
 
110108    V.07-89157 (A) 

*0789157* 

Distr. 
GENERAL 
 
GC.12/INF.4 
21 December 2007 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة 

 امـر العـاملؤمت  
 

 

 

 

 مقررات وقرارات
 امـر العـاملؤمت

 

 

 

 الدورة العادية الثانية عشرة
 فيينا، النمسا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧-٣



 

 

 



-i- 

 

 
 احملتويات

لصفحةا    
iii نبذة استهاللية.......................................................................................................
iv جدول أعمال الدورة العادية الثانية عشرة...........................................................................
............................................................................................................املقررات  ١
............................................................................................................القرارات  ٧
................................................ الوثائق املقدمة إىل املؤمتر العام يف دورته العادية الثانية عشرة-املرفق  ١٣

  
 *املقررات

الصفحة  رقم املقرر العنوان  البند
 ١-م/١٢-م ع )٤ و٣، الفقرتان GC.12/SR.1(انتخاب الرئيس  ٢ ١
 ٢-م/١٢-م ع )٤ و٣، الفقرتان GC.12/SR.1(انتخاب نواب الرئيس  ٢ ١
 ٣-م/١٢-م ع )٢ و١ الفقرتان GC.12/SR.2؛ GC.12/Add.1؛ GC.12/1(إقرار جدول األعمال  ٣ ١
 ٤-م/١٢-م ع )٧-١، الفقرات GC.12/SR.3؛ GC.12/CRP.3(تنظيم األعمال  ٤ ١
 ٥-م/١٢-م ع )١٠-٨ الفقرات GC.12/SR.3؛ GC.12/L.1(نة وثائق التفويض تعيني جل ٥ ١

٥ ١ 
؛ GC.12/L.1(وثائق تفويض املمثلني لدى الدورة الثانية عشرة للمؤمتر العام 

GC.12/SR.7 ٦ و٥ الفقرتان( 
 ٦-م/١٢-م ع

 ٧-م/١٢-م ع )٤-٢، الفقرات GC.12/SR.9(انتخاب ستة وعشرين عضوا لس التنمية الصناعية  )أ (٦ ٢

)ب (٦ ٢
 ، الفقراتGC.12/SR.9(انتخاب سبعة وعشرين عضوا يف جلنة الربنامج وامليزانية 

٧-٥( 
 ٨-م/١٢-م ع

)أ (١٠ ٣
؛ PBC.23/3؛ IDB.33/3؛ GC.12/4(جدول األنصبة املقررة على الدول األعضاء 

GC12/L.2/Add.1 ؛GC.12/SR.9 ١٢ و١١، الفقرتان( 
 ٩-م/١٢-م ع

)ب (١٠ ٣
؛ GC.12/L.2/Add.1؛ IDB.33/L.2؛ IDB.33/10؛ GC.12/6(وضع اليونيدو املايل 

GC.12/SR.9 ١٤ و١٣، الفقرتان( 
 ١٠-م/١٢-م ع

)ب (١٠ ٤
؛ GC.12/L.2؛ GC.12/14(كوستاريكا . طلب استعادة حقوق التصويت

GC.12/SR.7 ٨ و٧، الفقرتان( 
 ١١-م/١٢-م ع

)ب (١٠ ٤
 ؛GC.12/L.2؛ GC.12/13( مولدوفا -قوق التصويت خطة السداد وطلب استعادة ح

GC.12/SR.7 ٨-٧، الفقرتان( 
 ١٢-م/١٢-م ع

)ج (١٠ ٤
، GC.12/SR.9؛ IDB.33/4؛ GC.12/L.2/Add.1(صندوق رأس املال املتداول 

 )١٦ و١٥الفقرتان 
 ١٣-م/١٢-م ع

 ١٤-م/١٢-م ع )١٨ و١٧، الفقرتان GC.12/SR.9؛ IDB.33/5؛ GC.12/11(املعايري احملاسبية  )د(١٠ ٤

                                                      

 .وترد املناقشات املتعلقة باعتماد القرارات يف احملاضرة املوجزة املشار إليها يف هذه احملتويات.   اعتمدت مجيع القرارات بتوافق اآلراء* 
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الصفحة  رقم املقرر العنوان  البند

)ه (١٠ ٥
؛ IDB.33/6؛ GC.12/CRP.7؛ GC.12/12(تعيني مراجع خارجي للحسابات 

GC12/SR.7 ١٩-٨، الفقرات( 
 ١٥-م/١٢-م ع

١٣ ٥ 
؛ GC.12/L.2/Add.1؛ GC.12/8 (٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ نالربنامج وامليزانيتا

GC.12/SR.9 ٢٦ و٢٥، الفقرتان( 
 ١٦-م/١٢-م ع

١٥ ٥ 
؛ GC.12/L.2/Add.1(النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمياوية 

IDB.33/20 ؛GC12/SR.9 ٢٨ و٢٧،  الفقرتان( 
 ١٧-م/١٢-م ع

١٦ ٥ 
، GC.12/SR.9؛ GC.12/L.2/Add.1(جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو 

 )٣٠ و٢٩الفقرتان 
 ١٨-م/١٢-م ع

١٨ ٦ 
، GC.12/SR.9؛ GC.12/L.2/Add.2(د الدورة الثالثة عشرة ومكان انعقادها موع

 )٣٢ و٣١الفقرتان 
 ١٩-م/١٢-م ع

  
 *القرارات

الصفحة  رقم القرار العنوان  البند

١٢ ٧ 
 Information؛ GC.12/L.2/Add.1(الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي 

Note No. 54 ؛GC.12/SR.9٢٠ و١٩ان ، الفقرت( 
 ١-ق/١٢-م ع

١٢ ٧ 
؛ GC.12/CRP.5؛ GC.12/L.2/Add.1(إعالن فيينا الوزاري ألقل البلدان منوا 

GC.12/SR.9 ٢٢ و٢١، الفقرتان( 
 ٢-ق/١٢-م ع

)٢٤ و٢٣، الفقرتان GC.12/SR.9؛ GC.12/L.2/Add.1(اإلدارة القائمة على النتائج  ١٢ ٩  ٣-ق/١٢-م ع

١٢ ١٠ 
، الفقرتان GC.12/SR.9؛ GC.12/L.2/Add.2راضي الفلسطينية أنشطة اليونيدو يف األ

 )٣٦ و٣٥
 ٤-ق/١٢-م ع

١٢ ١٠ 
؛ GC.12/L.2/Add.2(البيان املشترك الجتماع املائدة املستديرة الحتاد ر مانو 

GC.12/SR.9 ٣٨ و٣٧، الفقرتان( 
 ٥-ق/١٢-م ع

١٢ ١٢ 
  املتحدةمشاركة اليونيدو يف جهود االتساق على نطاق منظومة األمم

)GC.12/CRP.6؛GC.12/L.2/Add.2  ؛GC.12/SR.9 ٣٤ و٣٣، الفقرتان( 
 ٦-ق/١٢-م ع

 

                                                      

 هذه وترد املناقشات املتعلقة باعتماد القرارات يف احملاضر املوجزة املشار إليها يف.    اعتمدت مجيع القرارات بتوافق اآلراء* 
 .احملتويات



-iii- 

 

   نبذة استهاللية
 ).٢٠٠٧(ترد يف هذه الوثيقة املقررات والقرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته العادية الثانية عشرة   -١

