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  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢٢فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٥َّالبند 

 ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان، 

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٥َّالبند 

       ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان، 
      ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،     
       ةنقَّح املدير العام املمقترحات    

ة بشأن الربنامج وامليزانيتني للفترة نقَّح امل املدير العاممقترحاتم هذه الوثيقة تقدِّ   
. IDB.41/5-PBC.29.5 الواردة يف الوثيقة املقترحات، مكمِّلة بذلك ٢٠١٥- ٢٠١٤
ة يف االعتبار إعالنَ إحدى الدول األعضاء انسحاَبها من عضوية نقَّحاملاملقترحات وتأخذ 

مت هبا الدول األعضاء الحقاً بشأن بوجوب تعديل امليزانية املنظمة والطلبات اليت تقدَّ
  قرَّر امل(رة على بقية الدول األعضاء العادية للمنظمة تفادياً لزيادة االشتراكات املقرَّ

 )).د(، الفقرة ٧- م/٣٩- م ت ص
     

    السياق    
ــارس / آذار١٩يف   - ١ ــد٢٠١٣ِّمـ ــشأن مت  قُـ ــات بـ ــرة   املقترحـ ــزانيتني للفتـ ــامج وامليـ  الربنـ

٢٠١٥- ٢٠١٤) IDB.41/5-PBC.29/5(  ٤- ٣ و١- ٣ من الدسـتور والبنـدين   ١٤، عمالً باملادة 
وعـرض املـدير    . نـة الربنـامج وامليزانيـة     من النظام املايل، إىل جملس التنميـة الـصناعية مـن خـالل جل             

مـارس؛ وُعقـدت بعـد ذلـك اجتماعـاٌت          / آذار ٢١على الدول األعضاء يف     املقترحات  العام تلك   
 .٢٠١٣أبريل / نيسان١٧ إىل ١٥إعالمية للمجموعات اإلقليمية يف الفترة من 
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 حكومــة نَّ أبلــغ ممثــلُ فرنــسا الــدائُم أمانــةَ اليونيــدو بــأ  ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٨ويف   -٢
ــسا ستــسحب عــضويتها مــن املنظمــة   ــاً للمــادة  . فرن جيــوز للعــضو  " مــن الدســتور  ١-٦ووفق

". االنسحاب مـن املنظمـة بـأن يـودع لـدى الوديـع وثيقـةَ إشـعار بانـسحابه مـن هـذا الدسـتور                        
يصبح هذا االنسحاب نافـذاً يف آخـر يـوم مـن الـسنة املاليـة                " من الدستور،    ٢-٦ووفقاً للمادة   

ــة للــ  ــةُ    التالي ــذه الوثيق ــا ه ــودع فيه ــيت ت ــادة  ". سنة ال ــاً للم ــتور،  ٣-٦ووفق ــن الدس تكــون " م
االشتراكات الواجب على العضو املنسحب دفعها عن السنة املاليـة التاليـة للـسنة الـيت أُودعـت                  

 ".رة عن السنة املالية اليت مت فيها هذا اإليداعفيها هذه الوثيقةُ مساويةً لالشتراكات املقرَّ

تـها االنـسحاب مـن عـضوية اليونيـدو، استكـشف       أعلنت الدولة العضو عـن نيِّ   وبعدما    -٣
باعه قبـل أن تعقـد اللجنـة        املديُر العام ورئيُس جلنة الربنامج وامليزانية مساَر العمل املستصوَب اتِّ         

وُعقـد يف   . دورهتا من أجل تشجيع التوصل إىل توافق يف اآلراء يف ظل الظروف املالية السائدة             
ــار٢ ــا/ أي ــامج      ٢٠١٣يو م ــة الربن ــصناعية وجلن ــة ال ــني مكــتيب جملــس التنمي ــشترك ب ــاٌع م  اجتم

ة يف االعتبـار    نقَّح امل املقترحاتوتأخذ  . وامليزانية، طرح فيه املديُر العام خيارات خلفض امليزانية       
ــه الفقــرة     مــن ٧-م/٣٩-املقــرَّر م ت صمــن ) د(آخــَر التطــورات، إىل جانــب مــا تــنص علي

نية العادية للمنظمة لدى اإلعالن عـن خـروج أيِّ دولـة عـضو مـن املنظمـة                  وجوب تعديل امليزا  
 .حىت ال تزداد االشتراكات املقرَّرة على بقية الدول األعضاء

