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INS القسم المؤسسي
 ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول ٢٤ :التاريخ 

 ليزيكإن :األصل

 األعمال جدول من الثالث البند

  خطة تشغيلية مقترحة من أجل وضع آلية متابعة 
: إعالن المنشآت متعددة الجنسية واألنشطة الترويجية

 المناقشة اقتراح بإرجاء

 غرض الوثيقة 
استعراض الخطة  ،)٢٠١٣مارس  /آذار( ٣١٧إلى دورته  أن يرجئمجلس اإلدارة مدعو إلى 

التشغيلية المقترحة من أجل وضع آلية متابعة إعالن المنشآت متعددة الجنسية واألنشطة الترويجية 
  ).٣نظر مشروع القرار في الفقرة ا( ،المحددة

  .األهداف اإلستراتيجية األربعة جميعها :الهدف االستراتيجي المعني

 .ال توجد :االنعكاسات السياسية

 .ال توجد :االنعكاسات القانونية

  .ال توجد :االنعكاسات المالية

 .٢٠١٣مارس  /لتقديمها في آذار يةخطة التشغيللل النهائيةالصيغة  وضع :إجراء المتابعة المطلوب

 .برنامج المنشآت متعددة الجنسية :الوحدة مصدر الوثيقة

 .ال توجد :الوثائق ذات الصلة

 





GB.316/INS/3 

 

1 GB316-INS_3_[EMPMU-120810-1]-Ar.docx  

، بالتشاور مع ٣١٦لدورته  ، من المكتب أن يعد)٢٠١٢مارس  /آذار( ٣١٣طلب مجلس اإلدارة، في دورته  .١
 الهيئات المكونة الثالثية، خطة تشغيلية مقترحة لوضع آلية متابعة إعالن المنشآت متعددة الجنسية واألنشطة

 ١.في تلك الدورة صصخات التي قدمها الفريق العامل المالترويجية المحددة على أساس التوصي

تكوين نظرة شاملة عن انعكاسات توصيات الفريق العامل من حيث التكلفة والوقت، بدأ المكتب ل وتوخيًا .٢
الستحالة  ونظرًا. اإلدارة إعداد االستبيان المزمع إدراجه في الخطة التشغيلية المقترحة التي ستقدم إلى مجلسب

، يقترح، ٢٠١٢نوفمبر  /في الوقت المحدد لتوزيعه في دورة تشرين الثاني في صيغته النهائيةوضع االستبيان 
 .٢٠١٣مارس  /بالتشاور مع هيئة مكتب مجلس اإلدارة، إرجاء مناقشة الخطة التشغيلية إلى شهر آذار

 مشروع القرار

 :يقرر مجلس اإلدارة .٣

استعراض الخطة التشغيلية المقترحة لوضع آلية  ،)٢٠١٣مارس  /آذار( ٣١٧إلى دورته  يرجئأن   )أ(
متابعة إعالن المنشآت متعددة الجنسية واألنشطة الترويجية المحددة على أساس التوصيات التي 

 إعداد المقترح الضروري؛ من أجل السماح للمكتب ب ،٣١٣خصص في دورته مقدمها الفريق العامل ال
نوفمبر  /تشرين الثاني( ٢٥٨في تعليق القرار الذي اتخذه في دورته  ،٣١٧حتى دورته  أن يستمر  )ب(

بشأن إجراء دراسات استقصائية عن إعالن المنشآت متعددة الجنسية آل أربع سنوات، من ) ١٩٩٣
  .أجل النظر في اعتماد خطة تشغيلية آللية المتابعة

 

  .٤٣٦، الفقرة GB 313/PVالوثيقة     ١


