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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون
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 من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 

 

 جلديدة املقترحةالتحسينات األمنية ومرافق املؤمترات ا

 خيارات التمويل للتحسينات األمنية

 اضافة

، معلومات حديثة ومفصلة عن اخليارات املمكنة       ٢٠٠٥/٦تقـدم هـذه الوثـيقة، اسـتجابة السـتنتاج جلنة الربنامج وامليزانية               
 .لتمويل املرحلة الثانية من التحسينات األمنية واألعمال املتصلة ا

  
 احملتويـات

الصفحة   قراتالف
.............................................................................................................مقدمة ٣-١ ٢
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 مقدمة
 
تنتاجهـا طلبـت جلنــة الربنامـج وامليزانيــة يف اس -١

 من األمانة أن تواصل جهودها الرامية إىل تزويد ٢٠٠٥/٦
الدول األعضاء مبعلومات مفصلة عن اخليارات املمكنة  
لتمويل إبدال النوافذ وانشاء نظام راديوي للمراقبة وحصة   
اليونيدو يف تكاليف التدابري املندرجة يف اطار املرحلة الثانية  

تبارها خمتلف اآلراء اليت  من التحسينات األمنية آخذة يف اع
 .أُبديت أثناء الدورة األخرية للجنة الربنامج وامليزانية 

 IDB.30/11 وAdd.1 وIDB.30/12وفــــي الوثائــــق  -٢
 شرحت األمانة بالتفصيل طبيعة بنود     PBC.21/CRP.4و

ومتثل شىت املشاريع املندرجة يف اطار . التحسينات األمنية
ا مرتبط باستخدام ضباط أمن    املرحلة الثانية، ومعظمه

اضافيني، وكذلك برنامج إبدال النوافذ، والتزامات مالية     
 .٢٠٠٥ونفقات فعلية يتعني الوفاء ا خالل عام 

، عرض مفصل ملصادر    IDB.2919ويف الوثيقة  -٣
. التمويل املمكنة للمرحلة األوىل من التحسينات األمنية 

ة متاحة لتمويل ويبدو أنه ال توجد أي طريقة متويل اضافي 
وتوخيا لالكتمال،   . املرحلة الثانية واألنشطة املتصلة ا

 .تعرض أدناه اخليارات املتاحة مع املعلومات املستجدة بشأا  
  

  التربعات-أوال
 

 بالتفصيل امكانية IDB.29/7تناولت الوثيقة  -٤
ومع أن   . استخدام التربعات يف متويل التحسينات األمنية  

نظريا أن تدر موارد نقدية فورية فإن جدواها  التربعات ميكن  
تتوقف إىل حد بعيد على احتمال تقدمي اهلبات الالزمة 

 .وتوقيتها

وقد نوقش هذا اخليار، مناقشة مستفيضة خالل  -٥
الدورة العشرين للجنة الربنامج وامليزانية وكذلك خالل 

وقد نوه . الدورة التاسعة والعشرين لس التنمية الصناعية

جلهازان بأمهية سعي كل الدول األعضاء إىل متكني اليونيدو  ا
ومن هنا . من متويل حصتها يف تكاليف التحسينات األمنية

 .ال بد من اجياد طريقة متويلية تكفل مشاركة اجلميع  
  

  االحتفاظ بأرصدة االعتمادات-ثانيا
 غري املنفقة

 
أرصدة االعتمادات غري املنفقة هي الفرق بني    -٦

ات امليزانية العادية والنفقات الفعلية يف أي فترة مالية،    اعتماد
وتنشأ هذه األرصدة يف الغالب من . أي سنيت كل ميزانية

عدم تسديد الدول األعضاء الشتراكاا أو من تأخرها يف    
 .ذلك، مما يفضي إىل تنفيذ منقوص للربامج املوافق عليها 

ترة وبعــد حتديــد حجــم األرصــدة غــري املــنفقة يف الفــ   -٧
 الـنقدي املـتلقّى بـالفعل مستحقاً للتوزيع         املـبلغ املالـية، يصـبح     

عـلى الـدول األعضـاء الـيت سددت كامل اشتراكاا عن فترة        
 .السنتني املعنية، مبا يتناسب مع معدالت أنصبتها املقررة

م ـّيســل"مــن الــنظام املــايل،  ) ب (٢-٤ووفقــاً للبــند  -٨
ــتمادات غــري    ــند رصــيد االع ــنفق ع ــية   اامل ــترة املال ــة الف   إىلي

