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*1700129*  

 رجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، ُي

  

 جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨-١٦فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  إقرار جدول األعمال

    

        
   املشروحجدول األعمال املؤقَّت     
    افتتاح الدورة    

م. أ. أ.  الســيد ســعادةُ الربنــامج وامليزانيــة والــثالثني للجنــةالثالثــة  الــدورةَفتــتح ي ســوف  
  .والثالثني للجنةالثانية الدورة  ، بصفته رئيسأويوغي (كينيا)

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     

مـن النظـام الـداخلي، َتنتخـب اللجنـةُ يف كـلِّ سـنة، يف بدايـة دورهتـا           ١-١٧عمالً باملـادة    
العاديــة، رئيســاً وثالثــة نــوَّاب للــرئيس مــن بــني ممثلــي أعضــائها ومقــرِّراً مــن بــني وفــود أعضــائها.    

مــن النظــام الــداخلي بــأن ختضــع مناصــب الــرئيس ونــوَّاب الــرئيس الثالثــة     ٣-١٧وتقضــي املــادة 
قرِّر للتناوب اجلغرايف العادل يف إطار دورة مدَّهتا مخـس سـنوات وفقـاً للتـذييل ألـف مـن النظـام        وامل

والـثالثني مـن بـني أعضـاء     الثالثـة  الداخلي. ووفقاً لذلك التـذييل، ينبغـي أن ُينتخـب رئـيس الـدورة      
املدرجـة يف  األفريقيـة  ، ونـوَّاب الـرئيس الثالثـة مـن الـدول      بـاء اللجنة من الدول املدرجة يف القائمة 

وينبغـي   .دال، والـدول املدرجـة يف القائمـة    ألفاملدرجة يف القائمة اآلسيوية القائمة ألف، والدول 
  .جيمأن ُينتخب املقرِّر من بني أعضاء اللجنة من الدول املدرجة يف القائمة 
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    إقرار جدول األعمال  - ٢البند     
والـثالثني،  الثالثـة  أعمال مؤقَّت للـدورة   لُجدو PBC.33/1الوثيقة  يف على اللجنةض َرعُي  

مـن النظـام الـداخلي، بغيـة      ٩و ٨أَعدَّه املـدير العـام بالتشـاور مـع رئـيس اللجنـة، وفقـاً للمـادتني         
  .  ١٢إقراره، على حنو ما هو منصوص عليه يف املادة 

  وسُتعرض على اللجنة الوثائق التالية:  
  )PBC.33/1جدول األعمال املؤقَّت (  •  
  )PBC.33/1/Add.1جدول األعمال املؤقَّت املشروح (  •  
  •  List of documents (PBC.33/CRP.1)  

    
    ٢٠١٦التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ٣البند     

من الدستور، ُيِعدُّ املديُر العام تقريراً سـنويا عـن أنشـطة املنظمـة. وكـان       ٦- ١١للمادة  وفقاً  
، أن ُيـدمج تقريـر أداء الربنـامج دجمـاً     ٢- /ق٤- املؤمتر العام قـد طلـب إىل املـدير العـام، يف قـراره م ع     

علـى طلـب اجمللـس يف     . وبنـاءً ١١- /م٧- كليا يف التقارير السنوية املقبلة، وفقاً ملقرَّر اجمللس م ت ص
، تتضــمَّن التقــارير الســنوية معلومــات عــن األنشــطة التنفيذيــة يف جمــال   ١٢- /م٢٣- مقــرَّره م ت ص

التنميــة النابعــة مــن قــرارات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ذات الصــلة، ومنــها اســتعراض السياســات 
كـانون   ٢١ املؤرخ ٦٧/٢٢٦ الشامل الذي جيري كل أربع سنوات وذلك وفقاً لقرار اجلمعية العامة

  . ٢٠١٢األول/ديسمرب 
، ُتحـاط الـدول األعضـاء علمـاً يف     ٢- م/٤٤- ت صم ر اجمللـس  للفقرة (ج) من مقـرَّ  ووفقاً  

تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل وعـن إسـهام اليونيـدو يف حتقيـق       علومات عن التقرير السنوي مب
  .  اإلمنائية املستدامةوأهدافها  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 

