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 *1252725*
 

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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٦ّالبند 

  تدعيم برامج اليونيدو من خالل أرصدة 
 االعتمادات غري املنفقة

  جملس التنمية الصناعية 
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقّ) ج (٤البند 

  تدعيم برامج اليونيدو من خالل أرصدة
         االعتمادات غري املنفقة

      أرصدة االعتمادات غري املنفقة    
      تقرير من املدير العام    

ر هــذا التقريــر معلومــات عــن مبــالغ    يــوف١٤ّ-م/١٤-ر املــؤمتر العــام م ععمــالً مبقــرَّ  
 الـيت ختلَّـت عنـها الـدول األعـضاء وعـن كيفيـة اسـتخدام هـذه               أرصدة االعتمادات غري املنفقـة    

 .األموال من أجل تدعيم برامج اليونيدو
    

    مةمقدِّ  -أوالً  
ان الدورة الرابعة عشرة اليت عقـدها املـؤمتر العـام يف كـانون              ُشجِّعت الدول األعضاء، إبَّ     -١

صـــصها يف أرصـــدة النظـــر يف إمكانيـــة التخلـــي طواعيـــة عـــن ح " علـــى ٢٠١١ديـــسمرب /األول
ن هـذا  ويبـيّ ). ١٤-م/١٤-ر م عاملقـرّ (االعتمادات غري املنفقة من أجـل تـدعيم بـرامج اليونيـدو         
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  التقرير مبالغ األرصدة غري املنفقة الـيت أصـبحت متاحـة لألغـراض الـيت ستـستخدم هـذه األمـوال            
  .من أجلها

ادات غــري  عــضواً عــن حصــصها يف أرصــدة االعتمــ  دولــة٢٧ًى مــا جمموعــه وقــد ختلّــ  -٢
مليــون يــورو، وأتــيح لــربامج اليونيــدو   ١٣,٦املنفقــة ممــا نــتج عنــه مبلــغ إمجــايل يقــدر حبــوايل   

ت عـن حصـصها يف      بأمساء الدول األعـضاء الـيت ختلَّـ       وترد قائمة كاملة    . ن أدناه حسبما هو مبيّ  
  .األرصدة غري املنفقة واملبالغ ذات الصلة يف مرفق هلذه الوثيقة

    
      موالختصيص األ  -ثانياً  

    ي الكاريبالصندوق االستئماين ألمريكا الالتينية و  )أ(  
 اإلمنائيـة املـستمرة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة            تلبية االحتياجـات   أنشأت اليونيدو، يف سياق     -٣

الــدعم للخــدمات يف اجملــاالت  "ي، صــندوقاً اســتئمانياً ألمريكــا الالتينيــة هبــدف تــوفري    والكــاريب
بأمهية خاصة للدول األعضاء يف املنطقـة، وال سـيما تلـك اجملـاالت املواضـيعية                املواضيعية املّتسمة   

ــل     ــة التموي ــن قل ــاً م ــت عموم ــيت عان ــة " (ال ــيَّ   ). GC.14/18الوثيق ــو مب ــا ه ــاً مل ــة ووفق ن يف الوثيق
GC.14/18 َّيف مجلـة   "ل مـن هـذا الـصندوق االسـتئماين سـوف تـشمل               املـشاريع الـيت سـتموَّ      ، فإن

 التكامل التجـاري واالقتـصادي العـاملي        تعترضيات مواجهة التحديات اليت     أمور، دعم استراتيج  
 والتـشارك   واإلقليمي ودون اإلقليمي؛ ودعم بناء وتبادل السياسات الصناعية واملعارف الصناعية         

 أن يـستهدف    خَّىومن املتو ". ال للطاقة يف األنشطة اإلنتاجية    ؛ واملساعدة يف االستخدام الفعَّ    فيها
م بــه أيــضاً، يف إنــشاء الــصندوق    ومــن املــسلَّ . ســتئماين أفقــر البلــدان يف املنطقــة   الــصندوق اال

  . حشد املزيد من املوارد هلذا الغرضللمساعدة علىاالستئماين، أنه سيستخدم 
إكــوادور والربازيــل (ويف أعقــاب إنــشاء الــصندوق االســتئماين، أعربــت أربعــة بلــدان    -٤

وتبلـغ  .  متاحـة هلـذا الـصندوق االسـتئماين اجلديـد           حصصها سـتكون   عن أنَّ ) وكولومبياوبنما  
 يـورو،   ٤٤٠ ٠٠٠قيمة املبـالغ املتاحـة للـصندوق االسـتئماين مـن هـذه البلـدان األربعـة زهـاء                    

