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

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٧فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند
  جدول األعمالإقرار

    

      
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    افتتاح الدورة    

ــتح دورةَ اجمللــس اخلامســة واألربعــني ســعادة الســيدة م. ز. أنغــارا كولينســون    ســوف َت   فت
  (الفلبني)، رئيسة اجمللس.

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     

ــه العاديــة،          ــنة يف بدايــة دورت ــس كــل س ــاً للمــادة  ينتخــب اجملل ــن نظامــه   ١-٢٣وفق م
 ٣-٢٣الداخلي، رئيســاً وثالثــة نـــوَّاب للرئيــس ومقـرِّراً مـن بـني ممثلـي أعضـائه. وتـنص املـادة          

على أن ختضع مناصب الرئيس ونوَّاب الرئيس الثالثـة واملقـرِّر للتنـاوب اجلغـرايف العـادل يف إطـار       
لداخلي. وبناًء على ذلك، ينبغـي أن ُينتَخـب   دورة مدهتا مخس سنوات وفقاً للتذييل ألف للنظام ا

الرئيس، فيما خيـص الـدورة اخلامسـة واألربعـني، مـن بـني أعضـاء اجمللـس مـن الـدول املدرجـة يف            
القائمة دال من املرفق األول بالدستور. وينبغي أن ُينتخب نوَّاب الـرئيس الثالثـة مـن بـني أعضـاء      

مـة ألـف، والـدول املدرجـة يف القائمـة بـاء، والـدول        اجمللس من الدول األفريقيـة املدرجـة يف القائ  
املدرجة يف القائمة جيم، على التوايل. وينبغي أن ُينتَخب املقرِّر من بني ممثلي أعضـاء اجمللـس مـن    

  الدول اآلسيوية املدرجة يف القائمة ألف.
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    إقرار جدول األعمال  - ٢البند     
جدول أعمال مؤقَّت للدورة اخلامسة واألربعني،  IDB.45/1الوثيقة  يف على اجمللسض عَرُي  

  ، من أجل إقراره. ١٨-/م٤٤-يستند إىل جدول األعمال املؤقَّت املعتمد يف املقرَّر م ت ص

  :ما يليض على اجمللس عَروسُي  
  )IDB.45/1جدول األعمال املؤقَّت (  ●  
  (IDB.45/1/Add.1)جدول األعمال املؤقَّت املشروح   ●  
  ●  List of documents (IDB.45/CRP.1)  

    
    ٢٠١٦التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ٣البند     

  من الدستور، يعدُّ املدير العام تقريراً سنويا عن أنشطة املنظمة. ٦- ١١وفقاً للمادة   
وقد ُعرض التقرير السنوي، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانيـة يف دورهتـا الثالثـة والـثالثني،       

اجمللس يف دورته احلالية نظراً لتخفيض عدد دوراته يف األعوام اليت ال ينعقـد فيهـا املـؤمتر العـام     على 
. وقـد وردت  ٢٠١٢ (و)) واتساقاً مع املمارسـة الـيت أُرسـيت يف عـام     ٧- /م٣٩- (املقرَّر م ت ص

ــدورة ال     ــواه يف جــدول األعمــال املؤقَّــت املشــروح ل ــالتقرير الســنوي وحمت ــة الشــروح املتعلقــة ب لجن
)PBC.33/1/Add.1.(  

، ٢٩- /م١- (د) مــن الدســتور ومقــرَّر اجمللــس م ت ص   ٤- ٩وعمــالً بأحكــام املــادة    
أدلت الدول األعضاء بالفعل، يف الدورة الثالثة والثالثني للجنـة، بكلمـات تضـمَّنت معلومـات     
عن أنشطتها املتصلة بأعمال املنظمة. وبغية حتسني النقاش بشأن هذا البنـد، ُيرجـى مـن الـدول     

