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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

   
 جدول األعمال املؤقت املشروح

 
 ورةافتتاح الد

 دورة الـس الـثالثني رئـيس الدورتني         يفتـتح سـوف    
زنيرب . الثامـنة والعشرين والتاسعة والعشرين، سعادة السيد ع       

 ).املغرب(
  

 انتخاب أعضاء املكتب -١البند 

 من النظام الداخلي بأن ينتخب      ١-٢٣تقضـي املادة     
ــة األوىل، رئيســــا     ــه العادي ــة دورت الــس، كــل ســنة، يف بداي

ــ ــلي أعضــائه    وثالثــ ــني ممث ــررا، مــن ب ــيـس ومق ـــواب للرئ . ة نـ
ــادة   ــنص امل ــيس    ٣-٢٣وت ــنه عــلى أن ختضــع مناصــب الرئ  م

ونــواب الرئــيس الــثالثة واملقــرر للتــناوب اجلغــرايف العــادل يف  
إطـار دورة مدـا مخس سنوات، حسبما هو مبني يف التذييل            

ــنظام الداخــلي  ــناء عــلى ذلــك، وفــيما خيــص   . ألــف مــن ال وب
لــثالثني، ينــبغي أن ينتخــب الرئــيس مــن بــني الــدول   الــدورة ا

األعضـاء يف الـس املدرجـة يف القائمـة بـاء مـن املرفق األول                
وينـبغي أن ينتخـب نـواب الرئـيس الـثالثة مـن بني              . للدسـتور 

أعضـاء الـس مـن الـدول اآلسيوية املدرجة يف القائمة ألف،             
يف القائمة والـدول املدرجـة يف القائمة جيم، والدول املدرجة        

وينــبغي أن ينتخــب املقــرر مــن بــني ممثــلي . دال، عــلى الــتوايل
 .أعضاء الس من الدول األفريقية املدرجة يف القائمة ألف

  
 إقرار جدول األعمال -٢البند 

ــسيــــُقدم إىل   ــيقة الـ ــدول IDB.30/1، يف الوثـ ، جـ
أعمــال مؤقــت للــدورة الــثالثني، يســتند إىل جــدول األعمــال 

 .١٠-م/٢٩-ت الذي اعتمد يف املقرر م ت صاملؤق

 :وسيكون معروضا على الس ما يلي 

 (IDB.30/1)جدول األعمال املؤقت  ● 

 )(IDB.30/1/Add.1 جدول األعمال املؤقت املشروح ● 

 )(IDB.30/CRP.1 قائمة الوثائق ● 
  

ــام      -٣البند  ــن عـ ــام عـ ــلمدير العـ ــنوي لـ ــتقرير السـ الـ
٢٠٠٤ 

ن الدســتور بــأن يعــد املديــر   مــ٦-١١تقضــي املــادة  
وكان املؤمتر العام قد    . العـام تقريـرا سـنويا عن أنشطة املنظمة        
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ــراره م ع   ــام، يف ق ــر الع ــب إىل املدي ــج ٢-ق/٤-طل ، أن يدم
تقريــر أداء الــربنامج دجمــا كــامال يف الــتقارير الســنوية املقــبلة،  

ــا ملقــرر الــس م ت ص  ــناء عــلى طلــب  . ١١-م/٧-وفق وب
ــتقارير ١٢-م/٢٣-م ت صالـــس يف مقـــرره  ، تتضـــمن الـ

الســنوية معلومــات عــن األنشــطة التنفــيذية مــن أجــل التنمــية، 
. الناشئة عن قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة        

 على معلومات عن    ٢٠٠٤الـتقرير السنوي    ومـن مث، يشـتمل      
أنشطة اليونيدو لدعم أقل البلدان منوا، والتركيز على أفريقيا،         

 اليونــيدو كمحفــل عــاملي، والــتعاون داخــل مــنظومة  ووظــيفة
 .األمم املتحدة

مـن الدستور على أن يطلب  ) د (٤-٩وتـنص املـادة     
أنشطتهــا  الـس إىل الـدول األعضـاء أن تقـدم معلومات عن      

، ٢٩-م/١-ص ت ويف املقرر م  . ذات الصـلــة بعمل املنظمـة    
ــبلّغه بأنشــطتها    ــدول األعضــاء أن ت  ذات طلــب الــس إىل ال

