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 امـر العـاملؤمت
  احلادية عشرةالدورة

 تقرير جملس التنمية الصناعية
   )٢٠٠٤مايو / أيار٢٧-٢٥(    والعشرينالثامنة عن أعمال دورته 

 احملتويـات
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 الفصل   
...............................................................املسائل التنظيمية واالجرائية     ١٦-٣ ٢ -األول
...........................٢٠٠٣التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام        ١٧ ٤ -الثاين
......................................................نتائج عمل أفرقة التشاور غري الرمسية   ١٨ ٤ -الثالث

١٩ ٤ 

 تطبيق املبادئ التوجيهية:، مبا يف ذلك٢٠٠٧-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل،   
؛ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛"صوب حتسني تنفيذ برامج اليونيدو  "االستراتيجية 

........................أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أحوال متأزمة؛ الالمركزية      

-الرابع
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..املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها     ٢٦ ٥ -التاسع
........................ول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين وموعد انعقادها     جد ٢٧ ٥ -العاشر
..........................موعد انعقاد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان انعقادها      ٢٨ ٦ -احلادي عشر
.............................................................................اعتماد التقرير   ٢٩ ٦ -الثاين عشر
.............................................................................اختتام الدورة   ٣٠ ٦ -الثالث عشر

     
 املرفقات     
................................................ا اجمللس يف دورته الثامنة والعشرين   املقررات اليت اعتمده    ٧ -األول
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  مقدمة
يعرض تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال      -١

دورته الثامنة والعشرين على املؤمتر العام وفقا ألحكام املادة       
ضر املوجزة جللسات    وتشكّل احملا. من الدستور ) ج (٤-٩

، واليت ترد فيها تفاصيل  )SR.6 إىل IDB.28/SR.1(اجمللس 
 .الوقائع، جزءا ال يتجزأ من هذا التقرير 

ومقّررا اجمللس التاليان، املستنسخان يف املرفق    -٢
األول، هلما صلة بأعمال املؤمتر العام يف دورته احلادية  

 : عشرة 

 الالمركزة  ٢-م /٢٨-م ت ص 

املركز الدويل للعلوم ٧-م/٢٨-م ت ص 
 والتكنولوجيا الراقية    

  
   املسائل التنظيمية واالجرائية-أوال

عقدت دورة اجمللس الثامنة والعشرون يف مقر  -٣
مايو / أيار ٢٧ إىل  ٢٥اليونيدو، مركز فيينا الدويل، من    

 IDB.28/SR.1 انظر الوثائق –ست جلسات عامة   (٢٠٠٤
 ).SR.6إىل 
  

  احلضور
 األعضاء يف    ٥٣لت يف الدورة مجيع الدول الـُمثّ -٤

االحتاد الروسي، األردن، اسبانيا، اكوادور، أملانيا،        : اجمللس
 –مجهورية (اندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، ايران    

، ايطاليا، باكستان، الربازيل، بلجيكا، بولندا،       )االسالمية
ربية بوليفيا، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية الع    

السورية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك،   
زمبابوي، سلوفاكيا، السنغال، السودان، سويسرا، شيلي،      
الصني، غانا، فرنسا، الفلبني، فنـزويال، كوبا، كوت ديفوار،       
كولومبيا، كينيا، لكسمربغ، ليسوتو، مصر، املغرب،      

دة لربيطانيا    املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتح

العظمى وايرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند،    
 .هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان   

 التالية ٤٥شاركت يف الدورة أيضا الدول الـ -٥
اثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني،       : األعضاء يف اليونيدو 

أفغانستان، ألبانيا، االمارات العربية املتحدة، أنغوال،     
أوزبكستان، ايرلندا، باراغواي، بلغاريا، بنما، بوركينا        
فاسو، البوسنة واهلرسك، بريو، بيالروس، اجلماهريية العربية   
الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، الرأس 

ويد، سرياليون،   األخضر، رواندا، سري النكا، سلوفينيا، الس  
صربيا واجلبل األسود، طاجيكستان، العراق، ُعمان،      
غواتيماال، فنلندا، فييت نام، قربص، كرواتيا، لبنان، ليتوانيا،      
مالطة، مدغشقر، موناكو، ناميبيا، نيكاراغوا، نيوزيلندا،        

 .اليمن

 .وشاركت فلسطني بصفة مراقب -٦

لة وشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستق -٧
 .بصفة مراقب

مكتب األمم : ومثّلت هيئة األمم املتحدة التالية -٨
 .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

: وُمثّلت وكاالت األمم املتحدة املتخصصة التالية -٩
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوكالة الدولية 

 .للطاقة الذرية

ــية   -١٠ ــنظمات الدولـ ــي–وُمثّلـــت املـ ة األخـــرى  احلكومـ
االحتــاد األورويب، املركــز الــدويل للهندســة الوراثــية     : التالــية

والتكنولوجـيا األحيائـية، املعهد الدويل للتربيد، جامعة الدول         
 .العربية، منظمة املؤمتر اإلسالمي

رابطة خرباء  : ومثّلـت املنظمات غري احلكومية التالية      -١١
 جممــع اخلــرباء  التنمــية الصــناعية الســابقني يف األمــم املــتحدة،  

النمسـاوي، غـرفة الـتجارة النمساوية العربية، الغرفة التجارية          
 املصــرية، املعهــد العــايل لــالدارة، املؤمتــر الــدويل –النمســاوية 
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للصـناعيني ومـنظمي املشـاريع، االحتاد الدويل للهندسة الطبية          
ــنظمة    ــيد القياســـي، املـ ــية للتوحـ ــنظمة الدولـ ــية، املـ والبيولوجـ

ــية ألربـــاب ــتعاون الـــدويل  الدولـ ــية والـ ــية التنمـ  العمـــل، مجعـ
(Mountain Unlimited)   ــرابطة ــية، الـ ــية الدولـ ــية التنمـ ، مجعـ

ــية،    ــية ألخــوات احملــبة، رابطــة املــتطوعني لــلخدمة الدول الدول
الـرابطة العاملـية للمنشـآت الصـغرية واملتوسطة، االحتاد العاملي           

 .لأليدي العاملة
  

  افتتاح الدورة 
لـــدورة الثامـــنة والعشـــرين لـــلمجلس أعلـــن افتـــتاح ا -١٢

غونســـاليس . رئـــيس الـــدورة الســـابعة والعشـــرين، الســـيد ر 
 ).شيلي(آنينات 

  
  أعضاء مكتب الدورة

 من نظامه الداخلي، انتخب اجمللس      ٢٣وفقـا للمادة     -١٣
ــا؛ والســـيد ت) املغـــرب(زنيـــرب . بالتزكـــية الســـيد ع . رئيسـ

ــا(شتلتســـر  )  الروســـياالحتـــاد(كاليـــنني . والســـيد م) النمسـ
نوابـــا للرئـــيس، والســـيد ) تايلـــند(أرييابروتشـــيا . والســـيد س

