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 اعات.االجتم إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، هذه الوثيقة.  مل ُتطَبع، التوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  واألربعون الرابعةالدورة
  ٢٠١٦ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٤-٢٢فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند

       إقرار جدول األعمال
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    افتتاح الدورة    

، ســــعادة ةباإلنابــــ واألربعــــني رئــــيس اجمللــــس   الرابعــــةســــوف يفتــــتح دورةَ اجمللــــس     
  وان.- يونغ  سونغ  السيد

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     

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

اب الــرئيس الثالثــة واملقــرِّر للتعاقــب اجلغــرايف العــادل يف علــى أن ختضــع مناصــب الــرئيس ونــوَّ
للتذييل ألف للنظـام الـداخلي. وبنـاًء علـى ذلـك، ينبغـي        إطار دورة مدهتا مخس سنوات، وفقاً

 واألربعـني، مـن بـني أعضـاء اجمللـس مـن الـدول        الرابعـة ب الرئيس، فيما خيص الـدورة  أن ُينتَخ
ــة   اآلســيوية ــفاملدرجــة يف القائم ــ أل ــوَّاب    م ــي أن ُينتخــب ن ــق األول بالدســتور. وينبغ ن املرف

ألـف، والـدول    املدرجـة يف القائمـة   الـدول األفريقيـة  الرئيس الثالثة من بني أعضـاء اجمللـس مـن    
ب املقـرِّر مـن   علـى التـوايل. وُينتخَـ    ،دال املدرجة يف القائمة جيم، والدول املدرجـة يف القائمـة  

  .باءملدرجة يف القائمة بني ممثلي أعضاء اجمللس من الدول ا
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    إقرار جدول األعمال  - ٢البند     
ـــُقدَّم إىل اجمللــس يف الوثيقــة    واألربعــني  الرابعــةجــدول أعمــال مؤقَّــت للــدورة  IDB.44/1ي

، ١٣- /م٤٣- لكي يقرَّه. وهو يستند إىل جدول األعمال املؤقَّت الـذي اعُتمـد يف املقـرَّر م ت ص   
ــد الوال   ــي جيسِّـ ــه لكـ ــرى حتديثـ ــا جـ ــرة    كمـ ــة عشـ ــام السادسـ ــؤمتر العـ ــن دورة املـ ــة مـ ــات املنبثقـ يـ

  الثانية والثالثني للجنة الربنامج وامليزانية. والدورة

  وسُتعرض على اجمللس الوثائق التالية:  
  )IDB.44/1جدول األعمال املؤقَّت (  ●  
  (IDB.44/1/Add.1)جدول األعمال املؤقَّت املشروح   ●  
  ●  List of documents (IDB.44/CRP.1)  

  
    ٢٠١٥لمدير العام عن عام لالتقرير السنوي   - ٣البند     

  ا عن أنشطة املنظمة.سنوي املدير العام تقريراً من الدستور، يعدُّ ٦- ١١للمادة  وفقاً  
والـثالثني   الثانيـة رض التقرير السنوي عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية يف دورهتـا  وقد ُع    

عـدد دورات اجمللـس يف األعـوام الـيت ال ينعقـد فيهـا        لتخفـيض  نظراًعلى اجمللس يف دورته احلالية 
ــاقاً ٧-/م٣٩-املــــؤمتر العــــام (املقــــرَّر م ت ص مــــع املمارســــة الــــيت أُرســــيت يف   (و))، واتســ

الشروح املتعلقة بالتقرير السـنوي وحمتـواه يف جـدول األعمـال املؤقَّـت       قد وردت. و٢٠١٢ عام
  ).PBC.32/1/Add.1املشروح لدورة اللجنة (

كانـت  ، ٢٩- /م١- م ت صاجمللـس  (د) مـن الدسـتور ومقـرَّر     ٤- ٩بأحكام املادة  وعمالً  
والــثالثني للجنــة، بكلمــات تضــمَّنت معلومــات عــن   الثانيــة، يف الــدورة أدلــتالــدول األعضــاء قــد 

طلـب إىل الـدول األعضـاء    النقاش بشـأن هـذا البنـد، يُ    وبغية حتسنيأنشطتها املتصلة بأعمال املنظمة. 
رات املسـتجدة  أدلت هبا أمام اللجنة وتركيز مداخالهتا على التطـوُّ كانت قد اليت مراعاة الكلمات 

  ذات األمهية.
عن تعزيز احلوار مع الدول األعضاء بشأن معلومات أيضاً م ويف إطار هذا البند، سوف تقدَّ  

تمدتـه جلنـة الربنـامج    الـذي اع  ٢٠١٦/٦املسائل املواضيعية، وقد جرى هذا احلـوار وفقـاً لالسـتنتاج    
  وامليزانية يف دورهتا الثانية والثالثني.

