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المؤتمر العام

الدورة التاسعة عشرة

فيينا 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر –  3كانون األول/ديسمبر 2021
َّ
المؤقت
البند  3من جدول األعمال
إقرار جدول األعمال

َّ
المؤقت المشروح
جدول األعمال
البند  -1افتتاح الدورة
عمالً بالمادة  34من النظام الداخلي للمؤتمر العام ،س و و وووح ويرتت دوؤوة المؤتمر العام التاس و و ووعة عش و و ورة
ؤئيس الدوؤة الثامنة عشرة.
البند  -2انتخاب أعضاء المكتب

( )1

واء الم تول التوالين من مين ممثلي األعضو و و و و و وواء ،مع إخالء
ول
ُ
في كو دوؤة عواديوة ،خنت ُ
المؤتمر أعضو و و و و و و و
المراعاة الواجبة للتمثي الجغرافي العادل :ؤئيس و واً وتسو ووعة َّنوا للرئيس وؤئيس و واً لك لجنة ؤئيسو ووية (المادة  35من
النظام الداخلي) .وي ون
أعضاء الم تل المنت بون اللجن وة العامة.
ُ
انتخاب الرئيس
تنظم الموادة  35والتوذخيو ألم من النظوام الداخلي انت وا

ؤئيس المؤتمر العوام .ميود أنا عنودما يعقود المؤتمر العوام

خاؤج المقر في فيينا ،دؤجت المماؤسو ووة على انت ا ممث البلد المضو ووي ؤئيس و واً للمؤتمر .وكان خنبغي انت ا
ؤئيس الدوؤة الثامنة عشو و ورة من الدول األفريمية المدؤجة في القائمة ألم من المرفق األول للدسو و ووتوؤ ،غير أنا تم
التوص و إلى اتراب مين أعضوواء قوائم الدول النت ا

__________

ؤئيس الدوؤة الثامنة عش ورة من مين الدول ا سوويوية المدؤجة

* أُعيد إصداؤ هذه الوثيقة ألسبا فنية في  18تشرين األول/أكتوبر .2021

( )1ضمانًا للتوزيع الجغرافي العادل في انت ا أعضاء الم تل وانت ا أعضاء الهيئتين ،ختعيَّن أن تؤخذ بعين االعتباؤ آخر قوائم الدول المراد
إدؤاجها في المرفق األول بالدستوؤ .وهذه القائمة هي ،حتى تاؤيخ إعداد هذه الوثيقة ،نرس القائمة الواؤدة في الوثيقة  .PBC.35/15/Rev.1ومثلما

موض في الرقرة  2من تلك الوثيقة ،سي ون على المؤتمر العام أن يقرؤ ،قب الشروع في االنت ابات ،في ٍّ
هو َّ
أي من قوائم الدول (ألم أو باء أو
جيم أو دال) ختعيَّن إدؤاج ثالث دول أعضاء (أنتيغوا وبربودا ،وكيريباس ،وواليات مي رونيزيا الموحدة).

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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في القائمة ألم تمشوويا مع المماؤسووة السووابقة .ولذلك تنت ل الدوؤة التاسووعة عش ورة للمؤتمر العام ؤئيسووا من الدول
األفريميوة المودؤجة في القوائموة ألم ،وفقوا للتغيير المترق عليوا في الرئاسو و و و و و ووات والواؤد في وؤقة العمو ؤقم  1لدوؤة

المؤتمر العام الثامنة عشرة.

انتخاب أعضاء المكتب اآلخرين
م على الطوابع التمثيلي للجنوة العواموة (الموادة .)3-35
ُخنت و و ُل نوا ُ الرئيس التسو و و و و و وعوة على ن و ي رو ال روا و
إنشاء لجان ؤئيسية (انظر البند  4أدناه) ،فعليا أن خنت ل أيضًا ؤئيسًا لك منها.
المؤتمر
وإذا ما َّقرؤ
ُ
و
البند  -3إقرار جدول األعمال
مجلس التنمية الصوناةية في دوؤتا التاسوعة واألؤبعين جدول
أقر
عمالً بالمادة ( 4-9ز) من الدسوتوؤَّ ،
ُ
َّ
وجدول
المقرؤ م ت /49-م.14-
األعمال
المؤقت لدوؤة المؤتمر العام التاسو ووعة عشو ورة ،بصو وويغتا الواؤدة في َّ
ُ
َّ
اؤد في الوثيقة .GC.19/1
سيقدَّم إلى المؤتمر لكي ُيقرَّه و ٌ
األعمال المؤقت الذي ُ
البند  -4تنظيم األعمال
وفقاً للمادة  40من النظام الداخليَّ ،
تتكون اللجنةُ العامة من أعض وواء الم تل المنت و بين .وتقترل اللجنةُ
يع البنود
واء لجان ؤئيسو ووية وأي هيئات أخرا لدوؤة المؤتمر .كما تقترل على المؤتمر توز و
العامة على المؤتمر إنشو و و

مين الهيئة العامة واللجان الرئيسو ووية وأي هيئات أخرا للدوؤة (المادة  .)42وقد دؤج المؤتمر على أن ُخنشو ووي ،في
ك دوؤة عادية ،لجن ًة ؤئيسو ووية ت ال إليها جميع البنود الموضو وووةية من جدول األعمال بءية إجراء مناقشو ووة أكثر
صو و و و وى
تركي اًز تس و و و ووتهدح إعداد مش و و و وواؤيع َّ
مقرؤات وق ارؤات ت ظى متوافق ا ؤاء لتقديمها إلى الهيئة العامة .وقد أو و

المقرؤ م ت
مجلس التنمية الص و ووناةية
المؤتمر ،في الرقرة (د) من َّ
و
ُ
َّ
من جدول األعمال المؤقت إلى لجنة ؤئيسية.

/49-م ،14-بإس و ووناد البنود الموض و وووةية

/49-م ،14-س ووتُجري ؤئيس ووة الدوؤة التاس ووعة

المقرؤ م ت
وعالوةً على ذلك ،وعمالً بالرقرة (ﻫ) من َّ
واألؤبعين لمجلس التنمية الص ووناةية مش وواوؤات غير ؤس وومية س ووابقة للدوؤة ت ض ووي اًر لدوؤة المؤتمر التاس ووعة عش ورة.
وسيوجا انتباهُ المؤتمر إلى نتائج هذه المشاوؤات.
َّ
المقرؤ م ت
وي ُّث َّ

مقرؤات
أي مشو وواؤيع َّ
/49-م 14-في الرقرة (و) الدول األعضو وواء على أن تقدم َّ

أو ق ارؤات مقترحة إلى هذه المشاوؤات ب لول  8تشرين الثاني /نوفمبر .2021

ض و وع في االعتباؤ َّ
ص و وص و ووة للمؤتمر في
أن الميزاني وة الم َّ
وعند النظر في تنظيم األعمال ،خنبغي أن خو و
مرنامج وميزانيتي اليونيدو للرترة  2021-2020م سو وووبةٌ لما مجموعا خمسو ووة أيام عم فقا ،تشو ووم اجتماعات

الهيئوة العواموة ،واللجنوة العواموة ،ولجنوة وثوائق التروين ،واللجنوة الرئيسو و و و و و ويوة ،والمجموعوات اإلقليميوة .وعالوة على

