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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق من أعضاء الوفود التكّر ذا، ُيرجىلبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام  
  عشرة السادسةالدورة
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ -  تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند

     إقرار جدول األعمال
    جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    افتتاح الدورة  - ١البند     

النظـام الـداخلي للمـؤمتر العـام، سـوف َتفتـتح دورةَ املـؤمتر العـام         من  ٣٤عمالً باملادة   
السادسة عشرة رئيسةُ الدورة اخلامسة عشرة أو، يف حال غياهبا، رئـيُس الوفـد الـذي انُتخبـت     

  منه رئيسة تلك الدورة (بريو).
  

    )١(انتخاب أعضاء املكتب  - ٢البند     
املكتب التالني من بني ممثِّلـي األعضـاء، مـع    يف كل دورة عادية، ينتخُب املؤمتُر أعضاَء   

إيالء املراعاة الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل: رئيساً وتسعة نـّواب للـرئيس ورئيسـاً لكـل جلنـة      
  من النظام الداخلي). ويكوِّن أعضاُء املكتب املنتخبون اللجنةَ العامة. ٣٥رئيسية (املادة 

                                                           
ضماناً للتوزيع اجلغرايف العادل يف انتخاب أعضاء املكتب وانتخاب أعضاء اهليئتني، يتعيَّن أن تؤخذ بعني  )١(  

االعتبار آخر قوائم الدول املراد إدراجها يف املرفق األول بالدستور. وهذه القائمة هي، حىت تاريخ إعداد هذه 
من تلك الوثيقة، سيتعيَّن  ٢لما هو موضَّح يف الفقرة . ومثPBC.31/11الوثيقة، نفس القائمة الواردة يف الوثيقة 

على املؤمتر العام أن يقرِّر، قبل الشروع يف االنتخابات، يف أيٍّ من قوائم الدول (ألف أو باء أو جيم أو دال) 
  يتعيَّن إدراج دولة عضو واحدة.



GC.16/1/Add.1/Rev.1 
 

2 V.15-08350 

 

    انتخاب الرئيس    
املؤمتر العام. بيد أنه إثـر  رئيس  انتخاب والتذييل ألف من النظام الداخلي ٣٥ملادة تنظِّم ا  

، عنـد انعقـاد الـدورة    ٢٠١٣االتفاق الذي توصَّل إليـه األعضـاء املـدرجون يف قـوائم الـدول لعـام       
اخلامسة عشرة للمؤمتر يف ليما، بـريو، ينبغـي أن ُينتخـب رئـيس الـدورة السادسـة عشـرة مـن بـني          

رجة يف القائمة باء من املرفق األول بالدستور. وقد ُعمِّم االتفاق بشأن التغـيري يف  ممثلي الدول املد
  .٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٨بتاريخ  ٥دورة التناوب يف ورقة العمل رقم 

    
    انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين    

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

  ينتخب أيضاً رئيساً لكل منها.
    

    إقرار جدول األعمال  - ٣البند     
ــادة    ــه    ٤- ٩عمـــالً باملـ ــناعية يف دورتـ ــة الصـ ــرَّ جملـــُس التنميـ ــتور، أقـ ــة(ز) مـــن الدسـ  الثالثـ
ــني ــام      واألربع ــؤمتر الع ــدورة امل ــت ل ــال املؤقَّ ــةجــدول األعم ــواردة    السادس عشــرة، بصــيغته ال

وجدولُ األعمـال املؤقَّـت الـذي سـُيقدَّم إىل املـؤمتر لكـي ُيقـرَّه         .٩-/م٤٣-املقرَّر م ت ص يف
  .GC.16/1/Rev.1وارٌد يف الوثيقة 

    
    تنظيم األعمال  - ٤البند     

ــادة     ــاً للم ــداخلي، ت   ٤٠وفق ــن النظــام ال ــب     م ــن أعضــاء املكت ــة م ــةُ العام تكــوَّن اللجن
املنتَخبني. وتقتـرح اللجنـةُ العامـة علـى املـؤمتر إنشـاَء جلـان رئيسـية وأيِّ هيئـات أخـرى لـدورة            
املؤمتر. كما تقترح على املـؤمتر توزيـَع البنـود بـني اهليئـة العامـة واللجـان الرئيسـية وأيِّ هيئـات          

ر يف املاضـي علـى أن ُينشـئ، يف كـل دورة عاديـة،      ). وقد درج املؤمت٤٢أخرى للدورة (املادة 
جلنةً رئيسية حتال إليها مجيع البنـود املوضـوعية مـن جـدول األعمـال بغيـة إجـراء مناقشـة أكثـر          
تركيــزاً تســتهدف إعــداد مشــاريع مقــرَّرات وقــرارات حتظــى بتوافــق اآلراء لتقــدميها إىل اهليئــة   

 ،٩- /م٤٣- ملـؤمتَر، يف الفقـرة (د) مـن املقـرَّر م ت ص    العامة. وقد أوَصى جملُس التنمية الصناعية ا
  بإسناد البنود املوضوعية من جدول األعمال املؤقَّت إىل جلنة رئيسية.
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، ســُيجري ٩-/م٤٣-مــن املقــرَّر م ت ص(ه) وعــالوةً علــى ذلــك، وعمــالً بــالفقرة    
حتضـرياً لـدورة    رئيُس الـدورة الثالثـة واألربعـني جمللـس التنميـة الصـناعية مشـاورات غـري رمسيـة         

  املؤمتر السادسة عشرة. وسيوجَّه انتباُه املؤمتر إىل نتائج هذه املشاورات.
الدول األعضاء علـى أن تقـدِّم يف إطـار املشـاورات      ٩-/م٤٣-وحيثُّ املقرَّر م ت ص  

