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 املؤمتر العام  
  السادسة عشرةالدورة
 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب٤-تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠فيينا،

     
      تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثانية واألربعني    
      )٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦و ٢٥(    
  احملتويات

الصفحة الفقرات 
 ٣ ١..................................................................................  مقدِّمة 

 ٣ ١٥-٢............................................................... ائل التنظيمية واإلجرائيةاملس- أوالً

 ٦ ١٦...................................... )٣(البند٢٠١٣للمدير العام عن عامالسنوي التقرير - ثانياً

 ٦ ٢٠- ١٧.......................................... (أ) إىل (ج))٤تقرير جلنة الربنامج وامليزانية (البند- ثالثاً

 ٦ ١٨.................................... ٢٠١٣تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام-ألف

 ٦ ١٩.......................   ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة، مبا يفوضع اليونيدو املايل -باء

 ٧ ٢٠................................................................ حشد املوارد املالية-جيم 

 ٧ ٢١..................  )٥(البند  ٢٠١٩-٢٠١٦املخطَّط املؤقَّت لإلطار الربناجمي املتوسط األجل،- رابعاً

 ٧ ٢٤- ٢٢........... (أ) إىل (ج)) ٩ البندتنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة (- خامساً

املساعدة اليت تقدِّمها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات معزَّزة من التنمية -ألف 
 ٧ ٢٢................................................ الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة

 ٨ ٢٣.................................. ٢٠١٥اليونيدو وخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام -باء 
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الصفحة الفقرات 
 ٨ ٢٤........ يف "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"تنفيذ التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة الواردة-جيم 

 ٨ ٢٥........................................................... )٦أنشطة مكتب التقييم املستقل (البند- سادساً

 ٨ ٢٦......................................................... )٧أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند- سابعاً

 ٨ ٢٧................................................... )٨أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة والطاقة (البند- ثامناً

 ٩ ٢٨................ )١٠عدِّدة األطراف داخل اليونيدو (البند التقرير عن عمل اللجنة الدبلوماسية املت- تاسعاً

 ٩ ٢٩....................................................................... )١١شؤون العاملني (البند- عاشراً

  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية - حادي عشر
 ٩ ٣٠................................................................. )١٢وغريها من املنظمات (البند

 ٩ ٣١..................  )١٣ثة واألربعني وموعد انعقادها (البند جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثال- ثاين عشر

 ١٠ ٣٢................................................................ )١٤اعتماد التقرير (البند- ثالث عشر

 ١٠ ٣٣............................................................................  اختتام الدورة- رابع عشر

    املرفقات

 ١١.................................................. املقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية واألربعني- األول

 ١٨...................................................... ية واألربعنيالوثائق املقدَّمة إىل اجمللس يف دورته الثان- الثاين
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    مقدِّمة    
ُيعَرض تقرير جملس التنمية الصـناعية عـن أعمـال دورتـه الثانيـة واألربعـني علـى املـؤمتر          -١

(ج) مـن الدسـتور. ووفقـاً ملـا قـرَّره اجمللـس يف دورتـه احلاديـة          ٤-٩العام وفقاً ألحكـام املـادة   
ــني (م ت ص ــن احملاضــر املــ    ١٢-/م٤١-واألربع ــع  (ي))، سُيســتعاض ع ــة جبمي وجزة املكتوب

اللغــات الســت للمجلــس بتســجيالت صــوتية رقميــة. وهــذه التســجيالت متاحــةٌ مــن خــالل     
  .)UNIDO Extranetصفحة اليونيدو اخلارجية على اإلنترنت (

    
    املسائل التنظيمية واإلجرائية - أوالً 

يل، يــومي ركــز فيينــا الــدومبُعقــدت دورة اجمللــس الثانيــة واألربعــون يف مقــر اليونيــدو،  -٢
  (مخس جلسات عامة). ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦و  ٢٥
    

    احلضور  
االحتـاد  األعضاء يف اجمللـس:   ٥٣التالية من بني الدول الـ ٥١ُمثِّلت يف الدورة الدول الـ  -٣

يرلنـدا،  آاإلسـالمية)،  -الروسي، األرجنتني، األردن، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، إيران (مجهورية
باكســتان، الربازيــل، بلجيكــا، بوركينــا فاســو، بولنــدا، بــريو، تايلنــد، تركيــا، تــونس،  إيطاليــا،

اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهوريـة العربيـة السـورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا،        
ــا، غواتيمــاال،       ــابوي، ســري النكــا، الســودان، الســويد، سويســرا، الصــني، غان ــا، زمب روماني

