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 املؤمتر العام
 احلادية عشرةالدورة 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢-نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقت٨البند 

 عن أعمال دورته الثالثنيية تقرير جملس التنمية الصناع
 

 )٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠(
 احملتويـات

 
  الفقرات الصفحة
...........................................................................................................مقدمة ٢-١ ٣

 الفصل   
..................................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية ١٦-٣ ٣ -األول
..........................................)٣البند  (٢٠٠٤التقرير السنوي للمدير العام لعام  ١٧ ٥ -الثاين

١٨ ٥ 
ــية    ــربنامج وامليزان ــر جلــنة ال ــ(تقري ــيذ توصــيات مــراجع احلســابات))ح(إىل ) أ (٤ند الب ؛ تنف

...........................................................................)٧البند (اخلارجي 
-الثالث

٢٧-١٩ ٥ .........................................................تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -ألف  

٢٠ ٦ 
التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي والتقرير املؤقت عن األداء املايل

............٢٠٠٥-٢٠٠٤والتقرير املؤقت عن أداء الربنامج لفترة السنتني    
‘١‘   

..........................................................وضع اليونيدو املايل ٢١ ٦ ‘٢‘   

٢٢ ٦ 
جـــدول األنصـــبة املقـــررة القتســـام نفقـــات امليزانـــية العاديـــة لفـــترة الســـنتني

٢٠٠٧-٢٠٠٦.............................................................
‘٣‘   

..................٢٠٠٧-٢٠٠٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ٢٣ ٦ ‘٤‘   
............................................تعيني مراجع خارجي للحسابات ٢٤ ٦ ‘٥‘   
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  الفقرات الصفحة

 الفصل     
.......................نات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحةالتحسي ٢٥ ٦ ‘٦‘   
...........................................................حشد املوارد املالية ٢٦ ٧ ‘٧‘   
..................................................................النظام املايل ٢٧ ٧ ‘٨‘   
...........................................تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي ٢٨ ٧   -باء
.............................................)٥البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان،  ٢٩ ٧ -الرابع

٣٢-٣٠ ٧
؛ اإلطار الربناجمي املتوسط)٦البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٤وسط األجل،   تنفيذ اإلطار الربناجمي املت   

..........................................................)٩البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٦األجل، 
-اخلامس

.............................٢٠٠٧-٢٠٠٤تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ٣١ ٧ -ألف
...................................٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ٣٢ ٧  -باء
..............................)٨البند (دة اإلمنائي تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتح ٣٣ ٨ -السادس
........................................)١٠البند (رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة األمد  ٣٤ ٨ -السابع
..................................................)١١البند (أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  ٣٥ ٨ -الثامن
..................................................................)١٢البند (شؤون العاملني  ٣٦ ٨ -التاسع

٣٧ ٨ 
واملـنظمات احلكومـية وغريهااملسـائل املـتعلقة باملـنظمات احلكومـية الدولـية وغـري احلكومـية               

..................................................................................)١٣البند (
-العاشر

...............................................)١٤البند (التوصية مبرشح ملنصب املدير العام  ٣٨ ٨ -احلادي عشر
.............................)١٥البند (األعمال التحضريية لدورة املؤمتر العام احلادية عشرة  ٣٩ ٩ -الثاين عشر
................)١٦البند  (جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثني وموعد انعقادها ٤٠ ٩ -الثالث عشر
....................................................................)١٧البند (اعتماد التقرير  ٤١ ٩ -الرابع عشر
................................................................................اختتام الدورة ٤٢ ٩ -اخلامس عشر

 املرفقات  
..........................................................املقررات اليت اعتمدها الس يف دورته الثالثني ١٠ -األول
..............................................................الوثائق املقدمة إىل الس يف دورته الثالثني ١٩ -الثاين
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 مقدمة
 

تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال     يعرض  -١
 ٤-٩دورته الثالثني على املؤمتر العام وفقا ألحكام املادة 

وتشكّل احملاضر املوجزة جللسات الس   . من الدستور) ج(
)IDB.30/SR.1 إىل SR.7(   ،واليت ترد فيها تفاصيل الوقائع ،

 .جزءا من صميم هذا التقرير

ستنسخة يف املرفق ومقررات الس التالية، امل -٢
 :األول، هلا صلة بأعمال املؤمتر العام يف دورته احلادية عشرة  

جدول األنصبة املقررة للفترة    ٣-م/٣٠-م ت ص
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦املالية 

صندوق رأس املال املتداول لفترة    ٤-م/٣٠-م ت ص
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

 التحسينات األمنية  ٥-م/٣٠-م ت ص

 ايلمرفق النظام امل ٦-م/٣٠-م ت ص

-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان،   ٧-م/٣٠-م ت ص
٢٠٠٧ 

رؤية اليونيدو االستراتيجية   ٩-م/٣٠-م ت ص
 الطويلة األمد

 شؤون العاملني ١٠-م/٣٠-م ت ص

 التوصية مبرشح ملنصب املدير العام ١١-م/٣٠-م ت ص

 أحكام وشروط تعيني املدير العام  ١٢-م/٣٠-م ت ص

 لدورة املؤمتر  األعمال التحضريية ١٣-م/٣٠-م ت ص
 العام احلادية عشرة 

  
 جرائيةإل املسائل التنظيمية وا-أوال

 
ــيدو،    -٣ ــر اليونـ ــثالثون يف مقـ عقـــدت دورة الـــس الـ

 ٢٠٠٥يونيـــــه  / حزيران ٢٣ إىل   ٢٠مركـز فيينا الدويل، من      
 ).SR.7 إىل IDB.30/SR.1 انظر الوثائق –جلسات عامة  ٧(

 احلضور
 
 األعضاء يف   ٥٣ع الدول الـمثّلت يف الدورة مجي -٤

االحتاد الروسي، األردن، اسبانيا، إكوادور، أملانيا،         : الس
-مجهورية(اندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، ايران    

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

رية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك،   السورية، مجهو
زمبابوي، سلوفاكيا، السنغال، السودان، سويسرا، شيلي،      

-مجهورية(الصني، غانا، فرنسا، الفلبني، فنـزويال    
، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا،       )البوليفارية

لكسمربغ، ليسوتو، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة  
ملتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا العربية السعودية، اململكة ا

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

 التالية ٤٩وشاركت يف الدورة أيضا الدول الـ -٥
أذربيجان، األرجنتني، اسرائيل،      : األعضاء يف اليونيدو  

وال، أوغندا،   أفغانستان، ألبانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أنغ       
ايرلندا، باراغواي، الربتغال، بليز، بنما، بوركينا فاسو،       
البوسنة واهلرسك، بريو، بيالروس، اجلماهريية العربية الليبية،  
اجلمهورية التشيكية، مجهورية تنـزانيا املتحدة، مجهورية      
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، الرأس األخضر، رومانيا،    

سويد، سرياليون، صربيا واجلبل     النكا، سلوفينيا، ال  سري
األسود، العراق، عمان، غابون، غواتيماال، غينيا، فنلندا،      
فييت نام، قربص، كرواتيا، كوستاريكا، الكونغو، لبنان،      
ليتوانيا، مالطة، مايل، ماليزيا، مدغشقر، موزامبيق، ناميبيا،          

 .نيكاراغوا، اليمن

 .وشاركت فلسطني بصفة مراقب -٦

مة فرسان مالطة العسكرية املستقلة وشاركت منظ -٧
 .بصفة مراقب
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: ومثّلت وكالتا األمم املتحدة املتخصصتان التاليتان  -٨
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة التجارة العاملية

ــرى    -٩ ــية األخــ ــية الدولــ ــنظمات احلكومــ ومثّلــــت املــ
االحتـــاد األفـــريقي، املفوضـــية األوروبـــية، املؤسســـة     :التالـــية
ومـية الدولـية السـتخدام مـادة املايكـرو ألغا سبريولينا يف             احلك

ــية    ــتغذية، املعهـــد الـــدويل للهندســـة الوراثـ مكافحـــة ســـوء الـ
والتكنولوجـيا االحيائـية، املعهد الدويل للتربيد، جامعة الدول         
ــبلدان املصــدرة     ــية، مــنظمة املؤمتــر اإلســالمي، مــنظمة ال العرب

 .للبترول

رابطة : ومية التاليةومثّلت املنظمات غري احلك -١٠
الدولية، رابطة خرباء الصناعة والتنمية السابقني يف " أييسيك "

األمم املتحدة، جممع كبار اخلرباء النمساوي، الغرفة التجارية     
 املصرية، االحتاد األورويب للعالقات العامة،   -النمساوية 

الدولية، املؤمتر الدويل  " زنانيه "املعهد العاملي لإلدارة، رابطة  
للصناعيني ومنظمي املشاريع، املنظمة الدولية ألرباب  
األعمال، مجعية اجلبل غري احملدودة، الرابطة الدولية ألخوات  

