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 .االجتماعات إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق عضاء الوفود التكرويرجى من أ. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  ة والثالثونسابعالدورة ال

  ٢٠١٠مايو /أيار ١٢- ١٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقت ٢البند

       إقرار جدول األعمال
      جدول األعمال املؤقت املشروح    
      افتتاح الدورة    

د ســعادة الســي، الــس باإلنابــةوالــثالثني رئــيس الســابعة ســوف يفتــتح دورة الــس     
  .هيلموت بوك

  
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند   
ينتخب الس، كل سـنة، يف بدايـة دورتـه     ،من النظام الداخلي ١-٢٣املادة  مبقتضى    

اب للرئيـس ومقـ العادية األوىل، رئيســا وثالثــة نــووتـنص املـادة   . را، مـن بـني ممثلـي أعضـائه    ر
٣-٢٣   ر    اب امنه على أن ختضع مناصب الـرئيس ونـواجلغـرايف   للتعاقـب لـرئيس الثالثـة واملقـر

علـى   وبنـاءً . نظـام الـداخلي  لليف التـذييل ألـف    ةنيالعادل يف إطار دورة مدا مخس سنوات، مب
والثالثني، ينبغي أن ينتخب الرئيس مـن بـني أعضـاء الـس      السابعةذلك، وفيما خيص الدورة 

اب الـرئيس  وينبغي أن ينتخب نـو . ل للدستورمن املرفق األو باءمن الدول املدرجة يف القائمة 
املدرجـة يف القائمـة ألـف، والـدول املدرجـة      الـدول اآلسـيوية   الثالثة من بني أعضاء الس من 

وينبغي أن ينتخـب املقـرر مـن بـني ممثلـي أعضـاء الـس        . ، على التوايلمتني جيم وداليف القائ
  .ألفاملدرجة يف القائمة األفريقية من الدول 
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    جدول األعمالإقرار   - ٢البند   
 السـابعة جدول أعمال مؤقت للدورة ه، لكي يقرIDB.37/1 يـُقدم إىل الس يف الوثيقة   

ــرر م ت ص      ــذي اعتمــد يف املق ــال املؤقــت ال ــثالثني، يســتند إىل جــدول األعم  ١٨-م/٣٦-وال
ذلـك، وافـق مكتـب الـس     وعالوة علـى   .ى فيه الواليات املسندة من املؤمتر العاموحمدث لتتجلّ
 ١١يـومي  الـدورة مـن   فتـرة  علـى متديـد    ٢٠١٠ينـاير  /كـانون الثـاين   ٢٨يف املعقود يف اجتماعه 

  .٢٠١٠ مايو/أيار ١٢إىل  ١٠ نأيام مدورة مدا ثالثة إىل ) دورة ملدة يومني( مايو/أيار ١٢و

  :الوثائق التاليةعلى الس  وستعرض  
  )IDB.37/1(جدول األعمال املؤقت   ●  
  (IDB.37/1/Add.1)جدول األعمال املؤقت املشروح   ●  
  (IDB.37/CRP.1)قائمة الوثائق   ●  

  
    ٢٠٠٩ أنشطة املنظمة يف عامالتقرير السنوي للمدير العام عن   - ٣البند   

. يعـد املـدير العـام تقريـرا سـنويا عـن أنشـطة املنظمـة         ،من الدسـتور  ٦-١١لمادة وفقا ل  
، أن يــدمج تقريــر أداء ٢-ق/٤-طلــب إىل املــدير العــام، يف قــراره م ع وكــان املــؤمتر العــام قــد  

 ًءوبنـا . ١١-م/٧-الربنامج دجما كامال يف التقارير السـنوية املقبلـة، وفقـا ملقـرر الـس م ت ص     
، تتضــمن التقــارير الســنوية معلومــات عــن  ١٢-م/٢٣-علــى طلــب الــس يف مقــرره م ت ص

، الناشــئة عــن قــرارات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ذات  األنشــطة التنفيذيــة مــن أجــل التنميــة 
 يـة مـن دورة ثالث  ٢٠١٣ومنها استعراض السياسات الشـامل، الـذي سـيتحول يف عـام     الصلة، 

. ٦٣/٢٣٢قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  وفقــا لســنوات، رباعيــة الســنوات إىل دورة ال
لماً يف التقريـر السـنوي بـدور اليونيـدو     ، حتاط الدول األعضاء ع٥-ق/١٠-وطبقا للقرار م ع