مقرؤه المتعلق بواألعموال الت ضو و و و و و وويريوة لودوؤة المؤتمر العوام (م ت /49-م )14-على
ذلوك ،وافق المجلس في َّ
َّ
ويرُد في
عقد ملتقى خا بمسووائ التنمية الصووناةية في إااؤ المؤتمر (البند  10من جدول األعمال المؤقت) .و
َّ
المؤقت لدوؤة المؤتمر التاسعة عشرة.
ُمروفق هذه الوثيقة مشروعُ الجدول الزمني
عرض على المؤتمر الوثيقتان التاليتان:
وسوح تُ و
المدؤجة في المرفق األول مدستوؤ اليونيدو ()PBC.35/15/Rev.1
• قوائم الدول و
• تقرير عن نتائج المشو و وواوؤات غير الرسو و وومية السو و ووابقة للدوؤة بشو و وو.ن الت ضو و ووير للمؤتمر العام .تقرير من
ؤئيسة الدوؤة التاسعة واألؤبعين لمجلس التنمية الصناةية ()GC.19/CRP.1
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ِّ
الممث لين لدى المؤتمر
البند  -5وثائق تفويض
تنص عليا المادة  1-8من دسو ووتوؤ اليونيدو ،من ممثلي جميع األعضو وواء في
خت.لم المؤتمر ،وفقاً لما ُّ
المنظمة .وت دد المادة  3من الدس و و و و ووتوؤ العض و و و و وووية في المنظمة .ووفقاً للمادة  27من النظام الداخلي للمؤتمر،

وفد الدولة العضوو،
يجل أن تُقدَّم
وثائق تروين الممثلين ،وأسوماء وألقا األخو ا ا خرين الذخن خت.لم منهم ُ
ُ
إلى المدخر العام قب افتتال الدوؤة التي سووي ضوورها الوفد ب.سووبوع على األق  ،إن أم ن ذلك .ويجل أيض واً إمال ُ

المدخر العام ب.ي تغيير الحق في تكوين الوفد .وتصو و و و وودؤ وثائق تروين الممثلين إما عن ؤئيس الدولة أو ؤئيس
ال ومة أو وزير ال اؤجية في العضووو المعني .وال ي تاج الممث الدائم لدا المنظمة إلى وثائق تروين خاصوة

إذا ك ووان خط ووا

اعتم وواده ل وودا المنظم ووة ي وودد أن ووا مروض تمثي و ح ومت ووا في دوؤات المؤتمر ،على أن ي ون

مرهوما أن هذا ال ي ول دون اعتماد تلك ال ومة لش ص آخر ممثال لها موثائق تروين خاصة.

وتعيَّن في مداية المؤتمر لجنة لوثائق التروين تتكون من تس و و و ووعة أعض و و و وواء ،مناء على اقترال الرئيس.

تكوينها إلى تكوين لجنة وثائق التروين في الجمعية العامة لألمم المت دة في دوؤتها السادسة والسبعين.
ويستند
ُ
وس و وووح تُعمم األمانة وؤقة عم بش و وو.ن وثائق تروين الممثلين ،بما في ذلك تكوين اللجنة .وتر ص هذه اللجنةُ

وثائق تروين الممثلين ،ثم ترفع تقر ويرها دون إبطاء إلى المؤتمرُّ ،
ويبت المؤتمر عقل ذلك في أي مسو وو.لة تنشو وو.
و
في هذا ال صو (المادة .)28
البند  -6تعيين المدير العام
قام المؤتمر العام ،في دوؤتا السوابعة عشورة ،بإعادة تعيين السويد لي خون مدخ ار عاما لليونيدو لمدة أؤبع

سوونوات امتداء من  28تش ورين الثاني/نوفمبر  2017أو إلى أن ختولى المدخر العام المعين في دوؤة المؤتمر العام
العادية التاسعة عشرة مهام منصبا ،أي التاؤي ين أبعد (م ع/17-م.)9-

ووفقا للمادة  2-11من الدسو و و ووتوؤُ ،يعين المؤتمر ،مناء على توصو و و ووية المجلس ،المدخر العام لرترة أؤبع
سنوات .ولذلك ،قرؤ المجلس ،في دوؤتا التاسعة واألؤبعين ،توصية المؤتمر العام متعيين السيد غيرد مولر مدخ ار

عاما لليونيدو لمدة أؤبع سو وونوات اعتبا اؤ من  6كانون األول/ديسو وومبر  2021أو إلى حين تولي المدخر العام الذي
يعينا المؤتمر العام في دوؤتا العادية ال ادية والعشرين مهام منصبا ،أي التاؤي ين أبعد (م ت

/49-م.)3-

ويرد اإلجراء الذي ختبعا المؤتمر لتعيين المدخر العام في المادة  104من النظام الداخلي.
ووفقوا للموادة  ،4-103خنظر المؤتمر كوذلوك في مشو و و و و و ووروع عقود يقودموا إليوا المجلس في الوقوت نرسو و و و و و ووا

العتماده ،ي دد خو و ووروا وأح ام تعيين المدخر العام ،ومنها المرتل وغيره من التعويضو و ووات المرتبطة بالمنصو و وول.

ومتى أقر المؤتمر عقد التعيين ،خوقعا المدخر العام الجدخد ،كما خوقعا ؤئيس المؤتمر باسم المنظمة.

وبناء على ذلك ،س و وووح يعرض على المؤتمر مقرؤان ص و ووادؤان عن دوؤة المجلس التاس و ووعة واألؤبعين،

المعقودة في الرترة من  12إلى  15تموز/خوليا  ،2021للنظر فيهما:

• مقرؤ بش.ن توصية بش.ن مرخ لشغ منصل المدخر العام (م ت
• مقرؤ بش.ن خروا وأح ام تعيين المدخر العام (م ت
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انتخاب أعضاء الهيئتين

(أ)

مجلس التنمية الصناعية

( )2

مجلس التنمية الصو ووناةية من  53عض و وواً من أعضو وواء المنظمة
وفقاً للمادة  1-9من الدسو ووتوؤ ،خت.لم
ُ
المؤتمر في انت ا أعضوواء
ويراعي
خنت بهم المؤتمر ،مع إخالء االعتباؤ الواجل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادلُ .
ُ

ودؤ وجوة في القوائمتين ألم وجيم،
يع التوالي للمقواعودُ :خنت ول  33عضو و و و و و وواً في المجلس من الودول الم و
المجلس التوز و
المدؤ وجة في القائمة دال ،من المرفق
المدؤ وجة في القائمة باء ،و 5أعض و و و و وواء من الدول و
و 15عضو و و و و وواً من الدول و
األول بالدستوؤ.

واء المجلس مناص ووبهم اعتبا ًاؤ من اختتام الدوؤة العادية للمؤتمر
ووفقًا للمادة  2-9من الدس ووتوؤ ،غيش ووغ أعض و ُ

إعادة انت ا أعضو و و وواء
التي ُ
انت بوا فيها حتى اختتام الدوؤة العادية للمؤتمر التي ُتعوقُد بعد ذلك ب.ؤبع سو و و وونوات .ويجوز ُ
*
المجلس.غ
المجلس حالياً من الدول ال 52التالية:
ويت.لم
ُ
االت اد الروسو و و ووي* ،إثيوبيا* ،األؤجنتين* ،إسو و و ووبانيا* ،ألمانيا** ،اإلماؤات العربية المت دة** ،إندونيسو و و وويا**،

أوؤوغواي** ،إخران (جمهوؤية-اإلسالمية)* ،أخرلندا* ،إيطاليا** ،باكستان* ،الب ارزي ** ،منغالديش* ،موؤكينا
فاسوو* ،مولندا** ،ميرو* ،ميالؤوس** ،تركيا* ،تونس* ،الجزائر* ،جمهوؤية كوؤيا** ،زامبيا* ،سولوفينيا**،
السو و وونغال** ،السو و ووودان** ،السو و ووويد** ،سو و ووويس و و ورا* ،الصو و ووين** ،الرلبين* ،فنزويال (جمهوؤية-البوليراؤية)*،

فنلنوودا** ،قبر ** ،كوبووا* ،كوت ديرواؤ* ،كوسو و و و و و وتوواؤي ووا* ،الكويووت** ،كينيووا** ،لكسو و و و و و وومبر * ،مووالطووة*،

