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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨-٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٧البند 

 حشد املوارد املالية

  جملس التنمية الصناعية 
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت) ه (٢البند 

   ملوارد املاليةحشد ا
    حشد املوارد املالية    
    تقرير من املدير العام    

، الــذي ٥-م/٢٥-هــذا التقريــر مقــدَّم اســتجابة للتكليــف الــوارد يف املقــرر م ت ص    
طُلب فيـه إىل املـدير العـام أن يقـيم حـوارا مـستمرا مـع الـدول األعـضاء مـن أجـل تـوفري دعـم                       

وهـو يفيـد عـن األولويـات املواضـيعية وعـن        .ملـوارد نشط للجهود املشتركة الرامية إىل حشد ا
 .التقّدم احملرز يف إقامة الشراكات وحشد املوارد املالية

  
  احملتويات

الصفحة الفقرات 
  ٢  ٣-١..................................................................................مقدمة

  ٢  ٦-٤..................................................األولويات املواضيعية الثالثاالستناد إىل -والأ
  ٤  ٧............................................................التقدم احملرز يف حشد األموال-ثانيا
  ٤  ١٠-٨..............................................................ورات الربناجمية الرئيسيةالتط-ثالثا
  ٦  ١٣-١١ ............................٢٠١١-٢٠١٠ يف وضع برامج فترة السنتني االعتبارات الرئيسية-رابعا
  ٦  ١٤ .........................................................اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه-خامسا
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 مقّدمـة    
ــوارد يف املقــرر م ت ص    -١ ــر مقــدَّم اســتجابة للتكليــف ال ، الــذي ٥-م/٢٥-هــذا التقري

دير العام أن يقيم حوارا مستمرا مع الدول األعضاء من أجل توفري دعم نـشط               طُلب فيه إىل امل   
يف هـذا الـشأن   وقّدم هذا التقرير عـن التقـّدم احملـرز     .للجهود املشتركة الرامية إىل حشد املوارد

 ،٢٠٠٩ ،بــالتقرير الـسنوي لليونيــدو وينبغــي النظـر فيــه مقترنـا   . إىل اجمللـس عـن طريــق اللجنـة   
 .جيم منه معلومات عن حشد املوارد املالية لتلك السنة-لفصل األولالذي يتضّمن ا

أنــشطة التعــاون الــتقين مــن ميزانيــة اليونيــدو  تمويــل ونظــرا حملدوديــة األمــوال املتاحــة ل -٢
العادية، على النحو احملدد يف الدستور، فال بد من حـشد أمـوال مـن خـارج امليزانيـة مـن أجـل                       

خــالل العــام اســتمر ، ٢٠٠٩التقريــر الــسنوي  مــبني يف وكمــا هــو .تنفيــذ خــدمات اليونيــدو 
 مليـون دوالر    ١٨٣,٤ لتبلـغ     األموال احملشودة من خارج امليزانية زيـادة سـريعة،         لتزايد يف كم  ا
، وهـذا   )مدفوعات مستحقة مبوجب اتفاقات موقّعـة ومـسامهات إضـافية قابلـة للربجمـة             تشمل  (

 .املنظمة حىت اآلنكم حتققه أكرب 

 يف الــسنوات الــسابقة، فقــد بــدأت االســتثمارات املتعلقــة بتطــوير حافظــة  وكمــا أشــري -٣
مشاريع ميوهلا مرفق البيئة العاملية تعود بنتائج إجيابية مع بلوغ القيمة الصافية للمـشاريع املوافـق                

 مليـون دوالر، ممـا سـاعد علـى تعـويض التذبـذب يف               ٤٣عليها أعلى مـستوى هلـا إذ جتـاوزت          
أما التمويل املقدم من الدول األعضاء عـن طريـق           .توكول مونتريال وار بر التمويل املقدم يف إط   

