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 مقدمة
 
ــر جملــس التنمــية الصــناعية عــن أعمــال      -١ ُيعــرض تقري

دورتــه اخلامســة والعشــرين عــلى املؤمتــر العــام وفقــاً ألحكــام   
ــادة  ــتور) ج(٤-٩املـ وتشـــكل احملاضـــر املوجـــزة  . مـــن الدسـ

، والــيت تــرد فــيها )SR.4 إىل IDB.25/SR.1(جللســات اجمللــس 
 .قريرتفاصيل الوقائع، جزءاً جوهرياً من هذا الت

مقـرر اجمللس التايل، الذي يرد نصه يف املرفق األول،           -٢
 :يتصل بأعمال املؤمتر العام يف دورته العاشرة

  
 مكاتـب ترويج االستثمار    -٧-م/٢٥-م ت ص 

 والتكنولوجيا   
   

  املسائل التنظيمية واالجرائية-أوالً
 
ُعقــدت دورة اجمللــس اخلامســة والعشــرون يف مقــر      -٣

ــيدو مبركــ  ــي   اليون ــدويل يوم ــنا ال ــار١٦ و ١٥ز فيي ــايو / أيـــ م
ــة  ٤ (٢٠٠٢ ــائق  – جلســات عامــ ــر الوث  IDB.25/SR.1 انظ

 ).SR. 4إىل 
  

 احلضور
 
 األعضـــاء يف ٥٣ُمــثّل يف الــدورة مجــيع الــدول الـــ       -٤

ــي   ــس وه ــيا، األردن، اســبانيا،    : اجملل ــي، اثيوب ــاد الروس االحت
-مجهوريــة(ان اكــوادور، أملانــيا، اندونيســيا، أوروغــواي، ايــر

ــا،    )االســالمية ــيا، باكســتان، بلجــيكا، بلغاري ــندا، ايطال ، ايرل
بوركيــنا فاســو، بوليفــيا، بــريو، بــيالروس، تايلــند، تركــيا،       
تونـس، اجلزائـر، اجلماهرييـة العربـية الليبـية، مجهورية كوريا،            
الدامنـرك، سـري النكـا، السـودان، السويد، سويسرا، شيلي،           

رنسـا، الفلبني، فنـزويال، كرواتيا،     الصـني، غانـا، غواتـيماال، ف      
كوبـا، كـوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، لكسمربغ، ليسوتو،         
مصــر، املغــرب، اململكــة العربــية الســعودية، اململكــة املــتحدة   

لـربيطانيا العظمـى وايرلـندا الشـمالية، النمسا، نيجرييا، اهلند،           
 .هنغاريا، اليابان، اليونان

ــدول  -٥ ــدورة الـ ــاركت يف الـ ــا شـ ـــ كمـ ــية ٣٧ الـ  التالـ
ــيدو  ــاء يف اليونــ ــيا،  : األعضــ ــتني، أرمينــ ــيجان، األرجنــ أذربــ

ــارات العربـــية املـــتحدة، أنغـــوال، أوكرانـــيا، الـــربازيل،       االمـ
ــربتغال، بـــنما، البوســـنة واهلرســـك، بولـــندا، اجلمهوريـــة       الـ
التشـيكية، مجهوريـة تنـزانـيا املـتحدة، مجهورية كوريا الشعبية      

يا اليوغوسـالفية سـابقا، جنوب      الدميقراطـية، مجهوريـة مقدونـ     
ــبابوي،     ــيا، زمـ ــر، رومانـ ــرأس األخضـ ــيا، الـ ــيا، جورجـ أفريقـ
سـلوفاكيا، السـنغال، سرياليون، العراق، عمان، فنلندا، فييت         
ــيزيا، املكســيك،     ــيا، مالطــة، مال ــنان، ليتوان ــت، لب ــام، الكوي ن

 .ناميبيا، هولندا، اليمن، يوغوسالفيا

 .قبوشارك الكرسي الرسويل بصفة مرا -٦

 .كذلك شارك املراقب الدائم عن فلسطني -٧

ــية    -٨ ــتحدة التالـ ــم املـ ــئـــات األمـ ــت هيـ ـــم : وُمثّلـ األمــ
 وحـدة التفتـيش املشـتركة، بـرنامج األمم املتحدة           –املـتحــدة   

 .االمنائي، مكتب األمم املتحدة يف فيينا

: وكانت وكالة األمم املتحدة املتخصصة التالية ممثَّلة       -٩
 .لية للطاقة الذريةالوكالة الدو

ــية احلكومــية األخــرى     -١٠ كمــا كانــت املــنظمات الدول
املفوضية األوروبية، املركز الدويل للهندسة     : التالـية ممثَّلة أيضا   

ــربيد،    ــدويل للتـ ــد الـ ــية، املعهـ ــيا االحيائـ ــية والتكنولوجـ الوراثـ
 .املنظمة الدولية للهجرة

 الربط  شبكة: وُمثّلـت املنظمات غري احلكومية التالية      -١١
املعنــية بــتطوير التكنولوجــيا يف افريقــيا، رابطــة خــرباء التنمــية   
الصــناعية الســابقني يف األمــم املــتحدة، جممــع كــبار اخلــرباء       
ــية، مركــز دعــم      ــتجارة النمســاوية العرب ــرفة ال النمســاوي، غ
التنمــية الغذائــية، األكادميــية األملانــية للــزراعة والتكنولوجــيا      

(DEULA-Nienburg)    العـايل لالدارة، مؤسسة الطاقة     ، املعهـد
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الدولــية، املــنظمة الدولــية للتوحــيد القياســي، املــنظمة الدولــية  
 .ألرباب العمل، املنظمة الدولية للخرباء

  
 افتتاح الدورة

 
ــلمجلس    -١٢ أعلــن افتــتاح الــدورة اخلامســة والعشــرين ل

مجهورية (حسيين . رئيس الدورة الرابعة والعشرين، السيد ب
 ).ميةايران االسال

  
 أعضاء مكتب الدورة

 
 من نظامه   ٢٣انتخـب اجمللس بالتزكية، عمال باملادة        -١٣

. رئيســا؛ والســيد ي) هــنغاريا(هورفــات . الداخــلي، الســيد إ
والسيد ) شيلي(والسـيد غونزالـيس آنينات      ) الـيابان (تاكاسـو   