 .احملبة، الرابطة العاملية للمنشآت الصغرية واملتوسطة
  

 افتتاح الدورة
 

 لـــلمجلس رئـــيس  الـــثالثنيأعلـــن افتـــتاح الـــدورة    -١١
والعشـرين، السيد عمر    الدورتـني الثامـنة والعشـرين والتاسـعة         

 ).املغرب(زنيرب 
  

 أعضاء مكتب الدورة
 

 من نظامه ٢٣انتخــب الس بالتزكية، ِوفقا للمادة      -١٢
. هرئيســاً؛ والســيد ) النمســا(شتلتســر . الداخلـــي، الســيد ت

ــازوبريي أوتــريو  ، )الصــني(، والســيد وو هــايلونغ )بوليفــيا(ب
كويف . س؛ والسيد إ  نوابـا للرئـي   ) بولـندا (بيليتسـا   . والسـيد ج  

 .مقررا) كوت ديفوار(
  

 جدول أعمال الدورة
 

 :اعتمد الس جدول األعمال التايل -١٣

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 

 .اعتماد جدول األعمال -٢ 

 .٢٠٠٤التقرير السنوي للمدير العام لعام  -٣ 

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -٤ 

حلســابات الــتقرير املؤقّــت ملــراجع ا )أ(  
ــن    ــتقرير املؤقّـــت عـ ــارجي والـ اخلـ
ــتقرير املؤقّــت عــن    األداء املــايل وال
ــنتني   ــترة الســــ أداء الــــــربنامج لفــــ

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤

 وضع اليونيدو املايل؛ )ب(  

ــام     )ج(   ــررة القتس جــدول األنصــبة املق
ــترة    ــة لفــ ــية العاديــ ــات امليزانــ نفقــ

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

ة صـندوق رأس املـال املتداول لفتر       )د(  
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

 تعيني مراجع خارجي للحسابات؛ )ه(  

ــرافق   )و(   ــية ومــــ ــينات األمنــــ التحســــ
 املؤمترات اجلديدة املقترحة؛

 حشد املوارد املالية؛ )ز(  

 .النظام املايل )ح(  

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان،  -٥ 

تنفــيذ اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل،      -٦ 
٢٠٠٧ ٢٠٠٤. 

تنفــــــيذ توصــــــيات مــــــراجع احلســــــابات   -٧ 
 .اخلارجي
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تنفـــيذ اتفـــاق الـــتعاون مـــع بـــرنامج األمـــم   -٨ 
 .املتحدة اإلمنائي

-٢٠٠٦اإلطـار الربناجمي املتوسط األجل،       -٩ 
٢٠٠٩. 

 .رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة األمد -١٠ 

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -١١ 

 .شؤون العاملني -١٢ 

 املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية     املسائل -١٣ 
ــية    ــنظمات احلكومــ ــية واملــ ــري احلكومــ وغــ

 .وغريها

 .التوصية مبرشح ملنصب املدير العام -١٤ 

األعمـــال التحضـــريية لـــدورة املؤمتـــر العـــام   -١٥ 
 .احلادية عشرة

جــدول األعمــال املؤقّــت للــدورة احلاديــة      -١٦ 
 .والثالثني وموعد انعقادها

 .تقريراعتماد ال -١٧ 

واعــــتمد الــــس اقــــتراحا مــــن الرئــــيس لضــــمان   -١٤
انظر (االسـتفادة القصوى من موارد خدمة املؤمترات املتاحة         

ــيقة ١-م/٣٠-املـــــــرفق األول، املقـــــــرر م ت ص ، والوثـــــ
IDB.30/ SR.1 ٦٦ و٦٥، الفقرتان.( 

وقـرر الـس عقد مشاورات غري رمسية أثناء الدورة           -١٥
رات، وعهـد إلـى نائب الرئيس،     تيسـريا لصـوغ مشـاريع املقر      

، برئاسة تلك املشاورات    )بوليفيا(بازوبريي أوتريو   . هالسـيد   
 ).٢ و١، الفقـرتان IDB.30/SR.2انظر الوثيقـة (

ووفقـا ألحكـام التذييل باء من النظام الداخلي، عين           -١٦
ــتراع   ــتالون لعــد األصــوات يف االق . الســيد ب: األشــخاص ال

) أوكرانيا(أوميليان  . والسيد ف ) ويجالنر(إيفيس سفيندسني   

ــيدة م ــز  . والســ ــيا دي برييــ ــنـزويال (غارســ ــة (فــ  -مجهوريــ
 )).البوليفارية

  
 التقرير السنوي للمدير العام -ثانيا

 )٣البند  (٢٠٠٤ عام 
 

ــند      -١٧ ــس، ضــمن إطــار الب ــلى ال ــرض ع ــر ، ٣ع تقري
ــام    ــنوي لعـ ــيدو السـ ــر أداء   ٢٠٠٤اليونـ ــك تقريـ ــا يف ذلـ ، مبـ

ــربنا ــتقين    (IDB.30/2)مج الـــ ــتعاون الـــ ــطة الـــ ــة أنشـــ وقائمـــ
(IDB.30/2/Add.1)  ،        وتقريـر عـن أنشطة مكتب املراقب املايل

 وتقريـر أعـده مكتـب املراقـب املـايل العام            (IDB.30/21)العـام   
. (IDB.30/CRP.2) ٢٠٠٤عـن األنشـطة املُضـطَلع ا يف عام          

 ويـرد عـرض للـنقاش حــول هـذا البـند يف احملضـرين املوجــزين      
IDB.30/SR.1 ــرات ، IDB.30/SR.2، و٦٤ إىل ٣٦، الفقــــــــــ

وبـناء عـلى اقــتراح مـن الرئـيس، أحــاط     ، ٥٤ إىل ٣الفقـرات  
 ١١، الفقرتـان   IDB.30/SR.7(الــس علمـا بالوثائـق املقدمة      

 ).١٢و
  

 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -ثالثا
 ؛ تنفيذ توصيات))ح(إىل ) أ (٤البند (

 )٧البند (خلارجي مراجع احلسابات ا
 

، مبــا يف ذلــك البــنود ٤قــرر الــس أن يــناقش البــند  -١٨
ويـرد عرض   .  يف آن معـاً    ٧، والبـند    )ح(إىل  ) أ(الفرعـية مـن     

للــــنقاش حــــول هذيــــن البــــندين يف احملضــــرين املوجــــزين      
IDB.30/SR.2 ــرات ، IDB.30/SR.3، و٨٨ إىل ٥٥، الفقــــــــــ

 .٢٦ إىل ١٤الفقرات 
  

 امج وامليزانيةتقرير جلنة الربن -ألف
 

، تقرير جلنة ٤عـرض عـلى الس، ضمن إطار البند          -١٩
الـــربنامج وامليزانـــية عـــن أعمـــال دورـــا احلاديـــة والعشـــرين  

(IDB.30/22). 
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 التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي‘ ١‘
 والتقرير والتقرير املؤقت عن األداء املايل

  املؤقت عن أداء الربنامج لفترة السنتني
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 
، التقرير  )أ (٤عـرض على الس، ضمن إطار البند         -٢٠

ــنظمة     ــراجع احلســابات اخلــارجي عــن حســابات م املؤقــت مل
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤األمـم املـتحدة للتنمـية الصناعية للفترة املالية          

(IDB.30/8)     ــترة الســــنتني ــايل لف ــألداء امل ــت ل ــتقرير املؤق ، وال
، وتقرير  (IDB.30/9)عام  ، املقـدم من املدير ال     ٢٠٠٥-٢٠٠٤

، الــوارد ضمــن   ٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء الـربنامج لفـترة السنتني       
). Add.1 وIDB.30/2 (٢٠٠٤لعــام اليونــيدو الســنوي  رـــتقري

وبـناء عـلى اقـتراح مـن الرئـيس، أحـاط الـس علما بالوثائق               
 ).١٤ و١٣، الفقرتان IDB.30/SR.7(املقدمة 

  
 وضع اليونيدو املايل‘ ٢‘

 
٢١- لس، ضمن إطار البند       عتقرير  )ب (٤رض على ا ،

، (IDB.30/13)مـــن املديـــر العـــام عـــن وضـــع اليونـــيدو املـــايل 
، (IDB.30/10) وتقريـر مـن املديـر العام عن احلسابات اخلاصة         

، (IDB.30/CRP.8)ومعلومـات حمدثة عن وضع اليونيدو املايل        
لس يف ونظر ا. ٢٠٠٥/٧واسـتنتاج جلـنة الربنامج وامليزانية     

ــيس      ــن الرئ ــدم م ــرر مق  واعــتمد ،(IDB.30/L.2)مشــروع مق
 ).انظر املرفق األول (٢-م/٣٠-املقرر م ت ص

  
 جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية‘ ٣‘

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ العادية لفترة السنتني 
 

، )ج (٤ إطــار البــند ، ضــمنعرضــت عــلى الــس -٢٢
ة املقــررة للفــتـرة  مذكــرة مــن األمانــة عــن جــدول األنصــب     

واسـتنتاج جلنة الربنامج     (IDB.30/7) ٢٠٠٧-٢٠٠٦ املالـية 
ــية  ــرر  . ٢٠٠٥/٤وامليزانــ ــروع مقــ ــر الــــس يف مشــ ونظــ

