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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١-١٩فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ة عن أعمال دورهتا الثامنة عشرةتقرير جلنة الربنامج وامليزاني
 )٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٥-٢٤(
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ــنولوجي   ــر التك ــند (والتبّص ــية   ؛ و)٧الب ــوارد املال ــند (حشــد امل ــربناجمي)٨الب ــار ال ؛ واالط
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...................................واختتام الدورة الثامنة عشرة   ) ١١البند  (اعتماد التقرير   ٢٣-٢٢ ٨  -السادس 

 املرفقات  
................................................................................................بيان الوفود ٩  -األول 
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 مقدمة

عقـدت جلنة الربنامج وامليزانية دورهتا الثامنة عشرة         -١
/  أيلول ٢٥ إىل   ٢٤يف مقر اليونيدو، مركز فيينا الدويل، من        

 ٢٧ مجــيع الــدول الـــ وشــاركت يف الــدورة. ٢٠٠٢ســبتمرب 
 :جنةالل يفاألعضاء 

االحتاد الروسي، األرجنتني، أملانيا، أنغوال، ايطاليا،       
باكسـتان، بولـندا، بـريو، تركـيا، تونـس، مجهورية           
ــية،     ــعبية الدميقراطـ ــا الشـ ــة كوريـ ــا، مجهوريـ كوريـ
ــندا،    ــنـزويال، فنلــ ــا، فــ ــني، فرنســ ــودان، الصــ الســ

ديفــوار، مصــر، املكســيك، اململكــة العربــية  كــوت
يطانيا العظمـــي الســـعودية، اململكـــة املـــتحدة لـــرب   

ــنغاريا،     ــيجرييا، هـ ــا، نـ ــمالية، النمسـ ــندا الشـ وايرلـ
 .اليابان، اليونان

ـــ    -٢ ــدول الـ ــا الـ ــدورة أيضـ ــرت الـ ــية ٥٣وحضـ  التالـ
 :األعضاء يف اليونيدو

ــبانيا،     ــتريا، اســ ــيجان، األردن، أريــ ــيا، أذربــ اثيوبــ
أفغانســـتان، اكـــوادور، اندونيســـيا، أوروغـــواي،    

ــران   ــيا، إي ــة(أوكران ــندا، )ســالميةاإل-مجهوري ، ايرل
الـــــربتغال، بلجـــــيكا، بلغاريـــــا، بـــــنما، بوليفـــــيا، 
بــيالروس، تايلــند، اجلزائــر، اجلمهوريــة التشــيكية،  
جنوب أفريقيا، الدامنرك، الرأس األخضر، رومانيا،      

النكـــا، ســـلوفاكيا، الســـويد،    زمـــبابوي، ســـري 
سويســـرا، شـــيلي، العـــراق، عمـــان، غواتـــيماال،     

ــام، الكــامري الفلــبني، فييــت ــا، ن ــيا، كوب ون، كروات
كولومبـــيا، الكويـــت، كينـــيا، لبـــنان، لكســـمربغ، 

، مالـيزيا، املغـرب، ناميبيا، نيوزيلندا، اهلند،        ليتوانـيا 
 .، اليمن، يوغوسالفياهولندا

 :ومثلت يف الدورة املنظمات التالية -٣

ــية       ــة الدول ــنا والوكال ــتحدة يف فيي ــم امل ــب األم مكت
 .ربيدللطاقة الذرية واملعهد الدويل للت

 مــن نظامهــا الداخــلي، انتخبــت ١٧ووفقــا لــلمادة  -٤
كــويف . رئيســا؛ و إ) إيطالــيا(موريــنو . اللجــنة بالتزكــية ك 

، )باكســـــــتان (نقفـــــــي . س.  و ع،)ديفـــــــوار كـــــــوت(
ــيكوف  .غ و ــي (بريدينــ ــاد الروســ ــيس،  ) االحتــ ــا للرئــ نوابــ
 .مقررا) بريو(رودريغيز تشاكون  .ل و

ة عشرة، بصيغته   ويـرد جـدول أعمـال الدورة الثامن        -٥
وعقب اعتماد  . PBC.18/1الـيت اعـتمدهتا اللجنة، يف الوثيقة        

