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MJ546/A 

A 

م

 الـياتقة الصَة تدابري هقىة
م

 الدورة الًاسعة

 4136نقسان /أبرول 6 -آذار/مارس 53روما، 

 4137-4136املقزانقة الًشغقؾقة لالتػاققة الدولقة لوقاوة الـياتات لػرتة السـًني 

 من جدول األعؿال 5-31اليـد 

 من إعداد أمانة االتػاققة الدولقة لوقاوة الـياتات

م

 تؼدوم املقزانقة الًشغقؾقة لالتػاققة الدولقة لوقاوة الـياتات - أواًل

 4137-4136بشؽل فرتة السـًني 

م

ظالدؿعراضمواٌقاصؼةةمعةـمجاغةبمممممختضعيفماظلـقاتماظلابؼة،مطاغتمعقزاغقةماالتػاضقةماظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتم-م1

ويفم.ماقمظؿؾةؽماظلةـةممبةدأماإلغػةمممؼؽقنمضدممثالثةمإىلمأربعةمأذفرمبعدمأنمحقاظلضؾؾمم(اهلقؽة)مػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقة

علأظةمذاتمأػؿقةمعؾققزةمعـمجقاغبمسدؼدة،مومبامأنماإلغػاقمعّؿلؼميفماظربغةاعجماظعةاديموأنمأغةةطةمممممحنيمأغفامظقلت

قؽةمضدمتـظرميفماٌقزاغقةماهلؿغريمطـريًامبصقرةمساعةمعـمساممإىلمسام،معامزالمتقضقتمػذهماظعؿؾقةمشريمعالئؿمألنماألعاغةمالمت

وسالوًةمسؾكمذظؽ،مُتقّصرمخمّصصاتماظربغاعجماظعاديمٌـظؿةماظػاومإىلماالتػاضقةماظدوظقةمظقضاؼةم.مبعدمأنمؼؽقنماإلغػاقمضدمبدأ

م.رماظػاوميفماظلـةماظلابؼةدػامعؤمتاظـؾاتقةمطّؾمدـؿني،موحيّد

م

أنمتلةؿعرضماظةدورةماظؿادةعةمهلقؽةةمتةدابريماظصةقةمممممممقةمسؾكمدمقمأطرب،متؼرتحماألعاغةةمموظؿقلنيماظةػاصقةماٌاظ-م2

اظربغةاعجماظعةاديممم)ظالتػاضقةماظدوظقةةمظقضاؼةةماظـؾاتةاتممممم2115-2114اٌقزاغقةماظؿةغقؾقةمظػرتةماظلـؿنيم(م2114)اظـؾاتقةم

وودرماإلذارةمإىلمأنمإغةاءماظؾفـةماٌاظقةموعامتؾذظفمعـمجفقدمضدمسؿؾمسؾكمهلةنيمم.م،موتقاصؼمسؾقفا(وحلاباتماألعاغة

وتـعؼدمىـةماٌاظقةمثالثمعراتمسؾكماألضؾمخاللماظعام،موؼرأدفامسضقمعةـماٌؽؿةب،ممم.ماإلدارةماإلمجاظقةمألعقالماالتػاضقة
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مإدارةؿقّلةـممتطؿام.مسؾكماظلقاءمغاعجماظعاديموحلابماألعاغةصروصاتماظربوتؿؾؼكمععؾقعاتمصصؾقةمعػّصؾةمسـمإؼراداتموع

م.ىـةماٌاظقةدماظيتمؼؾذهلامطّؾمعـماألعاغةموأعقالماالتػاضقةمبصقرةمعّطردةمغؿقفًةمظؾففق

م

هماظقثقؼةمإىلماظلةؿاحممذوظؽلمتؿؿاذكماالتػاضقةماظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتمععماٌـطؼمواظةػاصقة،متفدفمػوباظؿاظل،م-م3

ميلةاباتماألعاغةةمم،مواٌقاصؼةمسؾةكماٌقزاغقةاتماظؿةةغقؾقةمممم2115وم2114اإلحارةمسؾؿًامباظربغاعجماظعاديمظؾعاعنيممؾفقؽةظ

اٌقاصؼةةمسؾةكمػةذهماظقثقؼةة،مصةإنمممممموب.م،مواإلحارةمسؾؿًامبربغاعجماإلغػاقماإلمجاظلمظؾلةـؿنيمأؼضةاًممفاتماٌادمةاٌؿعددةماى

قةماظلـةماىارؼةماظيتمتـعؼدمصقفاماهلقؽة،مإمنامدؿقاصؼمسؾكمعقزاغقةةماظلةـةمممؾفقؽةمظـمتقاصؼمسؾكمعقزاغظحؼةمالاظدوراتماظ

وػذامؼعينمأغفمدؿفريماٌقاصؼةمسؾكماٌقزاغقةمضؾؾمأنمؼؾدأماإلغػاقمعـفامبةدلمأنمؼةؿؿمذظةؽمبعةدمثالثةةمأومأربعةةممممممم.ماظؿاظقة

