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 املؤمتر العام
 العاشرةالدورة 
   ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٥-١فيينا، 

   )٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١-١٩(   والعشرينالسادسة أعمال دورته عن تقرير جملس التنمية الصناعية 
 احملتويـات

    الفقرات الصفحة
.................................................................................................................مقدمة ٢-١ ٢

 الفصل  
.............................................................................املسائل التنظيمية واالجرائية ١٥-٣ ٢  -األول
..................................................................)٢البند (تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  ٢١-١٦ ٣  -الثاين

١٧ ٤ 
ة السنتني  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج لفتر    

٢٠٠١-٢٠٠٠..............................................................................
  -ألف

...........................................................................وضع اليونيدو املايل ١٨ ٤   -باء
...................................................................................النظام املايل ١٩ ٤   -جيم
............................................................................حشد املوارد املالية ٢٠ ٤   -دال
..............................................................االنتقال إىل نظام أحادي العملة ٢١ ٤   -هاء

٢٦-٢٢ ٤ 
طار الربناجمي ؛ واال)٣البند ( االستعراض الربناجمي، مبا يف ذلك املسائل املشتركة على نطاق املنظومة 

.............................................................)٤البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٤املتوسط األجل، 
 -الثالث

................................................مشاركة اليونيدو يف األحداث الدولية الكربى ٢٣ ٥   -ألف

٢٤ ٥ 
، مبا يف ذلك التمثيل امليداين  ٢٠٠٥-٢٠٠٢تنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل، 

.....................................................................واالستبصار التكنولوجي
  -باء

....................................................نولوجيا االحيائيةامللتقى العاملي بشأن التك ٢٥ ٥   -جيم
..................................)٤البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل  ٢٦ ٥   -دال
...............................................................................)٥البند (شؤون العاملني  ٢٧ ٥  -الرابع
............................................................)٦البند (املشاورات مع الدول غري األعضاء  ٢٨ ٥  -اخلامس
...........................)٧البند (جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والعشرين وموعد انعقادها   ٢٩ ٦  -السادس
.................................................................................)٨البند (اعتماد التقرير  ٣٠ ٦  -السابع
...........................................................................................اختتام الدورة ٣١ ٦  -الثامن

 املرفقات     
 -األول ..........................................................املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة والعشرين ٧
  -الثاين ..............................................................الوثائق املقدمة إىل اجمللس يف دورته السادسة والعشرين ١٦
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 مقدمة
 
 التنمية الصناعية عن أعمال يعرض تقرير جملس   -١

دورته السادسة والعشرين على املؤمتر العام وفقا ألحكام    
وتشكل احملاضر املوجزة  . من الدستور ) ج  (٤-٩املادة  

، واليت ترد فيها    )SR.6 إىل  IDB.26/SR.1(جللسات اجمللس 
 .تفاصيل الوقائع، جزءا ال يتجزأ من هذا التقرير  

ملستنسخان يف املرفق   ومقررا اجمللس التاليان، ا -٢
 :األول، ذوا صلة بأعمال املؤمتر العام يف دورته العاشرة  

 وضع اليونيدو املايل  ٣-م /٢٦-م ت ص
خطة السداد املقترحة بشأن  ٤-م /٢٦-م ت ص

 أذربيجان 
 
 

  املسائل التنظيمية واالجرائية-أوال
 

عقدت دورة اجمللس السادسة والعشرون يف مقر     -٣
/  تشرين الثاين  ٢١ إىل  ١٩ الدويل، من  اليونيدو، مركز فيينا  

 انظر الوثائق – جلسات عامة ٦ (٢٠٠٢نوفمرب 
IDB.26/SR.1 إىل SR.6.( 

 

 احلضور
 

 التالية من أصل الدول ٥١مثّلت يف الدورة الدول الـ -٤
االحتاد الروسي، اثيوبيا، األردن،        :  األعضاء يف اجمللس  ٥٣الــ 

ا، أوروغواي، ايران   اسبانيا، اكوادور، أملانيا، اندونيسي   
، ايرلندا، ايطاليا، باكستان، بلجيكا،        )االسالمية-مجهورية(

بوركينا فاسو، بوليفيا، بريو، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر،         
اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية كوريا، الدامنرك، سري   
النكا، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصني، غانا،      

سا، الفلبني، فنـزويال، كرواتيا، كوبا، كوت     غواتيماال، فرن 
ديفوار، كولومبيا، كينيا، لكسمربغ، ليسوتو، مصــر،    
املغرب، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا   
العظمى وايرلندا الشمالية، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا،      

 .اليابان، اليونان 

 التالية ٤٠ل الـشاركت يف الدورة أيضا الدو  -٥
أذربيجان، األرجنتني، أفغانستان،      : األعضاء يف اليونيدو

االمارات العربية املتحدة، أنغوال، أوغندا، أوكرانيا، الربازيل،        
الربتغال، بنما، البوسنة واهلرسك، بولندا، اجلمهورية   
التشيكية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، جنوب  

واندا، رومانيا، زمبابوي،     افريقيا، الرأس األخضر، ر  
سلوفاكيا، السنغال، سرياليون، العراق، ُعمان، فنلندا، فييت 
نام، قربص، الكامريون، الكويت، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا،     
مدغشقر، املكسيك، موزامبيق، ناميبيا، نيوزيلندا، هولندا،    

 .اليمن، يوغوسالفيا

 .وشارك الكرسي الرسويل بصفة مراقب -٦

وحدة التفتيش  :  هيئات األمم املتحدة التاليةومثلت -٧
املشتركة التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة االمنائي     

 .ومكتب األمم املتحدة يف فيينا 

: ومثلت وكاالت األمم املتحدة املتخصصة التالية -٨
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والوكالة الدولية 

 .ة التجارة العامليةللطاقة الذرية ومنظم

 احلكومية األخرى –ومثلت املنظمات الدولية  -٩
االحتاد االفريقي، منظمة التعاون االقتصادي، االحتاد       : التالية

األورويب، املركز الدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا  
األحيائية، املعهد الدويل للتربيد، املنظمة الدولية للهجرة،  

 . منظمة الدول املصدرة للبترولجامعة الدول العربية،

رابطة : ومثلت املنظمات غري احلكومية التالية -١٠
، رابطة  "كمبانيا ديلي أوبريي "الدولية، رابطة " أيـيسيك"

خرباء التنمية الصناعية السابقني يف األمم املتحدة، جممع كبار     
العربية، املعهد   -اخلرباء النمساوي، غرفة التجارة النمساوية

