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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكر. النسخبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من لدواعي الوفر، طُ

 املؤمتر العام  
 الدورة الثانية عشرة 

   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٧-٣فيينا،  
 الثالثنياحلادية وعن أعمال دورته تقرير جملس التنمية الصناعية   

 
   )٢٠٠٦يونيه / حزيران٧-٦(  
 احملتويات

الصفحة     الفقرات
..........................................................................................مقدمة ١ ٣  
....................................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية ١٤-٢ ٣ -أوال  

١٨-١٥ ٥

؛ وتنفيذ اإلطار الربناجمي)٣البند   (٢٠٠٥عام  لالـتقرير السـنوي لـلمدير العام عن أنشطة املنظمة           
ــتعاون فــيما بــني بلــدان اجلــنوب    ٢٠٠٩-٢٠٠٦املتوســط األجــل،  ــند (، مبــا يف ذلــك ال ؛)٦الب

.......................................)٧البند (والربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي 

-ثانيا  

...........................٢٠٠٥عام للسنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة التقرير ا ١٦ ٥ -ألف  

١٧ ٦ 
مبا يف ذلك التعاون فيما بني ،٢٠٠٩-٢٠٠٦تنفـيذ اإلطـار الربناجمي املتوسط األجل،        

..........................................................................بلدان اجلنوب
  -باء

..........................................الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي ١٨ ٦ -جيم  
..................................................................)٤البند (وضع اليونيدو املايل  ١٩ ٦ -ثاثال  

................................)٥البند (تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ٢٠ ٦ -رابعا  

٢٣-٢١ ٧ ......................)٩البند (؛ أنشطة وحدة التفتيش املشتركة )٨البند (أنشطة فريق التقييم  -خامسا  

.....................................................................أنشطة فريق التقييم ٢٢ ٧ -ألف  
........................................................أنشطة وحدة التفتيش املشتركة ٢٣ ٧   -باء
.....................................................................)١٠البند (ني شؤون العامل ٢٤ ٧ -سادسا  
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الصفحة     الفقرات
.)١١البند (املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها  ٢٥ ٧ -سابعا  

...................)١٢البند (جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والثالثني وموعد انعقادها  ٢٦ ٨ -ثامنا  

......................................................................)١٣البند (اعتماد التقرير  ٢٧ ٨ -تاسعا  

...................................................................................اختتام الدورة ٢٨ ٨ -عاشرا  

 املرفقات   
....................................................املقررات اليت اعتمدها الس يف دورته احلادية والثالثني                                     ٩ -األول  

........................................................الوثائق املقدمة إىل الس يف دورته احلادية والثالثني                                     ١٧ -الثاين  
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  مقدمة  
ثني على املؤمتر   ُيعـرض تقريـر جملـس التنمـية الصـناعية عـن أعمـال دورته احلادية والثال                 -١

 وتشكّل احملاضر املوجزة جللسات الس     . مـن الدسـتور   ) ج (٤-٩العـام وفقـا ألحكـام املـادة         
)IDB.31/SR.1 إىل SR.4(واليت ترد فيها تفاصيل الوقائع، جزءا ال يتجزأ من هذا التقرير ،. 
  

  املسائل التنظيمية واإلجرائية      -أوال  
ــث ُع -٢ ــنا الــدويل، مــن   قــدت دورة الــس احلاديــة وال  الثون يف مقــر اليونــيدو، مركــز فيي
 ).SR.4 إىل IDB.31/SR.1احملاضر  انظر - جلسات عامة ٤( ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧ إىل ٦
  
  احلضور 
 االحتاد  : األعضاء يف الس   ٥٣ التالية من بني الدول الـ     ٥٢ُمثّلـت يف الـدورة الدول الـ       -٣

ــيا   ــران   الروســي، اســبانيا، أفغانســتان، أملان ــيا، إي ــة(، إندونيســيا، أوروغــواي، أوكران -مجهوري
، ايرلـندا، إيطالـيا، بـاراغواي، باكسـتان، الربازيل، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا،              )االسـالمية 

بوليفــيا، تايلــند، تركــيا، تونــس، اجلزائــر، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة العربــية الســورية،   
بوي، ســري النكــا، ســلوفاكيا، الســنغال، سويســرا،  مجهوريــة كوريــا، جــنوب أفريقــيا، زمــبا 

شـيلي، الصـني، غانـا، غواتـيماال، فرنسـا، كوبـا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيا، لكسمربغ،                 
ــى          ــربيطانيا العظم ــتحدة ل ــة امل ــية الســعودية، اململك ــة العرب ــرب، املكســيك، اململك مصــر، املغ

 . هولندا، اليابان، اليونانوإيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند،

ـــ   -٤ ــدول ال ــدورة أيضــا ال ــيدو  ٤٥وشــاركت يف ال ــية األعضــاء يف اليون ــيجان، : التال أذرب
ــيالروس،     ــنن، بـــريو، بـ ــنما، بـ ــا، بـ ــوادور، أنغـــوال، الـــربتغال، بلغاريـ األرجنـــتني، األردن، إكـ

