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 *1385751*
 

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

َت[

  املؤمتر العام  
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢ليما، 
   من جدول األعمال املؤقَّت٣البند 

       إقرار جدول األعمال
    ت املشروحجدول األعمال املؤقَّ    
    افتتاح الدورة  - ١البند     

ملـؤمتر العـام     ا  دورةَ فتـتح َت من النظـام الـداخلي للمـؤمتر العـام، سـوف             ٣٤عمالً باملادة     
، رئيُس الوفد الذي انُتخـب منـه        ا الدورة الرابعة عشرة أو، يف حال غياهب       ةُاخلامسةَ عشرة رئيس  
  ).إكوادور(رئيُس تلك الدورة 

  
    )١(انتخاب أعضاء املكتب  - ٢البند     

يف كل دورة عادية، ينتخُب املؤمتُر أعضاَء املكتب التالني من بني ممثِّلـي األعـضاء، مـع          
رئيساً وتسعة نـّواب للـرئيس ورئيـساً لكـل جلنـة            :  املراعاة الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل     إيالء

  .ويكوِّن أعضاُء املكتب املنتخبون اللجنةَ العامة).  من النظام الداخلي٣٥املادة (رئيسية 
                                                           

ن أن تؤخذ بعني ضماناً للتوزيع اجلغرايف العادل يف انتخاب أعضاء املكتب وانتخاب أعضاء اهليئتني، يتعيَّ )1(  
وهذه القائمة هي، حىت تاريخ إعداد هذه . راد إدراجها يف املرفق األول للدستوراالعتبار آخر قوائم الدول امل

ن  من تلك الوثيقة، سيتعي٢َّح يف الفقرة ومثلما هو موضَّ. PBC.29/16الوثيقة، نفس القائمة الواردة يف الوثيقة 
) ألف أو باء أو جيم أو دال (ر، قبل الشروع يف االنتخابات، يف أيٍّ من قوائم الدولعلى املؤمتر العام أن يقرِّ

  .ن إدراج دولة عضو واحدةيتعيَّ
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    انتخاب الرئيس    
ئــيُس الــدورة  والتــذييل ألــف مــن النظــام الــداخلي، ينبغــي أن ُينتَخــب ر٣٥وفقــاً للمــادة   

هنـاك  ولكـن  . اخلامسة عشرة مـن بـني الـدول املدَرجـة يف القائمـة بـاء مـن املرفـق األول للدسـتور                 
علــى أن مــن أجــل التوصــل إىل اتفــاق  قــوائم الــدولبــني األعــضاء املــدرجني يف مناقــشات جاريــة 

 يف   دولـة عـضو تنتخـب مـن األعـضاء املـدرجني            ممثِّـلُ  رئيس الدورة اخلامسة عشرة      يشغل منصبَ 
  .د التوصل إليهم هذا االتفاق يف ورقة عمل مبجرَّعمَّوسوف ُي. القائمة جيم

  
    انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين    

ُينتَخــُب نــواُب الــرئيس التــسعة علــى حنــو يكفــل احلفــاظَ علــى الطــابع التمثيلــي للجنــة    
، فعليـه أن  ) أدنـاه ٤بنـد   انظـر ال  (وإذا ما قرَّر املؤمتُر إنشاَء جلان رئيـسية         ). ٣-٣٥املادة  (العامة  

  .ينتخب أيضاً رئيساً لكل منها
  

    إقرار جدول األعمال  - ٣البند     
 من الدستور، أقرَّ جملُس التنمية الصناعية يف دورته احلادية واألربعـني          ) ز (٤-٩عمالً باملادة     

 .٥-م/٤١-ر م ت ص  ت لدورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة، بـصيغته الـواردة يف املقـرَّ            جدول األعمال املؤقَّ  
  .GC.15/1وجدولُ األعمال املؤقَّت الذي سُيقدَّم إىل املؤمتر لكي ُيقرَّه وارٌد يف الوثيقة 

    
    تنظيم األعمال  - ٤البند     

ــادة     ــاً للم ــب       ٤٠وفق ــن أعــضاء املكت ــة م ــةُ العام ــداخلي، تتكــوَّن اللجن ــن النظــام ال  م
اَء جلـان رئيـسية وأيِّ هيئـات أخـرى لـدورة      وتقتـرح اللجنـةُ العامـة علـى املـؤمتر إنـش          . املنتَخبني
كما تقترح على املـؤمتر توزيـَع البنـود بـني اهليئـة العامـة واللجـان الرئيـسية وأيِّ هيئـات                    . املؤمتر

وقد درج املؤمتر يف املاضـي علـى أن ُينـشئ، يف كـل دورة عاديـة،            ). ٤٢املادة  (أخرى للدورة   
 من جدول األعمال بغية إجـراء مناقـشة أكثـر تركيـزاً             جلنةً رئيسية حتال إليها مجيع البنود الفنية      

وقـد  . تستهدف إعداد مشاريع مقرَّرات وقرارات حتظى بتوافق اآلراء لتقدميها إىل اهليئة العامـة            
، بإسـناد  ٥-م/٤١-مـن املقـرَّر م ت ص  ) د(أوَصى جملُس التنميـة الـصناعية املـؤمتَر، يف الفقـرة           

  .قَّت إىل جلنة رئيسيةالبنود الفنية من جدول األعمال املؤ
، ســُيجري ٥-م/٤١-مــن املقــرَّر م ت ص) ه(الوةً علــى ذلــك، وعمــالً بــالفقرة  وعــ   