الدارة، املؤمتر الدويل للصناعيني ومنظمي املشاريع،    العايل ل
االحتاد الدويل للمشتغالت باألعمال التجارية واملهن الفنية، 
املنظمة الدولية ألرباب العمل، مجعية اجليل غري احملدودة،  
رابطة أخوات األمل الدولية، شبكة الربط املعنية بتطوير  

 للخدمة الدولية، التكنولوجيا يف افريقيا، رابطة املتطوعني
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الرابطة العاملية للمنشآت الصغرية واملتوسطة، املنظمة الدولية  
 .للرؤية العاملية

 
 

 افتتاح الدورة 
 

أعلن افتتاح الدورة السادسة والعشرين للمجلس  -١١
 ).هنغاريا (رئيسها السيد هورفات  

 
 

 أعضاء مكتب الدورة
 

 أعضاء مكتب الدورة السادسة والعشرين اآلخرون   -١٢
هم أولئك الذين انتخبوا يف بداية الدورة العادية األوىل يف   

والسيد ) شيلي( وهم السيد غونساليس آنينات  ٢٠٠٢عام 
نوابا  ) اليابان (تاكاسو  . والسيد ي ) مصر(شكري . س

) مجهورية ايران االسالمية(محداين . للرئيس، والسيد م
 .مقررا

 
 

 جدول أعمال الدورة
 

 :ألعمال التايلاعتمد اجمللس جدول ا -١٣

 .اعتماد جدول األعمال -١ 

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -٢ 

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي،   )أ(  
وتقرير األداء املايل وتقرير أداء        

-٢٠٠٠الربنامج لفترة السنتني  
 ؛ ٢٠٠١

 وضع اليونيدو املايل؛  )ب(  

 النظام املايل؛  )ج(  

 حشد املوارد املالية؛ )د(  

 .االنتقال اىل نظام أحادي العملة  )ه(  

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

مشاركة اليونيدو يف األحداث  )أ(  
 الدولية الكربى؛

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

ذلك التمثيل امليداين واالستبصار  
 ولوجي؛التكن

امللتقى العاملي بشأن التكنولوجيا  )ج(  
 .األحيائية

-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل،     -٤ 
٢٠٠٧. 

 .شؤون العاملني -٥ 

 .املشاورات مع الدول غري األعضاء -٦ 

جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة  -٧ 
 .والعشرين وموعد انعقادها

 .اعتماد التقرير  -٨ 

لس اقتراحا من الرئيس يهدف إىل ضمان اعتمد اجمل -١٤
انظر (االستفادة القصوى من موارد خدمة املؤمترات املتاحة  

 /IDB.26، والوثيقة ١-م /٢٦-املرفق األول، املقرر م ت ص

SR.1  ٣ و٢، الفقرتني.( 

وقرر اجمللس عقد مشاورات غري رمسية أثناء الدورة   -١٥
. لـى السيـد يهبدف تيسري اعداد مشاريع املقررات، وعهـد إ 

نائب الرئيس، برئاسة تلك املشاورات  ) اليابان (تاكاسو 
 ).٢ و١، الفقـرتني  IDB.26/SR.2انظر الوثيقـة (
 
 

 )٢البند ( تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -ثانيا
 

قرر اجمللس أن يناقش يف وقت واحد البنود الفرعية   -١٦
ملناقشة املتعلقة وترد ا   ). د (مث البند الفرعي  ) ه(و ) ج(إىل  ) أ(

،  IDB.26/SR.1هبذه البنود الفرعية يف احملاضر املوجزة     
 إىل ٢٤، الفقرات  IDB.26/SR.2 و  ٦١ إىل  ٥٣الفقرات 
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وكان معروضا   . ١٨ و١٧، الفقرتني  IDB.26/SR.5 و٧٢
على اجمللس تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا 

لوارد ذكرها يف اطار    والوثائق ا(IDB.26/13)الثامنة عشرة   
 .العناوين الفرعية ألف إىل هاء أدناه  

 
 

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

 ٢٠٠١-٢٠٠٠لفترة السنتني 
 

كان معروضا على اجمللس تقرير املراجع اخلارجي    -١٧
دوق حلسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وصن

  ٣١ املنتهية يف  ٢٠٠١-٢٠٠٠التنمية الصناعية للفترة املالية 
 وتعليقات املدير  (IDB.26/2) ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول
، وكذلك تقرير األداء املايل لفترة    (IDB.26/3)العام عليه 

 (IDB.26/5) املقدم من املدير العام  ٢٠٠١-٢٠٠٠السنتني 
 يف التقرير السنوي   املدرج٢٠٠١وتقرير أداء الربنامج لعام   

٢٠٠١ IDB.25/2) و (Add.1 . وقد نظر اجمللس يف مشروع
 واعتمد املقرر   (IDB.26/L.2)مقرر مقدم من الرئيس   

 ).انظر املرفق األول   (٢-م /٢٦-ص ت م
 
 

  وضع اليونيدو املايل-باء
 

كان معروضا على اجمللس تقرير مقدم من املدير        -١٨
، وتقرير مقدم  (IDB.26/9)العام بشأن وضع اليونيدو املايل 

من املدير العام بشأن خطة السداد املقترحة بشأن أذربيجان      
(IDB.26/16) من مشروع خطة ٧ واضافة له تتضمن الفقرة 

 وكذلك ورقة غرفة اجتماعات (IDB.26/16/Add.1)السداد 
 مقدمة من (IDB.26/CRP.2)بشأن وضع اليونيدو املايل 

روعي مقررين مقدمني من  وقد نظر اجمللس يف مش. األمانة
واعتمـــد املقرريـــن ) IDB.26/L.11 و IDB.26/L.3(الرئيــس 
انظر املرفق    (٤-م/٢٦- و م ت ص ٣-م /٢٦-م ت ص

 ).األول
 
 

  النظام املايل-جيم
 

أحاط اجمللس علما مبا ورد يف جدول األعمال    -١٩
 من أنه ليس من املقرر عقد أي  (IDB.26/1/Add.1)املشروح  
ت أخرى للفريق العامل فيما بني الدورتني بشأن اجتماعا

 .التعديالت املقترحة على النظام املايل
 
 

  حشد املوارد املالية-دال
 

كان معروضا على اجمللس تقرير مقدم من املدير        -٢٠
، (IDB.26/6)العام بشأن حشد املوارد املالية لربامج اليونيدو 

 ٢٠٠١سنوي وكذلك املعلومـــات الواردة يف التقرير ال 
، الفصل IDB.25/2( حشد األموال –بشأن املوارد املالية 

