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 *املقررات
 

الصفحة  رقم املقرر العنوان البند

١ - 
؛ GC.10/18( املرفق األول من الدستور إدراج الدول األعضاء يف قوائم الدول الواردة يف

IDB.27/11/Rev.1 ؛GC.10/SR.2 ؛ ٢-١، الفقرتانGC.10/SR.9 ٢-١، الفقرتان( 
 ١-م/١٠-م ع

 ٢-م/١٠-م ع )٦-٤، الفقرات GC.10/SR.2(انتخاب الرئيس  ٢ ١
 ٣-م/١٠-م ع )٦١-٥٩، الفقرات GC.10/SR.2(انتخاب نواب الرئيس  ٢ ١

٣ ١ 
 ، الفقرتانGC10/SR.2؛ GC.10/1(ال الدورة العاشرة للمؤمتر العام اعتماد جدول أعم

٢٣-٢٢( 
 ٤-م/١٠-م ع

 ٥-م/١٠-م ع ))٥-١، الفقرات GC.10/SR.3 ؛ GC.10/CRP.3(تنظيم األعمال  ٤ ١
 ٦-م/١٠-م ع )٩٦-٩٤، الفقرات (GC.10/SR.4تعيني جلنة وثائق التفويض  ٥ ١

٥ ٢ 
، GC.10/SR.9؛ GC.10/L.1( العاشرة للمؤمتر العام وثائق تفويض املمثلني لدى الدورة

 )٤-٣الفقرتان 
 ٧-م/١٠-م ع

 ٨-م/١٠-م ع )٧-٥، الفقرات (GC.10/SR.9انتخاب ستة وعشرين عضوا جمللس التنمية الصناعية  )أ (٦ ٢
 ٩-م/١٠-م ع )١٠-٨، الفقرات GC.10/SR.9(انتخاب سبعة وعشرين عضوا يف جلنة الربنامج وامليزانية  )ب (٦ ٢

 )أ (١٠ ٣
؛ IDB.27/7؛ GC.10/16؛ GC.10/4(جدول األنصبة املقررة على الدول األعضاء 

IDB.27/7/Add.1 ؛GC.10/L.2 ؛GC.10/SR.9 ١٦-١٥، الفقرتان( 
 ١٠-م/١٠-م ع

 )ب (١٠ ٣
، GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2؛ GC.10/CRP.1؛ GC.10/12؛ GC.10/4(وضع اليونيدو املايل 

 )١٨-١٧الفقرتان 
 ١١-م/١٠- عم

 )ب (١٠ ٣
، الفقرتان GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2؛ GC.10/3( أذربيجان –استعادة حقوق التصويت 

٢٠-١٩( 
 ١٢-م/١٠-م ع

 )ب (١٠ ٤
؛ الفقرتان GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2؛ GC.10/15( بيالروس –استعادة حقوق التصويت 

٢٤-٢٣( 
 ١٣-م/١٠-م ع

 )ب (١٠ ٤
 ، الفقرتانGC.10/SR.9؛ GC.10/L.2؛ GC.10/11(يا  ليتوان–استعادة حقوق التصويت 

٢٢-٢١( 
 ١٤-م/١٠-م ع

 ١٥-م/١٠-م ع )٢٨-٢٧، الفقرتان GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2؛ GC.10/4(صندوق رأس املال املتداول  )ج (١٠ ٤

 )ه (١٠ ٤
؛ GC.10/CRP.6؛ IDB.27/5/Add.1؛ IDB.27/5(تعيني مراجع خارجي للحسابات 

GC.10/L.2/Add.1 ؛GC.10/SR.9 ٣٠-٢٩، الفقرتان( 
 ١٦-م/١٠-م ع

_________________ 

وتـرد املناقشـات املـتعلقة باعـتماد املقـررات يف احملاضر املوجزة املشار إليها يف هذه                 . راءاعـتمدت مجـيع املقـررات بـتوافق اآل         *
 .احملتويات
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 )تابع( املقررات

الصفحة   العنوان البند

١٣ ٥ 
، GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2؛ IDB.27/3؛ GC.10/4 (٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان، 

 )٥٢-٥١الفقرتان 
 ١٧-م/١٠-م ع

١٢ ٥ 
، الفقرتان GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2؛ GC.10/2(مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا 

٣٢-٣١( 
 ١٨-م/١٠-م ع

١٥ ٧ 
؛ GC.10/L.2/Add.2؛ GC.10/7/Add.1؛ GC.10/7(املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية 

GC.10/SR.55-56( 
 ١٩-م/١٠-م ع

١٦ ٧ 
، الفقرتان GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2؛ GC.10/4(جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو 

٥٨-٥٧( 
 ٢٠-م/١٠-م ع

١٨ ٧ 
؛ GC.10/9( منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة —صفة املراقب لدى اليونيدو 

GC.10/SR.3 ٩-٦، الفقرات( 
 ٢١-م/١٠-م ع

    
 *القرارات

    
الصفحة  رقم القرار العنوان البند
 ١-ق/١٠-م ع )٢٦-٢٥، الفقرتان GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2/Add.1(عضوية اليونيدو  )ب (١٠ ٨

١٢ ٨ 

؛ GC.10/8؛ GC.10/5؛ GC.10/3 (٢٠٠٧-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل، 
GC.10/14 ؛GC.10/CRP.2 ؛GC.10/CRP.4 ؛GC.10/CRP.5 ؛GC.10/CRP.7 ؛GC.10/CRP.8 ؛

GC.10/L.2/Add.1 ؛GC.10/SR.9 ٣٦-٣٥، الفقرتان( 

 ٢-ق/١٠-م ع

١٢ ١٠ 
، GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2(األفريقيني القرارات اليت اعتمدها مؤمتر وزراء الصناعة 

 )٣٤-٣٣الفقرتان 
 ٣-ق/١٠-م ع

 ٤-ق/١٠-م ع )٣٨-٣٧، الفقرتان GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2/Add.1(التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  ١٢ ١٢

١٢ ١٣ 
، GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2/Add.1(دور اليونيدو يف حتقيق األهداف االمنائية لأللفية 

 )٤٠-٣٩الفقرتان 
 ٥-ق/١٠-م ع

١٢ ١٤ 
؛ GC.10/L.2/Add.1(أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من حاالت األزمات 

GC.10/SR.9 ٤٢-٤١، الفقرتان( 
 ٦-ق/١٠-م ع

١٢ ١٥ 
 ، الفقرتانGC.10/SR.9؛ GC.10/L.2/Add.1(امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية 

٤٤-٤٣( 
 ٧-ق/١٠-م ع

١٢ ١٦ 
لدان النامية، وخصوصا يف أمريكا الالتينية والكاريبـي يف سياق احلد من الفقر يف الب

 )٤٨-٤٥، الفقرات GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2/Add.2(التنمية املستدامة 
 ٨-ق/١٠-م ع

١٢ ١٧ 
 ، الفقرتانGC.10/SR.9؛ GC.10/L.2/Add.2(أنشطة اليونيدو يف األراضي الفلسطينية 

٥٠-٤٩( 
 ٩-ق/١٠-م ع

١٤ ١٧ 
؛ IDB.27/19/Add.2؛ IDB.27/19/Add.1(فتيش املشتركة أنشطة وحدة الت

GC.10/L.2/Add.1 ؛GC.10/SR.9 ٥٤-٥٣، الفقرتان( 
 ١٠-ق/١٠-م ع

١٩ ١٨ 
، الفقرتان GC.10/SR.9؛ GC.10/L.2/Add.1(موعد الدورة احلادية عشرة ومكان انعقادها 

٦٠-٥٩( 
 ١١-ق/١٠-م ع

 

_________________ 

وتـرد املناقشـات املـتعلقة باعـتماد القرارات يف احملاضر املوجزة املشار إليها يف هذه                . اعـتمدت مجـيع القـرارات بـتوافق اآلراء         *
 .احملتويات
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   نبذة استهاللية

 ).٢٠٠٣(قررات والقرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته العادية العاشرة   ترد يف هذه الوثيقة امل  -١

لتيسري الرجوع إىل املقررات والقرارات، تتضمن قائمة احملتويات رقما مسلسال ميكن به االستشهاد بكل من املقررات    -٢
 ذات الصلة، واشارة مرجعية إىل احملضر املوجز  اخللفية) الوثائق(أو القرارات، كما تتضمن عنوان كل مقرر وقرار، والوثيقة 

واملقررات والقرارات مدرجة، قدر االمكان،   . للجلسة العامة اليت اعتمد فيها املقرر أو القرار، وبند جدول األعمال ذا الصلة   
 .حسب ترتيب جدول األعمال

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

 
 .افتتاح الدورة -١
 .انتخاب أعضاء املكتب -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( 

ــنظمة      -٧ ــام الســنويان عــن أنشــطة امل ــر الع ــرا املدي تقري
 .٢٠٠٢ و ٢٠٠١لعامي 

تقاريــر جملــس التنمــية الصــناعية عــن أعمــال دوراتــه  -٨
العاديــة اخلامســة والعشــرين والسادســة والعشــرين     

 .والسابعة والعشرين
ــية دور التنمــية الصــناعية يف حتقــيق األهــداف االمن   -٩ ائ

 ).ملتقى(لأللفية 
 :املسائل املالية -١٠

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

 وضع اليونيدو املايل؛ )ب( 
 وق رأس املال املتداول؛صند )ج( 

 ؛االنتقال إىل نظام أحادي العملة  )د(
 .تعيني مراجع حسابات خارجي )ه( 

ــل،    -١١ ــربناجمي املتوســـط األجـ ــار الـ ــيذ اإلطـ -٢٠٠٢تنفـ
٢٠٠٥. 

، ٢٠٠٧-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل،      -١٢
 :مبا يف ذلك

 التمثيل امليداين؛ )أ( 
حنو  " االستراتيجية تطبـيق املبادئ التوجيهية    )ب( 

 ؛"حتسني تنفيذ برامج اليونيدو
 الربامج املتكاملة وأطر اخلدمات القطرية؛ )ج( 
 ؛اخلدماتمنائط  )د( 
 .للمنظمةاالستراتيجية املؤسسية  )ه( 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان،  -١٣
ــتركة     -١٤ ــيش املشـ ــدة التفتـ ــطة وحـ ــتعراض –أنشـ  اسـ

وحـدة التفتيش املشتركة لالدارة وتصريف الشؤون       
 .االدارية يف اليونيدو

 .املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية -١٥
 .جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو -١٦
 احلكومـــية –ئل املتصـــلة باملـــنظمات الدولـــية املســـا -١٧

 .وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها
 .طلبات احلصول على صفة مراقب -١٨
 .موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة -١٩
 .اختتام الدورة -٢٠
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 املقررات
إدراج الدول األعضاء يف قوائم الدول    ١-م/١٠-م ع

  ل من الدستورالواردة يف املرفق األو 
ليشيت يف القائمة ألف -قرر املؤمتر العام إدراج تيمور  

 .من املرفق األول من الدستور
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
  انتخاب الرئيس   ٢-م/١٠-م ع

مورينو . انتخب املؤمتر العام، بالتزكية، السيد س   
 .رةرئيسا للمؤمتر يف دورته العاش  ) إيطاليا(

 اجللسة العامة الثانية
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١

   انتخاب نواب الرئيس ٣-م/١٠-م ع
 

انتخب املؤمتر العام نواب رئيس املؤمتر يف دورته      
، والسيد  )النمسا (شتلتز . ت: العاشرة التالية أمساؤهم

غونزالز أنينات   . ، والسيد ر )بوروندي. (نسانزي ت .ر
زروك  . أ. ، والسيد س)الصني (ن ، والسيد زهانغ يا )شيلي(

