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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكر.بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ طُُ،التوفريلدواعي 

 املؤمتر العام  
 الدورة الثالثون

    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٧
  تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الرابعة والثالثني   
   )٢٠٠٨مايو / أيار١٦-١٤(  
 احملتويات

الصفحة   الفقرات
....................................................................................مقدمة ١ ٣  
..............................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية   ١٦-٢ ٣ -أوال

  
؛ وتنفيذ اإلطار)٣البند  (٢٠٠٧أنشطة املنظمة يف عام لسنوي للمدير العام عن التقرير ا

 :، مبا يف ذلك٢٠١١-٢٠٠٨الربناجمي املتوسط األجل، 
-ثانيا

  )أ( التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛  
)ب( الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي؛    
..............................)٤البند ( البيئة العاملية نفاذ اليونيدو إىل مرفق ١٩-١٧ ٦   )ج(
...................٢٠٠٧التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام   ١٨ ٦ -ألف

 -باء :، مبا يف ذلك٢٠١١-٢٠٠٨تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   
 )أ( التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛  
)ب( كاريبـي؛الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية وال  
..............................)٤البند (نفاذ اليونيدو إىل مرفق البيئة العاملية  ١٩ ٦  )ج(
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الصفحة   الفقرات
................................)١٣البند (كيفية تصدي اليونيدو هلا : أزمة الغذاء العاملية ٢٠ ٦ -ثالثا
........................)١١البند (موعد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادها  ٢١ ٧ -رابعا
...............................)٥البند (نظومة األمم املتحدة حتقيق االتساق على نطاق م ٢٢ ٧ -خامسا
............................................................)٦البند (وضع اليونيدو املايل  ٢٣ ٧ -سادسا
...............)٨البند (؛ وأنشطة وحدة التفتيش املشتركة )٧البند (أنشطة فريق التقييم  ٢٦-٢٤ ٧ -سابعا
...............................................................أنشطة فريق التقييم ٢٥ ٨ -ألف
...................................................أنشطة وحدة التفتيش املشتركة ٢٦ ٨  -باء
...........................................................)٩البند (ات ومدا عدد الدور ٢٧ ٨ -ثامنا

٢٨ ٨ 
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واحلكومية وغريها

.................................................................)١٠البند  (من املنظمات 
-تاسعا

...........)١٢البند (جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالثني وموعد انعقادها  ٢٩ ٨ -عاشرا
................................................................)١٤البند  (اعتماد التقرير  ٣٠ ٩ -حادي عشر
.............................................................................اختتام الدورة ٣١ ٩ -ثاين عشر

 املرفقات   
...............................................املقررات اليت اعتمدها الس يف دورته الرابعة والثالثني   ١٠ -األول
...................................................الوثائق املقدمة إىل الس يف دورته الرابعة والثالثني ١٦ -الثاين
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  مقدمة  
والثالثني على املؤمتر الرابعة مـال دورتـه   يعـرض تقريـر جملـس التنمـية الصـناعية عـن أع             -١

 وتشكّل احملاضر املوجزة جللسات الس     . مـن الدسـتور   ) ج (٤-٩العـام وفقـا ألحكـام املـادة         
)IDB.34/SR.1 إىل SR.6(من هذا التقريررئيسياد فيها تفاصيل الوقائع، جزءا ، اليت تِر . 

  
  املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوال 

 إىل ١٤والثالثون يف مقر اليونيدو، مركز فيينا الدويل، من الرابعة رة الـس  عقـدت دو   -٢
 ).SR.6 إىل IDB.34/SR.1  املوجزة انظر احملاضر- جلسات عامة ٦ (٢٠٠٨مايو / أيار١٦
  

  احلضور     
ــدورة   -٣ ـــ مجــيع مثّلــت يف ال ــدول ال ــيا،  االحتــاد الروســي،  : األعضــاء يف الــس ٥٣ال إثيوب

ــيا إســبانيا، أف ــران   غانســتان، أملان ــة (، إكــوادور، أوروغــواي، إي ــندا، ) اإلســالمية-مجهوري ، إيرل
، بوركيـنا فاســو، بولـنــدا، بوليفيا، تايلند، تركيا، تونس،           إيطالـيا، بـاراغواي، باكسـتان، بلجـيكا       