البوليفاريــة)، فنلنــدا، الكــامريون، كوبــا، كــوت ديفــوار، -فرتويــال (مجهوريــةفرنســا، الفلــبني، 
كوستاريكا، الكويت، مصر، املكسـيك، ناميبيـا، النـرويج، النمسـا، نيجرييـا، اهلنـد، هنغاريـا،        

  اليابان، اليونان.
أذربيجــان، التاليــة األعضــاء يف اليونيــدو:  ٣٨وشــاركت يف الــدورة أيضــاً الــدول الـــ    -٤

ــا، ــواي،        أرميني ــوال، أوروغ ــة املتحــدة، إندونيســيا، أنغ ــارات العربي إســرائيل، أفغانســتان، اإلم
دة القوميـات)، اجلمهوريـة   املتعـدِّ -أوكرانيا، باراغواي، الربتغال، بلغاريـا، بنمـا، بوليفيـا (دولـة    

الدومينيكية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطيـة الشـعبية، مجهوريـة    
مـان، قـربص،   مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، صربيا، ُع

قطر، كازاخستان، كولومبيا، كينيا، لبنان، لكسمربغ، ليبيا، مالطة، ماليزيا، املغرب، اململكـة  
  العربية السعودية، نيكاراغوا، اليمن.

 وشاركت دولة فلسطني بصفة مراقب. -٥
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 مة فرسان مالطة العسكرية املستقلة بصفة مراقب.وشاركت منظ  -٦

ألمـم املتحـدة   السـامية ل  يةضـ فوَّاملوُمثِّلت هيئات األمم املتحدة التالية: األمـم املتحـدة و   -٧
  لشؤون الالجئني.

وُمثِّلــت وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصِّصــة واملنظمــات ذات الصــلة التاليــة: منظمــة      -٨
  حدة.األغذية والزراعة لألمم املت

ــة:     -٩ ــة األخــرى التالي ــة الدولي ــة  وُمثِّلــت املنظمــات احلكومي املنظمــة االستشــارية القانوني
 .تعزيز املشروعاتلاملركز الدويل واالحتاد األورويب و األفريقية-اآلسيوية

ــة:    -١٠ ــة التالي ــامل    وُمثِّلــت املنظمــات غــري احلكومي ــاون الع ــاحلوار والتع  يني،املركــز املعــين ب
حتــاد اال، اجمللــس النســائي الــدويل، املعهــد العــايل لــإلدارة  ،منظمــة اخليــارات والــروابط العامليــة 

  .الرابطة الدولية ألخوات احملبة، مركز االستثمار الدويل ،للتحكم اآليل الدويل
    

    افتتاح الدورة    
ــة       -١١ ــيُس اجمللــس بالنياب ــة واألربعــني رئ ــاَح دورة اجمللــس الثاني ــن افتت ــة   أعل ــدورة احلادي لل

  أ. ل. أ. عزيز (سري النكا).  واألربعني، سعادة السيد
    

    أعضاء مكتب الدورة    
جيـه.    ت.  مـن النظـام الـداخلي، انتخـب اجمللـس بالتزكيـة سـعادة السـيد         ٢٣وفقاً للمـادة    - ١٢

ســــيوكولو (جنـــــوب أفريقيـــــا) رئيســـــاً، وســـــعادة الســـــيد ك. إســـــتراتيه (رومانيـــــا) وســـــعادة  
ــرئيس، والســيدة     شــ  م.  ك.  الســيد ــاً لل ــا) وســعادة الســيد ص. معــريف (الكويــت) نوَّاب ارينغر (أملاني

  سوسايا روخاس (املكسيك) مقرِّرةً. م.  ل.
    

    جدول أعمال الدورة  
  أقرَّ اجمللس جدول األعمال التايل:  -١٣
 انتخاب أعضاء املكتب.  -١   

  إقرار جدول األعمال.  -٢   
  .٢٠١٣عن عام  التقرير السنوي للمدير العام  -٣   
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  - ٤   
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  ؛٢٠١٣تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ)     
  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة؛  (ب)     
  حشد املوارد املالية.  (ج)     
  .٢٠١٩- ٢٠١٦املخطَّط املؤقَّت لإلطار الربناجمي املتوسِّط األجل،   - ٥   
  أنشطة مكتب التقييم املستقل.  - ٦   
 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.   - ٧   

  أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة والطاقة.   - ٨   
  تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة:  -٩   
املساعدة اليت تقدِّمها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ   (أ)     

  ويات معزَّزة من التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة؛مست
  ؛٢٠١٥اليونيدو وخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام   (ب)     
تنفيذ التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة الواردة يف "وثيقة اإلرشادات   (ج)     

  االستراتيجية".
  دِّدة األطراف داخل اليونيدو.التقرير عن عمل اللجنة الدبلوماسية املتع  -١٠   
  شؤون العاملني.  - ١١   
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري   - ١٢   

