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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثة واألربعون

 ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥- ٢٣ فيينا،
 من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

       ٢٠١٧- ٢٠١٦ ،الربنامج وامليزانيتان
     ٢٠١٧- ٢٠١٦ ،الربنامج وامليزانيتان    
     تعديالت ملقترحات املدير العام    

، تعــرض هــذه الوثيقــة مقترحــات  ٢٠١٥/٤ة الســتنتاج جلنــة الربنــامج وامليزانيــ  وفقــاً  
يف الوثيقـة  بالصيغة الـواردة  ، ٢٠١٧-٢٠١٦امج وامليزانيتني نمن املدير العام بشأن الربحة منقَّ

IDB.43/6-PBC.31/6َّــة اجلديــد الــذي   . وتأخــذ املقترحــات املنق ــار ســقف امليزاني حــة يف االعتب
إىل جانـب نتيجـة املشـاورات مـع الـدول       وافقت عليه اللجنة خالل دورهتا احلاديـة والـثالثني،  

معلومـات إضـافية عـن     األعضاء املعنية حول املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا. وتقدم الوثيقة أيضاً
حسابني جديـدين، مهـا: (أ) احلسـاب اخلـاص للتربعـات لألنشـطة األساسـية، و(ب) صـندوق         

  .التجهيزات
    

    السياق    
ــارس آذا ١٩يف   -١ ــة       ،٢٠١٥ر/م ــن خــالل جلن ــة الصــناعية، م ــس التنمي ــدِّمت إىل جمل قُ

(الوثيقـة   ٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج وامليزانية، مقترحات املدير العام بشـأن الربنـامج وامليـزانيتني    
IDB.43/6-PBC.31/6  مــن النظــام   ٤-٣و ١-٣مــن الدســتور والبنــدين    ١٤)، عمــالً باملــادة

السـمات الرئيسـية    ٢٠١٥آذار/مـارس   ٢٣دول األعضاء يف املايل. وعرض املدير العام على ال
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ــن      ــرة مـ ــد ذلـــك يف الفتـ ــدت بعـ ــات؛ وُعقـ ــان/أبريل  ٢٤إىل  ٢٢لتلـــك املقترحـ  ٢٠١٥نيسـ
 مشاورات إقليمية سابقة للدورة.

، ٢٠١٥/٤ووافقت جلنة الربنامج وامليزانية يف دورهتا احلادية والثالثني، يف االسـتنتاج    -٢
ــس التن   ــى أن توصــي جمل ــة       عل ــه الثالث ــزانيتني يف دورت ــامج واملي ــد الربن ــأن يعتم ــة الصــناعية ب مي

نتيجـة املشـاورات   أيضـاً  واألربعني، مع تعديالت لسقف امليزانيـة العاديـة اإلمجاليـة، مبـا يشـمل      
 مع الدول األعضاء املعنية حول املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا.

ــة علمــاً    -٣ االســتنتاج، بإنشــاء حســابني   ، يف نفــسوباإلضــافة إىل ذلــك، أحاطــت اللجن
، لتجهيـزات اخاصني، مها: (أ) احلساب اخلاص للتربعات لألنشـطة األساسـية و(ب) صـندوق    

 وحدودمها والقواعد املالية اخلاصة اليت تنظم عملياهتمـا، وفقـاً   احلسابني هذينوكذلك أغراض 
 .IDB.43/5-PBC.31/4ملا ورد يف الوثيقة 

م املــدير العــام إىل املــؤمتر العــام يف ت اللجنــة كــذلك يف نفــس االســتنتاج أن يقــدِّوطلبــ  -٤
دورته السادسة عشرة خطة عمل شاملة بشأن السياسة امليدانية، مبا يف ذلك القدرات املرتبطـة  
هبا يف مقر اليونيدو، والشبكة امليدانية مع التعـديالت، يف إطـار املراعـاة التامـة للتوصـية املتعلقـة       

مـــن "وثيقـــة اإلرشـــادات االســـتراتيجية" (الوثيقـــة  ١٢ملعـــايري اإلداريـــة والـــواردة يف الفقـــرة با
IDB.41/24َّعت اللجنة املـدير العـام علـى أن يـروِّج لإلدمـاج التـام       ). ويف نفس االستنتاج، شج

كنـة  ملوظفي اليونيدو امليدانيني ضمن أفرقة األمم املتحدة القطريـة، وأن يسـتفيد أَتـمَّ اسـتفادة مم    
مــن نظــام األمــم املتحــدة للمنسِّــقني املقــيمني. ومــن املزمــع يف هــذا الســياق إجــراء سلســلة مــن 

 .٢٠١٥املشاورات مع الدول األعضاء واجملموعات اإلقليمية يف الربع الثالث من عام 

إىل األمانــة أن تضــع خطــة اســتثمارية متوســطة األجــل لصــندوق   وطلبــت اللجنــة أيضــاً  -٥
، ُترفق باإلطار الربناجمي املتوسط األجل. وهذه اخلطة معروضة على الـدول األعضـاء   اتلتجهيزا

  لالستنتاج املذكور. ) وفقاIDB.43/9/Add.1ًيف وثيقة مستقلة (الوثيقة 
    

   ص االقتراحات املنقَّحةملخَّ    
ــاً  -٦ ــة   وفق ــواردة يف الوثي ٢٠١٥/٤الســتنتاج اللجن -IDB.43/6قــة ، تعــدَّل التقــديرات ال

PBC.31/6  يــورو،  ١٣٨ ٩٣٤ ٨٣٣، فيمـا خيــص النفقــات اإلمجاليــة مــن امليزانيــة العاديــة، إىل
يــورو ومــن اإليــرادات األخــرى مببلــغ  ١٣٦ ٤١٦ ٥٣٣رة مببلــغ ل مــن االشــتراكات املقــرَّمتــوَّ

نتني ا تقديرات النفقات اإلمجالية ألغراض امليزانية التشغيلية لفتـرة السـ  يورو. أمَّ ٢ ٥١٨ ٣٠٠
ل مــن التربُّعــات يــورو، متــوَّ ٣٤ ٠٦٦ ٢٠٠فتبقــى عنــد مبلــغ إمجــايل قــدره   ٢٠١٧-٢٠١٦
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يــورو، وفقــا ملــا هــو  ٣٠١ ٥٠٠يــورو ومــن اإليــرادات األخــرى مببلــغ  ٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠مببلــغ 
منصوص عليه يف النظام املايل. وميكن االطالع على اجلداول املنقَّحة للميزانيـة يف املرفـق الثـاين    

 يقة.هلذه الوث

ــدِّ  -٧ ــغ      دت خمصَّوُح ــتقين مببل ــاون ال ــادي للتع ــامج الع ــوارد للربن  ٨ ١٨٤ ٩٩٢صــات امل
يف املائـة مـن امليزانيـة العاديـة املعتمـدة، علـى النحـو         ٦يورو، بغيـة احلفـاظ علـى احلصـة البالغـة      

 املقرر يف دستور اليونيدو.

