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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثامنة والعشرون

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧-٢٥فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 جدول األعمال املؤقت املشروح
 

 ح الدورةافتتا
 

سـوف يفتـتح دورة اجمللـس الثامـنة والعشـرين رئيس             
غونســـاليس . الـــدورة الســـابعة والعشـــرين، ســـعادة الســـيد ر

ــنات  ــلمادة)شــيلي(أني ــنظام الداخــلي  ٢-٢٣ ، وفقــا ل  مــن ال
(UNIDO/3/Rev.1). 

  
 انتخاب أعضاء املكتب -١البند 

 
ــادة   ــأن  ١-٢٣تقضـــي املـ ــلي بـ ــنظام الداخـ  مـــن الـ

 كــل ســنة، يف بدايــة دورتــه العاديــة األوىل، ينتخــب اجمللــس،
ــلي       ــني ممث ــن ب ــررا، م ــيـس ومق ـــواب للرئ ــة نـ رئيســــا وثالثــ

 مـــنه عـــلى أن ختضـــع ٣-٢٣كمـــا تـــنص املـــادة . أعضـــائه
ــناوب      ــرر للت ــثالثة واملق ــيس ال ــواب الرئ ــيس ون مناصــب الرئ
اجلغـرايف العـادل يف إطار دورة مدهتا مخس سنوات، حسبما       

وبـناء على   . ل ألـف مـن الـنظام الداخـلي        هـو مـبني يف التذيـي      
ذلــك، وفــيما خيــص الــدورة الثامــنة والعشــرين، ينــبغي أن       
ُينتخـب الرئـيس مـن بني الدول األفريقية األعضاء يف اجمللس            

وينبغي . املدرجـة يف القائمـة ألـف من املرفق األول للدستور          
أن ُينتخـب نـواب الرئـيس الـثالثة من بني أعضاء اجمللس من              

سـيوية املدرجـة يف القائمـة ألـف، والدول املدرجة           الـدول اآل  
ــلى     ــة دال، عـ ــة يف القائمـ ــدول املدرجـ ــاء، والـ ــة بـ يف القائمـ

ــتوايل ــلي أعضــاء     . ال ــرر مــن بــني ممث ــبغي أن ُينتخــب املق وين
 .اجمللس من الدول املدرجة يف القائمة جيم

  
 اعتماد جدول األعمال -٢البند 

 
ـــُقدَّم إىل اجمللـــس، يف الوثـــيقة    ، جـــدول IDB.28/1يـ

أعمــال مؤقــت للــدورة الثامــنة والعشــرين، يســتند إىل جــدول 
ــرر م ت ص   ــذي اعــُتمد يف املق -م/٢٧-األعمــال املؤقــت ال

، وحمـّدث لتـتجلّى فـيه الواليـات املسندة من املؤمتر العام،             ١٣
 :وسيكون معروضا على اجمللس ما يلي. بغرض اعتماده

 (IDB.28/1)جدول األعمال املؤقت  ● 

 )(IDB.28/1/Add.1ول األعمال املؤقت املشروح جد ● 

 )(IDB.28/CRP.1 قائمة الوثائق ● 
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الــتقرير الســنوي لــلمدير العــام عــن أنشــطة  -٣البند 
 ٢٠٠٣املنظمة يف عام 

 
 مـن الدسـتور بـأن يعـد املديــر     ٦-١١تقضـي املـادة    

وكـان املؤمتر العام    . العـام تقريـرا سـنويا عـن أنشـطة املـنظمة           
ــراره م ع قـــد طلـــب إىل ا ــام، يف قـ ــر العـ ، أن ٢-ق/٤-ملديـ

يدمــج تقريــر أداء الــربنامج دجمــا كــامال يف الــتقارير الســنوية  
وبناء على  . ١١-م/٧-املقـبلة، وفقـا ملقـرر اجمللـس م ت ص          
ــرره م ت ص   ــس يف مقـ ــب اجمللـ ــمن ١٢-م/٢٣-طلـ ، تتضـ

الـتقارير السـنوية معلومـات عـن األنشـطة التنفـيذية من أجل          
 قـرارات اجلمعـية العامـة لألمـم املـتحدة      التنمـية، الناشـئة عـن   