ــكري . س ــر(شـ ــيد م  ) مصـ ــيس؛ والسـ ــا للرئـ ــداين . نوابـ محـ
 .مقررا) مجهورية ايران االسالمية(

  
 جدول أعمال الدورة

 
 :أقر اجمللس جدول األعمال التايل، مع تعديل -١٤

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 

 .اقرار جدول األعمال -٢ 

ــتقرير الســنوي مــن املديــر العــام عــن أنشــطة    -٣  ال
 .٢٠٠١املنظمة يف عام 

 .وضع اليونيدو املايل -٤ 

 .مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا -٥ 

 .مشاركة اليونيدو يف املؤمترات الدولية الكربى -٦ 

أنشــطة وحــدة التفتــيش املشــتركة ذات الصــلة    -٧ 
 .باليونيدو

احلكومــية -املســائل املــتعلقة باملــنظمات الدولــية -٨ 
 .وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها

ــة    -٩  ــدورة السادسـ ــال املؤقـــت للـ ــدول األعمـ جـ
 .والعشرين وموعد انعقادها

 .اعتماد التقرير -١٠ 

ــتراحا مـــن الرئـــيس يهـــدف إىل    -١٥ ــتمد اجمللـــس اقـ واعـ
ضـمان االسـتفادة القصوى من موارد خدمة املؤمترات املتاحة          

ــرر م ت ص  ( ــرفق األول، املقـ ــر املـ ــيقة ١-م/٢٥انظـ ، والوثـ
IDB.25/SR.1 ٥١ و ٥٠، الفقرتني.( 

وقـرر اجمللـس عقد مشاورات غري رمسية اثناء الدورة           -١٦
ســري اعــداد مشــاريع املقــررات، وعهـــد إلـــى نائــب   هبــدف تي

ــيـد ي  ــيس، الســ ــو . الرئــ ــيابان(تاكاســ ــة تلــــك  )الــ ، برئاســ
 ٣٤، الفقـــرتني IDB.25/SR.2انظـــــر الوثــيقــــة (املشـــــاورات 

 ).٣٥ و
  

  التقرير السنوي من املدير العام-ثانياً
 ٢٠٠١عن أنشطة املنظمة يف عام 

 
ــن   كــان معروضــــا عــلى اجمللــس    -١٧ ــتقرير الســنوي م ال

 (IDB.25/2) ٢٠٠١املديــر العــام عــن أنشــطة املــنظمة يف عــام 
ــربنامج      ــر أداء الــ ــلى تقريــ ــتوي عــ ــتقرير حتــ ــافة إىل الــ واضــ

(IDB.25/2/Add.1)        مذكرة : ، وورقـيت غـرفة اجـتماعات، مهـا
 (IDB.25/CRP.7)مـــن األمانـــة عـــن حالـــة الـــربامج املـــتكاملة  
اتيجية لليونـــيدو  واقـــتراح مـــن الـــيابان بشـــأن ورقـــة اســـتر     

(IDB.25/CRP.8) . يف احملاضــر املوجــزة ٣وتــرد مناقشــة البــند 
IDB.25/SR.1 ــرات ، IDB.25/SR.2و , ٧٧ إىل. ٥٢، الفقــــــ

ــرات  ــرات IDB.25/SR.3 و ١٢٠ إىل ٣٦الفقـــ  إىل ١، الفقـــ
ونظـــــر اجمللــس فــي مشروعــــي مقررين مقدمــني مــن        . ٧٨

 واعـتمـــد املقرريــــن    IDB.25/L.8) و   (IDB.25/L.7الرئـيــــس   
ــرفق  (٣-م/٢٥- و م ت ص٢-م/٢٥-ت ص م ــر املـــ انظـــ

 ).األول
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  وضع اليونيدو املايل-ثالثا
 

كان معروضا على اجمللس تقرير من املدير العام عن     -١٨
 ومذكرة من األمانة عن  (IDB.25/6)وضع اليونيدو املايل  

على عالوة  . (IDB.25/8)خطة سداد مقترحة ألذربيجان   
ذلك، كان معروضا على اجمللس ثالث ورقات غرفة    

التحــول : اجتماعات حتتوي على مذكرات من األمانة عن   
، والنظام املايل   (IDB.25/CRP.3)إىل نظام أحادي الُعملة  

، ومعلومات حمدثة عن الوضع (IDB.25/CRP.4)لليونيدو 
ضرين  يف احمل٤وتــرد مناقشــة البنــد   . (IDB.25/CRP.6)املايل  

،   ٩٣ إلـى  ٧٩، الفقرات  IDB.25/SR.3املوجزين 
ونظر اجمللس يف ثالثـــة . ٢ و ١، الفقرتني  IDB.25/SR.4 و

 (IDB.25/L.4مشاريـــــع مقـــــررات مقدمــــــة من الرئـيـــــس 
-ص  ت  واعتمد املقررات مIDB.25/L.11) وIDB.25/L.10و

 ٦-م /٥-، و م ت ص ٥-م /٥-، و م ت ص ٤-م /٢٥
 ).ر املرفق األول انظ(

  
  مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا-رابعا

 
كـان معروضـا على اجمللس تقرير من املدير العام عن            -١٩

 وورقــة (IDB.25/4)مكاتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجــيا 
غــرفة اجــتماعات حتــتوي عــلى مذكــرة مــن األمانــة بشــأن        

 يف ٥د وتــرد مناقشــة البــن. (IDB.25/CRP.5)املوضــوع نفســه 
ونظـــر . ١٤ إىل ٣، الفقـــرات IDB.25/SR.4احملضـــر املوجـــز 

ــيـــس    ــن الرئـــ ـــدم مـــ ــرر مقـــــ ـــــروع مقـــ ـــس يف مشـــ اجمللـــــ
(IDB.25/L.5)ــرر م ت ص انظــر  (٧-م/٢٥- واعــتمــد املقــــ
 ).املرفق األول

  
  مشاركة اليونيدو يف املؤمترات-خامسا

 الدولية الكربى
 

ر من املدير العام عن     كـان معروضـا على اجمللس تقري       -٢٠
. (IDB.25/3)مشـاركة اليونـيدو يف املؤمتـرات الدولية الكربى          

، IDB.25/SR.4 يف احملضــــر املوجــــز ٦وتــــرد مناقشــــة البــــند 
ونظـر اجمللـس يف مشـروع مقرر مقدم      . ٣١ إىل   ١٥الفقـرات   

