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  .يف هذه احملتويات



GC.15/INF/4 

V.13-89017 3 
 

الصفحة البند العنوان  ررقم املقرَّ
 ٩ )ج( ١٠...........)٢٢ و٢١، الفقرتان GC.15/SR.9؛ GC.15/L.2؛ IDB.41/7 (صندوق رأس املال املتداول ١٤-م/١٥-م ع

 ١٠ )د( ١٠.....................)٢٤ و٢٣رتان ، الفقGC.15/SR.9؛ GC.15/L.2؛ IDB.41/14 (النظام املايل ١٥-م/١٥-م ع

، GC.15/SR.9؛ GC.15/L.2؛ Add.1 وIDB.41/5 (٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،  ١٦-م/١٥-م ع
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 ١١  ١٣....)٣٠ و٢٩، الفقرتان GC.15/SR.9؛ GC.15/L.2؛ IDB.41/24 (" اإلرشادات االستراتيجيةوثيقة" ١٨-م/١٥-م ع

؛ IDB.41/19 (شؤون العاملني، مبا يف ذلك جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو ١٩-م/١٥-م ع
GC.15/L.2 ؛GC.15/SR.9 ١١  ١٩.............................................)٤٤ و٤٣، الفقرتان 

، GC.15/SR.9؛ GC.15/L.2/Add.1 (شرة ومكان انعقادها عالسادسةموعد الدورة  ٢٠-م/١٥-م ع
     ١٢ ١٢  ٢١......................................................................)٤٦و ٤٥ الفقرتان

  **ت، مبا يف ذلك إعالن ليماالقرارا
الصفحة البند العنوان  القراررقم 
 ،GC.15/SR.2؛ GC.15/13(حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة : إعالن ليما ١-ق/١٥-م ع

 ١٣  ١٤........................................................................)٣٩ -٣ الفقرات

؛ GC.15/L.2/Add.1 (٢٠١٥خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام واملفاوضات بشأن اليونيدو  ٢-ق/١٥- عم
GC.15/SR.9 ١٧  ١٤..........................................................)٣٣-٣١، الفقرات 

؛ GC.15/L.2 (الشراكات يف سبيل حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ٣-ق/١٥-م ع
GC.15/SR.9 ١٧  ١٤..........................................................)٣٥ و٣٤، الفقرتان 

، GC.15/SR.9؛ GC.15/L.2/Add.1؛ GC.15/6؛ GC.15/5 (الطاقة والبيئة أنشطة اليونيدو يف جمال ٤-ق/١٥-م ع
 ١٨  ١٥.......................................................................)٣٨-٣٦الفقرات 

، GC.15/SR.9؛ GC.15/L.2/Add.1؛ GC.15/9 (التنمية الصناعية يف البلدان املتوسطة الدخل ٥-ق/١٥-م ع
 ٢١  ١٧.......................................................................)٤٠ و٣٩الفقرتان 

، GC.15/SR.9؛ GC.15/L.2/Add.1؛ GC.15/8(ليما الوزاري ألقل البلدان منواً إعالن  ٦-ق/١٥-م ع
 ٢٢  ١٧.......................................................................)٤٢و ٤١ الفقرتان

─────────────────  
  وترد املناقشات املتعلقة باعتماد القرارات يف احملاضرة املوجزة املشار إليها . اعُتمدت مجيع القرارات بتوافق اآلراء  **  

  .يف هذه احملتويات
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  مالحظة استهاللية    
 

ترد يف هذه الوثيقـة املقـرَّرات والقـرارات، مبـا فيهـا إعـالن ليمـا، الـيت اعتمـدها املـؤمتر                    -١
  ).٢٠١٣(العام يف دورته العادية اخلامسة عشرة 

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

ــة    ــرار، ووثيق ــائق(كــل مقــرَّر وق ــة إىل   ) وث ــصلة، وإشــارة مرجعي املعلومــات األساســية ذات ال
. لعامة اليت اعُتمد فيها املقرَّر أو القرار، وبند جدول األعمال ذا الـصلة            احملضر املوجز للجلسة ا   

  .واملقرَّراُت والقرارات مدرجةٌ، قدر اإلمكان، حسب ترتيب بنود جدول األعمال
وينبغي االطِّالع على هـذه الوثيقـة مـشفوعة باحملاضـر املـوجزة جللـسات املـؤمتر العـام،                -٣

  .ؤمتراليت ترد فيها تفاصيل وقائع امل
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    جدول أعمال الدورة العادية اخلامسة عشرة
  
  

 .افتتاح الدورة  -١

  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .تنظيم األعمال  -٤
  .وثائق تفويض املمثّلني لدى املؤمتر  -٥
  :انتخاب أعضاء اهليئتني  -٦

  جملس التنمية الصناعية؛  )أ(  
  .جلنة الربنامج وامليزانية  )ب(  

يف تقريرا املـدير العـام الـسنويان عـن أنـشطة املنظمـة                -٧
  .٢٠١٢ و٢٠١١عامي 

 دورتيــه جملــس التنميــة الــصناعية عــن أعمــال  تقريــرا  -٨
  .األربعني واحلادية واألربعني العاديتني

  .سائل التنمية الصناعيةمملتقى   -٩
  :املسائل املالية  -١٠

  ة على الدول األعضاء؛قرَّرجدول األنصبة امل  )أ(  
  وضع اليونيدو املايل؛  )ب(  
  صندوق رأس املال املتداول؛  )ج(  
  النظام املايل؛  )د(  
  .تعيني مراجع حسابات خارجي  )ه(  

  .٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   -١١
  .اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  -١٢
 الفريــق العامــل غــري  وثيقــة النتــائج الــيت توصَّــل إليهــا    -١٣

بل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك براجمهـا          الرمسي املعـين مبـستق    
  ". االستراتيجيةاإلرشاداتوثيقة  "املعنونةومواردها، 

  .٢٠١٣م إعالن وخطة عمل ليما لعا  -١٤
  . الطاقة والبيئةيف جمالأنشطة اليونيدو   -١٥
  باألعمـال التجاريـة الزراعيـة      املتعلقةأنشطة اليونيدو     -١٦

  . فرص العملوخلقوبناء القدرات التجارية 
أنــشطة اليونيــدو املتعلقــة بــإعالن وخطــة عمــل فيينــا    -١٧

الــوزاريني ألقــل البلــدان منــوا وبالتعــاون مــع البلــدان  
  .املتوسطة الدخل

ــددة     ال  -١٨ ــية املتعـ ــة الدبلوماسـ ــل اللجنـ ــن عمـ ــر عـ تقريـ
  .  اليونيدوداخلاألطراف 

ذلــــك جلنــــة املعاشــــات يف ، مبــــا العــــاملنيشــــؤون   -١٩
  .التقاعدية ملوظفي اليونيدو

ــة      -٢٠ ــة الدوليــ ــات احلكوميــ ــة باملنظمــ ــسائل املتعلقــ املــ
ــة وغريهــا مــن    ــة وغــري احلكومي واملنظمــات احلكومي

  .املنظمات
  .موعد الدورة السادسة عشرة ومكان انعقادها  -٢١
  .اختتام الدورة  -٢٢
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   املقرَّرات
 

  انتخاب الرئيس  ١-م/١٥-م ع
غالديـس  انتخب املؤمتر العام بالتزكية سـعادة الـسيدة           

 اخلامـسة رئيـسة للمـؤمتر يف دورتـه    ) بـريو  (تريفينيو تـشان يـان   
  .عشرة

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١٣ ديسمرب/األول كانون ٢

  
  انتخاب نواب الرئيس  ٢-م/١٥-م ع

  
ــه         ــؤمتر يف دورت ــيس امل ــواب رئ ــام ن ــؤمتر الع انتخــب امل
كـونراد مـاكس     سـعادة الـسيد   : رة التالية أمسـاؤهم    عش اخلامسة

ــارينغر  ــاأملا(شـ ــسيد )نيـ ــعادة الـ ــا  ، وسـ ــيلريا بريالتـ ــل أغـ  غابرييـ
، )هنغاريــا (كوريتــار- فارغــا بــال، وســعادة الــسيد )غواتيمــاال(

والــــسيد ، )العــــراق (ســــرود رشــــيد جنيــــبوســــعادة الــــسيد 
ميخائيــــل وســــعادة الــــسيد ، )اليابــــان(تــــسويوشي يامــــاموتو 

ــا (أويـــوجي ــز   ، )كينيـ ــار ليّبـــي عبـــد العزيـ   وســـعادة الـــسيد أليـ
ــديرو   ، )ســري النكــا( وســعادة الــسيدة غــريس تسيتــسي موتان
  .)زمبابوي(

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١٣ ديسمرب/األول كانون ٢

  
  إقرار جدول األعمال  ٣-م/١٥-م ع

أقرَّ املؤمتر العام جدول أعمال دورتـه اخلامـسة عـشرة           
  .GC.15/1 بصيغته الواردة يف الوثيقة

  الثانيةاجللسة العامة         
  ٢٠١٣ مربديس/األول كانون ٢

  تنظيم األعمال  ٤-م/١٥-م ع
  

  :إنَّ املؤمتر العام  
 مـن جـدول     ٢١ إىل   ٧قرَّر تناول البنود مـن        )أ(  

   العامة؛اتهاألعمال يف شكل مناقشة عامة يف جلس
 مــن ٤٤قــرَّر أيــضا أن ينــشئ، وفقــا للمــادة    )ب(  

جــيمس  الــسيد  ســعادةنظامــه الــداخلي، جلنــة رئيــسية برئاســة
 عــضو مــشارك يف ل فيهــا كــلُّ جيــوز أن ميثَّــ،)أيرلنــدا (برينــان
  املؤمتر؛

   إىل ٧قــــرَّر كــــذلك أن حييــــل البنــــود مـــــن   )ج(  
 إىل اللجنة الرئيسية إلجراء مناقـشة أكثـر تركيـزا بـشأهنا،             ٢١

فــق عليهــا اآلراء هبــدف إعــداد مــشاريع مقــرَّرات وقــرارات تتَّ
  لعرضـــها علـــى املــــؤمتر بكامـــل هيئتــــه، وطلـــب إىل رئــــيس     

 / كـانون األول   ٦م إىل املـؤمتر يف يـوم        الرئيـسية أن يقـدِّ    اللجنة  
، تقريـرا خطيـا     ١١-م/٣-ر م ع  ، وفقا للمقرَّ  ٢٠١٣ديسمرب  

  .عن أعمال تلك اللجنة
  اجللسة العامة الثالثة

  ٢٠١٣ ديسمرب/األول كانون ٣
  

  تعيني جلنة وثائق التفويض  ٥-م/١٥-م ع
  

اؤهــا  ن املــؤمتر العــام الــدول األعــضاء التاليــة أمس     عــيَّ   
االحتـــاد الروســـي، أملانيـــا، : للعمــل يف جلنـــة وثـــائق التفــويض  

زانيــــا املتحــــدة، الــــصني، غــــابون، فرنــــسا،      مجهوريــــة تــــن 
  .كازاخستان، كولومبيا، املكسيك

  اجللسة العامة الثالثة
  ٢٠١٣ ديسمرب/األول كانون ٣
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إدراج تركمانستان يف قائمة الدول   ٦-م/١٥-م ع
  لدستورالواردة يف املرفق األوَّل با

  
قرَّر املؤمتر العام إدراج تركمانـستان يف قائمـة الـدول             

  .ردة يف املرفق األوَّل بالدستوراالو
  اجللسة العامة الثالثة

  ٢٠١٣ ديسمرب/األول كانون ٣
  
  

وثائق تفويض املمثّلني لدى املؤمتر العام   ٧-م/١٥-م ع
   عشرةاخلامسةيف دورته 

  
  :إنَّ املؤمتر العام  
 تقريـــر جلنـــة وثـــائق التفـــويض وقـــد نظـــر يف  )أ(  

  ؛والتوصيات الواردة فيه
  . تقرير جلنة وثائق التفويضأقرَّ  )ب(  

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٥

  
  تعيني مراجع حسابات خارجي  ٨-م/١٥-م ع

قــرَّر املــؤمتر العــام تعــيني املراجــع العــام للحــسابات يف   
ليونيدو لفترة سنتني، اعتبـاراً     أملانيا مراجعا خارجيا حلسابات ا    

، ٢٠١٦يونيـــه / حزيـــران٣٠ إىل ٢٠١٤يوليـــه / متـــوز١مـــن 
  . وفقا لالختصاصات املنصوص عليها يف نظام اليونيدو املايل

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٥

  
  

  انتخاب ستة وعشرين عضوا   ٩-م/١٥-م ع
  جملس التنمية الصناعيةيف 

 من الدستور، انتخب املـؤمتر العـام        ١-٩ عمال باملادة   
الدول الست والعشرين التالية لعضوية جملس التنمية الـصناعية         

ــام دورة     ــد اختت ــهي عن ــدة تنت ــة   امل ــام العادي ــؤمتر الع ــسابعةمل  ال
  :٢٠١٧عشرة يف سنة 