رئيُس الدورة احلادية واألربعـني جمللـس التنميـة الـصناعية مـشاورات غـري رمسيـة حتـضرياً لـدورة               
  .وسيوجَّه انتباُه املؤمتر إىل نتائج هذه املشاورات. املؤمتر اخلامسة عشرة
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م يف إطـار املـشاورات       الدول األعضاء علـى أن تقـدِّ       ٥-م/٤١-ر م ت ص    املقرَّ ثُّوحي   
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١١رات مقترحة حبلول ارات أو قر مشاريع مقرَّغري الرمسية أيَّ

صة للمـؤمتر    املخصَّـ   امليزانيـةَ  ع يف االعتبـار أنَّ    وعند النظر يف تنظيم األعمال، ينبغي أن يوضَ          
 ملـا جمموعـه مخـسة أيـام عمـل فقـط،              حمـسوبةٌ  ٢٠١٣-٢٠١٢مج وميزانييت اليونيـدو للفتـرة       يف برنا 
فـق  وعـالوة علـى ذلـك، اتَّ      .  اهليئة العامة واللجنة الرئيـسية واجملموعـات اجلغرافيـة          اجتماعات تشمل

علـى عقـد    ) ٥-م/٤١-م ت ص  (ية لدورة املـؤمتر العـام       ره املتعلق باألعمال التحضري   اجمللس يف مقرَّ  
 ُدرِويَـ ). ت مـن جـدول األعمـال املؤقَّـ    ٩البند (لتقى خاص مبسائل التنمية الصناعية يف إطار املؤمتر   م

  . عشرة اخلامسةت لدورة املؤمتر اجلدول الزمين املؤقَّق هذه الوثيقة مشروُعرفَيف ُم
  :وسُتعَرض على املؤمتر الوثيقتان التاليتان  

 )PBC.29/16(بدستور اليونيدو قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول   •   

 املــشاورات غــري الرمسيــة الــيت أجرهتــا البعثــات الدائمــة يف فيينــا حتــضرياًنتــائج تقريــر عــن   •   
، رئـيس  )بـريو ( الـسيد أنطونيـو غارسـيا ريبيـا      صـاحب الـسعادة    م من ، مقدَّ العامللمؤمتر  

  (GC.15/CRP.2)جمللس التنمية الصناعية الدورة احلادية واألربعني 
    

    لني لدى املؤمتروثائق تفويض املمثِّ  - ٥البند     
 مـن دسـتور اليونيـدو، مـن ممثِّلـي مجيـع       ١-٨ف املؤمتر، وفقا ملـا تـنصُّ عليـه املـادة      يتألّ   

 مـن  ٢٧ووفقـاً للمـادة   .  من الدسـتور العـضوية يف املنظمـة      ٣وحتدِّد املادة   . األعضاء يف املنظمة  
لني، وأمســاء وألقــاب األشــخاص م وثــائُق تفــويض املمــثِّالنظــام الــداخلي للمــؤمتر، جيــب أن ُتقــدَّ

ــة العــضو، إىل املــدير العــام قبــل افتتــاح الــدورة الــيت       ــُد الدول ــألف منــهم وف اآلخــرين الــذين يت
وجيـب أيـضاً إبـالغُ املـدير العـام بـأيِّ            . سيحضرها الوفد بأسبوع علـى األقـل، إن أمكـن ذلـك           

ني صـادرةً إمَّـا عـن رئـيس        مـثِّل ثـائُق تفـويض امل    وجيب أن تكـون و    . تغيري الحق يف تكوين الوفد    
وال حيتـاج املمثِّـل الـدائم    . ةخلارجيـة يف الدولـة العـضو املعنيـ       الدولة أو احلكومة وإمَّا عن وزير ا      

لدى املنظمة إىل وثائق تفويض خاصة إذا كـان خطـاُب اعتمـاده لـدى املنظمـة يـنصُّ علـى أنـه                   
ــؤمتر   ــه يف دورات امل ــل حكومت ــوٌَّض لتمثي ــذا ال حيــول دون    مف ــاً أنَّ ه ــى أن يكــون مفهوم ، عل

  .اعتماد تلك احلكومة شخصاً آخر ممثِّالً هلا بوثائق تفويض خاصة
وُتعيَّن يف بداية املؤمتر، بناًء على اقتراح من الرئيس، جلنةٌ لوثـائق التفـويض تتـألّف مـن                    

ــائق التفــويض يف اجلمع  . تــسعة أعــضاء ــة وث ــة العامــة لألمــم  ويــستند تكويُنهــا إىل تكــوين جلن ي
زانيـا   بلجيكـا، مجهوريـة تـن     االحتاد الروسـي،    : املتحدة يف دورهتا الثامنة والستني، وهو كما يلي       
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وتفحـص  .  الواليـات املتحـدة األمريكيـة       غابون، غيانا، كولومبيـا،     الصني، املتحدة، سنغافورة، 
 املؤمتر، ويبّت املـؤمتر عقـب       هذه اللجنةُ وثائَق تفويض املمثِّلني، مث ترفع تقريَرها دون إبطاء إىل          

  ).٢٨املادة (ذلك يف أيِّ مسألة تنشأ يف هذا اخلصوص 
    

  )٢(انتخاب أعضاء اهليئتني  - ٦البند     
  

    جملس التنمية الصناعية  )أ(  
 عـضواً مـن   ٥٣ مـن الدسـتور، يتـألّف جملـُس التنميـة الـصناعية مـن              ١-٩وفقاً للمـادة      

. الء االعتبــار الواجــب ملبــدأ التوزيــع اجلغــرايف العــادل أعــضاء املنظمــة ينتخبــهم املــؤمتر، مــع إيــ 
 عضواً يف اجمللـس     ٣٣ُينتخب  :  املؤمتُر يف انتخاب أعضاء اجمللس التوزيَع التايل للمقاعد        راعيوُي

 مـن الـدول املدَرَجـة يف القائمـة بـاء،       عـضواً  ١٥من الدول املدَرَجة يف القائمتني ألف وجيم، و       
  . يف القائمة دال، من املرفق األول للدستور أعضاء من الدول املدَرَجة٥و