وآليــة الــصناديق االســتئمانية وعــن طريــق مــا يــسمى   املــسامهات يف صــندوق التنميــة الــصناعية
 يف حـاالت مـا بعـد األزمـات، فقـد حـافظ              ال سـيما  بالصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني، و       

مبــا يف ( مليــون دوالر ١١٥ وهــو حــواىل ،٢٠٠٨له يف عــام علــى مــستواه املرتفــع الــذي وصــ 
املفوضـية األوروبيـة أكـرب    مـا زالـت   و ). املدفوعة مبوجب اتفاقـات موقعـة  اآلجلةذلك األقساط 

 .جهة ماحنة منفردة يف هذه الفئة
  

    الثالثملواضيعيةااألولويات  االستناد إىل -أوال 
 أجل برامج اليونيدو دليالً واضـحاً علـى          األداء القوي يف حشد موارد جديدة من       ميثل -٤

تعزيز قـدرات املنظمـة يف      يف   االستمرارأن مواصلة التركيز على األولويات املواضيعية الثالث و       
مجيـع هـذه األولويـات    تتجـاوب  و .هذه اجملاالت يؤدي إىل زيادة اإلقرار بقوهتا ومبيزاهتا النسبية

وعـالوة علـى ذلـك، فقـد جنحـت       .لمجتمـع الـدويل  ألهداف اإلمنائية الرئيـسية ل ا مع املواضيعية
يف تطـوير االقتـصادات،     باعتبارها قطاعا إنتاجيا رئيـسيا      اليونيدو، بتركيزها العام على الصناعة      
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وهـذا أدى   .هـذه األهـداف الـيت تتمتـع فيهـا مبيـزات نـسبية       مـع   زحتقيق جتاوب واضح مركّـ يف 
 :وهذه املواضيع الثالثة هي . مع اليونيدوبدوره إىل ازدياد اهتمام اجلهات املاحنة بالتعاون

 بـشكل  املوضـوع  هـذا  ويعـاجل  :اإلنتاجية األنشطة خالل من الفقر احلد من   )أ(   
 تنميــة ويــشمل لأللفيــة، الرئيــسية اإلمنائيــة األهــداف أحــد وهــو الفقــر مــن احلــد هــدف مباشــر

ــشآت ــوير والــصغرى؛ والــصغرية املتوســطة املن  واملتوســطة؛ الــصغرية املنــشآت جتمعــات وتط
 مـسألة  يـشمل  كمـا  التنميـة،  يف املـرأة  ودور الزراعة؛ على القائمة والصناعات الريفية؛ والتنمية

 ".اإلنتاج أجل من الريفية الطاقةتسخري  "برنامج خالل من" للفقراء الطاقة توفري"

 عـام  اسـتهل  الذي األولوية، ذو املوضوع هذا يتألف :التجارية القدرات بناء  )ب(   
 التحتيـة  لبنيـة ا بنـاء أنـشطة    من مزيج من التنمية، لتمويل الدويلاألمم املتحدة    مؤمتر يف ٢٠٠٢
 منظمـة  التفاقـات  وفقـاً  الدوليـة  التجـارة  يف املـشاركة  أجـل  مـن  البلـدان  إليهـا  حتتاج اليت التقنية

 القطاعــات أداء تعزيــزأنــشطة و) والتــصديق واالعتمــاد والنوعيــة املواصــفات (العامليــة التجــارة
 .والتصدير اإلمداد جمايل يف قدراهتا عيتوس إىل يؤدي مبا األساسية التصديرية

 مــصادر حنــو اهتمامهــا اليونيــدو توجــه بالطاقــة، يتعلــق فيمــا :والطاقــة البيئــة  )ج(   
 مـن  معظمـه  يف البيئـة  برنـامج  ويتـألف  .الـسواء  علـى  الـصناعية  الطاقـة  وكفـاءة  املتجـددة  الطاقة
 األول املقـام  يف ُتعـىن  الـيت  (العامليـة  البيئـة  ومرفـق  مونتريـال  بروتوكـول  إطـار  يف املمولـة  الربامج

