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 ١٢ القـرارات 

املرفق- الوثائق املعروضة على املؤمتر العام يف دورته العادية التاسعة 
 

    
املقررات     

الصفحة  البند  العنوان  رقم املقرر 

 ١  -
إدراج الدول األعضاء يف قوائم الدول الواردة يف املرفق األول من الدستور (IDB.24/23؛ GC.9/16؛ GC.9/SR.1، الفقـرات 

 (٢١-٢٣
م ع-٩/م-١ 

 ١  ٢ انتخاب الرئيس (GC.9/SR.1، الفقرتان ٢٧ و٢٨)  م ع-٩/م-٢ 

 ١  ٢ انتخاب نواب الرئيس (GC.9/SR.1، الفقرتان ٥٧ و٥٨)  م ع-٩/م-٣ 

 ١  ٣ إقرار جـدول أعمال الدورة التاسعة للمؤمتر العام (GC.9/1؛ GC.9/SR.1، الفقرتان ٦٠ و٦١)  م ع-٩/م-٤ 

 ١  ٤ تنظيم األعمال (GC.9/SR.1، الفقرات ٦٢-٧٢)  م ع-٩/م-٥ 

 ٢  ٥ تعيني جلنة وثائق التفويض ( GC.9/SR.1، الفقرات ٧٣-٧٥؛ GC.9/SR.4، الفقرتان ١ و٢)  م ع-٩/م-٦ 

 ٢  ٥ وثائق تفويض املمثلني لدى الدورة التاسعـة للمـؤمتر العـام (GC.9/L.2؛ GC.9/SR.7، الفقرتان ١ و٢)  م ع-٩/م-٧ 

 ٢ ٦ (أ)  انتخاب سبعة وعشرين عضوا لس التنمية الصناعية (GC.9/SR.7، الفقرات ٣-٥)  م ع-٩/م-٨ 

 ٢ ٦ (ب)  انتخاب أعضاء جلنة الربنامج وامليزانية (GC.9/SR.7، الفقرتان ٧ و٨)  م ع-٩/م-٩ 

 ٣ ١٠ (أ) 
جدول األنصبـة املقررة علـى الـدول األعضـاء (GC.9/4؛ IDB.24/5؛ GC.9/L.1/Add.1؛ GC.9/SR.8، الفقـرات ١٥-

 (٢٣
م ع-٩/م-١٠ 

 ٦ ١٠ (ب) 
وضع اليونيـدو املـايل (GC.9/10؛ GC.9/9 وAdd.1؛ GC.9/CRP.2؛ GC.9/L.1/Add.1؛ GC.9/SR.7، الفقرتـان

١٤ و١٥) 
م ع-٩/م-١١ 

 ٦ ١٠ (ب)  خطة السـداد املقترحة بشأن أوكرانيا (GC.9/9 وGC.9/L.1 ،Add.1؛ GC.9/SR.7، الفقرتان ١٦ و١٧)  م ع-٩/م-١٢ 

 ٧ ١٠ (ج)  صندوق رأس املال املتداول (GC.9/4؛ GC.9/L.1؛ GC.9/SR.7، الفقرتان ١٨ و١٩)  م ع-٩/م-١٣ 

 ٧ ١٠ (د)  النظام املايل (GC.9/4؛ GC.9/L.1؛ GC.9/SR.7، الفقرتان ٢٠ و٢١)  م ع-٩/م-١٤ 

 ٧ ١٠ (ه)  استحداث التعامل باليوريو (GC.9/4؛ GC.9/L.1؛ GC.9/SR.7، الفقرتان ٢٢ و٢٣)  م ع-٩/م-١٥ 

 ٨ ١٠ (و)  تعيني مراجع خارجي للحسابات (GC.9/L.1/Add.1؛ GC.9/SR.8، الفقرات ١-١٤)  م ع-٩/م-١٦ 

 ٨  ١٢ الربنامج وامليزانيتان، ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (IDB.24/3؛ GC.9/4؛ GC.9/L.1/Add.1؛ GC.9/SR.8، الفقرتان ٣٠ و٣١)  م ع-٩/م-١٧ 

 ٨  ١٥ اتفاقيـة فيينـا بشـأن قـانون املعـاهدات بـــني الــدول واملنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة، املؤرخــة ٢١ آذار/مــارس ١٩٨٦ م ع-٩/م-١٨ 
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الصفحة  البند    
(GC.9/6؛ GC.9/L.1؛ GC.9/SR.7، الفقرتان ٢٦ و٢٧) 

 ٩  ١٦ جلنة املعاشـات التقاعدية ملوظفي اليونيدو (GC.9/CRP.1؛ GC.9/L.1؛ GC.9/SR.7، الفقرتان ٢٨-٣٠)  م ع-٩/م-١٩ 

 ٩  ١٨ تعيني املدير العام (GC.9/4؛ GC.9/SR.8، الفقرات ٣٣-٣٥)  م ع-٩/م-٢٠ 

 ٩  ١٨ أحكام وشروط تعيني املدير العام (GC.9/4؛ GC.9/SR.9، الفقرتان ٣٦ و٣٧)  م ع-٩/م-٢١ 

 ١١  ١٩ موعد الدورة العاشرة ومكان انعقادها (GC.9/SR.7، الفقرتان ٣٠ و٣١)  م ع-٩/م-٢٢ 

 

القرارات*     
الصفحة  البند  العنوان  رقم القرار 

 ١٢  ٩ ملتقى التنميـة الصناعيـة (GC.9/13؛ GC.9/:L.1/Add.1؛ GC.9/CRP.8، الفقرتان ٢٤ و٢٥)  م ع-٩/ق-١ 

 ١٢  ١١ االطــــــار الربنــــــاجمي املتوســـــــط األجـــــــل، ٢٠٠٢-٢٠٠٥ (GC.9/11؛ GC.9/3؛ GC.9/CRP.3؛ GC.9/L.1/Add.1؛
GC.9/CRP.8، الفقرتان ٢٦ و٢٧) 

م ع-٩/ق-٢ 

 ١٥  ١١ ــــة ومؤمتـــر القمـــة العـــاملي بشـــأن التنميـــة املســـتدامة: دور اليونيــــدو يف املســـتقبل (GC.9/14؛ GC.9/L.1/Add.1؛ متويــل التنمي
GC.9/SR.8، الفقرتان ٢٨ و٢٩) 

م ع-٩/ق-٣ 

 ١٥  ١٤ املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الرفيعة (GC.9/12 وAdd.1؛ GC.9/L.1؛ GC.9/SR.7، الفقرتان ٢٤ و٢٥)  م ع-٩/ق-٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــ 

اعتمدت مجيع القـرارات بتوافـق اآلراء. وتـرد يف احملـاضر املوجـزة املشـار اليـها يف هـذه احملتويـات املناقشـات املتعلقـة باعتمـاد  *

القرارات. 
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نبذة استهاللية 

 
ترد يف هذه الوثيقة املقررات والقرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته العادية التاسعة (٢٠٠١).  -١

لتيسري الرجوع إىل املقررات والقرارات، تتضمن قائمة احملتويات رقما مسلسال ميكن به االستشهاد بكل من املقررات أو القرارات، كما تتضمن عنوان كل مقرر وقرار، والوثيقة (الوثائق) اخللفية ذات الصلة، واشـارة مرجعيـة إىل احملضـر املوجـز للجلسـة العامـة الـيت اعتمـد فيـها املقـرر أو القـرار،  -٢

وبند جدول األعمال ذا الصلة. واملقررات والقرارات مدرجة، قدر االمكان، حسب ترتيب جدول األعمال. 

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

افتتاح الدورة.  -١

انتخاب أعضاء املكتب.  -٢

إقرار جدول األعمال.  -٣

تنظيم األعمال.  -٤

وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر.  -٥

انتخاب أعضاء اهليئات :  -٦

جملس التنمية الصناعية؛  (أ)

جلنة الربنامج وامليزانية.  (ب)

تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة لعامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠.  -٧

ـــه العاديــة الثانيــة والعشــرين  تقـارير جملـس التنميـة الصناعيـة عـن أعمـال دورات -٨
والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين. 

ملتقى التنمية الصناعية.  -٩

املسائل املالية:  -١٠

جدول األنصبة املقررة على الدول األعضاء؛  (أ)

وضع اليونيدو املايل؛  (ب)

صندوق رأس املال املتداول؛  (ج)

النظام املايل؛  (د)

البدء يف استخدام اليورو؛  (ه)

تعيني مراجع خارجي للحسابات.  (و)

اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، ٢٠٠٢-٢٠٠٥.  -١١

الربنامج وامليزانيتان، ٢٠٠٢-٢٠٠٣.  -١٢

البعد اإلقليمي.  -١٣

املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الرفيعة.  -١٤

مشـاركة اليونيـدو يف اتفاقيـة فيينـا لقـانون املعـــاهدات بــني الــدول واملنظمــات  -١٥
الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية، املؤرخة ٢١ آذار/ مارس ١٩٨٦. 

جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو.  -١٦

املسـائل املتصلـة باملنظمـات الدوليـة � احلكوميـــة وغــري احلكوميــة واملنظمــات  -١٧
احلكومية وغريها. 