ــة  )أ(   ــدول املدرجــة يف    مثاني ــن ال ــضوا م ــشر ع  ع
ألرجنـتني،   ا :القائمتني ألف وجيم من املرفـق األول بالدسـتور        

، باكــستان، بوركينــا ) اإلســالمية–مجهوريــة (األردن، إيــران 
ــسورية،     ــة ال ــة العربي ــر، اجلمهوري ــونس، اجلزائ ــريو، ت فاســو، ب

ــن   ــبني، فـــ ــاال، الفلـــ ــابوي، غواتيمـــ ــة (زويال  زمبـــ  –مجهوريـــ
  ، الكامريون، كوبا، كوت ديفوار، ناميبيا، اهلند؛)البوليفارية
ة يف القائمــة  أعــضاء مــن الــدول املدرجــســتة  )ب(  

إســـبانيا، أيرلنـــدا، تركيـــا، : بـــاء مـــن املرفـــق األول بالدســـتور
  سويسرا، النمسا، اليونان، مع بقاء مقعد شاغراً؛

 مـن الـدول املدرجـة يف القائمـة دال           عضوين  )ج(  
   .االحتاد الروسي ورومانيا: من املرفق األول بالدستور

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦

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

 **،األرجنـتني  **االحتـاد الروسـي،  : التاليـة االثنتني واخلمـسني   
 –مجهوريـة   ( إيـران    *أملانيا، * إكوادور، **،إسبانيا **،األردن

─────────────────  
هي مدة عضويتها عند اختتام من الدول اخلمس والعشرين اليت تنت * 

  املقرَّر  (٢٠١٥العادية السادسة عشرة يف سنة العام دورة املؤمتر 
  ).٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ املؤرَّخ ١٠-م/١٤-م ع

من الدول الست والعشرين اليت تنتهي مدة عضويتها عند اختتام   **  
   رَّراملق (٢٠١٧العادية السابعة عشرة يف سنة العام دورة املؤمتر 

  ).٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦ املؤرَّخ ٩-م/١٥-م ع
  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة عضويتها يف   ***  
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 * الربازيــل، **باكــستان، * إيطاليــا،**يرلنــدا،أ **،)اإلســالمية
ــا، ــو، *بلجيكـ ــا فاسـ ــ** بوركينـ ــريو،*دا، بولنـ ــد،** بـ  * تايلنـ
 * اجلمهوريــــة التــــشيكية،**اجلزائــــر، **تــــونس، **تركيــــا،

ــسورية،   ــة ال ــة العربي ــا، **اجلمهوري ــة كوري ــوب * مجهوري  جن
 * الـسودان،  *نكـا، سـري ال   **زمبابوي، ** رومانيا، *أفريقيا،

ــسويد، ــسرا،*الــ ــصني،** سويــ ــا،* الــ ــاال،* غانــ  ** غواتيمــ
 ** ،) البوليفاريـة  –هورية  مج(زويال    فن  ** الفلبني، ***فرنسا،

ــدا، ــامريون،*فنلنـــ ــا،** الكـــ ــوار، ** كوبـــ ــوت ديفـــ  ** كـــ
 * املكـــسيك،* مـــصر،* ليـــسوتو،* الكويـــت،*كوســـتاريكا،

 * هنغاريـا،  **اهلند،*  نيجرييا، ** النمسا، * النرويج، **ناميبيا،
  **. وظلَّ أحد مقاعد القائمة باء شاغرا**. اليونان*اليابان،

    
  عة وعشرين عضوا انتخاب سب  ١٠-م/١٥-م ع

  يف جلنة الربنامج وامليزانية
 مـن الدسـتور، انتخــب املؤتــمر         ١-١٠عمـال باملادة     

 الــسبع والعــشرين التاليــة لعــضوية جلنـــة  األعــضاءالعــام الــدول
املـؤمتر العـام   الربنامـج وامليزانيـة ملـدة تنتـهي عنـد اختتــام دورة      

  :٢٠١٥ عشرة يف سنة السادسةالعادية 
عــشر عــضوا مــن الــدول املدرجــة يف   مخــسة   )أ(  

إيـــران : القـــائمتني ألـــف وجـــيم مـــن املرفـــق األول بالدســـتور
 الربازيــــل، توغــــو،  ، باكــــستان،)مية اإلســــال-مجهوريــــة (

كـوت   كوبا، الكامريون، ،مجهورية كوريا، سرياليون، الصني  
  ؛ كينيا، املكسيك، نيجرييا، اهلند كوستاريكا،ديفوار،

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

  ؛، النمسا، اليابانفنلنداسويسرا، تركيا، إيطاليا، 
ثالثة أعضاء من الدول املدرجة يف القائمة دال          )ج(  

  .االحتاد الروسي، أوكرانيا، بولندا: من املرفق األول بالدستور
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦

  رة جدول األنصبة املقرَّ  ١١-م/١٥-م ع
  على الدول األعضاء

  
  :إنَّ املؤمتر العام  
 ؛IDB.41/6/Rev.1 علماً بالوثيقة أحاط )أ( 

- علمــاً أيــضاً مبقــرَّر اجمللــس م ت صأحــاط )ب(  
  ؛٩-م/٤١

ــرَّر  )ج(   ــرة   ق ــرََّرة للفت ــصبٍة ُمق  أن يــضع جــدولَ أن
، يستند إىل قرار اجلمعيـة العامـة لألمـم          ٢٠١٥-٢٠١٤املالية  

، ُمعــدَّالً وفقــاً للعــضوية يف اليونيــدو، علــى ٦٧/٢٣٨املتحــدة 
أن ُتقرَّر أنصبةُ الدول األعضاء اجلديدة عن الـسنة الـيت تـصبح             
فيها أعضاء استناداً إىل جدول األنصبة املقرَّرة لألمم املتحـدة،       

  .حبسب انطباقه على اليونيدو
  التاسعةعامة اجللسة ال

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦
  

  وضع اليونيدو املايل  ١٢-م/١٥-م ع
  

  :إنَّ املؤمتر العام  
ــة   أحــاط  )أ(   علمــاً باملعلومــات املقدَّمــة يف الوثيق

GC.15/11؛  
 الــــدولَ األعــــضاَء والــــدولَ الــــسابقة حـــثَّ   )ب(  

د بعــُد اشــتراكاهتا املقــرَّرة، مبــا يف ذلــك  العــضوية الــيت مل ُتــسدِّ
رات الـسنوات  السُّلف إىل صندوق رأس املال املتـداول ومتـأخِّ     

  السابقة، على سدادها دون إبطاء؛
طلـــب إىل املـــدير العـــام أن يواصـــل جهـــوده   )ج(  

واتصاالته مع الـدول األعـضاء والـدول الـسابقة العـضوية مـن              
  أجل حتصيل املتأّخرات؛
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ــام أن ميـــضي يف    )د(   طلـــب أيـــضاً إىل املـــدير العـ
مية إىل ضمان مداومة الدول األعضاء احلالية علـى         جهوده الرا 

  .دعمها للمنظمة
  التاسعةاجللسة العامة 

      ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦
  أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  ١٣-م/١٥-م ع

  
  :إنَّ املؤمتر العام  
 ؛GC.15/14الوثيقة تعميم  علماً بأحاط )أ( 

ــصارم بأح   )ب(   ــد ال ــد علــى ضــرورة التقيُّ كــام أكَّ
  نظام اليونيدو املايل؛

استذكر مقرَّر جملس التنمية الصناعية املعنون        )ج(  
ــان، " ــامج وامليزانيتـــ   /٤١-م ت ص" (٢٠١٥-٢٠١٤الربنـــ
وأنَّ الــدول األعــضاء قــد وافقــت علــى التخلــي عــن    ) ١٢-م

 مببلــــغ مقــــداره فــــض تكــــاليف التــــشغيلحيِّــــز مكاتــــب خل
  ؛)IDB.41/5/Add.1( يورو ١ ٢٨٠ ٠٠٠

 بطلــب املــدير العــام لليونيــدو االحتفــاظ  أقــرَّ  )د(  
  حبيز املكاتب املذكور من أجل تعزيز عمليات املنظمة؛

اســتذكر أنَّــه، وفقــا ألحكــام نظــام اليونيــدو     )ه(  
املــايل، ينبغــي أن تعــاد أرصــدة االعتمــادات غــري املنفقــة إىل       

  الدول األعضاء؛
ر، كـــإجراء اســـتثنائي، ودون أن يؤّســـس قـــرَّ  )و(  
ُيخــصَّص مــن أرصــدة أن مــال املنظمــة يف املــستقبل، ســابقة ألع

 يف عـــام االعتمــادات غـــري املنفقــة املـــستحقة للــدول األعـــضاء   
والـيت   ،٢٠١٣ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ واملتبقّية يف    ،٢٠١٤

ــة،     ــة للمنظمـ ــدول طواعيـ ــها الـ ــت عنـ ــغٌ التنازلـ ــاوز مبلـ  يتجـ
ــورو  ١ ٢٨٠ ٠٠٠ ــز     ي ــاظ حبي ــن أجــل االحتف ــتخدامه م الس

، إذا قــرَّرت الدولــة ٢٠١٥- ٢٠١٤ يف فتــرة الــسنتني املكاتــب

العضو اليت تتنازل طواعية عن حصتها من األرصدة غري املنفقـة           
  ختصيص املبلغ الذي تتنازل عنه لذلك الغرض؛

قــرَّر أيــضاً أن يبقــى إمجــايل املبلــغ املــستخدم     )ز(  
االعتمـادات  لالحتفاظ حبيـز املكاتـب حمـصورا مبقـدار أرصـدة            

، ٢٠١٤ املـــستحقة للـــدول األعـــضاء يف عـــام    غـــري املنفقـــة 
، والـيت تنازلـت   ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول  ٣١واملتبقية يف   

عنها الـدول األعـضاء طواعيـة لـذلك الغـرض، وأن ُيـدار هـذا                
  ؛ الغرضلذلكبواسطة حساب خاص ينشأ املبلغ 

 الدول األعضاء على النظـر يف التنـازل         شجَّع  )ح(  
العتمـادات غـري املنفَقـة مـن      طواعيةً عن حصصها يف أرصـدة ا      
ــدو     ــرامج اليونيـ ــدعيم بـ ــل تـ ــاليف   /وأجـ ــل تكـ ــى متويـ أو علـ

  االحتفاظ حبيز املكاتب املذكور آنفاً؛
طلب إىل املدير العام أنْ يقـدِّم إىل اجمللـس يف             )ط(  

دورتيـه الثانيـة واألربعـني والثالثــة واألربعـني، عـن طريـق جلنــة       
  .هذا املقرَّر الربنامج وامليزانية، تقريراً عن تنفيذ

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦

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

  
  :إنَّ املؤمتر العام  
  /٤١-ر اجمللــــس م ت ص علمــــاً مبقــــرَّأحــــاط  )أ( 

  ؛ ١٠-م
ــرَّر  )ب(   ــلَّق ــال    أن يظ ــستوى صــندوق رأس امل  م

ــسنتني    ــرة الــ ــداول لفتــ ــستوى ٢٠١٥-٢٠١٤املتــ ــد مــ   عنــ
ــأذون بــــأن  لَّ يــــورو، وأن تظــــ٧ ٤٢٣ ٠٣٠  األغــــراض املــ

ُتستخدم هلـا أمـوال الـصندوق أثنـاء الفتـرة املـذكورة علـى مـا                 
ــسنتني     ــرة الـ ــه يف فتـ ــت عليـ ــى ٢٠١٣-٢٠١٢كانـ ، أي علـ
مـن مقـرَّر املـؤمتر العـام       ) ب(النحو املنـصوص عليـه يف الفقـرة         

  ؛٢٧-م/٢-ع م
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 أقـرب    الدولَ األعـضاَء علـى أن تـدفع يف         َحثَّ  )ج(  
وقــت ممكــن اشــتراكاهتا املقــرَّرة املــستحقّة، بغيــة التقليــل إىل أدىن 
حّد من احلاجة إىل سحب مبالغ من صندوق رأس املال املتداول           

  .ملواجهة النواقص يف تسديد االشتراكات املقرَّرة
  التاسعةاجللسة العامة 

      ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦
  النظام املايل  ١٥-م/١٥-م ع

  
  :ملؤمتر العامإنَّ ا  
ــواردة يف الوثيقــة  أحــاط  )أ(   علمــاً باملعلومــات ال

IDB.41/14             مبا يف ذلك التعديل املُقتـَرح إدخالـه علـى النظـام ،
املايل، والذي اعُترب ضروريا للتقيُّد باجلـدول الـزمين للـدورات           

  العادية ألجهزة تقرير السياسات؛
 علمـــاً أيـــضاً بتوصـــية جملـــس التنميـــة أحـــاط  )ب(  
  ؛١١-م/٤١-عية يف املقرَّر م ت صالصنا

 اعتماد التعديل على نظام اليونيدو املـايل        قرَّر  )ج(  
  .املقرَّر بصيغته الواردة يف مرفق هذا

