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. االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكر.قة عدد حمدود من النسخبع من هذه الوثي، طُُالتوفريلدواعي 

  الصناعيةالتنمية جملس  
 لثة والثالثونالثا الدورة
 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٧-٢٥ فيينا،
  املؤقتاألعمالمن جدول  ١٣ البند

   عدد دورات الس ومدا
   عدد دورات الس ومدا  
   مذكّرة من األمانة        

آلراء الـيت أعربت عنها  وتتـناول ا  IDB.32/9تكمـل هـذه الوثـيقة املعلومـات املقدمـة يف الوثـيقة         
 .الوفود خالل دورة الس الثانية والثالثني

  
، أعربت الوفود عن جمموعة من IDB.32/9بعـد الـنظر يف املعلومـات املقدمة يف الوثيقة          -١

ــية والـــثالثني    ــزة للـــدورة الثانـ ــيقة ٩١-٨٢الفقـــرات (اآلراء تـــرد يف احملاضـــر املوجـ  مـــن الوثـ
IDB.32/SR.4 .(    عتـرب األمانـة أن الـدول األعضـاء تدعم اجلهود               وبـناء عـلى تلـك املداخـالت، ت

املـبذولة لألخذ بالفعالية وحتقيق االقتصاد يف عمل أجهزة تقرير السياسات، بيد أن النظر اجلاد             
ومـن مث فـإن هـذه الوثيقة    . ب مـزيدا مـن االسـتعراض املسـتفيض    يف تغـيري عـدد الـدورات يتطلّـ      
نها خالل الدورة الثانية والثالثنير عتتطرق إىل وجهات النظر املعب. 

  
  خار الذي ميكن حتقيقهاالد -أوال 

خــاره إثــر ل ملــا ميكــن ادأعربــت بعــض الوفــود عــن رغبــتها يف مــراجعة عــرض مفصــ    -٢
ويقـدم اجلـدول أدنـاه ذلك العرض بناء على افتراض عقد دورة            . تقلـيص عـدد دورات الـس      

 ال ينعقد فيها املؤمتر العام بدال من دورتني منفصلتني واحـدة مدـا أربعـة أيام يف السنوات اليت    
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وينبغي التأكيد ). IDB.32/9 من الوثيقة ٨الفقرة (تسـتغرق إحدامهـا يومـني والثانـية ثالثـة أيـام         
ــرات فحســب، ألن التكالــيف األكــثر دقــة ختضــع لعــدد مــن       ــام هــي تقدي عــلى أن هــذه األرق

 مقابل ضرورة تغطية تكلفة السفر وبدل اإلقامة مـثل وجود مترمجني فوريني حمليني (املتغـيرات   
 ).اليومي

  
 املبالغ التقديرية اليت ميكن ادخارها نتيجة إدخال تعديل على الدورات  

 

 تعليقات
بدوالرات 

 الواليات املتحدة
 

 الترمجة الشفوية ٨٠ ٠٠٠ تضم تكاليف السفر التقديرية
خلاصة  يف املائة من التكاليف ا٨٠بناء على إلغاء 

جبدول األعمال املؤقت وجدول األعمال املؤقت 
املشروح واليوميات وتقرير الدورة واحملاضر 

 املوجزة وقائمة املشاركني

 
٩ ٤٠٠ 
٣٠٠ 

 الوثائق
 الترمجة التحريرية

 الطباعة

.موظفو املؤمترات والسعاة واملوظفون التقنيون، إخل  املوظفون املعينون لفترات قصرية ١ ٩٠٠
 العمل اإلضايف ١ ٠٠٠ 
 األمن ٨٠٠ 
 اموع ٩٣ ٤٠٠ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .حساب وقت املوظفني االعتياديني غري مشمول: ملحوظة

