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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٥يونيه حزيران/ ٢٥-٢٣فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند

       إقرار جدول األعمال
      ت املشروحجدول األعمال املؤقَّ    
    افتتاح الدورة    

 . جي. سـوكولو يتسعادة السيد ، اجمللسرئيس األربعني والثالثة اجمللس  سوف يفتتح دورةَ  
  (جنوب أفريقيا).

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     

مــن نظامــه  ١-٢٣للمــادة  وفقــاً ينتخــب اجمللــس كــل ســنة يف بدايــة دورتــه العاديــة،    
 ٣-٢٣. وتـنص املـادة   من بني ممثلي أعضـائه  راًرِّاب للرئيـس ومقوثالثــة نــوَّ رئيســاً الداخلي،

اجلغــرايف العــادل يف  للتعاقــبر اب الــرئيس الثالثــة واملقــرِّعلــى أن ختضــع مناصــب الــرئيس ونــوَّ
علـى ذلـك، ينبغـي     نظـام الـداخلي. وبنـاءً   للألف للتذييل  وفقاًإطار دورة مدهتا مخس سنوات، 

مـن بـني أعضـاء اجمللـس مـن الـدول        األربعـني، والثالثـة  فيمـا خيـص الـدورة    ، أن ُينتخب الرئيس
اب الرئيس الثالثة مـن  لدستور. وينبغي أن ُينتخب نوَّباألول من املرفق اباء  املدرجة يف القائمة

دول آسيا واحمليط اهلادئ املدرجة يف القائمة ألـف، والـدول املدرجـة يف     بني أعضاء اجمللس من
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ر مــن بــني ممثلــي وُينتخــب املقــرِّالقائمــة جــيم، والــدول املدرجــة يف القائمــة دال علــى التــوايل. 
  .ألفاملدرجة يف القائمة يقية األفرالدول  منأعضاء اجمللس 

    
    جدول األعمالإقرار   - ٢البند     

األربعني لكـي  والثالثة ت للدورة جدول أعمال مؤقَّ IDB.43/1يـُقدَّم إىل اجمللس يف الوثيقة   
  .٨- م/٤٢- ر م ت صمد يف املقرَّت الذي اعُتيستند إىل جدول األعمال املؤقَّوهو  يقرَّه.

  :ئق التاليةالوثاعلى اجمللس  وسُتعرض  
  )IDB.43/1ت (جدول األعمال املؤقَّ  ●  
  (IDB.43/1/Add.1)ت املشروح جدول األعمال املؤقَّ  ●  
  (IDB.43/CRP.1)قائمة الوثائق   ●  

    
    ٢٠١٤ عامالتقرير السنوي للمدير العام عن   - ٣البند     

  طة املنظمة.ا عن أنشسنوي املدير العام تقريراً يعدُّ ،من الدستور ٦- ١١لمادة ل وفقاً  
الـثالثني  احلادية وجلنة الربنامج وامليزانية يف دورهتا رض التقرير السنوي عن طريق وقد ُع  

لتقلـيص عـدد دورات اجمللـس يف األعـوام الـيت ال ينعقـد فيهـا         ظـراً ن على اجمللس يف دورته احلاليـة 
رســيت يف عــام  مــع املمارســة الــيت أُ   (و))، واتســاقاً ٧-/م٣٩-املــؤمتر العــام (املقــرَّر م ت ص  

وترد الشروح املتعلقـة بـالتقرير السـنوي وحمتـواه يف جـدول األعمـال املؤقَّـت املشـروح         . ٢٠١٢
  ).PBC.31/1/Add.1لدورة اللجنة (

، أدلـت الـدول   ٢٩- /م١- (د) مـن الدسـتور واملقـرَّر م ت ص    ٤- ٩بأحكام املـادة   وعمالً  
تضــمَّنت معلومــات عــن أنشــطتها  كلمــاتالــثالثني للجنــة، باحلاديــة و، يف الــدورة بالفعــل األعضــاء