    
    ةنقَّحملخص االقتراحات امل    

دت أصـالً  رة للدولة الطرف املنسحبة كمـا حتـدَّ    الفارق بني مبالغ االشتراكات املقرَّ     إنَّ  -٤
 يف ي الذي لـن ُيـدفع إالَّ   واملبلغ املتبق٢٠١٥ِّ-٢٠١٤رة للفترة   ل األنصبة املقرَّ  استناداً إىل جدو  

مــن ) د(وطبقــاً للفقــرة .  يــورو٥ ٣٣٥ ٨٨٧ي إىل ثغــرة متويليــة مقــدارها ، يــؤد٢٠١٤ِّعــام 
  .ة امليزانيةَ العادية باملقدار نفسهنقَّحاملاملقترحات ، ختفِّض ٧-م/٣٩-املقرَّر م ت ص

ق املــدير العــام املبــادئ بَّــلتــدابري الراميــة إىل خفــض امليزانيــة العاديــة، طَوعنــد حتديــد ا  - ٥
  :التالية

احلدُّ من التأثري السليب على الـربامج واحلفـاظُ علـى قـدرة املنظمـة علـى تقـدمي                     )أ(  
 مليـون   ٤٢٠,٤( مليون يورو    ٣١٨,٨ وهي   رة يف األصل  ملقدَّا قيمتهابخدمات التعاون التقين    

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤خالل الفترة ) دوالر أمريكي
حتقيق أقصى قدر من املكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة من خالل املـضي يف                )ب(  

تقلــيص وظــائف الــدعم اإلداري، وإرجــاء توســيع نطــاق الــشبكة امليدانيــة، وخفــض تكــاليف   
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التشغيل مبا فيها نفقـات الـسفر، وإبقـاء التكـاليف املرتبطـة بـدورات أجهـزة تقريـر الـسياسات                     
  .ها األمثلثائقها عند حدِّوو
فيمـا يتعلـق بالـدعم    .  وظيفـة علـى النحـو التـايل        ٢٠ة إلغـاَء    نقَّحاملاملقترحات  ن  وتتضمَّ  -٦

املتعلـق خبـدمات    " هـاء "من الربنامج الرئيـسي     وظائف   ٣,٥اإلداري واملكتيب يف املقر، ُحذفت      
مــة يف املكاتــب اإلداريــة  العاة، أُلغَيــت وظيفتــان مــن فئــة اخلدمــإضــافة إىل ذلــك. دعــم الــربامج

  .للربناجمني املوضوعيني الرئيسيني
 اخلاص باألخالقيـات واملـساءلة إىل ختفـيض صـاف           ٥-ى دمج ميزانية الربنامج باء    وأدَّ  -٧

وسيستمر املوظف املعين باألخالقيـات يف أداء مهـام ذلـك الربنـامج، ولكـن               . ٤-يف وظيفة ف  
 .دون أن يكون من شاغلي الوظائف الثابتة

ولـذا ُحـذفت مـن    . وكان ال بد من تأجيل توسيع نطـاق الـشبكة امليدانيـة املخطـط لـه          -٨
مثــاين وظــائف ة مخــُس وظــائَف جديــدةٌ ملــوظفني وطنــيني مــن الفئــة الفنيــة و  نقَّحــاملاملقترحــات 

 . العامةةجديدة من فئة اخلدم

ملــشار  مليــون يــورو نتيجــة إلغــاء الوظــائف العــشرين ا٢,٠٧واخنفــضت امليزانيــة مببلــغ   -٩
 .إليها أعاله

 األمانـة   سـتكفُّ :التاليـة نت التخفيـضاُت التـدابَري      تكـاليَف التـشغيل تـضمَّ      وفيما خيـصُّ    -١٠
. هـا  متر مربع يف املبىن الذي يوجـد فيـه مقرّ          ٢ ٩٠٠عن استخدام طابقني تبلغ مساحتهما حنو       

 حـصة مـسامهة     ضي إىل خفـ   وسيسلَُّم الطابقان إىل منظمات أخرى كائنـة يف فيينـا، ممـا سـيؤدِّ             
 مليون يورو تقريباً، مبـا يـشمل التـأثري النـاتج عـن      ١,٢٨اليونيدو يف خدمات إدارة املباين مببلغ    

 .خفض تكاليف املرافق التقديرية

تني مببلـغ   صة للمـوظفني املـؤقَّ    مصروفات السفر واألموال املخصَّـ    وُخفِّضت مرة أخرى      -١١
 .يل مليون يورو على التوا٠,٣٠ مليون يورو و٠,٦٢

