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  مقدمة
يعرض تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال  -1

دورته التاسعة والعشرين على املؤمتر العام وفقا ألحكام املادة 
وتشكّل احملاضر املوجزة جللسات . من الدستور) ج (9-4

، واليت ترد فيها تفاصيل )SR.5 إىل IDB.29/SR.1(اجمللس 
 .ال يتجّزأ من هذا التقريرالوقائع، جزءا  

ومقّررات اجمللس التالية، املستنسخة يف املرفق  -2
األول، هلا صلة بأعمال املؤمتر العــام يف دورته  

   :احلاديــة عشرة 
خيارات التمويل املتعلقة  4-م/29-م ت ص 

   بالتحسينات األمنية
  املسائل التنظيمية واإلجرائية-أوال

اسعة والعشرون يف مقر عقدت دورة اجمللس الت -3
/  تشرين الثاين11 إىل 9اليونيدو، مركز فيينا الدويل، من 

 انظر الوثائق –مخس جلسات عامة   (2004نوفمرب 
IDB.29/SR.1 إىل SR.5.(   

  احلضور
 األعضاء يف  53ُمثّلت يف الدورة مجيع الدول الـ -4

ا، االحتاد الروسي، األردن، اسبانيا، اكوادور، أملاني: اجمللس
 –مجهورية (اندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران 

، ايطاليا، باكستان، الربازيل، بلجيكا، بولندا،  )االسالمية
بوليفيا، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية العربية 
السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، 

 شيلي، زمبابوي، سلوفاكيا، السنغال، السودان، سويسرا، 
الصني، غانا، فرنسا، الفلبني، فنـزويال، كوبا، كوت   
ديفوار، كولومبيا، كينيا، لكسمربغ، ليسوتو، مصر، 
املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة  
لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، 

 . اليوناننيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، اليابان،

 التالية  48وشاركت يف الدورة أيضا الدول الـ  -5
اثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني،  : األعضاء يف اليونيدو

أفغانستان، ألبانيا، االمارات العربية املتحدة، أنغوال، أوغندا،  
ايرلندا، باراغواي، الربتغال، بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو،  

س، اجلماهريية العربية الليبية، البوسنة واهلرسك، بريو، بيالرو
اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، مجهورية مولدوفا،   
الرأس األخضر، رومانيا، زامبيا، سري النكا، سلوفينيا، 
السويد، سرياليون، صربيا واجلبل األسود، العراق، ُعمان،  

فنلندا، فييت نام، قربص، كرواتيا، كوستاريكا، غواتيماال، 
الكونغو، لبنان، مالطة، ماليزيا، منغوليا، مدغشقر، ناميبيا،  

 .نيكاراغوا، نيوزيلندا، اليمن

 .وشارك الكرسي الرسويل بصفة مراقب -6

 .وشاركت فلسطني بصفة مراقب -7

وشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة    -8
 .بصفة مراقب

: وُمثّلت وكاالت األمم املتحدة املتخصصة التالية -9
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوكالة الدولية     

 .للطاقة الذرية، منظمة التجارة العاملية  

: وُمثّلت املنظمات احلكومية الدولية األخرى التالية      -10
االحتاد األفريقي، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،       
املفوضـية األوروبـية، املركـز الـدويل للهندسة الوراثية          
والتكنولوجيا األحيائية، املعهد الدويل للتربيد، جامعة الدول       
العربـية، مـنظمة املؤمتر اإلسالمي، منظمة البلدان املصدرة         

 .للنفط

 رابطة  :وُمثّلـت املـنظمات غري احلكومية التالية       -11
عة والتنمية السابقني يف رابطة خرباء الصنا ،  الدولية" آييسيك"

األمـم املتحدة، جممع كبار اخلرباء النمساوي، غرفة التجارة    
النمسـاوية العربية، املعهد العايل لإلدارة، التحالف النسائي        

الدولية، املؤمتر الدويل للصناعيني    " زنانية"الـدويل، رابطـة     
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ومـنظمي املشاريع، مؤسسة الطاقة الدولية، االحتاد الدويل        
ت باملهن التجارية والفنية، املنظمة الدولية للتوحيد       للمشتغال

، الرابطة الدولية ”Mountain Unlimited“القياسـي، مجعية  
 .ألخوات احملبة، الرابطة العاملية للمنشآت الصغرية واملتوسطة

  
  افتتاح الدورة

أعلـن افتـتاح الدورة التاسعة والعشرين للمجلس         -12
 ).املغرب(زنيرب . رئيس الدورة، السيد ع

  
  أعضاء مكتب الدورة

أعضاء مكتب الدورة التاسعة والعشرين هم الذين        -13
السيد : 2004انتخـبوا يف بداية الدورة العادية األوىل لعام         

) النمسا(شتلتسر  . رئيسا؛ والسيد ت  ) املغرب(زنيـرب    .ع
كالينني . ومل يتمكّن نائبا الرئيس، السيد م     . نائـبا للرئيس  

، واملقّرر،  )تايلند(أرييابروتشيا  . والسيد س ) ياالحتاد الروس (
من حضور الدورة   ) أوروغواي(ألفاريز غويواغا   . السيد غ 

االحتاد (زاغريكوف  . فخلفهـم يف تلك املناصب السيد ف      
والسيدة ) تايلند(تشاراناسومبون  . والسـيد س  ) الروسـي 