مـداخالهتا   وأن تركِّـز هبا أمام اللجنة  ديلالكلمات اليت سبق أن أُ اعتبارها  أن تضع يفاألعضاء 
  األخرى.املهمَّة على التطوُّرات 

  ض على اجمللس ما يلي:وسُيعَر  
 (IDB.45/2)(مبا فيه تقرير أداء الربنامج)  ٢٠١٦تقرير اليونيدو السنوي   ●  

    
    تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  - ٤البند     

(د) من الدستور بأن تقدِّم جلنة الربنامج وامليزانيـة "تقريـراً إىل اجمللـس     ٤-١٠تقضي املادة   
االقتراحـات بشـأن    يف كل دورة عادية عن مجيع أنشطة اللجنة، وأن تقدِّم مببادرٍة منـها املشـورة أو  

ــثال       ــة وال ــا الثالث ــة عــن أعمــال دورهت ــر اللجن ــرد تقري ــة إىل اجمللــس". وي ــة املســائل املالي ثني يف الوثيق
IDB.45/11    وللمواضيع والوثائق التالية، اليت تناولتها اللجنة يف تلك الدورة، صـلة بأعمـال اجمللـس .

وترد الشروح يف جدول األعمال املؤقَّت املشروح للدورة الثالثة والـثالثني للجنـة    يف دورته احلالية.



IDB.45/1/Add.1 

 

V.17-00632 3/10 
 

)PBC.33/1/Add.1باعتماد عدد من مشـاريع املقـرَّرات،    ). ويف تلك الدورة، أوصت اللجنةُ اجمللَس
  حسبما هو مبيَّن يف تقرير الدورة وحتت العناوين الفرعية ذات الصلة الواردة أدناه.

    
    ٢٠١٦تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ) ٤البند     

  ٢٠١٧/٢استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
كـانون   ١اليونيدو للسـنة املاليـة مـن     تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات  ●  

 )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)  
    

    وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفقة  (ب) ٤البند     
  ٢٠١٧/٣جلنة الربنامج وامليزانية  استنتاج  ●  
  )IDB.45/4تقرير من املدير العام ( اليونيدو املايل. وضع  ●  
  ●  )IDB.45/CRP.2 (Status of assessed contributions. Note by the Secretariat  

    
لفترة السنتني  ة لتقاسم نفقات امليزانية العاديةقرَّرجدول األنصبة امل  (ج) ٤البند     

٢٠١٩- ٢٠١٨    
  ٢٠١٧/٥استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
  )IDB.45/6( من األمانة مذكِّرة .٢٠١٩- ٢٠١٨جدول األنصبة املقرَّرة للفترة املالية   ●  

    
    ٢٠١٩- ٢٠١٨السنتني صندوق رأس املال املتداول لفترة   )(د ٤البند     

  ٢٠١٧/٦استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية   ●  
مقترحات من املدير العـام   .٢٠١٩- ٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   ●  

(IDB.45/7)  
    

    املالية حشد املوارد  ) (ه ٤بند ال    
 ٢٠١٧/٨استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية     ●  
  )٤، الفصل IDB.45/2( ٢٠١٦اليونيدو السنوي تقرير  .أداء التمويل  ●  
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  ●  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  (و) ٤البند     
  )IDB.45/9( تقرير من املدير العام .االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر  ●  

    
    تعيني مراجع حسابات خارجي  (ز) ٤البند     

 (IDB.45/10)تقرير من املدير العام  .لتعيني مراجع حسابات خارجي املرشحون  ●  

 ●  Candidates for the appointment of External Auditor. Note by the Secretariat 

(PBC.33/CRP.7) 
    

    ٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،   - ٥البند     
من الدستور، يدرس اجمللس مقترحات املدير العام مع أيِّ توصيات للجنة  ٣- ١٤وفقاً للمادة   