ضمن قائمة احملتويات رقما مسلسال ميكن االستشهاد به فيما يتعلق  وبغية تيسري الرجوع إىل املقررات والقرارات، تت -٢
املعلومات األساسية ذات الصلة، ) وثائق(بكل واحد من املقررات أو القرارات، كما تتضمن عنوان كل مقرر وقرار، ووثيقة 
واملقررات . ند جدول األعمال ذا الصلةوإشارة مرجعية إىل احملضر املوجز للجلسة العامة اليت اعتمد فيها املقرر أو القرار، وب

 .والقرارات مدرجة، قدر اإلمكان، حسب ترتيب بنود جدول األعمال

 .ينبغي االطالع على هذه الوثيقة مشفوعة باحملاضر املوجزة جللسات املؤمتر العام، اليت ترد فيها تفاصيل وقائع املؤمتر -٣



-iv- 

 

 جدول أعمال الدورة العادية الثانية عشرة

 .فتتاح الدورة   ا -١

 .انتخاب أعضاء املكتب     -٢

 .إقرار جدول األعمال      -٣

 .تنظيم األعمال      -٤

 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر           -٥

 :انتخاب أعضاء اهليئتني      -٦

 جملس التنمية الصناعية؛       )أ( 

 .جلنة الربنامج وامليزانية      )ب( 

تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة                 -٧
 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥لعامي 

تقارير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دوراته             -٨
العادية احلادية والثالثني والثانية والثالثني والثالثة           

 .والثالثني  

 .امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية         -٩

 :املسائل املالية   -١٠

جدول األنصبة املقررة على الدول           )أ( 
 األعضاء؛ 

 يل؛ وضع اليونيدو املا      )ب( 

 صندوق رأس املال املتداول؛         )ج( 

 احملاسبية؛    املعايري  )د( 

 . حسابات خارجي    مراجع    تعيني  )ه( 

-٢٠٠٦ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،           تنفيذ  -١١
 :، ويشمل  ٢٠٠٩

  بني بلدان اجلنوب؛       فيما  التعاون  )أ( 

 ألمريكا الالتينية      اإلقليمي    الربنامج  )ب( 
 والكاريبـي؛  

 .نيدو إىل مرفق البيئة العاملية       اليو انضمام  )ج( 

 .٢٠١١-٢٠٠٨ املتوسط األجل،       الربناجمي   اإلطار -١٢

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ وامليزانيتان،     الربنامج  -١٣

 التعاون مع برنامج األمم املتحدة             اتفاق تنفيذ  -١٤
 .اإلمنائي 

 لإلدارة الدولية للمواد        االستراتيجي     النهج  -١٥
 .الكيميائية  

 .ية ملوظفي اليونيدو      التقاعد   املعاشات   جلنة -١٦

 باملنظمات احلكومية الدولية وغري           املتصلة   املسائل  -١٧
 . احلكومية وغريها   واملنظمات     احلكومية  

 . الثالثة عشرة ومكان انعقادها      الدورة   موعد  -١٨

 .الدورة   اختتام  -١٩
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املقررات
  انتخاب الرئيس ١-م/١٢-م ع

 زنيرب انتخب املؤمتر العام بالتزكية سعادة السيد عمر 
 .رئيسا للمؤمتر يف دورته الثانية عشرة) املغرب(

 اجللسة العامة األوىل
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣

  انتخاب نواب الرئيس ٢-م/١٢-م ع
انتخب املؤمتر العام نواب رئيس املؤمتر يف دورته  

سعادة السيد بابلو غوزمان : احلادية عشرة التالية أمساؤهم
البوسنة (سيد إدين ديلربوفتش ، وسعادة ال)بوليفيا(

) فرنسا(وسعادة  السيد فرانسوا غزافيي دونيو ) واهلرسك
وسعادة السيد كالوس ) غامبيا(وسعادة السيد يوسف كاه 

وسعادة السيد لويس ألبريتو باديال ) أملانيا(بيتر غوتفالد 
) اهلند(وسعادة السيد شيل كانت شارما ) غواتيماال(منديز 

وسعادة السيد الكسندر ) لبنان(يا وسعادة السيد قزح
 ).االحتاد الروسي(ياكوفينكو 

 اجللسة العامة األوىل
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣

  إقرار جدول األعمال ٣-م/١٢-م ع
 :إن املؤمتر العام 

 من نظامه ٤٢قرر تعليق العمل باملادة  )أ( 
الداخلي فيما يتعلق باليوم األول فقط للمؤمتر، وتتناول    

من هذه املادة مهام مكتب املؤمتر فيما يتصل ) أ(فقرة ال
 بإقرار جدول األعمال؛

أقر جدول أعمال دورته احلادية عشرة  )ب( 
 .GC.12/1بصيغته الواردة يف الوثيقة 

 اجللسة العامة الثانية
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣

  تنظيم األعمال ٤-م/١٢-م ع
 : العاماملؤمترإن  

 من جدول ١٨ إىل ٧لبنود من قرر تناول ا )أ( 
  مناقشة عامة يف اجللسة العامة؛شكلاألعمال يف 

 من ٤٤قرر أيضا أن ينشئ، وفقا للمادة  )ب( 
نظامه الداخلي، جلنة رئيسية واحدة برئاسة السيد أويل 

، جيوز أن ميثّل فيها كل عضو مشارك يف )النرويج(لوندباي 
 املؤمتر؛ 

  ١٨ إىل ٧ مـن قرر كذلك أن حييل البنود )ج( 
 الرئيسية إلجراء مناقشة أكثر تركيزا بشأا، اللجنةإىل 

دف إعداد مشاريع مقررات وقرارات تتفق عليها اآلراء 
لعرضها على املؤمتر بكامل هيئته، وطلب إىل رئيس اللجنة 

ديسمرب / كانون األول٧الرئيسية أن يقدم إىل املؤمتر يف يوم 
، تقريرا خطيا عن ١١-م/٣-، وفقا للمقرر م ع٢٠٠٧

 .أعمال تلك اللجنة

 اجللسة العامة الثالثة
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤

  تعيني جلنة وثائق التفويض ٥-م/١٢-م ع
عين املؤمتر العام الدول األعضاء التالية أمساؤها    

االحتاد الروسي، إندونيسيا، : للعمل يف جلنة وثائق التفويض
ة الدومينيكية، سويسرا، شيلي، أنغوال، تركيا، اجلمهوري

 .الصني، ناميبيا
 
 اجللسة العامة الثالثة

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤
وثائق تفويض املمثّلني لدى الدورة  ٦-م/١٢-م ع

  الثانية عشرة للمؤمتر العام
 إن املؤمتر العام، 
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وقد درس تقرير جلنة وثائق التفويض  )أ( 
 والتوصيات الواردة فيه،

 . على تقرير جلنة وثائق التفويضوافق )ب( 
 
 اجللسة العامة السابعة

   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦
انتخاب ستة وعشرين عضوا لس  ٧-م/١٢-م ع

  التنمية الصناعية
 من الدستور، انتخب املؤمتر العام ١-٩عمال باملادة  

الدول الست والعشرين التالية لعضوية جملس التنمية الصناعية 
ي عند اختتام الدورة العادية الرابعة عشرة للمؤمتر  ملدة تنته

 :٢٠٠٩العام يف سنة 

مخسة عشر عضوا من الدول املدرجة يف  )أ( 
إكوادور، : القائمتني ألف وجيم من املرفق األول بالدستور 

باكستان، تونس، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية 
يا، السودان، العربية السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريق

الصني، غانا، كوستاريكا، كولومبيا، الفلبني، املغرب، 
 املكسيك؛ 

مثانية أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة  )ب( 
أملانيا، إيطاليا، بلجيكا، : باء من املرفق األول بالدستور

