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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الثانية واألربعونالدورة
 ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧-٢٥فيينا،

  ت(ب) من جدول األعمال املؤقَّ ٤البند الفرعي
  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة

  قةاالعتمادات غري املنف
    

      املقيمنيمسامهة اليونيدو املالية يف نظام األمم املتحدة للمنسِّقني     
      تقرير من املدير العام    

ــة يف نظــام             ــدير العــام بشــأن مســامهة اليونيــدو املالي ــَر امل ــذه اإلضــافةُ تقري تســتكمل ه
قني املقيمني؛ وهو التقرير الذي ُعرض على الدورة الـثالثني للجنـة الربنـامج    املتحدة للمنسِّ األمم

 ).IDB.42/6-PBC.30/6وامليزانية (الوثيقة 
    

    مقدِّمة  - أوالً  
األنشطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة        شهد اإلطار الذي حيكم   - ١

سـم بإضـفاء الطـابع املؤسسـي علـى عمليـة       راً سريعاً يف العقـد املاضـي اتَّ  تطوُّ من أجل التنمية
ذا ز هـ وهنـج توحيـد األداء. وقـد عـزَّ     ساق على نطاق منظومة األمم املتحدة كلـها حتقيق االتِّ

ــة العامــة     ــرار اجلمعي كــانون األول/ديســمرب   ٢١يف  ٦٧/٢٢٦اإلطــاَر بقــدر أكــرب اعتمــاُد ق
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خبصـوص اســتعراض السياسـات الشــامل الـذي جيــري كـل أربــع سـنوات (اختصــاراً       ٢٠١٢
ــة      ــا منظومـ ــطلع هبـ ــة الـــيت تضـ ــطة التنفيذيـ ــأن األنشـ ــامل") بشـ ــات الشـ ــتعراض السياسـ "اسـ

  املتحدة من أجل التنمية.  األمم
ــة أمــور، منظومــةَ األمــم املتحــدة إىل اختــاذ إجــراءات      ف  -٢ ــفعَّقــد دعــا القــرار، يف مجل ة ال
ســقة علــى الصــعيد امليــداين؛ وذلــك علــى حنــو يشــمل دعــم مبــادرات توحيــد األداء ونظــام  ومتَّ

 طرية.املقيمني وفرق األمم املتحدة القُ منسِّقنياألمم املتحدة لل

مـم املتحـدة اإلمنائيـةُ صـيغةً لتقاسـم التكـاليف       ويف هذا السياق اسـتحدثت جمموعـةُ األ    -٣
املقـيمني يف األجـل    منسِّـقني املالية على نطاق املنظومة كلها تكفل متويل نظام األمـم املتحـدة لل  

بـإجراء مناقشـات    ٢٠١١الطويل. وكان اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي قـد طالـب يف عـام       
اً مـن جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة      تتناول طريقة تقاسم التكاليف تلك؛ حيث طلـب حتديـد  

ــة، دعمــاً لنظــام امل   "أن  املقــيمني، مبــا يف ذلــك   نسِّــقنيجتــري استعراضــاً لطرائــق التمويــل احلالي
". كمـا تسـتجيب   الترتيبات املناسبة لتقاسم األعبـاء فيمـا بـني مؤسسـات األمـم املتحـدة املعنيـة       

يف اسـتعراض السياسـات الشـامل والـذي      دت أصداؤهطرائق تقاسم التكاليف للنداء الذي تردَّ
جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على تقدمي مزيـد مـن الـدعم املـايل والـتقين والتنظيمـي لنظـام         حيث
  .املقيمني نسِّقنيامل
ــام   -٤ ــداً لتقاســم        ،٢٠١٣ويف ع ــاً جدي ــة ترتيب ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم اقترحــت جمموع

وذلـك اسـتناداً    ،ؤ هبـا املقيمني مبوارد كافيـة ميكـن التنبُّـ    نسِّقنيالتكاليف من أجل تزويد نظام امل
وحجم مـالك مـوظفي الوكالـة املعنيـة ونفقاهتـا       ة تأخذ يف اعتبارها رمساً أساسيا سنوياإىل صيغ

والعبء الذي تضعه الوكالة املعنية على النظام حبيث حيتسب كل ذلك تبعاً حلصة كـل وكالـة   
  اليت توضع لشىت البلدان. تحدة للمساعدة اإلمنائيةاألمم امل من الوكاالت يف أطر

