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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 2004نوفمرب / تشرين الثاين11-9فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت1البند 

    
  املشروحجدول األعمال املؤقت

  
  افتتاح الدورة

 من النظام الداخلي            2-23 وفقا للمادة        
(UNIDO/3/Rev.1)               سوف يفتتح الدورة رئيس الدورة ،

 ).املغرب   (زنيرب  . الثامنة والعشرين، السيد ع          
  

  اعتماد جدول األعمال -1البند 
، جدول  IDB.29/1يقـّدم إىل اجمللس، يف الوثيقة        

العشرين، يستند إىل جدول    أعمال مؤقت للدورة التاسعة و    
 /28-األعمـال املؤقـت الذي اعُتمد يف املقرر م ت ص          

   .، بغرض اعتماده9-م
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -2البند 

م  من الدستور بأن تقدّ              )د( 4-10تقضي املادة         
جلنة الربنامج وامليزانية إىل اجمللس يف كل دورة عادية تقريرا                          

، وبأن تقدم إىل اجمللس، مببادرة               عن مجيع أنشطة اللجنة         
وسريد      . قتراحات بشأن املسائل املالية              ا منها، مشورة أو          

  يف الوثيقة       العشرين    ها   ـ ن أعمال دورت      ـ تقرير اللجنة ع      
IDB.29/2. اليت تناولتها اللجنة              ،لمواضيع والوثائق التالية              لو 

. احلالية     صلة بأعمال اجمللس يف دورته          ،يف تلك الدورة     
يف جدول األعمال املؤقت املشروح للدورة                   شروح     ال وترد   

  ،يف تلك الدورة      و .(PBC.20/1/Add.1) للجنة    العشرين    
،  قررات    امل  مشاريع     عدد من     أوصت اللجنة اجمللس باعتماد               

حسبما ذكر يف تقرير الدورة وحتت العناوين الفرعية                            
 .الواردة أدناه      

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء  )أ (2
-2002وتقرير أداء الربنامج لفترة السنتني املايل 

2003 
 
 2004/2استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية  ●

تقريـر مراجـــع احلسابــات اخلارجي عن  ●
حسابات اليونيدو وصندوق التنمية الصناعية للفترة 

 كانون 31 املنتهية يف 2003-2002املالية 
  (IDB.29/3-PBC.20/3) 2003ديسمرب  /األول

تقريــر األداء املالـي لفتـــرة السنتيــن  ●
(، مقّدم مـن املديـر العـام  2002-2003

IDB.29/5-PBC.20/5( 
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ـ تقري  ●  2003لعــام ر أداء الربنامج       ــ
ر اليونيدو السنوي          ـتقري  الــوارد ضمــن        (

Add.1 و IDB.28/2-PBC.20/2 ()2003 عن عام 

( 
  
/ 9-ر م عاحلسابان اخلاصان الناشئان عن املقر )ب (2

 14-م
 
تقريـر     . وضـــع اليونيــدو املالـي             ●

،   IDB.29/8-PBC.20/8(مــن املديــر العام      
 )الفصل الثالث    

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات                         ●
اليونيدو وصندوق التنمية الصناعية للفترة املالية                       

/  كانون األول        31 املنتهية يف    2002-2003
، املرفق      IDB.29/3-PBC.20/3 (2003ديسمرب   

 ))ز (2الثالث واملالحظة       
  
  االنتقال إىل نظام أحادي الُعملة )ج (2

نظر اجمللس، أثناء دورته الثامنة والعشرين، يف                        
تقرير يقّدم معلومات عن التطورات املستجدة، مبا فيها                               
التطورات الناشئة عن إقفال حسابات فترة السنتني،                              

تقين بالدوالر واليورو              وكذلك عن إدارة مشاريع التعاون ال                 
-م /28-واعتمد اجمللس املقرر م ت ص             . (IDB.28/9)معا    

، الذي طلب فيه إىل املدير العام أن يبلّغ الدول األعضاء                       5
بالتطورات اإلضافية املتعلقة باالنتقال إىل نظام أحادي                              
الُعملة، وكذلك عن اإلدارة املالية ملشاريع التعاون التقين                            

 .بالدوالر واليورو معا            

وال يرتقب تقدمي وثيقة جديدة بشأن هذا البند،                    
ولكن سوف يسترعى انتباه اجمللس إىل أي تطورات                          