ــية الســورية، مجهوريــ     ــة التشــيكية، اجلمهوريــة العرب ــية، اجلمهوري ــية الليب ة اجلزائــر، اجلماهرييــة العرب
ــا، الســودان، الســويد، سويســرا، الصــني، غانــا،           ــيا، رومانــيا، ســري النك ــا، جــنوب أفريق كوري

ــبني،  ــيماال، فرنســا، الفل ــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا،  غوات ــيا، لكســمربغ،   كوب ــيا، كين كولومب
مصـر، املغــرب، املكســيك، اململكــة العربــية الســعودية، اململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وإيرلــندا  

 .اليابان، اليونان مالية، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا،الش

ــدول   -٤ ــدورة أيضــا ال ـــوشــاركت يف ال ــية ٤٥ ال ــيدو  التال ــيجان، :األعضــاء يف اليون  أذرب
األرجنـتني، األردن، ألبانـيا، اإلمـارات العربـية املـتحدة، إندونيسـيا، أنغـوال، أوغندا، أوكرانيا،                 

ــربتغال، بل  ــربازيل، الـ ــة      الـ ــود، اجلمهوريـ ــبل األسـ ــيالروس، اجلـ ــريو، بـ ــنما، بـ ــيز، بـ ــا، بلـ غاريـ
الدومينيكــية، مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطــية، مجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفية ســابقا،   
الـرأس األخضـر، زمـبابوي، السـلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، شيلي، صربيا، عمان،              

، فنلـندا، قـربص، كرواتـيا، الكويـت، لبـنان، ليتوانيا،            )يفاريةالبولـ -مجهوريـة (غامبـيا، فـنـزويال     
 .ليسوتو، مالطة، ماليزيا، منغوليا، ناميبيا، نيكاراغوا، هولندا، اليمن

 . بصفة مراقب الكرسي الرسويلوشارك -٥

 .وشاركت فلسطني بصفة مراقب -٦
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 .وشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة بصفة مراقب -٧

 بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي، بـرنامج األمم      :لـت هيـئات األمـم املـتحدة التالـية        ومـُثّ -٨
 .املتحدة للبيئة، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 مــنظمة :لتالــيةواملــنظمات ذات الصــلة اومثّلــت وكــاالت األمــم املــتحدة املتخصصــة   -٩
 .طاقة الذرية، منظمة التجارة العامليةاألمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوكالة الدولية لل

املنظمة االقليمية األفريقية لتوحيد     :الدولية األخرى التالية   ومثّلـت املنظمات احلكومية    -١٠
 للهندسة الوراثية والتكنولوجيا األحيائية، املعهد      الدويلاملفوضـية األوروبـية، املركـز       ،  املقايـيس 

 . للهجرةالدوليةالدويل للتربيد، املنظمة 

رابطـة خـرباء الصـناعة والتنمـية السابقني يف           :ومثّلـت املـنظمات غـري احلكومـية التالـية          -١١
االســتعانة مبصــادر خارجــية وتيســري  ، مــنظمة جممــع كــبار اخلــرباء النمســاوي ، األمــم املــتحدة

الــس النســائي ، املؤمتــر الــدويل للصــناعيني ومــنظمي املشــاريع  ، الــروابط عــلى الصــعيد العــاملي 
الــرابطة الدولــية ، املــنظمة الدولــية ألربــاب األعمــال، االحتــاد الــدويل لتجهــيز املعلومــات، الــدويل

 .الرابطة العاملية للمنشآت الصغرية واملتوسطة، ألخوات احملبة
  

  افتتاح الدورة        
بادييا . أ. أَعلـن افتـتاح دورة الـس الـرابعة والـثالثني رئـيس الس بالنيابة، السيد ل                 -١٢
 ).غواتيماال(نديس ميني
  

  أعضاء مكتب الدورة           
باســوبريي . ه مــن نظامــه الداخــلي، الســيد ٢٣انتخــب الــس بالتزكــية، وفقــا لــلمادة  -١٣

