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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة الثانية واألربعون

   ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧-٢٥فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند

       إقرار جدول األعمال
      ت املشروحجدول األعمال املؤقَّ    
      افتتاح الدورة    

أليـار  سـعادة السـيد   ، بـة اجمللس باإلنا رئيُساألربعني والثانية اجمللس  سوف يفتتح دورةَ  
  .ي عبد العزيز ليب
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     
مــن نظامــه  ١-٢٣وفقــا للمــادة  يف بدايــة دورتــه العاديــة،  ينتخــب اجمللــس كــل ســنة   
 ٣-٢٣. وتـنص املـادة   من بني ممثلي أعضـائه  رارِّاب للرئيـس ومقرئيســا وثالثــة نــوَّ الداخلي،

اجلغــرايف العــادل يف  للتعاقــبر اب الــرئيس الثالثــة واملقــرِّئيس ونــوَّعلــى أن ختضــع مناصــب الــر
علـى ذلـك، وفيمـا     نظـام الـداخلي. وبنـاءً   للألف وفقا للتذييل إطار دورة مدهتا مخس سنوات، 

، ينبغـي أن ُينتخـب الـرئيس مـن بـني أعضـاء اجمللـس مـن الـدول          األربعـني والثانية خيص الدورة 
ــة  ــة األفريقي ــف املدرجــة يف القائم ــق األول   أل ــن املرف ــوَّ  لدســتور. بام ــي أن ُينتخــب ن اب وينبغ

دول آسـيا واحملـيط اهلـادئ املدرجـة يف القائمـة ألـف،        الرئيس الثالثة من بني أعضاء اجمللس من
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ر وُينتخـب املقـرِّ  والدول املدرجة يف القائمة باء، والدول املدرجة يف القائمة دال علـى التـوايل.   
  الدول املدرجة يف القائمة جيم. منس من بني ممثلي أعضاء اجملل

    
    جدول األعمالإقرار   - ٢البند     

لكـي   األربعنيوالثانية ت للدورة جدول أعمال مؤقَّ IDB.42/1يـُقدَّم إىل اجمللس يف الوثيقة   
  .١٧- م/٤١- ر م ت صمد يف املقرَّت الذي اعُتيستند إىل جدول األعمال املؤقَّوهو  يقرَّه.

  :الوثائق التاليةلس على اجمل وسُتعرض  
  )IDB.42/1ت (جدول األعمال املؤقَّ  ●  
  (IDB.42/1/Add.1)ت املشروح جدول األعمال املؤقَّ  ●  
  (IDB.42/CRP.1)قائمة الوثائق   ●  

    
    ٢٠١٣ عامالتقرير السنوي للمدير العام عن   - ٣البند     

  أنشطة املنظمة.يعّد املدير العام تقريرا سنويا عن  ،من الدستور ٦- ١١لمادة وفقا ل  
 معلومات دمياألعضاء تقمن (د) من الدستور على أن يطلب اجمللس  ٤-٩وتنص املادة   

، طلب اجمللس إىل الـدول  ٢٩-/م١-ر م ت صويف املقرَّ ل املنظمـة.اعمأباملتصلة  معن أنشطتهـ
لَّ الدول ولع املنظمة عند استعراض التقرير السنوي.املتصلة بأعمال األعضاء أن تعلمه بأنشطتها 

تلك املعلومات يف الكلمات الشـفوية الـيت يـديل هبـا ممثلوهـا يف إطـار هـذا         تقدِّمأن  األعضاء تودُّ
  وسوف ترد تلك الكلمات يف حماضر اجمللس املوجزة. البند.

