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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . وثيقة عدد حمدود من النسخبع من هذه ال، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  األربعوناحلادية والدورة 

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٧- ٢٤فيينا، 
  تؤقَّ من جدول األعمال امل٢البند 

       إقرار جدول األعمال
       املشروحتؤقَّجدول األعمال امل    
    افتتاح الدورة    

، )هنغاريـا (ي  بـاالج تـشودا    السيد   ةُسعاداحلادية واألربعني   اجمللس   دورةَ فتتُحَيسوف    
  . الدورة األربعنيُسرئي

  
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     

 كـل سـنة، يف بدايـة دورتـه           من النظـام الـداخلي، ينتخـب اجمللـس         ١-٢٣ للمادة   طبقاً  
 منـه   ٣-٢٣وتـنص املـادة     . لـي أعـضائه   اً من بـني ممثّ    مقّررو للرئيس، رئيساً وثالثة نّواب     العادية

 للتعاقــب اجلغــرايف العــادل يف قــّررالثالثــة واملونــوَّاب الــرئيس علــى أن ختــضع مناصــب الــرئيس 
  رئـيس   عليـه، فـإنَّ    وبناًء.  ألف من النظام الداخلي    وفقاً للتذييل إطار دورة مدهتا مخس سنوات      

أمساؤهـا  املدرجـة    ينبغي أن ُينتخب من بني أعضاء اجمللس مـن الـدول             األربعنياحلادية و لدورة  ا
وينبغـي أن ُينتخـب نـّواُب الـرئيس الثالثـة مـن بـني         .  األول بالدستور   من املرفق  جيميف القائمة   

ــة املدرجــة يف القائمــة ألــف، ودول      ــدول األفريقي ســيا واحملــيط اهلــادئ  آأعــضاء اجمللــس مــن ال
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وينبغـي أن ُينتخــب  . علـى التــوايل ة ألــف، والـدول املدرجـة يف القائمــة بـاء،    املدرجـة يف القائمـ  
 . دالاملدرجة يف القائمةالدول  اجمللس من لي أعضاء من بني ممثّقّررامل

  
    إقرار جدول األعمال  - ٢البند     

  احلاديــة للــدورةمؤقّــت جــدولُ أعمــال  IDB.41/1الوثيقــة  ُيعــَرض علــى اجمللــس يف    
 قـّرر  الـذي اعُتمـد يف امل      ؤقّـت ويستند هذا اجلدول إىل جدول األعمال امل      .  لكي يقّره  األربعنيو

  .١٤-م/٤٠-م ت ص
  :على اجمللس الوثائق التاليةوسُتعرض   
  )IDB.41/1 (املؤقَّتجدول األعمال   • 
  )IDB.41/1/Add.1( املشروح املؤقَّتجدول األعمال   • 
  )IDB.41/CRP.1(قائمة الوثائق   •  

  
    ٢٠١٢التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ٣البند     

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

وبنـاًء  . ١١-م/٧- اجمللـس م ت ص     قـّرر  مل الربنامج دجما كامال يف التقارير السنوية املقبلة، وفقاً       
سنوية معلومـات عـن      التقـارير الـ    نتتـضمّ ،  ١٢-م/٢٣-ه م ت ص   مقـّرر على طلب اجمللـس يف      

قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الـصلة،         النابعة من    التنميةيف جمال   األنشطة التنفيذية   
قــرار اجلمعيــة العامــة  (الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات    ومنــها اســتعراض الــسياسات الــشامل 

، ٥-ق/١٠-للقـــرار م عطبقـــاً و). ٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ املـــؤرَّخ ٦٧/٢٢٦
حــاط الــدول األعــضاء علمــاً يف التقريــر الــسنوي بــدور اليونيــدو يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة ُت

ــة ــرار م ع . لأللفيـ ــع القـ ــياً مـ ــشمل٣-ق/١٣-ومتاشـ ــسنوي ، يـ ــدو الـ ــر اليونيـ ، ٢٠١٢  تقريـ
عمـا تنـهض بـه مـن أنـشطة          معلومات عن تنفيـذ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل، وال سـيما                