   
  األثر -ثانيا 

ميكـن الـنظر إىل األثر الناتج عن عقد عدد أقل من الدورات بطرق شىت، حبيث يوضع      -٣
لــيت ال يــنعقد فــيها يف احلســبان أيضــا أن الــدورة الــيت ينــبغي إلغاؤهــا هــي األوىل يف الســنوات ا 

وكمـا ورد يف بعـض املداخـالت، فـإن املـزية الرئيسية يف احلفاظ على هذا النهج           . املؤمتـر العـام   
ذلــك أن تأجـيل عقـد الـدورة إىل أواخــر    . تسـتمد مـن مـنظور املراقـبة الــيت يضـطلع ـا الـس       

رة مبكرة من السـنة يسـتتبع حـدوث تأخـر يف قـيام الـس بالـنظر يف أي مسـألة قد تنشأ يف فت                      
وقـد استعرضـت األمانـة البنود املوضوعية اليت مت النظر فيها بالفعل خالل الدورة               . تلـك السـنة   

األوىل عـلى مـدى عـدد مـن السـنوات، مـن أجـل تقيـيم مـا إذا كان تأخر الس عن النظر يف                
 أي ومل يشر ذلك االستعراض إىل  . تلـك البـنود عـدة أشهر من شأنه أن يؤدي إىل نتائج سلبية             

مـزايا أو عيوب جلية تنتج عن تأخري النظر يف البند عدة شهور إىل أن ينظر فيه الس يف فترة                
ومـن الناحـية الـنظرية، قد تنشأ حالة تجىن فيها فوائد من قيام الس بالنظر          . الحقـة يف السـنة    



IDB.33/11 

3 

 اخلروج  بيد أن من الصعب   . يف مسـألة مـا واختـاذ إجـراءات بشـأهنا يف فـترة مـبكرة مـن السـنة                   
 .باستنتاجات من املمارسة احلالية

 
  ُنُهوج أخرى -ثالثا 

أشـار أحـد الوفـود إىل وجـود نهـوج أخرى ميكن أن تؤدي إىل حتقيق مدخرات، مثل               -٤
ــدورات   ــدة ال ــيري م ــنظر إىل     . تغ ــك بال ــترح إجــراء دورات أقصــر وذل ــة أن تق وال ميكــن لألمان

توفري اخلدمــات للمــتكلّمني يف اجللســات العامــة  الصــعوبات الــيت خــربا مــن قــبلُ يف العــناية بــ  
وعالوة على ذلك، . واالجـتماعات التشـاورية غـري الرمسـية الالزمـة، يف غضـون الوقـت املـتاح             

فـإن دورات الـس تعتـرب أفضـل فرصـة مالئمـة للقـيام بأنشطة موازية مناسبة دف إىل تعزيز              
 .صورة املنظمة لدى أصحاب املصلحة

 اآلن ادخـار مـبالغ هامـة بـناء عـلى اجلهـود الناجحة اليت تبذهلا الدول        وقـد حتقّـق حـىت      -٥
األعضـاء واألمانـة الجتـناب وضـع جـداول أعمـال طويلة واحلرص على جعل الوثائق خمتصرة                  

ومــن مث (ودعمــا لرغــبة الــدول األعضــاء يف التقلــيل مــن الوثــائق إىل أدىن حــد   . قــدر اإلمكــان
، تلجأ األمانة إىل احلفاظ على رقابة صارمة على    )لطباعةختفـيض تكالـيف الترمجة التحريرية وا      

وسـوف تسـتمر هـذه املمارسة إىل جانب         . عـدد وطـول الوثـائق الصـادرة مـن أجـل الـدورات             
العمـل عـلى أن تكـون مجـيع الوثـائق الرمسـية الصـادرة لفـائدة أجهـزة تقريـر السياسـات متاحة                      

 .طباعةعلى اإلنترنت، مما يساهم يف االقتصاد يف تكاليف ال
  

  اإلجراء املطلوب من الس اختاذه -رابعا 
 . الس يود أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةلعلّ -٦

 