  التاسعة العامة اجللسة
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦

  
  املرفق

  تعديل لنظام اليونيدو املايل
   - املادة احلادية عشرة

 املراجعة اخلارجية للحسابات

  التقاريرتقدمي
  

ــد  ــاريره   : ١٠-١١البنـ ــارجي تقـ ــسابات اخلـ ــع احلـ ــز ُمراجـ ُينِجـ
أبريـل،  / نيـسان  ٢٠والبيانات املالية املراجعة يف موعـد أقـصاه يـوم           

ويرســلها إىل اجمللــس عــن طريــق جلنــة الربنــامج وامليزانيــة وفقــاً        
وتفحُص جلنةُ الربنـامج وامليزانيـة    . للتوجيهات اليت يصدرها املؤمتر   

 املاليــةَ وتقــاريَر مراجعــة احلــسابات وتقــدِّم توصــياهتا إىل   البيانــاِت
  .تعليقات اجمللس الذي حييلها إىل املؤمتر مع ما يراه مناسبا من

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   ١٦-م/١٥- عم
  

  :إنَّ املؤمتر العام  
ــصناعية   أحــاط  )أ(   ــة ال  علمــاً مبقــرَّر جملــس التنمي

 اجمللــس مبوجبــه برنــامج   الــذي اعتمــد،١٢-م/٤١-ت ص م
، بالـصيغة الـواردة يف      ٢٠١٥-٢٠١٤وميزانييت فتـرة الـسنتني      

د ، وطلب إىل املدير العام أن يـزوِّ       Add.1 و IDB.41/5الوثيقتني  
الدول األعضاء بانتظام مبعلومات عن تنفيذه وأن يقدِّم تقريـراً          
ــة      ــة واألربعــني والثالث ــه الثاني ــذه إىل اجمللــس يف دورتي عــن تنفي

  ربعني من خالل جلنة الربنامج وامليزانية؛واأل
وافـــق علـــى تقـــديرات النفقـــات اإلمجاليـــة       )ب(  

ــا   ــالغ جمموعهـ ــة البـ  يـــورو ١٤٧ ٢٥١ ٠١٣للميزانيـــة العاديـ
ــدار    ــرَّرة مبقــــ ــتراكات املقــــ ــها مــــــن االشــــ ــع متويلــــ واملزمــــ

ــدار   ١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣ ــرى مبقـ ــرادات األخـ ــن اإليـ ــورو ومـ  يـ
   يورو؛٣ ٥٠٧ ٥٠٠

ى تقــديرات النفقــات اإلمجاليــة وافــق أيــضاً علــ  )ج(  
 يورو ألغراض امليزانية التـشغيلية      ٣٢ ٨١٩ ٤٠٠البالغ جمموعها   
ــسنتني   ــرة ال ــن التربُّ  و ٢٠١٥-٢٠١٤لفت ــها م ــع متويل ــات املزم ع

 يــورو ومــن اإليــرادات األخــرى مبقــدار  ٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠مبقــدار 
  . يورو وفق املنصوص عليه يف النظام املايل٥٣ ٨٠٠

    
  تاسعةال العامة اجللسة

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦
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  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  ١٧-م/١٥- عم
  

  :إنَّ املؤمتر العام  
ــاط  )أ(   ــرَّر اجمللـــس م ت ص  أحـ ــاً مبقـ   /٤١- علمـ

  ؛١٣-م
 املتعلّـــق  ١٨-م/١٤-ســـتذكر مقـــرَّره م ع  ا  )ب(  

مبواءمــة اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل مــع االســتعراض       
طة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة الــشامل لــسياسة األنــش

  األمم املتحدة من أجل التنمية؛
 ٦٧/٢٢٦ستذكر أيضاً قرار اجلمعية العامة      ا  )ج(  
ــؤرَّخ  ــانون األول٢١املـ ــد ٢٠١٢ديـــسمرب / كـ ، الـــذي اعُتمـ

مبوجبــه االســتعراُض الــشامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات  
األمــم لـسياسات األنــشطة التنفيذيـة الــيت تــضطلع هبـا منظومــة    

  املتحدة من أجل التنمية؛
 أن يظـــلّ اإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط    قـــرَّر  )د(  

 سارياً حىت انتـهاء فتـرة ميزانيـة         ٢٠١٣-٢٠١٠األجل للفترة   
ــرار    ٢٠١٥-٢٠١٤ســنيت  ــق أحكــام ق ــر يف تطبي ، ريثمــا ُينظَ

   على الوكاالت املتخصِّصة؛٦٧/٢٢٦اجلمعية العامة 
م كـــل أربـــع طلـــب إىل املـــدير العـــام أن يقـــدِّ  )ه(  

سنوات إىل اجمللس يف السنة الثانية من فترة السنتني، عن طريـق            
، مـشروع إطـار     ٢٠١٥جلنة الربنامج وامليزانية، اعتباراً من عام       

برناجمي متوسط األجل مّدته أربع سـنوات، مـع مراعـاة إعـالن             
   تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة؛حنو: ليما

العـام أن يراعـي، عنـد       طلب أيضاً إىل املـدير        )و( 
تقــدمي مــشروع اإلطــار الربنــاجمي، توصــيات آخــر اســتعراض   
شامل لسياسة األنشطة التنفيذية املضطلع هبا من أجل التنميـة          
والتوصيات الواردة يف وثيقة النتائج الـيت توصَّـل إليهـا الفريـق       

العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها 
  ".وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"، واملعنونة ومواردها

  التاسعة العامة اجللسة
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦

    
  "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"  ١٨-م/١٥- عم
  

  :إنَّ املؤمتر العام  
 بوثيقة النتائج اليت توصَّل إليها الفريـق        رحَّب  )أ(  

 يف ذلــك  العامــل غــري الرمســي املعــين مبــستقبل اليونيــدو، مبــا      
" وثيقة اإلرشـادات االسـتراتيجية    "براجمها ومواردها، واملعنونة    

)IDB.41/24(؛  
 ١٤-م/٤١-ستذكر مقرَّر اجمللـس م ت ص      ا  )ب(  

ــار     ــام اعتبـــ ــدير العـــ ــب إىل املـــ ــادات  "وطلـــ ــة اإلرشـــ وثيقـــ
مسامهةً جوهريةً لصوغ وتنفيذ األطـر الربناجميـة        " االستراتيجية

نيات وسـائر الـربامج التنفيذيـة       املتوسطة األجل والربامج وامليزا   
  لليونيدو؛
 التوصيات املتعلقة مبعـايري اإلدارة الـواردة        أيَّد  )ج(  

، وطلـب إىل املـدير العـام        "وثيقة اإلرشادات االسـتراتيجية   "يف  
  .أن يقدِّم تقريراً عن تنفيذها

  التاسعة العامة اجللسة
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦

    
مبا يف ذلك جلنة شؤون العاملني،   ١٩-م/١٥- عم

  املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو
  

  :إنَّ املؤمتر العام  
  /٤١- علمــاً مبقــرَّر اجمللــس م ت ص  أحــاط  )أ(  

  ؛١٥-م
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 مـن النظـام     ٢-١٣ املوافقة، وفقاً للمادة     قَرَّر  )ب(  
ــادة     ــديل امل ــى تع ــك  ٢-١٠األساســي للمــوظفني، عل  مــن ذل
 اخلامـسة والـستني     النظام، الذي يتقرَّر مبقتضاه أن تكـون سـنُّ        

ــة املــوظفني املعيَّــنني يف        ــة النتــهاء خدم ــي الــسنَّ اإللزامي  ١ه
   أو بعد ذلك التاريخ؛٢٠١٤يناير /كانون الثاين

ــرَّر  )ج(    انتخـــاب املرّشـــحني التاليـــة أمســـاؤهم    قَـ
ــة      ــات التقاعديـ ــة املعاشـ ــاوبني يف جلنـ ــضوين منـ ــضوين وعـ عـ

  :٢٠١٥-٢٠١٤ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني 
  )سري النكا(السيدة سافيتري بانابوكّي   :لعضوانا

  )إيطاليا(السيد بريلويدجي كوالبينتو     
  )اجلزائر(السيد أعمر مشاخ   :العضوان املناوبان

السيد سريجيو ألويس غارسيا هوفر     
  ؛)املكسيك(

ــأن يــشرع يف     )د(   ــصناعية ب ــة ال أذن جمللــس التنمي
ذكر قـد يــصبح  انتخابـات لـشغل أيٍّ مــن املناصـب الـسالفة الــ    

  .شاغراً قبل أن يعقد املؤمتر العام دورته السادسة عشرة
  التاسعة العامة اجللسة

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦
  
   عشرة السادسةموعد الدورة   ٢٠-م/١٥- عم

  ومكان انعقادها
  

قرَّر املـؤمتر العـام أن ُتعقـد دورتـه الـسادسة عـشرة يف                 
ــا مـــن  /  كـــانون األول٤نـــوفمرب إىل / تـــشرين الثـــاين٣٠فيينـ

  .٢٠١٥ديسمرب 
  التاسعة العامة اجللسة

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦
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، مبا يف ذلك إعالن ليماالقرارات
حنو تنمية صناعية شاملة : إعالن ليما  ١-ق/١٥-م ع

   للجميع ومستدامة
  

اعتمد املـؤمتر العـام يف دورتـه اخلامـسة عـشرة املعقـودة                
 تنميـة صـناعية شـاملة للجميـع         حنـو : يف ليما، بريو، إعـالن ليمـا      

وقــد شــهد . ومــستدامة، بــصيغته الــواردة يف ُمرفــق هــذا القــرار 
اعتماَد هذا اإلعالن األمُني العام لألمم املتحدة، السيد بان كـي           
ــاال     ــا هوم ــسيد أوالنت ــريو، ال ــة ب ــيس مجهوري ــةُ رئ ــون، وفخام  م

  .تاسو
  الثانية العامة اجللسة

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢
    

  فقاملر
  
لني، حنن، رؤساء الدول واحلكومات والـوزراء واملمـثِّ         -١

اجملتمعني يف الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر العام ملنظمـة األمـم           
املنعقــدة يف ليمــا، بــريو، ) اليونيــدو(املتحــدة للتنميــة الــصناعية 

. الــضرورات القــضاء علــى الفقــر ال يــزال ضــرورة م بــأنَّنــسلِّ
ــو  ميكـــن بلـــوغ ذلـــك اهلـــدف إالَّ  وال  مـــن خـــالل حتقيـــق منـ

، ومــرنومــستدام للجميــع اقتــصادي وصــناعي قــوي وشــامل  
 ،التكامــل الفعَّــال بــني أبعــاد التنميــة املــستدامة     مــن خــالل  و

  . واالجتماعية والبيئية منهااالقتصادية
لقد صـمدت املبـادئ األساسـية إلعـالن ليمـا بـشأن               -٢

يف عــام مــد التنميــة والتعــاون يف امليــدان الــصناعي، الــذي اعُت
. التـصنيع هـو حمـرِّك التنميـة     ف: أمام اختبـار الـزمن     )١(،١٩٧٥

─────────────────  
 يف ليما، بريو، يف  املعقوداعتمد املؤمتر العام الثاين لليونيدو،  )1(  

يف جلسته العامة اخلتامية، ، ١٩٧٥مارس / آذار٢٦-١٢
 . يف امليدان االقتصاديإعالن ليما بشأن التنمية والتعاون

الـصناعة تزيـد يف اإلنتاجيـة ويف إجيـاد فـرص العمـل              ذلك أنَّ   
التوجُّـه إىل   ا يساهم يف القـضاء علـى الفقـر و          الدخل، ممَّ  وتدرُّ

ــة األخــرى،    ــق األهــداف اإلمنائي ــساهم حتقي  يف إتاحــة كمــا ي
، مبــا يف ذلــك املــساواة امل الــشفــرص لإلدمــاج االجتمــاعيال

بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات وهتيئة فرص عمل الئـق        
كمــا أنَّ تنميــة الــصناعة تــدفع باجتــاه زيــادة القيمــة . للــشباب

ز تطبيق العلوم والتكنولوجيـا واالبتكـارات، ممـا         املضافة وتعزِّ 
ــتثمار يف     ــن االسـ ــد مـ ــى املزيـ ــشجِّع علـ ــوير يـ ــارات تطـ املهـ

ر املوارد الالزمة لتحقيق أهداف التنميـة   يوفِّن مثَّمووالتعليم،  
  .واملستدامة األوسع نطاقاًللجميع الشاملة 

رات االقتــــصادية ، أدَّت التطـــوّ ١٩٧٥ومنـــذ عــــام    -٣
ــن      ــا صــاحبها م ــة، وم ــة والتكنولوجي ــسياسية واالجتماعي وال
ــورة يف      ــة، إىل إحــداث ث ــة يف التجــارة العاملي ــيريات هيكلي تغ

