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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكّر. ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخبع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
 الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤-٢فيينا، 
   من جدول األعمال٢البند 

       تقرير جلنة الربنامج وامليزانية
    والعشرين الرابعةتقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا    

      )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤-٣(
  احملتويات

 الصفحة لفقراتا   
 ٢ ٨-١...............................................................................مقّدمة

 ٣ ١٠-٩...........................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوال
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني  -ثانيا

 ٣ ١٢-١١............................................................)٣البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٦
 ٤ ١٧-١٣.............................)٦لبند ا (حشد املوارد املالية؛ )٤البند  (وضع اليونيدو املايل -ثالثا
 ٧ ١٩-١٨..............................................................)٥البند (املعايري احملاسبية  -رابعا
 ٧ ٢١-٢٠.............................)٧البند  (٢٠١٣-٢٠١٠اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  -خامسا
 ٧ ٢٣-٢٢.......................................)٨البند  ( والعشريناخلامسةوعد انعقاد الدورة م -سادسا
 ٧ ٢٥-٢٤................................رينواختتام الدورة الرابعة والعش) ٩البند (اعتماد التقرير  -سابعا
  
      املرفق

 ٨......................................................قائمة الوثائق املقّدمة إىل الدورة الرابعة والعشرين 
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    مقّدمة    
عقدت جلنة الربنامج وامليزانية دورهتا الرابعة والعشرين يف مقر اليونيدو، مركز فيينا   - ١

 األعضاء ٢٧وشاركت يف الدورة مجيع الدول الـ. ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤ و٣الدويل، يومي 
االحتاد الروسي، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بولندا، : اللجنة يف

تركيا، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، السودان، 
سويسرا، الصني، فرنسا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، املكسيك، اململكة املتحدة 

  .يطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، اهلند، اليابانلرب
إثيوبيا، أذربيجان، :  التالية األعضاء يف اليونيدو٦٥وحضرت الدورةَ أيضا الدولُ الـ  - ٢

، )اإلسالمية-مجهورية(األرجنتني، األردن، إسبانيا، أفغانستان، أنغوال، أوروغواي، إيران 
يكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتسوانا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، إيرلندا، الربازيل، بلج

اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، الرأس األخضر، رومانيا، زامبيا، سري النكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، 

- مجهورية(يلي، صربيا، العراق، ُعمان، غواتيماال، الفلبني، فنـزويال السويد، سرياليون، ش
، فنلندا، قربص، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كوستاريكا، )البوليفارية

الكويت، كينيا، لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا، ليسوتو، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، 
  .، ناميبيا، نيجرييا، نيكاراغوا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليوناناململكة العربية السعودية

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، : وكانت املنظماُت التالية ممثَّلة يف الدورة  - ٣
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املفوضية األوروبية، املركز الدويل للهندسة الوراثية 

  .عهد الدويل للتربيد، جامعة الدول العربيةوالتكنولوجيا األحيائية، امل
 من نظام اللجنة الداخلي، انتخبت اللجنة بالتزكية سعادة السيد ١٧ووفقا للمادة   - ٤
كانتشوال . ، والسيد يو)إيطاليا(باستوريللي . رئيساً؛ والسيدة أ) إندونيسيا(ويبوو . ت

بلعمري . ابا للرئيس؛ والسيد فنو) بولندا(ليسنودروسكا . ، والسيدة أ)املكسيك(غوتيرييز 
  .مقّررا) اجلزائر(
ويرد جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين، بصيغته اليت اعتمدهتا اللجنة، يف   - ٥

وعقب اعتماد جدول األعمال، ألقى املدير العام كلمة استهاللية أخذهتا . PBC.24/1الوثيقة 
  .ل األعمال ذات الصلةاللجنة بعني االعتبار الواجب لدى نظرها يف بنود جدو

 ٤-١٠وُيقدَّم تقرير جلنة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنمية الصناعية وفقا للمادة   - ٦
  .من الدستور) د(
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وحيتوي مرفقه على قائمة . ويتضّمن التقرير االستنتاجاِت اليت خلصت إليها اللجنة  - ٧
  .بالوثائق املقدمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية

ّمن االستنتاجات التالية الصادرة عن اللجنة توصيات تستدعي اختاذ إجراء وتتض  - ٨
  :بشأهنا من جانب اجمللس يف دورته اخلامسة والثالثني، أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة

  
 الصفحة املوضوع االستنتاج
وتقرير  وتقرير األداء املايل تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  ٢٠٠٨/٢

