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  والعشرين التاسعةعن أعمال دورته 
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 احملتويـات
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٢٣-١٨ ٥ ...................)٣البند   (٢٠٠٧-٢٠٠٤تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،    -الثاين
.............................................التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ١٩ ٥  -لفأ
......................أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أوضاع متأّزمة ٢٠ ٥  -باء 
.................................................................الالمركزية ٢١ ٥  -جيم
."صوب حتسني إجناز برامج اليونيدو  "تطبيق املبادئ التوجيهية االستراتيجية   ٢٢ ٥  -دال
........................متابعة اليونيدو للملتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية ٢٣ ٦  -هاء 

٣١-٢٤ ٦ ................................................)٢البند (ر جلنة الربنامج وامليزانية  تقري -الثالث

٢٥ ٦ 
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج

..............................................٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني  
 -ألف

......................١٤-م /٩- اخلاصان الناشئان عن املقّرر م ع احلسابان ٢٦ ٦  -باء 
............................................االنتقال إىل نظام أحادي العملة  ٢٧ ٦  -مجي
........................................................وضع اليونيدو املايل  ٢٨ ٦  -دال
.......................التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة  ٢٩ ٦  -هاء 
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..........................٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،    ٣١ ٧  -زاي

٣٤-٣٢ ٧ ......)٥البند (ق التقييم  ؛ أنشطة فري)٤البند (حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية   -الرابع
......................................حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية  ٣٣ ٧  -ألف
.........................................................أنشطة فريق التقييم ٣٤ ٧  -باء 

.............................................................)٦البند (شؤون العاملني  ٣٥ ٧ -اخلامس
....)٨البند  (موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان انعقادها والتحضري هلا    ٣٦ ٧ -السادس
...................)٩البند (عمال املؤقّت للدورة الثالثني وموعد انعقادها  جدول األ ٣٧ ٨ -السابع
............................................................)١٠البند (اعتماد التقرير   ٣٨ ٨ -الثامن
........................................................................اختتام الدورة ٣٩ ٨ -التاسع

 املرفقات   
.........................................املقّررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعة والعشرين ٩ -األول
.............................................لتاسعة والعشرينالوثائق املقّدمة إىل اجمللس يف دورته ا ١٥ -الثاين
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  مقدمة
يعرض تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال      -١

دورته التاسعة والعشرين على املؤمتر العام وفقا ألحكام املادة   
وتشكّل احملاضر املوجزة جللسات    . من الدستور ) ج (٤-٩

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

ومقّررات اجمللس التالية، املستنسخة يف املرفق  -٢
األول، هلا صلة بأعمال املؤمتر العــام يف دورته احلاديــة  

   :عشرة 
خيارات التمويل املتعلقة  ٤-م/٢٩-م ت ص 

   بالتحسينات األمنية
  املسائل التنظيمية واإلجرائية-أوال

اسعة والعشرون يف مقر    عقدت دورة اجمللس الت  -٣
/  تشرين الثاين ١١ إىل  ٩اليونيدو، مركز فيينا الدويل، من    

 انظر الوثائق  –مخس جلسات عامة    (٢٠٠٤نوفمرب 
IDB.29/SR.1 إىل SR.5.(   

  احلضور
 األعضاء يف    ٥٣ُمثّلت يف الدورة مجيع الدول الـ -٤

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، نيجرييا، اهلند،    

 . اليونان هنغاريا، هولندا، اليابان،  

 التالية ٤٨وشاركت يف الدورة أيضا الدول الـ  -٥
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 -٦

 .وشاركت فلسطني بصفة مراقب -٧

وشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة  -٨
 .بصفة مراقب

: وُمثّلت وكاالت األمم املتحدة املتخصصة التالية -٩
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوكالة الدولية 

 .للطاقة الذرية، منظمة التجارة العاملية

: وُمثّلـت املـنظمات احلكومـية الدولية األخرى التالية         -١٠
االحتـاد األفـريقي، املـنظمة العربـية للتنمية الصناعية والتعدين،           
ــية    ــة الوراثــ ــدويل للهندســ ــز الــ ــية، املركــ ــية األوروبــ املفوضــ
والتكنولوجـيا األحيائـية، املعهد الدويل للتربيد، جامعة الدول         
ــبلدان املصــدرة     ــية، مــنظمة املؤمتــر اإلســالمي، مــنظمة ال العرب

 .للنفط

ــية   -١١ ــية التالـ ــنظمات غـــري احلكومـ ــة :وُمثّلـــت املـ  رابطـ
عة والتنمية السابقني يف   رابطة خرباء الصنا  ،  الدولية" آييسيك"

األمـم املـتحدة، جممـع كـبار اخلـرباء النمساوي، غرفة التجارة            
النمســاوية العربــية، املعهــد العــايل لــإلدارة، الــتحالف النســائي 

ــدويل، رابطــة   ــية"ال ــدويل للصــناعيني   " زنان ــية، املؤمتــر ال الدول
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ومــنظمي املشــاريع، مؤسســة الطاقــة الدولــية، االحتــاد الــدويل  
ت بـاملهن التجارية والفنية، املنظمة الدولية للتوحيد        للمشـتغال 

ــية   ــية  ”Mountain Unlimited“القياســي، مجع ــرابطة الدول ، ال
 .ألخوات احملبة، الرابطة العاملية للمنشآت الصغرية واملتوسطة

  
  افتتاح الدورة 

ــلمجلس      -١٢ ــدورة التاســعة والعشــرين ل ــتاح ال ــن افت أعل
 ).املغرب(زنيرب . رئيس الدورة، السيد ع

  
  أعضاء مكتب الدورة

أعضـاء مكتـب الـدورة التاسـعة والعشرين هم الذين            -١٣
الســيد : ٢٠٠٤انتخــبوا يف بدايــة الــدورة العاديــة األوىل لعــام 

