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 املؤمتر العام  
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ -تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا،
 من جدول األعمال ٨البند

  تقريرا جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورتيه العاديتني
 الثانية واألربعني والثالثة واألربعني

     
     واألربعني الثالثةرته تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دو    
      )٢٠١٥ يونيه/حزيران ٢٤و ٢٣(    
  احملتويات

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

 ٣  ١٥- ٣.................................. ................................   املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوالً

 ٦ ١٧- ١٦.........................................   )٣(البند  ٢٠١٤التقرير السنوي للمدير العام عن عام -ثانياً

 ٦ ٢٤- ١٨............................................   )(أ) إىل (و) ٤ نودالبتقرير جلنة الربنامج وامليزانية ( -ثالثاً

 ٦ ١٩..... ................................  ٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام- ألف 

 ٧ ٢٠.........................   وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة - باء 

 ٧  ٢١......   ٢٠١٧- ٢٠١٦جدول األنصبة املقرَّرة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني  - جيم 

 ٧  ٢٢..............................  ٢٠١٧-٢٠١٦ندوق رأس املال املتداول لفترة السنتنيص - دال 

 ٧  ٢٣.. ................................ ................................ حشد املوارد املالية - هاء 
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الصفحة الفقرات  
 ٧ ٢٤...................... ................................  تعيني مراجع حسابات خارجي - واو 

 ٨ ٢٥ .............. ................................  )٥(البند٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان، -رابعاً

 ٨ ٢٦ ... ................................  )٦(البند٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسِّط األجل، -خامساً

 ٨  ٢٧ ........................   )٧تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة (البند   -دساًسا

  ٨ ٢٨ ...... ................................  )٨التحضريات لدورة املؤمتر العام السادسة عشرة (البند -سابعاً
 ٩ ٢٩ .................... ................................  )٩أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند -ثامناً

 ٩ ٣٠ . ................................ ................................ )١٠شؤون العاملني (البند -تاسعاً

  املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية  املسائل - عاشراً
 ٩ ٣١ ............................ ................................  )١١وغريها من املنظمات (البند

 ٩ ٣٢ ...................   )١٢جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واألربعني وموعد انعقادها (البند  -حادي عشر

 ١٠ ٣٤- ٣٣ ..... ................................  واألربعني) واختتام الدورة الثالثة١٣اعتماد التقرير (البند -ثاين عشر

    املرفقان

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

 ٢٥......................................................... الوثائق املقدَّمة إىل اجمللس يف دورته الثالثة واألربعني -الثاين
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    مقدِّمة    
 علـى املـؤمتر   ُيعَرض تقرير جملس التنمية الصـناعية عـن أعمـال دورتـه الثالثـة واألربعـني       -١

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

اللغــات الســت للمجلــس بتســجيالت صــوتية رقميــة. وهــذه التســجيالت متاحــةٌ مــن خــالل     
  .)UNIDO Extranet(نيدو اخلارجية صفحة اليو

واملقرَّرات التالية للمجلس، املستنَسخة يف املرفق األول، هلا صلة بأعمـال املـؤمتر العـام      -٢
  يف دورته السادسة عشرة:

 ٢٠١٧-٢٠١٦جدول األنصبة املقرَّرة،  ٤- /م٤٣-املقرَّر م ت ص  

 ٢٠١٧-٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول،  ٥- /م٤٣-املقرَّر م ت ص  

 ٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،  ٦- /م٤٣-املقرَّر م ت ص  

 ٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ٧- /م٤٣-املقرَّر م ت ص  

تنفيذ إعالن ليمـا: حنـو تنميـة صـناعية شـاملة للجميـع          ٨- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    
 ومستدامة

 عام السادسة عشرةالتحضريات لدورة املؤمتر ال ٩- /م٤٣-املقرَّر م ت ص  

 شؤون العاملني ١٠- /م٤٣-املقرَّر م ت ص  
    

    املسائل التنظيمية واإلجرائية - أوالً 
  ُعِقــدت دورة اجمللــس الثالثــة واألربعــون يف مقــر اليونيــدو، مبركــز فيينــا الــدويل، يــومي  -٣

  (أربع جلسات عامة). ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤و ٢٣
    

   احلضور  
األعضاء يف اجمللـس: االحتـاد    ٥٣التالية من بني الدول الـ ٤٨لدول الـُمثِّلت يف الدورة ا  -٤

اإلســـالمية)،  -الروســي، األرجنــتني، األردن، إســبانيا، إكـــوادور، أملانيــا، إيــران (مجهوريــة       
يرلنـدا، إيطاليـا، باكســتان، الربازيـل، بلجيكـا، بوركينــا فاسـو، بولنـدا، بــريو، تايلنـد، تركيــا،        أ

وريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربيـة السـورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب         تونس، اجلزائر، اجلمه
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أفريقيا، رومانيا، سري النكا، السودان، سويسرا، الصـني، غانـا، غواتيمـاال، الفلـبني، فرتويـال      
البوليفارية)، فنلنـدا، الكـامريون، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، الكويـت،         -(مجهورية 

  ند، هنغاريا، اليابان، اليونان.رويج، النمسا، نيجرييا، اهلمصر، املكسيك، ناميبيا، الن
 ا،أرمينيـ ن، التاليـة األعضـاء يف اليونيـدو: أذربيجـا     ٤٣وشاركت يف الدورة أيضاً الدول الـ  - ٥

 ا،أوكرانيـ  ي،أوروغـوا  ال،أنغـو  ا،إندونيسـي  ة،اإلمـارات العربيـة املتحـد    ا،ألباني ن،أفغانستا ل،إسرائي
 ن،تركمانسـتا  س،بـيالرو  )،املتعددة القوميات - بوليفيا (دولة  ا،بنم ش،بنغالدي ا،بلغاري ي،باراغوا