طلب إىل الدول األعضاء مراعاة الكلمات ولتعزيز النقاش بشأن هذا البند، ُي املتصلة بأعمال املنظمة.
  رات املستجدة ذات األمهية. اليت أدلت هبا بالفعل أمام اللجنة وتركيز مداخالهتا على التطوُّ

"الطاقـة   ،٢٠١٥منتدى فيينا للطاقة لعـام  شأن م معلومات بويف إطار هذا البند، سوف تقدَّ  
  . ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٠إىل  ١٨ر عقده من ، املقرَّاملستدامة لتحقيق التنمية الشاملة للجميع"

  :الوثيقتان التاليتانعلى اجمللس  وسُتعرض  
  )IDB.43/2(مبا فيه تقرير أداء الربنامج) ( ٢٠١٤السنوي ليونيدو اتقرير   ●  
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"الطاقــة املســتدامة لتحقيــق التنميــة الشــاملة      ،٢٠١٥ا للطاقــة لعــام  منتــدى فيينــ   ●  
  )IDB.43/CRP.2( من األمانةم ص مقدَّ. ملخَّللجميع"

    
    تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  - ٤البند     

إىل  "تقريــراًنــة الربنــامج وامليزانيــة جل(د) مــن الدســتور بــأن تقــدِّم  ٤-١٠تقضــي املــادة   
وتقدِّم مببـادرٍة منـها املشـورة أو االقتراحـات      أنشطة اللجنةادية عن مجيع اجمللس يف كل دورة ع

يف احلاديـة والـثالثني   ويـرد تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا        .إىل اجمللـس"  بشأن املسـائل املاليـة  
وللمواضــيع والوثــائق التاليــة، الــيت تناولتــها اللجنــة يف تلــك الــدورة، صــلة   .IDB.43/11الوثيقــة 

ت املشـروح للـدورة   وتـرد الشـروح يف جـدول األعمـال املؤقَّـ      لس يف دورته احلاليـة. بأعمال اجمل
ويف تلك الدورة، أوصـت اللجنـةُ اجمللـَس باعتمـاد      ).PBC.31/1/Add.1للجنة (احلادية والثالثني 

عدد من مشاريع املقرَّرات، حسبما هو مبيَّن يف تقرير الـدورة وحتـت العنـاوين الفرعيـة اخلاصـة      
  الواردة أدناه. بكل منها

    
    ٢٠١٤ عامعن تقرير مراجع احلسابات اخلارجي   - (أ) ٤البند     

  ٢٠١٥/٢استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
ــر مراجــع احلســابات اخلــارجي عــن حســا      ●   ــن    تقري ــة م ــدو للســنة املالي بات اليوني

  )IDB.43/3( ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل   ١
ــابات   تقر  ●   ــر مراجــع احلس ــا  اخلــارجيي ــن حس ــن    ع ــة م ــنة املالي ــدو للس بات اليوني

 مقدَّمــة . املرفقــات٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٣١كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١
كــانون  ٣١للمعــايري احملاســبية ملنظومــة األمــم املتحــدة للســنة املنتهيــة يف        وفقــاً

  )PBC.31/CRP.5(غري مدقَّقة) ( ٢٠١٤األول/ديسمرب 
    

    وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  - (ب) ٤البند     
  ٢٠١٥/٣استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
  )IDB.43/4(وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام   ●  
  )IDB.43/5(مقترحات من املدير العام  حتسينات على إطار اإلدارة املالية.  ●  
  )IDB.43/CRP.3( مذكِّرة من األمانة ة االشتراكات املقرَّرة.حال  ●  
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جدول األنصبة املقّررة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   - (ج) ٤البند     
٢٠١٧- ٢٠١٦    

  ٢٠١٥/٥استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
  )IDB.43/7من األمانة (رة مذكِّ .٢٠١٧- ٢٠١٦رة للفترة املالية جدول األنصبة املقرَّ  ●  

