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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  
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢- ٢٠فيينا، 
  ؤقّت من جدول األعمال امل٢البند 

      إقرار جدول األعمال
       املشروحؤقّتجدول األعمال امل    
    افتتاح الدورة    

دورةَ اجمللـس  رئيُس اجمللـس،    ،  )ايكور هوريةمج (هيون تشوسعادة السيد    فتتُحسوف يَ   
  .األربعني

  
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     

 من النظام الداخلي، ينتخـب اجمللـس، كـل سـنة، يف بدايـة دورتـه                 ١-٢٣طبقا للمادة     
ــة نــّواب للــرئيس ومقــّرراً مــن بــني ممثلــي أعــضائه     ــة األوىل، رئيــساً وثالث   وتــنص املــادة . العادي

الثالثـة واملقـّرر للتعاقـب اجلغـرايف         منه على أن ختضع مناصب الـرئيس ونـّواب الـرئيس             ٣-٢٣
وبنـاء  . العادل يف إطار دورة مدهتا مخس سـنوات، مبّينـة يف التـذييل ألـف مـن النظـام الـداخلي                    

، ينبغــي أن ُينتخــب مــن بــني أعــضاء اجمللــس مــن الــدول  األربعــنيعليــه، فــإن الــرئيس، للــدورة 
ينبغـي أن ُينتخـب نـّواُب الـرئيس     و.  من املرفـق األول بالدسـتور  دالالواردة أمساؤها يف القائمة     

الثالثة من بني أعضاء اجمللس من الـدول األفريقيـة املدرجـة يف القائمـة ألـف، والـدول املدرجـة                     



IDB.40/1/Rev.1/Add.1 
 

2 V.12-56891 

 

وينبغـي أن ُينتخـب املقـّرر مـن بـني ممثلـي أعـضاء اجمللـس          . ، على التـوايل   جيموباء  يف القائمتني   
 .ألفاملدرجة يف القائمة آسيا واحمليط اهلادئ من دول 

  
    إقرار جدول األعمال  - ٢البند     

 لكــي األربعــني للــدورة مؤقّــت جــدولُ أعمــال IDB.40/1يقــدَّم إىل اجمللــس يف الوثيقــة   
ــّره ــال امل   . يقــ ــدول األعمــ ــدول إىل جــ ــذا اجلــ ــستند هــ ــتويــ ــرر   ؤقّــ ــد يف املقــ ــذي اعُتمــ    الــ

  . الواليات املسندة من املؤمتر العاميتضمَّنلث  والذي ُحد١٣ِّ-م/٣٩-م ت ص
  :الوثائق التالية رض على اجمللسوسُتع  

  )IDB.40/1 (ؤقّتجدول األعمال امل  •  
  )IDB.40/1/Add.1( املشروح ؤقّتجدول األعمال امل  •  
  )IDB.40/CRP.1(قائمة الوثائق   •   

  
    ٢٠١١التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام   - ٣البند     

. ملديُر العام تقريـرا سـنويا عـن أنـشطة املنظمـة            من الدستور، يعّد ا    ٦-١١وفقا للمادة     
ر املقـــّر(نظـــرا لتقلـــيص عـــدد دورات اجمللـــس يف األعـــوام الـــيت ال ُيعقَـــد فيهـــا املـــؤمتر العـــام  و
، فقد ُعرض التقرير السنوي للمرة األوىل، عن طريـق جلنـة الربنـامج        ))و (٧-م/٣٩-ص ت م

وتـرد الـشروح املتعلقـة       . يف دورتـه احلاليـة     وامليزانية يف دورهتـا الثامنـة والعـشرين، علـى اجمللـس           
ــة      ــدورة اللجنـــ ــشروح لـــ ــال املؤقّـــــت املـــ ــدول األعمـــ ــواه يف جـــ ــسنوي وحمتـــ ــالتقرير الـــ بـــ

)PBC.28/1/Add.1.(  
أدلــت ، ٢٩-م/١-ر م ت صمــن الدســتور واملقــرّ ) د (٤-٩وعمــالً بأحكــام املــادة    