رنـامج إضـايف باسـم "املـوارد     لنتائج املشاورات مع الدول األعضاء املعنية، أُدرج ب ووفقاً  -٨
 .IDB.43/6-PBC.31/6اخلاصة لصاحل أفريقيا" بعـد "الربنـامج العـادي للتعـاون الـتقين" يف الوثيقـة       

وميكن االطالع على نص هذا الربنامج اجلديـد يف املرفـق األول هلـذه الوثيقـة. وُحـدد خمصـص       
لـذلك، تغيَّـر    ووفقـاً  .يـورو  مليـون بلـغ  امليزانية العادية لربنامج "املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا" مب

ويف ضـوء هـذه اخللفيـة،    مـن املقدمـة ليصـبح نصـها كمـا يلـي: "       ٥١اجلملة الثالثـة مـن الفقـرة    
، وختصــيص يــورو مليــونلمــوارد اخلاصــة لصــاحل أفريقيــا إىل  لُيقتــرح ختفــيض امليزانيــة العاديــة  

ــا لتســاوي أو تتجــاوز ا    ملســتويات الســابقة للمــوارد  تربعــات إلعــداد ودعــم الــربامج يف أفريقي
وعالوة على ذلك، تضاف فقرة جديدة يف مقدمـة الوثيقـة تـنص علـى      اخلاصة لصاحل أفريقيا."

 ما يلي:

تتعلـق املـوارد اخلاصـة لصـاحل أفريقيـا       املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا: - (مكـرَّراً)  ٣٧  
ريقيـا، مبـا يف ذلـك    باألنشطة اليت تدعم سياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية يف أف

توفري اخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياسـات وتقـدمي الـدعم ألنشـطة احملفـل العـاملي       
املتصلة بأفريقيا. وعلى وجه اخلصوص، سُتستخدم هذه املوارد لدعم مفوضية االحتـاد  
األفريقــي، ومــؤمتر وزراء الصــناعة األفــريقيني (كــامي)، والشــراكة اجلديــدة مــن أجــل  

ا الـذي يعقـد كـل سـنتني     يقيا (نيباد)، وتيسري املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوتنمية أفر
وظيفــة منــرب رئيســي للــدعوة إىل تعزيــز التنميــة الصــناعية الشــاملة  والــذي يــؤدي أيضــاً

 للجميع واملستدامة يف أفريقيا.

 واحلساب اخلاص للتربعات لألنشطة األساسـية مفتـوح لتقـدمي التربعـات مـن اجلهـات        -٩
، يف حـدود التربعـات   متـويالً  ٢٠١٧-٢٠١٦املاحنة املهتمة. وسيوفر احلساب يف فترة السـنتني  

الواردة، لألنشطة اليت كان من شأهنا أن تتطلب موارد جديدة يف امليزانية (غـري تلـك املشـمولة    
عـات لألنشـطة   ل مـن احلسـاب اخلـاص للترب   نشـاط ممـوَّ   ). وسيكون أيُّلتجهيزاتايف صندوق 

 ،صــات الربناجميــة احملــددة يف الربنــامج وامليــزانيتني     باملخصَّ صــارماً  ارتباطــاً  األساســية مرتبطــاً 
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). وسُتعطى األولويـة لتعزيـز القـدرات الالزمـة     IDB.43/6-PBC.31/6(الوثيقة  ٢٠١٧-٢٠١٦
 للعمل على زيادة تطوير برنامج الشراكات القطرية وتوسيع نطاقه.

بطرائق التشغيل، واآلثـار احملتملـة علـى امليزانيـة العاديـة، واألنشـطة املزمـع         وفيما يتعلق  -١٠
-٢٠١٦فتـرة السـنتني   ب يتعلقالتالية فيما  املخصصات، تنطبق لتجهيزاتامتويلها من صندوق 

كـــــانون  ٣١ (أ) بتحويـــــل الرصـــــيد املتبقـــــي يف لتجهيـــــزاتاســـــيموَّل صـــــندوق  :٢٠١٧
 ُقُيغلَســمــن أمــوال برنــامج التغــيري والتجديــد يف املنظمــة، وبعــد ذلــك    ٢٠١٥األول/ديســمرب 

احلساب اخلاص للربنامج املذكور؛ و(ب) من مسامهات خارجة عن امليزانيـة، مبـا يف ذلـك أي    
ة عـام  أرصدة اعتمادات غري منفقة يتم التخلي عنها طواعية من املبالغ اليت تصبح متاحة يف هناي

األنشـطة، بقـدر مـا تصـبح األمـوال متـوافرة، بترتيـب         ندوق التجهيـزات صـ . وسيغطي ٢٠١٥
ــيت ميكــن         ــيت ُوضــعت حــديثا، وال ــوارد يف اخلطــة االســتثمارية املتوســطة األجــل ال ــة ال األولوي

ــاجمي املتوســط األجــل      ــا يف اإلضــافة إىل اإلطــار الربن ــة (ا ٢٠١٩-٢٠١٦االطــالع عليه لوثيق
IDB.43/9/Add.1 ًومـن املتوقــع أن يتــيح الصــندوق املــذكور تنفيــذ أكثــر التحســينات إحلاحــا .( 

مـة مـن مراجـع احلسـابات     ة، مبـا يف ذلـك معاجلـة التوصـيات املقدَّ    يلنظام ختطيط املوارد املؤسسـ 
 إضافية يف إطار امليزانية العادية.اخلارجي، من دون اعتماد موارد 

اللجنة بأن تستفيد اليونيـدو أمتَّ اسـتفادة ممكنـة مـن نظـام منسـقي األمـم         وتلبية لتوصية  -١١
فـي بالتزامـات الـدفع    املتحدة املقيمني، سـتكفل املنظمـة مشـاركتها الكاملـة يف ذلـك النظـام وت      

  من املبالغ املقتصدة يف امليزانية العادية. الناشئة منه
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه    
لس يودُّ أن ينظر يف مقترحات املـدير العـام املنقَّحـة بشـأن الربنـامج وامليـزانيتني       لعلَّ اجمل  -١٢

