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 .عات االجتماإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الثامنة والثالثونالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

       إقرار جدول األعمال
      جدول األعمال املؤقت املشروح    
    افتتاح الدورة    

ســعادة  الثنييفتــتح دورة اجمللــس الثامنــة والــثالثني رئــيس الــدورة الــسابعة والــثوف ســ 
  .)النمسا(بوك . هالسيد 

   
   إقرار جدول األعمال - ١البند   

 جدول أعمال مؤقت للدورة الثامنـة والـثالثني لكـي           IDB.38/1م إىل اجمللس يف الوثيقة      يقدَّ 
 .٨-م/٣٧- م ت صرمد يف املقّرويستند هذا اجلدول إىل جدول األعمال املؤقت الذي اعُت. هيقّر

  :س الوثائق التاليةعرض على اجمللوسُت 

  (IDB.38/1)جدول األعمال املؤقت   •  

  (IDB.38/1/Add.1)جدول األعمال املؤقت املشروح   •  

 (IDB.38/CRP.1)قائمة الوثائق   •  
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  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية - ٢البند    
س تقـّدم جلنـة الربنـامج وامليزانيـة إىل اجمللـ          "من الدسـتور بـأن      ) د (٤-١٠تقضي املادة    

 عــن مجيــع أنــشطة اللجنــة، وبــأن تقــّدم إىل اجمللــس، مببــادرة منــها،  يف كــل دورة عاديــة تقريــراً
وسريد تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا الـسادسة              ".مشورة أو اقتراحات بشأن املسائل املالية     

وللمواضــيع والوثــائق التاليــة، الــيت تناولتــها اللجنــة يف تلــك   . IDB.38/2والعــشرين يف الوثيقــة 
وتــرد الــشروح يف جــدول األعمــال املؤقــت  .الــدورة، صــلة بأعمــال اجمللــس يف دورتــه احلاليــة 

ويف تلـك الـدورة، أوصـت        .(PBC.26/1/Add.1)املشروح للـدورة الـسادسة والعـشرين للجنـة          
اللجنة اجمللس باعتماد عدد من مشاريع املقّررات، حسبما جاء يف تقريـر الـدورة وذلـك حتـت                  

  .آلتية لكل منهاالعناوين الفرعية ا
   

 أداء الربنامجتقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير  )أ (٢  
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني عن 

  للجنة الربنامج وامليزانية٢٠١٠/٢االستنتاج   •  

 /الثـاين  كـانون    ١تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات اليونيدو للفترة املالية مـن              • 
 (IDB.38/3-PBC.26/3) ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٨ناير ي

ــايل   •  ــر األداء املـ ــنتقريـ ــرة  عـ ــسنتني فتـ ــام   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الـ ــدير العـ ــن املـ ــّدم مـ مقـ
(IDB.38/4-PBC.26/4)  

ــسنوي   •  ــدو ال ــر اليوني ــاجمي    (٢٠٠٩تقري ــر األداء الربن ــا يف ذلــك تقري ــام مب ) ٢٠٠٩لع
(IDB.37/2-PBC.26/2) 

    
   وضع اليونيدو املايل )ب (٢  

  للجنة الربنامج وامليزانية٢٠١٠/٦االستنتاج  • 

 (IDB.38/7-PBC.26/7)تقرير من املدير العام  .وضع اليونيدو املايل • 

 (PBC.26/CRP.3)مذكّرة من األمانة . املايلاليونيدو نظام  • 

 (IDB.38/CRP.2)مذكّرة من األمانة  . االشتراكات املقّررةحالة • 
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مبادرة (برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة : أرصدة االعتمادات غري املُنفَقة )ج (٢  
   وأنشطة التعاون التقين) إدارة التغيري

  للجنة الربنامج وامليزانية٢٠١٠/٣االستنتاج  • 
  للجنة الربنامج وامليزانية٢٠١٠/٤االستنتاج  • 
مبــادرة إدارة (التغــيري والتجديــد يف املنظمــة برنــامج  :أرصــدة االعتمــادات غــري املُنفَقــة • 

 (IDB.38/9-PBC.26/9)تقرير من املدير العام  ).التغيري
تقريــر مــن املــدير العــام     . التعــاون الــتقين أنــشطة :أرصــدة االعتمــادات غــري املُنفَقــة    • 

(IDB.38/10-PBC.26/10) 
ُيحـدَّثُ  وف  ، سـ  العتمادات غري املنفقة   بشأن أرصدة ا   ١٥-م/١٣-ر م ع  عمالً باملقرّ   

ــة    ــوارد يف الوثيق ــام ال ــدير الع ــر امل ــضا معلومــات  IDB.38/9-PBC.26/9تقري ــشمل أي  لي
 . ختطيط املوارد املؤسسية للمنظمةبشأن خمتلف عناصر تكاليف نظام