السويد، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا    
 ان؛الشمالية، النرويج، الياب

ثالثة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة  )ج( 
 .بولندا، رومانيا، هنغاريا: دال من املرفق األول بالدستور

 
 اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧
: نتيجة لذلك، يتألف جملس التنمية الصناعية من الدول التالية                  

** أملانيا،  * تان،أفغانس * اسبانيا،  * إثيوبيا،   *االحتاد الروسي،   
* ،)اإلسالمية -مجهورية  (إيران   * أوروغواي،  ** إكوادور، 

** بلجيكا،  ** باكستان،* باراغواي،   ** إيطاليا،  * ايرلندا،   

* تركيا، * تايلند،  * بوليفيا، ** بولنــدا،   * بوركينا فاسـو، 
اجلمهورية     ** اجلماهريية العربية الليبية،       * اجلزائر،  ** تونس، 

** مجهورية كوريا،  ** عربية السورية،    اجلمهورية ال   * التشيكية،  
** السودان،   * سري النكا،** رومانيا،** جنوب أفريقيا،   

 **فرنسا، * غواتيماال،   ** غانا،** الصني، * سويسرا،  ** السويد، 
** كوستاريكا، * كوت ديفوار، * كوبا،** الفلبني،  

 **املغرب،   * مصر،* لكسمربغ،  *  كينيا،**كولومبيا، 
اململكة املتحدة        * ة السعودية،     اململكة العربي     **املكسيك،  

*  النمسا، ** النرويج،  **لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،           
 .* اليونان **اليابان، ** هنغاريا، * اهلند،  * نيجرييا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 وعشرون دولة تنتهي مدة عضويتها عند اختتام    سبع * 

 .٢٠٠٩لثالثة عشرة، للمؤمتر العام يف عام     الدورة العادية ا
ست وعشرون دولة تنتهي مدة عضويتها بنهاية      ** 

 .٢٠١١الدورة العادية الرابعة عشرة للمؤمتر العام يف عام     
  

 انتخاب سبعة وعشرين عضوا  ٨-م/١٢-م ع
  يف جلنة الربنامج وامليزانية

 من الدستور، انتخـب املؤتـمر  ١-١٠عمـال باملادة  
 السبع والعشرين التالية لعضوية جلنـة الربنامـج الدولعام ال

وامليزانيـة، لتويل املنصب ملدة تنتهي عند اختتـام الدورة  
 :٢٠٠٩العادية الثالثة عشرة للمؤتـمر العام يف سنة 

مخسة عشر عضوا من الدول املدرجة يف  )أ( 
إندونيسيا، :  من املرفق األول بالدستوروجيمالقائمتني ألف 

إكوادور، باكستان، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية  
الليبية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، السودان، الصني، 

 كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، املكسيك، اهلند؛

تسعة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة  )ب( 
أملانيا، إيطاليا، تركيا، : باء من املرفق األول بالدستور

 فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا    سويسرا،
 الشمالية، النمسا، النرويج، اليابان؛
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ثالثة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة  )ج( 
االحتاد الروسي، أوكرانيا، :  بالدستوراألولدال من املرفق  

 .وبولندا

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧

جدول األنصبة املقررة على الدول  ٩-م/١٢-م ع
  األعضاء

 :إن املؤمتر العام 
 باملعلومات الواردة يف الوثيقة  علماأحاط  )أ( 

IDB.33/3؛ 

-وأحاط علما أيضا مبقرر الس م ت ص )ب( 
 ؛٣-م/٣٣

 جدول أنصبة القتسام نفقات يضعقرر أن  )ج( 
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨اليونيدو يف امليزانية العادية للفترة املالية 

، ٦١/٢٣٧يستند إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
معدال مبا يتوافق مع عضوية اليونيدو، على أن تقرر 
اشتراكات الدول األعضاء اجلديدة عن السنة اليت تصبح فيها 
أعضاء استنادا إىل جدول أنصبة األمم املتحدة، بصيغته  

 .املطبقة على اليونيدو

 عةاجللسة العامة التاس
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧

  وضع اليونيدو املايل ١٠-م/١٢-م ع
 :العامإن املؤمتر  
أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ( 
GC.12/6؛ 

 الدول األعضاء والدول السابقة حث )ب( 
 بعد، مبا يف ذلك املقررةالعضوية اليت مل تسدد اشتراكاا 

 السنوات  املال املتداول ومتأخرات   السلف إىل صندوق رأس
 ؛اإلبطاءالسابقة، على القيام بذلك دون مزيد من 

 الدول األعضاء اليت لديها متأخرات شجع )ج( 
 على النظر يف إبرام اتفاقات بشأن خطط للسداد لكي قدمية

  املقررة على حنو مطرد؛اشتراكاا ختفض املتأخرات من  

 على النظر  كذلك الدول األعضاءشجع )د( 
 عن حصصها من أرصدة االعتمادات غري طوعايف التنازل 

 :قبيلاملنفقة لدعم أنشطة اليونيدو، يف جماالت من 

  التمثيل امليداين؛  تعزيز ‘١‘ 

  تعزيز االتساق يف جماالت عملها مبا    زيادة ‘٢‘ 
 أعمال فريق األمم املتحدة املعين           تنسيقيف ذلك  
 بالطاقة؛

  أنشطة إنتاجية؛ الشباب يفتوظيف ‘٣‘ 

 املسائل الناشئة عن املؤمتر الوزاري  متابعة ‘٤‘ 
  منوا؛ البلدانألقل 

  فيما بني بلدان اجلنوب؛التعاون ‘٥‘ 

  اإلقليمية؛ الربامج ‘٦‘ 

  أغراض أخرى حتددها الدول األعضاء؛ أي ‘٧‘ 

 بذلك أن القيام من الدول األعضاء اليت ترغب يف وطلب
 مبا تفضله ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠وم تبلّغ األمانة حبلول ي

 ذلك  حال عدم تلقي أي معلومات حىتويف. من خيارات
 اشتراكاتالتاريخ، ستقيد احلصة ذات الصلة يف حساب 

 الدولة العضو املقررة؛

 إىل املدير العام أن يواصل جهوده طلب )هـ( 
 الدول األعضاء والدول األعضاء السابقة من معواتصاالته 

 املتأخرات؛  أجل حتصيل 

 إىل املدير العام أن يقدم تقريرا إىل   طلب )و( 
 الصناعية يف دورته الرابعة والثالثني عن املبالغ التنميةجملس 

 .األعضاءاليت تتنازل عنها الدول 
 اجللسة العامة التاسعة

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧



 GC.12/INF.4 
 Arabic 
 Page 4 

 

 -استعادة حقوق التصويت  ١١-م/١٢-م ع
  كوستاريكا

 :لعام املؤمتر اإن 

 باملعلومات املقدمة يف الوثيقة علما أحاط )أ( 
GC.12/14؛ 

 بالتزام كوستاريكا بتسوية متأخراا رحب )ب( 
 اتفاق على خطة سداد وشجع كوستاريكا على خاللمن 

 ؛ فيهالواردةسداد أقساطها بانتظام وفقا للشروط 

 طلب كوستاريكا بشأن استعادة على وافق )ج( 
 .اليونيدو من دستور ٢-٥ويت وفقا للمادة حقوقها يف التص

 
 اجللسة العامة السابعة

    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦
استعادة حقوق وخطة السداد  ١٢-م/١٢-م ع