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ السنتنيعن فترة  أداء الربنامج
٣  

  ٤  وضع اليونيدو املايل  ٢٠٠٨/٣
  ٥  حشد املوارد املالية  ٢٠٠٨/٤

    
    املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوال  

سبتمرب، يف اقتراح مقدَّم من الرئيس بغية االستفادة املثلى / أيلول٣نظرت اللجنة، يف   - ٩
  :ستنتاج التايلمن املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، واعتمدت اال

   
    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٢٠٠٨/١االستنتاج   

بغية االستفادة بأقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قّررت اللجنة تعليق   
 من نظامها الداخلي، ذات الصلة بالنصاب القانوين، فيما خيص جلسات ٢٤العمل فورا باملادة 

  .ا الرابعة والعشرين فقط، شريطة أال ُتّتخذ يف تلك اجللسات أّي مقّررات جوهريةدورهت
وقد قّررت اللجنة أيضا إجراء مشاورات غري رمسية أثناء الدورة هبدف تيسري صياغة   -١٠

  .برئاسة تلك املشاورات) بولندا(ليسنودورسكا . االستنتاجات، وعهدت إىل نائبة الرئيس السيدة أ
    

 وتقرير األداء املايل وتقرير أداء قرير مراجع احلسابات اخلارجيت  -ثانيا  
    )٣البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٦عن فترة السنتني  الربنامج

سبتمرب، يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن / أيلول٣نظرت اللجنة، يف   - ١١
 ٢٠٠٦ناير ي/ كانون الثاين١حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية من 

تقرير األداء املايل عن فترة السنتني ، ويف )*PBC.24/3 (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١إىل 
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مبا يف  (٢٠٠٧وتقرير اليونيدو السنوي ، )PBC.24/4 (م من املدير العامقّد امل٢٠٠٧ُ-٢٠٠٦
  ).PBC.24/2) (٢٠٠٧ذلك تقرير أداء الربنامج لعام 

ظر يف مشروع استنتاج بشأن تقرير مراجع احلسابات سبتمرب، وبعد الن/ أيلول٤ويف   - ١٢
، ُمقّدم ٢٠٠٧- ٢٠٠٦اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني 

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.24/L.5(من الرئيس 
    

وتقرير تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل   ٢٠٠٨/٢االستنتاج   
    ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء الربنامج عن فترة السنتني 

 : املقّرر التايلمشروع جملس التنمية الصناعية باعتماد اللجنة أوصت  

  : جملس التنمية الصناعيةإن"  
 منظمة األمم حسابات علما بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حييط  )أ"(  

 /انون األولك ٣١ إىل ٢٠٠٦يناير /نون الثاين كا١ من املاليةاملتحدة للتنمية الصناعية للفترة 
 لفترةوبتقرير األداء املايل  ،*IDB.35/3-PBC.24/3 يف الوثيقة الواردة، بصيغته ٢٠٠٧ديسمرب 
 مبا فيه تقرير أداء ،٢٠٠٧ وتقرير اليونيدو السنوي (IDB.35/4-PBC.24/4) ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

  ؛(IDB.34/2-PBC.24/2) ٢٠٠٧الربنامج لعام 
 ما يقّدمه مراجع احلسابات اخلارجي من إسهام يف حتسني بأمهية يعترف  )ب"(  

   وأدائها من خالل توصياته؛وعملياهتاإدارة اليونيدو 
حييط علما أيضا بكلمة املدير العام إبان انعقاد الدورة الرابعة والعشرين   )ج"(  

  للجنة الربنامج وامليزانية؛
   اخلارجي ملا قّدمه من خدمات؛ شكره ملراجع احلساباتعن يعرب  )د"(  
 ، املدير العام أن يواصل تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجيإىل يطلب  )ه("  

  ." والثالثنيالسادسة الشأن إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته هبذاوأن يقّدم تقريرا 
    

    )٦البند  (حشد املوارد املالية؛ )٤البند  (وضع اليونيدو املايل  -ثالثا  
  . يف آن واحد معا٦ و٤قّررت اللجنة أن تناقش البندين   - ١٣
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    )٤البند (وضع اليونيدو املايل   - ألف  
سبتمرب، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير العام عن وضع اليونيدو املايل / أيلول٣يف   - ١٤

)PBC.24/5(تقرير ، ويف مذكّرة مقّدمة من األمانة تتضمن حتديثا للمعلومات الواردة يف ال  
)PBC.24/CRP.3.(  

