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  وافية صةخال
  

  مة  مقدِّ-أوالً
  
 يف هذه الوثيقة  العاُم من النظام املايل، يقدِّم املديُر٤- ٣ و١- ٣ والبندين ، من الدستور١٤املادة قتضى عمالً مب  - ١

ربنامج وامليزانيتني لفترة السنتني بشأن الإىل جملس التنمية الصناعية، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، مقترحاته 
٢٠١٥- ٢٠١٤.  

 يف وقت يشهد حتّوالً داخل اليونيدو، وكذلك ضمن اإلطار ٢٠١٥- ٢٠١٤ويأيت إعداد برنامج وميزانييت الفترة   - ٢
ففي اليونيدو، ُيجري الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك . األوسع لألوساط اإلمنائية الدولية ذاهتا
، ٢٠١١يونيه /يف حزيران ٧- م/٣٩- م ت صلس التنمية الصناعية مبقتضى املقرَّر براجمها ومواردها، الذي أنشأه جم

مشاورات بشأن صوغ وثيقة توجيهات استراتيجية للمنظمة، كما أن من املقرَّر أن ينتخب اجمللس يف دورته القادمة مديراً 
، ١٣- م/٤٠- ن خالل املقرَّر م ت صوإىل جانب ذلك، اتفقت الدول األعضاء يف دورة اجمللس األخرية، م. عاماً جديداً

وستكون هذه هي أول مرة منذ . ٢٠١٣ديسمرب /يف كانون األولعلى أن ُتعقد دورة املؤمتر العام القادمة يف ليما، بريو، 
ومن املرتقب أن تغتنم الدول األعضاء فرصة انعقاد هذا احلدث . عشرين سنة ُتعقد فيها دورة للمؤمتر العام خارج فيينا

  .ي كي جتدِّد التزامها جتاه اليونيدو وتدعو إىل تدعيم والية املنظَّمةالتارخي

أّما خارج اليونيدو، فقد كثَّف اجملتمع العاملي جهوده الرامية إىل ضمان حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت   - ٣
ُتهلَّت مشاورات مستفضية ويف الوقت نفسه، اس. ٢٠١٥أُرسيت عند منعطف األلفية وُحدِّد هلا موعد أقصى هو عام 

 وأهداف التنمية املستدامة املرتبطة به، سوف تكتسب زمخاً أثناء الفترة املشمولة ٢٠١٥بشأن اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام 
  .٢٠١٥هبذه الوثيقة وُيتوقَّع أن تستمر حىت هناية عام 

أن ُيمدِّد العمل بالصيغة ) IDB.41/8-PBC.29/8يف الوثيقة (وريثما ُتختتم هذه العمليات، اقترح املدير العام   - ٤
، عقب استعراضها يف منتصف املدة ٢٠١١، اليت ُعدِّلت يف عام ٢٠١٣- ٢٠١٠احلالية لإلطار الربناجمي املتوسط األجل 

رب ديسم/ كانون األول- نوفمرب /من جانب جملس التنمية الصناعية يف دورهتا التاسعة والثالثني، اليت ُعقدت يف تشرين الثاين
واإلطار الربناجمي الوارد يف هذه الوثيقة، بتركيزه على األولويات املواضيعية الثالث، املتمثّلة يف . ٢٠١٥، حىت عام ٢٠١١

 من خالل األنشطة اإلنتاجية وبناء القدرات التجارية والبيئة والطاقة، وكذلك باشتماله على عّدة مسائل احلّد من الفقر
 وثيقاً بالغايات املنشودة من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية جامعة إضافية، يرتبط ارتباطاً

  .لأللفية، من حيث صلتها بوالية اليونيدو

وهذه الوثيقة، إذ جتسِّد االستمرارية الربناجمية العامة اليت ينطوي عليها متديد العمل باإلطار الربناجمي املتوسط   - ٥
، وإذ ُتبقي على التماسك اجللي بني خمتلف فئات وثائق اليونيدو اخلاصة ٢٠١٥ حىت عام ٢٠١٣- ٢٠١٠األجل 

 من ٢٠٠٥الذي اعتمده املؤمتر العام يف عام  وهي بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد، - بالسياسات االستراتيجية 
 حتتفظ أساساً بنفس اهليكل - نامج وامليزانيتان واإلطار الربناجمي املتوسط األجل، والرب، ٤- ق/١١- ع  خالل قراره م

أّما التعديالت القليلة اليت أُدخلت على الوثيقة، . ٢٠١٣- ٢٠١٢واحملتوى الربناجميني الواردين يف وثيقة الربنامج وامليزانيتني 
نتني املاضيتني أهنا مل َتحظَ واليت سُتعرض مبزيد من التفصيل أدناه، فُيقصد منها معاجلة املسائل اليت َتَبيَّن من جتربة الس
  .باهتمام كاف يف الوثيقة اليت سبقتها، أو معاجلة مسائل جديدة نشأت يف فترة ما بني الوثيقتني
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- ٢٠١٠ واإلطار الربناجمي املتوسط األجل ٢٠١٥- ٢٠١٤وهذه املواءمة املستمرة بني الربنامج وامليزانيتني   - ٦
ف املدة، أتاحت أيضاً اإلبقاء على اإلطار اخلاص باإلدارة القائمة على النتائج ، بصيغتها املعدَّلة يف استعراض منتص٢٠١٣

وعلى وجه اخلصوص، يظل إطار النتائج الوارد يف هذه الوثيقة، . ٢٠١٣- ٢٠١٢الذي اسُتحدث يف الربنامج وامليزانيتني 
ري، متوافقاً مع اهلدفني اإلمنائي واإلداري واآلثار املتوقَّعة خلدمات اليونيدو على الصعيد القُطوالذي يستند إىل النواتج 

أّما النص الكامل لبيان مهمة اليونيدو فُيعرض يف . املستمدَّين من بيان مهمة اليونيدو واملستنسَخني يف النص املؤطَّر التايل
 .الباب اخلامس من هذه اخلالصة الوافية

  
 من خالل التنمية احلّد من الفقريدو إىل  اليونعتتطلَّ  اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

فرصة الفنحن نريد أن تتاح لكل بلد . الصناعية املستدامة
 يف التجارة تهتنمية قطاع إنتاجي مزدهر وزيادة مشاركل

 .احلفاظ على بيئتهالدولية و

  :املقترن باجلودةالنمو   اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
 خدمات  ونرتقي هبا دوماً، وهينا مجيع خدماتُنحسُِّن
 يف السياسات وُتفضي إىل حتوُّل إجيايبدة التخصصات متعّد

  . العاملعلى نطاقواملؤسسات 
  :توحيد األداء يف اليونيدو

 .مقصداً وفعالًحدون نا متَّإّن
      
، الذي أجرته  اإلمنائية لأللفيةواستجابةً للتوصيات املنبثقة عن التقييم املستقل املتعلق باملسامهة يف حتقيق األهداف  - ٧

املنظَّمة، تتضمَّن هذه الوثيقة، للمرة األوىل، إشارات إىل مسامهة اليونيدو احملتَملة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وما 
  .يقترن هبا من غايات مستهَدفة منفردة

لتعاون التقين وسائر اخلدمات اليت تقدِّمها وقد شهدت السنتان املاضيتان منواً ُمطّرداً مستمراً يف حجم خدمات ا  - ٨
اليونيدو دعماً لواليتها املتمثّلة يف تعزيز التنمية الصناعية اإلشراكية واملستدامة يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات 

 مقادير كبرية من وهذا االستمرار يف الطلب الشديد على خدمات اليونيدو، والذي يؤكِّده استمرار تدفّق. االنتقالية
اإلمنائية من التربعات من الدول األعضاء واجلهات املاحنة لتمويل هذه اخلدمات، يشهد على ما تكتسيه مسامهة اليونيدو 

وقد أُكِّد على هذا مرة أخرى يف القرار . بأمهيتها الكاملةقيمة لدى الدول األعضاء فيها وعلى احتفاظ والية اليونيدو 
 كانون ٢١لتعاون يف جمال التنمية الصناعية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ، املتعلق با٦٧/٢٢٥

 .٢٠١٢ديسمرب /األول

- ٢٠١٤وعلى الرغم مما حتظى به اليونيدو لدى غالبية الدول األعضاء فيها من تأييد قوي، فقد ِصيغت ميزانية   - ٩
ن األثر املترتِّب على انسحاب بعض الدول من عضوية اليونيدو يف  املقترحة يف هذه الوثيقة حبيث تأخذ يف احلسبا٢٠١٥

  .أعقاب األزمة املالية واالقتصادية العاملية

، أُعدَّت امليزانية العادية على أساس ٧- م/٣٩- وبناًء على ذلك، واّتساقاً مع مقرَّر جملس التنمية الصناعية م ت ص  - ١٠
وهذا املبلغ ميثِّل ما ستفقده املنظَّمة مستقبالً من اشتراكات الدول اليت .  ماليني يورو بالتكاليف احلالية٧,٩خفض قدره 
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، ٢٠١٥- ٢٠١٤وأُعيد حساب التكاليف املتبقِّية حبيث حتتفظ بقوهتا الشرائية يف الفترة . انسحبت من عضوية املنظَّمة
  . عرض لتفاصيل االفتراضات املتعلقة بذلكوَيرد الحقاً يف هذه اخلالصة. وأُضيف ِمن ثَمَّ أَثُر ازدياد التكاليف واألسعار

ونظراً للتنامي املستمر يف حجم خدمات التعاون التقين املقدَّمة، ُيتوقَّع لإليرادات املتأتِّية من استرداد تكاليف   - ١١
  . يف املائة١٣,٦، بنسبة قدرها ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة االدعم أن تشهد مزيداً من النمو يف 

وحتقيق زيادة .  يف املائة٢,٦  قدرهثِّل امليزانيتان املدجمتان املقترحتان فقداناً للقوة الشرائيةوعلى وجه اإلمجال، مت  - ١٢
 يف املائة، ٢,٦، مع نقصان يف املوارد قدره ٢٠١٥-٢٠١٤ يف املائة يف حجم خدمات التعاون التقين يف الفترة ١٠تفوق 

وقد أُدرجت يف امليزانيتني املقترحتني بعض التدابري اخلاصة، منها . هو مؤشِّر ملنافع برنامج التغيري والتجديد يف املنظَّمة
 يف املائة يف وظائف الدعم من فئة اخلدمة العامة، ٧ يف املائة، وخفض قدره ١٥ بنسبة املديرينخفض عدد املناصب يف فئة 

  . يف املائة، يف املوارد املخصَّصة لسفر املوظفني١٩وخفض حاد قدره 
    

  طريقة العرض  الشكل و-ثانياً

، واليت هتدف فترات السنتني األخرية لعملية اليت اعُتمدت يفاستمراراً ل ٢٠١٥- ٢٠١٤ الفترة ابرنامج وميزانيت ميثِّل  -١٣
الشكل الذي اعُتمد تفظ بنفس حيكما . الربامج بطريقة مواضيعية عرض، وإىل كاملذات طابع برناجمي إىل صوغ ميزانيات 

يضم هرمي بنيان  ذاتة برامج رئيسية ف من سبع هيكل برناجمي يتألّ، اليت كان هلا٢٠١٣-٢٠١٢رة يف برنامج وميزانييت الفت
إلطار مع الصيغة املنقَّحة ل على النتائج ها اإلداري القائممواَءمة إطار هذه الوثيقةكما ُتواِصل . برناجميةبرامج ومكوِّنات 

يف املعقودة التاسعة والثالثني لس التنمية الصناعية يف دورته جماليت أقرَّها ، ٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل 
انظر الوثيقة  (٢٠١٥ حىت عام  أطولمتديد العمل هبا ملدةأجهزة تقرير السياسات رح على اقُتواليت  ،٢٠١١ يونيه/حزيران

IDB.41/8-PBC.29/8.( 
    

  الربامج الرئيسية

يف برنامج وميزانييت اليت وردت  السبعة رئيسيةالربامج الفس على ن ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة ابرنامج وميزانيت يقوم  - ١٤
  :وهذه الربامج الرئيسية هي. ٢٠١٣- ٢٠١٢الفترة 

  أجهزة تقرير السياسات  الربنامج الرئيسي ألف  
  التنظيمية واملواءمةالتوجيه التنفيذي   الربنامج الرئيسي باء  
  األولويات املواضيعية  الربنامج الرئيسي جيم  
  اخلدمات الَوُصولةالبحوث االستراتيجية وضمان النوعية و  الرئيسي دالالربنامج   
  خدمات دعم الربامج  الربنامج الرئيسي هاء  
  إدارة املباين  الربنامج الرئيسي واو  
  التكاليف غري املباشرة  الربنامج الرئيسي زاي  
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لسياسات واحتياجات اإلدارة التنفيذية احتياجات أجهزة تقرير ايواصالن تلبية والربناجمان الرئيسيان ألف وباء   - ١٥
األنشطة ها مها اليونيدو إىل دوهلا األعضاء، مبا فيالربنامج الرئيسي جيم معظم اخلدمات الفنية اليت تقدِّويضم . لليونيدو

رئيسي دال الربنامج اليوفِّر و. قُطريساق على الصعيدين اإلقليمي والامليدانية واألنشطة الرامية إىل حتقيق مزيد من االّت
البحوث واإلحصاءات، توفري اخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياسات، وجماالت تقدمي  ألنشطة اليونيدو يف داً موحَّهيكالً

. ، والعالقات اخلارجيةمبا فيها النشاط الدعائيولة، ُصواخلدمات الَواملاحنني، وضمان النوعية، الشراكة مع عالقات إقامة و
فعالية تنفيذ األنشطة الفنية للمنظمة، بينما يتعلق لضمان خدمات الدعم الالزمة ختلف رئيسي هاء مبالربنامج اليتعلق و

مجيع التكاليف غري املباشرة فُيبيِّن الربنامج الرئيسي زاي أّما . ع مركز فيينا الدويلالربنامج الرئيسي واو بإدارة جممَّ
  .فيها اليونيدوتشارك واخلدمات املشتركة اليت 

    
  ياجمنيكل الرباهل

لوثيقة املقابلة قريب الشبه باهليكل الربناجمي لأيضاً هو  ٢٠١٥- ٢٠١٤اهليكل الربناجمي لربنامج وميزانييت الفترة   - ١٦
  .الربامج الرئيسيةبالربناجمية املشمولة واملكوِّنات للربامج ملخَّص ويرد أدناه  .٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة ل

ناجميه التقليديني املتصلني بتنظيم اجتماعات أجهزة تقرير السياسات وتوفري بربحيتفظ والربنامج الرئيسي ألف   - ١٧
ر الربنامج الرئيسي ويف إطار أول هذين الربناجمني، يوفِّ .، واحلفاظ على عالقات املنظَّمة بدوهلا األعضاءخدمات األمانة هلا

،  تلك املرافقب لتوفري أو يرتِّ،سياسات يف اليونيدوال الرئيسية والفرعية ألجهزة تقريراهليئات الالزمة الجتماعات املرافق 
م ويف إطار الربنامج الثاين، يقدِّ.  إجرائياًم وسليممنظَّأن ُتسيَّر على حنو  وعيدهاموا د هذه االجتماعات يفأن ُتعقَبل كفَّيتو

كما يوفِّر ير السياسات،  ألجهزة تقراالستشاري والفين والتقين واللوجسيت  من خدمات الدعمالربنامج الرئيسي عدداً
  .اجلهات املعنية األخرىبني اليونيدو ودوهلا األعضاء وَتواُصل  خدمة

 إلدراج مجيع الوظائف الرئيسية داً موحَّر إطاراً يوف١ِّ- فالربنامج باء. ن الربنامج الرئيسي باء مخسة برامجويتضمَّ  - ١٨
 التوجيه التنفيذي واملواءمة التنظيمية، أوهلما ، منفصلنيناجمينيمكوِّنني برللتوجيه التنفيذي واإلدارة االستراتيجية يف 

ين املكوِّنني وأول هذ. عالقات الشراكةالتخطيط االستراتيجي واالّتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة ووثانيهما 
فهو الثاين أّما املكوِّن . ونيدو السياسايت العام جلميع األنشطة اليت تضطلع هبا الياالجتاهعن حتديد يف املقام األول مسؤول 

وكذلك توطيد موقع املنظَّمة  بشأهنا، اإلرشادات الالزمةمة وتوفري للمنظَّمعيَّنة سياسات وأولويات إرساء مسؤول عن 
. املصلحةاجلهات صاحبة مع  شراكة استراتيجية قائمة بعالقاتاالحتفاظ ويف إطار منظومة األمم املتحدة االستراتيجي 

م وفعالية املساءلة والتعلُّتعزيز  مسامهتها يف ، بسبباليونيدو أولوية عاليةُتوليها التقييم، اليت وظيفة  ٢- الربنامج باءويتناول 
 ضمان أن تكون مجيع أنشطة  هو منهوالغرضالقانونية، الشؤون  ب٣-  باءويتعلق الربنامج. مةلفنية للمنظَّاخلدمات ا

تعزيز النـزاهة ، الذي يتعلق بالرقابة الداخلية، فيهدف إىل ٤- ا الربنامج باءأّم. القانوينظَّمة املناليونيدو وبراجمها ممتثلة إلطار 
وأّما . إجراء حتقيقات يف املخالفات املزعومةتتَّسم باالستقاللية واملوضوعية وبخدمات مراجعة داخلية للحسابات بتوفري 

  .وتنفيذ سياسات اليونيدو املتصلة باألخالقياتصوغ عم يدفاألخالقيات واملساءلة الذي يتناول  ،٥- الربنامج باء

تعاون التقين وخدمات الدعم اليت إذ َيجمع بني خدمات الهو أكرب الربامج الرئيسية، الربنامج الرئيسي جيم و  - ١٩
وهو حيتوي . يدانيةاجلامعة ودعم العمليات املوبني املسائل املواضيعية الثالث اليونيدو يف كلٍّ من جماالت أولوياهتا مها تقدِّ

  .منها على حدةيرد أدناه وصٌف لكلٍّ على مخسة برامج، 

األولوية املواضيعية جمال مها اليونيدو إىل الدول األعضاء يف  يتناول جمموعة اخلدمات اليت تقّد١- فالربنامج جيم  - ٢٠
الفرعيني إلمنائية لأللفية، واهلدفني  من األهداف ا١اليت تناظر اهلدف و، " من خالل األنشطة اإلنتاجيةاحلّد من الفقر"
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  هذا الربنامج برناجماًيضّمكما . ٣اإلمنائي للهدف اللذين يستجيبان املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، به، ومها املتصلني 
 من مخسة مكوِّنات وهو يتألّف. ٦اإلمنائي  للهدف يرمي إىل تعزيز اإلنتاج احمللي للعقاقري الصيدلية يف البلدان النامية دعماً

م احملرز الة للربنامج، مبا يف ذلك إنشاء آلية منهجية لرصد التقّداإلدارة الفّع على ويركِّز أول هذه املكوِّنات. برناجمية
واالستثمار والتكنولوجيا يف جماالت العمل التجاري خدمات تقدمي  ب٢- ١-  جيماملكوِّن الربناجميويتعلق . وتقييمه

املكوِّن ويهدف . املنشآتروابط بني إقامة وتشجيع تكوين التجمُّعات ا يف ذلك تنمية القطاع اخلاص وألغراض التنمية، مب
األعمال التجارية الزراعية تنمية من خالل األرياف لصاحل فقراء العمل التجاري  إىل تعزيز فرص ٣- ١-  جيمالربناجمي

بينما  على مشاركة املرأة والشباب يف األنشطة اإلنتاجية، ٤- ١-  جيماملكوِّن الربناجميز ويركِّ. وقدرات تنظيم املشاريع
  . متأزِّمةاخلارجة من أحوالاحمللية  التحديات اليت تواجه البلدان واجملتمعات ٥- ١-  جيماملكوِّن الربناجمييعاجل 

ز  ويركِّ."ات التجاريةبناء القدر"جمموعة اخلدمات اليت تقدَّم يف إطار األولوية املواضيعية  ٢-  جيمالربنامجويتناول   - ٢١
. م احملرز وتقييمهالة للربنامج، مبا يف ذلك إنشاء آلية منهجية لرصد التقّدالربناجمية اخلمسة على اإلدارة الفّعاملكوِّنات أول 
 القدرات اإلنتاجية للبلدان النامية وإىل متكني املنتجني يفتدعيم  خدمات هتدف إىل ٢- ٢- جيماملكوِّن الربناجمييوفِّر و

املكوِّن ويدعم . املنتجات واخلدماتومأمونية بات السوق من حيث الكمية والنوعية واإلنتاجية هذه البلدان من تلبية متطلّ
 صوغ األطر املؤسسية الوطنية واإلقليمية للمعايري والقياس واالختبار والتصديق واالعتماد والنوعية، ٣- ٢-  جيمالربناجمي

 معايري هامن أسواق التصدير، مبا فيكثري  النامية من االمتثال للمعايري الصارمة املرعية يف بغية متكني الصانعني يف البلدان
 ترويج الصادرات الصناعية واحتادات املنشآت الصغرية واملتوسطة، ٤-٢-  جيماملكوِّن الربناجميويدعم . القطاع اخلاص

 ٥- ٢-  جيماملكوِّن الربناجمييروِّج و. ق التصديرمن أجل مساعدة املؤسسات على إدارة خماطر وتكاليف الدخول يف أسوا
بغية متكينها من تلبية ذات التوجُّه التصديري، املسؤولية االجتماعية للشركات لدى املنشآت الصغرية واملتوسطة لفكرة 
  .ن يف القطاع اخلاصستوردياليت كثرياً ما تنشأ عن مبات االجتماعية والبيئية املتزايدة الصرامة يف األسواق الدولية، واملتطلّ

ن وهو يتضّم". البيئة والطاقة"مها اليونيدو يف جمال أولويتها املواضيعية  اخلدمات اليت تقّد٣-جيم ويتناول الربنامج  - ٢٢
د الة للربنامج، مبا يف ذلك إنشاء آلية منهجية لرصعلى اإلدارة الفّعاملكوِّنات جمدَّداً ز أول هذه يركِّ.  برناجميةمكوِّناتأربعة 
 املكوِّن الربناجمييهدف و. دة من جماالت التعاون التقين مبجاالت حمدَّيةاملتبقِّالثالثة  املكوِّناتوتتعلق . م احملرز وتقييمهالتقّد
 وغريها من االحتباس احلراري من انبعاثات غازات دعم خفض استهالك املوارد الطبيعية، واحلّد إىل ٢- ٣- جيم

التدابري الرامية إىل تعزيز كفاءة وإدارة استخدام الطاقة وكذلك دعم  العمليات الصناعية، االنبعاثات والنفايات الصناعية يف
-  جيماملكوِّن الربناجميويهدف . سليمة بيئياًالكيمياويات إدارة ، وإدارة املياه يف أغراض إنتاجيةيف الصناعة، واستخدام 

اإلنتاجي والتطبيقات الصناعية للطاقة النظيفة يف منشآت احلصول على الطاقة النظيفة من أجل االستخدام تيسري إىل  ٣- ٣
 البلدان ٤-٣-  جيماملكوِّن الربناجمي، يساعد وأخرياً. الصناعة التحويلية الصغرية واملتوسطة الكثيفة االستخدام للطاقة

دة األطراف، وال سيما املتعّد االتفاقات البيئية مبقتضى على الوفاء بالتزاماهتا ذات االقتصادات االنتقاليةالنامية والبلدان 
ثات العضوية  بشأن امللّواستكهوملص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، واتفاقية بروتوكول مونتريال بشأن التخلّ

  .ر املناخالثابتة، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ

 أولويات اليونيدوذات صلة جبميع  مبسائلق تتعل برناجمية مكوِّناتمخسة على  ٤- الربنامج جيم ويشتمل  - ٢٣
وجرى ترحيلهما ، التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ودعم أقل البلدان منواًواملكوِّنان األوَّالن يتناوالن موضوعي . املواضيعية

سوف ة العالية اليت القيموتربز الربناجمية الثالثة املتبقِّية فهي جديدة املكوِّنات أّما . ٢٠١٣- ٢٠١٢من برنامج وميزانييت 
املساواة بني  املتصل ب،٣- ٤-  جيماملكوِّن الربناجمي :تضموهذه . يف فترة السنتني املقبلةهلذه املسائل توليها اليونيدو 

منظومة األمم على نطاق االّتساق وتوحيد األداء يتناول  الذي ،٤- ٤-  جيماملكوِّن الربناجمي و؛اجلنسني ومتكني املرأة
الربنامج أّما . اموظفي اليونيدو وعملياهتهي أمن مسألة متزايدة األمهية  الذي يعاجل ،٥-٤-  جيمن الربناجمياملكوِّ و؛املتحدة
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املكاتب اإلقليمية والقُطرية ومكاتب اليونيدو املصغَّرة، الدعم اليت تضم ى شبكة اليونيدو امليدانية، أن تتلقّفيتكفَّل ب ٥- جيم
  .يف األنشطة الربناجمية املضطلع هبا يف إطار الربنامج الرئيسي جيممتاماً أن تكون مندجمة باألمثل، و

 ومل يطرأ ،٢٠١٥- ٢٠١٤والربنامج الرئيسي دال هو رابع الربامج الرئيسية املدرجة يف برنامج وميزانييت الفترة   - ٢٤
تزويد يف جمال  اليونيدونشطة أوهو جيمع بني  .٢٠١٣- ٢٠١٢  الفترةنظريه يف برنامج وميزانييتُيذكَر مقارنةً بر عليه تغيُّ

 من خالل اإلشراف على إطار اليونيدو لضمان النوعية الفنيةة الربامج ، ويسهم يف دقّاملعرفيةاملنتجات الدول األعضاء ب
  ويتناول الربنامج . اليونيدو الدعائية وعالقاهتا اخلارجيةخدمات وينسِّق املاحنني الشراكة مع وتنفيذه، ويدير عالقات 

 على ضمان ٢- ز الربنامج دالالبحوث االستراتيجية واخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياسات، يف حني يركِّ ١- دال
  .صولةواخلدمات الَوالنوعية 

املكوِّن ويهدف . الة للربنامجيكفل أوهلا اإلدارة الفّعبرناجمية، مكوِّنات  مخسة على ١-يشتمل الربنامج دالو  - ٢٥
ستراتيجيات التنمية الصناعية وسياساهتا ال اًوليد املعارف، من خالل حبوث تطبيقية، دعم إىل ت٢- ١- دال الربناجمي

يف  السياسات واالستراتيجيات الصناعية، بشأنمشورة سليمة  ٣- ١-  دالاملكوِّن الربناجمير ويوفِّ. وبراجمها ومشاريعها
يف للجهات املعنية  دقيقة والقابلة للمقارنة دولياً توفري اإلحصاءات الصناعية ال٤- ١- دال املكوِّن الربناجمييتناول حني 

 برناجمي جديد مكوِّن، فهو تنمية القدراتاليونيدو لالذي يتعلق مبعهد  ،٥-١-  داليالربناجماملكوِّن ا  أّم.اليونيدو
جمال املشورة يف اليت تقوم هبا املنظَّمة م وبناء القدرات يف هذه الوثيقة وجيمع بني خدمات التدريب املتقدِّاسُتحدث 
  .السياساتية

 يدير عالقات اليونيدو ١- ٢-  دالاملكوِّن الربناجميف. برناجميةمكوِّنات ثالثة على  ٢-  دالالربنامجيشتمل و  - ٢٦
 ٢- ٢دال  املكوِّن الربناجمييتولّى و.  اإلمنائيةللخدماتمن أجل حشد فّعال للموارد الالزمة باملاحنني واملاحنني احملتملني 

 عملية املوافقة على الربامج واملشاريع، لضمان أن تكون خدمات اليونيدو اإلمنائية متوافقة مع املبادئ املعترف إدارة ودعم
الدعاية أنشطة اليونيدو يف ميدان تنسيق  ٣- ٢- دال املكوِّن الربناجمييتولّى ، وأخرياً.  وذات تصميم رفيع النوعيةهبا دولياً

  .التنمية الصناعية ودور اليونيدو يف هذا الصددمسائل فهم تعزيز ، هبدف والعالقات اخلارجيةوالتواصل 

وهذه اخلدمات . خدمات الدعم الالزمة لضمان فعالية عمليات اليونيدوخمتلف الربنامج الرئيسي هاء ويضم   - ٢٧
واالشتراء املالية، الشؤون ، تتناول إدارة املوارد البشرية، و٥-  إىل هاء١- ، هاءفنيةمعروضة يف إطار مخسة برامج 

 ومن بني هذه .تخطيط املوارد املؤسسيةاليونيدو اجلديد لإدارة نظام واللوجستيات، وإدارة املعلومات واالتصاالت، و
ذلك، وإىل جانب  . يتناوالن خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستيةمكوِّنني برناجميني إىل ٣- الربامج، ينقسم الربنامج هاء

  .توفري التوجيه واإلدارة للربامج اخلمسة األخرىُيعىن بناجماً سادساً ن الربنامج الرئيسي بريتضمَّ

ع مباين مركز فيينا الدويل، اليت تضطلع هبا اليونيدو ويتعلق الربنامج الرئيسي واو مبهام تشغيل وصيانة وإصالح جممَّ  - ٢٨
 واليونيدو والوكالة الدولية للطاقة )اليونوف(ا وهي مكتب األمم املتحدة يف فيين(ع يف اجملمَّالكائنة مات األربع  املنظَّلصاحل

. ، ومبسامهات مالية من املنظمات األخرى)الذرية واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
الربنامج ، اخلدمات العمومية إلدارة املباين، و١-  مها الربنامج واو،ويشتمل هذا الربنامج الرئيسي على برناجمني منفصلني

 ولكنهما ،تتعلق بأهداف الربنامج الرئيسيإمجاالً مان خدمات متماثلة ، اخلدمات املشتركة إلدارة املباين، ويقد٢ِّ- واو
  الربنامج أّما له مجيع املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل،  متو١ِّ- فالربنامج واو. خيتلفان من حيث مصادر متويلهما

  .اليونوف واليونيدو واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةسوى فال ميوِّله  ٢- واو
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، التكاليف غري املباشرةسائر مة واخلدمات املتقاَستكاليف ويتناول الربنامج الرئيسي زاي مسامهات اليونيدو يف   - ٢٩
معظم يشمل وهذا الربنامج الرئيسي . سامهات الذي يعاجل هذه امل،١-  على برنامج واحد هو الربنامج زايوال يشتمل إالّ

، مثل الطباعة أو كل برنامجختّص ية ، سوى عناصر متبقّمن مثَّظهر فيها، تالتكاليف التشغيلية للربامج األخرى، اليت ال 
  .اخلدمات اإلعالمية أو الترمجة التحريرية

على بنود تكميلية هي أيضاً  ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة وعالوة على الربامج الرئيسية السبعة، يشتمل برنامج وميزانيتا ا  - ٣٠
وتشتمل املوارد اخلاصة ألفريقيا على . عةاملوارد اخلاصة ألفريقيا، والربنامج العادي للتعاون التقين، واإليرادات املتنّو

ا الربنامج العادي أّم. ٣- ق/١٠- ع   لقرار املؤمتر العام م وفقاً، لدعم التنمية الصناعية يف أفريقيااملرصودة خّصيصاًاألموال 
اجلزء باء من (دستور اليونيدو ، حسبما ينص عليه لة من امليزانية العاديةللتعاون التقين فيتعلق بأنشطة التعاون التقين املموَّ

ع، الودائمنها الفوائد املصرفية على مصادر، ة ية من عّدعة اإليرادات املتأّت، تشمل اإليرادات املتنّووأخرياً). املرفق الثاين
من استرداد املتأّتية ة للبيع، واإليرادات خّصصد للمنشورات املمن بيع املنشورات ومن الصندوق املتجّداملتأّتية واإليرادات 

  .أسعار الصرفمن صايف مكاسب لة، وات املستعَمبيع املعّدمن نفقات خاصة بسنوات سابقة، و
      

    اإلطار الربناجمي-ثالثاً
  

  والية اليونيدو

هتا أجهزة تقرير السياسات  اليونيدو واليتها من دستورها ومن عدد من الوثائق السياساتية الرئيسية اليت أقّرتستمدُّ  - ٣١
  ومن هذه الوثائق خطة األعمال بشأن دور اليونيدو ووظائفها يف املستقبل، اليت أقّرها املؤمتر العام يف قراره . يف املنظمة

، اليت اعتمدها جملس التنمية "صوب حتسني تنفيذ برنامج اليونيدو"اتيجية ، واملبادئ التوجيهية االستر١- ق/٧- م ع
، وبيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد الذي أقّره املؤمتر العام يف دورته احلادية ٧- م/٢٦- ر م ت صالصناعية يف املقّر

 الفترة برنامج وميزانييتغ اسُترِشد لدى صووقد  ).٤- ق/١١- القرار م ع (٢٠٠٥ديسمرب /عشرة يف كانون األول
بصيغته ، ٢٠١٣- ٢٠١٠ االطار الربناجمي املتوسط األجلوكذلك بة من هذه الوثائق بالوالية املستمّد ٢٠١٥-٢٠١٤

املعقودة يف  ،التاسعة والثالثنيجملس التنمية الصناعية يف دورته الذي أجراه اليت ُعدِّلت عند استعراض منتصف املدة 
  .٢٠١١يونيه /حزيران

    
  األهداف اإلمنائية الدولية

، احلاجة إىل التوفيق بني اإلطار الربناجمي ٢٠١٥- ٢٠١٤راعت اليونيدو، لدى إعداد برنامج وميزانييت الفترة   - ٣٢
م أه األهداف اإلمنائية لأللفية تظلّ، ٢٠١٥ويف الفترة حىت عام .  اجملتمع الدويلأرساهاواألهداف والغايات اإلمنائية اليت 

بعد اإلمنائي عمال األلتأطري جدول استهلّتها ، بينما هي منخرطة بنشاط يف عمليات  وستواصل اليونيدو.افهذه األهد
ضمان أن تدعم ، الالحقةاملستدامة يف السنوات اخلاصة بالتنمية جمموعة حمتملة من األهداف إلرساء  و٢٠١٥عام 

ومن األهداف اإلمنائية لأللفية اليت تسهم فيها . واليتها واختصاصها لوفقاًاإلمنائية لأللفية أنشطتها الربناجمية حتقيق األهداف 
 ٧، واهلدف )تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (٣، واهلدف )القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١اليونيدو اهلدف 

دف آخر تسهم اليونيدو يف حتقيقه من ومثة ه). إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية (٨، واهلدف )كفالة االستدامة البيئية(
مكافحة فريوس نقص املناعة  (٦ هو اهلدف ،خالل برناجمها اخلاص بتعزيز الصناعة الصيدلية احمللية يف البلدان النامية

  ).األيدز واملالريا وغريمها من األمراض/البشرية
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 ٢٠١٥- ٢٠١٤يف الفترة أيضاً ي لليونيدو يسترشد اإلطار الربناجموف وإىل جانب األهداف اإلمنائية لأللفية، س  - ٣٣
ُعقدت يف كربى عاملية وقمم  مؤمترات ة األهداف املنبثقة من عّدها، منأهداف إمنائية أخرى متفق عليها دولياًعّدة ب

لث  مؤمتر األمم املتحدة الثا:هذه املؤمتراتومن . ةوأنشطة متابعاستعراضية ما اقترن هبا من مؤمترات العقدين األخريين، و
 واملؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة ؛٢٠٠١مايو /قد يف بروكسل، بلجيكا، يف أيار الذي ُع،املعين بأقل البلدان منواً

قد يف  الذي ُع، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية؛٢٠٠١نوفمرب /طر، يف تشرين الثاينقد يف الدوحة، ق الذي ُع،العاملية
قد يف جوهانسربغ، جنوب  الذي ُع، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛٢٠٠٢س مار/ريي، املكسيك، يف آذارمونت

  يف، الذي ُعقدمؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً؛ و٢٠٠٢سبتمرب / أيلول- أغسطس /أفريقيا، يف آب
قد يف ريو دي جانريو، الربازيل، دامة، الذي ُعمؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستو ؛٢٠١١مايو /طنبول، تركيا، يف أياراس

  .٢٠١٢يونيه /يف حزيران

أنشطة اليونيدو املتصلة بالطاقة والبيئة ف. دة األطرافاالتفاقات البيئية املتعّدُمهّمة هي  مصادر استرشاد أخرى ومثة  - ٣٤
باملواد املستنفدة لطبقة املتعلق  توكول مونتريال عدد منها واليته من برومع أهداف مرفق البيئة العاملية، ويستمّدتتوافق متاماً 

  .ر املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ من بشأن امللّوثات العضوية الثابتة واستكهوملاتفاقية ، ومن نواألوز
    
   األمم املتحدةنطاقساق على االّت

 تضطلع اليتمن أجل التنمية  التنفيذية ألنشطة سنوي للذي ُيجرى كلّ أربع سنواتاالشامل السياسايت  االستعراض ميثِّل  -٣٥
تقدمي جمال ساق على نطاق املنظومة يف  لالّت، إطارا٦٧/٢٢٦ً، املنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة هبا منظومة األمم املتحدة

كما  ،٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذ برنامج وميزانييت  عند مبادئ ذلك االستعراض يف اعتبارها اليونيدوتأخذ سوف و. اخلدمات اإلمنائية
، االستعراض الشاملذلك واءمة إطارها الربناجمي املتوسط األجل مع ، املتعلق مب٩-م/٣٨-يف اعتبارها املقّرر م ت صستأخذ 

 وسوف جيسَّد هذا بدوره يف الصياغات املقبلة .عند صوغ إطارها الربناجمي املتوسط األجل لفترة السنوات األربع القادمة
  .للربنامج وامليزانيتني

وقد سامهت اليونيدو خالل السنوات القليلة املاضية مسامهة نشطة يف مبادرة توحيد األداء، من حيث صوغ   - ٣٦
وستواصل ". بلدان االستهالل الذايت"اة الثمانية ويف البلدان املسّمالتجريب ال يف بلدان النهج ومن حيث تنفيذه الفّع

 لقرار ، وفقاًقُطريساق على الصعيد المن خالل االّت لعملية التنمية إيالء اهتمام شديد لدعم االمتالك الوطيناليونيدو 
ومن شأن . ساق على نطاق املنظومة وسائر قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بشأن االّت٦٤/٢٨٩اجلمعية العامة 
هذه  يف ،ة األمم املتحدةمنظومعلى نطاق االّتساق وتوحيد األداء ، املتعلق بديداجل ٤- ٤- ربناجمي جيمال كوِّناستحداث امل

  .األمهية اليت توليها اليونيدو هلذا املوضوعُيربز ، أن الوثيقة

 لطرائق التمويل اًاستعراضأن جتري  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةوقد طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي من   - ٣٧
 فيما بني مؤسسات األمم املتحدةاألعباء ناسبة لتقاسم يف ذلك الترتيبات امل  مبا قني املقيمني، لنظام املنّسدعماًاحلالية، 
طري، على أن الصعيد القُ قني املقيمني، علىلنظام املنّسوالدعم الالزمني  توصيات لتحسني توفري املوارد أن ُتصدرو املعنية،
  .إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعيهبذا الشأن  م األمني العام تقريراًيقدِّ

أيضاً جمموعةً األمم املتحدة اإلمنائية على تقدمي مزيد من الدعم املايل   الشامل السياسايتستعراُضالا وقد حثَّ  - ٣٨
والتقين واملؤسسي لنظام املنّسقني املقيمني، وطلب إىل األمني العام أن يقدِّم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية 

  .ضها، اقتراحات حمدَّدة بشأن طرائق متويل ذلك النظاماناد إىل استعرالعامة، بالتشاور مع أعضاء تلك اجملموعة وباالست
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نظام  ت جمموعة توصيات بشأن طرائق متويلعدَّوأَذلك االستعراض،  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةوأجرت   - ٣٩
 مل يناقش تلك املقترحات ومع أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي.  مشفوعة مبقترحات مليزانية ذلك النظاماملنّسقني املقيمني

، ال ميكن سنوياًمليون يورو  ١أو مل ُيقرِّها بعُد، فقد أضحى جلياً أن التوقّعات املتعلقة مبسامهة اليونيدو، اليت يبلغ مقدارها 
  . بذلك األمم املتحدة اإلمنائيةوقد أبلغت اليونيدو جمموعةَ. ٢٠١٥- ٢٠١٤ميزانية السنتني يف ظلّ تقييدات استيعاهبا 

    
  التمثيل امليداين وتطبيق الالمركزية

آليات التنفيذ على تدعيم  تركيز منظومة األمم املتحدة على بة على هنج توحيد األداء زيادةُكان من اآلثار املترّت  - ٤٠
.  القُطريةألمم املتحدةاألفرقة بتلك اآلليات من خطط مشتركة  وما يتصل ، الحتياجات البلدان دعماً،قُطريالصعيد ال

زت  نشر موظفني فنيني يف امليدان، تعزَّوما نتج عنها من، ٢٠٠٦امليداين يف عام احلراك ومع استحداث اليونيدو سياسة 
يف يف امليدان مبزيد من التدعيم الالمركزية  تعزيزحظي هذا االجتاه حنو وقد  .قدرات اليونيدو امليدانية يف جمال التعاون التقين

حيث ، الربنامج الرئيسي جيمضمن إطار  دعم العمليات امليدانيةاستيعاب  من خالل ٢٠١٣- ٢٠١٢برنامج وميزانييت 
  .الوثيقةهذه  يف ظلّ موضعه

    
  الشراكات االستراتيجية

والذي ، ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة إلطار الربناجمي املتوسط األجل الصيغة املنقَّحة لج يف ة اليونيدو، املدَرهمَّيف بيان َم  -٤١
ومنذ أن أعادت اليونيدو ". شريك من أجل الرخاء"ف املنظمة بأهنا توَصهذه الوثيقة، ترتكز عليه الذي األساس يشكّل 

تركيز تنفيذ براجمها على ثالثة أولويات مواضيعية، تسعى املنظمة إىل اجتناب االزدواجية والتداخل مع الوكاالت األخرى، 
وقد أقيمت بالفعل شراكات مع طائفة واسعة . م خدمات مكمِّلةوتعزِّز التنسيق والتعاون والشراكة مع الوكاالت اليت تقّد

 صون هذه الشراكات وسيظلّ. دة األطراف والثنائية، ومع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدينمن املنظمات املتعّد
  .٢٠١٥-٢٠١٤أولوية عالية يف الفترة حيظى بوتطويرها 

والصندوق الدويل ) الفاو(ظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة لتعاون مع منل عناية خاصة وسوف يستمر إيالء  -٤٢
األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية؛ ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن تنمية ) اإليفاد(للتنمية الزراعية 

متكني املرأة املساواة بني اجلنسني ون بشأتنمية القطاع اخلاص؛ ومع هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن ومنظمة العمل الدولية 
قضايا امللكية الفكرية يف بشأن ) الويبو(يف قطاعات االقتصاد اإلنتاجية؛ ومع املنظمة العاملية للملكية الفكرية ملشاركة من ا

األنظف والصناعة اإلنتاج كفاءة استخدام املوارد وجمال بشأن ) اليونيب(التنمية الصناعية؛ ومع برنامج األمم املتحدة للبيئة 
) األونكتاد(دة األطراف؛ ومع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية اخلضراء والطاقة النظيفة وتنفيذ االتفاقات البيئية املتعّد

ومع تعزيز القدرات التجارية؛ بشأن ومنظمة التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية واألمانة التنفيذية لإلطار املتكامل املعزَّز 
  . البيئة والطاقةبشأن د األطراف لربوتوكول مونتريال مرفق البيئة العاملية وأمانة الصندوق املتعّد

خذة على  النشطة يف املبادرات العاملية واإلقليمية املتَّتهامشارك اليونيدوتواصل وف س وداخل منظومة األمم املتحدة،  -٤٣
 التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين ، والقدرات اإلنتاجيةاجملموعة املعنية بالتجارةمثل نطاق املنظومة، 

آليات خمتلف بالتنسيق؛ وجمموعة الصناعة والتجارة والوصول إىل األسواق، التابعة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا؛ و
آليات تنسيق على نطاق املنظومة، مثل شبكة األمم املتحدة يف دعم على دورها أيضاً سوف تبين املنظَّمة و. التنسيق اإلقليمية
خارج منظومة األمم املتحدة، أّما .  ومبادرة األمم املتحدة للموارد املائية وشبكة األمم املتحدة للمحيطات،املعنية بالطاقة
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والقطاع اخلاص الثنائية   التعاون اإلمنائي مع وكاالتشراكاهتااملتمثِّل يف تدعيم دف اهلإىل حتقيق أيضاً تسعى اليونيدو فسوف 
  .واألوساط األكادمييةاجلمعيات األهلية و

    
  ع املخاطرم احملرز، وتتبُّاإلدارة القائمة على النتائج، ورصد التقّد

 اإلدارة القائمة على النتائج الذي اعُتمد يف فترة  هنَج٢٠١٥-٢٠١٤ق مقترحات الربنامج وامليزانية للفترة تطّب  - ٤٤
 بصيغته املنقَّحة ٢٠١٣- ٢٠١٠واضح باإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة ارتباط  احلفاظ على فيهالسنتني املاضية، مبا 

يف مثلما كان احلال و. إدماج بيان مهمة اليونيدو يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجلوذلك بوسائل منها ، ٢٠١١يف عام 
 ةحإلطار الربناجمي املتوسط األجل املنقَّالوارد يف صيغة ل ياجمنرباليكل اهلمواءمة بقة، تتيح وثيقة الربنامج وامليزانيتني السا

ومن . املقابلة املكوِّنات الربناجميةب  منطقياًة ربطاًقُطريالوالنواتج ربط األهداف هذه الوثيقة مع  ٢٠١٣- ٢٠١٠للفترة 
 االنترنت ومدجمة يف نظام ختطيط عربدة متاحة روع موحَّوثيقة مشمن خالل النتائج عن بالغ اإلأن يسهِّل  هذا شأن

  . هذه الربنامج وامليزانيتنيوثيقةإطار النتائج يف  إىل وتستنداملوارد املؤسسية، 
    

  قاعدة املوارد

-٢٠١٤الربامج املقترحة يف برنامج وميزانييت الفترة يتعيَّن االضطالع ب يف فترة السنتني السابقة، مثلما كان احلال  - ٤٥
بنسبة ختفيض  ٢٠١٥- ٢٠١٤ إذ ُيعرض برنامج وميزانيتا الفترة. نطاق املوارد احملدودة املتاحة للمنظمةضمن  ٢٠١٥
ر جملس ، عمالً مبقرَّ يف املائة٥,٢بنسبة فقد ُخفِّضت امليزانية العادية أّما .  يف املائة من حيث القيمة احلقيقية٢,٦قدرها 

  ).٧- م/٣٩- م ت ص(ذي الصلة التنمية الصناعية 

تنفيذ التعاون حجم  والتشغيليةالعالقة بني امليزانية العادية وامليزانية  أن ُتؤخذ يف االعتبار ومن املهم يف هذا السياق  - ٤٦
  . واإلنفاق عليهالتقين

يرادات  مثل إ،من مصادر أخرىجداً رة، مع توفري مبلغ حمدود  من االشتراكات املقّرفامليزانية العادية متّول أساساً  - ٤٧
وينص دستور . ةقُطري مكاتب اليونيدو اإلقليمية وال يفة للبيع ومسامهات احلكوماتخّصصالفوائد املصرفية واملنشورات امل

  . يف املائة من صايف امليزانية العادية ألغراض الربنامج العادي للتعاون التقين ٦ما نسبته اليونيدو على استخدام 

لة من  من إيرادات تكاليف الدعم املكتسبة من تنفيذ أنشطة التعاون التقين املموَّأساساًُتموَّل ف التشغيليةامليزانية أّما   - ٤٨
عمَّا تقدِّمه من خدمات  جزئيتعويض كمن املاحنني مبالغ تتقاضاها اليونيدو وإيرادات تكاليف الدعم هذه هـي . التربعات

  .وتستخدم هذه املوارد لدعم أنشطة التعاون التقين. دعم
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   حسب الربامج الرئيسية،املقارنة بفترة السنتني السابقة

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إىل مستويات ٢٠١٥- ٢٠١٤رة لفترة السنتني تستند املقارنة بني احتياجات فترة السنتني احلالية واالحتياجات املقّد  -٤٩
شكل ملحوظ باستثناء الربناجمني وقد ُخفِّضت ميزانية مجيع الربامج الرئيسية ب .٢٠١٣- ٢٠١٢ يف فترة السنتني التكلفة

الربامج معظم يزانية و جمموع املتخفيضونظراً ل. الرئيسيني ألف، أجهزة تقرير السياسات، وزاي، التكاليف غري املباشرة
 .من اجملموعالسمات اخلاصة لكل برنامج رئيسي باإلشارة إىل مقدار التغيُّر يف نصيبه  يف التحليل التايلض ُتعَر، الرئيسية

، اإلمجاليةامليزانية ستند إىل بيانات ييف هذا التحليل الوارد  من الربامج والربامج الرئيسية كلٍّنصيب أن من اجلدير بالذكر و
  .مشتركةمصادر متويله ألن  )إدارة املباين(مج الرئيسي واو الربناباستثناء 

    
  الربنامج الرئيسي ألف

يف املائة يف فترة السنتني السابقة  ٢,٧من ) أجهزة تقرير السياسات( موارد الربنامج الرئيسي ألف ارتفع نصيب  - ٥٠
  . من جمموع ميزانييت املنظَّمة يف املائة٢,٩إىل 
    

  الربنامج الرئيسي باء

- ٢٠١٤ للربنامج الرئيسي باء من جمموع املوارد اإلمجالية يف برنامج وميزانييت الفترة املخصَّصة النسبة ظلّت  - ٥١
التوجيه التنفيذي الربنامج الرئيسي باء، موارد  يف املائة يف ٠,٢بنسبة ومثة ختفيض قدره . ملائة يف ا٦,٤ عند ٢٠١٥

، ٢-من الربنامج باء كلٍّحجم موارد يف  يف املائة، ٠,١زيادة نسبية قدرها مثة من ناحية أخرى، و. واإلدارة االستراتيجية

٢٠١٣-٢٠١٢ ٢٠١٥-٢٠١٤

  زاي هاء دال جيم  باء  ألف

١١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
  صفر

   جمموع االحتياجات الصافية من املوارد حسب الربامج الرئيسية-١الشكل
 )باليورو(
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 يف موارد هذين الربناجمني يف  طفيفةًزيادةًثباتاً أو س يف املقام األول وهذا يعك. بة الداخليةا، الرق٤- التقييم، والربنامج باء
املتمثِّل يف تدعيم  يداراإلدف اهلتماشى مع ت التقييم ربنامجلمن املوارد ختصيص مزيد احلاجة إىل هذه و.  متقلِّصةميزانية

سفر تكاليف خلدمات الرقابة الداخلية لتغطية مة الالززيادة طفيفة يف املوارد حاجة إىل هناك و. مبادرات اليونيدو التقييمية
  . مراجعة احلساباتجميات إدارةالتحليل األدلة وحتديث برالالزمة جميات اوكذلك لشراء الرب ، امليدانيفمراجعي احلسابات 

    
  الربنامج الرئيسي جيم

 ٥٤,٣ يف املائة إىل ٥٤,٤جيم، من للربنامج الرئيسي املخصَّصة لموارد النصيب اإلمجايل ليف متواضع  اخنفاض مثة  - ٥٢
، املسائل ٤- ، دعم العمليات امليدانية، وجيم٥- يف موارد الربناجمني جيمعن تعديل طفيف   وهذا ناتج أساساً.يف املائة
 قراحلّد من الف، ١- ُخفِّضت املوارد املخّصصة للربنامج جيمومن مثَّ، . امليدانية وتدعيمهامواَءمة األنشطة ، من أجل اجلامعة

  .ختفيضاً متواضعاً، البيئة والطاقة، ٣- من خالل األنشطة اإلنتاجية، والربنامج جيم
    

  الربنامج الرئيسي دال

 يف املائة يف الفترة ٨,٠ة للربنامج الرئيسي دال يف الربنامج وامليزانيتني من صخصَّلموارد املالنصيب النسيب ل ُخفِّض  -٥٣
 اهليكل اإلداريتبسيط تيجة مباشرة لنالتخفيض هو وهذا  .٢٠١٥-٢٠١٤ة  يف املائة يف الفتر٦,٩ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢

  .لربنامجل
    

  الربنامج الرئيسي هاء

  نصف مليون يورو، ارتفعمبقدار يتجاوزهلذا الربنامج الرئيسي اخنفضت على الرغم من أن امليزانية املخّصصة   - ٥٤
استحداث إىل وُيعزى هذا أساساً .  يف املائة١٧,٣ املائة إىل  يف١٦,٩الربنامج الرئيسي هاء يف جمموع امليزانية من نصيب 

لتسيري أُنشئ إلدارة وتنسيق االحتياجات االستراتيجية والتشغيلية الذي ، األعمال والنظم، دعم ٥- هاءاجلديد ربنامج ال
  .مليات اليونيدوني ع، ضماناً الستمرارية حتسالتكلفةناجعة كفؤة و بطريقة طيط املوارد املؤسسيةبتخاألعمال اخلاصة 

    
  الربنامج الرئيسي واو

   قدره ، اخلدمات العمومية إلدارة املباين، اخنفاضا١ً- ُتظهر ميزانية النفقات اإلمجالية املقترحة للربنامج واو  - ٥٥
ني بالتكاليف مة تكاليف ميزانية خدمات إدارة املباين املتقاَس، ُيعزى يف املقام األول إىل ختفيض  يورو٧ ٦٦٥ ٥٠٠

وقد . الوظائف الشاغرة يف املائة، وإىل ما كان خمطّطاً له من وفورات خاصة ب١٠الكائنة يف فيينا بنسبة قدرها املنظمات 
جناز أنشطة أخرى مرتبطة بربنامج إزالة  يف مركز فيينا الدويل وإلCكتمال جتديد املبىن الهذا التخفيض نتيجة حتقيق أُمكن 

  .األسبستوس

إلدارة اأن تنخفض مسامهة اليونيدو املقّدرة يف تقاسم تكاليف أنشطة ُيتوقَّع ، ٢٠١٥- ٢٠١٤السنتني وأثناء فترة   - ٥٦
ومن مثَّ، سوف تشهد مسامهة اليونيدو يف اإلدارة العمومية . يف املائة ١٥,٣٨٩ يف املائة إىل ١٥,٦٠٤لمباين من العمومية ل

  . يورو٨١٨ ١٣٠ قدرهللمباين اخنفاضاً إمجالياً 
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 ثابتة عند ، فقد ظلّت، اإلدارة املشتركة للمباين٢-ميزانية النفقات اإلمجالية املقترحة للربنامج واو ّماأ  - ٥٧
  . يورو١  ٩٠٠  ٤٠٠

    
  الربنامج الرئيسي زاي

األمن الالزمة خلدمات  يف املوارد لزيادات، نتيجة  يورو١٤١  ٣٤٤  قدرهازدياداًُتظهر النفقات غري املباشرة   - ٥٨
مكتب يتولّى و.  عن منهجية إعادة تقدير التكاليف اليت يستخدمها مقر األمم املتحدة يف مجيع ميزانياتهأت، نشوالسالمة

  . اليت تشكِّل جزءاً من ميزانية مقر األمم املتحدة،السالمةاألمن وخدمات إدارة األمم املتحدة بفيينا 

أساساً من املسامهة يف األنشطة املشتركة ّتى ، تتأ يورو٣٨١  ١٢١قدرها زيادات إضافية مثة وعالوة على ذلك،   - ٥٩
 األمم املتحدة  يورو من أجل نظام٢٧٢  ٣٠٠يبلغ مقداره بند جديد أُدرج يف امليزانية داخل منظومة األمم املتحدة، حيث 

مم املتحدة األثِّل احتياجات إضافية من املوارد مليزانية إدارة مي يورو ٥٩  ٠٠٠إىل جانب مبلغ قدره ، للمنّسقني املقيمني
  .شؤون السالمة واألمنل

دائرة اخنفاض نصيب اليونيدو يف املوارد الالزمة لقة من  الوفورات املتحقّمعظم هذه الزيادات الكبرية عوَّضتوقد   - ٦٠
  .يف الربنامج واو أعالهاملذكورة العمومية، إدارة املباين 

    
  برامج أخرى

  
  اصة لصاحل أفريقياالربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخل

ة للربنامج العادي للتعاون خّصص، سوف تكون مجيع األموال امل٢٠١٣- ٢٠١٢ يف فترة السنتني مثلما كان احلال  - ٦١
 ةاإلمنائياألوساط  لألولوية املمنوحة ألفريقيا من جانب ، وفقا٢٠١٥ً- ٢٠١٤التقين قابلة للربجمة دون قيود يف الفترة 

يف امليزانية متفرِّد  لقرار سابق، حيتفظ باملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا كبند ووفقاً. نفسها ومن جانب اليونيدو ةالدولي
من الربنامج العادي للتعاون التقين  احتياجات ُخفِّضت، ٢٠١٥- ٢٠١٤الفترة يف و .لتمويل األنشطة الربناجمية يف أفريقيا

يف  ٦ومن مثَّ، فقد بقي نصيبها عند .  امليزانية العاديةتماشى مع التخفيضات العامة يفمبا ي يورو ٤٧٦ ٤٨٠إىل املوارد 
  .دستور اليونيدوضي به حسبما يقاملائة، 

املوارد اخلاصة  واملوارد املخّصصة للربنامج العادي للتعاون التقين، سوف يبلغ حجم ٢٠١٥- ٢٠١٤يف الفترة و  - ٦٢
 الذي كان  مليون يورو١٤,٧٣ا مقارب للمبلغ وهذ. التكاليف  مليون يورو قبل إعادة تقدير١٤,٢٥أفريقيا  لصاحل

  .٢٠١٣- ٢٠١٢مرصوداً هلذا الغرض يف ميزانية الفترة 
    

  رات حسب أوجه اإلنفاق الرئيسيةالتغيُّ

فيما وترد . ألوجه اإلنفاق الرئيسية املختلفةبالنصيب النسيب  فيما يتعلق  تركيبة امليزانيتني على حاهلا تقريباًال تزال  - ٦٣
  .حسب أوجه اإلنفاق الرئيسيةامللحوظة، رات  التغيُّتفاصيليلي 
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  رات يف تكاليف املوظفني واهليكل الوظيفيالتغيُّ
  . واملرفق جيم تفاصيل تركيبة الوظائف٥وترد يف اجلدول .  وظيفة٢٦ عدد الوظائف اإلمجايل مبقدار اخنفض  - ٦٤
وُرقِّيت .  وظيفتني٥-َخمَس وظائف، بينما زِيَدْت وظائف الرتبة ف أُنِقَصت الوظائف اليت برتبة مدير ،ففي املقر  - ٦٥

  .٣-  وف٢-وظائف صغار املوظفني الفنيني إىل رتبيت ف
  . وظيفة٢٢اخلدمة العامة ت وظائف َصأُنِقو  - ٦٦
ادة وُعوِّضت هذه الزي. ست وظائف" نيوطنيالربنامج ال يموظف"زِيَدْت وظائف وفيما يتعلق بالتمثيل امليداين،   - ٦٧

كما . يف هذه الفئةبتخفيضات الوظائف اليت برتبة مدير أو برتب فنية أخرى، مما أفضى إىل اخنفاض صاف قدره وظيفتان 
  .وظيفة واحدةمبقدار عدد وظائف اخلدمة العامة يف امليدان  ُخفِّض
قة اخلرباء يف امليزانية، إىل ، ُتجسِّد خمّصصات اخلرباء االستشاريني واجتماعات أفرالتشغيليةويف إطار امليزانية   - ٦٨

جانب تكاليف الوظائف الثابتة، االستخداَم اإللزامي جلزء من ُمستردَّات تكاليف الدعم، الناشئة عن تنفيذ املشاريع املموَّلة 
  .من مرفق البيئة العاملية، يف أنشطة الرصد وغريها من األنشطة اخلاصة حبافظة املشاريع

    
  السفر يف مهام رمسية

 يورو، متاشياً مع ضرورة خفض ١  ١٠٦ ٩١٥ة ختفيض إمجايل ملخّصصات السفر يف مهام رمسية قدره مث  - ٦٩
أّما عنصر السفر املعزو .  يورو من امليزانية العادية٣٥٢ ٢١٥ومن هذا التخفيض، اقتطع . احتياجات املنظمة من املوارد

، التشغيليةمرفق البيئة العاملية فال يزال مدرجاً يف إطار امليزانية إىل االستخدام املقرَّر إليرادات تكاليف الدعم املتأتِّية من 
  .اتِّساقاً مع سياسة املرفق اخلاصة باملاحنني

    

٢٠١٥-٢٠١٤

 
   حسب أوجه اإلنفاق الرئيسيةالتشغيلية العادية وتان امليزاني-٢الشكل 

  )بالنسب املئوية(
 

٢٠١٣-٢٠١٢

الربنامج العادي 
للتعاون التقين واملوارد
 اخلاصة لصاحل أفريقيا

 تكنولوجيا املعلومات
  واالتصاالت

تكاليف املوظفنيالسفر يف مهام رمسيةتكاليف التشغيل

٧١,٠ ٧٠,٢

٣,١ 
١٤,٥ ١٥,٤

٧,٩  ٧,٩
٤,٠ ٣,٥  ٢,٦
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  تكاليف التشغيل

املخّصصة  كبري من املوارد مكوِّنبالنظر إىل أن الربنامج الرئيسي اخلاص بالتكاليف غري املباشرة يشتمل على   - ٧٠
وتشمل تكاليف التشغيل . من هذه التكاليفجزء صغري هر يف الربامج الرئيسية األخرى سوى ظيال فلتكاليف التشغيل، 

  .، وهلا تأثري مباشر على الربامج ذات الصلةاإلعالم والطباعة والترمجة التحريريةخدمات هذه، على سبيل املثال ال احلصر، 
ل هذه، يف املقام األول، إىل وجود مكوِّن إضايف يف وُيعزى ازدياد االحتياجات من املوارد يف إطار تكاليف التشغي  - ٧١

  . يورو، ميثِّل مسامهة اليونيدو املميَزنة يف تكاليف نظام منسِّقي األمم املتحدة املقيمني٢٧٢  ٣٠٠امليزانية، قدره 
ل مسامهة وعالوة على ذلك، أُدرجت احتياجات إضافية من املوارد يف إطار تكاليف التشغيل اخلاصة باألمن، متثِّ  - ٧٢

 يورو، كما أُدرج مبلغ ٥٣٦  ٦٠٠اليونيدو يف ميزانية خدمات السالمة واألمن العمومية اليت يديرها اليونوف، والبالغة 
  . يورو خمصَّص ألمن املكاتب امليدانية، الذي تديره إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن٥٩  ٠٠٠قدره 

    
    إطار امليزانية-رابعاً

  
  زانية العاديةمتويل املي

 عنصري إعادة التقييم وإعادة حساب ناً، أي متضم٢٠١٥ِّ- ٢٠١٤كاليف الفترة حسب تالتحليل التايل ُيعَرض   -٧٣
  .التكاليف

رة على الدول من االشتراكات املقرَّواليت متوَّل امليزانية العادية، املندرجة ضمن إطار فاالحتياجات الصافية   - ٧٤
 واجملموع اإلمجايل للنفقات، . يف املائة من حيث القيمة احلقيقية٥,١٨انية خمفَّضةً بنسبة قدرها أُدرجت يف امليزاألعضاء، 

 يورو؛ أّما املبلغ املتبقِّي، وقدره ٣  ٥٠٧  ٥٠٠إيرادات متوقَّعة قدرها من  يورو، ميوَّل جزئياً ١٥٢  ٥٨٦  ٩٠٠البالغ 
  .من االشتراكات املقرَّرةل ُتموَّ يتالالصافية  االحتياجات فيشكِّل يورو، ١٤٩  ٠٧٩  ٤٠٠
. عةاإليرادات املتنّو) ب(املبالغ املستردَّة من تكاليف املكاتب امليدانية و) أ: (رة إىل فئتنيوتنقسم اإليرادات املقّد  - ٧٥

ا يف باب ترد تفاصيلهأخرى قة  متفّر، وبنوداًيع املنشورات، والفوائد املصرفيةية من بوتشمل الفئة الثانية اإليرادات املتأّت
وال يزال حجم اإليرادات املُسقَط أدىن بكثري من إيرادات فترة السنتني السابقة، بسبب التوقّعات العاملية الراهنة . مستقل

  .فيما خيّص أسعار الفائدة يف األسواق املالية

خفض إمجايل نفقات ن عيَّفقد َتواخلفض اإللزامي لصايف االحتياجات، رة اإليرادات املقدَّحجم نظرا الخنفاض و  - ٧٦
  . يف املائة٥,٨بنسبة قدرها  ، باألسعار احلالية،امليزانية العادية

    
  التشغيليةمتويل امليزانية 

 من  يور، جزئيا٣٢ً ٨١٩ ٤٠٠على غرار امليزانية العادية، ميوَّل اجملموع اإلمجايل لنفقات امليزانية التشغيلية، البالغ   - ٧٧
، متوَّل  يورو٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠، وقدرها  االحتياجات الصافية الناجتةومن مثَّ، فإن. ورو ي٥٣ ٨٠٠إيرادات متنّوعة قدرها 

التفاصيل ) ب (٢ و١وترد يف اجلدولني . اخلدماتغريها من التعاون التقين ودمات تكاليف الدعم املتعلقة خبمن مستردَّات 
حجم تقديرات كانت و. تكاليف الدعممتأتِّية من وما يرتبط به من إيرادات تنفيذ التعاون التقين حجم املتعلقة بتقديرات 

 يورو للدوالر ٠,٧٥٦قدره   صرفعلى أساس سعرقد ُحسبت أصالً  ٢٠١٣- ٢٠١٢تنفيذ التعاون التقين للفترة 
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 يورو ٠,٧٧٨(يف هذه الوثيقة املستخَدم سعر الصرف أساس التقديرات على تلك وبإعادة تقييم . األمريكي الواحد
ا أّم.  مليون يورو٢٨١,٠ ُزهاء ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة ا يفلتنفيذ حلجم ا تصبح القيمة املقدَّرة ،)الواحدللدوالر األمريكي 

  .ل زيادة كبريةميثّهذا  مليون يورو، و٣١٨,٨  فيبلغ٢٠١٥- ٢٠١٤ للفترة ه املُسقَطحجم

عزى هذه وُت. ني السابقةوُيظهر احلجم املقّدر إليرادات تكاليف الدعم زيادة عند مقارنته بتقديرات فترة السنت  - ٧٨
  .لتعاون التقين اذاملُسقَطة حلجم تنفيتقديرات ارتفاع ال إىل الزيادة مباشرةً

فهي يف معظمها إيرادات متأتِّية من فوائد مصرفية،  التشغيلية اإليرادات املتنوعة املكتسبة يف إطار امليزانية أّما  - ٧٩
  .ة املرتبطة باألسواق املاليوختضع لنفس االعتبارات

    
  ر لتقدمي اخلدماتاحلجم املقدَّ

 واملتَّبعة منذئذ، ُتعرض ١٩٩٩-١٩٩٨على غرار املمارسة اليت استحدثت يف برنامج وميزانييت فترة السنتني   - ٨٠
وتتيح هذه املنهجية عرض . امليزانية على مستوى الربنامج املعينمصادر خارجة عن لة من تقديرات التعاون التقين املموَّ

  .وارد املتاحة لتقدمي اخلدماتجمموع امل

ثناء باست( يورو ٣١٨  ٧٩٨  ٥٠٠هاء ُز ٢٠١٥- ٢٠١٤ر للتعاون التقين يف فترة السنتني ي املقدَّاحلجم الكلّيبلغ و  - ٨١
فترة السنتني املقابل يف ر املقدَّاحلجم أعاله، زيادة كبرية على حسبما ذُكر ل، ميثّهذا و). الربنامج العادي للتعاون التقين

 يورو للدوالر ٠,٧٧٨صرف قدره على أساس سعر تقييمه  بعد إعادة ، يورو٢٨١ ٠٣٨  ٨١٣البالغ  (٢٠١٣-٢٠١٢
  ).الواحد

    
  وضع تقديرات امليزانية

ة  من امليزانية العاديلكلٍّعلى مجيع مستويات الربامج  من النظام املايل، ُتعرض تقديرات امليزانية ٣- ٣ بالبند عمالً  - ٨٢
 ٢٠١٣- ٢٠١٢وكما يف فترات السنتني السابقة، ُتعرض املقارنات بني فتريت السنتني .  على حدةيليةالتشغوامليزانية 

 تعدَّل ،وبعد ذلك. ٢٠١٣- ٢٠١٢مة يف ميزانية فترة السنتني  بنفس مستويات التكاليف املستخَد٢٠١٥- ٢٠١٤و
م وغري أثر التضّخ االعتباريؤخذ يف لكي ) أي ُيعاد حساب تكاليفها( ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة السنتني  تقديرات امليزانية

  .ذلك من تعديالت التكاليف
  :العناصر التاليةيف االعتبار ، أُخذت ٢٠١٥- ٢٠١٤وإلعداد تقديرات امليزانية لفترة السنتني   - ٨٣

  ؛٢٠١٣- ٢٠١٢امليزانيتان املعتمدتان للفترة   )أ(  
   إلتاحة إمكانية املقارنة؛٢٠١٣- ٢٠١٢التعديالت املدخلة على امليزانيتني املعتمدتني للفترة   )ب(  
  ؛٢٠١٣- ٢٠١٢ بأسعار الفترة ٢٠١٥- ٢٠١٤االحتياجات من املوارد للفترة   )ج(  
  .م وغريها من تعديالت التكاليفلتضّخاملرتبطة باالتعديالت   )د(  
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  لميزانيةلأساس ك ٢٠١٣- ٢٠١٢امليزانيتان املعتمدتان للفترة 
 املؤمتر واليت اعتمدها IDB.39/13/Rev.1، الواردة يف الوثيقة ٢٠١٣-٢٠١٢لسنتني  فترة ا برنامج وميزانييتذُكرت يف  -٨٤

ل ميزانيتا  مع تلك الوثيقة، متثّساقاواّت. املوارد الالزمة لتنفيذ برامج املنظمة لتلك الفترةتفاصيل ، ١٩-م/١٤-ر م عالعام يف املقّر
 يورو ٢٨ ٨٣٧ ٧٠٠ويف إطار امليزانية العادية  يورو ١٥٣ ٢٣١ ٩٣٦ ا قدرمهنيصافيني  مبلغ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني 

  .التشغيليةامليزانية إطار يف 

 كحجم  يورو١٥٣ ٢٣١  ٩٣٦مبلغاً قدره  ١٩-م/١٤-ر م عمن املقّر) ج(املؤمتر العام يف الفقرة أقرَّ وقد   -٨٥
  .٢٠١٣-٢٠١٢لالشتراكات املقرَّرة للفترة 

 املوارد املعروضة واملعتمدة يف الوثيقة مقاديرالربامج وأوجه اإلنفاق، اسُتخدمت وإلتاحة إمكانية املقارنة على مستوى   -٨٦
IDB.39/13/Rev.1 ٢٠١٥-٢٠١٤الحتياجات من املوارد للفترة فيما خيّص المقارنة ل كأساس  

  . يورو١٥٣ ٢٣١ ٩٣٦هو مليزانية العادية فيما خيّص ا فإن أساس املقارنة ،ومن مثَّ  -٨٧
    

  أساس امليزانيةة على املدخلالتعديالت 
يف اهليكل الربناجمي، وأصبح بذلك يتيح إجراء جتسيداً ملا سبق تلخيصه من تغيريات طفيفة ل أساس امليزانية ُعدِّ  - ٨٨

  .٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة االحتياجات املقابلة يف ا و٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة يف امقارنة جمدية بني االحتياجات من املوارد 
    

  ٢٠١٣- ٢٠١٢ بأسعار ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة االحتياجات من املوارد ل
، ختفيضاً قدره  يورو١٤٥ ٢٨٩ ٦٥٠، البالغ ٢٠١٥-٢٠١٤ صايف تقديرات امليزانية العادية لفترة السنتني ميثّل  -٨٩

  . يف املائة بالقيمة احلقيقية٥,١٨

 يف املقدَّرةر اإليرادات رات، ُتظهِ وللتراجع الطفيف يف بيع املنشو يف أسعار الفائدة،عتوقَّاإلضايف املالخنفاض ل ونتيجةً  -٩٠
ومن مثَّ، فقد ُخفِّض إمجايل النفقات يف إطار تلك امليزانية مبقدار .  يورو١  ١٣٥  ٩٠٠إطار امليزانية العادية اخنفاضاً قدره 

  . يورو٩ ٠٧٨ ١٨٦

وترتبط .  يورو٣ ١٦٠ ٤٠٠  قدره منواً، يورو٣١ ٩٩٨ ١٠٠ البالغ ،التشغيليةل صايف تقديرات امليزانية وميثّ  - ٩١
  .هذه الزيادة، حسبما ذُكر من قبل، ارتباطاً مباشراً بازدياد حجم تنفيذ التعاون التقين

مخسة يف املائة لوظائف عند مستوى  ٢٠١٥- ٢٠١٤يف ميزانييت فترة السنتني املفترضتان الشغور سبتا نت وظلّ  - ٩٢
اخنفاض االحتياجات املالية إلحدى جيسِّد هذان االفتراضان  و.اخلدمة العامة وثالثة يف املائة لوظائف فئة ،الفئة الفنية

  .أثناء عملية التعينيما الوظائف بسبب شغورها لفترة 
    

  وغريها من تعديالت التكاليفاملرتبطة بالتضّخم، التعديالت 
  م وغريها من تعديالت التكاليف على تقديرات الفترة التضّخاملرتبطة بتطبيق التعديالت شأن من   - ٩٣

هلذه التقديرات على اخلاصة إعادة حساب التكاليف أن تفضي إىل ) ٢٠١٣- ٢٠١٢ عنها بأسعار راًمعبَّ (٢٠١٥-٢٠١٤
  .٢٠١٥- ٢٠١٤أساس أسعار 
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ر عنها ، يعاد حساب تكاليف االحتياجات من املوارد، املعبَّففي اخلطوة األوىل. ف هذه العملية من خطوتنيوتتألّ  - ٩٤
ل االحتياجات مرة ويف اخلطوة الثانية، ُتعدَّ. تلك الفترة يفالفعلية التكلفة هياكل سِّد لكي جت، ٢٠١٣- ٢٠١٢بأسعار 
  .٢٠١٥ و٢٠١٤يف عامي ة عتوقَّاملالتكاليف زيادات مبا يتوافق مع أخرى 

 رمؤّشمستويات ة يف عتوقَّ إىل التغريات امل٢٠١٥- ٢٠١٤عزى الزيادة يف االحتياجات املالية لفترة السنتني وُت  - ٩٥
تكاليف ة يف عتوقَّعزى إىل التغيريات النظمية املاألجور يف النمسا ويف املواقع امليدانية، كما ُتمؤّشر األسعار االستهالكية و

  .ثابتةالوظائف ذوي الالعامة للموظفني املوظفية ات والتكاليف باملرّت

د للرواتب مم املتحدة املوّحمها أحكام نظام األومن املهم التشديد على أن شروط خدمة املوظفني تنظّ  - ٩٦
عملية اختاذ القرارات بشأن عناصر النظام تأثري ُيذكر على د فليس هلا أن اليونيدو جزء من النظام املوحَّمع و. واملستحقات
يف  وُتجسَّد هذه التغيريات جتسيداً تاماً .مة، يف الوقت نفسه، بتنفيذ مجيع التغيريات كاملةلَزواليونيدو ُم. وبارامتراته

  .مقترحات ميزانية فترة السنتني احلالية

 حسب فئة ،٢٠١٥- ٢٠١٤فترة السنتني يف بات ت إسقاطات التكاليف القياسية للمرّتعدَّذلك، أُبناًء على و  - ٩٧
  .التكاليفُتجسَّد فيها الزيادات املتوقَّعة التالية يف حبيث ، موقع العمل

 يف املائة، إىل جانب الزيادة السنوية ٠,٦ يف عالوات الدرجات، والبالغة ويف الفئة الفنية، من شأن الزيادة املقترحة  -٩٨
 ١,٨ يف املائة، أن تفضيا إىل زيادة سنوية فعلية قدرها ١,٢املتوقَّعة يف الرقم القياسي لتسوية مقر العمل اخلاص بفيينا، والبالغة 

 حدوث زيادة ٢٠١٤اخلدمة املدنية الدولية، ُيتوقَّع يف عام واستناداً إىل املعلومات الواردة من جلنة . ٢٠١٣يف املائة يف عام 
أّما .  يف املائة٠,٦ يف الرقم القياسي لتسوية مقر العمل، مع زيادة يف عالوات الدرجات قدرها  يف املائة،١,٢، قدرها سنوية

 املائة وزيادة يف عالوات  يف١,٠ الرقم القياسي لتسوية مقر العمل قدرها، فُيفتَرض حدوث زيادة سنوية يف ٢٠١٥يف عام 
إسقاطات استناداً إىل بات  يف املرّتةسبت تقديرات الزياد فقد ُح،ا يف مواقع العمل األخرىأّم.  يف املائة٠,٦الدرجات قدرها 

  .ةعتوقَّر العمل وإىل عالوات الدرجات املا مقاتألرقام القياسية لتسويبشأن اجلنة اخلدمة املدنية الدولية 

فتشري اإلسقاطات املستندة إىل ما ُنشر من تنّبؤات رمسية خاصة بالرقم  يف فيينا اخلدمة العامةفئة ن موظفي بشأا أّم  - ٩٩
  يف املائة سنويا١,٩ًتتألّف من زيادة وسطية قدرها ، ٢٠١٣ يف املائة يف عام ٢,٣القياسي إىل زيادة يف املرّتبات قدرها 