معلومـات   ٢٠٠٩السـنوي لعـام   اليونيـدو  تقريـر  يشـمل  و. أللفيـة األهداف اإلمنائيـة ل يف حتقيق 
سـيما فيمـا يتصـل بأنشـطتها الداعمـة لبلـوغ        والتنفيذ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل،      عن

ة الثالث، وباإلجنازات املعينة من حيـث  األهداف اإلمنائية لأللفية يف مضمار أولوياا املواضيعي
حتسني ج منظومة األمم املتحدة الشامل للتعـاون اإلمنـائي دعمـاً لألولويـات واالسـتراتيجيات      

  .الوطنيةات الوطنية، وبناء القدراإلمنائية 
مــن الدسـتور علــى أن يطلــب الـس إىل الــدول األعضــاء أن   ) د( ٤-٩وتـنص املــادة    

، ٢٩-م/١-ويف املقـرر م ت ص . نشطتهـــا ذات الصلـــة بعمـل املنظمــة    تقدم معلومـات عـن أ  
لس إىل الدول األعضاء أن تبلغه بأنشطتها ذات الصـلة بعمـل املنظمـة عنـد اسـتعراض      طلب ا
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وقد تود الدول األعضاء أن تدرج تلك املعلومات يف الكلمات الشـفوية الـيت   . التقرير السنوي
  .وسوف ترد تلك الكلمات يف حماضر الس املوجزة. ا البنديديل ا ممثلوها يف إطار هذ

  :الوثيقة التاليةعلى الس  وستعرض  
  )IDB.37/2) (ويشمل تقرير أداء الربنامج( ٢٠٠٩التقرير السنوي لليونيدو لعام   ●  

  
    امليداينالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومتثيل اليونيدو   - ٤البند   

ــة يــربمأن ، ٧-ق/١٣-يف قــرار املــؤمتر العــام م ع ، املــدير العــامطُلــب إىل    ، ضــمن مجل
، وفقــا ٢٠١٠ترتيبــا تنفيــذيا وإداريــا مالئمــا مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف عــام  أمــور، 

وعمـال  . لنتائج وتوصيات التقييم النهائي املشترك مع أخذ متطلبات الدول األعضـاء يف االعتبـار  
، سوف يقدم املدير العام إىل الس يف دورته السـابعة والـثالثني تقريـرا    ٧-ق/١٣-عبالقرار م 

  . عن متابعة ذلك القرار
  :الوثيقة التاليةعلى الس  وستعرض  
النـهائي  تقرير ال. امليدايناليونيدو  ومتثيلالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ●  

  (IDB.37/6)املدير العام من 
  

    مسامهات اليونيدو: ألهداف اإلمنائية لأللفيةا  - ٥البند   
الدور احلاسـم  بشأن  ٦-ق/١٣-م عاعتمد املؤمتر العام يف دورته الثالثة عشرة القرار   

، وطلـب إىل املـدير   الذي تقوم به القطاعات اإلنتاجية يف دعم حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة  
تقريــرا عــن الوســائل احملــددة الــيت ميكــن ــا  نيثوالــثالالســابعة الــس يقــدم إىل دورة  العــام أن

يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وذلـك قبـل انعقـاد        اإلسـهام  لليونيدو أن تقدم مزيدا مـن  
  .٢٠١٠االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

  :الوثيقة التاليةعلى الس  وستعرض  
  (IDB.37/4)املدير العام من تقرير . مسامهات اليونيدو: ية لأللفيةاألهداف اإلمنائ  ●  

  
    وضع اليونيدو املايل  - ٦البند   

رصـدة  أمبـالغ  ستتضمن أيضا التقارير العادية التاليـة عـن الوضـع املـايل معلومـات عـن         
رر احـتفظ ـا أو حصـل عليهـا وفقـا ملقـ      ، الـيت  ة وغريهـا مـن املسـامهات   نفقـ االعتمادات غري امل
  :١٥-م/١٣-املؤمتر العام م ع
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  (IDB.37/7)تقرير من املدير العام . وضع اليونيدو املايل  ●  
  )IDB.37/CRP.2(من األمانة  مذكرة. وضع اليونيدو املايل  ●  