كية، مجهورية كوريا اجلماهرييـة العربـية الليبـية، مجهوريـة تنـزانـيا املـتحدة، اجلمهوريـة الدوميني             
الشــعبية الدميقراطــية، مجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفية ســابقا، جورجــيا، الدامنــرك، الــرأس         
األخضـر، رومانـيا، السـلفادور، سـلوفاكيا، السودان، السويد، صربيا، العراق، ُعمان، غامبيا،              

ستاريكا، لبنان،  ، فنلـندا، كازاخسـتان، كرواتيا، كو      )البولـيفارية -مجهوريـة (الفلـبني، فـنـزويال     
 . ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، منغوليا، ميامنار، ناميبيا، نيكاراغوا، هنغاريا

 .وشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة بصفة مراقب -٥

 جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية       :ومـُثّلـت هيئات األمم املتحدة التالية      -٦
 .م املتحدة لشؤون الالجئنياألم
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ــيةواملــنظمات ذات الصــلة وُمثّلــت وكــاالت األمــم املــتحدة املتخصصــة    -٧ اللجــنة  :التال
مــنظمة األمــم املــتحدة لألغذيــة ، التحضــريية ملــنظمة معــاهدة احلظــر الشــامل للــتجارب الــنووية

 .، الوكالة الدولية للطاقة الذريةوالزراعة

ــية  -٨ ــنظمات احلكوم ــية ا-وُمثّلــت امل ــية األخــرى التال ــريقي، املفوضــية   :لدول االحتــاد األف
، املعهــد الــدويل للتــربيد، حيائــيةألاملركــز الــدويل للهندســة الوراثــية والتكنولوجــيا ا األوروبــية، 

 .جامعة الدول العربية، منظمة املؤمتر اإلسالمي، منظمة البلدان املصدرة للبترول

، رابطــة االحتــاد العــريب للصــناعات الغذائــية  :ثّلــت املــنظمات غــري احلكومــية التالــية وُم -٩
غــرفة خــرباء الصــناعة والتنمــية الســابقني يف األمــم املــتحدة، جممــع كــبار اخلــرباء النمســاوي،     

التحالف لإلدارة،  املعهد العايل   ،  املصرية-الغرفة التجارية النمساوية  ،  الـتجارة العربية النمساوية   
الس ،  املؤمتـر الدويل للصناعيني ومنظمي املشاريع     ،  الدولـية " زنانـيه "رابطـة   ،  النسـائي الـدويل   
مجعية اجلبل غري   ،  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي   ،  مركـز االسـتثمار الـدويل     ،  النسـائي الـدويل   

عني للخدمة  رابطة املتطو ،  الـرابطة الدولية ألخوات احملبة    ،  مجعـية الصـناعة الكيميائـية     ،  احملـدودة 
 .للمنشآت الصغرية واملتوسطةالرابطة العاملية ، الدولية

  
  افتتاح الدورة 

 أعلـــن افتـــتاح الـــدورة احلاديـــة والـــثالثني لـــلمجلس رئـــيس الـــدورة الـــثالثني، الســـيد  -١٠
 ).النمسا(ر تستيلش وماست

  
  أعضاء مكتب الدورة 

لطانيه س. أ . من نظامه الداخلـي، السيد ع     ٢٣ب الـس بالتزكـية، ِوفقا للمادة        خـ انت -١١
كويف . إ والسيد )شيلي(سكوكنيتس تابيا . م رئيسـاً؛ والسـيد    ))اإلسـالمية -مجهوريـة  (إيـران (
بيســـت . دنوابـــا للرئـــيس؛ والســـيد  )أوكرانـــيا( هرياســـيمينكو .والســـيد أو) كـــوت ديفـــوار(
 .مقررا) سويسرا(

  
  جدول أعمال الدورة 

 :اعتمد الس جدول األعمال التايل -١٢

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 
 .جدول األعمالاعتماد  -٢ 
 .٢٠٠٥التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة لعام  -٣ 
 .وضع اليونيدو املايل -٤ 
 .تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -٥ 
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، مبا يف ذلك التعاون     ٢٠٠٩-٢٠٠٦تنفـيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،        -٦ 
 .نوبفيما بني بلدان اجل

 .الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي -٧ 
 .أنشطة فريق التقييم -٨ 
 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -٩ 
 .شؤون العاملني -١٠ 
ــنظمات        -١١  ــية وامل ــري احلكوم ــية وغ ــية الدول ــنظمات احلكوم ــتعلقة بامل املســائل امل

 .احلكومية وغريها
 . الثانية والثالثني وموعد انعقادهاجدول األعمال املؤقت للدورة -١٢ 
 .اعتماد التقرير -١٣ 

واعــتمد الــس اقــتراحا مــن الرئــيس لضــمان االســتفادة القصــوى مــن مــوارد خدمــة     -١٣
 مــن ٦٣ و٦٢الفقــرتني و، ١-م/٣١-لمقرر م ت صلــانظــر املــرفق األول (املؤمتــرات املــتاحة 

 ).IDB.31/SR.1الوثيقة 

ات غري رمسية أثناء الدورة تيسريا لصوغ مشاريع املقررات،         وقـرر الـس عقد مشاور      -١٤
انظر (، برئاسة تلك املشاورات     )شيلي(سكوكنيتس تابيا   . موعهــد إلـى نائب الرئيس، السيد       