 يف املائة بسبب عالوات ٠,٤قدرها  لألسعار االستهالكية واألجور، وزيادة نتيجة ملتوسط الزيادات يف الرقمني القياسيني
على  ،ائة يف امل٢,٣ يف املائة و٢,٤إمجاليتان قدرمها سنويتان  زيادتان ٢٠١٥ و٢٠١٤ ميلعارضت افُتقد و. الدرجات
يف الرقمني املُسقَطة الزيادات بات يف مواقع العمل األخرى باالستناد إىل متوسط  املرّتةزيادسبت تقديرات وُح. التوايل

  .القياسيني لألسعار االستهالكية واألجور، إىل جانب عالوات الدرجات

 مبتوسط التشغيليةيف إطار امليزانيتني العادية و ٢٠١٥- ٢٠١٤يف فترة السنتني التكاليف العامة للموظفني حجم وقُدِّر   - ١٠٠
مقابل ( يف املائة ٣٢,٦بات الفئة الفنية ومن صايف مرّت) ٢٠١٣- ٢٠١٢ترة  يف املائة يف الف٤٩,٥ مقابل( يف املائة ٤٤,٥قدره 
كات تحليل حتّربهذه التقديرات أُعدَّت وقد . اخلدمة العامةبات فئة من مرّت) ٢٠١٣-٢٠١٢ يف املائة يف الفترة ٣٤,٥

  .ايل ملوظفي اليونيدو يف احلسبانأخذ العدد احلمها جلنة اخلدمة املدنية الدولية، مع تنظِّخمتلف املستحقات حسبما تكاليف 

والصيانة املنافع العامة خمتلف أوجه اإلنفاق غري اخلاصة باملوظفني، مثل املأخوذ هبا يف م التضّخنسبة ستند تو  - ١٠١
 ووحدة املعهد النمساوي للبحوث االقتصادية ُحصل عليها من كات الرقم القياسي لألسعارؤات بشأن حتّر، إىل تنّباللوازمو
، ومن مقر األمم املتحدة ٢٠١٣وتقرير الوضع االقتصادي العاملي وآفاقه لعام علومات االستخبارية مبجلة إيكونوميست امل

  .مواقع املكاتب امليدانيةاملقدَّرة يف م  أو إىل اجتاهات التضّخيف نيويورك،



IDB.41/5 
PBC.29/5 
Page 19 

 

ربنامج الى معظمها يف إطار غطَّليت ُي، ا)باستثناء خدمات إدارة املباين(العمومية  تكلفة اخلدمات تزدادوعادة ما   - ١٠٢
  .زيادات التكاليف يف إطار تكاليف املوظفنيتبعاً حلجم التكاليف غري املباشرة، الرئيسي اخلاص ب

 ١,٢٩٥ هو ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني لللزيادات الصافية يف التكاليف يف إطار امليزانية العادية الوسطي ل واملعّد  - ١٠٣
  . يورو٣ ٧٨٩ ٧٥٠هو يف إطار امليزانية العادية فاملبلغ الصايف الالزم إلعادة حساب التكاليف ا أّم. سنوياًيف املائة 

    
  دة بغري اليورولنفقات املتكبََّمْيَزنة ا

بعمالت أخرى، ُيتكبَّد  يف املائة من النفقات ١٥ إىل ١٠ حنو يظلّولكن . اليوروبضها عرِها وَتت املنظمة ميزانيدُِّعُت  - ١٠٤
ق على تلك البنود متوسط سعر بِّلميزانية باليورو، طُلتقدير مبالغ الزمة من أجل و. دوالر الواليات املتحدةب خصوصاًو

ديسمرب /يناير إىل كانون األول/الفترة من كانون الثاينيف الدوالر املعمول به يف األمم املتحدة مقابل صرف اليورو 
من التحويالت إىل أو نفسه يف تقرير حجم م هذا السعر تخَدسُيوف وس.  يورو للدوالر الواحد٠,٧٧٨، وهو ٢٠١٢

  .ملكاسب وخسائر أسعار الصرفاالحتياطي اخلاص 
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Total volume of operations in 2014-2015
 by Major Programme

(including technical cooperation)

A.
1.1%

C.
83.1%

D.
2.6%

E.
6.4%

F.
0.0%

G.
4.5%

B.
2.3%

  ١اجلدول 
  

   جملموع العمليات٢٠١٥-٢٠١٤ص تقديرات امليزانيتني حسب الربامج الرئيسية للفترة ملّخ
  )٢٠١٥-٢٠١٤باليورو، بتكاليف (

  

 الربنامج الرئيسي
امليزانية العادية 

 )صايفال(
 التشغيليةامليزانية 

 )الصايف(
  التعاون التقين

)امليزانيةعن خارج (
جمموع التقديرات 

  الصافية
 إىلالنسبة املئوية 

 جمموع التقديرات
٪١  ٢٠٠ ٣٧٩ ٥  ٠٠٠ ٨٩ ٢٠٠ ٢٩٠ ٥ أجهزة تقرير السياسات-ألف ,١  
٪٢  ٩١٠ ٧٨٥ ١١  ٣٠٠ ٢٧٩ ٦١٠ ٥٠٦ ١١ واملواءمة التنظيميةالتوجيه التنفيذي  -باء ,٣  
٪٨٣  ٩٤٣ ٩٨٥ ٤١٦  ٥٠٠ ٧٩٨ ٣١٨ ٤٠٠ ٥١٠ ٢٦ ٠٤٣ ٦٧٧ ٧١ األولويات املواضيعية-جيم ,١  
 االستراتيجية وضمان النوعية واخلدمات ثالبحو -دال

٪٢  ٠٥٠ ٨١٥ ١٢  ١٠٠ ٢٦٤ ١ ٩٥٠ ٥٥٠ ١١ الَوُصولة ,٦  
٪٦  ٢٥٠ ٠٤٥ ٣٢  ٦٠٠ ٦٧٦ ٤ ٦٥٠ ٣٦٨ ٢٧  خدمات دعم الربامج  -هاء ,٤  
٪٠     إدارة املباين -واو ,٠  
٪٤  ٩٤٧ ٧٦١ ٢٢   ٩٤٧ ٧٦١ ٢٢ التكاليف غري املباشرة-زاي ,٥  

   (٨٠٠ ١٢٩ ١) (٨٠٠ ٥٣)(٠٠٠ ٠٧٦ ١) إيرادات متنّوعة 
٪١٠٠  ٥٠٠ ٦٤٣ ٥٠٠  ٥٠٠ ٧٩٨ ٣١٨ ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ ٤٠٠ ٠٧٩ ١٤٩ جمموع االحتياجات الصافية ,٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   ٢٠١٥-٢٠١٤يف الفترة ي للعمليات احلجم الكلّ

  حسب الربامج الرئيسية
  )يشمل التعاون التقين(

 جيم
٨٣,١٪

 ألف
١,١٪  باء

٢,٣٪
  واو
٠,٠٪ 

 زاي
  دال ٪٤,٥

٢,٦٪ 
  هاء
٦,٤٪ 
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    )أ (٢اجلدول 
  التشغيليةص امليزانيتني العادية وملّخ

  )، إدارة املباينواوالرئيسي باستثناء الربنامج (
  )باليورو(

  

 

  امليزانية املعتمدة 
  للفترة 

٢٠١٣-٢٠١٢  
١ 

  منو موارد 
٢٠١٥-٢٠١٤   

  بأسعار 
٢٠١٣-٢٠١٢  

٢ 

  االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٥-٢٠١٤  
  بأسعار 

٢٠١٣-٢٠١٢  
٣ 

  إعادة حساب 
  التكاليف بأسعار 

٢٠١٥-٢٠١٤  
٤ 

  االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٥-٢٠١٤  
  بأسعار 

٢٠١٥-٢٠١٤  
٥ 

      امليزانية العادية
٩٠٠ ٥٨٦ ٧٥٠١٥٢ ٧٨٩ ١٥٠٣ ٧٩٧ ١٤٨(١٨٦ ٠٧٨ ٩)٣٣٦ ٨٧٥ ١٥٧ النفقات 
(٥٠٠ ٥٠٧ ٣)  (٥٠٠ ٥٠٧ ٣)٩٠٠ ١٣٥ ١(٤٠٠ ٦٤٣ ٤) اإليرادات 
٤٠٠ ٠٧٩ ٧٥٠١٤٩ ٧٨٩ ٦٥٠٣ ٢٨٩ ١٤٥(٢٨٦ ٩٤٢ ٧)٩٣٦ ٢٣١ ١٥٣ االحتياجات الصافية 
  

      التشغيليةامليزانية 
٤٠٠ ٨١٩ ٥٠٠٣٢ ٩٠٠٧٦٧ ٠٥١ ٥٠٠٣٢ ١٤٠ ٤٠٠٣ ٩١١ ٢٨ النفقات 
(٨٠٠ ٥٣)  (٨٠٠ ٥٣)٩٠٠ ١٩(٧٠٠ ٧٣)  اإليرادات 
٦٠٠ ٧٦٥ ٥٠٠٣٢ ١٠٠٧٦٧ ٩٩٨ ٤٠٠٣١ ١٦٠ ٧٠٠٣ ٨٣٧ ٢٨ االحتياجات الصافية 

٠٠٠ ٨٤٥ ٢٥٠١٨١ ٥٥٧ ٧٥٠٤ ٢٨٧ ١٧٧(٨٨٦ ٧٨١ ٤)٦٣٦ ٠٦٩ ١٨٢ التشغيليةجمموع امليزانيتني العادية و
  
      )الصايف(ل النمو احلقيقي معّد

     )٪٥,٢(  امليزانية العادية 
    ٪١١,٠  التشغيليةامليزانية  
    )٪٢,٦(  امليزانيتان معا 
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    )ب (٢اجلدول 
  التقديرات اخلاصة بتنفيذ مشاريع التعاون التقين وبإيرادات تكاليف الدعم

  ) أنشطة الربنامج العاديباستثناء(
  )باليورو(

  
 )ب(٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢ 

 تنفيذ املشاريع  
إيرادات تكاليف 

 الدعم

تنفيذ املشاريع يف 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

 تنفيذ املشاريع  ))أ(عاد التقييمُم(
إيرادات تكاليف 

 الدعم
 ١٠٠ ٢١٠ ٦٠٠ ١٠٠ ٢ ١٦١ ٤٣٠١٠١ ٣٠٠٩ ٩٨  الربنامج الرئيسي-برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 ١٠٠ ٠٧٠ ٣ ٧٠٠ ٨٣٣ ٢٦ ٦٩٠ ٠٦٤ ٢١٠٤٢ ٨٩٢ ٢٠٠٤ ٨٧٥ ٤٠ صندوق التنمية الصناعية
 ٦٠٠ ٨١٠ ٧ ٥٠٠ ٣٥٣ ٦٥ ٠٠٠ ٦٧٨ ٩٨٠٣٩ ٧٣٣ ٠٠٠٥ ٥٥٦ ٣٨ بروتوكول مونتريال
 ٠٠٠ ٧٥٠ ٨ ١٠٠ ٧١١ ٨٨ ٨٤٦ ٥٢٥ ٠٧٠٨٦ ٦٣٤ ١٠٠٧ ٠٧٩ ٨٤  مرفق البيئة العاملية

 ٢٠٠ ٨٧٤ ١٢ ٦٠٠ ٧٩٩ ١٣٥ ١١٦ ٦٦٩ ٢٣٠١١٢ ٤٦٤ ١٠٠٩ ٤٨٣ ١٠٩ الصناديق االستئمانية والصناديق األخرى
 ٦٠٠ ٥٠  ١٢٠ ١١٦  اخلدمات التقنية

 ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ ٥٠٠ ٧٩٨ ٣١٨ ٨١٣ ٠٣٨ ٠٤٠٢٨١ ٨٥٠ ٧٠٠٢٧ ٠٩١ ٢٧٣ اجملموع   
  
ديسمرب /يناير حىت كانون األول/أُعيد تقييم التقديرات األصلية باستخدام متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة من كانون الثاين  )أ(

  . يورو للدوالر الواحد٠,٧٧٨، وهو ٢٠١٢
 يورو ٠,٧٧٨، وهو ٢٠١٢ديسمرب /يناير حىت كانون األول/ر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة من كانون الثاينُحسبت باستخدام متوسط سع  )ب(

  .للدوالر الواحد
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    ٣اجلدول 
  ٢٠١٥-٢٠١٤النفقات واإليرادات املقترحة حسب الربامج الرئيسية للفترة 

  ٢٠١٣-٢٠١٢مع بيانات مقارنة للفترة 
 )باليورو(

  

 

 تمدة امليزانية املع
  للفترة 

 )أ(٢٠١٣-٢٠١٢

  منو موارد 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

  بأسعار 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
  بأسعار 

٢٠١٣-٢٠١٢ 

إعادة حساب 
  التكاليف 
  بأسعار 

٢٠١٥-٢٠١٤ 

االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
  بأسعار 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الربنامج الرئيسي

     

      التشغيلية امليزانيتان العادية و    -١

 ٢٠٠ ٣٧٩ ٦٠٠٥ ١٤٩ ٦٠٠ ٢٢٩ ١٦٠٥ ٤٤٠٩٦ ١٣٣ ٥ أجهزة تقرير السياسات-ألف
 ٢٠٠ ٣٧٩ ٦٠٠٥ ١٤٩ ٦٠٠ ٢٢٩ ١٦٠٥ ٤٤٠٩٦ ١٣٣ ٥ صايف االحتياجات 
    

 ٩١٠ ٧٨٥ ٥٧٠١١ ٣١٩ ٣٤٠ ٤٦٦ ١١(٩٢٠ ٥٣٩)٢٦٠ ٠٠٦ ١٢  واملواءمة التنظيميةالتوجيه التنفيذي  -باء
    

 ٩٤٣ ٦١٨ ١٣٠١٠٠ ٨٨٦ ١ ٨١٣ ٧٣٢ ٩٨(٢١٣ ٨٤٣ ٢)٠٢٦ ٥٧٦ ١٠١ األولويات املواضيعية-جيم
 (٥٠٠ ٤٣١ ٢)   (٥٠٠ ٤٣١ ٢)  (٥٠٠ ٤٣١ ٢) اإليرادات 
 ٤٤٣ ١٨٧ ١٣٠٩٨ ٨٨٦ ١ ٣١٣ ٣٠١ ٩٦(٢١٣ ٨٤٣ ٢)٥٢٦ ١٤٤ ٩٩ صايف االحتياجات 
    
 االستراتيجية وضمان النوعية البحوث-دال

 ٠٥٠ ٨١٥ ٠٠٠١٢ ٢٢٦ ٠٥٠ ٥٨٩ ١٢(٩٥٠ ٢٦٨ ٢)٠٠٠ ٨٥٨ ١٤ واخلدمات الَوُصولة
 ٠٥٠ ٨١٥ ٠٠٠١٢ ٢٢٦ ٠٥٠ ٥٨٩ ١٢(٩٥٠ ٢٦٨ ٢)٠٠٠ ٨٥٨ ١٤ صايف االحتياجات 
    
 ٢٥٠ ٠٤٥ ٣٥٠٣٢ ٠١٨ ١ ٩٠٠ ٠٢٦ ٣١(١٠٧ ٥٢٣)٠٠٧ ٥٥٠ ٣١ خدمات دعم الربامج -هاء
 ٢٥٠ ٠٤٥ ٣٥٠٣٢ ٠١٨ ١ ٩٠٠ ٠٢٦ ٣١(١٠٧ ٥٢٣)٠٠٧ ٥٥٠ ٣١ صايف االحتياجات 
    
 ٣٠٠ ٠٩١ ٥٠٠٥٧ ١٩٠ ٣ ٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣(٥٠٠ ٦٦٥ ٧)٣٠٠ ٥٦٦ ٦١ إدارة املباين -واو
 (٣٠٠ ٠٩١ ٥٧)(٥٠٠ ١٩٠ ٣) (٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣)٥٠٠ ٦٦٥ ٧(٣٠٠ ٥٦٦ ٦١) اإليرادات 
   صايف االحتياجات 
    

 ٩٤٧ ٧٦١ ٦٠٠٢٢ ٩٥٧ ٣٤٧ ٨٠٤ ٣٤٤٢١ ٠٠٣١٤١ ٦٦٣ ٢١ التكاليف غري املباشرة-زاي
 (٨٠٠ ١٢٩ ١)  (٨٠٠ ١٢٩ ١)٨٠٠ ١٥٥ ١(٦٠٠ ٢٨٥ ٢) عةإيرادات متنّو 
    

 ٠٠٠ ٨٤٥ ٢٥٠١٨١ ٥٥٧ ٤ ٧٥٠ ٢٨٧ ١٧٧(٨٨٦ ٧٨١ ٤)٦٣٦ ٠٦٩ ١٨٢ التشغيليةجمموع امليزانيتني العادية و
  
 امليزانية العادية      -٢

  

 ٢٠٠ ٢٩٠ ١٠٠٥ ١٤٦ ١٠٠ ١٤٤ ١٦٠٥ ٩٤٠٩٦ ٠٤٧ ٥ أجهزة تقرير السياسات-ألف
 ٢٠٠ ٢٩٠ ١٠٠٥ ١٤٦ ١٠٠ ١٤٤ ١٦٠٥ ٩٤٠٩٦ ٠٤٧ ٥ صايف االحتياجات 
    
 ٦١٠ ٥٠٦ ٢٧٠١١ ٣١٤ ٣٤٠ ١٩٢ ١١(٩٢٠ ٥٣٩)٢٦٠ ٧٣٢ ١١  واءمة التنظيميةواملالتوجيه التنفيذي  -باء
    

 ٥٤٣ ١٠٨ ٢٣٠٧٤ ٣٥٨ ١ ٣١٣ ٧٥٠ ٧٢(٧١٣ ٧٠٩ ٥)٠٢٦ ٤٦٠ ٧٨ األولويات املواضيعية-جيم
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 تمدة امليزانية املع
  للفترة 

 )أ(٢٠١٣-٢٠١٢

  منو موارد 
٢٠١٥-٢٠١٤ 

  بأسعار 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
  بأسعار 

٢٠١٣-٢٠١٢ 

إعادة حساب 
  التكاليف 
  بأسعار 

٢٠١٥-٢٠١٤ 

االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
  بأسعار 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الربنامج الرئيسي

 (٥٠٠ ٤٣١ ٢)   (٥٠٠ ٤٣١ ٢)  (٥٠٠ ٤٣١ ٢) اإليرادات 
 ٠٤٣ ٦٧٧ ٢٣٠٧١ ٣٥٨ ١ ٨١٣ ٣١٨ ٧٠(٧١٣ ٧٠٩ ٥)٥٢٦ ٠٢٨ ٧٦ صايف االحتياجات 
    
 االستراتيجية وضمان النوعية البحوث-دال

 ٩٥٠ ٥٥٠ ٩٠٠١١ ١٧٣ ٠٥٠ ٣٧٧ ١١(٩٥٠ ٢٦٨ ٢)٠٠٠ ٦٤٦ ١٣ واخلدمات الَوُصولة
 ٩٥٠ ٥٥٠ ٩٠٠١١ ١٧٣ ٠٥٠ ٣٧٧ ١١(٩٥٠ ٢٦٨ ٢)٠٠٠ ٦٤٦ ١٣ صايف االحتياجات 
    
 ٦٥٠ ٣٦٨ ٦٥٠٢٧ ٨٣٩ ٠٠٠ ٥٢٩ ٢٦(١٠٧ ٧٩٧)١٠٧ ٣٢٦ ٢٧ ت دعم الربامجخدما -هاء
 ٦٥٠ ٣٦٨ ٦٥٠٢٧ ٨٣٩ ٠٠٠ ٥٢٩ ٢٦(١٠٧ ٧٩٧)١٠٧ ٣٢٦ ٢٧ صايف االحتياجات 
    
 ٣٠٠ ٠٩١ ٥٠٠٥٧ ١٩٠ ٣ ٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣(٥٠٠ ٦٦٥ ٧)٣٠٠ ٥٦٦ ٦١ إدارة املباين -واو
 (٣٠٠ ٠٩١ ٥٧)(٥٠٠ ١٩٠ ٣) (٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣)٥٠٠ ٦٦٥ ٧(٣٠٠ ٥٦٦ ٦١) اإليرادات 
   صايف االحتياجات 
    

 ٩٤٧ ٧٦١ ٦٠٠٢٢ ٩٥٧ ٣٤٧ ٨٠٤ ٣٤٤٢١ ٠٠٣١٤١ ٦٦٣ ٢١ التكاليف غري املباشرة-زاي
 (٠٠٠ ٠٧٦ ١)  (٠٠٠ ٠٧٦ ١)٩٠٠ ١٣٥ ١(٩٠٠ ٢١١ ٢) عةإيرادات متنّو 
    

 ٤٠٠ ٠٧٩ ٧٥٠١٤٩ ٧٨٩ ٣ ٦٥٠ ٢٨٩ ١٤٥(٢٨٦ ٩٤٢ ٧)٩٣٦ ٢٣١ ١٥٣ ية جمموع امليزانية العاد
  
 التشغيليةامليزانية      -٣

  

 ٠٠٠ ٥٠٠٨٩ ٣ ٥٠٠ ٨٥ ٥٠٠ ٨٥ أجهزة تقرير السياسات-ألف
 ٠٠٠ ٥٠٠٨٩ ٣ ٥٠٠ ٨٥ ٥٠٠ ٨٥ صايف االحتياجات 
    
 ٣٠٠ ٣٠٠٢٧٩ ٥ ٠٠٠ ٢٧٤ ٠٠٠ ٢٧٤ ميةواملواءمة التنظيالتوجيه التنفيذي  -باء
    

 ٤٠٠ ٥١٠ ٩٠٠٢٦ ٥٢٧ ٥٠٠ ٩٨٢ ٥٠٠٢٥ ٨٦٦ ٠٠٠٢ ١١٦ ٢٣ األولويات املواضيعية-جيم
 ٤٠٠ ٥١٠ ٩٠٠٢٦ ٥٢٧ ٥٠٠ ٩٨٢ ٥٠٠٢٥ ٨٦٦ ٠٠٠٢ ١١٦ ٢٣ صايف االحتياجات 
    
 االستراتيجية وضمان النوعية البحوث-دال

 ١٠٠ ٢٦٤ ١٠٠١ ٥٢ ٠٠٠ ٢١٢ ٠٠٠١ ٢١٢ ١ دمات الَوُصولةواخل
 ١٠٠ ٢٦٤ ١٠٠١ ٥٢ ٠٠٠ ٢١٢ ١ ٠٠٠ ٢١٢ ١ صايف االحتياجات 
    
 ٦٠٠ ٦٧٦ ٧٠٠٤ ١٧٨ ٩٠٠ ٤٩٧ ٠٠٠٤ ٩٠٠٢٧٤ ٢٢٣ ٤ خدمات دعم الربامج -هاء
 ٦٠٠ ٦٧٦ ٧٠٠٤ ١٧٨ ٩٠٠ ٤٩٧ ٠٠٠٤ ٩٠٠٢٧٤ ٢٢٣ ٤ صايف االحتياجات 
    
   صايف االحتياجات 
    
 (٨٠٠ ٥٣)  (٨٠٠ ٥٣)٩٠٠ ١٩(٧٠٠ ٧٣) عةإيرادات متنّو 
    

 ٧٦٥,٦٠٠ ٥٠٠٣٢ ٧٦٧ ١٠٠ ٩٩٨ ٤٠٠٣١ ١٦٠ ٧٠٠٣ ٨٣٧ ٢٨  التشغيليةجمموع امليزانية 
    

  .التعديالت املدخلة على األساس يف امليزانيةمع   )أ(
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    )أ (٤اجلدول 
  اإليرادات والنفقات املقترحة حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية

  ٢٠١٣-٢٠١٢ مشفوعة ببيانات مقارنة للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 
  )، إدارة املباينواوالرئيسي باستثناء الربنامج (

  )باليورو(
  

 

امليزانية املعتمدة 
  للفترة 

٢٠١٣-٢٠١٢ 

  منو موارد
٢٠١٥-٢٠١٤ 

  بأسعار 
٢٠١٣-٢٠١٢ 

االحتياجات من 
  املوارد يف

٢٠١٥-٢٠١٤ 
  بأسعار 

٢٠١٣-٢٠١٢ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠١٥-٢٠١٤ 

االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
  بأسعار 

٢٠١٥-٢٠١٤ 
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ بند اإلنفاق الرئيسي

      التشغيلية    امليزانيتان العادية و-١
  ٠٦٧ ٥٠٩ ١٢٩ ٢٥٠ ٥٥٥ ٢ ٨١٧ ٩٥٣ ١٢٦(٢١٣ ٦٨٠ ٥) ٠٣٠ ٦٣٤ ١٣٢ تكاليف املوظفني -١
  ٣٠٠ ٨١٠ ٤ ٤٠٠ ١٦٢ ٩٠٠ ٦٤٧ ٤(٩١٥ ١٠٦ ١) ٨١٥ ٧٥٤ ٥ السفر يف مهام رمسية -٢
  ١٠٧ ٠٩٥ ٢٩ ٧٠٠ ٣١٢ ١ ٤٠٧ ٧٨٢ ٢٧ ٦٠٢ ٦٥٢ ٨٠٥ ١٢٩ ٢٧ تكاليف التشغيل -٣
  ٢٠٠ ٥١٥ ٧ ٧٠٠ ٢٩٩ ٥٠٠ ٢١٥ ٧ ٣٢٠ ٦٧٣ ١٨٠ ٥٤٢ ٦ واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  -٤
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد  -٥

  ٦٢٦ ٤٧٦ ١٤ ٢٠٠ ٢٢٧ ٤٢٦ ٢٤٩ ١٤(٤٨٠ ٤٧٦) ٩٠٦ ٧٢٥ ١٤ اخلاصة لصاحل أفريقيا
 (٣٠٠ ٥٦١ ٣)  (٣٠٠ ٥٦١ ٣) ٨٠٠ ١٥٥ ١(١٠٠ ٧١٧ ٤) اإليرادات 

  ٠٠٠ ٨٤٥ ١٨١ ٢٥٠ ٥٥٧ ٤  ٧٥٠ ٢٨٧ ١٧٧(٨٨٦ ٧٨١ ٤) ٦٣٦ ٠٦٩ ١٨٢ ةالتشغيلياجملموع الصايف للميزانيتني العادية و
  
       امليزانية العادية-٢

  ١٦٧ ٨٤٤ ٩٩ ٠٥٠ ٩٠٤ ١ ١١٧ ٩٤٠ ٩٧(٩١٣ ٦٧٥ ٨) ٠٣٠ ٦١٦ ١٠٦ تكاليف املوظفني -١
  ١٠٠ ٢٨٢ ٣ ٩٠٠ ١٠٩ ٢٠٠ ١٧٢ ٣(٢١٥ ٣٥٢) ٤١٥ ٥٢٤ ٣ السفر يف مهام رمسية  -٢
  ٨٠٧ ٤٦٨ ٢٧ ٩٠٠ ٢٤٨ ١ ٩٠٧ ٢١٩ ٢٦(٨٩٨ ٢٤٦) ٨٠٥ ٤٦٦ ٢٦ كاليف التشغيلت -٣
  ٢٠٠ ٥١٥ ٧ ٧٠٠ ٢٩٩ ٥٠٠ ٢١٥ ٧ ٣٢٠ ٦٧٣ ١٨٠ ٥٤٢ ٦ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -٤
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد  -٥

  ٦٢٦ ٤٧٦ ١٤ ٢٠٠ ٢٢٧ ٤٢٦ ٢٤٩ ١٤(٤٨٠ ٤٧٦) ٩٠٦ ٧٢٥ ١٤ اخلاصة لصاحل أفريقيا
 (٥٠٠ ٥٠٧ ٣)  (٥٠٠ ٥٠٧ ٣) ٩٠٠ ١٣٥ ١(٤٠٠ ٦٤٣ ٤) اإليرادات 

  ٤٠٠ ٠٧٩ ١٤٩ ٧٥٠ ٧٨٩ ٣  ٦٥٠ ٢٨٩ ١٤٥(٢٨٦ ٩٤٢ ٧) ٩٣٦ ٢٣١ ١٥٣ اجملموع الصايف للميزانية العادية
  
   التشغيلية    امليزانية -٣

  ٩٠٠ ٦٦٤ ٢٩ ٢٠٠ ٦٥١ ٧٠٠ ٠١٣ ٢٩ ٧٠٠ ٩٩٥ ٢ ٠٠٠ ٠١٨ ٢٦ تكاليف املوظفني -١
  ٢٠٠ ٥٢٨ ١ ٥٠٠ ٥٢ ٧٠٠ ٤٧٥ ١(٧٠٠ ٧٥٤) ٤٠٠ ٢٣٠ ٢ السفر يف مهام رمسية -٢
  ٣٠٠ ٦٢٦ ١ ٨٠٠ ٦٣ ٥٠٠ ٥٦٢ ١ ٥٠٠ ٨٩٩ ٠٠٠ ٦٦٣  تكاليف التشغيل  -٣
 (٨٠٠ ٥٣)  (٨٠٠ ٥٣) ٩٠٠ ١٩(٧٠٠ ٧٣) اإليرادات 

  ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ ٥٠٠ ٧٦٧  ١٠٠ ٩٩٨ ٣١ ٤٠٠ ١٦٠ ٣ ٧٠٠ ٨٣٧ ٢٨ التشغيليةاجملموع الصايف للميزانية 
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  )ب (٤اجلدول 
  

   املقترحة حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية السنويةاإليرادات والنفقات
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

  )الرئيسي واو، إدارة املباينباستثناء الربنامج (
  )باليورو(

  

 بند اإلنفاق الرئيسي

  االحتياجات من املوارد 
   ٢٠١٤ يف

 ٢٠١٤بأسعار 

  االحتياجات من املوارد 
   ٢٠١٥يف 

 ٢٠١٥بأسعار 

  االحتياجات من املوارد 
   ٢٠١٥-٢٠١٤يف 

 ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 
  ٣ ٢ ١ 
     

    التشغيلية    امليزانيتان العادية و-١

  ٠٦٧ ٥٠٩ ١٢٩ ٣٤٠ ٤٤٨ ٦٥ ٧٢٧ ٠٦٠ ٦٤ تكاليف املوظفني -١
  ٣٠٠ ٨١٠ ٤ ٦٥٠ ٤٧٦ ٢ ٦٥٠ ٣٣٣ ٢ السفر يف مهام رمسية -٢
  ١٠٧ ٠٩٥ ٢٩ ٤٣٨ ٠٢٠ ١٥ ٦٦٩ ٠٧٤ ١٤ تكاليف التشغيل -٣
  ٢٠٠ ٥١٥ ٧ ٣٥٠ ٨١٤ ٣ ٨٥٠ ٧٠٠ ٣ واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  -٤
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد  -٥

  ٦٢٦ ٤٧٦ ١٤ ٢٦٥ ٦١٦ ٧ ٣٦١ ٨٦٠ ٦ اخلاصة لصاحل أفريقيا
 (٣٠٠ ٥٦١ ٣)(٤٠٠ ٩٨٧ ١)(٩٠٠ ٥٧٣ ١) إليراداتا 

  ٠٠٠ ٨٤٥ ١٨١ ٦٤٣ ٣٨٨ ٩٢ ٣٥٧ ٤٥٦ ٨٩ التشغيليةاجملموع الصايف للميزانيتني العادية و
     
        امليزانية العادية-٢

  ١٦٧ ٨٤٤ ٩٩ ٣٩٠ ٤٢٣ ٥٠ ٧٧٧ ٤٢٠ ٤٩ تكاليف املوظفني -١
  ١٠٠ ٢٨٢ ٣ ٩٠٠ ٦٦٢ ١ ٢٠٠ ٦١٩ ١ السفر يف مهام رمسية -٢
  ٨٠٧ ٤٦٨ ٢٧ ٠٣٨ ٢١٣ ١٤ ٧٦٩ ٢٥٥ ١٣ تكاليف التشغيل -٣
  ٢٠٠ ٥١٥ ٧ ٣٥٠ ٨١٤ ٣ ٨٥٠ ٧٠٠ ٣ واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  -٤
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد  -٥

  ٦٢٦ ٤٧٦ ١٤ ٢٦٥ ٦١٦ ٧ ٣٦١ ٨٦٠ ٦ اخلاصة لصاحل أفريقيا
 (٥٠٠ ٥٠٧ ٣)(٥٠٠ ٩٦٠ ١)(٠٠٠ ٥٤٧ ١) اإليرادات 

  ٤٠٠ ٠٧٩ ١٤٩ ٤٤٣ ٧٦٩ ٧٥ ٩٥٧ ٣٠٩ ٧٣ اجملموع الصايف للميزانية العادية
     
    التشغيلية    امليزانية -٣

  ٩٠٠ ٦٦٤ ٢٩ ٩٥٠ ٠٢٤ ١٥ ٩٥٠ ٦٣٩ ١٤ تكاليف املوظفني -١
  ٢٠٠ ٥٢٨ ١ ٧٥٠ ٨١٣ ٤٥٠ ٧١٤ السفر يف مهام رمسية -٢
  ٣٠٠ ٦٢٦ ١ ٤٠٠ ٨٠٧ ٩٠٠ ٨١٨ اليف التشغيلتك -٣

 (٨٠٠ ٥٣)(٩٠٠ ٢٦)(٩٠٠ ٢٦) اإليرادات 

  ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ ٢٠٠ ٦١٩ ١٦ ٤٠٠ ١٤٦ ١٦ التشغيليةاجملموع الصايف للميزانية 
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    ٥اجلدول 
   التشغيليةالوظائف الثابتة يف إطار امليزانيتني العادية و

  ٢٠١٥-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١٢للفترتني 
 )الرئيسي واو، إدارة املباينتثناء الربنامج باس(

        اجملموع لليونيدو-ألف
 ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢   
النقصان/الزيادة اجملموع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية اجملموع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية 

        الفئة الفنية وما فوقها
 - ١,٠ -١,٠١,٠- ١,٠ مدير عام

 -٦,٠ ٣٣,٠ ٧,٠٣٩,٠٢٥,٠٨,٠ ٣٢,٠ مدير
 ١,٠ ٦٤,٠ ١٢,٠٦٣,٠٥١,٠١٣,٠ ٥١,٠ ٥-ف
 -٤,٠ ٧٢,٠ ٨,٠٧٦,٠٦٣,٠٩,٠ ٦٨,٠ ٤-ف

 ١٠,٠ ٩٧,٠ ١٠,٠٨٧,٠٧٩,٠١٨,٠ ٧٧,٠ )٣-ف/٢-ف(الفنيون 
 -١٠,٠ - --٤,٠١٠,٠ ٦,٠  )١-ف(الفنيون الشباب 

 ٦,٠ ٤١,٠ ٣٣,٠٣٥,٠٢,٠٣٩,٠ ٢,٠  موظفو الربامج الوطنية
 -٣,٠ ٣٠٨,٠ ٧٤,٠٣١١,٠٢٢١,٠٨٧,٠ ٢٣٧,٠ اجملموع الفرعي
 -٢٣,٠٠ ٣٠٤,٥٠ ٧١,٧٥٣٢٧,٥٠٢٣٠,٥٠٧٤,٠٠ ٢٥٥,٧٥ فئة اخلدمة العامة
 -٢٦,٠٠ ٦١٢,٥٠ ١٤٥,٧٥٦٣٨,٥٠٤٥١,٥٠١٦١,٠٠ ٤٩٢,٧٥ اجملموع الكلي

     ) يف نيويورك وجنيف وبروكسلشامال مكاتب اليونيدو( املقر -باء
 ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢   
النقصان/الزيادة اجملموع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية اجملموع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية 

        الفئة الفنية وما فوقها
 - ١,٠ -١,٠١,٠- ١,٠ مدير عام

 -٥,٠ ٢٣,٠ ٢,٠٢٨,٠٢٠,٠٣,٠ ٢٦,٠ مدير
 ٢,٠ ٤٤,٠ ٤,٠٤٢,٠٣٩,٠٥,٠ ٣٨,٠ ٥-ف
 -١,٠ ٧٠,٠ ٦,٠٧١,٠٦٣,٠٧,٠ ٦٥,٠ ٤-ف

 ١٣,٠ ٩٥,٠ ٨,٠٨٢,٠٧٩,٠١٦,٠ ٧٤,٠ )٣-ف/٢-ف(الفنيون 
 -١٠,٠ - --٤,٠١٠,٠ ٦,٠  )١-ف(الفنيون الشباب 

 - - ---- -  موظفو الربامج الوطنية
 -١,٠ ٢٣٣,٠ ٢٤,٠٢٣٤,٠٢٠٢,٠٣١,٠ ٢١٠,٠ اجملموع الفرعي
 -٢٢,٠٠ ٢١٧,٥٠ ٥٣,٧٥٢٣٩,٥٠١٦١,٥٠٥٦,٠٠ ١٨٥,٧٥ فئة اخلدمة العامة
 -٢٣,٠٠ ٤٥٠,٥٠ ٧٧,٧٥٤٧٣,٥٠٣٦٣,٥٠٨٧,٠٠ ٣٩٥,٧٥ اجملموع الكلي

        املكاتب امليدانية-جيم
 ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢   
النقصان/الزيادة اجملموع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية موعاجمل التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية 

        الفئة الفنية وما فوقها
 -١,٠ ١٠,٠ ٥,٠١١,٠٥,٠٥,٠ ٦,٠ مدير
 -١,٠ ٢٠,٠ ٨,٠٢١,٠١٢,٠٨,٠ ١٣,٠ ٥-ف
 -٣,٠ ٢,٠ ٢,٠-٢,٠٥,٠ ٣,٠ ٤-ف

 -٣,٠ ٢,٠ ٢,٠-٢,٠٥,٠ ٣,٠ )٣-ف/٢-ف(الفنيون 
 - - ---- -  )١-ف(نيون الشباب الف

 ٦,٠ ٤١,٠ ٣٣,٠٣٥,٠٢,٠٣٩,٠ ٢,٠  موظفو الربامج الوطنية
 -٢,٠ ٧٥,٠ ٥٠,٠٧٧,٠١٩,٠٥٦,٠ ٢٧,٠ اجملموع الفرعي
 -١,٠ ٨٧,٠ ١٨,٠٨٨,٠٦٩,٠١٨,٠ ٧٠,٠ فئة اخلدمة العامة
 -٣,٠ ١٦٢,٠ ٦٨,٠١٦٥,٠٨٨,٠٧٤,٠ ٩٧,٠ اجملموع الكلي
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      يان املهمة  ب-خامساً
 نريد أن تتاح لكل بلد فنحن.  من خالل التنمية الصناعية املُستدامةاحلّد من الفقرع اليونيدو إىل تتطلَّ: شريك من أجل الرخاء

 .الفرصة لتنمية قطاع إنتاجي مزدهر وزيادة مشاركته يف التجارة الدولية واحلفاظ على بيئته
 

  املقترن باجلودةالنمو : خدماتنا
  

صات وتفضي إىل حتوُّل ن مجيع خدماتنا ونرتقي هبا دوما، وهي خدمات متعّددة التخّص املُقترن باجلودة يعين أننا ُنحسِّالنمو
   .إجيايب يف السياسات واملؤسسات على نطاق العامل

نستقطب الدراية واخلربة العامليتني ملواجهة التحديات اإلمنائية   :م حلوالنا ُنقدِّإّن
 .ل خدمات متكاملة وقوية التأثريدة من خالاملعقَّ

فها وفقا الحتياجات البلدان يف ل هنوجنا ومنهجياتنا وُنكيُِّنبدِّ  :سم باملرونةإّننا نتَّ
 .خمتلف مراحل التنمية

ذه من أنشطة خلدمة ع مدى نطاقنا اجلغرايف ونزيد حجم ما ننفِّنوسِّ  :ع خدماتناإّننا نوسِّ
 .املزيد من البلدان والناس

نقيس ما حتدثه خدماتنا من أثر على التنمية من أجل ضمان حتقيق   :من فعالية خدماتناإننا نض
 .أفضل نتائج ممكنة

 
 ألداء يف اليونيدوتوحيد ا: عملياتنا

  
 . وفعالًحدون مقصداًنا متَّ يف اليونيدو يعين أّنتوحيد األداء

 
ع التواصل والتفكري جِّرها، ونشوِّنعترف بالكفاءات واملعارف ونط  :ن موظّفيناإّننا منكِّ

 .زاهة واملساءلة، وُنكافئ اإلجنازات اجلماعية املُبدع، وُنعزِّز الن

ز ثقافة التعاون واالستجابة وامللكية لدى تلبية احتياجات مجيع زُِّنع  :إّننا خندم أصحاب املصلحة يف أنشطتنا
 .أصحاب املصلحة الذين نتعامل معهم

ز الناس، يادة تراعي األخالق واملنظور اجلنساين، وُنحفِّد قُنجسِّ  :إّننا قدوة يف قيادتنا
ع اإلبداع، ونعمل يف أفرقة مرنة ومشتركة بني خمتلف ونشجِّ

  .مةوحدات املنظَّ
ن توقيت مجيع خدماتنا وفعالية تكلفتها، ونستحدث عمليات ُنحسِّ  :إّننا ُندير بكفاءة

 . أعمالنا ونستخدمها يف إدارةل البريوقراطية إىل أدىن حّدتقلِّ
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      أجهزة تقرير السياسات: الربنامج الرئيسي ألف
  الوصف العام
 أمانة أجهزة تقرير ،٢- ات أجهزة تقرير السياسات، وألف اجتماع،١- ألف: امج الرئيسي على برناجمنييشتمل هذا الربن

 ،ا هذا الربنامج الرئيسيوالدول األعضاء هي اجلهة الرئيسية اليت يتعامل معه. األعضاءالدول بالسياسات والعالقات 
السنوات األخرية بتنظيم اتَّسمت وقد . والعالقات اخلارجية الدعائيةاألنشطة ، ٣- ٢-  دالاملكوِّن الربناجميكمِّل ُيي ذوال

حبضور رؤساء دول كما اتَّسمت بالتزامن مع الدورات، ُعقدت أحداث جانبية ب و،أحداث خاصة قبل الدورات العادية
 ،للدول األعضاءجلسات اإلحاطة الربع سنوية املخصَّصة ذلك، أصبحت وإىل جانب . خرىوشخصيات مرموقة أ

زت هذه االجتاهات وغريها عزَّ قدو.  راسخةًبشأن جمموعة كاملة من قضايا الساعة ممارسةًُتنظَّم وجلسات اإلحاطة اليت 
بشأن الكيفية اإلرشادات وتقدمي اآلراء ادل على تبالرفيعي املستوى الدول األعضاء ويل ؤمسعت جَّ املشاركة، وَشعمليةَ

ل يف التنمية الصناعية من أجل ختفيف حّدة الفقر،  املتمثِّ،اليت ينبغي أن تسهم هبا املنظمة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي العام
الالزم إلطار توفري ا إىل هدف هذا الربنامج الرئيسي على وجه اخلصوصيو. والعوملة الشاملة للجميع، واالستدامة البيئية

مشاورات وثيقة اتصاالت ووجود ضمان لتحديد املبادئ التوجيهية للمنظمة وسياساهتا وأولوياهتا وموارد ميزانيتيها، و
  . وأصحاب املصلحة اآلخرينقة مع احلكوماتومنسَّ

    
  اهلدف
وجود ضمان و، وارد ميزانيتيها لتحديد املبادئ التوجيهية للمنظمة وسياساهتا وأولوياهتا وماًإطارالدول األعضاء توفري 

  .قة مع احلكوماتومشاورات وثيقة ومنسَّاتصاالت 
    

  املوارد
  

  أجهزة تقرير السياسات: الربنامج الرئيسي ألف
  )باليورو(تقديرات املوارد 

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية   العاديةامليزانية

 ١٠٠ ٨٦٣ ١ ١٠٠ ٨٦٣ ١ تكاليف املوظفني ٨٫٠٠ ٣٫٠٠ ٥٫٠٠
٤٣ ٨٠٠ ٤٣ ٨٠٠ اخلرباء االستشاريون     
٧٢ ٥٠٠ ٧٢ ٥٠٠ السفر يف مهام رمسية     
٨٩ ٣٠٠٠ ٣١٠ ٨٠٠ تكاليف التشغيل     ٣ ٣٩٩ ٨٠٠  

٨٩ ٥٠٠٠ ٢٩٠ ٢٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ٥ ٣٧٩ ٢٠٠  
٨٩ ٥٠٠٠ ٢٩٠ ٢٠٠ جمموع املوارد الصافية    ٥ ٣٧٩ ٢٠٠  
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  أجهزة تقرير السياسات: الربنامج الرئيسي ألف
  حسب الربامج

 الوظائف  
  

 الفئة الفنية
  فئة 

 اخلدمة العامة
امليزانيتان العادية 

 التشغيليةو

  التعاون 
خارج (التقين 

 اجملمـوع )امليزانية
٣ ٤٧٦ ٣٨٠٠ ٤٧٦ ٨٠٠     ماعات أجهزة تقرير السياساتاجت -١-ألف  
أمانة أجهزة تقرير السياسات  -٢-ألف

١ ٩٠٢ ١٤٠٠ ٩٠٢ ٤٠٠ ٣,٠٠ ٥,٠٠ األعضاءالدول بوالعالقات   
٥ ٣٧٩ ٢٠٠ ٥ ٣٧٩ ٢٠٠ ٣,٠٠ ٥,٠٠ جمموع الربنامج الرئيسي -ألف    

  

  اجتماعات أجهزة تقرير السياسات: ١- الربنامج ألف
  

  ف العامالوص
عليه الفصل الثاين حسبما ينص ف أجهزة تقرير السياسات هذه، وتتألّ. خيدم هذا الربنامج أجهزة تقرير السياسات يف املنظمة

  :من الدستور، من اهليئات التالية
هو الذي  من الدستور، و١- ٧املادة مبقتضى املؤمتر العام، وهو أحد األجهزة الرئيسية الثالثة لليونيدو   )أ(  

  ر املبادئ التوجيهية للمنظمة وسياساهتا؛رِّيق
جملس التنمية الصناعية، الذي يشرف على أنشطة املنظمة ويستعرضها بني دورات املؤمتر العام، وفقا   )ب(  

  ؛ تقارير عن أعمالهم إىل املؤمتر العام من الدستور، ويقد٩ِّللمادة 
ن الدستور بأن تساعد جملس التنمية الصناعية على إعداد  م٢- ٧جلنة الربنامج وامليزانية، اليت تقضي املادة   )ج(  
ن بيَُّم، حسبما هو  وسائر املسائل املالية املتعلقة باملنظمةالتشغيليةبرنامج عمل املنظمة وميزانيتيها العادية وفحص و

  . من الدستور٤- ١٠يف املادة 
التحتية البىن ر وهو يوفِّ. اخلية ألجهزة تقرير السياساتالوالية املنصوص عليها يف الدستور والنظم الديلبِّي وهذا الربنامج 

 وضع مبادئ توجيهية من أجلالالزمة لعقد اجتماعات اهليئات الرئيسية والفرعية ألجهزة تقرير السياسات يف اليونيدو، 
 بذلك يةً مؤدِّ من الدستور،٢يف املادة أنشطتها، حسبما هو ُمبيَّن املنظمة ومهام وتوجيهات سياساتية لألمانة بشأن 

عقد االجتماعات يف مواعيدها وبصورة أيضاً ويكفل الربنامج . املرافقتلك   لتوفرييتخذ ترتيباتمسؤولياهتا الدستورية، أو 
  .إجرائياً، مبا تقدِّمه األمانة من مشورة موثوقة وما تقوم به من حتضريات وافيةوسليمة منظَّمة 

    
  اهلدف
الالزمة ألجهزة تقرير ) الترمجة التحريرية والطباعة ومرافق املؤمترات والترمجة الفورية( التحتية واخلدمات البىنتوفري 

 العادية واالستثنائية وطائفة من ا، مبا يف ذلك دوراهت)املؤمتر العام وجملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية(السياسات 
  .التحتية واخلدماتالبىن فري تلك  لتواتالترتيباختاذ بني الدورات، أو ما اجتماعات 
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  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
 بشأن استراتيجيات التنمية الصناعية سياسايتحوار إجراء 

والتعاون اإلمنائي املتعّدد األطراف، دعماً للحّد من الفقر 
 .واالستدامة البيئيةاكي ذي الطابع اإلشروالنمو 

 يؤّدي ، ممامع الدول األعضاءحتسُّن التعاون واحلوار   •
، وتقدمي ما يلزم من إرشادات املنظمةوالية تدعيم إىل 

 .لصوغ خدمات فّعالة يف جمال التنمية الصناعية
  
  . ووقائع اجتماعاهتاتقارير أجهزة تقرير السياساتاستناداً إىل )  ١(

  
  املوارد
   اجتماعات أجهزة تقرير السياسات: ١- ألفالربنامج

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٩٠ ٨٠٠ تكاليف املوظفني ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠   ٩٠ ٨٠٠  
٣١ ٣٠٠ اخلرباء االستشاريون      ٣١ ٣٠٠  
٣٠ ٦٠٠ السفر يف مهام رمسية      ٣٠ ٦٠٠  
٣ ٢٣٥ ١٠٠ تكاليف التشغيل     ٨٩ ٠٠٠  ٣ ٣٢٤ ١٠٠  

٣ ٣٨٧ ٨٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ٨٩ ٠٠٠  ٣ ٤٧٦ ٨٠٠  
٣ ٣٨٧ ٨٠٠ جمموع املوارد الصافية    ٨٩ ٠٠٠  ٣ ٤٧٦ ٨٠٠  

  

  األعضاءالدول ب تقرير السياسات والعالقات أمانة أجهزة:  ٢- الربنامج ألف
  

  الوصف العام

طار اإلينص الفصل الثالث من الدستور على أجهزة تقرير السياسات، وتتوىل أمانة أجهزة تقرير السياسات تأمني وتنسيق 
  :ويقوم هذا الربنامج مبا يلي. دورات تلك األجهزةالعام ل

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

سات توفري اخلدمات االستشارية ألعضاء املكاتب املنتخبني، مبا يف ذلك وضع السيناريوهات لرؤساء اجلل  )ب(  
ورؤساء اجملموعات اإلقليمية ولإلدارة العليا فيما يتعلق بتوجيه األمور السياساتية املعقّدة، قبل الدورات وأثناءها، مبا 

  ؛اًتشريعيسليمة ختاذ تدابري ال اًيف ذلك أعمال املتابعة، ضمان
مان االلتزام باملعايري استعراض وحترير وثائق الدورات، اليت تصدر قبل الدورات وخالهلا وبعدها، مع ض  )ج(  

  .اإلنترنتوالواليات، ونشر املواد ذات الصلة يف موقع اليونيدو على 
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اجملموعات اإلقليمية ورؤسائها واملنظمات احلكومية ب الوصل بالدول األعضاء وغري األعضاء وجهةى الربنامج، بصفته ويتولّ
ويف هذا . ورصدهاومواصلتها ية لألمانة مع تلك اجلهات الدولية واملنظمات غري احلكومية، إقامة هذه االتصاالت الرمس

  :السياق، يقوم الربنامج مبا يلي
  تواصل مع الدول األعضاء بشأن كل األمور املتعلقة بأجهزة تقرير السياسات؛ال  )أ(  
الكيانات سائر  لعضوية اليونيدو، ومع هامشاورات مع الدول غري األعضاء لتيسري عملية انضمامإجراء   )ب(  

  لة للمشاركة يف األجهزة التشريعية؛املؤهَّ
 مع املنظمة، وكذلك عالقةلمنظمات احلكومية الدولية اليت تطلب إبرام اتفاقات لوصل العمل كجهة   )ج(  
  ؛منحها وضعية استشاريةمنظمات غري احلكومية اليت تطلب لل
  اسات؛ املتصلة بوالية أمانة أجهزة تقرير السييةالربوتوكولأداء املهام   )د(  

هة من املدير العام واملديرين اإلداريني إىل الشخصيات الرفيعة املستوى الرمسية املوجَّمراجعة املراسالت   )ه(  
  .يف األمم املتحدةاملراسلة بالقواعد الربوتوكولية ومبعايري التحرير والتقيُّد واملسؤولني احلكوميني، لضمان 

الدول بفعَّالة ومعزَّزة وعلى إقامة عالقات ،  واختاذها للقراراترير السياساتتيسري مداوالت أجهزة تقعلى الربنامج يعمل و
وعيها الدول غري األعضاء واجملموعات اإلقليمية، هبدف زيادة كذلك بدة لدى اليونيدو، و والبعثات الدائمة املعتَماألعضاء

، بالسعي إىل تسيري امج اليونيدون حتسني إدارة بريسهم الربنامج يفكما . لوالية املنظمة وأهدافها اإلمنائية العامةودعمها 
 وهو يوفِّر .املناسبعالية النوعية ويف التوقيت  طريق توفري خدمات ووثائق تشريعية االجتماعات بصورة سلسة وفعَّالة، عن

  .يعيةتشرتدابري  املعقّدة اليت تتطلَّب واملسائل أنشطة اليونيدوبشأن منتظمة للبعثات الدائمة جلسات إحاطة 
    

  اهلدف

دة لدى الدول األعضاء والبعثات الدائمة املعتَمالتواصل مع ، و واختاذها للقراراتتيسري مداوالت أجهزة تقرير السياسات
  .الدول غري األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واجملموعات اإلقليميةكذلك مع اليونيدو، و

  
  دف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدواملسامهة يف حتقيق اهل

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
 بيئة سليمة ملداوالت أجهزة تقرير السياساتتوفري 

 .لعملية اختاذ القرارات فيها
توفري الوثائق التشريعية وخدمات املؤمترات للدول   •

  . األمثلوجهالاألعضاء على 
التجاوب  يتَّسم بمع الدول األعضاءوجود تواُصل   •

 .والنجاعة والفعالية

  
  .استناداً إىل تقارير أجهزة تقرير السياسات ووقائع اجتماعاهتا)  ١(
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  املوارد

  ألعضاءبالدول أمانة أجهزة تقرير السياسات والعالقات :  ٢- الربنامج ألف

  )باليورو(تقديرات املوارد 

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 لفئة الفنيةا
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١ ٧٧٢ ٣٠٠ تكاليف املوظفني ٨,٠٠ ٣,٠٠ ٥,٠٠   ١ ٧٧٢ ٣٠٠  
١٢ ٥٠٠  اخلرباء االستشاريون      ١٢ ٥٠٠  
٤١ ٩٠٠  السفر يف مهام رمسية      ٤١ ٩٠٠  

٧٥ ٧٠٠ تكاليف التشغيل      ٧٥ ٨٠٠  
١ ٩٠٢ ٤٠٠ وع النفقات اإلمجاليةجمم    ١ ٩٠٢ ٤٠٠  

١ ٩٠٢ ٤٠٠ جمموع املوارد الصافية     ١ ٩٠٢ ٤٠٠  
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  واملواَءمة التنظيميةالتوجيه التنفيذي : الربنامج الرئيسي باء
  

  الوصف العام
هذا الربنامج الرئيسي ر يف نطاق أهداف اليونيدو املنصوص عليها يف دستورها، وعمال بقرارات أجهزة تقرير سياساهتا، يوفِّ

وعلى وجه .  واملالية الكفؤة وامللتزمة باألخالقيات وباملساءلة للمنظمةالتشغيليةال وكذلك اإلدارة التوجيه االستراتيجي الفعَّ
  :التحديد، يقوم الربنامج الرئيسي مبا يلي

   التوجيه االستراتيجي والسياسايت العام ألنشطة اليونيدو؛توفري  )أ(  
جلدول الفاعلة من خالل االستجابة املنظومة اإلمنائية الدولية ال لليونيدو يف استراتيجي فعََّتموُضع ضمان   )ب(  

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ووكاالت منظومة باألعمال اإلمنائي، ومن خالل االحتفاظ بعالقات وثيقة 
  كاتب الكائنة يف بروكسل وجنيف ونيويورك؛املاليونيدو أو من خالل مكاتبها يف مقر سواء األمم املتحدة، 

كفاءة عمليات اليونيدو وفعاليتها من خالل الدروس املستفادة من الرصد والتقييم املنتظمني لتلك تعزيز   )ج(  
  العمليات ومن خالل تطبيق مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج؛

االستعراض والرصد املتواصلني جلميع من خالل لية ااقبة الداخلية بعملها بكفاءة وفعقيام آليات املرضمان   )د(  
  االستخدام األمثل للموارد املتاحة؛من حيث العمليات 

لسياسات املتعلقة باألخالقيات واملساءلة، مبا يف ذلك توفري املشورة بامجيع عمليات املنظمة ضمان َتقيُّد   )ه(  
  باألخالقيات؛املسائل املتصلة بشأن إلدارة اليونيدو وموظفيها اإلرشاد و
ينص عليه دستورها حسبما  القانوين ها إلطارمجيع عمليات املنظمة وفقاًمواصلة العمل على تسيري   )و(  
  . للقواعد والتعليمات اليت يصدرها املدير العامسياسات، ووفقاًالتقرير املعنية ب هتاتقضي به أجهزو

    
  اهلدف

ضمان ملساءلة، وا واألخالقيااللتزام الية ومة بالكفاءة والفعس متَّ استراتيجيات وسياسات ونظم تشغيلضمان ترسيخ
بنجاح إىل الدول األعضاء واملوظفني ووكاالت منظومة األمم املتحدة سليماً وتقييمها باستمرار وتبليغها  اًدتقيُّهبا التقيُّد 

  .وسائر شركاء اليونيدو
    

  املوارد

  ة التنظيميةواملواءمالتوجيه التنفيذي : الربنامج الرئيسي باء
  )باليورو(تقديرات املوارد 

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٢٧٩ ٩٣٠٠ ٣٣٦ ٩١٠ تكاليف املوظفني ٣٦,٦٥ ١٦,٥٠ ٢٠,١٥  ٩ ٦١٦ ٢١٠  
٣٢٣ ٩٠٠ ٣٢٣ ٩٠٠ ستشاريوناخلرباء اال     
٢٠ ٧٠٠ ٢٠ ٧٠٠  االجتماعات     
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 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١ ٠١٨ ٥٠٠ ١ ٠١٨ ٥٠٠ السفر يف مهام رمسية     
٦١٢ ٦٠٠ ٦١٢ ٦٠٠  تكاليف التشغيل     
١٩٤ ٠٠٠ ١٩٤ ٠٠٠ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

١١ ٥٠٦ ٦١٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ٢٧٩ ٣٠٠  ١١ ٧٨٥ ٩١٠  
١١ ٥٠٦ ٦١٠ ملوارد الصافيةجمموع ا    ٢٧٩ ٣٠٠  ١١ ٧٨٥ ٩١٠  

      
  واملواءمة التنظيميةالتوجيه التنفيذي : الربنامج الرئيسي باء

  حسب الربامج
 الوظائف  
  

 الفئة الفنية
  فئة 

اخلدمة العامة
امليزانيتان العادية 

 التشغيليةو
التعاون التقين 

 اجملمـوع)خارج امليزانية(
٦ ٧٦١ ٥١٠ ٩,٥٠ ٨,١٥التنفيذي واإلدارة االستراتيجيةالتوجيه  -١-باء   ٦ ٧٦١ ٥١٠  
١ ٧٨٥ ٧٠٠ ٣,٠٠ ٤,٠٠  التقييم  -٢-باء   ١ ٧٨٥ ٧٠٠  
١ ٣٠٦ ٩٠٠ ٢,٠٠ ٣,٠٠   القانونيةالشؤون  -٣-باء   ١ ٣٠٦ ٩٠٠  
١ ٥٧٨ ٧٠٠ ٢,٠٠ ٤,٠٠  الرقابة الداخلية  -٤-باء   ١ ٥٧٨ ٧٠٠  
٣٥٣ ١٠٠  ١,٠٠ األخالقيات واملساءلة  -٥-باء   ٣٥٣ ١٠٠  
١١ ٧٨٥ ٩١٠ ١٦,٥٠ ٢٠,١٥  جمموع الربنامج الرئيسي  -ألف   ١١ ٧٨٥ ٩١٠          

  التوجيه التنفيذي واإلدارة االستراتيجية: ١- الربنامج باء
  

  الوصف العام

ة باإلطار األهداف والقرارات املتعلقها ، مبا فيسياساتالأهداف اليونيدو الدستورية وقرارات أجهزة تقرير اتِّساقاً مع 
  . التوجيه االستراتيجي والسياسايت العام إلدارة املنظمة، ١- ر الربنامج باءيوفِّ الربناجمي املتوسط األجل،

 داخل منظومة األمم املتحدة، األطراف، وخصوصاً داالستراتيجي يف السياق املتعّدَتموُضع اليونيدو كما يكفل الربنامج 
ُصل الفعَّال وتعميم االتو، من خالل دينمن أصحاب املصلحة املتعّدإىل اليونيدو م املقدَّ وهو مسؤول عن تعزيز الدعم

  .املعارف وإقامة الشراكات
    

  اهلدف

 االستراتيجيني لليونيدو بصفتها جهةًاملتعاضدة، مما ييسِّر جممل التوجُّه والتموُضع اإلدارية القيام مبجموعة منوَّعة من املهام 
  . لواليتهاءة وفعالية وفقاًخدمات إمنائية بكفا متقدِّ

  



IDB.41/5 
PBC.29/5 

 Page 36 

 

  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
  

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
تعاون برامج  واستراتيجيات اقتصادية وحكوميةسياسات 
 لتنمية الصناعية حتّدل أمناطاًتشجِّع د األطراف، إمنائي متعّد

 .لجميع واالستدامة البيئيةملة لالشاز العوملة من الفقر وتعزِّ

 األطراف يف يَدمتعدِّوفعَّالني نقاش وتعاون وجود   •
  .امليادين ذات الصلة

 
  .التقييمات واالستقصاءاتاستناداً إىل )  ١(

    
  املوارد

   دارة االستراتيجيةإلواالتوجيه التنفيذي : ١-الربنامج باء
  )باليورو(تقديرات املوارد 

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٤ ٨٩٥ ٥١٠ تكاليف املوظفني ١٧,٦٥ ٩,٥٠ ٨,١٥   ٤ ٨٩٥ ٥١٠  
٢٢٥ ٤٠٠ اخلرباء االستشاريون      ٢٢٥ ٤٠٠  
٢٠ ٧٠٠  االجتماعات      ٢٠ ٧٠٠  
٨٥٦ ٣٠٠  يف مهام رمسيةالسفر      ٨٥٦ ٣٠٠  
٥٨٠ ٨٠٠  تكاليف التشغيل      ٥٨٠ ٨٠٠  
١٨٢ ٨٠٠ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      ١٨٢ ٨٠٠  

٦ ٧٦١ ٥١٠ جمموع النفقات اإلمجالية    ٦ ٧٦١ ٥١٠  
٦ ٧٦١ ٥١٠ جمموع املوارد الصافية     ٦ ٧٦١ ٥١٠        

   واملواءمة التنظيميةنفيذيالتالتوجيه : ١- ١-  باءاملكوِّن الربناجمي

  الوصف العام

التوجيه االستراتيجي والسياسايت جلميع إرساء ُمجَمل ، ١-، ضمن اإلطار العام للربنامج باءاملكوِّن الربناجميهذا يتولّى 
تعاون التقين الاليونيدو يف جماالت التوجيه االستراتيجي ألنشطة كما يتولّى إرشاد وتنسيق . األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة

 ها ألهدافوكذلك عملياهتا وإجراءاهتا اإلدارية واملالية، وفقاًتقدمي املشورة السياساتية ووضع املعايري، وعقد االجتماعات و
الدول جانب من توليد دعم إىل أيضاً  املكوِّن الربناجميويهدف هذا . السياساتتقرير هتا املعنية بوقرارات أجهزالدستورية 

  .واحلوار املباشرينالتواُصل ية اليونيدو وأنشطتها عن طريق األعضاء لوال
  

  اهلدف

 من جانب الدول األنشطةدعم هذه  لواليتها، وضمان توفري إطار استراتيجي وسياسايت ألنشطة اليونيدو وعملياهتا وفقاً
  .األعضاء فيها
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  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

استراتيجيات وسياسات سليمة تستند إىل اهلدف اإلمنائي 
ي احتياجات التنمية  وتلّب،الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
رات يف لتغّي، وتتجاوب مع االصناعية لدى الدول األعضاء

 .البيئة اخلارجية

مع تواؤماً تاماً سياسات اليونيدو واستراتيجياهتا تواؤم   •
 ،منائي العام الوارد يف بيان مهمة اليونيدواهلدف اإل

 .واملبادئ املتفق عليها دولياًمع األهداف اإلمنائية و

  
  . والبيانات اليت تديل هبا الدول األعضاءدة وتقاريرها وإحصاءات برامج اليونيدو ووثائق األمم املتحالوثائق التشريعيةاستناداً إىل )  ١(

    
   التخطيط االستراتيجي :٢- ١-  باءاملكوِّن الربناجمي

   والشراكات وإقامةساق على نطاق املنظومةواالّت
  

  الوصف العام
وضع استراتيجيات املنظمة وسياساهتا وأولوياهتا مسؤولية ، ١-، ضمن اإلطار العام للربنامج باءاملكوِّن الربناجميهذا يتولّى 

عن أيضاً وهو مسؤول .  مع القطاعني العام واخلاصالشراكات االستراتيجيةصون بشأهنا، وعن اإلرشاد وتوفري اخلاصة 
ويف هذا السياق، .  داخل منظومة األمم املتحدةد األطراف، وخصوصاًاالستراتيجي يف السياق املتعّدَتموُضع اليونيدو 

شتركة بني مشاركة اليونيدو ومسامهتها يف االجتماعات واألنشطة احلكومية الدولية وامليتولّى هذا املكوِّن إدارة وتنسيق 
 ل أنشطتها جزءاًملكاتب اليونيدو يف بروكسل وجنيف ونيويورك، اليت تشكِّاإلرشاد العمليايت ر يوفِّكما الوكاالت، 

  .املكوِّن الربناجميمن هذا أساسياً 
  

  اهلدف
، اص مع القطاعني العام واخلالشراكات االستراتيجيةصون ليونيدو، ولخاصة وضع أولويات استراتيجية وسياساتية 

  . األطرافةداملتعّداملنظومة االستراتيجي داخل فعالية َتموُضع املنظمة وضمان 
  

  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

د األطراف ومدى اليونيدو يف السياق املتعّدحتسني َتموُضع 
 .دة األطرافية متعّدم خدمات إمنائكجهة تقدِّجتاوبيتها 

ازدياد االعتراف والقبول بواليات اليونيدو األساسية   •
األعمال وهدفها اإلمنائي كمسامهة هامة يف جدول 

  . الدويلاإلمنائي
الفاعلة اجلهات لدى  اليونيدو َتموُضعحتسُّن   •

اجملتمع املدين، واخلاص و من القطاعني العام اخلارجية
 منائية املتعّددة األطرافاإل لخدمات لاًبصفتها مقدِّم

 .يتَّسم بالتجاوب والفعالية
الوثائق التشريعية، ووثائق األمم املتحدة وتقاريرها، وتقارير جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، استناداً إىل )  ١(

  .وإحصاءات برامج اليونيدو، والبيانات اليت تديل هبا الدول األعضاء
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  التقييم: ٢- الربنامج باء
  

  الوصف العام
حتسني أثر برامج اليونيدو للتعاون التقين واألنشطة من أجل املؤسسي  ماملساءلة والتعلُّتعزيز يسهم هذا الربنامج يف 

هتا ووضع املعايري، ومن أجل تعزيز فعالية تلك الربامج واألنشطة وكفاءاملتعلقة باملشورة السياساتية وعقد االجتماعات 
، املستوياتخمتلف اليونيدو، على ملديري ر التقييمات اليت ُتجرى يف إطار هذا الربنامج توصيات  وستوفِّ.واستدامتها

وستستخلص التقييمات املواضيعية الدروس املستفادة من . بشأن كيفية حتقيق أهداف اليونيدو اإلمنائية مبزيد من الفعالية
ويسهم هذا الربنامج يف حتقيق اهلدف اإلداري . ه االستراتيجي ألنشطة اليونيدوجُّأجل تعزيز التوجيه الربناجمي والتو

ز، وقياس النتائج واإلبالغ عنها من أجل التوجه إىل النتائج، وتوفري م من أجل تطوير الكفاءة والتميُّلليونيدو بتوفري التعلُّ
  . املساءلةألغراضق من صحة النتائج تكارية، والتحقُّباالاملستجدَّة لألنشطة املعلومات بشأن الدروس املستفادة والفرص 

    
  اهلدف

  .هها االستراتيجيحتسني تصميم أنشطة اليونيدو وتنفيذها وتوجُّ
  

  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

 )١(مؤشرات األداء املسامهة

ات  السياسات الصناعية واالستراتيجيالعمل على أن تكون
قائمةً د األطراف االقتصادية وأنشطة التعاون التقين املتعّد

التنمية ، ومشجِّعةً أسس جتريبية وحتليلية سليمةعلى 
  .الصناعية االبتكارية والقائمة على املعرفة

 الشركاء يف البلدان النامية مهارات التقييم استخدامضمان 
 .من أجل حتسني إدارة املبادرات اإلمنائية

لسياسات واالستراتيجيات اإلمنائية اخلاصة حتّسن ا  •
 . بالتنمية الصناعية

 األطراف يف يَدمتعدِّوجود نقاش وتعاون فّعالني و  •
 . اجملاالت املتصلة بالتصنيع والنمو املستدامني

تقييم أنشطة اليونيدو اخلاصة بمسامهات إمكانية َتتبُّع   •
نمية شاريع يف توليد املعارف العاملية يف جمال التامل

  .الصناعية املستدامة
متعلقة مهارات  أصحاب املصلحة الوطنينياكتساب   •

 .التقييمب
  .تقارير أجهزة تقرير السياساتاستناداً إىل   )١(

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

 )١(مؤشرات األداء املسامهة

هة وعية ووِج من حيث الناملنظَّمةسالمة أعمال ضمان 
 .التركيز واالتِّساق والطابع االبتكاري

 يف تصميم املشاريع والربامج وتنفيذها حدوث حتسُّن  •
 .وتقييمها
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 )١(مؤشرات األداء املسامهة
مع املبادئ املعترف هبا دوليا لفعالية التوافق مدى   •

 .املعونة وللتعاون اإلمنائي الدويل
  .استناداً إىل تقارير أجهزة تقرير السياسات)  ١(
  

  املوارد
  التقييم: ٢- نامج باءالرب

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١ ٧٢١ ٩٠٠ تكاليف املوظفني ٧,٠٠ ٣,٠٠ ٤,٠٠   ١ ٧٢١ ٩٠٠  
٢٠ ٨٠٠ تشاريوناخلرباء االس      ٢٠ ٨٠٠  
٣١ ٠٠٠ السفر يف مهام رمسية      ٣١ ٠٠٠  
١٢ ٠٠٠ تكاليف التشغيل      ١٢ ٠٠٠  

١ ٧٨٥ ٧٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية    ١ ٧٨٥ ٧٠٠  
١ ٧٨٥ ٧٠٠ جمموع املوارد الصافية     ١ ٧٨٥ ٧٠٠         

  الشؤون القانونية: ٣- الربنامج باء
  

  الوصف العام
  

 بامتيازات وحصانات وحقوق، مبقتضى القانون الدويل، عتتمتَّهي و. صةوكاالت األمم املتحدة املتخصِّدة من واح  هياليونيدو
أوالً يتحدَّد والقانون الداخلي لليونيدو . دهام عالقاهتا اخلارجية وحتدِّنة تنظِّالتزامات معيَّمبقتضاه تقع على عاتقها معيَّنة، كما 
التوجيهات الصادرة من هيئاهتا التشريعية والقواعد والتعليمات الصادرة من املدير العام لليونيدو أو باللوائح وثانياً بدستورها، و
  .حتت سلطته

يف إسداء وظيفته األساسية وتتمثَّل . هاتعزيز سيادة القانون داخل اليونيدو والدفاع عن مصاحلإىل  هذا الربنامج ويهدف
: وتشمل أنشطته الرئيسية ما يلي. خرباء إىل مجيع أجهزة املنظمةجانب  من مساعدة قانونيةتقدمي املشورة القانونية و

االتفاقات الدولية، والعقود، وعالقات العمل أو العالقات بشأن املشورة إىل املدير العام ومجيع دوائر األمانة إسداء 
رات اهليئات التشريعية إلدارية، ومقرَّاخلارجية، ومشاريع املساعدة التقنية، واللوائح واألنظمة، والسياسات والتوجيهات ا

وقراراهتا؛ ومتثيل املدير العام يف النـزاعات املعروضة أمام احملكمتني اإلداريتني ملنظمة العمل الدولية واألمم املتحدة؛ والدفاع 
 القواعد ومناَسقةويل تطوير القانون الدعن املصاحل القانونية للمنظمة يف املسائل التعاقدية أو شؤون التقاضي؛ والعمل على 

  .واإلجراءات والسياسات يف النظام املوحد لألمم املتحدة
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  اهلدف
  

مع احلكومات عالقاهتا يف و داخل املنظمة سيادة القانون تعزيزب شؤون املنظمةسالمة تسيري  ضمان من هذا الربنامج هو اهلدف
نظمة وصون حقوقها ومصاحلها والدفاع عن تلك املواقف واحلقوق وبتدعيم املواقف القانونية للماألفراد، وواملنشآت  واملنظمات
  .واملصاحل

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
استناد أنشطة املنظمة إىل أسس قانونية سليمة، ضمان 

ال عن حقوق املنظمة ومواقفها ومصاحلها والدفاع الفّع
 .يف املسائل التعاقدية أو شؤون التقاضي

عدم وجود أخطاء أو نزاعات فيما يتصل باملشورة   •
 .القانونية

 .تقدمي املسامهات القانونية بطريقة واضحة  •
 مبجموع مقارنةًإىل أدىن حّد تقليل جمموع االلتزامات   •

 .املنظمةضد مة املطالبات املقدَّ
يازات وحصانات طعن يف وضعية وامتال حاالت انتفاء  •

 .مراعاهتاعدم حاالت املنظمة وموظفيها أو 
  .سجل مكتب الشؤون القانونيةاستناداً إىل   )١(

  
  املوارد

   الشؤون القانونية: ٣-الربنامج باء
  )باليورو(تقديرات املوارد 

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 موعاجمل العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٩٧٠ ٢٠٠ تكاليف املوظفني ٥,٠٠ ٢,٠٠ ٣,٠٠  ٢٧٩ ٣٠٠  ١ ٢٤٩ ٥٠٠  
٣٣ ٣٠٠ اخلرباء االستشاريون      ٣٣ ٣٠٠  
١٠ ٣٠٠ السفر يف مهام رمسية      ١٠ ٣٠٠  
١٣ ٨٠٠ تكاليف التشغيل      ١٣ ٨٠٠  

١ ٠٢٧ ٦٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ٢٧٩ ٣٠٠  ١ ٣٠٦ ٩٠٠  
١ ٠٢٧ ٦٠٠ جمموع املوارد الصافية    ٢٧٩ ٣٠٠  ١ ٣٠٦ ٩٠٠  

  

  الرقابة الداخلية: ٤- الربنامج باء
  

  الوصف العام

ز ة على نطاق العامل، ويعزِّتوقّعة واالضطالع باملسؤوليات املتوقّعيدعم هذا الربنامج حتقيق رسالة اليونيدو وحتقيق النتائج امل
  :هة والشفافية واملساءلة من خاللثقافة النـزا
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يف جمال املراجعة الداخلية ) استشاريذات طابع تطميين و(تقدمي خدمات مستقلة وموضوعية   )أ(  
فعالية وكفاية نظام اليونيدو للضوابط الداخلية وإدارة املخاطر ملدى للحسابات، واالضطالع بتقييم وحتليل 

فعالية واالقتصاد يف استخدام املوارد املتاحة لليونيدو، من خالل الكفاءة والدى وكذلك ملوعمليات احلوكمة، 
منهجية ومنضبطة وموضوعية على مجيع املستويات داخل اليونيدو، وتقدمي توصيات إلدخال مراجعات إجراء 

  حتسينات عند الضرورة؛
،  اجلنسيالتحرُّش/ يف العملالتحقيق يف املخالفات املزعومة، مثل االحتيال والفساد وسوء اإلدارة، واملضايقة  )ب(  

  . يف اليونيدواملخالفات، وانتهاك مدونة قواعد السلوك األخالقيعن السلطة، واالنتقام من املبلغني استعمال وإساءة 

  .جهة وصل جلميع أنشطة اليونيدو املتعلقة بأعمال وحدة التفتيش املشتركةكأيضاً الربنامج ويعمل 
    

  اهلدف

ونيدو وحتسينها من حيث الفعالية والكفاءة واالمتثال واجلدوى، من خالل فحص أنشطة املنظمة إضافة ِقيمة لعمليات الي
  .دعم الشفافية واملساءلة وحتسني األداءمما ي، وموضوعيعلى حنو مستقل وتقييمها 

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

 )١(مؤشرات األداء املسامهة

وثقة أصحاب الشفافية واملساءلة والنتائج والنـزاهة حتسني 
 . املنظمةاملصلحة ب

ختضع للمراجعة، على أن تشمل عمليات اليونيدو اليت عدد   •
  .هذه العمليات مراجعتني قُطريتني على األقل كل سنة

 .ُينظَر وُيَبتُّ فيهاعاءات اليت عدد االّد  •
  .ةبيانات الرقابة الداخلياستناداً إىل   )١(
    

