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 امـر العـاملؤمت
  العاشرةالدورة
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥-١فيينا، 

 
 تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال

  دورته السابعة والعشرين
  )٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨-٢٦(

 احملتويات
 

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

 الفصل    
..................................................................املسائل التنظيمية واالجرائية     ١٦-٣ ٢  -األول

٢٨-١٧ ٤ 
؛ تقرير جلنة الربنامج٢٠٠٢التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام          

.............................................٢٠٠٥-٢٠٠٤وامليزانية؛ الربنامج وامليزانيتان،   
 -الثاين

٣٣-٢٩ ٥ 
؛ االطار الربناجمي املتوسط األجل،٢٠٠٥-٢٠٠٢تنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل،    

٢٠٠٧-٢٠٠٤.............................................................................
 -الثالث

....................................................املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية     ٣٤ ٦  -الرابع 
..............................................................أنشطة وحدة التفتيش املشتركة    ٣٥ ٦  -اخلامس
...............................................................................شؤون العاملني ٣٦ ٦  -السادس 
........................................................... األعضاءاملشاورات مع الدول غري   ٣٧ ٧  -السابع 
...احلكومية وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها -املسائل املتعلقة باملنظمات الدولية     ٣٨ ٧  -الثامن 
...............................................األعمال التحضريية لدورة املؤمتر العام العاشرة    ٣٩ ٧  -التاسع
............................جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والعشرين وموعد انعقادها      ٤٠ ٧  -العاشر
................................................................................اعتماد التقرير   ٤١ ٧  -احلادي عشر  
................................................................................اختتام الدورة   ٤٢ ٧  -الثاين عشر 

 املرفقات  
..................................................املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السابعة والعشرين       ٨  -األول
......................................................الوثائق املقدمة إىل اجمللس يف دورته السابعة والعشرين      ١٧  -الثاين
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  مقدمة
التنمية الصناعية عن أعمال  يعرض تقرير جملس    -١

دورته السابعة 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  

ستنسخة يف املرفق  ومقررات اجمللس التالية، امل  -٢
 :األول، هلا صلة بأعمال املؤمتر العام يف دورته العاشرة 

جدول األنصبة املقررة للفترة    ٣-م /٢٧-م ت ص 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤املالية 

صندوق رأس املال املتداول  ٤-م /٢٧-م ت ص
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني  

-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان،    ٦-م /٢٧-م ت ص 
٢٠٠٥ 

 شؤون العاملني ١٠-م /٢٧-م ت ص 

األعمال التحضريية لدورة   ١٢-م /٢٧-م ت ص
 املؤمتر العام العاشرة 

  
    املسائل التنظيمية واالجرائية-أوال

عقدت دورة اجمللس السابعة والعشرون يف مقر     -٣
  ٢٨ إىل ٢٦اليونيدو، مركز فيينا الدويل، من  

 انظر الوثائق – جلسات عامة   ٦ (٢٠٠٣أغسطس  /آب
IDB.26/SR.1إىل  SR.6.( 

  
  احلضور

 األعضاء يف   ٥٣ُمثّلت يف الدورة مجيع الدول الـ  -٤
االحتاد الروسي، اثيوبيا، األردن، اسبانيا،      : اجمللس

-مجهورية (اكوادور، أملانيا، اندونيسيا، أوروغواي، ايران      
، ايرلندا، ايطاليا، باكستان، بلجيكا، بلغاريا،      )االسالمية

 بيالروس، تايلند، تركيا،      بوركينا فاسو، بوليفيا، بريو،   
تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية كوريا،     
الدامنرك، سري النكا، السودان، السويد، سويسرا،       
شيلي، الصني، غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فنـزويال،      
كرواتيا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا،        

ب، اململكة العربية  لكسمربغ، ليسوتو، مصر، املغر 
السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا   

 .الشمالية، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، اليابان، اليونان     

 التالية ٣٩شاركت يف الدورة أيضا الدول الـ  -٥
األرجنتني، اسرائيل، أفغانستان،     : األعضاء يف اليونيدو

ملتحدة، أنغوال، أوزبكستان،       ألبانيا، االمارات العربية ا  
أوغندا، أوكرانيا، باراغواي، الربازيل، الربتغال، بنما،      
البوسنة واهلرسك، بولندا، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية 
العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،    
جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبابوي، سلوفاكيا، صربيا      

 فنلندا، فييت نام، قربص،   واجلبل األسود، عمان،
كوستاريكا، الكويت، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا، مدغشقر،          

 .املكسيك، ناميبيا، النرويج، هولندا، اليمن   

 .شارك الكرسي الرسويل بصفة مراقب -٦

 .وشارك املراقب الدائم لفلسطني -٧

وحدة : ومثلت هيئات األمم املتحدة التالية  -٨
 .مم املتحدة يف فيينا التفتيش املشتركة، مكتب األ  

: وُمثلت وكاالت األمم املتحدة املتخصصة التالية   -٩
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوكالة الدولية 

 .للطاقة الذرية

ــية   -١٠  احلكومــية األخــرى –وُمثلــت املــنظمات الدول
ــية ــارات   : التالـ ــيج لالستشـ ــنظمة اخللـ ــاد األورويب، مـ االحتـ

دويل للهندســة الوراثــية والتكنولوجــيا  الصــناعية، املركــز الــ 
ــوم      ــدويل للعل ــربيد، املركــز ال ــدويل للت ــية، املعهــد ال االحيائ
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والتكنولوجـيا الراقـية، جامعـة الدول العربية، منظمة املؤمتر          
 .االسالمي، منظمة البلدان املصدرة للنفط

ــية    -١١ ــية التال ــنظمات غــري احلكوم رابطــة : ومثلــت امل
السـابقني يف األمـم املتحدة، جممع       خـرباء التنمـية والصـناعة       

ــتجارية النمســاوية   املصــرية، -اخلــرباء النمســاوي، الغــرفة ال
الدولــية، االحتــاد  " زنانــية"املعهــد العــايل لــالدارة، رابطــة    

الدويل للمشتغالت باملهن التجارية والفنية، املنظمة الدولية       
 Mountain)ألربـاب العمـل، مجعـية التنمية والتعاون الدويل    

Unlimited)          الـرابطة الدولـية ألخـوات احملبة، االحتاد العاملي ،
 .لأليدي العاملة

  
  افتتاح الدورة

أعلـن افتـتاح الـدورة السـابعة والعشرين للمجلس           -١٢
رئـيس الدورتـني اخلامسـة والعشرين والسادسة والعشرين،         

 ).هنغاريا(هورفات . السيد إ
  

  أعضاء مكتب الدورة
ــلمادة   -١٣ ــا ل ــن ن٢٣وفق ــلي، انتخــب    م ــه الداخ ظام

) شـــيلي(غونســـاليس آنيـــنات . اجمللـــس بالتزكـــية الســـيد ر
بلــوم -والســيدة رامــي) مصــر(الليــثي . رئيســا؛ والســيد ح

نوابــــا ) اهلــــند(سرينيفاســــان . ب. والســــيد ت) فرنســــا(
 .مقرراً) بلغاريا(بوبتشيف . للرئيس، والسيد ب

  
  جدول أعمال الدورة

 : املؤقت التايلاعتمد اجمللس جدول األعمال -١٤

 .انتخاب أعضاء املكتب -١

 .اعتماد جدول األعمال -٢

ــطة    -٣ ــن أنشـ ــام عـ ــلمدير العـ ــنوي لـ ــتقرير السـ الـ
 .٢٠٠٢املنظمة يف عام 

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -٤

ــابات    )أ( ــراجع احلســـ ــت ملـــ ــتقرير املؤقـــ الـــ
اخلارجي والتقرير املؤقت عن األداء املايل      

داء الـربنامج لفــترة  والـتقرير املؤقـت عـن أ   
 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 

 وضع اليونيدو املايل؛ )ب(

جــدول األنصــبة املقــررة القتســام نفقــات   )ج(
 امليزانية العادية؛

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

متويــــل بــــرامج اليونــــيدو، مبــــا يف ذلــــك  )ه(
 املبادرات اجلديدة حلشد األموال؛

  إىل نظام أحادي العملة؛االنتقال )و(

 مــراجع احلسابات اخلارجي    تقريـر  مـتابعة  )ز(
 ؛٢٠٠١-٢٠٠٠عن فترة السنتني 

 .تعيني مراجع خارجي للحسابات )ح(

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان،  -٥

ــل،    -٦ ــربنامـجي املتوســـط األجـ ــار الـ ــيذ اإلطـ تنفـ
 :، مبا يف ذلك٢٠٠٥-٢٠٠٢

التحضريية معلومـات حمدَّثـة عـن األعمال         )أ(
 مللتقى التكنولوجيا االحيائية؛

 .التمثيل امليداين )ب(

-٢٠٠٤ الـــربناجمي املتوســـط األجـــل، اإلطـــار -٧
٢٠٠٧. 

