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  املؤمتر العام
  عشرة اخلامسةالدورة 

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٦-٢، ليما
  من جدول األعمال ٨البند 

  تقريرا جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورتيه 
        العاديتني األربعني واحلادية واألربعني

    تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته احلادية واألربعني    
      )٢٠١٣ران/يونيه حزي ٢٦-٢٤(    
  احملتويات

الصفحة الفقرات 
  ٣  ٢- ١................................................................................. مقدمة 

  ٣  ١٥- ٣.............................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية-أوالً
  ٦  ١٦............................................)١٢التوصية مبرشح ملنصب املدير العام (البند-ثانياً
  ٦  ١٧....................................)٣(البند٢٠١٢التقرير السنوي للمدير العام عن عام-ثالثاً
  ٧  ١٨.................................)١٣ة املؤمتر العام اخلامسة عشرة (البنددورل التحضريات-رابعاً
  ٧ ٢٧-١٩........................................(أ) إىل (ح))٤تقرير جلنة الربنامج وامليزانية (البند-خامساً

  ٧  ٢٠.....................................٢٠١٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لعام-ألف 
  ٧  ٢١.............................................................وضع اليونيدو املايل -باء 
  ٨  ٢٢.... ٢٠١٥-٢٠١٤لعادية لفترة السنتني جدول األنصبة املقررة لتقاسم نفقات امليزانية ا-جيم 
  ٨  ٢٣......................... ٢٠١٥-٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني-دال 



GC.15/3 
 

2 V.13-85412

 

الصفحة الفقرات 
  ٨  ٢٤..............................................................حشد املوارد املالية -هاء 
  ٨  ٢٥..................................................تعيني مراجع حسابات خارجي -واو 
  ٩  ٢٦...................... تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفقة -زاي 
  ٩  ٢٧.....................................................................ملايلالنظام ا -حاء 

  ٩  ٢٨...........................................)٥(البند٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،-سادساً
  ٩  ٢٩................................................)٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل (البند-سابعاً
  ٩  ٣٠..... )٧(البند الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها-ثامناً
  ١٠  ٣١...........................................)٨(البندجمال البيئة والطاقةأنشطة اليونيدو يف-تاسعاً
  ١٠  ٣٢................................................ )٩أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند-عاشراً
  ١٠  ٣٣..............................................................)١٠شؤون العاملني (البند-حادي عشر
 املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية-ثاين عشر

  ١٠  ٣٤........................................................)١١وغريها من املنظمات (البند
  ١١  ٣٥................ )١٤جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واألربعني وموعد انعقادها (البند -ثالث عشر
  ١١  ٣٦...............................................................)١٥اعتماد التقرير (البند-رابع عشر
  ١١  ٣٧.......................................................................... اختتام الدورة-خامس عشر

 
        املرفقات 

  ١٢ ...............................................املقررات اليت اعتمدها الس يف دورته احلادية واألربعني-األول
  ٣٨ ...................................................الوثائق املقدمة إىل الس يف دورته احلادية واألربعني-الثاين
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    مقدمة  
يعرض تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته احلادية واألربعني علـى املـؤمتر العـام     -١

ــادة   ــام املـ ــا ألحكـ ــتور  ٤-٩وفقـ ــن الدسـ ــات الـــس    .(ج) مـ ــوجزة جللسـ ــر املـ ــكّل احملاضـ وتشـ
)IDB.41/SR.1  إىلIDB.41/SR.5أ من هذا التقريراليت ترِد فيها تفاصيل الوقائع، جزءاً ال يتجز ،(. 

واملقررات التالية للمجلس، املستنسخة يف املرفق األول، هلا صلة بأعمـال املـؤمتر العـام     -٢
  يف دورته اخلامسة عشرة:

  املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل ٤-/م٤١-م ت ص 
  التحضريات لدورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة ٥-/م٤١-م ت ص 
  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول األنصبة املقررة للفترة املالية  ٩-/م٤١-م ت ص 
 ٢٠١٥-٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ١٠-/م٤١-م ت ص 

  النظام املايل ١١-/م٤١-م ت ص 
 ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،  ١٢-/م٤١-م ت ص 

  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ١٣-/م٤١-م ت ص 
الفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين مبســتقبل اليونيــدو، مبــا يف   ١٤-/م٤١-م ت ص  

  ذلك براجمها ومواردها
  شؤون العاملني ١٥-/م٤١-م ت ص 

    
    املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوالً 

مقــر اليونيــدو، مركــز فيينــا الــدويل، مــن  عقــدت دورة الــس احلاديــة واألربعــون يف   -٣
إىل  IDB.41/SR.1انظــر احملاضــر  -(مخــس جلســات عامــة  ٢٠١٣حزيران/يونيــه  ٢٦إىل  ٢٤

IDB.41/SR.5(.  
    

    احلضور  
األعضاء يف الس، وهي: االحتاد الروسي، إسبانيا،  ٥٣مثِّلت يف الدورة مجيع الدول الـ  -٤

يرلندا، إاإلسالمية)، -وال، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (مجهوريةإكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أنغ
إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بولندا، بريو، تايلند، تركيـا، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشـيكية،     
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مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زمبابوي، سري النكا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، 
اق، غانا، غواتيماال، فرنسا، فنلندا، كازاخستان، الكامريون، كوبـا، كـوت   شيلي، الصني، العر

ديفوار، كوستاريكا، الكويـت، ليسـوتو، مصـر، املكسـيك، اململكـة العربيـة السـعودية، ناميبيـا،         
  .النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، اليابان، اليونان

ــدول الـــ    -٥ ــدورة أيضــاً ال ــ ٥٣وشــاركت يف ال ــتني،   التالي ــدو: األرجن ة األعضــاء يف اليوني
األردن، أرمينيا، إسرائيل، أفغانستان، اإلمارات العربية املتحـدة، أوغنـدا، بـاراغواي، باكسـتان،     

املتعـددة القوميـات)،   -البحرين، بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسـك، بوليفيـا (دولـة   
مينيكية، اجلمهورية العربيـة السـورية، مجهوريـة    بيالروس، تونس، اجلبل األسود، اجلمهورية الدو

، مجهورية الوس الدميقراطيـة الشـعبية، مجهوريـة مقـدونيا اليوغسـالفية      الشعبية كوريا الدميقراطية
الســابقة، مجهوريــة مولــدوفا، الــدامنرك، رومانيــا، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، صــربيا،         

البوليفارية)، فييت نام، قربص، قطر، كرواتيا، -وريةزويال (مجه طاجيكستان، عمان، الفلبني، فن
كمبوديــا، كولومبيــا، الكونغــو، كينيــا، لبنــان، لكســمربغ، ليبيــا، مالطــة، ماليزيــا، منغوليــا،           

 .موزامبيق، النيجر، نيكاراغوا، هولندا، اليمن

 .وشارك الكرسي الرسويل بصفة مراقب -٦

 .ة بصفة مراقبشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلو  -٧

 .ومثِّلت املنظمة التالية ذات الصلة باألمم املتحدة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية -٨

ــة      -٩ ومثِّلــت املنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى التاليــة: املنظمــة االستشــارية القانوني
 .ول العربيةاألفريقية، منظمة التعاون االقتصادي، االحتاد األورويب، جامعة الد –اآلسيوية 

السابقني يف األمـم   الصناعة والتنميةرابطة خرباء  ومثِّلت املنظمات غري احلكومية التالية: -١٠
املتحدة، غرفة التجـارة النمسـاوية العربيـة، منظمـة اخليـارات والـروابط العامليـة، الـس النسـائي          

شـتركة املتعـددة األعـراق، املـؤمتر     الدويل، االحتاد الدويل للتحكم اآليل، املنظمة الدولية للثقافـة امل 
  .للتنمية والتعاون الدويل )Mountain Unlimited(الدويل للصناعيني ومنظمي املشاريع، مجعية 

    
    افتتاح الدورة    

  أعلــن افتتــاح دورة الــس احلاديــة واألربعــني رئــيس الــدورة األربعــني، ســعادة الســيد    -١١
  .وداي (هنغاريا)شت .ب
    



GC.15/3 

V.13-85412 5 
 

    الدورة أعضاء مكتب    
ــاً للمــادة    -١٢ ــة صــاحب الســعادة       ٢٣وفق ــداخلي، انتخــب الــس بالتزكي مــن النظــام ال

أزيـز (سـري النكــا)    .أ.ل.غارسـيا ريفيـا (بـريو) رئيسـاً، وصـاحب السـعادة السـيد أ        .أ السـيد 
موتانــديرو (زمبــابوي) نوابــاً  .غ.غــروف (سويســرا) وصــاحبة الســعادة الســيدة ت .والســيد أ

  .سيزوف (االحتاد الروسي) مقرراً .سيد سللرئيس، وال
    

    جدول أعمال الدورة  
 أقر الس جدول األعمال التايل:  -١٣

  .انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  .إقرار جدول األعمال  -٢  
  .٢٠١٢التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -٣  
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  - ٤  
  ؛٢٠١٢اخلارجي لعام  تقرير مراجع احلسابات  (أ)    
  وضع اليونيدو املايل؛  (ب)    
  جدول األنصبة املقررة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   (ج)    

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤
  ؛٢٠١٥- ٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   (د)    
  حشد املوارد املالية؛  (ه)    
  تعيني مراجع حسابات خارجي؛  (و)    
  زيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفقة؛تع  (ز)    
  .النظام املايل  (ح)    
  .٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   - ٥  
  .اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  - ٦  
  .الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها  -٧  
  .جمال البيئة والطاقة أنشطة اليونيدو يف  - ٨  
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  .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  - ٩  
  .شؤون العاملني  -١٠  
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري   -١١  

  .احلكومية وغريها من املنظمات
  .التوصية مبرشح ملنصب املدير العام  -١٢  
  .امسة عشرةالتحضريات لدورة املؤمتر العام اخل  -١٣  
  .جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واألربعني وموعد انعقادها  -١٤  
  .اعتماد التقرير  -١٥  

  
ــن مــوارد خدمــة            -١٤ ــاً مــن الــرئيس لضــمان االســتفادة القصــوى م ــر الــس اقتراح وأق

 مـن  ٨٢و ٨١يف املرفـق األول، والفقـرتني    ١-/م٤١-املؤمترات املتاحة (انظر املقـرر م ت ص 
 .)IDB.41/SR.1احملضر املوجز 

وقرر الس عقد مشاورات غري رمسية أثنـاء الـدورة تيسـرياً لصـوغ املقـررات، وعهِـد        -١٥
 ٢و ١غروف (سويسـرا) برئاسـة تلـك املشـاورات (انظـر الفقـرتني        .إىل نائب الرئيس السيد أ

  .)IDB.41/SR.2من احملضر املوجز 
    

    )١٢املدير العام (البند  التوصية مبرشح ملنصب -ثانياً 
، مذكّرتان من األمانـة حتتويـان علـى معلومـات     ١٢عرضت على الس، يف إطار البند  -١٦

)، ومــذكّرة مــن األمانــة حتتــوي علــى  Add.1و IDB.41/21عــن املرشــحني ملنصــب املــدير العــام ( 
مـن احملضـر    ٨٣الفقـرة  وتـرد املناقشـة العلنيـة يف     .(IDB.41/22)مشروع عقد لتعيني املـدير العـام   

ونظـر الـس يف    .IDB.41/SR.2مـن احملضـر املـوجز     ٣٨إىل  ٣والفقـرات   IDB.41/SR.1املوجز 
   ٢-/م٤١-مشــــروعي مقــــررين مقــــدمني شــــفوياً مــــن الــــرئيس واعتمــــد املقــــررين م ت ص  

  .(انظر املرفق األول) ٣-/م٤١-وم ت ص
    

    )٣(البند  ٢٠١٢ التقرير السنوي للمدير العام عن عام  -ثالثاً  
(مبـا يف ذلـك    ٢٠١٢، تقريـر اليونيـدو السـنوي    ٣عرض علـى الـس، يف إطـار البنـد       -١٧

ــامج)   ــر أداء الربن ــة الدبلوماســية املتعــددة األطــراف     (IDB.41/2)تقري ــيس اللجن ــر مــن رئ وتقري
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(IDB.41/CRP.5)  ا "املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسـطة الـدخل،  ومذكرة من األمانة عنوا
ــتاريكا،   ــيه، كوسـ ــان خوسـ ــه  ١٤إىل  ١٢سـ ــرد  .(IDB.41/CRP.6)" ٢٠١٣حزيران/يونيـ ويـ

 IDB.41/SR.2مــن احملضــر املــوجز  ١٠٩إىل  ٣٩عــرض للنقــاش حــول هــذا البنــد يف الفقــرات  
ونظر الس يف مشروع مقـرر مقـدم مـن     .IDB.41/SR.3من احملضر املوجز  ١١إىل  ١والفقرات 

  .(انظر املرفق األول) ٤-/م٤١-) واعتمد املقرر م ت صIDB.41/L.14الرئيس (
    

    )١٣التحضريات لدورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة (البند   -رابعاً  
، تقرير من املدير العـام عـن التحضـريات لـدورة     ١٣عرض على الس، يف إطار البند   -١٨

 ١٢قاش حول هـذا البنـد يف الفقـرات    ويرد عرض للن .(IDB.41/23)املؤمتر العام اخلامسة عشر 
ونظــر الــس يف مشــروع مقــرر مقــدم مــن الــرئيس  .IDB.41/SR.3مــن احملضــر املــوجز  ٣٠إىل 

)IDB.41/L.11ر م ت صلة شفوياً ٥-/م٤١-) واعتمد املقر(انظر املرفق األول) بصيغته املعد.  
    

