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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق لوفود التكّرويرجى من أعضاء ا. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة السادسة والعشرون

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨-٧فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٨البند 

  مواءمة دورة اإلبالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل 
مع االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع 

 لتنميةهبا منظومة األمم املتحدة من أجل ا

  جملس التنمية الصناعية 
   والثالثونالثامنةالدورة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا،
   من جدول األعمال املؤقت٥البند

مواءمة دورة اإلبالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط
األجل مع االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية

         تحدة من أجل التنميةاليت تضطلع هبا منظومة األمم امل
   بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل التخطيطمواءمة دورة     

مع االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا 
      منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية

      مقترحات من املدير العام    
اجمي املتوسط األجل مع االستعراض الشامل م هذا التقرير مقترحات ملواءمة اإلطار الربنيقّد

 لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية وكذلك حداً
 .٢٠١٣- ٢٠١٢ لالحتياجات من املوارد للفترة اًأقصى إرشادي
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    مقّدمة    
ــّر  -١ ــا    ق ــم املتحــدة، يف قراره ــة لألم ــة العام ــد استعراضــها  ٦٣/٢٣٢رت اجلمعي ، أن تعق

الــشامل املقبــل لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل   
دورة هــذا االسـتعراض مــن دورة    وأن تغـري، مــن ذلـك العــام فـصاعدا،   ٢٠١٢التنميـة يف عــام  

عت اجلمعيـــة العامـــة ويف القـــرار نفـــسه، شـــّج. ثالثيـــة الـــسنوات إىل دورة رباعيـــة الـــسنوات 
الوكاالت املتخصصة أيضا على إدخال التغيريات الالزمة ملواءمـة دورات التخطـيط الـيت تقـوم                

  .هبا مع الدورة اجلديدة لالستعراض الشامل للسياسة
. طيط الـيت تقـوم هبـا اليونيـدو إىل األطـر الربناجميـة املتوسـطة األجـل                 وتستند دورة التخ    -٢

وُتَعّد هذه األطر الربناجمية كـل أربـع سـنوات ولكنـها ُتـستعرض كـل سـنتني بغيـة تكييفهـا مـع                 
وترد الوالية اليت تنص علـى دورة التخطـيط هـذه           . األوضاع املتغرية يف إطار االستمرارية العام     

، الذي ُيطلب فيـه إىل      GC.6/Dec.10، املعدَّل الحقا باملقرر     GC.2/Dec.23يف مقرر املؤمتر العام     
م إىل جملس التنمية الصناعية يف السنة األوىل من كل فترة ماليـة، عـن طريـق                 املدير العام أن يقدّ   

جلنــة الربنــامج وامليزانيــة، مــشروعا لإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للــسنوات األربــع التاليــة   
ر إىل املـدير العـام أن        من نفـس املقـرّ     )د) (٥() ب(كما ُيطلب يف الفقرة     . لية اجلارية للفترة املا 
 بفتــرة الــسنتني األوىل لإلطــار الربنــاجمي اجلديــد اســتنادا إىل   خاصــاً أقــصى إرشــادياًيــضع حــداً

  .املوارد املالية والبشرية املرتقبة وكذلك إىل أنشطة الربامج
    

ة األنشطة التنفيذية املضطلع هبا يف منظومة االستعراض الشامل لسياس  -أوال  
    األمم املتحدة من أجل التنمية

ــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم       -٣ إن االســتعراض الــشامل لــسياسة األنــشطة التنفيذي
مها املتحدة من أجل التنميـة أداة لـضمان تنـسيق واتـساق وتكامـل املـساعدة اإلمنائيـة الـيت تقـدّ                     

وُتجـرى عمليـة االسـتعراض علـى املـستوى احلكـومي الـدويل          . تحـدة خمتلف وكاالت األمـم امل    
د التوجيهـات األساسـية علـى نطـاق     وتؤدي إىل اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة قـرارا حيـدّ     

املنظومة يف جمال السياسة العامة ألغراض التعاون اإلمنائي والطرائـق الـيت تتبعهـا منظومـة األمـم                  
ر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي لألمـم املتحـدة التنـسيق             ويوفّ. ياملتحدة على الصعيد القطر   

والتوجيه ملنظومة األمم املتحدة مـن أجـل ضـمان تنفيـذ توجيهـات الـسياسة العامـة الـواردة يف                     
  .قرار اجلمعية العامة
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ويف املاضــي، كانــت هــذه العمليــة ُتجــرى كــل ثــالث ســنوات، حيــث أُجــري آخــر       -٤
 إىل اعتمــاد االســتعراض الــشامل الثالثــي الــسنوات يف عــام   ، وأدى٢٠٠٧اســتعراض يف عــام 