ــاة الكــثري مــن   ت ومــع ذلــك ظلَّــ . النــاس وســبل عيــشهم حي
يات هيكليــة بلـدان يف مراحـل خمتلفــة مـن التنميـة تواجــه حتـدِّ     

وتــشمل تلــك . ل أمههــا يف القــضاء علــى الفقــر خطــرية يتمثَّــ
 انعـدام املـساواة داخـل البلـدان وفيمـا بينـها،             يات أيضاً التحدِّ

والبطالــة وضــعف قــدرة الفقــراء علــى احلــصول علــى املــوارد  
الفـــرص االقتـــصادية، وتراجـــع التـــصنيع، واســـتنفاد  املاليـــة و

  .ر املناخاملوارد الطبيعية، وتعاظم خماطر التدهور البيئي وتغيُّ
ــةً    -٤ ــة رؤيــ ــة لأللفيــ ــدَّمت األهــــداف اإلمنائيــ ــد قــ  وقــ

قُطعــت  كمــا . مرمــوقممــشتركة، وأســهمت يف إحــراز تقــدُّ
حتقيق العديد من األهـداف الـيت       حنو   ة وجوهري ةكبريأشواط  
وحتتـاج البلـدان الناميـة      . ا سامهت اليونيدو فيهـا بنجـاح      لطامل

اهتمامنـا ونقـدِّم   اليت ختلَّفت كثرياً عن الركـب إىل أن نوليهـا       
 خطــة وحنــن نــدرك أنَّ. اجــدإليهــا دعمنــا علــى حنــو عاجــل  

 ينبغـي هلـا أن تعـزِّز التـزام اجملتمـع            ٢٠١٥التنمية ملا بعد عـام      
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 منـها التنميـة الـصناعية        بوسـائل  ،الدويل بالقـضاء علـى الفقـر      
قــضاء علــى  لا أنَّد واملــستدامة، وأن تؤكِّــ للجميــع الــشاملة 

، وهو ما أعيد التأكيـد عليـه يف          هو ضرورة الضرورات   الفقر
قدت بشأن األهـداف    لمناسبة اخلاصة اليت عُ   لالوثيقة اخلتامية   

 ويف وثــائق أخــرى ذات )٢(،٢٠١٣اإلمنائيــة لأللفيــة يف عــام  
مــع التقــدير مبــا ونعتــرف . م املتحــدةصــلة صــدرت عــن األمــ

ــ ــة  متخَّ ــة اخلتامي ــو )٣(ض عــن الوثيق ــؤمتر ري ــام  ٢٠+ مل  مــن مه
ويف هـذا الـسياق، اكتـسبت      . اآلن قيـد اإلجنـاز    هـي   عمليات  

ا للنمـو    باعتبارهـا حمرِّكـاً هامـ      اًالتنمية الصناعية اعترافاً متزايـد    
  .االقتصادي

 لأللفيــة، نــستذكر التزامنــا باألهــداف اإلمنائيــةحنــن و  -٥
ــ ــم املتحــدة    ونرحِّ ــة لألم ــة العام ــرار اجلمعي ــدء يف )٤(ب بق  الب

دورهتـــا التاســـعة  مـــستهل مفاوضـــات حكوميـــة دوليـــة يف   
إىل اعتمـــاد خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  تفـــضي والـــستني، 

ــسه  يف و، ٢٠١٥ ــز    الوقــت نف ــة تعزي ــد أمهي ــن جدي ــد م نؤكِّ
ــق      ــانون وحتقي ــسان واحلكــم الرشــيد وســيادة الق حقــوق اإلن

  .الشفافية واملساءلة على مجيع املستويات
ق التزامنــا بالعمــل صــوب حتقيــق نــا نعمِّــ، فإنَّومــن مثَّ  -٦

ومــستدامة، كمــا نؤكِّــد مــن  للجميــع املة شــتنميــة صــناعية 
جديد على الوالية الفريـدة املـسَندة إىل اليونيـدو بـشأن دعـم              

  .بلداننا يف حتقيق هذا اهلدف
ــد  يف حــنيو  -٧ مج املتكامــل بــني   جيــري العمــل علــى ال

ــستدامة     ــة امل ــة للتنمي ــاد الثالث ــع األبع ــصادية -مجي ــها  االقت من
─────────────────  

 املعقودة يف سياق متابعةالوثيقة اخلتامية للمناسبة اخلاصة   )2(  
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية صوب اجلهود املبذولة 

)A/68/L.4*.(  
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،   )3(  

  .A/RES/66/288 ،"املستقبل الذي نصبو إليه"املعنونة 
  .٢٠، الفقرة *A/68/L.4الوثيقة   )4(  

 نعتقــد بــأنَّفإنِّنــا  علــى حنــو متــوازن، -واالجتماعيــة والبيئيــة 
ــشاملة     ــصناعية ال ــة ال ــق التنمي ــة لتحقي ــدابري الفعَّال ــع الت للجمي

واملستدامة ينبغي أن تشمل تعزيز القدرات اإلنتاجيـة بطريقـة          
ــّو ــو  تـــدعم التحـ ل اهليكلـــي لالقتـــصاد؛ وتـــشّجع علـــى النمـ

االقتصادي، وعلى إجياد فرص عمـل الئـق؛ وتعـزِّز اإلنتاجيـة            
فـق  وفقـاً لـشروط متَّ    ونقلها واسـتيعاهبا،    التكنولوجيا  وتطوير  

عليهـا، وتعـزِّز الــُبىن التحتيـة واالبتكــار التكنولـوجي؛ وتــدفع     
نـشآت  مسار التجارة والتنمية قُـدماً، وخـصوصاً يف قطـاع امل          

ــصغرى   ــصناعات الـ ــطة والـ ــصغرية واملتوسـ ــن  ،الـ ــا مـ  وغريهـ
األشــكال اجلديــدة مــن الكيانــات القائمــة علــى اجملتمعــات       
احملليــة؛ وتــشجِّع علــى اســتخدام املــوارد الطبيعيــة وخــدمات   

مها وعلى إدارهتـا ومحايتـها علـى    النظام اإليكولوجي اليت تقدِّ   
لــصلة حنــو مــستدام؛ وتــدعم أنــشطة البحــث والتطــوير ذات ا

  .بذلك
ــ  -٨ ــق   ونرحِّـ ــصادرة عـــن الفريـ ــة الـ ــة اخلتاميـ ب بالوثيقـ

ــل غــري الرمســي    ــدواملعــين مبــ العام ــك   ،ستقبل اليوني ــا يف ذل مب
ــا ــة  براجمهــــ ــا، واملعنونــــ ــادات  " ومواردهــــ ــة اإلرشــــ وثيقــــ

  )٥(".االستراتيجية
للجميـع  د على أمهية التنمية الـصناعية الـشاملة        ونشدِّ  -٩

ع، مـع  صادي املستدام، ونشجِّواملستدامة كأساس للنمو االقت 
ــم       ــة لألمـ ــة العامـ ــتها اجلمعيـ ــيت أرسـ ــات الـ ــا للعمليـ احترامنـ

عنـد  ما تستحقُّ من االهتمام     هذه املسألة   إيالء  املتحدة، على   
  .٢٠١٥وضع خطة التنمية ملا بعد عام 

ب يف هــذا الــصدد مبــشاركة اليونيــدو بنــشاط ونرحِّــ  -١٠
 ٢٠١٥ا بعـد عـام      يف العملية اجلاريـة لوضـع خطـة التنميـة ملـ           

وفقــا للوثيقــة اخلتاميــة الــصادرة عــن املناســبة اخلاصــة الــيت        
  . بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٣مت يف عام ُنظِّ

─────────────────  
  .IDB.41/24الوثيقة   )5(  
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ع ُســــبل حتقيــــق التنميــــة املــــستدامة، م بتنــــوُّونــــسلِّ  -١١
 بلـــد تقـــع علـــى عاتقـــه  كـــلَّونـــستذكر يف هـــذا الـــصدد أنَّ

ق يف حتديـد مـسارات      املسؤولية الرئيسية عن تنميته، ولـه احلـ       
  .التنمية اخلاصة به واالستراتيجيات املناسبة له

ة مـــساعدة الـــدول   ف اليونيـــدو مبهمَّـــ  نكلِّـــ حنـــن  و  -١٢
 على طلبها، على بلـوغ مـستويات معـزَّزة مـن          األعضاء، بناءً 

ــشاملة   ــصناعية ال ــة ال ــع التنمي ــستدامة، وذلــك مــن  للجمي وامل
ع القيمـة املـضافة   ة ومنها توسيع وتنوي أجل حتقيق أهداف عدَّ   

يف جمال تنظـيم املـشاريع      الداخلية  الصناعية، وتعزيز القدرات    
سة، وجمــال التكنولوجيــا، الالزمــة للتنميــة املــستدامة واملنافَــ     

وحتسني مستوى املساواة وُسبل احلصول على وظائف الئقـة         
ــك       ــة، وذل ــى البيئ ــأثري عل ــن الت ــصناعة، واحلــّد م يف قطــاع ال

  )٦(.استناداً إىل مبادئ ريو
دعمهــا للجهــود أن تزيــد مــن اليونيــدو وإننــا هنيــب ب  -١٣

اليت تبـذهلا البلـدان مـن أجـل حتقيـق التنميـة الـصناعية الـشاملة                 
كما نطلب من املدير العـام تقـدمي تقـارير          . واملستدامةللجميع  

إىل اليت تقـدِّمها اليونيـدو      منتظمة إىل املؤمتر العام عن املساعدة       
 مــستويات معــزَّزة مــن التنميــة    الــدول األعــضاء بغيــة بلــوغ   

  .واملستدامة، وعن تأثريها التنمويللجميع الصناعية الشاملة 
ــيَّ     -١٤ ــا دور مع ــة هل ــأنَّ املنظم ــد ب ــة  ونعتق ن بوصــفها اجله

التنميـة الـصناعية    علـى حتقيـق     احملورية املنـسِّقة للتعـاون الـدويل        
واملــستدامة، ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة، للجميــع الــشاملة 

غي هلـا أن تواصـل إدراج اخلـدمات ذات الـصلة بالـصناعة              وينب
ى للمنظمـة تقـدمي الـدعم       مـه، وذلـك لكـي يتـسنَّ       ضمن مـا تقدِّ   

ب تعزيـز   يتطلَّـ هـذا   و. الكامل يف مجيع مراحـل سلـسلة القيمـة        
مجيع وظائفها يف جماالت التعـاون الـتقين، وخـدمات البحـوث       

─────────────────  
د اجمللَّ( A/CONF.151/26 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،  )6(  

  .)األول

ت، الـــسياسابـــشأن العمليـــة املنحـــى واخلـــدمات االستـــشارية 
.  اجلامعـة  واملعايري واالمتثال، ودورها اخلاص بتنظيم املناسبات     

ذه مــن أنــشطة  مــا ينبغــي لليونيــدو أن تنفِّــوهبــذا املغــزى، فــإنَّ
بنــاء  يف ل يف هــذا الــسياق مــا يتمثَّــ أساســية وتعــاون تقــين إنِّ  

  .القدرات الصناعية وحتسني نوعيتها
ات  تعزيــــُز الــــشراكدَُّعــــوعمــــالً بــــروح التعــــاون، ُي  -١٥

  شـراكات وشـبكات جديـدة علـى        وإقامةوالشبكات القائمة،   
 املستوى العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي، ومشاركة       كل من 
حتقيــق يف املــسار حنــو  كاملــة  مــشاركةًاألطــراف املعنيــةمجيــع 

مـستدامة، عناصـر أساسـية يف       شـاملة للجميـع و    تنمية صـناعية    
وينبغي . االزدهارالتغلّب على حتديات التنمية السائدة وحتقيق     

أن تشمل تلك الـشراكات، ضـمن َمـن تـشملهم، احلكومـات             
 القطـــــاعني العـــــام واخلـــــاص يلـــــواملنظمـــــات الدوليـــــة وممثِّ

ومـع  . واملؤسسات املالية واألوساط األكادميية واجملتمـع املـدين       
يف اجلوهريـة   بقاء التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب الركيزة        

ــن أجــل ال   ــة م ــشراكة العاملي ــك   ال ــشتمل تل ــي أن ت ــة، ينبغ تنمي
الـشراكات أيـضا علــى الوفـاء بااللتزامــات اخلاصـة باألهــداف     

وهناك أشكال أخرى من التعاون ومنها مـثالً        . اإلمنائية لأللفية 
ــدِّ     ــي واملتعـ ــاون الثالثـ ــوب، والتعـ ــدان اجلنـ ــني بلـ ــاون بـ د التعـ

ي دوراً أساســياً أيــضاً األطـراف، وبــرامج تعــاون أخــرى، تــؤدِّ 
  .هذا اهلدف املنشوديف حتقيق 

وال يزال التعاون الـدويل مـن أجـل التنميـة الـصناعية               -١٦
د إعـالن   وقـد مهَّـ   . وسيلة رئيسية جلين فوائد التنمية الصناعية     

