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 حملة  امة  
 1-12اجلدول 
 املوارد املالية  

 )بدوالرات الواليات املتحدة(  
147 2015-2014املوارد املعتمدة للفترة     915  300  

 التعـــديات الفنيـــة )حـــذا االحتياجـــات غـــا املتدـــررة ورصـــد ا تمـــادات   
 (400 105) للوظائف لفترة السنتني(

 (200 597) )ختفيضات أخرى( 69/264التغياات املدخلة متءياج مع قرار اجلمعية العامة   

 (800 497) (وجه الدفاءة)أ 69/264التغياات املدخلة متءياج مع قرار اجلمعية العامة   

 (400 200 1) يف املوارد جمموع التغيا   

146 )أ(2017-2016لعام للفترة مقترح األمني ا  714  900  

  .2015-2014باملعدالت املنقحة للفترة  )أ( 
  

 2-12اجلدول 
  املوارد املتصلة بالوظائف  

 الرتبة العدد 
   امليزانية العادية   

الوظائف املعتمـدة لفتـرة السـنتني    
2014-2015 

، 5-ا 48، 1-مـــد 20، 2-مـــد 5أ ع م،  1و أ ع،  1 385
ر(، خ ع )ر 10، 2/1-ا 32، 3-ا 73، 4-ا 62
 خ ع )ر أ( 133

الوظائف املقترحة لفترة السنتني 
2016-2017 

، 5-ا 48، 1-مـــد 20، 2-مـــد 5أ ع م،  1و أ ع،  1 385
(، رخ ع )ر 10، 2/1-ا 32، 3-ا 73، 4-ا 62
 خ ع )ر أ( 133

  
 التوجه العام  

يتوىل تنفيذه مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة )األوندتـاد(       يتمثل اهلدا الرئيسي م  اذا الربنامل، الذي 12-1 
ومركـز التجـارة الدوليـة التـابع لتوندتاد/منظمـة التجــارة العامليـة، يف مسـا دة البلـدان الناميـة، وال سـيما أقــل            
يعـود  ليهـا    اعـاملي ةـ  البلدان منواج، والبلـدان الـمت متـر اقتصـادارا ةرحلـة انتقاليـة،  لـا االنـدماص يف االقتصـاد ال          
، مـ  أجـل   لعوملـة ووراـا التنميـة    ليروالتـ   لـا مـ  خـال  ملـه    وسيقوم األوندتاد بتقـد  املسـا دة،    بالنفع.  

تنفيذ خطة التنمية العامليـة، وسيسـا د البلـدان الناميـة  لـا أقيـق أاـدافها اإلمنائيـة، ةـا يف  لـل القضـاء  لـا             
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واالسـتفادة مـ  الفـرل الـمت تتيحهـا العوملـة والتصـدي للتحـديات الـمت           الفقر، م  أجل أسـني رفـاه مواينيهـا   
تطرحها. وسيعمل األوندتاد بوجه خال  لا زيادة تعزيز جهوده لد م تنمية أفريقيا يف مجيع جمـاالت خربتـه   

 يف خمتلف القطا ات.
 ولتحقيق األاداا املذكورة آنفاج، سيقوم األوندتاد يف إيار واليته ةا يلي: 12-2 

 إجراء حبوث وأليات للقضايا اإلمنائية الطويلة األمد والناشئة  لا حد السواء؛ )أ(  
الـمت تسـا د   ع السياسات واالستراتيجيات ءجياجلهود املبذولة لت بء نآلراء ا يف تحقيق توافقالسعي ل )ب(  

 ؛ لا أقيق التنمية الءاملة واملستدامة
ــذ اســتراتي    )ص(   ــدان مــ  أجــل تنفي ــو     د ــم البل ــة إلدماجهــا يف االقتصــاد العــاملي ولبل ــة اهلادف جيارا اإلمنائي

 مستويات منو وتنمية مستدامني.
وسيسعا مركز التجارة الدولية إىل أسني القدرة التنافسية  لا الصعيد الدويل للمؤسسات الصـغاة واملتوسـطة    12-3 

 غايـة، ال هذوهلـ  ان الـمت متـر اقتصـادارا ةرحلـة انتقاليـة.     احلجم يف البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منـواج، والبلـد  
يف جمــايل معلومــات التجــارة   سينصــت تركيــز املركــز  لــا تنفيــذ أنءــطة املســا دة التقنيــة املتصــلة بالتجــارة          

 الصادرات. وتطوير
مـه بالتنميـة مـ     ويف سياق تعميق الترابط بني مجيع البلدان، سيحافظ األوندتاد  لا توجهه الفريـد و لـا التزا   12-4 

 خال اذه األركان الثاثة، ويواصل يف نفس الوقت االستجابة جلميـع الـدول األ ضـاء واخلضـوع ملسـاءلتها.     
بذل اجلهود لتعزيز الدفاءة والفعالية والءفافية واملساءلة، ةا يف  لل  ـ  يريـق اإلدارة    وسيواصل املؤمتر أيضاج
 القائمة  لا النتائل.

وجملس التجارة والتنمية وايئاتـه الفر يـة   المت ُتعقد كل أربع سنوات امل ب  مال دورات املؤمتر ويسترشد الربن 12-5 
يف الـدورتني الثانيـة   القـرارات املتوـذة    ةـا يف  لـل   ،واللجنة املعنية بتسوا العلم والتدنولوجيا ألغراض التنمية

 ظـل يو .2016ة  ءرة املقرر  قداا يف  ـام   ءرة والثالثة  ءرة للمؤمتر، وتلل المت سُتتوذ يف الدورة الرابع
ملعاجلـة املتداملـة لقضـايا التجـارة والتنميـة والقضـايا       مت تعـ  با لـ اجهـة التنسـيق يف األمـم املتحـدة      او األوندتاد

ويضــطلع املــؤمتر باملســؤولية  ــ   ة، املترابطــة يف جمــاالت التمويــل والتدنولوجيــا واالســتثمار والتنميــة املســتدام  
 .6، بينما يتوىل مركز التجارة الدولية املسؤولية    الربنامل الفر ي 5إىل  1 ية م  الربامل الفر

ونظرا للترابط الوثيق بني كثا م  التحديات اإلمنائية، يسهم األوندتاد يف التصدي بفعالية هلذه التحديات مـ    12-6 
لوجيـا والتنميـة املسـتدامة ويف التءـجيع     خال املعاجلـة املتداملـة ملسـائل التجـارة والتمويـل واالسـتثمار والتدنو      

لدون النتائل املسـتدامة والءـاملة للجميـع يف     ونظراج .2015 لا اتباع اذا النهل يف خطة التنمية ملا بعد  ام 
 امل يعتمد بعضه  لا بعض تسـتلزم اسـتجابة مجا يـة  لـا الصـعيد املتعـدد األيـراا، فـتن األوندتـاد إحـدى           

ة األمم املتحدة ببناء توافق يف اآلراء بءـ ن  وملـة أوثـق صـلة بالتنميـة تـؤدي إىل منـو        اهليئات املوتصة يف منظوم
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وإىل التنوع االقتصادي واإلدارة املستدامة للديون وريئـة فـرل العمـل واحلـد مـ  الفقـر        أسرع وأكثر استقراراج
 وأقيق التنمية املستدامة والءاملة للجميع.

وتتمثـــل رهيتـــه  ة اجلوانــت التءـــغيلية لتعزيـــز التجـــارة وتطــوير الصـــادرات.  وســيعام مركـــز التجـــارة الدوليـــ  12-7 
ــة األ مــال         ــع واملســتدامني مــ  خــال التجــارة وتنمي ــة الءــاملني للجمي ــز النمــو والتنمي االســتراتيجية يف تعزي

قطـاع   وتتمثل التحديات االستراتيجية المت يواجههـا املركـز يف اـذا السـياق يف تعزيـز إدمـاص       التجارية الدولية.
ــة وأســني القــدرة       األ مــال يف االقتصــاد العــاملي وأســني أداء ايئــات د ــم التجــارة لفائــدة املءــاريع التجاري

 التنافسية الدولية هلذه املءاريع.
ــة د مــاج    12-8  ــذ براجمــه الفر ي ــاد لتنفي ــامل.  وسيســعا األوندت ــامل الفر ــي   للهــدا الرئيســي للربن ــدرا الربن  1وي

 2يـان  أمـا الربناجمـان الفر     اقتصاد  املي تسوده العوملة ومـا يتصـل بـذلل مـ  مسـائل.     استراتيجيات التنمية يف
 3وُيسـهم الربنـامل الفر ـي     فيسهمان يف بناء القدرات اإلنتاجية والقدرة التنافسية  لـا الصـعيد الـدويل.    4 و

ملت تيـة مـ  العوملـة    يف أقيـق أقصـا قـدر مـ  املداسـت ا      4و نصر اللوجستيات التجارية م  الربنـامل الفر ـي   
االسـتراتيجيات   5ويغطـي الربنـامل الفر ـي     ألغراض التنمية يف جمـال التجـارة الدوليـة واملفاو ـات التجاريـة.     

اإلمنائية لاقتصادات يف أفريقيا وأقل البلدان منواج والبلدان  ات األو ـاع اخلاصـة، ةـا يف  لـل الـدول اجلزريـة       
 واهلءــة والصــغاة. ا الســاحلية وغااــا مــ  االقتصــادات الضــعيفة ايدليــاجالصــغاة الناميــة والبلــدان الناميــة غــ

بــرامل فر يــة أخــرى بالتنســيق والتعــاون مــع الربنــامل  الءــواغل القطا يــة لتلــل البلــدان فســتع   ــا أيضــاج أمــا
 .5الفر ي 

ءاملة املتصـلة باملسـاواة بـني    ،  لا كامل نطاق برنامل  مله، لتعميم مرا اة القضايا الوسيبذل األوندتاد جهوداج 12-9 
 لـا تعزيـز دوره    اجلنسني ومتدني املرأة وتعزيز التنمية املستدامة وأقيق العمالة الداملة واملنتجة. وسـيعمل أيضـاج  

يزيد كـل مـ  األوندتـاد ومركـز التجـارة      سـ و برامل التدريت وبنـاء القـدرات.   يفسيما  ال، هيف التنسيق بني ُشعب
ستقصــاءات التقيــيم اللتمــاا آراء أصــحاب املصــلحة املعنــيني  لــا نطــاق مجيــع الــربامل  الدوليــة اســتودامهما ال

الفر ية،  دا قياا مدى التحس  يف قدرة أصـحاب املصـلحة  لـا معاجلـة قضـايا التجـارة والتنميـة نتيجـة مـا          
 قدمه األوندتاد و/أو مركز التجارة الدولية م  مسا دة.

 نتائل املؤمترات العاملية  ات الصلة، ويف أقيق األاداا اإلمنائيـة املتفـق  ليهـا دوليـاج    وسُيسهم األوندتاد يف تنفيذ  12-10 
، حــال موافقــة اجلمعيــة العامــة  ليهــا، وال ســيما األاــداا املتعلقــة   2015يف إيــار خطــة التنميــة ملــا بعــد  ــام  

واالسـتثمار، والــديون، والتجــارة،  بالءـراكات العامليــة مـ  أجــل التنميــة، ومتويـل التنميــة، وتعبئـة املــوارد احملليــة،     
والســلع األساســية، واملســائل املنهجيــة، وصــنع القــرار االقتصــادي العــاملي، والتعــاون فيمــا بــني البلــدان الناميــة،     

 والتنمية املستدامة، وتسوا العلم والتدنولوجيا ألغراض التنمية.
ويل لتمويـل التنميـة؛ وإ ـان الدوحـة بءـ ن متويـل       كما سيساام األوندتاد يف توافق آراء مونتاي للمؤمتر الـد  12-11 

خطـة التنفيـذ املتفـق    نتـائل  ؛ ولصـا  أقـل البلـدان منـواج     2020-2011التنمية ومتابعتـه؛ وبرنـامل  مـل العقـد     
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والوثيقــة اخلتاميــة للقمــة العامليــة لتمــع املعلومــات وإ ــان  ليهــا أثنــاء مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة؛ 
؛ وبرنـامل  مـل أملـات: تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان الناميـة غـا السـاحلية  ـم             ا وخطة  ملـها مبادئه

إيار  املي جديد للتعـاون يف جمـال النقـل العـابر مـ  أجـل البلـدان الناميـة غـا السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر              
؛ واسـتراتيجية موريءـيوا ملواصـلة    2008النامية؛ ونتائل استعراض منتصف املدة لربنامل  مل أملات يف  ـام  

  لـا  األوندتـاد أيضـاج   وسيسـا د  تنفيذ برنامل العمل م  أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغاة النامية.
الـواردة يف إ ـان الدوحـة الـوزاري الصـادر  ـ  املـؤمتر الـوزاري          مواصـلة تنفيـذ األاـداا املتفـق  ليهـا دوليـاج      

ذ الوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر وباإل ـــافة إىل  لـــل سيســـهم األوندتـــاد يف تنفيـــ ة العامليـــة.الرابـــع ملنظمـــة التجـــار
 ، املرفق(.66/288)قرار اجلمعية العامة  “املستقبل الذي نصبو إليه”املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة  األمم

 نظومة األمم املتحدة املعـ  بالتنسـيق يف  وسيسهم األوندتاد، بوصفه وكالة رائدة يف جملس الرهساء التنفيذيني مل 12-12 
ما يتعّلق بالمو ة املوا ـيعية املءـتركة بـني الوكـاالت بءـ ن التجـارة والقـدرات اإلنتاجيـة، يف تنفيـذ مبـادرة           
املعونة مقابل التجارة ويف معاجلة املسائل املترابطة يف خطط األمم املتحدة للمسـا دة اإلمنائيـة، مثـل أيـر  مـل      

دة للمسـا دة اإلمنائيـة واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوينيـة؛ كمـا سيضـطلع بعمليـات مءـتركة  لـا           األمـم املتحـ  
 الصعيد القطري وبتعزيز التعاون بني الوكاالت يف إيار املبادرات الءاملة للمنظومة.

 
 استعراض  ام للموارد  

دوالر قبـل   146 714 900اـذا البـاب   يف إيـار   2017-2016ة لفترة السـنتني  قترحيبلغ إمجايل املوارد امل 12-13 
( يف املائــة 0.8 نســبة أو)دوالر  1 200 400قــدره  صــافياج مــا لثــل اافا ــاج  واــوإ ــادة تقــدير التدــاليف،  

: ياـ  امـل و  أربعة التغياات يف املوارد نتيجةوأتت  .2015-2014 فترة السنتنياال تماد املرصود لمقارنة ب
الواليـات اجلديـدة والتغـياات املتعلقـة     و؛ )ب( تدـررة املحتياجـات غـا   الذا اتصـلة حبـ  املفنية التعديات ال)أ( 

مــع قــرار اجلمعيــة العامــة   التغــياات يف املــوارد الــمت أمتدخلــت متءــياج ومــا بــني العناصــر؛ )ص(  بتوزيــع املــوارد يف
العامـــة مـــع قـــرار اجلمعيـــة  التغـــياات يف املـــوارد الـــمت أمتدخلـــت متءـــياجو)د(  ؛)ختفيضـــات أخـــرى( 69/264
 ول  تؤثر التوفيضات املقترحة  لا تنفيذ الواليات تنفيذاج كاما وفعاال. )أوجه الدفاءة(. 69/264

جتميـد   ىلالرامية إ قترحاتامل 69/264مع قرار اجلمعية العامة  يف املوارد المت أمتدخلت متءياجالتغياات  تعدسو 12-14 
توفيضـات يف املـوارد غـا املتعلقـة بالوظـائف      الإىل حـد مـا،   ثابتـة، و الوظائف ال لءغل نيوظفامل ملية استقدام 

 .2017-2016 الفترة يف إجراهاا املتوقع
نظام أوموجا يف املسـتقبل )نظـام أوموجـا     بدء تعميموستت ثر التوفيضات املقترحة املقبلة باألثر الذي سيحدثه  12-15 

سابق ألوانه تبيُّ  األثـر احملـدد الـذي يترتـت  لـا      وةا أنه م  ال .2015( حبلول هناية  ام 1 ةوسعتاملؤسِّس وال
ة مـ  الناحيـة   هنائيـ  كانـت   ولـئ التءـغيلية،   ةحيـ النامرنـة مـ     التوفيضـات املقترحـة  فـتن   أوموجا يف املسـتقبل، 

وُيقصد باملرونة أن التدوي  احملدد لعملية جتميد الوظـائف وإ ـادة تنظـيم املهـام واألدوار نتيجـةج لتجميـد       . املالية
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، أي  نـدما يصـبا األثـر املترتـت     2017-2016إال خـال الفتـرة     بـي  ائف، مها مـ  العوامـل الـمت لـ  تت    الوظ
  لا ا تماد نظام أوموجا أكثر و وحاج.

 .أدناه 5-12إىل  3-12ويرد توزيع املوارد يف اجلداول  12-16 
 

 الحتياجات م  املوارد حست العنصرا 3-12اجلدول 
 املتحدة( )بآالف دوالرات الواليات  
  امليزانية العادية (1) 

 

نفقاااااااااااااات 
 الفتااااااااااااااارة

2012-
2013 

اعتماااااادات  
الفتاااااااااااااارة 

2014-
2015 

    ريات يف املوارديالتغ
التعاااااااادي ت 
الفنية )حافف  
االحتياجاااااات 
رة غاااري املت ااار

ورصاااااااااااااااد 
اعتماااااااااادات 
للوظااااااااااا    

 السنتني(لفترة 

الوالياااااااات 
اجلديااااااااادة 
وتغاااااااااااايري 
للتوزياااا  يف 
مااااااا بااااااني  

 العناصر

 اتضاااااايخفالت
ألخااارل الااا  ا

متشاايا   أجرياا 
مااااااا   ااااااارار  
اجلمعية العاماة  

69/264 

أوجااااااااااااا  
ال فاااااااااا ة 

ماااا   متشاااايا 
 ااااااااااااااارار 
اجلمعياااااااااة 
العامااااااااااااة 

 اجملمااوع 69/264
النساااااااابة 

 املئوية

اجملمااوع  باا   
إعااادة تقاادير  

 الت الي 

فرق إعادة 
تقااااااااااادير 
 الت الي 

تقااديرات الفتاارة 
2016-2017 

ــر   -لف أ             ــزة تقريـــ أجهـــ
 569,5 22,9 546,6 (0,5) (2,5) – (5,7) 3,2 – 549,1 516,8 السياسة

التوجيه التنفيـذي    -باء 
 852,7 10 (94,6) 947,3 10 – 5,3 – (14,7) 20,0 – 942,0 10 848,2 9 واإلدارة

            برنامل العمل -جيـم 

ــة   - 1  العوملـــــــــ
 742,3 22 (240,5) 982,8 22 (0,5) (125,4) – (288,9) 182,4 (18,9) 108,2 23 499,8 22  والترابط والتنمية

االســـــتثمار  - 2 
 188,2 27 (388,8) 577,0 27 (0,6) (173,1) – (208,4) 35,3 – 750,1 27 020,7 27 واملءاريع

ــارة  - 3  التجــــــ
            الدولية

ــارة )أ(   التجــــــــــ
السـلع  يف  الدولية

 204,2 24 (351,4) 555,6 24 (0,3) (76,1) – (23,2) 33,6 (86,5) 631,7 24 128,9 25 تادماخلو

ــلع )ب(   الســـــــــ
 942,2 5 (96,9) 039,1 6 0,1 6,9 – (5,6) 12,5 – 032,2 6 096,2 5 األساسية

التدنولوجيا  - 4 
 542,2 17 (260,4) 802,6 17 0,1 14,5 – (19,1) 33,6 – 788,1 17 100,1 19 واللوجستيات

ــا  - 5  أفريقيـــــــــ
وأقل البلدان منـواج  

 932,9 9 (145,5) 078,4 10 (0,2) (21,4) – (18,2) (3,2) – 099,8 10 724,9 9 امل اخلاصةوالرب

108 جيمالموع الفر ي،    570 ,6  109  410 ,1  (105 ,4) 294 ,2  (563 ,4) – (374 ,6) (0 ,3) 109  035 ,5  (1  483 ,5) 107  552 ,0  
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نفقاااااااااااااات 
 الفتااااااااااااااارة

2012-
2013 

اعتماااااادات  
الفتاااااااااااااارة 

2014-
2015 

    ريات يف املوارديالتغ
التعاااااااادي ت 
الفنية )حافف  
االحتياجاااااات 
رة غاااري املت ااار

ورصاااااااااااااااد 
اعتماااااااااادات 
للوظااااااااااا    

 السنتني(لفترة 

الوالياااااااات 
اجلديااااااااادة 
وتغاااااااااااايري 
للتوزياااا  يف 
مااااااا بااااااني  

 العناصر

 اتضاااااايخفالت
ألخااارل الااا  ا

متشاايا   أجرياا 
مااااااا   ااااااارار  
اجلمعية العاماة  

69/264 

أوجااااااااااااا  
ال فاااااااااا ة 

ماااا   متشاااايا 
 ااااااااااااااارار 
اجلمعياااااااااة 
العامااااااااااااة 

 اجملمااوع 69/264
النساااااااابة 

 املئوية

اجملمااوع  باا   
إعااادة تقاادير  

 الت الي 

فرق إعادة 
تقااااااااااادير 
 الت الي 

تقااديرات الفتاارة 
2016-2017 

 030,3 26 (155,2) 185,5 26 (3,1) (828,6) (497,8) (13,4) (317,4) – 014,1 27 542,7 27 د م الربامل -دال             

146 1الفر ي،  الموع   478 ,3  147  915 ,3  (105 ,4) – (597 ,2) (497 ,8) (1  200 ,4) (0 ,8) 146  714 ,9  (1  710 ,4) 145  004 ,5  

  
  املوارد اخلارجة عن امليزانية (2) 

 2017-2016تقديرات الفترة  2015-2014تقديرات الفترة  2013-2012نفقات الفترة  
 - - - أجهزة تقرير السياسات -ألف     

 525,0 550,0 327,0 التوجيه التنفيذي واإلدارة  -باء 

 877,1 60 199,1 64 094,8 63 برنامل العمل -جيم 

 431,8 12 789,9 10 036,9 12 د م الربامل -دال 

75 2الموع الفر ي،    458 ,7  75  539 ,0  73  833 ,9  

 838,4 218 454,3 223 937,0 221 الموع 

  
  املوارد م  الوظائف 4-12اجلدول 

الوظا   الثابتااااااة  
املمولة من امليزانية 

 العادية

   الوظاا   املؤ تااة 

  امليزانية العادية  
املوارد األخرل 

 املقررة
 املوارد اخلارجة 

 عاان امليزانياة
 

 اجملموع

 الفئة
2014-
2015 

2016-
2017  

2014-
2015 

2016-
2017 

2014-
2015 

2016-
2017 

 2014-
2015 

2016-
2017 

 2014-
2015 

2016-
2017 

              الفئات العلياالفئة الفنية و            

 1 1  – –  – – – –  1 1 وكيل أمني  ام 

 1 1  – –  – – – –  1 1 أمني  ام مسا د 

 5 5  – –  – – – –  5 5 2-مد 

 22 22  2 2  – – – –  20 20 1-مد 
 48 48  – –  – – – –  48 48 5-ا 
 139 139  4 4  – – – –  135 135 4/3-ا 
 34 36  2  4  – – – –  32  32 2/1-ا 

242 الفر ي الموع   242   – – – –  10  8   252  250  
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الوظا   الثابتااااااة  
املمولة من امليزانية 

 العادية

   الوظاا   املؤ تااة 

  امليزانية العادية  
املوارد األخرل 

 املقررة
 املوارد اخلارجة 

 عاان امليزانياة
 

 اجملموع

 الفئة
2014-
2015 

2016-
2017  

2014-
2015 

2016-
2017 

2014-
2015 

2016-
2017 

 2014-
2015 

2016-
2017 

 2014-
2015 

2016-
2017 

              اخلدمات العامةفئة             

 10 10  – –  – – – –  10 10 الرتبة الرئيسية 

 143 143  10 10  – – – –  133 133 تت األخرىالر 

143 الفر ي الموع   143   – – – –  10  10   153  153  

385 الموع   385   – – – –  20  18   405  403  
  

 وزيع املوارد حبست العنصرت 5-12اجلدول 
  )بالنسبة املئوية(  

 ارجة عن امليزانيةاملوارد اخل املوارد املقررة األخرل امليزانية العادية العنصر
    اتأجهزة تقرير السياس  -ألف     

 – – 0,1  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  - 1  

 – – 0,1  جلنة االستثمار واملءاريع والتنمية  - 2  
ــا     - 3   ــم والتدنولوجي ــة بتســوا العل ــة املعني اللجن

 – – 0,2  ألغراض التنمية

0 الموع الفر ي، ألف  ,4  – – 

 0,7 – 7,5 التوجيه التنفيذي واإلدارة  -بـاء 

    برنامل العمل -جيم 

 18,8 – 15,7  العوملة والترابط والتنمية  - 1  

 10,3 – 18,8 االستثمار واملءاريع -   2  

 4,2 – 20,8 التجارة الدولية -   3  

 46,9 – 12,1 التدنولوجيا واللوجستيات -   4  

 2,3 – 6,9 قيا وأقل البلدان منواج والربامل اخلاصةأفري - 5  

74 الموع الفر ي، جيم   ,3  – 82 ,5  

 16,8 – 17,8 د م الربامل -دال 

100 الموع  ,0  – 100 ,0  
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 ةفنيت الايعدالت  
 تمــاد باال ، املتعلقــةدوالر 105 400 البالغــةات غــا املتدــررة ياجــتحاال حــذااملــوارد  يف تعدـس التغــياات  12-17 

بعـض  مـا يتعلـق بتلغـاء     دود ويفاحملـ لمسـا دة املؤقتـة العامـة لضـمان اسـتمرارية التمويـل       لملـرة واحـدة    املرصود
مـع قـرار اجلمعيـة     و لـل متءـياج   ،2015-2014خال فترة السـنتني   ها إىل رتت أدىنإ ادة تصنيفوالوظائف 
 .67/248العامة 

 
 ني العناصرالواليات اجلديدة وتغيا للتوزيع يف ما ب  

 فر يـة ربامل الالـ مـ   نصـر د ـم الـربامل إىل      اإل ـايف  وموارد العمـل  نقل موارد املسا دة املؤقتة العامةقترح ُي 12-18 
 ــدد  وتبســيط اإلدارة التنفيذيــة، وكــذلل لتــوفا  ءُّــعتلتعزيــز مســاءلة مــديري ال و لــل ،فيهــا ســتودم ُتالــمت

 املقدمـة  دماتاخلـ تعزيـز   قتـرح أيضـاج  . وُيفيهـا  ـتء العمـل  روتـه    كاا  م  املوظفني خال الفترات المت يبلغ 
ترحيـل تطبيقـات شـبدة      مليـة  إلكمـال  و لـل  ،1لومات يف إيار الربنـامل الفر ـي   تطبيقات تدنولوجيا املعل

   ـ ل يـة، الـمت سـتمو    فنخرى م  الربامل الفر ية الاأل SharePoint وإدارة الوثائق والتعاون وتطبيقات تاإلنترن
 املوارد م   نصر د م الربامل. نقل يقير

 
  )ختفيضات أخرى( 69/264التغياات يف املوارد متءياج مع قرار اجلمعية العامة   

، يف إيـار  69/264دوالر، متءـياج مـع قـرار اجلمعيـة العامـة       597 200ُيقترح إدخال تغياات يف املوارد تبلغ  12-19 
 دوالر(. 142 300ملتصلة بالوظائف )دوالر( واملوارد غا ا 454 900الوظائف )

دوالر يف إيـار الوظـائف املقترحـات الراميـة إىل جتميـد  مليـة اسـتقدام         454 900ويعدس التوفـيض البـالغ    12-20 
ــي     ــامل الفر ــ ــة يف الربنــ ــائف الثابتــ ــغل الوظــ ــوظفني لءــ ــي   267 100) 1املــ ــامل الفر ــ  2دوالر( والربنــ

ـــ  178 800) ــيض املقت ــق التوفـ ــالغ دوالر(. ويتعلـ ــلة    142 300رح البـ ــا املتصـ ــوارد غـ ــار املـ دوالر يف إيـ
بالوظائف أساسـاج بسـفر املـوظفني وي خـذ يف اال تبـار األثـر املتوقـع للمعـايا املعتمـدة لتحديـد درجـات السـفر             

 .2017-2016بالطائرة، وأوجه الدفاءة األخرى المت تعتزم اإلدارة أقيقها خال الفترة 
 

 )أوجه الدفاءة( 69/264متءياج مع قرار اجلمعية العامة التغياات يف املوارد   
، يف إيـار  69/264دوالر، متءـياج مـع قـرار اجلمعيـة العامـة       497 800ُيقترح إدخال تغاات يف املوارد تبلـغ   12-21 

ــائف ) ــائف )     529 800الوظـ ــة بالوظـ ــا متعلقـ ــات غـ ــاج احتياجـ ــها جزئيـ دوالر(.  32 000دوالر(، وتقابلـ
يف إيار الوظـائف املقترحـات الراميـة إىل جتميـد  مليـة اسـتقدام املـوظفني لءـغل الوظـائف          ويعدس التوفيض 

دوالر(، تقابلــه جزئيــاج زيــادة يف االحتياجــات يف إيــار املســا دة    529 800الثابتــة يف  نصــر د ــم الــربامل ) 
 ء العمل  روته.املؤقتة العامة م  أجل توفا  دد  كاا  م  املوظفني خال الفترات المت يبلغ فيها  ت
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 املوارد املقررة األخرى واملوارد اخلارجة    امليزانية  
 73 833 900، ستمو ل م  املوارد اخلارجة    امليزانية املتوقعـة البالغـة   2017-2016خال فترة السنتني  12-22 

املءـورة التقنيـة   يف املائة مـ  جممـوع املـوارد، خمتلـف أنءـطة التعـاون الـتق ، مثـل خـدمات           33.7دوالر، أي 
ــالغ     ــع البـ ــاريع امليدانيـــة. ويعدـــس التوفـــيض املتوقـ والتـــدريت وحلقـــات العمـــل واحللقـــات الدراســـية واملءـ

، يبيعــة املــوارد اخلارجــة 2015-2014يف املائـة باملقارنــة مــع فتــرة السـنتني    2.3دوالر، أي  1 705 100
التعـاون الـتق  القطريـة، و ات يـابع دوري         امليزانية لتوندتاد المت تداد تدـون خمصصـة حصـرياج ألنءـطة    

 وتقوم  لا أساا الطلت وختضع للتقلبات المت تدتنف مس لة التمويل.
 