 ة،مجهوريـة الو الدميقراطيــة الشــعبي  ة،مجهوريـة كوريــا الشـعبية الدميقراطيــ   ة،اجلمهوريـة الدومينيكيــ 
 ي،شـيل  ا،سلوفيني ا،سلوفاكي ر،السلفادو ا،مجهورية مولدوف ا،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق

 ا،ليبيــ غ،لكســمرب ن،لبنــا ا،كينيــ ا،كولومبيــ ن،كازاخســتا ر،قطــ ص،قــرب ن،غــابو ن،عمــا ق،عــراال
  اليمن. ا،هولند ة،اململكة العربية السعودي ب،املغر ا،ماليزي ة،مالط
  وشاركت دولة فلسطني بصفة مراقب. -٦
 وشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة بصفة مراقب.  -٧

ــ -٨ ــة والزراعــة    وُمثِّلــت الوكال ــة: منظمــة األغذي ة املتخصِّصــة واملنظمــة ذات الصــلة التالي
  لألمم املتحدة.

ــة       -٩ ــة: املنظمــة االستشــارية القانوني ــة األخــرى التالي ــة الدولي وُمثِّلــت املنظمــات احلكومي
  األفريقية، واالحتاد األورويب، وجامعة الدول العربية. -اآلسيوية 

ــامليني،     وُمثِّلــت املنظمــات غــري احلكو   -١٠ ــاون الع ــاحلوار والتع ــة: املركــز املعــين ب ــة التالي مي
واحملفل التجاري للناطقني بالفرنسية، واملعهد العايل لإلدارة، والرابطـة الدوليـة لتبـادل الطـالب     
مــن أجــل اخلــربة التقنيــة، واجمللــس النســائي الــدويل، واحتــاد الغــاز الــدويل، ومركــز االســتثمار    

  ولية.الدويل، ومجعية التنمية الد
    

   افتتاح الدورة    
ت. ج. سـيوكولو (جنـوب    أعلن رئيُس دورة اجمللس الثانية واألربعني، سعادة السـيد   -١١

  أفريقيا)، افتتاح الدورة الثالثة واألربعني.
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   أعضاء مكتب الدورة    
ــة الســيد    ٢٣وفقــاً للمــادة    -١٢ ــداخلي، انتخــب اجمللــس بالتزكي ر. شــتالدر  مــن النظــام ال

رئيســاً، وســعادة الســيدة ب. ســابوريو دي روكــافورت (كوســتاريكا) وســعادة     (سويســرا) 
ــرئيس،      الســيد ــاً لل ــا) نوَّاب ــا) وســعادة الســيد س. اســترايت (روماني ــة كوري ســونغ ي. (مجهوري

  والسيد أعمر مشاخ (اجلزائر) مقرِّراً.
    

   جدول أعمال الدورة  
  أقرَّ اجمللس جدول األعمال التايل:  -١٣
  عضاء املكتب.انتخاب أ  -١   
 إقرار جدول األعمال.  -٢   

  .٢٠١٤التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -٣   
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  - ٤   
  ؛٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ)     
  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة؛  (ب)     

بة املقرَّرة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني جدول األنص  (ج)   
 ؛٢٠١٧-٢٠١٦

  ؛٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   (د)        
  حشد املوارد املالية؛  (ه)        
  تعيني مراجع حسابات خارجي.  (و)        

 .٢٠١٧- ٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،   - ٥    

  .٢٠١٩- ٢٠١٦سِّط األجل، اإلطار الربناجمي املتو  - ٦    
  تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة.  - ٧    
  التحضريات لدورة املؤمتر العام السادسة عشرة.  - ٨    
  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  - ٩    
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  شؤون العاملني.  - ١٠    
ية وغري احلكومية املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكوم  - ١١    

  وغريها من املنظمات.
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واألربعني وموعد انعقادها.  - ١٢    
  اعتماد التقرير.  - ١٣    
وأقرَّ اجمللُس اقتراحاً من الرئيس لضمان االستفادة القصوى مـن املـوارد املتاحـة خلدمـة       -١٤

  ).١- /م٤٣-ص املؤمترات (انظر املرفق األول، املقرَّر م ت
وقرَّر اجمللُس عقَد مشاورات غري رمسية أثناء الدورة تيسرياً لصوغ املقرَّرات، وَعهِد إىل نائبة  - ١٥

  املشاورات.  الرئيس، سعادة السيدة ب. سابوريو دي روكافورت (كوستاريكا)، برئاسة تلك
    

    )٣(البند  ٢٠١٤التقرير السنوي للمدير العام عن عام  - ثانياً 
(مبــا يف ذلــك  ٢٠١٤تقريــر اليونيــدو الســنوي ، ٣رض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد  ُعــ -١٦

 ٢٠١٥)، وملخَّـص مقـدَّم مـن األمانـة عـن منتـدى فيينـا للطاقـة         IDB.43/2تقرير أداء الربنامج) (
  ).IDB.43/CRP.2"الطاقة املستدامة لتحقيق التنمية الشاملة للجميع" (

  اجمللس علماً بالوثائق املعروضة. وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاط  -١٧
    

    (أ) إىل (و)) ٤تقرير جلنة الربنامج وامليزانية (البند   - ثالثاً  
وبنــوده الفرعيــة مــن (أ) إىل (و)، تقريــر جلنــة   ٤ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد    -١٨

