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

 املؤمتر العام  
  الرابعة عشرةالدورة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا،
   من جدول األعمال٨البند
  ارير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دوراته العادية تق

       السابعة والثالثني والثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني
   صناعية عن أعمال دورته التاسعة والثالثنيتقرير جملس التنمية ال    

        )٢٠١١يونيه / حزيران٢٤-٢٢(
  احملتويات

الصفحة الفقرات 
  ٣  ٢-١..................................................................................مقدِّمة  

  ٣  ١٦-٣..............................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوال
؛ استعراض منتصف )٣البند  (٢٠١٠التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام  -ثانيا

  ٦ ١٩-١٧............................)٦البند  (٢٠١٣-٢٠١٠طار الربناجمي املتوسط األجل، املدة لإل
  ٧  ١٨...............)٣البند  (٢٠١٠التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام -ألف  
  ٧  ١٩.......)٦البند  (٢٠١٣-٢٠١٠استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  -باء  

  ٧ ٣٠-٢٠........................................))ي(إىل ) أ (٤البنود (يزانية تقرير جلنة الربنامج وامل -ثالثا



GC.14/4 
 

2 V.11-84493 

 

الصفحة الفقرات 
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات مراجع احلسابات  -ألف  

 ٢٠١٠؛ وتقرير األداء املايل عن سنة ٢٠٠٩-٢٠٠٨اخلارجي بشأن فترة السنتني 
  ٧  ٢١.....................٢٠١١-٢٠١٠والتقرير املؤقّت ألداء الربنامج عن فترة السنتني 

  ٨  ٢٢..............................................................وضع اليونيدو املايل -باء  
  ٨  ٢٣...٢٠١٣-٢٠١٢جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني  -جيم  
  ٨  ٢٤...........................٢٠١٣-٢٠١٢صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  -دال  
  ٨  ٢٥.................................................ةبرنامج التغيري والتجديد يف املنظم -هاء  
  ٨  ٢٦........................ن بشأن األمن الغذائي والطاقة املتجّددةالصندوقان االستئمانيا -واو  
  ٩  ٢٧..................................................................املعايري احملاسبية -زاي  
  ٩  ٢٨......................................................................النظام املايل -حاء  
  ٩  ٢٩...............................................................حشد املوارد املالية -طاء  
  ٩  ٣٠...................................................يتعيني مراجع حسابات خارج -ياء  

  ٩  ٣١............................................)٥البند ( ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،  -رابعا
  ١٠  ٣٢...................................)٧البند (أحداثها يف جمال الطاقة والبيئة أنشطة اليونيدو و -خامسا
  ١٠  ٣٣..................................................)٨البند (أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -سادسا
  ١٠  ٣٤.................................................................)٩البند (شؤون العاملني  -سابعا
  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها  -ثامنا

  ١٠  ٣٥.................................................................)١٠البند (من املنظمات 
  ١١  ٣٦........................................)١١البند (التحضري لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرة  -تاسعا
  ١١  ٣٧.........................)١٢البند (جدول األعمال املؤقّت للدورة األربعني وموعد انعقادها  -عاشرا
  ١١  ٣٨................................................................)١٣البند (اعتماد التقرير  -حادي عشر
  ١١  ٣٩...........................................................................اختتام الدورة -ثاين عشر

        املرفقات
  ١٢...............................................رات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعة والثالثنياملقرَّ -األول
  ٢٣...................................................الوثائق املقدَّمة إىل اجمللس يف دورته التاسعة والثالثني -الثاين
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    مقدِّمة  
ُيعرض تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمـال دورتـه التاسـعة والـثالثني علـى املـؤمتر                   -١

وتـشكّل احملاضـر املـوجزة جللـسات اجمللـس       . الدسـتور مـن ) ج (٤-٩العام وفقا ألحكام املادة 
)IDB.39/SR.1 إىل SR.5(اليت ترِد فيها تفاصيل الوقائع، جزءاً ال يتجّزأ من هذا التقرير ،. 

واملقرَّرات التالية للمجلس، املستنَسخة يف املرفق األول، هلا صلة بأعمـال املـؤمتر العـام                -٢
  :يف دورته الرابعة عشرة

  
 ٢٠١٣-٢٠١٢قرَّرة للفترة املالية املنصبة األجدول  ٤-م/٣٩-م ت ص
٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني صندوق رأس املال املتداول  ٥-م/٣٩-م ت ص
 نظام اليونيدو املايل   ٦-م/٣٩-م ت ص
 ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،   ٧-م/٣٩-م ت ص
 شؤون العاملني  ٨-م/٣٩-م ت ص
 ؤمتر العام الرابعة عشرةالتحضري لدورة امل  ١٢-م/٣٩-م ت ص

    
    املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوال 

ــن         -٣ ــدويل، م ــا ال ــدو، مركــز فيين ــر اليوني ــون يف مق ــس التاســعة والثالث   ُعقــدت دورة اجملل
  ).SR.5 إىل IDB.39/SR.1 انظر احملاضر - جلسات عامة ٥ (٢٠١١يونيه / حزيران٢٤ إىل ٢٢
    

    احلضور  
 : األعــضاء يف اجمللــس، وهــي٥٣ التاليــة مــن الــدول الـــ٥٢الـــالــدول  الــدورةُمثِّلــت يف   -٤

كـوادور، أملانيـا، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي، أوكرانيـا، إيـران              إسـبانيا،   إاالحتاد الروسـي،    
يطاليـا، باكـستان، الربتغـال، بلجيكـا، بولنـدا، بـريو، تركيـا،             إيرلنـدا،   إ،  )اإلسـالمية -مجهورية(

ــر، اجلمهو  ــونس، اجلزائ ــوب     ت ــا، جن ــة كوري ــسورية، مجهوري ــة ال ــة العربي ــا،  أري ــا، روماني فريقي
الـسنغال، الـسودان، الـسويد، سويــسرا، شـيلي، الـصني، العـراق، غانـا، غواتيمــاال،        ، زمبـابوي 

ــا،      ــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبي ــبني، كازاخــستان، الكــامريون، كوب ــسا، الفل فرن
ــسعود   ــة ال ــا العظمــى املغــرب، املكــسيك، اململكــة العربي ــدا  وإية، اململكــة املتحــدة لربيطاني يرلن

 .اليابان، اليونانهنغاريا، الشمالية، ناميبيا، النرويج، النمسا، اهلند، 
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ـــ   -٥ ــدورة أيــضاً الــدول ال ــة األعــضاء يف اليونيــدو ٤٥وشــاركت يف ال ــتني،  : التالي األرجن
ــا  ، يإســرائيل، أفغانــستان، ألبانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، بــاراغوا   الربازيــل، بنمــا، بوليفي

ــة ( ــّد-دولـ ــاتاملتعـ ــشيكية،    )دة القوميـ ــة التـ ــود، اجلمهوريـ ــل األسـ ــد، اجلبـ ــيالروس، تايلنـ ، بـ
مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة  يـــة، مهوريـــة الدومينيكاجل

منرك، رومانيـا، سـري   امجهورية مولدوفا، الد، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،  الشعبية
 تيـ ، فنلنـدا، في   )البوليفاريـة -مجهوريـة  (زويال  فـن الـسلفادور، سـلوفاكيا، صـربيا، غينيـا،         ،  النكا