  .د الربازيل أقساطاً أخرىتسدِّ يورو تقريباً سيصبح متاحاً حاملا ٢٠٠ ٠٠٠إضافة إىل مبلغ 
    

    عةأغراض متنّو  )ب(  
ــا ذُ   - ٥ ــاً مل ــة كــر يف اوفق ــضاً    GC.14/18لوثيق ــدول األعــضاء أي ــى ال ــدو عل ، اقترحــت اليوني

 األمــن تعزيــز‘ ١‘: ختــصيص األرصــدة غــري املنفقــة جملــال واحــد مــن أربعــة جمــاالت براجميــة هــي  
ــصناعية؛        ــة ال ــة الزراعي ــادرات يف جمــال التنمي ــذ مب ــواً مــن خــالل تنفي ــدان من ــل البل ــذائي يف أق   الغ
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ســتخدامات اإلنتاجيــة، مــع التأكيــد بــشكل خــاص علــى   تــأمني احلــصول علــى الطاقــة لال ‘ ٢‘و
دعــم التنــّوع االقتــصادي إلجيــاد فــرص عمــل يف القطاعــات ‘ ٣‘حــصول النــساء علــى الطاقــة؛ و

ــن         ــدان اخلارجــة م ــشباب، يف البل ــا ال ــا فيه ــضعيفة، مب ــات ال ــة، ال ســيما اســتهداف الفئ اإلنتاجي
الناميــة مــن خــالل االمتثــال للمعــايري  زيــادة القــدرة التنافــسية لــصناعات البلــدان  ‘ ٤‘أزمــات؛ و

  .واملطالب املتعلقة، يف مجلة أمور، بالتنمية الصناعية املستدامة والصناعة اخلضراء وكفاءة الطاقة
ــضاء ورأت  -٦ ــسع دول أعــ ــدا وكــــوت ( تــ ــدامنرك وفنلنــ ــة   الــ ــان ومالطــ ــوار ولبنــ ديفــ

خدام حصــصها دون  بوســع اليونيــدو اســت أنَّ) وموريــشيوس وموزامبيــق والنــرويج ونيوزيلنــدا 
 جممـوع املبـالغ الـيت     لذلك، فـإنَّ ونتيجةً. نة أعالهد أو وفقاً لألهداف املبيَّ     غرض حمدَّ  أيِّب دالتقّي

  . يورو٧٧٠ ٠٠٠أتاحتها هذه البلدان يبلغ زهاء 
املذكورة أعـاله، فقـد     ‘ ٤‘و‘ ٢‘و‘ ١‘وملا كانت هناك صناديق استئمانية للمجاالت         -٧
الــصندوق االســتئماين "املــذكور أعــاله بعنــوان ‘ ٣‘نــشئ صــندوق اســتئماين جديــد للمجــال أُ

ت عنـها هـذه الـدول    وحاملا أصبحت حصص األرصدة غري املنفقـة الـيت ختلَّـ       ". لتشغيل الشباب 
لكـل جمـال مـن      )  يورو ١٩٠ ٠٠٠(ر ختصيص ربع املبالغ املذكورة أعاله       األعضاء متاحة، تقرَّ  

  .اجملاالت األربعة
    

    أغراض أخرى  )ج(  
ص ي أملانيا عن حصتها من األرصدة غري املنفقة، طلبت بصورة خاصة أن خيصَّ            لدى ختلّ   -٨

 اإلنتاج احمللي للمستحضرات الصيدالنية تدعيمجزء من حصتها ملشاريع اليونيدو اليت هتدف إىل    
د قطعـت احملادثـات بـني       وقـ .  يف البلدان الناميـة    األساسية) غري احملمية برباءات االختراع    (اجلنيسة

  . اليت ستستخدم فيها األموال املفّصلةأملانيا واألمانة شوطاً بعيداً حول جماالت املشاريع
دين  من حصتها يف األرصدة غري املنفقة إىل مشروعني حمـدَّ         ه جزءٌ وجَّوطلبت فرنسا أن يُ     -٩
تنمية احملطات الكهرمائيـة    ) ب( يف كمبوديا؛ و   حيائيةاألالكتلة  والطاقة الشمسية   أنشطة  ) أ: (مها