مالي** ،مص وور** ،المغر * ،الم س وويك** ،المملكة العربية الس ووعودية** ،ناميبيا** ،النرويج* ،النمس ووا**،
لكسو و وومبر * ،مالطة* ،مالي** ،مصو و وور** ،المغر * ،الم سو و وويك** ،المملكة العربية السو و ووعودية* ،ناميبيا**،

النرويج** ،النمسا* ،الهند* ،هنغاؤيا* ،هولندا** ،اليابان** ،ومقعد خاغر** (القائمة جيم).
(ب)

لجنة البرنامج والميزانية
وفقًا للمادة  1-10من الدسوتوؤَّ ،
تت.لم لجن ُة البرنامج والميزانية من  27عضووًا من أعضواء المنظمة خنت بهم

يع
المؤتمر ،مع إخالء االعتباؤ الواجل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل .ويراعي
ُ
ُ
المؤتمر في انت ا أعض وواء اللجنة التوز و
التوالي للمقواعودُ :خنت ول  15عضو و و و و و ووًا في اللجنوة من الودول المودؤجوة في القوائمتين ألم وجيم ،و 9أعض و و و و و وواء من الودول
المدؤجة في القائمة باء ،و 3أعضاء من الدول المدؤجة في القائمة دال ،من المرفق األول بالدستوؤ.

واء اللجنة مناص و و وووبهم اعتبا اًؤ من اختتام الدوؤة العادية للمؤتمر التي
ووفقاً للمادة  ،2-10غيش و و ووغ أعض و و و ُ
انت بوا فيها إلى اختتام الدوؤة العادية للمؤتمر التي تعقد بعد ذلك بسنتين .ويجوز إعادةُ انت ا أعضاء اللجنةغ.
المؤتمر ،في دوؤتا الثامنة عشو و و ورة ،الدول التالية لتشو و و ووغ مقاعدها حتى اختتام دوؤة المؤتمر العادية
وانت ول
ُ
التاس ووعة عشو ورة ،في عام  :2021االت اد الروس ووي ،إس ووبانيا ،ألمانيا ،إندونيس وويا ،إخران (جمهوؤية-اإلس ووالمية) ،إيطاليا،

__________
( )2انظر ال اخية .1
* من الدول السبع والعشرين التي تنتهي مدة عضويتها عند اختتام دوؤة المؤتمر العام العادية التاسعة عشرة في عام 2021
(المقرؤ م ع/17-م ،11-المؤؤَّخ  30تشرين الثاني/نوفمبر .)2017
َّ
** من الدول الست والعشرين التي تنتهي مدة عضويتها عند اختتام دوؤة المؤتمر العام العادية العشرين في عام 2023
(المقرؤ م ع/18-م ،8-المؤؤَّخ  7تشرين الثاني/نوفمبر .)2019
َّ
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الب ارزي  ،مولندا ،تركيا ،تونس ،الجزائر ،جنو أفريميا ،الس و و و ووودان ،س و و و ووويس و و و ورا ،الص و و و ووين ،الرلبين ،فنزويال (جمهوؤية-

البوليراؤية) ،فنلندا ،قيرغيزستان ،كوبا ،كينيا ،مالطة ،المغر  ،الم سيك ،النمسا ،هنغاؤيا ،اليابان.
البند  -8تقريرا المدير العام السنويان عن أنشطة المنظمة لعامي  2019و2020

َّ
المؤقت لك دوؤة عادية
جدول األعمال
تنص المادة  ) ( 1-13من النظام الداخلي على أن ختضو َّومن
ُّ
ُ
ثم ،س و و و ُويعرض على المؤتمر تقري ار
من دوؤات المؤتمر تقاؤ وير المدخر العام الس و و وونوية عن أنش و و ووطة المنظمة .ومن َّ
اليونيودو السو و و و و و وونويوان لعوامي  2019و ،2020اللوذان ُقودموا إلى المجلس في دوؤتيوا الثوامنوة واألؤبعين والتواسو و و و و و وعوة

واألؤبعين ،على التوالي:

• تقرير اليونيدو السنوي )IDB.48/2( 2019
• تقرير اليونيدو السنوي )IDB.49/2( 2020
البند  -9تقري ار مجلس التنمية الصناعية عن أعمال دورتيه العاديتين الثامنة واألربعين والتاسعة واألربعين
المجلس تقري اًر عن أنش ووطتا إلى المؤتمر في ك دوؤة عادية.
وفقاً للمادة ( 4-9ج) من الدس ووتوؤ ،يقدم
ُ
عرض على
ومنذ اختتام دوؤة المؤتمر العام الثامنة عش و و ورة ،سو و ووي ون المجلس قد عقد دوؤتين عادختين .وسو و وووح ُي و
المؤتمر التقريران التاليان عن تينك الدوؤتين:

• تقرير مجلس التنمية الصو و و و ووناةية عن أعمال دوؤتا الثامنة واألؤبعين 25-23 ،تش و و و و ورين الثاني/نوفمبر
)GC.19/2( 2020

• تقرير مجلس التنمية الص و و و و و ووناةية عن أعمال دوؤتا التاس و و و و و ووعة واألؤبعين 15-12 ،تموز/خوليا 2021
()GC.19/3

البند  -10ملتقى مسائل التنمية الصناعية
/49-م 14-بشوو.ن األعمال الت ضوويرية

المقرؤ م ت
اعتمد
المجلس ،في دوؤتا التاسووعة واألؤبعينَّ ،
ُ
المقرؤ ،على عقد ملتقى بشو و و و وو.ن
لدوؤة المؤتمر العام التاسو و و و ووعة عشو و و و ورة .ووافق المجلس ،في الرقرة (ج) من ذلك َّ
مسو و و ووائ التنمية الصو و و ووناةية في إااؤ المؤتمر .وسو و و وويشو و و ووم الملتقى أحداثا ،منها منتدا اليونيدو الثامن المعني

بالتنمية الصو ووناةية الشو وواملة للجميع والمسو ووتدامة ،واجتماع المان ين ال امس لليونيدو ،واإلاالب الرسو وومي لتقرير

التنمية الصناةية  2022المعنون ( The Future of Industrialization in a Post-Pandemic Worldمستقب
وسيبلغ المشاؤكون في الوقت المناسل بالترتيبات المتعلقة مهذا الملتقى.
التصنيع في عالم ما بعد الجائ ة)ُ .
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
• ملتقى مسائ التنمية الصناةية .وؤقة مناقشة مقدَّمة من األمانة ()GC.19/4
البند  -11المسائل المالية
(أ)

المقررة على الدول األعضاء
جدول األنصبة
َّ
ص الموادة ( 1-13ك) من النظوام الوداخلي للمؤتمر على أن ختضو و و و و و و َّومن جودول األعموال المؤَّقوت لكو
توُن ُّ
دوؤة عادية توصو و و وويات المجلس بشو و و وو.ن إقراؤ جدول األنصو و و ووبة .وتنص المادة  15من الدسو و و ووتوؤ على أن خت َّم
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األعض و وواء نرقات الميزانية العاديةَّ ،
يقره المؤتمر ب.غلبية ثلثي األعض و وواء ال اضو و ورين
موزعة وفقاً لجدول أنص و ووبة ُّ
مناء على توصية المجلس.
والمصوتينً ،

عرض على المؤتمر الوثيقتان التاليتان:
وسوح تُ و
• مقرؤ المجلس م ت

/49-م 7-بش.ن جدول األنصبة المقرؤة2023-2022 ،

المقرؤة للرترة المالية  .2023-2022مذكرة من األمانة ()IDB.49/6
• جدول األنصبة َّ
(ب)

وضع اليونيدو المالي
َّ
المؤقت المسو و و ووائ المالية
تنص المادة ( 1-13ل) من النظام الداخلي على أن يشو و و ووم جدول األعمال

