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  املؤمتر العام  
   عشرةمسةخلااالدورة 

         ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢ليما، 
  األربعنيتقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته     
      )٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢- ٢٠(  
  احملتويات

الصفحة الفقرات 
  ٣  ٢-١................................................................................مقدِّمة  

  ٣  ١٦-٣.............................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوالً
  ٦  ١٧....................)٣البند  (٢٠١١التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام  -ثانياً
  ٦  ١٨.........................)١٣البند ( ومكان انعقادها  عشرةامسةدورة املؤمتر العام اخلموعد  -ثالثاً
  ٦  ١٩................)١١البند (استحداث منتدى للمرشَّحني : عملية االختيار ملنصب املدير العام -رابعاً
  ٧  ٢٤-٢٠.........................................))د(إىل ) أ (٤البند  (تقرير جلنة الربنامج وامليزانية -خامساً

  ٧  ٢١................................................تقرير مراجع احلسابات اخلارجي -ألف  
  ٧  ٢٢............................................................وضع اليونيدو املايل -باء  
  ٧  ٢٣..................... برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفقةتعزيز -جيم  
  ٨  ٢٤.............................................................حشد املوارد املالية -دال  

  ٨  ٢٥...........................................................)٥البند  (فريق التقييمأنشطة  -سادساً
  ٨  ٢٦. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٦البند  (أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -سابعاً
  ٩  ٢٧. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٧البند  (الطاقةالبيئة وأنشطة اليونيدو يف جمال  -ثامناً
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الصفحة الفقرات 
  ٩  ٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . .)٨البند  (استعراض التقدُّم احملرز يف مداوالت الفريق العامل غري الرمسي -تاسعاً
  ٩  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٩بند ال (شؤون العاملني -عاشراً
  ١٠  ٣٠. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٢البند (االبتكار الصناعي والقدرات اإلنتاجية  -حادي عشر
  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها  -ثاين عشر

  ١٠  ٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٠البند  (من املنظمات
  ١٠  ٣٢. . . . . . . . . . . . .)١٤البند  (ربعني وموعد انعقادهااألاحلادية و للدورة املؤقَّتجدول األعمال  -ثالث عشر
  ١٠  ٣٣...............................................................)١٥البند (اعتماد التقرير  -رابع عشر
  ١١  ٣٤..........................................................................اختتام الدورة -خامس عشر

  
       ناملرفقا
  ١٢........................................................ األربعنياملقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته -األول
  ٢٦.........................................................األربعني اجمللس يف دورته املعروضة علىالوثائق  -الثاين
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    قدِّمةم  
 على املؤمتر العـام وفقـا       األربعنيُيعرض تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته          -١

وتــــشكّل احملاضــــر املــــوجزة جللــــسات اجمللــــس  .مــــن الدســــتور) ج (٤-٩ألحكــــام املــــادة 
)IDB.40/SR.1 إىل SR.5(اليت ترِد فيها تفاصيل الوقائع، جزءاً ال يتجّزأ من هذا التقرير ،. 

قرَّر التايل للمجلـس، املستنـَسخ يف املرفـق األول، لـه صـلة بأعمـال املـؤمتر العـام يف                     وامل -٢
 : عشرةاخلامسةدورته 

طلب مقدَّم من أوكرانيا الستعادة حقوق التصويت بناًء على           ٥-م/٤٠-م ت ص 
  خطة سداد

    
    املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوالً 

ــدويل، مــن    يف مقــر ااألربعــونُعقــدت دورة اجمللــس   -٣ ــا ال ــدو، مركــز فيين    إىل ٢٠ليوني
   IDB.40/SR.1 انظـــر احملاضـــر - جلـــسات عامـــة مخـــس (٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٢
  ).SR.5إىل 

    
    احلضور  

 : األعـضاء يف اجمللـس، وهـي   ٥٣الـدول الــ  بـني  التالية مـن     ٥١الـالدول   ُمثِّلت يف الدورة    - ٤
ــا أملا، إكــوادور، إســبانيا،االحتــاد الروســي ــا، أوروغــواي، أنغــوال، إندونيــسيا،ني  إيــران ، أوكراني

 ، تايلنــد، بــريو، بولنــدا، بلجيكــا،الربتغــال،  الربازيــل، إيطاليــا،يرلنــدا، إ) اإلســالمية- مجهوريــة (
 ، سـري النكـا    ، زمبـابوي  ، جنوب أفريقيـا   ، مجهورية كوريا  ، اجلمهورية التشيكية  ، اجلزائر ،تركيا

 ، كازاخـستان  ، فنلنـدا  ، فرنـسا  ، غواتيمـاال  ، الـصني  ، شيلي ،را سويس ، السويد ، السودان ،السنغال
 اململكـة   ، املكـسيك  ، مـصر  ، ليـسوتو  ، الكويـت  ، كوسـتاريكا  ، كـوت ديفـوار    ، كوبـا  ،الكامريون

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

ـــ   -٥ ــدورة أيــضاً الــدول ال ــة األعــضاء يف اليونيــدو ٤٩وشــاركت يف ال ــتني،  : التالي األرجن
األردن، أرمينيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، اإلمارات العربية املتحـدة، بـاراغواي، باكـستان،             

ــا    ــو، بوليفيـ ــا فاسـ ــا، بوركينـ ــز، بنمـ ــا، بليـ ــة (بلغاريـ ــددة القوميـــات-دولـ ــيالروس، ) املتعـ ، بـ
مهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا      تركمانـستان، تـونس، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجل    

الـــشعبية الدميقراطيـــة، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، جورجيـــا، الـــدامنرك، رومانيـــا،        
 –مجهوريــة  (مــان، غــابون، الفلــبني، فرتويــال    الــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، صــربيا، عُ   
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ليتوانيـا،  ليبيـا،  بنـان، لكـسمربغ،   ، فييت نام، قربص، كرواتيـا، كولومبيـا، كينيـا، ل        )البوليفارية
ــا العظمــى وإ مالطــة، ماليزيــا، املغــرب، امل  يرلنــدا الــشمالية، نيكــاراغوا،  ملكــة املتحــدة لربيطاني
 .هندوراس، هولندا، اليمن

 .شارك الكرسي الرسويل بصفة مراقبو -٦

 .وشاركت فلسطني بصفة مراقب -٧

 .فة مراقبة العسكرية املستقلة بصشاركت منظمة فرسان مالطو  -٨

 مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           :تانحدة التالي  األمم املت  اوُمثِّلت هيئت  -٩
 .وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

املنظمــة االستــشارية القانونيــة     :وُمثِّلــت املنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى التاليــة      -١٠
رويب، املركز الدويل للهندسة الوراثية والتكنولوجيـا األحيائيـة،         ، االحتاد األو  األفريقية-اآلسيوية

 .املركز الدويل لترويج املنشآت، جامعة الدول العربية

رابطة خـرباء الـصناعة والتنميـة الـسابقني يف األمـم            : وُمثِّلت املنظمات غري احلكومية التالية      -١١
نيينبـورغ، االحتـاد األورويب للجمعيـات       -املتحدة، غرفة التجارة النمـساوية العربيـة، مؤسـسة ديـوال          

الوطنية املعنية بالصيانة، املعهد العايل لإلدارة، املؤمتر الـدويل للـصناعيني ومنظمـي املـشاريع، اجمللـس                 
م اآليل، املؤسـسة الدوليـة لتـرويج اخلوصـصة واالسـتثمارات       ئي الدويل، االحتاد الدويل للـتحكُّ     النسا

، )عـاون الـدويل  مجعيـة التنميـة والت   (Mountain Unlimited، مجعيـة  األجنبية، مركز االستثمار الدويل
  .قتصادية الدولية، الرابطة الدولية ألخوات احملبةالمنظمة العالقات ا

    
    افتتاح الدورة    

شـو  ، سـعادة الـسيد      والثالثنيالدورة التاسعة    رئيُس    األربعني  اجمللس  دورة أعلن افتتاحَ   -١٢
  .)مجهورية كوريا(هيون 

    
    أعضاء مكتب الدورة    

ــاً للمــادة    -١٣ ــسعادة      ٢٣وفق ــة صــاحب ال ــداخلي، انتخــب اجمللــس بالتزكي  مــن النظــام ال
) كوســتاريكا(ِدنغــو بينافيــديس . ت.رئيــساً، وصــاحبة الــسعادة أ ) هنغاريــا(تــسوداي . غ.ب