م.أذفرمعـمبدءماإلغػاق؛موػلمسؿؾقةمعـادؾةموعالئؿةمعـمحقثمتقضقؿفا

م

 ؾػاو لالتػاققة الدولقة لوقاوة الـياتات لخمصصات الربنامج العادي - ثانقًا

م4137-4136لػرتة السـًني 

م

 موجز

م

،مسؾكمخمصصاتماالتػاضقةةمم2113حزؼرانم/واصؼمعؤمترماظػاو،ميفمدورتفماظـاعـةمواظـالثنيماظيتماغعؼدتميفمؼقغقق-م4

عؾقةقنمدوالرمأعريطةلميفمممم2.95)عؾقةقنمدوالرمأعريطةلمممم5.9بؼةدرممم2115-2114اظدوظقةمظقضاؼةماظـؾاتاتمظػرتةماظلةـؿنيمم

ضدمتؿفاوزمخمصصاتماظربغاعجممإغػاقمتؼدؼرات،متؼرتحماألعاغةم2115وم2114وظدىموضعمعقزاغقةماظعاعنيم.م(اظعامماظقاحد

عؾقةقنمدوالرمأعريطةلمظػةرتةممممم6.232وؼؾؾغمجمؿقعمعقزاغقةماظربغاعجماظعةاديماٌؼرتحةةممم.ميفماٌائةم5.6ؾػاومبـلؾةمظاظعاديم

اظعفةزماظطػقةػممممثؾتمأنوضدم(.معؾققنمدوالرمأعريطلم3.132م-2113)عؾققنمدوالرمأعريطلميفماظلـةمم3.116اظلـؿنيمأوم

.مذظؽموجيبمأنمؼلؿؿرميفمأنمؼةؽؾماظدوظقةمضقةمداصعةمجقدةمالدؿفدافمإنازممجقعمأغةطةماالتػاضقةمؼةؽؾميفماٌقزاغقة

ىـةةماٌاظقةة،موعؿطؾؾةاتماظػةاومبةةأنمممممم،موعدخالتماهلقؽةزاغقة،متأخذماألعاغةميفماالسؿؾارمتقّجفموخاللمسؿؾقةموضعماٌق

طؾةارمعةقزػلماألعاغةةمبصةقرةمعـؿظؿةةمممممممجيؿؿعو.مأغةطةمحمّددة،مواألغةطةماإلظزاعقةماظيتمتلؿقجؾفاماالتػاضقةمحبّدمذاتفا

م.ارموُتطؾَّؼالدؿعراضماٌقزاغقةمحبقثمتؤخذممجقعماٌدخالتماظلابؼةميفماالسؿؾ

م

 واألجور الًشغقلخمصصات 

 

األعاغة،موبعدماألخذميفماالسؿؾارممجقةعماٌةدخالتماٌةذطقرةمأسةاله،متـةقيمممممممسؾكمعلؿقىضاذاتمداخؾقةماعـمإثر-م5

م1.468م-2113)عؾققنمدوالرمأعريطلمسؾكماألغةةطةماظؿةةغقؾقةمممم1.312إغػاقمحقاظلمم2115وم2114األعاغةميفماظعاعنيم

وتةةفدمم(.معؾقةقنمدوالرماعريطةلممم1.564م-2113)عؾققنمدوالرمأعريطةلمسؾةكماٌةقزػنيممممم1.814،مو(عؾققنمدوالرمأعريطل

واظةيتمؼةؿؿممممسةربماالغرتغةتمماظؿعؾقؼةاتمممغظةاممإبةداءمممبلؾبمتؽةاظقػماظصةقاغةماًا ةةمممعقزاغقةماألغةطةماظؿةغقؾقةمتراجعًام
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ٌُـػقةؼمسةاممممموعـماٌؿقضعمأنمت.مععماظددؿقرماظغذائلمتؼامسفامحاظقا ،مخا ةةمم2113ؽقنمتؽاظقػماٌقزػنيمأسؾكمعـماٌؾؾةغما

م.بلؾبمزؼادةماإلغػاقمسؾكماٌقزػنيمظؾعؿؾميفمجمالماالتصاالت،مواإلدارةماٌاظقة،موتؽـقظقجقاماٌعؾقعات

م

 ؾػاو إىل االتػاققة الدولقة لوقاوة الـياتاتلطيقعة خمصصات الربنامج العادي 

م

غظرًامإىلماألوظقؼاتماٌؿغّقرة،مأوماياالتماظطارئةةمممػلمسرضةمظؾؿغقرياٌقزاغقةمػلمتؼدؼرمومعـماٌفؿمأنمغؿذّطرمبأن-م6

عةعمخطةةماظعؿةؾمواٌقزاغقةةممممممجيبمأنمؼؤخذميفمايلؾانمأنماظؿؼدؼراتمعؿـادؼةموظؽـ.مأوماٌلائؾماألخرىماظيتمضدمتظفر