سيووجَّا
اء بش.نها أو التي خنبغي توجيا انتباها إليها.
التي تقتضي أن خت ذ
َّ
وتتضمن المعلو ُ
مات التي ُ
ُ
المؤتمر إجر ً
المقرؤة.
انتباهُ المؤتمر إليها في إااؤ هذا البند حال وة سداد االختراكات َّ
عرض على المؤتمر الوثائق التالية:
وسوح تُ و
• وضع اليونيدو المالي .تقرير من المدخر العام ()GC.19/5
• حالة األنصبة المقرؤة .مذكرة من األمانة ()GC.19/CRP.2
المنرقة .مذكرة من األمانة ()GC.19/CRP.3
• حالة أؤصدة االعتمادات غير و
• مقرؤ بش.ن الل استعادة حقوب التصويت للجمهوؤية الدوميني ية (م ت
(ج)

/49-م.)6-

صندوق رأس المال المتداول
المؤتمر حجم صو و و و ووندوب
مناء
وفقاً للبند  4-5من النظام المالي ،يقرؤ
ُ
ؤأس المال المتداول وأغ ارضو و و و ووا ً
ثم من المجلس .وينص البنود ( 5-5د) من النظوام الموالي على أن
على توصو و و و و و ويوة من لجنوة البرنوامج والميزانيوةَّ ،
لم إلى صندوب ؤأس المال المتداول وتُسدَّد باليوؤو.
تُقدَّؤ ُّ
الس ُ
وقرؤ المجلس في دوؤتا التاسووعة واألؤبعين (م ت
َّ

/49-م )8-أن خوصووي المؤتمر العام ب.ن يظ

حجم ص و و و و ووندوب ؤأس المال المتداول وأن تظ األغراض الم.ذون ب.ن تُس و و و و ووت دم فيها أموال الص و و و و ووندوب في فترة

الس وونتين  2023-2022على ما كانت عليا في فترة الس وونتين  ،2021-2020أي على الن و المنص ووو
مقرؤ المؤتمر العام م ع/2-م.27-
في الرقرة ( ) من َّ

عليا

اء بشوو.ن توصوويات المجلس المتعلقة ب جم وأغراض صووندوب ؤأس
وسوويتعيَّن على المؤتمر أن خت ذ إجر ً
عرض على
المال المتداول لرترة السو و وونتين  ،2023-2022اسو و ووتناداً إلى نظره في الوثيقة  .IDB.49/7وسو و وووح تُ و
المؤتمر الوثيقتان التاليتان:
مقرؤ المجلس م ت
• َّ

/49-م 8-بش.ن صندوب ؤأس المال المتداول2023-2022 ،

• صندوب ؤأس المال المتداول لرترة السنتين  .2023-2022مقترحات من المدخر العام ()IDB.49/7
(د)

تعيين ُمراجع حسابات خارجي
عاما لل سو ووابات
يقضو ووي البند  1-11من النظام المالي متعيين مراجع حسو ووابات خاؤجي ،ي ون مراجعاً ًّ

(أو موظرواً خؤدي وظيروة ممواثلوة) في إحودا الودول األعض و و و و و و وواء ،بوالطريقوة وللرترة اللتين يقرؤهموا المؤتمر .وكوان
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المقرؤ م ع/18-م ،7-تعيين المراجع العام لل س ووابات في االت اد الروس ووي مراجعا خاؤجيا
المؤتمر قد قرؤ ،في َّ
ل سابات اليونيدو لمدة سنتين ،من  1تموز/خوليا  2020إلى  30حزيران/خونيا .2022

اء بش و و و وو.ن مس و و و وو.لة تعيين مراجع حس و و و ووابات خاؤجي للرترة من 1
وس و و و وويتعيَّن على المؤتمر أن خت ذ إجر ً
تموز/خوليا  2022إلى  30حزيران/خونيا  ،2024استناداً إلى الوثائق التالية:
َّ
المرخ ون لمنصل مراجع ال سابات ال اؤجي .تقرير من المدخر العام ()IDB.49/10
•
َّ
المرخ ون لمنصل مراجع ال سابات ال اؤجي .مذكرة من األمانة ()PBC.37/CRP.6
•
َّ
المرخ ون لمنصل مراجع ال سابات ال اؤجي .تقرير المدخر من العام ()GC.19/22
•
َّ
المرخ ون لمنصل مراجع ال سابات ال اؤجي .مذكرة من األمانة ()GC.19/CRP.8
•
البند  -12البرنامج والميزانيتان2023–2022 ،
المؤتمر في مرنامج العم والميزانيتين العادية والتش و و ووغيلية
تقض و و ووي المادة  4-14من الدس و و ووتوؤ ب.ن خنظر
ُ
ويقر ذلك البرنامج وتلكما الميزانيتين ب.غلبية ثلثي األعض و و و و وواء ال اضو و و و و ورين
المقاملتين لا ،المقدَّمة إليا من المجلس ُّ

والمصوتين.

عرض على المؤتمر الوثائق التالية:
وسوح تُ و
• مقرؤ المجلس م ت

/49-م 9-بش.ن البرنامج والميزانيتين2023-2022 ،

• البرنامج والميزانيتان .2023–2022 ،مقترحات من المدخر العام ()IDB.49/5
• البرنامج والميزانيتان .2023–2022 ،تعدخالت على مقترحات المدخر العام ()IDB.49/5/Add.1
البند  -13اإلطار البرنامجي المتوسط األجل2025–2022 ،
مقرؤه م ع/15-م ،17-إعداد إااؤ مرنامجي متوسا األج
الل المؤتمر ،في الرقرتين (ﻫ) و(و) من َّ

مقرؤه م ت
لمدة أؤبع سو و و و وونوات .وإضو و و و ووافة إلى ذلك ،الل المجلس ،في َّ

/44-م ،10-إعداد ت دخث لإلااؤ

البرنامجي المتوسووا األج للرترة  .2021-2018وُقدم إلى المجلس في دوؤتا ال امس وة واألؤبعين مقترٌل مرص و
تض َّومن تنمي ات مرنامجية ،عقل اعتماد الجمعية العامة ،في  21كانون األول/ديسومبر  ،2016قراؤها 243/71
بش وو.ن االس ووتعراض الش ووام الذي يجري ك أؤبع س وونوات لس ووياس ووة األنش ووطة التنريذية التي تض ووطلع مها منظومة

للمقرؤ م ت
األمم المت دة من أج التنمية .واتسو وواقاً مع اإلااؤ الزمني الم دد ب.ؤبع سو وونوات ،الذي أُؤسو ووي وفقاً َّ
/44م ،10-قدم اسووتعراض منتصووم المدة لإلااؤ البرنامجي المتوسووا األج إلى الدوؤة السووادسووة والثالثينللجنة البرنامج والميزانية ،والدوؤة الثامنة واألؤبعين للمجلس.
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
• اإلااؤ البرنامجي المتوس و و و و و ووا األج  ،2025-2022التكام وتوس و و و و و وويع النطاب من أج إعادة البناء
بش
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البند  -14اليونيدو وإصالحح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  ،بما يشالمل إصالحح نظام المنسالقين المييمين
الجديد والشبكة الميدانية
في حزيران/خونيوا  ،2017أالق األمين العوام لألمم المت ودة تقريره األول بشو و و و و و وو.ن إعوادة تنظيم منظوموة

األمم المت ودة اإلنموائيوة ،وأُصو و و و و و وودؤ تقرير ثوان في كوانون األول/ديسو و و و و و وومبر  .2017وفي  31أيواؤ/مواخو ،2018
اعتمدت الجمعية العامة القراؤ  279/72بش.ن إعادة تنظيم تلك المنظومة.
والوول المجلس ،في مقرؤه م ت

