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  املؤمتر العام  
  العادية الرابعة عشرةالدورة 

 ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
      

       وقراراتهامر العاملؤمتمقّررات     
  احملتويات

 الصفحة  
  ٤ ................................................................................................ استهالليةالحظةم

  ٥ ..........................................................................جدول أعمال الدورة العادية الرابعة عشرة
  ٦ .........................................................................................................راتاملقّر

  ١٣ .........................................................................................................القرارات
  رفقامل

  ٢٧ ...............................................مة إىل املؤمتر العام يف دورته العادية الرابعة عشرةالوثائق املقدَّ  

  *املقّررات
الصفحة البند العنوان  رقم املقّرر

 ٦ ٤ )١٠-٧، الفقرات GC.14/SR.1( عضاء يف قوائم الدول باملرفق األول للدستورإدراج الدول األ ١-م/١٤-م ع
 ٦  ٢  )١٣-١١الفقرات  ،GC.14/SR.1 (انتخاب الرئيس ٢-م/١٤-م ع

───────────────── 
وترد املناقشات املتعلقة باعتماد املقررات يف احملاضرة املوجزة املشار . رات بتوافق اآلراءقّرمدت مجيع املاعُت * 

  .إليها يف هذه احملتويات
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الصفحة البند العنوان  رقم املقّرر
 ٦ ٢ )١٣-١١، الفقرات GC.14/SR.1 (انتخاب نواب الرئيس  ٣-م/١٤-م ع
 ٦  ٣  )٢ و١، الفقرتان GC.14/SR.2 ؛GC.14/1/Add.1 ؛GC.14/1/Rev.1 (إقرار جدول األعمال ٤-م/١٤-م ع

 ٦  ٤  )٢ و١، الفقرتان GC.14/SR.3؛ *GC.14/16 ؛Add.1 وGC.14/CRP.2 (تنظيم األعمال ٥-م/١٤-م ع
 ٧  ٥  )٨-٦، الفقرات GC.14/SR.3 ؛GC.14/L.1 (تعيني جلنة وثائق التفويض ٦-م/١٤-م ع
 ٧ )ب(١٠ )٢ و١، الفقرتان GC.14/SR.5 ؛GC.14/L.2 ؛GC.14/19 ( الربازيل-استعادة حقوق التصويت  ٧-م/١٤-م ع
 ٧ )ب(١٠  )٢ و١الفقرتان ، GC.14/20 ،GC.14/L.2 ،GC.14/SR.5 ( كوستاريكا-خطة سداد  ٨-م/١٤-م ع
، GC.14/SR.7؛ GC.14/L.1 (وثائق تفويض املمثّلني لدى املؤمتر العام يف دورته الرابعة عشرة ٩-م/١٤-م ع

 ٧  ٥  )٢ و١الفقرتان 
 ٧  )أ(٦  )٣-١، الفقرات GC.14/SR.8 (انتخاب ستة وعشرين عضوا جمللس التنمية الصناعية ١٠-م/١٤-م ع
 ٨  )ب(٦  )٦-٤، الفقرات GC.14/SR.8 ( وعشرين عضوا يف جلنة الربنامج وامليزانيةانتخاب سبعة ١١-م/١٤-م ع
؛ GC.14/L.2/Add.1؛ GC.1417؛ IDB.39/4 (جدول األنصبة املقّررة على الدول األعضاء ١٢-م/١٤-م ع

GC.14/SR.8 ٩  )أ(١٠  )١٤ و١٣، الفقرتان  
، GC.14/SR.8؛ GC.14/L.2/Add.1 ؛GC.14/CRP.1؛ GC.14/7 (وضع اليونيدو املايل ١٣-م/١٤-م ع

 ٩ )ب(١٠  )١٦ و١٥الفقرتان 
؛ GC.14/18 (استخدام أرصدة االعتمادات غري املنفَقة من أجل تدعيم برامج اليونيدو ١٤-م/١٤-م ع

GC.14/18/Add.1 ؛GC.14/L.2/Add.2؛  GC.14/SR.8 ٩ )ب(١٠ )٢٤ -١٧، الفقرات 
 ٩ )ج(١٠ )٢٦ و٢٥الفقرتان ، GC.14/SR.8؛ GC.14/L.2/Add.1؛ IDB.39/3( صندوق رأس املال املتداول ١٥-م/١٤-م ع
 ١٠  )د(١٠  )٢٨-٢٧، الفقرتان GC.14/SR.8؛ GC.14/L.2/Add.1؛ IDB.39/6 (النظام املايل ١٦-م/١٤-م ع
؛ GC.14/CRP.3؛ Add.2وAdd.1  وGC.14/5 (تعيني مراجع حسابات خارجي ١٧-م/١٤-م ع

GC.14/L.2/Add1 ؛GC.14/SR.8 ، ١٠ )هـ(١٠ )٣١-٢٩الفقرات  
مواءمة دورة ختطيط اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع االستعراض الشامل لسياسة األنشطة  ١٨-م/١٤-م ع

؛ Corr.1  وGC/14/6( التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
IDB.39/8و Add.1و Add.2 ؛GC.14/L.2/Add.1؛ GC.14/SR.8، ١١  ١١  )٣٣ و٣٢ الفقرتان 

؛ GC.14/L.2/Add.1؛ IDB.39/13/Rev.1( ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،  ١٩-م/١٤- عم
GC.14/SR.8 ١١  ١٤  )٤٦ و٤٥، الفقرتان 

، GC.14/SR.8؛ GC.14/L.2/Add.1؛ IDB.39/17 (جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو ٢٠-م/١٤- عم
 ١٢  ١٦  )٤٨ و٤٧الفقرتان 

، الفقرتان GC.14/SR.8؛ GC.14/L.2/Add.1 (موعد الدورة اخلامسة عشرة ومكان انعقادها ٢١-م/١٤- عم
  ١٢  ٢٠  )٥٨ و٥٧
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  **القرارات

الصفحة البند العنوان  القراررقم 
األنشطة اليت تضطلع هبا اليونيدو يف جمال السياسات الصناعية من أجل تعزيز اإلدماج  ١-ق/١٤-م ع

 ١٣  ١١  )٣٥ و٣٤، الفقرتان GC.14/SR.8؛ GC.14/L.2/Add.1 (االجتماعي
؛ GC.14/L.2/Add.1( إقامة الشبكات املعرفية وتبادل املعارف من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية ٢-ق/١٤-م ع

GC.14/SR.8 ١٤  ١١ )٣٧ و٣٦، الفقرتان 
، الفقرتان GC.14/SR.8؛ GC.14/L.2/Add.1( الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريـيب ٣-ق/١٤-م ع

 ١٥  ١١ )٣٩ و٣٨
؛ GC.14/CRP.4؛ GC.14/9؛ GC.14/8 (تعزيز أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة ٤-ق/١٤-م ع

GC.14/L.2/Add.1 ؛GC.14/SR.8١٦  ١٢  )٤٢-٤٠ ات، الفقر 
 ١٩  ١٣  )٤٤ و٤٣، الفقرتان GC.14/SR.8؛ GC.14/L.2/Add.2؛ GC.14/15 (تشغيل الشباب ٥-ق/١٤-م ع
، GC.14/SR.8؛ GC.14/L.2/Add.1؛ GC.14/12 (إعالن فيينا الوزاري ألقل البلدان منواً ٦-ق/١٤-م ع

 ١٩  ١٧  )٥١-٤٩الفقرات 
؛ GC.14/L.2/Add.3 (اللجنة الدبلوماسية املتعّددة األطراف والعالقات بني اليونيدو والبلد املضيف ٧-ق/١٤-م ع

GC.14/SR.8 ٢٥  ١٨  )٥٦-٥٢، الفقرات 

───────────────── 
وترد املناقشات املتعلقة باعتماد القرارات يف احملاضرة املوجزة املشار . مدت مجيع القرارات بتوافق اآلراءاعُت  **  

  .إليها يف هذه احملتويات
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    استهالليةالحظةم    
ترد يف هذه الوثيقة املقـّررات والقـرارات الـيت اعتمـدها املـؤمتر العـام يف دورتـه العاديـة                  -١

  ).٢٠١١(الرابعة عشرة 

وبغية تيسري الرجوع إىل املقّررات والقرارات، تتضمن قائمة احملتويات رقمـا مسلـسال               -٢
قـّررات أو القـرارات، كمـا تتـضمن عنـوان           ميكن االستشهاد به فيما يتعلـق بكـل واحـد مـن امل            

ــة    ــرار، ووثيق ــّرر وق ــائق(كــل مق ــة إىل   ) وث ــصلة، وإشــارة مرجعي املعلومــات األساســية ذات ال
. احملضر املوجز للجلسة العامة اليت اعتمد فيها املقّرر أو القرار، وبند جدول األعمال ذا الـصلة                

  . بنود جدول األعمالواملقّررات والقرارات مدرجة، قدر اإلمكان، حسب ترتيب

الع على هـذه الوثيقـة مـشفوعة باحملاضـر املـوجزة جللـسات املـؤمتر العـام،             ينبغي االطّ و  -٣
  .اليت ترد فيها تفاصيل وقائع املؤمتر
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    ة عشرجدول أعمال الدورة العادية الرابعة
  
  

 .افتتاح الدورة  -١

  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢

  .إقرار جدول األعمال  -٣

  .عمالتنظيم األ  -٤

  .وثائق تفويض املمثّلني لدى املؤمتر  -٥

  :انتخاب أعضاء اهليئتني  -٦

  جملس التنمية الصناعية؛  )أ(  

  .جلنة الربنامج وامليزانية  )ب(  

ــة        -٧ ــشطة املنظم ــن أن ــسنويان ع ــام ال ــدير الع ــرا امل تقري
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩لعامي 

تقــارير جملــس التنميــة الــصناعية عــن أعمــال دوراتــه     -٨
بعة والثالثني والثامنة والـثالثني والتاسـعة       العادية السا 
  .والثالثني

  .امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية  -٩

  :املسائل املالية  -١٠

  جدول األنصبة املقّررة على الدول األعضاء؛  )أ(  

  وضع اليونيدو املايل؛  )ب(  

  صندوق رأس املال املتداول؛  )ج(  

  النظام املايل؛  )د(  

  .حسابات خارجيتعيني مراجع   )ه(  

  :اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  -١١

ــاجمي     )أ(   ــار الربنــ ــيط اإلطــ ــة دورة ختطــ مواءمــ
املتوســط األجــل مــع االســتعراض الــشامل     
لسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا           

  منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛

اســتعراض منتــصف املــدة لإلطــار الربنــاجمي    )ب(  
  .٢٠١٣-٢٠١٠، املتوسط األجل

  .أنشطة اليونيدو املتصلة بالطاقة والبيئة  -١٢

أنشطة اليونيدو املتصلة باألعمـال التجاريـة الزراعيـة           -١٣
  .والتجارة وإجياد فرص العمل

  .٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،   -١٤

استعراض التقّدم احملـرز يف مـداوالت الفريـق العامـل             -١٥
  .غري الرمسي

  .ت التقاعدية ملوظفي اليونيدوجلنة املعاشا  -١٦

أنشطة اليونيـدو املتعلقـة بـإعالن فيينـا وخطـة العمـل               -١٧
  .٢٠٠٩ لعامالوزاريني ألقل البلدان منواً 

  .تعديل اخلريطة امللحقة باتفاق املقّر  -١٨

ــة      -١٩ ــة الدوليــ ــات احلكوميــ ــة باملنظمــ ــسائل املتعلقــ املــ
ــة وغريهــا مــن    ــة وغــري احلكومي واملنظمــات احلكومي

  .نظماتامل

  .موعد الدورة اخلامسة عشرة ومكان انعقادها  -٢٠

  .اختتام الدورة  -٢١
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   املقّررات
 

عـضاء يف قـوائم الـدول     إدراج الدول األ    ١-م/١٤-م ع
  باملرفق األول للدستور

سـاموا وطاجيكـستان     و توفـالو ر املـؤمتر العـام إدراج       قّر  
  .يف القائمة ألف من املرفق األول للدستور

  مة األوىلاجللسة العا
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

  

  انتخاب الرئيس  ٢-م/١٤-م ع

انتخب املؤمتر العام بالتزكية سـعادة الـسيدة فريونيكـا            
  .ة عشرةرابعرئيسة للمؤمتر يف دورته ال) إكوادور(سيون 

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

  

  انتخاب نواب الرئيس  ٣-م/١٤-م ع
  

ــه     انتخــب    ــؤمتر يف دورت ــيس امل ــواب رئ ــام ن ــؤمتر الع امل
ــة أمســاؤهم   ــسيدة ماريَ : الرابعــة عــشرة التالي ــســعادة ال ا راســي ّت

، وســعادة )فرنــسا(ني ، وســعادة الــسيدة فلــورنس مــاجن)فنلنــدا(
، وســــعادة الــــسيد )كينيــــا(الــــسيد أوكــــور كناتــــشو ياتــــاين 

ــا(اخنـــساخيان يارغالـــساخيان  ، وســـعادة الـــسيدة لـــورد  )منغوليـ
االحتـاد  (، وسـعادة الـسيد غينـادي غـاتيلوف          )الفلبني(اغرييه  يرب

، )أوكرانيـــا(، وســـعادة الـــسيد فاســـيل بوكوتيلـــو    )الروســـي
، وسـعادة   )أوروغواي(وسعادة السيد كارلوس باروس أوريرو      

  ).زمبابوي(السيدة غريس تسيتسي موتانديرو 

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

  إقرار جدول األعمال  ٤-م/١٤-م ع

  :إنَّ املؤمتر العام  

 مـــن نظامـــه ٤٢قـــّرر تعليـــق العمـــل باملـــادة    )أ(  
الــداخلي فيمــا يتعلــق بــاليوم األول فقــط للمــؤمتر، وتتنــاول       

مــن هــذه املــادة مهــام مكتــب املــؤمتر فيمــا يتــصل    ) أ(الفقــرة 
  بإقرار جدول األعمال؛

ة عـــشرة رابعـــأقـــر جـــدول أعمـــال دورتـــه ال  )ب(  
  .GC.14/1/Rev.1لواردة يف الوثيقة بصيغته ا

  
  اجللسة العامة الثانية

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

  