ــه     ــيان اســتهاليل أخذت جــدول األعمــال، أدىل املديــر العــام بب
اللجـنة بعـني االعتـبار الواجـب لـدى نظـرها يف بـنود جدول                

 .األعمال ذات الصلة

ويقــدم تقريــر جلــنة الــربنامج وامليزانــية إىل جملــس       -٦
 .من الدستور) د (٤-١٠ية وفقا للمادة التنمية الصناع

ويتضـمن الـتقرير االسـتنتاجات الـيت خلصـت اليها            -٧
اللجـنة، كمـا يتضـمن املرفق الثاين هلذا التقرير قائمة بالوثائق      

 .املقدمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية

وتشـتمل االسـتنتاجات التالـية الصـادرة عـن اللجنة         -٨
انب اجمللس يف دورته    عـلى توصـيات تسـتدعي اجـراء مـن ج          

 :السادسة والعشرين أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة
  

 املوضوع االستنتاج

ــارجي،    ٢٠٠٢/٢ ــابات اخلــ ــراجع احلســ ــر مــ تقريــ
وتقريــر األداء املــايل وتقريــر أداء الــربنامج 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠للفترة 

 وضع اليونيدو املايل ٢٠٠٢/٣

 التحول إىل نظام العملة الواحدة ٢٠٠٢/٤

 شد املوارد املالية لربامج اليونيدوح ٢٠٠٢/٥
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  املسائل التنظيمية-أوال 

ــول٢٤يف  -٩ ــتراح   / أيل ســبتمرب، نظــرت اللجــنة يف اق
االســتفادة املثــلى مــن املــوارد املــتاحة مقــدم مــن الرئــيس بغــية 

 :، واعتمدت االستنتاج التايلخلدمة املؤمترات
  

 ٢٠٠٢/١االستنتاج 
 

 مـن املوارد    بغـية االسـتفادة إىل أقصـى مـدى ممكـن           
املــتاحة خلدمــة املؤمتــرات، قــررت اللجــنة تعلــيق العمــل فــورا  

 مـن نظامهـا الداخلي، املتعلقة بالنصاب القانوين،         ٢٤باملـادة   
فـيما خيـص جلسـات دورهتـا الثامـنة عشـرة فقط، شريطة أال        

 .تتخذ يف تلك اجللسات أي قرارات جوهرية

 وقـررت اللجـنة أيضـا اجـراء مشـاورات غري رمسية            -١٠
أثـناء الدورة هبدف تيسري صياغة االستنتاجات، وعهدت إىل    

برئاســـة تلـــك ) نائـــب الرئـــيس) (كـــوت ديفـــوار(كـــويف  .إ
 .املشاورات

  
 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير -ثانيا

 األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة
 )٣البند  (٢٠٠١-٢٠٠٠السنتني 

 
 اللجنة يف تقرير    سبتمرب، نظرت / أيلول٢٤يف  -١١

مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعية وصندوق التنمية الصناعية للفترة     

/  كانــون األول ٣١ املنتهيـة فـي  ٢٠٠١-٢٠٠٠املاليــة 
، وتعليقات املدير العام على  )PBC.18/3 (٢٠٠١ديسمبـر 

، وتقرير    )PBC.18/4(تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  
-٢٠٠٠األداء املايل املقدم من املدير العام لفترة السنتني    

٢٠٠١) PBC.18/6 (  والتقرير السنوي لليونيدو لعام
٢٠٠١) PBC.18/2و Add.1.( 

سبتمرب، وبعد النظر يف مشروع   / أيلول ٢٤ويف  -١٢
تقرير مراجع احلسابات  استنتاج مقدم من الرئيس بشأن 

ملايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة     اخلارجي وتقرير األداء ا 

، اعتمدت اللجنة  )PBC.18/L.2 (٢٠٠١-٢٠٠٠السنتني 
 :االستنتاج التايل 

  
 ٢٠٠٢/٢االستنتاج 

 
أوصـــت اللجـــنة اجمللـــس باعـــتماد مشـــروع املقـــرر  

 :التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية" 