) النمســا(شتلتســر . رئيســا؛ والســيد ت) املغــرب(زنيــرب  .ع
ــبا للرئــيس ــيس، الســيد م . نائ ــبا الرئ ــتمكّن نائ كاليــنني . ومل ي

، واملقّرر،  )تايلند(أرييابروتشيا  . والسيد س ) ياالحتاد الروس (
من حضور الدورة   ) أوروغـواي (ألفاريـز غويواغـا     . السـيد غ  

االحتــاد (زاغــريكوف . فخلفهــم يف تلــك املناصــب الســيد ف
ــي ــيد س) الروسـ ــومبون . والسـ ــند(تشاراناسـ ــيدة ) تايلـ والسـ

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

  جدول أعمال الدورة
 :اعتمد اجمللس جدول األعمال التايل -١٤

 .اعتماد جدول األعمال -١ 
 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -٢ 
تقريـر مـراجع احلسـابات اخلارجي       )أ(  

ــر أداء    ــايل وتقريـ ــر األداء املـ وتقريـ
ــترة الســنتني    ــربنامج لف -٢٠٠٢ال

 ؛٢٠٠٣
ــن     )ب(   احلســابان اخلاصــان الناشــئان ع

 ؛١٤-م/٩-املقّرر م ع
 االنتقال إىل نظام أحادي الُعملة؛ )ج(  

 وضع اليونيدو املايل؛ )د(  
ــرافق   )ه(   ــية ومــــ ــينات األمنــــ التحســــ

 املؤمترات اجلديدة املقترحة؛
 حشد املوارد املالية؛ )و(  
اإلطـار الـربناجمي املتوسـط األجل،        )ز(  

٢٠٠٩-٢٠٠٦. 
تنفـــيذ اإلطـــار الـــربناجمي املتوســـط األجـــل،   -٣ 

 :ا يف ذلك، مب٢٠٠٧-٢٠٠٤
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ )أ(  
أنشـطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة       )ب(  

 من أوضاع متأّزمة؛
 الالمركزية؛ )ج(  
ــية   )د(   ــبادئ التوجيهــــــ ــيق املــــــ تطبــــــ

صـوب حتسـني إجناز     "االسـتراتيجية   
 ؛"برامج اليونيدو

ــاملي   )ه(   ــتقى العـ ــيدو للملـ ــتابعة اليونـ مـ
 .ائيةللتكنولوجيا األحي

 .حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية -٤ 
 .أنشطة فريق التقييم -٥ 
 .شؤون العاملني -٦ 
 .املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية -٧ 
موعـد الـدورة احلاديـة عشـرة لـلمؤمتر العام            -٨ 

 .ومكان انعقادها والتحضري هلا
ــثالثني     -٩  ــدورة ال ــال املؤقّــت لل جــدول األعم

 . انعقادهاوموعد
 .اعتماد التقرير -١٠ 

وأثــناء اعــتماد جــدول األعمــال، اتفــق اجمللــس عــلى   -١٥
املركز " مـن جـدول األعمـال، املعنون     ٧عـدم الـنظر يف البـند        

، يف جلسة عامة، مكتفيا    "الـدويل للعلـوم والتكنولوجيا الراقية     
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بــأن حيــيط عــلما مبــا ورد بشــأنه يف جــدول األعمــال املؤقّــت   
 ).٣ و٢، الفقرتان IDB.29/SR.1ر احملضر انظ(املشروح 

واعتمد اجمللس اقتراحا من الرئيس لضمان االستفادة        -١٦
انظــر املــرفق (القصــوى مــن املــوارد املــتاحة خلدمــة املؤمتــرات  

، IDB.29/ SR.1، والوثيقة ١-م/٢٩-األول، املقـّرر م ت ص 
 ).٦٦ و٦٥الفقرتان 

ناء الدورة  وقـّرر اجمللـس عقد مشاورات غري رمسية أث         -١٧
تيسـريا لصـوغ مشـاريع املقّررات، وعهـد إلـى نائب الرئيس،           

انظر (، برئاسة تلك املشاورات )النمسـا (شتلتسـر  . السـيد ت  
 ).٣ و١، الفقـرتان IDB.29/SR.2الوثيقـة 

  
  تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل-ثانيا

 )٣البند ( ٢٠٠٧-٢٠٠٤
 

ــند يف  -١٨ ــار البـ ــّرر اجمللـــس٣إطـ ــنود  ، قـ ــناقش البـ  أن يـ
ويــرد عــرض للــنقاش حــول  . يف آن معــا) ه(إىل ) أ(الفرعــية 

، الفقرات IDB.29/SR.1تلـك البنود الفرعية يف احملضر املوجز       
 إىل ١٠، الفقــرات IDB.29/SR.2 واحملضــر املوجــز ٧٧ إىل ٧

. ١٠٣ إىل   ١ ، الفقرات IDB.29/SR.3 واحملضـر املوجـز      ١٠٦
ديـر العام عن تنفيذ اإلطار      وعـرض عـلى اجمللـس تقريـر مـن امل          

 ،(IDB.29/12) ٢٠٠٧-٢٠٠٤الـــربناجمي املتوســـط األجـــل، 
ــتكاملة وأطـــر    ــة الـــربامج املـ ومذكّـــرة مـــن األمانـــة عـــن حالـ

 والوثـــائق املذكـــورة يف (IDB.29/CRP.8)اخلدمـــات القطـــرية 
 .األبواب ألف إىل هاء أدناه

  
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب-ألف

 
، ُعـــرض عـــلى اجمللـــس تقريـــر )أ (٣ند يف إطـــار البـــ -١٩

مرحـلي مـن املديـر العـام عـن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب               
(IDB.29/13) تقريــر اليونــيدو الســنوي  ومعلومــات وردت يف

