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  املؤمتر العام
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    مقّدمة    
ؤمتر  والـثالثني علـى املـ   الثامنـة ض تقرير جملس التنميـة الـصناعية عـن أعمـال دورتـه             ُيعَر  -١

وتـشكّل احملاضـر املـوجزة جللـسات اجمللـس          . من الدسـتور  ) ج (٤-٩ ألحكام املادة    العام وفقاً 
)IDB.38/SR.1 إىل SR.5(ًال يتجّزأ من هذا التقرير، اليت ترِد فيها تفاصيل الوقائع، جزءا .  
ــايلومقــرَّر  -٢ ــَس اجمللــس الت ــه صــلة بأعمــال املــؤمتر العــام   ، املستن يف خ يف املرفــق األول، ل

  :دورته الرابعة عشرة
مواءمة دورة اإلبالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجـل             ٩-م/٣٨-م ت ص  

مــع االســتعراض الــشامل لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة الــيت       
  تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية

    
    املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوال  

 إىل  ٢٤ن يف مقر اليونيدو، مركز فيينا الـدويل، مـن           و والثالث نةالثامُعقدت دورة اجمللس      -٣
ــاين ٢٦ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــوجزة  -جلــسات عامــة   ٥ (٢٠١٠ن    IDB.38/SR.1 انظــر احملاضــر امل
  ).SR.5إىل 

    
    احلضور    

ــدورة  ثُِّم  -٤ ــع لــت يف ال ـــ مجي ــدول ال ــس، وهــي ٥٣ال االحتــاد الروســي،   : األعــضاء يف اجملل
-مجهوريـة (أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيرلندا، إيـران         إسبانيا، إكوادور،   

ــر،      )اإلســالمية ــونس، اجلزائ ــا، ت ــريو، تركي ــدا، ب ــال، بلجيكــا، بولن ــا، باكــستان، الربتغ ، إيطالي
ــا،        ــوب أفريقي ــا، جن ــة كوري ــسورية، مجهوري ــة ال ــة العربي ــة، اجلمهوري ــة الليبي ــة العربي اجلماهريي

ــابوي ــا،    رومانيــا، زمب ، الــسنغال، الــسودان، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، الــصني، العــراق، غان
ــامريون، كوبــا، كــوت ديفوار،كوســتاريكا،        ــبني، كازاخــستان، الك ــاال، فرنــسا، الفل غواتيم
كولومبيــا، املغــرب، املكــسيك، اململكــة العربيــة الــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى 

  .نرويج، النمسا، اهلند، هنغاريا، اليابان، اليونانوإيرلندا الشمالية، ناميبيا، ال
ـــ  وشــ  -٥ ــدول ال ــضاً ال ــدورة أي ــدو ٤٣اركت يف ال ــة األعــضاء يف اليوني أذربيجــان،  : التالي

ــا، بنمــا،      ــاراغواي، الربازيــل، بلغاري ــة املتحــدة، ب ــا، اإلمــارات العربي ــتني، األردن، ألباني األرجن
 اجلبـــل األســـود، ،، بـــيالروس، تايلنـــد)ميـــاتاملتعـــددة القو-دولـــة(، بوليفيـــا وبوركينـــا فاســـ

اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، مجهوريـة كوريـا             
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 الـــسلفادور، ،، ســـري النكـــاا مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية ســـابق،الـــشعبية الدميقراطيـــة
، فنلندا، فييـت نـام، قـربص، قطـر،          )يةالبوليفار-مجهورية(زويال    سلوفاكيا، سلوفينيا، عمان، فن   

، ماليزيا، مصر، منغوليـا، نيجرييـا،       ةمالطكرواتيا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمربغ، ليتوانيا،       
 .نيكاراغوا، هولندا، اليمن

  .وشارك الكرسي الرسويل بصفة مراقب  -٦
  .وشاركت فلسطني بصفة مراقب  -٧
  .قلة بصفة مراقبوشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املست  -٨
  . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: األمم املتحدة التاليةةلت هيئوُمثِّ  -٩

برنــامج  :صة واملنظمــات ذات الــصلة التاليــةلــت وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصـّـ وُمثِّ  -١٠
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوكالـة       ،  يدز وفريوسه األمم املتحدة املشترك بشأن األ    

   .الدولية للطاقة الذرية

املنظمـة العربيـة للتنميـة الـصناعية         :لت املنظمات احلكومية الدوليـة األخـرى التاليـة        وُمثِّ  -١١
املركـز  ،  منظمـة اخللـيج لالستـشارات الـصناعية       االحتاد األفريقـي، االحتـاد األورويب،       والتعدين،  

ــد الــ      ــة، املعه ــا األحيائي ــة والتكنولوجي ــة الوراثي ــدويل للهندس ــة   ال ــة الدولي ــد، املنظم دويل للتربي
  ).وبكاأل (منظمة البلدان املصدرة للنفط، للهجرة، جامعة الدول العربية

رابطـة خـرباء الـصناعة والتنميـة الـسابقني يف           : لت املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة        وُمثِّ  -١٢
ــة ة غرفــة التجــار، األمــم املتحــدة ــة للزراعــ النمــساويةالعربي ــة األملاني ــا ، األكادميي ة والتكنولوجي

(Deula-Nienburg)  ،  املنظمـة الدوليـة   ، دارةاملعهد العـايل لـإل  ، منظمة اخليارات والروابط العاملية
االحتـاد  ،  اجمللـس النـسائي الـدويل     ،  املؤمتر الدويل للـصناعيني ومنظمـي املـشاريع       ،  رباب العمل أل

مركـز االسـتثمار   ،  الفنيـة االحتـاد الـدويل للمـشتغالت بـاملهن التجاريـة و          ،  الدويل للـتحكم اآليل   
منظمـة  ، Mountain Unlimitedمجعيـة  ، املنظمة الدولية لتقاسم الثقافة املتعددة األعراق، الدويل

  .الرابطة الدولية ألخوات احملبة، العواصم واملدن اإلسالمية
    

    افتتاح الدورة    
ــاح دورة اجمللــس    -١٣ ــةأعلــن افتت ــثالثنيالثامن ــدورة  وال ــس، ســعادة  رئــيس ال ــوك . ه يدال ب

  ).النمسا(
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    أعضاء مكتب الدورة    
كان أعضاء مكتـب الـدورة الثامنـة والـثالثني أولئـك الـذين انُتخبـوا إّبـان بـدء الـدورة                  -١٤

  ، وسـعادة الـسيد   رئيـساً ) النمـسا (بـوك  . ه الـسيد سـعادة  : ، وهم٢٠١٠العادية األوىل يف عام   
  والـــــسيدة ) كازاخـــــستان(وف كازخيـــــان. وســـــعادة الـــــسيد ي) بـــــريو(ا غارســـــيا ريفيَّـــــ. أ
  .مقّرراً) السودان(خبيت  .م  للرئيس، والسيداباً، نّو)بولندا(ليْسنودورسكا . أ