 ٠,٧٤أجهـزة تقريـر الـسياسات مببلـغ         بـشأن   التكاليف املدرجة يف امليزانيـة      وُخفِّضت    -١٢
ويتمثل أحـد العناصـر اهلامـة الـيت تنطـوي عليهـا هـذه احلزمـة مـن اإلجـراءات يف                      . مليون يورو 

االستعاضــة عــن احملاضــر املــوجزة املكتوبــة جبميــع لغــات جملــس التنميــة الــصناعية واملــؤمتر العــام 
.  مليـون يـورو    ٠,٣٠ قـدَّر مببلـغ   ُيي إىل خفـض يف امليزانيـة         بسجالت رقمية، ممـا سـيؤدِّ      الست

اسـتخدام الـسجالت الرقميـة مـن أجـل         مـن   بة  املكتـسَ للتجربـة   جَرى تقييٌم    سيُ ٢٠١٥ويف عام   
ــل األجــل     ــها كحــل طوي ــدى مالءمت ــد م ــة     . حتدي ــضمنتها حزم ــيت ت ــدابري األخــرى ال ــن الت وم
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ــر     اإلجــراءات فــرض حــدود لعــ   ــى دورات أجهــزة تقري ــيت ُتعــرض عل ــائق ال دد صــفحات الوث
 .السياسات، واالكتفاء بتوزيع بعض الوثائق إلكترونياً

 سوف ختضع ميزانية الربنامج العادي للتعاون التقين لتخفـيض تلقـائي مقـداره              ،وأخرياً  -١٣
ذي يـنص علـى     ، الـ  )اجلـزء بـاء مـن املرفـق الثـاين         ( مليون يورو امتثاالً لدسـتور اليونيـدو         ٠,٣٢

 .وضع حد لتمويل ذلك الربنامج ال يتجاوز ستة يف املائة من صايف امليزانية العادية

األوليـــة املتعلقـــة بالربنـــامج املقترحـــات  هـــذه التنقيحـــات، الراميـــة إىل تعـــديل نوُتبـــيَّ  -١٤
وجزة وامليزانيتني، على حنو أكثر تفصيالً يف اجلداول املرفقة اليت تتبـع نفـس هيكـل اجلـداول املـ                  

 .IDB.41/5-PBC.29/5الواردة يف اخلالصة الوافية للوثيقة 
    

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه    
ة بـشأن الربنـامج وامليـزانيتني    نقَّحـ  املـدير العـام امل     مقترحات أن تنظر يف      اللجنة تودُّ  لعلَّ  -١٥

 وأن ،Add.1و IDB.41/5-PBC.29/5، بـــصيغتها الـــواردة يف الـــوثيقتني ٢٠١٥-٢٠١٤للفتـــرة 
 وحييلـها إىل املـؤمتر العـام لينظـر فيهـا      املقترحـات توصي جملَس التنمية الصناعية بأن يعتمد تلـك       

  .ويوافق عليها يف دورته اخلامسة عشرة
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  ١اجلدول 
  

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

  

 الربنامج الرئيسي
امليزانية العادية 

 )الصايف(
 التشغيليةامليزانية 

 )الصايف(
  التعاون التقين

)خارج عن امليزانية(
جمموع التقديرات 

  الصافية
النسبة املئوية إىل 
 جمموع التقديرات

٪١  ٥٠٠ ٧٨٤ ٤  ٠٠٠ ٨٩ ٥٠٠ ٦٩٥ ٤ أجهزة تقرير السياسات -ألف ,٠ 

٪٢  ٩١٦ ١٩٩ ١١  ٣٠٠ ٢٧٩ ٦١٦ ٩٢٠ ١٠ ملواءمة التنظيميةالتوجيه التنفيذي وا -باء ,٣ 

٪٨٣  ١٩٠ ٩٥٩ ٤١٤  ٥٠٠ ٧٩٨ ٣١٨ ٤٠٠ ٥١٠ ٢٦ ٢٩٠ ٦٥٠ ٦٩ األولويات املواضيعية -جيم ,٦ 

البحوث االستراتيجية وضمان النوعية واخلدمات  -دال
٪٢  ٥٠٠ ٦٨٤ ١٢  ١٠٠ ٢٦٤ ١ ٤٠٠ ٤٢٠ ١١ الَوُصولة ,٦ 