- واعـتمد املقرر م ت ص (IDB.30/L.3)مـن الرئـيس      مقـدم 
 ).انظر املرفق األول (٣-م/٣٠

 صندوق رأس املال املتداول لفترة‘ ٤‘
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

 
، )د (٤عــلى الــس، ضــمن إطــار البــند     عرضــت  -٢٣

اقـتراحات مـن املديـر العـام بشأن صندوق رأس املال املتداول        
ــترة الســنتني   واســتنتاج جلــنة   (IDB.30/3) ٢٠٠٧-٢٠٠٦لف

 ونظر الس يف مشروع مقرر      .٢٠٠٥/٥الـربنامج وامليزانـية     
- واعــتمد املقــرر م ت ص(IDB.30/L.4)مقــدم مــن الرئــيس  

 ).رفق األولانظر امل (٤-م/٣٠
  

 تعيني مراجع خارجي للحسابات‘ ٥‘
 

، )ه (٤عرضــت عــلى الــس، ضــمن إطــار البــند       -٢٤
مخسـة تقاريـر من املدير العام تتعلق بترشيحات لتعيني مراجع           

ــابات    Add.3 وAdd.2 وAdd.1، وIDB.30/5(خــارجي للحس
ــناء عــلى اقــتراح الرئــيس، أحــاط الــس عــلما   . )Add.4و وب

 ).٢٢ و٢١، الفقرتان (IDB.30/SR.7قدمة بالوثائق امل
  

 التحسينات األمنية ومرافق‘ ٦‘
 املؤمترات اجلديدة املقترحة

 
، تقرير  )و (٤عـرض عـلى الس، ضمن إطار البند          -٢٥

مـن املديـر العـام عن التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل             
(IDB.30/11) ات ، واقــتراحان مــن املديــر العــام بشــأن الــتقدير

 خاصة بالتحسينات   ٢٠٠٥-٢٠٠٤التكميلـية لفترة السنتني     
ــيــة  ــام  )Add.1 وIDB.30/12(األمنـ ــتراح مـــن املديـــر العـ ، واقـ
ــأن  ــية   بشــ ــينات األمنــ ــتعلقة بالتحســ ــتمويل املــ ــيارات الــ خــ

(IDB.30/12/Add.2) ــربنامج ــنة الــ ــتنتاج جلــ ــية  ، واســ وامليزانــ
س ونظـر الـس يف مشروع مقرر مقدم من الرئي         . ٢٠٠٥/٦

(IDB.30/L.13) ــتمد ــرر م ت ص، واع ــر  (٥-م/٣٠-املق انظ
 ).املرفق األول
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 حشد املوارد املالية‘ ٧‘
 

، فيما ورد يف    )ز (٤نظـر الـس، ضـمن إطار البند          -٢٦
 من معلومات عن حشد ٢٠٠٤تقريـر اليونـيدو السنوي لعام     

وبـــناء عـــلى ). ، الفصـــل الســـادسIDB.30/2(املـــوارد املالـــية 
الرئـيـس، أحــاط الــس علمــا بالوثيقــة املقدمـة       اقـتـراح مـن     

)DB.30/SR.7 ٢٤ و٢٣، الفقرتان.( 
  

 النظام املايل‘ ٨‘
 

ــند     -٢٧ ــس، ضــمن إطــار الب ، )ح (٤عرضــت عــلى ال
معلومـات مقدمـة مـن األمانـة بشـأن تعديل ملرفق النظام املايل              

(IDB.30/4)  ٢٠٠٥/٢ واســـتنتاج جلـــنة الـــربنامج وامليزانـــية .
ــيس       ــن الرئــ ــدم مــ ــرر مقــ ــروع مقــ ــس يف مشــ ــر الــ ونظــ

(IDB.30/L.5)انظـــر  (٦-م/٣٠-ت ص  ، واعـــتمد املقـــرر م
 ).املرفق األول

  
  تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي-باء

 
، التقرير    ٧عرض على الس، ضمن إطار البند    -٢٨

املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤دة للتنمية الصناعية للفترة املالية األمم املتح

(IDB.30/8) .   لسوبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط ا
 ).٣٠ و٢٩، الفقرتان  IDB.30/SR.7(علما بالوثيقــة املقدمة 

  
  الربنامـج وامليزانيتـان،-رابعا

 )٥البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٦
 

، ٥عرضــــت عــــلى الــــس، ضــــمن إطــــار البــــند  -٢٩
ت مـــن املديـــر العـــام بشـــأن الـــربنامج وامليزانيـــتني،  اقـــتراحا
٢٠٠٧-٢٠٠٦ (IDB.30/6)  وتقريـــر عـــن تنفـــيذ اســـتنتاج ،

ــية  ــنة، ٢٠٠٥/٣جلـــنة الـــربنامج وامليزانـ  قدمـــته رئيســـة اللجـ
ــيدة س ــزار . الســ ــيغا أوريــ ــيماال(نوريــ ، (IDB.30/24)) غواتــ

ــية    ــربنامج وامليزان ــرد عــرض  . ٢٠٠٥/٣واســتنتاج جلــنة ال وي

 ،IDB.30/SR.4ل هذا البند يف احملضرين املوجزين      للـنقاش حو  
 إىل ٥٧ الفقـــــرات ،IDB.30/SR.7، و٥٦ إىل ٤٥الفقـــــرات 

ونظـــر الـــس يف مشـــروع مقـــرر مقـــدم مـــن الرئـــيس  . ٦٤
(IDB.30/L.9) ــرر م ت ص ــتمد املقـ ــر  (٧-م/٣٠-، واعـ انظـ
 ).املرفق األول

  
  تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط-خامسا

  ؛)٦البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٤األجل، 
 اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،

 )٩البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٦
 

.  يف آن معــا٩ً و٦قــرر الــس أن يــناقش البــندين     -٣٠
ويـــرد عـــرض للمناقشـــة حـــول هذيـــن البـــندين يف احملضـــرين 

، ٨٢ إىل ٥٧ الفقــــــــــــــرات ،IDB.30/SR.4املوجــــــــــــــزين 
 .١٤ إىل ١ الفقرات ،IDB.30/SR.5 و

  
 ار الربناجمي املتوسط األجل، تنفيذ اإلط-ألف

٢٠٠٧-٢٠٠٤ 
 

، تقرير من   ٦عـرض على الس، ضمن إطار البند         -٣١
املديـر العـام بشـأن تنفـيذ اإلطـار الـربناجمي املتوسـط األجل،               

٢٠٠٧-٢٠٠٤ (IDB.30/16)        ومذكـرة مـن األمانـة بشأن ،
حالــة الــربامج املــتكاملة واملخططــات اإلطاريــة لــلخدمات      

 ومذكرة من األمانة بشأن برنامج (IDB.30/CRP.3)القطـرية   
وبـناء عـلى اقتراح من الرئيس،       . (IDB.30/CRP.7)الـبحوث   

ــة    ــائق املقدمــ ــلما بالوثــ ــاط الــــس عــ  ،IDB.30/SR.7(أحــ
 ).٢٨ و٢٧الفقرتان 

  
  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،-باء

٢٠٠٩-٢٠٠٦ 
 

، مبا ورد يف    ٩أحـاط الس علما، ضمن إطار البند         -٣٢
ــ ــروح  جـ ــال املشـ ــرتان ،IDB.30/SR.7(دول األعمـ  ٣٣ الفقـ
ونظــر الــس يف مشــروع مقــرر مقــدم مــن الرئــيس  ). ٣٤ و
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(IDB.30/L.11) ــرر م ت ص ــتمد املقـ ــر  (٨-م/٣٠- واعـ انظـ
 .)املرفق األول

  
  تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج-سادسا

 )٨البند (األمم املتحدة اإلمنائي 
 

، تقريــران ٨طــار البــند عــرض عــلى الــس، ضــمن إ -٣٣
ــتعاون        ــاق الـ ــيذ اتفـ ــأن تنفـ ــام بشـ ــر العـ ــن املديـ ــيان مـ مرحلـ

 IDB.30/17(بـــــــرنامج األمـــــــم املـــــــتحدة اإلمنـــــــائي  مـــــــع
ويـرد عـرض للـنقاش حـول هذا البند يف           ). IDB.30/CRP.6 و

ــناء .٥٣ إىل ١٥ الفقــرات ،IDB.30/SR.5احملضــر املوجــز    وب
الوثيقــتني عــلى اقــتراح مــن الرئــيس، أحــاط الــس عــلما ب      

 ).٣٢ و٣١، الفقرتان IDB.30/SR.7(املقدمتني 
  

  رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة-سابعا
 )١٠البند (األمد 

 
، تقرير من   ١٠عرض على الس، ضمن إطار البند        -٣٤

املديــر العــام بشــأن بــيان رؤيــة اليونــيدو االســتراتيجية الطويلــة 
 حول هذا البند يف  ويـرد عـرض للـنقاش     . (IDB.30/23)األمـد   

