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   مقدمة 

ُيقـدَّم هـذا التقرير استجابة للتكليف الوارد يف املقّرر م            -١
ــيم     ٥-م/٢٥-ت ص ــام أن يق ــر الع ــيه إىل املدي ــذي طُلــب ف ، ال

 األعضـاء مـن أجـل توفري دعم نشط          حـوارا مسـتمرا مـع الـدول       
لـلجهود املشـتركة الرامية إىل حشد املوارد وأن يقّدم إىل اجمللس            
يف دورتـه السادسـة والعشـرين تقريـرا عـن الـتقّدم احملـرز يف هذا                 

الســنوي  بالـتقرير وينـبغي الــنظر يف هـذه الوثـيقة مقــترنة    . الشـأن 
ضّمن ، الذي يت  (IDB.28/2-PBC.20/2) ٢٠٠٣ لليونيدو عن عام  

فصـله السـادس معلومـات عـن حشـد األموال خلدمات اليونيدو             
 . من خمتلف املصادر املتاحة للمنظمة٢٠٠٣أثناء عام 

ويعتــرب توافــر متويــل خــارج نطــاق امليزانــية لــتقدمي        -٢
خدمــات اليونــيدو أمــرا بــالغ األمهــية، ألن األمــوال املــتاحة       

ويف . ة جدا ألنشـطة الـتعاون الـتقين يف امليزانـية العاديـة حمدود           
الســـنوات األخـــرية، كـــان زهـــاء نصـــف مـــا حصـــلت علـــيه 
اليونـيدو من أموال خارج نطاق امليزانية يتعلق بأهداف ختص          
ــية، وجــاء النصــف      ــئة العامل ــرفق البي ــتريال وم ــروتوكول مون ب
ــية        ــن خــالل صــندوق التنم ــية م ــربعات حكوم ــن ت اآلخــر م

ن هذه  ومـن اجللي أ   . الصـناعية أو آلـية الصـناديق االسـتئمانية        
التـربعات احلكومـية ضـرورية جدا لتنفيذ األولويات الربناجمية          
األخــرى الــيت حــددت يف اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل،  

٢٠٠٧-٢٠٠٤ (GC.10/14). 
  

  تعزيز تكامل منائط اخلدمات -أوال
ــيت      -٣ ــاريع الـ ــربامج واملشـ ــوال للـ ــد األمـ ــتوقف حشـ يـ

 على التوفيق بني    تصـوغها اليونيدو يف تعاون وثيق مع زبائنها       
ــات اجلهــات       ــب وأولوي ــن جان ــاعدة م ــياجات إىل املس االحت
ــن        ــا م ــّددة هل ــداف احمل ــتاحة واأله ــوال امل ــواع األم ــة وأن املاحن
جانـب آخـر ومـع أن أولويـات اليونـيدو احلالـية، حسبما هي            
جمّسدة يف االستراتيجية املؤسسية ومنائط اخلدمات، تستجيب       

منائية الدولية، فقد رئي أن  اسـتجابة حسنة جدا لألولويات اال     
قائمــة "عــدة مــن منــائط اخلدمــات، خصوصــا عــندما تعــرض   

ال تبدو أهنا تتوافق بسهولة مع أولويات التمويل لدى         " بذاهتـا 
اجلهة املاحنة، وأن الصلة بني هذه األنشطة واألهداف االمنائية         

ولذلــك، تقــرر يف وقــت ســابق مــن . لأللفــية تــبدو غــري جلــية
ناسـقة اإلطـار العـام لتحديد وعرض حافظة         السـنة تبسـيط وم    

 :أنشطة اليونيدو حول أربع أولويات مواضيعية

: ختفــيف حــدة الفقــر مــن خــالل أنشــطة إنتاجــية   • 
/ وهـــي تشـــمل أنشـــطة تنمـــية القطـــاع اخلـــاص     

املنشــآت؛ والصــناعات القائمــة عــلى الــزراعة، مبــا   
فـيها تقلـيل فواقـد مـا بعـد احلصـاد وأنشـطة األمن               

ســني االطــار السياســايت والتنظــيمي    الغذائــي؛ وحت
املنشآت الصغرية واملتوسطة   /لتنمـية القطاع اخلاص   

 وترويج االستثمار يف هذه القطاعات؛

، وهي تشمل أنشطة تدعيم     بناء القدرات التجارية   • 
ــياس    ــية والقــ ــفات والنوعــ ــية باملواصــ ــرافق املعنــ املــ
ــاء    ــطة االرتقـ ــية؛ وأنشـ ــبلدان النامـ ــتماد يف الـ واالعـ