 ٨-م/ ٢٥-واعتمد املقرر م ت ص     (IDB.25/L.6)مـن الرئيس    
 ).انظر املرفق األول(

  
  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة-سادسا

 ذات الصلة باليونيدو
 

كـان معروضـا على اجمللس تقرير من املدير العام عن            -٢١
ــيدو    ــلة باليونـ ــتركة ذات الصـ ــيــش املشـ ــدة التفتـ ــطة وحـ أنشـ

(IDB.25/5) .   يف احملضــــر املوجــــز  ٧وتــــرد مناقشــــة البــــند 
IDB.25/SR.4 ــرات ــر اجمللـــــس يف  . ٤٢ إىل ٣٢، الفقـــ ونظـــ

 واعتمد املقرر   (IDB.25/L.9)رر مقدم من الرئيس     مشروع مق 
 ).انظر املرفق األول (٩-م/٢٥-م ت ص

  
  املسائل املتعلقة باملنظمات-سابعا
 احلكومية وغري احلكومية-الدولية

 واملنظمات احلكومية وغريها
 

كـان معروضا على اجمللس مذكـــرة من املديـــر العام          -٢٢
 غري حكوميــة للحصــول حتتوي على طلب مقدم من منظمــة

 ٨وتـرد مناقشــة البند  . (IDB.25/7)عـلى مركـز استشـــــاري      
ــز   ــر املوجـ ــرات IDB.25/SR.4يف احملضـ  إىل ٧٠ و ٤٣، الفقــ

ونظــــر اجمللـس يف مشــــروع مقــــرر مقـدم مـن الرئيس              . ٧١
(IDB.25/L.2)       انظر  (١٠-م/٢٥- واعـتمــد املقـــرر م ت ص
 ).املرفق األول

  
  جدول األعمال املؤقت للدورة-ثامنا

 السادسة والعشرين وموعد انعقادها
 

ورقــة غــرفة اجــتماعات  معروضــاً عــلى اجمللــس كــان -٢٣
تتضـمن مذكـرة مـن املديـر العـام عن جدول األعمال املؤقت              
للــــــــدورة السادســــــــة والعشــــــــرين وموعــــــــد انعقادهــــــــا 
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(IDB.25/CRP.2) .   ــند ــة الب ــرد مناقش ــز احملضــر يف ٩وت  املوج
IDB.25/SR.4، ــرات ــر . ٧٨ إىل ٧٢ الفقـــ ــسونظـــ  يف اجمللـــ

 (IDB.25/L.3/Rev.1)مشــــروع مقــــرر مقــــدم مــــن الرئــــيس  
 ). األولاملرفقانظر  (١١-م/٢٥- املقرر م ت صواعتمد

  
  اعتماد التقرير-تاسعا

 
ــتقرير    -٢٤ ــروع الــ ــر اجمللــــس يف مشــ  (IDB.25/L.1)نظــ

 يف  واعـتمده يف جمملـه، عـلى أن تعهـد إىل املقرر مهمة وضعه             
، الفقرات IDB.25/SR.4انظـر احملضـر املوجز   (صـيغته النهائـية     

 ).٨٠ إىل ٧٩
  

  اختتام الدورة-عاشرا
 

، ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٦ مـن يوم     ٢٠/١٨يف السـاعة     -٢٥
انظر احملضر املوجز (اختـتم اجمللـس دورتـه اخلامسـة والعشرين      

IDB.25/SR.4 ٨٤ و ٨٣، الفقرتني.( 
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 ألولاملرفق ا

 املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته اخلامسة والعشرين
  

 رقم املقرر العنوان الصفحة

 ١-م/٢٥-م ت ص )٥١ و ٥٠، الفقرتان IDB.25/SR.1(استغالل املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٧

٧ 
 ٢٠٠١م  عــن أنشطــة املنظمــة فــي عـــا    . الـتقريــــر السـنـــوي مـن املديــر العـــام       

)IDB.25/SR.4 ٤٨ و ٤٧، الفقرتان( 
 ٢-م/٢٥-م ت ص

 ٣-م/٢٥-م ت ص )٤٨ و ٤٧، الفقرتان (IDB.25/SR.4تعزيز البعد اإلقليمي يف أنشطة اليونيدو  ٧
 ٤-م/٢٥-م ت ص )٥٣ و ٥٢، الفقرتان (IDB.25/SR.4وضع اليونيدو املايل  ٨
 ٥-م/٢٥-م ت ص )٥٩ إىل ٥٤فقرات ، ال(IDB.25/SR.4حشد األموال للربامج املتكاملة  ٨
 ٦-م/٢٥-م ت ص )٦٣. إىل ٦٠، الفقرات (IDB.25/SR.4خطة سداد مقترحة ألذربيجان  ٩
 ٧-م/٢٥-م ت ص )٦٥ و ٦٤، الفقرتان (IDB.25/SR.4مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا  ٩

١٣ 
 ٦٦قرتـــان  ، الف (IDB.25/SR.4مشـاركة اليونيدو يف املؤتــمرات الدولية الكربى        

 )٦٧و 
 ٨-م/٢٥-م ت ص

١٣ 
، الفقرتان  (IDB.25/SR.4أنشـطة وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلــة باليونيدو         

 )٦٩ و ٦٨
 ٩-م/٢٥-م ت ص

١٤ 
ــاري      ــز استشـ ــلى مركـ ــول عـ ــية للحصـ ــري حكومـ ــنظمة غـ ــن مـ ــدم مـ طلـــب مقـ

IDB.25/SR.4) ٧١ و ٧٠، الفقرتان( 
 ١٠-م/٢٥-م ت ص

١٤ 
 وموعــــد انعقادهــــا للــــدورة السادســــة والعشــــرين جــــدول األعمــــال املؤقــــت

IDB.25/SR.4) ٧٨ إىل ٧٢، الفقرات( 
 ١١-م/٢٥-م ت ص
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 استغالل املوارد املتاحة -١-م/٢٥-م ت ص
 خلدمة املؤمترات   

 
بغـية اسـتغالل املـوارد املـتاحة خلدمـة املؤمتـرات على              

أجنـع حنو ممكن، قرر جملس التنمية الصناعية وقف العمل فورا           
 مــن نظامــه الداخــلي، املــتعلقة بالنصــاب القــانوين، ٣٢املــادة ب