٪٦  ٩٠٠ ٤٦٨ ٣١  ٦٠٠ ٦٧٦ ٤ ٣٠٠ ٧٩٢ ٢٦  الربامجخدمات دعم   -هاء ,٣ 

٪٠     إدارة املباين -واو ,٠ 

٪٤  ٤٠٧ ٣٤٠ ٢١   ٤٠٧ ٣٤٠ ٢١ التكاليف غري املباشرة -زاي ,٣ 

  (٨٠٠ ١٢٩ ١)  (٨٠٠ ٥٣) (٠٠٠ ٠٧٦ ١) إيرادات متنّوعة 

٪١٠٠  ٦١٣ ٣٠٧ ٤٩٥  ٥٠٠ ٧٩٨ ٣١٨ ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ ٥١٣ ٧٤٣ ١٤٣ جمموع االحتياجات الصافية ,٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   ٢٠١٥-٢٠١٤ي للعمليات يف الفترة احلجم الكلّ

  حسب الربامج الرئيسية
  )يشمل التعاون التقين(

 جيم
٨٣,٦٪

 ألف
١,٠٪

 باء
٢,٣٪

  واو
٠,٠٪ 

 زاي
٤,٣٪

 دال
  هاء ٪٢,٦

٦,٣٪ 
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    )أ (٢اجلدول 
  التشغيليةملّخص امليزانيتني العادية و

  ) الربنامج الرئيسي واو، إدارة املباينباستثناء(
  )باليورو(

  

 

االحتياجات من املوارد يف 
٢٠١٥-٢٠١٤  

 التعديالت ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 

من  ةنقَّح املاالحتياجات
 ٢٠١٥-٢٠١٤املوارد يف 
  ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 

    امليزانية العادية
  ٠١٣ ٢٥١ ١٤٧ (٨٨٧ ٣٣٥ ٥)  ٩٠٠ ٥٨٦ ١٥٢ النفقات 
 (٥٠٠ ٥٠٧ ٣)   (٥٠٠ ٥٠٧ ٣) اإليرادات 

  ٥١٣ ٧٤٣ ١٤٣ (٨٨٧ ٣٣٥ ٥)  ٤٠٠ ٠٧٩ ١٤٩ االحتياجات الصافية 
  

    التشغيليةامليزانية 
  ٤٠٠ ٨١٩ ٣٢   ٤٠٠ ٨١٩ ٣٢ النفقات 
 (٨٠٠ ٥٣)   (٨٠٠ ٥٣)  يراداتاإل 

  ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢   ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ االحتياجات الصافية 

  ١١٣ ٥٠٩ ١٧٦ (٨٨٧ ٣٣٥ ٥)  ٠٠٠ ٨٤٥ ١٨١ التشغيليةجمموع امليزانيتني العادية و

  
 

    )ب (٢اجلدول 
  التقديرات اخلاصة بتنفيذ مشاريع التعاون التقين وبإيرادات تكاليف الدعم

  )نامج العادي أنشطة الرباستثناءب(
    

  )IDB.41/5-PBC.29/5ُيرَجع إىل (يبقى دون تغيري ) ب (٢اجلدول     
  



IDB.41/5/Add.1 
PBC.29/5/Add.1 

V.13-83267 7 
 

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

 )باليورو(
  

 الربنامج الرئيسي

االحتياجات من املوارد يف 
٢٠١٥-٢٠١٤  

 التعديالت ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 

  منةنقَّح املاالحتياجات
 ٢٠١٥-٢٠١٤املوارد يف 
 ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 

    

    التشغيلية    امليزانيتان العادية و-١

  ٥٠٠ ٧٨٤ ٤ (٧٠٠ ٥٩٤)  ٢٠٠ ٣٧٩ ٥ أجهزة تقرير السياسات -ألف

  ٩١٦ ١٩٩ ١١ (٩٩٤ ٥٨٥)  ٩١٠ ٧٨٥ ١١  التوجيه التنفيذي واملواءمة التنظيمية -باء

  ١٩٠ ٥٩٢ ٩٨ (٧٥٣ ٠٢٦ ٢)  ٩٤٣ ٦١٨ ١٠٠ اضيعيةاألولويات املو -جيم

 (٥٠٠ ٤٣١ ٢)   (٥٠٠ ٤٣١ ٢) اإليرادات 

  ٦٩٠ ١٦٠ ٩٦ (٧٥٣ ٠٢٦ ٢)  ٤٤٣ ١٨٧ ٩٨ صايف االحتياجات 

البحوث االستراتيجية وضمان النوعية  -دال
  ٥٠٠ ٦٨٤ ١٢ (٥٥٠ ١٣٠)  ٠٥٠ ٨١٥ ١٢ واخلدمات الَوُصولة