  
    نظام اليونيدو املايل  - ٧البند   

أن يستقصـي  ، ١-ق/١٣-قرار املؤمتر العـام م ع جملس التنمية الصناعية، يف طُلب إىل   
إمكانيــة إعــادة تشــكيل فريــق عامــل غــري رمســي مفتــوح العضــوية  دورتــه الســابعة والــثالثني  يف

خـالل دورة  وأعربت الـدول األعضـاء عـن آرائهـا بشـأن املوضـوع        .املايلاليونيدو بشأن نظام 
 GC.13/C.1/SR.2و GC.13/SR.8رجـى الرجـوع إىل احملاضـر املـوجزة     ي( املؤمتر العام الثالثة عشرة

  ).SR.5 و SR.4و SR.3و
    
    أنشطة فريق التقييم  - ٨البند   

م كـل سـنتني تقريـرا    ، أن تقـد ٧-م/٢٩-املقـرر م ت ص يف األمانة، إىل طلب الس   
  .عن أنشطة التقييم

  :وستعرض على الس الوثيقة التالية  
  )IDB.37/5(مذكرة من األمانة . أنشطة فريق التقييم  ●  

  
    ملشتركةأنشطة وحدة التفتيش ا  - ٩البند   

   املقـــرر(توصـــيات وحـــدة التفتـــيش املشـــتركة تنفيـــذ يل ملتابعـــة وعمـــال بـــاملخطط األ  
  :، ستعرض على الس الوثيقة التالية)١١-م/٢٤-م ت ص
  )IDB.37/3(تقرير من املدير العام . أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  ●  

  
    لغاتعدد الت  - ١٠البند   

تعـدد اللغـات   بشـأن   ٤-ق/١٣-م عالثالثة عشرة القرار اعتمد املؤمتر العام يف دورته   
تقريــرا  ثنيالســابعة والــثاليف دورتــه الــس يقــدم إىل  وطلــب إىل املــدير العــام أنيف اليونيــدو، 

 .تنفيذ هذا القرارعن مرحليا 

 :ة التاليةيقالوثعرض على الس توس  

  )IDB.37/9(العام تقرير من املدير . عدد اللغاتت  ●  
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    شؤون العاملني  - ١١ البند  
ــرر م ت ص    ــس، يف املق ــرر ال ــة    ١٨-م/١-ق ــة اخلدم ــول النظــام األساســي للجن ، قب

وسيجري إطـالع الـس علـى أيـة مقـررات وتوصـيات مسـتجدة صـادرة عـن          . املدنية الدولية
إحــدى  اللجنــة املــذكورة تعتمــدها اجلمعيــة العامــة وتكــون هلــا صــلة باليونيــدو، باعتبارهــا          

  .لألمم املتحدةاملوحد  النظام يفاملنضوية ت املؤسسا
  :وستعرض على الس الوثائق التالية  
  (IDB.37/8)تقرير من املدير العام . العاملنيشؤون   ●  
 ٢٠٠٩التقريـر السـنوي لعـام    تركيبة األمانة واملعلومـات ذات الصـلة بالعـاملني،      ●  

)IDB.37/2اف، التذييل ك(  
  )IDB.37/CRP.3(اليونيدو  موظفية قائم  ●  

  
  احلكوميةغري ات احلكومية الدولية واملنظمات ماملسائل املتعلقة باملنظ  - ١٢البند   

    من املنظمات واحلكومية وغريها
، مبـادئ توجيهيـة بشـأن العالقـات مـع      ٤١-م/١-ره م عرأرسى املؤمتر العـام، يف مقـ    

ن يبـادئ التوجيهيـة، يتعـ   ووفقـا لتلـك امل  . مـن الدسـتور   ١-١٩كرت يف املـادة  ذُاملنظمات اليت 
أن يقدم مشاريع نصوص االتفاقات مع سائر مؤسسـات منظومـة   ) أ(: ما يليعلى املدير العام 

أن يعمم على أعضاء الس معلومات عـن املنظمـات   ) ب( األمم املتحدة إىل الس إلقرارها؛
وأن يلـتمس موافقـة    احلكومية الدولية اليت أعربت عن رغبتـها يف إبـرام اتفاقـات مـع اليونيـدو،     

م علـى أعضـاء الـس    أن يعمـ ) ج(الس قبل إبرام اتفاق عالقة مناسب مع املنظمات املعنية؛ 
معلومات عن املنظمات غري احلكومية، الدولية منـها والوطنيـة، وسـائر املنظمـات الـيت تلـتمس       

