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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
  الثالثونالدورة 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت٥البند 

  ، مبا يف ذلك أرصدة وضع اليونيدو املايل
 االعتمادات غري املنفقة

  جملس التنمية الصناعية 
  الثانية واألربعونالدورة
 ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٧-٢٥فيينا،

      
      ني املقيمنيمنسِّقمسامهة اليونيدو املالية يف نظام األمم املتحدة لل    
      تقرير من املدير العام    

ــل نظــام            ــق بتموي ــا يتعل ــايل فيم ــدو امل ــر معلومــات عــن وضــع اليوني ــذا التقري ــدِّم ه   يق
 .ني املقيمنيمنسِّق للاملتحدةاألمم 

    
  احملتويات

 الصفحة  الفقرات 

  ٢  ٧-١......................................................................اسيةمعلومات أس -أوالً
  ٤  ١١-٨..........................................................................الوضع احلايل -ثانياً
  ٥  ١٢...........................................................................االحتياجات -ثالثاً
  ٦  ١٣......................................................اإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّخاذه -رابعاً
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    معلومات أساسية  -أوالً  
داً ني املقيمني ركناً هاماً من نظام إمنائي متجـانس ومنـسَّق تنـسيقاً جيِّـ              نسِّقل نظام امل  ميثِّ  -١

قني املقيمني مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحـدة الـيت ُتعـىن             نظام املنسِّ  ويضمُّ. لألمم املتحدة 
ويهـدف  .  الرمسـي يف البلـد     حـضورها باألنشطة التنفيذية من أجـل التنميـة، بـصرف النظـر عـن              

هذا النظام إىل اجلمع بني خمتلف وكاالت األمم املتحدة بغية حتـسني كفـاءة األنـشطة التنفيذيـة       
  . د القطريوفعاليتها على الصعي

ويقــود . قني املقــيمنيويتــوىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي متويــل وإدارة نظــام املنــسِّ   -٢
 بلـداً، وهـم املمثلـون       ١٣٠ألمـم املتحـدة يف أكثـر مـن          قطريـة تابعـة ل    قون املقيمـون أفرقـة      املنسِّ
ون املقيمــون نــسِّقويعمــل امل. العمليــات اإلمنائيــةلــشؤون نــون لألمــني العــام لألمــم املتحــدة  املعيَّ

 مــصاحل وواليــات فيــدعون إىل مناصــرةواألفرقــة القطريــة عــن كثــب مــع احلكومــات الوطنيــة، 
.  بأمجعهــاأســرة األمــم املتحــدةمــن توجيــه الدعم والــ يــستمدونمنظومــة األمــم املتحــدة، وهــم 

 قني املقـــيمنيحي نظـــام األمـــم املتحـــدة للمنـــسِّن مـــن قائمـــة مرشَّـــون املقيمـــوق املنـــسِّوُيختـــار
  ).يف هذه القائمةحاليا واليونيدو غري ممثلة (
 الــدعم االســتراتيجي للخطــط الوطنيــة يزيــد مــن تعزيــز تنــسيق العمليــات اإلمنائيــة وإنَّ  -٣

يزيد من كفاءة العمليات ويقلل من تكاليف املعـامالت علـى احلكومـات، ممـا      كما  وأولوياهتا،  
  . بالنسبة للحكوماتمصداقيةة ويساعد األمم املتحدة على أن تكون شريكا أكثر أمهي

واملزايا النسبية جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي على الصعيد القطري سـتتوقف علـى عـدَّة                 -٤
ومـن تلـك   . ٢٠١٥عوامل، وخصوصاً يف سياق التصدِّي لتحدِّيات خطة التنمية ملـا بعـد عـام              

مـن خـالل   املزيد من الالمركزية  املقيم، وحتقيق نسِّقالعوامل التنسيق الفعَّال عرب دعم وظيفة امل  
 الــصالحيات مــن املقــر إىل ممثلــي الــصناديق والــربامج والوكــاالت املتخصِّــصة، وقــدرة تفــويض