ويف القـرار   . ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ يف   ٦٢/٢٠٨ يف قرار اجلمعيـة العامـة        ٢٠٠٧
ــصادر يف كــانون األول ٦٣/٢٣٢ ــسمرب / ال ــدورة    ٢٠٠٨دي ــيري ال ــة تغ ــة العام ــررت اجلمعي ، ق

 توجيهـات أفـضل يف جمـال الـسياسة      الثالثية السنوات إىل دورة رباعية السنوات من أجل توفري        
ــا وللوكــاالت املتخصــصة، حيــث مــن املقــرر إجــراء        ــصناديق األمــم املتحــدة وبراجمه ــة ل العام

  .٢٠١٢االستعراض األول يف إطار الدورة اجلديدة يف عام 
واســتنادا إىل املعلومــات املتاحــة وقــت كتابــة هــذه الوثيقــة، ســوف تنتــهي مفاوضــات    -٥

 حبلـول هنايـة ذلـك العـام باعتمـاد اجلمعيـة             ٢٠١٢بـاعي الـسنوات لعـام       االستعراض الشامل الر  
وسوف تـدخل توجيهـات الـسياسة العامـة الـواردة يف ذلـك القـرار حيـز                  . العامة لقرار مناسب  

، رهنـا بـأي تعـديالت قـد تنـتج عـن       ٢٠١٦ وتظل سارية حىت هناية عـام  ٢٠١٣النفاذ يف عام    
وسوف جتـري املفاوضـة     . فترة السنوات األربع  عمليات استعراض منتصف املدة ُتجرى خالل       

  .٢٠١٧ وسوف يبدأ نفاذه يف عام ٢٠١٦على االستعراض رباعي السنوات الالحق يف عام 
وتــسري علــى اليونيــدو أيــضا، بوصــفها وكالــة متخصــصة لألمــم املتحــدة تــشارك يف     -٦

ة يف قــرارات الــسياسة العامــة الــوارد تــوفري خــدمات ذات صــلة بالتنميــة، التوجيهــات يف جمــال 
اجلمعية العامة املنبثقة من عمليات االستعراض الـشامل للـسياسة، ويتوقـع منـها أن تـدرجها يف                  

يف الفقـرة   (٦٣/٢٣٢ويف هـذا الـصدد، حيـث قـرار اجلمعيـة العامـة        . أطر التخطيط اخلاصة هبـا    
ع الوكـاالت املتخصـصة علـى إدخـال         صناديق وبرامج منظومة األمم املتحـدة ويـشجّ       )  منه ٢٠

ــاعي       ــشامل رب التغــيريات الالزمــة ملواءمــة دورات التخطــيط الــيت تقــوم هبــا مــع االســتعراض ال
ــدة، حــسب         ــصف امل ــات اســتعراض منت ــذ عملي ــك تنفي ــا يف ذل ــة، مب ــسياسة العام ــسنوات لل ال

م الــصناديق والــربامج والوكــاالت املتخصــصة  ويــنص القــرار كــذلك علــى أن تقــدّ  . الــضرورة
ــارير إىل اجمللـــس االقتـــصادي  ــة دورات   تقـ ــا ملواءمـ  واالجتمـــاعي عـــن التعـــديالت الـــيت جتريهـ

  .التخطيط لدى كل منها مع دورة االستعراض الشامل رباعي السنوات للسياسة العامة
    

اقتراح بإعادة مواءمة دورة ختطيط اليونيدو وآثارها يف جمال صياغة   -ثانيا  
    ٢٠١٥-٢٠١٢اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 

 للمؤمتر العام، ُيطلب إىل املدير العـام        GC.6/Dec.10 و GC.2/Dec.23دا إىل املقررين    استنا  - ٧
 الربناجمي املتوسـط األجـل لفتـريت    لإلطارم، يف السنة األوىل من كل فترة سنتني، مشروعا  أن يقدّ 
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ة وينبغي تقدمي هذا املـشروع عـن طريـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـ              ). أربع سنوات (السنتني التاليتني   
 مـن   )د) (٥() ب(وُيطلـب يف الفقـرة      . جمللس التنمية الصناعية، لكي يقره املؤمتر العام يف النهايـة         

املقرر األول إىل املدير العام أن يضع حدا أقصى عاما لفترة الـسنتني األوىل مـن اإلطـار الربنـاجمي                    
  . أنشطة الربامجاملتوسط األجل اجلديد استنادا إىل املوارد املالية والبشرية املرتقبة وإىل