 واإلنتـاج  املـوارد  كفـاءة  برنـامج  ومـن  ،)املنـاخ  وتغـري  وامليـاه  التحلّل العصية العضوية بامللوثات
ــدان مــن املمــوَّل األنظــف ــشترك والــذي املاحنــة البل ــدو ت ــامج اليوني ــة املتحــدة األمــم وبرن  للبيئ

 .تنسيقه يف) اليونيب(

يف معاجلـة هـذه احلـاالت        عـادةً  االت ما بعد األزمات، تشارك اليونيدو      حب وفيما يتعلق   -٥
يف إطار الربامج املضطلع هبا على نطاق منظومة األمـم املتحـدة ولكـن مـشاركتها تبقـى ضـمن                    

  .اإلطار العام للمواضيع الثالثة املذكورة أعاله

  الثالثــةلويــةواالت املواضــيعية ذات األوستواصــل املنظمــة تركيزهــا علــى هــذه اجملــ       -٦
وستواصل أيـضاً إقامـة الـشراكات مـع منظمـات هلـا        .وستستمر يف تقوية قدراهتا وموقعها فيها

إىل اكتـساب خـربات تـضاف إىل خرباهتـا وأدواهتـا      باملثـل  وستسعى  .لةواليات ومهارات مكّم
 .يادة النتائج احملققـة   مها إىل الدول األعضاء وز    الالزمة هبدف مواصلة حتسني اخلدمات اليت تقدّ      

ــادة التربعــات مــن خمتلــف        ــع أن تتواصــل زي ــادة الوضــوح يف هــذه اجملــاالت، يتوق وبفــضل زي
  .اجلهات املاحنة ومن مصادر أخرى
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   التقدم احملرز يف حشد األموال -ثانيا 
 فيمـا يتعلـق باحلالـة العامـة لتمويـل      ٢٠٠٩مثلما ذُكر آنفا، أُحـرز تقـدم كـبري يف عـام             -٧

 أكثـر مـن العـام    ٢٠٠٩مل يقتصر األمر على حشد أموال يف عام و .ليونيدو ومشاريعهابرامج ا
، بـل ارتفـع عــدد اجلهـات املاحنـة الـيت سـامهت مببــالغ كـبرية إىل حـد مل يـسبق لــه          الـسابق عليـه  

مثيــل، فأصــبح اآلن عــدد احلكومــات واجلهــات املاحنــة األخــرى الــيت تقــدم مــسامهات تتجــاوز 
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن الزيـادة الـسريعة يف حجـم         . وجهـة ماحنـة   حكومـة ١٦مليـون دوالر  

املبالغ املقدمة مما يسمى بالصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني، الـيت كانـت تـستخدم يف بدايـة                 
حــاالت مــا بعــد األزمــات وباتــت اآلن تــستخدم أيــضاً يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة    األمــر يف

أمــم متحــدة " للــربامج الرائــدة املنفــذة يف بلــدان معينــة يف إطــار لأللفيــة ويف التمويــل األساســي
، ٢٠٠٩ففـي عـام    .، أصـبحت تـوفر قنـوات إضـافية لتمويـل التعـاون الـتقين لليونيـدو        "واحـدة 

 مليون دوالر من تلك الصناديق االستئمانية املتعددة املـاحنني علـى            ٢٢تلقت اليونيدو أكثر من     
د إضـافة الزيـادة يف التمويـل املقـدم مـن مرفـق البيئـة        وعنـ  .شكل مسامهات يف بـرامج مـشتركة  
توكــول مونتريــال، يــصبح لــدى بــرامج اليونيــدو قاعــدة والعامليــة وتواصــل التمويــل يف إطــار بر

 .ىل حد بعيدإمتويل أكثر تنوعاً 
    

   التطورات الربناجمية الرئيسية -ثالثا 
راً إضـافياً هامـاً لتمويـل    يوفر التمويل من الـصناديق االسـتئمانية املتعـددة املـاحنني مـصد        -٨

