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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 الثامنة والعشرون

 ٢٠١٢ يونيه/حزيران ٢٦- ٢٥فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٨البند 

  حشد املوارد املالية

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة األربعون

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 

        
    حشد املوارد املالية    
       العامتقرير من املدير    

ــوارد يف املقــرَّر م ت ص       ــر مقــدَّم اســتجابة للتكليــف ال ، الــذي ٥-م/٢٥-هــذا التقري
مواصـلة العمـل    طُلب فيه إىل املدير العام أن يقيم حوارا مستمرا مع الدول األعـضاء مـن أجـل                  

 التقـّدم احملـرز  وأيـضاً األولويـات املواضـيعية    ُيبّين وهو .  خبطى نشطةحشد املوارداملشترك على   
 .يف إقامة الشراكات وحشد املوارد املالية

    
  احملتويات

 الصفحة الفقرات 
-الًأوَّ ٣-١..................................................................................مقدِّمة   ٢ 

-ثانياً ٦-٤.................................................................. جمال التركيز املواضيعي   ٢ 
-ثالثاً ٨-٧............................................................. التوقّعات بشأن حشد املوارد   ٣ 
-رابعاً ١١-٩........................... ٢٠١٣-٢٠١٢االعتبارات الرئيسية يف وضع برامج فترة السنتني    ٤ 

-امساًخ  ٥ ١٢....................................................... اإلجراء املطلوب من اللجنة اّتخاذه 
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    مةمقدِّ  -الًأوَّ  
ــوارد يف املقــرَّ    -١ ــر مقــدَّم اســتجابة للتكليــف ال ، الــذي ٥-م/٢٥-ر م ت صهــذا التقري

مواصـلة العمـل    طُلب فيه إىل املدير العام أن يقيم حوارا مستمرا مع الدول األعـضاء مـن أجـل                  
عـن التقـّدم احملـرز يف هـذا         املعـّد   م هـذا التقريـر      دِّوقُـ . ى نـشطة   خبطـ  حـشد املـوارد   املشترك على   

التقرير الـسنوي   بالفصل الثاين من    وينبغي النظر فيه مقترنا     . الشأن إىل اجمللس عن طريق اللجنة     
  .معلومات عن حشد املوارد املالية لتلك السنةالذي يتضّمن ، ٢٠١١لليونيدو لعام 

أنشطة التعاون التقين من ميزانيـة اليونيـدو العاديـة، علـى            متويل  إمكانية  ونظرا حملدودية     -٢
 من حشد أموال من خارج امليزانية مـن أجـل تنفيـذ خـدمات               د يف الدستور، فال بدَّ    النحو احملدَّ 
 ، اسـتمر خـالل العـام التزايـد يف كـمِّ       ٢٠١١وكما هو مبيَّن يف التقرير السنوي لعـام         . اليونيدو

مبـا يـشمل صـايف      ( مليـون دوالر     ٢٣٠زانية زيادة سريعة، لتبلغ     األموال احملشودة من خارج املي    
، وليبلـغ صـايف األمـوال       )عـة املـستحقة مبوجـب اتفاقـات موقَّ      املقبلـة   التغيُّر يف حجم املـدفوعات      

 . املنظمة حىت اآلنقتهحقّ وميثِّل كال املبلغني أكرب كمٍّ.  مليون دوالر٢٤٧,٥املتاحة للتنفيذ 

حافظـة مـشاريع    بإنـشاء   ت السابقة، ظلَّت االستثمارات املتعلقـة       وكما أشري يف السنوا     -٣
 ٧٢,٥هلــا مرفــق البيئــة العامليــة تعــود بنتــائج إجيابيــة مــع بلــوغ قيمــة املــشاريع املوافــق عليهــا  ميّو

 مليـون   ٤٣,٣ وهـو    ٢٠٠٩مليون دوالر، مقارنةً بالرقم القياسي الـسابق الـذي حتقَّـق يف عـام               
 ٧٦,٤لــدن بروتوكــول مونتريــال إىل مــستوى قياســي وهــو كمــا وصــل التمويــل مــن . دوالر

