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  املؤمتر العام  
  الرابعة عشرةالدورة
         ٢٠١١ديسمرب/كانون األول٢-نوفمرب/تشرين الثاين ٢٨فيينا،

تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته السابعة والثالثني     
          )٢٠١٠مايو /أيار ١٢- ١٠(

  احملتويات
الصفحة الفقرات 

  ٣  ٢-١............................................................................................ مقدمة 
  ٣  ١٧-٣....................................................................... ية واإلجرائيةاملسائل التنظيم-أوالً
  ٦  ١٨...................... )٣البند ( ٢٠٠٩التقرير السنوي من املدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام-ثانياً
  ٦  ١٩........................ )٤البند (التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومتثيل اليونيدو امليداين - ثالثاً
  ٦ ٢٢-٢٠..................................... )٧البند(يل؛ نظام اليونيدو املا)٦البند(وضع اليونيدو املايل-رابعاً

  ٦  ٢١............................................................ )٦البند(وضع اليونيدو املايل-ألف
  ٧  ٢٢............................................................ )٧البند(نظام اليونيدو املايل -باء

  ٧  ٢٣................................ )١٣البند(موعد دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة ومكان انعقادها-خامساً
  ٧  ٢٤........................................... )٥البند(مسامهات اليونيدو:األهداف اإلمنائية لأللفية-سادساً
  ٧  ٢٥..................................................................... )٨البند(أنشطة فريق التقييم-سابعاً
  ٧  ٢٦......................................................... )٩البند(أنشطة وحدة التفتيش املشتركة- ثامناً
  ٨  ٢٧.......................................................................... )١٠البند(تعدد اللغات -تاسعاً
  ٨  ٢٨....................................................................... )١١البند(شؤون العاملني -عاشراً
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الصفحة الفقرات 
كومية وغريها منغري احلواحلكومية املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات -حادي عشر

  ٨  ٢٩............................................................................. )١٢البند (املنظمات 
  ٩  ٣٠..................... )١٤البند (جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والثالثني وموعد انعقادها - ثاين عشر
  ٩  ٣١........................................................................ )١٥البند(اعتماد التقرير -ثالث عشر
  ٩  ٣٢..................................................................................... اختتام الدورة-رابع عشر
    املرفقات

  ١٠......................................................   دورته السابعة والثالثنياملقررات اليت اعتمدها الس يف-األول
  ١٤...........................................................  الوثائق املقدمة إىل الس يف دورته السابعة والثالثني-الثاين
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    مقدمة    
يعرض تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمـال دورتـه السـابعة والـثالثني علـى املـؤمتر         -١

وجزة جللسـات الـس   وتشـكّل احملاضـر املـ    .من الدسـتور ) ج( ٤-٩العام وفقا ألحكام املادة 
)IDB.37/SR.1  إىلSR.5( اليت ترِد فيها تفاصيل الوقائع، جزءا ال ،من هذا التقرير أيتجز.  
واملقرر التايل للمجلـس، املستنسـخ يف املرفـق األول، لـه صـلة بأعمـال املـؤمتر العـام يف           -٢

  :دورته الرابعة عشرة
  .عشرة ومكان انعقادها موعد دورة املؤمتر العام الرابعة ٣-م/٣٧-م ت ص  

    
    املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوال  

إىل  ١٠عقدت دورة الس السابعة والثالثون يف مقر اليونيدو، مركز فيينا الدويل، من   -٣
  .)SR.5إىل  IDB.37/SR.1انظر احملاضر املوجزة  -جلسات عامة  ٥( ٢٠١٠مايو /أيار ١٢
    

    احلضور    
ـــ  لــت يف الــدورةمثِّ  -٤ ، االحتــاد الروســي: يف الــس، وهــياألعضــاء  ٥٣مجيــع الــدول ال

-مجهوريـة (إيـران   إيرلنـدا،  أوروغواي، أوكرانيا، أنغوال، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا،
ــا، باكســتان،  )اإلســالمية ــدا،  الربتغــال، إيطالي ــريو، بلجيكــا، بولن ــر،  ب ــونس، اجلزائ ــا، ت ، تركي