إيران، (يس شقاقي ئر. والسيد أ) اإثيوبي(يس غيورغسـيني . رئيسـا، والسـيدة ك    ) بوليفـيا (أوتـريو   
فالدوليسكو . نوابا للرئيس، والسيدة ن   ) أملانيا(كيمريليـنغ   .  والسـيد غ   ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   

 .مقررة) رومانيا(
  

  جدول أعمال الدورة           
 :أقر الس جدول األعمال التايل -١٤

 .انتخاب أعضاء املكتب -١ 
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 .إقرار جدول األعمال -٢ 

 .٢٠٠٧التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام  -٣ 

 :، مبا يف ذلك٢٠١١-٢٠٠٨توسط األجل، تنفيذ اإلطار الربناجمي امل -٤ 

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ )أ(  

 الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي؛ )ب(  

 .نفاذ اليونيدو إىل مرفق البيئة العاملية )ج(  

 .حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة -٥ 

 .وضع اليونيدو املايل -٦ 

 .فريق التقييمأنشطة  -٧ 

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -٨ 

 .عدد الدورات ومدا -٩ 

املســـائل املـــتعلقة باملـــنظمات احلكومـــية الدولـــية واملـــنظمات غـــري احلكومـــية   -١٠ 
 .واحلكومية وغريها من املنظمات

 .موعد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادها -١١ 

 .للدورة اخلامسة والثالثني وموعد انعقادهاجدول األعمال املؤقت  -١٢ 

 .كيفية تصدي اليونيدو هلا: أزمة الغذاء العاملية -١٣ 

 .اعتماد التقرير -١٤ 

واعـتمد الـس اقتراحا من الرئيس لضمان االستفادة القصوى من موارد خدمة املؤمترات                -١٥
، الفقرتني  IDB.34/SR.1  املوجز واحملضـر ،  ١-م/٣٤-م ت ص  ، املقـرر    املـرفق األول  انظـر   (املـتاحة   

 ).٥٢ و٥١

وقـرر الـس عقـد مشـاورات غـري رمسـية أثـناء الـدورة تيسريا لصوغ املقررات وعهد                    -١٦
احملضر املوجز انظر  ( برئاسة تلك املشاورات     ،)أملانيا(كيمريلينغ  .  السـيد غ   إىل نائـب الرئـيس،    

IDB.34/SR.2 ٢ و١، الفقرتني.( 
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 ٢٠٠٧نوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام التقرير الس -ثانيا 
 ؛ وتنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، )٣البند (

 :، مبا يف ذلك٢٠١١-٢٠٠٨
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛               )أ(   
 الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي؛                        )ب (   
  ).٤البند     (ية  نفاذ اليونيدو إىل مرفق البيئة العامل              )ج (   

هذين د عرض للنقاش حول     ويـرِ . واحـد  يف آن    ٤ و ٣ البـندين قـرر الـس أن يـناقش         -١٧
ــندين  الفقــرات، IDB.34/SR.2، و٧٥ إىل ٥٣ الفقــرات، IDB.34/SR.1احملاضــر املوجــزة   يف الب

 .١١ إىل ٢، الفقرات IDB.34/SR.3 و٥٧ إىل ٣
 

  ٢٠٠٧ املنظمة يف عام        التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة                -ألف   
، مبـا يف ذلك  ٢٠٠٧ تقريـر اليونـيدو السـنوي    ،٣ إطـار البـند    ، يف عـرض عـلى الـس      -١٨

، ومذكـرة بشـأن االسـتعراض الشامل للسياسات الذي جيري        )IDB.34/2(تقريـر أداء الـربنامج      
ثيقة وبـناًء عـلى اقتراح من الرئيس، أحاط الس علما بالو  ). IDB.34/11(كـل ثـالث سـنوات      

 ).٨ و٧تان  الفقر،IDB.34/SR.5 (املقدمة
  

 :، مبا يف ذلك٢٠١١-٢٠٠٨تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  -باء 
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛               )أ(   
 الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي؛                        )ب (   
  .نفاذ اليونيدو إىل مرفق البيئة العاملية               )ج (   

املدير العام عن تنفيذ اإلطار الربناجمي من  تقرير ،٤ إطـار البـند      ، يف عـرض عـلى الـس      -١٩
ــربنامج     ٢٠١١-٢٠٠٨املتوســط األجــل،   ــدان اجلــنوب وال ــيما بــني بل ــتعاون ف ــا يف ذلــك ال ، مب