  :ما يليعرض على اجمللس وسُي  
  ٢٠١٦/٥استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
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  ٢٠١٦/٦استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
 (IDB.44/2)(مبا فيه تقرير أداء الربنامج)  ٢٠١٥تقرير اليونيدو السنوي   ●  

  
    تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  - ٤البند     

إىل اجمللـس يف   أن تقـدِّم جلنـة الربنـامج وامليزانيـة "تقريـراً     (د) من الدسـتور   ٤-١٠املادة  تقتضي  
االقتراحـات بشـأن    تقدِّم مببادرٍة منها املشـورة أو أن و ،كل دورة عادية عن مجيع أنشطة اللجنة

والـثالثني يف الوثيقــة   الثانيـة جنــة عـن أعمـال دورهتـا    املسـائل املاليـة إىل اجمللـس". ويـرد تقريـر الل     
IDB.44/8.    وللمواضــيع والوثــائق التاليــة، الــيت تناولتــها اللجنــة يف تلــك الــدورة، صــلة بأعمــال

 الثانيــةوتــرد الشــروح يف جــدول األعمــال املؤقَّــت املشــروح للــدورة  اجمللــس يف دورتــه احلاليــة.
تلك الدورة، أوصت اللجنةُ اجمللَس باعتماد عدد مـن   ). ويفPBC.32/1/Add.1والثالثني للجنة (

مشاريع املقرَّرات، حسبما هو مبيَّن يف تقرير الدورة وحتت العناوين الفرعية اخلاصة بكـل منـها   
وبناًء على توصيات مراجع احلسابات اخلـارجي، طلبـت اللجنـة أيضـاً إىل املـدير       الواردة أدناه.

ية الصناعية يف دورته الرابعة واألربعـني بإنشـاء جلنـة استشـارية     العام أن حيضِّر لقيام جملس التنم
ــٌر إىل    ٢٠١٦/٢ملراجعــة احلســابات (االســتنتاج   ). وعمــالً هبــذا التكليــف، ســوف ُيقــدَّم تقري

 ٤ يف إطـار البنـد  سـوف ُتعـَرض علـى اجمللـس،     و(ب).  ٤اجمللس يف إطار بند جـدول األعمـال   
صـبح تلـك اخلطـة    أرمينيـا، وسـوف ت  مـن أجـل    من جدول األعمال، خطة سـداد مقترحـة  (ج) 

دعت جلنـةُ الربنـامج وامليزانيـة، يف إطـار      سارية عندما يوافق عليها جملس التنمية الصناعية. كما
نظرها يف وضـع اليونيـدو املـايل، مبـا يف ذلـك أرصـدة االعتمـادات غـري املنفقـة، املـديَر العـام إىل            

العامـة إلدارة املخـاطر،   تني، عـن اسـتراتيجية اليونيـدو    تقدمي تقريـر إىل اجمللـس، يف دورتيـه املقبلـ    
ــادرة دول أعضــاء           ــاجم عــن مغ ــايل الن ــأثري امل ــن أجــل معاجلــة الت ــدابري شــاملة م ــرح ت وأن يقت

. )٢٠١٦/٨(االســتنتاج  عكــس اجتــاه االنســحاب الســعي إىل للمنظمــة، وكــذلك مــن أجــل   
  ) من جدول األعمال.(ه ٤سُيعرض ذلك التقرير على اجمللس يف إطار البند   مث  ومن

    
    ٢٠١٥(أ)  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام  ٤البند     

  ٢٠١٦/٣استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
ــر مراجــع احلســابات اخلــارجي عــن حســا      ●   ــن    تقري ــة م ــدو للســنة املالي بات اليوني

 )IDB.44/3( ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل   ١

  •  Annexes to the report of the External Auditor on the accounts of UNIDO 

for the financial year 1 January to 31 December 2015, presented in 
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accordance with United Nations System Accounting Standards for the year 

ended 31 December 2015 (unaudited) (PBC.32/CRP.2)  
    إنشاء جلنة استشارية ملراجعة احلسابات)  ب( ٤البند     

  ٢٠١٦/٢جلنة الربنامج وامليزانية  استنتاج  ●  
 (IDB.44/9)إنشاء جلنة استشارية ملراجعة احلسابات. تقرير من املدير العام   ●  