 .مقررا) أوروغواي(ألفاريز غويوواغا 
  

  جدول أعمال الدورة
 :اعتمد اجمللس جدول األعمال التايل -١٤

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 

 .اعتماد جدول األعمال -٢ 

ــلمدير العــام عــن أنشــطة     -٣  ــتقرير الســنوي ل ال
 .٢٠٠٣ عام املنظمة يف

 .نتائج عمل أفرقة التشاور غري الرمسية -٤ 

-٢٠٠٤االطــار الــربناجمي املتوســط األجــل  -٥ 
 :، مبا يف ذلك٢٠٠٧

تطبيق املبادئ التوجيهية   )أ( 
صوب حتسني تنفيذ   "االستراتيجية  
 ؛"برامج اليونيدو 

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ )ب( 

أنشطة اليونيدو يف البلدان  )ج( 
 اخلارجة من أحوال متأّزمة؛ 

 .الالمركزة )د( 

 .وضع اليونيدو املايل -٦ 

 .االنتقال إىل نظام أحادي العملة -٧ 

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -٨ 

امللتقى العاملي املعين بالتكنولوجيا  -٩ 
 .األحيائية 

 .املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية -١٠ 

الدولية  قة باملنظمات احلكوميةاملسائل املتعل -١١ 
وغري احلكومية واملنظمات احلكومية  
 .وغريها 

جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة  -١٢ 
 .والعشرين وموعد انعقادها 

للمؤمتر  موعد انعقاد الدورة احلادية عشرة   -١٣ 
 .العام ومكان انعقادها  

 .اعتماد التقرير -١٤ 

ن الرئيس لضمان االستفادة    واعتمد اجمللس اقتراحا م    -١٥
انظــر املــرفق (القصــوى مــن مــوارد خدمــة املؤمتــرات املــتاحة   

، IDB.28/SR.1، والوثــيقة ١-م/٢٨-األول، املقــرر م ت ص
 ).٨١ و ٨٠الفقرتني 

وقـّرر اجمللـس عقد مشاورات غري رمسية أثناء الدورة           -١٦
تيسـريا لصـوغ مشـاريع املقررات، وعهـد إلـى نائب الرئيس،           
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ــا( شتلتســر الســيد ــك املشــاورات   )النمس ــة تل ــر (، برئاس انظ
 ).٢ و ١، الفقـرتني IDB.28/SR.2الوثيقـة 

  
 التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة -ثانيا

  )٣البند ( ٢٠٠٣املنظمة يف عام 
 التقرير السنوي  ٣ُعرض على اجمللس يف اطار البند   -١٧

، (IDB.28/2) ٢٠٠٣للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام 
مبا يف ذلك تقرير أداء الربنامج وقائمة أنشطة التعاون التقين 

(IDB.28/2/Add.1) .    ويرد عرض للمناقشة حول هذا البند
  ١٠٥ إىل  ٣٥، الفقرات  IDB.28/SR.2يف احملضرين املوجزين  

وبناء على اقتراح مـــن   . ٨١ إىل ١، الفقرات  IDB.28/SR.3و
الوثيقــــة املقدمـــة من األمانــة الرئيس، أحاط اجمللس علمــا ب

)IDB.28/SR.6  ٦ و ٥، الفقرتني.( 
  

  نتائج عمل أفرقة التشاور غري الرمسية-ثالثا
 )٤البند (

 
 تقرير من املدير    ٤ُعـرض عـلى اجمللـس يف إطار البند           -١٨

ــية        ــري الرمســ ــاور غــ ــرقة التشــ ــل أفــ ــتائج عمــ ــن نــ ــام عــ العــ
(IDB.28/SR.7)   ــن األمانـــــــة ــرتان مـــــ   (IDB.28/6، ومذكـــــ

ويـرد عـرض للمناقشـة حول هذا البند يف          . IDB.28/CRP.6)و
  ١١٦ إىل ٨٢، الفقـــرات IDB.28/SR.3احملضـــرين املوجـــزين 

وبناء على اقتراح من . ٢٦ إىل ١٣، الفقرات  IDB.28/SR.4و
الرئـيس، أحـاط اجمللس علما بالوثيقــــة املقدمــــة من األمانــــة       

)IDB.28/SR.6 ٨  و٧، الفقرتني.( 
  

  االطار الربناجمي املتوسط األجل،-رابعا
 ،)٥البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٤

تطبيق املبادئ التوجيهية االستراتيجية : مبا يف ذلك
 "تنفيذ برامج اليونيدو صوب حتسني"

 ؛ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب))أ (٥البند (
؛ أنشطة اليونيدو يف البلدان ))ب (٥البند (

 ؛))ج (٥البند (زمة اخلارجة من أحوال متأ
 ))د (٥البند (الالمركزية 

 
، تقرير من    ٥ُعرض على اجمللس، يف إطار البند     -١٩

املدير العام عن تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  
مبا يف ذلك تطبيق املبادئ التوجيهية   (٢٠٠٧-٢٠٠٤

، ومذكرة من األمانة   (IDB.28/3) )االستراتيجية 
(IDB.28/CRP.9)ومات عن التعاون فيما بني بلدان ، ومعل

، IDB.28/2 (٢٠٠٣التقرير السنوي اجلنوب وردت يف 
، وتقرير من املدير العام عن أنشطة   ) زاي–الفصل الرابع 

، (IDB.28/5)اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أحوال متأزمة 
من األمانة  ، ومذكرتان  (IDB.28/CRP.4)ومذكرة من األمانة  

ويرد عرض  . IDB.28/CRP.7) و(IDB.28/6عن الالمركزة  
  ، IDB.28/SR.4 يف احملضر املوجز    ٥للمناقشة حول البند   

ونظر اجمللس يف مشروع مقرر   . ١٤١ إىل ٢٧الفقـــرات    
 - واعتمد املقرر م ت ص   (IDB.28/L.9)مقدم من الرئيس  

 ).انظر املرفق األول   (٢-م /٢٨
   

 ؛)٦البند ( وضع اليونيدو املايل -خامسا
 )٧البند (أحادي العملة ال إىل نظام االنتق

 
ويرد  .  معا٧ و٦قّرر اجمللس أن يناقش البندين  -٢٠

عرض للمناقشة حول هذين البندين يف احملضر املوجز 
IDB.28/SR.4  ١٥٤ إىل  ١٤٢، الفقرات. 
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  وضع اليونيدو املايل-ألف
 

 تقرير من املدير    ٦ُعرض على اجمللس يف اطار البند  -٢١
 ومعلومــات (IDB.28/10)ع اليونيدو املايل العام عن وض

. (IDB.28/CRP.5)حمـــــّدثة عن وضع اليونيــــدو املــايل 
ونظــر اجمللس فـي مشروعي مقـــررين مقدميـــن مــن الرئيس  

)IDB.28/L.3و  IDB.28/L.8 ( واعتمد املقررين م ت ص-
 ).انظر املرفق األول  (٤-م /٢٨- و م ت ص ٣-م /٢٨
  
 نتقال إىل نظام أحادي العملة اال-باء

 
 تقرير من املدير    ٧ُعـرض عـلى اجمللـس يف اطار البند           -٢٢

ونظر . (IDB.28/9)العام عن االنتقال إىل نظام أحادي العملة        
ــيس      (IDB.28/L.2)اجمللــس يف مشــروع مقــرر مقــدم مــن الرئ