  تنظيم األعمال  ٥-م/١٤-م ع
  

  :إنَّ املؤمتر العام  

 مـن جـدول     ٢٠ إىل   ٧قّرر تناول البنود مـن        )أ(  
  األعمال يف شكل مناقشة عامة يف اجللسة العامة؛

 مــن ٤٤قــّرر أيــضا أن ينــشئ، وفقــا للمــادة    )ب(  
نظامه الداخلي، جلنـة رئيـسية واحـدة برئاسـة الـسيد سـنتياغو              

، جيــوز أن ميثّــل فيهــا كــل عــضو   )إســبانيا(كــارو -مــارتينيس
  مشارك يف املؤمتر؛

   إىل ٧قــــّرر كــــذلك أن حييــــل البنــــود مـــــن   )ج(  
 إىل اللجنة الرئيسية إلجراء مناقـشة أكثـر تركيـزا بـشأهنا،             ٢٠

رات تتفــق عليهــا اآلراء هبــدف إعــداد مــشاريع مقــّررات وقــرا
  لعرضـــها علـــى املــــؤمتر بكامـــل هيئتــــه، وطلـــب إىل رئــــيس     

 / كـانون األول   ٢اللجنة الرئيـسية أن يقـّدم إىل املـؤمتر يف يـوم             
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، تقريـرا خطيـا     ١١-م/٣-، وفقا للمقّرر م ع    ٢٠١١ديسمرب  
  .عن أعمال تلك اللجنة

  اجللسة العامة الثالثة
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

  

  تعيني جلنة وثائق التفويض  ٦-م/١٤-م ع
  

عــّين املــؤمتر العــام الــدول األعــضاء التاليــة أمساؤهــا          
ــائق التفــويض   ــة وث ــا،  : للعمــل يف جلن االحتــاد الروســي، إيطالي

بنمــــا، مجهوريــــة كوريــــا، الــــدامنرك، الــــسنغال، الــــصني،      
  .كوستاريكا، مصر

  اجللسة العامة الثالثة
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

  

   الربازيل-استعادة حقوق التصويت   ٧-م/١٤-م ع
  

  :إنَّ املؤمتر العام  

ــواردة يف الوثيقــة     )أ(   أحــاط علمــا باملعلومــات ال
GC.14/19؛  

ــ  )ب(   ب بــالتزام الربازيــل بتــسوية مــا عليهــا مــن  رحَّ
متــأّخرات مــن خــالل اتفــاق علــى خطــة ســداد، وشــجِّعها علــى  

   االتفاق؛سداد أقساطها بانتظام وفقاً للشروط الواردة يف ذلك

وافــق علــى طلــب الربازيــل اســتعادة حقوقهــا   )ج(  
  . من دستور اليونيدو٢-٥يف التصويت وفقاً للمادة 

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

  

   كوستاريكا-خطة سداد   ٨-م/١٤-م ع
  

  :إنَّ املؤمتر العام  

ــواردة يف الوثيقــة     )أ(   أحــاط علمــا باملعلومــات ال
GC.14/20؛  

ب بــالتزام كوســتاريكا بتــسوية متأّخراهتــا، رحَّــ  )ب(  
ــة      ــواردة يف الوثيق ــصيغتها ال ــسداد ب ــى خطــة ال ــة عل ــرِّر املوافق وق

GC.14/20؛  

أحاط علما بـشروط خطـة الـسداد، وشـّجع            )ج(  
على دفع أقساطها بانتظام وفقاً للـشروط الـواردة         كوستاريكا  

  .يف اخلطة

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١١نوفمرب /لثاين تشرين ا٣٠

    
وثائق تفويض املمثّلني لدى املؤمتر العام   ٩-م/١٤-م ع

  يف دورته الرابعة عشرة
  

  :إنَّ املؤمتر العام  

وقـــد نظـــر يف تقريـــر جلنـــة وثـــائق التفـــويض   )أ(  
  ؛والتوصيات الواردة فيه

  . تقرير جلنة وثائق التفويضأقر  )ب(  

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول١

    
انتخاب ستة وعشرين عضوا جمللس   ١٠-م/١٤-م ع

  التنمية الصناعية

 من الدستور، انتخب املـؤمتر العـام        ١-٩عمال باملادة     
الدول الست والعشرين التالية لعضوية جملس التنمية الـصناعية         
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ملدة تنتهي عند اختتام الدورة العادية السادسة عـشرة للمـؤمتر           
  :٢٠١٥العام يف سنة 

سة عــشر عــضوا مــن الــدول املدرجــة يف   مخــ  )أ(  
إكــوادور : القــائمتني ألــف وجــيم مــن املرفــق األول بالدســتور

والربازيل وتايلنـد ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـا وسـري             
ــا والـــسودان  ــتا النكـ ــا وكوسـ ريكا والكويـــت والـــصني وغانـ

  .وليسوتو ومصر واملكسيك ونيجرييا

لقائمـة  مثانية أعـضاء مـن الـدول املدرجـة يف ا            )ب(  
أملانيـــا وإيطاليـــا وبلجيكـــا : بـــاء مـــن املرفـــق األول بالدســـتور

  .والسويد وفرنسا وفنلندا والنرويج واليابان

ثالثة أعـضاء مـن الـدول املدرجـة يف القائمـة              )ج(  
كية يبولنـدا واجلمهوريـة التـش     : دال من املرفق األول بالدستور    

  .وهنغاريا

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠١١رب ديسم/ كانون األول٢

  
ــدول     نتيجــةًو ــن ال ــصناعية م ــة ال ــس التنمي ــألف جمل ــذلك، يت  ل

ــة ــا، ** إكــوادور،* إســبانيا،*االحتــاد الروســي، : التالي  **أملاني
 إيــــران * أوكرانيــــا،* أوروغــــواي،* أنغــــوال،*إندونيــــسيا،

 ** الربازيـل،  ** إيطاليـا،  *، إيرلنـدا  *، ) اإلسالمية –مجهورية  (
 * تركيــا،** تايلنــد،*بــريو، ** بولنــدا،** بلجيكــا،*،الربتغــال
 جنـوب   ** مجهورية كوريا،  ** اجلمهورية التشيكية،  *،اجلزائر

 * الــــــسنغال،**،نكــــــاســــــري ال * زمبــــــابوي،**أفريقيــــــا،

───────────────── 
عشرون دولة تنتهي مدة عضويتها عند اختتام الدورة سبع و  *  

  ر املقّر (٢٠١٣العادية اخلامسة عشرة للمؤمتر العام يف عام 
 ).٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ املؤرخ ٧ -م/١٣-م ع

ست وعشرون دولة تنتهي مدة عضويتها بنهاية الدورة العادية   **  
  ر املقّر (٢٠١٥السادسة عشرة للمؤمتر العام يف عام 

 ).٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ١٠-م/١٤-م ع

 **، الـــصني *، شـــيلي *، سويـــسرا ** الـــسويد، **الـــسودان، 
ــراق ــا*،العـــ ــاال**، غانـــ ــسا*، غواتيمـــ ــدا**، فرنـــ  **، فنلنـــ

ــستان ــامريون*،كازاخــ ــا*، الكــ ــو *، كوبــ ــوت ديفــ  *،ار كــ
ــتاريكا  **، مـــــــصر**، ليـــــــسوتو**، الكويـــــــت**،كوســـــ

 **، النرويج *، ناميبيا *، اململكة العربية السعودية   **،املكسيك
  *. اليونان**، اليابان**، هنغاريا*،اهلند **، نيجرييا*،النمسا

      
انتخاب سبعة وعشرين عضوا يف جلنة   ١١-م/١٤-م ع

  الربنامج وامليزانية

دسـتور، انتخــب املؤتــمر       مـن ال   ١-١٠عمـال باملادة     
 الــسبع والعــشرين التاليــة لعــضوية جلنـــة  األعــضاءالعــام الــدول

ــة      ــدورة العادي ـــام ال ــد اختت ـــة ملــدة تنتــهي عن الربنامـــج وامليزاني
  :٢٠١٣اخلامسة عشرة للمؤتـمر العام يف سنة 

مخــسة عــشر عــضوا مــن الــدول املدرجــة يف     )أ(  
إندونيـسيا،  : لدسـتور القائمتني ألف وجيم من املرفـق األول با       

، باكــستان، بــريو، اجلزائــر،   )مية اإلســال -مجهوريــة  (إيــران 
ــا، الـــسودان، الـــصني، فرتويـــال   ــة (جنـــوب أفريقيـ _ مجهوريـ

كوت ديفوار، كينيا، املكـسيك، نيجرييـا،        ،كوبا،)البوليفارية
  .اهلند

تسعة أعضاء مـن الـدول املدرجـة يف القائمـة             )ب(  
إســـبانيا، أملانيـــا، إيطاليـــا، : بـــاء مـــن املرفـــق األول بالدســـتور

  .بلجيكا، تركيا،سويسرا، فرنسا، النمسا، اليابان

ثالثة أعـضاء مـن الـدول املدرجـة يف القائمـة              )ج(  
االحتــاد الروســي، أوكرانيــا، : دال مــن املرفــق األول بالدســتور

  .وبولندا

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢
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  على بة املقّررة جدول األنص  ١٢-م/١٤-م ع
  الدول األعضاء

  
  :إنَّ املؤمتر العام  

أحاط علما باملعلومـات الـواردة يف الـوثيقتني           )أ(  
IDB.39/4و GC.14/17؛  

-أحــاط علمــا أيــضا مبقــّرر اجمللــس م ت ص   )ب(  
  ؛٤-م/٣٩

قّرر أن يضع جـدول أنـصبة القتـسام نفقـات             )ج(  
، ٢٠١٣-٢٠١٢اليونيــدو يف امليزانيــة العاديــة للفتــرة املاليــة     

، ٦٤/٢٤٨يــستند إىل قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة      
ــّرر       ــى أن تقـ ــدو، علـ ــضوية اليونيـ ــع عـ ــق مـ ــا يتوافـ ــّدال مبـ معـ
اشتراكات الدول األعضاء اجلديدة عن السنة اليت تصبح فيهـا          
أعــضاء اســتنادا إىل جــدول أنــصبة األمــم املتحــدة، بــصيغته        

  .املطبقة على اليونيدو

  ثامنةاجللسة العامة ال
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

  

  وضع اليونيدو املايل  ١٣-م/١٤-م ع
  

  :إنَّ املؤمتر العام  

ــواردة يف الوثيقــة     )أ(   أحــاط علمــا باملعلومــات ال
GC.14/7؛  

حـــث الــــدول األعــــضاء والــــدول الــــسابقة    )ب(  
العــضوية الــيت مل ُتــسّدد اشــتراكاهتا املقــرَّرة بعــُد، مبــا يف ذلــك  

 رأس املال املتـداول ومتـأّخرات الـسنوات     السُّلف إىل صندوق  
  السابقة، على القيام بذلك دون مزيد من اإلبطاء؛

طلـــب إىل املـــدير العـــام أن يواصـــل جهـــوده   )ج(  
واتصاالته مع الـدول األعـضاء والـدول األعـضاء الـسابقة مـن              

  .أجل حتصيل املتأخرات

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

  

استخدام أرصدة االعتمادات غري   ١٤-م/١٤-م ع
  املنفَقة من أجل تدعيم برامج اليونيدو

  
  :إنَّ املؤمتر العام  

ع الدولَ األعضاء علـى النظـر يف إمكانيـة          شجَّ  )أ(  
التخلّــي طواعيــة عــن حصــصها يف أرصــدة االعتمــادات غــري       

  املنفَقة الستخدامها من أجل تدعيم برامج اليونيدو؛

ــراً عــن  طلــب إىل املــدير   )ب(   العــام أن يقــدِّم تقري
تنفيــذ هــذا املقــرَّر إىل اجمللــس إّبــان دورتيــه األربعــني واحلاديــة  

  واألربعني، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية؛

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

  
  صندوق رأس املال املتداول  ١٥-م/١٤-م ع

  :إنَّ املؤمتر العام  

  /٣٩-قــّرر اجمللــس م ت ص أحــاط علمــا مب   )أ(  
  ؛٥-م

قـــّرر أن يظـــل مـــستوى صـــندوق رأس املـــال   )ب(  
 ٧ ٤٢٣ ٠٣٠ عنــد ٢٠١٣- ٢٠١٢املتــداول لفتــرة الــسنتني   

يورو، وأن تظل األغراض املـأذون باسـتخدام أمـوال الـصندوق            
 علـى مـا كانـت عليـه         ٢٠١٣- ٢٠١٢فيها أثنـاء فتـرة الـسنتني        
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ــسنتني   ــرة ال  املنــصوص ، أي علــى النحــو ٢٠١١- ٢٠١٠يف فت
  ؛٢٧- م/٢- من مقرَّر املؤمتر م ع) ب(عليه يف الفقرة 

حثّ الـدول األعـضاء علـى سـداد اشـتراكاهتا          )ج(  
املقرَّرة غري املسدَّدة يف أقرب وقـت ممكـن، بغيـة تقليـل احلاجـة               
ــة       ــداول ملواجه ــال املت ــن صــندوق رأس امل ــالغ م إىل ســحب مب

  .حاالت النقص يف سداد االشتراكات املقرَّرة

  لسة العامة الثامنةاجل
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

  

  النظام املايل  ١٦-م/١٤-م ع
  

  :إنَّ املؤمتر العام  

أحاط علمـاً بتوصـية جملـس التنميـة الـصناعية             )أ(  
 /٣٩-بشأن النظام املايل بـصيغتها الـواردة يف املقـرَّر م ت ص            

  ؛٦-م

ــة علــى النظــام      )ب(   ــّرر اعتمــاد التعــديالت املدخل ق
ونيدو بصيغتها الواردة يف مرفق هذا املقـرَّر، والـيت تعتـرب            املايل للي 

  .ضرورية لالمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

    
  مرفق

  التعديالت املقترحة على نظام اليونيدو املايل

   احلسابات-املادة العاشرة
  احلسابات واجلداول

  لتقرير املايل السنويا
  

يقــّدم املــدير العــام إىل جلنــة الربنــامج وامليزانيــة، : ٦-١٠البنـد  
يف بدايــة كــل ســنة ماليــة مــن فتــرة الــسنتني، تقريــرا ماليــا عــن 

التطّورات املالية اهلامة اليت أثّرت يف املنظمة خالل تلك الـسنة           
  .املالية من فترة السنتني