    
    جدول أعمال الدورة    

  :أقّر اجمللس جدول األعمال التايل  -١٥
  .إقرار جدول األعمال  -١  
  :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -٢  
أداء تقريــر األداء املــايل وتقريــر تقريــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي و   )أ(    

  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني عن  الربنامج
  وضع اليونيدو املايل؛  )ب(    
برنـامج التغـيري والتجديـد يف املنظمـة      : أرصدة االعتمادات غري املنفقة     )ج(    

  وأنشطة التعاون التقين؛) التغيريمبادرة إدارة (
  املعايري احملاسبية؛  )د(    
  .املاليةحشد املوارد   )ه(    
  .تعّدد اللغات  -٣  
  :تقرير مرحلي عن الربامج اإلقليمية، مبا يف ذلك  -٤  
  الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب؛  )أ(    
  الربنامج اإلقليمي ألفريقيا؛  )ب(    
   العربية؛للمنطقةالربنامج اإلقليمي   )ج(    
  .الربامج اإلقليمية األخرى  )د(    
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بالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل مـع االسـتعراض     مواءمة دورة اإل    -٥  
مـن   الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة            

  .أجل التنمية
  .الالمركزية ومتثيل اليونيدو امليداين  -٦  
  .مسامهات اليونيدو يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية  -٧  
 اليونيدو من أجل النهوض بصناعة املستحضرات الـصيدالنية   الدعم املقّدم من    -٨  

ــام بــصفة خاصــة باملنتجــات الــصحية         ــة يف البلــدان الناميــة، مــع االهتم احمللي
  .األساسية

  .أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة  -٩  
ــري         -١٠   ــة وغ ــات احلكومي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــة باملنظم ــسائل املتعلق امل

  .غريها من املنظماتاحلكومية و
  .جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني وموعد انعقادها  -١١  
  .اعتماد التقرير  -١٢  

  
ــاً    -١٦ ــس اقتراح ــّر اجملل ــوارد خدمــة       وأق ــن م ــصوى م ــتفادة الق ــرئيس لــضمان االس ــن ال  م

 مـن   ٢٩و ٢٨تني   يف املرفـق األول، والفقـر      ١-م/٣٨-انظر املقـرَّر م ت ص     (املؤمترات املتاحة   
  ).IDB.38/SR.1احملضر املوجز 

 املقـرَّرات،   هبـدف تيـسري صـوغ     وقّرر اجمللس عقد مشاورات غـري رمسيـة أثنـاء الـدورة               -١٧
انظـر  (، برئاسة تلك املـشاورات      )بريو(ا  ريفيَّغارسيا  . وعهد إىل نائب الرئيس، سعادة السيد أ      

  ).IDB.38/SR.2 من احملضر املوجز ٢ و١تني الفقر
    

    )٢البند (جلنة الربنامج وامليزانية تقرير   -ثانيا  
 .يف آن واحــد) ه(إىل ) أ(، أن ينــاقش البنــود الفرعيــة  ٢قــّرر اجمللــس، يف إطــار البنــد    -١٨

 مــن احملــضر املــوجز ٨٠إىل  ٣٠الفقــرات يف الفرعيــة ويــرد عــرض للنقــاش حــول هــذه البنــود  
IDB.38/SR.1 . ًج وامليزانيـة عـن أعمـال دورهتـا          على اجمللـس تقريـر جلنـة الربنـام         وكان معروضا

  .والوثائق املذكورة يف األبواب ألف إىل هاء أدناه) IDB.38/2( والعشرين السادسة
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عن تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج   - ألف  
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني 

 اخلـارجي    احلـسابات  ، تقريـر مراجـع    )أ (٢ُعرض على اجمللس، يف إطار البنـد الفرعـي            -١٩
 كـــانون ٣١ إىل ٢٠٠٨ينـــاير / كـــانون الثـــاين١  مـــنعـــن حـــسابات اليونيـــدو للفتـــرة املاليـــة

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨فتـرة الـسنتني     عـن   ، وتقريـر األداء املـايل       )IDB.38/3 (٢٠٠٩ديسمرب  /األول
يف ذلـك تقريـر أداء      مبـا    (٢٠٠٩تقرير اليونيـدو الـسنوي      و،  )IDB.38/4(املقّدم من املدير العام     

ونظـــر اجمللـــس يف مـــشروع مقـــرَّر مقـــدَّم مـــن الـــرئيس  . (IDB.37/2)) ٢٠٠٩الربنـــامج لعـــام 
)IDB.38/L.2 (٢-م/٣٨-واعتمد املقرَّر م ت ص) انظر املرفق األول(.  
    

     اليونيدو املايلوضع  - باء  
م عــن وضــع ، تقريــر مــن املــدير العــا)ب (٢ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد الفرعــي    -٢٠

ــايل   ــدو امل ــذكّو، )IDB.38/7(اليوني ــة  م ــايل  عــنرة مــن األمان ــدو امل ، )PBC.26/CRP.3( نظــام اليوني
ونظر اجمللس يف مـشروع مقـرَّر        ).IDB.38/CRP.2(ومعلومات حمدَّثة عن حالة االشتراكات املقرَّرة       

  ).ق األولانظر املرف (٣-م/٣٨-واعتمد املقرَّر م ت ص) IDB.38/L.3(مقدَّم من الرئيس 
    

  برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة : أرصدة االعتمادات غري املُنفَقة  - جيم  
    وأنشطة التعاون التقين) مبادرة إدارة التغيري(

ثالثـة تقـارير مـن املـدير العـام عـن            ،  )ج (٢ علـى اجمللـس، يف إطـار البنـد الفرعـي             ُعرضت  -٢١
، )Add.2 و Add.1 و IDB.38/9 (ري والتجديد يف املنظمة   برنامج التغي : أرصدة االعتمادات غري املنفقة   

. (IDB.38/10) أنـشطة التعـاون الـتقين    : أرصـدة االعتمـادات غـري املنفقـة       وتقرير من املدير العام عـن       
ــرئيس      ــّدمني مــن ال ــّررين مق واعتمــد ) IDB.38/L.5 وIDB.38/L.4(ونظــر اجمللــس يف مــشروعي مق

  ).انظر املرفق األول( ٥-م/٣٨-م ت صو ٤-م/٣٨- م ت صيناملقّرر
    

    املعايري احملاسبية  - دال  
تقرير مرحلي مقدَّم من األمانـة عـن       ،)د (٢ُعرض على اجمللس، يف إطار البند الفرعي          -٢٢

