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  املؤمتر العام  
  العادية الثالثة عشرةالدورة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٧فيينا،

       وقراراتهمقّررات املؤمتر العام
  احملتويات

الصفحة   
 ٤ .........................................................................................مالحظة استهاللية

 ٥ ...................................................................جدول أعمال الدورة العادية الثالثة عشرة
 ٦ .................................................................................................املقّررات
 ١٩ .................................................................................................القرارات
  املرفق

 ٣٢.............................................إىل املؤمتر العام يف دورته العادية الثالثة عشرةالوثائق املقّدمة  
  
   *املقّررات

الصفحة البند العنوان  رقم املقّرر
 ٦ ٢................................)١١-٩، الفقرات GC.13/SR.1(انتخاب الرئيس   ١-م/١٣-م ع
 ٦ ٢..........................)١١-٩، الفقرات GC.13/SR.1(انتخاب نواب الرئيس   ٢-م/١٣-م ع
  ، GC.13/SR.1؛ GC.13/1/Add.1؛ GC.13/1/Rev.2(إقرار جدول األعمال   ٣-م/١٣-م ع

 ٦ ٣...............................................................)٨ و٧الفقرتان 
 ٦ ٤.......)٥-١، الفقرات GC.13/SR.3؛ IDB.36/25؛ GC.13/CRP.2(تنظيم األعمال   ٤-م/١٣-م ع

                                                                  
  وترد املناقشات املتعلقة باعتماد املقّررات يف احملاضر املوجزة املشار إليها. اعُتمدت مجيع املقّررات بتوافق اآلراء  *

  .يف هذه احملتويات
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الصفحة البند العنوان  رقم املقّرر
 ٦ ٥............)٨-٦ ، الفقراتGC.13/SR.3؛ GC.13/L.1(تعيني جلنة وثائق التفويض   ٥-م/١٣-م ع
؛ GC.13/L.1(املؤمتر العام يف دورته الثالثة عشرة وثائق تفويض املمثلني لدى   ٦-م/١٣-م ع

GC.13/SR.7 ٧ ٥....................................................)٢ و١، الفقرتان 
  ، GC.13/SR.8(انتخاب سبعة وعشرين عضوا يف جملس التنمية الصناعية   ٧-م/١٣-م ع

 ٧ )أ (٦................................................................)٤-٢ الفقرات
  ، GC.13/SR.8(انتخاب سبعة وعشرين عضوا يف جلنة الربنامج وامليزانية   ٨-م/١٣-م ع

 ٧)ب (٦................................................................)٧-٥لفقرات ا
، GC.13/SR.8؛ GC.13/L.2؛ IDB.36/3(جدول األنصبة املقّررة على الدول األعضاء   ٩-م/١٣-م ع

 ٨ )أ (١٠..............................................................)١٣ و١٢الفقرتان 
، GC.13/SR.8؛ GC.13/L.2؛ *GC.13/CRP.3؛ GC.13/12(وضع اليونيدو املايل   ١٠-م/١٣-م ع

 ٨)ب (١٠............................................................)١٥ و١٤الفقرتان 
  ، GC.13/SR.8؛ GC.13/L.2؛ IDB.36/4(ندوق رأس املال املتداول ص  ١١-م/١٣-م ع

 ٨)ج (١٠............................................................)١٧ و١٦الفقرتان 
 ٩)ه (١٠..........)١٩ و١٨، الفقرتان GC.13/SR.8؛ GC.13/L.2؛ IDB.36/11(النظام املايل   ١٢-م/١٣-م ع
؛ IDB.36/10/Add.1؛ IDB.36/10(تعيني مراجع حسابات خارجي   ١٣-م/١٣-م ع

IDB.36/10/Add.2 ؛GC.13/L.2 ؛GC.13/SR.8 ١٣)و (١٠................)٢٢-٢٠، الفقرات 
؛ GC.13/L.2/Add.3؛ IDB.36/7 (٢٠١١-٢٠١٠ ،نالربنامج وامليزانيتا  ١٤-م/١٣-م ع

GC.13/SR.8 ١٣ ١٤..............................................)٣٤ و٣٣، الفقرتان 
؛ GC.13/17؛ GC.13/8/Add.1؛ GC.13/8(أرصدة االعتمادات غري املنفقة   ١٥-م/١٣-م ع

GC.13/CRP.3* ؛IDB.36/12 ؛IDB.36/12/Add.1 ؛IDB.36/26 ؛GC.13/L.2/Add.3 ؛
GC.13/SR.8 ١٤  ١٤.................................................)٤٤-٣٥، الفقرات 

، GC.13/SR.8؛ GC.12/L.2؛ IDB.36/19(جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو   ١٦-م/١٣-م ع
 ١٥ ١٨..............................................................)٤٨ و٤٧الفقرتان 

؛ GC.13/L.2؛ IDB.36/20؛ GC.13/19(اتفاق الضمان االجتماعي اجلديد   ١٧-م/١٣-م ع
GC.13/SR.8 ١٥ ١٩. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٥٠ و٤٩، الفقرتان 

 ١٥ ٢٢..................)٣٨-٢٤، الفقرات GC.13/SR.1؛ IDB.36/21(تعيني املدير العام   ١٨-م/١٣-م ع
  ١٥  ٢٢..............)٢٩ و٢٨، الفقرتان GC.13/SR.1(أحكام وشروط تعيني املدير العام   ١٩-م/١٣-م ع
، GC.13/SR.8؛ GC.13/L.2/Add.2(ن انعقادها موعد الدورة الرابعة عشرة ومكا  ٢٠-م/١٣-م ع

 ١٧ ٢٣............................................................)٥٢ و٥١الفقرتان 
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 *القرارات   
الصفحة البند العنوان  رقم القرار

 ١٩)ه (١٠...............)١٩ و١٨، الفقرتان GC.13/SR.8؛ GC.13/L.2/Add.2(النظام املايل   ١-ق/١٣-م ع
؛ GC.13/5/Add.1؛ GC.13/5(الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب   ٢-ق/١٣-م ع

GC.13/L.2/Add.1 ؛GC.13/SR.8 ١٩ )أ (١١...........................)٢٤ و٢٣، الفقرتان 
؛ IDB.35/8/Add.1؛ IDB.35/8 (٢٠١٣-٢٠١٠اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   ٣-ق/١٣-م ع

IDB.35/8/Add.1/Corr.1) ؛ )باإلنكليزية فقطGC.13/L.2 ؛GC.13/SR.8 ،  
 ٢٠ ١٢............................................................)٢٦ و٢٥الفقرتان 

 ٢١ ١٢..........)٢٨ و٢٧، الفقرتان GC.13/SR.8؛ GC.13/L.2(تعّدد اللغات يف اليونيدو   ٤-ق/١٣-م ع
؛ GC.13/L.2/Add.1 (عمل الوزاريان ألقل البلدان منواًالوخطة فيينا إعالن   ٥-ق/١٣-م ع

GC.13/SR.8 ٢٢ ١٢..............................................)٣٠ و٢٩، الفقرتان 
 دعم حتقيق األهداف اإلمنائية  الذي تقوم به القطاعات اإلنتاجية يفاحلاسمالدور   ٦-ق/١٣-م ع

 ٢٨ ١٢....................)٣٢ و٣١، الفقرتان GC.13/SR.8؛ GC.13/L.2/Add.1 (لأللفية
؛ GC.13/7؛ GC.13/6 (اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٧-ق/١٣-م ع

GC.13/CRP.1 ؛GC.13/L.2/Add.1 ؛GC.13/SR.8 ٢٩  ١٥............)٤٤ و٤٣، الفقرتان  
؛ GC.13/L.2/Add.1؛ GC.13/18(يونيدو يف جمال الطاقة والبيئة أنشطة ال  ٨-ق/١٣-م ع

GC.13/SR.8 ٣٠  ١٧..............................................)٤٦ و٤٥، الفقرتان  
    

 

                                                                  
  وترد املناقشات املتعلقة باعتماد القرارات يف احملاضر املوجزة املشار. ع القرارات بتوافق اآلراءاعُتمدت مجي  *

  .إليها يف هذه احملتويات
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     استهالليةمالحظة    
ترد يف هذه الوثيقة املقّررات والقرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته العادية   - ١

  ).٢٠٠٩(الثالثة عشرة 

ّررات والقرارات، تتضمن قائمة احملتويات رقماً تسلسلياً وبغية تيسري الرجوع إىل املق  - ٢
ميكن االستشهاد به فيما يتعلق بكل واحد من املقّررات أو القرارات، كما تتضمن عنوان 

ذات الصلة، وإشارة مرجعية إىل احملضر اخللفية املعلومات ) وثائق(كل مقّرر وقرار، ووثيقة 
. املقّرر أو القرار، وبند جدول األعمال ذا الصلةاملوجز للجلسة العامة اليت اعتمد فيها 

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

ينبغي االطالع على هذه الوثيقة اقترانا باحملاضر املوجزة جللسات املؤمتر العام، اليت و  - ٣
  .ترد فيها تفاصيل وقائع املؤمتر
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  عادية الثالثة عشرةجدول أعمال الدورة ال
  
 .افتتاح الدورة  - 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(  

ن عن أنشطة املنظمة لعامي تقريرا املدير العام السنويا  - ٧
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧

تقارير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دوراته   - ٨
العادية الرابعة والثالثني والرابعة والثالثني املستأنفة 

  .واخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني

  .امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية  - ٩

  :املسائل املالية  - ١٠

  صبة املقّررة على الدول األعضاء؛جدول األن  )أ(  

  وضع اليونيدو املايل؛  )ب(  

  صندوق رأس املال املتداول؛  )ج(  

  املعايري احملاسبية؛  )د(  

  النظام املايل؛  )ه(  

  .تعيني مراجع حسابات خارجي  )و(  

- ٢٠٠٨تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   - ١١
  :، مبا يشمل ما يلي٢٠١١

  ي ألمريكا الالتينية والكاريـيب؛الربنامج اإلقليم  )أ(  

  الربنامج اإلقليمي ألفريقيا؛  )ب(  

  الربنامج اإلقليمي للدول العربية؛  )ج(  

  .الربامج اإلقليمية األخرى  )د(  
  

  - ٢٠١٠اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   - ١٢
٢٠١٣.  

  .مؤمترات اليونيدو الرئيسية  - ١٣

  .٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانيتان،   - ١٤

  .اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ١٥

أنشطة اليونيدو يف جمال الصناعات ذات الصلة   - ١٦
  .بالزراعة واألعمال التجارية الزراعية

  أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة  - ١٧

  .جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو  - ١٨

اليونيدو اتفاق الضمان االجتماعي اجلديد بني   - ١٩
  .ومجهورية النمسا

تعديل اتفاق املقر بإدراج مرفق جديد للمؤمترات   - ٢٠
  ).Mاملبىن (

املسائل ذات الصلة باملنظمات احلكومية الدولية   - ٢١
واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية 

  .وغريها

  .تعيني املدير العام  - ٢٢

  .موعد الدورة الرابعة عشرة ومكان انعقادها  - ٢٣

  اختتام الدورة  - ٢٤
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  املقّررات
  

    انتخاب الرئيس  ١-م/١٣-م ع
انتخب املؤمتر العام بالتزكية سعادة السيد علي أصغر   
رئيسا للمؤمتر يف دورته ) مجهورية إيران اإلسالمية(سلطانية 

  .الثالثة عشرة
  اجللسة العامة األوىل

      ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٧
    سانتخاب نّواب الرئي  ٢-م/١٣-م ع

انتخب املؤمتر العام نّواب رئيس املؤمتر يف دورته الثالثة   
، )إيطاليا(سعادة السيد جياين غيسي : عشرة التالية أمساؤهم

، وسعادة السيد )اليابان(وسعادة السيد ياسويوشي كوميزو 
، وسعادة السيد أليخاندرو )كينيا(هنري كيربونو كوسجي 

دة السيد خوسيه ، وسعا)املكسيك(دياز إي برييز دواريت 
، وسعادة السيد مارسني )بريو(لويس تشيكوما لوسار 

، وسعادة السيد أليكسندر ياكوفينكو )بولندا(كوروليتش 
سري (، وسعادة السيد مصطفى حممد جافري )االحتاد الروسي(

  ).السودان(، وسعادة السيد حممود حسن األمني )النكا
  اجللسة العامة األوىل

      ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٧
    إقرار جدول األعمال  ٣-م/١٣-م ع

  :إن املؤمتر العام  

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

من هذه املادة مهام مكتب املؤمتر فيما يتصل بإقرار جدول ) أ(
  األعمال؛
ثالثة عشرة أقّر جدول أعمال دورته ال  )ب(  

  .GC.13/1/Rev.2بصيغته الواردة يف الوثيقة 
  اجللسة العامة األوىل

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٧

    تنظيم األعمال  ٤-م/١٣-م ع
  : العاماملؤمترإن   

 من ٢٣ و٢١ إىل ٧قّرر تناول البنود من   )أ(  
   مناقشة عامة يف اجللسة العامة؛شكلجدول األعمال يف 

 من ٤٤شئ، وفقا للمادة قّرر أيضا أن ين  )ب(  
نظامه الداخلي، جلنة رئيسية واحدة برئاسة السيد غيدو 

، جيوز أن ميثّل فيها كل عضو مشارك يف )أملانيا(كيمرلينغ 
  املؤمتر؛

 ٢١ إىل ٧قّرر كذلك أن حييل البنود مـن   )ج(  
 الرئيسية إلجراء مناقشة أكثر تركيزا بشأهنا، اللجنة إىل ٢٣و

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

ديسمرب /  كانون األول١١الرئيسية أن يقّدم إىل املؤمتر يف يوم 
، تقريرا خطيا عن أعمال ١١-م/٣-، وفقا للمقّرر م ع٢٠٠٩

  .تلك اللجنة

  اجللسة العامة الثالثة
          ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٨

    تعيني جلنة وثائق التفويض  ٥-م/١٣-م ع
عّين املؤمتر العام الدول األعضاء التالية أمساؤها للعمل يف   

االحتاد الروسي وإسبانيا وإيرلندا والربازيل : جلنة وثائق التفويض
  .ومجهورية تنـزانيا املتحدة وزامبيا والصني والفلبني وكوستاريكا

  اجللسة العامة الثالثة
      ٢٠٠٩ديسمرب /ن األول كانو٨



GC.13/INF.4 

7 

لدى املؤمتر العام وثائق تفويض املمثّلني   ٦-م/١٣-م ع
    يف دورته الثالثة عشرة

  إن املؤمتر العام،  

وقد نظر يف تقرير جلنة وثائق التفويض   )أ(  
  والتوصيات الواردة فيه،

  .وافق على تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(  

  اجللسة العامة السابعة
      ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠

  يفانتخاب سبعة وعشرين عضوا  ٧-م/١٣-م ع
    جملس التنمية الصناعية

 من الدستور، انتخب املؤمتر العام ١-٩عمال باملادة   
الدول السبع والعشرين التالية لعضوية جملس التنمية الصناعية 
ملدة تنتهي عند اختتام الدورة العادية اخلامسة عشرة للمؤمتر 

