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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت١٥البند 

  
  ية عشرةاألعمال التحضريية لدورة املؤمتر العام احلاد

 تقرير من املدير العام
  

يقـدم هـذا الـتقرير معلومـات عامة عن تنظيم أعمال الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام، مبا يف ذلك البنود املقترح                  
 .إدراجها يف جدول األعمال املؤقت

 
 

   مقدمة-أوال
 
املؤمتـر العـام لليونـيدو هـو اهليـئة الرئيسـية للمنظمة،              -١

 ١-٨ و ١-٧املادتان  (من ممثلي مجيع األعضاء     وهـو يـتألف     
ــن الدســتور  ــلمؤمتر يف    ). م ــيان الوظــائف الرئيســية ل ــرد ب وي

ويتوىل املؤمتر بوجه خاص تقرير     .  مـن الدسـتور    ٣-٨املـادة   
ويعقـد املؤمتر دورة    . املـبادئ التوجيهـية للمـنظمة وسياسـاا       

عاديــة كــل ســنتني يف مقــر املــنظمة، مــا مل يقــرر غــري ذلــك    
ــ( ــة األخــرية    ). ٢-٨ادة امل ــر العادي ــد عقــدت دورة املؤمت وق
ــرة( ــن  ) العاشـ ــنا مـ ــانون األول٥ إىل ١يف فييـ ــمرب / كـ ديسـ

٢٠٠٣. 

   معلومات خلفية-ثانيا
 

   موعد املؤمتر ومكان انعقاده-ألف

، ١١-ق/١٠-قــرر الــس، بــناء عــلى القــرار م ع  -٢
تر أوستريا سن "عقـد الـدورة احلاديـة عشـرة لـلمؤتر العـام يف              

ــنا ــثاين٢٨مــن " فيي /  كــانون األول٢نوفمــرب إىل / تشــرين ال
ويف هــذا الصــدد،  ). ٩-م/٢٩-م ت ص (٢٠٠٥ديســمرب 

وضـــعت احلكومـــة االحتاديـــة النمســـاوية، مثـــلما فعلـــت يف  
أوســتريا "الــدورات الســابقة، مــرافق املؤمتــرات املوجــودة يف 

حتـت تصـرف اليونـيدو دون مقـابل، لكي تعقد        " سـنتر فييـنا   
 اجللســات الــيت ال ميكــن ملــرافق املؤمتــرات املوجــودة يف  فــيها

 .مركز فيينا الدويل استيعاا
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   املكاتب الالزمة للوفود-باء

ــود   -٣ ــن للوفــ ــثااميكــ ــتأجر يف  وبعــ ــة أن تســ  الدائمــ
املكاتب الالزمة هلا أثناء الدورة احلادية      " سـنتر فيينا  أوسـتريا   "

 يف استئجار   ويـرجى مـن الوفـود الـيت ترغـب         .  لـلمؤمتر  عشـرة 
مـثل هـذه املكاتـب أن تتصـل يف أقـرب وقـت ممكـن بالسيدة                 

، مديـــرة املشـــاريع يف  (Martina Neuhold)مارتيـــنا نويهولـــد
، التوصـــيلة ٢٦٠٦٩: رقـــم اهلـــاتف" (أوســـتريا ســـنتر فييـــنا"

 ).mneuhold@acv.at: ، الربيد االلكتروين٢٣٢٢
  

   مسائل امليزانية-جيم

ة لعقد دورة املؤمتر احلادية      املتاح املـوارد بلـغ حجـم      -٤
عشـرة، حسـب مـا هـو منصـوص علـيه يف برنامج وميزانييت                

ــيدو للفــترة    ٩٢٩ ٩٣٠، مــا جمموعــه  ٢٠٠٥-٢٠٠٤اليون
 :وتقوم ميزانية املؤمتر على االفتراضات التالية. يورو

ــام عمــل،    )أ(  ــدورة ستســتغرق مخســة أي أن ال
ــد   ــيح عقـ ــنة    ١٠تتـ ــات للجـ ــع جلسـ ــة وأربـ ــات عامـ  جلسـ

 سية ومخس جلسات للمجموعات اجلغرافية؛الرئي

أن الوثـــائق وخدمــــات الـــترمجة الفوريــــة    )ب( 
للجلسـات العامــة وجلســات اللجــنة الرئيســية ســتوفّر بســت  

ــية   (لغــات  ــيزية والروســية والصــينية والعرب االســبانية واالنكل
 ؛)والفرنسية

أن احملاضر املوجزة، اليت ستوفّر للجلسات       )ج( 
ة الرئيسـية، ستصدر، قدر اإلمكان،      العامـة وجللسـات اللجـن     