تقريـر اليونيـدو السـنوي    ، يتضـمن  ٢- /م٤٤- ر اجمللـس م ت ص (د) من مقرَّ بالفقرة الًوعم  
لنتــائج احملــرزة وفقــاً عــرض لبووفــرية ببيانــات إحصــائية  معلومــات وجيــزة وخمتصــرة مشــفوعة ٢٠١٦

  .وتسليط الضوء عليه أداء اليونيدو بشأنلإلطار املتكامل للنتائج واألداء، بغية حتسني املساءلة 
(د) من الدستور على أن يطلب اجمللُس إىل الـدول األعضـاء أن تقـدِّم     ٤-٩وتنصُّ املادة   

ـــة بعمــل املنظمـــة. ويف املقــرَّر م ت ص   ـــا ذات الصلـ ، طلــب ٢٩-/م١-معلومــات عــن أنشطتهـ
اض التقريـر  اجمللس إىل الدول األعضاء أن تعلمه بأنشطتها ذات الصـلة بعمـل املنظمـة عنـد اسـتعر     

السنوي. وبسبب ختفيض عدد دورات اجمللس يف السنوات اليت ال ينعقد فيها املؤمتر العام (املقـرَّر  
ــذ عــام    ٧-/م٣٩-م ت ص ــر  ٢٠١٣(و))، وعمــالً باملمارســة املتَّبعــة من ، ســوف ُيعــرض التقري

  السنوي على اجمللس عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية.
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دُّ، بنـاء علـى ذلـك، أن ُتـدرج معلومـات عـن أنشـطتها الـيت هلـا          ولعلَّ الدول األعضاء تو  
  صلة بعمل اليونيدو يف الكلمات الشفوية اليت يديل هبا ممثِّلوها يف إطار هذا البند.

  :تانوسُتعرض على اللجنة الوثيق  
  )PBC.33/2-IDB.45/2( (يتضمَّن تقرير أداء الربنامج) ٢٠١٦تقرير اليونيدو السنوي   •  
  •  The Vienna Energy Forum 2017 “Sustainable energy for the implementation of 

the SDGs and the Paris Agreement”. Summary submitted by the Secretariat 

(PBC.33/CRP.2)  
    

    ٢٠١٦تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   - ٤البند     
على أن ُينجِز ُمراجع احلسابات اخلارجي  من النظام املايل ١٠- ١١و ٩- ١١ينصُّ البندان   

نيسان/أبريل وأن ُيحيلـها إىل اجمللـس عـن     ٢٠تقاريره والبيانات املالية املراَجعة يف موعد أقصاه يوم 
طريق اللجنة وفقاً للتوجيهات اليت يصدرها املؤمتر. وتفحُص اللجنة البيانات املالية وتقارير مراجعة 

  يراه مناسباً من تعليقات. إىل اجمللس، الذي حييلها إىل املؤمتر مع مااحلسابات وُتقدِّم توصياهتا 
، أن ُيقـــدِّم كـــل ســـنة إىل ١٩٨٧/١٩وطلبــت اللجنـــة إىل املـــدير العـــام، يف اســـتنتاجها    
تفصـيل اسـتخدام   نـود  ب عـن األداء املـايل يبـيِّن    ومفصـالً  عن طريق اللجنة، تقريراً واضحاً اجمللس،

اء يتضـمن تقريـر األد   ح تقريـر مراجـع احلسـابات اخلـارجي    ، أصب٢٠١١ام املوارد املالية. ومنذ ع
  املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (إيبساس). املايل، أْي البيانات املالية

ــذ التوصــيات         ــر مراجــع احلســابات اخلــارجي أيضــاً معلومــات عــن تنفي وسيتضــمَّن تقري
  ).IDB.44/3( ٢٠١٥عن عام  هالواردة يف تقرير

  وسُتعرض على اللجنة الوثيقتان التاليتان:  
كـانون   ١تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات اليونيدو للسنة املالية مـن    •  

  )PBC.33/3-IDB.45/3( ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١الثاين/يناير إىل 
  •  Annexes to the report of the External Auditor on the accounts of UNIDO for 

the financial year 1 January to 31 December 2016 (unaudited) 

(PBC.33/CRP.3)  
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    وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  - ٥البند     
ــام إىل       ــدير الع ــه امل ــذي قدَّم ــُر ال ــاول التقري ــه   تن ــة الصــناعية يف دورت ــة جملــس التنمي الرابع

وسـوف   )، طائفةً واسعةً مـن املسـائل املندرجـة ضـمن إطـار الوضـع املـايل.       IDB.44/4واألربعني (
  ُتحدَّث تلك املعلومات يف وثيقة ُتقدَّم إىل الدورة احلالية.

