتية كفيلة بأن تستجيب لالحتياجات واملسائل احملددة يف الب    )د( 
 .األزمات

 :وسوف تشمل اخلدمات النوعية املقدمة يف إطار هذا الربنامج ما يلي -١١-واو

 املساعدة املناسبة التوقيت والفعالة على إعادة تأهيل الصناعة وانعاشها وإعادة بنائها؛       )أ( 

 واستئناف تزويد الزراعة   تقدمي الدعم للتنمية الريفية بواسطة إنعاش وتوليد الصناعات الزراعية )ب( 
 باملدخالت الصناعية؛ 

 تقدمي املساعدة إلنعاش املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة؛    )ج( 

تزويد احلكومات باملشورة السياساتية بشأن إنعاش التنمية الصناعية وتعزيز االستثمارات الداخلية منها      )د( 
 واخلارجية؛

 .ل دعم زيادة قدرة القطاع الصناعي على املنافسة تقدمي خدمات يف بناء القدرات من أج )ه( 
   

 .دمج البعدين االقتصادي والصناعي يف جهود ما بعد انتهاء األزمات   :اهلدف
 النتائج  مؤشرات األداء 

تعزز قدرات القطاع الصناعي يف البلدان املستهدفة   ●
 .على توليد العمالة والنواتج

لتكنولوجي يف برامج  تنفيذ برامج تدمج البعدين الصناعي وا  
 .اإلغاثة وإعادة التأهيل وحتقيق التنمية  

ازدياد املعروض من قطع الغيار لصيانة املاكينات     ●
وزيادة خدمات التصليح والصيانة  . واملعدات الزراعية

 .هلذه املاكينات واملعدات  

استهالل برامج إلعادة تأهيل مرافق التصليح والصيانة  
 .كينات واملعدات الزراعية واخلدمة من أجل قطاع املا

عدد املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة اليت    ●
وعدد برامج  . استهلت أو أنعشت أو استصلحت

تنمية املهارات اليت صممت ونفذت لصاحل السكان   
 .املتضررين

ازدياد قدرة املنشآت األهلية، وجمموعات املساعدة الذاتية،       
ة يف األرياف واملدن    واملنشآت الصغرى والصغرية واملتوسط  

 .على استهالل األنشطة الصناعية وإنعاشها وتوسيع نطاقها 

قبول احلكومات والقطاع اخلاص خبطط عمل لتنفيذ   ●
برنامج إلنعاش االستثمار ولتطوير املنشآت الصغرى     

 .والصغرية واملتوسطة ولتعزيز اإلنتاجية الصناعية 

لى دعم    ازدياد قدرة كل من احلكومات والقطاع اخلاص ع  
املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة، وتعزيز االستثمار      

 .احمللي واألجنيب، وحتسني اإلنتاجية واملشاركة السوقية  
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 النواتج  

وضع استراتيجية على نطاق املنظمة وهنوج داخلية وآليات جديدة لتنفيذ الربامج من أجل تعديل استجابات اليونيدو     ●
 مع أوضاع ما بعد انتهاء األزمات؛ على مستوى العمليات لتتكيف  

 حتالفا استراتيجيا مع الوكاالت الشريكة داخل األمم املتحدة ومع املنظمات غري احلكومية     ٢٠إنشاء ما ال يقلّ عن    ●
وغريها من اجلهات الفاعلة املشاركة يف جهود ما بعد انتهاء األزمات، بغية إنشاء كتلة حرجة من القدرات اليت ميكن          

 سرعة يف البلدان املتضررة؛   تعبئتها ب

متويل وتنفيذ عدة مشاريع يف البلدان اخلارجة من األزمات، وذلك على أساس الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة           ●
 وغريها من الوكاالت املشاركة يف جهود اإلغاثة واالنتعاش وإعادة الـتأهيل بعد انتهاء األزمات؛     

قارير على مستوى املشاريع تتناول النتائج اليت حتققت يف برامج حمددة اضطلعت     إعداد أربعة منشورات حبثية وعدة ت ●
 ا املنظمة يف فترة ما بعد انتهاء األزمات؛   

االضطالع بعدة برامج لتقدمي الدعم املباشر وكذلك املشورة بشأن السياسات وبناء القدرات العادة تأهيل    ●
 الصناعات الزراعية؛ 

ج لتقدمي خدمات جتارية معلوماتية وتطويرية إىل القطاع اخلاص، والسيما املنشآت الصغرى  االضطالع بعدة برام ●
 والصغرية واملتوسطة؛

 .االضطالع بعدة برامج لتقدمي املشورة السياساتية والدعم املؤسسي من أجل تعزيز االستثمار احمللي واألجنيب    ●
  

 ظمات القطاع اخلاص واتمع املدينشراكات اليونيدو مع من: ٣-١-املكّون الربناجمي واو
 

 الوصف العام 
 
وال ميكن هلذا  . إن األداء اإلنتاجي لالقتصاد بأكمله أمر حاسم األمهية الستدامة برامج اإلصالح يف البلدان النامية   -١٢-واو

ألسواق واملؤسسات، مما األمر أن يتحقّق بدون إنشاء وتدعيم شبكة من التفاعل على أنواعه بني اجلهات الفاعلة اقتصاديا وا 
وتقوم منظمات القطاع اخلاص ومنظمات  . ميكّن البلدان النامية من االستفادة بفعالية من التدفقات الدولية للتجارة واالستثمار   

 بدور هام يف اإلسهام يف هذه الشبكة باملساعدة على توفري الرأمسال االجتماعي من خالل بناء الشراكات،   )٢(اتمع األهلي
ويولّد الرأمسال  . قدرات احمللية وأوجه التضافر بني الربامج وأصحاب املصلحة الرئيسيني، والعمل بالتايل على منو اإلنتاجية  وال

أما منظمات اتمع . االجتماعي مستويات خمتلفة من الثقة، اليت هي شرط مسبق للدخول يف أعمال جتارية مع اآلخرين
 . وتوفري اخلدمات ألصحاب املصلحة من أعضائها وتتوىل الدفاع عنهماألهلي فهي تقوم بدور مؤسسات الدعم

_______________ 

مات اتمع األهلي يتجاوز حدود املنظمات غري احلكومية التقليدية العاملة يف جمال القضايا اإلنسانية من حيث إنه يأخذ يف       إن مفهـوم مـنظ     (2)
 .احلسبان طائفة متنوعة من اموعات والرابطات، مبا يف ذلك املنظمات املمثلة للقطاع اخلاص
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وشراكات اليونيدو مع منظمات اتمع األهلي هي نشاط تنسيقي متعدد االختصاصات يشمل الصناعات       -١٣-واو
ولوجيا، واجلودة الزراعية، وتنمية التجمعات، وتطوير املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة، وتعزيز االستثمار ونقل التكن     

ويوفّر هذا النشاط املشورة السياساتية بشأن دور منظمات اتمع األهلي بوجه       . والتوحيد القياسي، والطاقة املتجددة، والبيئة 
وهو يتعاون مع الوحدات املعنية   .  يف مجيع أنشطة اليونيدو  – ودور الرابطات النسائية واموعات الشبابية بوجه خاص    –عام  

 وتنفيذ برامج للتعاون التقين تشمل منظمات اتمع األهلي بصفتها جهات شريكة أو نظرية أو مستفيدة، ويكفل   على وضع
مشاركة هذه املنظمات يف أنشطة احملفل العاملي ويقيم اتصاالت مع منظمات اتمع األهلي ذات الصلة بالصناعة ومع تلك   

 .اليت هلا مركز استشاري لدى اليونيدو 
  

 مبا يف ذلك املسائل اجلنسانية  -النهوض بقدرات منظمات اتمع األهلي يف مجيع جماالت أنشطة اليونيدو  : اهلدف
 . لتمكني هذه املنظمات من تزويد أعضائها خبدمات أفضل ومن تعزيز قدراهتا يف جمال الدعوة    -والشباب 

 النتائج   مؤشرات األداء 
هلي زيادة عدد الشراكات مع منظمات اتمع األ   ●

 .املعنية يف تنفيذ أنشطة التعاون التقين واحملفل العاملي 
تعزز وتوسع نطاق العالقات بني منظمات اتمع األهلي   

 .واليونيدو، وال سيما املنظمات اليت متثّل النساء والشباب 
عدد الدورات التدريبية اليت عقدهتا منظمات اتمع  ●

 .األهلي
اليت يستخدمها  عدد التكنولوجيات اجلديدة  ●

 .املستفيدون
كمية املعلومات املنشورة واموعات املستهدفة اليت    ●

 .مت الوصول إليها

ازدياد قدرة مؤسسات الدعم على نشر أحدث املعارف   
 .وأفضل املمارسات

عدد منظمات اتمع األهلي القادرة على تقدمي   ●
 .الربامج /خدمات مبفردها بعد استكمال املشاريع 

 . املساعدةاستدامة

  
 النواتج  

 
 خدمات تقنية قُدمت إىل مؤسسات الدعم؛ ●

 مكونات برناجمية تستهدف على وجه اخلصوص الرابطات النسائية واموعات الشبابية؛    ●

عقد حلقات عمل وحلقات دراسية تدريبية هتدف إىل تعزيز قدرة منظمات اتمع األهلي على تقدمي اخلدمات      ●
  الدعوة واملناصرة؛  وعلى القيام بدور

عقد اجتماعات ألفرقة اخلرباء وتنظيم حلقات عمل معنية بالسياسات بني احلكومات ومنظمات اتمع األهلي حول  ●
 مسامهة هذه املنظمات يف النمو االنتاجي؛  
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 يقدم  ،)منصة إنترنت (إنشاء مركز موارد متخصص مشترك بني منظمات اتمع األهلي واملنظمات غري احلكومية      ●
 ملنظمات اتمع األهلي وألعضائها خدمات تواصل شبكي مصممة حسب الطلب؛ 

 .منشور دوري عن تأثري منظمات اتمع األهلي يف تعزيز القدرات اإلنتاجية   ●
  

 السياسات والبحوث الصناعية: ٢-الربنامج واو
 

 الوصف العام 
 
سني عملية وضع االستراتيجيات وتقرير السياسات الصناعية وتنفيذها       تتمثّل املسامهة الرئيسية هلذا الربنامج يف حت -١٤-واو

منيطة ويغطي هذا الربنامج أنشطة . ورصدها بغية تعزيز مسامهة الصناعة يف منو اإلنتاجية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
شمول باإلطار الربناجمي املتوسط    ، وأنشطة برنامج البحوث امل اإلدارة الرشيدة للصناعة واإلحصاءات الصناعية   : ١اخلدمات 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤األجل، 

وسوف تدعم اخلدمات واملعارف واملعلومات اليت يوفّرها هذا الربنامج أيضا عملييت تنفيذ وتطوير برامج اليونيدو   -١٥-واو
قطاع خاص يباشر وسوف تسهم باألخص يف حتسني اإلطار السياسايت اهلادف إىل تعزيز وجود    . الرئيسية ومبادراهتا اخلاصة 

أعماال حرة ومبتكرة، وإىل بناء القدرات الالزمة للوصول إىل األسواق وللتطور وإىل حتسني نقل ونشر وتعلّم التكنولوجيات        
 .غري الضارة بالبيئة  

بلدان  ومثة أربعة مكونات برناجمية مترابطة سوف تدعم عملية وضع استراتيجيات التنمية الصناعية وسياساهتا يف ال     -١٦-واو
وسوف يعزز املكون الربناجمي األول قدرات البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية على فهم  . النامية واالقتصادات االنتقالية

وهو يشتمل على تنفيذ برنامج البحوث الوارد يف اإلطار الربناجمي  . وتقييم أثر االجتاهات والقضايا العاملية بشكل أفضل   
وسوف يركّز البحث على املسائل واملواضيع الرئيسية من قبيل   . إنتاج سلسلة تقارير التنمية الصناعية  املتوسط األجل وعلى 

مسامهة منو اإلنتاجية يف النهوض االقتصادي واالجتماعي؛ وأثر البيئة العاملية اجلديدة يف ديناميات التصنيع يف االقتصادات       
نولوجيا ونشرها واستيعاا؛ ومسامهة األعمال احلرة واملنشآت الصغرى   النامية واالقتصادات االنتقالية؛ وعملية نقل التك 

والصغرية واملتوسطة يف منو اإلنتاجية؛ وأكثر أشكال اإلدارة الصناعية الرشيدة فعالية يف تعزيز وجود تنمية صناعية قادرة على             
 .املنافسة ومستدامة يف البيئة العاملية اجلديدة

ن الربناجمي الثاين قدرات البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية على تقييم وقياس أدائها   وسوف يعزز املكو -١٧-واو
ويشمل هذا املكون وضع ونشر سجل اليونيدو ألداء البلدان يف جمال التنمية الصناعية وإعداد استقصاءات       . الصناعي التنافسي 

وسوف تتيح هذه االستقصاءات والتحليالت، اليت    . يمية والقطاعيةوحتليالت للقدرة التنافسية على املستويات القطرية واإلقل  
تشكّل أحد جماالت تركيز اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، معلومات ودراسات حتليلية بالغة األمهية لصوغ استراتيجيات        

 .التنمية الصناعية وسياساهتا، وسوف تسهم أيضا يف وضع برامج اليونيدو املتكاملة   

 املكون الربناجمي الثالث املعين بتحسني عملية وضع االستراتيجيات والسياسات يف البلدان النامية     أما -١٨-واو
وسوف تتاح للحكومة  . واالقتصادات االنتقالية، فسوف يركِّز على بناء وتنظيم قدرات نظام اإلدارة الصناعية الرشيدة     

وسوف تتاح أيضا    . ا يف وضع استراتيجيات التنمية الصناعية وللقطاع اخلاص خدمات استشارية وتدريبية لإلرتقاء بقدراهت  
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خدمات تقنية النشاء وتنظيم النظم املناسبة والفعالة لإلدارة الصناعية الرشيدة باالستناد إىل املشاورات والشراكات بني    

 .القطاعني العام واخلاص

ية الدولية املسندة إىل اليونيدو يف جمال اإلحصاءات  وسيكون أحد املكونات األساسية هلذا الربنامج تنفيذ الوال -١٩-واو
احلولية الدولية لإلحصاءات وسيظل نشر . وسيسهم هذا املكون يف حتسني نظام إنتاج ونشر اإلحصاءات الصناعية      . الصناعية
ني   ، على وجه اخلصوص، يشكّل مصدرا فريدا لإلحصاءات لدى احلكومات والصناعات واملؤسسات والباحثالصناعية
ويشتمل هذا املكون أيضا على أنشطة تعاون تقين لبناء قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية يف جمال اإلحصاءات      . واليونيدو
 .الصناعية

 
 اهلدف العام

 
يهدف هذا الربنامج إىل حتسني قدرات احلكومات والقطاع اخلاص على التحليل واختاذ القرارات يف وضع  -٢٠-واو

ات وتنفيذها ورصدها من أجل تعزيز ودعم التنمية الصناعية املستدامة األمر الذي سيسهم يف منو   االستراتيجيات والسياس 
 .اإلنتاجية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

 
 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 انية العاديةامليز العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ١٩٫٢ ١٥٫٢ ٣٤٫٤ تكاليف املوظفني  ٨٦٥ ٥٥٥ ٥  ٣٠٠ ٢٥٤ ١  ١٦٥ ٨١٠ ٦
    املستشارون  ٩٣٠ ٨٢٩   ٩٣٠ ٨٢٩

    االجتماعات  ٠٠٠ ٢١٥   ٠٠٠ ٢١٥

    السفر الرمسي  ٢٢٠ ١٦٨   ٢٢٠ ١٦٨

    تكاليف التشغيل  ٤٤٠ ٣٨٠   ٤٤٠ ٣٨٠

٠٠٠ ٣٨٣   ٠٠٠ ٣٨٣  
/ الربنامج العادي للتعاون التقين
    املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا

 التعاون التقين جمموع النفقات االمجالية  ٤٥٥ ٥٣٢ ٧  ٣٠٠ ٢٥٤ ١  ٧٥٥ ٧٨٦ ٨
 )خارج امليزانية(  ٠٠٠ ٥٢٦ ٢ جمموع املوارد الصافية  ٤٥٥ ٥٣٢ ٧  ٣٠٠ ٢٥٤ ١  ٧٥٥ ٧٨٦ ٨
   )مبا فيها موارد التعاون التقين من خارج امليزانية(جمموع املوارد   ٧٥٥ ٣١٢ ١١
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 البحوث: ١-٢-املكّون الربناجمي واو
 

 الوصف العام 
 
وسوف . سيواصل هذا املكون الربناجمي تنفيذ ورصد برنامج البحوث املشمول باإلطار الربناجمي املتوسط األجل    -٢١-واو

واضيع يذكر منها الفجوات يف اإلنتاجية بني البلدان ويف داخلها؛ ودور نظم االبتكار يف عملية        تنفّذ مشاريع حبثية تتناول م  
اللّحاق بركب التكنولوجيات التنافسية وغري الضارة بالبيئة واعتمادها؛ والطلب والعرض يف جمال املنافع العامة الوطنية والعاملية         

 املنتجات وآثار هذه العوملة على البلدان النامية؛ ومسامهة املنشآت الصغرية   لدعم التنمية الصناعية؛ وعوملة سالسل تطور قيمة 
 .واملتوسطة يف النمو واالبتكار؛ واملسؤولية االجتماعية للشركات  

وسوف تنفَّذ أنشطة البحوث بالتعاون الوثيق مع أنشطة التعاون التقين ومع شبكة للبحوث أنشئت تدرجييا خالل   -٢٢-واو
 .ية مع جامعات ومراكز متيز مشهورة يف أحناء العامل   السنوات املاض

وينتظر أن تؤدي نواتج البحوث، اليت ستعمم بواسطة املنشورات وحلقات العمل وتقارير التنمية الصناعية، إىل      -٢٣-واو
ه النواتج يف وسوف تسهم هذ. حتسني عملية وضع االستراتيجيات والسياسات يف البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية  
 .حتسني األسس التحليلية واإلطار السياسايت اخلاص بربامج اليونيدو الرئيسية ومبادراهتا اخلاصة  

  
حتسني قدرات احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة يف البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية على    : اهلدف

 .الصناعية املستدامة وسياساهتا وبراجمها التحليل يف وضع وتنفيذ ورصد استراتيجيات التنمية  
 النتائج   مؤشرات األداء 

عدد البلدان وأصحاب املصلحة من القطاعني العام  ●
واخلاص داخل كل بلد، الذين يستخدمون نتائج  
حبوث اليونيدو وتوصياهتا السياساتية يف وضع وتنفيذ  

 .االستراتيجيات والسياسات والربامج الصناعية 

كومات والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة  حتسن فهم احل
ملسائل التنمية الصناعية األساسية ذات الصلة بوضع وتنفيذ  

 .االستراتيجيات والسياسات والربامج الصناعية 

عدد برامج اليونيدو الرئيسية ومبادراهتا اخلاصة اليت  ●
 .تستخدم نتائج البحوث والتوصيات السياساتية  

طار السياسايت لربامج اليونيدو حتسن األسس التحليلية واإل
 .الرئيسية ومبادراهتا اخلاصة 

  
 النواتج  

 
تقرير واحد للتنمية الصناعية يتألّف من جزء يتناول االجتاهات العاملية وجزء ثان سريكّز على إحدى املسائل     ●

 األساسية املشمولة بربنامج البحوث املدرج يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل؛  

  ما ال يقلّ عن ثالثة تقارير حبثية تتصل بربنامج البحوث املدرج يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل؛      إعداد ●

 تنظيم ما ال يقلّ عن حلقيت عمل اثنتني لعرض ومناقشة نتائج املشاريع البحثية وآثارها من الناحية السياساتية؛     ●
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ير اليونيدو البحثية ومنشورات أخرى ذات صلة من   إنشاء مركز معارف على اإلنترنت يتم بواسطته تعميم تقار         ●
اعداد مؤسسات أخرى، ويكون مبثابة منتدى إلكتروين ملناقشة املواضيع واملسائل املشمولة بربنامج البحوث املدرج        

 .يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  
  

 الدراسات االستقصائية للقدرات التنافسية: ٢-٢-املكّون الربناجمي واو
 
 صف العام الو
 
سوف تساعد الدراسات االستقصائية للقدرات التنافسية احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة على   -٢٤-واو

وسوف توفّر هذه الدراسات . حتليل وقياس األداء التنافسي لصناعاهتا احمللية على املستويات العاملية واإلقليمية والقطاعية   
 .ج ومشاريع التعاون التقينمعلومات تسهم مباشرة يف وضع برام 

ويشمل هذا املكون نشر وإنتاج وتعهد وحتديث وتوسيع نطاق سجل اليونيدو ألداء البلدان يف جمال التنمية     -٢٥-واو
الصناعية، الذي يرصد األداء الصناعي التنافسي بأنواعه وعددا خمتارا من احملفّزات اهليكلية داخل عدد كبري من البلدان النامية  

 .دان الصناعية اليت تتوافر لديها البياناتوالبل

وجترى الدراسات التحليلية للقدرات التنافسية على املستويني القطري واإلقليمي باستخدام منهجية اليونيدو    -٢٦-واو
وتناقش يف إطار حلقات العمل السياساتية اليت حيضرها مقررو السياسات واملسؤولون احلكوميون وممثّلو القطاع اخلاص        

 .والتشخيصات هذه للقدرات التنافسية هي مدخالت أساسية لوضع برامج اليونيدو املتكاملة. ومؤسسات املعرفة

ويشمل هذا املكون أيضا إعداد دراسات استقصائية قطاعية يف عدد خمتار من الصناعات العاملية ذات األمهية   -٢٧-واو
يحضرها ممثّلو احلكومات والقطاع اخلاص يف البلدان الصناعية  وسوف تنظم حلقات عمل ل. احلامسة لتصنيع الدول النامية

والبلدان النامية ويستعرضوا فيها هذه الدراسات االستقصائية القطاعية ويناقشوا االجتاهات والفرص والتحديات العاملية اليت  
 . والدويلتواجهها البلدان النامية واملسائل السياساتية اليت يتعين تناوهلا على الصعيدين الوطين 

  
حتسني قدرات احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة على رصد وقياس وحتليل األداء التنافسي لصناعاهتا         : اهلدف

 .الوطنية على املستويات العاملية واإلقليمية والقطاعية 
 النتائج   مؤشرات األداء 

عدد البلدان وأصحاب املصلحة من القطاعني العام  ●
 بلد الذين يستخدمون سجل واخلاص داخل كل

 .اليونيدو ألداء البلدان يف جمال التنمية الصناعية

حتسن قدرة احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة  
على رصد وقياس األداء الصناعي التنافسي الوطين واحملفّزات    
 .الصناعية التنافسية الوطنية على الصعيدين العاملي واإلقليمي

حاب املصلحة من القطاعني العام عدد البلدان وأص ●
واخلاص داخل كل بلد، الذين يستخدمون منهجية 

 .اليونيدو يف حتليل القدرة التنافسية الصناعية

حتسن حتليل احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة  
 .لقدرة الصناعات الوطنية على املنافسة 
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عدد البلدان وأصحاب املصلحة من القطاعني العام  ●
اص داخل كل بلد الذين يستخدمون املعلومات  واخل

والتوصيات السياساتية اليت خترج ا الدراسات    
االستقصائية وحلقات العمل القطاعية اليت تنفّذها    

 .اليونيدو

حتسن تقييم احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة 
لالجتاهات والتحديات والفرص يف عدد خمتار من الصناعات  

 .العاملية

  
 النواتج  

 
 بنشر سجل أداء البلدان يف جمال التنمية الصناعية، الذي سيشكّل األساس لتقييم وقياس األداء     ٢٠٠٧القيام يف عام  ●

وسوف يشهد السجل املزيد   . الصناعي التنافسي الوطين وما يتصل به من احملفزات على الصعيدين العاملي واإلقليمي
  للصقل من أجل اخلروج بتحليالت واستنتاجات أكثر تفصيال؛ من التطوير وستخضع جمموعة املؤشرات

 وضع صيغة منقّحة ملنهجية اليونيدو لتحليل القدرة التنافسية الصناعية؛  ●

  ملخصات قطرية سوف تعد باستخدام منهجية اليونيدو لتحليل القدرة التنافسية الصناعية؛  ١٠ما ال يقل عن   ●

إقليمية للقدرة التنافسية سوف تعد باستخدام منهجية اليونيدو لتحليل  /ائية وطنية ما ال يقلّ عن أربع دراسات استقص ●
القدرة التنافسية الصناعية، وسوف تعرض وتناقش يف حلقات عمل وطنية وإقليمية حيضرها ممثّلون عن احلكومة       

 والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة؛

تحديات والفرص العاملية يف عدد خمتار من الصناعات سوف يتم دراستان استقصائيتان قطاعيتان عن االجتاهات وال   ●
إعدادمها ومناقشتهما يف حلقات عمل حيضرها ممثّلون عن احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة التابعة  

 .للبلدان الصناعية والبلدان النامية
  

 لصناعية الرشيدةخدمات التعاون التقين يف جمال اإلدارة ا: ٣-٢-املكّون الربناجمي واو
 

 الوصف العام 
 
يتيح هذا املكون الربناجمي للبلدان النامية واالقتصادات االنتقالية طائفة من اخلدمات السياساتية اليت هتدف إىل     -٢٨-واو

بناء قدرات الوزارات والوكاالت ورابطات القطاع اخلاص على وضع وتنفيذ ورصد استراتيجيات التنمية الصناعية         
واخلاص  ) وزارات الصناعة وغريها من الوزارات والوكاالت ( وتستهدف هذه اخلدمات كال القطاعني العام   .وسياساهتا

 ).غرف الصناعة والرابطات املهنية  (

ويتم أيضا تقدمي الدعم لتحسني تنظيم نظام اإلدارة الصناعية الرشيدة، وال سيما لتنظيم شراكات وآليات تشاور         -٢٩-واو
 .العام واخلاص يف وضع االستراتيجيات والسياسات الصناعية وتنفيذها ورصدها  فعالة بني القطاعني 
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وتتصل خدمات التعاون التقين يف جمال اإلدارة الصناعية الرشيدة اتصاال مباشرا باملكونات الربناجمية الثالثة           -٣٠-واو
وسوف تدعم . ت الصناعية، وتستفيد منها األخرى املعنية بالبحوث، والدراسات االستقصائية للقدرات التنافسية، واإلحصاءا

 .هذه اخلدمات أيضا، بوجه عام، عملييت وضع وتنفيذ برامج اليونيدو الرئيسية ومبادراهتا اخلاصة   
  

حتسني قدرات احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات الدعم على صنع القرار يف جمال وضع وتنفيذ ورصد  : اهلدف
 .لصناعيةاالستراتيجيات والسياسات والربامج ا 

 النتائج   مؤشرات األداء 
عدد البلدان اليت لديها مشاريع تعاون تقين، وحسنت   ●

عمليتها يف وضع وتنفيذ ورصد االستراتيجيات     
 .والسياسات والربامج الصناعية

حتسن فعالية مؤسسات القطاعني العام واخلاص اليت تشارك 
امج يف وضع وتنفيذ ورصد االستراتيجيات والسياسات والرب   