  :٢٠١٣العام يف سنة 

مثانية عشر عضوا من الدول املدرجة يف   )أ(  
إندونيسيا : القائمتني ألف وجيم من املرفق األول بالدستور

وبريو ) اإلسالمية-مجهورية(وأنغوال وأوروغواي وإيران 
واجلزائر وزمبابوي والسنغال وشيلي وغواتيماال وكازاخستان 

ودية والكامريون وكوبا وكوت ديفوار واململكة العربية السع
  وناميبيا واهلند؛

سبعة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة باء   )ب(  
إسبانيا وإيرلندا والربتغال وتركيا : من املرفق األول بالدستور
  ؛وسويسرا والنمسا واليونان

عضوان من الدول املدرجة يف القائمة دال   )ج(  
  .االحتاد الروسي وأوكرانيا: من املرفق األول بالدستور

  ة العامة الثامنةاجللس
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

: نتيجة لذلك، يتألّف جملس التنمية الصناعية من الدول التالية
، **، إندونيسيا*، أملانيا*، إكوادور**، إسبانيا**االحتاد الروسي

-مجهورية(، إيران **، أوكرانيا**، أوروغواي**أنغوال
، **، الربتغال*، باكستان*، إيطاليا**، إيرلندا)**اإلسالمية
، **اجلزائر، *، تونس**، تركيا**، بريو*، بولندا*بلجيكا

، *، اجلمهورية العربية السورية*اجلماهريية العربية الليبية
، **، زمبابوي*، رومانيا*، جنوب أفريقيا*مجهورية كوريا

، **، شيلي**، سويسرا*، السويد*، السودان**السنغال
، *، الفلبني*، فرنسا**اال، غواتيم*، غانا**، العراق*الصني

، **، كوت ديفوار**، كوبا**، الكامريون**كازاخستان
، اململكة العربية *، املكسيك*، املغرب*، كولومبيا*كوستاريكا
، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا **السعودية
، *، هنغاريا**، اهلند**النمسا، *، النرويج**، ناميبيا*الشمالية
  .**اليونان، *اليابان

  
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ   ـــــــــ

 وعشرون دولة تنتهي مدة عضويتها عند اختتام الدورة العادية ست *
 ٧-م/١٢-املقّرر م ع (٢٠١١الرابعة عشرة للمؤمتر العام يف عام 

  ).٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧املؤرخ 
ها بنهاية الدورة العادية سبع وعشرون دولة تنتهي مدة عضويت  **

 ٧-م/١٣-املقّرر م ع (٢٠١٣اخلامسة عشرة للمؤمتر العام يف عام 
  ).٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١املؤرخ 

    
  انتخاب سبعة وعشرين عضوا   ٨-م/١٣-م ع

    يف جلنة الربنامج وامليزانية
 من الدستور، انتخـب املؤتـمر ١-١٠عمـال باملادة   

عشرين التالية لعضوية جلنـة الربنامـج  السبع والالدولالعام 
وامليزانيـة، لتويل املنصب ملدة تنتهي عند اختتـام الدورة العادية 

  :٢٠١١الرابعة عشرة للمؤتـمر العام يف سنة 

مخسة عشر عضوا من الدول املدرجة يف   )أ(  
إكوادور، :  من املرفق األول بالدستوروجيمالقائمتني ألف 
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، مجهورية كوريا، اجلزائرنس، ، توالربازيلباكستان، 
، الكامريون، )البوليفارية-مجهورية(السودان، الصني، فنـزويال 

  كوت ديفوار، كينيا، لبنان، املكسيك، اهلند؛

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

دة لربيطانيا العظمى وإيرلندا ، اململكة املتحفرنساسويسرا، 
  ، اليابان؛النمساالشمالية، النرويج، 

ثالثة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة دال   )ج(  
  .االحتاد الروسي، أوكرانيا، بولندا:  بالدستوراألولمن املرفق 

  
  اجللسة العامة الثامنة

     ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
  رة على جدول األنصبة املقّر  ٩-م/١٣-م ع

    الدول األعضاء
  :إن املؤمتر العام  

 باملعلومات الواردة يف الوثيقة علماأحاط   )أ(  
IDB.36/3؛  

- أحاط علما أيضا مبقّرر اجمللس م ت ص  )ب(  
  ؛٧-م/٣٦

 جدول أنصبة القتسام نفقات يضعقّرر أن   )ج(  
، يستند ٢٠١١-٢٠١٠اليونيدو يف امليزانية العادية للفترة املالية 

، معّدال مبا ٦١/٢٣٧ر اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل قرا
يتوافق مع عضوية اليونيدو، على أن تقّرر اشتراكات الدول 
األعضاء اجلديدة عن السنة اليت تصبح فيها أعضاء استنادا إىل 

  .جدول أنصبة األمم املتحدة، بصيغته املطبقة على اليونيدو
  

  اجللسة العامة الثامنة
   ٢٠٠٩يسمرب د/ كانون األول١١

    وضع اليونيدو املايل  ١٠-م/١٣-م ع
  :العامإن املؤمتر   

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

 اسابقاألعضاء  الدول األعضاء والدول حثّ  )ب(  
 بعُد، مبا يف ذلك السُّلف إىل املقرَّرةاليت مل ُتسّدد اشتراكاهتا 

 السابقة، السنواتأّخرات صندوق رأس املال املتداول ومت
 ؛اإلبطاءعلى القيام بذلك دون مزيد من 

 إىل املدير العام أن يواصل جهوده طلب  )ج(  
    .الدول األعضاء من أجل حتصيل املتأخراتبواتصاالته 

  اجللسة العامة الثامنة
      ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

    صندوق رأس املال املتداول  ١١-م/١٣-م ع
  :ام املؤمتر العإن  

  ؛٨-م/٣٦- علما مبقّرر اجمللس م ت صأحاط  )أ(  

 يظل مستوى صندوق رأس املال أن قّرر  )ب(  
 ٧ ٤٢٣ ٠٣٠عند  ٢٠١١-٢٠١٠املتداول لفترة السنتني 

يورو، وأن تظل األغراض املأذون باستخدام أموال الصندوق 
 عليه كانت  على ما٢٠١١-٢٠١٠  السنتنيفترة فيها أثناء

 النحو املنصوص على ، أي٢٠٠٩-٢٠٠٨يف فترة السنتني 
  ؛٢٧-م/٢-عمن مقرَّر املؤمتر م ) ب(عليه يف الفقرة 

 الدول األعضاء على سداد اشتراكاهتا حثّ  )ج(  
 غري املسدَّدة يف أقرب وقت ممكن، بغية تقليل احلاجة إىل املقرَّرة

 رأس املال املتداول ملواجهة حاالت صندوقسحب مبالغ من 
  .راكات املقرَّرةالنقص يف سداد االشت

  اجللسة العامة الثامنة
    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
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    النظام املايل  ١٢-م/١٣-م ع
  : العاماملؤمتر إن  

أحاط علما بتوصية جملس التنمية الصناعية   )أ(  
  ؛٩-م/٣٦-بشأن النظام املايل الواردة يف املقّرر م ت ص

 علما أيضا بالتعديالت األولية أحاط  )ب(  
املايل على ضوء اعتماد املعايري اليونيدو  على نظام املقترحة

، بصيغتها ٢٠١٠احملاسبية الدولية للقطاع العام حبلول العام 
 الدورة الثانية عشرة والواردة يفاليت وافق عليها املؤمتر العام 
  ؛)IDB.36/11(يف املذكّرة املقّدمة من األمانة 

ام قّرر اعتماد التعديالت املرحلية على نظ  )ج(  
، IDB.36/11، بصيغتها الواردة يف مرفق الوثيقة  املايلليونيدوا

واليت تعترب ضرورية العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
، حسبما هو ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١العام اعتبارا من 

  .مبّين يف مرفق هذا املقّرر

  اجللسة العامة الثامنة
          ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
    املرفق
      اليونيدو املايلنظام  التعديالت املقترحة على

    الفترتان املاليتان-املادة الثانية

تتألّف الفترة املالية ألغراض الربنامج وامليزانيتني : ١- ٢البند 
يشار إليها فيما (لفترة السنتني من سنتيـن تقومييتيـن متتاليتيـن 

  .عية، تكون أوالمها سنة شف)يلي بفترة السنتني

تتألّف الفترة املالية إلعداد البيانات املالية السنوية : ٢-٢البند 
  ، تبدأ يف )ُيشار إليها فيما يلي بالسنة املالية(من سنة تقوميية 

  .ديسمرب/  كانون األول٣١يناير وتنتهي يف / كانون الثاين١

    الربنامج وامليزانيتان-املادة الثالثة

  إعداد امليزانيتني

يعّد املدير العام مشروع برنامج عمل لفترة : ١- ٣البند 
املشار (السنتني التالية، ويقّدمه إىل جملس التنمية الصناعية 

، عن طريق جلنة الربنامج ")اجمللس"إليه فيما يلي باسم 
 من النظام املايل، ٥-٣وامليزانية، يف املوعد احملدد يف البند 

ها من امليزانية مشفوعا بتقديرات مقابلة لألنشطة املعتزم متويل
ويف الوقت ذاته، يقّدم املدير العام مقترحات مع . العادية

تقديرات مالية خبصوص األنشطة املعتزم متويلها من التربعات 
  .املقّدمة إىل املنظمة

 تشمل التقديرات املالية اإليرادات واملصروفات :٢- ٣البند 
  .اخلاصة بفترة السنتني ذات الصلة، وُتعرض باليوروهات

    
  استعراض امليزانيتني

يقّدم املدير العام إىل اجمللس، عن طريق جلنة : ٥- ٣البند 
الربنامج وامليزانية، يف السنة الثانية من كل فترة سنتني 
مشروع برنامج عمل لفترة السنتني التالية، وما يقابله من 
تقديرات للميزانيتني العادية والعملياتية، وذلك يف أقرب 

سة وأربعني يوما على األقل من افتتاح موعد ممكن وقبل مخ
  .دورة تلك اللجنة

ينظر املؤمتر، قبل هناية السنة الثانية من كل فترة : ٨- ٣البند 
سنتني، يف برنامج العمل وامليزانيتني العادية والعملياتية 
املقابلتني له، اليت يقّدمها اجمللس لـه بشأن فترة السنتني 

.  األعضاء احلاضرين واملصوِّتنيالتالية، ويعتمدها بأغلبية ثلثي
وجيوز للمؤمتر إدخال تعديالت على برنامج العمل 

 من هذا ١١- ٣وامليزانيتني املقابلتني له، وفقا ألحكام البند 
  .النظام املايل
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  التقديرات التكميلية لفترة السنتني اجلارية

يقّدم املدير العام، عند االقتضاء، تقديرات : ٩-٣البند 
. يزانيتني العادية والعملياتية لفترة السنتني اجلاريةتكميلية للم

ويتعّين إعدادها يف شكل متسق مع امليزانيتني املعتمدتني، 
كما يتعّين استعراضها وإقرارها وفقا للقواعد اإلجرائية 

 ٨- ٣ إىل ٥- ٣بشأن التقديرات األولية املبينة يف البنود 
  . من النظام املايل١١- ٣والبند 

  
  نقّحة لفترة السنتني التاليةالتقديرات امل

يقّدم املدير العام، عند االقتضاء، تقديرات : ١٠-٣البند 
.  التاليةلفترة السنتنيمنقّحة للميزانيتني العادية والعملياتية 

ويتعّين إعدادها يف شكل متسق مع التقديرات األولية يف 
، كما يتعّين استعراضها ١١-٣ والبند ٨-٣ إىل ٥-٣البنود 
ها وفقا للقواعد اإلجرائية املوضوعة بشأن التقديرات وإقرار

األولية، فيما عدا أنه جيوز عند الضرورة جتاوز احلدود الزمنية 
  .املعمول هبا لتقدمي الوثائق

  
  االلتزامات لفترات السنتني املقبلة

جيوز للمدير العام أن يعقد التزامات لفترات : ١٢- ٣البند 
  :ن هذه االلتزاماتالسنتني املقبلة، شريطة أن تكو

متعلقة بأنشطة وافق عليها املؤمتر، وُيتوقّع أن   )أ(  
  تستمر بعد هناية فترة السنتني اجلارية؛ أو

  .قد أذن املؤمتر بعقدها مبقتضى مقررات حمدَّدة  )ب(  
  

    املوافقة على امليزانية-املادة الرابعة

  فترات السنتني اجلارية واملقبلة

  :٢-٤البند 

مادات امليزانية العادية متاحة لعقد تكون اعت  )أ(  
  االلتزامات خالل فترة السنتني املقترنة هبا؛

تظل اعتمادات امليزانية العادية متاحة ملدة اثين   )ب(  
عشر شهرا بعد انتهاء فترة السنتني املقترنة هبا، بقدر ما 
يتطلبه الوفاء بااللتزامات املتعلقة بالسلع املورَّدة واخلدمات 

خالل فترة السنتني تلك ولتصفية أي التزام قانوين املقدَّمة 
وُيَسلَّم للدول األعضاء يف هناية . آخر مستحق يف تلك الفترة

السنة املالية األوىل التالية لفترة السنتني رصيُد االعتمادات 
غري املستعمل يف هناية فترة السنتني، بعد أن ختصم منه أية 

نتني تلك تظل غري اشتراكات من األعضاء تتعلق بفترة الس
مدفوعة، ويقّيد حلساب الدول األعضاء حبصص تتناسب مع 

  ) ج (٢- ٤اشتراكاهتا املقّررة وذلك وفقا ألحكام البندين 
  من النظام املايل؛) د (٢- ٥و

يف هناية فترة االثين عشر شهرا املشار إليها يف   )ج(  
أعاله، ُيبلِّغ املدير العام مراجع ) ب(الفقرة الفرعية 

ابات اخلارجي بالتفصيل بالرصيد املتبقي عندئذ من أية احلس
اعتمادات متبقية من امليزانية العادية لفحصه ومراجعته، 
ويسلّم هذا الرصيد، بعد أن ختصم منه أية اشتراكات من 
األعضاء تتعلق بفترة السنتني تظل غري مدفوعة، إىل الدول 
اية األعضاء حبصص تتناسب مع اشتراكاهتا املقررة يف هن

السنة املالية الثانية التالية لفترة السنتني اليت تقترن هبا 
االعتمادات، على أال ُتسلَّم أليِّ عضو حصته من الرصيد 
إال بعد استيفاء ما قد يكون عليه من التزامات معلّقة جتاه 

وُيلغى عندئذ أي التزام غري . املنظمة يف إطار امليزانية العادية
  ة العادية لفترة السنتني املعنية، مصفّى يف إطار امليزاني