 على  ٢٠٠٣التقرير السنوي   ومـن مث، يشـتمل      . ذات الصـلة  
ــم أقــل الــبلدان منــوا،        ــات عــن أنشــطة اليونــيدو لدع معلوم
والتركــيز عــلى أفريقــيا، ووظــيفة اليونــيدو كمحفــل عــاملي،  

 .والتعاون داخل منظومة األمم املتحدة

ى أن مـــن الدســـتور عـــل  ) د (٤-٩وتـــنص املـــادة   
ــات      ــدم معلومـ ــاء أن تقـ ــدول األعضـ ــس إىل الـ ــب اجمللـ يطلـ

ــن ــنظمـة   عـ ــل املـ ــلــة بعمـ ــطتهــا ذات الصـ ــرر . أنشـ ويف املقـ
، طلــب اجمللــس إىل الــدول األعضــاء أن ٢٩-م/١-ص ت م

تــبلّغه بأنشــطتها ذات الصــلة بعمــل املــنظمة عــند اســتعراض   
وقـــد تـــود الـــدول . الـــتقرير الســـنوي عـــن أنشـــطة املـــنظمة 

 تــدرج تلــك املعلومــات يف الكــلمات الشــفوية   األعضــاء أن
وسوف ترد تلك   . الـيت يـديل هبـا ممـثلوها يف إطـار هـذا البند             

 .الكلمات يف حماضر اجمللس املوجزة

 :وسيكون معروضا على اجمللس ما يلي

ويشــمــل تقريـــــر أداء  (٢٠٠٣الــتقريـــر الســــنوي  ● 
 )Add.1 و IDB.28/2) (الربنامـــج

  
 لة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسيةحصي -٤البند 

 
 إىل ١٠–م/٢٦–طلـــــب اجمللـــــس يف مقـــــرره م ع 

املديـر العـام، يف مجلـة أمـور، أن يعقـد مشـاورات غري رمسية                

وثـيقة ومنـتظمة مع الدول األعضاء املهتمة، ألجل مساعدته          
يف مشـاوراته مـع الـدول غري األعضاء هبدف توسيع عضوية            

لرامي إىل تعزيز دائرة اجلهات     ولدعـم ذلك اجلهد ا    . املـنظمة 
الداعمـة لليونـيدو، وأيضـا لتوسيع قاعدة موارد اليونيدو من           
حيــث التــربعات وســداد االشــتراكات املقــررة، أنشــأ املديــر  

. العـام فـريقا استشـاريا غـري رمسي مؤلفا من البعثات الدائمة            
، أنشــأ ٧، الفقــرة IDB.27/17وكمــا هــو مــبني يف الوثــيقة    

ضـا فـريقا استشـاريا غري رمسي لتقدمي املشورة          املديـر العـام أي    
ــنفاذ إىل       واملســاعدة له يف تنفــيذ مــبادرة تيســري الــتجارة وال

 . األسواق

 :وسيكون معروضا على اجمللس ما يلي 

تقريـر مـن املدير العام      . أفـرقة التشـاور غـري الرمسـية        ● 
(IDB.28/7) 

  
 اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، - ٥البند 

 : ، مبا يف ذلك٢٠٠٧ – ٢٠٠٤  
 

تطبـيق املبادئ التوجيهية االستراتيجية      )أ (٥  
 "صوب حتسني إجناز برنامج اليونيدو"

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب )ب (٥  

ــبلدان اخلارجــة    )ج (٥   ــيدو يف ال أنشــطة اليون
 من حاالت األزمات

 عملية الالمركزية )د (٥  

 املؤمتر العام   أشـار عـدد مـن القـرارات اليت اعتمدها          
ــار الــربناجمي املتوســط األجــل،      يف دور ــه العاشــرة إىل اإلط ت
ففــي  . ، وإىل البــنود الفرعــية املبيــنة أعــاله   ٢٠٠٧–٢٠٠٤

 بشـــأن اإلطـــار الـــربناجمي املتوســـط ٢–ق/١٠–القـــرار م ع
، طلــب املؤمتــر إىل املديــر العــام أن ٢٠٠٧–٢٠٠٤األجــل، 