للنظـر فيهـا   الربنامج وامليزانية، ويعتمد برنامج العمل وامليزانيتني العاديـة والتشـغيلية، لتقـدميها إىل املـؤمتر     
  .، ستقدَّم التعديالت على مقترحات املدير العام يف إضافة٢٠١٧/٤ووفقا لالستنتاج  وإقرارها.
  ض على اجمللس ما يلي:وسُيعَر  
  ٢٠١٧/٤نية جلنة الربنامج وامليزا استنتاج  ●  
  (IDB.45/5). مقترحات املدير العام ٢٠١٩-٢٠١٨وامليزانيتان،  الربنامج  •  

    
    املتوسطة األجل يةطة االستثماراخلاإلطار الربناجمي املتوسط األجل و  - ٦البند     

) و(و)  يف الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر العـام، طلـب املـؤمتر إىل املـدير العـام، يف الفقـرتني (ه        
، إىل اجمللس يف السـنة  ٢٠١٥كل أربع سنوات، اعتباراً من عام  أن يقدِّم، ١٧- /م١٥- ه م عمقرَّرمن 

من فترة السنتني، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، مشروع إطار برنـاجمي متوسـط األجـل مدَّتـه     الثانية 
حنـو تنميـة صـناعية شـاملة للجميـع ومسـتدامة، وتوصـيات آخـر          ا:أربع سنوات، مع مراعاة إعالن ليمـ 

دة يف وثيقـة  استعراض شامل لسياسة األنشطة التنفيذية املضطلع هبا من أجل التنميـة، والتوصـيات الـوار   
النتائج اليت توصَّل إليها الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها، 

، ١٠- /م٤٤- ر اجمللـس م ت ص ر ومقـرَّ ووفقـا هلـذا املقـرَّ    ".واملعنونة "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية   
يف دورته اخلامسة واألربعـني، عـن طريـق جلنـة الربنـامج      م إىل اجمللس الذي طلب إىل املدير العام أن يقدِّ

، ُعرضت على اللجنة املالمـح  ٢٠٢١- ٢٠١٨لإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة  وامليزانية، حتديثاً
. وسوف ُيعرض علـى اجمللـس مقتـرح    ٢٠٢١- ٢٠١٨الرئيسية لإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 

ــة   مفصــل، يشــمل تنقيحــات برناجميــ   ــة العام ــرار اجلمعي بشــأن اســتعراض   ٧١/٢٤٣ة عقــب اعتمــاد ق
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السياسات الشامل الذي جيـري كـل أربـع سـنوات لألنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع هبـا منظومـة األمـم            
هذا املقترح اخلاص باإلطـار الربنـاجمي   و. ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١املتحدة من أجل التنمية يف 

  املتكامل للنتائج واألداء. اإلطاَر اًسوف يشمل أيضاملتوسط األجل 
ــاً   ــرة ( ووفق ــرَّر) مــن امللللفق ــاق  ٦-/م٤٣-م ت ص ق  يةســتثماراالطــة اخل، ينبغــي إرف

  ا.توسطة األجل باإلطار الربناجمي املتوسط األجل وحتديثها سنويامل
  على اجمللس ما يلي: ضوسُيعَر  
  )IDB.45/8مقترحات من املدير العام ( .٢٠٢١- ٢٠١٨ ،املتوسط األجل الربناجمياالطار   ● 
مقترحات شـاملة مـن املـدير العـام      .٢٠٢١-٢٠١٨ ،املتوسط األجل الربناجمياالطار   ● 

)IDB.45/8/Add.2(  
 إضـافة إىل مقترحـات املـدير العــام    .٢٠١٩- ٢٠١٦ ،املتوسـطة األجــل  يةاالسـتثمار طـة  اخل  ● 

)IDB.45/8/Add.1(  
 ●  Updated integrated results and performance framework. Note by the Secretariat 

(PBC.33/CRP.4) 
    

، مبا يف ذلك إسهام جملس التنمية ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   - ٧البند     
    ٢٠١٧الصناعية يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 