، والسيد   )هنغاريا (هورفات . ، والسيد إ )كولومبيا (غوميز  
فيدوتوف    . ف. ، والسيد ي )اهلند(سرينيفاسان   . ب. ت
 ).السنغال(سافاين . ، والسيد ل)االحتاد الروسي (

 اجللسة العامة الثانية
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١

 
 

دورة العاشرة إعتماد جدول أعمال ال ٤-م/١٠-م ع
 للمؤمتر العام 

 

 :إن املؤمتر العام 

 نظامه من ٤٢تعليق العمل باملادة قّرر  )أ( 
 بالنسبة لليوم األول فقط من املؤمتر، اليت تتناول     الداخلي
منها مهام مكتب املؤمتر فيما يتصل باعتماد   ) أ  (١الفقرة 

 جدول األعمال؛

اعُتمد جدول أعمال دورته العاشرة    )ب( 
 .GC.10/1 الواردة يف الوثيقة  بصيغته

 اجللسة العامة الثانية
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١

 
 

 تنظيم األعمال ٥-م/١٠-م ع
 

 :إن املؤمتر العام 

 من   ١٩ و ١٧ إىل ٧قرر تناول البنود من   )أ( 
 جدول األعمال يف شكل مناقشة عامة؛

 من  ٤٤قرر أيضا أن ينشئ، وفقا للمادة  )ب( 
كيلي   . نة رئيسية واحدة برئاسة السيدة إنظامه الداخلي، جل

 ، جيوز أن ميثل فيها كل عضو مشارك يف املؤمتر؛   )األرجنتني(

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

هبدف اعداد مشاريع مقررات وقرارات بتوافق اآلراء   
ؤمتر بكامل هيئته، وطلب إىل رئيس اللجنة     لعرضها على امل 

، أن يقدم إىل املؤمتر  ١١-م /٣-الرئيسية، وفقا للمقرر م ع
 تقريرا خطيا عن  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول٥يف يوم 

 .أعمال تلك اللجنة
 اجللسة العامة الثانية

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١
 
 

 تعيني جلنة وثائق التفويض   ٦-م/١٠-م ع
 

متر العام الدول األعضاء التالية أمساؤها عّين املؤ 
االحتاد الروسي، إثيوبيا،  : للعمل يف جلنة وثائق التفويض

أملانيا، بوليفيا، الرأس األخضر، سري النكا، الصني،        
 .كوستاريكا، نيوزيلندا  

 اجللسة العامة الرابعة
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢
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رة وثائق تفويض املمثلني لدى الدو  ٧-م/١٠-م ع
 العاشرة للمؤمتر العام 

 

 :إن املؤمتر العام 

وقد درس تقرير جلنة وثائق التفويض   )أ( 
 والتوصيات الواردة فيه؛  

 .وافق على تقرير جلنة وثائق التفويض )ب( 
 اجللسة العامة التاسعة

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
 
 

انتخاب ستة وعشرين عضوا جمللس    ٨-م/١٠-م ع
 التنمية الصناعية 

 

 من الدستور، انتخب املؤمتر العام    ١-٩مال باملادة   ع 
الدول الست والعشرين التالية لعضوية جملس التنمية الصناعية 
ملدة تنتهي عند اختتام الدورة العادية الثانية عشرة للمؤمتر    

 :٢٠٠٧العام يف عام 

مخسة عشر عضوا من الدول املدرجة يف  )أ( 
: من الدستورالقائمتني ألف وجيم من املرفق األول  

إندونيسيا، باكستان، الربازيل، تونس، اجلمهورية العربية    
السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زمبابوي،    
 السنغال، شيلي، الصني، غانا، كولومبيا، املغرب، املكسيك؛     

مثانية أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة   )ب( 
يطاليا، بلجيكا،     أملانيا، إ : باء من املرفق األول من الدستور

فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،  
 النرويج، هولندا، اليابان؛  

ثالثة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة  )ج( 
أوكرانيا، بولندا،   : دال من املرفق األول من الدستور

 .سلوفاكيا
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
نتيجة لذلك، يتألف جملس التنمية الصناعية من   

* إسبانيا، * األردن،* االحتاد الروسي، : الدول التالية
* أوروغواي،** إندونيسيا،  ** أملانيا، * إكوادور،

** أوكرانيا،* ،)اإلسالمية-مجهورية (إيران 
** بلجيكا، ** الربازيل،** باكستان،  ** إيطاليا،
** تونس، * يا،ترك * تايلند، * بوليفيا،** بولندا،
مجهورية ** اجلمهورية العربية السورية،* اجلزائر،
* الدامنـرك،** جنوب أفريقيا،** كوريا،

* السودان،** السنغال،** سلوفاكيا،** زمبابوي،
** فرنسا، ** غانا، ** الصني،** شيلي، * سويسرا،
* كوت ديفوار،* كوبا، * فنـزويال،* الفلبني،

* يسوتو،ل* لكسمربغ، * كينيا، ** كولومبيا،
اململكة العربية  ** املكسيك، ** املغرب، * مصر،

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   * السعودية،
* نيجرييا، * النمسا،** النرويج،** وايرلندا الشمالية،

 .*اليونان ** اليابان،** هولندا،* هنغاريا،  * اهلند،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة منصبها بنهاية الدورة سبع وعشرون دولة تنتهي مد * 
انظــر املقــرر  (٢٠٠٥العادية احلادية عشرة للمؤتـمر العـام فــي عــام 

 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧، املؤرخ ٨-م /٩-م ع
ست وعشرون دولة تنتهي مدة منصبها عند اختتام الدورة    ** 

 .٢٠٠٣العادية الثانية عشرة للمؤمتر العام يف عام 
  

تخاب سبعة وعشرين عضوا يف جلنة    ان ٩-م/١٠-م ع
 الربنامج وامليزانية   

 

 من الدستور، انتخـب املؤتـمر ١-١٠عمـال باملادة  
العام الدول السبع والعشرين التالية لعضوية جلنـة الربنامـج 
وامليزانيـة، لتويل املنصب ملدة تنتهي عند اختتـام الدورة     

 :٢٠٠٧العادية الثانية عشرة للمؤتـمر العام يف سنة 

مخسة عشر عضوا من  الدول املدرجة يف    )أ( 
إثيوبيا،   : القائمتيـن ألف وجيم مـن املرفق األول مـن الدستور

إندونيسيا، باكستان، بريو، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا     
الشعبية الدميقراطية، السودان، غواتيماال، فنـزويال،  

يا،   الكامريون، كوت ديفوار، املغرب، املكسيك، نيجري      
 اهلند؛

تسعة أعضاء من الـدول املدرجة يف القائمـة  )ب( 
أملانيا، إيطاليا، تركيـا،       : باء من املرفق األول مـن الدستور
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فرنسا، فنلندا، اململكـة املتحـدة لربيطانيا العظمى وايرلنـدا   
 الشمالية، النمسا، اليابان، اليونـان؛  

ة ثالثة أعضاء من الدول املدرجة يف القائم )ج( 
االحتاد الروسي، بولندا،   : دال من املرفق األول من الدستور

 .هنغاريا 
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
جدول األنصبة املقررة على الدول     ١٠-م/١٠-م ع

  األعضاء
 :إن املؤمتر العام      

  Add.1 و   IDB.27/7أحـاط علمـا بالوثيقة               )أ( 
  ؛ GC.10/16والوثيقة    

قرر وضع جدول لألنصبة املقررة القتسام                          )ب ( 
-٢٠٠٤نفقات امليزانية العادية لليونيـدو للفترة املالية                         

يستند إىل قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة                     ،   ٢٠٠٥
 باء، معدال مبا يتوافق مع عضوية                 ٥٧/٤واو و - باء   ٥٥/٥

اليونيدو، على أساس أن تقدر اشتراكات األعضاء اجلدد،                              
 يصبحون فيها أعضاء، استنادا إىل جدول                           عن السنة اليت      

أنصبة األمم املتحدة، حسب انطباقه على اليونيدو، على                             
 .GC.10/16النحو الوارد يف مرفق الوثيقة              

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

    وضع اليونيدو املايل  ١١-م/١٠-م ع
 :إن املؤمتر العام      

املقدمة يف الوثيقة         أحاط علما باملعلومات              )أ( 
GC.10/12؛ 

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

 األعوام السابقة، أن تفعل ذلك دون إبطاء؛                     

طلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده                        )ج ( 
 واتصاالته مع الدول األعضاء من أجل حتصيل املتأخرات؛                                 

قّرر، بعد أن أحاط علماً بتوصية جملس                       )د ( 
، السماح      ٣-م /٢٦-التنمية الصناعية يف مقرره م ت ص                 

لألمانة بأن تستخدم لصاحل الربامج املتكاملة أو املخططات                               
اإلطارية للخدمات القطرية حصة كل بلد ومبلغ أرصدة                             

 املنفقة واإليرادات املتأتية من الدول                  االعتمادات غري        
األعضاء اجلديدة وإيرادات الفوائد الزائدة عن تقديرات                           

، إذا مل       ١٠-م /٩-امليزانية، على النحو احملدد يف املقرر م ع                    
ديسمرب     / كانون األول        ٣١يرد من الدول املعنية حبلول                

  ٨٤٠ ٨١٨ رّد بشأن استخدام هذه األموال البالغة                      ٢٠٠٣
 IDB.26/9النحو الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة               يورو، على    

 تبلغ     ٢٠٠٣أكتوبر     / تشرين األول       ٣١األموال املتاحة يف         (
 ). يورو  ٤٣٦ ٤٥٧

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

   أذربيجان–استعادة حقوق التصويت   ١٢-م/١٠-م ع
 :إن املؤمتر العام      

اقشة املفتوح       استذكر تقرير فريق املن            )أ( 
العضوية املعين بسداد االشتراكـــات املقررة يف أوانـــها                                  

IDB.19/12)   و Corr.1(            ؛ ١٤ و ١٣، وخصوصا الفقرتني 

/ ١٩-استذكر أيضا مقرر اجمللس م ت ص     )ب ( 
 ؛ ١٢-م /٩- ومقرر املؤمتر العام م ع          ٥-م

 رّحب بالتزام أذربيجان بتسوية متأخراهتا؛                        )ج ( 

/ ٢٦-اجمللس م ت ص      أحاط علما مبقرر          )د ( 
 ؛ ٤-م

أحاط علمـــا مبوافقـــة اجمللس على خطـــة                            )ه( 
 Add.1  وIDB.26/16الســـداد بصيغتها الـــواردة يف الوثيقتيـــن 

وشّجع أذربيجان على سداد               )) و  (٤-م /٢٦-م ت ص    (
 أقساطها بانتظام وفقا للشروط الواردة فيها؛                    
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  وافق على طلب أذربيجان بشأن استعادة                      )و( 
 من دستور        ٢-٥حقوقها يف التصويت وفقا للمادة              

 .اليونيدو  
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
   بيالروس- استعادة حقوق التصويت   ١٣-م/١٠-م ع

 :إن املؤمتر العام      

استذكر تقرير فريق املناقشة املفتوح                   )أ( 
هنا    العضوية املعين بسداد االشتراكات املقـــررة يف أوا                        

IDB.19/12)   و Corr.1(            ؛ ١٤ و ١٣، وخصوصا الفقرتني 

/ ١٩-استذكر أيضا مقرر اجمللس م ت ص     )ب ( 
 ؛ ١٢-م /٩- ومقرر املؤمتر العام م ع          ٥-م

رّحب بالتزام بيالروس بتسوية متأخراهتا،                          )ج ( 
 ؛GC.10/15حسبما ورد يف الوثيقة            

وافق على طلب بيالروس بشأن استعادة                        )د ( 
 من دستور         ٢-٥ وفقا للمادة         حقوقها يف التصويت          