 ).انظر املرفق األول (٥-م/٢٨-واعتمد املقرر م ت ص
  

 لتفتيش املشتركة أنشطة وحدة ا-سادسا
  )٨البند (

 تقرير من املدير     ٨ُعرض على اجمللس يف إطار البند     -٢٣
ويرد   . (IDB.28/4)العام عن أنشطة وحدة التفتيش املشتركة   

عرض للمناقشة حول هذا البند يف احملضر املوجز   
IDB.28/SR.4  وبناء على اقتراح  . ١٥٦ و ١٥٥، الفقرتني

 الوثيقة املقدمة من األمانة من الرئيس، أحاط اجمللس علما ب 
)IDB.28/SR.6  ١٨ و  ١٧، الفقرتني.( 
  

 امللتقى العاملي املعين بالتكنولوجيا األحيائية -سابعا
  )٩البند (

 تقرير من املدير     ٩ُعرض على اجمللس يف إطار البند     -٢٤
العام ومذكرة من األمانة عن امللتقى العاملي للتكنولوجيا 

ويرد   ). ، على التوايلIDB.28/CRP.3 و  IDB.28/8(األحيائية 
 يف احملضر املوجــز ٩عرض للمناقشة حول البند 

IDB.28/SR.5  ونظر اجمللس يف   . ٤٢ إىل ١، الفقــرات

 واعتمد املقرر    (IDB.28/L.5)مشروع مقرر مقدم من الرئيس   
 ).انظر املرفق األول  (٦-م /٢٨-م ت ص

  
لراقية  املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا ا-ثامنا

  )١٠البند (
  مبا ورد   ١٠علما يف إطار البند   اجمللس أحاط -٢٥

يف هذا الشأن يف جدول األعمال املؤقت املشروح  
(IDB.28/1/Add.1) .    يف  ١٠ويرد عرض للمناقشة حول البند 

ونظر  . ٧٢ إىل ٦٢، الفقرات  IDB.28/SR.5احملضر املوجز 
 (IDB.28/L.10)اجمللس يف مشروع مقرر مقدم من الرئيس 

 ).انظر املرفق األول  (٧-م /٢٨-واعتمد املقرر م ت ص
  

  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية-تاسعا
 الدولية وغري احلكومية واملنظمات احلكومية

 )١١البند (وغريها 
 
، مذكرتان     ١١يف إطار البند   ،على اجمللس ُعرضت  -٢٦

 من املدير العام عن الطلبات املقدمة من منظمات غري   
 IDB.28/12(حكوميـــة للحصـــول على مركـــز استشـــاري 

 ١١ويرد عرض للمناقشة حول البند    ). IDB.28/12/Add.1و
. ٧٦ إىل ٧٣، الفقرات  IDB.28/SR.5يف احملضر املوجز 

ونظـــر اجمللس يف مشروع مقرر مقـــدم من الرئيس  
(IDB.28/L.4)انظر     (٨-م /٢٨-ت ص  واعتمـــد املقـــرر م

 ).رفق األولامل
  

التاسعة   جدول األعمال املؤقت للدورة-عاشرا
 وموعد انعقادها والعشرين
 )١٢البند (

 
 ورقة غرفة ١٢يف اطار البند على اجمللس ُعرضت  -٢٧

اجتماعات تتضمن مذكرة من املدير العام عن جدول  
األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين وموعد انعقادها   

(IDB.28/CRP.2) .يف  ١٢لمناقشة حول البند ل  عرض رد ي و 
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 يف اجمللسونظر . ٧٧ ة الفقر، IDB.28/SR.5 املوجز احملضر
 املقرر   واعتمد (IDB.28/L.6)مشروع مقرر مقدم من الرئيس   

 ). األولاملرفق انظر   (٩-م /٢٨-ص ت م
  

 موعد انعقاد الدورة احلادية عشرة -حادي عشر
 ومكان انعقادها للمؤمتر العام

  )١٣البند (
مذكرتان من   ١٣البند يف اطار على اجمللس ُعرضت  -٢٨

األمانة عن موعد انعقاد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام      
ويرد   . IDB.28/CRP.8)و  (IDB.28/11ومكان انعقادها   

 يف احملضر املوجز  ١٣عرض للمناقشة حول البند 
IDB.28/SR.5  ، يف اجمللسونظر  . ٦١ إىل ٤٣الفقرات 
 املقرر   واعتمد (IDB.28/L.7) مقدم من الرئيس   مشروع مقرر

 ). األولاملرفقانظر   (١٠-م /٢٨-م ت ص
  

  )١٤البند ( اعتماد التقرير -ثاين عشر
 (IDB.28/L.1)نظر اجمللس يف مشروع التقرير   -٢٩

واعتمده يف جممله، على أن تعهد إىل املقرر مهمة وضعه يف   
، الفقرات  IDB.28/SR.6انظر احملضر املوجز  (صيغته النهائية  

 ).٤١ إىل ٣٩
  

   اختتام الدورة-ثالث عشر
،   ٢٠٠٤مايو  / أيار٢٧ من يوم ٤٥/١٦يف الساعة  -٣٠

،  IDB.28/SR.6انظر   (اختتم اجمللس دورته الثامنة والعشرين 
 ).٤٧ إىل ٤٢الفقرات 
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  املرفق األول
   املقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثامنة والعشرين

الصفحة  رقم املقرر   العنوان
 ١-م/٢٨-م ت ص )٨١ و٨٠، الفقرتني IDB.28/SR.1(استغالل املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات     ٨
 ٢-م/٢٨-م ت ص )٣٨ إىل  ٣٥، الفقرات IDB.28/SR.6(الالمركزة  ٨
 ٣-م/٢٨-م ت ص )١٢ و١١، الفقرتني IDB.28/SR.6(وضع اليونيدو املايل    ٩
 ٤-م/٢٨-م ت ص )١٤ و١٣، الفقرتني IDB.28/SR.6(أوكرانيا  –اعادة حقوق التصويت   ٩
 ٥-م/٢٨-م ت ص )١٦ و١٥، الفقرتني IDB.28/SR.6(االنتقال إىل نظام أحادي العملة    ٩
 ٦-م/٢٨-م ت ص )٢٠ و١٩، الفقرتني IDB.28/SR.6(امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية    ٩
 ٧-م/٢٨-م ت ص )٢٢ و٢١، الفقرتني IDB.28/SR.6(راقية املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا ال    ١٠

١٥ 
، الفقرتنيIDB.28/SR.6(طلبات مقدمة من منظمات غري حكومية للحصول على مركز استشاري      

 )٢٤ و٢٣
 ٨-م/٢٨-م ت ص

١٥ 
، الفقرتنيIDB.28/SR.6(جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين وموعد انعقادها       

 )٢٦ و٢٥
 ٩-م/٢٨-م ت ص

١٠-م/٢٨-م ت ص )٢٨ و٢٧، الفقرتني IDB.28/SR.6(موعد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان انعقادها      ١٦
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استغالل املوارد املتاحة خلدمة    ١-م/٢٨-م ت ص
   املؤمترات    
بغية استغالل املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات على  

