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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا،.بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي

  جملس التنمية الصناعية  
  الثامنة والثالثونالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال٢البند 

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

    )٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨-٧(
  احملتويات

الصفحة تالفقرا  
 ٢ ٩-١.....................................................................................مقّدمة

 ١١٣-١٠..................................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوالً
  تقرير أداء الربنامج عن فترة السنتنيوتقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل  -ثانياً

 ١٣٤-١٢..................................................................)٣البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨
   )مبادرة إدارة التغيري(ديد يف املنظمة برنامج التغيري والتج: أرصدة االعتمادات غري املنفَقة -ثالثاً

 ١٥٥-١٤.............................................................)٥البند (وأنشطة التعاون التقين 
مواءمة دورة اإلبالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع االستعراض الشامل لسياسة  -رابعاً

 ١٧٦-١٦................)٨البند (األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية 
 ٢٢٧-١٨...................................)٧البند (؛ حشد املوارد املالية )٤البند (وضع اليونيدو املايل  -خامساً
 ٢٤١٠-٢٣....................................................................)٦البند (املعايري احملاسبية  -سادساً
 ٢٦١٠-٢٥..............................................)٩البند (موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين  -سابعاً
 ٢٨١٠-٢٧..................................لعشرينواختتام الدورة السادسة وا) ١٠البند (اعتماد التقرير  -ثامناً
      املرفقات
  ١١..............................................................................بيان مقدَّم من أحد الوفود -األول
 ١٢.......................................................قائمة الوثائق املقّدمة إىل الدورة السادسة والعشرين -الثاين
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    مقّدمة    
َعقَــَدت جلنــةُ الربنــامج وامليزانيــة دورهتــا الــسادسة والعــشرين يف مقــّر اليونيــدو، مبركــز   -١

ــن   ــدويل، مـ ــا الـ ــ٨ إىل ٧فيينـ ــبتمرب /ول أيلـ ــدول   . ٢٠١٠سـ ــع الـ ــدورة مجيـ ــاركت يف الـ   وشـ
االحتــاد الروســي، إكــوادور، أملانيــا، أوكرانيــا، إيطاليــا، باكــستان، :  األعــضاء يف اللجنــة٢٧الـــ

الربازيل، بولندا، تركيا، تونس، اجلزائر، مجهورية كوريا، السودان، سويسرا، الصني، فرنـسا،            
مريون، كوت ديفوار، كينيا، لبنان، املكـسيك، اململكـة     ، الكا ) البوليفارية -مجهورية  (زويال    فن

  .املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، اهلند، اليابان
أثيوبيـا، أذربيجـان،     : التالية األعـضاء يف اليونيـدو      ٦٢وحضرت الدورةَ أيضا الدولُ الـ      -٢

، ألبانيـــا، اإلمـــارات العربيـــة املتحــــدة،    األرجنـــتني، األردن، إســـبانيا، إســـرائيل، أفغانــــستان   
، إيرلنــدا، بــاراغواي، الربتغــال، بلجيكــا،    )اإلســالمية-مجهوريــة (إندونيــسيا، أنغــوال، إيــران  

بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو، البوسـنة واهلرسـك، بـريو، بـيالروس، تايلنـد، اجلماهرييـة العربيـة                  
يـة، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة          الليبية، اجلمهوريـة التـشيكية، اجلمهوريـة الدومينيك       

الكونغــو الدميقراطيــة، مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية  
ســري النكــا، الــسلفادور، ســلوفاكيا،  ، ، جنــوب أفريقيــا، الــدامنرك، رومانيــا، زمبــابوي ســابقا

لفلــبني، فنلنــدا، فييــت نــام، قــربص،  ســلوفينيا، الــسويد، شــيلي، صــربيا، العــراق، غواتيمــاال، ا 
ــا، مــصر،     ــا، لكــسمربغ، مالطــة، ماليزي ــا، كوســتاريكا، كولومبي ــا، كوب كازاخــستان، كرواتي