ونظــر  .٩٦ إىل ٥٩ الفقــرات ،IDB.30/SR.5احملضــر املوجــز 
 (IDB.30/L.12)الــس يف مشــروع مقــرر مقــدم مــن الرئــيس 

 ).انظر املرفق األول (٩-م/٣٠-واعتمد املقرر م ت ص
  

  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة-ثامنا
 )١١البند (

 
، تقرير من   ١١عرض على الس، ضمن إطار البند        -٣٥

ــتركة     ــيش املشــ ــدة التفتــ ــطة وحــ ــأن أنشــ ــام بشــ ــر العــ املديــ
(IDB.30/14) .          ويـرد عـرض للنقاش حول هذا البند يف احملضر

ــز  ــرات ،IDB.30/SR.5املوجـ ــلى  . ٥٨ إىل ٥٤ الفقـ ــناء عـ وبـ
اقـتراح مـن الرئـيس، أحـاط الـس عـلما بالوثيقة املقدمة من               

 ).٣٨ و٣٧، الفقرتان IDB.30/SR.7(األمانة 

 )١٢البند ( شؤون العاملني -اسعات
 

ــر  -٣٦ ــسنظــ ــمنالــ ند ، ضــ ــ بــ ل ا ار  ــ طــ إ ، يف ١٢ 
واردة يف   ــ ل ا ــات  ملعلوم يدو   ا ــ ون ي ل ل نوي  لســ ا تقرير  ــ ل ا

ام    عـ املني   عـن    ٢٠٠٤ل عـ ل ا ، التذييل  IDB.30/2 (شـؤون 
، ويف تقريـــر مـــن املديـــر العـــام عـــن شـــؤون العـــاملني       )الم

(IDB.30/15)ويف ورقيت غرفة اجتماعات عنوانامها ، "List of 

Staff of the UNIDO Secretariat")   ــة قائمــة موظفــي أمان
ــيدو  Appeal Cases Currently"  و(IDB.30/CRP.4)) اليون

before UNIDO's Joint Appeals Board (JAB) and the ILO 

Administrative Tribunal (ILOAT)")   الطعـون املرفوعة حاليا
حملكمة اإلدارية ملنظمة إىل جملـس الطعـون املشـترك لليونيدو وا        

ويــــرد عــــرض للــــنقاش . (IDB.30/CRP.9)) العمـــل الدولــــية 
 ١، الفقرات   IDB.30/SR.6هـذا البند يف احملضر املوجز        حـول 
ــيس     . ٧إىل  ــن الرئ ــدم م ــرر مق ونظــر الــس يف مشــروع مق

(IDB.30/L.6)ر م ت صانظـــر  (١٠-م/٣٠- واعـــتمد املقـــر
 ).املرفق األول

  
 تعلقة باملنظمات احلكومية املسائل امل-عاشرا

 الدولية وغري احلكومية واملنظمات
 )١٣البند (احلكومية وغريها 

 
، مبا ورد ١٣أحـاط الـس ِعـلما، ضـمن إطار البند         -٣٧

يف جـدول األعمـال املشـروح والتعلـيقات الـيت أبداها الرئيس             
 ).٤٢ إىل ٤١، الفقرات IDB.30/SR.7(حول هذا البند 

  
  مبرشح ملنصب التوصية-حادي عشر

 )١٤البند (املدير العام 
 

، مذكّرتان  ١٤عرض على الس، ضمن إطار البند        -٣٨
مــن األمانــة حتــتويان عــلى معلومــات عــن املرشــحني ملنصــب   

ومذكـــرة مـــن األمانـــة   ) Add.1 وIDB.30/19(املديـــر العـــام  
ويرد . (IDB.30/20)تتضـمن مشـروع عقد لتعيني املدير العام         

الفقرات ،  IDB.30/SR.3ام يف احملضر املوجز     عرض للنقاش الع  
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ونظـــر الـــس يف مشـــروعي مقـــررين مقدمـــني  . ١٣ إىل ١
 ١١-م/٣٠-الرئــــيــس واعــــتمــد املقــــرريــن م ت ص مــــن
 ).انظر املرفق األول (١٢-م/٣٠-ص ت م و

  
  األعمال التحضريية لدورة-ثاين عشر

 )١٥البند (املؤمتر العام احلادية عشرة 
 

، تقرير من   ١٥ على الس، ضمن إطار البند       عرض -٣٩
ــدورة املؤمتــر العــام     املديــر العــام بشــأن األعمــال التحضــريية ل

ويـرد عـرض للنقاش حول هذا       . (IDB.30/18)احلاديـة عشـرة     
 . ١٠ إىل ٩، الفقرات IDB.30/SR.6البـند يف احملضـر املوجـز      

ــيس       ــن الرئــ ــدم مــ ــرر مقــ ــروع مقــ ــس يف مشــ ــر الــ ونظــ
(IDB.30/L.7)ر م ت صانظـــر  (١٣-م/٣٠- واعـــتمد املقـــر
 ).املرفق األول

  
  جدول األعمال املؤقت-ثالث عشر

 للدورة احلادية والثالثني وموعد
 )١٦البند (انعقادها 

 
، مذكرة ١٦عرضـت على الس، ضمن إطار البند        -٤٠

مـن املديـر العام بشأن جدول األعمال املؤقّت للدورة احلادية           
ــد ا  ــثالثني وموع ــا وال ــرد عــرض  . (IDB.30/CRP.5)نعقاده وي

ــز       ــند يف احملضــر املوج ــذا الب ــنقاش حــول ه ، IDB.30/SR.6لل
ونظـر الس يف مشروع مقرر مقدم من الرئيس  . ١١الفقـرة   

(IDB.30/L.8)ر م ت صانظـــر  (١٤-م/٣٠- واعـــتمد املقـــر
 ).املرفق األول

  

 )١٧البند ( اعتماد التقرير -رابع عشر
 

ــس، ضــ   -٤١ ــر ال ــند  نظ ــار الب ، يف مشــروع ١٧من إط
 واعـتمده يف جمملـه، عـلى أن تعهد إىل           (IDB.30/L.1)الـتقرير   

انظــر احملضــر املوجــز (املقــرر مهمــة وضــعه يف صــيغته النهائــية 
IDB.30/SR.7 ٦٧ إىل ٦٥، الفقرات.( 

  اختتام الدورة-خامس عشر
 

 ٢٣اختــــــتم الــــــس دورتــــــه الــــــثالثني يف يــــــوم  -٤٢
انظــــر الوثــــيقة  (٢٥/٢١الســــاعة ، ٢٠٠٥يونــــيه /حزيــــران

IDB.30/SR.7٧٠ إىل ٦٨ ، الفقرات.( 
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 املرفق األول

 املقررات اليت اعتمدها الس يف دورته الثالثني
 

 املقرر رقم العنوان الصفحة
 ١-م/٣٠-م ت ص )٦٦ و٦٥، الفقرتان (IDB.30/SR.1االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ١١
 ٢-م/٣٠-م ت ص )١٦ و١٥، الفقرتان (IDB.30/SR.7يدو املايل وضع اليون ١١

١١ 
 ١٧، الفقرتان (IDB.30/SR.7 ٢٠٠٧-٢٠٠٦جـدول األنصبة املقررة للفترة املالية    

 )١٨و
 ٣-م/٣٠-م ت ص

١١ 
ــنتني     ــترة السـ ــتداول لفـ ــال املـ ــندوق رأس املـ ، (IDB.30/SR.7 ٢٠٠٧ -٢٠٠٦صـ

 )٢٠ و١٩الفقرتان 
 ٤-م/٣٠-م ت ص

 ٥-م/٣٠-م ت ص )٥٦ إىل ٥٠، الفقرات (IDB.30/SR.7ينات األمنية التحس ١٢
 ٦-م/٣٠-م ت ص )٢٦ و٢٥، الفقرتان (IDB.30/SR.7مرفق النظام املايل  ١٢
 ٧-م/٣٠-م ت ص )٦٤ إىل ٥٧، الفقرات (IDB.30/SR.7 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان،  ١٢

١٣ 
 ٣٣، الفقــرتان (IDB.30/SR.7 ٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل، 

 )٣٤ و
 ٨-م/٣٠-م ت ص

 ٩-م/٣٠-م ت ص )٣٦ و٣٥، الفقرتان (IDB.30/SR.7رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة األمد  ١٣
 ١٠-م/٣٠-م ت ص )٤٠ و٣٩، الفقرتان (IDB.30/SR.7شؤون العاملني  ١٤
 ١١-م/٣٠-م ت ص )١١ و١٠، الفقرتان (IDB.30/SR.3التوصية مبرشح ملنصب املدير العام  ١٤
 ١٢-م/٣٠-م ت ص )١٣ و١٢، الفقرتان (IDB.30/SR.3أحكام وشروط تعيني املدير العام  ١٤

١٦ 
 ٤٣، الفقرتان   (IDB.30/SR.7األعمـال التحضريية لدورة املؤمتر العام احلادية عشرة         