 اليونيدو؛    

أحاط علما بالتوقيع على اتفاق بشأن                       )ه( 
خطة سداد، وشّجع بيالروس على سداد أقساطها بانتظام                                    

 .وفقا للشروط الواردة فيه        
 اجللسة العامة التاسعة 

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
  ليتوانيا–استعادة حقوق التصويت  ١٤-م/١٠-م ع

 

 : العام إن املؤمتر     

استذكر تقرير فريق املناقشة املفتوح                   )أ( 
العضوية املعين بســـداد االشتراكات املقـــررة يف أوانـــها                           

IDB.19/12)   و Corr.1(            ؛ ١٤ و ١٣، وخصوصا الفقرتني 

/ ١٩-استذكر أيضا مقرر اجمللس م ت ص     )ب ( 
 ؛ ١٢-م /٩- ومقرر املؤمتر العام م ع          ٥-م

تسوية متأخراهتا،            رّحب بالتزام ليتوانيا ب           )ج ( 
 ؛GC.10/11حسبما ورد يف الوثيقة              

وافق على طلب ليتوانيا بشأن استعادة                      )د ( 
 من دستور        ٢-٥حقوقها يف التوصيت وفقا للمادة                  

 اليونيدو؛   

أحاط علما بالتوقيع على اتفاق بشأن                       )ه( 
خطة سداد وشّجع ليتوانيا على سداد أقساطها بانتظام                            

 .وفقا للشروط الواردة فيه        
 جللسة العامة التاسعةا 

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
 
 

  صندوق رأس املال املتداول    ١٥-م/١٠-م ع
 :إن املؤمتر العام      

 ؛ ٤-م /٢٧-أحاط علما باملقرر م ت ص               )أ( 

قرر أن يظل مستـــوى صنـــدوق رأس                            )ب ( 
 على      ٢٠٠٥-٢٠٠٤املال املتداول لفتـــرة السنتني              

تظل األغراض املأذون              يورو وأن       ٧ ٤٢٣ ٠٣٠مستـــوى       
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤باستخدام الصندوق ألجلها لفترة السنتني                       

؛ أي على       ٢٠٠٣-٢٠٠٢مثلما كانت لفترة السنتني             
/ ٢-من املقرر م ع      ) ب (النحو املنصوص عليه يف الفقرة           

 ؛ ٢٧-م

حث الدول األعضاء على تسديد                    )ج ( 
اشتراكاهتا املقررة املستحقة يف أقرب وقت ممكن بغية تقليل                                  

حلاجة إىل سحب مبالغ ملواجهة حاالت النقص يف تسديد                              ا
 .االشتراكات املقررة         

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

  تعيني مراجع خارجي للحسابات   ١٦-م/١٠-م ع
قّرر املؤمتر العام متديد تعيني املراجع العام للحسابات   

يونيدو ملدة يف جنوب أفريقيا مراجعا خارجيا حلسابات ال
يونيه    / حزيران٣٠ إىل  ٢٠٠٤يوليه / متوز١سنتني، من 
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، وفقا لالختصاصات املنصوص عليها يف النظام املايل ٢٠٠٦
 .لليونيدو

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان،  ١٧-م/١٠-م ع
 :إن املؤمتر العام      

نامج وامليزانيتني للفترة              وافق على الرب      )أ( 
   IDB.27/3 على النحو الوارد يف الوثيقة           ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 واملعدلة يف هذا املقرر؛        

وافق أيضا على تقديرات للنفقات                    )ب ( 
 يورو متول من        ١٤٥ ٠١٣ ٣٠٠االمجالية تبلغ       

 يورو    ١٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠االشتراكات املقررة مببلغ قدره               
  يورو؛   ٣ ٠١٣ ٣٠٠ومن ايرادات أخرى مببلغ             

وافق كذلك على تقديرات للنفقات                    )ج ( 
 يورو لغرض       ٢١ ٨٢٦ ٨٧٠االمجالية يبلغ جمموعها             

 متول من       ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية التشغيلية لفترة السنتني               
 يورو ومن ايرادات           ٢١ ٥١٢ ٣٧٠تربعات مببلغ قدره            

 يورو، حسب ما قد ينص عليه                     ٣١٤ ٥٠٠أخرى مببلغ        
 .النظام املايل    

 عةاجللسة العامة التاس
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

  مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا     ١٨-م/١٠-م ع 
 :إن املؤمتر العام      

 ومقـــرره        ١٩-ق /٣-استذكر قراره م ع          )أ( 
 ؛ ١٢-م /٦-م ع  

أحاط علما بتقرير املدير العام عن مكاتب                     )ب ( 
 ؛(IDB.25/4)ترويج االستثمار والتكنولوجيا                

قرر جملس التنمية           أحاط علما أيضا مب             )ج ( 
 ؛ ٧-م /٢٥-الصناعية م ت ص          

قّرر تعديل املبادئ التوجيهية لكيفية عمل   )د( 
مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا وفقا ملا يرد يف مرفق    

 .هذا القرار
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
 املرفق
 

 املبادئ التوجيهية لكيفية عمل مكاتب
  ستثمار والتكنولوجياترويج اال

  اهلدف
اهلـــدف مـــن مكاتـــب اليونـــيدو لـــترويج االســـتثمار   

والتكنولوجـــيا هـــو اإلســـهام يف التنمـــية الصـــناعية والـــنمو      
ــادات    ــبلدان ذات االقتصــ ــية والــ ــبلدان النامــ ــادي للــ االقتصــ
االنتقالـــية، وذلـــك باســـتبانة وحشـــد املـــوارد التقنـــية واملالـــية 

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

 .شركاء حمليني يف هذه املشاريع
 

  الوالية
تكـّرس هـذه املكاتب     : يف الـبلدان الصـناعية     )أ( 

نفســـها حصـــرا لـــترويج االســـتثمار والتكنولوجـــيا يف اجملـــال  
لـــبلدان النامـــية الصـــناعي مـــن الـــبلدان الـــيت تستضـــيفها إىل ا 

 والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية؛

يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات       )ب( 
يف حـــني أن اهلــدف الرئيســـي هلــذه املكاتـــب هـــو   : االنتقالــية 

تـرويج االسـتثمار والتكنولوجـيا يف اجملال الصناعي من البلدان           
ــب الــيت تستضــيفها إىل لدان ذات  غريهــا مــن الــبلدان النامــية وال

االقتصـــادات االنتقالـــية، ميكـــن هلـــا أيضـــا أن تقـــوم بـــترويج   
االســتثمار والتكنولوجــيا يف اجملــال الصــناعي مــن اخلــارج إىل  

 .البلدان اليت تستضيفها
 

  األنشطة
إقامة صالت باملنشآت املوجودة يف البلدان       )أ( 

املضـيفة واملسـتعدة لدراسة مشروع جتاري مع شريك يف بلد           
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 ذي اقتصـاد انـتقايل أو املسـتعدة لـتوفري مدخالت            نـام أو بلـد    
 ملشروع من هذا القبيل؛

تقييم مشاريع االستثمار والتكنولوجيا، اليت      )ب( 
يكـون مقر اليونيدو أو غريه من املصادر قد عرض تفاصيلها،           
هبــدف حتديــد مــا إذا كــان يتســىن إجيــاد منشــأة يف الــبلدان        

وريد املوارد اخلارجية   املضـيفة تكـون هلا القدرة واالستعداد لت       
 املطلوبة لتلك املشاريع؛

اسـتخدام صالهتا مبنشآت البلد املضيف من        )ج( 
ــيون،      ــبها شــركاء حمل ــيت يطل ــية ال ــوارد األجنب ــرويج امل أجــل ت
وتوفـري املعلومـات عـن الشـركاء احمللـيني كال على حدة وعن              

و املناخ املتاح لالستثمار ونقل التكنولوجيا يف البلدان النامية أ        
 البلدان ذات االقتصادات االنتقالية املعنية؛

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
والتكنولوجـيا، وعـن طـريق أي وسـائل مناسـبة أخرى، لكي             

 وضات بشأن التعاون يف تنفيذ املشروع؛يباشر اجلانبان مفا

ــاهتما   )ه(  ــاعدة الطـــرفني يف مفاوضـ دعـــم ومسـ
اســتكمال األنشــطة التمهــيدية لالســتثمار، حــىت املــرحلة    ويف

ــيذ       ــاق مكــتوب لتنف ــرام اتف ــندها الطــرفان إب ــيت يســتطيع ع ال
 املشروع؛

مســــاعدة الــــبلدان النامــــية والــــبلدان ذات   )و( 
ثـارة اهـتمام الشـركاء األجانـب     االقتصـادات االنتقالـية عـلى إ   

احملــتملني بفــرص األعمــال الصــناعية وباحلوافــز الــيت تعرضــها   
ــام      ــود متــثل القطــاعني الع ــبلدان، وذلــك باســتقبال وف تلــك ال
واخلـاص وترتيـب اتصـاالت مباشـرة بـني أعضـاء هذه الوفود              

 واألوساط الصناعية واملالية يف البلدان املضيفة؛

ــ )ز(  ية والــــبلدان ذات مســــاعدة الــــبلدان النامــ
ــية      ــدرات الوطن ــز الق ــناء وتعزي ــلى ب ــية ع االقتصــادات االنتقال
الالزمـة الجـتذاب االسـتثمار األجنيب والتكنولوجيا األجنبية،         
ــبلدان ذات     ــبلدان النامــية وال وذلــك باستضــافة الوفــود مــن ال
ــناء العمــل عــن     ــية وتــزويدها بالتوجــيه أث االقتصــادات االنتقال

 معيــنة يف أوطــاهنم لــدى شــركاء  طــريق تــرويج فــرص جتاريــة 
 أجانب حمتملني؛

مجـع وعـرض وتعمـيم معلومـات عـن مـرافق        )ح( 
تصـنيع حمـددة تسعى املنشآت يف البلدان املضيفة للمكاتب إىل            
إقامـتها يف الـبلدان النامـية والـبلدان ذات االقتصادات االنتقالية            
مـن خالل شراكة جتارية مع منظم حملي للمشاريع؛ واملساعدة          

  حتديد شركاء حمليني ومساعدة الطرفني على إبرام اتفاق؛على

ــيت     )ط(  ــة األنشــطة األخــرى ال االضــطالع بكاف
تفضــــي إىل إجنــــاز أهــــداف مكاتــــب تــــرويج االســــتثمار      

 .والتكنولوجيا
 

  ترتيبات التمويل
متــوَّل مكاتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجــيا مــن    

م تــربعات إىل الــبلدان املضــيفة هلــا، الــيت ينــبغي هلــا أن تقــد      
وُيوفّر . اليونـيدو تكفـي لتغطـية الـنفقات اليت تتكبدها املنظمة          

الـتمويل لتغطـية مجـيع الـنفقات، مبـا يف ذلـك رسـوم خدمات                
، بعمـالت قابلة للتحويل، إال   )الـنفقات العامـة   (دعـم الـربامج     

أنه يف البلدان اليت تكون عمالهتا غري قابلة للتحويل، جيوز أن           
لــية الــتمويل الــالزم لتغطــية الــنفقات الــيت      يوفــر بالعملــة احمل 

تتكـبدها املكاتـب بالعملـة احمللـية نفسـها، بيـنما يوفر التمويل              
الالزم لتغطية مجيع النفقات األخرى، مبا فيها رسوم خدمات         

 .، بعملة قابلة للتحويل)النفقات العامة(دعم الربامج 

وتعمــل اليونــيدو، عــندما يــتقدم بلــد مــا مــن الــبلدان   
ة بطلـب إلـيها، عـلى ترتيب التمويل من خارج امليزانية            املهـتم 