  .املغرب، نيجرييا، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان
  .برنامج األمم املتحدة للبيئة: وكان الكيان التايل من كيانات األمم املتحدة ممثَّال يف الدورة  -٣
منظمــة األمـم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة،  : وكانـت املنظمــات التاليــة ممثَّلـة يف الــدورة    -٤

ــة اآلســيوية      ــشارية القانوني ــة االست ــة، املنظم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة، االحتــاد  -الوكال األفريقي
ــة، املعهــد الــدويل للتربيــد،      ــا األحيائي ــة والتكنولوجي األورويب، املركــز الــدويل للهندســة الوراثي

  .املنظمة الدولية للهجرة، جامعة الدول العربية
دا كوسـتا   .  من نظام اللجنة الداخلي، انتخبت اللجنـةُ بالتزكيـة الـسيد إ            ١٧ووفقاً للمادة     -٥

ــاس  ــل(فاري ــو  ) الربازي ــسيد ي ــساً؛ وســعادة ال ــاين . ك. رئي ــا(يات ــسيدة أ)كيني ــسنودورسكا . ، وال لي
  مجهوريـــة (ووك جـــو -للـــرئيس؛ والـــسيد ســـونغنوابـــا ) سويـــسرا(غـــروف . ، والـــسيد أ)بولنـــدا(

  .مقّررا) كوريا
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 جـدول أعمـال الـدورة الـسادسة والعـشرين، بـصيغته الـيت         PBC.26/1ويرد يف الوثيقـة       -٦
وعقــب إقــرار جــدول األعمــال، ألقــى املــدير العــام كلمــة اســتهاللية أخــذهتا  . اعتمــدهتا اللجنــة

  .ول األعمال ذات الصلةاللجنة يف االعتبار الواجب لدى نظرها يف بنود جد
) د (٤-١٠وُيقدَّم تقرير جلنة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنمية الصناعية وفقـا للمـادة                -٧

  .من دستور املنظمة
وحيتــوي مرفــق هــذا . ويتــضّمن هــذا التقريــُر االســتنتاجات الــيت خلــصت إليهــا اللجنــة  -٨

  . دورهتا احلاليةالتقرير على قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف
وتتــضّمن االســتنتاجات التاليــة الــصادرة عــن اللجنــة توصــيات تــستدعي اختــاذ إجــراء     -٩

  :بشأهنا من جانب اجمللس يف دورته الثامنة والثالثني، أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة
  

 الصفحة املوضوع االستنتاج
وتقرير أداء تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل   ٢٠١٠/٢

 ٤  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الربنامج عن فترة السنتني 
  برنامج التغيري والتجديد : أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ٢٠١٠/٣

 ٥  يف املنظمة
 ٦  برامج التعاون التقين: أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ٢٠١٠/٤
مواءمة دورة ختطيط اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع   ٢٠١٠/٥

الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا االستعراض 
 ٦  منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية

 ٨  وضع اليونيدو املايل  ٢٠١٠/٦
       ٩  حشد املوارد املالية  ٢٠١٠/٧

    املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوالً  
سـتفادة املثلـى    سبتمرب، نظرت اللجنة يف اقتراح مقدَّم من الـرئيس بغيـة اال           / أيلول ٧يف    -١٠

  :من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، واعتمدت االستنتاج التايل
   



IDB.38/2 
 

4 V.10-56805 

 

    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٢٠١٠/١االستنتاج   
بغية االستفادة بأقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قـّررت اللجنـة تعليـق            

امها الداخلي، املتصلة بالنصاب القانوين، فيما خيص جلسات دورهتـا           من نظ  ٢٤العمل فورا باملادة    
  .السادسة والعشرين فقط، شريطة أال ُتّتخذ يف تلك اجللسات أّي استنتاجات جوهرية

 اللجنة أيضا إجراء مشاورات غري رمسية أثناء الدورة هبدف تيسري صياغة توقّرر  -١١
  .، برئاسة تلك املشاورات)سويسرا(غروف .  أاالستنتاجات، وعهدت إىل نائب الرئيس، السيد

    
  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل   -ثانياً  

    )٣البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني 
ســـبتمرب، نظـــرت اللجنـــة يف تقريـــر مراجـــع احلـــسابات اخلـــارجي عـــن   / أيلـــول٧يف   -١٢

