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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ود التكّريرجى من أعضاء الوفلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الثانية والثالثونالدورة 

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢-٢١فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 

 حشد املوارد املالية

  جملس التنمية الصناعية 
  الرابعة واألربعونالدورة
 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤-٢٢فيينا،

      
      حشد املوارد املالية    
      من املدير العام تقرير    

، الذي ٥- /م٢٥- هذا التقرير مقدَّم استجابة للتكليف الوارد يف املقرَّر م ت ص  
ا مع الدول األعضاء من أجل توفري دعم مستمر طُلب فيه إىل املدير العام أن يقيم حواراً

ليونيدو بتقرير انشيط للجهود املشتركة الرامية إىل حشد املوارد. وينبغي النظر فيه مقترناً 
، الذي يتضمَّن معلومات عن حشد املوارد املالية لتلك السنة. كما يتضمَّن ٢٠١٥السنوي 

معلومات موضوعية عن الصناديق االستئمانية املواضيعية، والصندوق االستئماين  هذا التقرير
 فقةمن خالل األرصدة غري املن ي، واحلسابني اخلاصني املموَّلني ألمريكا الالتينية والكاريب

 وتربعات أخرى.
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   مقدِّمة  - أوالً  
التمويل املتاح ألنشطة التعاون الـتقين مـن ميزانيـة     من دستور اليونيدو حيدُّأنَّ  إىل نظراً  -١

املنظمـة.   تقـدمي خـدمات   اليونيدو العادية، فال بدَّ من حشد موارد من خارج امليزانية من أجـل 
، بلغ حجم األموال احملشودة من خـارج امليزانيـة يف   ٢٠١٥التقرير السنوي وكما هو مبيَّن يف 

مليـــون دوالر أمريكـــي (تشـــمل التغيُّـــر الصـــايف يف مســـتوى  ١٧٣,٨مـــا قـــدره  ٢٠١٥عـــام 
املدفوعات املستقبلية املسـتحقة مبوجـب اتفاقـات موقَّعـة). وزاد صـايف األمـوال املتاحـة للتنفيـذ         

ثـاين   . وهـذا ٢٠١٥ماليـني دوالر أمريكـي يف عـام     ٢٠٥للعام الرابع على التوايل، ليصـل إىل  
 مة منذ نشأهتا.املنظ أعلى رقم حتققه

 مليـون دوالر أمريكـي،   ٧٥,٢وزاد التمويل املقدَّم من مرفـق البيئـة العامليـة ليصـل إىل       -٢
وبلـغ التمويـل املقـدَّم يف إطـار بروتوكـول مونتريـال يف        وهو أعلى مستوى يف تاريخ اليونيـدو. 

ــام  ــدره   ٢٠١٥ع ــا ق ــن مصــادر       ٣١,٩م ــوارد م ــل ال ــون دوالر أمريكــي. وجتــاوز التموي ملي
مليـون دوالر أمريكـي. وقـد أصـبح االحتـاد       ٩٢,٤حكومية عرب جمموعة متنوعـة مـن القنـوات    

 .٢٠١٥يب وسويسرا واليابان أكرب ثالث جهات ماحنة يف هذه الفئة يف عام واألور
    

   حمط التركيز املواضيعي والتقدُّم احملرز يف حشد املوارد  - ثانياً  
علـى   واضـحاً  جديـدة لـربامج اليونيـدو دلـيالً    النجاح املتواصل يف حشد موارد  ليشكِّ  -٣

ذات األولويــة  تركيزهــا علــى اجملــاالت اإلقــرار الواســع النطــاق باملزايــا النســبية للمنظمــة وعلــى
الـة  مـن تـدابري التصـدي الفعَّ    املواضيعية بالنسبة إليها. وال يزال ُينظر إىل عمـل املنظمـة باعتبـاره   

والنفـاذ   وعـدم االسـتقرار االجتمـاعي    ار إىل فرص العمـل واالفتق للشواغل العاملية، ومنها الفقر
والتـدهور البيئـي   إىل أسواق التجارة اإلقليمية والدولية واألمن الغذائي واألمـن يف جمـال الطاقـة    

 وتغيُّر املناخ.