 بشــــأن التعــاون فيمــا بيــن بلــــدان اجلنــــوب        ٢٠٠٣لعـــام   

)IDB.28/2 ــرابع ــن    ). زاي-، الفصــل ال ــتراح م ــلى اق ــناء ع وب
 .يس، أحاط اجمللس علما باملعلومات املقّدمةالرئ
  

  أنشطة اليونيدو يف البلدان-باء
 اخلارجة من أوضاع متأّزمة

 
، ُعرض على اجمللس تقرير من      )ب (٣يف إطـار البند      -٢٠

ــن        ــة م ــبلدان اخلارج ــيدو يف ال ــن أنشــطة اليون ــام ع ــر الع املدي
ــتأّزمة   ــنواهنا  IDB.29/11)(أوضــاع م ــة ع ــن األمان ــرة م   ومذكّ

“Strategy paper on post-crisis industrial rehabilitation and 

reconstruction”)        ورقـة اسـتراتيجية بشأن استصالح الصناعة
، (IDB.29/CRP.6)) وإعــادة بــنائها يف فــترة مــا بعــد األزمــات 

وكذلـك مذكّـرة مـن األمانـة عـن حالـة األنشطة حىت تشرين              
ــ. (IDB.29/CRP.7) ٢٠٠٤أكــتوبر /األول ناء عــلى اقــتراح وب

 .من الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثائق املقّدمة
  

  الالمركزية-جيم
 

، ُعرضـت عـلى اجمللس توصية       )ج (٣يف إطـار البـند       -٢١
مـن الفـريق االستشـاري غـري الرمسي املعين بالالمركزية بشأن            
ــتعاون مــع بــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي     مشــروع اتفــاق ال

(IDB.29/9)ــ ــام عـــــن الـــــتحالف   وتقريـــــر مـــ ن املديـــــر العـــ
 (IDB.29/17)االسـتراتيجي مـع بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي          

وتقريـر مـن املدير العام عن التحالف االستراتيجي مع برنامج           
 وبناء  .(IDB.29/CRP.4) خطة التنفيذ    -األمـم املتحدة اإلمنائي   

 .على اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثائق املقّدمة
  

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

 
، ُعـرض عـلى اجمللس تقرير من        )د (٣يف إطـار البـند       -٢٢

ـــل،     املديــر العــام عــن تنفــيذ اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــ
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٢٠٠٧-٢٠٠٤ (IDB.29/12) .    وبــــناء عــــلى اقــــتراح مــــن
 .وثيقة املقّدمة من املدير العامالرئيس، أحاط اجمللس علما بال

 
  متابعة اليونيدو للملتقى العاملي-هاء

 للتكنولوجيا األحيائية
 

، ّعرضـت عـلى اجمللس مذكّرة       )ه( ٣يف إطـار البـند       -٢٣
مـن األمانـة عـن مـتابعة اليونـيدو للملـتقى العاملي للتكنولوجيا              

وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط      . (IDB.29/18)األحيائية  
 .اجمللس علما بالوثيقة املقّدمة من األمانة

  
 )٢البند (  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية-ثالثا

 
ــند  -٢٤ ــار البـ ــنود  ٢يف إطـ ــناقش البـ ــّرر اجمللـــس أن يـ ، قـ

ويــرد عــرض للــنقاش حــول  . يف آن معــا) ز(إىل ) أ(الفرعــية 
ــز    ــر املوجــ ــية، يف احملضــ ــنود الفرعــ ــذه البــ ، IDB.29/SR.4هــ

وُعرض على اجمللس تقرير جلنة الربنامج      . ٥٠  إىل ١الفقـرات   
 والوثــائق (IDB.29/2)وامليزانــية عــن أعمــال دورهتــا العشــرين  

 .املذكورة يف إطار األبواب ألف إىل زاي أدناه
 

  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي،-ألف
 وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني 
 

، ُعـــرض عـــلى اجمللـــس تقريـــر )أ (٢البـــند يف إطـــار  -٢٥
مــراجع احلســابات اخلــارجي عــن حســابات مــنظمة األمــم       
املــتحدة للتنمــية الصــناعية وصــندوق التنمــية الصــناعية للســنة  

ديسمرب / كـانون األول   ٣١ املنتهـية يف     ٢٠٠٣-٢٠٠٢املالـية   
٢٠٠٣ (IDB.29/3)   ــنتني ــترة الســ ــايل لفــ ــر األداء املــ ، وتقريــ
 وتقريــر (IDB.29/5) مــن املديــر العــام  املقــّدم٢٠٠٣-٢٠٠٢

تقريـر اليونـيدو السنوي      الـوارد يف     ٢٠٠٣أداء الـربنامج لعـام      
ونظر اجمللس يف مشروع    . )Add.1 و IDB.28/2( ٢٠٠٣لعـام   

  واعــــتمد املقــــّرر (IDB.29/L.2)مقــــّرر مقــــّدم مــــن الرئــــيس 
 ).انظر املرفق األول (٢-م/٢٩–م ت ص

  احلسابان اخلاصان الناشئان-باء
 ١٤-م/٩–عن املقّرر م ع 
 

، ُعرض على اجمللس تقرير من      )ب (٢يف إطـار البند      -٢٦
ــايل      ــيدو امل ــام عــن وضــع اليون ــر الع ــر  (IDB.29/8)املدي وتقري

مــراجع احلســابات اخلــارجي عــن حســابات مــنظمة األمــم       
املــتحدة للتنمــية الصــناعية وصــندوق التنمــية الصــناعية للفــترة  