تعيني املدير العام.  -١٨

موعد الدورة العاشرة ومكان انعقادها.  -١٩

اختتام الدورة.   -٢٠
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املقررات 
  

ـــواردة يف  إدراج الــدول األعضــاء يف قوائــم الــدول ال م ع-٩/م-١ 
املرفق األول من الدستور 

 
 

قرر املؤمتر العام نقــل اسـم مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة مـن القائمـة 
ألف إىل القائمة دال من املرفق األول من الدستور. 

 

اجللسة العامة األوىل 
٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

انتخاب الرئيس  م ع-٩/م-٢ 
 

انتخب املؤمتر العام، بالتزكية، السيد ج. ف. رييس لوبيز (غواتيمــاال) 
رئيسا للمؤمتر يف دورته التاسعة. 

 

اجللسة العامة األوىل 
٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 
 

انتخاب نواب الرئيس  م ع-٩/م-٣
 

انتخـب املؤمتـــر العــام نــواب رئيــس املؤمتــر يف دورتــه التاســعة التاليــة 
أمساؤهم: السيد يب. سيباالك (اجلمهورية التشيكية)، السيد آر. موس (إكـوادور)، 
السـيدة ن. املُـالّ (الكويـت)، السـيد م. م. زافـريا (مدغشـقر)، السـيد ك. جــامودو 
(نيجرييا)، السيد يف. جي. غارسيا الثالث (الفلبـني)، السـيد جـي. يف. بـرينيكوف 
(االحتاد الروسي)، السيد م. بلقان (تركيا)، السـيد يب. جنكينــز (اململكـة املتحـدة 

لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية). 
 

اجللسة العامة األوىل 
٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

اقرار جدول أعمال الدورة التاسعة للمؤمتر العام  م ع-٩/م-٤ 
 

أقر املؤمتر العام جدول أعمال دورته التاسعة بصيغته الواردة يف الوثيقـة 
 .GC.9/1

 

اجللسة العامة األوىل 
٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

تنظيم األعمال  م ع-٩/م-٥
 

إن املؤمتر العام: 

قرر تناول البنود من ٧ إىل ١٧ من جدول األعمال يف شكل  (أ)
مناقشة عامة يف املؤمتر بكامل هيئته؛ 

قرر أيضــا أن ينشـئ، وفقـا للمـادة ٤٤ مـن نظامـه الداخلـي،  (ب)
جلنة رئيسية واحدة برئاسة السيدة سي. مورينو (إيطاليا)، جيـوز أن ميثـل فيـها كـل 

عضو مشارك يف املؤمتر؛ 

قـرر كذلـك أن حييـل البنـود مــن ٧ إىل ١٧ و١٩ إىل اللجنــة  (ج)
الرئيسـية الجـراء مناقشـة أكـثر تركـــيزا بشــأا، ــدف اعــداد مشــاريع مقــررات 
وقرارات بتوافق اآلراء لعرضها على املؤمتر بكامل هيئته، وطلـب إىل رئيـس اللجنـة 
ـــانون  الرئيســية، وفقــا للمقــرر م ع-٣/م-١١، أن يقــدم إىل املؤمتــر يف يــوم ٧ ك

األول/ديسمرب ٢٠٠١ تقريرا خطيا عن أعمال تلك اللجنة؛ 

قرر أن يطبق املادة ١٠٣-٣ من النظام الداخلي بشأن تعيــني   (د)
املدير العام. 

 

اجللسة العامة األوىل 
٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

تعيني جلنة وثائق التفويض  م ع-٩/م-٦
 

عين املؤمتر العام الدول األعضـاء التاليـة أمساؤهـا للعمـل يف جلنـة وثـائق 
التفويض: االحتاد الروسي، أملانيا، أوروغـــواي، بيــرو، تـايلند، الدامنـرك، السـنغال، 

الصني، ليسوتو. 
 

اجللستان العامتان األوىل والرابعة 
٣ و٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
 

 
 

وثـائق تفويـض املمثلـني لـدى الـدورة التاســـعة للمؤمتــر  م ع-٩/م-٧
العام 

 

إن املؤمتر العام، 
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ـــواردة  وقـد درس تقريـر جلنـة وثـائق التفويـض والتوصيـات ال (أ)
فيه، 

وافق على تقرير جلنة وثائق التفويض.  (ب)
 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
 

انتخاب سبعة وعشرين عضوا لس التنمية الصناعية  م ع-٩/م-٨
 

عمـال باملـادة ٩-١ مـن الدسـتور، انتخـب املؤمتـر العـام الـدول الســبعة 
والعشـرين التاليـة لعضويـة جملـس التنميـة الصناعيـة ملـدة تنتـهي عنـد اختتـام الــدورة 

العادية احلادية عشرة للمؤمتر العام يف سنة ٢٠٠٥: 

مثانية عشر عضوا من الدول املدرجة يف القائمتني ألف وجيم  (أ)
مـن املرفـق األول مـن الدسـتور: األردن، إكـــوادور، أوروغــواي، ايــران، بوليفيــا، 
تايلند، اجلزائر، السودان، الفلبني، فنـزويال، كوبا، كوت ديفوار، كينيـا، ليسـوتو، 

مصر، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اهلند؛ 

ــق  سـبعة أعضـاء مـن الـدول املدرجـة يف القائمـة بـاء مـن املرف (ب)
األول مـن الدسـتور: اســـبانيا، تركيــا، الدامنــرك، سويســرا، لكســمربغ، النمســا، 

اليونان؛ 

عضوين اثنني من الـدول املدرجـة يف القائمـة دال مـن املرفـق  (ج)
األول من الدستور: االحتاد الروسي، هنغاريا. 

 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

نتيجة لذلك، يتألف جملس التنمية الصناعية مـن الـدول التاليـة: االحتـاد 
الروســي**، اثيوبيــا*، األردن**، اســبانيا**، إكــوادور**، أملانيــا*، اندونيســـيا*، 
أوروغـواي**، ايـران (مجهوريـة-االســـالمية)**، ايرلنــدا*، ايطاليــا*، باكســتان*، 
بلجيكـا*، بلغاريـا*، بوركينـا فاسـو*، بوليفيـــا**، بــريو*، بيــالروس*، تــايلند**، 
ـــس*، اجلزائــر**، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة*، مجهوريــة كوريــا*،  تركيـا**، تون
الدامنـرك**، سري النكا*، السودان**، السويد*، سويسـرا**، شـيلي*، الصـني*، 
غانـا*، غواتيمـاال*، فرنسـا*، الفلبـني**، فنــزويال**، كرواتيـا*، كوبـا**، كـــوت 
ـــا**، لكســمربغ**، ليســوتو**، مصــر**، املغــرب*،  ديفـوار** كولومبيـا*، كيني
اململكة العربية السعودية**، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلنـدا الشـمالية*، 

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

انتخاب أعضاء جلنة الربنامج وامليزانية  م ع-٩/م-٩
 

عمـال باملادة ١٠-١ من الدستور، انتخـب املؤتـمر العام الدول السـبع 
والعشرين التالية لعضوية جلنـة الربنامـج وامليزانيــة، لتـويل املنصـب ملـدة تنتـهي عنـد 

اختتـام الدورة العادية العاشرة للمؤتـمر العام يف سنة ٢٠٠٣: 
مخسـة عشـر عضـوا مـن  الـدول املدرجـة يف القائمتيــن ألــف  (أ)

وجيم مـن املرفق األول مـن الدستور: 
 
 

ــــــــــ 
ست وعشرون دولة تنتهي مـدة منصبـها بنهايـة الـدورة  *
العادية العاشرة للمؤتـمر العـام يف سـنة ٢٠٠٣ (انظـر املقـرر م ع-٨/م-٨، 

املؤرخ ٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩). 
ـــد اختتــام  سـبع وعشـرون دولـة تنتـهي مـدة منصبـها عن **

الدورة العادية احلادية عشرة للمؤمتر العام يف سنة ٢٠٠٥. 

األرجنتني، إكوادور، أنغوال، باكستان، بـريو، تونـس، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة 
كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، السـودان، الصـني، فنــزويال، كـــوت ديفــوار، مصــر، 

املكسيك، اململكة العربية السعودية، نيجرييا، اهلند؛ 

تسعة أعضاء من الــدول املدرجـة يف القائمــة بـاء مـن املرفـق  (ب)
األول مـن الدستور: أملانيا، إيرلندا، إيطاليا، تركيـا، فرنسا، فنلندا، اململكـة املتحـدة 

لربيطانيا العظمى وايرلنـدا الشمالية، النمسا، اليابان، اليونـان؛ 

ثالثـة أعضـاء مـن الـدول املدرجـة يف القائمـة دال مـن املرفــق  (ج)
األول من الدستور: االحتاد الروسي، بولندا، هنغاريا. 

 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 
 

جدول األنصبة املقررة على الدول األعضاء  م ع-٩/م-١٠
 

إن املؤمتر العام: 
ــرر  أحــاط علمــا بالوثيقتيـــن IDB.24/5 وGC.9/10 ومبق (أ)

الس م ت ص-٢٤/م-٥؛ 

قرر انشاء جدول لألنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانيــة العاديـة  (ب)
ــق  لليونيــدو للفـترة املاليـة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، علـى النحـو الـوارد يف العموديـن ٥ و٦ مـن مرف

الوثيقة IDB.24/5؛ 
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الحظ مع التقدير تنازل اليابان عن نصيبها مـن أرصدة االعتمادات  (ج)
غري املنفقة، وااليرادات املتأتية من الدول األعضاء اجلديدة، وايـرادات الفوائـد املصرفيـة الـيت 

تتجاوز تقديرات امليزانية؛ 
قرر، كاجراء اســتثنائي وبصـرف النظـر عـن أحكـام النظـام املـايل  (د)
لليونيدو، أن تنقل املبالغ الناشئة عن الفقرة (ج) مـن هـذا القـرار إىل رصيـد األنصبـة املقـررة 

على الدول األعضاء، على النحو املبني يف مرفق هذا املقرر. 