م.اٌقاصؼمسؾقفؿا

م

طةاغقنماظـةاغلمعةـماظلةـةممممم/عقزاغقةةماظػةاوماظةيتموةريميفمؼـةاؼرممممممتلقؼةوودرماإلذارةمأؼضًامإىلمأغفمخاللمصرتةم-م7

.ماظالحؼة،مُتفرىماظؿعدؼالتمعـمجاغبمأخصةائقنيمعةاظقنيميفماظػةاومعلةؤوظنيمسةـمعقزاغقةةماالتػاضقةةماظدوظقةةممممممممماظؿؼقميقة

 ةقدممعؿلةؼمرمبةةؽؾممماظدوظقةةممظفرماإلؼراداتمواظؿؽاظقػماٌصاحؾةمألعاغةماالتػاضقةةموحيرصمػؤالءماألخصائقنيمسؾكمأنمُت

وطؿةامؼؿؾةّقـمعةـمممم.م ػرمإذمتؿّؿماظؿعدؼالتمسؾكمأداسمبقاغاتمتؽقنمعامزاظتمعؿأخرةمسـماٌفؾةةمادةددةمبـفاؼةةماظلةـةمممم

م.ضؿـماظر قدم2113اظدوظقةمساممأسدتفماألعاغة،مأغفتماالتػاضقةمماظؿؼرؼرماٌاظلماظذي

م

 حسابات األمانة- ثالًٌا

م

 لالتػاققة الدولقة لوقاوة الـياتاتحساب األمانة املًعدد اجلفات املاحنة 

م

دوالرمم383.689م-2113علةاػؿاتمسةامممم)حمظقزةمحبلابماألعاغةماٌؿعددماىفاتماٌادمةةمممةعامزاظتماألعاغ-م8

ـمحلابماألعاغةم،ممتّؽ(يفماٌائةم13يفماٌائةمسقضامسـمم6)ميفماٌـظؿةعـماٌعؿادمأدغكمساعةمععمتؽاظقػمغػؼاتم(.مأعريطل

وتؾؾغمتؼدؼراتم.مظقالمذظؽطاغتمظُؿـَفزممعاقاردماظضرورؼةمظؾؼقاممبأغةطةمسدةمتماٌادمةمعـمتزوؼدماألعاغةمباٌاٌؿعددماىفا

اظةـؼ ميفمممويفمزؾمادؿؿرارموظؽـ.م(دوالرمأعرؼؽلم912م252م-2113)دوالرمأعرؼؽلمم711م111م2114اٌؾاظغماٌرحؾةميفم

أدغكمبؽـريممّمامطانمسؾقفمم2115اٌلاػؿاتماىارؼةميفمحلابماألعاغة،معـماٌرّجحمأنمؼؽقنماٌؾؾغماٌؼدَّرمترحقؾفمإىلمسامم

م.تؿؿؽـماىفقدماٌؽـػةمظؿعؾؽةماٌقاردممعـمتغقريمػذاماظؿقّضعوُؼؤعؾمبأنم.ميفماظلـقاتماظلابؼة

م

مىفةاتماٌادمةةمعةقردًاممبـابةةمذةؾؽةمأعةانمباظـلةؾةمإىلمأعاغةةماالتػاضقةةممممممممماسُؿربمحلابماألعاغةماٌؿعددماماوظطاٌ-م9

قؽةمعـمدونممتقؼةؾمإضةايفمظةدسؿماظعؿةؾ،مدةقفمؼؼّؾة ممممممماهلوطؾتمعفاممإضاصقةمإىلماألعاغةمعـمجاغبمويفمحنيمُأ.ماظدوظقة

شقةابمعلةاػؿاتمرقسقةةمممممويف.ماظؼقؿةمسؾكمدمةقمعطةردممماظؿابعةمظالتػاضقةماظدوظقةمحلابماألعاغةماٌؿعددماىفاتماٌادمة

بةدسؿمعةـمىـةةمممماألعاغةةمتؿؿـةؾ،ممممادةرتاتقفقةمإنم.مأومبعضماظرتتقؾاتماألخرى،مؼـؾغلمختػقضمسةددماٌةةارؼعمممإضاصقة

شةريمم"طفةدفمطةؾريممممظفرمػذاماألخريظوإاّلمماٌاظقة،ميفماإلغػاقمعـمحلابماألعاغةماٌؿعددماٌادمنيماظؿابعمظالتػاضقةماظدوظقة

م.اظذؼـمؼؾقـقنمسـمأعقالمإضاصقة،مأومأعقالمشريمُعـػقؼقةباظـلؾةمإىلم"معلؿكَدم
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 ملشاركة اليؾدان الـامقة وحسابات األمانةالًـػقذ  ودعم نظام اسًعراض

م

،ميفمبرغاعجمسؿةؾماالتػاضقةةماظدوظقةةممممأدادقنيتلؿؿرماألعاغةميفمتؾؼلمعقاردمدكقةمعـماالهادماألوروبلمٌؽّقغنيم-م11