    ىل (ح))(أ) إ ٤تقرير جلنة الربنامج وامليزانية (البند   -خامساً  
، مبـا فيـه البنـود الفرعيـة (أ) إىل (ح)، تقريـر جلنـة       ٤عرض على الس، يف إطار البند   -١٩

ويــرد عـرض للنقــاش   .)IDB.41/25الربنـامج وامليزانيـة عــن أعمـال دورــا التاسـعة والعشـرين (     
 ٣١والفقـرات   IDB.41/SR.2مـن احملضـر املـوجز     ١١٣إىل  ١١٠حول هذا البنـد يف الفقـرات   

  .IDB.41/SR.3من احملضر املوجز  ٧٢ إىل
  

    ٢٠١٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لعام  -ألف 
(أ)، تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عـن   ٤عرض على الس، يف إطار البند الفرعي   -٢٠

ــة مــن     ــة الصــناعية للســنة املالي ــاير إىل  ١حســابات منظمــة األمــم املتحــدة للتنمي   كــانون الثاين/ين
ونظــر الــس يف مشــروع مقــرر مقــدم مــن    .)IDB.41/3( ٢٠١٢نون األول/ديســمرب كــا ٣١

  .(انظر املرفق األول) ٦-م/٤١-)، واعتمد املقرر م ت صIDB.41/L.15الرئيس (
    

    وضع اليونيدو املايل -باء 
(ب)، تقريـر مـن املـدير العـام عـن وضـع        ٤عرض على الـس، يف إطـار البنـد الفرعـي       -٢١
)، ومذكّرة من املدير العام عن طلب مقدم مـن كوسـتاريكا السـتعادة    IDB.41/4يدو املايل (اليون

ــاًء علـــى خطـــة ســـداد   حالـــة ، ومـــذكّرة مـــن األمانـــة عـــن  (IDB.41/26)حقـــوق التصـــويت بنـ
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ونظر الس يف مشروعي مقررين مقـدمني مـن الـرئيس     .)IDB.41/CRP.2(االشتراكات املقررة 
)IDB.41/L.2 وIDB.41/L.4رين م ت ص٨-/م٤١-وم ت ص ٧-/م٤١-)، واعتمــــــد املقــــــر 

  .(انظر املرفق األول)
    

  جدول األنصبة املقررة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   - جيم  
٢٠١٥- ٢٠١٤    

(ج)، مـذكّرة منقَّحـة مـن األمانـة عـن       ٤عرضت على الس، يف إطار البنـد الفرعـي    -٢٢
ــة   جــدول األنصــب  ــرة املالي ــررة للفت ــس يف   .(IDB.41/6/Rev.1) ٢٠١٥-٢٠١٤ة املق ونظــر ال

ــرئيس (   (انظــر  ٩-/م٤١-)، واعتمــد املقــرر م ت ص IDB.41/L.5مشــروع مقــرر مقــدم مــن ال
  .املرفق األول)

    
    ٢٠١٥- ٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   -دال  

(د)، مقترحات مـن املـدير العـام بشـأن      ٤د الفرعي عرضت على الس، يف إطار البن  -٢٣
ــرة الســنتني     ــداول لفت ــال املت ــس يف   .(IDB.41/7) ٢٠١٥-٢٠١٤صــندوق رأس امل ونظــر ال

(انظـر   ١٠-م/٤١-)، واعتمـد املقـرر م ت ص  IDB.41/L.6مشروع مقرر مقدم مـن الـرئيس (  
  .املرفق األول)

    
    حشد املوارد املالية -هاء  

(هـــ)، معلومــات عــن حشــد املــوارد  ٤لــى الــس، يف إطــار البنــد الفرعــي عرضــت ع  -٢٤
وعــن املشــاريع املُوافَــق عليهــا يف إطــار   (IDB.41/2) ٢٠١٢تقريــر اليونيــدو الســنوي واردة يف 

ــرى يف عـــام        ــات األخـ ــتئمانية والتربعـ ــناعية والصـــناديق االسـ ــة الصـ ــندوق التنميـ  ٢٠١٢صـ
(PBC.29/CRP.2).     مـــة    وبنــاء علــى اقتــراح مــلــس علمــا بالوثــائق املقدن الـــرئيس، أحــاط ا 

  .)IDB.41/SR.5من احملضر املوجز  ٢١و ٢٠(الفقرتان 
    

    تعيني مراجع حسابات خارجي -واو  
(و)، تقريــر مــن املــدير العــام عـــن      ٤عــرض علــى الــس، يف إطــار البنــد الفرعــي         -٢٥

ة من األمانـة عـن املوضـوع    ومذكّر (IDB.41/15)الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي 
 وبنـاء علـى اقتـراح مـن الـرئيس، أحـاط الـس علمـا بالوثـائق املقدمـة           .(PBC.29/CRP.3)ذاته 

 .)IDB.41/SR.5من احملضر املوجز  ٢٣و ٢٢(الفقرتان 



GC.15/3 

V.13-85412 9 
 

    تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفقة -زاي  
(ز)، تقــارير مــن املــدير العــام عــن    ٤د الفرعــي عرضــت علــى الــس، يف إطــار البنــ    -٢٦

، والصـــندوق االســـتئماين لألمـــن الغـــذائي  (IDB.41/9)برنـــامج التغـــيري والتجديـــد يف املنظَّمـــة 
(IDB.41/10)    دةــة املتجــد ــادات  (IDB.41/11)، والصــندوق االســتئماين للطاق ، وأرصــدة االعتم
 يس، أحـاط الـس علمـا بالوثـائق املقدمـة     وبناء على اقتراح من الـرئ  .(IDB.41/12)غري املنفَقة 
  .)IDB.41/SR.5من احملضر املوجز  ٢٥و ٢٤(الفقرتان 

    
    النظام املايل -حاء  

(ح)، مـذكّرة مـن األمانـة عـن نظـام       ٤عرضـت علـى الـس، يف إطـار البنـد الفرعـي         -٢٧
، IDB.41/L.7)رئيس (ونظر الس يف مشروع مقرر مقـدم مـن الـ    .(IDB.41/14)اليونيدو املايل 

 .(انظر املرفق األول) ١١-م/٤١-واعتمد املقرر م ت ص
    

    )٥(البند  ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   -سادساً  
، مقترحـات ومقترحـات منقَّحـة مـن املـدير العـام       ٥عرضت علـى الـس، يف إطـار البنـد       -٢٨

ويرد عرض للنقاش حـول هـذا    .)Add.1و IDB.41/5( ٢٠١٥-٢٠١٤بشأن الربنامج وامليزانيتني، 
ونظـر الـس يف مشـروع مقـرر      .IDB.41/SR.3من احملضر املوجز  ١٠١إىل  ٧٣البند يف الفقرات 

  .(انظر املرفق األول) ١٢-/م٤١-)، واعتمد املقرر م ت صIDB.41/L.8مقدم من الرئيس (
    

    )٦(البند اإلطار الربناجمي املتوسط األجل   -سابعاً  
٢٩-  لس، يف إطار البند عح مـن املـدير العـام بشـأن اإلطـار الربنـاجمي        ٦رِض على اقتـرم ،

ــرات      .)IDB.41/8املتوســط األجــل (  ــد يف الفق ــرد عــرض للنقــاش حــول هــذا البن إىل  ١٠٢وي
ونظــر الــس يف مشــروع مقــرر مقــدم مــن الــرئيس    .IDB.41/SR.3مــن احملضــر املــوجز  ١٠٨

)IDB.41/L.9ر م ت ص)، واعتمد ا(انظر املرفق األول) ١٣-م/٤١-ملقر.  
    

الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها   -ثامناً  
    )٧(البند  ومواردها

، التقريـر املرحلــي الثالـث والتقريــر النـهائي مــن    ٧عـرِض علـى الــس، يف إطـار البنــد      -٣٠
ــق العا   ــل غــري الرمســي (  الرئيســني املتشــاركني للفري ــرد عــرض   .)IDB.41/24و IDB.41/13م وي
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ونظر الس يف  .IDB.41/SR.4من احملضر املوجز  ...إىل  ...للنقاش حول هذا البند يف الفقرات 
(انظـر   ١٤-/م٤١-)، واعتمـد املقـرر م ت ص  IDB.41/L.13مشروع مقرر مقدم مـن الـرئيس (  

  .املرفق األول)
    

    )٨(البند  و يف جمال البيئة والطاقةأنشطة اليونيد  -تاسعاً  
، تقريران من املدير العـام عـن أنشـطة اليونيـدو يف     ٨عرِض على الس، يف إطار البند   -٣١

ــة  ــة    (IDB.41/18)جمــال البيئ ــرد عــرض   .(IDB.41/17)وعــن أنشــطة اليونيــدو يف جمــال الطاق وي
وبنـاء علـى    .IDB.41/SR.4وجز مـن احملضـر املـ    ...إىل  ...للنقاش حول هذا البند يف الفقرات 

من احملضـر املـوجز    ٣٥و ٣٤(الفقرتان  الس علما بالوثائق املقدمة اقتراح من الرئيس، أحاط
IDB.41/SR.5(.  

    
    )٩أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند   -عاشراً  

لتفتـيش  ، تقرير من املدير العام عـن أنشـطة وحـدة ا   ٩عرِض على الس، يف إطار البند   -٣٢
من احملضـر   ...إىل  ...ويرد عرض للنقاش حول هذا البند يف الفقرات  .)IDB.41/16املشتركة (

ــائق املقدمــة     .IDB.41/SR.4املــوجز  ــرئيس، أحــاط الــس علمــاً بالوث ــراح مــن ال ــاًء علــى اقت  وبن
  .)IDB.41/SR.5من احملضر املوجز  ٣٧و ٣٦(الفقرتان 

    
    )١٠د شؤون العاملني (البن -حادي عشر

، تقريـر مـن املـدير العـام عـن شـؤون العـاملني        ١٠عرض علـى الـس، يف إطـار البنـد       -٣٣
)IDB.41/19 عـن تركيبـة    ٢٠١٢تقرير اليونيدو السنوي ) ومعلومات واردة يف التذييل ياء من

 ، وقائمة مبوظفي أمانـة (IDB.41/2)مالك موظفي اليونيدو يف املقر ويف املكاتب الثابتة األخرى 
ويـرد عـرض للنقـاش حـول هـذا البنـد        .(IDB.41/CRP.3) ٢٠١٣حزيران/يونيـه   ١اليونيدو يف 

ــوجز   ...إىل  ...يف الفقــرات  ــرر    .IDB.41/SR.4مــن احملضــر امل ونظــر الــس يف مشــروع مق
  .(انظر املرفق األول) ١٥-/م٤١-) واعتمد املقرر م ت صIDB.41/L.10مقدم من الرئيس (

    
  ائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية املس  -ثاين عشر

    )١١وغري احلكومية وغريها من املنظمات (البند 
، مذكّرة من املدير العام بشأن طلبني مقـدمني  ١١عرضت على الس، يف إطار البند   -٣٤

ض ويــرد عــر .)IDB.41/20مــن منظمــتني غــري حكــوميتني للحصــول علــى مركــز استشــاري (  
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ــرات     ــد يف الفق ــذا البن ــاش حــول ه ــوجز    ...إىل  ...للنق ــن احملضــر امل ونظــر  .IDB.41/SR.4م
 ١٦-/ م٤١-) واعتمد املقـرر م ت ص IDB.41/L.3الس يف مشروع مقرر مقدم من الرئيس (

  .(انظر املرفق األول)
    
  جدول األعمال املؤقّت للدورة الثانية واألربعني وموعد انعقادها  -ثالث عشر

    )١٤(البند 
ــد     -٣٥ ــام بشــأن جــدول    ١٤عرضــت علــى الــس، يف إطــار البن ، مــذكرة مــن املــدير الع

