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

  جملس التنمية الصناعية  
  التاسعة والثالثونالدورة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢ فيينا،
   من جدول األعمال املؤقت١١البند

       لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرةالتحضري
       لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرةالتحضري    
       املدير العام  منتقرير    

مــات عامــة عــن تنظــيم أعمــال املــؤمتر العــام يف دورتــه الرابعــة   هــذا التقريــر معلويقــدِّم  
 .عشرة، مبا يف ذلك البنود املقترح إدراجها يف جدول األعمال املؤقت

     
    مقّدمة -أوال 

لـي مجيـع األعـضاء    ف مـن ممثّ  اليونيـدو العـام هـو اهليئـة الرئيـسية للمنظمـة، وهـو يتـألّ           مؤمتر  -١
 ٣-٨ويرِد بيان الوظـائف الرئيـسية املنوطـة بـاملؤمتر يف املـادة              ). من الدستور  ١-٨ و ١-٧املادتان  (

يعقـد  و .ويتوىل املـؤمتر، بوجـه خـاص، تقريـر املبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة وسياسـاهتا                 .من الدستور 
قد ُعقـدت   و ).٢-٨املادة  ( ذلك   خالفاملؤمتر دورة عادية كل سنتني يف مقر املنظمة، ما مل يقّرر            

 .٢٠٠٩ديسمرب /  كانون األول١١ إىل ٧يف فيينا من ) الثالثة عشرة( األخرية دورة املؤمتر العادية
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      خلفيةمعلومات  -ثانيا 
    موعد املؤمتر ومكان انعقاده - ألف 

، قّرر اجمللس أن ُتعقد دورة املـؤمتر العـام الرابعـة عـشرة        ٢٠-م/١٣-ر م ع  ّر باملق عمالً  -٢
  املقـّرر   (٢٠١١ديـسمرب  /ون األول كـان ٢رب إىل نـوفم / تـشرين الثـاين  ٢٨يف فيينا يف الفترة  من       

  .Mومن املتوقّع أن ُتعقد جلسات املؤمتر العام يف املبىن  ).٣-م/٣٧-م ت ص
    

    مسائل متعلقة بامليزانية - باء 
يبلغ إمجايل املوارد املتاحة لعقد دورة املؤمتر الرابعة عشرة، حسبما هو منـصوص عليـه                 -٣

وتـــستند .  يـــورو١ ٠٦٤ ١٠٠، مـــا قـــدره ٢٠١١-٢٠١٠و، يف برنـــامج وميـــزانييت اليونيـــد
 :ميزانية املؤمتر إىل االفتراضات التالية

 جلـسات عامـة   ١٠ الدورة سوف تـستغرق مخـسة أيـام عمـل، تتـيح عقـد             أنَّ )أ( 
 وكذلك جلسات للجنة الرئيسية وللمجموعات اجلغرافية؛

وجلــسات اللجنــة  الوثــائق وخــدمات الترمجــة الــشفوية للجلــسات العامــة   أنَّ )ب( 
اإلســـبانية واإلنكليزيـــة والروســـية والـــصينية والعربيـــة  (الرئيـــسية ســـوف تـــوفّر بـــست لغـــات  

 ؛)والفرنسية

ر عـن اجللـسات العامـة وجلـسات اللجنـة           وفَّ احملاضر املوجزة، اليت سوف تُ     أنَّ )ج( 
  .الرئيسية، سوف تصدر جبميع اللغات الست يف أقرب وقت ممكن بعد الدورة

    
    ول األعمالجد - جيم 

من الدستور، ُيعّد اجمللس جـدول األعمـال املؤقـت لكـل دورة             ) ز (٤-٩عمالً باملادة     -٤
 من النظام الداخلي للمؤمتر مبـادئ توجيهيـة بـشأن    ١٣وترِد يف املادة  .من دورات املؤمتر العام

ملـادة  وعـالوة علـى ذلـك، تقتـضي ا     . دورة عادية للمؤمترحمتويات جدول األعمال املؤقت أليِّ
 من النظام الداخلي للمـؤمتر أن يعـّد اجمللـس جـدول األعمـال املؤقـت املـذكور اسـتنادا إىل                      ١٢