 )٤٤و
 ١٣-م/٣٠-م ت ص

١٧ 
، (IDB.30/SR.7 انعقادها جـدول األعمـال املؤقـت للدورة احلادية والثالثني وموعد        

 )٤٩ إىل ٤٥الفقرات 
 ١٤-م/٣٠-م ت ص
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االستفــادة مــن املــوارد املتاحــة       ١-م/٣٠-م ت ص  
  خلدمة املؤمترات 

بغية االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات إىل         
أقصـى حـد ممكـن، قـرر جملـس التنمـية الصـناعية وقـف العمل                 

ــادة   ــورا باملـ ــن ن٢٤فـ ــاب    مـ ــتعلقة بالنصـ ــلي، املـ ــه الداخـ ظامـ
القـانوين، فـيما خيـص جلسـات دورتـه الثالثني فقط، وشريطة             

 .عدم اختاذ أي قرارات جوهرية يف تلك اجللسات

 اجللسة العامة األوىل
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٠

  
   وضع اليونيدو املايل ٢-م/٣٠-م ت ص
 :إن جملس التنمية الصناعية 

ات املقدمة يف الوثيقة             أحاط علما باملعلوم          )أ ( 
IDB.30/13 ؛ 

وافق على حجم احتياطي امليزانية                      )ب ( 
  ٣,٠٣، البالغ    ٢٠٠٧-٢٠٠٦العملياتية لفترة السنتني             
 يف املائة من النفقات املقدرة               ١٥مليون يورو، أي ما ميثّل             

 للميزانية العملياتية يف فترة السنتني املذكورة؛                          

اء    حثّ الدول األعضاء والدول األعض                  )ج ( 
السابقة اليت مل تسدد اشتراكاا بعد، مبا يف ذلك السلف إىل                                               
صندوق رأس املال املتداول ومتأخرات السنوات السابقة،                                      

 على فعل ذلك دون إبطاء؛                 

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

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه /ان حزير٢٣

  

جدول األنصبة املقررة للفترة  ٣-م/٣٠-م ت ص
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦املالية 

 :إن جملس التنمية الصناعية               

 ؛ IDB.30/7أحاط علما بالوثيقة             )أ ( 

أوصى املؤمتر العام بوضع جدول أنصبة                       )ب ( 
-٢٠٠٦لنفقات امليزانية العادية لليونيدو للفترة املاليـة                         

 باء، مع        ٥٨/١معية العامة     ، يستند إىل قرار اجل          ٢٠٠٧
تعديله تبعا لعضوية اليونيدو، على أن تقرر أنصبة الدول                                     
األعضاء اجلديدة عن السنة اليت تصبح فيها أعضاء استنادا                                        
إىل جدول أنصبة األمم املتحدة، بصيغته املنطبقة على                                  

 اليونيدو؛     

حــث الــدول األعضــاء علــى ســداد                   )ج ( 
 وفقــا للبنــد         ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتـني      اشتراكاـا عن فتـرة              

من النظام املايل، الذي ينص على أن تكون                       ) ب  (٥-٥
االشتراكات والسلف مستحقة وواجبة الدفع بكاملها يف                                
غضون ثالثني يوما من تلقّي رسالة املدير العام أو ابتداء من                             
 اليوم األول من السنة التقوميية اليت تقترن ا، أيهما الالحق؛                              

ا الدول األعضاء والدول األعضاء                    دع   )د ( 
السابقة اليت عليها متأخرات أن تفي بالتزاماا الدستورية                                     
بدفع اشتراكاا غري املسددة، كاملة ودون شروط يف أقرب                                             
وقت ممكن، أو أن تستفيد من خطط السداد لتسوية                               
متأخراا، وفقا للقرارات السابقة اليت اختذا هيئات                                   

 .اليونيدو التشريعية           

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣

  
صنــدوق رأس املــال املتــداول   ٤-م/٣٠-م ت ص

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني  
 :إن جملس التنمية الصناعية               
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 ؛ IDB.30/3أحاط علما بالوثيقة             )أ ( 

أوصى املؤمتر العام بأن يظل حجم                    )ب ( 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦صندوق رأس املال املتداول يف فترة السنتني                     

 يورو وأن تظل األغراض               ٧ ٤٢٣ ٠٣٠عند مستوى         
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦املأذون باستخدامه فيها يف فترة السنتني                       

، أي     ٢٠٠٥-٢٠٠٤على ما كانت عليه يف فترة السنتني                        
مــن املقــرر       ) ب (كمـا هـو منصـوص عليــه فــي الفقــرة                   

 ؛ ٢٧-م /٢-ع  م

حث الدول األعضاء على دفع اشتراكاا                        )ج ( 
 املسددة يف أقرب وقت ممكن، بغية تقليل احلاجة إىل                           غري  

سحب مبالغ من صندوق رأس املال املتداول لسد النقص                                      
 .يف تسديد االشتراكات              

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣

  
  التحسينات األمنية  ٥-م/٣٠-م ت ص
 إن جملس التنمية الصناعية، 

 تنفيذ       أحاط علما بالتقدم احملرز يف             )أ ( 
التحسينات األمنية يف املرحلة األوىل من االستجابة الرامية                                   

االمتثال للمعايري األمنية التنفيذية الدنيا اخلاصة                               إىل ضمان      
باملقار يف مركز فيينا الدويل، حسبما ذُكر يف الوثيقتني                                  

IDB.30/11   و  PBC.21/CRP.4 ؛ 

أحاط علما أيضا باملعلومات املقدمة يف                      )ب ( 
 بشأن التقديرات التكميلية                Add.1 و IDB.30/12 الوثيقتني    

 ويف الوثيقة      ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني        
IDB.30/12/Add.2                     بشأن خيارات التمويل للتحسينات 

 األمنية؛     

قرر املوافقة على التدابري املقترحة يف إطار                      )ج ( 
املرحلة الثانية من العملية ذاا، حسبما أقرا اجلمعية العامة                               

 وبينت يف الوثيقة              ٥٩/٢٧٦ة يف القرار        لألمم املتحد      
IDB.30/11 ؛ 

قرر أيضا املوافقة على املشروع اإلضايف                      )د ( 
 ؛ IDB.30/11املتعلق بإبدال النوافذ، حسبما ذكر يف الوثيقة                          

أوصى املؤمتر العام بأن يعتمد ما ورد يف                            )ه( 
-٢٠٠٤ من تقديرات تكميلية للفترة                  IDB.30/12الوثيقة    
حلة األوىل واملرحلة الثانية وإبدال                 من أجل املر      ٢٠٠٥

أما باقي املبلغ الالزم            .  يورو   ٢ ٥٨٥ ١٦٠النوافذ، وقدرها        
،  IDB.30/12/Add.1إلبدال النوافذ، حسبما ورد يف الوثيقة                        

 يورو، فيمول من الوفورات احملققة يف                    ٢١٥ ٦٧٠وقدره    
 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني         

با    أحاط علما بإنشاء املدير العام حسا                       )و ( 
 لغرض متويل        IDB.30/12خاصا على النحو املبني يف الوثيقة                  
 .حصة اليونيدو يف التحسينات األمنية                    

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣

  
 مرفق النظام املايل ٦-م/٣٠-م ت ص

 
أوصى جملس التنمية الصناعية املؤمتر العام باملوافقة                                

النظام املايل، بصيغته                من مرفق    ٥على النص املقترح للفقرة              
 .IDB.30/4الواردة يف مرفق الوثيقة                

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣

  
-٢٠٠٦الربنامـج وامليزانيتـان،  ٧-م/٣٠-م ت ص

٢٠٠٧  
 :إن جملس التنمية الصناعية               

إذ نظر يف الربنامج وامليزانيتني لفترة                          )أ ( 
ثيقة    ، حسبما وردت يف الو            ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني     
IDB.30/6 ؛ 

أوصى املؤمتر العام بأن يوافق على أن متول                         )ب ( 
 يورو     ١٥٤ ٠٠٩ ٨٠٠تقديرات النفقات اإلمجالية البالغة                 
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 يورو     ١٥٠ ٧٨٥ ٦٠٠من االشتراكات املقررة مبا مقداره                     
  يورو؛     ٣ ٢٢٤ ٢٠٠ومن اإليرادات األخرى مبا مقداره                     

ر   طلب إىل املدير العام أن يقدم إىل املؤمت                    )ج ( 
 جتسد     IDB.30/6العام يف دورته القادمة تنقيحات للوثيقة                          

النفقات اإلمجالية املذكورة أعاله مبا فيها إضافة وظيفة فنية                                 
واحدة إىل اهليكل احلايل ملكتب املراقب املايل العام، وكذلك                               
التعديالت الالزمة األخرى، مع مراعاة ضرورة ختصيص                                 

 ال وهاء وواو؛         موارد مناسبة للربامج الرئيسية جيم ود                   

أوصى أيضا املؤمتر العام بأن يوافق على                        )د ( 
 ٢٠ ١٧٤ ٧٢٠تقديرات النفقات اإلمجالية البالغ جمموعها                      