الــدول األعضــاء يف ايــة الســنة التقوميــية األوىل التالــية للفــترة 
بعــد مــن عضــاء مــا مل يســدده األمــنه يقــتطع  أن بعــد املالــية،

تـتعلق بتلك الفترة املالية، ويقيد حلساب األعضاء        اشـتراكات   
 ."حبصص تتناسب مع اشتراكاا

 عــلى أنــه )ج (٢-٤وإضــافة إىل ذلــك، يــنص البــند  -٩
 ٢-٤البند   يف   إليها عشـر شـهرا املشـار        اإلثـين يف ايـة فـترة      "
تفصيليا غ املديـر العـام مـراجع احلسـابات اخلارجي      ـّ يـبل  ،)ب(

ــن أي    ــندئذ م ــبقي ع ــتماداتبالرصــيد املت ــا  حمــاع  ــن تفظ م
، بعد   الرصيد م هذا ـّ لفحصه ومراجعته، ويسل   ،امليزانية العادية 

تتعلق بعد من اشتراكات األعضاء يقتطع منه ما مل يسدده     أن  
 التقوميية  سنة الدول األعضاء يف اية ال     املعنية إىل بالفترة املالية   

حبصــص  االعــتماداتختصــها الثانــية التالــية للفــترة املالــية الــيت 
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ــعتتناســب  ــررة اشــتراكاام ــلى أال  املق م أي عضــو ســلّي، ع
  بعــد اســتيفاء مــا قــد يكــون علــيه مــنإالحصــته مــن الرصــيد 

 ." امليزانية العاديةإطارقة جتاه املنظمة يف ـّالتزامات معل

كــان الشــديدة، كــثريا مــا وملواجهــة الضــوائق املالــية  -١٠
املؤمتــر العــام يف املاضــي يعلــق بــنود الــنظام املــايل ذات الصــلة   
. ويــــأذن باالحــــتفاظ بأرصــــدة االعــــتمادات غــــري املســــتغلة

االت التعليق   تقريرا مفصال عن ح    GC.8/21وتتضـمن الوثـيقة     
ــترة بــني عــامي     ، أي مخــس ١٩٩٥ و١٩٨٦هــذه يغطــي الف

 .فترات إثناسنوية

ومل يعلّق املؤمتر العام يف دورتيه الثامنة والتاسعة بنود          -١١
ــيا بتشــجيع       ــبا طوع ــل اســتحدث جان ــية، ب ــايل املعن ــنظام امل ال
الــدول األعضــاء عــلى التــنازل عــن حصصــها مــن أرصــدة        

ــنفقة  ــتمادات غـــري املـ ــتجابة الـــدول  ون. االعـ ــراً حلســـن اسـ ظـ
ــن      ــبالغ كــبرية م ــذا اخلصــوص، اســتخدمت م األعضــاء يف ه
أرصــدة االعــتمادات غــري املــنفقة العــائدة إىل فــترات الســنتني   

 لصــاحل ١٩٩٩-١٩٩٨ و١٩٩٧-١٩٩٦ و١٩٩٣-١٩٩٢
 .الربامج املتكاملة وأطر اخلدمات القطرية

ــثاين  -١٢ ــناير /ويف كــانون ال ، وزعــت حصــص  ٢٠٠٤ي
ألرصــدة غــري املــنفقة العــائدة إىل فــترات الســنتني أخــرى مــن ا

 ١٩٩٩-١٩٩٨ و        ١٩٩٧-١٩٩٦ و        ١٩٩٣-١٩٩٢
 يـورو، على    ٤ ٣٦٧ ٦٩١، بلـغ حجمهـا      ٢٠٠١-٢٠٠٠و

ــدول األعضــاء املســتحقة   ــدول األعضــاء   . ال ــيد أن بعــض ال ب
ألغراض )  يورو ١ ٢٦٥ ٤٥٧(تنازلـت طواعـية عن حصتها       

 .متنوعة

 حتصيل مبلغ    مت ٢٠٠٣-٢٠٠٢وعـن فـترة السـنتني        -١٣
 ١ ٣٧٨ ٠٥٢ يـــورو كمـــا مت حتصـــيل مـــبلغ  ١ ٨٩٥ ٢٠٨

يـورو مـن حسـاب اشـتراكات فـترات السـنتني السـابقة ليبلغ               
 يورو كما هو مبني يف      ٣ ٢٧٣ ٢٦٠جممـوع املـبالغ احملصـلة       