/46-م ،12-إلى الموودخر العووام أن يقوودم تقوواؤير منتظمووة بش و و و و و و وو.ن

المسو و و و و و ووائ المتصو و و و و و وولة بإصو و و و و و ووالل منظومة األمم المت دة اإلنمائية إلى لجنة البرنامج والميزانية ومجلس التنمية

الصناةية والمؤتمر العام لمنظمة األمم المت دة للتنمية الصناةية (اليونيدو).
عرض على المؤتمر الوثيقتان التاليتان:
وسوح تُ و
•

إصالل منظومة األمم المت دة اإلنمائية .تقرير من المدخر العام ()IDB.49/14

•

إصالل منظومة األمم المت دة اإلنمائية .مذكرة من األمانة ()GC.19/CRP.4

البند  -15استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد19-
تماخ و وويا مع المادة  ،) ( 1-13أدؤج المدخر العام لليونيدو مندا بش و وو.ن اس و ووتجابة اليونيدو لجائ ة كوفيد19-

في  )PBC.36/11( PBC.36والدوؤات الالحقة لهيئتي تقرير السياسات ()IDB.49/12, PBC.37/12, IDB.48/11

من أج توفير معلومات عن ت.ثير جائ ة كوفيد 19-على التنمية الصووناةية واسووتجابة اليونيدو لهذه األزمة وما ترتل

عليها من عواقل اجتماةية واقتصادية.

عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
•

استجابة اليونيدو لجائ ة كوفيد .19-تقرير من المدخر العام ()GC.19/6

البند  -16أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعحن أبوظبي
اعتمد المؤتمر العام في دوؤتا الثامنة عشورة ،في ق ارؤه م ع/18-ب ،1-إعالن أموظبي .ويعيد اإلعالن

ت.كيد والية اليونيدو المتعلقة بالنهوض بالتنمية الصو ووناةية الشو وواملة والمسو ووتدامة في جميع أن اء العالم من خالل

تعزيز الشوراكات الرامية إلى ت قيق تنمية صوناةية خواملة للجميع ومسوتدامة ايما مين ال ومات والقطاع ال ا
والمجتمع المدني ،وذلك من أج النجال في ت قيق خطة التنمية المستدامة لعام .2030
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
•

أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعالن أموظبي .تقرير من المدخر العام ()GC.19/7

البند  -17اليونيدو والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ؤحل المؤتمر العام في دوؤتا الثامنة عش و و و ورة ،في ق ارؤه م ع/18-ب ،2-مدوؤ اليونيدو موصو و و وورها منب اًر
َّ
عالميًّا لتعزيز تم ين المرأة واضووطالعها بالميادة في المجال االقتصووادي ،وخوودَّد على أهمية االسووتمراؤ في تعميم
مراعاة المنظوؤ الجنسواني في السوياسوات وتدامير التدخ الرامية إلى ت قيق التنمية المسوتدامة ،وكذلك اإلجراءات

الموجَّهة التي تستهدح على وجا الت دخد تعزيز المساواة مين الجنسين وتم ين النساء والرتيات.
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والل كذلك إلى المدخر العام أن خنرذ األهداح االستراتيجية ومجاالت العم ذات األولوية المنصو

عليها في استراتيجية اليونيدو بش.ن المساواة مين الجنسين وتم ين المرأة( 2023-2020 ،الوثيقة ،)GC.18/15

تنريذاً كامالً وفعَّاالً ،من أج مواصوولة تعزيز الجهود الرامية إلى ت قيق التوازن مين الجنسووين في مالك الموظرين
وإلى تهيئة ميئة عم تم ينية مراةية لألس و و و و و ورة وخالية من الت ُّر  ،وأن ي ر اضو و و و و ووطالع كباؤ المدخرين متوفير
الميادة والدعم القويين لتعزيز المساواة مين الجنسين وتم ين المرأة كجزء ال ختج أز من عم اليونيدو.

والول المؤتمر العوام ،في دوؤتوا الثوامنوة عشو و و و و و ورة ،إلى المودخر العوام ،من جملوة أموؤ ،أن يقودم إليوا في

ص و و وص لذلك الغرض،
دوؤاتا المقبلة تقاؤير منتظمة عن المسو و وواواة مين الجنسو و ووين وتم ين المرأة في إااؤ مند م َّ

حسووبما أوصووى با مجلس التنمية الصووناةية في دوؤتا السووابعة واألؤبعين ،وأن يقدم إليا في دوؤتا التاسووعة عشورة

تقري اًر عن تنريذ قراؤ المؤتمر العام بش.ن المساواة مين الجنسين وتم ين المرأة (م ع/18-ب.)2-
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
•

اليونيدو والمساواة مين الجنسين وتم ين المرأة .تقرير من المدخر العام ()GC.19/8

البند  -18اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام 2030
الل المؤتمر العام ،في دوؤتا السو ووادسو ووة عشو ورة ،إلى المدخر العام أن يقدم إلى الدول األعضو وواء تقري اًر
عن إسووهام اليونيدو في ت قيق خطة التنمية المسووتدامة لعام  ،2030واضووعا في اعتباؤه تقرير األمين العام لألمم

المت دة وإااؤ المؤخرات العالمية (م ع/16-ب .)2-كما الل المؤتمر العام إلى المدخر العام ،في القراؤ نرسا،

مواصوولة اإلسووهام منشوواا والعم على اضووطالع اليونيدو مدوؤ يادي في المناقشووات الجاؤية مع سووائر المنظمات

الدولية وأص و ا

المصوول ة بشوو.ن آلية متابعة واسووتعراض ت قيق الهدح  9من أهداح التنمية المسووتدامة وسووائر

األهداح والغايات ذات الصلة والمترابطة الواؤدة في خطة التنمية المستدامة لعام .2030

وأعاد المجلس ،في دوؤتيا الثامنة واألؤبعين والتاس و و و و و ووعة واألؤبعين ،ت.كيد مس و و و و و وواهمة اليونيدو في خطة

التنمية المستدامة لعام  ،2030تماخيا مع قراؤي المؤتمر العام م ع/15-ب 1-وم ع/16-ب ،2-ووفقا الستنتاج
لجنة البرنامج والميزانية  6/2016والرقرة الررةية (ﻫ) ’ ‘1من مقرؤ المجلس م ت

المؤتمر تقرير مرحلي آخر مناء على وثائق سابقة.

/44-م .9-وس و و وويقدم إلى

عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
•

اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام  .2030تقرير من المدخر العام ()IDB.49/17

البند  -19العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريييا
أس و و و ووند قراؤ الجمعية العامة لألمم المت دة  ،293/70بش و و و وو.ن العقد الثالث للتنمية الص و و و ووناةية ألفريميا

( ،)2025-2016إلى ال يونيدو ،بص و و وورتها المنظمة القائدة ،مهمة ص و و ووو مرنامج العقد الثالث للتنمية الص و و ووناةية
ألفريميا وترعيلا وتولي زمام تنريذه ،وكذلك تعزيز المس و و و و و وواعدة التقنية والجهود الرامية إلى حش و و و و و وود المواؤد للبلدان

األفريمية خصيصاً لهذا الغرض.