ــة الليب  ــة العربي ــة، اجلماهريي ــا،     ي ــوب أفريقي ــا، جن ــة كوري ــة الســورية، مجهوري ــة العربي اجلمهوري
ــابوي ــا، زمب ــا،  العــراق، سويســرا، شــيلي، الصــني، الســويد، ، الســنغال، الســودان، روماني غان

كوســتاريكا، كوبــا، كــوت ديفوار، كازاخســتان، الكــامريون،  فرنســا، الفلــبني،  غواتيمــاال، 
يــة السـعودية، اململكــة املتحـدة لربيطانيــا العظمــى   ، املغــرب، املكسـيك، اململكــة العرب كولومبيـا 

  .، اليابان، اليونانناميبيا، النرويج، النمسا، اهلند، هنغاريا وإيرلندا الشمالية،
ـــ   -٥ ــاً الـــدول الـ ــاء يف اليونيـــدو  ٥٠وشـــاركت يف الـــدورة أيضـ ــا، : التاليـــة األعضـ إثيوبيـ

ا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، أوغنـدا،     أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، أفغانستان، ألباني
باراغواي، الربازيل، بلغاريا، بنما، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، البوسـنة واهلرسـك، بـيالروس،       
تايلند، اجلبـل األسـود، اجلمهوريـة التشـيكية، مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة          

ســابقا، مجهوريــة مولــدوفا، الـــرأس    الكونغــو الدميقراطيــة، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية      
-مجهوريــة(النكــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، صــربيا، عمــان، غامبيــا، فنـــزويال    األخضــر، ســري
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، فنلندا، فييت نام، قربص، كرواتيا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، لكسـمربغ، ليتوانيـا،      )البوليفارية
  .ولندا، اليمنليسوتو، مصر، مالطة، ماليزيا، منغوليا، نيجرييا، نيكاراغوا، ه

  .وشارك الكرسي الرسويل بصفة مراقب  -٦
  .وشاركت فلسطني بصفة مراقب  -٧
  .وشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة بصفة مراقب  -٨
  .مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني: التابعة لألمم املتحدة التالية اهليئةلت ومـُثِّ  -٩
ــم املتحــ    -١٠ ــة  ومثِّلــت وكــاالت األم ــة : دة املتخصصــة واملنظمــات ذات الصــلة التالي منظم

  .األغذية والزراعة لألمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية
االحتـاد األورويب واملركـز الـدويل    : ومثِّلت املنظمات احلكومية الدولية األخـرى التاليـة    -١١

لدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيا األحيائية واملعهد الدويل للتربيـد  لتعزيز املشاريع واملركز ا
  .واملنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية

رابطـة خـرباء الصـناعة والتنميـة السـابقني يف      : ومثِّلت املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة      -١٢
ت والروابط العامليـة، املعهـد العـايل    األمم املتحدة، جممع كبار اخلرباء النمساوي، منظمة اخليارا

ــي املشــاريع، الــس          ــدويل للصــناعيني ومنظم ــؤمتر ال ــدويل، امل ــإلدارة، التحــالف النســائي ال ل
النسائي الدويل، املنظمة الدولية للثقافة املشتركة املتعددة األعراق، مجعيـة اجلبـل غـري احملـدودة،     

  .الدولية، الرابطة الدولية ألخوات احملبةمنظمة العواصم واملدن اإلسالمية، مجعية التنمية 
    

    افتتاح الدورة    
أعلن افتتاح دورة الس السابعة والثالثني رئيس الدورة السادسـة والـثالثني باإلنابـة،      -١٣

  .)النمسا(بوك  .سعادة السيد هـ
    

    أعضاء مكتب الدورة    
بـوك   .يـة سـعادة السـيد هــ    من النظام الداخلي، انتخب الس بالتزك ٢٣وفقاً للمادة   -١٤