  احلكومية وغريها من املنظمات.
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واألربعني وموعد انعقادها.  - ١٣   
  اعتماد التقرير.  -١٤   
ــرَّ ا  -١٤ ــوارد خدمــة         وأق ــن م ــتفادة القصــوى م ــرئيس لضــمان االس ــن ال ــاً م ــُس اقتراح جملل

  يف املرفق األول). ١- /م٤٢-املؤمترات املتاحة (انظر املقرَّر م ت ص
وقرَّر اجمللُس عقَد مشاورات غري رمسية أثنـاء الـدورة تيسـرياً لصـوغ املقـرَّرات، وَعهِـد        -١٥

 برئاسة تلك املشاورات. (أملانيا)، سعادة السيد ك. م. شارينغرإىل نائب الرئيس، 
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    )٣(البند  ٢٠١٣التقرير السنوي للمدير العام عن عام  - ثانياً 
(مبــا يف ذلــك  ٢٠١٣تقريــر اليونيــدو الســنوي ، ٣ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد   -١٦

ــامج) (  ــر أداء الربن ــدو األول     IDB.42/2تقري ــاع اليوني ــة عــن اجتم ــن األمان ــدَّم م  )، وملخَّــص مق
وبنـاًء علـى اقتـراح    ). IDB.42/CRP.6( ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣للماحنني الذي انعقـد يف  

  الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثيقتني املعروضتني.
    

    (أ) إىل (ج)) ٤تقرير جلنة الربنامج وامليزانية (البند   - ثالثاً  
مـن (أ) إىل (ج)، تقريـر    عيـة الفر ، مبـا فيـه البنـود   ٤ُعرض على اجمللس، يف إطـار البنـد     -١٧

  .(IDB.42/7)جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثالثني 
    

    ٢٠١٣تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام  - ألف 
(أ)، تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عـن   ٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البند الفرعي   -١٨

ــة ال   ــة مــن  حســابات منظمــة األمــم املتحــدة للتنمي ــاير إىل  ١صــناعية للســنة املالي كــانون الثاين/ين
العـام عـن مكاسـب الكفـاءة      وتقريـر مـن املـدير    )IDB.42/3( ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١

ونظـر اجمللـس يف   ). IDB.42/8(اليت حتقَّقت من خالل تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة 
(انظــر  ٢-م/٤٢-)، واعتمــد املقــرَّر م ت صIDB.42/L.2مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الــرئيس (

  املرفق األول).
    

    ، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقةوضع اليونيدو املايل - باء 
(ب)، تقريـر مـن املـدير العـام عـن وضـع        ٤ُعرض على اجمللـس، يف إطـار البنـد الفرعـي       -١٩

مسـامهة اليونيـدو املاليـة يف نظـام األمـم      ) وتقريـر مـن املـدير العـام عـن      IDB.42/4اليونيدو املـايل ( 
). ومذكِّرة مـن األمانـة عـن نظـام اليونيـدو املـايل       Add.1و IDB.42/6املتحدة للمنسِّقني املقيمني (

)PBC.30/CRP.2 ) ومذكِّرة من األمانة عن حالة االشتراكات املقـرَّرة ،(IDB.42/CRP.2  ونظـر .(
 ٣-/م٤٢-)، واعتمـد املقـرَّر م ت ص  IDB.42/L.3اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم مـن الـرئيس (  

  (انظر املرفق األول).
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    حشد املوارد املالية  - جيم  
(ج)، تقريـر مـن املـدير العـام عـن حشـد        ٤ُعرض على اجمللـس، يف إطـار البنـد الفرعـي       -٢٠

لسـنوي  تقرير اليونيـدو ا معلومات عن أداء املنظمة التمويلي واردة يف و (IDB.42/5)املوارد املالية 
٢٠١٣ )IDB.42/2 ،(ــن ، الفصــل األول ــا يف إطــار صــندوق التنميــة     وع ــق عليه املشــاريع املُوافَ

ونظــر . (PBC.30/CRP.4) ٢٠١٣الصــناعية والصــناديق االســتئمانية والتربُّعــات األخــرى يف عــام 
 ٤-/م٤٢-واعتمـد املقـرَّر م ت ص   (IDB.42/L.4)اجمللس يف مشـروع مقـرَّر مقـدَّم مـن الـرئيس      

  املرفق األول).   ر(انظ
    

 ٢٠١٩- ٢٠١٦املخطَّط املؤقَّت لإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   - رابعاً  
    )٥(البند 

، مــذكِّرة مــن األمانــة بشــأن املخطَّــط املؤقَّــت ٥ُعرضــت علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد   -٢١
ئيس، . وبنـاًء علـى اقتـراح الـر    (IDB.42/9) ٢٠١٩-٢٠١٦لإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل،   

  أحاط اجمللس علماً بالوثيقة املعروضة.
    

  تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة   - خامساً  
      (أ) إىل (ج)) ٩(البند 

املساعدة اليت تقدِّمها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات معزَّزة   - ألف  
    ستدامةمن التنمية الصناعية الشاملة للجميع وامل

(أ)، تقرير من املـدير العـام عـن املسـاعدة      ٩ الفرعي ُعرض على اجمللس، يف إطار البند  -٢٢
الــيت تقــدِّمها اليونيــدو إىل الــدول األعضــاء بغيــة بلــوغ مســتويات معــزَّزة مــن التنميــة الصــناعية 

نيــدو ، وملخَّــص مقــدَّم مــن األمانــة عــن منتــدى اليو(IDB.42/14)الشــاملة للجميــع واملســتدامة 
ة الشــاملة للجميــع ياملعــين بإقامــة الشــراكات هبــدف زيــادة االســتثمار لتحقيــق التنميــة الصــناع  

ــاًء (IDB.42/CRP.5) ٢٠١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٥و ٤واملســتدامة، الــذي عقــد يــومي   . وبن
  على اقتراح الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثيقتني املعروضتني.
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    ٢٠١٥املتحدة للتنمية ملا بعد عام اليونيدو وخطة األمم   - باء  
(ب)، تقرير من املدير العام عن اليونيـدو   ٩ُعرض على اجمللس، يف إطار البند الفرعي   -٢٣

. وبنـاًء علـى اقتـراح الـرئيس،     (IDB.42/15) ٢٠١٥وخطة األمم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام      
  أحاط اجمللس علماً بالوثيقة املعروضة.

    
    يات املتعلقة مبعايري اإلدارة الواردة يف "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"تنفيذ التوص  - جيم  

(ج)، تقريـر مـن املـدير العـام عـن أنشـطة        ٩على اجمللس، يف إطـار البنـد الفرعـي     ُعرض  -٢٤
الواردة يف "وثيقة اإلرشادات االسـتراتيجية"  اليونيدو بشأن تنفيذ التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة 

(IDB.42/16)   " ــة عنواهنــا  Raising operational efficiency: Furtherومــذكِّرة مقدَّمــة مــن األمان

economies in travel activitiesالتشغيلية: حتقيق وفورات أكرب يف أنشطة السـفر)   " (زيادة الكفاءة
)IDB.42/CRP.8.وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثيقتني املعروضتني .(  
    

    )٦أنشطة مكتب التقييم املستقل (البند   - سادساً  
، مــذكِّرة مــن األمانــة بشــأن أنشــطة مكتــب  ٦ُعرضــت علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد    -٢٥

 (IDB.42/L.5). ونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم مـن الـرئيس   (IDB.42/10)التقييم املستقل 
  ل).(انظر املرفق األو ٥- /م٤٢-واعتمد املقرَّر م ت ص

    
    )٧أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند   - سابعاً  

، تقرير من املدير العام عن أنشطة وحدة التفتـيش  ٧ُعرض على اجمللس، يف إطار البند   -٢٦
  . وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثيقة املعروضة.(IDB.42/11)املشتركة 

    
    )٨لبيئة والطاقة (البند أنشطة اليونيدو يف جمال ا  - ثامناً  

، تقريران من املدير العـام عـن أنشـطة اليونيـدو يف     ٨ُعرض على اجمللس، يف إطار البند   -٢٧
. وبناًء على اقتـراح  (IDB.42/13)وعن أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة  (IDB.42/12)جمال البيئة 

  الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثيقتني املعروضتني.
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  التقرير عن عمل اللجنة الدبلوماسية املتعدِّدة األطراف داخل اليونيدو   - تاسعاً  
   )١٠(البند 

، تقرير مـن رئـيس اللجنـة الدبلوماسـية املتعـدِّدة      ١٠ُعرض على اجمللس، يف إطار البند   -٢٨
  . وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثيقة املعروضة.(IDB.42/CRP.7)األطراف 

    
    )١١شؤون العاملني (البند   - اشراًع  

، تقريـر مـن املـدير العـام عـن شـؤون العـاملني        ١١ُعرض علـى اجمللـس، يف إطـار البنـد       -٢٩
(IDB.42/17)   ــدو يف ــة اليونيـ ــوظفي أمانـ ــاء مـ ــة بأمسـ ــاين/نوفمرب   ١، وقائمـ ــرين الثـ  ٢٠١٤تشـ

(IDB.42/CRP.3) ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الــرئيس .(IDB.42/L.6)  واعتمــد
  (انظر املرفق األول). ٦- /م٤٢-املقرَّر م ت ص

