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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثامنة والعشرون

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧-٢٥فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت١٣البند 

   
 ر العامموعد انعقاد الدورة احلادية عشرة للمؤمت

 ومكان انعقادها
 مذكرة من األمانة

 
، يرد يف هذه الوثيقة تقرير عن املشاورات اليت أُجريت مع حكومة كولومبيا   ١١-ق/١٠-طبقا لقرار املؤمتر م ع     

بشـأن العـرض الـذي قّدمـته تلـك احلكومـة الستضـافة الـدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام يف قرطاجنة دي إندياس يف عام                
 .ا يف ذلك اآلثار املالية، مب٢٠٠٥

 

 مقدمة
 

 اعتمد املؤمتر العام، يف دورته العاشرة، القرار      -١
 بشأن موعد الدورة احلادية عشرة ومكان       ١١-ق/١٠-م ع

وأحاط املؤمتر علما مع التقدير بالعرض الكرمي      . انعقادها 
الذي قّدمته كولومبيا الستضافة الدورة احلادية عشرة يف     

كما طلب إىل املدير    . ٢٠٠٥س يف عام   قرطاجنة دي انديا 
العام إجراء املشاورات الالزمة مع حكومة كولومبيا، مع 
إيالء اهتمام خاص لآلثار املالية املترتبة على عقد الدورة   
احلادية عشرة يف قرطاجنة دي إندياس، وتقدمي تقرير عن      
نتائج تلك املشاورات إىل اجمللس كي يتخذ قرارا يف هذا   

 . الشأن

، اجتماع بني ٢٠٠٤فرباير / شباط١٢وُعقد، يف  -٢
ممثلي البعثة الدائمة لكولومبيا وأمانة اليونيدو ملناقشة   
اخلطوات الالزم اختاذها لتنفيذ قرار املؤمتر العام، مع إيالء       
اهتمام خاص لآلثار املالية املترتبة على عقد الدورة احلادية    

 .عشرة يف قرطاجنة دي إندياس  
  

  املرافق-أوال
 
من املعترف به أن مركز قرطاجنة دي إندياس     -٣

للمؤمترات هو من أحدث املرافق املتوافرة، وقد احتضن،  
بنجاح، مؤمترات كربى ُعقدت فيه مؤخرا، كان البعض      

وحيتوي   . منها برعاية منظمات تابعة ملنظومة األمم املتحدة   
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هذا املركز على قاعات فسيحة لالجتماعات ُمزّودة بأجهزة     
ولقد ُشرع يف . يف، ومكاتب، ومرافق للترمجة الفورية التكي

ونظرا . الترتيبات الالزمة ملعاينة املوقع لتقييم جوانب معّينة
ألن هذا املركز ليس ملكا للحكومة، فإن استخدامه  

 .سيتطلب اتفاقا خاصا

وتتمّيز مدينة قرطاجنة دي إندياس ببنية أساسية      -٤
الالسلكية، وطائفة ممتازة، وخطوط لالتصاالت السلكية و

كبرية من املطاعم والفنادق ذات الدرجات املختلفة، يقع       
البعض منها بالقرب من مركز املؤمترات، فضال عن وجود     

 .مطار دويل فيها
  

  الترتيبات املالية-ثانيا
 
أكّد االجتماع الذي ُعقد بني البعثة الدائمة واألمانة  -٥

ه لتحديد الترتيبات   على أن األساس الذي ينبغي االرتكاز إلي
املالية الالزمة لعقد دورة خارج فيينا هو ما ورد يف القاعدة       

:  من النظام الداخلي للمؤمتر العام، اليت تنص على ما يلي٨
تتحمل الدولة املضيفة النفقات اإلضافية الفعلية، املباشرة أو   "

وكما ". غري املباشرة، املرتبطة بعقد دورة ما خارج املنظمة  
ال بالنسبة للدورات السابقة اليت ُعقدت خارج املقر كان احل

الرئيسي، سيجري إعداد اتفاق تبني فيه االلتزامات املالية       
الواقعة على عاتق احلكومة، كما حتدد جوانب أخرى، مثل 

 . النقل، و احلماية اليت توفّرها الشرطة، واملوظفني احملليني 

 اللتني  وجرى التركيز بأن دوريت املؤمتر السابقتني    -٦
كانتا يف عام    ) الدورتان الثانية واخلامسة (ُعقدتا خارج فيينا 

. ، على التوايل )ياوندي  (١٩٩٣وعام  ) بانكوك  (١٩٨٧
وعليه، فإن السوابق املتاحة فيما خيص النفقات اإلضافية اليت    
على احلكومة املضيفة حتّملها تستند إىل املمارسات السائدة      

 التقييم األويل، جرى تعديل   وألغراض  . خالل ذلكما العامني
أرقام تلك النفقات على حنو يراعي التضّخم ونفقات السفر 
الراهنة، ويراعي أيضا التطورات املستجدة، مثل الترمجة عن   

وقد أتيحت تلك التقديرات للبعثة الدائمة يف . بعد والطباعة

، كمعلومات أولّية، فضال عن قائمة  ٢٠٠٣منتصف عام  
فيما خيص قاعات االجتماعات،   مفّصلة باملتطلبات 