ويــرد عــرض  .)IDB.41/CRP.4األعمــال املؤقَّــت للــدورة الثانيــة واألربعــني وموعــد انعقادهــا (  
ــرات     ــد يف الفق ــذا البن ــاش حــول ه ــوجز    ...إىل  ...للنق ــن احملضــر امل ونظــر  .IDB.41/SR.4م

 ١٧-/م٤١-) واعتمــد املقــرر م ت صIDB.41/L.12مشــروع مقــرر مقــدم مــن الــرئيس (الــس يف 
  .(انظر املرفق األول)

    
    )١٥اعتماد التقرير (البند  -رابع عشر

ــد    -٣٦ ــار البنـ ــر (  ١٥يف إطـ ــروع التقريـ ــر الـــس يف مشـ ــده يف IDB.41/L.1، نظـ ) واعتمـ
إىل  ٤٦يف صيغته النهائية (انظـر الفقـرات    مجمله، على أن تعهد إىل املقرر مهمة وضع التقرير

  .)IDB.41/SR.5من احملضر املوجز  ٤٨
    

    اختتام الدورة -خامس عشر
، اختـتم الـس دورتـه احلاديـة     ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦من يوم  ٥٠/١٥يف الساعة   -٣٧

  .)IDB.41/SR.5من احملضر املوجز  ٥٥إىل  ٤٩واألربعني (انظر الفقرات 
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      املرفق األول
      املقررات اليت اعتمدها الس يف دورته احلادية واألربعني   

 الصفحة عنوانه رقم املقرر
 ١٣ االستفادة من موارد خدمة املؤمترات املتاحة  ١
 ١٣ تعيني املدير العام ٢
 ١٣ أحكام وشروط تعيني املدير العام ٣
 ١٦ املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل ٤
 ٢٦ التحضريات لدورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة ٥
 ٢٨ ٢٠١٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لعام ٦
 ٢٨ كوستاريكا-إعادة حقوق التصويت ٧
 ٢٩ وضع اليونيدو املايل ٨
 ٢٩ ٢٠١٥-٢٠١٤جدول األنصبة املقررة للفترة املالية ٩

 ٣٠ ٢٠١٥-٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني ١٠
 ٣٠ النظام املايل ١١
 ٣١ ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان، ١٢
 ٣٣ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ١٣
الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك ١٤

 ٣٤ براجمها ومواردها
 ٣٥ شؤون العاملني ١٥
للحصول على مركزطلبان مقدمان من منظمتني غري حكوميتني  ١٦

 ٣٦ استشاري
 ٣٦ جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واألربعني وموعد انعقادها ١٧
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    االستفادة من موارد خدمة املؤمترات املتاحة  ١- /م٤١- م ت ص    
إنَّ جملس التنميـة الصـناعية، بغيـة االسـتفادة إىل أقصـى حـد ممكـن مـن املـوارد املتاحـة             

مــن نظامــه الــداخلي، املتعلقــة بالنصــاب  ٣٢قــرر وقــف العمــل فــورا باملــادة خلدمــة املــؤمترات، 
القانوين، فيما خيص جلسات دورته احلادية واألربعني فقـط، وشـريطة عـدم اختـاذ أي قـرارات      

  .جوهرية يف تلك اجللسات
  اجللسة العامة األوىل

  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٤
  

    تعيني املدير العام  ٢- /م٤١- م ت ص    
من الدستور، توصية املؤمتر العـام   ٢-١١، وفقا للمـادة قررجملس التنمية الصناعية  إنَّ  

حزيران/يونيــه  ٢٨بتعــيني الســيد يل يــون مــديرا عامــا لليونيــدو ملــدة أربــع ســنوات ابتــداء مــن  
أو إىل أن يتوىل املدير العام الـذي يعينـه املـؤمتر العـام يف دورتـه العاديــة السـابعة عشـرة          ٢٠١٣

  .ـام منصبـه، أي التارخيـني أبعدمه
  اجللسة العامة الثانية

  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٤
  

  أحكام وشروط تعيني املدير العام  ٣- /م٤١- م ت ص    
، ٢-/م٤١-، علــى ســبيل املتابعــة ملقــرره م ت ص   قــررإنَّ جملــس التنميــة الصــناعية     

ؤمتر العـام باملوافقـة علـى العقـد     من النظام الداخلي للمؤمتر العام، توصية امل ١٠٣وعمال باملادة 
ــب           ــك املرت ــا يف ذل ــام، مب ــدير الع ــيني امل ــذي حيــدد أحكــام وشــروط تع ــرر، ال ــذا املق  ــق املرف

  .واملستحقات املرتبطة باملنصب
  اجللسة العامة الثانية

  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٤
  املرفق    
    عقد تعيني املدير العام    
  مربمهذا العقد     

  إليها فيما يلي باسم "املنظمة")، من جانبملتحدة للتنمية الصناعية (املشار بني منظمة األمم ا
  .ويل يون (املشار إليه فيما يلي باسم "املدير العام")، من جانب آخر
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  حيث إنَّ
املدير العـام قـد عينـه املـؤمتر العـام حسـب األصـول، بنـاًء علـى توصـية مـن الـس، يف اجللسـة              

  .٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٨املؤمتر العام االستثنائية الثانية، املعقودة يف العامة األوىل من دورة 
    

    فقد اتفق مبقتضى هذا على ما يلي:    
  مدة شغل املنصب  -١

يكــون تعــيني املــدير العــام ملــدة أربــع ســنوات اعتبــارا مــن اليــوم الثــامن والعشــرين مــن       
ن يتوىل املـدير العـام املعـين يف دورة    )، أو إىل أ٢٠١٣حزيران/يونيه من عام ألفني وثالثة عشر (

  .املؤمتر العام العادية السابعة عشرة مهام منصبه، أي التارخيني أبعد
  مقر العمل الرمسي  -٢

  .يكون املقر الرمسي لعمل املدير العام مبدينة فيينا، النمسا  
  املهام الرمسية  -٣

  .من دستور املنظمة ١١ا للمادة يكون املدير العام املسؤول اإلداري األول يف املنظمة وفق  
  االمتيازات واحلصانات  -٤

يتمتع املدير العام جبميع االمتيـازات واحلصـانات املقترنـة مبنصـبه، وفقـا ملـا تـنص عليـه           
مــن دســتور املنظمــة وأي صــكوك قانونيــة ذات صــلة يكــون معمــوال ــا بالفعــل أو  ٢١املــادة 

  .تصدر يف املستقبل
  فنيالنظام األساسي للموظ  -٥

يسري على املدير العام النظام األساسي ملوظفي املنظمة، مع أي تعـديالت قـد تـدخل      
  .على هذا النظام، وذلك يف حدود انطباقها عليه

  املرتب اخلاضع لالقتطاع اإللزامي والبدالت  -٦
حيصل املدير العام على مرتب إمجايل سنوي قدره مائتـان واثنـان وثالثـون ألفـا       (أ)  
يعـادل  ) دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة، وهـو مـا   ٢٣٢ ٨٥٩ة وتسعة ومخسون (ومثامنائ

 )١٧٦ ٥٠١مرتبــا أساســيا ســنويا صــافيا قــدره مائــة وســتة وســبعون ألفــا ومخســمائة وواحــد (  
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة (مرتب املُعيل) أو مائـة وسـتة ومخسـون ألفــا وتسـعمائة     

) دوالرا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة (مرتــب غــري املُعيــل)،   ١٥٦ ٩٦٤وأربعــة وســتون (
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ويعدل املرتب اإلمجايل واملرتب األساسـي الصـايف كلّمـا قـررت اجلمعيـة العامـة        .حسب احلال
ــة      تعــديل مســتويات املرتبــات اإلمجاليــة واملرتبــات األساســية الصــافية للمــوظفني يف الفئــة الفني

  والفئات العليا؛
حيصــل املــدير العــام علــى تســوية مقــر العمــل والبــدالت واملزايــا، مبــا يف ذلــك    (ب)  

اســتحقاقات الضــمان االجتمــاعي، املســتحقة ملــوظفي الفئــة الفنيــة يف أمانــة اليونيــدو مبقتضــى    
النظـــام األساســـي والنظـــام اإلداري ملـــوظفي املنظمـــة، شـــريطة أالَّ يكـــون الغـــرض مـــن هـــذه  

  ا قد استويف بأحكام أخرى من هذا العقد؛املكافآت أو البدالت أو املزاي
ــة          (ج)   ــا وأربعمائ ــون ألف ــة وثالث ــدره أربع ــل ق ــدل متثي ــى ب ــام عل ــدير الع حيصــل امل

) يورو يف السنة، وخيضع هذا البدل للتعديل وفقا ملعدل التضخم السـنوي املعمـول   ٣٤ ٤٠٠(
االلتزامـات الـيت تتحملـها     به يف ميزانية املنظمة يف السنوات املتتالية، وذلـك للوفـاء بنصـيبه مـن    

  املنظمة يف شكل نفقات متثيل وضيافة؛
حيصـــل املـــدير العـــام علـــى بـــدل ســـكن قـــدره أربعـــة ومخســـون ألفـــا ومائـــة   (د)  

) يورو يف السنة، وخيضع هذا البدل للتعديل وفقا ملعدل التضخم السـنوي املعمـول   ٥٤ ١٠٠(
  به يف ميزانية املنظمة يف السنوات املتتالية؛

ــا املــذكورة آنفــا املســتحقة     ي  (ه)   عــدل الــس كــال مــن املرتــب والبــدالت واملزاي
للمدير العام مبقتضى هذا االتفـاق، بعـد التشـاور مـع املـدير العـام، إلبقائهـا مجيعـا متوافقـة مـع           
تلك اليت حيصل عليهـا الرؤسـاء التنفيـذيون يف الوكـاالت املتخصصـة األخـرى يف إطـار النظـام         

  .ملتحدةاملوحد لألمم ا
  ترتيبات املعاش التقاعدي  -٧

يشارك املدير العام يف الصندوق املشترك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة        
الـــذي اعتمـــده جملـــس التنميـــة  ١٧-/م١٠-وفقـــا ألحكـــام الفقـــرة (د) مـــن املقـــرر م ت ص

(ج)  ٥٤ادة وحيــدد أجــره الــداخل يف حســاب املعــاش التقاعــدي ويعــدل وفقــا للمــ  .الصــناعية
  .و(ب) من لوائح وقواعد الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

  عملة املدفوعات  -٨
تؤدى املدفوعات بالعملة املنطبقة على املوظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا العـاملني    

  .يف مقر العمل الرمسي يف مدينة فيينا، النمسا
  ستقالةاإلشعار باال  -٩
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جيــوز للمــدير العــام، يف أي وقــت، أن يقــدم إىل الــس إشــعارا كتابيــا باســتقالته قبلــها    
ويف حـال قبـول االسـتقالة، تنتفـي      .بثالثة أشهر، ويؤذَن للمجلس بقبوهلا بالنيابة عن املؤمتر العام

  .مل ذا العقد، صفته كمدير عام للمنظمة وينتهي العاإلشعارعن املدير العام، بعد انقضاء مدة 
  بدء النفاذ  -١٠

  .٢٠١٣يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الثامن والعشرين من حزيران/يونيه   
    

  .يف فيينا ٢٠١٣على هذا العقد يف اليوم الثامن والعشرين من حزيران/يونيه  وقِّع
        

  (دييغو ستاسي مورينو)
 رئيس املؤمتر العام بالنيابة عن املنظمة

  (يل يون) 
           املدير العام

    املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل  ٤- /م٤١- م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
ــرارات         (أ)   ــا الق ــا فيه ــة، مب ــة العام ــرارات اجلمعي ــن ق اســتذكر األحكــام ذات الصــلة م

 ٦٧/٢٢٥، والقـرار  بشأن التعاون مـع البلـدان املتوسـطة الـدخل     ٦٦/٢١٢و ٦٤/٢٠٨و ٦٣/٢٢٣
  املعنون "املستقبل الذي نصبو إليه"؛ ٦٦/٢٨٨بشأن التعاون يف ميدان التنمية الصناعية، والقرار 

 ٢-/م٤٠-ص ت ومقرر الـس م  ٢-/ق١٤-ع استذكر أيضاً قرار املؤمتر العام م  (ب)  
  بشأن إقامة الشبكات املعرفية وتبادل املعارف؛

فيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل املعنون "التحـديات  أحاط علماً باملؤمتر الر  (ج)  
الــيت تواجــه التنميــة املســتدامة والتعــاون الــدويل يف البلــدان املتوســطة الــدخل: دور الشــبكات يف  

خوسـيه مـن    حتقيق الرخاء" الذي نظَّمته حكومة كوستاريكا، ويسرته اليونيـدو، وعقـد يف سـان   
  ؛٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤إىل  ١٢

أحاط علماً أيضاً "بإعالن سان خوسيه" الذي اعتمده املؤمتر الرفيـع املسـتوى     (د)  
)IDB.41/CRP.6والوارد يف مرفق هذا املقرر؛ (  