ر فيهـا املـؤمتر العـام (املقـرَّ    ينعقـد  ونظرا لتقليص عدد دورات اجمللس يف األعوام اليت ال   
ُعـرض التقريـر   ، ٢٠١٢، واتساقا مع املمارسة اليت أُرسـيت يف عـام   (و)) ٧-/م٣٩-م ت ص

.  دورتـه احلاليـة  يفعلـى اجمللـس    الـثالثني السنوي عن طريـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة يف دورهتـا      
ت املشـروح لـدورة   وترد الشروح املتعلقـة بـالتقرير السـنوي وحمتـواه يف جـدول األعمـال املؤقَّـ       

  ).PBC.30/1/Add.1( اللجنة
، أدلــت ٢٩-/م١-ر م ت ص(د) مــن الدســتور واملقــرَّ  ٤-٩وعمــال بأحكــام املــادة    

املتصـلة  للجنـة، ببيانـات تضـمَّنت معلومـات عـن أنشـطتها       الثالثني الدول األعضاء، يف الدورة 
  املنظمة.بأعمال 
  :الوثيقة التاليةعلى اجمللس  وسُتعرض  
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  )IDB.42/2) (الربنامج مبا فيه تقرير أداء( ٢٠١٣السنوي ليونيدو اتقرير   ●  
    

    تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  - ٤البند     
إىل تقريـرا   ]نـة الربنـامج وامليزانيـة   [جلتقـدِّم  "(د) من الدستور بأن  ٤-١٠تقضي املادة   

، وتقدِّم مببادرٍة منها املشـورة أو االقتراحـات   أنشطة اللجنةاجمللس يف كل دورة عادية عن مجيع 
يف الوثيقــة الــثالثني ويــرد تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورهتــا   .إىل اجمللــس" اليــةبشــأن املســائل امل

IDB.42/7.    وللمواضــيع والوثــائق التاليــة، الــيت تناولتــها اللجنــة يف تلــك الــدورة، صــلة بأعمــال
الـثالثني  ت املشـروح للـدورة   وتـرد الشـروح يف جـدول األعمـال املؤقَّـ      اجمللس يف دورته احلالية.

ويف تلك الدورة، أوصت اللجنةُ اجمللَس باعتماد عـدد مـن مشـاريع     ).PBC.30/1/Add.1للجنة (
رات، حسبما هو مبيَّن يف تقرير الدورة وحتت العناوين الفرعية اخلاصـة بكـل منـها الـواردة     املقرَّ

على توصيات مراجع احلسابات اخلارجي، إىل املـدير العـام أن    وطلبت اللجنة أيضا، بناًء أدناه.
، مبا يشمل الوفر يف التكاليف اإلداريـة، مـن خـالل    الكفاءةاحملققة يف كاسب ريرا عن املم تقيقدِّ

ــامج  ــد يف املنظمــة تنفيــذ برن نظــام ختطــيط املــوارد   اعتمــاد، مــع التشــديد علــى  التغــيري والتجدي
). وعمـال هبـذه الواليـة،    ٢٠١٤/٢اجمللس يف دورته الثانية واألربعني (االسـتنتاج   إىل ،املؤسسية
  (أ) من جدول األعمال. ٤يعرض تقرير على اللجنة يف إطار البند سوف 

    
    ٢٠١٣ عامعن تقرير مراجع احلسابات اخلارجي   - (أ) ٤البند     

  ٢٠١٤/٢ جلنة الربنامج وامليزانيةاستنتاج   ●  
كانون  ١تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات اليونيدو للسنة املالية من   ●  

  )IDB.42/3( ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١ىل الثاين/يناير إ
. برنامج التغيري والتجديـد يف املنظمـة  من خالل تنفيذ  الكفاءةاحملققة يف كاسب امل  ●  

  )IDB.42/8تقرير من املدير العام (
    

    وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  - (ب) ٤البند     
  ٢٠١٤/٣ جلنة الربنامج وامليزانيةاستنتاج   ●  
  )IDB.42/4(وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام   ●  
. تقرير من املـدير  مسامهة اليونيدو املالية يف نظام األمم املتحدة للمنسِّقني املقيمني  ●  

  )Add.1و IDB.42/6العام (
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  )PBC.30/CRP.2( مذكِّرة من األمانة. املايلاليونيدو نظام   ●  
  )IDB.42/CRP.2لة االشتراكات املقرَّرة. مذكِّرة من األمانة (حا  ●  