 .املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية -٨

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -٩

 .شؤون العاملني -١٠

 .املشاورات مع الدول غري األعضاء -١١
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 احلكومية  –تعلقة باملنظمات الدولية    املسـائل امل   -١٢
 .وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها

ــام    -١٣ ــر العــ ــدورة املؤمتــ ــريية لــ ــال التحضــ األعمــ
 .العاشرة

ــنة    -١٤ ــدورة الثامــ ــال املؤقــــت للــ ــدول األعمــ جــ
 .والعشرين وموعد انعقادها

 .اعتماد التقرير -١٥

ــمان     -١٥ ــيس لضـ ــن الرئـ ــتراحا مـ ــس اقـ ــتمد اجمللـ واعـ
ــتاحة     اال ــرات امل ــة املؤمت ــوارد خدم ــن م ســتفادة القصــوى م
، والوثيقة  ١-م/٢٧-انظـر املـرفق األول، املقـرر م ت ص         (

IDB.27/ SR.2 ٢ و ١، الفقرتان.( 

ــناء       -١٦ ــري رمســية أث ــد مشــاورات غ ــس عق ــرر اجملل وق
الـدورة تيسـريا لصـوغ مشاريع املقررات، وعهـد إلـى نائبة           

ــي  ــيدة رامـ ــيس، السـ ــوم -الرئـ ــا(بلـ ــة تلـــك  )فرنسـ ، برئاسـ
 ).٤ و ٣، الفقـرتان IDB.26/SR.2انظر الوثيقـة (املشاورات 

  
 التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة -ثانيا

؛ تقرير جلنة )٣البند  (٢٠٠٢املنظمة يف عام 
الربنامج ؛ )٤البند (الربنامج وامليزانية 

   )٥البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤وامليزانيتان، 
ــناقش  -١٧ ــند قــرر اجمللــس أن ي ــند ٣ الب ، مبــا يف ٤ والب

.  يف آن معــا٥ً، والبــند )ح(إىل ) أ(ذلــك البــنود الفرعــية   
ــرين     ــنود يف احملضـ ــذه البـ ــول هـ ــة حـ ــرد عـــرض للمناقشـ ويـ

، IDB.27/SR.3 و ٩٩ إىل   ٥، الفقرات   IDB.27/SR.2املوجزين  
 .٩٥ إىل ١الفقرات 

  

 التقرير السنوي للمدير العام -ألف
   ٢٠٠٢عن أنشطة املنظمة يف عام 

 التقرير   ٣ُعرض على اجمللس يف اطار البند  -١٨
 ٢٠٠٢السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام 

(IDB.27/2)     مبا يف ذلك تقرير أداء الربنامج وقائمة أنشطة ،
وبناء على اقتراح من  . (IDB.27/2/Add.1)التعاون التقين 

 األمانة   الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثيقتني املقدمتني من  
)IDB.27/SR.6  ٦ و ٥، الفقرتان.( 
  

   تقرير جلنة الربنامج وامليزانية-باء
 تقريــر جلــنة ٤ُعــرض عــلى اجمللــس يف اطــار البــند   -١٩

ــرة     ــعة عشـ ــا التاسـ ــال دورهتـ ــن أعمـ ــية عـ ــربنامج وامليزانـ الـ
(IDB.27/12). 

  
التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي ‘  ١‘

 داء املايل والتقريروالتقرير املؤقت عن األ
 املؤقت عن أداء الربنامج لفترة السنتني

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 

الــتقرير ) أ (٤ُعــرض عــلى اجمللــس يف اطــار البــند   -٢٠
، والــتقرير (IDB.27/6)املؤقــت ملــراجع احلســابات اخلــارجي  

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢املؤقــت عــن األداء املــايل لفــترة الســنتني     
(IDB.27/8) ،  ــنوي ــتقرير السـ ــا ( ٢٠٠٢والـ ــتقرير  مبـ ــيه الـ فـ

) ٢٠٠٣-٢٠٠٢املؤقـت عـن أداء الـربنامج لفـترة السنتني           
(IDB.27/2)   ــتقين ــتعاون الـــــــ ــطة الـــــــ ــة بأنشـــــــ ، وقائمـــــــ

(IDB.27/2/Add.1) . وبــناء عــلى اقــتراح مــن الرئــيس، أحــاط
ــة    ــائق املقدمــة مــن األمان ، IDB.27/SR.6(اجمللــس عــلما بالوث

 ).٨ و ٧الفقرتان 
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  وضع اليونيدو املايل‘  ٢‘
تقريــر ) ب (٤ُعــرض عــلى اجمللــس يف اطــار البــند  -٢١

 (IDB.27/10)مـــن املديـــر العـــام عـــن وضـــع اليونـــيدو املـــايل 
. (IDB.27/CRP.7)ومعلومات حمدثة عن وضع اليونيدو املايل       

ونظــــر اجمللــــس يف مشــــروع مقــــرر مقــــدم مــــن الرئــــيس 
(IDB.27/L.2) ــرر م ت ص ــتمد املقـ ــر  (٢-م/٢٧- واعـ انظـ
 ).املرفق األول

  
 جدول األنصبة املقررة القتسام‘  ٣‘

  نفقات امليزانية العادية
مذكرة ) ج (٤عرضت على اجمللس يف اطار البند        -٢٢

ــيـــة        ــترة املال ــررة للف ــن جــدول األنصــبة املق ــة ع ــن األمان م
٢٠٠٥ -٢٠٠٤ (IDB.27/7) .  ــروع ــر اجمللـــس يف مشـ ونظـ

 واعتمــد املقــرر م ت     (IDB.27/L.3)مقرر مقدم من الرئيس     
 ).انظر املرفق األول (٣-م/٢٧-ص
  

 صندوق رأس املال املتداول لفترة‘  ٤‘
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

ــند     -٢٣ ــار البــ ــس يف اطــ ــلى اجمللــ ــت عــ ) ج (٤عرضــ
اقــتراحات املديــر العــام بشــأن صــندوق رأس املــال املــتداول   

ونظـــر اجمللـــس . (IDB.27/4) ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفـــترة الســـنتني 
 واعــتمد (IDB.27/L.4)يف مشــروع مقــرر مقــدم مــن الرئــيس  

 ).انظر املرفق األول( ٤-م/٢٧-املقرر م ت ص
  

متويل برامج اليونيدو، مبا يف ذلك املبادرات  ‘٥‘
  اجلديدة حلشد األموال

ــنـــد    -٢٤ ــار الب ) ه (٤عرضــــت عــلى اجمللــس فـــي اطــ
ــية، وردت يف    ـــن حشــد املــوارد املال ــتقرير معلومــــات عــ ال

ــنوي  ــIDB.27/2( ٢٠٠٢السـ ــامس، الفصـ ــيم-ــل اخلـ ). جـ
وبــناء عــلى اقــتراح مــــن الرئــيس، أحــاط اجمللــس عــلمــا        