دورة خـالل الـ   IDB.43/5-PBC.31/5وباإلضافة إىل ذلك، وأثناء املداوالت حول الوثيقة   
احلادية والثالثني للجنة والدورة الثالثة واألربعني للمجلس، أعربت عدة دول أعضاء عـن رغبتـها   

أرصــدة االعتمــادات غــري  ملســألة النظــام املــايل لليونيــدو  يف تكــريس املزيــد مــن االهتمــام ملعاجلــة  
هـذا املوضـوع،   عـن   فصـالً  وضـع املـايل  املعنيـة بال وثيقـة  املنفقة. ولتيسري املناقشة، سوف تتضمن ال

  حة للبند املعين يف النظام املايل.  بشأن الصيغة املنقَّ يشمل مقترحاً
، أَطلَع املديُر العام املؤمتَر العام، يف دورته السادسة عشرة، علـى أرصـدة   ذلكوعالوة على   

كـانون   ٢٠ر حبلـول  ع الدول األعضاء على أن تقرِّ)، وشجGC.16/CRP.3َّاالعتمادات غري املنفقة (
ما إذا كانت سـتتنازل طواعيـةً عـن حصصـها يف األرصـدة ألحـد احلسـابني         ٢٠١٥ألول/ديسمرب ا

(ط))، أو صـــندوق التنميــــة   ٦- /م٤٣- ر اجمللــــس م ت صومقـــرَّ  IDB.43/5اخلاصـــني (الوثيقــــة  
رة عليهـا يف عـام   املبلغ ضمن األنصـبة املقـرَّ   احتساب ، أو صندوق استئماين مواضيعي، أوالصناعية
للتـربع باألرصـدة املتاحـة يف هنايـة ذلـك العـام.        ٢٠١٦وأطلقت دعوة مماثلة يف هناية عام . ٢٠١٦

وبناًء على ذلـك، سـوف ُتـدَرج معلومـات عـن توزيـع أرصـدة االعتمـادات غـري املنفقـة يف الوثيقـة            
  املذكورة أعاله، املقدَّمة إىل الدورة احلالية. 

  تان:، سُتعَرض على اللجنة الوثيقتان التاليومن مث  
  )PBC.33/4-IDB.45/4وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام (  •  
  •  Status of assessed contributions. Note by the Secretariat (PBC.33/CRP.4)  

    
    ٢٠١٩- ٢٠١٨لربنامج وامليزانيتان، ا  - ٦البند     

عمـل  مـن الدسـتور، ُيِعـدُّ املـدير العـام مشـروع برنـامج         ٢-١٤و ١-١٤وفقاً للمـادتني    
للفترة املالية التالية ويقدِّمـه إىل اجمللـس، عـن طريـق اللجنـة، مشـفوعاً بالتقـديرات املقابلـة املتعلقـة          

ــة.     ــة العادي ــن امليزاني ــيت ســُتموَّل م ــام مقترحــات      باألنشــطة ال ــدير الع ــدِّم امل ــه، يق ويف الوقــت ذات
ــة إىل ا      ــيت ســُتموَّل مــن التربُّعــات املقدَّم ــة لألنشــطة ال ــديرات مالي ــة يف   ملنظمــة.وتق وتنظــر اللجن

ــامج العمــل املقتــرح والتقــديرات       مقترحــات املــدير العــام وتقــدِّم إىل اجمللــس توصــياهتا بشــأن برن
موافقــة ويتطلــب اعتمــاد توصــيات اللجنــة  مــن امليــزانيتني العاديــة والتشــغيلية. لٍّاملقابلــة لـــه يف كــ

