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 امـر العـاملؤمت

 الدورة احلادية عشرة
  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣  -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 

 جملس التنمية الصناعية
 الثونالدورة الث

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
 جلنة الربنامج وامليزانية

 احلادية والعشرونالدورة 
 ٢٠٠٥مايو / أيار١٢-١٠فيينا، 
     من جدول األعمال املؤقت٥البند 

   وضع اليونيدو املايل
   احلسابات اخلاصة
 تقرير من املدير العام

ـة لربنامج التعاون التقين وخدمــات إدارة املباين الناشئــة من املقــرر  تقدم هذه الوثيقة معلومات عن احلسابات اخلاصـ  
 .١٤-م /٩-م ع

 مقدمة

قـرر املؤمتـر العـام يف دورتـه التاسعة أن ينشئ حسابا              -١
خاصـا ألنشـطة معيـنة يف إطار خدمات املباين وحسابا خاصا            
 للـربنامج العـادي للـتعاون الـتقين ال خيضـعان ألحكـام البندين             

). ١٤-م/٩-م ع(مـن الـنظام املايل     ) ج (٢-٤و) ب (٢-٤
 إىل املدير العام    ٧-م/٢٤-وطلـب الـس يف املقـرر م ت ص         

أن يقـدم إىل املؤمتـر العـام يف اية كل فترة سنتني، عن طريق               
ــا       ــة ورصــيد ذلكم ــرا عــن حال جملــس التنمــية الصــناعية، تقري

 .احلسابني
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 الربنامج العادي للتعاون التقين -أوال 

 
ــترة     -٢ ــراجع احلســابات اخلــارجي عــن ف ــر م ــين تقري يب

أن الربنامج  ) IDB.29/3-PBC.20/3 (٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني  
 ٥ ٥٢٣ ٨٠٤العــادي للــتعاون الــتقين ســجل نفقــات بلغــت  

 يـورو، متضـمنا تسوية      ٧ ٩٩١ ٩٠٠يـورو مـن اعـتماد بلـغ         
ــرف، يف   ــعر الصــ ــغرية لســ ــانون األول٣١صــ ــمرب / كــ  ديســ

ــذل قصــار  ٢٠٠٣ ــم ب ــتخدام    ، ورغ ــن أجــل اس ــود م ى اجله
األمــوال املرصــودة يف امليزانــية لفــترة الســنتني إىل أقصــى حــد   

ــبلغ     ــد وضــع م ــن، فق ــورو يف احلســاب  ٢ ٤٦٨ ٠٩٦ممك  ي
اخلـاص املنشـأ هلذا الغرض، وهو ميثّل مقدار املخصصات غري           

ــا     ــربجمة متام ــت م ــا وإن كان  ــتزم ، IDB.29/3-PBC.20/3(املل
كمــا ). عــلى البــيانات املالــية) ز (٢املــرفق الــرابع، املالحظــة 

لوحـظ أن األمـوال الناشئة من إلغاء االلتزامات، إن وجدت،           
ــتجز  ــوف حتـ ــطة    سـ ــطالع بأنشـ ــاص لالضـ ــاب اخلـ  يف احلسـ

 .الربنامج العاد للتعاون التقين

، نفّــذت إىل أقصــى حــد ممكــن ٢٠٠٤وخــالل عــام  -٣
دي األنشــطة املعــتمدة املتبقــية يف إطــار مشــاريع الــربنامج العــا 

للـتعاون الـتقين الـيت مل يتسـن إكماهلـا أو تنفـيذها خـالل فترة                 
وبالـــتايل، بلـــغ صـــايف الـــنفقات    . ٢٠٠٣-٢٠٠٢الســـنتني 

ــام  ــجلة يف عــــ ــتمرة  ٢٠٠٤املســــ ــطة املســــ ــتلك األنشــــ   لــــ
، ٢٠٠٤ديسمرب  / كـانون األول   ٣١ يـورو يف     ٢ ١٧٦ ٢٦٣

 يورو غري   ٣٠٠ ٨٣٣وترك ذلك خمصصات مرصودة مبلغها      
 ٢٠٠٥تجزت يف احلسـاب اخلاص يف عام        مـنفقة، ولكـن احـ     

ــربجمة   ــة لل ــوارد قابل ــك احلاجــة إىل احلســاب   . كم ــد ذل ويؤكّ
ويف ذلك  . اخلـاص وفائدتـه، مقارنـة بالفـترة السـابقة إلنشـائه           