يشغل أعضاُء اجمللـس مناصـبهم اعتبـاراً مـن اختتـام            " من الدستور،    ٢-٩ووفقاً للمادة     
الدورة العادية للمؤمتر اليت انُتخبوا فيها حىت اختتام الدورة العادية للمؤمتر اليت ُتعقَُد بعـد ذلـك                 

  ."اجمللسوجيوز إعادةُ انتخاب أعضاء . بأربع سنوات
ــألف اجمللــسُ    ــة  ويت ــدول التالي ــا مــن ال  ،**، إكــوادور*إســبانيا ،*االحتــاد الروســي  : حالي

، *يرلنداآ،  )*اإلسالمية-مجهورية(إيران   ،*، أوكرانيا *، أوروغواي *، أنغوال *، إندونيسيا **أملانيا
، *، اجلزائــر*، تركيــا**، تايلنــد*، بــريو**، بولنــدا**، بلجيكــا*، الربتغــال**، الربازيــل**إيطاليــا

، **نكــاال ، ســري*زمبــابوي ،**جنــوب أفريقيــا ،**مجهوريــة كوريــا ،**اجلمهوريــة التــشيكية
، *، غواتيماال **، غانا *، العراق **، الصني *، شيلي *، سويسرا **، السويد **، السودان *السنغال
، **، كوســتاريكا*، كــوت ديفــوار *، كوبــا*، الكــامريون*، كازاخــستان**، فنلنــدا**فرنــسا
، **، النـرويج  *ناميبيـا  ،*، اململكة العربية السعودية   **، املكسيك **، مصر **، ليسوتو **تالكوي
  *.، اليونان**، اليابان**، هنغاريا*، اهلند**، نيجرييا*النمسا

  

                                                           
  ).١(انظر احلاشية   )2(  

انظر  (٢٠١٣سبع وعشرون دولة تنتهي مدة عضويتها باختتام دورة املؤمتر العام العادية اخلامسة عشرة يف عام   *  
  ).٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١، املؤّرخ ٧-م/١٣-املقّرر م ع

 ٢٠١٥ولة تنتهي مدة عضويتها باختتام دورة املؤمتر العام العادية السادسة عشرة يف عام ست وعشرون د  **  
 ).٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢، املؤّرخ ١٠- م/١٤-انظر املقّرر م ع(
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    جلنة الربنامج وامليزانية  )ب(  
 مـن   عـضواً ٢٧ف جلنـةُ الربنـامج وامليزانيـة مـن      من الدستور، تتـألّ    ١-١٠وفقاً للمادة      

. اء املنظمــة ينتخبــهم املــؤمتُر، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب ملبــدأ التوزيــع اجلغــرايف العــادل  أعــض
 يف اللجنـة     عـضواً  ١٥ُينتخب  : ويراعي املؤمتُر يف انتخاب أعضاء اللجنة التوزيَع التايل للمقاعد        

  أعـضاء مـن الـدول املدرجـة يف القائمـة بـاء،             ٩من الدول املدرجة يف القائمتني ألـف وجـيم، و         
  . أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة دال، من املرفق األول للدستور٣و

يــشغل أعــضاُء اللجنــة مناصــَبهم اعتبــاراً مــن اختتــام الــدورة   "، ٢-١٠ووفقــاً للمــادة   
. العادية للمؤمتر اليت انتخبوا فيها إىل اختتام الدورة العادية للمؤمتر اليت تعقد بعد ذلـك بـسنتني                

  ."ب أعضاء اللجنةوجيوز إعادةُ انتخا
وقد انتخَب املؤمتُر يف دورتـه الرابعـة عـشرة الـدول التاليـة لتـشغل مناصـبها حـىت اختتـام              

ــانون األول   ،االحتـــاد الروســـي: ٢٠١٣ديـــسمرب /دورة املـــؤمتر العاديـــة اخلامـــسة عـــشرة، يف كـ
 ، بلجيكـا ،كـستان  با، إيطاليـا ،)اإلسـالمية - مجهوريـة ( إيـران   ، أوكرانيا ، إندونيسيا ، أملانيا ،إسبانيا
ــدا ــا، بــريو،بولن ــا  جنــوب، اجلزائــر، تركي زويال   فــن، فرنــسا، الــصني، سويــسرا، الــسودان،أفريقي

  . اليابان، اهلند، نيجرييا، النمسا، املكسيك، كينيا،كوت ديفوار،  كوبا،)البوليفارية- مجهورية(
    

    ٢٠١٢ و٢٠١١عامي يف ا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة تقرير  - ٧البند     
من النظام الداخلي على أن يتضمَّن جدولُ األعمـال املؤقَّـت     ) ب (١-١٣صُّ املادة   تن  

، ومـن مثَّ  . لكل دورة عادية من دورات املؤمتر تقاريَر املدير العـام الـسنوية عـن أنـشطة املنظمـة                 
ا إىل اجمللـس    ، اللذان قُدِّم  ٢٠١٢ و ٢٠١١سُيعرض على املؤمتر تقريَرا اليونيدو السنويان لعامي        
  :يف دورتيه األربعني واحلادية واألربعني، على التوايل

  )IDB.40/2) (مبا فيه تقرير أداء الربنامج (٢٠١١تقرير اليونيدو السنوي   •   
  )IDB.41/2) (مبا فيه تقرير أداء الربنامج( ٢٠١٢تقرير اليونيدو السنوي   •   

    
  مال دورتيه العاديتني األربعني  جملس التنمية الصناعية عن أعاتقرير  - ٨البند     

    واحلادية واألربعني
من الدسـتور، يقـدِّم اجمللـُس تقريـرا عـن أنـشطته إىل املـؤمتر يف                 ) ج (٤-٩وفقاً للمادة      