عشـرة،  السـابعة  املؤمتر العام، يف دورتـه   وسيتعيَّن على أغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوِّتني.
  .إلقرارها، ٢٠١٩-٢٠١٨أن ينظر يف وثيقة الربنامج وامليزانيتني، 
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    وسوف ُتعَرض على اللجنة الوثيقة التالية:  
  )PBC.33/5-IDB.45/5(م مقترحات املدير العا. ٢٠١٩- ٢٠١٨، الربنامج وامليزانيتان  •  

    
   نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني القتساماملقرَّرة جدول األنصبة   - ٧البند     

٢٠١٩- ٢٠١٨    
عشرة، أن يقـرَّ جـدول أنصـبة للسـنتني     السابعة سوف يتعيَّن على املؤمتر العام، يف دورته   
(ب) مــن الدســتور بــأن تعــدَّ اللجنــة مشــروع جــدول   ٤-١٠وتقضــي املــادة . ٢٠١٩و ٢٠١٨

مـن   ٢-١٥وتنص املـادة   العادية بغية عرضه على اجمللس.األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية 
الدســتور علــى أن يوضــع جــدول األنصــبة املقــرَّرة، قــدر اإلمكــان، علــى أســاس أحــدث جــدول   

وسوف ُتزوَّد اللجنة بأحدث املعلومات فيما يتعلـق جبـدول األنصـبة     معمول به يف األمم املتحدة.
وأيِّ تعـديالت قـد يلـزم القيـام هبـا       ٢٠١٩و ٢٠١٨نتني املقرَّرة لألمـم املتحـدة املطبَّـق علـى السـ   

  فيما خيص اليونيدو.
  ، سوف ُتعَرض على اللجنة الوثيقة التالية:ومن مث  
ــة      •   ــرة املاليـ ــرََّرة للفتـ ــبة املُقـ ــدول األنصـ ــة    .٢٠١٩-٢٠١٨جـ ــن األمانـ ــذكِّرة مـ مـ

)PBC.33/6-IDB.45/6(  
    

     ٢٠١٩- ٢٠١٨ السنتنيصندوق رأس املال املتداول لفترة   - ٨البند     
من النظـــام املايل، ينبغي للجنة أن تقدِّم إىل اجمللـس توصـية    ٤- ٥وفقاً للفقرة (أ) من البند   

وقــد قــرَّر  .٢٠١٩- ٢٠١٨لفـــترة السنتـــني  املتــداولبشــأن حجــم وأغــراض صـــندوق رأس املـــال 
ــه   ــام يف دورت ــال   ١٣- /م١٦- عشــرة (م عالسادســة املــؤمتر الع ) أن يظــل حجــم صــندوق رأس امل

يورو، وأن تظل األغـراض املـأذون بـأن ُتسـتخدم فيهـا أمـوال      ٧ ٤٢٣ ٠٣٠املتداول عند مستوى 
، ٢٠١٥- ٢٠١٤على ما كانت عليه يف فترة السـنتني   ٢٠١٧- ٢٠١٦الصـندوق يف فترة السنتني 

  .٢٧- /م٢- م عأي على النحو املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من مقرَّر املؤمتر العام 
    ، سوف ُتعَرض على اللجنة الوثيقة التالية:ومن مث  
مقترحــات مــن املــدير  .٢٠١٩-٢٠١٨صــندوق رأس املــال املتــداول لفتــرة الســنتني   •  

   )PBC.33/7-IDB.45/7العام (
    

    املتوسطة األجل يةطة االستثماراخلاملتوسط األجل واإلطار الربناجمي   - ٩البند     
مقــرَّره و(و) مــن (ه) الفقــرتني يف  ،العــام اخلامســة عشــرة، طلــب املــؤمتريف دورة املــؤمتر   

أن يقدِّم كل أربع سنوات إىل اجمللس يف السنة الثانية مـن فتـرة   إىل املدير العام  ،١٧-/م١٥-ع م
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تـه  دَّ، مشروع إطـار برنـاجمي متوسـط األجـل م    ٢٠١٥لجنة اعتباراً من عام الالسنتني، عن طريق 
توصـيات  ، وتنميـة صـناعية شـاملة للجميـع ومسـتدامة      حنـو أربع سنوات، مع مراعاة إعالن ليما: 