 معلومات أخرى  
، “حنــو نظــام للمســاءلة يف األمانــة العامــة لتمــم املتحــدة  ”املعنــون  64/259متءــياج مــع قــرار اجلمعيــة العامــة   12-23 

ــراري   ــام واإلدارة     ، أنءــ  ا68/264و  67/253والق ــز األداء املؤسســي الع ــ  أجــل تعزي ــات م ــاد آلي ألوندت
القائمة  لا النتائل واملسـاءلة. وأدى االاتمـام املدـرا لـال تنفيـذ توصـيات ايئـات الرقابـة إىل أقيـق معـدل           

يف املائة يف السنوات األخـاة، واافـاض كـبا يف  ـدد توصـيات مدتـت خـدمات         80تنفيذ متسق يزيد  لا 
توصــيات يف هنايــة  5إىل مــا جممو ــه  2010توصــية يف  ــام  30الداخليــة غــا املنفــذة مــ  أكثــر مــ    الرقابــة
 .2014  ام

واستحدث األمني العام لتوندتـاد أيضـاج آليـات لتعزيـز مسـاءلة املـوظفني الـذي  يءـغلون مناصـت برتبـة مـدير             12-24 
كبــار املــديري  املربمــة مــع األمــني العــام لتمــم   بواســطة أدوات اإلدارة والرصــد الداخليــة اســتناداج إىل اتفاقــات 

املتحدة. ويف ما يتعلق باإلدارة  لا أساا النتائل، بـذلت جهـود لتعزيـز قـدرات مـديري الـربامل  لـا اإلدارة        
م  أجل أقيق النتائل وقياسها، وال سيما م  خال توفا تدريت مصمم وفق احتياجات األوندتـاد بالتعـاون   

، فا تزال اجلهـود جاريـة مـ     2015. أما بالنسبة لعام 2014ومة األمم املتحدة يف  ام مع كلية موظفي منظ
أجل إنءاء آلية تنسيق م  أجل تعميم مرا اة اإلدارة القائمة  لا النتائل أثناء أداء األنءـطة بالءـدل العـادي،    

 بتوجيه م  األمني العام لتوندتاد وفريق اإلدارة العليا التابع له.
 2017-2016، تبلغ املوارد إلجـراء الرصـد والتقيـيم يف فتـرة السـنتني      58/269ما بقرار اجلمعية العامة و  12-25 

يف إيــــار امليزانيــــة العاديــــة ومبلــــغ دوالر  1 568 300دوالر، يءــــمل مبلــــغ  1 734 500مــــا مقــــداره 
نءـطة التقيـيم أثنـاء فتـرة     دوالر يف إيار املوارد اخلارجة  ـ  امليزانيـة. وسـيحد د النطـاق الـدقيق أل      166 200

ــة. ويقــدر أن يدــون وقــت       ــة الفني ــع الــربامل الفر ي ــيم املو ــو ة جلمي الســنتني اســتناداج إىل تنفيــذ خطــط التقي
أشـهر  مـل، ةـا يف     105.5املوظفني املوصص للتقدير الذات والتقييم الذات يف إيار مجيع الربامل الفر يـة بــ   

 أشهر  مل م  املوارد اخلارجة    امليزانية. 5ة العادية و شهر  مل متول م  امليزاني 100.5 لل 
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وباإل افة إىل أنءطة التقييم الذات اإللزامية املتعلقة بتقارير أداء الـربامل املقدمـة بانتظـام يف سـياق امليزنـة  لـا        12-26 
 ـا وجتـري تقييمـات     أساا النتائل، تنسق أمانة األوندتاد التقييمات اخلارجية للربامل واملءـاريع الـمت تضـطلع   

داخليــة بنــاء  لــا يلــت اإلدارة. وقــد أدت اــذه التقييمــات والتوصــيات املنبثقــة  نــها إىل نءــر الــو ي لــدى    
ــة            ــراجمهم، وســامهت يف نءــر ثقاف ــ  ب ــت م ــمت أقق ــائل ال ــا النت ــز بءــدل أفضــل  ل ــربامل للتركي ــديري ال م

 املستمر. التحسني
دتاد  لا الرصد والتقييم    احلاجة إىل إدخال مزيد مـ  التحسـينات يف   ويدءف التقييم املستمر لقدرة األون 12-27 

جمال تعزيز قدرات وأير التقيـيم الـذات يف إيـار كـل برنـامل فر ـي، وتعزيـز القـدرات مـ  أجـل تقيـيم األثـر،             
ويف اـذا   وأسني نءر نواتل التقييم بالتضافر مع اجلهود الرامية إىل أسني التوجه حنو أقيق النتـائل يف  ملـه.  

بتنفيــذ جممو ــة مــ  التــدابا الــمت تءــمل التــدريت  لــا منــهجيات   2014الصــدد، يقــوم األوندتــاد منــذ  ــام 
التقييم الذات، وو ع التوجيهات وأدوات التقييم الذات ملديري الـربامل، وأسـني كـل نظـام مـ  نظـم الرصـد        

 والتقييم واإلبا     األداء لدل شعبة.
ط اســتمرار تصــريف األ مــال يف األوندتــاد بعنايــة داخــل األمانــة العامــة لتمــم املتحــدة،   وجيــري تنســيق خطــ 12-28 

ســيما مــع مدتــت األمــم املتحــدة يف جنيــف واملركــز الــدويل للحوســبة الــذي يــدير خمتلــف اخلــدمات              وال
ــل اســتمرار        ــد و ــعت العناصــر الرئيســية الســتمرارية تصــريف األ مــال وإدارة األزمــات، مث ــاد. وق لتوندت

لعمليات، والعمـل مـ  بعـد، واحلصـول  لـا البيانـات مـ  بعـد والقـدرة  لـا  ـمان  ـدم انقطـاع خـدمات               ا
 االتصاالت يف فترات السنتني السابقة.

ويتعاون األوندتاد مع جممو ة متنو ة م  الءركاء  لا نطاق منظومة األمم املتحدة ومنظمـات دوليـة أخـرى     12-29 
ر واملسا دة  لا تنفيـذ نتـائل املـؤمترات ومـؤمترات القمـة الرئيسـية الـمت         ات صلة لتحقيق  دد م  أوجه التآز

تعقداا األمم املتحدة. وم  خال املءـاركة النءـطة يف جملـس الرهسـاء التنفيـذيني املعـ  بالتنسـيق يف منظومـة         
ومـة بغيـة جعـل    األمم املتحدة واللجان التابعة هلا، يسهم األوندتاد بنءاط يف اجلهـود املبذولـة  لـا نطـاق املنظ    

ــالغرض”جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي   ــة ملــا بعــد  ــام     “يفــي ب . و لــا وجــه 2015مــ  أجــل خطــة التنمي
التحديد، يقود األوندتاد المو ة املءتركة بني وكاالت األمم املتحـدة واملعنيـة بالتجـارة والقـدرات اإلنتاجيـة      

 لا الصعيد القطري بالتعاون مع منظمة األمـم املتحـدة    أثناء تنفيذ األنءطة التنفيذية “توحيد األداء”يف جمال 
للتنميـة الصــنا ية وبرنــامل األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومركـز التجــارة الدوليــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لتغذيــة   
دة والزرا ة، ومنظمة التجارة العاملية، وبرنامل األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، وجلنـة األمـم املتحـ   

للقـانون التجــاري الـدويل، ومدتــت األمــم املتحـدة خلــدمات املءـاريع، واللجــان اإلقليميــة اخلمـس. وقــد أبــرم      
األوندتاد مؤخراج مذكرة تفاام مع مركز التجارة الدولية لتحديد معـامل هنـل تعـاوين ومنسـق لت مـال املتعلقـة       

 التجارة. بتيسا
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راــا جــزءاج مــ  برنــامل العمــل يف إيــار كــل برنــامل فر ــي. ومــ   وجــرى اســتعراض مســ لة املنءــورات با تبا 12-30 
أدنـاه، وحسـت    6-12املتوقع أن تصـدر املنءـورات املتدـررة وغـا املتدـررة  لـا النحـو املـوجز يف اجلـدول          

 توزيع املعلومات املتعلقة بنواتل كل برنامل فر ي.  
 

 6-12اجلدول 
 موجز املنءورات )املطبو ة واإللدترونية(  

 
ام الفعليااة للفتاارة األر ا 

2012-2013 
األر ام املقادرة للفتارة   

2014-2015 
األر اااام املقااادرة للفتااارة 

2016-2017 
 61 73 73 املنءورات املتدررة    

 107 106 111 املنءورات غا املتدررة
 168 179 184 الموع 

  
 أجهزة تقرير السياسات -ألف  

 دوالر 546 600ر الت الي (: االحتياجات من املوارد ) ب  إعادة تقدي  
يتصل اذا اال تماد باألجهزة احلدومية الدولية وايئات اخلرباء الدائمـة والـدورات االسـتثنائية للجمعيـة العامـة       12-31 

 والعمليات احلدومية الدولية، المت يتوىل األوندتاد مسؤولية تقد  اخلدمة هلا.
 لتجارة والتنميةالدورة الرابعة  ءرة ملؤمتر األمم املتحدة ل  

، مو ـد ومدـان   1964( الذي اختذتـه  ـام   19-)د 1995م  قراراا  2حددت اجلمعية العامة، وفقاج للفقرة  12-32 
ــة         ــرر اجلمعي ــة. و مــا ةق ــس التجــارة والتنمي ــؤمتر أو جمل ــاة توصــيات امل ــع مرا  ــاد، م ــاد دورات األوندت انعق

 .2016ليما يف  ام ، ستعقد الدورة الرابعة  ءرة لتوندتاد يف 68/541
 

 جملس التجارة والتنمية  
( جملـس التجـارة والتنميـة بوصـفه جهـازاج دائمـاج للمـؤمتر        19-)د 1995أنء ت اجلمعية العامة ةوجت قراراا  12-33 

، يتوىل املهام املنوية باملؤمتر يف فترات  دم انعقاده. ويرفع اللس تقاريره إىل املـؤمتر وأيضـاج إىل اجلمعيـة العامـة    
ــة         ــة املعني ــة العامل ــة ويف دورات اســتثنائية، حســت االقتضــاء. وتســا ده الفرق وجيتمــع ســنوياج يف دورات  ادي

 باإليار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية يف اإلشراا  لا برنامل العمل، ةا يف  لل التعاون التق .  
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 اهليئات الفر ية التابعة للس التجارة والتنمية  
لع جلنتان حدوميتان دوليتان باأل مال املتداملـة يف جمـال السياسـات، كـل يف جمـال اختصاصـها كهيئـتني        تضط 12-34 

ــة )انظــر      ــس التجــارة والتنمي ــابعتني لل ــر يتني ت ــرات Corr.1و  TD/442ف ــان  206-201، الفق ــد اات (. وتعق
 اللجنتان دورات سنوية.

مع القضايا املتصلة باالندماص املفيـد للبلـدان الناميـة والبلـدان الـمت      وتضطلع جلنة التجارة والتنمية ةهمة التعامل  12-35 
متــر اقتصــادارا ةرحلــة انتقاليــة يف النظــام التجــاري الــدويل، و لــل يف ســبيل تعزيــز تنميتــها، والقضــايا املتصــلة  

دائمـة، اـي   با تماداا  لا السلع األساسية، وكذلل النقل واللوجستيات التجارية. وللجنة ايئة خرباء فر ية 
 فريق اخلرباء احلدومي الدويل املع  بقوانني وسياسات املنافسة.

ــا      12-36  وأمتنيطــت بلجنــة االســتثمار واملءــاريع والتنميــة مهمــة التعامــل مــع القضــايا املتصــلة باالســتثمار والتدنولوجي
ت. وتسـتعني اللجنـة   واملسائل املالية  ات الصـلة، وكـذلل املءـاريع وقضـايا تدنولوجيـا املعلومـات واالتصـاال       

خبااج استءارياج، يعملون بصفتهم الءوصية ويتم اختيارام مـ  البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة        16 بـ
 لــا الســواء. وللجنــة ايئــة خــرباء فر يــة دائمــة، اــي فريــق اخلــرباء احلدــومي الــدويل املعــ  باملعــايا الدوليــة     

 للمحاسبة واإلبا .
الدورة الثانية  ءرة للمؤمتر، تقرر مواصلة  قد اجتما ـات اخلـرباء بر ايـة اللجـان لاسـتفادة مـ        ويف أ قاب  12-37 

. وال جيوز أن يزيـد العـدد اإلمجـايل هلـذه     (Corr.1، و 207الفقرة  TD/442اخلربة التقنية الرفيعة املستوى )انظر 
اجتما ـات   10متني التـابعتني للجنـة،  ـ     االجتما ات، ةا يف  لل اجتما ات ايئَتـي اخلـرباء الفـر يتني الـدائ   

 يف السنة. وجيري إبا  املسائل التقنية المت تناقش يف االجتما ات إىل اللجنة المت  قدت تلل االجتما ات.
 

 اللجنة املعنية بتسوا العلم والتدنولوجيا ألغراض التنمية  
تدنولوجيا ألغراض التنمية، املنء ة ةوجت قـرار اجلمعيـة   تقوم اللجنة احلدومية الدولية املعنية بتسوا العلم وال 12-38 

، بتقـــد  التوجيـــه العـــام لربنـــامل العمـــل  ي الصـــلة. و مـــا بقـــراري اللـــس االقتصـــادي 46/235العامـــة 
 ضــواج كــل ســنة وتقــدم  43، جتتمــع اللجنــة الــمت تتــ لف اللجنــة مــ  2006/46و  2002/37واالجتمــا ي 

، تتلقـا اللجنـة املءـورة املتوصصـة واملءـورة التقنيـة مـ         1993/75لقرار اللس  تقاريراا إىل اللس. ووفقاج
األفرقة املوصصة وحلقات العمل المت تعقـد يف مـا بـني دورات اللجنـة لدراسـة قضـايا وـددة يف جمـال تسـوا          

 العلم والتدنولوجيا ألغراض التنمية. وتقدم أمانة األوندتاد الد م الف  للجنة.
 .8-12و  7-12أدناه توزيع املوارد املرصودة ألجهزة تقرير السياسة يف اجلدولني ويرد  12-39 
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 7-12اجلدول 
 االحتياجات م  املوارد حست أجهزة تقرير السياسات  

 

 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2014-2015 
2016-2017  

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
     
 - - 107.1 109.6 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية - 1
 - - 88.0 88.0 جلنة االستثمار واملءاريع والتنمية - 2
اللجنـــــة املعنيــــــة بتســـــوا العلــــــم    - 3

 - - 351.5 351.5 والتدنولوجيا ألغراض التنمية
 - - 546.6 549.1 الموع 

  
 8-12اجلدول 

 وارد: أجهزة تقرير السياساتاالحتياجات م  امل  
 

 

 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2014-2015 
2016-2017  

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
     

     امليزانية العادية  
 - - 546.6 549.1 املوارد غا املتعلقة بالوظائف 
 - - 546.6 549.1 الموع 

  
ــة    12-40  ــوارد البالغـ ــمل املـ ــدره      546 600يءـ ــاناج صـــافياج قـ ــس نقصـ ــا يلـــي:   2 500دوالر الـــمت تعدـ دوالر، مـ

دوالر لت مال التحضاية وتقد  اخلدمات لاجتما ات التحضـاية لـدورات املـؤمتر، موًز ـاج      107 100 )أ(
دوالر لتغطيـة تدـاليف    50 200‘ 2’دوالر تداليف املوظفني األخـرى؛ و   37 700‘ 1’ لا النحو التايل: 

ــات التحضــاية       ســفر املــوظفني حلضــور خمتلــف املنتــديات/االجتما ات التحضــاية الــمت ُتعقــد يف إيــار العملي
دوالر لتغطيــة  88 000دوالر لتغطيــة نفقــات التءــغيل العامــة؛ و )ب(     19 200‘ 3’املتعلقــة بــاملؤمتر؛ و  

صـفتهم الءوصـية للمءـاركة يف الـدورات السـنوية للجنـة       خـبااج يعملـون ب   16نفقات سفر مـا ال يزيـد  لـا    
ــة     ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــاج لقـ ــة، وفقـ ــاريع والتنميـ ــتثمار واملءـ ــفر  351 500؛ و )ص( 49/130االسـ دوالر لسـ

ممــثا يءــاركون يف أ مــال اللجنــة املعنيــة بتســوا العلــم والتدنولوجيــا ألغــراض التنميــة وتدــاليف الســفر  43
 ورباء املءاركني يف فريق اخلرباء املوصص ملا بني الدورات.وبدل اإلقامة اليومي لل

 20-12ويعزى النقص الصايف أساساج إىل التوفيض املقترح يف فئة سفر املـوظفني،  لـا النحـو املـبني يف الفقـرة       12-41 
 م  اذا التقرير.
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 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء  
 دوالر 10 947 300 الي (: االحتياجات من املوارد ) ب  إعادة تقدير الت  

يقدم األمني العام لتوندتاد التوجيه العام بء ن املسائل الفنية واإلداريـة ويدفـل تقـد  خـدمات فعالـة للجهـاز        12-42 
احلدومي الدويل التابع لتوندتاد، ال سيما دورات املؤمتر المت ُتعقد كل أربع سنوات ودورات جملـس التجـارة   

األمـني العـام  ـ  اـذا األخـا، ويءـرا  لـا أنءـطة األمانـة يف مـا يتصـل باجلوانـت             والتنمية. وينـوب نائـت   
االستراتيجية والربناجمية واإلدارية، ةا يف  لل تعزيز التدامل االستراتيجي واتساق السياسات والعمل التعـاوين  

يــف بعمــل األوندتــاد مــع الديانــات  ات الصــلة، وتنفيــذ اســتراتيجية األوندتــاد يف جمــال االتصــال لتعزيــز التعر
 واستودامه وآثاره.

 ويقوم مدتت األمني العام ةسا دة كل م  األمني العام ونائبه  لا اال طاع ةسؤوليارما اآلنفة الذكر. 12-43 
ولتعزيز مساءلة األوندتاد وفعاليـة  ملـه، بسـبل منـها اإلدارة القائمـة  لـا النتـائل، يقـوم مدتـت األمـني العـام             12-44 

أداء الربامل وتقد  تقارير بء نه. ويءمل  لل إجراء تقيـيم  ات سـنوي جلميـع براجمـه الفر يـة وإجـراء       بتقييم 
 مليات تقييم مستقلة ملءاريعه وبرامل  مله. وتنظـر اجلمعيـة العامـة وجملـس التجـارة والتنميـة و/أو أصـحاب        

  ا. املصلحة يف األوندتاد يف نتائل اذه العمليات وفقاج للممارسة املعمول
 

 9-12اجلدول 
 أاداا فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء  

 
متدني األوندتاد م  مواصلة خدمة دوله األ ضاء وكفالة التنفيذ التام للواليـات التءـريعية املقـررة واالمتثـال لسياسـات       :ادا املنظمة

 رة برنامل العمل وإدارة شؤون املوظفني واملوارد املاليةاألمم املتحدة وإجراءارا يف ما يتعلق بتدا
 

 مقاييس األدا    

  مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتو عة من األمانة العامة
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

)أ( إجنــــــاز النــــــواتل واخلــــــدمات يف  إدارة برنامل العمل بفعالية )أ(      
يـة للنـواتل   ]النسبة املئو املوا يد املقررة

 واخلدمات املنجزة يف الوقت احملدد[

 92 90 92 ةاملستهدف نسبةال
 92.5 91  النسبة املقدرة

 93   ةالفعلي النسبة
ــات يف   )ب( ــاق السياســ ــادة اتســ زيــ

ــادية   جمـــــــال إدارة األنءـــــــطة االقتصـــــ
 واالجتما ية لتمم املتحدة

ــذة    ــطة املنفـ ــدد األنءـ ــاد  ـ )ب( ازديـ
 أخرىبالتعاون مع كيانات 

 52 54 60 العدد املستهدا
 52 55  العدد املقدر
 54   األداء الفعلي



 التجارة والتنمية 12الباب 

 

15-05481 17/73 

 

 مقاييس األدا    

  مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتو عة من األمانة العامة
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

ــاد   )ص(       ــل األوندتـ ــر  مـ أســـني نءـ
 وزيادة إبرازه

ازديـــــاد  ـــــدد اإلشـــــارات ‘ 1’)ص( 
الــواردة يف وســائل اإل ــام  ــ   مــل 

 األوندتاد

 14 500 14 500 14 600 العدد املستهدا

 14 400 14 500  العدد املقدر
 12 300   العدد الفعلي

ــاد  ــدد زيــارات موقــع    ‘ 2’   ازدي
ــت    ــبدة اإلنترنــ ــا شــ ــاد  لــ  األوندتــ

 ]باملايني[

 - 2.1 2.2 العدد املستهدا
 2.0 2.1  العدد املقدر
 -   العدد الفعلي

أســـني تعمـــيم مرا ـــاة املنظـــور     )د(
 اجلنساين يف  مل األوندتاد

)د( ازديــــاد  ــــدد مبــــادرات تعمــــيم 
املنظـــور اجلنســـاين يف  مـــل    مرا ـــاة
 األوندتاد

 12 20 21 العدد املستهدا
 19 20  العدد املقدر
 31   العدد الفعلي

ــد    (ـ)ا ــد تقــ ــزام ةوا يــ ــادة االلتــ زيــ
 الوثائق

( ازدياد النسبة املئوية لوثائق ما قبل ـ)ا
 احملددة موا يدااالدورات املقدمة يف 

 92 96 95.4 العدد املستهدا
 95.5 95.2  د املقدرالعد
         97   الفعلي العدد

 العوامل اخلارجية
ينتظــر أن ققــق اــذا العنصــر أادافــه وإجنازاتــه املتوقعــة  لــا افتــراض مءــاركة مجيــع أصــحاب املصــلحة  لــا    12-45 

 األكمل. الوجه
 

 النواتل
 ، سُتنجز النواتل التالية:2017-2016خال فترة السنتني  12-46 

 تقد  اخلدمات إىل اهليئات احلدومية الدولية وايئات اخلرباء )امليزانية العادية(: )أ(  
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية: ‘1’   
ــؤمتر،        -أ      ــة  ءــرة للم ــدورة الرابع ــات ال ــة لاجتما ــات: اجتما  ــد  اخلــدمات الفني تق

 (؛8 لل االجتما ات التحضاية، حست االقتضاء ) يف ةا
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وثائق اهليئـات التداوليـة: وثـائق وورقـات غـرا اجتما ـات ألجـزاء املـؤمتر، حسـت           -ب     
 (؛4) االقتضاء

 جملس التجارة والتنمية: ‘2’   
ــة للــس التجــارة     -أ      ــة لاجتما ــات: الــدورات الســنوية والتنفيذي تقــد  اخلــدمات الفني

 (؛52والتنمية )
االجتما ـــات التحضـــاية للـــدورة الرابعـــة  ءـــرة  وثـــائق اهليئـــات التداوليـــة: وثـــائق - ب    

ــؤمترات الرئيســية    2للمــؤمتر، حســت االقتضــاء )  ــائل امل ــة نت ــارير املتعلقــة ةتابع (؛ التق
ــاد، حســت      ومــؤمترات القمــة الــمت تعقــداا األمــم املتحــدة يف جمــاالت خــربة األوندت

إيـار متابعـة    (؛ تقارير    املسائل المت تتطلت م  اللـس البـت فيهـا يف   2االقتضاء )
 (؛2الدورة الرابعة  ءرة للمؤمتر )

 الفرقة العاملة املعنية باإليار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية: ‘3’   
 (؛10تقد  اخلدمات الفنية لاجتما ات: اجتما ات الفرقة العاملة ) -أ     
حســـت وثـــائق اهليئـــات التداوليـــة: ورقـــات غـــرا اجتما ـــات أو ورقـــات  مـــل،   -ب     

 (؛1(؛ تقرير التقييمات اخلارجية لربامل األوندتاد )8االقتضاء )
أفرقة اخلرباء املوصصة: أفرقة اخلرباء املوصصة المت يقرراا األمني العـام لتوندتـاد، بالتءـاور     ‘4’   

 (؛3مع الدول األ ضاء )
 انية(:األنءطة الفنية األخرى )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليز )ب(  
كتيبـــات وصـــحائف وقـــائع ورســـومات جداريـــة وملفـــات إ اميـــة: تقـــارير األوندتـــاد          ‘1’   

(؛ اإلخطـارات اإللدترونيـة للمجتمـع    4(؛ ندوة التمع املدين: الربنامل والتقريـر ) 2) السنوية
(؛ تقريـــر االجتمـــاع اإلقليمـــي 1(؛ الرســـالة اإلخباريـــة لتو يـــة التمـــع املـــدين ) 40املـــدين )
(؛ مــوجز جللســات االســتماع مــع التمــع املــدين   2دتــاد مــع منظمــات التمــع املــدين )  لتون

(؛ امللفـات الصـحفية والنءـرات  ـ  املنءـورات      10(؛ قضايا يف سطور )2والقطاع اخلال )
(؛ املـواد اإل اميـة للـدورة الرابعـة  ءـرة      10(؛ مـواد إ اميـة  ـ  األوندتـاد )    12الرئيسية )

(؛ ملصــقات األوندتــاد 2(؛ كتيبــات األوندتــاد )10التمــع املــدين ) لتوندتــاد، ةــا يف  لــل
ــاد ) 10)أشــدال خمتلفــة(؛ مــواد تغليــف ومنتجــات خاصــة أخــرى )   (؛ 2(؛ حملــة  ــ  األوندت

 (؛  2جملدات األوندتاد )
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النءـرات الصـحفية واملـؤمترات الصــحفية: مـؤمترات صـحفية ووا ـرات، ةــا فيهـا تلـل الــمت          ‘2’   
(؛ 20(؛ مـــذكرات إ اميـــة )120(؛ نءـــرات صـــحفية )32العـــام ونائبـــه ) يلقيهـــا األمـــني

 (؛2) 2017و  2016موجزات إخبارية  لا الءبدة يف العامني 
ــاد )   ‘3’    ــة: مــوجزات السياســات لتوندت ــواد التقني ــاد وصــفحاته   6امل ــع الءــبدي لتوندت (؛ املوق

واالجتما ـات واملناسـبات    ووسائل التواصل االجتما ي المت تتضم  معلومات    األوندتاد
(؛ 2والوثائق واملنءورات، واملواد الصحفية واإل اميـة، ةـا يف  لـل معلومـات  ـ  التقيـيم )      

 (؛1املوقع الءبدي للدورة الرابعة  ءرة لتوندتاد )
املناسبات اخلاصة: ندوة  امة مع التمع املـدين والـدول األ ضـاء يف مـا يتعلـق بربنـامل  مـل         ‘4’   

اد، رانــاج ةواصــلة جملــس التجــارة والتنميــة النظــر يف اــذه املســ لة واختــا  قــرار بءــ هنا  األوندتــ
 (؛1(؛ وا رة راهول بريبيش )1)

الــدورات اإل اميــة املتوصصـــة للطــاب واملنــدوبني وأ ضـــاء األوســاط األكادليــة الـــذي         ‘5’   
 (؛2) 2017و  2016يزورون األوندتاد، و ند الطلت، يف أماك  أخرى يف  امي 

 خدمات املؤمترات واإلدارة والرقابة )امليزانية العادية( )ص(  
ــمت        ‘1’    ــائق واملنءــورات ال ــع الوث ــة  مي ــام واإلدارة: ا تمــاد السياســات املتعلق ــ  الع التنســيق الف

(؛ 1يصــدراا األوندتــاد، ةــا يف  لــل املــواد الازمــة ملواقــع األوندتــاد  لــا الءــبدة العامليــة ) 
 (؛1سات وتنسيق االجتما ات احلدومية الدولية واخلرباء )ختطيط السيا

ــيق     ‘2’    ــراا والتنسـ ــام باإلشـ ــادارة؛ القيـ ــة لـ ــات املوصصـ ــات واالستعرا ـ ــات: التقييمـ التقييمـ
يتعلق بالتقييمات اخلارجية الـمت تـتم يف إيـار االتفاقـات املتعلقـة باملءـاريع أو الصـناديق         ما يف

يف ما يتعلق بعمليات التقيـيم الـذات وإ ـداد التقـارير بءـ هنا؛      االستئمانية؛ اإلشراا والتنسيق 
 (.1اإلشراا  لا التقييمات اخلارجية المت صدر  ا تدليف م  جملس التجارة والتنمية )

 أدناه. 10-12ويرد توزيع املوارد املرصودة للتوجيه التنفيذي واإلدارة يف اجلدول  12-47 
 

 10-12اجلدول 
 وارد: التوجيه التنفيذي واإلدارةاالحتياجات م  امل  

 
 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة( 

 2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
     امليزانية العادية     
 31 31 712,2 10 712,2 10 املوارد املتعلقة بالوظائف 
 - - 235,1 229,8 بالوظائف املوارد غا املتعلقة 
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 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة( 

 2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
 31 31 947,3 10 942,0 10 الموع الفر ي      

 - - 525,0 550,0 املوارد اخلارجة    امليزانية
 31 31 472,3 11 492,0 11 الموع 

  
ــة    12-48  ــوارد البالغ ــدراا     10 947 300تغطــي امل ــادة صــافية ق ــمت تعدــس زي ــا 5 300دوالر، ال ــي:  دوالر، م يل

 ، 4-ا 6، و 5-ا 2، و 1-مــــد 1أمــــني  ــــام مســــا د، و  1وكيــــل أمــــني  ــــام،  1ة )وظيفــــ 31 )أ(
مــ  فئــة اخلــدمات العامــة   12مــ  فئــة اخلــدمات العامــة )الرتبــة الرئيســية(، و   1، و 2-ا 3، و 3-ا 4 و

دوالر؛ و )ب( االحتياجات غـا املتعلقـة بالوظـائف للتدـاليف      10 712 200)الرتت األخرى(( ةبلغ قدره 
دوالر. ومــ  بــني   235 100للمــوظفني واالستءــاريني وأفرقــة اخلــرباء وســفر املــوظفني، البالغــة        األخــرى

ووظيفـــة واحـــدة مـــ  فئـــة اخلـــدمات العامـــة  3-ا 1و  5-ا 1، توجـــد ثـــاث منـــها )31 الوظـــائف الــــ
 األخرى(( يف مدتت نيويورك. )الرتت

املسـا دة املؤقتـة العامـة إىل مدتـت نيويـورك لتـوفا        وتعزى الزيادة الصافية أساساج إىل نقل وظيفة مـ  وظـائف   12-49 
 دد  كاا  م  املوظفني خال الفترات المت يبلـغ فيهـا  ـتء العمـل  روتـه، يقابلـها جزئيـاج التوفـيض املقتـرح          

 م  اذا التقرير. 20-12فئة سفر املوظفني،  لا النحو املبني يف الفقرة  يف
 

 برنامل العمل -جيم  
 أدناه. 11-12ملوارد حست الربنامل الفر ي يف اجلدول يرد توزيع ا 12-50 
 