 .، على التوايل)الربازيل(أورتيغاو . ن.ف.م
  

  جدول أعمال الدورة
 :اعتمد اجمللس جدول األعمال التايل -14

 .اعتماد جدول األعمال -1 
 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -2 
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي     )أ(  

وتقريـر األداء املايل وتقرير أداء      
-2002الربنامج لفترة السنتني    

 ؛2003
احلسـابان اخلاصان الناشئان عن      )ب(  

 ؛14-م/9-املقّرر م ع
 االنتقال إىل نظام أحادي الُعملة؛ )ج(  

 وضع اليونيدو املايل؛ )د(  
التحســينات األمنــية ومــرافق  )ه(  

 املؤمترات اجلديدة املقترحة؛
 حشد املوارد املالية؛ )و(  
اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،     )ز(  

2006-2009. 
تنفـيذ اإلطـار الربناجمي املتوسط األجل،        -3 

 :ا يف ذلك، مب2004-2007
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ )أ(  
أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة      )ب(  

 من أوضاع متأّزمة؛
 الالمركزية؛ )ج(  
ــية   )د(   ــبادئ التوجيه ــيق امل تطب

صوب حتسني إجناز   "االستراتيجية  
 ؛"برامج اليونيدو

مـتابعة اليونيدو للملتقى العاملي       )ه(  
 .ائيةللتكنولوجيا األحي

 .حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية -4 
 .أنشطة فريق التقييم -5 
 .شؤون العاملني -6 
 .املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية -7 
موعـد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام        -8 

 .ومكان انعقادها والتحضري هلا
جـدول األعمال املؤقّت للدورة الثالثني       -9 

 . انعقادهاوموعد
 .اعتماد التقرير -10 

وأثـناء اعتماد جدول األعمال، اتفق اجمللس على         -15
املركز " من جدول األعمال، املعنون      7عـدم النظر يف البند      

، يف جلسة عامة، مكتفيا     "الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية   
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بـأن حيـيط علما مبا ورد بشأنه يف جدول األعمال املؤقّت        
 ).3 و2، الفقرتان IDB.29/SR.1ر احملضر انظ(املشروح 

واعتمد اجمللس اقتراحا من الرئيس لضمان االستفادة        -16
انظر املرفق  (القصـوى مـن املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات         

، IDB.29/ SR.1، والوثيقة 1-م/29-األول، املقّرر م ت ص
 ).66 و65الفقرتان 

ناء الدورة  وقّرر اجمللس عقد مشاورات غري رمسية أث       -17
تيسـريا لصـوغ مشاريع املقّررات، وعهـد إلـى نائب         

، برئاسة تلك   )النمسـا (شتلتسـر   . الرئـيس، السـيد ت    
3 و1، الفقـرتان IDB.29/SR.2انظر الوثيقـة (املشاورات 

.( 
  

  تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل-ثانيا
 )3البند ( 2004-2007

 
 أن يناقش البنود    ، قّرر اجمللس  3إطـار البـند     يف   -18

ويرد عرض للنقاش حول    . يف آن معا  ) ه(إىل  ) أ(الفرعـية   
، الفقرات  IDB.29/SR.1تلك البنود الفرعية يف احملضر املوجز       

 إىل  10، الفقرات   IDB.29/SR.2 واحملضر املوجز    77 إىل   7
. 103 إىل   1 ، الفقرات IDB.29/SR.3 واحملضر املوجز    106

دير العام عن تنفيذ اإلطار     وعـرض على اجمللس تقرير من امل      
 ،(IDB.29/12) 2007-2004الربناجمي املتوسط األجل،    

ومذكّـرة مـن األمانـة عن حالة الربامج املتكاملة وأطر           
 والوثائق املذكورة يف    (IDB.29/CRP.8)اخلدمـات القطرية    

 .األبواب ألف إىل هاء أدناه
  

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب-ألف
 

ـ     -19 ، ُعرض على اجمللس تقرير     )أ (3ند  يف إطـار الب
مرحـلي من املدير العام عن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب           

(IDB.29/13)    تقرير اليونيدو السنوي  ومعلومـات وردت يف
 بشــــأن التعــاون فيمــا     2003لعـــام   

، IDB.28/2(بـيــن بلـــــدان اجلنــــوب      
يس، أحاط  وبناء على اقتراح من الرئ    ). زاي-الفصـل الرابع  

 .اجمللس علما باملعلومات املقّدمة
  

  أنشطة اليونيدو يف البلدان-باء
 اخلارجة من أوضاع متأّزمة

 
، ُعرض على اجمللس تقرير من      )ب (3يف إطار البند     -20

املديـر العـام عن أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من           
  ومذكّرة من األمانة عنواهنا  IDB.29/11)(أوضـاع مـتأّزمة     

“Strategy paper on post-crisis industrial rehabilitation and 

reconstruction”)      ورقة استراتيجية بشأن استصالح الصناعة
، (IDB.29/CRP.6)) وإعـادة بنائها يف فترة ما بعد األزمات       

وكذلـك مذكّرة من األمانة عن حالة األنشطة حىت تشرين          
ناء على اقتراح   وب. (IDB.29/CRP.7) 2004أكتوبر  /األول