ــربص، قطــر   ــام، ق ــا، قريغيزســتان، ن ــا  ، كرواتي ــت، كيني ــو، الكوي ــان، الكونغ لكــسمربغ، ، لبن
 .هندوراس، اليمن، نيكاراغوا، نيوزيلندا، نيجرييا، ماليزيا، مصر، منغوليا

 .ة العسكرية املستقلة بصفة مراقبشاركت منظمة فرسان مالطو -٦

 مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك، برنـامج األمـم       :وُمثِّلت هيئات األمـم املتحـدة التاليـة       -٧
 .املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة للبيئة

 منظمــة :وُمثِّلــت وكــاالت األمــم املتحــدة املتخّصــصة واملنظمــات ذات الــصلة التاليــة   -٨
 .األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

املنظمـة العربيـة للتنميـة الـصناعية         :وُمثِّلت املنظمات احلكومية الدوليـة األخـرى التاليـة          -٩
 االحتــاد األورويب، مرفــق البيئــة العامليــة،  االقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا، ، اجلماعــة والتعــدين

ــي املركــز الــدويل لتــشجيع املؤســسات، املركــز الــدويل ، ج لالستــشارات الــصناعيةمنظمــة اخلل
، املنظمــة الدوليــة للــهجرة ، املعهــد الــدويل للتربيــد ، حيائيــةللهندســة الوراثيــة والتكنولوجيــا األ 

 .، برملان دول األنديز)األوبك (رة للنفطمنظمة البلدان املصدِّ

رابطـة خـرباء الـصناعة والتنميـة الـسابقني يف            :يـة وُمثِّلت املنظمـات غـري احلكوميـة التال        -١٠
املـؤمتر  ، التحالف النسائي الـدويل ، املعهد العايل لإلدارة، الغذائية إيسيكي رابطة، األمم املتحدة

 للتحكـيم اآليل،   الـدويل ، االحتـاد  اجمللـس النـسائي الـدويل     ،  الدويل للصناعيني ومنظمي املشاريع   
 .) التنمية والتعاون الدويلمجعية (Mountain Unlimitedمجعية 

  .مؤسسة حلقة مونتيفيديو: وُمثِّلت اهليئة األخرى التالية  -١١
    

    افتتاح الدورة    
بــوك . هأعلــن رئــيُس الــدورتني الــسابعة والــثالثني والثامنــة والــثالثني، ســعادة الــسيد     -١٢

  .، افتتاح دورةَ اجمللس التاسعة والثالثني)النمسا(
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    أعضاء مكتب الدورة    
 من النظام الداخلي، انتخب اجمللس بالتزكية سعادة السيد شـو هيـون             ٢٣وفقاً للمادة     -١٣

وسـعادة الـسيدة    ) كوسـتاريكا ( دينغـو بينافيـديس      . أ رئيسا، وسعادة السيدة  ) مجهورية كوريا (
ــْسينودورسكا . والـــسيدة أ) زمبـــابوي(موتانـــديرو . غ ــا للـــرئيس، والـــسيد )بولنـــدا(ليـ    ، نوابـ
  .مقّررا) لجيكاب( فيفري .و
    

      جدول أعمال الدورة  
 :أقّر اجمللس جدول األعمال التايل  -١٤

 .انتخاب أعضاء املكتب  -١  

 .إقرار جدول األعمال  -٢  

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

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -٤  

ي، مبـا يف ذلـك تنفيـذ توصـيات مراجـع            تقرير مراجـع احلـسابات اخلـارج       )أ(   
، وتقريـر األداء  ٢٠٠٩-٢٠٠٨احلسابات اخلارجي بـشأن فتـرة الـسنتني     

 والتقريـر املؤقّـت ألداء الربنـامج عـن فتـرة الـسنتني              ٢٠١٠املايل عن سنة    
 ؛٢٠١١-٢٠١٠

 وضع اليونيدو املايل؛ )ب(  

يـة لفتـرة الـسنتني     جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العاد       )ج(  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  )د(  

 برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة؛ )هـ(  

 الصندوقان االستئمانيان بشأن األمن الغذائي والطاقة املتجّددة؛ )و(  

 املعايري احملاسبية؛ )ز(  

 النظام املايل؛ )ح(  

 رد املالية؛حشد املوا )ط(  
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  .تعيني مراجع حسابات خارجي )ي(  

 .٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،   -٥  

 .٢٠١٣-٢٠١٠استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  -٦  

 .أنشطة اليونيدو وأحداثها يف جمال الطاقة والبيئة  -٧  

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  -٨  

 .شؤون العاملني -٩  

ــري         -١٠   ــة وغ ــات احلكومي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــة باملنظم ــسائل املتعلق امل
 .احلكومية وغريها من املنظمات

 .التحضري لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرة -١١  

 .جدول األعمال املؤقّت للدورة األربعني وموعد انعقادها -١٢  

 .اعتماد التقرير  -١٣  

ــن ا     -١٥ ــاً م ــس اقتراح ــّر اجملل ــوارد خدمــة      وأق ــن م ــصوى م ــتفادة الق ــرئيس لــضمان االس ل
ــؤمترات املتاحــة   ــرَّر م ت ص (امل ــر ١-م/٣٩-انظــر املق ــق األول، والفق ــن ٢ و١تني  يف املرف  م

 ).IDB.39/SR.2احملضر املوجز 

وقّرر اجمللس عقد مشاورات غري رمسية أثنـاء الـدورة تيـسريا لـصوغ املقـرَّرات، وُعهـد            -١٦
 ٣انظـر الفقـرتني     (و بينافيديس، برئاسـة تلـك املـشاورات         غة السيدة دين   الرئيس، سعاد  ةإىل نائب 

  ).IDB.39/SR.2من احملضر املوجز  ٤و
    

   ٢٠١٠التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام  -ثانيا 
؛ استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل، )٣البند (

    )٦البند  (٢٠١٣-٢٠١٠
ويــرد عــرض للنقــاش حــول هــذين  .  يف آن واحــد٦ و٣ر اجمللــس مناقــشة البنــدين قــّر -١٧

  IDB.39/SR.2من احملضر املوجز  ١١٦ إىل ٥البندين يف الفقرات 
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    )٣البند  (٢٠١٠التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام  - ألف 
مبــا يف ذلــك  (٢٠١٠ي تقريــر اليونيــدو الــسنو  ٣ُعــرض علــى اجمللــس يف إطــار البنــد    -١٨

وبناًء على اقتراح من الرئيس، أحـاط اجمللـس علمـاً بالوثـائق     ). IDB.39/2) (تقرير أداء الربنامج 
  ).٥ و٤تان ، الفقرIDB.39/SR.5(املقدَّمة 

    
   ٢٠١٣-٢٠١٠استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  -باء 

    )٦البند (
، ثالثــة تقــارير مــن املــدير العــام عــن اســتعراض ٦ار البنــد ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــ -١٩

 IDB.39/8 (٢٠١٣-٢٠١٠منتـــــــصف املـــــــدة لإلطـــــــار الربنـــــــاجمي املتوســـــــط األجـــــــل، 
وبناًء علـى اقتـراح مـن الـرئيس، أحـاط اجمللـس علمـاً               ). IDB.39/8/Add.2 و IDB.39/8/Add.1و