خوسـيه عنـد صـياغة     طلب إىل املدير العام أن يأخـذ يف االعتبـار إعـالن سـان      (ه)  
  برنامج عمل املنظمة وتنفيذه؛
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ــه اخلام   (و)   ــام يف دورتـ ــؤمتر العـ ــا املـ ــإعالن   دعـ ــاً بـ ــة علمـ ــرة إىل اإلحاطـ ــة عشـ سـ
  .خوسيه عند صياغة إعالن ليما املقترح  سان

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦

    
    املرفق    

    املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل
  التحديات اليت تواجه التنمية املستدامة

  والتعاون الدويل يف البلدان املتوسطة الدخل:
  دور الشبكات يف حتقيق الرخاء

  
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤-١٢سان خوسيه، كوستاريكا، 

  
    إعالن

، وزراء ورؤســـاء وفـــود البلـــدان املشـــاركة يف املـــؤمتر الرفيـــع املســـتوى للبلـــدان  حنـــن  
بالتحــديات الـيت تواجــه التنميـة املســتدامة والتعـاون الــدويل يف البلــدان    املتوسـطة الــدخل املعـين   

، املنعقــد يف ســان خوســيه، كوســتاريكا،  لــدخل: دور الشــبكات يف حتقيــق الرخــاء املتوســطة ا
  ،٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤إىل  ١٢الفترة من   يف

 نتائج املؤمترات الدولية الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت عقـدا األمـم املتحـدة     إذ نستذكر  
 ،٢٠٠٧آذار/مـارس   ٢و ١ي بشأن التعاون اإلمنائي مع البلدان املتوسطة الدخل يف مدريـد يـوم  

، ويف وينـدهوك يف الفتـرة مـن    ٢٠٠٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٤و ٣ويف سان سـلفادور يـومي   
  ،٢٠٠٨آب/أغسطس  ٦إىل   ٤

األحكــام ذات الصــلة مــن قــرارات اجلمعيــة العامــة، مبــا يف ذلــك    وإذ نســتذكر أيضــاً   
املتوســطة الــدخل  املتعلقــة بالتعــاون مــع البلــدان  ٦٦/٢١٢و ٦٤/٢٠٨و ٦٣/٢٢٣القــرارات 

  املتعلق بالتعاون يف جمال التنمية الصناعية، ٦٧/٢٢٥والقرار 
مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة، الـذي انعقـد يف ريـو دي         وإذ نستذكر كذلك  

ــرة مــن    ــل، يف الفت ــه  ٢٢إىل  ٢٠جــانريو، الربازي ــة العامــة  ٢٠١٢حزيران/يوني ــرار اجلمعي ، وق
  بل الذي نصبو إليه"،املعنون "املستق ٦٦/٢٨٨



GC.15/3 
 

18 V.13-85412

 

 ٢-/ق١٤-ع مقرار املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية    نستذكر كذلكوإذ   
املتعلق بإقامـة الشبــكات املعرفيــــــــة وتبـــادل املعـارف، ومقـرر جملـس التنميـة الصـناعية التـابع ملنظمـة            

  تعلق بإقامة الشبكات املعرفية وتبادل املعارف،امل ٢-/م٤٠-م ت صاألمم املتحدة للتنمية الصناعية 
ــا  وإذ   ــدان      أيضــاً  وضــعنا يف اعتبارن ــية للبل ــدرة التنافس ــادة الق ــي بشــأن "زي ــؤمتر اإلقليم امل

، واملـؤمتر  ٢٠٠٨آذار/مـارس   ١٢و ١١األفريقية املتوسطة الدخل"، الـذي عقـد يف القـاهرة يـومي     
ل بشـأن التنميـة املسـتدامة يف رابطـة الـدول املسـتقلة       اإلقليمي بشأن "منظور البلدان املتوسطة الـدخ 

  ،٢٠١٣أيار/مايو  ١٧و ١٦وبلدان شرق وجنوب أوروبا"، الذي عقد يف مينسك يومي 
بتقريــر منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية املعنــون "شــبكات مــن  وإذ حنــيط علمــاً   

صـدر يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    "، الـذي  ٢٠١٥أجل الرخـاء: ربـط املعـارف اإلمنائيـة فيمـا بعـد       
ــوب        ٢٠١٢ ــدان اجلن ــا بــني بل ــا للتعــاون فيم ــى م ــر عل ــز التقري ــاً كــذلك بتركي ، وإذ حنــيط علم

  وحوكمة الشبكات فيما بني البلدان املتوسطة الدخل من أمهية يف عمليات التنمية االقتصادية،
ــد    ــد مــن جدي ــادل    وإذ نؤكِّ ــة وتب ــة الدولي ــا إلقامــة الشــبكات املعرفي اخلــربات  علــى م

ــى املســتوى احمللــي           ــاء عل ــة والرخ ــداف اإلمنائي ــق األه ــة يف حتقي ــن أمهي وأفضــل املمارســات م
  واإلقليمي والدويل، خاصة بالنسبة للبلدان املتوسطة الدخل،

بنتــائج املــؤمترين الــوزاريني املعنــيني مبوضــوع الصــناعة اخلضــراء اللــذين  وإذ حنــيط علمــاً   
يو، وإذ نستذكر قرار املؤمتر العام ملنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة     انعقدا يف آسيا، يف مانيال وطوك

، ومقـرر جملـس التنميـة الصـناعية التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة          ٨-/ق١٣-م عالصناعية 
بشــأن تعزيــز أنشــطة منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية يف   ١٠-/م٣٨-م ت صالصــناعية 

  جمايل الطاقة والبيئة،
بربنامج الصناعة اخلضراء ملنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية      ذ حنيط علماً أيضاًوإ  

الذي ميكنه أن ينهض بالتنمية املسـتدامة مـن خـالل جهـود أصـحاب املصـلحة املتعـددين، وأن        
  يوفّر أداةً فعالة لتعزيز التنمية الصناعية املستدامة، ال سيما يف البلدان املتوسطة الدخل،

بأمهية التنمية الصناعية اليت تسهم يف التنميـة املسـتدامة ويف بلـوغ األهـداف      نسلِّموإذ   
  اإلمنائية املتفق عليها دولياً لتحقيق الرخاء املستدام للجميع،

على أمهية حتسني معاجلة القضايا املتصلة بالتنمية الصـناعية يف إطـار جـدول     وإذ نشدد  
  أعمال التنمية العاملي،

جلهود اليت بذلتها األمـم املتحـدة يف وضـع خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا         ا وإذ ندرك  
  وضرورة املتابعة املستمرة للمسائل املتصلة بتنمية البلدان املتوسطة الدخل، ٢٠١٥بعد عام 
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   بأنــه يف ســياق األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة، تــؤدي الطاقــة، مبــا يف ذلــك  وإذ نقــر
  ة استخدامها واملصادر اجلديدة واملتجددة منها، دوراً هاماً،احلصول عليها وكفاء

ــام    اوإذ حنــيط علمــ    ــري األمــني الع ــة   A/66/220و A/64/253بتقري ــدمني إىل اجلمعي املق
  العامة لألمم املتحدة بشأن "التعاون اإلمنائي مع البلدان املتوسطة الدخل"،

ف من طائفة واسـعة مـن البلـدان املختلفـة     بأن جمموعة البلدان املتوسطة الدخل تتأل وإذ نسلِّم  
اليت أسهمت يف حتقيق االستقرار االقتصادي الدويل، بينما ال تـزال هـي تواجـه حتـديات واحتياجـات      

  ،االقتصادية واالجتماعية والبيئيةحمددة يف سياق التنمية املستدامة يف ااالت 
كـــون هلـــا صـــوت أعلـــى البلـــدان املتوســـطة الـــدخل ينبغـــي أن ي علـــى أنَّ وإذ نشـــدد  

ومشاركة أكثر فعالية يف عمليات صنع القرارات العاملية، بسـبل منـها تكثيـف التعـاون الـدويل      
  مع البلدان املتوسطة الدخل وفيما بينها،  

البلــدان املتوســطة الــدخل تتحمــل املســؤولية الرئيســية عــن   أنَّ وإذ نؤكِّــد جمــدداً علــى  
تلك البلدان على املستوى الوطين ينبغي أن حتظى بدعمٍ كـاف  اجلهود اليت تبذهلا  تنميتها، وأنَّ

من اتمع الدويل من خالل برامج وتدابري وسياسات تعاونيـة ترمـي إىل توسـيع فـرص التنميـة      
يف تلك البلدان، مبا يف ذلك تأمني استمرار أهليتـها للحصـول علـى التمويـل ألغـراض التنميـة،       

  ية احملددة يف االعتبار،مع أخذ احتياجاا وأولوياا الوطن
  ـد    بأنَّ وإذ نقراملتوسطات اإلحصائية املستندة إىل معايري مثل دخل الفرد فقـط ال جتس

هـذا النـوع    االحتياجات اإلمنائية الفعلية للبلدان املتوسـطة الـدخل، وإذ نسـلِّم بـأنَّ    واخلصائص 
توســطة الــدخل وداخلــها، أوجــه التنــوع القائمــة فيمــا بــني البلــدان امل  يراعــيمــن التصــنيف ال 

هذه املعايري ال تقـيس عوامـل مثـل عـدم املسـاواة       ويتجاهل الطابع املتعدد األبعاد للتنمية، وبأنَّ
  يف توزيع الدخل ونوعية احلياة واخلدمات املقدمة لتلبية االحتياجات األساسية،

توسـطة الـدخل   البلـدان امل ب اخلاصـة اسـتراتيجيات التعـاون اإلمنـائي     علـى أنَّ  وإذ نشـدد   
ينبغــي أن تكيــف لتتناســب مــع ســياق كــل منــها علــى حــدة وأن تســاعد علــى احلفــاظ علــى     

أال يكون ذلـك التعـاون علـى    على إجنازاا االقتصادية والبيئية واالجتماعية وعلى استدامتها، و
  حساب املعونة املخصصة ألقل البلدان منواً،

ون مع البلدان املتوسـطة الـدخل تتسـم    إىل احلاجة إىل وضع خطة عمل للتعا وإذ نشري  
دعا إليه إعالن ويندهوك الوزاري بشأن التعاون اإلمنـائي مـع    حسبمابالشمول وتعىن باملوارد، 

  ،٢٠٠٨آب/أغسطس  ٦البلدان املتوسطة الدخل، الذي اعتمد يف 
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ــة      وإذ حنــيط علمــاً   ــة البشــرية كجهــد وثيــق الصــلة بتلبي باملســامهة اهلامــة لتقريــر التنمي
  الحتياجات اإلمنائية فيما يتجاوز مؤشرات االقتصاد الكلي،ا

ــة يف البلــدان     أنَّ وإذ نــدرك أيضــاً   املعونــة الدوليــة تــؤدي دوراً رئيســياً يف متويــل التنمي
نشــاط يف جمــال التعــاون   فعاليــة أي الناميــة، مبــا فيهــا البلــدان املتوســطة الــدخل، ومــن مث فــإنَّ   

كامله مع االستراتيجيات الوطنيـة للتنميـة وأولوياـا ومصـاحلها     اإلمنائي ينبغي أن تقاس مبدى ت
ومدى دعمه هلا، ومـدى إضـافته للمعرفـة وتـوفريه للشـبكات، ومـدى زيادتـه للقـدرات احملليـة          

  على حشد موارد إضافية وغري تقليدية أو جذب مصادر أخرى لالستثمار،  
مـم املتحـدة الرفيـع املسـتوى     وثيقة نريويب اخلتامية الصادرة عـن مـؤمتر األ   وإذ نستذكر  

، وإذ نؤكِّـد بـذلك جمـدداً علـى     ٢٠٠٩للتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، الـذي عقـد يف عـام        
مظهـر مــن مظــاهر التضـامن فيمــا بــني شــعوب   هــو التعــاون فيمــا بـني بلــدان اجلنــوب  أنَّ رأينـا  

اعيـاً ويف حتقيــق  وبلـدان اجلنـوب يســهم يف رفاههـا الـوطين واعتمادهــا علـى الـذات وطنيــاً ومج      
  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية،

ماهية التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وجدول أعماله ينبغـي أن   أنَّ وإذ نستذكر أيضاً  
م حتددمها بلدان اجلنوب وأن يستمر االسترشاد يف ذلك التعاون وجدول أعمالـه مببـادئ احتـرا   

ــام أمورهــا بنفســها واالســتقاللية واملســاواة وعــدم فــرض        ــدان زم ــويل البل ــة وت الســيادة الوطني
  الشروط وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية واملنفعة املتبادلة والتكامل والتضامن،