أو ُيرّحل كالتزام ُيقّيد على االعتمادات اجلارية إذا ظل 
  .االلتزام قائما

    
  ترحيل املصروفات

  :٣-٤البند 

  ال يوجد تغيري؛  )أ(  

  ال يوجد تغيري؛  )ب(  
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جيوز للمدير العام إجراء ترحيالت فيما بني   )ج(  
دية، ويتعّين عليه أن ُيبلّغ وجوه اإلنفاق الرئيسية للميزانية العا

اجمللس بذلك عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، مث ُيبلّغ 
املؤمتر بذلك يف أقرب موعد ممكن، شريطة أال ترحَّل أية 
وظيفة فنية إىل برنامج أو برنامج فرعي آخر خالل فترة 

  .السنتني األوىل اليت تلي إنشاء هذه الوظيفة
  

  ألموال للميزانية العادية  توفري ا-املادة اخلامسة

  رصد االعتمادات وتقرير األنصبة
  

  :١-٥البند 

  ال يوجد تغيري؛  )أ(  

  ال يوجد تغيري؛  )ب(  

تكون اشتراكات األعضاء عن كل سنة مالية   )ج(  
  من فترة السنتني مساوية لنصف املبلغ اإلمجايل املعتمد؛

  .ال يوجد تغيري  )د(  
  

عن كل سنة مالية من ُتعّدل أنصبة األعضاء : ٢- ٥البند 
  :فترة السنتني فيما يتعلق مبا يلي

  ال يوجد تغيري؛  )أ(  
نصف اإليرادات املتنوعة التقديرية للميزانية   )ب(  

العادية لفترة السنتني واألرصدة الدائنة املتعلقة باإليرادات 
  اليت مل تقّيد من قبلُ يف احلساب؛

  ال يوجد تغيري؛  )ج(  

  .ال يوجد تغيري  )د(  
  

  يل االشتراكات والُسلفحتص

  :٥-٥البند 

بعد أن يعتمد املؤمتر تقديرات امليزانية العادية،   )أ(  
ويقّر جدول األنصبة، وحيّدد حجم صندوق رأس املال 

املتداول وأغراضه، يقوم املدير العام يف أقرب وقت ممكن، 
  :وفيما يتعلق بكل سنة من فترة السنتني، مبا يلي

  الصلة على األعضاء؛تعميم الوثائق ذات   ‘١‘  

إعالم الدول األعضاء بالتزاماهتا فيما يتعلق   ‘٢‘  
باالشتراكات السنوية يف امليزانية العادية وبالُسلف 

  إىل صندوق رأس املال املتداول؛

توجيه طلب إىل الدول األعضاء بأن تسدد   ‘٣‘  
  .اشتراكاهتا وسلفها

تكون االشتراكات والسلف مستحقّة وواجبة   )ب(  
 بكاملها يف غضون ثالثني يوما من تلقي رسالة املدير العام الدفع

أعاله، أو اعتباراً من اليوم ) أ(املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
وابتداء من . األول من السنة املالية اليت تقترن هبا، أيهما الالحق

يناير من السنة املالية التالية، ُيعترب املبلغ املتبقي غري / كانون الثاين١
  املدفوع من هذه االشتراكات والسلف متأخراً سنة واحدة؛

  ال يوجد تغيري؛  )ج(  

  ال يوجد تغيري؛  )د(  

  .ال يوجد تغيري  )ه(  
  

    التّربعات واإليرادات األخرى-املادة السادسة

  :٥-٦البند 

  ال يوجد تغيري؛  )أ(  

  ُتعامل األموال اليت ُتقبل دون حتديد غرض   )ب(  
وتقّيد يف حسابات السنة املالية حتت بند هلا كإيرادات متنوعة، 

  ".اهلبات"
    

    استثمار األموال-املادة الثامنة

يدرج املدير العام بيانا باالستثمارات اجلارية ضمن : ٢-٨البند 
  .البيانات املالية املقّدمة إىل جلنة الربنامج وامليزانية واجمللس
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    الرقابة الداخلية-املادة التاسعة

ُتعقَد التزامات لفترة السنتني اجلارية أو ال : ٢- ٩البند 
تعهدات لفترات السنتني اجلارية واملقبلة إال بعد توزيع 
املخّصصات أو إصدار التفويضات الالزمة األخرى خطيا 

  .بإذن من املدير العام
  

  العطايا

جيوز للمدير العام أن يقّدم من العطايا ما يراه : ٣- ٩البند 
تعّين تقدمي بيان هبذه املدفوعات وي. ضروريا ملصلحة املنظمة

  .مع احلسابات املالية السنوية
    

  شطب الفواقد أو النواقص

جيوز للمدير العام، بعد التحّري الكامل، أن يأذن : ٤-٩البند 
بشطب الفواقد من النقد واللوازم واملعدات وغري ذلك من 
املوجودات، فيما عدا املتأخر من االشتراكات املقررة، على 

ذا كان الشطب يتعلق مببلغ كبري، حسبما هو مقّرر يف أنه إ
القواعد املالية، وجب احلصول على موافقة مسبقة من اجمللس، 

ويقدَّم إىل مراجع . بناء على توصية من جلنة الربنامج وامليزانية
احلسابات اخلارجي، مع احلسابات املالية السنوية، بيان جبميع 

  .ومييةاملبالغ املشطوبة خالل كل سنة تق
    

    احلسابات-املادة العاشرة

  احلسابات واجلداول
  

  :٢- ١٠البند 

ينشئ املدير العام ما يلزم من حسابات   )أ(  
وحيتفظ مبا يلزم من سجالت حماسبية، وفقا إلطار املعايري 
  احملاسبية الذي ُيطبَّق على مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛

ابات مالية يقوم املدير العام بإعداد وتقدمي حس  )ب(  
  :لكل سنة مالية، مبا يف ذلك

  بيان الوضع املايل؛  ‘١‘  

  بيان األداء املايل؛  ‘٢‘  

قيمة /بيان بالتغيريات يف صايف املوجودات  ‘٣‘  
  رأس املال؛

  بيان بشأن السيولة النقدية؛  ‘٤‘  

مقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية على   ‘٥‘  
  أساس امليزانية؛

حتتوي على ملّخص للسياسات مذكّرات   ‘٦‘  
  احملاسبية املهمة وغريها من املذكّرات اإليضاحية؛

ألغراض امليزانية العادية، يقوم املدير العام   )ج(  
  :أيضا بإعداد وتقدمي ما يلي

  االعتمادات األصلية للميزانية؛  ‘١‘  

  أية اعتمادات تكميلية؛  ‘٢‘  

  االعتمادات املعّدلة بأية ترحيالت؛  ‘٣‘  

 ألرصدة الدائنة، إن وجدت، غري االعتماداتا  ‘٤‘  
  اليت يقّرها املؤمتر بالتصويت؛

املبالغ املقّيدة على حساب تلك االعتمادات   ‘٥‘  
  .أو األرصدة الدائنة األخرى/و

  
  حسابات امليزانية العملياتية

ُينشئ املدير العام ما يلزم من حسابات : ٣- ١٠البند 
لغرض العمليات وحيتفظ مبا يلزم من سجالت حماسبية 

احملاسبية اخلاصة بإيرادات ومصروفات امليزانية العملياتية، مبا 
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يف ذلك صندوق التنمية الصناعية وأي صندوق استئماين أو 
  .حساب احتياطي أو خاص، خالل كل سنة مالية

  
  التقرير املايل السنوي

يقّدم املدير العام إىل جلنة الربنامج وامليزانية، : ٦-١٠البند 
اية السنة املالية الثانية من كل فترة سنتني، تقريرا ماليا يف بد

عن التطورات املالية اهلامة اليت أثّرت يف املنظمة خالل السنة 
  .املالية األوىل من فترة السنتني املعنية

  
  تقدمي احلسابات

يقّدم املدير العام احلسابات اخلتامية لفترة السنتني إىل : ٧-١٠البند 
مارس / آذار٣١خلارجي يف موعد أقصاه يوم مراجع احلسابات ا

ويقّدم . الذي يلي هناية الفترة املالية اليت ختّصها تلك احلسابات
املدير العام احلسابات السنوية للسنة املالية األوىل من كل فترة 
  سنتني إىل مراجع احلسابات اخلارجي يف موعد أقصاه يوم 

  . املعنيةمارس الذي يلي هناية السنة املالية/ آذار٣١
  

    املراجعة اخلارجية للحسابات-املادة احلادية عشرة

ُينجز مراجع احلسابات اخلارجي تقاريره : ١٠- ١١البند 
 ١والبيانات املالية املراجعة يف موعد أقصاه يوم 

يونيه الذي يلي فترة السنتني اليت ختّصها، ويرسلها /حزيران
زانية وفقا معاً إىل اجمللس عن طريق جلنة الربنامج واملي

وتقوم جلنة الربنامج . للتوجيهات اليت يصدرها املؤمتر
وامليزانية بفحص البيانات املالية وتقارير مراجعة احلسابات 
وتقدم توصياهتا إىل اجمللس الذي حييلها إىل املؤمتر مع ما يراه 

  .مناسبا من تعليقات
    

    حسابات خارجيتعيني مراجع   ١٣-م/١٣-م ع
ام تعيني املراجع العام للحسابات يف قّرر املؤمتر الع  

  باكستان مراجعا خارجيا حلسابات اليونيدو ملدة سنتني من 

، وفقا ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١
  .لالختصاصات املنصوص عليها يف النظام املايل لليونيدو

  اجللسة العامة الثامنة
      ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

    ٢٠١١-٢٠١٠نامج وامليزانيتان، الرب  ١٤-م/١٣-م ع
  : املؤمتر العامإن  

   مبقّرر جملس التنمية الصناعية علما أحاط  )أ(  
  ؛١١-م/٣٦-م ت ص
 علما أيضا باقتراحات الربنامج أحاط  )ب(  

 بصيغتها ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني لفترةوامليزانية املنقّحة 
  ؛ IDB.36/7الواردة يف الوثيقة 

فقات اإلمجالية للميزانية وافق على تقديرات الن  )ج(  
 يورو واملزمع متويلها ١٦١ ٨١٩ ٦٨٨العادية البالغ جمموعها 

 يورو ومن ١٥٦ ٦٠٩ ١٨٨من االشتراكات املقرَّرة مبقدار 
   يورو؛٥ ٢١٠ ٥٠٠اإليرادات األخرى مبقدار 

وافق أيضا على تقديرات النفقات اإلمجالية   )د(  
امليزانية  يورو ألغراض ٢٢ ٨٠٦ ٨٧٧البالغ جمموعها 

   املزمع متويلها ٢٠١١-٢٠١٠العملياتية لفترة السنتني 
 يورو ومن اإليرادات ٢٢ ١٨٧ ٦٧٧من التّربعات مبقدار 

   يورو وفق ما قد ينص عليه ٦١٩ ٢٠٠األخرى مبقدار 
  النظام املايل؛

وافق كذلك على االستخدام اجلزئي للرصيد   )ه(  
الصرف بغية متويل االحتياطي املتراكم اخلاص بتقلّبات أسعار 

أي عجز يف تقديرات اإليرادات من أجل تنفيذ الربامج على 
  .IDB.36/7النحو الكامل حسبما هو منصوص عليه يف الوثيقة 

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
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    أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ١٥-م/١٣-م ع
  : املؤمتر العامإن  

مها املدير العام ق اليت قّدط علما بالوثائاحأ  )أ(  
   IDB.36/12الوثائق (عن أرصدة االعتمادات غري املنفقة 

  ؛*)GC.13/CRP.3 وAdd.1 وGC.13/8 و،Add.1و

 ١٢-م/٣٦- مقّرر اجمللس م ت صاستذكر  )ب(  
  بشأن أرصدة االعتمادات غري املنفقة؛

ط علما أيضا بدراسة اجلدوى بشأن احأ  )ج(  
املة الواردة يف تقرير املدير العام اليت مبادرة إدارة التغيري الش

تربز مجلة أمور منها التحديات الفريدة اليت تواجهها املنظمة 
 يف من حيث اآلثار احملتملة على متويل أنشطة التعاون التقين

، وإضفاء الطابع املؤسسي على اإلدارة القائمة على املستقبل
، واإلسهام يف النتائج، واالستخدام الفّعال للموارد امليدانية

حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة واخلطر 
  ؛)GC.13/8/Add.1(اجلسيم املتمثل يف أعطال نظم عتيقة 

طلب إىل املدير العام أن يقدِّم إىل اجمللس يف   )د(  
دورته الثامنة والثالثني معلومات عن خمتلف عناصر تكاليف 

على النحو املشار إليه  للمنظمة،ة يؤسساملوارد املنظام ختطيط 
  ؛١٢-م/٣٦-ر م ت صيف املقّر

 إىل أن اقتراحات الربنامج وامليزانيتني أشار  )ه(  
صة ن موارد مالية خمّص ال تتضّم٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

ملبادرة إدارة التغيري واستبدال نظم تكنولوجيا املعلومات 
  العتيقة؛

ط علماً كذلك بتقرير نائب رئيس احأ  )و(  
  ؛)GC.13/17 (١٢-م/٣٦-لس عن تنفيذ املقّرر م ت صاجمل

   واملقّرر ٢٠٠٩/٣ستذكر االستنتاج ا  )ز(  
، اللذين قّرر فيهما كل من جلنة ١٢-م/٣٦-م ت ص

الربنامج وامليزانية وجملس التنمية الصناعية، على التوايل، أن 
ُترّد للدول األعضاء األرصدة غري املنفقة عن فترة السنتني 

 ماليني يورو، وفقاً لبنود النظام ٦,٨البالغة  و٢٠٠٧-٢٠٠٦
  املايل لليونيدو؛

س سابقة ر، كإجراء استثنائي ودون أن يؤّسقّر  )ح(  
تحديات الفريدة اليت الألعمال املنظمة يف املستقبل ومع مراعاة 

تواجهها املنظمة، أن خيصََّص من أرصدة االعتمادات غري املنفقة 
 كانون ٣١ واملتبقية يف ٢٠١٠م املستحقة للدول األعضاء يف عا

 مليون ٩ ١١٣ ٩٤٩، مبلغٌ ال يتجاوز ٢٠٠٩ديسمرب /األول
 ٣يورو، ألغراض متويل مبادرة إدارة التغيري، ومبلغٌ ال يتجاوز 

ماليني يورو للحسابات اخلاصة لتمويل أنشطة التعاون التقين 
زيادة ‘ ١‘: ، اليت تستهدف٢٠١١-٢٠١٠خالل فترة السنتني 

غذائي من خالل األعمال التجارية الزراعية وترويج األمن ال
استخدام الطاقة املتجددة يف ‘ ٢‘الصناعات املتعلقة بالزراعة، و

  األنشطة اإلنتاجية؛

طلب إىل املدير العام تنفيذ هذا املقّرر   )ط(  
بالتشاور مع الدول األعضاء ووفقاً للتوصيات الواردة يف 

 باختيار احلل التقين وذلك) GC.13/8/Add.1(دراسة اجلدوى 
األكثر مالءمة واأليسر تكلفة والذي يكون قابال للتطبيق 