ديسمرب / كـانون األول   ٣١ يف    املنتهـية  ٢٠٠٣-٢٠٠٢املالـية   
٢٠٠٣ )IDB.29/3       وبناء )). ز (٢، املـرفق الثالـث وامللحوظة

 .على اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثائق املقّدمة
  

  االنتقال إىل نظام أحادي العملة-جيم
 

ــند  -٢٧ ــار البـــ ــلما  )ج (٢يف إطـــ ، أحـــــاط اجمللـــــس عـــ
ؤقّت املشروح بشأن باملعلومات الواردة يف جدول األعمال امل   

 .هذا البند الفرعي
  

  وضع اليونيدو املايل-دال
 

، ُعـرض عـلى اجمللس تقرير من        )د (٢يف إطـار البـند       -٢٨
ومعلومات  (IDB.29/8)املديـر العـام عـن وضع اليونيدو املايل           

 ونظـــر .(IDB.29/CRP.3)حمّدثـــة عـــن وضـــع اليونـــيدو املـــايل 
ــّدم مــن الر   ــّرر مق ــيس اجمللــس يف مشــروع مق  (IDB.29/L.3)ئ

 ).انظر املرفق األول (٣-م/٢٩-ص ت واعتمد املقّرر م
  

  التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات-هاء
 اجلديدة املقترحة

 
، ُعرضــت عــلى اجمللــس ثــالث )ه (٢يف إطــار البــند  -٢٩

ــة  ــن األمانـ ــرات مـ ــرافق  : مذكـ ــية ومـ ــينات األمنـ ــن التحسـ عـ
 وعــــن خــــيارات (IDB.29/7)املؤمتــــرات اجلديــــدة املقــــترحة 

 وعن مرافق (IDB.29/19)التمويل املتعلقة بالتحسينات األمنية     
ونظــر اجمللــس . (IDB.29/CRP.9)املؤمتــرات اجلديــدة املقــترحة 

 مقـّدم من الرئيس     عـن التحسـينات األمنـية     يف مشـروع مقـّرر      
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(IDB.29/L.7)ــّرر م ــتمد املقــ ــر  (٤-م/٢٩-ص ت  واعــ انظــ
عن مرافق  مشروع مقّرر  كمـا نظـر اجمللس يف      ).املـرفق األول  

ــترحة    ــدة املق ــرات اجلدي ــّرر   (IDB.29/L.10)املؤمت ــتمد املق واع
 ).انظر املرفق األول (٥-م/٢٩-ص ت م
  

  حشد املوارد املالية-واو
 

، ُعـرض عـلى اجمللس تقرير من    )و (٢يف إطـار البـند       -٣٠
ومعلومات  (IDB.29/4)املديـر العـام عـن حشـد املـوارد املالية            

 عــن املــنظور ٢٠٠٣قريــر اليونــيدو الســنوي لعــام توردت يف 
ــرابع ــلي : ال ــز األداء التموي ــوال  -تعزي ، IDB.28/2(حشــد األم

ونظـر اجمللـس يف مشـروع مقّرر مقّدم من          ). الفصـل السـادس   
ــّرر م ت ص (IDB.29/L-4)الرئـــيس   ٦-م/٢٩-واعـــتمد املقـ

 ).انظر املرفق األول(
  

  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،-زاي
٢٠٠٩-٢٠٠٦ 

 
، ُعرضـت على اجمللس اقتراحات      )ز (٢يف إطـار البـند       -٣١

 املديــــر العــــام بشــــأن اإلطــــار الــــربناجمي املتوســــط األجــــل،       
٢٠٠٩-٢٠٠٦ (IDB.29/6)ومذكّــرة مــن املديــر العــام عــنواهنا   

“UNIDO strategic vision, 2005-2020 – consolidating the 

gains of reform”)   ٢٠٠٥تراتيجية، رؤيــة اليونــيدو االســ-
ـ  ٢٠٢٠ وبناء . (IDB.29/CRP.5))  تعزيـز مكاسب اإلصالح    ـ

عـلى اقـتراح مـن الرئـيس، أحـاط اجمللـس علما بالوثائق املقّدمة           
 .من املدير العام

  
  حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية-رابعا
 )٥البند (؛ أنشطة فريق التقييم )٤البند (

 
.  يف آن معــا٥ و٤دين قــّرر اجمللــس أن يــناقش البــن    -٣٢

ويــرد عــرض للــنقاش حــول هذيــن البــندين يف احملضــر املوجــز  
IDB.29/SR.4 ٧٦ إىل ٥١، الفقرات. 

  حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية-ألف
 

، ُعرضـت عـلى اجمللـس مذكّـرة من     ٤يف إطـار البـند       -٣٣
األمانــــة عــــن حالــــة أعمــــال أفــــرقة التشــــاور غــــري الرمســــية 

(IDB.29/10) . ناء عـلى اقـتراح مـن الرئـيس، أحاط اجمللس           وبـ
 .علما بالوثيقة املقّدمة من األمانة

  
  أنشطة فريق التقييم-باء

 
ــار البــند   -٣٤ ، ُعــرض عــلى اجمللــس تقريــر مــن     ٥يف إط

ونظر اجمللس  . (IDB.29/14)األمانـة عـن أنشـطة فـريق التقيـيم           
ــن    ــّدم م ــّرر مق ــيس يف مشــروع مق ــتمد (IDB.29/L.9)الرئ  واع

 ).انظر املرفق األول (٧-م/٢٩-ّرر م ت صاملق
 

  )٦البند ( شؤون العاملني -خامسا
، ُعرض على اجمللس تقرير من املدير  ٦يف إطـار البند      -٣٥

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

ــة ا ( ــة موظفـــي أمانـ ــيدوقائمـ ــرد . (IDB.29/CRP.10)) ليونـ ويـ
، IDB.29/SR.4عرض للنقاش حول هذا البند يف احملضر املوجز         