  ).٢٩ و٢٨تان ، الفقرIDB.39/SR.5(بالوثائق املقدَّمة 
    

    ))ي(إىل ) أ (٤البنود (تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -ثالثا  
، تقريـر جلنـة   )ي(إىل ) أ(، مبـا فيـه البنـود الفرعيـة     ٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البند        -٢٠

ويـرد عـرض للنقـاش      ). IDB.39/16(الربنامج وامليزانيـة عـن أعمـال دورهتـا الـسابعة والعـشرين              
 إىل ١، والفقـرات  IDB.39/SR.2من احملضر املوجز ١١٩  إىل ١١٧حول هذا البند يف الفقرات      

  .IDB.39/SR.3 من احملضر املوجز ٢٩
    

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات مراجع احلسابات  - ألف  
؛ وتقرير األداء املايل عن سنة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اخلارجي بشأن فترة السنتني 

    ٢٠١١- ٢٠١٠نامج عن فترة السنتني  والتقرير املؤقّت ألداء الرب٢٠١٠
، تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عـن       )أ (٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البند الفرعي          -٢١

  ينــاير إىل / كــانون الثــاين١حــسابات منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية للــسنة املاليــة مــن    
تقريـر اليونيـدو    امج الـوارد يف     وتقرير أداء الربنـ   ) IDB.39/22 (٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١

 مقـــــدَّم مـــــن الـــــرئيس  مقـــــرَّرونظـــــر اجمللـــــس يف مـــــشروع   ).IDB.39/2 (٢٠١٠الـــــسنوي 
)IDB.39/L.13(٢-م/٣٩- م ت صقرَّر، واعتمد امل) انظر املرفق األول.(  
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    وضع اليونيدو املايل - باء  
ر العـام عـن وضـع       ، تقريـر مـن املـدي      )ب (٤ُعرض على اجمللـس، يف إطـار البنـد الفرعـي              -٢٢

ــايل  ــة )IDB.39/14(اليونيـــدو املـ ــذكّرة مـــن األمانـ ــادات أرصـــدة عـــن ، ومـ ــة  غـــري االعتمـ املنفقـ
)IDB.39/12(   عـن حالـة االشـتراكات املقـرَّرة          ، ومذكّرة من األمانة)IDB.39/CRP.2(   ومـذكّرة ،

روع ونظــر اجمللــس يف مــش). PBC.27/CRP.5(املنفقــة  غــري االعتمــادات أرصــدة عــن مــن األمانــة
  ).انظر املرفق األول( ٣-م/٣٩- م ت صقرَّر، واعتمد امل)IDB.39/L.2( مقدَّم من الرئيس مقرَّر

    
  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   - جيم  

٢٠١٣- ٢٠١٢    
مـذكّرة مـن األمانـة عـن جـدول          ) ج (٤ُعرضت علـى اجمللـس يف إطـار البنـد الفرعـي               -٢٣
 مقــرَّرونظــر اجمللــس يف مــشروع ). IDB.39/4 (٢٠١٣-٢٠١٢ألنــصبة املقــرَّرة للفتــرة املاليــة ا

  ).انظر املرفق األول( ٤-م/٣٩- م ت صقرَّر، واعتمد امل)IDB.39/L.3(مقدَّم من الرئيس 
    

    ٢٠١٣- ٢٠١٢صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  - دال  
اقتراحـات مقدَّمـة مـن املـدير العـام      ) د (٤الفرعـي  ُعرضت على اجمللس يف إطـار البنـد       -٢٤

ونظـر اجمللـس    ). IDB.39/3 (٢٠١٣-٢٠١٢بشأن صندوق رأس املال املتداول لفتـرة الـسنتني          
انظـر   (٥-م/٣٩-، واعتمد املقـرَّر م ت ص      )IDB.39/L.4( مقدَّم من الرئيس     مقرَّريف مشروع   
  ).املرفق األول

    
    املنظمةبرنامج التغيري والتجديد يف   - هاء  

، تقرير مـن املـدير العـام عـن برنـامج            )هـ (٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البند الفرعي          -٢٥
ومــــــذكِّرة مــــــن األمانــــــة بــــــنفس العنــــــوان ) IDB.39/9(التغــــــيري والتجديــــــد يف املنظمــــــة 

)IDB.39/CRP.5.(           وبنــاًء علــى اقتــراح مــن الــرئيس، أحــاط اجمللــس علمــاً بالوثــائق املقدَّمــة
)IDB.39/SR.5١٥ و١٤تان ، الفقر.(  
    

    الصندوقان االستئمانيان بشأن األمن الغذائي والطاقة املتجّددة  - واو  
، تقريـر مـن املـدير العـام عـن برنـامج             )و (٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البند الفرعي          -٢٦

وتقريـر مـن املـدير العـام عـن الـصندوق االسـتئماين              ) IDB.39/10(التغيري والتجديـد يف املنظمـة       
وبنـاًء علـى اقتـراح مـن الـرئيس، أحـاط اجمللـس علمـاً بالوثـائق                  ).IDB.39/11(للطاقة املتجـّددة    

  ).١٧ و١٦تان ، الفقرIDB.39/SR.5(املقدَّمة 
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   املعايري احملاسبية  - زاي  
، تقريــر مرحلــي مــن األمانــة عــن  )ز (٤ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد الفرعــي    -٢٧

وبنــاًء علــى اقتــراح مــن الــرئيس، أحــاط   ).IDB.39/7(للقطــاع العــام املعــايري احملاســبية الدوليــة 
  ).١٩ و١٨تان ، الفقرIDB.39/SR.5(اجمللس علماً بالوثائق املقدَّمة 

    
    النظام املايل  - حاء  

مذكّرة من األمانة عن النظام املـايل       ) ح (٤ُعرضت على اجمللس يف إطار البند الفرعي          -٢٨
ــدو  ــشروع  ونظــر ا). IDB.39/6(لليوني ــس يف م ــرَّرجملل ــرئيس   مق ــن ال ــدَّم م ، )IDB.39/L.5( مق
  ).انظر املرفق األول (٦-م/٣٩- م ت صقرَّرواعتمد امل

    
    حشد املوارد املالية  - طاء  

، معلومــاٌت عــن حــشد املــوارد )ط (٤ُعرضــت علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد الفرعــي   -٢٩
، وورقةُ غرفـة اجتماعـات أعـّدهتا        )IDB.39/2 (٢٠١٠تقرير اليونيدو السنوي    املالية وردت يف    

األمانة بشأن املشاريع املُوافَق عليها يف إطار صـندوق التنميـة الـصناعية والـصناديق االسـتئمانية                 
وبناًء على اقتـراح مـن الـرئيس، أحـاط         ). PBC.27/CRP.2 (٢٠١٠والتربعات األخرى يف عام     

  ).٢٣ و٢٢ان ت، الفقرIDB.39/SR.5(اجمللس علماً بالوثائق املقدَّمة 
    

    تعيني مراجع حسابات خارجي  - ياء  
، ثالثــة تقــارير مــن املــدير العــام عــن )ي (٤ُعرضــت علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد الفرعــي   -٣٠