ن معظم التمويـل املقـدم      إ، إذ   "احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية      "األولوية املواضيعية   
ومـن املتوقـع أن حيـافظ التمويـل علـى مـستواه        .يف إطار الربامج املشتركة يتعلـق هبـذه األنـشطة   

ويتوقع ملبادرة اليونيدو اجلديدة املتعلقة بوضـع بـرامج شـاملة لعـدد      .احلايل يف السنوات القادمة
خمتار من أقل البلدان منواً هتدف إىل تنميـة قطـاع األعمـال التجاريـة الزراعيـة، بالتعـاون الوثيـق                
مع منظمات أخرى منـها منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة والـصندوق الـدويل للتنميـة                   

وتتزايد أمهية هـذا األمـر إذ    . من مستوى متويل هذه األولوية املواضيعيةالزراعية، أن ترفع أكثر
 ني رئيــسيني شــاغلنثالميــ نزااليــاألمــن الغــذائي واإلمــدادات الغذائيــة العامليــة ال موضــوعي ن إ

 ١٥-م/١٣-وسيــسهل الــصندوق االســتئماين، املنــشأ مبوجــب املقــرر م ع   .للــدول األعــضاء
ة لزيادة األمن الغذائي عرب تعزيز األعمال التجاريـة والـصناعية           واهلادف إىل متويل أنشطة إضافي    

 .املاحنني للحصول على متويل هلاعلى دوائر  عرضهاالزراعية، من وضع برامج ل
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وفيما يتعلق باألولوية املواضيعية لبناء القدرات التجاريـة، ال تـزال املفوضـية األوروبيـة                -٩
 أن عدة بلدان ماحنة أخرى تقدم مـسامهات كـبرية يف            هي اجلهة املاحنة الرئيسية على الرغم من      

وكما أشري يف العام املاضي، فقد وضعت عـدة بـرامج ضـخمة ويتوقـع أن      .إطار هذا املوضوع
ويتمثـل أحـد التحـديات     .٢٠١٠توافق املفوضية األوروبية على بعض الربامج األخرى يف عام 

 طرف ثالـث يف متويـل    مشاركةطااشتر يف املتصلة باحلصول على متويل من املفوضية األوروبية  
ومـع أن هـذا االشـتراط قـد      . كان هذا الطرف اليونيـدو أو جهـة ماحنـة أخـرى    سواءاملشاريع، 

ألغـي بالنــسبة للبلــدان األفريقيــة وبلـدان الكــارييب واحملــيط اهلــادئ، إال أنـه مــا زال مطبقــاً علــى    
علـى  ) النـرويج (ة إحدى البلدان املاحنـة    موافقبعني التقدير إىل     اليونيدو   تنظرو .البلدان األخرى 

ــشروع ضــخم        ــن أجــل م ــالزم م ــل ال ــدمي التموي ــشاركة يف تق ــر امل ــؤخراً، أُق ــو م ــذ يف وه ينف
وُتــشجع اجلهــات املاحنــة األخــرى علــى تقــدمي مــسامهات   .بــنغالديش وميولــه االحتــاد األورويب

 بـرامج رائـدة مـشتركة    عـدة إقامة يزال السعي جارياً للحصول على متويل من أجل  وال .مماثلة
   .البلدان منواً ضمن اإلطار املتكامل املعززلصاحل أقل   متعددةبني وكاالت

، ال يــزال املــصدران "البيئــة والطاقـة  "وضــوعوخبـصوص األولويــة املواضــيعية املتعلقـة مب   -١٠
ق الرئيسيان لتمويل أنشطة اليونيدو مها الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكـول مونتريـال ومرفـ    

 مــرة أخــرى علــى أعلــى درجــة فيمــا بــني   ٢٠٠٩وحــصلت اليونيــدو يف عــام   .البيئــة العامليــة
وقــد يــساعد ذلــك مــستقبالً يف زيــادة   .الوكــاالت املنفــذة بنــاء علــى مؤشــرات األداء الكمــي 