مقرؤه م ت
والل المجلس ،في َّ

/46-م ،13-إلى المدخر العام أن يقدم بانتظام تقري ًار عن التقدُّم الم رز

بشو.ن العقد الثالث للتنمية الصوناةية ألفريميا في سوياب تقاؤير المدخر العام السونوية المقدَّمة إلى لجنة البرنامج والميزانية
ومجلس التنمية الصووناةية والمؤتمر العام ،وإلى الرريق العام غير الرسوومي المعني بالمس وائ المتصوولة ملجنة البرنامج

والميزانية ،على أسواس ؤبع سونوي .وجرا النظر أثناء الدوؤة التاسوعة واألؤبعين للمجلس ( )IDB.49/13في تقرير إلى
جانل المعلومات المتعلقة مذلك العقد الواؤدة في الرص  7من تقرير اليونيدو السنوي .2018
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عرض على المؤتمر الوثيقتان التاليتان:
وسوح تُ و
•

معلومات م َّدثة بش.ن العقد الثالث للتنمية الصناةية ألفريميا .تقرير من المدخر العام ()GC.19/9

•

تقرير عن مؤتمر القموة األفريقي المعني بوالتصو و و و و و وونيع والتنويع االقتصو و و و و و ووادي .موذكرة من المودخر العوام

()GC.19/CRP.6

البند  -20أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتحول الرقمي واالبتكار
من خالل إعالن أموظبي (م ع/18-ب ،)1-أقر المؤتمر العووام بوو.ن التكنولوجيووات الجوودخوودة المرتبطووة

بالثوؤة الص و و ووناةية الرابعة ،مع ك ما تتض و و وومنا من إم انات ت ويلية واحتماالت إحداث اختالالت ،تنطوي على

فر

كبيرة لتعزيز النم و االقتص و و و ووادي الش و و و ووام للجميع وال د من أوجا عدم المس و و و وواواة والمس و و و وواهمة في التنمية

المس و ووتدامة والقدؤة على الص و وومود وت قيق ؤفاه البش و ورية والتص و وودي لتغير المناخ وحماية البيئة في إااؤ اقتص و وواد

دائري .ولذلك فهذه التكنولوجيات توفر وسو و و ووائ لت قيق التنمية المسو و و ووتدامة ،ولكنها تررض أيضو و و وا ت ديات منها،

على سو ووبي المثال ،توسو وويع الرجوة التكنولوجية ايما مين البلدان ،وفقدان الوظائم ،واألخطاؤ التي تهدد السو ووالمة

واألمن الصناعيين.

وي دد إااؤ اليونيدو البرنامجي المتوس و ووا األج للرترة  ،2025-2022الذي يجس و وود الطبيعة المتطوؤة

للتنمية الصناةية فضال عن أولويات الدول األعضاء المعلنة من خالل إعالني ليما وأموظبي ،غالت ول واالمتكاؤ
الرقميينغ ك.حد مجاالت التركيز الثالثة المترابطة للمنظمة.
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
•
(أ)

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالت ول الرقمي واالمتكاؤ .تقرير من المدخر العام ()GC.19/10

إطار اليونيدو االستراتيجي للثورة الصناعية الرابعة
وفقا للمادة  ) ( 1-13من النظام الداخلي ،قدم المدخر العام لليونيدو عرضو ووا اسو ووتهالليا لهذا البند من

أج تقديم معلومات عن الثوؤة الصوناةية الرابعة ( .)IDB.49/CRP.11وأحاا مجلس التنمية الصوناةية علما،

في د وؤتا التاسو ووعة واألؤبعين ،موضو ووع إااؤ اسو ووتراتيجي لت ريز الثوؤة الصو ووناةية الرابعة وأولويات الت ول الرقمي

( .)IDB.49/8ويستجيل هذا أيضا للقراؤ م ع/18-ب ،1-الذي دعا ايا المؤتمر إلى ات اذ إجراءات لالسترادة
من كام اإلم انيات التي تتي ها التكنولوجيات الجدخدة والت في

التعلم التكنولوجي ونق التكنولوجيا واالمتكاؤ.

من الم اار المرتبطة مها ،موسووائ منها دعم

عرض على المؤتمر الوثيقتان التاليتان:
وسوح تُ و
•

إااؤ اليونيدو االسو و و و و ووتراتيجي للثوؤة الصو و و و و ووناةية الرابعة للرترة  .2030-2022تقرير من المدخر العام

•

إااؤ اليونيدو االس و ووتراتيجي للثوؤة الص و ووناةية الرابعة للرترة  :2030-2022تس و و ير الثوؤة الص و ووناةية

()GC.19/11

الرابعة لمصل ة الجميع .معلومات م َّدثة مقدَّمة من المدخر العام ()GC.19/CRP.7

10/16

V.21-06630

GC.19/1/Add.1

البند  -21أنشطة اليونيدو المتعلقة بتغير المناخ والبيئة والطاقة
(أ)

أنشطة اليونيدو المتعلقة باالقتصاد الدائري
أقر المؤتمر العام في دوؤتا الثامنة عش و و ورة ،في ق ارؤه م ع/18-ب ،1-بالرر

التي ختي ها االقتصو و وواد

الدائري وكذلك بالت ديات التي يطرحها موصو و وورا أحد السو و ووب لت قيق التنمية المسو و ووتدامة .وؤحل المؤتمر أيضو و ووا
باألنش ووطة التي تض ووطلع مها اليونيدو من أج دعم ال ومات والص ووناعات في مس وواعيها التي تتناول االتجاهات

العالمية الناخئة ،مع اعتماد نماذج جدخدة لألعمال ،بما في ذلك االقتصاد الدائري.
والل المجلس ،من خالل مقرؤه م ت

/49-م ،10-إلى المدخر العام أن خواصو و و  ،في إااؤ والية

اليونيدو ومواؤدها ،دعم الصناعات بءية المساهمة في االقتصاد الدائري دون ت.خير عن اريق اعتماد مماؤسات
تصو و و و و و وونيعيوة وامتكواؤات فعوالوة في مجوال التصو و و و و و ووميم وعمليوات اإلنتواج وإداؤة أعمواؤ المنتجوات ،وعن اريق تقوديم

ال دمات ذات الصولة .وباإلضوافة إلى ذلك ،الل المؤتمر إلى المدخر العام أن خنظم اجتماعات تقنية ومشواوؤات

ل براء من الدول األعضوواء بشوو.ن االقتصوواد الدائري من أج تيسووير تبادل أفض و المماؤسووات ،والترويج لمباد

ومماؤسات االقتصاد الدائري واعتمادها لدا الدوائر الصناةية في الدول األعضاء.
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
•
(ب)

أنشطة اليونيدو المتعلقة باالقتصاد الدائري .تقرير من المدخر العام ()GC.19/12

أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة
الل المؤتمر ،في ق ارؤه م ع/18-ب ،7-إلى المدخر العام أن خواص و و العم على ت قيق التكام مين

أنشووطة اليونيدو المتعلقة بالطاقة والبيئة والتو ُّس وع في تلك األنشووطة ،وأن خواص و تعزيز الكراءة والرعالية في تنريذ

مرامج اليونيودو التي ختشو و و و و و وواؤك في تمويلهوا مرفق البيئوة العوالميوة والصو و و و و و ونودوب المتعودد األاراح لتنريوذ مروتوكول

مونتريوال والجهوات الموان وة الثنوائيوة والمبوادؤات المتعوددة الموان ين في مجواالت الطواقوة والمنواخ والبيئوة المتصو و و و و و ولوة

بالصو ووناعة ،وأن يقدم تقاؤير عن هذه البرامج إلى مجلس التنمية الصو ووناةية .كما الل إلى المدخر العام أن يقدم

تقري ار إلى المجلس في دوؤتا الثامنة واألؤبعين عما ُيسوتجد من تطوؤات ايما ختعلق متنريذ القراؤ م ع/18-ب.7-
ونظر المجلس ،في دوؤتيا الثامنة واألؤبعين والتاسعة واألؤبعين ،في الوثيقتين  IDB.48/17و.IDB.49/18
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
•
(ج)

أنشطة اليونيدو المتعلقة متغير المناخ والبيئة والطاقة .تقرير من المدخر العام ()GC.19/13

استراتيجية اليونيدو للتصدي لتغير المناخ
وفقا للمادة  ،) ( 1-13قدم المدخر العام لليونيدو عرضا استهالليا لهذا البند بءية تقديم معلومات عن

أثر تغير المناخ على التنمية الصناةية واستجابة اليونيدو ألزمة المناخ وعواقبها االجتماةية واالقتصادية .وي.تي

ذلك أيضو و ووا اسو و ووتجابة للقراؤ م ع/18-ب 3-الذي الل ايا المؤتمر إلى المدخر العام أن خواص و و و تنريذ أنشو و ووطة
اليونيدو ،بما ختماخوى مع االسوتراتيجية واألولويات المبينة في إااؤ اليونيدو البرنامجي المتوسوا األج  ،من أج

التصدي لتغير المناخ.

