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.............................................................................)٢ و١الفقرتان 
 ٦-م/١١-م ع

.......)٤-٢، الفقرات GC.11/SR.9(انتخاب سبعة وعشرين عضوا لس التنمية الصناعية     )أ (٦ ٢  ٧-م/١١-م ع
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.......................................................................................)٢٠و
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.......................................................................................)٢٢و
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اد املقررات يف احملاضر املوجزة املشار إليها يف هذه     وترد املناقشات املتعلقة باعتم . اعتمدت مجيع املقررات بتوافق اآلراء    * 
 .احملتويات
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...................................................................................)٤٠ و٣٩
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ا يف هذه   وترد املناقشات املتعلقة باعتماد القرارات يف احملاضر املوجزة املشار إليه         . اعتمدت مجيع القرارات بتوافق اآلراء      * 

 .احملتويات
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   نبذة استهاللية
 ).٢٠٠٥(ترد يف هذه الوثيقة املقررات والقرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته العادية احلادية عشرة     -١

وبغية تيسري الرجوع إىل املقررات والقرارات، تتضمن قائمة احملتويات رقما مسلسال ميكن االستشهاد به فيما يتعلق     -٢
اخللفية ذات الصلة، وإشارة  ) الوثائق(كل واحد من املقررات أو القرارات، كما تتضمن عنوان كل مقرر وقرار، والوثيقة ب

واملقررات  . مرجعية إىل احملضر املوجز للجلسة العامة اليت اعتمد فيها املقرر أو القرار، وبند جدول األعمال ذا الصلة
 .ب ترتيب بنود جدول األعمال والقرارات مدرجة، قدر اإلمكان، حس

 .ينبغي االطالع على هذه الوثيقة مشفوعة باحملاضر املوجزة جللسات املؤمتر العام، اليت ترد فيها تفاصيل وقائع املؤمتر   -٣
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 جدول أعمال الدورة العادية احلادية عشرة

 .افتتاح الدورة        -١

 .انتخاب أعضاء املكتب               -٢

 .إقرار جدول األعمال           -٣

 . األعمال      تنظيم    -٤

 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر                    -٥

 :انتخاب أعضاء اهليئتني               -٦

 جملس التنمية الصناعية؛              )أ ( 

 .جلنة الربنامج وامليزانية             )ب ( 

ــنظمة       -٧ ــن أنشــطة امل ــنويان ع ــام الس ــر الع ــرا املدي تقري
 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣لعامي 

تقاريــر جملــس التنمــية الصــناعية عــن أعمــال دوراتــه    -٨
ــة ا ــرين   العاديــ ــعة والعشــ ــرين والتاســ ــنة والعشــ لثامــ
 .والثالثني

 .امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية -٩

 :املسائل املالية         -١٠

ــدول    )أ(  ــلى الــ ــررة عــ ــبة املقــ ــدول األنصــ جــ
 األعضاء؛

 وضع اليونيدو املايل؛ )ب( 

 صندوق رأس املال املتداول؛ )ج( 

ــنتني     )د(  ــترة الســـ ــية لفـــ ــتقديرات التكميلـــ  الـــ
ــينات   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ــل التحســ ــن أجــ  مــ
 األمنية؛

 ؛تعيني مراجع حسابات خارجي )ه( 

 .مرفق النظام املايل )و( 

ــربناجمي املتوســط األجــل،    -١١ -٢٠٠٤تنفــيذ اإلطــار ال
٢٠٠٧. 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  -١٢

 .بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد -١٣

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦، الربنامج وامليزانيتان -١٤

تنفـــيذ اتفـــاق الـــتعاون مـــع بـــرنامج األمـــم املـــتحدة   -١٥
 .اإلمنائي

 .جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو -١٦

املســائل املتصــلة باملــنظمات احلكومــية الدولــية وغــري   -١٧
 .احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها

 .تعيني املدير العام -١٨

 . ومكان انعقادهاموعد الدورة الثانية عشرة -١٩

 .اختتام الدورة        -٢٠
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املقررات
  انتخاب الرئيس   ١-م/١١-م ع

سومول . انتخب املؤمتر العام بالتزكية السيد م   
 .رئيسا للمؤمتر يف دورته احلادية عشرة   ) اجلمهورية التشيكية(

 اجللسة العامة األوىل
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

 
  س انتخاب نواب الرئي  ٢-م/١١-م ع

انتخب املؤمتر العام نواب رئيس املؤمتر يف دورته   
السيد حممد كولييف   : احلادية عشرة التالية أمساؤهم 

،  )باراغواي(كابيلو سارويب  . ، والسيد أو )أذربيجان (
 –، والسيد تشو تشانغ  )بوليفيا ( بازوبريي أوتريو  .هوالسيد 
األمني   . إ. ج. ، والسيد س)مجهورية كوريا(بيوم 

، والسيد  )سرياليون(سيساي . د. م. ، والسيد ف)نالسودا(
،   )قربص (كورنليو  . س. ، والسيد ك )الصني(وو هيلونغ 
 ).لكسمربغ(براون . والسيد س

 اجللسة العامة األوىل
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

 
  إقرار جدول األعمال  ٣-م/١١-م ع

 :إن املؤمتر العام 

نظامه    من ٤٢قرر تعليق العمل باملادة   )أ( 
الداخلي فيما يتعلق باليوم األول فقط من انعقاد املؤمتر،     

من هذه املادة مهام مكتب املؤمتر فيما  ) أ(وتتناول الفقرة 
 يتصل بإقرار جدول األعمال؛

أقر جدول أعمال دورته احلادية عشرة بصيغته       )ب( 
 .GC.11/1الواردة يف الوثيقة 

 اجللسة العامة األوىل
 ٢٠٠٥فمرب نو/ تشرين الثاين٢٨

  تنظيم األعمال ٤-م/١١-م ع
 : العاماملؤمترإن  
 من   ١٩ و١٧ إىل ٧قرر تناول البنود من  )أ( 

  مناقشة عامة يف اجللسة العامة؛شكلجدول األعمال يف 

 من ٤٤قرر أيضا أن ينشئ، وفقا للمادة  )ب( 
. ك. نظامه الداخلي، جلنة رئيسية واحدة برئاسة السيد س

جيوز أن ميثّل فيها كل عضو مشارك يف ،  )اهلند(شارما 
 املؤمتر؛ 

  ١٧ إىل ٧قرر كذلك أن حييل البنود مـن  )ج( 
 الرئيسية إلجراء مناقشة أكثر تركيزا بشأا،       اللجنة إىل ١٩و

دف إعداد مشاريع مقررات وقرارات بتوافق اآلراء   
لعرضها على املؤمتر بكامل هيئته، وطلب إىل رئيس اللجنة      

ديسمرب    / كانون األول  ٢أن يقدم إىل املؤمتر يف يوم   الرئيسية 
، تقريرا خطيا عن     ١١-م /٣-، وفقا للمقرر م ع  ٢٠٠٥

 .أعمال تلك اللجنة

 اجللسة العامة الثالثة
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

 
  تعيني جلنة وثائق التفويض   ٥-م/١١-م ع

 عين املؤمتر العام الدول األعضاء التالية أمساؤها للعمل  
االحتاد الروسي، الربتغال، بنما،     : يف جلنة وثائق التفويض

سري النكا، سرياليون، الصني، الكامريون، كوستاريكا،     
 .النرويج

 اجللسة العامة الثالثة
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

 
وثائق تفويض املمثّلني لدى الدورة    ٦-م/١١-م ع

  احلادية عشرة للمؤمتر العام
 إن املؤمتر العام،  
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وقد درس تقرير جلنة وثائق التفويض   )أ( 
 والتوصيات الواردة فيه،  

 .وافق على تقرير جلنة وثائق التفويض )ب( 

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١

 
انتخاب سبعة وعشرين عضوا لس   ٧-م/١١-م ع

  التنمية الصناعية 
عام  من الدستور، انتخب املؤمتر ال١-٩عمال باملادة   

الدول السبع والعشرين التالية لعضوية جملس التنمية الصناعية   
ملدة تنتهي عند اختتام الدورة العادية الثالثة عشرة للمؤمتر       

 :٢٠٠٩العام يف سنة 

مثانية عشر عضوا من الدول املدرجة يف    )أ( 
إثيوبيا،  : القائمتني ألف وجيم من املرفق األول بالدستور

، ) االسالمية-مجهورية  (يران  أفغانستان، أوروغواي، ا  
باراغواي، بوركينا فاسو، بوليفيا، تايلند، اجلزائر، سري         
النكا، غواتيماال، كوبا، كوت ديفوار، كينيا، مصر،         

 اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اهلند؛  

سبعة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة باء    )ب( 
يرلندا، تركيا، سويسرا،      اسبانيا، ا : من املرفق األول بالدستور

 لكسمربغ، النمسا، اليونان؛  

عضوان من الدول املدرجة يف القائمة دال من  )ج( 
املرفق األول بالدستور، ومها االحتاد الروسي واجلمهورية  

 .التشيكية

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
:  التاليةنتيجة لذلك، يتألف جملس التنمية الصناعية من الدول

  * أملانيا، ** أفغانستان، ** اسبانيا، **إثيوبيا، **االحتاد الروسي، 
_______________ 

ــنهاية      *  ــدة عضــويتها ب ــتهي م ــة تن ســت وعشــرون دول
انظر املقرر  (٢٠٠٧الـدورة العاديـة الثانية عشرة، للمؤمتر العام يف عام           