ــاً ) الــسودان(األمــني . ح.وصــاحب الــسعادة م) اليابــان(أوســاوا . وصــاحب الــسعادة ت نواب
  .مقرِّرة) تايلند(تانغكيتيكون . والسيدة سللرئيس، 
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    جدول أعمال الدورة  
 :أقّر اجمللس جدول األعمال التايل  -١٤

 .انتخاب أعضاء املكتب  -١  

 .إقرار جدول األعمال  -٢  

 .٢٠١١التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام   -٣  

 :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -٤  

 ير مراجع احلسابات اخلارجي؛تقر )أ(   

 وضع اليونيدو املايل؛ )ب(  

  ؛تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفقة )ج(  
 ؛حشد املوارد املالية )د(  

 .أنشطة فريق التقييم  -٥  

 .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة -٦  

 .الطاقةالبيئة وأنشطة اليونيدو يف جمال   -٧  

 .ض التقدُّم احملرز يف مداوالت الفريق العامل غري الرمسياستعرا  -٨  

 .شؤون العاملني -٩  

ــري         -١٠   ــة وغ ــات احلكومي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــة باملنظم ــسائل املتعلق امل
 .احلكومية وغريها من املنظمات

 .استحداث منتدى للمرشَّحني: عملية االختيار ملنصب املدير العام -١١  

 .الصناعي والقدرات اإلنتاجيةاالبتكار  -١٢  

  . ومكان انعقادها عشرةامسةدورة املؤمتر العام اخلموعد   -١٣  
  .األربعني وموعد انعقادهااحلادية و للدورة ؤقّتجدول األعمال امل  -١٤  
 .اعتماد التقرير  -١٥  
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ــوارد خدمــة            -١٥ ــصوى مــن م ــتفادة الق ــرئيس لــضمان االس ــن ال ــس اقتراحــاً م ــّر اجملل وأق
 مـن   ٨٥ و ٨٤تني   يف املرفـق األول، والفقـر      ١-م/٤٠-املقـرَّر م ت ص     انظر( املتاحة   املؤمترات

 ).IDB.40/SR.1احملضر املوجز 

 دهِـ صوغ املقـرَّرات، وعَ  لـ  مشاورات غري رمسية أثنـاء الـدورة تيـسرياً        عقدَ ر اجمللسُ وقرَّ -١٦
 مـن احملـضر     ١ة  قـر انظر الف (برئاسة تلك املشاورات    ) اليابان(أوساوا  . صاحب السعادة ت  إىل  

  ).IDB.40/SR.2املوجز 
    

   ٢٠١١التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام  -ثانياً 
    )٣البند (

مبـا يف ذلـك تقريـر     (٢٠١١تقرير اليونيـدو الـسنوي    ،٣ يف إطار البند     ،ُعرض على اجمللس   -١٧
ــامج ــشطة ا   )IDB.40/2) (أداء الربن ــة عــن أن ــن األمان ــذكّرة م ــة   ، وم ــز إقام ــة إىل تعزي ــدو الرامي ليوني

 تعزيـز تنميـة     عـن رة أخرى مـن األمانـة       ومذكّ) IDB.40/CRP.2(الشبكات املعرفية وتقاسم املعارف     
ــة والبلــدان األقــل منــواً  املستحــضرات الــصيدلية احمللــي  نتــاج إ املقــدَّم إىل الــدعم  - يف البلــدان النامي

.  أفريقيـا صنع املستحـضرات الـصيدلية لـصاحل   خطة  تسريع تنفيذ   مفّوضية االحتاد األفريقي من أجل      
 IDB.40/SR.2مـن احملـضر املـوجز        ٥٧ إىل   ١٧من  ويرد عرض للنقاش حول هذا البند يف الفقرات         

م ر مقـدَّ ونظـر اجمللـس يف مـشروع مقـرَّ         .IDB.40/SR.3 من احملضر املـوجز      ٦٩ إىل   ١والفقرات من   
  ).انظر املرفق األول (٢-م/٤٠-ص واعتمد املقرَّر م ت IDB.40/L.12)(الرئيس من 
    

   ومكان انعقادها  عشرةامسةدورة املؤمتر العام اخلموعد   -ثالثاً  
    )١٣البند (

موعـد انعقـاد دورة      تقرير من املدير العـام عـن         ،١٣ُعرض على اجمللس، يف إطار البند         -١٨
هـذا البنـد يف    حـول  عرض للنقـاش رد  يو). IDB.40/19(املؤمتر اخلامسة عشرة ومكان انعقادها      

ر  يف مــشروع مقــرَّاجمللــسونظــر . IDB.40/SR.2املــوجز ضر  مــن احملــ١٦ إىل ٤مــن الفقــرات 
  ).انظر املرفق األول (١٣-م/٤٠- واعتمد املقرَّر م ت صIDB.40/L.2)(الرئيس م من مقدَّ

    
  استحداث منتدى للمرشَّحني : عملية االختيار ملنصب املدير العام  -رابعاً  

    )١١البند (
 االختيـار  عمليـة عـن  األمانـة   مـن رتان ، مـذكّ ١١يف إطـار البنـد      ُعرضت على اجمللـس،       -١٩

ــة عــن اإلجــراءات التــشريعية   ومــذكّ) Add.1 وIDB.40/21( املــدير العــام  ملنــصب رة مــن األمان
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 إىل  ٧٠مـن   الفقـرات   هـذا البنـد يف      عرض للنقـاش حـول      رد  يو). IDB.40/26(لتعيني املدير العام    
ــن احملـــ  ٨٦ ــوجز اضر مـ ــشروع . IDB.40/SR.3ملـ ــر اجمللـــس يف مـ ــرَّر يونظـ ــدَّينمقـ ــن نيم مقـ    مـ

ــرئيس  ــد امل) IDB.40/L.14 وIDB.40/L.10(الـ ــرَّرواعتمـ -  وم ت ص١٠- م/٤٠- ين م ت صقـ
  ).انظر املرفق األول (١١- م/٤٠
    

    ))د(إىل ) أ (٤البند  (تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  -خامساً  
، تقريـر جلنـة   )د(إىل ) أ(، مبـا فيـه البنـود الفرعيـة     ٤ار البنـد    ُعرض على اجمللس، يف إطـ       -٢٠

ويــرد عــرض للنقــاش ). IDB.40/12( والعــشرين الثامنــةالربنــامج وامليزانيــة عــن أعمــال دورهتــا  
  .IDB.40/SR.3من احملضر املوجز ١٢٨ إىل ٨٧من حول هذا البند يف الفقرات 

    
    تقرير مراجع احلسابات اخلارجي - ألف 

، تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عـن       )أ (٤على اجمللس، يف إطار البند الفرعي       ُعرض    -٢١
  ينــاير إىل / كــانون الثــاين١حــسابات منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية للــسنة املاليــة مــن    

تقريــر اليونيــدو وتقريــر أداء الربنــامج الــوارد يف ) IDB.40/3 (٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١
، )IDB.40/L.4( مقدَّم مـن الـرئيس    مقرَّرونظر اجمللس يف مشروع      ).IDB.40/2 (٢٠١١السنوي  
  ).انظر املرفق األول (٣-م/٤٠- م ت صقرَّرواعتمد امل

    
    وضع اليونيدو املايل -باء 

، تقريــر مــن املــدير العــام عــن وضــع  )ب (٤ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد الفرعــي    -٢٢
ن املدير العام عن طلب مقدَّم من أوكرانيا الستعادة حقـوق           مذكّرة م ، و )IDB.40/4(اليونيدو املايل   

، ومـذكّرة مـن األمانـة عـن التطـّورات املتعلقـة             (IDB.40/11/Add.1)التصويت بناًء على خطة سداد      
، ومــذكّرة مــن األمانــة عــن بــدء العمــل بالتــسجيالت الرقميــة    (IDB.40/22)خبــدمات إدارة املبــاين 