عرض على المؤتمر الوثيقتان التاليتان:
وسوح تُ و
•
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إااؤ استراتيجي لعم اليونيدو في مجال المناخ .تقرير من المدخر العام ()GC.19/14
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•

إاواؤ اسو و و و و و ووتراتيجي لترعيو آثواؤ العمو المنواخي على نطواب عمليوات اليونيودو وأنشو و و و و و ووطتهوا .موذكرة من

األمانة ()GC.19/CRP.5

البند  -22أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتحول الهيكلي والخبرة القطاعية
(أ)

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتنمية القطاعية ،بما في ذلك األعمال التجارية الزراعية وبناء القدرات التجارية
وخلق فرص العمل
قدمت للدول األعضو و و وواء معلومات م َّدثة عن أنشو و و ووطة اليونيدو ذات الصو و و وولة باألعمال التجاؤية الزؤاةية

وبناء القدؤات التجاؤية وخلق فر

العم في تقرير اليونيدو السونوي  )IDB.48/2( 2019وتقرير اليونيدو السونوي

 .)IDB.49/2( 2020وبعود تو.خيود الودول األعضو و و و و و وواء لإلاواؤ البرنوامجي المتوس و و و و و ووا األجو للرترة 2025-2022

( ،)IDB.49/8اكتس ووبت هذه المواض وويع الثالثة دو اؤ مركزيا في عمليات المنظمة ،مما يجس وود أهميتها ال اس وومة في
عملية الت ول الهي لي القتصادات البلدان النامية ،سواء كشروا أساسية أو عوام تم ينية أو نتائج فوؤية لها.
خزود المؤتمر بمعلومات م َّدثة عن هذه المسائ في الوثيقة التالية:
وسوح َّ
• أنش و و ووطة اليونيدو المتعلقة باألعمال التجاؤية الزؤاةية وبناء القدؤات التجاؤية وخلق فر
من المدخر العام ()GC.19/15

العم  .تقرير

البند  -23أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعحن أبوظبي الوزاري ألقل البلدان نمواً
أحاا المؤتمر العام علماً في دوؤتا الثامنة عش و و و ورة ،في ق ارؤه م ع/18-ب ،8-بإعالن أموظبي الوزاؤي
المؤتمر إلى المدخر العام أن يقدم إليا في دوؤتا التاسووعة عشورة تقري اًر
نموا .وعالوةً على ذلك ،الل
ألق البلدان ًّ
ُ

عن أنشطة اليونيدو في هذا الش.ن.

عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
• أنشطة اليونيدو الداعمة ألق البلدان نمواً .تقرير من المدخر العام ()GC.19/16
البند  -24أنشطة اليونيدو المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية
أحاا المؤتمر العام علماً في دوؤتا الثامنة عش و و و و ورة ،في ق ارؤه م ع/18-ب  ،3-باس و و و و ووتراتيجية اليونيدو
بش و و وو.ن الدول الجزؤية الص و و ووغيرة النامية للرترة  .)GC.18/CRP.5( 2025-2019وباإلض و و ووافة إلى ذلك ،الل

المؤتمر إلى المدخر العام أن يقدم إليا في دوؤتا التاسعة عشرة تقري اًر عن تنريذ هذه االستراتيجية.
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و

• أنشطة اليونيدو المتعلقة بالدول الجزؤية الصغيرة النامية .تقرير من المدخر العام ()GC.19/17
البند  -25أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتعاون مع البلدان المتوسطة الدخل مع مراعاة إعحن سان خوسيه
الل المؤتمر العام في دوؤتا الثامنة عش و و و و و ورة ،في ق ارؤه م ع/18-ب ،9-إلى المدخر العام إعداد خطة

عم و لتنريووذ اإلاوواؤ المووذكوؤ ،تُعرض على المجلس في دوؤتووا الثووامنووة واألؤبعين ،وتقووديم تقرير عن أنشو و و و و و وطووة
اليونيدو ذات الصلة إلى المؤتمر العام.
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والل المجلس ،في مقرؤه م ت

/48-م ،7-إلى المدخر العام وضووع الصوويغة النهائية ل طة العم

الرامية إلى ترعي إااؤ اليونيدو االس ووتراتيجي للشو وراكة مع البلدان المتوس ووطة الدخ من خالل عملية تش وواوؤ مع

الدول األعضاء ،وتقديم الصيغة الجدخدة منها إلى المجلس في دوؤتا التاسعة واألؤبعين.

وأحاا المجلس علما ،في دوؤتا التاسعة واألؤبعين ،ب طة العم وقرؤ مواصلة النظر في خطة العم

في دوؤتا ال مسين والل إدؤاج هذا البند في جدول أعمال تلك الدوؤة (.)IDB.49/Dec.11
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و

• التنمية الصو و ووناةية الشو و وواملة للجميع والمسو و ووتدامة في البلدان المتوسو و ووطة الدخ  .تقرير من المدخر العام
()GC.19/18

البند  -26استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات
أخ و و و وواؤ المجلس ،في دوؤتا الثامنة واألؤبعين ،إلى القراؤ م ع/10-ب 6-بش و و و وو.ن أنش و و و ووطة اليونيدو في

البل وودان ال وواؤج ووة من ح وواالت األزم ووات ،وتقرير الم وودخر الع ووام الالحق إلى دوؤة المجلس الث ووامن ووة والعشو و و و و و ورين

( ) IDB.28/5بشو و و وو.ن أنشو و و ووطة اليونيدو في البلدان ال اؤجة من أحوال مت.زمة .كما أحاا المجلس علما بالتقييم

المواضو و و وويعي المسو و و ووتق لتدخالت اليونيدو في فترة ما بعد األزمات ،الذي أجري في عام  ،2015والذي أوص و و ووى
موضع استراتيجية ومباد توجيهية ذات صلة لعم اليونيدو في فترة ما بعد األزمات.

وأح وواا المجلس علم ووا ،في دوؤت ووا الث ووامن ووة واألؤبعين ،متقرير الم وودخر الع ووام (،)IDB.48/16/Rev.1

وكذلك باستراتيجية اليونيدو ل االت ما بعد النزاعات/األزمات ،بصيغتها الواؤدة في الوثيقة ،IDB.48/CRP.13
وأقر تنري ووذه ووا .كم ووا ال وول إلى الم وودخر الع ووام أن يق وودم تقري ار عن تنري ووذ اسو و و و و و ووتراتيجي ووة اليوني وودو ل وواالت م ووا بع وود

النزاعات/األزمات إلى المؤتمر العام في دوؤتا التاسعة عشرة.
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و

• استراتيجية اليونيدو ل االت ما بعد النزاعات/األزمات .تقرير من المدخر العام ()GC.19/19
البند  -27شؤون العاملين ،بما في ذلك لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونيدو
سوووح ختعيَّن على المؤتمر ات اذ إجراء ب صووو

المرَّخ و ين لالنت ا لعضوووية لجنة المعاخووات التقاعدية

لموظري اليونيوودو للعووامين  2022و .2023ولعو َّ المؤتمر ُّ
خود أيض و و و و و و وًا أن يوو.ذن للمجلس بووإجراء انت ووابووات لمو ء أي
مناصل قد تصب خاغرًة في اللجنة قب انعقاد دوؤة المؤتمر العشرين.
عرض على المؤتمر الوثيقتان التاليتان:
وسوح تُ و
مقرؤ المجلس م ت
• َّ