وخبصوص املشاريع املوافق على متويلها من )  ألف–اخلامس 
وقد نظر اجمللس يف ). ، التذييل باءIDB.25/2(التربعات 

 واعتمد املقرر    (IDB.26/L.4)مشروع مقرر مقدم من الرئيس   
 ).انظر املرفق األول  (٥-م /٢٦-م ت ص

 
 

  االنتقال إىل نظام أحادي العملة-هاء
 

كان معروضا على اجمللس مذكرة مقدمة من األمانة     -٢١
وقد نظر . (IDB.26/4)بشأن االنتقال إىل نظام أحادي العملة 

 (IDB.26/L.5)اجمللس يف مشروع مقرر مقـدم مــن الرئيــس  
 ).انظر املرفق األول  (٦-م /٢٦-واعتمــد املقــرر م ت ص

 
 

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

 ؛ واالطار الربناجمي املتوسط)٣البند (
 )٤البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٤األجل، 

 

، مبا يف    ٣قرر اجمللس أن يناقش يف وقت واحد البند  -٢٢
وكان معروضا    . ٤والبند ) ج(إىل ) أ (ذلك البنود الفرعية 
، ورقتان لغرف االجتماعات،    ٣ر البندعلى اجمللس، يف اطا

) IDB.26/CRP.4(إحدامها عن حالة الربامج املتكاملة 
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دور كيانـــــات األمـم  : واألخرى عن التعاون التقنــي
وترد املناقشة  ). IDB.26/CRP.5(املتحـــــــدة ومسؤولياهتـــــــا 

،   IDB.26/SR.2املتعلقة هبذين البندين يف احملاضر املوجزة  
  ١١٤ إلـى ١، الفقــرات  IDB.26/SR.3 و ٩ إىل ٣فقرات ال
 .٦٩ إىل ١، الفقرات  IDB.26/SR.4و
 
 

  مشاركة اليونيدو يف األحداث الدولية الكربى-ألف
 

،  )أ (٣كان معروضا على اجمللس، يف اطار البند   -٢٣
تقرير مقدم من املدير العام بشأن االستعراض الربناجمي، مبا         

مشاركة : تركة على نطاق املنظومةيف ذلك املسائل املش
 IDB.26/12(اليونيدو فــي األحداث الدولية الكربى 

 ).Corr.1 و
 
 

  تنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل،-باء
 ، مبا يف ذلك التمثيل٢٠٠٥-٢٠٠٢

 امليداين واالستبصار التكنولوجي
 

،   )ب (٣كان معروضا على اجمللس، يف اطار البند   -٢٤
من املدير العام بشأن تنفيذ االطار الربناجمي    تقرير مقدم  

) Corr.1 و  IDB.26/7(،  ٢٠٠٥-٢٠٠٢املتوسط األجل، 
ومذكرة مقدمة من اليابان صوب حتسني اجناز برنامج     

وقد نظر اجمللس يف مشروع مقرر   . (IDB.26/15)اليونيدو 
- واعتمد املقرر م ت ص   (IDB.26/L.8)مقدم من الرئيس  

 ).األولانظر املرفق    (٧-م /٢٦
 
 

  امللتقى العاملي بشأن التكنولوجيا االحيائية-جيم
 

،   )ج  (٣كان معروضا على اجمللس، يف اطار البند    -٢٥
مذكرة مقدمة من األمانة تتعلق بامللتقى العاملي بشأن   

وقد نظر اجمللس يف . (IDB.26/10)التكنولوجيا االحيائية 
تمـــد  واع(IDB.26/L.9)مشروع مقرر مقدم من الرئيـــس 

 ).انظر املرفق األول   (٨-م /٢٦-ص ت املقـــرر م
  

  االطار الربناجمي املتوسط األجل-دال
 )٤البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٤

،   ٤كان معروضا على اجمللس، يف اطار البند                    -٢٦
مقترحات املدير العام بشأن االطار الربناجمي املتوسط                           

 ومذكرة مقدمة من          (IDB.26/8) ٢٠٠٧-٢٠٠٤األجل،      
وقد   . (IDB.26/15)عن حتسني اجناز برنامج اليونيدو                اليابان     

نظر اجمللس يف مشروع مقرر مقدم من الرئيس                     
(IDB.26/L.8)          انظر      (٧-م /٢٦- واعتمد املقرر م ت ص

 ).املرفق األول    
 
 

 )٥البند ( شؤون العاملني -رابعا
 

كان معروضا على اجمللس تقرير مقدم من املدير        -٢٧
وترد املناقشة  . (IDB.26/11)العام خبصوص شؤون العاملني  

 ١، الفقرات  IDB.26/SR.5 يف احملضر املوجز ٥املتعلقة بالبند 
وقد نظر اجمللس يف مشروع مقرر مقدم من  . ١٦إىل 

 ٩-م/٢٦- واعتمد املقرر م ت ص(IDB.26/L.6)الرئيس 
 ).انظر املرفق األول (
 
 

 املشاورات مع الدول غري األعضاء -خامسا
 )٦البند (

 

ن معروضا على اجمللس تقرير مقدم من املدير                      كا  -٢٨
العام بشأن املشاورات مع الدول غري األعضــاء                         

IDB.26/14) و  Corr.1 (                   وورقة غرفة اجتماعات حول نفس
  ٦وترد املناقشة املتعلقة بالبند                . (IDB.26/CRP.6)املوضوع     

وقد    . ١٦ إىل   ١، الفقرات    IDB.26/SR.5يف احملضر املوجز       
مشروع مقرر مقدم من الرئيس               نظر اجمللس يف       

(IDB.26/L.10/Rev.1)            م /٢٦- واعتمد املقرر م ت ص-
 ).انظر املرفق األول        (١٠
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  جدول األعمال املؤقت للدورة-سادسا 

 السابعة والعشرين وموعد انعقادها
 )٧البند (

 

ورقة غرفة اجتماعات  معروضاً على اجمللس   كان -٢٩
عمال املؤقت تتضمن مذكرة من املدير العام عن جدول األ 

. (IDB.26/CRP.3)للدورة السابعة والعشرين وموعد انعقادها  
  ، IDB.26/SR.5 املوجز احملضر يف ٧وترد مناقشة البند 

 يف مشروع مقرر  اجمللسنظر قد و. ٢١ إىل  ١٩الفقرات 
- املقرر م ت ص  واعتمد (IDB.25/L.7)مقدم من الرئيس  

 ). األولاملرفق  انظر  (١١-م /٢٦
 
 