(IDB.40/25)   املنفقـة   غـري  االعتمـادات  أرصدةمن األمانة عن حالة االشتراكات املقرَّرة و      ، ومذكّرة
)IDB.40/CRP.3 .(مــــن الــــرئيس ني  مقــــدَّمين مقــــرَّريونظــــر اجمللــــس يف مــــشروع)IDB.40/L.5 
  ).انظر املرفق األول( ٥-م/٤٠-م ت ص و٤-م/٤٠-م ت صين ، واعتمد املقرَّر)IDB.40/L.6و
    

     من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفقةتعزيز برامج اليونيدو  - جيم  
املــدير العــام عــن  مــذكّرة مــن ،)ج (٤ يف إطــار البنــد الفرعــي ،ُعرضــت علــى اجمللــس -٢٣

ــة     ــد يف املنظَّم ــيري والتجدي ــامج التغ ــصندوق     (IDB.40/5)برن ــن ال ــام ع ــدير الع ــن امل ــر م ، وتقري
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م عــن الــصندوق االســتئماين  ، وتقريــر مــن املــدير العــا (IDB.40/6)االســتئماين لألمــن الغــذائي  
، وتقريــر مــن املــدير العــام عــن أرصــدة االعتمــادات غــري املنفقــة   (IDB.40/7)للطاقــة املتجــدِّدة 

(IDB.40/8)      املنظَّمـة  برنـامج التغـيري والتجديـد يف    ، ومذكّرة من األمانة عـن(IDB.40/CRP.4) ،
وبنـاًء علـى اقتـراح    . (IDB.40/CRP.5)ومذكّرة من األمانة عن أرصدة االعتمادات غـري املنفقـة     

مـن احملـضر املـوجز     ٦١ و٦٠تني الفقـر انظـر  (من الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثائق املقدَّمـة       
IDB.40/SR.5.(  

    
    حشد املوارد املالية  -دال  

عـن حـشد    تقريـر مـن املـدير العـام         ،  )د (٤ على اجمللس، يف إطار البنـد الفرعـي          ُعرض  -٢٤
تقريـــر اليونيـــدو الـــسنوي  مـــن ٢، ومعلومـــات وردت يف الفـــصل (IDB.40/9)املـــوارد املاليـــة 

٢٠١١) IDB.40/2( . مقـــدَّم مـــن الـــرئيس مقـــرَّرونظـــر اجمللـــس يف مـــشروع )IDB.40/L.8( ،
  ).انظر املرفق األول (٦-م/٤٠- م ت صقرَّرواعتمد امل

    
    )٥البند  (أنشطة فريق التقييم  -سادساً  

، مـذكرة مـن األمانـة عـن أنـشطة فريـق التقيـيم               ٥د  ُعرضت علـى اجمللـس، يف إطـار البنـ           -٢٥
)IDB.40/13(                   ومذكرة من األمانـة عـن جتميـع االسـتنتاجات والـدروس املـستفادة مـن عمليـات ،

هذا عرض للنقاش حول    رد  يو). IDB.40/CRP.8 (٢٠١١-٢٠١٠التقييم اليت أجريت يف الفترة      
وبناًء علـى اقتـراح مـن الـرئيس،     . IDB.40/SR.4املوجز ضر  من احمل٩ إىل ١الفقرات من البند يف  

ــدمتني     ــالوثيقتني املقـ ــاً بـ ــس علمـ ــاط اجمللـ ــر ا(أحـ ــرتني انظـ ــوجز    ٦٥ و٦٤لفقـ ــضر املـ ــن احملـ مـ
IDB.40/SR.5.(  

    
    )٦البند (وحدة التفتيش املشتركة أنشطة   -سابعاً  

يش ، تقرير من املدير العام عن أنشطة وحدة التفتـ         ٦ُعرِض على اجمللس، يف إطار البند         -٢٦
مـن   ١٩ إىل   ١٠الفقـرات مـن     هـذا البنـد يف      عرض للنقاش حول    رد  يو). IDB.40/14(املشتركة  

ــاًء علــى اقتــراح مــن الــرئيس، أحــاط اجمللــس علمــاً بالوثيقــة    . IDB.40/SR.4املــوجز ضر احملــ وبن
  ).IDB.40/SR.5 من احملضر املوجز ٦٧ و٦٦تني انظر الفقر(املقدمة 
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    )٧البند  (الطاقةالبيئة وجمال أنشطة اليونيدو يف   -ثامناً  
، تقريران من املدير العـام عـن أنـشطة اليونيـدو يف     ٧ُعرِض على اجمللس، يف إطار البند       -٢٧

ويــرد عــرض ). IDB.40/16(وعــن أنــشطة اليونيــدو املتــصلة بالطاقــة ) IDB.40/15(جمــال البيئــة 
  . IDB.40/SR.4ز مــن احملــضر املــوج   ٦٣ إىل ٢٠مــن للنقــاش حــول هــذا البنــد يف الفقــرات     

ــرئيس    ــدم مــــن الــ ــرَّر مقــ ــر اجمللــــس يف مــــشروع مقــ ــرَّر ) IDB.40/L.13(ونظــ ــد املقــ  واعتمــ
  ).انظر املرفق األول (٧-م/٤٠-م ت ص

    
   مداوالت الفريق العامل غري الرمسيالتقدُّم احملرز يف استعراض   -تاسعاً  

    )٨البند (
املرحليـان األول والثـاين املقـدَّمان مـن         ، التقريـران    ٨ُعرِض على اجمللس، يف إطار البند         -٢٨

غـروف، مـن    . دنغـو بينافيـديس، مـن كوسـتاريكا، والـسيد أ          . ت.صاحبة السعادة أ  (الرئيسني  
عن الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمهـا ومواردهـا               ) سويسرا

)IDB.40/10 و IDB.40/17(   ٧٧موقفية مقّدمة مـن جمموعـة الــ   ورقة : ، وورقتا غرفة اجتماعات 
والصني وتعليقات االحتاد األورويب بشأن ملخص االقتراح املتعلّق مبواطن الضعف الـذي قّدمـه        

، والورقـة املقدَّمـة مـن الربازيـل إىل الفريـق العامـل       )IDB.40/CRP.9(الفريق العامل غري الرمسـي    
 ٢٦ إىل   ١مـن   الفقرات  البند يف   هذا  عرض للنقاش حول    رد  يو). IDB.40/CRP.10(غري الرمسي   

وبناًء على اقتراح مـن الـرئيس، أحـاط اجمللـس علمـاً بالوثـائق               . IDB.40/SR.5املوجز  ضر  من احمل 
  ).IDB.40/SR.5من احملضر املوجز  ٧١ و٧٠فقرتني الانظر (املقّدمة 

    
    )٩البند  (شؤون العاملني  -عاشراً  

تقريــر مــن املــدير العــام عــن شــؤون العــاملني  ، ٩ُعــرِض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد    -٢٩
)IDB.40/18 و Corr.1(          املتعلـق   ٢٠١١، ومعلومات وردت يف التذييل ياء من التقرير السنوي ،

، ومـذكرة مـن األمانـة تتـضمن     )IDB.40/2(بتركيبة األمانـة واملعلومـات ذات الـصلة بالعـاملني         
ويــرد عــرض للنقــاش  ). IDB.40/CRP.6 (٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١قائمــة املــوظفني يف 

  ونظـــر . IDB.40/SR.5مـــن احملـــضر املـــوجز  ٣٤ إىل ٢٧مـــن حـــول هـــذا البنـــد يف الفقـــرات  
انظـر   (٨-م/٤٠-واعتمد املقرَّر م ت ص    ) IDB.40/L.9(اجمللس يف مشروع مقّدم من الرئيس       

  ).املرفق األول
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    )١٢البند ( االبتكار الصناعي والقدرات اإلنتاجية -حادي عشر
االبتكـار الـصناعي    "، مذكرة من األمانة عنواهنا      ١٢ُعرِض على اجمللس، يف إطار البند         -٣٠

ويـرد عـرض للنقـاش حـول        ). IDB.40/24" ( اقتراح مقـّدم مـن الربازيـل       –والقدرات اإلنتاجية   
ونظـر اجمللـس يف    . IDB.40/SR.5من احملضر املـوجز      ٤٤إىل   ٣٥من  هذا املوضوع يف الفقرات     

انظـر   (١٢-م/٤٠-واعتمـد املقـرَّر م ت ص      ) IDB.40/L.7(قـدَّم مـن الـرئيس       مشروع مقرَّر م  
  ).املرفق األول

