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

  املؤمتر العام  
  اخلامسة عشرةالدورة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢، ليما
  من جدول األعمال املؤقَّت) ب (١٠البند 

       وضع اليونيدو املايل
      نفَقةأرصدة االعتمادات غري امل    
      تقرير من املدير العام    

 من IDB.41/12 وIDB.40/8 وGC.14/18ما ورد يف الوثائق ُتحدِّث هذه الوثيقة   
معلومات عن أرصدة االعتمادات غري املنفَقة، وُتفيد عن مبلغ أرصدة االعتمادات غري املنفَقة 

ُيحدِّث أيضا املعلومات وهذا تقرير . ٢٠١٤يناير /الثاين كانون ١ للتوزيع يف ةاليت ستصبح متاح
 .تلك األرصدةعنها طواعيةً من ل املتناَزاجملاالت اليت ميكن أن ُتستخَدم فيها احلصص عن 

    
    اخللفية  -أوالً  

) GC.14/18( تقرير قدَّمه املدير العام إىل املـؤمتر العـام يف دورتـه الرابعـة عـشرة                  يتضمَّن  -١
ذلك التوزيـع   لـ ، وعرضـاً للـسجل التـارخيي        نفَقةلإلطار التنظيمي لتوزيع األرصدة غري امل     وصفاً  

بـضعة جمـاالت ميكـن أن       فيه املـدير العـام      َرح  اقتقد  لممارسات املتَّبعة سابقاً يف هذا الشأن، و      لو
  . اليونيدوجُتستخَدم فيها تلك األرصدة لتدعيم برام
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ديـــسمرب /وكـــان املـــؤمتر العـــام يف دورتـــه الرابعـــة عـــشرة، املعقـــودة يف كـــانون األول   -٢
طواعيـةً عـن حصـصها يف    إمكانيـة التخلّـي   َشجَّع الدول األعـضاء علـى النظـر يف    "، قد  ٢٠١١

  ر املقـــرَّ" ( اليونيـــدوبــرامج مــن أجـــل تـــدعيم  الســـتخدامها  نفَقـــةتمـــادات غــري امل أرصــدة االع 
، أبلــغ املــدير العــام جملــس التنميــة الــصناعية، يف   قــرَّرواتــساقاً مــع ذلــك امل ). ١٤-م/١٤-ع م

تنازلـت   الـيت    نفَقـة دورتيه األربعني واحلادية واألربعـني، عـن مبـالغ أرصـدة االعتمـادات غـري امل               
انظــر الــوثيقتني (اســتخدام هــذه األمــوال الــيت جيــري هبــا كيفيــة العــضاء، وعــن عنــها الــدول األ

IDB.40/8و IDB.41/12.(  
 ةمتاحــعــن مبلــغ أرصــدة االعتمــادات غــري املنفَقــة الــيت ستــصبح   ُتفيــد وهــذه الوثيقــة   -٣

م معلومـات ُمحدَّثـة عـن اجملـاالت الـيت ميكـن             ، وتقـدِّ  ٢٠١٤ ينـاير /الثـاين  كـانون    ١للتوزيع يف   
  .عنها طواعيةً من تلك األرصدةاملتناَزل  استخدام احلصص فيها

    
    تقديرات األرصدة اليت ستصبح متاحة للتوزيع  -ثانياً  

سـوف  ، ٢٠١٣نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢١يف أي ،  األرصدةيف تاريخ انتهاء احتساب     -٤
 إمجـايل   غ، مبلـ  ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ يف   ،قةللتوزيع على الدول األعـضاء املـستحِ      يتاح  

وقــد تــأّتى هــذا املبلــغ كلــه مــن ســداد بعــض الــدول األعــضاء    . يــورو ١٨ ٦١٢ ٨٦٦قــدره 
  .عادةً باالستناد إىل خطط سداد ُتسدَّدهذه املبالغ و. ةقرَّرراهتا من االشتراكات املمتأّخ
ويرد يف مرفق هذه الوثيقـة بيـان تفـصيلي بتـوزُّع ذلـك املبلـغ اإلمجـايل حـسب الـدول               -٥

  .قةملستِحاألعضاء ا
    

تدعيم من أجل  نفَقةاستخدام األرصدة غري املاليت ميكن فيها اجملاالت   -ثالثاً  
    برامج اليونيدو