 11-12اجلدول 
 االحتياجات م  املوارد حست الربنامل الفر ي  

 
 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة( 

 2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
     امليزانية العادية     
 57 57 982,8 22 108,2 23 العوملة والترابط والتنمية - 1
 77 77 577,0 27 750,1 27 االستثمار واملءاريع - 2
     التجارة الدولية - 3

ــلع   )أ(   التجـــارة الدوليـــة يف السـ
 67 67 555,6 24 631,7 24 واخلدمات
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 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة( 

 2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
 17 17 039,1 6 032,2 6 السلع األساسية )ب(       
 50 50 802,6 17 788,1 17 واللوجستيات التدنولوجيا - 4
أفريقيا وأقل البلدان منواج والربامل  - 5

 25 25 078,4 10 099,8 10 اخلاصة
109 الموع الفر ي   410,1 109  035,5 293 293 

 5 6 877,1 60 199,1 64 املوارد اخلارجة    امليزانية
 298 299 912,6 169 609,2 173 الموع 

  
 1ل الفر ي الربنام  
 العوملة والترابط والتنمية  
 دوالر 22 982 800االحتياجات من املوارد ) ب  إعادة تقدير الت الي (:   

تقــع املســؤولية الفنيــة  ــ  اــذا الربنــامل الفر ــي  لــا  ــاتق شــعبة العوملــة واالســتراتيجيات اإلمنائيــة. وســينفَّذ   12-51 
مـ  اخلطـة الربناجميـة     10مـ  الربنـامل    1لة يف إيار الربنامل الفر ـي  الربنامل الفر ي وفقاج لاستراتيجية املفص

 .2017-2016لفترة السنتني 
 

 12-12اجلدول 
 أاداا فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء

 
قيـق النمـو املسـتمر والتنميـة الءـاملة      تعزيـز السياسـات واالسـتراتيجيات االقتصـادية  لـا مجيـع املسـتويات مـ  أجـل أ          :ادا املنظمة

 واملستدامة وإجياد فرل العمل والعمل الائق للجميع والقضاء  لا اجلوع والفقر يف البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلدان منواج
 

 مقاييس األدا    

  مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتو عة من األمانة العامة
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

زيادة فهـم البيئـة االقتصـادية العامليـة     )أ(       
ــارات يف جمــال السياســات مــ      واالختي
ــة شـــاملة ومســـتدامة  لـــا      أجـــل تنميـ

 الصعيد الوي  واإلقليمي والدويل

ــمت    ‘1’ )أ( ــات الـ ــدد البيانـ ــاد  ـ ازديـ
يــــديل  ــــا مقــــررو السياســــات     
واملســتفيدون الــذي  يبينــون فائــدة  

جيريهـا   البحوث والتحلـيات الـمت  
األوندتـــــــاد يف  مليـــــــة تقريـــــــر 
السياســات  لــا الصــعيد الــوي ، 

 45 35 40 العدد املستهدا
 43 40  العدد املقدر
 47   العدد الفعلي
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 مقاييس األدا    

  مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتو عة من األمانة العامة
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

و لـــــل أثنـــــاء مناســـــبات منـــــها       
 االجتما ات احلدومية الدولية

ازديـــــاد  ـــــدد اإلشـــــارات    ‘2’  
وســائط اإل ــام إىل خيــارات     يف

ي سياســــــات االقتصــــــاد الدلــــــ   
والسياســات املاليــة املوجهــة حنــو    
النمـــو، الـــمت تـــد و إليهـــا حبـــوث  

 األوندتاد

 - 500 550 العدد املستهدا
 820 550  العدد املقدر
 -   العدد الفعلي

ازديــــــــاد  ــــــــدد أنءــــــــطة ‘ 3’  
ــاد ــا املنءـــورات    األوندتـ ةـــا فيهـ

ــة   ــية الراميــــ ــات الدراســــ واحللقــــ
تعزيــز التعــاون إمــا بــني بلــدان   إىل

ــوب أوالءــما ــدان   ل واجلن ــني بل ب
 اجلنوب أو التعاون الثاثي

 30 29 29 العدد املستهدا

 30 29  العدد املقدر
 30   العدد الفعلي

ازدياد  دد اجلامعات ومراكز ‘ 4’  
ــدمات    ــتعني خبـ ــمت تسـ ــوث الـ البحـ

 املعهد االفترا ي لتوندتاد

 - 80 82 العدد املستهدا
 78 80  العدد املقدر

 78   دد الفعليالع
)ب( التقــــدم احملــــرز حنــــو إجيــــاد حــــل 

ــم ــدان الناميـــة     دائـ ــون البلـ ملءـــاكل ديـ
يريـــق أســني فهـــم التفا ــل بـــني     ــ  

ــوارد    ــة امل االســتراتيجيات الناجحــة لتعبئ
اإلمنائيـــة والقـــدرة  لـــا أًمـــل الـــديون  

 واإلدارة الفًعالة للديون

ازديـــــــــــــــــاد  ـــــــــــــــــدد ‘ 1’ )ب(
ــمت تســتودم   املؤسســات/البلدان ال

دمات بنــاء القــدرات لربنــامل   خــ
 إدارة الدي  ونظام التحليل املايل

 104/67 106/68 106/68 العدد املستهدا
 104/67 106/68  العدد املقدر
 106/69   العدد الفعلي

ازدياد  ـدد مـا يءـتمل  لـا     ‘ 2’  
مســامهات األوندتــاد مــ  مواقــف 
ومبــــادرات متعلقــــة بالسياســــات 

ال الــديون الدوليــة والوينيــة يف جمــ
 وتعبئة املوارد اإلمنائية

 - 29 29 العدد املستهدا
 26 29  العدد املقدر
 26   العدد الفعلي

ــا   ــبل احلصـــــول  لـــ  - - 200 000 العدد املستهدا )ص( ازدياد  دد مسـتودمي املؤشـرات  )ص( أســـــني ســـ
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 مقاييس األدا    

  مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتو عة من األمانة العامة
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

ــة         ــة وآنيـ ــرات موثوقـ ــاءات ومؤشـ إحصـ
تــــبني التــــرابط بــــني العوملــــة والتجــــارة 
والتنميــــة مــــ  أجــــل اختــــا  القــــرارات 

السياســـــــــات االقتصـــــــــادية  بءـــــــــ ن
 تيجيات اإلمنائيةواالسترا

ــاد   اإلحصـــائية الـــمت يعـــدُّاا األوندتـ
ــمت    ــاليم الـــ ــدان واألقـــ ــدد البلـــ و ـــ

 تستودم تلل املؤشرات
 ] دد املستودمني[ 

 - 190 000  العدد املقدر
 -   العدد الفعلي

 160 200 200 ملستهداالعدد ا [ دد البلدان واألقاليم]  
 198 198  العدد املقدر  
 204   العدد الفعلي  
ــدرات    د() ــات والقـــ ــني السياســـ أســـ

ــاون    ــز التع املؤسســية الفلســطينية، وتعزي
الــــــدويل للتوفيــــــف مــــــ  الظــــــروا 
االقتصــــــادية واالجتما يــــــة الضــــــارة   
املفرو ـــة  لـــا الءـــعت الفلســـطي ،    

 ولبناء دولة فلسطينية مستقلة

ــدد امل ــة  )د(  ــــــ ــادرات اإلمنائيــــــ بــــــ
واملؤسسات الفلسطينية املسـتجيبة  
لنتائل حبوث األوندتـاد وتوصـياته   
 وأنءطته يف جمال التعاون التق 

 11 11 11 العدد املستهدا
 10 11  العدد املقدر

 11   العدد الفعلي

  
 العوامل اخلارجية

توقعـة  لـا افتـراض مـا يلـي: )أ( أن تتـوافر  لـا الصـعيدي          ُينتظر أن ققق الربنامل الفر ي أادافه وإجنازاته امل 12-52 
القطري واإلقليمـي معلومـات وبيانـات اقتصـادية وماليـة دقيقـة تغطـي آخـر املسـتجدات؛ و )ب(  ـدم وجـود            
 جز كبا يف متويل برامل التعاون التق  م  موارد خارجة    امليزانية؛ )ص( أن يتـ ثر أداء البلـدان مـ  حيـ      

باالجتااات االقتصادية العاملية ويؤثر يف أقيـق مؤشـر اإلجنـاز؛ )د( أن تتـوافر ظـروا سياسـية        و ع مديونيتها
 وأمنية مؤاتية يف األرض الفلسطينية احملتلة واملنطقة.

 
 النواتل
 ، سُتنجز النواتل التالية:2017-2016خال فترة السنتني  12-53 

 ة وايئات اخلرباء )امليزانية العادية(:تقد  اخلدمات إىل اهليئات احلدومية الدولي ( )أ  
 اجلمعية العامة: ‘1’   
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تقــــد  اخلــــدمات الفنيــــة لاجتما ــــات: اجتما ــــات اللجنــــة الثانيــــة، حســــت         -أ     
 (؛5) االقتضاء

ــدان        -ب      ــني بل ــا ب ــاون يف م ــق بالتع ــر املتعل ــة: مســامهات يف التقري ــات التداولي ــائق اهليئ وث
مهة يف التقريــر املتعلــق بالقضــايا املتصــلة بالعوملــة (؛ مســا1اجلنــوب، حســت الطلــت )
(؛ مسامهة يف التقرير املتعلق ةتابعة املؤمتر الـدويل لتمويـل   1والتنمية، حست الطلت )

(؛ مسـامهة  2(؛ تقارير بء ن القدرة  لا أمـل الـدي  اخلـارجي والتنميـة )    1التنمية )
(؛ 2ة إىل الءــعت الفلســطي  )يف التقــارير املتعلقــة ةســا دات األمــم املتحــدة املقدمــ  

تقارير    االنعداسات االقتصادية واالجتما ية لاحتال اإلسرائيلي  لـا األحـوال   
 (؛2املعيءية للءعت الفلسطي  يف األرض الفلسطينية احملتلة )

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية: ‘2’   
ــدورة ال   -أ      ــة لاجتما ــات: ال ــل   تقــد  اخلــدمات الفني ــة  ءــرة للمــؤمتر، ةــا يف  ل رابع

 (؛12االجتما ات التحضاية، حست االقتضاء )
ــل        -ب      ــا يف  لـ ــؤمتر، ةـ ــرة للمـ ــة  ءـ ــدورة الرابعـ ــائق للـ ــة: وثـ ــات التداوليـ ــائق اهليئـ وثـ

 (.1االجتما ات التحضاية،  لا النحو الذي تقرره الدول األ ضاء )
 اللس االقتصادي واالجتما ي: ‘3’   
تقــد  اخلــدمات الفنيــة لاجتما ــات: اجتما ــات اللــس وايئاتــه الفر يــة، حســت     -أ     

 (؛2االقتضاء )
ــت       -ب      ــس، حســ ــة إىل اللــ ــارير املقدمــ ــامهة يف التقــ ــة: املســ ــات التداوليــ ــائق اهليئــ وثــ

 (؛2) االقتضاء
 جملس التجارة والتنمية: ‘4’   
ــة لاجتما ــات: الــدورات   -  أ     ــة للــس التجــارة   تقــد  اخلــدمات الفني الســنوية والتنفيذي

 (؛12والتنمية )
ــارة والتنميــة       -  ب     ــر التج ــائق اهليئــات التداوليــة: تقري ــتعراض  ــام  -وث (؛ تقــارير 2) اس

يتعلــق بــ داء االقتصــاد العــاملي      مــا خمصصــة  ــ  االجتااــات احلاليــة والتوقعــات يف    
وندتـــاد للءـــعت (؛ تقـــارير  ـــ  مســـا دة األ2منظـــور إمنـــائي،  نـــد يلبـــها )  مـــ 

 (؛2) الفلسطي 
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فرقة العمل املعنية باإليار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية: تقد  اخلدمات الفنية الجتما ـات   ‘5’   
 (؛4فرقة العمل )

 جلنة التجارة والتنمية وجلنة االستثمار واملءاريع والتنمية: ‘6’   
اخلـرباء املتعـدد السـنوات بءـ ن تعزيـز       تقد  اخلدمات الفنيـة لاجتما ـات: اجتمـاع    - أ    

(؛ اجتمـاع اخلـرباء املتعـدد السـنوات بءـ ن تعزيـز       2التدامل والتعـاون االقتصـاديني )  
 (؛1البيئة التمدينية  لا مجيع املستويات )

وثـائق اهليئـات التداوليـة: تقـارير مقدمــة إىل اجتما ـات خـرباء اللجنـة بءـ ن مســائل          -ب     
 ؛(3ستبت فيها اللجنة )

أفرقة اخلرباء املوصصة: اجتماع فريق اخلـرباء املوصـص بءـ ن تدييـف اسـتراتيجيات التنميـة        ‘7’   
(؛ اجتمـاع فريـق اخلـرباء املوصـص بءـ ن اتسـاق       2مع التحديات والفرل العامليـة اجلديـدة )  

القوا د االقتصادية الدولية والسياسات والعمليات، مـ  جهـة، والسياسـات واالسـتراتيجيات     
(؛ اجتما ــات فريــق اخلــرباء املوصــص بءــ ن القضــايا 1ئيــة الوينيــة، مــ  جهــة أخــرى )اإلمنا

الراانة واملقبلة املتعلقـة بـالترابط بـني التجـارة والتمويـل واالسـتثمار والتدنولوجيـا وسياسـات         
(؛ اجتماع فريق اخلرباء املوصص بءـ ن القضـايا الراانـة املتعلقـة بالـديون      2االقتصاد الدلي )

(؛ اجتماع اخلرباء املوصص بء ن اتساق سياسات االقتصاد الدلـي  1ارد اإلمنائية )وتعبئة املو
(؛ املـؤمتر  1التجارية واالجتما ية والضريبية واملالية املنااضة للفقر م  أجل التنمية املستدامة )

 (؛1املع  بتدارة الديون )
    امليزانية(: األنءطة الفنية األخرى )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة )ب(  
(؛ الـــــدليل اإلحصـــــائي لتوندتـــــاد 2املنءــــورات املتدـــــررة: تقريـــــر التجـــــارة والتنميــــة )   ‘1’   

 (؛2) واإللدترونية( )املطبو ة
(؛ القضـــايا املطروحـــة يف جمـــال 4املنءـــورات غـــا املتدـــررة: ورقـــات مناقءـــة لتوندتـــاد )  ‘2’   

(؛ القضــايا الراانــة يف جمــال 2صــة وافيــة( )السياســات النقديــة واملاليــة الدوليــة والعوملــة )خا 
(؛ القضايا الراانة يف جمال سياسات العوملـة والتنميـة   1الديون ومتويل التنمية )خاصة وافية( )

(؛ القضـايا املتعلقـة بـاإلقراض    1(؛ تدابا السياسة العامة م  أجل التوفيـف مـ  املوـاير )   2)
(؛ سلسـلة دراسـة  ـ     2قتصاد الفلسطي  )(؛ دراسات    تنمية اال1واالقتراض املسؤولني )

 (؛6التعاون بني بلدان اجلنوب والتدامل اإلقليمي )
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املعـــارض واجلـــوالت املصـــحوبة ةرشـــدي  واحملا ـــرات: وا ـــرات و ـــروض  ـــ  الـــديون   ‘3’   
(؛ وا رات وتقد   روض    االقتصاد الدلـي والتنميـة   15اخلارجية وقضايا متويل التنمية )

 (؛30اسات العامة )وقضايا السي
الدتيبــات وصــحائف والوقــائع والرســومات اجلداريــة وامللفــات اإل اميــة: تقــارير ســنوية          ‘4’   

(؛ كتيــت  ــ  منتجــات وخــدمات برنــامل نظــام 2نظــام إدارة الــديون والتحليــل املــايل )  ــ 
ديون والتحليـل  (؛ الرسالة اإلخبارية اإللدترونية لنظام إدارة ال1إدارة الديون والتحليل املايل )

(؛ نءرة إخباريـة للمعهـد االفترا ـي    2(؛ مواد إ امية    أنءطة الربنامل الفر ي )6) املايل
 (؛1(؛ كتيت    برنامل وخدمات املعهد االفترا ي )4 لا شبدة اإلنترنت )

النءرات الصحفية واملؤمترات الصحفية: مـؤمترات ومقـابات صـحفية بءـ ن نتـائل البحـوث        ‘5’   
ات السياسات يف جماالت العوملة واسـتراتيجيات التنميـة والبيئـة التمدينيـة  لـا مجيـع       ومقترح

(؛ إحايــات 40املســتويات، والقضــايا املتعلقــة بالــديون والتمويــل اخلــارجي للبلــدان الناميــة )  
(؛ نءـرات صـحفية   4إ امية ومقابات صحفية    مسا دة األوندتاد للءعت الفلسـطي  ) 

نتـائل البحـوث يف جمـال التعـاون يف مـا بـني بلـدان اجلنـوب والتدامـل          وإحايات إ امية    
(؛ 1(؛ نءرة صـحفية  ـ  املـؤمتر املعـ  بـتدارة الـديون الـذي يعقـد كـل سـنتني )          2اإلقليمي )

 (؛2إصدار تقرير التجارة والتنمية )
(؛ املوقـع  1ملـايل ) املواد التقنية: النسوة السادسة لدليل استودام نظام إدارة الديون والتحليل ا ‘6’   

(؛ والنسـوة السادسـة لـدليل املسـتودم لنظـام      1الءبدي لنظام إدارة الديون والتحليـل املـايل )  
ــل املــايل )  ــتق  لنظــام إدارة    1إدارة الــديون والتحلي ــد م ال ــائق ال (؛ النســوة السادســة مــ  وث

(؛ 2ة الـديون ) (؛ وحـدة تدريبيـة  ـ  بنـاء القـدرات املتعلقـة بـتدار       1الديون والتحليـل املـايل )  
(؛ بوابـــات األوندتـــاد 1أـــدي  برجميـــات نظـــام إدارة الـــديون والتحليـــل املـــايل وصـــيانتها ) 

(؛ خادومــا البيانــات الءــبديان إلحصــاءات  2اإلحصــائية  لــا اإلنترنــت و لــا اإلنترانــت )  
للمســـتودمني الـــداخليني(  GlobStatللمســـتودمني اخلـــارجيني و  UNCTADstatاألوندتـــاد )

(؛ التحـديثات  ات الصـلة بصـفحات موقـع     1األوندتاد للمعلومـات اإلحصـائية )  (؛ نظام 2)
(؛ 2األوندتــاد  لــا اإلنترنــت بءــ ن الــربامل واألنءــطة املنجــزة يف إيــار الربنــامل الفر ــي )  

 (؛2منصة املعهد االفترا ي القائم  لا شبدة اإلنترنت ومواد تعليمية ودراسات )
 (؛4املوارد املتعددة الوسائط للمعهد االفترا ي )املوارد السمعية والبصرية:  ‘7’   
احللقات الدراسية املوجهة للمستودمني اخلارجيني: حلقات دراسـية  ـ  التعـاون بـني بلـدان       ‘8’   

(؛ حلقــات دراســية  ــ  الــديون اخلارجيــة 2اجلنــوب والتدامــل اإلقليمــي، حســت االقتضــاء )
ــة )  ــل التنمي ــة واتســاق  (؛ حلقــات دراســية  ــ  ال 10وقضــايا متوي عوملــة واســتراتيجيات التنمي
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ــة           ــ  القضــايا الرئيســية بءــ ن اخلط ــة   ــدورات تدريبي ــة ب ــل املتعلق ــا تل ــا فيه السياســات، ة
 (؛30االقتصادية الدولية وغااا م  أنءطة بناء القدرات )

 World Economic Situation andاملسـامهة يف النـواتل املءـتركة: املسـامهة يف املنءـور املعنـون        ‘9’   

Prospects ( )(؛2)احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل 
 التعاون التق  )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: )ص(  
اخلدمات االستءارية: تقد   روض تقنية إىل الفريق العامل املعـ  بتيـار العمـل التـابع لمو ـة       ‘1’   

(؛ إســداء املءــورة بءــ ن   8املتحــدة للسياســات العامليــة )  العءــري  باســتودام منــو ص األمــم    
السياســـات  لـــا الصـــعيدي  الـــوي  واإلقليمـــي لتعزيـــز قـــدرة البلـــدان الناميـــة  لـــا صـــياغة   
استراتيجيارا اإلمنائية واجلهود الرامية إىل أقيـق مزيـد مـ  االتسـاق يف  مليـة رسـم السياسـات        

(؛ تعزيـز قـدرة البلـدان الناميـة     20إلقليمـي والـدويل )  االقتصادية العاملية،  لا الصعيد الوي  وا
إدارة  (؛ تعزيـز القـدرة  لـا   6املدينة  لا إ ادة التفاوض بء ن ديوهنا الرمسية يف نادي باريس )

ــابع     الــديون ومؤسســات إدارة الــديون يف البلــدان الناميــة، بالتعــاون مــع مرفــق إدارة الــديون الت
اقتصـادارا ةرحلـة    تقنيـة للبلـدان الناميـة والبلـدان الـمت متـر      (؛ تعزيـز القـدرة ال  10للبنل الـدويل ) 

ــا يف  لــل قضــايا احلوكمــة )      ــة ورصــداا، ة ــا تســجيل ديوهنــا اخلارجي ــة  ل (؛ تقــد  1انتقالي
بلــــدان الناميــــة والبلــــدان الــــمت املســــا دة التقنيــــة  لــــا الصــــعيدي  الــــوي  واإلقليمــــي إىل ال

(؛ تعزيـز  1قدرارا اإلحصـائية يف جمـال التجـارة والتنميـة )    اقتصادارا ةرحلة انتقالية لتحسني  متر
قدرة مءـاريع التعـاون الـتق  املضـطلع  ـا لصـا  الءـعت الفلسـطي  وإدارة وتنسـيق اجلوانـت           
الفنيــة لتلــل املءــاريع املتعلقـــة بو ــع السياســات االقتصـــادية وتيســا التجــارة والسياســـات        

(؛ 4ت اإلمنائيـــة وتنميـــة املؤسســـات واالســـتثمارات )التجاريـــة واإلدارة املاليـــة واالســـتراتيجيا
خدمات استءارية بء ن إ داد املناال واألحبـاث اجلامعيـة، وو ـع املـوارد واألدوات التعليميـة      

 (؛2لءبدة املؤسسات األكادلية والبحثية يف إيار املعهد االفترا ي )
ــات العمــل: حلقــ     ‘2’    ــات الدراســية وحلق ــة واحللق ــدورات التدريبي ــان الدراســية بءــ ن   ال ات ووا

(؛ حلقــة  مــل إقليميــة بءــ ن االقتــراض واإلقــراض الســياديني املتســمني باملســؤولية    4العوملــة )
(؛ تنظــيم دورات يف إيــار نظــام إدارة الــديون والتحليــل املــايل لتــدريت إداريــني ومــراجعني   2)

رير وإحصـاءات  حلسابات الديون م  بلـدان خمتـارة  لـا تسـجيل بيانـات الـديون وإ ـداد التقـا        
ــديون )    ــة حســابات ال ــها ومراجع ــديون وأليل ــابع لنظــام إدارة   65ال ــق االستءــاري الت (؛ الفري

(؛ حلقـات  مـل تدريبيـة بءـ ن القضـايا املتصـلة بالتعـاون والتدامـل         1الديون والتحليل املـايل ) 
جمـاالت  (؛ دورة وحلقـة  مـل لتـدريت فنـيني فلسـطينيني يف      2االقتصاديني بني البلدان الناميـة ) 

ــة )     ــات التجاريـ ــتثمار والسياسـ ــة واالسـ ــتراتيجيات اإلمنائيـ ــة واالسـ ــوا أدوات 1العوملـ (؛ تسـ
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ــادليني )    ــاط األكـ ــاد يف أوسـ ــوث األوندتـ ــر حبـ ــاالت لنءـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ (؛ 4تدنولوجيـ
 (؛2حلقات  مل املعهد االفترا ي وحلقاته وجوالته الدراسية لفائدة املؤسسات األكادلية )

(؛ 30ملءاريع امليدانية: تركيت برنامل نظام إدارة الديون والتحليل املـايل وأديثـه وصـيانته )   ا ‘3’   
(؛ 1مءروع للتعاون التق  لفائـدة السـلطة الوينيـة الفلسـطينية أو التمـع املـدين الفلسـطي  )       

(؛ مءــروع التعـاون الــتق   1زيـادة تطــوير شـبدة املعهــد االفترا ـي للمؤسســات األكادليـة )    
 (؛1إلقليمي لتحسني القدرة اإلحصائية لدى البلدان النامية يف جمال التجارة والتنمية )ا

خــدمات املــؤمترات، واإلدارة، والرقابــة )امليزانيــة العاديــة واملــوارد اخلارجــة  ــ  امليزانيــة(:          ‘4’   
ل (؛ األ مــا1األ مــال التحضــاية وتقــد  الــد م اللوجســمت للمــؤمتر املعــ  بــتدارة الــديون )   

التحضاية والد م اللوجسـمت للفريـق االستءـاري التـابع لنظـام إدارة الـديون والتحليـل املـايل         
 (.1(؛ صيانة جممو ة مراجع األوندتاد ووفوظارا )1)

 .13-12يف اجلدول  1يرد توزيع املوارد املرصودة للربنامل الفر ي  12-54 
 

 13-12اجلدول 
 1لربنامل الفر ي االحتياجات اإل افية م  املوارد: ا  

 

 

 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2014-2015 
) بااااا   2016-2017

 2017-2016 2015-2014 إعادة تقدير الت الي (
     العادية يزانيةامل     
 57 57 789,7 19 000,6 20 املوارد املتعلقة بالوظائف 

 - - 193,1 3 107,6 3 املوارد غا املتعلقة بالوظائف 

23 الموع الفر ي   108 ,2  22  982 ,8  57  57  

 1 1 862,6 13 462,6 14 املوارد اخلارجة    امليزانية

37 الموع   570 ,8  36  845 ,4  58  58  

  
دوالر، تدـاليف   125 400دوالر، الـمت تعدـس اافا ـاج صـافياج قـدره       22 982 800تغطي املـوارد البالغـة    12-55 

، 3-ا 9، و 4-ا 6، و 5-ا 9، و 1-مـد  4، و 2-مـد  1وظيفـة )  57التمويل اجلزئـي لــ   يلي: )أ(  ما
مـــ  فئـــة اخلـــدمات العامـــة )الرتـــت  21مـــ  فئـــة اخلـــدمات العامـــة )الرتبـــة الرئيســـية(، و   4، و 2-ا 3و 

ــغ قـــدره    دوالر؛ و )ب( االحتياجـــات غـــا املتعلقـــة بالوظـــائف للوـــرباء      19 789 700األخـــرى((، ةبلـ
ني، وأفرقة اخلرباء، وسفر املوظفني، واخلـدمات التعاقديـة األخـرى وخـدمات تدنولوجيـا املعلومـات       االستءاري

 دوالر، لتنفيذ برنامل  مل األوندتاد يف إيار اذا الربنامل الفر ي. 3 193 100واالتصاالت، ةبلغ 
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 267 100وظيفــة ثابتــة ) وُيعــزى صــايف االافــاض بءــدل أساســي إىل جتميــد  مليــة اســتقدام املــوظفني لءــغل 12-56 
مـ  اـذا التقريـر، وإلغـاء      20-12دوالر(، واخلفض املقترح يف فئة سفر املوظفني  لـا النحـو الـوارد يف الفقـرة     

املسا دة املؤقتة العامة غا املتدررة املتعلقة بتلغاء الوظـائف وإ ـادة تصـنيفها إىل رتـت أدىن خـال فتـرة السـنتني        
ــادة تدــاليف خــدمات    17-12فقــرة ، كمــا اــو مــبني يف ال 2014-2015 ــاج زي ــه جزئي . واــذا النقصــان تقابل

ــاون     ــائق، والتعـ ــات اإلنترنـــت، وإدارة الوثـ ــام ترحيـــل تطبيقـ ــات واالتصـــاالت إلمتـ ــا املعلومـ ــا تدنولوجيـ وغااـ
عمل يف الربامل الفر ية الفنية، إ افة إىل النقل الداخلي للمسا دة املؤقتة العامة وأجر ال SharePointتطبيقات  م 

 .اإل ايف م   نصر د م الربامل لتوفا  دد  كاا  م  املوظفني خال الفترات المت يبلغ فيها  تء العمل  روته
 ، ســـتغطي املـــوارد اخلارجـــة  ـــ  امليزانيـــة املتوقـــع توفراـــا ةبلـــغ       2017-2016وخـــال فتـــرة الســـنتني    12-57 

ــتق  الت     13 862 600 ــاون ال ــا ســتغطيه، أنءــطة التع ــات وكراســات   دوالر،  ــم  م ــداد كتيب ــة: )أ( إ  الي
ومنءورات، وإتاحة فريق تدريت وزماالت لد م تنفيذ املءاريع يف البلدان املءـاركة،  ـدا تعزيـز القـدرات     
ــات       ــاء   لــا يلب ــدى أ ضــاء املعهــد االفترا ــي؛ و )ب( تقــد  اخلــدمات االستءــارية بن ــة ل ــة والبحثي التعليمي

لدان النامية والبلدان المت متر اقتصادارا ةرحلة انتقالية يف جمـاالت تسـجيل   احلدومات لتعزيز القدرات التقنية للب
ــة؛        ــة واإلداريـ ــية والقانونيـ ــايا املؤسسـ ــل القضـ ــا يف  لـ ــها، ةـ ــداا وأليلـ ــة ورصـ ــة والداخليـ ــديون اخلارجيـ الـ

ايل؛ تقــد  اخلــدمات االستءــارية والتــدريت اجلمــا ي  لــا اســتودام نظــام إدارة الــديون والتحليــل املــ   )ص( و
 )د( تنسيق برنامل للتعاون التق  النءط وأسينه م  أجل بناء القدرات الازمة للدولة الفلسطينية. و

 
 2الربنامل الفر ي   
  االستثمار واملءاريع  
 دوالر 27 577 000االحتياجات من املوارد ) ب  إعادة تقدير الت الي (:   

ــتثمار واملءــاريع املســ    12-58  ــعبة االس ــوىل ش ــامل الفر ــ   تت ــذا الربن ــ  ا ــة   ــي   ؤولية الفني ــامل الفر  ــينفذ الربن ي. وس
مـ  اخلطـة الربناجميـة لفتـرة السـنتني       10مـ  الربنـامل    2لاسـتراتيجية املفصـلة يف إيـار الربنـامل الفر ـي       وفقاج

2016-2017. 
 