ملصــــروفات إنشــــاء وتشــــغيل مكاتــــب تــــرويج االســــتثمار  
والتكنولوجــــيا املنشــــأة يف الــــبلدان النامــــية أو الــــبلدان ذات 

 .االقتصادات االنتقالية

وجيــوز ملكاتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجــيا أن    
بل اخلدمــات جتمــع أيضــا مــوارد إضــافية بتحصــيل رســوم مقــا
 .املقدمة على أساس استرداد تكاليف اخلدمات

  الترتيبات اخلاصة بالعاملني
ــرويج        ــب ت ــاء مكات ــيدو رؤس ــام لليون ــر الع ــّين املدي يع

االســـتثمار والتكنولوجـــيا وفقـــا للـــنظامني األساســـي واالداري 
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. لليونــيدو والجــراءاهتا وبعــد التشــاور مــع احلكومــات املضــيفة  
ــغي   ــيدو بتش ــوم اليون ــيها  وتق ــب واالشــراف عل ــني . ل املكات ويع

 مــن قواعــد الــنظام ٢٠٠رئــيس املكتــب إمــا مبوجــب السلســلة 
لــه وضــع موظفــي املشــاريع  اإلداري ملوظفــي اليونــيدو ويكــون

ــيا كموظــف فــين عــلى املســتوى الوطــين     الدولــيني أو يعــني حمل
وتطـبق عليه جداول املرتبات احمللية على النحو الذي أقرته جلنة           

دنـــية الدولـــية فـــيما يـــتعلق هبـــذه الفـــئة اخلاصـــة مـــن اخلدمـــة امل
وفيما يتعلق باملوظفني اآلخرين، حتدد املرتبات      . الوظائف الفنية 

 .استنادا إىل مناقشات بني البلدان املضيفة وأمانة اليونيدو
 

  الترتيبات القانونية
تنشــــأ مكاتــــب تــــرويج االســــتثمار والتكنولوجــــيا   

 كل حكومة مضيفة واملدير     وتسـتدام وفقـا التفاقات تربم بني      
 .العام لليونيدو

 
املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا     ١٩-م/١٠-م ع

  الراقية 
 :إن املؤمتر العام 
أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقتني  )أ( 
GC.10/7 و Add.1  بشأن املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا 
 الراقية؛

روع النظام وافق على املخطط العام ملش )ب( 
األساسي للمركز، بصيغته الواردة يف املرفق الثالث للوثيقة   

GC.10/7/Add.1   مفوضاً جملس التنمية الصناعية باملوافقة ،
 النهائية عليه؛ 

) التمويل(قّرر املوافقة على املادة الرابعة   )ج( 
، رهنا    )احلل(والرابعة عشرة  ) الربنامج وامليزانية  (والعاشرة 
 ائية على النظام األساسي؛باملوافقة النه

أحال املواد األوىل إىل الثالثة واخلامسة إىل   )د( 
التاسعة واحلادية عشرة إىل الثالثة عشرة واخلامسة عشرة إىل       

 .جملس التنمية الصناعية لوضع صيغتها النهائية واعتمادها
 اجللسة العامة التاسعة

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
 

شات التقاعدية ملوظفي جلنة املعا ٢٠-م/١٠-م ع
  اليونيدو

 :إن املؤمتر العام      

 ؛ ١٠-م /٢٧-أحاط علما باملقرر م ت ص                )أ( 

قرر انتخاب العضوين والعضوين املناوبني                      )ب ( 
التالني يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة                              

 :٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني     
السيد سيدريك يانسنس دي بيستهوفن                      :العضوان  

 )بلجيكا   (
جنوب     (سينغايف       . ل. السيد ملوالمي م        

 )أفريقيا   
 )كرواتيا   (السيدة فيسنا فوكوفيتش            :العضوان املناوبان       

 )اهلند  (السيد تامنايا الل            
أذن جمللس التنمية الصناعية بأن يشرع يف  )ج( 

انتخابات لشغل أي من املناصب السالفة الذكر قد يصبح     
 .احلادية عشرة  شاغرا قبل أن يعقد املؤمتر العام دورته 

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

منظمة  -صفة املراقب لدى اليونيدو  ٢١-م/١٠-م ع
 فرسان مالطة العسكرية املستقلة 

 
 من ٣-٤ و ١-٤أقّر املؤمتر العام، مبقتضى املادة    

 من نظامه الداخلي، صفة املراقب   ٤-٣٠الدستور والقاعدة 
سبة ملنظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة لدى اليونيدو بالن

وحّق هذه املنظمة يف املشاركة يف مداوالت املؤمتر بشأن  
 .املسائل اليت هتمها، دون أن يكون هلا حق التصويت 

 اجللسة العامة الثالثة
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢
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 القرارات
  عضوية اليونيدو  ١-ق/١٠-م ع

 إن املؤمتر العام، 
مـع االرتـياح، علو مستوى املشاركة يف      ظ،  إذ يالحـ   

دورة املؤمتـر العـام العاشرة، وخصوصا حضور رؤساء أوغندا          
ليشـيت ومدغشـقر، ونـواب رؤسـاء بـنما وغواتيماال           -وتـيمور 

وسـرياليون ورئـيس وزراء مجهوريـة تنـزانيا املتحدة، وكذلك           
حضـور عـدد كـبري مـن الـوزراء ونـواب الـوزراء، الـذي يدل                

الهـتمام والـتقدير الـذي حتظـى بـه اليونـيدو من             عـلى ازديـاد ا    
 اجملتمع الدويل،

االستقرار املايل الذي حقّقه املدير     وإذ يالحـظ أيضـا       
العــام والــنجاح الــذي كلّلــت بــه جمموعــة واســعة مــن أنشــطة 

 التعاون التقين،

ــك   ــدول األعضــاء    وإذ يالحــظ كذل ــب ال ــزايد طل  ت
  التقين،للدعم املقدم من اليونيدو يف ميدان التعاون

 مقــــرر جملــــــس التنميـــــة الصناعيـــة       وإذ يسـتذكـــر   
 ،١٠-م/ ٢٦-م ت ص

 عــــلى املديــــر العــــام إلنشــــائه فــــريقا يــــثين -١ 
استشـاريا خمصصـا غـري رمسـي للعمـل عـلى حتقيق أهداف من         

 بينها زيادة التربعات وتوسيع عضوية اليونيدو؛

 الدول غري األعضاء، خصوصا الدول    يناشد   -٢ 
األعضــاء الســابقة، أن تــنظر يف امكانــية االنضــمام إىل دســتور  
اليونـيدو، مما يربز طابع اليونيدو العاملي ومينحها مصادر متويل          

 .جديدة من أجل تيسري بلوغ األهداف االمنائية لأللفية
 اجللسة العامة التاسعة 

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
ألجل،   االطار الربناجمي املتوسط ا  ٢-ق/١٠-م ع

٢٠٠٧-٢٠٠٤  
 ، إن املؤمتر العام 

، الذي وافق فيه ١-ق /٧- قراره م عإذ يستذكر  
على خطة األعمال بشأن دور اليونيدو ووظائفها يف  
املستقبل، اليت تظل هي األساس الذي يرتكز عليه التحّول  
التنظيمي والربناجمي لليونيدو واليت صنفت أنشطة املنظمة يف 

 :جمايل تركيز، مها   

 تدعيم القدرات الصناعية،  )أ( 

 التنمية الصناعية األنظف واملستدامة،  )ب( 

  ٢-ق /٩-قرار املؤمتر العام م ع   وإذ يستذكر أيضا     
 ، ٢٠٠٥-٢٠٠٢املتعلق باالطار الربناجمي املتوسط األجل،   

التوجيهات اإلضافية اليت وإذ يأخذ يف اعتباره  
ئ قدمتها الدول األعضاء إىل املنظمة من خالل املباد   

صوب حتسني إجناز برنامج     "التوجيهية االستراتيجية املعنونة  
، اليت اعتمدها جملس التنمية الصناعية يف دورته    "اليونيدو

 ، ٧-م /٢٦-السادسة والعشرين يف مقرره م ت ص 

 باملعلومــات الــواردة يف   وإذ حييط علما مع التقدير  
 األجل،   املتعلقة باإلطار الربناجمي املتوسط GC.10/14الوثيقة 
٢٠٠٧-٢٠٠٤ ، 

 األهداف اإلمنائية األعم اليت   وإذ يأخذ يف اعتباره 
أقرها اجملتمع الدويل، خصوصا من خالل األهداف اإلمنائية   
لأللفية اليت استمدت من إعالن األلفية الذي اعتمده مؤمتر   

، وكذلك ٢٠٠٠سبتمرب /قمة األمم املتحدة لأللفية يف أيلول
ر األمم املتحدة الثالث املعين من خالل مبادرات مثل مؤمت

بأقل البلدان منوا، ودورة اجلمعية العامة االستثنائية اليت  
يونيه    /كُّرست للتنمية االجتماعية واليت عقدت يف حزيران

/ ، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية الذي عقد يف آذار   ٢٠٠٠
، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي  ٢٠٠٢مارس 
 ، ٢٠٠٢سبتمرب / أيلولعقد يف

 األهداف واألولويات  وإذ يأخذ يف اعتباره أيضا 
العاملية واإلقليمية والوطنية املبينة يف التقرير اخلتامي للجنة   
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، والشراكة ٢٠٠٣مايو /األمن البشري، الذي صدر يف أيار 
اجلديدة لتنمية أفريقيا، وأطر األمم املتحدة للمساعدة      

  خمتلف البلدان،اإلمنائية، اليت أعّدت لصاحل 

 بأمهية ربط برنامج أنشطة اليونيدو  وإذ ينّوه 
 باالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، حيثما أمكن ذلك،  

 ألحكام االتفاقات البيئية وإذ يويل االعتبار الواجب  
املتعددة األطراف اليت متس القطاع الصناعي، مثل بروتوكول   

ة األوزون وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبق  
كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة االطارية بشأن تغّير     
املناخ وبروتوكول قرطاجنة بشأن األمان االحيائي واتفاقية   

 ستوكهلم بشأن امللوثات العضوية الثابتة،

 مبا يترّتب على االجتاهات االقتصادية       وإذ ينّوه 
 عملية العوملـة والصناعية والتكنولوجية العاملية، وخصوصا

اجلارية والتطور السريع للتكنولوجيات الصناعية، من آثار يف 
خدمات الدعم اليت تقّدمها اليونيدو يف البلدان النامية 

 والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، 

 ما لدى اليونيدو من جتربة واسعة وخربة وإذ يدرك 
لدان، فنية وفرية يف تعزيز التنمية الصناعية يف تلك الب 

وخصوصا ما حققته من جناحات يف تقدمي خدمات التعاون 
التقين أثناء السنوات الست املاضية من خالل آليات مثل  
الربامج املتكاملة واملخططات االطارية للخدمات القطرية 

 واملشاريع املنفردة واملبادرات املواضيعية،   

 أن خطة األعمال ال تزال تشكل     يؤكد -١ 
  عليه أنشطة اليونيدو الربناجمية؛   األساس الذي ترتكز

، مع االهتمام، باالستراتيجية    حييط علما -٢ 
املؤسسية اليت قّدمها املدير العام إىل جملس التنمية الصناعية يف 
دورته السابعة والعشرين، واليت تستهدف أساسا تعزيز منو  
االنتاجية كوسيلة لدعم حتقيق التنمية الصناعية املستدامة، 

  املتخذة إلعمال االستراتيجية؛   وبالتدابري

 املدير العام إىل صوغ بيان لرؤية يدعو -٣ 
، رمبا يف وقت  ) سنة١٥ إىل  ١٠(استراتيجية طويلة األمد 

مناسب ألن يعتمده املؤمتر العام القادم، يتضمن مسامهة 
 اليونيدو االستراتيجية يف األهداف االمنائية لأللفية؛ 

