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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ن أعضاء الوفود التكّريرجى ملذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

خ

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة األربعون

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت١٣البند 

  موعد انعقاد دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة 
     ومكان انعقادها

      موعد انعقاد دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة ومكان انعقادها    
       العامتقرير من املدير    

تقــدِّم هــذه الوثيقــة معلومــات عــن املــشاورات الــيت اضــطلع هبــا املــدير العــام فيمــا يتعلــق       
باالهتمام الذي أعربت عنه حكومة بريو يف استضافة دورة املؤمتر العـام اخلامـسة عـشرة، يف ليمـا،                   

، ٢١-م/١٤-وامتثـاالً ملقـّرر املـؤمتر العـام م ع        . ٢٠١٣ديـسمرب   /األول كـانون    ٦ إىل   ٢بريو، من   
اجلوانـب املـشمولة بالتباحـث      عـن   يتضّمن هذا التقرير أيضاً معلومات عن التبعات املاليـة وكـذلك            

أثنــاء البعثــة التحــضريية إىل ليمــا، ومنــها مــثالً مرافــق املــؤمتر والتــدابري األمنيــة والبنيــة التحتيــة احملليــة 
 .والترتيبات املالية
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    مقدِّمة  -أوالً  
 بـشأن موعـد     ٢١-م/١٤- م ع   العام خالل دورتـه الرابعـة عـشرة املقـّررَ          املؤمتُراعتمد    -١

ــا، وطَ     ــان انعقاده ــشرة ومك ــسة ع ــدورة اخلام ــزم مــن      ال ــا يل ــد م ــام أن يعق ــدير الع لــب إىل امل
 اليت أعربت عـن اهتمامهـا باستـضافة دورة املـؤمتر العـام املقبلـة،                مشاورات مع الدول األعضاء   

ض وإضـافةً إىل ذلـك فــوَّ  .  مـن النظـام الـداخلي للمــؤمتر العـام    ٨وخـصوصاً فيمـا يتعلـق باملــادة    
مــن دســتور اليونيــدو،   ) ٤( ٨و) ب( )٢( ٨املــؤمتُر جملــَس التنميــة الــصناعية، وفقــاً للمــادة      

وموعد انعقاد دورة املؤمتر العام اخلامـسة عـشرة وتعيينـهما           الصالحية للنظر يف موضوع مكان      
  .خالل دورته األربعني

الـــصناعة ان كاســـرييس، نائـــب وزيـــر مســـوغبعـــد مـــشاركة ســـعادة الـــسيد خوليـــو و  -٢
ــة الدائمــة      واملنــشآت الــصغرية واملتوســطة، يف دورة املــؤمتر العــام الرابعــة عــشرة، أحالــت البعث

 املقــدَّم مــن حكومــة ، يف مــذكّرة شــفوية، العــرَض٢٠١١رب ديــسم/ كــانون األول٥لــبريو، يف 
. ، يف ليمــا، بــريو٢٠١٣بــريو الستــضافة دورة مــؤمتر اليونيــدو العــام اخلامــسة عــشرة يف عــام   

  . ُعِقدت الحقاً عدَّة اجتماعات بني ممثّلي بعثة بريو الدائمة وأمانة اليونيدو يف فيينا مث
يونيـه  / حزيـران  ١٥ إىل   ١٣يمـا، بـريو، اسـتمرت مـن         وقد قام املدير العام بزيـارة إىل ل         -٣

ــى ٢٠١٢ ــسيد أويا   فب، والتق ــريو، ال ــة ب ــيس دول ــة رئ ــاخام ــيس     نت ــو؛ وســعادة رئ ــاال تاّس هوم
ينيـو، وسـعادة    ف، وسعادة وزيرة اإلنتاج، الـسيدة غالديـس تري        فالديسالوزراء، السيد أوسكار    

 تلـك املناسـبة جـّددت احلكومـة         ويف. ونايه بـري  سـ خونائب املستشار للشؤون اخلارجية السيد      
  .٢٠١٣تأكيد اهتمامها باستضافة دورة املؤمتر العام يف عام 

ــدت اجتماعــاتٌ   -٤ ــا، يف     كمــا ُعِق ــريو الدائمــة يف فيين ــة ب ــي بعث ــة وممثّل ــة بــني األمان  ثنائي
ــبتمرب / أيلـــول١٢ و٤، مث يف ٢٠١١ديـــسمرب /كـــانون األول ٧ بـــشأن  للتباحـــث، ٢٠١٢سـ