) IDB.39/5/Add.2 وIDB.39/5/Add.1 وIDB.39/5(الترشــيحات لتعــيني مراجــع حــسابات خــارجي  
وبناًء علـى اقتـراح      ).PBC.27/CRP.3/Add.1 و PBC.27/CRP.3(ومذكرتان من األمانة بنفس العنوان      

  ).٢٥ و٢٤الفقرتان ، IDB.39/SR.5(من الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثائق املقدَّمة 
    

    )٥البند ( ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،  -رابعا 
، مقترحات املدير العـام املنقّحـة بـشأن الربنـامج           ٥ُعرضت على اجمللس، يف إطار البند         -٣١
ويــرد عــرض  ). IDB.39/13/Rev.1/Corr.1 وIDB.39/13/Rev.1 (٢٠١٣-٢٠١٢امليــزانيتني، و

ونظــر . IDB.39/SR.3مــن احملــضر املــوجز   ٩٦إىل  ٧٢للنقــاش حــول هــذا البنــد يف الفقــرات   
  /٣٩-واعتمــد املقــرَّر م ت ص) IDB.39/L.11(اجمللــس يف مــشروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الــرئيس  

  ).انظر املرفق األول (٧-م
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    )٧البند (أنشطة اليونيدو وأحداثها يف جمال الطاقة والبيئة  -خامسا 
، تقريــر مــن املــدير العــام عــن أنــشطة اليونيــدو  ٧ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد    -٣٢

وامللّخــص املقــدَّم مــن الــرئيس عــن االجتمــاع ) IDB.39/20(وأحــداثها يف جمــال الطاقــة والبيئــة 
 ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٢٢ و٢١، فيينـــا، ات اخلـــضراءالـــوزاري بـــشأن الطاقـــة والـــصناع   

)IDB.39/CRP.6/Rev.1 .(               مـن   ٧١ إىل   ٣٠ويرد عـرض للنقـاش حـول هـذا البنـد يف الفقـرات 
وبنــاًء علــى اقتــراح مــن الــرئيس، أحــاط اجمللــس علمــاً بالوثــائق  . IDB.39/SR.3احملــضر املــوجز 

  .)٣١ و٣٠، الفقرتان IDB.39/SR.5 (مةاملقّد
    

    )٨البند (شطة وحدة التفتيش املشتركة أن -سادسا 
، تقريـر مـن املـدير العـام عـن أنـشطة وحـدة التفتـيش                 ٨ُعرض على اجمللس، يف إطار البنـد         -٣٣

 مــن احملــضر ٧ إىل ١ويــرد عــرض للنقــاش حــول هــذا البنــد يف الفقــرات  ). IDB.39/15(املــشتركة 
لــس علمــاً بالوثــائق املقدَّمــة    وبنــاًء علــى اقتــراح مــن الــرئيس، أحــاط اجمل     . IDB.39/SR.4املــوجز 

)IDB.39/SR.5٣٣و ٣٢ ان، الفقرت.(  
    

    )٩البند (شؤون العاملني  -سابعا 
، تقريــر مــن املــدير العــام عــن شــؤون العــاملني  ٩ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد    -٣٤

)IDB.39/17 (     ــضّمن قائمــة املــوظفني حــىت ــة تت ــران١ومــذكِّرة مــن األمان ــه / حزي  ٢٠١١يوني
)IDB.39/CRP.4 .(مــن احملــضر ١٥ إىل ٨يــرد عــرض للنقــاش حــول هــذا البنــد يف الفقــرات  و 

) IDB.39/L.6(ونظـــر اجمللـــس يف مـــشروع مقـــرَّر مقـــدَّم مـــن الـــرئيس  . IDB.39/SR.4 املـــوجز
  ).انظر املرفق األول (٨-م/٣٩-واعتمد املقرَّر م ت ص

    
  ملنظمات احلكومية املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية وا -ثامنا 

   )١٠البند (وغري احلكومية وغريها من املنظمات 
طلـب مقـدَّم مـن      "، مذكّرة من املدير العام معنَونة       ١٠ُعرضت على اجمللس، يف إطار البند        -٣٥

ومذكّرة من املدير العـام تقـدِّم       ) IDB.39/18" (منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري      
ومذكِّرتان من األمانة عن استعراض حالـة       ) IDB.39/23(كومية الدولية   معلومات عن املنظمات احل   

ويرد عرض للنقـاش حـول      ). IDB.39/21/Corr.1 و IDB.39/21(التعاون مع املنظمات غري احلكومية      
ونظــر اجمللــس يف مــشاريع . IDB.39/SR.4  مــن احملــضر املــوجز٢٢ إىل ١٦هــذا البنــد يف الفقــرات 
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  واعتمـــد املقـــرَّرات ) IDB.39/L.12 وIDB.39/L.10 وIDB.39/L.9(يس مقـــرَّرات مقدَّمـــة مـــن الـــرئ 
  ).انظر املرفق األول (١١-م/٣٩- وم ت ص١٠-م/٣٩- وم ت ص٩-م/٣٩-م ت ص

    
    )١١البند (التحضري لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرة  -تاسعا 

ضري لـدورة   ، تقريـر مـن املـدير العـام عـن التحـ            ١١ُعرض على اجمللـس، يف إطـار البنـد           -٣٦
 ٢٣ويرد عرض للنقاش حول هذا البنـد يف الفقـرات           ). IDB.39/19(املؤمتر العام الرابعة عشرة     

ونظـر اجمللـس يف مـشروع مقـرَّر مقـدَّم مـن الـرئيس               . IDB.39/SR.4 من احملـضر املـوجز       ٢٥إىل  
)IDB.39/L.7 (١٢-م/٣٩-واعتمد املقرَّر م ت ص) انظر املرفق األول.(  
    

    )١٢البند (ألعمال املؤقّت للدورة األربعني وموعد انعقادها جدول ا -عاشرا 
، مذكّرة مـن املـدير العـام عـن جـدول األعمـال              ١٢ُعرضت على اجمللس، يف إطار البند        -٣٧

ويرد عرض للنقاش حول هذا البنـد        ).IDB.39/CRP.3( املؤقّت للدورة األربعني وموعد انعقادها    
ونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم من الرئيس        . IDB.39/SR.4  من احملضر املوجز   ٢٦ة  يف الفقر 

)IDB.39/L.8 (١٣-م/٣٩-واعتمد املقرَّر م ت ص) انظر املرفق األول.(  
   

    )١٣البند (  اعتماد التقرير -حادي عشر
واعتمـــده يف ) IDB.39/L.1(، يف مـــشروع التقريـــر ١٣نظـــر اجمللـــس، يف إطـــار البنـــد  -٣٨

 ٤٨ إىل   ٤٦انظـر الفقـرات     (ة وضـعه يف صـيغته النهائيـة         ر مبهمَّـ   املقـرِّ  جممله، على أن ُيعهـد إىل     
  ).IDB.39/SR.5من احملضر املوجز 

    
      اختتام الدورة-ثاين عشر

يونيـه  / حزيـران  ٢٤من يـوم     ٥٥/١٠ اختتم اجمللس دورته التاسعة والثالثني يف الساعة       -٣٩
  .)IDB.39/SR.5 من احملضر املوجز ٥١ة انظر الفقر (٢٠١١
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    املرفق األول
      املقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته التاسعة والثالثني   