، الفقرتان  IDB.27/SR.6(باملعلومـات املقدمـــة مــن األمانـــة       
 ).١٦ و ١٥

  
  االنتقال إىل نظام أحادي العملة‘  ٦‘

مذكرة ) و (٤عرضـت عـلى اجمللس يف اطار البند          -٢٥
(IDB.27/9)دي العملة مـن األمانة عن االنتقال إىل نظام أحا     

ــيس    .  ــن الرئـ ــدم مـ ــرر مقـ ــروع مقـ ــر اجمللـــس يف مشـ ونظـ
(IDB.27/L.5) ــرر م ت ص ــتمد املقـ ــر  (٥-م/٢٧- واعـ انظـ
 ).املرفق األول

 متابعة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي‘  ٧‘
  ٢٠٠١-٢٠٠٠عن فترة السنتني 

الــتقرير ) ز (٤ُعــرض عــلى اجمللــس يف اطــار البــند  -٢٦
ــراجع احل  ــراجعة حســابات   املؤقــت مل ســابات اخلــارجي، م

مـــنظمة األمـــم املـــتحدة للتنمـــية الصـــناعية للفـــترة املالـــيـــة  
٢٠٠٣-٢٠٠٢ (IDB.27/6) .    وبــــناء عــــلى اقــــتراح مــــن

الرئـيس، أحـاط اجمللـس علما بالوثيقة املقدمـــة من األمانـــة          
)IDB.27/SR.6 ٢٠ و ١٩، الفقرتان.( 
  

  تعيني مراجع خارجي للحسابات‘  ٨‘
تقرير ) ح (٤ُعـرض عـلى اجمللـس، يف اطـار البـند             -٢٧

مــن املديــر العــام عــن الترشــيحات لتعــيني مــراجع خــارجي  
 ومعلومات إضافية واردة يف مذكرة      (IDB.27/5)للحسابات  
وبـناء عـلى اقـتراح من رئيس        . (IDB.27/CRP.2)مـن األمانـة     

اجمللـس أحـاط اجمللـس عـلما بالوثيقتني املقدمتني من األمانة            
IDB.27/SR.6) ٢٢ و ٢١، الفقرتان.( 

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان،  -جيم
 اقتراحات  ٥ُعرضـت عـلى اجمللـس يف اطـار البـند             -٢٨

ــتني،    ــربنامج وامليزاني ــر العــام بشــأن ال  ٢٠٠٥-٢٠٠٤املدي
(IDB.27/3)      ونظـر اجمللس يف مشروع مقرر مقدم من الرئيس

(IDB.27/L.6) ــرر م ت ص ــتمد املقـ ــر  (٦-م/٢٧- واعـ انظـ
 ).املرفق األول
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 تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، -ثالثا
 ؛)٦البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٢

 اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،
   )٧البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٤

ــند    -٢٩ ــناقش الب ــرر اجمللــس أن ي ــندين  ٦ق ــيه الب ــا ف ، مب
ويـرد عرض   .  يف آن واحـد    ٧، والبـند    )ب(و) أ(الفرعـيني   

ل هذيـــــن البـــــندين يف احملضـــــر املوجـــــز للمناقشـــــة حـــــو
IDB.27/SR.4 وُعرضـــت عـــلى اجمللـــس . ٨ إىل ١ الفقـــرات

ــتحدة       ــم امل ــر األم ــتابعة مؤمت ــن م ــة ع ــا األمان مذكــرة أعدهت
 وهي تتعلق   (IDB.27/CRP.8)الثالـث املعـين بـأقل البلدان منوا         

 .٧ و ٦بكال البندين 
  

تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  -ألف
٢٠٠٥-٢٠٠٢  

ــند    -٣٠ ــر مــن  ٦ُعــرض عــلى اجمللــس يف اطــار الب  تقري
املديــر العــام عــن تنفــيذ اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل،  

٢٠٠٥-٢٠٠٢ (IDB.27/17)   ــن ــة عـ ــن األمانـ ــرة مـ  ومذكـ
ــرية    ــر اخلدمـــــات القطـــ ــتكاملة وأطـــ ــربامج املـــ ــة الـــ حالـــ

(IDB.27/CRP.6) .  ونظـــر اجمللـــس يف مشـــروع مقـــرر قدمـــه
 ٧-م/٢٧- واعـتمد املقـرر م ت ص  (IDB.27/L.12)الرئـيس  

 ).انظر املرفق األول(
  

 معلومات حمدثة عن األعمال التحضريية‘  ١‘
  مللتقى التكنولوجيا االحيائية

مذكرة ) أ (٦ُعرضـت عـلى اجمللـس يف اطار البند           -٣١
مـن األمانـة عـن األعمـال التحضـريية للملتقى العاملي بشأن       

 وكذلــك ورقــة غــرفة   (IDB.27/15)التكنولوجــيا االحيائــية  
ــة عــن تلــك األعمــال     اجــتماعات تتضــمن معلومــات حمدث

ــريية  ــروع  . (IDB.27/CRP.10)التحضـ ــر اجمللـــس يف مشـ ونظـ
 واعـــتمد املقـــرر م ت (IDB.27/L.13)مقـــرر قدمـــه الرئـــيس 

 ).انظر املرفق األول (٨-م/٢٧-ص

  
  التمثيل امليداين‘  ٢‘

تقريــر ) ب (٦ُعــرض عــلى اجمللــس يف اطــار البــند  -٣٢
االصــالح الــربناجمي : مــن املديــر العــام عــن التمثــيل املــيداين 

 وكذلـك ورقـة غـرفة اجتماعات        (IDB.27/21)والالمركـزية   
. (IDB.27/CRP.9)أعدهتـا األمانة عن الالمركزية يف اليونيدو        

وبـناء عـلى اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثيقة           
 ).٣٠ و ٢٩فقرتان ، الIDB.27/SR.6(املقدمة من األمانة 

  
 اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  -باء

٢٠٠٧-٢٠٠٤  
 اقتراحات       ٧ُعرضت على اجمللس يف اطار البند                  -٣٣

املدير العام املنقحة بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،                                     
٢٠٠٧-٢٠٠٤ (IDB.27/14) .   ونظر اجمللس يف مشروع

 واعتمـــد املقـــرر (IDB.27/L.11)مقــرر مقـــدم من الرئيـــس 
 ).انظر املرفق األول  (٩-م /٢٧-م ت ص

  
   املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية -رابعا
ُعرض على اجمللس تقرير من املدير العام عن    -٣٤

. (IDB.27/22)املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية  
ويرد عرض ملناقشة هذا البند يف احملضر املوجز    

IDB.27/SR.4 و ٩٤ إىل ٨٩، الفقرات IDB.27/SR.5   ،
وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس    . ١الفقرة 

، الفقرتان   IDB.27/SR.6(علما بالوثيقة املقدمة من األمانة 
 ).٣٤ و ٣٣
  

    أنشطة وحدة التفتيش املشتركة-خامسا
ُعرضــت علــى اجمللس ثالثة تقارير من املدير   -٣٥

 IDB.27/19( أنشطة وحـــدة التفتيـــش املشتركـــة  العام عن
، على أن ُينظَر يف التقرير الوارد يف   )Add.2  وAdd.1و
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 باالقتران مع املذكرة املقدمة من األمانة     IDB.27/19الوثيقة 
(IDB.27/CRP.3) .  يف ٩ويرد عرض للمناقشة حول البند 
اء   وبن . ١٩ إىل  ٢، الفقرات  IDB.27/SR.5احملضر املوجز  

على اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علما بالوثائق   
 ).٣٨ و  ٣٧، الفقرتان  (IDB.27/SR.6املقدمة من األمانة 

  
     شؤون العاملني-سادسا

ُعرض على اجمللس تقرير من املدير العام عن    -٣٦
 ومعلومات عن تركيبة األمانة     (IDB.27/16)شؤون العاملني 