 .من الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثائق املقّدمة
  

  الالمركزية-جيم
 

، ُعرضت على اجمللس توصية     )ج (3يف إطار البند     -21
من الفريق االستشاري غري الرمسي املعين بالالمركزية بشأن        
مشـروع اتفـاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي          

(IDB.29/9)    ـ ن املديـر العـام عـن التحالف         وتقريـر م
 (IDB.29/17)االستراتيجي مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

وتقرير من املدير العام عن التحالف االستراتيجي مع برنامج         
 وبناء  .(IDB.29/CRP.4) خطة التنفيذ    -األمم املتحدة اإلمنائي  

 .على اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثائق املقّدمة
  

  تطبيق املبادئ التوجيهية االستراتيجية -دال
 "صوب حتسني إجناز برامج اليونيدو"

 
، ُعرض على اجمللس تقرير من      )د (3يف إطار البند     -22

املديـر العـام عـن تنفـيذ اإلطـار الـربناجمي املتوسط             
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وبناء على  . (IDB.29/12) 2007-2004األجـــل،  
وثيقة املقّدمة من   اقـتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علما بال       

 .املدير العام
 

  متابعة اليونيدو للملتقى العاملي-هاء
 للتكنولوجيا األحيائية

 
، ّعرضت على اجمللس مذكّرة     )ه( 3يف إطار البند     -23

مـن األمانة عن متابعة اليونيدو للملتقى العاملي للتكنولوجيا         
وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط      . (IDB.29/18)األحيائية  

 .اجمللس علما بالوثيقة املقّدمة من األمانة
  

 )2البند (  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية-ثالثا
 

، قّرر اجمللس أن يناقش البنود      2يف إطـار البـند       -24
ويرد عرض للنقاش حول    . يف آن معا  ) ز(إىل  ) أ(الفرعـية   

، IDB.29/SR.4هـذه البـنود الفرعـية، يف احملضر املوجز          
وُعرض على اجمللس تقرير جلنة الربنامج      . 50  إىل 1الفقرات  

 والوثائق  (IDB.29/2)وامليزانـية عن أعمال دورهتا العشرين       
 .املذكورة يف إطار األبواب ألف إىل زاي أدناه

 
  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي،-ألف

 وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج
 2003-2002لفترة السنتني 

 
، ُعرض على اجمللس تقرير     )أ (2البـند   يف إطـار     -25

مـراجع احلسـابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم         
املـتحدة للتنمية الصناعية وصندوق التنمية الصناعية للسنة        

ديسمرب / كانون األول31 املنتهية يف 2003-2002املالية 
2003 (IDB.29/3)        وتقريـر األداء املـايل لفترة السنتني ،
 وتقرير  (IDB.29/5) من املدير العام      املقّدم 2002-2003

تقرير اليونيدو السنوي    الوارد يف    2003أداء الربنامج لعام    
ونظر اجمللس يف مشروع    . )Add.1 و IDB.28/2( 2003لعام  

  واعتمد املقّرر   (IDB.29/L.2)مقـّرر مقـّدم مـن الرئيس        
 ).انظر املرفق األول (2-م/29–م ت ص

  احلسابان اخلاصان الناشئان-باء
 14-م/9–عن املقّرر م ع 
 

، ُعرض على اجمللس تقرير من      )ب (2يف إطار البند     -26
وتقرير  (IDB.29/8)املديـر العـام عن وضع اليونيدو املايل         

مـراجع احلسـابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم         
املـتحدة للتنمية الصناعية وصندوق التنمية الصناعية للفترة        

ديسمرب / كانون األول31 يف  املنتهية2003-2002املالية 
2003 )IDB.29/3     وبناء )). ز (2، املرفق الثالث وامللحوظة

 .على اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثائق املقّدمة
  

  االنتقال إىل نظام أحادي العملة-جيم
 

، أحـاط اجمللـس علما      )ج (2يف إطـار البـند       -27
ؤقّت املشروح بشأن باملعلومات الواردة يف جدول األعمال امل

 .هذا البند الفرعي
  

  وضع اليونيدو املايل-دال
 

، ُعرض على اجمللس تقرير من      )د (2يف إطار البند     -28
ومعلومات  (IDB.29/8)املدير العام عن وضع اليونيدو املايل       
 ونظر  .(IDB.29/CRP.3)حمّدثـة عـن وضع اليونيدو املايل        

 (IDB.29/L.3)ئيس  اجمللـس يف مشروع مقّرر مقّدم من الر       
 ).انظر املرفق األول (3-م/29-ص ت واعتمد املقّرر م

  
  التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات-هاء

 اجلديدة املقترحة
 

، ُعرضت على اجمللس ثالث     )ه (2يف إطـار البند      -29
عن التحسينات األمنية ومرافق    : مذكـرات مـن األمانـة     

 وعن خيارات   (IDB.29/7)املؤمتـرات اجلديـدة املقـترحة       
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 وعن مرافق (IDB.29/19)التمويل املتعلقة بالتحسينات األمنية 
ونظر اجمللس  . (IDB.29/CRP.9)املؤمتـرات اجلديدة املقترحة     

 مقّدم من الرئيس    عن التحسينات األمنية  يف مشـروع مقّرر     
(IDB.29/L.7)    انظر  (4-م/29-ص ت  واعـتمد املقّرر م
عن مرافق   مشروع مقّرر     كما نظر اجمللس يف    ).املرفق األول 