 .الصناعية
عدد البلدان اليت لديها مشاريع تعاون تقين وتعمل   ●

فيها احلكومات مباشرة مع القطاع اخلاص على وضع 
وتنفيذ ورصد االستراتيجيات والسياسات والربامج  

 .الصناعية

حتسن فعالية نظم اإلدارة الصناعية الرشيدة، القائمة على     
 .م واخلاصالشراكات واملشاورات بني القطاعني العا

  
 النواتج  

 
 بلدان، تقدمي خدمات استشارية سياساتية يف إعداد التقارير والدراسات والتحليالت املتصلة   ١٠مت، فيما ال يقلّ عن   ●

 بوضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات واالستراتيجيات الصناعية؛  

 إلطالع مقرري السياسات على أحدث  تنظيم دورة تدريبية واحدة على األقل على مستوى املسؤولني التنفيذيني  ●
النهوج واملعارف فيما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات الصناعية وباألشكال اجلديدة لنظم اإلدارة الصناعية     

 الرشيدة؛ 

إقامة شراكات وآليات تشاور بني القطاعني العام واخلاص يف مخسة بلدان على األقل بغية تشجيع وضع    ●
 السياسات بتوافق اآلراء؛ وإجياد بيئة مواتية لتحقيق التنمية الصناعية بقيادة قطاع خاص        االستراتيجيات وتقرير 

حيوي؛ وكفالة مشاركة أصحاب املصلحة على نطاق واسع وبصورة فعالة يف تنفيذ االستراتيجيات والسياسات؛       
 .اساتية والتشارك يف رصد وتقييم األداء الصناعي وما يتصل به من حتديات رئيسية ومسائل سي   

  
 اإلحصاءات الصناعية: ٤-٢-املكّون الربناجمي واو

 
 الوصف العام 

 
يتيح هذا املكون الربناجمي اإلطار الالزم لتنفيذ الوالية الدولية املسندة إىل اليونيدو يف جمال اإلحصاءات الصناعية     -٣١-واو

 .وتروجيهاولتعاون اليونيدو مع اتمع اإلحصائي الدويل على وضع منهجية موحدة 
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ويزود هذا املكون الربناجمي اتمع العاملي من أصحاب املصلحة والباحثني املشاركني يف وضع وتنفيذ ورصد            -٣٢-واو
 .استراتيجيات التنمية الصناعية وسياساهتا وبراجمها مبعلومات إحصائية صناعية تتسم بالدقة واالتساق     

اءات الصناعية أيضا األساس التجريـيب ألنشطة اليونيدو يف جمال التعاون  وتشكّل قاعدة اليونيدو لبيانات اإلحص -٣٣-واو
التقين والبحث، وال سيما لسجل اليونيدو ألداء البلدان يف جمال التنمية الصناعية ولقاعدة بيانات اإلنتاجية وإلعداد الدراسات    

 .االستقصائية للقدرات التنافسية

القتصادات االنتقالية خدمات تقنية لبناء قدرات مكاتبها اإلحصائية الوطنية على مجع        وتقدم إىل البلدان النامية وا -٣٤-واو
 .اإلحصاءات الصناعية وجتهيزها ونشرها  

   
زيادة استخدام احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة لإلحصاءات الصناعية يف رصد وحتليل األداءات   : اهلدف

 .ة، وحتسني قدرات املكاتب اإلحصائية الوطنية على اجراء اإلحصاءات الصناعية واالجتاهات الصناعية العاملية والوطني 
 النتائج   مؤشرات األداء 

زيادة عدد املستعملني لقاعدة اليونيدو للبيانات        ●
االحصائية الصناعية يف احلكومات والقطاع اخلاص 

 .ومؤسسات املعرفة

حتسن وصول احلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات 
 . إىل املعلومات اإلحصائية الصناعية الدقيقة واملتسقةاملعرفة

عدد املكاتب اإلحصائية الوطنية اليت تنفّذ اليونيدو  ●
لديها مشاريع للتعاون التقين وقد حسنت نظمها 

 .اخلاصة بالعمليات اإلحصائية الصناعية

حتسن أداء املكاتب اإلحصائية الوطنية يف جمال اإلحصاءات   
 .الصناعية

زيادة عدد مشاريع البحوث والتعاون التقين اليت     ●
 .تستخدم إحصاءات اليونيدو الصناعية

زيادة استخدام اإلحصاءات الصناعية يف مشاريع اليونيدو     
 .للبحوث والتعاون التقين

زيادة عدد املكاتب اإلحصائية الوطنية اليت تستخدم    ●
املنهجية املوحدة يف إنتاج البيانات عن اإلحصاءات  

 .لصناعيةا

حتسن املنهجية املوحدة اليت تستخدمها الدوائر اإلحصائية   
 .الدولية يف إنتاج البيانات عن اإلحصاءات الصناعية

  
 النواتج  

 
؛ واإلصدار السنوي لطبعتني على قرص    احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية: منتجات إحصائية، تشمل ما يلي    ●

قاعدة بيانات ميزان العرض والطلب    و)إندستات ( اإلحصاءات الصناعية  اتلكل من قاعدة بيان ) CD-ROM(مدمج 
 التابعتني لليونيدو؛ والطبعات السنوية للملخصات اإلحصائية القطرية املنشورة على اإلنترنت؛   يف اال الصناعي

قاعدة   (ب احلجم والطبعات اجلديدة لقاعدة بيانات اإلنتاجية ولقاعدة بيانات اإلحصاءات الصناعية املوزعة حس       
 ؛ والتوقعات اإلحصائية اإلقليمية اخلاصة بالصناعة؛ )بيانات املنشآت الصغرية واملتوسطة  

 تنفيذ مشاريع للتعاون التقين يف جمال اإلحصاءات الصناعية يف ما ال يقل عن مخسة مكاتب إحصائية وطنية؛    ●
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جية موحدة إلنتاج وتوزيع املعلومات اإلحصائية    تقدمي خدمات استشارية لدوائر اإلحصاء الدولية من أجل وضع منه ●
 .على املستويني الوطين والدويل وتروجيها 

  
 السياسات اإلقليمية: ٣-الربنامج واو

 
 الوصف العام 

 
سوف يضع هذا الربنامج سياسات وأطر عمل وتوجيهات يستهدف ا حتقيق استراتيجية اليونيدو املؤسسية       -٣٥-واو

توسط األجل على املستويني اإلقليمي والقطري، ويسهم بذلك يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مع   واإلطار الربناجمي امل  
 .إيالء االعتبار الواجب لنتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقلّ البلدان منوا وللتعاون بني بلدان اجلنوب  

اكل والنظم واآلليات واألدوات القائمة مثل هيكل املكاتب   ويف هذا السياق سوف يستغل الربنامج بالكامل اهلي    -٣٦-واو
إطار األمم   /االقليمية، والشبكة امليدانية، واملنتديات اإلقليمية، وهنج الربامج املتكاملة، وعملييت التقييمات القطرية املشتركة    

 اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   املتحدة للمساعدة اإلمنائية وورقة استراتيجية احلد من الفقر، واتفاقات التعاون بني  
 .، واستراتيجية اليونيدو لتعبئة املوارد )اليونديب(

وسوف حيافظ الربنامج على احلضور الفعلي لليونيدو وسوف ينسق بعدي اإلدارة والتنظيم يف حضور اليونيدو        -٣٧-واو
إىل تدعيم العمليات امليدانية اليت تضطلع ا املنظمة، وتوفري   امليداين بغية الثبات على هنج واحد، وترويج املبادرات الرامية 
وسوف يعزز الربنامج دور اليونيدو يف حتقيق التنمية الصناعية   . الدعم والتوجيه هلذه العمليات يف شكل أدلة ومرافق اتصاالت

املتعدد األطراف من خالل شبكتها    املستدامة كما سيعزز املساعدة التقنية اليت تقدمها على املستوى القطري يف السياق    
 :امليدانية اليت تتألّف من العنصرين التاليني 

متاشيا مع زيادة التنسيق واملواءمة على املستوى القطري للدعم التقين القائم على  : املكاتب امليدانية   )أ( 
ظّمة الرامية إىل نقل مركزية   األهداف الذي تقدمه وكاالت األمم املتحدة إىل البلدان الفقرية، ويف إطار جهود املن 

األنشطة إىل امليدان، يتوىل الربنامج مسؤولية ضمان مراعاة أنشطة املنظمة بفعالية الحتياجات البلدان املشمولة        
وتقوم املكاتب القطرية . بالتغطية ومساعدة املقر على تقدمي خدمات املنظمة مبزيد من الفعالية إىل البلدان املتلقية      

دو على املستوى القطري عرب كفالة وجود تفاعل عمليايت مثمر يف سياق متعدد األطراف بني             بتمثيل اليوني
وعالوة على هذه املهام، تتيح املكاتب االقليمية التوجيه والدعم ملا يقع حتت تغطيتها من   . املنظمة والبلد املضيف

 .مكاتب اليونيدو املصغرة 

مهد إبرام اتفاق التعاون مع برنامج : مكاتب جهات التنسيق، مبا يف ذلك مكاتب اليونيدو املصغرة   )ب( 
 الطريق العتماد منوذج جديد من التمثيل امليداين ميكّن   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٣األمم املتحدة االمنائي يف  

 بلدا، مع تعظيم أوجه التآزر داخل    ٨٠اليونيدو من توسيع حضورها امليداين يف املستقبل إىل ما يقرب من     
وعلى أساس برامج التعاون التقين املشتركة، يتوىل الربنامج مسؤولية تطوير وتوسيع   .  األمم املتحدةمنظومة

حافظة املنظمة من األنشطة األساسية، وال سيما يف جمال تطوير القطاع اخلاص، اليت تنفّذ يف البلدان النامية 
 .اليونيدو امليدانيةواالقتصادات االنتقالية غري اليت تستضيف حاليا مكتبا من مكاتب    
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ومتاشيا مع التوصيات الواردة يف تقرير جلنة األمم املتحدة املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية ومع استراتيجية        -٣٨-واو
اليونيدو املؤسسية، سوف يعزز هذا الربنامج، باالشتراك مع اليونديب، التنمية الصناعية املستدامة يف البلدان املضيفة مبا      

 .األولويات الوطنية ومع األهداف اإلمنائية لأللفية يتماشى مع 

وسوف تقدَّم هذه اخلدمات بواسطة شبكة من مكاتب اليونيدو املصغرة املوجودة داخل مكاتب اليونديب واليت   -٣٩-واو
ديب ومبوجب اتفاق التعاون، سوف يوفّر اليون. سوف يزود كل منها مبوظف فين واحد يقوم مبهام موظف تنمية صناعية     

 .موظفي اخلدمة العامة الالزمني لدعم املوظفني الفنيني

وبعد مرحلة جتريبية قائمة على تقاسم التكاليف وتتوخى     . وسوف ينفذ برنامج مكاتب اليونيدو املصغرة تدرجييا      -٤٠-واو
 إذا كان يراد للبت فيما تقييم أداء الربنامج ٢٠٠٦، سوف يتم يف عام  ٢٠٠٥ مكتبا جديدا مصغرا يف عام  ١٥إنشاء 

ومتاشيا مع هذا النهج التدرجيي، من املقرر ملكاتب اليونيدو اجلديدة املصغرة . مواصلة هذا الربنامج والتوسع فيه مستقبال أم ال
وستكون غالبية مكاتب جهات التنسيق التابعة   . ٢٠٠٧-٢٠٠٦اخلمسة عشر اليت أنشئت مؤخرا أن تستمر يف فترة السنتني     

 . قد حتولت وقتئذ إىل مكاتب مصغرة تابعة لليونيدو  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ولة باعتمادات برنامج وميزانييت   لليونيدو واملشم

لكن . وما زال الربنامج يويل اهتماما خاصا للمسائل املتصلة بأقل البلدان منوا وبالتعاون بني بلدان اجلنوب  -٤١-واو
فعلى سبيل املثال، حظي جمال احلد من الفقر      . ة ألخرى األولويات وجماالت التركيز سوف ختتلف من بلد آلخر ومن منطق      

ولئن كان هذا النمط ينطبق أيضا على أفريقيا،  . بتنمية القطاع اخلاص بالنصيب األوفر يف الربامج املتكاملة، على نطاق العامل
لبلدان العربية ويف أمريكا   فإن النصيب األكرب كان للبيئة والطاقة يف منطقيت آسيا وأوروبا، فيما كان النصيب األكرب يف ا     

ويرد وصف األولويات اإلقليمية املتوقعة يف الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء حتت  . الالتينية والكاريبـي لبناء القدرات التجارية
 ).األولويات اإلقليمية وحشد األموال والشراكات  (٨-املكون الربناجمي دال 

قطرية واإلقليمية املتنوعة إىل سياسة عامة واطار تعمل ما اليونيدو، سوف ومن أجل ترمجة هذه االحتياجات ال -٤٢-واو
أو اموعات اإلقليمية ومع البلدان  /يأخذ الربنامج بنهج تناول كل منطقة على حدة وسوف يتفاعل مع الدول األعضاء و   

يونديب اإلقليمية املعنية من أجل تنفيذ وسوف يتفاعل أيضا مع مكاتب ال . املتلقية، وذلك يف املقر ويف امليدان على السواء
 .اتفاق التعاون بني اليونيدو واليونديب، وال سيما فيما يتعلّق مبكاتب اليونيدو املصغرة  

 
 اهلدف العام

 
التوصل بالتفاعل املنتظم إفراديا أو مجاعيا مع اجلهات املستفيدة من خدمات اليونيدو إىل أمثل احللول جلميع  -٤٣-واو

 :ملعنية، وذلك من خالل األطراف ا

توفري منظور إقليمي وقناة للتواصل بشأن مسائل السياسات والربامج بني هيئات اليونيدو التشريعية    )أ( 
 واملنظمة، وبني اليونيدو البلدان املتلقية؛ 

تيسري أنشطة اليونيدو يف املنطقة ويف البلدان املشمولة ذه األنشطة ال سيما من خالل االحتفاظ     )ب( 
 .حبضور نشط للمنظمة يف بلدان خمتارة ومتثيل اليونيدو على املستويني القطري واإلقليمي  
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 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
يةالفئة الفن العامة

 ٢٦٫٣ ١١٫٢ ٣٧٫٥ تكاليف املوظفني  ٥٠٥ ٢٧٢ ٧  ٧٨٥ ٩٧٦ ١  ٢٩٠ ٢٤٩ ٩
    املستشارون  ٩٣٠ ٨٨   ٩٣٠ ٨٨

    االجتماعات  ٥٠٠ ١٤١   ٥٠٠ ١٤١

    السفر الرمسي  ٠٢٠ ٣٥٩   ٠٢٠ ٣٥٩

    تكاليف التشغيل  ٩١٠ ١٤٢   ٩١٠ ١٤٢
  االمجاليةجمموع النفقات   ٨٦٥ ٠٠٤ ٨  ٧٨٥ ٩٧٦ ١  ٦٥٠ ٩٨١ ٩

  اإليرادات (٦٠٠ ٦٩)   (٦٠٠ ٦٩)
  جمموع املوارد الصافية  ٢٦٥ ٩٣٥ ٧  ٧٨٥ ٩٧٦ ١  ٠٥٠ ٩١٢ ٩

    
 الربامج اإلقليمية: ٥-٣- إىل واو١-٣-املكّونات الربناجمية واو

 
 الوصف العام 

 
يها اليونيدو، وهي على التوايل أفريقيا    ستوفّر هذه املكونات الربناجمية خدمات متماثلة للمناطق اخلمس اليت تغط   -٤٤-واو

. جنوب الصحراء، والبلدان العربية، وآسيا واحمليط اهلادي، وأمريكا الالتينية والكاريبـي، وأوروبا والدول املستقلة حديثا   
 عرض هذه  ونظرا لتشابه اخلدمات املقدمة، ومن مث تشابه األهداف والنتائج املتوقعة ومؤشرات األداء والنواتج، فقد جمع

ويرد وصف األولويات اإلقليمية املتوقعة يف الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء حتت   . املكونات الربناجمية اخلمسة يف نص واحد 
 ).األولويات اإلقليمية وحشد األموال والشراكات  (٨-املكون الربناجمي دال 

ياكل ونظما وأدوات يذكر منها املكاتب اإلقليمية     ه٥-٣- إىل واو١-٣-وسوف تطبق املكونات الربناجمية واو  -٤٥-واو
داخل أمانة اليونيدو، وشبكة اليونيدو امليدانية يف املناطق املعنية، واملنتديات واملؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وهنج   

ددة، بصفتها أعضاء يف        الربامج املتكاملة لوضع هنوج وأطر اقليمية من أجل تلبية احتياجات الدول األعضاء يف املناطق احمل   
وسوف تتفاعل هذه املكونات الربناجمية أيضا مع      . اهليئات التشريعية لليونيدو وبصفتها بلدانا مستفيدة من خدمات اليونيدو  

مكاتب اليونديب االقليمية املعنية من أجل تنفيذ اتفاق التعاون بني اليونيدو واليونديب، وال سيما فيما يتعلّق مبكاتب اليونيدو 
 .املصغرة 
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 .تعزيز املنظور اإلقليمي بشأن مسائل السياسات والربامج والتمويل يف املناطق املعنية  : اهلدف
 النتائج   مؤشرات األداء 

الزيادة يف عدد جماالت مهام اليونيدو املُدرجة يف أطر      ●
التقييمات القطرية  (الربجمة على املستوى القطري  

ساعدة اإلمنائية، ورقة   إطار األمم املتحدة للم/املشتركة 
 ).استراتيجية احلد من الفقر

عدد اخلدمات واملشورات التقنية وغريها من اخلدمات  ●
اليت تقدمها املكاتب القطرية وتطلبها البلدان اليت 

 .تغطيها هذه املكاتب 

االحتفاظ حبضور نشط للمنظمة يف املنطقة من خالل 
 .تشغيل الشبكة امليدانية بنجاح 

يمة الصافية للمشاريع املوافق عليها ما ال يقل  بلوغ الق ●
 مليون دوالر يف السنة يف اطار صندوق  ٥٣عن 

الذاتية (التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية  
يف (وما يتصل ا من مصادر حكومية  ) التمويل أيضا

 .لألموال) الغالب

ازدياد حجم التمويل من خارج امليزانية ألنشطة اليونيدو   
 .، وال سيما من املاحنني احلكوميني  عموما

أربعة شراكات استراتيجية سارية قائمة مع ماحنني    ●
 .خمتلفني

حتسن التوازن التمويلي العام فيما بني األولويات املواضيعية   
 .للمنظمة

  
 النواتج  

 
يل حديث للعمليات إطار سياسايت واضح وتوجيه متواصل للمكاتب اإلقليمية وللشبكة امليدانية، مبا يف ذلك دل   ●

 امليدانية؛ 

عقد اجتماعات تشاورية مرة كل شهر يف املتوسط مع الدول األعضاء يف املناطق املعنية، إما مجاعيا أو إفراديا حول       ●
 طائفة متنوعة من املسائل املتعلّقة بسياسات اليونيدو؛  

 أو حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية؛/تنظيم منتديات وحلقات دراسية و  ●

تدفّق فعال للمعلومات من املقر إىل امليدان، جعل املكاتب امليدانية ومكاتب اليونيدو املصغرة على إطالع كامل أوال   ●
 بأول على سياسات اليونيدو وأولوياهتا ومتطلباهتا اإلدارية؛ 

  عليه؛متت صياغة أو اعادة صياغة عدد من الربامج املتكاملة والربامج اإلقليمية ومتت املوافقة   ●

 حددت االستراتيجية العامة حلشد األموال وأُدجمت يف املنظمة؛ ●

 عالقات عمل جيدة مع املاحنني الرئيسيني، مبا يف ذلك الربجمة املنتظمة وآليات املوافقة؛     ●
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  مليون دوالر؛ ٢٠٠موافقات على مشاريع للتعاون التقين يف املناطق اخلمس مببلغ إمجايل قدره   ●

  مليون دوالر يف البلدان اليت توجد فيها مكاتب اليونيدو املصغرة؛   ١فقات على مشاريع للتعاون التقين مببلغ  زيادة املوا  ●
  

 تكاليف التشغيل امليداين: ٤-الربنامج واو
 

 الوصف العام 
 
ونيدو املصغرة  سوف يكفل هذا الربنامج لشبكة اليونيدو امليدانية، اليت تتألف من املكاتب امليدانية ومكاتب الي    -٤٦-واو

، الدعم األمثل باملال   ٣-، أن تتلقى، يف إطار التوجيه املقدم يف اطار الربنامج واو    )مبا يف ذلك مكاتب جهات التنسيق (
ويقتصر نطاق هذا الربنامج على توفري هيكل فعال للعمليات املنقولة من املركز إىل امليدان، على      . ومبوظفي اخلدمة العامة
ويف أثناء التغيري اهلام الذي يشهده اهليكل امليداين، يكون ضبط ورصد تكاليف التشغيل   . ومرافق مكتبيةشكل موظفني للدعم 

 . امليداين أمرا ضروريا وأفضل سبيل إىل حتقيقه هو مجع هذه املوارد يف برنامج واحد    
 

 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 وظائـفال )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

  ٦٠٫٠ ٦٠٫٠ تكاليف املوظفني  ٠٠٠ ١٥٤ ٢  ٨٠٠ ٨٤٧  ٨٠٠ ٠٠١ ٣
    املستشارون  ٢٢٠ ١٣   ٢٢٠ ١٣

    السفر الرمسي  ٧٤٠ ٦٩٧ ٥  ٧٢٠ ٢٢١  ٤٦٠ ٩١٩ ٥
  جمموع النفقات االمجالية  ٩٦٠ ٨٦٤ ٧  ٥٢٠ ٠٦٩ ١  ٤٨٠ ٩٣٤ ٨
  اإليرادات (٣٠٠ ٢٢٢ ١)   (٣٠٠ ٢٢٢ ١)
  جمموع املوارد الصافية  ٦٦٠ ٦٤٢ ٦  ٥٢٠ ٠٦٩ ١  ١٨٠ ٧١٢ ٧

  
مبا    (توفري الدعم العمليايت الفعال لشبكة اليونيدو امليدانية اليت تتألف من املكاتب امليدانية ومكاتب اليونيدو املصغرة : اهلدف

 ).يف ذلك مكاتب جهات التنسيق

 النتائج   مؤشرات األداء 
٥ ٩١٩ ٤٦٠انفاق شبكة اليونيدو امليدانية مبلغ  ●

 .دوالرا لتغطية تكاليف التشغيل 
االرتقاء إىل املستوى األمثل بالدعم املرفقي املقدم إىل شبكة     

 .اليونيدو امليدانية
 شبكة بلوغ العدد األقصى ملوظفي اخلدمة العامة يف ●

 . موظفا ٦٠اليونيدو امليدانية 
االرتقاء إىل املستوى األمثل بالدعم املقدم إىل شبكة اليونيدو  

 .امليدانية من حيث توفري موظفي اخلدمات العامة
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 النواتج  
 
  على التوايل؛ ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ يورو لتكاليف تشغيل شبكة اليونيدو امليدانية يف عامي    ٥ ٩١٩ ٤٦٠اتاحة مبلغ  ●

 . وظيفة ثابتة من فئة اخلدمة العامة لشبكة اليونيدو امليدانية ٦٠ة اتاح ●
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 الشؤون اإلدارية: الربنامج الرئيسي زاي
 

 الوصف العام
 

إدارة املوارد البشرية، والشؤون املالية،                     : يوفّر هذا الربنامج الرئيسي التوجيه واإلدارة لستة برامج هي                                  -١-زاي 
ملعارف، وخدمات اإلشتراء واخلدمات اللوجستية، واخلدمات القانونية، وإدارة                                           وخدمات شبكات املعلومات وإدارة ا                  

 .املباين  

واألولويات األساسية هلذا الربنامج الرئيسي هي توفري الدعم العمليايت لتنفيذ جزء هام من برامج اليونيدو                                                     -٢-زاي 
ن التقين، أو يف استخدام موظفني ومستشارين                        سواء يف اشتراء السلع واخلدمات الالزمة ملشاريع التعاو                         –للتعاون التقين       

وتشمل اخلدمات األساسية واملتنوعة اشتراء السلع واخلدمات، واالتصاالت،                                           . رفيعي املستوى لكفالة تنفيذ هذه املشاريع                  
وإدارة عمليات اجلرد والسجالت، وخدمات السفر، وإسداء املشورة القانونية، وكلها خدمات تدعم بطريقة مباشرة أو                                                                        

 . مباشرة تنفيذ التعاون التقين               غري  
 

 اهلدف اإلمجايل
 

اهلدف اإلمجايل هلذا الربنامج الرئيسي هو ضمان تقدمي خدمات مالية وموظفية وقانونية وغريها من اخلدمات                                                           -٣-زاي 
امج الرئيسية من         اإلدارية واخلدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، تتسم بالكفاءة وبالفعالية قياساً بالتكلفة، إىل مجيع الرب                                                     

 .خالل الدعم املباشر لتنفيذ خدمات اليونيدو، وملتطلبات املقر                                   
 

 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٤٦٫٠ ١٠١٫٠ ١٤٧٫٠ تكاليف املوظفني  ٦٥٠ ٧٩٥ ١٩  ٦٠٠ ٥٨٥ ٤  ٢٥٠ ٣٨١ ٢٤
    املستشارون  ٢٩٠ ٨٠   ٢٩٠ ٨٠
    السفر الرمسي  ٤١٠ ١٥٧   ٤١٠ ١٥٧

    تكاليف التشغيل  ٥٦٠ ٠١٢ ٢   ٥٦٠ ٠١٢ ٢
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ٢٠٠ ٨٠٥ ٤   ٢٠٠ ٨٠٥ ٤    

  جمموع النفقات االمجالية  ١١٠ ٨٥١ ٢٦  ٦٠٠ ٥٨٥ ٤  ٧١٠ ٤٣٦ ٣١
  جمموع املوارد الصافية  ١١٠ ٨٥١ ٢٦  ٦٠٠ ٥٨٥ ٤  ٧١٠ ٤٣٦ ٣١
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 حسب الربامج

   الوظائف   

 امـوع
التعاون التقين 

 )خارج امليزانية(
امليزانيتان العادية 

 العملياتيةو
فئة اخلدمة
 الفئة الفنية العامة

  

 -١-زاي إدارة املوارد البشرية  ١١٫٠  ٢٣٫٢  ٨٦٥ ٢٢٥ ٦   ٨٦٥ ٢٢٥ ٦
 -٢-زاي الشؤون املالية  ١١٫٠  ٣٤٫٠  ٥٠٠ ٩٥٤ ٦   ٥٠٠ ٩٥٤ ٦
 -٣-زاي خدمات اإلشتراء واخلدمات اللوجستية  ٧٫٠  ٢٤٫٣  ٥٧٥ ٢٨٠ ٧   ٥٧٥ ٢٨٠ ٧
 -٤-زاي اخلدمات القانونية  ٣٫٠  ٢٫٠  ٢٦٠ ١٠٤ ١   ٢٦٠ ١٠٤ ١
 -٥-زاي شبكات املعلومات وإدارة املعارف  ١٢٫٠  ١٣٫٥  ٦٢٠ ٦٢٥ ٨   ٦٢٠ ٦٢٥ ٨
 -٦-زاي التوجيه واإلدارة  ٢٫٠  ٤٫٠  ٨٩٠ ٢٤٥ ١   ٨٩٠ ٢٤٥ ١