-٢٠٠٦يورو لغرض متويل امليزانية التشغيلية لفترة السنتني                             
 يورو ومن       ١٩ ٨٥٩ ٥٢٠ من التربعات مبا مقداره                 ٢٠٠٧

قا ملا       يورو، وف     ٣١٥ ٢٠٠اإليرادات األخرى مبا مقداره                  
 .ينص عليه النظام املايل               

-٢٠٠٨أكد أن اقتراح امليزانية للفترة                     )ه( 
 سيكون له أساس مشابه ملبلغ النفقات اإلمجالية                           ٢٠٠٩

 واملشار إليه يف          ٢٠٠٧-٢٠٠٦املوافق عليه بشأن الفترة             
 ).ب (الفقرة     

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣

  
ي املتوسط األجل،   اإلطار الربناجم   ٨-م/٣٠-م ت ص

٢٠٠٩-٢٠٠٦  
 إن جملس التنمية الصناعية، 

سلّم بأنه ال تزال توجد يف العديد من                    )أ ( 
البلدان النامية، مبا فيها منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي،                                   
تباينات اقتصادية واجتماعية جسيمة أثّرت سلبا على                                  
مستوى معيشة الناس وأعاقت حتقيق األهداف اإلمنائية                             

 أللفية؛   ل

 املعنون       ٨-ق /١٠-استذكر القرار م ع           )ب ( 
احلد من الفقر يف البلدان النامية، وخصوصا يف أمريكا                              "

، الذي طلب         "الالتينية والكاريبـي يف سياق التنمية املستدامة                        
إىل املدير العام أن خيصص ما ميكن من موارد ملا له صلة                             

فقا    بوالية اليونيدو من مبادرات وبرامج يف املنطقة، و                         
 ألولويات املنظمة املتفق عليها؛                   

أحاط علما مبا أصدره رؤساء دول                       )ج ( 
وحكومات أمريكا الالتينية والكاريبـي من إعالنات وخطط                                  
عمل ذات صلة تؤكد على ضرورة تعزيز تنمية منطقتهم من                                  

 أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛                    

  طلب إىل أمانة اليونيدو أن تقوم أثناء فترة                            )ج ( 
، وفقا ألولويات املنظمة املُتفق                    ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني      

عليها ويف حدود اإلمكان، بصوغ وتنفيذ برنامج إقليمي                              
ألمريكا الالتينية والكاريبـي، واضعة يف اعتبارها الدروس                               

 اليت اكتسبتها املنظمة دف إقامة روابط؛                      

طلب أيضا إىل املدير العام أن يقدم إىل                         )ه( 
  ٨-ق /١٠-ة عن االمتثال للقرار م ع               الس تقارير دوري           

 .وعن تنفيذ الربنامج اإلقليمي                 

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣

 
رؤيــة اليونيــدو االستراتيجيــة     ٩-م/٣٠-م ت ص

  الطويلة األمد 
 :إن جملس التنمية الصناعية               

  ٢-ق /١٠-استذكر قرار املؤمتر العام م ع                    )أ ( 
م إىل وضع بيان لرؤية استراتيجية                     الذي يدعو املدير العا           

طويلة األمد، رمبا يف الوقت املناسب لكي يعتمدها املؤمتر                                         
 العام القادم؛        

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة                         )ب ( 
GC.11/8-IDB.30/23                      وعلى وجه اخلصوص بيان الرؤية ،
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االستراتيجية الطويلة األمد الذي أعد بالتشاور مع الدول                            
 األعضاء؛      

أبدى تقديره ملسامهة املدير العام يف إعداد                              )ج ( 
 بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد؛                      

طلب إىل األمانة أن تواصل مشاوراا مع                        )د ( 
الدول األعضاء دف وضع بيان الرؤية االستراتيجية                              

  األمد يف صيغته النهائية؛               الطويلة  

ية    دعا املؤمتر العام إىل النظر يف بيان الرؤ                         )ه( 
االستراتيجية الطويلة األمد املَصوغ على هذا النحو، بغرض                                          

 .اعتماده      

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣

  شؤون العاملني ١٠-م/٣٠-م ت ص
 :إن جملس التنمية الصناعية               

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة                         )أ ( 
IDB.30/15 ؛ 

ى   الحظ التعديالت اليت أدخلت عل               )ب ( 
اجلدول األول واملرفق الثاين للنظام األساسي للموظفني،                                   

 من ذلك النظام، جلعلهما متوافقني مع                      ٣-١٣عمال بالبند        
 ؛ ٥٩/٢٦٨ما قررته اجلمعية العامة يف القرار                  

الحظ كذلك التعديالت املدخلة على  )ج( 
 والتذييالت جيم وهاء وواو وزاي من                       ٣-١٠٧القاعدة     

 ؛ النظام اإلداري للموظفني            

أوصى املؤمتر العام باملرشحني التالني                       )د ( 
النتخاب عضوين وعضوين مناوبني يف جلنة املعاشات                                

 :٢٠٠٧-٢٠٠٦التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني                       

 )مصر   (السيد خالد املقود           :العضوان   
 )سويسرا     (السيد دافيد بست            

 )البلد   ................. ( :العضوان املناوبان         
 ).البلد  .......... (.......   

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣

  
  التوصية مبرشح ملنصب املدير العام ١١-م/٣٠-م ت ص
قــرر جملــس التنمــية الصــناعية، عمــال مبقتضــى املـــادة   

 مــن الدســتور، أن يوصــي املؤمتــر العــام بتعــيني الســيد  ٢-١١
أربع سنوات  يومكـيال مديـرا عامـا لليونـيدو ملـدة           . كانديـه ك  

 أو إىل أن يــتوىل ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول٨ابــتداء مــن 
املديـر العـام الـذي يعيـنه املؤمتـر العـام يف دورتـه العاديـة الثالثة                  

 .عشرة مهام منصبه، أي التارخيني بعد اآلخر

 اجللسة العامة الثالثة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١

  
  م أحكام وشروط تعيني املدير العا ١٢-م/٣٠-م ت ص
ت قرر جملس التنميـة الصـناعية، إحلاقـاً مبقـرره م  

 من النظام       ١٠٣، وعمال مبقتضى املادة              ١١-م /٣٠-ص 
الداخلي للمؤمتر العام، أن يوصي املؤمتر باملوافقة على                            
مشروع العقد املرفق ذا املقرر، الذي حيدد أحكام وشروط                              

ملرتبطة     تعيني املدير العام، مبا يف ذلك املرتب واملستحقات ا                                  
 .باملنصب     

 اجللسة العامة الثالثة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١

  
 املرفق

 مشروع عقد تعيني املدير العام

 مربمهذا العقد  

املشار (بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
 ، من جانب      ")املنظمة    "إليها فيما يلي باسم             
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املشار إليه فيما يلي              ....................... (و   
 .، من جانب آخر            ")املدير العام       "م  باس  

 حيث إن 

املدير العام، بناء على توصية من الس، قد عين                              
حسب األصول من جانب املؤمتر يف دورته احلادية عشرة،                                 

 .٢٠٠٥ديسمرب      /املعقودة يف كانون األول               

 :فقد اتفق اجلانبان على ما يلي 

 مدة شغل املنصب -١

بع سنوات ابتداء من اليوم             يعين املدير العام ملدة أر             
، أو إىل      )٢٠٠٥(مـن عــام ألفني ومخســة             ... من شهر      ... 

أن يتوىل املدير العام الذي يعينه املؤمتر العام يف دورته العادية                                    
 .الثالثة عشرة مهام منصبه، أي التارخيني بعد اآلخر                             

 مقر العمل الرمسي -٢

 فيينا،      يكون املقر الرمسي لعمل املدير العام مبدينة                         
 .النمسا   

 املهام الرمسية -٣

 من دستور املنظمة بأن يكون                 ١١تقضي املادة          
 .املدير العام هو املسؤول اإلداري األول يف املنظمة                          

 االمتيازات واحلصانات -٤

يتمتع املدير العام جبميع االمتيازات واحلصانات                            
 من دستور        ٢١املقترنة مبنصبه، وفقا ملا تنص عليه املادة                          

مة وما يتصل بذلك من صكوك قانونية أخرى نافذة                             املنظ  
 .بالفعل أو تربم يف املستقبل                  

 النظام األساسي للموظفني -٥

يسري على املدير العام النظام األساسي ملوظفي                           
املنظمة، مع ما قد يدخل عليه من تعديالت يف حدود                          

 .انطباقها عليه        

 الراتب اخلاضع لالقتطاع اإللزامي والبدالت -٦

صل املدير العام على راتب إمجايل                      حي  )أ ( 
) ٢٣٣ ٠٠٦(سنوي قدره مائتان وثالثة وثالثون ألفا وستة                           

دوالرات، أي ما يعادل راتبا أساسيا سنويا صافيا قدره مائة                                       
) ١٥٤ ٦٦٤(وأربعة ومخسون ألفا وستمائة وأربعة وستون                       

أو مائة وسبعة وثالثون ألفا ومخسمائة                     ) للمعيل    (دوالرا     
، على      )لغري املعيل       ( دوالرا       ١٣٧ ٥٤٣ن  وثالثة وأربعو       