آخر استعراض شامل لسياسة األنشطة التنفيذية املضطلع هبا من أجل التنمية والتوصـيات الـواردة   
مبـا يف ذلـك    العامل غري الرمسي املعـين مبسـتقبل اليونيـدو،    يف وثيقة النتائج اليت توصَّل إليها الفريق

 قـرَّر ، ومقـرَّر هـذا امل واتسـاقاً مـع    براجمها ومواردها، واملعنونة "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية".   
يف دورتــه  إىل املــدير العــام أن يقــدِّم إىل اجمللــس  ، الــذي طلــب فيــه١٠-/م٤٤-اجمللــس م ت ص

 الربنـاجمي املتوسـط األجـل   طـار  لإل ، حتـديثاً من خالل جلنـة الربنـامج وامليزانيـة    اخلامسة واألربعني،
ــرة  ــَر، ُت٢٠٢١-٢٠١٨للفت ــة ض ع ــى اللجن ــرة مــن    الرئيســية الســماُت عل ــاجمي للفت لإلطــار الربن
ل بشـأن  مفصَّـ  م إىل اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني مقترٌحدَّقُي. وسوف ٢٠٢١إىل  ٢٠١٨

قب اعتماد قـرار اجلمعيـة   اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، يشمل التحسينات الربناجمية املدخلة ع
ملتعلق باالسـتعراض الشـامل الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات لسياسـة األنشـطة          ا ٧١/٢٤٣العامة 

كـانون األول/ديسـمرب    ٢١يف  التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل التنميـة،    
طـار  لإل أيضـاً حتـديثاً  ل لإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل     . وسوف يتضمن املقترح املفص٢٠١٦َّ

  .  املتكامل بشأن النتائج واألداء
ق باإلطار الربناجمي املتوسط األجـل  رفَ، ُت٦- /م٤٣- ر م ت ص(ل) من املقرَّ ووفقاً للفقرة  

ا. وسـوف ُتعـرض هـذه اخلطـة االسـتثمارية أيضـاً       يث سـنو دَّخطة استثمارية متوسـطة األجـل، وحتـ   
  اللجنة.  على

    :الوثائق التالية، سُتعَرض على اللجنة ومن مث  
ــل    •   ــط األجــ ــاجمي املتوســ ــار الربنــ ــام   .٢٠٢١-٢٠١٨ اإلطــ ــدير العــ ــات املــ مقترحــ

)PBC.33/8-IDB.45/8(  
املـدير العـام   إضـافة إىل تقريـر    .٢٠١٩-٢٠١٦ األجـل  ةاملتوسـط اخلطة االسـتثمارية    •    

)PBC.33/8/Add.1-IDB.45/8/Add.1(    
  •  Updated integrated results and performance framework. Note by the Secretariat. 

(PBC.33/CRP.5)  
    

     حشد املوارد املالية  - ١٠البند     
بشــأن حشــد  ٥-/م٢٥-والعشــرين، املقــرََّر م ت ص اخلامســةاعتمــد اجمللــُس، يف دورتــه   

األموال للربامج املتكاملة. ويف الفقرة (ط) من ذلـك املقـرَّر، طلـب اجمللـس إىل املـدير العـام، ضـمن        
مجلــة أمــور، أن يقــيم حــواراً متواصــالً مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل تــوفري دعــم نشــيط للجهــود   

م إىل اجمللـس، عـن طريـق اللجنـة، تقريـٌر عـن التقـدُّم        املشتركة املبذولة حلشـد املـوارد. وسـوف يقـدَّ    
احملَرز يف هذا اجملال سيزوِّد اللجنة مبعلومات جوهرية عن خمتلـف الصـناديق االسـتئمانية املواضـيعية.     
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الـذي يقـدِّم معلومـات     ،٢٠١٦بتقريـر اليونيـدو السـنوي    وينبغي أن ُينظَر يف ذلـك التقريـر مقترنـاً    
  ة يف تلك السنة.عن حشد املوارد املالي

