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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 
 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان، 
 ٢٠٠٥/٣اج جلنة الربنامج وامليزانية تنفيذ استنت

 تقرير رئيسة جلنة الربنامج وامليزانية
)السيدة ساندرا نورييغا أوريثار، غواتيماال(

اعــتمدت جلــنة الــربنامج وامليزانــية يف دورــا احلاديــة  -١
ــتنتاج  ــنة  ٢٠٠٥/٣والعشـــرين االسـ ــيه اللجـ  الـــذي دعـــت فـ

 مــن اجــل الرئيســة إىل إجــراء مشــاورات غــري رمســية مفــتوحة 
ــربنامج     ــتراح الـ ــأن اقـ ــة بشـ ــح إىل األمانـ ــاد واضـ ــدمي إرشـ تقـ

، قـــبل الـــدورة الـــثالثني لـــس ٢٠٠٧-٢٠٠٦وامليزانيـــتني، 
ويف االسـتنتاج نفسـه دعـت اللجـنة األمانة          . التنمـية الصـناعية   

-IDB/30/6إىل تــزويد الــدول األعضــاء بــتعديالت للوثــيقة     

PBC.21/6إذا لزم ذلك . 

ت الوفـود أثـناء الدورة احلادية       ومـع مـراعاة مداخـال      -٢
والعشـرين للجـنة، أجريـت املشاورات غري الرمسية، على عدة           

وحبــث اجــتماعا . مســتويات، خــالل الفــترة الالحقــة للــدورة 
يونيه / حزيـران  ١٧ و ١٠املكتـب املوسـع للجـنة املعقـودان يف          

.  ورقـيت عمـل، كمـا هـو مبني يف مرفقي هذه الوثيقة             ٢٠٠٥
 كانت املشاورات ما زالت ٢٠٠٥ه يوني/ حزيـران ١٧وحـىت   
 .وسيبلغ الس شفويا بأي تطورات أخرى. جارية
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 ١ورقة العمل 

 )٢٠٠٥يونيه /  حزيران١٠عممت يف (

 األثر

امليزانية العادية 
 املخفضة

 )باليورو(

التخفيض 
 التراكمي

 )باليورو(

األثر املايل 
 اإلمجايل

 )باليورو(

الربنامج العادي 
 للتعاون التقين

 )باليورو(
 التخفيض

 الرقم الربنامج الوصف )باليورو(
 ٦٠٠ ٩٤٥ ١٥١        

يؤمن التمويل ألعمال الصيانة الرئيسية 
 .يف امليزانيات املقبلة) املبىن جيم(

ختفيض يف مستوى الصندوق  ٠٢٠ ٢٤٧ ٧٦٧ ١٥ ٧٨٧ ٢٦٢ ٧٨٧ ٢٦٢ ٨١٣ ٦٨٢ ١٥١
اخلاص خلدمات إدارة املباين، 

ورو  مليون ي١،٥سحب 
وبالتايل ختفيض يف املسامهة اليت 

تقدمها املنظمات الكائنة يف 
مركز فيينا الدويل إىل خدمات 

 إدارة املباين

 ١ طاء، حاء

مل يصدق بعد على التكلفة االستثمارية 
 .الالزمة للنظام

 حذف التكاليف املتكررة  ٥١٣ ٤٣ ٧٧٧ ٢ ٢٩٠ ٤٦ ٠٧٧ ٣٠٩ ٥٢٣ ٦٣٦ ١٥١
موع ا(لنظام مراقبة الدخول 

  دوالر أو ٣٢٥ ٠٠٠
 ) يورو٢٦٤ ٢٢٥

 ٢ طاء

سيتعني على األمانة أن تسعى إىل إعداد 
 .وثائق أوجز ألجهزة تقرير السياسات

ختفيض الترمجة التحريرية  ٠٠٠ ٣٠٠ ١٤٩ ١٩ ١٤٩ ٣١٩ ٢٢٦ ٦٢٨ ٣٧٤ ٣١٧ ١٥١
الجتماعات أجهزة تقرير 

من اموع البالغ (السياسات 
 ) مليون يورو٢,٣

 ٣ ١٠ألف 

ستطبق التكنولوجيات اجلديدة ألمتتة 
 .األعمال املكتبية مبعدل أبطأ قليال

إبطاء إبدال معدات أمتة  ٠٠٠ ٣٠٠ ١٤٩ ١٩ ١٤٩ ٣١٩ ٣٧٥ ٩٤٧ ٢٢٥ ٩٩٨ ١٥٠
 األعمال املكتبية

 ٤ ٥٠زاي 

سينخفض قليال حضور اليونيدو يف احملافل 
 .الدولية

ملوظفي (ختفيض عام يف السفر  ٠٠٠ ٢٠٠ ٧٦٦ ١٢ ٧٦٦ ٢١٢ ١٤١ ١٦٠ ١ ٤٥٩ ٧٨٥ ١٥٠
 )املقر فقط

ألف، باء، 
جيم، دال، 
هاء، واو، 

 زاي

٥ 
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 األثر

امليزانية العادية 
 املخفضة

 )باليورو(

التخفيض 
 التراكمي

 )باليورو(

األثر املايل 
 اإلمجايل

 )باليورو(

الربنامج العادي 
 للتعاون التقين

 )باليورو(
 التخفيض

 الرقم الربنامج الوصف )باليورو(
إلغاء وظيفة جديدة من الفئة  ٠٠٠ ٢١٧ ٨٥١ ١٣ ٨٥١ ٢٣٠ ٩٩٢ ٣٩٠ ١ ٦٠٨ ٥٥٤ ١٥٠ .إبطاء يف حتسني األداء واملساءلة يف املنظمة