 وبناًء). IDB.34/6(اإلقلـيمي ألمـريكا الالتينـية والكاريـبـي ونفاذ اليونيدو إىل مرفق البيئة العاملية             
 ).٨ و٧تان  الفقر،IDB.34/SR.5 ( املقدمةبالوثائقعلى اقتراح من الرئيس، أحاط الس علما 

  
  )١٣البند (كيفية تصدي اليونيدو هلا : أزمة الغذاء العاملية -ثالثا 

، أحـــاط الـــس عـــلما بالبـــند الـــذي أُدرج يف جـــدول األعمـــال  ١٣يف إطـــار البـــند  -٢٠
، IDB.34/SR.3ض للــنقاش حــول هــذا البــند يف احملضــر املوجــز      ويــرد عــر . املشــروح املــنقَّح 
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 (IDB.34/L.4)ونظـــر الـــس يف مشـــروع مقـــرر مقـــدم مـــن الرئـــيس  . ٧٤ إىل ١٢الفقـــرات 
 ).انظر املرفق األول (٦-م/٣٤-واعتمد املقرر م ت ص

  
  )١١البند (موعد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادها  -رابعا 

موعد دورة املؤمتر  املدير العام عن  من  تقرير ،١١ إطـار البـند      ، يف عـرض عـلى الـس      -٢١
احملضرين يف ويِرد عرض للنقاش حول هذا البند    ). IDB.34/9(عشرة ومكان انعقادها    العـام الثالـثة     

ونظــر الــس . ٦إىل ١، الفقــرات IDB.34/SR.4 و٧٩ إىل ٧٥ الفقــرات، IDB.34/SR.3املوجــزين 
ــ ــيس   يف مشــ ــن الرئــ ــدم مــ ــرر مقــ ــرر م ت ص ) IDB.34/L.5(روع مقــ ــتمد املقــ   ٥-م/٣٤-واعــ

 ).انظر املرفق األول(
  

  )٥البند (حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة  -خامسا 
قيق االتساق على املدير العام عن حت  من   تقرير   ،٥ إطـار البـند      ، يف عـرض عـلى الـس      -٢٢

ويــرد عــرض للــنقاش حــول هــذا البــند يف احملضــر  ). IDB.34/7(ملــتحدة نطــاق مــنظومة األمــم ا
ــدم مــن      ).٥٨ إىل ٧ات الفقــر، ...IDB.34/SR.4املوجــز  ــر الــس يف مشــروع مقــرر مق  ونظ
 ).انظر املرفق األول (٧-م/٣٤-واعتمد املقرر م ت ص) IDB.34/L.6(الرئيس 

  
  )٦البند (وضع اليونيدو املايل  -سادسا 

 وضع اليونيدو املايل  املدير العام عن  من تقريـر ،٦ إطـار البـند   ، يفض عـلى الـس    عـر  -٢٣
)IDB.34/8 (         ــن وضــع اليونــيدو املــايل ــة غــرفة اجــتماعات تتضــمن معلومــات حمدثــة ع  وورق
)IDB.34/CRP.2 .(      ــند ــنقاش حــول هــذا الب ــِرد عــرض لل ، IDB.34/SR.4احملضــر املوجــز  يف وي

) )IDB.34/L.2لـــس يف مشـــروع مقـــرر مقـــدم مـــن الرئـــيس ونظـــر ا. ٧٠ إىل ٥٩ الفقـــرات
 ).انظر املرفق األول (٢-م/٣٤-واعتمد املقرر م ت ص

  
 ؛ وأنشطة وحدة التفتيش املشتركة )٧البند (أنشطة فريق التقييم  -سابعا 

  )٨البند (  
ذين هد عرض للنقاش حول     ويـرِ  .واحـد  يف آن    ٨و ٧ البـندين قـرر الـس أن يـناقش         -٢٤

 .٩٩ إىل ٧١ الفقرات، IDB.34/SR.4احملضر املوجز  يف البندين
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  أنشطة فريق التقييم         -ألف   
مذكــرة مــن األمانــة عــن أنشــطة التقيــيم الــيت   ،٧ إطــار البــند ، يفعــرض عــلى الــس -٢٥