 .مستجدة يف ورقة غرفة اجتماعات               
  
 وضع اليونيدو املايل )د (2
 
 2004/3استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية  ●

تقرير مــن املديــر                . وضع اليونيدو املايل          ●
، مع حتديث له        (IDB.29/8-PBC.20/8)العــام       

 تشرين     31يف ورقة غرفة اجتماعات حىت            
 2004أكتوبر      /األول   

التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة  )ه (2
 املقترحة

 
كانت الوثيقة التالية معروضة على اللجنة يف                       

 :دورهتا العشرين        

التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة   ●
 (IDB.29/7-PBC.20/7)األمانة مذكرة من . املقترحة

وقّررت اللجنة أن حتيل املسألة املتعلقة بتمويل حصة  
اليونيدو من التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل إىل 

 /2004االستنتاج (اجمللس يف دورته التاسعة والعشرين 
5.( 
  
  حشد املوارد املالية )و (2
 2004/4استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية  ●

تقرير من املدير العام             . حشد املوارد املالية         ●
(IDB.29/4-PBC.20/4) 

. حشد األموال       -توطيد أداء التمويل           : املنظور الرابع        ●
 (2003تقرير اليونيدو السنوي عن عام 

IDB.28/2-PBC.20/2 الفصل السادس ،( 
  
-2006اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  )ز (2

2009  
، وحسبما     23-م /2- العام م ع     وفقا ملقرر املؤمتر          

، ُيطلب إىل املدير        10-م /6-ُعّدل الحقا يف املقرر م ع            
العام أن يقّدم إىل اجمللس يف السنة األوىل من كل فترة                        
مالية، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، مشروع إطار                                
برناجمي متوسط األجل للسنوات األربع اليت تلي الفترة                         
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عني على املدير العام، امتثاال للفقرة                      كما يت   . املالية اجلارية       
من املقرر ذاته، أن يبني حدا أقصى عاما                     ) د (‘ 5‘) ب (

 يستند إىل املوارد املرتقبة             2007-2006لفترة السنتني        
 .وإىل النشاط الربناجمي           

 :وستعرض على اجمللس الوثيقة التالية                    

. 2009-2006اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ●
-IDB.29/6)ــر العــام اقتراحات املدي

PBC.20/6) 
  

تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   -3البند 
2004-2007  

أحاط املؤمتر العام علما مع التقدير، يف دورته                           
 بشأن    GC.10/14العاشرة، باملعلومات الواردة يف الوثيقة                       

-م ع   (2007-2004اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،                 
املدير العام أن يقّدم إىل اجمللس                ، وطلب إىل    )2-ق /10

بانتظام، وإىل املؤمتر العام يف دورته احلادية عشرة، تقريرا                                   
 .عن تنفيذ ذلك القرار           

 :وسُيعرض على اجمللس التقرير املؤقت التايل                       

-2004تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ●
تقريــر مــن املديــر العــام . 2007

(IDB.29/12) 
  

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب )أ (3البند 
 3طلــب املؤمتـر العـام، يف الفقــرة                     

، أن يقّدم إىل اجمللس يف              4-ق /10-من قراره م ع         ) ج (
دورته التاسعة والعشرين تقريرا مرحليا عن التطورات                             
املستجدة واخلطوات املتخذة فيما يتعلق بالتعاون فيما بني                             

 .بلدان اجلنوب       

 :لس الوثيقتان التاليتان             وستعرض على اجمل          

تقرير مرحلي من            . التعاون فيما بني بلدان اجلنوب                   ●
 (IDB.29/13)املدير العام       

تقرير اليونيدو          . التعاون فيما بني بلدان اجلنوب                  ●
، الفصل       IDB.28/2 (2003السنوي عن عام        

 )الرابع، زاي     
  
أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أوضاع  )ب (3

  متأزمة
- من قراره م ع          8لب املؤمتر العام، يف الفقرة                 ط 

، أن يقّدم املدير العام إىل اجمللس يف دورته التاسعة 6-ق/10
والعشرين تقريرا مرحليا وجيزا عن التطورات املستجدة 
واخلطوات املتخذة فيما يتعلق بأنشطة اليونيدو يف البلدان  