نت معلومـات عـن أنـشطتها       بيانات تـضمَّ  بالدول األعضاء، يف الدورة الثامنة والعشرين للجنة،        
  . ذات الصلة بعمل املنظمة

بـــرامج وضـــع ، أبلـــغ املـــدير العـــام عـــن ٥-ق/١٤-وفقـــا لقـــرار املـــؤمتر العـــام م عو  
ــادرات ذات و ــة مب ــة صــلة بتنمي ــر  يف ،تــستهدف الــشباب ووالــصناعاتاألعمــال التجاري تقري

  ). ٣، الفصل IDB.40/2 (٢٠١١اليونيدو السنوي لعام 
م عـن التقـدّ   ) ٦ الفـصل    ،IDB.40/2 (٢٠١١تقرير اليونيدو السنوي لعام     يف  أُبِلغ  كما    

ــام م ع    ــؤمتر الع ــرار امل ــذ ق ــادل    ٢-ق/١٤-احملــرز يف تنفي ــة وتب ــشبكات املعرفي ــة ال ــشأن إقام  ب
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ها  تعـدّ مـذكّرة وسـيجري حتـديث هـذا التقريـر يف          . املعارف من أجل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة        
  .راتخر التطّواألمانة لتضمينه آ

  :وسُيعرض على اجمللس ما يلي  
 )IDB.40/2) ( تقرير أداء الربنامجا فيهمب (٢٠١١لعام تقرير اليونيدو السنوي   •   

 مـذكّرة . يف جمال تعزيز إقامة الشبكات املعرفية وتبادل املعـارف         اليونيدوأنشطة    •   
 )IDB.40/CRP.2( من األمانة

 
    وامليزانية تقرير جلنة الربنامج   - ٤البند     

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

ا وســوف يــرد تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورهتــ ". مــشورةً أو اقتراحــات بــشأن املــسائل املاليــة 
وللمواضـيع والوثـائق التاليـة، الـيت تناولتـها اللجنـة يف             . IDB.40/12والعشرين يف الوثيقة    ثامنة  ال

تــرد الــشروح يف ووفقــاً ملــا ورد آنفــاً، . تلــك الــدورة، صــلة بأعمــال اجمللــس يف دورتــه احلاليــة 
). PBC.28/1/Add.1(ة والعـــشرين للجنـــة ثامنـــ املـــشروح للـــدورة الؤقّـــتجـــدول األعمـــال امل

تلك الدورة، أوصت اللجنةُ اجمللَس باعتماد عدد من مشاريع املقّررات، حسبما هـو مبـّين          ويف
  .يف تقرير الدورة وحتت العناوين الفرعية اخلاصة بكل منها الواردة أدناه

  
    تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  )أ( ٤    

  ٢٠١٢/٢جلنة الربنامج وامليزانية  استنتاج  •   
ــر مراجــع احلــسا   •    ــدو بات اخلــارجي عــن حــسابات  تقري ــة مــن  اليوني ــسنة املالي لل

  )IDB.40/3 (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /كانون الثاين ١
  

    وضع اليونيدو املايل  )ب( ٤    
  ٢٠١٢/٣جلنة الربنامج وامليزانية  استنتاج  •   
 )IDB.40/4(تقرير من املدير العام . وضع اليونيدو املايل  •   

.  علــى خطــة ســدادم مــن أوكرانيــا الســتعادة حقــوق التــصويت بنــاًءطلــب مقــدَّ  •   
 )IDB.40/11/Add.1(من املدير العام  مذكّرة

 )PBC.28/CRP.2(األمانة من  مذكّرة. اليونيدو املايلنظام   •   
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  )IDB.40/CRP.3( من األمانة مذكّرة. رةحالة االشتراكات املقرَّ  •   
 األخرية فيما يتعلق خبـدمات إدارة املبـاين، مبـا يف            راتوسُيطلَع اجمللس أيضاً على التطوّ      

خـذة فيمـا    وسُتقدَّم يف إطار هذا البنـد وثيقـة تـربز التـدابري املتَّ            . ذلك مشروع إزالة األسبستوس   
  :يتعلق خبدمات إدارة املباين والرامية إىل زيادة الكفاءة وحتقيق مزيد من الوفورات