ت يف التقرير السنوي لعام  ومعلومات متعلقة بالعاملني ورد
٢٠٠٢) IDB.27/2 وقائمة مبوظفي اليونيدو  ) ، التذييل الم
، حسبما وردت يف الوثيقة  ٢٠٠٣أغسطس  /يف آب

IDB.27/CRP.4   يف    ١٠، ويرد عرض للمناقشة حول البند 
ونظر    . ٢٣ إىل ٢٠، الفقرات IDB.27/SR.5احملضر املوجز 

 (IDB.27/L.7)اجمللس يف مشروع مقرر مقدم من الرئيس 
 .١٠-م /٢٧-واعتمد املقرر م ت ص

  
   املشاورات مع الدول غري األعضاء-سابعا

ُعرض على اجمللس تقرير مرحلي من املدير العام    -٣٧
ويرد    . (IDB.27/20)عن املشاورات مع الدول غري األعضاء  

 يف احملضر املوجز  ١١عرض للمناقشة حول البند 
IDB.27/SR.5  ناء على اقتراح من   وب. ٣٠ إىل  ٢٤، الفقرات

الرئيس، أحاط اجمللس علمـــا بالوثيقة املقدمة من األمانـــة 
)IDB.27/SR.6  ٤٠ و  ٣٩، الفقرتان.( 
  

 املسائل املتعلقة باملنظمات -ثامنا
  احلكومية وغري احلكومية-الدولية

   واملنظمات احلكومية وغريها
ُعرضت على اجمللس مذكرة من املدير العام   -٣٨

طلبا مقدما من منظمة غري حكومية للحصول على تتضمن 
ويرد عرض للمناقشة حول   . (IDB.27/18)مركز استشاري   

 إىل  ٣١، الفقرات IDB.27/SR.5 يف احملضر املوجز ١٢البند 
ونظر اجمللس يف مشروع مقرر مقدم من الرئيس   . ٣٤

(IDB.27/L.8)انظر    (١١-م /٢٧- واعتمد املقرر م ت ص
 ).املرفق األول

  
 األعمال التحضريية لدورة -عاتاس

   املؤمتر العام العاشرة
على اجمللس تقرير من املدير العام عن ُعرض  -٣٩

  .(IDB.27/13)األعمال التحضريية لدورة املؤمتر العام العاشرة 
 املوجز   احملضر  يف ١٣لمناقشة حول البند  عرض لرد  يو

IDB.27/SR.5، يف اجمللسونظر  . ٣٨ إىل ٣٥ الفقرات 
 واعتمد  (IDB.27/L.9)وع مقرر مقدم من الرئيس    رـمش

 ). األولاملرفقانظر   (١٢-م /٢٧-املقرر م ت ص 
  

  جدول األعمال املؤقت للدورة-عاشراً
   الثامنة والعشرين وموعد انعقادها

ورقة غرفة اجتماعات  على اجمللس ُعرضت  -٤٠
تتضمن مذكرة من املدير العام عن جدول األعمال املؤقت    

. (IDB.27/CRP.5)لثامنة والعشرين وموعد انعقادها   للدورة ا
 املوجز       احملضر    يف   ١٤لمناقشة حول البند            ل   عرض    رد يو

IDB.27/SR.5،    يف مشروع        اجمللس    ونظر  . ٣٩ة    الفقر 
رر   ـــ  املق واعتمد (IDB.27/L.10)س   ـــ  مقدم من الرئي      رر ـــمق 

 ). األولاملرفقانظر   (١٣-م /٢٧-ص م ت  
  

   ير اعتماد التقر-حادي عشر
 (IDB.27/L.1)نظر اجمللس يف مشروع التقرير   -٤١

واعتمده يف جممله، على أن تعهد إىل املقرر مهمة وضعه  
،   IDB.27/SR.6انظر احملضر املوجز   (يف صيغته النهائية  

 ).٥٣ إىل ٥١الفقرات 
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    اختتام الدورة-ثاين عشر
أغسطس  / آب ٢٨ من يوم ٤٠/١٦يف الساعة -٤٢

انظر    ( دورته السابعة والعشرين ، اختتم اجمللس ٢٠٠٣
IDB.27/SR.6 ٥٦ إىل  ٤٥، الفقرات.( 
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 املرفق األول
 املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته السابعة والعشرين

 

 رقم املقرر العنوان الصفحة

 ١-م/٢٧-م ت ص )٢ و ١، الفقرتان (IDB.27/SR.2استغالل املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٩

 ٢-م/٢٧-م ت ص )١٠ و ٩، الفقرتان (IDB.27/SR.6يونيدو املايل وضع ال ٩

، الفقرتان (IDB.27/SR.6 ٢٠٠٥-٢٠٠٤جدول األنصبة املقررة للفترة املالية  ٩
 )١٢ و ١١

 ٣-م/٢٧-م ت ص

، (IDB.27/SR.6 ٢٠٠٥-٢٠٠٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ١٠
 )١٤ و ١٣الفقرتان 

 ٤-م/٢٧-م ت ص

 ٥-م/٢٧-م ت ص )١٨ و ١٧، الفقرتان (IDB.27/SR.6نتقال إىل نظام أحادي العملة اال ١٠

 ٦-م/٢٧-م ت ص )٢٤ و ٢٣، الفقرتان (IDB.27/SR.6 ٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان،  ١٠

 ٧-م/٢٧-م ت ص )٢٦ و ٢٥، الفقرتان (IDB.27/SR.6تدعيم القدرات الصناعية  ١١

ى العاملي املعين بالتكنولوجيا االحيائية، األعمال التحضريية للملتق ١١
IDB.27/SR.6) ٤٦ إىل ٤٣، الفقرات( 

 ٨-م/٢٧-م ت ص

 ٩-م/٢٧-م ت ص )٣٢-٣١، الفقرتان (IDB.27/SR.6تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منوا  ١٢

 ١٠-م/٢٧-م ت ص )٣٨ و ٣٧ ، الفقرتان،(IDB.27/SR.6شؤون العاملني  ١٣

ة غري حكومية للحصول على مركز استشاري الطلب املقدم من منظم ١٤
IDB.27/SR.6) ٤٢ و ٤١، الفقرتان( 

 ١١-م/٢٧-م ت ص

، الفقرتان (IDB.27/SR.6األعمال التحضريية لـــدورة املؤمتر العام العاشرة  ١٤
 )٤٨ و ٤٧

 ١٢-م/٢٧-م ت ص

، الفقرتان (IDB.27/SR.6جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والعشرين  ١٥
 )٥٠و  ٤٩

 ١٣-م/٢٧-م ت ص
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استغالل املوارد املتاحة خلدمة     -١-م/٢٧-م ت ص
  املؤمترات 

بغية استغالل املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات على  
أجنع حنو ممكن، قرر جملس التنمية الصناعية وقف العمل فورا   

 من نظامه الداخلي، املتعلقة بالنصاب القانوين،   ٣٢باملادة   
لدورة السادسة والعشرين فقط،   فيما خيص جلسات ا

 .وشريطة عدم اختاذ أي قرارات جوهرية يف تلك اجللسات 

 اجللسة العامة الثانية
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٦

 
  وضع اليونيدو املايل -٢-م/٢٧-م ت ص
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقتني       )أ( 
IDB.27/10 و PBC.19/CRP.5؛ 

طلـــــب إىل الـــــدول األعضـــــاء أن تســـــدد  )ب( 
ــال    ــندوق رأس املـ ــا يف ذلـــك الســـلف إىل صـ ــتراكاهتا، مبـ اشـ

 املتداول، بكاملها ويف حينها؛

حـــث الـــدول األعضـــاء والـــدول األعضـــاء  )ج( 
الســابقة الــيت علــيها مــتأخرات أن تفــي بالــتزاماهتا الدســتورية  