علـى الـدور اإلجيـايب الـذي تضـطلع بـه البلـدان املتوسـطة الـدخل يف           وإذ نسلِّط الضوء  
بـني بلـدان اجلنـوب، وإذ نشـدد علـى أمهيـة منظومـة األمـم املتحـدة يف           النهوض بالتعـاون فيمـا  

  تعزيز ودعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي،
باجلهود الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة يف دعـم التعـاون فيمـا بـني بلـدان            وإذ نسلِّم  

وتعزيزهـا، مبـا يف ذلـك تعزيـز الـربامج      اجلنوب والتعاون الثالثـي، وبضـرورة زيـادة هـذه اجلهـود      
  والشبكات القائمة يف إطار منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، مثل بنك املعارف الصناعية،

ــأنَّ وإذ نســلِّم أيضــاً   ــدان املتوســطة الــدخل يتطلــب مــن منظومــة      ب التنــوع الكــبري للبل
  دة،احملد ألولويات الوطنيةاملتحدة وضع حلول فردية تليب االحتياجات القطرية وا  األمم

التعاون يف جمال التنمية االقتصادية والصـناعية يقـع يف صـلب     أنَّ وإذ نأخذ يف االعتبار  
بلد من البلـدان املتوسـطة الـدخل وميثـل عنصـراً حامسـاً لتحقيـق التنميـة          استراتيجية التنمية ألي

  الشاملة للجميع واملستدامة،
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ي الذي تضطلع به منظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية     على الدور الرئيس وإذ نشدد  
يف النهوض بالتعاون يف جمـال التنميـة الصـناعية ودفـع عجلـة التنميـة املسـتدامة مـن خـالل تقـدمي           
خدمات مرتبطة بالسياسات واالستراتيجيات الصناعية وتنميـة القـدرات املؤسسـية واالضـطالع     

  باملشاريع الرائدة،
مببــادرة حكومــة كوســتاريكا الستضــافة املــؤمتر الرفيــع املســتوى للبلــدان     وإذ نرحــب  

، ونســلِّم بــاجلهود الــيت تبــذهلا منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة  ٢٠١٣املتوســطة الــدخل يف عــام 
  الصناعية والدعم الذي تقدمه من أجل تيسري انعقاد املؤمتر،

والوطنيـة الـيت تعمـل علـى      على تعزيز التدابري وجوانب التعاون الدوليـة  نوافق  -١  
حتقيق التقدم يف ااالت التالية ذات االهتمام املتبادل (أ) حتقيق منو ورخاء اقتصـاديني شـاملني   
للجميع ومنصـفني علـى املسـتويني الـوطين والـدويل، (ب) النـهوض بالصـناعة يف إطـار التنميـة          

  ؛املستدامة، (ج) التمويل واالستثمار يف البلدان املتوسطة الدخل
القضاء على الفقر ميثل أكرب التحديات الـيت تواجـه عـامل اليـوم      على أنَّ نشدد  -٢  

وهو شرط الزم لتحقيق التنمية املستدامة، وحنن، يف هـذا الصـدد، ملتزمـون بتخلـيص البشـرية      
  من ربقة الفقر واجلوع على حنو عاجل؛

ايل فيمـا بـني   إىل األمم املتحدة وضع إطار مفـاهيمي بشـأن التنـوع احلـ     نطلب  -٣  
البلدان النامية يكون أكثر قوة ومشوالً، وحيافظ على استمرارية الطرائق احلالية للتعـاون املتعـدد   
األطراف يف جمال التنمية مع تلك البلدان، ويتضمن، يف مجلة أمور، مسائل اإلنصاف والتنميـة  

  البشرية والتصنيع والتنمية االقتصادية واالستدامة البيئية؛
البلدان املتوسطة الدخل قد أحرزت تقـدما يف جمـاالت التعلـيم     على أنَّد نؤكِّ  -٤  

تلك اجلهود تتطلب مـن اتمـع الـدويل إظهـار قـدر أعلـى        والصحة والربامج االجتماعية، وأنَّ
من االلتزام وحتتاج إىل دعمه من أجل احلفاظ على تلـك اإلجنـازات مـن خـالل تـرويج آليـات       

  ون مع البلدان املتوسطة الدخل؛دولية جديدة ومتخصصة للتعا
حمـــرك للتنميـــة والنمـــو االقتصـــادي   هـــي التجـــارة الدوليـــة أنَّ نؤكِّـــد جمـــدداً  -٥  

املستدام، ونؤكِّد جمدداً أيضاً الدور احلاسم الذي ميكن أن تؤديه إقامة نظام جتاري عـاملي قـائم   
 جانـب حتريـر التجـارة    على قواعد حمددة ومنفتح وغري متييزي ومنصف ومتعدد األطـراف، إىل 

على حنو فعال، يف حفـز النمـو والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي يف مجيـع أحنـاء العـامل، مبـا يعـود           
  بالنفع على مجيع البلدان يف مجيع مراحل التنمية؛
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إىل أن تفرز جولة الدوحة للتنمية يف إطار منظمة التجارة العامليـة نتـائج    ندعو  -٦  
ة وشاملة وجامعة وشفافة وموجهة حنو التنميـة، وفقـا لواليتـها، وأن    ناجحة ومتوازنة وطموح

ــدان        ــرص وصــول البل ــز ف ــع أشــكاهلا، وتعزي ــة جبمي ــة احلمائي ــور، إىل مقاوم ــة أم تســعى، يف مجل
املتوسطة الدخل إىل األسواق، وضمان تفعيل جوانب املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلـدان الناميـة   

إىل منظمـة   ذا السياق، إىل تسهيل انضمام البلدان املتوسطة الـدخل وندعو، يف ه ،بصورة عملية
ــة  ــت، التجــارة العاملي ــا تنضــم مل إذا كان ــد إليه ــة    بع ــة والتجاري ــا اإلمنائي مــع مراعــاة احتياجا ،

  واملالية؛
بضرورة حتقيق التنميـة املسـتدامة مـن خـالل تشـجيع النمـو االقتصـادي         نسلِّم  -٧  

نصف الذي يسهم يف القضاء على الفقر ويعزز التنميـة االجتماعيـة   الدائم والشامل للجميع وامل
  ويهيئ املزيد من الفرص أمام اجلميع؛

جبميع البلدان أن متنع اآلثار الضارة لتغري املنـاخ وختفـف منـها وتتكيـف      يب  -٨  
، مــع التأكيــد يف الوقــت علــى تباينـها  املشــتركة اتمعهـا يف إطــار مبــادئ اإلنصـاف واملســؤولي  

  البلدان املتقدمة قد لعبت دوراً كبرياً يف تغري املناخ؛ على أنَّنفسه 
على الدور الرئيسي الـذي تضـطلع بـه الشـراكات بـني القطـاعني العـام         نؤكِّد  -٩  

واخلــاص والشــبكات املعرفيــة كــأداة فعالــة تســتخدمها البلــدان املتوســطة الــدخل وغريهــا مــن    
واجـه عمليـة تنميـة القطـاعني العـام واخلـاص والـيت        البلدان يف مواجهة حتديات االستدامة اليت ت

  ؛٢٠١٥ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند وضع اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام 
بالدور اهلام الذي ميكن جلهاز األمم املتحـدة اإلمنـائي أن يضـطلع بـه يف      نسلِّم  -١٠  

ــدان اجلنــوب، كمــا نســلِّم باملســامهة اهلامــة       الــيت تقــدمها منظمــة  ســياق التعــاون فيمــا بــني بل
  املتحدة للتنمية الصناعية يف امليادين املذكورة أعاله؛  األمم

الشبكات املعرفية املعنية باالستدامة قد تكـون ضـرورية لكنـها غـري      بأنَّ نسلِّم  -١١  
عملـي، وأن تكـون قـادرةً        كافية، ونشد د على ضرورة أن تكـون هـذه الشـبكات ذات منحـى

اجلديـدة والناشـئة الـيت تعتـرض التنميـة، وينبغـي هلـا أن جتـد حلـوالً           على التعامل مع التحديات
  مبتكرة لتمويل تلك اإلجراءات؛

ــادرات     نســلِّم أيضــا   -١٢   ــدة يف إطــار خمتلــف مب ــة املناقشــات واجلهــود املتولّ ً بأمهي
التكامل اإلقليمي الـيت تشـكل فضـاًء متكـامالً تـربز فيـه إىل الوجـود مقترحـات جديـدة لتعزيـز           

  ة املستدامة يف اجلنوب؛التنمي
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إحداث حتول صناعي قوي القتصادات البلدان املتوسطة الدخل يسهم  بأنَّ نسلِّم  -١٣  
ــا،        ــا دولي ــة املتفــق عليه ــق األهــداف اإلمنائي ــة يف حتقي ــة املســتدامة هــو أحــد األدوات اهلام   يف التنمي

ملتحدة للتنميـة الصـناعية   وال سيما القضاء على الفقر، ونطلب، يف ذلك السياق، من منظمة األمم ا
دعـم البلـدان املتوسـطة الـدخل ملسـاعدا علـى اعتمـاد ممارسـات التنميـة           الرامية إىلزيادة جهودها 

الصناعية املستدامة، مبا يف ذلك توفري البيانات واملدخالت التحليلية يف هذه ااالت وإنشـاء مرفـق   
األساســية، مبــا يف ذلــك برنــامج الصــناعة مــايل خــاص بالبلــدان املتوســطة الــدخل يف إطــار الــربامج  

اخلضراء، بغية تيسري إنشاء شبكات املعارف واحلوكمة ذات الصـلة، وذلـك ـدف التخفيـف مـن      
  األثر البيئي وحتقيق طفرة كمية فيما يتعلق بالقيمة املضافة للمنتجات والشركات؛

ــا    إىل أنَّنشــري   -١٤   ــدخل م ــدان املتوســطة ال صــدمات زالــت عرضــةً لل  معظــم البل
عمليـات التكامـل اإلقليمـي فيمـا بـني       اخلارجية على حنوٍ كبري، ونشدد يف هذا الصدد علـى أنَّ 

  البلدان املتوسطة الدخل ميكنها أن توفر بدائل حلمايتها من آثار هذه الصدمات؛
بأمهية التعاون الـدويل يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،         نسلِّم  -١٥  
تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي بوصـفهما آليـة تكميليـة إلجيـاد      وبأمهية 

سبل مبتكرة لـدعم أولويـات التنميـة وحمركـاً إضـافياً لـدفع عجلـة التنميـة يف البلـدان املتوسـطة           
الــدخل، بســبل مــن بينــها الــتعلّم مــن األقــران واكتســاب اخلــربة املعرفيــة وتبــادل التكنولوجيــا،  

  ؛٢٠١٥على األمهية احلامسة لتجسيد ذلك يف سياق اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام  ونؤكد
البلـدان املتوسـطة الـدخل حتتـاج إىل منـاذج للتعـاون تتناسـب علـى          بـأنَّ نسلِّم   -١٦  

أفضل وجه مع أولوياا اإلمنائية وتعزز قدراا اإلنتاجية، بوسائل منها تقدمي الـدعم للمنشـآت   
احلجم وأصحاب املشاريع، وحتسني سبل احلصول على التمويـل مـن أجـل     الصغرية واملتوسطة

  التنمية والتكنولوجيا املراعية للبيئة وبناء القدرات؛
إىل األمــم املتحــدة عمومــاً، وإىل منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة    نطلــب أيضــاً  -١٧  

ــة،       ــة الرمسي ــات املســاعدة اإلمنائي ــذ التزام ــرويج لتنفي ــة   الصــناعية خصوصــاً، الت والنظــر يف إقام
حتالفــات اســتراتيجية متعــددة القطاعــات، مبــا يشــمل كيانــات القطــاع اخلــاص، تعــزز آليــات     

  التمويل املشترك لربامج التنمية الشاملة؛
ســيما بالنســبة  علــى أمهيــة ضــمان تيســري احلصــول علــى التمويــل وال   نشــدد  -١٨  

ال التنمية الصناعية يف سياق جهـود  للمنشآت الصغرية واملتوسطة وسائر اجلهات الفاعلة يف جم
تعزيــز الـروابط بــني التمويـل واألنشــطة اإلنتاجيـة ميكنــه أن     التنميـة الصــناعية، كمـا نســلِّم بـأنَّ   

املتحـدة للتنميـة    ونطلب من منظمة األمم ،يكفل تنمية صناعية مستدامة تتجاوز الربامج العامة
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الدوليـة احلاليـة حـول إمكانيـات احلصـول      الصناعية أن تطرح هذه القضايا على ساحة املناقشة 
ــدفقات         ــل وت ــادة التموي ــدعم وزي ــز ال ــأن تعزي ــل، مــع التســليم يف الوقــت نفســه ب ــى التموي عل
االســتثمار إىل البلــدان املتوســطة الــدخل هــي مقومــات حموريــة للنمــو االقتصــادي والقــدرة         