ــتقرير الســنوي عــن       ــند اســتعراض ال ــنظمة ع الصــلة بعمــل امل
ــدول األعضــاء أن تــدرج تلــك   . أنشــطة املــنظمة ــود ال وقــد ت

املعلومـات يف الكلمات الشفوية اليت يديل ا ممثلوها يف إطار           
ــند  ــرد تلــك الكــلمات يف حماضــر الــس    . هــذا الب وســوف ت
 .املوجزة

ــا     ــثاق مكتــب املراقــب امل ــام ووفقــا ألحكــام مي يل الع
ســبتمرب / أيلــول٦ املؤرخــة UNIDO/DGB/(M).93الوثــيقة (

 )ه (١٠-ق/١٠-، والصـادرة استنادا إىل القرار م ع     )٢٠٠٤
الـــذي اعـــتمده املؤمتـــر العـــام يف دورتـــه العاشـــرة يف كـــانون  

 بشــــأن تقــــدمي تقاريــــر إىل اهليــــئات ٢٠٠٣ديســــمرب /األول
ر عن األنشطة التشريعية من خالل املدير العام، بأن يقدم تقري      

 ا مكتب املراقب املايل العام والوحدات املكونة        اضطلعالـيت   
 . إىل الس إلحاطته علما ا٢٠٠٤له يف عام 

 :وسيكون معروضا على الس ما يلي

ويشــمــل تقريـــــر أداء   (٢٠٠٤ الــتقريـــر الســــنوي  ● 
 )Add.1 وIDB.30/2) (الربنامـــج

.  مكتـب املراقـب املـايل العام        بأنشـطة  املـتعلق الـتقرير    ● 
 (IDB.30/21)مذكرة من املدير العام 

ــر  ●  ــبتقري ــام بشــأن األنشــطة   مكت  املراقــب املــايل الع
ــام    ــا يف ع  ــة  . ٢٠٠٤املضــطلع ــن األمان ــرة م مذك

(DB.30/CRP.2) 
  

 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -٤البند 

م تقــد" مــن الدســتور بــأن  )د( ٤-١٠تقضــي املــادة  
الـربنامج وامليزانـية إىل الـس يف كل دورة عادية تقريرا            جلـنة   

عن مجيع أنشطة اللجنة، وبأن تقدم إىل الس، مببادرة منها،          
ــية امشــورة أو  ــتراحات بشــأن املســائل املال ــر  . "ق وســريد تقري
ــنة عــ    يف الوثــيقةاحلاديــة والعشــرين هــا ـن أعمــال دورتـاللج

IDB.30/22. اليت تناولتها اللجنة    ،لمواضـيع والوثـائق التالية    لو 
وترد . احلالية صـلة بأعمال الس يف دورته       ،يف تلـك الـدورة    

احلادية شـروح يف جـدول األعمال املؤقت املشروح للدورة          ال
 .(PBC.21/1/Add.1) للجنة والعشرين

  
الـــتقرير املؤقـــت ملـــراجع احلســـابات اخلـــارجي      )أ (٤

ؤقت والتقرير املؤقت عن األداء املايل والتقرير امل      
ــنتني   ــترة الســ ــربنامج لفــ -٢٠٠٤عــــن أداء الــ

٢٠٠٥ 

الــــتقريـر املؤقــــت ملــــراجـــع احلســــابــات اخلــــارجي  ● 
(IDB.30/8-PBC.21/8) 

الــتقريــر املؤقــت عــن األداء املــالـي لفــتـــرة الســنتيــن   ● 
  مقــــــدم مـــــــن املديـــــــر العـــــــام   . ٢٠٠٥-٢٠٠٤

)IDB.30/9-PBC.21/9( 

ويشــــمــل  (٢٠٠٤ عــــن عــــامر الســــنوي ـتقريالــــ ● 
الــتقريـــر املؤقــت عــن أداء الــربنامـــج لفــترة الســنتني  

٢٠٠٥-٢٠٠٤() IDB.30/2 وAdd.1( 
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 وضع اليونيدو املايل )ب (٤

تقريـــر مـــــن املديـــــر العـــــام . وضـــع اليونـــيدو املـــايل ● 
(IDB.30/13-PBC.21/13) 

-GC.11/5)تقرير من املدير العام  .  اخلاصة احلسـابات  ● 

IDB.30/10-PBC.21/10) 