وبنــاًء علــى اقتــراح مــن الــرئيس، أحــاط   ).IDB.38/5(املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام  
  .مة املقّدبالوثيقةاجمللس علماً 
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    حشد املوارد املالية  - هاء  
حـشد املـوارد املاليـة       تقرير من املـدير العـام عـن          ،)ه (٢ على اجمللس، يف إطار البند       ُعرض  -٢٣

)IDB.38/8( ، مــن معلومــات عــن األداء التمــويلي    ٢٠٠٩تقريــر اليونيــدو الــسنوي   ومــا ورد يف 
)IDB.37/2  املـشاريع املوافـق    عن  ورقة غرفة اجتماعات    رضت عليه   ، كما عُ  )جيم -، الفصل األول

 ٢٠٠٩عــات يف عــام عليهــا ضــمن إطــار صــندوق التنميــة الــصناعية والــصناديق االســتئمانية والتربّ  
)PBC.26/CRP.2 .(   ــرئيس ــّدم مــن ال ــّرر مق ، واعتمــد )IDB.38/L.6 (ونظــر اجمللــس يف مــشروع مق

  ).انظر املرفق األول (٦-م/٣٨-م ت صاملقّرر 
    

دو من أجل النهوض بصناعة املستحضرات الدعم املقدَّم من اليوني  -ثالثا  
الصيدالنية احمللية يف البلدان النامية، مع االهتمام بصفة خاصة باملنتجات 

    )٨البند  (الصحية األساسية
، تقريـر مـن املـدير العـام عـن الـدعم املقـدَّم مـن                 ٨ُعرض علـى اجمللـس، يف إطـار البنـد             -٢٤

لــصيدالنية احملليــة يف البلــدان الناميــة، مــع اليونيــدو مــن أجــل النــهوض بــصناعة املستحــضرات ا 
 ومـذكرة مـن األمانـة ذات        (IDB.38/15) االهتمام بـصفة خاصـة باملنتجـات الـصحية األساسـية          

   ٤١ إىل ٣ويرد عرض للنقاش حول هذا البنـد يف الفقـرات      . (IDB.38/CRP.4)صلة باملوضوع   
ر مقـــّدم مـــن الـــرئيس ونظـــر اجمللـــس يف مـــشروع مقـــرّ . IDB.38/SR.2 مـــن احملـــضر املـــوجز 

(IDB.38/L.12) انظر املرفق األول (٧-م/٣٨-م ت ص واعتمد املقّرر.(  
    

    )٣البند (تعّدد اللغات   -رابعا  
األمانــة عــن تعــّدد اللغــات ، مــذكّرة مــن ٣ علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد كــان معروضــاً  - ٢٥

(IDB.38/11) .            مـن احملـضر املـوجز     ٤٦ إىل  ٤٢ويرد عرض للنقاش حول هـذا البنـد يف الفقـرات
IDB.38/SR.2 .مة املقّدبالوثيقة على اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علماً بناًءو.  
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    )٤البند  (تقرير مرحلي عن الربامج اإلقليمية، مبا يف ذلك  -خامسا  
    مي ألمريكا الالتينية والكاريـيبالربنامج اإلقلي  - ألف  

    الربنامج اإلقليمي ألفريقيا  - اءب  
    ية العربللمنطقةالربنامج اإلقليمي   - ميج  
    الربامج اإلقليمية األخرى  - الد  

ويـرد  . يف آن واحـد ) د(إىل ) أ(، أن يناقش البنـود الفرعيـة       ٤قّرر اجمللس، يف إطار البند        -٢٦
. IDB.38/SR.2 مــن احملــضر املــوجز  ٧٨ إىل ٤٧عــرض للنقــاش حــول هــذه البنــود يف الفقــرات   

ــى اجمللــ وكــان معروضــاً  ــة عــن     عل ــي مــن األمان ــر مرحل ــة  س تقري ــربامج اإلقليمي  (IDB.38/12)ال
 ٢٠٠٩تقريــــر اليونيــــدو الــــسنوي ومعلومــــات عــــن الــــربامج اإلقليميــــة، حــــسبما وردت يف  

(IDB.37/2) .          ونظر اجمللـس يف مـشروع مقـّرر مقـّدم مـن الـرئيس(IDB.38/L.10)   واعتمـد املقـّرر   
  ).انظر املرفق األول (٨-م/٣٨-م ت ص

    
  مواءمة دورة اإلبالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل   -اسادس  

مع االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا 
    )٥البند  (منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية

مواءمـة دورة    مقترحـات مـن املـدير العـام بـشأن            ،٥إطـار البنـد     يف  ُعرضت علـى اجمللـس،        -٢٧
شأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع االستعراض الشامل لسياسة األنـشطة التنفيذيـة             التخطيط ب 

ويرد عرض للنقاش حـول هـذا   . (IDB.38/6) اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية      
ونظــر اجمللــس يف مــشروع مقــّرر  . IDB.38/SR.3مــن احملــضر املــوجز   ١٠ إىل ٧البنــد يف الفقــرات 

  ).انظر املرفق األول (٩-م/٣٨-م ت ص واعتمد املقّرر (IDB.38/L.7)من الرئيس مقّدم 
    
    )٦البند  (الالمركزية ومتثيل اليونيدو امليداين  -سابعا  

متثيـل اليونيـدو امليـداين     ، تقرير من املدير العام عن       ٦يف إطار البند    ُعرض على اجمللس،      -٢٨
(IDB.38/13) .     من احملضر املـوجز     ٦٣ إىل   ١١ند يف الفقرات    ويرد عرض للنقاش حول هذا الب

IDB.38/SR.3 .مة املقّدبالوثيقة على اقتراح من الرئيس، أحاط اجمللس علماً بناًءو.  
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    )٧البند  (مسامهات اليونيدو يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية  -ثامنا  
 مـسامهات اليونيـدو     عـن   من املدير العام   ان تقرير ،٧ يف إطار البند     ،ُعرض على اجمللس    -٢٩

ويرد عرض للنقاش حول هذا البنـد       ). Add.1 و IDB.38/14(يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية      
 علــى اقتــراح مــن الــرئيس، بنــاًءو. IDB.38/SR.3مــن احملــضر املــوجز  ٩٠ إىل ٦٤يف الفقــرات 

  .مة املقّدبالوثيقةأحاط اجمللس علماً 
    

    )٩البند  (قة والبيئةأنشطة اليونيدو يف جمال الطا  -تاسعا  
عـن أنـشطة اليونيـدو يف       ، تقريـر مـن املـدير العـام          ٩ يف إطار البنـد      ،ُعرض على اجمللس    -٣٠

الفقـرات  ويـرد عـرض للنقـاش حـول هـذا البنـد يف              ). Corr.1 و (IDB.38/16جمال الطاقة والبيئة    
ــ ١٢ إىل ١الفقـــرات  وIDB.38/SR.3 مـــن احملـــضر املـــوجز ١٣٠ إىل ٩١ وجز مـــن احملـــضر املـ