وسؾةكمم.مالتػاضقةماظدوظقةمٌةةارطةماظؾؾةدانماظـاعقةةميفمأغةةطةماالتػاضقةةمممممامعاغةاظؿـػقذموحلابمأمودسؿموػؿامغظاممادؿعراض

يفمأيمعةـمم،مملمؼؽـماالهادماألوروبلمضدمأّطدمبعةدماٌؾؾةغماظـفةائلماظةذيمدةققدعمممممماظقثقؼةاظرشؿمعـمأغفموضتم قاشةمػذهم

مبلةؿقىمأدغةكمعؼارغةةمباظلةـةمممممموإنغةاجمني،مم،مشريمأغفمأّطةدمأغةفمؼـةقيمعقا ةؾةمدسةؿمػةذؼـماظربمممممم2114سامممايلابني

يفماظؾقةثمسةـمصةرصمعةقاردمحةنيمتظفةر؛مممممممماظدوظقةموظؾؿعقؼضمسـمػذاماظؿكػقضماٌؼؾؾ،متلؿؿرمأعاغةماالتػاضقة.ماظلابؼة

م.وظؽـمظلقءمايظ،مملمتؿقؼؼمغؿقفةمعؾققزةمسؾكمػذاماظصعقدمحؿكماآلن

م

 الؼدرات بًـؿقة اخلاصحساب األمانة 

م

اظؼدراتمُأغةكءمأ اًلمإلدارةماظعؿةؾميفمعةةروعممممًامبقجقدمحلابمأعاغةمعـػصؾمظؾـاءاألعاغةمحمظقزةمأؼضوطاغتم-م11

طةذظؽ،مأودسةتمعةقاردمإضةاصقةميفمحلةابمممممم.ماظذيمتدؼرهمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقةمواظؿفارةماٌعاؼريمتطقؼرواصؼمسؾقفمعرصؼم

م.إضايفمػامؼؿقّقلمبلرسةمإىلمعقردمػقم،مو" غرية"األعاغةمػذامطؿةارؼعم

 

 اخلامتة- رابعًا

م

جّقةدةمرشةؿمتضةاالماٌةقاردمممممم2115-2114بصقرةمساعة،مإنماظؿقضعاتمٌقزاغقةماالتػاضقةماظدوظقةمظػرتةماظلةـؿنيمم-م12

م.شريمأغفمعـماٌؿقضعمأنمُؼـَفزمبرغاعجماظعؿؾماٌؼَؿَرحمظؾلـؿني.ماإلضاصقة

م

م:إنمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةمعدسقةمإىل
م

اظدوظقةمظػرتةماظلةـؿنيممماالتػاضقةمعاغةألاٌؿقضعةمماظـػؼاتميفمعقزاغقةومواالذرتاطاتباٌكصصاتمماظعؾؿأخذمم(1)

 .1،مسؾكمدمقمعامػقمعؾنيميفماٌؾقؼم2114-2115

مواٌقاصؼةةمظؾربغاعجماظعادي،مم2115-2114باٌقزاغقةماظؿةغقؾقةمظالتػاضقةماظدوظقةمظػرتةماظلـؿنيممأخذماظعؾؿم(2)

،مسؾكمدمقمعامػقمعؾّقـميفماٌؾقؼماظدوظقةمسؾكمحلابماألعاغةماٌؿعددماىفاتماٌادمةماًاصمباالتػاضقة

 .هلذهماظقرضة

 .ماألررافماٌؿعاضدةمسؾكماٌلاػؿةميفمحلابماألعاغةماًاصمباالتػاضقةماظدوظقةتةفقعمم(3)

األررافماٌؿعاضدةمسؾكمتؼةدؼؿمعلةاػؿاتمسقـقةةمظؾؿلةاسدةميفمإنةازمأغةةطةميفممممممممتةفقعوسـدماإلعؽان،مم(4)

 .ماًطةماظؿةغقؾقةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقة
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 (بكالف الدوالرات األمريكقة) 4137-4136املقزانقة الًشغقؾقة لالتػاققة الدولقة لوقاوة الـياتات لػرتة السـًني : ملؾَقا
 

األهددددددددداف 

االسددرتاتقٍقة 

 لالتػاققددددددددة

 الدولقة

 رمز االتػاققة

 الدولقة
 املقزانقة نشاط االتػاققة الدولقة  اجملال

الربندددامج 

 العادي

 حسددددداب

أماندددددددة 

 التػاققددةا

 الدولقة

حساب أماندة  

نظددددددددددددام 

سدددًعراض اال

 ودعم الًـػقذ

حسدددددداب 

أمانددددددددة 

تـؿقدددددددة 

 /الؼددرات 

 سووسرا

حسددددددداب 

أمانددددددددددة 

 املشاركة

 الوقاوة من انًشار اآلفات طروق عنمحاوة الزراعة املسًدامة وتعزوز األمن الغذائي العاملي 