 ).٢٠٠٣ديسمرب /  كانون األول٥ املؤرخ ٨-م/١٠-م ع

-مجهورية( ايران  * أوكرانيا، ** أوروغواي، *اندونيسيا،
  * باكستان، ** باراغواي،* ايطاليا، ** ايرلندا،**،)االسالمية
 ** بوليفيا،* بولنــدا،** بوركينا فاسـو،  * بلجيكا،*الربازيل،
 اجلمهورية ** اجلزائر، * تونس، ** تركيا، **تايلند،

 * مجهورية كوريا، * اجلمهورية العربية السورية،**التشيكية،
 * سلوفاكيا،** سري النكا،  * زمبابوي،*جنوب أفريقيا،

  ** غواتيماال،* غانا، * الصني،* شيلي،** سويسرا،*السنغال،
 ** كينيا،  * كولومبيا،** كوت ديفوار،** كوبا،  *فرنسا،

 اململكة العربية  * املكسيك،* املغرب،  ** مصر،**لكسمربغ،
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا  **السعودية،
 * هولندا،** اهلند،** نيجرييا، ** النمسا،* النرويج،*الشمالية،
 **.اليونان * اليابان،

 
انتخاب سبعة وعشرين عضوا يف  ٨-م/١١-م ع

  جلنة الربنامج وامليزانية
 من الدستور، انتخـب املؤتـمر   ١-١٠عمـال باملادة    
 السبع والعشرين التالية لعضوية جلنـة الربنامـج الدولالعام 

وامليزانيـة، لتويل املنصب ملدة تنتهي عند اختتـام الدورة     
 :٢٠٠٧العادية الثانية عشرة للمؤتـمر العام يف سنة 

مخسة عشر عضوا من الدول املدرجة يف    )أ( 
إثيوبيا،  : رفق األول بالدستور من املوجيمالقائمتني ألف 

، باكستان، بوركينا فاسو،     ) االسالمية-مجهورية (ايران 
بريو، تونس، اجلزائر، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا      
الشعبية الدميقراطية، جنوب أفريقيا، الصني، غواتيماال،    

 كوبا، كوت ديفوار، املكسيك؛  

اء تسعة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة ب  )ب( 
أملانيا، ايطاليا، تركيا، سويسرا،      : من املرفق األول بالدستور

فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،  
 النمسا، اليابان، اليونان؛   

_______________ 

بع وعشـرون دولة تنتهي مدة عضويتها عند اختتام         سـ  ** 
 .٢٠٠٩الدورة العادية الثالثة عشرة للمؤمتر العام يف عام 



GC.11/INF.4 
Arabic 
Page 3 
 

 

ثالثة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة   )ج( 
االحتاد الروسي، بولندا،   :  بالدستوراألولدال من املرفق 

 .هنغاريا 

 جللسة العامة التاسعةا
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
جدول األنصبة املقررة على الدول  ٩-م/١١-م ع

  األعضاء
 :إن املؤمتر العام 
 باملعلومات الواردة يف الوثيقتني     علماأحاط  )أ( 

IDB.30/7 و Add.1؛ 

-وأحاط علما أيضا مبقرر الس م ت ص )ب( 
 ؛ ٣-م /٣٠

نصبة القتسام نفقات   جدول أيضعقرر أن  )ج( 
،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اليونيدو يف امليزانية العادية للفترة املالية 

 باء،    ٥٨/١يستند إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  
معدال مبا يتوافق مع عضوية اليونيدو، على أساس أن تقدر      
اشتراكات األعضاء اجلدد عن السنة اليت تصبح فيها أعضاء  

صبة األمم املتحدة، حسب انطباقه على  استنادا إىل جدول أن
 .IDB.30/7اليونيدو، على النحو الوارد يف مرفق الوثيقة 

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
  وضع اليونيدو املايل ١٠-م/١١-م ع

 :العامإن املؤمتر  

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة    )أ( 
GC.11/13؛ 

ول األعضاء والدول األعضاء السابقة  حثّ الد )ب( 
رة، مبا يف ذلك السلف        د بعد  اليت مل تسدا املقراشتراكا 

املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول ومتأخرات األعوام 
 السابقة، أن تفعل ذلك دون إبطاء؛  

 إىل املدير العام أن يواصل جهوده  طلب )ج( 
 . املتأخراتواتصاالته بالدول األعضاء من أجل حتصيل  

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
 –طلب استعادة حقوق التصويت    ١١-م/١١-م ع

  أفغانستان 
 :إن املؤمتر العام 
استذكر تقرير فريق املناقشة املفتوح العضوية    )أ( 
  (IDB.19/12 االشتراكـــات املقررة يف أوانـــها   بسداداملعين 

 ؛ ١٤ و١٣ الفقرتني  ، وخصوصا )Corr.1و

/ ١٩-استذكر أيضا مقرر الس م ت ص  )ب( 
 /١٠- وم ع١٢-م /٩- ومقررات املؤمتر العام م ع   ٥-م
 ؛ ١٤- إىل م ١٢-م

رحب بالتزام أفغانستان بتسوية متأخراا،    )ج( 
 ؛GC.11/16حسبما ورد يف الوثيقة 

وافق على طلب أفغانستان استعادة حقوقها  )د( 
  من دستور اليونيدو؛ ٢-٥ للمادة يف التصويت وفقا

أحاط علمـــا بإبرام اتفاق على خطة سداد،   )ه( 
وشجع أفغانستان على سداد أقساطها بانتظام، وفقا 

 .للشروط الواردة فيه

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١

 
 –طلب استعادة حقوق التصويت  ١٢-م/١١-م ع

  كازاخستان
 :عام الاملؤمترإن  
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 تقرير فريق املناقشة املفتوح العضوية   استذكر )أ( 
  (IDB.19/12املعين بســـداد االشتراكات املقررة يف أوانـــها   

 ؛ ١٤ و١٣، وخصوصا الفقرتني   )Corr.1و

/ ١٩-اسـتذكر أيضا مقرر الس م ت ص      )ب( 
ــام م ع ٥-م  /١٠- و م ع١٢-م/٩- ومقـــررات املؤمتـــر العـ
 ؛١٤- إىل م١٢-م

رحب بالتزام كازاخستان بتسوية متأخراا،   )ج( 
 ؛GC.11/17حسبما ورد يف الوثيقة 

وافق على طلب كازاخستان استعادة حقوقها    )د( 
  من دستور اليونيدو؛ ٢-٥يف التصويت وفقا للمادة 

أحاط علما بإبرام اتفاق على خطة سداد،  )ه( 
وشجع كازاخستان على سداد أقساطها بانتظام، وفقا    

 . الواردة فيهللشروط

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١

 
  أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ١٣-م/١١-م ع

 : العاماملؤمترإن  
 باملعلومات املقدمة يف الوثيقة علماأحاط  )أ( 

GC.11/13؛ 

شجع الدول األعضاء على النظر يف أن تتنازل    )ب( 
ادات غري املنفقة، حىت   يف أرصدة االعتمحصصهاطوعا عن 

ميكن استخدامها لتكملة امليزانية العادية وأنشطة اليونيدو يف 
أو التكاليف املرتبطة بتحقيق  /جمال التعاون التقين و

الالمركزية بعد أن فُرغ من املرحلة التجريبية التفاق التعاون 
بني اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة االمنائي على أساس أن    

ل األعضاء بقدرا على حتديد الغرض الذي تود   حتتفظ الدو
 أن ختصص له حصصها من األرصدة غري املنفقة؛   

غ األمانة   إىل الدول األعضاء أن تبلّ طلب )ج( 
 عما إذا كانت تود أن      ٢٠٠٦يونيه   / حزيران ٣٠حبلول 

تتنازل طوعا عن حصصها من األرصدة غري املنفقة لألغراض  
 ؛ )ب(املبينة يف الفقرة  

كرر التأكيد على أنه إذا مل تصل تعليمات  )د( 
 غري املنفقة قبل التاريخ املذكور يف    األرصدةعن التنازل عن  

سددت األموال الناجتة عن احلصة اخلاصة بكل  ) ج(الفقرة 
 دولة من الدول األعضاء إىل الدولة املعنية؛

طلب من املدير العام أن يبلغ جملس التنمية  )ه( 
 احلادية والثالثني عن املبالغ اليت تنازلت الصناعية يف دورته
 .عنها الدول األعضاء

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
  صندوق رأس املال املتداول   ١٤-م/١١-م ع

 :إن املؤمتر العام 

 ؛ ٤-م /٣٠-أحاط علما باملقرر م ت ص )أ( 

قرر أن يظلّ حجم صندوق رأس املال  )ب( 
  عند مستوى    ٢٠٠٧-٢٠٠٦رة السنتني   املتداول لفت

 يورو، وأن تظل األغراض املأذون باستخدام      ٧ ٤٢٣ ٠٣٠
 مثلما ٢٠٠٧-٢٠٠٦الصندوق ألجلها يف فترة السنتني   

؛ أي حسبما تنص    ٢٠٠٥-٢٠٠٤كانت يف فترة السنتني    
 ؛ ٢٧-م /٢–ع من املقرر م ) ب(عليه الفقرة  

حثّ الدول األعضاء على تسديد اشتراكاا     )ج( 
املستحقة يف أقرب وقت ممكن، بغية تقليل احلاجة إىل سحب  
مبالغ من صندوق رأس املال املتداول ملواجهة النواقص يف 