  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦غري الرمسية أيَّ مشاريع مقرَّرات أو قرارات مقترحة حبلول 
النظــر يف تنظــيم األعمــال، ينبغــي أن يوَضــع يف االعتبــار أنَّ امليزانيــةَ املخصَّصــة   وعنــد   

حمسـوبةٌ ملـا جمموعـه مخسـة أيـام       ٢٠١٥-٢٠١٤للمؤمتر يف برنامج وميـزانييت اليونيـدو للفتـرة    
عمل فقط، تشمل اجتماعـات اهليئـة العامـة واللجنـة الرئيسـية واجملموعـات اجلغرافيـة. وعـالوة         

-ت ص فق اجمللس يف مقرَّره املتعلق باألعمال التحضريية لـدورة املـؤمتر العـام (م   على ذلك، اتَّ
مـن جـدول    ٩ على عقد ملتقى خاص مبسائل التنمية الصناعية يف إطار املـؤمتر (البنـد   )٩-/م٤٣

 ت لــدورة املــؤمتراجلــدول الــزمين املؤقَّــ ق هــذه الوثيقــة مشــروُعرفَــيف ُم ُدرِت). وَيــاألعمــال املؤقَّــ
  عشرة. سةالساد

  وسوف ُتعَرض على املؤمتر الوثيقتان التاليتان:  
 )PBC.31/11( املرفق األول بدستور اليونيدوقوائم الدول املدرجة يف   •  

تقرير عن نتائج املشاورات غري الرمسية اليت أجرهتا البعثات الدائمـة يف فيينـا حتضـرياً      •    
رئيس الـ )، مجهورية كوريـا ( وان- يونغسونغ السيد سعادة للمؤمتر العام، مقدَّم من 

  (GC.16/CRP.2)لدورة الثالثة واألربعني جمللس التنمية الصناعية بالنيابة ل
    

    وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر  - ٥البند     
مـن دسـتور اليونيـدو، مـن ممثِّلـي مجيـع        ١-٨يتألف املؤمتر، وفقاً ملا تـنصُّ عليـه املـادة      

مـن   ٢٧من الدسـتور العضـوية يف املنظمـة. ووفقـاً للمـادة       ٣وحتدِّد املادة األعضاء يف املنظمة. 
النظــام الــداخلي للمــؤمتر، جيــب أن ُتقــدَّم وثــائُق تفــويض املمــثِّلني، وأمســاء وألقــاب األشــخاص 
ــة العضــو، إىل املــدير العــام قبــل افتتــاح الــدورة الــيت       ــُد الدول اآلخــرين الــذين يتــألف منــهم وف

وع علـى األقـل، إن أمكـن ذلـك. وجيـب أيضـاً إبـالغُ املـدير العـام بـأيِّ           سيحضرها الوفد بأسب
تغيري الحق يف تكوين الوفد. وجيب أن تكـون وثـائُق تفـويض املمـثِّلني صـادرةً إمَّـا عـن رئـيس         
الدولة أو احلكومة وإمَّا عن وزير اخلارجيـة يف الدولـة العضـو املعنيـة. وال حيتـاج املمثِّـل الـدائم        

 وثائق تفويض خاصة إذا كـان خطـاُب اعتمـاده لـدى املنظمـة يـنصُّ علـى أنـه         لدى املنظمة إىل
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ــاً أنَّ هــذا ال حيــول دون       ــى أن يكــون مفهوم ــؤمتر، عل ــه يف دورات امل ــل حكومت ــوٌَّض لتمثي مف
  اعتماد تلك احلكومة شخصاً آخر ممثِّالً هلا بوثائق تفويض خاصة.

الـرئيس، جلنـةٌ لوثـائق التفـويض تتـألف مـن        وُتعيَّن يف بداية املؤمتر، بناًء على اقتـراح مـن    
تسعة أعضاء. ويستند تكويُنها إىل تكوين جلنة وثائق التفويض يف اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة     

 أفريقيــا وجنــوب وبربــادوس واألرجنــتني ياالحتــاد الروســيف دورهتــا الســبعني، وهــو كمــا يلــي: 
. وتفحــص هــذه ةاألمريكيــ املتحــدة والواليــات والنمســا رت ديفــواوكــو وكازاخســتان والصــني

اللجنةُ وثائَق تفويض املمثِّلني، مث ترفع تقريَرها دون إبطاء إىل املـؤمتر، ويبـتُّ املـؤمتر عقـب ذلـك      
  ).٢٨يف أيِّ مسألة تنشأ يف هذا اخلصوص (املادة 

    
    )٢(انتخاب أعضاء اهليئتني  - ٦البند     

    جملس التنمية الصناعية  (أ)  
عضـواً مـن    ٥٣مـن الدسـتور، يتـألف جملـُس التنميـة الصـناعية مـن         ١-٩وفقاً للمـادة    

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

عضـواً مـن الـدول املدَرَجـة يف القائمـة بـاء،        ١٥دول املدَرَجة يف القائمتني ألف وجيم، ومن ال
  أعضاء من الدول املدَرَجة يف القائمة دال، من املرفق األول بالدستور. ٥و

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

  بأربع سنوات. وجيوز إعادةُ انتخاب أعضاء اجمللس."
، األرجنـتني**، األردن**،  **االحتـاد الروسـي   ا مـن الـدول التاليـة:   حاليـ  ويتألف اجمللـسُ   