    
  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   -ثاين عشر

    )١٠البند  (وغري احلكومية وغريها من املنظمات
دير العام عن طلبني مقـدَّمني      ، مذكرتان من امل   ١٠ُعرضت على اجمللس، يف إطار البند         -٣١

). IDB.40/23 وIDB.40/20(مــن منظمــتني غــري حكــوميتني للحــصول علــى مركــز استــشاري   
مــن احملــضر املــوجز   ٤٧ إىل ٤٥مــن ويــرد عــرض للنقــاش حــول هــذا املوضــوع يف الفقــرات   

IDB.40/SR.5 .         ونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم من الرئيس)IDB.40/L.3 (  َّر واعتمد املقـر
  ).انظر املرفق األول (٩-م/٤٠-م ت ص

    
 األربعني وموعد انعقادهااحلادية و للدورة تؤقَّجدول األعمال امل -ثالث عشر

    )١٤البند (
، مذكرة من املدير العام عن جـدول األعمـال          ١٤ُعرضت على اجمللس، يف إطار البند         -٣٢

للنقــاش ويــرد عــرض ). IDB.40/CRP.7(املؤقَّــت للــدورة احلاديــة واألربعــني وموعــد انعقادهــا  
  ونظــــر اجمللــــس يف . IDB.40/SR.5مــــن احملــــضر املــــوجز  ٤٨حــــول هــــذا البنــــد يف الفقــــرة  
انظـر   (١٤-م/٤٠-واعتمـد املقـرَّر م ت ص      ) IDB.40/L.11(مشروع مقرَّر مقدَّم من الـرئيس       

  ).املرفق األول
    
    )١٥البند ( اعتماد التقرير -رابع عشر

ــد   -٣٣ ــار البنـ ــر  ، ١٥يف إطـ ــر اجمللـــس يف مـــشروع التقريـ ــده يف ) IDB.40/L.1(نظـ واعتمـ
 ٨٤مـن   انظر الفقرات   (ُمجمله، على أن ُتعَهد إىل املقرِّر مهمة وضع التقرير يف صيغته النهائية             

  ).IDB.40/SR.5من احملضر املوجز  ٨٦إىل 
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     اختتام الدورة-خامس عشر
، اختــتم اجمللــس ٢٠١٢فمرب نــو/ تــشرين الثــاين٢٢ مــن ظهــر يــوم ٢٠/١٢يف الــساعة   -٣٤

  ).IDB.40/SR.5 من احملضر املوجز ٩٠ و٨٩تني انظر الفقر(دورته األربعني 
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    املرفق األول
      األربعنياملقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته    

 الصفحة  العنوان  رقم املقرَّر
  ١٣  االستفادة من موارد خدمة املؤمترات املتاحة  ١-م/٤٠-م ت ص
  ١٣  إقامة الشبكات املعرفية وتبادل املعارف ٢-م/٤٠-م ت ص
  ١٤  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ٣-م/٤٠-م ت ص
  ١٥  وضع اليونيدو املايل ٤-م/٤٠-م ت ص
  ١٥  طلب مقدَّم من أوكرانيا الستعادة حقوق التصويت بناًء على خطة سداد ٥-م/٤٠-م ت ص
  ١٦  حشد املوارد املالية ٦-م/٤٠-م ت ص
  ١٧  أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة والطاقة ٧-م/٤٠-م ت ص
  ١٩  شؤون العاملني ٨-م/٤٠-م ت ص
  ١٩ للحصول على مركز استشاري حكوميتني غري منظمتنيمن  طلبان مقدَّمان ٩-م/٤٠-م ت ص
  ٢٠  منتدى للمرشَّحني ملنصب املدير العام ١٠-م/٤٠-م ت ص
  ٢٠  دير العاماإلجراءات التشريعية لتعيني امل ١١-م/٤٠-م ت ص
  ٢١  االبتكار الصناعي والقدرات اإلنتاجية ١٢-م/٤٠-م ت ص
  ٢٣   اخلامسة عشرة ومكان انعقادها العامموعد دورة املؤمتر ١٣-م/٤٠-م ت ص
  ٢٤  جدول األعمال املؤقَّت للدورة احلادية واألربعني وموعد انعقادها ١٤-م/٤٠-م ت ص



GC.15/2 

V.13-80093 13 
 

    ة املؤمترات املتاحةاالستفادة من موارد خدم  ١- م/٤٠- م ت ص    
إنَّ جملس التنميـة الـصناعية، بغيـة االسـتفادة إىل أقـصى حـّد ممكـن مـن املـوارد املتاحـة                         

 مــن نظامــه الــداخلي، املتعلقــة بالنــصاب ٣٢خلدمــة املــؤمترات، قــّرر وقــف العمــل فــورا باملــادة 
رات جوهريـة    قـرا   فقط، وشـريطة عـدم اختـاذ أيِّ        دورته األربعني القانوين، فيما خيّص جلسات     

  .يف تلك اجللسات
  

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

    
    إقامة الشبكات املعرفية وتبادل املعارف  ٢- م/٤٠- م ت ص    

 :إنَّ جملس التنمية الصناعية  

 بـــشأن إقامـــة الـــشبكات املعرفيـــة وتبـــادل  ٢-ق/١٤-اســـتذكر القـــرار م ع  )أ(  
  إلمنائية؛املعارف من أجل بلوغ األهداف ا

ــرَّر م ت ص   )ب(   ــضا املق ــدو يف جمــال   ٨-م/٣٨-اســتذكر أي ــشطة اليوني ــشأن أن  ب
 مـن ذلـك املقـرَّر، الـيت طُلـب فيهـا إىل املـدير                ‘٢‘) ز(السياسات الصناعية، وخصوصا الفقرة     

العام أن يدعم تبادل املعارف واخلربات الفنية واملمارسات الفضلى فيمـا بـني اخلـرباء وواضـعي            
على الصعيدين العاملي واإلقليمي؛ ودعا الـدولَ األعـضاء إىل تـوفري ظـروف إطاريـة                السياسات  

  مؤاتية للتنمية الصناعية؛
أكَّد جمدَّدا أمهيـة الـشبكات املعرفيـة الدوليـة وبـرامج إدارة املعـارف املوجـودة                   )ج(  

داخــل اليونيــدو، وكــذلك تبــادل التجــارب واملمارســات الفــضلى مــن أجــل بلــوغ األهــداف    
  ائية وحتقيق الرخاء على كل من الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل؛اإلمن

أحاط علما بإنشاء مصرف املعارف الدويل كأداة لتقاسم املعـارف مـن أجـل                )د(  
  تلبية االحتياجات العاجلة من املساعدة التقنية؛

ربـط  ": شـبكات مـن أجـل الرخـاء       "أحاط علما أيضاً بالتقرير العاملي املعنـون          )ه(  
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٩، الـذي أُعلـن عـن صـدوره يف          ٢٠١٥ارف اإلمنائية ما بعـد عـام        املع

، كمــا أحــاط علمــا بتركيــز ذلــك التقريــر علــى مــا للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب    ٢٠١٢
  وحوكمة الشبكات بني البلدان املتوسطة الدخل من أمهية يف عمليات التنمية االقتصادية؛
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يكا استــضافة مــؤمتر رفيــع املــستوى للبلــدان املتوســطة رحَّـب بعــرض كوســتار   )و(  
، ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ١٤ إىل ١٢، مـن  "الرخـاء شبكات مـن أجـل     "الدخل بشأن موضوع    

  وطلب إىل املدير العام أن يقدم دعما نشيطا هلذا احلدث؛
طلب إىل املدير العام أن يكثِّف األنشطة يف ميدان حوكمة الـشبكات وإقامـة                )ز(  

ملعرفية من أجل التنمية االقتصادية، وأن يقدم إىل جملس التنميـة الـصناعية يف دورتـه                الشبكات ا 
  .احلادية واألربعني تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرَّر

  
  اخلامسةاجللسة العامة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
    

   تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  ٣- م/٤٠- م ت ص    
  :نمية الصناعيةإنَّ جملس الت  

أحــاط علمــاً بتقريــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي عــن حــسابات منظمــة األمــم    )أ(   
ــصناعية   ــة ال ــدو(املتحــدة للتنمي ــة مــن  ) اليوني ــرة املالي ــاين ١للفت ــاير إىل / كــانون الث  كــانون ٣١ين