مـن القنـوات    خمتلفـة   وجتاوز التمويـل الـوارد مـن مـصادر حكوميـة عـرب جمموعـة                . مليون دوالر 
 .ضية األوروبية أكرب جهة ماحنة منفردة يف هذه الفئةوما زالت املفّو.  مليون دوالر٩١مبلغ 

  
    جمال التركيز املواضيعي  -ثانياً 

مـستمرة  جهـود    إىل التركيز على األولويات املواضيعية الثالث ومـا يـصاحبه مـن              ُينظر  -٤
اإلعالمـي يف تلـك اجملـاالت علـى أنـه األسـاس الـذي يقـوم عليـه          والظهـور   لتعزيز اخلـربة الفنيـة      

الطـــابع هـــذا ومـــن الواضـــح أن املزايـــا النـــسبية الناجتـــة عـــن .  يف حـــشد املـــواردياألداء القـــو
ت الثالثـة الـيت تواصـل اسـتجابتها للـشواغل العامليـة هـي الـيت تعمـل علـى            التخصُّصي يف اجملـاال   

بالقطاعات اإلنتاجيـة، الـذي     د  املتجّدُيضاف إىل ذلك أن االهتمام      . اجتذاب مزيد من التمويل   
ا،  الـذي مـا زال متفـشِّي        علـى الفقـر     بأسلوب مـستدام طويـل األجـل       بماً حامساً للتغلّ  مقوُِّيعترب  

  . اليونيدوأنشطة ايد متويل يفضي إىل تزسوف 
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، أن يفــضي انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة     ٢٠١٣ و٢٠١٢ ، يف عــاميعومــن املتوقّــ   -٥
ونشاط مبادرة الطاقة املستدامة للجميع إىل تعزيـز االهتمـام      ) ٢٠+مؤمتر ريو (للتنمية املستدامة   

 التمويـل يف هـذا اجملـال        أن يظـلّ  ُينتظـر   لـذا   .  الذي توليه اليونيدو أولويـة     والطاقةمبوضوع البيئة   
  . ٢٠١١عند املستوى القياسي الذي حتقَّق يف عام 

وستواصــل املنظمــة تعزيــز قــدراهتا وموقعهــا يف هــذه اجملــاالت املواضــيعية الثالثــة ذات     -٦
وتطـوير  وستواصل أيضاً إقامة شراكات مع منظمات هلا واليات ومهارات مكّملـة،            . األولوية
الزمة لالستمرار يف حتسني اخلدمات الـيت تقـدِّمها إىل الـدول األعـضاء              وأدواهتا ال الفنية  خرباهتا  

 . وزيادة حتقيق النتائج املنشودة
    

    التوقّعات بشأن حشد املوارد   -ثالثاً  
ــسنو    -٧ ــر ال ــام يحــسبما ورد يف التقري ــاً     ٢٠١١ لع ــام متين ــل الع ــا زال وضــع التموي ، م

، يــشكِّل  كــل منــها بــأكثر مــن مليــون دوالر عيتــّربجهــة ماحنــة  ١٧فباإلضــافة إىل . ومتنوِّعــاً
الصناديق االستئمانية املتعـدِّدة املـاحنني أساسـاً        وكذلك  التمويل من الصناديق املتعدِّدة األطراف      

تــثريان القلــق، كمــا أشــري إىل ذلــك يف  اللتــان ومــا زالــت املــسألتان . ســليماً للتمويــل مــستقبالً
ملاحنــة وكــذلك مرفــق البيئــة العامليــة التمويــل  الــسنوات الــسابقة، مهــا اشــتراط بعــض اجلهــات ا 