أنَّ وممــا ُيــذكر علــى وجــه اخلــصوص . ملــؤمتر العــام خــارج مقــّر املنظمــةمتطلّبــات عقــد دورة ا
يب ـتقريـ لنموذجي مع البلد املـضيف، وتقـديرٍ        األمانة زّودت البعثة الدائمة بنص صيغة االتفاق ا       

ــها إىل       ــن أجــل إحالت ــة، م ــات الالزم ــٍة باملتطلّب ــاليف وورق ــا للتك ــسلطات يف ليم ــدت . ال وأكّ
 رتيبـات املاليـة الالزمـة لعقـد دورةٍ        س الذي ُيـستَند إليـه يف تقريـر الت         األساأنَّ  االجتماعات على   

تتحّمـل  " مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر العـام، الـيت تـنّص علـى أن         ٨خارج فيينا، إمنا هو املـادة    
الدولــة املــضيفة النفقــات اإلضــافية الفعليــة، املباشــرة أو غــري املباشــرة، املرتبطــة بعقــد دورٍة مــا   

من الالزم إبرام اتفـاق مـع البلـد املـضيف،        أنَّ  وعالوةً على ذلك، أُوِضح     ." نظمةخارج مقّر امل  
 وكـذلك مـسامهاهتا العينيـة، مـن ِمثـل مرافـق             ،حيّدد االلتزامات املالية على حكومـة البلـد املعـين         
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ــاح للمكاتــب، والنقــل واملواصــالت      ــز املكــاين املت ــة ،املــؤمتر وغريهــا مــن املرافــق، واحلّي  ومحاي
  .واملوظفني احمللينيالشرطة، 

ــدتْ      -٥ ــريو، أُوف ــة ب ــن حكوم ــدعوٍة م ــتجابةً ل ــةٌواس ــريو، مــن    بعث    إىل ٢١ حتــضريية إىل ب
، اضــطلع هبــا وفــٌد تكــّون مــن مــوظفني مــن اليونيــدو وممــثِّلني  ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٣

 والـسالمة لـدى     ودائـرة األمـن   ) اليونوف(لدائرة إدارة املؤمترات لدى مكتب األمم املتحدة يف فيينا          
ونظّمت وزارة اإلنتاج، بالتعاون مع وزارة الشؤون اخلارجيـة والبعثـة الدائمـة لـبريو               . األمم املتحدة 

لدى اليونيـدو، برناجمـاً شـامالً اسـتوعب خمتلـف جوانـب التباحـث، مبـا فيهـا مرافـق املـؤمتر واألمـن                         
  . التسهيالت الفندقّيةوالنقل واملواصالت ومتطلّبات تأشرية الدخول وترتيبات املراِسم و

واجتمع أيضاً الوفد املشترك بني اليونيدو واليونوف مـع ممـثِّلني حكـوميني مـن مراتـب               -٦
ــو        ــسيدة غالديــس تريفيني ــاج، ال ــرة اإلنت ــى وجــه اخلــصوص، ســعادة وزي ــهم، عل ــة؛ ومن ، عالي

ر  نائـب وزيـ    ون، وكـذلك سـعادة    اللشؤون اخلارجية، السيد خوسيه بري    وسعادة نائب املستشار    
ــو    ــاول فومبي ــسيد ب ــَسمكّية ال ــوارد ال ــامهم     . امل ــد اهتم ــاً ألعــضاء الوف ــد النظــراء مجيع ــد أكّ وق

كمـا أكّـد ممثّلـو      . والتزامهم التـام ودعمهـم القـوي بـشأن استـضافة دورة املـؤمتر العـام يف ليمـا                  
ة عقد دورة املؤمتر العـام خـارج املقـّر يف فيينـا لـن يقتـصر علـى إتاحـة فرصـة فريـد                   أنَّ  احلكومة  

، بـل سـوف يتـيح       " متوّسط الدخل سريع النمو    بلداً"لبريو، اليت صّنفها البنك الدويل باعتبارها       
فرصة فريدة أيضاً ألمريكا الالتينية من أجل التشديد على أمهية الصناعة يف التنميـة االقتـصادية                