 14-12اجلدول 
 أاداا فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء

 
كفالة أقيق منو شامل وتنميـة مسـتدامة  ـ  يريـق االسـتثمار وإقامـة املءـاريع مـ  أجـل تعزيـز بنـاء القـدرات             : هدف املنظمة

اإلنتاجية والتصنيع والتنويع االقتصادي، وإجياد فرل العمـل جلميـع البلـدان الناميـة، وخباصـة يف أفريقيـا ويف أقـل البلـدان منـواج،          
السـاحلية، والـدول اجلزريـة الصـغاة الناميـة وغااـا مـ  االقتصـادات الصـغاة والضـعيفة واهلءـة             وكذلل البلدان الناميـة غـا  

 ايدلياج، وغااا م  البلدان املتوسطة الدخل وفقا الحتياجارا، والبلدان المت متر اقتصادارا ةرحلة انتقالية
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 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامة اإلجنازات املتو عة

 دا مقاييس األ

 
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

أســـني القـــدرة  لـــا معاجلـــة املســـائل  )أ(      
الرئيسية والناشئة املتصلة باالسـتثمار وتفا لـه   
مــــع املســــا دة اإلمنائيــــة الرمسيــــة والتجــــارة  
والتدامــــل اإلقليمــــي، و لــــا بنــــاء القــــدرة 

 اإلنتاجية وتعزيز التنمية املستدامة

جلهــات املعنيــة  زيــادة  ــدد ا ‘ 1’ )أ(
يف جمال االسـتثمار الـمت تسـتجيت    
ــا    ــيم واإلبـ ــاءات التقيـ الستقصـ
وأســــني القــــدرة  لــــا معاجلــــة  
القضـــــــايا الرئيســـــــية املتعلقـــــــة   

 باالستثمار

 العدد املستهدا
 عدد املقدرال
 فعليال ددعال

240 180 
230 

- 
170 
226 

زيـــادة  ـــدد بيانـــات الـــدول ‘ 2’  
األ ضــــاء الــــمت تبلــــغ فيهــــا  ــــ  

ــة  تنف ــيات املتعلقــــ يــــــذاا للتوصــــ
بالسياســات واســتودام املنهجيــة    
الـــمت يوفراـــا األوندتـــاد يف جمـــال 

 االستثمار الدويل

 العدد املستهدا
 عدد املقدرال
 فعليال ددعال

37 35 
35 

30 
30 
30 

ــادة قــــدرة مجيــــع البلــــدان الناميــــة   )ب( زيــ
ــة  والبلــدان الــمت متــ  ر اقتصــادارا ةرحلــة انتقالي

سـتراتيجيات والسياسـات   و ع وتنفيـذ اال  يف
الرامية إىل اجتذاب االسـتثمارات واالسـتفادة   

 منها بغية أقيق التنمية املستدامة

زيــــادة  ـــــدد البلـــــدان الناميـــــة  ‘ 1’ )ب(
ــة     ــر اقتصــادارا ةرحل ــمت مت ــدان ال والبل
ــا دة    ــ  مسـ ــتفيد مـ ــمت تسـ ــة الـ انتقاليـ
ــاد، ةــا يف  لــل استعرا ــات   األوندت

ــتثمار، واألدوات اإللدت ــة، االســ رونيــ
وتنفيـــذ االســـتراتيجيات والسياســـات 
ــن    ــتثمار األجـــــ ــذاب االســـــ الجتـــــ
واالستفادة منه م  أجل أقيق التنمية 

 املستدامة والنمو الءامل للجميع

 العدد املستهدا
 عدد املقدرال
 فعليال ددعال

42 35 
40 

30 
30 
41 

ــة   ‘ 2’   ــدان الناميــ ــدد البلــ ــادة  ــ زيــ
ــة والبلــدان الــمت متــر اقتصــادارا ةرح  ل

انتقاليـــة الـــمت تســـتفيد مـــ  مســـا دة 
األوندتـاد، والــمت تثبـت أًســ  األداء   
لديها  لا أسـاا مؤشـرات مرجعيـة    

 خمتلفة يتوىل األوندتاد رصداا

 العدد املستهدا
 عدد املقدرال
 فعليال ددعال

30 28 
28 

25 
25 
25 
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 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامة اإلجنازات املتو عة

 دا مقاييس األ

 
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

زيادة القدرة  لا معاجلـة القضـايا الرئيسـية     )ص(      
ــا   ــلة باتفاقـ ــئة املتصـ ــة  والناشـ ــتثمار الدوليـ ت االسـ

 وأبعاداا اإلمنائية، فضاج    صياغتها وتنفيذاا

زيــادة  ــدد بيانــات وا ــعي  ‘ 1’ )ص(
السياســـــات واجلهـــــات املعنيـــــة   
األخــــــرى يف جمــــــال اتفاقــــــات   
االســتثمار الدوليــة الــمت تبلــغ فيهــا 
 ـــــ  أبعـــــاد التنميـــــة املســـــتدامة 

 التفاقات االستثمار الدولية

 العدد املستهدا
 قدرعدد املال
 فعليال ددعال

160 80 
155 

- 
75 
150 

زيادة تبادل اخلربات وأفضـل  ‘ 2’  
ــ ن القضــــــايا    ــات بءــــ املمارســــ
الرئيسية املتعلقة بالتفاوض وتنفيـذ  
ــدات االســتثمار يف مــا بــني     معاا

 أصحاب املصا  االستثمارية

 العدد املستهدا
 عدد املقدرال
 فعليال ددعال

20 18 
18 

- 
15 
13 

ايا تنمية املءـاريع والقـدرة   تعزيز فهم قض )د(
 لا زيادة القدرة اإلنتاجية    يريق سياسات 

أفيـــز إقامـــة ‘ 1’تنميـــة املءـــاريع اهلادفـــة إىل: 
املءــاريع، وال ســيما تلــل املتصــلة باملؤسســات  
الصــغاة واملتوســطة احلجــم، ومباشــرة األ مــال 

التـرويل ألفضـل   ‘ 2’احلرة والروابط التجاريـة؛  
ــال   ــات يف جمــ ــة  املمارســ ــؤولية االجتما يــ املســ
إنءـاء أسـواق تـ مني     ‘3’للءركات واحملاسـبة؛  

 تنافسية وُمحدمة التنظيم

زيادة  دد البلدان الـمت تسـتودم   ‘ 1’ )د(
ــة   ــة العامــــ ــدابا وأدوات السياســــ تــــ
لتوندتــــاد لو ــــع سياســــات  امــــة 
ــال    ــرة األ مـ ــز مباشـ ــدا إىل تعزيـ رـ

 احلرة والقدرة التنافسية لءركارا

 االعدد املستهد
 عدد املقدرال
 فعليال ددعال

23 23 
30 

27 
27 
30 

زيادة  دد البلدان المت تستودم ‘ 2’  
اإلرشــادات واألدوات الــمت و ــعها   
األوندتاد يف جماالت احملاسـبة وإقامـة   
املءــاريع والتــ مني وروابــط األ مــال  
ــة   ــياحة اإللدترونيـــ ــة والســـ التجاريـــ

 وتقارير الءركات

 العدد املستهدا
 عدد املقدرال
 فعليال ددعال

30 25 
28 
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 العوامل اخلارجية
ُينتظر أن ققق الربنامل الفر ي أادافه وإجنازاته املتوّقعـة  لـا افتـراض مـا يلـي: )أ( أن تتـوافر  لـا الصـعيدي           12-59 

القطري واإلقليمي، معلومات وبيانـات اقتصـادية وماليـة دقيقـة تغطـي آخـر املسـتجدات؛ و )ب(  ـدم وجـود          
كبا يف متويل برامل التعاون التق  م  املـوارد اخلارجـة  ـ  امليزانيـة؛ و )ص( أن تتـوافر اإلرادة السياسـية         جز

باســتمرار مــ  أجــل التوصــل إىل توافــق آراء يف االجتما ــات احلدوميــة الدوليــة بءــ ن اإلجــراءات الــمت ينبغــي  
الازمـة لـدى الـدول األ ضـاء ال تمـاد       اختا اا لتحقيق اـدا الربنـامل؛ و )د( أن تتـوفر الظـروا والقـدرات     

 السياسات وتنفيذ التوصيات املائمة.
 

 النواتل
 ، سُتنجز النواتل النهائية التالية:2017-2016خال فترة السنتني  12-60 

 تقد  اخلدمات إىل اهليئات احلدومية الدولية وايئات اخلرباء )امليزانية العادية(: )أ(  
 حدة للتجارة والتنمية:مؤمتر األمم املت ‘1’   
ــدورة ا     -أ      ــدمات الفنيـــــة لاجتما ـــــات: الـــ ــد  اخلـــ لرابعـــــة  ءـــــرة للمـــــؤمتر،   تقـــ

االجتما ـات التحضـاية، حسـت االقتضـاء، واملنتـدى العـاملي لاسـتثمار          لل يف ةا
 (؛20) 2016لعام 

ــا       -ب      ــة  ءــرة للمــؤمتر، ة ــدورة الرابع ــ  ال ــائق   ــة: وث ــات التداولي ــائق اهليئ ــل  وث يف  ل
 (؛1االجتما ات التحضاية،  لا النحو الذي تقرره الدول األيراا )

 جملس التجارة والتنمية: ‘2’   
ــة للــس التجــارة     -أ      ــة لاجتما ــات: الــدورات الســنوية والتنفيذي تقــد  اخلــدمات الفني

 (؛8والتنمية )
 (؛2قءها اللس )وثائق اهليئات التداولية: تقارير    القضايا المت سينا -ب     
الفرقــة العاملــة املعنيــة بتيــار العمــل االســتراتيجي وامليزانيــة الربناجميــة: تقــد  اخلــدمات الفنيــة    ‘3’   

 (؛4الجتما ات الفرقة العاملة )
 جلنة االستثمار واملءاريع والتنمية: ‘4’   
مار واملءـاريع  تقد  اخلـدمات الفنيـة لاجتما ـات: الـدورات السـنوية للجنـة االسـتث        -أ     

(؛ اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بء ن االستثمار واالبتدار ومباشـرة  16والتنمية )
 (؛2(؛ اجتما ات اخلرباء سنة أخرى واحدة حست االقتضاء )12األ مال )
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وثائق اهليئـات التداوليـة: تقـارير مقدمـة إىل اللجنـة بءـ ن املوا ـيع الـمت سـتبت فيهـا            -ب     
قــارير مقدمــة إىل اجتما ــات خــرباء اللجنــة  ــ  املوا ــيع الــمت ســتبت (؛ ت4اللجنــة )

 (؛2فيها اللجنة )
 فريق اخلرباء العامل احلدومي الدويل املع  باملعايا الدولية للمحاسبة واإلبا ؛ ‘5’   
تقد  اخلدمات الفنية لاجتما ات: الـدورة السـنوية لفريـق اخلـرباء العامـل احلدـومي        -أ     

 (؛12ملع  باملعايا الدولية للمحاسبة واإلبا  )الدويل ا
وثــائق اهليئــات التداوليــة: مــذكرات تقــدم إىل الــدورة الســنوية لفريــق اخلــرباء العامــل   -ب     

 (؛4احلدومي الدويل املع  باملعايا الدولية للمحاسبة واإلبا  )
ــة اخلــرباء املوصصــة:   ‘6’    ــة اخلــرباء بءــ    14أفرق ــاج ألفرق ــات   اجتما  ــل ااتمام ــمت متث ن: القضــايا ال

(؛ أثـر االسـتثمار األجـن     1أساسـية بالنسـبة للبلـدان الناميـة يف مـا يتصـل باالسـتثمار األجـن  )        
(؛ بيانـات  ـ  االسـتثمار الـدويل     1املباشر وغاه م  تدفقات رهوا األموال اخلاصـة الدوليـة )  

ــه ) ــلة 1واجتاااتـ ــيع متصـ (؛ 2) 2017و  2016عاااام  بتقريااار االماااتثمار العاااامل  ل (؛ موا ـ
اسـتعراض وتبـادل اخلــربات بءـ ن تءــجيع االسـتثمار وتعزيــز بنـاء القــدرات ملعاجلـة التحــديات       

(؛ 1اخلاصة الـمت تواجههـا أقـل البلـدان منـواج واالقتصـادات الصـغاة والضـعيفة واهلءـة ايدليـاج )          
القضـــايا  (؛1اســـتعراض األســـلوب املنـــهجي الستعرا ـــات سياســـات االســـتثمار ومتابعتـــها )

(؛ اسـتعراض وتبـادل اخلـربات بءـ ن     1الواردة يف اتفاقات االسـتثمار الـدويل وبعـداا اإلمنـائي )    
(؛ 1(؛ اجلوانت اإلمنائية حلقـوق امللديـة الفدريـة )   1أثر استراتيجيات التءجيع  لا االستثمار )
تنفيـذ   (؛ اسـتعراض وتبـادل أفضـل املمارسـات يف    2استعراض وتنفيذ سياسات إقامة املءـاريع ) 

ــاج      ــا دولي ــرا   ــا  املعت ــبة واإلب ــدونات احملاس ــايا وم ــات   1) مع (؛ اســتعراض أفضــل املمارس
 (؛1الوفاء باملتطلبات يف جمال اإلبا  غا املايل م  جانت مؤسسات األ مال ) يف

 أنءطة فنية أخرى )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: )ب(  
(؛ )جملــة( 2)  ضااايا اساماابة واإلباا ل الاادوليني: االمااتعرا  الساانو  تدــررة: املنءــورات امل ‘1’   

حملــة  - تقرياار االمااتثمار العااامل (؛ 2) تقرياار االمااتثمار العااامل (؛ 3) الشاارتات عااو الو نيااة
 (؛1) سة عن االمتثمار املباشر األجنيب يف أ   البلدان منوا (؛ 2 امة )

ملساااالة اخلاااادمات (؛ 8) امتعراضااااات ميامااااات االمااااتثماراملنءــــورات غــــا املتدــــررة:  ‘2’   
(؛ تقارير بء ن تسوا االستثمار األجـن  املباشـر ألغـراض    2)االمتشارية يف جمال االمتثمار 

(؛ سلســلة بءــ ن سياســات االســتثمار  2(؛ مرصــد وكــاالت تءــجيع االســتثمار ) 4التنميــة )
(؛ سلســلة بءــ ن تنظــيم 2بــا  )(؛ سلســلة بءــ ن احملاســبة واإل4الدوليــة مــ  أجــل التنميــة )
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(؛ مرصــد 6(؛ مرصــد االجتااــات العامليــة يف جمــال االســتثمار ) 5املءــاريع ألغــراض التنميــة )
 (؛1(؛ تقارير    املسؤولية االجتما ية للءركات )6السياسات االستثمارية )

لصــلة املعــارض، واجلــوالت بصــحبة مرشــدي ، واحملا ــرات: وا ــرات بءــ ن املســائل  ات ا ‘3’   
 (؛15بعمل الربنامل الفر ي )

الدتيبات، وصحائف الوقائع، ولوحات البيانات اجلدارية، وجممو ات املواد اإل اميـة: مـواد    ‘4’   
(؛ تقــارير  ــ  التــدابا املــؤثرة  2إ اميــة  ــ  االســتثمار وتنظــيم املءــاريع ألغــراض التنميــة ) 

امل تطـــوير املءـــاريع التدنولوجيـــة (؛ الرســـالة اإلخباريـــة  ـــ  برنـــ4االســـتثمار الـــدويل ) يف
(Empretec) (4     ( ــة ــات االســتثمار الدولي ــمت رــم اتفاق ــار 4(؛ مــذكرات  ــ  املســائل ال (؛ أخب

(؛ أـدي   ـ  املعـايا الدوليـة للمحاسـبة      20مقتضبة  اجلة    اتفاقات االستثمار الدوليـة ) 
ريـر املنتـدى  العـاملي    (؛ تق2(؛ ملفـات تروجييـة )  4(؛ كتيبات ونءرات تروجيية )4واإلبا  )

 (؛24(؛ شبدة الترويل الذكي )1) 2016لاستثمار لعام 
(؛ 15) تقريار االماتثمار العاامل    البيانات واملـؤمترات الصـحفية: مناسـبة اإل ـان  ـ  صـدور        ‘5’   

(؛ مؤمترات صحفية، ومقـابات،  5مناسبات صحفية لا ان    صدور منءورات أخرى )
 (؛5بنواتل الربنامل )ومؤمترات صحفية  ات صلة 

ــة )     ‘6’    ــة ألغــراض التنمي ــة الفدري ــة: مــوجزات  ــ  حقــوق امللدي ــة إرشــادية 2املــواد التقني (؛ أدل
(؛ دليــل 1والصــات التجاريــة ) Empretec(؛ مــواد تدريبيــة بءــ ن برنــامل 6االســتثمار )  ــ 

ءـطة الءـركات   (؛ قوا ـد بيانـات  ـ  االسـتثمار املباشـر األجـن  وأن      1تدري   ـ  احملاسـبة )  
(؛ قا ـــدة بيانـــات السياســـات 2الوينيـــة، و مليـــات الـــدمل والتملـــل  ـــرب احلـــدود )   ـــرب

(؛ مركـز سياسـات   4(؛ قوا د بيانات إلدترونية  ـ  اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة )    1) الوينية
 (؛1(؛ بوابة تسجيل املؤسسات التجارية العاملية )1االستثمار )

: تنظــيم مــؤمتر قمــة قــادة العــامل   2016دى العــاملي لاســتثمار لعــام  املناســبات اخلاصــة: املنتــ  ‘7’   
لاســـتثمار، وموائـــد نقـــا  مســـتديرة وحلقـــات نقـــا  ومنتـــديات رفيعـــة املســـتوى جتمـــع    

أصــحاب املصــلحة مــ  مجيــع أركــان جمتمــع املســتثمري ، ةــ  فــيهم مقــًررو السياســات      بــني
ــتثمرون واملفاو ـــون واملمارســـون وموظفـــو تءـــجيع اال     ســـتثمار واحملـــامون وكبـــار   واملسـ

ــون      ــذلل املوظفـ ــدين، وكـ ــع املـ ــو التمـ ــادليون وممثلـ ــرباء األكـ ــانونيني واخلـ ــاري  القـ املستءـ
التنفيــذيون ألســواق األوراق املاليــة ومنظومواــا ومســتثمرو حافظــات األوراق املاليــة ومــديرو   

 (؛6الديون السيادية األجنبية )
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 ـ  املسـائل    احلالاة والتو عاات اال تصاادية يف العاا     ملسامهة يف املسامهة يف النواتل املءتركة: ا ‘8’   
 (؛1 ات الصلة بالربنامل الفر ي )

 التعاون التق  )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: )ص(  
اخلدمات االستءارية: تقـد  خـدمات استءـارية للبلـدان الناميـة يف و ـع السياسـات الراميـة          ‘1’   

ــه )   إىل  ــذاب االســتثمار املباشــر األجــن  واالســتفادة من (؛ تقــد  خــدمات استءــارية  10اجت
للبلدان النامية بء ن تنويع النءاط االقتصادي والتحول اهليدلي  ـ  يريـق االسـتثمار وإقامـة     

(؛ تقــد  خــدمات استءــارية للبلــدان الناميــة بءــ ن سياســارا املتعلقــة ةباشــرة    10املءــاريع )
(؛ تقـد   6واملؤسسات الصغاة واملتوسطة احلجم وصات األ مال التجارية ) األ مال احلرة

خـــدمات استءـــارية للحدومـــات والتجمعــــات اإلقليميـــة/دون اإلقليميـــة بءـــ ن القضــــايا       
الصــلة باتفاقــات االســتثمار الدوليــة، ةــا يف  لــل تســوية املناز ــات بــني املســتثمري            ات

ــة امل  (؛ تقــد  خــدمات استءــارية  8ســتدامة، وإصــاحها )والــدول، وأبعاداــا املتصــلة بالتنمي
ــة        ــوق امللدي ــة حلق ــت اإلمنائي ــة بءــ ن اجلوان ــة/دون اإلقليمي ــات اإلقليمي ــات والتجمع للحدوم

ــة ) ــة    4الفدريــ ــيات املنبثقــ ــة التوصــ ــة يف تنفيــــذ ومتابعــ ــا دة للبلــــدان الناميــ (؛ تقــــد  املســ
لبلـدان الناميـة يف تنفيـذ املعـايا     (؛ تقـد  املسـا دة ل  10استعرا ها لسياسات االسـتثمار )    

(؛ تقـد  املسـا دة للحدومـات    7واملمارسات املعترا  ا دوليـاج يف جمـال احملاسـبة واإلبـا  )    
ــل السياســات       ــه مــ  حبــوث وألي ــا تقــوم ب ــز م ــة يف تعزي ــة/دون اإلقليمي والتجمعــات اإلقليمي

منائية الرمسية والتجارة والتدامـل  يتعلق بتفا ل االستثمار املباشر األجن  مع املسا دة اإل ما يف
(؛ تقـد  املسـا دة للحدومـات والتجمعـات اإلقليميـة/دون اإلقليميـة، وال سـيما        4اإلقليمي )

(؛ تقد  املسا دة للوكاالت الوينية ودون الوينيـة  2يف أفريقيا، لتطوير قطاع الت مني لديها )
طـوير مراكـز إمربيتيـل القائمـة وتقـد       (؛ ت8املعنية بتءجيع االستثمار، ولتجمعارا اإلقليمية )

(؛ تقد  املسا دة التقنية للبلدان النامية يف أسـني ممارسـارا   6املسا دة إليها وتعزيز شبدارا )
ــة )  ــة اإللدترونيـ ــال احلدومـ ــيما   8يف جمـ ــة، وال سـ ــدان الناميـ ــة للبلـ ــا دة التقنيـ ــد  املسـ (؛ تقـ

ليميـة، يف إ ـداد إحصـاءات االسـتثمار املباشـر      البلدان منواج والتجمعات اإلقليمية/دون اإلق أقل
(؛ تقــد  املســا دة التقنيــة للبلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان منــواج والبلــدان    4األجــن  )

الناميــة غــا الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــغاة الناميــة وغااــا مــ  البلــدان الضــعيفة ايدليــا  
ــة     و ات االقتصــادات اهلءــة والصــغاة، يف إصــدار   ــة إرشــادية مو ــو ية وإ امي ونءــر أدل

(؛ تقد  املسا دة لبعض البلدان املتوسطة الدخل وأحوجهـا إلصـدار ونءـر    6االستثمار )   
أدلـــة إرشـــادية مو ـــو ية وإ اميـــة  ـــ  االســـتثمار، وتقـــد  املســـا دة إىل احلدومـــات         

سـتدامة )متابعـة نتـائل    والتجمعات اإلقليمية/دون اإلقليمية يف حءد التمويل لصـا  التنميـة امل  
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 2015مـؤمتر القمـة املقبـل الـذي سـتعقده األمـم املتحـدة ال تمـاد خطـة التنميـة ملـا بعـد  ـام              
(؛ تقــد  املســا دة إىل احلدومــات   4واملــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة(، حســت االقتضــاء )     

ني اجلنسـني  والتجمعات اإلقليمية/دون اإلقليمية بء ن القضايا الءـاملة، ةـا يف  لـل العـدل بـ     
 (؛3ومتدني املرأة )

الــدورات التدريبيــة واحللقــات الدراســية وحلقــات العمــل: حلقــات دراســية إقليميــة ملســا دة   ‘2’   
ــا املنافســة )       ــادر  ل ــ مني ق ــاع ت ــاء قط ــة يف بن ــدان النامي ــات   2البل ــات دراســية وحلق (؛ حلق

(؛ حلقــات 6يــة )بءــ ن أفضــل املمارســات يف جمــال السياســات واأليــر الوينيــة والدول   مــل
دراسية وحلقات  مل تدفل تنمية قدرات املوارد البءـرية الازمـة لصـياغة وتنفيـذ سياسـات      

(؛ حلقات دراسية وحلقات  مـل بءـ ن إحصـاءات    8وينية متداملة  ات صلة باالستثمار )
(؛ حلقـات دراسـية وحلقـات  مـل بءـ ن      6االستثمار املباشر األجن  وأساليت االستقصـاء ) 

املباشــر األجــن  وبعــده اإلمنــائي ومــا يتصــل بــذلل مــ  مســائل السياســة العامــة،      االســتثمار
(؛ حلقات دراسية وحلقات  مـل بءـ ن أفضـل    12) تقرير االمتثمار العامل  لل نءر  يف ةا

(؛ حلقات دراسية وحلقات  مل بءـ ن بنـاء   6املمارسات يف جمال سياسات األ مال احلرة )
ــبة واإل  ــال احملاسـ ــات  4بـــا  )القـــدرات يف جمـ ــية وحلقـ ــة وحلقـــات دراسـ (؛ دورات تدريبيـ

بءــ ن بنــاء القــدرات يف جمــال تءــجيع االســتثمار وتيســاه لصــا  مقــًرري السياســات     مــل
(؛ حلقـــات دراســـية وحلقـــات 8ومســـؤويل وكـــاالت تءـــجيع االســـتثمار والدبلوماســـيني ) 

ــة )    مــل ــة والتنمي ــة الفدري  مــل بءــ ن  (؛ حلقــات دراســية وحلقــات 4بءــ ن قضــايا امللدي
التفــاوض  لــا اتفاقــات االســتثمار الدوليــة وتنفيــذاا، وتبــادل املعلومــات  ــ  آثــار اتفاقــات   

(؛ حلقـــات دراســية وحلقـــات  مــل  ـــ  تنفيــذ إيـــار    6االســتثمار الدوليــة  لـــا التنميــة )   
(؛ حلقـات دراسـية بءـ ن سياسـات     4لسياسات االستثمار م  أجل أقيق التنمية املسـتدامة ) 

(؛ حلقات العمل واحللقات الدراسـية  4صلة باملسؤولية االجتما ية للءركات )املؤسسات املت
 (؛4ملبادرة كليات األ مال التجارية م  أجل الت ثا )

( Empretecاملءــاريع امليدانيـــة: الـــروابط والـــربامل اجلديــدة لتطـــوير املءـــاريع التدنولوجيـــة )   ‘3’   
ــة )  يف ــدان الناميـ ــة  4البلـ ــة وإقليميـ ــا  يف البلـــدان     (؛ مءـــاريع وينيـ ــبة واإلبـ بءـــ ن احملاسـ

 .(4(؛ املءاريع الرامية إىل تيسا األ مال التجارية يف البلدان النامية )4) النامية
 .15-12 اجلدول يف 2 الفر ي للربنامل املرصودة املوارد توزيع ويرد 12-61 
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 15-12 اجلدول

 2 الفر ي الربنامل املوارد: م  االحتياجات  
 

 

 الوظا    آالف دوالرات الواليات املتحدة(املوارد )ب

2014-2015 
2016-2017  

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
     

     العادية امليزانية
 77 77 680,4 26 868,2 26 بالوظائف املتعلقة املوارد 

 - - 896,6 881,9 بالوظائف املتعلقة غا املوارد 

27 الفر ي الموع   750 ,1  27  577 ,0  77  77  

 1 1 600,0 7 023,0 8 امليزانية    اخلارجة املوارد

35 الموع   773 ,1  35  177 ,0  78  78  

 
 تدـاليف  دوالر، 173 100 قـدره  صـافياج  اافا ـاج  تعدـس  والمت دوالر، 27 577 000 البالغة املوارد تغطي 12-62 

ــا ــي: م ــل يل ــي التموي ـــ اجلزئ ــة 77 ل ــد 1) وظيف ــد 3 و 2-م  3-ا 19 و 4-ا 14 و 5-ا 10 و 1-م
 العامـة  اخلـدمات  فئـة  مـ   وظيفـة  21 و الرئيسـية(  )الرتت العامة اخلدمات فئة م  واحدة ووظيفة 2-ا 8 و

 تدـاليف  لتغطيـة  بالوظـائف  متعلقـة  غـا  احتياجـات  )ب( و دوالر؛ 26 680 400 ةبلغ األخرى((، )الرتت
ــة االستءــاريني اخلــرباء ــة وخــدمات املــوظفني وســفر اخلــرباء وأفرق ـــلغ أخــرى تعاقدي  دوالر، 896 600 ةبـــ
 الفر ي. الربنامل إيار يف األوندتاد  مل برنامل لتنفيذ و لل

 187 800) ثابتـة  وظيفـة  لءـغل  املـوظفني  اسـتقدام   مليـة  جتميد إىل أساسي بءدل الصايف االافاض وُيعزى 12-63 
 واـذا  التقريـر.  اـذا  مـ   20-12 الفقـرة  يف الـوارد  النحو لا  املوظفني سفر فئة يف املقترح واخلفض دوالر(،
 الـربامل  د ـم   نصـر  مـ   اإل ـايف  العمـل  وأجـر  العامـة  املؤقتـة  للمسـا دة  الـداخلي  النقـل  جزئياج يقابله النقصان
  روته. العمل  تء فيها يبلغ المت الفترات خال املوظفني م  كاا   دد  لتوفا

ــرة وخـــال 12-64  ــنتني فتـ ــتودم ،2017-2016 السـ ــوارد سُتسـ ــة املـ ــ  اخلارجـ ــة  ـ ــا املتوقـــع امليزانيـ ــغ توفراـ  ةبلـ
 السياسـات  وأليـل  البحـوث  إجـراء  )أ( التالية: التق  التعاون أنءطة منها أمور مجلة يف دوالر، 7 600 000
 قنيـة، الت ومـواده  الفر ـي  الربنـامل  منءـورات  يف ااإلصـدار  األجـن   املباشـر  االسـتثمار  وقضـايا  اجتااات بء ن
 ملـة جل تدريبيـة  دورات وتنظـيم  استءارية خدمات تقد  )ب( و االستثمار؛ وأدلة العامل  االمتثمار تقرير مثل
 قــدرة تعزيــزل تيســاه وجهــود االســتثمار مضــمار يف املربمــة واملعااــدات االســتثمار سياســات د ــم منــها أمــور

 األجنبيـة  املباشرة االستثمارات زيادة  لا انتقالية حلةةر اقتصادارا متر المت والبلدان منواج البلدان أقل حدومات
 الءـركات،  يف واحملاسـبة  الءـفافية  جمـال  يف املسـا دة  وتقـد   الوينية، اإلمنائية األاداا لد م منها واالستفادة
ــة، االســتثمار واتفاقــات األجــن ، املباشــر االســتثمار وإحصــاءات ــا ونقــل الدولي   ليهــا واحلصــول التدنولوجي
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 لتعزيـز  القدرات لبناء األوندتاد بربامل صلة  ات ميدانية مءاريع إجناز )ص( و الفدرية؛ امللدية م  تفادةواالس
ــة املءــاريع تطــوير وبــرامل احلجــم واملتوســطة الصــغاة التجاريــة املؤسســات تطــوير  (؛Empretec) التدنولوجي

 وإداررا. للءركات االجتما ية املسؤولية أسني )د( و
 

    3 الفر ي الربنامل  
 الدولية التجارة  
 واخلدمات السلع يف الدولية التجارة تعزيز :1 العنصر  