ا وعمَّـ أولوياهتـا املواضـيعية الـثالث،       إطـار   األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف      لدعم العمل على بلوغ     
التعـاون  جمـال  حتـسني هنـج منظومـة األمـم املتحـدة الـشامل يف       دة صـوب    ق من إجنازات حمدَّ   حتقَّ

  .واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية وبناء القدرات الوطنيةبغية دعم األولويات اإلمنائي 
مــن الدســتور علـى أن يطلــب اجمللــُس إىل الــدول األعــضاء أن  ) د (٤-٩وتـنص املــادة    

، ٢٩-م/١- م ت ص   قـّرر ويف امل  .تقّدم معلومـات عـن أنـشطتهــا ذات الـصلــة بعمـل املنظمــة             
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طلب اجمللس إىل الدول األعضاء أن تعلمه بأنشطتها ذات الصلة بعمل املنظمـة عنـد اسـتعراض                 
ن تلـك املعلومـات يف الكلمـات الـشفوية           أن تـضمِّ   ّد الـدول األعـضاء تـو      ولعلَّ .التقرير السنوي 

  .املوجزةوسوف ترد تلك الكلمات يف حماضر اجمللس  .اليت يديل هبا ممثلوها يف إطار هذا البند
م احملـرز يف تنفيـذ      عـن التقـدّ   معلومـات    ٢٠١٢تقريـر اليونيـدو الـسنوي       وترد أيـضاً يف       

  .  والقدرة اإلنتاجية بشأن االبتكارات الصناعية١٢-م/٤٠- م ت صقّررامل
  :وسُيعرض على اجمللس ما يلي  
 )IDB.41/2) ( تقرير أداء الربنامجيتضمَّن (٢٠١٢تقرير اليونيدو السنوي   • 

 
    تقرير جلنة الربنامج وامليزانية   - ٤البند     

م جلنة الربنـامج وامليزانيـة إىل اجمللـس يف          من الدستور بأن تقدِّ   ) د (٤-١٠تقضي املادة     
 أو  ةشوراملـ م إىل اجمللـس، مببـادرٍة منـها،         ، وبـأن تقـدِّ    تهاعادية تقريراً عن مجيع أنـشط     كل دورة   

ــة  اال ــسائل املالي ــشأن امل ــا     . قتراحــات ب ــة عــن أعمــال دورهت ــر اللجن ــرد تقري التاســعة وســوف ي
وللمواضــيع والوثــائق التاليــة، الــيت تناولتــها اللجنــة يف تلــك . IDB.41/25والعــشرين يف الوثيقــة 

 ؤقّــتتــرد الــشروح يف جــدول األعمــال املو. لة بأعمــال اجمللــس يف دورتــه احلاليــةالــدورة، صــ
تلــك الــدورة، أوصــت  ويف). PBC.29/1/Add.1(والعــشرين للجنــة التاســعة املــشروح للــدورة 

ن يف تقريـر الـدورة وحتـت        ات، حـسبما هـو مبـيَّ      قـّرر اللجنةُ اجمللَس باعتماد عدد من مشاريع امل      
  .ة بكل منها الواردة أدناهالعناوين الفرعية اخلاص

  
    ٢٠١٢ لعام تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  )أ( ٤    

  للــسنة املاليــة مـــن   اليونيـــدو تقريــر مراجــع احلــسابات اخلـــارجي عــن حــسابات        •  
  )IDB.41/3 (٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /كانون الثاين ١

  
    وضع اليونيدو املايل  )ب( ٤    

  ٢٠١٣/٢نامج وامليزانية جلنة الرب استنتاج  • 
 )IDB.41/4(تقرير من املدير العام . وضع اليونيدو املايل  • 

. طلب مقدَّم من كوسـتاريكا السـترداد حقـوق التـصويت بنـاًء علـى خطـة سـداد                    • 
 (IDB.41/26)مذكِّرة من املدير العام 