واملكاتب، واملعدات، وغري ذلك من املرافق، وموظفي الدعم  
 الوارد يف مرفق ١ومتثّل التقديرات املبّينة يف اجلدول . احملليني

هذه الوثيقة تعديال آخر يراعي تطورات أحدث عهدا، مبا 
يف ذلك نفقات السفر، ومعدالت بدل اإلقامة اليومي، 

 . املوظفني، وغريها  واملتطلبات من

فرباير  / شباط ١٢واعُترف، يف االجتماع املعقود يف    -٧
، بأن بعض جوانب معّينة من دورات املؤمتر اليت     ٢٠٠٤

ُعقدت مؤخرا قد أظهرت بعض التعقيدات فيما يتعلق  
" النفقات اإلضافية الفعلية، املباشرة أو غري املباشرة     "بتحديد 

وترتبط    . ديدا دقيقا النامجة عن عقد دورة خارج فيينا حت   
النفقات بلقاءات جانبية خمتلفة، مثل املوائد املستديرة    تلك

ومنتدى التنمية الصناعية، وحضور رؤساء دول وشخصيات  
ويف حني أن التغذية املرتدة من إدخال تلك . مرموقة أخرى

 باستصواب   العناصر مل تترك أي جمال للشّك فيما يتعلق 
/ ١٠- سبيل املثال، القرار م عانظر، على(مواصلة هذا النهج 

، فإن تلك العناصر ال ُتعترب بالضرورة جزءا رمسيا من      )١-ق
  .الدورة التشريعية الفعلية

ومن مث فإن النفقات املرتبطة بتلك العناصر قد ترهتن   -٨
. بالتفسري من أجل حتديد اجلهة اليت تتحمل املسؤولية املالية

ة، بعض املرونة  وهناك، حسبما تبني يف الدورة العاشر
إلدخال عناصر ابتكارية يف فيينا نظرا للترتيبات القائمة       

وفيما يلي بعض . وكيفية تصميم مركز أوستريا سنتر فيينا 
 :األمثلة عن نوع النفقات اليت تنشأ يف هذا اخلصوص

 استئجار القاعات لعقد املوائد املستديرة؛   • 

مت   (يرة  نفقات الترمجة الفورية لتلك املوائد املستد • 
توفري الترمجة الفورية بشكل انتقائي للموائد 

. املستديرة اليت ُعقدت يف سياق الدورة العاشرة  
ومن املتوخى أن تقتضي دورة ُتعقد يف أمريكا    
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الالتينية توفري ترمجة فورية على األقل إىل اللغة 
 ؛ )اإلسبانية ألي موائد مستديرة 

ني الفروق يف نفقات السفر اخلاصة باملتحدث  • 
الرئيسيني يف املوائد املستديرة، مقارنة بنفقات    

مبا يف ذلك االستحقاقات  (السفر إىل فيينا،  
الرمسية اخلاصة عن فترات التوقف لالستراحة 

 ؛ )وبدل اإلقامة اليومي

النفقات اإلضافية الناشئة عن مشاركة رؤساء   • 
األمن، ورسوم  (دول وشخصيات مرموقة أخرى 

، مقارنة بالنفقات    ) ذلك اهلبوط باملطارات، وغري
 املماثلة يف فيينا؛ 

ويقتضي األمر إيضاحا بشأن اجلهة اليت تتحّمل مسؤولية  
ويبّين  . تغطية تلك النفقات يف حال عقد املؤمتر خارج فيينا

 الوارد يف مرفق هذه الوثيقة تقديرات النفقات ٢اجلدول 
شرة املرتبطة باللقاءات اجلانبية املعقودة أثناء الدورة العا  

 .للمؤمتر العام

ومثة اعتبار آخر يتعلق بقضايا األمن اليت طرأت يف       -٩
ففي حني . اآلونة األخرية فيما يتعلق مبنشآت األمم املتحدة   

كان هناك موظفان من موظفي األمن يف ياوندي ألغراض  
الدورة العاشرة للمؤمتر، فإن التطورات املستجدة يف األعوام 

 أقوى أثناء انعقاد مؤمتر من  األخرية تتطلب حضورا أمنيا
 .املؤمترات الكربى

  
  تاريخ انعقاد الدورة-ثالثا

 
أكّد االجتماع أن التواريخ اليت مت حجزها لدى  -١٠

إدارة مركز أوستريا سنتر فيينا لعقــد الدورة احلادية عشــرة     
ديسمرب  / كانون األول  ٢ -نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٨(

 حال انعقدت الدورة يف ستكون  مناسبة أيضا يف ) ٢٠٠٥
 .قرطاجنة دي إندياس 

  
  اإلجراء املطلوب من اجمللس-رابعا

 
اجمللس مدعو إىل اإلحاطة علما باملعلومات الواردة  -١١

يف هذه الوثيقة وتقرير تاريخ ومكان انعقاد الدورة احلادية      
 .عشرة للمؤمتر 
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  املرفق
  النفقات املقّدرة