 الطريـق لـربوز نظـام عـاملي         ١٩٧٥ليما الذي اعُتمد يف عـام       
منسَّق البنيـة للتـشاور بـني األوسـاط الـصناعية واألمـم وفيمـا               

 الوقت قد حان لتعزيـز التعـاون الـدويل     أنَّنعتقد  حنن  و. بينها
 ينبغي أن يرتكـز علـى       وهو تعاون من أجل التنمية الصناعية،     

االســـتثمار األجـــنيب املباشـــر، ونقـــل املعرفـــة والتكنولوجيـــا،  
وإنشاء اآلليات املالية املناسبة، وبناء شـراكات جديـدة تقـوم           



GC.15/INF/4 
 

16 V.13-89017 

 

على قاعدة واسعة مـن أصـحاب املـصلحة املتعـددين، ووفقـاً             
  .لشروط متَّفق عليها

ونؤكِّد مـن جديـد التزامنـا باليونيـدو بـصفتها منظمـة              -١٧
 فيمـا يتعلـق   ذات والية فريدة، ضمن منظومـة األمـم املتحـدة،           

، وتقدمي اخلدمات    وتنشيطها وتسريعها  تعزيز التنمية الصناعية  ب
لصاحل الدول األعضاء فيها واجملتمع العاملي من خالل التعـاون          

توى العـاملي واإلقليمـي والـوطين، وكـذلك        املـس   كـل مـن    على
علــى مــستوى القطاعــات؛ ونعتــرف باملــسامهة احلامســة الــيت      

  .لتنمية الصناعيةاملنظمة من أجل حتقيق امها تقدِّ
 النـهوج الـيت اعتمـدهتا املنظمـة جيـب أن            ونعتقد بـأنَّ    -١٨
عاد النظر فيها دورياً من أجـل ضـمان أن تبقـى متوافقـة مـع          ُي

األطــر املتفــق عليهــا ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة بأمجعهــا،  
وأن تتــــصدَّى بفعاليــــة للتحــــدِّيات اجلديــــدة الناشــــئة الــــيت  

ــة  ــا التنمي ــة     . تواجهه ــاج املنظم ــة، حتت ــذه الغاي ــوغ ه إىل ولبل
يـق النتـائج،    هـاً حنـو حتق     وأكثر توجُّ  أقوىآليات رصد وتقييم    

تكــــون أنــــسب حمــــسَّنة أشــــكال إبــــالغ إىل كمــــا حتتــــاج 
  .الدول األعضاءالحتياجات 

 التعاون التقين هو وظيفة أساسـية       وحنن مقتنعون بأنَّ    -١٩
م بــضرورة تعزيــز مــن وظــائف اليونيــدو التنفيذيــة، كمــا نــسلِّ

الوظــائف التكميليــة األخــرى الــيت تــساويها يف األمهيــة، مثــل  
ــيم امل  ــة تنظــ ــبات وظيفــ ــة ناســ ــشراكات اجلامعــ ــد الــ  ،وعقــ

والوظــائف املعياريــة واألنــشطة القياســية ذات الــصلة، فــضال  
نظــر إليهــا والــيت ُي(املــشورة يف جمــال الــسياسات إســداء عــن 

م إىل الــدول األعــضاء يف تنفيــذ القواعــد  قــدَّمــساعدة ُتبأنَّهــا 
ضرورة تنفيذ هـذه الوظـائف مـن خـالل          كذلك  ، و )واملعايري

احملفليـة حنـو     اليونيـدو    قـوة ه  وجَّوينبغي أن تُ  . مجمشاريع وبرا 
ونـدعو اليونيـدو   . تنفيذ أنشطة التعاون التقين على حنو أفضل 

إىل تعزيــز هنجهــا القــائم علــى حتقيــق النتــائج، مــع حتــسني        
  .ح ملبدأ القيمة مقابل املال أوَضالشفافية وإبراٍز

ب يف هــــذا الــــسياق بتفاعــــل املنظمــــة مــــع  ونرحِّــــ  -٢٠
 عـرض   بغيـة  الدولية واملؤسسات املالية ذات الـصلة        املنظمات

أخــذها دة األطــراف وأهــداف اليونيــدو يف املفاوضــات املتعــدِّ
  .ذها تلك املنظماتاألنشطة اليت تنفِّيف االعتبار يف سياق 

بغيــة التــصدِّي للتحــديات الراهنــة ينبغــي لليونيــدو، و  -٢١
سِّر الــيت تواجههــا الــدول األعــضاء فيهــا، أن تقــوم بــدور ميــ  

عاملي للمعرفـة واملـشورة بـشأن الـسياسات واالسـتراتيجيات           
ومــستدامة؛ للجميــع اهلادفــة إىل حتقيــق تنميــة صــناعية شــاملة 

وينبغي هلا أن تركِّز علـى األولويـات املواضـيعية الـثالث الـيت              
ــي   ــربة، وهـ ــسبية وخـ ــة نـ ــا مبزيـ ــدرات : حتظـــى فيهـ ــاء القـ بنـ

ــة، واإلن   ــدرات التجاريـ ــاء القـ ــة، وبنـ ــستدام  اإلنتاجيـ ــاج املـ تـ
  .وكفاءة استخدام املوارد الصناعية

وينبغي للمنظمة أن تسعى إىل تقدمي جمموعـة كاملـة            -٢٢
 لالحتياجـات املتباينـة لـدى       من خدماهتا اإلمنائية املتنوعة وفقاً    

الــدول األعــضاء، دعمــا ألولوياهتــا واســتراتيجياهتا الــصناعية   
ــة، و ــي و. حلاجــة إىل اســتجابات مناســبة  حبــسب االوطني ينبغ

مواصلة إيالء اهتمام خاص ألقـل البلـدان منـواً وذلـك بـالنظر              
يات واحتياجـات إمنائيـة      مـن حتـدِّ     تلك البلـدان   إىل ما تواجهه  

ــا  ــلة النظـــر يف إيـــالء  . فريـــدة مـــن نوعهـ ــا ينبغـــي مواصـ كمـ
 مبراحل خمتلفـة مـن التنميـة،        االهتمام الواجب للبلدان اليت مترُّ    

 دخل والبلـــدان الـــيت متـــرُّمبـــا يف ذلـــك البلـــدان املتوســـطة الـــ 
  . ضمن غريها من البلدان،اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

وحنن ندرك الدور اخلاص الـذي تـضطلع بـه املنظمـة        -٢٣
م صوب بلـوغ هـدف التنميـة الـصناعية           تقدُّ إحرازيف ضمان   

ولذلك ينبغي للمنظمة أن تعـزِّز      . واملستدامةللجميع  الشاملة  
، بغيـة   اجلهـات املعنيـة العديـدة     احلوار وإقامـة الـشراكات مـع        

ــصناعية    رصــد التقــدُّ  ــة ال م احملــرز صــوب بلــوغ هــدف التنمي
  . هذا التقدُّمواملستدامة وتعزيزللجميع الشاملة 
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ــهيب  -٢٤ ــا لنـ ــدول األعـــضاء  جب وإننـ ــع الـ  أن تـــضمنميـ
ة ومنــــها ســــداد التمويــــل الكــــايف لليونيــــدو بوســــائل عــــدَّ 

ديـة بكاملـها ويف حينـها،       رة يف امليزانيـة العا    االشتراكات املقرَّ 
الــدعم يف إطــار وخلــدمات لتعــاون الــتقين لعــات وتقــدمي التربُّ

 كل أولويـة مـن األولويـات املواضـيعية ذات القـضايا اجلامعـة             
، وذلك من أجل متكـني املنظمـة مـن تنفيـذ            لقطاعات متعدِّدة 

ــَسق كامـــل  ــاة   نـ ــة، مـــع مراعـ ــية والتنفيذيـ أنـــشطتها األساسـ
  .مطالب الدول األعضاء

   مد يف الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر العامعُتا
  ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢بريو، ليما، 

  
اليونيدو واملفاوضات بشأن خطة األمم   ٢-ق/١٥-م ع

  ٢٠١٥املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
  

  :إنَّ املؤمتر العام  
 ٩ املـــؤرخ ٦٨/٦ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ستذكرإذ يــ  

الوثيقـة اخلتاميـة للمناسـبة       بـشأن    ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
اخلاصة املعقودة يف سياق متابعة اجلهود املبذولة صـوب حتقيـق           

  ،األهداف اإلمنائية لأللفية
بقرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة البـدء          يرحِّبوإذ    

ــا التاســـعة    يف مفاوضـــات حكوميـــة دوليـــة يف مـــستهل دورهتـ
لتنمية ملا بعـد    ل  األمم املتحدة  ني، تفضي إىل اعتماد خطة    والست
  ، ٢٠١٥عام 

 باملناقشات اليت جيريهـا الفريـق العامـل         علماً حييطوإذ    
  املفتوح املعين بإعداد أهداف التنمية املستدامة،

ــبوإذ    ــضايرحِّ ــا   أي ــاد إعــالن ليم ــة  :  باعتم حنــو تنمي
ي يـشدِّد  ، الـذ )GC.15/13(صناعية شاملة للجميـع ومـستدامة       

ــع واملـــستدامة   علـــى  ــة الـــصناعية الـــشاملة للجميـ ــة التنميـ أمهيـ
 هشجِّع، مــع احترامــيــكأســاس للنمــو االقتــصادي املــستدام، و 

للعمليــات الــيت أرســتها اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، علــى    
 مـن االهتمـام عنـد وضـع خطـة           هإيالء هذه املسألة مـا تـستحقُّ      

  ،٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
شاركة اليونيـدو بنـشاط يف العمليـة         مبـ   علمـا  يطحيوإذ    

، بالعمـل مـع     ٢٠١٥اجلارية لوضع خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام             
ة علـى النحـو املناسـب       األمني العام لألمم املتحدة، بغية املسامه     

 الدول األعضاء من مداوالت متعلقة باعتمـاد خطـة          فيما جتريه 
  ،٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

العـام أن يـستمر يف إطـالع         إىل املـدير     طلبي  -١  
الدول األعضاء دوريا على معلومات بشأن مـشاركة اليونيـدو          

، ٢٠١٥العمليــة اجلاريــة لوضــع خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام يف 
  وبشأن التنسيق بينها وبني األمني العام يف سياق هذه العملية؛

 أيـــضاً إىل املـــدير العـــام أن يقـــدِّم إىل يطلـــب  -٢  
ة يف دورته الثانية واألربعني تقريراً بـشأن        جملس التنمية الصناعي  

  .هذه املسألة
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦
  

الشراكات يف سبيل حتقيق التنمية   ٣-ق/١٥-م ع
  الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة

  
  إنَّ املؤمتر العام،  
-ره م ع  مــن الدســتور ومقــر١٩َّ املــادة ستذكريــإذ   

 واملعنـون   ١٩٨٥ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرَّخ   ٤١-م/١
ــة    " ــات الدوليـ ــع املنظمـ ــدو مـ ــة اليونيـ ــة لعالقـ ــادئ توجيهيـ مبـ

  ،"احلكومية واملنظمات غري احلكومية وسائر املنظمات
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 ٦٥/١٧٥ قــرار اجلمعيــة العامــة    أيــضاًستذكريــوإذ   
 بــشأن التعــاون يف ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠املــؤرَّخ 

الـصناعية والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة            ميدان التنمية   
للتنمية املستدامة الذي ُعقد يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، يف             

، وعنواهنـــا  ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢٢ إىل ٢٠الفتـــرة مـــن  
، اللـــذين ســـلّما بالـــدور اهلـــام  "املـــستقبل الـــذي نـــصبو إليـــه "

يـة يف سـبيل     للشراكة ورّحبا باملبـادرات اإلقليميـة وعـرب اإلقليم        
  التنمية املستدامة،

 على أمهيـة اليونيـدو باعتبارهـا حمفـال عامليـا            يشدِّدوإذ    
إلشاعة االجتاهات العاملية واإلقليمية يف ميـدان االسـتراتيجيات         
الصناعية وجتارب التصنيع الناجحة واملمارسات الفـضلى فيمـا         

ــاملي  بـــني اخلـــرباء ومقـــرِّ  ري الـــسياسات علـــى الـــصعيدين العـ
  يمي،واإلقل

 أنَّ الــشراكات ميكــن أن تكــون ه يف اعتبــاريأخــذوإذ   
وأن تصلح كهياكـل عمـل مـشترك        للتنمية الصناعية   أداة فعالة   

الدرايـة والتكنولوجيـا    (يتسّنى فيها النَّْهل من املـوارد التكميليـة         
  واملوازنة بني املصاحل املختلفة،) واملهارات والتمويل واملعدات

ات بشأن التنمية املـستدامة، الـيت        بأنَّ الشراك  ميسلِّوإذ    
ينخرط فيها كل أصحاب املصلحة ذوي الـصلة، مـن شـأهنا أن             
تعني البلـدان علـى أن تـتعلم مـن بعـضها الـبعض كيـف تـستبني                  
السياسات املالئمة للتنمية املستدامة، مبا فيها سياسات االقتصاد        