  .(IDB.43/11)الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني 
    

    ٢٠١٤ر مراجع احلسابات اخلارجي عن عام تقري - ألف 
(أ)، تقريـر مراجـع احلسـابات اخلـارجي      ٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البنـد الفرعـي     -١٩

كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية مـن  
قدَّمة وفقاً ملعايري احملاسبة ملنظومـة  ) واملرفقات املIDB.43/3( ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١

(غـري ُمراجعـة) الـواردة     ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣١األمم املتحدة عن السنة املنتهية يف 
. ونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم من الـرئيس  PBC.31/CRP.5يف ورقة غرفة االجتماعات 

)IDB.43/L.2رفق األول).(انظر امل ٢- /م٤٣-)، واعتمد املقرَّر م ت ص  
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    وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة - باء 
(ب)، تقرير من املدير العام عن وضع اليونيدو  ٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البند الفرعي   - ٢٠

 (IDB.43/5)) واقتراح من املدير العام عن إدخال حتسينات على إطـار اإلدارة املاليـة   IDB.43/4املايل (
). ونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر IDB.43/CRP.3ومذكِّرة من األمانة عن حالة االشتراكات املقرَّرة (

  (انظر املرفق األول). ٣- /م٤٣- )، واعتمد املقرَّر م ت صIDB.43/L.3مقدَّم من الرئيس (
    

   جدول األنصبة املقرَّرة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني  - جيم  
٢٠١٧- ٢٠١٦    

(ج)، مـذكِّرة مـن األمانـة عـن جـدول       ٤ُعرضت على اجمللـس، يف إطـار البنـد الفرعـي       -٢١
ــة    ــرة املالي ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر   ). IDB.43/7( ٢٠١٧-٢٠١٦األنصــبة املقــرَّرة للفت

  (انظر املرفق األول). ٤-م/٤٣-)، واعتمد املقرَّر م ت صIDB.43/L.4مقدَّم من الرئيس (
    

    ٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   - دال  
(د)، مقترحــات مــن املــدير العــام بشــأن   ٤ُعرضــت علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد الفرعــي     - ٢٢

. ونظـر اجمللـس يف مشـروع    (IDB.43/8) ٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفتـرة السـنتني   
  (انظر املرفق األول). ٥- /م٤٣- واعتمد املقرَّر م ت ص)، IDB.43/L.5مقرَّر مقدَّم من الرئيس (

    
    حشد املوارد املالية  - هاء  

علومات الواردة عـن األداء التمـويلي يف   ، يف امل(ه) ٤نظر اجمللس، يف إطار البند الفرعي   -٢٣
ــدو الســنوي  الفصــل األول مــن   ــر اليوني ــة اجتماعــات  IDB.43/2( ٢٠١٤تقري ــة غرف )، ويف ورق

ــدهتا األمانــ  ــة الصــناعية والصــناديق       أع ــار صــندوق التنمي ــا يف إط ــق عليه ة بشــأن املشــاريع املُوافَ
وبنـاًء علـى اقتـراح الـرئيس،     . (PBC.31/CRP.2) ٢٠١٤االستئمانية والتربُّعات األخـرى يف عـام   
 أحاط اجمللس علماً بالوثائق املعروضة.

    
    تعيني مراجع حسابات خارجي  - واو  

(و)، تقرير مـن املـدير العـام عـن الترشـيحات       ٤ر البند الفرعي ُعرض على اجمللس، يف إطا  - ٢٤
، إىل جانـب مـذكِّرة مـن األمانـة عـن نفـس       (IDB.43/10)املقدَّمة لتعيني مراجع حسـابات خـارجي   

  . وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثائق املعروضة.(PBC.31/CRP.4)املوضوع 
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    )٥(البند  ٢٠١٧- ٢٠١٦يتان، الربنامج وامليزان  - رابعاً  
، مقترحــات مــن املــدير العــام بشــأن الربنــامج      ٥ُعرضــت علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد       - ٢٥

وإضـــافةٌ تـــورد جممـــل التعـــديالت املدخلـــة عليهـــا وفقـــاً لالســـتنتاج    ٢٠١٧- ٢٠١٦وامليـــزانيتني، 
٢٠١٥/٤ )IDB.43/6 وAdd.1مات أساسية عن ن معلومَّ). وُعرضت على اجمللس أيضاً مذكِّرة تتض

) PBC.31/CRP.6( ٢٠١٧- ٢٠١٦املقترحات املقدَّمـة مـن املـدير العـام بشـأن الربنـامج وامليـزانيتني،        
). ونظـر اجمللـس يف مشـروع مقـرَّر     PBC.31/CRP.7ومذكِّرة من األمانة بشأن التسـجيالت الرقميـة (  

  املرفق األول).(انظر  ٦- /م٤٣- )، واعتمد املقرَّر م ت صIDB.43/L.6مقدَّم من الرئيس (
    

  )٦(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسِّط األجل،   - خامساً  
 

، مقتـرح مـن املـدير العـام عـن اإلطـار الربنـاجمي        ٦ُعرض علـى اجمللـس، يف إطـار البنـد       -٢٦
، إىل جانب إضافة تتضـمَّن مـذكِّرة مـن األمانـة     (IDB.43/9) ٢٠١٩-٢٠١٦املتوسِّط األجل، 

. ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر  (IDB.43/9/Add.1)ار املتوســطة األجــل عــن خطــة االســتثم 
  (انظر املرفق األول). ٧- /م٤٣-)، واعتمد املقرَّر م ت صIDB.43/L.12مقدَّم من الرئيس (