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

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

 اجللسة العامة األوىل
   ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٥

   الالمركزة ٢-م/٢٨-م ت ص
 :ة الصناعيةإن جملس التنمي 

اســــتذكر أن خطــــة األعمــــال بشــــأن دور  )أ( 
اليونــيدو ووظائفهــا يف املســتقبل دعــت إىل تطبــيق الالمركــزة  

 بطريقة فّعالة على األنشطة والتمثيل امليداين املعّزز؛

ــام م ع   )ب(  ــراري املؤمتــر الع  -اســتذكر أيضــا ق
 ؛١٠-ق/١٠- وم ع٢-ق/١٠

الرمسي نـّوه بإنشـاء الفـريق االستشاري غري          )ج( 
ــزة   ــأن الالمركـــ ــرة IDB.28/7(بشـــ ــك )١٣، الفقـــ ، وكذلـــ

 ؛IDB.28/CRP.7باملعلومات املقّدمة يف الوثيقة 

أوصــــى األمانــــة بــــأن تضــــع يف احلســــبان   )د( 
ــتقرير عـــن تقديـــر  ــواردة يف الـ ــتنتاجات الـ ــيل /االسـ ــيم متثـ تقيـ

اليونــيدو املــيداين بغــية تطويــر واتــباع اخلــيار األفضــل ملواصــلة 
حضـورها املـيداين هبـدف زيادة وتوسيع إجناز         تعزيـز وترشـيد     

مشـاريع الـتعاون التقين، مع احلرص على تعزيز مشاركتها يف           
 منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري؛

ــع      )ه(  ــواره م ــام إىل مواصــلة ح ــر الع ــا املدي دع
وغــريه مــن وكــاالت األمــم  (بــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي  

ــتحدة إن أمكــن  ــية تقــدمي ) امل  مقــترح بشــأن إقامــة حتــالف   بغ

ــم      ــية إصــالح األم ــك يف ســياق عمل ــيدان وكذل حمــتمل يف امل
املـتحدة املتواصـلة، لكـي يـنظر فـيه جملـس التنمية الصناعية أو               

وينــبغي ملخطــط التمثــيل املــيداين يف  . املؤمتــر العــام أو كالمهــا
املسـتقبل أن حيـافظ عـلى مـا حققـته اليونـيدو من إجنازات يف                

وينـبغي له أيضـا القـيام مبـا       .  وأن يرتكـز إلـيها  خمـتلف املـناطق  
 :يلي

الـــترويج لـــزيادة وتوســـيع إجنـــاز مشـــاريع      ‘١‘ 
الــتعاون الــتقين مــن جانــب اليونــيدو، مــع      
حتسـني الكفـاءة والنـتائج باالستناد إىل عمل        

 أكثر مكاتبها جناحا؛

زيــادة املشــاركة يف املــبادرات املشــتركة بــني  ‘٢‘ 
م املتحدة على   مؤسسـات خمـتلفة تابعـة لألمـ       

 املستوى القطري؛

ــّدة    ‘٣‘  تطويـــر عالقـــات تـــآزر بـــني جهـــات عـ
ــع     ــيدو، م ــب واليون ــني اليوندي وخصوصــا ب
ضـــمان احـــترام الكفـــاءات األساســـية الـــيت  
ختـتّص هبا اليونيدو وتعزيزها، واحلرص على       
اهلويـة اخلاصة هبا وصورهتا البارزة ومقدرهتا       

 على القيام بالواليات املسندة إليها؛

ــدود مــوارد       ‘٤‘  ــلى الــبقاء ضــمن ح احلــرص ع
 امليزانية احلالية؛

ــيدو    )و(  ــور اليونـ ــاق حضـ ــيع نطـ أوصـــى بتوسـ
 .امليداين اجلديد باتباع هنج مرحلي خمطط بعناية

 
 اجللسة العامة السادسة

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧
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  وضع اليونيدو املايل   ٣-م/٢٨-م ت ص
 :إن جملس التنمية الصناعية 

باملعلومـات املقدمـة يف الوثيقة      أحـاط عـلما      )أ( 
IDB.28/10؛ 

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

 .إبطاء
 

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧

  
 –ة حقوق التصويت إعاد ٤-م/٢٨-م ت ص
   أوكرانيا   
 : إن جملس التنمية الصناعية 

 ؛ ١٢-م /٩-استذكر مقرر املؤمتر العام م ع  )أ( 

-استذكر أيضا مقرر املؤتــمر العــــام م ع  )ب( 
 الذي انتخب فيه املؤمتر أوكرانيا عضوا يف جملس      ٨-م /١٠

 التنمية الصناعية؛

املبالغ  الحظ أن أوكرانيا قد سددت    )ج( 
 تفق وشروط خطة السداد؛  مبا ي متاما املستحقة عليها 

 حقوقها استعادة أوكرانياوافق على طلب  )د( 
 . من دستور اليونيدو٢-٥يف التصويت وفقا للمادة 

 
 اجللسة العامة السادسة

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧
  

  االنتقال إىل نظام أحادي ٥-م/٢٨-م ت ص
  العملة   
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحيط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ( 
IDB.28/9  بشأن االنتقال إىل نظام أحادي العملة، خصوصا 

 ؛ ٢٠٠٣-٢٠٠٢فيما يتعلق بإعداد حسابات فترة السنتني  

الحظ بارتياح ما اختذه املدير العام من   )ب( 
 خطوات لضمان تنفيذ التعامل باليورو؛

م الدول طلب إىل املدير العام أن ُيعل   )ج( 
األعضاء مبا ُيستجد من تطورات بشأن االنتقال إىل نظام   
أحادي العملة، وكذلك بشأن االدارة املالية ملشاريع التعاون      

 .التقين بالدوالر واليورو معا
 

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧

  
امللتقى العاملي للتكنولوجيا  ٦-م/٢٨-م ت ص
   األحيائية   
 :تنمية الصناعيةإن جملس ال 

 ٧-ق/١٠-استذكر قرار املؤمتر العام م ع )أ( 
  ٨-م/٢٦-ومقرري جملس التنمية الصناعيــة م ت ص 

 بشأن امللتقى العاملي للتكنولوجيا   ٨-م/٢٧-وم ت ص
 ٥ إىل ٢األحيائية الذي عقد يف كونثيبثيون، شيلي، من     

 ؛٢٠٠٤مارس /آذار

مم استذكر أيضا قرار اجلمعية العامة لأل  )ب( 
 بشأن امللتقى العاملي للتكنولوجيا   ٥٧/٢٣٧املتحدة 
 األحيائية؛ 

 ؛IDB.28/8أحيط علما بالوثيقة  )ج( 

أعرب حلكومة شيلي عن تقديره ملا أبدته       )د( 
من حسن حفاوة وما اختذته من ترتيبات ممتازة لتنظيم      

 امللتقى؛ 
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أعرب أيضا عن تقديره حلكومات الربازيل     )ه( 
نمسا ملا قدمته من مسامهات قّيمة يف جناح والصني وكينيا وال