امية إىل زيادة   مساعي اليونيدو الر يؤّيد  -٤ 
التضافر بني أنشطتها اخلاصة باحملفل العاملي وأنشطتها اخلاصة  
بالتعاون التقين، استنادا إىل االستراتيجية املؤسسية واملبادئ   

صوب حتسني إجناز برنامج    : "التوجيهية االستراتيجية
وإىل صوغ جدول أعمال حبثي مناسب يستند إىل    " اليونيدو

، من  GC.10/CRP.4 و GC.10/14يقتني  املبادئ املبينة يف الوث  
 أجل توفري اطار حتليلي ومفاهيمي لتلك األنشطة؛ 

 اقتراح املنظمة تركيز خدماهتا    يوافق على -٥ 
على عدد معني من اجملاالت ذات األولوية، حسبما هو مبني      

، مما يعزز أثر خدمات اليونيدو يف  GC.10/14يف الوثيقة 
 امليدان؛ 

ر العام أن يأخذ يف  إىل من املدييطلب  -٦ 
اعتباره، لدى تنفيذ برنامج املساعدة التقنية والبحوث خالل       

 ، املبادئ التوجيهية االستراتيجية   ٢٠٠٧-٢٠٠٤الفترة 
 ؛GC.10/14والوثيقة " صوب حتسني اجناز برنامج اليونيدو  "

 املدير العام على أن ميضي قُُدما    يشّجع -٧ 
واصل تعزيز وترشيد      بعملية الالمركزية صوب امليدان، وأن ي
 العمليات امليدانية اليت تضطلع هبا املنظمة؛

 إىل املدير العام أن يقّدم تقارير   يطلب أيضا -٨ 
منتظمة إىل جملس التنمية الصناعية، وأن يقّدم إىل املؤمتر يف   

 .دورته احلادية عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار   
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٣ ديسمرب/ كانون األول٥
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القرارات اليت اعتمدها مؤمتر وزراء     ٣-ق/١٠-م ع
  الصناعة األفريقيني 

 إن املؤمتر العام، 

 باملـبادرة اخلاصـة بـالقدرات اإلنتاجية        إذ حيـيط عـلما     
األفريقـية، الـيت اعـتمدت أثـناء االجتماع السادس عشر ملؤمتر            
ــتعاون مــع االحتــاد     ــذي عقــد بال وزراء الصــناعة األفريقــيني ال

يف ) نيــباد(ريقي وأمانــة الشــراكة اجلديــدة لتنمــية أفريقــيا  األفــ
 ،٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا يوم 

بقــرار اجلمعــية العامــة لألمــم   وإذ حيــيط عــلما أيضــا 
ــتحدة  ــثاين    ٥٧/٢٩٧املـ ــناعية الـ ــية الصـ ــد التنمـ ــتعلق بعقـ  املـ
 ألفريقيا،

 بالقــرارين اللذيــن اعــتمدمها وإذ حيــيط عــلما كذلــك 
 السـادس عشـر ملؤمتـر وزراء الصناعة األفريقيني يف           االجـتماع 

هـذا الشـأن، عـلى النحو الوارد يف املرفقني األول والثاين هلذا             
 القرار،

ــو  ــراعاة   يدعــ ــع مــ ــد، مــ ــام إىل أن يعمــ ــر العــ  املديــ
االقـــتراحات املـــتعلقة باســـتخـدام املـــوارد اخلاصـــة مـــن أجـــل 

دام األمــوال ، إىل اســتخIDB.27/3أفريقــيا، املبيــنـة يف الوثــيقـة 
الــيت ســبق ختصيصــها لعقــد التنمــية الصــناعية ألفريقــيا مث بعــد  
ذلــك ألنشـــطة اليونـــيدو يف إطــار الشـــراكة اجلديـــدة لتنمـــية   
ــرفق القــدرات اإلنتاجــية      ــيا، للمســاعدة عــلى إطــالق م أفريق
ــالقدرات      ــبادرة اخلاصــة ب ــيذ امل ــذي ســيّمول تنف ــية، ال األفريق

 .اإلنتاجية األفريقية
 ة التاسعةاجللسة العام

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

 املرفق األول
 

 ١القرار رقم 
 

 اختتام عمليات عقد التنمية الصناعية الثاين ألفريقيا
 ودعم جهود تصنيع أفريقيا ضمن إطار

 الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا
 

 :إن وزراء الصناعة االفريقيني 
دة قــرار اجلمعــية العامــة لألمــم املــتح  إذ يســتذكرون  

، الذي قررت فيه    )٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  (٥٧/٢٩٧
اختـتام عقد التنمية الصناعية الثاين ألفريقيا ودعت فيه اجملتمع          
الـدويل، وخصوصـا مـنظومة األمـم املـتحدة، إىل دعـم جهود              
التصـنيع يف أفريقيا ضمن اطار الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا          

 ،)نيباد(

رار الذي اختذه مؤمتر  القوإذ يضعون يف اعتبارهم  
) ٢٠٠١(وزراء الصناعة االفريقيني يف دورته اخلامسة عشرة  

بدعم التكامل االقليمي يف السعي إىل حتسني األداء الصناعي   
من خالل هنوج قطاعية تقوم على املزايا النسبية من أجل  
مساندة التنويع ونشر التكنولوجيا وترقية الصناعة، بغية    

 األفريقية إىل األسواق االقليمية  حتسني نفاذ املصنوعات   
والقارية والعاملية، مع استخدام املوارد الطبيعية األفريقية على 

 سبيل األولوية،

إىل املدير العام لليونيدو أن يعمد، من اآلن يطلبون  
فصاعدا، إىل تنظيم عمليات اليونيدو الداعمة لتصنيــع أفريقيا    

قيا، وفقا لقرار  ضمن اطار الشراكة اجلديدة لتنمية أفري
 .٥٧/٢٩٧اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
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  املرفق الثاين
  ٢القرار رقم 

  دعم مبادرة اخلاصة بالقدرات االنتاجية األفريقية
 :إن وزراء الصناعة االفريقيني 
 :إذ حييطون علما  
بأن بناء االدارة االقتصادية على الصعيد   -١ 

دون االقليمي ميثل عنصرا أساسيا يف  
نشطة الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا أ
دعما ألهداف األمم املتحدة   ) نيباد (

 االمنائية لأللفية؛

بعزم القارة كلها على االضطالع مببادرات      -٢ 
تعاونية تستهدف تدعيم االنتاج الصناعي،      

املبادرة اخلاصة   "مما أدى إىل اعتماد 
على الصعيد " بالقدرات االنتاجية األفريقية

 يمي؛دون االقل

بأن اهلدف الرئيسي للمبادرة هو توفري    -٣ 
حافز إضايف للتغيري اهليكلي يف أفريقيا،    
وتشجيع النمو االقتصادي والتنمية 
املستدامة، وتعزيز التجارة الداخلية    
وعمليات االنتاج االقليمية، وكذلك ازالة  
 املعوقات وتقليل تكاليف التعامل التجاري؛ 

 للحد من هتميش بأن املبادرة متثل أداة    -٤ 
أفريقيا اقتصاديا، واجياد فرص العمل،     

 وختفيف حدة الفقر؛ 

بأن النهوج االقليمية والقطاعية وضعت  -٥ 
وفقا ألهداف الشراكة اجلديدة لتنمية  

 أفريقيا؛ 

بأن املزايا النسبية املستبانة ينبغي أن تفضي    -٦ 
إىل مزيد من التضافر على صعيد  

الدارة   السياسات، مما يعزز تناسق ا   
الصناعية على الصعيدين دون االقليمي 

 والقاري؛

بأن املبادرة ترسي جهودا تشاركية      -٧ 
، وكذلك مع القطاع  "نيباد  "وتعاونية مع 
 اخلاص املنظم؛

بأن األهداف العامة للمبادرة ترد يف    -٨ 
التقرير الرئيسي لالجتماع السادس عشر     

 ، )كامي (ملؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني   

إىل ما يوىل من أمهية لتدعيم القدرة ذ يشريون وإ 
التنافسية للمنتجات األفريقية ومطابقتها للمعايري واملقاييس    
الدولية، وكذلك لتنسيق االستراتيجيات والسياسات  

 الصناعية،

إىل التحدي الذي يطرحه جتّزؤ   وإذ يشريون أيضا   
 سلسلة االنتاج على الصعيد العاملي، 

 نصيب أفريقيا املتدين من   إىلوإذ يشريون كذلك     
األسواق العاملية، والتحديات اليت يطرحها حترير التجارة التام 
على املدى املتوسط، وخصوصا بدء نفاذ ترتيبات التجارة       

 احلرة أو اتفاقات الشراكة االقتصادية، 

 أن املبادرة اخلاصة بالقدرات االنتاجية    وإذ يدركون  
ملبادرة سيمكّنان أفريقيا من     األفريقية واملرفق املرتبط هبذه ا  

 .النجاح يف مواجهة حتدي النفاذ إىل األسواق
 

 :يقررون 
 

املبادرة اخلاصة بالقدرات االنتاجية     اعتماد  -١ 
 األفريقية؛ 

مرفق للقدرات االنتاجية األفريقية انشاء  -٢ 
 من أجل متويل تنفيذ املبادرة؛  
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 مجيع احلكومات األفريقية والقطاع   دعوة -٣ 
 واجملتمع املدين، وكذلك الشركاء   اخلاص

يف عملية التنمية، إىل االلتزام باملبادرة ماليا    
 وتقنيا؛ 

آليات مستدامة حلشد األموال استحداث  -٤ 
لصاحل املبادرة، كما يقررون على وجه    

 :اخلصوص

دعوة أمانة اليونيدو إىل مواصلة   ●  
صوغ آلية املرفق بالتشاور مع مكتب  

 ؛ "كامي "

دول األعضاء األفريقية إىل  دعوة ال ●  
اإلسهام يف املرفق من خالل آلية 

 الصندوق االستئماين املتوخاة؛ 

دعوة اليونيدو إىل تقدمي أموال   ●  
 ماليني ٥ابتدائية ال يقل مقدارها عن 

يورو لبدء املرفق وإىل أخذ زمام 
القيادة يف حشد املوارد، خصوصا من 

 .اجلهات املاحنة

لعام لليونيدو أن يأخذ بعني  إىل املدير ايطلبون 
االعتبار، على سبيل األولوية، تنفيذ املبادرة اخلاصة     
بالقدرات االنتاجية األفريقية لدى االضطالع بأنشطة 

، اليت )نيباد  (اليونيدو يف اطار الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا 
 .متثل واحدا من برامج االحتاد االفريقي 

  
   بلدان اجلنوبالتعاون فيما بني  ٤-ق/١٠-م ع

 إن املؤمتر العام،  
أمهية التعاون التقين واالقتصادي فيما بني إذ يدرك  

البلدان النامية يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل اعتماد 
 مجاعي على الذات،

أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وإذ يؤكد جمددا    
  له،ليس بديال عن التعاون بني الشمال واجلنوب بل مكمال

 بأن عملية العوملة مل تقلّل من أوجه وإذ حييط علما  
 التفاوت القائمة بني خمتلف البلدان وبني الشمال واجلنوب، 

 على أمهية تكوين قدرات حملية يف البلدان  وإذ يشّدد 
النامية من أجل تعزيز التعاون بني القطاعات احلكومية  

 واخلاصة واألكادميية،  

ر قمة األلفية وإعالن  ما أطلقه مؤمت  وإذ يستذكر   
األلفية من نداء للتضامن والتعاون ومن غايات إمنائية ذات   

 أهداف حمددة،  

 خطة األعمال واإلطار الربناجمي  وإذ يضع يف اعتباره 
املتوسط األجل ومبادئ اليونيدو التوجيهية االستراتيجية   
بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب ومبادرات اليونيدو 