 )IDB.41/CRP.2(رة من األمانة مذكِّ. ةقّررحالة االشتراكات امل • 
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  نفقات امليزانية العادية لفترة السنتنيلتقاسمة قّررجدول األنصبة امل  )ج (٤    
٢٠١٥- ٢٠١٤    

  ٢٠١٣/٤نة الربنامج وامليزانية استنتاج جل  •  
مـن األمانـة    منقَّحـة   رة  مـذكِّ . ٢٠١٥-٢٠١٤ة للفترة املالية    قّررجدول األنصبة امل    •  

)IDB.41/6/Rev.1 (  
  

     ٢٠١٥- ٢٠١٤ة السنتني صندوق رأس املال املتداول لفتر )د (٤    
  ٢٠١٣/٥جلنة الربنامج وامليزانية  استنتاج  •  
 مقترحـات مـن املـدير     .٢٠١٥-٢٠١٤ املال املتداول لفترة السنتني      رأسصندوق    •  

 )IDB.41/7(العام 
  

    حشد املوارد املالية  )هـ (٤    
 ٢٠١٢تقريـــر اليونيـــدو الـــسنوي تـــرد معلومـــات عـــن حـــشد املـــوارد املاليـــة يف    •  

)IDB.41/2( 

 االسـتئمانية  املوافَق عليهـا يف إطـار صـندوق التنميـة الـصناعية والـصناديق                املشاريع • 
  (PBC.29/CRP.2)  ٢٠١٢والتربعات األخرى يف عام 

 
    تعيني مراجع حسابات خارجي   )و (٤    

  )IDB.41/15(تقرير من املدير العام . الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي  • 
ــة مـــــذكِّ. لتعـــــيني مراجـــــع حـــــسابات خـــــارجي ت الترشـــــيحا  •   رة مـــــن األمانـــ

(PBC.29/CRP.3) 
 

    قةتعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفَ  )ز (٤    
 )IDB.41/9(من املدير العام تقرير . برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  •  

 )IDB.41/10(لعام تقرير من املدير ا. الصندوق االستئماين لألمن الغذائي • 

  ) IDB.41/11(تقرير من املدير العام . الصندوق االستئماين للطاقة املتجدِّدة •  
  )IDB.41/12( تقرير من املدير العام .رصدة االعتمادات غري املنفَقةأ  •  
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    النظام املايل  )ح (٤    
  ٢٠١٣/٧نة الربنامج وامليزانية استنتاج جل  •  
  )IDB.41/14(رة من األمانة مذكِّ. املايلاليونيدو نظام   •  

  
    ٢٠١٥- ٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   - ٥البند     

ــاً   ــادة وفق ــع أيِّ     ٣-١٤ للم ــام م ــدير الع ــدرس اجمللــس مقترحــات امل   مــن الدســتور، ي
توصيات مـن جلنـة الربنـامج وامليزانيـة، ويعتمـد برنـامج العمـل وامليـزانيتني العاديـة والتـشغيلية،                     

  .قصد النظر فيها وإقرارهابلتقدميها إىل املؤمتر 
  :  على اجمللسالوثائق التاليةوسُتعرض   

  ٢٠١٣/٣نة الربنامج وامليزانية استنتاج جل  •   
 )IDB.41/5( مقترحات املدير العام. ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   •   

ــان،    •    ــامج وامليزانيتــــ ــام . ٢٠١٥-٢٠١٤الربنــــ ــدير العــــ ــات املــــ ــةمقترحــــ   املنقَّحــــ
)IDB.41/5/Add.1( 

  
    طار الربناجمي املتوسط األجل اإل  - ٦البند     

ة لإلطـار   ملـد أحاط املؤمتر العام علمـاً، يف دورتـه الرابعـة عـشرة، باسـتعراض منتـصف ا                  
 اإلطــار الربنــاجمي املتوســط  يظــلَّ وقــرَّر أن ٢٠١٣-٢٠١٠الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة  