ــة  ٢٠١٧-٢٠١٦ ــواردة يف الوثيق ، ويعتمــدها، وأن Add.1وإضــافتها  IDB.43/6 ، بصــيغتها ال
  مها إىل املؤمتر العام للنظر فيها واملوافقة عليها يف دورته السادسة عشرة.يقدِّ
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     املرفق األول
    وارد اخلاصة لصاحل أفريقياملا    

ا العمـل علـى حتقيـق التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة يف أقـل البلـدان منـو           اهلدف: 
 اصة، من خالل تنسيق وتنفيذ السياسات بفعالية.خبصفة عامة ويف أفريقيا بصفة 

لشـاملة للجميـع   هذا الربنامج مسؤول عن العمل على حتقيـق التنميـة الصـناعية ا    الوصف العام:
  ا وفيمـا بينـها، بصـفة    واملستدامة من خالل تنسيق وتنفيذ السياسات بفعالية يف أقل البلـدان منـو

ــو     ــة. وهـ ــفة خاصـ ــا بصـ ــة، ويف أفريقيـ ــات    عامـ ــدعم سياسـ ــيت تـ ــطة الـ ــق باألنشـ ــذلك يتعلـ لـ
ــة اســتراتيجياتو ــوفري اخلــدمات االستشــارية املتعلقــ    التنمي ــا، مبــا يشــمل ت ة الصــناعية يف أفريقي

بالسياســات وتقــدمي الــدعم ألنشــطة احملفــل العــاملي املتصــلة بأفريقيــا. وعلــى وجــه اخلصــوص،   
سُتســتخدم هــذه املــوارد لــدعم مفوضــية االحتــاد األفريقــي، ومــؤمتر وزراء الصــناعة األفــريقيني   
(كـامي)، والشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا (نيبـاد)، وستيسِّـر املـؤمتر الـوزاري ألقـل             

وظيفـة منـرب رئيسـي للـدعوة إىل تعزيـز       ا الذي ُيعقد كل سنتني والـذي يـؤدي أيضـاً   ن منوالبلدا
  التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف أفريقيا.
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      املرفق الثاين
    حإطار امليزانية املنقَّ    

املدير العـام.  مة من ص للتعديالت املدخلة على املقترحات األصلية املقدَّملخَّ ٦يرد يف اجلدول 
، الــيت حتــل حمــل اجلــداول األصــلية الــواردة يف  ٥إىل  ١ح يف اجلــداول ويــرد إطــار امليزانيــة املــنقَّ

  .IDB.43/6-PBC.31/6 الوثيقة
    

  ١اجلدول     
  جملموع العمليات ٢٠١٧- ٢٠١٦ص تقديرات امليزانيتني حسب الربامج الرئيسية للفترة ملخَّ    
    )٢٠١٧- ٢٠١٦(باليورو، بتكاليف     

 الربنامج الرئيسي
امليزانية العادية

 (الصايف)
امليزانية التشغيلية 

 (الصايف)
 التعاون التقين

 (خارج عن امليزانية)
جمموع التقديرات 

  الصافية
 إىلالنسبة املئوية 

 جمموع التقديرات
١,٠ ٤٥٧ ٩٦٤ ٤  ٨٠٠ ٩٠ ٦٥٧ ٨٧٣ ٤ أجهزة تقرير السياسات -ألف  

٢,٥ ٤٩٤ ٤٨٠ ١٢  ١٠٠ ٢٧٩ ٣٩٤ ٢٠١ ١٢ دارة االستراتيجيةواإلالتوجيه التنفيذي  -باء  

إطار الربنامج املواضيعي: حنو تنمية صناعية شاملة -جيم
 للجميع ومستدامة

٥٨,٧ ٥٢٢ ٦٠٩ ٤٢٨ ٢٠٠ ٨١٦ ٣٢٩ ٨٠٠ ٨٢٣ ٢٨ ٥٢٢ ٩٦٩ ٦٩  

٦,٤ ١٠٠ ٢٧٢ ٣٢  ٥٠٠ ٨٧٢ ٤ ٦٠٠ ٣٩٩ ٢٧  خدمات دعم الربامج -دال  

٠,٠     إدارة املباين -هاء  

٤,٤ ١٦٠ ٠٥٩ ٢٢   ١٦٠ ٠٥٩ ٢٢ التكاليف غري املباشرة -واو  

)٨٠٠٨٦( إيرادات متنّوعة   )٥٠٠٣٠١(   )٣٨٨ ٣٠٠(   

٥٣٣٤١٦١٣٦ جمموع االحتياجات الصافية  ١٠٠ ٤٣٣ ٩٩٧ ٤٩٩ ٢٠٠ ٨١٦ ٣٢٩ ٧٠٠ ٧٦٤ ٣٣      

  

   ٢٠١٧-٢٠١٦احلجم الكلي للعمليات يف الفترة
  حسب الربامج الرئيسية
  (يشمل التعاون التقين)

1.0% 2.5%0.0%

 جيم
٨٥,٧٪

 ألف
١,٠٪

 باء
٢,٥٪

 واو
٤,٤٪ 

 هاء
٠,٠٪ 
 دال
٦,٤٪ 
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  (أ) ٢اجلدول   
  يتني العادية والتشغيليةص امليزانملخَّ  
  (باستثناء الربنامج الرئيسي هاء، إدارة املباين)  
    (باليورو)  

  

  امليزانية املعتمدة 
  للفترة 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤  
١ 

 املوارد يف الفترة  منو
٢٠١٧‐ ٢٠١٦  

  بأسعار 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤  
٢ 

  االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٧‐ ٢٠١٦  
  بأسعار 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤  
٣ 

 إعادة حساب 
 بأسعار  التكاليف
٢٠١٧‐ ٢٠١٦  
٤  

  االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٧‐ ٢٠١٦  
  بأسعار 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦  
٥  

   امليزانية العادية
  ٨٣٣ ٩٣٤ ١٣٨  ٠٦٨ ٠٩٦ ٣ ٧٦٥ ٨٣٨ ١٣٥)٢٤٨٤١٢١١( ٠١٣ ٢٥١ ١٤٧ النفقات
)٢ ٥١٨ ٣٠٠( )٢ ٥١٨ ٣٠٠( ٢٠٠ ٩٨٩)٥٠٠٥٠٧٣( اإليرادات  

  ٥٣٣ ٤١٦ ١٣٦  ٠٦٨ ٠٩٦ ٣ ٤٦٥ ٣٢٠ ١٣٣)٠٤٨٤٢٣١٠( ٥١٣ ٧٤٣ ١٤٣ صافيةاالحتياجات ال
   

   امليزانية التشغيلية
  ٢٠٠ ٠٦٦ ٣٤  ١٠٠ ٩٩٩ ١٠٠ ٠٦٧ ٣٣ ٧٠٠ ٢٤٧ ٤٠٠ ٨١٩ ٣٢ النفقات
)٣٠١ ٥٠٠( )٣٠١ ٥٠٠()٧٠٠٢٤٧()٨٠٠٥٣(  اإليرادات  