    
    )  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقةج( ٤البند     

  ٢٠١٦/٧نتاج جلنة الربنامج وامليزانية است  ●  
  )IDB.44/4وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام (  ●  
  )IDB.44/10من املدير العام ( أرمينيا. مذكرة من أجلخطة سداد مقترحة   ●  
  ●  Status of assessed contributions. Note by the Secretariat (IDB.44/CRP.2)  

    
    حشد املوارد املالية   )د( ٤البند     

  ٢٠١٦/٤استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
 (IDB.44/5)حشد املوارد املالية. تقرير من املدير العام   ●  

  )٥، الفصل IDB.44/2( ٢٠١٥ تقرير اليونيدو السنويالتمويل.   ●  
●  Projects approved under the Industrial Development Fund, thematic and 

individual trust funds and other voluntary contributions in 2015 
(PBC.32/CRP.4) 

    
    االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر   )ه( ٤البند     

  ٢٠١٦/٨استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
  )IDB.44/11من املدير العام ( االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر. تقرير  ●  
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    ، مبا يف ذلك تنفيذ إعالن ليما٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   - ٥البند     
ليمـا: حنـو تنميـة صـناعية شـاملة       ناعتمد املـؤمتر العـام يف دورتـه اخلامسـة عشـرة إعـال        

)، وأهاب فيه باليونيدو أن تزيد من دعمهـا للجهـود الـيت    ١-/ق١٥-للجميع ومستدامة (م ع
مـن   ١٣قيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ويف الفقرة تبذهلا البلدان من أجل حت

اإلعــالن، طُلــب إىل املــدير العــام أن يقــدِّم تقــارير منتظمــة إىل املــؤمتر العــام عــن املســاعدة الــيت  
تقدِّمها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات معـزَّزة مـن التنميـة الصـناعية الشـاملة      

  ستدامة، وعن تأثريها التنموي.للجميع وامل
وعالوة علـى ذلـك، طلـب املـؤمتر العـام، يف دورتـه السادسـة عشـرة، إىل املـدير العـام             

ــدف      "أن ــق اهلـ ــدعم حتقيـ ــتراتيجيات لـ ــذ اسـ ــع وينفِّـ ــتدامة    ٩يضـ ــة املسـ ــداف التنميـ ــن أهـ مـ
م اليونيـدو  غ الـدول األعضـاء بإسـها   األهداف والغايات املترابطة ذات الصلة"، و"أن ُيبلِّـ  وسائر

"، وأن يقدِّم بانتظام إىل اجمللـس، اعتبـاراً مـن دورتـه الرابعـة      ٢٠٣٠حتقيق خطة التنمية لعام  يف
  واألربعني، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

الوثــــائق املعروضــــة يف إطــــار هــــذا البنــــد ســــتقدِّم معلومــــات حمدَّثــــة  ومــــن مث فــــإنَّ  
من أعمـال ضـمن إطـار خطـة التنميـة املسـتدامة        اليونيدو إلعالن ليما وما تضطلع به تنفيذ عن
  .٢٠٣٠  لعام

  :الوثيقة التالية عرض على اجمللستوس  
، مبــا يف ذلــك تنفيــذ إعــالن ليمــا. ٢٠٣٠لعــام  املســتدامةاليونيـدو وخطــة التنميــة    ●

  (IDB.44/12)تقرير من املدير العام 
  •  UNIDO technical cooperation programmes, projects and tools contributing 

to the achievement of the Sustainable Development Goals (IDB.44/CRP.3) 
    

األساس املرجعي لإلطار  :٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   - ٦البند     
    املتكامل بشأن النتائج واألداء

ــى جملــس ال         ــام عل ــدير الع ــا، عــرض امل ــات املســندة حالي ــاً للوالي ــة الصــناعية،  وفق تنمي
 ٢٠١٩-٢٠١٦طريـــق جلنـــة الربنـــامج وامليزانيـــة، اإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل،    عـــن

(IDB.43/9)     ــة ــامج وامليزاني ــة الربن ــرة (ل) مــن اســتنتاج جلن ــاً للفق ــا  ٢٠١٥/٤. ووفق يف دورهت
إلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل تتضــمن اخلطــة إىل ا احلاديــة والــثالثني، ُعرضــت أيضــاً إضــافةٌ
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تبدأ دورهتا الزمنيـة السـنوية لتقـدمي    وف ، اليت س٢٠١٩-٢٠١٦االستثمارية املتوسطة األجل، 
  .٢٠١٧التقارير يف عام 