ــرات  ــز  ٧٩ إىل ٧٧الفقــــ ــر املوجــــ ، IDB.29/SR.5 واحملضــــ
ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــّرر مقــّدم مــن  . ٣ و٢الفقــرتان 
ــيس  ــّرر م ت ص(IDB.29/L.5)الرئـ ــتمد املقـ  ٨-م/٢٩- واعـ

 ).انظر املرفق األول(
 

  موعد الدورة احلادية عشرة-ساساد
 للمؤمتر العام ومكان انعقادها

  )٨البند (والتحضري هلا 
تقرير من املدير      ٨البند  يف إطار  على اجمللس  ُعرض  -٣٦

العام عن موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان   
ويرد عرض للمناقشة . (IDB.29/16)انعقادها والتحضري هلا 

  ٨تان الفقر،  IDB.29/SR.5 احملضر املوجز حول هذا البند يف
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 يف مشروع مقّرر مقّدم من الرئيس    اجمللس ونظر  . ٩و
(IDB.29/L.6) انظر     (٩-م /٢٩- املقّرر م ت صواعتمد

 ). األولاملرفق
  

  جدول األعمال املؤقّت-سابعا
 )٩البند (الثالثني وموعد انعقادها  للدورة

 
 مذكّرة من  ٩يف إطار البند على اجمللس ُعرضت  -٣٧

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

  ٤تان   الفقر ،IDB.29/SR.5 املوجز  احملضر البند يف هذا حول
 يف مشروع مقّرر مقّدم من الرئيس اجمللسونظر . ٧إىل 

(IDB.29/L.8)  انظر    (١٠-م /٢٩- املقّرر م ت صواعتمد
 ). األولاملرفق

 

 )١٠البند ( اعتماد التقرير -ثامنا
 

، نظر اجمللس يف مشروع التقرير   ١٠يف إطار البند  -٣٨
(IDB.29/L.1) واعتمده يف جممله، على أن تعهد إىل املقّرر 

انظر احملضر املوجز  (مهمة وضعه يف صيغته النهائية  
IDB.29/SR.5  ٤٦ إىل ٤٤، الفقرات.( 

  
  اختتام الدورة-تاسعا

 
نوفمرب / تشرين الثاين  ١١ من يوم    ١٣/١٣يف الساعة    -٣٩

انظر الوثيقة (، اختـتم اجمللـس دورته التاسعة والعشرين     ٢٠٠٤
IDB.29/SR.5 ٧٥ إىل ٦٢، الفقرات.( 
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  املرفق األول
    املقّررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعة والعشرين

الصفحة  ّرر  رقم املق العنوان
 ١-م/٢٩-ص ت م )٦٦ و٦٥، الفقرتان IDB.29/SR.1(االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات    ١٠

١٠ 
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامــج عن فتــرة السنتيــن 

٢٠٠٣-٢٠٠٢ )IDB.29/SR.5 ١٣ و١٢، الفقرتان( 
 ٢-م/٢٩-م ت ص

 ٣-م/٢٩-م ت ص )١٩ و١٨، الفقرتان IDB.29/SR.5(اليونيدو املايل   وضع  ١٠

 ٤-م/٢٩-م ت ص )٢١ و٢٠، الفقرتان IDB.29/SR.5( خيارات التمويل املتعلقة بالتحسينات األمنية     ١٠

 ٥-م/٢٩-م ت ص )٢٦ إىل  ٢٢، الفقرات IDB.29/SR.5(مرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة      ١١

 ٦-م/٢٩-م ت ص )٢٨ و٢٧، الفقرتان IDB.29/SR.5 (ةحشد املوارد املالي    ١١

 ٧-م/٢٩-م ت ص )٣٦ و٣٥، الفقرتان IDB.29/SR.5 (أنشطة فريق التقييم   ١٢

 ٨-م/٢٩-م ت ص )٣٩ و٣٨، الفقرتان IDB.29/SR.5 (شؤون العاملني ١٢

 ٩-م/٢٩-م ت ص )٤١ و٤٠، الفقرتان IDB.29/SR.5(موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان انعقادها      ١٣

١٠-م/٢٩-م ت ص )٤٣ و٤٢، الفقرتان IDB.29/SR.5(جدول األعمال املؤقّت للدورة الثالثني وموعد انعقادها      ١٣
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االستفادة من املوارد املتاحة  ١-م/٢٩-م ت ص
 خلدمة املؤمترات

 
بغية االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات إىل         

ر جملـس التنمـية الصـناعية وقـف العمل          أقصـى حـّد ممكـن، قـرّ       
ــادة   ــورا باملـ ــاب   ٢٤فـ ــتعلقة بالنصـ ــلي، املـ ــه الداخـ ــن نظامـ  مـ

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

 اجللسة العامة األوىل
   ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٩

قرير مراجع احلسابات ت ٢-م/٢٩-م ت ص
اخلارجي وتقرير األداء املايل 

عن فترة  وتقرير أداء الربنامج
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 

 :إن جملس التنمية الصناعية 

ــابات      )أ(  ــراجع احلسـ ــتقرير مـ ــلما بـ ــاط عـ أحـ
اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢وصـــندوق التنمـــية الصـــناعية للفـــترة املالـــية  
، بصــــيغته ٢٠٠٣ديســــمرب / كــــانون األول٣١املنتهــــية يف 

ــيقة   ــواردة يف الوث ــايل   IDB.29/3ال ــتقرير األداء امل ــك ب ، وكذل
وتقريــر اليونــيدو  (IDB.29/5) ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفــترة الســنتني 
مبـــا فـــيه تقريـــــر أداء الـــربنامج لعـــام  (٢٠٠٣الســـنوي لعـــام 