 ٢٠٠٥/٧ وامليزانية الربنامج جلنةاستنتاج  ● 
  
جـدول األنصـبة املقـررة القتسـام نفقـات امليزانية           )ج (٤

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦العادية لفترة السنتني 

ــبة   ●  ــدول األنصـ ــررةجـ ــية  املقـ ــترة املالـ -٢٠٠٦ للفـ
ــة  . ٢٠٠٧ ــن األمانــــــ ــرة مــــــ -IDB.30/7)مذكــــــ

PBC.21/7) 

 ٢٠٠٥/٤زانية استنتاج جلنة الربنامج واملي ● 
  
صـــندوق رأس املـــال املـــتداول لفـــترة الســـنتني      )د (٤

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

-٢٠٠٦صـندوق رأس املال املتداول لفترة السنتيـن         ● 
ــام . ٢٠٠٧ ــر العـ ــترحات مـــن املديـ -IDB.30/3) مقـ

PBC.21/3) 

   ٢٠٠٥/٥الربنامج وامليزانية جلنة  استنتاج ● 
 تعيني مراجع خارجي للحسابات )ه (٤

تقرير . ات لتعيني مراجع حسابات خارجي    الترشـيح  ● 
  Add.1 وIDB.30/5-PBC.21/5( مــــن املديــــر العــــام

 )PBC.21/CRP.2 وAdd.2و
  
ــدة    )و (٤ ــية ومــرافق املؤمتــرات اجلدي التحســينات األمن

 املقترحة

تقرير من  . التحسـينات األمنـية يف مركز فيينا الدويل        ● 
 (IDB.30/11-PBC.21/11) املدير العام

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ات تكميلــية لفــترة الســنتني  تقديــر ● 
ــية   ــام   . خاصــة بالتحســينات األمن ــر الع ــتراح املدي  اق

)IDB.30/12-PBC.21/12و Add.1( 

مذكــرة . تنفــيذ التحســينات األمنــية، املــرحلة األوىل ● 
 (PBC.21/CRP.4)من األمانة 

 ٢٠٠٥/٦استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية  ● 
  
 حشد املوارد املالية )ز (٤

التقرير معلومـات عـن حشـد املـوارد املالـية، ترد يف              ● 
 )، الفصل السادسIDB.30/2(  ٢٠٠٤ السنوي

ــية      ●  ــار صــندوق التنم ــيها يف إط ــق عل املشــاريع املواف
ــربعات   ــتئمانية والتـــ ــناديق االســـ ــناعية والصـــ الصـــ

أعدـــــــا األمانـــــــة . ٢٠٠٤األخـــــــرى يف عـــــــام 
(PBC.21/CRP.3) 

  
 النظام املايل )ح (٤

 /٨-ع املؤمتـر يف دورتـه الثامـنة، يف املقـــرر م    أحـاط    
ــراجع     ١١-م ــناء عــلى طلــب م ــة ب ، عــلما باملعلومــات املقدم

 بشـــأن املســـائل IDB.20/6احلســـابات اخلـــارجي يف الوثـــيقة 
ــراجعةاملتصــلة  ــرفق األول   مب ــيت تتضــمن يف امل  احلســابات، وال

ند ووفقا للب .  من مرفق النظام املايل    ٥تنقـيحا مقـترحا للفقـرة       
ســيكون معروضـا عـلى الـس مــا     مـن الـنظام املـايل،    ٢-١٢
 :يلي

األمانة  مقدمة من. تعديالت ملرفق النظام املايل ● 
(IDB.30/4-PBC.21/4) 

 ٢٠٠٥/٢استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية  ● 
  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان،   -٥البند 

ــلمادة    ــا ل ــربنا  ٣-١٤وفق ــن الدســتور بشــأن ال مج  م
ــدرس   ــتني، ي ــسوامليزاني ــع أي   ال ــام م ــر الع ــترحات املدي  مق
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ــرنامج العمــل       ــتمد ب ــية ويع ــربنامج وامليزان توصــيات للجــنة ال
 العاديـة والتشـغيلية، مـع إدخـال مـا يراه الزما من              وامليزانيـتني 

ــرارها      ــيها وإق ــنظر ف ــر لل ــتقدميها إىل املؤمت ــيها ل ــالت عل . تعدي
ية ثلثي األعضاء احلاضرين    ويـتعني أن يـتم هـذا االعتماد بأغلب        

 .واملصوتني

 :وسيكون معروضا على الس ما يلي 

مقترحات . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان،  ● 
 (IDB.30/6-PBC.21/6)املدير العام 