سـوف  اليت  واضيعية  املربامج  من ال  عرضاً لطائفة    GC.14/18تضمَّنت وثيقة املؤمتر العام       -٦
مـن  ل البلـدان منـواً      تعزيـز األمـن الغـذائي يف أقـ        ) أ: (هـي واملسامهات الطوعيـة،    تنتفع كثرياً من    

احلـصول علـى الطاقـة      تـأمني   ) ب(؛ و الـصناعية  تنميـة الزراعيـة   التنفيذ مبادرات يف جمـال      خالل  
علــى الطاقــة؛  النــساء حــصول علــى خــاص التأكيــد بــشكل  الســتخدامات اإلنتاجيــة، مــع   ل
فــرص عمــل يف القطاعــات اإلنتاجيــة، وخــصوصاً لــصاحل إلجيــاد االقتــصادي التنــّوع دعــم  )ج(و
زيـادة القـدرة التنافـسية    ) د(فة، مبا فيها الشباب، يف البلدان اخلارجة من أزمـات؛ و     الضعيات  الفئ

لصناعات البلدان النامية من خالل االمتثال للمعايري واملطاِلب املتعلقة جبملـة أمـور، منـها التنميـة                 
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وحـسبما  وإىل جانـب ذلـك،      .  وكفاءة اسـتخدام الطاقـة     ،الصناعية املستدامة، والصناعة اخلضراء   
  .ي يببلدان أمريكا الالتينية والكار، أُنشئ صندوق استئماين لصاحل IDB.40/8ذُكر يف الوثيقة 

تزال يف حاجة إىل التمويل؛ ومن مثَّ، فهي  ومجيع اجملاالت املواضيعية املذكورة أعاله ال  - ٧
  .ج اليونيدوة يف تدعيم برام الستخدام األرصدة غري املنفَقلةً مفضَّجماالٍتتظل ألن صاحلة 

    
    إمكانية استخدام األرصدة غري املنفَقة يف تدعيم العمليات  -رابعاً  

  يف اخنفـاض متويـل امليزانيـة العاديـة لليونيـدو ضـرورةَ       املتمثلةأبَرزت التطورات األخرية   -٨
  .التماس مصادر متويل مؤقَّتة ميكن أن تساعد على تدعيم عمليات املنظمة

يف وثيقة النتائج اليت توصَّـل إليهـا الفريـق العامـل            ذا القبيل   من ه ويالَحظ وجود روح      -٩
  .غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها

، للمـدير   للمنظمـة مع مراعاة النظام املايل ":ما يلي من الدستور على ١٦املادة وتنص    -١٠
يف ذلــك املنظمــة مــن مــسامهات طوعيــة، مبــا  قــدَّم إىل يقبــل، نيابــةً عــن املنظمــة، مــا يُ  العــام أن

اهلبات والتركات املوقوفة واإلعانـات الـيت ُتقـدَّم إليهـا مـن احلكومـات أو املنظمـات احلكوميـة                    
الدوليــة أو املنظمــات غــري احلكوميــة أو ســواها مــن املــصادر غــري احلكوميــة، علــى أنْ تكــون     

  ".اف املنظمة وسياساهتامع أهدمتمشية هبذه املسامهات الطوعية املرتبطة الشروط 
، عـام    مـثالً  وَسَبق للمؤمتر العام أنْ اتَّبع هنجاً مـن هـذا القبيـل، يف دورتـه الثالثـة عـشرة                    -١١

ــاً      ٢٠٠٩ ــة، أن خيــصِّص مقــداراً معيَّن ــسبب نقــص مــوارد امليزاني ــرَّر، ب ــدما ق أرصــدة مــن ، عن
ديـد يف املنظمــة  جالتغـيري والت عنـها طواعيـةً، لتمويـل برنـامج     املتنـازل  االعتمـادات غـري املنفَقـة،    

  ).١٥-م/١٣-ع املقرَّر م(
قد أحدثت التطورات األخرية يف عضوية اليونيدو، وما نشأ عنها مـن اخنفاضـات يف               و  -١٢

 بني مقدار التمويل الالزم للعمليات مـن أجـل تلبيـة احلاجـة              صايف حجم امليزانية العادية، فجوةً    
ال املتاحــة مــن خــالل االشــتراكات وغريهــا مــن   املتزايــدة إىل خــدمات املنظمــة وحجــم األمــو 

ومـع أنَّ هـذه الفجـوة ستـضيَّق باختـاذ مزيـد مـن تـدابري االقتـصاد يف                    . مصادر الدخل التقليديـة   
  .عات لصاحل عمليات املنظمةومن مثَّ، فقد يلزم التماس تربُّ . كلياًهاسدُّميكن  التكاليف، فال