  
  تقدمي احلسابات

م املـدير العـام احلـسابات اخلتاميـة عـن كـل          يقـدّ : ٧-١٠البند  
سنة مالية من فترة السنتني إىل مراجع احلـسابات اخلـارجي يف            

مارس الذي يلي هناية الـسنة املاليـة        / آذار ١٥موعد أقصاه يوم    
  .اليت ختّصها تلك احلسابات

  
   املراجعة اخلارجية للحسابات-املادة احلادية عشرة

  تقدمي التقارير
  

 ُينجِـــز مراجـــع احلـــسابات اخلـــارجي تقـــاريره  :١٠-١١البنـــد 
أبريـل  / نيـسان  ٢٠والبيانات املالية املراجعة يف موعد أقصاه يـوم         

يونيـه عـن الـسنة    / حزيران١عن أول سنة من فترة السنتني ويوم   
الثانيــة مــن الفتــرة املعنيــة، عقــب الــسنة املاليــة الــيت ختــّصها تلــك  

ة الربنـامج وامليزانيـة     البيانات، ويرسلها إىل اجمللس عن طريق جلنـ       
ــامج  . وفقــا للتوجيهــات الــيت يــصدرها املــؤمتر   ــة الربن وتقــوم جلن

ــة احلــسابات      ــارير مراجع ــة وتق ــات املالي ــة بفحــص البيان وامليزاني
وتبعث بتوصياهتا إىل اجمللس الذي حييلها إىل املـؤمتر مـع مـا يـراه               

  .مناسبا من تعليقات
    

  تعيني مراجع حسابات خارجي  ١٧-م/١٤-م ع
  

ــة ملراجــع       قــّرر املــؤمتر العــام متديــد مــدة التعــيني احلالي
ــام يف باكــستان كمراجــع خــارجي حلــسابات      احلــسابات الع

ــن    ــنتني مـ ــرة سـ ــدو لفتـ ــوز١اليونيـ ــه / متـ  ٣٠ إىل ٢٠١٢يوليـ
 وفقــا لالختــصاصات املنــصوص عليهــا ٢٠١٤يونيــه /حزيــران

  .يف النظام املايل لليونيدو
  

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠١١ديسمرب /ألول كانون ا٢
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مواءمة دورة ختطيط اإلطار الربناجمي   ١٨-م/١٤-م ع
  املتوسط األجل مع االستعراض 

  الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية 
اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 

  من أجل التنمية
  

  :إنَّ املؤمتر العام  

 /٦- و م ع٢٣-م/٢-اســتذكر مقرَّريــه م ع  )أ(  
ن على أن تكـون واليـة اإلطـار الربنـاجمي        ، اللذين ينّصا  ١٠-م

املتوسط األجل لفترة أربع سنوات على أن يقّدمه املدير العـام           
إىل اجمللـــس، عـــن طريـــق جلنـــة الربنـــامج وامليزانيـــة، يف الـــسنة 

  األوىل من كل فترة سنتني؛

 ٦٣/٢٣٢ة  استذكر أيضاً قـرار اجلمعيـة العامـ         )ب(  
الــذي يــنّص علــى ، ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٩املــؤرخ 

تغيري دورة االستعراض الشامل لـسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت            
تضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة مـن دورة                  
ــة الـــــسنوات، وتـــــشجيع    ــة الـــــسنوات إىل دورة رباعيـــ ثالثيـــ
الوكاالت املتخّصصة على األخذ مبا يلـزم مـن تغـيريات ملواءمـة             

ــشامل الــذي  دورات التخطــيط اخلاصــة هبــا مــ   ع االســتعراض ال
جيــري كــل أربــع ســنوات، مبــا يف ذلــك إجــراء استعراضــات        
ــشأن إجــراء      ــرار ب ــضاء، واختــاذ ق ــدة، حــسب االقت منتــصف امل
  استعراضــــها الــــشامل املقبــــل لــــسياسة األنــــشطة التنفيذيــــة يف 

  ؛٢٠١٢عام 

-اســـتذكر كـــذلك مقـــرَّر اجمللـــس م ت ص  )ج(  
ّدة لإلطــار  وأحــاط علمــا باســتعراض منتــصف املــ    ٩-م/٣٨

 وقـّرر  )IDB.39/8 (٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجـل     
ــرة     ــايل للفتـ ــل احلـ ــاجمي املتوســـط األجـ ــار الربنـ ــلّ اإلطـ أن يظـ

سارياً حـىت مـّدة     ) IDB.35/8/Add.1الوثيقة   (٢٠١٣-٢٠١٠
  ؛٢٠١٣انتهائه املقرَّرة يف عام 

طلب إىل املدير العام أن يقّدم إىل اجمللس كـل            )د(  
 فـصاعداً، يف الــسنة الثانيـة مــن   ٢٠١٣ت، مـن عــام  أربـع ســنوا 

فترة السنتني، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانيـة، مـشروع إطـار            
برناجمي متوسط األجل للسنوات األربع الـيت تلـي فتـرة الـسنتني      
اجلاريــة، مــع مراعــاة توصــيات آخــر اســتعراض شــامل لــسياسة  

  األنشطة التنفيذية املضطلع هبا من أجل التنمية؛

طلب أيضاً إىل املـدير العـام أن يواصـل، بعـد              )ه(  
ــاجمي       ــار الربن ــدة لإلط ــصف امل ــدمي استعراضــات منت ــك، تق ذل
ــنوات، يف الــسنة        املتوســط األجــل إىل اجمللــس، كــل أربــع س

  .الثانية من فترة السنتني

   العامة الثامنةاجللسة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

  

  الربنامج وامليزانيتان،   ١٩-م/١٤- عم
٢٠١٣-٢٠١٢  

  
  :إنَّ املؤمتر العام  

ــصناعية      )أ(   ــة ال   أحــاط علمــاً مبقــرَّر جملــس التنمي
  ؛٧-م/٣٩-م ت ص

ــامج       )ب(   ــات برنــ ــضاً مبقترحــ ــاً أيــ ــاط علمــ أحــ
 بــصيغتها الــواردة يف ٢٠١٣-٢٠١٢وميــزانييت فتــرة الــسنتني 

  ؛IDB.39/13/Rev.1الوثيقة 

وافـــق علـــى تقـــديرات النفقـــات اإلمجاليـــة       )ج(  
ــ ــة  للميزانيـ ــة البالغـ ــع  ١٥٧ ٨٧٥ ٣٣٦ة العاديـ ــورو واملزمـ  يـ

 ١٥٣ ٢٣١ ٩٣٦متويلــها مــن االشــتراكات املقــرَّرة مبقــدار     
   يورو؛٤ ٦٤٣ ٤٠٠يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار 

وافق أيضا على تقـديرات النفقـات اإلمجاليـة           )د(  
 يـــورو للميزانيـــة العملياتيـــة ٢٨ ٩١١ ٤٠٠البـــالغ جمموعهـــا 
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 املزمــع متويلــها مــن التّربعــات  ٢٠١٣-٢٠١٢لفتــرة الــسنتني 
 يورو ومن اإليرادات األخـرى مبقـدار        ٢٨ ٨٣٧ ٧٠٠مبقدار  
  . يورو وفق ما قد ينّص عليه النظام املايل٧٣ ٧٠٠

  
   العامة الثامنةاجللسة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

  

  جلنة املعاشات التقاعدية   ٢٠-م/١٤- عم
  ملوظفي اليونيدو

  
  :إنَّ املؤمتر العام  

  ؛٨-م/٣٩-أحاط علما مبقّرر اجمللس م ت ص  )أ(  

ــّرر انتخـــاب    )ب(   املرشـــحني التاليـــة أمســـاؤهم   قـ
ــة      ــات التقاعديـ ــة املعاشـ ــاوبني يف جلنـ ــضوين منـ ــضوين وعـ عـ

  :٢٠١٣-٢٠١٢ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني 
    

 )جنوب أفريقيا(  السيدة إليسه أدونيس  :العضوان

 لعام بالنسبة
٢٠١٢  

تيو  كاسالالسيدة كي
  سوالنو

مجهورية فرتويال (
  )البوليفارية

 لعامبالنسبة 
٢٠١٣  

السيد وليم خوسيه 
  كالفو كالفو

  )ريكاكوستا(

 العضوان
  :املناوبان

 السيدة يوكيكو هارميوتو
   ساتيا رودريغوالسيد

  )اليابان(
 )سري النكا(

  

ــأن يــشرع يف     )ج(   ــصناعية ب ــة ال أذن جمللــس التنمي
ملناصـب الـسالفة الــذكر قـد يــصبح    انتخابـات لـشغل أيٍّ مــن ا  

  .شاغرا قبل أن يعقد املؤمتر العام دورته اخلامسة عشرة

   العامة الثامنةاجللسة
      ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

  موعد الدورة اخلامسة عشرة   ٢١-م/١٤- عم
  ومكان انعقادها

  :إنَّ املؤمتر العام  

ر الحظ أنَّ املوعـد احملـدَّد مؤقّتـاً لـدورة املـؤمت             )أ(  
ديـسمرب  / كـانون األول   ٦ إىل   ٢العام اخلامسة عشرة هـو مـن        

 يف فيينــا، حــسبما يــرد يف جــدول األعمــال املــشروح   ٢٠١٣
)GC.14/1/Add.1(؛  

طلـب إىل املـدير العــام أن يعقـد مــا يلـزم مــن       )ب(  
ــا      ــيت أعربــت عــن اهتمامه ــدول األعــضاء ال مــشاورات مــع ال

صوصاً فيمـا   باستضافة دورة املـؤمتر العـام اخلامـسة عـشرة وخـ           
   من النظام الداخلي للمؤمتر العام؛٨يتعلق بالقاعدة 

ض جملَس التنمية الـصناعية، وفقـاً للمـادتني         فوَّ  )ج(  
مـــن دســـتور اليونيـــدو، صـــالحيةَ النظـــر ) ٤ (٨و) ب) (٢ (٨

ــام      ــؤمتر الع ــاد دورة امل ــّت يف موضــوع مكــان وموعــد انعق والب
  .اخلامسة عشرة وتعيينهما خالل دورته األربعني

   العامة الثامنةاجللسة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢
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القرارات

  األنشطة اليت تضطلع هبا اليونيدو   ١-ق/١٤-م ع
يف جمال السياسات الصناعية من أجل 

  تعزيز اإلدماج االجتماعي
  

  : املؤمتر العامإنَّ  

 األهــداف والوظــائف املقــّررة يف دســتور  إذ يــستذكر  
ســـتراتيجية الطويلـــة األمـــد للفتـــرة اليونيـــدو وبيـــان الرؤيـــة اال

ــار  )٤-ق/١١-م ع (٢٠١٥-٢٠٠٥ ــذ يف االعتبـ ؛ وإذ يأخـ
ــدو ووظائفهــا يف املــستقبل،     ــشأن دور اليوني خطــة األعمــال ب

 أثنـاء   ١-ق/٧-بصيغتها اليت أقرها املؤمتر العـام يف قـراره م ع          
  دورته السابعة؛

ــضا    ــستذكر أي ــة   وإذ ي ــة العام ــرار اجلمعي  ٦٥/١٧٥ ق
 بــشأن التعــاون يف ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ٢٠املــؤّرخ 

  ميدان التنمية الصناعية،

   إىل مقــّرر جملــس التنميــة الــصناعية  وإذ يــشري كــذلك  
 بــــــشأن أنــــــشطة اليونيــــــدو يف جمــــــال  ٨-م/٣٨-م ت ص

السياسات الصناعية، وإذ حييط علمـا بـالتقرير املرحلـي املقـدَّم            
  ،IDB.39/8/Add.1يف الوثيقة 

 تقــــارير اليونيــــدو عــــن التنميــــة  بإســــهاموإذ يــــسلّم  
الـصناعية الـيت تــدرس التغـيري اهليكلــي والـسياسات الراميــة إىل     
ــة لألغــراض     ــصناعي وكفــاءة اســتخدام الطاق ــّوع ال ــز التن تعزي

  الصناعية واحلد من الفقر والتنمية املستدامة،

 علـــى إســـهام اليونيـــدو يف تزويـــد الـــدول وإذ يؤكّـــد  
لسياسات العامـة، مبـا يف ذلـك        األعضاء بالتوجيهات املتعلقة با   

مـــشاريع التعـــاون الـــتقين اهلادفـــة إىل صـــوغ وتنفيـــذ ورصـــد  
سياسات صناعية عملية ومعّززة بأدلة يف البلدان النامية، وفقـا          

  الحتياجات الدول األعضاء وأولوياهتا،

 بالرصــيد الــذي كّونتــه اليونيــدو مــن اخلــربة  وإذ ينــّوه  
ــود يف      ــة عقـ ــى ثالثـ ــد علـ ــا يزيـ ــدى مـ ــى مـ ــل  علـ ــال حتليـ جمـ

ــذي يــ   ــسياسات، وال ــة إىل   لشكال ــات املقّدم  أســاس التوجيه
  الدول األعضاء بشأن السياسات العامة،

 بـأنَّ األزمـة احلاليـة الـيت ميـر هبـا النظـام               وإذ يقّر أيـضا     
ــاملي تطــرح      ــصادي الع ــايل واالقت ــاملي والنظــام امل التجــاري الع
ــلة تنفيـــذ الـــسياسات    ــام صـــوغ ومواصـ حتـــديات جديـــدة أمـ

  اعية يف البلدان النامية،الصن

 علـــى أمهيـــة قيـــام البلـــدان الناميـــة برصـــد وإذ يؤكّـــد  
وقياس وحتليل أدائها الـصناعي وقـدراهتا الـصناعية وأن تـستند            
إىل ذلــك يف وضــع وتنفيــذ ورصــد إجــراءات لتحــسني إســهام 
ــو    ــاعي ومنـ ــاج االجتمـ ــستدامة واإلدمـ ــة املـ الـــصناعة يف التنميـ

   املتحدة اإلمنائية لأللفية؛اإلنتاجية وبلوغ أهداف األمم

على أمهية اليونيـدو باعتبارهـا حمفـال عامليـا          وإذ يشّدد     
لتعميم االجتاهات العاملية واإلقليمية يف ميـدان االسـتراتيجيات         
الصناعية، وجتارب التصنيع الناجحة واملمارسـات الفـضلى يف         
ــى      ــسياسات علـ ــّرري الـ ــرباء ومقـ ــا بـــني اخلـ ــال فيمـ ــذا اجملـ هـ