  ٧٠٠ ٧٦٤ ٣٣  ١٠٠ ٩٩٩ ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ االحتياجات الصافية
   

  ٢٣٣ ١٨١ ١٧٠  ١٦٨ ٠٩٥ ٤ ٠٦٥ ٠٨٦ ١٦٦)٠٤٨٤٢٣١٠(١١٣٥٠٩١٧٦ جمموع امليزانيتني العادية والتشغيلية
 

   معّدل النمو احلقيقي (الصايف)

  )٧,٣( امليزانية العادية 
   امليزانية التشغيلية

  )٥,٩( امليزانيتان معا
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  (ب) ٢اجلدول 
  التقديرات اخلاصة بتنفيذ مشاريع التعاون التقين وبإيرادات تكاليف الدعم

  (باستثناء أنشطة الربنامج العادي)
    (باليورو)

 ٢٠١٥‐٢٠١٤   ٢٠١٥‐٢٠١٤ (ب)٢٠١٧‐٢٠١٦   

 تنفيذ املشاريع 
  إيرادات 
 تكاليف الدعم

 تنفيذ املشاريع 
(أ))عاد التقييم(ُم

 شاريعتنفيذ امل 
  إيرادات 
 تكاليف الدعم

 ٣٠٠ ٨٢٩ ٢ ٤٠٠ ٤١٢ ١٠٩٣٩ ٢٠٦ ١٥ ٤٠٠ ٤٩٣ ١ ٨٠٠ ٧٥٢ ١٥  االحتاد األورويب

برنامج األمم املتحدة 
 الربنامج الرئيسي - اإلمنائي 

٥٠٠ ٢١ ٤٠٠ ٧٠٠٣٠٠ ٠٢٧ ٢ ١٠٠ ٢١٠ ٦٠٠ ١٠٠ ٢ 

 ٧٠٠ ٣٢٣ ٤ ١٠٠ ٩٠٨ ٤٥٣٣٧ ٩٠٢ ٢٥ ١٠٠ ٠٧٠ ٣ ٧٠٠ ٨٣٣ ٢٦ صندوق التنمية الصناعية

 ٥٠٠ ٣٠٨ ٨ ٥٠٠ ١٩٩ ٤٤٨٦٧ ٠٨٥ ٦٣ ٦٠٠ ٨١٠ ٧ ٥٠٠ ٣٥٣ ٦٥ بروتوكول مونتريال

 ٩٠٠ ١٢٨ ٩ ٧٠٠ ٠٥٣ ٤٣٧٩٩ ٦٣٢ ٨٥ ٠٠٠ ٧٥٠ ٨ ١٠٠ ٧١١ ٨٨  مرفق البيئة العاملية

الصناديق االستئمانية 
 والصناديق األخرى

٨٠٠ ٩٧٣ ٧ ١٠٠ ٩٤٢ ٦٥١٨٥ ٨٨٠ ١١٥ ٨٠٠ ٣٨٠ ١١ ٨٠٠ ٠٤٦ ١٢٠ 

 ٠٠٠ ١٧٩ ١  ٦٠٠ ٥٠  اخلدمات التقنية

 ٧٠٠ ٧٦٤ ٣٣ ٢٠٠ ٨١٦ ٧٩٩٣٢٩ ٧٣٤ ٣٠٧ ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ ٥٠٠ ٧٩٨ ٣١٨ اجملموع
  

أُعيد تقييم التقديرات األصلية باستخدام متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة من كانون الثاين/يناير   (أ)  
  يورو للدوالر الواحد. ٠,٧٥١، وهو ٢٠١٤حىت كانون األول/ديسمرب 

 ُحسبت باستخدام متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة من كانون الثاين/يناير حىت كانون األول/  (ب)  
  يورو للدوالر الواحد. ٠,٧٥١، وهو ٢٠١٤ديسمرب 
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  ٣اجلدول 
  ٢٠١٧- ٢٠١٦النفقات واإليرادات املقترحة حسب الربامج الرئيسية للفترة 

  ٢٠١٥-٢٠١٤مع بيانات مقارنة للفترة 
 (باليورو)

  

 

 امليزانية املعتمدة 
  للفترة 

(أ)٢٠١٥‐٢٠١٤
 

  يفوارد املمنو 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

  بأسعار 
٢٠١٥‐٢٠١٤ 

االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 
  بأسعار 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤ 

إعادة حساب 
  التكاليف 
  بأسعار 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 
  بأسعار 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

 ٥ ٤ ١٢٣ الربنامج الرئيسي
   

     امليزانيتان العادية والتشغيلية -١

 ٤٥٧ ٩٦٤ ٨٥٧٤ ١٩٦ ٦٠٠ ٧٦٧ ٤(٩٠٠ ١٦)٥٠٠ ٧٨٤ ٤ أجهزة تقرير السياسات -ألف

 ٤٥٧ ٩٦٤ ٨٥٧٤ ١٩٦ ٦٠٠ ٧٦٧ ٤(٩٠٠ ١٦)٥٠٠ ٧٨٤ ٤ صايف االحتياجات 

 ٤٩٤ ٤٨٠ ٩٨٤١٢ ٢٠٠ ٥١٠ ٢٧٩ ١٢(٩٠٦ ٢٦٢)٤١٦ ٥٤٢ ١٢ واإلدارة االستراتيجيةه التنفيذي التوجي -باء