ة يــاملعن املنظمــاتمــا إن كــان ســيمنح ر الــس راحلصــول علــى مركــز استشــاري، ومــن مث يقــ
  .مركزا استشاريا وفقا للمبادئ التوجيهية اليت أرساها املؤمتر

  .اليت يلزم اختاذ قرارات بشأانظمات املمعلومات عن على الس وستعرض   
) GC.13/11(إىل دورة املــؤمتر العــام الثالثــة عشــرة مت األمانــة دقــوعــالوة علــى ذلــك،   
يدو وشىت املنظمات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة     حلالة التعاون بني اليون شامال ااستعراض

. وسـتحدث املعلومـات الـواردة يف ذلـك التقريـر      .واملنظمات احلكومية وغريهـا مـن املنظمـات   
  املقـرر  (توجيهـات عـن املوضـوع باالسـتناد إىل املبـادئ التوجيهيـة        ،يـود أن يقـدم  ولعلّ الس 

للمجلـس، عنـد اسـتعراض    "ن اليت تنص على أ ،))ب( ٢٠الفقرة  ،املرفق باء، ٤١-م/١-م ع
هذه القائمة، أن خيلص إىل أن املنظمـة ذات املركـز االستشـاري الـيت مل تبـد االهتمـام وحسـن        
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النية يف التعاون مـع اليونيـدو طـوال فتـرة ثـالث سـنوات، ميكـن أن تعتـرب غـري حـائزة علـى مـا             
  ".يكفي من االهتمام لتربير استمرار هذه العالقة

  :ض على الس الوثيقة التاليةوستعر  
ــائل  ●   ــات     املسـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ ـــات احلكوميـ ـــة باملنظمـ ــري املتعلقـ ــةغـ  احلكوميـ

  (IDB.37/11) مذكرة من األمانة. من املنظمات واحلكومية وغريها
    
    ومكان انعقادها ة عشرةرابعدورة املؤمتر العام ال موعد  - ١٣البند   

ة رابعـ الاملـؤمتر  أنـه تقـرر مؤقتـا عقـد دورة      الثالثـة عشـرة  املـؤمتر العـام يف دورتـه     الحظ  
يف فيينـا،   ٢٠١١ديسـمرب  /كـانون األول  ٢إىل  نـوفمرب /تشـرين الثـاين   ٢٨مـن  يف الفترة  عشرة

  املقـرر ( باستضـافة دورة املـؤمتر الرابعـة عشـرة    هـا  سـجل إعـراب إندونيسـيا عـن اهتمام    بيد أنـه  
مـع تلـك    شـاورات مم أن جيـري مـا يلـزم مـن     ار العـ إىل املدي لب املؤمترطو). ٢٠-م/١٣-م ع

وعـالوة  . العـام  لمـؤمتر لمـن النظـام الـداخلي     ٨الدولة العضو، مـع إيـالء اعتبـار خـاص للمـادة      
من دسـتور اليونيـدو،   ) ٤( ٨واملادة ) ب() ٢( ٨لس، وفقا للمادة ا ول املؤمترخعلى ذلك، 

عد انعقاد دورة املـؤمتر العـام الرابعـة    و مكان ومأثناء دورته السابعة والثالثني يف لنظراصالحية 
  .عشرة وحتديدمها

  :وستعرض على الس الوثيقة التالية  
تقريـر مـن املـدير العـام     . ومكـان انعقادهـا   ة عشـرة رابعـ املؤمتر العام ال دورة موعد  ●  

(IDB.37/10)  
    ادهاوالثالثني وموعد انعق الثامنةجدول األعمال املؤقت للدورة   - ١٤البند   

مـن النظـام الـداخلي بـأن يقـدم املـدير العـام إىل الـس، يف كـل           ٢-١٠تقضي املـادة    
وسـيقترح جـدول أعمـال مؤقـت     . دورة عادية، جدول األعمال املؤقت للدورة العاديـة التاليـة  

  :يف ورقة غرفة االجتماعات التالية
مـذكرة مـن   . هـا وموعـد انعقاد  والـثالثني  الثامنـة املؤقت للـدورة   األعمالجدول   ●  

  )IDB.37/CRP.4(املدير العام 
  

    اعتماد التقرير  - ١٥ند بال  
  .من النظام الداخلي، يتوىل املقرر إعداد مشروع تقرير الس وتقدميه ٧١وفقا للمادة   
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