 امللتقى باستضافتها االجتماعات اإلقليمية اخلاصة مبناطقها؛  

طلب إىل املدير العام أن يأخذ البيان   )و( 
اخلتامي للملتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية، بصيغته    

، بعني االعتبار لدى   IDB.28/8الواردة يف املرفق الثاين للوثيقة 
يط وتنفيذ أنشطة املتابعة ذات الصلة، مبا يندرج متاما   ختط

 .ضمن والية اليونيدو
 

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧

  
 املركز الدويل للعلوم  ٧-م/٢٨-م ت ص
 والتكنولوجيا الراقية   

 
 :إن جملس التنمية الصناعية 

ــرر م ع  )أ(  ــلما باملقــ ــاط عــ ، ١٩-م/١٠-أحــ
ر العـام يف دورته العاشرة، الذي وافق فيه       الـذي اعـتمده املؤمتـ     

عـلى املخطـط العـام ملشـروع النظام األساسي للمركز الدويل            
للعلـوم والتكنولوجـيا الراقية، بصيغته الواردة يف املرفق الثالث          

ــيقة  ــس التنمـــية الصـــناعية    GC.10/7/Add.1للوثـ ، وفـــّوض جملـ
 باملوافقة النهائية عليه؛

ــأن امل    )ب(  ــلما أيضــا ب ــرر   أحــاط ع ــام ق ــر الع ؤمت
الربنامج (واملادة العاشرة ) التمويل(املوافقـة عـلى املادة الرابعة       

، رهـنا مبوافقـة جملس     )احلـل (واملـادة الـرابعة عشـرة       ) وامليزانـية 
 التنمية الصناعية هنائيا على النظام األساسي؛

أحــاط عــلما كذلــك بــأن املؤمتــر أحــال إىل   )ج( 
 واخلامسة إىل التاسعة واحلادية     اجمللـس املـواد األوىل إىل الثالـثة       

ــثة عشــرة واخلامســة عشــرة، بغــية وضــعها يف     عشــرة إىل الثال
 صيغتها النهائية واعتمادها؛

ــتماد   )د(  ــألة، اعــ قــــّرر، بعــــد اســــتعراض املســ
مشروع النظام األساسي بصيغته الواردة يف مرفق هذا املقرر،         

ــه      ــافذا، رهــنا مبوافقــة اجمللــس يف دورت الــذي ســوف يصــبح ن
تاســـعة والعشـــرين عـــلى الترتيـــبات الـــيت ســـوف تقـــترحها   ال

حكومـة ايطالـيا وأمانة اليونيدو معا، لضمان أال يؤدي النظام           
األساسـي اجلديـد لـلمركز إىل إلقـاء أي مسـؤولية عـلى عاتق               

 اليونيدو؛

قــّرر أيضــا ســريان الــنظام املــايل لليونــيدو       )ه( 
ــية بصــيغتهما القائمــة إىل حــني اعــتما   د املؤمتــر وقواعدهــا املال

 .العام لليونيدو نظاما ماليا للمركز
 

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧

  
   املرفق

األساسي للمركز الدويل للعلوم النظام 
   والتكنولوجيا الراقية

 املادة األوىل
  األهداف

أُنشئ املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية                     -١
تعزيزا ألعمال منظمة               ") املركز   "املشار اليه فيما يلي بـ             (

املشار إليها فيما يلي          (األمم املتحدة للتنمية الصناعية             
من    ) ي (٢اليت تشملها املادة        يف اجملاالت     ") اليونيدو  " بـ 

 .دستور تلك املنظمة         

تكون للمركز األهداف املسندة إىل املركز الدويل                         -٢
،   ١٩٩٦للعلوم والتكنولوجيا الراقية، الذي أنشئ يف عام                 

 :وهي 

تعزيز استخدام العلوم التطبيقية يف                )أ( 
األغراض السلمية وتطوير التكنولوجيات القائمة على                          

 العلوم، ملنفعة البلدان النامية؛          

تشجيع وتنشيط البحوث الرفيعة املستوى،                       )ب ( 
 مبشاركة مباشرة من جانب علماء البلدان النامية؛                         
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  توفري الظروف والبنـى الالزمة لالرتقاء               )ج ( 
 .املهين لعلماء وتقنيي البلدان النامية                

تكون لغات التدريس، من حيث املبدأ، االنكليزية                             -٣
 .والفرنسية واالسبانية        

  
 املادة الثانية
  الوظائف

من أجل حتقيق األهداف املذكورة يف املادة األوىل،                            -١
 :يضطلع املركز بالوظائف الرئيسية التالية                   

د والقصري      توفري التدريب الطويل األم            ‘١‘ 
 األمد؛  

 إجراء البحوث؛       ‘٢‘ 

 تنظيم حلقات عمل واجتماعات علمية؛                       ‘٣‘ 

إدارة نظام للعلماء الزائرين واخلرباء                   ‘٤‘ 
 املشاركني؛     

 تقدمي اخلدمات االستشارية؛               ‘٥‘ 

 التعاون مع الصناعة؛          ‘٦‘ 

التعاون مع املؤسسات الوطنية ذات الصلة                       ‘٧‘ 
 وإشراكها؛    

 .ت نقل التكنولوجيا        ‘٨‘ 

لدى تأدية هذه الوظائف، متنح األولوية للميادين                            -٢
 :التالية 

 الكيمياء البحتة والتطبيقية؛            ‘١‘ 

علــوم وتكنولوجيــات األرض والبيئـــة                        ‘٢‘ 
 والبحار؛   

 .التكنولوجيا الراقية واملواد اجلديدة            ‘٣‘ 

ينظّم العمل على حنو ييّسر التكامل بني امليادين                       -٣
 يفضي إىل حتسني االستراتيجيات ذات                     السالفة الذكر، مما      

 .الصلة  
  

 املادة الثالثة
  الوضعية القانونية

أُنشئ املركز كجهاز فرعي ضمن إطار اليونيدو                          -١
 .الدستوري، وهو مؤسسة علمية ال تسعى للربح                     

يتمّتع املركز بأهلية قانونية بقدر ما قد يكون الزما                        -٢
جه اخلصوص        ويتمّتع على و      . أو مستصوبا لتحقيق أغراضه            

 :بأهلية   

 التعاقد؛   )أ( 

اقتناء املمتلكات املنقولة وغري املنقولة                  )ب ( 
 والتصرف فيها؛       

 .اقامة الدعاوى القانونية والدفاع فيها               )ج ( 

يتمّتع املركز مبا قد يلزم من امتيازات وحصانات                        -٣
وحتّدد هذه االمتيازات واحلصانات يف                      . لتأدية أغراضه       

 .ترتيبات منفصلة         
  

 ة الرابعةاملاد
  التمويل

متّول ميزانية املركز من تربعات تقدم يف إطار املادة                          -١
 : من الدستور من       ١٦