 )٨البند (اد التقرير  اعتم-سابعا
 

 (IDB.26/L.1)نظر اجمللس يف مشروع التقرير   -٣٠
واعتمده يف جممله، على أن تعهد إىل املقرر مهمة وضعه يف   

، الفقرات  IDB.26/SR.6انظر احملضر املوجز  (صيغته النهائية  
 ).٣٢ إىل ٣٠

  
  اختتام الدورة-ثامنا

 

الساعة  اختتم اجمللس دورته السادسة والعشرين يف  -٣١
انظر   (٢٠٠٢نوفمرب  /  تشرين الثاين  ٢١ من يوم  ٢٥/١٦

 ).٤٥ إىل ٣٣، الفقرات  IDB.26/SR.6احملضر املوجز 
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 املرفق األول 

 املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السادسة والعشرين
 

 رقم املقرر العنوان الصفحة

 ١-م /٢٦-م ت ص )٣ و٢ الفقرتان  ،IDB.26/SR.1(استغالل املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٨

 
٨ 

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة      
 )٥ و٤، الفقرتان  IDB.26/SR.6 (٢٠٠١-٢٠٠٠السنتني 

 ٢-م /٢٦-م ت ص

 ٣-م /٢٦-م ت ص )٧ و٦، الفقرتان  IDB.26/SR.6(وضع اليونيدو املايل  ٩

 ٤-م /٢٦-م ت ص )٧ و٦، الفقرتان  )IDB.26/SR.6(قترحة بشأن أذربيجان  خطة السداد امل ١٠

 ٥-م /٢٦-م ت ص )٩ و٨، الفقرتان  )IDB.26/SR.6(حشد املوارد املالية  ١١

 ٦-م /٢٦-م ت ص )١١ و١٠، الفقرتان  IDB.26/SR.6(االنتقال إىل نظام أحادي العملة   ١١

 
١٢ 

،   IDB.26/SR.6" (برنامج اليونيدو صوب حتسني اجناز "مبادئ توجيهية استراتيجية 
 )١٦ إىل ١٢الفقرات 

 ٧-م /٢٦-م ت ص

 ٨-م /٢٦-م ت ص )١٩ إىل ١٧، الفقرات  IDB.26/SR.6(امللتقى العاملي بشأن التكنولوجيا االحيائية   ١٢

 ٩-م /٢٦-م ت ص )٢١ و٢٠، الفقرتان  IDB.26/SR.6(شؤون العاملني  ١٣

 ١٠-م /٢٦-م ت ص )٢٧ إىل ٢٢، الفقرات  IDB.26/SR.6(املشاورات مع الدول غري األعضاء  ١٣

 
١٤ 

،   IDB.26/SR.6(جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والعشرين وموعد انعقادها   
 )٢٩ و٢٨الفقرتان 

 ١١-م /٢٦-م ت ص
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استغالل املوارد املتاحة خلدمة  -١-م/٢٦-م ت ص
 املؤمترات

 
ت على بغية استغالل املوارد املتاحة خلدمة املؤمترا 

أجنع حنو ممكن، قرر جملس التنمية الصناعية وقف العمل فورا   
 من نظامه الداخلي، املتعلقة بالنصاب القانوين،   ٣٢باملادة   

فيما خيص جلسات الدورة السادسة والعشرين فقط،   
 .وشريطة عدم اختاذ أي قرارات جوهرية يف تلك اجللسات

 اجللسة العامة األوىل
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩

  
تقرير مراجع احلسابات  -٢-م/٢٦-م ت ص

اخلارجي، وتقرير األداء املايل 
وتقرير أداء الربنامج عن فترة 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠السنتني 
 

 :ان جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما بتقرير مراجع احلسابات   )أ"( 
اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

تنمية الصناعية والصناديق االستئمانية  وحسابات صندوق ال
/  كانون األول ٣١ املنتهية يف   ٢٠٠١-٢٠٠٠للفتــرة املالية 

 ؛(PBC.18/3-IDB.26/2) ٢٠٠١ديسمرب  

أحاط علما أيضا بتعليقات املدير العام على  )ب( 
 ؛(PBC.18/4-IDB.26/3)تقرير مراجــع احلسابــات اخلارجـي  

جانب مراجع رحب بالتقييم اإلجيايب من  )ج( 
احلسابات اخلارجي، الذي جاء فيه، بني أمور أخرى، أن  
البيانات املالية جتسد بشكل سليم املعامالت املالية املسجلة   

ديسمبــر  / كانــون األول ٣١لفترة السنتني املنتهية فــي  
 وتعرض بصورة منصفة، من مجيع اجلوانب  ٢٠٠١

/ األول  كانون  ٣١امللموسة، موقف املنظمة املايل حىت  
، وأن املنظمة أثبتت جدواها وحققت  ٢٠٠٢ديسمرب  

استقرارا ماليا وحتسينا للتعاون التقين واألداء ونوعية  

اخلدمات عن طريق مزيد من التركيز لألنشطــة خــالل    
، املرفق األول والفقرة    IDB.26/2)السنــوات األربع املاضية  

 ؛ )١٣٦

 إذ اعترف بأن مراجع احلسابات اخلارجي  )د( 
مل جيد أي ضعف معني أو انتهاك لقواعد الرقابة الداخلية أو    
أي سوء إدارة أو سلوك غري مناسب يف امليدان، أحاط علما 
بالشواغل اليت أعرب عنها املراجع من أن فريق الرقابة    
الداخلية مل يكن يف مقدوره إجراء مراجعات منهجية مكثفة 

فقرات ال(ومستفيضة يف الوقت ذاته، حسبما هو مطلوب 
 ؛ ) من التقرير ١٢٩ و٩٧ و٩٦

وضع يف اعتباره أن وحدة التفتيش      )ه( 
 بأن تطلب JIU/REP/98/2املشتركة أوصت يف تقريرها     

اهليئات التشريعية من الرؤساء التنفيذيـني تقدمي تقرير سنوي       
موجز وموحد، مستقل عن تقاريرهم األخرى، بشأن أنشطة    

 الرقابة الداخلية؛

توصيات مراجع احلسابات  فيما يتعلق ب )و( 
 :اخلارجي املتعلقة بالرقابة الداخلية، طلب اىل املدير العام

أن يطلع جملس التنمية الصناعية على أنشطة   ‘١‘ 
الرقابة الداخلية الرئيسية فيما يتعلق مبواطن 
الضعف يف النظم واإلجراءات والضوابط 
الداخلية ذات الصلة حسبما تقتضيه    