وعـالوة على ذلك من التوقع أن حيصل مبلغ         . اجلـدول الـتايل   
عه  يـورو، وبذلـك يصبح ما جممو   ٣٠٠ ٠٠٠اضـايف مقـداره     

يـــناير / ماليـــني يـــورو مـــتاحا للـــتوزيع يف كـــانون الـــثاين٣,٦
 . ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك٢٠٠٦

  
 املبالغ املستحقة للدول األعضاء

  )باليوروهات(

 اموع
فترات السنتني 

 السابقة
٢٠٠٢-
٢٠٠٣ 

 

املبالغ احملصلة حىت  ١ ٨٩٥ ٢٠٨ ١ ٣٧٨ ٠٥٢ ٣ ٢٧٣ ٢٦٠
يونيه / حزيران١٠

٢٠٠٥ 

 التحصيالت املتوقعة ١٥٠ ٠٠٠ ١٥٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠
 اموع ٢ ٠٤٥ ٢٠٨ ١ ٥٢٨ ٠٥٢ ٣ ٥٧٣ ٢٦٠

  
أن يف من اجلدير بالذكر أن بعض الدول أوضحت  -١٤

تشريعاا الوطنية عقبات مؤسسية قد حتول دون دعمها    
 .لطريقة التمويل هذه

  
   التقديرات التكميلية-ثالثا

ــند   -١٥ ــنص الب ــنظام املــ ٩-٣ي ــلي  مــن ال ــا ي : ايل عــلى م
ــية      " ــرات تكميلـ ــاء، تقديـ ــند االقتضـ ــام، عـ ــر العـ ــدم املديـ يقـ

ويــتعني . للميزانيــتني العاديــة والتشــغيلية للفــترة املالــية اجلاريــة 
كما يتعني  . عدادهـا يف شـكل يـتفق مـع امليزانيتني املعتمدتني          إ

ىل إ ٥-٣ من   قـرارها وفقـا ملـا تنص عليه البنود        إاستعراضـها و  
جرائية بشأن  إمن هذا النظام من قواعد       ١١-٣ والبـند    ٨-٣

 ".التقديرات األولية

وترتـئي القواعـد االجرائـيــة املشـــار إليها فـي البنــود            -١٦
 مــــن الــــنظام املــــايل أن يقــــدم املديــــر العــــام ٨-٣ إىل ٥-٣

الــتقديرات التكميلــية إىل جملــس التنمــية الصــناعية عــن طــريق  
ــية  لــس يف اقــتراحات املديــر  ويــنظر ا. جلــنة الــربنامج وامليزان

ــية مث    ــربنامج وامليزان العــام ويف أي توصــيات تصــدرها جلــنة ال
ــن       ــراه ضــروريا م ــا ي ــع م ــثني، م ــية الثل ــتراح بأغلب ــتمد االق يع

ــيه واعــتماده    ــنظر ف ــته إىل املؤمتــر لل ــالت، إلحال ــنظر . تعدي وي
ــثني    ــية الثل ــتمده بأغلب ــتراح ويع ــه جيــوز  . املؤمتــر يف االق ــيد أن ب

دخـل تعديالت على االقتراح وفقاً ألحكام البند        لـلمؤمتر أن ي   
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 مـن الـنظام املـايل، أي بإحالـة املسـألة مـرة أخرى إىل                ١١-٣
جلـنة الربنامج وامليزانية وجملس التنمية الصناعية، إذا ما كانت          

 .هناك نفقات متوقعة من جراء تلك التعديالت

، قدم املدير العام Add.1 وIDB.30/12ويف الوثيقتني  -١٧
راحه اخلاص بالتقديرات التكميلية وفقا للبنود ذات الصلة  اقت

من النظام املايل لكامل احتياجات التحسينات األمنية   
واذا ما أُقرت هذه التقديرات    . واألعمال املتصلة ا 

التكميلية، فستحدد أنصبة الدول األعضاء وفقا جلدول  

وسترسل اخلطابات  . ٢٠٠٤األنصبة املعمول به يف عام 
علقة بتلك األنصبة فور إقرار التقديرات التكميلية وفقا املت

 .IDB.30/12/Add.1للجدول املرفق بالوثيقة 
  

  االجراء املطلوب من الس اختاذه-رابعا
 

 .لعل الس حييط علما ذه الوثيقة -١٨
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