 ).IDB.31/SR.2 من الوثيقة ٢ و١تني الفقـر
  

؛ )٣البند  (٢٠٠٥عام لالتقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة  -ثانيا 
، مبا يف ذلك ٢٠٠٩-٢٠٠٦تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، و

؛ والربنامج اإلقليمي ألمريكا )٦البند (التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
  )٧البند (الالتينية والكاريبـي 

 ويـرد عـرض للـنقاش حـول هذه     . يف آن معـاً ٧ و٦ و٣قـرر الـس أن يـناقش البـنود       -١٥
مــن الوثــيقة  ٥٣ إىل ١الفقــرات  وIDB.31/SR.2 مــن الوثــيقة ١١٨إىل  ٣الفقــرات البــنود يف 

IDB.31/SR.3. 
  

  ٢٠٠٥عام    لالتقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة                   -ألف  
، مبا يف ذلك    ٢٠٠٥عام  لالسنوي  اليونيدو  تقرير   ٣ُعـرض عـلى الـس يف إطار البند           -١٦

 ومذكّــرة )IDB.31/2/Add.1(نشــطة الــتعاون الــتقين وقائمــة أ) IDB.31/2(تقريــر أداء الــربنامج 
مــن األمانــة عــن اشــتراك اليونــيدو يف املناســبات املعقــودة عــلى نطــاق مــنظومة األمــم املــتحدة    

(IDB.31/CRP.8).       مــني مــن الرئــيسرين مقدلــس يف مشــروعي مقــرونظــر ا )IDB.31/L.8 
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ــررين م ت ص) IDB.31/L.9و ــتمد املقـ ــرفق  (٣-م/٣١- و م ت ص٢-م/٣١-واعـ ــر املـ انظـ
 ).األول

  
مبا يف ذلك التعاون  ،٢٠٠٩-٢٠٠٦تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  -باء 

  فيما بني بلدان اجلنوب
ــند    -١٧ ــر املديــر العــام عــن تنفــيذ اإلطــار الــ   ٦ُعــرض عــلى الــس يف إطــار الب ناجمي رب تقري

ــالث) IDB.31/6 (٢٠٠٩-٢٠٠٦املتوســط األجــل،   ــار   مذكــرات مــ  وث ــة بشــأن اإلط ن األمان
ــربناجمي املتوســط األجــل،    ــدان اجلــنوب      ٢٠٠٩-٢٠٠٦ال ــني بل ــيما ب ــتعاون ف ــك ال ــا يف ذل  ، مب

)IDB.31/CRP.2(           ؛ وبشـأن موارد مرفق البيئة العاملية املتعلقة بأنشطة اليونيدو)IDB.31/CRP.7( ؛
لس يف مشروع مقرر ونظر ا. على التوايل) IDB.31/CRP.6(وبشـأن سياسـة اإلصـالح املـيداين       

 ).انظر املرفق األول (٤-م/٣١-واعتمد املقرر م ت ص) IDB.31/L.5(مقدم من الرئيس 
  

  الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي                    -جيم   
 تقريــر مــن املديــر العــام عــن الــربنامج اإلقلــيمي  ٧ُعــرض عــلى الــس يف إطــار البــند   -١٨

ونظـر الـس يف مشـروع مقـرر مقدم من الرئيس            ). IDB.31/5(ي  ـبألمـريكا الالتينـية والكاريـ     
(IDB.31/L.10)ر م ت صانظر املرفق األول (٥-م/٣١- واعتمد املقر.( 

  
  )٤البند   (وضع اليونيدو املايل      -ثالثا  

  تقريـر مـن املديـر العـام عـن وضع اليونيدو املايل              ٤ُعـرض عـلى الـس يف إطـار البـند             -١٩
)IDB.31/9(،    ثـــة عـــن وضـــع اليونـــيدو املـــايل      ومذكـــرة مـــن األمانـــة تضـــم معلومـــات حمد 
)IDB.31/CRP.5 .(               من الوثيقة   ٧٢ إىل   ٥٤ويـرد عـرض للـنقاش حـول هـذا البـند يف الفقرات 

IDB.31/SR.3 .          م من الرئيسر مقدلس يف مشروع مقرونظـر ا)IDB.31/L.2 (  رواعتمد املقر
 .)انظر املرفق األول (٦-م/٣١-م ت ص

  
  )٥البند   (تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        -رابعا   

 تقريـر مرحـلي مـن املديـر العـام عن تنفيذ اتفاق              ٥ُعـرض عـلى الـس يف إطـار البـند             -٢٠
ويـرد عـرض للنقاش حول      ). Corr.1 و IDB.31/8(الـتعاون مـع بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي             

وبناء على اقتراح من الرئيس، . IDB.31/SR.3 من الوثيقة    ١١٣ إىل   ٧٣ هـذا البند يف الفقرات    
 .)٧١ و٧٠تني ، الفقرIDB.31/SR.4( الس علما بالوثائق املقدمة خذأ
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 ؛ أنشطة وحدة التفتيش املشتركة )٨البند (أنشطة فريق التقييم  -خامسا 
  )٩البند (