   مولدوفا- التصويت
 : العاماملؤمتر إن 

 علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة أحاط )أ( 
GC.12/13؛ 

تأخراا،    مولدوفا بتسوية م  بالتزام  برح )ب( 
 ؛GC.12/13 الوثيقة  يف الواردة وقرر املوافقة على خطة السداد    

 علما بأحكام خطة السداد وشجع أحاط )ج( 
 وفقا للشروط منتظمةمولدوفا على السداد يف شكل أقساط 

 الواردة يف اخلطة؛

 طلب مولدوفا بشأن استعادة على وافق )د( 
 .اليونيدوتور  من دس٢-٥حقوقها يف التصويت وفقا للمادة 

 
 اجللسة العامة السابعة

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦

  صندوق رأس املال املتداول ١٣-م/١٢-م ع
 : املؤمتر العامإن 

 ؛ ٤م /٣٣- علما مبقرر الس م ت ص       أحاط )أ( 

 يظل مستوى صندوق رأس املال  أن قرر )ب( 
 ٧ ٤٢٣ ٠٣٠ عند ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتداول لفترة السنتني  

وأن تظل األغراض املأذون باستخدام أموال الصندوق يورو، 
 عليه كانت  على ما٢٠٠٩-٢٠٠٨  السنتنيفترة فيها أثناء

 النحو املنصوص على ، أي٢٠٠٧-٢٠٠٦يف فترة السنتني 
 ؛٢٧-م/٢-عمن مقرر املؤمتر م ) ب(عليه يف الفقرة 

 الدول األعضاء على سداد اشتراكاا       حثّ )ج( 
ددة يف أقرب وقت ممكن، بغية تقليل احلاجة        غري املس املقررة 

 رأس املال املتداول ملواجهة       صندوق إىل سحب مبالغ من   
 .حاالت النقص يف سداد االشتراكات املقررة     

 
 اجللسة العامة التاسعة

    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧
  املعايري احملاسبية ١٤-م/١٢-م ع

 : العاماملؤمتر إن 
ية جملس التنمية الصناعية   علما بتوصأحاط )أ( 

 ؛٥-م/٣٣- احملاسبية الواردة يف املقرر م ت صاملعايريبشأن 

 علما أيضا باملعلومات الواردة يف أحاط )ب( 
 ؛GC.12/11و IDB.33/5الوثيقتني 

املعايري احملاسبية أن يعتمد لليونيدو  قرر )ج( 
، ٢٠١٠يناير /الثاين كانون ١ ابتداء منالدولية للقطاع العام 

يف إطار اعتماد تلك املعايري على نطاق منظومة األمم 
 .املتحدة

 
 اجللسة العامة التاسعة

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧
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  تعيني مراجع خارجي للحسابات ١٥-م/١٢-م ع
قرر املؤمتر العام تعيني املراجع العام للحسابات يف  

باكستان مراجعا خارجيا حلسابات اليونيدو ملدة سنتني من 
، وفقا ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١

 .لالختصاصات املنصوص عليها يف النظام املايل لليونيدو
 
 اجللسة العامة السابعة

    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦
 الربنامج وامليزانيتان،  ١٦-م/١٢-م ع

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
 : املؤمتر العامإن 
 صناعية  مبقرر جملس التنمية العلما أحاط )أ( 
 ؛٦-م/٣٣-م ت ص

 علما أيضا باقتراحات الربنامج أحاط )ب( 
 بصيغتها ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني  لفترةوامليزانية املنقّحة  
 ؛ GC.12/8الواردة يف الوثيقة 

 على تقديرات إمجايل نفقات امليزانية    وافق )ج( 
 يورو، املزمع متويلها من ١٥٩ ٦٣٨ ٠٣٨ البالغةالعادية 

يورو ومن ١٥٤ ٦٢٣ ٠٣٨رة مببلغ قدره االشتراكات املقر 
  يورو؛٥ ٠١٥ ٠٠٠إيرادات أخرى مببلغ قدره   

 أيضا على تقديرات إمجايل النفقات وافق )د( 
 يورو لغرض امليزانية ٢٢ ٧٥٩ ٠٧٧البالغ جمموعها 

 من متويلها، املزمع ٢٠٠٩-٢٠٠٨العملياتية لفترة السنتني 
 يورو ٢٢ ١٣٩ ٨٧٧إيرادات تكاليف الدعم مببلغ قدره   

 يورو تبعا ملا قد ٦١٩ ٢٠٠ قدره  مببلغومن إيرادات أخرى  
 يكون منصوصا عليه يف النظام املايل؛

الحظ أن املصروفات غري املتكررة  )ه( 
للمشروع املتعلق بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام   

 يورو لن حتسب عند ١ ١٩٥ ٠٠٠يف اليونيدو مببلغ قدره  

  مبيزانييت الفترة ٢٠١١-٢٠١٠ميزانييت الفترة مقارنة 
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 اجللسة العامة التاسعة
    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧

 االستراتيجي لإلدارة الدولية النهج ١٧-م/١٢-م ع
   الكيميائيةللمواد

 : املؤمتر العامإن 

 علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  أحاط )أ( 
IDB.33/20؛ 

علما أيضا مبقرر جملس التنمية  أحاط )ب( 
 ؛٧-م/٣٣-صالصناعية م ت 

 النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية أقر )ج( 
للمواد الكيميائية الوارد يف إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية 

 اجلامعة للسياسات ويف االستراتيجيةللمواد الكيميائية ويف 
 خطة العمل العاملية؛

النهج    تنفيذ   دو يف   اليوني  مشاركة أيد  )د( 
 االستراتيجي    

 
 اجللسة العامة التاسعة

    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧
جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي  ١٨-م/١٢-م ع

  اليونيدو
 : املؤمتر العامإن 

 - علما مبقرر الس م ت صأحاط )أ( 
 ؛٨-م/٣٣

 انتخاب العضوين والعضوين املناوبني قرر )ب( 
ة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة   جلنيفالتالني 
 :٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 
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 :العضوان  دافيد بستالسيد )سويسرا(
   غلوريا بوالستريالسيدة )إكوادور(

 )جنوب أفريقيا(
 )لبنان(

  أندرو موغادينغوانهالسيد
  بالل قبالنالسيد

 العضوان
 :املناوبان

رع يف  التنمية الصناعية بأن يشلس أذن )ج( 
 قد الذكرإجراء انتخابات لشغل أي من املناصب السالفة 

 يصبح شاغرا قبل أن يعقد املؤمتر العام دورته الثالثة عشرة
 
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧
 عشرة الدورة الثالثة موعد ١٩-م/١٢-م ع

  ومكان انعقادها
 : العاماملؤمتر إن 

 الدورة ر مؤقتا عقده قد تقر أنالحظ )أ( 
ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٧الثالثة عشرة للمؤمتر من 

 يف فيينا، حسبما ذُكر يف جدول األعمال املشروح   ٢٠٠٩
(GC.12/Add.1)؛ 

 علما مبا أبداه بعض الدول األعضاء أخذ )ب( 
  باستضافة الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر؛أويلمن اهتمام 

ام أن جيري ما يلزم من  إىل املدير العطلب )ج( 
 مع الدول األعضاء املهتمة، خصوصا فيما يتعلق مشاورات

  العام؛للمؤمتر من النظام الداخلي ٨باملادة 

  التنمية الصناعية، وفقا للمادة جملس خول )د( 
 النظرمن دستور اليونيدو، صالحية ) ٤ (٨واملادة ) ٢ (٨