وأحاط املؤمتر العـام علمـاً مـع التقـدير، يف دورتـه السادسـة عشـرة، باإلطـار الربنـاجمي            
). وأشار املؤمتر يف الفقـرة (ج) مـن   ١-/ق١٦-رار م ع(الق ٢٠١٩-٢٠١٦املتوسط األجل، 
اعتقـاده  مؤشِّرات لألداء، وأشـار أيضـاً إىل    بالفعلاإلطار الربناجمي يتضمن  القرار نفسه إىل أنَّ

املنظمـة "ستضـع" أساسـاً مرجعيـا "هلـذه املؤشِّـرات وستواصـل بـذل جهودهـا إلثـراء هـذه             بأنَّ
ب املؤمتر إىل املـدير العـام أن يقـدِّم تقريـراً عـن التقـدُّم احملـرز        املؤشِّرات باستمرار". ومن مث، طل

  الرابعة واألربعني.اجمللس يف دورته  يف هذا الشأن إىل
ــثالثني،            ــة وال ــا الثاني ــان دورهت ــة، إبَّ ــامج وامليزاني ــة الربن ــام إىل جلن ــدير الع ــدَّم امل ــد ق وق
نتــــائج واألداء اخلــــاص مرحليــــا عــــن وضــــع أســــاس مرجعــــي لإلطــــار املتكامــــل لل   تقريــــراً
، وأُكمــــل التقريــــر مبــــذكرة   (IDB.44/6-PBC.32/6)الربنــــاجمي املتوســــط األجــــل    باإلطــــار

املتعلــق بــالتقرير الســنوي، شــجَّعت   ٢٠١٦/٥. ويف االســتنتاج (PBC.32/CRP.5) األمانــة مــن
ــرات           ــن أجــل وضــع مؤشِّ ــا م ــى مواصــلة جهوده ــة عل ــة "األمان ــامج وامليزاني ــة الربن أيضــاً جلن

ــال"، ودعــت        ســسوأُ ــى حنــو ســريع وفعَّ ــائج واألداء عل ــة بشــأن اإلطــار املتكامــل للنت مرجعي
ــة ــبما    "إىل األمانـ ــرات". وحسـ ــأن املؤشِّـ ــتهدفة بشـ ــَيم مسـ ــع ِقـ ــذكرة  وضـ ــو مرَتقـــب يف مـ هـ
  ، سُتقدَّم خطة عمل إىل اجمللس.(PBC.32/CRP.5)  األمانة

  :الوثيقتان التاليتان ض على اجمللسعَرُتومن مث س  
ريـــر مرحلـــي عـــن وضـــع أســـاس مرجعـــي لإلطـــار املتكامـــل للنتـــائج واألداء   تق  ●  

مــــن  . تقريــــر٢٠١٩-٢٠١٦باإلطــــار الربنــــاجمي املتوســــط األجــــل،  اخلــــاص
  )IDB.44/6العام (  املدير

اإلطـــار املتكامـــل للنتـــائج واألداء اخلـــاص باإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل     ●  
 )IDB.44/6/Add.1( . خطة عمل من إعداد األمانة٢٠١٩-٢٠١٦

   •  Updated indicators and metadata for the integrated results and performance 

framework. Note by the Secretariat (IDB.44/CRP.4)  
    

    سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية  - ٧البند     
ــأ      ــام السادســـة عشـــرة، خطـــة عمـــل بشـ ــام، يف دورة املـــؤمتر العـ ن عـــرض املـــدير العـ
. وبعد إجراء مشاورات مع الدول األعضـاء  (GC.16/6)اليونيدو وشبكتها امليدانية  سياسات



 

V.16-04929 7 
 

IDB.44/1/Add.1 

بشــأن هــذه املســألة والنظــر فيهــا خــالل الــدورة الثانيــة والــثالثني للجنــة الربنــامج وامليزانيــة،   
 العمـل بشـأن السياسـات امليدانيـة     خطـة  إىل اجمللس عن طريـق اللجنـة تقريـر عـن تفعيـل       قُدِّم

(IDB.44/7-PBC.32/7) بــالتقرير عــن ٢٠١٦/٤نتاجها ت. وقــد أحاطــت اللجنــة علمــاً، يف اســ ،
تفعيــل خطــة العمــل، وطلبــت إىل املــدير العــام أن يقــدم تقريــراً عــن تنفيــذ خطــة العمــل بشــأن  