الـدول األعضـاء   دير العـام أن يقـدم إىل   طلب املؤمتر العام، يف دورته السادسـة عشـرة، إىل املـ     
، واضـعاً يف اعتبـاره تقريـر األمـني العـام لألمـم       ٢٠٣٠عن إسهام اليونيدو يف حتقيق خطـة عـام    تقريراً

). كمــا طلــب املــؤمتر إىل املــدير العــام، يف القــرار  ٢- /ق١٦- املتحــدة وإطــار املؤشِّــرات العامليــة (م ع
على اضطالع اليونيدو بدور قيادي يف املناقشـات اجلاريـة مـع    نفسه، مواصلة اإلسهام بنشاط والعمل 

مـن أهـداف    ٩سائر املنظمات الدولية وأصحاب املصلحة بشأن آلية متابعة واستعراض حتقيق اهلدف 
. ٢٠٣٠التنميــة املســتدامة وســائر األهــداف والغايــات ذات الصــلة واملترابطــة الــواردة يف خطــة عــام   

الرابعة واألربعـني، التـزام اليونيـدو ودوهلـا األعضـاء بتحقيـق خطـة عـام         وأكد اجمللس جمددا، يف دورته 
)، وبغية ضمان املشاركة النشطة والفعالـة للـدول األعضـاء يف اليونيـدو     ٩- /م٤٤- (م ت ص ٢٠٣٠

، طلـب إىل  ٢٠٣٠يف عملية متابعة أهداف التنمية املستدامة واستعراضها من أجـل حتقيـق خطـة عـام     
سامهة املوضوعية السنوية جمللس التنمية الصناعية من أجـل أن يقـدمها رئيسـه إىل    املدير العام أن يعد امل

ة يف إطـار هـذا البنـد للمجلـس     ومـن مث، سـوف تـوفر الوثـائق املعـدَّ      املنتدى السياسي الرفيع املسـتوى. 
نتـدى  مها رئيسـه إىل امل للمسـامهة الـيت قـدَّ    إيضـاحيا  ثة يف هذا الشـأن، مبـا يشـمل عرضـاً    معلومات حمدَّ

  السياسي الرفيع املستوى على النحو الواجب قبيل الدورة اخلامسة واألربعني للمجلس.
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  ض على اجمللس ما يلي:عَروسُي  
  )IDB.45/12، تقرير من املدير العام (٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   ●  

    ●  Substantive input by the Industrial Development Board to the High-level 

Political Forum 2017. Submitted on behalf of the Board President, further to 

the agreement by the Enlarged Bureau of the Board (IDB.45/CRP.3) 
    

    امليدانية تنفيذ خطة العمل بشأن السياسات  - ٨البند     
طلـب إىل املـدير العـام    ، الـذي  ١١-/م٤٤-اجمللـس م ت ص  مقرَّرلفقرة (ي) من ل وفقاً  

أن يقدِّم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني تقريراً عن تنفيـذ خطـة العمـل بشـأن السياسـات      
اليونيـدو   امليدانية، وأن يستعرض بانتظام الشبكة امليدانية من أجل ضمان أن تظل داعمة ملشـاريع 

  ض على اجمللس الوثيقة التالية:عَريف البلدان املعنية، سوف ُت
  )IDB.45/13. تقرير من املدير العام (تنفيذ خطة العمل بشأن السياسات امليدانية  ●  

    
    أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  - ٩البند     

 )،١١- /م٢٤- ت صوفقاً ملخطـط متابعـة تنفيـذ توصـيات وحـدة التفتـيش املشـتركة (املقـرَّر م           
  سُتعَرض على اجمللس الوثيقة التالية:

  )IDB.45/14(تقرير من املدير العام  .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  ●  
ــه اخلامســة واألربعــني،   وســوف ُيعــرض أيضــاً    ســتعراض وحــدة ا علــى اجمللــس، يف دورت