 الصفحة العنوان رقم املقرَّر

 ١٣ االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات ١-م/٣٩-م ت ص

 ١٣ ٢٠١٠تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن سنة   ٢-م/٣٩-م ت ص

 ١٤ ايلوضع اليونيدو امل  ٣-م/٣٩-م ت ص

 ١٤ ٢٠١٣-٢٠١٢قرَّرة للفترة املالية املنصبة األجدول   ٤-م/٣٩-م ت ص

 ١٥ ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني صندوق رأس املال املتداول  ٥-م/٣٩-م ت ص

 ١٥ نظام اليونيدو املايل  ٦-م/٣٩-م ت ص

  ١٦ ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،   ٧-م/٣٩-م ت ص

 ١٧ شؤون العاملني  ٨-م/٣٩-م ت ص

 ١٨ اتفاق عالقة مع منظمة حكومية دولية  ٩-م/٣٩-م ت ص

 ١٩طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري  ١٠-م/٣٩-م ت ص

 ١٩ التعاون مع املنظمات غري احلكومية  ١١-م/٣٩-م ت ص

 ٢٠ التحضري لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرة  ١٢-م/٣٩-م ت ص

 ٢٢ األعمال املؤقّت للدورة األربعني للمجلس وموعد انعقادهاجدول   ١٣-م/٣٩-م ت ص
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  االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ١-م/٣٩-م ت ص

بغيـة االسـتفادة إىل أقـصى حـّد ممكـن مـن املـوارد املتاحـة                 إنَّ جملس التنميـة الـصناعية،         
الــداخلي، املتعلقــة بالنــصاب  مــن نظامــه ٣٢خلدمــة املــؤمترات، قــّرر وقــف العمــل فــورا باملــادة 

 والثالثني فقط، وشـريطة عـدم اختـاذ أي قـرارات            التاسعةالقانوين، فيما خيّص جلسات الدورة      
  .جوهرية يف تلك اجللسات

  اجللسة العامة األوىل
 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٢

  
  ٢٠١٠تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن سنة   ٢-م/٣٩-م ت ص

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  

 بتقريـر مراجـع احلـسابات اخلـارجي عـن حـسابات منظمـة األمـم           علماً أحاط  )أ(  
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ينـاير إىل    / كانون الثـاين   ١املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية من       

، مبــا يف ٢٠١٠وبــالتقرير الــسنوي لليونيــدو ، IDB.39/22، بــصيغته الــواردة يف الوثيقــة ٢٠١٠
  ؛)IDB.39/2 (٢٠١٠عن سنة الربنامج أداء عن تقرير الذلك 

ظـات أنّ    أيضا برأي مراجع احلـسابات اخلـارجي غـري املـشفوع بتحفّ             علماً أحاط  )ب(  
عـرب عـن تقـديره      أ، و )معـايري إيبـساس   (البيانات املالية ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام         

  د وضمن املوارد املوافق عليها؛النتقال إىل معايري إيبساس يف املوعد احملّدلالنتهاء من عملية ا

أحاط علماً كذلك باقتراح مراجع احلسابات اخلارجي البحـث عـن خيـارات       )ج(  
متاحة لتدبري أموال لتمويـل االلتزامـات املتعلقـة باسـتحقاقات مـوظفي اليونيـدو، وقـّرر دراسـة                   

م لاللتزامـات يعاجلـه معاجلـةً شـاملةً الفريـق العامـل غـري               جدوى توفري متويل مناسب لوضع نظا     
  الرمسي الذي سيوفّر إرشادات بشأن التزامات املنظمة يف املستقبل؛

 بأمهية ما يقّدمه مراجع احلسابات اخلـارجي مـن إسـهام يف حتـسني إدارة                سلّم  )د(  
  اليونيدو وعملياهتا وأدائها من خالل توصياته؛

اليت ألقاهـا املـدير العـام يف دورة جملـس التنميـة الـصناعية                علما بالكلمة    أحاط  )ه(  
  التاسعة والثالثني؛

عــرب عــن شــكره ملراجــع احلــسابات اخلــارجي ملــا قّدمــه مــن خــدمات،          أ  )و(  
  مه من مشورة أثناء عملية اعتماد معايري إيبساس؛وخصوصا ملا قّد
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ات اخلـارجي،  طلب إىل املدير العام أن يواصل تنفيذ توصيات مراجـع احلـساب      )ز(  
  .هذا الشأن إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته األربعنييف وأن يقّدم تقريرا 

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

  وضع اليونيدو املايل  ٣-م/٣٩-م ت ص

  :جملس التنمية الصناعيةإنَّ   

  ؛IDB.39/14 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(  
  .حتصيل املتأّخراتلعضوية من أجل السابقة ا

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

    
  ٢٠١٣-٢٠١٢قرَّرة للفترة املالية املنصبة األجدول  ٤-م/٣٩-م ت ص

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  

 ؛IDB.39/4 علماً بالوثيقة أحاط )أ( 

، ٢٠١٣-٢٠١٢ املؤمتَر العـام بوضـع جـدول أنـصبة مقـرَّرة للفتـرة املاليـة                 ىوصأ )ب( 
، معدَّالً وفقا للعضوية يف اليونيدو، علـى أن         ٦٤/٢٤٨يستند إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة        

يكون مفهوما أنَّ األعضاء اجلدد سوف ُتقدَّر أنصبتهم عن السنة اليت يـصبحون فيهـا أعـضاء علـى                   
 يدو؛أساس جدول األنصبة املقرَّرة يف األمم املتحدة، حبسب انطباقه على اليون

   عـــن فتـــرة الـــسنتني املقـــرَّرة الـــدولَ األعـــضاء علـــى دفـــع اشـــتراكاهتا  حـــثّ )ج( 
ــد ٢٠١٣-٢٠١٢ ــا للبنـ ــايل، الـــذي يـــنصّ  ) ب (٥-٥ وفقـ ــام املـ ــن النظـ ــون مـ  علـــى أن تكـ

ــها يف غــضون ثالثــني يومــا مــن تلقّــي       ــدفع بكامل ــة ال ــُسلف مــستحقة وواجب االشــتراكات وال
 من اليوم األول من السنة املالية اليت تقترن هبا، أيهما أبعد؛رسالــة املديــر العــام أو ابتداًء 
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 الدول األعضاء والـدول األعـضاء الـسابقة الـيت عليهـا متـأخِّرات أن تفـي           ادع  )د( 
ــةً ودون شــروط يف أقــرب وقــت       ــدفع اشــتراكاهتا غــري املــسّددة، كامل بالتزاماهتــا الدســتورية ب

راهتا، وفقا للمقرَّرات السابقة الـيت اختـذهتا        تأّخممكن، أو أن تستفيد من خطط السداد لتسوية م        
  .هيئات اليونيدو التشريعية

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

  
  ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني صندوق رأس املال املتداول ٥-م/٣٩-م ت ص

  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ  

 ؛IDB.39/3ط علماً بالوثيقة احأ )أ( 

 العام بأن يظل مستوى صندوق رأس املال املتداول لفترة ؤمتَر املىوصأ )ب( 
 األغراض املأذون  يورو، وأن تظل٧ّ  ٤٢٣  ٠٣٠ قدره  عند حّد٢٠١٣- ٢٠١٢السنتني 