/  كـانون الثـاين    ١للفتـرة املاليـة مـن       ) اليونيدو(ة للتنمية الصناعية    حسابات منظمة األمم املتحد   
، ويف تقريـر األداء املـايل عـن    (PBC.26/3) ٢٠٠٩ديـسمرب  / كانون األول٣١ إىل  ٢٠٠٨يناير  

وتقريـر اليونيـدو الـسنوي    ، (PBC.26/4) املُقـّدم مـن املـدير العـام       ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة الـسنتني    
  .(PBC.26/2)) ٢٠٠٩الربنامج لعام مبا يف ذلك تقرير أداء  (٢٠٠٩

سبتمرب، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن تقريـر مراجـع احلـسابات       / أيلول ٨ويف    -١٣
، ُمقـّدم  ٢٠٠٩-٢٠٠٨اخلارجي وتقريـر األداء املـايل وتقريـر أداء الربنـامج عـن فتـرة الـسنتني             

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.26/L.8)من الرئيس 
    
    ٢٠١٠/٢ستنتاج اال  

  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقّرر التايل  
  :إن جملس التنمية الصناعية"    
حيــيط علمــا بتقريــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي عــن حــسابات منظمــة    )أ"(    

   إىل ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين١األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الـــصناعية للفتـــرة املاليـــة مـــن 
، IDB.38/3-PBC.26/3، بـــصيغته الـــواردة يف الوثيقـــة ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٣١

، بـصيغته الـواردة يف الوثيقـة        ٢٠٠٩-٢٠٠٨وكذلك بتقرير األداء املايل عن فترة السنتني        
)IDB.38/4-PBC.26/4 ( ٢٠٠٩وتقرير اليونيدو السنوي) IDB.37/2-PBC.26/2(؛  
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يـضا بكلمـيت املـدير العـام ومراجـع احلـسابات اخلـارجي              حييط علمـا أ     )ب"(    
  اللتني ألقيتا يف الدورة السادسة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية؛

يعــرب عــن امتنانــه ملراجــع احلــسابات اخلــارجي علــى مــا قّدمــه مــن      )ج"(    
  خدمات قّيمة؛

 يعترف بأمهيـة مـا يقّدمـه مراجـع احلـسابات اخلـارجي مـن إسـهام يف                   )د"(    
  حتسني إدارة اليونيدو وعملياهتا وأدائها من خالل توصياته؛

يطلب إىل املدير العام أن يواصـل تنفيـذ توصـيات مراجـع احلـسابات                 )ه"(    
اخلارجي، وأن يقّدم تقريرا هبذا الـشأن إىل جملـس التنميـة الـصناعية يف دورتـه التاسـعة                   

  ."والثالثني
    

 برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة :أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  -ثالثاً  
    )٥البند (وأنشطة التعاون التقين ) مبادرة إدارة التغيري(

ــول٧يف   -١٤ ــام عــن أرصــدة       / أيل ــدير الع ــدَّم مــن امل ــر مق ــة يف تقري ســبتمرب، نظــرت اللجن
) مبــــادرة إدارة التغــــيري(برنــــامج التغــــيري والتجديــــد يف املنظمــــة : االعتمــــادات غــــري املنفَقــــة

(PBC.26/9)                    أنـشطة  : ، ويف تقرير مقـّدم مـن املـدير العـام عـن أرصـدة االعتمـادات غـري املنفَقـة
  .(PBC.26/10)التعاون التقين 

سبتمرب، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن برنامج التغـيري والتجديـد            / أيلول ٨ويف    -١٥
 PBC.26/L.2(رئيس  يف املنظمة، ومشروع استنتاج بشأن برامج التعاون التقين، مقدَّمني مـن الـ            