 جتاه املنظمة دون مزيد من التأخر؛

ــر   )د(  ــام أن يواصــل جهــوده  طلــب إىل املدي الع
واتصــاالته بــالدول األعضــاء والــدول األعضــاء الســابقة بغــية   

 حتصيل املتأخرات؛

،   PBC.19/CRP.5هنأ املدير العام على الوثيقة   )ه( 
اليت تقدم معلومات عن احلوافز والروادع، وطلب إىل األمانة 
 أن تواصل جهودها بغية تقدمي معلومــات أكثر تفصيـــال عن 

الية اآلليات املوجودة يف سائر املنظمات الدولية  مدى فع
 .لتشجيع الدول األعضاء على سداد اشتراكاهتا يف حينها  

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  
جدول األنصبة املقررة للفترة  -٣-م/٢٧-م ت ص

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤املالية 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ؛Add.1و  IDB.27/7 بالوثيقتنيط علما أحا )أ( 

أوصــي املؤمتــر العــام بــأن يضــع، مبقتضــى        )ب( 
صـالحياته االمتيازية الدستورية، جــدول أنصبــة للفترة املالية         

ــم   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ــة لألمـ ــية العامـ ــراري اجلمعـ ــتند إىل قـ  يسـ
 بـاء، معـّدال مبا يتوافق مع   ٥٧/٤ واو و  - بـاء    ٥٥/٥املـتحدة   

راكات األعضاء  عضـوية اليونـيدو، عـلى أسـاس أن ُتقـّدر اشت           
اجلـدد عـن السـنة الـيت تصـبح فـيها أعضاء استنادا إىل جدول                

 أنصبة األمم املتحدة، حسب انطباقه على اليونيدو؛

طلـــــب إىل الـــــدول األعضـــــاء أن تســـــدد  )ج( 
 عمال بالبنــد   ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤اشـتراكاهتا عـن فـترة السنتني        

ــلى أن تكــون     ) ب (٥-٥ ــنص ع ــذي ي ــايل، ال ــنظام امل ــن ال م
كات والسـلف مسـتحقة وواجـبة السـداد بكاملها يف           االشـترا 

غضـون ثالثني يوما من تلقي رسالة املدير العام، أو ابتداء من        
 اليوم األول من السنة التقوميية اليت تقترن هبا، أيهما الالحق؛

ــاء    )د(  ــدول األعضـ ــاء والـ ــدول األعضـ ــا الـ دعـ
الســابقة الــيت علــيها مــتأخرات أن تفــي بالــتزاماهتا الدســتورية  
بسـداد اشـتراكاهتا املسـتحقة بكامـلها ودون شروط يف أقرب         
ــتفيد مـــن خطـــط الســـداد لتســـويـة   وقـــت ممكـــن، أو أن تسـ
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ــئات       ــلمقررات الســابقة الصــادرة عــن اهلي ــا ل ــتأخراهتا، وفق م
 .التشريعية لليونيدو

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  
صندوق رأس املال املتداول لفترة   -٤-م/٢٧-م ت ص

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤لسنتني ا
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ؛IDB.27/4أحاط علمـا بالوثيقــة  )أ( 

أوصـــي املؤمتـــر العـــام بـــأن يظـــل مســـتوى  )ب( 
صــندوق رأس املــال املــتداول واألغــراض املــأذون باســتخدام 

 على ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤الصـنــدوق ألجلهــا لفتــرة السنتيــن    
 ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ السنتيــــــن   مـــــا كـــان علـيــــه فــي فتــرة        

 ؛) يورو٧ ٤٢٣ ٠٣٠(

حـث الـدول األعضـاء على دفع اشتراكاهتا          )ج( 
 ومـتأخراهتا يف أقـرب وقت ممكن        ٢٠٠٣املسـتحقة عـن عـام       

بغـية احلـد قـدر اإلمكان من احلاجة إىل سحب مبالغ ملواجهة        
 .النواقص يف تسديد االشتراكات

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  
  االنتقال إىل نظام أحادي العملة  -٥-م/٢٧-م ت ص
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحـاط عـلما باملعلومـات الـواردة يف الوثيقة           )أ( 
IDB.27/9          بشـأن االنـتقال إىل نظام أحادي الُعملة، وخصوصا 

فــيما يــتعلق بــإعداد تقريــر األداء املــايل املؤقــت لفــترة الســنتني 
 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٢

ارتــياح مــا قــام بــه املديــر العــام مــن الحــظ ب )ب( 
ــة وحــيدة ألغــراض      ــيورو كعمل خطــوات لضــمان األخــذ بال

 امليزنة وتقرير االشتراكات واحملاسبة واإلبالغ؛

طلـــب إىل املديـــر العـــام أن ُيعـــلم الـــدول      )ج( 
األعضـاء مبـا يسـتجد من تطورات، مبا فيها التطورات الناشئة            

عن إدارة مشاريع   عن إقفال حسابات فترة السنتني، وكذلك       
 .التعاون التقين بالدوالر واليورو معا

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  
-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان،    -٦-م/٢٧-م ت ص

٢٠٠٥  
 :إن جملس التنمية الصناعية 

اعـــتمد بـــرنامج وميزانـــييت فـــترة الســـنتني      )أ( 
ــيقة   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ــواردة يف الوثـــ ــيغة الـــ  IDB.27/3، بالصـــ

واملصــّوبة يف هــذا املقــرر، مــن أجــل إحالــتها إىل املؤمتــر العــام  
 لكي ينظر فيها ويوافق عليها؛

إذ نظــــــر يف االحتـــياجــات مـــــن املـــوارد      )ب( 
ــيقة    ــواردة يف الوث ــة ال ــية العادي ، أوصــى IDB.27/3ألجــل امليزان

املؤمتــر العــام باملوافقــة عــلى تقديــرات للــنفقات اإلمجالــية تــبلغ 
 يـورو لكـي متـّول مـن االشتراكات املقررة         ١٤٥ ٠١٣ ٣٠٠

ــدره   ــبلغ ق ــرادات أخــرى   ١٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠مب ــن إي ــورو وم  ي
  يورو؛٣ ٠١٣ ٣٠٠مببلغ قدره 

أوصــى أيضــا املؤمتــر العــام باملوافقــة عــلى       )ج( 
 يورو  ٢١ ٨٢٦ ٨٧٠تقديـرات للـنفقات اإلمجالـية جمموعها        

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤لغـــرض امليزانـــية التشـــغيلية لفـــترة الســـنتني 
 يــورو ٢١ ٥١٢ ٣٧٠كـي متــّول مــن التــربعات مبــبلغ قــدره  ل

 يورو، حسب   ٣١٤ ٥٠٠ومـن إيـرادات أخـرى مبـبلغ قـدره           
 ما ميكن أن ينص عليه النظام املايل؛
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أحـاط عـلما مبـا أكدتـه األمانة من أن تنفيذ           )د( 
 مشاريع التعاون التقين سوف يظل على حاله كّما ونوعا؛

مـع، عن طريق    طلـب إىل املديـر العـام أن جي         )ه( 
التـربعات ومبسـاعدة الفـريق العـامل املعـين بالتـربعات، املوارد             
ــيذ      ــأثريا ســلبيا يف تنف ــية ت ــر خفــض امليزان الالزمــة كــي ال يؤث

 مشاريع التعاون التقين؛

طلـب أيضا إىل املدير العام أن يواصل سعيه     )و( 
ــربنامج      ــيذ ال ــاءة يف تنف ــيما خيــص الكف ــيق مكاســب ف إىل حتق

 ؛وامليزانيتني

أوصــى بــأال يعتــرب خفــض امليزانــية احلــايل       )ز( 
 .سابقة عند وضع امليزانيات املقبلة

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  
  تدعيم القدرات الصناعية -٧-م/٢٧-م ت ص
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحـاط عـلما باملعلومـات الواردة يف الوثيقة          )أ( 
IDB.27/17    شاري غري رمسي معين ببناء  عـن إنشـاء فريق است