وعد انعقاد الدورة أثناء دورته الرابعة والثالثني يف مكان وم
 . العام وحتديدمهاللمؤمترالثالثة عشرة 

 
 اجللسة العامة التاسعة

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧
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القرارات
 ألمريكا الالتينية اإلقليمي الربنامج ١-ق/١٢-م ع

  والكاريبـي
  العام،املؤمتر إن 
 الربنامج" املعنون ١-ق/١١- م عالقرار يستذكر إذ 

 طُلب فيه إىل الذي" والكاريبـيا الالتينية اإلقليمي ألمريك
 الالتينية برناجما إقليميا ألمريكا يضعاملدير العام أن 

 والكاريبـي،

 قامت به الدول األعضاء واألمانة حىت  ما يقدر وإذ 
 ذلك الربنامج   معامل حتديداآلن من عمل مشترك دف   

تامية اإلقليمي، وخصوصا االستنتاجات الواردة يف الوثيقة اخل
 فريق اخلرباء الثاين ألمريكا الالتينية والكاريبـي، الجتماع

 ،٢٠٠٧نوفمرب / الثاينتشرينالذي عقد يف فيينا يف 

 ١-ق/١١- القرار م عأن  يف اعتبارهيأخذ وإذ 
 حتدد وحتشد أن إىل أمانة اليونيدو، ضمن مجلة أمور، طلب

 ألمريكا املوارد املالية اليت تتيح تنفيذ الربنامج اإلقليمي  
  والكاريبـي،الالتينية

 : العاماملدير إىل يطلب 

 يتخذ التدابري الالزمة لكي تكون أن )أ( 
 إىل تنفيذ الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية الراميةاألنشطة 

 الواجب يف اإلطار الربناجمي النحووالكاريبـي جمسدة على 
 ؛شرع فيه، من أجل مواصلة العمل الذي ٢٠١١-٢٠٠٨

 يواصل، بالتشاور مع دول املنطقة أن )ب( 
 الرامية إىل حتديد وحشد جهوده اليونيدو،األعضاء يف 

 تنفيذا تاما، وأن الربنامجاملوارد املالية اإلضافية الالزمة لتنفيذ 
يدعو اتمع الدويل يف الوقت نفسه إىل تقدمي دعم مايل   

 للربنامج؛

 

لتشريعية  أن يواصل إطالع هيئات اليونيدو ا       )ج( 
 .بصورة منتظمة على التدابري املتخذة عمال ذا القرار        

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧

 الوزاري ألقل فيينا إعالن ٢-ق/١٢-م ع
 البلدان منوا

  املؤمتر العام،إن 

 الوزاري ألقل البلدان منوا باملؤمتر  حييط علماإذ 
نوفمرب /الثاين تشرين ٣٠ و٢٩الذي عقد يف فيينا، يومي 

٢٠٠٧، 

 الوزاري ألقل فيينا إعالنب أيضا  حييط علماوإذ 
 والوارد يف مرفق الوزاري املؤمتر البلدان منوا الذي اعتمده   

 هذا القرار، 

 العام، لدى تنفيذ اإلطار الربنامج املدير يدعو 
، أن يضع يف احلسبان على ٢٠١١-٢٠٠٨ األجل، املتوسط 

  .قل البلدان منواوجه خاص احتياجات أ
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧
 املرفق

  إعالن فيينا الوزاري ألقل البلدان منوا
 منوا ورؤساء وفودها  البلدان أقل وزراء حنن، 

 يومي املعقود يف فيينا، النمسا، الوزارياملشاركني يف املؤمتر 
د تأكيد ، إذ نعي٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ و٢٩

 املتحدة للتنمية الصناعية يف  األممالتزامنا بتعزيز دور منظمة 
 أداة بوصفهاتشجيع التنمية الصناعية لصاحل أقل البلدان منوا 

للتعجيل بوترية التنمية فيها وحتقيق اندماجها يف النظام 
 األطراف، وال سيما يف سياق الفرص املتعددالتجاري 
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 التجارة واإلطار ألغراضملعونة  اجلديدة اليت يتيحها برنامج ا 
 املتكامل املعزز،

-٢٠٠١ إعالن وبرنامج عمل العقد إىل نشري وإذ 
 يف بروكسل اعتمدا  لصاحل أقل البلدان منوا اللذين ٢٠١٠

 ،٢٠٠١عام 

 يف نطاق واليتها اخلاص تركيزها لليونيدو نقدر وإذ 
 : بروكسل ومهاعملعلى التزامني أساسيني يف برنامج 

 جلعل العوملة اإلنتاجية القدرات بناء :٤ لتزاماال" 
 ؛جمدية ألقل البلدان منوا 

 ." التجارة يف التنميةدور تعزيز :٥ االلتزام 

 ميكن أن تضطلع به الذي املهم الدور ندرك وإذ 
 منوا وتنميتها البلدانالتجارة اخلارجية يف تصنيع أقل 

ت ندرك أيضا أن التجارة هي فرصة وليسواقتصاديا، 
  مث فهي تستدعي تدخالت سياساتية ناجحة،ومنضمانة، 

 من ٨ يف إطار اهلدف ٤٠ أن املؤشر إىل نشري وإذ 
 زيادة نسبة املساعدة إىل اإلمنائية لأللفية، يرمي األهداف

 التجارية،اإلمنائية الرمسية املقدمة من أجل بناء القدرات 

 السادس الوزاري أن املؤمتر إىل  نشري أيضاوإذ 
 التجارة العاملية الذي عقد يف هونغ كونغ يف عام نظمةمل

 ألغراض التجارة ملساعدة املعونة، قد دعا إىل زيادة ٢٠٠٥
 من االستفادةالبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوا، على  

 نطاق أنشطتها عاتفاقات منظمة التجارة العاملية، وتوسي
لكامل بالفرص  قدرا على االنتفاع اوحتسنيالتجارية 

 التجارية اجلديدة،

 اجلديدة اليت يتيحها برنامج بالفرص نسلّم وإذ 
  املعزز،املتكامل التجارة واإلطار ألغراضاملعونة 

 التقدير اجلهود اليت تبذهلا منظمة بالغ نقدر وإذ 
 أقل البلدان منوا على   ملساعدة املتحدة للتنمية الصناعية   األمم

 التصنيع باختاذمية االقتصادية املستدامة االخنراط يف عملية التن 

 تراعي أكربقوة دافعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة 
 الدولية،املعايري 

 
  :نعلن
 األهداف اإلمنائية لأللفية وكذلك األهداف        تنفيذ  أن -١

 ميكن أن يتحقق يف أقل    دوليااإلمنائية األخرى املتفق عليها      
 على   أيضالية عرب مسار يؤكّد  البلدان منوا بأكرب قدر من الفعا     

 .النمو الصناعي وتنويع املنتجات املصنعة وتصديرها      

 األساسية فيما يتعلق       املسؤولية    البلدان منوا تتوىل        أقل  أن -٢
 واملؤسسات املتعددة األطراف            الدويل بتنميتها؛ على أن اتمع         

  باملوارد  بوسعهما أن يضطلعا بدور حيوي داعم بتزويدها             
 .ملساعدة التقنية الالزمة لتحسني قدراا اإلنتاجية           الوافية وا   

 يف مؤمتر القمة العاملي لعام  املعقودة االلتزامات أن -٣
 البلدان منوا ينبغي ألقل مبعاجلة االحتياجات اخلاصة ٢٠٠٥

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تبذل مجيع . أن تنفّذ بالكامل
وودز  ومنظومة األمم املتحدة ومؤسسات بريتون البلدان 