قرر أيضا أن يستخدم النصيب املتبقي للدولة العضــو املشـار اليـها  (ه)
يف الفقرة (ج) من هذا القرار، ألغراض أنشطة التعاون التقين لليونيدو؛ 

شـجع الـدول األعضـاء بقـوة علـى النظـر يف التنـازل طواعيـة عــن  (و)
أنصبتـها مـن األرصـدة وااليـرادات املشـار اليـها يف الفقــــرة (ج) أعـــاله، ألغــراض امليزانيــة 

العاديـة و/أو أنشطة اليونيدو للتعاون التقـين، يف أقـرب فرصة ممكنـة؛ 

دعا املدير العـام، بصـرف النظـر عـن أحكـام البنديـن ٤-٢ (ب)  (ز)
و ٤-٢ (ج) من النظام املايل، أن يطلب إىل الدول األعضاء حتديد األغـراض الـيت تسـتخدم 

فيها أنصبتها املشار اليها يف الفقرة (و) أعاله؛ 

ـــام أن يقــدم إىل جملــس التنميــة الصناعيــة يف  طلـب إىل املديـر الع (ح)
دورته اخلامسة والعشرين تقريرا عن املبالغ اليت تنازلت عنها الدول األعضاء واألغراض الـيت 

حددا؛ 

قرر كذلك أن حتدد األنصبة اخلاصة باألعضـاء اجلـدد عـن السـنة  (ط)
اليت يصبحون فيها أعضاء باملنظمة على أساس جدول األنصبـة املقـررة املعمـول بـه يف األمـم 

املتحدة، حسب انطباقه على اليونيدو؛ 

أهاب بالـدول األعضاء والدول اليت مل تعـد أعضـاء يف اليونيـدو،  (ي)
ـــي بالتزاماــا الدســتورية بتســديد  أن تسـوي متأخراـا، كمـا يدعـو الـدول األعضـاء أن تف
اشتراكاا املقـررة يف أواا وبالكامل ودون شروط، مـما ميكّن اليونيدو من تنفيـذ ميزانياـا 

املعتمدة تنفيذا تامـا، ويـزيد من األموال املتوافرة للربنامـج العادي للتعاون التقـين. 

اجللسة العامة الثامنة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
  

 
 

املرفق 
توزيع أرصدة االعتمادات غري املنفقة، وااليرادات املتأتية من الدول األعضاء 

اجلديدة، وايرادات الفوائد املصرفية اليت تتجاوز تقديرات امليزانية 

نصيب اليابان 

قيد دائن للفترة 
 *٢٠٠٢-٢٠٠٣

(باليورو)  الدولة العضو 

قيد دائن للفترة 
 *٢٠٠٢-٢٠٠٣

(باليورو)  الدولة العضو 
 ٠١٦ ٦ سلوفينيا   ٥٦٦ ٨٧ االحتاد الروسي 

السنغال    ٣٣٨ ١ اثيوبيا 
سوازيلند    ٣٣٨ ١ أذربيجان 

 ٣٣٦ ١ السودان   ٨٩٣ ٨٤ األرجنتني 
سورينام   األردن  
السويد   أرمينيا  
سويسرا   أريتريا  
سرياليون   اسبانيا  
سيشيل    ٧٤٨ ٣٠ اسرائيل 

 ٠٣٧ ١٤ شيلي  أفغانستان  
الصومال    ٠٠٦ ٢ اكوادور 
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قيد دائن للفترة 
 *٢٠٠٢-٢٠٠٣

(باليورو)  الدولة العضو 

قيد دائن للفترة 
 *٢٠٠٢-٢٠٠٣

(باليورو)  الدولة العضو 
 ٦٣١ ١١١ الصني  البانيا  

طاجيكستان    ٧٠٦ ١٤ االمارات العربية املتحدة  
 ٣٥٨ ٩ العراق   ٧٠٦ ١٤ اندونيسيا 
 ٠١٢ ٤ عمان  أنغوال  
 ٣٣٦ ١ غابون   ٣٤٨ ٥ أوروغواي 

غامبيا    ٣٣٦ ١ أوزبكستان 
غانا   أوغندا  
غرينادا    ٠١٠ ٤ أوكرانيا 

 ٣٣٦ ١ غواتيماال   ٠٧٤ ١٨ ايران (مجهورية � االسالمية) 
غيانا   ايرلندا  
غينيا   ايطاليا  
غينيا � بيساو    ٣٣٦ ١ بابوا غينيا اجلديدة 
غينيا � االستوائية    ٣٣٦ ١ باراغواي 
فانواتو    ٦٨٠ ٤ باكستان 
فرنسا    ٣٣٨ ١ البحرين 

 ٠٢٢ ٨ الفلبني   ٧٦٩ ١٦٣ الربازيل 
 ٠٤٤ ١٦ فنـزويال   ٣٣٨ ١ بربادوس 

فنلندا   الربتغال  
 ٣٣٨ ١ فيجي  بلجيكا  

 ٦٦٨ فييت نام  بلغاريا  
قربص   بليز  

 ٦٧٤ ٢ قطر  بنغالديش  
قريغيزستان    ٣٣٨ ١ بنما 

 ٠٠٥ ٢ كازاخستان  بنن  
 ٣٣٨ ١ الكامريون  بوتان  
 ٦٧٤ ٢ كرواتيا  بوتسوانا  

كمبوديا   بوركينا فاسو  
 ٦٧٤ ٢ كوبا  بوروندي  
 ٣٣٨ ١ كوت ديفوار   ٣٣٨ ١ البوسنة واهلرسك 
 ٣٣٨ ١ كوستاريكا   ٥٦٩ ٢٧٥ بولندا 

 ٣٦٨ ١٣ كولومبيا  بوليفيا  
الكونغو    ٠٢٠ ٨ بريو 

 ٦٩٤ ١٠ الكويت   ٣٣٦ ١ بيالروس 
كينيا    ٠٥٣ ٢٠ تايلند 

 ٣٣٨ ١ لبنان  تركمانستان  
لكسمربغ   تركيا  
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قيد دائن للفترة 
 *٢٠٠٢-٢٠٠٣

(باليورو)  الدولة العضو 

قيد دائن للفترة 
 *٢٠٠٢-٢٠٠٣

(باليورو)  الدولة العضو 
ليربيا    ٣٣٦ ١ ترينيداد وتوباغو 

 ٣٣٨ ١ ليتوانيا  تشاد  
ليسوتو   توغو  
مالطا    ٦٧٤ ٢ تونس 
مايل   تونغا  

 ٣٨٠ ١٧ ماليزيا   ٣٣٨ ١ جامايكا 
أملانيا    ٨٤٨ ٥ اجلزائر 
مدغشقر    ٣٣٨ ١ جزر البهاما 

 ٠١٧ ٦ مصر  جزر القمر  
 ٦٧٤ ٢ املغرب   ٦٧٩ ٤ اجلماهريية العربية الليبية 

 ٢١٤ ٨٠ املكسيك  مجهورية افريقيا الوسطى  
مالوي    ٠٣٧ ١٤ اجلمهورية التشيكية 
ملديف    ٣٣٨ ١ مجهورية تنـزانيا املتحدة 

 ٧٧٤ ٤٠ اململكة العربية السعودية   ٦٧٤ ٢ اجلمهورية الدومينيكية 
اململكة املتحدة    ٣٤٨ ٥ اجلمهورية العربية السورية  
منغوليا    ٦٩٥ ١٣٥ مجهورية كوريا 
موريتانيا    ٣٣٨ ١ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

 ٣٣٦ ١ موريشيوس   ٣٣٨ ١ مجهورية الكونغو الدميقراطية 
موزامبيق   مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية   
ميامنار    ٣٣٦ ١ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  
ناميبيا   مجهورية مولدوفا  
النرويج    ٤٥٨ ٢٩ جنوب افريقيا 
النمسا   جورجيا  

 ٣٣٨ ١ نيبال  جيبويت  
النيجر   الدامنرك  

 ٠١٠ ٤ نيجرييا  دومينيكا  
نيكاراغوا   الرأس األخضر  
نيوزيلندا   رواندا  
هاييت    ٠١٠ ٤ رومانيا 

 ٧٣٢ ٢٤ اهلند  زامبيا  
 ٦٦٩ هندوراس  زمبابوي  

 ٣٥٨ ٩ هنغاريا  سان تومي وبرينسيبـي  
هولندا   سانت فنسنت وجزر غرينادين  
اليابان   سانت كيتس ونيفيس  

 ٦٦٨ اليمن  سانت لوسيا  
 ٣٣٦ ١ يوغوسالفيا   ٣٣٦ ١ سري النكا 
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قيد دائن للفترة 
 *٢٠٠٢-٢٠٠٣

(باليورو)  الدولة العضو 

قيد دائن للفترة 
 *٢٠٠٢-٢٠٠٣

(باليورو)  الدولة العضو 
اليونان    ٣٣٨ ١ السلفادور 

اموع  ٥٤٥ ٣٧٢ ١   ٦٧٤ ٢ سلوفاكيا 
 
 

يقيد نصف املبلغ يف عام ٢٠٠٢، والنصف اآلخر يف عام ٢٠٠٣.  *

 

  

وضع اليونيدو املايل  م ع-٩/م-١١
 

إن املؤمتر العام: 
G؛  C أحاط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة 9/10. (أ)

حـثّ الـدول األعضـاء والـدول األعضـاء الســـابقة الــيت مل تســدد  (ب)
بعـد االشـتراكات املقـررة عليـها، مبـــا يف ذلــك الســلف إىل صنــدوق رأس املــال املتــداول، 

ومتأخرات األعوام السابقة، أن تفعل ذلك دون إبطاء؛ 

طلـب إىل املديـر العـــام أن يتــابع جــهوده واتصاالتــه مــع الــدول  (ج)
األعضاء بغية التحصيل الفعلي للمتأخرات. 