 )IDB.40/22( من األمانة مذكّرة. باينرات املتعلقة خبدمات إدارة املالتطّو  •   

ــورات املقترحــة    قدِّوســُت   ــة عــن الوف ــضاً وثيق ــة أي ــر   م األمان ــة بعمــل أجهــزة تقري املتعلق
  :السياسات

 )IDB.40/25( من األمانة مذكّرة. بدء العمل بالتسجيالت الرقمية  •   
   

    تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفقة  )ج (٤    
  )IDB.40/5(تقرير من املدير العام . برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  •   
  )IDB.40/CRP.4( من األمانة مذكّرة. برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  •   
  )IDB.40/6(تقرير من املدير العام . الصندوق االستئماين لألمن الغذائي  •   
  )IDB.40/7(تقرير من املدير العام . الصندوق االستئماين للطاقة املتجّددة  •   
  )IDB.40/8(تقرير من املدير العام . أرصدة االعتمادات غري املنفقة  •   
  )IDB.40/CRP.5( من األمانة مذكّرة. أرصدة االعتمادات غري املنفقة  •   

  
    حشد املوارد املالية  )د (٤    

  ٢٠١٢/٥جلنة الربنامج وامليزانية  استنتاج  •   
  )IDB.40/9(تقرير من املدير العام . رد املاليةحشد املوا  •   
  )٢، الفصل IDB.40/2 (٢٠١١لعام تقرير اليونيدو السنوي  .األداء التمويلي  •   
املشاريع املوافَق عليها يف إطار صندوق التنمية الـصناعية والـصناديق االسـتئمانية               •   

 )PBC.28/CRP.3 (٢٠١١والتربعات األخرى يف عام 
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    نشطة فريق التقييمأ  - ٥البند     
إىل األمانـة أن تقـّدم لـه تقريـراً عـن      طلـب اجمللـس    ،٧- م/٢٩- م ت صمبوجـب املقـّرر     

  .أنشطة التقييم على أساس نصف سنوي
  :سُتعرض على اجمللس الوثيقة التاليةو  
 )IDB.40/13(األمانة من  مذكّرة. فريق التقييمأنشطة   •   

 
    ركةأنشطة وحدة التفتيش املشت  - ٦البند     

 /٢٤-املقـّرر م ت ص (وفقا ملخطط متابعة تنفيذ توصـيات وحـدة التفتـيش املـشتركة           
  :، سُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية)١١-م
  )IDB.40/14(تقرير من املدير العام . أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  •   

  
    الطاقةالبيئة وأنشطة اليونيدو يف جمال   - ٧البند     

 وقـدَّم عـدداً مـن    ٤-ق/١٤-اعتمد املؤمتر العام، يف دورتـه الرابعـة عـشرة، القـرار م ع              
ــرابطني    ــة والطاقــة املت وعمــالً بــذلك القــرار،  . التوصــيات بــشأن أنــشطة اليونيــدو يف جمــايل البيئ
   .سُيقدَّم إىل اجمللس تقرير عن التطورات املستجدة املتعلقة بتنفيذ القرار

  :تان التاليتانلوثيق اعلى اجمللسوسُتعرض   
  )IDB.40/15(تقرير من املدير العام .  البيئةيف جمالأنشطة اليونيدو   •   
 )IDB.40/16(تقرير من املدير العام . جمال الطاقةيف أنشطة اليونيدو   •   

 
    استعراض التقدُّم احملَرز يف مداوالت الفريق العامل غري الرمسي  - ٨ البند    

 ٢٠١١نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    ، أُنشئ   )ح (٧- م/٣٩- م ت ص  امتثاالً ملقّرر اجمللس     
فريق عامل غري رمسي من الدول األعضاء املهتمة لكي يقّدم إرشادات بـشأن مـستقبل اليونيـدو،                 

 ِدنغـو بينافيـديس   . ت. ة الـسيدة أ   صـاحبة الـسعاد   مبا يشمل الربامج واملوارد، تشارك يف رئاسته        
  ).اسويسر(غروف  . والسيد أ)ستاريكاكو(