حيـــيط عـــلما بـــتقرير مـــراجع احلســـابات   )أ"( 
ــنظم   ــابات مـ ــن حسـ ــارجي عـ ــية  اخلـ ــتحدة للتنمـ ــم املـ ة األمـ

الصــناعية وحســابات صــندوق التنمــية الصــناعية والصــناديق   
 ٣١ املنتهـــية يف ٢٠٠١-٢٠٠٠االســـتئمانية للفـــتــرة املالـــية 

 ؛(PBC.18/3-IDB.26/2) ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول

حيــيط عــلما أيضــا بتعلــيقات املديــر العــام   )ب"( 
-PBC.18/4)عـــلى تقريـــر مـــراجــع احلســـابــات اخلـــارجـي  

IDB.26/3)؛ 

ــب     )ج"(  ــن جانـ ــايب مـ ــيم اإلجيـ ــب بالتقيـ يرحـ
ــور        ــني أم ــيه، ب ــاء ف ــذي ج ــارجي، ال ــابات اخل ــراجع احلس م
ــية جتســد بشــكل ســليم املعــامالت     ــيانات املال أخــرى، أن الب

ــانــون ٣١املالـــية املســـجلة لفـــترة الســـنتني املنتهـــية فـــــي    كـ
ــمبــر /األول ــا   ٢٠٠١ديســـ ــت جدواهـــ ــنظمة أثبتـــ  وأن املـــ
ــتقين واألداء   وح ــتعاون الـ ــينا للـ ــيا وحتسـ ــتقرارا مالـ ققـــت اسـ

ونوعــية اخلدمــات عــن طــريق مــزيد مــن التركــيز لألنشــطــة    
، PBC.18/3-IDB.26/2(خــــالل الســنــوات األربــع املاضــية 

 ؛)١٣٦املرفق األول والفقرة 

وبيـــنما يســــجل أن مــــراجع احلســــابات   )د"( 
د الرقابة اخلـارجي مل جيـد أي ضـعف معـني أو انـتهاك لقواعـ        

الداخلـية أو أي سوء إدارة أو سلوك غري مناسب يف امليدان،            
يــأخذ عــلما بالشــواغل الــيت أعــرب عــنها مــراجع احلســابات  
اخلـارجي من أن فريق الرقابة الداخلية ليس يف وضع يتيح له   
ــك واســعة      ــراجعة منهجــية مركــزة وكذل ــيات م ــيام بعمل الق
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 من  ١٢٩ و ٩٧ و ٩٦الفقرات  (الـنطاق حسبما هو مطلوب      
 ؛)التقرير

ــيش    )ه"(  ــدة التفتــ ــباره أن وحــ ــع يف اعتــ يضــ
ــرها   ــأن تطلــب  JIU/REP/98/2املشــتركة أوصــت يف تقري  ب

اهليـئات التشريعية من الرؤساء التنفيذيـني تقدمي تقرير سنوي         
موجــز وموحــد، مســتقل عــن تقاريــرهم األخــرى، بشــأن        

 أنشطة الرقابة الداخلية؛

احلسابات فـيما يـتعلق بتوصـيات مـراجع          )و"( 
 :اخلارجي املتعلقة بالرقابة الداخلية، يطلب اىل املدير العام

أن يطلــع جملــس التنمــية الصــناعية عــلى      ‘١‘" 
أنشـــطة الـــرقابة الداخلـــية الرئيســـية فـــيما 
يــــــتعلق مبواطــــــن الضــــــعف يف الــــــنظم 
ــية ذات   ــوابط الداخلـ ــراءات والضـ واإلجـ
ــى     ــوب مبقتضـ ــو مطلـ ــبما هـ ــلة حسـ الصـ

ــية   ــاعدة املال ــك  ٣٩-١٠٩الق ــا يف ذل ، مب
ــازات      ــناوهلا واإلجن ــيت جــرى ت ــائل ال املس
الـــيت مت حتقـــيقها وبـــيان التوصـــيات الـــيت  
قدمـــت، والوضـــع فـــيما يـــتعلق بالـــتدابري 
املـتخذ بشـأهنا، وذلـك مـن خالل التقرير          
 السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة؛