 للتخلـي عـن     ، خطـةً  ٢٠١٥-٢٠١٤يزانيتان،  وعلى سبيل املثال، يتضمن الربنامج وامل       -١٣
ــب  ــز املكتـ ــشغ   بعـــض احليِّـ ــاليف التـ ــيض تكـ ــدف ختفـ ــرة  (ل يي هبـ ــر الفقـ ــة  ١٠انظـ ــن الوثيقـ  مـ

IDB.41/5/Add.1 .(  َّتــدبري  اختــاذ  مــن شــأنوأثنــاء االســتعدادات لتنفيــذ هــذه اخلطــة، َتبــيَّن أن
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منـو طويـل األمـد،      مـن   ملنظمـة   اما هتدف إليـه      مع   القبيل أن يتناىف  فيه من هذا    َرْجعة   جذري ال 
ــب وميكــن اســتخدام التربُّ. يــستتبع تكــاليف كــبرية  وأن ي  عــات كوســيلة لالحتفــاظ بــاحليِّز املكت

، ريثما ُيصاغ حـل طويـل األمـد يف إطـار مقترحـات          ٢٠١٥-٢٠١٤الالزم أثناء فترة السنتني     
  .٢٠١٥، اليت سُتقدَّم يف أوائل عام ٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج وامليزانيتني للفترة 

 ، مثــة عمليــات أخــرى ميكــن أن٢٠١٥-٢٠١٤وتبعــاً لتــوافر االشــتراكات يف الفتــرة   -١٤
  .عات كتدبري استثنائيتستفيد أيضاً من التمويل املتأّتي من التربُّ

يف األرصـدة   تنازل الدول األعضاء عن حصصها      وعلى ضوء ما ذُكر أعاله، من شأن          -١٥
نـة تعـاين مـن نقـص مؤقـت يف          مـن أجـل تـدعيم عمليـات اليونيـدو يف جمـاالت معيَّ              ،غري املنفَقـة  
يف أوقـات عـسرية دون      إىل احلـّد األقـصى      أثر املنظمـة    زيادة  الدول من   تلك  ميكِّن    أن ،التمويل
  .إضافية كاليفتتكبُّد 
ر وبناًء على ذلك، ُيقتَرح أن يـصبح تـدعيم عمليـات اليونيـدو أيـضاً، إىل جانـب اخليـا               -١٦

ــاراً حمــتمالً    ــدعيم براجمهــا، خي ــل يف ت ــام املتمث ــدول األعــضاء  أم ــصها  ال ــدى ختصي  مــن اًجــزءل
  .حصصها يف األرصدة غري املنفَقة أو كلها

ــدار التربُّ   -١٧ ــدِّمت، مــن خــالل حــساب     وســوف ت ــا قُ ــات، إذا م عــات املخصَّــصة للعملي
مــا ســيجري إبــالغ املــايل، كاليونيــدو  مــن نظــام ٤-٦ و٣-٦خــاص وفقــاً ألحكــام البنــدين  

  .اجمللس عنها بصورة منتظمة، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، أثناء فترة السنتني
    

    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  -خامساً  
  :لعلَّ املؤمتر العام يود اعتماد مشروع املقرَّر التايل  -١٨

  :إنَّ املؤمتر العام"    
  ؛GC.15/14ة يف الوثيقة حييط علماً باملعلومات الوارد  )أ(    
طواعيـةً عـن حصـصها      التنـازل   يشجِّع الدول األعضاء على النظـر يف          )ب(    

  يف أرصدة االعتمادات غري املنفَقة من أجل تدعيم برامج اليونيدو وعملياهتا؛
 يطلب إىل املدير العام أنْ يقدِّم إىل اجمللس يف دورتيـه الثانيـة واألربعـني                )ج(    

، عن طريـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة، تقريـراً عـن تنفيـذ هـذا املقـرَّر،                    والثالثة واألربعني 
  ."عات املخصَّصة للعملياتيف ذلك حالة احلساب اخلاص للتربُّ مبا
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      املرفق
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١املتاحة للتوزيـع يف      أرصدة االعتمادات غري املنفَقة       