، قُـدِّم   )Corr.1 و GC.14/14الوثيقـة   (ومتاشياً مع اختصاصات الفريق العامل غري الرمسي         
تقرير مرحلي عن أنشطة الفريـق العامـل إىل اجمللـس يف دورتـه احلاليـة عـن طريـق جلنـة الربنـامج                        

ــة والعــشرين  ــة يف دورهتــا الثامن ــة  . وامليزاني ــر آخــر لتغطي  وســُتدرج التطــّورات اإلضــافية يف تقري
   .٢٠١٢مايو /االجتماعات واملداوالت اليت أُجريت بعد صدور التقرير املرحلي يف أيار
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  :تان التاليتان الوثيقعلى اجمللسسُتعرض من مثّ، و  
. الفريق العامل غري الرمسي املعـين مبـستقبل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك براجمهـا ومواردهـا                    •   

 )IDB.40/17 وIDB.40/10 (تقريران مرحليان من الرئيسني املتشاركني
   

    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           وسيجري إطـالع اجمللـس علـى أيِّ       . املدنية الدولية 
يدو، بصفتها إحـدى املؤسـسات   اللجنة املذكورة تعتمدها اجلمعية العامة وتكون هلا صلة باليون     

  . املنضوية يف النظام املوحد لألمم املتحدة
  :ة التاليائق الوثعلى اجمللسوسُتعرض   

 )IDB.40/18(تقرير من املدير العام . شؤون العاملني  •   

 ٢٠١١التقريـر الـسنوي لعـام    تركيبة األمانة واملعلومات ذات الـصلة بالعـاملني،           •   
)IDB.40/2التذييل ياء ،(  

  )IDB.40/CRP.6 ( اليونيدوموظفيقائمة   •   
  

  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   - ١٠البند     
    وغري احلكومية وغريها من املنظمات

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

أن يقــّدم مــشاريع نــصوص االتفاقــات مــع ســائر مؤســسات منظومــة األمــم    ) أ (:املــدير العــام
أن يعمِّــم علــى أعــضاء اجمللــس معلومــات عــن املنظمــات  ) ب(املتحــدة إىل اجمللــس إلقرارهــا؛ و

ام اتفاقـات مـع اليونيـدو، وأن يلـتمس موافقـة            احلكومية الدولية اليت أعربت عن رغبتـها يف إبـر         
م علــى أعــضاء أن يعمِّــ) ج(اجمللــس قبــل إبــرام اتفــاق عالقــة مناســب مــع املنظمــات املعنيــة؛ و  

اجمللس معلومات عن املنظمات غـري احلكوميـة، الدوليـة منـها والوطنيـة، وسـائر املنظمـات الـيت           
لس ما إذا كانـت املنظمـات املعنيـة سـُتمنح            يقّرر اجمل  مثَّتلتمس احلصول على مركز استشاري،      

  . للمبادئ التوجيهية اليت أرساها املؤمتروفقاًمركزاً استشارياً 
  :يلي ماعرض على اجمللس ُيوس  
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 مـذكّرة . طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحـصول علـى مركـز استـشاري               •   
 )IDB.40/20(من املدير العام 

 مـذكّرة . ية للحـصول علـى مركـز استـشاري        طلب مقدَّم من منظمة غري حكوم       •   
 )IDB.40/23(من املدير العام 

   
    استحداث منتدى للمرشَّحني: عملية االختيار ملنصب املدير العام  - ١١البند     

 مـن النظـام     ١٢ و ١١أُدرج هذا البند اإلضايف، الذي اقترحه املدير العـام وفقـاً للمـادتني                
اجتماعــات مــع املرشَّــحني  بعقــد لتفتــيش املــشتركة الــداخلي للمجلــس، عمــالً بتوصــية وحــدة ا  

وســُتقدِّم ). ١ التوصــية – JIU/REP/2009/8(ملنــصب رئــيس تنفيــذي يف منظومــة األمــم املتحــدة  
  :األمانة معلومات عن خلفية املوضوع يف الوثيقة التالية