  املي واإلقليمي؛الصعيدين الع

  : إىل املدير العاميطلب  

ــدى     )أ(   ــوفرة ل ــوارد املت أن يعتمــد، يف حــدود امل
اليونيــدو، أنــشطةً مــن أجـــل تعزيــز دور اليونيــدو يف تزويـــد      
البلدان النامية باملشورة والتوجيهـات يف جمـال االسـتراتيجيات          
والسياسات الصناعية، مبا يف ذلك أنشطة يف جمـال االستبـصار       

دي والتكنولوجي يف قطاعات اقتـصادية حمـّددة، وفقـا          االقتصا
  ألولويات الدول األعضاء واحتياجاهتا؛

ــم       )ب(   ــاالت األم ــع وك ــاون م ــرى التع ــق ُع أن يوثِّ
املتحدة املتخّصصة ذات الـصلة، واملنظمـات اإلقليميـة والـشركاء          
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املعنيني، من أجـل دعـم إقامـة الـشبكات وبنـاء القـدرات وتبـادل                
ى سعياً إىل تعزيز القدرة على التنافس والتنويـع         املمارسات الفضل 

االقتصادي والتغّير اهليكلي، مع ضمان االستدامة البيئيـة للقطـاع          
  الصناعي واإلسهام يف اإلدماج االجتماعي؛

ــاجي      )ج(   ــل اإلنتــ ــز التكامــ ــساعد يف تعزيــ أن يــ
والـــصناعي بـــني الـــدول األعـــضاء، وخـــصوصا بـــني البلـــدان  

 االقتـصادية أو نفــس منطقــة التكامــل  املنتميـة إىل نفــس الكتلــة 
واليت حيتمـل أن تكـون لـديها القـدرة علـى تنـسيق الـسياسات             

  البىن التحتية اإلنتاجية والتكنولوجية؛والتشارك يف الصناعية 

ــام      )د(   ــاعني العـ ــع القطـ ــشراكات مـ ــّزز الـ أن يعـ
واخلاص بغية إجياد أوجه التآزر، وال سيما بني مراكز البحـث           

الـصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي، مـن أجـل          واجلامعات، علـى    
ــال حتليـــل     ــا اليونيـــدو يف جمـ دعـــم األنـــشطة الـــيت تـــضطلع هبـ
السياسات، وكذلك دعوة تلـك املؤسـسات إىل تقـدمي الـدعم          

  املايل لتنفيذ هذا القرار؛

أن يعّزز اجلهود اليت تبذهلا اليونيدو من أجـل           )هـ(  
   األموال لتنفيذ األنشطة السالفة الذكر؛تعبئة

أن يـضمِّن اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجــل       )و(  
، بيانـا   ٢٠١٣، الـذي سـيقدَّم يف عـام         ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة  

جممال لألنشطة املقترحة اهلادفة إىل تعزيـز التوجيهـات املتعلقـة           
  بالسياسات الصناعية؛

أن يتنـــــاول يف تقريـــــر اليونيـــــدو الـــــسنوي    )ز(  
علقـة بالــسياسات  األنـشطة املـضطلع هبــا بـشأن التوجيهــات املت   

  .الصناعية، مبا يف ذلك تنفيذ هذا القرار
  
  اجللسة العامة الثامنة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

إقامة الشبكات املعرفية وتبادل املعارف   ٢-ق/١٤-م ع
  من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية

  
  إنَّ املؤمتر العام،  

 بـــشأن الـــدور ٦-ق/١٣- القـــرار م ع إذ يـــستذكر  
 تقــوم بــه القطاعــات اإلنتاجيــة يف دعــم حتقيــق   احلاســم الــذي

  األهداف اإلمنائية لأللفية،

 بـشأن   ٨-م/ ٣٨- املقـّرر م ت ص     وإذ يستذكر أيـضا     
أنـــشطة اليونيـــدو يف جمـــال الـــسياسات الـــصناعية، وخـــصوصا  

من املقّرر نفسه اليت طُلب فيهـا إىل املـدير العـام     ‘ ٢‘) ز(الفقرة  
املمارسـات الفـضلى فيمـا      أن يدعم تبـادل املعـارف واخلـربات و        

ــاملي      ــصعيدين العـ ــى الـ ــسياسات علـ ــّرري الـ ــرباء ومقـ ــني اخلـ بـ
  واإلقليمي،

ــذلك   ــستذكر كـ ــّرر م ت صوإذ يـ  ١٣-م/٣٦- املقـ
دور : بـــشأن االتـــساق علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم املتحـــدة 

مـن املقـّرر نفـسه الـيت تـشّدد          ) د(اليونيدو، وخصوصا الفقـرة     
ناعية يف بلـوغ األهــداف  علـى اإلسـهام األساسـي للتنميـة الـص     

  اإلمنائية لأللفية،

ــشّدد   ــه   وإذ يـ ــوم بـ ــذي تقـ ــدور الرئيـــسي الـ ــى الـ  علـ
القطاعــــات اإلنتاجيــــة يف احلــــد مــــن الفقــــر ودعــــم التنميــــة 
املـستدامة، ومــن ثَــّم يف بلــوغ األهـداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا   

  دوليا، ومنها األهداف اإلمنائية لأللفية،

ة الشبكات املعرفيـة الدوليـة       على أمهية إقام   وإذ يشّدد   
ــق      ــل حتقيـ ــن أجـ ــضلى مـ ــات الفـ ــربات واملمارسـ ــادل اخلـ وتبـ
األهــداف اإلمنائيـــة والرخـــاء علـــى الـــصعد احملليـــة واإلقليميـــة  

  والدولية،

 بدور اليونيـدو باعتبارهـا الوكالـة املنظّمـة       وإذ يرّحب   
لالجتماع الثامن لنافذة التمويـل اخلاصـة بالـصندوق اإلسـباين           
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ــة حــول موضــوع    مــن أجــل حتق  ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ي
ومبـا قامـت بـه يف هـذا الـسياق مـن             " التنمية والقطاع اخلاص  "

دور تنسيقي فّعال يف االجتماع العاملي األول ملنـّسقي الـربامج         
مـارس  / آذار ٣ إىل   ١املشتركة الذي ُعقـد يف مدينـة بنمـا مـن            

  ، ويف خطة عمل بنما املنبثقة عنه،٢٠١١

شـبكات مـن   " بالتقرير العاملي املعنـون      اوإذ حييط علم    
حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة مــن خــالل تبــادل      : أجــل الرخــاء 

، ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٤ يف   صدر، الذي   "املعارف
وخصوصا مؤشر الترابط املعتمد حديثا والتوصـيات الـواردة يف          

  التقرير نفسه،

 إىل املدير العام مواصلة العمل، ضـمن        يطلب  -١  
 اليونيــدو ويف حــدود املـــوارد املوجــودة، علــى إعـــداد     واليــة 

  :وتعزيز أنشطة حتقّق ما يلي

عزيــــز إقامــــة الــــشبكات املعرفيــــة الدوليــــة  ت  )أ(  
ــة      ــق األهــداف اإلمنائي ــارف مــن أجــل حتقي وهياكــل إدارة املع

  على الصعد احمللية واإلقليمية والعاملية؛

ــسات      )ب(   ــدرات مؤسـ ــاء قـ ــسري بنـ ــشجيع وتيـ تـ
ام واخلاص يف البلدان النامية على إقامـة شـبكات          القطاعني الع 
  معرفية دولية؛

حتــــسني نظــــم اليونيــــدو لتبــــادل املعلومــــات    )ج(  
ــياق منظومــة األمــم املتحــدة        ــارف بــني املؤســسات يف س واملع

  األوسع؛

شــاملة ودعــم إنــشاء شــبكات تــشاور دوليــة    )د(  
مـــن أجـــل مواصـــلة تطـــوير النتـــائج األوليـــة  لعـــدة قطاعـــات 

املعرفية وللترابط املعـريف وتوسـيع النطـاق اجلغـرايف          لشبكات  با
  ملؤشر الترابط؛

األمانةَ على تعزيز جهودها مـن أجـل        يشّجع    -٢  
   األموال لتنفيذ األنشطة السالفة الذكر؛تعبئة

ــادة الــدعم  يــدعو  -٣   ــة إىل زي  الــشركاَء يف التنمي
  املايل الذي يقّدمونه إىل املنظمة من أجل تنفيذ هذا القرار؛

ــس   يطلــب  -٤   ــّدم إىل جمل ــام أن يق ــدير الع  إىل امل
التنمية الـصناعية يف دورتـه األربعـني تقريـرا عـن التقـدم احملـرز                

  .يف تنفيذ هذا القرار

  اجللسة العامة الثامنة  
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

      
  الربنامج اإلقليمي ألمريكا   ٣-ق/١٤-م ع

  الالتينية والكاريـيب
  

  إنَّ املؤمتر العام،  

ــستذكرإ   ــرار م عذ ي ــامج  ١-ق/١١- الق ــشأن الربن ، ب
ــه إىل      ــذي طُلــب في ـــي، ال ــة والكاريب اإلقليمــي ألمريكــا الالتيني
ــة     ــا الالتينيــ ــا ألمريكــ ــا إقليميــ ــام أن ينــــشئ برناجمــ ــدير العــ املــ

  والكاريبـي،

، بــشأن  ١-ق/١٢- القــرار م عوإذ يــستذكر أيــضا   
الـذي طُلـب    الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينيـة والكاريــيب، و       

ــة لكــي تكــون       ــدابري الالزم ــام أن يتخــذ الت ــدير الع ــه إىل امل في
األنشطة الرامية إىل تنفيذ الربنـامج اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة            
والكاريبـي مدرجـة علـى النحـو الواجـب يف اإلطـار الربنـاجمي         

، مــن أجــل مواصــلة العمــل  ٢٠١١-٢٠٠٨املتوســط األجــل 
  الذي بدئ به،

 بــشأن ٢-ق/١٣-القــرار م ع وإذ يــستذكر كــذلك  
الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينيـة والكاريــيب، والـذي طُلـب           
فيــه إىل املــدير العــام أن حيــدِّث وحيــّسن املبــادرات احلاليــة وأن 
حيــدِّد أنــشطة ومــشاريع وبــرامج جديــدة يف جمــاالت األولويــة  
الثالثـة لـدى املنظمـة، آخـذا بعـني االعتبـار واقـع واحتياجـات         
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أمريكا الالتينية والكاريــيب، مـع التركيـز علـى املـستوى            بلدان  
  اإلقليمي، يف تشاور وثيق مع الدول األعضاء من املنطقة،

 باجلهود املـشتركة الـيت تبـذهلا بلـدان أمريكـا            وإذ ينّوه   
يب واألمانـة مـن أجـل حتـسني وتوسـيع نطـاق             ـالالتينية والكاري 

اع الثالـث لفريـق     الربنامج اإلقليمي، الذي تعّزز بنتائج االجتم     
ــدرة       ــشأن الق ـــي ب ــة والكاريب ــا الالتيني اخلــرباء اخلــاص بأمريك
التنافسية لسالسل القيمة يف جمـال الـصناعات الزراعيـة، الـذي          

 / كــانون الثــاين٣١ُعقــد يف ســان خوســيه بكوســتاريكا مــن   
  ،٢٠١١فرباير / شباط٢يناير إىل 

 بــاجلهود الـيت تبـذهلا األمانــة مـن أجــل    وإذ ينـّوه أيـضا    
ــامج اإلقليمــي،      ــّررة يف الربن ــاون املق ــشطة التع ــالغ عــن أن اإلب
وخصوصا األنشطة املتعلقة ببنـك املعـارف الـصناعية ومرصـد           
الطاقــات املتجــّددة واألنــشطة املنفَّــذة علــى الــصعيدين الــوطين 

  والقطاعي، ومن أجل تعزيز تلك األنشطة وتوسيع نطاقها،

لربنــامج  أنَّ اهلــدف مــن وضــع اوإذ يأخــذ يف اعتبــاره  
ــل     ــار عمـ ــم إطـ ـــيب رسـ ــة والكاريـ ــا الالتينيـ ــي ألمريكـ اإلقليمـ
ألنــشطة اليونيــدو املتوســطة والطويلــة األجــل مــن أجــل دعــم   

  جهود التنمية الصناعية يف بلدان املنطقة،

 علـى ضـرورة أن تتـصّدى اليونيـدو أيـضا،            وإذ يؤكّد   
مــشاريع مــستفيدةً مــن التجربــة املكتــَسبة يف صــوغ وتنفيــذ      

لــتقين يف شــّتى البلــدان يف منطقــة أمريكــا الالتينيــة      التعــاون ا
والكاريـبـي، للتحـّديات املتغّيـرة وأن تغتـنم الفـرص الـيت تـؤثّر              

  يف التنمية الصناعية املستدامة يف املنطقة برّمتها،

، يف القـرارات   أنه قد طُلبوإذ يأخذ يف اعتباره أيضا    
املبذولـة  مواصـلة اجلهـود     ،  السالفة الذكر، من ُجملة ما طُلـب      

ــدول األعــضاء يف املنطقــة، مــن أجــل      بالتــشاور الوثيــق مــع ال
استبانة وحشد التّربعات الالزمة لتنفيذ املشاريع والربامج الـيت         
  تندرج ضمن الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي،

  : إىل املدير العاميطلب  

أن يواصـــل اختـــاذ كـــل اإلجـــراءات الالزمـــة   )أ(  
  نامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي؛لتنفيذ الرب

أن يواصــل إطــالع أجهــزة تقريــر الــسياسات   )ب(  
يف اليونيـــدو بانتظـــام علـــى التقـــّدم احملـــرز يف تنفيـــذ املـــشاريع 
والربامج املندرجة ضـمن الربنـامج اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة            

  والكاريـيب؛

 حيـدِّد  أن حيدِّث وحيسِّن املبادرات احلاليـة وأن        )ج(  
أنشطة ومـشاريع وبـرامج جديـدة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة إنـشاء                
ــدى املنظمــة،     ــة ل ــة الثالث صــندوق إقليمــي، يف جمــاالت األولوي
آخــذا بعــني االعتبــار الظــروف الواقعيــة واالحتياجــات املختلفــة 
لبلــدان أمريكــا الالتينيــة والكاريـــيب، مــع التركيــز بوجــه خــاص 