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاجني التاليني)PBC.26/L.3و
    
    ٢٠١٠/٣االستنتاج   

  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقّرر التايل  
  

  :إن جملس التنمية الصناعية"    
  ؛IDB.38/9-PBC.26/9حييط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ"(    
  ؛١٥-م/١٣-حييط علما بالتقّدم احملرز يف تنفيذ مقرَّر املؤمتر العام م ع  )ب"(    
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يشجِّع الدول األعضاء على التربُّع إىل احلساب اخلـاص الـذي أُنـشئ           )ج"(    
  لربنامج التغيري والتجديد يف املنظمة؛

األعـضاء  يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالـدول       )د"(    
مــن أجــل تــأمني احلــصول علــى األمــوال الالزمــة لتنفيــذ احلــل الــتقين األكثــر مالءمــة     

  ."واستدامة لتحقيق أهداف برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة
    
    ٢٠١٠/٤االستنتاج   

  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقّرر التايل  
  

  :س التنمية الصناعيةإن جمل"    
  ؛IDB.38/10-PBC.26/10حييط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ"(    
  ؛١٥-م/١٣-حييط علما بالتقّدم احملرز يف تنفيذ املقرَّر م ع  )ب"(    
ــدول األعــضاء علــى التــربع للــصندوق االســتئماين لألمــن       )ج"(     يــشجِّع ال

  ."ددةالغذائي والصندوق االستئماين للطاقة املتج
    

   مواءمة دورة اإلبالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  -رابعاً  
مع االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا 

    )٨البند (منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية 
 ســبتمرب، نظــرت اللجنــة يف مقترحــات مقّدمــة مــن املــدير العــام مــن أجــل/ أيلــول٧يف   -١٦

مواءمة دورة التخطيط بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع االستعراض الـشامل لـسياسة              
  .(PBC.26/6)األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية 

 سبتمرب، وبعد النظر يف مشروع استنتاج خيّص دورة التخطيط بشأن اإلطـار           / أيلول ٨ويف    -١٧
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.26/L.4)الربناجمي املتوسط األجل، مقّدم من الرئيس 

    
    ٢٠١٠/٥االستنتاج   

  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقّرر التايل  
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  :إن جملس التنمية الصناعية"    
ــؤمتر ا   )أ"(     ــرَّري املـ ــستذكر مقـ ــام م عيـ ، ١٠-م/٦- وم ع٢٣-م/٢-لعـ

ــرة أربــع       ــاجمي املتوســط األجــل لفت ــة اإلطــار الربن اللــذين ينــصان علــى أن تكــون والي
سنوات على أن يقّدمه املدير العام إىل اجمللس، عـن طريـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة، يف               

  السنة األوىل من كل فترة سنتني؛
 كــانون ١٩ املــؤرخ ٦٣/٢٣٢يــستذكر أيــضا قــرار اجلمعيــة العامــة     )ب"(    

، الــذي يــنص علــى تغــيري دورة االســتعراض الــشامل لــسياسة    ٢٠٠٨ديــسمرب /األول
األنشطة التنفيذية اليت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة مـن دورة                      
ــاالت املتخصــصة علــى        ــشّجع الوك ــة الــسنوات، وي ــسنوات إىل دورة رباعي ــة ال ثالثي

ة، إن وجــدت، ملواءمــة دورات التخطــيط الــيت تقــوم هبــا مــع إدخــال التغــيريات الالزمــ
االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية الذي جيـري كـل أربـع سـنوات، مبـا يف                 
ذلك إجراء استعراضات منتصف املدة، حـسب الـضرورة، ويقـّرر إجـراء االسـتعراض               

  ؛٢٠١٢الشامل املقبل للسياسة العامة يف عام 
ر املؤمتر العام، يف دورته الرابعة عشرة، أن يظـل اإلطـار            يوصي بأن يقرّ    )ج"(    

ــرة     ــاجمي املتوســط األجــل للفت ــة  (٢٠١٣-٢٠١٠الربن ــاريا ) IDB.35/8/Add.1الوثيق س
، مع مراعاة استعراض منتـصف املـدة الـذي ُيجـرى يف            ٢٠١٣حىت هنايته املقّررة يف عام      

  ة الربنامج وامليزانية؛ ويقّدم إىل جملس التنمية الصناعية عن طريق جلن٢٠١١عام 
يوصــي أيــضا بــأن يطلــب املــؤمتر العــام إىل املــدير العــام أن يقــّدم إىل      )د"(    