 
 دوالر 24 555 600 الت الي (: تقدير إعادة ) ب  املوارد من االحتياجات  

 
 الســلع يف الدوليــة التجــارة شــعبة  ــاتق  لــا الفر ــي الربنــامل اــذا مــ  1 العنصــر  ــ  الفنيــة املســؤولية تقــع 12-65 

 الفر ـي  الربنـامل  إيـار  يف املفصـلة  ةسـتراتيجي لا وفقـاج  الفر ـي  الربنـامل  وسـينفذ  األساسية. والسلع خلدماتوا
 .2017-2016 السنتني لفترة الربناجمية اخلطة م  10 الربنامل م  ،1 العنصر ،3

 16-12 اجلدول
 األداء ومقاييس اإلجناز ومؤشرات املتوقعة واإلجنازات السنتني فترة أاداا  

 
كفالة مءاركة مجيع البلدان مءاركة فعالـة ونو يـة ومفيـدة يف التجـارة الدوليـة مـ  أجـل أقيـق نـواتل إمنائيـة           : ادا املنظمة

 أمشل وأكثر استدامة
 

 مقاييس األدا    

  مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتو عة من األمانة العامة
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

م  ملية صنع السياسات أسني فه )أ(      
التجاريـــة وتعزيـــز القـــدرات الوينيـــة    
للبلــدان الناميــة، ال ســيما أقــل البلــدان  
منواج والبلدان المت متر اقتصـادارا ةرحلـة   
انتقاليــة،  لــا اختــا  التــدابا الازمــة      
لـــدمل اقتصـــادارا بصـــورة ُمجديـــة يف 
ــة     ــة بيئ ــدويل، وريئ ــام التجــاري ال النظ

 دامةمواتية للتنمية املست

زيـــــادة  ـــــدد اإلجـــــراءات    ‘1’ )أ(
ــا     ــوا  ليهـ ــ  الوقـ ــمت لدـ ــددة الـ احملـ

ــ   ــذة مـــــ ــدان املتوـــــ يـــــــرا البلـــــ
مســا دة مــ   اواملؤسسـات الــمت تتلقــ 

األوندتــــــاد لتعزيــــــز مءــــــاركتها يف 
ــددة    ــة واملتع ــات التجــارة اإلقليمي اتفاق
األيـــــــــراا ويف أيـــــــــر التعـــــــــاون 
والءراكات، ةـا يف  لـل املفاو ـات    

 بلـــدان اجلنـــوب مـــا بـــني التجاريـــة يف
و مليــــــات االنضــــــمام إىل منظمــــــة 

 العامليةالتجارة 

 - - 20 العدد املستهدا

 - 18  العدد املقدر

 -   العدد الفعلي
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 مقاييس األدا    

  مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتو عة من األمانة العامة
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

زيادة  دد اإلجراءات احملـددة    ‘2’       
المت لد  الوقوا  ليهـا املتوـذة مـ     

دماص الءواغل إليرا البلدان النامية 
تاجيـــة املتعلقـــة بالتجـــارة والقـــدرة اإلن

والعمالـة والتنميــة يف أنســت سياســارا  
 الوينية املتعلقة بالتجارة واخلدمات

 - - 18 العدد املستهدا

 - 16  العدد املقدر

 16   العدد الفعلي

تعزيــز قــدرة البلــدان الناميــة،     )ب(
ــا     ــودة يف أفريقيـ ــل املوجـ ــة تلـ وخباصـ
وأقل البلـدان منـواج، فضـا  ـ  البلـدان      

احلية والـدول اجلزريـة   النامية غـا السـ  
الصــــــغاة الناميــــــة وغااــــــا مــــــ     
االقتصــادات الضــعيفة ايدليــا واهلءــة  
والصغاة، والبلدان المت متر اقتصـادارا  
ةرحلــة انتقاليــة والبلــدان  ات الــدخل 

ــاج  ــط، وفقـ ــا   املتوسـ ــا،  لـ الحتياجارـ
ــلة     اختـــا  القـــرارات التجاريـــة واملتصـ
بالتجــــارة، و لــــا التصــــدي ل ثــــار 

واإلمنائيـــــة للتـــــدابا غـــــا   التجاريـــــة
 اجلمركية

ــادة  ــدد املســتودمني   ‘1’ )ب( زي
الذي  يستفيدون م  نظـام التحلـيات   
واملعلومــات التجاريــة، ومــ  برنــامل    
احلــــل العــــاملي املتدامــــل للتجـــــارة،    
ــارة    ــات التجـ ــاة سياسـ ــو ص واكـ ومنـ
ــفافية يف    ــادرة الءــــ ــة، ومبــــ الزرا يــــ
ــل     ــا التحليـ ــدريت  لـ ــارة، والتـ التجـ

 التجاريةوالبحوث 

 000 43 000 46 000 48 العدد املستهدا

 000 43 000 46  العدد املقدر

 000 43   العدد الفعلي

 ــدد اإلجــراءات احملــددة الــمت    ‘2’ 
تتوذاا الدول األ ضـاء  لـا الصـعيد    
الـــــــوي  أو اإلقليمـــــــي أو املتعـــــــدد 
ــيق   ــيط أو تنسـ ــراا  ـــدا تبسـ األيـ
ة التـــدابا غـــا اجلمركيـــة يف التجـــار   

 الدولية ةسا دة األوندتاد

 6 8 8 العدد املستهدا

 6 8  العدد املقدر

 6   العدد الفعلي

ــة   )ص( ــدان الناميـ ــدرة البلـ ــز قـ تعزيـ
ــة     ــر اقتصــادارا ةرحل ــمت مت ــدان ال والبل
انتقاليـــة  لـــا إ ـــداد وتنفيـــذ قـــوانني  
ــوائا   ــة ولـ ــة واإلقليميـ ــة الوينيـ املنافسـ

دد البلدان الناميـة  زيادة   ‘1’ )ص(
ــة     ــر اقتصــادارا ةرحل ــمت مت ــدان ال والبل
ــذ     ــنقا وتنفـ ــع أو تـ ــمت تضـ ــة الـ انتقاليـ

مؤسسية وينيـة و/أو   تءريعات وأيراج

 15 17 19 العدد املستهدا

 15 17  العدد املقدر

 33   العدد الفعلي



 ألغراض التنمية الدويلالتعاون  اجلزء الرابع

 

40/73 15-05481 

 

 مقاييس األدا    

  مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتو عة من األمانة العامة
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

مـا بـني بلـدان     إقليمية )ةا يف  لـل يف  محاية املستهلل      
اجلنــوب( للتنــافس ومحايــة املســتهلل، 
 لا أسـاا تبـادل أفضـل املمارسـات     

ما يتعلق بتنفيـذ   واستعراض األقران يف
 ذه السياساتا

ــدان الــــمت   ‘2’  زيــــادة  ــــدد البلــ
تسـتودم قـانون األوندتـاد النمــو جي    
بء ن املنافسة وتتطـوع الستعرا ـات   
قوانني وسياسات املنافسة الـمت جيريهـا   

 األقران

 - 4 8 العدد املستهدا

 7 4  العدد املقدر

 7   العدد الفعلي

تعزيــــز قــــدرة البلــــدان الناميــــة،     )د(
ــا     ــودة يف أفريقيـ ــل املوجـ ــة تلـ وخباصـ
وأقل البلـدان منـواج، فضـا  ـ  البلـدان      
النامية غـا السـاحلية والـدول اجلزريـة     
الصــــــغاة الناميــــــة وغااــــــا مــــــ     
االقتصــادات الضــعيفة ايدليــا واهلءــة  
 والصغاة، والبلدان المت متر اقتصـادارا 
ةرحلــة انتقاليــة والبلــدان  ات الــدخل 

ــاج  ــط، وفقـ ــا   املتوسـ ــا،  لـ الحتياجارـ
ــد م بعضــها    ــذ أاــداا ي و ــع وتنفي
بعضا يف جماالت التجارة والبيئة وتغـا  
املنــاخ والتنميــة املســتدامة واالقتصــاد    
اإلبدا ي،  م  استراتيجيارا اإلمنائية 

  لا مجيع املستويات

لناميـة  زيادة يف  ـدد البلـدان ا   ‘1’ )د(
والبلــــدان املــــارة اقتصــــادارا ةرحلــــة  
انتقاليــة  لــا و ــع وتنفيــذ سياســات  
وبرامل ومبـادرات تنظيميـة وترتيبـات    
مؤسسـية بغيــة االســتفادة مــ  التجــارة  
ــز   ــدا ي وتعزيـ ــاد اإلبـ وفـــرل االقتصـ

 أادافها للتنمية املستدامة

 34 34 36 العدد املستهدا

 34 34  العدد املقدر

 34   العدد الفعلي

ــة      ‘2’  ــدان الناميـ ــدد البلـ ــادة  ـ زيـ
والبلــــدان املــــارة اقتصــــادارا ةرحلــــة  
انتقالية املءاركة يف االقتصاد األخضر 
ــة     ــياق التنميــ ــرى يف ســ ــا ص أخــ ومنــ
ــادرات   ــل مبــ ــا يف  لــ ــتدامة، ةــ املســ

 17 17 18 العدد املستهدا

 17 17  العدد املقدر

 17   العدد الفعلي
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 مقاييس األدا    

  مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتو عة من األمانة العامة
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

ــوي         ــود احليـ ــة والوقـ ــارة األحيائيـ التجـ
 املستدام

تعزيــز قــدرة البلــدان الناميــة،     )اـ(
ــدان     ــواج والبل ــدان من ــل البل وال ســيما أق
الــمت متــر اقتصــادارا ةرحلــة انتقاليــة،     
ــة    ــذ سياســات جتاري ــا و ــع وتنفي  ل
ــادة االســتفادة مــ     تســما للنســاء بزي

 الفرل الناشئة    التجارة الدولية

ــا    )اـ( ــادرة  لـ ــدان القـ ــدد البلـ  ـ
ــي ــا   تقي ــة  ل ــر السياســات التجاري م أث

املـــرأة والقـــادرة  لـــا و ـــع وتنفيـــذ  
سياســات جتاريــة وسياســات تدميليــة  
ترمي إىل توفا أقصا قدر م  الفرل 

 االقتصادية للمرأة

 - - 10 العدد املستهدا

 - 17  العدد املقدر

 4   العدد الفعلي

  
 اخلارجية العوامل
ــع مــ  12-66  ــق أن املتوق ــا قق ــه الفر ــي ملالربن ــه أاداف ــة وإجنازات ــا املتوقع ــراض  ل ــا افت ــي: م ــاح أن )أ( يل ــا تت   ل

ــعيدي  ــري الصـ ــي القطـ ــات معلومـــات واإلقليمـ ــادية وبيانـ ــة اقتصـ ــي دقيقـــة وماليـ ــر تغطـ  املســـتجدات؛ آخـ
 تتـوفر  أن )ص( امليزانيـة؛   ـ   اخلارجـة  املوارد م  الف  التعاون برامل متويل يف كبا  جز اناك يدون أال )ب(
 ات.ستراتيجيواال السياسات وتنفيذ ال تماد الازمة والقدرات الءروط األ ضاء الدول يف

 
 النواتل
 التالية: النواتل سُتنجز 2017-2016 السنتني فترة خال 12-67 

 العادية(: )امليزانية اخلرباء وايئات الدولية احلدومية اهليئات إىل اخلدمات تقد  )أ(  
 (؛2) االقتضاء حست الثانية، اللجنة الجتما ات الفنية اخلدمات تقد  :العامة اجلمعية ‘1’   
   والتنمية: للتجارة املتحدة األمم مؤمتر ‘2’   
ــة اخلــدمات تقــد  - أ     ــدورة لاجتما ــات: الفني ــة ال ــا للمــؤمتر،  ءــرة الرابع ــل يف ة   ل

 (؛10) االقتضاء حست التحضاية، االجتما ات
ــائق - ب     ــات وث ــة: اهليئ ــائق إ ــداد التداولي ــات وث ــدورة أساســية معلوم ــة لل   ءــرة الرابع

 (؛1) االقتضاء حست التحضاية، االجتما ات  لل يف ةا للمؤمتر،
 والتنمية: التجارة جملس ‘3’   
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 (؛4) للمجلس السنوية الدورات لاجتما ات: الفنية اخلدمات تقد  - أ    
 اللــس، فيهــا يبــت أن املقــرر مــ  الــمت القضــايا  ــ  رتقــاري التداوليــة: اهليئــات وثــائق - ب    

 (؛2) االقتضاء حست
 الفنيــة اخلــدمات تقــد  الربناجميــة: وامليزانيــةســتراتيجي اال العمــل بتيــار املعنيــة العاملــة الفرقــة ‘4’   

 (؛4) العاملة الفرقة الجتما ات
 والتنمية: التجارة جلنة ‘5’   
ــدورات جتما ــات:لا الفنيــة اخلــدمات تقــد  - أ      الــدورات (؛16) للجنــة الســنوية ال

 (؛12) والتجـارة  والتنميـة  اخلـدمات  بء ن السنوات املتعدد اخلرباء الجتماع السنوية
 (؛3) للمـرأة  االقتصـادي  للـتمدني  كـ داة  التجـارة   ـ   السـنة  أحادي اخلرباء اجتماع
 (؛3) دامةاملست والتنمية التجارة قضايا بء ن السنة أحادي اخلرباء اجتماع

 املتعـددة  اخلـرباء  الجتما ـات  أساسـية  معلومات وثائق إ داد التداولية: اهليئات وثائق - ب    
 الناميـة  البلـدان   ـ   أساسـية  معلومـات  وثائق إ داد (؛4) االقتضاء حست السنوات،

 (؛4) االقتضاء حست السنة، أحادية اخلرباء الجتما ات الدولية التجارة جمال يف
 وسياستها: املنافسة بقانون املع  الدويل احلدومي اخلرباء فريق ‘6’   
ــد  - أ     ــة اخلــدمات تق ــات: الفني ــدورات لاجتما  ــق الســنوية ال ــومي اخلــرباء لفري  احلد

 (؛6) الدويل
 اخلـرباء  فريـق  فيهـا  يبـت  أن املقـرر  املسـائل   ـ   تقارير إ داد التداولية: اهليئات وثائق - ب    

 (؛6) الدويل احلدومي
 والتجـارة  املسـتدامة  التنميـة  تعزيـز  يف وسياسـتها  املنافسـة  قـانون  دور املوصصـة:  اخلرباء أفرقة ‘7’   

 تعزيـز  (؛1) والـدويل  احمللـي  الصـعيدي    لـا  الناميـة  للبلـدان  التنافسـية  القدرة تعزيز يريق   
 ربطالـ  وكـذلل  املسـتهلل،  محايـة  سياسات تنفيذ يف الفعالية توخي يريق    املستهلل رفاه
 تـ ثا  (؛1) والتنميـة  التجـارة  يف اجلمركية غا التدابا ت ثا (؛1) املنافسة سياسات وبني بينها

 واملمارســات السياســات (؛1) والتنميـة  التجــارة  لـا  الضــومة اإلقليميـة  التجاريــة االتفاقـات 
 يف ا صالنمـ  مـ   وغااـا  والتنميـة،  األخضـر  النمـو  اتاستراتيجي إىل انتقالل الازمة التجارية
 املتطـورة  اخلطـة   لـا  املترتبـة  التجاريـة  اآلثار (؛1) الفقر  لا والقضاء املستدامة التنمية سياق
 أقيــق يف اخلــدمات وجتــارة اخلــدمات اقتصــاد مســامهة (؛1) املســتدامة والتنميــة املنــاخ لــتغا
ــة ــة السياســات دور (؛1) التنمي ــدويل التجــاري والنظــام التجاري ــق يف ال ــة أقي  لءــاملةا التنمي
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  لـا  القضـاء  حنو مباشري  كمساري  للمرأة االقتصادي والتمدني اجلنسني بني املساواة (؛1)
 (؛1) للجميع الءامل االقتصادي والنمو الفقر

 العادية(: )امليزانية أخرى فنية أنءطة )ب(  
 املتدررة: املنءورات ‘1’   
ــة دراســـات - أ     ــايا أليليـ ــية للقضـ ــة الرئيسـ ــةاملتعل التاليـ ــة قـ ــة بالتجاريـ ــاملة: والتنميـ  الءـ

ــة التحــديات ــة التجاري ــتمرة واإلمنائي ــئة املس ــدان (؛1) والناش ــة البل  التجــارة يف النامي
 التجـاري  النظـام  مـ   املتحققـة  اإلمنائية املداست (؛16) التجارية والسياسات الدولية
 املسـتدامة  والتنميـة  والبيئـة  التجـارة  بـني  الصـات  (؛2) التجاريـة  واملفاو ات الدويل

ــة املســائل (؛6) اخلــاق واالقتصــاد ــانون يف الراان ــة املنافســة ق  التجــارة (؛2) والتنمي
 (؛3) اجلنساين واملنظور

 ماملعم ــ  األفضــليات نظــام  يلــي: مــا  بءــ ن العامــة  السياســات ومــوجزات  كتيبــات - ب    
ــة وكــاالت إنءــاء (؛3) األســواق منافــذ ودراســات ــة فعال  ســ  (؛1) باملنافســة معني

 قـراءة   اكـرة  - متـرال  )قـرل  الوي  الصعيد  لا املستهلل ومحاية املنافسة قوانني
 خطـة  إجنـاز  بتعزيـز  الدفيلـة  والتنميـة  التجـارة  جمـايل  يف املمارسات أفضل (؛1) فقط(
 (؛1) 2015  ام بعد ملا تنمية

 التجاريـة،  سياسـة ال يلـي:  مـا  بءـ ن  وإقليميـة  قطريـة  أليلية دراسات املتدررة: غا املنءورات ‘2’   
ــات ــة واملفاو ـ ــة التجاريـ ــة الدوليـ ــاملة، والتنميـ ــا الءـ ــل يف ةـ ــ ثا  لـ ــويات تـ ــة التحـ  املاليـ
ــاجري  ــة يف للمه ــة التجــارة (؛2) اخلــدمات سياســات اســتعراض (؛7) التنمي ــة والبيئ  والتنمي
 قـران األ اسـتعراض  (؛2) خمتارة قطا ات يف املنافسة مسائل (؛5) اخلاق واالقتصاد املستدامة
 مــ  وغــاه األخضــر واالقتصــاد اجلنســاين املنظــور (؛4) وسياســارا املنافســة لقــوانني الطــو ي
 (؛1) الفقر  لا والقضاء املستدامة التنمية سياق يف النما ص

 بعمـل  الصلة  ات املسائل بء ن وا رات واحملا رات: مرشدي  بصحبة واجلوالت املعارض ‘3’   
 (؛12) اءاالقتض حست الفر ي، الربنامل

 جملـة  اإل اميـة:  املـواد  وجممو ـات  اجلداريـة  البيانـات  ولوحـات  الوقـائع  وصـحائف  الدتيبات ‘4’   
 املعــ  الــدويل احلدــومي اخلــرباء فريــق ملفــات (؛4) املســتدامة التنميــة أجــل مــ  التجــارة  ــ 

 فضـليات األ بنظـام  صـلة   ات إ اميـة  ومواد إخبارية رسائل (؛1) وسياسارا املنافسة بقوانني
 (؛22) الفر ـي  الربنـامل  أنءـطة  ملوتلـف  تروجييـة  وكراسـات  ونءـرات  كتيبات (؛2) املعمم
ــواد ــ  إ اميـــة مـ ــتدامة والتنميـــة التجـــارة  ـ ــاد منظـــور (؛4) املسـ  قـــانون بءـــ ن األوندتـ



 ألغراض التنمية الدويلالتعاون  اجلزء الرابع

 

44/73 15-05481 

 

ــاد منظــور (؛2) املنافســة ــة بءــ ن األوندت ــر (؛2) املســتهلل محاي  املســا دة أ مــال  ــ  تقري
 (؛2) املستهلل محاية وسياسات املنافسة بء ن األوندتاد م  املقدمة التقنية

ــة مســامهات الصــحفية: واملــؤمترات الصــحفية البيانــات ‘5’     واملــؤمترات الصــحفية البيانــات يف فني
 (؛10) االقتضاء حست الصحفية،

ــة التجــارة مــؤمتر (؛1) العــاملي اخلــدمات منتــدى اخلاصــة: املناســبات ‘6’     ةمناســب (؛1) البيولوجي
 (؛1) اجلنساين واملنظور التجارة بء ن

 قـانون  صـياغة  بءـ ن  دليـل  (؛2) الزرا يـة  التجـارة  سياسة واكاة منو ص أدي  التقنية: املواد ‘7’   
 ونظـام  للتجـارة  املتدامـل  العـاملي  احلـل  بيانـات  قوا ـد  وأـدي   إ ـداد  (؛2) وتطبيقـه  املنافسة
 غـا  اجلمركيـة/احلواجز  غـا  التـدابا  بيانـات  ا دةق  لل يف ةا التجارية، واملعلومات التحاليل
 التجـارة  جمـال  يف الءـفافية  مبادرة إيار يف الءريدة املنظمات مع التعاون سياق يف اجلمركية،

 مســائل بءــ ن تقنيــة مــواد (؛2) اجلنــوب بلــدان بــني التجــارة معلومــات نظــام أــدي  (؛2)
 دليــل (؛2) البحـ   جمــال يف ألوندتـاد ا شــراكات مبـادرة  إيــار يف املسـتهلل  ومحايــة املنافسـة 
 حبــوث (؛2) للمنافســة النمــو جي القــانون (؛2) وتطبيقــه املســتهلل محايــة قــانون صــياغة

 املمارسـات،  أفضـل  أديـد   ـدا  التنميـة،  سـياق  يف واخلـال  العـام  القطـا ني  بني الءراكات
 فنيــة تمــذكرا (؛2) واخلــال العــام القطــا ني بــني الءــراكات تقيــيم منــا ص بءــ ن وكــذلل
ــداا بءــ ن ــة، والتجــارة، اخلــاق االقتصــاد أا ــا والبيئ ــاخ، وتغ ــتراتيجيو املن ــة اتاس  التنمي

 (؛1) املســتدامة  والتنميــة واالســتثمار  التجــارة فــرل  بءــ ن تدريبيــة  مــواد (؛4) املســتدامة
 صـفحات  أـدي   (؛5) الدوليـة  التجـارة  مفاو ـات  جمـال  يف موا يع بء ن تدريبية وحدات
 الربنـامل  إيـار  يف  ـا  املضـطلع  واألنءـطة  بـالربامل  الصلة  ات اإلنترنت  لا داألوندتا موقع

 واملنظــور التجــارة يائــم بءــدل واملصــم مة احملد ثــة التــدريس أدوات جممو ــات (؛8) الفر ــي
 (؛2) اجلنساين

 ة اكـر  - متـرال  )قـرل  املناز ـات  وتسـوية  التجاريـة  الدبلوماسـية  البصـرية:  السمعية املوارد ‘8’   
 املسـتهلل  ومحايـة  املنافسـة  بقـانون  املتعلقـة  الوينيـة  التءـريعات   ـ   كتيـت  (؛2) فقط( قراءة
 متـرال  )قـرل  املنافسـة  بءـ ن  النمو جي القانون (؛2) فقط( للقراء  اكرة - مترال )قرل
 قـرل  (؛10) الفر ـي  الربنـامل  أجرااـا  الـمت  االجتما ـات  وقـائع  (؛1) فقـط(  قراءة  اكرة -

 دورة (؛4) الفر ـي  الربنـامل  إيـار  يف تصـدر  المت املنءورات    فقط قراءة  اكرة - مترال
 البصـرية  السـمعية  املـواد  أـدي   (؛2) اجلمركيـة  غـا  التـدابا     اإلنترنت يريق    تدريبية
 احمللــي  الطــابع وإ ــفاء اجلنســاين واملنظــور بالتجــارة املتعلقــة التــدريس مــواد جممو ــة  ــ 
 (؛2)  ليها
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 منظومـة  نطاق  لا تعدُّ المت التقارير يف املسامهة الوكاالت: بني املءتركة الجتما اتا وثائق ‘9’   
   (؛2) املستدامة التنمية أاداا أقيق يف احملرز التقدم    املتحدة األمم

 التجــارة ومنظمــة األوندتــاد بـني  املءــترك املنءــور يف اإلسـهام  املءــتركة: النــواتل يف املسـامهة  ‘10’   
 العااا  يف اجلمركيــة التعريفااات عاان مااوجزة سااات واملعنــون الدوليــة التجــارة ركــزوم العامليــة

 باالثغرات  املعنياة  العما   فر ة تقريرو السنوي لأللفية اإلمنا ية األهداف تقرير يف اإلسهام (؛2)
 التنميــة خطــة ســياق يف هلــا التاليــة التقــارير أو لأللفيااة اإلمنا يااة األهااداف حتقياا  يف املوجااودة

ــا ــدب ملـ ــام عـ ــامهة (؛4) 2015  ـ ــور يف املسـ  العاااا  يف اال تصاااادية والتو عاااات احلالاااة منءـ
 اإلقليميـــة واللجـــان واالجتما يـــة االقتصـــادية الءـــؤون إدارة بـــني باالشـــتراك يصـــدر الـــذي

 بـــني املءـــتركة املتحـــدة األمـــم  مـــل فرقـــة منءـــورات يف ةـــواد اإلســـهام (؛2) واألوندتـــاد
 (؛2) ومدافحتها املعدية غا األمراض م  بالوقاية املعنية الوكاالت

 التعاون التق  )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: )ص(   
اخلــدمات االستءــارية: أســني فهــم البلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان منــواج           ‘1’    

ــاملي وا      ــة، لاقتصــاد الع ــة انتقالي ــر اقتصــادارا ةرحل ــمت مت ــدان ال ــدويل،  والبل لنظــام التجــاري ال
وقـدرارا  لـا االســتفادة مـ  االنــدماص فيهمـا، ومءـاركتها يف االتفاقــات التجاريـة اإلقليميــة       
ــدان       ــني بل ــة والءــراكات، ةــا يف  لــل التجــارة يف مــا ب واملتعــددة األيــراا واأليــر التعاوني

البلـدان الناميـة   (؛ تعزيـز قـدرات   5اجلنوب، و مليات االنضـمام إىل منظمـة التجـارة العامليـة )    
ــة يف سياســارا         ــة والتنمي ــة والعمال ــدرة اإلنتاجي ــة بالتجــارة والق ــاص الءــواغل املتعلق ــا إدم  ل

(؛ تعزيـز قـدرات البلـدان الناميـة  لـا التحليـل بءـ ن        5الوينية املتصلة بالتجـارة واخلـدمات )  
ا غـا اجلمركيـة يف   صنع القرارات التجارية واملتصلة بالتجارة يف ما يتعلق ةعاجلة تـ ثا التـداب  

التجارة والتنمية، وتعزيز التجارة يف ما بني بلـدان اجلنـوب، وتنويـع مءـاركتها يف القطا ـات      
(؛ مسا دة احلدومات واملنظمـات اإلقليميـة   9اجلديدة واملتسمة بالدينامية يف التجارة العاملية )

الحتياجـات املتعلقـة   يف  ملية و ـع أنظمـة للمنافسـة ومحايـة املسـتهلل، ةـا يف  لـل تقيـيم ا        
حبالة املنافسة ومحاية املستهلل، وو ع السياسات واألير املؤسسـية، وصـياغة التءـريعات أو    

(؛ تعزيـز قـدرات البلـدان الناميـة     10تنقيا القوانني واللوائا واملبادئ التوجيهيـة  ات الصـلة )  
 ي يف تعزيـز التنميـة    لا معاجلة املءاكل التجارية والبيئية وتسوا إمدانات االقتصـاد اإلبـدا  

(؛ تعزيز التعاون والءراكات مع املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية والدوليـة يف  9املستدامة )
(؛ العمل  لا أسـني التفـاام يف   8جماالت التجارة الدولية والنمو الءامل والتنمية املستدامة )

 (؛6ظور اجلنساين والتنمية )ما بني البلدان النامية بء ن الصات القائمة بني التجارة واملن
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الدورات التدريبيـة واحللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل: دورات تدريبيـة وحلقـات         ‘2’    
دراسية وحلقات  مل رـدا إىل بنـاء وتعزيـز قـدرات ومهـارات املـوارد البءـرية للوكـاالت         

تنظــيم حلقــات (؛ 8املعنيــة باملنافســة ومحايــة املســتهلل يف جمــال إنفــا  القــوانني  ات الصــلة ) 
(؛ حلقـات دراسـية   4 مل باالشتراك بني األوندتاد ومنظمة التجارة العاملية وجامعة جنيـف ) 

بء ن البيانات املتعلقة بتدابا مراقبة التجارة، ةا يف  لل قا ـدة بيانـات نظـام احلـل التجـاري      
(؛ تـدريت  4كيـة ) العاملي املتدامل، ونظام التحاليل واملعلومات التجارية، والتـدابا غـا اجلمر  

املوظفني م  جتمعات إقليمية ودون إقليميـة خمتـارة  لـا التعـاون بءـدل تفـا لي بءـ ن نظـام         
احلل التجاري العاملي املتدامل، ونظام التحاليل واملعلومات التجارية، والتدابا غـا اجلمركيـة   

ة التفضـيلية  (؛ حلقة دراسـية بءـ ن نظـام األفضـليات املعمـم وغـاه مـ  الترتيبـات التجاريـ         2)
(؛ حلقــات  مــل وحلقــات دراســية وأنءــطة تــدريت  ــ  االنضــمام إىل منظمــة التجــارة    2)

(؛ حلقــات دراســية وحلقــات  مــل  ــ  السياســات واأليــر التنظيميــة واملؤسســية  6العامليــة )
ــة واملفاو ــني    5املتعلقــة باخلــدمات ) (؛ حلقــات تــدريت لصــا  مقــرري السياســات التجاري
(؛ حلقات دراسـية  12ائية املستمرة والناشئة يف النظام التجاري الدويل )بء ن التحديات اإلمن

وحلقــات  مــل لبنــاء قــدرات البلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان منــواج والبلــدان الــمت متــر    
(؛ حلقـات دراسـية وحلقـات    4) اقتصادارا ةرحلـة انتقاليـة،  لـا و ـع السياسـات التجاريـة      

اســات العامــة املتعلقــة بالتجــارة والبيئــة والتنميــة املســتدامة  مــل وجلســات حــوار بءــ ن السي
(؛ دورتــان تــدريبيتان قائمتــان  لــا جممو ــة مــواد التــدريس املتعلقــة بالتجــارة واملنظــور   10)

ــة  لــا تعمــيم مرا ــاة      2اجلنســاين ) ــدان النامي ــز قــدرات البل ــة لتعزي (؛ حلقــات دراســية ويني
ــذ السيا   ــة ) املنظــور اجلنســاين يف صــياغة وتنفي ــة  3ســات التجاري ــة دراســية دون إقليمي (؛ حلق