  املوارد
  الرقابة الداخلية: ٤- الربنامج باء

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١ ٤١٨ ٩٠٠ تكاليف املوظفني ٦,٠٠ ٢,٠٠ ٤,٠٠   ١ ٤١٨ ٩٠٠  
٤٤ ٤٠٠ اخلرباء االستشاريون      ٤٤ ٤٠٠  
١٠٠ ٢٠٠ السفر يف مهام رمسية      ١٠٠ ٢٠٠  
٤ ٠٠٠  تكاليف التشغيل      ٤ ٠٠٠  
١١ ٢٠٠ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      ١١ ٢٠٠  

١ ٥٧٨ ٧٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية    ١ ٥٧٨ ٧٠٠  
١ ٥٧٨ ٧٠٠ جمموع املوارد الصافية     ١ ٥٧٨ ٧٠٠      



IDB.41/5 
PBC.29/5 

 Page 42 

 

  
  األخالقيات واملساءلة: ٥- الربنامج باء

  
  الوصف العام

يشكِّل مستقلة عن وظيفة الرقابة الداخلية، هلذا الغرض تكون  االلتزام باألخالقيات والشفافية واملساءلة، وتوفري آلية داعمة إنَّ
 .إدارة وكاالت األمم املتحدةجمال لممارسات الفضلى يف مهما ل جانباً

 : ، من خاللاملنظَّمة كلّهاهذا الربنامج تعزيز ثقافة األخالقيات والشفافية واملساءلة على نطاق لّى ويتو
مدونة قواعد السلوك األخالقي، وسياسة فيها  وتنفيذ سياسات اليونيدو املتصلة باألخالقيات، مبا إعداددعم   )أ(

نتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك أو بسبب التعاون مع املصاحل، وسياسة احلماية من االاإلعالن عن اإلقرار املايل و
 ؛عمليات املراجعة أو التحقيق

 إلدارة اليونيدو وموظفيها بشأن السياسات واملسائل املتعلقة باألخالقيات؛اإلرشادات توفري   )ب(
 ؛ على نطاق املنظَّمة كلّهارة لقواعد السلوكاملعايري املقرَّتعميم   )ج(
 يف جمال األخالقيات والشفافية واملساءلة؛ العاملية  واملمارسات الفضلى رصد االجتاهات  )د(
 . النظراء اخلارجيني يف املسائل املتعلقة باألخالقياتجتاهمتثيل اليونيدو   )ه(

    
 اهلدف

متوافقة ال  وتعزيز ثقافة األخالقيات والشفافية واملساءلة داخل املنظمة، وضمان أن تظل سياسات اليونيدو يف هذا اجملترويج
 .يف منظومة األمم املتحدة وغريهاالفضلى مع املمارسات 

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو 

 )١(مؤشرات األداء املسامهة

مع ما د بالسياسات املتعلقة باألخالقيات، حتسني التقيُّ
 .لشفافية واملساءلةيرتبط بذلك من حتسني ل

دون بسياسة اإلقرار وظفني املعنيني الذين يتقّيعدد امل  •
  .املصاحلعن عالن اإلاملايل و

ن الوعي واملعرفة بالسياسات املتعلقة حتسُّ  •
  .باألخالقيات

 .ن ثقة أصحاب املصلحة باملنظمةحتسُّ  •

        .املعنية باألخالقيات واملساءلةاستناداً إىل التقارير الدورية املقدَّمة من جهة التنسيق )  ١(
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 املوارد
  األخالقيات واملساءلة: ٥- الربنامج باء

  )باليورو(تقديرات املوارد 
  

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٣٣٠ ٤٠٠ تكاليف املوظفني ١,٠٠ ٠,٠٠ ١,٠٠  ٣٣٠ ٤٠٠  
٢٠ ٧٠٠ السفر يف مهام رمسية     ٢٠ ٧٠٠  
٢ ٠٠٠ تكاليف التشغيل     ٢ ٠٠٠  

٣٥٣ ١٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ٣٥٣ ١٠٠  

٣٥٣ ١٠٠ جمموع املوارد الصافية    ٣٥٣ ١٠٠  
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  األولويات املواضيعية: الربنامج الرئيسي جيم
  

  الوصف العام
  

على أولويات على أن يكون برنامج املنظَّمة منصبا ،  الدستوريةليونيدوان نطاق والية  هذا الربنامج الرئيسي، ضمينص
ذات االقتصادات االنتقالية  دعم البلدان النامية والبلدان علىالفنية وخرباهتا ها موارَداملنظَّمة ز يف إطارها ركِّمواضيعية ثالث، ُت

األهداف والسياسات متاماً ر ناِظوهذه األولويات املواضيعية، اليت ُت. ستدامةيف جهودها الرامية إىل حتقيق التنمية الصناعية امل
، بناء القدرات ٢- وجيم؛ من خالل األنشطة اإلنتاجيةاحلّد من الفقر، ١-جيم: ، هيجة يف ثالثة برامجدَراإلمنائية العاملية، ُم

  .، البيئة والطاقة٣- وجيم؛التجارية
  .دعم العمليات امليدانية: ٥-الربامج اإلقليمية واملسائل اجلامعة، وُتعزَّز بالربنامج جيم: ٤-جيم جل هذه الربامج بالربنامستكَموُت

 عّدة خدمات متفّرعة عنها، ضماناً لتوزيع املوارد على حنو مناسب من ٤- إىل جيم١-وقد أُدجمت ضمن نطاق الربامج جيم
 وإرساء هيكل فّعال لتنسيق هذه األنشطة واإلبالغ عنها، وتنفيذ أجل صوغ وتصميم أنشطة املنظَّمة يف ميدان التعاون التقين

  .هذه األنشطة على حنو موجَّه حنو النتائج
    

 اهلدف 
 من خالل التنمية الصناعية املستدامة، اليت تشمل النمو يف القطاعات اإلنتاجية، واملشاركة العادلة يف التجارة احلّد من الفقر

 . البيئةوصونالدولية، 
  
  ارداملو

   األولويات املواضيعية: الربنامج الرئيسي جيم

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٥١ ٣٥٠ ٣٣٧ تكاليف املوظفني ٣٨٦,٨٥ ١٧٥,٠٠ ٢١١,٨٥  ٢١ ٩٠٩ ٧٠٠  ٧٣ ٢٦٠ ٠٣٧  
٧٣ ٥٠٠  اخلرباء االستشاريون     ١ ٣٤٢ ٧٠٠  ١ ٤١٦ ٢٠٠  
٣٣٧ ٧٠٠  االجتماعات     ١٩٢ ٥٠٠  ٥٣٠ ٢٠٠  
١ ٥٤٤ ٣٠٠  السفر يف مهام رمسية     ١ ٥٢٨ ٢٠٠  ٣ ٠٧٢ ٥٠٠  
٥ ٣٠٤ ٠٨٠  تكاليف التشغيل     ١ ٥٣٧ ٣٠٠  ٦ ٨٤١ ٣٨٠  
١ ٠٢٢ ٠٠٠تتكنولوجيا املعلومات واالتصاال      ١ ٠٢٢ ٠٠٠  
/ الربنامج العادي للتعاون التقين   

١٤ ٤٧٦ ٦٢٦ املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا   ١٤ ٤٧٦ ٦٢٦  
٧٤ ١٠٨ ٥٤٣ جمموع النفقات اإلمجالية   ٢٦ ٥١٠ ٤٠٠  ١٠٠ ٦١٨ ٩٤٣  

)٢ ٤٣١ ٥٠٠(  اإليرادات التعاون التقين   )٢ ٤٣١ ٥٠٠(  
٣١٨ ٧٩٨ ٥٠٠)خارج عن امليزانية( ٧١ ٦٧٧ ٠٤٣ جمموع املوارد الصافية   ٢٦ ٥١٠ ٤٠٠  ٩٨ ١٨٧ ٤٤٣  

٤١٦ ٩٨٥ ٩٤٣)مبا فيها موارد التعاون التقين اخلارجة عن نطاق امليزانية(جمموع املوارد        
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   األولويات املواضيعية: الربنامج الرئيسي جيم

  حسب الربامج
     الوظائف   

 الفئة الفنية   
 فئة اخلدمات
 العامة

نيتان العادية امليزا
 التشغيليةو

  التعاون التقين 
 اجملمـوع )خارج امليزانية(

 من خالل األنشطة احلّد من الفقر -١-جيم
٣١ ٢٣٥ ٦٢٦ ٢٩,١٥ ٧٤,٧٠ اإلنتاجية  ٨٥ ٦٥٨ ٠٠٠  ١١٦ ٨٩٣ ٦٢٦  

١٧ ٥٠٦ ٢٦٧ ١٨,٧٠ ٤٨,٩٠ بناء القدرات التجارية -٢-جيم  ٥٣ ٧٠٩ ٠٠٠  ٧١ ٢١٥ ٢٦٧  

٣٣ ٤٣٣ ٤٢٦ ٣٧,٨٠ ٧٦,٩٥ اقةالبيئة والط -٣-جيم  ١٧٩ ٤٢٣ ٥٠٠  ٢١٢ ٨٥٦ ٩٢٦  

٤ ٨٠٤ ١٢٤ ١,٣٥ ١١,٣٠ واملسائل اجلامعةالربامج اإلقليمية  -٤-جيم  ٨ ٠٠٠  ٤ ٨١٢ ١٢٤  

١١ ٢٠٨ ٠٠٠ ٨٨,٠٠ ٠,٠٠ دعم العمليات امليدانية -٥-جيم   ١١ ٢٠٨ ٠٠٠  

٩٨ ١٨٧ ٤٤٣ ١٧٥,٠٠ ٢١١,٨٥جمموع الربنامج الرئيسي -جيم  ٣١٨ ٧٩٨ ٥٠٠  ٤١٦ ٩٨٥ ٩٤٣          
   من خالل األنشطة اإلنتاجيةاحلّد من الفقر: ١- الربنامج جيم

  
  الوصف العام

ّدمه املنظَّمة يف نطاق منظومة األمم ما تق هدفاً أَمسى ألنشطة اليونيدو يف ميدان التعاون التقين؛ إذ إن احلّد من الفقرال يزال 
وم أساساً على فكرة مفادها أن احللول املستدمية ميكن أن تتمثّل يف توفري فرص املتحدة من إسهام خاص هبذا اجملال إمنا يق

  .العمل ومصادر الدخل، وخصوصاً لشرائح اجملتمع املستضعفة ويف املناطق الريفية

ومن شأن أنشطة توليد القيمة من جانب املنشآت الصغرية واملتوسطة وأصحاب احليازات الصغرية أن تفضي، على املدى 
يد، إىل حتويل املزايا املوجودة، مثل َيفاعة القوة العاملة وتوافر اخلدمات املعدنية أو الركازات أو األراضي أو السلع البع

كما أن من شأن توسيع األنشطة اإلنتاجية اليت تقوم هبا الفئات . الزراعية، إىل ثروة اقتصادية جديدة وإىل تقّدم اجتماعي
  .ا من محأة الفقر وسوء التغذيةهلاالجتماعية املستضعفة أن تنتش

ويف وقت . ويتزايد اندماج األنشطة االقتصادية يف شبكة عالقات ويف جمموعات مترابطة على طول مسار سالسل القيمة
الستثمار، مثة ضغوط تنافسية متنامية تفرض طلبات جديدة تكنولوجيا وبتدفّق دويل للتجارة وايّتسم بتقّدم سريع يف العلوم وال

، الذي يّتسم باالعتماد على النفس وبالتركيز على األسواق " هبالة رومانسيةإحاطة الفقر"إذ إن منوذج . صناعةظيم العلى تن
احمللية أو على الزراعة القليلة املدخالت، ال ميكنه أن خيلق فرص العمل وإدرار الدخل الالزمة لتحسني مصادر الرزق وتوسيع 

جه اإلمجال، خمرجاً من الفقر للفئات السكانية األكرب حجماً، اليت عادة ما تكون أصغر اخليارات املتاحة وأن يوفّر، على و
ةا، وللفئات االجتماعية املهمَّشسن.  

، فإن هناك حتّديا بالغ األمهية هو ربط صغار املنتجني، مثل أصحاب املشاريع واملزارعني ومقّدمي اخلدمات، على طول ومن مثّ
 ات أكرب حجماً يف سالسل قيمة ذات طابع إشراكي؛ وهذا يعين، بعبارة أخرى، الترويج لوجودمسار سالسل القيمة، بشرك

عائدات اجتماعية بإجيادها أيضاً عائدات اقتصادية، لكنها توفِّر ر لكبار املشترين واملستثمرين تفاعالت اقتصادية مستدامة توفِّ
  .حمللية الريفية أو يف جمموعات املنشآت الصغرية واملتوسطة املترابطةفرصاً لإلشراك االجتماعي ولتوليد الثروة يف اجملتمعات ا
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وتوسيع سالسل القيمة ذات الطابع اإلشراكي يستدعي جمموعة مسامهات من أوساط العلوم والتكنولوجيا والصناعة وتعاوناً 
ية والنفاذ إىل األسواق وتوفري بني تلك األوساط ومقدِّمي العديد من اخلدمات يف جماالت الدعم اللوجسيت ومراقبة النوع

  .رؤوس األموال

 عمداً إىل تفعيل االستثمارات العامة واخلاصة من خالل تدّخالت ١-ومتاشياً مع االجتاهات العاملية، يهدف الربنامج جيم
لى الدور الدعائي هادفة يف جمال املساعدة التقنية؛ فحيثما كان األمر يتعلق بتوفري رؤوس األموال العامة يبين هذا الربنامج ع

، فريكّز على سياسات التنويع؛ حيث ُتفَعَّل رؤوس األموال العامة واخلاصة من خالل شراكات ١- الذي يقوم به الربنامج دال
  .هتدف إىل االستغالل التجاري للمعارف اجلديدة

 والتدريب املهين بغية توفري عمل منتج ويوفِّر الربنامج جمموعة متكاملة من اخلدمات يف جماالت تنظيم املشاريع وتنمية املهارات
؛ واملشورة التكنولوجية؛ وتشجيع )مبا فيها األقليات اإلثنية والعمال املهاجرون(للنساء والشباب وسائر الفئات املستضعفة 

لتمويل جمموعات املنشآت الصغرية واملتوسطة وتنمية سالسل القيمة؛ واالرتقاء بالقطاعات التقليدية؛ واملساعدة على حشد ا
  .االستثماري

 كذلك على إدماج الُبعد االستدامي يف مجيع أطياف عملياته؛ فاالستدامة االجتماعية ١-وأخرياً، يساعد الربنامج جيم
سيجري تناوهلا من خالل جتديد التركيز على إشراك الفئات املستضعفة يف النشاط االقتصادي وحتسني املستويات االجتماعية، 

" ختضري"، البيئة والطاقة، بنشر أفرقة تضّم خمتلف التخّصصات من أجل ٣-ات املشتركة مع الربنامج جيمبينما تقوم املبادر
املاء - الطاقة- ، وقياس البصمات الكربونية وتعزيز أوجه التضافر يف متسلسلة الغذاء"خضراء"سالسل القيمة وتوفري فرص عمل 

  .عموماً

  :، يرد عرضها فيما يليزاًقليمية أكثر تركُّوستفضي هذه االعتبارات العامة إىل أولويات إ
    

   الصحراءأفريقيا جنويب

شهدت أفريقيا منذ بداية األلفية منواً سريعاً ساعدت عليه فُتوَّة السكان وتوافر احتياطيات من األراضي أكثر من أي 
ري أن هذه القارة تضم كذلك غ. قارة أخرى وتنامي تدفّقات االستثمار اخلاص وارتفاع أسعار السلع الزراعية واملعادن

بعضاً من أضعف اجملتمعات احمللية املوجودة يف منظومات إيكولوجية هشَّة، تتأثّر بالتغّيرات املناخية ومنكشفة أمام 
ومن مث، فسوف ينصبُّ التركيز على سياسات . الكوارث الطبيعية، أو معّرضة الضطرابات أهلية متكّررة

لتصّدي لتحّديات األمن البشري وبناء قدرة على الصمود لدى الفئات املعّرضة واستراتيجيات التنويع من أجل ا
وسيوىل اهتمام خاص لتوليد فرص للفقراء والرجال والنساء والشباب، كجهات فاعلة اقتصادياً . للخطر

  .وكمستهلكني

 (3ADI)راعية األفريقية وسوف يواصل الربنامج دعم تنفيذ مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الز
، الذي ”3ADI“وقد شهد برنامج مبادرة . (AIDA)ضمن إطار خطة العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا 

 واعترافاً متنامياً بني أهم ٢٠١٣-٢٠١٢طَّرِداً يف نطاقه اجلغرايف أثناء الفترة عاً ُم توسُّ،٢٠١٠اسُتهلَّ يف أبوجا يف عام 
وُيتوقَّع أن تشهد . الزراعية األفريقية الشاملةية األعمال التجارية الزراعية يف القارة حتت مظلة خطة التنمية مبادرات تنم

بأدوات أخرى مثل شبكة وكاالت ترويج  ”3ADI“ مجلة أمور، ربطاً صرحياً ملبادرة، ضمن ٢٠١٥- ٢٠١٤الفترة 
ياً حنو توسيع نطاق املبادرة بإقامة عالقات شراكة مع هاً قواالستثمار وبرنامج االرتقاء التكنولوجي، وكذلك توّج

  .الشركات اخلاصة والصناديق االستثمارية
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 من خالل األنشطة اإلنتاجية بدعم تنفيذ خطة األعمال اخلاصة باخلطة األفريقية احلّد من الفقركما سيقوم برنامج 
  .لصنع املستحضرات الصيدلية

    
 املنطقة العربية 

، إىل حدٍّ بعيد، انعكاساً لَسَخط ُمستِعّر ٢٠١٢ و٢٠١١ الشعيب الذي أَشعل بلداناً عّدةً يف عامي لقد كان الفََوران
وسوف يركِّز الربنامج على توفري فرص العمل من خالل التدريب . بسبب افتقار الشباب إىل فرص للعمل والكسب

ة تأهيلها أو توسيعها؛ وتدعيم املنشآت املهين وتنمية قدرات تنظيم املشاريع؛ وإنشاء قطاعات إنتاجية أو إعاد
ومن مثّ، فإن استراتيجية برنامج املنطقة العربية . واملؤسسات حبيث تفي مبعايري النوعية واألمن الغذائي املتزايدة الصرامة

مع التركيز ب برامج ما بعد التعايف، و يف معظم البلدان املتأثِّرة ستظل موّجهة صاحلّد من الفقرالتابع لليونيدو من أجل 
  .بصفة خاصة على خمططات توفري فرص العمل

وال يزال الترويج ملفهوم النمو األخضر كاستراتيجية إقليمية ميثّل فكرة ُمهّمة لتعزيز النمو والتطّور االقتصاديني، مع 
  .ضمان استمرار الثروات الطبيعية يف توفري املوارد واخلدمات البيئية اليت يعتمد عليها رفاهنا

يواصل الربنامج إسهامه يف استراتيجية جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية اخلاصة باملنطقة العربية، بدعم عمليات وسوف 
 خيدم عمليات احلّد من الفقرويشمل هذا الدعم اّتباع هنج استراتيجي إزاء استراتيجيات . التحّول الدينامي ومؤسساته

تكاملة للسياسة الصناعية تتوافق مع عملية التغيري التحويلي اجلارية التحّول واإلصالحات الرئيسية من أجل صوغ أطر م
  .يف املنطقة العربية

وقد وضعت اليونيدو ضمن أولوياهتا دعم الشباب العريب بصفته قوة إجيابية للتغيري التحويلي، كما ستركّز على اختاذ 
 العمل الالئق وتأخذ بعني االعتبار صلة ذلك ترتبط مبنهاج) خصوصاً بني الشباب والنساء(تدابري للحّد من البطالة 

  .اجملال مبجايل األمن الغذائي وتغّير املناخ

مؤمتَرْي القمة العربيني األول والثاين بشأن التنمية االقتصادية واالجتماعية اللذين ُعقدا يف عامي واّتساقاً مع نتائج 
حدة املشترك مع الشركاء املناصرين للنمو رّد األمم املت"، سوف يواصل الربنامج اإلسهام يف ٢٠١١ و٢٠٠٩

، خصوصاً يف جمايل السياسة الشبابية واإلصالحات التنظيمية املتعلقة بتنمية املنشآت "اإلدماجي وتوفري فرص العمل
وهذا سوف ميكِّن اليونيدو من حتديد وترويج استراتيجيات خاصة بالقطاعات اإلنتاجية وكذلك . الصغرية واملتوسطة

من تدابري لتعزيز االستثمارات احلكومية وتنمية قدرات تنظيم املشاريع يف األرياف من أجل التوّصل إىل نتائج ما يلزم 
  .احلّد من الفقرإجيابية يف جمال التنمية البشرية وبلوغ أهداف 

    
 آسيا واحمليط اهلادئ

الدخل وبلداناً ناشئةً وبلداناً غري ساحلية تضّم منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بلداناً متطّورةً صناعياً وبلداناً متوسطة 
ومع أن النمو املستمر يف العقود املاضية أفضى إىل زيادة ملحوظة يف . وبلداناً جزريةً صغريةً وعدداً من أقل البلدان منواً

  .مني املُعِدقة تضّم قرابة نصف فقراء العاملالدخل الفردي وإىل احلّد من أعداد الفقراء، فال تزال هذه املنط

 من خالل األنشطة اإلنتاجية احلّد من الفقر، سوف يركّز برنامج اليونيدو اخلاص ب٢٠١٥-٢٠١٤السنتني ويف فترة 
وسوف تدعم خدمات . على تعزيز النمو اإلدماجي للصناعات العاملة يف السوق الدولية والسوقني اإلقليمية واحمللية
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كما سيوىل اهتمام . املنطقة من التكّيف مع تغيُّر املزايا النسبية والتنافسيةاليونيدو حتويل اهلياكل الصناعية لتمكني بلدان 
لزيادة دور املرأة يف االقتصاد النظامي ولتدعيم القدرات الوطنية من أجل تطوير السياسات الصناعية وتعزيز اهلياكل 

تدعيم املنظمات الصناعية ورابطات املؤسسية وترويج االستثمار والتكنولوجيا واستخدام املوارد استخداماً ناجعاً و
  .األعمال التجارية وتنمية قدرات تنظيم املشاريع واملهارات التقنية، خصوصاً لدى الشباب

    
 أوروبا والدول املستقلة حديثا

تنتمي بلدان املنطقة كلها، باستثناء طاجيكستان وقريغيزستان، إىل زمرة البلدان ذات الدخل املتوسط أو فوق 
املنطقة غنية باملوارد الطبيعية، ولكنها تشهد ازدياداً يف الفقر وعدم التكافؤ داخل البلدان وفيما بينها، كما و. املتوسط

  .تشهد درجات عالية من اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي

القدرة ولذلك، سوف يواصل الربنامج دعم اجلهود احلكومية املتمثّلة يف اّتباع استراتيجيات للنمو املستدام ولتحسني 
- ٢٠١٤ق يف الفترة وسوف ُتطلَ. االجتماعي واالقتصاديالتنافسية وتنويع القاعدة االقتصادية، كذلك لإلدماج 

 مبادرات جديدة تستهدف توفري فرص عمل للشباب والنساء واألقليات اإلثنية واملهاجرين من خالل االرتقاء ٢٠١٥
 قدرات تنظيم املشاريع وإقامة صالت وشبكات تربط بني باملهارات وتشجيع املنشآت الصغرية واملتوسطة وتنمية

املنشآت التجارية واالرتقاء بالتكنولوجيا، خصوصاً يف الصناعات التقليدية، مثل الصناعات القائمة على األعراف 
اب وسوف تعاجل املشاريع حاجة أصح. الثقافية وتلك املتعلقة بالغذاء، وكذلك الصناعات التحويلية وصناعة السيارات

املشاريع اجلدد إىل احلصول على التمويل، كما ستساعد على إنشاء صناديق خمّصصة الغرض لدعم املشاريع الشبابية 
  .البادئة بالتعاون مع املؤسسات املالية احمللية

ومن شأن مشاريع الصناعة الزراعية أن تساعد على توفري فرص للعمل وتوليد الدخل لسكان األرياف من خالل زيادة 
ستفادة من احملاصيل الغذائية املزروعة واجملّهزة حملياً، وتعزيز الكفاءة من خالل استحداث تكنولوجيات حديثة اال

توصيلها فعلياً إىل وومقلِّلة للتكاليف وتنويع املنتجات وحتسني التعبئة والتغليف، ومن خالل تسويق تلك املنتجات 
لتوّسع يف جتهيز املنتجات الزراعية والغذائية احمللية وتسويقها أن يسهم ومن شأن ا. السوق الوطنية واإلقليمية والعاملية

  .يف حتسني نوعية حياة العديد من اُألسر الفقرية وتعزيز أمنها الغذائي
    

 كاريـيبأمريكا الالتينية وال

يف ِعداد البلدان ذات ينتمي معظم االقتصادات يف أمريكا الالتينية إىل زمرة البلدان املتوسطة الدخل، يف حني ُيعتَبر 
الدور العاملي قطاع األعمال التجارية الزراعية، إذ تنتج كميات ضخمة من السلع األولية كالصويا أو الشوندر 

ومع ذلك، ال يزال معظم بلدان املنطقة يعاين من وجود . السكّري أو الذرة أو األخشاب أو اللحوم احلمراء) البنجر(
  .ص العمل، خصوصاً يف املناطق الريفيةبؤر فقر كبرية ومن حمدودية فر

إذ سيواصل مبادراته الناجحة يف جمال إنشاء : حناء املنطقةت متفاضلة يف خمتلف أ، سوف يوفّر الربنامج خدماولذلك
جمموعات مترابطة من املنشآت الصغرية واملتوسطة وتعزيز التوّجه اخلارجي لتلك املنشآت يف شكل كونسورتيومات 

ففي املنطقة . مل على إنشاء وتنفيذ سالسل قيمة ذات طابع إدماجي لصاحل اجملتمعات احمللية الريفيةتصدير؛ كما سيع
كما سيدعم تشجيع . ا ومنتجات الصوفومج على منتجات مثل الكاكاو والكيناآلندية مثالً، سوف يركّز الربنا

  .كاريـيبقطاع احلرف اليدوية، وخصوصاً يف منطقة الوالصناعات االبتكارية 
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اجلنويب فيما بني بلدان أمريكا الالتينية - وسوف يواصل مصرف املعارف الصناعية التابع لليونيدو تعزيز التعاون اجلنويب
وسيجري تأمني شراكات جديدة من أجل تقدمي مزيد من املساعدة يف شكل مبادرات للحّد من الفقر . كاريـيبوال

  .وتوفري فرص للعمل املنتج
    

  اهلدف

 وإىل توفري فرص للعمل وتوليد الدخل جلميع شرائح اجملتمع من خالل تنمية صناعية احلّد من الفقرلرامية إىل دعم اجلهود ا
  .ذات طابع اجتماعي إدماجي، وخصوصاً من خالل تشجيع املنشآت الصغرية واملتوسطة واألعمال التجارية الزراعية

    
  األهداف اإلمنائية لأللفيةحتقيق املسامهة يف 

تعزيز املساواة  (٣اإلمنائي واهلدف ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١اإلمنائي  يف حتقيق اهلدف ١- ربنامج جيمُيسهم ال
  .)إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية (٨اإلمنائي واهلدف ) بني اجلنسني ومتكني املرأة

    
  توقّعاألثر امل

 )١(مؤشرات األداء الربناجمي األثر
 كسبم املساواة من متكني النساء والرجال على قد

قادرة على دخلهم وزيادته باالخنراط يف أنشطة صناعية 
 .املنافسة

من للفئات املستهدفة وخصوصاً زيادة فرص العمل،   •
 .الفقراء والنساء والشباب

 .ظهور منشآت جديدة  •
ازدياد حجم املبيعات والصادرات لدى الفئات   •

  .املستهدفة
 . الفئات املستهدفةازدياد إنتاجية اليد العاملة يف  •

  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
  

  قُطرية على الصعيد التوقّعالنتائج امل
 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايت

االستراتيجيات والسياسات واللوائح  :منصفةسياسات منو 
املنصف  النامية تدعم النمو الصناعي الصناعية يف البلدان

 .للجميعواملشرِك 

احلّد من يف جمال  السياسات الصناعية أهدافاًحتديد   •
 . تكون قابلة للقياس الكّميالفقر

كون إشراك اجلميع واحلّد من التفاوت أولويتني يف   •
 .السياسات

السياسات دى تأثري ملاإلحصاءات الصناعية رصد   •
 .من لفقر الصناعية يف احلّد
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 )١(مؤشرات األداء  املؤسسيالناتج

 :االستثمار ن من النفاذ إىل األسواق وتدعممؤسسات متكِّ
متكِّن املؤسسات الوطنية واإلقليمية تنشئ خدمات 

على زيادة ها ات من النفاذ إىل األسواق وتساعدالصناع
 .قدراهتا اإلنتاجية

 ازدياد أعداد وأنواع املنشآت املشمولة خبدمات  •
 .مؤسسات الدعم

 . خدمات دعم جديدة وأفضلتوافُر  •
 .املنشآت عن نوعية اخلدماترضا   •
 .مي اخلدمات من القطاع اخلاصر مقدِّظهور وتطّو  •

  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
    

  املوارد
   من خالل األنشطة اإلنتاجيةلفقراحلّد من ا: ١- الربنامج جيم

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٦ ٠٠٥ ١٧٥٨٥ ٦١٩ ٢٥٢ تكاليف املوظفني ١٠٣,٨٥ ٢٩,١٥ ٧٤,٧٠  ٢٣ ٦٢٤ ٨٣٧  
٢٥٤ ٧٣٩٠٠ ٥٠٠  اخلرباء االستشاريون     ٣٢٨ ٤٠٠  
٤٨ ١٤٣٥٠٠ ٦٠٠  االجتماعات     ١٩٢ ١٠٠  
٢٥٣ ٦٢٤٠٠ ١٠٠  السفر يف مهام رمسية     ٣١٥ ٥٠٠  
١٥٢ ٦٠٠ ١٥٢ ٦٠٠  تكاليف التشغيل     
/ الربنامج العادي للتعاون التقين   

٦ ٩١٢ ٣٨٩ ٦ ٩١٢ ٣٨٩ املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا  
٦ ٥٦٢ ٢٤٣٨٥ ٩٦٣ ٤٤١ جمموع النفقات اإلمجالية   ٣١ ٥٢٥ ٨٢٦  

)٢٩٠ ٢٠٠( )٢٩٠ ٢٠٠(  اإليرادات التعاون التقين  
٨٥ ٦٥٨ ٠٠٠)خارج عن امليزانية( ٦ ٥٦٢ ٢٤٣٨٥ ٦٧٣ ٢٤١ جمموع املوارد الصافية   ٣١ ٢٣٥ ٦٢٦  

١١٦ ٨٩٣ ٦٢٦)ن نطاق امليزانيةمبا فيها موارد التعاون التقين اخلارجة ع(جمموع املوارد      
        

  توجيه الربنامج واإلدارة القائمة على النتائج :١- ١-  جيماملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام

األولوية املواضيعية املندرجة يف إطار  التطوير والنشر االستراتيجيني للخدمات ١- ١-  جيماملكوِّن الربناجمييكفل وف س
 . من خالل األنشطة اإلنتاجيةراحلّد من الفقاملتمثّلة يف 

، آلية منهجية لرصد ١-٣- وجيم١-٢-ني الربناجميني جيمكوِّنمع امل، جنباً إىل جنب املكوِّن الربناجمي هذا كما سينشئ
لرصد التعاون التقين واإلبالغ وِصَيغ وضع وحتديث معايري ‘ ١‘: اإلمنائية، من خاللم احملرز وتقييم خدمات اليونيدو التقّد
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حتليل تقارير حوافظ الربامج واالحتفاظ بقواعد بيانات ‘ ٣‘وع املخاطر؛ استعراض تنفيذ نظم الرصد واإلبالغ وتتبُّ‘ ٢‘و ؛عنه
احلاجة إىل بشأن ومن خماطر، املشاريع ما قد تنطوي عليه تقدمي املشورة ملديري املشاريع وهليئات املوافقة بشأن  ‘٤‘والرصد؛ 

  .متطلبات رصد خاصة

مواَءم لضمان النوعية جلميع األنشطة   تشغيل نظاماملكوِّن الربناجميق هذا ينّسوف علق بضمان النوعية ورصدها، سفيما يتو
مبا أُرسي موظفي اليونيدو تقيُّد كما سيكفل  ".مالنوعية عند التسلي"إىل " دخالتنوعية امل"من  ،١-جيمالربنامج املشمولة ب
  .دورة املشاريع/القائمة على النتائج يف مجيع مراحل برنامج التعاون التقين رةلنوعية املستندة إىل اإلدامن معايري ل

 والترويج هلا داخل اليونيدو ومنظومة األمم املتحدة ١-التبليغ عن استراتيجيات وأنشطة الربنامج جيمأيضاً وسوف ُيكفَل 
ولية املنخرطة يف جماالت تركيز مكمِّلة، مثل الفاو وُيتوقَّع أن يفضي التعاون الوثيق مع سائر املنظمات الد. ولدى عامة الناس

واإليفاد واآليلو ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه، إىل حتسني التمويل لكال 
غ يف إطار هذه وسوف ُتجرى مناقشات أخرى مع اجلهات املاحنة لضمان توافر التمويل الالزم للربامج اليت تصا. الطرفني

  .األولوية املواضيعية

 وُييسِّر أنشطة َدَعوية بشأن مسائل معّينة تتعلق باألولوية املواضيعية املكوِّن الربناجمي هذا ومن نفس املنطلَق، سوف َيستهلُّ
  ". من خالل األنشطة اإلنتاجيةاحلّد من الفقر"

    
  اهلدف

، ودعم التشغيل الفّعال للربنامج  ملتطلبات الدول األعضاء يف اليونيدووفقاً ١-جيم  للربنامج والترويج الفّعالنيضمان اإلدارة
 . حبشد املوارد الالزمة ووفقاً ملعايري النوعية العاملية ومبادئ اإلدارة القائمة على النتائج١-جيم

    
 عتوقَّيف حتقيق األثر امل املسامهة
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

يف إطار املندرجة أنشطتها وضع استراتيجيات اليونيدو و
 من خالل األنشطة احلّد من الفقر"األولوية املواضيعية 

 وإىل  باالستناد إىل األهداف املتفق عليها دولياً"اإلنتاجية
ورصد تلك االستراتيجيات واألنشطة ة، قُطرياالحتياجات ال

  .الةوتقييمها بصورة فّع

حة بني ستراتيجيات املواضيعية توفِّر صلة واضاالكون   •
مبا فيها األهداف (أنشطة اليونيدو واألهداف العاملية 

  .ةقُطريواالحتياجات ال) اإلمنائية لأللفية

  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
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  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
  )١(مؤشرات األداء   يف الناتج السياسايتاملسامهة

استراتيجيات اليونيدو وأنشطتها العمل على أن تكون 
 من احلّد من الفقر"يف إطار األولوية املواضيعية املندرجة 

الستراتيجيات اإلقليمية ل داعمةً" خالل األنشطة اإلنتاجية
  .والوطنية على حنو فّعال

يات وقوانني إقرار أو اشتراع سياسات واستراتيج  •
 .ولوائح جديدة

  .عدد املنشآت املتأثِّرة إجيابياً بالتغيريات السياساتية  •

  )١(مؤشرات األداء   يف الناتج املؤسسياملسامهة

استراتيجيات اليونيدو وأنشطتها املندرجة ضمان أن تساعد 
 من خالل احلّد من الفقرب"يف إطار األولوية املواضيعية 

ى تدعيم القدرات الوطنية يف جمال عل" األنشطة اإلنتاجية
  .تعزيز النمو املُشرِك للجميع

  .عدد منفِّذي السياسات الذين تلقّوا التدريب  •

  .استناداً إىل التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوي)  ١(
  

  ونيدواملسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة الي
  )١(مؤشرات األداء   يف الناتج املؤسسياملسامهة

املندرجة األنشطة اليت تضطلع هبا اليونيدو ضمان أن تكون 
 من خالل احلّد من الفقر" يف إطار األولوية املواضيعية

ه حنو بالكفاءة والفعالية والتوجُّمتَّسمةً  "األنشطة اإلنتاجية
ئية ُترصد بانتظام خدمات اليونيدو اإلمناكما أن  .النتائج
  .حتقيق النتائجمن أجل فورية تدابري إجراءات فيها خذ وُتتَّ

أطر مجيع املشاريع والربامج اجلديدة على اشتمال   •
منطقية مفصَّلة تتضمَّن خطط عمل خاصة باإلدارة 

 .نظاماً شامالً إلدارة املخاطرالقائمة على النتائج و
  

  .ة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنويالتقييمات املنتظماستناداً إىل )  ١(
    

 كنولوجياتاألعمال واالستثمار والاخلاصة بدمات اخل :٢-١- جيماملكوِّن الربناجمي
  

   الوصف العام

نمية  من خالل التاحلّد من الفقر جمموعة خدمات مترابطة لتعزيز إسهام القطاع اخلاص يف املكوِّن الربناجمييوفِّر هذا 
 املكوِّن الربناجميويدعم هذا . وجتري تدخالت اليونيدو على صعيد السياسات واملؤسسات واملنشآت. الصناعية املستدامة

توفري بيئات مواتية للعمل التجاري واالستثمار َيسُهل فيها إنشاء منشآت جديدة ويتسىن فيها للمنشآت اجلديدة، وال 
ُتحسِّن قدرهتا التنافسية وأن تقيم صالت مع األسواق من أجل اكتساب املهارات سيما املنشآت الصغرية واملتوسطة، أن 

ومن شأن منو املنشآت الصغرية واملتوسطة واستدامتها أن . واحتياز التكنولوجيا واحلصول على التمويل وإقامة الشراكات
شباب والفئات املستضعفة، مما حيّد من يكفال، بالتايل، توفري فرص العمل وحتسني مستويات املعيشة للرجال والنساء، ولل

  .أشكال عدم التكافؤ
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  : إىلاملكوِّن الربناجميوبذلك، يسعى هذا 

تشجيع زيادة الدعم احلكومي لسياق تنمية القطاع اخلاص اإلدماجية اليت ُتستبان وُتصاغ وُتنفَّذ وُترَصد من   )أ(
دة مباشرة يف جمايل املشورة السياساتية والتنفيذ من أجل وسوف ُتوفَّر مساع. خالل احلوار بني القطاعني العام واخلاص

تبسيط الولوج إىل األسواق ومتهيد السبيل أمام الرجال والنساء؛ مما يهيِّئ ظروفاً ُتنشِّط دينامية تنظيم املشاريع وُتشجِّع 
املصلحة من القطاعني وسوف ُتوفَّر املساعدة ألصحاب . االستثمار من جانب الشركات احمللية واملستثمرين األجانب

العام واخلاص من خالل االنتفاع بوجود هنوج ومنهجيات استشرافية وابتكارية وقائمة على املعارف يف استبانة 
وسوف يوىل اهتمام خاص لدعم . اخليارات السياساتية وتقييمها وصوغ خرائط طريق واستراتيجيات للتنفيذ

وسوف ُتبىن . طاع اخلاص واجلمعيات األهلية ومؤسسات البحوثالشراكات بني القطاعني العام واخلاص وبني الق
قدرات املنظمات اليت تضّم يف عضويتها منشآت جتارية، وخصوصاً غرف التجارة والصناعة، لضمان متثيل القطاع 

  اخلاص متثيالً جيداً يف احلوارات والشراكات؛
ستكمل املنشآت قدراهتا الفردية، العمل على تطوير جتمعات الصناعات والروابط التجارية لكي ت  )ب(

نفاذها إىل األسواق وحصوهلا على من وفورات احلجم وزيادة قدرهتا التفاوضية، وتزيد وتتوّصل معاً إىل حتقيق 
. التركيز بصفة خاصة على هتيئة الفرص للفقراء، باعتبارهم جهات اقتصادية فاعلة ومستهلكنيوسيجري . املوارد

مشاركة صغار املنتجني يف سالسل القيمة ذات إشراكية تتيح تنمية سالسل قيمة يسَّر سوف ُتولبلوغ هذه الغاية، 
 .النظامي األوضحالطابع 

 االستثمار بغية اجتذاب استثمارات ترويجاالرتقاء بقدرات املؤسسات والوكاالت الوطنية العاملة يف جمال   )ج(
سيشمل اختيار جمموعة هذا و. األجنيب يف حتقيق األهداف اإلمنائيةالنوعية وتعزيز األثر اإلجيايب لالستثمار املباشر عالية 

 تيحأن ت شبكة مصافق التعاقد من الباطن والشراكةتدعيم مواصلة ومن شأن . أدوات لإلعالم والرصد والتحليل
مات قدَّم خدمات بناء القدرات وخدوسُت. احلصول على فرص استثمار عامليةإمكانية للمنشآت الصغرية واملتوسطة 

 املكوِّن الربناجميسيعمل وإضافة إىل ذلك، . استشارية إىل وكاالت ترويج االستثمار ومؤسسات القطاع اخلاص احمللية
ومصافق  وكاالت ترويج االستثمارتزويد والتكنولوجيا من أجل ملكاتب ترويج االستثمار شبكة اليونيدو على تدعيم 

دي التكنولوجيا واملشترين على الوصول إىل املستثمرين ومورِّدة على مبزيد من املساعالتعاقد من الباطن والشراكة 
الستثمار األجنيب واحمللي بترويج فرص لأيضاً مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا وستقوم . الصعيد الدويل

 للتمويل الالزم كما أن إقامة صلة بني املؤسسات املالية ومنظِّمي املشاريع من أجل حتديد املقدار الصحيح .املسؤول
لكل مشروع، واملزيج الصحيح ملصادر ذلك التمويل، ستمثّل عنصراً بالغ األمهية يف برامج اليونيدو الرامية إىل تعزيز 

  .الطابع اإلشراكي لألعمال التجارية واالستثمارات
، الذي يهدف إىل استكماالً لربامج تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة، تنفيذ برنامج الشراكات التجارية  )د(

وهذا سوف يشمل . ، تعزيزاً لألثر اإلمنائي)املنتجني واملشترين(توثيق الصالت بني الشركاء التجاريني واالستثماريني 
أما الربامج اخلاصة بقطاعات معّينة، مثل صناعات مكّونات . تعاوناً فيما بني بلدان اجلنوب حيثما أمكن ذلك

 وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فسوف تتيح للمنشآت الصغرية واملتوسطة السيارات والنسيج وجتهيز األغذية
وملنظِّمي املشاريع احملتملني إمكانية االستفادة من اخلربات التكنولوجية واإلدارية للشركات الكبرية، مما يعزِّز إنتاجيتها 

  وقدرهتا على املنافسة دولياً ويساعد على خلق فرص للعمل وتوليد الدخل؛
معاجلة ما تواجهه صناعة املستحضرات الصيدالنية من حتّديات يف األدوية األساسية واللقاحات وأجهزة   )هـ(

وهذه التحّديات تشمل نقص اإلشراف الرقايب، . التشخيص واألجهزة الطبية حملياً يف البلدان النامية واألقل منواً
ليني لصاحل املستوردين، وقلّة توافر املوارد البشرية املاهرة وَتضاُرب السياسات الذي ميكن أن يلحق الضرر باملنتجني احمل
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والدراية الفنية الالزمة لإلنتاج على حنو يتوافق مع ممارسات الصناعة التحويلية اجليدة الراهنة، وعدم تيسُّر احلصول 
 الذي ميكن أن حيّد على رأمسال استثماري طويل األمد بتكاليف معقولة، وحمدودية أنواع املنتجات، وتشرذم الطلب

 توليفة من أنشطة بناء القدرات املكوِّن الربناجميهذا وسوف يوفِّر . من قدرة الشركات على حتقيق جناعة اإلنتاج
السياساتية واملؤسسية، هتدف إىل مساعدة احلكومات على توفري بيئة مواتية لتنمية هذا القطاع، وعلى دعم املنظمات 

 جتارية ذات صلة لكي تصبح منظمات مناصرة فعلياً ألعضائها ولكي تعمل كبّوابات اليت تضّم يف عضويتها منشآت
ميكن من خالهلا نشر املمارسات الفضلى الصناعية، وكذلك القيام، على أساس جترييب، بدعم الشركات الساعية إىل 

ذ خطة األعمال اخلاصة خبطة صنع بدعم تنفيأيضاً  املكوِّن الربناجميوسيقوم هذا . اّتباع املعايري الدولية املستدامة
. املستحضرات الصيدالنية يف أفريقيا، والتعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب يف جمال اإلنتاج احمللي

  . كجهات فاعلة اقتصادياً وكمستهلكني والشبابوسيوىل اهتمام خاص لتوفري فرص للفقراء من النساء والرجال
    

 اهلدف
وتنفيذ ، مواتية للعمل التجاري واالستثمار اتهتيئة بيئمن خالل  ةاإلشراكيالقطاع اخلاص يف التنمية الصناعية  مسامهة تدعيم

تنمية قدرات تنظيم املشاريع، والقيام الصغرية واملتوسطة، وبرامج للدعم وإقامة الشراكات، خصوصاً لصاحل املنشآت 
  .باستثمارات مسؤولة، وترويج التكنولوجيا ونشرها

    
  عتوقَّيف حتقيق األثر امل املسامهة
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

املتولِّدة من خالل النمو والعمالة ضمان أن يوفِّر 
التجارية واالستثمارات فرصاً اقتصادية األعمال 

ومستويات معيشة أعلى للرجال والنساء، ال سيما 
  .الفقراء، وللشباب وسائر الفئات املستضعفة

االستثمار واملبيعات (اء االقتصادي للمنشآت ن األدحتسُّ  •
 ).واإلنتاجية واالبتكار والتصدير

العمالة واالمتثال للوائح (ن األداء االجتماعي للمنشآت حتسُّ  •
  ).السالمة والصحة والنوعية والبيئة

  .تزايد عدد أنشطة تنظيم املشاريع  •
  
 . واالستقصاءات املنتظمةاإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييماتاستناداً إىل )  ١(
  

  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج السياسايت

تنمية القطاع اخلاص سياسات العمل على أن تكون 
تشجِّع  ووجُّه مستقبلي وقائمة على املعارف َتذاَت

 ،شاريعالرجال والنساء على اكتساب مهارات تنظيم امل
  .كما تشجِّعهم على االستثمار واالبتكار

القطاع اخلاص حتسُّن األطر السياساتية والقانونية ألنشطة   •
 .الصناعيةواستثماراته 

 ن األطر السياساتية والقانونية للتعاون بني الشركاتحتسُّ  •
بني القطاعني العام واخلاص، وإلقامة مشاريع مشتركة 

 .تبني املؤسسافيما لتنسيق لو
واحلوار السياسايت بني القطاع التشاطر الدََّعوي ازدياد   •

  .ري السياساتاخلاص ومقرِّ
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  )٢(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج املؤسسي
القطاعني العام مؤسسات العمل على أن تكون 

درة على تزويد املنشآت التجارية اواخلاص ق
واملستثمرين بدعم متحسِّس لنوع اجلنس، وعلى 

ل الصالت بني املنشآت التجارية وتيسري تسهي
  .االستثمار ونقل التكنولوجيا

 يف االرتقابيةازدياد استخدام املنهجيات املتقدمة والتدابري   •
 .عمليات وضع االستراتيجيات

 دعماًالتجارية األعمال تنمية ودعم االستثمار بؤسسات املقيام   •
 .االًفّع

تستعني وسطة اليت تزايد أعداد املنشآت الصغرية واملت  •
 .دمات الدعمخب

    .وحتديثها بانتظامنوعاً وكما حتسني اخلدمات   •
 .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١(
  .رسم اخلرائط وحتليل الفجوات واستقصاءات الزبائناستناداً إىل )  ٢(
    

 ية لأللفيةاألهداف اإلمنائاملسامهة يف حتقيق 

باء - ١والغاية املستهدفة )  واجلوعالقضاء على الفقر املدقع (١ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٢-١- جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
، )إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية (٨، وكذلك اهلدف اإلمنائي )توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع(

، والغاية املستهدفة )توفري سبل احلصول على العقاقري األساسية بتكاليف ميسورة يف البلدان النامية(هاء -٨فة والغاية املستهد
 .يف تيسري النفاذ إىل األسواق، و)لوجيات اجلديدةتيسُّر الوصول إىل التكنو(واو - ٨
      

   األعمال التجارية الزراعية تنمية :٣-١- جيماملكوِّن الربناجمي
 األريافم املشاريع يف وقدرات تنظي

  
  الوصف العام

وهو بذلك ُيضيِّع . إن اجلانب األكرب من الناتج الزراعي يف البلدان املنخفضة الدخل ُيتَرك دون جتهيز ويوجَّه حنو السوق احمللية
السلع السريعة التلف،  يف املائة من إنتاج ٤٠إذ إن فواقد ما بعد احلصاد ميثّل نسبة تصل إىل : فرصاً اقتصادية على أصعدة عّدة

وقد ظلّ هذا الرقم بصورة الفتة للنظر ثابتاً على مدى عقود من الزمن؛ كما أن تدّني مستوى إنتاجية اليد العاملة وحمدودية توليد 
فرص العمل جيعالن العمل الزراعي غري جذّاب لدى الشباب وُيسهمان يف زيادة اهلجرة من األرياف إىل املدن؛ مث يأيت تقلُّب 

  . أوقات احلصاد ليزيد من هشاشة أوضاع املزارعني ذوي احليازات الصغرية ويقوِّض أمنهم الغذائيأسعار احملاصيل حوايلَّ
 املتعلق بتنمية األعمال التجارية وقدرات تنظيم املشاريع يف األرياف إىل إضافة قيمة للسلع الزراعية املكوِّن الربناجميويهدف 

عامالت االقتصادية اليت تربط بني مقدِّمي املُدَخالت واملزارعني والتّجار واجملّهزين وموفِّري عند خمتلف حلقات سلسلة امل
  .واملوزِّعني وجتّار التجزئة) مبا فيها املستودعات ومرافق التخزين البارد(اخلدمات اللوجستية 

ر أساساً ، فإن التحليالت الشاملة توفِّومن مثَّ: وتظلّ سالسل القيمة يف األعمال التجارية الزراعية هي اإلطار املفاهيمي املهيمن
مكننة الزراعة وحتديث تكنولوجيات التجهيز وتعبئة : متيناً لنشر خدمات متخّصصة تستهدف احللقات األضعف من السلسلة

لية لعوامل اإلنتاج؛ املنتجات السريعة التلف، وكذلك دعم املبادرات الرامية إىل بناء رأس املال البشري وزيادة اإلنتاجية اإلمجا
  .ة مركَّزة يف جمال التدريب املهين وتنمية املهارات، وبرامج إمنائية ذات منهاج عريض القاعدةطوالقيام بأنش
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 تركيزاً متزايداً على اجلوانب املتعلقة بالتغذية والنوعية يف عمليات جتهيز األغذية ٢٠١٥-٢٠١٤وسوف تشهد الفترة 
ألن (إدارة املياه : انب املتعلقة باالستدامة يف سالسل القيمة الزراعيةوية يف األمن الغذائي، وعلى اجلباعتبارها عنصراً بالغ األمه

وانبعاثات غازات االحتباس احلراري، وإجياد سبل مبتكرة ) الزراعة متتّص النصيب األكرب من موارد املياه العذبة لدى البلدان
  .عني ذوي احليازات الصغريةراد املز املناخ كوسيلة لتدعيم صموللتكّيف مع تغيُّر

    
  اهلدف

 لفقراء األرياف من خالل تنمية األعمال التجارية الزراعية وقدرات تنظيم وُمشرِكةعمل جتاري مستدامة  فرص رياملساعدة على توف
 .املشاريع

    
  األثر املتوقَّعيف حتقيق  املسامهة
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

على املتولِّدة الدخل إدرار مل ولعا فرص ضمان أن تساعد
طول مسار سالسل القيمة يف األعمال التجارية الزراعية 

على حتسني مصادر الرزق واألمن الغذائي لدى فقراء 
  .األرياف

 .استحداث منشآت جديدة  •
 .ازدياد حجم مبيعات الفئة املستهدفة وصادراهتا  •
  .فةازدياد إنتاجية األيدي العاملة يف الفئة املستهد  •

  .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١(
 

 على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج السياسايت

صناعية الستراتيجيات السياسات واضمان أن تكون ال
 يف األعمال التجارية على تنمية سالسل القيمةمشجِّعةً 
  .تنظيم املشاريع يف األريافوتطوير مهارات الزراعية 

عدد السياسات واالستراتيجيات املعتَمدة أو القوانني   •
  .واللوائح التنظيمية املشتَرعة

  )٢(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج املؤسسي
 املؤسسات دعماً فعلياً لتوليد القيمة على  توفِّرضمان أن

  .ل مسار سالسل القيمة يف األعمال التجارية الزراعيةطو
ازدياد االعتماد على اآلليات التشاركية القائمة على سالسل   •

 .القيمة لدى املؤسسات العمومية
 بني استثمارات تعزيز التواؤموجود مؤسسات قادرة على   •

  .القطاعني العام واخلاص يف جمال األعمال التجارية الزراعية
  .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةناداً إىل است)  ١(
       .واستقصاءات الزبائناستناداً إىل رسم اخلرائط وحتليل الفجوات )  ٢(
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 األهداف اإلمنائية لأللفيةاملسامهة يف حتقيق 

باء - ١املستهدفة والغاية ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٣-١- جيماملكوِّن الربناجميُيسهم 
 ).تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (٣، وكذلك اهلدف اإلمنائي )توفري العمالة الكافية واملنتجة والعمل الالئق للجميع(
    

  النساء والشباب يف األنشطة اإلنتاجية:٤-١- جيماملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام
.  النساء والشباب من صعوبات خاصة يف املشاركة يف قطاعات االقتصاد اإلنتاجية ما تواجههاملكوِّن الربناجمييعاجل هذا 

ومع أن النساء والشباب ال ميثّالن فئة متجانسة وأن ظروفهما ختتلف تبعاً للسّن والطبقة والتحصيل الدراسي واالنتماء 
اعتراف واسع النطاق بأن نصيب النساء االقتصادية، فثمة - اإلثين واملكان وغري ذلك من اخلصائص الثقافية واالجتماعية

إذ إن كثرة البطالة وتناميها بني صفوف الشباب . والشباب من وطأة الفقر على الصعيد العاملي هو نصيب جمحف
يشكّالن خطراً على التنمية املستدامة واالستقرار االجتماعي،كما أن النساء ال َيزلَن يواجهن عقبات يف مجيع نواحي احلياة 

املستمر ومن عدم التكافؤ يف سبل احلصول على املوجودات فاملرأة تعاين من التمييز االجتماعي والثقايف . دية تقريبااالقتصا
  .واخلدمات والسيطرة عليها

 يف املقام األول على ما يلزم من معارف ومهارات وتكنولوجيات وخدمات مسانِدة للعمل املكوِّن الربناجميويركّز هذا 
  .النساء والشباب من االخنراط يف األنشطة اإلنتاجية ومن توليد الدخل، مما حيّد من الفقرالتجاري لتمكني 

 مسألة قدرة احلكومات الوطنية على صوغ سياسات تفضي إىل توفري بيئة مواتية للنمو االقتصادي املكوِّن الربناجميويعاجل هذا 
مسألة بناء القدرات أيضاً  املكوِّن الربناجمي املؤسسي، فيعاجل هذا أّما على الصعيد. تتجاوب مع االعتبارات اجلنسانية والعمرية

من خالل حتسني نظم التعليم ومؤسسات التدريب ومراكز العمل التجاري املعنية بالتكنولوجيا من أجل حتسني نوعية خدماهتا 
ة الغتنام الفرص االقتصادية واكتساب املوّجهة حنو النساء والشباب مبا يكفل تزويدهم باملعارف واملهارات واملواقف املالئم

 املساواة بني اجلنسني من خالل زيادة كوِّنويعّزز هذا امل. القدرة على التحكّم يف شؤون حياهتم والتأثري يف حركة اجملتمع
س مثالً، من خالل الفرص املتاحة أمام الفتيان والفتيات الختيار مسارات حلياهتم تتجاوز املعايري املقيِّدة، فيما يتعلق بنوع اجلن

كما يركّز . التحصيل الدراسي واكتساب القدرة على اختيار مسارات مهنية ال ختضع للتقسيمات اجلنسانية يف سوق العمل
 على توفري بيئة مواتية لقيام النساء بتنظيم املشاريع، وعلى دعم قدرات تنظيم املشاريع لدى الشباب، املكوِّن الربناجميهذا 

ة اجملموعات العنقودية والشراكات من أجل تيسري سبل الوصول إىل املعلومات والتكنولوجيا واألسواق أمام وعلى تشجيع إقام
 .النساء والشباب

    
  اهلدف

تيسري ازدياد مشاركة النساء والشباب يف األنشطة اإلنتاجية ومتكينهم من االنتفاع هبذه األنشطة على حنو جيّسد االعتراف 
م كرامتهم ويعّزز قدرهتم على إحداث تغيري إجيايب يف اجملتمع، بتيسري سبل حصوهلم على املواد والفرص بقيمة مسامهاهتم وحيتر

 .االقتصادية
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 األثر املتوقَّعيف حتقيق  املسامهة
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

 ودخوهلم أحواهلممتكني النساء والشباب من حتسني 
  طة إنتاجيةوظروفهم املعيشية من خالل املشاركة يف أنش

 إنتاجيةتزايد عدد النساء والشباب املنخرطني يف أعمال   •
 .كمستخَدمني أو كأصحاب مشاريع

ازدياد عدد الشباب والنساء العاملني يف القطاع النظامي ويف   •
 .املستويات العليا من سالسل القيمة

  .حتسُّن أداء املنشآت االجتماعي  •
 .يع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاإلبالغ عن املشاراستناداً إىل )  ١(

    
  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج السياسايت

ُتجسِّد السياسات واالستراتيجيات الصناعية ضمان أن 
ز املساواة بني اجلنسني ويساعد على منظوراً جنسانياً يعزِّ

أة يف القطاعات اإلنتاجية وفقاً للخطط متكني املر
  .والسياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

اُألطر السياساتية والقانونية اخلاصة باملساواة بني حتسُّن   •
  .اجلنسني ومتكني املرأة يف األنشطة الصناعية

 السياسات الصناعية أهدافاً قابلة للتحديد الكّمي إرساء  •
جلنس من أجل استبانة ومقسَّمة حسب نوع ا

  .احتياجات النساء اخلاصة ومعاجلتها
 والسياسايت بشأن املسائل ذات الدعائيازدياد احلوار   •

  .الصلة بني القطاع اخلاص ومقرِّري السياسات
  )٢(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج املؤسسي

إجياد حلول لتدعيم قدرة املؤسسات الوطنية واحمللية على 
  .ة النساء والشباب يف األنشطة اإلنتاجيةدعم مشارك

تقدمي املؤسسات الوطنية واحمللية دعماً فّعاالً ومستداماً   •
 .ملشاركة النساء والشباب يف األنشطة اإلنتاجية

ازدياد مشاركة النساء والشباب يف املؤسسات   •
  .والرابطات ذات الصلة

 .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١(
  .واستقصاءات الزبائناستناداً إىل رسم اخلرائط وحتليل الفجوات )  ٢(
      

 املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

باء - ١والغاية املستهدفة ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٤-١- جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
تعزيز املساواة  (٣، وكذلك اهلدف اإلمنائي )نتجة والعمل الالئق للجميع، مبن فيهم النساء والشبابتوفري العمالة الكاملة وامل(

 ).بني اجلنسني ومتكني املرأة
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 األمن البشري وإعادة التأهيل بعد األزمات: ٥-١- جيماملكوِّن الربناجمي
  

 الوصف العام

- وهي تقوِّض التقّدم االجتماعي. مل النامي بانتظام مثري للقلقال تنفّك األزمات الطبيعية والبشرية املصدر تضرب العا
إذ ُتدمِّر رأس املال البشري واملادي على السواء، وتعطِّل سبل كسب الرزق والنشاط االقتصادي : االقتصادي بأشكال كثرية

رياف على وجه اخلصوص من فقراء األوعمل األسواق، وتتسبَّب يف نزوح أعداد هائلة من السكان، وُتفاِقم ما يعاين منه 
  .ضعف وافتقار إىل األمن الغذائي

، األمن البشري وإعادة التأهيل بعد األزمات، يف استعادة سبل كسب الرزق اليت َدمَّرهتا ٥- ١- جيماملكوِّن الربناجميويسهم 
 أو اجلماعات العسكرية املنحلّة  أي النازحني داخلياً- الصراعات والكوارث الطبيعية خبلق فرص اقتصادية للسكان املتأثّرين هبا 

 .أو املدنيني الذين يسعون إىل إعادة بناء حياهتم بعد فيضان أو فترة مديدة من الصراع الداخلي
    

 اهلدف

) أو عملهم حلساهبم اخلاص(تعزيز األمن البشري للفئات املستضعفة بتزويدهم باملهارات الالزمة لتحسني فرص استخدامهم 
 .رات اإلنتاجيةوبإعادة تأهيل القد

    
     املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

إعادة تأهيل اهلياكل اإلنتاجية لدى البلدان اخلارجة من 
 . من الفرص للفئات املستضعفةحبيث توفِّر مزيداًاألزمات، 

الدخل املتأّتي من تنامي أعداد املبادرات اخلاصة ازدياد   •
 .ريع، خصوصاً لدى الفئات املستضعفةبتنظيم املشا

توفري فرص العمل أو (الشركات االجتماعي ن أداء حتسُّ  •
احلفاظ عليها، وتوسيع قاعدة رأس املال البشري، 

  ). األمن الوظيفيوتعزيز
 .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١(
    

     على الصعيد القُطريتوقَّعة النواتج املاملسامهة يف 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج السياسايت

على السياسات واالستراتيجيات الصناعية ضمان أن تساعد 
  . متكافئتفادي عودة التأزُّم من خالل منو صناعي

 .االقتصاديللصمود القانونية السياساتية وطر حتسُّن اُأل  •
السياسايت بشأن املسائل ذات احلوار الدََّعوي وازدياد   •

الصلة بني القطاع اخلاص والفئات املستضعفة ومقرِّري 
  .السياسات
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  )٢(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج املؤسسي

 املؤسسات التنمية االقتصادية احملليةضمان أن تسهِّل 
 املصلحةوأصحاب اقتصادياً اجلهات الفاعلة  بني والتفاعل
  .اآلخرين

األساسية البىن التحتية بتوفري الدعم فعلياً سات قيام مؤس  •
وبدعم أعداد متزايدة من املنشآت التجارية وأصحاب 

 .املشاريع
حتديث اخلدمات املقدَّمة وحتسينها نوعاً وكما بصورة   •

 .منتظمة
وصول اخلدمات إىل الفئات املستضعفة واستعادة   •

  .التعاون والثقة
 .واالستقصاءات املنتظمةالتقييمات استناداً إىل )  ١(
 .واستقصاءات الزبائناستناداً إىل رسم اخلرائط وحتليل الفجوات )  ٢(
    

 املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

باء - ١والغاية املستهدفة ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٥-١- جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
 ).العمالة الكاملة واملنتجة للجميعتوفري (
      

  بناء القدرات التجارية: ٢-  جيمالربنامج
  

  الوصف العام

 بلد من البلدان النامية جتاه التنمية الصناعية ل املشاركة يف التجارة العاملية جانبا مهما من النهج االستراتيجي ألّيتشكّ
مزاياها النسبية والتنافسية باستخدام مواردها يف األنشطة اإلنتاجية اليت ومتكِّن التجارة البلدان من االستفادة من . املستدامة

ي الوصول إىل األسواق إىل هتيئة املزيد من فرص العمل، وزيادة وميكن أن يؤّد. ر أفضل املردودات االقتصادية واالجتماعيةتوفّ
 . األمن االقتصاديوتعزيزمستويات الدخل، 

 جهها الصناعات يف البلدان النامية كيفية الدخول يف سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية والعامليةومن التحديات الرئيسية اليت توا
إثبات االمتثال ملعايري األسواق أيضاً يتطلّب بل فحسب توافر قدرات توريد أقوى عموما هذا ال يتطلّب و. كجهات مورِّدة

راية الفنية واخلدمات اليت تتيح هلا صنع منتجات ذات إمكانات ولذلك حتتاج الصناعات إىل حتسني حصوهلا على الد. الدولية
القطاع اخلاص واللوائح  ومعايري  املعايري الدوليةهاتصديرية عالية ومستوفية ملتطلبات السوق من حيث الكّمية والنوعية، مبا في

 .الجتماعية للشركاتاملسؤولية اتلك املتعلقة باالجتماعية والبيئية وكذلك املبادئ التوجيهية التقنية، و

عرض منتجات قادرة على املنافسة ومأمونة ويف إطار هذا الربنامج، تدعم اليونيدو البلدان النامية يف جهودها الرامية إىل 
 :يشملهذا و.  التكلفة يف األسواق العامليةوناجعةوموثوقة 



IDB.41/5 
PBC.29/5 
Page 61 

 

العاملي، وصوغ استراتيجيات حتليل وتقييم اجتاهات األداء الصناعي على الصعيد الوطين واإلقليمي و  )أ(
وسياسات هتدف إىل حتسني القدرة التنافسية الصناعية والتغلب على احلواجز التقنية للتجارة واالمتثال لتدابري 

  ؛اإلصحاح واإلصحاح النبايت، وكذلك تلبية متطلبات املشترين
ة يف جماالت التوحيد القياسي تنفيذ مشاريع ناجعة وموّجهة حنو النتائج تفضي إىل مرافق وخدمات مستدام  )ب(

والقياس واالعتماد وتقييم املطابقة واللوائح التقنية وتدابري اإلصحاح واإلصحاح النبايت، وخصوصاً فيما يتعلق باألمن 
 الغذائي ومحاية املستهلك؛

لية، لكي ذات اإلمكانات التصديرية العااملساعدة على االرتقاء بعمليات الصناعة التحويلية يف القطاعات   )ج(
 تبلغ مستويات مقبولة دوليا؛

 تشجيع الصادرات الصناعية ودعم إنشاء احتادات التصدير؛   )د(

مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة على حتقيق االستدامة االجتماعية واألخالقية والبيئية من خالل االمتثال   )ه(
 . سالسل القيمة احمللية والعامليةملا يتصل باملسؤولية االجتماعية للشركات من شروط لالندماج يف

الة يف التجارة، فستعمل اليونيدو للمشاركة الفّعالزماً ل شرطا املعترف هبا عامليا متثّبالنوعية  واخلدمات اخلاصة املرافقومبا أن 
إدارة  التصديق على املعايري وخمتربات القياس واملعايرة واالختبار وهيئات التفتيش وهيئاتاملعنية بيئات اهلعلى تطوير قدرات 

 .االعتماد وسائر املؤسسات ذات الصلةدوائر نظم املنشآت و

ب على املشاكل الكبرية اليت تواجهها يف وستواصل اليونيدو مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية على التغلّ
إقامة شراكات مع املؤسسات صوص، ستواصل املنظمة اخلوجه وعلى  .النفاذ إىل سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية والعاملية

ذات الصلة لدعم القدرات التجارية للبلدان النامية واحلّد من حاالت رفض املنتجات القادمة من البلدان النامية، وخصوصاً يف 
  .قطاع الصناعة الزراعية، حيث تكون شواغل األمن الغذائي واالستدامة فائقة األمهية

كما أنه  .الصغرية واملتوسطة بأسواق التصديراملنشآت بة لربط جمموعات آلية جمرَّهي تصدير يف البلدان النامية للاحتادات وإقامة 
والصانعني على املستوى العاملي، التجزئة كبار ُتجَّار من أمهية متزايدة لدى للشركات ملسؤولية االجتماعية تكتسيه ابالنظر إىل ما 

 .املسؤوليةتلك يف االرتباط بسالسل القيمة على االمتثال ملتطلبات اآلخذة ة واملتوسطة ستساعد اليونيدو املنشآت الصغري

  :، يرد عرضها فيما يليزاًوستفضي هذه االعتبارات العامة إىل أولويات إقليمية أكثر تركُّ
    

  الصحراء أفريقيا جنويب

 وال تزال تؤثّر يف االقتصاد ٢٠٠٨يت َتفجَّرت يف عام ، ال األزمة املالية واالقتصاديةالصعاب اليت أحدثتهاعلى الرغم من   
. ، أظهرت الصادرات األفريقية اجتاها إجيابيا للنمو، مدعوما بازدياد التجارة مع آسيا، وال سيما الصني واهلندالعاملي

. رات املصنوعة الصادخصوصاً يف جمال،  املتاحة هلالفرص التجاريةحىت اآلن كل منافع اومع ذلك فإن املنطقة ال جتين 
وحىت مع عدم اختتام جولة الدوحة من املفاوضات التجارية املتعددة األطراف، يوجد عدد من األسباب املتشابكة 

االفتقار إىل القدرات اإلنتاجية، وعدم القدرة على إثبات امتثال املنتجات التصديرية للمعايري ومن هذه األسباب . لذلك
، مثل املعايري املتصلة يت حتول دون االندماج يف النظام التجاري املتعدد األطرافالدولية، وغري ذلك من القيود ال

 .بالصحة والبيئة
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، ستواصل اليونيدو تنفيذ برامج بشأن النوعية وتطوير البنية التحتية لالمتثال وبشأن االرتقاء املسائلومن أجل معاجلة هذه   
برنامج اليونيدو اخلاص بالنوعية وبناًء على .  وعلى أساس دون إقليميباملؤسسات وحتديثها يف جمموعة من البلدان الرائدة

كما ستنفَّذ يف إطار هذا الربنامج مبادرات أخرى، منها تقدمي الدعم  .سوف تطلق برامج مماثلة أخرىيف غرب أفريقيا، 
 .غرب أفريقيااالحتاد االقتصادي والنقدي لإىل اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وكذلك إىل 

    
  املنطقة العربية

، أفضت إىل تباطؤ يف الصادرات )مالية واقتصادية وسياسية(ألزمات عّدة ضت املنطقة العربية بصفة خاصة تعّر  
ز اليونيدو على بناء القدرة  ويف إطار هذا الربنامج، ستركّ.واالستثمار املباشر األجنيب وغريمها من املؤشرات االقتصادية

بناء القدرات الالزمة لزيادة اإلنتاجية وكذلك على االقتصادي من خالل التنويع واالبتكار االقتصاديني،  الصمودعلى 
، ستواصل اليونيدو مشال أفريقياويف . املنشآت الصغرية واملتوسطةالتصدير اخلاصة بتشجيع احتادات والصادرات وعلى 

كما التجاري مع بلدان املنطقة االقتصادية األوروبية، مل من فرص للتعاللصناعات احمللية ما هو متاح تركيزها على 
  .النوعيةشؤون صادرات الصناعات الزراعية، وحتسني إدارة  وإمكانية َتَتبُّع منشأ القطاع اخلاصستعزِّز تنمية 

ملعايري واللوائح ، سوف يشجِّع الربنامج تدعيم البىن التحتية الالزمة لتلبية ا"املعونة لصاحل التجارة"وضمن إطار مبادرة   
التقنية الدولية واحمللية، وتقييم امتثال السلع واخلدمات لتلك املعايري واللوائح يف كل حلقات سالسل القيمة اخلاصة 

وسوف ُتستكَشف إمكانية إيالء اهتمام خاص للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف املناطق . باألعمال التجارية الزراعية
ت منظِّمي املشاريع الريفيني فيما يتعلق بالتوحيد القياسي وتقييم االلتزام هبا، امتثاالً لقواعد الريفية من أجل تدعيم قدرا

  .منظمة التجارة العاملية ولوائحها
  

  آسيا واحمليط اهلادئ

التحديات اليت تواجهها تلك البلدان من حيث املشاركة يف تتباين ع بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، تنّول نظراً  
 إالّ.  يف املائة٤٠ حنو املنطقة من الصادرات املصنوعة العاملية، بلغ نصيب ٢٠١٠ويف عام . لتجارة اإلقليمية والعامليةا

عّدة وهناك . األخرىالبلدان أقوى كثريا يف آسيا القارية، وخصوصا يف الصني، منها يف هي أن وترية منو الصادرات 
  . يف التجارةذات شأن  تفتقر إىل قدرات التوريد الالزمة ملشاركة من أقل البلدان منواًهي بلدان يف املنطقة 

اخلاصة باملعايري املرافق  على إنشاء وتعزيز الربنامجز هذا ومن أجل حتسني القدرة التنافسية هلذه البلدان، سريكّ  
  .طوير التكنولوجياشبكات املعلومات، وتإقامة التوريد، وسالسل دارة الالزمة إلواالمتثال، والقدرات املؤسسية 

  
  أوروبا والدول املستقلة حديثا

 العابرة املشاركة يف التجارةتلبية املعايري الدولية، مما يعزِّز قدرهتا على ستواصل اليونيدو مساعدة بلدان املنطقة على   
تقييم االمتثال وسيكون . القدرة التنافسيةإمكانات التصدير ووتعزيز  التركيز على سالسل القيمةوخصوصاً ب، للحدود

جمال آخر ومثة . والتوحيد القياسي والتصديق ومراقبة النوعية جوانب هامة يف اجلهود اليت تبذهلا اليونيدو يف هذا الصدد
  .هو االمتثال للمعايري االجتماعية والبيئية الدولية واخلاصةبه، االهتمام يلزم 

 خالل تدعيم تنمية القطاع اخلاص والقدرة التنافسية، وسوف تتيح اليونيدو إمكانية حتديث الصناعات احمللية من  
وسوف تركّز أنشطة املشاريع على دعم الصانعني واملورِّدين ليتمكّنوا من . خصوصاً لدى املنشآت الصغرية واملتوسطة
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ى االمتثال ملعايري النوعية، وسوف تستكشف ما تواجهه املنشآت الصغرية واملتوسطة من مشاكل، ثُمَّ تساعدها عل
حتسني أدائها بإسداء املشورة املباشرة وبتوفري التدريب العملي بغية جعل قدراهتا متوافقة مع ما يوجد من متطلبات 

وعلى وجه اخلصوص، سوف تفحص اليونيدو مدى قدرة بلدان املنطقة على تلبية ما يتعلق بالتجارة . خاصة بالنوعية
وسوف هتدف . عيم نظم تقييم االمتثال من أجل تعزيز التجارةمن معايري مقبولة دولياً، كما ستصوغ خطط عمل لتد

وفَّر وسوف ُي. نات السياراتاملستمرة إىل تنمية سالسل التوريد أو سالسل القيمة يف صناعيت النسيج ومكوِّاملشاريع 
ية والصناعية ري السياسات وإلخصائيي إدارة النوعية وللقيادات التجارللمسؤولني احلكوميني وملقرِّأيضاً التدريب 

  .املنخرطة يف عمليات صوغ السياسات التجارية وتطوير املؤسسات

ز مساعدات اليونيدو كذلك على دعم حتديث مكاتب اإلحصاء الوطنية يف املنطقتني، بغية متكينها من وسوف تركِّ  
  .ّصصإنتاج إحصاءات مالئمة التوقيت وقابلة للمقارنة دولياً وصاحلة لقياس أمناط اإلنتاج والتخ

وسوف تشمل خدمات التدريب املقدَّمة يف هذا اجملال بناء قدرات احلكومات، مبا يفضي إىل حتسني رصد أمناط   
 .اإلنتاج وإدارة التجارة

    
 كاريـيبأمريكا الالتينية وال

   قليال عن يقلّمستوى خالل العقد املاضي على حصتها من التجارة العاملية يف املنتجات املصنوعة، عند حافظت املنطقة   
ويف هذا الصدد، .  يف املائة، مع استفادة بعض البلدان واملناطق الفرعية من اتفاقات التجارة احلرة أكثر من غريها٥

اجملموعات لبلدان واخلاصة لمع االحتياجات حبيث تتالءم  الربنامجيف إطار هذا اإلمنائية م اليونيدو خدماهتا ستصّم
، مبا اإلقليميعلى الصعيد دون االقتصادي تعزيز التكامل وسيوىل اهتمام ل. املناطق الفرعيةاالقتصادية املنفردة يف خمتلف 

وأمانة التكامل االقتصادي ألمريكا الوسطى والسوق املشتركة ) الكاريكوم(ة كاريـبياجلماعة اآلندية واجلماعة اليشمل 
، منها ٢٠١٥-٢٠١٤ فترة السنتني ركيز عليها يفومثة جماالت خاصة سيجري الت). املريكسور(لبلدان املخروط اجلنويب 

ع، واالرتقاء ، وكذلك النظم اخلاصة بإمكانية التتبُّ)وتقييم االمتثالاملعايري والقياس (تدعيم املرافق الوطنية املعنية بالنوعية 
  .الزراعيةاعة يف الصنسالسل القيمة ، وتدعيم إضافة القيمة وزيادة القدرة التنافسيةباملنشآت وحتديثها من أجل 

 كاريـيبا على الصعيد اإلقليمي، فسوف يهدف الربنامج إىل إقامة شراكة أوثق مع مجاعة دول أمريكا الالتينية والأّم  
 .يف ميدان التحّول اإلنتاجي واالبتكار من أجل توفري فرص عمل مستدامة) السيالك(

    
  اهلدف 

خاصة باملعايري تنافسية ومرافق توريد قدرات من تصادات االنتقالية ذات االق أن يكون ما للبلدان النامية والبلدان ضمان
  .ملتطلبات األسواق العامليةملبِّياً وبتقييم االمتثال 

    
 املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

تعزيز املساواة بني  (٣ واهلدف اإلمنائي) القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٢-يسهم الربنامج جيم
 ).إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية (٨واهلدف اإلمنائي ) اجلنسني ومتكني املرأة
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  توقّعاألثر امل
  