لُ يف بعـض البلـدان يف هـذه املنطقـة هـي أعـضاء مـن قبـ             أنَّ  وقـد لُـوحظ     . واالجتماعية الـشاملة  
) BRICS(جمموعـــة العـــشرين وجمموعـــة الربازيـــل وروســـيا واهلنـــد والـــصني وجنـــوب أفريقيـــا 

كمـا أنـه سـوف يكـون مناسـبة متاحـة ملنطقـة        . ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي      
ــة والكــاريب  ي وبــريو إلظهــار كيــف يتعــاون البلــد واملنطقــة مــع منــاطق أخــرى     أمريكــا الالتيني

القمـة الثالثـة لرؤسـاء    أنَّ  ويف هـذا الـسياق، أُعِلـم الوفـد بـ          . شاف فرص جديدة  وكذلك الستك 
راً يف مدينـة    قد ُعقـدت مـؤخّ     )ASPA(دول وحكومات بلدان أمريكا اجلنوبية والبلدان العربية        

وسوف تستضيف ليمـا أيـضاً املنتـدى االقتـصادي          . ٢٠١٢أكتوبر  /ليما يف شهر تشرين األول    
الجتماعات السنوية لـصندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل يف عـام               ، وا ٢٠١٣العاملي يف عام    

ــع والعــشرين لرابطــة التعــاون االقتــصادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ      ٢٠١٥ ــة الراب ، ومــؤمتر القّم
)APEC (   بريو هتّيئ لنفسها موضعاً جيعلها مركزاً حمورياً للمـؤمترات         أنَّ  ذُكر  و. ٢٠١٦يف عام

  . دويل لعقد املؤمتراتحالياً على تشييد مركز وقد وافقت احلكومة ؛الدولية
كما ذكر ممثِّلو حكومة بريو أنه منـذ أن أصـبحت اليونيـدو وكالـة متخّصـصة يف عـام                      -٧

، مل ُيعقَد املؤمتر العام خارج فيينا سوى مرتني، ومها الدورة الثانيـة يف بـانكوك، تايلنـد                  ١٩٨٥
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وأشـــاروا أيــضاً إىل إعـــالن  ). ١٩٩٣(والــدورة اخلامــسة يف ياونـــدي، الكــامريون    ) ١٩٨٧(
وخطة عمـل ليمـا بـشأن التعـاون والتنميـة يف امليـدان الـصناعي، ومهـا وثيقتـان اعُتمـدتا خـالل                        

ولــسوف تكــون هــذه الــدورة  . ١٩٧٥مــارس /املــؤمتر العــام الثــاين لليونيــدو، يف ليمــا يف آذار 
عــاون فيمــا بــني بلــدان  فرصــة للــدول األعــضاء لتجديــد التزامهــا بتعزيــز التنميــة الــصناعية والت   

  .اجلنوب وفيما بني املناطق
    

    مرافق املؤمتر  -ثانياً  
أثنــاء البعثــة التحــضريية، ُعرضــت علــى الوفــد املــشترك بــني اليونيــدو واليونــوف عــدَّة     -٨

وقـد  . مـل عقـد املـؤمتر يف أحـدها؛ وزار الوفـد اثـنني منـها             حَتأماكن خمّصصة لألحداث اهلامة يُ    
  للمـؤمترات  ويـسِتن  مركـز أنَّ  ملضيف وكذلك الوفد املشترك إىل االستنتاج ب      توّصل ممثّلو البلد ا   

ــسِتن " ــشن ســنتر وي ــةً   " كونفن ــاكن مالءم ــر تلــك األم ــة   نَّ ، ألهــو أكث ــُبىن التحتي ــضل ال ــه أف في
، الكـائن يف  "هوتيـل  ويـسِتن "وهو جزء مـن مـبىن الفنـدق      . والشروط الالزمة لعقد املؤمتر العام    

ومن املتوقّـع أيـضاً   . نة ليما، ويتيح أكرب مرافق املؤمترات يف أمريكا اجلنوبيةاملنطقة املالية يف مدي   
ــاملي يف         ــصادي العـ ــدى االقتـ ــاد املنتـ ــان انعقـ ــو مكـ ــذكور هـ ــؤمترات املـ ــز املـ ــون مركـ أن يكـ

