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 *1382454*
 

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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤-٢٢فيينا، 
  تقَّ من جدول األعمال املؤ٩البند 

  تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات 
 قةغري املنفَ

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧-٢٤فيينا، 
  تقَّمن جدول األعمال املؤ) ز (٤البند 

  تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات
 قةغري املنفَ

      
      أرصدة االعتمادات غري املنفقة    
      تقرير من املدير العام    

ر هــذا التقريــر معلومــات عــن مبــالغ    يــوف١٤ِّ-م/١٤-عمــالً مبقــرَّر املــؤمتر العــام م ع   
 الـيت ختلّـت عنـها الـدول األعـضاء وعـن كيفيـة اسـتخدام هـذه                 قـة أرصدة االعتمادات غري املنفَ   

 .األموال من أجل تدعيم برامج اليونيدو
    

    مةمقدِّ    
 األعضاء، إبَّان الدورة الرابعة عشرة اليت عقـدها املـؤمتر العـام لليونيـدو               ُشجِّعت الدولُ   -١

 حصــصها يف ي طواعيــة عــنلِّــالنظــر يف إمكانيــة التخ" علــى ٢٠١١ديــسمرب /يف كــانون األول
). ١٤-م/١٤-ر م عاملقـرَّ (قـة مـن أجـل تـدعيم بـرامج اليونيـدو          أرصدة االعتمـادات غـري املنفَ     
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 / كــانون األول٣١قــة الــيت أصــبحت متاحــة يف  ن هــذا التقريــر مبــالغ األرصــدة غــري املنفَ ويبــيِّ
  .٢٠١٣مارس / آذار١٥ل األعضاء يف ت عنها الدولَّ وخت٢٠١٢ديسمرب 

 من الـدول األعـضاء عـن حصـصها يف          ١١ى ما جمموعه    لَّقرير خت  من تاريخ الت   واعتباراً  -٢
 يـورو يتـاح لـربامج اليونيـدو       ٧٠٧ ٩٦٣قة، مما جنم عنـه مبلـغ إمجـايل قـدره            األرصدة غري املنفَ  

وترد قائمة كاملة بأمساء الدول األعـضاء الـيت ختلَّـت عـن حصـصها يف                . ن أدناه على النحو املبيَّ  
ة بلـدان إىل  وقـد أشـارت عـدَّ   .  الـصلة يف مرفـق هلـذه الوثيقـة      قة واملبـالغ ذات   األرصدة غري املنفَ  

  .أهنا ال تزال تنظر يف موقفها وأهنا سوف ُتبلغ األمانة بذلك يف موعد الحق
    

    ختصيص األموال    
ــة عــض       -٣ ــشرة دول ــني إحــدى ع ــن ب ــع دول  م ــارت أرب ــو (و، أش ــا فاس ــدا بوركين  وفنلن

. ها لتعزيـز بـرامج اليونيـدو بـصورة عامـة          إىل أنه ينبغـي اسـتخدام حصـص       ) والنرويج ونيوزيلندا 
ــدو   ــان مــن ال ــل واملكــسيك (ل األعــضاء وأعلنــت اثنت  حــصتيهما ستوضــعان حتــت   نَّأ) الربازي

ــصرُّ ــة والكــاريب  ت ــصندوق االســتئماين ألمريكــا الالتيني ــذي أُ ف ال ــشئ حــديثاً ي ال وأشــارت . ن
  نــة يف الفقــرة  الــدامنرك والــسويد إىل أنــه ينبغــي اســتخدام حــصتيهما ملختلــف األغــراض املبيَّ       

وطلبــت ). GC.14/18(قـة  مـن تقريـر املــدير العـام عــن أرصـدة االعتمـادات غــري املنفَ     ) ب (١٤
دت بولنـدا   تايلند أن توضع حصتها يف حساب صندوق التنمية الصناعية لتايلنـد، يف حـني حـدَّ               

  .نة يف التعاون التقين لتمويلها من حصتيهماأنشطة معيَّوسويسرا 
ــوارد يف الوثيقــة     -٤ نــشئ صــندوق اســتئماين ألمريكــا   ، فقــد أIDB.40/8ُوعلــى النحــو ال

ي  ب بلـدان أمريكـا الالتينيـة والكـاري     مـع جمموعـة   شـتراك الوتعمل األمانـة بـا    . ي  والكاريبالالتينية  
ع االنتـهاء مـن     ومـن املتوقَّـ   . وق االسـتئماين  على وضع االختصاصات املتعلقة باسـتخدام الـصند       

ــصهوضــع هــذ  ــام    اصات االخت ــن ع ــاين م ــع الث ــن   . ٢٠١٣ خــالل الرب ــا م ــاح حالي ــغ املت واملبل
  . يورو٥١٣ ٥٠٥الصندوق االستئماين هو 

    
    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه    

  .قةلعلَّ اللجنة تودُّ أن حتيط علماً باملعلومات املقدَّمة يف هذه الوثي  -٥
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  املرفق
 

  قة اليت ختلَّت عنها الدول األعضاءمبالغ األرصدة غري املنفَ    
  

 الدولة العضو
 عنه املتخلَّىإمجايل املبلغ 

  )يورو(

  ٤٠ ٥٤٥  الربازيل
  ٣٠٤  بوركينا فاسو

  ٤٩ ٠٧٢  لنداوب
  ٢٩ ٦٤٧  تايلند

  ٨٩ ٨٦٣  الدامنرك
  ١٢٧ ٦٩٥  السويد

  ١٥١ ٢٢٧  يسراوس
  ٦٥ ٦٠٦  فنلندا
  ٤٢ ٥٠٦  سيكاملك
  ٨١ ٩٨٥  يجوالنر

  ٢٩ ٦٠٤  نيوزيلندا
  ٧٠٧ ٩٦٣  اجملموع

  