  ٩٠٠ ٤٦٨ ٣١ (٣٥٠ ٥٧٦)  ٢٥٠ ٠٤٥ ٣٢ خدمات دعم الربامج -هاء

  ٣٠٠ ٠٩١ ٥٥ (٠٠٠ ٠٠٠ ٢)  ٣٠٠ ٠٩١ ٥٧ إدارة املباين -واو

 (٣٠٠ ٠٩١ ٥٥)  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ (٣٠٠ ٠٩١ ٥٧) اإليرادات 

     صايف االحتياجات 

  ٤٠٧ ٣٤٠ ٢١ (٥٤٠ ٤٢١ ١)  ٩٤٧ ٧٦١ ٢٢ التكاليف غري املباشرة -زاي

 (٨٠٠ ١٢٩ ١)  (٨٠٠ ١٢٩ ١) إيرادات متنّوعة 

  ١١٣ ٥٠٩ ١٧٦ (٨٨٧ ٣٣٥ ٥)  ٠٠٠ ٨٤٥ ١٨١ التشغيليةجمموع امليزانيتني العادية و
  
     امليزانية العادية -٢

   

  ٥٠٠ ٦٩٥ ٤ (٧٠٠ ٥٩٤)  ٢٠٠ ٢٩٠ ٥ أجهزة تقرير السياسات -ألف

  ٦١٦ ٩٢٠ ١٠ (٩٩٤ ٥٨٥)  ٦١٠ ٥٠٦ ١١  التوجيه التنفيذي واملواءمة التنظيمية -باء

  ٧٩٠ ٠٨١ ٧٢ (٧٥٣ ٠٢٦ ٢)  ٥٤٣ ١٠٨ ٧٤ األولويات املواضيعية -جيم

 (٥٠٠ ٤٣١ ٢)   (٥٠٠ ٤٣١ ٢) اإليرادات 

  ٢٩٠ ٦٥٠ ٦٩ (٧٥٣ ٠٢٦ ٢)  ٠٤٣ ٦٧٧ ٧١ صايف االحتياجات 

البحوث االستراتيجية وضمان النوعية  -دال
  ٤٠٠ ٤٢٠ ١١ (٥٥٠ ١٣٠)  ٩٥٠ ٥٥٠ ١١ واخلدمات الَوُصولة

  ٣٠٠ ٧٩٢ ٢٦ (٣٥٠ ٥٧٦)  ٦٥٠ ٣٦٨ ٢٧ م الربامجخدمات دع -هاء

  ٣٠٠ ٠٩١ ٥٥ (٠٠٠ ٠٠٠ ٢)  ٣٠٠ ٠٩١ ٥٧ إدارة املباين -واو

 (٣٠٠ ٠٩١ ٥٥)  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ (٣٠٠ ٠٩١ ٥٧) اإليرادات 

    صايف االحتياجات 

  ٤٠٧ ٣٤٠ ٢١ (٥٤٠ ٤٢١ ١)  ٩٤٧ ٧٦١ ٢٢ التكاليف غري املباشرة -زاي
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 الربنامج الرئيسي

االحتياجات من املوارد يف 
٢٠١٥-٢٠١٤  

 التعديالت ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 

  منةنقَّح املاالحتياجات
 ٢٠١٥-٢٠١٤املوارد يف 
 ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 

 (٠٠٠ ٠٧٦ ١)  (٠٠٠ ٠٧٦ ١) إيرادات متنّوعة 

  ٥١٣ ٧٤٣ ١٤٣ (٨٨٧ ٣٣٥ ٥)  ٤٠٠ ٠٧٩ ١٤٩ جمموع امليزانية العادية 
  
 التشغيلية    امليزانية -٣

   

  ٠٠٠ ٨٩   ٠٠٠ ٨٩ أجهزة تقرير السياسات -ألف

  ٣٠٠ ٢٧٩   ٣٠٠ ٢٧٩ التوجيه التنفيذي واملواءمة التنظيمية -باء

  ٤٠٠ ٥١٠ ٢٦   ٤٠٠ ٥١٠ ٢٦ األولويات املواضيعية -جيم

البحوث االستراتيجية وضمان النوعية  -دال
  ١٠٠ ٢٦٤ ١   ١٠٠ ٢٦٤ ١ واخلدمات الَوُصولة