.  يف الطـابقني الثالـث والرابـع مـن مـبىن الفنـدق             اتوتوجد مرافق املـؤمتر   . ٢٠١٣أبريل  /نيسان
 علـى حنـو مـشترك       ،بات العامة الالزمة للمرافق واخلدمات واملعّدات     وقد ُنوقش موضوع املتطلّ   

كما جتـري حاليـاً مناقـشات إضـافية مـع إدارة الفنـدق تتـولّى                . مع حكومة بريو وإدارة الفندق    
  .احلكومة القيام هبا

مركـز املـؤمترات قـادر علـى تلبيـة         أنَّ  وقد قّرر الوفد املـشترك بـني اليونيـدو واليونـوف              -٩
املركـز  أنَّ  واستنتج الوفـد علـى وجـه اخلـصوص          . االجتماعات الرمسية للمؤمتر العام   احتياجات  

 منـدوب، إضـافة إىل   ٧٠٠ميكنه أن يلّبي احتياجات اجللـسات العامـة مبـا يّتـسع حلـضور زهـاء               
ــضاء هيئــات املــؤمتر الفرعيــة     ــسية واللجنــة العامــة وجلنــة وثــائق التفــويض      (أع ، )اللجنــة الرئي

مـن شـأنه أن يتـيح       أنَّ  كمـا   و. املستديرة واجتماعـات اجملموعـات اإلقليميـة      واجتماعات املائدة   
جماالً يّتسع أيضاً ألحداث جانبية وغريها من األنشطة اليت كانت تنظَّم سـابقاً يف سـياق املـؤمتر       

لتركيب جتهيزات البنيـة التحتيـة      الكهربائية الالزمة   تتوفر يف املركز سعة القدرة      وكذلك  . العام
 الترمجــة اتا املعلومــات الالزمــة ملــؤمترات مبثــل هــذه الــضخامة، ومــن مجلتــها جتهيــزلتكنولوجيــ
ــة ــيت      . الفوري ــز مكــاين كــاٍف للمكاتــب ال ــاح حّي ــة يف التخطــيط، ينبغــي أن ُيت ــوّخي العناي وبت

. ُتخّصص ألعـضاء املكتـب املنتخـبني، ومـوظفي األمانـة ممـن يقومـون بوظـائف الـدعم املباشـر                    
 من شأنه أن يتـيح منـافع وفّعاليـات          مع بني مركز املؤمترات والفندق معاً     توفر مكان جي  أنَّ  كما  



IDB.40/19 
 

6 V.12-57141 

 

، مما ميكّن ضمن عدَّة تسهيالت، من بقاء مـوظفي الـدعم داخـل املـبىن، وخباصـة أولئـك                    عملية
وينبغي للحكومة املضيفة أن تضمن توفري أسـعار        . الذين يعملون يف مناوبات ولساعات طويلة     

وقد أعلمت سلطاُت البلد املضيف الوفـَد املـشترك بـني           . املوظفنيغرف مقبولة لتلك الفئة من      
زول املندوبني يف فنادق من خمتلـف فئـات          ترتيبات سوف ُتتَّخذ أيضاً لن    أنَّ  اليونيدو واليونوف ب  

  ).١٦ُيرَجع إىل الفقرة (األسعار بالقرب من مركز املؤمترات 
 أُجريــت تعــديالت علــى ، للمــؤمتراتويــسِتنوىل ملركــز واســتناداً إىل هــذه املعاينــة األ  -١٠

. ورقــة تقــديرات التكلفــة واملتطلّبــات األولّيــة لعقــد دورة املــؤمتر العــام اخلامــسة عــشرة يف ليمــا
مكان عقد الدورة سوف يتركّز أساساً يف طـابقني مـن مـبىن الفنـدق، وباعتبـار      أنَّ  وبالنظر إىل   

يالً عــدد مــوظفي خــدمات املــؤمترات    فقــد ُخفِّــض قلــ  البنيــة التحتيــة املمتــازة الــيت ُيتيحهــا،     
  .لليونوف التابعني
يـوفِّر يف   " هوتيـل  ويـسِتن " الفنـدق    نـدوبني، فـإنَّ   املوفيما خيّص البنية التحتيـة خلـدمات          -١١

املركز استمرار خدمات العمل والوسائل الالسـلكية للـدخول إىل اإلنترنـت متاحـة علـى مـدار            
طة هــذا احلــدث، وكــذلك األمــاكن املتاحــة  ســاعة يف مجيــع الغــرف الــيت جتــري فيهــا أنــش ٢٤