ويــرد عــرض للــنقاش حــول هذيــن . اً يف آن معــ٩ و٨قــرر الــس أن يــناقش البــندين  -٢١
 .IDB.31/SR.4 من الوثيقة ٤١ إىل ١البندين يف الفقرات 

  
  أنشطة فريق التقييم        -ألف  

ــ -٢٢ يف  تقريــر مــن املديــر العــام عــن أنشــطة التقيــيم   ٨رض عــلى الــس يف إطــار البــند  ُع
  مـن الرئيس    ونظـر الـس يف مشـروع مقـرر مقـدم          ). IDB.31/3/Add.1 و IDB.31/3(اليونـيدو   

)IDB.31/L.3( ر م ت ص٧-م/٣١-واعتمد املقر) انظر املرفق األول.( 
  

  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة               -باء  
  تقرير من املدير العام عن أنشطة وحدة التفتيش         ٩عـرض عـلى الـس يف إطـار البـند             -٢٣

)IDB.31/4 .( لــــس عــــلما بالوثــــائق خــــذوبــــناء عــــلى اقــــتراح مــــن الرئــــيس، أمــــة  ااملقد 
 ).IDB.31/SR.4 من الوثيقة ٧٩ و٧٨تني الفقر(
  

  )١٠البند  (شؤون العاملني    -سادسا 
ليونيدو السنوي لعام   اتقريـر    يف املعلومـات الـواردة يف        ١٠نظـر الـس يف إطـار البـند           -٢٤

، ويف تقرير من املدير العام عن     )، التذيـيالن الم وميم    IDB.31/2( عـن شـؤون العـاملني        ٢٠٠٥
" List of UNIDO Staff"، ويف ورقــة غــرفة اجــتماعات عــنواهنا )IDB.31/7(ون العــاملني شــؤ

الفقرات ويـرد عرض للنقاش حول هذا البند يف         ). IDB.31/CRP.4) (قائمـة موظفـي اليونـيدو     (
ــيقة ٥٣ إىل ٤٢  ونظــر الــس يف مشــروع مقــرر مقــدم مــن الرئــيس   . IDB.31/SR.4 مــن الوث

)IDB.31/L.4 (ر م ت صواعتمد امل٨-م/٣١-قر) انظر املرفق األول.( 
  

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملنظمات  -سابعا 
  )١١البند (احلكومية وغريها 

ــلى   -٢٥ ــرض ع ــند   ُع ــار الب ــس يف إط ــنظمات      ١١ال ــام بشــأن امل ــر الع ــن املدي ــرة م مذك
حول ويرد عرض للنقاش    ). IDB.31/10(األمم املتحدة   احلكومـية الدولـية غـري الـتابعة ملـنظومة           

ونظر الس يف مشروع مقرر    .IDB.31/SR.4 مـن الوثيقة     ٥٧ إىل   ٥٤الفقـرات   يف  هـذا البـند     
 ).انظر املرفق األول (٩-م/٣١-واعتمد املقرر م ت ص) IDB.31/L.7(مقدم من الرئيس 
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 الثني وموعد انعقادها جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والث -ثامنا 
  )١٢البند (

 مذكـرة من املدير العام بشأن جدول األعمال         ١٢ُعـرض عـلى الـس يف إطـار البـند             -٢٦
ويرد عرض للنقاش حول    ). IDB.31/CRP.3(املؤقّـت للـدورة الثانية والثالثني وموعد انعقادها         

لــس يف مشــروع مقــرر ونظــر اIDB.31/SR.4 . مــن الوثــيقة ٥٩ و٥٨تني هــذا البــند يف الفقــر
 ).انظر املرفق األول (١٠-م/٣١-واعتمد املقرر م ت ص) IDB.31/L.6(مقدم من الرئيس 

  
  )١٣البند  (اعتماد التقرير     -تاسعا 

واعتمده يف جممله،   ) IDB.31/L.1( يف مشروع التقرير     ١٣نظـر الـس يف إطـار البـند           -٢٧
ــرر مهمــة وضــعه يف صــيغت    ــية عــلى أن تعهــد إىل املق  مــن ٩٠ إىل ٨٦انظــر الفقــرات  (ه النهائ

 ).IDB.31/SR.4الوثيقة 
  
  اختتام الدورة    -عاشرا  

يونيه / حزيران ٧ مـن يـوم      ٤٥/١٨اختـتم الـس دورتـه احلاديـة والـثالثني يف السـاعة               -٢٨
 ).IDB.31/SR.4من الوثيقة  ٩٦ إىل ٩١انظر الفقرات  (٢٠٠٦
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  املرفق األول  
   ها الس يف دورته احلادية والثالثني      املقررات اليت اعتمد       