 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

م ع-٩/م-١٢  خطة السداد املقترحة بشأن أوكرانيا 
 

إن املؤمتر العام: 

اسـتذكر تقريـر فريــق املناقشــة املفتــوح العضويــة بشــأن تســديد  (أ)
I و Corr.1)، وال سـيما الفقرتـني ١٣  DB.19/12) االشتراكات املقررة يف حينهـــا

و١٤؛ 

استذكـــر أيضـــا مقــــرري الــــس م ت ص�١٩/م�٥ و م ت  (ب)
ص�١٩/ م�٣؛ 

رحب بالتزام أوكرانيا بتسوية متأخراا؛  (ج)

قــرر املوافقــة علــى خطــة الســداد الــيت مت التفــاوض عليــها مـــع  (د)
G و Add.1؛  C أوكرانيا، بصيغتها املعروضة يف الوثيقتني 9/9.

أبدى موافقته علـى الطلـب املقـدم مـن أوكرانيـا السـتعادة حقـها  (ه)
يف التصويت، وفقا للمادة ٥-٢ من دستور اليونيدو؛ 

ــــا علـــى  أحــاط علمــا بأحكــام خطــة الســداد ويشــجع أوكراني (و)
السداد يف شكل أقساط منتظمة وفقا للشروط الواردة يف اخلطة. 

 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

م ع-٩/م-١٣  صندوق رأس املال املتداول 
 

إن املؤمتر العام: 

أحاط علما باملقرر م ت ص-٢٤/م-٦؛  (أ)

قـــرر أن يظـــل مســـتوى صنـــدوق رأس املـــال املتـــداول لفــــترة  (ب)
السنتيــن ٢٠٠٢-٢٠٠٣ علـى مستــوى ٦ ٦١٠ ٠٠٠ دوالر (حتـول إىل يوروهــات وفقــا 
للمقــرر م ع-٩/م-١٥) وأن تظـــل األغــراض املـــأذون باســــتخدام الصنــدوق فيــها أثنــاء 
ــــه يف فتـــرة الســنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١،  فتــرة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ علــى مـا كانــت علي

أي على النحـو املنصوص عليه يف الفقـرة (ب) مـن املقـرر م ع-٢/م-٢٧؛ 

ــديد اشتراكاتــها املقــررة املسـتحقة  حثّ الدول األعضاء على تس (ج)
ــــة  يف أقــرب وقــت ممكـــن بغيـــة تقليـــل احلاجــة إىل سحـــب مبــالغ مـــن الصنــدوق لتغطي

النواقص يف تسديد االشتراكـات املقررة. 
 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
 

م ع-٩/م-١٤  النظام املايل 
 

إن املؤمتر العام: 
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أحاط علما باملقرر م ت ص-٢٤/م-٧؛  (أ)

أعـرب عـن تقديـره للفريـــق العــامل يف فــترة مــا بـــني الــدورات  (ب)
ـــذي تترأسـه النمسـا، ملــا أجنـزه مــن  املعنـي بالتعديالت املقترح ادخاهلا على النظام املايل، وال

I؛  D B.24/11 لس يف الوثيقةأعمال حسبما أبلغ به ا

قرر أن ينشئ حسـابا خاصـا ألنشـطة معينـة يف إطـار دائـرة إدارة  (ج)
املباين وحسابا خاصـا للربنـامج العـادي للتعـاون التقـين، ال خيضعـان ألحكــام البنديـن ٤-٢ 
(ب) و٤-٢ (ج) مـن النظـام املـايل، علـى أن تعمـل األمانـة جـاهدة علـى اسـتغالل األمــوال 

املرصودة يف امليزانية لكل فترة سنتني على أمت وجه ممكن. 
 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

م ع-٩/م-١٥  استحداث التعامل باليورو 
 

إن املؤمتر العام: 

أحاط علما باملقرر م ت ص-٢٤/م-٨؛  (أ)

الحــــظ أن مجيــــع املوجــــودات وااللتزامــــات واالحتياطيــــــات  (ب)
واألرصــدة املاليــة احملســوبة بالشــلنات النمســاوية ســــتحول إىل يـــورووات بتطبيـــق ســـعر 

الصرف الثابت، وهو ٧٦٠٣ر١٣ شلنا منساويا لليورو الواحد؛ 

أحاط علما أيضا بأن املديـر العـام سـيواصل االحتفـاظ حبسـابات  (ج)
خارجة عن امليزانية بدوالرات الواليات املتحـدة إذا لـزم األمـر، ولكنـه سـيحول مجيـع تلـك 
املوجـودات وااللتزامـات واالحتياطيـــات واألرصــدة املاليــة، ألغــراض البيانــات املاليــة، اىل 
يـورووات باسـتخدام سـعر صـرف اليـورو مقـابل الـدوالر املعمـول بـه يف األمـم املتحـــدة يف 

تاريخ البيان املايل؛ 

قــرر حتويــل مجيــع املبــالغ الدوالريــة للموجــودات وااللتزامـــات  (د)
واالحتياطيــات واألرصــدة املاليــة للصنــدوق العــام وصنــدوق رأس املــال املتــداول وســـائر 
صنـاديق املقـر اىل يـورووات يف ٣١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ باسـتخدام سـعر صــرف 

اليورو مقابل الدوالر املعمول به يف األمم املتحدة يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 
 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

م ع-٩/م-١٦  تعيني مراجع خارجي للحسابات 
 

قرر املؤمتر العام تعيني مراجع احلسابات العــام يف جنـوب افريقيـا لتـويل 
منصب املراجع اخلارجي حلسابات اليونيدو ملـدة عـامني اعتبـارا مـن ١ متـوز/يوليـه 
٢٠٠٢ وحىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤، مبقتضى االختصاصـات احملـددة يف نظـام 

اليونيدو املايل. 
 

اجللسة العامة الثامنة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

م ع-٩/م-١٧  الربنامج وامليزانيتان، ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
 

ان املؤمتر العام: 
وافق على الربنامج واملـيزانيتني للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بالصيغـة  (أ)

الواردة يف الوثيقة IDB.24/3؛ 

وافق أيضا علـى تقديـرات للنفقـات  (ب)
االمجاليـة تبلـغ ١٣٧ ٩٢٢ ٣٠٠ يـورو، متـول مــن 
االشتراكات املقررة مببلغ ١٣٣ ٦٨٩ ٨٠٠ يـورو 

ومن ايرادات أخرى مببلغ ٤ ٢٣٢ ٥٠٠ يورو؛ 
وافق كذلك على تقديرات للنفقات  (ج)
االمجالية جمموعها ٢٢ ٣٧٢ ٦٠٠ يورو ألغـراض 
ــنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣،  امليزانيـة التشـغيلية لفـترة الس
متـول مـن التربعــات مببلــغ ٢١ ٩٩٨ ٠٠٠ يـــورو 
ومن ايرادات أخرى مببلغ ٣٧٤ ٦٠٠ يـورو كمـا 

قد ينص عليه يف النظام املايل. 
 

