
   IDB.42/5-PBC.30/5 

  منظمة األمم املتحدة
 للتنمية الصناعية

 
Distr.: General 
4 April 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
 
 
 
 

 
160414    V.14-02196 (A) 

 
 

 *1402196*
 

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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثالثة عشرة 

  ٢٠١٤ه يوني/ن حزيرا٢٦- ٢٥ فيينا،
  قَّت من جدول األعمال املؤ٦البند 

 حشد املوارد املالية

  جملس التنمية الصناعية 
  نوالثانية واألربعالدورة
  ٢٠١٤ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧- ٢٥فيينا،

 

  
    حشد املوارد املالية    
      دير العاممن املتقرير     

، الـذي طُلـب    ٥-م/٢٥-م ت ص  ر  هذا التقرير مقدَّم استجابة للتكليف الوارد يف املقرَّ          
ط يفيــه إىل املــدير العــام أن يقــيم حــوارا مــستمرا مــع الــدول األعــضاء مــن أجــل تــوفري دعــم نــش 

 الـسنوي    اليونيـدو  تقريـر ب متقرنـاً    وينبغـي النظـر فيـه     . للجهود املشتركة الراميـة إىل حـشد املـوارد        
 هـذا التقريـر   نمَّكما يتـض . معلومات عن حشد املوارد املالية لتلك السنة     ن  مَّ، الذي يتض  ٢٠١٣

إفادات موضوعية عن الصناديق االستئمانية املواضيعية، إضافة إىل الصندوق االستئماين ألمريكـا            
  احملتويات      . األخرى الطوعيلة من خالل األرصدة غري املنفقة وأشكال التمويلي، املموَّ الالتينية والكاريب

 الصفحة الفقرات 
  ٢  ٢-١....................................................................................مةمقدِّ -أوالً
  ٢  ٧-٣.............................................ردالتركيز املواضيعي والتقدم احملرز يف حشد املوا -اًثاني
  ٤  ١١-٨.........................................................ئيالصندوق االستئماين لألمن الغذا -اًثالث
  ٥  ١٥-١٢........................................................الصندوق االستئماين للطاقة املتجدِّدة -رابعاً
  ٥  ١٧-١٦.............................................ي  االستئماين ألمريكا الالتينية والكاريبالصندوق -خامساً
  ٦  ١٨..........................................................اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه -سادساً
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    مقدِّمة  -الًأو  
نظرا حملدودية التمويل املتاح ألنشطة التعاون التقين من ميزانيـة اليونيـدو العاديـة، علـى           -١

رج امليزانية مـن أجـل تنفيـذ خـدمات          من حشد موارد من خا     دَّالنحو احملدد يف الدستور، فال ب     
األمـوال  حجـم   يف  الـسريع   ، استمر التزايد    ٢٠١٣التقرير السنوي   وكما هو مبيَّن يف     . اليونيدو

تـشمل التغيُّـر الـصايف يف       ( مليـون دوالر أمريكـي       ٢٤٢,٩احملشودة مـن خـارج امليزانيـة، لتبلـغ          
يبلـغ صـايف األمـوال      يف حـني    ،  )موقَّعةمستوى املدفوعات املستقبلية املستحقة مبوجب اتفاقات       

. ٢٠١٢ل كـال الــرقمني زيــادة عــن عــام  ثِّــومي.  مليــون دوالر أمريكــي١٨٧,٤املتاحـة للتنفيــذ  
، يعـّد مـستوى املـوارد احملـشودة يف عـام            حمقَّـق  الرقم األخـري ثـاين أعلـى مـستوى           ميثِّلويف حني   
  .منذ نشأهتا أعلى مستوى حقّقته املنظمة ٢٠١٣

 مليــون دوالر أمريكــي، مقارنــة ٣٤,٨ مــن مرفــق البيئــة العامليــة املقــدَّملتمويــل ويبلــغ ا  -٢
 املقـدَّم وازداد التمويـل    . ٢٠١٢ يف عـام      مليون دوالر أمريكي   ٣٤,٩ بلغت قيمتها    باعتمادات

 مليــون دوالر أمريكــي مقارنــة   ٤٦,٤ ليبلــغ ٢٠١٣يف إطــار بروتوكــول مونتريــال يف عــام    
وجتــاوز التمويــل .  مليــون دوالر أمريكــي٢٣,٤غــت قيمتــها  الــيت بل٢٠١٢ عــام باعتمــادات

وقـد  .  أمريكـي   مليـون دوالر   ٩٨الوارد من مصادر حكومية عرب جمموعة متنوعة من القنـوات           
  .٢٠١٣أصبحت اليابان أكرب جهة ماحنة منفردة يف هذه الفئة يف عام 