مي والــوطين والقطــاعي؛ وأن علــى املــستوى اإلقليمــي واألقــالي 
يقوم، حتقيقاً هلذا الغـرض ويف حـدود املـوارد املتاحـة، بالـدعوة              

  ؛٢٠١٢إىل عقد االجتماع الرابع لفريق اخلرباء يف عام 

أن يواصـــل مـــساعيه، بالتـــشاور مـــع الـــدول   )د(  
األعـــضاء يف املنطقـــة، الســـتبانة وحـــشد التّربعـــات اإلضـــافية  

  .مل للربنامجاملطلوبة من أجل التنفيذ الكا

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

      
  تعزيز أنشطة اليونيدو يف جمال   ٤-ق/١٤-م ع

  الطاقة والبيئة
  

  إنَّ املؤمتر العام،  

 أمهيــة التنميــة الــصناعية املــستدامة إذ يــضع يف اعتبــاره  
وتأمني احلصول على الطاقة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائيـة          

  لأللفية،
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ــتراتيجية  وإذ يــــستذكر   ــة اليونيــــدو االســ ــان رؤيــ  بيــ
  ،٤-ق/١١-الطويلة األمد الذي اعُتمد يف القرار م ع

 ٢-ق/٨- املــؤمتر العــام م ع قــراروإذ يــستذكر أيــضا  
ــشأن  ــراره     ب ــتقين، وق ــاون ال ــشطة التع ــة وأن ــة العاملي ــق البيئ   مرف
حتقيـــق األهـــداف   بـــشأن دور اليونيـــدو يف  ٥-ق/١٠-م ع

  ،يةاإلمنائية لأللف

 بــشأن ٨-ق/١٣- القــرار م عوإذ يــستذكر كــذلك  
 /٣٨-أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقـة والبيئـة واملقـرَّر م ت ص            

 بــشأن تعزيــز تنفيــذ اليونيــدو لألنــشطة يف جمــال الطاقــة ١٠-م
  ،والبيئة

 بنتـــائج االجتمـــاع الـــوزاري بـــشأن وإذ حيــيط علمـــا   
عقـده  الطاقة والصناعات اخلضراء، الـذي دعـت اليونيـدو إىل           

 ٢٠١١يونيـــــــه / حزيـــــــران٢٢ و٢١يف فيينـــــــا يف يـــــــومي 
)IDB.39/CRP.6/Rev.1(  واجتمـــــاع املــــــسؤولني الرفيعــــــي ،

املستوى بـشأن الـصناعة اخلـضراء، الـذي ُعقـد يف طوكيـو يف               
ــو  ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥ ــاالقتران مبــؤمتر طوكي ، ب

  ،)GC.14/CRP.4 (٢٠١١للصناعة اخلضراء لعام 

 بقــرار اجلمعيــة العامــة لألمـــم    يــضا أ وإذ حيــيط علمــا    
، ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املؤّرخ   ٦٥/١٥١املتحدة  

   سنة دولية للطاقة املستدامة للجميع،٢٠١٢الذي أعلن عام 

ــة املــستدامة   وإذ يــرى    أنَّ مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي
ــة العامــة لألمــم املتحــدة يف   )٢٠+ريــو( ، الــذي دعــت اجلمعي

 ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ٢٤ؤرخ  املـ  ٦٤/٢٣٦قرارها  
 يف ريــــو دي جــــانريو ٢٠١٢يونيــــه /إىل عقــــده يف حزيــــران

بالربازيل، يتيح فرصـة فريـدة لكفالـة جتديـد االلتـزام الـسياسي         
بالتنمية املستدامة على مجيع املـستويات، وإذ يـضع يف اعتبـاره          

ــو   ــؤمتر ري ــصاد األخــضر يف   ٢٠+أنَّ موضــوعي م ، ومهــا االقت
ــة   ــر ووضــع إطــار    ســياق التنمي ــى الفق ــضاء عل ــستدامة والق امل

مؤســـسي للتنميـــة املـــستدامة، يـــوفِّران ســـبال واعـــدة ملعاجلـــة   
التحــديات املتبقّيــة، مبــا فيهــا التحــديات املتعلقــة بتغيُّــر املنــاخ    

  وتأمني احلصول على الطاقة املستدامة،

 يف هـــذا الـــصدد مبـــسامهة اليونيـــدو يف    وإذ يعتـــرف  
العملية التحضريية لعقد املؤمتر وكذلك الدورة السابعة عـشرة         
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغيُّـر              

  ربان جبنوب أفريقيا،املناخ يف ِد

ــضا    ــدو   وإذ يعتــرف أي ــصدد مبــسامهة اليوني  يف هــذا ال
يف منظومــة األمــم املتحــدة اهتا شــقيقالــيت تعمــل بالــشراكة مــع 

لتكوين القدرات البشرية واملؤسسية يف البلدان الناميـة واملـارة          
مبرحلة انتقالية من أجل تنفيذ مـشاريع صـناعية يف جمـال البيئـة              

والـــشبكة األنظـــف إلنتـــاج لوالطاقـــة، مثـــل املراكـــز الوطنيـــة 
ــديثاً    ــشأة حـ ــة املنـ ــاج لالعامليـ ــفإلنتـ ــاءة يف  األنظـ ــع الكفـ  مـ

  دام املوارد،استخ

 باألنــشطة الــيت تــضطلع هبــا اليونيــدو وإذ حيــيط علمــا  
مـن  ال يتجـزأ    لوضع مبادرة الصناعة اخلضراء باعتبارهـا جـزءا         

االقتصاد األخـضر وهنجـا قطاعيـا لتحقيقـه يف قطـاع الـصناعة              
  ،)GC.14/9(والقطاعات ذات الصلة 

 النـهج القـائم علـى النتـائج املتَّبـع           وإذ يضع يف اعتباره     
 ٢٠١٣-٢٠١٠ اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة  يف
)IDB.35/8/Add.1(       بصيغته املعدَّلة باستعراض منتصف املـدة ،

  ،)IDB.39/8(لإلطار الربناجمي املتوسط األجل 

 /٣٩-مــن املقــرَّر م ت ص) ز( الفقــرة وإذ يــستذكر  
ــة اجتماعــات غــري      ٧-م ــد األمان ــأن تعق ــا ب ــيت أُوصــي فيه ، ال

  وية مع الدول األعضاء،رمسية ربع سن

  : إىل املدير العاميطلب  

أن يعزِّز تنفيذ الربامج اليت يشترك يف متويلـها           )أ(  
ــذ     ــراف لتنفيـ ــدد األطـ ــصندوق املتعـ ــة والـ ــة العامليـ ــق البيئـ مرفـ
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ــادرات   تبروتوكـــول مون ــة واملبـ ــة الثنائيـ ــال واجلهـــات املاحنـ ريـ
ج قائم علـى    املتعددة املاحنني يف جمال الطاقة والبيئة، باعتماد هن       

ــذه       ــة هل ــة امليداني ــار اإلمنائي ــام خــاص لآلث ــالء اهتم ــائج وإي النت
الربامج، مبا يف ذلك أنشطة بناء القدرات الالزمة للتحـول إىل            

  أمناط إنتاج أكثر استدامة؛

أن جيمع وينشر املمارسات الصناعية الفـضلى         )ب(  
ن املتعلقة بأنسب التكنولوجيات السليمة من الناحيـة البيئيـة، وأ         

يعمــل، بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، علــى استكــشاف آليــة   
  مؤسسية لدعم هذه الفكرة؛

الـــشراكات الســـتخدام تـــرويج الأن يواصـــل   )ج(  
بــني القطــاعني العــام واخلــاص لتنفيــذ الــربامج، ألغــراض منــها  
تيــسري احلــصول علــى التكنولوجيــات املناســبة وعلــى التمويــل  

  امليسور التكلفة؛

ة النهائيــة لوثيقــة اســتراتيجية أن يــضع الــصيغ  )د(  
ــزام        ــع الت ــا يتماشــى م ــة املتجــددة، مب ــدو يف جمــال الطاق لليوني

جـدول  (املنظمة بكفالة حتقيق األهداف الثالثة يف جمال الطاقة        
 مــن ١٩، علـى النحــو املبـيَّن يف الفقـرة    ٣٠-٤٠-٣٠أعمـال  
  ؛)GC.14/8الوثيقة 

ـــ     )هـ(   ــار الوالي ــة، يف إطـ ــسامهة قيِّمـ ــدِّم مـ ة أن يقـ
املنوطـــة باليونيـــدو، يف عمليـــة التحـــضري لعقـــد مـــؤمتر األمـــم  

ويف األحــداث املتــصلة ) ٢٠+ريــو(املتحــدة للتنميــة املــستدامة 
بالـــسنة الدوليـــة للطاقـــة املـــستدامة للجميـــع، وذلـــك بعـــرض  
ــذ املــشاريع يف جمــال      ــة بتنفي ــدو امللموســة املتعلق جتــارب اليوني

ــن      ــستدامة، ومـ ــة املـ ــضراء والطاقـ ــصناعة اخلـ ــال  الـ ــك مثـ ذلـ
  ؛"التخضري يف مؤمتر األطراف السابع عشر"

أن يواصل االضطالع بـدور رائـد يف تعزيـز            )و(  
الصناعة اخلـضراء علـى الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي، دعمـا             
للمبادرات الوطنية اخلاصـة بالـصناعة اخلـضراء، وأن يواصـل           

التــرويج للــصناعة اخلــضراء يف عمليــة التحــضري لعقــد مــؤمتر   
اعتبارهـــا اســـتراتيجية قطاعيـــة لقطـــاع الـــصناعة  ب٢٠+ريـــو

ــصاد      ــوُّل إىل اقتـ ــل التحـ ــن أجـ ــصلة مـ ــات ذات الـ والقطاعـ
  أخضر؛

أن يشجِّع نقل تكنولوجيات الطاقـة املتجـّددة          )ز(  
ــاًء علــى االحتياجــات واألولويــات    املناســبة جبميــع أشــكاهلا، بن

  الوطنية؛

ــتثمار      )ح(   ــرويج االسـ ــب تـ ــزِّز دور مكاتـ أن يعـ
، ومراكــز األنظــفإلنتــاج لجيــا، واملراكــز الوطنيــة والتكنولو

ــوم       ــدويل للعل ــوب، واملركــز ال ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم التع
ــاص      ــّددة اخلـ ــة املتجـ ــد الطاقـ ــة، ومرصـ ــا الراقيـ والتكنولوجيـ

 تبأمريكا الالتينية والكاريبــي، واملركـز الـدويل لتكنولوجيـا         
ــشجيع وت    ــة ت ــدو، بغي ــابع لليوني ــة الت ــة اهليدروجيني ــسري الطاق ي

ســبل حــصول البلــدان الناميــة علــى التكنولوجيــات املتطــّورة   
  املناسبة؛

أن يقــيم آليــات تعــاون مناســبة، مبــا يف ذلــك   )ط(  
ــع ســائر       ــادرات، م ــشاريع ومب ــذ م ــشأن تنفي ــات ب ــرام اتفاق إب
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة يف جمــال البيئــة والطاقــة، وذلــك  

ين حسب االقتـضاء،    أو الوط /على الصعيد العاملي واإلقليمي و    
  لتحقيق تآزر اجلهود وجتّنب ازدواجها؛

أن ُيطلع الـدول األعـضاء، يف جلـسة إحاطـة             )ي(  
، علـى التقـدُّم احملـرز يف        ٢٠١٢غري رمسية ُتعقد يف مطلع عـام        

  تنفيذ هذا القرار؛

ــصناعية يف     )ك(   ــة الــ ــدِّم إىل جملــــس التنميــ أن يقــ
رات يف تنفيذ هـذا  دورته األربعني تقريرا عّما يستجدُّ من تطوّ     

  .القرار

 اجللسة العامة الثامنة
٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢  
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  تشغيل الشباب  ٥-ق/١٤-م ع
  

  :إنَّ املؤمتر العام  

ــأنَّ تــشغيل الــشباب ميثِّــل حتــّديات كــربى   إذ يــسلِّم    ب
حسبما ذُكر أثناء اجتماع املائـدة املـستديرة الحتـاد هنـر مـانو،              

، أثنـاء الـدورة     ٢٠٠٧ديسمرب  /ل كانون األو  ٤الذي ُعقد يف    
، وإذ يالحــظ )٥-ق/١٢-م ع(لمــؤمتر العــام لالثانيــة عــشرة 

ــية    ــّديات سياســـ ــا اقترنـــــت بتحـــ ــشباب طاملـــ ــة الـــ أنَّ بطالـــ
  اقتصادية يف بعض البلدان،-واجتماعية

ــضاً    ــشطة   وإذ يالحــظ أي ــامج أن ــربط بــني برن ــة ال  أمهي
يـــة  مـــن األهـــداف اإلمنائيـــة لأللف  ٨ و١اليونيـــدو واهلـــدفني  

اخلاصني بالقضاء على الفقر وإقامة الشراكات العاملية، وذلـك    
  بغية التصّدي الرتفاع معّدالت بطالة الشباب،

ــار    ــضع يف االعتبـ ــاع  وإذ يـ ــةَ لالجتمـ ــةَ اخلتاميـ  الوثيقـ
ــة العامـــة املعـــين بالـــشباب   ــوار : الرفيـــع املـــستوى للجمعيـ احلـ
 ٦٥/٣١٢والتفاهم، بصيغتها املعتَمدة يف قرار اجلمعية العامـة         

 الــذي حيــثُّ الــدولَ األعــضاَء ،٢٠١١يوليــه/ متــوز٢٦املــؤّرخ 
علـــى التـــصّدي للتحـــّدي العـــاملي الـــذي متثِّلـــه البطالـــة لـــدى  
الشباب، وذلك بوضع وتنفيذ استراتيجيات تتـيح للـشباب يف          

  كل مكان فرصةً حقيقيةً للحصول على عمل الئق ومنتج،

 ٣-ق/٧- وم ع٤-ق/٦- إىل قراريــه م عوإذ يــشري  
  بشأن تنمية املوارد البشرية من أجل الصناعة،

 إىل بيـان رؤيـة اليونيـدو االسـتراتيجية          وإذ يشري أيـضاً     
  ،٤-ق/١١-الطويلة األمد املعتَمدة يف القرار م ع