 .اخلارجة من أوضاع متأزمة

 :قة التاليةوسُتعرض على اجمللس الوثي 

األنشطة املضطلع هبا يف البلدان اخلارجة من                    ●
 IDB.29/11(تقرير من املدير العام             . أوضاع متأزمة        

 )Add.1و 
  
  الالمركزية )ج (3

- من قراره م ع     7شّجع املؤمتر العام، يف الفقرة                
، املدير العام على املضي قدما يف عملية                   2-ق /10

صلة تشجيع وترشيد           الالمركزية لفائدة امليدان وعلى موا                  
العمليات امليدانية للمنظمة، وطلب إىل املدير العام أن يقّدم                                

ودعا   . إىل اجمللس بانتظام تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار                          
، 2-م /28-من مقرره م ت ص        ) ه(اجمللس، يف الفقرة        

املدير العام إىل مواصلة حواره مع برنامج األمم املتحدة                        
، بغية      )االت األمم املتحدة          ورمبا مع غريه من وك         (االمنائي      

تقدمي اقتراح ُيعرض على اجمللس أو املؤمتر العام ملواصلة                                 
 .النظر فيه     

وبناء على ذلك، أوصى الفريق االستشاري غري                        
الرمسي املعين بالالمركزية بأن تنظر جلنة الربنامج وامليزانية                                

وطلبت اللجنة،          ). IDB.29/9-PBC.20/9(يف هذه املسألة     
، إىل املدير العام أن يقّدم إىل                2004/6 يف استنتاجها       
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اجمللس لغرض اإلطالع خطة لتنفيذ التحالف االستراتيجي                               
 .مع اليونديب      

وإضافة إىل التوصية الصادرة عن الفريق االستشاري غري                          
، سُتعرض على اجمللس           )IDB.29/9-PBC.20/9(الرمسي    

 :الوثيقتان التاليتان           

مم املتحدة التحالف االستراتيجي مع برنامج األ ●
 (IDB.29/17) تقرير من املدير العام. اإلمنائي

التحالف االستراتيجي مع برنامج األمم املتحدة  ●
 تقرير من املدير العام  . خطة التنفيذ. اإلمنائي

)IDB.29/CRP.4( 
  
صوب "تطبيق املبادئ التوجيهية االستراتيجية  )د (3

  "حتسني إجناز برامج اليونيدو
  من قراره 6عام، يف الفقرة   طلب املؤمتر ال 
، املتعلّق باإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 2-ق/10-م ع

إىل املدير العام أن يأخذ يف اعتباره، لدى    ، 2004-2007
تنفيذ برنامج املساعدة التقنية والبحوث خالل الفترة                           

صوب     "، املبادئ التوجيهية االستراتيجية                2004-2007
وطلب    . GC.10/14والوثيقة        " حتسني إجناز برامج اليونيدو              

املؤمتر أيضا إىل املدير العام أن يقّدم إىل اجمللس بانتظام                            
 .تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار             

 :وسُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية                    

-2004تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،                   ●
 (IDB.29/12)تقرير من املدير العام            . 2007

  
دو للملتقى العاملي للتكنولوجيا متابعة اليوني ) ه (3

  األحيائية
-من املقرر م ت ص          ) و(طلب اجمللس، يف الفقرة             

، إىل املدير العام أن يأخذ البيان اخلتامي للملتقى                     6-م /28
العاملي للتكنولوجيا األحيائية، بصيغته الواردة يف املرفق                              

، بعني االعتبار، لدى ختطيط وتنفيذ               IDB.28/8الثاين للوثيقة       
 .شطة متابعة ذات صلة، تندرج متاما ضمن والية اليونيدو                          أن 

 :وسُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية                    

متابعة اليونيدو للملتقى العاملي للتكنولوجيا                        ●
 (IDB.29/18) مذكرة من األمانة          . األحيائية    

  
  حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية -4البند 

نة والعشرين         ُعرض على اجمللس يف دورته الثام             
تقرير أُبلغ فيه اجمللس عن أنشطة فريقي تشاور غري رمسيني                               

أحدمها يعىن بالتربعات            : مكونني من الدول األعضاء                
وعضوية اليونيدو واآلخر يعىن ببناء القدرات التجارية،                             
وكذلك عن إنشاء فريق استشاري غري رمسي بشأن التمثيل                              