أن يطلع مراجع احلسابات اخلارجي على       ‘٢‘" 
الرقابة الداخلية أي حتقـيق يقـوم بـه فـريق      

ــي،    ــنحى تدليســـ ــرفات ذات مـــ يف تصـــ
 ؛"قضايا تدليس مفترض"باعتبارها 

أن يدعــم وظــيفة الــرقابة الداخلــية، عــلى   ‘٣‘" 
حنـو منهجي، بوسائل منها حتسني صورة        
املالك الوظيفي مع االحتفاظ بأقصى قدر      
ــمانا     ــتقاللية ضـ ــن االسـ ــيا مـ ــن عملـ ممكـ
إلجـراء مـراجعات فاعلـة جلميع عمليات        

ــ ــتزام    امل ــدى االل ــر م ــن أجــل تقدي نظمة م
واالقتصـــاد والكفـــاءة والفعالـــية للـــنظم    

ــية ذات   ــوابط الداخلـ ــراءات والضـ واإلجـ
ــرباء    ــتخدام اخلـ ــا يف ذلـــك اسـ ــلة، مبـ الصـ
واشـتراء املعـدات والـتعاقد مـن الباطن يف          

 إطار أنشطة التعاون التقين؛

أن يقـــدم إىل اجمللـــس يف دورتـــه الســـابعة  ‘٤‘" 
 عن تنفيذ الطلب الوارد    والعشـرين تقريرا  

 أعاله بشأن الرقابة الداخلية؛

فيما يتعلق بسائر اجلوانب اهلامة يف تقرير        )ز"( 
املراجع اخلارجي، يطلب كذلك إىل املدير العام أن يقدم إىل          
اجمللـس يف دورتـه السـابعة والعشرين تقريرا أكثر تفصيال عن            

رجي، اجلهــود املــبذولة لالســتجابة لتوصــيات املــراجع اخلــا     
 :وخصوصا

عــــن الــــتدابري املــــتخذة لــــزيادة الوعــــــي  ‘١‘" 
ــيس    ــيـــس وملكافحــة التدل ــتعلـــق بالتدل امل

 ؛) من التقرير٩٩-٩٢الفقرات (

فـيما يـتعلق مبكتبـي اليونيدو يف نيويــورك         ‘٢‘" 
، كذلك استجابة   )١٢٨الفقرة  (وجنيف  

ـــع   ــتعــاون مــــ ــيق الـــ ــلحاجة إىل توثـــــ لـــ
ــيــة ــية األوروبـ ــتعاون املفوضـ  ومكتـــب الـ

الـــــــتابع هليـــــــئة املعونـــــــة األوروبـــــــية    
(EuropeAid Co-operation Office) 

 يف بروكسل؛

 :يطلب إىل مراجع احلسابات اخلارجي )ح"( 

ــبلة جــــدوال   ‘١‘"  ــتقارير املقــ أن يــــدرج يف الــ
يتضمن توصياته الرئيسية، من أجل زيادة      
الوضــوح وتعزيــز الطــابع العمــلي الــتوجه  

 لتلك التقارير؛

أن يقــدم كـــل ســنة ويف وقـــت مناســـب    ‘٢‘" 
لـدورة جلنة الربنامج وامليزانية ذات الصلة       
ــيت      ــتا وجــيزا عــن األنشــطة ال ــرا مؤق تقري
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اضـطلع هبا املراجع اخلارجي وما نتج عن   
ذلـك من توصيات، واضعا يف اعتباره أن        
املـــراجع اخلـــارجي ال ميكـــنه أن يصـــادق 
 على احلسابات إال يف هناية فترة السنتني؛

 :يطلب إىل املدير العام )ط"( 

ــية يف     ‘١‘"  ــربنامج وامليزان ــنة ال ــدم إىل جل أن يق
دورهتــا التاســعة عشــرة اقــتراحات ملعاجلــة 
مشكلة التزامات اليونيدو املتعلقة بالتأمني    
الصـحي بعـد انـتهاء اخلدمة يف حال عدم          
ــاق      ــلى نطـ ــا عـ ــيك هلـ ــل وشـ ــود حـ وجـ