اجللسة العامة الثامنة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
 

اتفاقية فيينا بشـأن قـانون املعـاهدات بـني  م ع-٩/م-١٨
ـــا بــني  الـدول واملنظمـات الدوليـة أو فيم
ــــــــة، املؤرخـــــــة ٢١  املنظمــــــات الدولي

آذار/مارس ١٩٨٦ 
 

إن املؤمتر العام: 
 

ـــات الــواردة يف مذكــرة املديــر العــام فيمــا  أحـاط علمـا باملعلوم (أ)
يتعلـق مبشـاركة اليونيـدو يف اتفاقيـة فيينـا لقـانون املعـاهدات بـني الـدول واملنظمـات الدوليــة 

)؛  G C.9/6) أو فيما بني املنظمات الدولية، املؤرخة ٢١ آذار/مارس ١٩٨٦
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أقـر بـــأن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــد شــجعت بقرارهــا  (ب)
١٠٠/٥٣ الصــادر يف ٨ كــانون األول/ ديســمرب ١٩٩٨ املنظمــات الدوليــة الــيت وقّعــــت 
ــة علـى إيـداع صـك إقـرار رمسـي لالتفاقيـة، وشـجعت سـائر املنظمـات الدوليـة  على االتفاقي

اليت حيق هلا االنضمام لالتفاقية على أن تنضم إليها يف وقت مبكر؛ 

شجع التطوير التدرجيي للقانون الــدويل وتدوينـه، وكذلـك قبـول  (ج)
واحـترام مبـادئ القـــانون الــدويل الــيت كــانت بــني أغــراض عقــد األمــم املتحــدة للقــانون 

الدويل؛ 

ـــانون املعــاهدات  سـلّم بـأن االتفاقيـة ستسـهم يف توحيـد تطبيـق ق (د)
بني الدول واملنظمات الدولية، ويف جعل العالقات التعاهدية قابلة للتنبؤ ومستقرة ؛ 

ــم  قـرر أن يـأذن للمديـر العـام بـأن يـودع لـدى األمـني العـام لألم (ه)
املتحـدة صـك انضمـام اليونيـدو اىل اتفاقيـة فيينـا لقـانون املعـاهدات بـني الــدول واملنظمــات 

الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية. 
 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
 

م ع-٩/م-١٩ جلنـــــة املعاشـــــات التقاعديـــــة ملوظفـــــي 
اليونيدو 

 

إن املؤمتر العام: 

ـــــــاملقرر م ت ص-٢٤/م-١٠ والتطــــــورات  أحـــــاط علمـــــا ب (أ)
الالحقة؛ 

ــــاليني يف جلنـــة  قــرر انتخــاب العضويــن والعضويــن املنــاوبني الت (ب)
املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣: 

(لبنان)  السيدة كارولني زيادة العضوان:

السيد كونستانسيو ر. فينغنو (االبن) (الفلبني) 

العضوان 
السيد ملوالين م. ل. سينغايف  املناوبان:

(جنوب افريقيا) 

(بلجيكا)  السيد سيدريك يانسنـز دي بيستهوفن

ـــإجراء انتخــاب ألي منصــب مــن  أذن لـس التنميـة الصناعيـة ب (ج)
املناصب املذكورة أعاله قد يصبح شاغرا قبل انعقاد دورة املؤمتر العام العاشرة. 

 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

م ع-٩/م-٢٠   تعيني املدير العام 
 

اعتمـد املؤمتر العام التوصية الواردة فـي املقــرر م ت 
ص-٢٤/م-١٣ الصادرة عن جملـس التنميـة الصناعيـة وقـرر 
أن يعيـن بالتزكيـة السـيد كـارلوس ماغـارينيوس مديــرا عامــا 
ـــع ســنوات اعتبــارا مــن ٨ كــانون األول/  لليونيـدو ملـدة أرب
ـــام الــذي يعينــه  ديسـمرب ٢٠٠١ أو اىل حـني تـويل املديـر الع
املؤمتر العام يف دورته العادية احلادية عشرة مهام منصبه، ألي 

التارخيني حيني الحقا. 
 

اجللسة العامة التاسعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

م ع-٩/م-٢١   أحكام وشروط تعيني املدير العام 
 

وافق املؤمتر العام علـى العقـد املرفـق مبشـروع املقـرر 
هذا، الذي حيدد أحكـام وشـروط تعيـني املديـر العـام، مبـا يف 

ذلك املرتب واملستحقات املرتبطة باملنصب. 
 

اجللسة العامة الثامنة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

املرفق 

مشروع عقد تعيني املدير العام 
 
 

هذا العقد مربم 

بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (املشار اليها فيما يلـي باسـم 
"املنظمة")، من جانب 

والسـيد كـارلوس ماغـارينيوس (املشـار اليـــه فيمــا يلــي باســم "املديــر 
العام")، من اجلانب اآلخر. 

حيث ان 



GC.9/INF.4
Arabic
Page 9

املدير العام، بناء على توصية من الس، قد مت تعيينـه حسـب األصـول 
ـــر العــام يف دورتــه التاســعة، املعقــودة يف كــانون األول/ديســمرب  مـن جـانب املؤمت

 .٢٠٠١

فقد مت االتفاق بني اجلانبني مبقتضى هذا العقد على ما يلي: 

مدة تويل املنصب  -١

يكون تعيني املدير العام ملدة أربع سنوات اعتبارا مـن اليـوم الثـامن مـن 
شـهر كـانون األول/ديسـمرب سـنة ألفـني وواحـد (٢٠٠١)، أو اىل أن يتـوىل املديـــر 
العام املعني يف الدورة العادية احلادية عشرة للمؤمتر العام مهام منصبه، أي التارخيني 

أبعد. 

مقر العمل الرمسي  -٢

يكون املقر الرمسي لعمل املدير العام مبدينة فيينا، النمسا. 

املهام الرمسية للمدير العام  -٣

طبقا ملا تنص عليه املادة ١١ من دستور املنظمة، يكون املدير العام هـو 
املسؤول االداري األول عن املنظمة. 

االمتيازات واحلصانات  -٤

يتمتع املدير العام جبميع االمتيازات واحلصانات اليت خيتص ـا منصبـه، 
وفقا ملا تنص عليه املادة ٢١ من دستور املنظمـة وأي صكـوك قانونيـة أخـرى ذات 

صلة يكون معموال ا بالفعل أو تصدر يف املستقبل. 

النظام األساسي للموظفني  -٥

يسري على املدير العام النظام األساسي ملوظفي املنظمة، وأي تعديالت 
قد تدخل على هذا النظام، وذلك يف حدود انطباقها عليه. 

املرتب اخلاضع لالقتطاع االلزامي والبدالت  -٦

حيصل املدير العام على راتـب امجـايل سـنوي قـدره مائتـان  (أ)
ومخسـة آالف وثالمثائـــة وتســعة (٣٠٩ ٢٠٥) دوالرات مــن دوالرات الواليــات 
املتحدة، وهو ما يعادل راتبا أساسيا سنويا صافيـا قـدره مائـة وسـبعة وثالثـون ألفـا 
ـــان  وأربعمائـة واثنـان وتسـعون دوالرا (٤٩٢ ١٣٧) (معـدل االعالـة) أو مائـة واثن
وعشرون ألفا ومائتان ومثانية وسـتون (٢٦٨ ١٢٢) (معـدل األعـزب) دوالرا مـن 
دوالرات الواليـات املتحـدة، حسـب احلـــال. ويعــدل الراتــب األساســي االمجــايل 
والصايف كلما قررت اجلمعية العامة تعديل مسـتويات املرتبـات األساسـية االمجاليـة 

والصافية للموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا؛ 

حيصـل املديـر العـام علـــى تســوية مقــر العمــل، والبــدالت  (ب)
واملزايا مبا يف ذلك استحقاقات الضمان االجتماعي، املستحقة ملوظفـي الفئـة الفنيـة 
يف أمانة اليونيدو مبوجب النظام األساسي والنظام االداري ملوظفي املنظمة، شريطة 
أال تكون أحكام هـذا العقـد األخـرى قـد اسـتوفت الغـرض مـن هـذه املكافـآت أو 

البدالت أو املزايا؛ 

حيصـل املديـر العـام علـى بـدل متثيـل قـدره ثالمثائـة وواحــد  (ج)
وستون ألفا ومائتا (٢٠٠ ٣٦١) شلن منساوي يف السنة، وهو ما يعادل اعتبارا من 
١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ مبلغـا قـــدره ســتة وعشــرون ألفــا ومائتــان وتســعة 
ـــل وفقــا ملـــعدل  وأربعـون (٢٤٩ ٢٦) يـورو يف السـنة، وخيضـع هـذا البـدل للتعدي
التضخـم السنــــوي املعمــول بــه يف ميزانيــة املنظمــة، وذلـــك للوفــاء بنصيبــه مـــن 

االلتزامات اليت تتحملهـا املنظمـة يف صورة مصروفات متثيل وضيافة؛ 

حيصل املديـر العـام علـى بـدل سـكن قـدره سـتمائة وأحـد  (د)
عشر ألفا وستمائة وأربعـون (٦٤٠ ٦١١) شلنا منساويا يف السنة، وهـو مـا يعـادل 
اعتبارا من ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ مبلغا قدره أربعــة وأربعـون ألفـا وأربعمائـة 
وسبعة وثالثون (٤٣٧ ٤٤) يورو يف السنة، وخيضع هذا البدل للتعديل وفقا ملعدل 

التضخم السنوي املعمول به يف ميزانية املنظمة؛ 

ويكـون املرتـب املذكـور آنفـا، والبـدالت واملزايـا الســـابقة  (ه)
الذكـر الـيت يسـتحقها املديـر العـام مبقتضـى هـذا االتفـاق، كلــها خاضعــة للتعديــل 
بواسطة الس، بعد التشاور مع املدير العام، للحفاظ على تناظرها مع مثيالا اليت 
حيصل عليها الرؤساء التنفيذيون يف الوكاالت املتخصصـة األخـرى يف اطـار النظـام 

املشترك لألمم املتحدة. 

الترتيبات اخلاصة باملعاش التقاعدي  -٧

ال يشــترك املديــر العــام يف الصنــدوق املشــترك للمعاشــات التقاعديـــة 
ملوظفي األمم املتحدة. وبدال من هذا، حيصل على مبلـغ يعادل ٨ر١٥ يف املائة من 
األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، نظيـر ما تشارك بـه املنظمة يف صندوق 
املعاشات التقاعدية، يدفـع كمبلغ تكميلي ألجره، عوضا عن االشتراك يف صندوق 

املعاشـات التقاعدية، وذلك وفقا ملا ينص عليـه قرار اجلمعية العامة ٢٠٣/٤٧. 