يرلندا**، إيطاليا*، باكستان**، آة)**، اإلسالمي-إسبانيا**، إكوادور*، أملانيا*، إيران (مجهورية
ــونس**،      ــا**، تـ ــد*، تركيـ ــريو**، تايلنـ ــدا*، بـ ــو**، بولنـ ــا فاسـ ــا*، بوركينـ الربازيـــل*، بلجيكـ
ــا*،     ــة كوريــ ــورية**، مجهوريــ ــة الســ ــة العربيــ ــيكية*، اجلمهوريــ ــة التشــ ــر**، اجلمهوريــ اجلزائــ

                                                           
  ).١انظر احلاشية (  )٢(  

   ٢٠١٥ست وعشرون دولة تنتهي مدة عضويتها باختتام دورة املؤمتر العام العادية السادسة عشرة يف عام   *  
  ).٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ٢، املؤّرخ ١٠-/م١٤-(املقرَّر م ع

   ٢٠١٧سبع وعشرون دولة تنتهي مدة عضويتها باختتام دورة املؤمتر العام العادية السابعة عشرة يف عام   **  
 ).٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٦، املؤّرخ ٩-/م١٥-(املقرَّر م ع
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ويد*، سويسرا**، الصني*، النكا*، السودان*، الس  أفريقيا*، رومانيا**، زمبابوي**، سري جنوب
البوليفارية)**، فنلندا*، الكـامريون**، كوبـا**،   - زويال (مجهوريةـغانا*، غواتيماال**، الفلبني**، فن

كــوت ديفــوار**، كوســتاريكا*، الكويــت*، ليســوتو*، مصــر*، املكســيك*، ناميبيــا**، النــرويج*، 
 اليونــان**، منصــب شــاغر (القائمــة بــاء)*،    النمســا**، نيجرييــا*، اهلنــد**، هنغاريــا*، اليابــان*،     

  شاغر (القائمة باء)**. منصب
    

    جلنة الربنامج وامليزانية  (ب)  
عضـواً مـن    ٢٧من الدستور، تتـألّف جلنـةُ الربنـامج وامليزانيـة مـن       ١-١٠وفقاً للمادة   

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

أعضـاء مـن الـدول املدرجـة يف القائمـة بـاء،        ٩من الدول املدرجة يف القائمتني ألـف وجـيم، و  
  أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة دال، من املرفق األول بالدستور. ٣و

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

  وجيوز إعادةُ انتخاب أعضاء اللجنة."
شـغل مناصـبها حـىت اختتـام     عشرة الدول التاليـة لت  اخلامسةوقد انتخَب املؤمتُر يف دورته   

االحتـــاد الروســـي، : ٢٠١٥عشـــرة، يف كـــانون األول/ديســـمرب  السادســـةدورة املـــؤمتر العاديـــة 
، الربازيــلإيطاليــا، باكســتان، أيرلنــدا، اإلســالمية)، - إســبانيا، أملانيــا، أوكرانيــا، إيــران (مجهوريــة

كوبـا،   الكـامريون،  ،فنلنـدا  الصـني، سـرياليون،  ، سويسرا، توغو، مجهورية كوريابولندا، تركيا، 
  كينيا، املكسيك، النمسا، نيجرييا، اهلند، اليابان.كوستاريكا، كوت ديفوار، 

    
    ٢٠١٤و ٢٠١٣تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة يف عامي   - ٧البند     

(ب) من النظام الداخلي على أن يتضمَّن جدولُ األعمـال املؤقَّـت    ١-١٣تنصُّ املادة   
لكل دورة عادية من دورات املؤمتر تقاريَر املدير العـام السـنوية عـن أنشـطة املنظمـة. ومـن مثَّ،       

، اللذان قُدِّما إىل اجمللـس  ٢٠١٤و ٢٠١٣سُيعرض على املؤمتر تقريَرا اليونيدو السنويان لعامي 
  يف دورتيه الثانية واألربعني والثالثة واألربعني، على التوايل:

  )IDB.42/2(مبا فيه تقرير أداء الربنامج) ( ٢٠١٣ السنوي تقرير اليونيدو  •  
  )IDB.43/2(مبا فيه تقرير أداء الربنامج) ( ٢٠١٤تقرير اليونيدو السنوي   •  
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الثانية واألربعني تقريرا جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورتيه العاديتني   - ٨البند     
    والثالثة واألربعني

الدسـتور، يقـدِّم اجمللـُس تقريـراً عـن أنشـطته إىل املـؤمتر يف        (ج) من  ٤-٩وفقاً للمادة   
كــل دورة عاديــة. ومنــذ اختتــام دورة املــؤمتر العــام اخلامســة عشــرة، ســيكون اجمللــس قــد عقــد 

  دورتني عاديتني. وسُيعَرض على املؤمتر التقريران التاليان عن تلكما الدورتني:
 ٢٦و ٢٥دورتـه الثانيـة واألربعـني،    تقرير جملس التنميـة الصـناعية عـن أعمـال       •    

  )GC.16/2( ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 
 ٢٤و ٢٣تقرير جملس التنميـة الصـناعية عـن أعمـال دورتـه الثالثـة واألربعـني،          •    

  )GC.16/3( ٢٠١٥حزيران/يونيه 
    

    ملتقى مسائل التنمية الصناعية  - ٩البند     
بشـأن األعمـال    ٩-/م٤٣-اعتمد اجمللـُس يف دورتـه الثالثـة واألربعـني املقـرَّر م ت ص       

اجمللـُس، يف الفقـرة (ج) مـن ذلـك املقـرَّر       فقواتَّالتحضريية لدورة املؤمتر العام السادسة عشرة. 
على عقد ملتقى ضمن إطار املؤمتر. وسُيبلغ املشاركون يف الوقت املناسـب بالترتيبـات املتعلقـة    