 :وثيقة التالية      وسوف حتّدث تلك املعلومات يف ال                 . امليداين   

مذكرة من       . حالة عمل أفرقة التشاور غري الرمسية                  ●
 (IDB.29/10)األمانة     

  
  أنشطة فريق التقييم  -5البند 

سوف يبلّغ اجمللس عن عمليات التقييم واألنشطة                        
ذات الصلة، مبا فيها االستنتاجات الرئيسية يف التقارير                                

 :ة التالية   املتعلقة بتقييم الربامج املتكاملة، يف الوثيق                      

تقرير من األمانة            . أنشطة فريق التقييم            ●
(IDB.29/14) 

  
  شؤون العاملني -6البند 

، قبول     18-م /1-قرر اجمللس، يف املقرر م ت ص                 
وسيجري      . النظام األساسي للجنة اخلدمة املدنية الدولية                    

إطالع اجمللس على ما اعتمدته اجلمعية العامة مؤخرا من                                 
 باليونيدو، بصفتها منظمة                 مقررات وتوصيات ذات صلة               

 .منضمة إىل النظام املشترك لألمم املتحدة                     

 /1-وكان املؤمتر العام قد أعلن، يف قراره م ع                       
، قبولـه النظام األساسي للصندوق املشترك                            37-م 
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للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وأنشأ جلنة                          
، يف    وانتخب املؤمتر       . املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو                   

، عضوين وعضوين مناوبني يف               20-م /10–مقرره م ع      
جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني                             

وقد أصبح منصب أحد العضوين              . 2004-2005
شاغرا إثر مغادرة شاغله فيينا، ورمبا يود اجمللس أن جيري                              
انتخابا لشغل ذلك املنصب للفترة املتبقية من مدة العضوية                            

 .20-م /10-من مقرر املؤمتر العام م ع              ) ج (فقرة    وفقا لل    

 :وسُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية                    

   )(IDB.29/15 تقرير من املدير العام. شؤون العاملني ●
  املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية -7البند 

-من املقرر م ت ص    ) د(قـرر اجمللس، يف الفقرة       
 األساسي للمركز الدويل    ، اعتماد مشروع النظام   7-م/28

للعلـوم والتكنولوجيا الراقية، بصيغته الواردة يف مرفق ذلك         
املقـرر، والذي سيدخل حيز النفاذ، رهنا مبوافقة اجمللس يف          
دورتـه التاسعة والعشرين على الترتيبات اليت ستقترحها معا        
حكومـة إيطالـيا وأمانة اليونيدو ضمانا لئال يفضي النظام          

 . إىل أي تبعات على املنظمةاألساسي اجلديد

ومبا أن املشاورات املتعلقة بالترتيبات اليت ستقترحها        
معـا حكومة إيطاليا وأمانة اليونيدو ال تزال جارية، فسوف        

 .تقّدم يف الوقت املناسب معلومات حمّدثة هبذا الشأن
  

موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام  -8البند 
  ل التحضريية هلاومكان انعقادها واألعما

-من املقرر م ت ص    ) و(طلب اجمللس، يف الفقرة      
، إىل املديـر العـام أن يواصل مشاوراته وأن          10-م/28

يزّود الوفود بوثائق أخرى يف الوقت املناسب لكي يتسىن،         
أثـناء دورة اجمللـس التاسعة والعشرين، التوصل إىل قرار          

م يف  بشـأن اقـتراح عقـد الـدورة القادمة للمؤمتر العا          
 .كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا

 :وسُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية 

موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان                             ●
مذكرة من     . انعقادها واألعمال التحضريية هلا                

   (IDB.29/16)األمانة     
جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثني  -9البند 

  وموعد انعقادها
 من النظام الداخلي بأن يقّدم      2-10ة  تقضي املاد  

املديـر العـام إىل اجمللـس، يف كل دورة عادية، جدول            
وسوف ُيقترح  . األعمـال املؤقـت للدورة العادية التالية      

 :جدول أعمال مؤقت يف ورقة غرفة االجتماعات التالية

جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثني وموعد  ●
   (IDB.29/CRP.2)ام مذكرة من املدير الع. انعقادها

 اعتماد التقرير -10البند 
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