وعالوةً على ذلك، تشتمل خدمات الفنـدق علـى مطعمـني ومقهـى             . للعموم وغرف الضيوف  
ومطعــــم ســــريع وآالت أوتوماتيــــة للنقــــود ووكــــاالت ســــفر وخــــدمات طبيــــة خــــصوصية 

  .سيارات وموقف
    

    تدابري األمن  -ثالثاً  
املـستوى األمـين احلـايل      أنَّ  خبصوص مسألة تدابري األمن والـسالمة، جتـدر اإلشـارة إىل              -١٢

) ٢املــستوى (بــشأن ليمــا حّددتــه إدارة األمــم املتحــدة لــشؤون األمــن والــسالمة عنــد درجــة    
  .املنخفضة وفقاً ملنهجية نظام مستويات األمن

مة مهمـة هتيئـة الـشروط الـيت متكِّـن           إدارة األمم املتحدة لـشؤون األمـن والـسال         وتتولَّى  -١٣
كفالة أمن وسالمة ورفـاه املـوظفني       من تسيري أنشطة األمم املتحدة بفعالية وكفاءة، من خالل          

إنفاذ هـذه املهمـة املـسَندة        ومن ثَمَّ فإنَّ  . واملندوبني والزّوار أثناء املؤمترات وغريها من األنشطة      
املسؤولية عن التنسيق بشأن إجـراءات العمـل الـيت          إىل هذه اإلدارة املذكورة يلقي على عاتقها        

تتَّخذها اهليئات األمنية وموظفيها املسؤولني لدى األمم املتحـدة مـع الـسلطات املعنيـة يف البلـد                
 توفري اخلدمات األمنية للمؤمتر العام سـوف يكـون جهـداً مـشتركاً جيمـع           ولذلك فإنَّ . املضيف

ــة    ــسالمة التابع ــن وال ــني إدارة شــؤون األم ــد  ب ــم املتحــدة وســلطات البل ــة  لألم ــضيف املعني  . امل
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 األمن والسالمة التابعة لألمـم املتحـدة يف فيينـا والـسلطات التابعـة حلكومـة                 وسوف تقوم دائرة  
املسؤوليات وجوانب التعاون بني الطـرفني قبـل        فيها  د  حدَّالبلد املضيف بإعداد مذكّرة تفاهم تُ     

رة التفـاهم أن تـسّهل املـشاركة يف وضـع وتنفيـذ             ومـن شـأن مـذكّ     . هذا احلَدث وأثناءه وبعـده    
  .خطة أمنية عملياتية خاصة هبذا احلَدث احملدَّد

املواقـع املقترحـة للمـؤمتر تبـدو        أنَّ  وقد الحظ الوفـد املـشترك بـني اليونيـدو واليونـوف               -١٤
. حة لـه  قابلة لتوفري مستوى كاٍف من السالمة واألمن للمؤمتر ضمن احلدود احمليطة باملباين املتا            

وقـد أُعطيـت   . وسبق أن عقد الوفـد عـّدة اجتماعـات بـشأن مـسألة األمـن خـالل املـؤمتر العـام          
تأكيــدات تــضمن قيــام ســلطات البلــد املــضيف بتــوفري كــل خــدمات األمــن والــسالمة الالزمــة 

سلطات البلد املضيف متمّرسة بـاخلربة يف تـوفري األمـن ألحـداث مماثلـة مـن                 أنَّ  وذُكر  . للمؤمتر
  .ضخامةهذه ال

    
    البنية التحتية احمللية  -رابعاً  

 كـم عـن   ١٥ تشافيز، الذي يبعد مـسافة    هورهيهيوجد مطار دويل يف ليما، هو مطار          -١٥
وتتوفّر فيه عدَّة توصـيالت خبطـوط جويـة دوليـة هلـا خطـوط خدمـة                 .  للمؤمترات ويسِتنمركز  

  .تصل إىل العاصمة
جد فيهـا عـدد هـام مـن الـسفارات، وتـضّم              للمؤمترات يف منطقة يو    ويسِتنيقع مركز     -١٦

وقد أعربت حكومـة بـريو عـن اسـتعدادها للتفـاوض      . أيضاً عدَّة فنادق أخرى من فئات خمتلفة   
، وكـــذلك مـــع فنـــادق أخـــرى يف املنطقـــة علـــى أســـعار غـــرف  هوتيـــل ويـــسِتنمـــع الفنـــدق 