ــط،     ــرين فقـ ــة والعشـ ــدورة اخلامسـ ــات الـ ــيما خيـــص جلسـ فـ
 .وشريطة عدم اختاذ أي قرارات جوهرية يف تلك اجللسات

 اجللسة العامة األوىل
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٥

  
 التقرير السنوي من املدير -٢-م/٢٥-م ت ص
 نظمةاملدير العام عن أنشطة امل   
 ٢٠٠١يف عام    

 
 إن جملس التنمية الصناعية، 

أحاط علما بالتقرير السنوي من املدير   )أ( 
 ؛(IDB.25/2) ٢٠٠١العام عن أنشطة املنظمة يف عام 

نـّوه بـأن اليونـيدو قـد وصـلت إىل فـترة من               )ب( 
االســتقرار والــنمو النســبيني، وبأهنــا زادت إىل حــد كــبري مــن  

 ذها للربامج؛أدائها املايل ومن تنفي

أكـد أن مسـة املـنظمة كعـامل حفّـاز للتنمية             )ج( 
الصـناعية يف الـبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة    
انتقالــية ســتتعزز عــن طــريق توســيع عضــويتها إىل أكــرب حــد    
ممكـن، وشـجع الـدول األعضـاء يف األمـم املتحدة اليت ليست            

االنضمام أو العودة إىل    أعضـاء يف اليونـيدو عـلى أن تـنظر يف            
 االنضمام إىل املنظمة يف أقرب وقت ممكن؛

طلب إىل املدير العام أن يبدأ، بالتنسيق مع        )د( 
الدول األعضاء، مشاورات مع الدول غري األعضاء بغية    
 تشجيعها على االنضمام أو العودة إىل االنضمام إىل املنظمة؛ 

اء    طلب إىل املدير العام أن حيرص على ابق    )ه( 
الدول األعضاء مطلعة بانتظام وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل      

 .اجمللس يف دورته السادسة والعشرين 

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

  
 تعزيز البعد اإلقليمي يف -٣-م/٢٥-م ت ص
 أنشطة اليونيدو   

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

ــن امل    )أ(  ــتقرير الســنوي م ــلما بال ــر أحــاط ع دي
، وخصوصــا عــن ٢٠٠١العــام عــن أنشــطة اليونــيدو يف عــام  

 البعد اإلقليمي؛

أدرك كفــاءة التكالــيف والطــابع التشــاركي  )ب( 
 يف الربامج اإلقليمية لدى اليونيدو؛

شـــّجع املديـــر العـــام عـــلى أن يعمـــد، عـــند  )ج( 
ــية يف تلـــك     ــربامج اإلقليمـ ــدوى الـ ــة جـ ــاء، إىل دراسـ االقتضـ

ها اليونـيدو مزاياها املقارنة، ومن بينها       املـيادين الـيت أثبتـت فـي       
ــية     ــناعة الزراعـ ــئة والصـ ــنولوجي وإدارة البيـ ــار التكـ االستبصـ

 وتيسري التبادل التجاري؛

شــّجع الــدول األعضــاء عــلى االنضــمام إىل  )د( 
 برامج اليونيدو اإلقليمية ومبادراهتا وعلى تقدمي الدعم هلا؛

الم طلـب إىل املدير العام أن حيرص على إع          )ه( 
 .اجمللس بالتقّدم احملرز يف سري الربامج اإلقليمية

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

  
 وضع اليونيدو املايل -٤-م/٢٥-م ت ص

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 
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أحــاط عــلما باملعلومــات املقدمــة يف الوثــيقة  )أ( 
IDB.25/6؛ 

فيذ أحـاط علما أيضا باملعلومات املتعلقة بتن       )ب( 
، الفصل  IDB.25/6الوثيقة   (١٠-م/٩-مقرر املؤمتر العام م ع    

 ؛)السادس

حثّ تلك الدول األعضاء والدول األعضاء     )ج( 
الســابقة الــيت مل تســدد بعــد اشــتراكاهتا املقــررة، مبــا يف ذلــك   
الُسـلف إىل صـندوق رأس املال املتداول ومتأخرات السنوات          

 السابقة، على أن تفعل ذلك دون ابطاء؛

ــوده     )د(  ــلة جهـ ــام مواصـ ــر العـ ــب إىل املديـ طلـ
 .واتصاالته مع الدول األعضاء ألجل إمتام حتصيل املتأخرات

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

  
 حشد األموال للربامج -٥-م/٢٥-م ت ص
 املتكاملة   

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

؛ ٢-م/١٧-اســـــــتذكر مقـــــــرره م ت ص )أ( 
ــة  ــتعلق خبطـ ــا يف  املـ ــيدو ووظائفهـ ــأن دور اليونـ ــال بشـ األعمـ

 املستقبل؛

أحـاط عـلما بـالدور اهلـام للـربامج املتكاملة            )ب( 
يف التنمـية الصـناعية للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات         
االنتقالـية، واحلاجــة اىل دعــم اجلهـود املــبذولة حلشــد األمــوال   

 من أجل تنفيذها؛

لنقص احلايل أعـرب عـن قلق ساوره بشأن ا       )ج( 
 يف األموال الالزمة لتنفيذ الربامج املتكاملة؛

ــتكاملة ليســت     )د(  ــربامج امل ــأن ال ــنه ب إدراكــا م
جـــامدة، رأى أنـــه ال ينـــبغي اجـــراء أي تعديـــل هلـــا اال بعـــد  
ــين يف       ــتلقي املعـ ــبلد املـ ــة والـ ــني األمانـ ــبادلة بـ ــاورات متـ مشـ

ام الـربنامج، بغـية ضـمان املسـتوى األمثل والكفاءة يف استخد           
 املوارد املتاحة للمنظمة؛

رّحــب مبســامهة الــدول األعضــاء واجلهــات   )ه( 
 املاحنة والبلدان املتلقية يف سبيل متويل الربامج املتكاملة؛

ــم    )و(  ــاء أن تواصـــل دعـ ــدول األعضـ ــد الـ ناشـ
 حشد األموال من أجل تنفيذ الربامج املتكاملة؛

طلــــب اىل الــــبلدان املتلقــــية أن تنضــــم اىل  )ز( 
دو يف اجلهــود الــيت تــبذهلا حلشــد األمــوال، وحتديــدا أن  اليونــي