  األخضر والتشبيك وتبادل اخلربات على مجيع املستويات،
  : املدير العام إىلطلبي  
أن يواصل بناء الشراكات ومتتني القائم منـها          )أ(  

مــع مؤســسات األمــم املتحــدة، وكــذا مــع ســائر أصــحاب        
ــق     ــبيل حتقيـ ــاص، يف سـ ــاع اخلـ ــا يف ذلـــك القطـ ــصلحة، مبـ املـ
وتــرويج التنميــة الــصناعية الــشاملة للجميــع واملــستدامة بزيــادة  

  االتساق داخل منظومة األمم املتحدة؛

شجِّع الــشراكات املوجــودة واجلديــدة    أن يــ  )ب(  
مع مؤسسات التنمية الدولية والقطاعني العـام واخلـاص لزيـادة           
وقْع التعاون التقين يف سبيل التـرويج للتنميـة الـصناعية الـشاملة             

  للجميع واملستدامة؛
ــع الــشراكات اإلقليميــة       )ج(   ــزِّز التعــاون م أن يع

ــة، الــيت ينخــرط فيهــا مجيــع أصــحاب     املــصلحة وعــرب اإلقليمي
ذوي الـــصلة، يف ســـبيل تـــرويج التنميـــة الـــصناعية الـــشاملة      
للجميع واملستدامة، والتغلب على التحديات اإلمنائيـة الـسائدة         
للتوصل إىل منو اقتـصادي مـستدام يف البلـدان الناميـة، بوسـائل        
منها دعم تنمية الطاقة املـستدامة والتكنولوجيـات الـيت تـساعد            

وجيـوز أن تـشمل     .  البلـدان الناميـة    على االقتـصاد يف الطاقـة يف      
تلـــك الـــشراكات، يف مجلـــة أمـــور، احلكومـــات، واملنظمـــات 
الدولية، وممثلي القطاعني العـام واخلـاص، واملؤسـسات املاليـة،           
والوســط األكــادميي واجملتمــع املــدين، وأن تغطــي التعــاون بــني  
الشمال واجلنوب وفيما بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي             

 األطراف الذي يشتمل على برامج حمددة، منـها مـثالً           واملتعدد
  برنامج شراكة اجلسر األخضر وبرنامج الصناعة اخلضراء؛

ــد مبوجــب      )د(   ــذ أي شــراكة تعق ــل تنفي أن يكف
  .هذا القرار وفقاً لإلطار القانوين للمنظمة

  التاسعةاجللسة العامة 
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦

    
  يف جمال أنشطة اليونيدو   ٤-ق/١٥-م ع

  الطاقة والبيئة
  

  :إنَّ املؤمتر العام  
بلـوغ   أمهية إحراز تقدُّم من أجل        يف اعتباره  يضعإذ   

دعمــاً هــدف التنميــة الــصناعية الــشاملة للجميــع واملــستدامة   
  للنمو االقتصادي والقضاء على الفقر على حنو مستدام،
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 بـضرورة املراعـاة املناسـبة لاللتـزام العـاملي           يسلِّموإذ    
عمل على حتقيق التنميـة الـصناعية يف إطـار التنميـة ملـا بعـد                بال

  ،٢٠١٥عام 
 ستراتيجية الطويلة األمـد    بيان الرؤية اال   يستذكر وإذ  
  ،٤-ق/١١-، بصيغته املعتمدة يف القرار م علليونيدو
 ٢-ق/٨- قـرار املـؤمتر العـام م ع        اًستذكر أيض ي وإذ  

ين وقــراره م بــشأن مرفــق البيئــة العامليــة وأنــشطة التعــاون الــتق
ــداف   ٥-ق/١٠-ع ــق األهــ ــدو يف حتقيــ ــشأن دور اليونيــ  بــ

  اإلمنائية لأللفية،
 باملعلومات الواردة يف تقريري املـدير       علماً حييط وإذ  

 GC.15/5(العام عن أنـشطة اليونيـدو يف جمـال الطاقـة والبيئـة              
  ،)GC.15/6و

يف ي  ع الـس  تـستوجب  استدامة التنميـة     بأنَّ يسلِّم وإذ  
 النمــو االقتــصادي الــشامل للجميــعحتقيــق ىل الوقــت نفــسه إ

  ،ومحاية البيئة االجتماعية والتنمية
مالئـــم  اإلدمـــاج االجتمــاعي  بــأنَّ  اًأيـــضيــسلِّم   وإذ  

سني حتــخللــق فــرص أفــضل مــن أجــل إجيــاد العمــل الالئــق و   
ــشة للمجموعــات املهمَّــ    مــشاريع  أنَّذلــكشة، ظــروف املعي

تولـد  بـأن  أيـضا  ئـة كفيلـة    التعاون التقين املتعلقـة بالطاقـة والبي      
ــل ــاعي  وحتـــسِّفـــرص العمـ  واالقتـــصادين اإلدمـــاج االجتمـ

  ،والظروف املعيشية
 بــامليزة النــسبية لليونيــدو بوصــفها كــذلك يــسلِّم وإذ  

صة الـيت متتلـك اخلـربة الفنيـة يف          وكالة األمم املتحـدة املتخصِّـ     
اإلدارة البيئية الصناعية، وكفاءة استخدام الطاقة فيمـا يتـصل          

جددة ألغـراض إنتاجيـة،     تلصناعة، واحلصول على الطاقة امل    با
 البيئيـة يف    امةي النظيـف واالسـتد    جوترويج االبتكار التكنولو  

  العمليات التصنيعية،

 مبيـــزة املنظمـــة يف تنفيـــذ االتفاقـــات البيئيـــة يقـــرُّ وإذ  
املتعددة األطراف املتصلة بالصناعة ودورها يف تدعيم التنميـة         

 بتـرويج كفـاءة اسـتخدام     ألكثر اسـتدامة  واالصناعية األنظف   
والـيت  الطاقة يف العمليات التصنيعية ومساعدة البلـدان الناميـة         

ــصاداهتا   ــر اقت ــة املتجــدد   مت ــة يف مــضمار الطاق ــة انتقالي  ةمبرحل
  ألغراض التطبيق الصناعي واإلنتاج،

باألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا اليونيـدو           اً علمـ  حييط وإذ  
لـصناعة باعتمـاد معـايري بـشأن نظـم           الطاقـة يف ا    إدارةلترويج  

  ،٥٠٠٠١ آيزو  معيارإدارة الطاقة، مثل
ــاًحيــيط وإذ   ــضاً  علم ــا    أي ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال  باألن
 مبادرة الـصناعة اخلـضراء باعتبارهـا جـزءا ال           لتطويراليونيدو  

   التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة،أ منيتجزَّ
ى للبلـدان    حصيلة املؤمتر الرفيـع املـستو      يستذكر وإذ  

ــود يفاملتوســـطة الـــدخل  ــيهاملعقـ ــان خوسـ ــتاريكا سـ  ، كوسـ
)GC.15/9( ،  ــا ــرف فيه ــيت اعُت ــصناعة اخلــضراء   ال ــامج ال  بربن

ــن خــالل       ــستدامة م ــة امل ــهوض بالتنمي ــيلة للن ــاتكوس  عملي
لتعزيز التعـاون   دين ولتوفري أداٍة فعَّالة     أصحاب املصلحة املتعدِّ  

  ، الصناعي الدويل
 ،للطاقـة الثالـث   ائج منتـدى فيينـا       بنتـ   علمـاً  حييط إذو  

  ،٢٠١٣مايو / أيار٣٠ إىل ٢٨املعقود يف فيينا من 
املعنيــة جتماعــات اال بنتــائج اً أيــض علمــاًحيــيط وإذ  

 يف املعقـودة الصناعة اخلضراء يف مؤمترات الـصناعة اخلـضراء    ب
  ،)٢٠١٣(وغوانغجو ) ٢٠١١(وطوكيو ) ٢٠٠٩ (مانيال

 برناجمهـا لإلنتـاج    طـوير بت التزام اليونيـدو     يستذكر وإذ  
وإقامــة مــشاريع  كفــاءة اســتخدام املــوارد، ب واملتَّــسماألنظــف 
ز املساعدة املقدمة إىل البلدان الناميـة       ي املياه وتعز  إلدارةاملنظمة  

 يف االسـتعداد    انتقاليـة   املارة مبرحلـة   قتصاداتاالوالبلدان ذات   
يادة  وكذا لزهومللتنفيذ خططها الوطنية يف إطار اتفاقية ستوك    
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البلـدان  وعـدد   عدد مشاريعها يف نطـاق بروتوكـول مونتريـال          
  ،)٧-م/٤٠- وم ت ص٤-ق/١٤-م ع(املستفيدة 
، يف هــذا الــصدد، مبــسامهة اليونيــدو الــيت   يــسلِّم وإذ  

ــقيقاهتا    ــع شـ ــشراكة مـ ــل بالـ ــاالتتعمـ ــم  وكـ ــة األمـ  منظومـ
املتحدة، والقطاع اخلاص واجملتمع املـدين، لتكـوين القـدرات          

ــة  البـــشرية وامل ــدان الناميـ ــرُّ  ؤســـسية يف البلـ ــدان الـــيت متـ والبلـ
ــصاداهتا  ــذ مــشاريع صــناعية يف    اقت ــى تنفي ــة عل ــة انتقالي مبرحل

 املراكـز الوطنيـة لإلنتـاج األنظـف،         لجمال البيئـة والطاقـة، مثـ      
كفـاءة اسـتخدام    واملتَّـسم ب  والشبكة العاملية لإلنتـاج األنظـف       

ــا املنــاخ، ومركــز وشــبكة تكنولواملــوارد املنــشأة حــديثاً،   جي
ــدو     ــشترك بـــني اليونيـ ــضراء املـ ــصناعة اخلـ ــامج الـ ــذا برنـ وكـ

  ،برنامج األمم املتحدة للبيئةو
 الــشراكة الناجحــة بــني اليونيــدو واملركــز يــستذكر وإذ  

ــابع    ــة التـ ــتخدام الطاقـ ــاءة اسـ ــة املتجـــددة وكفـ اإلقليمـــي للطاقـ
 والتوقيــع يف اآلونــة ، لــدول غــرب أفريقيــااالقتــصاديةللجماعــة 

ة على مذكرة تفاهم من أجل إنشاء مركز إقليمي إضايف          األخري
  ، شرق أفريقياجنبا إىل جنب مع مجاعةللطاقة املتجددة 

  :إىل املدير العام طلبي  
الــيت اليونيــدو بــرامج وكفــاءة ز تنفيــذ أن يعــزِّ  )أ(  

ــدد     ــصندوق املتعـ ــة والـ ــة العامليـ ــق البيئـ ــها مرفـ ــشترك يف متويلـ يـ
يــال واجلهــات املاحنــة الثنائيــة األطــراف لتنفيــذ بروتوكــول مونتر

 ة الطاقــة والبيئــة املتــصل التدة املــاحنني يف جمــاواملبــادرات املتعــدِّ
 خـاص   امبـاع هنـج قـائم علـى النتـائج وإيـالء اهتمـ             بالصناعة، باتِّ 

 هــذه الــربامج، مبــا يف ذلــك   الــذي ختلفــه اإلمنــائي امليــداينلألثــر
ــاء القــدرات الالزمــة للتحــوّ   ــر  ل إىل أمنــاط إأنــشطة بن ــاج أكث نت

  استدامة؛ 
 التكنولوجيـا نقـل   و،ع نقـل الدرايـة    أن يشجِّ   )ب(  

يف مبـا يـشمل القـدرات التـصنيعية          وفقاً لشروط متَّفق عليها،   

ــادين  ــات الـــصناعية    كفـــاءةميـ ــتخدام الطاقـــة يف العمليـ  اسـ
واالســـتخدامات  اتوالطاقـــات املتجـــددة ألغـــراض التطبيقـــ

ــصناعي ــة،   الــ ــدان الناميــ ــيما يف البلــ ــا  ة وال ســ ــك وفقــ وذلــ
  ؛لالحتياجات واألولويات الوطنية

أن ينشئ آليات تعاون مناسبة، مبـا يف ذلـك            )ج(  
بـشأن تنفيـذ    جديـدة    وإبـرام اتفاقـات       جديدة إقامة شراكات 

بادرات، مـع سـائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة          املشاريع و امل
يف جمال البيئة والطاقة، وذلك على الصعيد العاملي واإلقليمـي     

 التكامــل  أوجــهالــوطين حــسب االقتــضاء، لالســتناد إىلأو /و
   االزدواج؛وجتّنبوإحداث التضافر 

أن يـــــستمر يف تطـــــوير برنـــــامج الـــــصناعة    )د(  
اخلضراء ويعزز كفاءته يف بناء شراكات عاملية بني احلكومات         

 ابتغاء الترويج ، والوسط األكادميي اإلنتاجيالوطنية، والقطاع   
   يف العمليات التصنيعية؛لالستخدام األكفأ للموارد