  )أ(ىل البلد املضيف تغطيتها النفقات اليت يتو-١اجلدول 
 النفقات املقّدرة

بدوالرات الواليات (
 )املتحدة

 

ثالث بعثات تتألف كل منها من موظفني اثنني إىل مخسة موظفني وتتضمن (البعثات التحضريية   ٥٦ ٠٠٠
 )استحقاقات للموظفني على خمتلف املستويات   

 موظفا؛ ومكتب األمم املتحدة٥٠حنو : اليونيدو(يات  موظفا على خمتلف املستو   ١٥٠ -سفر املوظفني  ١ ١٤٠ ٠٠٠
 مبن فيهم العاملون يف إدارات خدمات املؤمترات، ومراقبة الوثائق، وتوزيع الوثائق،١٠٠حنو : يف فيينا
 ) )ج( واملترمجون الفوريون )ب(واألمن،

تشمل(فيينا -ةقرطاجن- على رحلة فيينا٢٠٠٤أبريل  /على أساس االستحقاقات املُطّبقة يف نيسان  - 
 )ثالثة أيام سفر يف كل من االجتاهني

 تنظيم مواعيد الوصول وفقا للوظائف    - 
: ومصاريف النثرية يف حمطات السفر والوصول     ،)درجة رجال األعمال   ( دوالر ٧٦٨ ٠٠٠: تذاكر السفر 

  دوالر٣٣٦ ٠٠٠:  دوالر، وبدل اإلقامة اليومي٣٦ ٠٠٠
 )٢٠٠٤أبريل   /ن جّويا على أساس األسعار املطّبقة يف نيسان  ُتشح م كيلو غرا٢ ٤٠٠(الشحن  ٨ ٠٠٠

وتشمل وثائق املؤمتر وملفاته، واملواد اخلاصة باملؤمتر واملراجع الالزمة، ومعدات األمن والتسجيل - 
بافتراض أن يتوافر، على املستوى احمللي، ما يكفي من جتهيزات ملعاجلة البيانات إلكترونيا ومن(

 )يريورق للنسخ التصو  
نفقات عشرة موظفني بدالء لتغطية االجتماعات اليت ُتعقد يف املقر الرئيسي أثناء غياب (املوظفون البدالء  ١٢ ٠٠٠

 )موظفي مكتب األمم املتحدة يف فيينا 
 اجملموع  دوالر ١ ٢١٦ ٠٠٠

 غري حمدد
طابعات،/حواسيب شخصية (ة ، واليت يتم جتهيزها وتأثيثها وفقا ملواصفات حمّدد  املباين اليت حتتضن املؤمتر  

 )ومعدات للعرض واالستنساخ والنسخ التصويري، وشاشات، وأجهزة فيديو، وغري ذلك     
 ) موظفا٥٠حنو  (موظفو الدعم احمللّيون  غري حمدد
 )بنك، ومركز طيب، ومركز بريد، ووكالة سفر، وغري ذلك (املرافق احمللّية األخرى  غري حمدد
   من الفنادق إىل مركز املؤمترات  ) مبا يف ذلك بعض احلافالت بسائقها  (ملستوى احملليتوفري النقل على ا  غري حمدد

____________________ 

 بشأهنا مع البلد املضيف، مثل بدل إقامة يومي خاص يتم حتديده على أساس ال تعكس هذه النفقات أي ترتيبات خاصة مت التفاوض )أ( 
 .إقامة توفّرها احلكومة، أو رحالت جوية مجاعية وخاصة 

 ").أسوأ احلاالت"أي بتطبيق سيناريو (نفقات سفر موظفي األمن حمسوبة من فيينا  )ب( 
. ه فإن السفر لن يكون الزما سوى لثمانية من مدوين احملاضر املوجزة يقوم املترمجون واحملّررون بالعمل الترمجي عن بعد، وعلي   )ج( 

 "). أسوأ احلاالت"أي بتطبيق سيناريو  (ونفقات سفر املترمجني الفوريـني حمسوبة من فيينا 
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   اللقاءات اجلانبية-٢اجلدول 
 

  يورو
 الرسوم ٣٠ ٠٠٠
 السفر وبدل اإلقامة اليومي ٧٢ ٠٠٠
 )القاعات، واملعدات، وغريها(املرافق  ٣ ٠٠٠
 الطباعة ٣ ٠٠٠
 اجملموع     ١٠٨ ٠٠٠

  
 مالحظات

 
هذه املبالغ تقديرية، مت حتديدها على أساس األموال اليت ُخّصصت يف امليزانية للموائد املستديرة وجلسات منتدى         -١

 .التنمية الصناعية، اليت ُعقدت أثناء الدورة العاشرة للمؤمتر العام 

اركوا بطريقة مباشرة يف    ال تشمل هذه املبالغ النفقات املرتبطة حبضور رؤساء دول وأشخاص مرموقني آخرين مل يش         -٢
 .املوائد املستديرة 

فإنه مل تتكبد نفقات " حسبما هو متاح"نظـرا ألنـه جـرى توفـري الـترمجة الفوريـة لـلموائد املسـتديرة عـلى أسـاس مبدأ             -٣
 .إضافية

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