 ٢٠٠٥/٣استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية  ● 
  

ــيذ -٦البند  ــار تنفـ ــربناجمي اإلطـ ــل،  الـ ــط األجـ  املتوسـ
٢٠٠٧-٢٠٠٤ 

املؤمتـــر العـــام عـــلما مـــع الـــتقدير، يف دورتـــه أحـــاط  
ــيقة     ــواردة يف الوث ــات ال  بشــأن GC.10/14العاشــرة، باملعلوم

ــربناجمي   -م ع (٢٠٠٧-٢٠٠٤ األجــل، املتوســطاإلطــار ال
، وطلـب إىل املديـر العـام أن يقـدم تقارير منتظمة        )٢-ق/١٠

إىل الـس وأن يقـدم إىل املؤمتـر العام يف دورته احلادية عشرة       
 .ريرا عن تنفيذ ذلك القرارتق

 :وسيكون معروضا على الس ما يلي 

ــربناجمي املتوســط األجــل،    ●  -٢٠٠٤تنفــيذ اإلطــار ال
-IDB.30/16)تقريـــــر مـــــن املديـــــر العـــــام . ٢٠٠٧

GC.11/6) 

. حالــة الــربامج املــتكاملة وأطــر اخلدمــات القطــرية      ● 
 (IDB.30/CRP.3) مذكرة من األمانة

  
  توصيات مراجع احلسابات اخلارجييذتنف -٧البند 

 بشأن ٢-م/٢٩-ص ت طلـب الـس، يف مقـرره م      
ــترة    ــارجي عـــن الفــ ــابات اخلـ ــراجع احلسـ ــر مـ -٢٠٠٢تقريـ

، إىل املديــر العــام مجلــة أمــور مــنها أن يــنفّذ توصــيات ٢٠٠٣
 اخلـارجي تنفـيذا كـامال ودون إبطاء، وأن          احلســاباتمـراجع   

 ــأن إىل ا ــذا الشـ ــرا ـ ــدم تقريـ ــثالثني يقـ ــه الـ . لـــس يف دورتـ
ــارجي      ــابات اخلـ ــراجع احلسـ ــت ملـ ــتقرير املؤقـ ــمن الـ وسيتضـ
مالحظـــات املديـــر العـــام بشـــأن تنفـــيذ توصـــيات مـــراجع       

وبالـتايل، سيكون معروضا على الس      . احلسـابات اخلـارجي   
 :ما يلي

التقريــر املؤقــت ملراجــع احلسابــات اخلارجـــي  ● 
(IDB.30/8-PBC.21/8) 

  
 مع برنامج األمم املتحدة     التعاون اتفاق   تنفيذ -٨البند 

 اإلمنائي

 إىل الــــس يف دورتــــه التاســــعة قُــــدمتقريــــر  مشــــل 
التطورات اليت استجدت واخلطوات    (IDB.29/17)والعشـرين   

الـيت اختـذت امتـثاالً للواليـات املتعلقة بالالمركزية واليت أدت            
 اإلمنائي  تحدةاملإىل الـتحالف االسـتراتيجي مـع بـرنامج األمم           

ويف الدورة ذاا، قدمت ورقة غرفة اجتماعات     ). اليونديـب (
 ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  حىتمعلومات عن التقدم احملرز     

ــتعاون مــع بــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي     يف تنفــيذ اتفــاق ال
(IDB.29/CRP.4) .    وســـيجري حتديـــث هـــذه املعلومـــات يف

 :الوثيقة التالية

 :لى الس ما يليوسيكون معروضا ع 

 مـــع بـــرنامج األمـــم املـــتحدة لـــتعاوناتنفـــيذ اتفـــاق  ● 
. تقريـــر مرحـــلي مقـــدم مـــن املديـــر العـــام. اإلمنـــائي

(IDB.30/17-GC.11/7) 
  

-٢٠٠٦ الـربناجمي املتوسـط األجل،       اإلطـار  -٩البند 
٢٠٠٩ 

ــنظر    ــدى ال ــل،    يفل ــربناجمي املتوســط األج ــار ال  اإلط
ــس  ٢٠٠٩-٢٠٠٦ ــود الـ ــا يـ ــبان  ، رمبـ ــأخذ يف احلسـ أن يـ

ــعة        ــه التاس ــيه يف دورت ــا إل ــيت قدمه ــام ال ــر الع ــترحات املدي مق
وسيجري تنقيح  . IDB.29/6-PBC.20/6والعشـرين يف الوثـيقة      