 -زاي جمموع الربنامج الرئيسي  ٤٦٫٠  ١٠١٫٠  ٧١٠ ٤٣٦ ٣١    ٧١٠ ٤٣٦ ٣١
    

 إدارة املوارد البشرية: ١-الربنامج زاي
 

 الوصف العام
 

نامج سياسة إدارة املوارد البشرية يف املنظمة ويدعم الربامج الرئيسية يف التطوير التنظيمي وإدارة                                                يضع هذا الرب       -٤-زاي 
املوارد البشرية ويوفّر مجيع اخلدمات القانونية املوكولة إليه مبقتضى أحكام النظامني األساسي واإلداري ملوظفي اليونيدو                                                                

وعالوة على تفاعل الربنامج مع                  . لتقاعدية ملوظفي األمم املتحدة               وكذلك النظام األساسي للصندوق املشترك للمعاشات ا                          
الزبائن الداخليني واملديرين واملوظفني، فهو يتفاعل مع منظمات أخرى تابعة للنظام املوحد لألمم املتحدة كما إنه                                                                      

  ، ومقدمي    األمم املتحدة      الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي                          املتحدث الرمسي مع جلنة اخلدمة املدنية الدولية، و                        
 .يخدمات التأمني الصح           

تعيني موظفني يف فئة اخلدمة                 : وقد نظمت األجزاء املكونة للربنامج على شكل أفرقة وظيفية تضطلع مبا يلي                                       -٥-زاي 
يل الوظائف         العامة، والفئة الفنية وما فوقها فضال عن تعيني موظفي املشاريع املشاركني يف تنفيذ برامج التعاون التقين؛ وحتل                                                        

وتصنيفها؛ وإجراء تطوير تنظيمي وتنفيذ سياسة تعلمية هتدف إىل االرتقاء بالكفاءات اإلدارية والتقنية والوظيفية وحتديثها؛                                                                      
وحتديث شروط اخلدمة وتطبيقها على مجيع فئات املوظفني وفقاً ألحكام النظامني األساسي واإلداري للموظفني؛ وصيانة                                                               

 ألغراض الرصد والتخطيط وتقدمي التقارير، وألغراض أمنية؛ وتوفري خدمات ضمان اجتماعي                                                             قواعد بيانات املعلومات             
لصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي                          شاملة للموظفني العاملني واملتقاعدين وفقاً للنظامني األساسي واإلداري ل                                        

 .مة العدل الداخلي       ، مبا يف ذلك التأمني الصحي والتأمني على احلياة؛ وإقا                             األمم املتحدة     
 

 اهلدف
 

 .تزويد املنظمة باملوارد البشرية الالزمة لوفائها بواليتها                              -٦-زاي 
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 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
فئة الفنيةال العامة

 ١١٫٠ ٢٣٫٢ ٣٤٫٢ تكاليف املوظفني  ١٧٥ ٤٠٦ ٤  ٦٠٠ ٧٠٤ ١  ٧٧٥ ١١٠ ٦
    املستشارون  ٥٠٠ ٤١   ٥٠٠ ٤١
    السفر الرمسي  ٢٠٠ ٤٢   ٢٠٠ ٤٢
    تكاليف التشغيل  ٣٩٠ ٣١   ٣٩٠ ٣١

  جمموع النفقات االمجالية  ٢٦٥ ٥٢١ ٤  ٦٠٠ ٧٠٤ ١  ٨٦٥ ٢٢٥ ٦
  جمموع املوارد الصافية  ٢٦٥ ٥٢١ ٤  ٦٠٠ ٧٠٤ ١  ٨٦٥ ٢٢٥ ٦

  
 النتائج مؤشرات األداء

اكتمال التعيينات يف الشواغر عموما يف غضون ثالثة                                    ●
 .شهور من تاريخ اإلعالن عنها                  

ملء وظائف العاملني يف املشاريع يف غضون مدة                            ●
تتراوح بني أسبوعني وأربعة أسابيع من تاريخ استالم                                

 .الطلب  

مستوفني كليا لشروط الشواغر، يف الوقت                     تعيني موظفني         
املناسب، مللء وظائف يف املقر ويف مراكز العمل امليدانية                              

 .وبرامج ومشاريع التعاون التقين               

ارتفاع نسبة املوظفني القادمني من بلدان غري ممثّلة أو                           ●
منقوصة التمثيل ونسبة نوع اجلنس املنقوص التمثيل،                          

 .ة وما فوقها      يف مناصب املقر يف الفئة الفني               

 .حتسن التوازن اجلغرايف واجلنساين، حسب االقتضاء                          

استكمال مجيع املوظفني للتدريبات األمنية امليدانية                               ●
وحصول مجيع املوظفني املسافرين يف                       . األساسية     

مهام رمسية على التصاريح األمنية، حيثما تنطبق                            
ورصد االمتثال للمعايري األمنية                 . التوجيهات األمنية         

 .فيذية الدنيا بتنسيق مع املكاتب األخرى املعنية                           التن

 .استيفاء الشروط األمنية امليدانية للموظفني استيفاء تاماً                            

 .عدد ساعات تعلّم املوظفني حبسب جمال التعلّم                          ●

وضع الصيغة النهائية لنموذج الكفاءة املتعلق                         ●
بالكفاءات التقنية والوظيفية لدعم العمليتني                      

ني بتنمية املوارد البشرية                األساسيتني اخلاصت            
 .وختطيطها     

 .االرتقاء بالكفاءات التقنية واإلدارية والعامة                    
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 النواتج
 
وظائف الفئة الفنية وما فوقها ووظائف فئة اخلدمة العامة يف حدود معدل الشغور، باستخدام تقنيات تقييم                                                               ملء    ●

 املقر ويف مراكز العمل امليدانية بعد إجراء االستعراض                          السلوك والكفاءة؛ وإصدار أو متديد التعيينات احملددة املدة يف                         
 الالزم؛  

  تعيني حمدد املدة ملوظفي املشاريع لفترة السنتني؛                          ٥ ٠٠٠االنتهاء من التفاوض بشأن حنو                   ●

 شخصا بني موظف فين مبتدئ وخبري معاون من خالل التفاوض مع اجلهات املاحنة                                                      ٢٥تأمني خدمات ما يقارب                 ●
 توظيف يف املكاتب امليدانية ويف الربامج املوجودة يف املقر؛                              على استكمال ال        

 تنفيذ خطة التنمية الكلية االثناسنوية وفقاً لالستثمار التعلّمي؛                                  ●

  شهر تدريبـي على وجه التقريب لتعزيز التعلّم املهين ودعم خدمات اليونيدو؛                                          ٦٠٠تنفيذ ما يعادل            ●

 ميمات بشأن شروط اخلدمة؛                 إصدار تعليمات إدارية ونشرات إعالمية وتع                          ●

 احلصول على مجيع التصرحيات األمنية جلميع األسفار الرمسية؛                                     ●

 .توفري خدمات الضمان االجتماعي                     ●
  

 الشؤون املالية: ٢-الربنامج زاي
 

 الوصف العام
 

 وإدارة املوارد املالية، مبا               إعداد امليزانية؛ والرقابة املالية؛ والتخطيط املايل؛                          : يوفّر هذا الربنامج اخلدمات التالية                   -٧-زاي 
فيها اخلارجة عن امليزانية؛ واإلدارة النقدية وعمليات اخلزانة؛ وإدارة االشتراكات املقررة؛ واملقبوضات واملصروفات من                                                                         
  مجيع املوارد، مبا يف ذلك كشوف مرتبات املوظفني يف املقر ويف امليدان؛ واإلدارة املالية ألنشطة التعاون التقين؛ وأعمال                                                                     

احملاسبة وتقدمي التقارير عن أنشطة امليزانيتني العادية والعملياتية وكذلك عن مجيع أنشطة التعاون التقين؛ واملشورة                                                              
 .السياساتية بشأن املسائل املالية                  

رد   ويهدف هذا الربنامج إىل اتباع أفضل املمارسات يف اإلدارة املالية، مبا يف ذلك املراقبة الداخلية جلميع املوا                                                                -٨-زاي 
وهو يزود اجلهات املهتمة بعمل اليونيدو مبعلومات                            . املالية يف امليدان واملقر مراقبة شفافة سليمة وفعالة قياساً بالتكلفة                                    

ويسعى إىل إدارة ورصد مجيع املسائل املتعلقة باالشتراكات املقررة، ويتابع يف                                           . منتظمة عن األداء املايل واحلالة املالية                  
وستتم    . األعضاء االشتراكات املقررة غري املسددة بغية احلفاظ على مستوى عال من االستقرار املايل                                                    الوقت ذاته مع الدول           

إدارة املوارد املالية بفعالية من خالل إدخال حتسينات على إسقاطات التدفقات النقدية بغية تعظيم اإلمكانية اإلنتاجية                                                                        
ويف حينها لتسهيل أنشطة املنظمة، واختاذ القرارات اإلدارية، وختطيط                                        وسيقدم الربنامج تقارير مالية دقيقة                     . للموارد املتاحة       

وسيستجيب الربنامج الحتياجات املنظمة ويستعرض إجراءات العمل على أساس متواصل من أجل                                                              . الربامج املستقبلية       
 .انية الوصول إليها          حتسني نظام مراقبة األداء املايل، فيعمل بذلك على زيادة فعالية املعلومات املالية ودقتها وإمك                                                  
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ومبا أن هذه هي امليزانية اإلثناسنوية األوىل املستندة إىل مفهوم اإلدارة القائمة على النتائج، سيواصل الربنامج،                                                            -٩-زاي 
توجيه باقي الربامج والتعاون معها من أجل تعزيز وحتسني املفهوم والتنفيذ، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل حتسني تطبيق                                                         

 .اإلدارة القائمة على النتائج             مبادئ    

 األساسي       وحتدَّد هذا الربنامج وأسلوب عمله من خالل أحكام معينة يف النظام املايل والقواعد املالية والنظامني                                                      -١٠-زاي 
 .واإلداري للموظفني، وتعليمات إدارية خمتلفة ومقررات خمتلفة صادرة عن اهليئات التشريعية                                                  

 
 اهلدف

 
 .ا الربنامج يف ضمان السالمة املالية اإلمجالية للمنظمة                             يتمثّل هدف هذ          -١١-زاي 

 
 املوارد

 )باليورو(تقديرات املوارد 

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ١١٫٠ ٣٤٫٠ ٤٥٫٠ تكاليف املوظفني  ٧٠٠ ٢٣٨ ٥  ٠٠٠ ٦٧٣ ١  ٧٠٠ ٩١١ ٦
    املستشارون  ٣٠٠ ٩   ٣٠٠ ٩
    السفر الرمسي  ٦٠٠ ٣١   ٦٠٠ ٣١
    تكاليف التشغيل  ٩٠٠ ١   ٩٠٠ ١

  جمموع النفقات االمجالية  ٥٠٠ ٢٨١ ٥  ٠٠٠ ٦٧٣ ١  ٥٠٠ ٩٥٤ ٦
  جمموع املوارد الصافية  ٥٠٠ ٢٨١ ٥  ٠٠٠ ٦٧٣ ١  ٥٠٠ ٩٥٤ ٦

   
 النتائج مؤشرات األداء

إبداء مراجع احلسابات اخلارجي رأياً غري متحفظ                              ●
 .بشأن البيانات املالية            

 .استمرار اإلدارة املالية اإلمجالية للمنظمة                    

إعداد وثيقة برنامج وميزانييت فترة السنتني وتقدميهما                              ●
 .إىل اهليئات التشريعية ضمن املهل القانونية احملددة                           

 .ة موارد املنظمة بكفاءة وفعالية               ختطيط ومراقب      

إصدار املخصصات وغريها من الصكوك املالية                        ●
لألموال اخلارجة عن امليزانية يف غضون مخسة أيام                                  

وتقدمي      . من تاريخ استالم ميزانيات التشغيل                   
معلومات مالية دقيقة عن مشاريع التعاون التقين يف                          

 .غضون مخسة أيام عمل من كل شهر                       

 . الفعالة ألنشطة التعاون التقين              اإلدارة املالية     
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عدد االتفاقات اليت مت استعراضها ضمن اإلطار                           ●
 .الزمين احملدد وأُذن ا من وجهة النظر املالية                      

إسداء مشورة مالية فعالة ومستجيبة بشأن مذكرات                             
التفاهم واالتفاقات للتمكّن من إبرامها وفقا للنظام املايل                                 

 .والقواعد املالية لليونيدو          

 .تقدمي البيانات املالية ضمن املهلة القانونية احملددة                           ●

 يف املائة من        ٩٠االنتهاء يف الوقت احملدد من إعداد                   ●
املعلومات املالية والتحليالت املقدمة والتقارير                        

 .وتقدميها إىل اإلدارة         

تقدمي بيانات وحتليالت مالية يف الوقت املناسب لدعم                                
ات التشريعية، واجلهات املاحنة                   وتعزيز إدارة اليونيدو، واهليئ             

يف اختاذها قراراهتا، وعمليات املراجعة اخلارجية                               
 .للحسابات      

أدىن تغري اخنفاضي يف أسعار الفائدة نسبة إىل                          ●
 .متوسط أسعار السوق          

تعظيم الفوائد املصرفية مع أخذ الظروف السوقية يف                            
 .احلسبان     

 كل     متوسط عدد األيام اليت استغرقتها عملية جتهيز                           ●
 .املدفوعات     

 .حتسن التوقيت والدقة يف تسديد مجيع االلتزامات املالية                             

  
 النواتج

 
 وثيقة للربنامج وامليزانيتني؛               ●

 وثائق تراخيص مالية خمتلفة وتقارير إدارية بشأن التنفيذ املايل للميزانيتني املعتمدتني؛                                                ●

 مالك املوظفني؛        ●

 رجة عن امليزانية مقدمة إىل اإلدارة العليا واهليئات التشريعية واجلهات املاحنة؛                                         تقارير مالية بشأن استخدام املوارد اخلا                     ●

 امتثال اتفاقات التعاون التقين للنظام املايل والقواعد املالية؛                              ●

 تقدمي بيانات مالية ملنتصف فترة السنتني ولفترة السنتني إىل املراجع اخلارجي للحسابات واهليئات التشريعية؛                                                                   ●

 رسائل االشتراكات املقررة؛                إصدار     ●

 االستثمارات وفقاً للسياسة االستثمارية؛                       ●

 تلقي أموال وتسديدها بالنيابة عن املنظمة؛                          ●

 صوغ النظم املالية وحتسينها حسب االقتضاء؛                           ●
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 خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية: ٣-الربنامج زاي
 

 الوصف العام
 

ة من اخلدمات الضرورية لدعم مجيع أنشطة اليونيدو، مبا فيها اشتراء السلع                                                يوفّر هذا الربنامج طائفة متنوع                   -١٢-زاي 
وهو يقدم خدمات شرائية وتعاقدية                       . واخلدمات، وإدارة اجلرد والسجالت، وخدمات االتصاالت والسفر والنقل والشحن                                             
 مبا يف ذلك متطلبات مقر اليونيدو                    كفؤة وشفّافة وفعالة قياساً بالتكلفة لتنفيذ أنشطة التعاون التقين واحملفل العاملي،                                     

 .واخلدمات العمومية        

 . اخلدمات اللوجستية          -٢-٣- خدمات االشتراء، وزاي             -١-٣-زاي  : وينقسم الربنامج إىل مكونني اثنني مها                     -١٣-زاي 
 

 اهلدف
 

كفؤة    يتمثل هدف هذا الربنامج يف ضمان حتسني االستجابة والنوعية بتوفري خدمات دعم إداري مباشرة و                                                           -١٤-زاي 
 .وفعالة قياساً بالتكلفة جلميع أنشطة اليونيدو                       

 
 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٧٫٠ ٢٤٫٣ ٣١٫٣ تكاليف املوظفني  ٦٧٥ ٧٠٤ ٣  ٠٠٠ ٩٣٩  ٦٧٥ ٦٤٣ ٤
    املستشارون  ٤١٠ ٨   ٤١٠ ٨
    السفر الرمسي  ٣٢٠ ١١   ٣٢٠ ١١

    تكاليف التشغيل  ٠٧٠ ٥٤٨ ١   ٠٧٠ ٥٤٨ ١
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ١٠٠ ٠٦٩ ١   ١٠٠ ٠٦٩ ١    
  جمموع النفقات االمجالية  ٥٧٥ ٣٤١ ٦  ٠٠٠ ٩٣٩  ٥٧٥ ٢٨٠ ٧
  جمموع املوارد الصافية  ٥٧٥ ٣٤١ ٦  ٠٠٠ ٩٣٩  ٥٧٥ ٢٨٠ ٧

    
 خدمات االشتراء: ١-٣-املكّون الربناجمي زاي

 
 الوصف العام

 
يوفّر برنامج االشتراء خدمات ضرورية لدعم مجيع برامج التعاون التقين اليت تضطلع ا اليونيدو، وأنشطة                                                                -١٥-زاي 

وهو مسؤول أيضاً عن توفري خدمات االشتراء الالزمة إلدارة مباين مركز                                        . األزمات     احملفل العاملي وأنشطة ما بعد انتهاء                
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ويعاجل سنوياً ما يتراوح بني                    . فيينا الدويل وعمليات خدمات املطاعم يف هذا املركز وتنفيذ مشروع إزالة األسبستوس                                                     
 يف    ٨٠ن يورو، يعود ما يربو على                     مليو   ٤٩ و ٤٥ طلبا من طلبات التزويد تتراوح قيمتها اإلمجالية ما بني                                        ٧٠٠ و ٦٠٠

ويقدم هذا الربنامج عالوة على ذلك التوجيه الالزم إىل مديري                                  . املائة منها إىل اقتناء سلع وخدمات ألنشطة التعاون التقين                             
 .املشاريع واملكاتب امليدانية حول املسائل املتعلقة باشتراء السلع واخلدمات                                       

 
 اهلدف

 
ت االشتراء هو ضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة يف اشتراء السلع                                             اهلدف الرئيسي من خدما               -١٦-زاي 

 .واخلدمات املطلوبة لتنفيذ مجيع أنشطة اليونيدو                         
  

 النتائج مؤشرات األداء
اخنفاض متوسط الوقت الالزم ملعاجلة طلبات                            ●

 .الشراء  
توصيل السلع واخلدمات يف الوقت املناسب لتنفيذ برامج                             

 التقين وأنشطة احملفل العاملي ولصيانة                    اليونيدو للتعاون        
وإصالح مباين مركز فيينا الدويل وتنفيذ مشروع إزالة                               

 .األسبستوس      
احملافظة على االمتثال التام لشروط املواصفات                           ●

 .التقنية  
 .نوعية مناسبة من السلع واخلدمات املشتراة                      

 .نافسي   توسيع األساس الت          . يف املائة    ١٠ازدياد عدد املدعوين مبتوسط                    ●
  

 النواتج
 
  مليون يورو لتنفيذ أنشطة التعاون التقين واحملفل العاملي؛                           ٣٧عقود وطلبيات شراء تقدر قيمتها بنحو                          ●

 ماليني يورو لصيانة وإصالح مباين مركز فيينا الدويل وتنفيذ مشروع                                       ١٠عقود وطلبيات شراء تقدر قيمتها بنحو                       ●
 إزالة األسبستوس؛         

 . إحصائية بشأن اشتراء السلع واخلدمات                       معلومات وتقارير         ●
 

 اخلدمات اللوجستية: ٢-٣-املكّون الربناجمي زاي
 

 الوصف العام
 

يضطلع هذا املكون مبسؤولية توفري اخلدمات املتعلقة بالسفر الرمسي، والنقل والشحن، واحلفاظ على                                                -١٧-زاي 
ابلة لالستهالك، وتوفري خدمات إدارة السجالت وخدمات                                     موجودات التعاون التقين اليت تشمل املمتلكات القابلة وغري الق                                   
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وترتبط مجيع هذه اخلدمات بطريقة مباشرة وغري مباشرة باألنشطة الفنية اليت تضطلع ا املنظمة وفقاً                                                          . احملفوظات    
 . الربناجمي املتوسط األجل             إلطار   لالستراتيجية املؤسسية ول              

 
 اهلدف

 
 .وعيتها يف كل أنشطة اليونيدو                 ضمان حتسن استجابة اخلدمات ون                      -١٨-زاي 

 
 النتائج مؤشرات األداء

االنتهاء من األعمال املتراكمة ومواصلة تسجيل                          ●
املوجودات يف غضون أسبوع واحد من تاريخ                              

 .االستالم    

احلفاظ على سجالت جرد كاملة وحديثة ملكاتب املقر،                               
 .وملشاريع التعاون التقين          

 .ملة  حتقيق وفورات يف تكاليف السفر الكا                  ●
 . يف املائة على األقل من الزبائن                 ٨٠ارتياح      ●

 .حتسن خدمات السفر واتسامها بالفعالية قياساً بالتكلفة                              

  
 النواتج

 
 سجالت جرد موجودات املقر ومشاريع التعاون التقين؛                             ●

 إصدار أذون السفر وتنفيذ طلبات التأشريات وكذلك الشحن؛                                    ●

 .السجالت واحملفوظات            ●
  

 اخلدمات القانونية: ٤-الربنامج زاي
 

 الوصف العام
 

هي   : اليونيدو هي وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة تتكون من دول أعضاء مبوجب معاهدة دولية                                                       -١٩-زاي 
وتتمتع اليونيدو، بوصفها منظمة خاضعة للقانون الدويل ومتاشياً مع دستورها، ببعض االمتيازات واحلصانات،                                                                     . دستورها     

واليونيدو ملزمة داخليا، شأهنا                   . ات اليت ينص عليها القانون الدويل، وحتدد عالقاهتا اخلارجية وتنظمها                                             واحلقوق وااللتزام       
ويتحدَّد القانون           . ، بالعمل وفقاً لقانوهنا الداخلي                 ألمم املتحدة      ا  منظومة    ؤسسات       شأن غريها من أعضاء النظام املوحَّد مل                         

ائح والتوجيهات الصادرة عن هيئاهتا التشريعية والقواعد والتعليمات                                           الداخلي لليونيدو مبوجب دستورها مضافا إليه اللو                           
 .الصادرة عن املدير العام أو حتت سلطته                     

ويستهدف هذا الربنامج مساعدة املنظمة على بلوغ أهدافها بكفالة متاشي مجيع أنشطتها وبراجمها مع                                                            -٢٠-زاي 
وتكمن الوظيفة األساسية للربنامج يف تقدمي املشورة                              . اله  اجلوانب اخلارجية والداخلية من إطارها القانوين املوجز أع                                 

القانونية السليمة واملساعدة القانونية املختصة إىل املنظمة بغية تعزيز سيادة القانون وإرسائها يف كل جوانب األنشطة اليت                                                                           
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علقة بالعقود أو الدعاوى              تضطلع ا املنظمة، وكذلك للدفاع عن حقوق اليونيدو وعن مواقفها ومصاحلها يف املسائل املت                                                      
 .القضائية    

 :ومبزيد من التحديد، يضطلع هذا الربنامج، مبا يلي                            -٢١-زاي 

تقدمي املشورة القانونية واملساعدة املتخصصة إىل األمانة فيما يتعلق باالتفاقات الدولية والعقود                                              )أ( 
 يئات التشريعية؛           ومشاريع التعاون التقين وإعداد املقررات والقرارات وغريها من وثائق اهل                                    

تقدمي املشورة القانونية واملساعدة املتخصصة إىل ممثّلي اهليئات التشريعية واالتصال بالبعثات الدائمة                                                        )ب ( 
 فيما يتعلق بقضايا قانونية حمددة هلا صلة باملنظمة؛                               

ة،   استعراض وصياغة النظام الداخلي واتفاقات املقر واتفاقات املؤمترات مع احلكومات املضيف                                            )ج( 
 واملشاركة يف املفاوضات اليت جترى بشأن هذه النصوص عند االقتضاء؛                                         

متثيل املدير العام يف القضايا املعروضة أمام احملكمتني اإلداريتني ملنظمة العمل الدولية واألمم                                                )د ( 
 املتحدة؛    

قدمي املساعدة           العمل مع مجيع مكاتب املنظمة، يف املقر ويف امليدان، بإسداء املشورة القانونية وت                                               )ه( 
 املتخصصة فيما يتعلق باملسائل القانونية اليت تنشأ أثناء اضطالع هذه املكاتب بأنشطتها؛                                                      

التفاعل مع املكاتب القانونية لألمم املتحدة أو مع الوكاالت أو الربامج الشقيقة فيما يتصل باملسائل                                                           )و ( 
 ذلك تطوير القانون الدويل ومواءمة أو تنسيق                       القانونية ذات األمهية املشتركة أو االهتمام املشترك، مبا يف                             

 .قواعد النظام املوحد لألمم املتحدة وإجراءاته وسياساته                            
 

 اهلدف
 

اهلدف من هذا الربنامج هو كفالة سري أعمال اليونيدو على حنو فعال بتعزيز سيادة القانون داخل املنظمة ويف                                                                    -٢٢-زاي 
 .واألفراد، وبصون مواقفها القانونية وحقوقها ومصاحلها والدفاع عنها                                      عالقاهتا مع احلكومات واملنظمات واملنشآت                         

  
 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٣٫٠ ٢٫٠ ٥٫٠ تكاليف املوظفني  ٦٤٠ ٧٩٣  ٠٠٠ ٢٦٩  ٦٤٠ ٠٦٢ ١
    املستشارون  ٠٨٠ ٢١   ٠٨٠ ٢١
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 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

    السفر الرمسي  ٤٤٠ ٩   ٤٤٠ ٩
    تكاليف التشغيل  ١٠٠ ١١   ١٠٠ ١١

  جمموع النفقات االمجالية  ٢٦٠ ٨٣٥  ٠٠٠ ٢٦٩  ٢٦٠ ١٠٤ ١
  جمموع املوارد الصافية  ٢٦٠ ٨٣٥  ٠٠٠ ٢٦٩  ٢٦٠ ١٠٤ ١

   
 النتائج مؤشرات األداء

عدم وجود منازعات نامجة عن وثائق قانونية غامضة                                    ●
 .أو ضعيفة الصياغة         

اخنفاض احلاالت اليت ال حتمي فيها للمنظمة احلقوق                            ●
 .القانونية   

عدم وجود حاالت طعن يف وضوح املشورة                            ●
 .القانونية أو دقتها         

اخنفاض املسؤوليات املالية اليت تقع على عاتق                          ●
 .نظمة والدول األعضاء إىل أدىن حد                    امل

تنفيذ مشاريع اليونيدو وأنشطتها األخرى استناداً إىل                               
اتفاقات قانونية سليمة ووفقا للقانون الداخلي للمنظمة                             

 .والقانون الدويل       

اخنفاض جمموع املسؤوليات املالية إىل أدىن حد                          ●
 .مقارنة مبجموع املطالبات املدعى ا ضد املنظمة                           