         81 81 بعـاتمٌلاسدةماظؾؾدانماظـاعقةميفم قاشةمعةارؼعماظصقةماظـؾاتقةموتـػقذػا A040002 1 CD أظػ

اجؿؿاساتمظؾفـةماٌعاؼريمواجؿؿاسنيمظؾدورةماظلابعةمظؾفـةماٌعاؼريمعـمأجؾماظـظرميفمم4تـظقؿم A030206 1 SS أظػ

تعؾقؼاتماألسضاءموعراجعةمعةارؼعماٌعاؼريمتقخقًامظؾدضة،مواظقضةقح،مواظؿطؾقةؼمسؾةكماظصةعقدممممم

 .اظعاٌل

54: 4:1       6: 

         341 341 اٌطؾقبةاظؾغاتمبتقصريماظرتمجةماظػقرؼةمظؾفـةماٌعاؼريم SS 1 المرعز أظػ

 4 سؾكماظقابمضائؿةععاؼريماجؿؿاساتماصرتاضقةمظقضعم A030302 1 SS أظػ
 

  4     

إدارةماظعؿؾقةمالدؿعراض،موتـؼقح،موهدؼثمعةارؼعماٌعاؼريماظدوظقةمظؿدابريماظصقةماظـؾاتقة،م A030305 1 SS أظػ

 .واٌعاؼريماٌعؿؿدة
481 481         

وُتـةةرمم.ماجؿؿاساتمظؾػرقماظػـقةةمم6وسؼدم.مصرقمصـقةمظضؿانمإنازمخططمسؿؾفام5تـلقؼمسؿؾم A030307 1 SS أظػ

 ظؾصقةماظـؾاتقةماظؾقابةماظدوظقةتؼارؼرمػذهماالجؿؿاساتمسؾكم
91       71 41 

   311       311 اٌعؿؿدةميفمعـظؿةماظػاوترمجةمغظاممإبداءماظؿعؾقؼاتمسربماالغرتغتمباظؾغاتماظلؿةم SS 1 المرعز أظػ

ترمجةةمعةةارؼعماٌعةاؼريماظدوظقةةمظؿةدابريمممممم)ترمجةمماٌعاؼريماظدوظقةمظؿةدابريماظصةقةماظـؾاتقةةمممم A030309 1 SS أظػ

وترمجةةةمعةةةروعماٌقا ةةػاتمإىلمم.مؿقةةعمظغةةاتماظػةةاومجباظصةةقةماظـؾاتقةةةمٌةةةاورةماألسضةةاءمم

 (مالمترمجاتمظػرتةماظؿعؾقؼمسؾكماظةقاشؾماىقػرؼةم-زؼة،مواإلدؾاغقةمواظػرغلقةاالغؽؾق

581 581         

s, A020001 2 COM 341 81 3:1 .(وشريمذظؽأذررةمصقدؼق،موطؿّقؾات،موعؾصؼات،م)إسدادموإغؿاجمعقادماتصاالتم       
 :8 371 4 341 3 361 3 6:1  ػرعيالؿو  اجمل      

 محاوة اليقىة، والغابات، والًـّو  اليقولوجي من آفات الـياتات          
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 (بكالف الدوالرات األمريكقة) 4137-4136املقزانقة الًشغقؾقة لالتػاققة الدولقة لوقاوة الـياتات لػرتة السـًني : ملؾَقا
 

األهددددددددداف 

االسددرتاتقٍقة 

 لالتػاققددددددددة

 الدولقة

 رمز االتػاققة

 الدولقة
 املقزانقة نشاط االتػاققة الدولقة  اجملال

الربندددامج 

 العادي

 حسددددداب

أماندددددددة 

 التػاققددةا

 الدولقة

حساب أماندة  

نظددددددددددددام 

سدددًعراض اال

 ودعم الًـػقذ

حسدددددداب 

أمانددددددددة 

تـؿقدددددددة 

 /الؼددرات 

 سووسرا

حسددددددداب 

أمانددددددددددة 

 املشاركة

ودقفمُتـَةرمتؼارؼرمػذهماالجؿؿاساتمسؾةكمم.ماجؿؿاساتمىؿاساتمسؿؾماًرباءم4دقفمُتـّظؿم A030205 1 SS باء

 ظقضاؼةماظـؾاتاتاظؾقابةماظدوظقةم
4:1       361 361 

         71 71 بـاءماظؼدراتموتؼادؿماٌعؾقعاتم-اظؾققظقجلاتػاضقةماظؿـّقعمسؿؾمعةرتكمععم LIAS 2   باء

         51 51 اظقرـقةاظؿزاعاتماإلبالغمةمظالتػاضقةماظدوظقةمواٌعـقةمباجؿؿاسانمظؾؿفؿقسةماالدؿةارؼةماظؿابع B040001 1 NRO باء
 1: 581  ػرسلاظؿقعماجمل      