 وفقا لبيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد       املقـترحات هـذه   
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، والذي سيعرض   ١٠املقـدم إىل الـدورة احلالـية يف إطار البند           
 .ام يف دورته احلادية عشرةعلى املؤمتر الع

  
  االستراتيجية الطويلة األمداليونيدورؤية  -١٠البند 

ــا املؤمتــر العــام يف قــراره م ع      املديــر ٢-ق/١٠-دع
 ١٥-١٠( استراتيجية طويلة األمد     رؤيةالعام إىل صوغ بيان ل    

رمبـا يف وقـت مناسـب لكي يعتمده املؤمتر العام القادم،         ) سـنة 
ــيد  و االســتراتيجية يف حتقــيق األهــداف  يتضــمن مســامهة اليون

ــاإلمنا ــيةئــ ــعة  . ية لأللفــ وقُــــدم إىل الــــس، يف دورتــــه التاســ
ــيقة   ــرين يف الوثـ ــيدي  ، IDB.29/CRP.5والعشـ ــروع متهـ مشـ

وسيكون معروضا على   . لبـيان رؤيـة اسـتراتيجية طويلة األمد       
 :الس ما يلي

.  الطويلــة األمــد بــيان رؤيــة اليونــيدو االســتراتيجية    ● 
 (IDB.30/23-GC.11/8) املدير العام منير تقر

  
  وحدة التفتيش املشتركةأنشطة -١١البند 

 بــــاملخطط األويل ملــــتابعة توصــــيات وحــــدة عمــــال 
، ســتعرض )١١-م/٢٤-املقــرر م ت ص(التفتــيش املشــتركة 

 :على الس الوثيقة التالية

تقريـر من املدير    . أنشـطة وحـدة التفتـيش املشـتركة        ● 
 (IDB.30/14)العام 

  
  العاملنيشؤون -١٢البند 

ــرر م ت ص    ــس، يف املق ــرر ال ــبول ١٨-م/١-ق ، ق
ــية    ــية الدول ــة املدن ــنظام األساســي للجــنة اخلدم وســيجري . ال

اطـالع الـس عـلى مـا اعـتمدته اجلمعـية العامة من مقررات               
وتوصـــيات أصـــدرا اللجـــنة مؤخـــرا وهلـــا صـــلة باليونـــيدو، 

ــنظمات امل بصــفتها ــنظام املشــترك   واحــدة مــن امل نضــمة إىل ال
 .لألمم املتحدة

، أعلـن املؤمتر العام قبولـه      ٣٧-م/١-ويف املقـرر م ع     
ــترك للمعاشــات الــتقاعدية       ــنظام األساســي للصــندوق املش ال

ملوظفـــي األمـــم املـــتحدة، وأنشـــأ جلـــنة املعاشـــات الـــتقاعدية  
ــيدو  ــي اليونـ ــرر م ع . ملوظفـ ، انتخـــب ٢٠-م/١٠–ويف املقـ

وين مناوبني يف جلنة املعاشات التقاعدية      املؤمتـر عضـوين وعض    
ــترة الســنتني    ــيدو لف ــلء . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ملوظفــي اليون ومت م

ــس        ــرر ال ــتماد مق ــر اع ــك إث ــد ذل ــت بع ــيت خل  املناصــب ال
ورمبــا يــود الــس أن يوصــي املؤمتــر يف . ٨-م/٢٩-م ت ص

ــتخاب لعضــوية اللجــنة     ــة عشــرة مبرشــحني لالن ــه احلادي دورت
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦لعامي 

 :يكون معروضا على الس ما يليوس 

 )(IDB.30/15تقرير من املدير العام . شؤون العاملني ● 

، األمانــة واملعلومــات ذات الصــلة بالعــاملني تركيــبة  ● 
 )، التذييل الم(IDB.30/2 ٢٠٠٤التقرير السنوي 

ــيدو يف   ●   ٢٠٠٥مــايو / أيــار٣١قائمــة موظفــي اليون
(IDB.30/CRP.4) 

  
 ات احلكومية الدولية  ـة باملنظم علقـ املت املسـائل  -١٣البند 

 وغري احلكومية واملنظمات احلكومية وغريها

، ٤١-م/١-أرســــى املؤمتــــر العــــام، يف مقــــرره م ع 
 بشأن العالقات مع املنظمات اليت ذكرت يف        توجيهيةبادئ  مـ 