م حاالت االعتراض على وضع وامتيازات                         انعدا ●
 .وحصانات املنظمة وموظفيها وعدم إقرارها                        

 .زيادة محاية املصاحل القانونية للمنظمة إىل أقصى حد                              

  
 النواتج

 
إجراء استعراض قانوين للعقود واالتفاقات الدولية وغريها من الصكوك والتفاوض بشأهنا وصياغتها، وإسداء                                                         ●

ما يتعلق باملشاريع املمولة من الصناديق االستئمانية ومبوجب اتفاقات التربع لألغراض اخلاصة                                                             املشورة القانونية في         
 يف صندوق التنمية الصناعية، وحقوق امللكية الفكرية، واملطالبات املوجهة من املنظمة أو ضدها؛                                                       

هليئات ومشاريع القرارات              إسداء املشورة القانونية إىل هيئات اليونيدو التشريعية بشأن سري اجتماعات هذه ا                                            ●
 واملقررات وغري ذلك؛           

إسداء املشورة القانونية إىل مجيع شعب األمانة فيما يتعلق بالقانون الداخلي للمنظمة، مبا يف ذلك النظامان                                                              ●
األساسي واإلداري للموظفني والنظام املايل والقواعد املالية، وفيما يتعلق بالتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن                                                      

 ير العام واهليئات التشريعية أو حتت سلطتهما؛                         املد 
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متثيل املدير العام أمام احملكمتني اإلداريتني التابعتني ملنظمة العمل الدولية واألمم املتحدة وغريمها من احملافل، مبا يف                                                                  ●
 ذلك إعداد املستندات القضائية وغريها من املستندات املتصلة بالدعاوى؛                                          

 من ميثاق األمم املتحدة               ١٠٢قات الدولية وحفظها وتدوينها وفقا ملا تقضي به املادة                                تسجيل املعاهدات واالتفا              ●
 .واللوائح ذات الصلة         

  
 شبكات املعلومات وإدارة املعارف: ٥-الربنامج زاي

 
 الوصف العام

 
نولوجيا     مسؤولية هذا الربنامج هي توفري الرؤية والقيادة التكنولوجية من أجل تطوير وتنفيذ أدوات تك                                                        -٢٣-زاي 

 :املعلومات واالتصاالت اليت تدعم عمليات وأهداف عمل املنظمة عن طريق ما يلي                                                  

 اإلدارة احلكيمة لتكاليف تكنولوجيا املعلومات اليت تتكبدها اليونيدو؛                                      )أ( 

 وضع سياسة واستراتيجية وإجراءات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛                                         )ب ( 

 الزبون والشبكة واحلواسيب املنضدية؛                    /وب املركزي ونظم اخلادم               توفري بنية حتتية موثوقة للحاس                 )ج( 

توفري تطبيقات إنتاجية موثوقة ومتاحة قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حامسة األمهية                                                              )د ( 
 لتنفيذ مهام املنظمة؛          

 لنهائي؛     توفري مستوى عال من خدمات الدعم النظمي وخدمات املساعدة احلاسوبية للمستعمل ا                                                 )ه( 

تأمني آليات املراقبة وتصاريح الدخول األمنية الضرورية لسالمة البيانات واملعلومات واملعارف وما                                                      )و ( 
 يتصل ا من قواعد البيانات والنظم؛                     

املسامهة يف الوفاء بوالية مكتب املراقب املايل العام عن طريق ضمان سالمة نظم املعلومات وقواعد                                                     )ز ( 
 البيانات وجودهتا؛           

 تيسري الوصول إىل املعارف وما يتصل ا من أدوات وتقنيات وتيسري ختزينها ونشرها؛                                                     )ح( 

 ترويج نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العصرية وما يتصل ا من مهارات؛                                                  )ط ( 

 العمل كجهة تنسيق ملنظومة األمم املتحدة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛                                             )ي( 

 . اليونيدو   إدارة مكتبة      )ك ( 
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 اهلدف
 

حتسني كفاءة املنظمة من خالل االستخدام احلكيم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسني فعاليتها من                                                        -٢٤-زاي 
 .خالل إدارة املعارف          

 
 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية ياتيةالعملامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ١٢٫٠ ١٣٫٥ ٢٥٫٥ تكاليف املوظفني  ٤٦٠ ٤٦٠ ٤   ٤٦٠ ٤٦٠ ٤
    السفر الرمسي  ٩٦٠ ١٠   ٩٦٠ ١٠
    تكاليف التشغيل  ١٠٠ ٤١٨   ١٠٠ ٤١٨

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ١٠٠ ٧٣٦ ٣   ١٠٠ ٧٣٦ ٣    
  جمموع النفقات االمجالية  ٦٢٠ ٦٢٥ ٨    ٦٢٠ ٦٢٥ ٨
  جمموع املوارد الصافية  ٦٢٠ ٦٢٥ ٨    ٦٢٠ ٦٢٥ ٨

  
 النتائج مؤشرات األداء

حصول مجيع املوظفني على مرافق حاسوبية منضدية                                 ●
 .مقبولة تقنيا وموثوقة ومتصلة بالشبكة                  

 .قدرة املوظفني على االضطالع بأنشطتهم بفعالية                        

.لتشغيل اإلمجالية لكل مستخدم للحاسوب                        تكاليف ا     ●
العدد الكلي للموظفني لكل موظف يف تكنولوجيا                            ●

 .املعلومات   
تكاليف التشغيل اإلمجالية اخلاصة باملكتبة لكل                            ●

 .موظف فين      

 .خدمات فعالة من حيث التكلفة                 

ارتفاع الطلب على جمموعة الكتب واجلرائد                        ●
 .وفّرها املكتبة       واخلدمات اإللكترونية املباشرة اليت ت                   

وصول مجيع املوظفني إىل موارد املعلومات واملعارف                            
 .املناسبة واملعقولة       

إجراء دراسة استقصائية ملدى ارتياح الزبائن                          ●
 .للمعلومات املقدمة املتعلقة باإلدارة               

 .حتسن عملية اختاذ القرارات على مستوى اإلدارة                        
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 النواتج
 
 مبادئ توجيهية وإجراءات تتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛                                        استراتيجيات ومعايري وسياسات و                     ●

 الزبون والشبكة واحلواسيب املنضدية، مبا يف ذلك االقتناء                                   –توفري البنية التحتية للحاسوب املركزي ونظم اخلادم                                 ●
 ؛ والتركيب واألمن والتشغيل والصيانة                  

 قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصيانتها ودعمها؛                                       تنفيذ مجيع النظم اإلنتاجية والتطبيقات التجارية ال                             ●

 .منتجات معرفية، مبا فيها الكتب واجلرائد وخدمات املعلومات اإللكترونية املباشرة واألدوات                                                    ●
  

 التوجيه واإلدارة: ٦-الربنامج زاي
 

 الوصف العام
 

خلدمات املناسبة يف جماالت إدارة املوارد البشرية، مبا يف                                   سيتوىل الربنامج وظيفيت اإلدارة والتنسيق بغية توفري ا                            -٢٥-زاي 
ذلك تنفيذ برامج التدريب جلميع موظفي اليونيدو، واخلدمات املالية، مبا فيها تنفيذ مشاريع التعاون التقين، وخدمات                                                                      

 ذلك من       االشتراء واخلدمات اللوجستية، واخلدمات القانونية، وخدمات شبكات املعلومات وإدارة املعارف، وغري                                                         
 .اخلدمات اإلدارية، مبا فيها إدارة املباين                      

 :وسريكّز الربنامج، خالل فترة السنتني، على األنشطة التالية                                   -٢٦-زاي 

 ختطيط وصوغ برامج عمل الربناجمني الرئيسيني زاي وحاء وما يتصل ما من برامج فرعية؛                                                        )أ( 

 امج واالضطالع مبا يلزم من رصد؛                   توفري اإلدارة والتوجيه الفعالني لتنفيذ هذه الرب                     )ب ( 

باإلضافة إىل تزويد فرع إدارة املوارد البشرية بالتوجيه واإلدارة، وتوفري اخلدمات املالية والعامة                                                       )ج( 
والقانونية وخدمات شبكات املعلومات وإدارة املعارف وخدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية وكذلك                                                           

 وصيانة آليات وإجراءات الرقابة اإلدارية، وصيانة وحتسني نظام                                      تصميم    إدارة املباين، سيقوم هذا الربنامج ب               
 ، وتعهد نشرات املدير العام وغريها من التوجيهات؛                             رصد أداء املنظمة وقياسه              

تطوير وترويج استراتيجيات للتسويق واالتصال فيما يتعلق باحلكومات وصانعي القرارات والقطاع                                                       )د ( 
 ة ومؤسسات االحتاد األورويب؛                 اخلاص ومنظومة األمم املتحد             

تنظيم وتنسيق وتنفيذ األحداث التروجيية اليت متوهلا اليونيدو، املتصل منها باجتماعات اهليئات                                                      )ه( 
 .التشريعية واملقترن منها باألحداث اليت تتم على نطاق األمم املتحدة                                     
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 اهلدف
 

دمات هذا الربنامج الرئيسي وأنشطته، فضال عن                             اهلدف من الربنامج هو توفري توجيه استراتيجي جلميع خ                                   -٢٧-زاي 
توفري إدارة وإرشاد فعالني لضمان إدارة كفؤة وفعالة من حيث التكلفة للموارد البشرية، وإدارة الشؤون املالية والقانونية                                                                    

 .وشبكة املعلومات وإدارة املعارف، وتوفري اخلدمات اإلدارية جلميع الربامج الرئيسية                                           
 

 املوارد  

 )باليورو( املوارد  تقديرات

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٢٫٠ ٤٫٠ ٦٫٠ تكاليف املوظفني  ٠٠٠ ١٩٢ ١   ٠٠٠ ١٩٢ ١
    السفر الرمسي  ٨٩٠ ٥١   ٨٩٠ ٥١
    تكاليف التشغيل  ٠٠٠ ٢   ٠٠٠ ٢

  جمموع النفقات االمجالية  ٨٩٠ ٢٤٥ ١    ٨٩٠ ٢٤٥ ١
  جمموع املوارد الصافية  ٨٩٠ ٢٤٥ ١    ٨٩٠ ٢٤٥ ١

   
 النتائج مؤشرات األداء

اخنفاض وقت التجهيز الالزم لتقدمي النواتج املتوقعة                        ●
مع التقيد الصارم خبطط العمل القائمة ومبعايري                          

 . والفعالية قياساً بالتكلفة واجلودة                 الشفافية   

احلفاظ على مستوى عال من التنسيق والتوجيه جلميع                              
اخلدمات اإلدارية الواردة املندرجة يف هذا الربنامج                           

 .الرئيسي   
اخنفاض عدد الطلبات اإلضافية لتقدمي توضيحات                               ●

 . يف املائة    ١٠بنسبة      ) اجتماعات        /توجيهات      (
 .السليمة بفعالية        تنفيذ اإلجراءات وآليات الرصد                  

 .حتسن أداء اإلدارة وتقدمي اخلدمات                  . يف املائة من الزبائن للخدمات                 ٨٠ارتياح      ●
  

 النواتج
 توجيهات سليمة وواضحة بشأن مجيع استراتيجيات اإلدارة واإلجراءات واخلدمات اإلدارية؛                                                      ●

ن مجيع املستويات بشأن اجتاهات التنظيم واإلدارة،                                 تقدمي تقارير املعلومات يف أواهنا إىل املدير العام وإىل املديرين م                                   ●
 واألداء، والتدابري التصحيحية؛              

مواصلة حجم االتصال بالدول األعضاء بشأن أداء املنظمة ومبنظومة األمم املتحدة عرب اللجنة اإلدارية الرفيعة                                                              ●
 .املستوى بشأن السياسات املشتركة                   
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 إدارة املباين: الربنامج الرئيسي حاء
 
 صف العامالو
 

عهد إىل خدمات إدارة املباين التابعة لليونيدو، مبوجب أحكام مذكرة التفاهم بشأن اخلدمات العمومية،                                                              -١-حاء   
ونيابة عن املنظمات الدولية اليت توجد مقارها يف مركز فيينا الدويل وبتمويل منها، مبسؤولية تنظيم وإدارة مباين جممع                                                                           

 . من منشآت ومعدات وصيانتها وإصالحها واستبداهلا                             مركز فيينا الدويل وما يتصل ا                  

واجلهات الرئيسية املشمولة خبدمات هذا الربنامج واموعات املستهدفة به هي املنظمات األربع املوجودة يف                                                                 -٢-حاء   
ظمة معاهدة        واليونيدو ومن       ) اليونوف    (الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب األمم املتحدة يف فيينا                           (مركز فيينا الدويل         

 شخص      ١ ٥٠٠ موظف، وحوايل            ٤ ٥٠٠، وموظفو هذه املنظمات البالغ عددهم حنو                           )احلظر الشامل للتجارب النووية                
 .إضايف ما بني زوار يوميني ومشاركني يف املؤمترات وغريهم                                  

 إدارة املباين         واالجتاهات والتوجهات الرئيسية مها املهمتان اإلضافيتان الضخمتان املنوطتان بربنامج خدمات                                                                -٣-حاء   
فيما يتصل باملشاريع اجلارية املتعلقة بإزالة األسبستوس وبالشؤون األمنية وخدمات املطاعم، فضال عن حتسني األعمال اليت                                                                    

 .استهلها برنامج خدمات إدارة املباين واالرتقاء ا خالل السنوات العشر القادمة                                            

لتجهيزات املدجمة فيها تتزايد مع تقادم امع الذي شيد                               وأخذت تكاليف تشغيل وصيانة وإصالح املباين وا                             -٤-حاء   
فخالل الفترة املشمولة ذا الربنامج وامليزانيتني يكون قد انقضى على قيام مركز فيينا الدويل،                                                      . ١٩٧٩ و ١٩٧٤بني عامي        

الح والصيانة           اإلص   وتجرى أعمال         .  سنة   ٢٦ متر مربع تقريبا، ما يزيد على                       ٣٤٧ ٠٠٠الذي تبلغ مساحته اإلمجالية                  
الضرورية بصورة منتظمة، وذلك وفقا جلملة أمور منها االلتزامات اليت جرى التعهد ا إزاء احلكومة النمساوية املالكة                                                                      

 .للمباين بغية ضمان تشغيل آمن وموثوق مع مركز فيينا الدويل                                    

 برامج استبدال يف مجيع مناحيه                    عاما على شغل امع، اعترف باحلاجة إىل                          ٢٠وبعد مرور ما يربو على              -٥-حاء   
واستنادا إىل االتفاقات اليت توصلت إليها اللجنة االستشارية املعنية                                          . للمحافظة على عولية عمليات املركز وتعزيزها                            

 واليت نالت       ١٩٩٩باخلدمات العمومية، طُلب إىل إدارة املباين احملافظة على مستوى وحجم اخلدمات املقدمة منذ عام                                                        
املنظمات الدولية املوجودة يف مركز فيينا الدويل، فضال عن تنفيذ املشاريع اليت استهلتها وخططت هلا لتلبية                                                                     كامل رضا        

         م ع عصري من املباين املكتبية                متطلبات اليوم. 
 

 اهلدف اإلمجايل
 

اين   اهلدف األساسي هلذا الربنامج الرئيسي هو ضمان سالمة وموثوقية تشغيل وصيانة وإصالح املب                                                   -٦-حاء   
وبصيانة       . والتجهيزات املقترنة ا وفقا لقوانني ومعايري املباين احمللية ووفقا لشروط الترخيص بتشغيل مركز فيينا الدويل                                                             

. جتهيزات ومعدات املركز وحتديثها، يوفّر برنامج إدارة املباين اخلدمات اليت تطلبها املنظمات اليت تشغل جممع املركز                                                                    
أو احتواء التكاليف بتحقيق مجيع الوفورات املمكنة واستخدام املوارد املتاحة                                      / أيضا تقليص و         ويتوخى يف حتقيق هذا اهلدف              

 .أكفأ استخدام     
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 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

)بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات   الوظائـف 

العملياتيةامليزانية  امـوع  امليزانية العادية 
 

 اموع
 فئة اخلدمة
الفئة الفنية العامة

 ٩٫٠ ١١٦٫٠ ١٢٥٫٠ تكاليف املوظفني  ٩٠٠ ٦٥٧ ١٥   ٩٠٠ ٦٥٧ ١٥
    املستشارون  ٢٨٠ ١٥٩   ٢٨٠ ١٥٩
    السفر الرمسي  ٨٠٠ ١٤   ٨٠٠ ١٤

    تكاليف التشغيل  ٧٤٠ ٣٣١ ٤١   ٧٤٠ ٣٣١ ٤١
  جمموع النفقات االمجالية  ٧٢٠ ١٦٣ ٥٧    ٧٢٠ ١٦٣ ٥٧
  اإليرادات (٧٢٠ ١٦٣ ٥٧)   (٧٢٠ ١٦٣ ٥٧)

  جمموع املوارد الصافية   
   

 اخلدمات العمومية إلدارة املباين: ٢- وحاء١-الربناجمان حاء
 واخلدمات املشتركة إلدارة املباين

 
 الوصف العام

 
والفرق الوحيد        . يعرض هذان الربناجمان معاً، ألهنما يشتركان يف اهلدف والنتائج ومؤشرات األداء والنواتج                                                   -٧-حاء   

  -١-الربنامج حاء         بينهما هو مصدر متويلهما، فبينما تتقاسم مجيع املنظمات املوجودة يف مركز فيينا الدويل تكاليف                                                       
، اخلدمات املشتركة إلدارة املباين، يتقامسها اليونوف                            ٢-اخلدمات العمومية إلدارة املباين، فإن تكاليف الربنامج حاء                             

 .ظر الشامل للتجارب النووية              واليونيدو ومنظمة معاهدة احل               

 :وتشمل املوارد املتوقعة يف هذا الربنامج البنود التالية                         -٨-حاء   

 املنظمات املوجودة يف مركز فيينا الدويل مبقتضى صيغة تقاسم                                    ١-تتقاسم تكاليف الربنامج حاء                  )أ( 
، أسهمت اليونيدو            ٢٠٠٤ويف عام       . التكاليف املتفق عليها استنادا إىل عدد الشاغلني واملساحة املشغولة                                      

-٢٠٠٦النفقات لفترة السنتني             /التكاليف    ويقدر جمموع         .  يف املائة من جمموع التكاليف                 ١٦,٤٦٨بنسبة      
  يورو؛   ٣٨ ٥٠٧ ٥٢٢ مببلغ      ٢٠٠٧

 ضمن اإلطار العام التفاق التعاون بني اليونوف واليونيدو ومنظمة                                        ٢-ويعمل الربنامج حاء             )ب ( 
وهو يوفر خدمات تشغيل املباين اليت تتقاسم هذه املنظمات الثالث                                         . لنووية   معاهدة احلظر الشامل للتجارب ا                 

ومن أبرز أنشطة الربنامج تزويد مرافق املؤمترات بتقنيي املؤمترات وصيانة وإصالح املعدات                                                     . تكاليفها    
   النفقات لفترة السنتني           /التكاليف    ويقدر جمموع       . والتجهيزات وتنظيف املباين ذات االستخدام املشترك                           

  يورو؛   ١ ٧٨٠ ٠٠٠ مببلغ      ٢٠٠٧-٢٠٠٦
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وهناك عدة برامج ومشاريع تمول على حنو مشترك أو منفرد من قبل املنظمات املوجودة يف                                                      )ج( 
أو غريها من املؤسسات، عالوة على برناجمي خدمات إدارة                                         /أو احلكومة النمساوية و            /مركز فيينا الدويل و            

النفقــات لفتــرة السنتـني                  /ويقدر جمموع التكاليف            . تكاليف     اخلاضعني لتقاسم ال           ٢- وحاء    ١-املباين حاء       
  يورو؛   ١٣ ٨٤٢ ٠٠٠ مببلــغ       ٢٠٠٧-٢٠٠٦

وهناك مشاريع إضافية ممولة من الصندوق املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال الرئيسية يف      )د( 
ينا الدويل باالشتراك مع احلكومة النمساوية  مركز فيينا الدويل، الذي متوله املنظمات الدولية املوجودة يف مركز في 

 . يورو٥ ٥٥٥ ٠٠٠ مبلبغ   ٢٠٠٧-٢٠٠٦النفقات لفترة السنتني   /ويقدر جمموع التكاليف ). مناصفة(

ومن مث جيري التخطيط لألموال                   . ومعظم مشاريع االستبدال طويل األجل متجاوزا املدة الزمنية لفترة السنتني                                         -٩-حاء   
 حبيث تجمع يف حساب خاص من أجل استخدامها عندما يتاح الرصيد الكايف لتنفيذ هذه املشاريع                                                            املتصلة ذه املشاريع          

 .يف الوقت املناسب         

 يف املائة عموما            ٥ بنسبة        ٢٠٠٧-٢٠٠٦وقد خفّضت تقديرات تكاليف امليزانية املشتركة لفترة السنتني                                       -١٠-حاء   
 يف املائة إىل كون خدمات إدارة املباين قد                             ٥ديرات بنسبة            ويرجع السبب يف خفض التق                . ٢٠٠٥-٢٠٠٤مقارنة مبيزانية          

   السيطرة التامة على املشاريع والتعامالت ذات الصلة مع األطراف الثالثة، مبا يف ذلك                                          ٢٠٠٤استعادت خالل عام             
بناء على ذلك،          و. ومتكنت بالتايل من تأمني أموال غري متوقعة وإضافية مليزانية خدمات إدارة املباين                                            احلكومة النمساوية، 

 .ال تتضمن امليزانية املقترحة سوى احلد األدىن من االحتياجات وال تترك أي جمال ملزيد من التخفيضات                                                            
 

 اهلدف
 

تأمني بيئة عمل عصرية يف مركز فيينا الدويل وتزويده بأحدث التجهيزات واملعدات ملواجهة متطلبات                                                             -١١-حاء   
 .مكنة واستخدام املوارد املتاحة أكفأ استخدام                     السنوات القادمة، مع حتقيق كل الوفورات امل                    

 
 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

 ٩٫٠ ١١٣٫٠ ١٢٢٫٠ ملوظفنيتكاليف ا  ٤٠٠ ٢٩١ ١٥   ٤٠٠ ٢٩١ ١٥
    املستشارون  ٢٨٠ ١٥٩   ٢٨٠ ١٥٩
    السفر الرمسي  ٨٠٠ ١٤   ٨٠٠ ١٤

    تكاليف التشغيل  ٢٤٠ ٧٧١ ٣٩   ٢٤٠ ٧٧١ ٣٩
  جمموع النفقات االمجالية  ٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥    ٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥
  اإليرادات (٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥)   (٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥)

  جمموع املوارد الصافية   
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 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 
 امليزانية العادية
 الوظائف الثابتة  ٤٠٠ ٨٥٦ ١٣

 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة   ٤٠٠ ١٧١
 التدريب للتطوير الوظيفي  ١٠٠ ٢٩
 املساعدة املؤقتة العامة  ٧٠٠ ٥٨٠
 العمل اإلضايف والفارق الليلي  ٤٠٠ ٦٤٨
 ة املستشارين وتكاليف سفرهمأجر  ٢٨٠ ١٥٩
 الضيافة  ٤٠٠ ٥
 السفر يف مهام رمسية   ٨٠٠ ١٤

 استئجار املباين وصيانتها  ٨٠٠ ٤١٨ ٢٦
 املرافق  ٢٠٠ ٠١٣ ١٢

 استئجار وصيانة األثاث واملعدات واملركبات  ٧٠٠ ٥٧
 نفقات تشغيل عامة متنوعة   ٥٤٠ ٢٣
 الطباعة والتجليد  ٦٠٠ ٧

  واملواداللوازم  ٣٠٠ ٢٨٦
 السلع الرأمسالية  ١٠٠ ٩٦٤

 جمموع النفقات اإلمجالية ٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥
 مسامهات املنظمات األخرى املوجودة يف فيينا يف العمليات املشتركة (٣٣٠ ٨٣١ ٣٣)

 مسامهة اليونيدو يف العمليات املشتركة (٦٩٠ ٦٦٩ ٦)
 مسامهات أخرى يف العمليات املشتركة (٧٠٠ ٧٣٥ ١٤)

 جمموع اإليرادات  (٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥)
 جمموع املوارد الصافية  

  
 املوارد

 اخلدمات املشتركة إلدارة املباين: ٢-الربنامج حاء
 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية العملياتيةامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 

الفئة الفنية مةالعا
  ٣٫٠ ٣٫٠ تكاليف املوظفني  ٥٠٠ ٣٦٦   ٥٠٠ ٣٦٦

    تكاليف التشغيل  ٥٠٠ ٥٦٠ ١   ٥٠٠ ٥٦٠ ١
  جمموع النفقات االمجالية  ٠٠٠ ٩٢٧ ١    ٠٠٠ ٩٢٧ ١
  اإليرادات (٠٠٠ ٩٢٧ ١)   (٠٠٠ ٩٢٧ ١)

  جمموع املوارد الصافية   
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 )التكاليفبعد إعادة حساب  (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 
   امليزانية العادية

 الوظائف الثابتة  ١٠٠ ٣٥٦
 العمل اإلضايف والفارق الليلي  ٤٠٠ ١٠

 استئجار املباين وصيانتها  ٣٠٠ ٣٦٠ ١
 السلع الرأمسالية  ٢٠٠ ٢٠٠

 جمموع النفقات اإلمجالية ٠٠٠ ٩٢٧ ١
 ليات املشتركةمسامهات املنظمات األخرى املوجودة يف فيينا يف العم (٣٠٠ ١٧٤ ١)

 مسامهة اليونيدو يف العمليات املشتركة (٧٠٠ ٧٥٢)
 جمموع اإليرادات  (٠٠٠ ٩٢٧ ١)

 جمموع املوارد الصافية  
   

 النتائج مؤشرات األداء
 .تشغيل آمن وموثوق مع مباين مركز فيينا الدويل                           .االمتثال لقوانني املباين وقواعدها ومعايريها                      ●
حتديث مركز فيينا الدويل باستخدام تقنيات جديدة                                .لقواعد والتقنيات        االمتثال ألحدث ا           ●

 .وأنواع جديدة من معدات            
ارتياح مستخدمي املباين الذي يشهد عليه انعدام                          ●

 .الشكاوى وتزايد املالحظات اإلجيابية                    
توفري بيئة عمل مرحية أكثر لشاغلي مركز فيينا الدويل                                     

 .وللزائرين    
 يف املائة، مع وجود              ٥بنسبة      خفض التكاليف           /احتواء   ●

 .تأثري طويل األجل          
 تزايد فعالية اخلدمات قياساً بالتكلفة                     

  
 النواتج

 
 إجراء صيانة وقائية لزيادة عمر التجهيزات واملعدات وتقليل األعطال إىل أدىن درجة؛                                                   ●

 برامج استبدال الستكمال البنية التحتية ملركز فيينا الدويل وحتديثها؛                                        ●

قدرة مكيفات اهلواء، واستبدال هيكل كابالت املباين وحتديثه، واستبدال جتهيزات اإلضاءة العتيقة                                                 االرتقاء ب     ●
 واألغطية األرضية، وإعادة طالء املسطّحات، اخل؛                            