 احلكومات؛      ‘١‘ 

 املنظمات الدولية احلكومية؛            ‘٢‘ 

 املنظمات الدولية غري احلكومية؛              ‘٣‘ 

 سائر املصادر غري احلكومية،               ‘٤‘ 
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 شابه      إضافة إىل االيرادات املتأتية من بيع منشوراته أو ما                      
ذلك من مواد، ومن استغالل أو استخدام حقوق امللكية                            

 .الفكرية وسائر حقوق امللكية              

جيوز أن تكون املسامهات املقدمة إىل امليزانية من                      -٢
ويشار اليها فيما يلي            (حكومة البلد الذي يوجد فيه املركز                 

، أو من أي دولة أخرى عضو يف                  ")احلكومة املضيفة      "بــ   
ي منظمة دولية حكومية هلا عالقات مع                      اليونيدو، أو من أ       

من الدستور،        ) أ  (١-١٩اليونيدو ضمن إطار املادة              
خاضعة التفاقات خاصة، مدهتا سنة واحدة أو أكثر، بني                                    

 .اليونيدو واحلكومات أو املنظمات املعنية                

يتوىل مؤمتر اليونيدو العام اعتماد النظام املايل                      -٣
ديل ذلك النظام، حسب             كما يتوىل املؤمتر العام تع         . للمركز  

االقتضاء، بناء على توصية من اللجنة التوجيهية املشار اليها                                  
من املادة اخلامسة، أو بعد التشاور مع                ‘ ١ ‘٢يف الفقرة    

وينص النظام املايل على أن يتوىل مدير                    . اللجنة التوجيهية      
إداري إصدار القواعد املالية اليت جتعل أحكام النظام املايل                             

 إحالة تلك القواعد املالية إىل اللجنة                  ويتعني   . نافذة  
 .التوجيهية للموافقة عليها            

تدار أموال املركز وموجوداته وُيساءل عنها                      -٤
 .بصورة منفصلة عن موجودات اليونيدو                

تزّود اليونيدو املركز، عند االقتضاء، بدعم إداري                       -٥
ويقوم املركز، مقابل هذا الدعم، بتسديد مبالغ                     . مناسب   

ا من وقت إىل آخر بالتشاور بني اليونيدو                         حيدد مقداره     
 .واملركز  

  
 املادة اخلامسة
  اهليئات

 :يضم املركز اهليئات التالية             

 جلنة توجيهية؛        ‘١‘ 

 جلنة علمية دولية؛          ‘٢‘ 

 .أمانة   ‘٣‘ 
  

 املادة السادسة
  اللجنة التوجيهية

تكون اللجنة التوجيهية مسؤولة عن االدارة العامة                       -١
إىل اليونيدو تقريرا سنويا عن أنشطة                      وتقدم    . للمركز  
 .املركز  

 :تتكّون اللجنة التوجيهية من            -٢

ممثل واحد عن كل حكومة يسري بشأهنا                          ‘١‘ 
 من     ٢اتفاق خاص مشار اليه يف الفقرة               

 املادة الرابعة؛    

ممثل آخر للحكومة املضيفة يكون من                      ‘٢‘ 
 العلماء املؤهلني؛     

 املدير العام لليونيدو أو ممثله؛            ‘٣‘ 

 ممثل آخر لليونيدو؛         ‘٤‘ 

ممثلني لسائر حكومات الدول األعضاء                     ‘٥‘ 
خيتارهم جملس التنمية الصناعية بالعدد                    
الذي يقرره وللمدة اليت يقررها، مع إيالء                   
املراعاة الواجبة لضمان التوّزع اجلغرايف                  
العادل للحكومات املمثلة يف اللجنة                

 .التوجيهية   

أهنا اتفاق خاص            جيوز ملمثل كل منظمة يسري بش                   -٣
 من املادة الرابعة أن يشارك يف                 ٢مشار اليه يف الفقرة          

اللجنة التوجيهية بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا أعضاء تلك                          
 .اللجنة، باستثناء احلق يف التصويت                 

يكون لكل عضو يف اللجنة التوجيهية صوت                         -٤
. وتتخذ القرارات بتوافق اآلراء كلما أمكن ذلك                 . واحد 

ات ومنظمات أخرى أن تشارك يف مناقشات                             وجيوز حلكوم     
اللجنة التوجيهية بصفة مراقب، بدعوة من اللجنة                              

وتتوىل اللجنة التوجيهية وضع نظام داخلي                    . التوجيهية   
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لتسيري أعماهلا تكون متوافقة مع أحكام هذا النظام                         
 .األساسي    

يتوىل املدير العام لليونيدو أو ممثله رئاسة اللجنة                       -٥
 .التوجيهية   

تمع اللجنة التوجيهية يف األحوال الطبيعية مرة                    جت -٦
واحدة على األقل كل عام يف مقر املركز، كما جتتمع                           

ويقوم املدير اإلداري         . كلما رأى رئيسها ضرورة لذلك              
 .بعقد اجتماعات اللجنة، ويكون أمينا هلا                   

يكون املدير اإلداري فيما بني دورات اللجنة                        -٧
سألة قد تفّوضه اللجنة           التوجيهية خمّوال مبعاجلة أي م             

 .التوجيهية بشأهنا        
  

 املادة السابعة
  اللجنة العلمية الدولية

جتّسد اللجنة العلمية الدولية خمتلف فروع العلوم                      -١
ذات الصلة، وتضم عددا وافيا من العلماء والتكنولوجيني                        

 .املؤهلني من البلدان النامية ومن البلد املضيف                  

يدو تركيبة اللجنة، آخذا يف               يقّرر املدير العام لليون         -٢
اعتباره اقتراحات اللجنة التوجيهية واملدير اإلداري والعميد                                 

وحيق للمدير العام لليونيدو أو               . املشار اليه يف املادة الثامنة          
 .ممثله أن يشارك يف أعمال اللجنة                

يتوىل املدير اإلداري عقد اللجنة مرة واحدة على                    -٣
 العام لليونيدو ضرورة           األقل كل سنة وكلما رأى املدير                 

 .لذلك  

تقوم اللجنة مبراجعة برنامج املركز وميزانيته من                          -٤
وجهة النظر العلمية، وتبدي تعليقات وتصدر توصيات يف                           

وتقّدم اللجنة تقريرا سنويا إىل اللجنة                . هذا الشأن   
 .التوجيهية   

  

 املادة الثامنة
  العميد

 بانتخاب        يقوم أعضاء اللجنة العلمية الدولية سنويا                   -١
 .عميد املركز، أو يعيدون انتخابه، من بني أعضاء اللجنة                                 

يتوىل العميد رئاسة اللجنة العلمية الدولية، ويصدر                      -٢
توجيهات بشأن أنشطة املركز العلمية مىت طلب اليه املدير                           
اإلداري ذلك، كما يؤدي العميد وظائف أخرى حسب                           

ب ما      ما هو منصوص عليه يف هذا النظام األساسي أو حس                        
 .طلبه اللجنة التوجيهية          ت 
  

 املادة التاسعة
 األمانة
 

يترأس األمانة املدير اإلداري للمركز، الذي خيتاره                           -١
ويعّينه املدير العام لليونيدو بعد التشاور مع ممثلي                       