الصفحة  املقرر رقم العنوان

١٠ 
، (IDB.31/SR.1االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات 

 )٦٣ و٦٢الفقرتان 
 ١-م/٣١-م ت ص

 ٢-م/٣١-م ت ص )٦٥ و٦٤، الفقرتان (IDB.31/SR.4إبراز دور اليونيدو  ١٠

 ، الفقرتان (IDB.31/SR.4م املتحدة دور اليونيدو يف إصالح األم ١١
 )٦٧ و٦٦

 ٣-م/٣١-م ت ص

 ٤-م/٣١-م ت ص )٧٣ و٧٢، الفقرتان (IDB.31/SR.4مرفق البيئة العاملية  ١٢

١٣ 
، (IDB.31/SR.4الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي 

 )٧٥ و٧٤الفقرتان 
 ٥-م/٣١-م ت ص

 ٦-م/٣١-م ت ص )٦٩ و٦٨ الفقرتان ،(IDB.31/SR.4وضع اليونيدو املايل  ١٣

 ٧-م/٣١-م ت ص )٧٧ و٧٦، الفقرتان (IDB.31/SR.4أنشطة التقييم يف اليونيدو  ١٤

 ٨-م/٣١-م ت ص )٨١ و٨٠، الفقرتان (IDB.31/SR.4شؤون العاملني  ١٤

١٥ 
معلومات عن املنظمات احلكومية الدولية غري التابعة ملنظومة األمم 

 )٨٣ و٨٢الفقرتان ، (IDB.31/SR.4املتحدة 
 ٩-م/٣١-م ت ص

١٥ 
جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والثالثني وموعد انعقادها 

IDB.31/SR.4) ٨٥ و٨٤، الفقرتان( 
 ١٠-م/٣١-م ت ص
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    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات١-م/٣١-م ت ص
 

ىل أقصـى حد ممكن، قرر جملس      بغـية االسـتفادة مـن املـوارد املـتاحة خلدمـة املؤمتـرات إ               
 من نظامه الداخلي، املتعلقة بالنصاب القانوين،       ٣٢التنمـية الصـناعية وقـف العمـل فورا باملادة           

فـيما خيـص جلسـات الـدورة التاسعة والعشرين فقط، وشريطة عدم اختاذ أي قرارات جوهرية           
 .يف تلك اجللسات

 اجللسة العامة األوىل
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٦

  إبراز دور اليونيدو   ٢-م/٣١-م ت ص  
 :إن جملس التنمية الصناعية 

األهــداف اإلمنائــية حتقــيق يف مــن دور بــالغ القــيمة للتنمــية الصــناعية مبــا  ســلّم )أ( 
 املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية؛

مــنظمة أكــثر تركــيزا وفعالــية جعلــتها الحــظ أن اليونــيدو أجــرت إصــالحات  )ب( 
 وكفاءة؛

ــتراتيجية وأمهـــية زيـــادة إطـــالع   ا )ج(   مـــتخذيســـتذكر املـــبادئ التوجيهـــية االسـ
 املنظمةبه  تضطلع  وعامة الناس على ما     ومـنظومة األمـم املتحدة      واألوسـاط اإلمنائـية     القـرارات   

 ؛من عمل بالغ القيمة

ــيان  ا )د(  ــســتذكر ب ــة األمــد  رؤية االســتراتيجية الطوال ــرار م ع(يل  ٤-ق/١١-الق
يف جمال الدعوة   تدعيم وظيفة اليونيدو    ضرورة  إىل  ،  أمـور أشـار، ضـمن مجلـة        الـذي    ،)ومـرفقه 

 ؛ دور املنظمةوإبرازإىل املناصرة 

مســتمرة ملــة حبأمانــة اليونــيدو والــدول األعضــاء قــيام شــدد عــلى احلاجــة إىل  )ه( 
 ؛املنظمةبراز دور إلومنسقة 

املديــر العــام أن يقــوم، يف حــدود املــوارد املــتاحة، بتكثــيف جهــوده  إىلطلــب  )و( 
 :الوعي بأنشطة اليونيدو من خاللإلذكاء 

ــية، وال ســيما    النشــطة املشــاركة  ‘١‘  ــية الدول ــئات احلكوم يف أعمــال خمــتلف اهلي
والــس االقتصـــادي واالجــتماعي وهيـــئاته   لألمـــم املــتحدة  اجلمعــية العامــة   

يف املســامهة التحليلــية ، وات املشــتركة بــني الوكــاالتالفرعــية، وكذلــك اهليــئ
 ؛تلك األعمال
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داخل منظومة  اإلمنائـيني   الشـراكات واألنشـطة املشـتركة مـع الشـركاء           تعزيـز    ‘٢‘ 
 األمم املتحدة وخارجها؛

توفـري مـزيد مـن املعلومات والدعوة إىل املناصرة يف األحداث الدولية الكربى               ‘٣‘ 
 ؛ ومن خالل سفراء النوايا احلسنةواليت تشارك فيها اليونيد

حتسني فهم جهودها الرامية إىل  شـجع الـدول األعضـاء عـلى دعـم األمانـة يف               )ز( 
 .أعمال اليونيدو

 اجللسة العامة الرابعة
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧

     دور اليونيدو يف إصالح األمم املتحدة   ٣-م/٣١-م ت ص  
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 إعالن األلفية وقرار    ٢٠٠٠ر اعـتماد مؤمتـر األمم املتحدة لأللفية عام          اسـتذك  )أ( 
تعزيــز واســتكمال بــرنامج عمــل " الداعــي إىل ٢٠٠٥قــادة العــامل يف مؤمتــر القمــة العــاملي لعــام 