 .قائمة البنود املقترح إدراجها اليت يقّدمها املدير العام

وســوف تــصدر، عقــب دورة اجمللــس التاســعة والــثالثني، شــروح تبــّين بإجيــاز اخللفيــة    -٥
ة بـشأنه، ومـضمون املـسألة املـراد مناقـشتها، ومـا سـبق أن                التارخيية لكل بند، والوثائق املقترح    

 .أصدره املؤمتر أو هيئات املنظمة األخرى من قرارات ذات صلة
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وترِد يف مرفق هذه الوثيقة قائمة بالبنود املقتـرح إدراجهـا يف جـدول األعمـال املؤقـت          -٦
  .بتلك البنود الصلة يذسند التشريعي لدورة املؤمتر الرابعة عشرة، مع إشارة إىل ال

    
    الوثائق - دال 

 مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر أن يــوّزع املــدير العــام، بكــل لغــات    ٢٣تقتــضي املــادة   -٧
املؤمتر، الوثائق الالزمة للنظر يف البنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت، على مجيـع املـتلقّني                 

  . تاريخ افتتاح الدورةن يوما قبلو مخسة وأربعأقصاهجلدول األعمال املؤقت، يف موعد 
    

    تنظيم أعمال املؤمتر -ثالثا 
، ١-ق/٩-بــالتزامن مــع انعقــاد الــدورة، وحــسبما شــجَّع عليــه املــؤمتر يف قــراره م ع     -٨

وسوف يتيح امللتقى فرصة ملـشاركني رفيعـي         .ُيعتزم عقد ملتقى بشأن مسائل التنمية الصناعية      
قتــرح أيــضا إدراجــه يف جــدول األعمــال  املــستوى إلبــالغ آرائهــم حــول مواضــيع منتقــاة، ويُ  

 ).٩املرفق، البند (املؤقت للدورة 

وكان املؤمتر قد أنشأ، يف دوراته السابقة، جلنة رئيسية أسند إليها عددا من بنود جدول                 -٩
ة قلّـ  أنَّ   باع إجراء مماثل يف دورتـه الرابعـة عـشرة، مراعيـا            اجمللس يوصي املؤمتر باتّ    ولعلّ .األعمال
ومـن مث، سـوف حتـال      ). أعاله ٤انظر الفقرة   ( من إمكانية إنشاء جلان إضافية       ملتاحة حتدُّ املوارد ا 
 من مشروع جدول األعمال املقترح إىل اللجنة الرئيسية ملناقشتها مبزيد من            ١٦ إىل   ٧  من البنود

 . العامةتهرات وقرارات توافقية تعرض على املؤمتر يف جلسالتركيز بغية إعداد مشاريع مقّر

ومما َيسَّر أيضا أعمال املـؤمتر يف دوراتـه الـسابقة إجـراء مـشاورات غـري رمسيـة حتـضريا                  -١٠
لــي وكــان فريــق التــشاور غــري الرمســي ذاك، املؤلَّــف مــن ممثّ .للمــؤمتر، بإشــراف رئــيس اجمللــس

البعثات الدائمة لدى اليونيـدو يف فيينـا، جيتمـع قبـل انعقـاد املـؤمترات الـسابقة ويعـّد تقريـرا إىل             
  .ملؤمتر يتضّمن توصيات تتناول معظم بنود جدول األعمال وكذلك مسائل تنظيميةا

    
    اذهاإلجراء املطلوب من اجمللس اخت -رابعا 

 : أن ينظر يف اعتماد املقرَّر التايللعلّ اجمللس يوّد -١١

 : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"  

 ،IDB.39/19حييط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ"(  
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  :دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة جدول األعمال التايل ليقّر  )ب"(    
[...] 