 فصاعدا، يف السنة الثانية من فترة الـسنتني،         ٢٠١٣اجمللس كل أربع سنوات، من عام       
عن طريق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة، مـشروع إطـار برنـاجمي متوسـط األجـل للـسنوات                    

ي فتــرة الــسنتني اجلاريــة، مــع مراعــاة توصــيات آخــر اســتعراض شــامل  األربــع الــيت تلــ
  لسياسة األنشطة التنفيذية املضطلع هبا من أجل التنمية؛

يوصي كـذلك بـأن يطلـب املـؤمتر العـام إىل املـدير العـام أن يواصـل،                     )ه"(    
من اآلن فصاعدا، تقدمي استعراض منتصف املـدة لكـل إطـار برنـاجمي متوسـط األجـل                  

  ."لس، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، يف السنة الثانية من فترة السنتنيإىل اجمل
    

    )٧البند (؛ حشد املوارد املالية )٤البند (وضع اليونيدو املايل   -خامساً  
  . معاً يف آن واحد٧ و٤قرَّرت اللجنة أن تناقش البندين   -١٨
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    )٤البند (وضع اليونيدو املايل   -ألف  
سبتمرب، نظرت اللجنة يف تقرير مقدَّم من املدير العام عـن وضـع اليونيـدو               / أيلول ٧يف    -١٩

ــايل  ــواردة يف       (PBC.26/7)امل ــات ال ــديثا للمعلوم ــضمن حت ــة تت ــن األمان ــة م ــذكّرة مقّدم ، ويف م
، وكــذلك يف مــذكرة مقّدمــة مــن األمانــة حتتــوي علــى نظــام اليونيــدو  (PBC.26/CRP.4)التقريــر 

  .(PBC.26/CRP.3)املايل 
 سبتمرب، وبعـد النظـر يف مـشروع اسـتنتاج بـشأن وضـع اليونيـدو املـايل،                 / أيلول ٨ويف    -٢٠

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.26/L.5)مقّدم من الرئيس 
    

    ٢٠١٠/٦االستنتاج   
  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقّرر التايل  

  
  :التنمية الصناعيةإن جملس "    
  ؛IDB.38/7-PBC.26/7حييط علما باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة   )أ"(    
حيثّ الدول األعضاء والدول السابقة العضوية اليت مل تسّدد   )ب"(    

اشتراكاهتا بعد، مبا يف ذلك سلف صندوق رأس املال املتداول ومتأّخرات السنوات 
  السابقة، على سدادها دون إبطاء؛

يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالدول األعضاء   )ج"(    
  ."والدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأّخرات

    
    )٧البند (حشد املوارد املالية   - باء  

سبتمرب، نظرت اللجنة يف تقرير مقدَّم مـن املـدير العـام عـن حـشد املـوارد        / أيلول ٧يف    -٢١
عـن أداء التمويـل      ٢٠٠٩تقرير اليونيـدو الـسنوي       ويف معلومات واردة يف      ،(PBC.26/8)املالية  

ــة اجتماعــات عــن املــشاريع   )PBC.26/2جــيم مــن الوثيقــة   -الفــصل األول ( ــة غرف ، ويف ورق
املوافق عليها يف إطار صندوق التنمية الصناعية والـصناديق االسـتئمانية والتربعـات األخـرى يف                

  .(PBC.26/CRP.2) ٢٠٠٩عام 
ســبتمرب، وبعــد النظــر يف مــشروع اســتنتاج بــشأن حــشد املــوارد املاليــة، / أيلــول٨ويف   -٢٢

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.26/L.6)مقّدم من الرئيس 
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    ٢٠١٠/٧االستنتاج   
  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقّرر التايل  

  
  :لتنمية الصناعيةإن جملس ا"    
  ؛IDB.38/8-PBC.26/8حييط علما باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة   )أ"(    
يقّرر ختويل املدير العام سلطة املوافقة على املـشاريع املـراد متويلـها يف                )ب"(    