وهاتـان  . ر األموال اليت ميكـن لليونيـدو أن ختصِّـصها للـربامج         املشترك للمشاريع، وحمدودية توفُّ   
املـساعدة فـضال عـن تأثريمهـا        االستجابة السريعة لطلبـات     املسألتان هلما تأثري بالغ على إمكانية       
مـا بالنـسبة للمـسألة األخـرية، فـإن املـوارد الناجتـة عـن                أ. على مرحلة تصميم املشاريع والربامج    

ختلِّــي الــدول األعــضاء عــن حــصتها يف أرصــدة االعتمــادات غــري املنفقــة لــصاحل الــصناديق           
 ها للتمويـل لكنـ    يب تـوفِّر أساسـاً مهمـ      ـة واخلاصة بأمريكـا الالتينيـة والكاريـ       ياالستئمانية املواضيع 

لذا فإن تقدمي مسامهات إضافية إىل تلك الـصناديق االسـتئمانية سـيكون             . أساس حمدود النطاق  
  .له تأثري فعَّال للغاية

 مليـون دوالر  ٢٠وفيما يتعلق بالصناديق االستئمانية املتعدِّدة املاحنني الـيت قـدَّمت حنـو             -٨
قّعــات بــشأهنا  ، فــإن التو٢٠١١ مليــون دوالر يف عــام  ١٥ ومــا يقــرب مــن   ٢٠٠٩يف عــام 
حيـث  " توحيـد األداء "فمن املرتقب، لألسف، أن يتناقص التمويل الوارد من صـناديق        . خمتلطة

 بلــداً أقــلّ ٢٠تبــدو التوقّعــات بالنــسبة هلــذه الــصناديق القائمــة علــى املــستوى القطــري يف حنــو 
ر الـصندوق  يـة لـصرفها يف إطـا   وباملثـل، فـإن األمـوال املتبقّ     . إجيابية مما كانـت عليـه فيمـا مـضى         

ن التمويـل  إومـن الناحيـة األخـرى، فـ      . اخلاص بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حمـدودة للغايـة        
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من خمتلف الصناديق االستئمانية املعنية مبا بعد األزمات والصندوق االسـتئماين لألمـن البـشري               
  .وصناديق بناء السالم يعبِّر على ما يبدو عن تزايد االهتمام بأنشطة اليونيدو

    
    ٢٠١٣-٢٠١٢االعتبارات الرئيسية يف وضع برامج فترة السنتني   -رابعاً  

وضـع الـربامج    يف  ، سيتواصل إيالء األولويـة      ٢٠١٣-٢٠١٢فيما يتعلق بفترة السنتني       -٩
املـشاركة يف الـربامج املـشتركة، وال        ) أ: (وختصيص األموال املتاحة للمنظمة للمجاالت التاليـة      

حتقيـق التكامـل    " وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة        "قتضي فيـه اتِّبـاع هنـج        سيما يف البلدان اليت ي    
بني األنشطة على نطاق منظمة األمم املتحدة ككل، وكـذلك يف األنـشطة األخـرى املـشتركة                 

اإلقليميــة الــيت ُتنفَّــذ يف إطــار    ) دون(املــشاريع والــربامج املواضــيعية   ) ب(بــني الوكــاالت؛ و 
  . ذات األولويةاملستقلة املشاريع ) ج(وية املذكورة أعاله؛ واملواضيع احملورية ذات األول

يف ذة املنفَّـ ومن حيث اجملاالت املواضيعية، ُيتوقَّع أن تتمثَّل جماالت النمـو يف املبـادرات      -١٠
الزراعيــة، واحلــصول علــى الطاقــة     الغذائيــة واألعمــال التجاريــة   /الزراعيــة نــشطة  األجمــاالت 

ت البيئة وتغيُّر املناخ وبناء القدرات التجارية، على كـال املـستويني        ، فضال عن جماال   )املتجدِّدة(
  . القطري ودون اإلقليمي

بيـد  .  أولويـة عامـة    ألقـل البلـدان منـّوا وأفريقيـا        سـتظلّ أما من حيث التوزيع اجلغـرايف،         -١١
تجاريـة،  املنـاخ، وكـذلك يف جمـال بنـاء القـدرات ال            وتغيُّـر    والطاقـة أنه، وخباصة يف جمايلْ البيئـة       