 )١(مؤشرات األداء األثر
  متكني الصناعات يف البلدان النامية من إنتاج سلع 

وخدمات تفي باملعايري الدولية للقطاعني العام واخلاص ومن 
تلك السلع واخلدمات، واالستفادة املتزايدة من االجتار ب
 .العوملة

 .ازدياد الصادرات  •
 .رة رفض املنتجات املصدَّنِسباخنفاض   •
 .العامليةني اإلقليمية وطرح منتجات جديدة يف السوق  •

 .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
    

  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة 
 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايت

سياسات ضمان أن تعزِّز ال : هلاواالمتثالالدولية املعايري 
 التجارة وأمناط ،لوائح فرص التعاون الصناعي الدويلالو
 .قواعد وغري متييزيةقائمة على ال

 . الصناعيةسياسات جتارية تعطي األولوية للتنميةوجود   •
حوار فّعال بشأن السياسات بني القطاعني العام وجود   •

 .، يشمل املستهلكنيواخلاص
سياسايت متناسق بشأن النوعية واللوائح التقنية إطار وجود   •

 .واألمن الغذائي والتجارة
 يةالة للمستهلكني من الواردات املتدّنمحاية فّعوجود   •

 .النوعية
 )١(داءمؤشرات األ الناتج املؤسسي

قيام ضمان  :مؤسسات التوحيد القياسي ودعم التجارة
املعايري الصناعية الدولية للقطاعني باعتماد الدعم مؤسسات 

اليت تلتمس ساعدة املنشآت مب، ووتعميمهاالعام واخلاص 
يف السوق الدولية على أن تصبح قادرة على فرصاً لالجتار 

 .ذلك

وجمدية ) متناسقة(وجود معايري وطنية ودولية متوافقة   •
  .للمنشآت

ازدياد أعداد وأنواع املنشآت املشمولة خبدمات منظمات   •
  .الدعم

تيسُّر حصول املنشآت على ما يلزمها من خدمات متعلقة   •
  .بالتجارة

 .رضا املنشآت عن نوعية اخلدمات  •
 .ا التقرير السنويالتقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيهاستناداً إىل )  ١(
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  املوارد
   بناء القدرات التجارية: ٢-الربنامج جيم

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٥ ٧٥٧ ٩٦٧٥ ٦٧٧ ٤٥٥ كاليف املوظفنيت ٦٧,٦٠ ١٨,٧٠ ٤٨,٩٠  ١٥ ٤٣٥ ١٣٠  
١٥٠ ٩٠٠  اخلرباء االستشاريون     ١٥٠ ٩٠٠  
١٤ ٤٨٠٠٠ ٠٠٠  االجتماعات     ٦٢ ٠٠٠  
١٤٤ ٢٦٩٠٠ ٩٠٠  السفر يف مهام رمسية     ١٧١ ٨٠٠  
٥٠ ٣٠٠ ٥٠ ٣٠٠  تكاليف التشغيل     
/ الربنامج العادي للتعاون التقين   

١ ٨٦٢ ٣٣٧ ١ ٨٦٢ ٣٣٧ صاحل أفريقيااملوارد اخلاصة ل  
٦ ٠٦٧ ١١٤٧٥ ٦٦٤ ٩٩٢ جمموع النفقات اإلمجالية   ١٧ ٧٣٢ ٤٦٧  

 (٢٠٠ ٢٢٦) (٢٠٠ ٢٢٦)  اإليرادات التعاون التقين
٥٣ ٧٠٩ ٠٠٠)خارج عن امليزانية( ٦ ٠٦٧ ١١٥٧٤ ٤٣٨ ٧٩٢ جمموع املوارد الصافية   ١٧ ٥٠٦ ٢٦٧  

٧١ ٢١٥ ٢٦٧)د التعاون التقين اخلارجة عن نطاق امليزانيةمبا فيها موار(جمموع املوارد      

  

  توجيه الربنامج، واإلدارة القائمة على النتائج: ١-٢- جيماملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام

بناء املتمثّلة يف األولوية املواضيعية مبقتضى  التطوير والنشر االستراتيجيني للخدمات ١-٢- جيماملكوِّن الربناجمييكفل وف س
 .القدرات التجارية

، آلية منهجية لرصد التقدم احملرز وتقييم خدمات ١- ٣-  وجيم١- ١-  الربناجميني جيمكوِّننيمع املوسوف ينشئ أيضاً، 
  رصد التعاون التقين واإلبالغ عنه؛ اخلاصة بتطوير وحتديث املعايري والصيغ ‘ ١‘: ، من خاللالتنمويةاليونيدو 

حتليل تقارير حافظة الربامج واالحتفاظ بقواعد بيانات ‘ ٣‘ع املخاطر؛ صد واإلبالغ وتتبُّاستعراض تنفيذ نظم الر‘ ٢‘
اجلوانب املتعلقة مبخاطرها بشأن عليها املوافقة املعنية بلهيئات لاملشورة ملديري املشاريع وإسداء ‘ ٤‘الرصد؛ خاصة ب

  .رصد خاصةمتطلبات واحلاجة إىل 

 تشغيل نظام متناسق لضمان النوعية يف مجيع املكوِّن الربناجميا، سوف ينّسق هذا وفيما يتعلق بضمان النوعية ورصده
أيضاً وسوف يكفل ". النوعية عند التسليم"إىل " التوعية عند املَدَخل"، ابتداًء من ٢- األنشطة اليت يشملها الربنامج جيم

اإلدارة القائمة على النتائج يف مجيع مراحل دورة تقيُّد موظفي اليونيدو مبا أُرسي من معايري للنوعية مستندة إىل مبادئ 
  .مشاريع التعاون التقين/برامج
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 ضمن نطاق اليونيدو ومنظومة األمم املتحدة ٢- تبليغ وترويج استراتيجيات وأنشطة الربنامج جيمأيضاً وسوف ُيكفَل 
اشطة يف جماالت تركيز مكمِّلة، مبا فيها وُيتوقَّع أن ُيفضي التعاون الوثيق مع سائر املنظمات الدولية الن. وعموم الناس

وسوف ُيجرى مزيد . مركز التجارة الدولية واألونكتاد والويبو ومنظمة التجارة العاملية، إىل حتسني التمويل لكال الطرفني
  .ضيعيةمن املناقشات مع اجلهات املاحنة لضمان توافر التمويل الالزم ملا ُيصاغ من برامج ضمن إطار هذه األولوية املوا

 أنشطة َدَعوية بشأن مسائل معيَّنة تتعلق باألولوية املوضوعية املتمثّلة املكوِّن الربناجميوعلى حنو مشابه، سوف يستهل هذا 
 .ببناء القدرات التجارية، وسوف ُييسِّر تنفيذ تلك األنشطة

    
  اهلدف

اء يف اليونيدو، ودعم التشغيل الفّعال للربنامج الحتياجات الدول األعض وفقا ٢-لربنامج جيمفعالية إدارة وترويج اضمان 
 .القائمة على النتائج من خالل حشد املوارد الالزمة ومبا يتوافق مع معايري النوعية العالية ومبادئ اإلدارة ٢-جيم

    
  املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

يف إطار درجة املناستراتيجيات اليونيدو وأنشطتها صوغ 
، بناء القدرات التجاريةاملتمثّلة يف األولوية املواضيعية 

األهداف املتفق عليها دوليا واالحتياجات استناداً إىل 
وتقييمها ورصد تلك االستراتيجيات واألنشطة ة، قُطريال

  .على حنو فّعال

ر صلة واضحة بني استراتيجيات مواضيعية توفِّوجود   •
 هامبا في(داف املتفق عليها دوليا هأنشطة اليونيدو واأل

  .ةقُطريواالحتياجات ال) األهداف اإلمنائية لأللفية

 .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
      

  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
  )١(مؤشرات األداء  يتاملسامهة يف الناتج السياسا

جعل استراتيجيات اليونيدو وأنشطتها يف إطار األولوية 
املواضيعية املتمثّلة يف بناء القدرات التجارية مرتبطة ارتباطاً 

  .مباشراً باألولويات القُطرية

الستراتيجيات وجود رصد وحتديث منتظمني ل  •
 .املواضيعية

من لية احلكومات واهليئات احلكومية الدواستفادة   •
  .استراتيجيات اليونيدو املواضيعية

 .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
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 املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

يونيدو يف إطار األولوية جعل األنشطة اليت تضطلع هبا ال
املواضيعية املتمثّلة يف بناء القدرات التجارية كفؤة وفّعالة 

اإلمنائية ورصد خدمات اليونيدو . وموّجهة حنو النتائج
تصحيحية لتيسري حتقيق النتائج ، واختاذ تدابري بانتظام

  .ةتوقّعامل

مجيع املشاريع والربامج اجلديدة على خطط اشتمال   •
 وعلى نظام ، لإلدارة القائمة على النتائجعمل تفصيلية

 .شامل للرصد والتقييم
حتقيق إجنازات إىل تتوّصل عدد املشاريع اليت ازدياد   •

  .حسب اخلططغايات مستهدفة /بارزة
  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
      

 القدرات اإلنتاجية التنافسية : ٢-٢- جيمجمياملكوِّن الربنا
  من أجل التجارة الدولية

  
  الوصف العام

متكينها من تلبية متطلبات  يف جمال التبادل التجاري، وخصوصاً لبلدان الناميةا قدرات تدعيم إىل املكوِّن الربناجمييهدف هذا 
 ومأمونيتها واستدامتها نتجات واخلدماتاملنوعية تلك وما تعرضه من منتجات وخدمات األسواق من حيث كمية 

" جدول أعمال التخضري"ومن خالل َتكيُّفه االستباقي مع التطّورات الدولية يف جمال محاية البيئة ومع  .البيئية/االجتماعية
املكوِّنات ئر  على صالته املتشابكة بسااملكوِّن الربناجميومتطلبات االستدامة واألمن واألمان الطاقوي والغذائي، َيبين هذا 

ومن مثَّ، ُيضطلَع باخلدمات املندرجة .  لكي ييسِّر حتقيق القدرة التنافسية للصناعات املستفيدة ونفاذها إىل األسواقالربناجمية
 من خالل تعزيز التعاون املتني مع سائر برامج اليونيدو، وكذلك مع الشركاء اخلارجيني، مبا املكوِّن الربناجميضمن هذا 
  .اون فيما بني بلدان اجلنوبيشمل التع

حتليل واف للمزايا النسبية، مبا فيها عوامل مثل الثروات الطبيعية واملهارات املتوافرة والقدرة على احلصول على استناداً إىل و
تارة التكنولوجيات واستيعاهبا وتوافر مرافق الدعم ذات الصلة أو قابليتها للتدعيم، سيجري توجيه الدعم إىل سالسل قيمة خم

وسيجري فعل هذا يف املقام األول من خالل دعم املؤسسات اإلقليمية والوطنية اليت ُتقدِّم . من أجل حتسني األداء التجاري
خدمات هادفة إىل االرتقاء بنوعية املنشآت وأماهنا وإنتاجيتها وقدرهتا التصديرية، ومتكينها من االندماج على حنو أفضل يف 

  . على الصعيد احمللي واإلقليمي والعامليسالسل التوريد أو القيمة

 أيضا، حسب االقتضاء، بتدّخالت على صعيد السياسات، خصوصاً من أجل حتسني احلوار املكوِّن الربناجميوسيقوم هذا 
 السياسايت بني القطاع اخلاص واحلكومات بشأن املسائل املتصلة بالقدرة التنافسية التجارية، وكذلك على الصعيد اجلزئي من

أو َتنفُذ إىل /خالل تعزيز خدمات الدعم حبيث يصبح مبقدور املنشآت ذات القدرات احملسَّنة أن تزيد من نصيبها يف السوق و
  .أسواق جديدة، وأن توفِّر فرص عمل أفضل وأكثر استدامة يف جمال الصناعة التحويلية

  : إىل ما يلياملكوِّن الربناجميويرمي هذا 
إنشاء مؤسسات وطنية وإقليمية لدعم املنشآت التجارية يف جماالت النوعية واإلنتاجية تقدمي املساعدة يف   )أ(  

  واالمتثال للمتطلبات التجارية؛
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تنفيذ برامج عرض إيضاحي للمنشآت من أجل متكينها من حتسني اندماجها يف سالسل التوريد أو القيمة على   )ب(  
 االرتقاء باخلطط املتعلقة بأسعار املنتجات واخلدمات ونوعيتها وكيفية الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو الدويل، مبا يف ذلك

، توصيلها يف قطاعات حتويلية مثل صناعات جتهيز األغذية، والنسيج والثياب، واجللود، وجتهيز األخشاب
  واملستحضرات الصيدالنية، والصناعات اهلندسية؛

من أجل ) موظفني للعمل لدى املنشآت، مراجعي حساباتمدرِّبني، خرباء استشاريني، (بناء كفاءات تقنية   )ج(  
  .مساعدة الشركات على تلبية املعايري الدولية واللوائح التقنية ومعايري القطاع اخلاص، مبا فيها نظم التتبُّع

املكوِّن  هذا ويف إطار. وُتعترب سالمة األغذية أحد أهم متطلبات السوق يف التجارة الدولية باألغذية ومنتجات النشاط الزراعي
، سوف تساعد اليونيدو البلدان النامية على تدعيم قدراهتا يف جمال االمتثال ملعايري سالمة األغذية، مع التركيز على الربناجمي

وسوف تشمل اخلدمات املقدَّمة من اليونيدو إجراء إصالحات سياساتية، . معايري سالمة األغذية، اخلاصة منها والعاملية
 الوطنية اخلاصة بسالمة األغذية واإلصحاح واإلصحاح النبايت، وبناء قدرات مؤسسية يف جمال التدريب على وتبسيط املعايري

ضمان سالمة األغذية وإصدار الشهادات وإسداء املشورة يف هذا الشأن، وقياس أداء املخططات الوطنية املتعلقة بسالمة 
 Codex(دوليني يف جمال سالمة األغذية، مثل جلنة دستور األغذية وسوف تواصل اليونيدو تعاوهنا مع الشركاء ال. األغذية

Alimentarius (واملبادرة العاملية لسالمة األغذية.  
    

  اهلدف

  . للبلدان النامية ومتكني منشآهتا من تلبية متطلبات األسواق الدوليةالتنافسيةحتسني القدرات 
  

  املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع
 )١( األداءمؤشرات املسامهة

حتسينات يف قدرهتا املنشآت التجارية ُتظهر ضمان أن 
التنافسية وإنتاجيتها ونوعية منتجاهتا وسالمتها ويف قدرهتا 

 . على التصدير

ن أداء الشركات من حيث النوعية، مبا يف ذلك حتسُّ  •
 .تنفيذ املعايري والتصديق

االستثمار (ن األداء االقتصادي للشركات حتسُّ  •
 ). يعات واإلنتاجية واالبتكار والتصديرواملب

إنشاء فرص (ن األداء االجتماعي للشركات حتسُّ  •
احملافظة عليها، وحتسني الرواتب، وحتسني /العمل

الت املوظفني، والقابلية السالمة، وحتسني مؤّه
 ).للتوظيف، واألمن الوظيفي

  .ستقصاءات املنتظمةاإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالاستناداً إىل   )١(
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  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايتاملسامهة يف 

السياسات واالستراتيجيات الصناعية ضمان أن تفضي 
القدرة التنافسية للصناعة يف واملتعلقة بالتجارة إىل تدعيم 

 . أسواق التصدير واألسواق احمللية

حتسُّن األطر السياساتية والقانونية للقدرة على املنافسة   •
 .الصناعية

اجلهات  واحلوار السياسايت بني َعويالنشاط الدَّازدياد   •
 .املعنية

 )٢(مؤشرات األداء الناتج املؤسسياملسامهة يف 
خدمات تطوير األعمال يف القطاعني ضمان أن يقوم مقدِّمو 

لطلب وعلى جيدة عند ادمات م ختقّدبتوفري العام واخلاص 
 . مستدامحنو 

نظم خدمات تطوير األعمال تدعم أعدادا متزايدة من   •
 .االالشركات دعما فّع

 . بانتظامثحدَّن وُتكمية اخلدمات ونوعيتها ُتحسَّ  •
 .نظم خدمات تطوير األعمال تعمل بصورة مستدامة  •

  .ات منتظمة هلااستقصاءات لألعمال التجارية وتقييماستناداً إىل   )١(
          .رسم اخلرائط وحتليل الفجوات واستقصاءات الزبائناستناداً إىل   )٢(

 املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

باء - ١والغاية املستهدفة ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٢-٢- جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
يف ) التنميةإقامة شراكة عاملية من أجل  (٨، وكذلك اهلدف اإلمنائي )ة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميعتوفري العمال(

 .إىل األسواقجمال النفاذ 
      

   البىن التحتية اخلاصة بالنوعية واالمتثال: ٣-٢- جيماملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام

يع ناجعة وموّجهة حنو النتائج تفضي إىل نشوء مرافق وخدمات مستدامة يف جماالت  إىل تنفيذ مشاراملكوِّن الربناجمييهدف هذا 
التوحيد القياسي والقياس واالعتماد وتقييم االمتثال واللوائح التقنية وتدابري اإلصحاح واإلصحاح النبايت، ُيشار إليها جمتمعةً 

 إىل توسيع األساس املعريف على الصعيد الدويل، وكذلك لربناجمياملكوِّن اوإىل جانب ذلك، يهدف هذا . باملرافق املعنية بالنوعية
لدى الشركاء واملستفيدين، فيما يتعلق بدور التوحيد القياسي والنوعية يف التجارة، من خالل أنشطة مثل البحوث والدعوة 

  .وتعميم املعلومات بوسائل منها إصدار املنشورات ذات الصلة
  : اخلدمات اخلاصة التاليةكوِّن الربناجمياملوعلى هذه اخللفية، يوفّر هذا 

 إن توضيح الدور، مبا يفضي إىل إنشاء هيكل حوكمة :تقييم منظومات النوعية وتطوير السياسات اخلاصة هبا  )أ(  
. مناسب متعّدد الطبقات بني املؤسسات اليت ُتشكِّل منظومة النوعية هو أمر بالغ األمهية يف استدامة املنظومة كلّها
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يستند تصميم املشاريع إىل حتليل للوضع احلايل للمرافق املعنية بالنوعية ولوضعها املستقبلي حسبما هو مبيَّن يف وسوف 
  .ن موجودة بالفعلف ُتصاغ وُيتَّفق عليها إن مل تكوهذه األخرية سو. السياسة اخلاصة بالنوعية

المتثال وتنفيذ اللوائح التقنية وتدابري اإلصحاح إن خدمات تقييم ا :تطوير املرافق األساسية املعنية بالنوعية  )ب(  
واإلصحاح النبايت لن تكون فّعالة إذا مل تتوافر العناصر األساسية للمرافق الوطنية املعنية بالنوعية، وهي املعايري والقياس 

 الثالثة مبستوى وقبل إنشاء خدمات تقييم االمتثال، سوف َتكفُل التدّخالت توافر هذه العناصر األساسية. واالعتماد
  .مناسب

 من شأن توفري خدمات تقييم االمتثال أن يعزِّز قدرات التصدير ونوعية الواردات، من خالل التقيُّد :تقييم االمتثال  )ج(  
وسوف تتألّف خدمات اليونيدو الرامية . باملعايري العامة أو اخلاصة واللوائح التقنية وتدابري اإلصحاح واإلصحاح النبايت

 تنمية القدرات يف هذا اجملال من هنج عام مقترن مبدخالت تكنولوجية معيَّنة، تبعاً ملا حيتاجه كل بلد على وجه إىل دعم
التحديد من هيئات تفتيش وخمتربات وهيئات تصديق وخمتربات ُمعاَيرة، وكذلك ملدى اعتماد هذه اهليئات من جانب 

  .ايري الدوليةاملنظمات املعنية باملع
 غالباً ما ُتطبَّق اللوائح التقنية يف البلدان النامية من خالل معايري إلزامية وتصديق :خلاص باللوائح التقنيةاإلطار ا  )د(  

وهذه النظم البالية . وهلذه احلالة تأثري سليب على التجارة. إلزامي، ال من خالل لوائح تقنية عصرية وتدابري ملراقبة السوق
 على تقييم نظام اللوائح التقنية املكوِّن الربناجميكّز اخلدمات املقدَّمة يف إطار هذا ومن مثَّ، فسوف تر. حتتاج إىل حتديث

ردات، بالتوازي مع تطوير املرافق الوطنية املعنية اوتطوير السياسات والتشريعات وتطوير نظم مراقبة السوق وتفتيش الو
  .بالنوعية

 ختضع سلسلة توريد األغذية واألعالف لتدابري ): النبايتيف جمال اإلصحاح واإلصحاح(مراقبة سالمة األغذية   )هـ(  
اإلصحاح واإلصحاح النبايت وملعايري سالمة األغذية واملعايري اخلاصة لكبار املشترين، مثل املؤسسات املتعّددة اجلنسيات 

ومن مثَّ، فسوف يوفّر هذا . اخلاص بإمكانية التتبُّع" من احلقل إىل الفم"وسائر مؤسسات البيع بالتجزئة، وملا ُيسمَّى بنهج 
 كامل جمموعة التدّخالت الالزمة، مثل تطوير سياسات اإلصحاح واإلصحاح النبايت وتنفيذها وتنمية املكوِّن الربناجمي

اخلاصة باختبار املياه والتربة واألمسدة ومبيدات اآلفات وبقايا تلك املبيدات والفلزات الثقيلة (قدرات املختربات 
ع اخلاصة بسلسلة توريد األغذية، واخلربات االستشارية ، ونظم التتبُّ)عالف وما إىل ذلكات واألغذية واألواألفالتوكسين

ذ نظم إدارة مرافق النقل والتخزين ضماناً الستمرار سالمة الالزمة لتحسني نظم اإلدارة املتعلقة بسالمة األغذية، وتنفّ
  .ئات خمتصة أو تدعيم ما هو موجود منهااألغذية واألعالف من احلقل إىل السوق، وإنشاء هي

يلزم تقييم أداء املختربات الوطنية واإلقليمية وهيئات التفتيش  :بناء هيئات االعتماد الوطنية واإلقليمية واالرتقاء هبا  )و(  
ن النامية ومن األمهية مبكان يف هذه العملية أن حتظى هيئات االعتماد يف البلدا. والتصديق وأن تقّره هيئات االعتماد

باعتراف دويل من خالل ترتيبات االعتراف املتبادل املنبثقة من احملفل الدويل العتماد هيئات إصدار شهادات النوعية أو 
  .ترتيبات االعتراف املتبادل املنبثقة من هيئة التعاون الدويل العتماد املختربات

ويف . رافق املعنية بالنوعية على حجم الطلب على خدماهتاتتوقّف استدامة امل :التوعية بشؤون النوعية والترويج هلا  )ز(  
بشؤون النوعية لدى املستهلكني والصانعني، جنباً إىل كثري من البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية، يلزم تعزيز الوعي 

عية والترويج يف شكل وبالتعاون مع الرابطات الوطنية واإلقليمية، سوف ُيضطلَع بأنشطة التو. جنب مع تطوير املرافق
كما . جوائَز للجودة ومحالٍت منتظمٍة ودعمٍ للمؤسسات التعليمية لكي تدرج موضوع النوعية يف مناهجها الدراسية

سُيبىن الوعي بدور املعايري والنوعية داخل هيئات االشتراء العمومي واملؤسسات املالية، اليت ميكنها إن تقّدم للشركات 
  .ي بنوعية منتجاهتا إىل مستويات مقبولة دولياًحوافز إضافية لكي ترتق
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  اهلدف
، وتقييم مدى امتثال املنتجات لتلك املعايري واللوائح على للوائح التقنية الدولية واحمللية الالزمة لتلبية املعايري وااملرافقدعم تطوير 

  .ة احمللية والدوليةوتعزيز أمان املستهلكني واألجانب، وكذلك تدفّقات التجار. حنو معترف به دولياً
  

  املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

ضمان امتثال املنشآت التجارية للمعايري الوطنية والدولية 
واخلاصة، وكذلك للوائح التقنية، مما يفضي إىل ازدياد فرص 

 .التجارة وتقليل املخاطر على املستهلكني والعمالة والبيئة

 . أداء الشركات يف جمال النوعيةنحتسُّ  •
 .الواردات املتدنِّية النوعيةن احلماية من حتسُّ  •
 أو  فرص العملتوفري(ن األداء االجتماعي للشركات حتسُّ  •

مستويات احملافظة عليها؛ وحتسني الرواتب؛ وحتسني 
؛ وحتسني مؤهالت املوظفني؛ والقابلية للتوظيف؛ األمان

  ). األمن الوظيفيتعزيزو
االنبعاثات، وكفاءة (ن األداء البيئي للشركات حتسُّ  •

استخدام املواد، وكفاءة استخدام الطاقة، ومحاية 
 ). للمنتجاتالبيئيةالنجاعة اجملتمعات احمللية، وحتسني 

  .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل  ) ١(
  

  على الصعيد القُطرية النواتج املتوقَّعاملسامهة يف 
 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايتاملسامهة يف 

، والقياس واالختبار والنوعيةللمعايري اإلطار القانوين جعل 
الذي يشمل السياسات اخلاصة بالنوعية وما يتصل هبا من 

تشريعات تتعلق باملعايري والقياس واللوائح التقنية واالعتماد، 
 .ت الفضلى الدولية مع املمارسااًمتوافق

 والقياس للمعايرين اإلطارين السياسايت والقانوين حتسُّ  •
 .واالختبار والنوعية، واللوائح التقنية

واحلوار السياسايت بني القطاع النشاط الدََّعوي ازدياد   •
املسائل ري السياسات بشأن اخلاص واملستهلكني ومقّر

  .ذات الصلة
ملستهلكني مشاركة رابطات االقطاع اخلاص ومشاركة   •

 .نشطة يف وضع املعايري ومحالت التوعية
 )٢(مؤشرات األداء الناتج املؤسسياملسامهة يف 

قيام املرافق الوطنية املعنية بالنوعية، على حنو مستدام، ضمان 
، الصناعة فيما يتعلق بأسواق التصدير واألسواق احملليةبدعم 

 .الصحيةاملستهلكني من املخاطر البيئية ووحبماية 

دعماً فّعاالً للصناعة لنوعية املعنية با الوطنية تقدمي املرافق  •
 .وسائر املستهلكني الوطنيني

 .وحتديثها بانتظامنوعاً وكما حتسُّن اخلدمات   •
والقياس املعايري ر خدمات اجلهات اليت توفّقيام   •

 .بعملها على حنو مستدامواالختبار والنوعية 
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 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايتاملسامهة يف 
والقياس املعايري ر خدمات فّاجلهات اليت توكون   •

على الصعيد ) معتمدةً( هبا اًواالختبار والنوعية معترف
 . الدويل

  .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل  ) ١(
  .واستقصاءات الزبائنرسم اخلرائط وحتليل الفجوات استناداً إىل   )٢(

      
 اف اإلمنائية لأللفيةاملسامهة يف حتقيق األهد

باء - ١والغاية املستهدفة ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٣-٢- جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
يف ) التنميةإقامة شراكة عاملية من أجل  (٨، وكذلك اهلدف اإلمنائي )توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع(
 .إىل األسواقل النفاذ جما
  

  ترويج الصادرات الصناعية : ٤-٢- جيماملكوِّن الربناجمي
  واحتادات املنشآت الصغرية واملتوسطة 

  
  الوصف العام

دة تنطوي على خماطر وتكاليف كثريا ما يكون التصدير بالنسبة للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية عملية معقّ
 املساعدة يف هذا الصدد بتيسري اجلهود اليت تبذهلا البلدان لترويج الصادرات الصناعية املكوِّن الربناجميم هذا وسيقّد. كبرية

بذل اهتمام خاص بترويج االحتادات اليت تناصر الفقراء، مبا يف ذلك التعاونيات واملنشآت وسُي. وإنشاء احتادات التصدير
وسيتم إدراج مفاهيم االرتقاء واملسؤولية . حلرف اليدوية ذات املصدر اإلقليميالصغرية اليت تنتج األغذية التقليدية ومنتجات ا

االجتماعية للشركات والنوعية تدرجييا يف عملية تطوير احتادات التصدير، من أجل تيسري إدخال املنشآت الصغرية واملتوسطة 
  .يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية

ومع عات الصناعات والروابط بني املنشآت يفيا ومنهجيا مع أنشطة اليونيدو يف جمال جتّموظ متكامل املكوِّن الربناجميوهذا 
  :، وهو يتضّمن جمالني رئيسيني، مهااملسؤولية االجتماعية للشركات من أجل االندماج يف األسواق املتعلق باملكوِّن الربناجمي

منها التعاونيات وصغار منتجي األغذية التقليدية إنشاء احتادات تصدير واحتادات َمنشأ يف قطاعات خمتلفة،   )أ(  
  واملنتجات احلرفية، بتحديد وترويج ما ميكن استبانته من منتجات منطية داخل البلد أو اإلقليم أو املنطقة اجلغرافية؛

امة إدماج املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية من خالل تدابري مستد  )ب(  
  .لتطوير قدرات املورِّدين تربط بني املشترين واملورِّدين يف سالسل توريد استراتيجية وذات أولوية

 نشر املعارف وتنمية املهارات املكوِّن الربناجميومن خالل تقدمي العون التقين واملشورة السياساتية، سوف يسهِّل هذا 
وهذا سيمكِّن . رات َتعلُّم ذايت وأنشطة إيضاح عملي يف هذين اجملالنيالتخّصصية بتنظيم دورات تدريب عاملية وإقليمية ودو

 من ُمكاَملة قدراهتا املنفردة والتوّصل مجاعياً إىل حتقيق وفورات احلجم، ومن تعزيز املكوِّن الربناجمياملنشآت اليت يدعمها 
ىل األسواق ضمن بيئة مؤسسية مواتية تشجِّع املوارد والنفاذ إقدرهتا التفاوضية وتوسيع نطاقها، وزيادة سبل احلصول على 
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واّتساقاً مع النهج اإلطاري املتمثّل يف حماباة الفقراء، سوف يستمر . إقامة الروابط فيما بني التجّمعات وفيما بني املنشآت
 سالسل قيمة وهلذه الغاية، سيكون إلنشاء.  فرص للفقراء كجهات فاعلة اقتصادياً وكعّمال وكمستهلكنيريالتركيز على توف

  ".نظامية"حمابية للفقراء دور داعم يف إدماج صغار املنتجني يف سالسل قيمة 
    

  اهلدف
 إدماج صغار املنتجني واملورِّدين يف سالسل قيمة نظامية من أجل حتسني سبل وصوهلم إىل األسواق الدولية بإنشاء تيسري

وتوليد مزيد من مصادر الدخل وفرص العمل وتعزيز النمو احملايب احتادات َمنشأ هتدف إىل تيسري زيادة الدخل /احتادات تصدير
  .للفقراء

    
   املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
احتادات املنشأ، اليت /احتادات التصديرالعمل على أن توفِّر 

لصغار نشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة، املُتكوِّهنا 
قتصاديةً للنفاذ إىل األسواق الداخلية وأسواق املنتجني فرصاً ا

التصدير ولتحقيق وفورات احلجم، وأن ُتحسِّن الظروف 
 .املعيشية للفقراء

للمنشآت واالجتماعي والبيئي حتّسن األداء االقتصادي   •
 وفرص وصوهلا إىل الصغرية واملتوسطةالصغرى 

  .األسواق الداخلية وأسواق التصدير
دين يف سالسل قيمة نظامية ومع اندماج صغار املورِّ  •

املؤسسات العامة واخلاصة احمللية ومقدِّمي اخلدمات 
  .احملليني

ازدياد فرص العمل وتوّسع آفاق القابلية للتوظيف،   •
  .خصوصاً للشباب والنساء

حتسُّن مستويات الدخل املتأّتي من األنشطة اإلنتاجية   •
 .على الصعيد احمللي واّتسامها باإلنصاف

  .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل  ) ١(
    

  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايتاملسامهة يف 

اإلطار القانوين وهيكل احلوافز على ضمان أن يساعد 
 هبا على نطاق ماًمسلَّ أداةًبصفتها  احتادات التصدير تكوين

 .واسع لتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة

للتعاون فيما بني ن اإلطارين السياسايت والقانوين حتسُّ  •
تبيني  واملنشأ، مبا يف ذلك احتادات التصديرالشركات و
  .املنشأ اجلغرايف

السياسايت بني القطاع الدعائي واحلوار النشاط ازدياد   •
إقامة جتّمعات وروابط ات بشأن اخلاص ومقرري السياس

 .جتارية بني املنشآت من أجل النفاذ إىل األسواق
  .استناداً إىل استقصاءات للمنشآت وتقييمات منتظمة)  ١(
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 )١(مؤشرات األداء الناتج املؤسسياملسامهة يف 

الصغرى  املنشآت تساعدمؤسسات القطاعني العام واخلاص 
احتادات /ادات تصديرإنشاء احتعلى الصغرية واملتوسطة و

منشأ بصفة مستدامة، وعلى اندماجها يف سالسل القيمة 
 .العاملية

بتقدمي مساعدة فّعالة ألعداد مؤسسات الدعم قيام   •
لكي تشكّل جتّمعات املنشآت التجارية متزايدة من 

  . واحتادات منشأالتصدير توشبكات واحتادا
  .اموحتديثها بانتظكما ونوعاً حتسُّن اخلدمات   •
  .مستدامبعملها على حنو مؤسسات الدعم قيام   •
تيسُّر حصول صغار املنتجني على اخلدمات لكي   •

يتمكّنوا من الدخول يف سالسل التوريد النظامية 
 .اخلاصة باملشترين وجتار التجزئة

          .استقصاءات للمنشآت وتقييمات منتظمةاستناداً إىل  ) ١(
 ائية لأللفيةاملسامهة يف حتقيق األهداف اإلمن

باء - ١والغاية املستهدفة ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٤-٢- جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
يف ) إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية (٨، وكذلك اهلدف اإلمنائي )توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع(

 .ذ إىل األسواقجمال النفا
    

  املسؤولية االجتماعية للشركات : ٥-٢- جيماملكوِّن الربناجمي
   االندماج يف األسواقفيما خيّص

  
  الوصف العام

يساعد املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية على االندماج يف سالسل القيمة العاملية من  املكوِّن الربناجميهذا 
لوائح واملعايري املتعلقة باالستدامة االجتماعية واألخالقية والبيئية اليت تؤّدي دوراً متزايد األمهية يف استصدار خالل االمتثال ل

وشراء قرارات احلكومات واملستثمرين واملشترين واملستهلكني، إىل جانب املتغّيرات اخلاصة بالسعر والنوعية والتسليم اليت تّتسم 
نشآت يف معظم  يف املائة من جمموع امل٩٠أن املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة متثّل ما يزيد على ومبا . بطابع أكثر تقليديةً
ن َتقيُّدها مببادئ االستدامة ومبمارسات املسؤولية االجتماعية للشركاء ميكن أن يساعد كثرياً على حتسني جممل البلدان النامية، فإ

ن يسهم يف تنمية اجملتمعات احمللية، وهو بذلك يؤّدي دوراً مهما يف بلوغ أهداف األثر االجتماعي والبيئي للقطاع اخلاص، وأ
  .احلّد من الفقرالتنمية الوطنية األوسع نطاقاً وهدف 

 استحداث منهجيات وأدوات لضمان قدرة املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة على االمتثال املكوِّن الربناجميوسوف يواصل 
وعلى بناء قدراهتا من أجل االستفادة من املزية التنافسية احملتملة وفرص السوق من خالل إدماجها يف سالسل ملتطلبات األسواق 

، وهي براجمية خاصة مبنظِّمي "ريب"كما سيدعم االرتقاء بأداة اليونيدو التدريبية والرصدية املسمَّاة . القيمة احمللية والعاملية
 التخّصصية املهارات مع تكميلها بنظامني للتقييم والتطوير، ويساعد على نشر املعارف وتنمية املشاريع الذين يتحلّون باملسؤولية،

من خالل برامج عاملية وإقليمية لبناء القدرات، وبتدعيم حتالفاته االستراتيجية مع املشترين العامليني ومع املؤسسات واملنشآت 
  .على الصعيدين الوطين واإلقليمي
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  اهلدف
املتطلبات حتقيق االستدامة االجتماعية واألخالقية والبيئية وعلى تلبية الصغرية واملتوسطة على الصغرى وت مساعدة املنشآ

  . فيما خيّص اإلدماج يف سالسل التوريد احمللية والعامليةاملتصلة باملسؤولية االجتماعية للشركات
  

   املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة مان أن ُتظهِر ض
 يف أدائها االجتماعي والبيئي، مع امتثاهلا ملا يتصل حتسُّناً

 .بذلك من متطلبات األسواق وأحكام اللوائح

الصغرى والصغرية ن األداء االجتماعي للمنشآت حتسُّ  •
ن ، وحتسُّ وأماهنازيادة استقرار ظروف العمل(واملتوسطة 

القابلية للتوظيف، وازدياد حتسُّن وأماكن العمل، إدارة 
ن العالقات روحهم املعنوية، وحتسُّارتفاع  املوظفني ورضا
 ).اجملتمعات احملليةب

الصغرى والصغرية واملتوسطة ن األداء البيئي للمنشآت حتسُّ  •
 اخنفاض االنبعاثات، وازدياد الكفاءة يف استخدام املواد(

مة للمياه والنفايات، واالستعانة والطاقة، واإلدارة السلي
 ).يةجاملسؤولة باملصادر اخلار

  .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل   )١(
  

  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايتاملسامهة يف 

سياسات العمومية وخمططات أطر الضمان أن تساعد 
الصغرى والصغرية املنشآت أخذ احلوافز ذات الصلة على 

 .العمل التجاري املسؤولمبادئ واملتوسطة 

تشري العمومية اليت السياساتية ازدياد األطر واملبادرات   •
 الصغرية واملتوسطةالصغرى واملنشآت صراحةً إىل التزام 

 .ية للشركاتبنهجي االستدامة واملسؤولية االجتماع
 واحلوار السياسايت بني القطاع النشاط الدََّعويازدياد   •

ري السياسات بشأن املسائل املتصلة اخلاص ومقرِّ
 .املسؤولية االجتماعية للشركاتاالستدامة وب

 )٢(مؤشرات األداء الناتج املؤسسياملسامهة يف 
مؤسسات القطاعني العام واخلاص ضمان أن تساعد 
ى والصغرية واملتوسطة على اّتباع هنج املنشآت الصغر

املسؤولية االجتماعية للشركات وعلى تطبيق معايري 
 .االستدامة االجتماعية والبيئية

مساعدة فّعالة ألعداد مؤسسات الدعم ذات الصلة تقدمي   •
متزايدة من املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة بشأن 

 .عية للشركاتاالجتمااّتباع هنجي االستدامة واملسؤولية 
من مة وكميتها نوعية خدمات الدعم املقدَّحتسني منتظم ل  •

 .أجل حتسني استدامة سالسل التوريد
  .استقصاءات ملنشآت األعمال وتقييمات منتظمةاستناداً إىل  ) ١(
  .رسم اخلرائط وحتليل الفجوات واستقصاءات الزبائناستناداً إىل  ) ٢(
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 ائية لأللفيةاملسامهة يف حتقيق األهداف اإلمن

باء - ١والغاية املستهدفة ) القضاء على الفقر املدقع واجلوع (١ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٥-٢- جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
، وكذلك اهلدف اإلمنائي )ضمان االستدامة البيئية (٧ واهلدف اإلمنائي )توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع(
 .إىل األسواقيف جمال النفاذ ) التنمية شراكة عاملية من أجل إقامة (٨
      

  البيئة والطاقة: ٣- الربنامج جيم
  

  الوصف العام

يتغذَّى النمو الصناعي واالقتصادي بتزايد الطلب على الطاقة واملوارد الطبيعية، مما يتسبَّب يف إجهاد قدرة البيئة الطبيعية على 
 فإنه يصّح القول بأن إنتاج الطاقة وسائر املوارد الطبيعية من مصادر مستدامة واستخدام تلك ومن مثَّ،. التجّدد واالستيعاب

إذ إن . الطاقة واملوارد استخداماً ناجعاً، مما خيفِّف من الضغط الواقع على البيئة الطبيعية، هو شرط الزم للتنمية املستدامة
  مة، وهلما مكانة عالية يف جدول األعمال السياسايت على نطاق العامل، ويلزم الطاقة والبيئة مها الدعامتان األهم للتنمية املستدا

  .تناوهلما معاً

، أقرَّ اجملتمع الدويل باحلاجة إىل دعم املسار الرئيسي للتنمية املستدامة ٢٠١٢يونيه /، الذي ُعقد يف حزيران٢٠+ويف مؤمتر ريو
ادية واالجتماعية والبيئية ويعترف بالترابطات القائمة بني تلك على مجيع األصعدة، على حنو جيمع بني جوانبها االقتص

واإلنتاج غري املستدامة وترويج أمناطهما بأن القضاء على الفقر، وتغيري أمناط االستهالك أيضاً وأقرَّ اجملتمع الدويل . اجلوانب
.  املستدامة وهي املتطلبات األساسية لتلك التنميةاملستدامة، ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وإدارهتا هي األهداف العليا للتنمية

كما أبدى اجملتمع الدويل تأييده ملبادرة األمني العام لألمم املتحدة بشأن توفري الطاقة للجميع، مبا فيها أهدافها الثالثة املترابطة 
 ومضاعفة نصيب الطاقة املتجّددة يف املتمثّلة يف توفري سبل احلصول على الطاقة جلميع الناس ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة

  .٢٠٣٠جممل تشكيلة مصادر الطاقة حبلول عام 

 على أن القضاء على الفقر هو أهم حتدٍّ عاملي يواجه العامل حالياً، وميثّل أحد املتطلبات ٢٠+وتشدِّد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو
النمو الصناعي يف السياق العصري جيعل اليونيدو يف موقف فريد وئة وهذا التشابك بني الطاقة والبي. األساسية للتنمية املستدامة

  .ُيحتِّم عليها أن ُتدرِج تكنولوجيات الطاقة النظيفة والكفؤة والقليلة االنبعاثات يف صميم أولوياهتا املواضيعية

ضي ال ميكنه أن يظل صامداً أمام ويف ظل االجتاهات السائدة حالياً يف جمايل االستهالك ومنو السكان، َيتَّضح أن كوكبنا األر
ومن مثَّ، . اف املوارد، مع استمرار آثارمها السلبية اليت أصبحت جليَّة يف العقدين املاضينينـزواستتصاعد مستويات التلّوث 

لعاملي يزيد من وهذا القلق الدويل من تغّير املناخ ا. ية واملتقّدمة على السواءميلزم إجراء تصحيحات هلذا املسار يف البلدان النا
فتأثريات تغّير املناخ قد تكون شديدة جداً على البلدان النامية، مبا فيها البلدان األقل منواً، اليت . االهتمام املوىل هلاتني املسألتني

املة والصحة يفتقر الكثري منها إىل األدوات الالزمة ملواجهة ما حيدثه ذلك التغّير من آثار يف الناتج الزراعي وإنتاجية اليد الع
فَُهم املعرَّضون مباشرة أكثر من غريهم آلثار . ومما ال شك فيه أن الفقراء سيكونون هم األشد تضّرراً. وح الداخلينـزوال

التلّوث وملا حيدثه تغّير املناخ من نزوات طبيعية شديدة، كما أهنم أكثر اعتماداً على املوارد الطبيعية، مثل احملاصيل واملواشي 
احملاصيل الزراعية فمع اخنفاض مناسيب املياه وازدياد تغّيرات املياه السطحية، ميكن أن حتدث اهنيارات يف . األحيائيوالوقود 

  .يف بلدان كثرية يف آن واحد، مما قد يفضي إىل شّح غذائي يتعذَّر معاجلته
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ستخدام الطاقة على الصعيد املنظومي له دور ومن مثَّ، فإن الترويج ملصادر الطاقة املتجّددة وألسواق وصناعات تّتسم بكفاءة ا
وهذا يعين أن التنمية االقتصادية ال . أساسي يف التصّدي لتحّديات الفقر الطاقوي واألمن الطاقوي وتغّير املناخ يف آن معاً

 للظروف احمللية، ميكن أن تتحقَّق إالّ إذا توافرت حلول قائمة على الطاقة النظيفة، تكون مستدامة وميسورة التكلفة ومالئمة
ومن شأن وجود معايري لكفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة . من أجل توفري الطاقة لألنشطة اإلنتاجية واألنشطة املتصلة هبا

 حتقيق األهداف الوطنية والدولية يف جمايل الطاقة والتجارة، ألهنا متثِّل أدوات مدفوعة يفوملصادر الطاقة املتجّددة أن يفيد كثرياً 
سياساتياً ومدعومة سوقياً هي ذات طابع طوعي، لكنها تعزِّز قدرة الصناعة على املنافسة وتسهِّل التجارة الدولية وُتهيِّئ فرصاً 

غري أن مقرِّري السياسات وكيانات القطاع اخلاص يف البلدان النامية يواجهون حتّديات عديدة يف . منصفة للنفاذ إىل األسواق
  .منها توفري خدمات فّعالة لتقييم االمتثال، وكذلك دراية تقنية بشأن كيفية اعتماد تلك املعايريتنفيذ تلك املعايري، 

كما تقوم املنظمة . وقد أدركت اليونيدو منذ زمن طويل أن املسائل البيئية املتعلقة بالصناعة جيب أن ُتعاجل معاجلةً فّعالةً وشاملةً
.  هنج اإلنتاج األنظف واملّتسم بكفاءة استخدام الطاقة واملوارد يف التنمية الصناعيةمنذ عهد بعيد بالترويج لنهوج وقائية، منها

ويف . لليونيدو أن تعزِّز مناسقة املعايري الدولية وأن ُتنشِّط األخذ هباومع أنه جيري استحداث مبادرات وطنية وقطاعية، فيمكن 
 ته بنظم إدارة الطاقة بصف املتعلق٥٠٠٠١ إيزو ومعيار" ة اخلضراءمنّصة الصناع"هذا الصدد، أطلقت اليونيدو مؤخَّراً مبادرة 

كما َنشطت اليونيدو يف . أداة رئيسية ملقرِّري السياسات الذين يروِّجون لتدابري تعزيز كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة
خلّص التدرجيي من تزاماهتا املتعلقة بالت على االمتثال اللمساعدة حكومات البلدان النامية اليت وقَّعت على بروتوكول مونتريال

ة لألوزون، وذلك بنقل تكنولوجيات ال تستخدم تلك املوارد ومبساعدة تلك احلكومات على بلوغ الغايات املواد املستنفد
  .املستهدفة فيما خيّص مقادير املواد املستنفدة لألوزون اليت يتعّين التخلّص منها

فأوالً، يشمل هذا املنهاج ختضري . ضراء هي منهاج للتنمية الصناعية املستدامة ذو شقِّنيوتؤِمن اليونيدو بأن الصناعة اخل
الصناعات، الذي يقضي بأن ُتدِخل الصناعات حتسينات متواصلة على أدائها املتعلق بإنتاجية املوارد وأدائها البيئي، باّتباع 

وكفاءة استخدام املياه وإدارة ") 3R" ("ادة التدويرالتخليص وإعادة االستخدام وإع"ممارسات مثل اإلنتاج األنظف و
وثانياً، يهدف هذا املنهاج إىل خلق صناعات خضراء توفّر سلعاً وخدمات بيئية يف . الكيمياويات على حنو سليم بيئياً

إجراء شكل صناعي، تشمل على سبيل املثال خدمات معاجلة النفايات وإعادة تدويرها وتكنولوجيات الطاقة املتجّددة و
، فإن للصناعة اخلضراء دوراً حمورياً كاستراتيجية قطاعية لتخضري النمو ومن مثَّ.  وتقدمي خدمات استشاريةحتليالت بيئية

كما أن أنشطة بناء القدرات ونقل . وختضري االقتصاد يف قطاع الصناعة التحويلية والقطاعات اإلنتاجية املتصلة هبا
فّر للمستفيدين فرصاً لكي يعتمدوا طرائق أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة واملوارد التكنولوجيات املواتية للبيئة تو
  .ولكي ُيحسِّنوا نوعية منتجاهتم

فهي تقلِّل من انبعاثات غازات االحتباس احلراري . والكفاءة يف استخدام املوارد تنطبق بالتساوي على املواد والطاقة واملياه
ومن مثَّ، فإن الستراتيجيات . تخدامها، وعن استخراجها ومعاجلتها، وعن تصريف النفاياتالناشئة عن توليد الطاقة واس

الطاقة الصناعية املستدامة، اليت تشمل األخذ مبصادر الطاقة املتجّددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، أمهية بالغة يف التصّدي 
ونظراً لوجود . فاض االنبعاثات الكربونية وباملناعة من تغّيرات املناخيّتسم باخنمنو لتغّير املناخ إذ تنقل االقتصادات إىل مسار 

ارتباط قوي بني تيسُّر احلصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ُتركِّز استراتيجية 
 استيعاهبا للطاقة وبتعزيز دميوميتها، خصوصاً يف اليونيدو يف جمال الطاقة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات باحلّد من كثافة

  .املناطق الريفية، بزيادة توافر الطاقة املستخدمة يف األغراض اإلنتاجية من مصادر متجّددة

وقد يكون الشتداد التنافس على املوارد الشحيحة، مبا فيها املياه والطاقة واملواد واألراضي، تأثريات تتجاوز النطاق الصناعي، ألن 
يف تفاقم اجتاهات هي مقلقة أصالً، مثل التصحُّر وارتفاع منسوب البحر وازدياد أيضاً تدهور البيئة وتغّير املناخ ميكن أن يتسبَّبا 
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وهذا ميكن أن يفضي، يف أسوأ السيناريوهات، إىل تدفّقات هجرة يتعذَّر . وترية أحوال الطقس القاسية ونقص موارد املياه العذبة
ومن مثَّ، فإن كفاءة استخدام املوارد واألخذ بالتنمية االقتصادية . وإىل صراعات أهلية أو صراعات عرب احلدودالسيطرة عليها 

  .املنخفضة االنبعاثات الكربونية ميكن أن يقلِّال من الضغوط وأن يساعدا على تفادي أسباب حمتملة للصراع االجتماعي

إذ إن وصول مزيد من . مات اإليكولوجية الربية واملائية بنضوب طبقة األوزونوعلى حنو مشابه، تتأثَّر غالل احملاصيل واملنظو
كما أن ازدياد التعّرض لألشعة فوق . األشعة فوق البنفسجية من الشمس إىل سطح األرض يلحق مزيداً من الضرر بالبيئة
وضعف اجلهاز ) الّساد(د والكتاراكت البنفسجية يلحق ضرراً مباشراً بصحة اإلنسان، إذ تتزايد حاالت اإلصابة بسرطان اجلل

إىل ومن شأن ما تقدِّمه اليونيدو . ومن مثَّ، فإن محاية طبقة األوزون ومساعدهتا على التعايف هو أمر يف غاية األمهية. املناعي
تريال املتعلق د املستنفدة لألوزون، ضمن إطار بروتوكول مونالقضاء على استخدام وإنتاج املواالبلدان النامية من مساعدة يف 

 لة ويكفل بلوغ البلدان غاياهتا املستهدفة فيما يتعلق باالمتثاقباملواد املتسبِّبة يف نضوب طبقة األوزون يسهم يف محاية تلك الطب
  . لتحقيق النمو الصناعي املستداملربوتوكول مونتريال، وأن يقدِّم مساراً منوذجياً

طاقة يف ُصلب اهلياكل اإلدارية احلالية للمنشآت من أجل التحسني املستمر وهتدف اليونيدو إىل إدماج كفاءة استخدام ال
من ناحية، وعلى أَْمثَلَة نظم الطاقة من ناحية نظم ومعايري إدارة الطاقة على وهلذا الغرض، تركّز اليونيدو . والعمليات اليومية

ثات الكربونية وذات عمليات متقّدمة، جتمع وسوف تواصل اليونيدو ترويج ودعم نشر تكنولوجيات منخفضة االنبعا. أخرى
  .بني كفاءة استخدام الطاقة ومبادئ نوعية املنتجات واالستدامة وجناعة التكاليف

وهبذا النهج الربناجمي، شرعت اليونيدو يف التركيز على إنشاء أُطر للمعايرة القياسية والرصد واإلبالغ والتحقّق، من أجل 
وهذا أمر . قياس األداء وإظهار منافع مشاريعها واستثماراهتا يف جمال كفاءة استخدام الطاقةمن متكني املنشآت واحلكومات 

ضروري جداً لضمان استمرارية الدعم املقدَّم من اإلدارة العليا ومقرِّري السياسات ملواصلة حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف 
  .الصناعة، على صعيدي املنشآت والبلدان

 فثمة جم ما تولِّده من نفايات وتلوُّث،اعات الصناعية دوراً يف خفض كثافة استخدامها للموارد وحومع أن جلميع القط
وهذا يشمل األعمال التجارية اليت ُتورِّد التكنولوجيات . حاجة إىل تركيز خاص على قطاع السلع واخلدمات البيئية

ات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإدارة املياه واملياه واخلدمات البيئية واليت تشمل، على سبيل املثال، استخراج النفاي
العاِدمة، ومعاجلة النفايات وتصريفها ومصادر الطاقة املتجّددة والتكنولوجيات ذات العمليات الكفؤة يف استخدام الطاقة 

راً حمورياً يف نقل وقطاع اخلدمات البيئية هذا يتطلّب عناية خاصة، ألنه يؤّدي دو. وخدمات إعادة التأهيل البيئي
املساندة يف إطار برنامج خدماهتا ومن هذا املنطلق، تقّدم اليونيدو . التكنولوجيات السليمة بيئياً ومواءمتها واستنساخها

األولوية املواضيعية املتعلق بالبيئة والطاقة من خالل ثالثة عناصر برناجمية مترابطة، تتناول اإلنتاج الصناعي الكفؤ يف استخدام 
ملوارد والقليل االنبعاثات الكربونية، وتيسري احلصول على الطاقة النظيفة الستخدامها يف األغراض اإلنتاجية، وبناء القدرات ا

 باهتمام أكرب املكوِّنات الربناجميةوسوف حتظى الترابطات الشديدة بني هذه . الالزمة لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعّددة األطراف
  .نّصة الصناعة اخلضراءمن خالل مبادرة م

  :، يرد عرضها فيما يليزاًوستفضي هذه االعتبارات العامة إىل أولويات إقليمية أكثر تركُّ
    

  أفريقيا 
، )وخباصة يف املناطق الريفية( الطاقة علىاحلصول سبل سم سيناريو الطاقة يف معظم أحناء أفريقيا باالفتقار إىل يّت  

التقليدية لتلبية االحتياجات األحيائية االعتماد على الكتلة بفرط كفاءة استخدام الطاقة و وتدّني القوة الشرائيةوبتدّني 
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جلهود النمو االقتصادي احملدِّد احملوري هي معقولة  احلصول على الطاقة بتكلفة تيسُّرومبا أن . األساسية من الطاقة
ومع ذلك، فلدى أفريقيا موارد . اع الطاقة فيهاتتعلق بقطخطرية يات أفريقيا تواجه حتّدفال تزال  احلّد من الفقرو

وعلى سبيل املثال، مل يستغل سوى سبعة يف املائة من . ةال تزال يف معظمها غري مستغلّاملتجّددة هائلة من الطاقة 
 ، بينماويف حني يعتمد مشال أفريقيا على النفط والغاز، تستخدم جنوب أفريقيا الفحم احلجري. قدراهتا الكهرمائية

إىل استغالل مجيع مصادر شديدة حاجة هناك ولذلك ال تزال . التقليديةاألحيائية عتمد بقية دول املنطقة على الكتلة ت
  .من البلدانالكثري اقتصادات يف  رةً مدمِّاًآثارأخذ ُيحدث النفط وخصوصاً ألن استرياد الطاقة، 

احلصول على الطاقة من خالل اإليضاح ا توسيع فرص منه أنشطة، ةويف الفترة قيد النظر، سينصبَّ التركيز على عّد  
، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة يف عمليات توليد الكهرباءدة، وتعجيل العملي إلمكانات استخدام الطاقة املتجّد

 السعي إىل حتقيق هذه ولدى. القدرات والسياسات الوطنية، وإقامة تعاون فيما بني بلدان اجلنوبوتدعيم الصناعة، 
هداف، سوف ُيوىل االعتبار الواجب لنتائج اجتماَعْي فريقَْي اخلرباء بشأن الوقود األحيائي والطاقة املتجّددة، األ

اللذين ُعقدا مؤّخرا يف أديس أبابا وداكار، على التوايل، وكذلك لنتائج امللتقى الرفيع املستوى الذي ُعقد يف أكرا 
  . سياسات إقليمية بشأن الطاقة املتجّددة وكفاءة استخدام الطاقةوشهد اعتماد وزراء الطاقة يف بلدان اإليكواس

وهذا املركز يؤّدي . مركز اإليكواس املعين بالطاقة املتجّددة وبكفاءة استخدام الطاقةوقد جنحت اليونيدو يف إنشاء   
شاريع املضطلع هبا يف دوراً حمورياً يف تقاسم املعارف وتشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ويف جناح تنفيذ امل

وتعتزم اليونيدو استنساخ هذا النهج الربناجمي وإطالق . املنطقة بالتعاون مع اليونيدو ودوهلا األعضاء أو نيابةً عنها
  .مركزين إقليميني آخرين يف منطقيت اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ومجاعة شرق أفريقيا

ثبتت جمتمعةً أن هنج تاج األنظف بدعم من اليونيدو، وأَأو مراكز لإلنوهناك تسعة بلدان أفريقية أنشأت برامج   
وبناًء على هذا األساس، . كفاءة استخدام املوارد واإلنتاج األنظف صاحل للتطبيق يف منشآت القارة ومفيد هلا

 املائدة املستديرة ُيرتأى زيادة التوّسع يف اّتباع هذا النهج ليشمل خمتلف أحناء أفريقيا، بالتشارك مع مؤسسات مثل
  .األفريقية املعنية باستدامة االستهالك واإلنتاج

 بلداً من ٣٠وتعمل اليونيدو حالياً على دعم خطط وطنية للتخلّص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات يف   
يا الوسطى وزامبيا بلدان املنطقة، معظمها من البلدان األقل منواً، مثل بوركينا فاسو وتشاد وتوغو ومجهورية أفريق

وإىل جانب ذلك، تقوم . بيساو ومدغشقر ومالوي- والسنغال وسرياليون والصومال وغينيا االستوائية وغينيا
املنظمة بتنفيذ مشروع إيضاحي يتعلق بالتخلّص املسؤول بيئياً من املواد املستنفدة لألوزون ومن املعدات احملتوية 

هي بوروندي ومجهورية ( كما تنفِّذ مشروعاً لصاحل ستة بلدان أفريقية على مواد مستنفدة لألوزون يف نيجرييا،
يتعلق بإدارة النفايات احملتوية على مواد مستنفدة ) أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو وغابون وغينيا والكامريون

 بتنفيذ ٢٠١٣نظمة يف عام وبغية إبراز صورة اليونيدو وبناء استراتيجية بيئية برناجمية، تقوم امل. لألوزون وتصريفها
ومن شأن النهج املصمَّم حسب االحتياجات . هنج إقليمي يف اثنني وعشرين بلداً من بلدان أفريقيا جنويب الصحراء

ة التخلّص التدرجيي من رالقُطرية واإلقليمية أن يساعد اجلهات املستفيدة على تنفيذ خططها الوطنية املتعلقة بإدا
  . وبعدها٢٠١٥- ٢٠١٤ت يف الفترة اهليدروكلوروفلوروكربونا

  
  املنطقة العربية

 ،لذلكو. ث وعدم الكفاءة يف استخدام الطاقة التلوُّشدَّةيات بيئية كبرية بسبب تواجه املنطقة العربية يف جمملها حتّد  
ملستقبلي ه استواصل اليونيدو مساعدة املنطقة يف جهودها الرامية إىل دعم األطر السياساتية واملؤسسية ذات التوّج
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البيئية للبلدان وأولوياهتا واحتياجاهتا السياسات استناداً إىل  التدابري املتصلة بالطاقة والتدابري البيئية، فيما خيّص
اإلنتاج نهج ز الربنامج على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة، واألخذ بويف هذا السياق، سريكّ. املؤسسية

"  بيئياًنقل التكنولوجيات السليمة"وإدارة املياه العاِدمة، ومبنهجية سم بالكفاءة يف استخدام الطاقة األنظف واملّت
(TEST)،فيما ووعالوة على ذلك، .  ومتابعة تنفيذ بروتوكول مونتريال وبروتوكوالت واتفاقات بيئية دولية خمتارة
البيئيتني أمهية خاصة، وسيقوم الربنامج بأنشطة يف بلدان جملس التعاون اخلليجي، ستكون لإلدارة والرقابة خيّص 

  .جمايل اإلنتاج األنظف وترويج التكنولوجيات اخلضراء العصرية

، وسوف تواصل الترويج لتنفيذ ٢٠+وقد أدجمت اليونيدو يف استراتيجيتها التدابري املبيَّنة يف الوثيقة اخلتامة ملؤمتر ريو  
ج األنظف يف املنطقة العربية بصفته استراتيجية بيئية وقائية بشأن العمليات برنامج كفاءة استخدام الطاقة واإلنتا

ومن شأن التطبيق العملي لذلك الربنامج يف خمتلف القطاعات الصناعية أن يعزِّز ختضري . واملنتجات واخلدمات
  .لدخلالصناعة ويزيد من الكفاءة، مع تقليل املخاطر على البشر والبيئة وتوليد فرص للعمل وكسب ا

وسيجري توسيع النطاق . وجنحت اليونيدو يف إنشاء مراكز مستدامة لإلنتاج األنظف يف لبنان ومصر واملغرب  
احلايل لربنامج املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف الذي يشمل هذه البلدان الثالثة، كما ستستكشف اليونيدو برامج 

 تجّددة، آخذةً يف اعتبارها نتائج مؤمتر القمة العاملي بشأن طاقةحمتملة لالستراتيجيات اإلقليمية اخلاصة بالطاقة امل
  .٢٠١٣يناير /املستقبل، الذي ُعقد يف أبو ظيب يف كانون الثاين

يشمل الذي  يف النهج املتكامل لنقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، اي اليونيدو دورا بارز، تؤّدأفريقياويف مشال   
املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف للدول املشاركة اختريت تنافسية،  عروض تقدميوبعد . تونس ومصر واملغرب

  . ملوظفي تلك املراكز قبل التنفيذفا، وأجرت اليونيدو تدريبا مكثّ"TEST"لتنفيذ منهجية 

نشطة ا يف البلدان العربية األقل منواً، فسوف يركّز الربنامج على الترويج الستخدام الطاقة املتجّددة يف دعم األأّم  
  .اإلنتاجية

هي األردن والبحرين وتونس واجلزائر والسودان ( مبساعدة عدد من بلدان املنطقة ٢٠٠٨وتقوم اليونيدو منذ عام   
على تطوير ) وسوريا والصومال وُعمان وقطر والكويت وليبيا ومصر واملغرب واململكة العربية السعودية واليمن

ن خططها الوطنية املتعلقة بالتخلّص التدرجيي من استراتيجياهتا وتنفيذ املرحلة األوىل م
كما تقوم اليونيدو، بالتعاون مع اهليئات املعنية باألوزون يف تلك البلدان مع برنامج . اهليدروكلوروفلوروكربونات

بصوغ وتنفيذ أنشطة تتعلق بكيفية حتقيق جتميد استهالك تلك املواد حبلول عام ) اليونيب(األمم املتحدة للبيئة 
وقد قامت معظم البلدان باستهداف . ٢٠١٥ يف املائة يف استهالكها حبلول عام ١٠ وحتقيق اخلفض البالغ ٢٠١٣

وإىل جانب ذلك، . قطاع صناعة املواد الرغوية أو خطوط منفردة إلنتاج املواد الرغوية يف قطاع صناعة التربيد
تبديل خطوط اإلنتاج يف قطاع صناعة تكييف واستكماالً هلذه اخلطط، اسُتحدثت مشاريع استثمارية منفردة ل

وفيما يتعلق باختيار بدائل للهيدروكلوروفلوروكربونات، مثة تركيز شديد على استحداث واعتماد . اهلواء
غري أن هناك عّدة بلدان تّتسم فيها درجات حرارة . تكنولوجيات تّتسم بتدّني احتمال إسهامها يف االحترار العاملي

لشديد، وال تتوافر فيها حالياً بدائل جاهزة، ومن مثَّ، جيري اختبار غازات جديدة ميكن أن تبشِّر اجلو باالرتفاع ا
كما جيري صوغ مشروع إيضاحي إلدارة نفايات املواد املستنفدة لألوزون وتصريفها . حلّ للمستقبلبالتوّصل إىل 

  .يف اجلزائر ومشروع إيضاحي إقليمي يف لبنان
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  آسيا واحمليط اهلادئ

جمموعة عوامل مثل كثافة السكان وتزايد أعدادهم تواجه منطقة آسيا واحمليط اهلادئ تدهوراً بيئياً شديداً ُيعزى إىل   
  .وسرعة التصنُّع والتحضُّر والكوارث الطبيعية والفقر

ة االقتصادية وتوسيع نطاقها بإدماج عناصر التنمي" الصناعة اخلضراء"وستواصل اليونيدو ترويج مبادرهتا املسمَّاة   
واإلدارة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة، خصوصاً يف البلدان اليت بلغت مستويات عالية من التصنيع، يف 

  .تلبية أهداف االتفاقات املتعّددة األطراف

قدرةً على الفرص املتاحة جلعل قطاع الصناعة التحويلية، املّتسم بكثافة استخدام الطاقة، أكثر ونظراً لضخامة   
املنافسة وأكثر كفاءةً، سوف تروِّج اليونيدو ملعايري إدارة الطاقة والستخدام مصادر الطاقة املتجّددة، مبا يف ذلك 
نقل التكنولوجيات العصرية السليمة بيئياً وتكنولوجيات الطاقة املتجّددة حيثما كان مناسباً، وال سيما للصناعات 

  .يد يف البلدان املتوسطة الدخلاملتعلقة بتطبيقات التدفئة والترب

أّما يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان األقل منواً، مبا فيها بلدان احمليط اهلادئ اجلزرية، فسوف ينصبُّ التركيز   
  .على التعاون اإلقليمي والربامج املتعلقة بسالمة األغذية وبالطاقة املتجّددة وتغّير املناخ

حيث (يدو املتعلقة بربوتوكول مونتريال يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ هي يف الصني وأكرب حوافظ مشاريع اليون  
، ولكْن هناك بلدانٌ أخرى، مثل إندونيسيا ) مشروعاً جاريا١٤ً مشروعاً منجزاً و٩٠يوجد ما يزيد على 

ع بروتوكول مونتريال من مشاريأيضاً والفلبني وميامنار، تستفيد الشعبية وباكستان ومجهورية كوريا الدميقراطية 
  .اجلارية يف خمتلف القطاعات

    
  أوروبا والدول املستقلة حديثاً

من أجل معاجلة مسألة تغّير املناخ وغريها من املسائل املتصلة بالطاقة، سوف تساعد اليونيدو البلدانَ على تنفيذ   
وعلى وجه اخلصوص، . استكهوملفاقية بروتوكول مونتريال واتالتزاماهتا مبقتضى االتفاقات البيئية الدولية، مثل 

سوف تركِّز اليونيدو مساعداهتا املتعلقة ببناء القدرات على جماالت ختفيف االحترار العاملي، وخفض انبعاثات 
وسوف تظلّ هذه اجلهود . العصية التحلّل واملواد املستنفدة لألوزونغازات االحتباس احلراري، وامللوِّثات العضوية 

  . لتنمية القدرات املؤسسية وبأنشطة لزيادة الوعيمقرونة بتدابري

وسوف تواصل اليونيدو تقدمي املساعدة من أجل تصريف خمزونات ثنائي الفينيل املتعدِّد التَّكَلُْور على حنو ناجع   
وهذا سوف يرتكز على ما اكُتسب من خربات سابقة يف إنشاء منظومات وطنية حلشد جهود كل . وسليم بيئياً
  .استكهوملحمللية املعنية من أجل تنفيذ االلتزامات املتعلقة بثنائي الفينيل املتعدِّد التَّكَلُْور مبقتضى اتفاقية اجلهات ا

وستقوم اليونيدو بترويج مشاريع يف جمال كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة ومعايري إدارة الطاقة، ُتركِّز على جيل   
 جانب ذلك، سوف تساعد اليونيدو على استكشاف إمكانية ىلوإ. جديد من تكنولوجيات مقلِّلة االستهالك

التوّسع يف استخدام مصادر الطاقة املتجّددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة األحيائية والطاقة 
ملشروع ا" (UNIDO-GEF4"ومن األمثلة املالئمة يف هذا السياق املشروع اجلاري . الكهرمائية والوقود األحيائي

حتسني كفاءة استخدام الطاقة وترويج استخدام مصادر "، املعنون )الرابع املشترك بني اليونيدو ومرفق البيئة العاملية
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ولدى اليونيدو . يف أوكرانيا" الطاقة املتجّددة يف منشآت األغذية الزراعية وغريها من املنشآت الصغرية واملتوسطة
م الطاقة ومبصادر الطاقة املتجّددة يف عّدة دول أخرى، منها أرمينيا وألبانيا مشاريع مشاهبة تتعلق بكفاءة استخدا

كما سيواصل املركز الدويل للتكنولوجيات اهليدروجينية، .  ومولدوفاالسابقةومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 من خالل مشاريع الكائن يف اسطنبول، تركيا، أحباثه املتعلقة باستخدام اهليدروجني كمصدر متجّدد للطاقة،

  .إيضاحية يف املنطقة وخمتلف أحناء العامل

وسيجري توسيع أنشطة . برناجماً ذا أولوية يف املنطقةوسوف يظلّ برنامج كفاءة استخدام الطاقة واإلنتاج األنظف   
إلسهام يف كما ستواصل اليونيدو ا. اليونيدو بإنشاء مركز وطنية جديدة لإلنتاج األنظف وبتدعيم املراكز املوجودة

جهود إدارة النفايات واملياه، مبا يف ذلك تطبيق تكنولوجيات سليمة بيئياً مثل تدابري االستصالح اإليكولوجي 
إىل جانب ذلك، سوف ُتدعِّم اليونيدو و. تقليل صبائب املياه وتدفّقات التلّوث إىل أدىن حّد مكنإىل الرامية 

  .تدام القائمة على الصناعة اخلضراءقدرات البلدان من أجل اّتباع هنج النمو املس

أّما يف سياق بروتوكول مونتريال، فلدى اليونيدو خطط جارية إلدارة التخلّص التدرجيي من   
ألبانيا والبوسنة واهلرسك وتركمانستان وتركيا ومجهورية مقدونيا : اهليدروكلوروفلوروكربونات يف البلدان التالية

وإىل جانب الربامج اخلاصة ببلدان معّينة، يوجد لدى اليونيدو . اتيا ومنغوليا وصربيا وكرواليوغوسالفية السابقة
األول يهدف إىل تبديل نظم التربيد القائمة على . حالياً مشروعان إقليميان جاريان يف إطار بروتوكول مونتريال

دونيا اليوغوسالفية سود ومجهورية مق الكلوروفلوروكربونات يف اجلبل األأجهزة الطرد املركزي واليت تستخدم
 ورومانيا وصربيا وكرواتيا؛ أّما الثاين فيصوغ استراتيجية لتصريف املواد املستنفدة لألوزون وإتالفها يف السابقة

ومتثَّل هذه .  خاص باجلمهورية التشيكيةركمانستان وكرواتيا، وله عنصر ثانالبوسنة واهلرسك واجلبل األسود وت
وجيري حالياً، . ن بني برنامج اليونيدو اخلاصة بربوتوكول مونتريال ومرفق البيئة العامليةاملنطقة منوذجاً جيداً للتعاو

 التدرجيي من استخدام بدعم مايل من مرفق البيئة العاملية، تنفيذ مشروعني يف االحتاد الروسي يهدفان إىل التخلّص
من التدرجيي  وإىل التخلّص الكلوروفلوروكربونات يف صنع أجهزة االستنشاق اإليروسولية اجلَُرعية،
كلوروفلوروكربونات وتّتسم يدرواهليدروكلوروفلوروكربونات وترويج نظم للتربيد وتكييف اهلواء خالية من اهل

  .بكفاءة استخدام الطاقة

وسوف تنفِّذ اليونيدو مشاريع طاقوية مستدامة تعزِّز اإلدماج االجتماعي لفئات مغبونة، منها الغجر والعاطلون عن   
لعمل وذوو التحصيل الدراسي املنخفض وأولئك الذين يعيشون يف مناطق حمرومة، من خالل توفري التدريب ا

  .وتقاسم املعارف، مما يفضي إىل حتسني كفاءاهتم وفرص عملهم وظروفهم املعيشية
    

  كاريـيبأمريكا الالتينية وال
يكولوجية املختلفة يشكِّل أساساً ُمهما لتنمية اقتصاداهتا إن ما متتلكه املنطقة من ثروة طبيعية وَوفْرة يف منظوماهتا اإل  

غري أن اإلفراط يف استغالل هذه املوارد، مقترناً يف الفترة األخرية بآثار تغّير املناخ، . وحتسني نوعية حياة شعوهبا
لعامة بدرجات ومع هيمنة هذه الظروف ا. أخذ يتسبَّب يف نضوهبا بسرعة ويف إحداث ضرر شديد للبيئة الطبيعية

متفاوتة يف مجيع أحناء منطقة أمريكا الالتينية والكاريـيب، يؤكِّد اإلجهاد البيئي العام يف املنطقة صحة القول بأن 
 لن يتحقَّقا إالّ إذا أُدجمت الشواغل البيئية واالجتماعية إدماجاً سليماً احلّد من الفقر التنمية الصناعية املستدامة وهديف

ات والسياسات واخلطط الصناعية، مع تقاسم املسؤوليات على مجيع مستويات املؤسسات اخلاصة يف االستراتيجي
  .والعامة يف املنطقة



IDB.41/5 
PBC.29/5 
Page 83 

 

حافظة مشاريعها الطاقوية والبيئية يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريـيب، بإضافة مشاريع ومتضي اليونيدو يف توسيع   
وسوف تواصل . كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة ومبواضيع جامعةجديدة تتعلق بتكنولوجيات الطاقة املتجّددة وب

ومن األمثلة املناسبة . عرض خدماهتا يف جمايل اإلنتاج األنظف واإلنتاج املّتسم بكفاءة استخدام املواردأيضاً اليونيدو 
 الذي ميثّل منّصة لترويج يف هذا السياق مشروع املرصد اإلقليمي للطاقة املتجّددة يف أمريكا الالتينية والكاريـيب،

 ٢٠ ما جمموعه وأقرَّ هذا الربنامَج. استخدام الطاقة املتجّددة، خصوصاً يف األغراض اإلنتاجية والتطبيقات الصناعية
  .بلداً يف املنطقة، وقد اسُتهلِّت بالفعل أنشطة يف مثانية بلدان منها

الطاقة يف املنشآت الصغرية واملتوسطة، تقوم على مصادر وسوف تركِّز اليونيدو على ترويج أمناط مستدامة الستخدام   
ولدى تصميم أيٍّ من هذه . طاقة متجّددة، مثل االستعاضة عن الوقود اُألحفوري مبصادر طاقة متجّددة متاحة حملياً

 كما أن. التدابري، سوف ُتوىل مراعاة وافية للظروف واالحتياجات احمللية، وكذلك للموارد والقدرات املتاحة
التدّخالت املتعلقة بالتطبيقات الصناعية يف املنشآت الصغرية واملتوسطة ستأخذ بعني االعتبار مجيع أنواع استخدامات 

  .الطاقة، مبا فيها الطاقة احملّركة واحلرارة الالزمة للعمليات يف التطبيقات ذات احلرارة املنخفضة أو العالية

ف واملّتسم بكفاءة استخدام املوارد هبدف معيَّن هو استبانة املمارسات وقد أُدجمت الشبكة العاملية لإلنتاج األنظ  
. الفضلى وتعميمها من أجل كفاءة استخدام املوارد ونظافة اإلنتاج، خصوصاً لدى املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف

ة والكاريـيب وسوف جيري مكاملة نظام إدارة املعارف ألغراض اإلنتاج األنظف لصاحل منطقة أمريكا الالتيني
  .وتوسيع نطاقه ليصبح نظاماً عاملياً يستخدم منّصات قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وسوف تواصل األنشطة املضطلع هبا يف ميدان مؤشرات النمو األخضر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف   
  .امليدان االقتصادي واملصرف اإلمنائي ألمريكا الالتينية

 مشروعاً يف مثانية بلدان خمتلفة يف أمريكا الوسطى واجلنوبية من أجل القضاء على ٧٠وقد أجنزت اليونيدو حنو   
وتعمل اليونيدو حالياً على تنفيذ خطط التخلّص . زلية والتجاريةـاستخدام الكلوروفلوروكربونات يف الثالّجات املن

ن بلدان املنطقة، هي األرجنتني وإكوادور وسورينام التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكرونات يف مثانية م
كما َبَنت املنظمة عالقات قوية . واملكسيك ونيكاراغوا وهندوراس)  البوليفارية–مجهورية (زويال ـوغواتيماال وفن

 مشروعاً يف بربادوس وجامايكا واجلمهورية الدومينيكية وكوبا من ١٥ببلدان الكاريـيب، وأجنزت ما يزيد على 
 التخلّص التدرجيي من استخدم الكلوروفلوروكربونات يف قطاع التربيد، ومن استخدام بروميد امليثيل كمادة أجل