 االمجايل والصايف كلما               ويعدل الراتب األساسي              . التوايل  
قررت اجلمعية العامة تعديل مقادير الرواتب األساسية   

 االمجالية والصافية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا؛ 

على تسوية مقر العمل، حيصل املدير العام  )ب( 
 مبا فيها مزايا الضمان االجتماعي،                     والبدالت واملزايا،          

املستحقة ملوظفي الفئة الفنية يف أمانة اليونيدو مبقتضى النظام                                        
، شريطة أال تكون             األساسي والنظام اإلداري ملوظفي املنظمة                      

أحكام هذا العقد األخرى قد استوفت الغرض من تلك 
 املكافآت أو البدالت أو املزايا؛                 

دل متثيل قدره         حيصل املدير العام على ب             )ج ( 
يورو يف السنة،          ) ٣٠ ٠٣٣(ثالثون ألفا وثالثة وثالثون                 

يعدل تبعا ملعدل التضخم السنوي املعمول به يف ميزانية                             
املنظمة، من أجل تغطية نصيبه من االلتزامات اليت تتكبدها                                      

 املنظمة يف شكل نفقات متثيل وضيافة؛                     

حيصل املدير العام على بدل سكن قدره                         )د ( 
يورو يف السنة،           ) ٤٧ ٠٧٠(بعون ألفا وسبعون          سبعة وأر    

يعدل تبعا ملعدل التضخم السنوي املعمول به يف ميزانية                                       
 املنظمة؛     

تكون الرواتب والبدالت واملزايا املذكورة                           )ه( 
أعاله، اليت يستحقها املدير العام مبقتضى هذا االتفاق،                                   
خاضعة للتعديل من جانب الس، بعد التشاور مع املدير                             

عام، للحفاظ على توافقها مع ما حيصل عليه الرؤساء                                ال
التنفيذيون للوكاالت املتخصصة األخرى يف إطار النظام                                    

 .املوحد لألمم املتحدة            
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 )١(الترتيبات اخلاصة باملعاش التقاعدي -٧

 البديل ألف 

يشترك املدير العام يف الصندوق املشترك للمعاشات                             
من    ) د ( ألحكام الفقرة          التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وفقا                   

وحيدد أجره الداخل يف              . ١٧-م /١٠-املقرر م ت ص        
) ج  (٥٤حساب املعاش التقاعدي ويعدل وفقا للمادة                           

من لوائح وقواعد الصندوق املشترك للمعاشات                       ) ب (و
 .التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة                 

 البديل باء 

ــترك       ــندوق املشــ ــام يف الصــ ــر العــ ــترك املديــ ال يشــ
وبدال من هذا،   . اعدية ملوظفـي األمم املتحدة    للمعاشـات الـتق   

 يف املائـة مـن األجـر الداخل         ١٥,٨حيصـل عـلى مـبلغ يعـادل         
يف حسـاب املعـاش الـتقاعدي، نظـري مـا تشارك به املنظمة يف               
صـندوق املعاشـات الـتقاعدية، يدفـع كمـبلغ تكميلي ألجره،            
عوضـا عـن االشـتراك يف صندوق املعاشات التقاعدية، وذلك           

 .٤٧/٢٠٣ العامة  ينص عليه قرار اجلمعيةوفقا ملا

 عملة املدفوعات -٨

تؤدى املدفوعات بالعملة املنطبقة على موظفي الفئة                              
الفنية والفئات العليا العاملني يف مقر العمل الرمسي مبدينة                                  

 .فيينا، النمسا        

 إشعار االستقالة -٩

ــام أن يوجــه يف أي وقــت إشــعارا       ــلمدير الع جيــوز ل
ــيا باســتق  ــا، إىل    كتاب ــاريخ نفاذه ــة أشــهر مــن ت ــبل ثالث الته، ق

ويف حال  . الـس، الـذي يخـول بقبوهلا نيابة عن املؤمتر العام          
 عــن املديــر العــام، بعــد انقضــاء مــدة  قــبول االســتقالة، تنــتفي

_______________ 

إذا أصــبح ســوف يــدرج الــبديل ألــف يف العقــد      )١( 
املدير العام املنتخب مشتركا يف الصندوق املشترك 

ــتحدة   ــم املـ ــي األمـ ــتقاعدية ملوظفـ ــات الـ . للمعاشـ
 .وسوف ينطبق البديل باء إذا مل يصبح مشتركا

ــتهي العمــل ــذا     ــر عــام للمــنظمة وين االشــعار، صــفته كمدي
 .العقد

 بدء النفاذ -١٠

من شهر       ...  من اليوم    يبدأ نفاذ هذا العقد اعتبارا             
 .....٢٠٠٥. 

  
..... من شهر   ...  عـلى هـذا العقـد يف هذا اليوم           مت التوقـيع  
 . يف مدينة فيينا٢٠٠٥

).................................) (................................( 
 رئيس املؤمتر، نيابة عن املنظمة          املدير العام

 

ل التحضريية لدورة املؤمتر األعما ١٣-م/٣٠-م ت ص
  العام احلادية عشرة

 :إن جملس التنمية الصناعية               

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة                         )أ ( 
IDB.30/18 ؛ 

اعتمد جدول األعمال التايل لدورة املؤمتر                          )ب ( 
 :العام احلادية عشرة          

 .افتتاح الدورة        -١ 

 .انتخاب أعضاء املكتب               -٢ 

 .عمال    اعتماد جدول األ          -٣ 

 .تنظيم األعمال          -٤ 

 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر                    -٥ 

 :انتخاب أعضاء اهليئتني               -٦ 

 جملس التنمية الصناعية؛              )أ (  

 .جلنة الربنامج وامليزانية             )ب (  

ــام الســنويان عــن أنشــطة      -٧  ــر الع ــرا املدي تقري
 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣املنظمة لعامي 
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أعمــال تقاريـر جملــس التنمــية الصـناعية عــن    -٨ 
دوراتــه العاديــة الثامــنة والعشــرين والتاســعة  

 .والعشرين والثالثني

 .امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية -٩ 

 :املسائل املالية         -١٠ 

جدول األنصبة املقررة على الدول      )أ(  
 األعضاء؛

 وضع اليونيدو املايل؛ )ب(  

 صندوق رأس املال املتداول؛ )ج(  

تكميلية لفترة السنتني   الـتقديرات ال   )د(  
ــل  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ــن أجـــــــ  مـــــــ

 التحسينات األمنية؛

 ؛تعيني مراجع حسابات خارجي )ه(  

 .مرفق النظام املايل )و(  

تنفــيذ اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل،      -١١ 
٢٠٠٧-٢٠٠٤. 

-٢٠٠٦اإلطـار الربناجمي املتوسط األجل،       -١٢ 
٢٠٠٩. 

 .األمدبيان الرؤية االستراتيجية الطويلة  -١٣ 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان،  -١٤ 

تنفـــيذ اتفـــاق الـــتعاون مـــع بـــرنامج األمـــم   -١٥ 
 .املتحدة االمنائي

 .جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو -١٦ 

-املســـــائل املتصـــــلة باملـــــنظمات الدولـــــية -١٧ 
ــنظمات    ــية واملــ ــري احلكومــ ــية وغــ احلكومــ

 .احلكومية وغريها

 .ر العامتعيني املدي -١٨ 

ــان     -١٩  ــرة ومكــ ــية عشــ ــدورة الثانــ ــد الــ موعــ
 .انعقادها

 .اختتام الدورة        -٢٠ 

يوافق على عقد ملتقى بشأن مسائل                      )ج ( 
 من جدول       ٩البند     (التنمية الصناعية يف إطار املؤمتر العام                      

 ؛ )األعمال املؤقت        

 و ١٧ إىل    ٧يوصي املؤمتر بأن يسند البنود                       )د ( 
ىل جلنة رئيسية تابعة             من جدول األعمال املؤقت إ             ١٩

 للمؤمتر؛    

يوصي، على ضوء اخلربة املكتسبة يف                          )ه( 
التحضري لدورات املؤمتر السابقة، بأن يجري رئيس الدورة                                    
الثالثني لس التنمية الصناعية مشاورات غري رمسية حتضريا                               

 .لدورة املؤمتر احلادية عشرة                

 اجللسة العامة السابعة
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣

  
جدول األعمال املؤقت للدورة  ١٤-م/٣٠- صم ت

  احلادية والثالثني وموعد انعقادها
 :إن جملس التنمية الصناعية               

أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة                         )أ ( 
IDB.30/CRP.5 ؛ 

قرر املوافقة على جدول األعمال املؤقت                      )ب ( 
 :التايل لدورته احلادية والثالثني               

 .ب انتخاب أعضاء املكت              -١ 

 .اعتماد جدول األعمال              -٢ 

الــتقرير الســنوي لــلمدير العــام عــن أنشــطة    -٣ 
 .٢٠٠٥املنظمة لعام 

 .وضع اليونيدو املايل -٤ 
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تنفـــيذ اتفـــاق الـــتعاون مـــع بـــرنامج األمـــم   -٥ 
 .املتحدة اإلمنائي