    
    )٧تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة (البند   - سادساً  

، تقريـر مـن املـدير العـام عـن تنفيـذ إعـالن ليمـا:         ٧بنـد  ُعرض على اجمللس، يف إطار ال  -٢٧
. ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر (IDB.43/12)حنــو تنميــة صــناعية شــاملة للجميــع ومســتدامة 

  (انظر املرفق األول). ٨- /م٤٣-)، واعتمد املقرَّر م ت صIDB.43/L.13مقدَّم من الرئيس (
    

    )٨ادسة عشرة (البند التحضريات لدورة املؤمتر العام الس  - سابعاً  
، تقريـر مـن املـدير العـام عـن التحضـريات لـدورة        ٨ُعرض علـى اجمللـس، يف إطـار البنـد       -٢٨

ونظـر اجمللـس يف مشـروع مقـرَّر مقـدَّم مـن الـرئيس        . (IDB.43/13)املؤمتر العام السادسـة عشـرة   
)IDB.43/L.7(انظر املرفق األول). ٩- م/٤٣-)، واعتمد املقرَّر م ت ص*  

   
───────────────── 

  
التحضريات لدورة بشأن  ٩-/م٤٣-ذكر وفد جنوب أفريقيا أنه وافق على اعتماد مشروع املقرَّر م ت ص     *

وافق يف اآلراء. لكنه يود أن يسجل موقفه املتمثِّل يف أنه يرى أنَّ لتحقيق ت سعياً املؤمتر العام السادسة عشرة
إدراج بند بشأن أنشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مع البلدان املتوسطة الدخل يف جدول األعمال املؤقَّت 

 للمؤمتر العام سوف يفضي إىل عدم التركيز على أقل البلدان منواً.
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    )٩أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند   - ناًثام  
، تقرير من املدير العـام عـن أنشـطة وحـدة التفتـيش      ٩ُعرض على اجمللس، يف إطار البند   -٢٩

  وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاط اجمللس علماً بالوثائق املعروضة.. (IDB.43/14)املشتركة 
    

    )١٠شؤون العاملني (البند   - تاسعاً  
، تقريــر مــن املــدير العــام عــن شــؤون العــاملني  ١٠علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد  ُعــرض  -٣٠

(IDB.43/15)  ٢٠١٥حزيران/يونيـــــــه  ١وقائمـــــــة بأمســـــــاء مـــــــوظفي أمانـــــــة اليونيـــــــدو يف 
(IDB.43/CRP.4) .     ) ونظر اجمللس يف مشـروع مقـرَّر مقـدَّم مـن الـرئيسIDB.43/L.8  واعتمـد ،(
  ق األول).(انظر املرف ١٠- م/٤٣-املقرَّر م ت ص

    
  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   - عاشراً  

    )١١وغري احلكومية وغريها من املنظمات (البند 
، مـذكِّرة مـن املـدير العـام تتضـمن معلومـات عـن        ١١ُعرضت على اجمللس، يف إطار البند   - ٣١

من املدير العام بشـأن طلـب مقـدَّم مـن منظمـة       ) ومذكِّرةIDB.43/16منظمتني حكوميتني دوليتني (
). ونظـر اجمللـس يف مشـروعي مقـرَّرين     IDB.43/17غري حكومية للحصول علـى مركـز استشـاري (   

   ١١- /م٤٣- ) واعتمــــد املقــــرَّرين م ت صIDB.43/L.10و IDB.43/L.9مقــــدَّمني مــــن الــــرئيس (
  (انظر املرفق األول).   ١٢- /م٤٣- وم ت ص

    
  عمال املؤقَّت للدورة الرابعة واألربعني وموعد انعقادها جدول األ  - حادي عشر

    )١٢(البند 
، مذكِّرة من املدير العام عن جـدول األعمـال   ١٢ُعرضت على اجمللس، يف إطار البند   -٣٢

. ونظر اجمللـس يف مشـروع   (IDB.43/CRP.5)املؤقَّت للدورة الرابعة واألربعني وموعد انعقادها 
ــرئيس    ــدَّم مـــن الـ ــرَّر مقـ ــرَّر م ت ص IDB.43/L.11( مقـ (انظـــر  ١٣-/م٤٣-)، واعتمـــد املقـ

  األول).  املرفق
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    ) واختتام الدورة الثالثة واألربعني١٣اعتماد التقرير (البند   - ثاين عشر
ــس، يف    -٣٣ ــة      ٢٤نظــر اجملل ــه الثالث ــر عــن أعمــال دورت ــه، يف مشــروع التقري حزيران/يوني

وضـع التقريـر يف    مهمَّـة املقـرِّر   أن ُتعهـد إىل ، على ) واعتمده يف جمملهIDB.43/L.1واألربعني (
  صيغته النهائية.

حزيران/  ٢٤من يوم  ٤٨/١٨واختتم اجمللس دورته الثالثة واألربعني يف الساعة   -٣٤
  .٢٠١٥  يونيه
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    املرفق األول
    املقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الثالثة واألربعني   

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

 ١٢ ٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام ٢
 ١٣ وضع اليونيدو املايل ٣

 ١٣ ٢٠١٧-٢٠١٦جدول األنصبة املقرَّرة، ٤

 ١٤ ٢٠١٧-٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول، ٥

 ١٤ ٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان، ٦
 ١٦ ٢٠١٩-٢٠١٦ار الربناجمي املتوسط األجل،اإلط ٧

 ١٨  تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة ٨

 ٢٠ التحضريات لدورة املؤمتر العام السادسة عشرة ٩

 ٢٢ شؤون العاملني ١٠

 ٢٣ طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري ١١

 ٢٣ باملنظمات احلكومية الدوليةاتفاقات العالقة ١٢

 ٢٤  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واألربعني وموعد انعقادها ١٣
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  من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات االستفادة ١- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    

مية أقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قرَّر جملس التنببغية االستفادة  
من نظامه الداخلي، املتصلة بالنَِّصاب القانوين، فيما خيصُّ  ٣٢الصناعية تعليَق العمل فوراً باملادة 

  جلسات دورته الثالثة واألربعني فقط، شريطة أالَّ ُتتَّخذ يف تلك اجللسات أيُّ قرارات جوهرية.
  