القـدرات الـتجارية يتألف من ممثلي الدول األعضاء املهتمة،          
لكـــي يســـدي املشـــورة والعـــون إىل املديـــر العـــام يف تنفـــيذ  

متكـني الـبلدان النامـية من املشاركة        "مـبادرة اليونـيدو بشـأن       
 ؛"يف التجارة الدولية

حـث الـدول األعضاء املهتمة على مواصلة         )ب( 
 يف أنشــطة الفــريق االستشــاري غــري الــرمسي املعــين املشــاركة

 ببناء القدرات التجارية؛

حــث الــدول األعضــاء عــلى توفــري دعمهــا   )ج( 
متكــني الــبلدان النامــية مــن  "الــثمني يف تنفــيذ املــبادرة بشــأن  

 ؛"املشاركة يف التجارة الدولية

طلب إىل املدير العام أن حيرص على إبالغ         )د( 
 منتظمة عن أنشطة الفريق وتوصياته     الـدول األعضاء بصورة   
 .وعن الربامج ذات الصلة

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  
األعمال التحضريية للملتقى العاملي  -٨-م/٢٧-م ت ص

  املعين بالتكنولوجيا االحيائية
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ٨-م/٢٦-أكـد جمـددا على املقرر م ت ص         )أ( 
ــذي    لعــامليبشــأن امللــتقى ا  ــية، ال ــيا األحيائ ــين بالتكنولوج  املع

ــة      ــه السادســ ــناعية يف دورتــ ــية الصــ ــس التنمــ ــتمده جملــ اعــ
 والعشرين؛

اسـتذكر قـرار اجلمعـية العامـة بشأن امللتقى          )ب( 
ــية     ــيا األحيائ ــين بالتكنولوج ــاملي املع ــذي )٥٧/٢٣٧(الع ، ال

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠اعتمد يف 

 اف اإلمنائية لأللفية؛استذكر أيضا األهد )ج( 

أكـد جمـددا على أن تكون أولويات امللتقى          )د( 
ــيدو، حســبما هــو مــبني يف     ــة اليون ذات صــلة واضــحة بوالي

 ؛٢٠٠٥ – ٢٠٠٢االطار الربناجمي املتوسط األجل 

أخذ بعني االعتبار ما أبدته الدول األعضاء        )ه( 
 يف اليونــيدو مــن اهــتمام بــأن يكلّــل امللــتقى بالــنجاح، وهــذا 
يتطلـب حتضريا كفؤا من جانب مجيع املناطق املعنية ووجهة          

 تركيز واضحة للملتقى؛

أحـاط عـلما باملعلومـات املفـيدة اليت قدمها        )و( 
املديــــر العــــام مؤخــــرا عــــن األعمــــال التحضــــريية مللــــتقى   

 التكنولوجيا األحيائية، ويبدي اهتمامه هبا؛

أحــاط عــلما أيضــا مــع الــتقدير باالجــراء       )ز( 
ــت  ــذي ت ــتقى    ال ــبلد املضــيف للمل ــيا شــيلي، وهــي ال خذه حال
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العـاملي املعـين بالتكنولوجـيا االحيائـية، خبصـوص استعداداهتا           
 الوطنية حتضريا لنجاح تنفيذ امللتقى؛

 :طلب إىل املدير العام )ح( 

أن يتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء بشـــأن   ‘١‘
ــك     ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــري اجلاريـ ــية التحضـ عملـ

ضــريية يف التحضــريات لالجــتماعات التح 
مجـــيع املـــناطق، وأن يوفـــر هلـــا معلومـــات  
ــتائج تلـــــك   ــلة عـــــن نـــ منـــــتظمة ومفصـــ
االجــــتماعات وعــــن مصــــادر الــــتمويل    

 والنفقات؛

ــت ممكــن، بــإعداد      ‘٢‘ ــرب وق ــوم، يف أق أن يق
وتعمـيم وثـيقة موضـوعية تتضـمن توصيات         
ذات توجـــــه عمـــــلي يف ســـــياق التطبـــــيق  
الصـناعي للتكنولوجـيا االحيائـية مما له صلة     

يـة اليونيدو، بغية تعزيز التنمية الصناعية       بوال
املســـتدامة، عـــلى أن يـــأخذ بعـــني االعتـــبار 

 الواجب األهداف االمنائية لأللفية؛

أن يعـــد، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء،  ‘٣‘
مشــروع بــيان خــتامي للملــتقى يــأخذ بعــني 
االعتــبار نــتائج العملــية التحضــريية يف مجــيع 

لـتقي بوقت   املـناطق، عـلى أن يـوزع قـبل امل         
ــته      ــن دراسـ ــاركني مـ ــتمكني املشـ ــاف لـ كـ

 بتعمق؛

أن يســـدي إىل الـــدول األعضـــاء، حبلـــول   ‘٤‘
، مشورة  ٢٠٠٤يـناير   /هنايـة كـانون الـثاين     

 بشأن مستوى املشاركة االسترشادي؛

حـث الـدول األعضـاء على تقدمي دعم قّيم           )ط( 
وعــلى إيفــاد ممــثلني عــلى أعــلى مســتوى مناســب، ويشــجع  

 اجلهات األخرى ذات املصلحة، ضمانا عـلى مشـاركة مجيع   
 لتكلل امللتقى بالنجاح؛

ــر العــام عــلى مواصــلة جهــوده     )ي(  شــجع املدي
لضـمان إسـهام امللـتقى يف الوفـاء بواليـة اليونيدو ويف تطوير              

 .برامج اليونيدو ومشاريعها يف هذا الصدد

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  
  م إىل أقل البلدان منواتقدمي الدع -٩-م/٢٧-م ت ص
 :إن جملس التنمية الصناعية 

استذكر تأييد اجلمعية العامة لألمم املتحدة،    )أ( 
، إلعالن  ٢٠٠١يوليه / متوز١٢ املؤرخ  ٥٥/٢٧٩يف قرارها  

 لصاحل أقل  ٢٠١٠-٢٠٠١بروكسل وبرنامج عمل العقد   
 البلدان منوا اللذين اعتمدمها مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين  

 ٢٠ إىل ١٤بأقل البلدان منوا، املعقود يف بروكسل من 
 ؛ ٢٠٠١مايو  /أيار

استذكر أيضا قرار اجمللس االقتصادي     )ب( 
،   ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٦، املؤرخ   ٢٠٠٢/٣٣واالجتماعي 

  ٢٤، املؤرخ  ٥٦/٢٢٧وقراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
  ٢٠، املؤرخ ٥٧/٢٧٦ و ٢٠٠١ديسمرب  /كانون األول

، اليت دعيت فيها مؤسسات  ٢٠٠٢ديسمرب  /ن األولكانو
منظومة األمم املتحدة وسائر املؤسسات املتعددة األطراف       
إىل إدماج تنفيذ إعالن بروكسل وبرنامج عمل العقد     

  لصاحل أقل البلدان منوا ضمن برامج عملها؛ ٢٠١٠-٢٠٠١

استذكر كذلك إعالن الرباط بشأن أقل  )ج( 
، بصفته   ٢٠٠٣يونيه   / حزيرانالبلدان منوا الذي صدر يف

 والصني من أجل إيالء األولوية ٧٧مسامهة من جمموعة الـ
للجهود الرامية إىل تنفيذ الربامج اليت تستهدف أقل البلدان 

 منوا؛

استذكر بوجه خاص التوصيات املتعلقة  )د( 
بتصنيع أقل البلدان منوا والواردة يف خطة أعمال اليونيدو ويف 

تها والصادرة عن هيئات اليونيدو االدارية،    التفويضات اليت تل
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 ومقرر ٢-ق /٩- و م ع ٤-ق /٧-ومنها القراران م ع
 بشأن مشاركة اليونيدو يف   ١٠-م /٢٣-اجمللس م ت ص