IDB.38/SR.4 .    ــرئيس ــّرر مقــّدم مــن ال  واعتمــد (IDB.38/L.11)ونظــر اجمللــس يف مــشروع مق
  ).انظر املرفق األول (١٠-م/٣٨-م ت صاملقّرر 

    
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري   -عاشرا  

    )١٠البند  (احلكومية وغريها من املنظمات
طلب مقـّدم   "تان  َنرتان من املدير العام معنوَ    ، مذكّ ١٠ يف إطار البند     ،جمللسُعرض على ا    -٣١

رة  ومـذكّ IDB.38/19) و(IDB.38/17" حكومية للحـصول علـى مركـز استـشاري       من منظمة غري    
ويرد  ).Corr.1 و IDB.38/18 (استعراض حالة التعاون مع املنظمات غري احلكومية      من األمانة عن    

ونظـر  . IDB.38/SR.4من احملـضر املـوجز       ١٩ إىل   ١٣ند يف الفقرات    عرض للنقاش حول هذا الب    
 ١١-م/٣٨-م ت ص  واعتمـد املقـّرر     ) (IDB.38/L.8اجمللس يف مشروع مقّرر مقّدم من الـرئيس         

  ).انظر املرفق األول(
    
 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني وموعد انعقادها  -حادي عشر

    )١١البند (
جـدول األعمـال   ، مـذكّرة مـن املـدير العـام عـن        ١١ يف إطـار البنـد       ،ى اجمللـس  ُعرض عل   -٣٢

ويـرد عـرض للنقـاش حـول        . (IDB.38/CRP.3) املؤقت للدورة التاسعة والثالثني وموعد انعقادها     
ونظر اجمللـس يف مـشروع مقـّرر مقـّدم     . IDB.38/SR.4من احملضر املوجز  ٢٠ة هذا البند يف الفقر   

  ).انظر املرفق األول (١٢-م/٣٨-م ت صواعتمد املقّرر ) (IDB.38/L.9من الرئيس 
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    )١٢البند  (اعتماد التقرير  -ثاين عشر
  اجمللس ، واعتمده (IDB.38/L.1)تقرير  ال، مشروع   ١٢ يف إطار البند     ،ُعرض على اجمللس    -٣٣

 إىل  ٣٤ت  انظـر الفقـرا   (يف جممله، على أن ُتعهد إىل املقّرر مهّمة وضع التقرير يف صيغته النهائية              
  ).IDB.38/SR.5 من احملضر املوجز ٣٦
    
    اختتام الدورة  -ثالث عشر

ــه     -٣٤ ــس دورت ــتم اجملل ــة اخت ــوم  الثامن ــثالثني ي ــاين ٢٦وال ــشرين الث ــوفمرب / ت يف  ،٢٠١٠ن
  ).IDB.38/SR.5 من احملضر املوجز ٥٢ إىل ٣٧انظر الفقرات ( ٠٥/١١الساعة 
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    املرفق األول
     والثالثنيالثامنة اجمللس يف دورته املقرَّرات اليت اعتمدها    
    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ١-م/٣٨- م ت ص    

بغية االستفادة إىل أقصى حّد ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املـؤمترات، قـّرر جملـس التنميـة                    
لقـانوين، فيمـا خيـّص       مـن نظامـه الـداخلي، املتعلقـة بالنـصاب ا           ٣٢الصناعية وقف العمل فورا باملادة      

  .ة والثالثني فقط، وشريطة عدم اختاذ أي قرارات جوهرية يف تلك اجللساتثامنجلسات الدورة ال
  اجللسة العامة األوىل

      ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤
  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل   ٢-م/٣٨- م ت ص    

    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ني فترة السنتعن  أداء الربنامجوتقرير 
  :إن جملس التنمية الصناعية  
ــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي عــن حــسابات منظمــة األمــم    علمــاًأحــاط   )أ(    بتقري

 / كــانون األول٣١ إىل ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١املتحــدة للتنميــة الــصناعية للفتــرة املاليــة مــن  
ــسمرب  ــة  ٢٠٠٩دي ــواردة يف الوثيق ــصيغته ال ــرة   ، وكــذلك بتقIDB.38/3، ب ــايل عــن فت ــر األداء امل ري
 ٢٠٠٩وتقريـر اليونيـدو الـسنوي        ،IDB.38/4، بصيغته الواردة يف الوثيقـة       ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  

)IDB.37/2(؛  
 بكلمــيت املــدير العــام ومراجــع احلــسابات اخلــارجي اللــتني   أيــضاً علمــاًأحــاط  )ب(  

  ألقيتا يف الدورة السادسة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية؛
   عن امتنانه ملراجع احلسابات اخلارجي على ما قّدمه من خدمات قّيمة؛عربأ  )ج(  
 بأمهيــة مــا يقّدمــه مراجــع احلــسابات اخلــارجي مــن إســهام يف حتــسني عتــرفا  )د(  

  إدارة اليونيدو وعملياهتا وأدائها من خالل توصياته؛
خلـارجي،   إىل املدير العام أن يواصل تنفيذ توصيات مراجـع احلـسابات ا    طلب  )ه(  

  . هبذا الشأن إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته التاسعة والثالثنيوأن يقّدم تقريراً
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
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    وضع اليونيدو املايل  ٣-م/٣٨- م ت ص    
  :إن جملس التنمية الصناعية  
  ؛IDB.38/7 باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة علماًأحاط   )أ(  
 الدول األعضاء والدول السابقة العضوية اليت مل تسّدد اشتراكاهتا بعد، حثّ  )ب(  

مبا يف ذلك سلف صندوق رأس املال املتداول ومتأّخرات السنوات السابقة، على سدادها 
  دون إبطاء؛

 إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتـصاالته بالـدول األعـضاء والـدول             طلب  )ج(  
  .عضوية من أجل حتصيل املتأّخراتلالسابقة ا

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

    
  برنامج التغيري والتجديد : أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ٤-م/٣٨- م ت ص    

    يف املنظمة
  :إن جملس التنمية الصناعية  
ــأ  )أ(   ــة   احـ ــواردة يف الوثيقـ ــات الـ ــاً باملعلومـ ــافتنيIDB.38/9ط علمـ  Add.1  واإلضـ

ديسمرب /، مبا يف ذلك خطة البدء يف تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف كانون األول       Add.2و
  ؛٢٠١٠/٣ستذكر استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية ا، و٢٠١٠

  ؛١٥-م/١٣- بالتقّدم احملرز يف تنفيذ مقرَّر املؤمتر العام م عَنوَّه  )ب(  
عــرب عــن تقــديره للــدول األعــضاء الــيت تنازلــت عــن نــصيبها مــن أرصــدة           أ  )ج(  