٢٠٠٣ ((IDB.28/2)؛ 

قّدمـه مراجع احلسابات    اعـترف بأمهـية مـا ي       )ب( 
ــارجي  ــهاماخلـ ــن إسـ ــة  مـ  يف حتســـني جممـــل الشـــؤون اإلداريـ

واإلدارة املالـية لليونـيدو وأدائها املايل، وأحاط علما بتوصياته          
 يف هذا الشأن؛

أعرب عن امتنانه ملراجع احلسابات  )ج( 
-٢٠٠٢اخلارجي ملا قّدمه من تقرير قّيم عن الفترة املالية    

 ؛٢٠٠٣

ملديــر العــام أن يــنفّذ توصــيات    طلــب إىل ا )د( 
 اخلـارجي تنفـيذا كـامال ودون إبطاء، وأن          احلســاباتمـراجع   

يقـّدم تقريـرا هبـذا الشـأن إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته              
 .الثالثني

 اجللسة العامة اخلامسة
   ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١

 وضع اليونيدو املايل ٣-م/٢٩-م ت ص
 

 :اعيةإن جملس التنمية الصن 

أحـاط عــلما باملعلومــات املقّدمــة يف الوثــيقة   )أ( 
IDB.29/8؛ 

حـــثّ الـــدول األعضـــاء والـــدول األعضـــاء  )ب( 
الســابقة الــيت مل تســّدد بعــُد اشــتراكاهتا املقــّررة، مبــا يف ذلــك   
السـلف إىل صـندوق رأس املال املتداول ومتأّخرات السنوات          

 السابقة، على املبادرة للقيام بذلك دون إبطاء؛

ــام أن يواصــل جهــوده    )ج(  ــر الع طلــب إىل املدي
واتصاالته بالدول األعضاء والدول األعضاء السابقة من أجل        

 .حتصيل املتأخرات

 اجللسة العامة اخلامسة
   ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١

خيارات التمويل املتعلقة  ٤-م/٢٩-م ت ص
  بالتحسينات األمنية

 :إن جملس التنمية الصناعية 

ــربنامج   أ )أ(  ــنة الــ ــتنتاج جلــ ــلما باســ ــاط عــ حــ
، إىل جانـــــب املعلومـــــات الـــــواردة يف ٢٠٠٤/٥وامليزانـــــية 
 ؛IDB.29/19 و IDB.29/7الوثيقتني 

عــلما أيضــا بقــرار اجلمعــية العامــة     أحــاط  )ب( 
 املتعلّق بتعزيز أمن وسالمة عمليات      ٥٨/٢٩٥لألمـم املتحدة    

ملالية للمرحلة  األمم املتحدة وموظفيها ومبانيها، وباملتطلّبات ا     
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األولـية مـن التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل اليت يبلغ            
 ١,٣٨ مليون دوالر وتبلغ حصة اليونيدو فيها ٨,٤مقدارهـا   

 مليون دوالر؛

ــينات    )ج(  ــيذ التحسـ ــرورة تنفـ ــنه لضـ ــا مـ إدراكـ
األمنــية عــلى وجــه االســتعجال، أذن لــلمدير العــام بــأن يعقــد 

يدو يف حتقيق أغراض قرار اجلمعية      الـتزامات بشأن حصة اليون    
 وضــمن حــدود املـبلغ الــذي يســتلزمه ذلــك  ٥٨/٢٩٥العامـة  
 القرار؛

طلـــب إىل املديـــر العـــام أن يســـحب املـــبلغ  )د( 
 الالزم مؤقّتا من صندوق رأس املال املتداول؛

أوصـــى املؤمتـــر العـــام يف دورتـــه العاديـــة      )ه( 
كالـــيف القادمـــة بـــأن يـــنظر يف متويـــل حصـــة اليونـــيدو يف ت 

ــة     ــية ويعــتمدها كحال ــية مــن التحســينات األمن املــرحلة األول
ــنتني    ــترة السـ ــية لفـ ــتمادات تكميلـ ــتثنائية مـــن خـــالل اعـ اسـ

، اســـتنادا إىل جـــدول األنصـــبة املقـــّررة يف    ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 ؛٢٠٠٤اليونيدو لعام 

الحـظ بأنـه سيجري إبالغ الدول األعضاء         )و( 
 اخلاصــة بــتقرير  بالــتقديرات التكميلــية املعــتمدة يف الرســائل   

ــتراكات املقــّررة       ــبغي أن تتضــّمن االش ــتراكات، الــيت ين االش
 ومقـدار أرصدة االعتمادات غري املنفقة،    ٢٠٠٦العاديـة لعـام     

 حيثما كانت مستحقة، وغري ذلك من التعديالت؛

حـثّ الـدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا         )ز( 
 املــال املالــية يف حيــنها مــن أجــل جتديــد مــوارد صــندوق رأس 

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

طلــب إىل املديــر العــام أن يقــّدم إىل اجمللــس   )ح( 
يف دورتـه الـثالثني تقريـرا عـن الـتقّدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ               

 التحسينات األمنية؛

ــبلّغ الـــدول    )ط(  ــام عـــلى أن ُيـ حـــثّ املديـــر العـ
كن بأي أعباء مالية مستقبلية فيما      األعضـاء يف أقـرب وقت مم      

يـتعلق بـتدابري التحسـينات األمنـية يف مركـز فيينا الدويل، قبل              
 .أن تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ذلك

 اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١

  
مرافق املؤمترات اجلديدة  ٥-م/٢٩-م ت ص

 املقترحة
 

 :اعيةإن جملس التنمية الصن 

ــرافق    )أ(  ــتعلقة مبـ ــات املـ ــلما باملعلومـ ــاط عـ أحـ
ــيقة    IDB.29/7املؤمتـــرات اجلديـــدة املقـــترحة والـــواردة يف الوثـ