إطار الربنامج املواضيعي: حنو تنمية  -جيم
 صناعية شاملة للجميع ومستدامة

٨٢٢ ٢٢٤ ٦٢٧١٠١ ٠٧٦ ٢ ١٩٥ ١٤٨ ٩٩(٩٩٥ ٧٨٥ ١٠)١٩٠ ٩٣٤ ١٠٩ 

 (٥٠٠ ٤٣١ ٢) (٥٠٠ ٤٣١ ٢)(٥٠٠ ٤٣١ ٢) اإليرادات 

 ٣٢٢ ٧٩٣ ٦٢٧٩٨ ٠٧٦ ٢ ٦٩٥ ٧١٦ ٩٦(٩٩٥ ٧٨٥ ١٠)٦٩٠ ٥٠٢ ١٠٧ صايف االحتياجات 

 ١٠٠ ٢٧٢ ٧٠٠٣٢ ٩٥٣ ٤٠٠ ٣١٨ ٣١(٥٠٠ ١٥٠)٩٠٠ ٤٦٨ ٣١ خدمات دعم الربامج -دال

 ٨٠٠ ٠٦٠ ٤٠٠٥٥ ٦٦٤ ١ ٤٠٠ ٣٩٦ ٥٣(٩٠٠ ٦٩٤ ١)٣٠٠ ٠٩١ ٥٥ إدارة املباين -هاء

 (٨٠٠ ٠٦٠ ٥٥)(٤٠٠ ٦٦٤ ١) (٤٠٠ ٣٩٦ ٥٣)٩٠٠ ٦٩٤ ١(٣٠٠ ٠٩١ ٥٥)  اإليرادات 

 صايف االحتياجات 
  

 ١٦٠ ٠٥٩ ٠٠٠٢٢ ٦٦٧ ١٦٠ ٣٩٢ ٧٥٣٢١ ٤٠٧٥١ ٣٤٠ ٢١ التكاليف غري املباشرة -واو

 (٣٠٠ ٣٨٨) (٣٠٠ ٣٨٨)٥٠٠ ٧٤١(٨٠٠ ١٢٩ ١) متنوعة إيرادات 

 ٢٣٣ ١٨١ ١٦٨١٧٠ ٠٩٥ ٤ ٠٦٥ ٠٨٦ ١٦٦(٠٤٨ ٤٢٣ ١٠)١١٣ ٥٠٩ ١٧٦ العادية والتشغيلية جمموع امليزانيتني
 
   امليزانية العادية  -٢

 ٦٥٧ ٨٧٣ ٠٥٧٤ ١٩٥ ٦٠٠ ٦٧٨ ٤(٩٠٠ ١٦)٥٠٠ ٦٩٥ ٤ أجهزة تقرير السياسات -ألف

 ٦٥٧ ٨٧٣ ٠٥٧٤ ١٩٥ ٦٠٠ ٦٧٨ ٤(٩٠٠ ١٦)٥٠٠ ٦٩٥ ٤ صايف االحتياجات 
  

 ٣٩٤ ٢٠١ ١٨٤١٢ ٢٠١ ٢١٠ ٠٠٠ ١٢(٩٠٦ ٢٦٢)١١٦ ٢٦٣ ١٢ واإلدارة االستراتيجيةالتوجيه التنفيذي  -باء
  

  إطار الربنامج املواضيعي: حنو تنمية  -جيم
 صناعية شاملة للجميع ومستدامة

٠٢٢ ٤٠١ ٠٢٧٧٢ ٢٧٥ ١ ٩٩٥ ١٢٥ ٧١(٦٩٥ ٠٣٣ ١١)٦٩٠ ١٥٩ ٨٢ 

 (٥٠٠ ٤٣١ ٢) (٥٠٠ ٤٣١ ٢)(٥٠٠ ٤٣١ ٢) اإليرادات 

 ٥٢٢ ٩٦٩ ٠٢٧٦٩ ٢٧٥ ١ ٤٩٥ ٦٩٤ ٦٨(٦٩٥ ٠٣٣ ١١)١٩٠ ٧٢٨ ٧٩ صايف االحتياجات 
  



 

10V.15-04201 

 

IDB.43/6/Add.1

 

 امليزانية املعتمدة 
  للفترة 

(أ)٢٠١٥‐٢٠١٤
 

  يفوارد املمنو 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

  بأسعار 
٢٠١٥‐٢٠١٤ 

االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 
  بأسعار 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤ 

إعادة حساب 
  التكاليف 
  بأسعار 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

االحتياجات من 
  املوارد يف 

٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 
  بأسعار 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

 ٥ ٤ ١٢٣ الربنامج الرئيسي
 ٦٠٠ ٣٩٩ ٨٠٠٢٧ ٧٥٧ ٨٠٠ ٦٤١ ٢٦(٥٠٠ ١٥٠)٣٠٠ ٧٩٢ ٢٦ خدمات دعم الربامج -دال

   
 ٨٠٠ ٠٦٠ ٤٠٠٥٥ ٦٦٤ ١ ٤٠٠ ٣٩٦ ٥٣(٩٠٠ ٦٩٤ ١)٣٠٠ ٠٩١ ٥٥ إدارة املباين -هاء

 (٨٠٠ ٠٦٠ ٥٥)(٤٠٠ ٦٦٤ ١) (٤٠٠ ٣٩٦ ٥٣)٩٠٠ ٦٩٤ ١(٣٠٠ ٠٩١ ٥٥) اإليرادات 

      صايف االحتياجات 
   

 ١٦٠ ٠٥٩ ٠٠٠٢٢ ٦٦٧ ١٦٠ ٣٩٢ ٧٥٣٢١ ٤٠٧٥١ ٣٤٠ ٢١ التكاليف غري املباشرة -واو

 (٨٠٠ ٨٦) (٨٠٠ ٨٦)٢٠٠ ٩٨٩(٠٠٠ ٠٧٦ ١) عةإيرادات متنّو 
   

 ٥٣٣ ٤١٦ ٠٦٨١٣٦ ٠٩٦ ٣ ٤٦٥ ٣٢٠ ١٣٣(٠٤٨ ٤٢٣ ١٠)٥١٣ ٧٤٣ ١٤٣ جمموع امليزانية العادية 
 
      امليزانية التشغيلية  -٣

 ٨٠٠ ٨٠٠٩٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠٨٩ ٨٩ أجهزة تقرير السياسات -ألف
   

 ١٠٠ ٢٧٩(٢٠٠) ٣٠٠ ٣٠٠٢٧٩ ٢٧٩ واإلدارة االستراتيجيةالتوجيه التنفيذي  -باء
   

إطار الربنامج املواضيعي: حنو تنمية صناعية -جيم
 شاملة للجميع ومستدامة

٨٠٠ ٨٢٣ ٦٠٠٢٨ ٨٠١ ٢٠٠ ٠٢٢ ٧٠٠٢٨ ٥٠٠٢٤٧ ٧٧٤ ٢٧ 

   
 ٥٠٠ ٨٧٢ ٩٠٠٤ ١٩٥ ٦٠٠ ٦٧٦ ٦٠٠٤ ٦٧٦ ٤ خدمات دعم الربامج -دال

   
 (٥٠٠ ٣٠١) (٥٠٠ ٣٠١)(٧٠٠ ٢٤٧)(٨٠٠ ٥٣) عةإيرادات متنّو 

   
 ٧٠٠ ٧٦٤ ١٠٠٣٣ ٩٩٩ ٦٠٠ ٧٦٥ ٦٠٠٣٢ ٧٦٥ ٣٢ جمموع امليزانية التشغيلية 

  التعديالت املدخلة على األساس يف امليزانية.مع   (أ)  
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  (أ) ٤اجلدول 
 ٢٠١٧- ٢٠١٦للفترة  اإليرادات املقترحة حسب أوجه اإلنفاق الرئيسيةوالنفقات 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤للفترة  مشفوعة ببيانات مقارنة
  ، إدارة املباين)هاء(باستثناء الربنامج الرئيسي 