  وتعليقات املدير العام عليه: الشؤون االدارية يف اليونيدو وتصريفدارة التفتيش املشتركة لإل
يف اليونيــــدو  إلدارةالتنظــــيم وااســــتعراض  أنشــــطة وحــــدة التفتــــيش املشــــتركة.   ●  

)IDB.45/14/Add.1(  
تعليقـات املـدير العـام علـى اسـتعراض وحـدة التفتـيش         أنشطة وحدة التفتيش املشـتركة.   ●  

  )IDB.45/14/Add.2يف اليونيدو ( للتنظيم واإلدارةاملشتركة 
    

    جلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات  - ١٠البند     
جلنــة استشــارية مســتقلة ملراجعــة احلســابات أنشــأ اجمللــس، يف دورتــه الرابعــة واألربعــني،   

مـن نظامـه الـداخلي، لكـي      ٦٣(جلنة مراجعة احلسابات) بصـفتها جلنـة استشـارية، عمـالً باملـادة      
دعا اجمللـس املـديَر   و العام بشأن املسائل املندرجة يف إطار واليتها،تسدي املشورة إليه وإىل املدير 

ــة         ــة مراجع ــدول األعضــاء بشــأن إجــراءات انتخــاب أعضــاء جلن ــع ال ــام أيضــا إىل التشــاور م الع
احلسابات، مـن أجـل التحضـري لتقـدمي أمسـاء املرشـحني لعضـويتها إىل اجمللـس يف دورتـه اخلامسـة           
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مــن  ٦). ووفقــا للفقــرة ٤-/م٤٤-اجمللــس م ت ص مقــرَّرمــن (الفقرتــان (ب) و(د)  واألربعــني
 ٤-/م٤٤-ه م ت صمقــرَّره اجمللــس يف اإلطــار املرجعــي للجنــة مراجعــة احلســابات، الــذي أقــرَّ  

الترشـيحات الـيت سـترد بنـاء علـى الـدعوة املفتوحـة         املـذكور، فـإنَّ   قـرَّر والذي أُدرج يف مرفـق امل 
ع يف صـورة  سوف حتـال إىل اجمللـس عـن طريـق مكتبـه املوسَّـ      هها األمني العام للترشيح اليت سيوجِّ

  حني احملتملني.قائمة غري حصرية باملرشَّ
  بغرض تعيني أعضاء جلنة مراجعة احلسابات: الوثيقتان التاليتان وسُتعَرض على اجمللس  
جلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات. تقرير من املدير العام   ●  

)IDB.45/15( 

  ●  UNIDO Independent Audit Advisory Committee. Note by the Secretariat 

(IDB.45/CRP.4)  
    

    أنشطة الرقابة الداخلية  - ١١البند     
إنشــاء مكتــب رقابــة داخليــة فعــال ب تكليفــاً ٣- /م٤٤- يف مقــرَّره م ت صأصــدر اجمللــس   

م مـدير مكتـب الرقابـة    املـذكور، يقـدِّ   قـرَّر ومستقل من الناحيـة اإلداريـة والعملياتيـة. وبنـاء علـى امل     
الداخلية التقرير السنوي عن أنشطة الرقابة الداخلية للمجلـس مـن أجـل النظـر فيـه. وسـوف يتـاح        

 املوقــع اخلــارجي علــى اإلنترنــت الع علــى تقــارير مراجعــة احلســابات علــى  االطِّــللــدول األعضــاء 
)Extranet     .حـول   وسـوف تتضـمن هـذه التقـارير ردوداً    ) كلما صدر تقرير منـها علـى مـدار العـام

  اجمللس. مقرَّرية وفق املنصوص عليه يف رااملسائل اإلد
  وسُتعرض على اجمللس الوثيقة التالية:  
 )IDB.45/16( الرقابة الداخليةكتب ممدير تقرير من  أنشطة الرقابة الداخلية.  ●  

