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  جملس التنمية الصناعية  
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ) ب (٤البند 

 وضع اليونيدو املايل
    

      التسجيالت الرقمّيةب بدء العمل    
      مذكّرة من األمانة    

ــن املــ          ــد م ــق املزي ــسياسات وحتقي ــر ال ــزة تقري ــداوالت أجه ــة ترشــيد م خرات يف دَّبغي
  .ر لكي ينظر فيه اجمللس، تتضمن هذه الوثيقة مشروع مقر١َّ-التكاليف ضمن الربنامج ألف

    
    مةمقّد  -أوالً  

   َر املقـرَّ   اجمللـسُ  ، اعتمـد  ٢٠١٣-٢٠١٢ ،نظر يف مقترحات الربنامج وامليزانيتني    اللدى    -١
: ١-رئيـسي ألـف    منـها حتقيـق وفـر يف التكـاليف يف الربنـامج ال             ألغراض،  ٧-م/٣٩-م ت ص  

 عـن مقتـرح     أساسـية  قانونيـة وماليـة   وتقـدم هـذه املـذكّرة معلومـات         . أجهزة تقريـر الـسياسات    
اجتماعــات أجهــزة : ١-ألــفخرات يف الربنــامج إضــايف بــشأن إمكانيــة حتقيــق املزيــد مــن املــدَّ 

  .تقرير السياسات
    

    خرات املقترحةاملدَّ  -ثانيا  
 مـن   ٦٥ مـن النظـام الـداخلي للمجلـس واملـادة            ٦٩  للمـادة  يف الوقت احلاضر، وامتثـاالً      - ٢

 حماضر موَجزة للجلـسات العامـة للمجلـس واملـؤمتر،           صدر األمانةُ النظام الداخلي للمؤمتر العام، تُ    
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 ر هـذه احملاضــر بكــل اللغـات الــست املعتمــدة  وفَّوُتــ. وكـذلك جللــسات اللجنــة الرئيـسية للمــؤمتر  
 املـوجزة    الـدورات احملاضـرُ    َدْير ُبعَ وفَّارسة العملية، تُ  ومن حيث املم  . جمللس واملؤمتر ا لدى كل من  

وتقــدَّر التكــاليف اإلمجاليــة لترمجــة . ز يف مرحلــة الحقــةا الترمجــات فُتجهَّــباللغــة اإلنكليزيــة، أمَّــ
  . يورو٣٠٠ ٠٠٠ مبا يبلغ تقريبا ٢٠١٣- ٢٠١٢احملاضر املوجزة أثناء فترة السنتني 

أن ُتتـاح   هـو   ضـر املـوجزة بكـل اللغـات الـست           حملاوقد يكـون أحـد البـدائل إلصـدار ا           -٣
 (mp3)التسجيالت الرقمية الكاملة للمداوالت بكـل اللغـات الـست يف شـكل ملفـات صـوتية             

 ويـستمرُّ .  سـر  ة بكلمـ  ة للبعثـات الدائمـة واملؤمَّنـ      ةاملخصَّـص  "يونيـدو أكـسترانت   "صـفحة    على
ي إىل ختفـيض     يـؤدّ  هـذا النحـو أالّ    بـاع هنـج مـن       ومـن شـأن اتّ    . إصدار الصيغة اإلنكليزية كتابة   
 تفيــد متامــا مــن  لكــي مــن شــأنه أيــضا أن يتــيح اجملــال لألمانــة   عــدد الوثــائق فحــسُب، بــل إنَّ 

وعـالوة علـى    . التكنولوجيات احلديثة واملعاصرة لتقدمي خدماهتا إىل الدول األعضاء يف املنظمة         
 الـصيغ اللغويـة   ر يف إتاحـة كـلِّ  ل بدرجة كبرية من التـأخُّ  من شأن هذا النهج أن يقلّذلك، فإنَّ 