ــيدو   ــا اليونـ ــطلع ـ ــيس    ). IDB.34/5(تضـ ــن الرئـ ــدم مـ ــرر مقـ ــروع مقـ ــر الـــس يف مشـ  ونظـ
)IDB.34/L.3... (ر م ت ص٣-م/٣٤-واعتمد املقر) انظر املرفق األول.( 
  

  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة               -باء  
تقرير من املدير العام عن أنشطة وحدة التفتيش     ،٨ إطار البند    ، يف عـرض على الس    -٢٦

  وبــناًء عــلى اقــتراح مــن الرئــيس، أحــاط الــس عــلما بالوثــيقة املقدمــة). IDB.34/4(املشــتركة 
)IDB.34/SR.5،١٤ و١٣تان  الفقر .( 
 

  )٩البند (عدد الدورات ومدا  -ثامنا 
، مذكرتان من األمانة عن عدد الدورات ومدا ٩عـرض عـلى الـس، يف إطار البند         -٢٧

)IDB.32/9و IDB.33/11 .(   ــول ــنقاش حــ ــرض للــ ــرد عــ ــند ويــ ــذا البــ ــز   يف هــ ــر املوجــ احملضــ
IDB.34/SR.4  ، لس علما           وبـ . ١١٣ إىل   ١٠٠ الفقـراتناًء عـلى اقـتراح مـن الرئيس، أحاط ا

 ).١٦ و١٥تان  الفقر،IDB.34/SR.5(تني  املقدمتنيبالوثيق
  

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  -تاسعا 
  )١٠البند (واحلكومية وغريها من املنظمات 

ذكـرة من املدير العام عن الطلبات املقدمة        ، م ١٠  إطـار البـند    ، يف عـرض عـلى الـس      -٢٨
ــية للحصــول عــلى مركــز استشــاري       ــنظمات غــري حكوم ــن م ــِر). IDB.34/10(م د عــرض وي

ونظر . ١١٧ إىل ١١٤ الفقـرات ، …IDB.34/SR.4احملضـر املوجـز    يف هـذا البـند  للـنقاش حـول    
 ٤-م/٣٤-ت ص واعتمد املقرر م    ) IDB.34/L.8(الـس يف مشـروع مقـرر مقدم من الرئيس           

 ).انظر املرفق األول(
  
جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والثالثني وموعد انعقادها  -عاشرا 

  )١٢البند (
، مذكـرة من املدير العام عن جدول األعمال         ١٢عـرض عـلى الـس، يف إطـار البـند             -٢٩

ــا    ــد انعقادهـ ــثالثني وموعـ ــة والـ ــدورة اخلامسـ ــر الـــس يف ون). IDB.34/CRP.3(املؤقـــت للـ ظـ
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انظــر  (٨-م/٣٤-واعــتمد املقــرر م ت ص ) IDB.34/L.7(مشــروع مقــرر مقــدم مــن الرئــيس     
ولالطــالع عــلى البــيان املقــدم بصــدد اعــتماد املقــرر، انظــر احملضــر املوجــز          ). املــرفق األول
IDB.34/SR.6 ٥، الفقرة. 

  
  )١٤البند (  اعتماد التقرير -حادي عشر

ــند ، يف نظـــر الـــس -٣٠ ــار البـ ــتقرير، ١٤إطـ ــتمده يف  (IDB.34/L.1) يف مشـــروع الـ واعـ
رجمملـــه، عـــلى أن تـــةعهـــد إىل املقـــرانظـــر احملضـــر املوجـــز(ة وضـــعه يف صـــيغته النهائـــية  مهم 

IDB.34/SR.6 ٨ إىل ٦، الفقرات(. 
  