ومنــذ اختتــام دورة املــؤمتر العــام الرابعــة عــشرة، ســيكون اجمللــس قــد عقــد    . كــل دورة عاديــة
  :ران التاليان عن تلكما الدورتنيوسُيعَرض على املؤمتر التقري .دورتني عاديتني
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 / تــشرين الثــاين٢٢-٢٠تقريــر جملــس التنميــة الــصناعية عــن أعمــال دورتــه األربعــني،   •   
  )GC.15/2 (٢٠١٢نوفمرب 

 / حزيـران  ٢٦-٢٤تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته احلادية واألربعـني،             •   
  )GC.15/3( ٢٠١٣يونيه 

    
     التنمية الصناعيةملتقى مسائل  - ٩البند     

 بـشأن األعمـال     ٥-م/٤١-اعتمد اجمللُس يف دورته احلادية واألربعـني املقـرَّر م ت ص             
مـن ذلـك املقـرَّر      ) ج( اجمللـُس، يف الفقـرة       فـق واتَّ. التحضريية لدورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة     

اسب بالترتيبـات   وسيجري إبالغُ املشاركني يف الوقت املن     . على عقد ملتقى ضمن إطار املؤمتر     
  .املتعلقة هبذا امللتقى

  :وسُتعَرض على املؤمتر الوثيقةُ التالية  
  (GC.15/4)مة من األمانة ورقة مناقشة مقدَّ. ملتقى مسائل التنمية الصناعية  •   

    
    املسائل املالية  - ١٠البند     

    جدول األنصبة املقرَّرة على الدول األعضاء  )أ(  
من النظام الداخلي للمؤمتر على أن يتـضمَّن جـدول األعمـال           ) ك (١-١٣َتُنصُّ املادة     

 مـن   ١٥وتـنص املـادة     . املؤقَّت لكل دورة عادية توصيات اجمللس بشأن إقـرار جـدول األنـصبة            
 جلـدول أنـصبة يقـّره       عـة وفقـاً   الدستور على أن يتحّمـل األعـضاء نفقـات امليزانيـة العاديـة، موزَّ             

  . على توصية اجمللسرين واملصّوتني، بناًءاملؤمتر بأغلبية ثلثي األعضاء احلاض
  :وسُيعَرض على املؤمتر ما يلي  

ــس م ت ص   •    ــرَّر اجمللـ ــة    ٩-م/٤١-مقـ ــرة املاليـ ــرَّرة للفتـ ــصبة املقـ ــدول األنـ ــشأن جـ  بـ
٢٠١٥-٢٠١٤  

ــة     •    ــرة املالي ــة  رة منقَّمــذكِّ. ٢٠١٥-٢٠١٤جــدول األنــصبة املقــرَّرة للفت حــة مــن األمان
IDB.41/6/Rev.1)(  
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    وضع اليونيدو املايل  )ب(  
من النظام الـداخلي علـى أن يـشمل جـدول األعمـال املؤقَّـت         ) ل (١-١٣تنص املادة     

ن وتتـضمَّ . املسائل املالية اليت تقتضي أن يتخذ املؤمتُر إجراًء بشأهنا أو ينبغي توجيه انتباهه إليهـا           
  .ند حالةَ سداد االشتراكات املقرَّرةاملعلوماُت اليت سُيَوجَّه انتباُه املؤمتر إليها يف إطار هذا الب

وقد أُدرجت املعلومات املتعلقة بأنشطة صندوق التنميـة الـصناعية يف تقريـري املنظمـة                 
  . املتعلقة بوضع اليونيدو املايلIDB.41/4، ويف الوثيقة ٢٠١٢ و٢٠١١السنويني لعامي 

  :الوثائق التاليةوسُتعرض على املؤمتر   
  )GC.15/11( تقرير من املدير العام .وضع اليونيدو املايل  •   
  )GC.15/CRP.1(رة من األمانة مذكِّ. حالة االشتراكات املقرَّرة  •   
  )GC.15/CRP.3(رة من األمانة مذكِّ.  أرصدة املخصصات غري املستخدمةحالة  •   

    
    صندوق رأس املال املتداول  )ج(  

م صــندوق رأس املــال املتــداول  مــن النظــام املــايل، يقــرِّر املــؤمتُر حجــ٤-٥وفقــاً للبنــد   
) د (٥-٥ويـنص البنـد     .  مـن اجمللـس    وأغراضه بناًء على توصية من جلنة الربنـامج وامليزانيـة، مثَّ          

  . إىل صندوق رأس املال املتداول وُتسدَّد باليوروُتقرَّر الُسلُفمن النظام املايل على أن 
 ، أن يظــلّ حجــُم١٥-م/١٤-عره م ر املــؤمتر، يف مقــرَّ عــشرة، قــرَّ الرابعــةويف الــدورة  

 واألغراض املـأذون باسـتخدام أمـوال        ٢٠١٣-٢٠١٢صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني       
  ).٢٧-م/٢-ر م عانظر املقرَّ(الصندوق فيها على ما كانت عليه يف فترات السنتني السابقة 

جـم وأغـراض    ن على املؤمتر أن يتخذ إجراًء بـشأن توصـيات اجمللـس املتعلقـة حب              وسيتعيَّ  
ــسنتني      ــداول لفتــرة ال ــره يف الوثيقــة  ، اســتنادا٢٠١٥ً-٢٠١٤صــندوق رأس املــال املت  إىل نظ

IDB.41/7 .ومن مثّ، سُيعَرض على املؤمتر ما يلي:  
 بشأن صندوق رأس املـال املتـداول لفتـرة الـسنتني            ١٠-م/٤١-مقرَّر اجمللس م ت ص      •   