    
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   - حادي عشر

    )١٢احلكومية وغريها من املنظمات (البند   وغري
ت ، مـذكِّرة مـن املـدير العـام معنونـة "معلومـا      ١٢ُعرضت على اجمللس، يف إطار البنـد    -٣٠

. ونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم مـن الـرئيس   (IDB.42/18)عن منظمات حكومية دولية" 
(IDB.42/L.8) (انظر املرفق األول). ٧- /م٤٢-واعتمد املقرَّر م ت ص  

    
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واألربعني وموعد انعقادها   - ثاين عشر

    )١٣(البند 
ــد   ُعرضــ  -٣١ ، مــذكِّرة مــن املــدير العــام بشــأن جــدول    ١٣ت علــى اجمللــس، يف إطــار البن

. ونظـر اجمللـس يف   (IDB.42/CRP.4)األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واألربعني وموعـد انعقادهـا   
(انظــر  ٨-/م٤٢-واعتمــد املقــرَّر م ت ص (IDB.42/L.7)مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الــرئيس   

  املرفق األول).
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    )١٤اعتماد التقرير (البند   - رثالث عش
واعتمـــده يف  (IDB.42/L.1)، يف مشـــروع التقريـــر ١٤نظـــر اجمللـــس، يف إطـــار البنـــد    -٣٢

  مهمة وضع التقرير يف صيغته النهائية. ةجممله، على أن ُتعَهد إىل املقرِّر
    
    اختتام الدورة  - رابع عشر

، اختـتم اجمللـس دورتـه    ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٦من يـوم   ٣٠/١٧يف الساعة   -٣٣
  واألربعني.  الثانية
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    املرفق األول
      املقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثانية واألربعني   

 الصفحة العنوان رقم املقرَّر
 ١٢ االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات ١

 ١٢  ٢٠١٣تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لعام ٢

 ١٣ نيدو املايلوضع اليو ٣

 ١٣ حشد املوارد املالية ٤

 ١٤ أنشطة مكتب التقييم املستقل ٥

 ١٥ شؤون العاملني ٦

 ١٥ اتفاقات العالقة باملنظمات احلكومية الدولية ٧

 ١٦ جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واألربعني وموعد انعقادها ٨
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      ارد املتاحة خلدمة املؤمتراتاالستفادة من املو    ١- /م٤٢- م ت ص املقرَّر    
جملــس  بغيــة االســتفادة بأقصــى قــدر ممكــن مــن املــوارد املتاحــة خلدمــة املــؤمترات، قــرَّر   

من نظامه الـداخلي، املتصـلة بالنَِّصـاب القـانوين،      ٣٢تعليَق العمل فوراً باملادة  التنمية الصناعية
 ُتتَّخــذ يف تلــك اجللســات أيُّ فقــط، شــريطة أالَّالثانيــة واألربعــني فيمــا خيــصُّ جلســات دورتــه 

  .جوهرية راراتق
    

  األوىل العامة اجللسة
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥

    
  ٢٠١٣تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   ٢-/م٤٢-م ت ص املقرَّر

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

األمـم   علماً بتقريـر مراجـع احلسـابات اخلـارجي عـن حسـابات منظمـة       أحاط   (أ)  
كــانون  ٣١كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١املتحــدة للتنميــة الصــناعية (اليونيــدو) للفتــرة املاليــة مــن  

 وتقريـر ، IDB.42/3 ، مبـا يف ذلـك تقريـر األداء املـايل، الـوارد يف الوثيقـة      ٢٠١٣األول/ديسمرب 
  ؛(IDB.42/2)٢٠١٣، مبا يف ذلك تقرير أداء الربنامج لعام ٢٠١٣اليونيدو السنوي 

علماً أيضـاً بالبيـانني اللـذين أدىل هبمـا املـدير العـام ومراجـع احلسـابات         أحاط   (ب)  
  اخلارجي يف الدورة الثالثني للجنة الربنامج وامليزانية؛

  عرب عن امتنانه ملراجع احلسابات اخلارجي على خدماته القيِّمة؛أ  (ج)  
ارة اليونيـدو  عترف بأمهية مسـامهة مراجـع احلسـابات اخلـارجي يف حتسـني إد     ا  (د)  

  واالرتقاء بعملياهتا وأدائها من خالل توصياته؛
طلب إىل املدير العام أن يواصل تنفيـذ توصـيات مراجـع احلسـابات اخلـارجي        (ه)  

  وأن يقدِّم إىل جملس التنمية الصناعية، يف دورته الثالثة واألربعني، تقريراً هبذا الشأن.
    