  .الصغرية يف غينيا
 األرصـدة   مـن ستخدم حـصتها    رة تفاهم، على أن تُ    وقد وافقت إسرائيل، يف سياق مذكّ       -١٠

غــري املنفقــة لتنفيــذ أنــشطة مــشتركة بــني الوكالــة اإلســرائيلية للتعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة    
  .واليونيدو) ماشاف(

ضاء األخـرى يف األرصـدة غـري املنفقـة، جيـري اآلن النظـر        وفيما يتعلق حبصة الدول األع      -١١
يف عــدد مــن اقتراحــات املــشاريع املختلفــة، مبــا يف ذلــك ختــصيص اعتمــادات ملــشاريع قائمــة يف    
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 حــساب لــدىجمــاالت تتــراوح بــني الــصناعة اخلــضراء والتــرويج لالســتثمار واحلــسابات القائمــة 
  .ة الحقةصندوق التنمية الصناعية أو االحتفاظ هبا لربجم

    
    عاتالتوقّ  -ثالثا  

ية من األرصـدة غـري املنفقـة للـدول األعـضاء مل تـصبح متاحـة                  األموال املتأتّ  الحظ أنَّ ُي  -١٢
ــع األول مــن عــام  خــاللراً  مــؤّخإالَّ كــرت يف هــذه  ، ويف معظــم احلــاالت الــيت ذُ ٢٠١٢ الرب

وبنــاًء علــى . ا جــدليــةاألوَّ الوثيقــة مــا زال العديــد مــن اقتراحــات املــشاريع احملتملــة يف املراحــل 
رات ذلــك، ســيجري إبــالغ الــدول األعــضاء يف وقــت الحــق مبزيــد مــن التفــصيل عــن التطــوّ    

  .اإلضافية يف ختصيص تلك األموال واستخدامها
رت، يف عــدد مــن احلــاالت، أن   بعــض الــدول األعــضاء قــرّ  مــن املالحظــة أنَّوال بــدَّ  -١٣
 جممـوع من  جزًءا   وهذا يعين أنَّ  . فقة مع بعض الشروط   ى عن حصتها يف أرصدهتا غري املن      تتخلّ

  .ة يف هذه الوثيقةناملبالغ املدرجة يف املرفق قد يصبح غري متاح لألغراض املبيَّ
    

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  -رابعا  
  .مة يف هذه الوثيقة أن حتيط علماً باملعلومات املقدَّ اللجنة توّدلعلّ  -١٤
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    املرفق
      ت عنها الدول األعضاءلغ األرصدة غري املنفقة اليت ختلَّمبا    

 )باليورو(ى عنها جمموع املبالغ املتخلّ الدولة العضو

 ٤٨٨ ١٢٧ إسرائيل

 ٩٢٦ ٦ إكوادور

 ٥٨٦ ٣٣٧ ٢ أملانيا

 ٧٥١ ٥٤ إندونيسيا

 ١٠١ ٧٨٢ ١ إيطاليا

)١(٣٨٩ ٠٤٩ الربازيل
 

 ٢٤٣ ٥ بنما

 ٠٥٧ ١٣٨ بولندا

 ٥٠٨ ٥٩ تايلند

 ٢٩١ ١٣ اجلمهورية العربية السورية

 ٥١٢ ٥٢٨ مجهورية كوريا

 ٥١٦ ٧ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٧٣٥ ٢٤٠ الدامنرك

 ٩٧١ ٤١٩ سويسرا

 ٦٣١ ٥٨٩ الصني

 ٠٠٠ ٠٠٠ ١ فرنسا

 ١٧٥ ١٩٩ فنلندا

 ٨٥١ ٢ كوت ديفوار

 ٦٩١ ٣٨ كولومبيا

 ٨١١ ٦ لبنان

 ٦١٦ ٤ مالطة

 ٢٨٣ ٣ موريشيوس

 ٩٤٠ موزامبيق

 ٥٠٦ ٢٢٥ النرويج

 ٣٤٨ ٨٤ نيوزيلندا

 ٦٤٢ ١٣١ اهلند

)٢(٥ ٢٩٤ ٧٠٥ اليابان  

 ٩٣٣ ٦٩٢ ١٣ اجملموع

 

───────────────── 
  . يورو من الربازيل لدى تسلّم االشتراكات املقّررة غري املسدَّدة١٩٩ ٩٠٦سوف يتاح مبلغ إضايف قدره   )1(  
  .خيضع هذا املبلغ لشروط  )2(  