ــلى       ــتاحة ع ــوال امل ــتداء والوصــول إىل األم ــلى االه تســاعد ع
املســتوى القطــري، ســواء مــن املــوارد احمللــية، مبــا يف ذلــك        
ترتيـبات التشارك يف التكاليف، واألموال الواردة من اجلهات         

 مؤسسات  املاحنـة الثنائـية، واليونديـب والبـنك الـدويل وسـائر           
 التمويل االمنائي؛

طلـــب اىل املديـــر العـــام أن يواصـــل ويعـــزز  )ح( 
اجلهـود الرامـية اىل حشـد املـوارد من اجلهات املاحنة املوجودة      

 حاليا ومن خالل مصادر أموال جديدة ومبتكرة؛

طلــــب اىل املديــــر العــــام أن يقــــيم حــــوارا  )ط( 
متواصــال مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل توفــري دعــم نشــيط    

جهود املشتركة املبذولة حلشد املوارد، وأن يقدم اىل اجمللس         لل
يف دورتـه السادسـة والعشرين تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا            

 .اجملال

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

  
 خطة سداد مقترحة ألذربيجان -٦-م/٢٥-م ت ص

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

ن دســـتور اليونـــيدو  مـــ١٥اســـتذكر املـــادة  )أ( 
 من النظام املايل لليونيدو؛) ب (٥-٥واملادة 

 ؛٥-م/١٩-استذكر مقرره م ت ص )ب( 
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ــريـــق املناقشــــــة    )ج(  ــر ف اســتذكـر أيضــــا تقريـــ
املفـتـــوح العضـويـــة املعـين بســـداد االشتراكـات املقــــررة يف          

 ١٣ـــني  ، وخصوصـــــا الفقرتــ  )Corr.1و IDB.19/12(حينهــا  
 ؛١٤و

ــام    )د(  ــرر املؤتــمــر العــ اســتذكــر كذلــك مقــ
 ؛١٢-م/٩-ع م

رحـب باعـتزام أذربيجان تسوية متأخراهتا،         )ه( 
 ؛IDB.25/8وأحاط علما بالوثيقة 

الحـــظ الظـــروف اخلاصـــة الـــيت متـــر هبـــا       )و( 
 إىل ١٩٩٣أذربـــيجان واملـــبلغ الـــذي تديـــن بـــه للفـــترة مـــن  

 ؛٢٠٠١

 أن يتفاوض مع أذربيجان     أذن لـلمدير العام    )ز( 
بشـأن خطة للسداد، وطلب منه أن يقدم تقريرا عن ذلك إىل           

 .اجمللس يف دورته السادسة والعشرين

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

  
 مكاتب ترويج االستثمار -٧-م/٢٥-م ت ص
 والتكنولوجيا   

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ١٩-ق/٣- العام م ع    قـرار املؤمتر   سـتذكر ا )أ( 
/ ٦-م ع ومقــرره ١٩٨٩نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٤املــؤرخ 

 ؛ ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ١٢-م

 بتقرير املدير العام عن مكاتب      عـلما  حـاط أ )ب( 
 ؛)IDB.25/4الوثيقة (ترويج االستثمار والتكنولوجيا 

 بضـرورة حتديـث املبادئ التوجيهية       عـترف ا )ج( 
تب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف ضوء    لسـري أعمـال مكا    

التغـيريات الـربناجمية واإلداريـة اهلامة اليت شهدهتا اليونيدو منذ           
، وخصوصــا فــيما يــتعلق بــنقل التكنولوجــيات     ١٩٩٥عــام 

الصناعية الذي يعد من أهم عناصر النمو الصناعي يف البلدان           
 النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية؛

ــاأ )د(  ــلما طحـ ــرويج   عـ ــر تـ ــم دوائـ ــيري اسـ  بتغـ
 االستثمار إىل مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا؛

 املديــر العــام عــلى الــتعاون الوثــيق يف شــجع )ه( 
ــية أخــرى عــلى      ــتعددة األطــراف معن ــنظمات م ــع م العمــل م
مواصـلة زيـادة عـدد مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا،          

درات على اقامة شبكات    والقـيام، عـند االقتضـاء، بتدعيم الق       
بــني تلــك املكاتــب، وعــلى تقــدمي تقاريــر منــتظمة عــن العمــل 

 الذي تضطلع به تلك املكاتب والنتائج اليت حتققها؛

أكــد بــأن متويــل مكاتــب تــرويج االســتثمار  )و( 
والتكنولوجــيا، الــذي ينــبغي أن تقــوم بــه الــبلدان املضــيفة، ال  

 ملتكاملة؛ينبغي أن يتم على حنو يسيء إىل الربامج ا

 املؤمتـر العـام باعتماد مشروع املقرر        أوصـى  )ز( 
 :التايل

  
 :إن املؤمتر العام" 

مقــرره  و ١٩-ق/٦- قـــراره م ع    يسـتذكر  ‘١‘"
 ؛١٢-م/٦-م ع

 بـــتقرير املديـــر العـــام عـــن    عـــلما حيـــيط ‘٢‘"
 مكــاتـب تـرويج االسـتثمــار والتكنولوجيــا      

)IDB.25/4(؛ 

ــيـط ‘٣‘" ــرر  حيـــ ــا مبقــــ ــلما أيضـــ اجمللــــــس  عـــ
 ؛٧-م/٢٥-ص ت م

 تعديـل املبادئ التوجيهية لسري أعمال       يقـرر  ‘٤‘"
مكاتـــب تـــرويج االســـتثمار والتكنولوجـــيا 

 ."طبقا ملا جاء يف مرفق هذا املقرر

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦
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 املرفق
  

املبادئ التوجيهية لسري عمل مكاتب ترويج 
 االستثمار والتكنولوجيا

   
 فاهلد

إن هــدف مكاتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجــيا   
الـيت تشـرف علـيها اليونـيدو هـو اإلسـهام يف التنمية الصناعية               
والـنمو االقتصـادي للـبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات          
االنتقالـــية، وذلـــك باســـتبانة وحشـــد املـــوارد التقنـــية واملالـــية 

 مشاريع صناعية   واالداريـة وغريهـا مـن املـوارد الالزمـة لتنفيذ          
حمــددة يف جمــال االســتثمار والتكنولوجــيا يف هــذه الــبلدان مــع 

 .شركاء حمليني يف هذه املشاريع
  

 الوالية
 

ينــبغي أن تكــّرس هــذه املكاتــب نفســها يف   )أ( 
ــتثمار       ــرويج االس ــلى ت ــاطها ع ــبلدان الصــناعية ليقتصــر نش ال