    (باليورو)

امليزانية املعتمدة 
  للفترة 
٢٠١٥‐٢٠١٤ 

  وارداملمنو 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

  بأسعار 
٢٠١٥‐٢٠١٤ 

االحتياجات من 
  املوارد يف

٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 
  بأسعار 
٢٠١٥‐ ٢٠١٤ 

إعادة حساب 
 التكاليف بأسعار

٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

ن االحتياجات م
  املوارد يف 

٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 
  بأسعار 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١ وجه اإلنفاق الرئيسي

 امليزانيتان العادية والتشغيلية  -١

  ١٧٠ ٣٩٤ ١٢٤ ٠٧٣ ٧٠٩ ٢  ٠٩٧ ٦٨٥ ١٢١(١٢٣ ٠٩٧ ٥) ٢٢٠ ٧٨٢ ١٢٦ تكاليف املوظفني -١

  ٤٣١ ٣٦٥ ٤ ٥٣١ ٨٩  ٩٠٠ ٢٧٥ ٤ ٣٤٤ ٨٩ ٥٥٦ ١٨٦ ٤ السفر يف مهام رمسية -٢

  ٣٤٠ ٧٥٢ ٢٧ ٠٠٠ ٩٥٣  ٣٤٠ ٧٩٩ ٢٦(٦٢٤ ٦٣٠) ٩٦٤ ٤٢٩ ٢٧ تكاليف التشغيل -٣

  ١٠٠ ٣٠٤ ٧ ٨٠٠ ١٥٧  ٣٠٠ ١٤٦ ٧(٩٠٠ ٣٦٨) ٢٠٠ ٥١٥ ٧ واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  -٤

الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد -٥
 اخلاصة لصاحل أفريقيا

٩٩٢ ١٨٤ ٩ ٧٦٤ ١٨٥  ٢٢٨ ٩٩٩ ٨(٢٤٥ ١٥٧ ٥) ٤٧٣ ١٥٦ ١٤  

 (٨٠٠ ٨١٩ ٢) (٨٠٠ ٨١٩ ٢) ٥٠٠ ٧٤١(٣٠٠ ٥٦١ ٣) اإليرادات 

  ٢٣٣ ١٨١ ١٧٠ ١٦٨ ٠٩٥ ٤  ٠٦٥ ٠٨٦ ١٦٦(٠٤٨ ٤٢٣ ١٠) ١١٣ ٥٠٩ ١٧٦ اجملموع الصايف للميزانيتني العادية والتشغيلية

   امليزانية العادية  -٢

  ٤٧٠ ٢٠٥ ٩٣ ٠٧٣ ٧٦٢ ١  ٣٩٧ ٤٤٣ ٩١(٩٢٣ ٦٧٣ ٥) ٣٢٠ ١١٧ ٩٧ تكاليف املوظفني -١

  ٤٣١ ٤٢٩ ٢ ٦٣١ ٥٧  ٨٠٠ ٣٧١ ٢(٥٥٦ ٢٨٦) ٣٥٦ ٦٥٨ ٢ السفر يف مهام رمسية -٢

  ٨٤٠ ٨١٠ ٢٦ ٨٠٠ ٩٣٢  ٠٤٠ ٨٧٨ ٢٥ ٣٧٦ ٧٤ ٦٦٤ ٨٠٣ ٢٥ تكاليف التشغيل -٣

  ١٠٠ ٣٠٤ ٧ ٨٠٠ ١٥٧  ٣٠٠ ١٤٦ ٧(٩٠٠ ٣٦٨) ٢٠٠ ٥١٥ ٧ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -٤

الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد -٥
 اخلاصة لصاحل أفريقيا

٩٩٢ ١٨٤ ٩ ٧٦٤ ١٨٥  ٢٢٨ ٩٩٩ ٨(٢٤٥ ١٥٧ ٥) ٤٧٣ ١٥٦ ١٤  

 (٣٠٠ ٥١٨ ٢) (٣٠٠ ٥١٨ ٢) ٢٠٠ ٩٨٩(٥٠٠ ٥٠٧ ٣) اإليرادات 

  ٥٣٣ ٤١٦ ١٣٦ ٠٦٨ ٠٩٦ ٣  ٤٦٥ ٣٢٠ ١٣٣(٠٤٨ ٤٢٣ ١٠) ٥١٣ ٧٤٣ ١٤٣ اجملموع الصايف للميزانية العادية

   امليزانية التشغيلية  -٣

  ٧٠٠ ١٨٨ ٣١ ٠٠٠ ٩٤٧  ٧٠٠ ٢٤١ ٣٠ ٨٠٠ ٥٧٦ ٩٠٠ ٦٦٤ ٢٩ تكاليف املوظفني -١

  ٠٠٠ ٩٣٦ ١ ٩٠٠ ٣١  ١٠٠ ٩٠٤ ١ ٩٠٠ ٣٧٥ ٢٠٠ ٥٢٨ ١ السفر يف مهام رمسية -٢

  ٥٠٠ ٩٤١ ٢٠٠ ٢٠  ٣٠٠ ٩٢١(٠٠٠ ٧٠٥) ٣٠٠ ٦٢٦ ١  تكاليف التشغيل -٣

 (٥٠٠ ٣٠١) (٥٠٠ ٣٠١)(٧٠٠ ٢٤٧)(٨٠٠ ٥٣) اإليرادات 

  ٧٠٠ ٧٦٤ ٣٣ ١٠٠ ٩٩٩  ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ ٦٠٠ ٧٦٥ ٣٢ اجملموع الصايف للميزانية التشغيلية



 

12V.15-04201 

 

IDB.43/6/Add.1

  (ب) ٤اجلدول 
  ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة السنوية املقترحة حسب أوجه اإلنفاق الرئيسيةاإليرادات والنفقات 

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

  

 