وظــة مــن حلاألســعار املتاحــة لألمــم املتحــدة، ومــن املتوقّــع أن تكــون أدىن بدرجــة م   مبــستوى
  .أسعار الغرف العادية

    
    الترتيبات املالية  -خامساً  

 مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر العــام، تتحّمــل الدولــة املــضيفة النفقــات  ٨وفقــاً للمــادة   -١٧
وأثنـاء  . اإلضافية الفعلية، املباشرة أو غري املباشرة، املرتبطـة بعقـد دورٍة مـا خـارج مقـّر املنظمـة       

ليمـا   املالية لعقد املـؤمتر العـام يف         حت التبعاتُ  اليونيدو واليونوف، أُوضِ   بعثة الوفد املشترك بني   
وأُشــري إىل منــوذج اتفــاق البلــد املــضيف     . نتــاج ووزارة اخلارجيــة إىل املــسؤولني يف وزارة اإل

وورقة تقدير التكـاليف األويل وورقـة املتطلّبـات، الـيت أُحيلـت مـن قبـلُ إىل الـسلطات يف ليمـا             
 ، فيمــا تــشمله،وتــشمل املتطلّبــات احملــّددة. ٢٠١٢دائمــة يف فيينــا يف بدايــة عــام  عــرب البعثــة ال
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 املختلفــة، ومنــها مــثالً غــرف االجتماعــات ومكاتــب أعــضاء مكتــب املــؤمتر وخــدمات املرافــَق
 من املرافق، مبا يف ذلك مرافق ومعـّدات الترمجـة   غريهااألمانة الفنية وخدمات املؤمتر؛ وكذلك   

باللغــات الــست، وأمــاكن اخلــدمات املتنوعــة، ووســائط النقــل واملواصــالت   الــشفهية الفوريــة 
احملليــة، ومكــان استنــساخ الوثــائق، ومــوظفي الــدعم احمللــيني العــاملني بعقــود قــصرية األجــل،    
ــف وآالت         ــة واهلوات ــزة الطباع ــك احلواســيب الشخــصية وأجه ــا يف ذل ــة، مب ــّدات املختلف واملع

  .التصويري الّنسخ
ق املـؤمتر املتاحـة يف    أعاله، قامت األمانة، بعد معاينة مراف١٠ يف الفقرة وحسبما ذُِكر   -١٨

، مبراجعة متطلّباهتا اخلاصة باملؤمتر وتقـدير التكـاليف األويل لعقـد املـؤمتر العـام يف                 ويسِتنفندق  
ُيرجــع إىل (وتــشمل الــصيغةُ املنقّحــة لتقــدير التكلفــة، الــذي حيــدِّد االحتياجــات النقديــة  . ليمــا
، النفقــات املتعلقــة بالبعثــات التحــضريية، وســفر املــوظفني، وشــحن معــدات األمــن        )قاملرفــ

والتسجيل، وتدبري موظفني حيلّون حمل موظفي خدمات املـؤمترات ومـوظفي األمـن، ومـوظفي               
  . حلاالت الطوارئوخمّصصاًالدعم التكميلي، 

ــَد املــشترك بــني اليونيــدو واليونــو     -١٩ التكــاليف أنَّ ف بــوقــد أعلمــت وزارةُ اإلنتــاج الوف
، والــيت ٢٠١٣الالزمــة لعقــد املــؤمتر العــام يف بــريو مــشمولة مــن قبــلُ يف امليزانيــة الوطنيــة لعــام  

ولكـّن مـا ينبغـي ذكـره        . ٢٠١٢نـوفمرب   /ينبغي أن يوافق عليها الربملان رمسيـاً يف تـشرين الثـاين           
عقــد املــؤمتر يف ليمــا مــن  املبلــغ الــذي ميثِّــل جممــوع التكــاليف املقــدَّرة ل  أنَّ عــالوةً علــى ذلــك  

وإضـافةً إىل   . ٢٠١٣ يونيه/حزيران ١الضروري إيداعه باليورو لدى اليونيدو يف موعد أقصاه         
أثنـاء النـصف   األمانـةُ   تكاليف بعثتني حتضرييتني إضافيتني من املزمع أن تضطلع هبما         ذلك، فإنَّ 