باللغـة االنكلـيزية أثـناء الدورة وباللغات اخلمس األخرى يف           
 .أقرب وقت ممكن بعد الدورة

  
   جدول األعمال-دال

مـــن الدســـتور بـــأن يعـــد  ) ز (٤-٩تقضـــى املـــادة  -٥
الـــس جـــدول األعمـــال املؤقـــت لكـــل دورة مـــن دورات 

 من النظام الداخلي للمؤمتر     ١٣وتـرد يف املادة     . املؤمتـر العـام   
مــبادئ توجيهــية بشــأن حمــتويات جــدول األعمــال املؤقــت    

وفضـال عــن ذلـك، تقضــي املــادة   . ألي دورة عاديـة لــلمؤمتر 
 مــن الــنظام الداخــلي لــلمؤمتر بــأن يعــد الــس جــدول    ١٢

ــنود مقــترحة     األعمــال املؤقــت املذكــور اســتنادا إىل قائمــة ب
 .يقدمها املدير العام

 تصـدر عقـب دورة الس الثالثني شروح         وسـوف  -٦
تبــين بإجيــاز اخللفــية التارخيــية لكــل بــند، والوثــائق املقــترحة   
ــراد مناقشــتها، ومــا ســبق أن        ــأنه، ومضــمون املســألة امل بش
أصـدره املؤمتـر أو هيـئات املـنظمة األخرى من قرارات ذات             

 .صلة

وتــرد يف مــرفق هــذه الوثــيقة قائمــة بالبــنود املقــترح   -٧
هــا يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورة املؤمتــر احلاديــة  إدراج

 .عشرة، مع إشارة إىل الواليات ذات الصلة بتلك البنود
  

   الوثائق-هاء

 مـن الـنظام الداخـلي لـلمؤمتر بأن          ٢٣تقضـى املـادة      -٨
يـوزع املديـر العـام عـلى مجـيع مـن يـتلقون جـدول األعمال                 

درجـة يف جدول    املؤقـت الوثـائق الالزمـة للـنظر يف البـنود امل           
ــدر اإلمكــان يف       ــر، وبق ــات املؤمت ــت بكــل لغ ــال املؤق األعم

قبل (نفـس الوقـت الـذي يـوزع فيه جدول األعمال املؤقت             
ــا   ــتاح بتســعني يوم ــبل موعــد   )موعــد االفت ، ويف أي حــال ق

 .افتتاح أي دورة عادية خبمسة وأربعني يوما على األقل
  

   تنظيم أعمال املؤمتر-ثالثا
 
ع انعقــاد الــدورة، وحســبما شــجع علــيه بالــتزامن مــ -٩

ــراره م ع  ــتقى بشــأن   ١-ق/٩-املؤمتــر يف ق ، يعــتزم عقــد مل
وسـيوفّر امللـتقى فرصـة ملشـاركني     . مسـائل التنمـية الصـناعية   

ــم بشــأن مواضــيع منــتقاة،       ــيعي املســتوى لتوصــيل آرائه رف
ويقــترح أيضــا إدراجــه يف جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة  

 ).٩املرفق، البند (

وكـــان املؤمتـــر قـــد أنشـــأ يف دوراتـــه الســـابقة جلـــنة  -١٠
ورمبا . رئيسـية أسـند إلـيها عـددا مـن بـنود جـدول األعمـال               
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يـود الـس أن يوصـي املؤمتـر باتـباع إجـراء ممـاثل يف دورته                 
احلاديــة عشــرة، عــلى أن يوضــع يف االعتــبار أن قلــة املــوارد   

 ٤لفقرة انظر ا(املـتوافرة حتـد من إمكانية إنشاء جلان إضافية        
 مــن ١٨ و١٧ إىل ٧ومــن مث، ســوف حتــال البــنود  ). أعــاله

ــية      ــنة الرئيسـ ــترح إىل اللجـ ــال املقـ ــدول األعمـ ــروع جـ مشـ
ملناقشـتها مبـزيد مـن التركـيز ـدف إعـداد مشاريع مقررات         
ــة      ــئة العام ــتوافق اآلراء لعرضــها عــلى اهلي ــرارات حتظــى ب وق

 .للمؤمتر

ــه الســابقة وممــا يســر أيضــا أعمــال املؤمتــر يف دورا   -١١ ت
إجـراء مشـاورات غـري رمسـية حتضـريا للمؤمتر، حتت إشراف             

وكان فريق التشاور غري الرمسي هذا، املؤلّف       . رئيس الس 
مـن ممثـلي البعثات الدائمة لدى اليونيدو يف فيينا، جيتمع قبل            
املؤمتـرات السـابقة ويعـد تقريـرا إىل املؤمتـر يتضمن توصيات             

عمـــال، وكذلـــك املســـائل تتـــناول معظـــم بـــنود جـــدول األ
 .التنظيمية

  
   اإلجراء املطلوب من الس-رابعا

 
 :رمبا يود الس أن ينظر يف اعتماد املقرر التايل -١٢

 :إن جملس التنمية الصناعية" 

حيـيط عـلما باملعلومـات الواردة يف الوثيقة          )أ"( 
IDB.30/..؛ 

يعـتمد جدول األعمال التايل لدورة املؤمتر        )ب"( 
 :ام احلادية عشرةالع

[...] 