  اخلامسة العامة اجللسة
  ٢٠١٤وفمرب تشرين الثاين/ن ٢٦
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  وضع اليونيدو املايل  ٣-/م٤٢-صم ت  املقرَّر
  إنَّ جملس التنمية الصناعية  
  ؛IDB.42/4 علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقةأحاط   (أ)  
الدولَ األعضاَء والدولَ السابقة العضوية الـيت مل ُتسـدِّد بعـُد اشـتراكاهتا     حثَّ   (ب)  

 صـندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخِّرات السـنوات السـابقة،       املقرَّرة، مبـا يف ذلـك السُّـلف إىل   
  على سدادها دون إبطاء؛

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

    
  اخلامسة العامة اجللسة

  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦
    

  حشد املوارد املالية  ٤-/م٤٢-صت  م املقرَّر
  
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    

  ؛IDB.42/5علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحاط   (أ)  
ختويــل املــدير العــام ســلطة املوافقــة علــى املشــاريع املــراد متويلــها يف إطــار قــرَّر   (ب)  

احملـــدَّدة يف اإلطـــار  وفقـــاً لألولويـــات ٢٠١٥و ٢٠١٤صـــندوق التنميـــة الصـــناعية يف عـــامي 
)، املعدَّلـة يف اسـتعراض منتصـف    IDB.35/8/Add.1( ٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل 

)، واملمـدَّدة  IDB.39/8(الوثيقـة   ٢٠١٣-٢٠١٠املدَّة لإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل للفتـرة    
  ؛  ١٧- /م١٥-، وفقاً للمقرَّر م ع٢٠١٥-٢٠١٤هناية فترة السنتني حىت 

  اليونيدو؛  الدولَ األعضاَء وسائَر اجلهات املاحنة على زيادة تربعاهتا إىلشجَّع   (ج)  
ــة    شــجَّع   (د)   ــات املاحن ــَع اجله ــأموال خت   أيضــاً مجي ــربُّع ب ــر يف الت ــى النظ ــعل ص صَّ

للربامج، وحتديداً لتمكني اليونيـدو مـن االسـتجابة السـريعة لطلبـات احلصـول علـى املسـاعدة،         
  ناجمية وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛ووضع أنشطتها الرب

طلب إىل الدول األعضـاء أن تنظـر يف تقـدمي تربُّعـات لليونيـدو لتمكينـها مـن          (ه)  
ــا باملســامهة يف        ــل املشــترك، وذلــك إمَّ ــدأ التموي ــل الــيت تشــترط مب التعامــل مــع مصــادر التموي



GC.16/2 
 

14 V.14-08868 

 

ــل ألغــراض خاصــة علــ      ــدمي متوي ى املســتوى القُطــري  الصــناديق االســتئمانية املخصَّصــة أو بتق
  العاملي؛  أو

حكومات البلدان املستفيدة على االضـطالع بـدور نشـيط يف مشـاطرة     شجَّع   (و)  
حتديـداً علـى أن   شـجَّعها  ، ونشطة ذات األولوية املتفق عليهااليونيدو مسؤوليةَ حشد أموال لأل

القُطري وسـبل الوصـول إليهـا، مبـا      تأخذ زمام املبادرة يف استبانة األموال املتاحة على املستوى
يف ذلك فرص تقاسم التكاليف احملليـة، وكـذلك األمـوال املقدَّمـة مـن اجلهـات املاحنـة الثنائيـة،         
والصــناديق االســتئمانية املتعــدِّدة املــاحنني، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، والبنــك الــدويل،     

  وسائر مؤسسات التمويل اإلمنائي؛
بأن تتعاون الدول األعضاء مع املنظمة وتـدعم جهودهـا الراميـة     بشدَّة ىوصأ  (ز)  

إىل تطوير وترويج براجمها ومبادراهتـا يف سـياق التنميـة الدوليـة، وخاصـةً مـن خـالل املـؤمترات         
الدوليــة وغريهــا مــن أشــكال التحــاور، بغيــة ضــمان التعريــف اجليــد هبــذه املبــادرات، واإلقــرار  

  الدولية، وإتاحة ما يلزم من موارد.بصلتها الوثيقة بأهداف التنمية 
    

  اخلامسةالعامة اجللسة 
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦

    
  أنشطة مكتب التقييم املستقل  ٥-/م٤٢-صم ت  املقرَّر

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
  )؛IDB.42/10أنشطة مكتب التقييم املستقل ( عنعلماً بالتقرير أحاط   (أ)

ــتعلُّم واملســامهة يف     جمــدَّداً دعأكَّــد   (ب)   ــيم مــن أجــل املســاءلة وال مــه لوظيفــة التقي
  ؛التنمية  فعالية

عن دمج املعلومات على لة والتأثري وعلى تقييم النتائج على مستويي احملصِّشجَّع   (ج)  
  األداء والدروس املستفادة يف أعمال اإلدارة وعمليات التخطيط االستراتيجي.