  )Add.1 وIDB.40/21(  من األمانةمذكّرة. نصب املدير العاممل االختيارعملية   •   
ن معلومــات عــن خلفيــة موضــوع  تتــضّممــذكّرةســُتقدم األمانــة وعــالوة علــى ذلــك،    

  :وسُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية. اإلجراءات التشريعية لتعيني املدير العام
  )IDB.40/26(  من األمانةمذكّرة. اإلجراءات التشريعية لتعيني املدير العام  •   

    
 نتاجيةإل ادراتوالقاالبتكار الصناعي   - ١٢ البند    

 ١٢ و ١١مـواد   اقترحت البعثة الدائمة للربازيل لـدى اليونيـدو إدراج هـذا البنـد وفقـاً لل                 
  : التوضيحية املرفقة باالقتراح يف الوثيقة التاليةذكّرةوترد امل.  من النظام الداخلي للمجلس١٤و
 كّرةمــذ.  مقتـرح مقـدم مـن الربازيـل    –نتاجيـة  إل اوالقـدرات  الـصناعي  االبتكـار   •   

 )IDB.40/24( مانةمن األ
   

   ومكان انعقادها عشرةامسةدورة املؤمتر العام اخلموعد انعقاد   - ١٣ البند    
قـد ُحـدِّد   دورة اخلامـسة عـشرة   الـ أنَّ موعد املؤمتر العام يف دورته الرابعة عشرة الحظ    

ــن    ــرة مـ ــاً يف الفتـ ــانون األول٦ إىل ٢مؤقّتـ ــسمرب / كـ ــا ٢٠١٣ديـ ــّرر م( يف فيينـ   /١٤- عاملقـ
ــدول    أيــضا إىل املــدير العــام املــؤمتر طلــب و). ٢١-م أن يعقــد مــا يلــزم مــن مــشاورات مــع ال

األعضاء اليت أعربت عن اهتمامها باستضافة دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة وخصوصاً فيمـا              
 ٨ادتني  ، وفقـاً للمـ    لـسَ املـؤمتُر اجمل  ض  فـوَّ كمـا   .  من النظام الداخلي للمؤمتر العام     ٨ باملادةيتعلق  
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من دستور اليونيدو، صالحيةَ النظر يف موضـوع مكـان وموعـد انعقـاد دورة       ) ٤ (٨و) ب) (٢(
  .األربعني خالل دورتهوحتديدمها املؤمتر العام اخلامسة عشرة 

  :وسُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية  
تقريــر مــن . موعــد انعقــاد دورة املــؤمتر العــام اخلامــسة عــشرة ومكــان انعقادهــا    •   

  )IDB.40/19(املدير العام 
    

  األربعني وموعد انعقادهااحلادية و للدورة ؤقّتجدول األعمال امل  - ١٤البند     
 مـن النظـام الـداخلي بـأن يقـّدم املـدير العـام إىل اجمللـس، يف كـل                     ٢-١٠ضي املـادة    تق  

 ؤقّـت مقترح جـدول أعمـال      وسـيُ .  للدورة العاديـة التاليـة     ؤقّتدورة عادية، جدول األعمال امل    
  :يف ورقة غرفة االجتماعات التالية

 مـن   مـذكّرة . األربعني وموعد انعقادها  احلادية و  للدورة   ؤقّتجدول األعمال امل    •   
 )IDB.40/CRP.7(املدير العام 

اليونيــدو لتقريـر الــسياسات يف   املواعيـد التاليــة لعقـد اجتماعــات أجهـزة    دِّدتُحــوقـد   
 :٢٠١٣ عام

  ربنامج وامليزانية، الدورة التاسعة والعشرونجلنة ال  ٢٠١٣مايو /أيار ٢٤-٢٢
  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٨-٢٤

  )موعد مؤقّت(
  األربعوناحلادية وجملس التنمية الصناعية، الدورة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/كانون األول ٦- ٢
  )موعد مؤقّت(

  اخلامسة عشرة، الدورة املؤمتر العام

    
    اعتماد التقرير  - ١٥البند     

ــاً للمــادة     ــر اجمللــس     مــن النظــام ٧١وفق ــوىل املقــّرر إعــداد مــشروع تقري ــداخلي، يت  ال
  .وتقدميه

  