  دورته اخلامسة واألربعني. يفالسياسات امليدانية إىل اجمللس 
  :ما يلي ومن مث سيُعَرض على اجمللس  
  ٢٠١٦/٤جلنة الربنامج وامليزانية  استنتاج  ●  
 (IDB.44/7)تفعيل خطة العمل بشأن السياسات امليدانية. تقرير من املدير العام   ●  

    
    أنشطة التقييم  - ٨البند     

، طلب اجمللس إىل األمانة أن تقدِّم إليـه تقريـراً عـن    ٧-/م٢٩-ر م ت صمبقتضى املقرَّ  
  أنشطة التقييم على أساس نصف سنوي.

  :الوثيقة التالية ض على اجمللسعَرسُتو  
  )IDB.44/13( أنشطة التقييم. مذكرة من األمانة  ●  

    
    أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  - ٩البند     

 )،١١- /م٢٤- توصيات وحدة التفتـيش املشـتركة (املقـرَّر م ت ص    تنفيذ وفقاً ملخطط متابعة  
  ض على اجمللس الوثيقة التالية:سُتعَر

  )IDB.44/14( فتيش املشتركة. تقرير من املدير العامأنشطة وحدة الت  ●  
    

    شؤون العاملني  - ١٠البند     
ــرَّر م ت ص    ــرَّر اجمللــس، يف املق ــة   ١٨-/م١-ق ــة اخلدم ــول النظــام األساســي للجن ، قب

مقـرَّرات وتوصـيات مسـتجدَّة صـادرة عـن       املدنية الدولية. وسيجري إطـالع اجمللـس علـى أيِّ   
اجلمعيــة العامــة وتكــون هلــا صــلة باليونيــدو، باعتبارهــا إحــدى         اللجنــة املــذكورة تعتمــدها  

الوثــائق املندرجــة يف  أيضــاً وســتحتوي د لألمــم املتحــدة.املؤسســات املنضــوية يف النظــام املوحَّــ
  .املستجدَّة يف اليونيدو فيما يتعلق بالعاملنيإطار هذا البند على معلومات عن التطورات 

  ن التاليتان:وسُتعَرض على اجمللس الوثيقتا    
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 (IDB.44/15)شؤون العاملني. تقرير من املدير العام   ●  

   •  Personnel matters. Annexes III, IV and V to the report by the Director 

General (IDB.44/CRP.5)  
  ●  List of UNIDO staff. Note by the Secretariat (IDB.44/CRP.6)  

    
    من أجل متويل مؤسسة تعليميةهورية النمسا من مج تقدمي الدعم  - ١١البند     

ــة         ــا والوكال ــة النمســا ومكتــب األمــم املتحــدة يف فيين جــرت مفاوضــات بــني مجهوري
ــة التحضــريية ملنظمــة      ــة الصــناعية واللجن ــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنمي ــة للطاقــة الذري الدولي

بعـاً لـه مجهوريـة النمسـا     احلظر الشـامل للتجـارب النوويـة علـى اتفـاق، سـوف تقـدِّم ت       معاهدة 
الــدعم املــايل إىل مؤسســة تعليميــة لتــوفري األمــاكن املدرســية ألبنــاء مــوظفي املنظمــات الدوليــة  

ها يف فيينا، وكذلك ألبناء أعضاء اهليئـات الدبلوماسـية والقنصـلية. وسـوف ُيقـدَّم      الكائنة مقارَّ
املـؤمتر العـام باملوافقـة علـى     نص االتفاق إىل اجمللس، الذي سـوف ُيـدعى إىل تقـدمي توصـية إىل     
  االتفاق واإلذن للمدير العام بالعمل على تنفيذه فيما خيص اليونيدو.

  وسُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية:  
. تقريـر مـن   تقدمي الدعم مـن مجهوريـة النمسـا مـن أجـل متويـل مؤسسـة تعليميـة          ●

  (IDB.44/16)املدير العام 
    

    املدير العام مرشح ملنصبلعملية اختيار  ةالترتيبات التحضريي  - ١٢البند     
ــودة يف          ــة املعق ــتثنائية الثاني ــه االس ــام، خــالل دورت ــؤمتر الع ــيَّن امل ــه  ٢٨ع حزيران/يوني
حزيران/يونيـه   ٢٨، السيد يل يون مديراً عامـا لليونيـدو ملـدة أربـع سـنوات ابتـداًء مـن        ٢٠١٣
ؤمتر العـام يف دورتـه العاديـة السـابعة عشـرة      أو إىل أن يتوىل املدير العام الـذي يعيِّنـه املـ    ٢٠١٣