 تيسري التجارة واالستخدام االنتاجي ملصادر       املواضيعية بشأن 
الطاقة الريفية واعادة تأهيل الصناعة وإعادة بنائها بعد       

 األزمات، 

إىل حشد موارد إضافية لتعزيز     احلاجةوإذ يدرك  
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، على النحو املشار إليه يف 

 ، ٥٧/٢٦٣قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

ليونيدو على املشاركة بنشاط يف      احيث -١
املؤمتر الرفيع املستوى بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

  ١٩ إىل ١٦الذي سيعقد قريبا يف مراكش، املغرب، من   
، والذي سيناقش مبادرات  ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جماالت التجارة     
 عة؛واالستثمار واألغذية والزرا

التنمية الصناعية والتجارة   جبعليوصي -٢
وختفيف حدة الفقر من خالل التعاون فيما بني بلدان 
اجلنوب موضوعا حموريا مللتقى التنمية الصناعية أثناء الدورة   

 احلادية عشرة للمؤمتر العام لليونيدو؛ 
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 : إىل أمانة اليونيدويطلب -٣ 

 فيما أن تستبني طرائق لزيادة تعزيز التعاون        )أ( 
 بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك حشد املوارد من أجله؛ 

أن تواصل تدعيم تعاون املنظمة مع هيئات    )ب(
أخرى مثل مركز شؤون اجلنوب يف جنيف، والوحدة    
اخلاصة التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنية بالتعاون      

ية التقين فيما بني البلدان النامية، ومركز التجارة الدول 
املشترك بني األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية، والوكالة    
الدولية للطاقة الذرية، مع البلدان النامية، من أجل مواصلة  
دعم املشاريع واألنشطة املتعلقة بالتعاون فيما بني بلدان  

 اجلنوب؛

أن تقّدم إىل جملس التنمية الصناعية يف   )ج(
لعشرين تقريرا مرحليا  دورتيه الثامنة والعشرين والتاسعة وا 

 .عن التطورات واخلطوات املتخذة يف هذا الصدد
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
دور اليونيدو يف حتقيق األهداف اإلمنائية        ٥-ق/١٠-م ع

 لأللفية 
 

 إن املؤمتر العام، 
ــن    إذ يســتذكر  ــية م ــية لأللف ــداف اإلمنائ ــتماد األه  اع

  املتحدة لأللفية،جانب مؤمتر األمم

 تأكـيد األهـداف اإلمنائـية لأللفـية     وإذ يسـتذكر أيضـا   
ــا يف ذلــك توافــق      ــية الحقــة، مب مــن جانــب اجــتماعات دول

 مونتريي الذي انبثق عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية،

 ما لألهداف اإلمنائية لأللفية من أمهية لدى        وإذ يـدرك   
وا، والــبلدان ذات الــبلدان النامــية، وخصوصــا أقــل الــبلدان منــ 

 االقتصادات االنتقالية،

ــترف  ــيدو    وإذ يع ــا اليون ــيت تقدمه ــة ال  باملســامهة اهلام
لتحقـيق األهـداف اإلمنائـية لأللفـية مـن خالل التنفيذ الفعال             
خلطـة األعمـال واالطـار الـربناجمي املتوسـط األجـل واملبادئ             

ــيدو   ــتراتيجية لليونـ ــية االسـ ــاز  "التوجيهـ صـــوب حتســـني اجنـ
 ،"اليونيدوبرنامج 

 دور كـل أعضاء اليونيدو يف دعم الربامج         وإذ يـدرك   
الرامـية إىل حتقـيق األهـداف اإلمنائية لأللفية ودور األمانة يف            

 تنفيذ تلك الربامج،

 أن املســــاعدة االمنائــــية الرمســــية زادت وإذ يالحــــظ 
ــة يف عــام  ٥بنســبة  ــبلدان كذلــك وحيــث، ٢٠٠٢ يف املائ  ال

 أهدافهـا احملـددة يف زيادة املساعدة        املاحنـة الـيت مل حتقـق بعـد        
 االمنائية الرمسية على أن تفعل ذلك،

 إىل بـيانات املدير العام بشأن توسيع نطاق         وإذ يشـري   
ــية،     ــبلدان النامـ ــاحل الـ ــتقين لصـ ــتعاون الـ ــرامج الـ ــدرات بـ وقـ
خصوصـــا يف أفريقـــيا وأقـــل الـــبلدان منـــوا والـــبلدان النامـــية  

 غري الساحلية،اجلزرية الصغرية والبلدان النامية 

 ألن نســــبة االســــتثمار املباشــــر وإذ يســــاوره القلــــق 
ــوع        ــن اجملم ــة م ــن واحــد يف املائ ــل م ــيا أق األجــنيب يف أفريق

 العاملي،

ــات مــع     يشــّجع -١  ــة العالق ــيدو عــلى تقوي  اليون
سـائر املـنظمات الدولية وهيئات األمم املتحدة وعلى تنسيق          

ام املــوارد اجلهــود تفاديــا الزدواج األنشــطة وبغــية اســتخد    
 بكفاءة؛

املديــــر العــــام أن يعــــزز أنشــــطة  يطلــــب إىل  -٢ 
الـتعاون التقين يف بناء القدرات الصناعية، خصوصا يف جمايل          

 االستخدام االنتاجي للطاقة الريفية والطاقة املتجّددة؛

 إىل املديـر العـام أن يزيد، حيثما         يطلـب أيضـا    -٣ 
ــم      ــيني وغريهـ ــرباء الوطنـ ــتخدام اخلـ ــك، اسـ ــن ذلـ ــن أمكـ مـ

القـــــدرات املتأتـــــية مـــــن الـــــبلدان النامـــــية والـــــبلدان ذات 
 االقتصادات االنتقالية يف مجيع أنشطة اليونيدو؛



 GC.10/INF.4 
 Arabic 
 Page 14 
 
 

 

 إىل املديـر العام أن يكفل، إىل        يطلـب كذلـك    -٤ 
أقصـى مـدى ممكن، أن األنشطة اليت تضطلع هبا اليونيدو يف            
أفريقـيا دعمـا لتحقـيق األهداف اإلمنائية لأللفية تنفذ، حيثما      

ن ذلـك مناسـبا، بالـتعاون مع املنظمات االقليمية ودون        يكـو 
االقليمـية، ومـن خـالل االحتـاد االفـريقي والشـراكة اجلديدة             

ــيا   ــية أفريقـ ــباد(لتنمـ ــه   ) نيـ ــلى وجـ ــيا عـ ــتعلق بأفريقـ ــيما يـ فـ
 اخلصوص؛

اليونــيدو عـــلى أن تــبذل مــزيدا مـــن    يشــّجع   -٥ 
 اجلهــد لصــاحل الــبلدان النامــية، وخصوصــا أفريقــيا، يف جمــايل 

 ترويج االستثمار والتجارة بطريقة أكثر استدامة؛

 املديــــر العــــام أن ُيطلــــع الــــدول  يطلــــب إىل -٦ 
ألعضـاء عـلى الـدوام، يف تقاريـره السـنوية إىل جملس التنمية              

 .الصناعية، على سري تنفيذ هذا القرار
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
 البلدان اخلارجة من  أنشـطة اليونيدو يف    ٦-ق/١٠-م ع

 حاالت األزمات
 

 إن املؤمتر العام،  
 األهداف اإلمنائية لأللفية   إذ يأخذ يف اعتباره  

والقرارات اهلامة املتعلقة بالتنمية اليت اختذهتا مؤمترات دولية 
مثل املؤمتر الدويل لتمويل التنمية املعقود يف مونتريي،    

ة العاملي ، ومؤمتر القم  ٢٠٠٢مارس  /املكسيك، يف آذار  
للتنمية املستدامة املعقود يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف  

 ، ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول–أغسطس  /آب

على احلاجة إىل أن تقوم املؤسسات  وإذ يؤكد  
الدولية التابعة ملنظومة األمم املتحدة وخارجها على السواء، 
مبا فيها اليونيدو، ضمن نطاق والياهتا، بتعزيز جهودها        

ية من أجل تعزيز الدعم الفّعال واجلماعي لتنفيذ  التعاون
  الرامي إىل حتقيق التنمية املستدامة،٢١جدول أعمال القرن 

متاما األحوال احلرجة للناس يف مجيع  وإذ يدرك  
البلدان اخلارجة من أحوال األزمات، مبا يف ذلك البلدان   
اخلارجة من الصراعات، وقابليتهم للتضرر، وضرورة تقدمي      

م يف الوقت املناسب ويف اجملاالت ذات األولوية من الدع
 أجل تقليل تلك القابلية للتضرر،

 مبا جيري حاليا من صوغ مبادرة اليونيدو    وإذ ينّوه 
املواضيعية بشأن اعادة تأهيل الصناعة وإعادة بنائها يف فترة      
ما بعد األزمات، وباجتماع املائدة املستديرة الذي عقد       

ناء الدورة العاشرة ملؤمتر اليونيدو العام  حول هذا املوضوع أث
 ، ٢٠٠٣ديسمرب  /يف كانون األول 

 باقتراح األمانة الوارد يف ورقة  وإذ ينّوه أيضا  
املناقشة اليت أُعدت الجتماع املائدة املستديرة املذكور أعاله    
والداعي إىل أن تستند مبادرة اليونيدو املتعلقة بأحوال ما بعد   

ادئ أساسية، هي التشخيص السليم،  األزمات إىل ثالثة مب 
واالستجابات املصوغة خصيصا، والتنسيق الوثيق بني     

 اجلهات املاحنة والتعاون الوثيق بني الوكاالت، 

 ما قد يتاح من موارد مالية   وإذ يأخذ يف اعتباره  
لتقدمي املساعدة يف أحوال ما بعد األزمات، مبا يف ذلك،    

يف املؤمترين الدوليني على وجه اخلصوص، التربعات املعلنة  
يناير   /اللذين عقدا يف طوكيو ومدريد يف كانون الثاين  

 ، ٢٠٠٣أكتوبر  / وتشرين األول  ٢٠٠٢

 املدير العام على أن ينظر، تبعا لكل   يشّجع -١ 
حالة وبالتشاور مع البلدان املتأثرة، فيما إذا كانت اعادة    

ارج من تأهيل الصناعة وإعادة بنائها متثّالن أولوية للبلد اخل    
 حالة أزمة ومىت تصبحان كذلك؛ 

 إىل املدير العام أن يأخذ يف اعتباره،   يطلب -٢ 
لدى ختطيط تدخالت ما بعد األزمات، احلاجة إىل اتباع هنج  
متكامل يرسي توازنا مناسبا بني جهود اإلغاثة اإلنسانية     

 واستصالح القدرات اإلنتاجية؛
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ركيز      إىل املدير العام أن يكفل ت يطلب أيضا -٣ 
املساعدة اليت تقّدمها اليونيدو إىل البلدان اخلارجة من أحوال 
األزمات على أنشطة تندرج بوضوح ضمن نطاق والية 
اليونيدو اليت حّددت يف خطة األعمال وغريها من وثائق   
التخطيط الرئيسية، وتوافق تلك املساعدة مع االستراتيجيات    

 الوطنية للحد من الفقر، عند االقتضاء؛ 

 املدير العام إىل ايالء االعتبار    يدعو -٤ 
الواجب، يف تعاون وثيق مع هيئات األمم املتحدة املعنية،     
وخصوصا يف حالة تقدمي الدعم إىل بلدان خارجة من 
صراعات، للوضع األمين يف البلدان املتأثرة، منعاً إلصابة   