ــإعالن ليمــا (م ع   -٤ ــام   ١-/ق١٥-واسترشــاداً ب ــة املســتدامة لع ، ٢٠٣٠) وخطــة التنمي
ة الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة عن طريـق تعزيـز قـدراهتا    ستواصل املنظمة تشجيع التنمي

مـع حرصـها علـى محايـة البيئـة يف      ، على حتقيق رخاء يتقامسه اجلميـع وتـدعيم القـدرة التنافسـية    
الوقــت ذاتــه. وستواصــل اليونيــدو، يف إطــار تنفيــذ أهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة املتعلقــة 

ئمـة وإرسـاء شـراكات جديـدة مـع املنظمـات ذات الواليـات        بالصناعة، تعزيـز الشـراكات القا  
واملهارات املكمِّلـة لعملـها، ومـع ممثلـي القطـاعني العـام واخلـاص واملؤسسـات املاليـة والـدوائر           
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عضـاء وزيـادة   األكادميية واجملتمع املدين، حبيث تواصل حتسني اخلدمات اليت تقـدِّمها للـدول األ  
 كفاءهتا وفعاليتها.

 جهة، والـيت  ١٣التمويل املقدَّم من اجلهات احلكومية املاحنة البالغ عددها وإىل جانب   -٥
م مـن الصـناديق املتعـدِّدة    م كل منها أكثر من مليون دوالر أمريكي، يشـكِّل التمويـل املقـدَّ   يقدِّ

ــدِّدة املــاحنني أساســاً      ــراف والصــناديق االســتئمانية املتع ــاً ومتنوعــاً لتمويــل األنشــطة     األط متين
بوســائل منــها املســامهات  لية. وال تــزال اليونيــدو تســعى إلجيــاد مصـادر متويــل مبتكــرة، املسـتقب 

 مستجدَّة. سواء أكانت تقليدية أم، دة األطرافدِّاإلضافية املتأتية من مصادر ثنائية ومتع

 وما زال اشتراطُ بعـض اجلهـات املاحنـة، ومنـها مرفـق البيئـة العامليـة، التمويـل املشـترك           -٦
وغري املخصصة ألغراض حمددة، ميـثِّالن مصـدري    حمدوديةُ املوارد املتاحة لليونيدوو، للمشاريع

 تلك املوارد ذات أمهيـة جوهريـة  أنَّ قلق رئيسيني، كما أشري إليه يف السنوات السابقة. واحلال 
ــة   االســتجابة يف مــدى ســرعة  ــات املســاعدة ويف مرحل ــربامج.   لطلب ــن  إعــداد املشــاريع وال وم
األمـوال املتاحـة نتيجـة لتنـازل الـدول األعضـاء عـن حصـتها يف          هـذا الصـدد   األسس املهمة يف

 .أرصدة االعتمادات غري املنفقة لصاحل الصناديق االستئمانية املذكورة الحقاً
    

   لصندوق االستئماين لألمن الغذائيا  - ثالثاً  
 نيسـان/أبريل  راً منـذ التقريـر األخـري الصـادر يف    يتناول هذا القسـم التقـدُّم احملـرز مـؤخَّ      -٧

٢٠١٤ )IDB.42/5-PBC.30/5.( 

ومنذ التقرير األخري، اسُتخدمت موارد الصندوق االسـتئماين يف متويـل أنشـطة تعـاون       -٨
يــورو منــذ إنشــاء   ١ ٨٦٣ ٧٠٩يــورو، مقارنــة مببلــغ قــدره   ٥٤٢ ٣٠٣تقــين بلغــت قيمتــها  

وال بشــكل وحــىت التقريــر األخــري. وُخصصــت األمــ     ٢٠١٠الصــندوق االســتئماين يف عــام   
كونغــو الدميقراطيــة، وكــذلك أساســي ألقــل البلــدان منــوا يف أفريقيــا، مثــل إثيوبيــا ومجهوريــة ال 

والكـامريون. كمـا ُخصصـت ملشـاريع يف منطقـة آسـيا        والسـنغال،  ،وجنوب أفريقيـا  ألوغندا،
 واحمليط اهلادئ، وأمريكا الوسطى وأرمينيا ودولة فلسطني ونيكاراغوا.