  ٢٠١٣وفمرب ن/ تشرين الثاين٢١املبلغ اإلمجايل يف  - )١(٢٠١٤
  

  اجملموع  الدول األعضاء
 ٥٩٨ ٣٣٥ االحتاد الروسي

 ٩٠٤ إثيوبيا
 ٢٢٨ ٢ أذربيجان
 ٩٥٩ ١٤٥ األرجنتني
٩٣٨ ٢ األردن
 ٩٧٩ أرمينيا
 ٢٤٣ إريتريا
 ٥٨٥ ٧٢٩ إسبانيا
٩٩٥ ١١٠ إسرائيل

 ٣٢٥ أفغانستان
 ٥٠٩ ٥ إكوادور
 ٣٦٩ ١ ألبانيا
٣١٠ ٢٩٥ ٢ أملانيا

 ٦٧١ ٧٠ اإلمارات العربية املتحدة
٢٠٦ ٤٢ إندونيسيا
 ٦٣١ أنغوال

٣٢٤ ١٠ أوروغواي
٥٩٥ ٣ أوزبكستان

 ٠٦٠ ١ أوغندا
 ٢٤٦ ٢١  أوكرانيا

٣٦٠ ٥١ )اإلسالمية- مجهورية(إيران 
٥٩٩ ١٠٣ يرلنداأ

٠٥٥ ٣١٩ ١ إيطاليا
 ٧٧٥ بابوا غينيا اجلديدة

١٠٨ ٢ باراغواي
 ٢٥٥ ١٥ باكستان
 ١٨٨ ٣٢٦  الربازيل
 ٤٧٣ ٢  بربادوس
٠٦٢ ١٣٠ الربتغال

  اجملموع  الدول األعضاء
  ٦٤٧ ٢٨٦  بلجيكا
  ٣٨٢ ٥  بلغاريا
  ٢٤٤ بليز

  ٨٥٧ ١ بنغالديش
  ٤٨٥ ٥  بنما
  ٣٦٨ بنن

  ٢٤٤ بوتان
  ٢٧٥ ٣  بوتسوانا

  ٥٩٨ بوركينا فاسو
  ٢٤٤ بوروندي

  ٢٧٩ ١ بوسنة واهلرسكال
 ٩٩٤ ١٢٢ بولندا

  ٧٨٥ ١ )املتعددة القوميات- دولة(بوليفيا 
  ٢٨٠ ٢٢ بريو

  ٤٨١ ٧  بيالروس
  ٢٥٩ ٥٣ تايلند

 ٥٥٩ ١  تركمانستان
  ٢٤٦ ١٠١  تركيا

  ٤٦٣ ٦  ترينيداد وتوباغو
  ٢٤٤ تشاد
  ٢٤٤  توغو
 - توفالو
  ١٢٥ ٨  تونس
  ٢٤٤ تونغا
  ١٧٩ ليشيت-تيمور

 ٢٩٤ ٢ جامايكا
 ١١٤ اجلبل األسود

  ٨٩٨ ٢١  اجلزائر
  ٨٩٧ ٣  جزر البهاما

___________  
 يـورو مـن     ١ ٧٠٦ ٢١٥وسُيوزَّع علـى الـدول األعـضاء الـيت غـادرت املنظمـة مبلـغ قـدره                  . رهنا بإجراء التعديالت النهائية     )١(

  . يورو١٨ ٦١٢ ٨٦٦اجملموع البالغ 
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 ٢٤٤ جزر القمر

 ٢٤٤ مجهورية أفريقيا الوسطى
٨٤٣ ٦٤ اجلمهورية التشيكية

 ٧٠٨ ٦ اجلمهورية الدومينيكية
 ٩٩٩ ٧  اجلمهورية العربية السورية

 ٨٢٢  لكونغو الدميقراطيةمجهورية ا
٤٨٤ ١ زانيا املتحدة مجهورية تن

٥١٥ ٢ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
٠٥٣ ٥٢٣ مجهورية كوريا
٢٤٤  الدميقراطية الشعبيةمجهورية الو

٤٣٦ ١ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
 ٩٢٢ مجهورية مولدوفا
 ٤١٠ ٧٧  جنوب أفريقيا

٧٩٥ ١ جورجيا
 ٢٤٤ جيبويت
 ٣٤٨ ١٩٢  الدامنرك
 ٢٤٤ دومينيكا
 ٢٤٤ رواندا
 ٩٥٥ ١٧  رومانيا
٣٦٨ زامبيا

٠٠٥ ٢ زمبابوي
٨٨ ساموا

٢٤٤ سان تومي وبرينسييب
 ٢٤٤  سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ٢٤٤ سانت كيتيس ونيفيس
 ٣٦٨  سانت لوسيا
 ١٥٠ ٤ سري النكا
 ١٩٠ ٥ السلفادور