    
    ٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   - (د) ٤البند     

  ٢٠١٥/٦استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
ــرة الســنتني       ●   ــداول لفت ــال املت ــن   .٢٠١٧-٢٠١٦صــندوق رأس امل مقترحــات م

  )IDB.43/8( املدير العام
    

    ليةاملوارد املاحشد   - ) (ه ٤البند     
  ، الفصل األول)IDB.43/2( ٢٠١٤تقرير اليونيدو السنوي أداء التمويل.   ●  
املشاريع املوافَق عليها يف إطار صندوق التنميـة الصـناعية والصـناديق االسـتئمانية       ●  

  )PBC.31/CRP.2( ٢٠١٤والتربعات األخرى يف عام 
    

    تعيني مراجع حسابات خارجي  - (و) ٤البند     
  )IDB.43/10( تقرير من املدير العام عيني مراجع حسابات خارجي.الترشيحات لت  ●  
  )PBC.31/CRP.4مذكِّرة من األمانة ( الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي.  ●  

    
    ٢٠١٧- ٢٠١٦، انالربنامج وامليزانيت  - ٥البند     

ــادة  و   ــاً للم ــع أيِّ       ٣-١٤فق ــام م ــدير الع ــدرس اجمللــس مقترحــات امل مــن الدســتور، ي
ــة والتشــغيلية،      لات توصــي ــزانيتني العادي ــامج العمــل واملي ــة، ويعتمــد برن ــامج وامليزاني ــة الربن لجن

م التعـديالت علـى   ، سـتقدَّ ٢٠١٥/٦ووفقا لالستنتاج  لنظر فيها وإقرارها.للتقدميها إىل املؤمتر 
  مقترحات املدير العام يف إضافة.

  :الوثيقتان التاليتانعلى اجمللس  وسُتعرض  
  ٢٠١٥/٤نة الربنامج وامليزانية استنتاج جل  ●  
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 IDB.43/6مقترحــــات املــــدير العــــام ( .٢٠١٧-٢٠١٦الربنــــامج وامليزانيتــــان،   ●  
  )Add.1واإلضافة 

 خلفيـــة مقترحـــات ملحوظـــات بشـــأن. ٢٠١٧-٢٠١٦الربنـــامج وامليزانيتـــان،   ●  
  )PBC.31/CRP.6املدير العام (

  )PBC.31/CRP.7التسجيالت الرقمية. مذكرة من األمانة (  ●  
    

     ٢٠١٩- ٢٠١٦، اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  - ٦البند     
قرَّر املؤمتر العام يف دورتـه اخلامسـة عشـرة أن يظـلَّ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل           
(املقــرَّر  ٢٠١٥حــىت هنايــة عــام    ) ســارياIDB.35/8/Add.1ً(الوثيقــة  ٢٠١٣-٢٠١٠للفتــرة 

لعام أن يقدِّم كل أربع سنوات إىل اجمللـس يف السـنة   كما طلب إىل املدير ا ).١٧-/م١٥-ع م
، مشـروع إطـار برنـاجمي    ٢٠١٥مـن عـام    الثانية من فترة السـنتني، عـن طريـق اللجنـة، اعتبـاراً     

متوسط األجل مدَّته أربع سنوات، مع مراعاة إعالن ليمـا: حنـو تنميـة صـناعية شـاملة للجميـع       
األنشطة التنفيذيـة املضـطلع هبـا مـن أجـل      ومستدامة، وتوصيات آخر استعراض شامل لسياسة 

التنمية، والتوصيات الواردة يف وثيقة النتائج اليت توصَّل إليها الفريق العامـل غـري الرمسـي املعـين     
  مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها، واملعنونة "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية".