 منظومة األمم املتحدة؛

قاريـر األداء املـايل املقـبلة بني        أن ميـّيز يف ت     ‘٢‘" 
األرصـدة غري املستغلة اليت تكونت نتيجة       
الختــــاذ تدابــــري لالقتصــــاد يف التكالــــيف 
ــر       ــدم توف ــيجة لع ــت نت ــيت تكون ــك ال وتل
ــاز    ــاكل يف اإلجنـــــــ ــوارد أو ملشـــــــ املـــــــ

 ذلك؛ شابه وما

) ح(أن ميأل اجلــدول املذكــور يف الفقرة        ‘٣‘" 
ــية  ‘ ١‘ أعــــــاله بــــــتقدمي شــــــرح لكيفــــ
الســتجابة لــتلك التوصــيات حــىت انعقــاد ا

 ."الدورة التالية للجنة الربنامج وامليزانية
  

 ،)٤البند ( وضع اليونيدو املايل -ثالثا
 ؛ والتحول إىل)٥البند (والنظام املايل 

 )٦البند (نظام العملة الواحدة 
 

سبتمرب، نظرت اللجنة، ضمن اطار    / أيلول٢٤يف  -١٣
دم من املدير العام بشــأن وضــع ، يف التقرير املق٤البند 

؛ وأحاطت علمــا، ضمــن  )PBC.18/10(اليونيـدو املايل 
، بالنقطــة الـواردة فــي جــدول األعمــال  ٥اطــار البنــد 

بأنه لن تعقد اجتماعات   ) PBC.18/1/Add.1(املشــروح 
أخرى للفريق العامل فيما بني الدورات بشأن التعديالت   

، يف  ٦لنظام املايل؛ ونظرت، ضمن اطار البند املقترحة على ا
مذكرة مقدمة من األمانة بشأن االنتقال إىل نظام أحادي 

 ).PBC.18/5(العملة 

سبتمرب، وبعد النظر فــي مشروع    / أيلول٢٥وفـي  -١٤
وضـع اليونيــدو املالـي استنتــاج مقــدم مــن الرئيــس بشــأن 

)PBC.18/L.3( نتاج التايل، اعتمدت اللجنة االست: 
  

 ٢٠٠٢/٣االستنتاج 
 

أوصت اللجنة اجمللس باعتماد مشروع املقرر     
 :التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية " 
حييط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة    )أ"( 

IDB.26/9-PBC.18/10؛ 
حييط علما أيضا باملعلومات عن تنفيذ       )ب"( 

يف الفصل ، الواردة  ١٠-م /٩-مقرر املؤمتر العام م ع 
 السادس واملرفق الثاين من تلك الوثيقة؛

حيثّّ الدول األعضاء والدول األعضاء     )ج"( 
السابقة اليت مل تسدد بعد اشتراكاهتا املقررة، مبا يف ذلك    
السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول ومتأخرات 

 السنوات السابقة، على أن تفعل ذلك دون ابطاء؛ 

ملدير العام أن يواصل جهوده   يطلب إىل ا )د "( 
 واتصاالته لدى الدول األعضاء بغية حتصيل املتأخرات؛  

يطلب إىل األمانة أن تتحقق من غريها     )ه"( 
من املنظمات يف منظومة األمم املتحدة من املعلومات املتاحة    
عن احلوافز والعوائق املطّبقة بشأن سداد االشتراكات    

لك احلوافز والعوائق املقررة، وكذلك بشأن الربط بني ت 
بشأن اخلدمات املقدمة، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل    

 اللجنة إبان دورهتا التاسعة عشرة؛  

يوصي املؤمتر العام بأن يسمح لألمانة،    )و"( 
يف دورته العاشرة، بأن تستخدم ألجل الربامج املتكاملة،      
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حصة كل بلد واملبلغ اخلاص من أرصدة االعتمادات غري  
واإليرادات املتأتية من الدول األعضاء اجلديدة،     املنفقة، 