ــاغارســيا  .رئيســا، وســعادة الســيد أ ) النمســا( ــريو( ريفي كازخيــانوف  .وســعادة الســيد ي ) ب
، نوابا للـرئيس، والسـيد حممـد مجـال الـدين      )بولندا(ليسينودورسكا  .والسيدة أ) كازاخستان(

  .مقررا) السودان(خبيت 
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    جدول أعمال الدورة    
  :ال التايلأقر الس جدول األعم  -١٥

 .انتخاب أعضاء املكتب  -١  

 .إقرار جدول األعمال  -٢  

 .٢٠٠٩التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام   -٣  

 .التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومتثيل اليونيدو امليداين  -٤  

 .مسامهات اليونيدو: األهداف اإلمنائية لأللفية  -٥  

 .دو املايلوضع اليوني  -٦  

 .نظام اليونيدو املايل  -٧  

  .أنشطة فريق التقييم  -٨  
 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  -٩  

  ١٠-  د اللغاتتعد.  
  .شؤون العاملني  -١١  
ــة     -١٢   ــة الدولي ــات احلكومي ــة باملنظم ــات  املســائل املتعلق ــة وواملنظم ــري احلكومي غ

  .واحلكومية وغريها من املنظمات
  .عشرة ومكان انعقادها الرابعةر العام موعد دورة املؤمت  -١٣  
  .جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والثالثني وموعد انعقادها  -١٤  
  .اعتماد التقرير  -١٥  

واعتمد الس اقتراحا من الرئيس لضمان االستفادة القصوى من موارد خدمـة املـؤمترات     - ١٦
من احملضر املوجز  ٥٩و ٥٨ول، والفقرتني يف املرفق األ ١-م/٣٧-انظر املقرر م ت ص(املتاحة 

IDB.37/SR.1(.  
وقرر الس عقد مشاورات غـري رمسيـة أثنـاء الـدورة ـدف تيسـري صـوغ املقـررات،           -١٧

انظـر  (، برئاسة تلك املشـاورات  )بريو(غارسيا ريفيا  .وعهد إىل نائب الرئيس، سعادة السيد أ
  .)IDB.37/SR.2من احملضر املوجز  ٧و ٦الفقرتني 
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 ٢٠٠٩التقرير السنوي من املدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام   -ثانيا  
   )٣البند (

، مبا يف ذلك التقرير ٢٠٠٩، عرض على الس تقرير اليونيدو السنوي ٣يف إطار البند   -١٨
ــامج  ــة عنواــا ومــذكّ) IDB.37/2(عــن أداء الربن  Programme for Change and" رة مــن األمان

Organizational Renewal: status as of 30 April 2010 ")  املنظمـة  للتغـيري والتجديـد يف  برنـامج :
ويرد عرض للنقـاش حـول هـذا البنـد يف      .)IDB.37/CRP.5) (٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠احلالة يف 
مــن احملضــر  ٧٠إىل  ٨ويف الفقــرات  IDB.37/SR.1 مــن احملضــر املــوجز  ١٠٨ىل إ ٦٠الفقــرات 
ــوجز  ــرات  IDB.37/SR.2امل ــوجز   ٢٦إىل  ١ويف الفق ــاًء .IDB.37/SR.3مــن احملضــر امل ــى  وبن عل

  .)١١إىل  ٩، الفقرات IDB.37/SR.5(اقتراح من الرئيس، أحاط الس علماً بالوثائق املقدمة 
    

  التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومتثيل اليونيدو امليداين   -ثالثا  
    )٤البند (

، عرض على الس التقرير النـهائي مـن املـدير العـام عـن التعـاون مـع        ٤بند يف إطار ال  -١٩
، ومعلومات حمدثة عـن متثيـل   )IDB.37/6(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومتثيل اليونيدو امليداين 

إىل  ٢٧ويرد عرض للنقاش حول هـذا البنـد يف الفقـرات     .)IDB.37/6/Add.1(اليونيدو امليداين 
علــى اقتــراح مــن الــرئيس، أحــاط الــس علمــاً    وبنــاًء .IDB.37/SR.3ر املــوجز مــن احملضــ ٥٠

مة بالوثائق املقد)IDB.37/SR.5 ١٣و ١٢، الفقرتان(.  
    