لبلـدان الناميـة األكثـر    سترمي الربامج املركَّزة اهلدف على وجـه التحديـد إىل الوفـاء مبتطلبـات ا            
 .تقدُّماً

    
    املطلوب من اللجنة اّتخاذهاإلجراء   -خامساً  

  : لعلَّ اللجنة توّد أن تنظر يف توصية اجمللس باعتماد مشروع املقرَّر التايل  -١٢
  : ةإن جملس التنمية الصناعي"  
  ؛IDB.40/9-PBC.28/9حييط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ"(  
 املـدير العـام سـلطة املوافقـة علـى املـشاريع املـراد متويلـها يف إطـار                    ر ختويلَ يقرِّ  )ب"(  

دة يف اإلطـــار  وفقـــا لألولويـــات احملـــد٢٠١٣َّ و٢٠١٢صـــندوق التنميـــة الـــصناعية يف عـــامي 
ــاجمي املتوســط األجــل   ــصيغتها امل) IDB.35/8/Add.1 (٢٠١٣-٢٠١٠ الربن ــياق  وب ــة يف س عدَّل
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الوثيقــة  (٢٠١٣-٢٠١٠اســتعراض منتــصف املــدَّة لإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة   
IDB.39/8*( ؛  

عاهتـــا إىل  اجلهـــات املاحنـــة علـــى زيـــادة تربّ  وســـائَر األعـــضاَءع الـــدولَيـــشجِّ  )ج"(  
  اليونيدو؛
ع بـأموال قابلـة للربجمـة،       هات املاحنة على النظـر يف التـربّ        اجل ع أيضا مجيعَ  يشجِّ  )د"(  

خصوصا لتمكني اليونيدو من اإلسراع يف االستجابة لطلبات تقدمي املساعدة ووضـع أنـشطتها              
  الربناجمية وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛ 

ــربّ     )ه"(   ــر يف الت ــضاء أن تنظ ــدول األع ــب إىل ال ــن   يطل ــها م ــدو لتمكين ع إىل اليوني
إّمـا باملـسامهة يف الـصناديق       وذلـك   ،  تـشترط التمويـل املـشترك     اون مع مصادر التمويل الـيت       التع

  متويل خمّصص الغرض على املستوى القُطري أو العاملي؛بتقدمي االستئمانية املخّصصة وإّما 
علـى االضـطالع بـدور فّعـال يف         املـستفيدة   ع كذلك حكومـات البلـدان       يشجِّ  )و"(  

ية حــشد األمــوال لألنــشطة ذات األولويــة املعــدَّة بــصورة مــشتركة،  مــشاطرة اليونيــدو مــسؤول
 يويشجعها حتديداً على أن تأخذ زمام املبادرة يف استبانة األموال املتاحة على املـستوى القطـر      

مـن اجلهـات    مة  املقدَّوسبل الوصول إليها، مبا يف ذلك فرص تقاسم التكاليف احمللية، واألموال            
ديق االســتئمانية املتعــدِّدة املــاحنني وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك املاحنــة ثنائيــاً والــصنا

  الدويل وكذلك سائر مؤسسات التمويل اإلمنائي؛ 
ة بـأن تتعـاون مـع املنظمـة وتـدعمها يف جهودهـا       يوصي الدول األعضاء بـشدَّ     )ز"(  

 مــن خــالل ة، وخاصــةًالراميــة إىل تطــوير وتــرويج براجمهــا ومبادراهتــا يف ســياق التنميــة الدوليــ  
ــة وغريهــا مــن    ــادرات     أشــكال املــؤمترات الدولي ــدا هبــذه املب ــام جي ــة ضــمان اإلمل التحــاور، بغي

  ."واالعتراف بوثاقة صلتها بأهداف التنمية الدولية وإتاحة ما يلزمها من املوارد
  