ــباره، لـــدى تنفـــيذ بـــرنامج املســـاع   ــية يـــأخذ يف اعتـ دة التقنـ
، املبادئ التوجيهية   ٢٠٠٧–٢٠٠٤والـبحوث خالل الفترة     

" صــــوب حتســــني إجنــــاز بــــرنامج اليونــــيدو"االســــتراتيجية 
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وطلـب املؤمتـر أيضا إىل املدير العام أن         . GC.10/14والوثـيقة   
 .يقدم إىل اجمللس تقارير منتظمة عن تنفيذ ذلك القرار

 بشـــأن الـــتعاون فـــيما ٤–ق/١٠–ويف القـــرار م ع 
 بشــأن أنشــطة ٦–ق/١٠-بــني بلــدان اجلــنوب والقــرار م ع

اليونــيدو يف الــبلدان اخلارجــة مــن حــاالت األزمــات، طلــب  
ــنة والعشــرين     ــية إىل دوريت اجمللــس الثام ــر مرحل تقــدمي تقاري

 .والتاسعة والعشرين

وكانـت عملـية الالمركزية من املواضيع اليت تناوهلا          
 منه املدير   ٧، الـذي شجعت الفقرة      ٢-ق/١٠–القـرار م ع   

العـام عـلى أن ميضي قدما بعملية الالمركزية صوب امليدان،           
. وأن يواصـــل تعزيـــز وترشـــيد العملـــيات امليدانـــية لليونـــيدو

ــرار م ع    ــام، يف الق ــر الع ــر أيضــا إىل املدي ١٠-وطلــب املؤمت
ــرة ١٠-ق/ ــدم إىل اجمللــــــس، عقــــــب  )د(، الفقــــ ، أن يقــــ

ــافية ب    ــيات إضـ ــية، توصـ ــيات امليدانـ ــتعراض العملـ ــأن اسـ شـ
 .الالمركزية

 :وسيكون معروضا على اجمللس ما يلي 

–٢٠٠٤تنفـيذ اإلطـار الـربناجمي املتوسط األجل،          ● 
ــية     (٢٠٠٧ ــبادئ التوجيهـ ــيذ املـ ــك تنفـ ــا يف ذلـ مبـ

  (IDB.28/3)تقرير من املدير العام ). االستراتيجية

، (IDB.28/2. الـــتعاون فـــيما بـــني بلـــدان اجلـــنوب  ● 
 ) زاي-الفصل رابعا

ة اليونــيدو يف الــبلدان اخلارجــة مــن حــاالت  أنشــط ● 
 (IDB.28/5)تقرير من املدير العام . األزمات

تقرير من املدير العام    . الالمركـزية والتمثيل امليداين    ● 
(IDB.28/6) 

  
 وضع اليونيدو املايل -٦البند 

 
ــئات      ــيت قـُدِّمــت مؤخــرا إىل اهلي ــتقارير ال تناولــت ال

ــائل يف   ــن املسـ ــة مـ ــريعية طائفـ ــايل  التشـ ــع املـ ــياق الوضـ .  سـ
 :وستحّدث تلك املعلومات يف وثيقة تـُقدَّم إىل هذه الدورة

ــايل  ●  ــيدو املـ ــع اليونـ ــام  . وضـ ــر العـ ــر مـــن املديـ تقريـ
(IDB.28/10) 

 االنتقال إىل نظام أحادي العملة -٧البند 

يف دورتـــــــيه السادســـــــة والعشـــــــرين والســـــــابعة  
قــــتـــني والعشــــريــن، عــــلى الــــتوايل، نظــــر اجمللــــس يف الوثي

IDB.26/4و IDB.27/9    بشـــأن االنـــتقال إىل نظـــام أحـــادي 
، طلــب اجمللــس إىل ٦–م/٢٦–ويف املقــرر م ت ص. العملــة

املديـر العام أن يوجد حلوال ملشاكل التنفيذ املبينة يف الوثيقة           
IDB.26/4    ــا ــلى مـ ــتظام عـ ــاء بانـ ــدول األعضـ ــع الـ  وأن يطلـ

ــورات  ــتجد مـــن تطـ ــرر م ت ص. يسـ ، ٥–م/٢٧–ويف املقـ
ب اجمللــس إىل املديــر العــام أن يـُعــلم الــدول األعضــاء مبــا طلــ