  التنافسية وتنمية القطاع اخلاص واالندماج يف االقتصاد العاملي؛
علــى أمهيــة الــربط بــني التمويــل والتكنولوجيــا وبنــاء القــدرات    نعيــد التأكيــد  -١٩  

  واالحتياجات الوطنية من أجل التنمية املستدامة، دون فرض شروط يف هذا الشأن؛
الــدعم مــن خــالل تقــدمي املــنح يــؤدي دوراً    علــى أنَّ يف هــذا الســياق نؤكِّــد  -٢٠  

أجل التنميـة الصـناعية مـن خـالل العمـل عـن        حامساً يف حتسني سبل احلصول على التمويل من
  كثب مع املؤسسات املالية وتطوير األسواق املالية الشاملة للجميع؛

إىل منظومــة األمــم املتحــدة، وال ســيما منظمــة األمــم املتحــدة      نطلــب أيضــاً   -٢١  
للتنمية الصناعية، أن تعاجل مسائل احلصول على التمويـل، خاصـة بالنسـبة للمنشـآت الصـغرى      

ــك        وا ــا يف ذل ــة الصــناعية، مب ــة يف جمــال التنمي ــا مــن اجلهــات الفاعل لصــغرية واملتوســطة وغريه
ة الصـغرى واألشـكال األخـرى مـن التنظيمـات االقتصـادية، مثـل الكيانـات         يالكيانات الصـناع 

ذات الطـابع الشـعيب والقائمـة علـى التضـامن، وأن تـدعم تنفيـذ آليـات مسـتدامة، مبـا يف ذلــك           
التنميــة املتعــددة األطــراف مــن أجــل تشــجيع املؤسســات املاليــة علــى  جتديــد أرصــدة مصــارف

  توسيع دائرة أعماهلا لتشمل العمالء غري التقليديني من هذا النوع؛
إىل جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وال ســيما الصــناديق والــربامج،        نطلــب  -٢٢  

اج وجهات نظـر البلـدان   وكذلك اللجان اإلقليمية، أخذ هذا اإلعالن يف االعتبار من أجل إدر
سيما البلـدان األفريقيـة والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة          املتوسطة الدخل، وال

الصغرية النامية، يف القرارات اليت تتخـذها بشـأن براجمهـا املقبلـة، مبـا يف ذلـك يف سـياق إعـداد         
  ؛٢٠١٥خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

ســيما منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة  نظومــة األمــم املتحــدة، والإىل م نطلــب  -٢٣  
الصناعية، أن تدعم وتعزز احلوارات املواضيعية املتصلة باستنتاجات املؤمتر ونتائجه، اليت تركِّـز  
على النمو والرخاء االقتصاديني الشاملني للجميـع واملنصـفني وعلـى التقـدم الصـناعي يف إطـار       

وفري التمويــل ألغــراض التنميــة االقتصــادية املســتدامة والعمــل علــى وضــع  التنميــة املســتدامة وتــ
املعنـون "املسـتقبل الـذي     ٦٦/٢٨٨اتفاق بشـأن التنميـة املسـتدامة وفقـاً لقـرار اجلمعيـة العامـة        
  نصبو إليه"، وغريه من وثائق األمم املتحدة ذات الصلة؛
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مــة األمــم املتحــدة  ســيما منظ إىل منظومــة األمــم املتحــدة، وال  نطلــب أيضــاً   -٢٤  
  للتنمية الصناعية، أن تتابع تنفيذ هذا اإلعالن وتقدم تقارير منتظمة عن التقدم احملرز بشأنه؛

ســيما منظمــة األمــم املتحــدة  إىل منظومــة األمــم املتحــدة، وال نطلــب كــذلك  -٢٥  
 للتنميــة الصــناعية، أن تستكشــف ســبل تنفيــذ اآلليــات املاليــة الــيت ميكنــها أن تــدعم سياســات  

  التعاون مع البلدان املتوسطة الدخل وصكوك التعاون احملددة يف هذا الشأن؛
إىل وضع خطة عمل لألمم املتحدة بشأن التعاون مع البلـدان املتوسـطة    ندعو  -٢٦  

الدخل تتسم بالشـمول وتعـىن بـاملوارد وتتنـاول، يف مجلـة أمـور، احتياجـات البلـدان املتوسـطة          
، مبـا يف ذلـك وجهـات    ٢٠١٥مة وخطـة التنميـة ملـا بعـد عـام      الدخل يف سياق التنميـة املسـتدا  

  نظر مجيع أصحاب املصلحة مثل الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية؛
ــدان       نســلِّم  -٢٧   ــة ملنظومــة األمــم املتحــدة لتنســيق التعــاون مــع البل ــأن إنشــاء آلي ب

علـى نطـاق منظومـة     املتوسطة الـدخل سـوف يفيـد يف تبسـيط وحتسـني األنشـطة املضـطلع ـا        
  األمم املتحدة بشأن التعاون مع البلدان املتوسطة الدخل وفيما بينها؛

ــة الصــناعية واملنظمــات األخــرى ذات       نشــجع  -٢٨   ــم املتحــدة للتنمي ــة األم منظم
  الصلة على املشاركة بنشاط يف تلك اآللية مبا متلكه من مزايا نسبية ناجتة عن والياا؛

تنفيــذ هــذا اإلعــالن والوثــائق األخــرى الــيت اعتمــدت يف       اســتعراض  نقــرر  -٢٩  
املؤمترات الوزارية املعنية بالبلدان املتوسطة الدخل، وخباصة "إعـالن وينـدهوك الـوزاري بشـأن     
التعــاون اإلمنــائي مــع البلــدان املتوســطة الــدخل"، خــالل مــؤمتر آخــر بشــأن البلــدان املتوســطة    

  روض بشأن استضافته؛، ونرحب بالع٢٠١٦الدخل يعقد يف عام 
دعمنا ملنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية بوصـفها أداةً        نؤكِّد من جديد  -٣٠  

للتنمية الصناعية وشريكاً رئيسياً للبلدان النامية والبلـدان املتوسـطة الـدخل يف جهودهـا الراميـة      
  إىل حتقيق أهداف التنمية االقتصادية؛

إلعالن مرهونة بشـكلٍ حاسـم مبتابعتـه وتنفيـذه يف     فعالية هذا ا على أنَّ نشدد  -٣١  
الوقت املناسـب، ونطلـب مـن حكومـة كوسـتاريكا تنسـيق هـذه املتابعـة بالتعـاون مـع منظمـة            

  .األمم املتحدة للتنمية الصناعية وغريها من املنظمات الدولية ذات الصلة
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٤اعتمد يف سان خوسيه بتاريخ 
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    التحضريات لدورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة  ٥- /م٤١- م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
 ؛IDB.41/23أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة  (أ)  

  :أقر جدولَ األعمال التايل لدورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة  (ب)  
  .افتتاح الدورة -١  
  .انتخاب أعضاء املكتب -٢  
  .األعمالإقرار جدول  -٣  
  .تنظيم األعمال -٤  
  .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر -٥  
  انتخاب أعضاء اهليئتني: -٦  
 جملس التنمية الصناعية؛ (أ)   

  .جلنة الربنامج وامليزانية (ب)   
  .٢٠١٢و ٢٠١١تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة يف عامي  -٧  

عـــن أعمـــال دورتيـــه العـــاديتني األربعـــني واحلاديـــة   تقريـــرا جملـــس التنميـــة الصـــناعية -٨ 
  .واألربعني

  .ملتقى مسائل التنمية الصناعية -٩  
  املسائل املالية: -١٠  
 جدول األنصبة املقررة على الدول األعضاء؛ (أ)   

 وضع اليونيدو املايل؛ (ب)   

 صندوق رأس املال املتداول؛ (ج)   

 النظام املايل؛ (د)   

  .حسابات خارجي تعيني مراجع (ه)   
  .٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،  -١١  
  .اإلطار الربناجمي املتوسط األجل -١٢  
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وثيقة النتائج اليت توصل إليها الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك      -١٣ 
  .براجمها ومواردها، املعنونة "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"

  .٢٠١٣ن وخطة عمل ليما لعام إعال -١٤  
  .والبيئة أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة -١٥  

باألعمال التجاريـة الزراعيـة وبنـاء القـدرات التجاريـة       املتعلقةأنشطة اليونيدو   -١٦   
  .وخلق فرص العمل

أنشطة اليونيدو املتعلقة بإعالن وخطة عمل فيينا الـوزاريني ألقـل البلـدان منـوا      -١٧   
  .ن مع البلدان املتوسطة الدخلوبالتعاو

  .التقرير عن عمل اللجنة الدبلوماسية املتعددة األطراف داخل اليونيدو  -١٨  
  .جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو ذلك شؤون العاملني، مبا يف -١٩  

ــري        -٢٠    ــة وغ ــات احلكومي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــة باملنظم املســائل املتعلق
  .غريها من املنظماتاحلكومية و

  .موعد الدورة السادسة عشرة ومكان انعقادها -٢١  
  .اختتام الدورة -٢٢  
 ٩وافق على عقد ملتقى مسائل التنمية الصناعية يف إطـار املـؤمتر العـام (البنـد      (ج)  

 من جدول األعمال املؤقَّت)؛

ؤقَّـت إىل  من جـدول األعمـال امل   ٢١إىل  ٧أوصى املؤمتر بأن حييل البنود من  (د)  
  جلنة رئيسية تابعة للمؤمتر؛

أوصى، على ضوء اخلربة املكتسبة يف التحضري لـدورات املـؤمتر السـابقة، بـأن      (ه)  
يجري رئيس الدورة احلادية واألربعـني لـس التنميـة الصـناعية مشـاورات غـري رمسيـة حتضـريا         

  لدورة املؤمتر اخلامسة عشرة؛
مي أي مشـاريع مقـررات أو قـرارات مقترحـة     حثَّ الـدولَ األعضـاَء علـى تقـد     (و)  

  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١١املشاورات غري الرمسية حبلول  لتناوهلا يف إطار
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦
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    ٢٠١٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لعام   ٦- /م٤١- م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
ماً بتقرير مراجـع احلسـابات اخلـارجي عـن حسـابات اليونيـدو للفتـرة        أحاط عل  (أ)  

، مبـا يف ذلـك تقريـر األداء    ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١املالية من 
  ؛IDB.41/3املايل، الوارد يف الوثيقة 

سـابات  أحاط علماً أيضـاً بالبيـانني اللـذين أدىل مـا املـدير العـام ومراجـع احل         (ب)   
  اخلارجي يف الدورة التاسعة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية؛

  أعرب عن امتنانه ملراجع احلسابات اخلارجي على خدماته القيمة؛  (ج)  
ســلَّم باملســامهة القيمــة الــيت قــدمها مراجــع احلســابات اخلــارجي مــن خــالل       (د)  

  وأدائها؛توصياته يف سبيل حتسني إدارة اليونيدو وعملياا 
طلب إىل املدير العام أن يواصل تنفيـذ توصـيات مراجـع احلسـابات اخلـارجي        (ه)  

  .وأن يقدم إىل جملس التنمية الصناعية، يف دورته الثانية واألربعني، تقريراً ذا الشأن
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦
    

    كوستاريكا - إعادة حقوق التصويت   ٧- /م٤١- م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.41/26أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)  
أحاط علماً أيضاً بسداد األقساط بانتظام وفقا لشـروط خطـة السـداد الـيت أقرهـا        (ب)  

  ، وشجع كوستاريكا على مواصلة سداد أقساطها بانتظام؛٨-/م١٤-املؤمتر العام يف مقرره م ع
قرر، بناًء على طلب كوستاريكا، أن يعيـد إليهـا حقـوق التصـويت يف جملـس        )(ج  

  من دستور اليونيدو؛ ٢-٥التنمية الصناعية وفقا للمادة 
ــوق التصــويت إىل         (د)   ــادة حق ــالنظر بعــني اإلجيــاب يف إع ــام ب ــؤمتر الع أوصــى امل

  .من الدستور ٢-٥كوستاريكا وفقا للمادة 
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٣يران/يونيه حز ٢٦
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    وضع اليونيدو املايل  ٨- /م٤١- م ت ص    

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.41/4أحاط علماً باملعلومات املقدمة يف الوثيقة   (أ)  
حثَّ الدولَ األعضاَء والدولَ السـابقةَ العضـوية الـيت مل تسـدد اشـتراكاا املقـررة         (ب)  

أس املـال املتـداول ومتـأخرات السـنوات السـابقة، علـى سـدادها        بعد، مبا يف ذلك سلف صندوق ر
  دون إبطاء؛

طلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصـاالته بالـدول األعضـاء والـدول       (ج)  
  السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخرات؛