انية واألربعني، باملخطَّط املؤقَّـت لإلطـار الربنـاجمي    وقد أحاط اجمللس علماً، يف دورته الث  
ــدَّو. ٢٠١٩- ٢٠١٦املتوسِّــط األجــل،   ــة م ق ــامج وامليزاني ــة الربن ــاجمي   إىل جلن مشــروُع إطــار برن

  ، وسوف ينظر فيه اجمللس مع توصيات اللجنة.متوسط األجل شامل يستند إىل املخطط
  وستعرض على اجمللس الوثيقتان التاليتان:    
مقترحـات مـن املـدير العـام     . ٢٠١٩-٢٠١٦، طار الربناجمي املتوسـط األجـل  اإل  ●  

)IDB.43/9(  
  )IDB.43/9/Add.1. مذكرة من األمانة. إضافة (األجل ةاملتوسطار مخطة االستث  ●  

    
    تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة  - ٧البند     

سـة عشـرة إعـالن ليمـا: حنـو تنميـة صـناعية شـاملة         اعتمد املـؤمتر العـام يف دورتـه اخلام     
)، وأهاب فيه باليونيدو أن تزيد من دعمهـا للجهـود الـيت    ١-/ق١٥-للجميع ومستدامة (م ع

مـن   ١٣ويف الفقرة  تبذهلا البلدان من أجل حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
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تظمة إىل املؤمتر العام عن املسـاعدة الـيت تقـدِّمها    املدير العام تقدمي تقارير منمن اإلعالن، طُلب 
اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات معزَّزة من التنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع    

ــد   وســوف تتضــمَّ  واملســتدامة، وعــن تأثريهــا التنمــوي.   ــائق املندرجــة يف إطــار هــذا البن ن الوث
يجي إزاء الشـراكات يف هـذا السـياق، باإلضـافة إىل     معلومات حمدثة عن هنج اليونيدو االسـترات 

  .٢٠١٥ليونيدو وخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام تقرير مرحلي عن ا
  وستعرض على اجمللس الوثيقة التالية:    
قريـر مـن املـدير    . تتنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومسـتدامة   ●  

  )IDB.43/12( العام
    

    التحضري لدورة املؤمتر العام السادسة عشرةأعمال   - ٨ البند    
 بـدءاً ُتعقد دورتـه السادسـة عشـرة يف فيينـا     أن  قرَّر املؤمتر العام يف دورته اخلامسة عشرة  

، مـن الدسـتور   (ز) ٤-٩باملادة  وعمالً .)GC.15/Dec.20( ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠من 
وستدرج قائمة ببنود جدول األعمال لكي ينظر فيها  متر.للمؤتاً سيعد اجمللس جدول أعمال مؤقَّ

  ، باإلضافة إىل مشروع اجلدول الزمين لألعمال، كمرفقني للوثيقة التالية: املؤمتر

 قريــر مــن املــدير العــام ت دورة املــؤمتر العــام السادســة عشــرة. لــتحضــري أعمــال ال  ●  
)IDB.43/13(  

    
    أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  - ٩البند     

/ ٢٤-ملخطط متابعة تنفيذ توصـيات وحـدة التفتـيش املشـتركة (املقـرَّر م ت ص      وفقاً  
  عرض على اجمللس الوثيقة التالية:)، سُت١١-م

  )IDB.43/14( تقرير من املدير العام أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  ●  
    

    شؤون العاملني  - ١٠البند     
ــرَّ   ــرَّ ق ــو١٨-/م١-ر م ت صر اجمللــس، يف املق ــة   ، قب ــة اخلدم ل النظــام األساســي للجن

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

ئق املندرجة يف إطار هـذا  وستحتوي الوثا لألمم املتحدة.د املوحَّيف النظام املنضوية املؤسسات 
  على معلومات عن التطورات ذات الصلة بالعاملني احلاصلة يف اليونيدو. البند أيضاً
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، نظـاَم الصـندوق املشـترك للمعاشـات     ٣٧-/م١-ر م عوقد قبِلَ املؤمتُر العام، يف املقرَّ  
ر ويف املقـرَّ  نيـدو. التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وأنشأ جلنة املعاشات التقاعديـة ملـوظفي اليو  