، لزيادة الكفاءة          )كالنظم اآللية إلدارة املرافق            (إعادة تنظيم هيكل خدمات إدارة املباين وحتديث أدوات العمل                                      ●
 والنواتج؛    

  ل بعض املشاريع من ميزانية خدمات إدارة املباين إىل الصندوق املشترك لتمويل عمليات اإلصالح واالستبدال                                                      نق  ●
 الرئيسية الذي تسهم فيه احلكومة النمساوية؛
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وفورات يف التكاليف وتدابري مفيدة بيئيا مثل استخدام مياه اآلبار األقل تكلفة يف بعض املناطق، وزيادة تقليص                                                                  ●
ملنافع وحتميل بعض املستخدمني التجاريني تكاليفها، واستعراض بعض عقود الصيانة املتكررة مما أدى                                                             استخدام ا    

أو إىل االعتماد على املوارد الداخلية يف تقدمي هذه                         /إىل إعادة طرحها للمناقصة ومنحها ملتعاقدين بتكلفة أقل و                            
 .اخلدمات    
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 التكاليف غري املباشرة: الربنامج الرئيسي طاء
 

 املسامهة يف اخلدمات املتقامسة والتكاليف: ١-نامج طاءالرب
 غري املباشرة األخرى

 
 الوصف العام

 
يعىن هذا الربنامج بتجميع التكاليف غري املباشرة ويوفّر طريقة تتسم بالشفافية لتحديد هذه التكاليف ورصد                                                                -١-طاء   

 .تطورها مبرور الزمن          

ملتعلقة بالتكلفة من بنود امليزانية واليت ال ميكن ربطها مباشرة بأي خدمة                                             والتكاليف غري املباشرة هي البنود ا                    -٢-طاء   
وتعزى هذه التكاليف بصفة رئيسية إىل أن اليونيدو تقع يف مباين                                          . فنية أو إدارية أو أي برنامج فين أو إداري للمنظمة                              

. ت األخرى املوجودة يف هذا املركز                 مركز فيينا الدويل ومن مث فهي تشارك يف اخلدمات املشتركة والعمومية مع املنظما                                         
ويضاف إىل ذلك أن مسامهات اليونيدو يف األنشطة املشتركة مع هيئات األمم املتحدة ويف خمطط التأمني الصحي                                                                  

 .للمتقاعدين ترد حتت هذا الربنامج                   

 :ويبين اجلدول التايل اخلدمات املتقامسة ومسامهة اليونيدو يف التكاليف الكلية                                         -٣-طاء   

  حسب عدد املوظفني املتقاعدين؛                    –تأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة                 ال )أ( 

  يف املائة؛      ١٥,٦١ –) الوكالة الدولية للطاقة الذرية             (اخلدمات الطبية املشتركة                )ب ( 

  حسب عدد املوظفني املسجلني؛                  –) اليونوف    (التدريب اللغوي املشترك              )ج( 

  يف املائة؛      ١٦,٤٦٨ –املباين     مسامهة اليونيدو يف اخلدمات العمومية إلدارة                        )د ( 

  يف املائة؛      ١٦,٤٦٨ –ما يسدد لصندوق اإلصالحات الكربى                        )ه( 

 –) تكاليف تقنيي املؤمترات وتكاليف التشغيل                             (مسامهة اليونيدو يف اخلدمات املشتركة إلدارة املباين                                   )و ( 
  يف املائة؛        ٣٩,٠٦

  إىل عبء العمل؛          تستند احلصة        –) اليونوف     (اخلدمات اللغوية والوثائقية               )ز ( 

  يف املائة؛      ١٦,٤٦٨ –) اليونوف    (خدمات األمن والسالمة               )ح( 

  يف املائة؛      ١,٥ مبتوسط       –املسامهة يف األنشطة املشتركة مع هيئات خمتلفة تابعة لألمم املتحدة                                           )ط ( 

 . يف املائة     ٣٢,٥ –) اليونوف   (خدمات االتصاالت املشتركة                    )ي( 
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وقد ازداد جمموع النفقات               . ديرات املوارد حتت كل بند من البنود املذكورة أعاله                                  ويبني اجلدول التلخيصي تق                -٤-طاء   
  ١ ٤٨٢ ٢٠٠حتت بند املسامهات يف اخلدمات املتقامسة التكاليف مببلغ                                     ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤بتكاليف      (املدرجة يف امليزانية           

 ). يف املائة     ٨(يورو   

حتت بند املسامهة يف             ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤ليف     بتكا  ( يورو    ١ ٥٩١ ٧٠٠وجاءت الزيادة الكربى البالغة                -٥-طاء   
وقد جنمت هذه الزيادة يف التكاليف عن تدابري حتسني االجراءات األمنية                                       . خدمات األمن والسالمة اليت تدبرها اليونوف                    

وعلى الرغم من أن بعض التحسينات                    . املختلفة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة فيما يتعلق بفيينا بوصفها موقع عمل                                       
وقد زادت       . من نوع االستثمار ملرة واحدة، فثمة عنصر كبري من الرزمة يعود إىل زيادة موظفي األمن العاملني                                                              كانت     

ومل يكن من         .  يف املائة     ٨١مسامهة اليونيدو، مع الزيادات األخرى يف التكاليف املتكررة لصيانة معدات األمن، بنسبة                                                   
ضات يف برامج أو مسامهات أخرى، وهو مدرج بالتايل كاحتياجات                                           املمكن التعويض عن هذا املبلغ اإلضايف بإجراء ختفي                           

 .إضافية فوق النمو احلقيقي الصفري                

ومثة جانب آخر من جوانب زيادة التكاليف املتصلة باألمن يتمثل يف ارتفاع حجم املسامهات يف األنشطة                                                                       -٦-طاء   
 يورو إىل الزيادة الكبرية يف التأمني الباهظ الثمن                       ١٣٦ ٥٠٠وتعزى هذه الزيادة البالغة              . املشتركة مع هيئات األمم املتحدة                 

وإىل الزيادة الكبرية يف مسامهة اليونيدو يف املرافق األمنية                                   ) الذي تتوىل مسؤوليته األمم املتحدة                  (أصال ضد األعمال الكيدية                   
 .اليت تديرها األمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل                        

 التكاليف غري املباشرة حتت بند مسامهة اليونيدو يف التأمني الصحي بعد انتهاء                                               وتأيت الزيادة الكربى الثانية يف                 -٧-طاء   
وميثل هذا البند التكلفة اإلثناسنوية العائدة إىل املسؤولية املالية للمنظمة يف توفري                                                  . اخلدمة املنطبق على املوظفني املتقاعدين                     

-٢٠٠٤ر أن تزداد هذه النفقات احملسوبة بتكاليف الفترة                             ويقد  . التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة للموظفني املتقاعدين                          
  ٢٠٠٥، نتيجة االرتفاع الشديد يف معدالت أقساط التأمني خالل عام                                        ) يف املائة      ١٩( يورو     ٦٤٨ ٣٠٠ مبقدار     ٢٠٠٥

 .وازدياد عدد املتقاعدين املشمولني بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة                                     

 يورو يف معظمه          ٨٩٢ ٩٠٠يف نفقات اخلدمات العمومية إلدارة املباين مببلغ                         ويرجع اخنفاض مسامهة اليونيدو                  -٨-طاء   
 .إىل تقلص اإلعانات املالية املقدمة إىل عمليات خدمات املطاعم                                     

 
 اهلدف والنتائج ومؤشرات األداء

 
نامج      يرد وصف تفصيلي هلدف ونتائج ومؤشرات أداء اخلدمات العمومية واخلدمات املشتركة يف وثائق الرب                                                            -٩-طاء   

 .وامليزانية للمنظمات املسؤولة              

 . إدارة املباين      -ويرد الوصف الكامل للخدمات العمومية واخلدمات املشتركة يف إطار الربنامج الرئيسي حاء                                                   -١٠-طاء   
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 املوارد  

 )باليورو(تقديرات املوارد  

 الوظائـف )بعد اعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 امليزانية العادية ياتيةالعملامليزانية  امـوع
 

 اموع
فئة اخلدمة 
الفئة الفنية العامة

    تكاليف املوظفني  ٧٠٠ ٧٢٢ ٤   ٧٠٠ ٧٢٢ ٤
    تكاليف التشغيل  ٤٩٠ ٤٢٨ ١٤   ٤٩٠ ٤٢٨ ١٤
    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ١٠٠ ٠٠٤ ١   ١٠٠ ٠٠٤ ١

  ليةجمموع النفقات االمجا  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠    ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠
  جمموع املوارد الصافية  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠    ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠

  
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

  امليزانية العادية
 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة   ٣٠٠ ٢١٧ ٤
 )الوكالة الدولية للطاقة الذرية  (اخلدمات الطبية املشتركة   ٩٠٠ ٤٨٣
 املشترك التدريب اللغوي     ٥٠٠ ٢١

 مسامهة اليونيدو يف اخلدمات العمومية إلدارة املباين  ٦٩٠ ٦٦٩ ٦
 السداد لصندوق اإلصالحات الكربى  ٥٠٠ ٤٥٧
 مسامهة اليونيدو يف اخلدمات املشتركة إلدارة املباين  ٧٠٠ ٧٥٢

 اخلدمات اللغوية والوثائقية  ٠٠٠ ٨٠٨ ١
 )اليونوف(خدمات األمن والسالمة   ٢٠٠ ٧٣١ ٣
 املسامهة يف األنشطة املشتركة مع هيئات األمم املتحدة  ٤٠٠ ٠٠٩ ١
 )اليونوف(خدمات االتصاالت املشتركة   ١٠٠ ٠٠٤ ١

 جمموع النفقات اإلمجالية  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠
  
 جمموع اإليرادات 

 جمموع اإليرادات الصافية   ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠
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  املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا
 مقّدمة 

 
، تسجل اجتاهات سلبية يف                     ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٤ظم اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء، خالل عامي                                    ظلت مع      -١

تنميتها، مقترنة باخنفاض متواصل يف معدالت النمو وعدم االستجابة للتحديات اهلامة اليت تنطوي عليها األهداف االمنائية                                                                   
ريقي، يف مؤمتر القمة لرؤساء دول االحتاد الذي عقد                          ويف ذلك السياق، كان اعتماد االحتاد األف                       . احملددة يف إعالن األلفية           

 بوصفها املكون الصناعي ملبادرة الشراكة اجلديدة                             ملبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية                          ، ا ٢٠٠٤يوليه    /يف متوز   
 يف إطار اخلطة اددة لتنمية                 وستحرص اليونيدو،          . رداً استباقياً على التحديات املقترنة بتنمية أفريقيا                             ،  )نيباد   (لتنمية أفريقيا         

املشاريع املنفّذة يف إطار املبادرة                    /التكامل اإلقليمي وألهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية ونيباد، على إدراج الربامج                                            
 .حلد من الفقر      ا  استراتيجية       اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية تدرجيياً يف عملية التنسيق الوطنية لورقة                                             

اشيا مع املبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية ونيباد، حافظت املنظمة على توجهها حنو تدعيم األخذ                                                                         ومت  -٢
ويف الوقت نفسه، متيز عام             . بنهج إقليمي والنظر إىل مشاكل التنمية القطاعية يف البلدان األفريقية ضمن هذا املنظور                                          

ضافر هائل يف اجلهود املتعددة األطراف وحتسن التعاون مع وكاالت األمم                                                بالنسبة لليونيدو بظهور بعد جديٍد من ت                          ٢٠٠٤
ومل تسهم اإلدارة املشتركة لربامج اإلنعاش وإعادة التأهيل يف مرحلة ما بعد انتهاء الصراع ويف جمال                                                             . املتحدة األخرى        

ريقيا، وإمنا أسهم يف ذلك أيضا توسيع                           الصناعة لوحدها يف تغيري ختطيط خدمات اليونيدو األساسية للمساعدة التقنية يف أف                                                  
وبناء على ذلك، يبقى هدف                  . ليشمل تنمية القطاع اخلاص                ) اليونديب     (هذا التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                        

 .تأمني موارد خاصة من أجل هذه األنشطة لتعزيز التنمية يف أفريقيا هدفا بالغ األمهية                                                 
 

 اهلدف
 
، ستستخدم املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا يف دعم األنشطة الرامية إىل حتديد                                             ٢٠٠٧-٢٠٠٦خالل فترة السنتني             -٣

وستستخدم معظم هذه األموال                 . برامج ومشاريع التعاون التقين وتطويرها، فضال عن أنشطة احملفل العاملي يف أفريقيا                                                  
وإلعادة تركيز الربامج املتكاملة وغريها من                         إلعداد برامج إقليمية تتصل باملبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية                                             

األنشطة اجلارية، واالستجابة يف هناية املطاف للتحديات اليت تنطوي عليها هذه املبادرة وإدماج اليونيدو يف خمطط األمم                                                                            
بذاهتا استنادا          وسيستخدم ما يتبقى من األموال يف صوغ برامج قائمة                                . املتحدة بأكملها لتقدمي املساعدة التقنية إىل أفريقيا                         

 العامة على الصعيد القطري، وللطلبات                      السياسات      ب  املتعلقة    ستشارية      اال  خدمات     إىل طلبات حمددة من بلدان خمتارة، ولل                        
العاجلة، وأنشطة احملفل العاملي املتصلة بأفريقيا، وتقدمي الدعم إىل أجهزة االحتاد األفريقي ونيباد وآلية االستعراض من قبل                                                                      

وسينصب التركيز بشدة على ضمان جدوى خدمات اليونيدو يف أفريقيا                                         . جلماعات االقتصادية اإلقليمية                 األقران وإىل ا     
وسوف تقدم خدمات اليونيدو املقترحة الدعم يف                             . وفعاليتها قياساً بتكلفتها واستدامتها وتأثريها يف العملية اإلمنائية                                    

 :تيجية اليونيدو املؤسسية            ااالت التالية، مسترشدة بالتوجيهات الرئيسية السترا                               

 بناء القدرة اإلنتاجية والنهوض بالتنمية الصناعية لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية؛                                              )أ( 

 استدامة النمو االقتصادي، وإنشاء عمالة إنتاجية، واستدرار الدخل، وتسهيل التكامل االجتماعي؛                                                        )ب ( 
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نشر تكنولوجيات سليمة بيئياً، وترويج االستثمار،                                   السياسات اإلمنائية من خالل دعم القطاع اخلاص، و                                 )ج( 
 وتعزيز الوصول إىل األسواق؛               

التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي يف ترويج توسيع القدرات اإلنتاجية وتنويعها وحتديثها يف البلدان                                                         )د ( 
 .األفريقية، ال سيما أقل البلدان منواً والبلدان غري الساحلية                              

 
 تج املتوقعةاخلدمات املقّدمة والنوا

 
 :خالل فترة السنتني، ستستخدم املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا بغية توفري اخلدمات التالية وحتقيق النواتج املتصلة ا                                                                   -٤

تقدمي الدعم لزيادة تطوير الربامج اإلقليمية، واألنشطة التمهيدية وصوغ املرحلة الثانية من الربامج املتكاملة                                                               )أ( 
وسيتم ذلك بتركيز خاص على التقييم احلاسم األمهية للنتائج احملققة وتقدير                                                 . تهاء  اليت شارفت على االن           

وكجزء ال يتجزأ من هذه العملية، من املتوقع تعزيز التعاون مع                                        . األولويات اإلمنائية اجلديدة للبلدان املعنية                       
 ص؛  اليونديب يف إطار الربنامج املشترك بني اليونيدو واليونديب لتنمية القطاع اخلا                                            

تعزيز النهج اإلقليمي متاشياً مع أولويات املبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية ونيباد بغية تناول                                                             )ب ( 
وسيؤدي تنفيذ املبادرة اخلاصة                  . املشاكل القطاعية املتعلقة بتنمية البلدان األفريقية ضمن هذا املنظور                                    

طة، يف هناية املطاف، إىل إعداد استراتيجيات وخطط                                    بالقدرات اإلنتاجية األفريقية وما يتصل ا من أنش                                
 إمنائية إقليمية لكي تسترشد ا التنمية الصناعية األفريقية يف السنوات القادمة؛                                            

حشد االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا من خالل أنشطة ترويج االستثمار                                                       )ج( 
 م املتحدة واملؤسسات املالية األخرى؛                     والتكنولوجيا والتعاون مع وكاالت األم                   

دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب بتقدمي آراء وأفكار عملية للتعاون الدويل يف جمال التنمية الصناعية                                                            )د ( 
 والتعاون االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية؛                           

 البلدان اخلارجة من احلروب األهلية أو                      ملساعدة      على وجه التحديد         هادفة   برامج     االستجابة السريعة وصوغ                )ه( 
 املتضررة من الكوارث الطبيعية؛               

توفري خدمات استشارية فيما يتعلق بوضع السياسات الصناعية وتزويد اهلياكل احلكومية واملؤسسية يف                                                                  )و ( 
اجلماعات        البلدان األفريقية بالدعم التحليلي، مبا يف ذلك تقدمي الدعم ألمانات نيباد واالحتاد األفريقي و                                                         

 االقتصادية اإلقليمية؛           

تقدمي املساعدة الشاملة ملؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني على معاجلة مسائل التنمية الرئيسية وإعداد خطط                                                               )ز ( 
 .ونهوج صناعية إقليمية جديدة                  

مج واملكونات الربناجمية             وترد التفاصيل املتعلقة باألنشطة املراد متويلها من املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا حتت الربا                                               -٥
وستجرى التعديالت استجابة ألي أولويات مستجدة، مبا يف ذلك اخلطط                                              . املعنية اليت أدرجت فيها موارد خمصصة ألفريقيا                          

 .القطاعية دون اإلقليمية للمبادرة اخلاصة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية ونيباد                                           
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 الربنامج العادي للتعاون التقين
 

 مقدمة 
 
ضمن هذا الباب بوجه عام الوصف الربناجمي للربنامج العادي للتعاون التقين للمنظمة ويقدم عرضا للموارد                                                                 يت  -١

ووفقا للنهج الربناجمي، تعرض املخصصات احملددة من املوارد يف الربامج الرئيسية اليت ستنفذ األنشطة يف                                                            . املخصصة له      
 .إطارها    

 
 اهلدف

دستور اليونيدو، هو حتسني فعالية برنامج عمل املنظمة يف ميدان التنمية                                             هدف الربنامج، كما هو حمدد يف                      -٢
وميكّن التنفيذ         ). دستور اليونيدو، املرفق الثاين، اجلزء باء                       (الصناعية وتعزيز مسامهة اليونيدو يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي                                       

نشطتها حبيث تساهم يف بلوغ األهداف اإلمنائية                                 الفعال هلذا الربنامج اليونيدو من تكييف مهامها وأولوياهتا وتوجيه أ                                     
الدولية، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق باألهداف اليت تتناول القضاء على الفقر وحتسني البيئة، فضال عن ضرورة معاجلة                                                                   

اجز اليت تعترض          التهميش املتزايد للبلدان يف سياق العوملة االقتصادية واالنتشار غري املتكافئ للتكنولوجيات اجلديدة واحلو                                                 
 .التجارة   

ووفقا لألولويات اليت حددهتا األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من أهداف جدول األعمال اإلمنائي الدويل، سوف                                                                      -٣
وستقدم املنظمة، على وجه اخلصوص، املساعدة على حتسني                                    . تركّز اليونيدو أنشطتها يف البلدان املنخفضة الدخل                            

ناعية، والبنية التحتية الداعمة للصناعة، وكذلك تيسري سبل الوصول إىل املنافع العامة العاملية                                               استراتيجيات التنمية الص             
 .كاملعلومات التقنية واملهارات واملعارف وترويج االستثمار، مما يلزم ملكافحة التهميش والفقر                                               

 
 النواتج

 
ملتمثلة يف تعزيز اإلنتاجية لتحقيق التقدم                       سوف تنفذ األنشطة الربناجمية وفقا الستراتيجية املنظمة املؤسسية ا                                     -٤

االجتماعي من خالل حشد ونقل املعارف واملهارات والتكنولوجيا لتمكني البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية من إجياد                                                                       
ت التوجه       وسعيا إىل حتقيق التنمية الصناعية ذا                    . فرص العمل وإقامة اقتصاد قادر على املنافسة وضمان االستدامة البيئية                                   

االجتماعي والبيئي، سوف تواصل اليونيدو حتسني هنجها املتكامل املتبع داخل املنظمة وتسعى فضال عن ذلك إىل التوصل                                                                      
 .إىل زيادة تنسيق خدماهتا مع خدمات غريها من وكاالت التمويل والتنمية املتعددة األطراف والثنائية                                                           

وستصمم األنشطة حبيث تستطيع املنظمة أن                             . امج الفنية للمنظمة         وسوف ينفذ هذا الربنامج يف إطار مجيع الرب                          -٥
تستجيب استجابة فعالة لألولويات احملددة يف إطارها الربناجمي املتوسط األجل ويف املبادئ التوجيهية االستراتيجية املعنونة                                                                

ترمي األنشطة كذلك إىل ضمان                   وس  . ، وكذلك االحتياجات احملددة للبلدان املتلقية                     "صوب حتسني إجناز برامج اليونيدو                "
وسوف تستخدم املوارد إلعداد رزم                     . جودة خدمات اليونيدو من حيث جدواها وتأثريها لدى املستفيدين املستهدفني                                               

شاملة من خدمات التعاون التقين املتكاملة، ونظراً حملدودية توافر هذه األموال القابلة للربجمة حبرية، فإهنا ستستخدم                                                                
 .ل أولية دف تشجيع حشد موارد إضافية                        استراتيجيا كأموا        
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وإدراكا بأن القضاء على الفقر هو مسألة معقدة لن تـحل تلقائيا من خالل النمو االقتصادي والعمالة والتوسع يف                                                         -٦
القطاعات االقتصادية فحسب، تركّز استراتيجية اليونيدو املؤسسية على ضرورة أنشطة احملفل العاملي الكتساب ونشر                                                               

وبناء على ذلك، سوف                . ارف املتصلة بتعزيز اإلنتاجية اليت تقوم على أساسها عملية التنمية االقتصادية والصناعية                                                          املع
يستخدم الربنامج العادي للتعاون التقين أيضا لتعزيز وظيفة اليونيدو كمحفل عاملي لتحليل وتقييم املسائل احلرجة املتعلقة                                                                    

وسوف تعمم املعارف             . ات حبثية خارجية كلما كان ذلك مناسبا وضروريا                                   بالتنمية الصناعية، بالشراكة مع مؤسس                      
وستستخدم املوارد أيضا لتوفري األموال                     . املكتسبة من هذه البحوث وتستغل يف تصميم برامج إقليمية ووطنية للتعاون التقين                                               

 .األولية لتنفيذ هذه الربامج            

 خلدمات اليونيدو يف جمال التعاون التقين، وستغطي جماالت                                 ومن مث، ستمثل أنشطة احملفل العاملي هذه تكملة هامة                            -٧
مثل نقل التكنولوجيا واالرتقاء ا والتعلّم واالبتكار وبناء املهارات والقدرات، وهي جماالت هلا تأثري مباشر على منو                                                                 

ل املمارسات الدولية             وستساعد هذه األنشطة أيضا يف قياس األداء الصناعي مقارنة باملعايري واستبانة أفض                                                 . اإلنتاجية     
وتعميمها؛ وتنظيم تبادل املعلومات واخلربات املتعلقة بقطاعات ومواضيع حمددة؛ ونشر املعارف بشأن االجتاهات                                                                

 .والتحديات والفرص احلالية واملستجدة لتزويد مقرري السياسات باملعلومات                                         

 منوا، ملساندهتا يف تصميم برامج التعاون                         وسوف يشدد الربنامج العادي بوجه خاص على احتياجات أقل البلدان                                        -٨
وسيعمل الربنامج أيضا على ترويج التعاون الصناعي الدويل فيما بني البلدان على                                               . التقين وحشد املوارد املالية لتنفيذها                 

 .مية  مجيع مستويات التنمية، مع التركيز بوجه خاص على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وكذلك إشراك املرأة يف التن                                                                  

 :وستنفّذ املشاريع يف إطار الربنامج العادي استناداً إىل املعايري التالية                                      -٩

أو   /األنشطة التحضريية، مبا يف ذلك تقدير االحتياجات، اليت ستمكّن اليونيدو من صوغ برامج متكاملة و                                                     )أ( 
 ة لدى البلدان املتلقية؛           مشاريع قائمة بذاهتا استنادا إىل منائط خدماهتا لتلبية االحتياجات ذات األولوي                                                

األعمال التمهيدية والتحليلية، مبا يف ذلك اجتماعات أفرقة اخلرباء واملشاريع املشتركة مع املؤسسات                                                              )ب ( 
 البحثية، من أجل دعم صوغ برامج اليونيدو ذات األولوية واختاذ مبادرات جديدة؛                                              

ولوية من خالل آليات كاحللقات الدراسية                          األنشطة التروجيية ذات الصلة املباشرة بوضع برامج ذات أ                               )ج( 
 وحلقات العمل والندوات؛            

 االستجابة املرنة للطلبات العاجلة للحصول على خدمات استشارية سياساتية وتقنية فورية؛                                                       )د ( 

  أنشطة الربامج املتكاملة وفقا ألولويات اليونيدو الربناجمية واالحتياجات الوطنية أو اإلقليمية ذات األولوية                                                     )ه( 
 .لدى الدول املستفيدة         
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 اإليرادات املتنّوعة
 
  يورو يف امليزانية العادية                ١ ٥٣٨ ٤٠٠ مببلغ      ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقدر اإليرادات املتنوعة لفترة السنتني                       -١
 . يورو يف امليزانية العملياتية، وترد تفاصيلها يف الفقرات التالية                                  ١٥ ٢٠٠و
  

  اإليرادات املتأتية من الودائع-ألف
 
تستند تقديرات اإليرادات املتأتية من الودائع إىل ما يتوقع احلصول عليه من فوائد مصرفية على األرصدة النقدية                                                             -٢

. املوجودة يف الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول واحلساب اخلاص بتكاليف الدعم املشمول بامليزانية العملياتية                                                               
، تعترب التقديرات           ٢٠٠٥ واإليرادات املتوقع حتقيقها يف عام                   ٢٠٠٤د يف عام       وبناء على اإليرادات احملققة حتت هذا البن                   

 يورو يف إطار امليزانيــة العملياتية تقديرات معقولــة                              ٣١٥ ٢٠٠ يورو يف إطار امليزانية العادية و                     ١ ٤٦٤ ٦٠٠البالغة    
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة    

  
  بيع املنشورات-باء

 
ا املخصصة للبيع، إىل تعزيز صورهتا على النطاق العاملي كجهة التنسيق يف                                              تسعى اليونيدو، من خالل منشوراهت                     -٣

وينشأ املنشور املعد للبيع عادة عندما ترى إحدى                             . األمم املتحدة يف مجيع األمور املتعلقة بالتنمية الصناعية املستدامة                                 
وإذا كانت الدراسة نتاج مسامهة                       . ع الوحدات الفنية أهنا أنتجت دراسة حتظى من اإلقبال بقدر كاف جلعلها قابلة للبي                                                