  اجللسة العامة األوىل

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٣
 

   ٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   ٢- م/٤٣- املقرَّر م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:      

أحاط علماً بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة   (أ) 
 كانون األول/ ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية من  األمم

وتقرير ، IDB.43/3ير األداء املايل، بصيغته الواردة يف الوثيقة ، مبا يف ذلك تقر٢٠١٤ديسمرب 
  )؛IDB.43/2( ٢٠١٤، مبا يف ذلك تقرير أداء الربنامج لعام ٢٠١٤اليونيدو السنوي 

أحاط علماً أيضاً بالبيانني اللذين أدىل هبما املدير العام ومراجع احلسابات   (ب) 
  الربنامج وامليزانية؛اخلارجي يف الدورة احلادية والثالثني للجنة 

  أعرب عن امتنانه ملراجع احلسابات اخلارجي على خدماته القيِّمة؛  (ج) 
اعترف بأمهية مسامهة مراجع احلسابات اخلارجي يف حتسني إدارة اليونيدو   (د) 

  واالرتقاء بعملياهتا وأدائها من خالل توصياته؛
  لتنفيذ توصيات األعوام السابقة؛ أحاط علماً باإلجراءات اليت اختذها املدير العام  (ه)  

طلب إىل املدير العام أن يواصل تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي،   (و)  
  وأن يقدِّم إىل جملس التنمية الصناعية، يف دورته الرابعة واألربعني، تقريراً هبذا الشأن.

  
  اجللسة العامة الرابعة

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤
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   وضع اليونيدو املايل  ٣- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
 ؛IDB.43/4أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)  

حثَّ الدولَ األعضاء والدولَ السابقة العضوية اليت مل تسدِّد بعُد اشتراكاهتا، مبا يف   (ب)  
  قة، على سدادها دون إبطاء؛ذلك سلف صندوق رأس املال املتداول ومتأخِّرات السنوات الساب

طلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالدول األعضاء والدول   (ج)  
  السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخِّرات؛

حثَّ املديَر العام على تكثيف جهوده الرامية إىل ضمان مداومة الدول   (د)  
ل مع الدول األعضاء هبذا الشأن من خالل األعضاء احلالية على دعمها للمنظمة وعلى التواص

  قنوات اإلبالغ القائمة.
  اجللسة العامة الرابعة

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤
    

   ٢٠١٧- ٢٠١٦جدول األنصبة املقرَّرة،   ٤- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.43/7أحاط علماً بالوثيقة  (أ)  
، ٢٠١٧-٢٠١٦ضع جدول أنصبة مقرَّرة للفترة املالية أوصى املؤمتَر العام بو (ب)  

، معدَّالً وفقاً للعضوية يف اليونيدو، على ٦٧/٢٣٨يستند إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
أن يكون مفهوماً أنَّ األعضاء اجلدد سوف ُتقرَّر أنصبتهم عن السنة اليت يصبحون فيها أعضاء 

 رة يف األمم املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو؛على أساس جدول األنصبة املقرَّ

 حثَّ الدولَ األعضاَء على دفع اشتراكاهتا املقرَّرة عن فترة السنتني  (ج) 
(ب) من النظام املايل، الذي ينص على أن تكون االشتراكات  ٥- ٥وفقاً للبند  ٢٠١٧- ٢٠١٦

من تلقِّي رسالــة املديــر العــام أو  والسلف مستحقةً وواجبةَ الدفع بكاملها يف غضون ثالثني يوماً
 ابتداًء من اليوم األول من السنة التقوميية اليت تقترن هبا، أيهما أبعد؛

دعا الدولَ األعضاَء والدولَ السابقةَ العضوية اليت عليها متأخِّرات إىل أن تفي   (د) 
شروط يف أقرب وقت ممكن، بالتزاماهتا الدستورية بدفع اشتراكاهتا غري املسدَّدة، كاملة ودون 
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أو أن تستفيد من خطط السداد لتسوية متأخِّراهتا، وفقاً للقرارات السابقة اليت اختذهتا هيئات 
  اليونيدو لتقرير السياسات.

  اجللسة العامة الرابعة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤

    
  ٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول،   ٥- /م٤٣- املقرَّر م ت ص  

  الصناعية: تنميةالإنَّ جملس   
  ؛IDB.43/8أحاط علماً بالوثيقة   (أ) 
أوصى املؤمتر العام بأن يظلَّ حجم صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   (ب)  
وأن تظلَّ األغراض املأذون باستخدام يورو،  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠عند مستوى  ٢٠١٧-٢٠١٦

ه يف فترة السنتني على ما كانت علي ٢٠١٧- ٢٠١٦الصندوق فيها أثناء فترة السنتني 
 ؛٢٧-/م٢-أْي على النحو املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من املقرَّر م ع، ٢٠١٥- ٢٠١٤

حثَّ الدولَ األعضاء على دفع اشتراكاهتا املقرَّرة غري املسدَّدة يف أقرب وقت   (ج)  
ممكن، بغية تقليل احلاجة إىل سحب مبالغ من صندوق رأس املال املتداول لتغطية النقص يف 