    )٧البند (؛ نظام اليونيدو املايل )٦البند (وضع اليونيدو املايل   -رابعا  
حــول هــذين ويــرد عــرض للنقــاش  .يف آن واحــد ٧و ٦قــرر الــس مناقشــة البنــدين   -٢٠

  .IDB.37/SR.3من احملضر املوجز  ٦١إىل  ٥١البندين يف الفقرات 
    

    )٦البند (وضع اليونيدو املايل   -ألف  
، عرض على الس تقريـر مـن املـدير العـام عـن وضـع اليونيـدو املـايل         ٦يف إطار البند   -٢١

)IDB.37/7(ثـة عـن حالـة اال   ، وورقة غرفة اجتماعات تتضمرة   ن معلومات حمدشـتراكات املقـر
)IDB.37/CRP.2*(.      م مـن الـرئيسر مقـدلس يف مشروع مقـرونظر ا)IDB.37/L.2 (  واعتمـد

  .)انظر املرفق األول() ١٧و ١٦، الفقرتان IDB.37/SR.5( ٢-م/٣٧-املقرر م ت ص
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    )٧البند (نظام اليونيدو املايل   -باء  
اء يف جـدول األعمـال املشـروح خبصـوص     ، أحاط الس علماً مبـا جـ  ٧إطار البند يف   -٢٢

  .)١٩و ١٨، الفقرتان IDB.37/1/Add.1) (IDB.37/SR.5(هذا البند 
    

    )١٣البند (موعد دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة ومكان انعقادها   - خامسا  
، عرض على الس تقريران من املدير العام عـن موعـد دورة املـؤمتر    ١٣يف إطار البند   -٢٣

ويـرد عـرض للنقـاش حـول هـذا       .)Add.1و IDB.37/10(لرابعـة عشـرة ومكـان انعقادهـا     العام ا
ونظـر الـس يف مشـروع مقـرر      .IDB.37/SR.3من احملضر املـوجز   ٦٣و ٦٢البند يف الفقرتني 

ــرئيس   ــن الــ ــدم مــ ــرIDB.37/L.3( (مقــ ــد املقــ ، IDB.37/SR.5( ٣-م/٣٧-ر م ت ص، واعتمــ
  .)ألولانظر املرفق ا) (٣٥و ٣٤الفقرتان 

    
    )٥البند (مسامهات اليونيدو : األهداف اإلمنائية لأللفية  -سادسا  

، عــرض علــى الــس تقريــر مــن املــدير العــام عــن األهــداف اإلمنائيــة  ٥يف إطــار البنــد   -٢٤
ويــرد عــرض للنقــاش حــول هــذا البنــد يف الفقــرات  .)IDB.37/4(مســامهات اليونيــدو : لأللفيــة
علـى اقتـراح مـن الـرئيس، أحـاط الـس        وبنـاءً  .IDB.37/SR.3ز من احملضر املـوج  ٩٩إىل  ٦٤

مة علماً بالوثائق املقد)IDB.37/SR.5 ١٥و ١٤، الفقرتان(.  
    

    )٨البند (أنشطة فريق التقييم   -سابعا  
، عرضـت علـى الـس مـذكّرة مـن األمانـة عـن أنشـطة فريـق التقيـيم           ٨يف إطار البند   -٢٥

)IDB.37/5(.  مـن احملضـر املـوجز     ١٥إىل  ١ش حـول هـذا البنـد يف الفقـرات     ويرد عرض للنقـا
IDB.37/SR.4.      ــرئيس ــن ال ــدم م ــرر مق ، واعتمــد )IDB.37/L.4(ونظــر الــس يف مشــروع مق

٤-م/٣٧-ر م ت صاملقر )IDB.37/SR.5 انظر املرفق األول) (٢٣إىل  ٢٠، الفقرات(.  
    