 ؛"األمم املتحدة كيما يليب االحتياجات املعاصرة للدول األعضاء

شــأ فــريقا رفــيع املســتوى ُيعــىن أخـذ عــلما بــأن األمــني العــام لألمــم املــتحدة أن  )ب( 
باالتسـاق عـلى نطـاق مـنظومة األمـم املـتحدة يف جمـاالت التنمـية واملسـاعدة اإلنسـانية والبيئة،               

 ؛٢٠٠٥استجابة للدعوة الواردة يف وثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

 ســلّم بأمهــية إســهام اليونــيدو يف بلــوغ األهــداف اإلمنائــية لأللفــية مــن خــالل   )ج( 
صـوب حتسـني إجناز     "التنفـيذ الفعـال خلطـة أعمـال اليونـيدو ومـبادئها التوجيهـية االسـتراتيجية                 

 ، وكذلك لبيان رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة األمد؛"برنامج اليونيدو

ــية    )د(  ــبلدان النامـ ســـلّم كذلـــك باحلاجـــة إىل معاجلـــة املعوقـــات الـــتوريدية يف الـ
ــادات اال ــبلدان ذات االقتصـ ــغرية   والـ ــية، مـــن خـــالل تشـــجيع املنشـــآت الصـــغرى والصـ نتقالـ

واملتوسـطة القـادرة عـلى املنافسـة، بصـفتها أداة قويـة خللـق فـرص العمل ولتخفيف حدة الفقر                     
 ولالندماج يف السوق العاملية؛

، عـــلى تطويـــر ٥-ق/١٠-شـــجع اليونـــيدو، انطالقـــا مـــن روح القـــرار م ع )ه( 
م املتحدة واملنظمات الدولية األخرى وفقا لواليتها وبراجمها        وتعزيـز شـراكاا وتعاوهنا مع األم      

مــن أجــل حتســني التنســيق تفاديــا الزدواجــية األنشــطة، وبغــية اســتخدام املــوارد بصــورة أجنــع   
 وحتقيق مزيد من التضافر؛

، عـلى تكثـيف جهوده   ٨-م/٢٥-حـثّ املديـر العـام، وفقـا لـلمقرر م ت ص          )و( 
عـتراف األوسـاط اإلمنائـية الدولـية بأن لليونيدو دورا هاما            لتحسـني صـورة اليونـيدو وضـمان ا        
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يف مسـاعدة الـبلدان النامـية، وخصوصـا أقـل الـبلدان منـوا، وكذلـك الـبلدان ذات االقتصادات                     
االنتقالـية، عـلى تذلـيل املعوقـات الـتوريدية وعـلى االسـتفادة مـن حتسن فرص وصول منتجاا                 

 إىل األسواق؛

م أن يواصــل مشــاركته بنشــاط يف إطــار جملــس الرؤســاء طلــب إىل املديــر العــا )ز( 
التنفـيذيني ملـنظومة األمـم املتحدة املعين بالتنسيق وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وأن يساهم،               
حسـب االقتضـاء، يف أعمـال الفـريق الرفـيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة األمم                

 اخلاصــة يف جمــال اإلصــالح وبالتشــديد عــلى أمهــية التنمــية  املــتحدة اســتنادا إىل جتــربة اليونــيدو
 .الصناعية املستدامة ودور اليونيدو احليوي يف هذا اال بصفتها اجلهة الفاعلة الرئيسية

 اجللسة العامة الرابعة
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧

     مرفق البيئة العاملية    ٤-م/٣١-م ت ص  
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 بشأن متويل أنشطة التعاون التقين      ١-ق/٨-ذكر قراري املؤمتر العام م ع     اسـت  )أ(  
  بشأن مرفق البيئة العاملية وأنشطة التعاون التقين؛٢-ق/٨-و م ع

ــئة        )ب(   ــرفق البي ــنفاذ املباشــر إىل م ــية ال ــيدو ُمنحــت إمكان اســتذكر أيضــا أن اليون
ــات العضـــوية الثا      ــية يف جمـــال التركـــيز املتصـــل بامللوثـ بـــتة، حســـبما ورد يف الوثيقـــتني   العاملـ

IDB.23/1/Add.1 و IDB.23/11              وكذلـك مـا قدمـته اليونيدو نتيجة لذلك من مسامهة هامة يف ،
 ؛ذلك اال

أخـذ عـلما باملعلومـات املُقدمـة عـن إمكانـيات حشد موارد إضافية من مرفق                  )ج(  
 ؛IDB.31/CRP.7، و٩، الفقرة IDB.31/6البيئة العاملية الواردة يف الوثيقتني 

أبـدى تقديـره ملـبادرة املديـر العـام الرامـية إىل الـتماس الـنفاذ املباشر إىل مرفق                     )د(  
البيـئة العاملـية يف جماالت التركيز األخرى ذات الصلة بربنامج عمل اليونيدو، وهي تغري املناخ،                

 واملياه الدولية، وتدهور التربة؛
 على علم مبا حيرز من تقدم يف هذا         دعـا املديـر العـام أن يـبقي الدول األعضاء           )ه( 
 .الشأن

 اجللسة العامة الرابعة
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧
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     الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي     ٥-م/٣١-م ت ص  
 :إن جملس التنمية الصناعية 