ــلفاً  ٢٠١٣األول والنـــصف الثـــاين مـــن عـــام   ــا سـ   يف موعـــد ، مـــن الـــضروري كـــذلك دفعهـ
ــة    ــام بالبعث ــل القي ــاك حاجــة  . ال يتجــاوز شــهراً واحــداً قب ــا كانــت هن ــدورة إىل  وإذا م ــل ال  قب

مصروفات أّولية أخرى، حسبما هو مقّدر يف املرفق هبذه الوثيقة، فمن الـضروري أيـضاً تقـدمي             
  .األموال الالزمة سلفاً يف موعد أقصاه شهر واحد قبل ذلك

    
    ؤمتراخلاص باملاالتفاق   -سادساً  

 من ٥٤ املادة  قّرر اجمللُس أنْ يعقد دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة يف ليما، فإنَّإذا ما  -٢٠
النظام الداخلي للمؤمتر العام تقتضي أن يعقد املدير العام اتفاقاً مع بريو بشأن املؤمتر حيّدد ما 

ن به من التزامات فيما يتعلق ينبغي أن تتَّخذه الدولة املضيفة واألمانة من ترتيبات وما تضطلعا
 أعاله، زّودت األمانة حكومة بريو بنص ١٧ و٤وحسبما أُشري إليه يف الفقرتني . بدورة املؤمتر

وسوف تقترح . بشأن املؤمتر، من أجل النظر األويل فيهاتفاق منوذج اتفاقٍ مع البلد املضيف أو 
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لنتائج اليت خلصت إليها البعثة األمانة تعديالت إضافية على االتفاق تأخذ يف االعتبار ا
وعلى ضوء مشاوراهتا مع حكومة بريو، سوف توصي األمانة بالتفاوض على . التحضريية

، بغية توفري أساس ٢٠١٣فرباير /االتفاق اخلاص باملؤمتر وإبرامه يف موعد ال يتجاوز شهر شباط
  .مناسبٍ لكي تقوم اليونيدو واحلكومة باملزيد من التخطيط للمؤمتر

    
    موعد الدورة  -سابعاً  

تلقى الوفد املشترك بني اليونيدو واليونوف تأكيـداً أثنـاء اجتماعاتـه مـع حكومـة بـريو                 -٢١
ــسِتنومركــز  ــدورة املــؤمتر العــام اخلامــسة عــشرة    أنَّ  للمــؤمترات بــ وي ــوّخى أصــالً ل املوعــد املت

ّين عقــد  مــن شــأنه أن يكــون مالئمــاً إنْ تعــ    ) ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٦إىل  ٢ مــن(
  .ليما يف الدورة

  
   اإلجراء املطلوب من اجمللس اّتخاذه  -ثامناً  

املعلومات التالية الواردة يف هذه الوثيقـة؛ وأن يّتخـذ          ب حييط علما ُيرجى من اجمللس أن       -٢٢
 الـدورة   وإذا ما قرَّر اجمللس أن ُتعقـد      دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة؛      عقد  قراره بشأن موعد    

أن يطلــب إىل املــدير العــام أن يتفــاوض مــع حكومــة بــريو علــى اتفــاق    ُيرجــى منــه فيف ليمــا، 
  .٢٠١٣فرباير /مناسب بشأن املؤمتر وأن يربمه يف موعد أقصاه شهر شباط
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   املرفق
    التكاليف املقّدرة    
استناداً إىل توصية حكومة بريو والوفد املشترك بني اليونيدو واليونوف     

  مؤمترات يف ليما للويسِتنام مركز باستخد
  

 التكاليف املقّدرة  
 )باليورو (

   املسامهة النقدية اليت تتحّملها حكومة البلد املضيف - أوالً

ــل     ٣ ()١(البعثــات التحــضريية  ــها مــن مخــسة مــوظفني، التموي ــة كــل من ــات، مكّون  بعث
 )املسّبق الزم

٧٦ ٦٠٥ 

 موظفــاً؛ ٧٦تقريبــاً : اليونيــدو( موظفــاً مــن خمتلــف املــستويات ١٦٠ - ســفر املــوظفني
 موظفــاً، مبــن فــيهم موظفــو دوائــر خــدمات املــؤمترات، والترمجــة   ٨٤تقريبــاً : اليونــوف