واعتمد املقّرر   (IDB.29/L.10)املؤمتـرات اجلديدة املقترحة     
 ).انظر املرفق األول (5-م/29-ص ت م
  

  حشد املوارد املالية-واو
 

، ُعرض على اجمللس تقرير من      )و (2يف إطار البند     -30
ومعلومات  (IDB.29/4)املديـر العام عن حشد املوارد املالية        

 عن املنظور   2003قرير اليونيدو السنوي لعام     توردت يف   
، IDB.28/2(حشد األموال   -تعزيز األداء التمويلي  : الـرابع 

ونظر اجمللس يف مشروع مقّرر مقّدم من       ). الفصـل السادس  
 6-م/29-واعتمد املقّرر م ت ص     (IDB.29/L-4)الرئـيس   

 ).انظر املرفق األول(
  

  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،-زاي
2006-2009 

 
، ُعرضت على اجمللس اقتراحات     )ز (2يف إطار البند     -31

 املديـر العـام بشـأن اإلطـار الـربناجمي املتوسط األجل،            
2006-2009 (IDB.29/6)     ومذكّرة من املدير العام عنواهنا   

“UNIDO strategic vision, 2005-2020 – consolidating the 

gains of reform”)  2005تراتيجية، رؤيـة اليونيدو االس-
ـ  2020 وبناء . (IDB.29/CRP.5))  تعزيز مكاسب اإلصالح   ـ

عـلى اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثائق املقّدمة          
 .من املدير العام

  
  حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية-رابعا
 )5البند (؛ أنشطة فريق التقييم )4البند (

 

.  يف آن معا   5 و 4دين  قـّرر اجمللس أن يناقش البن      -32
ويـرد عرض للنقاش حول هذين البندين يف احملضر املوجز          

IDB.29/SR.4 76 إىل 51، الفقرات. 

  حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية-ألف
 

، ُعرضت على اجمللس مذكّرة من      4يف إطـار البند      -33
األمانـة عـن حالـة أعمـال أفرقة التشاور غري الرمسية            

(IDB.29/10) . ـ ناء على اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس       وب
 .علما بالوثيقة املقّدمة من األمانة

  
  أنشطة فريق التقييم-باء

 
، ُعرض على اجمللس تقرير من      5يف إطـار البـند       -34

ونظر اجمللس  . (IDB.29/14)األمانـة عن أنشطة فريق التقييم       
 واعتمد (IDB.29/L.9)الرئيس  يف مشـروع مقـّرر مقّدم من        

 ).انظر املرفق األول (7-م/29-ّرر م ت صاملق
 

  )6البند ( شؤون العاملني -خامسا
، ُعرض على اجمللس تقرير من املدير       6يف إطار البند     -35

وورقة غرفة  ) Corr.1 و IDB.29/15(العام عن شؤون العاملني     
 ”List of staff of the UNIDO Secretariat“اجتماعات عنواهنا 

ويرد . (IDB.29/CRP.10)) ليونيدوقائمـة موظفـي أمانة ا     (
، IDB.29/SR.4عرض للنقاش حول هذا البند يف احملضر املوجز         

، IDB.29/SR.5 واحملضــر املوجــز 79 إىل 77الفقــرات 
ونظر اجمللس يف مشروع مقّرر مقّدم من       . 3 و 2الفقـرتان   
 8-م/29- واعتمد املقّرر م ت ص     (IDB.29/L.5)الرئـيس   

 ).انظر املرفق األول(
 

  موعد الدورة احلادية عشرة-ساساد
 للمؤمتر العام ومكان انعقادها

  )8البند (والتحضري هلا 



 GC.11/3 
 Arabic 
 Page 8 
 
 

تقرير من املدير  8البند يف إطار على اجمللس ُعرض  -36
العام عن موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان    

ويرد عرض للمناقشة . (IDB.29/16)انعقادها والتحضري هلا 
 8تان الفقر،  IDB.29/SR.5 احملضر املوجز حول هذا البند يف

 يف مشروع مقّرر مقّدم من الرئيس اجمللسونظر . 9و
(IDB.29/L.6) انظر  (9-م/29- املقّرر م ت صواعتمد

 ). األولاملرفق
  

  جدول األعمال املؤقّت-سابعا
 )9البند (الثالثني وموعد انعقادها  للدورة

 
 مذكّرة من 9يف إطار البند على اجمللس ُعرضت  -37

املدير العام عن جدول األعمال املؤقّت للدورة الثالثني   
لمناقشة ل  عرضرديو. (IDB.29/CRP.2)وموعد انعقادها 

 4تان  الفقر،IDB.29/SR.5 املوجز احملضر البند يف هذا حول
 يف مشروع مقّرر مقّدم من الرئيس اجمللسونظر . 7إىل 

(IDB.29/L.8)  انظر  (10-م/29- املقّرر م ت صواعتمد
 ). األولاملرفق

 
 )10البند ( اعتماد التقرير -ثامنا

 
، نظر اجمللس يف مشروع التقرير 10يف إطار البند  -38

(IDB.29/L.1) واعتمده يف جممله، على أن تعهد إىل املقّرر 
انظر احملضر املوجز (مهمة وضعه يف صيغته النهائية 