 .تسديد االشتراكات املقررة  

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢
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التقديرات التكميلية لفترة السنتني ١٥-م/١١-م ع
 من أجل ٢٠٠٥-٢٠٠٤

  منيةالتحسينات األ
 :إن املؤمتر العام 

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة    )أ( 
GC.11/10   ٢٠٠٤ بشأن التقديرات التكميلية لفترة السنتني-
 لغرض متويل حصة اليونيدو يف تكاليف التحسينات    ٢٠٠٥

 األمنية يف مركز فيينا الدويل؛  

أحاط علما أيضا بتوصييت جملس التنمية     )ب( 
 متويل حصة اليونيدو يف تكاليف التحسينات   الصناعية بشأن

  ٤-م /٢٩-األمنية، الواردتني يف املقررين م ت ص 
 ؛ ٥-م /٣٠-و م ت ص

وافق على التقديرات التكميلية لفترة السنتني   )ج( 
 يورو، بصيغتها  ٢ ٥٨٥ ١٦٠، البالغة ٢٠٠٥-٢٠٠٤

، على أن متول من االشتراكات   GC.11/10الواردة يف الوثيقة 
 ة؛  املقرر

 نوه بأن مقرر جملس التنمية الصناعية   )د( 
 يقضي بتمويل جزء من احتياجات  ٥-م /٣٠-م ت ص

 يورو، من الوفورات احملقّقة ٢١٥ ٦٧٠إبدال النوافذ، قدره 
 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف فترة السنتني  

أحاط علما بإنشاء املدير العام حسابا خاصا   )ه( 
ض متويل حصة  لغرGC.11/10على النحو املبين يف الوثيقة  

 .اليونيدو يف تكاليف التحسينات األمنية 

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
  تعيني مراجع خارجي للحسابات   ١٦-م/١١-م ع

قرر املؤمتر العام متديد التعيني احلايل للمراجع العام  
للحسابات يف جنوب أفريقيا مراجعا خارجيا حلسابات 

 ٣٠ إىل  ٢٠٠٦يوليه / متوز١نتني من اليونيدو ملدة س

، وفقا لالختصاصات املنصوص عليها ٢٠٠٨يونيه   /حزيران
 .يف النظام املايل لليونيدو

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١

 
  مرفق النظام املايل ١٧-م/١١-م ع

 :إن املؤمتر العام 
أحاط علما بتوصية جملس التنمية الصناعية   )أ( 

 ن مرفق النظام املايل، بصيغتها الواردة يف املقرر       بشأ
 ؛ ٦-م /٣٠-م ت ص

 
 من مرفق النظام املايل،   ٥قرر تعديل الفقرة   )ب( 

 .على النحو املبين يف مرفق هذا املقرر

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

  
  املرفق

 اإلضايف ياإلطار املرجع  (" من مرفق النظام املايل ٥الفقرة 
منظمة األمم املتحدة للتنمية   حسابات  مراجعةحيكمي ذال

 ")الصناعية
 
على املراجع اخلارجي للحسابات أن يبدي رأيا بشأن    -٥

ويتعين أن يتضمن ذلك  .  املالية للمنظمة ويوقّع عليهالبيانات
 :الرأي العناصر األساسية التالية

 حتديد البيانات املالية املراجعة؛ )أ( 

إشارة إىل مسؤولية إدارة منظمة األمم املتحدة  )ب( 
 للتنمية الصناعية ومسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي؛

 إشارة إىل املعايري املتبعة يف املراجعة؛   )ج( 

 عرضا للعمل املنجز؛   )د( 

 :إبداء رأي بشأن البيانات املالية يتناول ما يلي  )ه( 
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ــا  •   ــية  إذامـ ــيانات املالـ ــدم كانـــت البـ  تقـ
عرضــا ســليما للوضــع املــايل عــند ايــة 
الفــترة، ونــتائج العملــيات املضــطلع ــا 

 ؛أثناء تلك الفترة

ت عد كانـت البيانات املالية قد أُ إذامـا    •  
 ة؛علناحملاسبية املسياسات وفقا لل

 احملاســبية قــد السياســات كانــت إذامــا  •  
حنــو يتســق مــع مــا كــان   قــت عــلى بطُ

  السابقة؛يف الفترة املاليةمتبعا 

لنظام املايل ل املعامالت إبداء رأي بشأن امتثال )و( 
 ؛والسند التشريعي

 تاريخ إبداء الرأي؛ )ز( 

 اسم مراجع احلسابات اخلارجي ومنصبه؛  )ح( 

اإلشارة، عند االقتضاء، إىل تقرير مراجع       )ط( 
 .احلسابات اخلارجي عن البيانات املالية

 
 ان،الربنامج وامليزانيت ١٨-م/١١-م ع

٢٠٠٧-٢٠٠٦  
 :إن املؤمتر العام 
أحــاط عــلما بتوصــية جملــس التنمــية الصــناعية    )أ( 

ــتني لفــترة الســنتني    ــربنامج وامليزاني ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦بشــأن ال
 ؛٧-م/٣٠-بصيغتها الواردة يف املقرر م ت ص

أحـاط عـلما أيضـا بالتبايـنات غري اجلوهرية يف            )ب( 
ــية الـــنفقات واإليـــرادات اإلمجالـــية، الـــيت كانـــ  ت نتـــيجة تقنـ

 إلدخال التعديالت اليت فرضها املقرر املذكور أعاله؛

وافـق على اقتراحات الربنامج وامليزانيتني لفترة     )ج( 
، بصـــــيغتها الـــــواردة يف الوثـــــيقة ٢٠٠٧-٢٠٠٦الســـــنتني 
GC.11/11؛ 

وافــق أيضــا عــلى تقديــرات للــنفقات اإلمجالــية  )د( 
ورو تمول من   ي ١٥٤ ٠٠٩ ٩٠٠للميزانـية العاديـة جمموعها      

ــرادات  ١٥٠ ٧٨٥ ٦٠٠اشــتراكات قدرهــا   ــورو، ومــن إي  ي
  يورو؛٣ ٢٢٤ ٣٠٠أخرى قدرها 

وافـق كذلـك على تقديرات للنفقات اإلمجالية         )ه( 
 يــورو ألغــراض امليزانــية التشــغيلية  ٢٠ ١٧٤ ٩٢٠جمموعهــا 

، تمــول مــن تــربعات قدرهــا  ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفــترة الســنتني 
ــا  يـــــورو ومـــــن إيـــــرادا١٩ ٨٥٩ ٧٢٠  ت أخـــــرى قدرهـــ
  يورو، حسبما ينص عليه النظام املايل؛٣١٥ ٢٠٠

قــــرر أن تكــــون اقــــتراحات امليزانــــية للفــــترة   )و( 
 قائمــة عــلى أســاس يضــاهي مقــدار الــنفقات ٢٠٠٩-٢٠٠٨

، واملشــار إلــيه ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلمجالــية املوافــق علــيه للفــترة 
 .أعاله) ه(و) د(يف الفقرتني 

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب /ون األول كان٢

 
جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي  ١٩-م/١١-م ع

  اليونيدو
 :إن املؤمتر العام 

 ؛١٠-م/٣٠-أحاط علما باملقرر م ت ص )أ( 

قــرر انــتخاب العضــوين والعضــوين املــناوبني      )ب( 
ــيدو لفــترة     ــتقاعدية ملوظفــي اليون ــتالني يف جلــنة املعاشــات ال ال

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

 )مصر( السيد خالد املقود  :عضوانال 
 )سويسرا( السيد دافيد بيست   
 السيد إيفان فريناندو غارسيس بوربانو العضوان  
 )إكوادور(     :  املناوبان 
 )اهلند( هيماتو زميومي. السيد إ  

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
  تعيني املدير العام  ٢٠-م/١١-م ع

 :ؤمتر العامإن امل 
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 ؛ ١١-م /٣٠-أحاط علما باملقرر م ت ص )أ( 

 من الدستور، ٢-١١قرر عمال مبقتضى املـادة  )ب( 
يومكيال مديرا عاما لليونيدو ملدة     . تعيني السيد كانديه ك   
 أو   ٢٠٠٥ديسمرب   / كانون األول  ٨أربع سنوات ابتداء من 

 دورته    إىل أن يتوىل املدير العام الذي يعينه املؤمتر العام يف   
العاديـة الثالثـة عشرة مهـام منصبـه، أي التارخيـني بعـد    

 .اآلخـر

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
  أحكام وشروط تعيني املدير العام  ٢١-م/١١-م ع

 إن املؤمتر العام  
 ؛ ١٢-م /٣٠-أحاط علما باملقرر م ت ص )أ( 

ن النظام    م١٠٣قرر، عمال مبقتضى املادة     )ب( 
الداخلي للمؤمتر العام، املوافقة على مشروع العقد املرفق ذا 
املقرر، الذي حيدد أحكام وشروط تعيني املدير العام، مبا يف    

 .ذلك املرتب واملستحقات املرتبطة باملنصب   

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
 املرفق

 مشروع عقد تعيني املدير العام
 مربم العقد هذا 

املشار   (بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
 ، من جانب      ")املنظمة    "إليها فيما يلي باسم             

املشار إليه فيما يلي              (يومكيالوالسيد كانديه كوليه              
 .، من جانب آخر         ")املدير العام       "باسم    

 حيث إن 

املدير العام، بناء على توصية من الس، قد عين                            
ل من جانب املؤمتر يف دورته احلادية عشرة،                          حسب األصو      