  ذا امللتقى.هب
  وسوف ُتعَرض على املؤمتر الوثيقةُ التالية:  
  (GC.16/4)مة من األمانة ملتقى مسائل التنمية الصناعية. ورقة مناقشة مقدَّ  •  

    
    املسائل املالية  - ١٠البند     

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

مـن   ١٥املؤقَّت لكل دورة عادية توصيات اجمللس بشأن إقـرار جـدول األنصـبة. وتـنص املـادة      
الدستور على أن يتحمَّـل األعضـاء نفقـات امليزانيـة العاديـة، موزَّعـة وفقـاً جلـدول أنصـبة يقـّره           

  ناًء على توصية اجمللس.املؤمتر بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصّوتني، ب
  وسُيعَرض على املؤمتر ما يلي:  

  ٢٠١٧- ٢٠١٦بشأن جدول األنصبة املقرَّرة،  ٤- /م٤٣- مقرَّر اجمللس م ت ص  •    
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ــة   األنصــبةجــدول   •     ــرة املالي ــة  ٢٠١٧-٢٠١٦املقــرَّرة للفت . مــذكِّرة مــن األمان
IDB.43/7)(  

    
    وضع اليونيدو املايل  (ب)  

من النظام الـداخلي علـى أن يشـمل جـدول األعمـال املؤقَّـت       (ل)  ١-١٣تنص املادة   
املسائل املالية اليت تقتضي أن يتخذ املؤمتُر إجراًء بشأهنا أو ينبغي توجيه انتباهه إليهـا. وتتضـمَّن   

  املعلوماُت اليت سُيَوجَّه انتباُه املؤمتر إليها يف إطار هذا البند حالةَ سداد االشتراكات املقرَّرة.
رِجت املعلومات املتعلقة بأنشطة صندوق التنميـة الصـناعية يف تقريـري املنظمـة     وقد أُد  

  املتعلقة بوضع اليونيدو املايل. *IDB.43/4، ويف الوثيقة ٢٠١٤و ٢٠١٣السنويني لعامي 
  وسوف ُتعَرض على املؤمتر الوثائق التالية:  
  )GC.16/5وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام (  •  
  )GC.16/CRP.1ة االشتراكات املقرَّرة. مذكِّرة من األمانة (حال  •  
  )GC.16/CRP.3حالة أرصدة االعتمادات غري املنفَقة. مذكِّرة من األمانة (  •  

    
    صندوق رأس املال املتداول  (ج)  

مــن النظــام املــايل، يقــرِّر املــؤمتُر حجــم صــندوق رأس املــال املتــداول  ٤-٥وفقــاً للبنــد   
(د)  ٥-٥على توصية من جلنة الربنـامج وامليزانيـة، مثَّ مـن اجمللـس. ويـنص البنـد       وأغراضه بناًء 

  إىل صندوق رأس املال املتداول وُتسدَّد باليورو. لُفُتقرَّر السُّمن النظام املايل على أن 
 ، أن يظـلّ حجـمُ  ١٤-/م١٥-ره م عر املـؤمتر، يف مقـرَّ  عشـرة، قـرَّ   اخلامسـة  ويف الدورة  

واألغراض املـأذون باسـتخدام أمـوال     ٢٠١٥-٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
  ).٢٧-/م٢-ر م عالصندوق فيها على ما كانت عليه يف فترات السنتني السابقة (انظر املقرَّ

ــم          ــة حبجـ ــس املتعلقـ ــيات اجمللـ ــأن توصـ ــراًء بشـ ــذ إجـ ــؤمتر أن يتخـ ــى املـ ــيتعيَّن علـ وسـ
إىل نظــره يف  ، اســتنادا٢٠١٧ً-٢٠١٦ال املتــداول لفتــرة الســنتني صــندوق رأس املــ وأغــراض
  ومن مثّ، سُيعَرض على املؤمتر ما يلي:. IDB.43/8  الوثيقة

   بشــــأن صــــندوق رأس املــــال املتــــداول، ٥-/م٤٣-مقــــرَّر اجمللــــس م ت ص  •    
٢٠١٧-٢٠١٦  
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. مقترحــات مــن ٢٠١٧-٢٠١٦صــندوق رأس املــال املتــداول لفتــرة الســنتني   •    
  (IDB.43/8)املدير العام 

    
    تعيني مراجع حسابات خارجي  (د)  

حسابات خارجي، يكـون مراجعـاً   من النظام املايل بتعيني مراجع  ١-١١يقضي البند   
للحسابات (أو موظفاً يؤدي وظيفة مماثلة) يف إحدى الدول األعضـاء، بالطريقـة وللفتـرة     اعام

، تعـــيني املراجـــع العـــام ٨-/م١٥-اللـــتني يقرِّرمهـــا املـــؤمتر. وقـــد قـــرَّر املـــؤمتر يف مقـــرَّره م ع 
 ٢٠١٤متوز/يوليـه   ١للحسابات يف أملانيا مراجعاً خارجيا حلسابات اليونيدو ملدة سـنتني، مـن   

  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠ إىل
وسيتعيَّن على املؤمتر أن يتخـذ إجـراًء بشـأن مسـألة تعـيني مراجـع حسـابات خـارجي           

  ، استناداً إىل الوثيقة التالية:٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يوليه  ١للفترة من 
  (GC.16/15)الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي. تقرير من املدير العام   •  