 /١٤- م عقــّررامل (٢٠١٣ة يف عــام قــّرر ســارياً حــىت هنايتــه امل٢٠١٣-٢٠١٠األجــل للفتــرة 
 نفسه، طلب املؤمتر العام إىل املدير العام أن يقّدم إىل اجمللس كـل أربـع                ررَّمقووفقاً لل ). ١٨-م

 فـصاعداً، يف الـسنة الثانيـة مـن فتـرة الـسنتني، عـن طريـق جلنـة           ٢٠١٣ام  سنوات، بـدءاً مـن عـ      
الربنــامج وامليزانيــة، مــشروع إطــار برنــاجمي متوســط األجــل للــسنوات األربــع الــيت تلــي فتــرة     
السنتني اجلارية، مع مراعاة توصيات آخر استعراض شامل لسياسة األنشطة التنفيذية املـضطلع             

 مشاورات الفريق العامل غري الرمسـي املعـين مبـستقبل اليونيـدو، مبـا               نَّومبا أ  .ةالتنمي من أجل هبا  
 إىل جلنـة الربنـامج   مقترحـاً قـدَّم املـدير العـام    فقـد  يف ذلك براجمها ومواردها، ما زالـت جاريـة،        

اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل        وامليزانية يف دورهتا التاسعة والعـشرين أوصـى فيـه بـأن يظـلَّ               
  .٢٠١٥-٢٠١٤ترة السنتني املقبلة،  سارياً حىت انتهاء ف٢٠١٣-٢٠١٠ة املعدَّل للفتر

  :تانلتاليتان ا على اللجنة الوثيقُتعرضومن مث، سوف   
  ٢٠١٣/٦نة الربنامج وامليزانية استنتاج جل  •  
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  )IDB.41/8(مقترح من املدير العام بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل   •  
  

  ري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك الفريق العامل غ  - ٧البند     
    براجمها ومواردها      

ــّررمــن ) ح(وفقــاً للفقــرة     ــاين ، أُنــشئ ٧-م/٣٩- اجمللــس م ت صمق ــشرين الث  /يف ت
 بـشأن فريٌق عامل غري رمسـي مـن الـدول األعـضاء املهتمَّـة لكـي يقـدِّم إرشـادات                    ٢٠١١نوفمرب  

 ِدنغو. ت. يتشارك يف رئاسته سعادة السيدة أوا ومواردها، مستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمه   
  ). سويسرا(غروف . والسيد أ) كوستاريكا(بينافيديس 

ر تقـرَّ ،  )Corr.1 و GC.14/14 الوثيقـة ( الختصاصات الفريـق العامـل غـري الرمسـي           ووفقاً  
ت مـرتني يف     اليونيـدو لتقريـر الـسياسا      أجهزة عن أنشطة الفريق العامل إىل       ّيمرحلتقرير  تقدمي  

 اًرحلّيــم اًتقريــرم الرئيـسان  وقـد قــدَّ  .الـسنة إىل حــني انعقـاد دورة املــؤمتر العـام اخلامــسة عــشرة   
، إىل اجمللــس يف دورتــه التاســعة والعــشرين، عــن طريــق جلنــة الربنــامج وامليزانيــة يف دورهتــا اًثالثــ

  .وسيجري حتديث ذلك التقرير من خالل تقرير رابع. احلالية
  :ان التاليتانتُتعرض على اجمللس الوثيقوف ، سومن مثَّ  
. ايدو، مبا يف ذلـك براجمهـا ومواردهـ        الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليون        •  

  (IDB.41/13) من الرئيسني املتشاركني الثالث املرحليلتقرير ا
. اردهـا  العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلـك براجمهـا ومو             الفريق  •  

 IDB.41/24)(تقرير الرئيسني املتشاركني 
  

    الطاقةالبيئة وأنشطة اليونيدو يف جمال   - ٨لبند ا    
، وقـدَّم  ٧-م/٤٠- م ت ص   ررَّقـ اعتمد جملس التنمية الصناعية، يف دورتـه األربعـني، امل           