 وفقـا لألولويـات احملـّددة يف        ٢٠١١ و ٢٠١٠إطار صندوق التنمية الصناعية يف عامي       
  ؛)IDB.35/8/Add.1 (٢٠١٣-٢٠١٠توسط األجل،اإلطار الربناجمي امل

يشّجع الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة على زيـادة تربعاهتـا إىل              )ج"(    
  اليونيدو؛

يشّجع أيضا مجيع اجلهات املاحنة علـى النظـر يف التـربع بـأموال قابلـة                 )د"(    
ت الربناجميـة   للربجمة، خصوصا لـتمكني اليونيـدو مـن وضـع الـربامج املتكاملـة واملبـادرا               

األخــرى وتنفيــذها بــصورة منــّسقة وحتقيــق مــا يتوّخــاه مفهــوم الــربامج املتكاملــة مــن    
  تضافر وزيادة يف التأثري؛

يطلب إىل الدول األعضاء أن تنظـر يف التـربع إىل اليونيـدو لتمكينـها                 )ه"(    
يف من التعـاون مـع مـصادر التمويـل الـيت تطلـب املـشاركة يف التمويـل، إّمـا باملـسامهة                       

الصناديق االستئمانية املخّصصة لذلك وإّما بالتمويل املخّصص الغـرض علـى املـستوى             
  القُطري أو العاملي؛

يشّجع كـذلك حكومـات البلـدان املـستفيدة علـى االضـطالع بـدور                 )و"(    
فّعال يف مشاطرة اليونيـدو مـسؤولية حـشد األمـوال للـربامج املعـدَّة علـى حنـو مـشترك              

ت األولويــة العاليــة، ويــشّجعها حتديــداً علــى املــساعدة علــى   وغريهــا مــن األنــشطة ذا
ــصعيد القُطــري وســبل الوصــول إليهــا، مبــا يف ذلــك       اســتبانة األمــوال املتاحــة علــى ال
ترتيبــات تقاســم التكــاليف، واألمــوال املقّدمــة مــن اجلهــات املاحنــة الثنائيــة والــصناديق  

ة اإلمنــائي والبنــك الــدويل وســائر االســتئمانية املتعــددة املــاحنني وبرنــامج األمــم املتحــد 
  مؤسسات التمويل اإلمنائي؛

يوصي الدول األعضاء بـشّدة بـأن تتعـاون مـع اليونيـدو وتـدعمها يف                  )ز"(    
جهودهــا الراميــة إىل صــوغ وتــرويج براجمهــا ومبادراهتــا يف الــسياق اإلمنــائي الــدويل،    

ــديات التحــاور،     ــة وغريهــا مــن منت ــة  وخاصــة مــن خــالل املــؤمترات الدولي ــة كفال  بغي
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التعريف اجليد هبذه املبادرات واالعتـراف بـصلتها باألهـداف اإلمنائيـة الدوليـة وإتاحـة                
  ."املوارد الالزمة هلا

    
    )٦البند (املعايري احملاسبية   -سادساً  

ســبتمرب، نظــرت اللجنــة يف تقريــر مرحلــي مقــدَّم مــن األمانــة عــن املعــايري / أيلــول٧يف   -٢٣
  .(PBC.26/5)طاع العام احملاسبية الدولية للق

سـبتمرب، وبنـاًء علـى اقتـراح الـرئيس، أحاطـت اللجنـة علمـاً باملعلومـات          / أيلول٨ويف    -٢٤
  .٦املقّدمة من األمانة بشأن البند 

    
    )٩البند (موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين   -سابعاً  

ــول٧يف   -٢٥ ــا ورد يف جــدول األعمــ    / أيل ــا مب ــة علم ــشروح ســبتمرب، أحاطــت اللجن ال امل
(PBC.26/1/Add.1)     ــسياسات يف ــر ال ــة بتقري ــدو املعني ــات اليوني ــصة هليئ ــد املخصَّ ــشأن املواعي  ب

  .٢٠١١ و٢٠١٠عامي 
ســبتمرب، وبعــد النظــر يف مــشروع اســتنتاج بــشأن موعــد انعقــاد الــدورة / أيلـول ٨ويف   -٢٦