 مؤمتر األمم املتحدة الثالثة املعين بأقل البلدان منوا؛ 

وضع يف اعتباره األولوية املوالة ألقل     )ه( 
صوب حتسني    "ية االستراتيجية البلدان منوا يف املبادئ التوجيه 

بالصيغة اليت اعتمدها اجمللس يف املقرر     " إجناز برنامج اليونيدو  
 ؛ ٧-م /٢٦-م ت ص

الحظ بارتياح الدعم الثمني الذي قدمته    )و( 
التقرير اليونيدو والتدابري اليت اختذهتا، على النحو الوارد يف 

 ، اتساقا مع)ألف-، الفصل الرابعIDB.27/2 (٢٠٠٢السنوي 
 األولويات املستبانة يف خطة األعمال؛  

أكد أمهية التنسيق بني اليونيدو ومكتب   )ز( 
املمثل السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية  
والدول اجلزرية الصغرية النامية، الذي أنشأته اجلمعية العامة  

 ؛ ٥٦/٢٢٧لألمم املتحدة يف قرارها 

يدو، وفقا خلطة أعماهلا، قرر أنه ينبغي لليون   )ح( 
مواصلة إيالء أقل البلدان منوا اهتماما خاصا يف أنشطتها 
الربناجمية من أجل املسامهة يف التنفيذ الفعلي لربنامج عمل  
بروكسل، وتدعو املدير العام إىل اختاذ التدابري الالزمة يف هذا       

 اخلصوص؛

دعا أيضا املدير العام إىل أن يأخذ برنامج       )ط( 
لصاحل أقل البلدان منوا يف احلسبان لدى صوغ أنشطة العمل 

 .اليونيدو وتنفيذها

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  

  شؤون العاملني  -١٠-م/٢٧-م ت ص
 :إن جملس التنمية الصناعية             
أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ( 

IDB.27/16؛ 

دول    الحظ التعديالت املدخلة على اجل               )ب ( 
األول واملرفق الثاين من النظام األساسي للموظفني، عمال                              

 من ذلك النظام، من أجل جعلهما متسقني                         ٣-١٣بالبند    
 ؛ ٥٧/٢٨٥مع ما قررته اجلمعية العامة يف القرار                

الحظ كذلك التعديالت املدخلة على                     )ج ( 
 التذييالت ألف وجيم وهاء من النظام االداري للموظفني؛                          

لية التنافسية والشفافة اليت             اعترف بالعم       )د ( 
اُتِبعت لتعيني كبار املدراء يف املنظمة وباالجنازات اليت                                  
حتققت حىت اآلن يف حتسني التوازن بني اجلنسني يف                                 

 اليونيدو؛   
رحب بالقرار الذي اختذه املدير العام يف                      )ه( 

اآلونة األخرية بشأن إيقاف التعيني يف املقر مبقتضى                           
 االداري للموظفني والتعيينات               من النظام    ٢٠٠السلسلة    

، واستعمال التوفري         ٣٠٠احملدودة املدة مبقتضى السلسلة            
اهلام يف الوقت الالزم لتعيني املوظفني من أجل ضمان تعيني                              
كل املوظفني بواسطة عملية تنافسية وشفافة، مع اإلعالم                           
املسبق بذلك حيثما أمكن، مع التشديد املتواصل على                          

جلنسني وحتقيق التمثيل اجلغرايف               حتسني التوازن بني ا         
 العادل؛   

دعا األمانة إىل أن متضي يف تزويد الدول                      )و( 
األعضاء باملعلومات عن الشواغر املتوقعة وأن تشجع                          
بالتايل، من خالل احلوار املنتظم، على تعيني أحسن                          

 املرشحني بشكل آين؛          
أوصى املؤمتر العام باملرشحني التالني                     )ز( 

ضوين مناوبني يف جلنة املعاشات                   النتخاب عضوين وع           
 :٢٠٠٥-٢٠٠٤التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني                     
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السيد سيدريك يانسنس دي بيستهوفن                      :العضوان  
 )بلجيكا   (

  )جنوب أفريقيا       (سينغايف      . ل . السيد ملوالمي م     
 )كرواتيا  (السيدة فيسنا فوكوفيتش             :العضوان املناوبان       
 )اهلند  (السيد تامنايا الل            

 لسة العامة السادسةاجل
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  
الطلب املقدم من منظمة غري  ١١-م/٢٧-م ت ص

حكومية للحصول على مركز  
  استشاري

 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحـاط عـلما باملعلومـات الواردة يف الوثيقة          )أ( 
IDB.27/18؛ 

مـــــن ) ب (١-١٩قـــــرر، وفقـــــا لـــــلمادة  )ب( 
عالقـــة اليونـــيدو باملـــنظمات الدســـتور واملـــبادئ التوجيهـــية ل

ــية  ــائر    –الدولـ ــية وسـ ــري احلكومـ ــنظمات غـ ــية واملـ  احلكومـ
، الفقرة  ٤١-م/١-مـرفق مقـرر املؤمتر العام م ع       (املـنظمات   

االحتــاد العــاملي "، مــنح املــنظمة غــري احلكومــية املســماة )١٧
 .مركزا استشاريا لدى اليونيدو) فيموزا"(للمناطق احلرة 

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨

  
 األعمال التحضريية لدورة املؤمتر   -١٢-م/٢٧-م ت ص

  العام العاشرة
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ( 
IDB.27/13؛ 

أقر جدول األعمال املؤقت التايل لدورة  )ب( 
 :املؤمتر العام العاشرة

 .افتتاح الدورة     -١ 
 .اب أعضاء املكتبانتخ -٢ 

 .اعتماد جدول األعمال -٣ 

 .تنظيم األعمال -٤ 

 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر -٥ 

 :انتخاب أعضاء اهليئتني -٦ 

 جملس التنمية الصناعية؛ )أ(  

 .جلنة الربنامج وامليزانية )ب(  

ــام الســنويان عــن أنشــطة     -٧  ــر الع ــرا املدي تقري
 .٢٠٠٢ و٢٠٠١املنظمة لعامي 

تقاريـر جملـس التنمـية الصـناعية عـن أعمال            -٨ 
ــرين    ــة والعشـــ ــة اخلامســـ ــه العاديـــ دوراتـــ
 .والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين

دور التنمــية الصــناعية يف حتقــيق األهــداف    -٩ 
 ).ملتقى(االمنائية لأللفية 

 :املسائل املالية -١٠ 

جــــدول األنصــــبة املقــــررة عــــلى الــــدول      )أ( 
 األعضاء؛

 ليونيدو املايل؛وضع ا )ب( 

 وق رأس املال املتداول؛صند )ج( 

 ؛االنتقال إىل نظام أحادي العملة )د( 

 .تعيني مراجع حسابات خارجي )ه( 

تنفــــيذ اإلطــــار الــــربناجمي املتوســــط األجــــل،  -١١ 
٢٠٠٥-٢٠٠٢. 