  دف (IDB.31/5) بالتقرير املتعلق باإلجراءات اليت اختذا األمانة         عـلما  أخـذ  )أ( 
، لكــي يــنفَّذ ضــمن إطــار اليونــيدو     ١-ق/١١-اعــتماد الــتدابري الالزمــة لتنفــيذ القــرار م ع    

 ، برنامج إقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي؛٢٠٠٧-٢٠٠٦الربناجمي املتوسط األجل، 

اعـترف مبـا تـبذلـه اليونـيدو مـن جهـود لوضـع آلـية عملـية إلجـراء مشاورات                   )ب( 
ريا لـتحديد جمـاالت األولويـة مـن أجـل صـوغ برامج ومشاريع               دوريـة مـع بلـدان املـنطقة، تيسـ         

ذات أمهـية تسـهم يف حتقـيق التنمـية املسـتدامة وختفـيف حـدة الفقـر وتولـيد فـرص العمـل وفقا                
 لألهداف اإلمنائية لأللفية؛

أعــرب عــن ارتــياحه الســتجابة اليونــيدو لطلــب بلــدان املــنطقة أن ُتنشــأ، وفقــا   )ج( 
 مسـتدامة مـتفق علـيها لـتعزيز الـتعاون اإلقليمي بني بلدان جمموعة         ، آلـية  ١-ق/١١-للقـرار م ع   

دول أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي وحتسـني الـتفاعل مـع سـائر أعضـاء املـنظمة، مبـا يشمل احلشد                    
 الطوعي للموارد واألموال الالزمة لالضطالع بأنشطة فعالة يف املنطقة؛

ــة ال     )د(  ــني األمان ــتفاهم ب ــرة ال ــلما مبذك ــية    أخــذ ع ــبريية األمريك ــة اإلي ــة للقم عام
 وأنشــأت إطــارا للــتعاون بــني ٢٠٠٦أبــريل / نيســان٦واليونــيدو، الــيت أُبرمــت يف مدريــد يــوم 

 املنظمتني؛

أيــد مـبادرة املديـر العـام الرامـية إىل عقـد مؤمتـر وزاري رفـيع املسـتوى بشأن                      )ه( 
/  أيلول٢٧ و٢٦نتيفيديو، يومي اسـتخدام الطاقـة املتجددة يف األغراض اإلنتاجية، ُيعقد يف مو     

 ؛٢٠٠٦سبتمرب 

طلـب إىل املديـر العـام أن يقـدم إىل جملـس التنمـية الصـناعية، يف دورتـه الثانية               )و( 
 .والثالثني، تقريرا عما حترزه األمانة من تقدم بشأن هذا املوضوع

 اجللسة العامة الرابعة
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧

  و املايل    وضع اليونيد٦-م/٣١-م ت ص  
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ؛IDB.31/9 علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة أحاط )أ( 
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اشتراكاا، بعد د السابقة اليت مل تسد   األعضاء   الـدول األعضاء والدول      حـثّ  )ب( 
مبـا يف ذلـك السـلف إىل صـندوق رأس املال املتداول ومتأخرات السنوات السابقة، على القيام               

 دون إبطاء؛بذلك 

طلـب إىل املديـر العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالدول األعضاء من أجل               )ج( 
راتحتصيل املتأخ. 

 اجللسة العامة الرابعة
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧

     أنشطة التقييم يف اليونيدو   ٧-م/٣١-م ت ص  
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ؛٧-م/٢٩-ستذكر مقرره م ت صا )أ( 

 ؛Add.1 وIDB.31/3الوثيقتني  علما باملعلومات الواردة يف حاطأ )ب( 

وتقدمي توصيات    اهلـدف األول مـن التقيـيم هـو ضمان املساءلة           نأعـلى    أكـد  )ج( 
 ودفع عجلة التعلّم واالبتكار يف املنظمة؛ إىل اإلدارة

 التعلّمعملييت  شـجع عـلى اسـتخدام النتائج والدروس املستفادة من التقييم يف              )د( 
 املنظمة؛يف والتحسني 

بصيغتها  ، اجلديـدة  يةالتقييمـ اليونـيدو   املديـر العـام سياسـة       باسـتحداث   رحـب    )ه( 
  تنفيذها؛وأيـد، UNIDO/DGB(M).98الواردة يف نشرة املدير العام 

جتسد طلـب إىل املديـر العـام أن يواصـل العمـل عـلى يـئة بيـئة مواتية للتقييم                      )و(  
يها فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم والواردة يف القواعد واملعايري اخلاصة       املـبادئ الـيت اتفـق عل      

 .بالتقييم يف منظومة األمم املتحدة

 اجللسة العامة الرابعة
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧

     شؤون العاملني  ٨-م/٣١-م ت ص  
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ؛IDB.31/7  علما باملعلومات الواردة يف الوثيقةأخذ )أ( 
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ــنظام      )ب(  ــتعديالت الــيت أُدخلــت عــلى اجلدولــني األول والثالــث مــن ال الحــظ ال
مـع ما قررته    مـتوافقني    مـن ذلـك الـنظام، جلعـلهما          ٣-١٣األساسـي لـلموظفني، عمـال بالبـند         