    )٩البند (أنشطة وحدة التفتيش املشتركة   -ثامنا  
، عرض على الس تقرير من املدير العام عن أنشـطة وحـدة التفتـيش    ٩يف إطار البند   -٢٦

ــد يف الفقــرات     .)IDB.37/3(املشــتركة  ــرد عــرض للنقــاش حــول هــذا البن مــن  ٢٦إىل  ١٦وي
علــى اقتــراح مــن الــرئيس، أحــاط الــس علمــاً بالوثــائق    وبنــاًء .IDB.37/SR.4احملضــر املــوجز 

مة املقد)IDB.37/SR.5 ٢٥و ٢٤، الفقرتان(.  
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    )١٠البند (تعدد اللغات   -تاسعاً  

ــد    -٢٧ ــام عــن تعــدد اللغــات      ١٠يف إطــار البن ــدير الع ــر مــن امل ، عــرض علــى الــس تقري
)IDB.37/9(.   مـن احملضـر املـوجز     ٣٠إىل  ٢٧ويرد عرض للنقاش حول هذا البند يف الفقـرات

IDB.37/SR.4. ــاًء ــرئيس، أحـــ    وبنـ ــن الـ ــراح مـ ــى اقتـ ــائق املقد  علـ ــاً بالوثـ ــس علمـ ــة اط الـ مـ
)IDB.37/SR.5 ٢٧و ٢٦، الفقرتان(.  
    

    )١١البند (شؤون العاملني   -عاشراً
، عــرض علــى الــس تقريــر مــن املــدير العــام عــن شــؤون العــاملني  ١١يف إطــار البنــد   -٢٨

)IDB.37/8(    رد يف ، ومعلومات عن تركيبة األمانة والشـؤون ذات الصـلة بالعـاملني، حسـبما و
، وورقـة غرفـة اجتماعـات عنواـا     )، التذييل كـاف IDB.37/2( ٢٠٠٩تقرير اليونيدو السنوي 

ويــرد عــرض للنقــاش حــول هــذا البنــد يف   .)IDB.37/CRP.3" (قائمــة مــوظفي أمانــة اليونيــدو "
م ر مقـد ونظـر الـس يف مشـروع مقـرIDB.37/SR.4.     من احملضر املوجز  ٣٦إىل  ٣١الفقرات 

، الفقرتـــان IDB.37/SR.5( ٥ -م/٣٧-ر م ص ت، واعتمــد املقـــر )IDB.37/L.5(مــن الـــرئيس  
  .)انظر املرفق األول) (٢٩و ٢٨
    

احلكومية  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات  - عشر حادي
    )١٢البند (غري احلكومية وغريها من املنظمات و
رة مـن  رات مـن املـدير العـام ومـذكّ    الث مـذكّ ، عرضـت علـى الـس ثـ    ١٢يف إطار البند   - ٢٩

األمانــة عــن املســائل املتعلقــة باملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة    
، ومعلومــــات عــــن منظمــــات حكوميــــة دوليــــة )Add.1و IDB.37/11(وغريهــــا مــــن املنظمــــات 

)IDB.37/12(لملكية الفكرية ، ومشروع اتفاق بني اليونيدو واملنظمة العاملية ل)IDB.37/13(.   ويـرد
ونظـر   .IDB.37/SR.4مـن احملضـر املـوجز     ٤٤إىل  ٣٧عرض للنقاش حـول هـذا البنـد يف الفقـرات     

لــس يف مشــروعي مقــرامني مــن الــرئيس رين مقــد)IDB.37/L.7 وIDB.37/L.8(ر ، واعتمــد املقــر  
انظـر  ) (٣٣إىل  ٣٠ ، الفقـرات IDB.37/SR.5( ٧- م/٣٧- ر م ت ص، واملقر٦- م/٣٧- م ت ص

  .)املرفق األول
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  جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والثالثني وموعد انعقادها   -ثاين عشر
    )١٤البند (