طلـب أيضـاً إىل املــدير العـام أن ميضـي يف جهــوده الراميـة إىل ضـمان مداومــة         (د)  
  .دول األعضاء احلالية على دعمها للمنظمةال

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦

    
    ٢٠١٥- ٢٠١٤جدول األنصبة املقررة للفترة املالية   ٩- /م٤١- م ت ص    

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
 ؛IDB.41/6/Rev.1أحاط علماً بالوثيقة  (أ) 

، ٢٠١٥-٢٠١٤صبة مقـررة للفتـرة املاليـة    أوصى املؤمتر العام بوضع جدول أن (ب)  
، معدالً وفقاً للعضوية يف اليونيـدو، علـى   ٦٧/٢٣٨يستند إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

أن يكون مفهوماً أنَّ األعضاء اجلدد سوف تقدر أنصبتهم عن السنة اليت يصـبحون فيهـا أعضـاء    
 م املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو؛على أساس جدول األنصبة املقررة يف األم

-٢٠١٤حثَّ الدولَ األعضاَء على دفع اشـتراكاا املقـررة عـن فتـرة السـنتني       (ج) 
ــد   ٢٠١٥ ــا للبن ــتراكات       ٥-٥وفق ــى أن تكــون االش ــنص عل ــذي ي ــايل، ال ــام امل ــن النظ (ب) م

الـــة املديـــر العـــام    والسلف مستحقة وواجبة الدفع بكاملها يف غضون ثالثني يوماً من تلقِّـي رس 
 أو ابتداًء من اليوم األول من السنة املالية اليت تقترن ا، أيهما أبعد؛

دعا الدولَ األعضاَء والدولَ السابقةَ العضوية اليت عليها متـأخرات إىل أن تفـي     (د) 
قـرب وقـت   بالتزاماا الدسـتورية بـدفع اشـتراكاا املقـررة املسـتحقَّة كاملـة ودون شـروط، يف أ       
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ممكن، أو أن تستفيد من خطط السـداد لتسـوية متأخراـا، وفقـاً للقـرارات السـابقة الـيت اختـذا         
  .أجهزة اليونيدو لتقرير السياسات

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦

    
    ٢٠١٥- ٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   ١٠- /م٤١- م ت ص    

  مية الصناعية:إنَّ جملس التن  
  ؛IDB.41/7أحاط علماً بالوثيقة   (أ)  
ــرة       (ب)   ــأن يظــلّ مســتوى صــندوق رأس املــال املتــداول لفت أوصــى املــؤمتر العــام ب
وأن تظــلّ األغــراض املــأذون   يــورو،  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠علــى مســتوى   ٢٠١٥-٢٠١٤الســنتني 

ت عليـه يف فتـرة   على ما كان ٢٠١٥-٢٠١٤باستخدام أموال الصندوق فيها أثناء فترة السنتني 
أي على النحو املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من مقرر املـؤمتر العـام   ، ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

  ؛٢٧-/م٢-ع  م
حثَّ الدولَ األعضاَء على دفـع اشـتراكاا املقـررة املسـتحقة يف أقـرب وقـت         (ج)  

جهــة أوجــه ممكــن بغيــة تقليــل احلاجــة إىل ســحب مبــالغ مــن صــندوق رأس املــال املتــداول ملوا 
  .النقص يف تسديد االشتراكات املقررة

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦

    
    النظام املايل  ١١- /م٤١- م ت ص    

  إنَّ جملس التنمية الصناعية أوصى املؤمتر العام باعتماد مشروع املقرر التايل:  
  "إنَّ املؤمتر العام:  
، مبــا يف ذلــك التعــديل IDB.41/14ة يف الوثيقــة حيــيط علمــاً باملعلومــات الــوارد (أ)  

املُقترح على النظـام املـايل، والـذي اعتـرب ضـروريا لالمتثـال للجـدول الـزمين للـدورات العاديـة           
  ألجهزة تقرير السياسات؛

  ؛١١-م/٤١-حييط علماً أيضاً بتوصية جملس التنمية الصناعية يف مقرره م ت ص  (ب)  
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ديل علـى نظـام اليونيـدو املـايل بصـيغته الـواردة يف مرفـق الوثيقـة         يقرر أن يعتمد التع  (ج)  
IDB.41/14." 

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦

    
    ٢٠١٥- ٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   ١٢- /م٤١- م ت ص    

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
لصــيغة الــواردة با ٢٠١٥-٢٠١٤عتمــد الربنــامج وامليــزانيتني لفتــرة الســنتني ا (أ)  

  ؛Add.1و IDB.41/5يف الوثيقتني 

أوصى املؤمتر العام باملوافقة علـى تقـديرات النفقـات اإلمجاليـة للميزانيـة العاديـة        (ب)  
   يـــورو واملزمـــع متويلـــها مـــن االشـــتراكات املقـــررة مبقـــدار  ١٤٧ ٢٥١ ٠١٣البـــالغ جمموعهـــا 

  يورو؛ ٣ ٥٠٧ ٥٠٠يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار  ١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣
ــالغ        (ج)   ــة الب ــديرات النفقــات اإلمجالي ــة علــى تق ــام باملوافق ــؤمتر الع أوصــى أيضــاً امل
املزمع  ٢٠١٥-٢٠١٤يورو ألغراض امليزانية التشغيلية لفترة السنتني  ٣٢ ٨١٩ ٤٠٠جمموعها 

 ٥٣ ٨٠٠يـورو ومـن اإليـرادات األخـرى مبقـدار       ٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠متويلها من التربعـات مبقـدار   
  وفق املنصوص عليه يف النظام املايل؛يورو 

، وســلَّم بوجــوب تعــديل امليزانيــة العاديــة ٧-/م٣٩-اســتذكر مقــرره م ت ص  (د)  
للمنظمة لدى اإلعالن عن خروج أي دولة عضو من املنظمة حىت ال تزداد االشـتراكات املقـررة   

  على الدول األعضاء املتبقّية؛
مــن  ٢٠١٥-٢٠١٤ســيتكبد خــالل فتــرة الســنتني شــدد علــى أن يمــول كــلُّ مــا   (ه) 

نفقات إضافية غري منظورة يف مقترح املدير العـام عـن طريـق وفـورات إضـافية وعلـى أالَّ تغطَّـى        
  بزيادة االشتراكات املقررة على الدول األعضاء؛

أدرك أنَّ املدير العـام سـوف يسـعى بنشـاط إىل حتقيـق املزيـد مـن املكاسـب يف           (و)  
والوفر يف التكلفة بصفة مستمرة، وسوف يبلغ الدول األعضاء بذلك من خالل قنـوات  الكفاءة 

  اإلبالغ القائمة؛
أدرك أيضاً أنَّ املنظمة سوف تواصـل اختـاذ خطـوات للمضـي قُـدما يف خفـض         (ز)  

لتحديـد درجـات السـفر بالطـائرة لألغـراض الرمسيـة وضـمان         معايريهـا تكاليف السـفر وترشـيد   



GC.15/3 
 

32 V.13-85412

 

عــايري وزيــادة الشــفافية أمــام الــدول األعضــاء يف هــذا الشــأن مــن خــالل قنــوات االمتثــال هلــذه امل
  اإلبالغ القائمة؛

أدرك كذلك أنَّ املدير العام سوف حيـث جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة علـى أن         (ح)  
تأخذ الوضع املايل لليونيدو والدول األعضاء فيها يف احلسبان أثناء االسـتعراض الشـامل موعـة    

وســوف يؤكّــد علــى أمهيــة نتــائج هــذا االســتعراض   ،األجــر للفئــة الفنيــة والفئــات العليــا عناصــر
لليونيدو؛ وطلب إىل املدير العام أن يواظب على إطالع الدول األعضاء على ما يستجد يف هـذا  

  الشأن من خالل قنوات اإلبالغ احلالية؛
سـتخدام املـوارد البشـرية مـن     دعا املدير العام إىل أن يقلِّـل، كلمـا أمكـن، مـن ا      (ط)  

علـى أن   ٤-إىل الرتبـة ف  ٢-الرتب العليا وأن يستخدم بدال منـها مـوارد بشـرية مـن الرتبـة ف     
يحقَّق هذا اهلدف من خالل االستنفاد الطبيعي وعلى حنو ال تترتب عليـه تكـاليف ماليـة إضـافية     

  يفية واهليكلية؛ومع عدم املساس بتنفيذ الربامج؛ وذلك مع مراعاة املتطلبات الوظ
أحاط علماً باقتراح االستعاضة عن احملاضر املوجزة املكتوبـة جبميـع لغـات جملـس       (ي)  

  )؛IDB.41/5/Add.1من الوثيقة  ١٢التنمية الصناعية واملؤمتر العام الست بتسجيالت رقمية (الفقرة 
األربعـني  مـن نظامـه الـداخلي يف دورتيـه الثانيـة و      ٦٩قرر تعليق العمل باملادة   (ك)  

والثالثة واألربعني، وطلب إىل املدير العـام أن يكفـل تـوفُّر التسـجيالت الرقميـة جبميـع اللغـات        
  الرمسية الست؛

مــن النظــام الــداخلي للمــؤمتر يف  ٦٥أوصــى املــؤمتر العــام بتعليــق العمــل باملــادة   (ل)  
والقاضـي   ١١-/م٣-عدورته السادسة عشرة، وبتعليق العمل أيضا باحلكم الـوارد يف مقـرره م   

ــوفُّر          ــل ت ــام أن يكف ــدير الع ــب إىل امل ــية، وطل ــة الرئيس ــوجزة جللســات اللجن بإصــدار حماضــر م
  التسجيالت الرقمية جللسات اللجنة الرئيسية واجللسات العامة جبميع اللغات الرمسية الست؛

 قـــرر أن يقـــيم يف دورتـــه الثالثـــة واألربعـــني التجربـــة املكتســـبة مـــن اســـتخدام   (م)  
  التسجيالت الرقمية؛

أيد اقتراح املدير العام بشأن تقليص طول الوثائق الـيت تعـد مـن أجـل تقـدميها        (ن)  
  إىل أجهزة تقرير السياسات مع عدم املساس جبودة عرض التقارير وال مبحتواها؛
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أحاط علماً باقتراح املدير العام تأجيل توسيع نطـاق الشـبكة امليدانيـة وطلـب       (س)  
دير العام أن يشرع يف توسيعها حاملا يتحسن الوضع املايل، علـى حنـو مـا جـاء يف الفقـرة      إىل امل
  .IDB.41/5/Add.1من الوثيقة  ٨

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦

    
    اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  ١٣- /م٤١- م ت ص    

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
رح بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل الـوارد يف الوثيقـة   أحاط علماً باملقت  (أ)  

IDB.41/8؛  
املتعلّـق مبواءمـة اإلطـار الربنـاجمي      ١٨-/م١٤-استذكر مقرر املؤمتر العام م ع  (ب)  

املتوسط األجل مـع االسـتعراض الشـامل لسياسـة األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع ـا منظومـة           
  األمم املتحدة من أجل التنمية؛

كانون األول/ديسمرب  ٢١املؤرخ  ٦٧/٢٢٦استذكر أيضاً قرار اجلمعية العامة   (ج)  
٢٠١٢ الشامل الذي ي مد فيه االستعراضكل أربع سنوات لسياسـات األنشـطة    ىجرالذي اعت

  التنفيذية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛
دورته اخلامسة عشرة أن يظلّ اإلطار الربنـاجمي   أوصى بأن يقرر املؤمتر العام يف  (د)  

، ٢٠١٥-٢٠١٤سارياً حـىت انتـهاء فتـرة ميزانيـة سـنيت       ٢٠١٣-٢٠١٠املتوسط األجل للفترة 
  على الوكاالت املتخصصة؛ ٦٧/٢٢٦إىل أن ينظَر يف تطبيق أحكام قرار اجلمعية العامة 

مسة عشرة إىل املدير العام أن أوصى أيضاً بأن يطلب املؤمتر العام يف دورته اخلا  (ه)  
سـنتني، عـن طريـق جلنـة الربنـامج      اليقدم كل أربع سنوات إىل الـس يف السـنة الثانيـة مـن فتـرة      

، مشروع إطار برناجمي متوسط األجل مدته أربع سنوات، مع ٢٠١٥وامليزانية، اعتباراً من عام 
إليهـا الفريـق العامـل غـري الرمسـي املعـين       مراعـاة التوصـيات الـواردة يف وثيقـة النتـائج الـيت توصـل        

مبســتقبل اليونيــدو، مبــا يف ذلــك براجمهــا ومواردهــا، املعنونــة "وثيقــة اإلرشــادات االســتراتيجية"    
  .وتوصيات آخر استعراض شامل لسياسة األنشطة التنفيذية املضطلع ا من أجل التنمية

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦
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الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك   ١٤- /م٤١- م ت ص    
    براجمها ومواردها