ني املقــيمني علــى اقتــراح تعــديالت علــى املــشاريع والــربامج ملواءمتــها مــع إطــار األمــم     نــسِّقامل
ر أجـل التجـاوب مـع تغيُّـ    املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وإجراء تعديالت علـى ذلـك اإلطـار مـن            

واستجابة لدعوة اجلمعية العامـة يف      . االحتياجات واألولويات والتحدِّيات على الصعيد الوطين     
ــا  ــؤرَّخ ٦٧/٢٢٦قراره ــسمرب / كــانون األول٢١ امل ــصادي   ٢٠١٢دي ــس االقت ــب اجملل ، ولطل

ة ، توصــل مــديرو جمموعــ)٢٠١١يوليــه / متــوز١٨ املــؤرَّخ ٢٠١١/٧يف قــراره (واالجتمــاعي 
 مركزيــة  متويــل بــشأن طريقــة٢٠١٣أبريــل عــام /األمــم املتحــدة اإلمنائيــة إىل اتفــاق يف نيــسان 

 التكـاليف فيمـا بـني       تقاسـم وتقـوم طريقـة التمويـل علـى أسـاس           . ني املقيمني نسِّقدعماً لنظام امل  
. مجيــع املنظمــات األعــضاء يف جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة علــى مــستوى كامــل املنظومــة   
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زمـة بـشكل ثابـت      ني املقـيمني علـى املـوارد الال       نسِّق تلك الطريقة إىل ضمان حصول امل      ىوتسع
وقـد اختـذت جمموعـة األمـم     .  لكـي يتمكنـوا مـن االضـطالع بواليـاهتم بفعاليـة      وميكن التنبؤ بـه  

ينــاير /املتحــدة اإلمنائيــة التــدابري الالزمــة لتنفيــذ آليــة التمويــل املركزيــة ابتــداًء مــن كــانون الثــاين 
  .، كما شرعت يف وضع نظام لإلدارة املالية٢٠١٤

ستعاض هبذه اآللية عن الترتيبـات املخصَّـصة احلاليـة وطلبـات احلـصول علـى        ُيسوف  و  -٥
  : التنسيق العشر األساسية املتَّفق عليها على املستوى القطري وهيلوظائفاألموال والدعم 

  التحليل والتخطيط على املستوى االستراتيجي؛  )أ(  
  رقابة على دورة األمم املتحدة للربامج القطرية؛ال  )ب(  
الوكـاالت غـري    /متثيل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة ووكـاالت األمـم املتحـدة                )ج(  

  املقيمة ودعمها؛
  دعم نظم وعمليات التنسيق الوطنية؛  )د(  
   املشتركة وإدارة شؤوهنا؛التنفيذيةتطوير خدمات الدعم   )ه(  
  ؛وتدابري التصدي هلازمات  إلدارة األاالستعداد  )و(  
  ؛ إىل املناصرةاالتصاالت اخلارجية وأنشطة الدعوة  )ز(  
  حقوق اإلنسان والتنمية؛  )ح(  
  حشد املوارد املشتركة وإدارة األموال؛  )ط(  
  .اإلشراف العام على أفرقة األمم املتحدة القطرية وتنسيق أعماهلا  )ي(  

 مليـون   ١٢١مببلـغ   متـويلي شـامل     ناريو  يستند اتفاق تقاسـم التكـاليف إىل سـي        سوف  و  -٦
 يف املائـة مـن أنـشطة األمـم املتحـدة التنفيذيـة املتعلقـة                ٠,٨ حـوايل ، أي ما يعـادل      ادوالر سنوي 

 مليون دوالر من أصل ذلك املبلغ كجـزء مـن           ٨٨يوفِّر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      . بالتنمية
رها الوكاالت املشاركة على أسـاس تقاسـم         مليون دوالر توفِّ   ٣٣,٧مسامهته األساسية، فيبقى    

ومينح هذا الترتيب املتعلـق بتقاسـم التكـاليف    . التكاليف، مبا فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
وخيـضع  . األولوية للبلدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة مـن خـالل تـوفري دعـم معـزَّز هلـا                     