    
    ٢٠١٧- ٢٠١٦وامليزانيتان،  الربنامج  - ١١البند     

مــن الدســتور بــأن ينظــر املــؤمتُر يف برنــامج العمــل وامليــزانيتني   ٤- ١٤تقضــي املــادة   
العادية والعملياتية املقابلتني لـه، املقدَّمة إليه من اجمللس ويقرُّ ذلك الربنامج وتلكما امليزانيتني 

واملصوِّتني. وقد اعتمد اجمللُس أثناء دورتـه الثالثـة واألربعـني    بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين 
ــرة الســنتني     ــزانييت فت ــامج ومي ــد IDB.43/6/Add.1و IDB.43/6( ٢٠١٧- ٢٠١٦برن ) واعتم

  .٦- /م٤٣- املقرََّر م ت ص
  ومن مثَّ، سُيعرض على املؤمتر ما يلي:  

  ٢٠١٧- ٢٠١٦ ،يزانيتنياملربنامج والبشأن  ٦- /م٤٣- م ت ص اجمللسمقرَّر   •    
 )IDB.43/6من املدير العـام (  . مقترحات٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،   •    

  )IDB.43/6/Add.1وتعديالت ملقترحات املدير العام (
    

    ٢٠١٩- ٢٠١٦إلطار الربناجمي املتوسط األجل، ا  - ١٢البند     
املتوسـط األجـل للفتـرة     قرَّر املؤمتر العام يف دورته اخلامسة عشرة أن يظـلَّ اإلطـار الربنـاجمي     
٢٠١٣- ٢٠١٠ )IDB.35/8/Add.1  ١٧- /م١٥- م ع (املقـــرَّر ٢٠١٥) ســـارياً حـــىت هنايـــة عـــام.( 
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، إىل اجمللـس يف  ٢٠١٥طلب إىل املدير العام أن يقدِّم كـل أربـع سـنوات، اعتبـاراً مـن عـام        كما
السنة الثانية من فترة السنتني، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، مشروع إطـار برنـاجمي متوسـط    

ة، األجل مدَّته أربع سنوات، مع مراعاة إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شـاملة للجميـع ومسـتدام   
ــة،           ــن أجــل التنمي ــا م ــة املضــطلع هب ــة األنشــطة التنفيذي ــامل لسياس ــتعراض ش وتوصــيات آخــر اس
والتوصيات الـواردة يف وثيقـة النتـائج الـيت توصَّـل إليهـا الفريـق العامـل غـري الرمسـي املعـين مبسـتقبل             

ُعـرِض علـى   اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردهـا، واملعنونـة "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية". و     
. ٢٠١٩- ٢٠١٦اجمللس يف دورته الثانية واألربعني خمطط مؤقت لإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل     

 ونظر اجمللس أثناء دورته الثالثة واألربعني يف املقتـرح الشـامل الـذي قدَّمـه املـدير العـام بشـأن اإلطـار        
ــل   ــط األجـ ــاجمي املتوسـ ــوارد٢٠١٩- ٢٠١٦الربنـ ــوثيقتني  ، الـ  ،IDB.43/9/Add.1و IDB.43/9يف الـ

  يلي:  وأوصى املؤمتر العام باعتماد مشروع قرار بشأن هذا اإلطار. ومن مثَّ سُيعرض على املؤمتر ما
  بشــأن اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل،   ٧-/م٤٣-مقــرَّر اجمللــس م ت ص  •    

٢٠١٩-٢٠١٦  
    

    سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية   -١٣البند     
ــة     ــوارد يف      أحــاط جملــس التنمي ــاملقترح ال ــني، ب ــة واألربع ــه الثالث ــاً، يف دورت الصــناعية علم
بشـــأن تعــديل اهليكــل امليــداين، وطلــب كــذلك إىل املــدير العــام أن يعــرض علــى  IDB.43/6  الوثيقــة

ــواردة يف الفقــرة      مــن "وثيقــة  ١٢املــؤمتر العــام يف دورتــه السادســة عشــرة، مــع مراعــاة التوصــية ال
)، خطة عمل شاملة بشأن السياسة امليدانيـة، مـع مـا يـرتبط     IDB.41/24اإلرشادات االستراتيجية" (

  ).٦- /م٤٣-  مقر اليونيدو، والشبكة امليدانية بتعديالهتا (املقرر م ت صهبا من قدرات يف
  ومن مثَّ، سوف ُتعَرض على املؤمتر الوثيقة التالية:  

مــن املــدير العــام    مقدَّمــةاليونيــدو وشــبكتها امليدانيــة. خطــة عمــل      سياســات  •    
)GC.16/6(  

    
    للجميع ومستدامةتنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة   -١٤البند     

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

مـن   ١٣تبذهلا البلدان من أجل حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ويف الفقرة 
تقــارير منتظمــة إىل املــؤمتر العــام عــن املســاعدة الــيت   أن يقــدِّملــب إىل املــدير العــام اإلعــالن، طُ
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تقدِّمها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات معـزَّزة مـن التنميـة الصـناعية الشـاملة      
وسـتقدِّم الوثـائق يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول         للجميع واملسـتدامة، وعـن تأثريهـا التنمـوي.    