 وأمــان األغذيــة وســائر اجلوانــب املــتعلقة القطــاعي؛
بالتصدير يف الصناعات الزراعية؛ وكونسورتيومات     

سلســلة الــتوريد ذات  /التصــدير وأنشــطة التشــارك  
الصلة باملنشآت الصغرية واملتوسطة؛ ومعظم أنشطة      

 ترويج االستثمار والتكنولوجيا؛

، وهـي تشـمل تنمـية مصادر الطاقة        الطاقـة والبيـئة    • 
ــية ا ــتجددة الريفــ ــة املــ ــتعلقة  . لطاقــ ــطة املــ واألنشــ

بامللوثــات العضــوية العصــية الــتحلّل واملــياه الدولــية 
وســائر األنشــطة املمّولــة مــن مــرفق البيــئة العاملــية،   
وبــــرنامج اإلنـــــتاج األنظــــف مســـــتكمال بـــــنقل   

ومـــا يـــتعلق بذلـــك مـــن  ) األنظـــف(التكنولوجـــيا 
أنشـطة تـرويج االسـتثمار، والربنامج املتعلق بتنفيذ         

 وتوكول مونتريال؛بر

تقــدمي املســاعدة إىل الــبلدان اخلارجــة مــن أحــوال   • 
، وهي تشمل مرحلة التشخيص، أي استبانة       متأّزمة

احتـــياجات االنـــتعاش الصــــناعي والدعـــم الــــالزم    
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لذلـك؛ واملسـاعدة الفعلية يف استصالح وإعادة بناء         
الصـناعات واملـرافق احملوريـة اليت توّرد االحتياجات         

/ عزيـز األنشـطة املولّـدة لفـرص العمل        األساسـية؛ وت  
املـدّرة للدخـل ضـمن إطـار منـائط خدمات اليونيدو       

 .ومن أجل ختفيف هشاشة أحوال الناس

ومتـثل كل أولوية مواضيعية جانبا تنمويا رئيسيا ميكن          -٤
أن تعاجلـه اليونـيدو بصـورة شـاملة ومـتكاملة من خالل توليفة              

ولكل منها . أعالهمـن عـدة منـائط خدمـات عـلى الـنحو املبّين              
مسات جتّسد بوضوح هوية اليونيدو ومواطن قوهتا، باعتبار أهنا         
هـي جوهـر النهج املتكامل، ويفترض هبا أن متكّن اليونيدو من            

ــيها   ــيادي ف ــدور ق ــبة ب ــؤدي هــذا التنقــيح   . املطال وُيرتقــب أن ي
ــية    لكيفــية عــرض اســتجابة اليونــيدو لألولويــات االمنائــية الدول

ك االســتجابة إىل حتســني فهــم مــا ميكــن أن  وتعزيــز تكــامل تلــ
ــات     ــك األولوي ــن مســامهات يف معاجلــة تل ــيدو م ــه اليون . تقّدم

ــبلة،      ــتكاملة املق ــربامج امل ــراد مــن ذلــك هــو أن تســتخدم ال وامل
، إىل أقصــى مــدى "القائمــة بذاهتــا"وكذلــك املشــاريع املــنفردة 

 .ممكن، أسلوب االستجابة املتكاملة ملشاكل وأهداف معّينة

وضـــمانة لســــرعة اســـتخدام هــــذا الـــنهج اجلديــــد     -٥
واألكـثر تكـامال يف صوغ املشاريع والربامج وتنفيذها، جرى          
تنقــيح االجــراءات الداخلــية ملــراجعة تلــك املشــاريع والــربامج  
وختصــيص األمــوال الالزمــة هلــا، بإنشــاء أربــع جلــان مــراجعة   

ويــتوقع أن يــؤدي . متخصصــة ُتعــىن باملواضــيع ذات األولويــة
لنهج إىل حتسني التكامل الفعلي ملختلف أدوات املنظمة        هـذا ا  

 .وقدراهتا، وهذا عنصر رئيسي يف خطة األعمال

وفـيما يتعلق حبشد األموال، يتوقع أن يؤدي التركيز           -٦
األحــّد والعــرض املــتكامل، مــن خــالل توضــيح مســامهات       
ــية الدولــية، إىل       ــيدو يف األهــداف اإلمنائ ــتلف أنشــطة اليون خم