، مبا يف ذلك   ٣٩-١٠٩القاعدة املالية 
املسائل اليت جرى تناوهلا واإلجنازات اليت     
مت حتقيقها وبيان التوصيات اليت قدمت،  
والوضع فيما يتعلق بالتدابري املتخذ بشأهنا،    
وذلك من خالل التقرير السنوي للمدير 

 العام عن أنشطة املنظمة؛

أن يطلع مراجع احلسابات اخلارجي على  ‘٢‘ 
 الرقابة الداخلية يف  أي حتقيق يقوم به فريق 

تصرفات ذات منحى تدليسي، باعتبارها      
 ؛ "قضايا تدليس مفترض "
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أن يدعم وظيفة الرقابة الداخلية، على حنو     ‘٣‘ 
منهجي، بوسائل منها تعزيز موظفي الرقابة     
مع منحهم أقصى قدر ممكن عمليا من 
االستقاللية، ضمانا إلجراء مراجعات  

من أجل ابتدارية جلميع عمليات املنظمة 
تقدير مدى االلتزام واالقتصاد والكفاءة   
والفعالية للنظم واإلجراءات والضوابط 
الداخلية ذات الصلة، مبا يف ذلك استخدام   
اخلرباء واشتراء املعدات والتعاقد من الباطن 

 يف إطار أنشطة التعاون التقين؛

أن يقدم إىل اجمللس يف دورته السابعة    ‘٤‘ 
يذ الطلب الوارد  والعشرين تقريرا عن تنف  

 أعاله بشأن الرقابة الداخلية؛

فيما يتعلق بسائر اجلوانب اهلامة يف تقرير    )ز( 
املراجع اخلارجي، طلب كذلك إىل املدير العام أن يقدم إىل 
اجمللس يف دورته السابعة والعشرين تقريرا أكثر تفصيال عن     
اجلهود املبذولة لالستجابة لتوصيات املراجع اخلارجي،  

 :صاوخصو

عن التدابري املتخذة لزيادة الوعــي املتعلـــق   ‘١‘ 
الفقرات (بالتدليـــس وملكافحة التدليس 

 ؛ ) من التقرير  ٩٩-٩٢

فيما يتعلـق مبكتبــي اليونيدو يف نيــويــورك  ‘٢‘ 
، واستجابة للحاجة )١٢٨الفقرة  (وجنيف 

إىل توثــيق التعــاون مــع املفوضية 
اون التابع هليئة  األوروبيــة ومكتب التع

-EuropeAid Co)املعونة األوروبية 

operation Office)  يف بروكسل؛  

 :طلب إىل مراجع احلسابات اخلارجي )ح( 

أن يدرج يف التقارير املقبلة جدوال يتضمن  ‘١‘ 
توصياته الرئيسية، من أجل زيادة الوضوح      

وتعزيز ما لتلك التقارير من طابع عملي 
 التوجه؛

كل سنة، ويف وقت مناسب قبل أن يقدم  ‘٢‘ 
انعقاد دورة جلنة الربنامج وامليزانية ذات     
الصلة، تقريرا مؤقتا وجيزا عن األنشطة 
اليت اضطلع هبا املراجع اخلارجي وما نتج 
عنها من توصيات، واضعا يف اعتباره أن      
املراجع اخلارجي ال ميكنه أن يصّدق على      

 احلسابات إال يف هناية فترة السنتني؛  

 :طلب إىل املدير العام )ط( 

أن يقدم إىل جلنة الربنامج وامليزانية يف  ‘١‘ 
دورهتا التاسعة عشرة اقتراحات ملعاجلة  
مشكلة التزامات اليونيدو املتعلقة بالتأمني 
الصحي بعد انتهاء اخلدمة يف حال عدم 
وجود حل وشيك هلا على نطاق منظومة  

 األمم املتحدة؛ 

ألداء املايل املقبلة بني   أن ميّيز يف تقارير ا   ‘٢‘ 
األرصدة غري املستغلة اليت تكونت نتيجة  
الختاذ تدابري خفض التكاليف وتلك اليت   
تكونت نتيجة لعدم توفر املوارد أو ملشاكل    

 يف اإلجناز وما شابه ذلك؛  

أن يستويف اجلــدول املذكــور يف الفقرة     ‘٣‘ 
أعاله بتقدمي شرح لكيفية  ‘ ١‘) ح(

التوصيات حىت انعقاد   االستجابة لتلك 
 .الدورة التالية للجنة الربنامج وامليزانية 

 اجللسة العامة السادسة
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١

 وضع اليونيدو املايل -٣-م/٢٦-م ت ص
 

 :إن جملس التنمية الصناعية 
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أحاط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة  )أ( 
IDB.26/9؛ 

لومات الواردة يف  أحاط علما أيضا باملع )ب( 
الفصل السادس واملرفق الثاين لتلك الوثيقة عن تنفيذ مقرر   

 ؛ ١٠-م /٩-املؤمتر العام م ع

حثّّ الدول األعضاء والدول األعضاء   )ج( 
السابقة اليت مل تسدد بعد اشتراكاهتا املقررة، مبا يف ذلك     
السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول ومتأخرات 

 ابقة، على أن تفعل ذلك دون إبطاء؛ السنوات الس

طلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده    )د( 
 واتصاالته بالدول األعضاء بغية حتصيل املتأخرات؛  

طلب إىل األمانة أن تتحقق لدى سائر  )ه( 
مؤسسات منظومة األمم املتحدة من املعلومات اخلاصة مبا 
هو موجود من حوافز وكوابح فيما يتعلق بسداد  

شتراكات املقررة، وكذلك بربط تلك احلوافز والكوابح   اال
باخلدمات املقدمة، وأن تقدم إىل جلنة الربنامج وامليزانية يف 

 دورهتا التاسعة عشرة تقريرا عن ذلك؛   

أوصى املؤمتر العام، يف دورته العاشرة، بأن         )و( 
يسمح لألمانة بأن تستخدم لصاحل الربامج املتكاملة أو 

رية للخدمات القطرية حصة كل بلد من املخططات اإلطا
أرصدة االعتمادات غري املنفقة، واإليرادات املتأتية من الدول  
األعضاء اجلديدة، وإيرادات الفوائد املصرفيـة الزائـدة علـى 

-م /٩-حسب ما هو مبّين يف املقرر م ع، تقديـرات امليزانيـة 
  / كانون األول ٣١األمانة، حبلول  ال عدم تلقي  ، يف ح ١٠

، ردودا من الدول املعنيــة بشــأن كيفية     ٢٠٠٣ديسمرب  
 يورو،   ٨٤٠ ٨١٨استخــدام تلك األموال، البالــغ جمموعهــا 