    
     احملرز يف حشد املواردوالتقدُّم التركيز املواضيعي  -اًثاني  

يشكّل األداء القوي يف حشد موارد جديـدة لـربامج اليونيـدو، رغـم األزمـة االقتـصادية                    -٣
معدالت املساعدة اإلمنائية الرمسية، دليال واضـحا علـى اإلقـرار    إمجايل العاملية واالخنفاض العام يف   

ــة        ــى جماالهتــا ذات األولوي ــز الواضــح عل ــى التركي ــسبية للمنظمــة وعل ــا الن الواســع النطــاق باملزاي
ــزال . املواضــيعية ــاج     ُينظــر إىل وال ي ــة، واإلنت ــدرات التجاري ــاء الق ــة، وبن ــدرات اإلنتاجي ــاء الق بن
ــصناعية،  ل واالســتخدام الرشــيد املــستدام،  ــاالً لمــوارد ال ــصدِّياً فعَّ ــة باعتبارهــا ت ــشواغل العاملي .  لل

تعتـرب حيويـةً     الـيت    وتسهم الثقـة املوضـوعة يف املنظمـة، واالهتمـام املتجـدد بالقطاعـات اإلنتاجيـة               
  .للقضاء على الفقر على أساس مستدام طويل األجل، يف زيادة التمويل املتاح ألنشطة اليونيدو

، ستواصل املنظمة تـشجيع التنميـة الـشاملة         )١-ق/١٥-م ع (واسترشاداً بإعالن ليما      -٤
ة محايـ حرصـها علـى     حتقيق رخـاء يتقامسـه اجلميـع مـع          على  واملستدامة عن طريق تعزيز قدراهتا      

 شـراكات جديـدة   وإرسـاء  اليونيدو تعزيـز الـشراكات القائمـة         وستواصل. البيئة يف الوقت ذاته   
  ومـع ممثلـي القطـاعني العـام واخلـاص          مع املنظمـات ذات الواليـات واملهـارات املكمِّلـة لعملـها           
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  حتــسني اخلــدمات الــيتحبيــث تواصــل واجملتمــع املــدين،  والــدوائر األكادمييــةواملؤســسات املاليــة
  . مها للدول األعضاء وزيادة كفاءهتا وفعاليتهادِّتق
، ال يـزال الوضـع العـام لتمويـل أنـشطة بـرامج              ٢٠١٣التقرير السنوي    يف   جاءوحسبما    -٥

م مــن اجلهــات  فــإىل جانــب التمويــل املقــدَّ.وقائمــاً علــى تنــوُّع املــصادر اليونيــدو قويــاً ومــشاريع
ع كل منها بأكثر مـن مليـون دوالر أمريكـي،    ، واليت يتربَّ جهة ١٦املاحنة البالغ عددها    احلكومية  

 املـاحنني    الـصناديق املتعـدِّدة األطـراف والـصناديق االسـتئمانية املتعـدِّدة            مـن يشكِّل التمويل املقـّدم     
 ١٨-م/١٥-م ع املـؤمتر العـام     ر  ملقـرَّ  ووفقـاً . أساساً سـليماً ومتنوعـاً لتمويـل األنـشطة املـستقبلية          

 ومعـايري اإلدارة الـواردة فيهـا، ال تـزال اليونيـدو تـسعى               " االسـتراتيجية  وثيقـة اإلرشـادات   " بشأن
إلجيــاد مــصادر متويــل مبتكــرة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل املــسامهات اإلضــافية املتأتيــة مــن مــصادر 

  .مستجدَّةمتعددة األطراف وثنائية سواء كانت تقليدية أو 
ة، ومنها مرفق البيئة العاملية، متويل املـشاريع علـى           بعض اجلهات املاحن   طُ اشترا وما زال   -٦

ــشترك،   ــوأســاس م ــيت ميكــن    ةُحمدودي ــدو ال ــوارد املتاحــة لليوني ــصها امل ــربامج، ختصي ــثِّالن  لل مي
فمـن شـأن هـاتني املـسألتني أن         . مصدري قلق رئيـسيني، كمـا أشـري إليـه يف الـسنوات الـسابقة              

 تـصميم املـشاريع   ويف مرحلـة السريعة لطلبات املـساعدة   إمكانية االستجابة يفؤثرا تأثرياً بالغاً  ت
يف األمــوال املتاحــة املهمــة لتمويــل ا أســس أحــدتمثــل يوبالنــسبة للمــسألة األخــرية، . والــربامج
 الدول األعضاء عن حصتها يف أرصدة االعتمـادات غـري املنفقـة لـصاحل الـصناديق                 لتنازل نتيجة