/48-م 11-بش.ن الترخي ات لعضوية لجنة المعاخات التقاعدية للموظرين

• خؤون العاملين/لجنة المعاخات التقاعدية لموظري اليونيدو .تقرير من المدخر العام ()GC.19/20
البند  -28المسائل المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية
وغيرها من المنظمات
َّ
المؤقت لك دوؤة عادية
جدول األعمال
تنص المادة  13من النظام الداخلي للمؤتمر على أن ختض و َّومن
ُّ
ُ
التقاؤ وير الواؤدة من الوكاالت المت ص و وصو ووة والوكاالت ذات الصو وولة ومن سو ووائر المنظمات ال ومية الدولية التي
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تقترحهوا تلوك الوكواالت
واب عالقوة عمالً بوالموادة ( 1-19أ) من الودسو و و و و و ووتوؤ ،والبنود التي
أمرموت اليونيودو معهوا اتر و
ُ
خنص على ذلك.
والمنظمات ،إذا كان
االتراب الذي خرسي العالقة مع المنظمة المعنية ُّ
ُ
وتنص المبواد ُ التوجيهيوة بشو و و و و و وو.ن عالقوة اليونيودو بوالمنظموات ال وميوة الودوليوة والمنظموات ال وميوة
ُّ
المقرؤ م ع/1-م-
وغير ال وميوة وغيرهوا من المنظموات ،التي اعتمودهوا المؤتمر العوام في دوؤتوا األولى (مرفق َّ

ودخر العووام إلى المؤتمر في ك و دوؤة عوواديووة تقري اًر ع َّم وا ي ون قوود أمرمووا من اتروواقووات مع
 ،)41على أن يقوودم المو ُ
عما ي ون قد
منظمات ح ومية دولية ومنظمات ح ومية نياب ًة عن المنظمة منذ الدوؤة العادية السو و و و و ووابقة ،وكذلك َّ
أقاما من عالقات تشاوؤية مع منظمات غير ح ومية خالل الرترة نرسها.

وات م َّودثوة عن حوالوة العالقوات بوالمنظموات ال وميوة الودوليوة والمنظموات
وسو و و و و و ووتُقودَّم إلى المؤتمر معلوم ٌ
ال ومية وغير ال ومية وغيرها من المنظمات.
عرض على المؤتمر الوثيقة التالية:
وسوح تُ و
• العالقوات بوالمنظمووات ال وميووة الودوليووة والمنظمووات ال وميووة وغير ال وميووة وغيرهوا من المنظمووات.
تقرير من المدخر العام ()GC.19/21

البند  -29موعد الدورة العشرين ومكان انعقادها
المؤتمر دوؤةً عادي ًة ك َّ س و و و و وونتين ،ما لم يقرؤ غير
تنص المادة ( 2-8أ) من الدس و و و و ووتوؤ على أن يعقد
ُّ
ُ
ص وصووات لعقد دوؤة
ذلك .وقد تضوومنت
مقترحات المدخر العام لبرنامج وميزانيتي فترة السوونتين  2023-2022م َّ
ُ

وحددت الرترة من  27تشو و و و و و ورين الثاني/نوفمبر إلى  1كانون
المؤتمر العام العشو و و و و و ورين لمدة خمس و و و و و ووة أيام عم ُ .
األول/ديسمبر  2023موعداً َّ
مؤقتاً النعقاد دوؤة المؤتمر العشرين في فيينا.
البند  -30اختتام الدورة
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اللجنة العامة
14/45-14/15

الجلسة العامة األولى
13/00-9/30
افتتال الدوؤة
االحترال بمروؤ  55عاماً على إنشاء اليونيدو
كلمة ؤئيسية خلقيها المدخر العام
كلمات ؤؤساء الدول وال ومات
مناقشة عامة

الجلسة العامة الثالثة
12/15-9/30
مناقشة عامة
تعيين المدير العام
كلمات تهنئة

الثحثاء 30 ،تشرين الثاني/نوفمبر

حدث مواضيعي
عالم ما بعد الجائ ة سي ون ؤقمياً :تداةيات
الثوؤة الصناةية الرابعة على الدول النامية
14/50-13/50

لجنة وثائق التروين (مؤقتاً)
10/15-9/30
اللجنة الرئيسية  -الجلسة الثانية
(عند االقتضاء)
11/30-10/15

الجلسة العامة الخامسة
13/00-9/30
مناقشة عامة

حدث مواضيعي
إحياء السياسات الصناةية – إم انية
إنشاء ملتقى عالمي معني بالسياسات
الصناةية ألغراض تعلم السياسات
المتعددة األاراح وتبادل المعاؤح بش.نها
14/50-13/50

اللجنة الرئيسية  -الجلسة الرابعة (عند
االقتضاء)
14/00-12/00

الجلسة العامة السابعة
13/00-9/30
مناقشة عامة
وثائق تروين الممثلين لدا المؤتمر
تعيين مراجع عام لل سابات

الجلسة العامة التاسعة
13/00-9/30
النظر في الق ارؤات والمقرؤات
واعتمادها
حفل تكريم السيد لي يونغ
كلمات الدول األعضاء
اختتام الدوؤة

حدث مواضيعي

9/20-8/20

مساهمة اليونيدو في السنة الدولية
لالقتصاد اإلمداعي من أج التنمية
المستدامة عام 2021

حدث مواضيعي
أخ ال االستثماؤ الجدخدة موصرها
م ركات للتعافي المستدام في مرحلة ما
بعد جائ ة كوفيد19-
9/20-8/20

الخميس 2 ،كانون األول/ديسمبر

الجمعة 3 ،كانون األول/ديسمبر

حدث مواضيعي
التعجي بآثاؤ العم المناخي
للدول األعضاء من خالل التنمية
الصناةية الشاملة للجميع
والمستدامة
9/20-8/20

األربعاء 1 ،كانون األول/ديسمبر

َّ
المؤقت المقترح لألعمال (ستعقد الدورة في شكل هجين)
الجدول الزمني

المؤتمر العام ،الدورة التاسعة عشرة – بناء مستقبل أفضل
 29تشرين الثاني/نوفمبر  3 -كانون األول/ديسمبر 2021
االثنين 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر

المرفق
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حر استمبال خنظما المدخر العام
20/00-18/30

18/30-16/30

ملتقى اليونيدو المعني بالتنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة

الجنسين

النساء كعوام دافعة للتغيير من أج إيجاد
صناعة مستدامة أثناء جائ ة كوفيد 19-وما
بعدها :جائزة اليونيدو لتعزيز المساواة مين

حدث مواضيعي

الجلسة العامة الثانية
16/30-15/00

االثنين 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر

18/30-16/30

18/30-16/30

اللجنة الرئيسية  -الجلسة األولى
(عند االقتضاء)

اللجنة الرئيسية  -الجلسة الثالثة
(عند االقتضاء)

18/30-16/30

مناقشة عامة

إطحق تقرير التنمية الصناعية 2022

18/30-16/30

اللجنة الرئيسية  -الجلسة الخامسة (عند
االقتضاء)

مناقشة عامة (عند االقتضاء)

الجلسة العامة السادسة
16/30-15/00

الجلسة العامة الثامنة
18/30-15/00

18/30-16/30

مناقشة عامة

اجتماع المانحين

الجلسة العامة الرابعة
16/30-15/00

الثحثاء 30 ،تشرين الثاني/نوفمبر

األربعاء 1 ،كانون األول/ديسمبر

الخميس 2 ،كانون األول/ديسمبر

الجمعة 3 ،كانون األول/ديسمبر
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