 سريعة إجراءات  تتخذ وأنوسائر املنظمات جهودا متضافرة  
لتحقيق أهداف برنامج عمل بروكسل ومؤمتر القمة العاملي  

 . مقاصدمها يف الوقت املناسبوبلوغ

 أقل البلدان منوا يف النظام التجاري املتعدد         اندماج أن -٤
 من ضمن األهداف املهمة    يعد  وجمدية مفيدة األطراف بطريقة   

  الوزاري  درجة يف جدول أعمال الدوحة اإلمنائي واملؤمتر       امل 
ومن الغاية يف . ٢٠٠٥السادس ملنظمة التجارة العاملية لعام  

 أقل البلدان منوا من ولوج سالسل القيمة         تتمكن األمهية أن 
 النظر عن    بصرفالعاملية مبنتجات مصنعة وأغذية جمهزة،    

ذلك مبا توفّره   اإلسهامات األخرى يف اخلدمات، مستعينة يف   
 . مساعدة تقنية حمددة األهداف    من اليونيدو  

 أقل البلدان منوا من االنتفاع بالفرص اليت   تمكُّن أن -٥
 يستوجب معاجلة األطرافيتيحها النظام التجاري املتعدد 

وهذا . احتياجاا فيما خيص جانب العرض من التصنيع
صوص عليه  قدراا اإلنتاجية، على النحو املنحتسنييقتضي 
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 الشيء الذي بروكسل، من برنامج عمل ٤يف االلتزام 
 تنميتهاسيمكّن أقل البلدان منوا من تعزيز دور التجارة يف  

 ).٥االلتزام (

 الفرص املتاحة ألقل البلدان   حمدودية إىل بالنظر أنه -٦
 رائد يف تطوير القدرة بدورمنوا، نناشد اليونيدو االضطالع 

 تلك البلدان بطريقة تكفل مطابقة اإلنتاجية الصناعية يف
وقد يستوجب ذلك القيام .  للمعايري الدولية املقبولة املنتجات

 بلدان بعينها من أقل البلدان     احتياجاتجبملة أمور حبسب 
 ويئ املشاريع،منوا، من ضمنها بذل جهود لتطوير تنظيم 

الظروف املواتية لألعمال التجارية، وتطوير قدرات البحث  
 االستثمار، وتنمية األعمال التجارية يف وتيسرية، الداخلي 

 التقنية احملددة املساعدةاال الزراعي، إىل جانب توفري 
األهداف وبناء القدرات الالزمة لتطوير القدرات يف جمال 

 والتصديق واالعتماد واملعايري املقبولة يف األسواق االختبار
 احمللية والعاملية،  بني سالسل القيمةالتكاملالدولية، وحتقيق 

 .أسواقوتوفري الدعم من أجل العثور على 

 لليونيدو أن تعمل على تشجيع تعاون أقل ينبغي أنه -٧
 اجلنوب يف جماالت واليتها تعاونا يعود  وبلدانالبلدان منوا  

 اليتبالفائدة على اجلانبني، وذلك بالنظر لألمهية املتزايدة   
 لصادرات أقل تكتسيها بلدان اجلنوب بوصفها مقصدا

 هذه األخرية من التعاون املزيد   استفادة وإمكانية البلدان منوا 
 .مع بلدان اجلنوب

 لليونيدو أن تساعد أقل البلدان منوا     ينبغي أنه -٨
 طلبت حيثمابالتدخالت اليت ختص السلع األساسية حتديدا، 

تلك البلدان ذلك، وهذا يشمل تطوير التكنولوجيا وحتسني  
 أوضاع العاملني وحتسني القيمة بسلسلةقاء البحوث واالرت

 البلدان أقليف قطاع السلع األساسية واملعتمدين عليه يف 
 .وهذا النوع من املساعدة مطلوب لقطاع القطن خاصة. منوا

 برنامج املعونة ألغراض التجارة، الذي         ظهور أن -٩
 قدراا اإلنتاجية يف      تطوير وضع ملساعدة أقل البلدان منوا على        

 يعد املضمار،ال التجاري والوفاء بسائر احتياجاا يف هذا  ا

 أداة واعدة    املعزز كما أن اإلطار املتكامل  . معلماً إمنائياً بارزاً 
 االحتياجات يف جمال بناء القدرات التجارية والتعرف         لتحليل 

 . عن تنفيذ املشاريع احملددة   فضالعلى تلك االحتياجات،    

  التنمية ة لليونيدو تكمن يف دعم  األساسيالوالية أن -١٠
ويؤكّد برنامج .  منواالبلدان الصناعية للبلدان مبا فيها أقل 

 تطوير  املعونة ألغراض التجارة واإلطار املتكامل املعزز على 
ونناشد اليونيدو . قدرات العرض واهلياكل األساسية للتجارة

 البلدان املشاركة يف مسار اإلطار معأن تتعاون عن كثب 
 على  خاصةن تعمل، مىت أمكن، كوكالة منفّذة بالتركيز وأ

تنمية القدرات الصناعية وتطوير اهلياكل األساسية املتصلة 
 .واملطابقةباملعايري 

 للجهات املاحنة وهي تعمل على تعزيز         ينبغي  أنه -١١
ونناشد  . اليونيدو  اإلنتاجية أن تسخر أيضا خدمات    القدرة

 خاص ألقل البلدان منوا،    اليونيدو إنشاء صندوق استئماين   
 . املاحنة على اإلسهام يف ذلك الصندوق بسخاء  اجلهاتوحنثّ 

 تستضيف مؤمترا وزاريا ألقل البلدان اليونيدو أن -١٢
 إىل أمهية بناء ونظرا . منوا بعد مرور أكثر من عقد من الزمن 

 اإلنتاجية، وخباصة قدرات التصنيع اليت تدخل   القدرات
 حنثّ على أن يعقد املؤمتر الوزاري  اليونيدو،واليةضمن 

 وينبغي من باب أفضل منتظمة،ألقل البلدان منوا يف فترات 
 .أن تنظر اليونيدو يف إمكانية عقده سنويا

 أقل البلدان منوا ورؤساء وفودها يعربون وزراء إن 
 الوزاري املؤمتر امتنام الستضافة بالغلليونيدو عن 

ونتوجه بالشكر إىل . ت لعقده وللترتيبات املمتازة اليت اختذ
.  والصني على االشتراك يف رعاية هذا احلدث٧٧الـجمموعة 

 إىل كل من مماثلكما ننتهز هذه الفرصة لتوجيه شكر 
 .اضطلع، مبشاركته أو مسامهته، بدور يف جناح املؤمتر 
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  القائمة على النتائجاإلدارة ٣-ق/١٢-م ع
 

  املؤمتر العام،إن 
 املدير العام بتعزيز الكفاءة يف امالتز  يستذكرإذ 

 وامليدان اليونيدواملنظمة وتدعيم القدرة على اإلجناز يف مقر  
 على السواء،

 اإلدارة وممارسات مبادئ بإدخال يرحب وإذ 
 القائمة على النتائج يف اليونيدو،

 اللجنة التوجيهية لإلدارة بإنشاء كذلك يرحب وإذ 
 ذايت أساسي تقييمدو إلجراء القائمة على النتائج يف اليوني

لوضعية تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج يف اليونيدو وصوغ  
 من أجل املضي قُدما يف تطوير اإلدارة القائمة  مفاهيميإطار 

 استراتيجية لتنفيذ اإلدارة   وحتديدعلى النتائج يف املنظمة 
 ،تتضمن جدوله الزمين ومراحلهالقائمة على النتائج 