  
361 361 
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األهددددددددداف 

االسددرتاتقٍقة 

 لالتػاققددددددددة

 الدولقة

 رمز االتػاققة

 الدولقة
 املقزانقة نشاط االتػاققة الدولقة  اجملال 

الربندددامج 

 العادي

حسددددداب 

أماندددددددة 

 التػاققددةا

 الدولقة

حساب أماندة  

نظددددددددددددام 

سدددًعراض اال

 ودعم الًـػقذ

حسدددددداب 

أمانددددددددة 

تـؿقدددددددة 

/الؼددددرات

  سووسرا

حسددددددداب 

أمانددددددددددة 

 املشاركة

 تعزوز تدابري الصَة الـياتقة املًوائؿة والؼائؿة عؾى أساس عؾؿيلًـؿقة االقًصادوة والًٍاروة عن طروق ا تسفقل

         381 381 ظؿدابريماظصقةماظـؾاتقةموغةاطماظر دم15حّؾماٌلائؾماظعاظؼةماٌؿصؾةمبرعزماٌعقارماظدوظلمرضؿم C010001 1 CD جقؿ

       41 31 51 حلبمغةقئفاإدارةماظـزاساتماٌؿصؾةمباظصقةماظـؾاتقةميفماالتػاضقةماظدوظقةم C030101 1 DS جقؿ

         56 56 (اجؿؿاعمساديمواجؿؿاعمظالدؿعراض)يّؾماظـزاساتمماىفازماظػرسلتـظقؿماجؿؿاعم C030105 1 DS جقؿ

       371 411 571 االظؿزاعاتماظقرـقةماًا ةمباإلبالغ NRO 1 المرعز جقؿ

 61         61 اظؿكطقطماالدرتاتقفلبماٌعـقةمؿقسةاجملحضقرماظؾؾدماظـاعلميفماجؿؿاساتم     جقؿ

اظؿكطقطمبةةماٌعـقةةةمؿقسةةةاجملاٌؽؿةةب،مواجؿؿاسةةاتمميفمماجؿؿاسةةاتمحضةةقرمأسضةةاءماٌؽؿةةب Y010105 2 GOV جقؿ

وتعرفماظرئقسموغائبماظرئقسمسؾةكمم.ماظػرسقةمسؾكماجملؿقسةماألجفزةاّرالعماالدرتاتقفل،مو

 عـظؿاتمإضؾقؿقةمأخرىمظقضاؼةماظـؾاتات

61 61         

 C020208 2 GOV جقؿ
CPM 

عةةارطًامعةـمبؾةدانمغاعقةةمظؾؿةةارطةميفماظةدورتنيمممممممم131دُؿؿقَّلمطؾقًامأومجزئقةًامتؽةاظقػمدةػرمممم

 (األوروبقةاٌػقضقةممتقؼؾمعـم)اظؿادعةمواظعاذرةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةم
4:6         4:6 

 C020209 2 GOV جقؿ
CPM 

         611 611 ترمجةمورؾاسةممجقعموثائؼماظدورتنيماظؿادعةمواظعاذرةمهلقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقة

 C020210 2 GOV جقؿ
CPM 

ؾدورتنيماظؿادعةمواظعاذرةمهلقؽةمتدابريماظصةقةممظممجةماظػقرؼةميفماىؾلاتماظـؿاغلدُؿقصَّرماظرت

 ،ماظػرغلقة،ماظرودقة،ماظصقـقةاظـؾاتقةمإىلماظعربقة،ماإلدؾاغقة
361 361         

 C020211 2 GOV جقؿ
CPM 

عـةؾمدةاساتمسؿةؾمإضةاصقة،مواظلةعاة،مممممم)متؽاظقػماظؿةغقؾماظعاعةمواالدؿعاغةممبلاسدةمعؤضؿة

عـمأجؾماٌلاسدةمسؾكمتـظقؿماظدورتنيماظؿادعةمواظعاذرةمهلقؽةةمتةدابريماظصةقةممممم.(موشريمذظؽ

 (اٌلاسدةماٌؤضؿةمواظلعاة)ماظـؾاتقة

81 81         

ةعؾةماإلغؿاجماظـؾاتلمووضاؼةمظاجؿؿاساتمتـلقؼمبنيماٌلؤوظنيماإلضؾقؿقنيمواإلضؾقؿقنيماظػرسقنيم C020212 2 LIAS جقؿ

 يفماظػاوماظـؾاتاتم
71 71         



CPM 2014/15 8 

 

األهددددددددداف 

االسددرتاتقٍقة 

 لالتػاققددددددددة

 الدولقة

 رمز االتػاققة

 الدولقة
 املقزانقة نشاط االتػاققة الدولقة  اجملال 

الربندددامج 

 العادي

حسددددداب 

أماندددددددة 

 التػاققددةا

 الدولقة

حساب أماندة  

نظددددددددددددام 

سدددًعراض اال

 ودعم الًـػقذ

حسدددددداب 

أمانددددددددة 

تـؿقدددددددة 

/الؼددددرات

  سووسرا

حسددددددداب 

أمانددددددددددة 

 املشاركة

تؼققؿماظؼدراتميفمجمالماظصقةمعـؾم)اظػينميفمشريمظغاتمػقؽةمتدابريماظصقةماظـؾاتقةماظؿقرؼرم C020108 2 LANG جقؿ