عملة املدفوعات  -٨

سـتؤّدى املدفوعـــات بالعملــة املنطبقــة علــى املوظفــني يف الفئــة الفنيــة 
والفئات العليا مبقر العمل الرمسي يف مدينة فيينا، النمسا. 

إشعار االستقالة  -٩

جيوز للمدير العـام يف أي وقـت أن يقـدم إشـعارا كتابيـا باسـتقالته قبـل 
ثالثة أشهر من تاريخ نفاذها اىل الس، الذي يكـون مفوضـا لقبوهلـا باسـم املؤمتـر 
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العام. ويف حالة قبول االستقالة، تنتفي عن املدير العام، بعد انقضاء مـدة االشـعار، 
صفته كمدير عام للمنظمة وينتهي العمل ذا العقد. 

تاريخ النفاذ  -١٠

يبــدأ نفــاذ هــذا العقــد اعتبــارا مــن اليــوم الثــامن مــن شــهر كــــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠١. 

مت التوقيع على هـذا العقـد يف هـذا اليـوم السـابع مـن شـهر كـانون األول/ديسـمرب 
٢٠٠١ يف مدينة فيينا. 

 

(كارلوس ماغارينيوس)  (ج. ف. رييس لوبيز)
رئيس املؤمتر العام بالنيابة              املدير العام 

     عن املنظمة 
 
 

م ع-٩/م-٢٢  موعد الدورة العاشرة ومكان انعقادها 
 

قرر املؤمتر العام أن يعقــد دورتـه العاشـرة يف فيينـا مـن ١ اىل ٥ كـانون 
األول/ ديسمرب ٢٠٠٣. 

 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١
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القرارات 

  
ملتقى التنمية الصناعية  م ع-٩/ق-١

إن املؤمتر العام، 
اذ يستذكر املقرر م ت ص-٢٤/م-١٥ الصادر عن جملس التنمية الصناعية، 

وإذ ينوه مع التقدير بالترتيبات اليت اتخذت لعقد ملتقى للتنميـة الصناعيـة أثنـاء 
انعقاد الدورة التاسعة للمؤمتر العام، 

وإذ يسـلّم بإسـهام ملتقـى التنميـة الصناعيــة يف التوجــه حنــو التشــارك يف فــهم 
مشترك بشأن قضايا التنمية، 

وإذ يؤكـد جمـددا احلاجـة إىل مواصلـة التمحيـص املواضيعـــي للميــادين الوثيقــة 
الصلـة بأنشـطة اليونيـدو املعنيـة بالتعـاون التقـين ممـا ميكـن أن يسـهم يف املناقشـة بشـأن اجتـــاه 

السياسة العامة لديها على املدى املتوسط مث على املدى الطويل، 

يشجع املدير العام على مواصلة عقـد ملتقيـات للتنميـة الصناعيـة مـن حـني إىل 
آخـر، إذا مـا كـان ذلـك مناسـبا، علـى حنـو يكـون مقترنـــا مبختلــف دورات أجــهزة تقريــر 

السياسة العامة لدى املنظمة. 
 

اجللسة العامة الثامنة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
 

ــــــل،  االطـــــار الربنــــاجمي املتوســــط األج م ع-٩/ق-٢
 ٢٠٠٢-٢٠٠٥

 

إن املؤمتر العام، 

إذ يستذكر قراره م ع-٧/ق-١، الذي صادق فيه على خطة األعمال 
بشأن دور اليونيدو ووظائفها يف املستقبل، اليت ال تزال هـي األسـاس الـذي يرتكـز 
عليه التحول التنظيمي والربناجمي للمنظمة، واليت صنفت أنشـطة اليونيـدو يف جمـايل 

تركيز رئيسيني: 

تدعيم القدرات الصناعية،  (أ)

التنمية الصناعية األنظف واملستدامة،  (ب)

وإذ يستذكر أيضا أن اليونيدو، مع احتفاظها بطابعها العاملي ورسـالتها 
العاملية، ستعمل على تركيز أنشطتها جغرافيا وقطاعيا وموضوعيـا بـايالء مزيـد مـن 

االهتمام ملا يلي: 

اخلدمات املقدمة اىل أقل البلدان منوا، وخاصـة يف افريقيـا،  (أ)
مع ايالء اهتمام خاص للصعيدين االقليمي ودون االقليمي، 

اخلدمات املقدمة دعما للصناعات الزراعيـة والدماجـها يف  (ب)
هياكل الصناعة الوطنية من خالل روابط دون قطاعية، 

اخلدمــات املقدمــة دعمــا للمنشــآت الصغــرية واملتوســـطة  (ج)
والدماجها يف هياكل الصناعة الوطنية، 

وإذ يسـلم بأمهيـة االقـتراح املتعلـق باالطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـــل، 
ـــد أيضــا عــن  ٢٠٠٢-٢٠٠٥، بصيغتـه الـواردة يف الوثيقـة GC.9/11، الـيت تفي

التقدم احملرز يف تنفيذ خطة األعمال، 

وإذ ينوه بالتطورات يف تنفيذ خطة األعمال، حسـبما ذكـر يف الوثيقــة 
GC.8/10 و Corr.1 و Corr.2 والوثيقـة GC.9/11، مدركـا أن هنـاك 

مهام ال تزال معلقة، مما يعزى جزئيا اىل نقص املوارد، 

وإذ يأخذ يف اعتباره ما اختذ من تدابري مبتكرة أخرى لتحقيـق التحـول 
الربناجمي والتنظيمي لليونيدو، حسبما تناولته التقارير السنوية منذ ١٩٩٧، 

ـــع اليونيــدو حبضــور قــوي وقــدرة علــى تقــدمي  وإذ يـدرك ضـرورة متت
اخلدمات يف البلدان النامية املتوسطة الدخــل والبلـدان ذات االقتصـادات االنتقاليـة، 

اضافة اىل اخلدمات اجلاري تقدميها يف افريقيا وليس على حساا، 

وإذ يشدد على أمهية تعزيز األنشطة التعاونية فيما بني بلـدان اجلنـوب، 
مع مراعاة مصاحل كل العناصر الفاعلة واجلهات املعنية، 

وإذ يدرك الطابع الدينامي للقضايـا االمنائيـة الدوليـة، وضـرورة تكيـف 
اليونيدو مع االحتياجات املتغرية للتنمية الصناعية يف البلدان النامية، وخصوصا أقــل 

البلدان منوا والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، 

وإذ يدرك ما ميكن أن تقدمه اليونيدو مــن مسـامهة يف حتقيـق جـداول األعمـال 
واألهـداف اخلاصـة بالتنميـة الدوليـة، وخصوصـا الغايـات الـواردة يف اعـالن األمـــم املتحــدة 

بشأن األلفية ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا، 
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وإذ يضع يف اعتباره أمهية التكنولوجيا يف التنمية الصناعية، ومن مث ما يلزم مـن 
نقل للتكنولوجيا، باعتبار ذلــك عنصـرا أساسـيا للنمـو االقتصـادي للبلـدان الناميـة يف سـعيها 

ملكافحة الفقر، واالرتباط باالقتصاد العاملي، 

وإذ يأخذ بعني االعتبار أن احلواجز التقنيـة الـيت تعـترض التبـادل التجـاري هـي 
عائق يف نظام التجارة الدولية احلايل، وإذ يسلم بالتـايل بـأن التعـاون التقـين ميكـن أن يسـاعد 

البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية على تذليل تلك احلواجز، 

وإذ يؤكـد علـــى ضــرورة أن تضــع اليونيــدو يف اعتبارهــا، عنــد تنفيــذ خطــة 
األعمال، حمدودية املوارد وضرورة التقيد مببدأي املزية النسبية والتنسيق بني الوكاالت، 

واقتناعا منه بأن احلد من الفقر هو حتد إمنائي رئيســي، وأنـه ميكـن لليونيـدو أن 
تفعل الكثري ملعاجلة تلك املشكلة، 

يؤكد أن خطة األعمال، يف سياق عملية االصالح اجلارية، تظـل  -١
هي األساس لتمكني اليونيدو من تكييف وظائفـها وأولوياـا، واحلاجـة اىل توجيـه أنشـطتها 

تبعا للوقائع اجلديدة للبيئة االقتصادية العاملية املتغرية، وضمان دميوميتها وكفاءا؛ 

 GC.9/11 ـــة يــأخذ يف اعتبــاره االقتراحــات الواردة يف الوثيق -٢
واملستندة اىل اخلربة املكتسبة، واحلاجة اىل مراعاة الظروف املتحولة والتجاوب معها؛ 

شجع املدير العام علـى ايـالء اهتمـام خـاص ملـا يلـي، عنـد تنفيـذ  -٣
خطة األعمال يف الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥: 

 
 

ألف- تدعيم القدرات الصناعية 
 

مواصلـة وتعزيـــز كــل أولويــات اليونيــدو وأنشــطتها القطاعيــة،  (أ)
حسبما هي حمددة يف خطة األعمال؛ 