أخذت الكثري من وقت املوظفني واملستشارين الثمني، فإن بيعها ال يكون جمرد وسيلة لنشر البيانات أو املعلومات امعة،                                                                      
 .بل يرمي أيضا إىل استرجاع جزء على األقل من تكاليف إعدادها                                       

ملباشر ملنشورات اليونيدو وتقاريرها وشرائط الفيديو اليت                              ويتوىل مكتب مبيعات منشورات اليونيدو إدارة البيع ا                          -٤
ويضطلع املكتب أيضا             . تنتجها، مبا يف ذلك النسخ الصادرة على أقراص مدجمة ملوادها القدمية املطبوعة، وتروجيها وتوزيعها                                                 
كن من خالله احلصول              مبسؤولية إعداد فهرس املنشورات السنوية واحلفاظ على املوقع الشبكي ملنشورات اليونيدو الذي مي                                               

وتباع منشورات اليونيدو أيضا من خالل                          . مباشرة على املنشورات بواسطة فهرس وآلية طلب على اخلط اإللكتروين                                         
ومكتب مبيعات منشورات اليونيدو هو اجلهة املعنية باالتصال بقسم منشورات األمم                                             . موزعني خمتلفني منهم األمم املتحدة               

فيما يتعلق مبشاركة اليونيدو يف معارض الكتب وإلبرام اتفاقات مع أطراف أخرى لترمجة                                                            املتحدة يف نيويورك وجنيف                  
 .منشورات اليونيدو        

  
 الصندوق املتجّدد للمنشورات املخصصة للبيع

 
، صندوق متجدد للمنشورات املخصصة للبيع، من اإليرادات املتأتية من بيع                                          ٢٠٠١-٢٠٠٠أنشئ يف الفترة         -٥

وهذا الصندوق يدعم التخطيط الطويل األمد لألنشطة املتعلقة باملنشورات، مبا فيها ترويج                                                   . رة السنتني     املنشورات أثناء فت          
 .املنشورات واألقراص املدجمة وتسويقها وترمجتها وإعادة طباعتها                                    
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ويضاف نصف عائدات الصندوق، أثناء أي فترة سنتني، إىل اإليرادات املتنوعة، ضمانا للحفاظ على اإلضافة                                                                     -٦
ويغطي الصندوق التكاليف اليت ختصم من                     . ملتوقعة من عائدات بيع املنشورات خصما من مسامهات الدول األعضاء                                      ا

 .اإليرادات حسب اإلجراءات احلالية                  

وما مل حتصل زيادة ملحوظة يف نشاط البيع، ال يتوقع أن يكون يف الصندوق املتجدد للمنشورات املخصصة للبيع                                                                    -٧
ويعرض اجلدول التايل النشاط املايل املتوقع يف إطار الصندوق أثناء فترة                                         . هناية فترة السنتني          سوى رصيد متواضع عند                

 :السنتني   
 
  تقديرات العائدات االمجالية والصافية- الصندوق املتجّدد للمنشورات املخصصة للبيع

 )٢٠٠٥-٢٠٠٤باليورو بتكاليف (

  املعتمدة٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات  ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقديرات 

 يرادات املتفرقةاإل

الصندوق املتجدد 
للمنشورات املخصصة 

 اإليرادات املتفرقة للبيع

الصندوق املتجدد 
للمنشورات املخصصة 

 للبيع

 

 املبيعات االمجالية    ٨٠٠ ٧٣   ٨٠٠ ٧٣ ٨٠٠ ٧٣   ٨٠٠ ٧٣
 رصيد الصندوق املتجدد يف فترة السنتني السابقة ١٠٠ ١٢١  ٨٠٠ ١١٩ 

 اموع ٩٠٠ ١٩٤ ٨٠٠ ٧٣ ٦٠٠ ١٩٣ ٨٠٠ ٧٣
 ناقصا املصروفات املخصومة من العائدات    
  السفر ١٠٠ ٦     ١٠٠ ٦     
  االعالن واملنشورات ٦٠٠ ١٨    ٦٠٠ ١٨   
  الطباعة ٢٠٠ ٢٠    ٤٠٠ ٤٠   
  الترمجة ٠            ٠٠٠ ٢٠   
  نفقات متفرقة ١٠٠ ٤      ١٠٠ ٤     
 شارون  املست ٠٠٠ ١٦    ١٠٠ ١٦   
 اللوازم/املعدات ١٠٠ ١٠    ١٠٠ ١٠   

 النفقات اإلمجالية ١٠٠ ٧٥   – ٤٠٠ ١١٥ –
 

  ٨٠٠ ١١٩  ٢٠٠ ٧٨ 
الرصيد املوجود يف الصندوق املتجّدد 

 للمنشورات املخصصة للبيع
 )يف هناية كل من فتريت السنتني(

 العائدات الصافية  ٨٠٠ ٧٣  ٨٠٠ ٧٣
   
وستلزم موارد لإلعالنات يف الصحف                      . ىل معارض الكتب أو لتنظيم أنشطة تروجيية خاصة                           وستلزم أموال للسفر إ          -٨

وسيلزم التمويل لترمجة وإعادة طباعـة املنشورات املخصصة للبيع واألقراص املدجمة وطباعة                                                 . وغريها من األنشطـة التروجيية                
ملتعلقة باخلدمات االستشارية واملعدات واملواد، اليت                           املنشورات املزمع إصدارها وإنتاج املنشورات اإلحصائية اإللكترونية ا                                    

 .وتعود النفقات املتفرقة على الترمجة وتكاليف الربيد والرسوم املصرفية                                    . مل ترصد هلا خمصصات كافية يف امليزانية العادية                            
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   بنود أخرى–جيم
 
سنتني السابقة ولكن ال ميكن وضع                     يرد أدناه عرض للبنود األخرى اليت تأتت منها إيرادات متفرقة يف فترات ال                                                -٩

 :وتشمل تلك البنود ما يلي               . تقديرات موثوقة هلا، وذلك الطالع الدول األعضاء عليها                                 

 استرداد نفقات خاصة بسنوات سابقة؛                         )أ( 

 بيع املعدات املستعملة؛            )ب ( 

 .األرباح الصافية املتأتية من أسعار الصرف                      )ج( 

هذه وغريها من البنود املتفرقة أثناء فترة السنتني كإيرادات أخرى، وسيبلّغ عنها يف                                                 وستقيد أي إيرادات تتأتى من                  -١٠
 .تقارير األداء املايل         
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 املرفق ألف

   نفقات وإيرادات امليزانيتني العادية والعملياتية حسب الربامج الرئيسية والربامج-١اجلدول 
)باليورو(  

 
 

 النسبة املئوية من جمموع امليزانية

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

اجات من االحتي
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
-٢٠٠٦بأسعار 

٢٠٠٧ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو املوارد يف 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ميزانية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الربنامـج )أ(املعتمدة

 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧     
  النفقات             
 -ألف اهليئات التشريعية       

-١-ألف اجتماعات اهليئات التشريعية  ٨٥٠ ٢١٣ ٣ (٣٣٠ ٨٤)  ٥٢٠ ١٢٩ ٣  ٠٠٠ ٢٣٨  ٥٢٠ ٣٦٧ ٣  ١٫٩%  ١٫٩%
-٢-ألف ات اخلارجيةأمانة اهليئات التشريعية والعالق  ١٠٠ ٣٦٦ ١  ٣٣٠ ٨٤  ٤٣٠ ٤٥٠ ١  ١٠٠ ٣٦  ٥٣٠ ٤٨٦ ١  ٠٫٨%  %٠٫٨%

 اموع الفرعي  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤   ٩٥٠ ٥٧٩ ٤  ١٠٠ ٢٧٤  ٠٥٠ ٨٥٤ ٤  ٢٫٧%  ٢٫٨%
          
 -باء اإلدارة العامة       

 -١-باء التوجيه التنفيذي واإلدارة  ٠٦٠ ٤٢٣ ٨ (٠٣٠ ٥٠٨)  ٠٣٠ ٩١٥ ٧  ٢٠٠ ٥٦٥  ٢٣٠ ٤٨٠ ٨  ٥٫٠%  ٤٫٨%
 -٢-باء املراقب املايل العام والرقابة الداخلية والتقييم  ٠٠٠ ٤٥٥ ٣  ٠٤٠ ٧٩٥  ٠٤٠ ٢٥٠ ٤  ٨٠٠ ١٥٣  ٨٤٠ ٤٠٣ ٤  ٢٫٠%  ٢٫٥%
 اموع الفرعي  ٠٦٠ ٨٧٨ ١١  ٠١٠ ٢٨٧  ٠٧٠ ١٦٥ ١٢  ٠٠٠ ٧١٩  ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢  ٧٫٠%  ٧٫٣%

          
 الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وواو       

-٠-جيم الطاقة والبيئة   ٦٧٢ ٢١٠ ٢٢  ٦٧٢ ٢١٠ ٢٢  ٩٠٧ ٧٢٥  ٥٧٩ ٩٣٦ ٢٢  ٠٫٠%  ١٣٫١%
 -٠-دال بناء القدرات التجارية   ٤٢٠ ٧٦٣ ٢٤  ٤٢٠ ٧٦٣ ٢٤  ٥٩٥ ٨٨٤  ٠١٥ ٦٤٨ ٢٥  ٠٫٠%  ١٤٫٦%
 -٠-هاء احلد من الفقر من خالل األنشطة االنتاجية   ١٢٣ ٧١٧ ٢٠  ١٢٣ ٧١٧ ٢٠  ٥١٣ ٥٨١  ٦٣٦ ٢٩٨ ٢١  ٠٫٠%  ١٢٫١%

 -١-واو املبادرات اخلاصة   ٩٧٠ ١٣٨ ٨  ٩٧٠ ١٣٨ ٨  ٣١٥ ٢٨٩  ٢٨٥ ٤٢٨ ٨  ٠٫٠%  ٤٫٨%
 -٢-واو السياسات والبحوث الصناعية   ٣٩٥ ٤٤١ ٨  ٣٩٥ ٤٤١ ٨  ٣٦٠ ٣٤٥  ٧٥٥ ٧٨٦ ٨  ٠٫٠%  ٥٫٠%
 -٣-واو السياسات االقليمية   ٩٤٠ ٧٢٤ ٩  ٩٤٠ ٧٢٤ ٩  ٧١٠ ٢٥٦  ٦٥٠ ٩٨١ ٩  ٠٫٠%  ٥٫٧%
 -٤-واو تكاليف التشغيل امليداين   ٤٨٠ ٠٤٧ ٨  ٤٨٠ ٠٤٧ ٨  ٠٠٠ ٨٨٧  ٤٨٠ ٩٣٤ ٨  ٠٫٠%  ٥٫١%
-٠-سني األساس املقارن جليم ودال وهاء وواو  ٢٤٠ ١٤١ ١٠٤ (٢٤٠ ١٤١ ١٠٤)     ٦١٫٦%  ٠٫٠%

 اموع الفرعي  ٢٤٠ ١٤١ ١٠٤ (٢٤٠ ٠٩٧ ٢)  ٠٠٠ ٠٤٤ ١٠٢  ٤٠٠ ٩٧٠ ٣  ٤٠٠ ٠١٤ ١٠٦  ٦١٫٦%  ٦٠٫٥%
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 النسبة املئوية من جمموع امليزانية

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

اجات من االحتي
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
-٢٠٠٦بأسعار 

٢٠٠٧ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو املوارد يف 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ميزانية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الربنامـج )أ(املعتمدة

 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧     
 -زاي الشؤون اإلدارية       

-١-زاي إدارة املوارد البشرية   ٦١٠ ٧٤٧ ٥  ٣٥٥ ٣٣٩  ٩٦٥ ٠٨٦ ٦  ٩٠٠ ١٣٨  ٨٦٥ ٢٢٥ ٦  ٣٫٤%  ٣٫٦%
-٢-زاي الشؤون املالية  ٢٠٠ ٥١٩ ٦  ١٠٠ ٣٠٠  ٣٠٠ ٨١٩ ٦  ٢٠٠ ١٣٥  ٥٠٠ ٩٥٤ ٦  ٣٫٩%  ٤٫٠%
-٣-زاي خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية  ٨٠٠ ٨٧٩ ٧ (٢٢٥ ٨٠٧)  ٥٧٥ ٠٧٢ ٧  ٠٠٠ ٢٠٨  ٥٧٥ ٢٨٠ ٧  ٤٫٧%  ٤٫٢%
-٤-زاي اخلدمات القانونية  ٣٠٠ ٠٤٨ ١  ٧٦٠ ١٤  ٠٦٠ ٠٦٣ ١  ٢٠٠ ٤١  ٢٦٠ ١٠٤ ١  ٠٫٦%  ٠٫٦%
-٥-زاي شبكات املعلومات وإدارة املعارف   ٠٥٠ ٤٢٩ ٨ (٩٣٠ ١١١)  ١٢٠ ٣١٧ ٨  ٥٠٠ ٣٠٨  ٦٢٠ ٦٢٥ ٨  ٥٫٠%  ٤٫٩%
-٦-زاي التوجيه واإلدارة  ٤٠٠ ١٨٤ ١  ٤٩٠ ٣٩  ٨٩٠ ٢٢٣ ١  ٠٠٠ ٢٢  ٨٩٠ ٢٤٥ ١  ٠٫٧%  ٠٫٧%

 اموع الفرعي   ٣٦٠ ٨٠٨ ٣٠ (٤٥٠ ٢٢٥)  ٩١٠ ٥٨٢ ٣٠  ٨٠٠ ٨٥٣  ٧١٠ ٤٣٦ ٣١  ١٨٫٢%  ١٧٫٩%

 التكاليف غري املباشرة       
 
 -طاء

املسامهة يف تكاليف اخلدمات املشتركة وتكاليف   ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٢٣٠ ٤٨٢ ١  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩  ٧٠٠ ٩٤٤  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠  ١٠٫٥%  ١١٫٥%
 أخرى غري مباشرة

 -١-طاء

 اموع الفرعي   ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٢٣٠ ٤٨٢ ١  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩  ٧٠٠ ٩٤٤  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠  ١٠٫٥%  ١١٫٥%
 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء( التكاليف جمموع  ٩٧٠ ١٣٥ ١٦٩ (٤٥٠ ٥٥٣)  ٥٢٠ ٥٨٢ ١٦٨  ٠٠٠ ٧٦٢ ٦  ٥٢٠ ٣٤٤ ١٧٥  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%

         
 -حاء إدارة املباين        

-١-حاء اخلدمات العمومية إلدارة املباين  ٠٣٠ ٠٦٦ ٤٦  ٨٩٠ ٨٢٧ ٥  ٩٢٠ ٨٩٣ ٥١  ٨٠٠ ٣٤٢ ٣  ٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥  ٩٦٫٢%  ٩٦٫٦%
-٢-حاء دمات املشتركة إلدارة املبايناخل  ١٠٠ ٨٠٤ ١  ٢٠٠ ٤٤  ٣٠٠ ٨٤٨ ١  ٧٠٠ ٧٨  ٠٠٠ ٩٢٧ ١  ٣٫٨%  ٣٫٤%

 )الربنامج الرئيسي حاء(جمموع النفقات   ١٣٠ ٨٧٠ ٤٧  ٠٩٠ ٨٧٢ ٥  ٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣  ٥٠٠ ٤٢١ ٣  ٧٢٠ ١٦٣ ٥٧  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%
         
  اإليرادات             
 -ألف اهليئات التشريعية       

          اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
 -باء اإلدارة العامة        

 اموع الفرعي        ٠٫٠%  ٠٫٠%
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 النسبة املئوية من جمموع امليزانية

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

اجات من االحتي
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
-٢٠٠٦بأسعار 

٢٠٠٧ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو املوارد يف 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ميزانية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الربنامـج )أ(املعتمدة

 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧     
 الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وواو       

-٠-جيم الطاقة والبيئة   ٧٠٠ ١٣٨  ٧٠٠ ١٣٨  ٣٠٠ ١٤  ٠٠٠ ١٥٣  ٠٫٠%  ٤٫٣%
 -٠-دال ةبناء القدرات التجاري   ٠٠٠ ١٠٤  ٠٠٠ ١٠٤  ٧٠٠ ١٠  ٧٠٠ ١١٤  ٠٫٠%  ٣٫٢%
 -٠-هاء احلد من الفقر من خالل األنشطة االنتاجية   ٥٠٠ ٥٢  ٥٠٠ ٥٢  ٤٠٠ ٥  ٩٠٠ ٥٧  ٠٫٠%  ١٫٦%
 -١-واو املبادرات اخلاصة   ٠٠٠ ٦٢  ٠٠٠ ٦٢  ٣٠٠ ٦  ٣٠٠ ٦٨  ٠٫٠%  ١٫٩%
 -٣-واو السياسات االقليمية   ١٠٠ ٦٣  ١٠٠ ٦٣  ٥٠٠ ٦  ٦٠٠ ٦٩  ٠٫٠%  ٢٫٠%

 -٤-واو تكاليف التشغيل امليداين   ٧٠٠ ١٠٨ ١  ٧٠٠ ١٠٨ ١  ٦٠٠ ١١٣  ٣٠٠ ٢٢٢ ١  ٠٫٠%  ٣٤٫٥%
-٠-سني األساس املقارن جليم ودال وهاء وواو  ٠٠٠ ٨٠٦ ١ (٠٠٠ ٨٠٦ ١)     ٥٤٫٣%  ٠٫٠%

 اموع الفرعي  ٠٠٠ ٨٠٦ ١ (٠٠٠ ٢٧٧)  ٠٠٠ ٥٢٩ ١  ٨٠٠ ١٥٦  ٨٠٠ ٦٨٥ ١  ٥٤٫٣%  ٤٧٫٦%
         
 -زاي لشؤون اإلداريةا       

 اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
         
 -طاء التكاليف غري املباشرة       

 اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
         

 إيرادات متنوعة   ٨٠٠ ٥٢١ ١  ٨٠٠ ٣٣١  ٦٠٠ ٨٥٣ ١   ٦٠٠ ٨٥٣ ١  ٤٥٫٧%  ٥٢٫٤%
 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء(جمموع اإليرادات   ٨٠٠ ٣٢٧ ٣  ٨٠٠ ٥٤  ٦٠٠ ٣٨٢ ٣  ٨٠٠ ١٥٦  ٤٠٠ ٥٣٩ ٣  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%

         
 -حاء إدارة املباين        

-١-حاء اخلدمات العمومية إلدارة املباين  ٠٣٠ ٠٦٦ ٤٦  ٨٩٠ ٨٢٧ ٥  ٩٢٠ ٨٩٣ ٥١  ٨٠٠ ٣٤٢ ٣  ٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥  ٩٦٫٢%  ٩٦٫٦%
-٢-حاء اخلدمات املشتركة إلدارة املباين  ١٠٠ ٨٠٤ ١  ٢٠٠ ٤٤  ٣٠٠ ٨٤٨ ١  ٧٠٠ ٧٨  ٠٠٠ ٩٢٧ ١  ٣٫٨%  ٣٫٤%

 )الربنامج الرئيسي حاء(جمموع اإليرادات   ١٣٠ ٨٧٠ ٤٧  ٠٩٠ ٨٧٢ ٥  ٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣  ٥٠٠ ٤٢١ ٣  ٧٢٠ ١٦٣ ٥٧  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%
         

 اموع الكلي الصايف  ١٧٠ ٨٠٨ ١٦٥ (٢٥٠ ٦٠٨)  ٩٢٠ ١٩٩ ١٦٥  ٢٠٠ ٦٠٥ ٦  ١٢٠ ٨٠٥ ١٧١    

 .بالتعديالت املدخلة على امليزانية األساسية )أ( 
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 )تابع(املرفق ألف 

   نفقات وإيرادات امليزانية العادية حسب الربامج الرئيسية والربامج-٢اجلدول 
 )باليورو(

 
 

 النسبة املئوية من جمموع امليزانية

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
-٢٠٠٦بأسعار 

٢٠٠٧ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو املوارد يف
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ميزانية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الربنامـج )أ(املعتمدة

 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧     
  النفقات             
 -ألف اهليئات التشريعية       

-١-ألف اجتماعات اهليئات التشريعية  ٨٥٠ ٢١٣ ٣ (٣٣٠ ٨٤)  ٥٢٠ ١٢٩ ٣  ٠٠٠ ٢٣٨  ٥٢٠ ٣٦٧ ٣  ٢٫٢%  ٢٫٢%
-٢-ألف أمانة اهليئات التشريعية والعالقات اخلارجية  ١٠٠ ٣٦٦ ١  ٣٣٠ ٨٤  ٤٣٠ ٤٥٠ ١  ١٠٠ ٣٦  ٥٣٠ ٤٨٦ ١  ٠٫٩%  ١٫٠%
 اموع الفرعي  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤   ٩٥٠ ٥٧٩ ٤  ١٠٠ ٢٧٤  ٠٥٠ ٨٥٤ ٤  ٣٫١%  ٣٫١%

          
 -باء اإلدارة العامة       

 -١-باء التوجيه التنفيذي واإلدارة  ٠٦٠ ٤٢٣ ٨ (٠٣٠ ٥٠٨)  ٠٣٠ ٩١٥ ٧  ٢٠٠ ٥٦٥  ٢٣٠ ٤٨٠ ٨  ٥٫٧%  ٥٫٥%
 -٢-باء  املايل العام والرقابة الداخلية والتقييماملراقب  ٩٠٠ ٣٣٥ ٣  ١٤٠ ٩١٤  ٠٤٠ ٢٥٠ ٤  ٨٠٠ ١٥٣  ٨٤٠ ٤٠٣ ٤  ٢٫٣%  ٢٫٨%
 اموع الفرعي  ٩٦٠ ٧٥٨ ١١  ١١٠ ٤٠٦  ٠٧٠ ١٦٥ ١٢  ٠٠٠ ٧١٩  ٠٧٠ ٨٨٤ ١٢  ٨٫٠%  ٨٫٣%

          
 الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وواو       

-٠-جيم يئةالطاقة والب   ٧٤٢ ٢٠٢ ١٩  ٧٤٢ ٢٠٢ ١٩  ٤٢٧ ٦٤٤  ١٦٩ ٨٤٧ ١٩  ٠٫٠%  ١٢٫٨%
 -٠-دال بناء القدرات التجارية   ٢٦٠ ٢٦٦ ٢٠  ٢٦٠ ٢٦٦ ٢٠  ٠٨٠ ٧٤٠  ٣٤٠ ٠٠٦ ٢١  ٠٫٠%  ١٣٫٥%
 -٠-هاء احلد من الفقر من خالل األنشطة االنتاجية   ٦٣٨ ١٥٢ ١٨  ٦٣٨ ١٥٢ ١٨  ٥٧٣ ٥٠٧  ٢١١ ٦٦٠ ١٨  ٠٫٠%  ١٢٫٠%

 -١-واو املبادرات اخلاصة   ٤٤٥ ٢٤٨ ٧  ٤٤٥ ٢٤٨ ٧  ٨٣٥ ٢٦٠  ٢٨٠ ٥٠٩ ٧  ٠٫٠%  ٤٫٨%
 -٢-واو السياسات والبحوث الصناعية   ٦٩٥ ٢٣٩ ٧  ٦٩٥ ٢٣٩ ٧  ٧٦٠ ٢٩٢  ٤٥٥ ٥٣٢ ٧  ٠٫٠%  ٤٫٩%
 -٣-واو السياسات االقليمية   ٥٤٠ ٨٠٤ ٧  ٥٤٠ ٨٠٤ ٧  ٣٢٥ ٢٠٠  ٨٦٥ ٠٠٤ ٨  ٠٫٠%  ٥٫٢%
 -٤-واو تكاليف التشغيل امليداين   ٧٦٠ ٠٩٥ ٧  ٧٦٠ ٠٩٥ ٧  ٢٠٠ ٧٦٩  ٩٦٠ ٨٦٤ ٧  ٠٫٠%  ٥٫١%
-٠-سني األساس املقارن جليم ودال وهاء وواو  ٧٧٠ ١٣٦ ٨٧ (٧٧٠ ١٣٦ ٨٧)     ٥٩٫٢%  ٠٫٠%

 اموع الفرعي  ٧٧٠ ١٣٦ ٨٧ (٦٩٠ ١٢٦)  ٠٨٠ ٠١٠ ٨٧  ٢٠٠ ٤١٥ ٣  ٢٨٠ ٤٢٥ ٩٠  ٥٩٫٢%  ٥٨٫٣%



 

 

 
ID

B
.3

0/
6 

 
PB

C
.2

1/
6 

 
A

ra
bi

c 
 

Pa
ge

 1
46

  
 

 النسبة املئوية من جمموع امليزانية

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
-٢٠٠٦بأسعار 

٢٠٠٧ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو املوارد يف
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ميزانية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الربنامـج )أ(املعتمدة

 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧     

 -زاي الشؤون اإلدارية       
-١-زاي إدارة املوارد البشرية   ١١٠ ٣٥٤ ٤  ٧٥٥ ٦٠  ٨٦٥ ٤١٤ ٤  ٤٠٠ ١٠٦  ٢٦٥ ٥٢١ ٤  ٣٫٠%  ٢٫٩%
-٢-زاي الشؤون املالية  ٢٠٠ ٣٢٨ ٥ (٨٠٠ ١٦٠)  ٤٠٠ ١٦٧ ٥  ١٠٠ ١١٤  ٥٠٠ ٢٨١ ٥  ٣٫٦%  ٣٫٤%
-٣-ايز خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية  ٢٠٠ ٤٠٤ ٦ (٤٢٥ ٢٤٧)  ٧٧٥ ١٥٦ ٦  ٨٠٠ ١٨٤  ٥٧٥ ٣٤١ ٦  ٤٫٣%  ٤٫١%
-٤-زاي اخلدمات القانونية  ٣٠٠ ٠٤٨ ١ (٦٤٠ ٢٤٣)  ٦٦٠ ٨٠٤  ٦٠٠ ٣٠  ٢٦٠ ٨٣٥  ٠٫٧%  ٠٫٥%
-٥-زاي شبكات املعلومات وإدارة املعارف   ٨٥٠ ٧٨٥ ٧  ٢٧٠ ٥٣١  ١٢٠ ٣١٧ ٨  ٥٠٠ ٣٠٨  ٦٢٠ ٦٢٥ ٨  ٥٫٣%  ٥٫٦%
-٦-زاي لتوجيه واإلدارةا  ٤٠٠ ١٨٤ ١  ٤٩٠ ٣٩  ٨٩٠ ٢٢٣ ١  ٠٠٠ ٢٢  ٨٩٠ ٢٤٥ ١  ٠٫٨%  ٠٫٨%

 اموع الفرعي   ٠٦٠ ١٠٥ ٢٦ (٣٥٠ ٢٠)  ٧١٠ ٠٨٤ ٢٦  ٤٠٠ ٧٦٦  ١١٠ ٨٥١ ٢٦  ١٧٫٧%  ١٧٫٣%

 التكاليف غري املباشرة       
 
 -طاء

ف املسامهة يف تكاليف اخلدمات املشتركة وتكالي  ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٢٣٠ ٤٨٢ ١  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩  ٧٠٠ ٩٤٤  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠  ١٢٫٠%  ١٣٫٠%
 أخرى غري مباشرة