ــالفقرة    ، وكــذلك ١٥-م/١٣-مــن مقــرَّر املــؤمتر العــام م ع ) ح(االعتمــادات غــري املنفقــة عمــال ب
  ن للربنــامج مــا جمموعــه للـدول األعــضاء الــيت تربَّعـت لربنــامج التغــيري والتجديـد يف املنظمــة، ّممــا أمَّـ    

   ماليني يورو؛٥,٣
، وأذن ١٥-م/١٣-مــن مقــرَّر املــؤمتر العــام م ع ) ط(ســتذكر أيــضا الفقــرة  ا  )د(  

 مليــون يــورو مــن الوفــورات يف امليزانيــة الــيت حتقَّقــت مــن كــل  ١,٧باســتخدام مــا يبلــغ مــداه 
الــربامج الرئيــسية باســتثناء املــوارد املرصــودة للربنــامج العــادي للتعــاون الــتقين واملــوارد اخلاصــة  

  ناء فترة التنفيذ؛لصاحل أفريقيا، أث
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، وأذن  ١٤-م/١٣-مـن مقـرَّر املـؤمتر العـام م ع         ) ه(ستذكر كـذلك الفقـرة      ا  )ه(  
 ماليـني يـورو مـن االحتيـاطي اخلـاص بتقلّبـات أسـعار               ٥,٥بأن ُيسَحب تدرجييا مبلـغ مقـداره        

الصرف، كإجراء استثنائي، وذلك على أساس عدم النظر يف هذه املسألة مـرة أخـرى يف إطـار       
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢ج وامليزانيتني للفترة الربنام

طلب إىل املدير العام أن ُيطلـع الـدول األعـضاء بانتظـام علـى الفوائـد امللموسـة               )و(  
يف حتسُّن ميكن قياسه يف كفاءة قدرات إجناز أنشطة التعاون التقين وتعزيز تلك القـدرات               املتمثّلة  

  .و تدرجيي على حنبرنامج التغيري والتجديد يف املنظمةنتيجة لتنفيذ 
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
    

    أنشطة التعاون التقين: أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ٥-م/٣٨- م ت ص    
  :إن جملس التنمية الصناعية  
  ؛IDB.38/10 باملعلومات الواردة يف الوثيقة ط علماًاحأ  )أ(  
  ؛١٥-م/١٣-ر م ع احملرز يف تنفيذ املقرَّبالتقّدم َنوَّه  )ب(  
ــربّ  عشــجَّ  )ج(   ــى الت ــدول األعــضاء عل ــذائي    ال ــصندوق االســتئماين لألمــن الغ ع لل

  .دةّدوالصندوق االستئماين للطاقة املتج
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
    

    حشد املوارد املالية  ٦-م/٣٨- م ت ص    
  :إن جملس التنمية الصناعية  
  ؛IDB.38/8باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة علماً أحاط   )أ(  
قــّرر ختويــل املــدير العــام ســلطة املوافقــة علــى املــشاريع املــراد متويلــها يف إطــار   )ب(  

 وفقـــاً لألولويـــات احملـــّددة يف اإلطـــار ٢٠١١ و٢٠١٠صـــندوق التنميـــة الـــصناعية يف عـــامي 
  ؛)IDB.35/8/Add.1 (٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل،

  ّجع الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة على زيادة تّربعاهتا إىل اليونيدو؛ش  )ج(  
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شّجع أيضاً مجيع اجلهات املاحنـة علـى النظـر يف التـّربع بـأموال قابلـة للربجمـة،                     )د(  
خـصوصاً لـتمكني اليونيـدو مـن وضـع الـربامج املتكاملـة واملبـادرات الربناجميـة األخـرى                    وذلك  

وحتقيــق مــا يتوّخــاه مفهــوم الــربامج املتكاملــة مــن تــضافر وزيــادة يف  وتنفيــذها بــصورة منــّسقة 
  التأثري؛

طلب إىل الدول األعضاء أن تنظر يف التّربع إىل اليونيدو لتمكني املنظمـة مـن                 )ه(  
ــصناديق         ــسامهة يف ال ــا بامل ــل، إّم ــشاركة يف التموي ــيت تطلــب امل ــل ال ــصادر التموي ــع م العمــل م

  ّما بالتمويل املخّصص الغرض على الصعيد القُطري أو العاملي؛االستئمانية املخّصصة لذلك وإ
 حكومات البلدان املـستفيدة علـى االضـطالع بـدور فّعـال يف              كذلك شّجع  )و(  

مــشاطرة اليونيــدو مــسؤولية حــشد األمــوال للــربامج املعــدَّة علــى حنــو مــشترك وغريهــا مــن    
اعدة علـى اسـتبانة األمـوال املتاحـة         األنشطة ذات األولوية العالية، وشّجعها حتديداً على املس       

على الصعيد القُطري وسبل الوصول إليها، مبا يف ذلك ترتيبات تقاسم التكاليف، واألمـوال              
املقّدمــة مــن اجلهــات املاحنــة الثنائيــة والــصناديق االســتئمانية املتعــّددة املــاحنني وبرنــامج األمــم 

  ل اإلمنائي؛املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل وسائر مؤسسات التموي
 الدول األعضاء بأن تتعـاون مـع اليونيـدو وتـدعمها يف جهودهـا        أَوصى بشّدة   )ز(  

الرامية إىل صوغ وتـرويج براجمهـا ومبادراهتـا يف الـسياق اإلمنـائي الـدويل، وخاصـة مـن خـالل                      
املـؤمترات الدوليــة وغريهــا مــن منتــديات التحــاور، بغيـة كفالــة التعريــف اجليــد هبــذه املبــادرات   

  .عتراف بصلتها باألهداف اإلمنائية الدولية وإتاحة املوارد الالزمة هلاواال
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
    

الدعم املقّدم من اليونيدو من أجل النهوض بصناعة املستحضرات   ٧-م/٣٨- م ت ص    
الصيدالنية احمللية يف البلدان النامية، مع االهتمام بصفة خاصة 

    ملنتجات الصحية األساسيةبا
  :إن جملس التنمية الصناعية  
ــالتقريرأحــاط   )أ(   ، الــذي )CRP.4 وIDB.38/15( الــذي قّدمــه املــدير العــام  علمــاً ب

يقترح وضع برنامج حمسَّن يرمي إىل تـشجيع تطـوير صـناعة املستحـضرات الـصيدالنية احملليـة يف                   
 وغريهـا مـن املنتجـات       ات الـصحية األساسـية    البلدان النامية، مـع االهتمـام بـصفة خاصـة باملنتجـ           

  الصحية، مثل األدوية التقليدية؛
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ــضاً أحــاط  )ب(   ــاً أي ــم صــناعة املستحــضرات       علم ــشأن دع ــات املقّدمــة ب  باملعلوم
تقريــر اليونيــدو الــصيدالنية مــن أجــل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، علــى حنــو مــا جــاء يف  