ــوارد يف الوثيقــة   ٢٠١١ديــسمرب /األول ــ، IDB.40/3، مبــا يف ذلــك تقريــر األداء املــايل، ال ر وتقري
  ؛)IDB.40/2 (٢٠١١، مبا يف ذلك تقرير أداء الربنامج لعام ٢٠١١اليونيدو السنوي 

أحاط علماً أيـضاً بالبيـانني اللـذين أدىل هبمـا املـدير العـام ومراجـع احلـسابات                     )ب(   
  اخلارجي يف الدورة الثامنة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية؛

  اخلارجي على خدماته القيِّمة؛أعرب عن امتنانه ملراجع احلسابات   )ج(   
اعترف بأمهيـة املـسامهة الـيت يقـدِّمها مراجـع احلـسابات اخلـارجي مـن خـالل                     )د(   

  توصياته الرامية إىل حتسني إدارة اليونيدو واالرتقاء بعملياهتا وأدائها؛
دعا املديَر العام إىل ضمان إجراء مراجعة منتظمة حلـسابات املكاتـب امليدانيـة                )هـ(   

  دود املوارد املتاحة؛يف ح
طلــب إىل املــدير العــام أن يعمــل، بالتــشاور مــع األمانــة، علــى كفالــة تغطيــة      )و(   

  اجلديد من املوارد املتاحة؛" ساب"الزيادة احملتملة يف تكاليف عمليات إدارة نظام 
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ــذ توصــيات مراجــع احلــسابات       )ز(    طلــب أيــضاً إىل املــدير العــام أن يواصــل تنفي
ــراً هبــذا     اخلــارجي وأن يقــ  ــة واألربعــني، تقري ــه احلادي ــصناعية، يف دورت ــة ال دِّم إىل جملــس التنمي

  .الشأن
  

  اخلامسةاجللسة العامة 
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

 

    وضع اليونيدو املايل  ٤- م/٤٠- م ت ص    
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
  ؛IDB.40/4أحاط علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة   )أ(  
حثَّ الدولَ األعضاَء والدولَ السابقة العضوية اليت مل تسدِّد بعد اشتراكاهتا   )ب(  

املقرَّرة، مبا يف ذلك السلف إىل صندوق رأس املال املتداول ومتأّخرات السنوات السابقة، 
  على سدادها دون إبطاء؛

طلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتـصاالته بالـدول األعـضاء والـدول               )ج(  
  السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأّخرات؛

حثَّ املديَر العام على تكثيف جهوده لضمان مواصلة الدول األعضاء احلاليـة              )د(  
  .دعمها للمنظمة وضمان اجنذاب دول أعضاء جديدة إليها

  
  امسةاخلاجللسة العامة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
    

  طلب مقدَّم من أوكرانيا الستعادة حقوق التصويت   ٥- م/٤٠- م ت ص    
    بناًء على خطة سداد

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
  ؛Add.1 وIDB.40/11أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقتني   )أ(  
مـن متـأّخرات مـن خـالل االتفـاق علـى            رحَّب بالتزام أوكرانيا بتسوية مـا عليهـا           )ب(  

  خطة سداد، وشجَّع أوكرانيا على سداد أقساطها بانتظام وفقاً للشروط الواردة يف االتفاق؛
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 مــن ٢-٥قــرَّر أن يعيــد ألوكرانيــا حقــوق التــصويت يف اجمللــس وفقــاً للمــادة   )ج(  
  دستور اليونيدو؛

نظر بعني اإلجيـاب يف طلـب   أوصى املؤمتَر العام يف دورته اخلامسة عشرة بأن ي   )د(  
  . من دستور اليونيدو٢-٥أوكرانيا استعادة حقوقها يف التصويت وفقاً للمادة 

  
  اخلامسةاجللسة العامة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
    

    حشد املوارد املالية  ٦- م/٤٠- م ت ص    
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
 ؛IDB.40/9قة أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثي  )أ(  

 من النظام املـايل، علـى     ٢-٦قرَّر ختويلَ املدير العام سلطة املوافقة، عمال بالبند           )ب(   
 وفقــا  ٢٠١٣ و٢٠١٢املــشاريع املــراد متويلــها يف إطــار صــندوق التنميــة الــصناعية يف عــامي        

ــاجمي املتوســط األجــل     ــات احملــدَّدة يف اإلطــار الربن ) IDB.35/8/Add.1 (٢٠١٣-٢٠١٠لألولوي
وبصيغتها املعدَّلة يف سـياق اسـتعراض منتـصف املـدَّة لإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة                     

  ؛)IDB.39/8الوثيقة  (٢٠١٣-٢٠١٠
طلب إىل املـدير العـام أن يواصـل التـشاور مـع احلكومـات املعنيـة فيمـا يتعلـق                       )ج(   

  بربجمة التربعات إىل صندوق التنمية الصناعية؛
 األعضاء وسائَر اجلهات املاحنـة علـى مواصـلة تقـدمي تّربعاهتـا إىل             شجَّع الدولَ   )د(   

  اليونيدو؛
شجَّع أيضاً مجيَع اجلهات املاحنـة علـى النظـر يف التـّربع بـأموال قابلـة للربجمـة،                     )ه(   

خصوصا لتمكني اليونيدو من اإلسراع يف االستجابة لطلبات تقدمي املساعدة ووضـع أنـشطتها              
  لى حنو فوري ومنسَّق؛الربناجمية وتنفيذها ع

طلب إىل الدول األعضاء أن تنظـر يف التـربُّع لليونيـدو لتمكينـها مـن التعـاون                    )و(   
مـــع مـــصادر التمويـــل الـــيت تـــشترط التمويـــل املـــشترك، وذلـــك إمَّـــا باملـــسامهة يف الـــصناديق   

  ي؛االستئمانية املخّصصة وإّما بتقدمي متويل خمّصص الغرض على املستوى القُطري أو العامل
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شجَّع حكومات البلدان املستفيدة على االضـطالع بـدور نـشيط يف مـشاطرة                )ز(   
ــشتركة،         ــصورة م ــا ب ــق عليه ــة املتَّف ــشطة ذات األولوي ــوال لألن ــسؤولية حــشد األم ــدو م اليوني
وشجَّعها حتديداً على أن تأخذ بزمام املبادرة يف استبانة األموال املتاحة على املـستوى القُطـري                

إليها، مبا يف ذلك فرص تقاسم التكاليف احمللية، واألموال املقدَّمة مـن اجلهـات              وسبل الوصول   
املاحنــة ثنائيــاً والــصناديق االســتئمانية املتعــدِّدة املــاحنني وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك 

  الدويل وكذلك سائر مؤسسات التمويل اإلمنائي؛
  صادر متويل اليونيدو؛شجَّع أيضاً املديَر العام على تنويع م  )ح(  

أوصى الدولَ األعضاء بـشدَّة بـأن تتعـاون مـع املنظمـة وتـدعمها يف جهودهـا                )ط(   
الراميــة إىل تطــوير وتــرويج براجمهــا ومبادراهتــا يف ســياق التنميــة الدوليــة، وخاصــةً مــن خــالل   

رات املؤمترات الدوليـة وغريهـا مـن أشـكال التحـاور، بغيـة ضـمان التعريـف اجليـد بتلـك املبـاد                      
  .واالعتراف بصلتها الوثيقة بأهداف التنمية الدولية وإتاحة ما يلزمها من املوارد

  
  اخلامسةاجللسة العامة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
    

    أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة والطاقة  ٧- م/٤٠- م ت ص    
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
 بـشأن تعزيـز أنـشطة اليونيـدو يف          ٤-ق/١٤-استذكر قـرار املـؤمتر العـام م ع          )أ(  

 جمال الطاقة والبيئة؛

أحاط علماً باملعلومات الـواردة يف تقريـري املـدير العـام عـن أنـشطة اليونيـدو                    )ب(  
  ؛)IDB.40/16 وIDB.40/15(املتصلة بالبيئة والطاقة 

اعتــرف بأمهيــة إســهام اليونيــدو يف التنميــة الــصناعية املــستدامة مــن خــالل          )ج(  
ــع     اســتحداث  ــاج واالســتهالك يف مجي ــرامج تتعلــق بأمنــاط مــستدامة لإلنت ــادرات وب ــز مب وتعزي