 كانون        ٢نوفمرب إىل       / تشرين الثاين         ٢٨املعقودة يف الفترة من               
 .٢٠٠٥ديسمرب       /األول   

 :فقد اتفق اجلانبان على ما يلي 

 مدة شغل املنصب -١

يعـين املديـر العـام ملـدة أربـع سـنوات ابـتداء مـن اليوم                  
 عــــام ألفـــني  ديســمرب مــــن /الــثامن مـــن شــهر كـــانون األول  

، أو إىل أن يـتوىل املديـر العـام الـذي يعينه             )٢٠٠٥(ومخســـة   
املؤمتـر العـام يف دورتـه العاديـة الثالـثة عشرة مهام منصبه، أي               

 .التارخيني بعد اآلخر

 مقر العمل الرمسي -٢

ــنا،      ــنة فيي ــر العــام مبدي يكــون املقــر الــرمسي لعمــل املدي
 .النمسا

 املهام الرمسية -٣

 من دستور املنظمة بأن يكون املدير                            ١١ادة     تقضي امل      
 .العام هو املسؤول اإلداري األول يف املنظمة                         

 االمتيازات واحلصانات -٤

يتمتع املدير العام جبميع االمتيازات واحلصانات                            
 من دستور        ٢١املقترنة مبنصبه، وفقا ملا تنص عليه املادة                           

ة  املنظمة وما يتصل بذلك من صكوك قانونية أخرى نافذ                             
 .بالفعل أو تربم يف املستقبل                  

 النظام األساسي للموظفني -٥

يسري على املدير العام النظام األساسي ملوظفي                               
املنظمة، مع ما قد يدخل عليه من تعديالت يف حدود                          

 .انطباقها عليه        

 الراتب اخلاضع لالقتطاع اإللزامي والبدالت -٦

حيصل املدير العام على راتب إمجايل                        )أ ( 
) ٢٣٣ ٠٠٦( مائتان وثالثة وثالثون ألفا وستة                     سنوي قدره      

دوالرات، أي ما يعادل راتبا أساسيا سنويا صافيا قدره مائة                                               
) ١٥٤ ٦٦٤(وأربعة ومخسون ألفا وستمائة وأربعة وستون                       
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أو مائة وسبعة وثالثون ألفا ومخسمائة                     ) للمعيل    (دوالرا     
، على     )لغري املعيل      ( دوالرا      ١٣٧ ٥٤٣وثالثة وأربعون        

 اإلمجايل والصايف كلّما                ويعدل الراتب األساسي             . التوايل  
قررت اجلمعية العامة تعديل مقادير الرواتب األساسية   

 االمجالية والصافية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا؛ 

على تسوية مقر العمل،  حيصل املدير العام   )ب( 
والبدالت واملزايا، مبا فيها مزايا الضمان االجتماعي،                               

قة ملوظفي الفئة الفنية يف أمانة اليونيدو مبقتضى النظام                           املستح    
، شريطة أال تكون             األساسي والنظام اإلداري ملوظفي املنظمة                      

أحكام هذا العقد األخرى قد استوفت الغرض من تلك 
 املكافآت أو البدالت أو املزايا؛                 

حيصل املدير العام على بدل متثيل قدره                        )ج ( 
يورو يف السنة،            ) ٣٠ ٠٣٣ (ثالثون ألفا وثالثة وثالثون              

يعدل تبعا ملعدل التضخم السنوي املعمول به يف ميزانية                                       
املنظمة، من أجل تغطية نصيبه من االلتزامات اليت تتكبدها                                    

 املنظمة يف شكل نفقات متثيل وضيافة؛                        

حيصل املدير العام على بدل سكن قدره سبعة                       )د ( 
، يعدل      يورو يف السنة      ) ٤٧ ٠٧٠(وأربعون ألفا وسبعون            

 تبعا ملعدل التضخم السنوي املعمول به يف ميزانية املنظمة؛                                       

تكون الرواتب والبدالت واملزايا املذكورة                           )ه( 
أعاله، اليت يستحقها املدير العام مبقتضى هذا االتفاق،                                   
خاضعة للتعديل من جانب الس، بعد التشاور مع املدير                             

 الرؤساء      العام، للحفاظ على توافقها مع ما حيصل عليه                          
التنفيذيون للوكاالت املتخصصة األخرى يف إطار النظام                                    

 .املوحد لألمم املتحدة            

 الترتيبات اخلاصة باملعاش التقاعدي -٧

يشترك املدير العام يف الصندوق املشترك للمعاشات                                 
من  ) د (التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وفقا ألحكام الفقرة                              

وحيدد      . ١٧-م /١٠-ص مقرر جملس التنمية الصناعية م ت                    
أجره الداخل يف حساب املعاش التقاعدي ويعدل وفقا                                    

من لوائح وقواعد الصندوق املشترك                     ) ب (و ) ج  (٥٤للمادة      
 .للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة                       

 عملة املدفوعات -٨

تؤدى املدفوعات بالعملة املنطبقة على موظفي الفئة                            
 يف مقر العمل الرمسي مبدينة                   الفنية والفئات العليا العاملني              

 .فيينا، النمسا        

 شعار باالستقالةاإل -٩

جيـــوز لـــلمدير العـــام أن يوجـــه يف أي وقـــت إشـــعارا   
ــا، إىل      ــاريخ نفاذه ــة أشــهر مــن ت ــبل ثالث ــيا باســتقالته، ق كتاب

ويف حال  . الـس، الـذي يخـول بقبوهلا نيابة عن املؤمتر العام          
 العــام، بعــد انقضــاء مــدة   عــن املديــرقــبول االســتقالة، تنــتفي

ــتهي العمــل ــذا     ــر عــام للمــنظمة وين االشــعار، صــفته كمدي
 .العقد

 بدء النفاذ -١٠

يبدأ نفاذ هذا العقد اعتبارا من اليوم الثامن من شهر                              
 .٢٠٠٥ديسمرب       /كانون األول        

  
ــثامن مــن شــهر    مت التوقــيع ــيوم ال  عــلى هــذا العقــد يف هــذا ال

 .نا يف فيي٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )كانديه كوليه يومكيال( ) مريوسالف سومول(

 املدير العام رئيس املؤمتر، 
 نيابة عن املنظمة

 
موعد الدورة الثانية عشرة ومكان  ٢٢-م/١١-م ع

 انعقادها 
لعام عقد دورته الثانية عشرة يف فيينا من     قرر املؤمتر ا 

 ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٧ إىل ٣

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢
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 القرارات

الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية       ١-ق/١١-م ع
  والكاريبـي 

 إن املؤمتر العام، 

ــلما   ــيط عـ ــيت   إذ حيـ ــية الـ ــية لأللفـ ــاألهداف اإلمنائـ   بـ
 اعتمدها مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن األلفية،

 تقريـــر التنمـــية البشـــرية لعـــام  وإذ يضـــع يف اعتـــباره 
، الــذي أعــده بــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي والــذي  ٢٠٠٥

ــية    ــباه إىل تــناقص نصــيب بلــدان أمــريكا الالتين يســترعي االنت
احملرز والكاريبـي يف تدفقات التجارة الدولية، وإىل قلّة التقدم         

 يف زيادة متوسط الدخل واحلد من الفقر يف املنطقة،

ــباره   ــأخذ يف اعتـــ ــرار م عوإذ يـــ ، ٨-ق/١٠- القـــ
ــنون  ــية، وخصوصــا يف     "املع ــبلدان النام ــر يف ال ــن الفق احلــد م

ــتدامة     ــية املس ــياق التنم ــبـي، يف س ــية والكاري ــريكا الالتين ، "أم
ر ، أن خيصص املدي٢٠٠٣الـذي طلـب فـيه املؤمتر العام، سنة          

العـام أقصـى قـدر ممكـن مـن املوارد ملبادرات وبرامج يف تلك               
 املنطقة، وفقا لوالية اليونيدو،

ــباره  ــرر م ت صوإذ يضــــع يف اعتــ  ٨-م/٣٠- املقــ
ــربناجمي املتوســط األجــل،     ، ٢٠٠٩-٢٠٠٦بشــأن اإلطــار ال

ــيا        ــرناجما إقليم ــام أن ينشــئ ب ــر الع ــيه إىل املدي ــب ف ــذي طُل ال
-٢٠٠٦بـي أثــناء فــترة الســنتني   ألمــريكا الالتينــية والكاريــ  

 وأن يقــدم إىل جملــس التنمــية الصــناعية تقاريــر دوريــة ٢٠٠٧
 عن ذلك،

ــتذكر  ــرين    وإذ يسـ ــربمة يف تشـ ــتفاهم املـ ــرة الـ  مذكّـ
 بـني املديـر العام لليونيدو واألمني العام         ٢٠٠٥أكـتوبر   /األول

ملـنظمة الـدول األمريكـية، والـيت تسـتهدف إنشاء إطار لتنفيذ             
 ركة يف مجيع بلدان أمريكا الالتينية والكاريبـي،برامج مشت

 على ضرورة أن تتصدى اليونيدو، استنادا   وإذ يؤكد  
إىل اخلـربة املكتسـبة يف صـوغ وتنفيذ برامج التعاون التقين يف             

خمتلف بلدان أمريكا الالتينية والكاريبـي، للتحديات والفرص       
 كلها،اليت متس التنمية الصناعية املستدامة يف املنطقة 

