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

  جملس التنمية الصناعية  
  التاسعة والثالثونالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

       إقرار جدول األعمال
      جدول األعمال املؤقت املشروح    
    افتتاح الدورة    

ني والثامنـة   سوف يفتتح دورةَ اجمللس التاسعة والثالثني رئيُس الدورتني السابعة والثالث           
  ).النمسا(بوك . هالسيد سعادة والثالثني، 

  
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     

 مـن النظــام الـداخلي، ينتخـب اجمللـس، كــل سـنة، يف بدايـة دورتــه       ١-٢٣طبقـا للمـادة     
 ٣-٢٣وتـنص املـادة     .  ومقّرراً من بـني ممثلـي أعـضائه        العادية األوىل، رئيساً وثالثة نّواب للرئيس     

 أن ختضع مناصب الـرئيس ونـّواب الـرئيس الثالثـة واملقـّرر للتعاقـب اجلغـرايف العـادل يف                     منه على 
عليــه، فــإن بنــاء و. لنظـام الــداخلي مــن اإطـار دورة مــدهتا مخــس ســنوات، مبّينـة يف التــذييل ألــف   

التاسعة والثالثني، ينبغي أن ُينتخب من بني أعـضاء اجمللـس مـن الـدول اآلسـيوية              للدورة  الرئيس،  
 الـرئيس   وينبغـي أن ُينتخـب نـّوابُ      .  ألـف مـن املرفـق األول بالدسـتور         ردة أمساؤها يف القائمـة    الوا

الثالثة من بني أعضاء اجمللس من الدول األفريقيـة املدرجـة يف القائمـة ألـف، والـدول املدرجـة يف                   
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 مـن   وينبغـي أن ُينتخـب املقـّرر مـن بـني ممثلـي أعـضاء اجمللـس                . القائمتني جيم ودال، على التـوايل     
  .الدول املدرجة يف القائمة باء

    
    إقرار جدول األعمال  - ٢البند     

ت للـدورة التاسـعة والـثالثني        أعمـال مؤقَّـ     جدولُ IDB.39/1م إىل اجمللس يف الوثيقة      يقدَّ  
ــّر ــال املؤقـــت الـــذي اعتُ   . هلكـــي يقـ ــدول األعمـ ــدول إىل جـ ــذا اجلـ ــستند هـ ــرر ويـ ــد يف املقـ   مـ
  .١٢-م/٣٨-م ت ص
  :ق التالية على اجمللسوسُتعرض الوثائ  
  )IDB.39/1(جدول األعمال املؤقت   •  
  )IDB.39/1/Add.1(جدول األعمال املؤقت املشروح   •  
  )IDB.39/CRP.1(قائمة الوثائق   •  

    
    ٢٠١٠التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام   - ٣البند     

. ا عـن أنـشطة املنظمـة      تقريـرا سـنوي    العام    من الدستور، يعّد املديرُ    ٦-١١وفقا للمادة     
، أن يـدمج تقريـر أداء       ٢-ق/٤-وكان املـؤمتر العـام قـد طلـب إىل املـدير العـام، يف قـراره م ع                  

وبنـاًء  . ١١-م/٧-الربنامج دجما كامال يف التقارير السنوية املقبلة، وفقا ملقـرر اجمللـس م ت ص              
ر الـسنوية معلومـات عـن       ، تتـضّمن التقـاري    ١٢-م/٢٣-على طلب اجمللـس يف مقـّرره م ت ص         

األنشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة، الناشـئة عـن قـرارات اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة ذات                        
 مـن دورة    ٢٠١٣ل يف عـام     يتحـوّ وف  الصلة، ومنها اسـتعراض الـسياسات الـشامل، الـذي سـ           

ــة العامـــة لألمـــم املت    ــا لقـــرار اجلمعيـ حـــدة ثالثيـــة الـــسنوات إىل دورة رباعيـــة الـــسنوات، وفقـ
، حتــاط الــدول األعــضاء علمــاً يف التقريــر الــسنوي ٥-ق/١٠-وطبقــا للقــرار م ع. ٦٣/٢٣٢