بء ن املنظور اجلنساين واالقتصاد األخضر ومنا ص أخرى يف سياق التنمية املسـتدامة والقضـاء   
 (؛1 لا الفقر )

املءـاريع امليدانيـة: مءـاريع إلنءـاء و/أو تعزيـز القـدرات يف البلـدان الناميـة والبلــدان          ‘3’    
ة انتقاليــة  لــا صــياغة قــانون وسياســات يف جمــايل املنافســة ومحايــة  الــمت متــر اقتصــادارا ةرحلــ

مءروع دويل بءـ ن مجـع ونءـر البيانـات املتعلقـة       (؛4) املستهلل وتوخي الفعالية يف إنفا اا
(؛ مءـاريع بنـاء القـدرات    1بالتدابا غا اجلمركية يف إيار مبادرة الءفافية يف جمال التجارة )

(؛ مءـرو ان لبنـاء القـدرات  لـا     3ة والنمو والتنمية الءاملني )يف جماالت اخلدمات والتجار
(؛ 2إجراء املفاو ات التجارية اإلقليمية واملتعددة األيراا، وال سـيما يف أقـل البلـدان منـواج )    

مءروع لبناء القدرات يرمي إىل مسا دة البلـدان األفريقيـة  لـا املءـاركة بصـورة مفيـدة يف       
(؛ مءـروع  1راا وحفـز التجـارة يف مـا بـني البلـدان األفريقيـة )      النظام التجاري املتعـدد األيـ  

ملسا دة البلدان النامية والبلدان المت متر اقتصـادارا ةرحلـة انتقاليـة  لـا االنضـمام إىل منظمـة       
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(؛ مءرو ان بء ن خمططات نظام األفضليات املعمـم وغـاه مـ  الترتيبـات     1التجارة العاملية )
ءـروع ملسـا دة البلـدان الناميـة  لـا صـياغة السياسـات التجاريـة         (؛ م2التجارية التفضـيلية ) 

(؛ مءــروع بءــ ن تســوية املناز ــات والدبلوماســية التجاريــة 1املناســبة املوجهــة حنــو التنميــة )
ــة )      1) ــدان النامي ــني البل ــا ب ــة يف م ــاملي لتفضــليات التجاري (؛ 1(؛ مءــروع بءــ ن النظــام الع

ة، ةــا يف  لــل التجــارة البيولوجيــة والوقــود األحيــائي مءــاريع بءــ ن التجــارة والبيئــة والتنميــ
واالقتصــاد األخضــر ومنــا ص أخــرى يف ســياق التنميــة املســتدامة والقضــاء  لــا الفقــر، وتغــا   

(؛ مءروع بء ن تعزيـز االقتصـاد   1(؛ منتدى األمم املتحدة املع  ةعايا االستدامة )3املناخ )
 (.1اإلبدا ي يف البلدان النامية )

 .17-12اجلدول  يف 3م  الربنامل الفر ي  1ويرد توزيع املوارد املرصودة للعنصر  12-68 
 

 17-12اجلدول   
 1، العنصر 3االحتياجات م  املوارد: الربنامل الفر ي   

 

 

 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
     العادية يزانيةامل     
 67 67 953,3 23 953,3 23 املوارد املتعلقة بالوظائف 

 - - 602,3 678,4 املوارد غا املتعلقة بالوظائف 

24 الموع الفر ي   631 ,7  24  555 ,6  67  67  

 1 1 040,0 3 530,0 3 املوارد اخلارجة    امليزانية

28 الموع   161 ,7  27  595 ,6  68  68  

  
دوالر، تدــاليف  76 100دوالر، الــمت تعدــس اافا ــاج صــافياج قــدره   24 555 600تغطــي املــوارد البالغــة  12-69 

 2-ا 4و  3-ا 14و  4-ا 13و  5-ا 10و  1-مــــد 4و  2-مــــد 1وظيفــــة ) 67يلــــي: )أ(  مــــا
)ب( واالحتياجـات  دوالر؛   23 953 300م  فئـة اخلـدمات العامـة )الرتـت األخـرى(( ةبلـغ قـدره         21 و

غا املتعلقة بالوظائف المت تءمل تداليف املسا دة املؤقتـة العامـة واخلـرباء االستءـاريني وأفرقـة اخلـرباء وسـفر        
دوالر، لتنفيذ برنامل  مـل األوندتـاد يف إيـار     602 300املوظفني واخلدمات التعاقدية األخرى، ةبلغ قدره 

 اذا العنصر م   ناصر الربنامل الفر ي.
ويعزى االافاض الصايف أساساج إىل إلغـاء املسـا دة املؤقتـة العامـة غـا املتدـررة املتصـلة بتلغـاء وظـائف خـال            12-70 

 17-12والتوفيض املقترح يف فئة سفر املوظفني  لا النحو املـبني يف الفقـرتني    2015-2014فترة السنتني 
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ئياج النقـل الـداخلي لوظيفـة مـ  املسـا دة املؤقتـة       م  اذا التقرير  لا التوايل. ويقابل التوفيض جز 20-12و 
العامة والعمل اإل ايف م   نصر د م الربنامل لتوفا  دد  كاا  م  املـوظفني خـال الفتـرات الـمت يبلـغ فيهـا       

  تء العمل  روته.
 ، ســـتغطي املـــوارد اخلارجـــة  ـــ  امليزانيـــة املتوقـــع توفراـــا ةبلـــغ       2017-2016وخـــال فتـــرة الســـنتني    12-71 

دوالر، يف مجلــة أمــور، تدــاليف أنءــطة التعــاون الــتق  التاليــة: )أ( تعزيــز القــدرات التنظيميــة     3 040 000
وقــدرات املــوارد البءــرية للبلــدان الناميــة والبلــدان الــمت متــر اقتصــادارا ةرحلــة انتقاليــة  لــا أقيــق   واملؤسســية

ال ومتسـق يف املفاو ـات التجاريـة الثنائيـة     تصميم وتنفيذ سياسات جتارية واملءـاركة بءـدل فعـ   ‘ 1’يلي:  ما
وإ ـداد وتنفيــذ قــوانني وأيــر  ‘ 2’واإلقليميـة )ةــا يف  لــل يف مـا بــني بلــدان اجلنـوب( واملتعــددة األيــراا؛ و    

للمنافســة  لــا الصــعيدي  الــوي  واإلقليمــي )ةــا يف  لــل يف مــا بــني بلــدان اجلنــوب(، ود ــم تعزيــز التعــاون   
وصياغة وتنفيذ أاـداا تـد م   ‘ 3’  يريق مدافحة املمارسات املنااضة للمنافسة؛ و الدويل يف اذا امليدان  

كــل منــها األخــرى يف جمــاالت التجــارة والبيئــة والتنميــة املســتدامة، وإدمــاص أاــداا التنميــة املســتدامة يف           
ــة واأل      ــيات التجاري ــز ونءــر التحل ــة الصــعد؛ و )ب( ومواصــلة تعزي ــة  لــا كاف دوات االســتراتيجيات اإلمنائي
 التحليلية وقوا د البيانات والربجميات المت تسهم يف فعالية صنع القرارات التجارية واملتصلة بالتجارة.

  
 3الربنامل الفر ي   
 : السلع األساسية2العنصر   
 دوالر 6 039 100االحتياجات من املوارد ) ب  إعادة تقدير الت الي (:   

 
م  اذا الربنامل الفر ـي إىل الوحـدة اخلاصـة املعنيـة بالسـلع األساسـية.        2لعنصر أسندت املسؤولية الفنية    ا 12-72 

مـ    3مـ  الربنـامل الفر ـي     2وسينفذ الربنامل الفر ـي وفقـاج لاسـتراتيجية املبينـة بالتفصـيل يف إيـار العنصـر        
 .2017-2016م  اخلطة الربناجمية لفترة السنتني  10الربنامل 

 
 18-12اجلدول 

 ة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداءأاداا فتر  
 
ساســية ومءــاكل اال تمــاد  لــا  تســوا مداســت التنميــة ومعاجلــة مءــاكل التجــارة والتنميــة يف اقتصــاد الســلع األ  : اــدا املنظمــة

 األساسية السلع
 

 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامة اإلجنازات املتو عة

 مقاييس األدا 

 
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

ــة    ‘1’ )أ(أسني قدرات البلـدان الناميـة املعتمـدة     )أ(       ــدان النامي ــادة  ــدد البل  17 13 16 العدد املستهدازي
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 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامة اإلجنازات املتو عة

 مقاييس األدا 

 
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

ــة            ــل معاجلـ ــ  أجـ ــية مـ ــلع األساسـ ــا السـ  لـ
مءـاكل التجـارة والتنميـة املرتبطـة باالقتصــاد     
املعتمد  لا السلع األساسـية واالسـتفادة مـ     
الفــرل الناشــئة  ــ  جتــارة الســلع األساســية    

 واإلقليمي وتعزيز التعاون الدويل

املعتمدة  لا السلع األساسية المت 
تعتمــد تــدابا وأدوات السياســات 
العامــة الــمت أوصــا  ــا األوندتــاد  
ــات رــــدا إىل   ــع سياســ يف و ــ

 تنويع  ائدات التصدير

 16 14  عدد املقدرال
 10   فعليال ددعال

زيادة  دد البحوث املتعلقـة   ‘2’  
بتنتاص السلع األساسية يف البلـدان  
 ات االقتصــادات املعتمــدة  لــا   
ــع     ــدا تنويـ ــية  ـ ــلع األساسـ السـ
ــادة    ــها زيـ ــاليت منـ ــا ب سـ منتجارـ
 القيمة املضافة لسلعها األساسية

 12 13 16 العدد املستهدا
 12 14  عدد املقدرال
 12   فعليال ددعال

  
 رجيةالعوامل اخلا

ينتظر أن ققق الربنامل الفر ي أادافه وإجنازاتـه املتوقعـة  لـا أسـاا افتـراض مـا يلـي: )أ(  ـدم وجـود  جـز            12-73 
كــبا يف امليزانيــة العاديــة ويف متويــل بــرامل التعــاون الــتق  مــ  مــوارد خارجــة  ــ  امليزانيــة  لــا حــد ســواء؛     

 ة ودقيقة  لا الصعيدي  القطري واإلقليمي.وتوافر معلومات وبيانات اقتصادية ومالية مستدمل )ب(
 

 النواتل
 النواتل التالية: 2017-2016ستنجز خال فترة السنتني  12-74 

 تقد  اخلدمات إىل اهليئات احلدومية الدولية وايئات اخلرباء )امليزانية العادية(: )أ(  
 اجلمعية العامة: ‘1’   
 (؛2اللجنة الثانية، حست االقتضاء ) تقد  اخلدمات الفنية إىل اجتما ات - أ    
وثــائق اهليئــات التداوليــة: تقريــر  ــ  االجتااــات والتوقعــات العامليــة املتعلقــة بالســلع     - ب    

 (؛1األساسية )
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية:   ‘2’   
ــة  ءــرة للمــؤمتر، ةــا      - أ     ــدورة الرابع ــة لاجتما ــات: ال ــل تقــد  اخلــدمات الفني يف  ل

 (؛10االجتما ات التحضاية، حست االقتضاء )
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ــل        - ب     ــا يف  لـ ــؤمتر، ةـ ــرة للمـ ــة  ءـ ــدورة الرابعـ ــائق للـ ــة: وثـ ــات التداوليـ ــائق اهليئـ وثـ
 (؛1االجتما ات التحضاية،  لا النحو الذي تقرره الدول األ ضاء )

اللـس وايئاتـه الفر يـة،    اللس االقتصادي واالجتما ي: تقد  اخلدمات الفنيـة الجتما ـات    ‘3’   
 (؛2حست االقتضاء )

 جملس التجارة والتنمية:  ‘4’   
ــة للــس التجــارة     -  أ     ــة لاجتما ــات: الــدورات الســنوية والتنفيذي تقــد  اخلــدمات الفني

 (؛4والتنمية )
وثائق اهليئات التداوليـة: تقـارير خمصصـة  ـ  االجتااـات والتوقعـات املتعلقـة بالسـلع          -  ب    

 (؛2األساسية )
ــة     ‘5’    ــتراتيجي وامليزانيـــة الربناجميـــة: تقـــد  اخلـــدمات الفنيـ الفرقـــة العاملـــة املعنيـــة باإليـــار االسـ

 (؛4الجتما ات الفرقة العاملة )
 جلنة التجارة والتنمية: ‘6’   
(؛ الـدورات السـنوية   2تقد  اخلدمات الفنية لاجتما ات: الدورات السنوية للجنة ) -أ     

 (؛2ماع اخلرباء املتعدد السنوات املع  بالسلع األساسية والتنمية )الجت
وثــائق اهليئــات التداوليــة: وثــائق معلومــات أساســية الجتما ــات اخلــرباء املتعــددة          -ب     

 (؛4السنوات، حست االقتضاء )
ملعنيـان بتجـارة   (؛ املؤمتر واملعرض ا2أفرقة اخلرباء املوصصة: املنتدى العاملي للسلع األساسية ) ‘7’   

(؛ اجتمـاع ألصـحاب مصـلحة متعـددي  بءــ ن     2ومتويـل الـنفط والغـاز واملنـاجم يف أفريقيـا )     
 (؛2السلع األساسية والتنمية )

 أنءطة فنية أخرى )امليزانية العادية(: )ب(  
 (؛1املنءورات املتدررة: تقرير    السلع األساسية والتنمية ) ‘1’   
(؛ حملـة  4ررة: دراسات أليلية بء ن تطوير السلع األساسية واالجتار  ـا ) املنءورات غا املتد ‘2’   

 (؛1(؛ حالة اال تماد  لا السلع األساسية )4 امة    السلع األساسية )
املعارض واجلوالت بصحبة مرشـدي  واحملا ـرات: وا ـرات بءـ ن املسـائل املتعلقـة بالسـلع         ‘3’   

 (؛4األساسية )
ف الوقــائع واخلــرائط اجلداريــة وجممو ــات املــواد اإل اميــة بءــ ن الســلع   الدتيبــات وصــحائ ‘4’   

 (؛4األساسية والتنمية )
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النءــرات الصــحفية واملــؤمترات الصــحفية: مســامهات فنيــة يف النءــرات الصــحفية وجلســات    ‘5’   
 (؛5اإلحاية بء ن نتائل البحوث يف جمال السلع األساسية )

( )معلومـات  InfoComm)م املعلومـات التجاريـة  ـ  السـلع األساسـية      املواد التقنية: بوابـة نظـا   ‘6’   
ــات(        ــادل املعلوم ــة  ات الصــلة )نظــام تب ــع الفر ي الســوق يف جمــال الســلع األساســية( واملواق

Infoshare)) (1)  ( ؛ بوابـة املطالبــات باالســتدامة  1؛ تبـادل املعلومــات بءـ ن املــوارد الطبيعيــة)
ــد )  1) ــد )  2(؛ اســتعراض ســوق ركــاز احلدي (؛ أــدي  2(؛ إحصــاءات بءــ ن ركــاز احلدي

(؛ أــدي  الصــفحات  ات الصــلة بصــفحات موقــع  1اإلحصــاءات املتعلقــة بركــاز احلديــد ) 
 (؛2األوندتاد  لا اإلنترنت بء ن الربامل واألنءطة املضطلع  ا يف إيار الربنامل الفر ي )

    امليزانية(:التعاون التق  )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة  )ص(  
اخلــدمات االستءــارية: اخلــدمات االستءــارية املقدمــة ملســا دة البلــدان الناميــة املعتمــدة  لــا   ‘1’   

 (؛6السلع األساسية، بناء  لا يلبها، وال سيما البلدان م  صغار منتجي السلع األساسية )
ــل        ‘2’    ــات  م ــل: حلق ــات العم ــية وحلق ــات الدراس ــة واحللق ــدورات التدريبي ــة  ال ــة وإقليمي ويني

ملسا دة البلدان النامية املعتمدة  لا السـلع األساسـية يف صـياغة االسـتراتيجيات والسياسـات      
ــة         ــرل املتعلق ــام الف ــة، وكــذلل التصــدي للتحــديات واغتن ــق املداســت اإلمنائي ــة وأقي العام

 (؛6بالتجارة والتنمية يف أسواق السلع األساسية )
يع وينيـة أو إقليميـة أو دوليـة ملسـا دة البلـدان املعتمـدة  لـا السـلع         املءاريع امليدانيـة: مءـار   ‘3’   

األساسية يف إرساء أير مؤسسية م  أجل التنويع وإ ـافة القيمـة واملءـاركة بفعاليـة أكـرب يف      
 (؛2ساسل اإلمداد بالسلع األساسية  لا الصعيد العاملي )

 .19-12يف اجلدول  3ل الفر ي م  الربنام 2ويرد توزيع املوارد املرصودة للعنصر  12-75 
 

 19-12اجلدول 
 2، العنصر 3االحتياجات م  املوارد: الربنامل الفر ي   

 

 

 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
     العادية يزانيةامل     
 17 17 884,8 5 884,8 5 ملتعلقة بالوظائفاملوارد ا 

 - - 154,3 147,4 املوارد غا املتعلقة بالوظائف 

6 الموع الفر ي   032 ,2  6  039 ,1  17  17  
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 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
 - - 60,0 69,0 املوارد اخلارجة    امليزانية     

6 الموع   101 ,2  6  099 ,1  17  17  

  
دوالر، تدـاليف مـا يلـي:     6 900عدس زيادة صافية قدراا دوالر، المت ت 6 039 100تغطي املوارد البالغة  12-76 

ــة ) 17)أ(  ــد 1وظيف ــة     3و  2-ا 3و  3-ا 6و  4-ا 2و  5-ا 2و  1-م ــة اخلــدمات العام ــ  فئ م
دوالر؛ )ب( واالحتياجـات غـا املتعلقـة بالوظـائف الـمت تءـمل        5 884 800)الرتت األخرى(( ةبلغ قـدره  

ــوظفني واخلــرباء ا    ــاليف األخــرى للم ــوظفني واخلــدمات التعاقديــة      التد ــة اخلــرباء وســفر امل الستءــاريني وأفرق
دوالر، لتنفيــذ برنــامل  مــل األوندتــاد يف إيــار اــذا العنصــر مــ   ناصــر    154 300األخــرى، ةبلــغ قــدره 

 الربنامل الفر ي بء ن السلع األساسية.
دة املؤقتـة العامـة والعمـل اإل ـايف لتـوفا      وتعزى الزيادة الصافية أساسـاج إىل النقـل الـداخلي لوظيفـة مـ  املسـا        12-77 

القدرة الدافية خال الفترات المت يبلغ فيها  تء العمل  روته، يقابلها جزئيـاج التوفـيض املقتـرح يف فئـة سـفر      
 م  اذا التقرير. 20-12املوظفني  لا النحو املبني يف الفقرة 

 60 000رجـة  ـ  امليزانيـة املتوقـع توفراـا ةبلـغ       ، ستساام املـوارد اخلا 2017-2016وخال فترة السنتني  12-78 
دوالر، يف مجلة أمور، منها األنءطة التالية: )أ( املسامهة بفعالية يف اجلهود المت تبذهلا البلـدان الناميـة يف صـياغة    
استراتيجيات وسياسات للتصدي للتحديات المت تواجهها اقتصادات السلع األساسـية واالسـتفادة مـ  الفـرل     

يحهــا؛ )ب( وتــوفا اخلــدمات االستءــارية والــدورات التدريبيــة وحلقــات العمــل واحللقــات الدراســية    الــمت تت
املوصصة لبناء القدرات؛ )ص( ومسا دة البلدان الناميـة الـمت تعتمـد  لـا السـلع األساسـية، وال سـيما البلـدان         

يـة للسـلع األساسـية، ةـا يف     م  صغار منتجي السلع األساسية، يف جهوداا الرامية إىل و ع اسـتراتيجيات وين 
 لل تعميم مرا ـاة السياسـات املتعلقـة بالسـلع األساسـية يف صـلت اسـتراتيجيارا اإلمنائيـة الوينيـة واإلقليميـة؛           

وبناء القدرات يف جمـال العـرض وأقيـق القـدرة  لـا املنافسـة؛ )اــ( وبنـاء القـدرات البءـرية واملؤسسـية؛             )د(
 ساءلة يف القطا ني العام واخلال وقطاع الءركات.وتعزيز وأسني الءفافية وامل )و(

 
 4الربنامل الفر ي   
 التدنولوجيا واللوجستيات  
 دوالر 17 802 600االحتياجات من املوارد ) ب  إعادة تقدير الت الي (:   

 
ذ الربنــامل أســندت املســؤولية الفنيــة  ــ  اــذا الربنــامل الفر ــي إىل شــعبة التدنولوجيــا واللوجســتيات. وســينف  12-79 

مـ  اخلطـة الربناجميـة     10مـ  الربنـامل    4الفر ي وفقاج لاستراتيجية املبينة بالتفصيل يف إيـار الربنـامل الفر ـي    
 .2017-2016لفترة السنتني 

 



 التجارة والتنمية 12الباب 

 

15-05481 53/73 

 

 20-12اجلدول 
 أاداا فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء  

  
تدنولوجيـا واالبتدـار، ةـا يف  لـل تدنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت ألغـراض التنميـة الءـاملة؛           تعزيـز العلـم وال  : ادا املنظمـة 

ود ــم النمــو والتنميــة الءــاملني مــ  خــال اخلــدمات اللوجســتية التجاريــة ونظــم النقــل العــابر املســتدامة والقابلــة للتديــف واملتســمة    
ات احملليـة بغيـة تعزيـز التنميـة االقتصـادية والقـدرة التنافسـية للبلـدان الناميـة          بالدفاءة؛ وتعزيز برامل التدريت وبناء القدرات للمؤسسـ 

 والبلدان المت متر اقتصادارا ةرحلة انتقالية
 

 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامة اإلجنازات املتو عة

 مقاييس األدا 

 
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

للوجســتيات أســني كفــاءة واســتدامة ا )أ(      
التجاريــة للبلــدان الناميــة وبعــض البلــدان الــمت 

 متر اقتصادارا ةرحلة انتقالية

ــراءات    ‘1’ )أ( ــدد اإلجـــ ــادة  ـــ زيـــ
احملــددة الــمت لدــ  الوقــوا  ليهــا   
ــدان الناميــــة     ــذاا البلــ ــمت تتوــ والــ
والبلدان المت متر اقتصـادارا ةرحلـة   
انتقالية مـ  أجـل أسـني اخلـدمات     

، مـــ  قبيـــل  اللوجســـتية التجاريـــة 
اإلجـــــراءات الراميـــــة إىل خفـــــض 
ــامات؛   ــل واملعــــ ــاليف النقــــ تدــــ
وأســـــني نظـــــم النقـــــل الفعالـــــة، 
وأســـني كفـــاءة النقـــل املســـتدام    
ــاء إيـــار   وســـبل الـــربط بـــه؛ وإنءـ
قــــانوين دا ــــم، و لــــل ةســــا دة 

 األوندتاد

 22 21 22 العدد املستهدا
 22 22  عدد املقدرال
 22   فعليال ددعال

ــا ‘2’   ــمت  زيــ ــدابا الــ ــدد التــ دة  ــ
تتوـــذاا البلـــدان الناميـــة والبلـــدان 
الــمت متــر اقتصــادارا ةرحلــة انتقاليــة 
ــتودام النظـــام اآليل للبيانـــات    باسـ
ــة ملواصــلة أســني كفــاءة     اجلمركي
اإلدارة يف مـــــــديريات اجلمـــــــارك 
ــا دة   ــل ةســـ ــا، و لـــ ــة هلـــ التابعـــ

 األوندتاد

 22 22 22 العدد املستهدا
 22 22  عدد املقدرال
 22   فعليال ددعال

زيـــادة  ـــدد البلـــدان الناميـــة  ‘3’  
وبعـض البلـدان الـمت متـر اقتصــادارا     

 - 5 5 العدد املستهدا
 - 5  عدد املقدرال
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 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامة اإلجنازات املتو عة

 مقاييس األدا 

 
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

ةرحلة انتقالية الـمت سـجلت أسـنا          
ــتيات التجاريــــــة   يف أداء اللوجســــ
استنادا إىل مؤشرات مرجعية تتعلق 
ــتيات وكفـــاءة تصـــريف    باللوجسـ
ــا دة   ــل ةســـــ ــال، و لـــــ األ مـــــ

 األوندتاد

 -   فعليال ددعال

أســني الــو ي وا تمــاد البلــدان الناميــة  )ب(
ــة    والبلــدان الــمت متــر اقتصــادارا ةرحلــة انتقالي
سياســــات وينيــــة ودوليــــة يف جمــــال العلــــم  
والتدنولوجيــــــا واالبتدــــــار، فضــــــا  ــــــ   

 تدنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ــراءات    ‘1’ )ب( ــدد اإلجـــ ــادة  ـــ زيـــ
احملددة المت تتوـذاا البلـدان الناميـة    
والبلدان المت متر اقتصـادارا ةرحلـة   
ــي إىل    ــرامل ترمـ ــذ بـ ــة لتنفيـ انتقاليـ
تعزيــــــــــز مســــــــــامهات العلــــــــــم 
ــار   ــا واالبتدــــــــــ والتدنولوجيــــــــــ
ــات   ــا املعلومـــــــــــ وتدنولوجيـــــــــــ
واالتصــــاالت يف التنميــــة، و لــــل 

 ةسا دة األوندتاد

 30 29 30 العدد املستهدا
 30 30  عدد املقدرال
 30   فعليال ددعال

زيادة  دد مبـادرات التعـاون    ‘2’  
ــني مؤسســات     ــا ب ــمت تتوــذ يف م ال
البحــــــوث واملراكــــــز األكادليــــــة 
والديانــــــات اخلاصــــــة والعامــــــة   
واملنظمـات احلدوميــة  لــا الصــعد  
ــدويل   دون اإلقليمــي واإلقليمــي وال
ــا   ــم والتدنولوجيــ ــاالت العلــ يف جمــ
ــات   ــا املعلومـــــــــــ وتدنولوجيـــــــــــ

ــاال ــا دة  واالتصــ ــل ةســ ت، و لــ
 األوندتاد

 22 22 22 العدد املستهدا
 22 22  عدد املقدرال
 22   فعليال ددعال

ــوي ،    )ص( أســني الفهــم،  لــا الصــعيد ال
ــل    ــة وأفضــــ ــات العامــــ ــارات السياســــ خليــــ
ــم   ــوا العلـــــ ــال تســـــ املمارســـــــات يف جمـــــ
ــوا    ــة وتســ ــراض التنميــ ــا ألغــ والتدنولوجيــ
ــاال  ــات واالتصــــ ــات املعلومــــ ت تدنولوجيــــ

 ألغراض التنمية

زيــادة  ــدد البلــدان املســتفيدة مــ    )ص(
مســـا دة األوندتــــاد مــــ  خــــال  
أنءــــطة بنــــاء القــــدرات يف جمــــال 
ــا    ــم والتدنولوجيــــ ــوا العلــــ تســــ
ألغــــــــراض التنميــــــــة وتســــــــوا 
تدنولوجيــــــــــــات املعلومــــــــــــات 

 واالتصاالت ألغراض التنمية

 - 10 10 العدد املستهدا
 - 10  عدد املقدرال
 -   ليفعال ددعال

ــة    )د( ــدان الناميــ ــدرات يف البلــ ــز القــ  16 10 10 العدد املستهدازيادة  دد اإلجراءات احملـددة الـمت    )د(تعزيــ
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 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامة اإلجنازات املتو عة

 مقاييس األدا 

 
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

والبلدان المت متر اقتصادارا ةرحلـة انتقاليـة يف         
جماالت التجارة واالستثمار واملسائل املرتبطـة  

 بذلل

تتوـــذاا البلـــدان الناميـــة والبلـــدان 
الــمت متــر اقتصــادارا ةرحلــة انتقاليــة 

رات املـــوارد البءـــرية   لتعزيـــز قـــد  
واملؤسســــات احملليــــة يف جمــــاالت   
ــائل   ــتثمار واملســـ ــارة واالســـ التجـــ
ــة   ــذلل، و لــــل نتيجــ ــة بــ املرتبطــ
 للمسا دة المت يقدمها األوندتاد

 10 10  عدد املقدرال
 16   فعليال ددعال

 
 العوامل اخلارجية

ي أادافـه وإجنازاتـه املتوقعـة  لـا افتـراض مـا يلـي: )أ( أحـدث وأدق املعلومـات          ينتظر أن ققق الربنامل الفر ـ  -12-80 
ــة املتاحــة  لــا الصــعيدي  القطــري واإلقليمــي؛ و )ب(  ــدم وجــود  جــز كــبا       والبيانــات االقتصــادية واملالي

باسـتمرار مـ    متويل برامل التعاون التق  م  موارد خارجة    امليزانية؛ و )ص( أن تتوافر اإلرادة السياسـية   يف
أجل التوصل إىل توافق آراء يف االجتما ـات احلدوميـة الدوليـة بءـ ن اإلجـراءات الـمت ينبغـي اختا اـا لتحقيـق          
ادا الربنامل؛ و )د( أن تتوفر الظروا والقدرات الازمة لدى الدول األ ضـاء ال تمـاد السياسـات وتنفيـذ     

 التوصيات املائمة.
 