يوافق على عقد ملتقى بشأن مسائل التنمية الصناعية يف إطـار املـؤمتر              )ج"(    
 ؛) من جدول األعمال املؤقت٩البند (العام 

مــن جــدول األعمــال ١٦ إىل ٧  مــنيوصــي املــؤمتر بــأن ُيــسنِد البنــود )د"(  
 ؤقت إىل جلنة رئيسية تابعة للمؤمتر؛امل

ــؤمتر        )هـ"(   ــدورات امل ــسبة يف التحــضري ل ــى ضــوء اخلــربة املكت ُيوصــي، عل
الـــسابقة، بـــأن ُيجـــري رئـــيس الـــدورة التاســـعة والـــثالثني جمللـــس التنميـــة الـــصناعية    

 ".مشاورات غري رمسية حتضريا لدورة املؤمتر الرابعة عشرة
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    املرفق
      جها يف جدول األعمال املؤقتالبنود املقترح إدرا  
   ةاملؤمتر العام، الدورة الرابعة عشر  

      ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ - نوفمرب/تشرين الثاين ٢٨
 السند التشريعي 
   من النظام الداخلي٣٤املادة  .افتتاح الدورة -١
   من النظام الداخلي٣٥املادة  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢
   من النظام الداخلي١٧املادة  .عمالإقرار جدول األ  -٣
   من النظام الداخلي٤٧ إىل ٤٤املواد  .تنظيم األعمال -٤
   من النظام الداخلي٢٨املادة  .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  -٥
  من النظام الداخلي١٠٢املادة  :انتخاب أعضاء اهليئتني -٦

   دستور اليونيدو من١-٩املادة  ؛جملس التنمية الصناعية  )أ(    
   من دستور اليونيدو١-١٠املادة  .جلنة الربنامج وامليزانية )ب(    
  تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة  -٧

 .٢٠١٠ و٢٠٠٩لعامي 
 من النظام الداخلي) ب( ١-١٣املادة 

تقارير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دوراته  -٨
 والثامنة والثالثني والتاسعة العادية السابعة والثالثني

 .والثالثني

من الدستور واملادة ) ب( ٣-٨املادة 
 من النظام الداخلي) ج (١-١٣

 ١-ق/٩-م ع .امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية -٩
  :املسائل التالية -١٠

 ١-١٣ من الدستور واملادة ١٥املادة  جدول األنصبة املقّررة على الدول األعضاء؛  )أ(    
 من النظام الداخلي) ك(

من النظام الداخلي ) ل (١-١٣املادة  وضع اليونيدو املايل؛ )ب(    
 )ه (٢-م/٢٧-م ت صو

  من النظام املايل٤-٥البند  صندوق رأس املال املتداول؛  )ج(    
  من النظام املايل٢-١٢البند  النظام املايل؛  )د(    
  من النظام املايل١-١١البند  . خارجي  حساباتتعيني مراجع  )ه(    
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 السند التشريعي 
  ، ١٠-م/٦- وم ع٢٣-م/٢-م ع :اإلطار الربناجمي املتوسط األجل -١١

 ٣-ق/١٣-وم ع
مواءمة دورة ختطيط اإلطار الربناجمي املتوسط   )أ(    

 الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت االستعراضاألجل مع 
 تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛

 ٩-م/٣٨-م ت ص

استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي   )ب(    
 .٢٠١٣-٢٠١٠املتوسط األجل، 

 ٩-م/٣٨-م ت ص

   ١٤واملادة ) ج( ٣-٨املادة  .٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،  -١٢
  ) ط (١-١٣من الدستور؛ واملادة 
 من النظام الداخلي

 ٣٧-م/١-م ع .جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو -١٣
بإعالن فيينا وخطة العمل  أنشطة اليونيدو املتعلقة -١٤

 .٢٠٠٩الوزاريني ألقل البلدان منوا لعام 
 ١٥-ق/١٣-م ع

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية  -١٥
  واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها 

 .من املنظمات

 ، املرفق٤١-م/١-م ع

 من النظام الداخلي) ق(١-١٣املادة  .رة ومكان انعقادهاموعد الدورة اخلامسة عش -١٦
  .اختتام الدورة -١٧

 