  تسديد االشتراكات املقرَّرة.
  اجللسة العامة الرابعة

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤
  

  ٢٠١٧- ٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،   ٦- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
، بالصيغة الواردة يف ٢٠١٧- ٢٠١٦اعتمد الربنامج وامليزانيتني لفترة السنتني  (أ)    

 ؛IDB.43/6/Add.1و IDB.43/6الوثيقتني 

العادية  وصى املؤمتر العام باملوافقة على تقديرات النفقات اإلمجالية للميزانيةأ (ب)    
  مبقدار  يورو واملزمع متويلها من االشتراكات املقرَّرة ١٣٨  ٩٣٤  ٨٣٣ البالغ جمموعها

  يورو؛  ٢ ٥١٨  ٣٠٠ يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار ١٣٦  ٤١٦ ٥٣٣
اً املؤمتر العام باملوافقة على تقديرات النفقات اإلمجالية البالغ أوصى أيض  (ج) 
املزمع  ٢٠١٧- ٢٠١٦يورو ألغراض امليزانية التشغيلية لفترة السنتني  ٣٤ ٠٦٦ ٢٠٠جمموعها 
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 ٣٠١ ٥٠٠يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار  ٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠متويلها من التربُّعات مبقدار 
  املايل؛يورو حسبما ينصُّ عليه النظام 

، وسلَّم بوجوب تعديل امليزانية العادية ٧- /م٣٩- استذكر مقرَّره م ت ص  (د)  
للمنظمة لدى اإلعالن عن خروج أيِّ دولة عضو من املنظمة حىت ال تزداد االشتراكات املقرَّرة على 

 الدول األعضاء املتبقِّية؛

أحاط علماً باملشاورات اليت جرت مع الدول األعضاء املعنية وما نتج عنها   (ه) 
من مقترحات منقَّحة للمدير العام بشأن االحتفاظ بربنامج "املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا" مع 

عات للتحضري لربامج يف أفريقيا العادية قدره مليون يورو ورصد تربُّحتديد مبلغ له يف امليزانية 
م هذه الربامج مببالغ تعادل أو تفوق املبالغ اليت سبق أن ُرصدت لربنامج "املوارد اخلاصة ولدع

  لصاحل أفريقيا"؛
بشـأن تعديل اهليكل  IDB.43/6باملقترح الوارد يف الوثيقة أيضا أحاط علماً   (و)  

عشرة، مع  إىل املدير العام أن يعرض على املؤمتر العام يف دورته السادسةكذلك امليداين، وطلب 
، خطة (IDB.41/24)من "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"  ١٢مراعاة التوصية الواردة يف الفقرة 

عمل شاملة بشأن السياسة امليدانية، مع ما يرتبط هبا من قدرات يف مقر اليونيدو، والشبكة 
  ؛بتعديالهتاامليدانية 
، وخاصة الدول املعنية حثَّ املدير العام على أن يتشاور مع الدول األعضاء  (ز)  

منها، بشأن التنفيذ التدرجيي للتعديالت املدخلة على شبكة املكاتب امليدانية، وفقاً ملا تنصُّ عليه 
  الفقرة (و)، وأن يكفل االنتقال السلس والتدرجيي واتِّباع هنج إقليمي متوازن؛

دو امليدانيني ضمن شجَّع املدير العام على أن يروِّج لإلدماج التام ملوظفي اليوني  (ح)  
أفرقة األمم املتحدة القطرية، وأن يستفيد أَتمَّ استفادة ممكنة من نظام األمم املتحدة للمنسِّقني 

  املقيمني، وأن ُيِعدَّ تقريراً يف هذا الشأن؛
أحاط علماً بإنشاء حسابني خاصني: (أ) حساب خاص للتربُّعات لألنشطة   (ط)  

بأغراض احلسابني اخلاصني وحدودمها والقواعد املالية ، وللتجهيزصندوق األساسية، و(ب) 
، وأحاط علماً IDB.43/5اخلاصة اليت تنظم تشغيل احلسابني اخلاصني وفقاً ملا ورد يف الوثيقة 

أيضاً بطرائق تشغيل هذين احلسابني واألنشطة املزمع متويلها منهما وآثارمها احملتملة على امليزانية 
ن يف التعديالت على مقترحات املدير العام بشأن الربنامج وامليزانيتني العادية، على النحو املبيَّ

(IDB.43/6/Add.1)؛  
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من النظام املايل ينصُّ يف فقرتيه (ب) و(ج) على أن  ٢- ٤استذكر أنَّ البند   (ي)  
ُتقيَّد أرصدة االعتمادات غري املنفَقة يف احلساب الدائن للدول األعضاء مبا يتناسب مع 

  املقرَّرة؛ اشتراكاهتا
أعاد التأكيد على الشواغل املتعلقة بالتأخُّر يف تسديد االشتراكات املقرَّرة،   (ك)  

ممَّا يعيق استخدامها يف غرضها األصلي، ودعا الدول األعضاء إىل مضاعفة جهودها من 
  أجل الرد يف الوقت املناسب بشأن معاملة حصصها من األرصدة غري املنفَقة؛

اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل املرفقة باإلطار الربناجمي أحاط علماً ب  (ل)  
  وفهم أهنا سُتحدَّث سنويا؛  (IDB.43/9/Add.1)املتوسط األجل 

دعا املدير العام إىل أن يعطي األولوية يف اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل   (م)  
ؤسسية، حسبما أَوَصى به مراجع القتناء خاصيات إبالغ وظيفية إضافية لنظام ختطيط املوارد امل

  ؛IDB.43/3احلسابات اخلارجي يف الوثيقة 
احملاضر املوجزة املكتوبة جمللس التنمية قرَّر مواصلة عملية االستعاضة عن   (ن)  

  ؛٢٠١٧- ٢٠١٦الصناعية واملؤمتر العام بتسجيالت رقمية للفترة 
يف دورتيه الرابعة  من نظامه الداخلي ٦٩تعليق العمل باملادة أيضاً قرَّر   (س)  

من النظام الداخلي  ٦٥واألربعني واخلامسة واألربعني، وأوصى املؤمتر العام بتعليق العمل باملادة 
  للمؤمتر يف دورته السابعة عشرة.