يوافــق عـــلى عقــد ملـــتقى بشــأن مســـائل     )ج"( 
 مـن جدول    ٩البـند   (التنمـية الصـناعية يف إطـار املؤمتـر العـام            

 ؛)األعمال املؤقت

 ١٧ إىل   ٧يوصـي املؤمتـر بـأن يسند البنود          )د"( 
 مــن جــدول األعمــال املؤقــت إىل جلــنة رئيســية تابعــة    ١٩و

 للمؤمتر؛

ــوء    )ه"(  ــلى ضـ ــي، عـ ــبة يف  يوصـ ــربة املكتسـ اخلـ
التحضـري لـدورات املؤمتـر السـابقة، بـأن يجري رئيس الدورة             
الـثالثني لـس التنمـية الصـناعية مشاورات غري رمسية حتضريا            

 ."لدورة املؤمتر احلادية عشرة
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 املرفق

 البنود املقترح إدراجها يف جدول األعمال املؤقت
 لدورة املؤمتر العام احلادية عشرة

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢ –نوفمرب /ن الثاين تشري٢٨
 

   الوالية
 -١ .افتتاح الدورة  من النظام الداخلي٣٤املادة 
 -٢ .انتخاب أعضاء املكتب  من النظام الداخلي٣٥املادة 
 -٣ .اعتماد جدول األعمال  من النظام الداخلي١٧املادة 
 -٤ .تنظيم األعمال  من النظام الداخلي٤٧-٤٤املواد 
 -٥ .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  من النظام الداخلي٢٨املادة 
 من النظام الداخلي ١٠٢املادة 
  من الدستور١-٩املادة 
  من الدستور١-١٠املادة 

 :انتخاب أعضاء اهليئتني
 جملس التنمية الصناعية؛ )أ(
 .جلنة الربنامج وامليزانية )ب(

٦- 

 تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة لعامي  اخليمن النظام الد) ب (١-١٣املادة 
 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣

٧- 

 من الدستور) ب (٣-٨املادة 
 من النظام الداخلي) ج (١-١٣واملادة 

تقارير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دوراته العادية 
 .الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثالثني

٨- 

 -٩ .اخلاص مبسائل التنمية الصناعيةامللتقى  ١-ق/٩-م ع
 -١٠ :املسائل املالية 

  من الدستور١٥املادة 
 من النظام الداخلي) ك (١-١٣املادة 

  جدول األنصبة املقررة على الدول األعضاء؛ )أ(

 من النظام الداخلي) ل (١-١٣املادة 
 )ه (٢-م/٢٧-م ت ص

  وضع اليونيدو املايل؛ )ب(

  صندوق رأس املال املتداول؛ )ج( م املايل من النظا٤-٥البند 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦التقديرات التكميلية لفترة السنتني  )د( ٤-م/٢٩–م ت ص

 من أجل التحسينات األمنية؛
 

  .تعيني مراجع حسابات خارجي )ه(  من النظام املايل١-١١البند 
 -١١ .٢٠٠٧-٢٠٠٤تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  )٨ (٢-ق/١٠-م ع
 -١٢ .٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ١٥-م/٢٦-، م ت ص١٠-م/٦-، م ع٢٣-م/٢-م ع
 -١٣ .بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد )٣ (٢-ق/١٠-م ع



IDB.30/18 
Arabic 
Page 5 
 
 

   الوالية
  من الدستور١٤و) ج (٣-٨املادتان 

 من النظام الداخلي) ط (١-١٣املادة 
 -١٤ .٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان 

، واستنتاج جلنة الربنامج )ج (٥-م/٢٨- صم ت
 ٢٠٠٤/٦وامليزانية 

 -١٥ .تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنائي

 -١٦ .جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو ٣٧-م/١-م ع
احلكومية وغري احلكومية -املسائل املتصلة باملنظمات الدولية ، املرفق٤١-م/١-م ع

 .ت احلكومية وغريهاواملنظما
١٧- 

 -١٨ .تعيني املدير العام  من الدستور٢-١١املادة 
 -١٩ .موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية عشرة من النظام الداخلي) ق(١-١٣املادة 

 -٢٠ .اختتام الدورة 
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