IDB.29/SR.5  46 إىل 44، الفقرات.( 
  

  اختتام الدورة-تاسعا
 

ــاعة  -39 ــوم 13/13يف الس ــن ي ــرين 11 م  تش
، اختتم اجمللس دورته التاسعة والعشرين      2004نوفمرب  /الثاين

 ).75 إىل 62، الفقرات IDB.29/SR.5انظر الوثيقة (
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  املرفق األول
    املقّررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعة والعشرين

الصفحة  ّرررقم املق العنوان
 1-م/29-ص ت م )66 و65، الفقرتان IDB.29/SR.1(االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  10

10 
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامــج عن فتــرة 

 )13 و12، الفقرتان IDB.29/SR.5( 2003-2002السنتيــن 
 2-م/29-م ت ص

 3-م/29-م ت ص )19 و18، الفقرتان IDB.29/SR.5(اليونيدو املايل وضع  10

 4-م/29-م ت ص )21 و20، الفقرتان IDB.29/SR.5( خيارات التمويل املتعلقة بالتحسينات األمنية 10

 5-م/29-م ت ص )26 إىل  22، الفقرات IDB.29/SR.5(مرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة   11

 6-م/29-م ت ص )28 و27، الفقرتان IDB.29/SR.5 (ةحشد املوارد املالي 11

 7-م/29-م ت ص )36 و35، الفقرتان IDB.29/SR.5 (أنشطة فريق التقييم 12

 8-م/29-م ت ص )39 و38، الفقرتان IDB.29/SR.5 (شؤون العاملني 12

 9-م/29-م ت ص )41 و40، الفقرتان IDB.29/SR.5(موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان انعقادها  13

10-م/29-م ت ص )43 و42، الفقرتان IDB.29/SR.5(جدول األعمال املؤقّت للدورة الثالثني وموعد انعقادها     13
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االستفادة من املوارد املتاحة  1-م/29-م ت ص
 خلدمة املؤمترات

 
بغية االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات إىل         

ر جملس التنمية الصناعية وقف العمل      أقصـى حّد ممكن، قرّ    
 مـن نظامه الداخلي، املتعلقة بالنصاب       24فـورا باملـادة     

القانوين، فيما خيّص جلسات الدورة التاسعة والعشرين فقط،        
 .وشريطة عدم اختاذ أي قرارات جوهرية يف تلك احلسابات

 اجللسة العامة األوىل
   2004نوفمرب / تشرين الثاين9

قرير مراجع احلسابات ت 2-م/29-م ت ص
اخلارجي وتقرير األداء املايل 

عن فترة  وتقرير أداء الربنامج
  2003-2002السنتني 

 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحـاط عـلما بتقرير مراجع احلسابات        )أ( 
اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        

 2003-2002وصـندوق التنمية الصناعية للفترة املالية       
، بصيغته  2003ديسمرب  / كـانون األول   31املنتهـية يف    

، وكذلك بتقرير األداء املايل     IDB.29/3الـواردة يف الوثيقة     
وتقرير اليونيدو   (IDB.29/5) 2003-2002لفترة السنتني   

مبا فيه تقريــر أداء الربنامج لعام       (2003السـنوي لعام    
2003 ((IDB.28/2)؛ 
قّدمه مراجع احلسابات   اعترف بأمهية ما ي    )ب( 

 يف حتسني جممل الشؤون اإلدارية      مــن إســهام اخلـارجي   
واإلدارة املالية لليونيدو وأدائها املايل، وأحاط علما بتوصياته        

 يف هذا الشأن؛

أعرب عن امتنانه ملراجع احلسابات  )ج( 
-2002اخلارجي ملا قّدمه من تقرير قّيم عن الفترة املالية 

 ؛2003

ملدير العام أن ينفّذ توصيات     طلـب إىل ا    )د( 
 اخلارجي تنفيذا كامال ودون إبطاء، وأن       احلساباتمـراجع   

يقّدم تقريرا هبذا الشأن إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته          
 .الثالثني

 اجللسة العامة اخلامسة
   2004نوفمرب / تشرين الثاين11

 وضع اليونيدو املايل 3-م/29-م ت ص
 

 :اعيةإن جملس التنمية الصن 

أحـاط علما باملعلومات املقّدمة يف الوثيقة        )أ( 
IDB.29/8؛ 
حـثّ الـدول األعضاء والدول األعضاء        )ب( 

السـابقة الـيت مل تسّدد بعُد اشتراكاهتا املقّررة، مبا يف ذلك            
السلف إىل صندوق رأس املال املتداول ومتأّخرات السنوات        

 السابقة، على املبادرة للقيام بذلك دون إبطاء؛

طلـب إىل املدير العام أن يواصل جهوده         )ج( 
واتصاالته بالدول األعضاء والدول األعضاء السابقة من أجل       

 .حتصيل املتأخرات

 اجللسة العامة اخلامسة
   2004نوفمرب / تشرين الثاين11

خيارات التمويل املتعلقة  4-م/29-م ت ص
  بالتحسينات األمنية

 :إن جملس التنمية الصناعية 

حـاط عـلما باسـتنتاج جلنة الربنامج        أ )أ( 
، إىل جانـب املعلومـات الواردة يف        2004/5وامليزانـية   

 ؛IDB.29/19 و IDB.29/7الوثيقتني 
عـلما أيضا بقرار اجلمعية العامة      أحـاط    )ب( 