وعةةقادم،مأخؾةةارماٌرادةةالت،ماٌةةقاردماظػـقةةة،ممدسةةؿماظؿـػقةةذدةةؿعراضمواال،موغظةةامماظـؾاتقةةة

 م.واظطؾاسة(مظقضاؼةماظـؾاتاتماظؾقابةماظدوظقة)االتصاالت،مواٌقضعماظةؾؽلم

691   411 341 371   

مبةاميفمم) قاغةموهدؼثماألجفزةمواظرباجمقاتمايادقبقةماًا ةمبأعاغةةماالتػاضقةةماظدوظقةةمممم C020110 2 IT جقؿ

 (ذظؽمسؼقدماًدعاتمواظرتاخق 
:1 :1         

 546 371 341 591 3 396 4 :35  اجملؿو  الػرعي      

 

االسددرتاتقٍقة األهددداف 

 الدولقة لالتػاققة

 رمز االتػاققدة 

 الدولقة
 املقزانقة نشاط االتػاققة الدولقة اجملال 

الربندددامج 

 العادي

حسدددددداب 

أمانددددددددة 

 التػاققددددةا

 الدولقة

حسدداب أمانددة 

نظدددددددددددددام 

سددددًعراض اال

 ودعم الًـػقذ

تـؿقدة  حساب أمانة 

  سووسرا/الؼدرات

حسدداب األمانددة  

 املشاركة

 جمال الصَة الـياتقة إلجناز األهداف ألف وباء وجقمتـؿقة قدرة األعضاء يف 

تػاضاتماظلرؼة،موادؿعراضمتؼققؿماظؼدراتميفمجمالماال،مواظؿلفقؾ D010101 1 CD دال

 اظصقةماظـؾاتقة
81 81         

 481       61 511 حؾؼاتمسؿؾمإضؾقؿقةمسؾكماألضؾمظالتػاضقةماظدوظقةم6تقلريم D020201 1 CD دال

وضعمعقادمتدرؼؾقةمظدسؿمتـػقذماًطةماالدرتاتقفقةمظؾـاءماظؼةدراتمم D020102 1 CD دال

اتماظعؿؾماٌقّحةدة،مواظةرزمممم،موإجراءاظؽؿقؾات)ميفماالتػاضقةماظدوظقة

 (اظؿدرؼؾقة

966       966   

اظؼدراتمعـمأجةؾموضةعممممتـؿقةاجؿؿاساتمظؾفـةمم4عـماٌزععمسؼدم D020301 1 CD دال

 اظؼدراتمممتـؿقةبرغاعجمسؿؾم
361 91     91   
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االسددرتاتقٍقة األهددداف 

 الدولقة لالتػاققة

 رمز االتػاققدة 

 الدولقة
 املقزانقة نشاط االتػاققة الدولقة اجملال 

الربندددامج 

 العادي

حسدددددداب 

أمانددددددددة 

 التػاققددددةا

 الدولقة

حسدداب أمانددة 

نظدددددددددددددام 

سددددًعراض اال

 ودعم الًـػقذ

تـؿقدة  حساب أمانة 

  سووسرا/الؼدرات

حسدداب األمانددة  

 املشاركة

حؾؼةةةمسؿةةؾمإضؾقؿقةةةمم14تقلةةريمعةةةارطةماألعاغةةةميفمعةةامؼصةةؾمإىلم D020201 1 CD دال

 ظالتػاضقةماظدوظقة
81 81         

       881   881 اظؼدراتمتـؿقةعقزػقنمألغةطةم CD 1 المرعز دال
 881 451 3 86;  اجملؿقعماظػرسل      

 
:36 481 

 املصؾَةالًعاون الػعال مع الدول األعضاء وأصَاب           

       311   311 إ دارماظةفاداتماالظؽرتوغقةمظؾصقةماظـؾاتقة X030305 1 REV خاء

       341   341 اظقابتـلقؼماألغةطةمسؾكم B040002 2 WEB خاء

مبةاميفمم)أغةطةماظؿعاونمواظةراطةمععمعـظؿةاتمذاتموالؼةةممماثؾةةمممم X020202 2 LIAS خاء

ذظؽمىـةمتدابريماظصقةمواظصةقةماظـؾاتقةةمظةدىمعـظؿةةماظؿفةارةمممممم

،موعرصؼموضةعماٌعةاؼريموتـؿقةةماظؿفةارة،مواتػاضقةةماظؿـةقعممممممماظعاٌقة

 (اظؾققظقجل

91   91       

 ةؾةمسؾةكممماجؿؿاسةًامذاتممم21عةارطةماألعاغةةميفمم:معـظؿاتمدوظقة X020206 2 LIAS خاء