أعاله، ) ز(بالنظر إىل االعتمادات املالية املذكورة يف الفقرة 
تضاف إليها أي وفورات يف امليزانية قد تتحقق من الربامج 
الرئيسية غري الربامج جيم ودال وهاء وواو، خالل فترة 

يع األموال املخصصة لتنفيذ مبادرة إدارة وتدار مج. التنفيذ
 حساب خاص ينشأ هلذا الغرض، ويظل بواسطةالتغيري 

  مفتوحا طيلة مدة عملية التنفيذ؛
شّجع الدول األعضاء بقوة على التربع   )ي(  

 أعاله؛) ط(و) ح(للحسابات اخلاصة املذكورة يف الفقرتني 

 طلب إىل املدير العام أن يقّدم إىل اجمللس يف  )ك(  
دورتيه الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني، عن طريق جلنة 

  .الربنامج وامليزانية، تقريرا عن تنفيذ هذا املقّرر



GC.13/INF.4 

15 

  .رظها على هذا املقّرأبدت اجملموعة األفريقية حتفّ: ملحوظة

  اجللسة العامة الثامنة
        ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

وظفي جلنة املعاشات التقاعدية مل  ١٦-م/١٣-م ع
   اليونيدو

  : املؤمتر العامإن  

  ؛١٤-م/٣٦- علما مبقّرر اجمللس م ت صأحاط  )أ(  
 انتخاب العضوين والعضوين املناوبني قّرر  )ب(  
 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة يفالتالني 
    :٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
 )إكوادور( السيدة غلوريا ماريا آمات :العضوان

 )جنوب أفريقيا( س أدونيسالسيدة إيل 

 )سري النكا( السيد ساتيا رودريغو : املناوبانالعضوان

  )اململكة املتحدة(  السيدة لورن كايت  
  
  اجللسة العامة الثامنة

        ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
    اتفاق الضمان االجتماعي اجلديد  ١٧-م/١٣-م ع

  : املؤمتر العامإن  
ير العام عن اتفاق أحاط علماً بتقرير املد  )أ(  

 IDB.36/20(الضمان االجتماعي اجلديد مع مجهورية النمسا 
  ؛)GC.13/19و

 علماً أيضا بتوصية اجمللس الواردة يف أحاط  )ب(  
  ؛١٥-م/٣٦-مقّرره م ت ص

االجتماعي قّرر املوافقة على اتفاق الضمان   )ج(  
اجلديد مع مجهورية النمسا بصيغته الواردة يف مرفق الوثيقة 

GC.13/19؛  

أذن للمدير العام بأن يعمل على بدء نفاذ االتفاق   )د(  
  . منه١٨ من املادة ١اجلديد على النحو املبّين يف الفقرة 

  اجللسة العامة الثامنة
        ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

    تعيني املدير العام  ١٨-م/١٣-م ع
  : املؤمتر العامإن  

  ؛٤-م/٣٦- علما مبقّرر اجمللس م ت صأحاط  )أ(  

 من الدستور، ٢-١١ عمال مبقتضى املـادة ،قّرر  )ب(  
يومكيال مديرا عاما لليونيدو ملدة أربع . تعيني السيد كانديه ك

 أو إىل أن ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول٨سنوات ابتداء من 
نه املؤمتر العام يف دورته العاديـة يتوىل املدير العام الذي يعّي

  .ي التارخيني بعد اآلخر عشرة مهـام منصبـه، أاخلامسة

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٧

      
    أحكام وشروط تعيني املدير العام  ١٩-م/١٣-م ع

  : املؤمتر العامإن  

  ؛٥-م/٣٦- علما مبقّرر اجمللس م ت صأحاط  )أ(  

د  على العقد املرفق هبذا املقرَّر، الذي حيّدوافق  )ب(  
 العام، مبا يف ذلك املرّتب أحكام وشروط تعيني املدير
  .واملكافآت املرتبطة باملنصب

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٧
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  املرفق
 مشروع عقد لتعيني املدير العام

 
  مربمهذا العقد   

املشار (بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   
  من جانب،،")املنظمة"إليها فيما يلي باسم 

املشار إليه فيما يلي باسم ( كانديه كوليه يومكيال والسيد
  .، من جانب آخر")املدير العام"

 حيث إن 

املدير العام، بناًء على توصية من اجمللس، قد متَّ  
تعيينه حسب األصول من طرف املؤمتر العام يف دورته الثالثة 

/  كانون األول١١ إىل ٧عشرة، املعقودة يف الفترة من 
 .٢٠٠٩ديسمرب 
 :فقد متَّ االتفاق مبقتضى هذا على ما يلي 

  مدة شغل املنصب - ١

ُيعيَّن املدير العام ملدة أربع سنوات ابتداء من اليوم   
 وتسعةديسمرب مـن عام ألفني /الثامن من شهر كانون األول

، أو إىل أن يتوىل املدير العام الذي يعّينه املؤمتر )٢٠٠٩(
رة مهام منصبه، أي  عشاخلامسةالعام يف دورته العادية 

 .التارخيني بعد اآلخر
 
  مقر العمل الرمسي - ٢

يكون املقر الرمسي لعمل املدير العام مبدينة فيينا،  
 .النمسا

  
  املهام الرمسية - ٣

 من دستور املنظمة، ١١طبقا ملا تنص عليه املادة  
 .يكون املدير العام هو املسؤول اإلداري األول عن املنظمة

 

  واحلصاناتاالمتيازات  - ٤
يتمّتع املدير العام جبميع االمتيازات واحلصانات اليت  

 من دستور ٢١خيتص هبا منصبه، وفقا ملا تنص عليه املادة 
املنظمة وأي صكوك قانونية ذات صلة يكون معموال هبا 

 .بالفعل أو تصدر يف املستقبل
 
  النظام األساسي للموظفني - ٥

سي ملوظفي يسري على املدير العام النظام األسا 
املنظمة، مع أي تعديالت قد ُتدخل على هذا النظام، وذلك 

 .يف حدود انطباقها عليه
  املرّتب اخلاضع لالقتطاع اإللزامي والبدالت - ٦

حيصل املدير العام على مرّتب إمجايل سنوي  )أ( 
  قدره مائتان وتسعة وثالثون ألفا وستمائة وواحد وثالثون 

ت الواليات املتحدة، وهو دوالرا من دوالرا) ٢٣٩ ٦٣١(
ما يعادل مرّتبا أساسيا سنويا صافيا قدره مائة ومثانية وستون 

دوالرا ) مرّتب املُعيل) (١٦٨ ٧٦٠(ألفا وسبعمائة وستون 
من دوالرات الواليات املتحدة أو مائـة ومخسون ألفـا 

دوالرا ) مرّتب غري املُعيل) (١٥٠ ٠٧٩(وتسعة وسبعون 
ويعّدل . املتحدة، حسب احلالمن دوالرات الواليات 

املرّتب اإلمجايل واملرّتب األساسي الصايف كلّما قّررت 
اجلمعية العامة تعديل مستويات املرّتبات اإلمجالية واملرّتبات 

 األساسية الصافية للموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا؛

حيصل املدير العام على تسوية مقر العمل  )ب( 
يا، مبا يف ذلك استحقاقات الضمان والبدالت واملزا

االجتماعي، املستحقة ملوظفي الفئة الفنية يف أمانة اليونيدو 
مبقتضى النظام األساسي والنظام اإلداري ملوظفي املنظمة، 
شريطة أال يكون الغرض من هذه املكافآت أو البدالت أو 

 املزايا قد استويف بأحكام أخرى من هذا العقد؛



GC.13/INF.4 

17 

العام على بدل متثيل قدره اثنان حيصل املدير  )ج( 
يورو يف السنة، وخيضع هذا ) ٣٢ ١٠٠(وثالثون ألفا ومائة 

البدل للتعديل وفقا ملعّدل التضخم السنوي املعمول به يف 
ميزانية املنظمة، وذلك للوفاء بنصيبه من االلتزامات اليت 

 تتحملها املنظمة يف شكل نفقات متثيل وضيافة؛

ام على بدل سكن قدره حيصل املدير الع )د( 
يورو يف السنة، وخيضع ) ٥٠ ٥٠٠(مخسون ألفا ومخسمائة 

هذا البدل للتعديل وفقا ملعّدل التضخم السنوي املعمول به 
 يف ميزانية املنظمة؛

يعّدل اجمللس كالً من املرّتب والبدالت  )ه( 
واملزايا املذكورة آنفا املستحقة للمدير العام مبقتضى هذا 

 التشاور مع املدير العام، إلبقائها مجيعا متوافقة االتفاق، بعد
مع تلك اليت حيصل عليها الرؤساء التنفيذيون يف الوكاالت 

 .املتخّصصة األخرى يف إطار النظام املوّحد لألمم املتحدة
 
  املعاش التقاعدي والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة -٧
  

يشارك املدير العام يف الصندوق املشترك  )أ( 
لمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وفقا ألحكام ل

 الذي اعتمده ١٧-م/١٠- من املقرَّر م ت ص) د(الفقرة 
وحيّدد أجره الداخل يف حساب . جملس التنمية الصناعية

من ) ج(و) ب (٥٤املعاش التقاعدي ويعّدل وفقا للمادة 
لوائح وقواعد الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية 

 .ألمم املتحدةملوظفي ا

حيق للمدير العام احلصول على التغطية  )ب( 
املدعومة للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة استمرارا لتغطيته 
هبذا التأمني أثناء اخلدمة وذلك اعتبارا من التاريخ الذي 
يتلقّى فيه استحقاق تقاعد مؤّجل من الصندوق املشترك 

 .ةللمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحد

  ُعملة املدفوعات - ٨

ستؤدَّى املدفوعات بالُعملة املنطبقة على املوظفني  
يف الفئة الفنية والفئات العليا العاملني يف مقر العمل الرمسي 

 .يف مدينة فيينا، النمسا
 
  اإلشعار باالستقالة - ٩

جيوز للمدير العام، يف أي وقت، أن يقّدم إىل  
لها بثالثة أشهر، ويؤذن اجمللس إشعارا كتابيا باستقالته قب

ولدى انتهاء فترة . للمجلس بقبوهلا بالنيابة عن املؤمتر العام
اإلشعار تلك، يتوقف املدير العام عن كونه مديرا عاما 

  .للمنظمة وينتهي العمل هبذا العقد
  الدخول حّيز النفاذ - ١٠

يبدأ نفاذ هذا العقد اعتبارا من اليوم الثامن من شهر   
 .٢٠٠٩ سمربدي/كانون األول

 
على هذا العقد يف هذا اليوم السابع من متَّ التوقيع  

  .يف مدينة فيينا ٢٠٠٩ديسمرب /شهر كانون األول
    

  علي أصغري سلطانية
  رئيس املؤمتر بالنيابة 

  عن املنظمة

  كانديه كوليه يومكيالّ  
  املدير العام

      
  عشرة  الرابعة الدورةموعد  ٢٠-م/١٣-م ع

 ومكان انعقادها

  : املؤمتر العامإن  

املؤمتر  دورة ه قد تقّرر مؤقتا عقد أنالحظ  )أ(  
 كانون ٢إىل نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨ عشرة من الرابعة
 يف جدول على النحو املذكوريف فيينا،  ٢٠١١ديسمرب /األول

  ؛(GC.13/1/Add.1)األعمال املشروح 
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 سّجل إعراب إندونيسيا عن االهتمام  )ب(  
   عشرة؛متر الرابعةاملؤباستضافة دورة 

 شاوراتامل إىل املدير العام أن جيري طلب  )ج(  
 ٨ خصوصا فيما يتعلق باملادة تلك الدولة العضو،مع الالزمة 

   العام؛للمؤمترمن النظام الداخلي 

   التنمية الصناعية، وفقا للمادة لسجمل فّوض  )د(  
 أثناء النظر سلطةمن دستور اليونيدو، ) ٤ (٨واملادة ) ٢ (٨
املؤمتر  والثالثني يف مكان وموعد انعقاد دورة السابعةرته دو

  . عشرة وحتديدمهاالعام الرابعة
  

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
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  القرارات
  

    النظام املايل  ١-ق/١٣-م ع
  : املؤمتر العامإن  

 ألمهية املبادرات املوّجهة حنو اإلسهام يف إدراكا منه  
  ارة املالية لليونيدو،حتسني اإلد

 إىل جملس التنمية الصناعية، يف دورته السابعة يطلب  
 فريق عامل غري إعادة تشكيلوالثالثني، أن يستقصي إمكانية 

  .رمسي مفتوح العضوية بشأن النظام املايل لليونيدو
  

  اجللسة العامة الثامنة
      ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

  ألمريكا الربنامج اإلقليمي   ٢-ق/١٣-م ع
    ـيبالالتينية والكاري

  : املؤمتر العامإن  

الربنامج "، املعنون ١-ق/١١- القرار م عإذ يستذكر  
، الذي طُلب فيه إىل املدير "اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب

  العام أن ينشئ برناجما إقليميا ألمريكا الالتينية والكاريـيب،

، املعنون ١-ق/١٢- القرار م عوإذ يستذكر أيضا  
، والذي طُلب "الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب"

 املدير العام أن يتخذ التدابري الالزمة لكي تكون األنشطة إىلفيه 
الرامية إىل تنفيذ الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب 

جل جمسَّدة على النحو الواجب يف اإلطار الربناجمي املتوسط األ
  ، من أجل مواصلة العمل الذي بدئ به،٢٠١١-٢٠٠٨

 ٣-م/٣٦- املقرر م ت صوإذ يستذكر كذلك  
، الذي "الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب"املعنون 

 املبادرات احلالية يتوىل حتديثطُلب فيه إىل املدير العام أن 
وحيدد أنشطة جديدة؛ وأن يواصل تطوير استراتيجية حشد 

 من أجل تنفيذ املبادرات واملشاريع والربامج املندرجة التربعات
يف الربنامج اإلقليمي؛ وأن يقّدم تقريرا حمّدثا عن احلالة الراهنة 
لتنفيذ الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب، الذي أُقّر 

، ٢٠٠٧نوفمرب /أثناء اجتماع اخلرباء الثاين يف تشرين الثاين
   واألرصدة املتبقّية،واملدفوعاتامهات يشمل املس

 اجلهود املشتركة اليت تبذهلا الدول األعضاء وإذ يقّدر  
واألمانة هبدف حتديد الربنامج اإلقليمي، وال سيما االستنتاجات 
الواردة يف الوثيقة اليت أقرت يف االجتماع الثاين لفريق اخلرباء 

 إىل ٢٨ فيينا من اخلاص بأمريكا الالتينية والكاريـيب املعقود يف
 ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

 أن الظروف الواقعية لبلدان أمريكا وإذ يرى  
الالتينية والكاريـيب واحتياجاهتا على الصعيدين اإلقليمي 
والوطين، وكذلك خمتلف عمليات التكامل واملبادرات 
الراهنة، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى حتديد وختطيط 