يســتجد مــن تطــورات، مبــا يف ذلــك الــتطورات الناشــئة عــن  
إقفـال حسـابات فـترة السـنتني، وكذلـك عـن إدارة مشاريع             

 .التعاون التقين بالدوالر واليورو معا

 :وسيكون معروضا على اجمللس ما يلي 

تقرير من املدير    .االنـتقال إىل نظـام أحـادي العملة        ● 
  (IDB.28/9)العام 

  
 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -٨البند 

 
ــدة      ــيات وحـ ــتابعة توصـ ــاملخطط األويل ملـ ــال بـ عمـ

، ستـُعرض على   )١١–م/٢٤–م ت ص  (التفتـيش املشـتركة     
 :اجمللس الوثيقة التالية

أنشـــطة وحـــدة التفتـــيش املشـــتركة ذات الصـــلة       ● 
  (IDB.28/4)عام تقرير من املدير ال. باليونيدو

  
 املعين بالتكنولوجيا األحيائيةالعاملي امللتقى  -٩البند 

 
ــس إىل      ــب اجملل ــه السادســة والعشــرين، طل يف دورت

املديــر العــام أن يقــدم تقريــرا عــن النــتائج الرئيســية للملــتقى   
جـيا األحيائـية يف وقـت مناسـب قبل          العـاملي املعـين بالتكنولو    

، عــلى أن يركــز ٢٠٠٤ عــام إنعقــاد دورة اجمللــس األوىل يف
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الـتقرير عـلى اجلوانـب الـيت هلـا صلة واضحة بوالية اليونيدو              
ــرة ٨–م/٢٦–م ت ص( وأعــاد اجمللــس تأكــيد  )). و(، الفق

وبعـــد ذلـــك . ٨–م/٢٧–ذلـــك املقـــرر يف مقـــرره م ت ص
 بشأن امللتقى   ٧–ق/١٠–تطلـع املؤمتـر العـام، يف القـرار م ع          
ئــية، إىل مناقشــة قطاعــات العــاملي املعــين بالتكنولوجــيا األحيا

امللــتقى الــيت تــندرج ضــمن واليــة اليونــيدو يف دورة اجمللــس   
وشـدد املؤمتـر أيضا على أن دورة اجمللس         . الثامـنة والعشـرين   

ــتقى      ــتابعة املل ــية م ــبغي أن تبــت يف كيف ــنة والعشــرين ين الثام
 .داخل اليونيدو

 :وسيكون معروضا على اجمللس ما يلي 

تقرير . عين بالتكنولوجيا األحيائية  امللـتقى العـاملي امل     ● 
  (IDB.28/8)من املدير العام 

  
 كز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقيةاملر -١٠البند 

 
ــيقة   ــر  GC.10/7/Add.1يف الوثـ ــلى املؤمتـ ، ُعـــرض عـ

العــــام مشــــروع نظــــام أساســــي لــــلمركز الــــدويل للعلــــوم 
 وبعـــد أن. والتكنولوجـــيا الراقـــية اقترحـــته حكومـــة إيطالـــيا

أحــاط املؤمتــر العــام عــلما باملعلومــات املقدمــة، وافــق عــلى     
املخطـط العـام ملشـروع النظام األساسي، بصيغته الواردة يف           

ــيقة   ــرفق الثالـــث للوثـ ــا اجمللـــس  GC.10/7/Add.1املـ ، مفّوضـ
ــيه   ــية علــ ــة النهائــ ــرر ). ١٩–م/١٠–م ع(باملوافقــ ويف املقــ

ــرابعة     ــتمويل(نفســه، قــرر املؤمتــر املوافقــة عــلى املــادة ال ، )ال
، رهنا )احلل(، والرابعة عشرة   )الـربنامج وامليزانية  (والعاشـرة   

ــنظام األساســي   ــية عــلى ال وأحــال املؤمتــر إىل . املوافقــة النهائ
اجمللـــس املـــواد األوىل إىل الثالـــثة، واخلامســـة إىل التاســـعة،     
واحلاديـة عشـرة إىل الثالـثة عشـرة، واخلامسـة عشرة، هبدف             