 النواتل
 ، سُتنجز النواتل التالية:2017-2016 خال فترة السنتني 12-81 

 تقد  اخلدمات إىل اهليئات احلدومية الدولية وايئات اخلرباء )امليزانية العادية(: )أ(  
 اجلمعية العامة: ‘1’   
تقــــد  اخلــــدمات الفنيــــة لاجتما ــــات: اجتما ــــات اللجنــــة الثانيــــة، حســــت         -أ     

 (؛3) االقتضاء
وليـة: تقريـر  ـ  متابعـة نتـائل مـؤمتر القمـة العـاملي املعـ  ةجتمـع           وثائق اهليئـات التدا  - ب    

ــات ) ــراض     2املعلومـ ــا ألغـ ــم والتدنولوجيـ ــوا العلـ ــ  تسـ ــام  ـ ــني العـ ــر األمـ ( تقريـ
 (؛1) التنمية

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية: ‘2’   
ــة  ءــر      - أ     ــدورة الرابع ــات ال ــة لاجتما ــات: اجتما  ــد  اخلــدمات الفني ــؤمتر، تق ة للم

 (؛1 لل االجتما ات التحضاية، حست االقتضاء ) يف ةا
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ــل        - ب     ــا يف  لـ ــؤمتر، ةـ ــرة للمـ ــة  ءـ ــدورة الرابعـ ــائق للـ ــة: وثـ ــات التداوليـ ــائق اهليئـ وثـ
 االجتما ات التحضاية،  لا النحو الذي تقرره الدول األ ضاء؛

لاجتما ـات: تقـد  اخلـدمات الفنيـة     اللس االقتصادي واالجتما ي: تقد  اخلـدمات الفنيـة    ‘3’   
لاجتما ات ملتابعة نتائل مؤمتر القمـة العـاملي املعـ  ةجتمـع املعلومـات يف الـدورات السـنوية        

 (؛2المت يعقداا اللس )
 اللجنة املعنية بتسوا العلم والتدنولوجيا ألغراض التنمية: ‘4’   
اخلــدمات الفنيــة الجتما ــات الــدورات تقــد  اخلــدمات الفنيــة لاجتما ــات: تقــد   - أ    

 (؛4السنوية للجنة والجتما ات فريَقي اخلرباء التابَعني هلا )
(؛ 6) وثائق اهليئات التداولية: تقارير إىل اللجنة يف دورتيها التاسعة  ءـرة والعءـري    - ب    

 (؛6) والتقارير املقدمة م  فريقي اخلرباء وإليه
تقد  اخلدمات الفنية لاجتما ات: تقد  اخلـدمات الفنيـة للـدورات     جملس التجارة والتنمية: ‘5’   

 (؛2السنوية للس التجارة والتنمية )
ــة     ‘6’    ــتراتيجي وامليزانيـــة الربناجميـــة: تقـــد  اخلـــدمات الفنيـ الفرقـــة العاملـــة املعنيـــة باإليـــار االسـ

 (؛4لاجتما ات: تقد  اخلدمات الفنية الجتما ات الفرقة العاملة )
 جلنة التجارة والتنمية: ‘7’   
تقد  اخلدمات الفنية لاجتما ات: تقـد  اخلـدمات الفنيـة للـدورات السـنوية للجنـة        - أ    

(؛ اجتماع اخلـرباء املتعـدد السـنوات املعـ  بالنقـل واللوجسـتيات       2التجارة والتنمية )
 (؛2التجارية وتيسا التجارة )

 داد وثائق معلومات أساسـية مـ  أجـل اجتما ـات اخلـرباء      وثائق اهليئات التداولية: إ - ب    
املتعــددة الســنوات املعنيــة بالنقــل واللوجســتيات التجاريــة وتيســا التجــارة، وتقــارير   

 (؛2تلل االجتما ات )
 جلنة االستثمار واملءاريع والتنمية: ‘8’   
ات السـنوية للجنـة   تقد  اخلدمات الفنية لاجتما ات: تقـد  اخلـدمات الفنيـة للـدور     - أ    

(؛ اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املع  باالسـتثمار  2االستثمار واملءاريع والتنمية )
واالبتدـــار وتنظـــيم املءـــاريع مـــ  أجـــل بنـــاء القـــدرات اإلنتاجيـــة وأقيـــق التنميـــة   

 (؛2) املستدامة
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ــارير اخلـــ    - ب     ــية، وتقـ ــات األساسـ ــائق املعلومـ ــة: وثـ ــات التداوليـ ــائق اهليئـ ــدد وثـ رباء املتعـ
السنوات، واجتما ات بء ن املسائل املتصلة بالعلم والتدنولوجيا واالبتدـار، تءـمل   

 (؛2) تدنولوجيات املعلومات واالتصاالت
ــل          ‘9’    ــة اخلــرباء املوصصــة: بءــ ن تيســا النق ــات ألفرق ــتة اجتما  ــة اخلــرباء املوصصــة: س أفرق

ولوجيا املعلومات واالتصاالت( واالبتدـار  (؛ ودور التدنولوجيا )ةا يف  لل تدن2والتجارة )
(؛ والفريــق االستءــاري املعــ  بالسياســات املتعلقــة باســتراتيجية بنــاء القــدرات   4يف التنميــة )

 (؛1وأسني املهارات يف البلدان النامية )
 أنءطة فنية أخرى )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: (ب)  
ــة النقـــل البحـــري ) املنءـــورات امل ‘1’    (؛ وتقريـــر 1) (؛ تقريـــر اقتصـــاد املعلومـــات2تدـــررة: جملـ

 (؛1التدنولوجيا واالبتدار )
(؛ استعرا ـات السياسـات   4) املنءورات غا املتدررة: دراسات بء ن النقل وتيسا التجارة ‘2’   

ــا واالبتدــار )   ــالعلم والتدنولوجي ــا استعرا ــات السياســات يف جمــال تدنو  ؛(3املتعلقــة ب لوجي
(؛ الدراســـات املعنيـــة بتســـوا العلـــم والتدنولوجيـــا واالبتدـــار  2املعلومـــات واالتصـــاالت )

 (؛4ألغراض التنمية، ةا يف  لل نقل التدنولوجيا )
معارض وجوالت بصحبة مرشـدي  ووا ـرات: وا ـرات  ـ  مو ـو ات يف جمـال العلـوم         ‘3’   

مات واالتصاالت؛ وا رات    املسـائل  والتدنولوجيا واالبتدار، تءمل تدنولوجيات املعلو
 (؛4 ات الصلة بعمل الربنامل الفر ي )

ــة:     ‘4’    ــة، وجممو ــات املــواد اإل امي الدتًيبــات، وصــحائف الوقــائع، ولوحــات البيانــات اجلداري
ــامل        ــف أنءــطة الربن ــة ةوتل ــة متعلق ــواد إ امي ــة، وجممو ــات م ــات وكراســات تروجيي كتًيب

ــات    الفر ــي )استعرا ــات لسيا  ــا املعلوم ــا واالبتدــار، وتدنولوجي ــوم والتدنولوجي ســات العل
واالتصـــاالت واأل مـــال اإللدترونيـــة ألغـــراض التنميـــة، واللجنـــة املعنيـــة بتســـوا العلـــم        

ــة( )      ــوارد البءــرية، واللوجســتيات التجاري ــة امل ــة، وتنمي ــراض التنمي ــا ألغ (؛ 14والتدنولوجي
 (؛4رية للنظام اآليل للبيانات اجلمركية )(؛ الرسالة اإلخبا8النءرة اإلخبارية للنقل )

(؛ إصـدار تقريـر   1النءرات الصحفية واملؤمترات الصحفية: إصدار تقرير اقتصـاد املعلومـات )   ‘5’   
(؛ واجتما ـات إحايـة للصـحفيني    2(؛ إصدار جملة النقل البحري )1التدنولوجيا واالبتدار )

 (؛21الفر ي )ومقابات ومؤمترات صحفية تتعلق بنواتل الربنامل 
ــا واالبتدــار ألغــراض        ‘6’    ــالعلم والتدنولوجي ــة ب ــدرات يف جمــال السياســات املتعلق ــاء الق ــواد بن م

(؛ بنـــاء القـــدرات مـــ  أجـــل االبتدـــار والسياســـات الصـــنا ية لتءـــجيع اإلنتـــاص  1) التنميـــة
دليـل  (؛ 3(؛ تقارير متعلقة بتدنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت وإصـاح القـوانني )    1) احمللي
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(؛ موقـــع شـــبدي لقيـــاا تدنولوجيـــا 1مـــنّقا إلنتـــاص إحصـــاءات  ـــ  اقتصـــاد املعلومـــات )
(؛ 1(؛ اللجنة املعنية بتسوا العلم والتدنولوجيا ألغراض التنميـة ) 2املعلومات واالتصاالت )

(؛ 1) (؛ موقــع شــبدي للنظــام اآليل للبيانــات اجلمركيــة 1قا ــدة بيانــات اقتصــاد املعلومــات )
(؛ التحــديثات  ات الصــلة بصــفحات موقــع    1ي  نــه  لــا الءــبدة الدوليــة )   وتقريــر  ــامل 

(؛ 2األوندتــاد  لــا اإلنترنــت بءــ ن الــربامل واألنءــطة اجلاريــة يف إيــار الربنــامل الفر ــي )  
(؛ مـواد لـدورة التـدريت مـ      1املواد التقنية: بناء القدرات    يريـق تنميـة املـوارد البءـرية )    

 (؛2تعلم    ُبعد )(؛ برنامل ال2أجل التجارة )
احللقات الدراسية للمستعِملني اخلارجيني: اإل داد والتنسيق واملسـامهة يف الـدورات التدريبيـة     ‘7’   

املعنيــة بالقضــايا الرئيســية يف جــدول األ مــال االقتصــادي الــدويل للبلــدان الــمت متــر اقتصــادارا 
تينيــة ومنطقــة البحــر الدــاري ، ةرحلــة انتقاليــة، وبلــدان غــرب آســيا، وأفريقيــا، وأمريدــا الا 

 (؛12(؛ ودورات دراسية قصاة للوفود المت تتوذ م  جنيف مقرا هلا )5وآسيا )
ــ  القضــايا         ‘8’    ــة   ــة دورات تدريبي ــرال وحــدات التوــزي  النقال ــوارد الســمعية البصــرية: أق امل

   تنمية املـوارد   الرئيسية بء ن جدول األ مال االقتصادي الدويل. واملواد التعليمية بالفيديو
 (؛2البءرية. وبرنامل التدريت التجاري أقرال  اكرة القراءة فقط )

 التعاون التق  )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: )ص(  
اخلــدمات االستءــارية: تقــد  اخلــدمات االستءــارية املتعلقــة بسياســات العلــوم والتدنولوجيــا  ‘1’   

جلوانـــت املتعلقـــة بالسياســـات واجلوانـــت العمليـــة لتدنولوجيـــا املعلومـــات  واالبتدـــارات؛ وا
(؛ وتقـد  اخلـدمات االستءـارية بءـ ن قيـاا تدنولوجيـات       2) واالتصاالت ألغراض التنمية
(؛ تقـد  اخلـدمات االستءـارية بءـ ن سياسـات النقـل والصـدوك        1املعلومات واالتصاالت )

ــايا والقوا ــد   ــة، واملع ــة الدولي ــه )    القانوني ــة، والنقــل وأمن ــة بتيســا التجــارة الدولي (؛ 6املتعلق
ــ  أجــل التجــارة        ــدريت م ــذ أنءــطة الت ــد  اخلــدمات االستءــارية لتنفي ، TrainForTradeوتق

 (؛6وتنمية القدرات )
الـــدورات التدريبيـــة واحللقـــات الدراســـية وحلقـــات العمـــل: دورات تدريبيـــة  لـــا تصـــميم  ‘2’   

(؛ حلقــات  مــل إقليميــة 4ا ية لتءــجيع اإلنتــاص احمللــي )سياســات لابتدــار وسياســات صــن
(؛ اجلوانـت  1لنءر االستنتاجات املتعلقة بالسياسات لسلسـلة تقريـر التدنولوجيـا واالبتدـار )    

االقتصادية والتقنية والقانونية والتنظيمية لتدنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميـة؛  
ــات واالتصــا    ــا املعلوم ــاا تدنولوجي ــات    4الت )قي ــة بءــ ن السياس ــل تدريبي ــات  م (؛ حلق
(؛ بناء القدرات يف جمايل تيسا التجـارة والنقـل، ةـا    2املتعلقة بالعلم والتدنولوجيا واالبتدار )

يف  لــل النقــل املتعــدد الوســائط، واللوجســتيات، واأليــر القانونيــة، والنقــل باحلاويــات ومــا   
ت دراسـية وحلقـات  مـل يف إيـار برنـامل      (؛ حلقـا 20لذلل م  آثار  لا الصعيد الدويل )
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تتنـاول املسـائل املتعلقـة بالتجـارة الدوليـة، وخـدمات د ـم         TrainForTradeالتدريت التجاري 
التجارة، والسياحة، واالستثمار، وإدارة املوانئ، ةا يف  لل الـتعلم مـ  ُبعـد، وحلقـات  مـل      

 (؛17بء ن تدريت املدربني )
ــة وأقاليميــة يف جمــاالت النقــل ومــا يتصــل بــه مــ      املءــاريع امليدانيــة:  ‘3’    مءــاريع وينيــة وإقليمي

(؛ 50خدمات، وتيسا التجارة واللوجستيات، ةا يف  لل النظـام اآليل للبيانـات اجلمركيـة )   
(؛ 4) وبناء القدرات والتنمية؛ استعرا ات لسياسات العلوم والتدنولوجيا واالبتدـار الوينيـة  

 ؛TrainForTrade (7)ات يف جمال التجارة برامل التدريت وبناء القدر
 :أدناه 21-12يف اجلدول  4ويرد توزيع موارد الربنامل الفر ي  12-82 
 

 21-12اجلدول   
 4الفر ي  املءروعاالحتياجات م  املوارد:   

 

 

 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 الي () ب  إعادة تقدير الت 
     العادية يزانيةامل     
17 363.1 بالوظائف املتصلةاملوارد    363.1 17  50 50 

 - - 439.5 425.0 بالوظائف املتصلةاملوارد غا  

17 788.1 الموع الفر ي   802.6 17  50  50  

36 314.5 املوارد اخلارجة    امليزانية  614.5 34  3 2 

54 102.6 الموع   417.1 52  53  52  

  
دوالر، تغطــي  14 500دوالر، واـو مــا يعدـس زيـادة صـافية قـدراا       17 802 600تغطـي املـوارد البالغـة     12-83 

، 2-ا 8، 3-ا 10، 4-ا 9، 5-برتبـة ا  5، 1-مـد  3، 2-مـد  1وظيفـة )  50تداليف ما يلـي: )أ(  
)ب( االحتياجـات   ؛ ودوالر 17 363 100م  فئـة اخلـدمات العامـة )الرتـت األخـرى(( ةبلـغ قـدره         14و 
تصلة بالوظائف تءمل اخلرباء االستءاريني وأفرقة اخلرباء وسفر املوظفني واخلدمات التعاقديـة األخـرى،   املغا 
 لا طاع بربنامل  مل األوندتاد يف إيار الربنامل الفر ي.دوالر  439 500ةبلغ 

ل الداخلي لوظيفة ممولة م  املسا دة املؤقتـة العامـة والعمـل اإل ـايف مـ       وتعزى الزيادة الصافية أساسا إىل النق 12-84 
 نصر د م الربنامل لتوفا القدر الدايف م  قدرات املوظفني خال فتـرات  روة العمـل، ويقابـل تلـل الزيـادة      

 التقرير.م  اذا  20-12جزئيا التوفيض املقترح إجراهه أت بند سفر املوظفني  لا النحو املبني يف الفقرة 
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ــنتني    12-85  ــرة السـ ــال فتـ ــغ       2017-2016وخـ ــا ةبلـ ــع توفااـ ــة املتوقـ ــ  امليزانيـ ــة  ـ ــوارد اخلارجـ ــتغطي املـ ، سـ
ــز     34 614 500 ــة: )أ( األخــذ بالنظــام اآليل لتجهي دوالر،  ــم  مــا ســتغطيه، أنءــطة التعــاون الــتق  التالي

يــة بءــ ن السياســات واجلوانــت العمليــة ( خــدمات استءــارية ودورات تدريببالبيانـات اجلمركيــة وإداررــا؛ ) 
لتسوا تدنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية وبء ن قياا أداء اقتصـاد املعلومـات بوسـائل منـها     

)ص( اخلـدمات   ؛الءراكة يف قياا األداء يف جمال تسـوا تدنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ألغـراض التنميـة      
ع امليدانيـة املتصـلة باستعرا ـات سياسـات العلـوم والتدنولوجيـا واالبتدـارات؛        االستءارية والتدريت واملءاري

)د( د م التدريت وبناء القدرات يف جمال تنميـة القـدرات البءـرية، ةـا يف  لـل تـدريت املـدًربني واملدًرسـني،         
الوينيـة للتغلـت   ود م املءاريع الوينية/اإلقليمية؛ )اـ( املسا دة  لا أدي  تءـريعات النقـل وبنـاء القـدرات     

  لا الصعوبات، وم  مث زيادة فعالية اخلدمات الدا مة للتجارة مثل اجلمارك والنقل.
 

 5الربنامل الفر ي   
 أفريقيا وأقل البلدان منوا والربامل اخلاصة  

 
 دوالر 10 978 400قدير الت الي (: االحتياجات من املوارد ) ب  إعادة ت

   تنفيذ اذا الربنامل الفر ي إىل شـعبة أفريقيـا وأقـل البلـدان منـوا والـربامل اخلاصـة.         أمتسندت املسؤولية الفنية 12-86 
 22مـ  الربنـامل    1وسُينفَّذ اذا الربنامل الفر ي وفقا لاستراتيجية املبينة بالتفصيل يف إيار الربنـامل الفر ـي   

 (.A/69/Rev.1) 2017-2016م  اخلطة الربناجمية لفترة السنتني 
  

 22-12اجلدول 
 أاداا فترة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء  

 
تعزيــز و ــع سياســات وينيــة وتــدابا للــد م الــدويل، تعمــل  لــا بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة مــ  أجــل أقيــق التنميــة   : اــدا املنظمــة

  الفقر يف أفريقيا وأقل البلدان منوا وجممو ات أخرى م  البلدان المت تواجه أو ـا ا خاصـة )البلـدان الناميـة غـا      االقتصادية واحلد م
الساحلية والدول اجلزرية الصغاة النامية وغااا م  االقتصادات الضعيفة ايدليا واهلءة والصغاة(، والعمل  لا إدماص اذه البلدان 

 اد العامليبءدل تدرجيي ومفيد يف االقتص
 

 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامة اإلجنازات املتو عة

 مقاييس األدا 

 
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

تعميـــق الـــو ي وتعزيـــز احلـــوار بءـــ ن   )أ(      
خيـــارات السياســـات العامـــة لتعزيـــز التنميـــة  

 ــدد الــدول األ ضــاء الــمت تءــا    )أ(
ــاد   إىل جــدوى مــا ُيجريــه األوندت

 - - 12 العدد املستهدا
 - 10  عدد املقدرال

http://undocs.org/ar/A/69/Rev.1
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 مؤشرات اإلجناز من األمانة العامة اإلجنازات املتو عة

 مقاييس األدا 

 
2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

مــ  حبــوث وألــيات يف  مليــة     االقتصادية يف أفريقيا      
 و ع السياسات الوينية

 9   فعليال ددعال

تعميـــق الـــو ي وتعزيـــز احلـــوار بءـــ ن   (ب)
خيـــارات معاجلـــة املءـــاكل اإلمنائيـــة ألقـــل     
ــاملي،   ــاد العــ البلــــدان منــــواج يف إيــــار االقتصــ

البلـدان الـمت اـي بصـدد اخلـروص       لـل   يف ةا
 م  قائمة أقل البلدان منواج

 ــدد الــدول األ ضــاء الــمت تءــا    )ب(
ــاد   إىل جــدوى مــا ُيجريــه األوندت
مــ  حبــوث وألــيات يف  مليــة    

 و ع السياسات الوينية

 - - 11 العدد املستهدا
 - 9  عدد املقدرال

 9   العدد الفعلي

ــاص السياســات واأل  )ص( ــز إدم ــات تعزي ولوي
 التجارية يف اخلطط اإلمنائية الوينية

)ص(  ــدد مـــ  أقـــل البلـــدان منـــواج الـــمت  
حققــت تقـــدما يف تعزيـــز إدمـــاص  
السياســات واألولويــات التجاريــة  
ــة ويف   ــة الوينيـ ــا للتنميـ يف خططهـ
ــذ مصــفوفات العمــل اخلاصــة   تنفي

 باإليار املتدامل املعزز

 13 13 14 العدد املستهدا
 12 13  عدد املقدرال

 11   العدد الفعلي

)د( أســــني قــــدرات البلــــدان الناميــــة غــــا  
الســاحلية والــدول اجلزريــة الصــغاة الناميــة     
وغااـــا مـــ  االقتصـــادات الضـــعيفة ايدليـــا  
واهلءة والصغاة  لا د م أوهلا االقتصادي 

 وجهود بناء قدررا  لا التديف

 دد البلدان النامية غـا السـاحلية    )د(
ــدول اجلزر ــة  وال ــة الصــغاة النامي ي

وغااا م  االقتصـادات الضـعيفة   
ــمت     ــغاة الـ ــة والصـ ــا واهلءـ ايدليـ
ــل    ــ  خــدمات التحلي اســتفادت م
ــمت    ــدمات االستءـــــارية الـــ واخلـــ
يقدمها األوندتاد وغـا  لـل مـ     
أشدال املسا دة، وحققت تقدما 

 ايدليا

 - 4 5 العدد املستهدا
 4 4  عدد املقدرال

 4   العدد الفعلي

  
 لعوامل اخلارجيةا

ينتظــر أن ققــق الربنــامل الفر ــي أادافــه وإجنازاتــه املتوقعــة  لــا افتــراض مــا يلــي: )أ( البيانــات واملعلومــات       12-87 
اإلحصائية املتاحة وتعزيز التعاون مـع املنظمـات  ات الصـلة؛ )ب( قيـام البلـدان الـمت يغطيهـا الربنـامل الفر ـي          

لتنفيذ الفعال لالتزامـات واألاـداا احملـددة لدـل منـها والـواردة يف الوثـائق        واجلهات الءريدة هلا يف التنمية با
اخلتامية لءىت املؤمترات ومؤمترات القمة المت تعقداا األمم املتحدة؛ )ص( توفا املوارد املاليـة والبءـرية الدافيـة،    

ال تمـاد السياسـات وتنفيـذ    ةا يف  لل    يريق املوارد اخلارجة    امليزانية؛ )د( توافر الظـروا والقـدرات   
( ويوسع برنامل اإليـار املتدامـل املعـزز ولـول     ـ)ا ؛التوصيات املناسبة يف الدول األ ضاء والءركاء يف التنمية
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، بتنفيــذ املءــاريع حــىت 2015. وســوا تتــوص املرحلــة األوىل يف كــانون األول/ديســمرب 2015ملــا بعــد  ــام 
 .2017كانون األول/ديسمرب  31

 
 النواتل
 ، سُتنجز النواتل التالية:2017-2016خال فترة السنتني  12-88 

 تقد  اخلدمات إىل اهليئات احلدومية الدولية وايئات اخلرباء )امليزانية العادية(: ( )أ  
 اجلمعية العامة: ‘1’   
ــت      - أ     ــة، حســ ــة العامــ ــات اجلمعيــ ــات: اجتما ــ ــة لاجتما ــ ــدمات الفنيــ ــد  اخلــ تقــ

 (؛1) االقتضاء
وثـائق اهليئـات التداوليــة: املسـامهة يف تقريـر األمــني العـام  ـ  التقــدم احملـرز يف تنفيــذ         - ب    

ــة        ــدان منــوا بءــ ن املســائل الواقع ــل البل ــع املعــ  ب ق ــائل مــؤمتر األمــم املتحــدة الراب نت
(؛ املسامهة يف الءراكة اجلديـدة مـ  أجـل    2نطاق واليات واختصال األوندتاد ) يف

ــا: الت  ــة أفريقي ــد م       تنمي ــذ وال ــدم احملــرز يف التنفي ــ  التق ــام   ــني الع ــر املوحــد لتم قري
(؛ تقرير األمني العـام  ـ  تنفيـذ نتـائل مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين للبلـدان          2) الدويل

 (؛2(؛ واملسامهة يف تقرير األمني العام    تنفيذ مسار ساموا )1) الساحلية النامية
 التنمية:مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و ‘2’   
ــؤمتر،        - أ     ــة  ءــرة للم ــدورة الرابع ــات ال ــة لاجتما ــات: اجتما  ــد  اخلــدمات الفني تق

 (؛1 لل االجتما ات التحضاية، حست االقتضاء ) يف ةا
ــل        - ب     ــا يف  لـ ــؤمتر، ةـ ــرة للمـ ــة  ءـ ــدورة الرابعـ ــائق للـ ــة: وثـ ــات التداوليـ ــائق اهليئـ وثـ

 (؛1) قرره الدول األ ضاءاالجتما ات التحضاية،  لا النحو الذي ت
 اللس االقتصادي واالجتما ي: ‘3’   
تقــد  اخلـــدمات الفنيــة لاجتما ـــات: اجتما ــات اللـــس وايئاتــه الفر يـــة،  نـــد      - أ    

 (؛1(؛ اجتما ات جلنة السياسات اإلمنائية، حست االقتضاء )2االقتضاء )
 (؛1للس، حست االقتضاء )وثائق اهليئات التداولية: املسامهة يف وثائق ا - ب    
 جملس التجارة والتنمية: ‘4’   
ــة للــس التجــارة     - أ     ــة لاجتما ــات: الــدورات الســنوية والتنفيذي تقــد  اخلــدمات الفني

 (؛12والتنمية )
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وثــائق اهليئــات التداوليــة: التقريــر املرحلــي ألمانــة األوندتــاد  ــ  تنفيــذ األنءــطة           - ب    
(؛ مسـامهة األوندتـاد   2األوندتـاد لصـا  أقـل البلـدان منـوا )      ا  لـا نطـاق    املضطلع

ــد        يف ــوا للعق ــدان من ــل البل ــل لصــا  أق ــامل العم ــذ برن ــر 2020-2011تنفي : التقري
ــ  )  ــي الثال ــة     1املرحل ــة القطا ي ــ  القضــايا  ات األمهي ــاد   ــة األوندت ــارير أمان (؛ تق

ــة غــا الســاحلية )    ــدان النامي ــر مرحلــ 1واملوا ــيعية للبل ــذ اإليــار  (؛ تقري ي  ــ  تنفي
األنءطة المت يضطلع  ـا مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة        (؛2)املتدامل املعزز 
 (؛2) د ماج ألفريقيا

ــة     ‘5’    ــتراتيجي وامليزانيـــة الربناجميـــة: تقـــد  اخلـــدمات الفنيـ الفرقـــة العاملـــة املعنيـــة باإليـــار االسـ
 (؛4الفرقة العاملة )لاجتما ات: تقد  اخلدمات الفنية الجتما ات 

أفرقــة اخلــرباء املوصصــة: اجتما ــات بءــ ن القضــايا  ات الصــلة ةو ــوع التقريــر الســنوي      ‘6’   
اخلـرباء   اجتمـاع ؛ (2تنمية االقتصـادية يف أفريقيـا )  (؛ اجتما ات    ال2) أقل البلدان منوا   

( 2) 2020-2011املعــ  باســتعراض تنفيــذ برنــامل العمــل لصــا  أقــل البلــدان منــوا للعقــد  
واجتمــاع اخلــرباء بءــ ن التقــدم اهليدلــي واحتمــاالت اخلــروص مــ  قائمــة أقــل البلــدان منــوا،     

 (؛1اجتماع اخلرباء بء ن مسامهة السياحة يف التنويع االقتصادي واحلد م  الفقر )
ميـة  تقد  املسا دة للممثلني واملقرري : املسامهة يف خطط  مل الءراكة اجلديدة مـ  أجـل تن   ‘7’   

ــا، حســت االقتضــاء   ــد  مســامهات يف تقــارير املعل   ؛أفريقي ــات األساســية الجتما ــات   تق وم
بلــدان منــوا والــربامل اخلاصــة  بءــ ن قضــايا التجــارة والتنميــة الــمت رــم أفريقيــا وأقــل ال   اخلــرباء
 االقتضاء(؛ )حست

 أنءطة فنية أخرى )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: ( )ب  
(؛ التقرير املتعلق ب قل البلـدان منـوا: اسـتعراض    2املنءورات املتدررة: تقرير التجارة والتنمية ) ‘1’   

 (؛2(؛ التنمية االقتصادية يف أفريقيا )2 ام )
اآلفــــاق والفــــرل والتحــــديات أمــــام تنفيــــذ نتــــائل مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة الرابــــع املعــــ    ‘2’   

حملـرز يف تنفيـذ برنـامل العمـل لصـا  أقـل البلـدان منـوا للعقـد          (؛ التقـدم ا 1منـوا )  البلـدان  ب قـل 
ــ  املؤشـــــرات  1: تقيـــــيم منتصـــــف املـــــدة ) 2011-2020 ــة مـــ (؛ الـــــدروا املستولصـــ
(؛ التقريـــر املرحلـــي املتعلـــق ب قـــل البلـــدان  1(؛ التدامـــل اإلقليمـــي والتجـــارة )1) اجلغرافيـــة

 (؛1) منوا
وجممو ــات املــواد اإل اميــة: اخلاصــات   كتيبــات وصــحائف وقــائع ومــوجزات السياســات  ‘3’   

( وملوصات السياسـات بءـ ن تقريـر    2السياساتية بء ن تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا )
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(؛ والـدروا املسـتفادة   6وجممو ة السياسات املتعلقة بالتجارة والفقـر )  ؛(6أقل البلدان منوا )
 يف صياغة قوا د املنء ؛

قـوانني واألنظمـة التجاريـة الـمت تعـزز فـرل وصـول املنتجـات التقليديـة ألقـل           املواد التقنيـة: ال  ‘4’   
(؛ تقـد  خمتلـف   1(؛ صـياغة اتفاقـات التجـارة احلـرة يف أفريقيـا )     2البلدان منواج إىل األسـواق ) 

 (؛1املدخات املفاايمية واملنهجية واإلحصائية لعمل جلنة السياسات اإلمنائية )
ا رات وتقد   ـروض بءـ ن القضـايا اإلمنائيـة املتصـلة ب قـل البلـدان منـواج         احملا رات: إلقاء و ‘5’   

وأفريقيا ملوتلف اجلهات املهتمة، ةا فيها التمع املدين واألوسـاط األكادليـة، وبءـ ن العوملـة     
واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة واتسـاق السياســات، ةـا يف  لـل تلـل املنظمــة بصـدد مـا يقـوم بــه          

 (؛10ات تدريبية وغا  لل م  أنءطة بناء القدرات )األوندتاد م  دور
النءــرات الصــحفية واملــؤمترات الصــحفية: نءــرات صــحفية ومــؤمترات صــحفية ومقــابات      ‘6’   

ــائل البحــوث واملقترحــات املتعلقــة بالسياســات  ات الصــلة ب قــل البلــدان منــوا،      للتعريــف بنت
غا الساحلية، والدول اجلزرية الصـغاة الناميـة    والتنمية االقتصادية يف أفريقيا، والبلدان النامية

 (؛14وغااا م  االقتصادات الصغاة والضعيفة واهلءة ايدليا )حست االقتضاء( )
 العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: امليزانيةالتعاون التق  ) )ص(  
م بـرامل التعـاون الـتق     اخلدمات االستءارية: تقد  خدمات استءـارية يف جمـال رصـد وتقيـي     ‘1’   

يف ســـياق اإليـــار املتدامـــل املعـــزز، ةـــا يف  لـــل املســـامهة يف اإل ـــداد لعمليـــات تءـــويص  
االحتياجات التجارية للبلدان وتنفيذ برامل املسا دة التقنيـة  ات الصـلة بالتجـارة اسـتناداج إىل     