،  وإيرادات الفوائد املصرفيـة الزائـدة علـى تقديـرات امليزانيـة 
ال عدم ، يف ح ١٠-م /٩-حبسب ما هو مبّين يف املقرر م ع

 من ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٣١تلقي أي إجابة لغاية 
بالــغ الدولة املعنيــة بشــأن استخــدام تلك األموال ال

هو وارد يف املرفق   يورو، حبسب ما ٨٤٠ ٨١٨جمموعهــا 
 ؛ PBC.18/10-IDB.26/9الثاين يف الوثيقة 

يطلب إىل املدير العام أن يرسل تذكرة      )ز"( 
أخرية إىل تلك الدول األعضاء اليت مل جتب بعد عن ذلك     

 ."يعلمها فيها هبذا املقرر
  

 مشــروع سبتمرب، وبعــد النظر يف/ أيلول٢٥ويف  -١٥
االنتقال إىل نظام أحادي    استنتــاج مقدم من الرئيس بشأن  

 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل PBC.18/L.4)(العملـة 
  

 ٢٠٠٢/٤االستنتاج 
 

أوصـــت اللجـــنة اجمللـــس باعـــتماد مشـــروع املقـــرر   
 :التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية" 

يقة حيـيط عـلما باملعلومـات الـواردة يف الوث          )أ"( 
IDB.26/4-PBC.18/5   ــادي ــام أحـ ــتقال إىل نظـ ــأن االنـ  بشـ

 العملة، وخصوصا املشاكل اليت ووجهت؛

يالحــظ مــع االرتــياح أن املديــر العــام قــد   )ب"( 
بـدأ القـيام خبطـوات يف سـبيل التنفـيذ الـتام للنظام األحادي               

 العملة املستند إىل اليورو؛

يطلــــب إىل املديــــر العــــام إجيــــاد حلــــول   )ج"( 
ــيقة  ملشــاكل  واملواظــبة PBC.18/5 التنفــيذ املســتبانة يف الوث

عـلى اعالم الدول األعضاء بانتظام عن أي تطورات أخرى          
 ."يف هذا الشأن

  

 تنفيذ االطــار الربناجمـي املتوسـط األجــل، -رابعا
 ، مبــا يف ذلك التمثيل امليداين٢٠٠٥-٢٠٠٢

 ؛ وحشد املوارد)٧البند (والتبصر التكنولوجي 
 ؛ واالطار الربناجمي املتوسط)٨(ية البند املال

 )٩البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٤األجل، 
 

سبتمبـــر، نظـرت اللجنـــة، / أيلـــول ٢٥ و٢٤يف  -١٦
، يف تقريـــــر مقــدم مـــن املديــر  ٧ضمــن اطـــار البنــــد 

العام بشــأن تنفيــذ االطــار الربنامــجي املتوســط األجــل،   
٢٠٠٥-٢٠٠٢) PBC.18/8(   ؛ ونظرت، ضمن اطار البند

، يف تقرير مقدم من املدير العام بشأن حشد املوارد املالية  ٨
، ويف املعلومات املتعلقة   )PBC.18/7(لربامج اليونيدو 

 حشد األموال، الواردة يف التقريـــر  –باملوارد املالية  
، الفصــل  PBC.18/2 (٢٠٠١السنـــوي لليونيدو لعام 

، ويف املعلومات املتعلقة باملشاريع املوافــق )ألــف–اخلامــس
عليهــا يف اطار التربعات، الــواردة يف التقريـــر السنـــوي     

، وورقة  )، التذييل باءPBC.18/2 (٢٠٠١لليونيــدو لعــام 
غرفة اجتماعات بشأن املشاريع املوافق عليها يف اطار      

التربعات  صندوق التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية و  
؛ ونظـــرت،  )PBC.18/CRP.1 (٢٠٠١األخرى يف عام   

، يف مقترحـــات املديــر العام ٩ضمــــن اطــار البنــد 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتعلقـــة باالطار الربناجمي املتوسط األجل،   