    اختتام الدورة-ثاين عشر
ــثالثني يف الســاعة      -٣١ ــرابعة وال ــه ال ــس دورت ــن يــ ٢٥/١٧فــض ال ــار١٦وم  م ــايو / أي م

ــرة IDB.34/SR.6 احملضــر املوجــز انظــر  (٢٠٠٨ ــرابعة   ) ١١، الفق ــه ال ــرر أن يســتأنف دورت وق
، لغــرض وحــيد هــو الــنظر يف موعــد دورة املؤمتــر العــام ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢والــثالثني يف 

‘ ٢‘) و(، الفقرة ٥-م /٣٤-الثالـثة عشـرة ومكـان انعقادهـا، حسـبما يـرد يف املقرر م ت ص               
 ).انظر املرفق األول(
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    األول  املرفق 
    والثالثنيالرابعة اعتمدها الس يف دورته اليت املقررات  

الصفحة   املقرررقم العنوان

 ١-م /٣٤-م ت ص   املتاحة خلدمة املؤمترات    املوارد  من االستفادة ١١

 ٢-م /٣٤-م ت ص   اليونيدو املايلوضع ١١

 ٣-م/٣٤-م ت ص أنشطة فريق التقييم ١١

 ٤-م/٣٤-م ت ص طلبات مقدمة من منظمات غري حكومية للحصول على مركز استشاري ١٢

 ٥-م/٣٤-م ت ص  دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادهاموعد ١٢

 ٦-م/٣٤-م ت ص كيفية تصدي اليونيدو هلا:  الغذاء العامليةأزمة ١٣

 ٧-م/٣٤-م ت ص  املتحدة حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم ١٣

 ٨-م/٣٤-م ت ص  انعقادهاوموعد والثالثني اخلامسة األعمال املؤقت للدورة جدول ١٤
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  املؤمترات من املوارد املتاحة خلدمة االستفادة ١-م/٣٤-م ت ص 
 مـن املـوارد املـتاحة خلدمـة املؤمتـرات إىل أقصـى حد ممكن، قرر جملس             االسـتفادة  بغـية  
 من نظامه الداخلي، املتعلقة بالنصاب القانوين،      ٣٢ وقـف العمـل فورا باملادة        يةالصـناع التنمـية   

 والـثالثني فقـط، وشريطة عدم اختاذ أي قرارات جوهرية           الـرابعة  خيـص جلسـات الـدورة        فـيما 
 . تلك اجللساتيف

  األوىلالعامة اجللسة
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٤

    اليونيدو املايلوضع ٢-م/٣٤-م ت ص 
 :التنمية الصناعية جملس إن  
 ؛IDB.34/8علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة أحاط  )أ(  

ــدول الســابقة العضــوية الــيت    حــثّ )ب(   ــدول األعضــاء وال  تســدد اشــتراكاا  مل ال
 الســنوات  ومــتأخرات املقــررة بعــد، مبــا يف ذلــك الســلف إىل صــندوق رأس املــال املــتداول        

 طاء؛السابقة، على القيام بذلك دون إب

 األعضاء والدول بالدول إىل املديـر العـام أن يواصـل جهوده واتصاالته         طلـب  )ج(  
 .السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخرات

  اخلامسةالعامة اجللسة
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦

  أنشطة فريق التقييم ٣-م/٣٤-م ت ص 
 :إنّ جملس التنمية الصناعية 

 ؛٧-م/٣١-ص ت وم ٧-م/٢٩-صاستذكر مقرريه م ت  )أ(  

أعـرب جمـددا عـن دعمـه لوظـيفة التقيـيم مـن أجل املساءلة والتعلم يف املنظمة               )ب(  
 واملسامهة يف اإلدارة القائمة على النتائج؛

ــتائج وأخــذ      )ج(   شــجع عــلى اســتهالل تقيــيمات برناجمــية أوســع وقائمــة عــلى الن
 .يات التخطيط االستراتيجيالدروس املستخلصة يف احلسبان يف العمليات اإلدارية وعمل

  اخلامسةالعامة اجللسة
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٦
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  للحصول حكوميةطلبات مقدمة من منظمات غري  ٤-م/٣٤-م ت ص 
  على مركز استشاري

 :إن جملس التنمية الصناعية  
 ؛IDB.34/10أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ(  
مــن دســتور اليونــيدو وللمــبادئ التوجيهــية   ) ب( ١-١٩قــرر، وفقــا لــلمادة   )ب(  

لعالقـة اليونـيدو باملـنظمات احلكومـية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها من               
، مــنح املــنظمة غــري   )٤١-م/١- مــن مــرفق مقــرر املؤمتــر العــام م ع    ١٧الفقــرة (املــنظمات 