  : التاليةيقةعرض على اجمللس الوثوسُت 
مبــادرة إدارة  (برنــامج التغــيري والتجديــد يف املنظمــة: أرصــدة االعتمــادات غــري املنفَقــة •  

  )Add.2 و(IDB.38/9/Add.1 تقرير من املدير العام .)التغيري
    

   املعايري احملاسبية )د (٢  
 (IDB.38/5-PBC.26/5) من األمانة  مقدَّمتقرير مرحلي .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام • 

    
    حشد املوارد املالية )ه (٢  

 نامج وامليزانية للجنة الرب٢٠١٠/٧االستنتاج  • 
 (IDB.38/8-PBC.26/8)تقرير من املدير العام  .حشد املوارد املالية  • 
 )جيم-١، الفصل IDB.37/2-PBC.26/2 (٢٠٠٩تقرير اليونيدو السنوي  .التمويلأداء  • 
ــصناديق االســتئمانية        •  ــصناعية وال ــة ال ــار صــندوق التنمي ــا يف إط ــق عليه ــشاريع املواف امل

 (PBC.26/CRP.2) ٢٠٠٩يف عام والتربعات األخرى 
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   تعّدد اللغات - ٣البند   
د مت األمانــة تقريــراً مرحليــاً عــن تعــّد، قــّد٤-ق/١٣-عمــالً بقــرار املــؤمتر العــام م ع 

ث ذلـك التقريـر     حدَّوسـيُ  .(IDB.37/9)اللغات يف اليونيدو إىل دورة اجمللـس الـسابعة والـثالثني            
 . التطّورات احلديثةليجّسد

 : التاليةيقةى اجمللس الوثعرض علوسُت 

  (IDB.38/11)مذكّرة من األمانة  .تعّدد اللغات • 
    

  :تقرير مرحلي عن الربامج اإلقليمية، مبا يف ذلك - ٤البند   
  ؛ي يبالربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكار  )أ(      
 الربنامج اإلقليمي ألفريقيا؛  )ب(      
 ربية؛الربنامج اإلقليمي للدول الع  )ج(      
   .الربامج اإلقليمية األخرى  )د(      

ــائق املندرجــة حتــت هــذا البنــد بيــان الرؤيــة االســتراتيجية الطويلــة األجــل       تراعــي الوث
 بصيغتهما اللتني أحـاط     ،٢٠١٣-٢٠١٠واإلطار الربناجمي املتوسط األجل     ) ٤-ق/١١-ع م(

ث رجة حتـت هـذا البنـد وحتـدِّ        ل الوثائق املند  وتكمِّ .٣-ق/١٣-م ع يف القرار   هبما  املؤمتر علماً   
) ٦-٣، الفـصول    IDB.37/2-PBC.26/2 (٢٠٠٩تقرير اليونيدو الـسنوي     املعلومات الواردة يف    

 .عن أنشطة اليونيدو الداعمة لألولويات املواضيعية الثالث والربامج اجلامعة

 :عرض الوثيقتان التاليتان على اجمللسوسُت 

 )IDB.37/2-PBC.26/2 (٢٠٠٩تقرير اليونيدو السنوي  • 

  (IDB.38/12) من األمانة تقرير .تقرير مرحلي عن الربامج اإلقليمية • 
    

مواءمة دورة اإلبالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع االستعراض  - ٥البند     
  مة األمم املتحدة الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظو

  من أجل التنمية
، ١٠-م/٦-م ع  بـاملقّرر بـصيغته املعّدلـة الحقـاً     ،  ٢٣-م/٢-م ع  ّرر املـؤمتر العـام     مبق عمالً 

طلب إىل املدير العام أن يقّدم إىل اجمللس يف السنة األوىل من كل فترة مالية، عن طريـق اللجنـة،                    ُي
وعـالوة علـى     .مشروع إطار برناجمي متوسط األجل للسنوات األربع التالية للفترة املاليـة اجلاريـة            
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 أقـصى   ان حـد  يبـيّ ن علـى املـدير العـام أن          من املقّرر ذاته، يتعيّ    )د(‘ ٥‘)ب(ذلك، وامتثاالً للفقرة    
 . استناداً إىل املوارد املرتقبة وإىل النشاط الربناجمي٢٠١٣ -٢٠١٢ لفترة السنتني عاماً

تــرة رت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف دورهتــا الثالثــة والــستني أن تغّيــر الفوقــد قــّر 
دة إلجراء االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة                الزمنية احملدّ 

األمم املتحدة مـن أجـل التنميـة مـن ثـالث سـنوات إىل أربـع سـنوات، وأن جتـري استعراضـها                        
 مث االستعراضـات التاليـة مـرة كـل أربـع سـنوات              ٢٠١٢الشامل املقبـل هلـذه الـسياسة يف عـام           