)PBC.18/9.( 

وبناء على طلب الرئيس، أحاطت اللجنة علما  -١٧
 من جدول ٧شأن البند باملعلومات اليت قدمها املدير العام ب

 .األعمال

سبتمبــر، وبعــد النظــر فــي  / أيلول ٢٥ويف  -١٨
حشــد مشــروع استنتــاج مقــدم مــن الرئيــس بشــأن 

، اعتمدت اللجنة االستنتاج   )PBC.18/L.5 (املــوارد املاليــة
 :التايل
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 ٢٠٠٢/٥االستنتاج 
 

ماد أوصت جلنة الربنامج وامليزانية اجمللس باعت  
 :مشروع املقرر التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية " 
يف الوثيقة  حييط علما باملعلومات الواردة    )أ"( 

IDB.26/6-PBC.18/7 ؛ 
يقرر تفويض املدير العام سلطة املوافقة  )ب"( 

على مشاريــع متّول يف إطــار صنـدوق التنميــة الصناعيــة يف 
ددة يف اإلطار      ، وفقا لألوليات احمل ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣عامي 

/ ٩-م ع  (٢٠٠٥-٢٠٠٢الربناجمي املتوســط األجــــل،  
 ؛ )٢-ق

حيثّ كافة الدول األعضاء على سداد  )ج"( 
اشتراكاهتا املقررة للميزانية العادية بكاملها ويف حينها، لكي    

 تستطيع اليونيدو صوغ وتنفيذ براجمها بكفاءة؛  
 الدول األعضاء واملصادر املالية   يشّجع )د "( 

 ألخرى على زيادة تربعاهتا إىل اليونيدو؛   ا
يشّجع أيضا األوساط املاحنة ومصادر      )ه"( 

التمويل األخرى على النظر يف التربع بأموال قابلة للربجمة،   
وذلك على التحديد لتمكني اليونيدو من تنفيذ الربامج 
املتكاملة، وكذلك دعم صوغ املبادرات اجلديدة بكفاءة      

ضمن نطاق الوالية املسندة إىل املدير    والوصول إىل تنفيذها 
 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٢العام يف االطار الربناجمي املتوسط األجــل   

يشّجع حكومات البلدان املتلقية على   )و"( 
القيام بدور أنشط يف مساعدة اليونيدو، يف حدود املوارد  
املتاحة هلا، على حشد األموال للربامج املتكاملة املصوغة  

ا من األنشطة ذات األولوية العالية،   على حنو مشترك وغريه  
وكذلك على التحديد لتقدمي املساعدة يف استبانة األموال      
املتاحة على الصعيد القطري والوصول إليها، مبا يف ذلك   
ترتيبات تقاسم التكاليف، واألموال املقدمة من اجلهات   
املاحنة ثنائيا، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومن البنك     

  وسائر مؤسسات التمويل االمنائي؛  الدويل،

يطلب إىل املدير العام املبادرة يف الوقت     )ز"( 
املناسب إىل الدخول يف حوار مع مجيع الدول األعضاء  
بشأن القيام مببادرات جديدة ضمن االطار الربناجمي األجل     

، مبا يف ذلك ما تنطوي عليه من       ٢٠٠٥-٢٠٠٢وأولوياته،  
 يف سياق التنمية الدولية، وخباصة تبعات مالية، والترويج هلا

 ."يف املؤمترات الدولية وغري ذلك من أشكال احلوار

وبناء على اقتراح الرئيس، أحاطت اللجنة علما     -١٩
 من جدول ٩باملعلومات اليت قدمها املدير العام بشأن البند 

 .األعمال
  

  موعد انعقاد الدورة-خامسا
 )١٠البند (التاسعة عشرة 

 
سبتمرب، استمعت اللجنة إىل بيان    /أيلول ٢٥يف  -٢٠

من رئيس اهليئات التشريعية بشأن موعد انعقاد الدورة  
 .التاسعة عشرة

سبتمرب، وبعــد النظـــر يف مشروع / أيلول٢٥ويف  -٢١
موعد انعقاد الدورة التاسعة استنتاج مقدم من الرئيس بشأن   