 -١-طاء

 اموع الفرعي   ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٢٣٠ ٤٨٢ ١  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩  ٧٠٠ ٩٤٤  ٢٩٠ ١٥٥ ٢٠  ١٢٫٠%  ١٣٫٠%
 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء(جمموع التكاليف   ١٠٠ ٣٠٩ ١٤٧  ٣٠٠ ٧٤١ ١  ٤٠٠ ٠٥٠ ١٤٩  ٤٠٠ ١١٩ ٦  ٨٠٠ ١٦٩ ١٥٥  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%

         
 -حاء ارة املباينإد       

-١-حاء اخلدمات العمومية إلدارة املباين  ٠٣٠ ٠٦٦ ٤٦  ٨٩٠ ٨٢٧ ٥  ٩٢٠ ٨٩٣ ٥١  ٨٠٠ ٣٤٢ ٣  ٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥  ٩٦٫٢%  ٩٦٫٦%
-٢-حاء اخلدمات املشتركة إلدارة املباين  ١٠٠ ٨٠٤ ١  ٢٠٠ ٤٤  ٣٠٠ ٨٤٨ ١  ٧٠٠ ٧٨  ٠٠٠ ٩٢٧ ١  ٣٫٨%  ٣٫٤%

 )الربنامج الرئيسي حاء(جمموع التكاليف   ١٣٠ ٨٧٠ ٤٧  ٠٩٠ ٨٧٢ ٥  ٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣  ٥٠٠ ٤٢١ ٣  ٧٢٠ ١٦٣ ٥٧  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%
           
  النفقات       
 -ألف اهليئات التشريعية       

          اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
 -باء اإلدارة العامة        

 اموع الفرعي        ٠٫٠%  ٠٫٠%
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 النسبة املئوية من جمموع امليزانية

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
-٢٠٠٦بأسعار 

٢٠٠٧ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو املوارد يف
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ميزانية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الربنامـج )أ(املعتمدة

 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧     
 الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وواو       

-٠-جيم الطاقة والبيئة   ٧٠٠ ١٣٨  ٧٠٠ ١٣٨  ٣٠٠ ١٤  ٠٠٠ ١٥٣  ٠٫٠%  ٤٫٧%
 -٠-دال بناء القدرات التجارية   ٠٠٠ ١٠٤  ٠٠٠ ١٠٤  ٧٠٠ ١٠  ٧٠٠ ١١٤  ٠٫٠%  ٣٫٦%
 -٠-هاء  من خالل األنشطة االنتاجيةاحلد من الفقر   ٥٠٠ ٥٢  ٥٠٠ ٥٢  ٤٠٠ ٥  ٩٠٠ ٥٧  ٠٫٠%  ١٫٨%
 -١-واو املبادرات اخلاصة   ٠٠٠ ٦٢  ٠٠٠ ٦٢  ٣٠٠ ٦  ٣٠٠ ٦٨  ٠٫٠%  ٢٫١%
 -٣-واو السياسات االقليمية   ١٠٠ ٦٣  ١٠٠ ٦٣  ٥٠٠ ٦  ٦٠٠ ٦٩  ٠٫٠%  ٢٫٢%

 -٤-اوو تكاليف التشغيل امليداين   ٧٠٠ ١٠٨ ١  ٧٠٠ ١٠٨ ١  ٦٠٠ ١١٣  ٣٠٠ ٢٢٢ ١  ٠٫٠%  ٣٧٫٩%
 -سني األساس املقارن جليم ودال وهاء وواو  ٥٠٠ ٦١٨ ١ (٥٠٠ ٦١٨ ١)     ٥٣٫٧%  ٠٫٠%

 اموع الفرعي  ٥٠٠ ٦١٨ ١ (٥٠٠ ٨٩)  ٠٠٠ ٥٢٩ ١  ٨٠٠ ١٥٦  ٨٠٠ ٦٨٥ ١  ٥٣٫٧%  ٥٢٫٣%
         
 -زاي الشؤون اإلدارية       

 اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
         
 -طاء التكاليف غري املباشرة       

 اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
         

 إيرادات متنوعة  ٨٠٠ ٣٩٤ ١  ٦٠٠ ١٤٣  ٤٠٠ ٥٣٨ ١   ٤٠٠ ٥٣٨ ١  ٤٦٫٣%  ٤٧٫٧%
 )ءباستثناء الربنامج الرئيسي حا(جمموع اإليرادات   ٣٠٠ ٠١٣ ٣  ١٠٠ ٥٤  ٤٠٠ ٠٦٧ ٣  ٨٠٠ ١٥٦  ٢٠٠ ٢٢٤ ٣  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%

         
 -حاء إدارة املباين       

-١-حاء اخلدمات العمومية إلدارة املباين  ٠٣٠ ٠٦٦ ٤٦  ٨٩٠ ٨٢٧ ٥  ٩٢٠ ٨٩٣ ٥١  ٨٠٠ ٣٤٢ ٣  ٧٢٠ ٢٣٦ ٥٥  ٩٦٫٢%  ٩٦٫٦%
-٢-حاء اخلدمات املشتركة إلدارة املباين  ١٠٠ ٨٠٤ ١  ٢٠٠ ٤٤  ٣٠٠ ٨٤٨ ١  ٧٠٠ ٧٨  ٠٠٠ ٩٢٧ ١  ٣٫٨%  ٣٫٤%

 )الربنامج الرئيسي حاء(جمموع اإليرادات   ١٣٠ ٨٧٠ ٤٧  ٠٩٠ ٨٧٢ ٥  ٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣  ٥٠٠ ٤٢١ ٣  ٧٢٠ ١٦٣ ٥٧  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%
         

 اموع الكلي الصايف  ٨٠٠ ٢٩٥ ١٤٤  ٢٠٠ ٦٨٧ ١  ٠٠٠ ٩٨٣ ١٤٥  ٦٠٠ ٩٦٢ ٥  ٦٠٠ ٩٤٥ ١٥١    

 .بالتعديالت املدخلة على امليزانية األساسية )أ( 
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 )تابع(املرفق ألف  
   نفقات وإيرادات امليزانية العملياتية حسب الربامج الرئيسية والربامج-٣اجلدول 

 )باليورو(

 
 

 النسبة املئوية من جمموع امليزانية

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
-٢٠٠٦بأسعار 

٢٠٠٧ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو املوارد يف 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ميزانية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الربنامـج )أ(املعتمدة

 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧     
  النفقات             
 -ألف اهليئات التشريعية       

 اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
          
 -باء اإلدارة العامة       

 -٢-باء املراقب املايل العام والرقابة الداخلية والتقييم  ١٠٠ ١١٩ (١٠٠ ١١٩)     ٠٫٥%  ٠٫٠%
 اموع الفرعي  ١٠٠ ١١٩ (١٠٠ ١١٩)     ٠٫٥%  ٠٫٠%

          
 الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وواو       

-٠-جيم الطاقة والبيئة   ٩٣٠ ٠٠٧ ٣  ٩٣٠ ٠٠٧ ٣  ٤٨٠ ٨١  ٤١٠ ٠٨٩ ٣  ٠٫٠%  ١٥٫٣%
 -٠-دال بناء القدرات التجارية   ١٦٠ ٤٩٧ ٤  ١٦٠ ٤٩٧ ٤  ٥١٥ ١٤٤  ٦٧٥ ٦٤١ ٤  ٠٫٠%  ٢٣٫٠%
 -٠-هاء احلد من الفقر من خالل األنشطة االنتاجية   ٤٨٥ ٥٦٤ ٢  ٤٨٥ ٥٦٤ ٢  ٩٤٠ ٧٣  ٤٢٥ ٦٣٨ ٢  ٠٫٠%  ١٣٫١%

 -١-واو املبادرات اخلاصة   ٥٢٥ ٨٩٠  ٥٢٥ ٨٩٠  ٤٨٠ ٢٨  ٠٠٥ ٩١٩  ٠٫٠%  ٤٫٦%
 -٢-واو السياسات والبحوث الصناعية   ٧٠٠ ٢٠١ ١  ٧٠٠ ٢٠١ ١  ٦٠٠ ٥٢  ٣٠٠ ٢٥٤ ١  ٠٫٠%  ٦٫٢%
 -٣-واو السياسات االقليمية   ٤٠٠ ٩٢٠ ١  ٤٠٠ ٩٢٠ ١  ٣٨٥ ٥٦  ٧٨٥ ٩٧٦ ١  ٠٫٠%  ٩٫٨%
 -٤-واو تكاليف التشغيل امليداين   ٧٢٠ ٩٥١  ٧٢٠ ٩٥١  ٨٠٠ ١١٧  ٥٢٠ ٠٦٩ ١  ٠٫٠%  ٥٫٣%
-٠-سني األساس املقارن جليم ودال وهاء وواو  ٤٧٠ ٠٠٤ ١٧ (٤٧٠ ٠٠٤ ١٧)     ٧٧٫٩%  ٠٫٠%

 اموع الفرعي  ٤٧٠ ٠٠٤ ١٧ (٥٥٠ ٩٧٠ ١)  ٩٢٠ ٠٣٣ ١٥  ٢٠٠ ٥٥٥  ١٢٠ ٥٨٩ ١٥  ٧٧٫٩%  ٧٧٫٣%
         
 -زاي الشؤون اإلدارية       

-١-زاي إدارة املوارد البشرية   ٥٠٠ ٣٩٣ ١  ٦٠٠ ٢٧٨  ١٠٠ ٦٧٢ ١  ٥٠٠ ٣٢  ٦٠٠ ٧٠٤ ١  ٦٫٤%  ٨٫٤%
-٢-زاي الشؤون املالية  ٠٠٠ ١٩١ ١  ٩٠٠ ٤٦٠  ٩٠٠ ٦٥١ ١  ١٠٠ ٢١  ٠٠٠ ٦٧٣ ١  ٥٫٥%  ٨٫٣%
-٣-زاي خلدمات اللوجستيةخدمات االشتراء وا  ٦٠٠ ٤٧٥ ١ (٨٠٠ ٥٥٩)  ٨٠٠ ٩١٥  ٢٠٠ ٢٣  ٠٠٠ ٩٣٩  ٦٫٨%  ٤٫٧%
-٤-زاي اخلدمات القانونية   ٤٠٠ ٢٥٨  ٤٠٠ ٢٥٨  ٦٠٠ ١٠  ٠٠٠ ٢٦٩  ٠٫٠%  ١٫٣%
-٥-زاي شبكات املعلومات وإدارة املعارف   ٢٠٠ ٦٤٣ (٢٠٠ ٦٤٣)     ٢٫٩%  ٠٫٠%

 اموع الفرعي   ٣٠٠ ٧٠٣ ٤ (١٠٠ ٢٠٥)  ٢٠٠ ٤٩٨ ٤  ٤٠٠ ٨٧  ٦٠٠ ٥٨٥ ٤  ٢١٫٥%  ٢٢٫٧%
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 النسبة املئوية من جمموع امليزانية

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦
-٢٠٠٦بأسعار 

٢٠٠٧ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
 املوارد يف

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 بأسعار

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 منو املوارد يف 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 بأسعار
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 ميزانية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 الربنامـج )أ(املعتمدة

 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧     
 -طاء التكاليف غري املباشرة       

 اموع الفرعي        ٠٫٠%  ٠٫٠%
 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء(جمموع النفقات   ٨٧٠ ٨٢٦ ٢١ (٧٥٠ ٢٩٤ ٢)  ١٢٠ ٥٣٢ ١٩  ٦٠٠ ٦٤٢  ٧٢٠ ١٧٤ ٢٠  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%

         
 -حاء إدارة املباين        
 )لربنامج الرئيسي حاءا(جمموع النفقات        
           
  اإليرادات             
 -ألف اهليئات التشريعية       

 اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
         
 -باء اإلدارة العامة        

 اموع الفرعي        ٠٫٠%  ٠٫٠%
         
 الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وواو       

-٠-سني األساس املقارن جليم ودال وهاء وواو  ٥٠٠ ١٨٧ (٥٠٠ ١٨٧)     ٥٩٫٦%  ٠٫٠%
 اموع الفرعي  ٥٠٠ ١٨٧ (٥٠٠ ١٨٧)     ٥٩٫٦%  ٠٫٠%

        
      الشؤون اإلدارية-زاي       

 اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
        
      التكاليف غري املباشرة-طاء       

 اموع الفرعي       ٠٫٠%  ٠٫٠%
          إيرادات متنوعة       

 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء(جمموع اإليرادات   ٥٠٠ ٣١٤  ٧٠٠  ٢٠٠ ٣١٥    ٢٠٠ ٣١٥  ١٠٠٫٠%  ١٠٠٫٠%
         
 -حاء إدارة املباين        
 )الربنامج الرئيسي حاء(جمموع اإليرادات        
         
 اموع الكلي الصايف  ٣٧٠ ٥١٢ ٢١ (٤٥٠ ٢٩٥ ٢)  ٩٢٠ ٢١٦ ١٩  ٦٠٠ ٦٤٢  ٥٢٠ ٨٥٩ ١٩  

 .بالتعديالت املدخلة على امليزانية األساسية )أ( 
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 املرفق باء 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤  نفقات وإيرادات امليزانيتني العادية والتشغيلية حسب الربامج وأوجه اإلنفاق الرئيسية بأسعار -١اجلدول 

 )باليورو(

 جمموع النفقات اإليرادات  االحتياجاتصايف

الربنامج العادي للتعاون التقين
وأنشطة املوارد اخلاصة 

 لصاحل أفريقيا
تكنولوجيا املعلومات 

 تكاليف املوظفني السفر الرمسي تكاليف التشغيل واالتصاالت
٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

 الربنامـج

 -ألف اهليئات التشريعية                
عات اهليئات التشريعيةاجتما  ٠٠٠ ٥٣  ٣٧٠ ٨٣    ٨٥٠ ١٦٠ ٣  ١٥٠ ٠٤٦ ٣      ٨٥٠ ٢١٣ ٣  ٥٢٠ ١٢٩ ٣     ٨٥٠ ٢١٣ ٣  ٥٢٠ ١٢٩ ٣ -١-ألف
أمانة اهليئات التشريعية   ٩٠٠ ٢٥٥ ١  ٠٠٠ ٣٩٨ ١  ٦٠٠ ١٠  ٨٠٠ ٨  ٦٠٠ ٩٩  ٦٣٠ ٤٣      ١٠٠ ٣٦٦ ١  ٤٣٠ ٤٥٠ ١     ١٠٠ ٣٦٦ ١  ٤٣٠ ٤٥٠ ١

 والعالقات اخلارجية
-٢-ألف

 اموع الفرعي   ٩٠٠ ٣٠٨ ١  ٣٧٠ ٤٨١ ١  ٦٠٠ ١٠  ٨٠٠ ٨  ٤٥٠ ٢٦٠ ٣  ٧٨٠ ٠٨٩ ٣          ٩٥٠ ٥٧٩ ٤  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤      ٩٥٠ ٥٧٩ ٤  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤
                 
 -باء اإلدارة العامة                

 -١-باء يذي واإلدارةالتوجيه التنف  ٢٠٠ ٧٦٩ ٦  ٨٦٠ ٣٢١ ٦  ٨٠٠ ٥٦٥  ٦٢٠ ٥٠٥  ٨٦٠ ٠٢٥ ١  ٥٥٠ ٠٢٠ ١  ٢٠٠ ٦٢  ٠٠٠ ٦٧    ٠٦٠ ٤٢٣ ٨  ٠٣٠ ٩١٥ ٧     ٠٦٠ ٤٢٣ ٨  ٠٣٠ ٩١٥ ٧
املراقب املايل العام والرقابة   ٨٠٠ ٣٦٩ ٣  ٢٢٠ ١٦١ ٤  ٠٠٠ ٥٣  ٨٢٠ ٧٣  ٢٠٠ ٣٢  ٠٠٠ ١١   ٠٠٠ ٤    ٠٠٠ ٤٥٥ ٣  ٠٤٠ ٢٥٠ ٤     ٠٠٠ ٤٥٥ ٣  ٠٤٠ ٢٥٠ ٤

 الداخلية والتقييم
 -٢-باء

 اموع الفرعي   ٠٠٠ ١٣٩ ١٠  ٠٨٠ ٤٨٣ ١٠  ٨٠٠ ٦١٨  ٤٤٠ ٥٧٩  ٠٦٠ ٠٥٨ ١  ٥٥٠ ٠٣١ ١  ٢٠٠ ٦٢  ٠٠٠ ٧١      ٠٦٠ ٨٧٨ ١١  ٠٧٠ ١٦٥ ١٢      ٠٦٠ ٨٧٨ ١١  ٠٧٠ ١٦٥ ١٢
                 
الربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وواو                

-٠-يمج الطاقة والبيئة   ٤١٢ ٠١٧ ١٨   ١٧٠ ٥٤٧   ٨٩٠ ٣٥٣     ٢٠٠ ٢٩٢ ٣   ٦٧٢ ٢١٠ ٢٢  (٧٠٠ ١٣٨)   ٩٧٢ ٠٧١ ٢٢
-٠-دال بناء القدرات االنتاجية   ٧٢٠ ٨٦٤ ٢٠   ٨٠٠ ٤٣٠   ١٠٠ ١٩٢     ٨٠٠ ٢٧٥ ٣   ٤٢٠ ٧٦٣ ٢٤  (٠٠٠ ١٠٤)   ٤٢٠ ٦٥٩ ٢٤
احلد من الفقر من خالل    ٠٥٣ ٩٧٤ ١٣   ٢٦٠ ٢٢٩   ٢١٠ ٩٠     ٦٠٠ ٤٢٣ ٦   ١٢٣ ٧١٧ ٢٠  (٥٠٠ ٥٢)   ٦٢٣ ٦٦٤ ٢٠

 األنشطة االنتاجية
 -٠-هاء

 -١-واو املبادرات اخلاصة   ١٠٠ ٨٨٥ ٦   ٥١٠ ٢٤١   ٧٦٠ ٨٠     ٦٠٠ ٩٣١   ٩٧٠ ١٣٨ ٨  (٠٠٠ ٦٢)   ٩٧٠ ٠٧٦ ٨
السياسات والبحوث    ٨٣٥ ٥٦٨ ٧   ٤٢٠ ١٥٩   ٣٤٠ ٣٤٥     ٨٠٠ ٣٦٧   ٣٩٥ ٤٤١ ٨      ٣٩٥ ٤٤١ ٨

 الصناعية
 -٢-واو

 -٣-واو السياسات االقليمية   ٧١٠ ٢٥٢ ٩   ٢٢٠ ٣٤٠   ٠١٠ ١٣٢       ٩٤٠ ٧٢٤ ٩  (١٠٠ ٦٣)   ٨٤٠ ٦٦١ ٩
 -٤-واو تكاليف التشغيل امليداين   ٨٠٠ ٦٦٥ ٢   ٥٢٠ ١٢   ١٦٠ ٣٦٩ ٥       ٤٨٠ ٠٤٧ ٨  (٧٠٠ ١٠٨ ١)   ٧٨٠ ٩٣٨ ٦

ساس املقارن جليم ودال األ  ٧٧٠ ٤٩١ ٧٩   ٠٠٠ ٠٦١ ٢   ٦٧٠ ٣٦٧ ٨   ٠٠٠ ٣١   ٨٠٠ ١٨٩ ١٤   ٢٤٠ ١٤١ ١٠٤   (٠٠٠ ٨٠٦ ١)    ٢٤٠ ٣٣٥ ١٠٢  
 وهاء وواو

-٠-سني

 اموع الفرعي   ٧٧٠ ٤٩١ ٧٩  ٦٣٠ ٢٢٨ ٧٩  ٠٠٠ ٠٦١ ٢  ٩٠٠ ٩٦٠ ١  ٦٧٠ ٣٦٧ ٨  ٤٧٠ ٥٦٣ ٦  ٠٠٠ ٣١    ٨٠٠ ١٨٩ ١٤  ٠٠٠ ٢٩١ ١٤  ٢٤٠ ١٤١ ١٠٤  ٠٠٠ ٠٤٤ ١٠٢ (٠٠٠ ٨٠٦ ١) (٠٠٠ ٥٢٩ ١)  ٢٤٠ ٣٣٥ ١٠٢  ٠٠٠ ٥١٥ ١٠٠
                 
 -زاي الشؤون اإلدارية               

-١-زاي إدارة املوارد البشرية  ٣٠٠ ٦١٨ ٥  ٤٧٥ ٠١٧ ٦  ٢٠٠ ٢٨  ٠٠٠ ٤٠  ١١٠ ١٠١  ٤٩٠ ٢٩      ٦١٠ ٧٤٧ ٥  ٩٦٥ ٠٨٦ ٦     ٦١٠ ٧٤٧ ٥  ٩٦٥ ٠٨٦ ٦
-٢-زاي الشؤون املالية  ٥٠٠ ٤٩٣ ٦  ٥٠٠ ٧٨٧ ٦  ٨٠٠ ١٤  ٠٠٠ ٣٠  ٩٠٠ ١٠  ٨٠٠ ١      ٢٠٠ ٥١٩ ٦  ٣٠٠ ٨١٩ ٦     ٢٠٠ ٥١٩ ٦  ٣٠٠ ٨١٩ ٦
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 جمموع النفقات اإليرادات  االحتياجاتصايف

الربنامج العادي للتعاون التقين
وأنشطة املوارد اخلاصة 

 لصاحل أفريقيا
تكنولوجيا املعلومات 

 تكاليف املوظفني السفر الرمسي تكاليف التشغيل واالتصاالت
٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

 الربنامـج

خدمات االشتراء واخلدمات   ١٠٠ ٣٠٢ ٥  ٨٨٥ ٥٦٦ ٤  ٨٠٠ ١٢  ٧٢٠ ١٠  ٩٠٠ ٥٥٤ ١  ٩٧٠ ٤٦٤ ١  ٠٠٠ ٠١٠ ١  ٠٠٠ ٠٣٠ ١    ٨٠٠ ٨٧٩ ٧  ٥٧٥ ٠٧٢ ٧     ٨٠٠ ٨٧٩ ٧  ٥٧٥ ٠٧٢ ٧
 اللوجستية

-٣-زاي

-٤-زاي اخلدمات القانونية  ٣٠٠ ٠٢٩ ١  ٩٢٠ ٠٤٣ ١  ٦٠٠ ٨  ٩٤٠ ٨  ٤٠٠ ١٠  ٢٠٠ ١٠      ٣٠٠ ٠٤٨ ١  ٠٦٠ ٠٦٣ ١     ٣٠٠ ٠٤٨ ١  ٠٦٠ ٠٦٣ ١
شبكات املعلومات وإدارة   ٩٥٠ ٣٣٩ ٤  ٢٦٠ ٣٠٤ ٤  ٦٠٠ ١١  ٣٦٠ ١٠  ٦٠٠ ٤٧٧  ٦٠٠ ٤٠٢  ٩٠٠ ٥٩٩ ٣  ٩٠٠ ٥٩٩ ٣    ٠٥٠ ٤٢٩ ٨  ١٢٠ ٣١٧ ٨     ٠٥٠ ٤٢٩ ٨  ١٢٠ ٣١٧ ٨

 املعارف
-٥-زاي

-٦-زاي التوجيه واإلدارة  ٢٠٠ ١٥٤ ١  ٧٠٠ ١٧٢ ١  ٠٠٠ ٢٧  ١٩٠ ٤٩  ٢٠٠ ٣  ٠٠٠ ٢      ٤٠٠ ١٨٤ ١  ٨٩٠ ٢٢٣ ١     ٤٠٠ ١٨٤ ١  ٨٩٠ ٢٢٣ ١
 اموع الفرعي   ٣٥٠ ٩٣٧ ٢٣  ٧٤٠ ٨٩٢ ٢٣  ٠٠٠ ١٠٣  ٢١٠ ١٤٩  ١١٠ ١٥٨ ٢  ٠٦٠ ٩١١ ١  ٩٠٠ ٦٠٩ ٤  ٩٠٠ ٦٢٩ ٤      ٣٦٠ ٨٠٨ ٣٠  ٩١٠ ٥٨٢ ٣٠      ٣٦٠ ٨٠٨ ٣٠  ٩١٠ ٥٨٢ ٣٠

                 
 -طاء التكاليف غري املباشرة                

املسامهة يف تكاليف اخلدمات  ٩٠٠ ٩٦٤ ٣  ٦٠٠ ٥٤٦ ٤    ٨٦٠ ٨١١ ١٢  ٩٩٠ ٧٠٣ ١٣  ٦٠٠ ٩٥١  ٠٠٠ ٩٦٠    ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩     ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩
ى املشتركة وتكاليف أخر

 غري مباشرة

-١-طاء

 اموع الفرعي   ٩٠٠ ٩٦٤ ٣  ٦٠٠ ٥٤٦ ٤      ٨٦٠ ٨١١ ١٢  ٩٩٠ ٧٠٣ ١٣  ٦٠٠ ٩٥١  ٠٠٠ ٩٦٠      ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩      ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩
 إيرادات متنوعة             (٨٠٠ ٥٢١ ١) (٦٠٠ ٨٥٣ ١) (٨٠٠ ٥٢١ ١) (٦٠٠ ٨٥٣ ١)

باستثناء الربنامج الرئيسي (اموع    ٩٢٠ ٨٤١ ١١٨  ٤٢٠ ٦٣٢ ١١٩  ٤٠٠ ٧٩٣ ٢  ٣٥٠ ٦٩٨ ٢  ١٥٠ ٦٥٦ ٢٧  ٨٥٠ ٢٩٩ ٢٦  ٧٠٠ ٦٥٤ ٥  ٩٠٠ ٦٦٠ ٥  ٨٠٠ ١٨٩ ١٤  ٠٠٠ ٢٩١ ١٤  ٩٧٠ ١٣٥ ١٦٩  ٥٢٠ ٥٨٢ ١٦٨ (٨٠٠ ٣٢٧ ٣) (٦٠٠ ٣٨٢ ٣)  ١٧٠ ٨٠٨ ١٦٥  ٩٢٠ ١٩٩ ١٦٥
 )حاء

                  
 -حاء رة املباينإدا                

اخلدمات العمومية إلدارة   ٥٠٠ ٥٨٣ ١٣  ١٨٠ ٢١٦ ١٤  ٢٠٠ ١٢  ٠٠٠ ١٤  ٣٣٠ ٤٧٠ ٣٢  ٧٤٠ ٦٦٣ ٣٧      ٠٣٠ ٠٦٦ ٤٦  ٩٢٠ ٨٩٣ ٥١ (٠٣٠ ٠٦٦ ٤٦) (٩٢٠ ٨٩٣ ٥١)   
 املباين

-١-حاء

اخلدمات املشتركة إلدارة   ٧٠٠ ٣٦٥  ٣٠٠ ٣٦٧    ٤٠٠ ٤٣٨ ١  ٠٠٠ ٤٨١ ١      ١٠٠ ٨٠٤ ١  ٣٠٠ ٨٤٨ ١ (١٠٠ ٨٠٤ ١) (٣٠٠ ٨٤٨ ١)   
 املباين