يـشمل   ،٣ق /١٣-ومتاشـياً مـع القـرار م ع      . بدور اليونيدو يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      
معلومـات عـن تنفيـذ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل،               ،٢٠١٠تقرير اليونيدو السنوي لعام     

 فيما يتصل بأنشطتها الداعمة لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف مـضمار أولوياهتـا                  وال سيما 
يف املواضيعية الثالث، وباإلجنازات املعّينة من حيث حتسني هنج منظومة األمم املتحـدة الـشامل               

   .لتعاون اإلمنائي دعماً لألولويات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، وبناء القدرات الوطنيةا
 إىل الــدول األعــضاء أن مــن الدســتور علـى أن يطلــب اجمللــسُ ) د (٤-٩وتـنص املــادة    

، ٢٩-م/١-ويف املقـّرر م ت ص     . تقّدم معلومـات عـن أنـشطتهــا ذات الـصلــة بعمـل املنظمــة             
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ه بأنشطتها ذات الصلة بعمل املنظمـة عنـد اسـتعراض           تعلمطلب اجمللس إىل الدول األعضاء أن       
 تلـك املعلومـات يف الكلمـات الـشفوية          تـضّمن ل الدول األعـضاء تـود أن        ولع. التقرير السنوي 

  . وسوف ترد تلك الكلمات يف حماضر اجمللس املوجزة. اليت يديل هبا ممثلوها يف إطار هذا البند
  :وسُيعرض على اجمللس ما يلي  
  )IDB.39/2) ( تقرير أداء الربنامجيتضمَّن (٢٠١٠تقرير اليونيدو السنوي   •  

    
    تقرير جلنة الربنامج وامليزانية   - ٤ند الب    

تقـّدم جلنـة الربنـامج وامليزانيـة إىل اجمللـس           "من الدسـتور بـأن      ) د (٤-١٠تقضي املادة     
 منــها، يف كــل دورة عاديــة تقريــراً عــن مجيــع أنــشطة اللجنــة، وبــأن تقــّدم إىل اجمللــس، مببــادرةٍ 

قريــر اللجنــة عــن أعمــال دورهتــا  يــرد توف وســ".  أو اقتراحــات بــشأن املــسائل املاليــةمــشورةً
وللمواضيع والوثائق التاليـة، الـيت تناولتـها اللجنـة يف     . IDB.39/16السابعة والعشرين يف الوثيقة    

وترد الشروح يف جـدول األعمـال املؤقـت    . تلك الدورة، صلة بأعمال اجمللس يف دورته احلالية  
ويف تلــك الــدورة، أوصــت . )PBC.27/1/Add.1(املــشروح للــدورة الــسابعة والعــشرين للجنــة  

حتـت  و يف تقريـر الـدورة       هـو مبـّين    باعتماد عدد من مشاريع املقـّررات، حـسبما           اجمللسَ اللجنةُ
  . الواردة أدناه منهااخلاصة بكلالعناوين الفرعية 

  
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات مراجع احلسابات   )أ (٤    

، وتقرير األداء املايل عن سنة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تني اخلارجي بشأن فترة السن
     ٢٠١١- ٢٠١٠فترة السنتني ل الربنامج عن أداء والتقرير املؤقت ٢٠١٠

ن يف الوثيقـة  هـو مبـيَّ  ملـا   ووفقـا  مع التدابري االنتقالية اخلاصة مبراجعة احلسابات،    اتِّساقا  
PBC.27/1/Add.1            َر األداء املـايل لعـام      ، سوف يتضمن تقريـُر مراجـع احلـسابات اخلـارجي تقريـ

  .، بصيغته املدجمة يف البيانات املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٠
حــسابات منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة  تقريــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي عــن    •  

ديــسمرب / كــانون األول٣١ينــاير إىل / كــانون الثــاين١الــصناعية للــسنة املاليــة مــن 
٢٠١٠) IDB.39/22(  