 ؛ IDB.26/9ورد يف املرفق الثاين للوثيقة  حسب ما

طلب إىل املدير العام أن يرسل تذكريا أخريا    )ز( 
إىل الدول األعضاء اليت مل ترسل ردودها بعد، ُيعلمها فيه       

 .هبذا املقرر

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١

  
خطة السداد املقترحة بشأن  -٤-م/٢٦-م ت ص

 أذربيجان
 

 :إن جملس التنمية الصناعية 

استذكــــر دستور املنظمة والنظام املايل  )أ( 
 ؛ ١٤-م /٩-ع املوجود، الذي ُعّدل آخر مرة باملقرر م  

 فريق املناقشة املفتـــوح  استذكر أيضا تقرير    )ب( 
العضويـــة املعنـــي بســـــداد االشتـــراكــات املـــقررة فــي 

  ١٣، وخصوصــا الفقرتـني  )Corr.1 و IDB.19/12(أواهنـــــا 
، اليت تنصان على أال تتجاوز فترة السداد مخس    ١٤و

 سنوات يف األحوال العادية؛

-ص ت استذكر كذلك مقرري اجمللس م )ج( 
 ؛ ٦-م /٢٥-ص  ت  و م ٥-م /١٩

الحـــظ املعلومـــات الواردة فـــي الوثائـــق  )د( 
IDB.25/8 و IDB.26/16و Add.1 ؛ 

 رحب بالتزام أذربيجان بتسوية متأخراهتا؛   )ه( 

قرر املوافقة على خطة السداد اليت مت  )و( 
التفاوض عليها مع أذربيجان، بصيغتها الواردة يف الوثيقتني     

IDB.26/16و Add.1؛ 

أحاط علما بأحكام خطة السداد، دون     )ز( 
أعاله، وشجع أذربيجان على سداد    ) ب(مساس بالفقرة   

 أقساطها بانتظام وفقا للشروط الواردة فيها؛ 
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أوصى املؤمتر العام بأن ينظر اجيابيا يف طلب       )ح( 
 من   ٢-٥أذربيجان الستعادة حقوقها التصويتية وفقا للمادة   

 .دستور اليونيدو

  العامة السادسةاجللسة
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١

 حشد املوارد املالية -٥-م/٢٦-م ت ص
 

 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة     )أ( 
IDB.26/6؛ 

قرر ختويل املدير العام سلطة املوافقة على   )ب( 
ناعيــة يف مشاريــــع متّول يف إطــار صنـدوق التنميــة الص

، وفقــــا لألولويـــات احملــددة فــي  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣عامي 
-م ع  (٢٠٠٥-٢٠٠٢اإلطــــار الربناجمي املتوسط األجــل، 

 ؛ )٢-ق/٩

حثّ مجيع الدول األعضاء على سداد    )ج( 
اشتراكاهتا املقررة يف امليزانية العادية بالكامل ويف حينها،      

 جمها بكفاءة؛   لكي تستطيع اليونيدو صوغ وتنفيذ برا

شّجع الدول األعضاء ومصادر التمويل    )د( 
 األخرى على زيادة تربعاهتا إىل اليونيدو؛   

شّجع أيضا األوساط املاحنة ومصادر   )ه( 
التمويل األخرى على النظر يف التربع بأموال قابلة للربجمة،  
وخصوصا لتمكني اليونيدو من تنفيذ الربامج املتكاملة أو   

ة للخدمات القطرية، وكذلك دعم صوغ املخططات اإلطاري
كفؤ ملبادرات جديدة ضمن نطاق الوالية املسندة إىل املدير  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٢العام يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجــل    
 وتنفيذ تلك املبادرات يف هناية املطاف؛  

شّجع حكومات البلدان املتلقية على القيام  )و( 
اعدة اليونيدو،    ضمن حدود مواردها، بدور أنشط يف مس 

على حشد األموال للربامج املتكاملة أو املخططات اإلطارية 

للخدمات القطرية املصوغة بصورة مشتركة وغريها من  
األنشطة ذات األولوية العالية، وخصوصا املساعدة يف استبانة   
األموال املتاحة على الصعيد القطري والوصول إليها، مبا يف  

، واألموال املقدمة من اجلهات ذلك ترتيبات تقاسم التكاليف 
املاحنة ثنائيا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل      

 وسائر مؤسسات التمويل اإلمنائي؛ 

طلب إىل املدير العام أن يقوم يف الوقت  )ز( 
املناسب بإجراء حوار مع مجيع الدول األعضاء بشأن    

توسط  املبادرات اجلديدة ضمن نطاق اإلطار الربناجمي امل   
، مبا يف ذلك تبعاهتا املالية،    ٢٠٠٥-٢٠٠٢األجل وأولوياته، 

والترويج هلا يف السياق اإلمنائي الدويل، وخباصة يف املؤمترات     
 .الدولية وغريها من أشكال احلوار

 اجللسة العامة السادسة
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١

 االنتقال إىل نظام أحادي العملة -٦-م/٢٦-م ت ص
 

 :جملس التنمية الصناعيةإن  

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة     )أ( 
IDB.26/4     بشأن االنتقال إىل نظام أحادي العملة، وخصوصا 

 بشأن املشاكل املصادفة؛  

الحظ بارتياح أن املدير العام قد شرع يف                        )ب ( 
خطوات من أجل التنفيذ التام للنظام األحادي العملة القائم                           

 على اليورو؛    

طلب إىل املدير العام أن يوجد حلوال                        )ج ( 
، وأن يطلع       IDB.26/4ملشاكل التنفيذ املبينة يف الوثيقة             

الدول األعضاء بانتظام على ما يستجد من تطورات يف                                 
 .هذا الشأن    

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١
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مبادئ توجيهية استراتيجية  -٧-م/٢٦-م ت ص
از برنامج صوب حتسني اجن"

 "اليونيدو
 

 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ١-ق/٧-ع استذكر قرار املؤمتر العام م    )أ( 
، الذي أقر خطة  ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ٤املؤرخ 

، اليت تظل األعمال بشأن دور اليونيدو ووظائفها يف املستقبل  
 ؛ هي أساس حتويل اليونيدو تنظيميا وبرناجميا  

-ع  قــرار املؤتـــمر العــام ماستذكــر أيضــا )ب( 
واملتعلق  ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول٧ املؤرخ ٢-ق/٩

 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٢باالطار الربناجمي املتوسط األجل،   

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة     )ج( 
IDB.26/8   ،فيما يتعلق باالطار الربناجمي املتوسط األجل 
 ؛ ٢٠٠٧-٢٠٠٤