ز تنفيـــذ برنـــامج اليونيـــدو لإلنتـــاج أن يعـــزِّ  )ه(  
ــوارد،  واملتَّــسم بكفــاءة األنظــف  مــع اســتطالع   اســتخدام امل

أوجــه التــآزر املمكنــة مــع املبــادرات اإلقليميــة القائمــة، مثــل   
يف ع  ، وأن يوسِّـ   "استخدام املوارد بكفـاءة يف أوروبـا       "مبادرة

ــة راكــز منطــاق عــضوية هــذا الــشأن  ــاجالــشبكة العاملي  لإلنت
   وارد؛األنظف واملتسم بكفاءة استخدام امل

ربنـامج اليونيـدو بـشأن      ل يواصل التـرويج  أن    )و(  
 عوسِّـ ينقل التكنولوجيا السليمة بيئيا ويضع مـشاريع جديـدة     

قـــع املوا"  ســـائرالربنـــامج لتـــشملهـــذا  نطـــاق منهجيـــة هبـــا
 يميـة املماثلـة، ومنـها   مراعـاة الـربامج اإلقل  مـع  بيئيـاً   "الـساخنة 
ــامج  ــابع لالحتــاد األورويب وامل " ســويتش"برن ــقالت ــز تعل  بتعزي

  واعتماد أمناط إنتاجية واستهالكية مستدامة؛
ــتثمار     )ز(   ــرويج االسـ ــزِّز دور مكاتـــب تـ أن يعـ

والتكنولوجيــا، واملراكــز الوطنيــة لإلنتــاج األنظــف، ومراكــز  
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ع شــبكة ز ويوسِّــويعــزِّ التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب،    
ــاءة اســـتخدام الطاقـــة  مراكـــز الطاقـــة املتجـــددة   بغيـــة ،وكفـ

  وتيـــسري ســـبل حـــصول البلـــدان الناميـــة والـــيت متـــر تـــشجيع
ــة علـــ اقتـــصاداهتا ــة انتقاليـ ــّورة ى مبرحلـ  التكنولوجيـــات املتطـ

  املناسبة يف ميدان الطاقة واستدامة العمليات الصناعية بيئيا؛
 املوجـودة   ز حافظة مشاريع اليونيـدو    أن يعزِّ   )ح(  

بـــشأن التـــدبري اإلنتـــاجي واملـــستدام للنفايـــات، وخـــصوصاً   
ــة    ــة والكهربائي ــات اإللكتروني ــضيالنفاي ــشاريع  ومي ــُدما بامل  قُ

 مراكــــز صــــناعيةالقائمــــة واملــــستجدة هبــــدف اســــتحداث 
   النامية والناهضة؛االقتصاداتإيكولوجية يف 

ز أيــــضا دور اليونيــــدو يف تــــرويج أن يعــــزِّ  )ط(  
 واملمارســات الفــضلى  إلدارة الطاقــةيري الدوليــة املعــاوتعمــيم

  من حيث كفاءة االستخدام الصناعي للطاقة؛
أن يظــل يتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة   )ي(  

للبيئة وشركائه علـى بـدء تـشغيل مركـز وشـبكة تكنولوجيـا              
 للقرارات املتخذة مبوجب اتفاقيـة األمـم املتحـدة          وفقاًاملناخ،  

ــ البلـــدان الناميـــة  إمـــداد بغيـــةاملنـــاخ، ر اإلطاريـــة بـــشأن تغيُّـ
ــوير     ــة مــــن أجــــل تطــ ــة الراقيــ ــساعدة التقنيــ ــراف باملــ األطــ

  ؛ ونقلها املناخيةلتكنولوجياتا
ــدو يف    )ك(   ــشاركة اليونيـ ــراكة أن يواصـــل مـ شـ
  ؛"غلوبل مريكوري"مشروع 
 ، إىل جملس التنميـة الـصناعية      اًأن يرفع تقرير    )ل(  

ــة واألربعــني  تنفيــذ املتعلقــة بطــورات  عــن الت،يف دورتــه الثاني
  .هذا القرار

  
  التاسعةاجللسة العامة 

٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦  
  

  التنمية الصناعية يف البلدان   ٥-ق/١٥-م ع
  املتوسطة الدخل

  
   املؤمتر العام،إنَّ  
 مــن الــدول األعــضاء  كــبرياًعــدداً  بــأنَّاً علمــحيــيطإذ   

ــددها   ــالغ عـ ــدو البـ ــة١٧٢ًيف اليونيـ ــضواً دولـ ــدان  هـــي عـ  بلـ
  متوسطة الدخل،

حنــو تنميــة صــناعية :  باعتمــاد إعــالن ليمـا يرحِّـب وإذ   
  شاملة للجميع ومستدامة،

 مــع التقــدير بــاملؤمتر الرفيــع املــستوى   علمــاًحيــيط وإذ  
، للبلـــــدان املتوســـــطة الـــــدخل، املعقـــــود يف ســـــان خوســـــيه

ــتاريكا، ــن  كوســ ــرة مــ ــران١٤ إىل ١٢ يف الفتــ ــه / حزيــ يونيــ
 عنــــه، واملعنــــون الــــصادرســــيه ، وإعــــالن ســــان خو٢٠١٣

التحــديات الــيت تواجــه التنميــة املــستدامة والتعــاون الــدويل يف "
، "الرخــاءيف حتقيــق دور الــشبكات : لالبلــدان املتوســطة الــدخ

  ،٤-م/٤١-ر م ت صالوارد يف املقرَّ
ــشدِّد وإذ   ــسامهة  ي ــى امل ــدان املتوســطة  الكــبرية عل  للبل

رد يف رف بالتزايـد املطَّــ يعتــوالـدخل يف جهـود التنميــة العامليـة،    
ــدويل    ــاون الـــصناعي الـ ــة الـــيت يكتـــسيها التعـ ــوين األمهيـ وتكـ

ــا   اتلــــسياسيف جمــــال اوإســــداء املــــشورة املعــــارف وتبادهلــ
 بد فيهــا أصـــحا  الــشراكات الـــيت يتعــدَّ  لكالــصناعية، وكــذ  

 اإلمنائيـــة للبلـــدان املتوســـطة االحتياجـــاتاملـــصلحة، يف تلبيـــة 
  الدخل،

م إىل االرتقــــاء بأنــــشطة  املــــدير العــــايــــدعو  -١  
ــة ب  ــدو اخلاصـ ــدان    اليونيـ ــع البلـ ــدويل مـ ــصناعي الـ ــاون الـ التعـ
  املتوسطة الدخل؛
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، دون املــــساس بأولوياهتــــا  اليونيــــدويــــدعو  -٢  
ــدان   إىل العامــة وواليتــها،  مواصــلة العمــل عــن كثــب مــع البل
  : يف ما يليواإلسهاماملتوسطة الدخل 

ها يف   ومـصاحل   تلـك البلـدان    زيادة تعزيز دور    )أ(  
  ؛املستدامة العاملية واحملليةو  للجميعالصناعية والشاملةالتنمية 

ــز مــشارك االســتمرا  )ب(   ــدان ر يف تعزي  ة تلــك البل
ــا بعــد عــام      ــة مل يف العمليــات ذات الــصلة بــصياغة إطــار التنمي

   وأهداف التنمية املستدامة؛٢٠١٥
 اآلليات الدوليـة احلكوميـة      التحاور مع تيسري    )ج(  

لــــسماح للبلــــدان املتوســــطة الــــدخل بتقــــدمي  واذات الــــصلة
  ؛مدخالت يف مجيع العمليات ذات الصلة

  إىل املــدير العــام أن يرفــع إىل جملــس يطلــب  -٣  
ــصناعية،  ــة ال ــة واألربعــني التنمي ــه الثاني ــرا عــن  ، يف دورت  تقري

  .أنشطة اليونيدو ذات الصلة
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦
      

   الوزاري ألقل البلدان منواً ليماإعالن   ٦-ق/١٥-م ع
  

  :إنَّ املؤمتر العام  
ــ علمــاًحيــيطإذ    ــدان منــوا   ب ــوزاري ألقــل البل ، املؤمتر ال

 كــانون ١نــوفمرب و/ تــشرين الثــاين٣٠املعقــود يف ليمــا يــومي 
  ،٢٠١٣ديسمرب /األول

ــاًحيــيطوإذ    ــل      علم ــوزاري ألق ــا ال ــإعالن ليم ــضاً ب  أي
مـده املـؤمتر الـوزاري والـوارد يف املرفـق           البلدان منواً، الـذي اعت    

  هبذا القرار،

 املدير العام إىل أن يأخذ يف اعتباره على         يدعو  -١  
بتحقيــق التنميــة الــصناعية   وجــه اخلــصوص األحكــام املتعلقــة    

يقــدِّم دعــم الــشاملة للجميــع واملــستدامة يف أقــل البلــدان منــواً، و
حل أقــل لــصااليونيــدو مــن أجــل تنفيــذ برنــامج عمــل اســطنبول   

، )A/CONF.219/3/Rev.1( ٢٠٢٠-٢٠١١البلــدان منــواً للعقــد 
على النحو املبيَّن يف اإلعـالن الـذي اعتمـده الـوزراء يف ليمـا يف                

  ؛٢٠١٣ديسمرب /األول من كانون األول
أن يكفلـوا    اإلمنائيني إىل    الشركاء مجيع   يدعو  -٢  

مـل  تقدمي التمويل الكايف لليونيدو مـن أجـل تعزيـز التنفيـذ الكا           
الســـتراتيجيتها العملياتيـــة يف ســـبيل حتقيـــق التنميـــة الـــصناعية  

  واً؛الشاملة للجميع واملستدامة يف أقل البلدان من
، يف دورتـه  يقدِّم إليهأن   إىل املدير العام     يطلب  ‐٣  

  .، تقريرا عن أنشطة اليونيدو ذات الصلةالسادسة عشرة
  التاسعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦
    

  املرفق
  اإلعالن الوزاري

 نريدهمن برنامج عمل اسطنبول إىل العامل الذي "
  :  وما بعده٢٠١٥عام يف 

استراتيجية اليونيدو العملياتية اخلاصة بأقل  تنفيذ
  "البلدان منواً

      ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١ليما، 
------- 

  
 املــشاركني يف حنــن وزراء الــصناعة ورؤســاء الوفــود   
 :اًنيدو الوزاري اخلامس ألقل البلدان منومؤمتر اليو
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 تـــشرين ٣٠ يف ليمـــا، بـــريو، يـــومي وقـــد اجتمعنـــا  
 بغيـة تقـدمي     ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١نـوفمرب و  /الثاين

ال واحلـسن التوقيـت     إرشادات استراتيجية بشـأن التنفيذ الفعَّ    
ــواً      ــدان من ــل البل ــة اخلاصــة بأق ــدو العملياتي الســتراتيجية اليوني

 ،٢٠٢٠-٢٠١٢للفترة 

 مبيثاق األمم املتحدة وباملبـادئ الـواردة        وإذ نسترشد   
ــل       ــامج عمـ ــة وبرنـ ــشأن األلفيـ ــدة بـ ــم املتحـ ــالن األمـ يف إعـ
اسطنبول وباعترافهما باملسؤولية املشتركة عـن صـون كرامـة       

 ،اإلنسانية مجعاء وتوفري مستوى معيشي الئق جلميع البشر

مـم املتحـدة     أمهية نتائج مجيع ما عقدته األ      دوإذ نؤكِّ   
ــة رئيــــسية يف اجملــــاالت       ــن مــــؤمترات واجتماعــــات قمــ مــ
االقتصادية واالجتماعية وما يتصل بـذلك مـن ميـادين، ومـن            

املـؤمترات   هذهبينها إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، ومن        
ــدان منـــواً،        ــل البلـ ــين بأقـ ــع املعـ ــدة الرابـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ مـ

ألقــل البلــدان منــواً الــيت واملــؤمترات الوزاريــة األربعــة الــسابقة 
ل الــسامي ألقــل البلــدان منــواً عقــدهتا اليونيــدو ومكتــب املمثِّــ

والبلـــدان الناميـــة غـــري الـــساحلية والـــدول اجلزريـــة الـــصغرية 
 ،النامية

 إعالن وبرنامج عمـل اسـطنبول لـصاحل        وإذ نستذكر   
 اللذين اعُتِمدا خـالل     ٢٠٢٠-٢٠١١ للعقد   أقل البلدان منواً  
تحدة الرابع املعين بأقـل البلـدان منـواً، وأقرهتمـا           مؤمتر األمم امل  

ــة يف قرارهــا   ــة العام ــران١٧خ  املــؤر٦٥/٢٨٠َّاجلمعي  / حزي
، وأهابت فيه جبميع أصحاب املـصلحة املعنـيني         ٢٠١١يونيه  

 ،أن يلتزموا بتنفيذ برنامج العمل

 جمــــدَّداً اهلــــدف العــــام لربنــــامج عمــــل  دكِّــــوإذ نؤ  
يات اهليكليـة الـيت تواجههـا        التحـدِّ  ل يف تذليل  اسطنبول املتمثِّ 