 سبتمرب، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن وضع اليونيدو املايل،/ أيلول٤ويف   - ١٥
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.24/L.2(مقّدم من الرئيس 

    
    وضع اليونيدو املايل  ٢٠٠٨/٣االستنتاج     

 :قّرر التايل باعتماد مشروع املالصناعية جملس التنمية اللجنة أوصت  

  : التنمية الصناعيةجملس إن"  
  ؛IDB.35/5-PBC.24/5مة يف الوثيقة  علما باملعلومات املقّدحييط  )أ"(  
 تسّدد اشتراكاهتا مل الدول األعضاء والدول السابقة العضوية اليت حيثّ  )ب"(  
عوام السابقة،  األومتأّخراتف إىل صندوق رأس املال املتداول ُسلَ، مبا يف ذلك الُداملقّررة بع

  دون إبطاء؛من على القيام بذلك 
 والدول األعضاء إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالدول يطلب  )ج"(  

  ."املتأّخراتتلك السابقة العضوية من أجل حتصيل 
    

    )٦البند (حشد املوارد املالية   - باء  
  ير العام عن حشد املوارد املالية سبتمرب، نظرت اللجنة يف تقرير من املد/ أيلول٣يف   - ١٦

)PBC.24/7( عن أداء التمويل  ٢٠٠٧تقرير اليونيدو السنوي ، ويف معلومات واردة يف
، ويف ورقة غرفة اجتماعات بشأن املشاريع )PBC.24/2جيم من الوثيقة  - الفصل األول (

لتربعات األخرى يف املوافق عليها يف إطار صندوق التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية وا
  ).PBC.24/CRP.2 (٢٠٠٧عام 
سبتمرب، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن حشد املوارد املالية، / أيلول٤ويف   - ١٧

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.24/L.3)مقّدم من الرئيس 
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    حشد املوارد املالية  ٢٠٠٨/٤االستنتاج     
 : مشروع املقّرر التايلباعتمادعية  اللجنة جملس التنمية الصناأوصت  

  : جملس التنمية الصناعيةإن"  
  ؛IDB.35/7-PBC.24/7 باملعلومات الواردة يف الوثيقة علما حييط  )أ"(  
 يفّوض إىل املدير العام سلطة املوافقة على املشاريع اليت متّول يف أن يقّرر  )ب"(  

ا لألولويات احملّددة يف اإلطار  وفق٢٠٠٩ و٢٠٠٨ الصناعية يف عامي التنميةإطار صندوق 
  ؛)IDB.32/CRP.5و Add.1و IDB.32/8 (٢٠١١- ٢٠٠٨ األجل، املتوسطالربناجمي 
   لليونيدو؛تربعاهتا الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة على زيادة يشّجع  )ج"(  
 بأموال قابلة للربجمة، املسامهة أيضا مجيع اجلهات املاحنة على النظر يف يشّجع  )د"(  

 املتكاملة تنفيذا منّسقا وحتقيق ما الربامجوذلك على وجه التحديد لتمكني اليونيدو من تنفيذ 
 استحداث لدعمكذلك و يف التأثري، وزيادة تآزر مفهوم الربامج املتكاملة من هو متوخى يف

   بكفاءة؛وتنفيذهامبادرات وبرامج مواضيعية جديدة تستجيب لألولويات اإلمنائية الدولية 
 اليونيدو لتمكني إىل إىل الدول األعضاء أن تنظر يف تقدمي مسامهات يطلب  )ه"(  

 إّما من خالل وذلكهذه املنظمة من املشاركة يف الربامج اليت تتطلب متويال مشتركا، 
 خاصة على املستوى ألغراضاملسامهة يف صناديق استئمانية خمصصة وإّما بالتمويل املرصود 

  القطري أو العاملي؛
 بدور فّعال إىل االضطالع كذلك حكومات البلدان املستفيدة على يشّجع  )و"(  

 وغريها من األنشطة ذات مشتركجانب اليونيدو يف حشد األموال للربامج املعّدة على حنو 
 األموال املتاحة على الصعيد استبانةاألولوية العالية، ويشجعها حتديدا على املساعدة يف 

رة من  التكاليف، واألموال املوفّتقاسما يف ذلك ترتيبات القطري وسبل الوصول إليها، مب
 املاحنني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املتعددةاجلهات املاحنة ثنائيا والصناديق االستئمانية 