وتتوىل اليونيدو حالياً مسؤولية تنفيذ خطة إدارة التخلّص التدرجيي من . تعفري يف الزراعة
  .اديناهليدروكلوروفلوروكربونات يف جزر البهاما وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرين

    
  اهلدف 

احلّد من اآلثار البيئية من خالل زيادة استخدام مصادر الطاقة املتجّددة واعتماد ممارسات كفؤة يف استخدام الطاقة يف 
  .الصناعة، وممارسات اإلنتاج األنظف وسياساته وتقنياته، وغري ذلك من العمليات والتكنولوجيات املستدامة بيئياً

    
  اف اإلمنائية لأللفيةاملسامهة يف حتقيق األهد

  ).ضمان االستدامة البيئية (٧ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٣- يسهم الربنامج جيم
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  توقّعاألثر امل
 )١(مؤشرات األداء األثر

سم بالكفاءة يف  إنتاج تّتأساليبالصناعات اعتماد 
، تستعمل تكنولوجيات طاقة املواردالطاقة واستخدام 

بونية من أجل تنمية متجّددة قليلة االنبعاثات الكر
مستدامة، وأمناط إنتاج ومنو خالية من املواد املستنفدة 

 تساعد على تقليل ،لألوزون وصامدة ألحوال املناخ
غازات االحتباس احلراري من أجل محاية طبقة األوزون، 

وتكون قادرة على التكّيف مع تغّير املناخ، مع حتسني 
 .اإلنتاجية

 .باس احلراريمقادير غازات االحتاخنفاض   •
 .ن استخدام املوارد الطبيعيةحتسُّ  •
  .دة املتجّدةالطاقمصادر ازدياد استخدام   •
ازدياد القدرة التنافسية للصناعة من خالل صون   •

 .الطاقة
خفض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون وثاين أكسيد   •

 .الكربون
  .وثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنويالتقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الاستناداً إىل )  ١(

    
  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة 

 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايت
االعتبارات البيئية واالستخدام املستدام للسلع تضمني 

السياسات واخلطط واللوائح اخلاصة صميم  يف واخلدمات
  .بالصناعة والطاقة والبيئة

ن سياسات لتعزيز صون الطاقة واألمن اعتماد البلدا
 .الطاقوي، بزيادة تنويع تشكيلة مصادر الطاقة

ق  بيئية ميكن التحقّأهدافذات سياسات صناعية وجود   •
ومتتثل لالتفاقيات والربوتوكوالت بلوغها، من 

 .دة األطرافواالتفاقات البيئية املتعّد
قات تشريعات وآليات إنفاذ تكفل االمتثال لالتفاوجود   •

 .البيئية
 . للتنمية املستدامةر حوافزسياسات ولوائح توفّوجود   •
لطاقة تعطي أولوية لكفاءة استخدام لسياسات وجود   •

احلصول على وملصادر الطاقة املتجّددة ولتيسري الطاقة 
ستخدام تكنولوجيات قليلة االنبعاثات الكربونية ال

  .الطاقة يف األنشطة اإلنتاجية
إمدادات الطاقة على الوقود اُألحفوري، اخنفاض اعتماد   •

 .مما حيّد من اآلثار االقتصادية والسياسية والبيئية
 )١(مؤشرات األداء الناتج املؤسسي

على مؤسسات القطاعني العام واخلاص الصناعة تساعد 
طاقة، لوعلى خفض استهالك ااالمتثال لالتفاقات البيئية 

اخلارجية عة لصناام خدمات للتخفيف من آثار قدِّوُت
 .ر املناخف مع تغّيلتكّيلوالسلبية 

ازدياد أعداد وأنواع املنشآت املستفيدة من خدمات   •
 .مؤسسات الدعم

خدمات الدعم البيئية وغريها من خدمات دعم   •
  .قدَّم بطريقة متكاملةاملنشآت ُت

  .ظهور وَتطوُّر مقدِّمي اخلدمات من القطاع اخلاص  •
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 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايت
  . املتجّددةالطاقةإمدادات ى  حصول املنشآت علتيسُّر  •
مزيداً من الكفاءة يف استخدام الطاقة املنشآت إظهار   •

 . اّتباع ممارسات تصون الطاقةومن
املواد خالية من املنشآت اعتمدت تكنولوجيات   •

 .املستنفدة لألوزون
االتفاقات الدولية للمعايري واملؤسسات الوطنية تنفيذ   •

 .االً فّعيذاًتنفاملتعلقة بالطاقة والبيئة 
  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
    

  املوارد
   البيئة والطاقة: ٣-الربنامج جيم

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 

 اجملموع عامةال
 

 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية
٨ ١١٦ ١٧٩١٥ ٢٤٨ ٣٤٥ تكاليف املوظفني ١١٤,٧٥ ٣٧,٨٠ ٧٦,٩٥  ٢٥ ٣٦٥ ٢٦٠  
٨٧٤ ٥٠٠  اخلرباء االستشاريون     ٨٧٤ ٥٠٠  
١٢٤ ١٣٠٥٠٠ ٦٠٠  االجتماعات     ٢٥٥ ١٠٠  
٦٧٣ ٤٦٧٠٠ ٦٠٠  السفر يف مهام رمسية     ٧٢٠ ٣٠٠  
١ ٥٣٧ ١٥٣٣٠٠ ١٨٠  تكاليف التشغيل     ١ ٦٩٠ ٤٨٠  
/ الربنامج العادي للتعاون التقين   

٤ ٨٦١ ٩٨٦ ٤ ٨٦١ ٩٨٦ املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا  
١١ ٣٢٦ ٢٢٩١٥ ٤٤٠ ٧١١ جمموع النفقات اإلمجالية   ٣٣ ٧٦٧ ٦٢٦  

 (٢٠٠ ٣٣٤) (٢٠٠ ٣٣٤)  اإليرادات التعاون التقين
١٧٩ ٤٢٣ ٥٠٠)يةخارج عن امليزان( ١١ ٣٢٦ ٢٢٩١٥ ١٠٦ ٥١١ جمموع املوارد الصافية   ٣٣ ٤٣٣ ٤٢٦  

٢١٢ ٨٥٦ ٩٢٦)مبا فيها موارد التعاون التقين اخلارجة عن نطاق امليزانية(جمموع املوارد      

  



IDB.41/5 
PBC.29/5 

 Page 86 

 

  توجيه الربنامج، واإلدارة القائمة على النتائج: ١- ٣-  جيماملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام

البيئة املتعلقة بيف إطار األولوية املواضيعية املندرجة  التطوير والنشر االستراتيجيني للخدمات املكوِّن الربناجميهذا يكفل وف س
 .والطاقة

، آلية منهجية ١- ٢-  وجيم١-١- الربناجميني جيماملكوِّننيمع جنباً إىل جنب ،  أيضاًاملكوِّن الربناجميهذا ينشئ وف وس
رصد التعاون املستخَدمة يف وحتديث املعايري والصيغ تطوير ‘ ١ ‘:ليونيدو اإلمنائية، من خاللخدمات اسري لرصد وتقييم 

حتليل تقارير حوافظ الربامج واالحتفاظ ‘ ٣‘وع املخاطر؛ استعراض تنفيذ نظم الرصد واإلبالغ وتتبُّ‘ ٢‘ والتقين واإلبالغ عنه؛
 خماطر املشاريع واحلاجة إىل مالمحي املشاريع وهليئات املوافقة بشأن املشورة ملدير إسداء ‘٤‘والرصد، خاصة ببقواعد بيانات 

  .متطلبات رصد خاصة

، متاشياً مع خفض األموال املخّصصة له يف امليزانية العادية، إىل اّتباع هنج إقليمي، مع زيادة التركيز املكوِّن الربناجميويسعى 
يني نكشركاء تق" جمموعة بريكس"وُيقرُّ الربنامج بأمهية بلدان . صغريةعلى البلدان األقل منواً والدول النامية اجلزرية ال

  .ومتويليني، ويلتمس دعمهم لنقل التكنولوجيا واملمارسات الفضلى

 تشغيل نظام مواَءم لضمان النوعية جلميع األنشطة املكوِّن الربناجميوفيما خيّص ضمان النوعية ورصدها، سوف ينّسق هذا 
كما سيكفل تقيُّد موظفي اليونيدو مبا أُرسي ". النوعية عند التسليم"إىل " نوعية املدخالت"، من ٣-جيماملشمولة بالربنامج 

  .برامج التعاون التقين/من معايري للنوعية ترتكز على مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج يف مجيع مراحل دورة مشاريع

 وتروجيها داخل اليونيدو ومنظومة األمم املتحدة ولدى عامة ٣- جيمكما سُيكفَل التبليغ عن استراتيجيات وأنشطة الربنامج
ألخرى املنخرطة يف جماالت تركيز مكمِّلة، وخصوصاً اليونيب، ا التعاون الوثيق مع املنظمات الدولية يع أن يفضتوقَّوُي. الناس

لضمان توافر التمويل اإلضايف الالزم وسوف ُتجرى مناقشات إضافية مع اجلهات املاحنة . إىل حتسني التمويل لكال الطرفني
، رمبا عن طريق إنشاء ما يلزم من صناديق استئمانية متعّددة للمشاريع الكبرية اليت تصاغ ضمن إطار هذه األولوية املواضيعية

لتعاون االستراتيجي على اجلهود املبذولة مع أهم اجلهات املاحنة املهتمة بغية إنشاء آلية فّعالة لأيضاً وُيتوقَّع أن تستمر . املاحنني
إىل املضي يف تدعيم التعاون الوثيق القائم مع أيضاً  املكوِّن الربناجميوسوف يهدف هذا . ترويج اإلنتاج األنظف واملستدام

  .٣-بروتوكول مونتريال واالحتاد األورويب ومرفق البيئة العاملية دعماً للمجال ذي األولوية املشمول بالربنامج جيم

لة يف  ويسهِّل أنشطة َدَعوية بشأن مسائل معيَّنة، تتعلق باألولوية املوضوعية املتمثِّكوِّن هذا املستهلُّق، سوف َينطلَومن نفس امل
 .البيئة والطاقة

    
  اهلدف
، ودعم التشغيل الفّعال للربنامج األعضاء يف اليونيدووتروجيه، وفقاً ملتطلّبات الدول  ٣- لربنامج جيمفعالية إدارة اضمان 

  . من خالل حشد املوارد الالزمة ومبا يتوافق مع معايري اجلودة العالية ومبادئ اإلدارة القائمة على النتائج٣- يمج
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   املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
البيئة "يف جمال عية ياملواضستراتيجيات الاصوغ ضمان 
واالحتياجات قليمية  إىل األولويات اإلالستناداب" والطاقة

 تلك االستراتيجيات والربامج والتبليغ عنها ة، ورصدقُطريال
 .بصورة فّعالة

االستراتيجيات املواضيعية توفر صلة واضحة بني   •
  .األهداف اإلمنائية لأللفيةو اليونيدو برنامج

كون النشاط الدََّعوي املستند إىل االستراتيجية فّعاالً   •
  .نيةوخاصاً باملنطقة املع

صوغ سياسات إقليمية تكون فيها البيئة والطاقة ضمن   •
 .األولويات

 .املنتظمةواالستقصاءات التقييمات استناداً إىل )  ١(
      

  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 

 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايتاملسامهة يف 
 مباشراً ربطاًاملوضوعية ستراتيجيات الاضمان ربط 
إىل أعلى مستويات وتبليغها ، ةقُطريالاإلقليمية وباألولويات 

 .تقرير السياسات

 .ث بانتظامحدَّد وُترَصاالستراتيجيات املواضيعية ُت  •
 تأخذاحلكومات واهليئات احلكومية الدولية   •

 وخياراهتا السياساتية استراتيجيات اليونيدو املواضيعية
 .بعني االعتبار

  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنويداً إىل استنا)  ١(
    

 املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

األنشطة اليت تضطلع هبا اليونيدو يف إطار ضمان أن تكون 
 بالكفاءة والفعالية متَّسمةً" لطاقةالبيئة وا"األولوية املواضيعية 

  .النتائجالتوجُّه حنو و
واختاذ تدابري  ،خدمات اليونيدو اإلمنائية بانتظامضمان رصد 

  .ةتوقّعتصحيحية فورية لتسهيل حتقيق النتائج امل

مجيع املشاريع والربامج اجلديدة على خطط اشتمال   •
لى عكذلك  و،لة لإلدارة القائمة على النتائجعمل مفّص

 .نظام شامل للرصد والتقييم
غايات /إجنازات كربىق عدد املشاريع اليت حتقِّازدياد   •

  .حسب اخلططمستهدفة 
 .ضمان النوعيةاهليئات املعنية بإحصاءات برنامج اليونيدو وتقارير استناداً إىل )  ١(

      



IDB.41/5 
PBC.29/5 

 Page 88 

 

  سم بكفاءة اإلنتاج الصناعي املّت: ٢- ٣-  جيماملكوِّن الربناجمي
  يةنبعاثات الكربونالة املوارد وقلّاستخدام ا

  الوصف العام
يف كثري من البلدان النامية، أخذت اإلدارة البيئية يف القطاع الصناعي تتحّول حنو األساليب الوقائية، أي إىل اإلنتاج 

نبعاثات، مما يفضي وهذا يقوم على تغيري العمليات اإلنتاجية، أو منتجاهتا وخدماهتا، تفادياً لتوليد النفايات واال. األنظف
كما أن أشّد املشاكل البيئية العاملية إحلاحاً يف الوقت احلاضر، مبا فيها تغيُّر . على وجه العموم إىل حتسني اإلنتاجيةأيضاً 

اه، املناخ، تستلزم تركيزاً جمدَّداً على استخدام املوارد الطبيعية يف أغراض إنتاجية، مبا يف ذلك استخدام الطاقة واملواد واملي
ويواَصل تعزيز هذه العملية . من أجل احلّد، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، من الكثافة الكربونية يف اإلنتاج الصناعي

  . ذي كثافة كربونية أدىنيأو وقود أُحفور/بالتحّول حنو مصادر طاقة متجدِّدة و

نيات وسياسات إنتاجية أنظف تّتسم بكفاءة  طرائق وتق، سوف تشجِّع اليونيدو تطبيَقاملكوِّن الربناجميويف إطار هذا 
استخدام املوارد كنقطة انطالق لتحقيق تنمية صناعية ناجعة يف استخدام املوارد ومتدّنية االنبعاثات الكربونية وصامدة أمام 

دراك متزايد ومثة إ. وسوف ُيستكَمل هذا باختاذ تدابري هادفة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة. الظروف املناخية
لدى القطاع اخلاص، وال سيما الصناعة، لكون الطاقة تكلفةً إنتاجيةً ميكن التحكّم فيها وعامالً ُمحدِّداً لقدرة الشركات 

يف غضون إطار زمين قياسي من ) معيار نظم إدارة الطاقة (٥٠٠٠١ إيزو  حسبما جتلّى يف استحداث املعياراملنافسة،على 
 على استخدام املياه يف األغراض املكوِّن الربناجميوإىل جانب ذلك، سوف يركّز .  بلدا٤٠ًن جانب جمموعة تضّم أكثر م

  .اإلنتاجية وعلى إدارة الكيمياويات على حنو سليم بيئياً
ومع أن اإلنتاج األنظف ميكنه أن يفعل الكثري خلفض ما تولِّده العمليات الصناعية من نفايات وتلوُّث فسوف تظلّ هناك 

بقايا، حتتاج الصناعة إىل دعم من قطاع السلع واخلدمات البيئية من أجل إعادة تدوير تلك البقايا أو التخلّص منها بعض ال
ويف الوقت نفسه، مثة حاجة إىل إدارة سليمة للمنتجات الصناعية عندما ينقضي عمرها االفتراضي . على حنو سليم بيئياً

ولذلك، سوف . نامية، تصبح حاجتها إىل قطاع بيئي قوي أمراً متزايد األمهيةومع منو اقتصادات البلدان ال. وتصبح نفايات
 على مساعدة البلدان النامية على بناء قطاعاهتا اخلاصة بالسلع واخلدمات املكوِّن الربناجمييف إطار هذا أيضاً تعمل اليونيدو 

  .البيئية، مع تركيز خاص على تدعيم صناعاهتا املعنية بإعادة التدوير
 ترويج تكنولوجيات الطاقة املتجّددة من أجل إنتاج صناعي متدّني االنبعاثات املكوِّن الربناجميوف يواصل هذا وس

. ومع التقّدم امللحوظ يف تكنولوجيات الطاقة املتجّددة، مثة نقلة نوعية يف جمال االستخدام النهائي للطاقة املنَتجة. الكربونية
الشمسية اإلهليليجية املركَّزة قادرة اآلن على توليد حرارة وطاقة ميكن استخدامهما فعلى سبيل املثال، أصبحت األلواح 

  .يف العمليات الصناعية
تزايد مقادير املياه اليت يستهلكها القطاع الصناعي، وكذلك مقادير وُسمِّية ما ُتصرِّفه يف أيضاً ومع توسُّع اإلنتاج، سوف يستمر 

ح هذا األمر ذا أمهية بالغة لدى كثري من البلدان النامية، اليت تعاين أصالً من ُشّح يف املياه وسوف يصب. الكتل املائية من صبائب
على محاية مواردها املائية أيضاً ، سوف تساعد اليونيدو املكوِّن الربناجميومن مثَّ، ففي إطار هذا . قد يتزايد مع تغيُّر املناخ

احلّد من إفراط و تدفّقات الصبائب الصناعية، وعلى زيادة إنتاجية املياه يف الصناعة من) الوطنية منها واملتقاَسمة مع بلدان أخرى(
مقرِّري السياسات الوطنيني واإلقليميني واملؤسسات أيضاً ويف هذا السياق، سوف تساعد اليونيدو . الصناعة يف استهالك املياه

 اإليكولوجية البحرية الكبرية، اليت تشمل مناطق حبرية عابرة اتنفيذ تدابري لضمان محاية املنظومالوطنية واإلقليمية على صوغ وت
كما ستعاجل هذه التدابري مسألة التلّوث الّربي املنشأ بالكيمياويات السامة، وكذلك . للحدود وما يرتبط هبا من أراضٍ ساحلية

  .مسألة إمدادات املياه يف املناطق الريفية واحلضرية وتطوير البىن التحتية ذات الصلة
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  اهلدف
الناشئة عن االنبعاثات والنفايات سائر  واالحتباس احلراري غازات انبعاثمن  استهالك املوارد الطبيعية واحلّد مندعم 

  .العمليات الصناعية
  

   املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

سمة بالكفاءة  إنتاج أنظف مّتطرائقاملنشآت ضمان اتِّباع 
ية، نبعاثات الكربونالوبقلة اوالطاقة  استخدام املوارد يف

الطاقة من مصادر متجّددة من أجل تقليل واستمدادها 
 . الناساملخاطر على البيئة واملناخ وصحة

االنبعاثات من حيث (حتسُّن األداء البيئي للمنشآت   •
الطاقة ومحاية اجملتمعات  ووكفاءة استخدام املواد

 ). ناجعة بيئياًمنتجاتج كذلك إنتااحمللية، و
من حيث (ن األداء االقتصادي للمنشآت حتسُّ  •

 ).االستثمار واملبيعات واإلنتاجية واالبتكار والتصدير
  .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل   )١(
  

  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
 )١( األداءمؤشرات الناتج السياسايتاملسامهة يف 

السياسات احلكومية واألطر القانونية ضمان أن تساعد 
بكفاءة اتِّباع طرائق إنتاج تتَّسم وهياكل احلوافز على 

 .يةنبعاثات الكربونالة اقلّالطاقة وباستخدام املوارد و

سم ّتيإنتاج من أجل ن األطر السياساتية والقانونية حتسُّ  •
 .يةنبعاثات الكربونالة اقلّببكفاءة استخدام املوارد و

السياسات صميم  البيئية يف ةأدوات السياسإدماج   •
سم بكفاءة استخدام ّتيإنتاج أنظف و(احلكومية 

معاجلة  و؛دارة الطاقةإل ونظم ومعايري ؛املوارد
تل املائية تقوم على للك وإدارة ؛الصناعيةللكيمياويات 
 ). اإليكولوجيةمفهوم املنظومة

  .تقييمات واالستقصاءات املنتظمةالاستناداً إىل )  ١(
    

 )٢(مؤشرات األداء املسامهة يف الناتج املؤسسي
مبساعدة اخلاص العام واخلدمات يف القطاعني  يقيام مقدِّم
طرائق اتِّباع على اآلخرين املصلحة وأصحاب املنشآت 
نبعاثات الة اقلّبسمة بكفاءة استخدام املوارد وإنتاج مّت
 .دامية على حنو مستالكربون

 من  متزايدةً تدعم أعداداًخدمات الدعم البيئي  •
تّتسم بالتكامل مع سائر ، واالً فّعدعماً املنشآت

  .خدمات تطوير املنشآت
 .حدَّث بانتظامحسَّن وُتنوعية اخلدمات وكميتها ُت  •
 . تعمل بطريقة مستدامةخدمات الدعم البيئي  •

  .واستقصاءات الزبائن استناداً إىل رسم اخلرائط وحتليل الفجوات)  ١(
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  املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ألف - ٧والغاية املستهدفة ) ضمان االستدامة البيئية (٧ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٢- ٣-  جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
  ). يف ضياع املوارد البيئيةإدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القُطرية وَعكس االجتاه املتمثّل(

    
  احلصول على الطاقة النظيفة تيسري : ٣-٣- جيماملكوِّن الربناجمي

  الستخدامها يف األغراض اإلنتاجية
  

   الوصف العام

للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف الزم عصرية وموثوقة هو شرط طاقة  احلصول على إمدادات يرى الكثريون أن تعزيز سبل
ل يف تعزيز االستخدامات اإلنتاجية اليت ستَغاملستدامة، جيب أن ُتاالقتصادية   التنميةَز هذه الطاقةُولكي تعزِّ.  الناميةاالقتصادات

  . لدى اجملتمعات احملليةفرص توليد الدخلمن وتزيد وظائف تنشئ 

 تكتسب دوراً بالغ األمهية يف تلبية ونظراً لتوّسع الفجوة بني إمدادات الطاقة والطلب عليها، أخذت مصادر الطاقة املتجّددة
وقد ظهرت عّدة تكنولوجيات للطاقة املتجّددة . الطلب املتصاعد على الطاقة، وخصوصاً من جانب الصناعة يف البلدان النامية

اعة املتزايدة كخيارات جمدية اقتصادياً ومواتية بيئياً ُيمِكن هلا، إذا ما اسُتخدمت على النحو املناسب، أن تلّبي احتياجات الصن
  .من الطاقة، وخصوصاً احتياجات املنشآت الصغرية واملتوسطة

 يعطي أولوية لتعزيز استخدام الطاقة املتجّددة وفقاً الحتياجات الدول األعضاء ووالية اليونيدو، سعياً املكوِّن الربناجميوهذا 
ر من خالل زيادة ضت االنتقالية من اّتباع مسار النمو األخإىل حتقيق اهلدف العام املتمثّل يف متكني البلدان النامية واالقتصادا

  .توافر الطاقة اجلديدة واستخدامها يف األغراض اإلنتاجية

 احلصول على الطاقة الستخدامها يف أغراض سبل، ستعمل اليونيدو، بصفة خاصة، على تعزيز املكوِّن الربناجميويف إطار هذا 
دة يف املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة الكثيفة لتطبيقات الصناعية للطاقة املتجّداوتشجيع إنتاجية يف املناطق الريفية 

كة وكمصدر حرارة للعمليات يف التطبيقات ذات احلرارة املنخفضة حتتاج إليها كمصدر للقوة احملرِّاليت واالستخدام للطاقة، 
من خالل هذه االحتياجات على معظم يف البلدان النامية  املنشآت الصغرية واملتوسطة ويف الوقت احلايل، حتصل. أو العالية

. شكل زيت أفران أو كريوسني أو فحم حجري يف الوقودلذلك  أو باحلرق املباشر ،ة من الوقود األحفوريالكهرباء املستمدَّ
 حيسِّن الَّدة أ املتجّدتزايد تكاليف هذه األنواع من الوقود فإن من شأن تعزيز استخدام تكنولوجيات الطاقةسرعة وبالنظر إىل 

  .املنشآت وقدرهتا على املنافسةتلك أن يزيد إنتاجية و بل ،البيئة احمللية فحسب

ة يوعالوة على ذلك، سوف تساعد اليونيدو املخطّطني ومّتخذي القرارات الوطنيني واإلقليميني على وضع أطر سياساتية وتنظيم
كما ستعزَّز اجلهود الرامية إىل تدعيم القدرات الوطنية واإلقليمية يف جمال . دةع على زيادة استخدام مصادر الطاقة املتجّدتشجِّ

  .إنتاج وجتميع تكنولوجيات الطاقة املتجّددة وبناء هياكل دعم مناسبة، مبا فيها خمططات متويل مبتكرة

ة املتجّددة، واليت تشمل ما يزيد ولدى فعل ذلك، سوف ترتكز االستراتيجية على حافظة مشاريع اليونيدو احلالية يف جمال الطاق
دة، مثل تطبيقات للطاقة الشمسية والطاقة الرحيية وحمطات كهرمائية  بلداً، وتشتمل على تكنولوجيات طاقة متجد٥٠ِّعلى 

  .صغرية وتطبيقات شّتى للكتلة األحيائية والغاز األحيائي
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 على زيادة ٢٠١٥-٢٠١٤سوف ينصبُّ التركيز أثناء الفترة وإىل جانب بناء القدرة التقنية وتنفيذ مشاريع اإليضاح العملي، 
وهذا سيكفل حتقيق أقصى أثر ممكن من حيث التنمية الصناعية املستدامة . التمويل اخلارجي وكذلك على التعميم واالنتساخ

  . وتقليل انبعاث غازات االحتباس احلرارياحلّد من الفقرواألمن الطاقوي و
    

  اهلدف

تنمية صناعية حتقيق امية واالقتصادات االنتقالية من زيادة قدرهتا التنافسية باستخدام الطاقة املتجّددة، ومن مثَّ متكني البلدان الن
  .مستدامة قليلة االنبعاثات الكربونية

    
   املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
 زيادة استخدام مصادر الطاقة املتجّددة يف األغراض

 .اإلنتاجية والتطبيقات الصناعية
يف األغراض اإلنتاجية املتجّددة ستخدام الطاقة ال ازدياد  •

الطاقة لنصيب نسبة مئوية كساعة و/بالكيلوواط(
ة يتطبيقات احلرارالدة يف كهربة الريف ويف املتجّد

الالزمة للعمليات الصناعية يف املنشآت الصغرية 
 ).واملتوسطة

ية من زيادة استخدام أنواع  املتأّتالفوائد االقتصادية  •
 ). دخل؛ وظائف؛منشآت جديدة (املتجّددةالطاقة 

 انبعاثاتخنفاض ا(حتسُّن األداء البيئي للشركات   •
 ).غازات االحتباس احلراري

  .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل   )١(
    

  على الصعيد القُطريعة النواتج املتوقَّاملسامهة يف 
 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايتاملسامهة يف 

السياسات احلكومية واألطر القانونية ضمان أن تساعد 
الطاقة مصادر وهياكل احلوافز على زيادة استخدام 

 .وخصوصاً يف العمليات اإلنتاجية، املتجّددة

دام ن األطر السياساتية والقانونية لزيادة استخحتسُّ  •
 .املتجّددةمصادر الطاقة 

صميم يف املتجّددة مدجماً استخدام الطاقة كون   •
 احلضرية/استراتيجيات كهربة املناطق الريفية

 .وتصنيعها
  .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١(
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 )١(مؤشرات األداء الناتج املؤسسياملسامهة يف 

ستخدام البالترويج خلاص  القطاعني العام وامؤسساتقيام 
تنمية وبتيسري ، على حنو مستدامدة مصادر الطاقة املتجّد

 .أسواق الطاقة املتجّددة

يف جمال الطاقة ) اخلاصة والعامة(تزايد االستثمارات   •
 .املتجّددة

 .تزايد عدد املنشآت املدعومة بنظم الطاقة املتجّددة  •
املعدات ات وكّونتزايد عدد الشركات اليت تصنع امل  •

 الصيانة/لتشغيل ار خدماتوفِّدة وُتاخلاصة بالطاقة املتجّد
 .الالزمة هلا

  .واستقصاءات الزبائنرسم اخلرائط وحتليل الفجوات استناداً إىل )  ١(
      

  املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

إدماج (ألف - ٧والغاية املستهدفة ) ستدامة البيئيةضمان اال (٧ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٣-٣-  جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
  ).مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القُطرية وعكس االجتاه املتمثّل يف ضياع املوارد البيئية

      
  تنفيذ االتفاقات بناء القدرات من أجل : ٤-٣- جيماملكوِّن الربناجمي

  دة األطرافالبيئية املتعّد
  

  الوصف العام

من االتفاقات البيئية كثري أطرافا يف ذات االقتصادات االنتقالية أصبحت حكومات البلدان النامية والبلدان مع مرور السنني، 
تساعد اليونيدو وف من هذه االتفاقات، يف متطلبات تنفيذه، على عنصر صناعي قوي، وسعدد وحيتوي . دة األطرافاملتعّد
بروتوكول : االتفاقات على وجه اخلصوص، هيتلك  على تنفيذ ثالثة من ن الربناجمياملكوِّاحلكومات من خالل هذا تلك 

 ملراقبة استكهوملمونتريال التفاقية فيينا املتعلق بالتخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون؛ واتفاقية 
  . ر املناخمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّيص التدرجيي منها؛ واتفاقية األثات العضوية الثابتة والتخلّامللوِّ

 لألوزون، مثة حاجة إىل التخلّص التدرجيي من إنتاج واستهالك تلك املواد اليت تفضي إىل استنفاد ةففيما يتعلق باملواد املستنفد
كول مونتريال امللحق هبا ومتثّل اتفاقية فيينا وبروتو. طبقة األوزون، ومن مثَّ إىل استمرار تدهور صحة البشر والبيئة الطبيعية

ومن أهم أهداف بروتوكول مونتريال ضمان االنتقال السلس واملستدام من التكنولوجيات القائمة . استجابة إىل تلك احلاجة
على مواد مستنفدة لألوزون إىل تكنولوجيات ال تستخدم تلك املواد، والترويج لتكنولوجيات مبتكرة قائمة على مواد غري 

التربيد وتكييف اهلواء، وصنع املواد : وأهم القطاعات الصناعية املستهدفة هي. وزون ولعمليات صناعية نظيفةضارة بطبقة األ
واإليروسوالت واملذيبات وأجهزة االستنشاق اجلَُرعية، وإتالف املواد ) ألغراض الزراعة(الرغوية، وإنتاج بروميد امليثيل 

  .املستنفدة لألوزون
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 يساعد حكومات البلدان النامية املوقِّعة على بروتوكول مونتريال على االمتثال اللتزاماهتا، من خالل املكوِّن الربناجميوهذا 
نقل التكنولوجيات غري القائمة على مواد مستنفدة لألوزون إىل تلك احلكومات وتزويدها بالدعم الالزم لبلوغ الغايات 

وقد نفَّذت اليونيدو حىت اآلن ما يزيد على  .ن التخلّص منها يتعيَّاملستهدفة من حيث مقادير املواد املستنفدة لألوزون اليت
 طناً من املواد ٧٠ ٢٨٧ مشروع ذي صلة بربوتوكول مونتريال يف البلدان النامية، مما أسهم يف التخلّص التدرجيي من ١ ٢٠٠

  .املستنفدة لألوزون من جمموع االستهالك العاملي

  على التخلّص من بروميد امليثيل واهليدروكلوروفلورو٢٠١٥- ٢٠١٤ أثناء الفترة ياملكوِّن الربناجمز هذا وسوف يركِّ
كربونات، وكذلك على إجناز املشاريع املتعلقة بتصريف خمزونات املواد املستنفدة لألوزون واملعدات احملتوية على تلك املواد 

حملورية اليت يتعّين تناوهلا يف هذه الفترة ضمان الوفاء ومن العناصر ا. على حنو مسؤول بيئياً على الصعيدين اإلقليمي والقُطري
 يف املائة من ١٠٠التخلّص التام بنسبة ( يف إطار بروتوكول مونتريال ٢٠١٥بغاييت االمتثال املستهدف حتقيقهما حبلول عام 

ه اليونيدو من تعوضوفقاً ملا ) كلوروفلوروكربونات يف املائة من اهليدرو١٠بروميد امليثيل، والتخلّص بنسبة قدرها 
  .استراتيجيات ختلُّص خاصة هبذه املواد لصاحل البلدان املشمولة حبافظة مشاريعها

 إىل مساعدة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية املكوِّن الربناجميكما يهدف العنصر املتعلق بتغّير املناخ من هذا 
وسوف ينطوي النهج . سيا يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخرللذين أُ التخفيف والتكيُّف اهجْيعلى تطبيق َن

األول على احلّد من انبعاث غاز االحتباس احلراري عند املنبع باختاذ تدابري تعزِّز كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك على 
أّما . آثار شديدة يف تغيري املناخأيضاً وزون، اليت هلا وإتالف املواد املستنفدة لألالتخلّص من اهليدروكلوروفلوروكربونات 

  .النهج الثاين فسوف ينطوي على مساعدة البلدان النامية على التكّيف مع درجات تغيُّر املناخ اليت ال ميكن تفاديها

 وفييت نام واملغرب، اغامبيوقد استهلّت اليونيدو، بالتعاون مع بروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العاملية، مشاريع جتريبية يف 
تولّى مرفق البيئة العاملية متويل عناصرها اخلاصة بكفاءة استخدام الطاقة، واملرتبطة بتبديل التركيبات القائمة على 

ومن خالل الترويج لتكنولوجيات حمّدثة غري قائمة على املواد املستنفدة لألوزون وليس هلا . اهليدروكلوروفلوروكربونات
وسوف تساعد اليونيدو تلك البلدان على حتقيق أهداف كل من بروتوكول مونتريال واالتفاقية . ار عاملي كبريةخماطر احتر

وسوف تشتمل هذه األنشطة على احلّد من انبعاث غازات االحتباس احلراري باختاذ تدابري تعزَّز . اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ
ن اهليدروكلوروفلوروكربونات، اليت تنطوي على خماطر احترار عاملي كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك على التخلّص م

  .وتعتزم اليونيدو انتساخ مشاريع مرفق البيئة العاملية تلك يف بلدان أخرى يف املستقبل. شديدة

 اليت تقدِّمها اليونيدو يف جمال بروتوكول مونتريال، ستشمل خدمات الدعم املضطلع هبا يف إطاروإىل جانب األنشطة 
ذات االقتصادات  يف البلدان النامية والبلدان االحتباس احلراري من انبعاثات غازات للحّدجمدية التخفيف صوغ مشاريع 

يف اجلهود البيئية العاملية الرامية إىل إسهامها  إىل  إضافةً،فوائد إمنائية مستدامة على الصعيد الوطينمن شأهنا أن توفِّر ، االنتقالية
 ،برامج ومشاريع ذات صلةصوغ املساعدة على فسوف تشمل ف التكّياخلاصة بخدمات الدعم أّما . املناخر  من تغيُّاحلّد
  :ولبلوغ هذه الغاية، ستواصل اليونيدو ما يلي. ف اخلاصة بالقطاع الصناعي يف البلدان الناميةز على أولويات التكّيتركِّ

واحلصول فرص نقل التكنولوجيا وتعظيم تاحة دعم بناء قدرات ومؤسسات البلدان املضيفة من أجل إ  )أ(  
يف مشاريع بيئية يف القطاع الصناعي، من خالل آلية التنمية ض استثماره ربغ يةدفوعات الكربوناملالتمويل من على 

  النظيفة أو التنفيذ املشترك؛
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ارية بني املشاركني ، ودعم إقامة شراكات جديدة وابتكيةدفوعات الكربونامللة من ترويج املشاريع املموَّ  )ب(  
 ؛) وبائعيهااالنبعاثاتمشتري نقاط اخنفاض  مثل (يةدفوعات الكربونامليف سوق 

نقل التكنولوجيا والدراية ل اًدعم يةدفوعات الكربوناملالتمويل من احلصول على  إمكانات تعظيم وترويج  )ج(  
ال استخدام الطاقة املتجددة يف التطبيقات جموكذلك يف  ،كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعةتعزيز الفنية يف جمال 

  .الصناعية

باستخدام استراتيجييت أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، أيضاً ، ُتلَزم احلكومات استكهوملومبقتضى اتفاقية 
 مثل َمحارِق النفايات من أجل خفض االنبعاث الَعَرضي للملوِّثات العضوية العصيَّة التحلُّل، كمنتجات ثانوية من مصادر

وقد َوسَّعت . ومرافق توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية الكثيفة االستخدام للطاقة، أو القضاء على انبعاث تلك امللوِّثات
 يف السنوات األخرية، وسوف تستفيد من التجارب استكهوملاليونيدو، إىل حدٍّ بعيد، نطاق مسامهتها يف تنفيذ اتفاقية 

لفنية اليت تراكمت لديها من خالل هذه األنشطة لكي متضي يف تدعيم أنشطتها يف جمال امللوِّثات العضوية واخلربات ا
العصية التحلّل يف السنوات القادمة، بوسائل تشمل مشاريع جارية ومشاريع أخرى تنتظر موافقة مرفق البيئة العاملية يف 

  .٢٠١٠ إطار فترة جتديد املوارد اخلامسة، اليت بدأت يف عام
    

  اهلدف

ضمن حدود ) ٥بلدان املادة (نقل التكنولوجيات القائمة على مواد غري مستنفدة لألوزون إىل البلدان النامية   •  
  .املواعيد القصوى للتخلّص التدرجيي احملدَّدة يف بروتوكول مونتريال

  .مونتريال وتوكولبربناء قدرات املكاتب احلكومية وسائر السلطات الوطنية املسؤولة عن تنفيذ   •  
مساعدة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى االتفاقات البيئية الرئيسية املتعّددة األطراف، مثل اتفاقية   •  

  . واالتفاقية اإلطارية بشأن تغيُّر املناخاستكهومل
    

  عتوقَّاملسامهة يف األثر امل
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

بروتوكول مونتريال مبقتضى تزاماهتا البلدان بالضمان وفاء 
 .ر املناخ واالتفاقية اإلطارية بشأن تغّياستكهوملواتفاقية 

خفض إنتاج املواد فيما خيّص رة االمتثال لألهداف املقّر  •
 . واستهالكهااملستنفدة لألوزون

 استهالك املواد املستنفدة لألوزون انعداماحلفاظ على   •
 .٢٠١٠نها يف عام ص التدرجيي م التخلّاليت متّ

اليت هلا صلة  ازدياد نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً  •
 .بالصناعة

  .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل   )١(
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  على الصعيد القُطريالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 

 )١(مؤشرات األداء الناتج السياسايتاملسامهة يف 
التزاماهتا مبقتضى بالبلدان املتلقّية للمساعدة ضمان وفاء 

 واالتفاقية اإلطارية استكهوملبروتوكول مونتريال واتفاقية 
  .بشأن تغيُّر املناخ

البلدان اليت هلا مشاريع تنفّذها اليونيدو ضمان تقيُّد 
 واهلدف املتمثّل يف التخلّص ٢٠١٣لتجميد املقرَّر لعام با

ة من اهليدروكلوروفلوروكربونات حبلول  يف املائ١٠من 
  .٢٠١٥عام 

 مشاريع تنفّذها اليونيدو االبلدان اليت هلضمان تقيُّد 
من )  يف املائة١٠٠(هلدف املتمثّل يف التخلّص التام با

  .٢٠١٥بروميد امليثيل حبلول عام 
األثر البيئي املباشر ألنشطة التبديل أفضل ضمان أن يكون 

 .اًمن الوضع القائم حالي

املمتثلة ملا ) اليت هلا مشاريع تنفّذها اليونيدو(عدد البلدان   •
يفرضه بروتوكول مونتريال من تدابري رقابية بشأن 

  .٢٠١٥ و٢٠١٣اهليدروكلوروفلوروكربونات يف عامي 
املمتثلة ملا ) اليت هلا مشاريع تنفّذها اليونيدو(عدد البلدان   •

)  يف املائة١٠٠(يفرضه بروتوكول مونتريال من حظر تام 
  .٢٠١٥على بروميد امليثيل حبلول عام 

اخنفاض االنبعاثات املباشرة لغاز ثاين أكسيد الكربون   •
  .نتيجةً ألنشطة اليونيدو التبديلية) CO2مقيسةً مبكافئ (

 .عدد الشركات الصناعية اليت أخذت بتكنولوجيات بديلة  •

 )٢(مؤشرات األداء الناتج املؤسسياملسامهة يف 
قيام البلدان بصوغ التشريعات الالزمة وبتحليل األثر ان ضم

  .السوقي
 .ظاماً فّعاالً للحصص أو للترخيصعتماد البلدان نضمان ا

اليت ُتوقِّع و ليت هلا مشاريع تنفّذها اليونيدواالبلدان عدد   •
على تعديالت بروتوكول مونتريال ذات الصلة وتضع 

  .نتشريعات بشأن املواد املستنفدة لألوزو
 .ة لألوزونداخنفاض حجم استهالك املواد املستنف  •

تعزيز البىن التحتية املؤسسية بزيادة قدراهتا التقنية واإلدارية 
، وزيادة التنسيق، واحتفاظ )َوحدة وطنية معنية باألوزون(

الوحدة الوطنية املعنية باألوزون بقاعدة بيانات موثوقة 
 لألوزون، وتعزيز وحمسَّنة جداً خبصوص املواد املستنفدة

تسهيالت تبادل املعلومات مع سائر األطراف يف بروتوكول 
  .مونتريال

، استكهوملاملؤسسات الوطنية َتكفُل امتثال البلدان التفاقية 
  .وُتسهِّل تدابري احلّد من تغيُّر املناخ والتكيُّف معه

االمتثال اللتزامات اإلبالغ اخلاصة بربوتوكول مونتريال   •
  .ستكهوملاواتفاقية 

ازدياد عدد البلدان اليت انتهت من إعداد خططها   •
  .التنفيذية الوطنية ونفّذهتا

تقدمي املؤسسات دعماً فّعاالً لعدد متزايد من مشاريع   •
  .آلية التنمية النظيفة ذات الصلة بالصناعة

  .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل  ) ١(
          .واستقصاءات الزبائنائط وحتليل الفجوات رسم اخلراستناداً إىل   )٢(

  املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

إدماج (ألف - ٧والغاية املستهدفة ) ضمان االستدامة البيئية (٧ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٤-٣-  جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
  ).عكس املسار املتمثّل يف ضياع املوارد البيئيةمبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القُطرية و



IDB.41/5 
PBC.29/5 

 Page 96 

 

  اجلامعةالربامج اإلقليمية واملسائل: ٤-الربنامج جيم
  

 الوصف العام

 االّتساق الربناجمي بني ما تقوم به اليونيدو من أنشطة ٤-ضمن اإلطار العام للربنامج الرئيسي جيم، سوف يكفل الربنامج جيم
على الصعيدين اإلقليمي والقُطري، وكذلك ضمن إطار مشاركة املنظمة يف هنج توحيد تعاون تقين وما تقّدمه من خدمات 

وسوف يوفِّر الربنامج حلقة وصل فّعالة بني فروع اليونيدو التقنية ومكاتبها امليدانية . أداء األمم املتحدة على الصعيد القُطري
وبذلك، سوف . كامالً سليماً بني املقر واملكاتب امليدانيةمن أجل حتقيق ترابط وثيق بني امليدان وموظفي املقر، مما يكفل ت
تعزيز إدارة العالقات ‘ ٢‘إدارة استراتيجية للطلب؛ و‘ ١‘: يساعد الربنامج على ضمان استناد خدمات اليونيدو إىل ما يلي

ملواضيعية واألولويات اإلمنائية رصد حوافظ املشاريع القُطرية بإقامة صلة فّعالة بني أولويات اليونيدو ا‘ ٣‘بالدول األعضاء؛ و
سوف تكفل مهام الربنامج الثالث اّتباع  يف نطاق الشمول اجلغرايف، اجلوهرية ق وعلى الرغم من الفوار.الوطنية واإلقليمية
ء بناء التوافق يف اآلرا‘ ٢‘حتديد االحتياجات اإلمنائية وصوغ االستجابة االستراتيجية ذات الصلة؛ و‘ ١‘: أسلوب منهجي يف

تسهيل بناء املعارف عن أمناط التنمية املستجّدة، مبا فيها أولويات ‘ ٣‘واحلفاظ على تفاعل فّعال مع الدول األعضاء؛ و
  .اجلهات املاحنة والدروس املستفادة يف إدارة التعاون التقين، من خالل التقييمات وغريها من املصادر

يونيدو يف مجيع جماالت أولوياهتا املواضيعية املندرجة ضمن إطار هذا الربنامج وتشمل املسائل الربناجمية اليت تتقاطع مع أنشطة ال
وتعترب . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة‘ ٣‘دعم البلدان األقل منواً؛ و‘ ٢‘التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ و‘ ١‘: ما يلي

ميع جلبسبب أمهيتها وساً إىل الربامج الرئيسية األخرى تضافر جلية قياوهذه املسائل جامعةً ألهنا تنطوي على أوجه تكامل 
تعامل اليونيدو االستراتيجي واملركَّز مع أيضاً ولدى ترويج هذه املسائل اجلامعة، سوف يتناول هذا الربنامج . أنشطة اليونيدو
ون سياسي واقتصادي وتقين من أجل تعا) االحتاد الروسي والربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند" (بريكس"بلدان جمموعة 

وتكتسي هذه البلدان أمهية متزايدة كقوة دافعة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، خصوصاً يف مساعدة البلدان األقل . ناجح
  .منواً على االخنراط يف شراكات تشاركية ويف نقل املهارات واخلربات الفنية

 أنشطة اليونيدو القُطرية واإلقليمية من أجل حتقيق التالحم على نطاق باملسؤولية عن تنسيقأيضاً هذا الربنامج وسوف حيتفظ 
منظومة األمم املتحدة ضمن سياق عملية إصالح األمم املتحدة وإقامة حوار مع اهليئات املعنية يف جمموعة األمم املتحدة 

آليات مثل التقييم القُطري املشترك ولدى فعل ذلك، سوف تنخرط اليونيدو اخنراطاً تاماً يف . اإلمنائية بشأن هذه املسائل
وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وعمليات توحيد األداء، مما يكفل مزيداً من التالحم بني الوكاالت على نطاق منظومة 

ا الصدد، ويف هذ. األمم املتحدة واكتساب خدمات اليونيدو موقعاً فّعاالً ضمن مبادرات األمم املتحدة القُطرية واإلقليمية
ةً على الصعيدين القُطري واإلقليمي ضمن إطار أفرقة األمم املتحدة القُطرية واألفرقة طيسوف تشارك اليونيدو مشاركةً نش

اإلقليمية التابعة جلماعة األمم املتحدة اإلمنائية، مما يكفل توافق أنشطة اليونيدو مع األهداف اإلمنائية لأللفية وسائر األهداف 
  .دولياًاملتفق عليها 

وقد مثَّلت االجتاهات اإلمنائية األخرية اعترافاً قوياً بأمهية تنمية القطاع اخلاص وباحلاجة إىل إقامة عالقات شراكة مع املنشآت 
وبغية تسهيل إدماج تلك املنشآت يف سالسل القيمة الوطنية . التجارية، مع إيالء اهتمام خاص للمنشآت الصغرية واملتوسطة

 تسعى اليونيدو إىل إقامة عالقات شراكة جتارية استراتيجية مع خمتلف مؤسسات القطاع اخلاص من أجل والعاملية، سوف
توسيع نطاق التضافر بني اليونيدو والقطاع اخلاص من أجل ترويج االستثمارات املباشرة ونشر عمليات نقل التكنولوجيا 

  .وتدعيم الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
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مبسؤولية أيضاً تسيه توفري األمان واألمن ملوظفي اليونيدو وممتلكاهتا وعملياهتا من أمهية كبرية، يضطلع الربنامج ونظراً ملا يك
ويتولّى الربنامج تنسيق استجابة املنظمة يف ميدان األمان واألمن، وينمِّي . األمور املتعلقة باألمان واألمن يف املقر ويف امليدان

تحدة إلدارة األمن، ويقدِّم املشورة واإلرشاد واملساعدة إىل مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، ويعمل على التعاون مع نظام األمم امل
الوفاء بكل ما يتعلق باملعايري األمنية التنفيذية الدنيا واملعايري األمنية الدنيا املعمول هبا ألماكن السكن من مسؤوليات ضمن 

 .إطار اليونيدو
    

  اهلدف

و يف سياق األولويات الربناجمية املواضيعية وما يتصل هبا من مسائل جامعة، من خالل تنسيق  اليونيدخدماتحتديد وتنسيق 
 خلدمات املنظمة من خالل عالقات شراكة جتارية ذات طابع إشراكي  اإلمنائيفّعال مع مكاتب اليونيدو امليدانية، وتعزيز األثر
 .من ملوظفي اليونيدو وممتلكاهتا وعملياهتامع القطاع اخلاص، وتوفري القدر الوايف من األ

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

القيام بعمليات صوغ املشاريع والربامج وتنفيذها 
تقييمها على الصعيدين اإلقليمي والقُطري على / ورصدها

وذلك بالتنسيق مع مجيع حنو متناسق وتبعاً للطلب، 
الفروع التقنية للمنظمة ومكاتبها امليدانية، وكذلك اإلدارة 

الفّعالة للعالقة مع الدول األعضاء والشركاء التابعني 
  .ملنظومة األمم املتحدة وسائر اجلهات ذات املصلحة

توفري قدر واٍف من األمن ملوظفي اليونيدو وممتلكاهتا 
  .وعملياهتا

ة والكفاءة يف تقدمي اخلدمات، مبا يشمل مستوى الفعالي  •
املسائل اجلامعة وإقامة عالقات شراكة مع القطاع 
اخلاص ضمن نطاق األولويات املواضيعية واإلطار 

  .٢٠١٣- ٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل 
وجود مشاركة منسَّقة يف العمليات على نطاق منظومة   •

  .الًاألمم املتحدة، واكتساب اليونيدو موقعاً فّعا
  .مستوى الفعالية والكفاءة يف خدمات اليونيدو األمنية  •

 .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
  

  املوارد
   واملسائل اجلامعةالربامج اإلقليمية : ٤-الربنامج جيم

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١ ١١٦ ٢٩٢٥ ١٠٦ ٤٨٥ تكاليف املوظفني ١٢,٦٥ ١,٣٥ ١١,٣٠  ٣ ٢٢٣ ٤١٠  
٦٢ ٤٠٠  اخلرباء االستشاريون     ٦٢ ٤٠٠  
٥ ١٥٥٠٠ ٥٠٠  االجتماعات     ٢١ ٠٠٠  
٤٥٦ ٢٤١٢٠٠ ٥٠٠  السفر يف مهام رمسية     ٦٩٧ ٧٠٠  
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 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١٩ ٣٠٠ ١٩ ٣٠٠  تكاليف التشغيل     
  /الربنامج العادي للتعاون التقين   

٨٣٩ ٩١٤ ٨٣٩ ٩١٤ املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا  
١ ٦٤١ ٣٠٢٥ ٢٢٢ ٦٩٩ جمموع النفقات اإلمجالية   ٤ ٨٦٣ ٧٢٤  

 (٦٠٠ ٥٩) (٦٠٠ ٥٩)  اإليرادات التعاون التقين
١ ٦٤١ ٣٠٢٥ ١٦٣ ٠٩٩ جمموع املوارد الصافية  ٨ ٠٠٠)خارج عن امليزانية(  ٤ ٨٠٤ ١٢٤  

٤ ٨١٢ ١٢٤)مبا فيها موارد التعاون التقين اخلارجة عن نطاق امليزانية(جمموع املوارد              
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب: ١-٤- جيماملكوِّن الربناجمي

  
  الوصف العام

جماالً دينامياً ومبتكراً للتعاون اإلمنائي اهلادف إىل حشد وتقاسم ثروة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ميثِّل 
ورمبا كان من شأن مشاركة . املعارف واملهارات واحللول واملوارد والقدرات والنهوج اإلمنائية املوجودة لدى بلدان اجلنوب

كما ميثِّل التعاون . على االستفادة من جتارهبم اإلمنائيةأيضاً دان الشمال وتقدميهم يد العون أن يساعد شركاء إمنائيني من بل
املنفعة : فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي مكمِّالً فّعاالً للتعاون بني الشمال واجلنوب، وهو يسترشد باملبادئ التالية

وامللكية واالستقاللية الوطنية، واملساواة، وانتفاء الشروط، وعدم التدّخل يف الشؤون املتبادلة، واحترام السيادة الوطنية، 
 .الداخلية

 يساعد اليونيدو على اإلسهام يف خمتلف مستويات اجلهود الدولية الرامية إىل التعاون فيما بني بلدان املكوِّن الربناجميوهذا 
 وترويج عاملية، وكجهة شريكة يف بناء وتكوين املصاحل والشراكات طةً كأداة دعوةياجلنوب، وهو بذلك يؤّدي أدواراً نش

اإلمنائية، وكجهة تتولّى عقد حمافل دولية إلجراء حوار سياسايت بشأن التنمية الصناعية، وكجهة منفِّذة ألنشطة التعاون التقين 
 قدرة املنظمة كراصد ن الربناجمياملكوِّوإىل جانب ذلك، سوف يبين هذا . يف جماالت االختصاص املندرجة ضمن واليتها
  .عاملي للتعاون الصناعي فيما بني بلدان اجلنوب

 على ضمان استمرار تقدمي الدعم واملساعدة إىل البلدان النامية، وذلك بتنفيذ وتعزيز دور اليونيدو املكوِّن الربناجميويركِّز هذا 
  .ن خالل أنشطة التعاون التقين واحملفل العاملييف طرائق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي م

    
 اهلدف

تقدمي خدمات اليونيدو وتعزيزها بصورة منهجية والترويج ملفهوم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لدى الدول األعضاء، وتنفيذ 
  .استراتيجية اليونيدو العملياتية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
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 ٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيملة توقّعة يف حتقيق اآلثار املاملسامه
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

زيادة الصالت واملشاركات وأنشطة التعاون بني بلدان 
اجلنوب النامية، مما يتيح إقامة شراكات إنتاجية من أجل 

  .النهوض املتبادل
صوغ وتنفذ استراتيجيات إلذكاء الوعي من أجل 

لعملي للتكنولوجيات واحللول اجلنوبية، االستخدام ا
  .وكذلك النهوج اإلمنائية الناجحة

ازدياد عدد الشركات فيما بني بلدان اجلنوب   •
والشراكات الثالثية، ومن مثَّ ازدياد عدد مشاريع 

  .التعاون التقين املنفَّذة
حتسُّن عمليات نقل التكنولوجيا ونشرها، واالرتقاء   •

 توليد ثروة اجتماعية تستند إىل املعارف، مع/باملهارات
طريقيت التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 

  .الثالثي
 .اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١(
    

  على الصعيد القُطري٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيملالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
  )١(مؤشرات األداء  لناتج السياسايتاملسامهة يف ا

 يف ،التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيإبراز 
وابتكارات  اتلتكنولوجيا واستثمارونشر لشكل نقل 

وتعاون إقليمي، يف السياسات واالستراتيجيات الصناعية أو 
  .احلوارات الدوليةيف القطاعية الوطنية، وكذلك 

 الصناعية أو القطاعية الوطنية، ساتيةاألطر السيان حتسُّ  •
والبىن التحتية اخلاصة باحلوار والتبادل والتعاون فيما بني 

بلدان اجلنوب وعلى الصعيد الثالثي من أجل توفري 
 .حلول جنوبية

ازدياد ختصيص املوارد احمللية لترويج االستثمار الرامي   •
  .إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

  )٢(مؤشرات األداء  لناتج املؤسسياملسامهة يف ا

تعزيز الدعم املؤسسي للشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 

  .من أجل تعزيز التعاون
إجناز نظام التنسيق اخلاص ببناء القدرات املؤسسية الالزمة 

بني بلدان اجلنوب ألنشطة اليونيدو يف جمال التعاون فيما 
  .والتعاون الثالثي

حتسُّن الشراكة بني اجلهات ذات املصلحة يف القطاعني   •
العام واخلاص، وكذلك الشبكات الالزمة للتعاون فيما 

 .بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
َتوثُّق العالقات بني اجلهات املعنية بالتعاون فيما بني   •

 يف منظومة األمم بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
  .املتحدة

التنفيذ التام الستراتيجية اليونيدو العملياتية اخلاصة   •
  .بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

 .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١( 
  .واستقصاءات الزبائناستناداً إىل رسم اخلرائط وحتليل الفجوات )  ٢(
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 امهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةاملس

واو -٨والغاية املستهدفة ) ية من أجل التنميةملإقامة شراكة عا (٨ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ١-٤-  جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
  .)تيسري إمكانية احلصول على التكنولوجيات اجلديدة(
    

 اًدعم أقل البلدان منو: ٢-٤- جيماملكوِّن الربناجمي

  الوصف العام

البلدان منواً يف السنوات األخرية فترة منو اقتصادي معقول، ولكنها ال تزال تعاين من ارتفاع مستويات أقل شهد الكثري من 
  .الفقر الشديد وضعف البىن التحتية املؤسسية والقدرات اإلنتاجية

 يف آسيا وواحد يف ١٤ يف أفريقيا و٣٤ بلداً، منها ٤٩منواً البلدان أقل ويف الوقت احلاضر، يبلغ عدد البلدان املصنَّفة يف عداد 
والدعم الذي تقدِّمه اليونيدو ألقل البلدان منواً يستحق تركيزاً خاصاً ويتقاطع مع مجيع أولويات اليونيدو . أمريكا الالتينية

. التعاون الثالثي/يما بني بلدان اجلنوبكما أن لربامج اليونيدو املضطلع هبا يف تلك البلدان صلة قوية بالتعاون ف. املواضيعية
 توجُّهاته من عّدة مصادر، منها املؤمترات احلكومية الدولية أو ما تقوده األمم املتحدة من املكوِّن الربناجميويستمّد هذا 

  .٧٧مبادرات مشتركة بني الوكاالت أو مبادرات جمموعة الـ
مم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً، املعقود يف اسطنبول، تركيا، يف وميثِّل برنامج عمل اسطنبول، الذي أقّره مؤمتر األ

الربنامج خارطة إذ يوفِّر ذلك . ، مصدراً رئيسياً لتوجيه أنشطة اليونيدو اهلادفة إىل دعم البلدان األقل منوا٢٠١١ًمايو /أيار
غلّب على ما تواجهه البلدان األقل منواً من حتّديات يف واهلدف األعم لربنامج عمل اسطنبول هو الت. طريق لدعم تلك البلدان

وهو يهدف .  وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مع تركيز خاص على األهداف اإلمنائية لأللفيةاحلّد من الفقرسبيل 
كما يرسم مالمح . ٢٠٢٠م حبلول عا" التخرُّح"على وجه اخلصوص إىل متكني نصف البلدان األقل منواً من تلبية معايري 

- ٢٠١٢االحتياجات ذات األولوية وحيدِّد النهج الواجب اّتباعه لتحقيق مزيد من التحّوالت اهليكلية يف اقتصاداهتا أثناء الفترة 
ي األمن الغذائ‘ ٣‘الزراعة؛ و‘ ٢‘القدرة اإلنتاجية؛ و‘ ١‘: وَيْسرد برنامج عمل اسطنبول مثاينَ أولويات إمنائية، هي. ٢٠٢٠

األزمات املتعّددة وسائر التحّديات ‘ ٦‘التنمية البشرية واالجتماعية؛ و‘ ٥‘التجارة والسلع األولية؛ و‘ ٤‘والتنمية الريفية؛ و
  .احلوكمة على مجيع املستويات‘ ٨‘حشد املوارد املالية من أجل التنمية وبناء القدرات؛ و‘ ٧‘املستجّدة؛ و

 اسطنبول، اليت تتعلق بتدعيم القدرات اإلنتاجية يف البلدان األقل منواً، قامت اليونيدو واستجابةً ُألوىل أولويات برنامج عمل
هذه  وتسعى .٢٠١١نوفمرب /بصوغ استراتيجية أقّرها املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منواً، الذي ُعقد يف فيينا يف تشرين الثاين

االنتقال من السلع األولية إىل املنتجات؛ : امج عمل اسطنبول، هياالستراتيجية إىل معاجلة ثالث مسائل رئيسية تتوافق مع برن
  .ومساعدة اجملتمعات احمللية املستضعفة؛ وتدعيم البىن التحتية الصناعية اإلقليمية

نات اإلقليمية الرامية إىل معاجلة االحتياجات اخلاصة وقد أُجري مزيد من التنقيح لتلك االستراتيجية لدى إدماجها يف املكوِّ
  .منواً يف خمتلف املناطقالبلدان ألقل 

  
 أفريقيا جنويب الصحراء

تستند أنشطة اليونيدو يف البلدان األفريقية األقل منواً إىل التوجيهات الصادرة عن مؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني 
 صوغ استراتيجية وبناًء على طلب عاجل من مفّوضية االحتاد األفريقي، أخذت اليونيدو زمام القيادة يف). كامي(
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تنفيذ خطة العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا، مبا فيها املرفقات املتعلقة حبشد األموال والرصد 
  .وآلية للتنسيق

وتتضمَّن خطة العمل برامج ومشاريع أساسية للتنمية الصناعية، تشمل السياسة الصناعية وبناء القدرات املؤسسية، 
ات اإلنتاجية والتجارية، وتعزيز البىن التحتية وموارد الطاقة الالزمة للعمليات الصناعية، واالبتكار واالرتقاء بالقدر

وخطة العمل تلك هي آخر مبادرة برناجمية لليونيدو أعدَّها وأقرَّها رؤساء الدول واحلكومات األفريقية من . الصناعي
  .أجل توجيه جهود التصنيع األفريقية

 برناجماً ٢٠تنفيذ خطة العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا، اليت تتضمَّن ما جمموعه  وتوفِّر استراتيجية
غري أنه ُيقترح يف هذا .  مشروعاً، تشكيلة واسعة من األنشطة اليت ميكن أن تنفِّذها اليونيدو مبا يتوافق مع واليتها٥٢و

صناعات الزراعية؛ وتنمية مصادر الطاقة املتجّددة؛ والسياسة تنمية ال: الصدد أن جيري التركيز بدايةً على ما يلي
  .الصناعية؛ واالرتقاء بالصناعة وحتديثها؛ وترويج االستثمار

    
 آسيا واحمليط اهلادئ

سوف يرتكز تدخُّل اليونيدو يف آسيا على استراتيجية اليونيدو اخلاصة بأقل البلدان منواً، وكذلك على املبادرات 
كما ستعمل اليونيدو يف . تستهدف عدداً معيَّناً من البلدان األقل منواً والدول اجلزرية الصغرية يف آسيااإلقليمية اليت 

ورابطة جنوب آسيا للتعاون ) اآلسيان(تعاون وثيق مع منظمات وجلان إقليمية، مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
ومعظم برامج اليونيدو يف ). اإلسكاب(حمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا وا) السارك(اإلقليمية 

  .البلدان اآلسيوية األقل منواً يتناول بناء القدرات التجارية وإجياد حلول خاصة بالطاقة ومسائل تغيُّر املناخ
    

 أمريكا الالتينية والكاريـيب

 هاييت، اليت هي البلد األقل منواً الوحيد سوف تشكِّل االستراتيجية اخلاصة بأقل البلدان منواً أساس اخنراط اليونيدو يف
  .يف أمريكا الالتينية والكاريـيب

    
 اهلدف

  .مساعدة البلدان األقل منواً على تعزيز قدراهتا اإلنتاجية بتنفيذ مزيد من املشاريع والربامج العالية النوعية

دان منواً، بتوفري خدمات يف جمايل التخطيط البلأقل لدعم الالزم لتدعيم اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة يف اتقدمي 
  .االستراتيجي وصوغ السياسات

مساعدة مفّوضية االحتاد األفريقي على تنفيذ خطة العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا وسائر االستراتيجيات 
  .البلدان منواًأقل اإلقليمية اليت تستهدف 
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  ٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيمل عاملسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّ
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

زيادة مشاركة أقل البلدان منواً يف نظم اإلنتاج العاملية ونظام 
  .التجارة العاملي

 احلّد من الفقرإنشاء قاعدة للتنمية املستدامة من أجل 
مع التركيز على النساء (وتوليد فرص للعمل وتكوين الثروة 

  )والشباب

وث منو يف اإلنتاج الصناعي القادر على املنافسة، حد  •
  .وازدياد يف تدفّقات التجارة واالستثمار

نشوء فرص لزيادة املشاركة يف األنشطة االقتصادية من   •
أجل االرتقاء يف سالسل القيمة، مع ما ينشأ عن ذلك 

  .من منافع اجتماعية
     .ات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييم)  ١(

  على الصعيد القُطري٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيملالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
  )١(مؤشرات األداء   يف الناتج السياسايتاملسامهة

وضع استراتيجيات وسياسات لتحقيق تنمية صناعية 
  .مستدامة قائمة على املعرفة يف البلدان األقل منواً

األطر القانونية والسياساتية لألنشطة الصناعية يف حتسُّن   •
  .البلدان األقل منواً

وجود عالقات شراكة معزَّزة بني القطاعني العام   •
واخلاص وآليات مناسبة، وإقامة شبكات مع اجلهات 

  .ذات املصلحة
  )٢(مؤشرات األداء  املؤسسييف الناتج املسامهة 

اناهتا، من أجل صوغ تعزيز قدرات البلدان األقل منواً وإمك
وتنفيذ ورصد السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بالتنمية 

  .الصناعية املستدامة

ازدياد تطبيق منهجيات متقدِّمة يف العمليات اليت تفضي   •
  .إىل صوغ السياسات

وجود نظم مؤسسية عاملة لتوفري خدمات ناجعة   •
  .لألعمال التجارية من أجل تطوير املنشآت

نهجيات لرصد الربامج تتيح حتقيق أثر استحداث م  •
  .إمنائي

 .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١(
  .واستقصاءات الزبائناستناداً إىل رسم اخلرائط وحتليل الفجوات )  ٢(
    

 املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

باء -٨والغاية املستهدفة ) إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية (٨منائي  يف حتقيق اهلدف اإل٢-٤- جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
 ).معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً(
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 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: ٣-٤- جيماملكوِّن الربناجمي
  

 الوصف العام

 يف حتقيق النمو االقتصادي املستدام والتنمية الصناعية اًابياً مهمإجيُتسلِّم اليونيدو بأن للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة أثراً 
وتسعى املنظمة إىل بلوغ اهلدفني الربناجميني املتمثّلني . املستدامة، اللذين ميثِّالن قوتني دافعتني للحّد من الفقر ولإلدماج االجتماعي

اق منظومة األمم املتحدة، وعلى حنو فردي، بصفتها وكالة يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على حنو مجاعي، ضمن نط
األمم املتحدة املتخّصصة املكلَّفة بتعزيز رفاه النساء والرجال يف مجيع البلدان من خالل التنمية الصناعية املستدامة ذات الطابع 

ملنظومة األمم املتحدة اليت أقّرها جملس ومتاشياً مع السياسة العامة . اإلشراكي ومن خالل التعاون اإلمنائي يف ميدان الصناعة
الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، ترى اليونيدو أن إدراج االعتبارات اجلنسية يف صميم األنشطة ميثِّل 

  .استراتيجية حمورية لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

واة بني اجلنسني ومتكني املرأة توجيهات عامة إلرساء استراتيجية إلدراج االعتبارات اجلنسية بشأن املساوُتوفِّر سياسة اليونيدو 
  :تتَّسم بأهنا

  تكفل جتسيد منظور جنساين يف براجمها وسياساهتا وممارساهتا املؤسسية؛  •  
  متكني املرأة اقتصادياً؛تساعد على حتقيق اهلدف العام املتمثّل يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وخصوصاً   •
تستفيد من تنّوع التجارب واخلربات داخل منظومة األمم املتحدة يف تعزيز األهداف اإلمنائية املتَّفق عليها دولياً   •

  فيما خيّص املساواة بني اجلنسني؛
  .قيق هدف التوازن اجلنساين، وخصوصاً على مستويات اختاذ القراراتحتتسريع جهود املنظمة من أجل   •

ومن أجل املساعدة على الوفاء بالتزامات اليونيدو املؤسسية فيما خيّص إدماج االعتبارات اجلنسانية يف صميم األنشطة، سوف 
 على ما يقابل ذلك من تكييف نوعي لسياسات األمانة وثقافتها املؤسسية، وكذلك يف الربامج املكوِّن الربناجمييركِّز هذا 

م إدراج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف برامج اليونيدو ومشاريعها الفنية على أنه ال ييسِّر وينبغي فه. واملشاريع الفنية
السياق االجتماعي الذي أيضاً وصول املرأة، بصورة متكافئة، إىل املوارد اإلنتاجية ومراكمتها لتلك املوارد فحسب، بل ُيحسِّن 

جية ومراكمة تلك املوجودات، كما يوسِّع نطاق إحقاق حقوق اإلنسان ومدى ر فيه ذلك الوصول إىل القطاعات اإلنتاسِّيُي
  .حتقيق حتوُّل مستدام صوب املساواة بني اجلنسني يف املؤسسات السياسية واالجتماعية

    
  اهلدف

الل تنفيذ  جتسيد منور جنساين يف مجيع ممارسات املنظمة وسياساهتا وبراجمها، من خ        ٣-٤- جيم املكوِّن الربناجمي سوف يكفل   
  .سياسة اليونيدو بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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 ٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيمل املسامهة يف حتقيق األثر املتوقَّع
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

مجيع ممارسات املنظمة وسياساهتا وبراجمها ضمان أن جتسِّد 
  .منظوراً جنسانياً

 واملؤسسات وكيانات القطاع عدد ما تنفِّذه احلكومات  •
اخلاص من سياسات وخطط وبرامج صناعية واقتصادية 

وبيئية تراعي االعتبارات اجلنسانية، ونوعية تلك 
  .السياسات واخلطط والربامج

 .استناداً إىل اإلبالغ عن املشاريع وإىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمة)  ١(
    

  على الصعيد القُطري٣- وجيم٢- وجيم١-امج جيملربلالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج السياسايت

السياسات احلكومية واألطر القانونية ضمان أن تساعد 
وهياكل احلوافز على حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني 

  .املرأة

ازدياد حتسُّن األطر السياساتية والقانونية إلدماج   •
تبارات اجلنسانية ولتمثيل املرأة متثيالً متكافئاً يف االع

  .العمليات ذات الصلة بالصناعة
  )٢(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج املؤسسي

املنظمات واملؤسسات الصناعية التابعة للقطاعني ضمان قيام 
استراتيجيات تراعي االعتبارات بترويج العام واخلاص 

  .اجلنسانية

اليت تؤدِّيها املنظمات واملؤسسات كون اخلدمات   •
الوطنية واحمللية تدعم فعلياً املساواة بني اجلنسني ومتكني 

  .املرأة
 .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١(
  .واستقصاءات الزبائناستناداً إىل رسم اخلرائط وحتليل الفجوات )  ٢(
    

 لفيةاملسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأل

  ).تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (٣ يف حتقيق اهلدف اإلمنائي ٣-٤- جيماملكوِّن الربناجمييسهم 
    

 االّتساق داخل األمم املتحدة وتوحيد األداء: ٤-٤- جيميالربناجماملكوِّن 
  

 الوصف العام

دة مــن جهــود لتعزيــز االّتــساق يف أنــشطتها ذات التوجُّــه شــهدت الــسنوات الــست املاضــية تقــّدماً كــبرياً يف مــا تبذلــه األمــم املتحــ
 املتعلــق باالســتعراض الــسياسايت الــشامل الــثالث ســنوي لألنــشطة العملياتيــة ٦٢/٢٠٨اإلمنــائي، اســتناداً إىل قــرار اجلمعيــة العامــة 

 األداء ويف تنفيـذ ذلـك النـهج فعليـاً      يف تطوير هنج توحيدنشطاًوأثناء هذه الفترة، أسهمت اليونيدو إسهاماً    . ومبادرة توحيد األداء  
وقــد أظهــر التقيــيم املواضــيعي األخــري ملــسامهة اليونيــدو يف آليــات هنــج األمــم املتحــدة  . يف البلــدان التجريبيــة والبلــدان البادئــة ذاتيــاً

  .الواحدة أن مسامهة اليونيدو كان هلا أثر إجيايب يف املنظَّمة، وأن املنافع فاقت التكاليف
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، أُجنــز التقيــيم املــستقل للــدروس املستخلَــصة مــن مبــادرة توحيــد األداء، الــذي أوعــزت اجلمعيــة العامــة ٢٠١٢يونيــه /ويف حزيــران
 لعـام   ٦٢/٢٧٧( ويف قراراهتا الالحقة بشأن االّتـساق علـى نطـاق املنظومـة              ٢٠٠٧ الصادر يف عام     ٦٢/٢٠٠٨بإجرائه يف قرارها    

وُيظهــر . مــن أجــل إطــالع اجلمعيــة يف دورهتــا الــسادسة والــستني  ) ٢٠١٠ لعــام ٦٤/٢٨٩و، ٢٠٠٩ لعــام ٦٣/٣١١، و٢٠٠٨
التقييم أن حتسني التنسيق والتالحم بني أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيد القُطري، من خـالل هنـج توحيـد األداء، قـد زاد                    

عة االستراتيجية، مثل حقوق اإلنـسان واملـساواة        من االمتالك الوطين والقيادة الوطنية وأعطى نتائج أفضل فيما يتعلق باملسائل اجلام           
ومـع أن التقيـيم املـستقل جـاء مـع هنايـة املرحلـة التجريبيـة فقـد          . بني اجلنسني، وكذلك يف جمـاالت مثـل التنميـة االقتـصادية والبيئـة            

 العملياتيـة مـن أجـل التنميـة     أفضى قرار اجلمعية العامة املتعلق باالستعراض السياسايت الشامل األربع سنوي ألنـشطة األمـم املتحـدة          
كمـا سـيكون لـشراكة    . إىل إضفاء طابع مؤسسي عاملي على هنج توحيد األداء كما َحدَّد إطـار اجليـل الثـاين ملبـادرة توحيـد األداء            

عت مجاعـة  وتوسّـ . بوسان من أجل التعاون اإلمنائي الفّعال تأثري كبري يف مبادرة توحيـد األداء الـيت اكتـسبت طابعـاً مؤسـسياً عامليـاً          
 بلــد آخــر مــن بلــدان الــربامج ١٠٠وتــشري تقــديرات جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة إىل أن .  بلــداً آخــر٣٢توحيــد األداء لتــضّم 

  .٢٠١٤املعتَمدة سوف تأخذ بنهج توحيد األداء حبلول عام 

واإلقليمي من أنشطة هبدف حتقيق االّتـساق  وهذا املكوِّن الربناجمي مسؤول عن تنسيق ما تقوم به اليونيدو على الصعيدين القُطري         
على نطاق منظومة األمم املتحدة يف سـياق عمليـة إصـالح األمـم املتحـدة، وعـن إجـراء حـوار مـستمر مـع هيئـات جمموعـة األمـم                   

علـى الـصعيد   ، الـذي يتنـاول هـذه املـسائل     ٢-١-املتحدة اإلمنائية املعنية هبذه املـسائل، وذلـك يف تفاعـل مـع املكـوِّن الربنـاجمي بـاء                
  .االستراتيجي املشترك بني الوكاالت

    
  اهلدف

بني الوكاالت على نطاق منظومة األمم املتحدة واكتساب خـدمات اليونيـدو موقعـاً فّعـاالً يف مبـادرات األمـم                     ضمان االّتساق   
  .املتحدة املضطلع هبا على الصعيدين القُطري واإلقليمي ضمن سياق مبادرة توحيد األداء

    
  ٣- وجيم٢- وجيم١- للربامج جيم يف حتقيق األثر املتوقَّعاملسامهة
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

مبادرات األمم املتحدة املنسَّقة مزيداً من االعتبار ضمان إيالء 
ملواقف اليونيدو، املّتسقة مع االحتياجات واألولويات 

اإلقليمية يف جمال التنمية الصناعية املستدامة ذات /الوطنية
 .ع اإلشراكيالطاب

مدى االعتراف بدور اليونيدو وَتقَبُّل مسات منوذجها   •
اخلاص للعمل التجاري يف آليات األمم املتحدة املعنية 

  .باالّتساق
ازدياد حجم ما تقوم به اليونيدو على الصعيد القُطري   •

من أنشطة تعاون تقين بتمويل من آليات صندوق 
  .األمم املتحدة الواحدة

ما ُيربم على الصعيد القُطري من مذكّرات ازدياد عدد   •
تفاهم تتيح الدخول إىل آليات صناديق األمم املتحدة 

 .االستئمانية
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  على الصعيد القُطري٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيملاملسامهة يف النواتج املتوقَّعة 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج السياسايت

صناعية يف بلدان الربامج السياسات واالستراتيجيات ال
املعتَمدة تأخذ بنهج ذي طابع استراتيجي ومنهجي وحتويلي 
أوضح بغية حتسني االّتساق بني سياسات خمتلف الوكاالت 

  .وتعزيز جناعة النتائج يف التنمية البشرية

مدى جتسيد نواتج اليونداف السياساتية لتحليل الثغرات   •
ت التقييم القُطري يف السياسة الصناعية يف سياق حتليال

  .املشترك أو التحليالت املعاِدلة
مدى وضوح حتديد إطار النتائج اخلاص باليونداف   •

ألدوار ومسؤوليات اليونيدو وشركائها يف إجناز نواتج 
تتعلق بالسياسة الصناعية ويف اإلسهام يف حتقيق تلك 