  ).IDB.39/2) (مبا فيه تقرير أداء الربنامج (٢٠١٠تقرير اليونيدو السنوي   •  
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    وضع اليونيدو املايل )ب (٤    
  ٢٠١١/٢ جلنة الربنامج وامليزانية استنتاج  •  
  )IDB.39/14(تقرير من املدير العام . وضع اليونيدو املايل  •  
  )IDB.39/12(كّرة من األمانة مذ. قةأرصدة االعتمادات غري املنفَ  •  
  )IDB.39/CRP.2(مذكّرة من األمانة . حالة االشتراكات املقّررة  •  
  (PBC.27/CRP.5)مذكّرة من األمانة . أرصدة االعتمادات غري املنفقة  •  

  
  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   )ج( ٤    

٢٠١٣- ٢٠١٢    
  ٢٠١١/٤ جلنة الربنامج وامليزانية استنتاج  •  
ــة     •   ــرة املاليـ ــّررة للفتـ ــدول األنـــصبة املقـ ــة  . ٢٠١٣-٢٠١٢جـ ــذكّرة مـــن األمانـ مـ

)IDB.39/4(  
  

    ٢٠١٣- ٢٠١٢ملتداول لفترة السنتني صندوق رأس املال ا  )د( ٤    
  ٢٠١١/٥ جلنة الربنامج وامليزانية استنتاج  •  
مقترحات مـن املـدير     . ٢٠١٣-٢٠١٢ صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني       •  

  )IDB.39/3(العام 
  

    امج التغيري والتجديد يف املنظمةبرن  )ه (٤    
  )IDB.39/9(تقرير من املدير العام . برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  •  

  
    الصندوقان االستئمانيان بشأن األمن الغذائي والطاقة املتجّددة   )و (٤    

  )IDB.39/10(تقرير من املدير العام . ألمن الغذائيلين الصندوق االستئما  •    
  )IDB.39/11(تقرير من املدير العام . دةلطاقة املتجدِّلالصندوق االستئماين   •    

  
    املعايري احملاسبية  )ز( ٤    

  )IDB.39/7(تقرير مرحلي من األمانة . املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  •  
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  النظام املايل  )ح (٤    
  ٢٠١١/٦ جلنة الربنامج وامليزانية استنتاج  •  
  )IDB.39/6(مذكّرة من األمانة .  املايل اليونيدونظام  •  

  
    حشد املوارد املالية  )ط (٤    

ــة، واردة يف      •   ــوارد املالي ــسنوي  معلومــات عــن حــشد امل ــدو ال ــر اليوني  ٢٠١٠تقري
)IDB.39/2(  

يـة الـصناعية والـصناديق االسـتئمانية        ق عليهـا يف إطـار صـندوق التنم        املشاريع املوافَ   •  
  )PBC.27/CRP.2 (٢٠١٠والتربعات األخرى يف عام 

  
    تعيني مراجع حسابات خارجي  )ي (٤    

ــارجي     •   ــسابات خـ ــع حـ ــيني مراجـ ــيحات لتعـ ــر. الترشـ ــام   انتقريـ ــدير العـ ــن املـ  مـ
)IDB.39/5و (IDB.39/5/Add.1  

ــارجي      •   ــسابات خــ ــع حــ ــيني مراجــ ــيحات لتعــ ــذكّر. الترشــ ــن تانمــ ــة  مــ األمانــ
)PBC.27/CRP.3و (PBC.27/CRP.3/Add.1  

  
    ٢٠١٣- ٢٠١٢لربنامج وامليزانيتان، ا  - ٥البند     

ــادة     ــا للم ــدرس اجمل ٣-١٤وفق ــع أي    مــن الدســتور، ي ــام م ــدير الع  لــس مقترحــات امل
 ويعتمـد برنـامج العمـل وامليـزانيتني العاديـة والتـشغيلية،             ،جلنـة الربنـامج وامليزانيـة     مـن   توصيات  
  .إىل املؤمتر قصد النظر فيها وإقرارهالتقدميها 
  :وسُتعرض الوثيقتان التاليتان على اجمللس  
  ٢٠١١/٣ جلنة الربنامج وامليزانية استنتاج  •  