  عمليات الصناعة التحويلية على النطاق العاملي؛
شــجَّع اليونيـــدو علـــى املـــضي يف تطــوير املبـــادرة املتعلقـــة بربنـــامج الـــصناعة     )د(  

 مـن إمكانـات يف      اخلضراء، وعلى اختاذ التدابري الضرورية لكي تستغل علـى حنـو تـام مـا لـديها                
  تعزيز التنمية الصناعية األنظف واألقدر على املنافسة؛
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أكَّد جمدَّداً دعمه اللتزام اليونيدو بأن تطور برناجمها املتعلق باإلنتـاج األنظـف                )ه(  
واألجنع من حيث استخدام املوارد، وبأن متضي يف تعزيز مشاريعها اخلاصة بإدارة امليـاه، وبـأن           

املقّدمــة إىل البلــدان الناميــة والبلــدان ذات االقتــصادات االنتقاليــة مــن أجــل  ُتــدعِّم املــساعدات 
ــن           ــد م ــأن تزي ــة ســتوكهلم، وكــذلك ب ــار اتفاقي ــة ضــمن إط ــة الوطني ــا التنفيذي ــداد خططه إع

  مشاريعها اخلاصة بربوتوكول مونتريال ومن عدد البلدان املستفيدة؛
  :طلب إىل املدير العام  )و(  
االســتراتيجية يف جمــال الطاقــة املتجــددة، وأن حيــدد  أن ينجــز الوثيقــة   ‘١‘    

فيها، ضمن مجلة أمور، التعاون املرتأى مـع مبـادرة الطاقـة املـستدامة للجميـع       
  ويربز أوجه التكامل معها؛

أن يشجِّع كل أشكال نقـل التكنولوجيـا املناسـبة الـيت ختـص مـصادر                  ‘٢‘    
  ويات الوطنية؛الطاقة املتجددة، مبا يتوافق مع االحتياجات واألول

أن يقدِّم يف تقاريره املقبلـة إىل الـدول األعـضاء معلومـات تـستند إىل                  ‘٣‘    
ــز         ــربامج يف تعزي ــشاريع وال ــأثري امل ــا ت ــيِّن فيه ــائج، ويب ــى النت ــائم عل ــهج الق الن

  استدامة أمناط اإلنتاج؛
أن ينــشئ آليــات تعــاون مناســبة، تــشمل إبــرام اتفاقــات علــى تنفيــذ      ‘٤‘    

ات، مع املنظمات الدوليـة واإلقليميـة األخـرى يف جمـال البيئـة              مشاريع ومبادر 
أو الــوطين، حــسب /أو اإلقليمــي و/والطاقــة علــى كــل مــن الــصعيد العــاملي و

  االقتضاء، من أجل استنباط أوجه التضافر وتفادي االزدواجية؛
أن ُيــدعِّم تنفيــذ الــربامج الــيت يــشترك يف متويلــها مرفــق البيئــة العامليــة     ‘٥‘    

ندوق املتعدد األطـراف لتنفيـذ بروتوكـول مونتريـال واملـاحنون الثنـائيون              والص
واملبــادرات املتعــددة املــاحنني يف جمــال الطاقــة والبيئــة، باعتمــاد هنــج قــائم علــى 
النتــائج وإيــالء اهتمــام خــاص لآلثــار اإلمنائيــة هلــذه الــربامج يف امليــدان، مبــا يف 

ت لالنتقـال إىل أمنـاط إنتـاج أكثـر          ذلك ما يلزم القيام به يف جمـال بنـاء القـدرا           
  استدامة؛

ــة،     ‘٦‘     ــا الوطنيـ ــاً لظـــروف الـــدول األعـــضاء وأولوياهتـ أن يواصـــل، وفقـ
 ويف عملية التفـاوض     ٢٠+تشجيَع الصناعة اخلضراء يف فترة ما بعد مؤمتر ريو        
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ــة املــستدامة ذات   ٢٠١٥بعــد عــام  ، وخــصوصاً لــدعم صــوغ أهــداف التنمي
  ارد وتيسري احلصول على الطاقة؛الصلة بنجاعة استخدام املو

أن يواصل توجيه أنشطة اليونيدو املتعلقـة بالبيئـة والطاقـة، وأن يقـّدم                ‘٧‘    
  .إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته احلادية واألربعني تقريراً هبذا الشأن

  
  اخلامسةاجللسة العامة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
    

    شؤون العاملني  ٨- م/٤٠- م ت ص    
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
 ؛Corr.1 وIDB.40/18أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقتني   )أ(  

الحظ التعديالت اليت أُدخلت على اجلدولني األول والثالث من النظام   )ب( 
  من ذلك النظام؛٣- ١٣األساسي للموظفني عمالً بالبند 

التــذييالت ألــف وجــيم ومــيم امللحقــة الحــظ أيــضاً التعــديالت املدَخلــة علــى   )ج(  
 مـن   ٠٥-١١٠ و ٠٢-١٠٦ و ٠٨-١٠٤ و ١٠-١٠٣بالنظام اإلداري للمـوظفني والقواعـــد       
  . من النظام األساسي للموظفني٤-١٣النظام اإلداري للموظفني، عمالً بالبند 

  
  اخلامسةاجللسة العامة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
    

   للحصول تني غري حكوميتنيمن منظم انم مقدَّنطلبا  ٩- م/٤٠- م ت ص    
    على مركز استشاري

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
  ؛IDB.40/23 وIDB.40/20أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقتني   )أ(  
ــادة     )ب(   ــاً للم ــرَّر، وفق ــة     ) ب (١-١٩ق ــة لعالق ــادئ التوجيهي ــتور واملب ــن الدس م

واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة وغريهــا مــن      اليونيــدو باملنظمــات احلكوميــة الدوليــة    
، مـــنَح املنظمـــتني غـــري )١٧، الفقـــرة ٤١-م/١-مرفـــق مقـــرَّر املـــؤمتر العـــام م ع (املنظمـــات 

  :احلكوميتني التاليتني مركزاً استشارياً لدى اليونيدو
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  احتاد الغاز الدويل،    
  .التحالف العاملي للمنشآت الصغرية واملتوسطة    

  
  اخلامسةاجللسة العامة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
    

    منتدى للمرشَّحني ملنصب املدير العام  ١٠- م/٤٠- م ت ص    
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
 ؛Add.1 وIDB.40/21أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقتني   )أ(  
 ، منتــدى للمرشَّــحني٢٠١٣مــايو / أيــار٢١قــرَّر أن يــدعو إىل أن ُيعقــد، يف    )ب(  

  ملنصب املدير العام؛
 ١٤قرَّر أيضاً أن تكـون طرائـُق تنظـيم املنتـدى هـي الطرائـَق املبيَّنـة يف الفقـرة                       )ج(  

  .IDB.40/21/Add.1من الوثيقة 
  

  اخلامسةاجللسة العامة 
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

    
    اإلجراءات التشريعية لتعيني املدير العام  ١١- م/٤٠- م ت ص    

  :مية الصناعيةإنَّ جملس التن  
 ؛IDB.40/26أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ(  

أحــاط علمــا أيــضا باملعلومــات االســتباقية الــيت قــدَّمها املــدير العــام يف كلمتــه     )ب(  
  االفتتاحية أمام اهليئة العامة؛

سلَّم بأمهية ضمان انتقال سـلس وسـريع يف حـال تقـدمي املـدير العـام اسـتقالته                 )ج(  
   انتهاء مدة واليته؛قبل

ــام        )د(   ــدير الع ــيني امل ــد تع ــام عق ــا بأحك ــرَّر م ع(أحــاط علم ، )١٩-م/١٣-املق
جيوز للمدير العام، يف أيِّ وقـت، أن يقـدِّم إىل اجمللـس    " اليت تنص على أنه ٩وخصوصا الفقرة  

. متر العـام  إشعارا كتابيا باستقالته قبلها بثالثة أشهر، ويـؤذن للمجلـس بقبوهلـا بالنيابـة عـن املـؤ                 
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ولدى انتهاء فترة اإلشعار تلك، يتوقـف املـدير العـام عـن كونـه مـديرا عامـا للمنظمـة وينتـهي                       
  ؛"العمل هبذا العقد