 ؛٦٠/٢٤٨اجلمعية العامة يف قرارها 

اإلداري الحــظ أيضــا الــتعديالت املدخلــة عــلى التذيــيلني ألــف وجــيم للــنظام  )ج( 
 .للموظفني

 اجللسة العامة الرابعة
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧

 معلومات عن املنظمات احلكومية الدولية غري التابعة  ٩-م/٣١-م ت ص  
  ملنظومة األمم املتحدة

 :إن جملس التنمية الصناعية 

  ومرفقها؛IDB.31/10أخذ علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ(  

، الـذي خيـول فيه للمدير العام التفاوض         ٢٨-م/٢-رره م ت ص   اسـتذكر مقـ    )ب(  
بأنسـب طـريقة مـع مـنظمات شـىت مـنها منظمة الوحدة األفريقية بغية عقد اتفاق يرسي عالقة                 

 ؛مناسبة

أذن لـلمدير العـام أن يـتفاوض إلبـرام اتفاق يرسي عالقة مناسبة بني اليونيدو                 )ج( 
احلــايل بــني اليونــيدو ومــنظمة الوحــدة األفريقــية، وفقــا  واالحتــاد األفــريقي، حيــلّ حمــلّ االتفــاق  

 .٤١-م/١-للمبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق املقرر م ع

 اجللسة العامة الرابعة
   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧

   وموعد انعقادهاالثانية والثالثنيجدول األعمال املؤقت للدورة    ١٠-م-م ت ص  
 :إن جملس التنمية الصناعية 

 ؛IDB.31/CRP.3 علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة أخذ )أ( 

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

 . جدول األعمالإقرار -١  

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -٢  
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تقريـر مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير         )أ(   
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤داء الربنامج لفترة السنتني أ

 وضع اليونيدو املايل؛ )ب(   

 النظام املايل والقواعد املالية؛ )ج(   

 حشد املوارد املالية؛ )د(   

 .٢٠١١-٢٠٠٨اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  )ه(   

 .تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -٣  

، مبــا يف ٢٠٠٩-٢٠٠٦طــار الــربناجمي املتوســط األجــل،    تنفــيذ اإل -٤  
 :ذلك

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ )أ(   

 .الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي )ب(   

 .شؤون العاملني -٥  

 .جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والثالثني وموعد انعقادها -٦  

 .اعتماد التقرير -٧  

 كانون  ١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩قـرر عقـد دورتـه الثانـية والـثالثني من             )ج( 
 .٢٠٠٦ديسمرب /األول

 اجللسة العامة الرابعة
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧
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   املرفق الثاين   
   الوثائق املقدمة إىل الس يف دورته احلادية والثالثني            

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

IDB.31/1 ٢ ؤقتجدول األعمال امل

IDB.31/1/Add.1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح

IDB.31/2 ٣ ٢٠٠٥التقرير السنوي لليونيدو 

PBC.22/2

IDB.31/2/Add.1 ٣ قائمة أنشطة التعاون التقين. ٢٠٠٥التقرير السنوي لليونيدو 

PBC.22/2/Add.1

IDB.31/3 ٨ تقرير من املدير العام. أنشطة التقييم يف اليونيدو

IDB.31/3/Add.1 ٨ إضافة. تقرير من املدير العام. أنشطة التقييم يف اليونيدو

IDB.31/4 ٩ املدير العاممن تقرير . أنشطة وحدة التفتيش املشتركة

IDB.31/5 ٧ تقرير من املدير العام. الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي 

مذكرة من . ٢٠٠٩-٢٠٠٦ط األجل، تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوس
 األمانة

٦ IDB.31/6

IDB.31/7 ١٠ تقرير من املدير العام. شؤون العاملني

تقرير مرحلي . تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 من املدير العام

٥ IDB.31/8

لي تقرير مرح. تنفيذ اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 من املدير العام

٥ IDB.31/8/Corr.1

IDB.31/9 ٤ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل

معلومات عن منظمات حكومية دولية غري تابعة ملنظومة األمم 
 مذكّرة من املدير العام. املتحدة

١١ IDB.31/10

ن مذكرة م. قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول من دستور اليونيدو
 األمانة

- IDB.31/11

 ورقات غرفة االجتماعات 
List of documents ٢ IDB.31/CRP.1 

Implementation of the medium-term programme framework, 

2006-2009, including South-South cooperation. Note by the 

Secretariat 

٦ IDB.31/CRP.2 

Provisional agenda and date of the thirty-second session. Note 

by the Director-General 

١٢ IDB.31/CRP.3 

List of staff of the UNIDO Secretariat. Submitted by the 

Secretariat 

١٠ IDB.31/CRP.4 
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 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

Financial situation of UNIDO. Note by the Director-General ٤ IDB.31/CRP.5 

UNIDO field reform. Note by the Secretariat ٦ IDB.31/CRP.6 

Global Environment Facility resources for UNIDO activities. 

Note by the Secretariat 

٦ IDB.31/CRP.7 

UNIDO involvement in United Nations system-wide events. 

Note by the Secretariat 

٣ IDB.31/CRP.8 

List of participants - IDB.31/CRP.9 
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