  اجللسة العامة الرابعة
    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤

  ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   ٧- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية،    
إذ نظر يف اقتراحات املـدير العـام الشـاملة املتعلقـة باإلطـار الربنـاجمي املتوسـط          (أ)    

 )؛IDB.43/9/Add.1و IDB.43/9( ٢٠١٩- ٢٠١٦األجل، 

 أوصى املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار التايل:  (ب)    

  "إنَّ املؤمتر العام:    
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 ١٠-م/٦-م ع، بصـيغته املعدَّلـة بـاملقرَّرات    ٢٣-/م٢-ره م عرَّمق إذ يستذكر      
، الــذي طلــب فيــه إىل املــدير العــام أن يقــدِّم إىل   ١٧-/م١٥-وم ع ١٨-/م١٤-وم ع

  اجمللس، من خالل جلنة الربنامج وامليزانية، إطاراً برناجميا متوسط األجل؛
الية للتحديات بأمهية تزويد املنظمة بإطار شامل ومتَّسق للتصدي بفعوإذ يسلِّم       

  ؛لبيئة احمليطة بالتنمية الصناعيةاملرتبطة بسرعة تغيُّر ا
عن تقديره لألهداف واألولويات الربناجمية الواسـعة النطـاق الـواردة    وإذ يعرب       

)، IDB.43/9/Add.1و IDB.43/9( ٢٠١٩-٢٠١٦يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجـل،  
نمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة (القرار الذي يأخذ يف احلسبان إعالن ليما: حنو ت

ــادات   ١-/ق١٥-م ع ــة اإلرشــــ ــايري اإلدارة يف "وثيقــــ ــة مبعــــ ــيات املتعلقــــ ) والتوصــــ
  )؛IDB.41/24االستراتيجية" (

أنَّ أهـــداف اليونيـــدو وأولوياهتـــا الربناجميـــة التـــزال ُتحـــدَّد أيضـــاً  وإذ يالحـــظ       
أهـداف التنميـة املسـتدامة ذات الصـلة،     و ٢٠١٥باالستناد إىل خطة التنمية ملا بعـد عـام   

ــورك يف        ــة املســتدامة يف نيوي ــة اخلــاص املعــين بالتنمي ــؤمتر القم ــيت ستوضــع يف إطــار م ال
ــبتمرب  ــة    ٢٠١٥أيلول/ســ ــاق منظومــ ــى نطــ ــاق علــ ــق االتســ ــات حتقيــ ــذلك آليــ ، وكــ

املتحدة، مبا يف ذلك نظام األمم املتحدة للمنسِّقني املقيمني واستعراض السياسـات   األمم
  الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة؛

بالسمات املبتكرة الرئيسية، وال سيما األخذ بنهج تشاركي جديـد  وإذ يرحِّب       
ــيِّن      جتــاه تعزيــز التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة، وإدمــاج إطــار ميــزين يب

قعة من أجل تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، وتعزيـز هنـج   احتياجات امليزانية املتو
اإلدارة القائمة على النتائج، على النحو املطلوب يف "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية"،    

  مبا يف ذلك األخذ بإطار متكامل للنتائج واألداء؛
مرنة لتنفيـذ  بأنَّ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ميثل أداة هامة ويسلِّم   (أ)      

  الواليات املسَندة إىل املنظمة؛
ــاً   (ب)       ــيط علمــ ــل،   حيــ ــاجمي املتوســــط األجــ ــار الربنــ ــدير باإلطــ ــع التقــ   مــ

 ؛٢٠١٩-٢٠١٦

بأنَّ اإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل يتضـمن بالفعـل     حييط علماً أيضاً   (ج)      
اصـل بـذل   مؤشرات لألداء، ويفهم أنَّ املنظمة ستضع خط أساس هلذه املؤشـرات وستو 
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جهودها إلثراء هذه املؤشرات باستمرار، ويطلـب إىل املـدير العـام أن يقـدِّم تقريـراً عـن       
  هذه املسألة يف الوقت املناسب؛

املــدير العــام إىل أن يواصــل تقــدمي معلومــات عــن تنفيــذ اإلطــار  يــدعو   (د)      
  الربناجمي املتوسط األجل يف تقريره السنوي."

  اجللسة العامة الرابعة
  ٢٠١٥زيران/يونيه ح ٢٤

 

  تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة   ٨-/م٤٣-املقرَّر م ت ص    
   للجميع ومستدامة

  إنَّ جملس التنمية الصناعية،  
ــرار م ع    (أ)     ــا (الق ــاطع   ١- /ق١٥- اســتذكر إعــالن ليم ــزام الق ــد جمــدَّداً االلت )، وأكَّ

 الشاملة للجميع واملستدامة؛جلميع الدول األعضاء باليونيدو وبالتنمية الصناعية 

أكَّد جمدَّداً الدور اهلام الذي تؤديه اليونيـدو باعتبارهـا جهـة التنسـيق املركزيـة        (ب)    
للتعــاون الصــناعي الــدويل علــى حتقيــق التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة، ضــمن    