  .ي ين ألمريكا الالتينية والكاريـباالستئمانية املواضيعية والصندوق االستئما
ا بالنسبة آلفـاق التمويـل احلكـومي غـري املباشـر اخلـاص بـربامج التعـاون الـتقين التابعـة             أمَّ  -٧

هنــا ، فالــصورة نيمــن خــالل شــىت صــناديق األمــم املتحــدة االســتئمانية املتعــدِّدة املــاحن   لليونيــدو 
 صـندوق حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       املتبقية يف إطار   األموالفقد مت ختصيص مجيع     . خمتلطة

ــه يف حزيــران   مــن خــالل الــصناديق االســتئمانية  املقــدَّموبلــغ التمويــل . ٢٠١٣يونيــه /قبــل إقفال
 حــوايل -، يــأيت اجلــزء األكــرب منــه ٢٠١٣يف عــام أمريكــي  مليــون دوالر ٤,٣ املــاحنني املتعــددة
مـة مـن خـالل      بلغت املـسامهات املقدَّ   و.  من صندوق توحيد األداء    - مليون دوالر أمريكي     ٣,١

  . مليون دوالر٠,٨صندوق بناء السالم التابع لألمم املتحدة حوايل 
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    الصندوق االستئماين لألمن الغذائي   -اًثالث  
فربايـر  /منـذ التقريـر األخـري الـصادر يف شـباط          مـؤخراً   م احملـرز    دُّيغطي هـذا القـسم التقـ        -٨

٢٠١٣) IDB.41/10-PBC.29/10.(  
، اســُتخدمت مــوارد الــصندوق االســتئماين يف متويــل أنــشطة تعــاون   ٢٠١٣ عــام يفو  -٩

منــذ إنــشاء   ويــور ٧٧٤ ٤٧٣مببلــغ قــدره   يــورو، مقارنــة  ٦٥٦ ٤٣٢ قيمتــهابلغــت تقــين 
 التـابع  اجلـامع واسـتحوذ الربنـامج   . ٢٠١٢ حىت هناية عام  ٢٠١٠الصندوق االستئماين يف عام     

على مـا   ) 3ADI(ة الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية      ملبادرة تسريع تنمية األعمال التجاري    
ــه ــورو ٢٨٣ ٣٨٨ قيمت ــصندوق االســتئماين    ي أي ــة مــن ال .  حنــو نــصف جممــوع املــوارد املتأتي

 بـشكل أساسـي     املـشاريع زت هذه   كَّوتر. لتطوير مشاريع قائمة بذاهتا   وُخصِّص النصف اآلخر    
ــا، مثــل    ــدان منــوا يف أفريقي ــا يف أقــل البل ــنإثيوبي ــة ت ــا املتحــدة  ومجهوري ــة الكونغــو وزاني مجهوري

الدميقراطية وزامبيا ومالوي، وإن مشلت أيضا أقل البلدان منوا يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ،                
 الًّي، حتديدا يف هاييت وطاجيكستان، ومن خـالل مـشروع إقليمـي يغطـي كـ                 أو منطقة الكاريب  

ــدة وجــزر ســليمان وســاموا و    ــا اجلدي ــابوا غيني ــانواتومــن ب ومــن املتوقــع أن تــستخدم هــذه   . ف
يلـها   يـورو جيـري متو    ماليـني  ١٠ مشاريع مساعدة تقنية تربو قيمتـها علـى          األموال الستحداث 

  .عات املاحنني بزيادة موارد الصندوق االستئماين زيادة كبريةقُّمن مصادر أخرى، مبا يليب تو
ــد أدَّ  -١٠ ــادرة  وق ــروز املب ــادة ب ــا   )3ADI(ت زي ــن   يف حــد ذاهت ــذاب عــدد آخــر م إىل اجت

والــرأس األخــضر والــصني حيــث أعــرب كــل مــن مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية  : البلــدان
ومنغوليا، وعدد من جزر احمليط اهلادئ، عـن اهتمامهـا باالنـضمام إىل هـذه املبـادرة                 وكمبوديا  

 عــام ومنــذ ذلــك احلــني، مت اعتمــاد وإطــالق مــشاريع كانــت قيــد اإلعــداد يف. ٢٠١٣يف عــام 
ر املـشاريع الــيت مت   وُتقـدَّ .مدغـشقر والنيجــر جنــوب الـسودان و ، مثـل تلـك اجلاريـة يف    ٢٠١٢
 مليون يورو، وهو مـا يتجـاوز مـرة أخـرى األهـداف الـيت                ٢٠ مبا قيمته    يف تلك األثناء  إقرارها  
  .ملسامهون يف الصندوق االستئماينحددها ا