 املـتعلّق بتعزيز أمن وسالمة      58/295لألمـم املـتحدة     
ملالية عمليات األمم املتحدة وموظفيها ومبانيها، وباملتطلّبات ا      
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للمرحلة األولية من التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل         
 مليون دوالر وتبلغ حصة اليونيدو      8.4الـيت يبلغ مقدارها     

  مليون دوالر؛1.38فيها 

إدراكـا مـنه لضرورة تنفيذ التحسينات        )ج( 
األمنـية على وجه االستعجال، أذن للمدير العام بأن يعقد          

يدو يف حتقيق أغراض قرار اجلمعية      التزامات بشأن حصة اليون   
 وضمن حدود املبلغ الذي يستلزمه ذلك       58/295العامـة   
 القرار؛

طلـب إىل املديـر العام أن يسحب املبلغ          )د( 
 الالزم مؤقّتا من صندوق رأس املال املتداول؛

أوصـى املؤمتـر العام يف دورته العادية         )ه( 
كاليف القادمـة بـأن يـنظر يف متويل حصة اليونيدو يف ت           

املـرحلة األولـية من التحسينات األمنية ويعتمدها كحالة         
اسـتثنائية مـن خـالل اعتمادات تكميلية لفترة السنتني          

، اسـتنادا إىل جدول األنصبة املقّررة يف        2004-2005
 ؛2004اليونيدو لعام 

الحظ بأنه سيجري إبالغ الدول األعضاء       )و( 
 اخلاصة بتقرير   بالـتقديرات التكميلـية املعتمدة يف الرسائل      

االشـتراكات، الـيت ينبغي أن تتضّمن االشتراكات املقّررة         
 ومقدار أرصدة االعتمادات غري املنفقة،      2006العادية لعام   

 حيثما كانت مستحقة، وغري ذلك من التعديالت؛

حثّ الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا       )ز( 
 املال  املالـية يف حينها من أجل جتديد موارد صندوق رأس         

 املتداول، بغية تقليل مقدار النقص ومّدته إىل أدىن حّد ممكن؛

طلـب إىل املدير العام أن يقّدم إىل اجمللس          )ح( 
يف دورتـه الثالثني تقريرا عن التقّدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ           

 التحسينات األمنية؛

حـثّ املديـر العام على أن ُيبلّغ الدول          )ط( 
كن بأي أعباء مالية مستقبلية فيما      األعضاء يف أقرب وقت مم    

يـتعلق بتدابري التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل، قبل        
 .أن تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ذلك

 اجللسة العامة اخلامسة
 2004نوفمرب / تشرين الثاين11

  
مرافق املؤمترات اجلديدة  5-م/29-م ت ص

 املقترحة
 

 :اعيةإن جملس التنمية الصن 

أحـاط عـلما باملعلومات املتعلقة مبرافق        )أ( 
 IDB.29/7املؤمتـرات اجلديـدة املقترحة والواردة يف الوثيقة         

وبالـتطّورات الالحقـة عـلى النحو الذي جاء يف جلسة           
 ويف  2004نوفمرب  / تشرين الثاين  5اإلحاطة اليت عقدت يف     

 ؛IBD.29/CRP.9الوثيقة 
مانة أن  عـلما أيضـا باعتزام األ     أحـاط    )ب( 

تستخدم مرافق املؤمترات اجلديدة أساسا للمؤمتر العام، ومن        
 من النظام املايل تنطبق؛) أ (12-3مث فإن أحكام البند 

أذن لـلمدير العام أن يصدر إشعارا رمسيا         )ج( 
 كانون  31إىل األطـراف املشـمولة مبذكّرة التفاهم قبل         

 اهم؛ للتمكني من سريان مذكّرة التف2004ديسمرب / األول

طلب أيضا إىل املدير العام أن يطلع اجمللس  )د( 
 .بصورة مستمرة على ما ُيحَرز من تقّدم يف ذلك الصدد

 اجللسة العامة اخلامسة
 2004نوفمرب / تشرين الثاين11

  
 حشد املوارد املالية 6-م/29-م ت ص

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

قة أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثي      )أ( 
IDB.29/4؛ 
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قّرر تفويض املدير العام سلطة املوافقة على        )ب( 
متويـل املشاريع يف إطار صندوق التنمية الصناعية يف عامي          

 وفقـا لألولويـات احملـّددة يف اإلطار         2006 و 2005
 ؛(GC.10/14) 2006-2004الربناجمي املتوسط األجل، 

شـّجع الـدول األعضاء وسائر اجلهات        )ج( 
 يادة تربعاهتا إىل اليونيدو؛املاحنة على ز

شّجع أيضا مجيع اجلهات املاحنة على النظر        )د( 
يف التربع بأموال قابلة للربجمة، خصوصا لتمكني اليونيدو من         
تنفـيذ الـربامج املتكاملة بصورة منّسقة وحتقيق ما يتوّخاه          

 مفهوم الربامج املتكاملة من تضافر وزيادة يف التأثري؛

الدول األعضاء على العمل شّجع األمانة و )ه( 
يف تعاون وثيق بشأن املواضيع املختارة ذات األولوية، بغية 
تعزيز وحشد األموال الالزمة لتنفيذ تلك األنشطة اهلامة 