  ؛)IDB.37/2وثيقة دال من ال-الفصل الثالث (٢٠٠٩السنوي 
 عن تأييده ألنشطة اليونيدو اليت تأخذ بعني االعتبـار إمكانـات املنـاطق              ربأع  )ج(  

املختلفة، من حيث احتياجاهتا من الدعم ونقل التكنولوجيا والدراية الفنية، من خالل التعـاون              
  بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب؛

 بـشأن التعـاون يف جمـال    ٦٣/٢٣١ألمم املتحدة   استذكر قرار اجلمعية العامة ل      )د(  
التنمية الصناعية، الـذي رّحبـت فيـه اجلمعيـة بـدعم اليونيـدو لربنـامج الـشراكة اجلديـدة لتنميـة                      
ــصنع املستحــضرات        ــة ل ــرامج االحتــاد األفريقــي، مبــا فيهــا اخلطــة األفريقي ــا وغــريه مــن ب أفريقي

  التصنيع يف أفريقيا؛الصيدالنية، اليت هتدف إىل املضي يف تدعيم عملية 
  : إىل املدير العامطلب  )ه(  
ــن أجــل صــنع املنتجــات          ‘١‘   ــدرات م ــاء الق ــشأن بن ــشطة ب أن يواصــل صــوغ أن

ــا األخــرى، ومــع          ــم املتحــدة وبراجمه ــع وكــاالت األم ــاون م ــا، بالتع ــصيدالنية حملي ال
  املؤسسات العلمية الدولية، دون اإلضرار بالربامج املوجودة؛

 حمـّددة اهلـدف حلـشد املـوارد بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء                 أن يبذل جهـوداً     ‘٢‘  
  وغريها من اجلهات املعنية؛

أن يقّدم إىل أجهزة تقرير السياسات تقارير دورية عن األنـشطة الـيت تـضطلع                 ‘٣‘  
  .هبا اليونيدو دعماً للنهوض بصناعة املستحضرات الصيدالنية احمللية يف البلدان النامية
  سةاجللسة العامة اخلام

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
    

    أنشطة اليونيدو يف جمال السياسات الصناعية  ٨-م/٣٨- م ت ص    
  :إن جملس التنمية الصناعية  
وبيـــان الرؤيـــة  رة يف دســـتور اليونيـــدو  ســـتذكر األهـــداف والوظـــائف املقـــرّ   ا  )أ(  

  ؛)٤-ق/١١-م ع (٢٠١٥-٢٠٠٥االستراتيجية الطويلة األمد للفترة 
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 الـذي يـدرس جوانـب    ٢٠٠٩ اليونيـدو عـن التنميـة الـصناعية لعـام      قريربته  نّو  )ب(  
 علمـا بـالتقرير املرحلـي       أحـاط التغيري اهليكلي والسياسات من أجـل تعزيـز التنـوع الـصناعي؛ و            

  ؛)IDB.38/12(عن الربامج اإلقليمية 
د األمهية املتزايدة ألنـشطة اليونيـدو يف تـوفري البحـوث واملـشورة والتعـاون                كّأ  )ج(  

  لتقين يف جمال االستراتيجيات والسياسات الصناعية؛ا
 أن من املهم للبلدان النامية أن ترصد أداءها الصناعي وقـدراهتا الـصناعية              أكّد  )د(  

ــستند  وأن تقــيس هــذا األداء وتلــك القــدرات وأن حتلّ   ــهما وأن ت ــذ  إىل ل ذلــك يف وضــع وتنفي
دامة ومنـو اإلنتاجيـة وبلـوغ أهـداف     ورصد إجراءات لتحسني مسامهة الصناعة يف التنمية املـست       

  األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية؛
د قيمة حبوث اليونيـدو وإحـصاءاهتا يف حتليـل القـضايا الرئيـسية واملعوقـات                كّأ  )ه(  

الكربى وكذلك االجتاهات العاملية واإلقليمية يف جمـال التنميـة الـصناعية والـسياسات الـصناعية                
  املاثلة أمام واضعي السياسات والتحديات اليت تواجههم؛من أجل استبانة وتقييم الفرص 

 أمهيــة الــدور الرائـد لليونيــدو داخــل منظومـة األمــم املتحــدة يف مــساعدة   أكّـد   )و(  
 حتقيـق أمـور مـن       بغيـة احلكومات على صوغ سياسات عملية مثبتة الفعالية وتنفيذها ورصدها          

ــا الــصناعية  بينــها حتــسني قواعــد البيانــات اخلاصــة باإلحــصاءات الــصنا    ــة التكنولوجي عية وترقي
ع والتغـيري   والقدرات البشرية والبنيـة التحتيـة وحتـسني القـدرة التنافـسية الـصناعية وتعزيـز التنـوّ                 

  اهليكلي وكفالة االستدامة البيئية يف قطاع الصناعة؛
  :طلب إىل املدير العام  )ز(  
 لتوطيد دور اليونيـدو يف      أن يعتمد، يف حدود املوارد املوجودة، التدابري الالزمة         ‘١‘  

تزويد البلدان النامية بالبحوث واملشورة واملساعدة يف جمال االستراتيجيات والسياسات          
  الصناعية؛

أن يـــدعم العمـــل علـــى تـــوفري البحـــوث واملـــشورة واملـــساعدة التقنيـــة يف جمـــال    ‘٢‘  
اخلـربات  السياسات الصناعية، وذلـك بوسـائل مـن بينـها القيـام بأنـشطة لتبـادل املعـارف و                  

الفنية واملمارسات الفضلى فيما بـني اخلـرباء وواضـعي الـسياسات علـى الـصعيدين العـاملي                  
  واإلقليمي؛ 
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أن يدرج يف استعراض منتصف املدة املرتقب لإلطار الربناجمي املتوسط األجل   ‘٣‘  
، من أجل الدورة التاسعة والثالثني جمللس التنمية الصناعية، ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة 

  .رم احملرز يف تنفيذ هذا املقّرعن التقّدمعلومات 
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
    

  مواءمة دورة اإلبالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل   ٩-م/٣٨- م ت ص    
مع االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع 

    ميةهبا منظومة األمم املتحدة من أجل التن
  :إن جملس التنمية الصناعية  
ان ، اللـذين ينـصّ    ١٠-م/٦- وم ع  ٢٣-م/٢- مقرَّري املؤمتر العام م ع     ستذكرا  )أ(  

على أن تكون والية اإلطار الربناجمي املتوسط األجل لفتـرة أربـع سـنوات علـى أن يقّدمـه املـدير                     
  ىل من كل فترة سنتني؛العام إىل اجمللس، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، يف السنة األو

 / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٦٣/٢٣٢ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ســـتذكر أيـــضاًا  )ب(  
تغـيري دورة االســتعراض الـشامل لــسياسة األنـشطة التنفيذيــة    يـنّص علــى  ، الــذي ٢٠٠٨ديـسمرب  

الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة مــن دورة ثالثيــة الــسنوات إىل دورة   
تغــيريات ملواءمــة األخــذ مبــا يلــزم مــن  صة علــى  الوكــاالت املتخّصــتــشجيعيــة الــسنوات، ورباع

هبا مع االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات، مبـا يف ذلـك              اخلاصة  دورات التخطيط   
ــدة، حــسب    ــضاءإجــراء استعراضــات منتــصف امل ــرار بــشأن  ، االقت  هاإجــراء استعراضــ واختــاذ ق

  ؛٢٠١٢الشامل املقبل يف عام 
 بأن يقّرر املؤمتر العام، يف دورته الرابعة عشرة، أن يظل اإلطار الربناجمي              ىوصأ  )ج(  

ــرة احلــايل املتوســط األجــل  ــه ســارياً) IDB.35/8/Add.1الوثيقــة  (٢٠١٣-٢٠١٠للفت  حــىت هنايت
م دَّقـ  ويُ ٢٠١١، مع مراعاة استعراض منتصف املدة الذي ُيجـرى يف عـام             ٢٠١٣املقّررة يف عام    

  لس التنمية الصناعية عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية؛إىل جم
 بأن يطلب املؤمتر العام إىل املـدير العـام أن يقـّدم إىل اجمللـس كـل                   أيضاً ىوصأ  )د(  

، يف الـسنة الثانيـة مـن فتـرة الـسنتني، عـن طريـق جلنـة                   فـصاعداً  ٢٠١٣أربع سنوات، مـن عـام       
وســط األجــل للــسنوات األربــع الــيت تلــي فتــرة   الربنــامج وامليزانيــة، مــشروع إطــار برنــاجمي مت 
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السنتني اجلارية، مع مراعاة توصيات آخر استعراض شامل لسياسة األنشطة التنفيذية املـضطلع             
  هبا من أجل التنمية؛

 بـأن يطلـب املـؤمتر العـام إىل املـدير العـام أن يواصـل، مـن اآلن            كذلك ىوصأ  )ه(  
طـار برنـاجمي متوسـط األجـل إىل اجمللـس، عـن            ، تقدمي استعراض منتـصف املـدة لكـل إ         فصاعداً
  .، يف السنة الثانية من فترة السنتنيلجنةالطريق 

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

    
    تعزيز تنفيذ اليونيدو لألنشطة يف جمال الطاقة والبيئة  ١٠-م/٣٨- م ت ص    

  :إن جملس التنمية الصناعية  
  ؛ستدامة من أمهية ملستقبل العامل االقتصادي املطّرد والتنمية املشّدد على ما للنمو  )أ(  
ذي اعُتمد يف القـرار  ستذكر بيان رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة األمد ال     ا  )ب(  

  ؛٤-ق/١١-م ع
مرفـق البيئـة العامليـة       "املعنـون  ٢-ق/٨-ستذكر أيـضا قـرار املـؤمتر العـام م ع          ا  )ج(  

قيــق األهــداف دور اليونيــدو يف حت "املعنــون ٥-ق/١٠-راره م عوقــ" وأنــشطة التعــاون الــتقين
  ؛"اإلمنائية لأللفية

ليونيـــدو يف جمـــال  بـــشأن أنـــشطة ا٨-ق/١٣-ســـتذكر كـــذلك القـــرار م عا  )د(  
  ؛الطاقة والبيئة

 اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط     املتَّبـع يف أخذ يف االعتبار النهج القائم على النتـائج         )هـ(  
  ؛٣-ق/١٣-م ع حيط علما به يف قرار املؤمتر العامأُ حسبما، ٢٠١٣-٢٠١٠األجل للفترة 

  :طلب إىل املدير العام  )و(  
أن يعجِّل تنفيذ املبادرات اليت يشارك يف متويلها مرفق البيئة العاملية وصـندوق                ‘١‘  

بروتوكـــول مونتريـــال واجلهـــات املاحنـــة الثنائيـــة واملبـــادرات املتعـــددة املـــاحنني، مثـــل  
، بغية وضع جمموعة من مشاريع وبـرامج        "أمم متحدة واحدة   "تابعة ملبادرة  ال صناديقال

  ستدامة يف جمال الطاقة والبيئة؛الة والناجعة واملالتنمية الصناعية الرائدة الفّع
ز االستعانة هبياكـل ومراكـز شـبكات اليونيـدو العاملـة بالفعـل يف هـذا                 أن يعزِّ   ‘٢‘  

 واملركـز الـدويل لتكنولوجيـات الطاقـة     تكنولوجيـا ركز الدويل للعلـوم وال   اجملال، مثل امل  
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لإلنتــاج  واملراكــز الوطنيــة  تــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجيــا   اهليدروجينيــة ومكا
 ومراكـز التعـاون بـني    يب  والكـاري ومرصد الطاقة املتجـددة يف أمريكـا الالتينيـة          األنظف  

  بلدان اجلنوب؛
اتفاقات بشأن تنفيـذ مـشاريع      برام  إأن يقيم آليات تعاون مناسبة، مبا يف ذلك           ‘٣‘  

ومبادرات مع سائر املنظمات الدولية واإلقليمية يف جمـايل البيئـة والطاقـة، وذلـك علـى                 
حـسب االقتـضاء، لتحقيـق تـآزر اجلهـود          ،  أو الـوطين  /وأو اإلقليمـي    /والصعيد العاملي   

  ؛ازدواجهاوجتنب 
ط األجـل للفتـرة   توسـ أن يدرج يف استعراض منتصف املـدة لإلطـار الربنـاجمي امل             ‘٤‘  

ع تقدميه إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته التاسـعة والـثالثني،            قّ، املتو ٢٠١٣-٢٠١٠
، تـشمل وصـفا كـامال للجوانـب املاليـة       املقـّرر معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيـذ هـذا          

 مـا  مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى         ذة،  عرضـا لنتـائج املبـادرات املُنفَّـ       كـذلك   والتقنية، و 
  .طريقُنتائج على الصعيد ال، وما تفضي إليه من ع أن تسفر عنه من آثارقَّتوُي

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

    
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   ١١-م/٣٨- م ت ص    

    احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات
  : الصناعيةإن جملس التنمية  
  ؛IDB.38/19 وIDB.38/17 باملعلومات الواردة يف الوثيقتني علماًأحاط   )أ(  
ــ  )ب(   مــن دســتور اليونيــدو وللمبــادئ التوجيهيــة   ) ب (١-١٩ للمــادة  وفقــاً،ّررق

لعالقة اليونيدو باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكوميـة وغـري احلكوميـة وغريهـا مـن        
ــرَّ (املنظمــات  ــام م ع مرفــق مق ــؤمتر الع نح املنظمــتني غــري  أن ميــ، )١٧الفقــرة ، ٤١-م/١-ر امل