كـانون   ١ز النفـاذ يف  ومن املزمع أن تغطي صـيغة تقاسـم التكـاليف، الـيت دخلـت حيِّـ        -٥
قون املقيمــون وفــرُق األمــم املتحــدة يهــا املنسِّــ، عشــر وظــائف أساســية يؤد٢٠١٤ِّالثاين/ينــاير 

يجيٍ لألمم املتحدة يف البلـد املعـين، وإدارة   طرية. وتشمل تلك الوظائف إرساَء وضعٍ استراتالقُ
أهنـا ال تشــمل مهــام أخـرى مــا زالــت    املعـارف، والتواصــل واملناصـرة، والرصــد، والتقيــيم. إالَّ  

ــي. وتتضــمَّ      ــة تقاســم تكــاليف إضــافية علــى الصــعيد احملل ن تلــك املهــام إجــراء  خاضــعة لعملي
تحدة للمساعدة اإلمنائيـة (مبـا يف ذلـك    طرية مشتركة، وتنسيق وإعداد إطار األمم املتقييمات قُ

 املشــاركة يف األفرقــة املواضــيعية وقيادهتــا)، وأداء اخلــدمات املشــتركة، وتنظــيم أحــداث األمــم 
  املتحدة املشتركة، ومسائل أخرى.
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االنعكاسات املالية املترتبة على مشاركة اليونيدو يف آليات جمموعة   - ثانياً  
    صعيد امليدايناألمم املتحدة اإلمنائية على ال

سـامهت اليونيـدو يف نظـام جمموعـة األمـم املتحـدة        ٢٠١٣-٢٠١٢أثناء فترة السنتني   -٦
اإلمنائية "بناء على طلب" املكاتب امليدانية املوجودة يف البلدان املشاركة يف هنج توحيـد األداء.  

ص السـابق املخصَّـ  الترتيـب   بدأ نفاذ طريقة متويلية مركزية حلَّت حمـلَّ  ٢٠١٤واعتباراً من عام 
، ُسمح لليونيدو، نظـراً لعـدم وجـود تـزامن     ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني  الغرض. وفيما خيصُّ

املقــيمني (اختصــاراً:  منسِّــقنيبــني االتفــاق علــى صــيغة تقاســم تكــاليف نظــام األمــم املتحــدة لل
قــدره املقــيمني) وعمليــة وضــع ميزانيــة اليونيــدو، بــأن تســاهم برســم أساســي     نسِّــقنيامل نظــام
مليـون دوالر).   ١,٣فقط بدالً من مسـامهتها الكاملـة (الـيت تقـدر مببلـغ       )١(دوالر ١٧٥ ٠٠٠

مليــون دوالر  ١٢١وترمــي صــيغة تقاســم التكــاليف إىل بلــوغ هــدف متــويلي إمجــايل مقــداره   
مليــون دوالر يتقامســه أعضــاء اجملموعــة باإلضــافة إىل مســامهة    ٣٣,٧ســنوياً، منــه مبلــغ قــدره  

  مليون دوالر. ٨٨م املتحدة اإلمنائي اجلوهرية اليت تبلغ برنامج األم
، باعتبارهـا  ٢٠١٦كـانون الثاين/ينـاير    ١من  ع أن تفي اليونيدو، بدءاًمن املتوقَّ أنَّ إالَّ  -٧

طـري، بالتزاماهتــا وفقــاً  جـزءاً مــن منظومــة األمـم املتحــدة علــى الصـعيد العــاملي واإلقليمــي والقُ   
  )٢(لصيغة تقاسم التكاليف.

لجنــة الربنــامج وامليزانيــة، مها، أثنــاء الــدورة الــثالثني لواســتناداً إىل املعلومــات الــيت قــدَّ  -٨
مساعد املـدير العـام للتخطـيط االسـتراتيجي باليونسـكو والـرئيس ونائـب         ،هانز دورفيل السيد

لنظـام   الرئيس السابق لفرقة عمل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية املعنية بتقاسم التكـاليف دعمـاً  
مليـون   ١,٣حنـو   ٢٠١٧و ٢٠١٦عة يف عـامي  املقيمني، ستبلغ مسامهة اليونيدو املتوقَّ نسِّقنيامل

 متـوز/  ١١ووفقـاً لتقريـر اجتمـاع جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة املعقـود يف          )٣(.دوالر سنويا
ى إبالغ كل منظمة مبا عليها مـن مسـامهات علـ    ٢٠١٤سيجري يف خريف عام  ٢٠١٤يوليه 

  وجه الدقة.
    