 إىل املديـر العـام أن يعتمد، آخذا يف          يطلـب  -١ 
 املشار  اعتـباره قرار املؤمتر العام ومقرر جملس التنمية الصناعية        

 وبـيان الــرؤية  GC.11/12، باالقــتران مـع الوثــيقة  إلـيهما أعـاله  
االستراتيجية الطويلة األمد، وبالتشاور مع الدول األعضاء يف        

قلـيمي ألمــريكا  إنشـاء بـرنامج   املـنطقة، مـا يلـزم مـن تدابـري إل     
 قبل انعقاد الدورة احلادية والثالثني لس       الالتينية والكاريبـي 

ــنتني      ــترة السـ ــيذه يف فـ ــية تنفـ ــناعية بغـ ــية الصـ  -٢٠٠٦التنمـ
 ؛٢٠٠٧

 إىل أمانة اليونيدو أن تستبني وحتشد       يطلـب  -٢ 
مـا يلـزم مـن املوارد املالية لكي يتسىن تنفيذ الربنامج اإلقليمي             

ريكا الالتينـية والكاريـبـي، دون املساس باملوارد املرصودة         ألمـ 
 للمناطق األخرى؛

 إىل املديـــر العـــام أن يقـــوم يطلـــب كذلـــك -٣ 
دوريــا بــإبالغ كــل مــن جملــس التنمــية الصــناعية، ابــتداء مــن   

جـراءات املـتخذة عمال     دورتـه القادمـة، واملؤمتـر العـام عـن اإل          
 .ذا القرار

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢

 
أنشطة اليونيدو يف األراضي  ٢-ق/١١-م ع

  الفلسطينية
 إن املؤمتر العام، 
ــا   ــدرك متامـ ــية  إذ يـ ــادية واالجتماعـ ــروف االقتصـ  الظـ

 القاسية اليت يعيشها الشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة،

ــي  ــد     وإذ يعـ ــيما بعـ ــادي، ال سـ ــنمو االقتصـ ــية الـ  أمهـ
ي مـن قطـاع غـزة، يف إجياد فرص عمل       االنسـحاب اإلسـرائيل   

 من أجل احلد من الفقر وتعزيز السلم واالستقرار،
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ــدرك   ــنمو    وإذ يـ ــناعي يف الـ ــاع الصـ ــية القطـ دور تنمـ
االقتصـــادي الشـــامل، وأمهـــية بـــرنامج اليونـــيدو املـــتكامل يف 

 االرتقاء بالصناعات الفلسطينية،

 ما ورد من استنتاجات يف تقرير       وإذ يالحـظ بارتـياح     
تقيـيم املستقل الذي أصدرته اليونيدو مؤخرا بشأن أنشطتها         ال

ــترة   ــق مــن إجنــازات يف   ٢٠٠٥-١٩٩٩خــالل الف ــا حتقّ ، وم
 عملية التنمية الصناعية،

 عـن تقديـره للـدول األعضـاء واليونيدو          يعـرب  -١ 
 لتوفريها األموال الالزمة لتنفيذ املرحلة األوىل من الربنامج؛

ــدد -٢  ــلى ضــرورة مواصــلة ت  يش ــيذ املــرحلة   ع نف
 الثانية من الربنامج بالكامل؛

ــية تنســــيق تلــــك الــــربامج  يشــــدد -٣   عــــلى أمهــ
واألنشـطة مـع اجلهـات املاحنـة وسائر املنظمات التنموية ذات            

 الصلة داخل منظومة األمم املتحدة؛

 الدول األعضاء على اإلسهام يف متويل        يشـجع  -٤ 
 املرحلة الثانية من الربنامج؛

ملدير العام أن يبقي الدول األعضاء       إىل ا  يطلب -٥ 
 .على علم مبا يتحقّق من إجنازات يف هذا الصدد

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
مبادرات اليونيدو يف جهاز األمم  ٣-ق/١١-م ع

  املتحدة اإلمنائي
 إن املؤمتر العام، 
 مــبادرات املديــر العــام لليونــيدو يف وضــع  إذ يالحــظ 

راحات لــتجديد وظــائف األمــم املــتحدة يف جمــال التنمــية  اقــت
االقتصـــادية بغـــية حتســـني فـــرص بلـــوغ األهـــداف االمنائـــية  

 لأللفية على حنو مستدام؛

عـلى املديـر العـام ملسامهته اهلامة والتزامه       يـثين    -١ 
بـتعزيز أنشـطة التنمـية االقتصـادية يف مـنظومة األمـم املتحدة              

 ملصلحة البلدان النامية؛

ــدد -٢  ــز   يشــ ــلة تعزيــ ــواب مواصــ ــلى استصــ  عــ
ــنظمات، خصوصــا      ــع ســائر امل ــيدو م ــاون اليون وتشــجيع تع
ــية       ــيذ إعــالن األلف ــية تنف ــتحدة، بغ ــم امل ــنظومة األم داخــل م

 .وبلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا

 :إىل املدير العاميطلب  -٣ 

أن يواصــل مشــاركته النشــطة يف إطــار جملــس  )أ( 
يذيني ملــنظومة األمــم املــتحدة املعــين بالتنســيق، الرؤســاء التنفــ

واللجــنة الرفـــيعة املســتوى املعنـــية بالــربامج، وفـــرقة العمـــل    
 املنشأة لذلك الغرض، وفريق األمم املتحدة اإلمنائي؛

أن يواصـــــــل حتديـــــــد جمـــــــاالت األولويـــــــة  )ب( 
 لالستجابات املنسقة يف ميدان التنمية االقتصادية؛

 التنفيذ التام لالستعراض    أن يسـعى جاهدا إىل     )ج( 
الشــامل الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات لسياســة األنشــطة 
التنفــيذية مــن أجــل التنمــية الــيت تضــطلع ــا مــنظومة األمــم   

ــة     ــية العام ــرار اجلمع ــتحدة، حســبما ورد يف ق ، ٥٩/٢٥٠امل
 وأن يقدم تقريرا يف هذا الشأن بصورة منتظمة؛

 مــا أن يكفــل مشــاركة اليونــيدو النشــطة يف    )د( 
تعقـده هيـئات األمـم املـتحدة من اجتماعات ذات صلة ويف             
األحـداث اهلامـة، مبـا فـيها اسـتعراض منتصـف املـدة للدورة               
ــية،     ــتجارة والتنمـ ــتحدة للـ ــم املـ ــر األمـ ــرة ملؤمتـ ــة عشـ احلاديـ
واالسـتعراض العـاملي الشـامل لتنفـيذ بـرنامج عمل بروكسل       

ابعة ، والدورة الر)٢٠١٠-٢٠٠١(لصـاحل أقـل الـبلدان منوا      
عشــرة للجــنة التنمــية املســتدامة، وأن يتشــاور مــع الــدول       
األعضـــاء قبـــيل تلـــك املؤمتـــرات بشـــأن مـــبادرات اليونـــيدو 

 .وأنشطتها املخطط هلا

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢
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بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة  ٤-ق/١١-م ع
  األمد

 إن املؤمتر العام، 
 /١٠-رار املؤمتـــر العـــام العاشـــر م ع قـــإذ يســـتذكر 

، الــذي دعــا فــيه املديــر العــام إىل وضــع بــيان لــرؤية        ٢-ق
ــتمدها       ــت مناســب لكــي يع ــد يف وق ــة األم ــتراتيجية طويل اس

 املؤمتر العام التايل،

ــلما   باملعلومـــات الـــواردة يف الوثيقـــتني  وإذ حيـــيط عـ
GC.11/8و Add.1، 

لــة  بــيان الــرؤية االســتراتيجية الطوي  يعــتمد -١ 
، ٢٠١٥-٢٠٠٥األمــــد لليونــــيدو، الــــذي يشــــمل الفــــترة  

 بصيغته الواردة يف مرفق هذا القرار؛

 إىل املديـر العام أن يأخذ بيان الرؤية         يطلـب  -٢ 
االســتراتيجية الطويلــة األمــد يف احلســبان عــند صــياغة وتنفــيذ 
األطــر الــربناجمية املتوســطة األجــل والــربامج وامليزانــيات وغــري 

 .العملياتية خالل الفترة املشمولة بهذلك من الربامج 

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
 املرفق

 ، بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد
٢٠١٥-٢٠٠٥ 

 مقدمة
يف ســـــياق البيـــــئة االقتصــــــادية العاملـــــية املــــــتغرية     -١

ــبلدان ذات    ــية والــ ــبلدان النامــ ــتجدة للــ ــياجات املســ واالحتــ
 عــلى مــنظمة األمــم املــتحدة وجــبت االنتقالــية، يتاالقتصــادا

قديرة نفسـها كمنظمة    تقـدم   أن  ) اليونـيدو (للتنمـية الصـناعية     
ــة وحمــترفة ت و ــية   كفــؤة وفعال ســهم يف حتقــيق األهــداف اإلمنائ

الدولــية ذات الصــلة ويف التنمــية الصــناعية املســتدامة يف هــذه  
 .البلدان

ــية، ال ســـ   -٢ ــية الدولـ ــداف اإلمنائـ ــداف واألهـ يما األهـ
اإلمنائـية لأللفـية، والـتطورات يف االقتصاد العاملي، وخصوصا          
ــبلدان الفقــرية،     ــية العوملــة االقتصــادية املعقــدة ومــيش ال عمل