 اإلدارة القائمة على النتائج حتتاج إىل أن  يدركوإذ 
  واملواءمة داخل منظومة األمم املتحدة، الصقلمزيد من 

 : املدير العامإىل يطلب 

 يف إعطاء األولوية العتماد االستمرار )أ( 
 على النتائج والدمج القائمةاليونيدو الشامل ملبادئ اإلدارة 

 كافةوأساليبها يف التام لنهوج اإلدارة القائمة على النتائج 
 دوائر أنشطتها؛

 اهليئات التشريعية إطالع يف االستمرار )ب( 
 تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج   بانتظام على املستجدات يف

  اليونيدو؛يف

 اليونيدو يف التعاون مع استمرار كفالة )ج( 
 مواءمةاملؤسسات األخرى داخل منظومة األمم املتحدة على 

 .رة القائمة على النتائججها يف اإلدا
 

 اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧

 يف األراضي اليونيدو أنشطة ٤-ق/١٢-م ع
 الفلسطينية

 
  العام،املؤمتر إن 

 ،٢-ق/١١- املؤمتر العام م عقرار  يستذكرإذ 

 واالجتماعية االقتصادية الظروف  يدرك متاماوإذ 
 احملتلة،الفلسطيين يف األراضي القاسية اليت يعيشها الشعب 

 فرص يف إجياد االقتصادي النمو أمهية  يدركوإذ 
 عمل من أجل احلد من الفقر وتعزيز السلم واالستقرار،

 الفلسطينية من السلطة تبذله مبا  حييط علماوإذ 
 عالجهود ناجحة يف إصالح نظامها املايل وكفالة مستوى 

 من الشفافية وإعادة تأهيل اقتصادها،

 قيم   دعم قدمته اليونيدو من ما  يالحظ بارتياحوإذ 
لالقتصاد الفلسطيين من خالل تنفيذ الربنامج املتكامل لتنمية   

 الفلسطيين واالرتقاء به، وخصوصا تشجيع الصناعيالقطاع 
 اليت بدأت يف عام املشروعاملرحلة األوىل من هذا نتائج 
٢٠٠٠: 

 تقديره للدول األعضاء   عن يعرب -١ 
 من األوىليونيدو لتوفريها األموال الالزمة لتنفيذ املرحلة وال

 املشروع؛

 ضرورة مواصلة تنفيذ املرحلة على يشدد -٢ 
 التالية من الربنامج بالكامل؛

 األعضاء على اإلسهام يف الدول يشجع -٣ 
 متويل املرحلة التالية من الربنامج؛ 

 إىل املدير العام أن يبقي الدول يطلب -٤ 
 .ء مطلعة على ما يتحقّق من إجنازات يف هذا الصدداألعضا

 
 اجللسة العامة التاسعة

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧
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 الجتماع املائدة املشترك البيان ٥-ق/١٢-م ع
 املستديرة الحتاد ر مانو

 :العام املؤمتر إن 
 

 املائدة املستديرة الحتاد ر باجتماع علماً حييط إذ 
ديسمرب، أثناء الدورة / كانون األول٤ الذي عقد يف مانو،

  العام،اليونيدوالثانية عشرة ملؤمتر 

 املشترك الذي اتفق عليه   بالبيان أيضاً علماً حييط وإذ 
 بلدان احتاد ر مانو وكوت يفرؤساء الدول وكبار الوزراء 

ديفوار وسائر البلدان اليت حضرت اجتماع املائدة املستديرة،   
 فق هذا القرار، الواردة يف مربصيغته

 للمدير العام وجلمهورية النمسا   تقديره   عنيعرب 
  ر مانو،الحتادلقيامهما بتنظيم اجتماع املائدة املستديرة  

 على القيام، ضمن إطار واليتها      اليونيدو   يشجع 
 الربامج املقترحة يف   تنفيذ وحيثما يطلب منها ذلك، بدعم   

 األجل،  ي املتوسط البيان املشترك، ضمن نطاق اإلطار الربناجم  
٢٠١١-٢٠٠٨. 

 اجللسة العامة التاسعة
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧

 املرفق
 

  املستديرة الحتاد ر مانواملائدة اجتماع
 

  تعزيزمتكني الشباب من :  سالم مستدامصوب
  واألمن البشرياقتصاديا التعايفالقدرة على 

 
 املشترك البيان

 
الحتاد ر مانو، حتت شعار  املستديرة املائدة اجتماع عقد

  تعزيز القدرة على  منمتكني الشباب :  سالم مستدامصوب"
 ٤ يف فيينا، النمسا، يوم ،" واألمن البشرياقتصادياالتعايف 

 إطار الدورة الثانية عشرة يف ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول
 .ملؤمتر اليونيدو العام

دول  املستديرة عدداً من رؤساء ال  املائدة اجتماع وضم
 مانو وكوت رواحلكومات وكبار الوزراء من بلدان احتاد 

ديفوار، وشخصيات رفيعة املقام ومسؤولني كباراً من بلدان 
 وممثّلني للجهات املاحنة والقطاع اخلاص أخرى،أفريقية 

 .واتمع املدين 

 واحلكومات وكبار الوزراء يف بلدان الدول رؤساء وأمجع
 حضرت اليتر وسائر احلكومات احتاد ر مانو وكوت ديفوا

اجتماع املائدة املستديرة على أن تشغيل الشباب ميثّل حتدياً 
 ما له من تبعات على األمن السياسي لتلك وأكّدواكبرياً، 

 .املنطقة الفرعية

 صوب حتقيق االستقرار السياسي تقدم أُحرز ولقد
 وسرياليونغينيا (واالقتصادي يف منطقة احتاد ر مانو 

 .وكوت ديفوار) ربياولي

 استقرار سياسي وانتعاش اقتصادي يف من ما حتقّق وعقب
لتعزيز قدرا على املنطقة، مثة حاجة إىل مزيد من التدابري 

وال بد أن تعاجل يف إطار . التعايف اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا
اجلهد الرامي إىل تعزيز القدرة على التعايف مسألة عمالة 

وحىت إذا متكّن القطاع . جماال جليا للعملالشباب باعتبارها 
اخلاص من حتقيق معدل منو قوي لن يكون قادراً على إجياد 
فرص عمل كافية الستيعاب اجلموع الضخمة من الشباب 

وينبغي أن يصاحب فرص العمل احلر وتنظيم . العاطلني
املشاريع والتمكني من خالل مبادرات مرحبة يقودها الشباب 

ء الفتيات اهتماما خاصا، خمططات مالية  أنفسهم، وإيال
 .إضافية تكمل املخططات الوطنية لتشغيل الشباب 

 الفرعية تقدماً صوب يئة األجواء        املنطقة  حكومات   وأحرزت
 سياسات خاللاملواتية ملعاجلة مسألة تشغيل الشباب من   

ومواجهة   . وخطط عمل وبرامج وطنية لتوفري فرص العمل    
 منسقة من جانب احلكومات    وداً جههذا التحدي تتطلب    

 وسائرواتمع الدويل والقطاع اخلاص والشباب أنفسهم    
اجلهات املعنية ذات املصلحة، بغية إجياد آفاق تتيح للشباب         

 أن تكون تلك اجلهود ابتكارية      ويلزم . مستقبالً أفضل
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 يف وتصوغوخالّقة، تتعلّم من جناحات املاضي وإخفاقاته،    
 .جديدة تسِفر عن فرص جديدة    الوقت نفسه وجاً 