  ٦٠٠ ٦٧٦ ٤   ٦٠٠ ٦٧٦ ٤ خدمات دعم الربامج -هاء

 (٨٠٠ ٥٣)  (٨٠٠ ٥٣) إيرادات متنّوعة 

  ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢    ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢  التشغيليةجمموع امليزانية 
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    )أ (٤اجلدول 
  اإليرادات والنفقات املقترحة حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية

  ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 
  )الربنامج الرئيسي واو، إدارة املباين استثناءب(

    )باليورو(

 بند اإلنفاق الرئيسي

االحتياجات من املوارد يف 
٢٠١٥-٢٠١٤  

 التعديالت ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 

ة من نقَّحاملاالحتياجات 
 ٢٠١٥-٢٠١٤املوارد يف 
 ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 

    التشغيلية    امليزانيتان العادية و-١
  ٦١٧ ١٣٨ ١٢٧ (٤٥٠ ٣٧٠ ٢) ٠٦٧ ٥٠٩ ١٢٩ تكاليف املوظفني -١
  ٥٥٦ ١٨٦ ٤ (٧٤٤ ٦٢٣) ٣٠٠ ٨١٠ ٤ السفر يف مهام رمسية -٢
  ٥٦٧ ٠٧٣ ٢٧ (٥٤٠ ٠٢١ ٢) ١٠٧ ٠٩٥ ٢٩ تكاليف التشغيل -٣
  ٢٠٠ ٥١٥ ٧  ٢٠٠ ٥١٥ ٧  واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات -٤
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة  -٥

  ٤٧٣ ١٥٦ ١٤ (١٥٣ ٣٢٠) ٦٢٦ ٤٧٦ ١٤ لصاحل أفريقيا
 (٣٠٠ ٥٦١ ٣) (٣٠٠ ٥٦١ ٣) اإليرادات 

  ١١٣ ٥٠٩ ١٧٦ (٨٨٧ ٣٣٥ ٥) ٠٠٠ ٨٤٥ ١٨١ اجملموع الصايف للميزانيتني العادية والتشغيلية
  
       امليزانية العادية-٢

  ٧١٧ ٤٧٣ ٩٧ (٤٥٠ ٣٧٠ ٢) ١٦٧ ٨٤٤ ٩٩ تكاليف املوظفني -١
  ٣٥٦ ٦٥٨ ٢ (٧٤٤ ٦٢٣) ١٠٠ ٢٨٢ ٣ السفر يف مهام رمسية  -٢
  ٢٦٧ ٤٤٧ ٢٥ (٥٤٠ ٠٢١ ٢) ٨٠٧ ٤٦٨ ٢٧ تكاليف التشغيل -٣
  ٢٠٠ ٥١٥ ٧  ٢٠٠ ٥١٥ ٧ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -٤
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة  -٥

  ٤٧٣ ١٥٦ ١٤ (١٥٣ ٣٢٠) ٦٢٦ ٤٧٦ ١٤ لصاحل أفريقيا
 (٥٠٠ ٥٠٧ ٣) (٥٠٠ ٥٠٧ ٣) اإليرادات 

  ٥١٣ ٧٤٣ ١٤٣ (٨٨٧ ٣٣٥ ٥) ٤٠٠ ٠٧٩ ١٤٩ اجملموع الصايف للميزانية العادية
  
   التشغيلية    امليزانية -٣

  ٩٠٠ ٦٦٤ ٢٩  ٩٠٠ ٦٦٤ ٢٩ تكاليف املوظفني -١
  ٢٠٠ ٥٢٨ ١  ٢٠٠ ٥٢٨ ١ السفر يف مهام رمسية -٢
  ٣٠٠ ٦٢٦ ١  ٣٠٠ ٦٢٦ ١  تكاليف التشغيل  -٣
 (٨٠٠ ٥٣) (٨٠٠ ٥٣) اإليرادات 

  ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢   ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ اجملموع الصايف للميزانية التشغيلية
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  )ب (٤اجلدول 
  

  ترحة حسب أوجه اإلنفاق الرئيسيةاإليرادات والنفقات السنوية املق
  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة 

  )الربنامج الرئيسي واو، إدارة املباين استثناءب(
  )باليورو(

  