يونيـه  / حزيـران ٢٨قرَّر أن يقبل استقالة املـدير العـام احلـايل، اعتبـارا مـن يـوم               )ه(  
  ، يف حال تقدميها وفقا ألحكام عقد تعيينه؛٢٠١٣

يطلب إىل املدير العام، يف حـال اسـتقالته علـى ذلـك النحـو، أن                قرَّر أيضا أن      )و(  
 مـن النظـام   ١-٥، وفقا للمادة ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨يعقد دورة استثنائية للمؤمتر العام يف       

  الداخلي للمؤمتر العام؛
/  حزيــران٢٨شــدَّد علــى أنَّ دورة املــؤمتر العــام االســتثنائية ســوف تنعقــد يف    )ز(  

وحيــد هــو النظــر يف توصــييت اجمللــس بــشأن مرشــح ملنــصب املــدير العــام   لغــرض ٢٠١٣يونيــه 
  وبشأن أحكام وشروط تعيينه؛

قــرَّر أن ُتبــيِّن املــذكرة الــشفوية املتعلقــة بالترشــيحات ملنــصب املــدير العــام أنَّ    )ح(  
؛ على أنه جيـوز لـه       ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٨املدير العام املنتخب سوف يتوىل مهام منصبه يف         

  .ني موظفا مسؤوال ملدة حمدودة معقولة، إن لزم األمرأن يع
  

  اخلامسةاجللسة العامة 
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

    
    االبتكار الصناعي والقدرات اإلنتاجية  ١٢- م/٤٠- م ت ص    

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
 إلنتاجية؛ املتعلقة باالبتكار الصناعي والقدرات اIDB.40/24أحاط علما بالوثيقة   )أ(  

، الـيت مثلـت حـصيلة هنائيـة         "املستقبل الذي نصبو إليه   "أخذ علما بالوثيقة املعنونة       )ب(  
ــستدامة     ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــو(مل ــاط    )٢٠+ري ــة بأمن ــربامج املتعلق ــْشري لل ، وباإلطــار الَع

  الذي اتفق عليه املؤمتر؛) *A/CONF.216/5(االستهالك واإلنتاج املستدامة 
اســـتذكر األهـــداف والوظـــائف الـــيت أرســـاها دســـتور اليونيـــدو، وبيـــان الرؤيـــة   )ج(  

  ؛)٤-ق/١١-م ع (٢٠١٥-٢٠٠٥االستراتيجية الطويلة األمد للفترة 
 بــشأن الــدور احلاســم الــذي تقــوم بــه      ٦-ق/١٣-اســتذكر أيــضا القــرار م ع    )د(  

 بـشأن  ٨-م/٣٨-ر م ت صالقطاعات اإلنتاجية يف دعم حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واملقـرَّ           
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 بشأن األنشطة اليت تـضطلع    ١-ق/١٤-أنشطة اليونيدو يف جمال السياسات الصناعية، والقرار م ع        
-هبــا اليونيــدو يف جمــال الــسياسات الــصناعية مــن أجــل تعزيــز اإلدمــاج االجتمــاعي، والقــرار م ع  

  اف اإلمنائية؛ بشأن إقامة الشبكات املعرفية وتبادل املعارف من أجل بلوغ األهد٢-ق/١٤
سلَّم بأنَّ تشجيع االبتكار ميثل عنصرا أساسا يف الـسياسات احلكوميـة الراميـة إىل       )ه(  

  تعزيز قدرات القطاع اخلاص يف ميدان تنظيم املشاريع؛
شدَّد على الصلة بني النوعية ونطاق اخلدمات العمومية الوطنية املقدَّمـة مـن أجـل       )و(  

تماعيـة وحتقيـق النمـو االقتـصادي املـستدام الطويـل األمـد، الـذي           إحقاق احلقوق االقتـصادية واالج    
  يقترن بتحسني كفاءة استخدام الطاقة واملعدات يف كل قطاع إنتاجي؛

سـلَّم يف ذلــك الــصدد بــدور اليونيــدو يف تعزيــز االبتكــار الــصناعي ويف املــساعدة    )ز(  
وعمليــات الــصناعة التحويليــة علــى إدمــاج العلــوم والتكنولوجيــا يف صــميم نظــم اإلنتــاج الوطنيــة،  

  والتعدين والطاقة ونواتج تلك العمليات، مبا فيها املهارات اإلدارية اليت تنطوي عليها؛
ســلَّم أيــضا بــأنَّ لتعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة دورا أساســيا يف عمليــة القــضاء علــى    )ح(  
  الفقر؛

ن يــساعد البلــدان ســلَّم كــذلك بــأنَّ التطبيــق الــسليم للحلــول االبتكاريــة ميكــن أ   )ط(  
  النامية على سد الثغرات يف عملية تنميتها، وعلى التعجيل بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

شدَّد على تزايد أمهية أنشطة اليونيدو يف توفري البحوث واملشورة والتعاون الـتقين              )ي(  
ــدان النام     ــصناعية مــن أجــل مــساعدة البل ــسياسات ال ــدان االســتراتيجيات وال ــوغ  يف مي ــى بل ــة عل ي

  مستويات أعلى من اإلنتاجية؛
شدَّد أيضا على دور اليونيدو يف تدعيم القدرات االسـتيعابية واإلنتاجيـة الوطنيـة،           )ك(  

مبا فيها القدرة على اكتساب املعارف املوجودة واستيعاهبا ومواءمتـها ونـشرها واعتمادهـا والقـدرة                
  على إنتاج معارف وتكنولوجيات جديدة واستخدامها؛

  :طلب إىل املدير العام  )ل(  
أن يتخــذ مــا يلــزم مــن تــدابري لــتمكني اليونيــدو مــن املــشاركة يف تنفيــذ اإلطــار       ‘١‘  

  الَعْشري للربامج املتعلقة بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛
أن يواصل، ضمن نطـاق واليـة املنظمـة وحـدود مواردهـا املوجـودة، اسـتحداث                   ‘٢‘  

البتكار الـصناعي، وأن يـساعد الـدول األعـضاء، بالتـشاور معهـا،              وتعزيز أنشطة تشجيع ا   
علـى احتيـاز املعـارف والتكنولوجيـا املوجــودة واسـتيعاهبا ومواءمتـها ونـشرها واعتمادهــا،        
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ــها      ــا جديــدة، بوســائل من واكتــساب القــدرة علــى إنتــاج واســتخدام معــارف وتكنولوجي
ار والتكنولوجيـا، واإلنتـاج األنظـف       االستفادة من شـبكتها العامليـة ملراكـز تـرويج االسـتثم           

والناجع من حيث استخدام املوارد، والتعاون الصناعي فيما بني بلدان اجلنـوب، وكـذلك              
  التابعني هلا؛" شبكات من أجل الرخاء"من خالل معهد تنمية القدرات ومبادرة 

ا أن ُيدِخل اليونيدو يف حـوار مـستدمي مـع هيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، مبـ                      ‘٣‘  
ــصادي        ــة واجمللــس االقت ــا ألغــراض التنمي ــم والتكنولوجي ــسخري العل ــة بت ــة املعني ــا اللجن فيه
واالجتماعي ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة           
واللجان االقتصادية واالجتماعيـة اإلقليميـة، وكـذلك القطـاع اخلـاص ومعاهـد البحـوث،                

  وفعالية أحكام األمم املتحدة ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛ضمانا التساق 
أن يقدِّم إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته احلادية واألربعني تقريراً عـن التقـدُّم                 ‘٤‘  

  .احملَرز يف تنفيذ هذا املقرَّر
  

  اخلامسةاجللسة العامة 
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

    
     اخلامسة عشرة ومكان انعقادها العامموعد دورة املؤمتر  ١٣- م/٤٠- م ت ص    

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
 من النظـام الـداخلي للمـؤمتر العـام الـيت تـنص علـى أن ُتعقـد                   ٤استذكر املادة     )أ(  

  دورات املؤمتر العام العادية يف مقّر املنظمة، ما مل يقرِّر املؤمتر غري ذلك؛
ــداخلي للمــؤمتر العــام الــيت تقتــضي أن    ٨دة اســتذكر أيــضاً املــا   )ب(    مــن النظــام ال