الفنية يف مكتب املراقب املايل 
 العام

 ٦ ٢٠باء 

 تتعرض هلا املنظمة زيادة املخاطرة اليت
بسبب التقليل من إضافة القيمة ومن إدخال 
التحسينات يف عمليات اليونيدو من خالل 

 .دراسة وتقييم أنشطة املنظمة

إلغاء وظيفة جديدة من الفئة  ٠٠٠ ٢١٧ ٨٥١ ١٣ ٨٥١ ٢٣٠ ٨٤٣ ٦٢١ ١ ٧٥٧ ٣٢٣ ١٥٠
الفنية يف مكتب املراقب املايل 

 العام

 ٧ ٢٠باء 

خري يف بدء املراحل خماطرة حدوث تأ
الالحقة للمشاريع والربامج اليت أكملت 

 .بالفعل

إلغاء وظيفة جديدة من الفئة  ٠٠٠ ٢١٧ ٨٥١ ١٣ ٨٥١ ٢٣٠ ٦٩٤ ٨٥٢ ١ ٩٠٦ ٠٩٢ ١٥٠
الفنية يف مكتب املراقب املايل 

 العام

 ٨ ٢٠باء 

اخنفاض عام يف إدخال التحسينات على 
تصميم وكفاءة وفعالية خدمات اليونيدو، 

اغل سياسية لعدم العمل بتوصيات وشو
 .مراجع احلسابات اخلارجي

إلغاء وظيفة جديدة من الرتبة  ٠٠٠ ٢٦٩ ١٧٠ ١٧ ١٧٠ ٢٨٦ ٨٦٤ ١٣٨ ٢ ٧٣٦ ٨٠٦ ١٤٩
 يف مكتب املراقب املايل ٤-ف
 العام

 ٩ ٢٠باء 

سوم خدمات ختفيض يف دفع ر ٥١٩ ١٤٧ ٤١٦ ٩ ٩٣٦ ١٥٦ ٨٠٠ ٢٩٥ ٢ ٨٠٠ ٦٤٩ ١٤٩ .ازدياد يف استرداد التكاليف
 االتصاالت

 ١٠ ٣٠زاي 
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 ٢ورقة العمل 

 )٢٠٠٥يونيه /  حزيران١٧عممت يف (

 األثر

امليزانية العادية 
 املخفضة

 )باليورو(

التخفيض 
 التراكمي

 )باليورو(

األثر املايل 
 اإلمجايل

 )باليورو(

الربنامج 
العادي 

 للتعاون التقين
 )باليورو(

 التخفيض
 لرقما الربنامج الوصف )باليورو(

 ٦٠٠ ٩٤٥ ١٥١            

يف ) املبىن جيم(يؤمن التمويل للتجديد 
 .امليزانيات املقبلة

ختفيض يف مستوى الصندوق  ٠٢٠ ٢٤٧ ٧٦٧ ١٥ ٧٨٧ ٢٦٢ ٧٨٧ ٢٦٢ ٨١٣ ٦٨٢ ١٥١
اخلاص خلدمات إدارة املباين، 

 مليون يورو ١،٥سحب 
وبالتايل ختفيض يف املسامهة 
ة اليت تقدمها املنظمات الكائن

يف مركز فيينا الدويل إىل 
 خدمات إدارة املباين

 ١ طاء، حاء

مل يصدق بعد على التكلفة االستثمارية 
 .الالزمة للنظام

حذف التكاليف املتكررة  ٥١٣ ٤٣ ٧٧٧ ٢ ٢٩٠ ٤٦ ٠٧٧ ٣٠٩ ٥٢٣ ٦٣٦ ١٥١
لنظـام مراقبة الدخول 

 دوالر ٣٢٥ ٠٠٠اموع (
 ) يورو٢٦٤ ٢٢٥أو 

 ٢ طاء

مانة أن تسعى إىل إعداد سيتعني على األ
 .وثائق أوجز ألجهزة تقرير السياسات

ختفيض الترمجة التحريرية  ٠٠٠ ٧٥ ٧٨٧ ٤ ٧٨٧ ٧٩ ٨٦٤ ٣٨٨ ٧٣٦ ٥٥٦ ١٥١
الجتماعات أجهزة تقرير 

من اموع البالغ (السياسات 
 ) مليون يورو٢،٣

 ٣ ١٠ألف 

ستطبق التكنولوجيات اجلديدة ألمتتة 
 .طأ قليالاألعمال املكتبية مبعدل أب

إبطاء إبدال معدات أمتة  ٠٠٠ ٧٥ ٧٨٧ ٤ ٧٨٧ ٧٩ ٦٥٢ ٤٦٨ ٩٤٨ ٤٧٦ ١٥١
 األعمال املكتبية

 ٤ ٥٠زاي 

سينخفض قليال حضور اليونيدو يف احملافل 
 .الدولية

ختفيض عام يف السفر  ٠٠٠ ٥٠ ١٩١ ٣ ١٩١ ٥٣ ٨٤٣ ٥٢١ ٧٥٧ ٤٢٣ ١٥١
 )ملوظفي املقر فقط(

ألف، باء، 
جيم، دال، 
 هاء، واو

٥ 
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