 :احلكومية التالية مركزا استشاريا لدى اليونيدو

 .فل التجاري للناطقني بالفرنسيةاحمل 

  اخلامسةالعامة اجللسة
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦

   دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادهاموعد ٥-م/٣٤-م ت ص 
 :إنّ جملس التنمية الصناعية 

بشــأن مكــان لــلمؤمتر العــام نظام الداخــلي الــ مــن ٨ واملــادة ٤ســتذكر املــادة ا )أ(  
 ؛العاديةؤمتر  املانعقاد دورات

 من دستور اليونيدو؛) ٤ (٨واملادة ) ب) (٢ (٨استذكر أيضا املادة  )ب(  

 ؛أن اهلدف الرئيسي لليونيدو هو اإلسهام يف تصنيع البلدان الناميةأدرك  )ج(  

موعــد دورة املؤمتــر العــام الثالــثة عشــرة أحــاط عــلما بــتقرير املديــر العــام عــن   )د(  
 ؛IDB.34/9د يف الوثيقة  حسبما يرومكان انعقادها

مجهوريــة نــيجرييا   عــلما مــع الــتقدير بالعــرض الكــرمي الــذي قدمــته       أحــاط )ه(  
 إىل ٧أبوجا، نيجرييا، من يف لليونيدو عشـرة لـلمؤمتر العام   الثالـثة   الـدورة    الستضـافة  االحتاديـة 

 ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

 :طلب إىل املدير العام )و( 
 مــع إيــالء نــيجرييا االحتاديــةمشــاورات مــع حكومــة  زم مــن مــا يلــأن جيــري  ‘١‘  

 لــلمؤمتر ة عشــرالثالــثة الــدورة عقــدبة عــلى اهــتمام خــاص لآلثــار املالــية املترتــ
 ؛أبوجا، نيجريياالعام يف 
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ــرا عــن   ‘٢‘  ــيجة مشــاوراته يف هــذا الشــأن   أن يقــدم تقري ــني  إىل نت ــة وثالث دورة رابع
 .الختاذ قرار ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ية يف جملس التنمية الصناعمستأنفة يعقدها 

  العامة اخلامسةاجللسة
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦

  كيفية تصدي اليونيدو هلا:  الغذاء العامليةأزمة ٦-م/٣٤-م ت ص 
 :إنّ جملس التنمية الصناعية 

الراهـنة متـثّل حتديـا خطريا ومعقّدا يؤثّر خصوصا     الغـذاء العاملـية   أزمـة رأى أن   )أ( 
 ؛فقراء يف العاملعلى ال

 :طلب إىل املدير العام )ب( 

 عـن أفضل السبل اليت      ٢٠٠٨سـبتمرب   /أن يعـد تقريـرا حبلـول منتصـف أيلـول           ‘١‘ 
ميكـن لليونـيدو أن تسـهم ـا يف إجيـاد حـل عـلى نطاق املنظومة ألزمة الغذاء                   

 العاملية وأن يقدمه إىل اجتماع غري رمسي تعقده الدول األعضاء؛

يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورة الس القادمة يف مطلع كانون         أن يـدرج     ‘٢‘ 
 . بندا بشأن مواصلة مناقشة هذه املسألة اهلامة٢٠٠٨ديسمرب /األول

  اخلامسةالعامة اجللسة
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦

  حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة ٧-م/٣٤-م ت ص 
 :مية الصناعيةنإن جملس الت 

 ؛IDB.34/7ط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحا )أ( 

أعـرب عـن تقديـره للمـبادرة الـيت قامـت ـا اليونيدو باستضافة احلدث الذي              )ب( 
: حتقــيق االتســاق عــلى نطــاق مــنظومة األمــم املــتحدة      " بشــأن ٢٠٠٨مــارس /نظِّــم يف آذار

حول حتقيق االتساق على نطاق ، بصفته إسهاما إجيابيا يف املناقشات اجلارية       "اخلطـوات املقـبلة   
 منظومة األمم املتحدة؛