٢٠١٥-٢٠١٤  
مقترحــات مــن املــدير  . ٢٠١٥-٢٠١٤ الــسنتني صــندوق رأس املــال املتــداول لفتــرة   •   

  (IDB.41/7)العام 
    



GC.15/1/Add.1 
 

8 V.13-85751 

 

    النظام املايل  )د(  
 التنمية الصناعية يف دورته التاسعة والـثالثني بـشأن ختفـيض عـدد               جملس هرَّرعمال مبا ق    

ــة واحــدة     ر املقــرَّ(دورات اجمللــس يف الــسنوات الــيت ال ُيعقــد فيهــا املــؤمتر العــام إىل دورة عادي
، قُدِّم إليه اقتـراح يف دورتـه احلاديـة واألربعـني بـشأن تعـديل املوعـد                  ))و (٧-م/٣٩-ص ت م

هتا األمانــة عــن رة أعــدَّالنــهائي لتقــدمي مراجــع احلــسابات اخلــارجي لتقــاريره، وذلــك يف مــذكِّ  
  ).IDB.41/14(النظام املايل لليونيدو 

. باعتمـاد هـذا التعـديل   وسيتعني على املؤمتر أن يتخذ إجراًء بشأن توصية اجمللس املتعلقة            
  :، سُيعرض على املؤمتر ما يليومن مثَّ

   بشأن نظام اليونيدو املايل١١-م/٤١-مقرَّر اجمللس م ت ص  •   
  (IDB.41/14) مذكرة من األمانة .نظام اليونيدو املايل  •   

    
    تعيني مراجع حسابات خارجي  )ه(  

ت خارجي، يكـون مراجعـاً       من النظام املايل بتعيني مراجع حسابا      ١-١١يقضي البند     
يف إحدى الدول األعـضاء، بالطريقـة وللفتـرة         )  يؤدي وظيفة مماثلة   أو موظفاً (عاماً للحسابات   

، متديـَد تعـيني املراجـع العـام     ١٧-م/١٤-وقد قرَّر املـؤمتر يف مقـرَّره م ع  . اللتني يقرِّرمها املؤمتر 
يوليــه / متــوز١دة ســنتني، مــن للحــسابات يف باكــستان مراجعــاً خارجيــا حلــسابات اليونيــدو ملــ

  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٢
ن على املؤمتر أن يتخـذ إجـراًء بـشأن مـسألة تعـيني مراجـع حـسابات خـارجي                    وسيتعيَّ  

  :، استنادا إىل الوثيقة التالية٢٠١٦يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٤يوليه / متوز١للفترة من 
      (IDB.41/15)قرير من املدير العام ت. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي  •   

    ٢٠١٥- ٢٠١٤ وامليزانيتان، الربنامج  - ١١البند     
 مــن الدســتور بــأن ينظــر املــؤمتُر يف برنــامج العمــل وامليــزانيتني العاديــة  ٤-١٤تقــضي املــادة   

 بأغلبيـة ثلثـي   والعملياتية املقابلتني لـه، املقدَّمة إليه من اجمللـس ويقـرُّ ذلـك الربنـامج وتلكمـا امليـزانيتني           
وقد نظر اجمللُس أثناء دورته احلادية واألربعـني يف املقترحـات املنقَّحـة        . األعضاء احلاضرين واملصوِّتني  

 )IDB.41/5/Add.1 (٢٠١٥-٢٠١٤املقدمة مـن املـدير العـام بـشأن برنـامج وميـزانييت فتـرة الـسنتني            
  .١٢-م/٤١-م ت ص َرواعتمد املقرَّ
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  :، سُيعرض على املؤمتر ما يليومن مثَّ  
  ٢٠١٥-٢٠١٤ ،يزانيتنياملربنامج وال بشأن ١٢-م/٤١-م ت صمقرَّر اجمللس   •   
 IDB.41/5( مـن املـدير العـام        حة منقَّ مقترحات. ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،     •   

      )Add.1و
    إلطار الربناجمي املتوسط األجلا  - ١٢البند     

اً، يف دورتــه الرابعــة عــشرة، باســتعراض منتــصف املــدة لإلطــار أحــاط املــؤمتر العــام علمــ  
 وقرَّر أن يظلَّ اإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل          ٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل للفترة     

 ).١٨-م/ ١٤-ر م عاملقــرَّ (٢٠١٣رة يف عــام  ســارياً حــىت هنايتــه املقــر٢٠١٣َّ-٢٠١٠للفتــرة 
م إىل اجمللس كـل أربـع سـنوات،         ر العام إىل املدير العام أن يقدِّ      ووفقاً للمقرَّر نفسه، طلب املؤمت    

 فــصاعداً، يف الــسنة الثانيــة مــن فتــرة الــسنتني، عــن طريــق جلنــة الربنــامج ٢٠١٣بــدءاً مــن عــام 
وامليزانيــة، مــشروع إطــار برنــاجمي متوســط األجــل للــسنوات األربــع الــيت تلــي فتــرة الــسنتني      

ستعراض شامل لسياسة األنشطة التنفيذية املـضطلع هبـا مـن           اجلارية، مع مراعاة توصيات آخر ا     
ومبا أنَّ مشاورات الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك     .أجل التنمية

وامليزانيـة يف   براجمها ومواردها، ما زالت جارية، فقد قدَّم املدير العام مقترحاً إىل جلنة الربنـامج               
العشرين أوصـى فيـه بـأن يظـلَّ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل املعـدَّل للفتـرة                     دورهتا التاسعة و  

وأيـد اجمللـس   . ٢٠١٥-٢٠١٤ سارياً حىت انتـهاء ميزانيـة فتـرة الـسنتني املقبلـة،         ٢٠١٣-٢٠١٠
  ).١٣-م/٤١-م ت ص(أيضا هذا االقتراح يف دورته احلادية واألربعني 