  االحتياجات من املوارد 
   ٢٠١٦يف 
 ٢٠١٦بأسعار

 االحتياجات من املوارد 
   ٢٠١٧يف 
 ٢٠١٧بأسعار

 االحتياجات من املوارد 
   ٢٠١٧‐ ٢٠١٦يف 

 ٢٠١٧‐٢٠١٦بأسعار 

 ٣ ٢ ١ وجه اإلنفاق الرئيسي 
 

    نيتان العادية والتشغيليةامليزا  -١

  ١٧٠ ٣٩٤ ١٢٤  ٩٨٨ ٧٩٠ ٦٢ ١٨٢ ٦٠٣ ٦١ تكاليف املوظفني -١

  ٤٣١ ٣٦٥ ٤  ١٥٥ ٢٠٩ ٢ ٢٧٦ ١٥٦ ٢ السفر يف مهام رمسية -٢

  ٣٤٠ ٧٥٢ ٢٧  ٤١٥ ٣٢٩ ١٤ ٩٢٥ ٤٢٢ ١٣ تكاليف التشغيل -٣

  ١٠٠ ٣٠٤ ٧  ٧٠٠ ٦٤٧ ٣ ٤٠٠ ٦٥٦ ٣ واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  -٤

  ٩٩٢ ١٨٤ ٩  ٩٦٩ ٧٠٨ ٤ ٠٢٣ ٤٧٦ ٤ الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا -٥

 (٨٠٠ ٨١٩ ٢) (١٠٠ ٥٠٧ ١) (٧٠٠ ٣١٢ ١) اإليرادات 

  ٢٣٣ ١٨١ ١٧٠  ١٢٧ ١٧٩ ٨٦ ١٠٦ ٠٠٢ ٨٤ اجملموع الصايف للميزانيتني العادية والتشغيلية
  

    ية العاديةامليزان  -٢

  ٤٧٠ ٢٠٥ ٩٣  ٥٣٨ ٠٦٣ ٤٧ ٩٣٢ ١٤١ ٤٦ تكاليف املوظفني -١

  ٤٣١ ٤٢٩ ٢  ٨٠٥ ١٩٦ ١ ٦٢٦ ٢٣٢ ١ السفر يف مهام رمسية -٢

  ٨٤٠ ٨١٠ ٢٦  ٢١٥ ٨٧٢ ١٣ ٦٢٥ ٩٣٨ ١٢ تكاليف التشغيل -٣

  ١٠٠ ٣٠٤ ٧  ٧٠٠ ٦٤٧ ٣ ٤٠٠ ٦٥٦ ٣ واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  -٤

  ٩٩٢ ١٨٤ ٩  ٩٦٩ ٧٠٨ ٤ ٠٢٣ ٤٧٦ ٤ ربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقياال -٥

 (٣٠٠ ٥١٨ ٢) (٩٠٠ ٢٦٥ ١) (٤٠٠ ٢٥٢ ١) اإليرادات

  ٥٣٣ ٤١٦ ١٣٦  ٣٢٧ ٢٢٣ ٦٩ ٢٠٦ ١٩٣ ٦٧ اجملموع الصايف للميزانية العادية
  

    امليزانية التشغيلية  -٣

  ٧٠٠ ١٨٨ ٣١  ٤٥٠ ٧٢٧ ١٥ ٢٥٠ ٤٦١ ١٥ ملوظفنيتكاليف ا -١

  ٠٠٠ ٩٣٦ ١  ٣٥٠ ٠١٢ ١ ٦٥٠ ٩٢٣ السفر يف مهام رمسية -٢

  ٥٠٠ ٩٤١  ٢٠٠ ٤٥٧ ٣٠٠ ٤٨٤ تكاليف التشغيل -٣

 (٥٠٠ ٣٠١) (٢٠٠ ٢٤١) (٣٠٠ ٦٠) اإليرادات
  

  ٧٠٠ ٧٦٤ ٣٣  ٨٠٠ ٩٥٥ ١٦ ٩٠٠ ٨٠٨ ١٦ اجملموع الصايف للميزانية التشغيلية
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  ٥اجلدول 
   ٢٠١٥-٢٠١٤الوظائف الثابتة يف إطار امليزانيتني العادية والتشغيلية للفترتني 

  ٢٠١٧-٢٠١٦و
    ، إدارة املباين)هاء(باستثناء الربنامج الرئيسي 

 اجملموع لليونيدو-ألف
 ٢٠١٧-٢٠١٥٢٠١٦-٢٠١٤   

 الزيادة/النقصان اجملموع امليزانية التشغيلية ة العاديةامليزانياجملموعامليزانية التشغيليةامليزانية العادية
     الفئة الفنية وما فوقها

 -  ١,٠ - ١,٠١,٠- ١,٠مدير عام
٧,٠-  ٢٦,٠ ٨,٠٣٣,٠٢٠,٠٦,٠ ٢٥,٠مدير  
٦,٠-  ٥٨,٠ ١٤,٠٦٤,٠٤٠,٠١٨,٠ ٥٥٠,٠-ف  
٤,٠-  ٦٧,٠ ٩,٠٧١,٠٦٠,٠٧,٠ ٤٦٢,٠-ف  

 ٢,٠ ٩٩,٠ ١٨,٠٩٧,٠٨٠,٠١٩,٠ ٧٩,٠ )٣- فحىت ١-الفنيون (ف
 ٤,٠ ٤٠,٠ ٤٠,٠-٣٦,٠٣٦,٠ -   موظفو الربامج الوطنية

١١,٠-  ٢٩١,٠ ٨٥,٠٣٠٢,٠٢٠١,٠٩٠,٠ ٢١٧,٠ اجملموع الفرعي  
 ٣,٠٠ ٢٩٤,٠٠ ٧٥,٠٠٢٩١,٠٠٢٢١,٠٠٧٣,٠٠ ٢١٦,٠٠ فئة اخلدمة العامة
٨,٠-  ٥٨٥,٠٠ ١٦٠,٠٠٥٩٣,٠٠٤٢٢,٠٠١٦٣,٠٠ ٤٣٣,٠٠ اجملموع الكلي      

 املقر (شامال مكاتب اليونيدو يف نيويورك وجنيف وبروكسل)-باء
 ٢٠١٧-٢٠١٥٢٠١٦-٢٠١٤   

 الزيادة/النقصان اجملموع امليزانية التشغيلية امليزانية العاديةاجملموعامليزانية التشغيليةامليزانية العادية

 الفئة الفنية وما فوقها
       

 -  ١,٠ - ١,٠١,٠- ١,٠مدير عام
٢,٠-  ٢١,٠ ٣,٠٢٣,٠١٨,٠٣,٠ ٢٠,٠مدير  
 ١,٠ ٤٥,٠ ٥,٠٤٤,٠٣٦,٠٩,٠ ٥٣٩,٠-ف
٣,٠-  ٦٦,٠ ٧,٠٦٩,٠٦٠,٠٦,٠ ٤٦٢,٠-ف  