 بند اإلنفاق الرئيسي
  االحتياجات من املوارد 

 ٢٠١٤ بأسعار ٢٠١٤يف 
  االحتياجات من املوارد 

 ٢٠١٥ بأسعار ٢٠١٥يف 

  االحتياجات من املوارد 
   ٢٠١٥-٢٠١٤يف 

 ٢٠١٥-٢٠١٤بأسعار 

  ٣ ٢ ١ 
     

    التشغيلية    امليزانيتان العادية و-١

  ٦١٧ ١٣٨ ١٢٧  ٢٩٠ ٢٥١ ٦٤  ٣٢٧ ٨٨٧ ٦٢ تكاليف املوظفني -١
  ٥٥٦ ١٨٦ ٤  ٨٧٨ ١٦٠ ٢  ٦٧٨ ٠٢٥ ٢ السفر يف مهام رمسية -٢
  ٥٦٧ ٠٧٣ ٢٧  ٥٦٨ ٠١٥ ١٤  ٩٩٩ ٠٥٧ ١٣ تكاليف التشغيل -٣
  ٢٠٠ ٥١٥ ٧  ٣٥٠ ٨١٤ ٣  ٨٥٠ ٧٠٠ ٣ ات واالتصاالتتكنولوجيا املعلوم -٤
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد  -٥

 اخلاصة لصاحل أفريقيا
٤٧٣ ١٥٦ ١٤  ٦١٢ ٤٥٣ ٧  ٨٦١ ٧٠٢ ٦  

 (٣٠٠ ٥٦١ ٣) (٤٠٠ ٩٨٧ ١) (٩٠٠ ٥٧٣ ١) اإليرادات 

  ١١٣ ٥٠٩ ١٧٦  ٢٩٨ ٧٠٨ ٨٩  ٨١٥ ٨٠٠ ٨٦ اجملموع الصايف للميزانيتني العادية والتشغيلية
     
        امليزانية العادية-٢

  ٧١٧ ٤٧٣ ٩٧  ٧٤٠ ٢٢٠ ٤٩  ٩٧٧ ٢٥٢ ٤٨ تكاليف املوظفني -١
  ٣٥٦ ٦٥٨ ٢  ١٢٨ ٣٤٧ ١  ٢٢٨ ٣١١ ١ السفر يف مهام رمسية -٢
  ٢٦٧ ٤٤٧ ٢٥  ١٦٨ ٢٠٨ ١٣  ٠٩٩ ٢٣٩ ١٢ تكاليف التشغيل -٣
  ٢٠٠ ٥١٥ ٧  ٣٥٠ ٨١٤ ٣  ٨٥٠ ٧٠٠ ٣ تتكنولوجيا املعلومات واالتصاال -٤
الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد  -٥

 اخلاصة لصاحل أفريقيا
٤٧٣ ١٥٦ ١٤  ٦١٢ ٤٥٣ ٧  ٨٦١ ٧٠٢ ٦  

 (٥٠٠ ٥٠٧ ٣) (٥٠٠ ٩٦٠ ١) (٠٠٠ ٥٤٧ ١) اإليرادات 

  ٥١٣ ٧٤٣ ١٤٣  ٤٩٨ ٠٨٣ ٧٣  ٠١٥ ٦٦٠ ٧٠ اجملموع الصايف للميزانية العادية
     
    التشغيلية    امليزانية -٣

  ٩٠٠ ٦٦٤ ٢٩  ٥٥٠ ٠٣٠ ١٥  ٣٥٠ ٦٣٤ ١٤ تكاليف املوظفني -١
  ٢٠٠ ٥٢٨ ١  ٧٥٠ ٨١٣  ٤٥٠ ٧١٤ السفر يف مهام رمسية -٢
  ٣٠٠ ٦٢٦ ١  ٤٠٠ ٨٠٧  ٩٠٠ ٨١٨ تكاليف التشغيل -٣

 (٨٠٠ ٥٣) (٩٠٠ ٢٦) (٩٠٠ ٢٦) اإليرادات 

  ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢  ٨٠٠ ٦٢٤ ١٦  ٨٠٠ ١٤٠ ١٦ التشغيليةاجملموع الصايف للميزانية 
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    ٥اجلدول 
   التشغيليةالوظائف الثابتة يف إطار امليزانيتني العادية و

  ٢٠١٥-٢٠١٤ ةللفتر
 )الربنامج الرئيسي واو، إدارة املباين استثناءب(

        اجملموع لليونيدو-ألف
    املعدلة٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 النقصان/الزيادة اجملموع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية اجملموع التشغيليةامليزانية  يةامليزانية العاد 