  .النواتج
ايت ازدياد اخنراط اليونيدو يف احلوار الدََّعوي والسياس  •

  .بني فريق األمم املتحدة القُطري وحكومات البلدان
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج املؤسسي

قيام مؤسسات القطاعني العام واخلاص الشريكة تدرجيياً 
بتنفيذ جانب كبري نسبياً من مكوِّنات اليونيدو اخلاصة 

خطط /بالتعاون التقين يف برامج األمم املتحدة الواحدة
اعدة اإلمنائية للبلدان اليت هلا برامج مندرجة ضمن املس

 التوجيهية ئمبادرة توحيد األداء، مبا يتوافق مع املباد
جمموعة األمم املتحدة /الصادرة عن جملس الرؤساء التنفيذيني

  .اإلمنائية بشأن املمارسات املنّسقة يف جمال األعمال

دية مدى جتسيد اإلطار املنقَّح لنهج التحويالت النق  •
املنّسق ِسمات اليونيدو النموذجية اخلاصة يف جمال 

  .األعمال
ازدياد اخنراط شركاء التنفيذ الوطنيني وسائر وكاالت   •

قيمة املضافة الاألمم املتحدة يف عمليات منّسقة تعزِّز 
  .لالّتساق على نطاق املنظومة

         .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١(
 أمن موظفي اليونيدو وعملياهتا: ٥-٤- جيميالربناجمن املكوِّ

  
 الوصف العام

أهــدافاً خاصــةً يف الظــروف العامليــة الراهنــة املّتــسمة بتحــّديات أمنيــة غــري مــسبوقة، والــيت أصــبحت فيهــا منظمــات األمــم املتحــدة   
ــا        ــدو، مم ــا اليوني ــيت تعمــل فيه ــدان ال ــردَّت أحــوال كــثري مــن البل ــسياسي   لإلرهــاب واإلجــرام وَت أفــضى إىل تزعــزع االســتقرار ال

وهذا الربنـامج يهـدف     . واالجتماعي واضطرابه، أصبح أمن موظفي اليونيدو وعملياهتا شرطاً الزماً لنجاح أداء اليونيدو واستدامته            
ا امليدانيـة باملعـايري     إىل ضمان أمن موظفي اليونيدو وعملياهتا، سواء يف املقر أو يف امليـدان، مبـا فيـه تقيُّـد مكاتـب اليونيـدو وعملياهتـ                        

األمنية التنفيذيـة الـدنيا، وتـوفري األمـن واألمـان لـسفر وبعثـات مـوظفي اليونيـدو والعـاملني فيهـا، وتنفيـذ سياسـات األمـم املتحـدة                               
نيـة لـدى   ومبادئها التوجيهية املتعلقة باألمن، وأمن برامج اليونيدو ومشاريعها وخمتلـف األحـداث الـيت تنظِّمهـا، وتعزيـز الثقافـة األم           

  .موظفي اليونيدو بتوفري التدريب والتوعية يف هذا اجملال، والتنسيق الفّعال مع سائر األعضاء يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن

ووفقاً للمبدأ الرئيسي يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن، الذي يقضي بأالَّ يكون هناك برنامج دون أمن، وأالَّ يكـون هنـاك أمـن                      
 علــى إدمــاج األمــن يف مــشاريع ٢٠١٥-٢٠١٤ مــوارد، فــسوف َينــصبُّ تركيــز أنــشطة اليونيــدو يف اجملــال األمــين يف الفتــرة دون



IDB.41/5 
PBC.29/5 
Page 107 

 

وينص إطار املـساءلة اخلـاص بـإدارة األمـن يف اليونيـدو علـى أن يتكفَّـل املـدير العـام بـأن يكـون األمـن واألمـان                              . اليونيدو وبراجمها 
واألنشطة، وعلى أن تؤخذ تقييمات املخاطر األمنية بعني االعتبار وتـوىل األولويـة الواجبـة منـذ              عنصرين أساسيني يف مجيع الربامج      

  .بداية عمليات التخطيط كلّها
وإدماج عنصر األمن يف مشاريع اليونيدو وبراجمها هو أمر بالغ األمهية الستدامتها وجملمـل تنفيـذ أنـشطة التعـاون الـتقين، ألن لـدى                         

  .مج كثرية يف بلدان ذات أوضاع أمنية صعبة وغري قابلة للتنّبؤاليونيدو مشاريع وبرا
    

 اهلدف
  .ضمان األمن ملوظفي اليونيدو وعملياهتا، سواء يف املقر أو يف امليدان، وإدماج العنصر األمين يف برامج اليونيدو ومشاريعها

    
  ن الربامج وغريها م٣- وجيم٢- وجيم١-األثر املتوقَّع للربامج جيماملسامهة يف حتقيق 

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
تقدمي الدعم األمين لعمليات اليونيدو وبراجمها، وإدماج 

 .العنصر األمين يف أنشطة اليونيدو
ازدياد عدد برامج اليونيدو ومشاريعها املشتملة على   •

  .عنصر أمين
عدد املشاريع واألنشطة يف البلدان ذات املستوى األمين   •

 . أو أكثر٣
      

 امليدانيةدعم العمليات : ٥-ربنامج جيمال
  

 الوصف العام
يواصل هذا الربنامج املخصَّص تقدمي الـدعم لـشبكة اليونيـدو امليدانيـة، الـيت تـضم مكاتبـها اإلقليميـة والقُطريـة ومكاتبـها املـصغَّرة،                     

. خلدمـة العامـة مـن احتياجـات ماليـة     وكذلك حضور اليونيدو املتمثّل يف جهات وصل، بتأمني االحتياجات العملياتية وما يتعلـق با     
ويقتصر نطاق هذا الربنامج على توفري هيكل فّعال للعمليات املنقولـة مـن املركـز إىل امليـدان يف شـكل مـوظفني مـساندين ومرافـق                           

كـن حتقيقـه علـى      ومتاشياً مع تغّير اهليكل امليداين وتوسُّعه، يظل تأمني نفقات التـشغيل امليـداين ورصـدها أمـراً أساسـياً، ومي                   . مكتبية
  .أفضل حنو بتجميع هذه املوارد يف إطار برنامج واحد منفصل

  
 اهلدف

  .مواصلة تزويد شبكة اليونيدو امليدانية بدعم عمليايت فّعال
  

   بيان مهمة اليونيدو يفاهلدف الواردبلوغ املسامهة يف 
 )١(مؤشرات األداء النتائج

عم عمليايت خدمات دبتوفري شبكة اليونيدو امليدانية قيام 
 .يف الوقت املناسبافة وشفّناجعة التكلفة كفؤة و

 جلميع اخلدمات ذات الصلة  العملياتيةدرجة النجاعة  •
 .ومدى كفاءهتا املثَْبتة، وتلقّي ردود إجيابية من الزبائن

  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل  ) ١(
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  املوارد
   دعم العمليات امليدانية: ٥-الربنامج جيم

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٩١٢ ٤٦٠٠ ٦٩٨ ٨٠٠ تكاليف املوظفني ٨٨,٠٠ ٨٨,٠٠ ٠,٠٠  ٥ ٦١١ ٤٠٠  
١ ١٦٧ ٢٠٠ ١ ١٦٧ ٢٠٠  السفر يف مهام رمسية     
٤ ٩٢٨ ٧٠٠ ٤ ٩٢٨ ٧٠٠  تكاليف التشغيل     

١ ٠٢٢ ٠٠٠ ١ ٠٢٢ ٠٠٠ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     
٩١٢ ١١٦٠٠ ٨١٦ ٧٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ١٢ ٧٢٩ ٣٠٠  

 (٣٠٠ ٥٢١ ١) (٣٠٠ ٥٢١ ١)  اإليرادات 
٩١٢ ١٠٦٠٠ ٢٩٥ ٤٠٠ جمموع املوارد الصافية    ١١ ٢٠٨ ٠٠٠  
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  البحوث االستراتيجية وضمان النوعية : الربنامج الرئيسي دال
  اخلدمات الَوُصولةو

  
  الوصف العام

 ؛ات، البحوث االستراتيجية واخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياس١-دال: ، مهايشتمل هذا الربنامج الرئيسي على برناجمني
 .اخلدمات الَوُصولة، ضمان النوعية و٢-ودال

البحوث إجراء  بقرارات أجهزة تقرير السياسات، ، وعمالًالدستوريةنطاق أهداف اليونيدو ضمن  هذا الربنامج الرئيسي، ويتولّى
اري العاملي يف جمال دور اليونيدو املعيتدعيم دف زيادة هباإلحصاءات الصناعية، ية ومجع املشورة السياساتإسداء التطبيقية و

، جبعل إجراءات املوافقة دقة الربامج التقنيةتعزيز الربنامج الرئيسي يف هذا وإضافة إىل ذلك، يسهم . التنمية الصناعية املستدامة
 عن وضعأيضاً وهو مسؤول . مع إطار ضمان النوعية يف اليونيدوعلى برامج ومشاريع اليونيدو يف جمال التعاون التقين متوافقة 

تطوير تلك وعن واحملتملة احلالية املنظمات املاحنة بسائر املاحنة وباملؤسسات اليونيدو األطر املفاهيمية لعالقات الشراكة اليت تربط 
. ولتحقيق منو اقتصادي مستدام ذي طابع إشراكي من الفقر دور الصناعة كأداة للحّدوكذلك عن الترويج لالعالقات وإدارهتا، 
معهد و، من خالل هذا الربنامج الرئيسي، بتجميع ما لديها من موارد تعلُّم وقدرات تدريب ضمن إطار كما تقوم اليونيد

  .اليونيدو لتنمية القدرات

 : وعلى وجه التحديد، يقوم الربنامج الرئيسي مبا يلي

قدمي مشورة ، وتشواهد على اًوقائمُمجدياً التوقيت وللتنمية الصناعية يكون مناسب توفري حتليل تطبيقي   )أ(
  الصناعية إىل الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية؛ةاستراتيجية بشأن السياس

البلدان  لكي يستخدمها اجملتمع الدويل وحكومات توفري إحصاءات صناعية دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً  )ب(
 ؛ اجلهات املعنية داخل املنظمة وكذلك ،ومؤسسات املعرفة ورابطات األعمال

 من خالل إدارة ودعم عملية املوافقة على الربامج واملشاريع؛ وفعاليتها تعزيز نوعية عمليات اليونيدو   )ج(

لتمويل خدمات اليونيدو، واستبانة ماحنني حمتملني آخرين اجلهات املاحنة واحملافظة عليها، بتطوير العالقات   )د(
 وتطبيق أساليب التمويل املناسبة؛ 

الناس ستمرارية دعم ضماناً اليف جمال التعاون اإلمنائي الدويل، وجدواها  وفهم دور اليونيدو تعزيز إدراك  )ه(
 . املواضيعية الثالثاليونيدوالدعاية والتدريب والتوعية بشأن مسائل معيَّنة تتعلق بأولويات للمنظمة، وتيسري أنشطة 

    
  اهلدف

لعاملية األخرى صاحبة املصلحة يف عمليات وضع السياسات ري السياسات ومؤسسات املعرفة واجلهات امساندة مقرِّ
املشورة بشأن السياسات الصناعية من خالل توفري التحليل الدقيق واجملدي للتنمية الصناعية، واإلحصاءات الصناعية، و

 .الصناعية

 .نيدو اإلمنائية الرفيعة النوعية من املوارد خلدمات اليومتزايدقدر ضمان حشد 
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 .فهم دور اليونيدو وأنشطتها يف جمال التعاون اإلمنائي الدويلوإدراك زيادة بال لربامج اليونيدو الفّعدعم التشغيل 
    

  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

واالستراتيجيات االقتصادية احلكومية السياسات إفضاء 
إىل تشجيع تنمية صناعية د األطراف  املتعّدوالتعاون اإلمنائي

قُطرية حتّد من الفقر وتعزِّز الطابع اإلشراكي لعملية /إقليمية
  .االستدامة البيئيةالعوملة كما تعزِّز 

يّتسمان  إقليمي األطراف وتعاون وجود نقاش متعّدد  •
 يف اجملاالت ذات الصلة بالتصنيع والنموبالفعالية 
 .املستدامني

 األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي للقطاعات حتسُّن  •
  .الصناعية

 .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
    

 املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

وسائر كيانات احنة ومؤسسات التمويل اجلهات املتوعية 
توليد يف أمهية اإلنتاج الصناعي املستدام القطاع املعنية ب

  . ودعم الربامج ذات الصلةاحلّد من الفقرالدخل و

 . يف نوعية وثائق املشاريعحدوث حتسُّن ملموس  •
 لةاملشاريع املموَّمقترحات ازدياد قيمة حافظة الربامج و  •

  .وَتنوُّعها
 .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(

      
  املوارد

  البحوث االستراتيجية وضمان النوعية واخلدمات الَوُصولة : الربنامج الرئيسي دال
  )باليورو(تقديرات املوارد 

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 لفئة الفنيةا
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١ ٢٦٤ ٩١٠٠ ٢٨٢ ٨٥٠ تكاليف املوظفني ٤٨,٥٠ ٢٠,٥٠ ٢٨,٠٠  ١٠ ٥٤٦ ٩٥٠  
٨٣٧ ٠٠٠ ٨٣٧ ٠٠٠  اخلرباء االستشاريون     
٢٦٣ ٢٠٠ ٢٦٣ ٢٠٠  االجتماعات     
٤١٠ ٢٠٠ ٤١٠ ٢٠٠  السفر يف مهام رمسية     
٧٥٤ ٧٠٠ ٧٥٤ ٧٠٠  تكاليف التشغيل     
٣ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

١ ٢٦٤ ١١١٠٠ ٥٥٠ ٩٥٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ١٢ ٨١٥ ٠٥٠  

١ ٢٦٤ ١١١٠٠ ٥٥٠ ٩٥٠ جمموع املوارد الصافية    ١٢ ٨١٥ ٠٥٠      
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  مان النوعية واخلدمات الَوُصولة البحوث االستراتيجية وض: الربنامج الرئيسي دال
  حسب الربامج

     الوظائف   

 الفئة الفنية   
 فئة اخلدمات
 العامة

امليزانيتان العادية 
 التشغيليةو

  التعاون التقين 
 اجملمـوع )خارج امليزانية(

البحوث االستراتيجية واخلدمات  -١-دال
٨ ١٩٤ ١٥٠ ١٥,٥٠ ١٧,٦٠ االستراتيجية املتعلقة بالسياسات   ٨ ١٩٤ ١٥٠  

٤ ٦٢٠ ٩٠٠ ٥,٠٠ ١٠,٤٠ ضمان النوعية واخلدمات الَوُصولة -٢-دال   ٤ ٦٢٠ ٩٠٠  

١٢ ٨١٥ ٠٥٠ ٢٠,٥٠ ٢٨,٠٠جمموع الربنامج الرئيسي دال   ١٢ ٨١٥ ٠٥٠  

  

  املتعلقة بالسياساتواخلدمات االستشارية البحوث االستراتيجية : ١-الربنامج دال
  

 الوصف العام

ولِّد ي  التحليليفالركن .االستشاريالركن ‘ ٢‘، والتحليلي الركن ‘١‘: ، مهاركنني متكاملني على يرتكز هذا الربنامج
. عمليات التصنيع الوطنية واإلقليمية والدوليةوالعواقب املرتبطة بواالجتاهات واحملدِّدات ُيشخِّص املسائل بيانات منهجية و

ر يف الجتاهات االقتصادية والتكنولوجية والبيئية والسياساتية اليت تؤثّاوكذلك واكب املناقشات الفكرية واألكادميية، وهو ي
ويتولّى هذا . ستفيد بصفة خاصة من سالسل اليونيدو الزمنية الفريدة لإلحصاءات الصناعيةي ووه. التنمية الصناعية

ختضع هذه مثَّ .  معيَّنةةحوال وطنيأ الالزمة لتطبيق املعارف املكتسبة على تشخيصال أدوات استحداثأيضاً  الربنامج
 .اخلربات املكتسبة من تطبيقها على احلاالت امليدانيةاستناداً إىل التحليالت واملنهجيات لعملية تقييم وحتسني مستمرة 

االستنتاجات والدروس املستفادة من البحوث إىل توصيات استراتيجية بشأن سياسات التنمية فيترجم  ستشارياالأّما الركن 
وكذلك يف عملياهتا اخلاصة بتقرير السياسات، البلدان دعم حكومات لمن أنشطة تعاون تقين بذلك وما يتصل الصناعية 

ويف إطار هذا الربنامج، تساعد اليونيدو الوزارات . يف احملافل اإلقليمية والدوليةإجراء نقاش مستنري الستفادة منها يف ل
الختيارات اهية اناعي ووضع رؤية لدور الصناعة يف التنمية االقتصادية ومل الصئهاأدااألخرى على حتليل احلكومية واملؤسسات 

الربنامج يستبني ،  وجتميعهام اجلماعيالتعلُّممارسات ومن خالل مقارنة اخلربات و. تلك الرؤيةالشتراع ن القيام هبا اليت يتعّي
مجيع املناطق والقارات يف األحداث ُتعمَّم بعدئذ على التجارب الناجحة اليت كما يوثِّق  والصعوبات املشتركة، املعّوقاتأيضاً 
 فإن ،لعمليات تقرير السياساتتنطوي على امتالك حملي وإدارة حملية ومبا أن التنمية الصناعية املستدامة .  املنظمةَتعقدهااليت 

. يق التدريب والدعم املؤسسيالتفاعالت بني القطاعني العام واخلاص ويبين القدرات احمللية عن طرأيضاً الربنامج يسهِّل 
  .وُيستفاد من الدروس املستخلَصة من جتارب إسداء املشورة وبناء القدرات يف إثراء العمل التحليلي

    
 اهلدف

توفري حتليل تطبيقي للتنمية الصناعية يكون مناسب التوقيت وجمدياً وقائماً على شواهد، وتقدمي مشورة استراتيجية بشأن 
 .ىل الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليميةالسياسة الصناعية إ
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  املوارد
  املتعلقة بالسياساتواخلدمات االستشارية البحوث االستراتيجية : ١-الربنامج دال

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  انية العاديةامليز

١ ١٢٣ ٥٠٠٠ ٨٣٩ ٣٥٠ تكاليف املوظفني ٣٣,١٠ ١٥,٥٠ ١٧,٦٠  ٦ ٩٦٢ ٣٥٠  
٦٧٦ ٧٠٠ ٦٧٦ ٧٠٠  اخلرباء االستشاريون     
٢١٦ ٦٠٠ ٢١٦ ٦٠٠  االجتماعات     
٢٠٩ ٥٠٠ ٢٠٩ ٥٠٠  السفر يف مهام رمسية     
١٢٦ ٠٠٠ ١٢٦ ٠٠٠  تكاليف التشغيل     
٣ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

١ ١٢٣ ٧٠٠٠ ٠٧١ ١٥٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ٨ ١٩٤ ١٥٠  

١ ١٢٣ ٧٠٠٠ ٠٧١ ١٥٠ جمموع املوارد الصافية    ٨ ١٩٤ ١٥٠          
   واإلدارة القائمة على النتائج،توجيه الربنامج: ١-١- دالاملكوِّن الربناجمي

  
  الوصف العام

 االستشارية املتعلقة بالسياسات، االيونيدو االستراتيجية وخدماهتحبوث  ونشر إعداد ١-١- دالاملكوِّن الربناجميل سيكف
القائمة  مع مبادئ اإلدارة ساقاً، اّتاخلدمات الَوُصولةضمان النوعية والربنامج الرئيسي دال املتعلقتني بتوجيه وظيفيت وكذلك 

  .النتائجعلى 
    

  اهلدف
 . ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج واحتياجات الدول األعضاء يف اليونيدو وفقاً،دارة الفعالة للربنامج الرئيسي دالضمان اإل

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

ا العمل على أن تكون حبوث اليونيدو االستراتيجية وخدماهت
االستشارية املتعلقة بالسياسات مستندة إىل األهداف املتفق 

عليها دولياً وإىل احتياجات البلدان، وأن ُترَصد وُتقيَّم 
  .بصورة فّعالة

 البحوث االستراتيجية واخلدمات االستشارية كون  •
بوضوح مع األهداف العاملية متوافقة السياسات املتعلقة ب

احتياجات مع و) لأللفيةمبا فيها األهداف اإلمنائية (
  .البلدان

  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
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  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

اليونيدو يف األنشطة اليت تضطلع هبا العمل على أن تكون 
اخلدمات جمال البحوث االستراتيجية وضمان النوعية و

  .حنو النتائجوموجَّهة بالكفاءة والفعالية مّتسمةً  الَوُصولة

مجيع الربامج واألنشطة اجلديدة يف جمال اشتمال   •
 واخلدمات االستشارية املتعلقة ،البحوث االستراتيجية

ل ، واألنشطة الدعائية، على خطط عمبالسياسات
تفصيلية لإلدارة القائمة على النتائج وعلى نظام شامل 

  .للرصد والتقييم
غايات /إجنازات بارزةق ازدياد عدد املشاريع اليت حتقِّ  •

  .حسب اخلططفة مستهَد
  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
      

  على الصعيد القُطري٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيملاملتوقَّعة اتج املسامهة يف النو
  )١(مؤشرات األداء  ة السياساتيالنواتجاملسامهة يف 

اليونيدو االستراتيجية وخدماهتا ضمان أن تكون حبوث 
  مباشراًارتباطاًمرتبطة االستشارية املتعلقة بالسياسات 

  .ةقُطريباألولويات ال

تفيد من حبوث اليونيدو عدد البلدان اليت تس  •
 .االستراتيجية ومشورهتا املتعلقة بالسياسات

عدد املنظمات احلكومية الدولية اليت تستفيد من حبوث   •
  .اليونيدو االستراتيجية ومشورهتا املتعلقة بالسياسات

  .نويالتقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير الساستناداً إىل )  ١(
    

 ة املواضيعيالتث والتحليوالبح: ٢-١- دالاملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام

التنمية واملسائل اليت تؤثِّر يف  االجتاهات املكوِّن الربناجميمن هذا الت العاملية ث والتحليو اخلاص بالبحاجلانبيتناول 
اجملموعة األوىل تضم . يت هلا صلة بالتصنيع العامليكما يتناول املواضيع الالوطين، الصعيدين اإلقليمي والصناعية على 

مسائل مثل التراجع االقتصادي يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، أو اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز 
اجملموعة الثانية مسائل مثل التنمية املستدامة، أو االجتاهات اجلديدة يف نزوح اإلنتاج على الصعيد الدويل؛ بينما تتضمَّن 

وهي تضم مسائل . تأثري منو الصناعة التحويلية يف بعض البلدان أو األثر املترتِّب على اكتشافات أو ابتكارات معيَّنة
وينصبُّ التركيز يف هذه . واجتاهات رئيسية متّس بعمليات التصنيع اإلقليمية أو تنشأ عنها وميكن أن يكون هلا أثر عاملي

. على املسائل املتصلة بالتجارة واإلنتاج وتكامل األسواق وتقسيم العمل، وكذلك على التعاون التكنولوجي واملايلاحلالة 
وأثناء فترة السنتني، سوف تركِّز أنشطة اليونيدو املتعلقة بالبحوث والتشخيصات العاملية تركيزاً خاصاً على الصالت بني 

عية والبيئية وتوليد فرص العمل، كما ستوفِّر دعماً حتليلياً وتوصيات سياساتية التغيُّر التكنولوجي واالستدامة االجتما
  .ألنشطة املنظَّمة املندرجة ضمن وظيفتها كمحفل عاملي
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أما اجلزء املواضيعي من هذا املكوِّن الربناجمي فسوف يوفّر اإلطار املفاهيمي القائم على التجربة إلجراء التحليالت وتقدمي 
وبذلك، سوف تركّز البحوث على التغّير اهليكلي يف الصناعة وعلى فحص أمناط . شارية املتعلقة بالسياساتاخلدمات االست

وسوف . الفوارق يف إنتاجية القطاعات الفرعية وأمناط منو تلك اإلنتاجية، وعلى مدى توليد العمالة الذي حتّدده تلك األمناط
ملتصلة مباهية السياسات واألمناط والتحّوالت اهليكلية الصناعية األكثر مواتاة للحّد يتناول هذا املكوِّن الربناجمي أيضاً املسائل ا

وسوف توضع تصنيفات للبلدان تبعاً للعالقة . من الفقر أو لتوسُّع التجارة الدولية أو لتوليد فرص العمل أو لالستدامة البيئية
ومثة مسألة حمورية يف هذا السياق هي كيف . واالقتصادية والبيئيةالقائمة بني جوانب التغّير اهليكلي واالعتبارات االجتماعية 

ويتوقّع أن ُتستخَدم هذه التصنيفات يف حتديد استراتيجيات . ميكن للصناعات أن تسهم أكثر يف خفض االنبعاثات الكربونية
تقرير "عية ناتج رئيسي آخر، هو وسيكون للبحوث املواضي. التنمية الصناعية وتوفري اخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياسات

  .الذي ميثّل أبرز منشورات اليونيدو الدورية" التنمية الصناعية
    

  اهلدف

أنشطة وكذلك لدعم لدعم استراتيجيات التنمية الصناعية وسياساهتا وبراجمها ومشاريعها، حتليلية متينة توليد أسس ومعارف 
 .اليونيدو كمحفل عاملي

    
 ف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدواملسامهة يف حتقيق اهلد

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

ن لتعزيز القدرات اإلنتاجية والقدرات إطار حمسَّتوفري 
كفاءة من  من الفقر ويزيد حيّدمما التجارية الدولية، 

استخدام الطاقة واالستدامة البيئية على املستوى العاملي 
  .واإلقليمي والوطين

ور التصنيع يف توسيع القدرات اإلنتاجية فهم أوضح لد  •
  .النظرية واألفراد، حسبما ُتقيِّمه املنظمات املستدامة

  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
  

 القُطري على الصعيد ٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيملالنواتج املتوقَّعة املسامهة يف 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج السياسايت

 استراتيجيات وسياسات وبرامج ومشاريع صناعية صوغ
على أسس جتريبية تستند بصورة متزايدة إقليمية ووطنية 
  .وحتليلية سليمة

من نتائج للتوصيات املنبثقة البلدان واملناطق استخدام   •
  .اهتسياساتقرير حبوث اليونيدو يف عملية 

ة واإلقليمية قُطريلتجارب اللالدول األعضاء استخدام   •
يف  ،من حبوث اليونيدو وحتليالهتاحسبما َتبيَّن  ،الناجحة

  .دعم التنمية الصناعية املستدامة
يف ، على حنو ميكن َتَتبُّعه،  اليونيدو حبوثمدى إسهام  •

  .توليد معارف عاملية يف ميدان التنمية الصناعية املستدامة
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  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج املؤسسي

ومنشآت البلدان  حكومات املوجودة لدىتعزيز القدرات 
  .لتنمية الصناعيةورابطاته، دعماً لالقطاع اخلاص 

 قيام مؤسسات معيَّنة باستخدام التوصيات املنبثقة من  •
 .نتائج حبوث اليونيدو يف عملية تقرير سياساهتا

سسية من حيث نوعية وسرعة اختاذ مؤحدوث حتسينات   •
  .القرارات املتصلة بالسياسات

 .التقييمات واالستقصاءات املنتظمةاستناداً إىل )  ١( 
    

 اخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياسات: ٣-١- دالاملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام

  :للدول األعضاء خدمتني رئيسيتني مهايوفِّر   اخلاص باخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياساتاملكوِّن الربناجمي
من والتقييم التشخيص والتصميم مراحل ، وخباصة يف  الصناعيةةبشأن السياساالستراتيجية املشورة إسداء   ‘١‘  

  ؛ الصناعيةةالسياسعملية تقرير 
 املؤسسية ألهم دراتبناء القتقدمي دعم استراتيجي يف جمال االستخبارات واحلوكمة الصناعية، يركِّز على   ‘٢‘  

 . صوغ السياسة الصناعية وتنفيذها يف جمايلمؤسسات القطاعني العام واخلاص

أن يبلغه يف وقت ما من صناعته التحويلية ُتجسِّد تطلّعات البلد بشأن املوقع الذي ُيراد لقطاع  الصناعية االستراتيجية ةالسياسو
 من مشورة بشأن آليات احلوكمة والتنسيقجتارب ناجحة، كما يقدِّم  ن الربناجمياملكوِّر هذا ويوفِّ. بقية العامل جتاهاملستقبل أو 

في مرحلة التشخيص، ف. السياسةاالستراتيجية أو سياسة صناعية وتصميم تلك /الستراتيجيةإعداد التشخيص الالزم أجل 
ربات الفنية التحليلية املتاحة على الصعيدين احمللي وبشأن اخلسم مبزية تنافسية، قدَّم املشورة بشأن األنشطة الصناعية اليت قد تّتُت

كما تقدِّم املشورة بشأن ما يلزم من . والدولية اليت ميكن إشراكها يف عملية التصنيعبشأن اجلهات الفاعلة احمللية ووالدويل، 
ز مجع املعلومات ، يركِّرصداليف مرحلة أخرياً، وو. املشاركة ومشول اجلميعواّتسامها بمرحلة التشخيص شفافية آليات لضمان 

وعلى دعم نة، الربامج واملشاريع واألدوات السياساتية املعيَّ اليت ترتكز عليها ةبيـاستبانة سالسل التعاقب السبعلى االستخبارية 
 .اخلاصة بتقييم األثرإعداد الدراسات 

جهه مقرِّرو السياسات، يف حماوالهتم الرامية إىل أما الدعم االستراتيجي يف جمال االستخبارات واحلوكمة الصناعية فيعاجل ما يوا
صوغ وتنفيذ سياسات قائمة على شواهد علمية، من حتّديات تتمثّل يف ضعف القدرات املؤسسية وعدم توافر املعلومات 

لقات دراسية ويركِّز هذا املكوِّن الربناجمي على أنشطة لبناء القدرات مثل تنظيم ح. ونقص احلوار بني القطاعني العام واخلاص
لتعزيز الوعي ودورات تدريبية وإنشاء مرافق رصد ووحدات متخّصصة لالستخبارات الصناعية يف أهم األجهزة احلكومية 

فهذه الوحدات، اليت َتستخِدم اجملموعة الواسعة من أدوات اليونيدو التحليلية املستحَدثة يف إطار . وكيانات القطاع اخلاص
، هي القوة الدافعة يف توليد املعلومات االستخبارية الصناعية، يف شكل تشخيص صناعي وتقارير ٢-١-املكوِّن الربناجمي دال

وبناًء على ذلك، يستهدف هذا . السياسة الصناعية/صناعية وحتليل قطاعي وحتليل لسالسل القيمة ووثائق تتناول االستراتيجية
ومن . ام واخلاص وتسهيل مشاركة مراكز املعرفة يف النقاش السياسايتاملكوِّن الربناجمي إنشاء منّصات للحوار بني القطاعني الع

 .شأن هذه األنشطة أن تعزِّز التعاون املؤسسي فيما بني بلدان اجلنوب من خالل تقاسم املعارف والتجارب
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 اهلدف

أنشطة  يتصل بذلك من ومام التدريب املتقّدوكذلك توفري تقدمي مشورة سليمة بشأن السياسات واالستراتيجيات الصناعية، 
 .يف جمال بناء القدرات

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة
إدراج املعايري املتعلقة بتحسني القدرات اإلنتاجية والقدرات 

 احلّد من الفقر، وكذلك معايري بالتجارة الدوليةاخلاصة 
، االستدامة البيئيةتعزيز ة استخدام الطاقة ووزيادة كفاء
 يف االستراتيجيات والسياسات والربامج بصورة أفضل

  .واملشاريع الصناعية الوطنية

 أو القيمة املضافة جتالنا الصناعية يف ة السياسمدى تأثري  •
انبعاثات غازات واخنفاض التجارة الدولية؛ يف توسُّع أو 

أو /اءة استخدام الطاقة وكفوازدياد ، االحتباس احلراري
  .الفقرتراُجع 

  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
    

  على الصعيد القُطري٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيملاملتوقَّعة املسامهة يف النواتج 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج السياسايت

باالستراتيجيات اخلاصة والعمليات حتسني حمتوى الربامج 
  . الصناعيةالسياساتو

عدد التشخيصات والتقارير واالستراتيجيات والسياسات   •
 .الصناعية القائمة على شواهد علمية

يف من القطاع اخلاص مدى مشاركة أصحاب املصلحة   •
  .عملية تقرير السياسات

 .لى عملية اختاذ القراراتمدى موافقة أصحاب املصلحة ع  •
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج املؤسسي

 لدىتعزيز القدرات الفردية والتنظيمية واملؤسسية 
القطاع البلدان ووزاراهتا، ولدى شركات حكومات 
  .تهرابطااخلاص و

مدى َتعلُّم املشاركني يف احللقات واجلوالت الدراسية   •
  .ماهتم جلدوى تلك األنشطةوالدورات التدريبية، وتقيي

مدى إدماج الوحدات االستخبارية رمسياً يف هياكل   •
  .املؤسسات املضيفة

 .تقييمات فعالية وكفاءة املنظمات املعنية  •
ما ُيعتَمد من بيانات سياساتية ذات صلة عدد   •

ومدى عمق تلك ) استراتيجيات وقوانني ولوائح(
  .البيانات

 .ت واالستقصاءات املنتظمةالتقييمااستناداً إىل )  ١(
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 اإلحصاءات الصناعية: ٤-١- دالاملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام
بأن حتتفظ ليونيدو إىل ا األمم املتحدة أسندهتا اخلاص باإلحصاءات الصناعية إىل تنفيذ الوالية اليت املكوِّن الربناجمييهدف 

تلبية االحتياجات إىل  وكذلك ،العامليالنطاق لبيانات الصناعية على نشر اأن تبقواعد بيانات دولية لإلحصاءات الصناعية و
 . من اإلحصاءاتالداخلية ألنشطة املنظمة يف جمايل البحوث والتعاون التقين

  :ما يلي ويشمل هذا املكوِّن الربناجمي عموماً

نات اهليكلية عن منشآت وحتديث قواعد البيانات اإلحصائية الصناعية الدولية احملتوية على البياصيانة   ‘١‘  
، وقاعديت احلولية السنوية الدولية لإلحصاءات الصناعيةاألعمال، وجتميع ونشر البيانات الصناعية من خالل نشر 

) IDSB(وميزان العرض والطلب يف اجملال الصناعي ) INDSTAT(بيانات اليونيدو اخلاصتني باإلحصاءات الصناعية 
؛ وتقدمي الدعم ةقُطريابة احلاسوبية للبيانات، اخلاصة بامللخصات اإلحصائية الوَّاملتاحتني على أقراص مدجمة، والب

  اإلحصائي للبحوث وسائر برامج املنظمة؛

املنتجات املنهجية والتحليلية املستندة إىل البحوث اإلحصائية وإىل خربة االحتفاظ بإحصاءات قابلة للمقارنة   ‘٢‘  
  ؛دولياً

 يف ع وتنفيذ املعايري واملنهجية الدولية يف جمال اإلحصاءات الصناعية بصفتها عضواًمسامهات اليونيدو يف وض  ‘٣‘  
اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية للمنظمات الدولية يف ميدان اإلحصاءات الصناعية؛ واملشاركة يف الربنامج 

  الدويل اخلاص بتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية؛

ذات االقتصادات التعاون التقين يف جمال اإلحصاءات الصناعية إىل البلدان النامية والبلدان خدمات تقدمي   ‘٤‘  
 .نتقاليةاال

    
 اهلدف 

 للمجتمع الدويل واحلكومات الوطنية ومؤسسات املعرفة ورابطات توفري إحصاءات صناعية دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً
 .اليونيدو املصلحة يف وسائر اجلهات ذاتاألعمال 

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة
توفري بيانات صناعية رفيعة النوعية للوكاالت الدولية 

كومات الوطنية والقطاع اخلاص ومؤسسات املعرفة احلو
  .يف التنمية الصناعيةوسائر اجلهات ذات املصلحة 

عدد وحجم منتجات اليونيدو اإلحصائية املتاحة ازدياد   •
للحكومات الوطنية والقطاع اخلاص ومؤسسات 

 .املعرفة
اليونيدو من مستخدمي الواردة إىل ازدياد عدد الطلبات   •

 .البيانات الدولية للحصول على بيانات
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  )١(مؤشرات األداء  املسامهة
ازدياد استخدام اإلحصاءات الداخلية من جانب برامج   •

 .اليونيدو التقنية
 عدد املنتجات اإلحصائية والتحليلية اليت تنشرها ازدياد  •

  .املنظمات
  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(

  
  على الصعيد القُطري٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيملاملتوقَّعة املسامهة يف النواتج 

  )١(مؤشرات األداء  يتاملسامهة يف الناتج السياسا
التحليالت واالستراتيجيات الصناعية جعل ضمان استناد 

  .إىل أسس إحصائية وحتليلية سليمة
  .ازدياد عدد البلدان املمثلة يف قواعد بيانات اليونيدو  •
 القابلة القُطرية وعرب القُطريةازدياد إنتاج ونشر البيانات   •

 .لسياساتعن املؤشرات املتصلة بادولياً للمقارنة 
قواعد بيانات اليونيدو ومنتجاهتا ازدياد االستعانة ب  •

اإلحصائية الالزمة لصوغ السياسات اإلمنائية القائمة 
 . شواهد علميةعلى

 ىتتلقّازدياد عدد املكاتب اإلحصائية الوطنية اليت   •
 .اليونيدواخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية من 

ت اليونيدو اإلحصائية ازدياد عدد الزيارات لصفحا  •
  .اإلنترانت واإلنترنتشبكيت  يف ،على الويب

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج املؤسسي
 أداء املكاتب اإلحصائية الوطنية يف إنتاج إحصاءات حتسني

باألهداف ذات صلة مناسبة التوقيت موثوقة وصناعية 
  .الوطنيةوالسياسات والقضايا اإلمنائية 

تستفيد من اليت املتلقّية لدان والوكاالت الوطنية عدد الب  •
اإلحصائية وخدماهتا التدريبية اليونيدو منتجات 

 .واالستشارية
إنتاج الرامية إىل  اإلحصائية االستقصاءاتازدياد عدد   •

لة ومناسبة التوقيت ودقيقة ومفّصمفيدة بيانات صناعية 
  .حسب نوع اجلنس

 .الستقصاءات املنتظمةالتقييمات وااستناداً إىل )  ١(
    

 معهد اليونيدو لتنمية القدرات: ٥-١-دال املكوِّن الربناجمي

  الوصف العام

يوفِّر معهد اليونيدو لتنمية القدرات فرص التعلُّم ملقرِّري السياسات والختصاصيي التنمية الصناعية املمارسني وللباحثني 
وهو منخرط يف .  يتطلّعون إىل مستقبل وظيفي يف هذا امليداننة الذيوللعاملني يف أوساط التنمية الصناعية، وكذلك للطلب

  :األنشطة التالية
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زيادة معارف اجلهات املعنية ومهاراهتا، لكي تتمكّن من املشاركة بصورة أجنع يف عمليات : التدريب والتعليم  •  
  التنمية الصناعية؛

راح حلول مبتكرة فراد واملؤسسات، من أجل اقتاستهالل مشاريع حبثية بالتعاون مع األ: البحوث املشتركة  •  
  وحتسني تنفيذ املمارسات الفضلى الدولية يف مشاريع التنمية الصناعية؛

 وسائر اجلهات املعنية املمارسنيإطالع الباحثني األكادمييني ومقرِّري السياسات واالختصاصيني : تقاسم املعارف  •  
  جتربة اليونيدو؛ علىبالتنمية الصناعية 

إنشاء قنوات ختاطب فّعالة بني اخلرباء واملسؤولني احلكوميني وكبار مقرِّري السياسات : احلوار السياسايت  •  
  واملؤسسات األكادميية وسائر اجلهات املعنية؛

مبؤسسات شريكة معنية بصوغ سياسات  اليونيدوربط أنشطة : إقامة شبكات استراتيجية وعالقات شراكة  •  
  .رهتاالتنمية الصناعية وإدا

املشتركة يعزِّز التعاون بني اليونيدو وأهم فربناجمه اخلاص بالبحوث . ويوفِّر معهد اليونيدو جمموعةً منّوعةً من خيارات التعلُّم
وُيقيم برناجمه اخلاص بنيل درجات الدكتوراه عالقات شراكة مع . املؤسسات األكادميية من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة

ثية معترف هبا تشجِّع إجراء دراسات حبثية نظرية وجتريبية دقيقة تفي مبعايري نيل درجة الدكتوراه أو مؤسسات حب/جامعات و
ويهدف برناجمه املعين بدعم التعليم إىل حتسني طرائق التدريس والتعلُّم باستحداث مناهج دراسية . يف ميدان التنمية الصناعية

 التنفيذيني فيتيح لكبار املسؤولني احلكوميني املدراءأما برنامج تدريب . اعية التنمية الصنوبرامج لنيل درجات أكادميية يف جمال
وأما الربنامج الصيفي فيوفِّر مزجياً . فرصاً للتعلُّم من كبار اختصاصيي اليونيدو املمارسني ومن أكادمييني ذوي مستوى عاملي

ني الفنيني الشباب، بينما يدعم برنامج املعهد للتعلُّم عن ُبعد دينامياً من طرائق التعلُّم التقليدية واالبتكارية لصاحل االختصاصي
دورات التدريب املواضيعية املقيمة اليت تنظِّمها فروع شعبة تطوير الربامج والتعاون التقين، وُيوصِّل خدماته إىل مجهور عاملي 

  .من خالل دورات تعلُّم إلكتروين هادفة
    

 اهلدف
توليد وتعميم وتقاسم موارد معرفية ذات مستوى عاملي، وبناء قدرات للتنمية الصناعية تعزيز نوعية السياسة الصناعية ب

  .املستدامة وللحّد من الفقر وللنمو االقتصادي املعجَّل
  

  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

يات تعزيز القدرة اإلنتاجية، حتسني القدرات املتعلقة بإدارة عمل
وبالتجارة الدولية، مما حيّد من الفقر ويزيد من الكفاءة ويعزِّز 

  .االستدامة البيئية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

حتسُّن فهم عمليات التنمية الصناعية، وحتسُّن نوعية   •
 .سة الصناعيةالسيا

  
برامج لبناء استحداث منتجات معرفية عالية النوعية، وتنظيم 

  .القدرات
 .عدد املنتجات املعرفية املستحَدثة ونوعيتها  •
  .عدد ونوعية الربامج املنفَّذة يف جمال بناء القدرات  •

  .استناداً إىل التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوي)  ١(
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  على الصعيد القُطري٣- وجيم٢- وجيم١-لربامج جيملاملسامهة يف النواتج املتوقَّعة 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة يف الناتج السياسايت

تعزيز القدرات البشرية لدى احلكومات والقطاع اخلاص 
  .والرابطات الصناعية وجمامع الِفكْر واملؤسسات األكادميية

  .عدد أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا  •
  .طلع هباعدد املشاركني يف األنشطة املض  •
اإلفادة املرجتعة من املشاركني بشأن جدوى األنشطة   •

  .املضطلع هبا ونوعيتها
 .استناداً إىل التقييمات واالستقصاءات املنتظمة)  ١(
    

 اخلدمات الَوُصولةوضمان النوعية، : ٢-دال الربنامج
  

  الوصف العام

لتعاون التقين من خالل يف جمال الية التشغيلية ألنشطة اليونيدو الفعاتعزيز يسهم هذا الربنامج يف تطوير الربامج التقنية ويف 
اليونيدو باملاحنني واملاحنني الشراكة اليت تربط عالقات هذا الربنامج كما يدير . إدارة ودعم عملية املوافقة على هذه األنشطة

  : ، هي برناجمية مكوِّناتلى ثالثةويشتمل الربنامج ع. جينياحملتملني، وينسق تواصل املنظمة مع أصحاب املصلحة اخلار
 .األنشطة الدعائية والعالقات اخلارجية‘ ٣‘ضمان النوعية، و ‘٢‘املاحنني، والشراكة مع  عالقات ‘١‘

    
  اهلدف

 ،ال لربامج اليونيدو من خالل زيادة الوعي والفهم لدور اليونيدو وأنشطتها يف جمال التعاون اإلمنائي الدويلدعم التشغيل الفّع
 . املوارد املطلوبةحشدأنشطة اليونيدو يف جمال التعاون التقين، وعليها فيما خيّص املوافقة صوغ الربامج ودارة ودعم عملية وإ
    

  املوارد
   واخلدمات الَوُصولةضمان النوعية، : ٢-دال الربنامج

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١٤١ ٣١٠٠ ٤٤٣ ٥٠٠ تكاليف املوظفني ١٥,٤٠ ٥,٠٠ ١٠,٤٠  ٣ ٥٨٤ ٦٠٠  
١٦٠ ٣٠٠ ١٦٠ ٣٠٠  اخلرباء االستشاريون     
٤٦ ٦٠٠ ٤٦ ٦٠٠  االجتماعات     
٢٠٠ ٧٠٠ ٢٠٠ ٧٠٠  السفر يف مهام رمسية     
٦٢٨ ٧٠٠ ٦٢٨ ٧٠٠  تكاليف التشغيل     

١٤١ ٤١٠٠ ٤٧٩ ٨٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ٤ ٦٢٠ ٩٠٠  
١٤١ ٤١٠٠ ٤٧٩ ٨٠٠ جمموع املوارد الصافية    ٤ ٦٢٠ ٩٠٠    
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 املاحننيالشراكة مع عالقات : ١-٢- دالاملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام
 ، وتطويراليونيدو باملاحنني واملاحنني احملتملنيالشراكة اليت تربط عالقات طار املفاهيمي لوضع اإل املكوِّن الربناجمي هذا يتولّى

ولبلوغ هذه الغاية، . الالزمة ملا تقدِّمه املنظَّمة من خدمات إمنائية، ويسعى بذلك إىل حشد املوارد وإدارهتاتلك العالقات 
، ةد جماالت االهتمام املشترك، وحيدِّاوأولوياهتكومات واملؤسسات املاحنة احل لسياسات  دقيقاًفهماًيرسي هذا املكوِّن الربناجمي 

املوارد املالية املتاحة رصد حجم أيضاً يتولّى وهو . فرص التعاون االستراتيجي مع هؤالء الشركاءومنو ر ه تطوُّز ويوجِّويعزِّ
 .ألغراض الربجمة

االت مة جمل إىل زيادة املسامهات املقدَّاملكوِّن الربناجمي يف إطار هذا جلهود املبذولةا، هتدف ٢٠١٥- ٢٠١٤ فترة السنتني وأثناء
. دون استبعاد جهات ماحنة أخرىمن اجلهات املاحنة احلكومية، ولكن وخصوصاً ، لدى اليونيدو املواضيعية الثالث ةألولويا

دة املاحنني وغريها  االستئمانية املتعّد يف عدد متزايد من الصناديقوهذا سيشمل بذل جهود لضمان استمرار مشاركة اليونيدو
  . من تلك املصادر على التمويلاحصوهلاستمرار من مصادر التمويل، و

    
 اهلدف

الة خدمات إمنائية فّعاحملشودة لتوفري حجم املوارد زيادة مع املاحنني احلاليني واحملتملني من أجل ة متينة شراكعالقات االحتفاظ ب
  . لدى اليونيدواملواضيعيةمجيع جماالت األولوية يف 
    

  الوارد يف بيان مهمة اليونيدواإلمنائياملسامهة يف حتقيق اهلدف 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

قيام اليونيدو بتوسيع النطاق اجلغرايف لعملها، من أجل 
  .خدمة املزيد من البلدان والناس

 حجم الربامج، خصوصاً يف اجملاالت اليت مل تكن ازدياد  •
  . خبدمات كافية سابقاًحتظى

توسُّع قاعدة املاحنني، حبيث تشمل شركاء حكوميني   •
  .وشركاء من القطاع اخلاص

 .استناداً إىل التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوي)  ١(
    

 املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
  )١(مؤشرات األداء  امهةاملس

اجلهات املاحنة وغريها من مصادر العمل على أن تدرك 
الدعم لربامج اليونيدو ما لألنشطة الصناعية اإلنتاجية من 

أن تقدِّم قدراً ، واحلّد من الفقرأمهية للتنمية املستدامة و
  . من املواردمتزايداً

فق مع احملشودة، مبا يتوا السنوي لألموال املقدارازدياد   •
  .املقادير املنشودة

 .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
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 ضمان النوعية: ٢-٢- دالاملكوِّن الربناجمي
  

 الوصف العام

عاون التقين، بضمان جودة تدّخالهتا يف  يف تعزيز الفعالية التشغيلية ألنشطة اليونيدو يف جمال التاملكوِّن الربناجمي يسهم هذا
وهو مسؤول أيضاً عن إدارة ودعم عملية املوافقة على الربامج واملشاريع بتولّي زمام . مرحلة التصميم وطوال عملية التنفيذ

وهاتان . ةالقيادة يف تقييم تدّخالت التعاون التقين وضمان االّتساق اإلمجايل بني عمليات املنظَّمة وأهدافها االستراتيجي
  .١- ٣-  وجيم١-٢- وجيم١-١- جيماملكوِّنات الربناجميةالوظيفتان املتعلقتان بالتقييم وضمان االّتساق تدعمان 

  :إىل ما يلي املكوِّن الربناجمييف إطار هذا اليت ُتبذَل ، هتدف اجلهود ٢٠١٥- ٢٠١٤ويف فترة السنتني 
جيات وأدوات التصميم اجليد يف كل وحدات املنظَّمة، تقدمي إرشادات بشأن ضمان االّتساق يف تطبيق منه  ‘١‘  

  وتوفري التدريب الالزم لذلك؛
  تسهيل إدارة نوعية تدّخالت اليونيدو يف مرحلة التصميم وأثناء التنفيذ؛  ‘٢‘  
 .دعم عمل اهليئات الداخلية املختصة باملوافقة على الربامج واملشاريع، ومتابعة قرارات تلك اهليئات  ‘٣‘  

  
  اهلدف

يعمل هذا املكوِّن الربناجمي على أن تكون النتائج املتوقَّعة لتدّخالت اليونيدو ذات نوعية عالية وقابلة للتحقّق وواقعية، مما 
 .يكفل إمكانية وصفها بأهنا تدّخالت إمنائية فّعالة

  
  الوارد يف بيان مهمة اليونيدواإلمنائياملسامهة يف حتقيق اهلدف 

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

 أن تكون السياسات واالستراتيجيات الصناعية ضمان
 إىل معايري معترف هبا دولياً وتدّخالت التعاون التقين مسندةً

  .فعالية التنمية وإىل أسس تقنية سليمةبشأن 

حتسُّن األداء اإلمجايل للتدّخالت يف جمال التنمية   •
  .الصناعية

 .غ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنويالتقييمات املنتظمة واإلبالاستناداً إىل )  ١(
  

 املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

توحيد أداء "تعزيز جودة التدّخالت املندرجة يف إطار 
  .كلّما لزم تطبيق هنوج متعّددة التخّصصات" اليونيدو

تعاون الداخلي الفّعال يف التدّخالت ازدياد حاالت ال  •
  .املتعّددة التخّصصات

 .استناداً إىل التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوي)  ١(
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 األنشطة الدعائية والعالقات اخلارجية: ٣-٢- دالاملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام
الدعاية والتواُصل من أنشطة هتدف إىل إبراز مرأى املنظَّمة اليونيدو يف جمال تنسيق ما تقوم به  ياملكوِّن الربناجم هذا يتولّى

يف فهم  على املستوى الدويلوصورهتا لدى أصحاب املصلحة الرئيسيني، ال سيما الدول األعضاء فيها، واىل إحداث زيادة 
 بإبالغ اجلمهور املكوِّن الربناجمي، يقوم للتواصل والدعاية شاملة استراتيجيةاستناداً إىل و.  لعمل اليونيدوهموتقديرالناس 

املعنية  واجلهات واألوساط اإلمنائيةواجلمعيات األهلية واملؤسسات األكادميية أي اجملتمع الدويل والقطاع اخلاص (اخلارجي 
 ا السياساتية وبراجمها وأنشطتها، مستخدماًبوالية اليونيدو العاملية وأولوياهت)  اإلعالمط ووسائ واجلهات املاحنةذات املصلحة
يف ضور مواد تروجيية، واحل ونشر االتصال بوسائط اإلعالممنها ، التخاطب وتوصيل اخلدمات من أساليب جمموعة واسعةًً

 يف جمال اًم دعاملكوِّن الربناجميم هذا يقدِّكما . برنامج سفراء النوايا احلسنة، وكذلك ترنت ووسائط اإلعالم االجتماعيةاإلن
وهو . بالتنمية الصناعية املستدامةاملتعلقة مالهتا الدولية حلملؤمترات اليونيدو العاملية واإلقليمية ذات األمهية العالية والدعاية 
واالتصاالت، ويكفل بالدعاية منظومة األمم املتحدة ذات صلة معيَّنة يف كيانات بعلى اتصاالت اليونيدو أيضاً يشرف 

من خالل املنابر املشتركة بني الوكاالت، مثل ، التحديات املشتركة يف جمال االتصاالت فيما خيّص  هذه الكياناتساق معاالّت
 .فريق األمم املتحدة لالتصاالت

    
  اهلدف

 .لتنمية الصناعية املستدامةاجمال  دور اليونيدو ومنجزاهتا يف تعزيز ظهور
    

  بيان مهمة اليونيدواملسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف

  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

مدركني  نيأصحاب املصلحة الرئيسي العمل على أن يكون
 من احلّد من الفقرلة يف اليونيدو املتمثّرسالة ومؤيِّدين 

بتكافؤ فرص مجيع تتَّسم خالل تنمية صناعية مستدامة 
زيادة من أجل قطاع صناعي مزدهر، بناء البلدان يف 
  .بيئتهاصون ا يف التجارة الدولية، ويف مشاركته

، وازدياد دعم لدى الدول األعضاءاملنظمة صورة ن حتسُّ  •
 .تلك الدول

 .تعليقات إجيابية من أصحاب املصلحة الرئيسينيورود   •

كواحد من أهم سبل ازدياد االعتراف بالتنمية الصناعية   •
  .يات اإلمنائية العامليةللتحّدالتصّدي 

 .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياً إىل استناد)  ١(
  

 املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو 
  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

الفنية اخلربات اليونيدو بكيفية تسخري الوعي حتسني 
دة من  التنموية املعقَّياتملواجهة التحّدوالتجارب العاملية 

األثر، وزيادة الدعم وقوية خالل خدمات متكاملة 

باالستناد إىل التغطية الوصول إىل الناس، ن حتسُّ  •
احلصول لة وطلبات اإلعالمية واالستفسارات املسجَّ

 .ة املسجلةاملنشورات واملناقشات العموميعلى 
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  )١(مؤشرات األداء  املسامهة

وواليتها وبراجمها ورسالتها هلدف اليونيدو اإلمنائي 
  .وأنشطتها

القائمة التواُصلية خدمات اليونيدو االستفادة من ن حتسُّ  •
 .على الويب

من بالتنمية واملعنية تعليقات إجيابية من اجلماعات ورود   •
  .اع الرأينَُّص

 .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
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  خدمات دعم الربامج: ئيسي هاءالربنامج الر
  

  الوصف العام

ويف هذا السياق، يشتمل .  التقينلتعاوناخلاصة با هاتنفيذ براجملإلدارة اليونيدو ودعماً عملياتياً ر هذا الربنامج الرئيسي يوفِّ
لية؛ واالشتراء واخلدمات إدارة املوارد البشرية؛ والشؤون املا: ، هيمعيَّنةبرامج تتناول مواضيع ستة الربنامج الرئيسي على 

سوف ومن خالل هذه الربامج، . والتوجيه واإلدارةودعم األعمال والنظم؛ املعلومات واالتصاالت؛ تكنولوجيا اللوجستية؛ و
م خدمات إرشاد وتوجيه ودعم استراتيجية جلميع كيانات ، ويقدِّقواعد إجرائيةالربنامج الرئيسي سياسات ويصوغ هذا 

لتخطيط مساند يف زيادة تعزيز نظام اليونيدو بدور أيضاً ويضطلع الربنامج الرئيسي .  جماالت مسؤوليتهااألمانة، يف كل من
  ).IPSAS(تنفيذ معايري مثل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف املوارد املؤسسية و

 التقين وخدماهتا اإلمنائية األخرى، للتعاون  يف تنفيذ أنشطة اليونيدو مباشراًيسهم الربنامج الرئيسي إسهاماًوبذلك، سوف 
اخلرباء ن فيهم مب(املساعدة على اشتراء السلع واخلدمات ملشاريع التعاون التقين؛ وتعيني املوظفني الالزمني بوسائل منها 

ها كلُّوهي ؛ وتوفري خدمات اإلدارة املالية واالتصاالت والسفر وإدارة عمليات اجلرد والسجالت، )االستشارينيواخلرباء 
  .مباشرة أو غري مباشرة تنفيذ التعاون التقين واخلدمات اإلمنائية األخرىبصورة خدمات تدعم 

    
  اهلدف

  .اخلدمات لدعم أنشطة اليونيدوقدر كاف من ، ضمان تقدمي  اإلداريليونيدوا هلدف وفقاً
    

  املوارد
   خدمات دعم الربامج: الربنامج الرئيسي هاء

  )يوروبال(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٤ ٦٧٦ ٢٠٦٠٠ ٢٧٥ ٤٥٠ تكاليف املوظفني ١٣٢,٥٠ ٨٩,٥٠ ٤٣,٠٠  ٢٤ ٩٥٢ ٠٥٠  
٢٠٥ ٨٠٠ ٢٠٥ ٨٠٠  اخلرباء االستشاريون     
٢٣٦ ٥٠٠ ٢٣٦ ٥٠٠  السفر يف مهام رمسية     
١ ٠٠٢ ٠٠٠ ١ ٠٠٢ ٠٠٠  تكاليف التشغيل     
٥ ٦٤٨ ٨٠٠ ٥ ٦٤٨ ٨٠٠  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

٤ ٦٧٦ ٢٧٦٠٠ ٣٦٨ ٦٥٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ٣٢ ٠٤٥ ٢٥٠  

٤ ٦٧٦ ٢٧٦٠٠ ٣٦٨ ٦٥٠ جمموع املوارد الصافية    ٣٢ ٠٤٥ ٢٥٠  
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   خدمات دعم الربامج: لربنامج الرئيسي هاءا

  حسب الربامج
     الوظائف   

 الفئة الفنية   
 فئة اخلدمات
 العامة

امليزانيتان العادية 
 التشغيليةو

 التعاون التقين 
 اجملمـوع)خارج امليزانية(

٦ ٣٤١ ٤٥٠ ٢٠,٥٠ ١٠,٠٠ إدارة املوارد البشرية -١-هاء   ٦ ٣٤١ ٤٥٠  

٧ ٥٣٩ ٤٠٠ ٣١,٠٠ ١١,٠٠  اليةالشؤون امل -٢-هاء   ٧ ٥٣٩ ٤٠٠  

٨ ١٣٢ ٥٠٠ ٢٣,٠٠ ١٠,٠٠  خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية -٣-هاء   ٨ ١٣٢ ٥٠٠  

٤ ٥٧٩ ٣٨٠ ٩,٠٠ ٥,٠٠   املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا -٤-هاء   ٤ ٥٧٩ ٣٨٠  

٤ ٢٧٧ ٧٢٠ ٤ ٢٧٧ ٥,٠٠٣,٠٠٧٢٠  دعم األعمال والنظم -٥-هاء  
١ ١٧٤ ٨٠٠ ٣,٠٠ ٢,٠٠  واإلدارةالتوجيه -٦-هاء   ١ ١٧٤ ٨٠٠  

٣٢ ٠٤٥ ٢٥٠ ٨٩,٥٠ ٤٣,٠٠جمموع الربنامج الرئيسي هاء   ٣٢ ٠٤٥ ٢٥٠        
  إدارة املوارد البشرية: ١-الربنامج هاء

  الوصف العام
 الدعم تقدمي، وة املوارد البشريةات وإجراءات اليونيدو اخلاصة بإدارسياس وصوغاستحداث يواصل هذا الربنامج وف س

إىل الربامج الرئيسية األخرى من أجل تلبية احتياجاهتا املتعلقة بإدارة املوارد البشرية، مبا فيها اخلدمات املوكلة إليه مبقتضى 
النظامني األساسي واإلداري للموظفني وكذلك مبقتضى اللوائح التنظيمية للصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 

 جانب التفاعل مع الزبائن الداخليني واملديرين واملوظفني، سوف يواصل الربنامج تفاعله مع سائر وإىل. األمم املتحدة
مؤسسات منظومة األمم املتحدة وكذلك قيامه بدور املتحّدث الرئيسي باسم اليونيدو لدى جلنة اخلدمة املدنية الدولية 

عين بالتنسيق والصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي وشبكة املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني امل
  . الصحياألمم املتحدة ومقدِّمي خدمات التأمني

وسوف يستمر تنظيم الربنامج وظيفياً يف شكل ُمكوِّنني برناجميني، األول ُيعىن باملسائل املتعلقة بتوظيف املوارد البشرية 
وعقب تنفيذ النمائط . املتعلقة بإدارة شؤون العاملني وخدمات املستخَدمنيوختطيطها وتنميتها، واآلخر ُيعىن باملسائل 

اخلاصة بإدارة رأس املال البشري يف نظام اليونيدو اجلديد لتخطيط املوارد املؤسسية، سوف يضّم املكوِّن الربناجمي األول، 
وظفني مبا يشمل مجيع فئات رأمسال ختطيط املوارد البشرية والتزويد بامل: ضمن أحكام السياسات ذات الصلة، ما يلي

 تقاء بالكفاءاتاليونيدو البشري؛ وحتليل الوظائف وتصنيفها؛ وتنفيذ خطة التدريب وسياسة التعلُّم اهلادفتني إىل االر
ليل اإلدارية والتقنية والوظيفية وحتديثها؛ وإدارة نظام إدارة األداء يف املنظَّمة ودعمه؛ وصون بيانات املوارد البشرية وحت

حتديث : ومن مثَّ، فإن املكوِّن الربناجمي اآلخر سوف يشتمل على ما يلي. اجتاهاهتا؛ والقيام مبهام اإلبالغ املرتبطة بذلك
شروط اخلدمة وتطبيقها على مجيع فئات املوظفني، وفقاً ألحكام النظامني األساسي واإلداري للموظفني ولسياسات 

لرمسية؛ وتوفري كامل اخلدمات املتعلقة بالضمان االجتماعي وصندوق املعاشات املنظَّمة؛ وإدارة سجالت العاملني ا
التقاعدية للموظفني املوجودين يف اخلدمة واملوظفني املتقاعدين وفقاً للوائح وقواعد الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية 

عاقة املؤقّتة والتأمني على احلياة؛ وتنسيق اجلماعية للتأمني الصحي والتأمني من اإلملوظفي األمم املتحدة، وباملخططات 
  .نظام العدالة الداخلي، وتوفري خدمات املشورة القانونية للموظفني
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، سوف يواصل الربنامج استبانة التحسينات النوعية املمكنة يف جماالت معيَّنة من إدارة املوارد ٢٠١٥- ٢٠١٤ويف الفترة 
  :وتشمل تلك اجملاالت. البشرية والعمل على تنفيذ تلك التحسينات

  إدارة األداء القائمة على شواهد، مبا يشمل قيم املنظَّمة وكفاءاهتا األساسية؛  )أ(  
  مواصلة تطوير برامج تعلُّم املوظفني باالستناد إىل سياسة َتعلُّم ُتشجِّع االرتقاء باملهارات والنمو املهين؛  )ب(  
يدو امليدانيني مع شروط خدمة نظرائهم لدى منظمات االستمرار يف مناسقة شروط خدمة موظفي اليون  )ج(  

  األمم املتحدة األخرى يف سياق مبادريتْ توحيد األداء اخلاصتني مبنظومة األمم املتحدة وباليونيدو؛
  إصالح نظام العدالة الداخلي الرمسي؛  )د(  
  .تنفيذ تدابري التماس املواهب، بغية اجتذاب رأمسال بشري مؤهَّل  )هـ(  

    
  اهلدف

لكي تتمكَّن من الوفاء بواليتها، مع ضمان سني، متحمِّذوي مؤّهالت مالئمة وتزويد اليونيدو، يف التوقيت املناسب، مبوظفني 
أعلى معايري القََدارة والكفاءة والنـزاهة، ومع إيالء االعتبار الواجب ألمهية تعيني املوظفني على أساس جغرايف واسع وعادل 

  .نيوتعزيز التوازن بني اجلنس
    

  حتقيق هدف اليونيدو اإلدارياملسامهة يف 

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
، يتجلى فيهم التنوع تعيني موظفني متحمِّسني وأكْفاء

  .اجلغرايف واجلنساين واالمتثال لقيم موظفي اليونيدو
  تكوين جمموعة احتياطية من اخلرباء املؤهَّلني جملاالت 

  الربنامج املختلفة
 

املوظفني يف التوقيت املناسب للوظائف نظَّمة بتزوُّد امل  •
 .الثابتة يف املقر وامليدان

ُتجسِّد دارة املوارد البشرية حمدَّثة إلسياسات وجود   •
 . املناسبة لليونيدوأفضل املمارسات

املوارد البشرية بشأن توفري خدمات عملياتية مستمرة   •
  .بكفاءة وفعالية

خلرباء لتلبية الطلب إمتام تكوين جمموعة رديفة من ا  •
 .على رأس املال البشري يف اجملاالت الربناجمية

إحصاءات التوظيف وسجالت املوارد البشرية وخطط التدريب وسياسات املوارد البشرية ، وإىل الزبائن من إىل اإلفادات املرجتعةاستناداً )  ١(
  .عيةوما يتصل بذلك من إبالغ يف التقرير السنوي وسائر الوثائق التشري
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  املوارد
   إدارة املوارد البشرية: ١-الربنامج هاء

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 وعاجملمـالتشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

  ٦ ١٦٧ ٣٠٠  ١ ٥٤٩ ٢٠٠ ٤ ٦١٨ ١٥٠ تكاليف املوظفني ٣٠,٥٠ ٢٠,٥٠ ١٠,٠٠
  ١١٩ ٣٠٠   ١١٩ ٣٠٠  اخلرباء االستشاريون   
  ٧٤ ٦٠٠   ٧٤ ٦٠٠  السفر يف مهام رمسية   
  ٧ ٢٠٠   ٧ ٢٠٠  تكاليف التشغيل   

 ٦ ٣٤١ ٤٥٠ ١ ٥٤٩ ٢٠٠ ٤ ٧٩٢ ٢٥٠ جمموع النفقات اإلمجالية 
   ٦ ٣٤١ ٤٥٠ ١ ٥٤٩ ٢٠٠ ٤ ٧٩٢ ٢٥٠ جمموع املوارد الصافية  

  
  الشؤون املالية: ٢-هاءالربنامج 

  
  الوصف العام

الة تشمل إعداد امليزانية؛ والرقابة املالية؛ يدعم هذا الربنامج أعمال اليونيدو من خالل تقدمي خدمات مالية كفؤة وفّع
نقدية وعمليات اخلزانة؛ وإدارة والتخطيط املايل؛ وإدارة املوارد املالية، مبا فيها املوارد املالية اخلارجة عن امليزانية؛ واإلدارة ال

واملوظفني  املقر موظفياالشتراكات املقررة؛ واملقبوضات واملصروفات من مجيع املوارد، مبا يف ذلك كشوف مرتبات 
؛ واإلدارة املالية ألنشطة التعاون التقين؛ وأعمال احملاسبة وتقدمي التقارير عن أنشطة امليزانيتني امليدانيني وخرباء املشاريع

  . وكذلك عن مجيع أنشطة التعاون التقين؛ واملشورة السياساتية بشأن املسائل املاليةالتشغيليةلعادية وا

 يف جمال اإلدارة املالية، مبا يف ذلك املراقبة الداخلية جلميع املوارد املالية يف امليدان ويّتبع الربنامج املبادئ املعترف هبا دولياً
وهو يزّود أصحاب املصلحة يف اليونيدو مبعلومات منتظمة عن . ن حيث التكلفة وسليمةواملقر مراقبة شفّافة وفّعالة م

األداء املايل واحلالة املالية، مبا يف ذلك تقدمي تقارير مالية وإسقاطات للتدفقات النقدية دقيقة ويف توقيتها املناسب إىل إدارة 
 املتعلقة األموركما يدير الربنامج ويرصد مجيع . تخطيط اإلدارياملنظمة بغية تيسري اختاذ القرارات اإلدارية واالضطالع بال

، بغية احلفاظ  مع الدول األعضاء املعنيةدةرة غري املسدَّاالشتراكات املقرَّمبا يف ذلك متابعة مسألة رة، باالشتراكات املقرَّ
  . من االستقرار املايلدرجة عالية على 

أو املشاريع ذات الصلة، وكذلك مشاريع / يستعرض الربنامج وثائق الربامج ويف سياق أنشطة اليونيدو للتعاون التقين،و
االتفاقات، للتأكد من أهنا متتثل للوائح والقواعد والتعليمات واإلجراءات املالية للمنظمة، ويطبق اإلجراءات والضوابط 

للتغري اجلاري يف هيكل النظام اإلمنائي أيضاً  وُيوىل االعتبار الواجب. املالية السليمة لتسجيل ورصد التنفيذ املايل للمشاريع
 إىل التنفيذ تشمل االمتداداتاملتعدد األطراف واملعونة العاملية، من أجل إجياد سبل مواءمة للعمل يف هذه البيئة اجلديدة، 

  .اإلبالغاالمتثال ملتطلّبات اجلهات املاحنة فيما خيّص امليَزنة والربنامج يكفل كما . مكن ذلكأالوطين حيثما 
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كما أن هذا الربنامج منخرط اخنراطاً عميقاً يف مناقشة النهج املنّسق للتحويالت النقدية وتنفيذه، وهو عضو يف اللجنة 
وإىل جانب ذلك، يتواصل الربنامج مع عملية تنسيق املمارسات التجارية بني وكاالت األمم املتحدة . االستثمارية املعنية به

  .مشاركةً نشطةًويشارك يف تلك العملية 
، ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١اً من بدء) املعايري احملاسبية الدولية(ى األخذ باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وقد أّد
إىل إدارة اليونيدو تعزيز شفافية التقارير املالية املقدَّمة  إىل متكني الربنامج من ،١٤- ق/١٢- قرار املؤمتر العام م عوفقاً ل

 اليت تسمح هبا املعايري احملاسبية الدولية ملن ،ومبا أن اليونيدو قد اعتمدت األحكام االنتقالية. وأصحاب املصلحة فيها
موجودات املشاريع وتسجيلها، إدارة ب، يف إجراءاهتا اخلاصة بإقرار اإليرادات املتأّتية من التربعات ويعتمدوهنا ألول مرة

  .شديداً يف التخلّص التدرجيي من األحكام االنتقاليةفسوف ينهمك الربنامج اهنماكاً 
وعالوة على ذلك، وبعد تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية، سوف يواصل الربنامج جتميع وتثبيت جوانب معيَّنة من هذا 

  .احلل، خصوصاً يف جمايل إنتاج التقارير وختطيط امليزانية
مع أيضاً وف يتواصل وس. راجع احلسابات اخلارجيُمعمل ملسائل املتعلقة باالوصل املعنية جبميع وهذا الربنامج هو جهة 

  .الدول األعضاء وأجهزة تقرير السياسات وسائر الشركاء االستراتيجيني بشأن املسائل ذات الصلة
 الكفاءة ناشئة عن وقد قُلِّصت قاعدة املوارد اخلاصة بالربنامج قياساً إىل فترة السنتني السابقة، ارتقاباً حلدوث حتسينات يف

ومع ذلك، سوف يسهم الربنامج يف مداوالت العمليات التشاورية بني . تبسيط وتشذيب العمليات املالية واملصرفية
  .وكاالت منظومة األمم املتحدة، وخصوصاً شبكة امليزانية واملالية التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى

    
  اهلدف
  .املاليةة يف شؤون اليونيدو شفافيلاوة صداقيامل والنـزاهةضمان 

    
  حتقيق هدف اليونيدو اإلدارياملسامهة يف 
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

تعزيز النـزاهة واملصداقية والشفافية املالية يف جممل موارد 
 .اليونيدو املالية

رأياً غري متحفِّظ بأن  مراجع احلسابات اخلارجي إبداء  •
  .لمعايري احملاسبية الدوليةالبيانات املالية ممتثلة ل

نظام ختطيط املوارد املقدَّم لتعزيز الدعم استمرار   •
 . عقب تنفيذهاملؤسسية

 السنتني ة فتريت النظامية مليزانيالقصوىالوفاء باملواعيد   •
 .والبيانات املالية السنوية

يف واملَنح إصدار الصكوك املالية املتصلة بالتعاون التقين   •
 .مواعيدها

الفائدة أسعار خنفاض يف متوسط قدر من االقيق أدىن حت  •
 .قياساً إىل متوسط أسعار السوقعلى االستثمارات 

تقارير مراجع احلسابات اخلارجي وسجل املراسالت ونظام مراقبة األداء املايل وقرارات وإىل  ، الزبائن منإىل اإلفادات املرجتعةاستناداً )  ١(
  .ل بذلك من إبالغ يف التقرير السنوي وسائر الوثائق التشريعيةوما يتصأجهزة تقرير السياسات 
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  املوارد
   الشؤون املالية: ٢-الربنامج هاء

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

  ٧ ٤٥١ ٨٠٠  ٢ ٠٢٠ ٧٠٠  ٥ ٤٣١ ١٠٠ تكاليف املوظفني ٤٢,٠٠ ٣١,٠٠ ١١,٠٠
  ٤١ ٧٠٠   ٤١ ٧٠٠  اخلرباء االستشاريون   
  ٤٢ ٠٠٠   ٤٢ ٠٠٠  السفر يف مهام رمسية   
  ٣ ٩٠٠   ٣ ٩٠٠  تكاليف التشغيل   

 ٧ ٥٣٩ ٤٠٠ ٢ ٠٢٠ ٧٠٠ ٥ ٥١٨ ٧٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية 
 ٧ ٥٣٩ ٤٠٠ ٢ ٠٢٠ ٧٠٠ ٥ ٥١٨ ٧٠٠ د الصافيةجمموع املوار  

  

  خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية: ٣-الربنامج هاء
  

  الوصف العام

يوفّر هذا الربنامج اجملموعة الواسعة من خدمات الدعم اليت حتتاجها اليونيدو ألنشطتها اخلاصة بالتعاون التقين ومبحفلها 
باشتراء حنو كفء وناجع التكلفة وشفَّاف  علىوتشمل هذه اخلدمات االضطالع . واءالعاملي، يف املقر ويف امليدان على الس

السلع واخلدمات؛ وإدارة اجلرد وسجالت املمتلكات؛ واالتصاالت؛ والسفر والتأشريات والنقل والشحن؛ واحملفوظات 
بتدعيم لة والكفاءة يف عملية االشتراء ز الربنامج الشفافية واملساء تقدمي هذه اخلدمات، يعزِّولدى. وخدمات السجالت

حوسبة وبتعزيز ،  للعروضلتماس الدويل املفتوحالاطرائق ع يف تطبيق ختطيط االشتراء وتبسيط اإلجراءات والتوسُّعملية 
  .العمليةهذه 

ظام إدارة العالقات ومن شأن تطبيق ن.  ونوعية خدمات الدعم العامة جلميع أنشطة اليونيدواستجابةأيضاً ز الربنامج ويعزِّ
مراقبة املوجودات ورصدها؛ ها إدارة املوجودات، مبا فيباملورِّدين وما يتصل من إجراءات أن ُييسِّر جناعة عملية االشتراء و

ض عليها بصورة مشتركة، متفاَوبرام اتفاقات، إل، منظمات األمم املتحدةسائر خفَّض تكاليف السفر بالتعاون مع سُتكما 
العصرية االتصال  األمثل باألخذ بوسائل خفَّض تكاليف االتصاالت إىل احلّدفر وخطوط الطريان؛ وسُتمع وكالء الس

  . يف جمال االتصاالتدمات املشتركةاخلوباختاذ تدابري لزيادة كفاءة 
    

  اهلدف

  .ميع أنشطة اليونيدوالتكلفة جلوناجعة خدمات دعم إداري مباشرة وكفؤة  اخلدمات ونوعيتها بتوفري استجابةن ضمان حتسُّ
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  حتقيق هدف اليونيدو اإلدارياملسامهة يف 

 مؤشرات األداء املسامهة
تعزيز الكفاءة والشفافية وجناعة التكلفة يف عمليات اشتراء 

 .السلع واخلدمات الالزمة للمنظمة
اخنفاض عدد املطالبات وحاالت تقصري البائعني يف   •

  .تنفيذ العقود إىل احلّد األدىن
وجود إجراءات ونظم اشتراء وتعاقد تؤّدي وظيفتها   •

على أكمل وجه ومدعومة بنظام ختطيط املوارد 
  .املؤسسية

 .إفادات مرجتعة إجيابية من الزبائن  •
      

  املوارد
  خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية: ٣-الربنامج هاء

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )دة حساب التكاليفبعد إعا (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

  ٦ ٠٨٩ ٩٠٠  ١ ١٠٦ ٧٠٠  ٤ ٩٨٣ ٢٠٠ تكاليف املوظفني ٣٣,٠٠ ٢٣,٠٠ ١٠,٠٠
  ٣٣ ٣٠٠   ٣٣ ٣٠٠  اخلرباء االستشاريون   
  ٣٣ ٠٠٠   ٣٣ ٠٠٠  السفر يف مهام رمسية   
  ٨٨٣ ٣٠٠   ٨٨٣ ٣٠٠  ليف التشغيلتكا   
 ١ ٠٩٣ ٠٠٠  ١ ٠٩٣ ٠٠٠   املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا   