ــسبان    ــضع يف احلـ ــط   وإذ يـ ــاجمي املتوسـ ــار الربنـ  اإلطـ
، بصيغته املعدَّلـة    )IDB.35/8/Add.1 (٢٠١٣-٢٠١٠األجل،  

نتصف املـدة لإلطـار الربنـاجمي املتوسـط       من خالل استعراض م   
  ،)IDB.39/8(األجل 

 عـن أنـشطة     GC.14/15 الوثيقـة    وإذ يأخذ يف االعتبـار      
اليونيدو املتصلة باألعمال التجاريـة الزراعيـة والتجـارة وإجيـاد           

  فرص العمل،

  : إىل املدير العام لليونيدويطلب  

 العمل، ضمن الواليـة املـسَندة إىل        أن يواصل   )أ(  
نيــدو، علــى إعــداد بــرامج ومبــادرات تــستهدف الــشباب   اليو

  فيما يتصل مبجاالت القيام مبشاريع األعمال احلّرة والصناعة؛

أن ميــضي قُــدماً يف إعــداد املــشاريع والــربامج   )ب(  
املوّجهة حنو احلّد من الفقر مـن خـالل األنـشطة املعنيـة حبيـازة               

ارد املهــارات وتعزيــز القــدرات، مــع مــا يلــزم مــن حــشد املــو   
املاليــة ملــا يهــدف إىل دعــم الــصناعات اإلبداعيــة ومنــشآت       
ــة الـــصغر والـــصغرية واملتوســـطة الـــيت يكـــون    األعمـــال البالغـ

  الشباب يف عداد املستفيدين منها؛

ــرار إىل       )ج(   ــذا الق ــذ ه ــراً عــن تنفي ــدِّم تقري أن يق
دوريت جملــس التنميــة الــصناعية األربعــني واحلاديــة واألربعــني، 

  . املؤمتر العام اخلامسة عشرةوكذلك إىل دورة

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢

      
  إعالن فيينا الوزاري ألقل البلدان منواً   ٦-ق/١٤-م ع

  
  إنَّ املؤمتر العام،  

 باملؤمتر الـوزاري ألقـل البلـدان منـواً الـذي            إذ حييط علماً    
  ،٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ و٢٤ُعقد يف فيينا يومي 

 بــإعالن فيينــا وخطــة العمــل    وإذ حيــيط علمــاً أيــضاً    
الوزاريني ألقل البلـدان منـواً اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر الـوزاري              

  والواردين يف مرفق هذا القرار،
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 املــــديَر العــــام، لــــدى تنفيــــذ اإلطــــار يــــدعو  -١  
، إىل أن ٢٠١٣-٢٠١٠الربنــــاجمي املتوســــط األجــــل للفتــــرة  

صوص البنـود املتعلقـة بـالتحّول       يأخذ يف اعتباره علـى وجـه اخلـ        
اهليكلي ألقل البلدان منـواً وأن يـوفّر الـدعم مـن اليونيـدو لتنفيـذ                

-٢٠١١برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلـدان منـواً للعقـد            
٢٠٢٠) A/CONF.219/3/Rev.1 (ــ ى النحــــــو الــــــوارد يف علــــ

اإلعــالن وخطــة العمــل اللــذين اعتمــدمها الــوزراء يف فيينــا يــوم   
  ؛٢٠١١نوفمرب / الثاين تشرين٢٥

 اليونيــدو ومجيــع الــشركاء يف التنميــة    حيــثّ  -٢  
  على املسامهة يف حتقيق أهداف خطة العمل؛

 إىل املــدير العــام أن يرفــع تقريــراً عــن  يطلــب  -٣  
أنشطة اليونيدو ذات الصلة إىل املؤمتر العام يف دورته اخلامـسة         

  .عشرة

  اجللسة العامة الثامنة
  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢

    
  ملرفقا

  
  ٢٠١١خطة العمل الوزارية ألقل البلدان منواً لعام 

  
  التحّول اهليكلي ألقل البلدان منواً ودعم اليونيدو

لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً 
  ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد 

  مقّدمة
  
ــد     -١ ــامج عمــل العق ــصاحل ٢٠١٠-٢٠٠١اســتند برن  ل

 ٢٠٠١مــد يف بروكــسل يف عــام  أقــل البلــدان منــواً الــذي اعتُ 
ــسل ( ــل بروكـ ــامج عمـ ــات هتـــدف إىل  ) برنـ ــبعة التزامـ إىل سـ

حتسني أحوال عيش مواطين أقل البلدان منواً من خـالل وضـع            
وكـــان اهلـــدف الـــشامل . إطـــار إلقامـــة شـــراكة عامليـــة قويـــة

ــّدم ملحــوظ حنــو       ــامج العمــل هــو إحــراز تق ــوّخى مــن برن املت
 فقـر مـدقع ويعـانون       ختفيض عـدد الـسكان الـذين يعيـشون يف         

، وتعزيـز التنميـة     ٢٠١٥من اجلوع بنسبة النصف حبلـول عـام         
 الــيت -غــري أنَّ تلــك البلــدان  . املــستدامة يف أقــل البلــدان منــواً 

 - بلــداً يف أفريقيــا ٣٣ بلــداً يف أرجــاء العــامل منــها  ٤٨تــضّم 
عجـــزت حـــىت اآلن عـــن التغلّـــب علـــى ضـــعفها االقتـــصادي  

ومل خيـرج مـن هـذه الفئـة       . صاداهتاوإحداث حتّول هيكلي القت   
بوتــسوانا : يف العقــود الثالثــة املاضــية ســوى ثالثــة بلــدان هــي 

  ).٢٠١١يناير /يف كانون الثاين(والرأس األخضر وملديف 

اقُتـرح  بروكـسل   وعلى إثر تقييم لتنفيـذ برنـامج عمـل            -٢
ــتراتيجي وعلـــى     اّتبـــاع هنـــج يركّـــز أكثـــر علـــى املنظـــور االسـ

ة إلحداث حتّول هيكلي يف اقتصادات أقـل        الشمولية واالستدام 
ويف هذا الـصدد، تعاونـت منظومـة األمـم املتحـدة            . البلدان منواً 

ــة ذات    ــة واإلقليمي ــها والــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي برّمت
الصلة تعاونـا وثيقـا فيمـا بينـها واعتمـدت برنـامج عمـل العقـد                 

  لــصاحل أقــل البلــدان منــواً خــالل مــؤمتر األمــم  ٢٠٢٠-٢٠١١
املتحدة الرابع املعين بأقل البلـدان منـواً الـذي ُعقـد يف اسـطنبول               

ويتضّمن برنامج عمـل اسـطنبول املعتمـد        . ٢٠١١مايو  /يف أيار 
مثــاين أولويــات إمنائيــة ويؤكّــد أمهيــة بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة،   
وروح املبادرة لـدى القطـاع اخلـاص، والطاقـة، والتكنولوجيـا،            

ــاون ف   ــي للتع ــدور التكميل ــوب  وال ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــذه . يم وه
األولويات اإلمنائية الرئيسية تشكّل العناصر األساسية للعمليات       

  .اليت تضطلع هبا اليونيدو يف أقل البلدان منواً

واهلدف الشامل املتوّخى من برنـامج عمـل اسـطنبول            -٣
هو التغلّب على التحديات اهليكلية اليت تواجههـا أقـل البلـدان           

ضاء علـى الفقـر وإجيـاد فـرص العمـل وحتقيـق       منواً من أجل الق 
األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــاً والــتمكني مــن اخلــروج 

ويــوفّر الربنـامُج خارطــةَ طريــق  . مـن وضــعية أقـل البلــدان منـواً   
شــاملة لــدعم اقتــصادات أقــل البلــدان منــواً ويــشّدد فــضالً عــن 
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-ذلــك علــى احلاجــة إىل حتويــل هيكلــي لبيئتــها االقتــصادية      
  .االجتماعية خالل العقد املقبل

    
  أهداف مؤمتر اليونيدو الوزاري ألقل البلدان منواً  -أوالً

ــل    إن  -٤ ــصناعة يف أقـ ــوزراء الـ ــع لـ ــدو الرابـ ــؤمتر اليونيـ  مـ
التحّول اهليكلي ألقـل البلـدان      "البلدان منواً، الذي ينعقد بعنوان      

ــامج عمــل اســطنبول     ــذ برن ــدو لتنفي ــواً ودعــم اليوني ، جيــّسد "من
رغبة املستمرة لدى املنظمـة يف جعـل مـسألة تقـدمي الـدعم إىل               ال

ــة       ــا يف جمــال التنمي ــواً يف صــدارة جــدول أعماهل ــدان من ــل البل أق
ة يوسيتيح املـؤمتُر فرصـةً لعـرض االسـتراتيج        . الصناعية املستدامة 

-٢٠١٢وخطة العمليات اخلاصـتني بأقـل البلـدان منـواً، للفتـرة            
تـدي هبـا اليونيـدو يف       سـوف هت  شـاملة   ، وخارطةَ طريـق     ٢٠٢٠

براجمهـــا وأولوياهتـــا املواضـــيعية لـــصاحل أقـــل البلـــدان منـــواً، ّممـــا  
  .سيسهم يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول تنفيذاً فّعاالً

    
ملّخص استراتيجية اليونيدو وخطة عملياهتا اخلاصتني   -ثانياً

  ٢٠٢٠-٢٠١٢بأقل البلدان منواً، للفترة 

ــدو    -٥ ــتراتيجية اليوني ــّين اس ــال   تب ــة يف جم ــود العملي  اجله
تعزيز الكفاءة االقتصادية واالمتثـال للمعـايري البيئيـة واإلدمـاج           

كمــا تعــرض رؤيــة اليونيــدو وعملــها مــن أجــل   . االجتمــاعي
تنفيذ جدول األعمال الصناعي املندرج يف إطار برنامج عمـل          

وتتــضّمن االســتراتيجية ثالثــة . اســطنبول خــالل العقــد املقبــل 
) ب(ويــل الــسلع األساســية إىل منتجــات؛ وحت) أ: (أبعــاد هــي

) ج(متكني اجملتمعات احمللية الريفية يف سـياق عمليـة التنميـة؛ و        
  .تعزيز أوجه التكامل الصناعية اجلديدة على الصعيد اإلقليمي

    
  حتويل السلع األساسية إىل منتجات  -ثالثاً

يعترب إكساب السلع األساسية قيمةً مضافةً أمـراً بـالغ            -٦
ويتوقّف ذلك علـى حتويـل املزايـا        . ة الرتقاء سلّم التنمية   األمهي

. النسبية املعتمدة على املوارد املتـوافرة إىل قـدرة علـى املنافـسة        
وينبغي ألقـل البلـدان منـواً أن حتـرص لـدى القيـام بـذلك علـى                  
اّتبــاع هنــج انتقــائي يف تعزيــز املنتجــات القابلــة للتــداول علــى    

ــي، وأ   ــدويل واإلقليمـ ــصعيدين الـ ــك   الـ ــويُر تلـ ــِدث تطـ ن ُيحـ
  .املنتجات أثراً مستدمياً على احلّد من الفقر

إعـداد  ) أ: (وتتعلق اجلهود العمليـة الـالزم بـذهلا مبـا يلـي            -٧
والقـصد  . جرد للتطبيقـات الـصناعية احلديثـة للمنتجـات الواعـدة        

من ذلك هو الكشف عن الوسائل الصاحلة للتطبيق املـستدام مـن         
 اخلاصة مبنتجات ّحمـددة، ومـن ثَـمَّ         أجل تكرار أفضل املمارسات   

ــا       ــائل التكنولوجيـ ــدث وسـ ــن أحـ ــلة عـ ــسافة الفاصـ ــيص املـ تقلـ
ــز والتـــصميم والتـــسويق؛ و  ــاء ) ب(وعمليـــات التجهيـ ــز بنـ تعزيـ

واهلــدف . قـدرات املؤســسات علــى تقيــيم حتليــل األداء التنافــسي 
املنــشود هــو صــوغ منيطــة لتعزيــز قــدرة مؤســسات الــدعم علــى   

ناعية وتنفيـذها ورصـدها، ومـن ثَـمَّ دعـم       تصميم السياسات الـص   
ومزيـة  . عملية صـوغ الـسياسات العامـة بـدل دعـم نتـائج حمـّددة              

هذا النهج هي أنَّ اليونيـدو تعـّزز سـيطرة احلكومـات علـى زمـام                
املبــادرة وتعــزز قــدرهتا اإلداريــة مــن خــالل تــدريب املــوظفني        
ــة       ــشاء أفرقـ ــزي وإنـ ــات مركـ ــام معلومـ ــداث نظـ ــدنيني وإحـ املـ

ــتخد ــة؛ و باسـ ــسية القائمـ ــل املؤسـ ــاب  ) ج(ام اهلياكـ ــشاء أقطـ إنـ
ــة جيـــوب    ــو الـــصناعي تكـــون مبثابـ وجمموعـــات وحـــدات للنمـ

  .للدينامية الصناعية
    

  متكني اجملتمعات احمللية الريفية يف سياق   -رابعاً
  عملية التنمية

كما ذُكر يف املـؤمتر الرابـع ألقـل البلـدان منـواً، ال يـزال          -٨
ائة من سكان أقـل البلـدان منـواً يعيـشون            يف امل  ٧٥ما يزيد على    

ويستلزم حتقيـق النمـو أساسـا متكـني الـشرائح الـضعيفة             . يف فقر 
من الـسكان يف سـياق عمليـة التنميـة، وإالّ فـسيكون هنـاك منـو             

ويتوقّــف جنــاح املــشاريع يف هــذا الــصدد إىل حــد   . دون تنميــة
: بعيد على التوعية الـصحيحة بنتيجـتني يـسهل حتقيقهمـا، ومهـا            
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اســتخدام طرائــق ) ب(الزراعيــة، و-تعزيــز القــدرة اإلنتاجيــة) أ(
  .وأدوات حديثة لتقليل الفواقد بعد احلصاد

ــذ جمموعــة مــن      -٩ ولتحقيــق هــذا الغــرض، ســيتعني تنفي
تعـيني مـسؤولني معنـيني بالتنميـة الزراعيـة          : اإلجراءات تـشمل  