  :تانالتالي الوثيقتانسُتعرض على اللجنة ومن مث،   
  )٤، الفصل PBC.33/2-IDB.45/2( ٢٠١٦تقرير اليونيدو السنوي التمويل. أداء   •  
  •  Projects approved under the Industrial Development Fund, thematic and 

individual trust funds, and other voluntary contributions in 2016 

(PBC.33/CRP.6)  
    

    االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر  - ١١البند     
م إىل الــدورة التاليــة دعــت اللجنــة، يف دورهتــا الثانيــة والــثالثني، املــدير العــام إىل أن يقــدِّ   

عـن اسـتراتيجية اليونيـدو     التنمية الصناعية والـدورة التاليـة للجنـة الربنـامج وامليزانيـة تقريـراً      جمللس 
العامة إلدارة املخاطر، وأن يقترح تدابري شاملة ملعاجلة األثر املايل واإلداري املترتب علـى مغـادرة   

ــها عكــس االجتــاه إىل االنســحاب (االســتنتاج      ). ٢٠١٦/٨دول أعضــاء للمنظمــة، ألغــراض من
جملــس التنميــة  م إىللتقريــر املقــدَُّيضــاف إىل اهلــذا االســتنتاج  وفقــاً م تقريــٌرومــن مث، ســوف يقــدَّ
  ).IDB.44/11الرابعة واألربعني ( الصناعية يف دورته

  ، سُتعَرض على اللجنة الوثيقة التالية:ومن مث  
  ). PBC.33/9-IDB.45/9(االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر. تقرير من املدير العام   •  

    
    تعيني مراجع حسابات خارجي  - ١٢البند     

 مــن النظــام املــايل، ُيعــيَّن ُمراجــع حســابات خــارجي يكــون شــاغالً    ١-١١وفقــاً للبنــد   
) يف إحـدى الـدول األعضـاء، ويتـولَّى املـؤمتر      منصب ُمراجـع احلسـابات العـام (أو منصـباً معـادالً     

، تعـيني املراجـع   ١٤-/م١٦-وقـد قـرَّر املـؤمتر، يف مقـرَّره م ع     العام تقرير شـكل التعـيني ومدتـه.   
ــاً   ــا مراجع ــام للحســابات يف أملاني ــ الع ــن     خارجي ــاراً م ــرة ســنتني، اعتب ــدو لفت  ١ا حلســابات اليوني

  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يوليه 
ات من الـدول  ، طلب املؤمتر إىل املدير العام أن يلتمس اقتراح١٨-/م٦-ويف املقرَّر م ع  

وســوف ُيقــدَّم  األعضــاء بشــأن تعــيني مراجــع حســابات خــارجي، ُتقــدَّم إىل اللجنــة للنظــر فيهــا. 
  تقرير إىل اللجنة بشأن االقتراحات الواردة.

  :التاليتان الوثيقتانوسُتعرض على اللجنة   
-PBC.33/10تقريــر مــن املــدير العــام ( الترشــيحات لتعــيني مراجــع حســابات خــارجي.  •  

IDB.45/10(   
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  •  Candidates for the appointment of an External Auditor. Note by the 

Secretariat (PBC.33/CRP.7)  
    

    والثالثنيالرابعة موعد الدورة   - ١٣البند     
   عــامي ُحــدِّدت املواعيــد التاليــة لعقــد اجتماعــات أجهــزة اليونيــدو لتقريــر السياســات يف   
  :٢٠١٨و ٢٠١٧

    
  جملس التنمية الصناعية،   ٢٠١٧يونيه /حزيران ٣٠أو  ٢٩إىل  ٢٧

  واألربعوناخلامسة الدورة 
 كانون األول/ ١نوفمرب إىل /تشرين الثاين ٢٧

 ٢٠١٧ديسمرب 
  املؤمتر العام،

  الدورة السابعة عشرة 
   ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٠و ١٩

  (موعد مؤقَّت)
  جلنة الربنامج وامليزانية،

  الثالثونوالرابعة الدورة 
  ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩- ٢٧

  (موعد مؤقَّت)
  جملس التنمية الصناعية،

      واألربعونالسادسة الدورة 
  اعتماد التقرير  - ١٤البند     

  
  