ة وسياسات أريـر  مصفوفات العمل املتعلقة بتءويص االحتياجات التجارية وأليل أثر العومل
التجارة يف التقدم االجتمـا ي واالقتصـادي ألقـل البلـدان منـواج، ةـا يف  لـل أوجـه اسـتجابتها          

ــة )      ــد م الدولي ــدابا ال ــة ت ــدى كفاي ــة وم ــد  خــدمات  8إلصــاحات السياســات العام (؛ تق
ا دة يف إدمـاص  استءارية لتنفيذ نتائل مؤمتر األمم املتحدة الرابع املع  ب قل البلدان منـواج واملسـ  

(؛ تقد  خدمات استءارية واملسـا دة  6) اذه النتائل يف السياسات واالستراتيجيات الوينية
يف ما يتعلق باملفاو ات التجارية اإلقليمية واملتعددة األيراا وبناء القـدرات يف أقـل البلـدان    

القتضـاء؛ تقـد    منواج، ةا يف  لل يف االقتصادات الصغاة والضـعيفة واهلءـة ايدليـاج، حسـت ا    
خــدمات استءــارية إىل البلــدان الــمت تواجــه أــدي اخلــروص مــ  و ــع أقــل البلــدان منــواج، مــع  

اخلـدمات إىل البلـدان  ات    اإلشارة بصفة خاصة إىل إ داد استراتيجية لانتقال السلس )تقدم
لقائمـة(  الصلة قبل وخال وبعد الفترة االنتقالية المت متتد لثاث سنوات وتسبق اخلروص مـ  ا 

(؛ تقد  خدمات استءـارية بءـ ن السياسـات الراميـة إىل تعزيـز القـدرة اإلنتاجيـة للبلـدان         4)
الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان منــواج والــدول اجلزريــة الصــغاة الناميــة، وأســني قــدررا  لــا   
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ميـة املءـمولة   (؛ تقـد  املسـا دة إىل البلـدان النا   4املنافسة يف االقتصاد العاملي،  ند االقتضاء )
بالربنامل الفر ي إل انتها  لا إدراص الءواغل التجارية واإلمنائية يف صـلت خططهـا اإلمنائيـة    

(؛ د ــم جهــات التنســيق 4الوينيــة واســتراتيجيارا يف جمــال احلــد مــ  الفقــر،  نــد االقتضــاء ) 
التجـارة   الوينية لايار املتدامل املعزز يف جمـال و ـع السياسـات التجاريـة، مـ  قبيـل إدمـاص       
 (؛2يف األنءطة الرئيسية وو ع مءاريع املسا دة التقنية املتصلة بالتجارة،  ند االقتضاء )

الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وحلقات العمل: حلقات  مل يف ابة م  أقل البلـدان   ‘2’   
(؛ 4التجـارة )  منواج لتنفيذ األنءطة املندرجـة  ـم  اإليـار املتدامـل املعـزز واملعونـة مـ  أجـل        

ــرل التجــارة         ــز ف ــة إىل تعزي ــوانني التجاري ــل بءــ ن الوصــول إىل األســواق والق ــات  م حلق
(؛ حلقـات العمـل لنءـر االسـتنتاجات الـواردة      2لمنتجات التقليدية لصا  أقل البلدان منـواج ) ل

اسـتناداج   (؛ دورات تدريبية لصانعي السياسات يف أقل البلدان منواج2يف تقرير أقل البلدان منواج )
 (.2إىل القضايا الواردة يف تقرير أقل البلدان منواج )

 .23-12يف اجلدول  5ويرد توزيع املوارد املرصودة للربنامل الفر ي  12-89 
 

 23-12اجلدول 
 5االحتياجات م  املوارد: الربنامل الفر ي   

 

 

 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
     العادية يزانيةامل     
 25 25 525,4 9 525,4 9 بالوظائفصلة املوارد املت 

 - - 553,0 574,4 بالوظائفاملتصلة املوارد غا  

10 الموع الفر ي   099 ,8  10  078 ,4  25  25  

 - - 700,0 1 800,0 1 املوارد اخلارجة    امليزانية

11 الموع   899 ,8  11  778 ,4  25  25  

  
دوالر، مــا يلــي:  21 400دوالر، الــمت تعدــس نقصــاناج صــافياج قــدره    10 078 400تغطــي املــوارد البالغــة   12-90 

مــ  فئــة  7، و 2-ا 1، و 3-ا 2، و 4-ا 8، و 5-ا 4، و 1-مــد 2، و 2-مــد 1وظيفـة )  25 )أ(
دوالر؛ و )ب( االحتياجـات غـا املتعلقـة بالوظـائف      9 525 400((، ةبلـغ  اخلدمات العامة )الرتت األخرى

دوالر، لا ـطاع بربنـامل    553 000للمسا دة العامة املؤقتة واالستءاريني واخلرباء وسفر املوظفني، ةبلغ 
  مل األوندتاد يف إيار اذا الربنامل الفر ي.
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ــيض ا   12-91  ــرة    ويعــزى النقصــان الصــايف أساســاج إىل التوف ــبني يف الفق ــا النحــو امل ــوظفني  ل ــة ســفر امل ــرح يف فئ  ملقت
 م  اذا التقرير. 12-20

ــنتني   12-92  ــرة السـ ــغ    2017-2016وخـــال فتـ ــا ةبلـ ــة املتوقـــع توفراـ ــ  امليزانيـ ــة  ـ ــوارد اخلارجـ ــتودم املـ ، سُتسـ
ــة وتنظــيم حلقــ      1 700 000 ــواد تدريبي ــة: )أ( إ ــداد م ــة التالي ات  مــل دوالر لا ــطاع باألنءــطة التقني

تدريبية إسهاماج يف بناء القدرات الوينية لتتوىل أقل البلدان منواج، والبلدان النامية غـا السـاحلية، وبلـدان العبـور     
الناميــة، والــدول الناميـــة اجلزريــة الصــغاة، واالقتصـــادات الصــغاة والضــعيفة واهلءـــة ايدليــاج زمــام تنفيـــذ         

ــة؛ و )ب( تنظــ    ــة الويني ــتراتيجيارا اإلمنائي ــل       اس ــ  أق ــارة م ــدان خمت ــل يف بل ــات  م ــية وحلق ــات دراس يم حلق
منواج م  أجل تنفيذ األنءطة املضطلع  ـا يف سـياق اإليـار املتدامـل املعـزز واملعونـة مـ  أجـل التجـارة؛           البلدان

 )ص( د م تعزيز التعاون يف جمال النقل العابر بني البلدان غا الساحلية وبلدان العبور. و
 

 ملد م الربنا -دال  
 دوالر 26 185 500االحتياجات من املوارد ) ب  إعادة تقدير الت الي (:   

ُتقدم خدمات د م الربنامل إىل أجهزة تقرير السياسات، والتوجيه التنفيذي واإلدارة، والـربامل الفر يـة الفنيـة     12-93 
دائـرة إدارة املـوارد، ودائـرة     ملسا درا يف إجنـاز نواجتهـا املربجمـة. وتـنظم اخلـدمات يف إيـار ثاثـة كيانـات اـي         

 الد م احلدومية الدولية، ودائرة التعاون التق .
ــوارد البءــرية         12-94  ــد م يف جمــاالت امل ــة وخــدمات ال ــا املءــورة املترًوي ــوارد إىل اإلدارة العلي ــرة إدارة امل ــدم دائ وتق

مـا يتعلـق بدـل مـ  مـوارد امليزانيـة        وختطيط الربامل وامليزانية واملاليـة وإدارة أنءـطة التعـاون الـتق ، و لـل يف     
العادية واملوارد اخلارجـة  ـ  امليزانيـة. وتدفـل اـذه الـدائرة أيضـاج تقـد  الـد م الدـايف مـ  حيـ  تدنولوجيـا              
املعلومات واخلدمات يف جماالت د م الب  التحتية وتطوير النظم وتبادل املعارا وإدارة الوثـائق وإدارة شـبدة   

 الد م ةا يتماشا مع معايا األمم املتحدة واملعايا املتبعة يف اذا القطاع.اإلنترنت وتقد  خدمات 
وتتــوىل دائــرة الــد م احلدوميــة الدوليــة املســؤولية  ــ   مليــات اإل ــداد واإلدارة وتقــد  اخلــدمات لــدورات     12-95 

)اللجـــان، األوندتـــاد الـــمت تعقـــد كـــل أربـــع ســـنوات، ودورات جملـــس التجـــارة والتنميـــة وأجهزتـــه الفر يـــة  
واجتما ـــات اخلـــرباء، والفرقـــة العاملـــة املعنيـــة بتيـــار العمـــل االســـتراتيجي وامليزانيـــة الربناجميـــة(، ومـــؤمترات 

املتحدة المت جيري تنظيمها بر اية األوندتاد. وتوفر اذه الدائرة اخلـدمات والـد م يف جمـال االتصـال إىل      األمم
  رصـد املتابعـة املؤسسـية لقـرارات األجهـزة احلدوميـة الدوليـة،        المو ات اإلقليمية وتتوىل أيضاج املسؤولية  ـ 

 وإ داد تقو  االجتما ات، وأرير الوثائق وكتابة التقارير، ود م املراسم، وإ داد اتفاقات البلد املضيف.
مـا يتعلـق    وتقدم دائـرة التعـاون الـتق  إىل األمانـة التوجيـه يف جمـال السياسـات وتـروِّص  التبـاع هنـل منسـق يف            12-96 

بالتعــاون الــتق ، ةــا يف  لــل اســتعراض مقترحــات املءــاريع، ومجــع األمــوال، واالتصــال باجلهــات املســتفيدة   
 واجلهات املاحنة واملنظمات األخرى املعنية بالتعاون التق  املتصل بالتجارة.
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 النواتل  
 ؛ سُتنجز النواتل التالية:2017-2016خال فترة السنتني  12-97 

 تقد  اخلدمات إىل اهليئات احلدومية الدولية وايئات اخلرباء )امليزانية العادية(: ( )أ  
اجلمعية العامة: وثائق اهليئات التداولية: تقـارير االجتما ـات احلدوميـة الدوليـة األخـرى  نـد        ‘1’   

ة (؛ تقــارير الــدورات الســنوية والتنفيذيــة واالســتثنائية للــس التجــارة والتنميــ       4االقتضــاء )
 (؛10)

مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة: تقـد  اخلـدمات الفنيـة لاجتما ـات: الـدورة الرابعـة             ‘2’   
 (؛20 ءرة للمؤمتر، ةا يف  لل االجتما ات التحضاية، حست االقتضاء )

 جملس التجارة والتنمية: ‘3’   
ــدورات الســنوية ال    - أ     ــة لاجتما ــات: ال ــد  اخلــدمات الفني ــس  تق ــة لل ــة والتنفيذي عادي

 (؛6التجارة والتنمية )
وثائق اهليئات التداولية: تقـارير الفرقـة العاملـة املعنيـة باإليـار االسـتراتيجي وامليزانيـة         - ب    

 (؛6(، تقارير    الدورات السنوية للجان األوندتاد )6الربناجمية )
 وامليزانية الربناجمية:الفرقة العاملة املعنية بتيار العمل االستراتيجي  ‘4’   
 (؛36تقد  اخلدمات الفنية الجتما ات الفرقة العاملة ) -أ     
(؛ 6وثائق اهليئات التداولية: ورقات ووثائق غرا االجتما ـات، حسـت االقتضـاء )    - ب    

 (؛2تقارير    استعراض أنءطة التعاون التق  )
 (؛8ولية: تقارير اجتما ات اخلرباء )جلنة التجارة والتنمية: وثائق اهليئات التدا ‘5’   
ــات اخلــرباء،        ‘6’    ــارير اجتما  ــة: تق ــات التداولي ــائق اهليئ ــة: وث ــة االســتثمار واملءــاريع والتنمي جلن

فيها اجتما ات فريـق اخلـرباء احلدـومي الـدويل املعـ  بقـوانني املنافسـة وسياسـارا، وفريـق           ةا
 (؛8ايا الدولية للمحاسبة واإلبا  )اخلرباء العامل احلدومي الدويل املع  باملع

 األنءطة الفنية األخرى )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: )ب(  
املعارض واجلوالت بصحبة مرشدي  واحملا رات: جلسـات اإلحايـة التعريفيـة للدبلوماسـيني      ‘1’   

التصــال اجلمــاااي بءــ ن (؛ أنءــطة ا4اجلــدد يف جنيــف املســؤولني  ــ  أنءــطة األوندتــاد )
 مــل األوندتــاد و اقتــه باملنظمــات األخــرى )مــثا جلســات اإلحايــة للوفــود والمو ــات  
املهتمــة األخــرى، واحللقــات الدراســية، ومناســبات إلقــاء اخلطــت العامــة  لــا ســبيل املثــال(، 

 (؛8وحلقات دراسية ووا رات    املسائل املتصلة بالتعاون التق  )
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وصــحائف وقــائع ولوحــات بيانيــة جداريــة وجممو ــات مــواد إ اميــة: كتيــت  ــ     كتيبــات ‘2’   
 (؛1برامل التعاون التق  المت يضطلع  ا األوندتاد )

مواد تقنية: موقع األوندتاد وصفحاته  لا شبدة اإلنترنت المت تتضم  معلومات  مـا يتعلـق    ‘3’   
ومــواد صــحفية وإ اميــة،   باألوندتــاد مــ  اجتما ــات ومناســبات، ووثــائق ومنءــورات،      

 (؛2وتعاون تق ، ةا يف  لل بوابة التعاون التق  اإللدترونية )
ــات       ‘4’    ــة باالجتما  ــائق واملســامهات املتعلق ــني الوكــاالت: الوث ــائق االجتما ــات املءــتركة ب وث

املءــتركة بــني الوكــاالت  ات الصــلة بتنســيق الــربامل واألنءــطة التنفيذيــة واملســائل املتصــلة   
 (؛4لتقييم واإلدارة، والتمثيل يف تلل االجتما ات )با

التعاون التق  )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية( املءاريع امليدانية: الد م العـام يف تصـميم    )ص(  
(؛ تصميم وإدارة أنءطة التعـاون الـتق  املءـتركة بـني     1وإدارة مجيع أنءطة التعاون التق  لتوندتاد )

الوكاالت يف إيار ا طاع األوندتاد بتنسيق وقيادة المو ـة املءـتركة بـني وكـاالت األمـم املتحـدة       
 (؛1واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية )

 خدمات املؤمترات وإداررا واإلشراا  ليها )امليزانية العادية واملوارد اخلارجة    امليزانية(: )د(  
(؛ االتصـال مـع مدتـت    1داد وتءغيل مرفق للتداول بواسطة الفيـديو ) خدمات املؤمترات: إ  ‘1’   

األمم املتحدة يف جنيف بءـ ن املسـائل املتعلقـة بتقـد  اخلـدمات للمـؤمترات وإ ـداد الوثـائق،         
ومع مقر األمم املتحدة بءـ ن تقـد  اخلـدمات للمـؤمترات، واملسـائل املتعلقـة خبطـة املـؤمترات         

(؛ تقـد  اخلـدمات التقنيـة إىل    2د  التقارير إىل اجلمعية العامـة ) واالجتما ات، والوثائق، وتق
(؛ تقــد  اخلــدمات التقنيــة 160الــدورات الســنوية للجــان األوندتــاد، واجتما ــات خربائهــا )

للمءـاورات الـمت جيريهـا األمـني العـام لتوندتــاد ورئـيس جملـس التجـارة والتنميـة مـع الــدول           
(؛ تقـد   10قنيـة إىل املـؤمترات الدوليـة للسـلع األساسـية )     (؛ تقد  اخلدمات الت20األ ضاء )

اخلــدمات التقنيــة الجتما ــات اللجنــة املعنيــة بتســوا العلــم والتدنولوجيــا ألغــراض التنميــة،   
ــا ي( )   ــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـ ــة  20)ايئـــة فر يـــة تابعـ (؛ تقـــد  اخلـــدمات التقنيـ

(؛ تقد  اخلـدمات التقنيـة   30ات املوصصة )للحلقات الدراسية واألفرقة الدراسية واالجتما 
(؛ تقـد  اخلـدمات التقنيـة لـدورات     80للدورات السنوية والتنفيذية للس التجـارة والتنميـة )  

(؛ تقـد  اخلـدمات التقنيـة    48الفرقة العاملة املعنيـة باإليـار االسـتراتيجي وامليزانيـة الربناجميـة )     
 (؛1ا التحضاية )للدورة الرابعة  ءرة لتوندتاد واجتما ار

إدارة املوارد البءرية: د م تنفيد سياسات وممارسات إدارة املوارد البءـرية وقـرارات اجلمعيـة     ‘2’   
العامة وتوجيهات مدتت إدارة املوارد البءرية  ات الصلة، ويف ما خيـص الـُنهل اجلديـدة ويف    

ــني       ــة بـ ــا دة يف العاقـ ــة؛ املسـ ــات القائمـ ــات واملمارسـ ــة السياسـ ــوظفني واإلدارة،مواءمـ  املـ
ةــا يف  لــل التفا ــل مــع اهليئــات املمثلــة للمــوظفني، وأمــ  املــوظفني ورفــااهم؛ إدارة األداء    
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والنــهوض بــاملوظفني والتــدريت؛ اســتقدام وتنســيت وترقيــة املــوظفني، وإدارة شــؤون اخلــرباء  
 ـ  الوظـائف    االستءاريني وفرادى املتعهدي  واملتدربني الـداخليني؛ إدارة املوااـت؛ اإل ـان   

الءاغرة  لا أوسع نطاق ممد ، ةا يف  لل م  خال املوقع الءـبدي لتوندتـاد، والصـفحة    
 االتصال؛ الءبدية ملدتت األمم املتحدة يف جنيف ووسائط

ختطيط الربامل وامليزانية واحلسابات: إدارة املوصصات، ومراقبة ماك املوظفني، والتصـديق،   ‘3’   
ستودام املوارد املعتمدة، وإ داد التقارير    أداء امليزانيـة والتقـارير  ـ     وإ داد التقارير    ا

إحصاءات الءواغر؛ الرقابة املالية والتصديق  لـا مجيـع حسـابات األوندتـاد؛ تقـد  التقـارير       
املالية إىل اجلهات املاحنة؛ إدارة األموال اخلارجة    امليزانية يف إيـار السـلطة املفو ـة؛ تعهـد     

حصاءات ألغراض إ داد التقارير؛ رصد تنفيذ الربامل والتحقـق مـ   لـل وتنسـيق     خمتلف اإل
ــرة        ــة لفت ــربامل وتنســيق إ ــداد اخلطــة الربناجمي ــربامل؛ ختطــيط ال ــذ ال ــارير  ــ  تنفي إ ــداد التق

 السنتني؛ استعراض احلسابات وتسجيلها وتصحيحها؛ جتهيز املعامات املالية؛
 خدمات الد م املركزية: ‘4’   
ــائط     - أ     ــا مـــ  الوسـ ــة أو غااـ ــر اإللدتـــروين للمنءـــورات يف أقـــرال مدجمـ ــم النءـ د ـ

ــطة       ــراض أنءــ ــاميم ألغــ ــدال والتصــ ــع األشــ ــد م لو ــ ــا الــ ــة، وتيســ اإللدترونيــ
 واملناسبات؛ النءر

 إدارة املرافق:  دُّ األصول و بطها وإدارة أصول املءاريع والتصرا فيها؛ - ب    
تدنولوجيا املعلومات: تقد  خدمات التركيـت وإ ـادة التوزيـع    تقد  الد م يف جمال  - ص    

والصيانة، ورصد استودام املوزون واملوارد، وتءغيل مدتـت مسـا دة للمسـتعملني    
ــية        ــيت الءوصـ ــات للحواسـ ــات الرباجميـ ــق بتطبيقـ ــا يتعلـ ــم يف مـ ــد م هلـ ــد  الـ وتقـ

تدنولوجيــا   واحلواســيت الدــباة؛ الرقابــة املتداملــة  لــا اهلياكــل األساســية لــُنظم       
املعلومات يف األوندتاد ةا يدفل تواهمها مع بعضها الـبعض ومواكبتـها للتدنولوجيـا    
ــة للءــبدة       ــب  التحتي ــز ال ــدة وإ ــداداا؛ صــيانة وتعزي ــة، وختطــيط نظــم جدي اخلارجي
ــة الربيـــد اإللدتـــروين    ــة، وأنظمـ ــة واخلارجيـ احملليـــة، ووصـــات االتصـــاالت الداخليـ

تءـغيلي للتطبيقـات الرئيسـية وإ ـداد تطبيقـات جديـدة،       واالتصاالت؛ تقد  الد م ال
 ند االقتضاء؛ تعهد موقع األوندتـاد  لـا شـبدة اإلنترنـت ومراقبـة جودتـه وتنسـيق        

 وتواه، والتنسيق التق  مع املركز الدويل للحساب اإللدتروين؛
دانيـة مـ    خدمات املءتريات: االشتراء املنوفض القيمة؛ د م مءتريات املءـاريع املي  - د    

 خال املداتت القطرية لربنامل األمم املتحدة اإلمنائي؛
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السفر: إ داد تقديرات التداليف، ويلبات السفر، وقوائم سداد بدل اإلقامة اليـومي   - اـ    
ــاركني يف     ــاريني واخلـــرباء واملءـ ــي للمـــوظفني واالستءـ ــفر الرمسـ ــق بالسـ ــا يتعلـ يف مـ

 االجتما ات؛
 يرية والتحرير: أرير وثائق األوندتاد وإدارة  ملية تقد  الوثائق.خدمات الترمجة التحر ‘5’   

 .24-12ويرد توزيع املوارد املرصودة لد م الربامل يف اجلدول  12-98 
 

 24-12اجلدول
 االحتياجات م  املوارد: د م الربنامل  

  

 

 الوظا    املوارد )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2014-2015 
2016-2017 

 2017-2016 2015-2014 ) ب  إعادة تقدير الت الي (
     العادية يزانيةامل     
 61 61 893,9 18 423,7 19 بالوظائف املتصلةاملوارد  

 - - 291,6 7 590,4 7 بالوظائف املتصلةاملوارد غا  

27 الموع الفر ي   014 ,1  26  185 ,5  61  61  

 13 14 431,8 12 789,9 10 املوارد اخلارجة    امليزانية

37 الموع   804 ,0  38  617 ,3  75  74  

  
دوالر، تدـاليف   828 600دوالر، الـمت  تعدـس نقصـاناج صـافياج قـدره       26 185 500تغطي املوارد البالغـة   12-99 

ــا ــه      م ــل اجلزئــي ملــا جممو  ــد 2وظيفــة ) 61يلــي: )أ( التموي ، 3-ا 9، و 4-ا 4، و 5-ا 6، و 1-م
مـــــ  فئــــة اخلــــدمات العامـــــة    34اخلــــدمات العامـــــة )الرتبــــة الرئيســــية(، و    مــــ  فئــــة    4، و 2-ا 2 و

ــت ــغ   )الرت ــة بالوظــائف للمســا دة    18 893 900األخــرى((، ةبل دوالر؛ و )ب( االحتياجــات غــا املتعلق
املؤقتــة العامــة، واخلــرباء االستءــاريني، وســفر املــوظفني، واخلــدمات التعاقديــة ود ــم تدنولوجيــا املعلومــات،     

 دوالر. 7 291 600التءغيل العامة، واقتناء/استبدال معدات التءغيل اآليل للمداتت، ةبلغ  ومصروفات
دوالر(  529 800ويعزى النقصان الصايف أساساج إىل جتميد  ملية استقدام املوظفني لءغل الوظـائف الثابتـة )   12-100 

ــة العامــة    ــة ســفر   69/264متءــياج مــع قــرار اجلمعي املــوظفني،  لــا النحــو املــبني يف  والتوفــيض املقتــرح يف فئ
م  اذا التقرير. وباإل ـافة إىل  لـل، يقتـرح أن تنقـل مـوارد املسـا دة العامـة         21-12و  20-12الفقرتني 

املؤقتة وموارد العمل اإل ايف مباشـرة إىل الـربامل الفر يـة الـمت تسـتودم فيهـا لتعزيـز مسـاءلة مـديري الءـعت           
الفترات المت يبلغ فيها  تء العمل  روته، كمـا ُيقتـرح نقـل املـوارد إىل      وتوفا  دد  كاا  م  املوظفني خال

مـ  أجـل تعزيـز خـدمات تطبيقـات تدنولوجيـا املعلومـات.         1برنامل العمل املندرص يف إيار الربنامل الفر ي 
ــا        ــد م مــ  حيــ  تدنولوجي ــا ال ــة للحصــول  ل ــادة يف اخلــدمات التعاقدي ــاج الزي ــل اــذا االافــاض جزئي ويقاب
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علومات، واو ما م  ش نه أن يضيف قيمة م  خال أسني االستقرار واملوثوقية واألداء، ويعـزز اسـتمرارية   امل
 تصريف األ مال يف نظم األوندتاد.

 ، ســـتغطي املـــوارد اخلارجـــة  ـــ  امليزانيـــة املتوقـــع توفراـــا ةبلـــغ       2017-2016وخـــال فتـــرة الســـنتني    12-101 
األنءطة املمولة م  املوارد اخلارجة    امليزانية املضـطلع  ـا يف   دوالر تداليف خدمات د م  12 431 800

إيــار برنــامل العمــل، وكــذا تقــد  اخلــدمات إىل الــدورة الرابعــة  ءــرة لتوندتــاد، املقــرر  قــداا يف ليمــا يف   
 .2016  ام



 ألغراض التنمية الدويلالتعاون  اجلزء الرابع

 

72/73 15-05481 

 

 املرفق األول
 2017-2016اهليدل التنظيمي وتوزيع الوظائف لفترة السنتني   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خـرى؛  م ع = امليزانية العادية؛ خ م = املوارد اخلارجة    امليزانية؛ خ ع = فئة اخلدمات العامة؛ ر ر = الرتبة الرئيسـية؛ ر أ = الرتـت األ   :خمتصرات

 مسا د. و أ ع = وكيل أمني  ام؛ أ ع م = أمني  ام

 األمني العام
 و أ ع 1م ع: 

 نائت األمني العام
 أ ع م 1 :م ع

مدتت األمني العام ونائت 
 العام األمني

 م ع:
 1-مد 1
 5-ا 2
 4-ا 6
 3-ا 4
 2-ا 3
 خ ع )ر ر( 1
 خ ع )ر أ( 12

 د م الربامل
 شعبة اإلدارة

 خ م: م ع :
 1-مد 1 1-مد 2
 3-ا 2 5-ا 6
 خ ع )ر أ( 10 4-ا 4
  3-ا 9
  2-ا 2
  خ ع )ر ر( 4
 خ ع )ر أ( 34

 

 5الربنامل الفر ي 
شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواج 

 اخلاصة والربامل
 :م ع
 2-مد 1
 1-مد 2
 5-ا 4
 4-ا 8
 3-ا 2
 2-ا 1
 خ ع )ر أ( 7

 1الربنامل الفر ي 
 يجيات التنميةشعبة العوملة واسترات

 م ع: 

 2-مد 1

 1-مد 4

 5-ا 9

 4-ا 6

 3-ا 9

 2-ا 3

 خ ع )ر ر( 4

 خ ع )ر أ( 21

 خ م:

 3-ا 1

 2الربنامل الفر ي 
 شعبة االستثمار واملءاريع

 م ع:

 2-مد 1
 1-مد 3
   5-ا 10
 4-ا 14
 3-ا 19
 2-ا 8
 خ ع )ر ر( 1
 خ ع )ر أ( 21

 خ م:

 2-ا 1

 3الربنامل الفر ي 
الدولية يف السلع  التجارة شعبة

 واخلدمات والسلع األساسية
 م ع:
 2-مد 1
 1-مد 4
 5-ا 10
   4-ا 13
 3-ا 14
   2-ا 4
 خ ع )ر أ( 21

 خ م:

 2-ا 1

الوحدة اخلاصة املعنية 
 بالسلع األساسية

 
 

 م ع:
 1-مد 1
 5-ا 2
 4-ا 2
 3-ا 6
 2-ا 3
 خ ع )ر أ( 3

 4الربنامل الفر ي 
شعبة التدنولوجيا 
 واللوجستيات
 خ م:

 1-مد 1
 4-ا 1

 م ع:
 2-مد 1
   1-مد 3
 5-ا 5
 4-ا 9
   3-ا 10
 2-ا 8
 خ ع )ر أ( 14
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 املرفق الثاين
  2017-2016  ُتنفَّذ يف الفترة ول 2015-2014النواتل المت أمتدرجت يف فترة السنتني 

A/68/6 (Sect.12)مبب التو   عن اإلجناز ال مية الناتج ، الفقرة 
    العوملة والترابط والتنمية - 1الربنامل الفر ي     
ــائل    ب‘ 4’)أ(  12-44 ــ  املســ ــص  ــ ــر خمصــ تقريــ

الراانــة املتعلقــة بالتعــاون يف مـــا    
بـــني بلــــدان اجلنــــوب، حســــت  

 الطلت

ــيط 1 ــل يف  -ه مت تبســ ــة  ــــ    ”أمتدمــ ــارير خمصصــ تقــ
ــ داء    ــا يتعلـــق بـ ــة والتوقعـــات يف مـ االجتااـــات احلاليـ

 “االقتصاد العاملي م  منظور إمنائي

  1 الموع الفر ي 
    االستثمار واملءاريع - 2الربنامل الفر ي 

 أمتدمل يف منءور -مت تبسيطه  2 امتقصا  آفاق االمتثمار العامل  ‘1’)ب(  12-51
“Investment Policy Monitor” 

  2 الموع الفر ي 
 ، التجارة الدولية يف السلع واخلدمات1التجارة الدولية، العنصر  - 3الربنامل الفر ي 

تقريــــر أنءــــطة شــــعبة التجــــارة  ‘4’)ب(  12-58
ــدمات   ــلع واخلــ ــة يف الســ الدوليــ

 والسلع األساسية

 “التقرير السنوي لتوندتاد”أمتدمل يف  -مت تبسيطه  2

  2 الموع الفر ي 
    التدنولوجيا واللوجستيات - 4الربنامل الفر ي 

التقريــر الســنوي املتعلــق ب نءــطة   ‘4’)ب(  12-72
 شعبة التدنولوجيا واللوجستيات

 “التقرير السنوي لتوندتاد”أمتدمل يف  -مت تبسيطه  2

  2 الموع الفر ي 
  اج والربامل اخلاصةأفريقيا وأقل البلدان منو - 5الربنامل الفر ي 

ــيطه  6 جلسات اللجنة الثانية -أ‘ 1’)أ(  12-79 ــم    -مت تبسـ ــل  ـ ــة  ”أمتدمـ ــات اجلمعيـ اجتما ـ
 “العامة، حست االقتضاء

  6 الموع الفر ي 
  13 الموع 
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