أعــدت وقــد  .االســتفادة أيــضاً مــن النافــذة املتعــددة األطــراف اخلاصــة بربوتوكــول مونتريــال   
ــدو حافظــة مــشار  ــة، و   اليوني ــة العاملي ــق البيئ ــها مــن مرف  يف جمــاالت ال ســيمايع ضــخمة لتمويل

مــستوى موافقــات مرفــق البيئــة بلــغ و .تغّيــر املنــاخ/امللوثــات العــضوية العــصية التحلــل والطاقــة
اشـتراط املـشاركة يف متويـل     مـن التحـديات املـستمرة   و . مـستوى قياسـياً  ٢٠٠٩العاملية يف عام 

ويف هــذا  . حــاالت كــثرية، تنفيــذ املــشروع الرئيــسي  كــال مــن مرحلــة وضــع املــشروع، ويف  
، ١٥-م/١٣-الصدد، ميكن للصندوق االستئماين للطاقة املتجددة، املنـشأ مبوجـب املقـرر م ع             

 مـسامهات تقـدمي   ومـن املهـم      .مشاريع الطاقة املتجـددة علـى األقـل       تنفيذ  أن يقدم املساعدة يف     
يـدو القـدرة الكاملـة علـى تـوفري التمويـل مـن              تتـهيأ لليون   هذا الصندوق االسـتئماين ل      إىل إضافية

يزال متويل برنامج اإلنتاج األنظف واألكثر كفاءة من حيـث اسـتهالك    وال .مرفق البيئة العاملية
املوارد املـشترك بـني اليونيـدو وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يعتمـد علـى بـضعة جهـات ماحنـة                         

لإلنتـاج األنظـف يف التـرويج لـربامج حمـددة يف      ويتزايد استعمال شـبكة املراكـز الوطنيـة     .فردية
اجتـذاب املزيـد مـن اجلهـات املاحنـة وتـدبري       و .تغـري املنـاخ وبـرامج بيئيـة وتنفيـذها     /جمـال الطاقـة  
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ن الـشبكة مـن زيـادة فعاليتـها يف دعـم الـدول        سـيمكّ   إمنـا  هـذه األنـشطة   متويل إضايف من أجـل      
  .ئةاألعضاء لتحقيق أهدافها املتعلقة بتغّير املناخ والبي

  
    ٢٠١١-٢٠١٠يف وضع برامج فترة السنتني االعتبارات الرئيسية  -رابعا 

تواصـل إيـالء األولويـة لوضـع الـربامج          ي، س ٢٠١١-٢٠١٠فيما يتعلـق بفتـرة الـسنتني         -١١
ــة    ــى   ) أ: (وختــصيص األمــوال املتاحــة للمنظمــة للمجــاالت التالي ــة املركــزة عل ــربامج املتكامل ال

ــة املــ  ــاً؛ املواضــيع ذات األولوي ــشتركة، و ) ب(ذكورة آنف ــربامج امل ــشاركة يف ال  يف ال ســيماامل
حتقيـق التكامـل بـني األنـشطة علـى          " أمم متحـدة واحـدة    "البلدان اليت يقتضي فيها اتباع النهج       

نطاق منظمة األمـم املتحـدة ككـل، وكـذلك يف األنـشطة األخـرى املـشتركة بـني الوكـاالت؛                     
) د(ون اإلقليميـة املنفـذة يف إطـار املواضـيع ذات األولويـة؛      الربامج املواضيعية اإلقليمية ود  ) ج(

  .املشاريع ذات األولوية القائمة بذاهتا يف البلدان اليت ال جيري فيها تنفيذ برامج متكاملة

ومــن املتوقــع، فيمــا يتعلــق باجملــاالت املواضــيعية، أن يكــون الطلــب علــى الــدعم مــن      -١٢
ــا يكــون يف جمــال األنــش    ــدو أكــرب م ــةاليوني ــة،   /طة الزراعي ــة الزراعي ــشطة التجاري ــة واألن الغذائي