صة علـى   الوكـاالت املتخصّـ   "وإضافة إىل ذلـك، شـّجعت اجلمعيـة العامـة            ).٦٣/٢٣٢ر  القرا(
ــشامل         ــع االســتعراض ال ــدها م ــيت تعق ــة دورات التخطــيط ال ــة ملواءم ــيريات الالزم إدخــال التغ
لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوات، مبــا يف ذلــك إجــراء استعراضــات 

ــضرورة   ــدة، حــسب ال ــرار " (منتــصف امل ــرات ٦٣/٢٣٢الق ــاًء ).٢٠ إىل ١٨، الفق ــى وبن  عل
 إىل اللجنـة وأوصـي باعتمـاده مـن جانـب اجمللـس يف دورتـه الثامنـة                   ّدم مـشروع مقـرر    ذلك، قُـ  

والثالثني واملؤمتر العام يف دورته الرابعة عشرة، حيث اقترح فيه تغـيري فتـرة الـدورة التخطيطيـة                  
 .ربناجمي املتوسط األجل للمواءمةإلطار اليونيدو ال

 :عرض الوثيقتان التاليتان على اجمللسوسُت 

  للجنة الربنامج وامليزانية٢٠١٠/٥االستنتاج   • 

 بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع االسـتعراض الـشامل    التخطيطمواءمة دورة    • 
 .لسياسة األنشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة               

 (IDB.38/6-PBC.26/6)رة من األمانة مذكّ
    

   يونيدو امليداينالالمركزية ومتثيل ال  - ٦البند   
م املـدير العـام تقريـراً هنائيـاً عـن التعـاون مـع               ، قدَّ ٧-ق/١٣-عمالً بقرار املؤمتر العام م ع      

 (IDB.37/6/Add.1) وتقريـراً عـن متثيـل اليونيـدو امليـداين            (IDB.37/6)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
مـة يف إطـار هـذا       غرض مـن الوثيقـة املقدّ     وال .إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته السابعة والثالثني       

ــوفري معلومــات   ــد هــو ت ــة يف     البن ــشطة الالمركزي ــة ووضــع األن ــشبكة امليداني ــة عــن هيكــل ال  حمدَّث
 .لتحديد أي حضور جديد يف امليدانطة كما إهنا تقّدم آلية استعراض خمطَّ. اليونيدو

  (IDB.38/13)تقرير من املدير العام  .متثيل اليونيدو امليداين • 
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  مسامهات اليونيدو يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية - ٧البند     
م تقريــراً عــن إىل املــدير العــام أن يقــّد ،٦-ق/١٣-م عطلــب املــؤمتر العــام، يف قــراره   

م مزيداً من املسامهة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة           دة اليت ميكن هبا لليونيدو أن تقدّ      الوسائل احملدّ 
 . لتضمينه أي تطورات حديثة(IDB.37/4)ث التقرير السابق عن هذه املسألة وسيحدَّ .لأللفية

 :عرض الوثيقة التالية على اجمللسوسُت 

 (IDB.38/14تقرير من املـدير العـام        .ةمسامهات اليونيدو يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفي       • 
  )Add.1و

    
بصناعة املستحضرات الدعم املقّدم من اليونيدو من أجل النهوض  - ٨البند   

الصيدالنية احمللية يف البلدان النامية، مع االهتمام بصفة خاصة باملنتجات 
   الصحية األساسية

 جدول أعمال الـدورة الثامنـة       إدراج بند يف  رح، يف دورة اجمللس السابعة والثالثني،       اقُت 
ت الــصيدالنية  الــدعم املقــدم مــن اليونيــدو مــن أجــل النــهوض بــصناعة املستحــضراعــنوالــثالثني 

وســتكمل  .احملليــة يف البلــدان الناميــة، مــع االهتمــام بــصفة خاصــة باملنتجــات الــصحية األساســية 
 ٢٠٠٩تقريـر اليونيـدو الـسنوي       مة يف إطار هذا البند وحتّدث املعلومـات الـواردة يف            الوثائق املقدّ 

)IDB.37/2-PBC.26/2  أجـل حتقيـق     بشأن دعم الصناعات الـصيدالنية مـن      ) دال-ثل، الفصل الثا 
 .األهداف اإلمنائية لأللفية

 :عرض الوثيقة التالية على اجمللسوسُت 

الدعم املقّدم من اليونيدو من أجـل النـهوض بـصناعة املستحـضرات الـصيدالنية احملليـة           • 
تقريـر مـن    .يف البلدان النامية، مع االهتمام بصفة خاصة باملنتجات الـصحية األساسـية       