ــاء يف جلســـة    وبالـــتطّورات الالحقـــة عـــلى الـــنحو الـــذي جـ
 ويف  ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥اإلحاطـة الـيت عقـدت يف        

 ؛IBD.29/CRP.9الوثيقة 

ــتزام األ أحــــاط  )ب(  ــا باعــ ــلما أيضــ مانــــة أن عــ
تسـتخدم مـرافق املؤمتـرات اجلديدة أساسا للمؤمتر العام، ومن           

 من النظام املايل تنطبق؛) أ (١٢-٣مث فإن أحكام البند 

أذن لــلمدير العــام أن يصــدر إشــعارا رمســيا   )ج( 
ــبل    ــتفاهم قـ ــرة الـ ــمولة مبذكّـ ــانون ٣١إىل األطـــراف املشـ  كـ

 اهم؛ للتمكني من سريان مذكّرة التف٢٠٠٤ديسمرب / األول

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

 اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١

  
 حشد املوارد املالية ٦-م /٢٩-م ت ص

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

قة أحـاط عـلما باملعلومـات الـواردة يف الوثي          )أ( 
IDB.29/4؛ 
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قـّرر تفويض املدير العام سلطة املوافقة على         )ب( 
متويــل املشــاريع يف إطــار صــندوق التنمــية الصــناعية يف عــامي 

 وفقـا لألولويات احملّددة يف اإلطار الربناجمي        ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥
 ؛(GC.10/14) ٢٠٠٦-٢٠٠٤املتوسط األجل، 

ــات    )ج(  ــائر اجلهـ ــاء وسـ ــدول األعضـ ــّجع الـ شـ
 يادة تربعاهتا إىل اليونيدو؛املاحنة على ز

شـّجع أيضا مجيع اجلهات املاحنة على النظر         )د( 
يف التـربع بأموال قابلة للربجمة، خصوصا لتمكني اليونيدو من          
ــتوّخاه      ــا ي ــقة وحتقــيق م ــتكاملة بصــورة منّس ــربامج امل تنفــيذ ال

 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
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١

  
 أنشطة فريق التقييم  ٧-م /٢٩-م ت ص

 
 :جملس التنمية الصناعيةإن  

أحـاط عـلما مـع التقدير بالتقرير عن أنشطة           )أ( 
 إىل منتصف عام    ٢٠٠٣فـريق التقيـيم خـالل الفـترة مـن عام            

 ؛)IDB.29/14الوثيقة  (٢٠٠٤

أحـــاط عـــلما بصـــفة خاصـــة بالتوصـــيات      )ب( 
الـواردة يف ذلـك الـتقرير ذات الصـلة بضـرورة تعزيـز جدوى               

ــت  كامل بصــورة أكــرب مــع أُطــر  الــربامج وتركــيزها وضــمان ال
املســاعدة املقّدمــة عــلى نطــاق األمــم املــتحدة وتعزيــز أنشــطة   

 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 كذلــك أمهــية إدمــاج التقيــيم والرصــد  )د( 
يف نظـام إداري أوسـع قـائم عــلى النـتائج حبيـث يـؤّدي حتلــيل       
ــلة يف اخلطــــط    ــربامج إىل توفــــري مدخــــالت ذات صــ أداء الــ

 وختصيص املوارد يف املستقبل؛

أكّـد عـلى أمهية مواصلة التحسينات يف أداء          )ه( 
ــيق     ــن خــالل تطب ــربامج م ــتخدام   ال ــبة واالس ــدروس املكتس ال

 الفّعال لنتائج التقييم؛

ــبادئ اإلدارة      )و(  ــال م ــلى إدخ ــة ع حــثّ األمان
القائمـة عـلى النـتائج يف مجيع أنشطة التعاون التقين عن طريق            
إدراج مؤّشـرات كّمـية ونوعـية حمـّددة يف مجيع وثائق الربامج        
ــع األهــداف ذات      ــترابط م ــور، ال ــة أم ــيت ستضــمن، يف مجل ال

 صلة باألهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد القطري؛ال

أكّـد على أمهية تلقي الدول األعضاء إلفادة         )ز( 
ــيدو     ــرامج اليونـ ــأن أداء بـ ــة بشـ ــوعية وموثوقـ ــية موضـ ارجتاعـ
القطــــرية اســــتنادا إىل النــــتائج والــــدروس املستخلصــــة مــــن 

 التقييمات املستقلة؛

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

 اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١

  
 شؤون العاملني ٨-م /٢٩-م ت ص

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحـاط عـلما باملعلومـات الـواردة يف الوثيقة           )أ( 
IDB.29/15؛ 

الحـظ الـتعديالت املدخلـة عـلى التذييالت          )ب( 
  وزاي من النظام اإلداري للموظفني؛ألف وجيم

حـثّ األمانـة على أن تواصل بذل جهودها       )ج( 
بغـــية مواصـــلة حتســـني الـــتوازن يف متثـــيل اجلنســـني والتمثـــيل  
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اجلغـرايف يف وظـائف اليونيدو الفنية يف املقر واملكاتب امليدانية         
 على السواء؛

ــام م ع   )د(  ــر الع ــّرر املؤمت ــا ملق  ٢٠-م/١٠-وفق
ــرة  ــتالني    ، )ج(الفق ــناوبني ال انتخــب العضــوين والعضــوين امل

للجـنة املعاشـات الـتقاعدية ملوظفـي اليونيدو ملا تبقّى من فترة             
 :٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

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

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

 اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١

  
موعد الدورة احلادية عشرة  ٩-م/٢٩-م ت ص

 للمؤمتر العام ومكان انعقادها
 

يقّرر جملس التنمية الصناعية عقد الدورة احلادية  
  ٢٨من " أوستريا سنتر فيينا  "عشرة للمؤمتر العام يف مركز   