سـُيقدَّم إىل   نفـسه،  للمقـرَّر وامتثـاالً   .  البيئـة والطاقـة املتـرابطني      جمـايل  بـشأن عدداً من التوصيات    
  . املذكوراملقرَّر تنفيذ يفاجمللس تقرير عن التطورات املستجدَّة 

  :تان التاليتانوسُتعرض على اجمللس الوثيق  
  )IDB.41/18(تقرير من املدير العام . أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة  •  
  )IDB.41/17(تقرير من املدير العام . جمال الطاقةيف أنشطة اليونيدو   •  
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    أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  - ٩البند     
/ ٢٤- م ت صقـّرر امل( ملخطط متابعة تنفيذ توصـيات وحـدة التفتـيش املـشتركة         اًوفق  

   : اجمللس الوثيقة التاليةعلى، سُتعرض )١١-م
  (IDB.41/16) م تقرير من املدير العا . التفتيش املشتركةوحدة أنشطة  •  

  
    شؤون العاملني   - ١٠البند     

ــرَّ   ــّرراجمللــس، يف امل رق ــة   ١٨-م/١- م ت صق ــة اخلدم ــول النظــام األساســي للجن ، قب
لجنـــة لات وتوصـــيات مـــستجّدة مقـــّرر يِّإطـــالع اجمللـــس علـــى أوســـيجري  .املدنيـــة الدوليـــة

ــة العامــة وتكــون هلــا صــلة باليونيــدو، بــصفتها إحــدى املؤســسات       املــذكورة تعتمــدها اجلمعي
 هـذا البنـد أيـضاً    يف إطـار وستحتوي الوثائق املندرجة    .ملتحدةد لألمم ا  املنضوية يف النظام املوحّ   

  .على معلومات عن التطورات ذات الصلة بالعاملني احلاصلة يف اليونيدو
، نظـاَم الـصندوق املـشترك للمعاشـات         ٣٧-م/١- م ع  قـّرر وقد قبِـلَ املـؤمتُر العـام، يف امل          

وانتخــب  .لتقاعديــة ملــوظفي اليونيــدو، وأنــشأ جلنــة املعاشــات ا األمــم املتحــدةالتقاعديــة ملــوظفي
ي جلنة املعاشات التقاعدية ملـوظفي اليونيـدو        ضَو ع ٢٠-م/١٤-ه م ع  مقّرراملؤمتر العام، مبوجب    

 أن يوصـي املـؤمتر العـام يف          اجمللـس يـودّ    ولعلَّ .٢٠١٣-٢٠١٢ املناوبني لفترة السنتني     نيوالعضَو
  .٢٠١٥-٢٠١٤ة لفترة السنتني  عشرة مبرشحني ُينتخبون لعضوية اللجن اخلامسةدورته

  :الوثيقتان التاليتانعلى اجمللس وسُتعرض   
 )IDB.41/19(تقرير من املدير العام . شؤون العاملني  •  

  (IDB.41/CRP.3)ة من األمانة مذكِّر. قائمة موظفي اليونيدو  •  
  

  احلكومية ملسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات ا  - ١١البند     
    نظماتوغريها من املاحلكومية غري و

ــام، يف      ــؤمتر الع ــّررأرســى امل ــات    ٤١-م/١-ه م عمق ــشأن العالق ــة ب ــادئ توجيهي ، مب
ووفقا لتلك املبادئ التوجيهية، يتعّين علـى        . من الدستور  ١-١٩باملنظمات املذكورة يف املادة     

ائر مؤسـسات منظومـة     مـع سـ   اليت سـتربم    أن يقّدم مشاريع نصوص االتفاقات      ) أ: (املدير العام 
 اجمللــس معلومــات عــن   أعــضاءأن يعمِّــم علــى  ) ب(وم املتحــدة إىل اجمللــس إلقرارهــا؛   األمــ