نميـــة األعمـــال التجاريـــة الزراعيـــة وتبلـــغ اســـتثمارات اليونيـــدو يف برنـــامج مبـــادرة ت  -١١
ــا حـــىت اآلن   ــة يف أفريقيـ ــصندوق  ١ ٣٤٤ ٤٩٥والـــصناعات الزراعيـ ــا الـ ــهم فيهـ ــورو، أسـ  يـ

وقـــد متكّنـــت املبـــادرة، .  يـــورو٨٨٣ ٣٨٨االســـتئماين لألمـــن الغـــذائي مبفـــرده مبـــا جمموعـــه 
أجـل  ، خاصـة مـن   باستخدام هذا التمويل األساسي، من حشد مبلـغ ضـخم مـن املـوارد املاليـة              

ــتقين  تيجــة ألنــشطة  مليــون يــورو ن١١وحــىت اآلن، مت حــشد مــا جمموعــه  . أنــشطة التعــاون ال
ع أن يزداد هذا املبلـغ مـع دخـول املـشاريع اجلديـدة املـشار إليهـا يف الفقـرة                     قَّاملبادرة، ومن املتو  
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) 3ADI( مليـون يـورو يف برنـامج املبـادرة           ١,٣" استثمار "نَّواخلالصة أ . السابقة حيز التشغيل  
لـة  وَّمم على هيئـة بـرامج تعـاون تقـين الحقـة      مليون يورو ٣٠ يبلغ تقريباً" عائد"ى إىل حتقيق  أدَّ

  .من مصادر أخرى
    

    وق االستئماين للطاقة املتجدِّدةالصند  -اًرابع  
  ).IDB.41/11-PBC.29/11 (٢٠١٣مارس / احملرز منذ آذارالتقدُّميغطي هذا القسم   -١٢
 إطـاره يف  عامني، وأُحرز   أكثر من   ئماين حيز التشغيل التام منذ      دخل الصندوق االست  و  -١٣

ــَن مرفــق البيئــة العامليــة حــىت اآلن تقــدمي متويــل يف هيئــة   أقــروقــد . تقــدُّم كــبري ح لثالثــة عــشر ِم
، إضـافة    تقريبـاً   مليون دوالر أمريكي   ٣٥مشروعا أُعدت بدعم من الصندوق االستئماين مببلغ        

ت بالفعل مخـسة مـن هـذه        وأُقرَّ. م يف هيئة متويل مشترك    دَّ ستق  مليون دوالر أمريكي   ١٨٨إىل  
هلـا مرفـق البيئـة العامليـة     وتشمل املشاريع الـيت ميوِّ . IDB.41/11 يف الوثيقة حسبما جاء املشاريع،  

 زانيا املتحـدة واجلمهوريـة الدومينيكيـة وشـيلي والكـامريون      ألبانيا ومجهورية تن يف مشاريع ُتنفَّذ 
  . واهلندا ونيجريير ومصر ومدغشقا وكينيرديفوا وكوت اوكمبودي

 على ذلك، جرى إعداد أربعة مشاريع خارج إطـار مرفـق البيئـة العامليـة بـدعم            وفضالً  -١٤
ويـشمل  .  أمريكـي   دوالر ماليـني  ١٠ الذي قدَّم منحة متويليـة قـدرها      من الصندوق االستئماين    

د ومنطقــة اجلماعـة اإلمنائيــة للجنــوب  ي وإثيوبيــا وكينيـا واهلنــ  ذلـك مــشاريع يف منطقـة الكــاريب  
  ). سادك(األفريقي 

 يـورو، مبـا يف ذلـك        ١ ٠٧٢ ١٣٨وتبلغ قيمة موارد الصندوق االسـتئماين حـىت اآلن            -١٥
  .تكاليف الدعم

    
    ي لالتينية والكاريبالصندوق االستئماين ألمريكا ا  -اًخامس  

ــشئ   -١٦ ــة والكــاريب   أُن ــا الالتيني ــوثيقتني جــاءي، حــسبما  صــندوق اســتئماين ألمريك  يف ال
IDB.40/8 و IDB.41/12 .    باالشـتراك مـع جمموعـة بلـدان         ٢٠١٣ يف عـام     وقد عمـدت األمانـة ،

ــة والكــاريب  ــد صــالحيات اســتخدام  إىل ،ي أمريكــا الالتيني ــصندوق االســتئماين،  حتدي    مــوارد ال
، ٢٠١٤م فربايــر عــا/ويف شــباط. ٢٠١٣أكتــوبر / وافقــت عليهــا اجملموعــة يف تــشرين األولمث