٢٠٠٤االطــار الــربناجمي املتوســط األجــل،  -١٢ 
 :، مبا يف ذلك٢٠٠٧-
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 التمثيل امليداين؛ )أ( 

حنو  " االستراتيجية تطبـيق املبادئ التوجيهية    )ب( 
 ؛"حتسني تنفيذ برامج اليونيدو

 الربامج املتكاملة وأطر اخلدمات القطرية؛ )ج( 

 ؛منائط اخلدمات )د( 

 .االستراتيجية املؤسسية للمنظمة )ه( 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان،  -١٣ 

 -أنشــــــطة وحــــــدة التفتــــــيش املشــــــتركة  -١٤ 
حـدة التفتيش املشتركة لالدارة     اسـتعراض و  

 .وتصريف الشؤون االدارية يف اليونيدو

 .املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية -١٥ 

 .جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو -١٦ 

ــية   -١٧  ــنظمات الدولــ ــلة باملــ ــائل املتصــ  –املســ
احلكومــــية وغــــري احلكومــــية واملــــنظمات 

 .احلكومية وغريها

 .لبات احلصول على صفة مراقبط -١٨ 

موعــــد ومكــــان انعقــــاد الــــدورة احلاديــــة  -١٩ 
 .عشرة

 .اختتام الدورة -٢٠ 
 

دور التنمية "وافق على عقد ملتقى بشأن  )ج( 
ضمن اطار " الصناعية يف حتقيق األهداف االمنائية لأللفية

 ؛) من جدول األعمال املؤقت٩البند  (املؤمتر العام 

  ١٧ إىل ٧ن يسند البنود   أوصى املؤمتر بأ  )د( 
 من جدول األعمال املؤقت إىل جلنة رئيسية تابعة    ١٩والبند 
 للمؤمتر؛

أوصى على على ضوء اخلربة املكتسبة يف   )ه( 
التحضري لدورات املؤمتر السابقة، بأن جيري رئيس الدورة   
السابعة والعشرين جمللس التنمية الصناعية مشاورات غري    

 متر العاشرة؛  رمسية حتضريا لدورة املؤ

أحاط علما باالعالن األويل الصادر عن   )و( 
كولومبيا بشأن اعتزامها استضافة الدورة احلادية عشرة ملؤمتر    

 .٢٠٠٥اليونيدو العام يف كارتاخينا عام   
 اجللسة العامة السادسة

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨
  

جدول األعمال املؤقت للدورة   -١٣-م/٢٧-م ت ص
الثامنة والعشرين وموعد    

  انعقادها 
 :إن جملس التنمية الصناعية             
أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة                       )أ( 

IDB.27/CRP.5؛ 
قرر إقرار جدول األعمال املؤقت التايل                       )ب ( 

 :لدورته الثامنة والعشرين         
 .انتخاب أعضاء املكتب             -١
 .اعتماد جدول األعمال           -٢
التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة                    -٣

 .٢٠٠٣مة يف عام        املنظ 
 .حصيلة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية                    -٤
تطبيق املبادئ التوجيهية االستراتيجية                   -٥

 ".صوب حتسني تنفيذ برامج اليونيدو              "
 .وضع اليونيدو املايل        -٦
 .االنتقال إىل نظام أحادي العملة               -٧
 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة               -٨
لوجيا      امللتقى العاملي املعين بالتكنو         -٩

 .االحيائية    
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 .املشاورات مع الدول غري األعضاء               -١٠
 ].إن اقتضى األمر       [شؤون العاملني        -١١
 –املسائل املتعلقة باملنظمات الدولية               -١٢

احلكومية وغري احلكومية واملنظمات                 
 احلكومية وغريها؛        

جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة                   -١٣
 .والعشرين وموعد انعقادها           

 .لتقرير   اعتماد ا    -١٤
  ٢٥قرر عقد دورته الثامنة والعشرين من                      )ج (

 .٢٠٠٤مايو    / أيار   ٢٧إىل   
 اجللسة العامة السادسة

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨
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 املرفق الثاين

 الوثائق املقدمة إىل اجمللس يف دورته السابعة والعشرين

بند جدول  العنوان
 األعمال

 الرمز

IDB.27/1 ٢ جدول األعمال املؤقت

IDB.27/1/Add.1 ٢  املؤقت املشروحجدول األعمال

IDB.27/2 ٣ ٢٠٠٢التقرير السنوي 
PBC.19/2

Annual Report 2002. List of technical cooperation activities )  باللغة
 )االنكليزية فقط

٣ IDB.27/2/Add.1
PBC.19/2/Add.1

IDB.27/3 ٥ العاممقترحات املدير . ٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان لفترة السنتني 
PBC.19/3

مقترحات . ٢٠٠٥-٢٠٠٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
 املدير العام

IDB.27/4 )د (٤
PBC.19/4

IDB.27/5 )ح (٤ تقرير من املدير العام. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي
PBC.19/5

Add.1و 

 األداء املايل والتقرير املؤقت التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي عن
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢عن أداء الربنامج بشأن فترة السنتني 

IDB.27/6 )ز(و ) أ (٤
PBC.19/6

IDB.27/7 )ج (٤ مذكرة من األمانة. ٢٠٠٥-٢٠٠٤جدول األنصبة املقررة للفترة املالية 
PBC.19/7

Add.1و 

مقدم . ٢٠٠٣-٢٠٠٢التقرير املؤقت عن األداء املايل بشأن فترة السنتني 
 من املدير العام

IDB.27/8 )أ (٤
PBC.19/8

IDB.27/9 )و (٤ مذكرة من األمانة. االنتقال إىل نظام أحادي العملة
PBC.19/9

IDB.27/10 )ب (٤ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل، مبا فيه املتأخرات
PBC.19/10

مذكرة من .  دستور اليونيدوقوائم الدول املدرجة يف املرفق األول من
 األمانة

- IDB.27/11/Rev.1

 ٣٠-٢٨(تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا التاسعة عشرة 
 )٢٠٠٣أبريل /نيسان

٤ IDB.27/12

IDB.27/13 ١٣ تقرير من املدير العام. األعمال التحضريية لدورة املؤمتر العام العاشرة

اقتراحات منقحة من . ٢٠٠٧-٢٠٠٤سط األجل، االطار الربناجمي املتو
 املدير العام

٧ GC.10/5
IDB.27/14

مذكرة من . األعمال التحضريية للملتقى العاملي بشأن التكنولوجيا األحيائية
أل

IDB.27/15 )أ (٦
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بند جدول  العنوان
 األعمال

 الرمز

 األمانة
IDB.27/16 ١٠ تقرير من املدير العام. شؤون العاملني

تقرير من املدير . ٢٠٠٥-٢٠٠٢، تنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل
 العام

٦ GC.10/6
IDB.27/17

الطلبات املقدمة من املنظمات غري احلكومية للحصول على مركز 
 مذكرة من املدير العام. استشاري

١٢ IDB.27/18

IDB.27/19 ٩ تقرير من املدير العام. أنشطة وحدة التفتيش املشتركة
Add.1و 

ستعراض وحدة التفتيش املشتركة للتنظيم تعليقات املدير العام على ا
 واالدارة يف اليونيدو

٩ IDB.27/19/Add.2

IDB.27/20 ١١ تقرير من املدير العام. املشاورات مع الدول غري األعضاء

GC.10/8 )ب (٦ تقرير من املدير العام. االصالح الربناجمي والالمركزة. التمثيل امليداين
IDB.27/21

GC.10/7 ٨ تقرير من املدير العام. علوم والتكنولوجيا الرفيعةاملركز الدويل لل
IDB.27/22

  ورقات قاعة املؤمترات
IDB.27/CRP.1 ٢ قائمة الوثائق. اعتماد جدول األعمال

IDB.27/CRP.2 )ح(٤ مذكرة من األمانة. ترشيحات بشأن تعيني مراجع حسابات خارجي

IDB.27/CRP.3 ٩ ن األمانةمذكرة م. أنشطة وحدة التفتيش املشتركة

IDB.27/CRP.4 ١٠ مقدمة من األمانة. قائمة موظفي اليونيدو

IDB.27/CRP.5 ١٤ مذكرة من املدير العام. جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والعشرين

الربامج املتكاملة . ٢٠٠٥-٢٠٠٢تنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل، 
 ذكرة من األمانةم. وأطر اخلدمات القطرية

٦ IDB.27/CRP.6

IDB.27/CRP.7 )ب (٤ مذكرة من األمانة. وضع اليونيدو املايل

IDB.27/CRP.8 ٧ و ٦ مذكرة من األمانة. متابعة مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا

IDB.27/CRP.9 )ب (٦ مذكرة من األمانة. الالمركزة يف اليونيدو

مذكرة من املدير . لتحضريية للملتقى الدويل للتكنولوجيا االحيائيةاألعمال ا
 العام

IDB.27/CRP.10 )أ (٦

IDB.27/CRP.11 - قائمة املشاركني
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