 ٤,٠ ٩٩,٠ ١٦,٠٩٥,٠٨٠,٠١٩,٠ ٧٩,٠)٣-فحىت  ١-الفنيون (ف
 -  -  - --- -   موظفو الربامج الوطنية

 -  ٢٣٢,٠ ٣١,٠٢٣٢,٠١٩٥,٠٣٧,٠ ٢٠١,٠ اجملموع الفرعي
 ١,٠٠ ٢١٣,٠٠ ٥٦,٠٠٢١٢,٠٠١٥٧,٠٠٥٦,٠٠ ١٥٦,٠٠ فئة اخلدمة العامة
     ١,٠٠ ٤٤٥,٠٠ ٨٧,٠٠٤٤٤,٠٠٣٥٢,٠٠٩٣,٠٠ ٣٥٧,٠٠ اجملموع الكلي

 املكاتب امليدانية-جيم
 ٢٠١٧-٢٠١٥٢٠١٦-٢٠١٤   

 الزيادة/النقصان اجملموع امليزانية التشغيلية امليزانية العاديةاجملموعامليزانية التشغيليةامليزانية العادية

     الفئة الفنية وما فوقها
٥,٠-  ٥,٠ ٥,٠١٠,٠٢,٠٣,٠ ٥,٠مدير  
٧,٠-  ١٣,٠ ٩,٠٢٠,٠٤,٠٩,٠ ٥١١,٠-ف  
١,٠-  ١,٠ ١,٠-٢,٠٢,٠ - ٤-ف  

 ٢,٠ -  - -٢,٠٢,٠ -  )٣- فحىت ١-الفنيون (ف
 ٤,٠ ٤٠,٠ ٤٠,٠-٣٦,٠٣٦,٠ -   وطنيةموظفو الربامج ال
١١,٠-  ٥٩,٠ ٥٤,٠٧٠,٠٦,٠٥٣,٠ ١٦,٠ اجملموع الفرعي  
 ٢,٠ ٨١,٠ ١٩,٠٧٩,٠٦٤,٠١٧,٠ ٦٠,٠ فئة اخلدمة العامة
٩,٠-  ١٤٠,٠ ٧٣,٠١٤٩,٠٧٠,٠٧٠,٠ ٧٦,٠ اجملموع الكلي  
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  ٦اجلدول 
  ٢٠١٥-٢٠١٤ية التعديالت املدخلة عمالً باستنتاج جلنة الربنامج وامليزان

  ٢٠١٧- ٢٠١٦النفقات واإليرادات املقترحة حسب أوجه اإلنفاق الرئيسية للفترة 
  ، إدارة املباين)هاء(باستثناء الربنامج الرئيسي 

    (باليورو)

 

 املقترح األصلي
 االحتياجات من املوارد 

 ٢٠١٧‐٠١٦يف 
 التعديالت ٢٠١٧‐٢٠١٦ بأسعار

االحتياجات املنقَّحة من 
 ٢٠١٧‐٢٠١٦املوارد يف 
 ٢٠١٧‐٢٠١٦بأسعار 

  ٣  ٢ ١ وجه اإلنفاق الرئيسي
      
 امليزانيتان العادية والتشغيلية  -١

١٢٧ تكاليف املوظفني -١ ١٣٥ ١٧٠ ٣٩٤ ١٢٤ (٦٠٩ ٧٤١ ٢)٧٧٩  

٤ السفر يف مهام رمسية -٢ ٧٢٠ ٤٣١ ٣٦٥ ٤ (٢٦٩ ٣٥٥)٧٠٠  

٢٩ تكاليف التشغيل -٣ ٥٣٩ ٣٤٠ ٧٥٢ ٢٧ (٠٠٠ ٧٨٧ ١)٣٤٠  

٨ واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات -٤ ٨٣١ ١٠٠ ٣٠٤ ٧ (٢٠٠ ٥٢٧ ١)٣٠٠  

الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد -٥
 اخلاصة لصاحل أفريقيا

٨ ٥٣٠ ٩٩٢ ١٨٤ ٩  ٦١٢ ٣٨٠٦٥٤  

٢) اإليرادات  ٨١٩ (٨٠٠ ٨١٩ ٢) (٨٠٠ 

  ٢٣٣ ١٨١ ١٧٠ (٤٦٦ ٧٥٦ ٥)  ٦٩٩ ٩٣٧ ١٧٥ةاجملموع الصايف للميزانيتني العادية والتشغيلي
   
   امليزانية العادية  -٢
٩٥ تكاليف املوظفني -١ ٩٤٧ ٤٧٠ ٢٠٥ ٩٣ (٦٠٩ ٧٤١ ٢)٠٧٩  

٢ السفر يف مهام رمسية  -٢ ٧٨٤ ٤٣١ ٤٢٩ ٢ (٢٦٩ ٣٥٥)٧٠٠  

٢٨ تكاليف التشغيل -٣ ٥٩٧ ٨٤٠ ٨١٠ ٢٦ (٠٠٠ ٧٨٧ ١)٨٤٠  

٨ ومات واالتصاالتتكنولوجيا املعل -٤ ٨٣١ ١٠٠ ٣٠٤ ٧ (٢٠٠ ٥٢٧ ١)٣٠٠  

الربنامج العادي للتعاون التقين واملوارد -٥
 اخلاصة لصاحل أفريقيا

٨ ٥٣٠ ٩٩٢ ١٨٤ ٩  ٦١٢ ٣٨٠٦٥٤  

٢) اإليرادات  ٥١٨ (٣٠٠ ٥١٨ ٢) (٣٠٠ 

  ٥٣٣ ٤١٦ ١٣٦ (٤٦٦ ٧٥٦ ٥)  ٩٩٩ ١٧٢ ١٤٢اجملموع الصايف للميزانية العادية
   
   امليزانية التشغيلية  -٣
٣١ تكاليف املوظفني -١ ١٨٨ ٧٠٠ ١٨٨ ٣١ ٧٠٠  

١ السفر يف مهام رمسية -٢ ٩٣٦ ٠٠٠ ٩٣٦ ١ ٠٠٠  

٩٤١  تكاليف التشغيل  -٣ ٥٠٠ ٩٤١ ٥٠٠  

٣٠١) اإليرادات  (٥٠٠ ٣٠١) (٥٠٠ 

  ٧٠٠ ٧٦٤ ٣٣   ٧٠٠ ٧٦٤ ٣٣اجملموع الصايف للميزانية التشغيلية
 