علومـات، ودائـرة األمـن      الفورية، ومراقبة الوثائق، وتوزيع الوثائق، ودعـم تكنولوجيـا امل         
  )والسالمة
ــاالــسفر اســتناداً إىل اســتحقاقات  -  نــوفمرب /فيينــا يف تــشرين الثــاين -ليمــا-فيين

  ) يوم واحد للسفر ذهاباً وإياباًمبا يف ذلك (٢٠١٢
 حبساب التداخل بني مواعيد الوصول ذات الصلة بالوظيفة - 

١ ٢٧٢ ٣٧٥ 

  ) كغ جوا٢ً ٥٠٠ (الشحن
مبـــا يــــشمل وثــــائق وملفــــات املـــؤمتر، ومــــواد املــــؤمتر واملراجــــع، ومــــواد    - 

 مــن علــى افتــراض تــوافر مــا يكفــي حمليــاً(التــسجيل، ومــواد العــرض /األمــن
 )معدات تكنولوجيا املعلومات واللوازم املكتبية الالزمة

٤٦ ٩٠٠ 

 ٣ ٠٠٠ عدالترمجة عن ُب

تكاليف العاملني اخلاصة باملوظفني البـدالء يف دائـرة إدارة املـؤمترات            (املوظفون البدالء   
 لتغطيـة اجتماعـات   )٢() موظفـاً ١٤(ودائـرة األمـن والـسالمة    )  مـوظفني  ٩(يف اليونوف   

 ) غياب املوظفني األصالء عن فيينااملقّر أثناء 

٢٦ ٠٠٠ 

                                                           
  وينبغي القيام ببعثتني أخريني . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ٢١اضطُلع ببعثة واحدة من  )1(  

 .٢٠١٣يف عام 
 . عند تكّبدهاوال ُتحمَّل تكلفة وقت العمل اإلضايف إالّ. هذا التقدير ال يشمل وقت العمل اإلضايف )2(  
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 التكاليف املقّدرة  
 )باليورو (

ــسياسات      ــر ال ــة أجهــزة تقري أجــور اخلــدمات  (املوظفــون التكميليــون مــن أجــل أمان
االستشارية خبصوص موظف واحد من الفئة الفنية لدعم التحضري واالتـصال باحلكومـة             

 )٣() أشهر، مبا يف ذلك السفر إىل ليما٦املضيفة خالل فترة 

٥٧ ٠٠٠ 

 يف املائـة مـن أجـل التـضّخم النقـدي، وتقلّبـات سـعر الـصرف،                  ١٠ (وارئحاالت الط 
 )وغري ذلك

١٤٨ ١٨٨ 

 ١ ٦٣٠ ٠٦٨ اجملموع

    املسامهة العينية اليت تتحّملها حكومة البلد املضيف- ثانياً

جمهَّـزة ومؤثّثـة حبـسب      بـأن تكـون     ،   للمـؤمترات  ويسِتنمباين املؤمتر ومرافقه يف مركز      
ــة  ــات املواصــفات يف ورق طابعــات، توصــيالت الســلكية،  /حواســيب شخــصية ( املتطلّب

معــدات استنــساخ وغريهــا مــن املعــدات التقنيــة؛ تــسهيالت الترمجــة الفوريــة، ومعــدات  
 )وتكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية، معدات األمن والسالمة، وغري ذلك

 دةغري حمدَّ

 دةغري حمدَّ )  موظف١٠٠تقريباً  (موظفو الدعم احملليون

إسـعافات أّوليـة، مكتـب بريـد،        /مصرف، دائـرة مـساعدة طبيـة      (املرافق احمللية األخرى    
 )وكالة أسفار، وغري ذلك

 دةغري حمدَّ

 للمـؤمترات، وبـني املطـار والفنـادق         ويسِتن من أّي فنادق أخرى إىل مركز        النقل احمللي 
 )حافالت وحافالت صغرية وسيارات لكبار الشخصيات(

 دةغري حمدَّ

 دةغري حمدَّ  حبسب ما يلزم مبوجب االتفاق مع البلد املضيفاية الشرطةمح

 

                                                           
 ألداء مهام أثناء الربع عند االقتضاءلتكاليف موظف واحد من الفئة الفنية الزماً قد يكون التمويل املسبَّق  )3(  

 .٢٠١٣األول من عام 