ووفقـا لـتلك املبادئ التوجيهية،      .  مـن الدسـتور    ١-١٩املـادة   
ــام     ــر العـ ــلى املديـ ــتعني عـ ــوص    أ)أ(يـ ــاريع نصـ ــدم مشـ ن يقـ

ــتحدة     ىل إاالتفاقــات مــع ســائر مؤسســات مــنظومة األمــم امل
 أن يعمـــم عـــلى أعضـــاء الـــس    )ب(والـــس إلقـــرارها؛  

معلومـــات عـــن املـــنظمات احلكومـــية الدولـــية واملـــنظمات      
بــرام اتفاقــات مــع   إاحلكومــية الــيت أعربــت عــن رغبــتها يف     

 اتفاق عالقة   بـرام إيلـتمس موافقـة الـس قـبل         أن  اليونـيدو، و  
أن يعمــم عــلى أعضــاء   ) ج(ومناســب مــع املــنظمة املعنــية؛    

منها  الدولية   ،الـس معلومـات عـن املـنظمات غـري احلكومية          
وسـائر املـنظمات الـيت تلتمس احلصول على مركز          ،  والوطنـية 

ــن استشــاري،  ــا   وم ــس م ــرر ال ــنظمات  إمث يق ــت امل ذا كان
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دئ التوجيهية اليت   املعنـية سـتمنح مركـزا استشـاريا وفقا للمبا         
 .أرساها املؤمتر

ــن      ــات عـ ــس معلومـ ــلى الـ ــا عـ ــيكون معروضـ وسـ
 .املنظمات اليت يلزم اختاذ قرارات بشأا

  
  املدير العامملنصب مبرشح التوصية -١٤البند 

 مــن ٦١ مــن الدســتور وباملــادة ٢-١١عمــال باملــادة  
 يف توصــية موجهــة إىل الــسالــنظام الداخــلي، ســوف يبــت 

ــ ــام   املؤمت ــر الع ــام بشــأن مرشــح ملنصــب املدي وســيكون . ر الع
 :معروضا على الس ما يلي

 مذكرة من األمانة  . املرشـحون ملنصـب املدير العام      ● 
(IDB.30/19) 

مذكــرة مــن  . مشــروع عقــد لتعــيني املديــر العــام     ● 
 (IDB.30/20)األمانة 

  
ــال -١٥البند  ــريية األعمـ ــام  التحضـ ــر العـ ــدورة املؤمتـ   لـ

 رةاحلادية عش

ــرر   ــسقـ ــه  ال ـــي دورت ــ، فالتاســعة والعشــرين  ف ـي ــ
ــرر م  ــد ٩-م/٢٩-ت صاملقــ ــ، عقـ ــرة دورالـ ــة عشـ  ة احلاديـ

ــلمؤمتر العــام   ــنا مــن  ل ــثاين ٢٨يف فيي  ٢نوفمــرب إىل / تشــرين ال

ــانون األول ــمرب /كـ ـــ و. ٢٠٠٥ديسـ ــا ل ــن ٤-٩لمادة وفقـ  مـ
.  الــس جــدول األعمــال املؤقــت لــلمؤمتر    يعدســالدســتور 

مـة ببنود جدول األعمال اليت سينظر فيها املؤمتر       وسـتدرج قائ  
 :يف مرفق للوثيقة التالية

احلاديـــة  العـــام  لـــدورة املؤمتـــرالتحضـــرييةاألعمـــال  ● 
 (IDB.30/18) ملدير العام من اتقرير. عشرة

  
ــدول  -١٦البند  ــالجـ ــدورة املؤقـــت األعمـ ــة  للـ احلاديـ

  وموعد انعقادهاوالثالثني

ظام الداخـلي بـأن يقدم       مـن الـن    ٢-١٠تقضـي املـادة      
، يف كل دورة عادية، جدول األعمال       السىل  إاملديـر العـام     

وسيقترح على الس جدول    . املؤقـت للـدورة العاديـة التالـية       
 : التاليةجتماعاتالأعمال مؤقت يف ورقة غرفة ا

 احلاديــة والــثالثني جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة ● 
ــا  ــد انعقادهــ ــر . وموعــ ــن املديــ ــرة مــ ــام مذكــ  العــ

(IDB.31/CRP.5) 
  

  التقريرإعتماد -١٧البند 

 مــن الــنظام الداخــلي، يــتوىل املقــرر ٧١وفقــا لــلمادة  
 .إعداد مشروع تقرير الس وتقدميه

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