رين الــصادرين عــن املـؤمتر العــام، كانــت األمانـة تــصوغ مــشاريع   وامتثـاال هلــذين املقـرّ    -٨
األطر الربناجمية املتوسطة األجل يف السنة األوىل من الفترات املالية الثنائيـة الـسنوات للمنظمـة،                

الربنـامج وامليزانيـة    م هذه املشاريع عن طريق جلنـة        وكان املدير العام يقدّ   . وهي سنوات زوجية  
مها مباشـرة يف بعـض األحيـان إىل         إىل جملس التنمية الصناعية، إىل جانب معلومات إضافية يقدّ        

  .اجمللس إذا دعت احلاجة
وســوف تتطلــب ضــرورة مواءمــة دورة ختطــيط اليونيــدو مــع االســتعراض الــشامل           -٩

را ألن االسـتعراض الـشامل      ونظ. الرباعي السنوات للسياسة العامة تكييفا كبريا مع هذا النمط        
ذاته سوف جيري يف السنوات الزوجية ولن يستكمل قبـل هنايـة تلـك الـسنوات، فـإن اليونيـدو            
لن تتمكن من االعتماد علـى توجيهـات الـسياسة العامـة الـواردة يف االسـتعراض الـشامل حـىت                    

  .السنة الثانية لفترة السنتني املالية للمنظمة
ياغة األطر الربناجمية املتوسطة األجـل لليونيـدو، بعـد اعتمـاد            ومن مث، تقترح األمانة ص      -١٠

، يف الربـع األول  ٢٠١٢ يف عـام  االستعراض الـشامل الربـاعي الـسنوات للـسياسة العامـة       دورة  
مــن الــسنة الــيت يبــدأ فيهــا نفــاذ االســتعراض الــشامل الربــاعي الــسنوات، والــيت ســتكون الــسنة  

وسُتعرض مـشاريع وثـائق األطـر الربناجميـة املتوسـطة األجـل             . الثانية من الفترة الثنائية السنوات    
على دورة جلنة الربنامج وامليزانية املنعقدة تلك السنة، حيث تظل آلية تقدمي الوثائق الحقـا إىل                

ويبدأ نفاذ األطـر الربناجميـة املتوسـطة األجـل، بعـد إقرارهـا       . اجمللس وإىل املؤمتر العام دون تغيري   
  . السنة األوىل من فترة السنتني التاليةيف املؤمتر العام، يف

وعليه، ُيقترح أن تقوم األمانة، بعـد اعتمـاد اجلمعيـة العامـة القـرار بـشأن االسـتعراض                     -١١
ــة يف أواخــر عــام     ــسياسة العام ــسنوات لل ــاعي ال ــشامل الرب ، بإعــداد مــشروع األطــر  ٢٠١٢ال

 إىل مجلــة أمــور منــها   اًناد، اســت٢٠١٣الربناجميــة املتوســطة األجــل يف الربــع األول مــن عــام      
التوجيهات يف جمال السياسة العامة الواردة يف االستعراض الشامل الربـاعي الـسنوات للـسياسة               

ويبدأ نفاذ األطر الربناجمية املتوسطة األجل، بعـد اعتمـاد هيئـات صـنع الـسياسة هلـا، يف          . العامة
ــارية حـــىت هنايـــة عـــام  ٢٠١٤عـــام  ذا الـــصدد أن وجـــدير بالـــذكر يف هـــ . ٢٠١٧ وتظـــل سـ

املشاورات واسعة النطـاق الـيت جتـري حاليـا يف منظومـة األمـم املتحـدة تـشري إىل توافـق واسـع                        
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لآلراء حول استناد دورات التخطيط اليت تعقـدها الـصناديق والـربامج والوكـاالت املتخصـصة                
  )١(.٢٠١٤إىل دورة رباعية السنوات تبدأ يف عام 

ع االســـتعراض الـــشامل الربـــاعي الـــسنوات وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه ُيتـــوخى أن خيـــض  -١٢
لالستعراض يف منتصف املدة، من املرتقـب أن يـتمخض هـذا االسـتعراض عـن جمـرد تنقيحـات         

األطـر  ومـن مث، ُيقتـرح أن تعتمـد اليونيـدو هـذا النـهج أيـضا إلعـداد                   . طفيفة حملتواه املوضوعي  
 وإعـادة الـصياغة كـل    وستخـضع هـذه األطـر لالسـتعراض الـشامل     . الربناجمية املتوسـطة األجـل   