 موظفي اليونيدو بأي أذى؛ 

ذا كان   من املدير العام أن ينظر فيما إيرجو -٥ 
ينبغي ألنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أزمات يف 
مجيع املناطق، مبا فيها األنشطة اليت نوقشت أثناء اجتماع    
املائدة املستديرة الذي عقد بشأن هذا املوضوع أثناء الدورة    
العاشرة ملؤمتر اليونيدو العام، أن تسهم يف اعادة تأهيل       

 كيفية ذلك اإلسهام؛الصناعة بعد األزمات، وكذلك يف 

 املدير العام على أن يتخذ، بالتعاون    يشّجع -٦ 
مع سائر وكاالت األمم املتحدة، ما يلزم من خطوات  
لضمان استمرار مشاركة اليونيدو يف صوغ مشاريع للتنمية 
الصناعية املستدامة يف البلدان اخلارجة من أحوال األزمات، 

 يف تشاور تام مع  ويف تنفيذها عند تأمني الظروف الالزمة، 
 السلطات املختصة؛

 الدول األعضاء يف اليونيدو،    يشّجع -٧ 
وكذلك البلدان املاحنة واجلهات األخرى اليت تعهدت بأن 
تسهم ماليا يف إعادة إعمار البلدان املتأثرة، وخصوصا أثناء    
املؤمترين اللذين عقدا يف طوكيو ومدريد يف كانون   

، على  ٢٠٠٣أكتوبر   /ل وتشرين األو ٢٠٠٢يناير  /الثاين
 التوايل، على أن تساعد على تنفيذ مشاريع اليونيدو؛ 

املديـر العـام أن يقّدم إىل الدورتني        يطلـب إىل     -٨ 
الثامـنة والعشرين والتاسعة والعشرين جمللس التنمية الصناعية        
تقريـرا مرحلـيا وجـيزا عـن التطورات واخلطوات املتخذة يف            

 .هذا الصدد
 عةاجللسة العامة التاس

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
  امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية     ٧-ق/١٠-م ع

 ،إن املؤمتر العام 

 قـــرار اجلمعـــية العامـــة لألمـــم إذ يـــأخذ يف اعتـــباره 
ديســــمرب / كــــانون األول٢٠، املــــؤرخ ٥٧/٢٣٧املــــتحدة 
 ، بشأن امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية،٢٠٠٢

ــراوإذ يســتذكر   ــتحدة   ق ــم امل ــة لألم ــية العام ر اجلمع
بشــــأن تســــخري العــــلم والتكنولوجــــيا ألغــــراض ٥٦/١٨٢

يف هــذا الصــدد تقريــر األمــني وإذ يــأخذ يف اعتــباره التنمــية، 
أثـر التكنولوجـيات اجلديـدة، مـع     "العـام لألمـم املـتحدة عـن     

ــا يف ذلــك األمــن       ــناية خاصــة للتنمــية املســتدامة، مب ــالء ع إي
 ٩، الصـــادر يف "اجـــية االقتصـــاديةالغذائـــي والصـــحة واالنت

 ،٢٠٠٣مايو /أيار

ــباره   ــام   وإذ يضــع يف اعت ــر الع ــة املســندة إىل املدي  الوالي
 ،٨-م/٢٧-لليونيدو يف مقرر جملـس التنميـة الصناعية م ت ص

 مـن جـدول أعمال القرن       ١٦الفصـل   وإذ يـرى أن      
 أســند إىل اليونــيدو واليــة صـــرحية فــيما يــتعلق بـــادارة      ٢١

 ا األحيائية ادارة سليمة بيئيا،التكنولوجي

ــّدد  ــيذ وتطويــر     وإذ يش  عــلى وجــوب مواصــلة تنف
إعـالن األلفـية، الـذي اعـتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة            

 يف دورهتا اخلامسة واخلمسني،

 الدعوة املوجهة إىل املدير العام      يعيد تأكيد  -١ 
 بـأن يدرج يف تقريره إىل       ٥٧/٢٣٧يف قـرار اجلمعـية العامـة        
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الـدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة باباً         
 يتناول نتائج امللتقى؛

 عــــلى أن التكنولوجــــيا األحيائــــية يشــــّدد -٢ 
وتطبـيقاهتا يف مـيدان التنمـية الصـناعية ميكـن، بـل ينـبغي، يف        
هـذا االطار، أن تناقَش بتعمق يف امللتقى العاملي للتكنولوجيا          

لضـوء عـلى مـا ميكن أن يكون هلذه          األحيائـية، مـع تسـليط ا      
 التكنولوجيا من آثار يف األمن الغذائي والصحة والبيئة؛

 مـــا هـــو مذكــــور   وإذ يـــأخذ يف اعتـــباره   -٣ 
 امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية على أن       يشـّجع أعـاله،   

 :جيري مناقشة مثمرة لسبل معاجلة مسائل تشمل

ــتحداث    )أ(  ــعي إىل اســ ــيل الســ ــية تعجــ كيفــ
 بتكارات واقتنائها ومواءمتها وتعميمها؛اال

كيفـــية املســـاعدة عـــلى تكويـــن القـــدرات  )ب( 
 الالزمة لتطوير التكنولوجيا األحيائية واستخدامها؛

ــان،    )ج(  ــدر اإلمكـ ــا، قـ ــام هبـ ــية الـــيت تقـ الكيفـ
شـراكات اسـتراتيجية مستقرة وذات نفع متبادل مع البلدان          

  النامية ذاهتا؛املتقدمة النمو وكذلك فيما بني البلدان

ــباره   ــيدو أن   وإذ يضــع يف اعت ــتعني عــلى اليون ــه ي  أن
 تبقي مسامهاهتا حمصورة ضمن نطاق واليتها،

 دعمـــــه الـــــتام للملـــــتقى العـــــاملي يؤكـــــد -٤ 
ــية   ــيا األحيائـ ــتطلّعللتكنولوجـ ــدورة  ويـ ــناقش يف الـ  إىل أن يـ

الثامــنة والعشــرين جمللــس التنمــية الصــناعية قطاعــات امللــتقى  
  ضمن والية اليونيدو؛اليت تندرج

 باالجتماعني االقليميني   يـنّوه، مـع التقدير،     -٥ 
، )الربازيل(وأمريكا الالتينية   ) كينيا(اللذيـن عقـدا يف أفريقيا       

املديــر العــام لليونــيدو ومجــيع الــدول األعضــاء عــلى   وحيــث 
ــتماعني التحضـــرييني    تكثـــيف اجلهـــود لضـــمان جنـــاح االجـ

ــون  ــلى أن تكـ ــيوي، وعـ ــتقى أهـــداف األورويب واآلسـ  للملـ
 واقعية وأن يثمر نتائج مفيدة؛

ــرب  -٦  ــتقى العـــاملي    يعـ ــته يف أن امللـ ــن ثقـ عـ
للتكنولوجـيا األحيائـية سيساعد يف القضاء على الفقر املدقع          

 يف هـذا الصـدد على أنه ينبغي         ويشـّدد يف كـل أحنـاء العـامل،        
جمللـس التنمـية الصـناعية يف دورتـه الثامنة والعشرين أن يبّت             

ية مـتابعة نـتائج امللـتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية          يف كيفـ  
 داخل اليونيدو؛

 باملناقشــات اجلاريــة يف اللجــنة حيــيط عــلما -٧ 
ــند    ــية ضــمن اطــار الب مــن جــدول األعمــال،  ) ب (٩١الثان

ــراض التنمـــية،       ــيا ألغـ ــلم والتكنولوجـ ــخري العـ ــتعلق بتسـ املـ
ضطلع  إىل األمانة أن تتكفل بأن تكون أي أنشطة يُ         ويطلـب 

هبــا يف مــيدان التكنولوجــيا األحيائــية مــندرجة ضــمن واليــة   
اليونـيدو ومـتوافقة مـع القـرار الـنهائي الـذي يعـتمد يف اطار                

 ذلك البند؛

 أن يكون هذا القرار جزءا من تقرير   يطلب -٨ 
املدير العام إىل الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة 

 .لألمم املتحدة
 ةاجللسة العامة التاسع

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
احلد من الفقر يف البلدان النامية،   ٨-ق/١٠-م ع

وخصوصا يف أمريكا الالتينية     
  والكاريبـي يف سياق التنمية املستدامة   

 إن املؤمتر العام،  
 مبؤمتر القمة الثالث عشر لرؤساء دول     إذ حييط علما  

 دي   وحكومات أمريكا الالتينية، الذي عقد يف سانتا كروز 
نوفمرب / تشرين الثاين ١٥ و ١٤ال سيريا، بوليفيا، يومي  

اإلدماج    "، واملبادرات اليت أدرجت يف إعالنه املعنون   ٢٠٠٣
 ، "االجتماعي كمحرك للتنمية يف أمريكا الالتينية

باألهداف اإلمنائية لأللفية اليت  وإذ حييط علما   
 اعتمدها مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية،
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 باإلعالن الذي اعتمده مؤمتر     لما أيضاوإذ حييط ع  
القمة الثالث عشر لرؤساء دول وحكومات أمريكا الالتينية   
وسائر مؤمترات القمة العاملية املتعددة األطراف بشأن احلد    

 من الفقر والتنمية املستدامة،

ضرورة مكافحة الفقر  وإذ يأخذ يف اعتباره   
ان أمريكا   والتهميش يف البلدان النامية، وخصوصا يف بلد

الالتينية والكاريبـي حسبما أعرب عنه رؤساء دول  
 وحكومات أمريكا الالتينية،

 حالة البلدان اليت مل  وإذ يأخذ يف اعتباره أيضا 
 تشارك يف مؤمتر قمة أمريكا الالتينية، خصوصا هاييت،  

نتائج املائدة املستديرة اخلاصة   وإذ يضع يف اعتباره  
مريكا الالتينية يف سياق التنمية  تقليل الفقر يف أ "املعنونة 
 ، "املستدامة

ما قاله املدير العام بشأن ضرورة قلب   وإذ يستذكر   
 اجتاهات الالمساواة والفقر يف مجيع املناطق النامية، 

 إىل املدير العام، فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ    يطلب 
برامج اليونيدو لصاحل أمريكا الالتينية والكاريبـي، أن    

ن من موارد ملا له صلة بوالية اليونيدو من  خيصص ما ميك 
املبادرات والربامج املتصلة باإلعالن، وفقا ألولويات املنظمة 

 .IDB.27/3املتفق عليها، آخذا يف اعتباره الوثيقة  
 اجللسة العامة التاسعة

   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
  أنشطة اليونيدو يف األراضي الفلسطينية      ٩-ق/١٠-م ع

 ر العام، إن املؤمت 
 الظروف االقتصادية واالجتماعية  إذ يدرك متاما   

 القاسية اليت يعيشها الشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة،

 أمهية النمو االقتصادي لتوليد فرص العمل وإذ يدرك 
 من أجل احلد من الفقر وتعزيز السلم واالستقرار، 

 جبهود السلطة الفلسطينية من أجل وإذ حييط علما  
 أدائها باختاذ خطوات ملموسة إلصالح نظامها املايل،     حتسني

ولضمان مستوى عال من الشفافية، وإلعادة تأهيل   
 اقتصادها، 

 ما تقدمه اليونيدو من دعم قّيم    وإذ يالحظ بارتياح  
إىل االقتصاد الفلسطيين بتنفيذ الربنامج املتكامل لتنمية  

 ما حققته   القطاع الصناعي الفلسطيين واالرتقاء به، وال سيما    
، من  ٢٠٠٠املرحلة الرائدة هلذا املشروع، اليت بدأت يف عام  

 نتائج مشجعة، 

 عن تقديره للدول األعضاء    يعرب -١ 
ولليونيدو لتوفريها األموال الالزمة لتنفيذ املرحلة الرائدة من  