 .استجابة ألولويات التنمية الدولية

 اجللسة العامة اخلامسة
 2004نوفمرب / تشرين الثاين11

  
 أنشطة فريق التقييم  7-م/29-م ت ص

 
 :جملس التنمية الصناعيةإن  

أحاط علما مع التقدير بالتقرير عن أنشطة        )أ( 
 إىل منتصف عام    2003فريق التقييم خالل الفترة من عام       

 ؛)IDB.29/14الوثيقة  (2004
أحـاط عـلما بصفة خاصة بالتوصيات        )ب( 

الـواردة يف ذلك التقرير ذات الصلة بضرورة تعزيز جدوى          
كامل بصورة أكرب مع أُطر     الـربامج وتركـيزها وضمان الت     

املسـاعدة املقّدمة على نطاق األمم املتحدة وتعزيز أنشطة         
 التحليل األساسية ودعم بناء القدرات املؤسسية؛

أدرك أمهية وجود نظام كفؤ وشامل للتقييم    )ج( 
والرصد، يتوافق مع السياسات واملعايري واملمارسات الدولية،       

  املستوى امليداين؛من أجل قياس أثر عمل اليونيدو على

أدرك كذلـك أمهية إدماج التقييم والرصد        )د( 
يف نظـام إداري أوسع قائم على النتائج حبيث يؤّدي حتليل           
أداء الـربامج إىل توفـري مدخـالت ذات صلة يف اخلطط            

 وختصيص املوارد يف املستقبل؛

أكّد على أمهية مواصلة التحسينات يف أداء        )ه( 
الدروس املكتسبة واالستخدام   الـربامج مـن خالل تطبيق       

 الفّعال لنتائج التقييم؛

حـثّ األمانة على إدخال مبادئ اإلدارة        )و( 
القائمة على النتائج يف مجيع أنشطة التعاون التقين عن طريق          
إدراج مؤّشرات كّمية ونوعية حمّددة يف مجيع وثائق الربامج         
الـيت ستضـمن، يف مجلة أمور، الترابط مع األهداف ذات           

 صلة باألهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد القطري؛ال

أكّد على أمهية تلقي الدول األعضاء إلفادة        )ز( 
ارجتاعـية موضـوعية وموثوقـة بشأن أداء برامج اليونيدو          
القطـرية اسـتنادا إىل النـتائج والدروس املستخلصة من          

 التقييمات املستقلة؛

نشطة طلب إىل األمانة أن تقّدم تقريرا عن أ )ح( 
 .التقييم إىل اجمللس على أساس نصف سنوي

 اجللسة العامة اخلامسة
 2004نوفمرب / تشرين الثاين11

  
 شؤون العاملني 8-م/29-م ت ص

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة       )أ( 
IDB.29/15؛ 

الحظ التعديالت املدخلة على التذييالت      )ب( 
  وزاي من النظام اإلداري للموظفني؛ألف وجيم

حثّ األمانة على أن تواصل بذل جهودها        )ج( 
بغـية مواصـلة حتسـني التوازن يف متثيل اجلنسني والتمثيل           
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اجلغرايف يف وظائف اليونيدو الفنية يف املقر واملكاتب امليدانية         
 على السواء؛

 20-م/10-وفقـا ملقّرر املؤمتر العام م ع       )د( 
انتخـب العضوين والعضوين املناوبني التالني      ،  )ج(الفقـرة   

للجنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو ملا تبقّى من فترة         
 :2005-2004السنتني 

 )كرواتيا(السيدة فيسنا فوكوفتش  :العضوان 
 )اهلند(السيد تامنايا الل    

 )بوليفيا(السيد سريجيو أوملوس  :العضوان املناوبان 
 )سويسرا(ت السيد ديفيد ِبس  

 اجللسة العامة اخلامسة
 2004نوفمرب / تشرين الثاين11

  
موعد الدورة احلادية عشرة  9-م/29-م ت ص

 للمؤمتر العام ومكان انعقادها
 

يقّرر جملس التنمية الصناعية عقد الدورة احلادية  
 28من " أوستريا سنتر فيينا"عشرة للمؤمتر العام يف مركز 

 .2005ديسمرب / كانون األول2 نوفمرب إىل/تشرين الثاين

 اجللسة العامة اخلامسة
 2004نوفمرب / تشرين الثاين11

  
جدول األعمال املؤقّت  10-م/29-م ت ص

للدورة الثالثني وموعد 
 انعقادها

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحـاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة        )أ( 
IDB.29/CRP.2؛ 

جدول األعمال املؤقّت   قـّرر املوافقة على      )ب( 
 :التايل لدورته الثالثني

 .انتخاب أعضاء املكتب -1 

 .اعتماد جدول األعمال -2 

 .2004التقرير السنوي للمدير العام لعام  -3 

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -4 

التقرير املؤقّت ملراجع احلسابات     )أ(  
اخلـارجي والـتقرير املؤقّت عن      

لتقرير املؤقّت عن   األداء املـايل وا   
أداء الــربنامج لفــترة الســنتني 

 ؛2004-2005
 وضع اليونيدو املايل؛ )ب(  

جـدول األنصبة املقّررة القتسام      )ج(  
نفقـات امليزانـية العادية لفترة      

 ؛2007-2006السنتني 
صندوق رأس املال املتداول لفترة      )د(  

 ؛2007-2006السنتني 
 ت؛تعيني مراجع خارجي للحسابا )ه(  

التحســينات األمنــية ومــرافق  )و(  
 املؤمترات اجلديدة املقترحة؛

 .حشد املوارد املالية )ز(  

 .2007-2006الربنامج وامليزانيتان،  -5 

تنفـيذ اإلطـار الربناجمي املتوسط األجل،        -6 
2004-2007. 