 مـن   اقتراحـات مـشاريع   ي  قِّـ ي يف فيينا دعـوة لتل       أطلقت جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريب     
شاريع يف وقـت  ومـن املتوقـع أن يبـدأ تنفيـذ املـ     . ي العواصم يف منطقة أمريكا الالتينيـة والكـاريب      

  .٢٠١٤الحق من عام 
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  ي حـــىت اآلن  نيـــة والكـــاريبوتبلـــغ قيمـــة مـــوارد الـــصندوق االســـتئماين ألمريكـــا الالتي  -١٧
  . يورو، مبا يف ذلك تكاليف الدعم٥٩٦ ٤٦٥

    
    إلجراء املطلوب من اللجنة اختاذها  -اًسادس  

  : باعتماد مشروع املقرَّر التايل أن تنظر يف توصية اجمللستودُّ اللجنة لعلَّ  -١٨
  : جملس التنمية الصناعيةنَّإ"    
  ؛IDB.42/5-PBC.30/5 الوثيقة  باملعلومات الواردة يفاًحييط علم  )أ(    
يقرِّر ختويل املدير العام سلطة املوافقة على املـشاريع املـراد متويلـها يف                )ب(    

 وفقـا لألولويـات احملـدَّدة يف        ٢٠١٥ و ٢٠١٤إطار صندوق التنمية الصناعية يف عامي       
، املعدَّلـــة يف )IDB.35/8/Add.1 (٢٠١٣-٢٠١٠اإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل 

 ٢٠١٣-٢٠١٠راض منتــصف املــدَّة لإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة    اســتع
، وفقـا   ٢٠١٥-٢٠١٤ الـسنتني    دة حىت انتـهاء هنايـة فتـرة       ، واملمدَّ )IDB.39/8الوثيقة  (

  ؛ ١٧-م/١٥-ر م عللمقر
  لــى زيــادة تربعاهتــا  الــدول األعــضاء وســائر اجلهــات املاحنــة عيــشجِّع  )ج(    

  إىل اليونيدو؛
ــشجِّ  )د(     ــأموال       ي ــّربع ب ــى النظــر يف الت ــة عل ــات املاحن ــَع اجله ــضا مجي ع أي

ختصص للربامج، وحتديدا لتمكني اليونيـدو مـن االسـتجابة الـسريعة لطلبـات احلـصول              
   وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛ أنشطتها الربناجميةووضععلى املساعدة، 

يونيـــدو يطلـــب إىل الـــدول األعـــضاء أن تنظـــر يف تقـــدمي تّربعـــات لل   )ه(    
 مع مصادر التمويـل الـيت تـشترط مبـدأ التمويـل املـشترك، وذلـك        التعامللتمكينها من  

علـى  إّما باملسامهة يف الصناديق االستئمانية املخّصصة أو بتقدمي متويل ألغراض خاصـة             
  املستوى القُطري أو العاملي؛

ط يف  ييشجِّع حكومات البلدان املستفيدة على االضـطالع بـدور نـش            )و(    
 املتفـق عليهـا بـصورة    نـشطة ذات األولويـة  حشد أمـوال لأل  مسؤوليةَ اليونيدو   اطرةمش

 املتاحــة أن تأخــذ زمــام املبــادرة يف اســتبانة األمــوالعها حتديــداً علــى جِّمـشتركة، ويــش 
، مبــا يف ذلــك فــرص تقاســم التكــاليف  الوصــول إليهــاعلــى املــستوى القُطــري وســبل  

 اجلهـات املاحنـة الثنائيـة، والـصناديق االســتئمانية      املقدَّمـة مــن األمـوال احملليـة، وكـذلك   
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 وسـائر مؤسـسات     ، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، والبنـك الـدويل،          نياملتعدِّدة املاحن 
  التمويل اإلمنائي؛

ــشدَّ   )ز(     ــدعم      يوصــي ب ــة وت ــع املنظم ــضاء م ــدول األع ــاون ال ــأن تتع ة ب
ا يف ســياق التنميــة الدوليــة،   وتــرويج براجمهــا ومبادراهتــ تطــويرجهودهــا الراميــة إىل 

ضــمان  بغيــة، التحــاور أشــكال وغريهــا مــن مــن خــالل املــؤمترات الدوليــة  وخاصــةً
هبـذه املبـادرات، واإلقـرار بـصلتها الوثيقـة بأهـداف التنميـة الدوليـة،                اجليـد   التعريف  

  ."وإتاحة ما يلزم من موارد
  