 سيناريوهات  تقـرر  القـوى احملـركة الرئيسـية الـيت          مثل معـا  سـت 
إىل جانـــب هـــذه، تـــأيت املســـائل املـــتعلقة بـــنقل  و. املســـتقبل

الســتثمار املباشــر األجــنيب واســتخدام التكنولوجــيا املناســبة وا
ــي        ــتدام، وه ــو مس ــلى حن ــة ع ــية والطاق ــوارد الطبيع ــئة وامل البي

 .تؤثر يف التنمية الصناعيةمسائل 

يتعني على اليونيدو    التحديات والفرص اليت     وتشـمل  -٣
خــالل العقــد القــادم مــن خــالل تشــجيع التنمــية التصــدي هلــا 

 :ما يليالصناعية املستدامة 

دة الفقـر يف سياق األهداف اإلمنائية       ختفـيف حـ    • 
يف السنوات  ، بصـفته أهـم هدف إمنائي        لأللفـية 

 العشر القادمة؛

اليت هلا مزايا حمتملة كما هلا       ،العوملة االقتصادية  • 
 ؛خماطر سلبية، منها التهميش

 بصــفتهما عــاملني مــن عوامــل    البيــئة والطاقــة  • 
 ؛التنمية املستدامة

 أفريقــيا املتمــيزة لــبلدان االحتــياجات اإلمنائــية   • 
ــنويب ــربى جــ ــحراء الكــ ــياجات  ، الصــ واالحتــ

 ؛االمنائية املتباينة للمناطق األخرى

أوضاع متأزمة،   اخلارجـة مـن      الـبلدان واملـناطق    • 
ــنع ا   ــن صـ ــوارث مـ ــن كـ ــة عـ ــان أو إلنامجـ نسـ

 .مساعدة دولية تتطلب كوارث طبيعية

وعـلى اليونيدو أن تواجه هذه التحديات استنادا إىل          -٤
خطة األعمال بشأن دور اليونيدو     ، آخذة يف احلسبان     واليتها

ــتقبل ــا يف املسـ ــتراتيجية  ،ووظائفهـ ــية االسـ ــبادئ التوجيهـ  واملـ
، ، واستراتيجيتها املؤسسية  ج اليونيدو امصوب حتسني إجناز بر   

مـع اسـتغالل مزيتها النسبية لضمان حتقيق قيمة مضافة ضمن           
 .إطار جهاز األمم املتحدة اإلمنائي
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 ت التركيزجماال
يات مـن مواجهـة حتد     أنشـطة اليونـيدو      مكّنلكـي تـت    -٥

 :أن تركّز على ااالت الثالثة التاليةيتعني عليها املستقبل، 

 نتاجية إختفيف حدة الفقر من خالل أنشطة  )ألف(

ــربامج  تركز ســ  ــندرجة األنشــطة وال ــئةيف هــذه امل  الف
 :ما يليعلى 

مبا يف  (يع  تنظيم املشار على   القـدرات تنمـية    )أ( 
 ؛) تلك القدرات يف األرياف ولدى النساءذلك

ــتجارية     )ب(  ــناعية والـــ ــآت الصـــ ــية املنشـــ تنمـــ
 الصغرية؛

 تنمـية املنشـآت الصــغرية جـدا، مبـا يف ذلــك     )ج( 
 ؛االرتقاء بالقطاع غري الرمسي

 تنمية القطاع اخلاص احمللي؛ )د( 

بــناء القـــدرات املؤسســـية عـــلى الصـــعيدين   )ه( 
 عي؛القطري والقطا

 ؛ وصناعة النسيجتنمية الصناعات الزراعية )و( 

إســداء املشــورة بشــأن السياســة الصــناعية      )ز( 
 ىل البحوث التطبيقية؛استنادا إ

املســاعدة عــلى نشــر ونقــل التكنولوجــيات    )ح( 
 واملناسبة؛احلديثة 

 ؛اتؤ مناخ استثماري ميئةاملساعدة على  )ط( 

ــناط   )ي(  ــنمو الصــناعي يف امل ــل تشــجيع ال ق األق
 .منوا، مع التركيز على العمالة وتوليد الدخل

 
 بناء القدرات التجارية )باء(

 جمال التركيز   يفاملندرجة   األنشطة والربامج    ىستسـع  
ىل مســاعدة الــبلدان النامــية والــبلدان ذات االقتصــادات هــذا إ

ــية  ــلىاالنتقال ــناء وتع ــية ب ــدرات انم ــدرات  إل الق ــية والق نتاج

ــتجارة،  اســتيفاء معــايري مبــا يف ذلــك القــدرة عــلى  املتصــلة بال
 :ما يليهذه األنشطة وستشمل . األسواق الدولية

ــناء وت  )أ(  ــلى بــ ــاعدة عــ ــيةاملســ ــدرات نمــ  القــ
ــلى    إلا ــودة وعـ ــية اجلـ ــتجات العالـ ــديرية يف املنـ ــية والتصـ نتاجـ

  التقنية؛املتعلقة باملواصفات القياسيةشروط الاستيفاء 

 املـتعلقة بالقياس   الـبىن التحتـية   نمـية بـرامج لت   )ب( 
 . واالختبار والنوعيةواملواصفات القياسية

 البيئة والطاقة  )جيم(
ىل يف جمال التركيز هذا إ     املندرجةنشطة  األسـتهدف    

وستشمل هذه األنشطة ما    . ةتعزيـز التنمـية الصـناعية املستدام      
 :يلي

ــات    )أ(  ــتراتيجيات وسياسـ ــتعلق باسـ ــرامج تـ بـ
 ئيا؛التنمية الصناعية املستدامة بي

والدراية الفنية  تـرويج التكنولوجيات    نقـل و   )ب( 
ــة وإدارة اســتخدام مــن أجــل حتســني   ــية  الطاق واملــوارد الطبيع

 النفايات؛واملعدات على حنو فعال بغية التقليل من امللوثات و

إحـداث تغيريات يف     تشـمل    مسـاندة بـرامج    )ج( 
تصـميم املنـتجات ويف التكنولوجـيا تـزيد مـن إعادة استخدام             

 لنفايات وإعادة تدويرها إىل أقصى حد ممكن؛ا

 املــتجددة،  ةبــرامج لــترويج مصــادر الطاقــ     )د( 
 سيما يف املناطق الريفية النائية؛ ال

املســـاعدة واملشـــاركة يف تنفـــيذ االتفاقـــات  )ه( 
 .البيئية الدولية

 
 لنهوج اجلامعةا

٦- ز أنشــطة املــنظمة يف جمــاالت التركــيز احملــددة  ســتتمي
 :وج جامعة، هياتباع عدة ب

أداء املــــنظمة حتســــني متواصــــل يف إجــــراء  )أ( 
اخلــربة التقنــية والكفــاءة املهنــية  اإلداري واملــايل، وكذلــك يف 

 ملوظفي اليونيدو؛
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إنشـاء حافظـة مـتوازنة مـن األنشطة املتصلة         )ب( 
ــية و  ــات البيئـ ــيذ االتفاقـ ــن بتنفـ ــناعية  مـ ــية الصـ ــائف التنمـ وظـ

ــرويج   ــثل ت ــيدية يف جمــاالت م  االســتثمار والتكنولوجــيا،  التقل
 ؛وتنمية املنشآت الصغرية، وبناء القدرات التجارية

زيج مناسب من األنشطة العملياتية     األخذ مب  )ج( 
 يشتمل على التحليل ونشر املعارف      ،ووظـائف احملفـل العاملي    

 ومناقشة مسائل التنمية الصناعية؛

ــر وإدارة املعـــــــــارف تكويـــــــــن )د(   وتطويـــــــ
مــثل التنمــية ذات الصــلة، االت اــ يفالفضــلى واملمارســات 

 حصاءات الصناعية واملهارات؛إلالصناعية والتكنولوجيا وا

 ترويج التكنولوجيات اجلديدة والناشئة؛ )ه( 

ــية   )و(  املســـاعدة عـــلى استصـــالح وتعمـــري البنـ
التحتـية الصـناعية يف الـبلدان اخلارجـة من أوضاع متأزمة، يف             

ية األخرى وضمن نطاق    تعـاون وتنسـيق مـع املـنظمات الدولـ         
 والية اليونيدو؛

ــات    )ز(  ــع السياسـ ــيدو مـ ــطة اليونـ ــيق أنشـ تنسـ
واألولويــات الوطنــية وكذلــك مــع االســتراتيجيات الوطنــية      

 للحد من الفقر؛

ــز  )ح(  ــات تعزيـ ــراكعالقـ ــنظمات  ةالشـ ــع مـ  مـ
 ؛واتمع املدينالقطاع اخلاص 

ــال املناصــرة      )ط(  ــيدو يف جم ــيفة اليون ــيم وظ تدع
 ؛وإبرازها

ــيدو مــن أجــل     )ي(  ــية إصــالح اليون توطــيد عمل
 .زيادة كفاءا يف أداء واليتها

 
 األبعاد اإلقليمية

سيكون لعمل اليونيدو يف السنوات القادمة عدد من         -٧
 ويف هذا الصدد، ستتشاور اليونيدو مع كل        .األبعاد اإلقليمية 

ــة  ــية     إجمموع ــد االســتراتيجيات االقليم ــن أجــل حتدي ــية م قليم
 .لتعزيز التنمية الصناعية املستدامةكوسيلة 

 الصحراء  جنويب، وخصوصا أفريقيا    ستحظى أفريقيا  -٨
ــنظمة عــلى صــعيدي      ــتمام خــاص يف أنشــطة امل الكــربى، باه