    
    شؤون العاملني  - ١٢البند     

، قبول النظام األساسي للجنة اخلدمـة املدنيـة   ١٨-/م١-م ت ص همقرَّرقرَّر اجمللس، يف   
ــة. ا ــع لدولي ــن اللجنــة        وســوف ُيطلَ ــتجدَّة صــادرة ع ــى أيِّ مقــرَّرات وتوصــيات مس ــس عل اجملل

ــا إحــدى املؤسســات        ــدو، باعتباره ــا صــلة باليوني ــة وتكــون هل ــة العام ــذكورة تعتمــدها اجلمعي امل
أيضـاً  وسـتحتوي الوثـائق املندرجـة يف إطـار هـذا البنـد        ة.املنضوية يف النظام املوحَّد لألمم املتحـد 

  على معلومات عن التطورات املستجدَّة يف اليونيدو فيما يتعلق بالعاملني.
، علـى نظـام الصـندوق املشـترك للمعاشـات      ٣٧-/م١-وافق املـؤمتر العـام يف مقـرَّره م ع   و  

التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وأنشأ جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيـدو. وانتخـب املـؤمتر    
، عضــوي جلنــة املعاشــات التقاعديــة ملــوظفي اليونيــدو      ١٦-/م١٦-ه م عمقــرَّرالعــام، مبوجــب  
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اجمللـس يـودُّ أن يوصـي املـؤمتر العـام يف       ولعـلَّ . ٢٠١٧-٢٠١٦ن املنـاوبني لفتـرة السـنتني    والعضـوي 
  .٢٠١٨/٢٠١٩دورته السابعة عشرة مبرشحني ُينتَخبون لعضوية اللجنة لفترة السنتني 

  وسُيعرض على اجمللس ما يلي:  
  )IDB.45/17شؤون العاملني. تقرير من املدير العام (  ●  
  ●  List of UNIDO staff. Note by the Secretariat (IDB.45/CRP.5) 

    
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   - ١٣البند    

    احلكومية وغريها من املنظمات  وغري
ــرَّره م ع   ــام، يف مقـ ــؤمتر العـ ــات  ٤١-/م١-أرســـى املـ ــأن العالقـ ــة بشـ ــادئ توجيهيـ ، مبـ

من الدستور. ووفقـاً لتلـك املبـادئ التوجيهيـة، علـى املـدير        ١-١٩املنظمات املذكورة يف املادة ب
ــام ــم        الع ــة األم ــع املؤسســات األخــرى يف منظوم ــات م ــدِّم مشــاريع نصــوص االتفاق : (أ) أن يق

ــوزِّع علــى أعضــاء اجمللــس معلومــات عــن املنظمــات       املتحــدة إىل اجمللــس إلقرارهــا؛ و(ب) أن ي
الدوليــة الــيت أعربــت عــن رغبتــها يف إبــرام اتفاقــات مــع اليونيــدو، وأن يلــتمس موافقــة احلكوميــة 

اجمللس قبل إبرام اتفاق حيدِّد العالقة املناسـبة مـع املنظمـات املعنيـة؛ و(ج) أن يـوزِّع علـى أعضـاء        
اجمللــس معلومــات عــن املنظمــات غــري احلكوميــة، الدوليــة منــها والوطنيــة، وســائر املنظمــات الــيت  

ى إىل احلصول على املركز االستشاري، ومن مث يقرِّر اجمللـس مـا إذا كـان سـيمنح املنظمـات      تسع
 املعنيَّة مركزاً استشاريا وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت أرساها املؤمتر.