 .احلكومات األعضاء يف اللجنة التوجيهية                  

يتوىل املدير العام لليونيدو اختيار وتعيني موظفي                          -٢
 .املركز  

ُيعيَّن املوظفون وفقا ألحكام النظامني                  )أ( 
األساسي واالداري ملوظفي اليونيدو                 

 واألوامر االدارية؛     

ُتحدَّد شروط اخلدمة وفقا ألحكام                 )ب ( 
النظامني األساسي واالداري ملوظفي                 
اليونيدو واألوامر االدارية، وتكون               
متطابقة، حسبما هو معمول به، مع                    

حد لألمم      شروط اخلدمة يف النظام املو         
املتحدة، حسبما تقررها جلنة اخلدمة                      

 .املدنية الدولية    



 GC.11/2 
 Arabic 
 Page 14 
 
 

 :يتوىل املدير اإلداري         -٣

مهام املمثل القانوين يف املسائل املتعلقة                 )أ( 
باملركز، ويكون مسؤوال عن ادارته                    

 وتسيري عملياته؛        

مسؤولية اختيار األشخاص الذين متنح هلم                        )ب ( 
 الزماالت؛    

ميزانيته وفقا للمادة           وضع برنامج املركز و          )ج ( 
 العاشرة؛   

تقدمي تقارير عن أنشطة املركز إىل اللجنة                         )د ( 
 .التوجيهية   

ُتدفع رواتب املدير اإلداري للمركز وموظفيه من                          -٤
 .أموال املركز    

خيضع موظفو املركز لسلطة املدير العام، ويتوىل                    -٥
 .املدير اإلداري ادارة شؤوهنم لدى أداء وظائفهم اليومية                     

ن املدير اإلداري مسؤوال أمام املدير العام                    يكو  -٦
لليونيدو وخاضعا لسلطته العامة لدى أداء الوظائف املسندة                                   

 .إىل املدير اإلداري        

تكون للمدير اإلداري للمركز وموظفيه وضعية                     -٧
 . والتزامات موظفي اليونيدو         

تتوىل اللجنة التوجيهية وضع القواعد العامة                     -٨
 .نح هلم الزماالت        الختيار األشخاص الذين مت            

يضطلع املدير اإلداري للمركز وموظفوه                   -٩
وعليهم أن يراعوا          . مبسؤولياهتم كموظفني مدنيني دوليني                   

صفة املركز الدولية ويكفلوا أن يكون التدريس املقّدم فيه                           
 .موضوعيا ومستقال        

تتوىل أمانة املركز خدمة اللجنة التوجيهية واللجنة                          -١٠
 .العلمية الدولية   

  

 ادة العاشرةامل
  الربنامج وامليزانية

يتوىل املدير اإلداري صوغ برنامج املركز                        
وميزانيته، بعد التشاور مع رئيس اللجنة التوجيهية والعميد                            

ومن مث،      . وبعد النظر يف توصيات اللجنة العلمية الدولية                
ُيعرض الربنامج وامليزانية على اللجنة التوجيهية                    

رض امليزانية املعتمدة على              وتع  . الستعراضهما واعتمادمها            
   .اليونيدو للموافقة عليها          

 املادة احلادية عشرة
  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى

جيوز للمركز أن يضع ترتيبات تقنية مع األمم                         
املتحدة ومع الوكاالت املتخصصة وسائر املنظمات الدولية                          
احلكومية، وكذلك مع منظمات غري حكومية، لالضطالع                               

   .طة تتوافق مع أهدافه املبينة يف املادة األوىل                  بأنش  
 املادة الثانية عشرة

  املوقع
يكون موقع املركز يف إيطاليا يف مبان توفّر له                       

   .مبقتضى اتفاق مقر يربم بني اليونيدو واحلكومة اإليطالية                       
 املادة الثالثة عشرة
  تعديل النظام األساسي

ل هذا النظام        جيوز للمؤمتر العام لليونيدو أن يعدّ               
األساسي يف أي وقت، بناء على توصية من اللجنة                                  

   .التوجيهية أو بعد التشاور معها               
 املادة الرابعة عشرة

  احلل
 .جيوز للمؤمتر العام لليونيدو أن حيل املركز                 -١

يف حالة حل املركز، تستخدم أمواله وموجوداته                       -٢
ونيدو،     املتبقية وفقا لتعليمات يصدرها املؤمتر العام للي                    
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باستثناء احلاالت اليت قد يكون التصرف يف األرصدة غري                            
املنفقة من أي تربعات قّدمت إىل املركز أو من أجله                         
خاضعا لشروط فرضتها اجلهات املاحنة وقبلها املركز أو                            

 .اليونيدو وقت تقدمي تلك التربعات                
  

 املادة اخلامسة عشرة
  تاريخ النفاذ

 النفاذ رمسيا يف يدخل هذا النظام األساسي حيز 
التاريخ الذي يقرره املؤمتر العام لليونيدو أو جملس التنمية 

 .الصناعية
  

طلبات مقدمة من منظمات  ٨-م/٢٨-م ت ص
غري حكومية للحصول على    
   مركز استشاري   
 :إن جملس التنمية الصناعية 

أحـاط عـلما باملعلومـات الواردة يف الوثيقة          )أ( 
IDB.27/18 و Add.1؛ 

مـــــن ) ب (١-١٩قـــــرر، وفقـــــا لـــــلمادة  )ب( 
ــنظمات    ــيدو باملـ ــة اليونـ ــية لعالقـ ــبادئ التوجيهـ ــتور واملـ الدسـ

 احلكومـــية واملـــنظمات غـــري احلكومـــية وســـائر      –الدولـــية  
، الفقرة  ٤١-م/١-مـرفق مقـرر املؤمتـر العـام م ع         (املـنظمات   

ــزا      )١٧ ــية مرك ــع التال ــية األرب ــنظمات غــري احلكوم ــنح امل ، م
 :ونيدواستشاريا لدى الي

 
 مؤسسة الواحة للمدن املفتوحة •

 املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة •

 مركز االستثمار الدويل •

 

ــغرية     • ــآت الصـــ ــية للمنشـــ ــبكة الدولـــ الشـــ
 واملتوسطة

 
 اجللسة العامة السادسة

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧
  

 جدول األعمال املؤقت  ٩-م/٢٨-م ت ص
للدورة التاسعة والعشرين    
  وموعد انعقادها   

 :إن جملس التنمية الصناعية

أحـاط عـلما باملعلومـات الواردة يف الوثيقة          )أ( 
IDB.28/CRP.2؛ 

قـرر املوافقـة عـلى جـدول األعمال املؤقت            )ب( 
 :التايل لدورته التاسعة والعشرين

 .اعتماد جدول األعمال -١ 

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -٢ 

حلســـابات اخلـــارجي تقريــر مـــراجع ا  )أ(  
ــر أداء   وتقريـــــر األداء املـــــايل وتقريـــ