ها والتكنولوجـيا يف اجملـال الصـناعي مـن الـبلدان الـيت تستضيف         
 إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

ميكـــن هلـــذه املكاتـــب يف الـــبلدان النامـــية      )ب( 
والــبلدان ذات االقتصــادات االنتقالــية أن تعمــل أيضــا، مــن      
خالل هدفها الرئيسي وهو ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف 

ــبلدان الــيت تستضــيفه   ا اىل غريهــا مــن  اجملــال الصــناعي مــن ال
ــلى      ــية، ع ــبلدان ذات االقتصــادات االنتقال ــية وال ــبلدان النام ال
تـرويج االستثمار والتكنولوجيا يف اجملال الصناعي من اخلارج         

 .إىل البلدان اليت تستضيفها
  

 األنشطة
 

إقامة صالت باملنشآت املوجودة يف البلدان        )أ( 
يف بلد  املضـيفة واملسـتعدة لدراسة مشروع جتاري مع شريك          

نـام أو بلـد ذي اقتصـاد انـتقايل أو املسـتعدة لـتوفري مدخالت                
 ملشروع من هذا القبيل؛

تقييم مشاريع االستثمار والتكنولوجيا، اليت      )ب( 
يكـون مقر اليونيدو أو غريه من املصادر قد عرض تفاصيلها،           
هبـدف حتديـد مـا إذا كـان يتسـىن إجيـاد منشأة يف البلدان اليت                 

ــتوريد املــوارد   تستضــيف املشــاريع ، هلــا القــدرة واالســتعداد ل
 اخلارجية املطلوبة لتلك املشاريع؛

اسـتغالل صـالهتا مبنشآت البلد املضيف من         )ج( 
ــيون،      ــبها شــركاء حمل ــيت يطل ــية ال ــوارد األجنب ــرويج امل أجــل ت
وتوفـري املعلومـات عـن شركاء حمليني أفراد وعن املناخ الالزم           

لــبلدان املعنــية مــن الــبلدان  لالســتثمار ونقــل التكنولوجــيا يف ا
 النامية أو البلدان ذات االقتصادات االنتقالية؛

اجلمــــع بــــني الشــــريك احملــــلي والشــــريك   )د( 
األجـنيب املرتقـب يف اتصـال مباشـر عـن طريق برامج اليونيدو         
ــتثمار     ــاريع االسـ ــترويج مشـ ــية بـ ــلها املعنـ ــتماعاهتا وحمافـ واجـ

خــرى لكــي والتكنولوجــيا، وعــن طــريق أي وســائل مناســبة أ
 يباشر اجلانبان مفاوضات بشأن التعاون يف تنفيذ املشروع؛

دعم ومساعدة الطرفني يف مفاوضاهتما ويف       )ه( 
ــيت       ــرحلة ال اســتكمال األنشــطة الســابقة لالســتثمار، حــىت امل
 يستطيع عندها الطرفان إبرام اتفاق مكتوب لتنفيذ املشروع؛

مســــاعدة الــــبلدان النامــــية والــــبلدان ذات   )و( 
قتصـادات االنتقالـية عـلى إثـارة اهـتمام الشـركاء األجانـب        اال

احملـتملني يف فرص األعمال الصناعية ويف احلوافز اليت تعرضها        
تلـك الـبلدان، وذلـك باسـتقبال وفـود متـثل كـال مـن القطــاع         
العــام واخلــاص وترتيــب اتصــاالت مباشــرة بــني أعضــاء هــذه   

 ملضيفة؛الوفود واألوساط الصناعية واملالية يف البلدان ا

مســــاعدة الــــبلدان النامــــية والــــبلدان ذات   )ز( 
ــية      ــدرات الوطن ــز الق ــناء وتعزي ــلى ب ــية ع االقتصــادات االنتقال
الالزمـة الجـتذاب االسـتثمار األجنيب والتكنولوجيا األجنبية،         
وذلـك باستضـافة الوفـود مـن الـبلدان النامية والبلدان اليت متر              
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لتوجيه أثناء العمل، عن اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتزويدهم با    
طــريق تـــرويج فــرص جتاريـــة حمــددة لـــدى شــركاء أجانـــب     

 حمتملني يف أوطاهنم؛

مجـع وعـرض وتعمـيم معلومـات عن مرافق           )ح( 
تصـنيع حمددة تسعى املنشآت يف البلدان املضيفة هلا إىل إنشاء            
ــبلدان الــيت متــر اقتصــاداهتا     ــبلدان النامــية وال هــذه املــرافق يف ال

ية، مــن خــالل شــراكة جتاريــة مــع مــنظم حمــلي   مبــرحلة انتقالــ
للمشـاريع؛ واملسـاعدة عـلى حتديـد شـركاء حملـيني ومساعدة             

 الطرفني على إبرام اتفاق؛

ــيت     )ط(  ــة األنشــطة األخــرى ال االضــطالع بكاف
تكــون مفضــية إىل إجنــاز أهــداف مكاتــب تــرويج االســتثمار   

 .والتكنولوجيا
  

 ترتيبات التمويل
 

تـــــب تـــــرويج االســـــتثمار    ينـــــبغي أن متـــــوَّل مكا   
والتكنولوجـيا مـن قـبل البلدان املضيفة هلا، واليت ينبغي هلا أن             
ــنفقات الـــيت     ــية الـ ــيدو تكفـــي لتغطـ ــربعات إىل اليونـ ــدم تـ تقـ

وينـــبغي أن ُيوفّـــر الـــتمويل لتغطـــية مجـــيع . تتكـــبدها املـــنظمة
، )نفقات عامة (الـنفقات، مبـا يف ذلـك خدمـات دعم الربامج            

 إال أنه يف البلدان اليت تكون عمالهتا        بعمـالت قابلة للتحويل،   
غـري قابلـة للتحويل، جيوز توفري التمويل الالزم لتغطية نفقات           
املكاتــب بالعملــة احمللــية نفســها، بيــنما ينــبغي توفــري الــتمويل   
لتغطــية مجــيع الــنفقات األخــرى، مبــا فــيها تكالــيف خدمــات   