 على ما هي عليه يف فترة ٢٠١٣- ٢٠١٢باستخدام أموال الصندوق فيها أثناء فترة السنتني 
   من مقّرر املؤمتر) ب( الفقرة ، أي على النحو املنصوص عليه يف٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 

  ؛٢٧- م/٢- م ع

ة يف أقـرب وقـت      رة املـستحقَّ   األعضاء على دفـع اشـتراكاهتا املقـرَّ        حثّ الدولَ   )ج( 
ممكــن بغيــة تقليــل احلاجــة إىل ســحب مبــالغ مــن صــندوق رأس املــال املتــداول ملواجهــة أوجــه   

  .النقص يف تسديد االشتراكات املقّررة

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

    
  نظام اليونيدو املايل ٦-م/٣٩-م ت ص

  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ  

ــة   أحــاط )أ(   ــواردة يف الوثيق ــديالت  IDB.39/6 علمــا باملعلومــات ال ــا يف ذلــك التع ، مب
  لعام؛حة على النظام املايل، واليت اعُتربت ضرورية لالمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع ااملُقتَر

قّرر أن يقّدم إىل املؤمتر العام يف دورته الرابعة عشرة التعديالت على نظام اليونيـدو        )ب(  
 ، لكي ينظر فيها ويعتمدها؛IDB.39/6املايل املبيَّنة يف مرفق الوثيقة 
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 احلـسابات اخلـارجي مراجعـةً ماليـة سـنوية لكـل سـنة         أيضاً أن جيري مراجـعُ     قرَّر )ج(  
 اإلمجـايل   األجـرَ ا، يتقاضـى عليهـ  )ديـسمرب / كـانون األول ٣١ينـاير إىل  /لثـاين  كـانون ا ١مـن   (مالية  

  .ة فترة السنتني املعنيَّةج يف ميزانيللمراجعة اخلارجية للحسابات املدَر

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

    
  ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،  ٧-م/٣٩-م ت ص

  :ة جملس التنمية الصناعيإنَّ  

 بالـصيغة الـواردة يف      ٢٠١٣-٢٠١٢ علما بربنـامج وميـزانييت فتـرة الـسنتني           أحاط  )أ(  
  ؛IDB.39/13/Rev.1الوثيقة 

 العام باملوافقة على تقديرات النفقات اإلمجاليـة للميزانيـة العاديـة      املؤمترَ أوصى  )ب(  
 مبقــدار  يــورو واملزمــع متويلــها مــن االشــتراكات املقــّررة     ١٥٧ ٨٧٥ ٣٣٦البــالغ جمموعهــا  

  ؛٤ ٦٤٣ ٤٠٠ يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار ١٥٣ ٢٣١ ٩٣٦

 العــام باملوافقــة علــى تقــديرات النفقــات اإلمجاليــة البــالغ    أيــضا املــؤمتَرأوصــى  )ج(   
 ٢٠١٣-٢٠١٢لفتــرة الــسنتني العملياتيــة  يــورو ألغــراض امليزانيــة  ٢٨ ٩١١ ٤٠٠جمموعهــا 

 يــورو ومــن اإليــرادات األخــرى مبقــدار  ٢٨ ٨٣٧ ٧٠٠املزمــع متويلــها مــن التّربعــات مبقــدار  
   عليه يف النظام املايل؛ يورو وفق ما قد يكون منصوصا٧٣ً ٧٠٠

سـلّم بوجـوب تعـديل     و٢٠١١/٣استنتاج جلنة الربنامج وامليزانيـة      أكد جمّدداً     )د(  
د امليزانية العادية للمنظمة لدى اإلعـالن عـن خـروج أيِّ دولـة عـضو مـن املنظمـة حـىت ال تـزدا                    

 وشّجع املدير العام علـى مواصـلة العمـل علـى       االشتراكات املقرَّرة على الدول األعضاء املتبقّية     
  ؛الوفر يف التكاليف

مـن الدسـتور، الـيت جيـب وفقـا          ) أ(٣-١٠و) أ(٣-٩ستذكر أحكام املـادتني     ا  )ه(  
واحـدة علـى   هلا أن يعقد كل من جملس التنمية الصناعية وجلنـة الربنـامج وامليزانيـة دورة عاديـة             

  األقل كل سنة؛

ــتذكر ا  )و(   ــضاسـ ــّرأيـ ــّرر، ١٧-م/١٨- وم ت ص٤٦-م/٥-رين م ت ص املقـ  وقـ
   ٤٦-م/٥-ر م ت ص يف مرفـــق املقـــّر١نـــة أعـــاله، تعـــديل البنـــد صات امليزانيـــة املبّي ملخّصـــوفقـــاً

  :على النحو التايل
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التنميـة   يوم عمل يف كل فترة من فترات الـسنتني جمللـس             ١٢ ما جمموعه    ُدُيفَر  -١  
  .الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية

ينبغــي، يف الــسنوات الــيت ال ينعقــد فيهــا املــؤمتر العــام، أن يعقــد اجمللــس دورة    -٢  
أيـام عمـل، لكـي ينظـر يف         ) ٣(عادية واحدة يف النصف الثاين مـن الـسنة مـدهتا ثالثـة              

. سب االقتـضاء توصيات جلنة الربنامج وامليزانية وغريها مـن بنـود جـدول األعمـال حـ           
وينبغي، يف السنوات اليت ينعقد فيها املؤمتر العام، أن يعقد اجمللس دورة عاديـة واحـدة                

وينبغــي أن تعقــد جلنــة الربنــامج وامليزانيــة  . أيــام عمــل) ٤(أو أربعــة ) ٣(مــدهتا ثالثــة 
من أيام العمـل يف الـسنوات الـيت    ) ٢(دورة عادية واحدة يف السنة تكون مدهتا يومان       

ت الـيت ينعقـد   أيـام عمـل يف الـسنوا   ) ٣(عقد فيها املؤمتر العام وتكون مدهتا ثالثـة         ال ين 
  .فيها املؤمتر العام

، بالتشاور مع مكتب اجمللس، بعقد اجتماعات غري أوصى كذلك بأن تقوم األمانةُ  )ز(  
 بغيـة تزويـدها باملعلومـات، وأن ُتـوفَِّر األمانـةُ قبـل انعقـاد تلـك         رمسية ربع سنوية مع الدول األعـضاء     

رات األداء   ومؤشِّ مكتوبة عن النواتج   أو معلومات أو وثائق أو تقارير        االجتماعات عروضاً إيضاحيةً  
  ؛ ذات الصلة بتنفيذ برامج اليونيدودةاحملدَّ

 غــري رمســي مــن  ر أن ُينــشئ، يف أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً، فريقــاً عــامالً  قــّر  )ح(  
مــستقبل اليونيــدو، مبــا يــشمل الــربامج    بــشأن اتول األعــضاء املهتمــة لكــي يقــدِّم إرشــاد  الــد

ساس أنَّ املـؤمتر العـام سـوف يـستعرض يف دورتـه الرابعـة عـشرة التقـّدم         واملوارد، وذلك على أ  
  .الذي سيحرزه هذا الفريق العامل