 املشروع؛ 

 على ضرورة مواصلة تنفيذ مراحل    يشدد -٢ 
 الربنامج التالية بالكامل؛

لدول األعضاء على املسامهة يف   ايشجع -٣ 
 متويل مراحل الربنامج التالية؛ 

 إىل املدير العام أن يطلع الدول يطلب -٤ 
 .األعضاء على ما يتحقق من اجنازات يف هذا الصدد 

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

    أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  ١٠-ق/١٠-م ع
 إن املؤمتر العام،  
 استعراض وحدة التفتيش املشتركة   إذ يستذكر  

، والتعليقات (IDB.27/19/Add.1)لتنظيم اليونيدو وإدارهتا 
،  (IDB.27/19/Add.2)اليت أبداها املدير العام هبذا الشأن 

واملناقشة اليت جرت أثناء الدورة السابعة والعشرين جمللس    
/  آب ٢٨-٢٦التنمية الصناعية اليت عقدت يف الفترة 

 ،)GC.10/4( ٢٠٠٣طس أغس
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 أمهية اجللسة االعالمية غري الرمسية للدول         وإذ يدرك 
  ، ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٥األعضاء، اليت عقدت يوم    

واملعلومات االضافية اليت قّدمها كل من األمانة وممثلي وحدة 
 التفتيش املشتركة،  

مبا شهدته املنظمة من إصالحات    وإذ حييط علما    
 املدير العام يف االجتياز هبا عرب حتّول      هامة، وبإجنازات  

تنظيمي وبرناجمي كبري، وخصوصا باالجراءات املستخدمة     
يف تعيني كبار املديرين يف املنظمة وكذلك مبا حتقّق حىت اآلن   

 يف جمال حتسني التوازن اجلنساين يف املنظمة، 

ما تبذله املنظمة من جهود مستمرة وما وإذ يدرك  
امة يف إصالح وتدعيم إدارة املنظمة حققته من إجنازات ه 

وقدرهتا التنفيذية ملنفعة البلدان النامية والبلدان ذات   
 االقتصادات االنتقالية ولبلوغ األهداف االمنائية لأللفية،   

 : إىل املدير العاميطلب 

أن يواصل النظر فيما تضّمنه تقرير وحدة    )أ( 
نظمة التفتيش املشتركة من توصيات ذات صلة بادارة امل     

 وبراجمها؛ 

أن يواصل اتباع املمارسة احلسنة املتمثّلة  )ب( 
يف اجراء مشاورات منتظمة داخل املنظمة ومع الدول  
األعضاء بشأن األمور اهلامة اليت هلا صلة بزيادة حتسن عمل  

 اليونيدو؛

أن يواصل حتسني وثيقة الربنامج وامليزانيتني     )ج( 
أن يبلّغ جملس التنمية اإلثناسنوية القائمة على النتائج، و

 الصناعية بالتقّدم احملرز يف صوغ مؤشرات األداء؛  

أن يقّدم إىل جملس التنمية الصناعية يف   )د( 
، عقب  ةدورته القادمة توصيات إضافية بشأن الالمركزي    

استعراض العمليات امليدانية املقرر إجراؤه يف الربع األول من  
خمطط لدوران ، مبا يف ذلك احتمال استحداث   ٢٠٠٤عام 

 املوظفني الفنيني األساسيني بني املقر وامليدان؛   

أن ينظر يف اختاذ تدابري لضمان استقاللية   )ه( 
املراقب العام يف االضطالع بواجباته، مبا يف ذلك قيامه بتقدمي      
تقارير إىل اهليئات التشريعية وفقا لألحكام اليت اعتمدها   

هيئات األمم  مكتب خدمات الرقابة الداخلية وغريه من 
 .املتحدة ذات الصلة

 اجللسة العامة التاسعة
   ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥

موعد الدورة احلادية عشرة ومكان  ١١-ق/١٠-م ع
  انعقادها 

 إن املؤمتر العام،  
 من نظامه الداخلي  ٨ واملادة   ٤ املادة    إذ يستذكر  

 بشأن مكان انعقاد دوراته العادية،   

يسي لليونيدو هو اإلسهام   أن اهلدف الرئوإذ يدرك 
 يف تصنيع البلدان النامية، 

 أن املؤمتر العام لليونيدو كوكالة  وإذ يالحظ 
 متخّصصة مل يعقد أبدا يف أمريكا الالتينية،

 مع التقدير بالعرض الكرمي الذي حييط علما -١ 
قّدمته كولومبيا إىل اليونيدو بأن تستضيف الدورة احلادية     

 ؛٢٠٠٥ قرطاجنة دي ايندياس عام   عشرة للمؤمتر العام يف

 :إىل املدير العاميطلب  -٢ 

أن جيري املشاورات الالزمة مع حكومة   )أ( 
كولومبيا واألمانة، مع إيالء اهتمام خاص لآلثار املالية  
املترتبة على انعقاد الدورة احلادية عشر للمؤمتر العام يف  

 قرطاجنة دي ايندياس؛

ة الصناعية يف  أن يقّدم إىل جملس التنمي )ب( 
دورته الثامنة والعشرين تقريرا عن تلك املشاورات، الختاذ       

 .قرار هبذا الشأن
 اجللسة العامة التاسعة

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٥
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 املرفق
 

 العاشرةيف دورته العادية الوثائق املعروضة على املؤمتر العام 
 

 الرمز البند العنوان

GC.10/1 ٣ جدول األعمال املؤقت

GC.10/1/Add.1 ٣ جدول األعمال املؤقت املشروح

 تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته اخلامسة والعشرين
 )٢٠٠٢مايو  / أيار١٦-١٥(

٨ GC.10/2

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

٨ GC.10/3 

 التنمية الصناعية عن أعمال دورته السابعة والعشرينتقرير جملس 
 )٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨-٢٦(

٨ GC.10/4

GC.10/5-IDB.27/14 ١٢ اقتراحات املدير العام املنقحة. ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 

GC.10/6-IDB.27/17 ١١ تقرير من املدير العام. ٢٠٠٥-٢٠٠٢تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 

GC.10/7-IDB.27/22 and Add.1 ١٥ تقرير من املدير العام. املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية

GC.10/8-IDB.27/21 ١٢ تقرير من املدير العام. إصالح الربامج واألخذ بالالمركزية. التمثيل امليداين

GC.10/9 ١٨ مذكرة من املدير العام  . طلبات احلصول على صفة مراقب  

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

١٧ GC.10/10

طلب ليتوانيا استعادة حقوق التصويت على أساس خطة . وضع اليونيدو املايل
 مذكرة من املدير العام. للسداد

GC.10/11 )ب(١٠

GC.10/12 )ب(١٠ تقرير من املدير العام. نيدو املايلوضع اليو

. ملتقى التنمية الصناعية. دور التنمية الصناعية يف حتقيق األهداف االمنائية لأللفية
 ورقة مواضيعية مقدمة من األمانة

٩ GC.10/13 

GC.10/14 ١٢ اقتراحات املدير العام. ٢٠٠٧-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل، 

طلب بيالروس استعادة حقوق التصويت على أساس خطة . ع اليونيدو املايلوض
 مذكرة من املدير العام. للسداد

GC.10/15 )ب(١٠

جدول األنصبة املقررة بالنسبة للفترة . جدول األنصبة املقررة على الدول األعضاء
 .مذكرة من املدير العام. ٢٠٠٥-٢٠٠٤املالية 

GC.10/16 )أ(١٠

. ر. مقدم من رئيسة اللجنة الرئيسية، سعادة السيدة إلزا د. ة الرئيسيةتقرير اللجن
 )األرجنتني(كيلي 

- GC.10/17

GC.10/18 - مذكرة من األمانة. قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول من دستور اليونيدو

***** 
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 الرمز البند العنوان

GC.10/CRP.1 )ب(١٠ مذكرة من املدير العام. حالة االشتراكات املقررة. وضع اليونيدو املايل

اإلطار الربناجمي املتوسط . ٢٠٠٥-٢٠٠٢تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 
الربامج املتكاملة واملخطّطات اإلطارية للخدمات . ٢٠٠٧-٢٠٠٤األجل، 
  مذكرة من املدير العام.القطرية

١١ 
 ١٢و 

GC.10/CRP.2

املشاورات غري الرمسية للبعثات تقرير عن نتائج . األعمال التحضريية للمؤمتر العام
مقّدم من رئيس الدورة السابعة والعشرين . حتضريا للمؤمتر العام الدائمة يف فيينا

 )شيلي(غونزاليس أنينات . جمللس التنمية الصناعية، معايل السيد ر

٤ GC.10/CRP.3

 منائط اخلدمات وجماالت .٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 
 مذكرة من املدير العام. ٢٠٠٧-٢٠٠٤، التركيز

١٢ GC.10/CRP.4

مكتب املراقب العام . ٢٠٠٧-٢٠٠٤اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 
 مذكرة من املدير العام . للحسابات

١٢ GC.10/CRP.5

ترشيحات للتعيني يف منصب مراجع احلسابات . تعيني مراجع حسابات خارجي
 م مذكرة من املدير العا. اخلارجي

GC.10/CRP.6 )ه(١٠

GC.10/CRP.7 ١٢ مذكرة من املدير العام . األخذ بالالمركزية يف اليونيدو. التمثيل امليداين

استراتيجية لتقدمي دعم . ٢٠٠٧-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل، 
اليونيدو إلعادة التأهيل الصناعي وحتقيق االنتعاش االقتصادي يف البلدان اخلارجة 

 مذكرة من األمانة. حالة العراق: حوال األزماتمن أ

١٢ GC.10/CRP.8

***** 

. السيد و: الرئيس.تقرير جلنة وثائق التفويض. وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر
 )أملانيا(روديشهاوزر 

٥ GC.10/L.1 

GC.10/L.2 and Add.1 and Add.2  مشاريع املقررات والقرارات املقدمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنها

***** 

GC.10/INF.1 - معلومات مسبقة إىل املشاركني 

GC.10/INF.2/Rev.1 - قائمة املشاركني 

GC.10/INF.3 ٣ قائمة الوثائق

GC.10/INF.4 - مقررات وقرارات املؤمتر العام

***** 

IDB.27/2- PBC.19/2 and Add.1 ٧ )يمبا يف ذلك تقرير عن األداء الربناجم (٢٠٠٢تقرير اليونيدو السنوي، 

IDB.27/3-PBC.19/3 ١٣ اقتراحات املدير العام. ٢٠٠٥-٢٠٠٤الربنامج وامليزانيتان، 

IDB.27/5-PBC.19/5 and Add.1 )ه(١٠ تقرير من املدير العام. ترشيحات للتعيني يف منصب مراجع احلسابات اخلارجي
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IDB.27/7-PBC.19/7 and Add.1 )أ(١٠ مذكرة من األمانة. ٢٠٠٥-٢٠٠٤جدول األنصبة املقررة للفترة املالية 

IDB.27/9-PBC.19/9 )د(١٠ مذكرة من املدير العام . االنتقال إىل نظام أحادي العملة

IDB.27/11/Rev.1 - مذكرة من املدير العام . قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول من دستور اليونيدو

إضافة، تتضّمن يف مرفقها استعراض التنظيم .  املشتركةأنشطة وحدة التفتيش
 )اليونيدو(واالدارة يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

١٤ IDB.27/19/Add.1

 تعليقات املدير العام على استعراض وحدة التفتيش املشتركة للتنظيم
 )اليونيدو(واإلدارة يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

١٤ IDB.27/19/Add.2

IDB.25/2 and Add.1 ٧ )مبا يف ذلك تقرير عن األداء الربناجمي (٢٠٠١تقرير اليونيدو السنوي، 

IDB.25/4 ١٢ تقرير من املدير العام . مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