   اإلمنائي؛التمويلوالبنك الدويل وسائر مؤسسات 
ية إىل  يف جهودها الراماليونيدو الدول األعضاء بقوة بأن تدعم يوصي  )ز"(  

 وخاصة من خالل املؤمترات الدولية،تطوير وترويج براجمها ومبادراهتا يف سياق التنمية 
 جيدا هبذه املبادرات واالعتراف بوثاقة اإلملام، بغية ضمان احلوارالدولية وغريها من منتديات 

  ." ما يلزمها من املواردوإتاحةصلتها بأهداف التنمية الدولية 
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    )٥البند (حملاسبية املعايري ا  -رابعا  
سبتمرب، نظرت اللجنة يف تقرير مرحلي مقدَّم من األمانة عن املعايري / أيلول٣يف   - ١٨

  .(PBC.24/6)احملاسبية الدولية للقطاع العام 
سبتمرب، وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاطت اللجنة علماً باملعلومات / أيلول٤ويف   - ١٩

  .٥املقّدمة من األمانة بشأن البند 
    

    )٧البند  (٢٠١٣-٢٠١٠، اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  -خامسا  
اإلطار الربناجمي سبتمرب، نظرت اللجنة يف اقتراحات املدير العام بشأن / أيلول٤يف   - ٢٠

  .(PBC.24/8) ٢٠١٣- ٢٠١٠ ،املتوسط األجل
ومات سبتمرب، وبناء على اقتراح الرئيس، أحاطت اللجنة علما باملعل/ أيلول٤ويف   - ٢١

  .٧املقّدمة من املدير العام بشأن البند 
    

    )٨البند  ( والعشريناخلامسةوعد انعقاد الدورة م  -سادسا  
سبتمرب، أحاطت اللجنة علما مبا ورد يف جدول األعمال املشروح / أيلول٤يف   - ٢٢

(PBC.24/1/Add.1) بشأن املواعيد املخصصة هليئات اليونيدو املعنية بتقرير السياسات يف 
  . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 
سبتمرب، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن موعد انعقاد الدورة / أيلول٤ويف   - ٢٣

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.24/L.4)اخلامسة والعشرين، مقدم من الرئيس 
    

    ٢٠٠٨/٥االستنتاج     
 إىل ٥ين يف الفترة من قّررت جلنة الربنامج وامليزانية أن تعقد دورهتا اخلامسة والعشر  

  .٢٠٠٩مايو / أيار٧
    واختتام الدورة الرابعة والعشرين) ٩البند (اعتماد التقرير   -سابعا  

سبتمرب، اعتمدت اللجنة مشروع التقرير عن أعمال دورهتا الرابعة / أيلول٤يف   - ٢٤
  .هائية، على أساس أن يعهد إىل املقّرر مبهمة وضعه يف صيغته الن(PBC.24/L.1)والعشرين 

/  أيلول٤ من يوم ٠٨/١١وقد اختتمت اللجنة دورهتا الرابعة والعشرين يف الساعة   - ٢٥
  .٢٠٠٨سبتمرب 
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    املرفق
      قائمة الوثائق املقّدمة إىل الدورة الرابعة والعشرين    

 العنوان بند جدول األعمال الرمز
PBC.24/1  جدول األعمال املؤقت ٢ 
PBC.24/1/Add.1  جدول األعمال املؤقت املشروح ٢ 
PBC.24/2-IDB.34/2 ٢٠٠٧تقرير اليونيدو السنوي  ٣ 
PBC.24/3*-IDB.35/3* تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم  ٣

/  كانون الثاين١املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية من 
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٦يناير 

PBC.24/4-IDB.35/4 مقّدم . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ايل عن فترة السنتني تقرير األداء امل ٣
 من املدير العام

PBC.24/5-IDB.35/5 تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل ٤ 
PBC.24/6-IDB.35/6 تقرير مرحلي مقدم . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ٥

 من األمانة
PBC.24/7-IDB.35/7 من املدير العامتقرير . حشد املوارد املالية ٦ 
PBC.24/8-IDB.35/8 ٢٠١٣-٢٠١٠اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ٧ .

 اقتراحات املدير العام
  ورقات غرفة االجتماعات
PBC.24/CRP.1 ٢ List of documents 

PBC.24/CRP.2 ٦ Projects approved under the Industrial Development 

Fund, trust funds and other voluntary contributions 

 in 2007 

PBC.24/CRP.3 ٤ Financial Situation of UNIDO. Status of assessed 

contributions. Note by the Secretariat 

PBC.24/CRP.4 - List of participants 

  