 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل )PBC.18/L.6 (عشرة
  

 ٢٠٠٢/٦االستنتاج 
 

تقرر جلنة الربنامج وامليزانية عقد دورهتا التاسعة   
 .٢٠٠٣أبريل  / نيسان  ٣٠ إىل  ٢٨عشرة من  

  
 )١١البند ( اعتماد التقرير -سادسا

 واختتام الدورة الثامنة عشرة
 

سبتمرب، اعتمدت اللجنة مشروع  / أيلول٢٥يف  -٢٢
لى أن تعهد   ، ع(PBC.18/L.1)تقرير دورهتا الثامنة عشرة     

 .إىل املقرر مهمة وضع التقرير يف صيغته النهائية   

واختتمت اللجنة دورهتا الثامنة عشرة يف الساعة     -٢٣
 .٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٢٥ من يوم  ٠٠/١٦
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 املرفق األول 

 
 بيان الوفود

 
؛ وقد أدرج هذا البيان     ٢٠٠٢/٣يتضـمن هـذا املـرفق بـيانا ألقي فيما يتعلق باعتماد جلنة الربنامج وامليزانية لالستنتاج                  -١

 .بناء على طلب الوفود املعنية ومبوافقة الرئيس
  

  من جدول األعمال٣البند 
 
من مشروع القرار املتعلق    ‘ ٣‘) و(انـه فـيما يـتعلق بالفقـرة         ) نـيابة عـن االحتـاد األورويب      (قـــال املراقـب عـن الدامنـرك          -٢

 ال ينطوي على انتقاد املوظفني احلاليني بأي شكل ١ املالك الوظيفي يف السطر ، يـرى االحتاد األورويب أن اإلشارة إىل      ٣بالبـند   
 .من األشكال
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 املرفق الثاين 

 
  عشرةلثامنةاقائمة أولية بالوثائق املقدمة إىل الدورة 

  

 العنوان
البند من جدول 
 الرمز األعمال

PBC.18/1 ٢ جدول األعمال املؤقت  

PBC.18/1/Add.1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح   

PBC.18/2-IDB.25/2 ٣ ٢٠٠١التقرير السنوي لعام   

وقائمة . وتقرير أداء الربنامج. ٢٠٠١التقرير السنوي لعام   
 أنشطة التعاون التقين  

٣ PBC.18/2 Add.1-IDB.25/2/Add.1

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم     
تنمية الصناعية للفترة املالية املتحدة للتنمية الصناعية وصندوق ال   

 ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول٣١املنتهية يف 

٣ PBC.18/3-IDB.26/2

PBC.18/4-IDB.26/3 ٣ تعليقات املدير العام على تقرير مراجع احلسابات اخلارجي      

PBC.18/5-IDB.26/4 ٦ مذكرة مقدمة من األمانة : االنتقال إىل نظام أحادي العملة  

، مقدم من  ٢٠٠١-٢٠٠٠ايل لفترة السنتني    تقرير األداء امل  
 املدير العام 

٣ PBC.18/6-IDB.26/5

PBC.18/7-IDB.26/6 ٨ تقرير من املدير العام  . حشد املوارد املالية لربامج اليونيدو    

تقرير . ٢٠٠٥-٢٠٠٢تنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل،    
 من املدير العام  

٧ PBC.18/8-IDB.26/7

مقترحات . ٢٠٠٧-٢٠٠٤اجمي املتوسط األجل،    االطار الربن
 املدير العام 

٩ PBC.18/9-IDB.26/8

PBC.18/10-IDB.26/9 ٤ تقرير من املدير العام   . وضع اليونيدو املايل  

  ورقات غرفة االجتماعات   

املشاريع املوافق عليها يف اطار صندوق التنمية الصناعية     
. ٢٠٠١يف عام  والصناديق االستئمانية والتربعات األخرى    

 أعدهتا األمانة

٨ PBC.18/CRP.1

PBC.18/CRP.2 ٢ قائمة الوثائق 

PBC.18/CRP.3 ٤ وضع اليونيدو املايل  

PBC.18/CRP.4 ٦ مبادرات جديدة   

 