أقـــل البلـــدان منـــواً مـــن أجـــل القـــضاء علـــى الفقـــر وحتقيـــق   
ــا األهــداف       ــا فيه ــاً، مب ــا دولي ــق عليه ــة املتَّف األهــداف اإلمنائي

 فئة أقـل    اخلروج من اإلمنائية لأللفية، ومتكني هذه البلدان من       
 ،البلدان منواً

 تنطـوي    اإلمكانيـات املنقطعـة الـنظري الـيت        وإذ ندرك   
عليها التنمية الشاملة للجميع واملستدامة إلضافة القيمـة علـى    
ــدخل       ــد ال ــرص العمــل الكــرمي وتولي ــق ف ــة وخل ــوارد احمللي امل
ــارف      ــاء باملعـ ــصادية واالرتقـ ــة االقتـ ــز املرونـ ــروة وتعزيـ والثـ

 مـن   واملهارات وحفز االبتكار واإلنتاجية والتوصـل إىل احلـدِّ        
 ،الفقر على حنو مستدام

ب عــن دعمنــا الكامــل للجهــود الــيت تبــذهلا  وإذ نعــر  
أقـــل البلـــدان منـــواً لتحقيـــق منـــو مـــستدام ومنـــصف وشـــامل 

 ،للجميع

 باالســتنتاجات والتوصــيات الــواردة وإذ حنــيط علمــاً  
يف التقرير املرحلي عن برنـامج عمـل اسـطنبول، واإلجنـازات            
الرئيسية لليونيدو لصاحل أقل البلدان منـواً بعـد انقـضاء سـنتني             

 ،تنفيذ استراتيجيتها العملياتية اخلاصة بأقل البلدان منواًعلى 

ــاً     ــضاًوإذ حنــيط علم ــا     أي ــضطلع هب ــيت ي ــال ال باألعم
مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري             
الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة يف تيــسري التنفيــذ 

جهزة األمم املتحـدة    املنسَّق لربنامج عمل اسطنبول وأعمال أ     
ساق أعمـال املتابعـة   املعنية يف هذا اجملال، ويف الـسهر علـى اتِّـ         

  ،والرصد ذات الصلة
 :نعلن ما يلي  

نشدِّد علـى أنَّ القـضاء علـى الفقـر ال يـزال               -١  
 بالنسبة ألقل البلدان منواً ونالحـظ أنَّـه ال     ضرورة الضرورات 

أقـل البلـدان   ميكن حتقيق النمـو الـشامل للجميـع مـا مل تأخـذ          
ــدعم      ــا مل حتــصل علــى ال ــة وم ــة وهيكلي ــيريات نظمي منــواً بتغ

 الدويل الالزم؛
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جنــــدِّد التزامنــــا بتحويــــل اقتــــصادات أقــــل   -٢  
 حتويالً هيكلياً بغية حتقيق التنمية املستدامة وخلـق         منواالبلدان  

فرص العمل، وذلك بدعم من الـشركاء اإلمنـائيني وبالتعـاون           
 والتشارك معهم؛

د علــى ضــرورة مواصــلة متــتني وتعزيــز نــشدِّ  -٣  
يات ي التحـدِّ  الشراكة العاملية من أجل أقل البلدان منواً لتخطِّـ        

ــدان، وحتقيـــق األهـــداف     ــذه البلـ ــا هـ ــة الـــيت تواجههـ اهليكليـ
ــصف عــدد      ــاً، ومتكــني ن ــا دولي ــق عليه ــة املتَّف ــدان اإلمنائي البل

روج اخلـ أقـل البلـدان منـواً مـن الوفـاء مبعـايري             املندرجة يف فئـة     
، وهلــذه الغايــة، هنيــب   ٢٠٢٠ هــذه الفئــة حبلــول عــام    مــن

بالبلــدان املاحنــة أن تفــي بالتزاماهتــا بتقــدمي املــساعدة اإلمنائيــة   
 الرمسية إىل أقل البلدان منواً؛

تـــضطلع بـــه  الـــدور الـــذي  نـــسلِّم بأمهيـــة    -٤  
 من خالل التعـاون     وااللتزام الذي تبديه   الناهضةاالقتصادات  

نــوب والتعــاون الثالثــي للتعجيــل بتنفيــذ  فيمــا بــني بلــدان اجل 
 استراتيجية اليونيدو العملياتية دعماً ألقل البلدان منواً؛

 املنظـور اجلنــساين  أمهيـة مراعــاة نـشدِّد علــى    -٥  
م بــأنَّ حتقيــق لِّبغيــة تعزيــز التنميــة يف أقــل البلــدان منــواً، ونــس 

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وأهــداف برنــامج عمــل اســطنبول 
ب املــسارعة إىل طــط االقتــصادية واإلمنائيــة الوطنيــة يتطلَّــواخل

 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

ــة ملــا بعــد عــام      -٦   نؤكِّــد جمــدَّداً أنَّ خطــة التنمي
 ينبغي أن تدمج على حنو متوازن األبعاد الثالثة للتنمية          ٢٠١٥

دِّد املستدامة، أي البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ونـش        
 مـن خـالل حتقيـق منـو         على أنَّه ال ميكن القضاء على الفقـر إالَّ        

 ؛ومستدام ومرنوشامل للجميع  قوياقتصادي 

نشدِّد علـى أمهيـة التنميـة الـصناعية الـشاملة             -٧  
للجميع واملستدامة كأسـاس لتعزيـز القـدرة اإلنتاجيـة والنمـو       

عنايـة  االقتصادي املستدام، ونشجِّع على إيالء هـذه املـسألة ال         
 ؛٢٠١٥املناسبة يف سياق إعداد خطة التنمية ملا بعد عام 

نسلِّم بأمهية تنويع اإلنتاج الـصناعي وزيادتـه          -٨  
وإزالة القيـود املفروضـة علـى صـعيد العـرض مـن أجـل حتقيـق                 

سم بأمهيـة بالغـة أيـضاً    ويتَّـ . النمو والتنمية يف أقـل البلـدان منـواً     
نحـو املتَّفـق عليـه دوليـاً، إىل         يف هذا اجملال توافر املوارد علـى ال       

ما جانب نقل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات اإلنتاجيـة، وال سـيَّ       
إمكانية وصول صادرات أقل البلـدان منـواً إىل أسـواق البلـدان             

 املتقدِّمة النمو؛

ــات، التزامنـــا بتحقيـــق       -٩   ــرِّر، هلـــذه الغايـ نكـ
لـدان  التنمية الصناعية الـشاملة للجميـع واملـستدامة يف أقـل الب           

منواً، وهنيب جبميع الشركاء أن يكفلوا تقدمي التمويل الكـايف          
لليونيـــدو مـــن أجـــل تعزيـــز التنفيـــذ الكامـــل الســـتراتيجيتها  
العملياتية يف سـبيل حتقيـق التنميـة الـصناعية الـشاملة للجميـع              

  .واملستدامة يف أقل البلدان منواً
  

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١اعُتمد يف ليما، بريو، يف 
  ]التوقيع[

  سعادة السيد ليمي تايفو
  ساموا احملاكم يف وشؤون يف وزارة العدل املعاونالوزير 

    ٢٠١٣مقرِّر املؤمتر الوزاري لعام 
          



GC.15/INF/4 

V.13-89017 25 
 

   املرفق
    الوثائق املقدَّمة إىل املؤمتر العام يف دورته العادية اخلامسة عشرة    

 الرمز
بند جدول 
العنوان األعمال

GC.15/1 تل املؤقَّجدول األعما ٣ 

GC.15/1/Add.1جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٣ 

GC.15/2نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢- ٢٠ (األربعنيتقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته  ٨ 
٢٠١٢( 

GC.15/3٢٦- ٢٤(تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته احلادية واألربعني  ٨ 
 )٢٠١٣يونيه /حزيران

GC.15/4ورقة مناقشة من األمانة. ملتقى مسائل التنمية الصناعية ٩  
GC.15/5تقرير من املدير العام. أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة ١٥ 

GC.15/6تقرير من املدير العام. أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة ١٥ 

GC.15/7تجارة  باألعمال التجارية الزراعية والاملتعلقةأنشطة اليونيدو  ١٦  
 تقرير من املدير العام. وخلق فرص العمل

GC.15/8تقرير من املدير العام. أنشطة اليونيدو الداعمة ألقل البلدان منواً ١٧ 

GC.15/9 تقرير من املدير العام. الدخل املتوسطة البلدان مع التعاون جمال يفنشطة اليونيدو أ ١٧ 

GC.15/10كومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها املسائل املتعلقة باملنظمات احل ٢٠
 مذكِّرة من املدير العام. من املنظمات

GC.15/11تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل )ب (١٠ 

GC.15/12تقرير من املدير العام. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي )ه (١٠  
GC.15/13 مقدَّم من رئيس جملس التنمية .  تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامةحنو: إعالن ليما ١٤

 )بريو(ا ونيو غارسيا ريفّيطأن الصناعية، سعادة السيد

GC.15/14تقرير من املدير العام. أرصدة االعتمادات غري املنفَقة )ب (١٠ 

GC.15/15رة من األمانةمذكِّ. جة يف املرفق األول بدستور اليونيدو املدَرالدول قوائم ٤  
GC.15/16 - مقدَّم من رئيس اللجنة الرئيسية سعادة السيد جيمس برينان . تقرير اللجنة الرئيسية

 )يرلنداأ(

***** 
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 الرمز
بند جدول 
العنوان األعمال

GC.15/L.1 جلنة وثائق التفويضتقرير. لني لدى املؤمتر املمثِّتفويض وثائق ٥   

GC.15/L.2 ١٠، )أ (١٠ 
، )ج (١٠، )ب(

، ١١، )د (١٠
١٥، ١٣، ١٢ ،

١٩ 

  مشاريع مقرَّرات مقدَّمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنها

GC.15/L.2/Add.1 ١٤، )ب (١٠ ،
١٧، ١٦، ١٥ ،

٢١ 

 إضافة. مقدَّمة من رئيس اللجنة الرئيسية نيابة عنهاوقرارات مشاريع مقرَّرات 

***** 

GC.15/CRP.1ب (١٠( Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

GC.15/CRP.2تقرير عن نتائج املشاورات غري الرمسية بني البعثات الدائمة يف فيينا حتضرياً للمؤمتر  ٤
 )بريو(أنطونيو غارسيا ريفّيا معايل السيد  مقدَّم من رئيس جملس التنمية الصناعية، .العام

GC.15/CRP.3  Ministerial declaration on the Industrial Development of Latin America and the 

Caribbean

GC.15/CRP.4 ١٨ Multilateral Diplomatic Committee. Report by the Chair (H.E. Mr. Jan Petersen, 

Norway) 

***** 

GC.15/INF/1 - Information for participants

GC.15/INF/1/Corr.1- Information for participants. Corrigendum 

GC.15/INF/1/Corr.2- Information for participants. Corrigendum 

GC.15/INF/2 - Provisional list of participants 

GC.15/INF/2/Rev.1- List of participants 

GC.15/INF/3٣ List of documents 

GC.15/INF/4- ن ليما، مبا يف ذلك إعالمقرَّرات املؤمتر العام وقراراته 

***** 



GC.15/INF/4 

V.13-89017 27 
 

 الرمز
بند جدول 
العنوان األعمال

IDB.40/2 أداء الربنامجوهو يشمل تقرير  (٢٠١١ تقرير اليونيدو السنوي ٧( 

IDB.41/2الربنامجأداءوهو يشمل تقرير  (٢٠١٢ تقرير اليونيدو السنوي ٧ ( 

IDB.41/5 مقترحات املدير العام . ٢٠١٥- ٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،  ١١ 

IDB.41/5/Add.1 إضافة.  املنقحةمقترحات املدير العام. ٢٠١٥- ٢٠١٤يزانيتان، الربنامج وامل ١١ 

IDB.41/6/Rev.1من األمانةمنقَّحة رة مذكِّ. ٢٠١٥- ٢٠١٤ املالية  للفترةرةجدول األنصبة املقرَّ )أ (١٠ 

IDB.41/7 مقترحات من املدير العام. ٢٠١٥- ٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  )ج (١٠  
IDB.41/8 اإلطار الربناجمي املتوسط األجلبشأنمقترح من املدير العام  ١١  

IDB.41/14 مذكِّرة من األمانة. نظام اليونيدو املايل  )د (١٠  
IDB.41/15 تقرير من املدير العام. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي )ه (١٠  
IDB.41/19 تقرير من املدير العام. شؤون العاملني  ١٩  
IDB.41/24 التقرير . الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها  ١٣

 كوستاريكا، ،ِدنغو بينافيديس. ت.سعادة السيدة أ(من الرئيسني املتشاركني النهائي 
  ) سويسرا،غروف. والسيد أ

  
 