التعاون التقين اليت تضطلع هبا اليونيدو يف وتنفيذ أنشطة 
  املنطقة بالتشاور الوثيق مع األمانة،

أن الربنامج اإلقليمي ألمريكا وإذ يرى أيضاً   
الالتينية والكاريـيب قد وضع لكي يرسم إطار عمل ألنشطة 
اليونيدو املتوسطة والطويلة األجل من أجل دعم جهود 

  ة،التنمية الصناعية يف بلدان املنطق

على ضرورة أن تتصدى اليونيدو أيضا، وإذ يؤكّد   
استنادا إىل التجربة املكتسبة يف صوغ وتنفيذ برامج التعاون 
التقين يف خمتلف البلدان يف منطقة أمريكا الالتينية 
والكاريـيب، للتحديات وأن تغتنم الفرص اليت تؤثر يف التنمية 

  الصناعية املستدامة يف املنطقة بأكملها،

 ٣-م/٣٦-م ت ص  أن املقرر يأخذ يف احلسبانوإذ  
  مل ينفّذ تنفيذاً كامالً بعد،



GC.13/INF.4 
 

20 

 أنه قد طُلب من األمانة، يف وإذ يأخذ يف اعتباره  
القرارين واملقرر املذكورة أعاله، يف مجلة أمور، أن تواصل 
جهودها، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء يف املنطقة، 

ليت تتيح تنفيذ الربنامج لتحديد وحشد التربعات املالية ا
  اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب،

  : إىل املدير العاميطلب  

أن يواصل اختاذ كل اإلجراءات الالزمة   )أ(  
لتنفيذ الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب تنفيذا 

  كامال؛

مارس /أن يقّدم تقريرا حمّدثا قبل آذار  )ب(  
اهنة لتنفيذ الربنامج اإلقليمي، الذي أقر  عن احلالة الر٢٠١٠

يف اجتماع فريق اخلرباء الثاين الذي ُعقد يف تشرين 
، يشمل املسامهات واملدفوعات ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

  واألرصدة املتبقّية؛

أن حيّدث وحيّسن املبادرات احلالية وحيدِّد   )ج(  
أنشطة ومشاريع وبرامج جديدة يف جماالت األولوية الثالثة 

ظمة، آخذا بعني االعتبار الظروف الواقعية لبلدان لدى املن
أمريكا الالتينية والكاريـيب واحتياجاهتا على الصعيد اإلقليمي، 
وذلك بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء يف املنطقة، وأن 
َيعِقد، ضمن املوارد املوجودة، اجتماع اخلرباء الثالث املقرر 

سياسة واخلرباء، ، الذي يضم واضعي ال٢٠١٠عقده يف عام 
مبن فيهم موظفو مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا، 

  والذين حتددهم األمانة بالتشاور مع الدول األعضاء؛

أن يواصل جهوده، بالتشاور مع الدول   )د(  
األعضاء يف املنطقة، لتحديد وحشد التربعات املالية اإلضافية 

 يدعو اجملتمع الالزمة من أجل التنفيذ الكامل للربنامج، وأن
  الدويل يف الوقت نفسه إىل تقدمي دعم مايل للربنامج؛

أن حييط أعضاء جمموعة بلدان أمريكا   )ه(  
الالتينية والكاريـيب علما على أساس منتظم بتنفيذ الربامج 

اجلارية واستراتيجية حشد املوارد من أجل تنفيذ املبادرات 
قليمي ألمريكا واملشاريع والربامج املندرجة يف الربنامج اإل

  الالتينية والكاريـيب؛

أن يقّدم إىل أجهزة تقرير السياسات يف   )و(  
  .اليونيدو تقريرا دوريا عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا القرار

  اجللسة العامة الثامنة
      ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ٣-ق/١٣-م ع
٢٠١٣-٢٠١٠    

  : العام املؤمترإن  

، بصيغته املعّدلة ٢٣-م/٢- مقرره م عإذ يستذكر  
، الذي طلب فيه إىل املدير العام أن ١٠-م/٦-باملقرر م ع

  يقّدم إىل اجمللس إطارا برناجميا متوسط األجل،

 بأمهية تزويد املنظمة بإطار شامل ومّتسق وإذ يسلّم  
يطة للتصدي بفعالية للتحديات املرتبطة بسرعة تغيُّر البيئة احمل

  بالتنمية الصناعية،

 اإلطار الربناجمي حملتوى وإذ يعرب عن تقديره  
، IDB.35/8/Add.1املتوسط األجل، بصيغته الواردة يف الوثيقة 

وخصوصاً اجلمع بني ضمان استمرارية الربنامج وإدخال عدد 
  من التحسينات الربناجمية،

 بالشكل اجلديد والسمات املبتكرة، وإذ يرّحب  
تحداث املكونات الربناجمية وتوّخي االتساق مع وخباصة اس

إعداد الربنامج وامليزانيتني واستحداث مصفوفة للنتائج 
  اإلمجالية مع مؤّشرات لألداء،

 بتضمني اإلطار الربناجمي املتوسط وإذ يرّحب أيضا  
األجل برامج إقليمية منفصلة لكل من أفريقيا، واملنطقة العربية، 

وأوروبا والدول املستقلة حديثا، وأمريكا وآسيا واحمليط اهلادئ، 
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الالتينية والكاريـيب، مبا يف ذلك استحداث استراتيجيات 
  ملواجهة التحديات اخلاصة بكل منطقة على حدة،

 بأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ميسلّّ  -١  
  ميثل أداة هامة ومرنة لتنفيذ الواليات املسندة إىل املنظمة؛

 باإلطار الربناجمي التقديرحييط علما مع   -٢  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٠املتوسط األجل، 

 عن تنفيذ إىل اإلبالغيدعو املدير العام   -٣  
  .اإلطار الربناجمي املتوسط األجل يف التقرير السنوي

  اجللسة العامة الثامنة
        ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

    تعّدد اللغات يف اليونيدو  ٤-ق/١٣-م ع
  : املؤمتر العامإن  

 إىل أن عاملية اليونيدو تستند إىل مجلة أمور  يشريإذ  
منها تعّدد اللغات واحترام املساواة والتنّوع بني اللغات اليت 

 اختارهتا الدول األعضاء،

 إىل أن اإلسبانية واإلنكليزية والروسية وإذ يشري أيضا  
والصينية والعربية والفرنسية هي لغات املؤمتر العام وجملس 

 من ٦١ية وجلنة الربنامج وامليزانية، وفقا للمادة التنمية الصناع
 من النظام الداخلي ٦٥النظام الداخلي للمؤمتر العام واملادة 

 من النظام الداخلي للجنة ٥٥جمللس التنمية الصناعية واملادة 
  الربنامج وامليزانية،

، فضال عن ذلك، إىل مجيع قرارات وإذ يشري  
ت الصلة باللغات الرمسية اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذا

  جلميع أجهزة األمم املتحدة،

على أمهية ضمان متّتع مجيع الدول وإذ يؤكّد   
األعضاء وكذلك عموم اجلمهور، وخصوصاً يف البلدان 

النامية، بأكرب قدر ممكن من سبل احلصول على معلومات 
  املنظمة ووثائقها، من أجل حتقيق التنمية الصناعية،

 حتقيق التوازن يف استخدام اللغات ضرورةوإذ يالحظ   
  الرمسية الست يف أعمال األمانة،

 على األمهية القصوى للمساواة بني يشّدد  - ١  
  اللغات الست ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛

املدير العام أن يتخذ، يف حدود  إىليطلب   - ٢  
قيق املوارد املتاحة، مجيع التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الد

لقواعد املنظمة اليت حتكم ترتيباهتا اللغوية من حيث عالقات 
املنظمة بدوهلا األعضاء وكذلك من حيث استخدام اللغات 

  يف أعمال األمانة؛

على أمهية احترام املساواة بني يشّدد   - ٣  
اللغات الرمسية لدى األمم املتحدة يف األمانة، ويطلب إىل 

بري املناسبة هبذا الشأن، وفقا املدير العام مواصلة اختاذ التدا
   من دستور اليونيدو؛١١ من املادة ٥للفقرة 

إىل املدير العام تعيني منسِّق لشؤون يطلب   - ٤  
  تعّدد اللغات ضمن الوظائف املوجودة يف املنظمة؛ 

إىل املدير العام أن يتخذ مجيع يطلب أيضا   -٥  
اسية لدى التدابري الالزمة لضمان نشر املعلومات التقنية األس

املنظمة بلغات املنظمة، سواء كانت هذه املعلومات مكتوبة أو 
بصرية أو رقمية، على أساس احتياجات وأولويات خمتلف -مسعية

املناطق والبلدان، وذلك من أجل تزويد مجيع الدول األعضاء 
  بأكرب قدر ممكن من سبل الوصول إىل تلك املعلومات؛

واملساعدة  أمهية توفري املعلومات يؤكّد  -٦  
واملواد التدريبية اخلاصة باملنظمة ) الوثائق واخلربات(التقنية 

بلغات البلدان املستفيدة، عندما تكون تلك اللغات من لغات 
 ٦١/٢٦٦املنظمة، تطبيقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

  بشأن تعّدد اللغات؛
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 إىل املدير العام أن يواصل، يف حدود يطلب  - ٧  
ملتاحة، ودون مساس باملوارد املخّصصة للتعاون املوارد ا

التقين، مهمة حتميل املواد األساسية اليت متّت ترمجتها واليت 
صدرت منذ أن أصبحت اليونيدو وكالة متخّصصة، على 

  موقع املنظمة على اإلنترنت جبميع اللغات الرمسية الست؛

إىل املدير العام أن يكفل، يف يطلب أيضا   -٨  
د املتاحة، نشر أحدث وثائق اليونيدو يف موقعها على حدود املوار

شبكة اإلنترنت جبميع لغات املنظمة، باستخدام تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت اجلديدة، وأن يعمل تدرجييا على تطوير 
اإلمكانيات جلعل املوقع الرئيسي واالطالع عليه وأدوات البحث 

  ونتائج البحث متاحة جبميع لغات املنظمة؛

 إىل املدير العام أن يضع يطلب كذلك  - ٩  
ترتيبات تعاونية مع املؤسسات التعليمية لزيادة عدد 

  صفحات اإلنترنت املتاحة بلغات املنظمة؛

إىل املدير العام أن يقّدم إىل جملس يطلب   -١٠  
التنمية الصناعية يف دورته السابعة والثالثني تقريراً مرحلياً عن 

  .ذ هذا القرارالتقّدم احملرز يف تنفي

  اجللسة العامة الثامنة
        ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

إعالن فيينا وخطة العمل الوزاريان   ٥-ق/١٣-م ع
   ألقل البلدان منوا

  : املؤمتر العامإن  

 بانعقاد املؤمتر الوزاري ألقل البلدان إذ حييط علما  
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ و٣منوا يف فيينا، يومي 

 بإعالن فيينا وخطة العمل يط علما أيضاوإذ حي  
الوزاريني ألقل البلدان منوا اللذين اعتمدمها املؤمتر الوزاري 

  والواردين يف مرفق هذا القرار،

 املدير العام، لدى تنفيذ اإلطار يدعو  - ١  
، أن يضع يف ٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل، 

ين احلسبان على وجه خاص خطة العمل واإلعالن اللذ
 كانون ٤اعتمدمها املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوا يف 

، وحيث اليونيدو ومجيع شركاء ٢٠٠٩ديسمرب /األول
التنمية ذوي الصلة على املسامهة من أجل بلوغ أهداف 
خطة العمل يف الفترة حىت مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين 

   وبعدها؛٢٠١١بأقل البلدان منوا يف تركيا يف عام 

 إىل املدير العام أن يقدم إىل املؤمتر يطلب  - ٢  
املقبل املعين بأقل البلدان منوا، وكذلك إىل دورة املؤمتر العام 
    .املقبلة، تقريرا عن أنشطة اليونيدو املتصلة بتنفيذ هذا القرار
  اجللسة العامة الثامنة

        ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
  املرفق
  
  ٢٠٠٩بلدان منوا لعام خطة العمل الوزارية ألقل ال

  
    مقّدمة

حتّولت األزمة االقتصادية العاملية اليت انبثقت من   - ١
، بسرعة، إىل ٢٠٠٧/٢٠٠٨مؤسسات الشمال املالية يف 

ويف حني أنه كُتب وقيل . احنسار عاملي ذي تأثري بعيد املدى
الكثري عن أثر األزمة على البلدان األكثر تقّدماً، وعن احلاجة 

لقطاع املايل بقدر أكرب، فإن انعكاساهتا على إىل تنظيم ا
 بلداً ٤٩القطاعات املنتجة يف أقل البلدان منواً البالغ عددها 

  .يف العامل أقل وضوحاً إىل حد بعيد

فمجموعة البلدان اليت صنَّفتها األمم املتحدة   -٢
باعتبارها أقل البلدان منواً تشكّل أشّد البلدان حرماناً وأقلها 

وتشمل خصائص أقل البلدان منواً مستويات . لعاملمناعة يف ا
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الفقر العالية، والضعف اهليكلي وقلة املوارد، والقابلية الشديدة 
للتأثُّر احلاد بالعوامل االقتصادية اخلارجية، وتغيُّر املناخ 

 املصنَّفة حالياً يف فئة أقل ٤٩ويوجد بني البلدان الـ. والكوارث
 بلداً يف آسيا واحمليط ١٥فريقيا و بلداً يف أ٣٣البلدان منواً 

  .اهلادئ وبلد واحد يف القارة األمريكية

ومنذ أواخر الستينات من القرن املاضي، أولت   - ٣
منظومة األمم املتحدة اهتماماً متزايداً لالحتياجات احملددة 

وُعقد أول مؤمتر لألمم املتحدة بشأن أقل . ألقل البلدان منواً
، وأسفر عن برنامج ١٩٨١يف عام البلدان منواً يف باريس 

عمل جديد كبري وشامل لعقد الثمانينات لصاحل أقل البلدان 
وأّيدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة فيما بعد برنامج . منواً

 كانون ١٧ املؤرخ ٣٦/١٩٤العمل املذكور، يف قرارها 
وأعقب هذا مؤمتر األمم املتحدة . ١٩٨١ديسمرب /األول

، ١٩٩٠ل البلدان منواً يف باريس يف عام الثاين املعين بأق
الذي انبثق عنه إعالن باريس وبرنامج العمل من أجل أقل 

وُعقد الحقاً يف بروكسل مؤمتر األمم املتحدة . البلدان منوا
الثالث املعين بأقل البلدان منواً، الذي استضافه االحتاد 

، ٢٠٠١مايو / أيار٢٠ إىل ١٤األورويب يف الفترة من 
  .عن برنامج عمل بروكسلوأسفر 

وقد شهدنا، مع اقتراب انتهاء عقد برنامج عمل   - ٤
بروكسل، فترة منو اقتصادي مل يسبقها مثيل بني أقل البلدان 
منواً، أساسها بالدرجة األوىل ازدهار يف شروط التجارة 