  :اء على توصية اجمللس الواردة يفوسيكون على املؤمتر أن يتَّخذ إجراًء بن  
  إلطار الربناجمي املتوسط األجل بشأن ا١٣-م/٤١-مقرَّر اجمللس م ت ص  •   

    
  وثيقة النتائج اليت توصَّل إليها الفريق العامل غري الرمسي املعين   -١٣البند     

  وثيقة "مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها، املعنونة 
    "ستراتيجيةاإلرشادات اال

 التقرير النــهائيأحــاط جملــس التنميــة الــصناعية علمــا، يف دورتــه احلاديــة واألربعــني، بــ   
لفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك             ل من الرئيسني املتشاركني     املقدم

ريـق العامـل غـري      ل إليهـا الف   وال سيما بوثيقة النتـائج الـيت توصَّـ        ) IDB.41/24 (براجمها ومواردها 
. بـصيغتها الـواردة يف مرفـق الوثيقـة املـذكورة          " وثيقة اإلرشادات االستراتيجية  "الرمسي املعنونة   
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، الذي أوصـى فيـه املـؤمتر العـام     ١٤-م/٤١-ر م ت صوعالوة على ذلك، اعتمد اجمللس املقرَّ   
أسـاس لـصوغ   بأن ينظـر، يف دورتـه اخلامـسة عـشرة، يف إقـرار وثيقـة النتـائج املـذكورة آنفـا ك                     

. وتنفيذ األطر الربناجمية املتوسطة األجل والربنامج وامليزانيتني وسائر الربامج التنفيذيـة لليونيـدو   
 العام إىل أن يستخدم يف دورتـه اخلامـسة عـشرة            ر أيضا املؤمترَ   من خالل هذا املقرَّ    ودعا اجمللسُ 

  .املقترحوثيقة النتائج املذكورة أعاله عند صوغ إعالن ليما 
  :سُتعَرض على املؤمتر الوثيقةُ التالية، ن مثَّمو 
 مبـا وثيقة النتائج اليت توصَّل إليها الفريق العامـل غـري الرمسـي املعـين مبـستقبل اليونيـدو،                •   

  (IDB.41/24) "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"يف ذلك براجمها ومواردها، املعنونة 
    

    ٢٠١٣ عمل ليما لعام وخطةإعالن   - ١٤البند     
يكـون  تنظر الدول األعـضاء يف اعتمـاد إعـالن          أن  أعربت حكومة بريو عن رغبتها يف         

مـد   يف ليمـا واعتَ ١٩٧٥وكـان املـؤمتر العـام الثـاين لليونيـدو قـد انعقـد يف عـام         . "ليمـا إعـالن  "
  .مناء والتعاون يف امليدان الصناعيعالن وخطة عمل ليما بشأن اإلإ

روع نص إعالن ليما بعـد إجـراء مـشاورات غـري            وسوف ُيعرض على املؤمتر العام مش       
  .رمسية بني الدول األعضاء

وعالوة على ذلك، دعا اجمللس، يف دورته احلادية األربعني، املـؤمتر العـام إىل أن حيـيط                   
يه الــذي اعتمــده املــؤمتر الرفيــع املــستوى  ســعلمــا يف دورتــه اخلامــسة عــشرة بــإعالن ســان خو 

وأن يـستخدم وثيقـة النتـائج الـيت توصَّـل إليهـا             ) ٤-م/٤١-م ت ص  (للبلدان املتوسطة الدخل    
الفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين مبــستقبل اليونيــدو، مبــا يف ذلــك براجمهــا ومواردهــا، املعنونــة  

  .عند صوغ إعالن ليما املقترح) ١٤-م/٤١-م ت ص" (وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"
    

    ة والبيئةالطاقيف جمال شطة اليونيدو أن  - ١٥البند     
ــراره م عقــدَّ    عــددا مــن التوصــيات اإلرشــادية بــشأن أنــشطة   ٤-ق/١٤-م املــؤمتر يف ق

ضت علـى اجمللـس التقـارير املرحليـة ذات الـصلة            رِوُع. اليونيدو يف جمايل الطاقة والبيئة املتشابكني     
  ).IDB.41/18 وIDB.41/17(واحلادية واألربعني ) IDB.40/16 وIDB.40/15(يف دورتيه األربعني 

  :وسُتعَرض على املؤمتر الوثيقتان التاليتان  
  (GC.15/5)تقرير من املدير العام . الطاقةيف جمال  اليونيدوأنشطة   •   
  (GC.15/6)تقرير من املدير العام . البيئةيف جمال أنشطة اليونيدو   •   
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ات األعمال التجارية الزراعية وبناء القدر باملتعلقة اليونيدو ةأنشط  - ١٦البند     
    التجارية وخلق فرص العمل

أبلغت الدول األعضاء بأنشطة اليونيـدو ذات الـصلة باألعمـال التجاريـة الزراعيـة وبنـاء                   
) IDB.40/2 (٢٠١١تقريـري اليونيـدو الـسنويني لعـام     القدرات التجارية وخلق فـرص العمـل يف         

  : الوثيقة التاليةد املؤمتر بتحديث بشأن هذه املسائل يفوسوف يزوَّ). IDB.41/2 (٢٠١٢وعام 
ــشطة   •    ــدوأن ــة     اليوني ــاء القــدرات التجاري ــة وبن ــة الزراعي ــصلة باألعمــال التجاري  ذات ال

  (GC.15/7)تقرير من املدير العام . وخلق فرص العمل
    

 اليونيدو املتعلقة بإعالن وخطة عمل فيينا الوزاريني ألقل البلدان أنشطة  - ١٧البند     
    ملتوسطة الدخلمنوا وبالتعاون مع البلدان ا