-٢-حاء

 )الربنامج الرئيسي حاء(اموع   ٢٠٠ ٩٤٩ ١٣  ٤٨٠ ٥٨٣ ١٤  ٢٠٠ ١٢  ٠٠٠ ١٤  ٧٣٠ ٩٠٨ ٣٣  ٧٤٠ ١٤٤ ٣٩          ١٣٠ ٨٧٠ ٤٧  ٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣ (١٣٠ ٨٧٠ ٤٧) (٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣)    

 .ساسيةبالتعديالت املدخلة على امليزانية األ )أ( 
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 )تابع(املرفق باء  
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤  نفقات وإيرادات امليزانية العادية حسب الربامج وأوجه اإلنفاق الرئيسية بأسعار -٢اجلدول 

 )باليورو(

 جمموع النفقات اإليرادات صايف االحتياجات

الربنامج العادي للتعاون التقين
وأنشطة املوارد اخلاصة 

 لصاحل أفريقيا
مات تكنولوجيا املعلو
 تكاليف املوظفني السفر الرمسي تكاليف التشغيل واالتصاالت

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

 الربنامـج

 -ألف اهليئات التشريعية                
-١-ألف اجتماعات اهليئات التشريعية  ٠٠٠ ٥٣  ٣٧٠ ٨٣    ٨٥٠ ١٦٠ ٣  ١٥٠ ٠٤٦ ٣      ٨٥٠ ٢١٣ ٣  ٥٢٠ ١٢٩ ٣     ٨٥٠ ٢١٣ ٣  ٥٢٠ ١٢٩ ٣
أمانة اهليئات التشريعية   ٩٠٠ ٢٥٥ ١  ٠٠٠ ٣٩٨ ١  ٦٠٠ ١٠  ٨٠٠ ٨  ٦٠٠ ٩٩  ٦٣٠ ٤٣      ١٠٠ ٣٦٦ ١  ٤٣٠ ٤٥٠ ١     ١٠٠ ٣٦٦ ١  ٤٣٠ ٤٥٠ ١

 والعالقات اخلارجية
-٢-ألف

 اموع الفرعي   ٩٠٠ ٣٠٨ ١  ٣٧٠ ٤٨١ ١  ٦٠٠ ١٠  ٨٠٠ ٨  ٤٥٠ ٢٦٠ ٣  ٧٨٠ ٠٨٩ ٣          ٩٥٠ ٥٧٩ ٤  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤      ٩٥٠ ٥٧٩ ٤  ٩٥٠ ٥٧٩ ٤
                 
 -باء اإلدارة العامة                

 -١-باء التوجيه التنفيذي واإلدارة  ٢٠٠ ٧٦٩ ٦  ٨٦٠ ٣٢١ ٦  ٨٠٠ ٥٦٥  ٦٢٠ ٥٠٥  ٨٦٠ ٠٢٥ ١  ٥٥٠ ٠٢٠ ١  ٢٠٠ ٦٢  ٠٠٠ ٦٧    ٠٦٠ ٤٢٣ ٨  ٠٣٠ ٩١٥ ٧     ٠٦٠ ٤٢٣ ٨  ٠٣٠ ٩١٥ ٧
املراقب املايل العام والرقابة   ٧٠٠ ٢٥٠ ٣  ٢٢٠ ١٦١ ٤  ٠٠٠ ٥٣  ٨٢٠ ٧٣  ٢٠٠ ٣٢  ٠٠٠ ١١   ٠٠٠ ٤    ٩٠٠ ٣٣٥ ٣  ٠٤٠ ٢٥٠ ٤     ٩٠٠ ٣٣٥ ٣  ٠٤٠ ٢٥٠ ٤

 الداخلية والتقييم
 -٢-باء

 اموع الفرعي  ٩٠٠ ٠١٩ ١٠  ٠٨٠ ٤٨٣ ١٠  ٨٠٠ ٦١٨  ٤٤٠ ٥٧٩  ٠٦٠ ٠٥٨ ١  ٥٥٠ ٠٣١ ١  ٢٠٠ ٦٢  ٠٠٠ ٧١      ٩٦٠ ٧٥٨ ١١  ٠٧٠ ١٦٥ ١٢      ٩٦٠ ٧٥٨ ١١  ٠٧٠ ١٦٥ ١٢
                 
 لربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وواوا                

-٠-جيم الطاقة والبيئة   ٤٨٢ ٣٠٩ ١٥   ١٧٠ ٥٤٧   ٨٩٠ ٥٣     ٢٠٠ ٢٩٢ ٣   ٧٤٢ ٢٠٢ ١٩  (٧٠٠ ١٣٨)   ٠٤٢ ٠٦٤ ١٩
-٠-دال بناء القدرات االنتاجية   ٥٦٠ ٣٦٧ ١٦   ٨٠٠ ٤٣٠   ١٠٠ ١٩٢     ٨٠٠ ٢٧٥ ٣   ٢٦٠ ٢٦٦ ٢٠  (٠٠٠ ١٠٤)   ٢٦٠ ١٦٢ ٢٠
احلد من الفقر من خالل    ٥٦٨ ٤٠٩ ١١   ٢٦٠ ٢٢٩   ٢١٠ ٩٠     ٦٠٠ ٤٢٣ ٦   ٦٣٨ ١٥٢ ١٨  (٥٠٠ ٥٢)   ١٣٨ ١٠٠ ١٨

 األنشطة االنتاجية
 -٠-هاء

 -١-واو املبادرات اخلاصة   ٥٧٥ ٩٩٤ ٥   ٥١٠ ٢٤١   ٧٦٠ ٨٠     ٦٠٠ ٩٣١   ٤٤٥ ٢٤٨ ٧  (٠٠٠ ٦٢)   ٤٤٥ ١٨٦ ٧
 -٢-واو السياسات والبحوث الصناعية   ١٣٥ ٣٦٧ ٦   ٤٢٠ ١٥٩   ٣٤٠ ٣٤٥     ٨٠٠ ٣٦٧   ٦٩٥ ٢٣٩ ٧      ٦٩٥ ٢٣٩ ٧
 -٣-واو السياسات االقليمية   ٣١٠ ٣٣٢ ٧   ٢٢٠ ٣٤٠   ٠١٠ ١٣٢       ٥٤٠ ٨٠٤ ٧  (١٠٠ ٦٣)   ٤٤٠ ٧٤١ ٧
 -٤-واو ليف التشغيل امليداينتكا   ٢٠٠ ٩١٥ ١   ٥٢٠ ١٢   ٠٤٠ ١٦٨ ٥       ٧٦٠ ٠٩٥ ٧  (٧٠٠ ١٠٨ ١)   ٠٦٠ ٩٨٧ ٥

األساس املقارن جليم ودال   ٣٧٠ ٨٠٧ ٦٣   ٠٠٠ ٠٦١ ٢   ٦٠٠ ٠٤٧ ٧   ٠٠٠ ٣١   ٨٠٠ ١٨٩ ١٤   ٧٧٠ ١٣٦ ٨٧   (٥٠٠ ٦١٨ ١)    ٢٧٠ ٥١٨ ٨٥  
 وهاء وواو

 -سني

 اموع الفرعي  ٣٧٠ ٨٠٧ ٦٣  ٨٣٠ ٦٩٥ ٦٤  ٠٠٠ ٠٦١ ٢  ٩٠٠ ٩٦٠ ١  ٦٠٠ ٠٤٧ ٧  ٣٥٠ ٠٦٢ ٦  ٠٠٠ ٣١    ٨٠٠ ١٨٩ ١٤  ٠٠٠ ٢٩١ ١٤  ٧٧٠ ١٣٦ ٨٧  ٠٨٠ ٠١٠ ٨٧ (٥٠٠ ٦١٨ ١) (٠٠٠ ٥٢٩ ١)  ٢٧٠ ٥١٨ ٨٥  ٠٨٠ ٤٨١ ٨٥
                 
 -زاي الشؤون اإلدارية               

-١-زاي إدارة املوارد البشرية  ٨٠٠ ٢٢٤ ٤  ٣٧٥ ٣٤٥ ٤  ٢٠٠ ٢٨  ٠٠٠ ٤٠  ١١٠ ١٠١  ٤٩٠ ٢٩      ١١٠ ٣٥٤ ٤  ٨٦٥ ٤١٤ ٤     ١١٠ ٣٥٤ ٤  ٨٦٥ ٤١٤ ٤
-٢-زاي الشؤون املالية  ٥٠٠ ٣٠٢ ٥  ٦٠٠ ١٣٥ ٥  ٨٠٠ ١٤  ٠٠٠ ٣٠  ٩٠٠ ١٠  ٨٠٠ ١      ٢٠٠ ٣٢٨ ٥  ٤٠٠ ١٦٧ ٥     ٢٠٠ ٣٢٨ ٥  ٤٠٠ ١٦٧ ٥
خدمات االشتراء واخلدمات   ٥٠٠ ٨٢٦ ٣  ٠٨٥ ٦٥١ ٣  ٨٠٠ ١٢  ٧٢٠ ١٠  ٩٠٠ ٥٥٤ ١  ٩٧٠ ٤٦٤ ١  ٠٠٠ ٠١٠ ١  ٠٠٠ ٠٣٠ ١    ٢٠٠ ٤٠٤ ٦  ٧٧٥ ١٥٦ ٦     ٢٠٠ ٤٠٤ ٦  ٧٧٥ ١٥٦ ٦

 اللوجستية
-٣-زاي

-٤-زاي اخلدمات القانونية  ٣٠٠ ٠٢٩ ١  ٥٢٠ ٧٨٥  ٦٠٠ ٨  ٩٤٠ ٨  ٤٠٠ ١٠  ٢٠٠ ١٠      ٣٠٠ ٠٤٨ ١  ٦٦٠ ٨٠٤     ٣٠٠ ٠٤٨ ١  ٦٦٠ ٨٠٤
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 جمموع النفقات اإليرادات صايف االحتياجات

الربنامج العادي للتعاون التقين
وأنشطة املوارد اخلاصة 

 لصاحل أفريقيا
مات تكنولوجيا املعلو
 تكاليف املوظفني السفر الرمسي تكاليف التشغيل واالتصاالت

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

 الربنامـج

شبكات املعلومات وإدارة   ٧٥٠ ٦٩٦ ٣  ٢٦٠ ٣٠٤ ٤  ٦٠٠ ١١  ٣٦٠ ١٠  ٦٠٠ ٤٧٧  ٦٠٠ ٤٠٢  ٩٠٠ ٥٩٩ ٣  ٩٠٠ ٥٩٩ ٣    ٨٥٠ ٧٨٥ ٧  ١٢٠ ٣١٧ ٨     ٨٥٠ ٧٨٥ ٧  ١٢٠ ٣١٧ ٨
 املعارف

-٥-زاي

-٦-زاي التوجيه واإلدارة  ٢٠٠ ١٥٤ ١  ٧٠٠ ١٧٢ ١  ٠٠٠ ٢٧  ١٩٠ ٤٩  ٢٠٠ ٣  ٠٠٠ ٢      ٤٠٠ ١٨٤ ١  ٨٩٠ ٢٢٣ ١     ٤٠٠ ١٨٤ ١  ٨٩٠ ٢٢٣ ١
 اموع الفرعي  ٠٥٠ ٢٣٤ ١٩  ٥٤٠ ٣٩٤ ١٩  ٠٠٠ ١٠٣  ٢١٠ ١٤٩  ١١٠ ١٥٨ ٢  ٠٦٠ ٩١١ ١  ٩٠٠ ٦٠٩ ٤  ٩٠٠ ٦٢٩ ٤      ٠٦٠ ١٠٥ ٢٦  ٧١٠ ٠٨٤ ٢٦      ٠٦٠ ١٠٥ ٢٦  ٧١٠ ٠٨٤ ٢٦

                 
 -طاء التكاليف غري املباشرة                

املسامهة يف تكاليف اخلدمات   ٩٠٠ ٩٦٤ ٣  ٦٠٠ ٥٤٦ ٤    ٨٦٠ ٨١١ ١٢  ٩٩٠ ٧٠٣ ١٣  ٦٠٠ ٩٥١  ٠٠٠ ٩٦٠    ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩     ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩
املشتركة وتكاليف أخرى غري 

 مباشرة

-١-طاء

 اموع الفرعي   ٩٠٠ ٩٦٤ ٣  ٦٠٠ ٥٤٦ ٤      ٨٦٠ ٨١١ ١٢  ٩٩٠ ٧٠٣ ١٣  ٦٠٠ ٩٥١  ٠٠٠ ٩٦٠      ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩      ٣٦٠ ٧٢٨ ١٧  ٥٩٠ ٢١٠ ١٩
 إيرادات متنوعة              (٨٠٠ ٣٩٤ ١) (٤٠٠ ٥٣٨ ١) (٨٠٠ ٣٩٤ ١) (٤٠٠ ٥٣٨ ١)

 باستثناء الربنامج (جمموع النفقات   ١٢٠ ٣٣٥ ٩٨ ٤٢٠ ٦٠١ ١٠٠  ٤٠٠ ٧٩٣ ٢  ٣٥٠ ٦٩٨ ٢  ٠٨٠ ٣٣٦ ٢٦  ٧٣٠ ٧٩٨ ٢٥  ٧٠٠ ٦٥٤ ٥  ٩٠٠ ٦٦٠ ٥  ٨٠٠ ١٨٩ ١٤  ٠٠٠ ٢٩١ ١٤  ١٠٠ ٣٠٩ ١٤٧  ٤٠٠ ٠٥٠ ١٤٩ (٣٠٠ ٠١٣ ٣) (٤٠٠ ٠٦٧ ٣)  ٨٠٠ ٢٩٥ ١٤٤  ٠٠٠ ٩٨٣ ١٤٥
 )الرئيسي حاء

                  
 -حاء إدارة املباين                
اخلدمات العمومية إلدارة املباين  ٥٠٠ ٥٨٣ ١٣  ١٨٠ ٢١٦ ١٤  ٢٠٠ ١٢  ٠٠٠ ١٤  ٣٣٠ ٤٧٠ ٣٢  ٧٤٠ ٦٦٣ ٣٧      ٠٣٠ ٠٦٦ ٤٦  ٩٢٠ ٨٩٣ ٥١ (٠٣٠ ٠٦٦ ٤٦) (٩٢٠ ٨٩٣ ٥١)    -١-حاء
اخلدمات املشتركة إلدارة املباين  ٧٠٠ ٣٦٥  ٣٠٠ ٣٦٧    ٤٠٠ ٤٣٨ ١  ٠٠٠ ٤٨١ ١      ١٠٠ ٨٠٤ ١  ٣٠٠ ٨٤٨ ١ (١٠٠ ٨٠٤ ١) (٣٠٠ ٨٤٨ ١)    -٢-حاء
 باستثناء الربنامج (جمموع النفقات  ٢٠٠ ٩٤٩ ١٣  ٤٨٠ ٥٨٣ ١٤  ٢٠٠ ١٢  ٠٠٠ ١٤  ٧٣٠ ٩٠٨ ٣٣  ٧٤٠ ١٤٤ ٣٩          ١٣٠ ٨٧٠ ٤٧  ٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣ (١٣٠ ٨٧٠ ٤٧) (٢٢٠ ٧٤٢ ٥٣)    

 )الرئيسي حاء

 .بالتعديالت املدخلة على امليزانية األساسية )أ( 
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 )تابع(املرفق باء  
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ار   نفقات وإيرادات امليزانية العملياتية حسب الربامج وأوجه اإلنفاق الرئيسية بأسع-٣اجلدول 

 )باليورو(

 جمموع النفقات اإليرادات صايف االحتياجات

الربنامج العادي للتعاون التقين
وأنشطة املوارد اخلاصة 

 لصاحل أفرييقيا
تكنولوجيا املعلومات 

 تكاليف املوظفني السفر الرمسي تكاليف التشغيل واالتصاالت
٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

 الربنامـج

 -ألف اهليئات التشريعية                
 اموع الفرعي                 
                 
 -باء إلدارة العامةا                
املراقب املايل العام والرقابة   ١٠٠ ١١٩           ١٠٠ ١١٩       ١٠٠ ١١٩  

 الداخلية والتقييم
 -٢-باء

 اموع الفرعي   ١٠٠ ١١٩                    ١٠٠ ١١٩        ١٠٠ ١١٩  
                 
 اوالربامج الرئيسية جيم ودال وهاء وو                

-٠-جيم الطاقة والبيئية   ٩٣٠ ٧٠٧ ٢     ٠٠٠ ٣٠٠       ٩٣٠ ٠٠٧ ٣      ٩٣٠ ٠٠٧ ٣
-٠-دال بناء القدرات التجارية   ١٦٠ ٤٩٧ ٤           ١٦٠ ٤٩٧ ٤      ١٦٠ ٤٩٧ ٤
احلد من الفقر من خالل    ٤٨٥ ٥٦٤ ٢           ٤٨٥ ٥٦٤ ٢      ٤٨٥ ٥٦٤ ٢

 األنشطة اإلنتاجية
 -٠-هاء

 -١-واو املبادرات اخلاصة   ٥٢٥ ٨٩٠           ٥٢٥ ٨٩٠      ٥٢٥ ٨٩٠
 -٢-واو السياسات والبحوث الصناعية   ٧٠٠ ٢٠١ ١           ٧٠٠ ٢٠١ ١      ٧٠٠ ٢٠١ ١
 -٣-واو السياسات االقليمية   ٤٠٠ ٩٢٠ ١           ٤٠٠ ٩٢٠ ١      ٤٠٠ ٩٢٠ ١
 -٤-واو تكاليف التشغيل امليداين   ٦٠٠ ٧٥٠     ١٢٠ ٢٠١       ٧٢٠ ٩٥١      ٧٢٠ ٩٥١

األساس املقارن جليم ودال   ٤٠٠ ٦٨٤ ١٥     ٠٧٠ ٣٢٠ ١       ٤٧٠ ٠٠٤ ١٧   (٥٠٠ ١٨٧)    ٩٧٠ ٨١٦ ١٦  
 وهاء وواو

-٠-سني

 اموع الفرعي   ٤٠٠ ٦٨٤ ١٥ ٨٠٠ ٥٣٢ ١٤      ٠٧٠ ٣٢٠ ١  ١٢٠ ٥٠١          ٤٧٠ ٠٠٤ ١٧  ٩٢٠ ٠٣٣ ١٥ (٥٠٠ ١٨٧)    ٩٧٠ ٨١٦ ١٦  ٩٢٠ ٠٣٣ ١٥
                 
 -زاي الشؤون اإلدارية               

-١-زاي إدارة املوارد البشرية  ٥٠٠ ٣٩٣ ١  ١٠٠ ٦٧٢ ١          ٥٠٠ ٣٩٣ ١  ١٠٠ ٦٧٢ ١     ٥٠٠ ٣٩٣ ١  ١٠٠ ٦٧٢ ١
-٢-زاي الشؤون املالية  ٠٠٠ ١٩١ ١  ٩٠٠ ٦٥١ ١          ٠٠٠ ١٩١ ١  ٩٠٠ ٦٥١ ١     ٠٠٠ ١٩١ ١  ٩٠٠ ٦٥١ ١
خدمات االشتراء واخلدمات   ٦٠٠ ٤٧٥ ١  ٨٠٠ ٩١٥          ٦٠٠ ٤٧٥ ١  ٨٠٠ ٩١٥     ٦٠٠ ٤٧٥ ١  ٨٠٠ ٩١٥

 اللوجستية
-٣-زاي

-٤-زاي اخلدمات القانونية   ٤٠٠ ٢٥٨           ٤٠٠ ٢٥٨      ٤٠٠ ٢٥٨
شبكات املعلومات وإدارة   ٢٠٠ ٦٤٣           ٢٠٠ ٦٤٣       ٢٠٠ ٦٤٣  

 املعارف
-٥-زاي
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 جمموع النفقات اإليرادات صايف االحتياجات

الربنامج العادي للتعاون التقين
وأنشطة املوارد اخلاصة 

 لصاحل أفرييقيا
تكنولوجيا املعلومات 

 تكاليف املوظفني السفر الرمسي تكاليف التشغيل واالتصاالت
٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٤-
 )أ(٢٠٠٥

 الربنامـج

 اموع الفرعي   ٣٠٠ ٧٠٣ ٤  ٢٠٠ ٤٩٨ ٤                  ٣٠٠ ٧٠٣ ٤  ٢٠٠ ٤٩٨ ٤      ٣٠٠ ٧٠٣ ٤  ٢٠٠ ٤٩٨ ٤
                 
 -طاء التكاليف غري املباشرة                
 اموع الفرعي                 

 إيرادات متنوعة              (٠٠٠ ١٢٧) (٢٠٠ ٣١٥) (٠٠٠ ١٢٧) (٢٠٠ ٣١٥)
)باستثناء الربنامج الرئيسي حاء(اموع    ٨٠٠ ٥٠٦ ٢٠ ٠٠٠ ٠٣١ ١٩      ٠٧٠ ٣٢٠ ١  ١٢٠ ٥٠١          ٨٧٠ ٨٢٦ ٢١  ١٢٠ ٥٣٢ ١٩ (٥٠٠ ٣١٤) (٢٠٠ ٣١٥)  ٣٧٠ ٥١٢ ٢١  ٩٢٠ ٢١٦ ١٩

                  
 -حاء إدارة املباين                
 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء(اموع                 

 .بالتعديالت املدخلة على امليزانية األساسية )أ (
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 املرفق جيم
 املوظفون حسب الربامج الرئيسية والربامج

   الفئة الفنية فما فوقها فئة اخلدمة العامة

 اموع
٦ 

امليزانية 
 العملياتية
٥ 

امليزانية العادية
٤ 

 اموع
٣ 

امليزانية 
 العملياتية
٢ 

امليزانية العادية
١ 

 الربنامـج

 -ألف اهليئات التشريعية      
 -٢-ألف أمانة اهليئات التشريعية والعالقات اخلارجية  ٣٫٠٠   ٣٫٠٠  ٤٫٠٠   ٤٫٠٠
 اموع الفرعي ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٤٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠٠

           
 -باء اإلدارة العامة         

 -١-باء التوجيه التنفيذي واإلدارة  ١٢٫٠٠   ١٢٫٠٠  ١٢٫٠٠   ١٢٫٠٠
 -٢-باء املراقب املايل العام والرقابة الداخلية والتقييم  ١٢٫٠٠   ١٢٫٠٠  ٦٫٠٠   ٦٫٠٠
 اموع الفرعي ٢٤٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٤٫٠٠ ١٨٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٠

           
 -جيم ئةالطاقة والبي         

 -٠-جيم الطاقة والبيئة  ٤٥٫٥٥  ٨٫١٠  ٥٣٫٦٥  ٢٣٫٠٢  ٨٫٨٥  ٣١٫٨٧
 اموع الفرعي ٤٥٫٥٥ ٨٫١٠ ٥٣٫٦٥ ٢٣٫٠٢ ٨٫٨٥ ٣١٫٨٧

           
 -دال بناء القدرات التجارية         

 -٠-دال بناء القدرات التجارية  ٤٧٫٧٠  ١٥٫١٠  ٦٢٫٨٠  ٢٣٫٦٠  ٩٫٧٠  ٣٣٫٣٠
 اموع الفرعي ٤٧٫٧٠ ١٥٫١٠ ٦٢٫٨٠ ٢٣٫٦٠ ٩٫٧٠ ٣٣٫٣٠

           
 -هاء احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية         

 -٠-هاء احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية  ٣٤٫١٠  ٩٫٢٠  ٤٣٫٣٠  ١٢٫٨٣  ٧٫٢٥  ٢٠٫٠٨
 اموع الفرعي ٣٤٫١٠ ٩٫٢٠ ٤٣٫٣٠ ١٢٫٨٣ ٧٫٢٥ ٢٠٫٠٨

           
 -واو الربامج اجلامعة         

 -١-واو املبادرات اخلاصة  ١٧٫٢٠  ٣٫٥٠  ٢٠٫٧٠  ٨٫٠٥  ٢٫٨٠  ١٠٫٨٥
 -٢-واو السياسات والبحوث الصناعية  ١٥٫٢٥  ٤٫٠٠  ١٩٫٢٥  ١٣٫١٥  ٢٫٠٠  ١٥٫١٥
 -٣-واو السياسات االقليمية  ١٨٫٢٠  ٨٫١٠  ٢٦٫٣٠  ١٠٫٨٥  ٠٫٤٠  ١١٫٢٥
 -٤-واو تكاليف التشغيل امليداين       ٤٢٫٠٠  ١٨٫٠٠  ٦٠٫٠٠
 اموع الفرعي ٥٠٫٦٥ ١٥٫٦٠ ٦٦٫٢٥ ٧٤٫٠٥ ٢٣٫٢٠ ٩٧٫٢٥

           
 -زاي الشؤون اإلدارية         

 -١-زاي إدارة املوارد البشرية  ٨٫٠٠  ٣٫٠٠  ١١٫٠٠  ١٥٫٢٥  ٨٫٠٠  ٢٣٫٢٥
 -٢-ايز الشؤون املالية  ٩٫٠٠  ٢٫٠٠  ١١٫٠٠  ٢٤٫٠٠  ١٠٫٠٠  ٣٤٫٠٠
 -٣-زاي خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية  ٥٫٠٠  ٢٫٠٠  ٧٫٠٠  ٢١٫٢٥  ٣٫٠٠  ٢٤٫٢٥
 -٤-زاي اخلدمات القانونية  ٢٫٠٠  ١٫٠٠  ٣٫٠٠  ٢٫٠٠   ٢٫٠٠
 -٥-زاي شبكات املعلومات وإدارة املعارف  ١٢٫٠٠   ١٢٫٠٠  ١٣٫٥٠   ١٣٫٥٠
 -٦-زاي التوجيه واإلدارة  ٢٫٠٠   ٢٫٠٠  ٤٫٠٠   ٤٫٠٠

 اموع الفرعي ٣٨٫٠٠ ٨٫٠٠ ٤٦٫٠٠ ٨٠٫٠٠ ٢١٫٠٠ ١٠١٫٠٠
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   الفئة الفنية فما فوقها فئة اخلدمة العامة

 اموع
٦ 

امليزانية 
 العملياتية
٥ 

امليزانية العادية
٤ 

 اموع
٣ 

امليزانية 
 العملياتية
٢ 

امليزانية العادية
١ 

 الربنامـج

 -طاء التكاليف غري املباشرة      
 اموع الفرعي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠

 )باستثناء الربنامج الرئيسي حاء(اموع  ٢٤٣٫٠٠ ٥٦٫٠٠ ٢٩٩٫٠٠ ٢٣٥٫٥٠ ٧٠٫٠٠ ٣٠٥٫٥٠

        
 -حاء إدارة املباين      

 -١-حاء اخلدمات العمومية إلدارة املباين  ٩٫٠٠   ٩٫٠٠  ١١٣٫٠٠   ١١٣٫٠٠
 -٢-حاء اخلدمات املشتركة إلدارة املباين       ٣٫٠٠   ٣٫٠٠

 )الربنامج الرئيسي حاء(اموع  ٩٫٠٠ ٠٫٠٠ ٩٫٠٠ ١١٦٫٠٠ ٠٫٠٠ ١١٦٫٠٠
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