م هذا التمويل األساسي، حشد مبلغ ضخم من املوارد املالية مـن  وقد أمكن، باستخدا  -٩
مصادر مالية أخرى من أجل أنشـطة التعـاون الـتقين. وقـد نـتج عـن املشـاريع املمولـة مـن هـذا           

مشـاريع   الصندوق االستئماين يف أرمينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسـودان ونيكـاراغوا  
، مبـا يلـيب توقُّعـات املـاحنني     ٢٩,٤مضـاِعف بعامـل قـدره     أثرماليني يورو، ب ١٠متابعة مبقدار 
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ا يف إريتريـا  بزيادة موارد الصندوق االستئماين زيـادة كـبرية. وتنفـذ املسـاعدة التحضـريية حاليـ      
 يتوقع أن يكون ألثرها نفس القوة.وأوغندا والسنغال والكامريون ونيجرييا، و

األنشــطة مــن روانــدا وســاموا والفلــبني      طلبــات لتنفيــذ املزيــد مــن    راًووردت مــؤخَّ  -١٠
نــام. وتـدعو الطلبــات املسـتمرة مــن الــدول األعضـاء يف جمــال األمـن الغــذائي ومبــادرة      وفييـت 

تسـريع تنميـة األعمــال التجاريـة الزراعيــة والصـناعات الزراعيـة األفريقيــة إىل تقـدمي مســامهات       
 إضافية هلذا الصندوق االستئماين.

    
   تئماين للطاقة املتجدِّدةالصندوق االس  - رابعاً  

دخل الصندوق االستئماين حيز التشغيل التام منـذ أكثـر مـن أربعـة أعـوام، وأُحـرز يف         -١١
علـى شـكل ِمـَنح خلمسـة      إطاره تقدُّم كبري. وقد أقر مرفق البيئة العاملية حىت اآلن تقـدمي متويـل  

مليـون دوالر   ٤٢مببلـغ  عشر مشروعا من املشاريع اليت أُعدت بدعم من الصندوق االستئماين 
إطـــار متويـــل مشـــترك.  مليـــون دوالر أمريكـــي ســـتقدَّم يف ٢٣٤أمريكـــي تقريبـــاً، إضـــافة إىل 

وتشمل املشاريع اليت ميوِّهلا مرفق البيئـة العامليـة مشـاريع ُتنفَّـذ يف األرجنـتني وألبانيـا ومجهوريـة        
هورية الو الدميقراطية الشـعبية وشـيلي والكـامريون    زانيا املتحدة واجلمهورية الدومينيكية ومج تن

 وكمبوديا وكوت ديفوار وكينيا ومدغشقر ومصر ونيجرييا واهلند.

وفضالً على ذلك، جرى إعداد سبعة مشاريع خارج إطـار مرفـق البيئـة العامليـة بـدعم        -١٢
ي. ويشـمل  مليـون دوالر أمريكـ   ١١من الصندوق االستئماين الذي قدَّم منحـة متويليـة قـدرها    

ي وإثيوبيـا وكينيـا واهلنـد ومنطقـة اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب        ـذلك مشـاريع يف منطقـة الكاريبـ   
األفريقي (سادك)، عالوة على مشروع شامل لتعمـيم مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية يف بـرامج      

 الطاقة املستدامة.
    

   ي الصندوق االستئماين ألمريكا الالتينية والكاريب  - خامساً  
(الوثيقتــان  ٢٠١١ي يف عــام ـأُنشــئ صــندوق اســتئماين ألمريكــا الالتينيــة والكاريبــ       -١٣

IDB.40/8 وIDB.41/12  ــة والكاريبــ ــدـ). ووافقــت جمموعــة بلــدان أمريكــا الالتيني  ي علــى حتدي
 .٢٠١٣اين يف تشرين األول/أكتوبر اإلطار املرجعي الستخدام موارد الصندوق االستئم

سـية للصـندوق االسـتئماين يف تشـجيع التعـاون فيمـا بـني بلـدان         وتتمثل األهداف الرئي  -١٤
سالسـل القيمـة    الـيت تتيحهـا   التكامل على الصعيد اإلقليمـي، واغتنـام الفـرص    وتعزيز، اجلنوب

وتوثيـق احلـوار بـني اجلهـات الوطنيـة صـاحبة املصـلحة، وتيسـري تبـادل           على الصعيد اإلقليمـي، 
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علــة يف املنطقــة. وميكــن اســتخدام مــوارد الصــندوق  املعــارف واحللــول فيمــا بــني اجلهــات الفا 
ــل          ــا يف جمــاالت عم ــا إقليمي ــرف هب ــع مؤسســات معت ــدريب م ــل أنشــطة ت للمشــاركة يف متوي