أحــاط املــؤمتر العــام علمــاً، يف دورتــه الرابعــة عــشرة، بــإعالن فيينــا وخطــة العمــل             
 وعـالوةً علـى ذلـك،    .٦-ق/١٤-الوزاريني ألقل البلدان منوا، وأشـار إىل ذلـك يف قـراره م ع         

يونيـدو  م إليه يف دورته اخلامسة عشرة تقريـراً عـن أنـشطة ال             العام أن يقدِّ   املديرإىل  طلب املؤمتُر   
ومنذ ذلك احلني حدث عدٌد من التطّورات املهمَّة وقُـدِّمت معلومـاٌت عنـها يف       . يف هذا الشأن  

ــسنويني لعــامي    ــدو ال ــَرْي اليوني ــستكَمل هــذه املعلومــاُت يف   . ٢٠١٢ و٢٠١١تقري وســوف ُت
ر تقرير للمدير العام سيشمل أيضا معلومات عن نتائج املؤمتر الـوزاري ألقـل البلـدان منـوا املقـرَّ                  

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١ نوفمرب إىل/تشرين الثاين ٣٠من عقده يف ليما 
وقــد أحــاط جملــس التنميــة الــصناعية علمــا، يف دورتــه احلاديــة واألربعــني، بــاإلعالن الــذي     

ــدان املتوســطة      ــستوى للبل ــع امل ــؤمتر الرفي ــده امل ــتا   اعتم ــة كوس ــضافته حكوم ــذي است ــدخل ال ريكا ال
 ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٤ إىل   ١٢يه، كوستاريكا، من    سيونيدو يف سان خو   وشاركت يف تنظيمه ال   

د املؤمتر بآخر املعلومات عن أنشطة اليونيـدو املتـصلة     كما سيزوّ ). ٤-م/١٤-ر م ت ص   املقرَّ(
  .بالتعاون مع البلدان املتوسطة الدخل

  :وسُتعَرض على املؤمتر الوثيقتان التاليتان  
 )GC.15/8(تقرير من املدير العام . قل البلدان منواأنشطة اليونيدو الداعمة أل  •   

تقريـر مـن املـدير العـام        . أنشطة اليونيدو يف جمال التعاون مع البلـدان املتوسـطة الـدخل             •   
)GC.15/9(  
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     عن عمل اللجنة الدبلوماسية املتعددة األطراف داخل اليونيدوالتقرير  - ١٨البند     
اللجنـــة تـــه احلاديـــة واألربعـــني يف تقريـــر رئـــيس نظـــر جملـــس التنميـــة الـــصناعية يف دور  

 ).IDB.41/CRP.5(عن أعمال اللجنـة حـىت تارخيـه         دة األطراف داخل اليونيدو     الدبلوماسية املتعدّ 
 . بأيِّ تطوُّرات مستجدَّةوسوف ُيخطر املؤمتر يف دورته اخلامسة عشرة

    
     ملوظفي اليونيدوية، مبا يف ذلك جلنة املعاشات التقاعد العاملنيشؤون  - ١٩البند     

ــى املــؤمتر أن  ســوف يتعــيَّ    ــس   إجــراًءيتَّخــذن عل ــشأن توصــية اجملل  يف دورتــه احلاديــة   ب
 مــن ٢-١٠التعــديل املقتــرح للمــادة   بــشأن املوافقــة علــى  )١٥-م/٤١-م ت ص (واألربعــني

النظام األساسي للموظفني، الذي ستصبح مبوجبـه سـنُّ اخلامـسة والـستني هـي الـسنَّ اإللزاميـة                   
كمـا  .  أو بعـد ذلـك التـاريخ   ٢٠١٤ينـاير  /كـانون الثـاين   ١النتهاء خدمة املـوظفني املعيَّـنني يف     

ر بـشأن املرشَّـحني   سيتعيَّن علـى املـؤمتر أن يتَّخـذ إجـراًء بـشأن توصـية اجمللـس الـواردة يف املقـرَّ                   
، ٢٠١٥ و٢٠١٤لالنتخـــاب لعـــضوية جلنـــة املعاشـــات التقاعديـــة ملـــوظفي اليونيـــدو لعـــامي   

ولعـلّ املـؤمتر يـوّد أيـضا أن يـأذن      . ك بشأن أيِّ تطورات حدثت منذ اعتماد ذلك املقـرَّر  وكذل
للمجلــس بــإجراء انتخابــات ملــلء أيِّ مناصــب قــد تــصبح شــاغرةً يف اللجنــة قبــل انعقــاد دورة  

  .املؤمتر السادسة عشرة
  :سُتعَرض على املؤمتر الوثيقة التالية من مثَّو  

   بشأن شؤون العاملني١٥-م/٤١-ر اجمللس م ت صمقرَّ  •   
    

  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   - ٢٠البند     
    وغري احلكومية وغريها من املنظمات

 من النظام الداخلي للمؤمتر علـى أن يتـضمَّن جـدولُ األعمـال املؤقَّـت                ١٣تنصُّ املادة     
وكاالت املتخصِّصة والوكاالت ذات الصلة ومن سـائر        لكل دورة عادية التقاريَر الواردة من ال      

) أ (١-١٩املنظمات احلكومية الدولية الـيت أبرمـت اليونيـدو معهـا اتفـاَق عالقـة عمـالً باملـادة                    
من الدستور، والبنود اليت تقترُحها تلك الوكاالت واملنظمات، إذا كـان االتفـاُق الـذي يرسـي           

  .ذلكالعالقة مع املنظمة املعنية ينصُّ على 
ــة         ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدو باملنظمـ ــة اليونيـ ــشأن عالقـ ــة بـ ــادُئ التوجيهيـ ــنصُّ املبـ وتـ

واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة وغريهــا مــن املنظمــات، الــيت اعتمــدها املــؤمتر العــام يف    
، علــى أن يقــدِّم املــديُر العــام إىل املــؤمتر يف كــل   )٤١-م/١-مرفــق املقــرَّر م ع(دورتــه األوىل 
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دية تقريراً عمَّا يكون قد أبرمه مـن اتفاقـات مـع منظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمـات           دورة عا 
حكوميــة نيابــةً عــن املنظمــة منــذ الــدورة العاديــة الــسابقة، وكــذلك عّمــا يكــون قــد أقامــه مــن  

  .عالقات تشاورية مع منظمات غري حكومية خالل الفترة نفسها
ة العالقـات باملنظمـات احلكوميـة الدوليـة         وسُتقدَّم إىل املؤمتر معلوماٌت حمدَّثة عـن حالـ          

ومــن مثّ، ســُتعَرض علــى املــؤمتر . واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة وغريهــا مــن املنظمــات 
  :الوثيقةُ التالية

املــسائل املتــصلة باملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة     •   
  )GC.15/10(وغريها من املنظمات 

    
    ة عشرة ومكان انعقادهاسادسموعد الدورة ال  - ٢١د البن    

 كلَّ سـنتني، مـا مل ُيقـرَّر    من الدستور على أن يعقد املؤمتُر دورةً عاديةً ) أ (٢-٨تنصُّ املادة     
 ٢٠١٥-٢٠١٤وقــد تــضمنت مقترحــاُت املــدير العــام لربنــامج وميــزانييت فتــرة الــسنتني . غــري ذلــك

وقـد ُحـدِّدت الفتـرةُ      . لسادسة عشرة ملدة مخـسة أيـام عمـل        خمصَّصات لعقد دورة املؤمتر العام ا     
 بـصورة مؤقَّتـة لعقـد دورة        ٢٠١٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٤نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٣٠من  

  .املؤمتر السادسة عشرة يف فيينا
    

   الدورةاختتام  - ٢٢البند     
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 دورة املؤمتر الع

ام اخلامسة
 عشرة،
 ٢

-٦
 كانون األول

/ 
ديسمرب 

٢٠١٣
  

  
املوضوع الشامل

" :
اليونيدو

 :
حنو عقد شراكات من أجل ثورة صناعية جديدة لتحقيق منو شامل ومستدام

".  
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٢

 كانون األول
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٠٠/
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-

٣٠/
١٢

  
االفتتاح

-
 مناقشة عامة

  
كلمات رؤساء الدول واحلكومات

  
 

    
اجللسة العامة الثالثة
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-

٠٠/
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مناقشة عامة
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 :
سبل 

جعل التصنيع شامالً ومستداماً
  

تعزيز النماذج الترابطية من أجل التنمية 
الصناعية

 

    
اجللسة العامة السابعة

  
٠٠/

١٠
-

٠٠/
١٣

  
مناقشة عامة

  


 
ض امل

وثائق تفوي
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اجللسة العامة التاسعة

  
أو 

  
اللجنة الرئيسية
 - 

  
اجللسة السابعة

  
٠٠/

١٠
-

٠٠/
١٣
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( 
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/
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 -

٠٠
/

١٣
  

اللجنة العامة
 

اللجنة الرئيسية 
- 

اجللسة األوىل
 

٣٠/
١٠

-
٣٠/

١٣
 

اللجنة الرئيسية 
- 

اجللسة الثالثة
 

١٥/
١٠

-
١٥/

١٣
 

الل
جنة الرئيسية 

- 
اجللسة اخلامسة

 
٠٠/

١٢
) 

مؤقتا
( 

 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *   *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *
 

اجللسة العامة الثانية
  

٠٠/
١٥

-
٠٠/

١٦
  

  
مناقشة عامة

  
٠٠/

١٦
-

٠٠/
١٩

  
ملتقى 

التنمية الصناعية
  

  
حلقة النقاش 
١:  

عقد شراكات من أجل التنمية الصناعية
 

  
حلقة النقاش 
٢:  

التنمية الصناعية باعتبارها هدفاً من أهداف 
التنمية املستدامة

 

اجللسة العامة الرابعة
  

٠٠/
١٥

-
٠٠/

١٦
  

  
مناقشة عامة

  
  

٠٠/
١٦

-
٠٠/

١٩
  

ملتقى 
التنمية الصناعية

  
مناقشة أقاليمية

  
  

الصناعة اخلضراء والتنمية املستدامة
  

ص العمل من أجل 
استراتيجيات إلجياد فر

تنمية شاملة ومستدامة
 

اجللسة العامة السادسة
  

٠٠/
١٥

-
٠٠/

١٨
  

  
ملتقى 

التنمية الصناعية
  

  
مناقشة أقاليمية

  
  

التنويع اال
قتصادي والتصنيع يف البلدان الغنية 

باملوارد الطبيعية
  

  
ض هبا يف جمال 

متكني املرأة عن طريق النهو
ريادة األعمال

 

اجللسة العامة الثامنة
  

٠٠/
١٥

-
٠٠/

١٨
  

  
مناقشة عامة

  
 

اجللسة العامة العاشرة
  

٠٠/
١٥

-
٠٠/

١٨
  

  
النظر يف املقرَّ

رات والقرارات واعتمادها
 

  
اللجنة الرئيسية
 -

 اجللس
ة الثانية

  
٣٠/

١٥
-

٣٠/
١٨

  
اللجنة الرئيسية
 -

 اجللسة الرابعة
  

٣٠/
١٥

-
٣٠/

١٨
  

اللجنة الرئيسية
 -

 اجللسة السادسة
  

٣٠/
١٦

-
٣٠/

١٩ 
)

مؤقتا
(  

  

  