 بالربنامج املتعدد اجلهات ذات املصلحة لتوفري رحب وقد
 منطقة احتاد ر مانو لكونه يفالعمل املنتج والالئق للشباب 

 الشباباستجابةً أوليةً للنداءات املتزايدة اليت تدعو إىل اعتبار    
ر، موردا اجتماعيا واقتصاديا حمتمال لبناء السلم واالستقرا

 لتلبية احتياجات الشباب الفقراء من    آنيةولكونه استراتيجية 
 .خالل تدابري برناجمية مباشرة

 التزام وكاالت األمم املتحدة بأن تعمل   أن االجتماع ورأى
 وأعرب عن أمله يف إجيابية، مبادرة يعد"  األداءتوحيد"على 

أن يصبح برنامج تشغيل الشباب يف بلدان احتاد ر مانو 
 ديفوار منوذجاً يحتذى به يف سائر بلدان منطقة   توكو

 اليت تواجه أفريقياغرب أفريقيا، وكذلك يف سائر أحناء 
 .أخطاراً مماثلة

 املاحنة إىل التعاون مع سائر األوساط االجتماع ودعا
 اجلهات ذات املتعددوكاالت األمم املتحدة يف دعم الربنامج 

ق للشباب يف منطقة احتاد  لتوفري العمل املنتج والالئاملصلحة
 . اليونيدوشرعت يف تنفيذه وكوت ديفوار، الذي مانور 
 

 الرامية هوداجل اليونيدو يف مشاركة ٦-ق/١٢-م ع
 االتساق على نطاق منظومة إىل حتقيق

 األمم املتحدة
 

 : العاماملؤمتر إن 
 ،٣-م/٣١- م ت صاملقرر  يستذكرإذ 

 على االتساقن  اجلارية بشأاملناقشات  يالحظوإذ 
نطاق منظومة األمم املتحدة وتأثريه فيما يتعلق بتعزيز دور 

 مساعدة البلدان النامية، وخصوصا أقل البلدان    يفاليونيدو 
  االنتقالية،االقتصاداتمنوا، وكذلك البلدان ذات  

 تستضيفه الذي سوف احلدث  يضع يف اعتبارهوإذ 
 إصالح األمم بشأن ٢٠٠٨مارس /اليونيدو يف فيينا يف آذار

 املتحدة، 

 : إىل املدير العاميطلب 

أن يواصل تنسيق أنشطة اليونيدو املتصلة  )أ( 
باملناقشات اجلارية بشأن االتساق على نطاق منظومة األمم 
املتحدة على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري والترويج  

 هلذه األنشطة؛

ئج أن يبلّغ اهليئات التشريعية لليونيدو بنتا )ب( 
املناقشات بشأن االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة 

 وما هلا من تبعات على اليونيدو؛

أن يدرج يف جدول األعمال املؤقت  )ج( 
للدورة الرابعة والثالثني لس التنمية الصناعية بندا يتعلق 

 .باالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٧ديسمرب /ل كانون األو٧
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 املرفق
   الوثائق املقدمة إىل املؤمتر العام يف دورته العادية الثانية عشرة

 الرمز بند جدول األعمال العنوان
 GC.12/1 ٣ جدول األعمال املؤقت

 GC.12/1/Add.1 ٣ جدول األعمال املؤقت املشروح

/ حزيران٧-٦(الثالثني تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته احلادية و
 ). ٢٠٠٦يونيه 

٨ GC.12/2 

/ تشرين الثاين٢٩(تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثانية والثالثني 
 ).٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ -نوفمرب 

٨ GC.12/3 

٢٧-٢٥(تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثالثة والثالثني 
 )٢٠٠٧يونيه /حزيران

٨ GC.12/4 

 GC.12/5 ٤ قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو

 GC.12/6 )ب (١٠ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل

، مبا يف ذلك التعاون فيما٢٠٠٩-٢٠٠٦تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 
الالتينية والكاريبـي، ونفاذبني بلدان اجلنوب، والربنامج اإلقليمي ألمريكا 

 تقرير من املدير العام. اليونيدو إىل مرفق البيئة العاملية

١١ GC.12/7 

 GC.12/8 ١٣ مقترحات املدير العام املنقّحة. ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانيتان، 

تقرير مرحلي مقدم من. تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 عاماملدير ال

١٤ GC.12/9 

املسائل املتصلة باملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملنظمات احلكومية
 مذكرة من املدير العام. وغريها

١٧ GC.12/10 

 GC.12/11 )د (١٠ تقرير مرحلي مقدم من األمانة. املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 GC.12/12 )ه (١٠ مذكرة من األمانة. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي

 GC.12/13 )ب (١٠ خطة سداد مقترحة وطلب استعادة حق التصويت: مولدوفا

.طلب مقدم من كوستاريكا الستعادة حقوق التصويت بناء على خطة سداد
 مذكرة من املدير العام

 GC.12/14 )ب (١٠

 السيد أوليه لونديبتقرير اللجنة الرئيسية، مقدم من رئيس اللجنة الرئيسية
 )النرويج(

- GC.12/15 

***** 
 GC.12/L.1 ٥  تقرير جلنة وثائق التفويض.وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر

 GC.12/L.2 )ب (١٠ مشاريع املقررات املقدمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنها
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 الرمز بند جدول األعمال العنوان
 ١٠، )ب (١٠، )أ (١٠ ية نيابة عنهامشاريع املقررات والقرارات املقدمة من رئيس اللجنة الرئيس

، ١٢، )د (١٠، )ج(
١٦، ١٥، ١٣ 

GC.12/L.2/Add.1 

 GC.12/L.2/Add.2 ١٨، ١٢ مشاريع املقررات والقرارات املقدمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنها

***** 
Status of assessed contributions and unencumbered balances of 
appropriations. Note by the Secretariat

 GC.12/CRP.1 )ب (١٠

List of documents. Note by the Secretariat ٣ GC.12/CRP.2 

تقرير عن نتائج املشاورات غري الرمسية بني البعثات الدائمة يف فيينا حتضريا للمؤمتر 
ادييا ب. أ. العام، مقدم من رئيس جملس التنمية الصناعية بالنيابة، معايل السيد ل

 ) غواتيماال(مينندز 

٤ GC.12/CRP.3 

Industrial development in a changing global landscape: the contribution 
of UNIDO. Theme paper for the Industrial Development Forum 

٩ GC.12/CRP.4 

How can Aid for Trade transform LDCs? Prepared by the Secretariat for 
the Least Developed Countries Ministerial Conference 

١٢ GC.12/CRP.5 

UNIDO Contributions to United Nations system-wide coherence: An 
update 

١٢ GC.12/CRP.6 

Candidatures for the appointment of an External Auditor. Note by the 
Secretariat 

 GC.12/CRP.7 )هـ (١٠

***** 
Advance information for participants - GC.12/INF.1 

Provisional list of participants - GC.12/INF.2 

List of participants - GC.12/INF.2/Rev.2

 GC.12/INF.3 - توصيات اجتماع املائدة املستديرة للمنطقة العربية

 GC.12/INF.4 - مقررات وقرارات املؤمتر العام

***** 
 IDB.31/2 وAdd.1 ٧ ٢٠٠٥تقرير اليونيدو السنوي 

 IDB.33/2 ٧ ٢٠٠٦تقرير اليونيدو السنوي 

 IDB.32/8 وAdd.1 ١٢ اقتراحات املدير العام. ٢٠١١-٢٠٠٨اإلطار الربناجمي املتوسط األجل 

IDB.33/20 ١٥ مذكرة من األمانة. النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

 