وطلب اجمللس إىل األمانـة، يف دورتـه الرابعـة واألربعـني، أن تضـع، بالتشـاور مـع الـدول          
بة السـتعراض الطلبـات املقدمـة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة للحصـول         األعضاء، إجراءات مناس

مــن  ١٧(ب) مــن الدســتور والفقــرة   ١-١٩وفقــاً للمــادة علــى مركــز استشــاري لكــي يقرهــا   
املبادئ التوجيهية بشأن عالقة اليونيدو باملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات احلكوميـة وغـري      

  ).١٧- /م٤٤-ت صرَّر م قاملاحلكومية وغريها من املنظمات (
ومن مث، سُتعَرض على اجمللـس معلومـات عـن املنظمـات الـيت يلـزم اختـاذ قـرارات بشـأهنا            

  وكذلك مشروع اإلجراءات املتعلقة باملنظمات غري احلكومية.
ن منظمــات غــري حكوميــة   إلجــراءات املناســبة الســتعراض الطلبــات الــواردة مــ     ا  ●  

  )IDB.45/20(استشاري للحصول على مركز 
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    التوصية مبرشح ملنصب املدير العام  - ١٤البند     
اجمللـس   قـرَّر مـن النظـام الـداخلي ووفقـا مل     ٦١مـن الدسـتور واملـادة     ٢-١١باملادة  مالًع  

، سوف يبت اجمللس يف التوصية اليت سوف يوجههـا إىل املـؤمتر العـام بشـأن     ٢-/م٤١-ت ص م
  املرشح لشغل منصب املدير العام.

  اجمللس ما يلي:ض على وسُيعَر  
  (IDB.45/18) من األمانة مذكِّرةترشيحات ملنصب املدير العام.   ●  
  (IDB.45/18/Add.1) من األمانة مذكِّرةمشروع عقد لتعيني املدير العام.   ●  

    لدورة املؤمتر العام السابعة عشرة التحضريات  - ١٥البند     
دورته السابعة عشرة يف فيينا، يف الفترة ر املؤمتر العام يف دورته السادسة عشرة أن ُتعقد قرَّ  

). ١٧-/م١٦-ر م ع(املقــرَّ ٢٠١٧كــانون األول/ديســمرب   ١تشــرين الثــاين/نوفمرب إىل   ٢٧مــن 
اجمللـُس جـدولَ أعمـالٍ مؤقتـاً للمـؤمتر. وسـوف ُترفـق         من الدستور، سيعد (ز) ٤-٩وعمال باملادة 

  دول زمين لألعمال لكي ينظر فيها املؤمتر. التالية قائمة ببنود جدول األعمال ومشروع جبالوثيقة 
تقريـــر مـــن املـــدير العـــام      .لـــدورة املـــؤمتر العـــام الســـابعة عشـــرة      التحضـــريات   ●  

)IDB.45/19(  
    

    جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واألربعني وموعد انعقادها  - ١٦البند     
العـام إىل اجمللـس، يف كـل دورة    أن يقدِّم املدير بمن النظام الداخلي  ٢-١٠تقضي املادة   

م جـدول أعمـال مؤقَّـت مقتـرح     وسـُيقدَّ  عادية، جـدول األعمـال املؤقَّـت للـدورة العاديـة التاليـة.      
  ورقة االجتماعات التالية:  يف

  ●  Provisional agenda and date of the forty-sixth session. Note by the Director 

General (IDB.45/CRP.6)  
عـامي   ُحدِّدت املواعيد التالية لعقد اجتماعات أجهزة اليونيدو لتقرير السياسـات يف وقد   
  :٢٠١٨و ٢٠١٧

  
األول/كانون ١تشرين الثاين/نوفمرب إىل ٢٧

  ٢٠١٧ديسمرب 
  املؤمتر العام، الدورة السابعة عشرة

جلنة الربنامج وامليزانية، الدورة الرابعة  ٢٠١٨حزيران/يونيه٢٠- ١٩
  والثالثون

 ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب٢٩- ٢٧
  (موعد مؤقَّت)

جملس التنمية الصناعية، الدورة السادسة 
  واألربعون
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    اعتماد التقرير  - ١٧البند     
  من النظام الداخلي، يتولَّى املقرِّر إعداد وتقدمي مشروع تقرير اجمللس. ٧١وفقاً للمادة   

 