    
  اخلامسةالعامة اجللسة 

  ٢٠١٤ن الثاين/نوفمرب تشري ٢٦
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  شؤون العاملني  ٦-/م٤٢-صم ت  املقرَّر
  
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    

  ؛IDB.42/17باملعلومات الواردة يف الوثيقة  علماًأحاط   (أ)  
علماً أيضاً بالتطوُّرات احلاصـلة فيمـا يتعلـق باسـتعراض السـّن اإللزاميـة        أحاط  (ب)  

 احلاليني، واالستعراض الشامل من جانب جلنة اخلدمـة املدنيـة   النتهاء اخلدمة بالنسبة للموظفني
الدوليــة جملموعــة عناصــر األجــر (جمموعــة التعويضــات) يف النظــام املوحَّــد، وبــإعراب اجلمعيــة   
العامة عن بالغ قلقها إزاء قابلية خطة التأمني الصحي بعد انتـهاء اخلدمـة داخـل منظومـة األمـم      

  (أ)لطويل؛املتحدة لالستمرار يف األجل ا

علمـاً كـذلك مبوافقـة اجلمعيـة العامـة علـى توصـية جلنـة اخلدمـة املدنيـة           أحاط   (ج)  
ــن          ــالني مـ ــدالت املعـ ــة األوالد وبـ ــدالت إعالـ ــة لبـ ــتويات احلاليـ ــى املسـ ــاء علـ ــة باإلبقـ الدوليـ

  (ب)الثانية؛  الدرجة
ــام         (د)   ــن النظ ــاين واجلــدول األول م ــق الث ــى املرف ــة عل ــديالت املدَخل الحــظ التع

ساسي للموظفني، وعلى التذييلني ألـف وهـاء امللحقـني بالنظـام اإلداري للمـوظفني، وعلـى       األ
ــد      ١٠-١٠٣القاعــدة  ــاالً للبن ــيت أُجريــت امتث مــن  ٤-١٣مــن النظــام اإلداري للمــوظفني، ال

  النظام األساسي للموظفني.
  اخلامسة العامة اجللسة

  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦
  

  تفاقات العالقة باملنظمات احلكومية الدوليةا  ٧-/م٤٢-صم ت  املقرَّر
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية  

  ؛IDB.42/18 علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقةأحاط   (أ)     
واملبـادئ التوجيهيـة    (أ) من دسـتور املنظمـة   ١- ١٩ن للمدير العام، وفقاً للمادة أِذ  (ب)    

اليونيــدو بشــأن عالقــة  )٤١- /م١- ُمرفــق مقــرَّره م عمــن  ٩(الصــادرة عــن املــؤمتر العــام يف الفقــرة 
 اسـتناداً واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريهـا مـن املنظمـات، و    املنظمات احلكومية الدوليةب

───────────────── 
 .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٢٧املؤرَّخ  ٦٨/٢٥٣ار اجلمعية العامة قر  (أ)  

 املرجع نفسه.  (ب)  
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املنظمتني بــ، أن يـربم اتفــاَق عالقــٍة مناســبٍة  IDB.42/18الوثيقــة إىل املعلومـات الــواردة يف مرفــق  
  :احلكوميتني الدوليتني التاليتني

  )؛UfMS( أمانة االحتاد من أجل املتوسط      
  ).BADEAاملصرف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا (    

    
  اخلامسةالعامة اجللسة 

  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦
    

جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واألربعني   ٨-/م٤٢-م ت ص املقرَّر
  انعقادها وموعد

  
  صناعية:جملس التنمية ال إنَّ  
  ؛IDB.42/CRP.4علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحاط   (أ)  
  التايل لدورته الثالثة واألربعني: املؤقَّت املوافقة على جدول األعمالقـــرَّر   (ب)  
  انتخاب أعضاء املكتب.  - ١    
  إقرار جدول األعمال.  - ٢    
  .٢٠١٤التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ٣    
 ربنامج وامليزانية:تقرير جلنة ال  - ٤    

  ؛٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ)     
وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري   (ب)    

  املنفَقة؛
جدول األنصبة املقرَّرة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة   (ج)      

  ؛٢٠١٧- ٢٠١٦السنتني 
  ؛٢٠١٧- ٢٠١٦لفترة السنتني صندوق رأس املال املتداول   (د)      
 ؛حشد املوارد املالية  (ه)      