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
أحــاط علمــاً بــالتقرير النــهائي مــن الرئيســني املتشــاركني للفريــق العامــل غــري     (أ)  

)، وال سـيما وثيقـة   IDB.41/24الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلـك براجمهـا ومواردهـا (   
النتائج اليت توصل إليها الفريق العامل غـري الرمسـي، املعنونـة "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية"       

  والواردة يف مرفق تلك الوثيقة؛
طلب إىل املدير العام أن يضع يف اعتباره، عند تنفيذ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط      (ب)  

يات الواردة يف وثيقة النتائج اليت توصل إليها الفريق العامل غري األجل املوسع، أموراً منها التوص
  الرمسي، املعنونة "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"، وأن حييط الدول األعضاء علما بذلك؛

طلب أيضا إىل املدير العام أن يدمج التوصيات الـواردة يف وثيقـة النتـائج الـيت       (ج)  
عنـد صـوغ    ، الرمسي، املعنونة "وثيقة اإلرشـادات االسـتراتيجية"  توصل إليها الفريق العامل غري

  ؛٢٠١٩-٢٠١٦وتنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 
ــة واألربعــني        (د)   ــه الثاني ــه يف دورت ــام أن يعــرض علي ــدير الع طلــب كــذلك إىل امل

ومـاً أنَّ  ، علـى أن يكـون مفه  ٢٠١٩-٢٠١٦خمطَّطاً مؤقَّتاً لإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل،     
سـتعرض عليـه    ٢٠١٩-٢٠١٦وثيقة جديدة وشاملة بشأن اإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل    

  )؛١٣-/م٤١-يف دورته الثالثة واألربعني (مقرر الس م ت ص
أوصى املؤمتر العام بأن ينظر يف دورته اخلامسة عشـرة يف املوافقـة علـى وثيقـة       (ه)  

العامل غري الرمسي، املعنونـة "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية"،     النتائج اليت توصل إليها الفريق 
باعتبارها أساساً لصوغ وتنفيذ األطـر الربناجميـة املتوسـطة األجـل ووثـائق الربنـامج وامليـزانيتني        

  وسائر الربامج التنفيذية لليونيدو؛
تــائج دعــا املــؤمتر العــام إىل أن يســتخدم، يف دورتــه اخلامســة عشــرة، وثيقــةَ الن  (و)  

اليت توصل إليها الفريـق العامـل غـري الرمسـي، املعنونـة "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية"، عنـد          
  .صوغ إعالن ليما وخطة عملها املقترحني

  اجللسة العامة اخلامسة
  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦
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    شؤون العاملني  ١٥- /م٤١- م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.41/19علومات الواردة يف الوثيقة أحاط علماً بامل  (أ)  
أحاط علماً بقرار جلنة اخلدمة املدنية الدولية إجراَء اسـتعراض شـامل موعـة      (ب)  

التعويضات، ومبوافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة على معايري السلوك املنقحة ملـوظفي اخلدمـة   
  املدنية الدولية؛

ــادة    (ج)   ــاً، مبقتضــى امل مــن النظــام األساســي للمــوظفني، ودون   ٢-١٣وافــق مؤقَّت
مـن النظـام األساسـي     ٢-١٠املساس باحلقوق املكتسبة للموظفني، على التعديل املقترح للمـادة  

للمــوظفني، الــذي ستصــبح مبوجبــه ســن اخلامســة والســتني هــي الســن اإللزاميــة النتــهاء خدمــة    
بعــد ذلـك التــاريخ، وأوصــى املــؤمتر العــام  أو  ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  ١املـوظفني املعيــنني يف  

  باملوافقة النهائية على هذا التعديل؛
الحظ كـذلك التعـديالت علـى التـذييالت بـاء وحـاء وسـني للنظـام اإلداري           (د)  

من النظام اإلداري للمـوظفني   ١٣-١١٠، و٧-١١٠، و١٢-١٠٩للموظفني وعلى القواعد 
  األساسي للموظفني؛من النظام  ٤-١٣اليت أُدخلت امتثاال للمادة 

انتخــب العضــوين والعضــوين املنــاوبني التاليــة أمســاؤهم يف جلنــة املعاشــات          (ه)  
  :٢٠١٣التقاعدية ملوظفي اليونيدو للفترة املتبقية من عام 

  النكا)  السيدة سافيتري بانابوكي (سري    العضوان:  
  السيد بيريلويدجي كوالبينتو (إيطاليا)        
  د أعمر مشاخ (اجلزائر)السي  العضوان املناوبان:  
  السيد سرجيو ألويس غارسيا هوفر (املكسيك)؛        
ــة أمســاؤهم         (و)   ــه اخلامســة عشــرة باملرشــحني التالي ــام يف دورت ــؤمتر الع أوصــى امل

ــرة       ــدو لفت ــوظفي اليوني ــة مل ــة املعاشــات التقاعدي ــاوبني يف جلن النتخــام عضــوين وعضــوين من
  :٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
  النكا)  سافيتري بانابوكي (سري السيدة    العضوان:  
  السيد بيريلويدجي كوالبينتو (إيطاليا)        
  السيد أعمر مشاخ (اجلزائر)  العضوان املناوبان:  
  السيد سرجيو ألويس غارسيا هوفر (املكسيك)؛        
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أوصى أيضـاً املـؤمتر العـام يف دورتـه اخلامسـة عشـرة بـأن يـأذن لـس التنميـة             (ز)  
 إجراء االنتخابات لشغل أي من مقاعد األعضاء السالفة الذكر الـيت قـد   الصناعية بالشروع يف

  .تشغر قبل أن يعقد املؤمتر العام دورته السادسة عشرة
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦
    

طلبان مقدمان من منظمتني غري حكوميتني للحصول على   ١٦- /م٤١- م ت ص    
    مركز استشاري

  لتنمية الصناعية:إنَّ جملس ا  
  ؛IDB.41/20أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)  
ــادة     (ب)   ــرر، وفقــاً للم ــادئ التوجيهيــة لعالقــة      ١-١٩ق (ب) مــن الدســتور واملب

ــري احلكوميــة وغريهــا مــن          ــة واملنظمــات احلكوميــة وغ ــدو باملنظمــات احلكوميــة الدولي اليوني
)، مـــنح املنظمـــتني غـــري  ١٧، الفقـــرة ٤١-/م١-عـــام م عاملنظمـــات (مرفـــق مقـــرر املـــؤمتر ال 

  احلكوميتني التاليتني مركزاً استشارياً لدى اليونيدو:
  رابطة املتطوعني للخدمة الدولية؛     

  .املركز املعين باحلوار والتعاون العامليني  
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦
    

  ت للدورة الثانية واألربعني جدول األعمال املؤقَّ  ١٧- /م٤١- م ت ص    
    وموعد انعقادها

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.41/CRP.4أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)  
  قرر أن يعتمد جدول األعمال املؤقَّت التايل لدورته الثانية واألربعني:  (ب)  
  .انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  .لإقرار جدول األعما  -٢  
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  .٢٠١٣التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -٣  
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  -٤  
  ؛٢٠١٣تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ)    
  وضع اليونيدو املايل؛  (ب)    
  .حشد املوارد املالية  (ج)    
  .٢٠١٩-٢٠١٦املخطَّط املؤقَّت لإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   -٥  
  .نشطة فريق التقييمأ  -٦  
  .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة  -٧  
  .تقرير عن عمل اللجنة الدبلوماسية املتعددة األطراف داخل اليونيدو  -٨  
  .شؤون العاملني  -٩  

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

  .عمال املؤقَّت للدورة الثالثة واألربعني وموعد انعقادهاجدول األ  -١١  
  .اعتماد التقرير  -١٢  
  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧إىل  ٢٥قرر أن يعقد دورته الثانية واألربعني من   (ج)  

    
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٦
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      املرفق الثاين
      رته احلادية واألربعنيالوثائق املقدمة إىل الس يف دو    

 رمز الوثيقة
بند جدول 
 العنوان األعمال

IDB.41/1جدول األعمال املؤقَّت ٢ 
IDB.41/1/Add.1جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢ 
IDB.41/2٢٠١٢تقرير اليونيدو السنوي  ٣ 
IDB.41/3تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات  (أ)٤

تحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية منظمة األمم امل
كانون  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١من 

 ٢٠١٢األول/ديسمرب 
IDB.41/4تقرير من املدير العام .وضع اليونيدو املايل (ب)٤  
IDB.41/5مقترحات  .٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،  ٥

 املدير العام
IDB.41/5/Add.1مقترحات  .٢٠١٥-٢٠١٤، الربنامج وامليزانيتان ٥

 املدير العام املنقَّحة
IDB.41/6/Rev.1رة للفترة املالية  (ج)٤٢٠١٤جدول األنصبة املقر-

  مذكرة منقَّحة من األمانة.٢٠١٥
IDB.41/7٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  (د)٤ -

  مقترحات من املدير العام.٢٠١٥
IDB.41/8ر العام بشأن اإلطار الربناجمي مقترح من املدي ٦

 املتوسط األجل
IDB.41/9تقرير من املدير  .برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة (ز)٤

 العام
IDB.41/10تقرير من املدير  .الصندوق االستئماين لألمن الغذائي (ز)٤

 العام
IDB.41/11دة (ز)٤تقرير من  .الصندوق االستئماين للطاقة املتجد

 ملدير العاما
IDB.41/12تقرير من املدير العام.أرصدة االعتمادات غري املنفقة (ز)٤
IDB.41/13الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو،  ٧  

  .مبا يف ذلك براجمها ومواردها
التقرير املرحلي الثالث من الرئيسني املتشاركني 
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 رمز الوثيقة
بند جدول 
 العنوان األعمال

ن دنغو بينافيديس م .ت.(سعادة السيدة أ
 غروف من سويسرا) .كوستاريكا، والسيد أ

IDB.41/14نظام اليونيدو املايل (ح)٤.  
 مذكرة من األمانة

IDB.41/15تقرير  .الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي (و)٤
 من املدير العام

IDB.41/16تقرير من املدير .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة ١٦
 العام

IDB.41/17تقرير من املدير العام.ليونيدو يف جمال الطاقةأنشطة ا ٨
IDB.41/18تقرير من املدير العام.البيئةيف جمال أنشطة اليونيدو  ٨ 
IDB.41/19تقرير من املدير العام .شؤون العاملني ١٠ 
IDB.41/20مان من منظمتني غري حكوميتني  ١١طلبان مقد

 مذكرة من املدير .للحصول على مركز استشاري
 العام

IDB.41/21مذكرة من األمانة.املرشحون ملنصب املدير العام ١٢ 
IDB.41/21/Add.1مذكرة من  .إضافة.املرشحون ملنصب املدير العام ١٢

 األمانة
IDB.41/22مذكرة من األمانة.مشروع عقد لتعيني املدير العام ١٢ 
IDB.41/23رةالتحضريات لدورة املؤمتر العام اخلامسة عش ١٣. 

 تقرير من املدير العام
IDB.41/24الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو،  ٧  

التقرير النهائي من  .مبا يف ذلك براجمها ومواردها
دنغو  .ت.الرئيسني املتشاركني (سعادة السيدة أ
غروف،  .بينافيديس، كوستاريكا، والسيد أ

 سويسرا)
IDB.41/25ا التاسعة تقرير جلنة الرب ٤نامج وامليزانية عن أعمال دور

  )٢٠١٣أيار/مايو ٢٣-٢٢(والعشرين
IDB.41/26م من كوستاريكا الستعادة حقوق  (ب)٤طلب مقد

مذكرة من املدير  .التصويت بناًء على خطة سداد
 العام
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 رمز الوثيقة
بند جدول 
 العنوان األعمال

   ورقات االجتماعات
IDB.41/CRP.1٢ List of documents

IDB.41/CRP.2(ب)٤ Status of assessed contributions. Note by the 

Secretariat

IDB.41/CRP.3١٠ List of staff of the UNIDO Secretariat. Submitted 

by the Secretariat

IDB.41/CRP.4١٤ Provisional agenda and date of the forty-second 

session. Note by the Director General

IDB.41/CRP.5٣ Multilateral Diplomatic Committee. Report by the 

Chair (H.E. Mr. Jan Petersen, Norway)

IDB.41/CRP.6٣ High-Level Conference of Middle-Income 

Countries, San José, Costa Rica, 12 to 14 June 

2013. Note by the Secretariat

IDB.41/CRP.7/Rev.1 List of participants

- 
PBC.29/CRP.2(ه)٤ Projects approved under the Industrial 

Development Fund, trust funds and other voluntary 

contributions in 2012. Prepared by the Secretariat

PBC.29/CRP.3(و)٤ Candidates for the appointment of an External 

Auditor. Note by the Secretariat
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