 الريفية؛ وتعزيز اّتباع هنـج متكامـل يف العمليـات امليدانيـة الـيت             
راعي األساسية وتشجيع بـدء     زتيّسر تقدمي خدمات اإلرشاد ال    

املــشاريع التجاريــة يف قطــاع التجهيــز الزراعــي وحتفيــز تطــوير 
سالســل القيمــة علــى الــصعيد احمللــي؛ واالضــطالع بــربامج       
لتنميـة املــشاريع التجاريـة موجَّهــة حنــو حتقيـق النتــائج؛ وتنفيــذ    

ز لتقـدمي خـدمات   برامج لتطوير سالسل القيمة؛ وإنشاء مراكـ   
دعم األعمال التجارية الزراعيـة؛ وتطـوير قـدرات وإمكانـات           

  .اجملتمعات احمللية الريفية
    

تعزيز أوجه التكامل الصناعية اجلديدة على   -خامساً
  الصعيد اإلقليمي

عجــزت املبــادرات الراميــة إىل تعزيــز أوجــه التكامــل     -١٠
املرُجـوَّة منـها    الصناعية اإلقليمية فيما مضى عن حتقيق النتـائج         

 عمليــة التنميــة إنأّمــا اليــوم فــ. بــسبب تــشابه املــوارد املتــوافرة
الصناعية ال تعتمد على املـوارد املتـوافرة لبلـد بعينـه فقـط، بـل                
ُتوّجه دفَّة هذه العملية حبوافز التكنولوجيا واملعرفـة واملهـارات          

وينبغـــي ألقـــل . واملعلومـــات وإقامـــة الـــشبكات عـــرب احلـــدود
واً أن تــسعى إىل تعزيــز تلــك اجلوانــب مــن جوانــب البلــدان منــ

فمـن شـأن   . التكامل الـصناعية اإلقليميـة اجلديـدة عـرب احلـدود      
تدفّق املعارف والتكنولوجيات واالستثمارات عـرب احلـدود أن     
ُيسهم إسهاما كبرياً يف الصمود مجاعيـا أمـام ضـغوط املنافـسة             

  .لتحقيق زيادة يف الكفاءة

راتيجية عملياتيـــة هتـــدف إىل وميكـــن أن تـــشمل اســـت  -١١
التفكري من منظور عـاملي  : خلق دينامية صناعية إقليمية ما يلي     

والعمــل مــن منظــور إقليمــي مــن أجــل تعزيــز سالســل القيمــة  

اإلقليمية؛ وإعداد جـرد للمنتجـات الواعـدة مـن حيـث حتقيـق              
التكامــل اإلقليمــي؛ وتــشجيع توســيع النطــاق اجلغــرايف لــبعض 

ــسلع ا   ــاج ال ــاطق إنت ــضافة؛    من ــة امل ــن خــالل القيم ــية م ألساس
وتعزيـــز بنـــاء قـــدرات املؤســـسات علـــى الـــصعيد اإلقليمـــي؛   
واســـتخدام املمـــر بـــني الـــشمال واجلنـــوب ِمحكّـــاً للديناميـــة  

  .الصناعية ولنظم االبتكار اجلديدة على الصعيد اإلقليمي
    

  فيما بني إيالء اهتمام خاص للتعاون   -سادساً
  بلدان اجلنوب

يدو األولوية لتعزيز التعاون فيما بـني بلـدان         تويل اليون   -١٢
ــة      ــق املنفع ــة ظــروف حتقِّ ــة لتهيئ ــاره وســيلة فّعال اجلنــوب باعتب
املتبادلــة وتعــود بــالنفع علــى مجيــع البلــدان املــشاركة وتكــون   

وقــد أُنــشئت . مكمِّلــة للتعــاون بــني بلــدان الــشمال واجلنــوب 
د إليهـا  مراكز اليونيدو للتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وُعهـ        

مبهمة تصميم مشاريع عمليـة وابتكاريـة مـن أجـل تيـسري نقـل           
التكنولوجيات املناسبة ونشرها، وتكـرار املمارسـات الفـضلى         
وتشجيع التدريب وتطوير املهارات وتعزيز القدرات يف جمـال         
األعمال احلّرة والتجـارة واالسـتثمار يف اجملـاالت الـيت تتحقّـق             

يـــة واالقتـــصادية يف البلـــدان فيهـــا إمكانـــات التنميـــة االجتماع
  .النامية عامةً ويف أقل البلدان منواً خاصةً

    
  آفاق عمل اليونيدو  -سابعاً

ُمهِّــدت الطريــق يف عمــل اليونيــدو املقبــل لــصاحل أقــل   -١٣
البلــدان منــواً لكــي تقــود مجيــع اجلهــات صــاحبة املــصلحة حنــو 
إنـــشاء وتعزيـــز البنيـــات التحتيـــة الـــصناعية مـــن حيـــث نـــشر  

ومــــات واالرتقــــاء بالتكنولوجيــــات وتيــــسري االســــتثمار املعل
وتعزيز املهارات التقنية والتشجيع على االبتكار وبناء قـدرات         
القطاعني العام واخلاص وتيسري توافر الطاقـة واحلـصول عليهـا           
لألغراض اإلنتاجية وزيادة فرص النفاذ إىل السوق مـن خـالل           
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 يف هـذا اجملـال      وتـصبُّ مجيـع اجلهـود     . بناء القدرات اإلنتاجيـة   
يف اجتاه توفري الـدخل وفـرص العمـل وإنتـاج الثـروات بـشكل               

  .مستدام
    

  إجراءات املتابعة  -ثامناً

يف ســــياق إجنــــاز االســــتراتيجية العملياتيــــة هــــذه،       -١٤
ــائج      ــة بالنت ــق األهــداف املتعلق ــة حتقي ــدو كفال ستواصــل اليوني

ــة ــة     . اإلمنائي ــذه العملي ــشمل العناصــر احلامســة يف ه وســوف ت
ــساق بــني      ا ــة واالت ــائج اإلمنائي ــق النت ــو حتقي ــة حن إلدارةَ املوّجه

الوكــاالت، إىل جانــب خارطــة الطريــق املــشتركة بــني األمــم   
املتحــدة ومكتــب املمثّــل الــسامي ألقــل البلــدان منــواً والبلــدان  

 )١(الناميــة غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة،      
طلـــوب، وزيـــادة ورصـــد النتـــائج وضـــمان إحـــداث األثـــر امل 

  .الكفاءة يف استخدام املوارد

وســتعمل اليونيــدو أيــضاً، بالتعــاون مــع شــركاء يف        -١٥
التنمية، مبا يف ذلك اللجان االقتـصادية اإلقليميـة، علـى وضـع              
برامج ومشاريع إقليمية ووطنيـة متوائمـة مـع االسـتراتيجية يف            

  .أقل البلدان منواً

ل البلدان منواً طائفـة     وتتضّمن استراتيجية اليونيدو ألق     -١٦
من اإلجراءات والعمليات اليت هتدف إىل متكـني هـذه البلـدان            

ومـن الـضروري بـذل جهـود        . من اخلروج من وضعها احلـايل     
حازمة من أجل حتويل االقتراحـات العمليـة إىل واقـع ملمـوس           

  .يف إطار برنامج عمل اسطنبول
  

───────────────── 
ل خارطة الطريق املشتركة بني األمم املتحدة ومكتب املمثّ  )1(  

والبلدان النامية غري الساحلية منواً السامي ألقل البلدان 
والدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل تنفيذ برنامج عمل 

  .تصف املدة إىل استعراض من٢٠١١ من عام ،اسطنبول

  إعالن وزاري
    

   ودعم اليونيدوالتحّول اهليكلي ألقل البلدان منواً
لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً 

  ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد 
  

 املــشاركني يف مــؤمتر اليونيــدو الــوزاري  حنــن الــوزراء  
  :ألقل البلدان منواً

 / تـشرين الثـاين    ٢٥ و ٢٤ يف فيينا يـومي      وقد اجتمعنا   
ــوفمرب  ــق     ٢٠١١ن ــا بتحقي ــّدداً التزامن ــد جم ــن أجــل أن نؤكّ  م

  ية الصناعية املستدامة القتصادات أقل البلدان منواً؛التنم

 مبيثاق األمم املتحدة وباملبادئ الـواردة يف        وإذ نسترشد   
إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفيــة وبرنــامج عمــل اســطنبول    
ــة      ــون كرامـ ــن صـ ــشتركة عـ ــسؤولية املـ ــا باملـ ــذا باعترافهمـ وكـ

  شر؛اإلنسانية مجعاء وتوفري مستوى معيشي الئق جلميع الب

 أمهية نتائج مجيع مـا عقدتـه األمـم املتحـدة            وإذ نؤكّد   
مـــن مــــؤمترات واجتماعـــات قمــــة يف اجملـــاالت االقتــــصادية    
واالجتماعية وما يتصل بذلك من ميـادين، ومـن بينـها إعـالن             
ــة       ــدو الوزاري ــؤمترات اليوني ــة، وم ــشأن األلفي ــم املتحــدة ب األم

مـم املتحـدة الرابـع      الثالثة السابقة ألقل البلدان منواً، ومؤمتر األ      
  املعين بأقل البلدان منواً؛

 أنَّ لدى مجيع البلدان األقل منواً الكثري مـن          وإذ نؤكّد   
القواســـم املـــشتركة وأنَّ حمدوديـــة القـــدرات اإلنتاجيـــة وقلـــة  
املوارد املالية واالفتقار إىل الطاقـة الالزمـة لألغـراض اإلنتاجيـة         

لتنميـة يف أقـل   ما زالت تـشكّل عقبـات كـأداء تعرقـل جهـود ا         
البلدان منواً، ومن مثَّ نؤكّد جمّدداً أمهية بناء القدرات اإلنتاجيـة    
وتــوفري فــرص العمــل وضــرورة تنويــع األنــشطة االقتــصادية       
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ــا مــن أجــل إنتــاج     وحتقيــق التكامــل اإلقليمــي كأولويــات علي
  ثروات يف أقل البلدان منواً وحتقيق التنمية االقتصادية هبا؛

قــل البلــدان منــواً تزخــر مبــوارد بــشرية   أنَّ أوإذ نؤكّــد  
وطبيعيــة هائلــة غــري مــستغلة، تتمثــل خباصــة يف شــباهبا، وهــي   
موارد من شأهنا أن تـسهم يف حتقيـق التنميـة الوطنيـة والقـضاء               
علـــى الفقـــر وتـــوفري فـــرص العمـــل إىل جانـــب حتقيـــق النمـــو 

  االقتصادي والرفاه يف العامل؛

واجلهـــود  علـــى تفعيـــل الـــشراكات وإذ نعقـــد العـــزم  
الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إىل دعم العمل على حتقيـق           
التنميـــة االقتـــصادية املتوازنـــة واملـــستدامة يف إطـــار سياســـات  

  مستقرة موضوعية؛

 أنَّ الــشراكات مــع القطــاع اخلــاص تنــهض وإذ نعلــن  
بدور هام يف التشجيع على األعمال احلّرة وهتيئة فرص العمـل           

ــاد  ــرادات واســتحداث  واالســتثمار وزي ــات إدرار اإلي ة إمكاني
تكنولوجيات جديدة وهتيئة القدرة على حتقيق معدالت عاليـة         
من النمو االقتصادي املستدام والعادل الذي تعم فوائـده علـى           

  اجلميع يف أقل البلدان منواً؛

 عن تأييدنا التـام ملـساعي أقـل البلـدان منـواً             وإذ نعرب   
  ليت حمورها اإلنسان؛إىل حتقيق التنمية املستدامة ا

 اســـتراتيجية اليونيـــدو وخطـــة عملياهتـــا  وإذ اعتمـــدنا  
ــرة    ــداً ٢٠٢٠-٢٠١٢اخلاصــتني بأقــل البلــدان منــواً للفت ، متهي

  .النعقاد املؤمتر العام لليونيدو

  :ما يلينعلن   

 بأنــه تولَّــد عــن املــؤمتر الــوزاري ألقــل   نــؤمن  -١  
لـصناعية يف أقـل     البلدان منواً زخم إجيايب لـدفع عجلـة التنميـة ا          

  البلدان منواً؛

بإعــداد اســتراتيجية اليونيــدو وخطــة   نرّحــب  -٢  
، ٢٠٢٠-٢٠١٢عملياهتا اخلاصتني بأقـل البلـدان منـواً للفتـرة           

مبا فيهما برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منـواً للعقـد          
ــت      ٢٠٢٠-٢٠١١ ــامال يف الوق ــذا ش ــذه تنفي ــن أجــل تنفي  م
  املناسب؛

اإلمـساك بزمـام املبـادرة يف أنـشطة          أنَّ   نؤكّد  -٣  
التنمية يف أقل البلدان منواً وقيادهتا واملسؤولية األوىل عنـها إمنـا        
هـــي أمـــور ختـــّص أقـــل البلـــدان منـــواً نفـــسها، وأنَّ احلوكمـــة 
الرشيدة على كافة املستويات والـشمولية والـشفافية وكـذلك          
 تعبئــة املــوارد الداخليــة كلــها جوانــب حموريــة يف العمــل علــى 

  تنمية أقل البلدان منواً؛

 أنَّ خريطة الطريـق الـيت رمسـت لتنفيـذ            نعتقد  -٤  
خطة عمل اسطنبول تشّجع أيضا أقل البلدان منـواً وشـركاءها    

  يف التنمية على العمل بتنسيق وترابط وفعالية؛

بـــأنَّ اهلـــدف الـــشامل خلطـــة عمليـــات ننـــّوه   -٥  
ملـــصادر اليونيـــدو هـــو متكـــني أقـــل البلـــدان منـــواً مـــن تعزيـــز ا

املــستدامة للــدخل والعمــل مــن خــالل تــوفري قــدرات إنتاجيــة   
تقودها إىل حتقيق النمو الشامل للجميع وتسري هبا علـى درب           

واألهـداف االسـتراتيجية    . التنمية وخترجها من وضعها الراهن    
حتويـــل الـــسلع األساســـية إىل   ) أ: (الثالثـــة هـــي كمـــا يلـــي   

علـــى أســـاس اســـتهداف اجملتمعـــات احملليـــة ) ب(منتجــات؛ و 
معاجلــة املــسائل املتعلقــة بــالتركيز    ) ج(مواردهــا الطبيعيــة؛ و 