                                                           
 .١١، الفقرة IDB.42/6-PBC.30/6الوثيقة  )١(  

 . متاح على العنوان اإللكتروين:٢٠١٤متوز/يوليه  ١١تقرير اجتماع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية املعقود يف  )٢(  
http://www.undg.org/docs/13558/Final%20Meeting%20Report%20-%20UNDG%20meeting% 

2011%20July %202014.pdf. 

 الع على عرض إيضاحي متاح على العنوان اإللكتروين التايل:ميكن االطِّ )٣(  
http://intranet.unido.org/intranet/images/e/e6/Pbc30_RC.pdf. 
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  طري يف فريق األمم املتحدة القُ مشاركة اليونيدو الربناجمية  - ثالثاً  
    طرينيالقُ منسِّقنيونظام األمم املتحدة لل

األمـم  شاركت اليونيدو، بصفتها عضـواً دائمـاً يف الفريـق االستشـاري التـابع جملموعـة         -٩
علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة مـن       نشطة يف إثراء هنج االتساق  املتحدة اإلمنائية، مشاركة

أجل تنسيق االستجابة لطلبـات الـدول األعضـاء مـن خـالل آليـات توحيـد أداء األمـم املتحـدة          
يف  الفعَّـ طري. وقد أتـاح ذلـك أيضـاً لليونيـدو أن تسـاهم وتشـارك علـى حنـو         على الصعيد القُ

  التقييم الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركة.
املقـيمني يف سلسـلة مـن وثـائق      منسِّـقني وترد املبادئ التوجيهية لنظام األمـم املتحـدة لل    -١٠

ة مـن  املسـتمدَّ  ٢٠١٤-٢٠١٣اجملموعة لعامي  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، منها خطة عمل
ــرة    ــوظيفي ملهــام النظــام   ٢٠١٦-٢٠١٣أولويــات اجملموعــة االســتراتيجية للفت ؛ والتوصــيف ال

طـري وعالقـات عملـه؛ والتوليفـة     اإلرشادات املتعلقة بسلوك فريق األمـم املتحـدة القُ  املذكور و
املتكاملة إلجراءات التشغيل القياسـية الـيت تـدعم الفريـق املـذكور يف البلـدان غـري املشـاركة يف         

  هنج توحيد األداء؛ وإطار الرصد والتقييم.
ي خاصـة  قُطرق األمم املتحدة الوعلى الصعيد امليداين شاركت اليونيدو يف أنشطة فري  -١١

إىل  دان جتريبيـة ارتفـع عـددها تـدرجييا    منذ إطالق هنج توحيد األداء الذي كـان يضـم مثانيـة بلـ    
األمــم  طــرمت املنظمــة دعمهــا للبلــدان الــيت مشلتــها أُ بلــداً خــالل الســنوات الســابقة. وقــدَّ  ٣٧

بلــداً خــالل  ٧٦شــطة تلــك األطــر ع أن يشــارك يف أناملتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة؛ ومــن املتوقَّــ
ــرة  ــة     ٢٠١٥-٢٠١٤الفت ــات جمموع ــة يف اجتماعــات ومعتكف ــن خــالل مشــاركة املنظم . وم

مـاه مـن أحـداث مشـتركة علـى      طـري وفيمـا نظَّ  األمم املتحدة اإلمنائية وفريق األمم املتحـدة القُ 
ألمـم املتحـدة   طري، ومن خالل مشاركتها يف هنـج توحيـد أداء ا  الصعيد العاملي واإلقليمي والقُ

بلـداً   ٥٧طر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وعمليـات الربجمـة املشـتركة الـيت جـرت يف      ويف أُ
نفَّذ فيهـا برنـامج اليونيـدو، ازدادت صـورةُ املنظمـة وضـوحاً للعيـان وَتجلَّـت مزاياهـا النسـبية           ُي

عاملــة املواضــيعية. خاصــة عنــدما اضــطلعت بــدور الوكالــة الرائــدة يف أفرقــة اإلطــار املــذكور ال 
  ى هذا االهنماك إىل زيادة الطلب على برامج اليونيدو املواضيعية.أدَّ  كما
دوالر مــن  ماليــني ٨,٦اســتخدمت اليونيــدو  ٢٠١٣-٢٠١٢وخــالل فتــرة الســنتني   -١٢

أموال صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة عرب مشاركتها يف هنج توحيـد األداء ويف  
ذها إطاُر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف عـدد مـن البلـدان. وقـد أفضـت      نفَّالعمليات اليت 