أربع سنوات فقط، والستعراض منتصف املدة للسماح بالتعديالت الالزمة مـن أجـل تكييفهـا               
وسـيعين ذلـك ضـمنا وقـف النـهج احلـايل املتبـع باسـتبدال األطـر الربناجميـة                    . مع تغـري الظـروف    

  .املتوسطة األجل الرباعية السنوات كل سنتني
 مـن مقـرر     )د) (٥() ب(شـتراط الـوارد يف الفقـرة        وقد يتعني، تبعـا لـذلك، تعـديل اال          -١٣

 بأن حيدد املدير العام، من أجل جملس التنميـة الـصناعية، عـن طريـق                GC.2/Dec.23املؤمتر العام   
ومـن مث، ُيقتـرح   . جلنة الربنامج وامليزانية، حدا أقصى عاما للموارد املرتقبة لفترة الـسنني التاليـة   

ية للموارد املطلوبـة إىل أجهـزة صـنع الـسياسة فيمـا يتعلـق               تقدمي هذه احلدود القصوى اإلرشاد    
بكــل مــن تقــدمي األطــر الربناجميــة املتوســطة األجــل الرباعيــة الــسنوات اجلديــدة وتقــدمي نتــائج     
استعراض منتصف املدة، الذي سـيتزامن أيـضا، يف إطـار الـدورة اجلديـدة، مـع تقـدمي الربنـامج                     

  .وامليزانية لفترة السنتني
-٢٠١٤رة االنتقاليــة قبــل صــياغة اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة   ويف الفتــ  -١٤

ــرة      ٢٠١٧ ــاجمي للفتـــ ــار الربنـــ ــل اإلطـــ ــرح أن يظـــ ــن املقتـــ ــة  (٢٠١٣-٢٠١٠، مـــ الوثيقـــ
IDB.35/8/Add.1 (       مع إجـراء اسـتعراض يف منتـصف         ٢٠١٣ساريا حىت هنايته املقررة يف عام ،

تم إعــداد أي إطــار برنــاجمي جديــد للفتــرة ويعــين ذلــك ضــمنا أنــه لــن يــ. ٢٠١١املــدة يف عــام 
، على الرغم من إدخال التعديالت الضرورية على اإلطار الربنـاجمي القـائم يف              ٢٠١٥-٢٠١٢

  .ضوء نتائج استعراض منتصف املدة املقترح
 ٢٠١٣-٢٠١٠ويــربَّر هــذا االقتــراح علــى أســاس أن اإلطــار الربنــاجمي احلــايل للفتــرة   -١٥

فيض خلدمات اليونيـدو الربناجميـة وعملياهتـا اإلداريـة، وخاصـة مـن       كان نتيجة الستعراض مست 
أجل تعزيز التوجيه القـائم علـى النتـائج لإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل بوصـفه أداة ختطـيط                     

───────────────── 
) ٢٠٠٩/٥مقرر اجمللس التنفيذي  (منظمة األمم املتحدة للطفولةاعتمدت مجيع الصناديق والربامج، ومن بينها   )1(  

والوكاالت . املذكورمقررات تتماشى مع توافق اآلراء  ،)EB, A/3/2009مقرر اجمللس (وبرنامج األغذية العاملي 
  .املتخصصة يف سبيلها إىل مواءمة أطرها التخطيطية
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ــ ــة املنظمــة   مهّم ــة لتنفيــذ والي وأدى ذلــك إىل ). GC.13/Res.3انظــر القــرار (ة ومتــسمة باملرون
للوثيقة، اليت من املتوقـع أن تظـل صـاحلة يف املـستقبل املنظـور               تعزيز كبري للمحتوى املوضوعي     

ولــن حتتــاج ســوى إىل تعــديالت حمــدودة خــالل عمليــة االســتعراض يف منتــصف املــدة ألخــذ    
  .التطورات اجلديدة يف االعتبار

    
    االحتياجات من املوارد  -ثالثا  

   أعــاله ١٥ إىل ١٠قــرات غــري أن مــن املفهــوم أن الترتيبــات االنتقاليــة املقترحــة يف الف   -١٦
ــوفّ   ــأن ي ــائم ب ــؤثر يف االشــتراط الق ــة     ال ت ــثالثني جمللــس التنمي ــة وال ــدورة الثامن ــام لل ــدير الع ر امل

الصناعية، عن طريق الدورة السادسة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية، حدا أقـصى إرشـاديا              
  .٢٠١٣-٢٠١٢لالحتياجات من املوارد لفترة السنتني القادمة، 