اإلقليمي والعاملي على تنمية سالسل القيمة واالهتمام اخلـاص         
ســيما  باجلوانــب اجلنــسانية ومشــول مجيــع شــرائح اجملتمــع، وال

  الشباب، باعتبارها قضايا شاملة؛

أنَّ عملية التنفيذ ينبغي أن جتري أيـضاً         نؤكّد  -٦  
بواســطة قطــاع خــاص حيــسن أداء عملــه ويعــي مــسؤولياته       
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االجتماعية يف ظلّ مراقبة عن كثب من حكوماتنـا إىل جانـب    
حتـــسني مـــستوى تنـــسيق املـــساعدات املقّدمـــة مـــن الـــشركاء  

ومتثّـل املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة احلجـم خباصـة          . املتعاونني
مـــع وجـــود إطـــار قـــانوين مناســـب دعـــائم بالغـــة األمهيـــة يف  

ــشطة    ال ــة األن ــشجيع علــى األعمــال احلــّرة واالســتثمار وتنمي ت
ــة ــب     -التجاري ــصادية إىل جان ــشطة االقت ــع األن ــة وتنوي الزراعي

  حتقيق العمالة الكاملة واإلنتاجية وتوفري عمل الئق للجميع؛

بوجــــود إمكانــــات كــــبرية لتحقيــــق نــــسلّم   -٧  
التكامل والتعاون االقتصاديني اإلقليميني من أجل خلق فـرص         

دة للتجارة واالستثمار ونقل التكنولوجيا وإقامة سالسـل        جدي
توريــد وفــتح أســواق مــن خــالل حتــسني البنيــة التحتيــة وســبل 

ونؤكّــد أنَّ علينـــا أن نــستفيد اســـتفادة كاملــة مـــن    . التــرابط 
ــاون       ــوب والتع ــدان اجلن ــني بل ــاون ب ــا التع ــيت يتيحه الفــرص ال

الـشمال  الثالثي وكذلك الدور التكميلـي للتعـاون بـني بلـدان            
وحنـــن مقتنعـــون بـــأنَّ علـــى أقـــل البلـــدان منـــواً أن . واجلنـــوب

  تستفيد من تعزيز التعاون الثالثي؛

ــشاء      -٨   ــراح إنـ ــام القتـ ــدنا التـ ــن تأييـ ــرب عـ نعـ
مـــن خـــالل تقـــدمي " صـــندوق اســـتئماين ألقـــل البلـــدان منـــواً"

ــة ودعمهــا     ــز أهــداف االســتراتيجية احلالي ــة تعزي التّربعــات بغي
على ذلـك، نعـرب عـن اسـتعدادنا تـشجيع           وعالوةً  . وتنفيذها

  املبادرات الداخلية جلمع األموال؛

نؤكّــد جمــّدداً األمهيــة احلامســة لوجــود آليــات    -٩  
متابعة ورصد تتمتع بالفعالية والكفاءة على األصـعدة الوطنيـة           
واإلقليميــة والعامليــة مــن أجــل تقيــيم مــدى تعمــيم االلتزامــات  

ة وخطة العمليـات اخلاصـتني   واإلجراءات املتعلقة باالستراتيجي  
بأقل البلدان منواً يف اجلهود الشاملة اليت سـتنهض هبـا اليونيـدو           
داخل البلدان خالل العقد املقبل وندعو املـدير العـام لليونيـدو            
ــات اخلاصــتني     ــة االســتراتيجية وخطــة العملي إىل ضــمان متابع

 متابعة واضحة تّتـسم     ٢٠٢٠-٢٠١٢بأقل البلدان منواً للفترة     
  .فاءة والفعاليةبالك

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥اعُتمد يف فيينا يوم 
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥]: توقيع[

  حممد عبد القادر حسن
  مدير إدارة العالقات اخلارجية
  وزارة الصناعة السودانية
  نيابةً عن،
  سعادة السيد عوض أمحد اجلاز
  وزير الصناعة السوداين

          ٢٠١١ألقل البلدان منواً لعام مقّرر املؤمتر الوزاري 
اللجنة الدبلوماسية املتعّددة األطراف   ٧-ق/١٤-م ع

  والعالقات بني اليونيدو والبلد املضيف
  

  :إنَّ املؤمتر العام  

ــستذكر   ــة    إذ ي ــدو ومجهوري ــني اليوني ــربم ب ــاَق امل  االتف
 بـشأن مقـر     ١٩٩٥نـوفمرب   /  تـشرين الثـاين    ٢٩النمسا بتاريخ   

  اليونيدو،

ــبوإذ    ــى معاجلــة    يرحِّ ــضيفة عل ــة امل ــاون احلكوم  بتع
املــسائل الــيت تــشغل بــال البعثــات الدائمــة لــدى املنظمـــات        

  الدولية اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا،

ــاً   -١   ــيط علمـ ــّددة   حيـ ــية املتعـ ــة الدبلوماسـ  باللجنـ
ــة الــيت     األطــراف للعالقــات بالبلــد املــضيف وباملنظمــات الدولي

  ؛١٩٩١مايو / أيار٢٤ملنشأة بتاريخ تتخذ من فيينا مقرا هلا، ا

بــأن تكــون هــذه اللجنــة آليــة لتوطيــد      يقــّر   -٢  
  العالقات الطيبة بني البلد املضيف والبعثات الدائمة؛
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 بأن متكِّن هـذه اللجنـة، عـن طريـق           يقّر أيضاً   -٣  
ــشواغل     ــاء بـ ــام البّنـ ــن االهتمـ ــردين، مـ ــاون املطّـ ــوار والتعـ احلـ

  ب؛البعثات الدائمة يف الوقت املناس

تفعيل دور اللجنـة يف اليونيـدو وأداءهـا         يقرِّر    -٤  
لعملها يف إطار املـادتني العاشـرة واحلاديـة عـشرة مـن االتفـاق               

  املربم بني اليونيدو ومجهورية النمسا بشأن مقر املنظمة؛

 من رئيس اللجنة أن يقدِّم تقريـراً عـن          يطلب  -٥  
ـــ   ــدو، إىل جملـــس التنمي ــلتها باليونيـ ــدود صـ ة أنـــشطتها، يف حـ

  .الصناعية واملؤمتر العام خالل انعقاد دوراهتما
  
  اجللسة العامة الثامنة

٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢
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     املرفق
      الوثائق املقّدمة إىل املؤمتر العام يف دورته العادية الرابعة عشرة

الرمز
بند جدول 
العنوان األعمال

GC.14/1/Rev.1تجدول األعمال املؤقّ ٣ 
GC.14/1/Add.1جدول األعمال املؤقّت املشروح ٣ 
GC.14/2١٢- ١٠(تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته السابعة والثالثني  ٨ 

 )٢٠١٠مايو /أيار
GC.14/3تشرين ٢٦- ٢٤(ن أعمال دورته الثامنة والثالثني تقرير جملس التنمية الصناعية ع ٨ 

 )٢٠١٠نوفمرب /الثاين
GC.14/4لتنمية الصناعية عن أعمال دورته التاسعة والثالثني تقرير جملس ا ٨  

 )٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢(
GC.14/5الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجيتقرير من املدير العام عن  )هـ (١٠ 
GC.14/5/Add.1جيتقرير من املدير العام عن الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خار )هـ (١٠ 
GC.14/5/Add.2تقرير من املدير العام عن الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي )هـ( ١٠  
GC.14/6مواءمة دورة ختطيط اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع مذكّرة من األمانة عن  ١١

االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 
 من أجل التنمية

GC.14/6/Corr.1مواءمة دورة ختطيط اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع مذكّرة من األمانة عن  ١١
االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 

 ، تصويبمن أجل التنمية
GC.14/7تقرير من املدير العام عن وضع اليونيدو املايل )ب (١٠ 
GC.14/8أنشطة اليونيدو املتصلة بالطاقة عن ير من املدير العامتقر ١٢ 
GC.14/9أنشطة اليونيدو املتصلة بالبيئةتقرير من املدير العام عن  ١٢ 
GC.14/10امللتقى اخلاص مبسائل التنمية  عن  املطروحة من إعداد األمانةباملسائلورقة  ٩

 الصناعية
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الرمز
بند جدول 
العنوان األعمال

GC.14/11سائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات امل عن مذكّرة من املدير العام ١٩
 احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات

GC.14/12أنشطة اليونيدو الداعمة ألقل البلدان منوا عن تقرير من املدير العام ١٧ 
GC.14/13ريطة تعديل خ: اتفاق املقّر بني اليونيدو ومجهورية النمسا عن مذكّرة من األمانة ١٨

  هلاَمقرااملنطقة واملباين اليت تتخذ منها اليونيدو 
GC.14/14الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يشمل الربامج واملوارد ١٥  - 

ِدنغو . ت. صاحبة السعادة السيدة أ(شاركني تتقرير مرحلي أّويل من الرئيسني امل
 )غروف، سويسرا. بينافيديس، كوستاريكا، والسيد أ

GC.14/14/Corr.1الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يشمل الربامج واملوارد ١٥  - 
ِدنغو . ت. صاحبة السعادة السيدة أ(شاركني تتقرير مرحلي أّويل من الرئيسني امل
   تصويب-)غروف، سويسرا. بينافيديس، كوستاريكا، والسيد أ

GC.14/15أنشطة اليونيدو املتصلة باألعمال التجارية الزراعية  عن ير من املدير العامتقر ١٣
 والتجارة وإجياد فرص العمل

GC.14/16*جة يف املرفق األول بدستور اليونيدو املدَرالدول قوائم عن  من األمانةمذكّرة ٤ 
GC.14/16/Rev.1ألول بدستور اليونيدوجة يف املرفق ا املدَرالدول قوائم عن  من األمانةمذكّرة ٤ 
GC.14/17٢٠١٣- ٢٠١٢ املالية  للفترةرةجدول األنصبة املقرَّ عن رة من األمانةمذكّ )أ (١٠ 
GC.14/18أرصدة االعتمادات غري املنفقة عن تقرير من املدير العام )ب (١٠ 
GC.14/18 /Add.1ني العام لألمم املتحدة مذكّرة من األمانة عن دعم اليونيدو املؤسسي ملبادرة األم )ب (١٠

 بشأن توفري الطاقة املستدامة للجميع، إضافة
GC.14/19 طلب مقدَّم من الربازيل الستعادة حقوق التصويت بناًء  عن رة من املدير العاممذكّ )ب (١٠

 على خطة سداد
GC.14/20 حة بشأن كوستاريكاخطة سداد مقتَر عن رة من املدير العاممذكّ )ب (١٠ 
GC.14/21 - رئيس ، )إسبانيا(كارو - م من السيد سانتياغو مارتينيثمقدَّ تقرير اللجنة الرئيسية

 اللجنة الرئيسية
***** 

GC.14/L.1 لني لدى املؤمتر املمثِّتفويض وثائق عن  جلنة وثائق التفويضتقرير ٥ 
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الرمز
بند جدول 
العنوان األعمال

GC.14/L.2 عنها مشروعا مقرَّرين مقدَّمان من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة )ب (١٠  
GC.14/L.2/Add.1 ١٠، )أ (١٠ 

 ١٠، )ب(
 ١٠، )ج(
 ١٠، )د(
، ١١، )هـ(

١٤، ١٢ ،
١٧، ١٦ ،

٢٠ 

 ، إضافةمشاريع املقرَّرات والقرارات املقدَّمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابةً عنها

GC.14/L.2/Add.2 ب (١٠( ،
١٣ 

  إضافة- يسية نيابةً عنها مشاريع املقرَّرات والقرارات املقدَّمة من رئيس اللجنة الرئ

GC.14/L.2/Add.3 إضافة- مشاريع املقرَّرات والقرارات املقدَّمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابةً عنها  ١٨  
***** 

GC.14/CRP.1ب (١٠( Status of assessed contributions and unencumbered balances of appropriations. 

Note by the Secretariat 

GC.14/CRP.2تقرير مقدم عن نتائج املشاورات غري الرمسية بني البعثات الرمسية يف فيينا حتضريا  ٤
 من رئيس جملس التنمية الصناعية، معايل السيد تشو هيون للمؤمتر العام مقدم

 )مجهورية كوريا(
GC.14/CRP.2/Add.1 ات غري الرمسية بني البعثات الدائمة يف فيينا حتضرياً للمؤمتر رتقرير عن نتائج املشاو ٤

  إضافة- العام 
GC.14/CRP.3هـ (١٠( Candidatures for the appointment of an External Auditor. Note by the 

Secretariat 

GC.14/CRP.4١٢ Senior government officials meeting on green industry, Tokyo, 15 November 

2011. Submitted by the Secretariat 

GC.14/CRP.5١٤ Programme for Change and Organizational Renewal. Note by the Secretariat 

GC.14/CRP.6٩ The new industrial revolution: making it sustainable 

***** 



GC.14/INF/4 
 

30 V.12-50055 

 

الرمز
بند جدول 
العنوان األعمال

GC.14/INF.1 - Advance information for participants 

GC.14/INF.1/Add.1- Advance information for participants. Addendum 

GC.14/INF.2- Provisional list of participants 

GC.14/INF.2/Rev.1- List of participants 

GC.14/INF.3٣ List of documents 

GC.14/INF.4- Decisions and resolutions of the General Conference  

***** 
IDB.37/2 وهو يشمل تقرير جلنة الربنامج وامليزانية (٢٠٠٩، تقرير اليونيدو السنوي ٧( 
IDB.39/2وهو يشمل تقرير جلنة الربنامج وامليزانية (٢٠١٠، تقرير اليونيدو السنوي ٧( 
IDB.39/8استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل تقرير من املدير العام عن  ١١

 ٢٠١٣- ٢٠١٠للفترة 
IDB.39/8/Add.1 استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل تقرير من املدير العام عن  ١١

  إضافة-  ٢٠١٣- ٢٠١٠للفترة 
IDB.39/8 /Add/2استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل  من املدير العام عن تقرير ١١

  إضافة-  ٢٠١٣- ٢٠١٠للفترة 
IDB.39/13/Rev.1 مقترحات منقحة من املدير العام٢٠١٣- ٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،  ١٤ ، 
IDB.39/17 تقرير من املدير العام عن شؤون العاملني ١٦ 

  