    
    املوارد املاليةحشد   - (ج) ٤البند     

  ٢٠١٤/٤جلنة الربنامج وامليزانية استنتاج   ●  
  )IDB.42/5(تقرير من املدير العام  .املوارد املاليةحشد   ●  
  الفصل األول) ،IDB.42/2( ٢٠١٣ تقرير اليونيدو السنويأداء التمويل.   ●  
املشاريع املوافَق عليها يف إطـار صـندوق التنميـة الصـناعية والصـناديق االسـتئمانية         ●  

  )PBC.30/CRP.4( ٢٠١٣والتربعات األخرى يف عام 
    

    ٢٠١٩- ٢٠١٦ناجمي املتوسط األجل، املخطَّط املؤقَّت لإلطار الرب  - ٥البند     
اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل      ن يظـلَّ أدورتـه اخلامسـة عشـرة    قرَّر املؤمتر العام يف   
  ر (املقــرَّ ٢٠١٥ســاريا حــىت هنايــة عــام     )IDB.35/8/Add.1الوثيقــة ( ٢٠١٣-٢٠١٠للفتــرة 
املدير العام أن يقدِّم كل أربع سنوات إىل اجمللـس يف السـنة   ). كما طلب إىل ١٧-/م١٥-م ع
مشـروع إطـار برنـاجمي    ، ٢٠١٥من فترة السـنتني، عـن طريـق اللجنـة، اعتبـارا مـن عـام         الثانية

يـة صـناعية شـاملة للجميـع     تنمحنـو   ته أربع سنوات، مع مراعاة إعالن ليمـا: متوسط األجل مدَّ
، أُدرج بنـد جـدول األعمـال املـذكور أعـاله      ١٧-/م٤١-ر م ت ص. ووفقا للمقـرَّ ومستدامة

  :الوثيقة التاليةعلى اجمللس  وسُتعرضت، يف جدول األعمال املؤقَّ
رة مـن  مـذكِّ  .٢٠١٩- ٢٠١٦ط املؤقَّت لإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل،    املخطَّ  ●  

  (IDB.42/9)األمانة 

    
    أنشطة مكتب التقييم املستقل  - ٦البند     

تقريـرا عـن   إليـه  م ، طلب اجمللس إىل األمانة أن تقد٧ِّ-/م٢٩-ر م ت صمبوجب املقرَّ  
  أنشطة التقييم على أساس نصف سنوي.

  الوثيقة التالية: وسُتعرض على اجمللس  
  )IDB.42/10من األمانة ( رةمذكِّأنشطة مكتب التقييم املستقل.   ●  
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    أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  - ٧البند     
/ ٢٤-ر م ت صوفقا ملخطط متابعة تنفيذ توصـيات وحـدة التفتـيش املشـتركة (املقـرَّ       

 )، سُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية:١١-م

  )IDB.42/11تقرير من املدير العام ( أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  ●  
    

    اليونيدو يف جمال البيئة والطاقةأنشطة   - ٨البند     
م عـددا مـن   ، وقـدَّ ٤-/ق١٥-اعتمد املؤمتر العام يف دورته اخلامسة عشرة القـرار م ع   

سـُيقدَّم إىل  ) مـن القـرار،   لالتوصيات بشأن جمـايل البيئـة والطاقـة املتـرابطني. وامتثـاال للفقـرة (      
  ه.عن التطورات املستجدَّة يف تنفيذاجمللس تقرير 

  ن:ان التاليتاض على اجمللس الوثيقتوسُتعَر  
  )IDB.42/12أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة. تقرير من املدير العام (  ●  
  )IDB.42/13أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة. تقرير من املدير العام (  ●  

    
  حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامةتنفيذ إعالن ليما:   - ٩البند     

  ملساعدة اليت تقدِّمها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات معزَّزة ا  (أ)
  من التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة    

  ٢٠١٥ملتحدة للتنمية ملا بعد عام اليونيدو وخطة األمم ا  (ب)
    تنفيذ التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة الواردة يف "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"  (ج)

حنــو تنميــة صــناعية شــاملة اعتمــد املــؤمتر العــام يف دورتــه اخلامســة عشــرة إعــالن ليمــا:    
دعمهـا للجهـود الـيت    باليونيـدو أن تزيـد مـن     وأهاب فيـه )، ١-/ق١٥-(م ع للجميع ومستدامة
مـن   ١٣ويف الفقـرة   ن أجل حتقيق التنمية الصناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة.   تبذهلا البلدان م