ــان،   •    ــامج وامليزانيتـــ ــام  . ٢٠١٣-٢٠١٢الربنـــ ــدير العـــ ــات املـــ ــة املنقّمقترحـــ حـــ
)IDB.39/13/Rev.1(  

  
    ٢٠١٣- ٢٠١٠املتوسط األجل، ناجمي استعراض منتصف املدة لإلطار الرب  - ٦البند     

ر املــؤمتر العــام يف أوصــى جملــس التنميــة الــصناعية يف دورتــه الثامنــة والــثالثني بــأن يقــّر  
 سـاريا   ٢٠١٣-٢٠١٠اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة           يظلّ  دورته الرابعة عشرة أن     
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قرَّر نفـسه، ُيعـرض     وعمال بامل ). ٩-م/٣٨-املقرَّر م ت ص    (٢٠١٣حىت هنايته املقرَّرة يف عام      
 لإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل،       ٢٠١١يف عام   جري  أُمنتصف املدة الذي    استعراض  ُعرض  
  .ة، وذلك على جملس التنمية الصناعيةعن طريق جلنة الربنامج وامليزانيوذلك 

  مــن املقــرَّر ‘ ٣‘) ز( لطلبــات إضــافية وردت بــشأن معلومــات عــن الفقــرة   واســتجابةً  
، ُتعرض علـى اجمللـس      ١٠-م/٣٨-من املقرَّر م ت ص    ‘ ٤‘) و(، والفقرة   ٨-م/٣٨-م ت ص  

ــار          ــدة لإلط ــصف امل ــتعراض منت ــضمَّن اس ــيت تت ــة ال ــثالثني إضــافة للوثيق ــه التاســعة وال يف دورت
ــرة   ــاجمي املتوســـط األجـــل للفتـ ــافة املعلومـــات  . ٢٠١٣-٢٠١٠الربنـ ــذه اإلضـ وستتـــضمَّن هـ

  .االت السياسات الصناعية والطاقة والبيئةاملطلوبة بشأن تنفيذ أنشطة اليونيدو يف جم
  :وسُتعرض الوثيقة التالية على اجمللس  
. ٢٠١٣- ٢٠١٠استعراض منتصف املدة لإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة               •  

  IDB.39/8/Add.2)وIDB.39/8/Add.1  وIDB.39/8(رير من املدير العام اتق
    

    جمال الطاقة والبيئةيف وأحداثها أنشطة اليونيدو   - ٧البند     
 ١١لمــادتني وفقــا لجــاء إدراج هــذا البنــد اإلضــايف بنــاء علــى اقتــراح مــن املــدير العــام    

 يف  عـن حـَدثني كـبريين     منه تزويد اجمللـس مبعلومـات خلفيـة         من النظام الداخلي، والقصد      ١٢و
ا منتـدى  ، ومهـ  ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٣ إىل   ٢١يف فيينا من    سوف جيريان   جمال الطاقة والبيئة    
 واالجتمـاع الـوزاري     ،" حان وقـت العمـل     - الطاقة للجميع  "هعنوان و (VEF)فيينا الثاين للطاقة    

وفر االجتماعات ملتقى رفيع املستوى إلجراء حـوار        وف ي وس. بشأن الطاقة والصناعة اخلضراء   
العـام  اهلدف  حمور  بشأن االستراتيجيات واحللول الالزمة لضمان بقاء الطاقة والصناعة اخلضراء          

ــة بالفقــر واملنــشود يف معاجلــة مــشكلة   ــة  العناي ــار ذلــك مــن  االســتدامة العاملي اإلســهامات باعتب
يف ) COP 17(رئيسية يف اإلجراءات التحضريية النعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعـين بـتغري املنـاخ    ال