 ٨ ١٣٢ ٥٠٠ ١ ١٠٦ ٧٠٠ ٧ ٠٢٥ ٨٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية 
 ٨ ١٣٢ ٥٠٠ ١ ١٠٦ ٧٠٠ ٧ ٠٢٥ ٨٠٠ جمموع املوارد الصافية  

  

  خدمات االشتراء: ١-٣- هاءاملكوِّن الربناجمي
  

  الوصف العام
وتلبية االحتياجات  باقتناء املعدات واخلدمات واألشغال لدعم برامج اليونيدو للتعاون التقين املكوِّن الربناجميطلع هذا يض

عن اقتناء املعدات واخلدمات واألشغال الالزمة لصيانة وإصالح مباين مركز فيينا الدويل أيضاً  وهو مسؤول .املتصلة باملقر
كما . ع املركزاجلارية مثل مشروع إزالة األسبستوس من جممَّاألشغال ا املركز، وكذلك عمليات خدمات املطاعم يف هذلو

إعداد اإلطار يف إعداد املواصفات التقنية، وواإلرشاد هذا الربنامج على تقدمي املساعدة املندرجة ضمن تنطوي األنشطة 
وإىل .  االشتراءتقين والتجاري فيما يتصل بعملياتالتقييم الإجراء ، واملرجعي لألشغال وحتديد نطاقها، وإجراء املناقصات

  . أنشطة تدريبية منتظمة ويقوم بتشغيل مكتب املساعدة اخلاص باالشتراءاملكوِّن الربناجميهذا يوفِّر ، جانب ذلك
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  اهلدف
  .ونيدوواخلدمات الالزمة لعمليات اليواألشغال التوقيت يف اشتراء السلع  وُحسن التكاليفوجناعة ضمان الكفاءة 

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
 وجناعة التكلفة وُحسن التوقيت يف والشفافية الكفاءةتعزيز 

 .اشتراء السلع واألشغال واخلدمات الالزمة للمنظمة
تقصري البائعني يف املطالبات وحاالت اخنفاض عدد   •

 .لعقود إىل احلّد األدىنتنفيذ ا
 ونظم االشتراء والتعاقد املدعومة إجراءاتبدء تشغيل   •

 .بنظام ختطيط املوارد املؤسسية
 .إجيابية من الزبائنإفادات مرجتعة   •

ونية والتقارير اإلحصائية ونظام  القانالشؤون/الزبائن وتقارير مراجعة احلساباتوإىل اإلفادات املرجتعة من  رةقواعد االشتراء املقرَّاستناداً إىل )  ١(
  .مراقبة األداء املايل وما يتصل بذلك من إبالغ يف التقرير السنوي وسائر الوثائق التشريعية

      
  اخلدمات اللوجستية: ٢-٣- هاءاملكوِّن الربناجمي

  
  الوصف العام

لفة جلميع أنشطة اليونيدو، تشمل  التكوناجعة مسؤول عن توفري خدمات لوجستية مباشرة وكفؤة املكوِّن الربناجميهذا 
اخلدمات املتعلقة بإدارة ممتلكات اليونيدو يف املقر واملكاتب امليدانية ومواقع املشاريع؛ والسفر يف مهام رمسية والنقل 

 أولوية املكوِّن الربناجمي تقدمي هذه اخلدمات، يعطي ولدى. والشحن؛ واالتصاالت؛ وقيود حمفوظات املنظمة وسجالهتا
  . اخلدمات املقدمة ونوعيتهااستجابةة لتعزيز عالي

 على صوغ وتنفيذ سياسات وإجراءات حمّسنة هبدف تلبية متطلبات املكوِّن الربناجميوفيما يتعلق بإدارة املمتلكات، سريكز 
 بتنفيذ ة ممتلكات اليونيدوبلوغ املستوى األمثل من الكفاءة والرقابة يف إداركذلك املعايري احملاسبية الدولية واستمرار تلبيتها، و

  . اجلديد يف ختطيط املوارد املؤسسية SAPنظام 

سيواصل كما . بإدارة تسلُّم وختزين وتوزيع وصيانة معدات املكاتب ولوازم القرطاسية واألثاثأيضاً  املكوِّن الربناجميسيقوم و
  . إدارة املوجودات ومراقبة املخزون والرصدإجراءات تيسري فعالية 

املكوِّن  هذا سوف يأخذيتعلق بتقدمي اخلدمات املتصلة بالسفر يف مهام رمسية والتأشريات والنقل والشحن والتأمني، وفيما 
بإدارة شؤون السفر إلكترونياً، من أجل حجز تذاكر سفر املوظفني عرب اإلنترنت، مما يبسِّط هذه العملية ويعزِّز  الربناجمي

يف مركز الكائنة املنظمات سائر التعاون مع وحدات السفر يف وِّن الربناجمي توثيق وسوف يواصل املك. كفاءهتا وفعاليتها
 ُيتفاَوض عليها  مع وكالء السفر وخطوط الطريانتكاليف السفر بإبرام اتفاقاتخفض يف فيينا الدويل، من أجل حتقيق 

 حتديث قيود املكوِّن الربناجميسيدعم ختطيط املوارد املؤسسية، ويف سياق . ، وحتسني نوعية خدمات السفربصورة مشتركة
  .احملفوظات والسجالت
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  اهلدف
  .التكلفة جلميع أنشطة اليونيدووناجعة توفري خدمات دعم إداري مباشرة  اخلدمات ونوعيتها، باستجابة نحتسُّضمان 

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

 )١(مؤشرات األداء املسامهة
كفؤة وناجعة التكلفة وشفّافة  خدمات لوجستية توفري

 .الحتياجات املنظمةوَحسنة التوقيت، وفقاً 
 .من الزبائنإفادات مرجتعة إجيابية   •
الفعالية يف االحتفاظ بقيود كاملة وحمدَّثة َتحقُّق   •

ملقر واملكاتب امليدانية ومشاريع التعاون خزونات امل
 .التقين

ية سلتنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسوجود دعم فّعال   •
 .يف اجملاالت ذات الصلة

  
  .الرصد املستمر للنوعيةوإىل  ، الزبائناإلفادات املرجتعة منقواعد اليونيدو اليت حتكم اخلدمات اللوجستية، وإىل استناداً إىل )  ١(

      
   املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا: ٤-الربنامج هاء

  
  الوصف العام

بالكفاءة والفعالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات ، يّتسمان خدمات ودعمتقدمي ما يلزم من نامج مسؤول عن هذا الرب
 ، امليداينهاواالتصاالت لتنفيذ برنامج عمل اليونيدو ولتسهيل اجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتعزيز الالمركزية وتوسيع حضور

كنولوجيا وإدارة مستقّرة ملرافقها وضمان أمنها وتزويدها بأدوات وذلك بتوفري استراتيجية وسياسات بشأن تلك الت
  .بة ألحدث التطّورات وتقدمي دعم رفيع املستوى للزبائن يف املقر ويف امليدانمواِك

إحدى الوسائل الرئيسية لزيادة الكفاءة التشغيلية من خالل توفري مرافق تكنولوجيا معلومات وتكنولوجيا املعلومات هي 
 على ٢٠١٥- ٢٠١٤ومن مثَّ، فسوف َينصبُّ تركيز الربنامج يف الفترة . لكفاءة وجناعة التكلفة يف املقر ويف امليدانتّتسم با

إدارة ودعم ورصد مرافق تكنولوجيا املعلومات وعملياهتا، وإدارة احلواسيب املكتبية وقواعد البيانات والبىن التحتية التقنية 
ظم احلاسوبية املوروثة وبرامج التعلُّم والشبكة امليدانية، وعلى توفري َوْصالت مستمرة لنظام ختطيط املوارد املؤسسية والن

عرب تكنولوجيا املعلومات جلميع اجلهات املعنية من خالل توليفة من املورِّدين الداخليني واخلارجيني خلدمات تكنولوجيا 
  .ة مبصادر خارجيةاملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك التحوُّل حنو خيارات االستعان

  .وسيعمل الربنامج أيضاً كجهة وصل لليونيدو ُتعىن بتفاعل املنظمة مع األمم املتحدة يف شؤون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
    

  اهلدف
ضمان كفاءة وفعالية االستفادة من خدمات الدعم املقدَّمة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني 

  .اليونيدوعمليات 
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  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تّتسم توفري مرافق 
باملوثوقية وجناعة التكلفة وسهولة االستعمال والربط شبكياً 
 .وخدمات مستمرة يف هذا اجملال حسب احتياجات املنظمة

اخنفاض عدد احلوادث املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات   •
واالتصاالت إىل احلّد األدىن، وورود إفادات مرجتعة 

  .إجيابية من الزبائن
امتالك املنظمة مرافق لتكنولوجيا املعلومات   •

  .واالتصاالت تّتسم بالكفاءة والفعالية واالستمرارية
يف توافر أدوات وأجهزة تواكب أحدث التطّورات   •

  .جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ثبوت فعالية مجيع اخلدمات ذات الصلة بتكنولوجيا   •

   .املعلومات واالتصاالت
  .، والرصد املستمر للنوعية احلاسوبيةإحصاءات مكتب املساعدة وإىل الزبائن،  منإىل اإلفادات املرجتعةاستناداً )  ١(
    

  املوارد
    املعلومات واالتصاالتاتكنولوجي: ٤-الربنامج هاء

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوعالتشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٢ ٥٤٥ ٠٠٠ تكاليف املوظفني ١٤,٠٠ ٩,٠٠ ٥,٠٠  ٢ ٥٤٥ ٠٠٠  
١٧ ٦٠٠   مهام رمسيةالسفر يف     ١٧ ٦٠٠  
١٠٣ ٠٠٠  تكاليف التشغيل     ١٠٣ ٠٠٠  
١ ٩١٣ ٧٨٠  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     ١ ٩١٣ ٧٨٠  

٤ ٥٧٩ ٣٨٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ٤ ٥٧٩ ٣٨٠  
٤ ٥٧٩ ٣٨٠ جمموع املوارد الصافية    ٤ ٥٧٩ ٣٨٠  

        
  دعم األعمال والنظم: ٥-الربنامج هاء

  
  وصف العامال

يتولّى هذا الربنامج إدارة احلل املتكامل املتمثِّل يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية، ويتكفَّل بأن يكون هذا النظام داعماً 
النمو "ويف ظلّ مبدأْي . لعمليات املنظمة اخلاصة بتسيري األعمال، من أجل حتقيق منافع برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة

أخذ برنامج التغيري والتجديد جيلب ، اللذين أُرسيا يف بيان مهمة اليونيدو، "توحيد األداء يف اليونيدو"و" ودةاملقترن باجل
للمنظمة منافع كربى، مثل متكني اليونيدو من حتسني تلبيتها الحتياجات اجلهات املتلقِّية، ومن تلبية توقّعات اجلهات املاحنة 

  .وفري بيئة عمل تّتسم بالكفاءة والطابع االستباقيوالدول األعضاء على حنو أفضل، ومن ت
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 على ضمان استمرار نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف تلبية ٢٠١٥- ٢٠١٤وسوف َينصبُّ تركيز الربنامج يف الفترة 
وسوف يكفل الربنامج معاجلة هذه االحتياجات يف نظام . احتياجات املنظمة العملياتية وتلك اخلاصة بتسيري األعمال

طيط املوارد املؤسسية معاجلةً شاملةً ومنهجيةً وناجعة التكلفة باّتباع املمارسات الفضلى، مما يسهم يف جممل كفاءة خت
  .املنظمة وفعاليتها

ختطيط وتنسيق وتنفيذ التحسينات يف النظم ويف كيفية تسيري األعمال؛ واالرتقاء : ووظائف الربنامج الرئيسية هي
 إىل املستوى األمثل؛ واستحداث تغيريات تتعلق بتخطيط املوارد املؤسسية وبتسيري العمليات، بالعمليات املوجودة حالياً

وسوف ُتعالَج هذه االحتياجات وُتحدَّد أولوياهتا حسب توجيهات اجمللس املعين بتحسني . ضماناً حلل ناجع ومتكامل
 مع برنامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكذلك  كبار مستعملي نظم األعمالتسيري األعمال والنظم وبالتشاور مع

الذي يتولّى، ضمن مجلة أمور أخرى، توفري املرافق التقنية لنظام ختطيط املوارد املؤسسية، مما يكفل استمرار التوافق بني 
  .العمليات اخلاصة بتسيري األعمال والعمليات اخلاصة بتخطيط املوارد املؤسسية

 الربنامج مع مورِّد نظام ختطيط املوارد املؤسسية ويدير العقود املتعلقة بذلك النظام، مثل وعالوة على ذلك، سوف يتعامل
كما سيعمل كجهة وصل بشأن مجيع األمور املتعلقة بتخطيط املوارد . التراخيص واخلدمات املقدَّمة من جهات خارجية

  .املتحدة واملنظمات احلكومية الدوليةاملؤسسية داخل املنظمة، وكذلك بشأن التفاعالت مع سائر منظمات األمم 
    

  اهلدف
إدارة وتنسيق ما يتصل بتخطيط املوارد املؤسسية من احتياجات خاصة بتسيري األعمال على الصعيدين االستراتيجي 

  .والعمليايت، بصورة كفؤة وناجعة التكلفة، ضماناً الستمرار حتسُّن عمليات اليونيدو
  

 

  ري الوارد يف بيان مهمة اليونيدواملسامهة يف حتقيق اهلدف اإلدا
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

تقدمي دعم كفؤ وناجع التكلفة لعمليات املنظمة وإجراءاهتا 
اخلاصة بتسيري األعمال، من أجل حتسني نوعية خدمات 

 .اليونيدو وفعاليتها إمجاالً

توافر خدمات ختطيط املوارد املؤسسية بصورة مستمرة   •
  .عنيةجلميع اجلهات امل

تلبية االحتياجات العملياتية لتسيري األعمال بصورة   •
  .كفؤة وناجعة التكلفة

  .حتسُّن مستمر يف العمليات يزيد من فعالية املنظمة  •
وجود إبالغ موقوت ودقيق عن مجيع جوانب عمليات   •

/ التمويل، النتائج(املنظمة، مثل أنشطة التعاون التقين 
د املالية واالشتراء والشؤون واملوار) األثر، املخاطر، إخل

 .املالية وغري ذلك، على حنو مّتسق
  
  ." مؤشرات األداء الرئيسية–منافع برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة "مقتطف من )  ١(
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  املوارد

    دعم األعمال والنظم:٥-الربنامج هاء

  )باليورو(تقديرات املوارد 

 ) حساب التكاليفبعد إعادة (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١ ٦٢٥ ٤٠٠ تكاليف املوظفني ٨,٠٠ ٣,٠٠ ٥,٠٠  ١ ٦٢٥ ٤٠٠  
١٠ ٣٠٠  السفر يف مهام رمسية     ١٠ ٣٠٠  
٢ ٦٤٢ ٠٢٠ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     ٢ ٦٤٢ ٠٢٠  

٤ ٢٧٧ ٧٢٠ موع النفقات اإلمجاليةجم   ٤ ٢٧٧ ٧٢٠  
٤ ٢٧٧ ٧٢٠ جمموع املوارد الصافية    ٤ ٢٧٧ ٧٢٠        

  التوجيه واإلدارة: ٦-الربنامج هاء
  

  الوصف العام
واإلدارة القيادة والتنسيق مع توفري  واألهداف االستراتيجية، وفقاً هلدف اليونيدو اإلداري، حيدِّد هذا الربنامج ويقرِّر التوجُّهات

وختطيط املوارد البشرية، والشؤون املالية وامليزانيات، وإدارة املعلومات واالتصاالت، : الة والكفؤة يف اجملاالت العامة التاليةالفعَّ
ات  إدارة املباين وعمليات خدمات املطاعم، بالنيابة عن املنظمها، مبا فيالعموميةوالدعم العمليايت، واخلدمات املوارد املؤسسية، 

  .الكائنة يف مركز فيينا الدويل
    

  اهلدف
لعملية ضمان كفاءة وفعالية تقدمي اخلدمات دعما ألنشطة اليونيدو، وترويج ثقافة املساءلة والشفافية، ودعم اإلدارة السليمة 

  .التغيري
    

  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
 )١(مؤشرات األداء املسامهة
التقين يف جمال التعاون اليونيدو أنشطة حصول ضمان 

اإلمنائية األخرى على مساعدة كافية من وأنشطتها 
 . وخدمات أمنية تّتسم بالكفاءة والفعاليةخدمات دعم

اخنفاض عدد مطالبات الزبائن إىل احلّد األدىن وورود   •
 ؛إفادات مرجتعة إجيابية منهم

 يط املوارد املؤسسية؛ لتنفيذ نظام ختطتوافر دعم فّعال  •
  السالمة واألمن؛حتسُّن أحوال  •
 ن شفافية اإلجراءات ومساءلة املوظفني؛حتسُّ  •
   .مجيع اخلدمات ذات الصلةثبوت فعالية   •

ت، والبيانات اليت اإلحصاءات املتصلة باخلدمات، والبيانات املالية، واإلجراءات والتعليماوإىل  الزبائن،  منإىل اإلفادات املرجتعةاستناداً )  ١(
 هبا الدول األعضاء، وقرارات أجهزة تقرير السياسات، وتقارير مراجعة احلسابات، والتقارير األمنية، والرصد املستمر للنوعية، وما يتصل أدلت

  .بذلك من إبالغ يف التقرير السنوي والوثائق التشريعية األخرى
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  املوارد

    التوجيه واإلدارة-٦-الربنامج هاء

  )باليورو(ات املوارد تقدير

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
اخلدمة فئة 

 اجملموع العامة
 

 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية
١ ٠٧٢ ٦٠٠ تكاليف املوظفني ٥,٠٠ ٣,٠٠ ٢,٠٠  ١ ٠٧٢ ٦٠٠  
١١ ٥٠٠  اخلرباء االستشاريون     ١١ ٥٠٠  
٨٦ ١٠٠  السفر يف مهام رمسية     ٨٦ ١٠٠  
٤ ٦٠٠ تكاليف التشغيل     ٤ ٦٠٠  

١ ١٧٤ ٨٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية   ١ ١٧٤ ٨٠٠  
١ ١٧٤ ٨٠٠ جمموع املوارد الصافية    ١ ١٧٤ ٨٠٠  
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 إدارة املباين: الربنامج الرئيسي واو
  

  ين اخلدمات العمومية إلدارة املبا: ٢-  وواو١- الربناجمان واو
  واخلدمات املشتركة إلدارة املباين

  
  الوصف العام

 اللذان يتألف منهما، بتنظيم وإدارة عمليات وصيانة وإصالح ٢-  وواو١- يضطلع هذا الربنامج الرئيسي، والربناجمان واو
 أحكام مذكرة وهذه املسؤولية منبثقة من. واستبدال املباين وما يتصل هبا من منشآت ومعدات يف جمّمع مركز فيينا الدويل

ي التفاهم بشأن اخلدمات العمومية، اليت اتفقت عليها املنظمات الدولية اليت توجد مقارها يف مركز فيينا الدويل، وه
دة احلظر الشامل  واللجنة التحضريية ملنظمة معاه)اليونوف(ألمم املتحدة يف فيينا  ومكتب االوكالة الدولية للطاقة الذرية

يف مركز فيينا الدويل ومبوارد مالية الكائنة م اليونيدو هذه اخلدمات بالنيابة عن املنظمات وتقدِّ. نيدو واليوللتجارب النووية
  .تسهم هبا تلك املنظمات

ع مركز فيينا تكاليف تشغيل وصيانة وإصالح املباين والتجهيزات املدجمة فيها واملضافة إليها مع تقادم جممَّتزايد  ويستمر
وُتجرى أعمال اإلصالح والصيانة الضرورية بصفة منتظمة، وفقا . ١٩٧٩- ١٩٧٤يف الفترة د الدويل، الذي ُشيِّ

  .وموثوقية تشغيل املباينملأمونية  اًانع، ضم احلكومة النمساوية مالكة اجملمَّجتاهلاللتزامات املتعهد هبا 
    

  اهلدف

ع مركز فيينا الدويل والتجهيزات جممَّيف تشغيل وصيانة وإصالح وحتديث وجناعة التكلفة  واملوثوقية األمانضمان 
  .تشغيل املركزرخصة وكذلك شروط اخلاصة باملباين عايري احمللية امل للوائح وبه، وفقاًقة حامللواملعدات 

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

 مؤشرات األداء املسامهة
  عصريةً عملٍ بيئةَع مركز فيينا الدويلجممَّضمان توفري 

سم بكفاءة استخدم املوارد، مع أحدث التجهيزات مثلى تّت
 .واملعدات

بلوغ املستوى األمثل يف تنظيم العمليات وإدارهتا   •
  .وجناعة تكاليفها

اخنفاض عدد املطالبات املتعلقة بصيانة املباين   •
وإصالحها، وكذلك بتبديل التجهيزات واملعدات إىل 

  .احلّد األدىن
تشغيل وحتديث جممَّع مركز فيينا الدويل على حنو   •

 .قية وكفاءة استخدام املواردويّتسم باألمان واملوث
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  املوارد

   إدارة املباين: الربنامج الرئيسي واو

  )باليورو(تقديرات املوارد 

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

١٦ ٩٨٧ ٥٠٠ ١٦ ٩٨٧ ٥٠٠  تكاليف املوظفني ١١١,٠٠ ١٠٥,٠٠ ٦,٠٠  
١٠٤ ١٠٠ ١٠٤ ١٠٠  اخلرباء االستشاريون     

٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  السفر يف مهام رمسية     
٣٩ ٩٧٩ ٧٠٠ ٣٩ ٩٧٩ ٧٠٠ تكاليف التشغيل     

٥٧ ٠٩١ ٣٠٠ ٥٧ ٠٩١ ٣٠٠ مجاليةجمموع النفقات اإل   
)٥٧ ٠٩١ ٣٠٠( )٥٧ ٠٩١ ٣٠٠(  اإليرادات   

         جمموع املوارد الصافية  
  اخلدمات العمومية إلدارة املباين: ١-الربنامج واو

  )باليورو(تقديرات املوارد 

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 

 اجملموع امةالع
 

 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية
١٦ ٥٤٦ ٩٠٠ ١٦ ٥٤٦ ٩٠٠  تكاليف املوظفني ١٠٨,٠٠ ١٠٢,٠٠ ٦,٠٠  

١٠٤ ١٠٠ ١٠٤ ١٠٠  اخلرباء االستشاريون     
٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  السفر يف مهام رمسية     
٣٨ ٤٣٠ ٩٠٠ ٣٨ ٤٣٠ ٩٠٠ تكاليف التشغيل     

٥٥ ١٠١ ٩٠٠ ٥٥ ١٠١ ٩٠٠  اإلمجاليةجمموع النفقات   
)٥٥ ١٠١ ٩٠٠( )٥٥ ١٠١ ٩٠٠(  اإليرادات   

   جمموع املوارد الصافية  
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  اخلدمات العمومية إلدارة املباين: ١-الربنامج واو

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات 
 امليزانية العادية 

١٤ ٧٢٥ ٦٠٠ الوظائف الثابتة  
٢٢٢ ٢٠٠ حي بعد انتهاء اخلدمةالتأمني الص  
٢٢ ٩٠٠ لتطوير الوظيفياخلاص باالتدريب   

٧٣٢ ٠٠٠ املساعدة املؤقتة العامة  
٨٣٨ ٠٠٠ العمل اإلضايف والفارق الليلي  

١٠٤ ١٠٠ ر املستشارين وتكاليف سفرهموأج  
٦ ٢٠٠ الضيافة  

٢٠ ٠٠٠ السفر يف مهام رمسية  
١٩ ٩٦٠ ٨٠٠ استئجار املباين وصيانتها  

١٧ ٧١٠ ١٠٠  العامةاملنافع  
١٤٢ ٦٠٠ استئجار وصيانة األثاث واملعدات واملركبات  

٣٢ ٧٠٠ نفقات تشغيل عامة متنّوعة  
٢ ٠٠٠ الطباعة والتجليد  
٣٧٠ ٦٠٠ اللوازم واملواد  
٢١٢ ١٠٠ السلع الرأمسالية  

٥٥ ١٠١ ٩٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية  
)٣٨ ١١٩ ٤٨٠( يف فيينا يف العمليات العمومية الكائنةمسامهات املنظمات األخرى   

)٦ ٩٣٣ ٢٢٠( مسامهة اليونيدو يف العمليات العمومية  
)١٠ ٠٤٩ ٢٠٠( مسامهات أخرى يف العمليات العمومية  

)٥٥ ١٠١ ٩٠٠( جمموع اإليرادات  

      جمموع املوارد الصافية
  اخلدمات املشتركة إلدارة املباين: ٢- الربنامج واو

  
  اخلدمات املشتركة إلدارة املباين: ٢- واوالربنامج 

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٤٤٠ ٤٤٠٦٠٠ ٦٠٠  تكاليف املوظفني ٣,٠٠ ٣,٠٠ ٠,٠٠  
١ ٥٤٨ ١٨٠٠ ٥٤٨ ٨٠٠ تكاليف التشغيل     

١ ٩٨٩ ١٤٠٠ ٩٨٩ ٤٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية   
)١ ٩٨٩ ٤٠٠()١ ٩٨٩ ٤٠٠(  اإليرادات   

  جمموع املوارد الصافية  
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  اخلدمات املشتركة إلدارة املباين: ٢- الربنامج واو

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات 
  العاديةامليزانية 

٤٢٣ ٣٠٠ الوظائف الثابتة  
١٧ ٣٠٠ العمل اإلضايف والفارق الليلي  

١ ٤٢٥ ٢٠٠ استئجار املباين وصيانتها  
١٢٣ ٦٠٠ السلع الرأمسالية  

١ ٩٨٩ ٤٠٠ جمموع النفقات اإلمجالية  

)١ ١٥٣ ٩٣٠(  يف فيينا يف العمليات العموميةالكائنةمسامهات املنظمات األخرى   
)٨٣٥ ٤٧٠( يدو يف العمليات العموميةمسامهة اليون  

)١ ٩٨٩ ٤٠٠( جمموع اإليرادات  

  جمموع املوارد الصافية
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  التكاليف غري املباشرة: الربنامج الرئيسي زاي
  

  مة اخلدمات املتقاَستكاليف املسامهة يف : ١-الربنامج زاي
  التكاليف غري املباشرة سائر و

  
  الوصف العام

  .ورصد تطّورها على مّر الزمن هالتحديدوسيلةً شفّافةً ر ليف غري املباشرة ويوفِّ هذا الربنامج التكاجيمع

من برامج اليونيدو الفنية أو  امليزانية اليت ال ميكن ربطها مباشرة بأيٍّالتكاليف الواردة يف والتكاليف غري املباشرة هي بنود 
ليونيدو موجودة يف مباين مركز فيينا الدويل ومن مث فهي عزى هذه التكاليف بصفة رئيسية إىل أن اوُت. دوائرها اإلدارية

أن مسامهات اليونيدو يف األنشطة كما . يف هذا املركزكائنة تشارك يف اخلدمات املشتركة والعمومية مع منظمات أخرى 
يف مة واألمهية، وكذلك اليت متثِّل بنَد تكلفة تشهد ميزانيته تزايداً مطّرداً من حيث القياملشتركة مع هيئات األمم املتحدة 

  .يف إطار هذا الربنامجتندرج خمطط التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 

  :جمموع تكاليفهامة ومسامهة اليونيدو يف اخلدمات املتقاَسوُتبيِّن القائمة التالية 
   حسب عدد املوظفني املتقاعدين؛- التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة   )أ(  
   يف املائة؛١٣,٨٢ - ) الوكالة الدولية للطاقة الذرية(ملشتركة اخلدمات الطبية ا  )ب(  
  ؛امللتحقني حسب عدد املوظفني - ) اليونوف(التدريب اللغوي املشترك   )ج(  
   يف املائة؛١٥,٣٨٩ - مسامهة اليونيدو يف اخلدمات العمومية إلدارة املباين   )د(  
   يف املائة؛١٥,٣٨٩ - صندوق اإلصالحات الكربى املردودة إىل املبالغ   )ه(  
 ٤٢ - ) يي املؤمترات وتكاليف التشغيلنِّتكاليف فَ(مسامهة اليونيدو يف اخلدمات املشتركة إلدارة املباين   )و(  

  يف املائة؛ 
  العمل؛يتغّير النصيب تبعاً حلجم  –) اليونوف(اخلدمات اللغوية والوثائقية   )ز(  
  املائة؛ يف ١٥,٣٨٩ - ) اليونوف(خدمات األمن والسالمة   )ح(  
  ألمم املتحدة؛اهيئات خمتلف املسامهة يف األنشطة املشتركة مع   )ط(  
  . يف املائة٢٧,٢ - ) اليونوف(خدمات االتصاالت املشتركة   )ي(  

ارتفع جمموع النفقات وقد .  من البنود املذكورة أعالهكلٍّإطار يف املندرجة ن اجلدول التلخيصي تقديرات املوارد وُيبيِّ
 ١٤١  ٥٤٤مبقدار مة التكاليف املسامهات يف اخلدمات املتقاَسضمن إطار ) ٢٠١٣- ٢٠١٢كاليف الفترة بت(املميَزنة 

  .الواردة أدناهن يف الفقرات هو مبيَّحسبما ، ) يف املائة٠,٦٥(يورو 

لى عالذي يسري التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، خمطّط يورو يف مسامهة اليونيدو يف  ١٠٥ ٩٦٢قدرها فثمة زيادة 
رة  والتكاليف اإلضافية املقد٢٠١٢َّاملوظفني املتقاعدين، جرى تقديرها على أساس التكاليف الفعلية املتكبَّدة يف عام 

  .٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣األعوام قاعد اإللزامي يف تحلاالت ال
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 يف C من إمتام جتديد املبىن يف املقام األولاخلدمات الطبية املشتركة فهو ناتج بند يورو يف  ٨١٨  ١٣٠ا االخنفاض البالغ أّم
 يف ١٥,٣٨٩ يف املائة إىل ١٥,٦٠٤مركز فيينا الدويل، وكذلك من حدوث اخنفاض طفيف يف نصيب اليونيدو، من 

 يورو يف املبالغ املردودة إىل صندوق اإلصالحات الكربى فهو ناتج عن اخنفاض ١٢٠  ٧٧٩وأّما االخنفاض البالغ . املائة
 جمموع احتياجات الصندوق املالية، مما أفضى إىل اخنفاض املسامهات املطلوبة من مجيع  يورو يف١  ٤٥٠  ٨٠٠قدره 

 وإىل جانب ذلك، سوف تشهد مسامهة اليونيدو يف الصندوق نقصاناً إضافياً بسبب اخنفاض. املنظمات الكائنة يف فيينا
 يف ١٥,٣٨٩، إىل ٢٠١٣-٢٠١٢نية  يف املائة، حسبما ورد يف تقديرات ميزا١٥,٦٠٤ نصيبها يف التكاليف من نسبة

  .٢٠١٥- ٢٠١٤املائة يف تقديرات ميزانية 
متثِّل يف املقام األول يف مسامهة اليونيدو يف اخلدمات املشتركة إلدارة املباين  يورو، ٥٦  ٨٧٠ اومثة زيادة طفيفة قدره

  . يف املائة٤٢ يف املائة إىل ٣٩انعكاساً الزدياد نصيب اليونيدو من 
 يورو يف إطار اخلدمات العمومية لألمن والسالمة فهي ناجتة من استخدام اليونوف واألمانة ٥٣٦  ٦٠٠ البالغة أّما الزيادة

العامة لألمم املتحدة منهجية يف امليَزنة تتمثَّل يف إعادة حساب تكاليف الوظائف الثابتة بعد أن تكون اجلمعية العامة قد 
 وظيفةً من وظائف األمن والسالمة التابعة لليونوف يف هناية ١٦٠ساب تكاليف ويف هذه احلالة، أُعيد ح. أقرَّت امليزانية

  .، مما أدَّى فعلياً إىل زيادة يف االعتمادات املرصودة أصال٢٠١٢ًعام 
 مع خمتلف هيئات األمم املتحدة، ناجتة من إدراج  املشتركة يورو يف املسامهة يف األنشطة٣٨١ ١٢١ومثة زيادة قدرها 

 يورو لنظام منسِّق األمم املتحدة املقيم، حسبما ذُكر بتوسُّع يف اخلالصة الوافية؛ أّما املقدار ٢٧٢  ٣٠٠ها خمّصصات قدر
 يف املائة، مقارنةً مبيزانية فترة ٦ يورو، فهو ناتج يف املقام األول من زيادة يف اإلنفاق قدرها ١٠٨  ٨٢١املتبقّي، البالغ 

ملتحدة نية لعمليات األمم املتحدة املشتَركة التمويل يف ميزانية إدارة األمم ا، على التكاليف األم٢٠١٣- ٢٠١٢السنتني 
 جانب ذلك، تعتزم اليونيدو اإلسهام يف خدمات األمم املتحدة االستشارية املشتركة بشأن وإىل. لشؤون السالمة واألمن

  .اخلزانة، مبا فيها اخلدمات اخلاصة بتحديد األسعار املصرفية
  

   ومؤشرات األداءوالنواتجاهلدف 
 عرض تفصيلي ألهداف تلك اخلدمات العمومية واملشتركةعن ملنظمات املسؤولة  اخلاصة بايرد يف وثائق الربنامج وامليزانية

  .اخلدمات ونواجتها ومؤّشرات أدائها
  .باين إدارة املباين وصف كامل للخدمات العمومية واملشتركة إلدارة امل-واوويرد يف إطار الربنامج الرئيسي 

  
  التكاليف غري املباشرةسائر مة واخلدمات املتقاَستكاليف املسامهة يف : ١-الربنامج زاي

  )باليورو(تقديرات املوارد 
 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات  الوظائـف

 الفئة الفنية
فئة اخلدمة 
 اجملموع العامة

 
 اجملمـوعالتشغيليةامليزانية  امليزانية العادية

٥ ٦٢٩ ٥٩٢٠ ٦٢٩ ٩٢٠  تكاليف املوظفني ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠  
١٦ ٤٨٤ ١٦٦٢٧ ٤٨٤ ٦٢٧  تكاليف التشغيل     

٦٧٤ ٦٧٤٤٠٠ ٤٠٠  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     
٢٢ ٧٦١ ٢٢٩٤٧ ٧٦١ ٩٤٧ جمموع النفقات اإلمجالية   

٢٢ ٧٦١ ٢٢٩٤٧ ٧٦١ ٩٤٧ جمموع املوارد الصافية    
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  التكاليف غري املباشرةسائر مة واخلدمات املتقاَستكاليف املسامهة يف : ١-زايالربنامج 

 )بعد إعادة حساب التكاليف (٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات 
 امليزانية العادية 

٥ ٠٠٩ ٨٠٠ التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
٥٥٠ ١٢٠ )الوكالة الدولية للطاقة الذرية(اخلدمات الطبية املشتركة 

٧٠ ٠٠٠ لغوي املشتركالتدريب ال
٦ ٩٣٤ ٣٤٠ مسامهة اليونيدو يف اخلدمات العمومية إلدارة املباين

٥٤٢ ٤٠١ صندوق اإلصالحات الكربىاملبالغ املردودة إىل 
٨٣٥ ٤٧٠  مسامهة اليونيدو يف اخلدمات املشتركة إلدارة املباين

١ ٨٨٧ ١٩٥ اخلدمات اللغوية والوثائقية
٤ ٢٢٤ ١٠٠ )اليونوف(خدمات األمن والسالمة 

٢ ٠٦١ ١٢١ املسامهة يف األنشطة املشتركة مع هيئات األمم املتحدة
٦٤٧ ٤٠٠ )اليونوف(خدمات االتصاالت املشتركة 

٢٢ ٧٦١ ٩٤٧ جمموع النفقات اإلمجالية

 جمموع اإليرادات
٢٢ ٧٦١ ٩٤٧ جمموع اإليرادات الصافية
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  املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا
  

  لعامالوصف ا

وتستند هذه . وُتواَصل من خالل املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيام صاغ الربامج واملشاريع اإلقليمية ودون اإلقليمية وُتدَعُت
الربامج إىل عّدة أسس، منها آلية التنسيق اإلقليمي يف أفريقيا، اليت توفِّر إطاراً لتنسيق الدعم الذي تقدِّمه األمم املتحدة إىل 

 املشتركة ٢٠١٥- ٢٠١٠؛ وخطة العمل األفريقية للفترة )نيباد(ريقي وبرنامج الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا االحتاد األف
؛ وخطة عمل االحتاد األفريقي من أجل "تعزيز التكامل اإلقليمي والقاري يف أفريقيا"بني االحتاد األفريقي ونيباد، املعنونة 

اليت اعتمدها الحقاً مؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني (اتيجية تنفيذ هذه اخلطة تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا، واستر
نوفمرب /؛ واإلعالن الوزاري الصادر عن مؤمتر أقل البلدان منواً يف تشرين الثاين٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األول)) كامي(

؛ واإلعالن الوزاري الصادر "لدان منواًجدول أعمال صناعي لصاحل أقل الب: تقدمي املعونة من أجل التجارة" بشأن ٢٠٠٨
تأثري األزمة االقتصادية العاملية على القدرات اإلنتاجية " بشأن ٢٠٠٩ديسمرب /عن مؤمتر أقل البلدان منواً يف كانون األول

تنمية األعمال ملؤمتر الرفيع املستوى املعين با؛ واإلعالن الصادر عن "األخطار والفرص: واآلفاق التجارية ألقل البلدان منواً
؛ ومؤمتر األمم ٢٠١٠مارس /وجا، نيجرييا، يف آذاريف أبالذي ُعقد التجارية الزراعية والصناعات الزراعية يف أفريقيا، 

 والذي وفَّر خطة طريق ٢٠١١مايو / أيار١٣املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً، الذي ُعقد يف اسطنبول، تركيا، يف 
؛ وأخرياً مؤمتر اليونيدو الوزاري ألقل البلدان منواً، الذي "برنامج عمل اسطنبول"األقل منواً من خالل شاملة لدعم البلدان 

، والذي أقرَّ استراتيجية اليونيدو العملياتية لصاحل أقل البلدان منواً ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ إىل ٢٤ُعقد يف فيينا من 
  ). بلدا٤٩ً البلدان األقل منواً، البالغ عددها  بلداً من بني٣٤يوجد يف أفريقيا حالياً (

ويف تنفيذ ، وإقليمية ذات صلة مبا ذُكر أعالهإقليمية قُطرية ودون إعداد برامج عادة يف م هذه األموال تخَدوف ُتسوس
حتياجات استراتيجية اليونيدو العملياتية لصاحل أقل البلدان منواً، ويف االضطالع بأنشطة أخرى مثل بعثات لتقييم اال

م يف صوغ مشاريع استجابةً لطلبات معيَّنة وهادفة وخمصَّصة أّما األموال املتبقّية فسوف ُتستخَد. وبعثات لتقّصي احلقائق
عاملي ال؛ ودعم أنشطة احملفل قُطريعلى الصعيد السياساتية وتقدمي خدمات استشارية ء؛ الغرض من الدول األعضا
، وخصوصاً مفّوضية االحتاد األفريقي وكامي االحتاد األفريقيهيئات بأفريقيا؛ ودعم ة ذات الصلواجتماعات أفرقة اخلرباء 

وتدعيم قدرات وزارات الصناعة ومفّوضية لتيسري أيضاً ستخدم املوارد ُتوف وس. واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ونيباد
ىل اهتمام شديد لضمان جدوى خدمات اليونيدو يف كما سيو .االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية

وسوف ُتقدِّم خدمات اليونيدو . أفريقيا وجناعتها من حيث التكاليف واستدامتها، وكذلك ألثرها يف عملية التنمية
  :املقترحة دعماً يف اجملاالت التالية

وسائر يق األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل حتقاملستدامة التنمية الصناعية وتعزيز بناء القدرات اإلنتاجية   )أ(  
  ؛األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

دعم النمو املّتسم بطابع الدخل، ووتوليد فرص العمل اإلنتاجية، وتوفري النمو االقتصادي املستدام، حتقيق   )ب(  
   يف أحوال ما بعد األزمات؛تشجيع االندماج يف اجملتمع، وخصوصاًوإشراكي، 

اسات الصناعية واإلدارة االقتصادية من خالل دعم القطاع اخلاص، ونشر التكنولوجيات السليمة السي  )ج(  
 مع إيالء اهتمام خاص الوصول إىل األسواق؛وتيسري ، وترويج االستثمار،  واملّتسمة بكفاءة استخدام الطاقةبيئياً

  للشباب وسائر الفئات املستضعفة؛
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 توسيع القدرات اإلنتاجية وتنويعها تعزيزي وفيما بني بلدان اجلنوب على  ودون اإلقليماإلقليميالتعاون   )د(  
  .وخصوصاً يف البلدان األقل منواً والبلدان اجلزرية الصغرية والبلدان غري الساحليةوحتديثها يف البلدان األفريقية، 

الستراتيجية اليونيدو اخلاصة بأقل البلدان ونظراً ملا ورد أعاله، سوف ينصبُّ اهتمام الربنامج على األركان الرئيسية الثالثة 
  التركيز على اجملتمعات احمللية املستضعفة؛ ‘ ٢‘تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية املتعلقة بالسلع األولية؛ و: منواً، وهي

  .تدعيم البىن التحتية الصناعية على الصعيد اإلقليمي‘ ٣‘و
انتقائياً، بصوغ وتنفيذ برامج ذات صلة، تستند إىل جمموعات وبناًء على ذلك، ستقوم اليونيدو بصفة خاصة، ولكن 

الربامج السبع املتفق عليها يف إطار خطة عمل االحتاد األفريقي من أجل تسريع التنمية الصناعية يف أفريقيا وغريها من 
  اجية والتجارية؛ االرتقاء بالقدرات اإلنت‘ ٢‘السياسة الصناعية والتوجيه املؤسسي؛ و‘ ١‘: األطر اإلقليمية، وهي

االبتكارات ‘ ٥‘؛ وةاملوارد البشرية الالزمة للصناع‘ ٤‘حتية ومصادر الطاقة الالزمة للتنمية الصناعية؛ وتتعزيز البىن ال‘ ٣‘و
  .التنمية املستدامة‘ ٧‘التمويل وحشد املوارد؛ و‘ ٦‘الصناعية والبحث والتطوير والتنمية التكنولوجية؛ و

تزويد أقل البلدان ‘ ١‘: منهاأنشطة، ة تضطلع اليونيدو بعّدوف اضيعية بناء القدرات التجارية، سويف إطار األولوية املو
عات جتمُّوتنمية دعم برامج يف جماالت االرتقاء بالصناعة وحتديثها ونقل التكنولوجيا ‘ ٢‘منواً بدعم يف اجلانب التوريدي؛ و

  .التتبُّعإمكانية تعزيز  النوعية واملشاريع الصغرية واملتوسطة وترويج االستثمار وإدارة
زيادة فرص احلصول على ‘ ١‘:  التركيز على ما يليينصبُّوف البيئة والطاقة، ساملتمثِّلة يف األولوية املواضيعية إطار ويف 

عزيز ت‘ ٢‘ومن خالل اإليضاح العملي إلمكانات الطاقة املتجددة، والتعجيل بكهربة الريف؛ بتكلفة ميسورة الطاقة النظيفة 
للصناعة الداعمة القدرات والسياسات الوطنية  تدعيم ‘٣‘وعات الصناعية؛ يف اجملمَّ، وخصوصاً كفاءة استخدام الطاقة

  . وتعاون ثالثيإقامة تعاون فيما بني بلدان اجلنوب‘ ٤‘واخلضراء؛ 
    

  اهلدف

فريقيا خصوصاً، وتدعيم مسامهة املنظمة يف عموم البلدان األقل منواً، وتلك الواقعة يف أحتسني فعالية برامج اليونيدو يف 
  .يف أفريقياالتنمية املستدامة 

    
  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو

 )١(مؤشرات األداء املسامهة

احلكومية والوطنية السياسات ضمان أن تشجِّع 
د تعّدالتعاون اإلمنائي املبرامج واالستراتيجيات االقتصادية و

 من الفقر حدُّلتنمية الصناعية يف أفريقيا َتل اًاألطراف أمناط
 .واالستدامة البيئيةالنمو ذا الطابع اإلشراكي ز وتعزِّ

األطراف يف  دْيوجود نقاش وتعاون قيِّمني ومتعدَّ  •
والنمو املستدامة اجملاالت املتصلة بالتنمية الصناعية 

 . يف أفريقيااملستدام

 االقتصادي واالجتماعي والبيئي ن األداءحتسُّ  •
 .للقطاعات الصناعية يف البلدان األفريقية

  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل   )١(
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  على الصعيد القُطرياملتوقَّعة املسامهة يف النواتج 
 )١(داءمؤشرات األ  السياسايتالناتجاملسامهة يف 

السياسات واالستراتيجيات الصناعية يف ضمان أن تكون 
وداعمةً  ،أسس جتريبية وحتليلية سليمةقائمةً على أفريقيا 

 البلدان ابتكارية وقائمة على املعرفة يفلتنمية صناعية 
 .األفريقية

ن اإلطارين السياسايت والقانوين لألنشطة حتسُّ  •
 .الصناعية

احلوار السياسايت بني القطاع والنشاط الدعائي زيادة   •
ري السياسات بشأن املسائل ومقرِّواحلكومات اخلاص 

 .ذات الصلة

أنشطة اليونيدو التعاونية يف وجود ما يثبت إسهام   •
.توليد معارف عاملية يف جمال التنمية الصناعية املستدامة

 )١(مؤشرات األداء  املؤسسيالناتجاملسامهة يف 
على بالقدرة سسات األفريقية احلكومات واملؤتزويد 

استخدام األدوات التحليلية وعلى صوغ السياسات 
 .الصناعية وتنفيذها ورصدهاوالربامج واالستراتيجيات 

 استخدام املنهجيات واألدوات التحليلية املتقدمة ازدياد  •
 .يف تقرير السياسات

ونظم وأدوات دعم عاملة مستدامة مؤسسات وجود   •
 .ةالفّعمساعدةً  من املنشآت ايدةً متزأعداداًتساعد 

 .بانتظامكما ونوعاً وحتديثها ن اخلدمات حتسُّ  •
  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل )  ١(
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 الربنامج العادي للتعاون التقين
  

  الوصف العام

 بالنهج الربناجمي، وعمالً.  وعرضاً موجزاً ملواردهلربنامج العادي للتعاون التقيناماً لمن الوثيقة وصفاً ع هذا الباب يقدِّم
  . يف إطارهاذ األنشطةالربامج الرئيسية ذات الصلة اليت ستنفَّسياق من املوارد يف الربنامج ات خمّصصُتعرض 

 اهلدف العام للربنامج يف حتسني فعالية برنامج ل، يتمثَّ)اجلزء باء من املرفق الثاين( يف دستور اليونيدو وحسبما ينص عليه
  .اًمم املتحدة اإلمنائي األوسع نطاقعمل املنظمة يف ميدان التنمية الصناعية وتعزيز مسامهة املنظمة يف جهاز األ

نيدو ، سيواصل الربنامج متكني اليو٢٠١١ يف عام لة، بصيغته املعد٢٠١٣َّ- ٢٠١٠ لإلطار الربناجمي املتوسط األجل ووفقاً
 من خالل األنشطة اإلنتاجية، وبناء القدرات احلّد من الفقر وهي - من تركيز أنشطتها على أولوياهتا املواضيعية الثالث 

من اإلسهام يف مسائل جامعة ذات صلة، مثل املساواة بني اجلنسني والتعاون فيما بني  وكذلك -التجارية، والبيئة والطاقة 
  .بلدان اجلنوب

  :املعايري التاليةاستناداً إىل شاريع يف إطار الربنامج العادي للتعاون التقين املوسوف تنفَّذ 
إىل تستند متكني اليونيدو من صوغ برامج أو مشاريع من أجل الحتياجات، ل تقييماًتشمل أنشطة متهيدية،   )أ(  

  ؛املتلقّيةاحتياجات البلدان  ىلوإأولوياهتا املواضيعية 
من أجل دعم صوغ برامج اليونيدو تشمل مشاريع مشتركة مع مؤسسات حبثية، ، رافدة وحتليليةأنشطة   )ب(  

 ذات األولوية ومبادراهتا االبتكارية؛
احللقات مثل  بصوغ الربامج ذات األولوية من خالل آليات  مباشراًأنشطة حمفل عاملي ترتبط ارتباطاً  )ج(  

  الدراسية وحلقات العمل والندوات؛
ساق على نطاق األمم املتحدة، وكذلك الربامج االّتتعزِّز لألنشطة اليت متويل مرحلي أموال ابتدائية أو   )د(  
  ة؛قُطريال
 يف اليونيدو شريكاًهذا الزماً لتصبح كون يتلبية متطلبات التمويل املشترك للمشاريع الكبرية عندما   )هـ(  

  املشاريع؛
  .ية سياساتية وتقنية فوريةاستجابة مرنة للطلبات العاجلة للحصول على خدمات استشار  )و(  

، ملساعدهتا على تصميم برامج التعاون التقين وعلى وسريكِّز الربنامج العادي بصفة خاصة على احتياجات أقل البلدان منواً
 لتعاون فيماإيالء اهتمام خاص ل الصناعي الدويل، مع  التعاونَز الربنامُجكما سيعزِّ. لتنفيذهاالالزمة حشد املوارد املالية 

  .لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال التنمية الصناعيةبني بلدان اجلنوب، وكذلك 
    

  اهلدف

  .حتسني فعالية برنامج عمل اليونيدو وتعزيز مسامهة املنظمة يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي
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  املسامهة يف حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهمة اليونيدو
 )١(مؤشرات األداء امهةاملس

واالستراتيجيات احلكومية السياسات ضمان أن تشجِّع 
 اًد األطراف أمناطالتعاون اإلمنائي املتعّدبرامج االقتصادية و

التعومل ذا الطابع ز  من الفقر وتعزِّحدُّلتنمية الصناعية َتل
 .واالستدامة البيئيةاإلشراكي 

اجملاالت األطراف يف وجود نقاش وتعاون متعّدد   •
 .والنمو املستداماملستدامة املتصلة بالتنمية الصناعية 

ن األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي حتسُّ  •
 .للقطاعات الصناعية يف البلدان النامية

  
  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل  ) ١(
    

  قيق اهلدف اإلداري الوارد يف بيان مهمة اليونيدواملسامهة يف حت
 )١(مؤشرات األداء املسامهة

الة لصوغ وتنفيذ ورصد الربامج عمليات فّعضمان وجود 
 .واملشاريع، تشارك فيها كل الشُّعب الفنية يف املنظمة

املشورة ب فعالية وكفاءة العمليات اخلاصة مدى  •
 .التعاون التقينبأنشطة السياساتية و

 .مدى اّتساق الربامج وتكاملها  •
اجلارية على نطاق الة يف العمليات مشاركة فّعوجود   •

 .املنظومة
  .التقييمات املنتظمة واإلبالغ يف الوثائق التشريعية، مبا فيها التقرير السنوياستناداً إىل   )١(
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  اإليرادات املتنّوعة
  

 ٥٣ ٨٠٠ يورو يف امليزانية العادية و١  ٠٧٦  ٠٠٠بنحو  ٢٠١٥- ٢٠١٤اإليرادات املتنّوعة لفترة السنتني ُيقدَّر حجم 
  .، وترد تفاصيلها يف الفقرات التاليةالتشغيليةيورو يف امليزانية 

    
  ية من الودائع اإليرادات املتأّت - ألف

ة على األرصدة النقدية صرفياملفوائد عائدات الع احلصول عليه من ية من الودائع إىل ما ُيتوقَّتستند تقديرات اإليرادات املتأّت
 على وبناًء. التشغيليةاملوجودة يف الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول واحلساب اخلاص بتكاليف الدعم يف امليزانية 

ت يف درج، أ٢٠١٥ُ و٢٠١٤ و٢٠١٣ل بشأن األعوام َجمتها املصارف اليت تودع فيها اليونيدو الودائع َألؤات اليت قدَّالتنّب
إطار  يورو يف ٥٣  ٨٠٠امليزانية العادية وإطار يورو يف  ١  ٠٠٠  ٠٠٠ تقديرات تبلغ ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة يتميزاني

  .التشغيليةامليزانية 
    

  بيع املنشورات  - باء

األمم ملنظومة  وصلة للبيع، إىل تعزيز صورهتا على النطاق العاملي كجهة خّصصتسعى اليونيدو، من خالل منشوراهتا امل
 للبيع عادة عندما ترى إحدى الوحدات وينشأ املنشور املعّد. مجيع األمور املتعلقة بالتنمية الصناعية املستدامةاملتحدة يف 

وإذا كانت الدراسة نتاج مسامهة أخذت الكثري من .  جلعلها قابلة للبيعيكفيالفنية أهنا أنتجت دراسة حتظى بإقبال واسع 
أيضاً هو بيانات أو معلومات بل ما ُجمع من د وسيلة لنشر ا ال يكون جمّروقت املوظفني واملستشارين الثمني فإن بيعه

  .سترجاع جزء على األقل من تكاليف إعدادهاوسيلة ال

الفيديو اليت تنتجها، مبا يف وأشرطة نشورات إدارة البيع املباشر ملنشورات اليونيدو وتقاريرها اليونيدو لبيع املويتوىل مكتب 
كذلك ترويج تلك املنشورات والتقارير ، وأقراص مدجمة ملوادها املطبوعة األقدم عهداًشكل يف ذلك النسخ الصادرة 

نشورات وعن صون املوقع الشبكي اخلاص مبإعداد فهرس سنوي للمنشورات هو أيضاً مسؤول عن و. وتوزيعهاواألشرطة 
.  عرب اإلنترنتوآلية طلبتروين إلك الذي ميكن من خالله احلصول على املنشورات مباشرة بواسطة فهرس ،اليونيدو

هو جهة اليونيدو لبيع املنشورات ومكتب . من خالل موزِّعني خمتلفني، منهم األمم املتحدةأيضاً وُتباع منشورات اليونيدو 
مشاركة اليونيدو يف معارض بشأن قسم منشورات األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف بالتخاطب مع املعنية الوصل 
  . اتفاقات مع أطراف أخرى لترمجة منشورات اليونيدو وإلبرام،الكتب

    
  ة للبيعصخصَّد للمنشورات املالصندوق املتجدِّ

ية من بيع املنشورات ة للبيع، من اإليرادات املتأّتصخصَّد للمنشورات امل، صندوق متجد٢٠٠١ِّ- ٢٠٠٠نشئ يف الفترة أُ
ألمد لألنشطة املتعلقة باملنشورات، مبا فيها ترويج املنشورات ويدعم هذا الصندوق التخطيط الطويل ا. أثناء فترة السنتني

  .واألقراص املدجمة وتسويقها وترمجتها وإعادة طباعتها

ملواصلة خصم حصة الدول  ضاف نصف إيرادات الصندوق، إىل اإليرادات املتنّوعة، ضماناًُيأثناء أي فترة سنتني، و
خبصمها من ي الصندوق التكاليف ويغطّ. ت من اشتراكات تلك الدولاألعضاء يف العائدات املتوقّعة لبيع املنشورا
  .العائدات، وفقاً لإلجراءات املعمول هبا حالياً
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صة للبيع رصيد قدره د للمنشورات املخصَّع أن يكون يف الصندوق املتجدِّتوقَّ ُي،وما مل حتصل زيادة ملحوظة يف نشاط البيع
  :الصندوق أثناء فترة السنتنيهلذا ع لنشاط املايل املتوقَّعرضاً لاجلدول التايل ويقدِّم .  يورو عند هناية فترة السنتني١٥٥ ٨٩٠

  
   تقديرات العائدات اإلمجالية والصافية- صة للبيع د للمنشورات املخصَّالصندوق املتجدِّ

  )٢٠١٣-٢٠١٢باليورو وحسب تكاليف (

  املنقَّحة حسب تكاليفتقديرات ال
٢٠١٣-٢٠١٢ 

  نية حسب تكاليف امليزاتقديرات
٢٠١٣-٢٠١٢ 

 

د الصندوق املتجدِّ
  للمنشورات 

  صة للبيعاملخصَّ
٢٠١٢/٢٠١٣ 

  عةاإليرادات املتنوِّ
٢٠١٢/٢٠١٣ 

د الصندوق املتجدِّ
  للمنشورات 

  صة للبيعاملخصَّ
٢٠١٤/٢٠١٥ 

  عةاإليرادات املتنوِّ
٢٠١٤/٢٠١٥ 

٨٠ ٠٠٠ املبيعات اإلمجالية  ٨٠ ٠٠٠  ٧٦ ٠٠٠  ٧٦ ٠٠٠  
١٩٠ ٩٠٢ د يف فترة السنتني السابقةندوق املتجدِّرصيد الص   ٩٥ ٤٠٢   
٢٧٠ ٩٠٢ اجملموع  ٨٠ ٠٠٠  ١٧١ ٤٠٢  ٧٦ ٠٠٠  
      املخصومة من العائداتالنفقات اًناقص

     السفر 
      واملنشوراتاتاإلعالن 
     الطباعة 
     الترمجة التحريرية 
٣ ٠٠٠ الدعاية والترويج     ٣ ٠٠٠    

      املسامهات التعاقدية/تاخلدما 

٧ ٥٠٠  العامةاملساعدة املؤقتة     ٧ ٥٠٠    

٤٠ ٠٠٠  السفر     ٤٠ ٠٠٠    

٢ ٥٠٠  نفقات مصرفية/نفقات متنّوعة   ٢ ٥٠٠   
١٢٢ ٥٠٠ اخلرباء االستشاريون   ٧٧ ٥٠٠   

     املواد/املعدات
١٧٥ ٥٠٠ النفقات اإلمجالية   ١٣٠ ٥٠٠   

د لصندوق املتجدِّالرصيد املوجود يف ا
   يف هناية كلٍّ(صة للبيع للمنشورات املخصَّ
٩٥ ٤٠٢ )من فتريت السنتني   ٤٠ ٩٠٢   
٨٠ ٠٠٠  العائدات الصافية   ٧٦ ٠٠٠  

    
لزم موارد لإلعالنات يف سَتكما . لزم أموال للسفر حلضور معارض كتب أو لتنظيم أنشطة تروجيية خاصةَتوف وس

ة للبيع واألقراص املدجمة صخصَّمتويل لترمجة وإعادة طباعـة املنشورات املومثة حاجة إىل . وجييةاألنشطة الترولسائر اجملالت 
خدمات استشارية ومعدات ، الذي يتطلَّب نتاج املنشورات اإلحصائية اإللكترونيةإلوإعداد املنشورات املزمع إصدارها و

إلجراء مراجعات خدمات استشارية إضافية أيضاً لزم َتوس. ات كافية يف امليزانية العاديةصخمصَّومواد مل ترصد هلا 
  .بتكاليف الربيد والرسوم املصرفيةفتتعلق عة النفقات املتنوِّأّما .  من جانب نظراءنشورات خمتارةمل
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املرفق ألف

  
اجلدول 

١-
  نفقات وإيرادات امليزانيتني العادية و

التشغيلية
 حسب الربامج الرئيسية والربامج

  
)

باليورو
(  

  
    

النسبة املئوية إىل جمموع امليز
انية

 

ال
ربنامج

 

ميزانية
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

املعتمدة
)أ(

 

منو املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

االحتياجات 
من املوارد يف   

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار  
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

االحتياجات 
من املوارد يف   

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

بأسعار 
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

 
 

١ 
٢ 

٣ 
٤ 

٥ 
٦ 

٧ 
  

 
 

ت
النفقا

 
 

 

ف
أل

- 
ت
أجهزة تقرير السياسا

 
 

 

ألف
-١

- 
اجتماعات أجهزة تقرير السياسات

 
٨٤٠ ٣٤١ ٣

١٦٠ ١١ 
٠٠٠ ٣٥٣ ٣

٨٠٠ ١٢٣
٨٠٠ ٤٧٦ ٣

١٪ ,٨ 
١٪ ,٩

ألف
-٢

- 
أمانة أجهزة تقرير السياسات 

والعالقات بال
دول األعضاء

 
٦٠٠ ٧٩١ ١

٠٠٠ ٨٥ 
٦٠٠ ٨٧٦ ١

٨٠٠ ٢٥
٤٠٠ ٩٠٢ ١

١٪ ,٠ 
١٪ ,٠

اجملموع الفرعي
 

٤٤٠ ١٣٣ ٥
١٦٠ ٩٦ 

٦٠٠ ٢٢٩ ٥
٦٠٠ ١٤٩

٢٠٠ ٣٧٩ ٥
٢٪ ,٧ 

٢٪ ,٩
 

 
 

 
باء

- 
التوجيه التنفيذي 

واملواءمة التنظيمية
 

 
 

باء
-١

-  
التوجيه التنفيذي واإلدارة االستراتيجي

ة 
 

٦٦٠ ٠٣٧ ٧
(٢٢٠ ٤٨٤) 

٤٤٠ ٥٥٣ ٦
٠٧٠ ٢٠٨

٥١٠ ٧٦١ ٦
٣٪ ,٨ 

٣٪ ,٦
باء

-٢
- 

التقييم
  

٨٠٠ ٧٥٨ ١
(٢٠٠ ٢٠) 

٦٠٠ ٧٣٨ ١
١٠٠ ٤٧

٧٠٠ ٧٨٥ ١
٠٪ ,٩ 

١٪ ,٠
باء

-٣
- 

الشؤون
 القانونية 

  
١٠٠ ٢٧٤ ١

(٨٠٠ ٧) 
٣٠٠ ٢٦٦ ١

٦٠٠ ٤٠
٩٠٠ ٣٠٦ ١

٠٪ ,٧ 
٠٪ ,٧

باء
-٤

- 
الرقابة الداخلية

 
٠٠٠ ٥١٨ ١

٤٠٠ ٣٥ 
٤٠٠ ٥٥٣ ١

٣٠٠ ٢٥
٧٠٠ ٥٧٨ ١

٠٪ ,٨ 
٠٪ ,٩

باء
-٥

- 
األخالقيات واملساءلة

 
٧٠٠ ٤١٧

(١٠٠ ٦٣) 
٦٠٠ ٣٥٤

(٥٠٠ ١)
١٠٠ ٣٥٣

٠٪ ,٢ 
٠٪ ,٢

اجملموع الفرعي
 

٢٦٠ ٠٠٦ ١٢
(٩٢٠ ٥٣٩) 

٣٤٠ ٤٦٦ ١١
٥٧٠ ٣١٩

٩١٠ ٧٨٥ ١١
٦٪ ,٤ 

٦٪ ,٤
 

 
 

 
جيم

-
  

ت 
األولويا

املواضيعية
 

 
 

جيم
-١

- 
احلّد من الفقر

 من خالل األنشطة اإلنتاجية
 

٤٣٢ ٣٩٩ ٣٢
(٤٣١ ٠٧٨ ١) 

٠٠١ ٣٢١ ٣١
٨٢٥ ٢٠٤

٨٢٦ ٥٢٥ ٣١
١٧
٪

,٣ 
١٧
٪

,٠
جيم

-٢
- 

بناء القدرات التجارية
 

١٩١ ٩٣٢ ١٧
(٠٩٩ ٣٢٢) 

٠٩٢ ٦١٠ ١٧
٣٧٥ ١٢٢

٤٦٧ ٧٣٢ ١٧
٩٪ ,٦ 

٩٪ ,٦
جيم

-٣
- 

البيئة والطاق
 ة

٠٠٧ ٣٣٢ ٣٤
(٢٦١ ٩٢٨) 

٧٤٦ ٤٠٣ ٣٣
٨٨٠ ٣٦٣

٦٢٦ ٧٦٧ ٣٣
١٨
٪

,٤ 
١٨
٪

,٢
جيم

-٤
- 

الربامج 
اإلقليمية و

املسائل
 اجلامعة

 
٧٩٦ ٧٢٩ ٤

٤٧٨ ١٤٣ 
٢٧٤ ٨٧٣ ٤

(٩,٥٥٠)
٧٢٤ ٨٦٣ ٤

٢٪ ,٥ 
٢٪ ,٦

جيم
-٥

- 
دعم العمليات امليدانية 

 
٦٠٠ ١٨٢ ١٢

(٩٠٠ ٦٥٧) 
٧٠٠ ٥٢٤ ١١

٦٠٠ ٢٠٤ ١
٣٠٠ ٧٢٩ ١٢

٦٪ ,٥ 
٦٪ ,٩

اجملموع الفرعي
 

٠٢٦ ٥٧٦ ١٠١
(٢١٣ ٨٤٣ ٢) 

٨١٣ ٧٣٢ ٩٨
١٣٠ ٨٨٦ ١

٩٤٣ ٦١٨ ١٠٠
٥٤
٪

,٤ 
٥٤
٪

,٣
 

 
 

 
دال

-
  

البحو
ث

 االستراتيجية وضمان النوعية و
ت الَوُصولة

اخلدما
 

 
 

دال
-١

-  
البحوث االستراتيجية واخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياسات

 
٩٥٠ ١٦٣ ٩

(٦٦٠ ١٢٢ ١) 
٢٩٠ ٠٤١ ٨

٨٦٠ ١٥٢
١٥٠ ١٩٤ ٨

٤٪ ,٩ 
٤٪ ,٤
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النسبة املئوية إىل جمموع امليز

انية
 

ال
ربنامج

 

ميزانية
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

املعتمدة
)أ(

 

منو املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

االحتياجات 
من املوارد يف   

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار  
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

االحتياجات 
من املوارد يف   

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

بأسعار 
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

 
 

١ 
٢ 

٣ 
٤ 

٥ 
٦ 

٧ 
  

 
 

دال
-٢

-  
ضمان النوعية واخلدمات الَوُصولة

 
٠٥٠ ٦٩٤ ٥

(٢٩٠ ١٤٦ ١) 
٧٦٠ ٥٤٧ ٤

١٤٠ ٧٣
٩٠٠ ٦٢٠ ٤

٣٪ ,٠ 
٢٪ ,٥

اجملموع الفرعي
 

٠٠٠ ٨٥٨ ١٤
(٩٥٠ ٢٦٨ ٢) 

٠٥٠ ٥٨٩ ١٢
٠٠٠ ٢٢٦

٠٥٠ ٨١٥ ١٢
٨٪ ,٠ 

٦٪ ,٩
 

 
 

 
هاء

-
  

خدما
ت دعم الربامج

 
  

 

هاء
-١

-  
إدارة املوارد البشرية

 
٣٤٢ ٣٣٤ ٦

(٦٤٢ ٢١٣) 
٧٠٠ ١٢٠ ٦

٧٥٠ ٢٢٠
٤٥٠ ٣٤١ ٦

٣٪ ,٤ 
٣٪ ,٤

هاء
-٢

-  
الشؤون املالية

 
٦٦٥ ٤٢١ ٧

(٤٦٥ ١٢٤) 
٢٠٠ ٢٩٧ ٧

٢٠٠ ٢٤٢
٤٠٠ ٥٣٩ ٧

٤٪ ,٠ 
٤٪ ,١

هاء
-٣

-  
خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية

 
٨٢٠ ٠١٢ ٨

(١٢٠ ١٧٤) 
٧٠٠ ٨٣٨ ٧

٨٠٠ ٢٩٣
٥٠٠ ١٣٢ ٨

٤٪ ,٣ 
٤٪ ,٤

هاء
-٤

-  
تكنولوجيا

 املعلومات واالتصاالت
 

٩٨٠ ٠٢١ ٨
(١٠٠ ٥٨٠ ٣) 

٨٨٠ ٤٤١ ٤
٥٠٠ ١٣٧

٣٨٠ ٥٧٩ ٤
٤٪ ,٣ 

٢٪ ,٥
هاء

-٥
-  

دعم األعمال والنظم
 

٩٠٠ ٢٩١
٨٢٠ ٨٨٦ ٣ 

٧٢٠ ١٧٨ ٤
٠٠٠ ٩٩

٧٢٠ ٢٧٧ ٤
٠٪ ,٢ 

٢٪ ,٣
هاء

-٦
-  

ال
توجيه واإلدارة

 
٣٠٠ ٤٦٧ ١

(٦٠٠ ٣١٧) 
٧٠٠ ١٤٩ ١

١٠٠ ٢٥
٨٠٠ ١٧٤ ١

٠٪ ,٨ 
٠٪ ,٦

اجملموع الفرعي
 

٠٠٧ ٥٥٠ ٣١
(١٠٧ ٥٢٣) 

٩٠٠ ٠٢٦ ٣١
٣٥٠ ٠١٨ ١

٢٥٠ ٠٤٥ ٣٢
١٦
٪

,٩ 
١٧
٪

,٣
 

 
 

 
زاي

-
  

ف غري املباشرة
التكالي

 
 

 

زاي
-١

- 
املسامهة يف تكاليف اخلدمات 

املتقاَسمة 
وسائر التكاليف 

غري 
امل

باشرة
 

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١
٣٤٤ ١٤١ 

٣٤٧ ٨٠٤ ٢١
٦٠٠ ٩٥٧

٩٤٧ ٧٦١ ٢٢
١١
٪

,٦ 
١٢
٪

,٣
اجملموع الفرعي

 
٠٠٣ ٦٦٣ ٢١

٣٤٤ ١٤١ 
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

٦٠٠ ٩٥٧
٩٤٧ ٧٦١ ٢٢

١١
٪

,٦ 
١٢
٪

,٣
 

 
 

 
ت 
جمموع النفقا

)
باستثناء الربنامج 

الرئيسي واو
( 

٧٣٦ ٧٨٦ ١٨٦
(٦٨٦ ٩٣٧ ٥) 

٠٥٠ ٨٤٩ ١٨٠
٢٥٠ ٥٥٧ ٤

٣٠٠ ٤٠٦ ١٨٥
١٠٠
٪

,٠ 
١٠٠
٪

,٠
 

 
 

 
واو

-
  

إدارة املباين
 

 
 

واو
-١

-  
اخلدمات العمومية إلدارة املباين

 
٩٠٠ ٦٦٥ ٥٩

(٥٠٠ ٦٦٥ ٧) 
٤٠٠ ٠٠٠ ٥٢

٥٠٠ ١٠١ ٣
٩٠٠ ١٠١ ٥٥

٩٦
٪

,٩ 
٩٦
٪

,٥
واو

-٢
-  

اخلدمات املشتركة إلدارة املباين
 

٤٠٠ ٩٠٠ ١
 

٤٠٠ ٩٠٠ ١
٠٠٠ ٨٩

٤٠٠ ٩٨٩ ١
٣٪ ,١ 

٣٪ ,٥
 

 
 

 
ت 
جمموع النفقا

)
الربنامج الرئيسي واو

( 
٣٠٠ ٥٦٦ ٦١

(٥٠٠ ٦٦٥ ٧) 
٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣

٥٠٠ ١٩٠ ٣
٣٠٠ ٠٩١ ٥٧

١٠٠
٪

,٠ 
١٠٠
٪

,٠
  

ت
اإليرادا

 
 

 

ف
أل

-
  

ت
أجهزة تقرير السياسا

 
 

 

اجملموع الفرعي
 

 
 

 
 

 
٠٪ ,٠ 

٠٪ ,٠
 

 
 

 
باء

-
  

التوجيه التنفيذي 
واملواءمة التنظيمية

 
 

 
اجملموع الفرعي

 
 

 
 

 
 

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠
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النسبة املئوية إىل جمموع امليز

انية
 

ال
ربنامج

 

ميزانية
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

املعتمدة
)أ(

 

منو املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

االحتياجات 
من املوارد يف   

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار  
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

االحتياجات 
من املوارد يف   

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

بأسعار 
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

 
 

١ 
٢ 

٣ 
٤ 

٥ 
٦ 

٧ 
  

 
 

 
 

 
 

جيم
-

  
ت املواضيعية

األولويا
 

 
 

جيم
-١

- 
احلّد من الفقر

 من خالل األنشطة اإلنتاجية
 

٢٠٠ ٢٩٠
 

٢٠٠ ٢٩٠
 

٢٠٠ ٢٩٠
٠٪ ,٢ 

٠٪ ,٢
جيم

-٢
- 

بناء القدرات التجارية
 

٢٠٠ ٢٢٦
 

٢٠٠ ٢٢٦
 

٢٠٠ ٢٢٦
٠٪ ,١ 

٠٪ ,١
جيم

-٣
- 

البيئة والطاقة
 

٢٠٠ ٣٣٤
 

٢٠٠ ٣٣٤
 

٢٠٠ ٣٣٤
٠٪ ,٢ 

٠٪ ,٢
جيم

-٤
- 

الربامج اإلقليمية 
واملسائل اجلامعة

 
٦٠٠ ٥٩

 
٦٠٠ ٥٩

 
٦٠٠ ٥٩

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠

جيم
-٥

- 
دعم العمليات امليدانية 

 
٣٠٠ ٥٢١ ١

 
٣٠٠ ٥٢١ ١

 
٣٠٠ ٥٢١ ١

٠٪ ,٨ 
٠٪ ,٨

اجملموع الفرعي
 

٥٠٠ ٤٣١ ٢
 

٥٠٠ ٤٣١ ٢
 

٥٠٠ ٤٣١ ٢
١٪ ,٣ 

١٪ ,٣
 

 
 

 
دال

-
  

البحو
ث

 االستراتيجية وضمان النوعية و
ت الَوُصولة

اخلدما
 

 
 

اجملموع الفرعي
 

 
 

 
 

 
٠٪ ,٠ 

٠٪ ,٠
 

 
 

 
هاء

-
  

ت دعم الربامج
خدما

 
 

 
اجملموع الفرعي

 
 

 
 

 
 

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠

 
 

 
 

زاي
-

  
ف غري املباشرة 

التكالي
 

 
 

اجملموع الفرعي
 

 
 

 
 

 
٠٪ ,٠ 

٠٪ ,٠
 

 
 

 
إيرادات متنوعة

 
٦٠٠ ٢٨٥ ٢

(٨٠٠ ١٥٥ ١) 
٨٠٠ ١٢٩ ١

 
٨٠٠ ١٢٩ ١

٤٨
٪

,٥ 
٣١
٪

,٧
 

 
 

 
ت 
جمموع اإليرادا

)
باستثناء الربنامج 

الرئيسي واو
( 

١٠٠ ٧١٧ ٤
(٨٠٠ ١٥٥ ١) 

٣٠٠ ٥٦١ ٣
  

٣٠٠ ٥٦١ ٣
٤٩
٪

,٨ 
٣٣
٪

,٠
 

 
 

 
واو

-
  

إدارة املباين
 

 
 

واو
-١

-  
اخلدمات العمومية إلدارة املباين

 
٩٠٠ ٦٦٥ ٥٩

(٥٠٠ ٦٦٥ ٧) 
٤٠٠ ٠٠٠ ٥٢

٥٠٠ ١٠١ ٣
٩٠٠ ١٠١ ٥٥

٩٦
٪

,٩ 
٩٦
٪

,٥
واو

-٢
-  

اخلدمات املشتركة إلدارة املباين
 

٤٠٠ ٩٠٠ ١
 

٤٠٠ ٩٠٠ ١
٠٠٠ ٨٩

٤٠٠ ٩٨٩ ١
٣٪ ,١ 

٣٪ ,٥
 

 
 

 
ت 
جمموع اإليرادا

)
الربنامج الرئيسي واو

( 
٣٠٠ ٥٦٦ ٦١

(٥٠٠ ٦٦٥ ٧) 
٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣

٥٠٠ ١٩٠ ٣
٣٠٠ ٠٩١ ٥٧

١٠٠
٪

,٠ 
١٠٠
٪

,٠
 

 
 

 
اجملموع الكلي الصايف

 
٦٣٦ ٠٦٩ ١٨٢

(٨٨٦ ٧٨١ ٤) 
٧٥٠ ٢٨٧ ١٧٧

٢٥٠ ٥٥٧ ٤
٠٠٠ ٨٤٥ ١٨١

  
  

 
 

 
 

)أ(
   

مع التعديالت املدخلة على األساس يف امليزانية
. 
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املرفق ألف
  

اجلدول 
٢-

  نفقات وإيرادات امليزانية العادية حسب الربامج الرئيسية والربامج
  

)
باليورو

(    

النسبة املئوية إىل جمموع امليزانية
 

الربنامج
 

ميزانية
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

املعتمدة
)أ(

 

منو املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

االحتياجات 
  

من املوارد 
يف 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار  
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

االحتياجات 
من املوارد يف   

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

بأسعار 
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

 
 

١ 
٢ 

٣ 
٤ 

٥ 
٦ 

٧ 
 

 
 

 
ت
النفقا

 
 

 
 

ف
أل

- 
ت
أجهزة تقرير السياسا

 
 

 
 

ألف
-١

- 
اجتماعات أجهزة تقرير السياسات

 
٣٤٠ ٢٥٦ ٣

١٦٠ ١١ 
٥٠٠ ٢٦٧ ٣

٣٠٠ ١٢٠
٨٠٠ ٣٨٧ ٣

٢٪ ,١ 
٢٪ ,٢

ألف
-٢

-
أمانة أجهزة تقرير السياسات 

والعالقات بالدول األعضاء
 

٦٠٠ ٧٩١ ١
٠٠٠ ٨٥ 

٦٠٠ ٨٧٦ ١
٨٠٠ ٢٥

٤٠٠ ٩٠٢ ١
١٪ ,١ 

١٪ ,٢
اجملموع الفرعي

 
٩٤٠ ٠٤٧ ٥

١٦٠ ٩٦ 
١٠٠ ١٤٤ ٥

١٠٠ ١٤٦
٢٠٠ ٢٩٠ ٥

٣٪ ,٢ 
٣٪ ,٥

 
 