تتحّمل الدولة املضيفة النفقات اإلضافية الفعلية، املباشرة أو غري املباشـرة، املرتبطـة بعقـد دورٍة                
  ما خارج مقّر املنظمة؛

، الـذي أُعلـم فيـه اجمللـس        )IDB.40/19الوثيقـة   (أحاط علماً بتقرير املدير العام        )ج(  
  رمي من حكومة بريو الستضافة دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة يف ليما؛بالعرض الك

أحــاط علمــاً أيــضاً بالتأكيــدات املتلقّــاة مــن حكومــة بــريو بــشأن حتّمــل كــل      )د(  
النفقات اإلضـافية، املباشـرة منـها أو غـري املباشـرة، املـشمولة باستـضافة هـذه الـدورة يف ليمـا،                       

  ؛)ب(حسبما هو مشار إليه يف الفقرة 
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قرَّر أن يقبل عرض حكومة بريو استضافة دورة مؤمتر اليونيدو العام اخلامـسة               )ه(  
ــن      ــرة م ــا يف الفت ــسنت للمــؤمترات يف ليم ــسمرب / كــانون األول٦ إىل ٢عــشرة يف مركــز وي دي

  ؛٢٠١٣
طلب إىل املدير العام التفاوض مع حكومة بريو وإبرام صيغة مناسـبة لالتفـاق                )و(  

  ؛٢٠١٣فرباير /ك يف موعد أقصاه شهر شباطاخلاص باملؤمتر وذل
طلب أيضاً إىل املدير العـام أن يقـدِّم تقريـراً عـن التقـدُّم احملـرز يف هـذا الـشأن                        )ز(  

  .إىل الدول األعضاء إّبان دورة اجمللس احلادية واألربعني
  

  الثانيةاجللسة العامة 
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

    
   املؤقَّت للدورة احلادية واألربعني جدول األعمال  ١٤- م/٤٠- م ت ص    

    وموعد انعقادها
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  
  ؛IDB.40/CRP.7أحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ(  
  :قرَّر املوافقة على جدول األعمال املؤقَّت التايل لدورته احلادية واألربعني  )ب(  
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١    
  .جدول األعمالإقرار   -٢    

  .٢٠١٢التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -٣     
  :تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  - ٤    
  ؛٢٠١٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لعام   )أ(      
  وضع اليونيدو املايل؛  )ب(      
جدول األنصبة املقرَّرة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة   )ج(      

  ؛٢٠١٥- ٢٠١٤السنتني 
  ؛٢٠١٥- ٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   )د(      
  حشد املوارد املالية؛  )ه(      
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  تعيني مراجع حسابات خارجي؛  )و(      
تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري   )ز(      

  .املنفقة
  .٢٠١٥- ٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   - ٥    
  .األجلاإلطار الربناجمي املتوسط   - ٦    
الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك   - ٧    

  .براجمها ومواردها
  .أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة والطاقة  - ٨    
  .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  - ٩    
  .شؤون العاملني  - ١٠    
ية املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكوم  - ١١    

  .وغري احلكومية وغريها من املنظمات
  .التوصية مبرشح ملنصب املدير العام  - ١٢    
  .التحضريات لدورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة  - ١٣    
  .جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني وموعد انعقادها  - ١٤    
  .اعتماد التقرير  - ١٥    
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٤ن قرَّر عقد دورته احلادية واألربعني م  )ج(  

  
  اخلامسةاجللسة العامة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
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    املرفق الثاين
    األربعنياجمللس يف دورته الوثائق املعروضة على    

  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

IDB.40/1/Rev.1تجدول األعمال املؤقَّ ٢ 
IDB.40/1/Rev.1/Add.1ت املشروحال املؤقَّجدول األعم ٢ 
IDB.40/2٢٠١١تقرير اليونيدو السنوي  ٩، ٥، ٣ 
IDB.40/3عن حسابات منظمة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  )أ (٤

 كانون ١األمم املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية من 
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين

IDB.40/4تقرير من املدير العام. ملايلوضع اليونيدو ا )ب (٤ 
IDB.40/5تقرير من املدير العام. برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة )ج (٤ 
IDB.40/6*تقرير من املدير العام. الصندوق االستئماين لألمن الغذائي )ج (٤ 
IDB.40/7من  مقدَّمتقرير. الصندوق االستئماين للطاقة املتجّددة )ج (٤ 

 ماملدير العا
IDB.40/8تقرير من املدير العام. أرصدة االعتمادات غري املنفقة )ج (٤ 
IDB.40/9تقرير من املدير العام. حشد املوارد املالية )د (٤ 
IDB.40/10الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف  ٨

تقرير مرحلي من الرئيسني . ذلك براجمها ومواردها
  منِدنغو بينافيديس. ت. ادة السيدة أصاحبة السع(

 )غروف من سويسرا. كوستاريكا، والسيد أ
IDB.40/11/Add.1قدَّم من أوكرانيا الستعادة حقوق التصويت بناًء طلب م )ب (٤

 مذكّرة من املدير العام. على خطة سداد
IDB.40/12تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثامنة  ٤

 )٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦- ٢٥(شرين والع
IDB.40/13مذكرة من األمانة. أنشطة فريق التقييم ٥ 
IDB.40/14تقرير من املدير العام. أنشطة وحدة التفتيش املشتركة ٦ 
IDB.40/15تقرير من املدير العام. أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة ٧ 
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  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

IDB.40/16تقرير من املدير العام. أنشطة اليونيدو املتصلة بالطاقة ٧ 
IDB.40/17الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، ٨  

التقرير املرحلي الثاين من . مبا يف ذلك براجمها ومواردها
ِدنغو بينافيديس . ت.سعادة السيدة أ(الرئيسني املتشاركني

 )غروف من سويسرا. من كوستاريكا، والسيد أ
IDB.40/18و Corr.1تقرير من املدير العام. شؤون العاملني ٩ 

IDB.40/19موعد انعقاد دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة ومكان  ١٣
 تقرير من املدير العام. انعقادها

IDB.40/20طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز  ١٠
 مذكّرة من املدير العام. استشاري

IDB.40/21و Add.1مذكّرة من األمانة. ختيار ملنصب املدير العامعملية اال ١١ 
IDB.40/22مذكّرة من األمانة. التطّورات املتعلقة خبدمات إدارة املباين )ب (٤
IDB.40/23طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز  ١٠

 مذكّرة من املدير العام. استشاري
IDB.40/24من مقدَّم اقتراح - نتاجية االبتكار الصناعي والقدرات اإل ١٢ 

 رة من األمانةمذكّ. الربازيل
IDB.40/25مذكّرة من األمانة. بدء العمل بالتسجيالت الرقمّية )ب (٤ 
IDB.40/26مذكّرة من األمانة. اإلجراءات التشريعية لتعيني املدير العام ١١

    
 ورقات غرفة االجتماعات
IDB.40/CRP.1٢ List of documents

IDB.40/CRP.2٣ UNIDO activities to promote knowledge 

networking and knowledge sharing. Note by the 

Secretariat

IDB.40/CRP.3ب (٤( Status of assessed contributions and unencumbered 

balances of appropriations. Note by the Secretariat

IDB.40/CRP.4ج (٤( Programme for Change and Organizational 

Renewal. Note by the Secretariat
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  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

IDB.40/CRP.5ج (٤( Unutilized balances of appropriations. Note by the 

Secretariat

IDB.40/CRP.6٩ List of staff of the UNIDO Secretariat

IDB.40/CRP.7١٤ Provisional agenda and date of the forty-first 

session. Note by the Director-General

IDB.40/CRP.8٥ Synthesis of findings and lessons learned from 

evaluations conducted in 2010-2011. Note by the 

Secretariat

IDB.40/CRP.9٨ Position paper of Group of 77 and China, and 

comments by the European Union regarding the 

weaknesses summary proposal of the informal 

working group. Note by the Secretariat

IDB.40/CRP.10٨ Submission by Brazil to the informal working group 

on the future, including programmes and resources, 

of UNIDO. Note by the Secretariat

IDB.40/CRP.11٣ Fostering the development of local pharmaceutical 

production in developing and least developed 

countries – Support to the African Union 

Commission on accelerating the implementation of 

the Pharmaceutical Manufacturing Plan for Africa

IDB.40/CRP.12/Rev.1- List of participants
  
  