  تعيني مراجع حسابات خارجي.  (و)      
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  .٢٠١٧- ٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،   - ٥  
  .٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسِّط األجل،   - ٦  
  تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة.  - ٧  
  ملؤمتر العام السادسة عشرة.التحضريات لدورة ا  - ٨  
  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  - ٩  
  ن العاملني.وشؤ  - ١٠  
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري   - ١١  

  احلكومية وغريها من املنظمات.
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واألربعني وموعد انعقادها.  - ١٢  
  عتماد التقرير.ا  - ١٣  

  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥إىل  ٢٣دورته الثالثة واألربعني من  أن يعقدقــــرَّر   (ج)    
  
  

  اخلامسة العامة اجللسة
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦
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 املرفق الثاين
  

      الوثائق املقدَّمة إىل اجمللس يف دورته الثانية واألربعني    

  الرمز
جدولبند

 العنوان األعمال
IDB.42/1جدول األعمال املؤقَّت ٢ 

IDB.42/1/Add.1جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢ 

IDB.42/2٢٠١٣تقرير اليونيدو السنوي ٣  
IDB.42/3تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة  (أ) ٤

كانون  ٣١ كانون الثاين/يناير إىل ١للتنمية الصناعية للسنة املالية من 
 ٢٠١٣األول/ديسمرب

IDB.42/4تقرير من املدير العام.وضع اليونيدو املايل (ب)٤ 

IDB.42/5تقرير من املدير العام.حشد املوارد املالية (ج)٤ 

IDB.42/6مسامهة اليونيدو املالية يف نظام األمم املتحدة للمنسِّقني املقيمني (ب) ٤. 
 املدير العام من تقرير

IDB.42/6/Add.1مسامهة اليونيدو املالية يف نظام األمم املتحدة للمنسِّقني املقيمني (ب) ٤. 
 املدير العام. إضافة من تقرير

IDB.42/7حزيران/ ٢٦- ٢٥تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثالثني ( ٤
 )٢٠١٤يونيه

IDB.42/8يف   الل تنفيذ برنامج التغيري والتجديدمكاسب الكفاءة اليت حتقَّقت من خ (أ) ٤
 تقرير من املدير العام.املنظمة

IDB.42/9٢٠١٩- ٢٠١٦املخطَّط املؤقَّت لإلطار الربناجمي املتوسِّط األجل،  ٥ .
 مذكِّرة من األمانة

IDB.42/10األمانة  من رةكِّمذ .أنشطة مكتب التقييم املستقل ٦ 

IDB.42/11تقرير من املدير العام .شتركةأنشطة وحدة التفتيش امل ٧ 

IDB.42/12تقرير من املدير العام.أنشطة اليونيدو يف جمال البيئة ٨ 

IDB.42/13املدير العام  تقرير من.أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة ٨ 

IDB.42/14املساعدة اليت تقدِّمها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ  (أ) ٩
   .ن التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامةمعزَّزة م مستويات

 تقرير من املدير العام
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  الرمز
جدولبند

 العنوان األعمال
IDB.42/15املدير   تقرير من .٢٠١٥اليونيدو وخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  (ب) ٩

 العام
IDB.42/16تنفيذ التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة الواردة يف بشأن اليونيدو  أنشطة (ج) ٩

 تقرير من املدير العام .اإلرشادات االستراتيجية""وثيقة

IDB.42/17تقرير من املدير العام.شؤون العاملني ١١ 

IDB.42/18رة من املدير العامكِّمذ .معلومات عن منظمات حكومية دولية ١٢ 
  
 غرفة االجتماعات اتورق

IDB.42/CRP.1٢ List of documents

IDB.42/CRP.2(ب)٤ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat

IDB.42/CRP.3١١ List of staff of the UNIDO Secretariat. Submitted by the Secretariat

IDB.42/CRP.4١٣ Provisional agenda and date of the forty-third session.  

Note by the Director General 

IDB.42/CRP.5أ ٩)( UNIDO Forum on partnerships to scale up investment for inclusive 

and sustainable industrial development, 4 and 5 November 2014. 

Summary submitted by the Secretariat

IDB.42/CRP.6٣ First UNIDO Donor Meeting, 3 November 2014. Summary submitted 

by the Secretariat

IDB.42/CRP.7١٠ Multilateral Diplomatic Committee. Report by the Chair  
(H.E. Mr. Aliyar Lebbe Abdul Azeez, Sri Lanka) 

IDB.42/CRP.8(ج) ٩ Raising operational efficiency: Further economies in travel activities. 

Note by the Secretariat

IDB.42/CRP.9 List of participants

PBC.30/CRP.2نظام اليونيدو املايل: مذكِّرة من األمانة (ب)٤ 

PBC.30/CRP.4(ج) ٤ Projects approved under the Industrial Development Fund, trust funds 

and other voluntary contributions in 2013. Prepared by the Secretariat 

 
 