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

    
  شؤون العاملني ٨-م/٣٩-م ت ص

  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ  

  ؛IDB.39/17 علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحاط  )أ(  

الحــظ التعـــديالت الـــيت أُدخلـــت علــى النظـــام األساســـي للمـــوظفني عمـــالً     )ب(  
باجلــدول األول واملــرفقني األول والثــاين لكــي يــصبح متوافقــا مــع مــا قّررتــه اجلمعيــة العامــة يف 

  ؛٦٥/٢٤٨القرار 
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الحـظ كــذلك التعـديالت املدخلــة علـى التــذييالت ألـف وهــاء والم امللحقــة       )ج(  
مــن النظــام  ١٢-١٠٣ و٠٢-١٠٢ و٠١-١٠١ وعلــى القواعــد بالنظــام اإلداري للمــوظفني

  اإلداري للموظفني؛

 املـــؤمتر العـــام يف دورتـــه الرابعـــة عـــشرة باملرشـــحني التاليـــة أمســـاؤهم ىوصـــأ  )د(  
ــرة         ــدو لفت ــوظفي اليوني ــة مل ــة املعاشــات التقاعدي ــاوبني يف جلن ــهم عــضوين وعــضوين من لَينتخب

  ۲۰۱۳-۲۰۱۲السنتني 
  

  )جنوب أفريقيا(  زي أدونيسالسيدة إيل :ناالعضو
 )البلد( ............................

 )البلد( ............................ :العضوان املناوبان
  )البلد( ............................ 

  

  اجللسة العامة اخلامسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

    
  اتفاق عالقة مع منظمة حكومية دولية  ٩-م/٣٩-م ت ص

  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ  

  ؛IDB.39/23أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ(  

ــاً للمــادة     )ب(   ــام، وفق ــادئ  مــن ) أ (١-١٩أذن للمــدير الع ــدو واملب دســتور اليوني
التوجيهية لعالقة اليونيـدو باملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة            

وبنـــاًء علـــى ، )٤١-م/١-م عاملـــؤمتر العـــام مقـــّرر  مـــن مرفـــق ٩الفقـــرة  (وســـائر املنظمـــات
، بــأن ُيــربم اتفــاق عالقــة مناســباً مــع املنظمــة  IDB.39/23املعلومــات الــواردة يف مرفــق الوثيقــة  

  :احلكومية الدولية التالية

  .ي واحمليط اهلادئ جمموعة دول أفريقيا والكاريب  

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١نيه يو/ حزيران٢٤
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  طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري ١٠-م/٣٩-م ت ص

  : جملس التنمية الصناعيةنّإ  

  ؛IDB.39/18أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ(  

ــّر  )ب(   ــادة  ق ــا للم ــة     ) ب (١-١٩ر، وفق ــة لعالق ــادئ التوجيهي ــتور واملب ــن الدس م
مرفـق مقـرر    (مية الدولية واملنظمات غري احلكومية وسـائر املنظمـات          اليونيدو باملنظمات احلكو  

 غري احلكوميـة التاليـة مركـزا استـشاريا          ة، منح املنظم  )١٧، الفقرة   ٤١-م/١-املؤمتر العام م ع   
  :لدى اليونيدو

  .قتصادية الدوليةالمنظمة العالقات ا    

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

    
  التعاون مع املنظمات غري احلكومية ١١-م/٣٩-م ت ص

  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ   
، املعنونـة   Corr.1 و IDB.39/21أعرب عن تقديره لألمانة على إعدادها الوثيقة          )أ(   

  ؛"استعراض حالة التعاون مع املنظمات غري احلكومية"
ع مبركـز   الـيت تتمتّـ  ١٤٤ من املنظمات غري احلكوميـة الــ     ٧٣الحظ بأسف أنَّ      )ب(   

استشاري لدى اليونيدو مل تتفاعل مع املنظمة يف األعوام األربعة األخـرية أو مل يعـد باإلمكـان                   
اقتفاء أثرها أو مل تردَّ علـى االستعراضـني اللـذين قامـت هبمـا األمانـة، بنـاًء علـى طلـب الـدول                         

  األعضاء يف اليونيدو؛
 احلكوميـة املـذكورة يف      قرَّر أن يسحب املركز االستشاري من املنظمات غـري          )ج(   

  ؛Corr.1 وIDB.39/21املرفق األول بالوثيقة 
 اليونيــدو علــى توطيــد التفاعــل مــع املنظمــات غــري احلكوميــة املــذكورة يف  شــّجع  )د(  

املرفق الثاين بالوثيقة اآلنفـة الـذكر وعلـى تـشجيع منظمـات غـري حكوميـة جديـدة، وال سـيما مـن                        
  . للروح واألغراض واملبادئ اجملسَّدة يف دستور اليونيدوالبلدان النامية، على االخنراط وفقاً

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤
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  التحضري لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرة ١٢-م/٣٩-م ت ص

  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ  

 ؛IDB.39/19 علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحاط )أ( 

  :دورة املؤمتر العام الرابعة عشرةعمال التايل ل جدول األقّرأ  )ب(  

 .افتتاح الدورة  -١   
 .انتخاب أعضاء املكتب  -٢   
 .إقرار جدول األعمال  -٣   
 .تنظيم األعمال  -٤   
 .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  -٥   
 :انتخاب أعضاء اهليئتني  -٦   
 جملس التنمية الصناعية؛  )أ(     
 .امليزانيةجلنة الربنامج و  )ب(     

 .٢٠١٠ و٢٠٠٩تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة لعامي   -٧  

تقارير جملـس التنميـة الـصناعية عـن أعمـال دوراتـه العاديـة الـسابعة والـثالثني                     -٨  
 .والثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني

 .امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية  -٩  

 :اليةاملسائل امل  -١٠  

 جدول األنصبة املقّررة على الدول األعضاء؛  )أ(    

 وضع اليونيدو املايل؛  )ب(    

 صندوق رأس املال املتداول؛  )ج(    

 النظام املايل؛  )د(    

 .تعيني مراجع حسابات خارجي   )ه(    

 :اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  -١١  
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ــع      )أ(     ــل مــ ــط األجــ ــاجمي املتوســ ــار الربنــ ــيط اإلطــ ــة دورة ختطــ  مواءمــ
االســتعراض الــشامل لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا        

 منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛

ــاجمي املتوســط األجــل،      )ب(     -٢٠١٠اســتعراض منتــصف املــدة لإلطــار الربن
٢٠١٣. 