رة من املـدير العـام عـن جـدول األعمـال      مذكّعلى الس  تعرض، ١٤يف إطار البند   -٣٠
ونظـر الـس يف مشـروع     .)IDB.37/CRP.4(املؤقت للدورة الثامنة والـثالثني وموعـد انعقادهـا    

ــرئيس     ــن ال ــدم م ــرر مق ــرر م ت صواعتمــد امل) IDB.37/L.6(مق ، IDB.37/SR.5( ٨-م/٣٧-ق
  .)انظر املرفق األول) (٤٠إىل  ٣٦الفقرات 

    
    )١٥البند (اعتماد التقرير   - ثالث عشر

يف ، واعتمـــده )IDB.37/L.1(، نظـــر الـــس يف مشـــروع التقريـــر  ١٥يف إطـــار البنـــد   -٣١
عهد إىل املقرجممله، على أن تإىل  ٤١انظـر الفقـرات   (ة وضع التقريـر يف صـيغته النهائيـة    ر مهم

  .)IDB.37/SR.5من احملضر املوجز  ٤٣
    

    اختتام الدورة  -رابع عشر
مــايو /أيــار ١٢مــن يــوم  ٢٠/١٢ه الســابعة والــثالثني يف الســاعة اختــتم الــس دورتــ  -٣٢

  .)IDB.37/SR.5من احملضر املوجز  ٤٦ إىل ٤٤انظر الفقرات ( ٢٠١٠
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     املرفق األول
      املقررات اليت اعتمدها الس يف دورته السابعة والثالثني    
   االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ١- م/٣٧- م ت ص    

التنميـة  بغية االستفادة إىل أقصى حد ممكن من املـوارد املتاحـة خلدمـة املـؤمترات، قـرر جملـس           
مـن نظامـه الـداخلي، املتعلقـة بالنصـاب القـانوين، فيمـا خيـص          ٣٢الصناعية وقف العمـل فـورا باملـادة    

  .جلسات الدورة السابعة والثالثني فقط، وشريطة عدم اختاذ أي قرارات جوهرية يف تلك اجللسات
  اجللسة العامة األوىل

      ٢٠١٠مايو /أيار ١٠
      ايلوضع اليونيدو امل  ٢- م/٣٧- م ت ص    

  :إن جملس التنمية الصناعية  
  ؛IDB.37/7أحاط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة   )أ(  
حثّ الدولَ األعضاَء والدولَ األعضاَء سابقا اليت مل تسدد اشـتراكاا املقـررة     )ب(  

بعد، مبا يف ذلك السـلف إىل صـندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخرات األعـوام السـابقة، علـى         
  دادها دون إبطاء؛س

طلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصـاالته بالـدول األعضـاء والـدول       )ج(  
  .األعضاء سابقا من أجل حتصيل املتأخرات

  اجللسة العامة اخلامسة
      ٢٠١٠مايو /أيار ١٢

    موعد دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة ومكان انعقادها  ٣- م/٣٧- م ت ص    
  :الصناعية إنّ جملس التنمية  
من النظـام الـداخلي للمـؤمتر العـام الـيت تـنص علـى أن تعقـد          ٤استذكر املادة   )أ(  

  دورات املؤمتر العام العادية يف مقر املنظمة، ما مل يقرر املؤمتر غري ذلك؛
  ؛Add.1و IDB.37/10مة يف الوثيقتني أحاط علماً باملعلومات املقد  )ب(  
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نـوفمرب إىل  /تشـرين الثـاين   ٢٨بعة عشرة يف فيينا من قرر عقد دورة املؤمتر الرا  )ج(  
  .٢٠-م/١٣-ر م ع، عمالً باملقر٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢

  اجللسة العامة اخلامسة
      ٢٠١٠مايو /أيار ١٢

    أنشطة فريق التقييم  ٤- م/٣٧- م ت ص    
  :إن جملس التنمية الصناعية  
  ؛٣-م/٣٤-و م ت ص ٧-م/٢٩-ريه م ت صاستذكر مقر  )أ(  
م واملسـامهة يف  دا عن دعمه لوظيفة التقييم من أجل املساءلة والـتعلّ أعرب جمد  )ب(  