اتػاضقةماظؿفةارةمماظدوظقة،مماظؾقرؼةـظؿةماٌ:ماألضؾمععمعـظؿاتمعـؾ

غةةقاعماٌفةةددةمبةةاالغؼراضمعةةـمجمؿقسةةاتمايقةةقانمميفماألاظدوظقةةةم

اظدوظلمالخؿؾارمماظرابطةاظعاٌقة،مماىؿرطقةـظؿةماٌواظـؾاتماظربؼة،م

،ماىؿاسةةماالدؿةةارؼةمظؾؾقةقثمممماالهةادماظةدوظلمظؾؾةذورمممماظؾذور،

 ،ماٌـظؿةماظدوظقةمظؿقحقدماٌؼاؼقساظزراسقةماظدوظقةم

71   71       
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االسددرتاتقٍقة األهددداف 
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 الدولقة
 املقزانقة نشاط االتػاققة الدولقة اجملال 

الربندددامج 

 العادي

حسدددددداب 

أمانددددددددة 

 التػاققددددةا

 الدولقة

حسدداب أمانددة 

نظدددددددددددددام 

سددددًعراض اال

 ودعم الًـػقذ

تـؿقدة  حساب أمانة 

  سووسرا/الؼدرات

حسدداب األمانددة  

 املشاركة

اجؿؿاسةاتمذاتممم4تةةاركماألعاغةةميفممم:معةارؼعموعؾادراتمأخرى X020207 2 LIAS خاء

باظصةقةمممعؿصةؾةماظصؾةمسؾكماألضؾمععمعـظؿاتموعؾةادراتمأخةرىممم

عةارطةماظؾؾدانماألصرؼؼقةةميفمأغةةطةممعـظؿةاتمممم:ماظـؾاتقةمعـمضؾقؾ

أغةةطةمعؿصةؾةممبرصةؼممممم3وموضعمععاؼريماظصقةمواظصقةماظـؾاتقةة،م

موضةعماٌعةةاؼريموتـؿقةةةماظؿفةارة،مواجملؿقسةةةماالدؿةةةارؼةماظدوظقةةةمم

 عرطزماالعؿقازمظؾصقةماظـؾاتقةآلصات،ماٌعـقةممبكاررما

41   41       

مبةةنيتةةةاركماألعاغةةةميفمىـةةؿنيمصـّقةةؿنيممم:ماٌـظؿةةاتماإلضؾقؿقةةةم X020302 2 LIAS خاء

اٌـظؿاتماإلضؾقؿقةمظقضاؼةماظـؾاتات،مواالجؿؿاساتماظلـقؼةمظؾؿـظؿةم

اظؾفـةةماإلضؾقؿقةةمظؾصةقةماظـؾاتقةةميفممممم)ماإلضؾقؿقةمظقضاؼةةماظـؾاتةاتمم

وػقؽةةةموضاؼةةةماظـؾاتةةاتميفمادةةقاموادةةقطممماٌكةةروطماىـةةقبل،مم

واجملؾةةسم(م،موعـظؿةةةموضاؼةةةماظـؾاتةةاتميفماظةةةرقماألدغةةكئاهلةةاد

 األصرؼؼلمظؾصقةماظـؾاتقة

71   71       

 631 111  اجملؿقعماظػرسل      
 

631 
   

 اإلدارة الؽػوءة والػعالة

       311   311  قاشةماظؿؼارؼر،موهرؼرموتـلقؼموثائؼماالتػاضقةماظدوظقة PUB 2 رعزمال ذال

هدؼةدموهؾقةؾمممم-اظدوظقةةممتـػقةذماالتػاضقةةممدسةؿممغظاممادؿعراضمو D0301 2 IRSS خاء

مظؿةدابريماظؼققدمواظـغراتميفمتـػقذماالتػاضقةماظدوظقةمواٌعاؼريماظدوظقةم

 اظصقةماظـؾاتقةم

;86   381 :16     

 قاغةمغظاممإبداءماظؿعؾقؼاتمسربماإلغرتغتمظؾلؿاحمىؿقةعماظؾؾةدانممم Y040106 2 IT خاء

اظصةةقةممؿةةدابريؿؼةةدؼؿمتعؾقؼةةاتمبةةةأنمعةةةروعماٌعةةاؼريماظدوظقةةةمظب

 اظـؾاتقةمسربماإلغرتغت

41   41       

ماٌلةؿقىمتطقؼرػؿمسؾكمقفريمداألعاغةمومؼؿؿمتدرؼبمعقزػلدقفم Y010103 2 MANG خاء

 ةكصلاظ
41   41       
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حسدددددداب 
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 3 316  اجملؿقعماظػرسل      
 

511 :16  
 

                    

 4137-4136 اجملؿو  لػرتة السـًني      
678 9 846 4 :81 3 ;48 476 3 9;4 

                    
م
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