 .، نظرا ملشاكلها اإلمنائية الفريدةالتعاون التقين واحملفل العاملي

سـيوىل االعتـبار الواجب للتحديات والفرص املتباينة         -٩
 آسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية      -األخـرى   يف املـناطق    

 .والكاريبـي، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

سيســتمر الــنقل الفعــلي لوظــائف املــنظمة وأنشــطتها   -١٠
، وســيعزز ذلــك باختــاذ تدابــري خمــتلفة،  ىل املــيدانإمــن املركــز 

بــرنامج األمــم  ترتيــبات مــع  عقــد ومــنها إقامــة الشــبكات،   
، مــع ضــمان وغــريه مــن الوكــاالت اإلمنائــيةمنــائي دة اإلاملــتح

 .تقييم سليم هلذه العملية بالتشاور مع الدول األعضاء

سيكون تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب معلما         -١١
 .هاما من معامل عمل اليونيدو يف السنوات القادمة

 
 لتنميةتوفري األموال ل

ــيدو  -١٢ ــية مـــوارد محشـــد ىل إستســـعى اليونـ ــية كافـ الـ
اليت تضطلع ألنشـطة املسـاعدة التقنـية وأنشـطة احملفـل العـاملي             

ــا، وإ ــادة ـ ــوارد حجـــم تلـــكىل زيـ ــنوايف املـ ــر ت السـ  العشـ
 :وستفعل ذلك من خالل. القادمة

احلصـول عـلى حصـة عادلة من        السـعي إىل     )أ( 
يف الســـنوات  الـــزيادة املـــتوقعة يف املســـاعدة اإلمنائـــية الرمســـية

 القادمة؛

الـتفاوض عـلى زيـادة املخصصـات يف إطار           )ب( 
، والســـعي إىل خمـــتلف االتفاقـــات البيئـــية املـــتعددة األطـــراف 

احلصــول عــلى خمصصــات مــن صــناديق مــتعددة األطــراف       
جديـدة وإضـافية مبـا يف ذلك االستفادة ضمن نطاق واليتها،             
مـن صـناديق األمـن البشـري مـن أجـل متويل أنشطتها املتعلقة             

 بالتنمية الصناعية؛

 مـــنها  أخـــرى، تدابـــري مبـــتكرةاســـتحداث )ج( 
 .احلصول على متويل من القطاع اخلاص والرابطات الصناعية
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ســتدعم اليونــيدو سياســتها املتمــثلة يف إذكــاء الوعــي  -١٣
ــيت        ــبة ال ــنوايا الطي ــفراء ال ــبادرة س ــتعزز م ــا س بأنشــطتها، كم

ــر العــام يف تشــرين األول   ــية ٢٠٠٤أكــتوبر /أطلقهــا املدي ، بغ
مـوال لصـاحل الـبلدان النامـية، وخصوصـا أقـل البلدان             حشـد أ  

 .منوا

وتبســيط ذيــب يف هــذا الصــدد، ستواصــل املــنظمة  -١٤
ــدول األعضــاء املاحنــة    أســاليب عمــلها   ــا لل ــية م مــن أجــل تلب

ــياجات واهـــتمامات يف حتقـــيق األهـــداف   واملتلقـــية مـــن احتـ
 .اإلمنائية لأللفية

 
 املنظومة املتعددة األطرافيف اليونيدو 

سائر ستواصـل اليونـيدو تعزيـز ترتيـباا التعاونـية مع        -١٥
يف ااالت ذات   واإلقليمية ودون اإلقليمية     الدولية   املـنظمات 
ــلة ــيدو الصـ ــطة اليونـ ــه  .  بأنشـ ــعى يف الوقـــت نفسـ ىل إوستسـ

اعتماد خطة  اإلسـهام يف تالحم جهاز األمم املتحدة اإلمنائي ب        
منائــية لأللفــية أو ىل األهــداف اإلإســتند تأعمــال مــتفق علــيها 
 .يقوم على القيادة التخصصيةبرنامج عمل مشترك 

 
اتفاق التعاون مع برنامج األمم  ٥-ق/١١-م ع

  املتحدة اإلمنائي
 إن املؤمتر العام،  

خطة األعمال بشأن دور اليونيدو   أن  إذ يستذكر   
 قد دعت إىل تطبيق فعال لالمركزية  ووظائفها يف املستقبل 

 تعزيز التمثيل امليداين، يف األنشطة وإىل 

 /١٠-ع  قراري املؤمتر العام م  وإذ يستذكر أيضا   
أن ميضي قُدما بعملية  الذي شجع املدير العام على ٢-ق

الالمركزية صوب امليدان وأن يواصل تعزيز وترشيد   
 /١٠-ع مالعمليات امليدانية اليت تضطلع ا املنظمة، و  

ية بشأن  توصيات إضاف   الذي دعا إىل تقدمي    ١٠-ق
  عقب استعراض العمليات امليدانية،ةالالمركزي

الفريق االستشاري غري   كذلك إنشاء  وإذ يستذكر 
 ، الرمسي املعين بالالمركزية

 الذي أوصى ٢-م /٢٨-ص ت م املقرر  وإذ يستذكر  
بتوسيع حضور اليونيدو امليداين  فيه جملس التنمية الصناعية  

 ية، اجلديد باتباع ج ممرحل خمطط بعنا

االستنتاجات الواردة يف التقرير      وإذ يضع يف اعتباره 
التمثيل امليداين واخليارات املتاحة لتعزيز   املتعلق بتقييم  

احلضور امليداين وترشيده، من أجل زيادة ما تنجزه املنظمة       
من تعاون تقين وتوسيع نطاقه، مع تعزيز مشاركتها يف       

 حسبما أُشري  منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري،  
 ، ٢-م /٢٨-ص ت إليه يف مقرر الس م 

،  ٢٠٠٤/٦باستنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   وإذ ينوه  
باملنافع اليت قد تجىن من االتفاق مع  الذي اعترفت فيه اللجنة 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   

 باملعلومات الواردة يف الوثائق  وإذ حييط علما  
GC.11/7 وAdd.1و GC.11/CRP.7  م احملرز ضمن بشأنالتقد

إطار التحالف االستراتيجي مع برنامج األمم املتحدة                           
اإلمنائي، الذي أرسي من خالل اتفاق التعاون الذي أُبرم                            

 ،٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول   ٢٣يف  

مبا هلذا االتفاق من أمهية حمتملة بصفته                    وإذ ينوه      
ملتحدة،     مثاال للتعاون بني الوكاالت داخل منظومة األمم ا                      

وإذ يستذكر الوثيقة املنبثقة عن مؤمتر قمة األمم املتحدة                                
 من أجل مواصلة تعزيز التالحم على                 ٢٠٠٥العاملي لعام    

نطاق املنظومة بني وكاالت األمم املتحدة وصناديقها                         
 وبراجمها، وكذلك قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة                    

الذي     املتعلق باالستعراض السياسايت الشامل                      ٥٩/٢٥٠
جيرى كل ثالث سنوات بشأن ما تضطلع به منظومة األمم                                    

 املتحدة من أنشطة تنفيذية من أجل التنمية،                        

 مبنافع التشارك يف صوغ الربامج                 وإذ ينوه أيضا         
واملشاريع، مبا فيها الربامج واملشاريع يف جمال القطاع                          

 اخلاص، ضمن إطار االتفاق،               

ادرة إىل إبرام         جهود املدير العام يف املب           يقدر  -١ 
 هذا االتفاق املبتكر وجهود األمانة يف املضي قُدما بتنفيذه؛                                 
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 على أمهية حتقيق الالمركزية يف أنشطة                        يشدد    -٢ 
اليونيدو وتعزيز حضورها امليداين على حنو ناجع التكلفة،                          

 حسبما دعت إليه خطة األعمال؛                  

 املدير العام إىل مواصلة مشاوراته مع                  يدعو   -٣ 
 عضاء بشأن خطة تنفيذ االتفاق؛                 الدول األ   

 بأن تنفيذ االتفاق ال ينبغي أن يؤثر سلبا                        ينوه  -٤ 
يف املشاريع والبىن امليدانية القائمة، أثناء املرحلة التجريبية،                          

 ؛ ٢-م /٢٨-ص ت ممبا يتجاوز ما ارتئي يف املقرر                

إىل املدير العام أن يقوم، بالتشاور مع    يطلب  -٥ 
 :حدة اإلمنائي، مبا يلي  مدير برنامج األمم املت 

مواصلة تنفيذ االتفاق، ضمانا لتحقيق   )أ( 
المركزية فعالة ومستدامة لألنشطة وتوسيع حضور اليونيدو  

 امليداين؛

مواصلة تعزيز األنشطة املتعلقة بتنمية القطاع  )ب( 
اخلاص، حسبما دعا إليه االتفاق، ودعم البلدان النامية يف  

األمم املتحدة للمساعدة   هذا اال ضمن سياق إطار 
 اإلمنائية؛ 

ضمان توفري متويل واف، ضمن حدود املوارد    )ج( 
املوجودة، لكي يتسىن حتقيق المركزية فعالة لألنشطة   
وتوسيع حضور اليونيدو امليداين أثناء املرحلة التجريبية  

 لالتفاق؛

 إىل املدير العام أن جيري تقييما لنتائج                   يطلب    -٦ 
، بالتشاور مع الدول األعضاء، يف اية                         املرحلة التجريبية       