 ٢٦٢ ١٥  وفاكياسل
 ٤٩١ ٢٣ سلوفينيا
 ٢٠٨ ١ السنغال
 ٥٩٨ سوازيلند
 ٨٢١ ١  السودان
 ٢٨٧ سورينام
٩٦٦ ٢٧٥ السويد
 ٠٧٠ ٣١٩   سويسرا
 ٢٤٤  سرياليون

  اجملموع  الدول األعضاء
  ٥٩٨ سيشيل
  ٨١٠ ٤٦  شيلي
  ١٤٢ ٥  صربيا

  ٢٤٤  الصومال
  ٣٦٣ ٦٠٥  الصني

  ٣٧٠ طاجيكستان
 ٢٦٥ ٩ العراق
  ١٩٣ ١٨ نُعما

 ٣٣٣ ٢ غابون
 ٢٤٤ غامبيا
 ١٦٧ ١ غانا

 ٢٤٤ غرينادا
 ٩٤٩ ٧ غواتيماال

 ٢٤٤ غيانا
  ٥٥٥ غينيا االستوائية

 ٤٤٤ غينيا
 ٢٤٤ بيساو-غينيا

 ٢٤٤ فانواتو
 ٠٢٠ ٦٤٠ ١ فرنسا
 ٩٢٧ ٢١ الفلبني

 ١٢٥ ٥٢  )البوليفارية-مجهورية(زويال  فن
  ٨٩٦ ١٤٤ فنلندا
  ٩٠٤ فيجي
 ٦٥٥ ٥ ت نامفيي

 ٨٦٤ ١٠ قربص
 ٨٥٠ ١٨ قطر

 ٤٣٤ قريغيزستان
  ٢٤٤ كابو فريدي
 ٣٧٢ ٨ كازاخستان
  ٣٥٠ ٢ الكامريون
 ٢٦٣ ١٢ كرواتيا
  ٣٦٧ كمبوديا
 ٦٣٧ ١٢ كوبا

  ٤٧٤ ٢  كوت ديفوار
  ٥٧٨ ٧  كوستاريكا
  ٧٠٤ ٣٣  كولومبيا
  ٢٤٤ الكونغو
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٣٥١ ٤٥ الكويت
٤٧٣ ٢ كينيا
٢٨٤ ٧ لبنان

٤٥٧ ٢١ لكسمربغ
٢٤٤ ليربيا
٧٧٢ ٢١ ليبيا

٢٤٤ ليسوتو
١٤٠ ٤ مالطة
٣٦٨ مايل

٥٦٤ ٥١ ماليزيا
٦٧٤ مدغشقر

 ٥٧٩ ٢٤ مصر
١٧٥ ١١ املغرب

٢٢٨ ٥١٥ املكسيك
٢٨٧ مالوي
٢٤٤ ملديف

 ٧٩٥ ١٨٦ اململكة العربية السعودية
٢٤٤ منغوليا
٢٤٤ موريتانيا

٨٠٩ ٢ موريشيوس

  اجملموع  الدول األعضاء
 ٢٤٤ موزامبيق
 ٧٥٧ موناكو
 ٥١٤ ١ ميامنار
 ٥٨٧ ١ ناميبيا
 ٩١٦ ١٩١ النرويج
  ٤١٩ ٢٣٢  النمسا
 ٩٠٤ نيبال
  ٢٤٤ النيجر
  ٥١٠ ١٣  نيجرييا

  ٤٧٤ نيكاراغوا
 ٣٠٩ ٦٤ نيوزيلندا
 ٦٣٨ هاييت
 ٠٤١ ١١١ اهلند

 ٣٢٣ ١ هندوراس
 ٦٦٧ ٥١ هنغاريا
  ١٨٣ ٤٧٢ هولندا
 ١٨٧ ٠٨٧ ٤ اليابان
 ٧٨٠ ١ اليمن
 ١٢٨ ١٤٨ اليونان
 ٦٥١ ٩٠٦ ١٦* اجملموع

   
___________  

 يـورو مـن     ١ ٧٠٦ ٢١٥وسُيوزَّع علـى الـدول األعـضاء الـيت غـادرت املنظمـة مبلـغ قـدره                  . رهنا بإجراء التعديالت النهائية     *    
  . يورو١٨ ٦١٢ ٨٦٦اجملموع البالغ 

   