 إقليمي. نطاق مشاريع جتريبية ذات لوضع اليونيدو، وباعتبارها رأمسال أويل

الصـني مبلـغ   لت حكومة وباإلضافة إىل املسامهات من الدول األعضاء يف املنطقة، حوَّ  -١٥
فقـت جمموعـة أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي      . وات٢٠١٤َّمليون دوالر أمريكي يف نيسـان/أبريل  

رة (أ) استكشــاف التكنولوجيــات املتطــو  وهــي: ، مــع اليونيــدو علــى متويــل أربــع مبــادرات     
 ٨٦ ٤٠٠مبيزانيــة عامــة مبقــدار  لتحســني سالســل القيمــة اإلقليميــة يف أوروغــواي والربازيــل، 

(ب) حتســني اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية لسالســل القيمــة يف قطــاع صــيد األمســاك يف   يــورو؛
مــن  ماًا مقــدَّماليــ دوالر أمريكــي، تشــمل دعمــاً ٧٦٠ ٠٠٠مبســامهة إمجاليــة مبقــدار  املنطقــة،

ــدو،       ــابع لليوني ــارف الصــناعية اإلقليمــي الت ــك املع ــة؛ (ج) بن ــة الدولي ــك للتنمي  صــندوق األوب
للمجمَّعـــات الصـــناعية  إطـــار تعـــاون إقليمـــي يـــورو؛ (د) إنشـــاء ٦٠ ٠٠٠ مبســـامهة مبقـــدار

 دوالر أمريكي. ٧٦٠ ٠٠٠ هاة مقدار، مبسامهاملستدامة يف املنطقة
    

   الصندوق االستئماين للشراكة  - ساًساد  
إىل النهج القـائم علـى الشـراكة الـذي تتبعـه اليونيـدو يف سـياق برنـامج الشـراكة           نظراً  -١٦

اء علـى توصـيات وحـدة التفتـيش املشـتركة التابعـة لألمـم املتحـدة مبواصـلة تعزيـز           وبن القُطرية،
 .٢٠١٥ق استئماين للشراكة يف عام بشروط ميسرة، أنشئ صندو التربعات املخصصة

. وُيتوقـع  GC.16/CRP.5واختصاصات الصندوق االستئماين للشـراكة مرفقـة بالوثيقـة      -١٧
ــر  أن يســهم الصــندوق االســتئماين يف  ــة وتنســيقها وضــع ب والشــروع يف  امج الشــراكة القُطري

خمصصة لتعزيز مبادرات الشـراكة   عاملي، حمفل تنفيذها، عالوة على تنظيم أنشطة، على شكل
اليت تستهدف يف املقام األول احلكومات والقطـاع اخلـاص واملؤسسـات املاليـة اإلمنائيـة التبـاع       

وبــدعم مــن الصــندوق . يــع واملســتدامةمنحــى عملــي يف تعزيــز التنميــة الصــناعية الشــاملة للجم
مـه مـن مسـاعدة تقنيـة، حبشـد شـركاء إضـافيني        ملا تقدِّ االستئماين، ستقوم اليونيدو، استكماالً

 بئة املوارد لتسريع تلك التنمية.وتع

ويف وقت كتابة هذا التقرير، كانت الدول األعضـاء التاليـة قـد سـامهت يف الصـندوق        -١٨
 ٤يـورو، الصـني    ١٥١ ٩٩٤يـورو، إيطاليـا    ٢٤٦ ٧٠٩الروسـي   على النحـو التـايل: االحتـاد   

 مريكي، مبا يف ذلك تكاليف الدعم.ماليني دوالر أ
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   احلساب اخلاص للتربُّعات لألنشطة األساسية وصندوق التجهيز  - سابعاً  
يف دورته الثالثة واألربعـني بإنشـاء حسـابني خاصـني جديـدين، مهـا:        أحاط اجمللس علماً  -١٩

التربعــات لألنشــطة  اب اخلــاص للتربعــات لألنشــطة األساســية، مــن أجــل تيســري تلقــي (أ) احلســ
ــتخدامها  ــا واسـ ــية وإدارهتـ ــأمني التمويـــل   ، األساسـ ــة لتـ ــاره آليـ ــز، باعتبـ ــندوق التجهيـ (ب) وصـ