  التغيري والتحسني يف املنظمة؛
ــواتج واألثــر املــتعلقني بتنفيــذ       )ج(   ــائج علــى مســتويي الن طلــب أن جيــرى تقيــيم النت

  مشاريع اليونيدو؛
ة يف العمليـات  شجع علـى إدمـاج معلومـات األداء وتعمـيم الـدروس املسـتفاد        )د(  

  .اإلدارية وعمليات التخطيط االستراتيجي، وخصوصا يف إطار برنامج التغيري وجتديد املنظمة
  اجللسة العامة اخلامسة

      ٢٠١٠مايو /أيار ١٢
    شؤون العاملني  ٥- م/٣٧- م ت ص    

  :إنّ جملس التنمية الصناعية  
 ؛IDB.37/8أحاط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة   )أ(  

الحــظ التعــديالت الــيت أُدخلــت علــى اجلــدول األول مــن النظــام األساســي        )ب(  
  ؛٦٤/٢٣١للموظفني لكي يصبح متوافقا مع ما قررته اجلمعية العامة يف القرار 

  .ييل ألف للنظام اإلداري للموظفنيالحظ كذلك التعديالت املدخلة على التذ  )ج(    
  اجللسة العامة اخلامسة

      ٢٠١٠مايو /أيار ١٢
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    مشروع اتفاق بني اليونيدو واملنظمة العاملية للملكية الفكرية  ٦-م/٣٧-م ت ص    
قرر جملس التنمية الصناعية املوافقة على مشروع االتفاق بني اليونيدو واملنظمة العامليـة      

  .IDB.37/13للملكية الفكرية بصيغته الواردة يف مرفق الوثيقة 
  اجللسة العامة اخلامسة

      ٢٠١٠مايو /أيار ١٢
    اتفاقات العالقة مع املنظمات احلكومية الدولية  ٧- م/٣٧- م ت ص    

  :إن جملس التنمية الصناعية    
  ؛IDB.37/12أحاط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة   )أ(    

من دستور اليونيدو وللمبادئ التوجيهيـة  ) أ( ١- ١٩أذن للمدير العام، وفقا للمادة   )ب(  
ــة    فيمــا خيــص عالقــة اليون  ــة وغــري احلكومي ــة واملنظمــات احلكومي ــة الدولي يــدو باملنظمــات احلكومي
، اسـتنادا إىل املعلومـات   )٩، الفقـرة  ٤١- م/١- ر املؤمتر العام م عمرفق مقر(وغريها من املنظمات 

مة يف مرفق الوثيقة املقدIDB.37/12بإبرام اتفاق عالقة مالئم مع املنظمة احلكومية الدولية التالية ،:  
  .ؤمتر الدويل ملنطقة البحريات الكربىامل    

  اخلامسةاجللسة العامة 
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٢

    
    جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والثالثني وموعد انعقادها  ٨-م/٣٧-م ت ص    

  :إن جملس التنمية الصناعية    
  ؛IDB.37/CRP.4مة يف الوثيقة أحاط علماً باملعلومات املقد  )أ(  
  :وافقة على جدول األعمال املؤقت التايل لدورته الثامنة والثالثنيقرر امل  )ب(  
  .إقرار جدول األعمال -١  
  :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -٢  
تقريــر مراجــع احلســابات اخلــارجي وتقريــر األداء املــايل وتقريــر أداء     )أ(    

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج لفترة السنتني 
  وضع اليونيدو املايل؛  )ب(    
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برنـامج التغـيري والتجديـد يف املنظمـة     : أرصدة االعتمادات غري املنفقة  )ج(    
  وأنشطة التعاون التقين؛) مبادرة إدارة التغير(