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

 - ٣٣,٠ ٨,٠٣٣,٠٢٥,٠٨,٠ ٢٥,٠ مدير

 - ٦٤,٠ ١٣,٠٦٤,٠٥٠,٠١٤,٠ ٥١,٠ ٥-ف

 -١,٠ ٧١,٠ ٩,٠٧٢,٠٦٢,٠٩,٠ ٦٣,٠ ٤-ف

 - ٩٧,٠ ١٨,٠٩٧,٠٧٩,٠١٨,٠ ٧٩,٠ )٣-ف/٢-ف(الفنيون 

 - - ---- -  )١-ف(الفنيون الشباب 

 -٥,٠ ٣٦,٠ ٣٦,٠-٣٩,٠٤١,٠ ٢,٠  موظفو الربامج الوطنية

 -٦,٠ ٣٠٢,٠ ٨٧,٠٣٠٨,٠٢١٧,٠٨٥,٠ ٢٢١,٠ اجملموع الفرعي

 -١٣,٥٠ ٢٩١,٠٠ ٧٤,٠٠٣٠٤,٥٠٢١٦,٠٠٧٥,٠٠ ٢٣٠,٥٠ فئة اخلدمة العامة

 -١٩,٥٠ ٥٩٣,٠٠ ١٦١,٠٠٦١٢,٥٠٤٣٣,٠٠١٦٠,٠٠ ٤٥١,٥٠ اجملموع الكلي

     )شامال مكاتب اليونيدو يف نيويورك وجنيف وبروكسل( املقر -باء
    املعدلة٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 النقصان/الزيادة اجملموع التشغيليةيزانية امل امليزانية العادية اجملموع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية 

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

 - ٢٣,٠ ٣,٠٢٣,٠٢٠,٠٣,٠ ٢٠,٠ مدير

 - ٤٤,٠ ٥,٠٤٤,٠٣٩,٠٥,٠ ٣٩,٠ ٥-ف

 -١,٠ ٦٩,٠ ٧,٠٧٠,٠٦٢,٠٧,٠ ٦٣,٠ ٤-ف

 - ٩٥,٠ ١٦,٠٩٥,٠٧٩,٠١٦,٠ ٧٩,٠ )٣-ف/٢-ف(الفنيون 

 - - ---- -  )١-ف(الفنيون الشباب 

 - - ---- -  موظفو الربامج الوطنية

 -١,٠ ٢٣٢,٠ ٣١,٠٢٣٣,٠٢٠١,٠٣١,٠ ٢٠٢,٠ اجملموع الفرعي

 -٥,٥٠ ٢١٢,٠٠ ٥٦,٠٠٢١٧,٥٠١٥٦,٠٠٥٦,٠٠ ١٦١,٥٠ فئة اخلدمة العامة

 -٦,٥٠ ٤٤٤,٠٠ ٨٧,٠٠٤٥٠,٥٠٣٥٧,٠٠٨٧,٠٠ ٣٦٣,٥٠ اجملموع الكلي

        املكاتب امليدانية-جيم
    املعدلة٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٥-٢٠١٤ 
 النقصان/الزيادة اجملموع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية اجملموع التشغيليةامليزانية  امليزانية العادية 

        الفئة الفنية وما فوقها
 - ١٠,٠ ٥,٠١٠,٠٥,٠٥,٠ ٥,٠ مدير

 - ٢٠,٠ ٨,٠٢٠,٠١١,٠٩,٠ ١٢,٠ ٥-ف

 - ٢,٠ ٢,٠-٢,٠٢,٠ - ٤-ف

 - ٢,٠ ٢,٠-٢,٠٢,٠ - )٣-ف/٢-ف(الفنيون 

 - - ---- -  )١-ف(الفنيون الشباب 

 -٥,٠ ٣٦,٠ ٣٦,٠-٣٩,٠٤١,٠ ٢,٠  موظفو الربامج الوطنية

 -٥,٠ ٧٠,٠ ٥٦,٠٧٥,٠١٦,٠٥٤,٠ ١٩,٠ اجملموع الفرعي

 -٨,٠ ٧٩,٠ ١٨,٠٨٧,٠٦٠,٠١٩,٠ ٦٩,٠ مةفئة اخلدمة العا

 -١٣,٠ ١٤٩,٠ ٧٤,٠١٦٢,٠٧٦,٠٧٣,٠ ٨٨,٠ اجملموع الكلي

 