  :نتاج التايل، اعتمدت اللجنة االست(PBC.26/L.7)السابعة والعشرين، مقدَّم من الرئيس 
    
    ٢٠١٠/٨االستنتاج   

/  أيار١٢ إىل ١٠قّررت جلنة الربنامج وامليزانية عقد دورهتا السابعة والعشرين من   
  .٢٠١١مايو 

    
    واختتام الدورة السادسة والعشرين) ١٠البند (اعتماد التقرير   -ثامناً  

رهتــا الــسادسة ســبتمرب، اعتمــدت اللجنــة مــشروع التقريــر عــن أعمــال دو/ أيلــول٨يف   -٢٧
  .، على أساس أن ُيعهد إىل املقّرر مبهمة وضعه يف صيغته النهائية(PBC.26/L.1)والعشرين 

   من يوم ٤٠/١١وقد اختتمت اللجنة دورهتا السادسة والعشرين يف الساعة   - ٢٨
  .٢٠١٠سبتمرب /  أيلول٨
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    املرفق األول
      بيان مقدَّم من أحد الوفود    
    ال من جدول األعم٧البند     

يتضّمن املرفـق احلـايل بيانـاً أُديل بـه يف سـياق اعتمـاد اسـتنتاج جلنـة الربنـامج وامليزانيـة                         -١
أشار فيه ممثل املكـسيك، متحـدثا نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا                و،  ))ب(الفقرة   (٢٠٢٠/٧

ختـاذ  الالتينية والكاريـيب، إىل رغبـة الـدول األعـضاء يف أن تـشارك معـاً املـدير العـام يف عمليـة ا                      
  .القرارات فيما يتعلق بتخصيص املوارد املالية املتاحة

  .وقد أُدرج هذا البيان بناًء على طلب الوفد املعين وموافقة الرئيس  -٢
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    املرفق الثاين
      قائمة الوثائق املقّدمة إىل الدورة السادسة والعشرين    

 الرمز
  بند جدول
 العنوان  األعمال

PBC.26/1  ؤقتجدول األعمال امل ٢ 
PBC.26/1/Add.1  جدول األعمال املؤقت املشروح ٢ 
PBC.26/2-IDB.37/2 ٢٠٠٩تقرير اليونيدو السنوي  ٣ 
PBC.26/3-IDB.38/3 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم  ٣

يناير / كانون الثاين١املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية من 
 ٢٠٠٩ديسمرب /ول كانون األ٣١ إىل ٢٠٠٨

PBC.26/4-IDB.38/4 مقّدم . ٢٠٠٩-٢٠٠٨تقرير األداء املايل عن فترة السنتني  ٣
 من املدير العام

PBC.26/5-IDB.38/5 تقرير مرحلي مقّدم . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  ٦
  من األمانة

PBC.26/6-IDB.38/6 ي املتوسط األجل مواءمة دورة التخطيط بشأن اإلطار الربناجم  ٨
مع االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع 

مقترحات من . هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
  املدير العام

PBC.26/7-IDB.38/7 تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل ٤ 
PBC.26/8-IDB.38/8 دير العامتقرير من امل. حشد املوارد املالية ٧ 
PBC.26/9-IDB.38/9 برنامج التغيري والتجديد : أرصدة االعتمادات غري املنفقة ٥

 تقرير من املدير العام). مبادرة إدارة التغيري(يف املنظمة 
PBC.26/10-IDB.38/10 أنشطة التعاون التقين: أرصدة االعتمادات غري املنفقة ٥ .

 تقرير من املدير العام
ماعاتورقات غرفة االجت  

PBC.26/CRP.1 ٢ List of documents 

PBC.26/CRP.2 ٧ Projects approved under the Industrial Development 
Fund, trust funds and other voluntary contributions 
in 2009 

PBC.26/CRP.3 مذكرة من األمانة. نظام اليونيدو املايل ٤ 
PBC.26/CRP.4 ٤ Status of assessed contributions. Note by the 

Secretariat 

PBC.26/CRP.5 - List of participants     