والطاقــة املتجــددة واألنــشطة ذات الــصلة، إضــافة إىل بنــاء القــدرات التجاريــة علــى املــستويني   
  .القطري ودون اإلقليمي

 .أما من حيث التوزيع اجلغرايف، فسيستمر إعطاء األولوية ألقل البلدان منوا وألفريقيا -١٣
    

   اء املطلوب من اللجنة اختاذهاإلجر -خامسا  
 :لعلّ اللجنة توّد أن تنظر يف أن توصي اجمللس باعتماد مشروع املقّرر التايل -١٤

 : إنّ جملس التنمية الصناعية"  

 ؛IDB.38/8-PBC.26/8حييط علما باملعلومات املقّدمة يف الوثيقة  )أ("    

متويـل املـشاريع يف إطـار       يقّرر ختويل املدير العام سـلطة املوافقـة علـى            )ب("    
 وفقـــا لألولويـــات احملـــّددة يف ٢٠١١ و٢٠١٠صـــندوق التنميـــة الـــصناعية يف عـــامي 

  ؛(IDB.35/8/Add.1) ٢٠١٣-٢٠١٠اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،

يشّجع الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة علـى زيـادة تربعاهتـا إىل      )ج("    
 اليونيدو؛
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ع اجلهات املاحنة علـى النظـر يف التـربع بـأموال قابلـة              يشّجع أيضا مجي   )د("    
للربجمة، خصوصا لـتمكني اليونيـدو مـن وضـع الـربامج املتكاملـة واملبـادرات الربناجميـة                  
األخــرى وتنفيــذها بــصورة منــّسقة وحتقيــق مــا يتوّخــاه مفهــوم الــربامج املتكاملــة مــن    

  تضافر وزيادة يف التأثري؛

اء أن تنظـر يف التـربع إىل اليونيـدو لتمكينـها            يطلب إىل الدول األعض    )ه("    
، إّمـا باملـسامهة يف      املـشاركة يف التمويـل     التعـاون مـع مـصادر التمويـل الـيت تطلـب           من  

الصناديق االستئمانية املخّصصة لذلك وإّما بالتمويل املخّصص الغـرض علـى املـستوى             
  القطري أو العاملي؛

 علـى االضـطالع بـدور       يدةاملـستف يشّجع كـذلك حكومـات البلـدان         )و("    
فّعال يف مشاطرة اليونيـدو مـسؤولية حـشد األمـوال للـربامج املعـدَّة علـى حنـو مـشترك                
وغريهــا مــن األنــشطة ذات األولويــة العاليــة، ويــشجعها حتديــداً علــى املــساعدة علــى    
ــصعيد القطــري وســبل الوصــول إليهــا، مبــا يف ذلــك       اســتبانة األمــوال املتاحــة علــى ال

والــصناديق  ةثنائيــال التكــاليف، واألمــوال املقّدمــة مــن اجلهــات املاحنــة  ترتيبــات تقاســم
االســتئمانية املتعــددة املــاحنني وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك الــدويل وســائر   

 مؤسسات التمويل اإلمنائي؛

 بـأن تتعـاون مـع اليونيـدو وتـدعمها يف            بـشدة يوصي الدول األعضاء     )ز("    
 صــوغ وتــرويج براجمهــا ومبادراهتــا يف الــسياق اإلمنــائي الــدويل،   جهودهــا الراميــة إىل

ــة       ــة كفال ــديات التحــاور، بغي ــة وغريهــا مــن منت وخاصــة مــن خــالل املــؤمترات الدولي
اجليــد هبــذه املبــادرات واالعتــراف بوثاقــة صــلتها باألهــداف اإلمنائيــة الدوليــة التعريــف 

 ".وإتاحة املوارد الالزمة هلا

 

 