 
 

باء
- 

التوجيه التنفيذي 
واملواءمة التنظيمية

 
 

 
 

 
باء

-١
-  

التوجيه التنفيذي واإلدارة االستراتيجية 
 

٦٦٠ ٠٣٧ ٧
(٢٢٠ ٤٨٤) 

٤٤٠ ٥٥٣ ٦
٠٧٠ ٢٠٨

٥١٠ ٧٦١ ٦
٤٪ ,٥ 

٤٪ ,٤
باء

-٢
- 

التقييم
  

٨٠٠ ٧٥٨ ١
(٢٠٠ ٢٠) 

٦٠٠ ٧٣٨ ١
١٠٠ ٤٧

٧٠٠ ٧٨٥ ١
١٪ ,١ 

١٪ ,٢
باء

-٣
- 

الشؤون
 القانونية 

  
١٠٠ ٠٠٠ ١

(٨٠٠ ٧) 
٣٠٠ ٩٩٢

٣٠٠ ٣٥
٦٠٠ ٠٢٧ ١

٠٪ ,٦ 
٠٪ ,٧

باء
-٤

- 
الرقابة الداخلية

 
٠٠٠ ٥١٨ ١

٤٠٠ ٣٥ 
٤٠٠ ٥٥٣ ١

٣٠٠ ٢٥
٧٠٠ ٥٧٨ ١

١٪ ,٠ 
١٪ ,٠

باء
-٥

- 
األخالقيات واملساءلة

 
٧٠٠ ٤١٧

(١٠٠ ٦٣) 
٦٠٠ ٣٥٤

(٥٠٠ ١)
١٠٠ ٣٥٣

٠٪ ,٣ 
٠٪ ,٢

اجملموع الفرعي
 

٢٦٠ ٧٣٢ ١١
(٩٢٠ ٥٣٩) 

٣٤٠ ١٩٢ ١١
٢٧٠ ٣١٤

٦١٠ ٥٠٦ ١١
٧٪ ,٤ 

٧٪ ,٥
 

 
 

 
جيم

-
  

ت املواضيعية
األولويا

 
 

 
 

 
جيم

-١
- 

احلّد من الفقر
 من خالل األنشطة اإلنتاجية

 
٤٩٧ ٩٧٧ ٢٥

(٦٨٦ ١٥٣ ١) 
٨١١ ٨٢٣ ٢٤

٦٣٠ ١٣٩
٤٤١ ٩٦٣ ٢٤

١٦
٪

,٥ 
١٦
٪

,٤
جيم

-٢
- 

بناء القدرات التجارية
 

٩٩٠ ٨٦٧ ١٢
(٤٩٨ ٢٨٢ ١) 

٤٩٢ ٥٨٥ ١١
٥٠٠ ٧٩

٩٩٢ ٦٦٤ ١١
٨٪ ,٢ 

٧٪ ,٦
جيم

-٣
- 

البيئة والطاقة
 

٠٥٩ ٩٤٢ ٢٤
(٣٤٨ ٦٢٩ ٢) 

٧١١ ٣١٢ ٢٢
٠٠٠ ١٢٨

٧١١ ٤٤٠ ٢٢
١٥
٪

,٨ 
١٤
٪

,٧
جيم

-٤
- 

الربامج اإلقليمية و
املسا

ئل
 اجلامعة

 
٢٨٠ ٢٢٤ ٣

٧١٩ ١٣ 
٩٩٩ ٢٣٧ ٣

(٣٠٠ ١٥)
٦٩٩ ٢٢٢ ٣

٢٪ ,٠ 
٢٪ ,١

جيم
-٥

- 
دعم العمليات امليدانية 

 
٢٠٠ ٤٤٨ ١١

(٩٠٠ ٦٥٧) 
٣٠٠ ٧٩٠ ١٠

٤٠٠ ٠٢٦ ١
٧٠٠ ٨١٦ ١١

٧٪ ,٣ 
٧٪ ,٧

اجملموع الفرعي
 

٠٢٦ ٤٦٠ ٧٨
(٧١٣ ٧٠٩ ٥) 

٣١٣ ٧٥٠ ٧٢
٢٣٠ ٣٥٨ ١

٥٤٣ ١٠٨ ٧٤
٤٩
٪

,٧ 
٤٨
٪

,٦
 

 
 

 
دال

-
  

البحو
ث

 االستراتيجية وضمان النوعية و
ت الَوُصولة

اخلدما
 

 
 

 
 

دال
-١

- 
البحوث االستراتيجية واخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياسات

 
٣٥٠ ٠١٨ ٨

(٢٦٠ ٠٥٦ ١) 
٠٩٠ ٩٦٢ ٦

٠٦٠ ١٠٩
١٥٠ ٠٧١ ٧

٥٪ ,١ 
٤٪ ,٦
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النسبة املئوية إىل جمموع امليزانية

 

الربنامج
 

ميزانية
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

املعتمدة
)أ(

 

منو املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

االحتياجات 
  

من املوارد 
يف 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار  
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

االحتياجات 
من املوارد يف   

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

بأسعار 
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

 
 

١ 
٢ 

٣ 
٤ 

٥ 
٦ 

٧ 
 

 
 

 
دال

-٢
- 

ضمان النوعية واخلدمات الَوُصولة
 

٦٥٠ ٦٢٧ ٥
(٦٩٠ ٢١٢ ١) 

٩٦٠ ٤١٤ ٤
٨٤٠ ٦٤

٨٠٠ ٤٧٩ ٤
٣٪ ,٦ 

٢٪ ,٩
اجملموع الفرعي

 
٠٠٠ ٦٤٦ ١٣

(٩٥٠ ٢٦٨ ٢) 
٠٥٠ ٣٧٧ ١١

٩٠٠ ١٧٣
٩٥٠ ٥٥٠ ١١

٨٪ ,٦ 
٧٪ ,٦

  
 

 

هاء
-

  
ت دعم الربامج

خدما
 

 
 

 
 

هاء
-١

- 
إدارة املوارد البشرية

 
١٤٢ ٨٦٥ ٤

(٦٤٢ ٢١٣) 
٥٠٠ ٦٥١ ٤

٧٥٠ ١٤٠
٢٥٠ ٧٩٢ ٤

٣٪ ,١ 
٣٪ ,١

هاء
-٢

- 
الشؤون املالية

 
١٦٥ ٥٣٩ ٥

(٥٦٥ ١٧٦) 
٦٠٠ ٣٦٢ ٥

١٠٠ ١٥٦
٧٠٠ ٥١٨ ٥

٣٪ ,٥ 
٣٪ ,٦

هاء
-٣

- 
خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية

 
٦٢٠ ١٤٠ ٧

(٠٢٠ ٣٩٦) 
٦٠٠ ٧٤٤ ٦

٢٠٠ ٢٨١
٨٠٠ ٠٢٥ ٧

٤٪ ,٥ 
٤٪ ,٦

هاء
-٤

- 
تكنولوجيا

 املعلومات واالتصا
الت

 
٩٨٠ ٠٢١ ٨

(١٠٠ ٥٨٠ ٣) 
٨٨٠ ٤٤١ ٤

٥٠٠ ١٣٧
٣٨٠ ٥٧٩ ٤

٥٪ ,١ 
٣٪ ,٠

هاء
-٥

- 
دعم األعمال والنظم

 
٩٠٠ ٢٩١

٨٢٠ ٨٨٦ ٣ 
٧٢٠ ١٧٨ ٤

٠٠٠ ٩٩
٧٢٠ ٢٧٧ ٤

٠٪ ,٢ 
٢٪ ,٨

هاء
-٦

- 
التوجيه واإلدارة

 
٣٠٠ ٤٦٧ ١

(٦٠٠ ٣١٧) 
٧٠٠ ١٤٩ ١

١٠٠ ٢٥
٨٠٠ ١٧٤ ١

٠٪ ,٩ 
٠٪ ,٨

اجملموع 
الفرعي

 
١٠٧ ٣٢٦ ٢٧

(١٠٧ ٧٩٧) 
٠٠٠ ٥٢٩ ٢٦

٦٥٠ ٨٣٩
٦٥٠ ٣٦٨ ٢٧

١٧
٪

,٣ 
١٧
٪

,٩
 

 
 

 
زاي

-
  

ف غري املباشرة
التكالي

 
 

 
 

 
زاي

-١
- 

املسامهة يف تكاليف اخلدمات املتقاَسمة وسائر التكاليف غري املباشرة
 

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١
٣٤٤ ١٤١ 

٣٤٧ ٨٠٤ ٢١
٦٠٠ ٩٥٧

٩٤٧ ٧٦١ ٢٢
١٣
٪

,٧ 
١٤
٪

,٩
اجملموع الفرعي

 
٠٠٣ ٦٦٣ ٢١

٣٤٤ ١٤١ 
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

٦٠٠ ٩٥٧
٩٤٧ ٧٦١ ٢٢

١٣
٪

,٧ 
١٤
٪

,٩
 

 
 

 
ت 
جمموع النفقا

)
باستثناء الربنامج 

الرئيسي واو
( 

٣٣٦ ٨٧٥ ١٥٧
(١٨٦ ٠٧٨ ٩) 

١٥٠ ٧٩٧ ١٤٨
٧٥٠ ٧٨٩ ٣

٩٠٠ ٥٨٦ ١٥٢
١٠٠
٪

,٠ 
١٠٠
٪

,٠
 

 
 

 
واو

-
  

إدارة املباين
 

 
 

 
 

واو
-١

- 
اخلدمات العمومية إلدارة املباين

 
٩٠٠ ٦٦٥ ٥٩

(٥٠٠ ٦٦٥ ٧) 
٤٠٠ ٠٠٠ ٥٢

٥٠٠ ١٠١ ٣
٩٠٠ ١٠١ ٥٥

٩٦
٪

,٩ 
٩٦
٪

,٥
واو

-٢
- 

اخلدمات املشتركة إلدارة املباين
 

٤٠٠ ٩٠٠ ١
 

٤٠٠ ٩٠٠ ١
٠٠٠ ٨٩

٤٠٠ ٩٨٩ ١
٣٪ ,١ 

٣٪ ,٥
 

 
 

 
ت 
جمموع النفقا

)
الربنامج الرئيسي

 واو
( 

٣٠٠ ٥٦٦ ٦١
(٥٠٠ ٦٦٥ ٧) 

٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣
٥٠٠ ١٩٠ ٣

٣٠٠ ٠٩١ ٥٧
١٠٠
٪

,٠ 
١٠٠
٪

,٠
 

 
ت
اإليرادا

 
 

 
 

 
 

 
 

ف
أل

-
  

ت
أجهزة تقرير السياسا

 
 

 
اجملموع الفرعي

 
 

 
 

 
 

٠٪ ,٠ 
٠,٠

 
 

 
 

 
باء

-
  

التوجيه التنفيذي واإلدارة االستراتيجية
 

 
 

 
اجملموع الفرعي

 
 

 
 

 
 

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠
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النسبة املئوية إىل جمموع امليزانية
 

الربنامج
 

ميزانية
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

املعتمدة
)أ(

 

منو املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

االحتياجات 
  

من املوارد 
يف 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار  
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

االحتياجات 
من املوارد يف   

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

بأسعار 
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

 
 

١ 
٢ 

٣ 
٤ 

٥ 
٦ 

٧ 
 

 
 

 
 

 
 

 
جيم

-
  

ت املواضيعية
األولويا

 
 

 
 

جيم
-١

- 
احلّد من الفقر

 من خالل األنشطة اإلنتاجية
 

٢٠٠ ٢٩٠
 

٢٠٠ ٢٩٠
 

٢٠٠ ٢٩٠
٠٪ ,٢ 

٠٪ ,٢
جيم

-٢
- 

بناء القدرات التجارية
 

٢٠٠ ٢٢٦
 

٢٠٠ ٢٢٦
 

٢٠٠ ٢٢٦
٠٪ ,١ 

٠٪ ,١
جيم

-٣
- 

البيئة والطاقة
 

٢٠٠ ٣٣٤
 

٢٠٠ ٣٣٤
 

٢٠٠ ٣٣٤
٠٪ ,٢ 

٠٪ ,٢
جيم

-٤
- 

الربامج اإلقليمية 
واملسائل اجلامعة

 
٦٠٠ ٥٩

 
٦٠٠ ٥٩

 
٦٠٠ ٥٩

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠

جيم
-٥

- 
دعم العمليات امليدانية 

 
٣٠٠ ٥٢١ ١

 
٣٠٠ ٥٢١ ١

 
٣٠٠ ٥٢١ ١

١٪ ,٠ 
١٪ ,٠

اجملموع الفرعي
 

٥٠٠ ٤٣١ ٢
 

٥٠٠ ٤٣١ ٢
 

٥٠٠ ٤٣١ ٢
١٪ ,٥ 

١٪ ,٥
 

 
 

 
دال

-
  

البحو
ث

 االستراتيجية وضمان النوعية و
ت الَوُصولة

اخلدما
 

 
 

 
 

اجملموع الفرعي
 

 
 

 
 

 
٠٪ ,٠ 

٠٪ ,٠
 

 
 

 
هاء

-
  

ت دعم الربامج
خدما

 
 

 
 

 
اجملموع الفرعي

 
 

 
 

 
 

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠

 
 

 
 

زاي
-

  
ف غري املباشرة 

التكالي
 

 
 

 
 

اجملموع الفرعي
 

 
 

 
 

 
٠٪ ,٠ 

٠٪ ,٠
 

 
 

 
إيرادات متنّو

عة
 

٩٠٠ ٢١١ ٢
(٩٠٠ ١٣٥ ١) 

٠٠٠ ٠٧٦ ١
 

٠٠٠ ٠٧٦ ١
٤٧
٪

,٦ 
٣٠
٪

,٧
 

 
 

 
ت 
جمموع اإليرادا

)
باستثناء الربنامج 

الرئيسي واو
( 

٤٠٠ ٦٤٣ ٤
(٩٠٠ ١٣٥ ١) 

٥٠٠ ٥٠٧ ٣
  

٥٠٠ ٥٠٧ ٣
٤٩
٪

,٢ 
٣٢
٪

,٣
 

 
 

 
واو

-
  

إدارة املباين
 

 
 

 
 

واو
-١

- 
اخلد

مات العمومية إلدارة املباين
 

٩٠٠ ٦٦٥ ٥٩
(٥٠٠ ٦٦٥ ٧) 

٤٠٠ ٠٠٠ ٥٢
٥٠٠ ١٠١ ٣

٩٠٠ ١٠١ ٥٥
٩٦
٪

,٩ 
٩٦
٪

,٥
واو

-٢
- 

اخلدمات املشتركة إلدارة املباين
 

٤٠٠ ٩٠٠ ١
 

٤٠٠ ٩٠٠ ١
٠٠٠ ٨٩

٤٠٠ ٩٨٩ ١
٣٪ ,١ 

٣٪ ,٥
 

 
 

 
 

 
ت 
جمموع اإليرادا

)
الربنامج الرئيسي واو

( 
٣٠٠ ٥٦٦ ٦١

(٥٠٠ ٦٦٥ ٧) 
٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣

٥٠٠ ١٩٠ ٣
٣٠٠ ٠٩١ ٥٧

١٠٠
٪

,٠ 
١٠٠
٪

,٠
 

 
 

 
اجملموع الكلي الصايف

 
٩٣٦ ٢٣١ ١٥٣

(٢٨٦ ٩٤٢ ٧) 
٦٥٠ ٢٨٩ ١٤٥

٧٥٠ ٧٨٩ ٣
٤٠٠ ٠٧٩ ١٤٩

  
  

 
 

 
)أ(

   
مع التعديالت املدخلة على األساس يف امليزانية

.  
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املرفق ألف

  
اجلدول 

٣-
  

نفقات وإيرادات امليزانية 
التشغيلية

 حسب الربامج الرئيسية والربامج
  

)
باليورو

(      

النسبة املئوية إىل جمموع امليزانية
 

الربنامج
 

ميزانية
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

املعتمدة
)أ(

 

منو املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥

 بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

االحتياجات 
  

من املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥

 بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار  
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

االحتيا
جات 

من املوارد يف   
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

بأسعار 
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

 
 

١ 
٢ 

٣ 
٤ 

٥ 
٦ 

٧ 
 

 
ت
النفقا

  
 

ف
أل

- 
ت
أجهزة تقرير السياسا

 
 

 
ألف

-١
- 

اجتماعات أجهزة تقرير السياسات
 

٥٠٠ ٨٥
 

٥٠٠ ٨٥
٥٠٠ ٣

٠٠٠ ٨٩
٠٪ ,٣ 

٠٪ ,٣
اجملموع الفرعي

 
٥٠٠ ٨٥

 
٥٠٠ ٨٥

٥٠٠ ٣
٠٠٠ ٨٩

٠٪ ,٣ 
٠٪ ,٣

 
 

 
 

 
 

باء
- 

التوجيه التنفيذي 
واملواءمة التنظيمية

 
 

 
 

 
باء

-٣
- 

الشؤون
 القانونية 

  
٠٠٠ ٢٧٤

 
٠٠٠ ٢٧٤

٣٠٠ ٥
٣٠٠ ٢٧٩

٠٪ ,٩ 
٠٪ ,٩

اجملموع الفرعي
 

٠٠٠ ٢٧٤
 

٠٠٠ ٢٧٤
٣٠٠ ٥

٣٠٠ ٢٧٩
٠٪ ,٩ 

٠٪ ,٩
 

 
 

 
 

 
جيم

-
  

ت املواضيعية
األولويا

 
 

 
 

 

جيم
-١

- 
احلّد من الفقر

 من خالل األنشطة اإلنتاجية
 

٩٣٥ ٤٢١ ٦
٢٥٥ ٧٥

١٩٠ ٤٩٧ ٦
١٩٥ ٦٥

٣٨٥ ٥٦٢ ٦
٢٢
٪

,٢ 
٢٠
٪

,٠
جيم

-٢
- 

بناء القدرات التجارية
 

٢٠١ ٠٦٤ ٥
٣٩٩ ٩٦٠

٦٠٠ ٠٢٤ ٦
٨٧٥ ٤٢

٤٧٥ ٠٦٧ ٦
١٧
٪

,٥ 
١٨
٪

,٥
جيم

-٣
- 

البيئة والطاقة
 

٩٤٨ ٣٨٩ ٩
٠٨٧ ٧٠١ ١

٠٣٥ ٠٩١ ١١
٨٨٠ ٢٣٥

٩١٥ ٣٢٦ ١١
٣٢
٪

,٥ 
٣٤
٪

,٥
جيم

-٤
- 

الربامج اإلقليمية 
واملسائل اجلامعة

 
٥١٦ ٥٠٥ ١

٧٥٩ ١٢٩
٢٧٥ ٦٣٥ ١

٧٥٠ ٥
٠٢٥ ٦٤١ ١

٥٪ ,٢ 
٥٪ ,٠

جيم
-٥

- 
دعم العمليات امليدانية 

 
٤٠٠ ٧٣٤

 
٤٠٠ ٧٣٤

٢٠٠ ١٧٨
٦٠٠ ٩١٢

٢٪ ,٥ 
٢٪ ,٨

اجملموع الفرعي
 

٠٠٠ ١١٦ ٢٣
٥٠٠ ٨٦٦ ٢

٥٠٠ ٩٨٢ ٢٥
٩٠٠ ٥٢٧

٤٠٠ ٥١٠ ٢٦
٨٠
٪

,٠ 
٨٠
٪

,٨
 

 
 

 
 

 
دال

-
  

البحو
ث

 االستراتيجية وضمان النوعية و
ت 
اخلدما

الَوُصولة
 

 
 

 
 

دال
-١

- 
البحوث االستراتيجية واخلدمات االستشارية املتعلقة 

بالسياسات
 

٦٠٠ ١٤٥ ١
(٤٠٠ ٦٦)

٢٠٠ ٠٧٩ ١
٨٠٠ ٤٣

٠٠٠ ١٢٣ ١
٤٪ ,٠ 

٣٪ ,٤
دال

-٢
- 

ضمان النوعية واخلدمات الَوُصولة
 

٤٠٠ ٦٦
٤٠٠ ٦٦

٨٠٠ ١٣٢
٣٠٠ ٨

١٠٠ ١٤١
٠٪ ,٢ 

٠٪ ,٤
اجملموع الفرعي

 
٠٠٠ ٢١٢ ١

 
٠٠٠ ٢١٢ ١

١٠٠ ٥٢
١٠٠ ٢٦٤ ١

٤٪ ,٢ 
٣٪ ,٩
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النسبة املئوية إىل جمموع امليزانية
 

الربنامج
 

ميزانية
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

املعتمدة
)أ(

 

منو املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥

 بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

االحتياجات 
  

من املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥

 بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار  
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

االحتيا
جات 

من املوارد يف   
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

بأسعار 
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

 
 

١ 
٢ 

٣ 
٤ 

٥ 
٦ 

٧ 
 

 
هاء

-
  

ت دعم الربام
خدما

 ج
 

 
 

 
هاء

-١
-  

إدارة املوارد البشرية
 

٢٠٠ ٤٦٩ ١
 

٢٠٠ ٤٦٩ ١
٠٠٠ ٨٠

٢٠٠ ٥٤٩ ١
٥٪ ,١ 

٤٪ ,٧
هاء

-٢
-  

الشؤون املالية
 

٥٠٠ ٨٨٢ ١
١٠٠ ٥٢

٦٠٠ ٩٣٤ ١
١٠٠ ٨٦

٧٠٠ ٠٢٠ ٢
٦٪ ,٥ 

٦٪ ,٢
هاء

-٣
-  

خدمات االشتراء واخلدمات اللوجستية
 

٢٠٠ ٨٧٢
٩٠٠ ٢٢١

١٠٠ ٠٩٤ ١
٦٠٠ ١٢

٧٠٠ ١٠٦ ١
٣٪ ,٠ 

٣٪ ,٤
اجملموع الفرعي

 
٩٠٠ ٢٢٣ ٤

٠٠٠ ٢٧٤
٩٠٠ ٤٩٧ ٤

٧٠٠ ١٧٨
٦٠٠ ٦٧٦ ٤

١٤
٪

,٦ 
١٤
٪

,٢
 

 
 

 
 

 
زاي

-
  

ف غري املباشرة
التكالي

 
 

 
 

 
اجملموع الفرعي

 
 

 
 

 
 

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠

 
 

 
 

 
 

ت 
جمموع النفقا

)
باستثناء الربنامج 

الرئيسي واو
( 

٤٠٠ ٩١١ ٢٨
٥٠٠ ١٤٠ ٣

٩٠٠ ٠٥١ ٣٢
٥٠٠ ٧٦٧

٤٠٠ ٨١٩ ٣٢
١٠٠
٪

,٠ 
١٠٠
٪

,٠
  

  
 

واو
-

  
إدارة املباين

 
 

 
 

 
ت 
جمموع النفقا

)
الربنامج الرئيسي واو

( 
  

ت
اإليرادا

 
 

 
 

 
 

 
 

ف
أل

-
  

ت
أجهزة تقرير السياسا

 
 

اجملموع الفرعي
 

 
 

 
 

 
٠٪ ,٠ 

٠٪ ,٠
 

 
 

 
باء

-
  

التوجيه التنفيذي 
واملواءمة التنظيمية

 
 

 
اجملموع الفرعي

 
 

 
 

 
 

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠

 
 

 
 

جيم
-

  
ت املواضيعية

األولويا
 

 
 

اجملموع الفرعي
 

 
 

 
 

 
٠٪ ,٠ 

٠٪ ,٠
 

 
 

 
دال

-
  

البحو
ث

 االستراتيجية وضمان النوعية 
  

و
ت الَوُصولة

اخلدما
 

 
 

اجملموع الفرعي
 

 
 

 
 

 
٠٪ ,٠ 

٠٪ ,٠
 

 
 

 
هاء

-
  

ت دعم الربامج
خدما

 
 

 
اجملموع الفرعي

 
 

 
 

 
 

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠
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النسبة املئوية إىل جمموع امليزانية

 

الربنامج
 

ميزانية
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

املعتمدة
)أ(

 

منو املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥

 بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

االحتياجات 
  

من املوارد يف 
٢٠١٤

-
٢٠١٥

 بأسعار
  

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

إعادة حساب 
التكاليف بأسعار  
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

االحتيا
جات 

من املوارد يف   
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
  

بأسعار 
  

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
 

٢٠١٤
-

٢٠١٥
 

 
 

١ 
٢ 

٣ 
٤ 

٥ 
٦ 

٧ 
 

 
زاي

-
  

ف غري املباشرة 
التكالي

 
 

 
اجملموع الفرعي

 
 

 
 

 
 

٠٪ ,٠ 
٠٪ ,٠

 
 

 
 

إيرادات متنّو
عة

 
٧٠٠ ٧٣

(٩٠٠ ١٩)
٨٠٠ ٥٣

 
٨٠٠ ٥٣

١٠٠
٪

,٠ 
١٠٠
٪

,٠
 

 
 

 
 

 
ت
جمموع اإليرادا

) 
باستثناء الربنامج 

الرئيسي واو
( 

٧٠٠ ٧٣
(٩٠٠ ١٩)

٨٠٠ ٥٣
  

٨٠٠ ٥٣
١٠٠
٪

,٠ 
١٠٠
٪

,٠
 

 
 

 
 

واو
-

  
إدارة املباين

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت 
جمموع اإليرادا

)
الربنامج الرئيسي واو

( 
 

 
 

 
 

 
 

 
اجملموع الكلي الصايف

 
٧٠٠ ٨٣٧ ٢٨

٤٠٠ ١٦٠ ٣
١٠٠ ٩٩٨ ٣١

٥٠٠ ٧٦٧
٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢

  
  

 
أ(

   (
مع التعديالت املدخلة على األساس يف امليزانية

. 
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املرفق باء
  

اجلدول 
١-

  نفقات وإيرادات امليزانيتني العادية و
التشغيلية

 حسب الربامج وأوجه اإلنفاق الرئيسية بأسعار 
٢٠١٢

-
٢٠١٣

  
)

باليورو
(    

تكاليف املوظفني
 

السفر 
يف مهام رمسية

 
تكاليف التشغيل

 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
 

أنشطة الربنامج العادي 
للتعاون التقين واملوارد  
اخلاصة لصاحل أفريقيا 
 

جمموع النفقات
 

اإليرادات
 

صايف االحتياجات
 

           
الربنامـج

 
٢٠١٢

-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ف
أل

- 
ت
أجهزة تقرير السياسا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ألف
-١

- 
اجتماعات أجهزة تقرير 

السياسات
 

٥٠٠ ١٢٩
٩٠٠ ١١٦

٩٠٠ ٩
٥٠٠ ٢٩

٤٤٠ ٢٠٢ ٣
٦٠٠ ٢٠٦ ٣ 

٨٤٠ ٣٤١ ٣
٠٠٠ ٣٥٣ ٣

 
  

٨٤٠ ٣٤١ ٣
٠٠٠ ٣٥٣ ٣

ألف
-٢

- 
أمانة أجهزة تقرير السياسات 
والعالقات بالدول األعضاء

 
٨٠٠ ٧٣١ ١

٤٠٠ ٧٦٣ ١
٥٠٠ ٤٠

٨٠٠ ٥٩
٧٠٠ ٧٢ 

٦٠٠ ٧٩١ ١
٦٠٠ ٨٧٦ ١

 
  

٦٠٠ ٧٩١ ١
٦٠٠ ٨٧٦ ١

اجملموع الفرعي
 

٣٠٠ ٨٦١ ١
٣٠٠ ٨٨٠ ١

٩٠٠ ٩
٠٠٠ ٧٠

٢٤٠ ٢٦٢ ٣
٣٠٠ ٢٧٩ ٣ 

 
 

 
 

٤٤٠ ١٣٣ ٥
٦٠٠ ٢٢٩ ٥

  
  

٤٤٠ ١٣٣ ٥
٦٠٠ ٢٢٩ ٥

باء
-

  
التوجيه التنفيذي 

واملواءمة التنظيمية
 

 
 

 

باء
-١

-  
التوجيه التنفيذي واإلدارة 

االستراتيجية
 

٥٦٠ ٧٢٥ ٥
٦٤٠ ٩٩٢ ٤

٤٠٠ ٧٤٦
٨٠٠  ٨٢٧

٧٠٠ ٤٣٠
٥٠٠ ٥٥٧ 

٠٠٠ ١٣٥
٥٠٠ ١٧٥

٦٦٠ ٠٣٧ ٧
٤٤٠ ٥٥٣ ٦

 
  

٦٦٠ ٠٣٧ ٧
٤٤٠ ٥٥٣ ٦

باء
-٢

-  
التقييم

 
٤٠٠ ٧١٥ ١

٢٠٠ ٦٩٧ ١
٦٠٠ ٣١

٠٠٠ ٣٠
٨٠٠ ١١

٤٠٠ ١١ 
٨٠٠ ٧٥٨ ١

٦٠٠ ٧٣٨ ١
 

  
٨٠٠ ٧٥٨ ١

٦٠٠ ٧٣٨ ١
باء

-٣
-  

الشؤون
 القانونية

 
٩٠٠ ٢٤٧ ١

٠٠٠ ٢٤٣ ١
٩٠٠ ١٢

٠٠٠ ١٠
٣٠٠ ١٣

٣٠٠ ١٣ 
١٠٠ ٢٧٤ ١

٣٠٠ ٢٦٦ ١
 

  
١٠٠ ٢٧٤ ١

٣٠٠ ٢٦٦ ١
باء

-٤
-  

الرقابة الداخلية
 

٩٠٠ ٤٤٢ ١
٨٠٠ ٤٤١ ١

٦٠٠ ٦٧
٨٠٠ ٩٦

١٠٠ ٣
٠٠٠ ٤ 

٤٠٠ ٤
٨٠٠ ١٠

٠٠٠ ٥١٨ ١
٤٠٠ ٥٥٣ ١

 
  

٠٠٠ ٥١٨ ١
٤٠٠ ٥٥٣ ١

باء
-٥

-  
األخالقيات واملساءلة

 
٦٠٠ ٣٩٥

٦٠٠ ٣٣٢
١٠٠ ٢١

٠٠٠ ٢٠
٠٠٠ ١

٠٠٠ ٢ 
٧٠٠ ٤١٧

٦٠٠ ٣٥٤
 

  
٧٠٠ ٤١٧

٦٠٠ ٣٥٤
اجملموع الفرعي

 
٣٦٠ ٥٢٧ ١٠

٢٤٠ ٧٠٧ ٩
٦٠٠ ٨٧٩

٦٠٠ ٩٨٤
٩٠٠ ٤٥٩

٢٠٠ ٥٨٨ 
٤٠٠ ١٣٩

٣٠٠ ١٨٦
 

 
٢٦٠ ٠٠٦ ١٢

٣٤٠ ٤٦٦ ١١
  

  
٢٦٠ ٠٠٦ ١٢

٣٤٠ ٤٦٦ ١١

جيم
-

  
ت املواضيعية

األولويا
 

 
 

 

جيم
-١

- 
احلّد من الفقر

 من خالل 
  

األنشطة اإلنتاجية
 

٠٢٠ ٧٨٩ ٢٤
٥١٢ ٠١٠ ٢٤

١٠٠ ٤٩٠
٠٠٠ ٣٠٥

٣٠٠ ١٤٧
٣٠٠ ١٤٧ 

٠١٢ ٩٧٣ ٦
١٨٩ ٨٥٨ ٦

٤٣٢ ٣٩٩ ٣٢
٠٠١ ٣٢١ ٣١

(٢٠٠ ٢٩٠) 
(٢٠٠ ٢٩٠) 

٢٣٢ ١٠٩ ٣٢
٨٠١ ٠٣٠ ٣١

جيم
-٢

- 
بناء القدرات التجارية

 
١٤١ ٥٨٧ ١٥

٥٥٥ ٥٨٠ ١٥
٣٠٠ ٢١١

٠٠٠ ١٦٦
٣٠٠ ١٦١

٦٠٠ ٤٨ 
٣٠٠ ٥٨

١٥٠ ٩١٤ ١
٩٣٧ ٨١٤ ١

١٩١ ٩٣٢ ١٧
٠٩٢ ٦١٠ ١٧

(٢٠٠ ٢٢٦) 
(٢٠٠ ٢٢٦) 

٩٩١ ٧٠٥ ١٧
٨٩٢ ٣٨٣ ١٧

جيم
-٣

- 
البيئة والطاقة

 
٢٧٤ ٣١٢ ٢٧

٤٨٠ ٣٣٤ ٢٦
٢٩٩ ٣٢٨ ١

٠٠٠ ٦٩٥
١٨٠ ٧٠٧

٦٨٠ ٦٢٤ ١ 
٢٥٤ ٩٨٤ ٤

٥٨٦ ٧٤٩ ٤
٠٠٧ ٣٣٢ ٣٤

٧٤٦ ٤٠٣ ٣٣
(٢٠٠ ٣٣٤) 

(٢٠٠ ٣٣٤) 
٨٠٧ ٩٩٧ ٣٣

٥٤٦ ٠٦٩ ٣٣
جيم

-٤
- 

الربامج اإلقليمية 
واملسائل اجلامعة

 
٨٠٥ ٣٤٠ ٣

٩٦٠ ٣٥٣ ٣
٩٠١ ٥١٥

٠٠٠ ٦٧٤
٦٠٠ ١٨

٦٠٠ ١٨ 
٤٩٠ ٨٥٤

٧١٤ ٨٢٦
٧٩٦ ٧٢٩ ٤

٢٧٤ ٨٧٣ ٤
(٦٠٠ ٥٩) 

(٦٠٠ ٥٩) 
١٩٦ ٦٧٠ ٤

٦٧٤ ٨١٣ ٤
جيم

-٥
د -

عم العمليات امليدانية
  

٤٠٠ ٨٧٢ ٤
٥٠٠ ٦٩٨ ٤

٨٠٠ ٣٢٣ ١
١٠٠ ١٢٨ ١

٢٠٠ ٩١٩ ٤
٤٠٠ ٧١٦ ٤ 

٢٠٠ ٠٦٧ ١
٧٠٠ ٩٨١

٦٠٠ ١٨٢ ١٢
٧٠٠ ٥٢٤ ١١

(٣٠٠ ٥٢١ ١) 
(٣٠٠ ٥٢١ ١) 

٣٠٠ ٦٦١ ١٠
٤٠٠ ٠٠٣ ١٠

اجملموع الفرعي
 

٦٤٠ ٩٠١ ٧٥
٠٠٧ ٩٧٨ ٧٣

٤٠٠ ٨٦٩ ٣
١٠٠ ٩٦٨ ٢

٥٨٠ ٩٥٣ ٥
٥٨٠ ٥٥٥ ٦ 

٥٠٠ ١٢٥ ١
٧٠٠ ٩٨١

٩٠٦ ٧٢٥ ١٤
٤٢٦ ٢٤٩ ١٤ 

٠٢٦ ٥٧٦ ١٠١
٨١٣ ٧٣٢ ٩٨

(٥٠٠ ٤٣١ ٢) 
(٥٠٠ ٤٣١ ٢) 

٥٢٦ ١٤٤ ٩٩
٣١٣ ٣٠١ ٩٦
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تكاليف املوظفني

 
السفر 

يف مهام رمسية
 

تكاليف التشغيل
 

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

 

أنشطة الربنامج العادي 
للتعاون التقين واملوارد  
اخلاصة لصاحل أفريقيا 
 

جمموع النفقات
 

اإليرادات
 

صايف االحتياجات
 

           
الربنامـج

 
٢٠١٢

-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

دال
-

  
ت الَوُصولة

ث االستراتيجية وضمان النوعية واخلدما
 البحو

 
 

 

دال
-١

- 
البحوث االستراتيجية واخلدمات 

االستشارية املتعلق
ة بالسياسات

 
٣٥٠ ٣٥٦ ٨

٧٩٠ ٧١٣ ٧
٢٠٠ ٥٧٦

٤٠٠ ٢٠٢
٢٠٠ ٢٢٢

١٠٠ ١٢٢ 
٢٠٠ ٩

٠٠٠ ٣
٩٥٠ ١٦٣ ٩

٢٩٠ ٠٤١ ٨
 

  
٩٥٠ ١٦٣ ٩

٢٩٠ ٠٤١ ٨
دال

-٢
- 

ضمان النوعية واخلدمات الَوُصولة
١٥٠ ٩٤٣ ٤

٧٦٠ ٧٤٧ ٣
٧٠٠ ١٨٨

٠٠٠ ١٩٤
٨٠٠ ٥٣٨

٠٠٠ ٦٠٦ 
٤٠٠ ٢٣

٠٥٠ ٦٩٤ ٥
٧٦٠ ٥٤٧ ٤

 
  

٠٥٠ ٦٩٤ ٥
٧٦٠ ٥٤٧ ٤

اجملموع الفرعي
 

٥٠٠ ٢٩٩ ١٣
٥٥٠ ٤٦١ ١١

٩٠٠ ٧٦٤
٤٠٠ ٣٩٦

٠٠٠ ٧٦١
١٠٠ ٧٢٨ 

٦٠٠ ٣٢
٠٠٠ ٣

 
 

٠٠٠ ٨٥٨ ١٤
٠٥٠ ٥٨٩ ١٢

  
  

٠٠٠ ٨٥٨ ١٤
٠٥٠ ٥٨٩ ١٢

هاء
-

  
ت دعم الربامج

خدما
 

 
 

 

هاء
-١

- 
إدارة املوارد البشرية

 
٨٢٢ ٢٨٨ ٦

٧٠٠ ٠٦٧ ٦
١٢٠ ٣٣

٠٠٠ ٤٦
٤٠٠ ١٢

٠٠٠ ٧ 
٣٤٢ ٣٣٤ ٦

٧٠٠ ١٢٠ ٦
 

  
٣٤٢ ٣٣٤ ٦

٧٠٠ ١٢٠ ٦
هاء

-٢
- 

الشؤون املالية
 

١٣٠ ٣٧٧ ٧
٧٠٠ ٢٥٢ ٧

٦١٥ ٤٠
٦٠٠ ٤٠

٩٢٠ ٣
٩٠٠ ٣ 

٦٦٥ ٤٢١ ٧
٢٠٠ ٢٩٧ ٧

 
  

٦٦٥ ٤٢١ ٧
٢٠٠ ٢٩٧ ٧

هاء
-٣

- 
خدمات االشتراء واخلدمات 

اللوجستية
 

٥٢٠ ٩٦٩ ٥
٢٠٠ ٩١٤ ٥

٠٦٠ ٣٦
٠٠٠ ٣٢

٤٦٠ ٨٧٣
٥٠٠ ٨٤٢ 

٧٨٠ ١٣٣ ١
٠٠٠ ٠٥٠ ١

٨٢٠ ٠١٢ ٨
٧٠٠ ٨٣٨ ٧

 
  

٨٢٠ ٠١٢ ٨
٧٠٠ ٨٣٨ ٧

هاء
-٤

- 
تكنولوجيا

 املعلومات واالتصاالت
٢٠٠ ٣٥٢ ٤

٥٠٠ ٤٨٧ ٢
٩٢٠ ١٦

٠٠٠ ١٧
٩٦٠ ١٥٩

٠٠٠ ٩٩ 
٩٠٠ ٤٩٢ ٣

٣٨٠ ٨٣٨ ١
٩٨٠ ٠٢١ ٨

٨٨٠ ٤٤١ ٤
 

  
٩٨٠ ٠٢١ ٨

٨٨٠ ٤٤١ ٤
هاء

-٥
- 

دعم األعمال والنظم
  

٨٠٠ ٢٧٠
٦٠٠ ٦٣٠ ١

١٠٠ ٢١
٠٠٠ ١٠

 
١٢٠ ٥٣٨ ٢

٩٠٠ ٢٩١
٧٢٠ ١٧٨ ٤

 
  

٩٠٠ ٢٩١
٧٢٠ ١٧٨ ٤

هاء
-٦

- 
التوجيه واإلدارة

 
٧٠٠  ٣٧٩ ١

١٠٠ ٠٦٢ ١
٢٠٠ ٨٣

٢٠٠ ٨٣
٤٠٠ ٤

٤٠٠ ٤ 
٣٠٠ ٤٦٧ ١

٧٠٠ ١٤٩ ١
 

  
٣٠٠ ٤٦٧ ١

٧٠٠ ١٤٩ ١
اجملموع الفرعي

 
١٧٢ ٦٣٨ ٢٥

٨٠٠ ٤١٤ ٢٤
٠١٥ ٢٣١

٨٠٠ ٢٢٨
١٤٠ ٠٥٤ ١

٨٠٠ ٩٥٦ 
٦٨٠ ٦٢٦ ٤

٥٠٠ ٤٢٦ ٥
 

 
٠٠٧ ٥٥٠ ٣١

٩٠٠ ٠٢٦ ٣١
  

  
٠٠٧ ٥٥٠ ٣١

٩٠٠ ٠٢٦ ٣١

زاي
-

  
ف غري املباشرة

التكالي
  

 
 

 

زاي
-١

- 
املسا

مهة يف تكاليف اخلدمات 
املتقاَسمة وسائر التكاليف غري 

املباشرة
 

٠٥٨ ٤٠٦ ٥
٩٢٠ ٥١١ ٥

٩٤٥ ٦٣٨ ١٥
٤٢٧ ٦٧٤ ١٥ 

٠٠٠ ٦١٨
٠٠٠ ٦١٨

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

 
  

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

اجملموع الفرعي
 

٠٥٨ ٤٠٦ ٥
٩٢٠ ٥١١ ٥

 
 

٩٤٥ ٦٣٨ ١٥
٤٢٧ ٦٧٤ ١٥ 

٠٠٠ ٦١٨
٠٠٠ ٦١٨

 
 

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

  
  

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

إيرادات متنوعة
 

 
 

(٦٠٠ ٢٨٥ ٢) 
(٨٠٠ ١٢٩ ١) 

(٦٠٠ ٢٨٥ ٢)
(٨٠٠ ١٢٩ ١)

اجملموع 
)

باستثناء الربنامج 
الرئيسي واو

( 
٠٣٠ ٦٣٤ ١٣٢

٨١٧ ٩٥٣ ١٢٦
٨١٥ ٧٥٤ ٥

٩٠٠ ٦٤٧ ٤
٨٠٥ ١٢٩ ٢٧

٤٠٧ ٧٨٢ ٢٧ 
١٨٠ ٥٤٢ ٦

٥٠٠ ٢١٥ ٧
٩٠٦ ٧٢٥ ١٤

٤٢٦ ٢٤٩ ١٤ 
٧٣٦ ٧٨٦ ١٨٦

٠٥٠ ٨٤٩ ١٨٠
(١٠٠ ٧١٧ ٤) 

(٣٠٠ ٥٦١ ٣) 
٦٣٦ ٠٦٩ ١٨٢

٧٥٠ ٢٨٧ ١٧٧

 
 

 
 

 

واو
-

  
إدارة املباين

 
 

 
 

واو
 -١

- 
اخلدمات العمومية إلدارة املباين

 
٢٠٠ ٣٤٢ ١٨

٥٠٠ ٠٦٧ ١٥
٣٠٠ ٢٠

٣٠٠ ١٩
٤٠٠ ٣٠٣ ٤١

٦٠٠ ٩١٣ ٣٦ 
٩٠٠ ٦٦٥ ٥٩

٤٠٠ ٠٠٠ ٥٢
(٩٠٠ ٦٦٥ ٥٩) 

(٤٠٠ ٠٠٠ ٥٢) 
 

واو
 -٢

- 
اخلدمات املشتركة إلدارة املباين

 
٩٠٠ ٤١٤

٩٠٠ ٤١٤
٥٠٠ ٤٨٥ ١

٥٠٠ ٤٨٥ ١ 
٤٠٠ ٩٠٠ ١

٤٠٠ ٩٠٠ ١
(٤٠٠ ٩٠٠ ١) 

(٤٠٠ ٩٠٠ ١) 
 

اجملموع 
)

الربنامج الرئيسي واو
( 

١٠٠ ٧٥٧ ١٨
٤٠٠ ٤٨٢ ١٥

٣٠٠ ٢٠
٣٠٠ ١٩

٩٠٠ ٧٨٨ ٤٢
١٠٠ ٣٩٩ ٣٨ 

 
 

 
 

٣٠٠ ٥٦٦ ٦١
٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣

(٣٠٠ ٥٦٦ ٦١) 
(٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣) 

 
 

أ(
   (

مع التعديالت املدخلة على األساس يف امليزانية
.  
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املرفق باء
  

اجلدول 
٢-

  نفقات وإيرادات 
امليزانية

 العادية حسب الربامج وأوجه اإلنفاق الرئ
يسية بأسعار 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
  

)
باليورو

(    
تكاليف املوظفني

 
السفر يف مهام رمسية

 
تكاليف التشغيل

 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
 

أنشطة الربنامج العادي 
للتعاون التقين واملوارد  
اخلاصة لصاحل أفريقيا 
 

جمموع النفقات
 

اإليرادات
 

صايف االحتياجات
 

الربنامـج
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

 
 

 
 

 

ف
أل

- 
ت
أجهزة تقرير السياسا

 
 

 
 

ألف
-١

- 
اجتماع

السياساتات أجهزة تقرير 
 

٥٠٠ ١٢٩
٩٠٠ ١١٦

٩٠٠ ٩
٥٠٠ ٢٩

٩٤٠ ١١٦  ٣
١٠٠ ١٢١ ٣ 

٣٤٠ ٢٥٦ ٣
٥٠٠ ٢٦٧ ٣

 
  

٣٤٠ ٢٥٦ ٣
٥٠٠ ٢٦٧ ٣

ألف
-٢

- 
أمانة أجهزة تقرير السياسات 
والعالقات بالدول األعضاء

 
٨٠٠ ٧٣١ ١

٤٠٠ ٧٦٣ ١
٥٠٠ ٤٠

٨٠٠ ٥٩
٧٠٠ ٧٢ 

٦٠٠ ٧٩١ ١
٦٠٠ ٨٧٦ ١

 
  

٦٠٠ ٧٩١ ١
٦٠٠ ٨٧٦ ١

اجملموع الفرعي
 

٣٠٠ ٨٦١ ١ 
٣٠٠ ٨٨٠ ١ 

٩٠٠ ٩
٠٠٠ ٧٠

٧٤٠ ١٧٦ ٣ 
٨٠٠ ١٩٣ ٣ 

 
 

 
 

٩٤٠ ٠٤٧ ٥ 
١٠٠ ١٤٤ ٥

  
  

٩٤٠ ٠٤٧ ٥
١٠٠ ١٤٤ ٥

باء
-

  
التوجيه التنفيذي 

واملواءمة التنظيمية
 

 
 

 

باء
-١

-  
التوجيه التنفيذي واإلدارة 

االستراتيجية
 

٥٦٠ ٧٢٥ ٥
٦٤٠ ٩٩٢ ٤

٤٠٠ ٧٤٦
٨٠٠ ٨٢٧

٧٠٠ ٤٣٠
٥٠٠ ٥٥٧ 

٠٠٠ ١٣٥
٥٠٠ ١٧٥

٦٦٠ ٠٣٧ ٧
٤٤٠ ٥٥٣ ٦

 
  

٦٦٠ ٠٣٧ ٧
٤٤٠ ٥٥٣ ٦

باء
-٢

-  
التقييم

 
٤٠٠ ٧١٥ ١

٢٠٠ ٦٩٧ ١
٦٠٠ ٣١

٠٠٠ ٣٠
٨٠٠ ١١

٤٠٠ ١١ 
٨٠٠ ٧٥٨ ١

٦٠٠ ٧٣٨ ١
 

  
٨٠٠ ٧٥٨ ١

٦٠٠ ٧٣٨ ١
باء

-٣
-  

الشؤون
 القانونية

 
٩٠٠ ٩٧٣

٠٠٠ ٩٦٩
٩٠٠ ١٢

٠٠٠ ١٠
٣٠٠ ١٣

٣٠٠ ١٣ 
١٠٠ ٠٠٠ ١

٣٠٠ ٩٩٢
 

  
١٠٠ ٠٠٠ ١

٣٠٠ ٩٩٢
باء

-٤
-  

الرقابة الداخلية
 

٩٠٠ ٤٤٢ ١
٨٠٠ ٤٤١ ١

٦٠٠ ٦٧
٨٠٠  ٩٦

١٠٠ ٣
٠٠٠ ٤ 

٤٠٠ ٤
٨٠٠ ١٠

٠٠٠ ٥١٨ ١
٤٠٠ ٥٥٣ ١

 
  

٠٠٠ ٥١٨ ١
٤٠٠ ٥٥٣ ١

باء
-٥

-  
األخالقيات واملساءلة

 
٦٠٠ ٣٩٥

٦٠٠ ٣٣٢
١٠٠ ٢١

٠٠٠ ٢٠
٠٠٠ ١

٠٠٠ ٢ 
٧٠٠ ٤١٧

٦٠٠ ٣٥٤
 

  
٧٠٠ ٤١٧

٦٠٠ ٣٥٤
اجملموع الفرعي

 
٣٦٠ ٢٥٣ ١٠ 

٢٤٠ ٤٣٣ ٩ 
٦٠٠ ٨٧٩

٦٠٠ ٩٨٤
٩٠٠ ٤٥٩ 

٢٠٠ ٥٨٨ 
٤٠٠ ١٣٩

٣٠٠ ١٨٦
 

 
٢٦٠ ٧٣٢ ١١ 

٣٤٠ ١٩٢ ١١
  

  
٢٦٠ ٧٣٢ ١١

٣٤٠ ١٩٢ ١١

جيم
-

  
ت املواضيعية

األولويا
 

 
 

 

جيم
-١

- 
احلّد من الفقر

 من خالل 
  

األنشطة اإلنتاجية
 

٣٨٥ ٨٠٢ ١٨
٣٢٢ ٧٥٨ ١٧

٨٠٠ ٥٤
٠٠٠ ٦٠

٣٠٠ ١٤٧
٣٠٠ ١٤٧ 

٠١٢ ٩٧٣ ٦
١٨٩ ٨٥٨ ٦

٤٩٧ ٩٧٧ ٢٥
٨١١ ٨٢٣ ٢٤

(٢٠٠ ٢٩٠) 
(٢٠٠ ٢٩٠) 

٢٩٧ ٦٨٧ ٢٥
٦١١ ٥٣٣ ٢٤

جيم
-٢

- 
بناء القدرات التجارية

 
٧٤٠ ٦٨٤ ١٠

٩٥٥ ٦٩٥ ٩
٥٠٠ ٤٩

٠٠٠ ٢٦
٣٠٠ ١٦١

٦٠٠ ٤٨ 
٣٠٠ ٥٨

١٥٠ ٩١٤ ١
٩٣٧ ٨١٤ ١

٩٩٠ ٨٦٧ ١٢
٤٩٢ ٥٨٥ ١١

(٢٠٠ ٢٢٦) 
(٢٠٠ ٢٢٦) 

٧٩٠ ٦٤١ ١٢
٢٩٢ ٣٥٩ ١١

جيم
-٣

- 
البيئة والطاقة

 
٣٢٥ ٧٨٥ ١٩

٤٤٥ ٣٧٠ ١٧
٨٠٠ ٤٢

٠٠٠ ٤٥
٦٨٠ ١٢٩

٦٨٠ ١٤٧ 
٢٥٤ ٩٨٤ ٤

٥٨٦ ٧٤٩ ٤
٠٥٩ ٩٤٢ ٢٤

٧١١ ٣١٢ ٢٢
(٢٠٠ ٣٣٤) 

(٢٠٠ ٣٣٤) 
٨٥٩ ٦٠٧ ٢٤

٥١١ ٩٧٨ ٢١
جيم

-٤
- 

الربامج اإلقليمية 
واملسائل اجلامعة

٠٩٠ ١٨٣ ٢
٣٨٥ ١٥٩ ٢

١٠٠ ١٦٨
٣٠٠ ٢٣٣

٦٠٠ ١٨
٦٠٠ ١٨ 

٤٩٠  ٨٥٤
٧١٤ ٨٢٦

٢٨٠ ٢٢٤ ٣
٩٩٩ ٢٣٧ ٣

(٦٠٠ ٥٩) 
(٦٠٠ ٥٩) 

٦٨٠ ١٦٤ ٣
٣٩٩ ١٧٨ ٣

جيم
-٥

- 
دعم العمليات امليدانية

  
٠٠٠ ١٣٨ ٤

١٠٠ ٩٦٤ ٣
٨٠٠ ٣٢٣ ١

١٠٠ ١٢٨ ١
٢٠٠ ٩١٩ ٤

٤٠٠ ٧١٦ ٤ 
٢٠٠ ٠٦٧ ١

٧٠٠ ٩٨١
٢٠٠ ٤٤٨ ١١

٣٠٠ ٧٩٠ ١٠
(٣٠٠ ٥٢١ ١) 

(٣٠٠ ٥٢١ ١) 
٩٠٠ ٩٢٦ ٩

٠٠٠ ٢٦٩ ٩
اجملموع الفرعي

 
٥٤٠ ٥٩٣ ٥٥ 

٢٠٧ ٩٤٨ ٥٠ 
٠٠٠ ٦٣٩  ١

٤٠٠ ٤٩٢ ١
٠٨٠ ٣٧٦ ٥ 

٥٨٠ ٠٧٨ ٥ 
٥٠٠ ١٢٥ ١

٧٠٠ ٩٨١
٩٠٦ ٧٢٥ ١٤

٤٢٦ ٢٤٩ ١٤
٠٢٦ ٤٦٠ ٧٨ 

٣١٣ ٧٥٠ ٧٢
(٥٠٠ ٤٣١ ٢) 

(٥٠٠ ٤٣١ ٢) 
٥٢٦ ٠٢٨ ٧٦

٨١٣ ٣١٨ ٧٠
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تكاليف املوظفني

 
السفر يف مهام رمسية

 
تكاليف التشغيل

 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
 

أنشطة الربنامج العادي 
للتعاون التقين واملوارد  
اخلاصة لصاحل أفريقيا 
 

جمموع النفقات
 

اإليرادات
 

صايف االحتياجات
 

الربنامـج
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

 
 

 
 

 

دال
-

  
ت الَوُصولة

ث االستراتيجية وضمان النوعية واخلدما
 البحو

 
 

 

دال
-١

- 
ا

لبحوث االستراتيجية واخلدمات 
االستشارية املتعلقة بالسياسات

 
٧٥٠ ٢١٠ ٧

٥٩٠ ٦٣٤ ٦
٢٠٠ ٥٧٦

٤٠٠ ٢٠٢
٢٠٠ ٢٢٢

١٠٠ ١٢٢ 
٢٠٠ ٩

٠٠٠ ٣
٣٥٠ ٠١٨ ٨

٠٩٠ ٩٦٢ ٦
 

  
٣٥٠ ٠١٨ ٨

٠٩٠ ٩٦٢ ٦
دال

-٢
- 

ضمان النوعية واخلدمات 
الَوُصولة

 
٧٥٠ ٨٧٦ ٤

٩٦٠ ٦١٤ ٣
٧٠٠ ١٨٨

٠٠٠ ١٩٤
٨٠٠ ٥٣٨

٠٠٠ ٦٠٦ 
٤٠٠ ٢٣

٦٥٠ ٦٢٧ ٥
٩٦٠ ٤١٤ ٤

 
  

٦٥٠ ٦٢٧ ٥
٩٦٠ ٤١٤ ٤

اجملموع الفرعي
 

٥٠٠ ٠٨٧ ١٢ 
٥٥٠ ٢٤٩ ١٠ 

٩٠٠ ٧٦٤
٤٠٠ ٣٩٦

٠٠٠ ٧٦١ 
١٠٠ ٧٢٨ 

٦٠٠ ٣٢
٠٠٠ ٣

 
 

٠٠٠ ٦٤٦ ١٣ 
٠٥٠ ٣٧٧ ١١

  
  

٠٠٠ ٦٤٦ ١٣
٠٥٠ ٣٧٧ ١١

هاء
-

  
ت دعم الربامج

خدما
 

 
 

 

هاء
-١

- 
إدارة املوارد البشرية

 
٦٢٢ ٨١٩ ٤

٥٠٠ ٥٩٨ ٤
١٢٠ ٣٣

٠٠٠ ٤٦
٤٠٠ ١٢

٠٠٠ ٧ 
١٤٢ ٨٦٥ ٤

٥٠٠ ٦٥١ ٤
 

  
١٤٢ ٨٦٥ ٤

٥٠٠ ٦٥١ ٤
هاء

-٢
- 

الشؤون املالية
 

٦٣٠ ٤٩٤ ٥
١٠٠ ٣١٨ ٥

٦١٥ ٤٠
٦٠٠ ٤٠

٩٢٠ ٣
٩٠٠ ٣ 

١٦٥ ٥٣٩ ٥
٦٠٠ ٣٦٢ ٥

 
  

١٦٥ ٥٣٩ ٥
٦٠٠ ٣٦٢ ٥

هاء
-٣

- 
خدمات االشتراء واخلدمات 

اللوجستية
 

٣٢٠ ٠٩٧ ٥
١٠٠ ٨٢٠ ٤

٠٦٠ ٣٦
٠٠٠ ٣٢

٤٦٠ ٨٧٣
٥٠٠ ٨٤٢ 

٧٨٠ ١٣٣ ١
٠٠٠ ٠٥٠ ١

٦٢٠ ١٤٠ ٧
٦٠٠ ٧٤٤ ٦

 
  

٦٢٠ ١٤٠ ٧
٦٠٠ ٧٤٤ ٦

هاء
-٤

- 
تكنولوجيا

واالتصاالت املعلومات 
 

٢٠٠ ٣٥٢ ٤
٥٠٠ ٤٨٧ ٢

٩٢٠ ١٦
٠٠٠ ١٧

٩٦٠ ١٥٩
٠٠٠ ٩٩ 

٩٠٠ ٤٩٢ ٣
٣٨٠ ٨٣٨ ١

٩٨٠ ٠٢١ ٨
٨٨٠ ٤٤١ ٤

 
  

٩٨٠ ٠٢١ ٨
٨٨٠ ٤٤١ ٤

هاء
-٥

- 
دعم األعمال والنظم

  
٨٠٠ ٢٧٠

٦٠٠ ٦٣٠ ١
١٠٠ ٢١

٠٠٠ ١٠
 

١٢٠ ٥٣٨ ٢
٩٠٠ ٢٩١

٧٢٠ ١٧٨ ٤
 

  
٩٠٠ ٢٩١

٧٢٠ ١٧٨ ٤
هاء

-٦
- 

التوجيه واإلدارة
 

٧٠٠ ٣٧٩ ١
١٠٠ ٠٦٢ ١

٢٠٠ ٨٣
٢٠٠ ٨٣

٤٠٠ ٤
٤٠٠ ٤ 

٣٠٠ ٤٦٧ ١
٧٠٠ ١٤٩ ١

 
  

٣٠٠ ٤٦٧ ١
٧٠٠ ١٤٩ ١

اجملموع الفرعي
 

٢٧٢ ٤١٤ ٢١ 
٩٠٠ ٩١٦ ١٩ 

٠١٥ ٢٣١
٨٠٠ ٢٢٨

١٤٠ ٠٥٤ ١ 
٨٠٠ ٩٥٦ 

٦٨٠ ٦٢٦ ٤
٥٠٠ ٤٢٦ ٥

 
 

١٠٧ ٣٢٦ ٢٧ 
٠٠٠ ٥٢٩ ٢٦

  
  

١٠٧ ٣٢٦ ٢٧
٠٠٠ ٥٢٩ ٢٦

زاي
-

  
ف
التكالي

 غري املباشرة
  

 
 

 

زاي
-١

- 
املسامهة يف تكاليف اخلدمات 
املتقاَسمة وسائر التكاليف غري 

املباشرة
 

٠٥٨ ٤٠٦ ٥
٩٢٠ ٥١١ ٥

٩٤٥ ٦٣٨ ١٥
٤٢٧ ٦٧٤ ١٥ 

٠٠٠ ٦١٨
٠٠٠ ٦١٨

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

 
  

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

اجملموع الفرعي
 

٠٥٨ ٤٠٦ ٥ 
٩٢٠ ٥١١ ٥ 

 
 

٩٤٥ ٦٣٨ ١٥ 
٤٢٧ ٦٧٤ ١٥ 

٠٠٠ ٦١٨
٠٠٠ ٦١٨

 
 

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١ 
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

  
  

٠٠٣ ٦٦٣ ٢١
٣٤٧ ٨٠٤ ٢١

إيرادات متنّو
عة

 
 

 
(٩٠٠ ٢١١ ٢) 

(٠٠٠ ٠٧٦ ١) 
(٩٠٠ ٢١١ ٢)

(٠٠٠ ٠٧٦ ١)
اجملموع 

)
باستثناء الربنامج 

الرئيسي واو
( 

٠٣٠ ٦١٦ ١٠٦ 
١١٧ ٩٤٠ ٩٧ 

٤١٥ ٥٢٤ ٣
٢٠٠ ١٧٢ ٣

٨٠٥ ٤٦٦ ٢٦ 
٩٠٧ ٢١٩ ٢٦ 

١٨٠ ٥٤٢ ٦
٥٠٠ ٢١٥ ٧

٩٠٦ ٧٢٥ ١٤
٤٢٦ ٢٤٩ ١٤

٣٣٦ ٨٧٥ ١٥٧ 
١٥٠ ٧٩٧ ١٤٨

(٤٠٠ ٦٤٣ ٤) 
(٥٠٠ ٥٠٧ ٣) 

٩٣٦ ٢٣١ ١٥٣
٦٥٠ ٢٨٩ ١٤٥

 
 

 
 

 

واو
-

  
إدارة املباين

 
 

 
 

واو
 -١

- 
اخلدمات العمومية إلدارة املبا

 ين
٢٠٠ ٣٤٢ ١٨

٥٠٠ ٠٦٧ ١٥
٣٠٠ ٢٠

٣٠٠ ١٩
٤٠٠ ٣٠٣ ٤١

٦٠٠ ٩١٣ ٣٦ 
٩٠٠ ٦٦٥ ٥٩

٤٠٠ ٠٠٠ ٥٢
(٩٠٠ ٦٦٥ ٥٩) 

(٤٠٠ ٠٠٠ ٥٢) 
 

واو
 -٢

- 
اخلدمات املشتركة إلدارة املباين

 
٩٠٠ ٤١٤

٩٠٠ ٤١٤
٥٠٠ ٤٨٥ ١

٥٠٠ ٤٨٥ ١ 
٤٠٠ ٩٠٠ ١

٤٠٠ ٩٠٠ ١
(٤٠٠ ٩٠٠ ١) 

(٤٠٠ ٩٠٠ ١) 
 

اجملموع 
)

الربنامج الرئيسي واو
( 

١٠٠ ٧٥٧ ١٨ 
٤٠٠ ٤٨٢ ١٥ 

٣٠٠ ٢٠
٣٠٠ ١٩

٩٠٠ ٧٨٨ ٤٢ 
١٠٠ ٣٩٩ ٣٨ 

 
 

 
 

٣٠٠ ٥٦٦ ٦١ 
٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣

(٣٠٠ ٥٦٦ ٦١) 
(٨٠٠ ٩٠٠ ٥٣) 

 
 

أ(
   (

مع التعديالت املدخلة على األساس يف امليزانية
. 
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املرفق باء
  

اجلدول 
٣-

  نفقات وإيرادات املي
زانية 

التشغيلية
 حسب الربامج وأوجه اإلنفاق الرئيسية بأسعار 

٢٠١٢
-

٢٠١٣
  

)
باليورو

(    
تكاليف املوظفني

 
السفر يف مهام رمسية

 
تكاليف التشغيل

 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
 

أنشطة الربنامج العادي 
للتعاون التقين واملوارد  
اخلاصة لصاحل أفريقيا 
 

جمموع النفقا
 ت

اإليرادات
 

صايف االحتياجات
 

          
الربنامج

 
٢٠١٢

-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

 
 

 
ف
أل

- 
أ

ت
جهزة تقرير السياسا

 
 

 
 

ألف
-١

- 
اجتماعات أجهزة تقرير 

السياسات
 

٥٠٠ ٨٥
٥٠٠ ٨٥ 

٥٠٠ ٨٥
٥٠٠ ٨٥

 
  

٥٠٠ ٨٥
٥٠٠  ٨٥

اجملموع الفرعي
 

٥٠٠ ٨٥
٥٠٠ ٨٥ 

٥٠٠ ٨٥
٥٠٠ ٨٥

 
  

٥٠٠ ٨٥
٥٠٠ ٨٥

باء
-

  
التوجيه التنفيذي 

واملواءمة التنظيمية
 

 
 

 

باء
-٣

-  
الشؤون

 القانونية
 

٠٠٠ ٢٧٤
٠٠٠ ٢٧٤

 
٠٠٠ ٢٧٤

٠٠٠ ٢٧٤
 

  
٠٠٠ ٢٧٤

٠٠٠ ٢٧٤
اجملموع الفرعي

 
٠٠٠ ٢٧٤

٠٠٠ ٢٧٤
 

٠٠٠ ٢٧٤
٠٠٠ ٢٧٤

 
  

٠٠٠ ٢٧٤
٠٠٠ ٢٧٤

جيم
-

  
ت املواضيعية

األولويا
 

 
 

 

جيم
-١

- 
احلّد من الفقر

 من خالل 
  

األنشطة اإلنتاجية
 

٦٣٥ ٩٨٦ ٥
١٩٠ ٢٥٢ ٦

٣٠٠ ٤٣٥
٠٠٠ ٢٤٥

 
٩٣٥ ٤٢١ ٦

١٩٠ ٤٩٧ ٦
 

  
٩٣٥ ٤٢١ ٦

١٩٠ ٤٩٧ ٦
جيم

-٢
- 

بناء القدرات التجارية
 

٤٠١ ٩٠٢ ٤
٦٠٠ ٨٨٤ ٥

٨٠٠ ١٦١
٠٠٠ ١٤٠

 
٢٠١ ٠٦٤ ٥

٦٠٠ ٠٢٤ ٦
 

  
٢٠١ ٠٦٤ ٥

٦٠٠ ٠٢٤ ٦
جيم

-٣
- 

البيئة والطاق
 ة

٩٤٩ ٥٢٦ ٧
٠٣٥ ٩٦٤ ٨

٤٩٩ ٢٨٥ ١
٠٠٠ ٦٥٠

٥٠٠ ٥٧٧
٠٠٠ ٤٧٧ ١ 

٩٤٨ ٣٨٩ ٩
٠٣٥ ٠٩١ ١١

 
  

٩٤٨ ٣٨٩ ٩
٠٣٥ ٠٩١ ١١

جيم
-٤

- 
الربامج اإلقليمية 

واملسائل اجلامعة
 

٧١٥ ١٥٧ ١
٥٧٥ ١٩٤ ١

٨٠١ ٣٤٧
٧٠٠ ٤٤٠

 
٥١٦ ٥٠٥ ١

٢٧٥ ٦٣٥ ١
 

  
٥١٦ ٥٠٥ ١

٢٧٥ ٦٣٥ ١
مجي

-٥
- 

دعم العمليات امليدانية
  

٤٠٠ ٧٣٤
٤٠٠ ٧٣٤

 
٤٠٠ ٧٣٤

٤٠٠ ٧٣٤
 

  
٤٠٠ ٧٣٤

٤٠٠ ٧٣٤
اجملموع الفرعي

 
١٠٠ ٣٠٨ ٢٠

٨٠٠ ٠٢٩ ٢٣
٤٠٠ ٢٣٠ ٢

٧٠٠ ٤٧٥ ١
٥٠٠ ٥٧٧

٠٠٠ ٤٧٧ ١ 
 

 
 

 
٠٠٠ ١١٦ ٢٣

٥٠٠ ٩٨٢ ٢٥
  

  
٠٠٠ ١١٦ ٢٣

٥٠٠ ٩٨٢ ٢٥

دال
-

  
ث االسترا

البحو
ت الَوُصولة

تيجية وضمان النوعية واخلدما
 

 
 

 

دال
-١

- 
البحوث االستراتيجية واخلدمات 
االستشارية املتعلقة بالسياسات

 
٦٠٠ ١٤٥ ١

٢٠٠ ٠٧٩ ١
 

٦٠٠ ١٤٥ ١
٢٠٠ ٠٧٩ ١

 
  

٦٠٠ ١٤٥ ١
٢٠٠ ٠٧٩ ١

دال
-٢

- 
ضمان النوعية واخلدمات الَوُصولة

٤٠٠ ٦٦
٨٠٠ ١٣٢

 
٤٠٠ ٦٦

٨٠٠ ١٣٢
 

  
٤٠٠ ٦٦

٨٠٠ ١٣٢
اجملموع الفرعي

 
٠٠٠ ٢١٢ ١

٠٠٠ ٢١٢ ١
 

 
 

  
 

 
 

 
٠٠٠ ٢١٢ ١

٠٠٠ ٢١٢ ١
  

  
٠٠٠ ٢١٢ ١

٠٠٠ ٢١٢ ١

هاء
-

  
ت دعم الربامج

خدما
 

 
 

 

هاء
-١

- 
إدارة املوارد البشرية

 
٢٠٠ ٤٦٩ ١

٢٠٠ ٤٦٩ ١
 

٢٠٠ ٤٦٩ ١
٢٠٠ ٤٦٩ ١

 
  

٢٠٠ ٤٦٩ ١
٢٠٠ ٤٦٩ ١

هاء
-٢

- 
الشؤون املالية

 
٥٠٠ ٨٨٢ ١

٦٠٠ ٩٣٤ ١
 

٥٠٠ ٨٨٢ ١
٦٠٠ ٩٣٤ ١

 
  

٥٠٠ ٨٨٢ ١
٦٠٠ ٩٣٤ ١
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تكاليف املوظفني

 
السفر يف مهام رمسية

 
تكاليف التشغيل

 
تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت
 

أنشطة الربنامج العادي 
للتعاون التقين واملوارد  
اخلاصة لصاحل أفريقيا 
 

جمموع النفقا
 ت

اإليرادات
 

صايف االحتياجات
 

          
الربنامج

 
٢٠١٢

-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

٢٠١٢
-  ٢٠١٣
)أ(

 
٢٠١٤

-  ٢٠١٥
 

 
 

 
هاء

-٣
- 

خدمات االشتراء واخلدمات 
اللوجستية

 
٢٠٠ ٨٧٢

١٠٠ ٠٩٤ ١
 

٢٠٠ ٨٧٢
١٠٠ ٠٩٤ ١

 
  

٢٠٠ ٨٧٢
١٠٠ ٠٩٤ ١

اجملم
وع الفرعي

 
٩٠٠ ٢٢٣ ٤

٩٠٠ ٤٩٧ ٤
 

 
 

  
 

 
 

 
٩٠٠ ٢٢٣ ٤

٩٠٠ ٤٩٧ ٤
  

  
٩٠٠ ٢٢٣ ٤

٩٠٠ ٤٩٧ ٤

زاي
-

  
ف غري املباشرة

التكالي
  

 
 

 

اجملموع الفرعي
 

 
 

 

إيرادات متنوعة
 

 
 

(٧٠٠ ٧٣) 
(٨٠٠ ٥٣) 

(٧٠٠ ٧٣)
(٨٠٠ ٥٣)

اجملموع 
)

باستثناء
 الربنامج 

الرئيسي واو
( 

٠٠٠ ٠١٨ ٢٦
٧٠٠ ٠١٣ ٢٩

٤٠٠ ٢٣٠ ٢
٧٠٠ ٤٧٥ ١

٠٠٠ ٦٦٣
٥٠٠ ٥٦٢ ١ 

 
 

 
 

٤٠٠ ٩١١ ٢٨
٩٠٠ ٠٥١ ٣٢

(٧٠٠ ٧٣) 
(٨٠٠ ٥٣) 

٧٠٠ ٨٣٧ ٢٨
١٠٠ ٩٩٨ ٣١

 
 

 
 

 

واو
-

  
إدارة املباين

 
 

 
 

اجملموع 
)

الربنامج الرئيسي واو
( 

 
 

 

أ(
   (

مع التعديالت املدخلة على األساس يف امليزانية
.  
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  املرفق جيم
    املوظفون حسب الربامج الرئيسية والربامج

 اخلدمة العامةفئة  الفئة الفنية فما فوقها  

 امليزانية العادية الربنامـج
١ 

 التشغيليةامليزانية 
٢ 

  اجملموع
٣ 

 امليزانية العادية
٤ 

 تشغيليةالامليزانية 
٥ 

  اجملموع
٦ 

      
       أجهزة تقرير السياسات  -ألف

  ٣,٠٠   ٣,٠٠  ٥,٠٠   ٥,٠٠والعالقات بالدول األعضاءأمانة أجهزة تقرير السياسات  -٢-ألف
 ٣,٠٠ ٠,٠٠ ٣,٠٠ ٥,٠٠ ٠,٠٠ ٥,٠٠ اجملموع الفرعي

        
       التوجيه التنفيذي واإلدارة االستراتيجية  -باء

  ٩,٥٠   ٩,٥٠  ٨,١٥   ٨,١٥ التوجيه التنفيذي واإلدارة االستراتيجية -١-اءب
  ٣,٠٠   ٣,٠٠  ٤,٠٠   ٤,٠٠ التقييم -٢-باء
  ٢,٠٠   ٢,٠٠  ٣,٠٠  ١,٠٠  ٢,٠٠  القانونيةالشؤون -٣-باء
  ٢,٠٠   ٢,٠٠  ٤,٠٠   ٤,٠٠ الرقابة الداخلية -٤-باء
      ١,٠٠   ١,٠٠ األخالقيات واملساءلة -٥-باء

 ١٦,٥٠ ٠,٠٠ ١٦,٥٠ ٢٠,١٥ ١,٠٠ ١٩,١٥ اجملموع الفرعي
        

       األولويات املواضيعية  -جيم

  ٢٩,١٥  ٧,٥٥  ٢١,٦٠  ٧٤,٧٠  ٢٤,٩٠  ٤٩,٨٠  من خالل األنشطة اإلنتاجيةاحلّد من الفقر-١-جيم
  ١٨,٧٠  ٥,٦٥  ١٣,٠٥  ٤٨,٩٠  ٢٢,٧٠  ٢٦,٢٠ بناء القدرات التجارية-٢-جيم
  ٣٧,٨٠  ١٦,٦٥  ٢١,١٥  ٧٦,٩٥  ٢٥,٣٠  ٥١,٦٥ البيئة والطاقة-٣-جيم
  ١,٣٥  ٠,١٥  ١,٢٠  ١١,٣٠  ٥,١٠  ٦,٢٠ واملسائل اجلامعةالربامج اإلقليمية -٤-جيم
  ٨٨,٠٠  ١٨,٠٠  ٧٠,٠٠       دعم العمليات امليدانية-٥-جيم

 ١٧٥,٠٠ ٤٨,٠٠ ١٢٧,٠٠ ٢١١,٨٥ ٧٨,٠٠ ١٣٣,٨٥ اجملموع الفرعي
        
   االستراتيجية وضمان النوعية ثالبحو  -دال

       اخلدمات الَوُصولةو

  البحوث االستراتيجية واخلدمات االستشارية  -١-دال
  ١٥,٥٠  ٤,٠٠  ١١,٥٠  ١٧,٦٠  ٢,٠٠  ١٥,٦٠ املتعلقة بالسياسات

  ٥,٠٠  ١,٠٠  ٤,٠٠  ١٠,٤٠   ١٠,٤٠ ضمان النوعية واخلدمات الَوُصولة -٢-دال
 ٢٠,٥٠ ٥,٠٠ ١٥,٥٠ ٢٨,٠٠ ٢,٠٠ ٢٦,٠٠ اجملموع الفرعي

        

       خدمات دعم الربامج  -هاء

  ٢٠,٥٠  ٩,٠٠  ١١,٥٠  ١٠,٠٠  ١,٠٠  ٩,٠٠ إدارة املوارد البشرية -١-هاء
  ٣١,٠٠  ١٠,٠٠  ٢١,٠٠  ١١,٠٠  ٢,٠٠  ٩,٠٠ الشؤون املالية -٢-هاء
  ٢٣,٠٠  ٢,٠٠  ٢١,٠٠  ١٠,٠٠  ٣,٠٠  ٧,٠٠ خلدمات اللوجستيةخدمات االشتراء وا -٣-هاء
  ٩,٠٠   ٩,٠٠  ٥,٠٠   ٥,٠٠  املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا -٤-هاء
  ٣,٠٠   ٣,٠٠  ٥,٠٠   ٥,٠٠  دعم األعمال والنظم -٥-هاء
  ٣,٠٠   ٣,٠٠  ٢,٠٠   ٢,٠٠ التوجيه واإلدارة -٦-هاء

 ٨٩,٥٠ ٢١,٠٠ ٦٨,٥٠ ٤٣,٠٠ ٦,٠٠ ٣٧,٠٠ اجملموع الفرعي

        

 ٣٠٤,٥٠ ٧٤,٠٠ ٢٣٠,٥٠ ٣٠٨,٠٠ ٨٧,٠٠ ٢٢١,٠٠  )الرئيسي واوباستثناء الربنامج (اجملموع 
        

        

       إدارة املباين  -واو

  ١٠٢,٠٠   ١٠٢,٠٠  ٦,٠٠   ٦,٠٠ اخلدمات العمومية إلدارة املباين -١-واو
  ٣,٠٠   ٣,٠٠      املبايناخلدمات املشتركة إلدارة  -٢-واو
        

 ١٠٥,٠٠ ٠,٠٠ ١٠٥,٠٠ ٦,٠٠ ٠,٠٠ ٦,٠٠ )الربنامج الرئيسي واو(اجملموع 
  
 