تقدمي تقارير منتظمـة إىل املـؤمتر العـام عـن املسـاعدة الـيت تقـدِّمها        اإلعالن، طُلب إىل املدير العام 
اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مسـتويات معـزَّزة مـن التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع        

، ٢-/ق١٥-واعتمد املؤمتر العام يف الـدورة ذاهتـا القـرار م ع    واملستدامة، وعن تأثريها التنموي.
 ،٢٠١٥وضع خطة التنمية ملا بعد عام عملية  مبشاركة اليونيدو بنشاط يفعلما فيه الذي أحاط 

شــأن هــذه م إىل اجمللــس يف دورتــه الثانيــة واألربعــني تقريــرا بإىل املــدير العــام أن يقــدِّ فيــه وطلــب
االرتقـاء بأنشــطة اليونيــدو اخلاصـة بالتعــاون الصــناعي   املسـألة. كمــا دعــا املـؤمتر املــدير العــام إىل   

عـن   ع إىل اجمللـس تقريـر  )، وطلـب أن ُيرفَـ  ٥-/ق١٥-م ع( الدويل مع البلدان املتوسـطة الـدخل  
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ا الفريق العامل غـري  بوثيقة النتائج اليت توصَّل إليهب املؤمتر أنشطة اليونيدو ذات الصلة. كما رحَّ
ــدو  ــة "وثيقــة اإلرشــادات  ، مبــا يف ذلــك براجمهــا ومواردهــا،  الرمســي املعــين مبســتقبل اليوني املعنون

مبعـايري اإلدارة  ر ذاته، أيد املؤمتر التوصـيات املتعلقـة   ). ويف املقر١٨َّ-/م١٥-(م ع االستراتيجية"
  دير العام أن يقدِّم تقريرا عن تنفيذها.الواردة يف "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"، وطلب إىل امل

املتعلقــة بــاإلبالغ املنبثقــة عــن القــرار    الواليــاُت IDB.42/14يف الوثيقــة  وســوف ُتجمــع  
  القـــرار ، عـــن ملســـاعدة الـــيت تقـــدِّمها اليونيـــدو إىل الـــدول األعضـــاء املتعلـــق با ١-/ق١٥-ع م

ض علـى اجمللـس   سـُتعرَ  مـن مث، و .مـع البلـدان املتوسـطة الـدخل    املتعلق بالتعاون  ٥-/ق١٥-م ع
  التالية: تقارير عن جماالت األنشطة

املساعدة اليت تقدِّمها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات معـزَّزة مـن     ●  
  )IDB.42/14( التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. تقرير من املدير العام

. تقرير مـن املـدير العـام    ٢٠١٥ية ملا بعد عام ملتحدة للتنماليونيدو وخطة األمم ا  ●  
)IDB.42/15(  

مبعايري اإلدارة الواردة يف "وثيقـة  املتصلة بتنفيذ التوصيات املتعلقة اليونيدو أنشطة   ●  
  )IDB.42/16. تقرير من املدير العام (اإلرشادات االستراتيجية"

    
    األطراف داخل اليونيدو التقرير عن عمل اللجنة الدبلوماسية املتعددة  - ١٠البند     

دة رئيس اللجنـة الدبلوماسـية املتعـدِّ   يف تقرير  اخلامسة عشرةاملؤمتر العام يف دورته  نظر  
ر وســوف ُيخطَــ ).GC.15/CRP.4( األطــراف داخــل اليونيــدو عــن أعمــال اللجنــة حــىت تارخيــه 

  بأيِّ تطوُّرات مستجدَّة.الثانية واألربعني يف دورته اجمللس 
    

    شؤون العاملني  - ١١البند     
ــرَّ   ــرَّ ق ــة   ١٨-/م١-ر م ت صر اجمللــس، يف املق ــة اخلدم ــول النظــام األساســي للجن ، قب