يونيدو أن تسعى   أكد انه من املهم لل  )د( 
باستمرار إىل اجناز برناجمها بصورة كفؤة وفعالة، لكي حتظى   

 باعتراف أكرب وبدعم أقوى من جانب اجملتمع الدويل؛   

رحب مببادرة اليابان اليت أفضت إىل صوغ    )ه( 
مبادئ توجيهية استراتيجية هتدف إىل حتسني اجناز برنامج     

 اليونيدو؛

ستراتيجية   اعتمد املبادئ التوجيهية اال  )و( 
، والواردة يف "صوب حتسني اجناز برنامج اليونيدو "املعنونة 
، باعتبارها مسامهة هامة يف اجلهود الرامية    IDB.26/15الوثيقة 

إىل زيادة فعالية اليونيدو وكفاءهتا، وخصوصا من أجل     
صــوغ وتنفيــذ االطارين الربناجميني املتوسطي األجل،   

 ؛ ٢٠٠٧-٢٠٠٢

ير العام أن يأخذ املبادئ     طلب إىل املد )ز( 
التوجيهية االستراتيجية بعني االعتبار الكامل عند تنفيذ      

 وعند  ٢٠٠٥-٢٠٠٢اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،    
صوغ اقتراحاته بشأن االطار الربناجمي املتوسط األجل  

 وإعداد اقتراحاته بشأن الربنامج وامليزانيتني،    ٢٠٠٧-٢٠٠٤
 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤

ملدير العام أن يسترعي االنتباه     طلب إىل ا )ح( 
إىل املبادئ التوجيهية االستراتيجية أثناء مشاوراته مع الدول  
غري األعضاء، اليت طلب إليه اجمللس يف دورته اخلامسة   
والعشريــن أن يبدأهــا هبــدف تشجيــع تلـــك الـــــدول    

-ص ت م(معاودة االنضمام إىل املنظمة   /علــــى االنضمام
 ؛ )٢-م /٢٥

طلب كذلك إىل املدير العام أن حيرص على    )ط( 
إبالغ الدول األعضاء بصورة منتظمة، وأن يقدم إىل اجمللس     

 .تقريرا هبذا الشأن

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١

  
امللتقى العاملي بشأن التكنولوجيا  -٨-م/٢٦-م ت ص

 االحيائية
 

 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما باالقتراح املقدم من حكومة    )أ( 
شيلي الستضافة ملتقى عاملي بشأن التكنولوجيا االحيائية يف       

 واختاذ التدابري الالزمة لتنفيذه   ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول
 بنجاح؛ 

طلب إىل األمانة أن حترص على أن تكون       )ب( 
أولويات امللتقى ذات صلة واضحة بوالية اليونيدو على 

-٢٠٠٢املبني يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  النحو 
، مع مراعاة أنشطة وضع املعايري اجلارية يف احملافل   ٢٠٠٥

 الدولية األخرى ذات الصلة؛

طلب إىل األمانة أن تطلع الدول األعضاء    )ج( 
بصفة منتظمة على أعمال اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى 

 وعلى سري عملية التحضري؛
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ع الدول األعضاء املهتمة على العمل  شج )د( 
مع اليونيدو من خالل سبل خمتلفة، منها االجتماعات   
التحضريية اإلقليمية واملناقشات مع األمانة، لضمان أن يكون      

 امللتقى ذا أهداف واقعية وأن يثمر نواتج مفيدة؛ 

شجع الدول األعضاء املهتمة أيضا على   )ه( 
أو   /مايل إىل امللتقى و النظر يف تقدمي دعم مايل أو غري     

 االجتماعات التحضريية اإلقليمية؛

طلب إىل املدير العام أن يقدم تقريرا عن    )و( 
النتائج الرئيسية للملتقى يف وقت مناسب قبل انعقاد  

. ٢٠٠٤االجتماع األول جمللس التنمية الصناعية يف عام 
وينبغي أن يركز التقرير على اجلوانب اليت هلا صلة واضحة     

 ية اليونيدو؛بوال

طلب إىل جملس التنمية الصناعية أن يدرس  )ز( 
االقتراحات املقدمة من األمانة ملتابعة نواتج املؤمتر اليت تندرج    
ضمن والية اليونيدو، بغية التماس الدعم الرمسي من الدول  

 .األعضاء 

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١

  
 املنيشؤون الع -٩-م/٢٦-م ت ص

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة     )أ( 
IDB.26/11 ؛ 

الحظ التعديالت اليت أدخلت، عمال بالبند   )ب( 
 من النظام األساسي للموظفني، على اجلدول األول ٣-١٣

للنظام األساسي للموظفني، جلعله متوافقا مع ما قررته  
 ؛ ٥٦/٢٤٤رها اجلمعية العامة يف قرا

الحظ أيضا التعديالت املدخلة على  )ج( 
 والتذييالت ألف وجيم ١٢-١٠٣ و ١٠-١٠٣القاعدتني 

 وميم من النظام اإلداري للموظفني؛ 

 من   ٣٠٠الحظ كذلك تنقيح السلسلة  )د( 
 النظام اإلداري للموظفني واستحداث تعيينات حمدودة املدة؛  

 /٩-ع مانتخب، وفقا ملقرر املؤمتر العام   )ه( 
، األشخاص التالني عضوين وعضوين مناوبني يف     )ج(١٩-م

جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو ملا تبقى من فترة 
 :٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 

السيد سيدريك يانسنس دي                :العضوان   
 )بلجيكا   (بيستهوفن     

سنغايف     . ل. السيد ملوالمي م        
 )جنوب افريقيا       (

 )كرواتيا  ( فيسنا فوكوفيتش          السيدة   :   العضوان املناوبان         
 ).اهلند  (السيد تامنايا الل             

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١

  
املشاورات مع الدول غري  -١٠-م/٢٦-م ت ص

 األعضاء
 

 :إن جملس التنمية الصناعية 

 بشأن   ٢-م /٢٥-استذكر مقرره م ت ص    )أ( 
 املشاورات مع الدول غري األعضاء؛ 

حاط علما باملعلومات اليت قدمها املدير  أ )ب( 
 ؛ IDB.26/CRP.6، و  Corr.1 و IDB.26/14العام يف الوثيقتني 

سلّم مبا ميكن أن تقدمه الدول األعضاء من    )ج( 
 مسامهة من خالل املشاورات الثنائية مع غري األعضاء؛  

طلب إىل املدير العام أن يعقد مشاورات   )د( 
 الدول األعضاء املهتمة ألجل غري رمسية وثيقة ومنتظمة مع  