  املعايري احملاسبية؛  )د(    
  .حشد املوارد املالية  )ه(    
  ٣- د اللغاتتعد.  
  :تقرير مرحلي عن الربامج اإلقليمية، مبا يف ذلك -٤  
  يمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب؛الربنامج اإلقل  )أ(    
  الربنامج اإلقليمي ألفريقيا؛  )ب(    
  الربنامج اإلقليمي للدول العربية؛  )ج(    
  .الربامج اإلقليمية األخرى  )د(    
مواءمة دورة اإلبالغ بشـأن اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل مـع االسـتعراض         -٥  

يـة الـيت تضـطلع ـا منظومـة      الشامل لسياسـة األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل التنم     
  .األمم املتحدة

  .الالمركزية ومتثيل اليونيدو امليداين -٦  
  .مسامهات اليونيدو يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية - ٧  
الــدعم املقــدم مــن اليونيــدو مــن أجــل النــهوض بصــناعة املستحضــرات الصــيدالنية    - ٨  

  .اصة باملنتجات الصحية األساسيةاحمللية يف البلدان النامية، مع االهتمام بصفة خ
  .أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة  -٩  
ــري        -١٠   ــة وغ ــات احلكومي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــة باملنظم املســائل املتعلق

  .احلكومية وغريها من املنظمات
  .جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني وموعد انعقادها  -١١  
  .تقريراعتماد ال  -١٢  
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦إىل  ٢٤قرر عقد دورته الثامنة والثالثني من   )ج(  

  اخلامسةاجللسة العامة 
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٢
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    املرفق الثاين
      والثالثني السابعةالوثائق املقدمة إىل الس يف دورته     

 الرمز
بند جدول
 العنوان األعمال

IDB.37/1 مال املؤقتجدول األع ٢  
IDB.37/1/Add.1 جدول األعمال املؤقت املشروح ٢  
IDB.37/2 ٢٠٠٩تقرير اليونيدو السنوي ٣  
IDB.37/3 العام املديرتقرير من .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة ٩  
IDB.37/4 مسامهات اليونيدو: األهداف اإلمنائية لأللفية ٥ 
IDB.37/5 األمانة مذكّرة من.أنشطة فريق التقييم ٨  
IDB.37/6 تقرير ال .التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومتثيل اليونيدو امليداين ٤

  املدير العاممنالنهائي
IDB.37/6/Add.1*  إضافة.متثيل اليونيدو امليداين ٤  
IDB.37/7 تقرير من املدير العام.وضع اليونيدو املايل ٦ 
IDB.37/8 رير من املدير العامتق.شؤون العاملني ١١  
IDB.37/9 تقرير من املدير العام.تعدد اللغات ١٠  
IDB.37/10 تقرير من املدير  .موعد دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة ومكان انعقادها ١٣

 العام
IDB.37/10/Add.1 تقرير من  .إضافة .موعد دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة ومكان انعقادها ١٣

 اماملدير الع
IDB.37/11 غري احلكومية واملسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات  ١٢

  مذكّرة من املدير العام .احلكومية وغريها من املنظمات
IDB.37/11/Add.1 غري احلكومية واملسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات  ١٢

  مذكّرة من األمانة .افةإض .احلكومية وغريها من املنظمات
IDB.37/12 مذكّرة من املدير العام .معلومات عن منظمات حكومية دولية ١٢  
IDB.37/13 مذكّرة من  .مشروع اتفاق بني اليونيدو واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ١٢

 املدير العام
ورقات غرفة االجتماعات

IDB.37/CRP.1 ٢ List of documents 

IDB.37/CRP.2* ٦ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

IDB.37/CRP.3 ١١ List of staff of the UNIDO Secretariat. Submitted by the Secretariat 

IDB.37/CRP.4 ١٤ Provisional agenda and date of the thirty-eighth session. Note by the 
Director-General  

IDB.37/CRP.5 ٣ Programme for Change and Organizational Renewal: status as of 30 
April 2010. Note by the Secretariat 

IDB.37/CRP.6* - List of participants 

*  *  *  
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