املرحلة، وأن يقدم النتائج والتوصيات إىل جملس التنمية                                  
الصناعية يف دورته الثانية والثالثني، بغية اختاذ القرارات                                

 املناسبة؛    

 على أنه ينبغي للتقييم الذي سيعقب                  يشدد   -٧ 
املرحلة التجريبية أن يقيم أثر اتفاق التعاون من حيث                         

سني خدمات التعاون التقين وتوسيعها وتوفري طريقة                             حت 
 ناجعة التكلفة لتوسيع نطاق متثيل اليونيدو امليداين؛                           

إىل املدير العام أن يواصل تقدمي                يطلب     -٨ 
تقارير مرحلية منتظمة إىل هيئات اليونيدو التشريعية عن                            

 .تنفيذ االتفاق      

 اجللسة العامة التاسعة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢

 
إبداء التقدير للسيد كارلوس  ٦-ق/١١-م ع

  ماغارينيوس وتوديعه
 إن املؤمتر العام،          

العمل اجلدير بالثناء الذي أجنزه السيد                     إذ يقدر     
كارلوس ماغارينيوس أثناء توليه رئاسة اليونيدو يف السنوات                                   

 الثماين املاضية،         

 جناحه يف توطيد استقرار اليونيدو يف حلظة                           وإذ يربز      
يف إعادة صوغ أنشطتها وأهدافها يف سبيل                            عصيبة، و      

 إنعاشها وإعطائها زمخا جديدا يف السياق الدويل،                              

 على أن قيادة السيد كارلوس ماغارينيوس                             وإذ يشدد        
البارعة لليونيدو قد عززت مصداقية املنظمة وحسنت                           
صورا كوكالة من وكاالت األمم املتحدة مكرسة للتنمية                                 

 االقتصادية واالجتماعية،              

 أن اختاذ التدابري املناسبة قد أتاح                      وإذ يالحظ بارتياح            
لليونيدو حتقيق االستقرار املايل، وكذلك تنفيذ استراتيجية                                   
قائمة على برامج وخدمات متكاملة تساعد على بلوغ                           
املستوى األمثل يف تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية يف البلدان                                   

 النامية،    

 كارلوس        عن تقديره الصادق للسيد                  يعرب    -١ 
ماغارينيوس لتفانيه يف أداء واجباته أثناء توليه منصب املدير                                                

 العام، وإلجنازاته الكثرية يف هذا املنصب؛                           

 للسيد كارلوس ماغارينيوس أوفر                    يتمىن    -٢ 
 .النجاح يف املستقبل           

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢
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 املرفق
   عام يف دورته العادية احلادية عشرةالوثائق املقدمة إىل املؤمتر ال

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

 GC.11/1 ٣ جدول األعمال املؤقت  

 GC.11/1/Add.1 ٣ جدول األعمال املؤقت املشروح   

مايو/ أيار٢٧-٢٥(تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثامنة والعشرين          
٢٠٠٤( 

٨ GC.11/2 

/ تشرين الثاين ١١-٩( الصناعية عن أعمال دورته التاسعة والعشرين   تقرير جملس التنمية  
 )٢٠٠٤نوفمرب 

٨ GC.11/3 

Informe de la Junta de Desarrollo Industrial sobre la labor de su 29o período de 
sesiones (9 a 11 noviembre de 2004). Corrección 

 :باالسبانية فقط ٨
GC.11/3/Corr.1 

 GC.11/4 ٨ )٢٠٠٥يونيه  / حزيران٢٣-٢٠(لس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثالثني     تقرير جم

-GC.11/5-IDB.30/10 )ب (١٠ تقرير من املدير العام  . احلسابات اخلاصة . وضع اليونيدو املايل  
PBC.21/10 

 GC.11/6-IDB.30/16 ١١ تقرير من املدير العام  . ٢٠٠٧-٢٠٠٤تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  

 GC.11/7-IDB.30/17 ١٥ تقرير مرحلي مقدم من املدير العام   . تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
GC.11/7/Add.1و 

 GC.11/8-IDB.30/23 ١٣ تقرير من املدير العام   . بيان رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة األمد  

تقرير من املدير العام عقب مشاورات مع الدول. لطويلة األمد  بيان الرؤية االستراتيجية ا 
 األعضاء

١٣ GC.11/8/Add.1 

.املسائل املتصلة باملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها        
 مذكّرة من املدير العام  

١٧ GC.11/9 

مذكّرة. تحسينات األمنية  اخلاصة بال٢٠٠٥-٢٠٠٤التقديرات التكميلية لفترة السنتني     
 من األمانة

 GC.11/10 )د (١٠

 GC.11/11 ١٤ مقترحات منقحة من املدير العام  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان   

 GC.11/12 ١٢ اقتراحات املدير العام املنقحة  . ٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  

 GC.11/13 )ب (١٠ تقرير من املدير العام   . وضع اليونيدو املايل  

  GC.11/14 ٤ قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول من دستور اليونيدو     

التنمية الصناعية والتجارة وختفيف حدة الفقر من. امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية 
 ورقة مناقشة مقدمة من األمانة . خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب   

٩ GC.11/15 

 طلب مقدم من أفغانستان الستعادة حقوق التصويت بناء على خطة.يدو املايل  وضع اليون
 مذكّرة من املدير العام   . سداد

 GC.11/16 )ب (١٠
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بند جدول 
 الرمز األعمال

طلب مقدم من كازاخستان الستعادة حقوق التصويت بناء على. وضع اليونيدو املايل 
 مذكّرة من املدير العام   . خطة سداد

 GC.11/17 )ب (١٠

 GC.11/18 - )اهلند(مقدم من رئيس اللجنة الرئيسية السيد شيل كانت شارما       . رئيسية تقرير اللجنة ال 

***** 
مذكّرة. حالة االشتراكات املقررة وأرصدة االعتمادات غري املنفقة    . وضع اليونيدو املايل  

 مقدمة من األمانة 
 GC.11/CRP.1 )ب (١٠

حالة الربامج املتكاملة. ٢٠٠٧-٢٠٠٤تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل    
 مذكّرة مقدمة من األمانة  . واملخططات اإلطارية للخدمات القطرية   

١١ GC.11/CRP.2 

 GC.11/CRP.3 ١٢ مذكّرة مقدمة من األمانة . ٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  

عثات الدائمةتقرير عن نتائج املشاورات غري الرمسية للب . األعمال التحضريية للمؤمتر العام 
مقدم من رئيس الدورة الثالثني لس التنمية الصناعية،. يف فيينا حتضريا للمؤمتر العام  

 )النمسا  (شتلتسر . معايل السيد ت 

٤ GC.11/CRP.4 

تقرير عن نتائج املشاورات غري الرمسية للبعثات الدائمة. األعمال التحضريية للمؤمتر العام 
 تصويب . عاميف فيينا حتضريا للمؤمتر ال

 :باالنكليزية فقط ٤
GC.11/CRP.4/Corr.1 

امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية والتجارة وختفيف حدة الفقر من خالل التعاون
 ورقة معلومات خلفية مقدمة من األمانة . فيما بني بلدان اجلنوب  

٩ GC.11/CRP.5 

مذكّرة. رجي للحسابات  ترشيحات لتعيني مراجع خا   . تعيني مراجع خارجي للحسابات    
 مقدمة من األمانة 

 GC.11/CRP.6 )ه (١٠

 GC.11/CRP.7 ١٥ مذكّرة مقدمة من األمانة . تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

***** 
.معايل السيد ف  : الرئيس . تقرير جلنة وثائق التفويض  . وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر     

 )سرياليون(سيساي . م. د
٥ GC.11/L.1 

 GC.11/L.2  مشاريع املقررات والقرارات املقدمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنها         
Add.1و 

 GC.11/L.3 ١٨ مشروع قرار مقدم من رئيس املؤمتر نيابة عن املؤمتر     

***** 
 GC.11/INF.1 - معلومات مسبقة من أجل املشاركني   

 GC.11/INF.2/Rev.1 - قائمة املشاركني 

 GC.11/INF.3 ٣ قائمة الوثائق 

 GC.11/INF.4 - مقررات وقرارات املؤمتر العام   

***** 
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 IDB.30/2-PBC.21/2 ٧ )مبا يف ذلك تقرير عن األداء الربناجمي   (٢٠٠٤تقرير اليونيدو السنوي   
Add.1و  

 IDB.30/4-PBC.21/4 )و (١٠ مقدمة من األمانة . تعديالت ملرفق النظام املايل  

 IDB.30/5-PBC.21/5 )ه (١٠ تقرير من املدير العام   . الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي   
Add.4إىل Add.1 و

 IDB.30/7-PBC.21/7 )أ (١٠ مذكّرة من األمانة. ٢٠٠٧-٢٠٠٦جدول األنصبة املقررة للفترة املالية    

  IDB.30/11-PBC.21/11 )د (١٠ لعام تقرير من املدير ا . التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل  

اقتراح املدير.  خاصة بالتحسينات األمنية  ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات تكميلية لفترة السنتني     
 العام

IDB.30/12-PBC.21/12 )د (١٠
Add.1و  

 IDB.30/12/Add.2 )د (١٠ اضافة. خيارات التمويل للتحسينات األمنية    

 IDB.28/2-PBC.20/2 ٧ )ك تقرير عن األداء الربناجمي  مبا يف ذل (٢٠٠٣ تقرير اليونيدو السنوي  
Add.1و 
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