بيد أن . ٢٠٠٧- ٢٠٠٠بالنسبة للسلع األساسية أثناء الفترة 
 ومتقطّعاً، وانتهى فجأة يف عام هذا االجتاه كان غري متكافئ

، عندما تعرَّض العامل إىل زيادة استثنائية يف أسعار ٢٠٠٨
وأّدى . السلع األساسية بالنسبة لألغذية والطاقة على السواء

هذا الوضع بشكل سريع إىل معدالت تضخم عالية وإىل 
قلق متزايد نتيجة لنقص األغذية عاملياً وما أعقبه من اهنيار 

يضاف إىل ذلك أن األزمة العاملية .  أسعار السلعمفاجئ يف

واملالية املستمرة تنذر بالقضاء على املكاسب اليت أُحرزت يف 
  .السنوات األخرية

وانصبَّ التركيز يف أقل البلدان منواً على أسعار   -٥
األغذية املستوردة والطاقة املستوردة، وقابلية عامة السكان 

فتأثُّر إمدادات . ب األسعارللتعّرض خلطر نقص األغذية بسب
األغذية املستوردة بالعوامل اخلارجية يدّق ناقوس اخلطر منذراً 
سكان العديد من أفقر األمم وُمظهراً مستويات غري كافية من 

  .إنتاج األغذية حملياً بأسعار ميسورة

وتشري جتربة العقد األخري واالحنسار العاملي الراهن   -٦
. االقتصادية يف أقل البلدان منواًإىل ضرورة زيادة املرونة 

فالشركاء متفقون على أن اإلجابة الكفيلة ببناء تلك املرونة 
تكمن يف زيادة التنوُّع االقتصادي واالبتعاد عن االعتماد على 

) ب(عمليات استرياد األغذية واملوارد غري املتجّددة و) أ(
  .تصدير طائفة حمدودة من السلع األساسية

 ذُكر آنفاً والدروس املستفادة، ينبغي ويف سياق ما  - ٧
ألقل البلدان منواً التركيز على التصنيع والتحديث، وال سيما 

  :يف القطاعات الرئيسية التالية وحوافز التنويع التالية

  الصناعات املتصلة بالزراعة؛  - أ  

  االبتكار ونقل التكنولوجيا واإلنتاجية؛  - ب  

  تطوير القطاع اخلاص واالستثمار؛  - ج  

  البنية التحتية الصناعية؛  - د  

حيز السياسات العامة، واحلوكمة، وبناء   - ه  
  .املؤسسات

    
    األهداف  -أوال
  يتمثل اهلدف العام خلطة العمل هذه يف   - ٨

حتسني القدرات اإلنتاجية من أجل التنمية االقتصادية يف أقل 
  .البلدان منواً
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ع وهذا اهلدف، مبزيد من التحديد، هو حتقيق تنوُّ  -٩
اقتصادي يف أقل البلدان منواً بغية تعزيز األمن الغذائي 
والقدرات اإلنتاجية، وتقليل القابلية للتأثر بالصدمات 

  .اخلارجية

وستعمل وكاالت األمم املتحدة وشركاؤها يف   - ١٠
التنمية، باالستفادة من الدروس املستخلصة من األزمة، على 

ع االقتصادي يف تركيز اجلهود بشكل متزايد على دعم التنوُّ
أقل البلدان منواً باعتباره املوضوع العام جلدول أعماهلم 

  .وعملهم مع أقل البلدان منواً يف املستقبل

ويف اإلطار املذكور أعاله، تساعد خطة العمل هذه   - ١١
على رسم خريطة طريق بني خمتلف الشركاء يف إطار 

قل البلدان التحضري لعقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأ
، واالهتداء إىل حلول ملموسة ملشكلة ٢٠١١منواً يف عام 

  .التنويع على مدى العقد املقبل
    
    النهج  -ثانيا
جيب على وكاالت األمم املتحدة وشركائها يف   -١٢

التنمية، أن يعتمدوا يف جهودهم لتحقيق األهداف املذكورة 
اً، لتناول قضايا أعاله ُنهجاً واقعية مرنة، ومناسبة حملياً وإقليمي

مثل سياسة التنمية ونظم التجارة ودور الدولة وحّيز 
  .السياسات العامة لصانعي القرارات يف أقل البلدان منواً

 وسيكرَّس اهتمام خاص الستبيان فرص إقامة شراكات  -١٣
بني القطاعني العام واخلاص وأفضل املمارسات يف مجيع 

  .قضايا املتصلة هباالقطاعات، وكذلك القدرات املؤسسية وال

وينبغي استخدام حقوق امللكية الفكرية ذات الصلة   - ١٤
  .البلدان منواًبالصناعة لدعم التنمية يف أقل 

 السياسات حتاليل ذات صلة استعراضوسيشمل   -١٥
لقضايا التجارة يف مجيع القطاعات اخلاضعة للدراسة حسب 

ة والتنويع االقتضاء، دون إمهال التركيز على القدرات اإلنتاجي
  .االقتصادي

وستقوم وكاالت األمم املتحدة وشركاؤها يف   -١٦
التنمية، حسب االقتضاء ومن دون حتيُّز، بإعداد مشورة 

 املمارسات أو بشأنوتوصيات متعلقة بالسياسات، 
املؤسسات أو االتفاقات احمللية واإلقليمية والعاملية اليت حتتاج 

  .إىل إصالح وكيف ميكن إصالحها

وستكرِّس وكاالت األمم املتحدة، يف كل جهودها   - ١٧
يف إطار خطة العمل هذه، اهتماماً خاصاً لضمان التآزر 
والتنسيق والتالحم فيما يتعلق برباجمها للمساعدة من أجل 

  .أقل البلدان منواً

وستشمل االقتراحات املتصلة بالسياسات استعراضاً   -١٨
الوطنية يف شىت للدور الذي ميكن أن تؤّديه الشركات عرب 

القطاعات، مع إيالء الُنهج واحللول احملددة لنقل الدراية الفنية 
  .والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً

ويف حني أن أقل البلدان منواً هي األقل إسهاماً يف   -١٩
التلوث عاملياً، فإن السياسات والربامج ستكرِّس اهتماما 

ولوجيات  والتكناخلضراءخاصا، حسب االقتضاء، للصناعات 
اخلضراء واملتجّددة باعتبارها قطاعات واعدة للتجديد 

  .والتحديث االقتصاديني

وستعمل وكاالت األمم املتحدة وشركاؤها يف   - ٢٠
التنمية لتعبئة وتوفري مساعدة تقنية مناسبة ومساعدة مالية 
كافية ألقل البلدان منواً لتمكينها من التصّدي للتأثريات 

  .ر املناخالبيئية السيئة لتغيُّ

باإلضافة إىل ذلك، سُتجرى دراسة خاصة للدور   - ٢١
املتنامي للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وازدياد إمكانيته يف 

وفضالً عن ذلك، ستحظى عمليات . مجيع القطاعات
  .التكامل اإلقليمي بدعم خاص
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وستقوم وكاالت األمم املتحدة وشركاؤها بإنشاء   - ٢٢
دميية والبحثية واملؤسسات شركات مع املؤسسات األكا

اإلمنائية األساسية اليت ثبت أن هلا سجل إجنازات حافالً يف 
جماالت التركيز املوجزة أعاله، وكذلك مع اللجان 

  .االقتصادية اإلقليمية ذات الصلة واجلهات املاحنة املهتمة

وستتناول االقتراحات أيضاً قضايا ُشّح املوارد   -٢٣
ع األموال على املستويني اخلاص وخمتلف السيناريوهات جلم

والعام يف قطاعات حمّددة، مع التركيز على اإلمكانات احمللية 
  .واإلقليمية والعاملية املتاحة لفائدة أقل البلدان منواً

  
    السياسات واالستراتيجيات  -ثالثا
ستعمل وكاالت األمم املتحدة وشركاؤها يف   - ٢٤

سياسات والبحوث التنمية على زيادة مسامهتهم يف جمال ال
لدعم أقل البلدان منواً يف الفترة القادمة حىت انعقاد مؤمتر 
األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً، الذي ُيتوقع أن 

وسينصبُّ التركيز . ٢٠١١ُيعقد يف تركيا يف منتصف عام 
على مخسة جماالت ذات أولوية كحوافز رئيسية للتنويع 

  :لدان منواًاالقتصادي يف أقل الب
  الصناعات املتصلة بالزراعة؛  - أ  

  االبتكار ونقل التكنولوجيا واإلنتاجية؛  - ب  
  تطوير القطاع اخلاص واالستثمار؛  - ج  
  البنية التحتية الصناعية؛  - د  

حيز السياسات العامة، واحلوكمة، وبناء   -ه  
  .املؤسسات

وسيكرَّس، يف هذه اجملاالت اخلمسة ذات األولوية،   -٢٥
م خاص لتنمية املوارد البشرية وتطوير مهاراهتا اهتما

  .املتخّصصة الستيعاب التكنولوجيات والدراية الفنية املالئمة

والوقت املتاح يكفي إلجراء حتليل متعّمق يف جماالت   -٢٦
 ٢٠١٠املواضيع اخلمسة، ابتداًء بالدراسات اإلقليمية يف عام 

 ٢٠١١  عاممنتصفوانتهاًء بإصدار منشور عاملي حبلول 
  .لتوزيعه أثناء مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً

    
    الصناعات املتصلة بالزراعة

متثّل الزراعة القطاع احملوري يف أقل البلدان منواً، ألهنا   -٢٧
تشكّل أساس األمن الغذائي ومصدر النقد األجنيب، والتنمية 

وسيجري .  العملالصناعية والريفية، وتوفّر مصدراً لفرص
جتميع مقترحات البحوث املوجودة واجلديدة يف مقترحات 
موجزة وذات صلة يف جمايل السياسات واالستراتيجيات لشىت 

  .األقاليم والتجّمعات يف أقل البلدان منواً
    

    االبتكار ونقل التكنولوجيا واإلنتاجية
تظل إدارة التكنولوجيا واحلصول عليها، مع   - ٢٨

نخفضة، من أكرب العقبات أمام التنمية االقتصادية اإلنتاجية امل
ويف حني أن بعض البلدان . والتنويع يف أقل البلدان منواً

النامية قد قطعت خطوات كبرية يف العقود األخرية، فإن أقل 
البلدان منواً بصفة عامة ال تزال حبيسة التكنولوجيا غري 

ألمم وستقوم وكاالت ا. املتطورة واإلنتاجية املنخفضة
املتحدة وشركاؤها بدمج طائفة واسعة من البحوث 
والدراسات لصوغ استراتيجيات واضحة ومالئمة 

  .لالستجابة هلذه املتطلبات من أجل خمتلف أقل البلدان منواً
    

    تطوير القطاع اخلاص واالستثمار
تعرقل ظروف األزمة املالية واملنافسة الشديدة، بشكل   -٢٩

 استثمارية لتحقيق زيادة منو طائفة خطري، احلصول على موارد
. أكثر تنّوعاً من املؤسسات التجارية الصغرية واملتوسطة والكبرية

ومع ذلك، شهدت العقود األخرية قصص جناح واضح يف 
وجيب تنسيق وتعزيز اقتراحات شركاء . العديد من البلدان النامية

حلول التنمية بشأن السياسات واالستراتيجية بغية االهتداء إىل 
حامسة وعوامل مرونة وهنوج ابتكارية ميكن أن تساعد على 

مثالً عن (اكتشاف موارد وحلول حملية وإقليمية وأوسع نطاقاً 
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، ")البناء فالتشغيل فنقل امللكية"طريق استخدام نظم مماثلة لنظام 
واإلقالل من االعتماد املفرط على االستثمار املباشر األجنيب 

وسيكرَّس اهتمام . واالستثمارات احملليةلتنشيط تنمية التجارة 
وفضالً عن ذلك، . لتشجيع شراكات القطاعني العام واخلاص

جيب االعتراف بالدور اهلام ملنشآت القطاع غري الرمسي وإنشاء 
. آليات ملواصلة تطويرها التدرجيي إىل مؤسسات صغرية رمسية
ات وستضم أقل البلدان منواً وشركاؤها جهودهم إلبراز استجاب

  .استراتيجية وقطاعات واعدة
  

    البنية التحتية الصناعية
  على الرغم من التقّدم اهلام احملرز يف عدة بلدان،   -٣٠

ال يزال تطوير البنية التحتية الصناعية ميثّل حتّدياً قوياً ملعظم أقل 
وستعمل أقل البلدان منواً مع شركائها إلظهار . البلدان منواً

 حلول ابتكارية وعملية يف جماالت التجارب الناجحة وإجياد
متعلقة بتنمية البنية التحتية مثل املاء والنقل وتوليد الطاقة، إذ 
هي تواجه معاً حتديات التبعية يف جمال التكنولوجيا وتوليد 

  .االستثمارات والتكاليف الباهظة ملوارد الطاقة غري املستدامة
    

    حيز السياسات العامة واحلوكمة وبناء املؤسسات
 جتارب أقل البلدان منواً وجتارب بوضوحبّينت   -٣١

خمتلف شركائها يف التعاون يف جمال التنمية على مدى العقود 
ويف . القليلة املاضية وجود حاجة العتماد منوذج جديد للتنمية

الفترة املتبقية قبل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل 
بلدان منواً وشركاؤها معاً لصياغة البلدان منواً، ستعمل أقل ال

معامل هنج جديد يتسم بالواقعية واملرونة، مع التركيز على 
اّتباع أساليب مناسبة حملياً وإقليمياً يف تناول مسائل مثل 
سياسة التنمية والنظم التجارية واحلوكمة وحّيز السياسات 

  .العامة لصانعي القرارات يف أقل البلدان منواً
  

    امجالرب  -رابعا
ستتضافر جهود أقل البلدان منواً وشركائها يف   - ٣٢

التنمية، متاشياً مع النهج واألهداف املذكورة أعاله، لتوسيع 
  .املنتجةنطاق تعاوهنا التقين املوّجه حنو تعزيز القطاعات 

وستستند هذه اجلهود إىل اآلليات والُنهج القائمة   - ٣٣
ت ملختلف املشتركة بني الوكاالت واملتعددة القطاعا
 املعّزز املتكاملاألطراف، ومنها على سبيل املثال آلية اإلطار 

  .وبرنامج املعونة من أجل التجارة

 املباشر بني أنشطة البحوث املبينة الربطوسـُيعمد إىل   -٣٤
املشاريع الرائدة وأفضل /أعاله ومشاريع اإلثبات العملي

رصة للجمع املمارسات اليت أفضت إىل نتائج ملموسة مما يتيح ف
بني اجلانب النظري واجلانب العملي وإعادة دراسة املسائل قبل 

 احملّدد كموعد لتحقيق األهداف اإلمنائية ٢٠١٥حلول عام 
وسيتيح ذلك فرصة ساحنة إلجراء جولة ثانية لتقييم . لأللفية

  .الوضع واستخالص الدروس خالل السنوات اخلمس

 يف التنمية إىل وستسعى أقل البلدان منواً وشركاؤها  - ٣٥
ختصيص قدر أكرب من مواردها الوطنية ومن موارد شركائها 