الوقـت مل يالحظ االستخدام الكامل يف إطار أنشطة الربنامج   
العـادي للـتعاون التقين نظرا إلقفال املشاريع بصورة مصطنعة          

يـة فـترات السـنتني، أو بالنسـبة للمشـاريع الـيت مل يتسن               يف ا 
 .إكماهلا نظرا لطبيعة أنشطتها اخلاصة

 

 خدمات إدارة املباين -ثانيا
 
راجــع أيضــا مــراجع احلســابات اخلــارجي احلســاب    -٤

اخلــاص خبدمــات إدارة املــباين حســب األصــول وقــدم تقريــرا  
 IDB.29/3-PBC.20/3بشــأنه، عــلى الــنحو املبــين يف الوثــيقة     

). عـلى البيانات املالية   ‘ ٢‘) ب (٣املـرفق الـرابع، املالحظـة       (
 كان الرصيد املتراكم    ٢٠٠٣ديسمرب  / كـانون األول   ٣١  ويف

 يورو، مشتمال على مبلغ    ٨ ٤٤٣ ٧٩٢يف احلسـاب اخلـاص      
 يـورو مسـتحقا مـن منظمات أخرى كائنة يف           ٥ ١٤٦ ٣١٩

ستحقا  يورو م  ٤ ٦١٧ ٤٥٧مركـز فييـنا الـدويل، منها مبلغ         
 .من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها

وكان السبب الرئيسي لتراكم األموال هو التأخر يف         -٥
وجترى أعمال . إزالة األسبستوس من جممع مركز فيينا الدويل   

إىل ) مثل إبدال األسالك والسجاد واألضواء    (الصـيانة العاديـة     
فقات جانــب إزالــة األسبســتوس، فأثّــر الــتأخري عــلى تلــك الــن

بيد أن طبيعة تلك األنشطة، أي اجلدول الزمين املتعدد    . أيضـا 
السـنوات الـذي اسـتلزم التخطـيط الطويـل األجل وتسبب يف             
عـدم إمكانـية التنبؤ بأعمال اإلصالح والصيانة، هو بالتحديد          

 .مربر إنشاء احلساب اخلاص

ويسـري بـرنامج إزالة األسبستوس اآلن وفقا للجدول          -٦
ح، وجيري استخدام األموال املتراكمة يف احلساب       الـزمين املنق  

غري أن  . اخلـاص خلدمـات إدارة املـباين وفقـا للغـرض األصـلي            
الـنفقات املمولـة مـن احلسـاب اخلـاص حمـدودة عـلى مستوى               
حيـدده أقـل املسامهني واملفاوضت مستمرة مع الوكالة الدولية          

قا للطاقـة الذريـة مـن أجل الوصول إىل منط منتظم للسداد وف            
 .للمبادئ التوجيهية لتشغيل احلساب اخلاص

، كـان صـايف الـنفقات املتكبدة        ٢٠٠٤وخـالل عـام      -٧
ــنتيـن  ١ ١٣٤ ٠٠٥ ــترة السـ ــيد فـ ـــورو مـــن رصـ -٢٠٠٢ يـ
ـــغ     ،٢٠٠٣ ــتخدم بلــ ــري مســ ــيد غــ ــك رصــ ــن ذلــ ــتج مــ  فنــ
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. ٢٠٠٤ديسمرب  / كـانون األول   ٣١ يـورو يف     ٧ ٣٠٩ ٧٨٧
ــبلغ   ــمن ذلـــك مـ ــن  ٣ ٤١٤ ٠٦٠ويتضـ ــتحقا مـ ــورو مسـ  يـ

 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وبالنســبة لكــل مــن الــربنامج العــادي للــتعاون الــتقين   -٨
وخدمـــات إدارة املـــباين ســـيقدم تقريـــر احلالـــة اجلاريـــة عـــن   

األرصـدة واستخدام األموال يف الصندوق اخلاص بعد إكمال         
 .فترة السنتني احلالية، إىل جانب تقرير املراجع اخلارجي

  
 املطلوب من اللجنة اختاذهاإلجراء  -ثالثا

 
لعـل تود اللجنة أن حتيط علما باملعلومات املقدمة يف        -٩

   .هذه الوثيقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