تنفــيذ اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل،      -٦ 
، مبـا يف ذلـك التعاون فيما        ٢٠٠٩-٢٠٠٦
 .ن اجلنوببني بلدا

 .أنشطة فريق التقييم -٧ 

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -٨ 

 ].إذا اقتضى األمر[شؤون العاملني  -٩ 

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية      -١٠ 
ــية    ــنظمات احلكومــ ــية واملــ ــري احلكومــ وغــ

 .وغريها

ــية    -١١  ــدورة الثانـ ــال املؤقـــت للـ جـــدول األعمـ
 .هاوالثالثني وموعد انعقاد

 .اعتماد التقرير -١٢ 

  ٦قرر عقد دورته احلادية والثالثني يومي                    )ج ( 
 .٢٠٠٦يونيه     / حزيران      ٧و 

 اجللسة العامة السابعة
٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣
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 املرفق الثاين

 الوثائق املقدمة إىل الس يف دورته الثالثني
  

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

IDB.30/1 ٢ جدول األعمال املؤقت

IDB. 30/1/Add.1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح

IDB.30/2 ٣  ٢٠٠٤التقرير السنوي لليونيدو 

PBC.21/2

IDB.30/2/Add.1 ٣ قائمة أنشطة التعاون التقين . ٢٠٠٤التقرير السنوي لليونيدو 

PBC.21/2/Add.1

 مقدمة من   اقتراحات. ٢٠٠٧-٢٠٠٦صـندوق رأس املـال املـتداول لفـترة السـنتني            
 املدير العام

IDB.30/3 )د (٤

PBC.21/3

IDB.30/4 )ح (٤ تعديل على مرفق النظام املايل، مقدم من األمانة. النظام املايل

PBC.21/4

. الترشيحات لتعيني مراجع خارجي للحسابات    . تعيني مراجع خارجي للحسابات   
 تقرير من املدير العام

IDB.30/5 ) ه (٤

PBC.21/5

. الترشيحات لتعيني مراجع خارجي للحسابات    .  مراجع خارجي للحسابات   تعيني
 إضافة. تقرير من املدير العام

IDB.30/5/Add.1 ) ه (٤

PBC.21/5/Add.1

. الترشيحات لتعيني مراجع خارجي للحسابات    . تعيني مراجع خارجي للحسابات   
 إضافة. تقرير من املدير العام

IDB.30/5/Add.2 ) ه (٤

PBC.21/5/Add.2

. الترشيحات لتعيني مراجع خارجي للحسابات    . تعيني مراجع خارجي للحسابات   
 إضافة. تقرير من املدير العام

IDB.30/5/Add.3 ) ه (٤

. الترشيحات لتعيني مراجع خارجي للحسابات    . تعيني مراجع خارجي للحسابات   
 إضافة. تقرير من املدير العام

IDB.30/5/Add.4 ) ه (٤

IDB.30/6 ٥ اقتراحات مقدمة من املدير العام. ٢٠٠٧-٢٠٠٦مليزانيتان، الربنامج وا

PBC.21/6

جــدول األنصــبة املقــررة . جــدول األنصــبة املقــررة القتســام نفقــات امليزانــية العاديــة
 مذكرة من األمانة. ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة املالية 

IDB.30/7 )ج (٤

PBC.21/7

ي والتقرير املؤقت عن األداء املايل والتقرير       التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارج    
تنفـيذ توصيات مراجع    . ٢٠٠٥-٢٠٠٤املؤقـت عـن أداء الـربنامج لفـترة السـنتني            

الــتقرير املؤقــت ملــراجع احلســابات اخلــارجي عــن حســابات  . احلســابات اخلــارجي
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية 

IDB.30/8 ٧و) أ (٤

PBC.21/8
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 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

ــربنامج لفــترة الســنتني     ــر أداء ال ــر األداء املــايل وتقري ــتقرير ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقري ، ال
 مقدم من املدير العام. ٢٠٠٥-٢٠٠٤املؤقت عن األداء املايل لفترة السنتني 

IDB.30/9 )أ (٤

PBC.21/9

IDB.30/10 )ب (٤ تقرير من املدير العام. احلسابات اخلاصة. وضع اليونيدو املايل

PBC.21/10

GC.11/5

ــترحة    ــدة املق ــرافق املؤمتــرات اجلدي ــية وم ــية يف  . التحســينات األمن التحســينات األمن
 تقرير من املدير العام. مركز فيينا الدويل

IDB.30/11 )و (٤

PBC.21/11

تقديـرات تكميلــية لفــترة  . التحسـينات األمنــية ومــرافق املؤمتـرات اجلديــدة املقــترحة  
اقتراح مقدم من املدير العام.  من أجل التحسينات األمنية٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

IDB.30/12 )و (٤

PBC.21/12

تقديـرات تكميلــية لفــترة  . التحسـينات األمنــية ومــرافق املؤمتـرات اجلديــدة املقــترحة  
 إضافة.  من أجل التحسينات األمنية٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

IDB.30/12/Add.1 )و (٤

PBC.21/12/Add.1

خـــيارات لـــتمويل  .  األمنـــية ومـــرافق املؤمتـــرات اجلديـــدة املقـــترحة    التحســـينات
 إضافة. التحسينات األمنية

IDB.30/12/Add.2 )و (٤

IDB.30/13 )ب (٤ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل

PBC.21/13

IDB.30/14 ١١ تقرير من املدير العام. أنشطة وحدة التفتيش املشتركة

IDB.30/15 ١٢ تقرير من املدير العام. شؤون العاملني

IDB.30/16 ٦ تقرير من املدير العام. ٢٠٠٧-٢٠٠٤تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 

GC.11/6

تقريـر مرحـلي من املدير   . تنفـيذ اتفـاق الـتعاون مـع بـرنامج األمـم املـتحدة االمنـائي         
 العام

٨ IDB.30/17

GC.11/7

IDB.30/18 ١٥ تقرير من املدير العام. ملؤمتر العام احلادية عشرةاألعمال التحضريية لدورة ا

مذكرة من  . الترشـيحات ملنصب املدير العام    . التوصـية مبرشـح ملنصـب املديـر العـام         
 األمانة

١٤ IDB.30/19

IDB.30/19/Corr.1 ١٤ )بالروسية فقط(

مذكرة من  . الترشـيحات ملنصب املدير العام    . التوصـية مبرشـح ملنصـب املديـر العـام         
 إضافة. األمانة

١٤ IDB.30/19/Add.1

مذكرة من  . مشروع عقد لتعيني املدير العام    . التوصـية مبرشـح ملنصـب املديـر العـام         
 األمانة

١٤ IDB.30/20

تقريـر عن أنشطة مكتب املراقب      . ٢٠٠٤الـتقرير السـنوي لـلمدير العـام عـن عـام             
 مذكرة من املدير العام. املايل العام

٣ IDB.30/21
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 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

ــة والعشــرين       ــية عــن أعمــال دورــا احلادي ــربنامج وامليزان ــر جلــنة ال  ١٢-١٠(تقري
 )٢٠٠٥مايو /أيار

٤ IDB.30/22

بيان رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة     . رؤيـة اليونيدو االستراتيجية الطويلة األمد     
 تقرير من املدير العام. األمد

١٠ IDB.30/23

GC.11/8

تنفــيذ اســـتنتاج جلــنة الـــربنامج وامليزانـــية   . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ان، الــربنامج وامليزانيـــت 
نورييغا أوريزار، . السيدة س(تقريـر مـن رئيسـة جلنة الربنامج وامليزانية          . ٢٠٠٥/٣
 )غواتيماال

٥ IDB.30/24

 ورقات غرفة االجتماعات
Adoption of the agenda. List of documents ٢ IDB.30/CRP.1

Annual Report of the Director-General for 2004. Report by the Office of the 
Comptroller General on activities undertaken in 2004. Note by the Secretariat

٣ IDB.30/CRP.2

Implementation of the medium-term programme framework, 2004-2007. 
Status of the integrated programmes and country service frameworks. Note by 
the Secretariat

٦ IDB.30/CRP.3

Personnel matters. List of staff of the UNIDO Secretariat. Submitted by the 
Secretariat

١٢ IDB.30/CRP.4

Provisional agenda and date of the thirty-first session. Note by the Director-
General

١٦ IDB.30/CRP.5

Implementation of the Cooperation Agreement with the United Nations 
Development Programme. Progress report by the Director-General

٨ IDB.30/CRP.6

Implementation of the medium-term programme framework, 2004-2007. 
Research programme. Note by the Secretariat

٦ IDB.30/CRP.7

Financial situation of UNIDO. Note by the Secretariat IDB.30/CRP.8 )ب (٤

Appeal cases currently before UNIDO’s Joint Appeals Board (JAB) and the 
ILO Administrative Tribunal (ILOAT)

١٢ IDB.30/CRP.9

List of participants - IDB.30/CRP.10
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