، حديثة عـن هنـج اليونيـدو االسـتراتيجي بشـأن الشـراكات يف هـذا السـياق        مال معلومات األع
، كمـا ستتضـمن خطـة عمـل     ٢٠١٥عـام  تقريراً مرحليا عن اليونيدو وخطـة التنميـة ملـا بعـد     و

لدعم ورصد التقدُّم صـوب حتقيـق التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة، علـى سـبيل          
، ٢٠١٥ألهــداف اإلمنائيــة املتعلقــة بالصــناعة يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   املتابعــة امللموســة ل

  (ي).٨-/م٤٣-يتماشى مع مقرَّر اجمللس م ت ص  مبا
  التالية: الوثائقسوف ُتعَرض على املؤمتر و  

تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شـاملة للجميـع ومسـتدامة. تقريـر مـن املـدير         •    
  )*GC.16/7العام (

يف مـؤمتر   "٢٠٣٠احلدث الرفيع املستوى بشأن "إعمال خطة تصنيع أفريقيـا لعـام     •    
ــم امل  ــة األمـ ــة املســـتدامة    قمـ ــأن التنميـ ــن األمانـــة   ٢٠١٥تحـــدة بشـ ــذكِّرة مـ . مـ

)GC.16/CRP.4( 

تطوير وتوسيع هنج الشراكة لدى اليونيدو: برنامج الشراكة القطرية. مـذكرة مـن     •    
  )GC.16/CRP.5األمانة (

        
    ومتكني املرأةاستراتيجية اليونيدو بشأن املساواة بني اجلنسني   -١٥البند     

كان املدير العام قد اقترح هذا البند ليعرض على املؤمتر استراتيجية املنظمة املمتـدة علـى     
أربــع ســنوات لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة. وســُتواءم االســتراتيجية مــع اإلطــار  

  .٢٠١٩-٢٠١٦الربناجمي املتوسط األجل 
  التالية:سوف ُتعَرض على املؤمتر الوثيقة و  

 .٢٠١٩- ٢٠١٦، اليونيدو بشأن املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة     استراتيجية  •    
  )GC.16/8(تقرير من املدير العام 

    
    الطاقة والبيئةيف جمال شطة اليونيدو أن  - ١٦البند     

ــراره م عقــدَّ   مــن التوصــيات اإلرشــادية بشــأن أنشــطة    عــدداً ٤-/ق١٥-م املــؤمتر يف ق
ضت علـى اجمللـس التقـارير املرحليـة ذات الصـلة      رِاليونيدو يف جمايل الطاقة والبيئة املتشابكني. وُع
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ــه  ــة ويف دورت ــوثيقتني األربعــني الثاني ــدو  ، إىل جانــب IDB.42/13و IDB.42/12يف ال ــر اليوني تقري
). وستقدَّم معلومـات  IDB.43/2( ٢٠١٤ي وتقرير اليونيدو السنو) IDB.42/2( ٢٠١٣السنوي 

  حمدَّثة يف هذا الشأن.
  على املؤمتر الوثيقتان التاليتان: ُتعَرضوسوف   
  )GC.16/9يف جمال الطاقة. تقرير من املدير العام ( اليونيدوأنشطة   •  
  )GC.16/10يف جمال البيئة. تقرير من املدير العام ( اليونيدوأنشطة   •  

    
اليونيدو املتعلقة باألعمال التجارية الزراعية وبناء القدرات التجارية  أنشطة  -١٧البند     

    وخلق فرص العمل
أُبِلغت الدول األعضاء بأنشطة اليونيدو ذات الصلة باألعمال التجاريـة الزراعيـة وبنـاء      

وتقريـر  ) IDB.42/2( ٢٠١٣تقرير اليونيـدو السـنوي   القدرات التجارية وخلق فرص العمل يف 
ــدو  ــة بشــأن هــذه     IDB.43/2( ٢٠١٤الســنوي اليوني ــؤمتر مبعلومــات حمدَّث ــزوَّد امل ). وســوف ي

  املسائل يف الوثيقة التالية:
ذات الصلة باألعمال التجارية الزراعية وبنـاء القـدرات التجاريـة     اليونيدوأنشطة   •  

  )GC.16/11وخلق فرص العمل. تقرير من املدير العام (
    

     منوااليونيدو املتعلقة بتنفيذ إعالن ليما الوزاري ألقل البلدان  أنشطة  - ١٨البند     
ــه اخلامســة عشــرة،       ــاء دورت ــام علمــاً، أثن ــراره م ع أحــاط املــؤمتر الع  ٦-/ق١٥-يف ق

. وعـالوةً علـى ذلـك، طلـب املـؤمتُر إىل املـدير العـام أن        منـوا بإعالن ليما الوزاري ألقل البلدان 
يقدِّم إليـه يف دورتـه السادسـة عشـرة تقريـراً عـن أنشـطة اليونيـدو يف هـذا الشـأن. ومنـذ ذلـك             

تقريـَرْي اليونيـدو السـنويني    احلني حدث عدٌد من التطّورات املهمَّة وقُدِّمت معلوماٌت عنها يف 
  ملعلوماُت يف تقرير للمدير العام يف الوثيقة التالية:. وسوف ُتستكَمل هذه ا٢٠١٤و ٢٠١٣

املنفَّــذة دعمــاً ألقــل البلــدان منــوا. تقريــر مــن املــدير العــام          اليونيــدوأنشــطة   •    
)GC.16/12 وCorr.1(  
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أنشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مع البلدان املتوسطة الدخل، مع مراعاة   - ١٩البند     
    إعالن سان خوسيه

جملس التنمية الصناعية علماً، يف دورته احلاديـة واألربعـني، بـاإلعالن الـذي اعتمـده      أحاط   
املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل الذي استضـافته حكومـة كوسـتاريكا وشـاركت يف     

ــه  ١٤إىل  ١٢تنظيمــه اليونيــدو يف ســان خوســيه، كوســتاريكا، مــن     (املقــرَّر ٢٠١٣حزيران/يوني
). وعمالً بذلك املقرَّر، أورِدت تقـارير عـن أنشـطة اليونيـدو املتعلقـة بالتعـاون       ٤- /م٤١- ت ص  م