يف ريـو دي    ) ٢+ مـؤمتر ريـو   (للتنميـة املـستدامة     دوربان، جنوب أفريقيا، ومؤمتر األمم املتحـدة        
  .نريو، الربازيلاج

، قــررت مؤســسة ســريكولو دي مونتيفيــديو عقــد هــذين احلــَدثني اهلــاّمنيوإضــافة إىل   
ينظـر األعـضاء    وف   سـ  ،اجتماع عادي يف فيينا بالتوازي مع انعقـاد منتـدى فيينـا الثـاين للطاقـة               

  .لبيئةتعلق بالطاقة وايمسائل التنمية، يف بند باإلضافة إىل أثناءه، اجملتمعون 
مــة إىل اجمللــس يف إطــار هــذا البنــد معلومــات إضــافية عــن هــذه    ر الوثيقــة املقدَّوســتوفّ  

 ،يف فيينا بالتعـاون مـع الـشركاء املعنـيني         بتنظيمها ودعمها   اليونيدو  تقوم  املناسبات الثالث اليت    
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ــار وظيفتــها   منطلقاهتــا وأغراضــها  وكــذلك عــن   جامعــة، جهــةًالــيت تؤديهــا بوصــفها   يف إط
  . ابط فيما بينهاوالرو

  :وسُتعرض الوثيقة التالية على اجمللس  
ــداثها أنـــشطة اليونيـــدو   •   ــة ووأحـ ــام  . البيئـــةيف جمـــايل الطاقـ تقريـــر مـــن املـــدير العـ

)IDB.39/20(  
  

    أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  - ٨البند     
- ت صاملقـّرر م  (لمخطط األوَّيل ملتابعة تنفيذ توصـيات وحـدة التفتـيش املـشتركة             وفقا ل   

  :، سُتعرض الوثيقة التالية على اجمللس)١١-م/٢٤
  )IDB.39/15(تقرير من املدير العام . أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  •  

    
    شؤون العاملني  - ٩البند     

ــّرر م ت ص    ــّرر اجمللــس، يف املق ــة   ١٨-م/١-ق ــة اخلدم ــول النظــام األساســي للجن ، قب
 مقـّررات وتوصـيات مـستجّدة صـادرة عـن            أي وسيجري إطـالع اجمللـس علـى      . ليةاملدنية الدو 

إحـدى املؤسـسات   بصفتها اللجنة املذكورة تعتمدها اجلمعية العامة وتكون هلا صلة باليونيدو،      
وسـتحتوي الوثـائق املندرجـة حتـت هـذا البنـد أيـضاً            . املنضوية يف النظام املوحد لألمـم املتحـدة       

  .صلة يف اليونيدوبالعاملني احلاذات الصلة على معلومات عن التطورات 
 الـصندوق املـشترك للمعاشـات       ، نظـامَ  ٣٧-م/١- العـام، يف املقـّرر م ع        املـؤمترُ  لَقبِـ قد  و  

وانتخــب .  وأنــشأ جلنــة املعاشــات التقاعديــة ملــوظفي اليونيــدو،التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدة
ظفي ، عــضوي جلنــة املعاشــات التقاعديــة ملــو    ١٦-م/١٣-املــؤمتر العــام، مبوجــب مقــرره م ع   

ولعل اجمللـس يـود أن يوصـي املـؤمتر          . ٢٠١١-٢٠١٠اليونيدو والعضوين املناوبني لفترة السنتني      
  .٢٠١٣-٢٠١٢نتخبون لعضوية اللجنة لفترة السنتني العام يف دورته الرابعة عشرة مبرشحني ُي

  :وسُتعرض الوثيقتان التاليتان على اجمللس  
  )IDB.39/17(تقرير من املدير العام . شؤون العاملني  •  
ــة  . ٢٠١١يونيـــــه / حزيـــــران١قائمـــــة املـــــوظفني حـــــىت    •   مـــــذكّرة مـــــن األمانـــ

)IDB.39/CRP.4(  
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  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   - ١٠البند     
    وغري احلكومية وغريها من املنظمات