 ذلك عن طريق اتباع يفلربامج بناء القدرات املنتجة، مبا 
  .استراتيجية جلمع األموال

ويتمثّل أحد جماالت التركيز الربناجمية الرئيسية يف   - ٣٦
تضمني مسألة تنويع وختصيص املوارد الضرورية يف 

االستراتيجيات الوطنية ودون اإلقليمية ألقل السياسات و
  .البلدان منواً وشركائها يف التنمية على حد سواء

    
      آلية املتابعة-خامسا
ستقّدم األمانة تقارير مرحلية نصف سنوية إىل   - ٣٧

خالل )  الرئيس واملقّررونائبرئيس املؤمتر (مكتب املؤمتر 
تحدة الرابع املعين الفترة املفضية إىل انعقاد مؤمتر األمم امل

  .بأقل البلدان منواً يف تركيا
    

  اإلعالن الوزاري
  

، ممثّلي حكومات أقل البلدان حنن وزراء الصناعة  
منواً، املشاركني يف املؤمتر املشترك بني اليونيدو ومكتب 
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األمم املتحدة للمثّل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية 
 النامية، واملعين مبسألة الصغريةزرية غري الساحلية والدول اجل

تأثري األزمة االقتصادية على القدرات اإلنتاجية ألقل البلدان "
  ،"املخاطر والفرص الساحنة: منواً وآفاقها التجارية

ديسمرب / هنا يف فيينا يف كانون األولوقد اجتمعنا  
، يف السنة قبل األخرية لربنامج عمل ٢٠٠٩من عام 

   لصاحل أقل البلدان منواً،٢٠١٠- ٢٠٠١بروكسل للعقد 

 مبيثاق األمم املتحدة واملبادئ احملّددة يف وإذ نسترشد  
إعالن األلفية وإعالن بروكسل ومبا تقّره من مسؤولية 

 على كرامة مجيع البشر وضمان احلفاظمشتركة حنو 
  مستوى عيش الئق هلم،

 التأكيد على بناء القدرات اإلنتاجية وعلى وإذ نكّرر  
جة إىل التنويع االقتصادي والتبادل التجاري املتوازن احلا

 من أجل توليد الثروة وحتقيق التنمية األولوياتبوصفها أهم 
 ٤االقتصادية يف أقل البلدان منواً مبا يتماشى مع االلتزامات 

 لربنامج عمل بروكسل، املتعلقة ببناء القدرات ٧ و٥و
  اإلنتاجية والتجارة وحشد املوارد املالية،

 على تنشيط الشراكات الوطنية وتصميماً منا  
واإلقليمية والدولية واجلهود الداعمة لتحقيق تنمية اقتصادية 

 ومستقرة منفتحة يف إطار سياسات عامة ومستدامةمتوازنة 
  وموضوعية،

 على الرغم من النجاحات النسبية اليت وإذ نقّر بأنه  
صادي منذ بداية حققتها أقل البلدان منواً على صعيد النمو االقت

األلفية اجلديدة، ال تزال تلك البلدان مهّمشة بقدر كبري 
وتعتمد اعتماداً مفرطاً على تصدير السلع األساسية واسترياد 

  املتجّددة، غري الطبيعيةاملنتجات الغذائية واستغالل املوارد 

 عدم احتمال حتقيق أهداف يف اعتبارنا وإذ نضع  
ية العقد بسبب املعّوقات برنامج عمل بروكسل حبلول هنا

 آثار مفزعة مناهليكلية املستعصية وما صاحبها 
واالنعكاسات اليت خلفتها األزمات االقتصادية واملالية 
العاملية احلالية على فرص التنمية واألمن الغذائي وأمن الطاقة 

  بالنسبة ألقل البلدان منواً،

 األزمات االقتصادية هذه القلق ألن وإذ يساورنا  
ملالية العاملية احلالية هتدد بتقويض املكاسب اليت حققتها وا

  أقل البلدان منواً يف السنوات األخرية،

 البلدان منواً أقل اعتمدنا خطة عمل من أجل وقد  
حتضرياً ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً 

 ، وفقاً ملا طلبته اجلمعية٢٠١١املقرر عقده يف تركيا عام 
 كانون ١٩ املؤرخ ٦٣/٢٢٧ املتحدة يف قرارها لألممالعامة 
  ،٢٠٠٨ديسمرب /األول

 إىل االجتماع السادس لوزراء التجارة يف وإذ نشري  
 تشرين ١٦ إىل ١٤أقل البلدان منواً الذي انعقد يف الفترة من 

 يف دار السالم، وإعالن إزولويين الذي ٢٠٠٩أكتوبر /األول
، بشأن ٢٠٠٩أكتوبر /شرين األولاعتمد يف سوازيلند يف ت
  .البلدان النامية غري الساحلية

  
  :أننا نعلن  

 التزاما راسخا مببادئ ملتزمنيال نزال   - ١  
وأهداف إعالن األلفية، وإعالن وبرنامج عمل بروكسل 

  ،٢٠١٠- ٢٠٠١ألقل البلدان منواً للعقد 

 بأن ازدهار مجيع األمم والشعوب نؤمن  - ٢  
االحنسار االقتصادي العاملي احلايل مترابط ومتالزم، وأن 

 من جديد احلاجة إىل التضامن الدويل حتقيقاً للمصلحة أثبت
  املشتركة لإلنسانية مجعاء،

 بأن املسؤولية عن التنمية يف أقل البلدان نقّر  - ٣  
منواً تقع يف املقام األول على عاتق تلك البلدان ذاهتا، ولكن 
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 ذلك مع القطاع اخلاص الشراكة والتعاون الدوليني، مبا يف
  واجملتمع املدين، هامان يف هذا اجملال،

 بأن التنمية الفّعالة جيب أن ترتكز إىل نؤمن  -٤  
تنوُّع ومنو اقتصاديني مستدامني يستندان إىل تصنيع وطين 
وحتديث االقتصاد وتعزيز استراتيجيات بناء القدرات املنتجة 

 وحتسني القدرة االتكنولوجيوحتسني النوعية واملعايري ونقل 
  التنافسية وختصيص موارد وطنية كافية لبناء القدرات اإلنتاجية،

 بتقدمي الدعم للصناعات اخلضراء يف أقل نتعّهد  -٥  
البلدان منواً من خالل توفري البىن التحتية الالزمة من أجل الطاقة 

   يف التنمية،الشركاءوالنقل واملاء وغريها من األنشطة مبساعدة 

 إزاء اقتصار جمموع  بالقلق العميقنشعر  - ٦  
التزامات املعونة العاملية املخصصة للقطاعات املنتجة على 

 يف املائة من جمموع ٦، أي ٢٠٠٧ بليون دوالر يف ٧,٥
   بليون دوالر، ١٢١تدفقات املعونة العاملية اليت بلغت 

 بأن من الضروري حتقيق توازن مناسب نؤمن  -٧  
ع اخلاص يف سياق كل بلد على بني دور الدولة ودور القطا

 ُيحدَّدحدة، وأن موقع كل من الدولة والقطاع اخلاص جيب أن 
  حملياً باألحرى وليس بناًء على وصفات واشتراطات خارجية،

 بانتهاز الفرصة اليت يتيحها انعقاد نتعّهد  -٨  
 ٢٠١١املؤمتر القادم املعين بأقل البلدان منواً يف تركيا عام 

وب إعادة توجيه جهود التعاون اإلمنائي والعمل مسبقاً ص
واملوارد الوطنية والدولية حنو التنويع االقتصادي وتطوير 

 املنتجة يف أقل البلدان منواً، وذلك عن طريق نقل القدرات
التكنولوجيا وتنمية املوارد البشرية وتطوير البىن التحتية 
وتطوير القطاع اخلاص وتكثيف التبادل التجاري داخل 

طق والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والبحث والتنمية املنا
  وتقوية القطاعات الرائدة،

 مجيع وكاالت األمم املتحدة ندعو  - ٩  
والشركاء يف التنمية املعنيني بتقدمي الدعم لعملية التصنيع 

إىل  والتحديث يف أقل البلدان منواً عرب تعزيز القدرات املنتجة
ذا اجملال وتوثيق الدروس مضاعفة جهودهم الربناجمية يف ه

اهلامة يف جمال السياسات العامة، بطرق منها إجراء عمليات 
تقييم يف بعض تلك البلدان وتبادل املعلومات عن أفضل 
املمارسات، خالل الفترة املفضية إىل انعقاد املؤمتر الرابع 
املعين بأقل البلدان منواً، وذلك ابتداًء باملستويات الوطنية 

 شركاءنا وحنثّووصوالً إىل املستويات العاملية، واإلقليمية 
يف التنمية على ختصيص قدر أكرب من مسامهات املعونة اليت 

  يقّدموهنا لتنفيذ أنشطة منتجة يف تلك البلدان،

 أيضاً إىل التوّصل إىل خامتة مبكرة ندعو  - ١٠  
 التجارةوطموحة جلولة مفاوضات الدوحة التجارية ملنظمة 

يكفل إدماجاً مفيداً ألقل البلدان منواً يف نظام العاملية، مما س
  .التجارة املتعّدد األطراف

  
   يف فيينا٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤اعُتمد يف 

  ]التوقيع[

   عبد اهللا ديالوأمحدوسعادة السيد 
   والتجارة، مايلواالستثماروزير الصناعة 

        ٢٠٠٩نائب رئيس املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منواً لعام 
الدور احلاسم الذي تقوم به القطاعات   ٦-ق/١٣-م ع

اإلنتاجية يف دعم حتقيق األهداف 
   اإلمنائية لأللفية

  : املؤمتر العامإن  

 بشأن دور ٥- ق/١٠-القرار م عإذ يشري إىل   
  اليونيدو يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،

 ١٣- م/٣٦-  املقرر م ت صوإذ يشري أيضاً إىل  
دور :  على نطاق منظومة األمم املتحدةبشأن االتساق

من املقّرر ذاته اليت تشّدد ) د(اليونيدو، وخصوصا الفقرة 
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على الدور األساسي الذي تسهم به التنمية الصناعية يف 
  بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية،

   أمهية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،وإذ يؤكِّد  
ذي تقوم به  على الدور الرئيسي الوإذ يشّدد  

  القطاعات اإلنتاجية يف احلد من الفقر ودعم التنمية املستدامة،

 أن تنمية القطاعات اإلنتاجية ضرورية وإذ يالحظ  
  لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 

 باملبادرة اليت اختذهتا اجملموعة حييط علما  - ١  
 املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية

التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف ما يتعلق بإسهام التنمية 
الصناعية، وخصوصا القطاعات اإلنتاجية، يف حتقيق 

  األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 إىل املدير العام أن يقدم إىل الدورة يطلب  -٢  
السابعة والثالثني جمللس التنمية الصناعية تقريرا عن الوسائل 

هبا لليونيدو أن تقدم مزيدا من املسامهة يف احملددة اليت ميكن 
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك قبل انعقاد االجتماع العام 

  .٢٠١٠الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

  اجللسة العامة الثامنة
        ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

  اتفاق التعاون مع برنامج   ٧-ق/١٣-م ع
  املتحدة اإلمنائياألمم

  
  : املؤمتر العامإن  

 أن خطة األعمال بشأن دور اليونيدو إذ يستذكر  
ووظائفها يف املستقبل قد دعت إىل تطبيق فّعال لالمركزية 

  األنشطة وإىل تعزيز التمثيل امليداين،

 الذي شّجع ٢- ق/ ١٠- ع قراره موإذ يستذكر   
مركزية صوب املدير العام على أن ميضي قُُدما بعملية الال

امليدان وأن يواصل تعزيز وترشيد العمليات امليدانية اليت 
  تضطلع هبا املنظمة،

 أن بيان رؤية اليونيدو وإذ يستذكر أيضاً  
- ع االستراتيجية الطويلة األمد، بصيغته املعتمدة يف القرار م

، يشّدد على مواصلة وتعزيز المركزية وظائف ١١- ق/ ١٠
امليدان، بوصفها واحدا من األبعاد وأنشطة املنظمة يف اجتاه 

  اإلقليمية ألنشطة اليونيدو؛ 

 بشأن ٥- ق/١١- ع م قرارهوإذ يستذكر كذلك   
  اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،

نتائج وتوصيات التقييم وإذ يأخذ يف االعتبار   
النهائي املشترك لتنفيذ اتفاق التعاون املربم بني منظمة األمم 

حدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املت
واالستجابة اإلدارية ) GC.13/CRP.1 وGC.13/6الوثيقتان (

  ،)GC.13/7(املشتركة هلا 

 ملوظفي مكتب التقييم يف كل يعرب عن شكره  -١  
من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيدو واخلرباء االستشاريني 

  وا من جهود يف إجناز التقييم النهائي؛املستقلني على ما بذل

 للسياسات اإلصالحية يعرب عن تقديره  - ٢  
وال سيما خمطط التنقل امليداين ملوظفي الفئة الفنية، الذي 

  قدمه املدير العام احلايل؛

على أمهية املبادرات اإلدارية اليت اختذت يشدد   -٣  
 وقادرة مؤخرا لتحويل اليونيدو إىل منظمة أكثر فعالية وكفاءة

  على تلبية احتياجات البلدان النامية بطريقة أفضل؛

  :إىل املدير العاميطلب   - ٤  

أن يواصل اختاذ تدابري حنو حتقيق المركزية   )أ(  
فعالة من خالل إعادة نشر املوارد البشرية وتفويض السلطات 

  إىل املكاتب امليدانية على حنو مالئم، من بني أمور أخرى؛
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با تنفيذيا وإداريا مالئما مع أن يربم ترتي  )ب(  
، وفقا لنتائج ٢٠١٠برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 

وتوصيات التقييم النهائي املشترك مع أخذ متطلبات الدول 
ويف هذا الصدد، ينبغي إيالء اهتمام . األعضاء يف االعتبار

خاص الستعراض سري عمل مكاتب اليونيدو الواقعة داخل 
  مم املتحدة اإلمنائي ودور مكاتب اليونيدو؛مباين برنامج األ

أن يقدم تقريرا إىل جملس التنمية الصناعية   )ج(  
يف دورته السابعة والثالثني عن متابعة هذا القرار، مبا يف 

  :ذلك املتابعة بشأن اجلوانب التالية

السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وحتسني التمثيل   ‘١‘  
ة توصيات التقييم النهائي امليداين لليونيدو، مع مراعا

  املشترك، هبدف حتسني أداء مشاريع التعاون التقين؛

حتليل شامل ألثر أي توسيع متوخى   ‘٢‘  
للتمثيل امليداين على أداء مشاريع التعاون التقين 
وتنفيذ الربامج وكذلك ما يترتب عليه من آثار 
مالية على األجل الطويل، بالتشاور الوثيق مع 