مساعدة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقاليـة علـى  (ب)
بناء قدراا املؤسسـية، وال سـيما تلـك املتعلقـة بـإعداد وتطبيـق اللوائـح واملواصفـات التقنيـة 
واجراءات تقييم االمتثال هلا دف انتفاعـها بالتحسـينات يف امكانيـة الوصـول اىل األسـواق 

وحتقيق اندماجها السريع والكامل يف النظام التجاري املتعدد األطراف؛ 

ترويج االستثمار ونقل التكنولوجيا بوسائل منـها شـبكة مكـاتب  (ج)
ترويج االستثمار والتكنولوجيا، وملتقيات ترويج االستثمار، ومواصلة التفاعل القطاعي مـع 

القطاع اخلاص، والتعاون األقاليمي؛ 

االسهام يف تنمية املنشـآت الصغـرية واملتوسـطة ومسـاعدة الـدول  (د)
األعضاء على صوغ وتنفيذ سياسات فعالـة، وعلـى انشـاء جمموعـة مترابطـة مـن مؤسسـات 
وبرامج الدعم املتخصصة، مع ايالء عناية خاصـة لتنميـة قـدرات تنظيـم املشـاريع يف 
املناطق الريفية، وكذلك للنساء منظِّمات املشاريع، ال سيما يف أشد البلدان فقرا؛ 

تعزيـز التعـاون واملسـاعدة املتبادلـة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، مـــع  (ه)
مراعاة الدور املـزدوج للبلـدان املتوسـطة الدخـل كبلـدان متلقيـة وماحنـة علـى السـواء، ومـع 

استغالل خربا يف القطاعات املتقدمة يف ختفيف حدة الفقر يف أقل البلدان منوا؛ 

ترويج نقل التكنولوجيا دف زيادة االنتاجيـة والقـدرة التنافسـية  (و)
وحتسـني النوعيـة لـدى القـاعدة الصناعيـة يف كـــل البلــدان الناميــة يف العــامل، وخصوصــا يف 
ـــات  اــاالت التاليــة: التكنولوجيــا ذات الصلــة بالزراعــة، والتكنولوجيــا اجلديــدة للمعلوم
واالتصـاالت، والتكنولوجيـات االحيائيـة، مـع أخـذ أمهيـة التكنولوجيـا االحيائيـة واألنشـــطة 

ذات الصلة ا يف تلك املناطق بعني االعتبار؛ 

ــــع  توســيع نطــاق أنشــطة االســتبصار التكنولوجــي لتشــمل مجي (ز)
املنـاطق، مـع ايـالء اعتبـار لتجربـة املبـادرة االقليميــة يف أمريكــا الالتينيــة، وكذلــك املبــادرة 
اجلديدة لصاحل بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وكومنولث الــدول املسـتقلة، الـيت ـدف اىل 

معاجلة املسائل املشتركة. 
 
 

باء- التنمية الصناعية األنظف واملستدامة 
 

استحداث مزيد من أنشطة االنتاج األنظــف، خصوصـا يف  (أ)
قطاع الصناعات الزراعية، اليت تتمحور، ضمن مجلة أمـور، حـول املراكـز الوطنيـة 
لالنتاج األنظف التابعة لليونيدو واليونيب، مع التركيز على قطاعات فرعية معينـة، 

مبا يف ذلك أنشطة معاجلة النفايات الصناعية ومكافحة التلوث؛ 

مواصلـة تركـيز برنـــامج املســاعدة علــى سياســات تقليــل  (ب)
غازات االحتباس احلراري وزيـادة كفـاءة اسـتخدام الطاقـة، وكذلـك علـى مـوارد 
الطاقة املتجددة والبديلة من البلدان النامية، وخصوصا يف أقل البلدان منوا والبلـدان 

ذات االقتصادات االنتقالية؛ 

دعم الربامج املتعلقة باسـتراتيجيات وتكنولوجيـات التنميـة  (ج)
ـــا يف القطاعــات الصناعيــة - الزراعيــة، والســيما النســيج  الصناعيـة املسـتدامة بيئي

واجللود واألغذية واألنشطة ذات الصلة باخلشب؛ 

مســـــاعدة الـــــدول األعضـــــاء، يف اجلوانــــــب املتصلــــــة  (د)
باستراتيجيات وتكنولوجيات التنمية الصناعية املستدامة بيئيـا، علـى تنفيـذ صكـوك 
دولية مثل اتفاقية ستكهومل بشأن امللوثـات العضويـة العصيـة التحلـل، وبروتوكـول 
ـــة بشــأن تغــري املنــاخ، وبروتوكــول  كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة االطاري
ـــها  قرطاجنـة بشـأن األمـان االحيـائي امللحـق باتفاقيـة التنـوع االحيـائي، بوسـائل من

وضع قواعد ومعايري بيئية؛ 

ــات  إيـالء اهتمـام خـاص للمبـادرات الراميـة اىل متكـني الفئ (ه)
األشـد فقـرا مـن االنتفـاع باخلدمـات احلديثـة والفعالـة يف ميـدان الطاقـة، مـن أجــل 
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االسهام يف بلوغ الغايات االمنائية الدولية، وذلك بالتنسيق مع سائر اجلهات الفاعلة 
وذات املصلحة؛ 

مواصلة التعاون مع مرفــق البيئـة العامليـة، وتقـدمي اخلدمـات  (و)
اىل الدول األعضاء يف مجيـع جمـاالت تركـيز املرفـق الـيت تتمتـع فيـها اليونيـدو مبزيـة 

نسبية؛ 

االضطـالع بأنشـطة تتعلـق بـالتخلص التدرجيـي مـــن املــواد  (ز)
املستنفدة لألوزون، على النحو احملدد يف بروتوكول مونتريال؛ 

 
 

جيم- أنشطة احملفل العاملي 
 

العمـل، ضمـن كـل جمـال مـن جمـاالت األولويـــة، علــى أن  (أ)
تشكّل األنشطة التحليليـة الناجعـة التكلفـة واملوجهـة حنـو النواتـج وذات األهـداف 

الواضحة أساسا حتليليا متينا ألنشطة التعاون التقين؛ 

ــــة لتحســـني  اســتخدام أنشــطة احملفــل العــاملي كــأداة هام (ب)
األنشطة الربناجمية وزيادة التفاهم بشأن اسهام الصناعة يف ختفيف وطأة الفقـر، ويف 

ربط االقتصادات الوطنية باالقتصاد العاملي؛ 

ــــم تلـــك  املشــاركة يف املؤمتــرات الكــربى املعنيــة بالتنميــة وتنظي (ج)
املؤمترات، ضمن جماالت اختصاصها، من أجل تقدمي مسامهة جلية ومركّزة؛ 

 
 

دال- التمثيل امليداين 
 

انشاء نظام رصد وتقييم مناسب بشأن اهليكل امليداين؛  (أ)

تعزيز احلضور امليداين واالرتقـاء بـه اىل املسـتوى األمثـل، حسـب  (ب)
االقتضـاء، لضمـان دقـة توجهـه وكفاءتـه وفعاليتـه، ولتعزيـز التكـامل االقليمـي بوسـائل عــدة 

ومنها التفاعل والتنسيق مع كل العناصر الفاعلة واجلهات املعنية املشاركة؛ 
 
 

هاء- ادارة املوارد البشرية 
 
 

تشجيع مواصلــة تطويـر اإلطـار االداري للمـوارد البشـرية، مـع ضمـان كفاءتـه 
وفعاليته؛ 

يطلب اىل املدير العام أن يقدم اىل املؤمتر يف دورته العاشـرة، عـن  -٤
طريق جملس التنمية الصناعية، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 

 

اجللسة العامة الثامنة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 
 

متويل التنمية ومؤمتر القمة العاملي بشـأن  م ع-٩/ق-٣
التنميــــة املستدامـــــة: دور اليونيـــــدو يف 

املستقبل 
 

ان املؤمتر العام، 
إذ حييط علما بالوثيقة GC.9/14، املقدمة من املدير العام، 
وإذ يشـدد علـــى أمهيــة مؤمتــر األمــم املتحــدة املعــين 
بتمويل التنمية (مونتريي، املكسـيك، ١٨-٢٣ آذار/ مـارس 
٢٠٠٢) ومؤمتـــر القمـــة العـــاملي بشـــأن التنميـــة املســــتدامة 
ــــوب افريقيـــا، ٢٦ آب/أغســـطس � ٤  (جوهانســربغ، جن

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢) القادمني، 
ــــذ  واقتناعـــا منـــه بـــأن املؤمتريـــن ســـيؤديان إىل تنفي

األهداف املبينة يف إعالن األلفية تنفيذا أجنع، 
ـــدو هــو تقــدمي  وإذ يـدرك أن الـدور األساسـي لليوني
التعاون التقين إىل البلدان النامية، وخصوصا أقل البلدان منوا، 
واىل البلدان ذات االقتصادات االنتقالية، فيما يتعلق بوظائف 
ـــها، مثــل تدعيــم  الدعـم الـيت متتلـك املنظمـة مزيـة تنافسـية في
ـــة والتنميــة الصناعيــة املســتدامة األنظــف،  القـدرات الصناعي
وتقدمي املساعدة أيضا اىل تلك البلدان لكي تشارك مشاركة 

فعالة يف التجارة الدولية، 
يدعـو أمانـة اليونيـــدو أن تواصــل، يف املراحــل  -١
التحضرييــة للمؤمتريــن وبعدهــا، جــهودها الراميــة إىل اقامـــة 
ـــم صلــة مــن اجلــهات الفاعلــة  اتصـاالت بنـاءة جبميـع مـن هل

وأصحاب املصلحة؛ 
يطلــب إىل املديــــر العـــام أن يبلّـــغ الـــدول  -٢
األعضاء باملسامهة اليت تعتزم اليونيدو تقدميها يف املؤمتر املعـين 
بتمويل التنمية ومؤمتر القمة العـاملي بشـأن التنميـة املسـتدامة، 
وأن يقدم إىل جملس التنمية الصناعية بعد كل من االجتماعني 

تقريرا عن أعمال املتابعة. 
 