عن رغبتها يف إبرام اتفاقـات مـع اليونيـدو، وأن يلـتمس      تعرب  املنظمات احلكومية الدولية اليت     
ضاء اجمللـس  أن يعمِّـم علـى أعـ   ) ج(و؛  هـا اتفـاق عالقـة مناسـب مع       أيِّموافقة اجمللس قبل إبرام     
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معلومات عن املنظمات غري احلكومية، الدوليـة منـها والوطنيـة، وسـائر املنظمـات الـيت تلـتمس          
احلصول على مركز استشاري، مثَّ يقّرر اجمللس مـا إذا كانـت املنظمـات املعنيـة سـُتمنح مركـزاً          

  .استشارياً وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت أرساها املؤمتر
  . بشأهناقرارات مات املطلوب اختاذ عن املنظعلومات على اجمللس موسُتعرض   
ــشاري   طلبــات مقدَّمــة مــن منظمــ    •   ــة للحــصول علــى مركــز است . ات غــري حكومي

  )IDB.41/20(رة من املدير العام مذكِّ
  

    وصية مبرشَّح ملنصب املدير العامتال  - ١٢البند     
 للمجلـس وامتثـاالً      مـن النظـام الـداخلي      ٦١ من الدسـتور واملـادة       ٢-١١عمالً باملادة     

توصية مبرشَّح ملنـصب املـدير   توجيه بشأن  قرارا  اجمللس  سيتخذ  ،  ١١-م/٤٠- م ت ص   مقّررلل
يونيـه  / حزيـران ٢٨ عقـدها يف  قـّرر املؤمتر العام يف دورته االستثنائية الثانية اليت مـن امل  إىل  العام،  
٢٠١٣ .  

  :وسُتعرض على اجمللس الوثيقتان التاليتان  
  )IDB.41/21(رة من األمانة مذكِّ. نصب املدير العام ملاملرشَّحون  •  
  )IDB.41/22(رة من األمانة مذكِّ. وع عقد لتعيني املدير العاممشر  •  

  
    ة لدورة املؤمتر العام اخلامسة عشرالتحضريات  - ١٣البند     

 أن يقبــل عــرض حكومــة بــريو     جملــس التنميــة الــصناعية، يف دورتــه األربعــني،    قــرَّر  
ــ استــضافة دورة  / كــانون األول٦ إىل ٢ يف الفتــرة مــن ،ؤمتر العــام اخلامــسة عــشرة يف ليمــا امل

ــسمرب  ــرَّامل (٢٠١٣دي ــاً ). ١٣-م/٤٠- م ت صرق ــرَّللووفق ــذكوررمق ــالغ   امل ، ســيجري إب
  .ض على اتفاق مالئم بشأن املؤمتراجمللس مبا ُيحرز من تقدُّم يف التفاو

ــالً   ــادة وعم ــتور، ســيعّد اجمل  ٤-٩ بامل ــن الدس ــُس  م ــضاً ل ــااألجــدولَ أي  تؤقَّــامل لعم
  :درج قائمة ببنود جدول األعمال كمرفق للوثيقة التالية لكي ينظر فيها املؤمتروسُت .للمؤمتر

ــضري  •   ــام   اتالتحـ ــؤمتر العـ ــدورة املـ ــشرة  لـ ــسة عـ ــام   . اخلامـ ــدير العـ ــن املـ ــر مـ تقريـ
)IDB.41/23(  
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 ربعني وموعد انعقادهااألالثانية و للدورة تؤقَّجدول األعمال امل  - ١٤البند     
 

م املـدير العـام إىل اجمللـس، يف كـل            مـن النظـام الـداخلي بـأن يقـدِّ          ٢-١٠تقضي املـادة      
 تمؤقَّـ قترح جـدول أعمـال      وسـيُ .  للدورة العاديـة التاليـة     تؤقَّدورة عادية، جدول األعمال امل    
  :يف ورقة غرفة االجتماعات التالية

رة مـن  مـذكِّ . األربعـني وموعـد انعقادهـا     ة و الثانيـ  للـدورة    تؤقَّـ جدول األعمـال امل     •  
 )IDB.41/CRP.4(املدير العام 

  
    اعتماد التقرير  - ١٥البند     

  . إعداد مشروع تقرير اجمللس وتقدميهقّررى امللَّ من النظام الداخلي، يتو٧١وفقاً للمادة   

  