بة اجلهـــات املاحنـــة، خصوصـــا عـــلى الصـــعيد حتســـني اســـتجا
وإضـافة إىل ذلـك، ُينـتظر أن يؤدي هذا إىل تسهيل        . القطـري 

اســتراتيجية مــع املــاحنني املــنفردين  /عقــد شــراكات مواضــيعية 
تـتركز عـلى املواضيع املنفردة ذات األولوية، إما على الصعيد           

العـاملي وإمـا يف إطـار برامج متكاملة على الصعيد القطري أو     
ويعــتزم تســريع عملــية تعزيــز اســتجابة اليونــيدو      . القلــيميا

املــتكاملة هلــذه املســائل التــنموية الرئيســية، مــع إشــراك مباشــر 
 .جلهات ماحنة مهتمة معينة

  
 وجهة التركيز يف الربجمة لفترة السنتني -ثانيا

٢٠٠٥-٢٠٠٤  
سيسـتمر إعطـاء األولويـة، فيما يتعلق بربجمة األموال           -٧

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤مة، يف فــــــترة الســــــنتني املــــــتاحة للمــــــنظ
 :للمجاالت الثالثة التالية

الـربامج املتكاملة اليت تركّز على األولويات        )أ( 
 املواضيعية؛

صوغ وتنفيذ املفاهيم األساسية ضمن إطار       )ب( 
ــيقة    ــا يف الوثـ ــبما ُحـــّددت أيضـ ــيعية، حسـ األولويـــات املواضـ

—Operationalizing UNIDO’s corporate strategy"املعـنونة  

Services and Priorities for the medium term")  إعمــال
ــيدو املؤسســية   ــات يف  –اســتراتيجية اليون  اخلدمــات واألولوي

ــدى املتوســط  ـــي   ) (امل ــة فـ ــثات الدائم ــيت وّزعــت عــلى البع  ال
وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل ). ٢٠٠٤مــارس / آذار٥

 أثناء فترة السنتني    أن املـبادرات اجلديـدة الـيت صـاغتها املنظمة         
الســابقة قــد أدجمــت إىل حــد بعــيد يف األولويــات املواضــيعية    

 ؛) أعاله٣انظر الفقرة (األربع 

ذات األولويــة يف " القائمــة بذاهتــا"األنشــطة  )ج( 
وسيجري . الـبلدان الـيت ال يوجـد فـيها برنامج متكامل عامل           

صـوغ وتنفـيذ هـذه املشـاريع القائمـة بذاهتا ضمن إطار منائط              
اخلدمـات الـثماين، وسـوف ُيتَّـبع يف ذلـك هنـج املواضيع ذات         

 ). أعاله٤حسبما ذكر يف الفقرة (األولوية 

وفـــيما يـــتعلق بالـــتوزيع اجلغـــرايف، سيســـتمر إعطـــاء  -٨
وفـيما يتعلق بأفريقيا،    . األولويـة للـبلدان األقـل منـوا وألفريقـيا         

 يــتوقع أن توفــر مــبادرة القــدرات اإلنتاجــية األفريقــية، الــيت      
أطلقهـا وزراء الصـناعة األفريقيون يف سياق الشراكة اجلديدة          
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ــيا  ــية أفريقـ ــباد(لتنمـ ــربامج  )نيـ ــن للـ ــيزا جديديـ ــا وتركـ ، زمخـ
 .املتكاملة يف تلك املنطقة

  
   التقّدم احملرز يف حشد األموال-ثالثا

، أخـذت بعض التطّورات واملبادرات      ٢٠٠٤يف عـام     -٩
فبعد انضمام  .  مثارهـا  الـيت أُطلقـت يف السـنوات املاضـية تعطـي          

اليونـيدو إىل االطـار املـايل واإلداري املشترك بني األمم املتحدة           
ــرم يف ٢٠٠٣أكــتوبر /واالحتــاد األورويب يف تشــرين األول  ، أب

 أول اتفاق بشأن مشروع يندرج ضمن هذا        ٢٠٠٤مايو  /أيـار 
وتبلغ ميزانية  . االطـار مـع وفد املفوضية األوروبية يف باكستان        

ع، الــذي يســتهدف تدعــيم البنــية التحتــية املــتعلقة  هــذا املشــرو
ــبلد،    ــك ال ــتجارة يف ذل ــورو كانــت مســامهة   ٢,٣بال ــيون ي  مل