 .٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول ٢ نوفمرب إىل/تشرين الثاين

 اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١

  
جدول األعمال املؤقّت  ١٠-م/٢٩-م ت ص

للدورة الثالثني وموعد 
 انعقادها

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحــاط عــلما باملعلومــات الــواردة يف الوثــيقة  )أ( 
IDB.29/CRP.2؛ 

جــدول األعمــال املؤقّــت قــّرر املوافقــة عــلى  )ب( 
 :التايل لدورته الثالثني

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 

 .اعتماد جدول األعمال -٢ 

 .٢٠٠٤التقرير السنوي للمدير العام لعام  -٣ 

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -٤ 

الــتقرير املؤقّــت ملــراجع احلســابات  )أ(  
ــن    ــتقرير املؤقّـــت عـ ــارجي والـ اخلـ

ــتقرير املؤقّــت عــن  األداء املــايل وا ل
ــنتني   ــترة الســــ أداء الــــــربنامج لفــــ

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤

 وضع اليونيدو املايل؛ )ب(  

ــام     )ج(   ــّررة القتس جــدول األنصــبة املق
ــترة    ــة لفــ ــية العاديــ ــات امليزانــ نفقــ

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

صـندوق رأس املـال املتداول لفترة        )د(  
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

 ت؛تعيني مراجع خارجي للحسابا )ه(  

ــرافق   )و(   ــية ومــــ ــينات األمنــــ التحســــ
 املؤمترات اجلديدة املقترحة؛

 .حشد املوارد املالية )ز(  

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان،  -٥ 

تنفـــيذ اإلطـــار الـــربناجمي املتوســـط األجـــل،  -٦ 
٢٠٠٧-٢٠٠٤. 

 .تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي -٧ 

ــرنامج ا  -٨  ــتعاون مـــع بـ ــاق الـ ــيذ اتفـ ألمـــم تنفـ
 .املتحدة االمنائي

-٢٠٠٦اإلطـار الـربناجمي املتوسط األجل،        -٩ 
٢٠٠٩. 
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 .رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة األمد -١٠ 

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -١١ 

 .شؤون العاملني -١٢ 

ــية     -١٣  ــنظمات الدولــ ــتعلقة باملــ ــائل املــ  –املســ
احلكومــــية وغــــري احلكومــــية واملــــنظمات    

 .غريهااحلكومية و

 .التوصية مبرّشح ملنصب املدير العام -١٤ 

ــام    -١٥  ــر العـ ــدورة املؤمتـ ــريية لـ ــال التحضـ األعمـ
 .احلادية عشرة

جـــدول األعمـــال املؤقّـــت للـــدورة احلاديـــة  -١٦ 
 .والثالثني وموعد انعقادها

 .اعتماد التقرير -١٧ 

  ٢٣ إىل ٢٠قّرر عقد دورته الثالثني من  )ج( 
 .٢٠٠٥يونيه   /حزيران

 لسة العامة اخلامسةاجل
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١
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 املرفق الثاين
 

 الوثائق املقّدمة إىل اجمللس يف دورته التاسعة والعشرين
 

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

 IDB.29/1 ١ جدول األعمال املؤقّت

 IDB.29/1/Add.1 ١ جدول األعمال املؤقّت املشروح

 IDB.29/2 ٢ مليزانية عن أعمال دورهتا العشرينتقرير جلنة الربنامج وا

-٢٠٠٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني   
وتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية. ٢٠٠٣

٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢ية وصندوق التنمية الصناعية للفترة املال   

 IDB.29/3 )أ (٢
PBC.20/3 

 IDB.29/4 )و (٢ تقرير من املدير العام. حشد املوارد املالية
PBC.20/4 

-٢٠٠٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني   
 قّدمها املدير العام . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ املايل عن فترة السنتني   وتقرير األداء. ٢٠٠٣

 IDB.29/5 )أ (٢
PBC.20/5 

 IDB.29/6 )ز (٢ اقتراحات املدير العام. ٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 
PBC.20/6 

 IDB.29/7 )ه (٢ مذكّرة من األمانة. التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة
PBC.20/7 

 IDB.29/8 )د (٢ 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 (٣
PBC.20/9 

 IDB.29/10 ٤  األمانةمذكّرة من. حالة عمل أفرقة التشاور غري الرمسية

 IDB.29/11 )ب (٣ تقرير من املدير العام. أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أحوال متأّزمة

)د (٣ و٣  تقرير من املدير العام.٢٠٠٧-٢٠٠٤تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  IDB.29/12 

 IDB.29/13 )أ (٣ ةتقرير مرحلي من األمان. التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 IDB.29/14 ٥ تقرير من األمانة. أنشطة فريق التقييم

 IDB.29/15 ٦ تقرير من املدير العام. شؤون العاملني
Corr.1و 
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 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

 IDB.29/16 ٨ تقرير من املدير العام. موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان انعقادها والتحضري هلا

 IDB.29/17 )ج (٣ تقرير من املدير العام. اتيجي مع برنامج األمم املتحدة االمنائيالتحالف االستر. الالمركزية

 IDB.29/18 )ه (٣ 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 (٢

 ورقات غرفة االجتماعات

Adoption of the agenda. List of documents ١ IDB.29/CRP.1 

Provisional agenda and date of the twenty-ninth session. Note by the Director-General ٩ IDB.29/CRP.2 

Financial situation of UNIDO. Note by the Secretariat د (٢( 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 (٣

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 (٢

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 (٣

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

 IDB.29/CRP.7 )ب (٣

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

٣ IDB.29/CRP.8 

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

 IDB.29/CRP.9 )ه( ٢

Personnel matters. List of staff of the UNIDO Secretariat ٦ IDB.29/CRP.10 

List of participants - IDB.29/CRP.11 
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