ــنتني   ــترة الســ -٢٠٠٢الــــربنامج لفــ
 ؛٢٠٠٣

احلسـابات اخلاصـة الناشئة عن املقرر        )ب(  
 ؛١٤-م/٩-عم 

 نظام أحادي العملة؛ إىلاالنتقال  )ج(  

 وضع اليونيدو املايل؛ )د(  

تدابـري تعزيـز األمن ومرافق املؤمترات        )ه(  
 حة؛اجلديدة املقتر

 .حشد املوارد املالية )و(  

تنفــــيذ اإلطــــار الــــربناجمي املتوســــط األجــــل،  -٣
 :، مبا يف ذلك٢٠٠٧-٢٠٠٤



 GC.11/2 
 Arabic 
 Page 16 
 
 

 لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ا )أ(

أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من       )ب(
 ؛أوضاع متأزمة

 الالمركزة؛ )ج(

تطبـيق املـبادئ التوجيهـية االستراتيجية        )د(
  برامج اليونيدو؛صوب حتسني تنفيذ

مـــــتابعة اليونـــــيدو للملـــــتقى العـــــاملي  )ه(
 .للتكنولوجيا األحيائية

 .حالة أعمال أفرقة التشاور غري الرمسية -٤

تقرير فريق التقييم عن األنشطة املضطلع هبا يف         -٥
 .السنة السابقة

 .شؤون العاملني -٦

 .املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية -٧

رة احلاديــة عشــرة لــلمؤمتر العـــام    موعــد الــدو   -٨
 .ومكان انعقادها والتحضري هلا

جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الـــثالثني      -٩
 .وموعد انعقادها

 .اعتماد التقرير -١٠

 إىل    ٩قرر عقد دورته التاسعة والعشرين من     )ج( 
    .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين ١١

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧

  
موعد الدورة احلادية عشرة  ١٠-م/٢٨- صم ت

   للمؤمتر العام ومكان انعقادها   
 :إن جملس التنمية الصناعية

ــام م ع   )أ( ــرار املؤتـــمــر العـــ -اســتذكــــــر قــــ
 ؛١١-ق/١٠

الــذي عــرب عــن تقديــره للعــرض الســخي أ )ب(
الدورة احلادية عشرة    كولومبيا الستضافة    مة به حكو  تقدمـت 

م، والذي أكده فخامة رئيس مجهورية كولومبيا،       لـلمؤمتر العا  
السـيد ألفـارو أوريـبه، للمدير العام لليونيدو، السيد كارلوس           

 ماغارينيوس، أثناء زيارته األخرية لكولومبيا؛

أحـــاط عـــلما، مـــع االرتـــياح، باملعلومـــات   )ج(
الترتيبات املتخذة لعقد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر       املـتعلقة ب  

تاخيــــنا دي إنديــــاس، عــــلى الــــنحو املــــبني يف العــــام يف كار
، وخصوصــا مبــا هــو  IDB.28/CRP.8 و IDB.28/11الوثيقــتني 

 متاح من مرافق ممتازة للمؤمترات؛

نظـر يف الـتزام احلكومـة الكولومبـية بتحمل           )د(
التكالــيف االضــافية هلــذا احلــدث، وفقــا لــنظام اليونــيدو املــايل 

ك مع اليونيدو يف تيسري     وقواعدهـا املالـية، مبـا يف ذلك االشترا        
ــبلدان     ــتامة جلمــيع الــدول األعضــاء وخصوصــا ال املشــاركة ال

 األقل منوا؛

ــذي     )ه( ــايل ال ــتراح امل ــره لالق أعــرب عــن تقدي
قدمـــه وفـــد كولومبـــيا أثـــناء الـــدورة احلالـــية جمللـــس التنمـــية   

 الصناعية؛

يواصل مشاوراته  أن  طلـب إىل املديـر العـام         )و(
خـرى يف وقـت مناسـب مـن أجل          وأن يـزود الوفـود بوثـائق أ       

التوصــل، أثــناء الــدورة القادمــة جمللــس التنمــية الصــناعية، إىل   
قـرار اجيـايب بشـأن اقـتراح عقـد دورة املؤمتـر العـام القادمة يف                 

 .كارتاخينا دي اندياس، كولومبيا
  

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧
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  املرفق الثاين
   يف دورته الثامنة والعشرينالوثائق املقدمة إىل اجمللس 

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

 IDB.28/1 ٢ جدول األعمال املؤقت
 IDB.28/1/Add.1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح

 IDB.28/2 ٣ ٢٠٠٣التقرير السنوي 

PBC.20/2 

IDB.28/2/Add.1 ٣ قائمة أنشطة التعاون التقين. ٢٠٠٣التقرير السنوي 

PBC.20/2/Add.1

تنفيذ االطار الربناجمي املتوسط األجل . ٢٠٠٧-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 
 تقرير املدير العام. ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة 

٥ IDB.28/3 

 IDB.28/4 ٨ تقرير من املدير العام. أنشطة وحدة التفتيش املشتركة

 IDB.28/5 )ج (٥ ير من املدير العامتقر. أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أحوال متأزمة

)د (٥ و٤ مذكرة من األمانة. نتائج عمل أفرقة التشاور غري الرمسية. الالمركزة IDB.28/6 

 IDB.28/7 ٤ تقرير من املدير العام. نتائج عمل أفرقة التشاور غري الرمسية

 IDB.28/8 ٩ تقرير من املدير العام. امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية

 IDB.28/9 ٧ تقرير من املدير العام. االنتقال إىل نظام أحادي العملة

 IDB.28/10 ٦ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل

 IDB.28/11 ١٣ مذكرة من األمانة. موعد انعقاد الدورة احلادية عشرة للمؤمتر العام ومكان انعقادها

الطلبات . ة الدولية وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريهااملسائل املتعلقة باملنظمات احلكومي
 مذكرة من املدير العام. املقدمة من منظمات غري حكومية للحصول على مركز استشاري

١١ IDB.28/12 
Add.1و 

 )صادرة باللغة االنكليزية فقط(ورقات قاعة املؤمترات 

 IDB.28/CRP.1 ٢ قائمة الوثائق. اعتماد جدول األعمال

 IDB.28/CRP.2 ١٢ مذكرة من املدير العام. جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والعشرين

 IDB.28/CRP.3 ٩ مذكرة من األمانة. امللتقى العاملي للتكنولوجيا األحيائية

استهداف األمن البشري يف االصالح والتعمري . أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أحوال متأزمة
 مذكرة من األمانة. عيني يف املرحلة الالحقة لألزماتالصنا

 IDB.28/CRP.4 )ج (٥

 IDB.28/CRP.5 ٦ مذكرة من األمانة. وضع اليونيدو املايل
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 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

 IDB.28/CRP.6 ٤ مذكرة من األمانة. نتائج عمل أفرقة التشاور غري الرمسية

 IDB.28/CRP.7 )د (٥ مذكرة من األمانة. الالمركزة

 IDB.28/CRP.8 ١٣ مذكرة من األمانة. دورة احلادية عشرة ومكان انعقادهاموعد انعقاد ال

حالة الربامج املتكاملة واملخطط االطاري . ٢٠٠٧-٢٠٠٤االطار الربناجمي املتوسط األجل، 
 مذكرة من األمانة. للخدمات القطرية

٥ IDB.28/CRP.9 

 IDB.28/CRP.10 - قائمة املشاركني
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