  ؛الدول األعضاء

إنشاء آلية لالختيار واالستعراض، تأخذ يف   ‘٣‘  
االعتبار املناقشات اليت أجريت يف الدورات السابقة 
  للهيئة املديرة يف كل من الربنامج واملنظمة بشأن 

  .هذه املسألة

  اجللسة العامة الثامنة
      ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

 أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة  ٨-ق/١٣-م ع
  

  : املؤمتر العامإن  

بأمهية التصنيع األساسية بالنسبة للنمو إذ يسلّم   
  االقتصادي والتنمية االقتصادية جلميع الدول،

 حق البلدان النامية املشروع يف حتسني وإذ يؤكّد  
  حياة شعوهبا عن طريق التصنيع،

 على ما للنمو االقتصادي املطّرد والتنمية وإذ يشّدد  
  ة ملستقبل العامل،املستدامة من أمهي

 خطة األعمال بشأن دور اليونيدو وإذ يستذكر  
ووظائفها يف املستقبل، بصيغتها اليت أقّرها املؤمتر العام يف 

  ،١- ق/٧- القرار م ع

 بيان رؤية اليونيدو االستراتيجية وإذ يستذكر أيضا  
  ،٤- ق/١١-الطويلة األمد الذي اعُتمد يف القرار م ع

/ ٨-  املؤمتر العام م عقراريوإذ يستذكر كذلك   
" مرفق البيئة العاملية وأنشطة التعاون التقين"، بشأن ٢- ق

دور اليونيدو يف حتقيق "، بشأن ٥- ق/١٠- والقرار م ع
  ،"األهداف اإلمنائية لأللفية

بالدور الذي اضطلعت به اليونيدو يف وإذ يرّحب   
، املعقود يف املنامة، البحرين، "منتدى التكنولوجيا النظيفة"

، ومؤمتر فيينا للطاقة ٢٠٠٩فرباير / شباط٤ إىل ٢من 
، واملؤمتر ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٤ إىل ٢٢املعقود من 

الدويل بشأن الصناعة اخلضراء يف آسيا املعقود يف مانيال، 
، واملنتدى ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١ إىل ٩الفلبني، من 

ك، من العاملي بشأن الطاقة املتجّددة املعقود يف لّيون، املكسي
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٧

 بنتائج املؤمترات السالفة الذكر، وإذ حييط علما  
وكذلك مببادرات من قبيل مؤمتر اإلنتاج األنظف القائم على 
كفاءة استخدام املوارد، الذي عقد يف لوسرين، سويسرا، 

  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ٢٠من 

مواصلة العمل، ضمن  إىل املدير العام يطلب  - ١  
والية اليونيدو ويف إطار األولوية املواضيعية اخلاصة بالبيئة 
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والطاقة، على إعداد أنشطة موّجهة حنو حتقيق التنمية 
  :الصناعية املستدامة، مبا يف ذلك

تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   )أ(  
، من أجل ترويج أمناط استهالك واستثمار ٢٠١٣- ٢٠١٠

انبعاثات الكربون ومستدامة ونظيفة وقائمة على منخفضة 
  كفاءة استخدام املوارد، وزيادة الوعي بأمهية تلك األمناط؛

متابعة توصيات املؤمترات ذات الصلة يف   )ب(  
  ميدان البيئة والطاقة؛

استغالل فرص التمويل املتزايدة املتاحة يف   )ج(  
 اليت تبذل هذا اجملال لغرض تعزيز إسهام اليونيدو يف اجلهود

على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين من أجل التصدي 
  ملشكلة تغّير املناخ؛

مواصلة تقدمي املساعدة يف ميادين تسخري   )د(  
الطاقة املتجددة لألغراض اإلنتاجية، وكفاءة استخدام الطاقة يف 
قطاع الصناعة، واإلنتاج األنظف، والصناعات اخلضراء 

ملنخفضة انبعاثات الكربون، مبا يف ذلك والصناعات املستدامة ا
  بناء القدرات الالزمة لالنتقال حنو أمناط إنتاج أكثر استدامة؛ 

مجع ونشر املعلومات عن أفضل املمارسات   )ه(  
الصناعية املتعلقة بأنسب التكنولوجيات السليمة من الناحية 
البيئية، والعمل، بالتشاور مع الدول األعضاء، على 

   مؤسسية لدعم هذه الفكرة؛ استكشاف آلية

صوغ وتنفيذ برامج، مبا يف ذلك تيسري نقل   )و(  
التكنولوجيات املالئمة، هبدف إجراء تغيريات يف تصميم 
املنتجات وتكنولوجيا اإلنتاج اليت تزيد إىل أقصى حد يف 

  إعادة استخدام املوارد وإعادة تدويرها؛ 

تعزيز دور مكاتب ترويج االستثمار   )ز(  
ولوجيا، واملراكز الوطنية لإلنتاج األنظف، ومراكز والتكن

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، واملركز الدويل للعلوم 
والتكنولوجيا الراقية، ومرصد الطاقة املتجددة اخلاص 
بأمريكا الالتينية والكاريـيب، واملركز الدويل لتكنولوجيا 

يسري سبل الطاقة اهليدروجينية التابع لليونيدو بغية تشجيع وت
  وصول البلدان النامية إىل التكنولوجيات املتطّورة املناسبة؛ 

تشجيع نقل تكنولوجيات الطاقة املتجددة   )ح(  
املناسبة جبميع أشكاهلا، متاشيا مع االحتياجات واألولويات 

  الوطنية؛ 

التنسيق والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية   )ط(  
اقة، من خالل آليات التعاون األخرى يف ميدان البيئة والط

املناسبة، مبا يف ذلك عقد اتفاقات بشأن تنفيذ املشاريع 
واملبادرات يف إطار شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة، وذلك من 

  أجل حتقيق أوجه التآزر وتفادي االزدواجية؛

تعجيل تنفيذ املبادرات اليت يشارك يف متويلها   )ي(  
تكثيف املناقشات مع البلدان املستفيدة مرفق البيئة العاملية، و

وكذلك مع مجيع اجلهات املاحنة املمكنة، مبا يف ذلك 
مؤسسات التمويل املتعددة األطراف، بشأن املشاريع اليت 

  وافق عليها مرفق البيئة العاملية؛

 األمانة على تعزيز جهودها من أجل يشّجع  - ٢  
  حشد األموال لتنفيذ األنشطة السالفة الذكر؛ 

 الشركاء اإلمنائيني إىل زيادة الدعم يدعو  - ٣  
  املايل الذي يقّدمونه إىل املنظمة من أجل تنفيذ هذا القرار؛

إىل املدير العام أن يقّدم إىل جملس يطلب   -٤  
التنمية الصناعية يف دورته الثامنة والثالثني تقريرا عن التقدم 

  .احملرز يف تنفيذ هذا القرار
  اجللسة العامة الثامنة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
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    املرفق
    الوثائق املقّدمة إىل املؤمتر العام يف دورته العادية الثالثة عشرة    

 الرمز
  بند جدول
 العنوان األعمال

GC.13/1/Rev.2جدول األعمال املؤقت ٣ 
GC.13/1/Add.1جدول األعمال املؤقت املشروح ٣ 
GC.13/2أيار١٦- ١٤(عية عن أعمال دورته الرابعة والثالثني تقرير جملس التنمية الصنا ٨  /

 ). ٢٠٠٨مايو 
GC.13/2/Add.1تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الرابعة والثالثني املستأنفة   ٨  

  )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢(
GC.13/3تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته اخلامسة والثالثني ٨   

 )٢٠٠٨ديسمرب /ن األولكانو ٣-٢(
GC.13/4تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته السادسة والثالثني ٨  

 )٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦- ٢٣(
GC.13/5تقرير من املدير العام. ٢٠١١- ٢٠٠٨املتوسط األجل، الربناجمي تنفيذ اإلطار  ١١  
GC.13/5/Add.1تقرير من املدير العام. ٢٠١١-٢٠٠٨، املتوسط األجلالربناجمي تنفيذ اإلطار   ١١ .

  إضافة
GC.13/6خالصة وافية للتقييم النهائي املشترك. اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ١٥
GC.13/7االستجابة اإلدارية املشتركة للتقييم النهائي املشترك التفاق التعاون مع برنامج   ١٥

 األمم املتحدة اإلمنائي
GC.13/8تقرير مقّدم من املدير العام. أرصدة االعتمادات غري املنفقة ١٤  
GC.13/8/Add.1إضافة. تقرير مقّدم من املدير العام. أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ١٤  
GC.13/9ورقة مسائل مقّدمة من األمانة. امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية ٩  
GC.13/10تقرير مرحلي من األمانة. اسبية الدولية للقطاع العاماملعايري احمل )د (١٠ 
GC.13/11املسائل املتصلة باملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملنظمات احلكومية  ٢١

  مذكرة من املدير العام. وغريها
GC.13/12تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل )ب (١٠ 
GC.13/13تقرير من األمانة. يدو الرئيسيةمؤمترات اليون  ١٣  
GC.13/13/Corr.1

)باإلسبانية فقط(
١٣  Grandes conferencias de la ONUDI. Informe de la Secretaría. Corrección 
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GC.13/14 أنشطة اليونيدو يف جمال الصناعات املتعلقة بالزراعة واألعمال التجارية الزراعية  ١٦ .
  مذكرة من األمانة

GC.13/15املبىن (تعديل اتفاق املقر بإدراج مرفق جديد للمؤمترات  ٢٠M( .مذكرة من األمانة  
GC.13/16بشأن أنشطة اليونيدو يف جمال الصناعات املتصلة ١٦- م/٣٦- تنفيذ املقّرر م ت ص  ١٦ 

 مقدم من رئيس جملس التنمية الصناعيةتقرير . بالزراعة واألعمال التجارية الزراعية
  )نيجرييا، أوغوكويه. س. معايل السيد ج(

GC.13/17تقرير .  بشأن أرصدة االعتمادات غري املُنفَقة١٢- م/٣٦- تنفيذ املقّرر م ت ص  ١٤
  )بيك، النمسا. سعادة السيد هـ(نائب رئيس جملس التنمية الصناعية 

GC.13/18مذكرة من األمانة. أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة  ١٧  
GC.13/19مذكرة من األمانة. ق الضمان االجتماعي اجلديد بني اليونيدو ومجهورية النمسااتفا  ١٩ 
GC.13/20- أملانيا (كيّمرلنغمقدم من رئيس اللجنة الرئيسية السيد غيدو . تقرير اللجنة الرئيسية(  

***** 
GC.13/L.1تقرير جلنة وثائق التفويض. ملؤمتردى الوثائق تفويض املمثلني  ٥  
GC.13/L.2ب (١٠، )أ (١٠( ،

، )هـ (١٠، )ج (١٠
، ١٨، ١٢، )و (١٠

١٩ 

  اللجنة الرئيسيةنيابة عن رئيس الاليت قّدمها  ات والقراراتع املقّرريرامش

GC.13/L.2/Add.1١٥، ١٢، )أ (١١ ،
١٧  

  من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنهاة مقّدماتقرارمشاريع 

GC.13/L.2/Add.2ّرر والقرار املقّدم من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنهامشروع املق  ٢٣، )هـ (١٠ 
GC.13/L.2/Add.3رات املقّدمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنهامشاريع املقّر  ١٤ 

*****  
GC.13/CRP.1١٥  Joint terminal evaluation of the implementation of the cooperation 

agreement between the United Nations Industrial Development 
Organization and the United Nations Development Programme

GC.13/CRP.2تقرير عن نتائج املشاورات غري الرمسية بني البعثات الدائمة يف فيينا حتضريا للمؤمتر   ٤
أوغوكويه . س.  السيد ج معايلمقدَّم من رئيس جملس التنمية الصناعية،. العام

 )نيجرييا(
GC.13/CRP.3*١٤ ،)ب (١٠  Status of assessed contributions and unencumbered balances of 

appropriations. Note by the Secretariat 
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*****  
GC.13/INF.1-  Advance information for participants  
GC.13/INF.1/Add.1-  Advance information for participants. Addendum  
GC.13/INF.2-  Provisional list of participants  
GC.13/INF.2/Rev.1-  List of participants  
GC.13/INF.3-  قائمة الوثائق  
GC.13/INF.4-  وقراراتهمقّررات املؤمتر العام   

***** 
IDB.34/2 مبا فيه تقرير أداء الربنامج (٢٠٠٧تقرير اليونيدو السنوي  ٧( 
IDB.35/8مقترحات من املدير العام. ٢٠١٣- ٢٠١٠اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   ١٢  
IDB.35/8/Add.1التنمية الصناعية من أجل ختفيف حدة الفقر، والعوملة الشاملة للجميع، واالستدامة   ١٢

مقترحات شاملة من . ٢٠١٣- ٢٠١٠اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، . البيئية
  ةإضاف. املدير العام

IDB.35/8/Add.1/Corr.1

 )باإلنكليزية فقط(
١٢  Industrial development for poverty reduction, inclusive globalization and 

environmental sustainability. Medium-term programme framework, 
2010-2013. Comprehensive proposals of the Director-General. 

Addendum. Corrigendum 
IDB.36/2مبا فيه تقرير أداء الربنامج (٢٠٠٨تقرير اليونيدو السنوي لعام   ٧( 
IDB.36/3مذكّرة من األمانة. ٢٠١١- ٢٠١٠جدول األنصبة املقّررة للفترة املالية   )أ (١٠ 
IDB.36/4مقترحات . ٢٠١١- ٢٠١٠صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   )ج (١٠  

 ممن املدير العا
IDB.36/6تقرير مرحلي مقّدم من األمانة. املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  )د (١٠ 
IDB.36/7مقترحات املدير العام. ٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانيتان،   ١٤ 
IDB.36/10تقرير من املدير العام. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي  )و (١٠ 
IDB.36/10/Add.1إضافة.الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي  )و (١٠   
IDB.36/10/Add.2إضافة.الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي )و (١٠   
IDB.36/11مذكرة من األمانة. النظام املايل لليونيدو  )هـ (١٠  
IDB.36/12مذكرة من املدير العام. أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ١٤  
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IDB.36/12/Add.1إضافة. مذكرة من املدير العام. أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ١٤  
IDB.36/19تقرير من املدير العام. شؤون املوظفني  ١٨  
IDB.36/20تقرير . اتفاق الضمان االجتماعي اجلديد بني اليونيدو ومجهورية النمسا  ١٩  

  من املدير العام
IDB.36/21رة من األمانةمذك. املرّشحون ملنصب املدير العام  ٢٢  
IDB.36/22مشروع عقد لتعيني املدير العام. التوصية مبرّشح ملنصب املدير العام  ٢٢ .  

 مذكّرة من األمانة
IDB.36/25مذكّرة من األمانة.  املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدوالدول قوائم  ٤  
IDB.36/26بشأن أرصدة االعتمادات غري ٢٠٠٩/٣تنفيذ استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ١٤ 

 )سعادة السيد شاهباز، باكستان (تقرير نائب رئيس جلنة الربنامج وامليزانية. املنفقة
 

  