ــّرره م ع      ــام، يف مق ــؤمتر الع ــش  ٤١-م/١-أرســى امل ــة ب ــادئ توجيهي ــات ، مب أن العالق
ووفقا لتلك املبادئ التوجيهية، يتعني علـى       .  من الدستور  ١-١٩باملنظمات املذكورة يف املادة     

أن يقّدم مشاريع نصوص االتفاقات مع سائر مؤسسات منظومة األمم املتحـدة            ) أ(املدير العام   
حلكوميـة  أن يعمِّم علـى أعـضاء اجمللـس معلومـات عـن املنظمـات ا              ) ب(إىل اجمللس إلقرارها؛ و   

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

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

  .استشاريا وفقا للمبادئ التوجيهية اليت أرساها املؤمتر
  :الوثيقة التاليةوسُتعرض على اجمللس   
مذكّرة مـن   . طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري           •  

  (IDB.39/18)ام املدير الع
ويف دوريت اجمللــس الرابعــة والــثالثني واخلامــسة والــثالثني، طلبــت الــدول األعــضاء إىل   

األمانة أن تقدم معلومات عن حالة ومدى التعاون بني املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات              
يف ويف وقـت الحـق، أجـرت األمانـة استعراضـني ُضـّمنت نتائجهمـا                . غري احلكومية واليونيـدو   

 يف الوثيقـــة أحـــدث عهـــداًمت معلومـــات ، مث قُـــّدAdd.1وIDB.37/11 ، وGC.13/11الوثـــائق 
IDB.38/18 .َّــستهل  ولكــن ــة مل ت ــها     األمان ــيت طرحت ــسارات ال االستعراضــني اســتجابةً لالستف

الدول األعضاء فحـسُب، بـل كـذلك سـعياً إىل تقـدمي صـورة حديثـة أكثـر واقعيـةً عـن تعـاون                         
والتقرير املقـّدم يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                . ات غري احلكومية  اليونيدو مع املنظم  

طلّـع الـدول األعـضاء علـى حالـة           مبعلومات حديثة العهد أيضا لكـي ت       سيكّمل التقارير السابقة  
  .التعاون الراهنة مع املنظمات غري احلكومية

  :وسُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية  
مـــذكّرة مـــن األمانـــة .  املنظمـــات غـــري احلكوميـــةاســـتعراض حالـــة التعـــاون مـــع  •  

(IDB.39/21)  
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    لتحضري لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرة  ا- ١١ البند    
قّرر املؤمتر العام يف دورته الثالثة عشرة أن ُتعقد دورته الرابعـة عـشرة يف فيينـا، يف الفتـرة                      

). ٢٠-م/١٣-عاملقـّرر م   (٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٢نـوفمرب إىل  / تـشرين الثـاين    ٢٨من  
وسـتدرج قائمـة   .  للمـؤمتر اً مؤقتـ  أعمـالٍ   جـدولَ   اجمللـسُ  عّد من الدستور، سـي    ٤-٩وعمال باملادة   

  :ببنود جدول األعمال كمرفق للوثيقة التالية لكي ينظر فيها املؤمتر
  ).IDB.39/19(تقرير من املدير العام . التحضري لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرة  •  

    
    جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني وموعد انعقادها  - ١٢البند     

 مـن النظـام الـداخلي بـأن يقـّدم املـدير العـام إىل اجمللـس، يف كـل             ٢-١٠ضي املادة   تتق  
وسـيقترح جـدول أعمـال مؤقـت        . دورة عادية، جدول األعمال املؤقت للدورة العاديـة التاليـة         

  :يف ورقة غرفة االجتماعات التالية
مذكّرة من املدير العـام     . جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني وموعد انعقادها        •  

)IDB.39/CRP.3(  
    

    اعتماد التقرير  - ١٣البند     
ــاً للمــادة     ــر اجمللــس     ٧١وفق ــوىل املقــّرر إعــداد مــشروع تقري ــداخلي، يت  مــن النظــام ال
  .وتقدميه

  