  .ملداوالت جلسات الدورات
، علـى سـبيل التجربـة، يف        تـودُّ أن تنظـر    نة أعاله، لعـلّ الـدول األعـضاء         ولألسباب املبيَّ   -٤

 مداوالت جلسات الدورات الـيت يلـزم تـوفري حماضـر     خبصوصالتسجيالت الرقمية  بدء العمل ب  
 بعض املنظمات األخرى يف منظومة األمم املتحـدة تنظـر         وجتدر اإلشارة إىل أنَّ   . بشأهناموجزة  

ــهج، وأنَّ   ــذا الن ــاد ه ــضاء اخلــارجي يف األغــراض     يف اعتم ــم املتحــدة الســتخدام الف ــة األم  جلن
  . هذا النهج على سبيل التجربةمنذ فترةالسلمية تطّبق 

 رغبـت الـدول األعـضاء يف اعتمـاد هــذا النـهج علـى سـبيل التجربـة خبــصوص         وإذا مـا   -٥
تـا بـاألجزاء    لسلسلة املقبلة مـن دورات اجمللـس واملـؤمتر العـام، فـسوف يلـزم تعليـق العمـل مؤقَّ                   ا

  .ذات الصلة بذلك من النظامني الداخليني للهيئتني املقصودتني
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -ثالثا  
يط مـسار مـداوالت     دما يف تبـس    قُـ  على ضوء القيود املفروضة على امليزانية، وبغية املضيِّ         -٦

  :ر التايل يف اعتماد مشروع املقرَّيودُّ أن ينظرأجهزة تقرير السياسات، لعلّ اجمللس 
  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"  
هـا يف الربنـامج     ح حتقيقُ خرات املقتـرَ  حييط علما باملعلومات بشأن املـدَّ       )أ(    

  ؛IDB.40/25  يف الوثيقةوالواردةهيئات تقرير السياسات، : ١-الرئيسي ألف
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ــرِّ  )ب(     ــَقيق ــادة   ر تعلي ــاجلزء مــن امل ــداخلي  ١-٦٩ العمــل ب  مــن النظــام ال
خـالل دورتيـه األربعـني واحلاديـة        " بلغـات اجمللـس   "دة  للمجلس خبصوص العبـارة احملـدَّ     

  واألربعني فقط؛
يطلــــب إىل املــــدير العــــام أن يكفــــل إتاحــــة التــــسجيالت الرقميــــة    )ج(    

 اللغـات   لدول األعضاء بكـلِّ   ل ربعني واحلادية واألربعني  تيه األ للجلسات العامة يف دور   
   للبعثات الدائمة؛ة املخصَّص"يونيدو أكسترانت"صفحة الرمسية الست على 

 باللغــة ة كتابــةًيطلــب أيــضا إىل املــدير العــام أن يــصدر الــصيغة املعــدَّ   )د(    
  ربعني؛اإلنكليزية من احملاضر املوجزة جللسات دورتيه األربعني واحلادية واأل

ــؤمترَ   )ه(     ــي املـ ــام يوصـ ــق العـ ــن املـــادة     بتعليـ ــصلة مـ ــاجلزء ذي الـ    العمـــل بـ
من النظام الداخلي للمؤمتر العام، خـالل دورتـه اخلامـسة عـشرة، وكـذلك تعليـق                  ١-٦٥

إصـدار حماضـر مـوجزة عـن     ب الـذي يقـضي   ١١-م/٣-ر م عالعمل باحلكم الوارد يف املقرَّ  
لب إىل املدير العام، يف الوقت نفـسه، أن يكفـل إتاحـة             أن يط على  أعمال اللجنة الرئيسية،    

 "يونيـدو أكـسترانت   "صـفحة   السجالت الرقمية جللساته بكل اللغات الرمسية الست على         
  ".زة مكتوبة باللغة اإلنكليزية فقطصدر حماضر موَجلبعثات الدائمة، وأن ُيل ةاملخصَّص

  