 .تمادهاوضع صيغتها النهائية واع
  

ــنظمعلقـاملســائل املــت  -١١البند  احلكومــية -ات الدولــية ـة بامل
 وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها

، ٤١-م/١-أرســـى املؤمتـــر العـــام، يف مقـــرره م ع     
بادئ توجيهية بشأن العالقات مع املنظمات اليت ذكرت يف         مـ 

ووفقـا لـتلك املبادئ التوجيهية،      .  مـن الدسـتور    ١-١٩املـادة   
ــام     ــر العـ ــلى املديـ ــتعني عـ ــوص   )أ(يـ ــاريع نصـ ــدم مشـ  أن يقـ

ــتحدة     ىل إاالتفاقــات مــع ســائر مؤسســات مــنظومة األمــم امل
ــرارها؛  ــاء اجمللــــس  )ب(اجمللــــس إلقــ  أن يعمــــم عــــلى أعضــ

معلومـــات عـــن املـــنظمات الدولـــية احلكومـــية واملـــنظمات      
بــرام اتفاقــات مــع   إاحلكومــية الــيت أعربــت عــن رغبــتها يف     

بـرام اتفاق عالقة    إتمس موافقـة اجمللـس قـبل        يلـ أن  اليونـيدو، و  
أن يعمم على أعضاء اجمللس ) ج(مناسـب مـع املنظمة املعنية؛     

ــية    ــري احلكومـ ــنظمات غـ ــن املـ ــات عـ ــية ،معلومـ ــنها  الدولـ مـ
وسـائر املـنظمات الـيت تلتمس احلصول على مركز          ،  والوطنـية 

ــا    ــية  إاستشــاري، مث يقــرر اجمللــس م ــنظمات املعن ذا كانــت امل
زا استشاريا وفقا للمبادئ التوجيهية اليت أرساها       سـتمنح مرك  

 .املؤمتر

ــن       ــات عـ ــس معلومـ ــلى اجمللـ ــا عـ ــيكون معروضـ سـ
 .املنظمات اليت يلزم اختاذ قرارات بشأهنا

  
التاســــعة جــــدول األعمــــال املؤقــــت للــــدورة     -١٢البند 

 والعشرين وموعد انعقادها

 مـن الـنظام الداخـلي بأن يقدم         ٢-١٠تقضـي املـادة      
ىل اجمللس، يف كل دورة عادية، جدول األعمال        إلعـام   املديـر ا  

وسُيقترح جدول أعمال مؤقت    . املؤقت للدورة العادية التالية   
 : التاليةجتماعاتاليف ورقة غرفة اللدورة التاسعة والعشرين 

 والعشرين وموعد  التاسعةجدول األعمال املؤقت للدورة      ● 
 (IDB.28/CRP.2)مذكرة من املدير العام . انعقادها
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موعـد الـدورة احلاديـة عشـرة للمؤمتر العام           -١٣البند 
 ومكان انعقادها

 
ــه        ــتقدير، يف دورت ــع ال ــلما م ــام ع ــر الع أحــاط املؤمت

ــيا الستضــافة  العاشــرة، بالعــرض الكــرمي   املقــدم مــن كولومب
ــام    ــنة دي إيـــندياس يف عـ دورتـــه احلاديـــة عشـــرة يف قرطاجـ

دير العام  وطلـب املؤمتر إىل امل    ). ١١–ق/١٠–م ع  (٢٠٠٥
أن جيـري مشـاورات مـع حكومـة كولومبيا مع إيالء اهتمام             
خـاص لآلثـار املالـية املترتـبة عـلى انعقاد الدورة يف قرطاجنة              
دي إيـــندياس، وأن يقـــدم تقريـــرا عـــن ذلـــك إىل اجمللـــس يف 

 .دورته الثامنة والعشرين الختاذ قرار هبذا الشأن

 :وسيكون معروضا على اجمللس ما يلي 

ــد ●  ــان انعقــاده   موع تقريــر مــن  .  املؤمتــر العــام ومك
 (IDB.28/11)املدير العام 

 اعتماد التقرير -١٤البند 
 

 مــن الــنظام الداخــلي، يــتوىل املقــرر ٧١وفقــا لــلمادة  
 .إعداد مشروع تقرير اجمللس وتقدميه