ني املقـيمني لتنقيحـات هبـدف ضـمان الـشفافية يف      نـسِّق حالياً نظام اإلبـالغ الـسنوي اخلـاص بامل      
  .اإلبالغ عن استخدام األموال
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ويشارك أعضاء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف تقاسم التكاليف علـى أسـاس صـيغة            -٧
  :اخلطوات الثالث التالية

 مجيــع أعــضاء جمموعــة األمــم املتحــدة   فيــهيــساهم رســم ســنوي أساســي: ١اخلطــوة   
ني املقيمني ملكية جلميع أعضاء نظـام       نسِّقنظام امل لكون  اإلمنائية واملراقبني فيها جتسيداً     

ــأنَّ      ــراراً ب ــاً، وإق ــيهم مجيع ــدة عل ــائي ويعــود بالفائ ــع األعــضاء  األمــم املتحــدة اإلمن  مجي
  :يضعون عبئاً على النظام ولو يف حده األدىن

دوالر للكيانات التابعـة جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة             ١٧٥ ٠٠٠  )أ(    
   مليون دوالر؛٥٠٠اليت يبلغ متوسط نفقاهتا السنوية أقل من 

 دوالر للوكاالت اليت يبلغ متوسط نفقاهتا السنوية أكثـر          ٣٥٠ ٠٠٠  )ب(    
  . مليون دوالر٥٠٠من 

دأ اإلنـصاف   مـن بـاب مبـ    الوكالة ونفقاهتـا  موظفيحجم مالك احتساب  : ٢اخلطوة    
الكيانات األعـضاء يف جمموعـة      ف.  مسامهة كل وكالة تتناسب وقدراهتا     وللتأكُّد من أنَّ  

 مبـا يتناسـب      تـساهم  األمم املتحدة اإلمنائية، مبا يف ذلك األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة،             
ومـع عـدد موظفيهـا      )) أ (٢اخلطـوة   (مع حصتها من كامل نفقـات اجملموعـة اإلمنائيـة           

  )).ب( ٢اخلطوة (
 يـضع   مـن الكيانـات املختلفـة    كـل كيـان   بأنَّالعبء على النظاميقر مبدأ  : ٣اخلطوة    

أعـضاء جمموعـة    ف. عبئاً خمتلفاً على النظام وحيصل منـه علـى مقـادير خمتلفـة مـن املنفعـة                
 بالتناسـب مـع حـصة كـل منـهم يف إطـار األمـم املتحـدة                  تساهم األمم املتحدة اإلمنائية  

املعمول به حالياً ويف األطر االستراتيجية املتكاملة اليت يـشارك كـل      للمساعدة اإلمنائية   
  .منهم فيها على الصعيد القطري

    
    الراهنالوضع   -ثانيا  

 أن يــسهموا يف آليــة تقاســم ١٨ مــن أعــضاء جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة الـــُينتظــر  -٨
ائيـة عـزمهم علـى تـوفري كامـل       من أعضاء جمموعة األمم املتحـدة اإلمن       ١٠التكاليف، وقد أكَّد    

ــة يف عــام        ــغ املعتمــد يف صــيغة تقاســم التكــاليف اخلاصــة مبجموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي املبل
 مخــسة مــن أولئــك األعــضاء كامــل املبــالغ مبــا يف ذلــك تــسوية   حــىت اآلند دَّوقــد َســ. ٢٠١٤
عـة أعـضاء أهنـم      د أرب  إىل ذلـك، أكَّـ     باإلضافةو. ٢٠١٤/٢٠١٥لفترة  الشكلية  املوظفني  تكلفة  
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. ســوف يــشرعون يف املــسامهة مببلــغ خمفَّــض، وبقــي ثالثــة أعــضاء مل يؤكــدوا بعــد مــسامهاهتم  
تكون مسامهة األمانة العامة لألمم املتحدة رهنا مبوافقة اجلمعية العامـة أثنـاء نظرهـا يف                وف  وس

  .٢٠١٧-٢٠١٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
 مجيع الكيانـات األعـضاء يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة               ومبا أنَّه لن يكون مبقدور      -٩