(ط)).  ٦-/م٤٣-ر م ت صلالستثمارات الرأمسالية أو عمليات إبدال املعـدات الرئيسـية (املقـرَّ   
أغراض احلسـابني اخلاصـني وحـدودمها والقواعـد املاليـة اخلاصـة الـيت         IDB.43/5ن الوثيقة وتتضمَّ
 عملياهتما. تنظم

ــد تلقــت املســامهات األوىل املقدَّ      -٢٠ ــدو ق ــر، كانــت اليوني مــة إىل ويف وقــت تقــدمي التقري
لصـاحل صـندوق    من مالطـة  ١ ٢٣٢يورو من سويسرا و ١٧١ ١٢٨احلسابني اخلاصني، وهي 

 خلاص للتربعات لألنشطة األساسية.من مالطة لصاحل احلساب ايورو  ١ ٢٣٣التجهيز، و
    

   اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  - ثامناً  
 لعلَّ اللجنة تودُّ أن تنظر يف توصية اجمللس باعتماد مشروع املقرَّر التايل:  -٢١

 "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

 ؛IDB.44/5-PBC.32/6حييط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)    

يقرِّر ختويل املدير العام سلطة املوافقة على املشـاريع املـراد متويلـها يف      (ب)    
لألولويـات احملـدَّدة يف    وفقـاً  ٢٠١٧و ٢٠١٦إطار صندوق التنمية الصناعية يف عامي 

 )؛Add.1و IDB.43/9( ٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل 

 ء وســائر اجلهــات املاحنــة علــى زيــادة تربعاهتــا يشــجِّع الــدول األعضــا  (ج)    
، وكذلك للحسـاب  للصندوق االستئماين للشراكة املنشأ حديثاً لليونيدو، مبا يف ذلك

 اخلاص للتربعات لألنشطة األساسية، وصندوق التجهيز؛

غـري   ع بـأموال هـات املاحنـة علـى النظـر يف التـرب     مجيَع اجل يشجِّع أيضاً  (د)    
لـتمكني اليونيـدو مـن االسـتجابة السـريعة لطلبـات        ا، وحتديـداً خمصصة ألغراض بعينـه 

 احلصول على املساعدة، ووضع أنشطتها الربناجمية وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛

ــاء أن ت   (ه)     ــدول األعضـ ــدمي ترب يطلـــب إىل الـ ــر يف تقـ ــدو  نظـ ــات لليونيـ عـ
ــ العمــل مــع مصــادر التمويــل الــيت تشــترط التمويــل املشــترك،   لتمكينــها مــن ا وذلــك إمَّ
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صــة أو بتقــدمي متويــل ألغــراض خاصــة علــى   باملســامهة يف الصــناديق االســتئمانية املخصَّ 
 املستوى القُطري أو العاملي؛

يشجِّع حكومات البلـدان املسـتفيدة علـى االضـطالع بـدور نشـيط         (و)    
يف مشــاطرة اليونيــدو مســؤوليةَ حشــد أمــوال لألنشــطة ذات األولويــة املتفــق عليهــا   

شتركة، ويشجِّعها حتديداً على أن تأخذ زمـام املبـادرة يف اسـتبانة األمـوال     بصورة م
مبا يف ذلـك فـرص تقاسـم التكـاليف     ، واحلصول عليها املتاحة على املستوى القُطري

احمللية، وكذلك األموال املقدَّمة من اجلهـات املاحنـة الثنائيـة، والصـناديق االسـتئمانية      
ألمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وسـائر مؤسسـات   املتعدِّدة املاحنني، وبرنامج ا

 التمويل اإلمنائي؛

يوصـــي بشـــدَّة بـــأن تتعـــاون الـــدول األعضـــاء مـــع املنظمـــة وتـــدعم    (ز)    
وتعزيز براجمها ومبادراهتا يف سياق التنمية الدوليـة، وخاصـةً    وضع جهودها الرامية إىل

اور، بغيـة ضـمان التعريـف اجليـد     من خالل املؤمترات الدولية وغريها من أشكال التحـ 
هبذه املبادرات، واإلقرار بصلتها الوثيقة بأهداف التنمية الدوليـة، وإتاحـة مـا يلـزم مـن      

  موارد هلا."
 