  .أنشطة اليونيدو املتصلة بالطاقة والبيئة  -١٢  

  .٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،   -١٣  

 .عراض التقّدم احملرز يف مداوالت الفريق العامل غري الرمسياست  -١٤  

 .جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو  -١٥  

أنشطة اليونيدو املتعلقة بإعالن فيينا وخطة العمل الوزاريني ألقل البلـدان منـوا               -١٦  
 .٢٠٠٩لعام 

ــات احل      -١٧   ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــة باملنظم ــسائل املتعلق ــري  امل ــة وغ كومي
 . املنظماتمناحلكومية وغريها 

 .موعد الدورة اخلامسة عشرة ومكان انعقادها  -١٨  

  .اختتام الدورة  -١٩  

وافق علـى عقـد ملتقـى بـشأن مـسائل التنميـة الـصناعية يف إطـار املـؤمتر العـام                       )ج(  
 ؛) من جدول األعمال املؤقت٩البند (

 جدول األعمـال املؤقـت إىل        من ١٨إىل   ٧  من  املؤمتر بأن ُيسنِد البنود    ىوصأ )د( 
 جلنة رئيسية تابعة للمؤمتر؛

، على ضوء اخلربة املكتسبة يف التحضري لدورات املؤمتر الـسابقة،           ى أيضاً وصأ )هـ( 
بــأن ُيجــري رئــيس الــدورة التاســعة والــثالثني جمللــس التنميــة الــصناعية مــشاورات غــري رمسيــة    

 .حتضريا لدورة املؤمتر الرابعة عشرة

  لسة العامة اخلامسةاجل
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤
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    جدول األعمال املؤقّت للدورة األربعني للمجلس وموعد انعقادها ١٣-م/٣٩-م ت ص
  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ  
  ؛IDB.39/CRP.3 علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحاط )أ(  

  :دورته األربعنيقّرر املوافقة على جدول األعمال املؤقت التايل ل  )ب(   
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال  - ٢  

  )١(.٢٠١١التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام   -٣   
  :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -٤  

  ؛٢٠١١تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   )أ(     
  وضع اليونيدو املايل؛  )ب(     
  .ملوارد املاليةحشد ا  )ج(     
  .فريق التقييمأنشطة   -٥   
  .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  - ٦   
  .استعراض التقّدم احملرز يف مداوالت الفريق العامل غري الرمسي  - ٧   
  ]عند االقتضاء [.شؤون العاملني - ٨   

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري  - ٩  
  .وغريها من املنظماتاحلكومية 

  .األربعني وموعد انعقادهااحلادية و للدورة ؤقّتجدول األعمال امل  - ١٠  
  .اعتماد التقرير  -١١  

  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ إىل ٢٠قّرر عقد دورته األربعني من   )ج(   
  

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤

                                                           
 عن أداء الربنامج، وكذلك معلومات عن تنفيذ إطار اليونيدو الربناجمي  السنوي التقريَرسوف يتضّمن التقريُر )1(  

 ذات الصلة باالستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة املتوسط األجل وأنشطة املنظمة
األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة، مع اإلشارة على وجه اخلصوص إىل 

  .أنشطتها الداعمة لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وأولويات املنظمة املواضيعية الثالث
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      املرفق الثاين
      ة إىل اجمللس يف دورته التاسعة والثالثنيالوثائق املقدَّم    

 الرمز
  بند جدول
 العنوان األعمال

IDB.39/1جدول األعمال املؤقّت ٢ 
IDB.39/1/Add.1 جدول األعمال املؤقت املشروح ٢ 

IDB.39/2 ٢٠١٠تقرير اليونيدو السنوي  )ط(٤، )أ(٤، ٣ 
IDB.39/3 ٢٠١٣-٢٠١٢نتني صندوق رأس املال املتداول لفترة الس )د(٤ .

 مقترحات من املدير العام
IDB.39/4 ٢٠١٣-٢٠١٢ املالية  للفترةجدول األنصبة املقررة )ج(٤.  

 رة من األمانةمذكّ
IDB.39/5 الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي )ي(٤  

 تقرير من املدير العام
IDB.39/5/Add.1 الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي )ي(٤ .  

 إضافة. ر من املدير العامتقري
IDB.39/5/Add.2 الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي )ي(٤.  

 إضافة. تقرير من املدير العام
IDB.39/6 مذكّرة من األمانة. نظام اليونيدو املايل )ح(٤ 
IDB.39/7 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام )ز(٤.  

 تقرير مرحلي مقّدم من األمانة
IDB.39/8 استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة  ٦

 تقرير من املدير العام. ٢٠١٣-٢٠١٠
IDB.39/8/Add.1 استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة  ٦

 إضافة. تقرير من املدير العام. ٢٠١٣-٢٠١٠
IDB.39/8/Add.2  طار الربناجمي املتوسط األجل للفترة استعراض منتصف املدة لإل ٦

 إضافة. تقرير من املدير العام. ٢٠١٣-٢٠١٠
IDB.39/9 تقرير من املدير العام. ةبرنامج التغيري والتجديد يف املنظّم )هـ(٤ 

IDB.39/10 تقرير من املدير العام .الصندوق االستئماين لألمن الغذائي )و(٤ 
IDB.39/11 تقرير من املدير العام . للطاقة املتجّددةالصندوق االستئماين )و(٤ 
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 الرمز
  بند جدول
 العنوان األعمال

IDB.39/12 مذكّرة من األمانة. أرصدة االعتمادات غري املنفقة )ب(٤ 
IDB.39/13/Rev.1 مقترحات منقّحة . ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،  ٥  

 من املدير العام
IDB.39/14 تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل )ب(٤ 
IDB.39/15 تقرير من املدير العام. أنشطة وحدة التفتيش املشتركة ٨ 
IDB.39/16 والعشرين السابعةتقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا ٤  

 )٢٠١١مايو / أيار١٣-١١(
IDB.39/17 تقرير من املدير العام. شؤون العاملني ٩ 
IDB.39/18 صول على مركز طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للح ١٠

 مذكّرة من املدير العام. استشاري
IDB.39/19 تقرير من املدير العام.  لدورة املؤمتر العام الرابعة عشرةالتحضري ١١ 
IDB.39/20 تقرير من املدير . أنشطة اليونيدو وأحداثها يف جمال الطاقة والبيئة ٧

 العام
IDB.39/21 مذكرة .  احلكوميةاستعراض حالة التعاون مع املنظمات غري ١٠  

 من األمانة 
IDB.39/21/Corr.1 مذكّرة . استعراض حالة التعاون مع املنظمات غري احلكومية ١٠  

 تصويب. من األمانة
IDB.39/22 عن حسابات منظمة األمم تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  )أ(٤

  يناير / كانون الثاين١املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية من 
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ىل إ

IDB.39/23 مذكّرة من املدير العام. معلومات عن منظمات حكومية دولية ١٠ 
    

ورقات غرفة االجتماعات
  

IDB.39/CRP.1 ٢ List of documents 

IDB.39/CRP.2 ب(٤( Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

IDB.39/CRP.3 ١٢ Provisional agenda and date of the fortieth session. Note 

by the Director-General 

IDB.39/CRP.4 ٩ List of staff of the UNIDO Secretariat. Submitted by the 

Secretariat 
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 الرمز
  بند جدول
 العنوان األعمال

IDB.39/CRP.5 هـ(٤( Programme for Change and Organizational Renewal 

(PCOR). Note by the Secretariat 

IDB.39/CRP.6/Rev.1 ٧ Chair’s Summary of the Ministerial Meeting on Energy 

and Green Industry, Vienna, 21 and 22 June 2011 

IDB.39/CRP.7* - List of participants 

 ***  

PBC.27/CRP.2 ط(٤( Projects approved under the Industrial Development 

Fund, trust funds and other voluntary contributions in 

2010. Prepared by the Secretariat 

PBC.27/CRP.3 ي(٤( Candidates for the appointment of an External Auditor. 

Note by the Secretariat 

PBC.27/CRP.3/Add.1 ي(٤( Candidates for the appointment of an External Auditor. 

Note by the Secretariat. Addendum 

PBC.27/CRP.5 ب(٤( Unutilized balances of appropriations. Note by the 

Secretariat 
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