اجللسة العامة الثامنة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
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ـــا  املركــز الدولـــي للعلــوم والتكنولوجي م ع-٩/ق-٤
الرفيعة 

 

إن املؤمتر العام، 

إذ يـدرك أن اهلـدف الرئيسـي الـــذي دفــع إىل انشــاء  املركــز � وهــو 
التشجيع واملساعدة على تطوير التكنولوجيا واختيارها ونقلها واسـتخدامها لصـاحل 

البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية � ال يزال قائما وصاحلا، 

وإذ يستذكر قراره م ع-٧/ق-١٢ بشأن االتفاق املؤسسي املـربم بـني 
اليونيدو وايطاليا يف ٩ تشرين الثاين/ نوفمرب ١٩٩٣، 

وإذ يعلم أن أنشطة املركز أثناء السنوات األربع املاضية جــرى تنفيذهـا 
حتت مسؤولية اليونيدو، نتيجة لتعاون وثيق مع حكومة ايطاليا، 

أحاط علما بإبرام بيان مشترك بني ممثل ايطاليا الدائم لدى  -١
اليونيدو واملدير العام لليونيـدو، يـوم ٢٩ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، جـاء فيـه، 

ضمن مجلة أمور، أن اليونيدو، عقب اعتماد القرار م ع-٧/ق-١٢، قامت بتنفيذ 
ما يتعلق ا من برنامج عمل املركز واقعيا دون انقطاع؛ 

أحــاط علمــا أيضــا برغبــة حكومــة ايطاليــا واليونيـــدو يف  -٢
ـــرض تطبيــق أحكــام  مواصلـة مثـل هـذا التعـاون مسـتقبال، وبأنـه سـيجري هلـذا الغ

االتفاق املؤسسي؛ 

ـــه  طلـب إىل املديـر العـام أن يقـدم إىل املؤمتـر العـام يف دورت -٣
القادمة تقريرا يربز فيه ما ألنشطة املركز من تضافر مع برنامج عمل اليونيدو ومـن 

صلة وثيقة به. 
 

اجللسة العامة السابعة 
٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١
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املرفق 
الوثائق املعروضة على املؤمتر العام 

يف دورته العادية التاسعة 
 

العنوان 
بند جدول 
األعمال  الرمز 

جدول األعمال املؤقت   ٣ GC.9/1

جدول األعمال املؤقت املشروح   ٣ GC.9/1/Add.1

تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثانية والعشرين، ٣٠-٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠   ٨ GC.9/2

تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثالثة والعشرين، ١٤-١٦  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠   ٨ Add.1 و GC.9/3

تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الرابعة والعشرين، ١٩-٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١   ٨ GC.9/4

مشاركة القطاع اخلاص يف تصنيع افريقيا. تقرير من املدير العام   ١٣ GC.9/5

مشاركة اليونيدو يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو فيمـا بـني املنظمـات الدوليـة املؤرخـة 
٢١ آذار/مارس ١٩٨٦. مذكرة من املدير العام 

 ١٥ GC.9/6

املسائل املتصلة باملنظمات الدولية � احلكومية وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها. مذكرة من املدير العام   ١٧ GC.9/7

أوروبا والدول املستقلة حديثا. تقرير من املدير العام   ١٣ GC.9/8

خطة السداد املقترحة اخلاصة بأوكرانيا. تقرير من املدير العام  ١٠ (ب)  Add.1 و GC.9/9

وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام  ١٠ (ب)  GC.9/10

خطة األعمال والتنمية الربناجمية املتوسطة األجل. مذكرة من املدير العام   ١١ GC.9/11

املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الرفيعة. مذكرة من األمانة   ١٤  Add.1و GC.9/12

مكافحة التهميش من خالل التنميــة الصناعيـة املسـتدامة: التحديـات والفـرص يف عـامل آخـذ يف التعـومل. ورقـة مواضيعيـة 
مقدمة من األمانة 

 ٩ GC.9/13

دور اليونيدو يف املؤمترات الدولية الكربى. مذكرة من املدير العام   ١١ GC.9/14

مؤمتر وزراء الصناعة االفريقيني اخلامس عشر. مذكرة من املدير العام   ١٣ GC.9/15

قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول من دستور اليونيدو. مذكرة من األمانة   - GC.9/16

تقرير اللجنة الرئيسية. مقدم من رئيس اللجنة الرئيسية، السيد كالوديو مورينو (ايطاليا)   - GC.9/17

 * * *

تقرير عن نتائج املشاورات غــري الرمسيـة للبعثـات الدائمـة يف فيينـا حتضـريا للمؤمتـر العـام. مقـدم مـن رئيـس جملـس التنميـة 
الصناعية، معايل السيد ب. حسيين (مجهورية ايران االسالمية) 

 - GC.9/CRP.1

حالة االشتراكات املقررة. مذكرة من األمانة  ١٠ (ب)  GC.9/CRP.2
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العنوان 
بند جدول 
األعمال  الرمز 

حالة الربامج املتكاملة. مقدم من األمانة   ١١ GC.9/CRP.3

ملتقى التنمية الصناعية. مقدم من األمانة   ٩ GC.9/CRP.4

 * * *

مشاريع املقررات والقرارات املقدمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنها   - Add.1 و GC.9/L.1

وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر. تقرير جلنة وثائق التفويض، الرئيسـة: السيدة ب. باولسن (الدامنرك)   ٥ GC.9/L.2

مشروع مقرر مقدم من الرئيس. جدول األنصبة املقررة على الدول األعضاء  ١٠ (أ)  GC.9/L.3

مشروع مقرر مقدم من الرئيس. الربنامج وامليزانيتان، ٢٠٠٢-٢٠٠٣   ١٢ GC.9/L.4

 * * *

معلومات مسبقة إىل املشاركني   - Add.1 و GC.9/INF.1

قائمة املشاركني   - GC.9/INF.2/Rev.1

قائمة الوثائق   - GC.9/INF.3

مقررات وقرارات املؤمتر العام   - GC.9/INF.4

 * * *

تقرير اليونيدو السنوي، ١٩٩٩ (مبا يف ذلك تقرير عن األداء الربناجمي)   ٧ Corr.1 و IDB.22/2
IDB.22/2/Add.1

 * * *

تقرير اليونيدو السنوي، ٢٠٠٠ (مبا يف ذلك تقرير عن األداء الربناجمي)   ٧ Corr.1 و IDB.24/2
IDB.24/2/Add.1

افريقيا وأقل البلدان منوا   ١٣ IDB.24/2 الفصل الرابع، ألف

البلدان العربية   ١٣ IDB.24/2 الفصل الرابع، باء

آسيا واحمليط اهلادئ   ١٣ IDB.24/2 الفصل الرابع، جيم

أوروبا والدول املستقلة حديثا   ١٣ IDB.24/2 الفصل الرابع، دال

أمريكا الالتينية والكاريبـي   ١٣ IDB.24/2 الفصل الرابع، هاء

الربنامج وامليزانيتان، ٢٠٠٢-٢٠٠٣. اقتراحات املدير العام   ١٢ IDB.24/3

جدول األنصبة املقررة للفترة املالية ٢٠٠٢-٢٠٠٣. مذكرة من األمانة   ١٠ IDB.24/4

 * * *

الوثائق املعدة ألجل ملتقى التنمية الصناعية 
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العنوان 
بند جدول 
األعمال  الرمز 

التنمية االقتصادية واالجتماعية: كيف ميكن للصناعة أن تسهم على أفضل وجه يف مكافحة الفقر؟  فريق املناقشة األول 

التجارة والتنمية الصناعية � أداتان ملكافحة الفقر  GC.9/FORUM/IP/I.1

االستثمار والتكنولوجيا والتنمية  GC.9/FORUM/IP/I.2

اقتناء التكنولوجيا واستخدامها من أجل التنمية  GC.9/FORUM/IP/I.3

ج اليونيدو يف مكافحة الفقر  GC.9/FORUM/IP/I.4

املعايري العاملية والصناعة التحويلية احمللية: التحديات والفرص  فريق املناقشة الثاين 

املواصفات القياسية الدولية كوسيلة للتنمية  GC.9/FORUM/IP/II.1

االتفاقيات البيئية الدولية واتمع األهلي والصناعة � آثارها يف االجراءات احمللية  GC.9/FORUM/IP/II.2

أنشطة قطاع األعمال وقضايا البيئة يف افريقيا  GC.9/FORUM/IP/II.3

األطر البيئية الدولية والتنمية. دراسة عن حالة امللوثات العضوية العصية التحلّل  GC.9/FORUM/IP/II.4

 

ـــــــــــ 