  . ٢٠١٤و ٢٠١٣تقريَرْي اليونيدو السنويني ويف  GC.15/9مع البلدان املتوسطة الدخل يف الوثيقة 
  وسوف ُتعَرض على املؤمتر الوثيقة التالية:  
توسـطة الـدخل. تقريـر مـن املـدير      أنشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مـع البلـدان امل    •  

  )GC.16/13العام (
    

    العاملني، مبا يف ذلك جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو شؤون  - ٢٠البند     
 يف دورته الثالثـة واألربعـني   بشأن توصية اجمللس إجراًء يتَّخذن على املؤمتر أن سوف يتعيَّ  
حني لالنتخــاب لعضــوية جلنــة املعاشــات التقاعديــة     خبصــوص املرشَّــ  )١٠- /م٤٣- (م ت ص

تطورات تكون قد حدثت منذ اعتمـاد   ، وبشأن أي٢٠١٧ِّو ٢٠١٦ للعامنيملوظفي اليونيدو 
ولعــلَّ املــؤمتر يــودُّ أيضــاً أن يــأذن للمجلــس بــإجراء انتخابــات ملــلء أيِّ مناصــب   .رذلــك املقــرَّ

  املؤمتر السابعة عشرة.تصبح شاغرةً يف اللجنة قبل انعقاد دورة   قد
  ومن مثَّ، سوف ُتعَرض على املؤمتر الوثيقة التالية:  
  بشأن شؤون العاملني ١٠- /م٤٣-مقرَّر اجمللس م ت ص  •  

  
  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   - ٢١البند     

    وغري احلكومية وغريها من املنظمات
نظام الداخلي للمؤمتر علـى أن يتضـمَّن جـدولُ األعمـال املؤقَّـت      من ال ١٣تنصُّ املادة   

لكل دورة عادية التقاريَر الواردة من الوكاالت املتخصِّصة والوكاالت ذات الصلة ومن سـائر  
(أ)  ١-١٩املنظمات احلكومية الدولية الـيت أبرمـت اليونيـدو معهـا اتفـاَق عالقـة عمـالً باملـادة         

تقترُحها تلك الوكاالت واملنظمات، إذا كـان االتفـاُق الـذي يرسـي     من الدستور، والبنود اليت 
  العالقة مع املنظمة املعنية ينصُّ على ذلك.
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ــة         ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدو باملنظمـ ــة اليونيـ ــأن عالقـ ــة بشـ ــادُئ التوجيهيـ ــنصُّ املبـ وتـ
يف واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة وغريهــا مــن املنظمــات، الــيت اعتمــدها املــؤمتر العــام    

)، علــى أن يقــدِّم املــديُر العــام إىل املــؤمتر يف كــل   ٤١-/م١-دورتــه األوىل (مرفــق املقــرَّر م ع 
دورة عادية تقريراً عمَّا يكون قد أبرمه مـن اتفاقـات مـع منظمـات حكوميـة دوليـة ومنظمـات        
حكوميــة نيابــةً عــن املنظمــة منــذ الــدورة العاديــة الســابقة، وكــذلك عمَّــا يكــون قــد أقامــه مــن  

  قات تشاورية مع منظمات غري حكومية خالل الفترة نفسها.عال
وسُتقدَّم إىل املؤمتر معلوماٌت حمدَّثة عـن حالـة العالقـات باملنظمـات احلكوميـة الدوليـة         

  واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات.  
  ومن مثَّ، سوف ُتعَرض على املؤمتر الوثيقةُ التالية:  

باملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة   العالقــات   •    
  )GC.16/14وغريها من املنظمات. مذكِّرة من املدير العام (

  
    عشرة ومكان انعقادها السابعةموعد الدورة   - ٢٢البند     

كلَّ سـنتني، مـا مل ُيقـرَّر     (أ) من الدستور على أن يعقد املؤمتُر دورةً عاديةً ٢- ٨تنصُّ املادة   
 ٢٠١٧- ٢٠١٦غــري ذلــك. وقــد تضــمنت مقترحــاُت املــدير العــام لربنــامج وميــزانييت فتــرة الســنتني 

خمصَّصات لعقد دورة املؤمتر العام السـابعة عشـرة ملـدة مخسـة أيـام عمـل. وقـد ُحـدِّدت الفتـرةُ          
مؤقَّتـة لعقـد دورة    بصـورة  ٢٠١٧كـانون األول/ديسـمرب    ١تشرين الثـاين/نوفمرب إىل   ٢٧من 

  املؤمتر السابعة عشرة يف فيينا.
  

    التقرير السنوي عن أنشطة اللجنة الدبلوماسية املتعدِّدة األطراف  - ٢٣ البند    
 ١٤هذا البند اقَترح إدراَجه رئيُس اللجنة الدبلوماسية املتعدِّدة األطـراف وفقـاً للمـادة      

مجيـع الـدول األعضـاء بيـان إيضـاحي وُنظـر فيـه        من النظام الـداخلي للمـؤمتر. وقـد ُوزِّع علـى     
أثناء الدورة الثالثة من املشاورات غري الرمسية بشأن التحضـريات لـدورة املـؤمتر العـام السادسـة      

  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩عشرة يف 
  وستكون الوثيقة التالية معروضةً على املؤمتر:  

ـــ     •     ــة الدبلوماسـ ــطة اللجنــ ــن أنشــ ــنوي عــ ــر الســ ــراف  التقريــ ــدِّدة األطــ ية املتعــ
)GC.16/CRP.6(  

    
  الدورة اختتام  - ٢٤البند     
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املرفق
  

  
 

 
  