ة صـادرة عـن   رات وتوصـيات مسـتجدَّ  املدنية الدولية. وسيجري إطـالع اجمللـس علـى أيـة مقـرَّ     
إحــدى  اللجنــة املــذكورة تعتمــدها اجلمعيــة العامــة وتكــون هلــا صــلة باليونيــدو، باعتبارهــا          

وستحتوي الوثائق املندرجة يف إطار هـذا   لألمم املتحدة.املوحد  النظام يفاملنضوية سات املؤس
  البند أيضا على معلومات عن التطورات ذات الصلة بالعاملني احلاصلة يف اليونيدو.
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  ض على اجمللس الوثائق التالية:وسُتعَر  
  (IDB.42/17). تقرير من املدير العام العاملنيشؤون   ●  
  )IDB.42/CRP.3( مذكِّرة من األمانة اليونيدو. موظفي ةقائم  ●  

    
   احلكومية ات احلكومية الدولية واملنظماتماملسائل املتعلقة باملنظ  - ١٢البند     

    من املنظمات وغريها احلكوميةغري و
، مبادئ توجيهية بشـأن العالقـات مـع املنظمـات     ٤١-/م١-ره م عرَّأرسى املؤمتر العام، يف مق  

ن علـى املـدير   ّيمن الدستور. ووفقا لتلـك املبـادئ التوجيهيـة، يتعـ     ١-١٩رت يف املادة كذُاليت 
منظومــة األخــرى يف ؤسســات املم مشــاريع نصــوص االتفاقــات مــع (أ) أن يقــدِّمــا يلــي: العــام 

علـــى أعضـــاء اجمللـــس معلومـــات عـــن يـــوزع األمـــم املتحـــدة إىل اجمللـــس إلقرارهـــا؛ (ب) أن 
ة اليت أعربت عن رغبتها يف إبرام اتفاقات مع اليونيـدو، وأن يلـتمس   الدولياحلكومية املنظمات 

علـى  يـوزع  مـع املنظمـات املعنيـة؛ (ج) أن     ةناسباملعالقة د الحيدِّموافقة اجمللس قبل إبرام اتفاق 
أعضاء اجمللس معلومات عن املنظمات غري احلكومية، الدولية منها والوطنية، وسـائر املنظمـات   

مـا إن كــان ســيمنح  ر اجمللــس ّرستشــاري، ومــن مث يقـ االركـز  املصـول علــى  احلتســعى إىل الـيت  
  ة مركزا استشاريا وفقا للمبادئ التوجيهية اليت أرساها املؤمتر.يِّاملنظمات املعن

  اليت يلزم اختاذ قرارات بشأهنا.نظمات املمعلومات عن على اجمللس ض وسُتعَر  
    

    الثالثة واألربعني وموعد انعقادهاجدول األعمال املؤقَّت للدورة   - ١٣البند     
مـن النظـام الـداخلي بـأن يقـدِّم املـدير العـام إىل اجمللـس، يف كـل           ٢-١٠تقضي املـادة    

رح جـدول أعمـال مؤقَّـت    وسـُيقتَ  دورة عادية، جدول األعمال املؤقَّت للدورة العاديـة التاليـة.  
  يف ورقة االجتماعات التالية:

ــدور    ●   ــا  جــدول األعمــال املؤقَّــت لل ــة واألربعــني وموعــد انعقاده ــذكِّرة  .ة الثالث م
  )IDB.42/CRP.4املدير العام (  من
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ــر السياســات          ــدو لتقري ــد اجتماعــات أجهــزة اليوني ــة لعق ــد التالي ــدِّدت املواعي ــد ُح وق
  :  ٢٠١٥عام   يف
  

  جلنة الربنامج وامليزانية،   أيار/مايو ٢٩- ٢٧
  الدورة احلادية والثالثون

  جملس التنمية الصناعية،   عد مؤقَّت)حزيران/يونيه (مو ٢٦- ٢٢
  الدورة الثالثة واألربعون

  املؤمتر العام،  كانون األول/ديسمرب ٤- تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠
  الدورة السادسة عشرة

    
    اعتماد التقرير  - ١٤ند بال    

  .ر إعداد مشروع تقرير اجمللس وتقدميهمن النظام الداخلي، يتوىل املقرِّ ٧١وفقا للمادة   
 