مهام منصـبه، أي التـارخيني أبعـد. وبغيـة ضـمان القيـام بعمليـة اختيـار سلسـة ويف حينـها وفقـاً            
الواردتني يف تقرير وحدة التفتيش املشـتركة عـن "اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيني       ٤و ١للتوصيتني 

ــهم"    واســتناداً إىل ، (JIU/REP/2009/8) يف مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة وشــروط خدمت
ــدى   ــدير العــام  االنجــاح يف اســتحداث منت ــذي ملرشَّــحني ملنصــب امل ــايو  ٢١ُعقــد يف  ال أيار/م

ــة معلومــات أساســية عــن هــذا    ١٠-/م٤٠-ر اجمللــس م ت ص(مقــرَّ ٢٠١٣ )، ســتقدِّم األمان
زوم ذلـك، يف الوثيقـة   حني يف حالـة لـ  املوضوع واملَُهل الزمنية، مبا يف ذلك جدولة منتدى املرشَّ

  التالية:
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  (IDB.44/17) . مذكرة من األمانةالعام عملية االختيار ملنصب املدير  ●
    

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية     - ١٣البند     
    احلكومية وغريها من املنظمات  وغري

توجيهية بشـأن العالقـات مـع املنظمـات      ، مبادئ٤١-/م١-أرسى املؤمتر العام، يف مقرَّره م ع  
ن علــى املــدير لتلــك املبــادئ التوجيهيــة، يتعــيَّ  مــن الدســتور. ووفقــاً  ١-١٩ذُكــرت يف املــادة 

مــا يلــي: (أ) أن يقــدِّم مشــاريع نصــوص االتفاقــات مــع املؤسســات األخــرى يف منظومــة  العــام
ــم املتحــدة إىل اجمللــس إلقرارهــا؛ و(ب) أن يــوزِّ     اجمللــس معلومــات عــن    ع علــى أعضــاء األم

املنظمات احلكومية الدولية اليت أعربت عن رغبتها يف إبرام اتفاقات مع اليونيـدو، وأن يلـتمس   
ع علـى  موافقة اجمللس قبل إبرام اتفاق حيدِّد العالقة املناسبة مع املنظمات املعنية؛ و(ج) أن يـوزِّ 

نها والوطنية، وسـائر املنظمـات   أعضاء اجمللس معلومات عن املنظمات غري احلكومية، الدولية م
كـان سـيمنح    إذار اجمللـس مـا   اليت تسـعى إىل احلصـول علـى املركـز االستشـاري، ومـن مث يقـرِّ       

  للمبادئ التوجيهية اليت أرساها املؤمتر. ا وفقاًاستشاري ة مركزاًيَّاملنظمات املعن
  بشأهنا. وسُتعَرض على اجمللس معلومات عن املنظمات اليت يلزم اختاذ قرارات  

    
    واألربعني وموعد انعقادها اخلامسةجدول األعمال املؤقَّت للدورة   - ١٤البند     

أن يقــدِّم املــدير العــام إىل اجمللــس، يف كــل مــن النظــام الــداخلي  ٢-١٠ي املــادة ضــتتق  
وسـُيقَترح جـدول أعمـال مؤقَّـت      دورة عادية، جدول األعمال املؤقَّت للدورة العاديـة التاليـة.  

  ة االجتماعات التالية:يف ورق
  ●  Provisional agenda and date of the forty-fifth session. Note by the Director 

General (IDB.44/CRP.7)  
ــر السياســات          ــدو لتقري ــزة اليوني ــد اجتماعــات أجه ــة لعق ــد التالي ــدِّدت املواعي ــد ُح وق

  :٢٠١٧  عام  يف
  

  الثالثة والثالثونالدورة، جلنة الربنامج وامليزانية  أيار/مايو ١٨- ١٦
 واألربعون اخلامسة، الدورة جملس التنمية الصناعية  (موعد مؤقَّت)حزيران/يونيه  ٣٠- ٢٧
كانون  ١ إىلتشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧

  ٢٠١٧األول/ديسمرب 
  عشرة السابعة، الدورة املؤمتر العام
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    اعتماد التقرير  - ١٥البند     
  ى املقرِّر إعداد مشروع تقرير اجمللس وتقدميه.الداخلي، يتولَّمن النظام  ٧١للمادة  وفقاً    

 