 .تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي -7 

ألمم تنفـيذ اتفـاق التعاون مع برنامج ا        -8 
 .املتحدة االمنائي

-2006اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،      -9 
2009. 
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 .رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة األمد -10 

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -11 

 .شؤون العاملني -12 

 –املسـائل املـتعلقة باملـنظمات الدولية         -13 
احلكومـية وغـري احلكومـية واملنظمات       

 .غريهااحلكومية و

 .التوصية مبرّشح ملنصب املدير العام -14 

األعمـال التحضـريية لدورة املؤمتر العام        -15 
 .احلادية عشرة

جـدول األعمـال املؤقّت للدورة احلادية        -16 
 .والثالثني وموعد انعقادها

 .اعتماد التقرير -17 

 23 إىل 20قّرر عقد دورته الثالثني من  )ج( 
 .2005يونيه /حزيران

 لسة العامة اخلامسةاجل
 2004نوفمرب / تشرين الثاين11
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 املرفق الثاين
 

 الوثائق املقّدمة إىل اجمللس يف دورته التاسعة والعشرين
 

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

 IDB.29/1 1 جدول األعمال املؤقّت

 IDB.29/1/Add.1 1 جدول األعمال املؤقّت املشروح

 IDB.29/2 2 مليزانية عن أعمال دورهتا العشرينتقرير جلنة الربنامج وا

-2002تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني 
وتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية. 2003

ديسمرب/ كانون األول31 املنتهية يف 2003-2002ية وصندوق التنمية الصناعية للفترة املال
2003 

 IDB.29/3 )أ (2
PBC.20/3 

 IDB.29/4 )و (2 تقرير من املدير العام. حشد املوارد املالية
PBC.20/4 

-2002تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني 
 قّدمها املدير العام. 2003-2002 املايل عن فترة السنتني وتقرير األداء . 2003

 IDB.29/5 )أ (2
PBC.20/5 

 IDB.29/6 )ز (2 اقتراحات املدير العام. 2009-2006اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 
PBC.20/6 

 IDB.29/7 )ه (2 مذكّرة من األمانة. التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة
PBC.20/7 

 IDB.29/8 )د (2 تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل
PBC.20/8 

 توصيات الفريق االستشاري غري الرمسي.مشروع اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 املعين بالالمركزية

 IDB.29/9 )ج (3
PBC.20/9 

 IDB.29/10 4  األمانةمذكّرة من. حالة عمل أفرقة التشاور غري الرمسية

 IDB.29/11 )ب (3 تقرير من املدير العام. أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أحوال متأّزمة

)د (3 و3  تقرير من املدير العام.2007-2004تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  IDB.29/12 

 IDB.29/13 )أ (3 ةتقرير مرحلي من األمان. التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 IDB.29/14 5 تقرير من األمانة. أنشطة فريق التقييم

 IDB.29/15 6 تقرير من املدير العام. شؤون العاملني
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 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

Corr.1و 
 IDB.29/16 8 تقرير من املدير العام. موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان انعقادها والتحضري هلا

 IDB.29/17 )ج (3 تقرير من املدير العام. اتيجي مع برنامج األمم املتحدة االمنائيالتحالف االستر. الالمركزية

 IDB.29/18 )ه (3 مذكّرة من األمانة. متابعة اليونيدو للملتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية

خيارات التمويل املتعلقة بالتحسينات                    . التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة
 مذكّرة من األمانة . األمنية    

 IDB.29/19 )ه (2

 ورقات غرفة االجتماعات

Adoption of the agenda. List of documents 1 IDB.29/CRP.1 

Provisional agenda and date of the twenty-ninth session. Note by the Director-General 9 IDB.29/CRP.2 

Financial situation of UNIDO. Note by the Secretariat 2) د( IDB.29/CRP.3 

Decentralization. Strategic alliance with the United Nations Development Programme—
Implementation plan. Report by the Director-General 

 IDB.29/CRP.4 )ج (3

Medium-term programme framework, 2006-2009. UNIDO strategic vision, 2005-2020—
Consolidating the gains of reform. Note by the Director-General 

 IDB.29/CRP.5 )ز (2

UNIDO activities in countries emerging from crisis situations. Strategy paper on post-
crisis industrial rehabilitation and reconstruction. Note by the Secretariat 

 IDB.29/CRP.6 )ب (3

UNIDO activities in countries emerging from crisis situations. Status of activities as of 
October 2004. Note by the Secretariat 

 IDB.29/CRP.7 )ب (3

Implementation of the medium-term programme framework 2004-2007. Status of the 
integrated programmes and country service frameworks. Note by the Secretariat 

3 IDB.29/CRP.8 

Security enhancements and proposed new conference facilities. proposed new conference 
facilities. Note by the Secretariat 

 IDB.29/CRP.9 )ه( 2

Personnel matters. List of staff of the UNIDO Secretariat 6 IDB.29/CRP.10 

List of participants - IDB.29/CRP.11 
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