 .، بعملة قابلة للتحويل)نفقات عامة(دعم الربامج 

ي لليونــيدو، عــندما يــتقدم بلــد مــا مــن الــبلدان وينــبغ 
املهـتمة بطلب إليها، أن تتخذ الترتيبات من أجل التمويل من           
ــرويج      ــية ملصــروفات إنشــاء وتشــغيل مكاتــب ت خــارج امليزان
االسـتثمار والتكنولوجـيا املنشـأة يف الـبلدان النامـية أو البلدان             

 .ذات االقتصادات االنتقالية

الســتثمار والتكنولوجــيا أن وجيــوز ملكاتــب تــرويج ا  
ــابل        ــك بتحصــيل رســوم مق ــوارد إضــافية وذل ــع أيضــا م جتم

 .اخلدمات املقدمة على أساس استرداد تكاليف اخلدمات
  

 الترتيبات اخلاصة بالعاملني
 

يعــّين املديــر العــام لليونــيدو رؤســاء مكاتــب تــرويج    
االســتثمار والتكنولوجــيا وفقــا للــنظامني األساســي واالداري  

. يدو والجـراءاهتا وبعـد التشـاور مـع احلكومات املضيفة          لليونـ 
ويعــني . وتقــوم اليونــيدو بتشــغيل املكاتــب واالشــراف علــيها 

 من قواعد النظام    ٢٠٠رئـيس املكتـب إمـا مبوجـب السلسـلة           
لـه وضع موظفي املشاريع      اإلداري ملوظفـي اليونـيدو ويكـون      

ي، الدولـيني أو يعني كموظف فين على املستوى الوطين واحملل       
وتطـبق علـيه جـداول املرتـبات احمللـية عـلى الـنحو الذي أقرته               
جلـنة اخلدمـة املدنـية الدولـية، فيما يتعلق هبذه الفئة احملددة من              

وفــيما يـــتعلق بــاملوظفني اآلخـــرين، حتـــدد   . الوظــائف الفنـــية 
املرتــبات عــلى أســاس مناقشــات بــني الــبلدان املضــيفة وأمانــة  

 .اليونيدو
  

 الترتيبات القانونية
 

يـتعني إنشـاء مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا         
وصـيانتها وفقا التفاقات تربم بني كل حكومة مضيفة واملدير    

 .العام لليونيدو
  

 مشاركة اليونيدو يف املؤمترات -٨-م/٢٥-م ت ص
 الدولية الكربى   

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 املـــــتعلق ٣-ق/٩-اســـــتذكر القـــــرار م ع )أ( 
ــ ــاملي     باملؤمت ــتمويل التنمــية ومؤمتــر القمــة الع ــدويل املعــين ب ر ال

 للتنمية املستدامة؛
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أحـاط علما بتقرير املدير العام عن مشاركة     )ب( 
 ؛(IDB.25/3)اليونيدو يف املؤمترات الدولية الكربى 

رّحــب مبشــاركة اليونــيدو الفعالــة يف مؤمتــر   )ج( 
ــأن    ــبادرة بشـ ــا املـ ــيك، وخصوصـ ــتريي، باملكسـ متكـــني "مونـ
ــية     ــتجارة الدول ــية مــن املشــاركة يف ال ــبلدان النام  تدعــيم –ال

 ؛"القدرة التوريدية

نّوه مع التقدير بالنتائج الواقعية اليت حتققت        )د( 
سيما  يف ذلك املؤمتر واجملسدة يف توافق مونتريي يف اآلراء، ال  

 يف أحكامه املتعلقة بزيادة األنشطة يف جمال بناء القدرات؛

لعام على مواصلة بذل جهوده     حـث املدير ا    )ه( 
لتحسـني صـورة اليونـيدو وضمان اعتراف اجملتمع الدويل بأن           
ــية،     ــبلدان النام ــه يف مســاعدة ال ــيها القــيام ب ــيدو دورا عل لليون
وخصوصـا أقـل الـبلدان منوا يف أفريقيا، وكذلك البلدان ذات          
االقتصـادات االنتقالية، على التغلب على املعوقات من جانب     

ى االفـادة مـن حتسني سبل الوصول اىل األسواق   الـتوريد وعـل   
 للترويج ملنتجاهتا؛

ــوده     )و(  ــام عــلى مواصــلة جه ــر الع شــّجع املدي
ــرة ذات      ــع مجــيع األطــراف املؤث ــتعاون م ــز ال ــية إىل تعزي الرام

 مـــنظمة الـــتجارة العاملـــية ومؤمتـــر األمـــم الصـــلة، وخصوصـــا
الدولية، ومركز التجارة   ) األونكتاد(املتحدة للتجارة والتنمية    

الـبلدان النامـية والبلدان      إىلمـن أجـل تقـدمي املسـاعدة التقنـية           
ذات االقتصـادات االنتقالـية لكـي تتغلب على احلواجز التقنية        
 اليت تعترض طريق التجارة، مع اجتناب االزدواج والتداخل؛

رّحـب مبشـاركة اليونيدو الناشطة يف عملية         )ز( 
ـــ   ــاملي للتنمــ ــة العـــ ــر القمـــ ــري ملؤمتـــ ــتدامة يف التحضـــ ية املســـ

جوهانسـبورغ، جبـنوب أفريقـيا، وأعـاد تأكـيد أمهية استمرار            
ــية    ــيق أهـــداف التنمـ ــية حتقـ ــاركة، بغـ ــيدو يف هـــذه املشـ اليونـ

 املستدامة؛

طلــب اىل املديــر العــام مواصــلة العمــل عــن   )ح( 
كثــب مــع الــدول األعضــاء، ويف شــراكة مــع مجــيع أصــحاب 

بذل اجلهود لضمان   املصـلحة من اجلهات األخرى املعنية، يف        
اشـتمال حصـيلة نـتائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املستدامة               
عــلى أنشــطة وأهــداف وثــيقة الصــلة باملــزايا املقارنــة لــدى        

 اليونيدو وتستطيع املنظمة أن تسهم فيها؛

طلــب إىل املديــر العــام احلــرص عــلى إعــالم  )ط( 
 الــدول األعضــاء بانــتظام عــن الــتطورات، وتقــدمي تقريــر عــن 
ــة     ــه السادســ ــناعية يف دورتــ ــية الصــ ــك إىل جملــــس التنمــ ذلــ

 .والعشرين

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

  
 أنشطة وحدة التفتيش -٩-م/٢٥-م ت ص
 املشتركة ذات الصلة باليونيدو   

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ؛١١-م/٢٤-استذكر مقرره م ت ص )أ( 