مساعدته يف مشاوراته مع الدول غري األعضاء هبدف توسيع   
 عضوية املنظمة؛
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طلب أيضا إىل املدير العام أن يقدم إىل     )ه( 
اجمللس يف دورته السابعة والعشرين تقريرا عن التقدم احملرز   

 .يف هذا الشأن

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١

  
جدول األعمال املؤقت للدورة  -١١-م/٢٦-م ت ص

السابعة والعشرين وموعد 
 انعقادها

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة     )أ( 
IDB.26/CRP.3؛ 

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

 .بانتخاب أعضاء املكت  -١ 

 .اعتماد جدول األعمال -٢ 

التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة  -٣ 
 .٢٠٠٢املنظمة يف عام 

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -٤ 

التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي  )أ( 
والتقرير املؤقت عن األداء املايل والتقرير    
املؤقت عن أداء الربنامج لفترة السنتني   

 ؛ ٢٠٠٣-٢٠٠٢

 وضع اليونيدو املايل؛  )ب( 

جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات      )ج( 
 امليزانية العادية؛ 

صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني     )د( 
 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤

متويل برامج اليونيدو، مبا يف ذلك املبادرات  )ه( 
 اجلديدة حلشد األموال؛

 االنتقال إىل نظام أحادي العملة؛  )و( 

احلسابان اخلاصــــان الناشئــــان عــن املقرر  )ز( 
 ؛ ١٤-م /٩-م ع

متابعة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن     )ح( 
 ؛ ٢٠٠١-٢٠٠٠فترة السنتني  

 .تعيني مراجع خارجي للحسابات )ط( 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان،    -٥ 

تنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل،      -٦ 
 : ذلك، مبا يف  ٢٠٠٥-٢٠٠٢

معلومات حمدَّثة عن األعمال التحضريية  )أ( 
 مللتقى التكنولوجيا األحيائية؛ 

 .التمثيل امليداين )ب( 

-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل،     -٧ 
٢٠٠٧. 

 .املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية  -٨ 

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  -٩ 

 .شؤون العاملني -١٠ 

 .شاورات مع الدول غري األعضاءامل -١١ 

 –املسائل املتعلقة باملنظمات الدولية   -١٢ 
احلكومية وغري احلكومية واملنظمات 

 .احلكومية وغريها

األعمال التحضريية لدورة املؤمتر العام  -١٣ 
 .العاشرة

جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة  -١٤ 
 .والعشرين وموعد انعقادها
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 .ير اعتماد التقر -١٥ 

قرر عقد دورته السابعة والعشريـــن من   )ج( 
 .٢٠٠٣أغسطس   / آب ٢٨-٢٦

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١
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 املرفق الثاين 

 اجمللس يف دورته السادسة والعشرين إىلالوثائق املقدمة 
 

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

 IDB.26/1 ١ جدول األعمال املؤقت

 IDB.26/1/Add.1 ١ دول األعمال املؤقت املشروحج

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية     
  ٢٠٠١-٢٠٠٠الصناعية وحسابات صندوق التنمية الصناعية عن الفترة املالية  

 ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول ٣١املنتهية يف 

 IDB.26/2 )أ(٢

 IDB.26/3 )أ(٢ لى تقرير مراجع احلسابات تعليقات املدير العام ع 

 IDB.26/4 )ه(٢ مذكرة من األمانة  . االنتقال إىل نظام أحادي العملة 

 IDB.26/5 )أ(٢ مقدم من املدير العام . ٢٠٠١-٢٠٠٠تقرير األداء املايل لفترة السنتني     

 IDB.26/6 )د(٢ تقرير املدير العام  . حشد املوارد املالية لربامج اليونيدو

Corr.1 و IDB.26/7 )ب(٣ تقرير املدير العام   . ٢٠٠٥-٢٠٠٢نفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل،   ت

IDB.26/8 ٤ مقترحات املدير العام  . ٢٠٠٧-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل،   

IDB.26/9 )ب(٢ تقرير من املدير العام  . وضع اليونيدو املايل

IDB.26/10 )ج(٣ مذكرة من األمانة  . ا األحيائيةامللتقى العاملي بشأن التكنولوجي 

IDB.26/11 ٥ تقرير من املدير العام  . شؤون العاملني

: االستعراض الربناجمي، مبا يف ذلك املسائل املشتركة على نطاق املنظومة      
 تقرير مقدم من املدير العام . مشاركة اليونيدو يف األحداث الدولية الكربى

Corr.1 و IDB.26/12 )أ(٣

IDB.26/13 ٢ تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثامنة عشرة  

Corr.1 و IDB.26/14 ٦ تقرير من املدير العام  . املشاورات مع الدول غري األعضاء

االطار الربناجمي      . ٢٠٠٥-٢٠٠٢تنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل،  
: از برنامج اليونيدوصوب حتسني اجن . ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتوسط األجل، 

مبادئ توجيهية    ] [مبادئ توجيهية استراتيجية لألطر الربناجمية املتوسطة األجل  [
-٢٠٠٢استراتيجية لصوغ وتنفيذ االطارين الربناجميني املتوسطي األجل للفترة  

 مذكرة من اليابان  ]. ٢٠٠٧

IDB.26/15 ٤و) ب(٣
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 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

تقرير من املدير    . ذربيجان خطة السداد املقترحة بشأن أ. وضع اليونيدو املايل
 العام

IDB.26/16 )ب(٢

تقرير من املدير   . خطة السداد املقترحة بشأن أذربيجان . وضع اليونيدو املايل
 اضافة. العام

IDB.26/16/Add.1 )ب(٢

 ورقات قاعة املؤمترات

IDB.26/CRP.1 ١ قائمة الوثائق

IDB.26/CRP.2 )ب(٢ مذكرة من األمانة  . وضع اليونيدو املايل

مذكرة من    . جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والعشرين وموعد انعقادها  
 األمانة

٧ IDB.26/CRP.3

حالة . االستعراض الربناجمي، مبا يف ذلك املسائل املشتركة على نطاق املنظومة    
 مذكرة من األمانة  . الربامج املتكاملة

٣ IDB.26/CRP.4

دور .  املسائل املشتركة على نطاق املنظومةاالستعراض الربناجمي، مبا يف ذلك  
 مذكرة من األمانة  . ومسؤوليات هيئات األمم املتحدة

٣ IDB.26/CRP.5

IDB.26/CRP.6 ٦ تقرير مقدم من املدير العام   . املشاورات مع الدول غري األعضاء

IDB.26/CRP.7 - قائمة املشاركني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