 (IDB.38/15)املدير العام 
    

   أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة - ٩البند     
، إىل املـدير العـام مواصـلة العمـل، ضـمن            ٨-ق/١٣- ع مطلب املؤمتر العام، يف قراره       

هـة  والية اليونيدو ويف إطار األولوية املواضيعية اخلاصة بالبيئة والطاقة، على إعداد أنـشطة موجّ             
ة، وتقدمي تقرير إىل اجمللـس يف دورتـه الثامنـة والـثالثني عـن               حنو حتقيق التنمية الصناعية املستدام    

 .م احملرز يف تنفيذ هذا القرارالتقّد

 :عرض الوثيقة التالية على اجمللسوسُت 

  (IDB.38/16)تقرير من املدير العام  .أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة • 
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غري و  احلكوميةدولية واملنظماتاملسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية ال  - ١٠البند   
   احلكومية وغريها من املنظمات

، مبــادئ توجيهيــة بــشأن العالقــات    ٤١-م/١-م عأرســى املــؤمتر العــام، يف مقــّرره     
ووفقا لتلك املبادئ التوجيهية، يـتعني علـى    . من الدستور١-١٩ يف املادة  املذكورةاملنظمات  ب

تفاقات مع سائر مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة   أن يقّدم مشاريع نصوص اال) أ(املدير العام   
أن يعمِّم علـى أعـضاء اجمللـس معلومـات عـن املنظمـات احلكوميـة                ) ب(إىل اجمللس إلقرارها؛ و   

الدولية اليت أعربت عن رغبتها يف إبرام اتفاقات مع اليونيدو، وأن يلـتمس موافقـة اجمللـس قبـل                   
أن يعّمم على أعـضاء اجمللـس معلومـات         ) ج(؛ و إبرام اتفاق عالقة مناسب مع املنظمات املعنية      

عن املنظمات غري احلكوميـة، الدوليـة منـها والوطنيـة، وسـائر املنظمـات الـيت تلـتمس احلـصول                
 علــى مركــز استــشاري، ومــن مث يقــّرر اجمللــس مــا إذا كانــت املنظمــات املعنيــة ســُتمنح مركــزاً 

 .استشاريا وفقا للمبادئ التوجيهية اليت أرساها املؤمتر

  : اجمللسعرض علىُيوس 

مـذكّرة مـن    .  استـشاري  مركـز  منظمـة غـري حكوميـة للحـصول علـى            مقدَّم من طلب   • 
  )IDB.38/19 و(IDB.38/17املدير العام 

ــدول       ــثالثني، طلبــت جمموعــات ال ــثالثني واخلامــسة وال ــة وال ويف دوريت اجمللــس الرابع
اون بــني املنظمــات احلكوميــة م معلومــات عــن حالــة ونطــاق التعــاألعــضاء مــن األمانــة أن تقــّد

أجـرت األمانـة استعراضـني أدرجـت     وفيمـا بعـد،    .الدولية واملنظمات غري احلكومية واليونيـدو     
 األمانـــة االستعراضـــني  تـــستهلّومل . Add.1و IDB.37/11 وGC.13/11نتائجهمـــا يف الوثـــائق  

مـن أجـل    أيـضاً   متـها جمموعـات الـدول األعـضاء فحـسب بـل             استجابة لالستفـسارات الـيت قدّ     
كمل التقريـر   وسـيُ  .اتباع هنج أكثر اتساقاً وعقالنية إزاء العالقات مع املنظمات غـري احلكوميـة            

ر معلومـات أساسـية إضـافية        يف إطار هذا البند من جدول األعمال الوثائق السابقة ويـوفّ           املقّدم
 .الً عن املنظمات غري احلكوميةيم معلومات أكثر تفصكما سيقّد .عن هذا املوضوع

 :عرض الوثيقة التالية على اجمللسوسُت  

 (IDB.38/18)مذكّرة من األمانة . استعراض حالة التعاون مع املنظمات غري احلكومية • 
    

   جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني وموعد انعقادها - ١١البند   
جمللـس، يف كـل     م املـدير العـام إىل ا       مـن النظـام الـداخلي بـأن يقـدّ          ٢-١٠تقضي املـادة     

وسـيقترح جـدول أعمـال مؤقـت         .دورة عادية، جدول األعمال املؤقت للدورة العاديـة التاليـة         
 :يف ورقة غرفة االجتماعات التالية
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رة مـن املـدير     مـذكّ  .جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني وموعد انعقادها        • 
 (IDB.38/CRP.3)العام 

  
   اعتماد التقرير - ١٢البند   

  . من النظام الداخلي، يتوىل املقّرر إعداد مشروع تقرير اجمللس وتقدميه٧١ للمادة وفقاً 

  