ع حدوث فجوة يف متويـل نظـام        ، فمن املتوقَّ  ٢٠١٤البدء باملسامهة يف تقاسم التكاليف يف عام        
 اللــذين تــسعى جمموعــة األمــم ٢٠١٥ و٢٠١٤ني املقــيمني يف املرحلــة االنتقاليــة لعــامي نــسِّقامل

 من الـدول األعـضاء، إىل        مستمرة  مواصلة احلصول على مسامهات    املتحدة اإلمنائية أثناءمها إىل   
  .٢٠١٦على حنو تام حبلول عام مرحلة العمل آلية تقاسم التكاليف تبلغ أن 
ــام  وب  -١٠ ــة عـ ــغ ورد، ٢٠١٣نهايـ ــل    ١٢,٣ مبلـ ــغ التمويـ ــل مبلـ ــن أصـ ــون دوالر مـ  مليـ

إضـايف قـدره   ى مبلـغ   ع أن ُيوافَـق علـ     وُيتوقَّـ .  مليـون دوالر   ٣٣,٧ وهو   ٢٠١٤املستهدف لعام   
ســوف  مــن أعــضاء جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، و وأن يــرد ذلــك املبلــغماليــني دوالر  ٩

 ماليني دوالر من االحتياطي االستراتيجي لصندوق األمم املتحدة للتنـسيق           ٦يضاف إليه مبلغ    
مقدَّمـة مـن   وقد حشد مكتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائية مـوارد إضـافية     . القطري

ــا وسويــسرا قــدرها   ــة  يقلِّــص، ممــا ٢٠١٤ ماليــني دوالر لعــام ٣,٦أملاني  مــن الفجــوة التمويلي
  . ماليني دوالر٣ حوايل لتصل إىل ٢٠١٤املتوقعة لعام 

ــارت ا  -١١ ــا  وأشـــ ــا وميزانيتيهـــ ــدو يف برناجمهـــ ــرةليونيـــ ــسنتني لفتـــ  ٢٠١٥-٢٠١٤  الـــ
)IDB.41/5(  َّاملسامهة بكامل املبلـغ الـذي تتوقعـه جمموعـة         املنظمة لن تكون قادرة على     ، إىل أن 

رة تفــاهم مــع جمموعــة األمــم املتحــدة وأبرمــت يف نفــس الوقــت مــذكِّ. ائيــةاألمــم املتحــدة اإلمن
 تقـصر   ٢٠١٥-٢٠١٤مكتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائيـة لفتـرة الـسنتني            /اإلمنائية

  . دوالر١٧٥ ٠٠٠لبالغ فيها مسامهة اليونيدو على الرسم األساسي السنوي ا
    

    االحتياجات  -ثالثاً  
مكتب األمم املتحدة لتنسيق العمليـات اإلمنائيـة        /أعربت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية      -١٢

 لكامل مسامهتها احملتسبة وفقاً لـصيغة تقاسـم   ٢٠١٦ع تسديد اليونيدو اعتباراً من عام     عن توقُّ 
 التقـديرات األوليــة  د بعـد علــى وجـه الدقـة، فــإنَّ   دَّ االحتياجــات مل حتـ  أنَّويف حـني . التكـاليف 

  . مليون يورو١عة تبلغ  املسامهة السنوية املتوقَّتشري إىل أنَّ
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    خاذهاإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّ  -رابعاً  
 أن تقدِّم توصية إىل اجمللس تلتمس فيها إرشاداته فيما يتعلـق باملـسامهات    لعلَّ اللجنة تودُّ    -١٣

 مـا   منـها وذلـك بـشأن أمـور   ، ٢٠١٧-٢٠١٦ني املقـيمني لفتـرة الـسنتني    نـسِّق  يف نظام امل املمكنة
  :يلي

  ح لليونيدو بتقدميها؛سَماحلد األقصى للمسامهة اليت ُي  )أ(  
  .مصدر متويل تلك املسامهة، مع مراعاة ضيق حالة امليزانية العادية  )ب(  

 