ــيها  ــاد األورويب فـ ــورو٢,١االحتـ ــيون يـ ــارس /ويف آذار.  ملـ مـ
، أوفـدت إىل بـنغالديش بعـثة لصـوغ الـربامج مشتركة             ٢٠٠٤

ية بني اليونيدو واالحتاد األورويب نتج عنها أن املفوضية األوروب        
 مليون  ٧,٧تـدرس يف الوقـت احلاضـر مشروعا مشتركا قيمته           

ــورو ــبال،     . ي ــا جيــري العمــل عــلى مشــروع مشــترك يف ني كم
غري . وينـتظر صـوغ مشـاريع مماثلـة أخرى يف السنوات القادمة     

أن هـناك مسـألة هامـة فـيما يـتعلق بالـتمويل املقـّدم مـن االحتاد          
ــه ُتر    ــاق اإلطــاري، هــي أن تقــب أيضــا  األورويب مبقتضــى االتف

 .مسامهات يف املشاريع من أطراف ثالثة

ومن شأن التطورات االجيابية اليت شهدهتا السنوات  -١٠
املاضية من حيث حتّسن فرص اليونيدو يف احلصول على  
متويل من مرفق البيئة العاملية أن تؤدي إىل املوافقة على  
مشاريع هامة يف األشهر القادمة، وقبل هناية السنة على وجه 

 ٢٠٠٣ويف سياق منفصل، وعقب املوافقة يف عام . لتأكيدا
على متويل املشروع األول من جانب صندوق األمم املتحدة  
االستئماين لألمن البشري الذي متّوله اليابان، مت قبول  
مشروعني آخرين لصاحل أفغانستان وبنغالديش وسوف   

 .يستهالن عملهما هذه السنة

تمويل املقــّدم يف اطــار ونظــرا ألنــه يــتوقع أن يظــل الــ -١١
بــروتوكول مونــتريال عــلى مســتوى ممــاثل للســنوات الســابقة  
ــزيد، فمــن      ــا أو ت ــية عــلى حاهل وأن تظــل املســامهات احلكوم
املـرجح أن يـبلغ احلجـم اإلمجايل ملا حيشد من متويل جديد يف     

ــام  ــثر مـــن ٢٠٠٤عـ ــيمكّن  ١٠٠ أكـ ــا سـ ــيون دوالر، ممـ  ملـ
لة يف حجم إجناز الربامج     اليونـيدو من احلفاظ على زيادة مقاب      

 .يف السنوات القادمة
  

   اإلجراء املطلوب من اللجنة-رابعا
ــس      -١٢ ــي اجمللـ ــنظر يف أن توصـ ــنة أن تـ ــود اللجـ ــا تـ رمبـ

 :باعتماد مشروع املقرر التايل
 :إن جملس التنمية الصناعية  
حيـيط عـلما باملعلومـات الواردة يف         )أ(  

 ؛IDB.29/4-PBC.20/4الوثيقة 
ّرر ختويـــل املديـــر العـــام ســـلطة يقـــ )ب(  

املوافقـة على متويل املشاريع يف اطار صندوق التنمية         
 وفقا لألولويات ٢٠٠٦ و٢٠٠٥الصناعية يف عامي   

ــل،    ــط األجــ ــربناجمي املتوســ ــار الــ ــّددة يف االطــ  احملــ
٢٠٠٦-٢٠٠٤ (GC.10/14)؛ 

ــائر   )ج(   ــاء وسـ ــدول األعضـ ــّجع الـ يشـ
  اليونيدو؛اجلهات املاحنة على زيادة تربعاهتا إىل

يشـّجع أيضـا مجـيع اجلهات املاحنة         )د(  
عـلى الـنظر يف التربع بأموال قابلة للربجمة، خصوصا          
لـتمكني اليونـيدو مـن تنفيذ الربامج املتكاملة بصورة          
منّسـقة وحتقــيق مـا يــتوّخاه مفهـوم الــربامج املــتكاملة    

 من تضافر وزيادة يف التأثري؛
ــدول األعضــاء    )ه(   ــة وال يشــجع األمان

عـلى العمـل يف تعـاون وثـيق بشأن املواضيع املختارة            
ذات األولويــة، بغــية تعزيــز وحشــد األمــوال الالزمــة 
لتنفيذ هذه األنشطة اهلامة استجابة ألولويات التنمية       

 .الصناعية
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