وجيب أن تراعي املـوارد املطلوبـة هلـذه الفتـرة، أي لتنفيـذ فتـرة الـسنتني الثانيـة لإلطـار                       -١٧
. ، النمـو الـسريع يف الطلـب علـى خـدمات اليونيـدو             ٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل    

د ذلك يف االرتفاع املطَّرد يف قيمـة اخلـدمات الـيت تقـدمها املنظمـة خـالل الـسنوات                    ومل يتجسّ 
وتــوحي كــل املؤشــرات . ب بــل يف تزايــد حــشد املــوارد لتــوفري هــذه اخلــدمات املاضــية فحــس

ومـن مث،   . املتاحة بأن هـذا النمـو يف الطلـب سيـستمر، خبطـى متـسارعة، يف الـسنوات القادمـة                   
ــسنتني       ــرة ال ــة لفت ــة العادي فــإن مــن املتوقــع أن تتطلــب اليونيــدو مــوارد إضــافية يف إطــار امليزاني

لتقييمــات احلاليــة، تتوقــع األمانــة زيــادة فعليــة يف االحتياجــات واســتنادا إىل ا. ٢٠١٣-٢٠١٢
  .من هذه املوارد تبلغ حوايل ثالثة يف املائة

    
     اختاذه املطلوب من اللجنةاإلجراء  -رابعا  

  :رمبا تود اللجنة أن تقترح على جملس التنمية الصناعية أن يعتمد مشروع املقّرر التايل  -١٨
  :يةإن جملس التنمية الصناع"    
، اللـذين   GC.6/Dec.10 و GC.2/Dec.23يستذكر مقرري املؤمتر العـام        )أ"(    

ينصان على أن تكون والية اإلطار الربناجمي املتوسط األجل لفترة أربـع سـنوات علـى           
مه املدير العام إىل اجمللس، عـن طريـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة، يف الـسنة األوىل         أن يقدّ 

  من كل فترة سنتني؛
 / كـانون األول ١٩ املـؤرخ  ٦٣/٢٣٢يستذكر أيضا قرار اجلمعية العامـة      )ب"(    

ــسمرب  ، الــذي يــنص علــى تغــيري دورة االســتعراض الــشامل لــسياسة األنــشطة       ٢٠٠٨دي



IDB.38/6 
PBC.26/6  

 

8 V.10-54726 

 

التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية من دورة ثالثية السنوات إىل 
 املتخصـصة علـى إدخـال التغـيريات الالزمـة، إن            الوكاالتع  دورة رباعية السنوات، ويشجّ   

وجدت، ملواءمة دورات التخطيط اليت تقوم هبا مـع االسـتعراض الـشامل لـسياسة األنـشطة                 
التنفيذية الذي جيـري كـل أربـع سـنوات، مبـا يف ذلـك إجـراء استعراضـات منتـصف املـدة،                       

  ؛٢٠١٢ة يف عام حسب الضرورة، ويقرر إجراء االستعراض الشامل املقبل للسياسة العام
ــأن يقــرّ   )ج"(     ــه الرابعــة عــشرة، أن يظــل   يوصــي ب ر املــؤمتر العــام، يف دورت

) IDB.35/8/Add.1الوثيقـة   (٢٠١٣-٢٠١٠اإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة      
، مع مراعاة االستعراض الذي ُيجـرى يف عـام          ٢٠١٣رة يف عام    ساريا حىت هنايته املقرّ   

  نمية الصناعية عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية؛م إىل جملس الت ويقّد٢٠١١
م إىل يوصــي أيــضا بــأن يطلــب املــؤمتر العــام إىل املــدير العــام أن يقــدّ     )د"(    

 فصاعدا، يف السنة الثانية من فترة الـسنتني،         ٢٠١٣اجمللس كل أربع سنوات، من عام       
جـل للـسنوات    إطـار برنـاجمي متوسـط األ       عن طريق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة، مـشروع         

األربــع الــيت تلــي فتــرة الــسنتني اجلاريــة، مــع مراعــاة توصــيات آخــر اســتعراض شــامل  
  لسياسة األنشطة التنفيذية املضطلع هبا من أجل التنمية؛

يوصي كـذلك بـأن يطلـب املـؤمتر العـام إىل املـدير العـام أن يواصـل،                     )ه"(    
نـاجمي متوسـط األجـل      من اآلن فصاعدا، تقدمي استعراض منتصف املـدة لكـل إطـار بر            

  ."إىل اجمللس، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، يف السنة الثانية من فترة السنتني
 