اجلدول الزمين املؤقَّت املقترح ألعمال
 

دورة املؤمتر العام السادسة
 

عشرة،
 

٣٠ 
تشرين الثاين/ 

نوفمرب 
 - ٤

 
كانون األول

/ديسمرب 
٢٠١٥

  
  

املوضوع الشامل: "التصنيع املستدام من أجل الرخاء املشترك"
  

  
االثنني،

٣٠
الثاين/نوفمربتشرين

 
الثالثاء،

١ 
كانون
األول/ديسمرب

  
األربعاء،

٢
األول/ديسمربكانون
 

س، 
اخلمي

٣ 
األول/ديسمربكانون 
  

 
اجلمعة،

٤ 
كانون 

  
األ

ول/ديسمرب
  

 
 

٠٣/
٩ -

٥١/
٠١

ض (مؤقت  
جلنة وثائق التفوي

)اً
  

 
 

 
 

اجللسة العامة األوىل
 

٠٠/
١٠

 -
٠٠/

١٣
  

افتتاح الدورة
كلمات رؤساء الدول   

واحلكومات
افتتاح املناقشة العامة

  

اجللسة العامة الثالثة
 

٠٠/
٩ -

٠٠/
١٠

  
مناقشة عامة

  
اجتماع اجلهات املاحنة لليونيدو 

٢٠١٥
  

٠٠/
١٠

 -
٠٠/

١٣
  

اجل
لسة العامة اخلامسة

 
٠٠/

١٠
 -

٠٠/
١٣

  
مناقشة عامة

  
 

اجللسة العامة السابعة
  

٠٠/
١٠

 -
٠٠/

١٣
  

مناقشة عامة
  

ض املمثِّلني لدى 
وثائق تفوي

املؤمتر
  

 
اجللسة العامة التاسعة

  
٠٠/

١٠
 -

٠٠/
١٤

النظر يف املقرَّرات   
والقرارات واعتمادها

  
 

اللجنة الرئيسية 
 - 

اجللسة
 

األوىل
  

٠٠/
١٠

 -
٠٠/

١٣
  

اللجن
ة الرئيسية

-
اجللسة

الثالثة
  

٣٠/
١٠

 -
٣٠/

١٢
  

اللجنة الرئيسية 
 - 

اخلامسةاجللسة 
  

٠٠/
١٠

 -
٠٠/

١٣
  

 
 

حدث
:

اإلعالن عن صدور 
كتيِّب

ص بأفريقيا واالقتصاد 
أوكسفورد اخلا

املعنون:
  

 "A
frica W

hatever you thought, 

think again".
  

٠٠/
١٣

 -
٠٠/

١٤
  

حدث
:

"مباشرة الشباب والنساء
لألعم

ال احلرة"
  

  
٠٠/

١٣
 -

٠٠/
١٤

  

حدث
:

"التصنيع املستدام 
للتصدي للتحديات املرتبطة 

باملناخ"
   

٠٠/
١٣

 -
٣٠/

١٤
  

 
 *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *            *          *          *               *          *          *             *          *          *          *          *          *          *          * 
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االثنني،
٣٠

الثاين/نوفمربتشرين
 

الثالثاء،
١ 

كانون
األول/ديسمرب

  
األربعاء،

٢
األول/ديسمربكانون
 

س، 
اخلمي

٣ 
األول/ديسمربكانون 
  

 
اجلمعة،

٤ 
كانون 

  
األ

ول/ديسمرب
  

اللجنة العامة
 

٣٠/
١٤ 

 - 
٠٠/

١٥
  

 
 

 

اجللسة العامة الثانية
 

٠٠/
١٥

 -
٠٠/

١٦
  

كلمة أساسية يلقيها السيد 
جوزيف شتيغليتس

  

اجللسة العامة الرا
بعة

 
٠٠/

١٥
 -

٠٠/
١٦

  
مناقشة عامة

  

اجللسة العامة السادسة
 

٠٠/
١٥

 -
٠٠/

١٦
  

اإل
عالن 

عن صدور
 

تقرير 
التنمية الصناعية 

٢٠١٦
  

اجللسة العامة الثامنة
  

٠٠/
١٥

 -
٠٠/

٨١
  

مناقشة عامة
  

 
 

ملتقى اليونيدو الرابع املعين بالتنمية
الصناعية الشاملة للجميع 
واملستدامة (اجلزء األول)

  
٠٠/

١٦
 -

٠٠/
١٨

  

ملتق
ى اليونيدو الرابع املعين بالتنمية

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة 
(اجلزء الثاين)

  
٠٠/

١٦
 -

٠٠/
١٨

  

مناقشة عامة
 

٠٠/
١٦

 -
٠٠/

١٨
  

 
 

 

اللجنة الرئيسية
- 

اجللسة الثانية
 

٠٠/
١٥

 -
٠٠/

١٨
  

اللجنة الرئيسية
-

اجللسة
الرابعة

  
٠٠/

١٥
 -

٠٠/
١٨

  

اللجنة الرئيسية 
 - 

السادسةاجللسة 
  

٠٠/
١٥

 -
٠٠/

١٨ 
(مؤقتاً)

  

 
 

حفل استقبال يستضيفه
 

املدير العام
  

٣٠/
١٨

 -
٠٠/

٢٠
  

 

حدث
:

"دور مراكز االبتكار يف
التصنيع املستدام والرخاء املشترك"

  
٠٠/

١٨
 -

٣٠/
١٩

  

حدث
:

اإلعالن خارجي
 ا

عن صدور 
تقرير التنمية 

  
الصناعية 

٢٠١٦
   

٣٠/
١٨

 -
٣٠/

١٩
  

 
 

 

 