ــة       ١٩-/م١٥-م ع ــة املعاشــات التقاعدي ــاوبني يف جلن ــؤمتر عضــوين وعضــوين من ، انتخــب امل
أن يوصـي املـؤمتر يف دورتـه     ولعلَّ اجمللس يودُّ .٢٠١٥-٢٠١٤ ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني

  .٢٠١٧-٢٠١٦عشرة مبرشحني ُينتخبون لعضوية اللجنة لفترة السنتني السادسة 
  َرض على اجمللس الوثيقتان التاليتان:وسُتع    

  (IDB.43/15). تقرير من املدير العام العاملنيشؤون   ●  
  )IDB.43/CRP.4( مذكِّرة من األمانة اليونيدو. موظفية قائم  ●  

    
   احلكومية ات احلكومية الدولية واملنظماتماملسائل املتعلقة باملنظ  - ١١البند     

    اتمن املنظم وغريها احلكوميةوغري 
، مبادئ توجيهية بشـأن العالقـات مـع املنظمـات     ٤١-/م١-ره م عرَّأرسى املؤمتر العام، يف مق  

ن علـى املـدير   يَّلتلـك املبـادئ التوجيهيـة، يتعـ     من الدستور. ووفقاً ١-١٩كرت يف املادة ذُاليت 
منظومـة  األخـرى يف  ؤسسـات  املات مـع  يـ م مشـاريع نصـوص االتفاق  (أ) أن يقـدِّ مـا يلـي:   العام 

ــم املتحــدة إىل اجمللــس إلقرارهــا؛     علــى أعضــاء اجمللــس معلومــات عــن     يــوزع (ب) أن واألم
الدولية اليت أعربت عن رغبتها يف إبرام اتفاقات مع اليونيـدو، وأن يلـتمس   احلكومية املنظمات 

علـى  يـوزع  (ج) أن ومع املنظمات املعنية؛  ةناسباملعالقة حيدِّد الموافقة اجمللس قبل إبرام اتفاق 
عضاء اجمللس معلومات عن املنظمات غري احلكومية، الدولية منها والوطنية، وسـائر املنظمـات   أ

مـا إن كــان ســيمنح  ر اجمللــس رِّستشــاري، ومــن مث يقـ االركـز  املاحلصـول علــى  تســعى إىل الـيت  
  للمبادئ التوجيهية اليت أرساها املؤمتر. ا وفقاًاستشاري ة مركزاًيِّاملنظمات املعن

  بشأهنا. اليت يلزم اختاذ قراراتنظمات املعلى اجمللس معلومات عن وسُتعَرض   
  )IDB.43/16( معلومات عن املنظمات احلكومية الدولية. مذكرة من املدير العام  ●  

. مـذكرة  طلب مقدَّم من منظمة غـري حكوميـة للحصـول علـى مركـز استشـاري        ●  
  )IDB.43/17( من املدير العام
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    واألربعني وموعد انعقادهاالرابعة ل املؤقَّت للدورة جدول األعما  - ١٢البند     
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:

مــذكِّرة  .واألربعــني وموعــد انعقادهــا الرابعــة مــال املؤقَّــت للــدورة  جــدول األع  ●  
  )IDB.43/CRP.5املدير العام (  من

ــر السياســات          ــدو لتقري ــزة اليوني ــد اجتماعــات أجه ــة لعق ــد التالي ــدِّدت املواعي ــد ُح وق
  :  ٢٠١٦و ٢٠١٥عامي   يف

كانون األول/٤-تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠
 ٢٠١٥ديسمرب

  الدورة السادسة عشرة املؤمتر العام، 

  جلنة الربنامج وامليزانية، الدورة الثانية والثالثون ٢٠١٦حزيران/يونيه٢٢- ٢١
 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب٢٥- ٢١

 (موعد مؤقَّت)
 جملس التنمية الصناعية، الدورة الرابعة واألربعون

    
    اعتماد التقرير  - ١٣ند بال    

  .ر إعداد مشروع تقرير اجمللس وتقدميهى املقرِّخلي، يتولَّمن النظام الدا ٧١للمادة  وفقاً    
 