  : لدى اليونيدو استشارياًاحلكوميتني التاليتني مركزاً
  (Verein Südwind Entwicklungspolitik) رابطة زودفيند للسياسات اإلمنائية   

  (ISEKI-Food Association)رابطة إيسيكي الغذائية   
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
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  جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني   ١٢-م/٣٨- م ت ص    
    وموعد انعقادها

  :إن جملس التنمية الصناعية  
  ؛IDB.38/CRP.3 يف الوثيقة الواردة باملعلومات  علماًأحاط  )أ(  
  :الثالثني والتاسعةقّرر اعتماد جدول األعمال املؤقت التايل لدورته   )ب(  
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١    
  .إقرار جدول األعمال  -٢    
  .٢٠١٠التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام   -٣    
  :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -٤    
ــك       )أ(       ــا يف ذل ــر املؤقــت ملراجــع احلــسابات اخلــارجي، مب التقري

أن فتــرة تنفيــذ توصــيات مراجــع احلــسابات اخلــارجي بــش     
، وتقرير األداء املـايل وتقريـر األداء        ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  

  ؛٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني عن الربناجمي 
  وضع اليونيدو املايل؛  )ب(      
جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العاديـة لفتـرة            )ج(      

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢ صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  )د(      
  ؛برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  )ه(      
ــة      )و(       ــذائي والطاقـ ــن الغـ ــشأن األمـ ــتئمانيان بـ ــصندوقان االسـ الـ

  املتجّددة؛
  املعايري احملاسبية؛  )ز(      
  النظام املايل؛  )ح(      
  حشد املوارد املالية؛  )ط(      
  .تعيني مراجع حسابات خارجي  )ي(      
  .٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،   -٥    
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-٢٠١٠ الربنـاجمي املتوسـط األجـل،        استعراض منتصف املـدة لإلطـار       -٦    
٢٠١٣.  

  .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  -٧    
  .شؤون العاملني  -٨    
املــسائل املتعلقــة باملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة    -٩    

  .وغري احلكومية وغريها من املنظمات
  .ؤمتر العام الرابعة عشرةالتحضري لدورة امل  -١٠    
  . وموعد انعقادهااألربعنيجدول األعمال املؤقت للدورة   -١١    
  .اعتماد التقرير  -١٢    
  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٤ إىل ٢٢قّرر عقد دورته التاسعة والثالثني من   )ج(  

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
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    املرفق الثاين
      عروضة على اجمللس يف دورته الثامنة والثالثنيالوثائق امل    

 العنوان بند جدول األعمال الرمز

IDB.38/1 جدول األعمال املؤقت ١ 
IDB.38/1/Add.1 جدول األعمال املؤقت املشروح ١ 
IDB.38/2 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا السادسة والعشرين ٢ 

 )٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨-٧(
IDB.38/3-PBC.26/3عن حسابات منظمة األمم تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  )أ (٢

يناير / كانون الثاين١املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية من 
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٨

IDB.38/4-PBC.26/4مقّدم من .٢٠٠٩-٢٠٠٨تقرير األداء املايل عن فترة السنتني  )أ (٢   
 املدير العام

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

IDB.38/6-PBC.26/6بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع التخطيطمواءمة دورة  ٥ 
االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا 

 مقترحات من املدير العام. مم املتحدة من أجل التنميةمنظومة األ
IDB.38/7-PBC.26/7تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل )ب (٢  
IDB.38/8-PBC.26/8تقرير من املدير العام. حشد املوارد املالية )هـ (٢ 
IDB.38/9-PBC.26/9والتجديد يف املنظمة برنامج التغيري: أرصدة االعتمادات غري املنفقة )ج (٢ 

 تقرير من املدير العام. )مبادرة إدارة التغيري(
IDB.38/9/Add.1برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة: أرصدة االعتمادات غري املنفقة )ج (٢ .

 إضافة. تقرير من املدير العام
IDB.38/9/Add.2جديد يف املنظمةبرنامج التغيري والت: أرصدة االعتمادات غري املنفقة )ج (٢ .

 إضافة. تقرير من املدير العام
IDB.38/10-

PBC.26/10

  تقرير من. أنشطة التعاون التقين: أرصدة االعتمادات غري املنفقة )ج (٢
 املدير العام

IDB.38/11رة من األمانةمذكّ. د اللغاتتعّد ٣ 
IDB.38/12من األمانةتقرير. ميةيتقرير مرحلي عن الربامج اإلقل  ٤  
IDB.38/13تقرير من املدير العام. متثيل اليونيدو امليداين ٦ 
IDB.38/14تقرير من . مسامهات اليونيدو يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية  ٧  

  املدير العام
IDB.38/14/Add.1تقرير من . مسامهات اليونيدو يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية  ٧

  إضافة. املدير العام
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 العنوان بند جدول األعمال الرمز
IDB.38/15الدعم املقدَّم من اليونيدو من أجل النهوض بصناعة املستحضرات   ٨

الصيدالنية احمللية يف البلدان النامية، مع االهتمام بصفة خاصة 
  تقرير من املدير العام. باملنتجات الصحية األساسية

IDB.38/16تقرير من املدير العام. أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة  ٩  
IDB.38/16/Corr.1تقرير من املدير العام. أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة  ٩ .

  تصويب
IDB.38/17طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز   ١٠

   من املدير العاممذكرة. استشاري
IDB.38/18رة من مذكّ. استعراض حالة التعاون مع املنظمات غري احلكومية  ١٠

  األمانة
IDB.38/18/Corr.1رة من مذكّ. استعراض حالة التعاون مع املنظمات غري احلكومية  ١٠

  تصويب. األمانة
IDB.38/19طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز  ١٠

 مذكرة من املدير العام. استشاري
  ورقات غرفة االجتماعات

IDB.38/CRP.1١ List of documents 

IDB.38/CRP.2ب (٢( Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

IDB.38/CRP.3 ١١ Provisional agenda and date of the thirty-ninth session. Note 

by the Director-General 

IDB.38/CRP.4 ٨ UNIDO support in fostering local pharmaceutical industry in 

developing countries, with special regard to essential health 

products. Note by the Secretariat 

IDB.38/CRP.5 - List of participants 

 ***  

IDB.37/2-PBC.26/2 ٢٠٠٩تقرير اليونيدو السنوي  ٤و) ه (٢و) أ (٢ 
PBC.26/CRP.2 ه (٢( Projects approved under the Industrial Development Fund, 

trust funds and other voluntary contributions in 2009. 

Prepared by the Secretariat 

PBC.26/CRP.3 مذكرة من األمانة. نظام اليونيدو املايل )ب (٢  

  
  