ــن أن    )ب(  ــتقرير ع ــلما بال ــدة  أحــاط ع شــطة وح
، وبتوصـــيات الوحـــدة الـــيت  )IDB.25/5(التفتـــيش املشـــتركة 

وردت فيه وُجمعت من ثالثة تقارير، وكذلك بآراء اليونيدو         
 بشأهنا؛

 ٣ إىل ١الحــظ بصــفة خاصــة التوصــيات     )ج( 
تعزيــز دور املراقــبة "الــيت أوردهتــا الوحــدة يف تقريــرها املعــنون 

ات املتعلقة بتناول   اهلـيكل وأساليب العمل واملمارس    : االداريـة 
، الذي وجهته إىل اهليئات    (JIU/REP/2001/4)" تقاريـر املراقبة  

 :التشريعية، وكذلك آراء اليونيدو بشأهنا، ويف ذلك الصدد

اعتـــرب أن اهلـــياكل االداريـــة جمللـــس التنمـــية  ‘١‘ 
الصـــناعية، وحـــدود ختصصـــه، وأســـلوب    

فعاليته حتتاج إىل   /عملـه، وتكويـنه وكفاءتـه     
تظم بناء على حمور التركيز يف     اسـتعراض منـ   

 التوصيات املذكورة أعاله؛
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طلـب إىل املديـر العـام أن يدرج يف تقاريره            ‘٢‘ 
املقــبلة عــن األنشــطة ذات الصــلة باليونــيدو  
ــن     ــات عـ ــدة، معلومـ ــا الوحـ ــوم هبـ ــيت تقـ الـ
االمتـثال لتوصيات الوحدة املتعلقة باملسائل      
ــنظام     ــا ل ــتها، وفق ــية واملواضــيعية ومتابع الفن

ابعة توصـيات وحـدة التفتيش املشتركـــة       مـت 
)IDB.24/18 ١٣ و١٢، الفقرتان.( 

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

  
 طلب مقدم من منظمة -١٠-م/٢٥–م ت ص

 غري حكومية للحصول 
 على مركز استشاري 

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ( 
IDB.25/7؛ 

من  ) ب (١-١٩قرر، وفقا للمادة   )ب( 
الدستور واملبادئ التوجيهية لعالقة اليونيدو باملنظمات  

 احلكومية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية -الدولية 
،   ٤١-م /١-مرفق مقرر املؤمتر العام م ع   (وسائر املنظمات  

، منح املنظمة غري احلكومية، املسماة املنظمة   )١٧الفقرة 
 .لية للرؤية العاملية، مركزا استشاريا لدى اليونيدو  الدو

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦

  
 جدول األعمال املؤقت -١١-م/٢٥-م ت ص

 للدورة السادسة والعشرين 
 وموعد انعقادها 

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة     )أ( 
IDB.25/CRP.2؛ 

قرر اعتماد جدول األعمال املؤقت التايل  )ب( 
 :لدورته السادسة والعشرين

 اقرار جدول األعمال -١ 

 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -٢ 

تقريــر مراجــــع احلسابــــات   )أ(  
اخلارجـــي، وتقريـــر األداء املايل    
وتقرير أداء الربنامج لفترة السنتني    

٢٠٠١-٢٠٠٠ 

 يونيدو املايل وضع ال )ب(  

 النظام املايل )ج(  

 حشد املوارد املالية )د(  

 االنتقال إىل نظام أحادي العملة  )ه(  

االستعراض الربناجمي، مبا يف ذلك املسائل      -٣ 
 املشتركة على كامل نطاق املنظومة  

مشاركة اليونيدو يف األحداث   )أ(  
 الدولية الرئيسية

توسط   تنفيذ االطار الربناجمي امل  )ب(  
، مبا يف   ٢٠٠٥-٢٠٠٢األجل، 

ذلك التمثيل امليداين واالستبصار  
 *التكنولوجي

 امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية )ج(  

-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل،    -٤ 
٢٠٠٧* 

_______________ 

مــن املــزمع أيضــا أن تــنظر فــيه جلــنة الــربنامج وامليزانــية يف      *
 .دورهتا الثامنة عشرة



 GC.10/2 
 Arabic 
 Page 14 
 
 

 

 شؤون العاملني -٥ 

جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة  -٦ 
 والعشرين وموعد انعقادها 

  التقرير  اعتماد -٧ 

قّرر عقد دورته السادسة والعشرين من  )ج( 
 .٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين ٢١ إىل ١٩

 اجللسة العامة الرابعة 
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٦
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   املرفق الثاين
 يف دورته اخلامسة والعشرينالوثائق املعروضة على اجمللس 
 

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

 IDB.25/1 ٢ ؤقتجدول األعمال امل

IDB.25/1/Add.1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح

 IDB.25/2 ٣ ٢٠٠١التقرير السنوي 

Annual Report 2001. Programme performance report. List of 
technical cooperation activities 

٣ IDB.25/2/Add.1

IDB.25/3 ٦ دير العامتقرير من امل. دور اليونيدو يف املؤمترات الدولية الكربى

IDB.25/4 ٥ تقرير من املدير العام. مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا

تقرير من املدير . أنشطة وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة باليونيدو
 العام

٧ IDB.25/5

IDB.25/6 ٤ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل

 غري حكومية للحصول على مركز الطلبات املقدمة من منظمات
 مذكرة من املدير العام. استشاري

٨ IDB.25/7

IDB.25/8 ٤ مذكرة من املدير العام. خطة السداد املقترحة اخلاصة بأذربيجان

 ورقات غرفة االجتماعات
List of documents ٢ IDB.25/CRP.1

Provisional agenda and date of the twenty-sixth session. Note by the 
Director-General 

٩ IDB.25/CRP.2

Transition to a single currency system. Note by the Secretariat ٤ IDB.25/CRP.3

IDB.25/CRP.4 ٤ مذكرة من األمانة. النظام املايل لليونيدو

Investment and Technology Promotion Offices. Note by the 
Secretariat 

٥ IDB.25/CRP.5

Update on the financial situation. Note by the Secretariat ٤ IDB.25/CRP.6

Status of the integrated programmes. Note by the Secretariat ٣ IDB.25/CRP.7

Proposal of Japan for a UNIDO strategy paper. Note by the 
Secretariat 

٣ IDB.25/CRP.8

List of participants - IDB.25/CRP.9
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