مشــاركة اليونيـــدو يف هنـــج توحيـــد األداء إىل صـــياغة وتنفيـــذ بـــرامج مشـــتركة مـــع كيانـــات  
ــم ــؤمتر       األمـ ــة ومـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــع منظمـ ــتركة مـ ــربامج املشـ ــل الـ ــلة، مثـ ــدة ذات الصـ املتحـ
برنامج توظيف الشباب؛ ومع منظمة األمـم املتحـدة    ة فيما خيصُّاملتحدة للتجارة والتنمي األمم
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برنـامج   خيـصُّ لألغذية والزراعة ومنظمة العمـل الدوليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي فيمـا        
بـرامج   خيـصُّ حـدة للبيئـة فيمـا    حتسني سالسل القيمة الزراعية الصناعية؛ ومع برنـامج األمـم املت  

دت ليونيدو. وأسفرت تلك األنشطة املشتركة عـن نتـائج إجيابيـة، وأكَّـ    ة والطاقة اخلاصة باالبيئ
أمهيتها الشـديدة يف تلبيـة الطلبـات اإلمنائيـة اسـتناداً إىل األولويـات الوطنيـة. وهـي تسـتفيد مـن           
املزايا املقارنة لكـل كيـان مـن تلـك الكيانـات علـى حنـو حيـول دون ازدواجيـة اجلهـود ويكفـل            

  .االًفعَّماً استخداَم األموال استخدا
للتنمية االقتصادية واالجتماعية باعتباره جـزءاً مـن احلـل     هامةً دافعةً قوةً وما زال التصنيُع  - ١٣

ة أمــور، منــها تقلــيص أوجــه عــدم املســاواة مــن خــالل إجيــاد فــرص عمــل   العــاملي الرامــي إىل عــدَّ
االسـتدامة البيئيـة. مـن     وضمان األمن الغذائي وزيادة اإلنتاجية وإجـراء تغـيريات ابتكاريـة وحتقيـق    

هـي أمـر    ه طابعاً مؤسسياطري بعد اكتسابمشاركة اليونيدو يف فريق األمم املتحدة القُ هنا جند أنَّ
أي تعزيـز أهـدافها االسـتراتيجية     ،حيوي هلا حىت ترسي أسس التنمية الشاملة للجميـع واملسـتدامة  

طـر األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة.      من خالل آلية جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، وخاصـة أُ     
وتسعى اليونيـدو، عمـالً بتوصـية األمـني العـام لألمـم املتحـدة وبفضـل دعـم الـدول األعضـاء، إىل            

  )٤(.٢٠١٥إدراج التصنيع كهدف للتنمية املستدامة ضمن خطة التنمية ملا بعد عام 
ةُ اليونيـدو الكاملـةُ يف تقاسـم    وعلى ضوء قرار جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية تصبح مسامه  - ١٤

منـه. فمـن اآلن فصـاعداً لـن حتـتفظ كيانـات األمـم املتحـدة          ا وال مفرَّتكاليف اجملموعة أمراً أساسي
ــيت ال تســدِّ  ــى      ال ــأثريه الســليب عل ــذلك ت د مســامهتها بالكامــل ســوى بوضــع املراقــب. وســيكون ل

ــى االســتفاد     ــدرهتا عل ــى ق ــربامج املشــتركة وعل ــل    مشــاركتها يف ال ــوال، مث ــات مجــع األم ة مــن آلي
"صندوق حتقيق النتائج معاً" الذي أنشأته جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة يف كـانون األول/ديسـمرب     

 منسِّـــقنياليونيـــدو، مبشـــاركتها الكاملـــة يف نظـــام األمـــم املتحـــدة لل . ويف املقابـــل جنـــد أن٢٠١٣َّ
  طري.ذة على الصعيد القُيف األنشطة الرباجمية املنفَّ لواليتها موطئ قَدمٍ استراتيجيا املقيمني، ستضع

    
    خاذهاتِّ اجمللساإلجراء املطلوب من   - رابعاً  

م إرشـادات  اجمللس يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه اإلضـافة وأن يقـدِّ   لعلَّ  - ١٥
  بشأن سبل املضي قُدماً.

                                                           
 ٢٠١٥لقاء إعالمي مع البعثات الدائمة حول املفاوضات احلكومية الدولية بشأن خطة التنمية ملا بعد عام  )٤(  

صفحة اليونيدو . متاح على ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٣واملنتدى الثاين للتنمية الشاملة للجميع واملستدامة، فيينا، 
 .) على اإلنترنتلبعثات الدائمةصفحة اخلارجية املخصصة ل" (الUNIDO Extranetاملعنونة "