توحــيد "شــدد عــلى أمهــية اســتمرار اليونــيدو يف املشــاركة بنشــاط يف مــبادرة   )ج( 
 املتعلق  ٦٢/٢٠٨يف الـبلدان الـيت تـنفَّذ فـيها بـرامج جتريبـية، وفقـا لقرار اجلمعية العامة                   " األداء
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 لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع      باالسـتعراض الشـامل الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات             
 ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛

شـجع املديـر العـام عـلى مواصلة املشاركة بنشاط يف املناقشات اجلارية حول                )د( 
، وعلى إبقاء ٦-ق/١٢-ع حتقـيق االتسـاق عـلى نطـاق مـنظومة األمـم املـتحدة وفقا للقرار م             

 .بتلك األنشطةالدول األعضاء على علم 

 السادسة العامة اجللسة
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٦

 
 والثالثني اخلامسة املؤقت للدورة األعمال جدول ٨-م/٣٤-م ت ص 

   انعقادهاوموعد
 : جملس التنمية الصناعيةإن 

 ؛IDB.34/CRP.3 باملعلومات الواردة يف الوثيقة علما أحاط )أ( 

 :والثالثنياخلامسة قت التايل لدورته  على جدول األعمال املؤاملوافقة قرر )ب( 

 . جدول األعمالإقرار -١  

 : جلنة الربنامج وامليزانيةتقرير -٢  

وتقرير  وتقرير األداء املايل  احلسابات اخلارجي مراجع تقريـر  )أ(   
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني  لأداء الربنامج

  اليونيدو املايل؛وضع )ب(   

 املعايري احملاسبية؛ )ج(   

 حشد املوارد املالية؛ )د(   

 .٢٠١٣-٢٠١٠ األجل،اإلطار الربناجمي املتوسط  )ه(   

 .٢٠١١-٢٠٠٨ األجل، اإلطار الربناجمي املتوسط تنفيذ -٣  

 .اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -٤  

 .كيفية تصدي اليونيدو هلا: أزمة الغذاء العاملية -٥  

 . على نطاق منظومة األمم املتحدةحتقيق االتساق -٦  
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 . العاملنيشؤون -٧  

 . الدورات ومداعدد -٨  

 .سة والثالثني وموعد انعقادهاساد األعمال املؤقت للدورة الجدول -٩  

 . التقريراعتماد -١٠  

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤إىل  ٢ والثالثني من اخلامسة دورته عقد ررـق )ج( 

 سادسةال العامة اجللسة
 ٢٠٠٨مايو / أيار١٦
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   الثاين    املرفق  
    والثالثنيالرابعة الس يف دورته إىل املقدمة الوثائق  

 العنوان
 جدول بند

 الرمز األعمال

 IDB.34/1/Rev.1 ٢ تنقيح.  األعمال املؤقتجدول

 IDB.34/1/Add.1/Rev.1 ٢ تنقيح.  األعمال املؤقت املشروحجدول

 IDB.34/2 ٣ ٢٠٠٧ لسنويتقرير اليونيدو ا

 من مذكّرة.  الدول املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدوقوائم
 األمانة

- IDB.34/3 

 IDB.34/4 ٨  من املدير العامتقرير.  التفتيش املشتركةوحدة أنشطة

 IDB.34/5 ٧ مذكّرة من األمانة. أنشطة فريق التقييم

، مبا يف ذلك ٢٠١١-٢٠٠٨ تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، والربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

 تقرير من املدير العام. والكاريبـي، ونفاذ اليونيدو إىل مرفق البيئة العاملية

٤ IDB.34/6 

 IDB.34/7 ٥ تقرير من املدير العام. حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة

 IDB.34/8 ٦ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل

 من املدير تقرير.  دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة ومكان انعقادهاموعد
 العام

١١ IDB.34/9 

طلبات مقدمة من منظمات غري حكومية للحصول على مركز 
 مذكّرة من املدير العام. استشاري

١٠ IDB.34/10 

ل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة االستعراض الشام
 تقرير من املدير العام. التنفيذية

٣ IDB.34/11 

 IDB.33/11 ٩ مذكّرة من األمانة. دورات ومداالعدد 

 IDB.32/9 ٩  من األمانةمذكّرة. دورات ومداالعدد 
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