 منظومة األمم املتحدة؛

 حتتيـة قـادرة علـى الصـمود، وحتفيـز      رحَّب بإدراج اهلدف املعنـون "إقامـة ُبـىن     (ج)  
التصـــنيع الشـــامل للجميـــع واملســـتدام، وتشـــجيع االبتكـــار" ضـــمن جمموعـــة أهـــداف التنميـــة 

والغايات املرتبطة هبـا، حسـبما اقترحـه الفريـق العامـل املفتـوح العضـوية التـابع          ١٧املستدامة الـ
  )؛A/68/970للجمعية العامة لألمم املتحدة يف تقريره (

، وأثـىن علـى املـدير    IDB.43/12ظ بارتيـاح املعلومـات الـواردة يف الوثيقـة     الح  (د)  
العام ملـا يبذلـه مـن جهـد حثيـث لتعزيـز التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة وتعزيـز             

  بروز اليونيدو للعيان وجدواها من أجل القضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة؛
واصلة حتقيق تقدُّم مطرد يف توفري خـدمات إمنائيـة وفقـاً    شجَّع اليونيدو على م  (ه)  

لالحتياجـــات املتمـــايزة جلميـــع الـــدول األعضـــاء، دعمـــاً ألولوياهتـــا واســـتراتيجياهتا الصـــناعية 
  )؛IDB.43/9( ٢٠١٩- ٢٠١٦الوطنية، كما يرد أيضاً يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 

مج جديــد للشــراكات القطريـــة،   رحَّــب، يف هــذا الســياق، باســتهالل برنــا       (و)  
باعتباره منوذجاً واعداً لتعزيز التنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة، وشـجَّع اليونيـدو،       
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واضـــعاً يف اعتبـــاره احلاجـــة إىل إجـــراء تقيـــيم شـــامل ومســـتقل يف الوقـــت املناســـب للـــربامج  
ل املمكــن األخــذ هبــا  التجريبيــة، علــى مواصــلة مشــاوراهتا مــع الــدول األعضــاء لتحليــل الســب    

لتحقيق تغطية جغرافية أوسع نطاقاً مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لالحتياجـات اخلاصـة ملختلـف        
البلــدان، حســبما نــصَّ عليــه إعــالن ليمــا، وتعزيــز مشــاركة مجيــع الــدول األعضــاء يف عمليــة     

  االنتقاء من أجل تعزيز الشفافية يف تلك العملية؛
لليونيدو   ل األعضاء أن تضمن توفري التمويل الكايف  أهاب من مثَّ جبميع الدو  (ز)  

وبراجمها، والسيما برنامج الشراكات القطرية، مـن خـالل التربُّعـات، لضـمان تـوافر القـدرات       
واملوارد لدى اليونيدو من أجل دعم التقدُّم حنو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتعلقـة بالصـناعة يف      

  ؛٢٠١٥سياق خطة التنمية ملا بعد عام 
أهاب أيضاً جبميع الدول األعضـاء أن تواصـل بنشـاط دعـم التنميـة الصـناعية         (ح)  

الشاملة للجميع واملستدامة واليونيدو يف مجيع املشاورات احلكومية الدولية ذات الصلة، مبـا يف  
، ووسائل التنفيذ ذات الصـلة، وإطـار   ٢٠١٥ذلك املشاورات املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد عام 

  ورصد األهداف اإلمنائية املتعلقة بالصناعة؛ استعراض
طلــب إىل اليونيــدو أن تضــاعف جهودهــا التوعويــة يف ســياق عمليــات التشــاور     (ط)  

العامليــة اجلاريــة مــن أجــل املضــي يف التــرويج ألمهيــة اليونيــدو والتنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع     
ــة، وأن تشــارك بنشــاط يف األحــداث  واملســتدامة، مبــا يف ذلــك يف إحكــام إطــار املؤشــرات اإلمنائ   ي

الرئيسية املقبلة ذات الصلة، مبا يف ذلك املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية الـذي سـُيعقد يف الفتـرة    
يف أديس أبابا، ومؤمتر قمة األمم املتحدة العتمـاد خطـة التنميـة     ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٥إىل  ١٣من 

يف نيويـورك،   ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢٧إىل  ٢٥مـن  الـذي سـيعقد يف الفتـرة     ٢٠١٥ملا بعـد عـام   
والدورة احلادية والعشرون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة بشــأن تغيُّـر املنـاخ الـيت سـُتعقد       

  يف باريس؛ ٢٠١٥ديسمرب  كانون األول/ ١١تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٣٠يف الفترة من 
عمـل لـدعم ورصـد التقـدُّم صـوب حتقيـق        طلب إىل املدير العام أن يعدَّ خطة  (ي)  

التنمية الصناعية الشاملة للجميـع واملسـتدامة، علـى سـبيل املتابعـة امللموسـة لألهـداف اإلمنائيـة         
، وأن يقـدِّم هـذه اخلطـة إىل املـؤمتر العـام      ٢٠١٥املتعلقة بالصناعة يف خطة التنمية ملـا بعـد عـام    

  يف دورته السادسة عشرة.
  ةاجللسة العامة الرابع

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤
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  التحضريات لدورة املؤمتر العام السادسة عشرة  ٩- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
 ؛IDB.43/13أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)  

 أقرَّ جدول األعمال التايل لدورة املؤمتر العام السادسة عشرة:  (ب)  

 لدورة.افتتاح ا  - ١  

 انتخاب أعضاء املكتب.  - ٢  

 إقرار جدول األعمال.  - ٣  

 تنظيم األعمال.  - ٤  

 وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر.  - ٥  

  انتخاب أعضاء اهليئتني:  - ٦  
 جملس التنمية الصناعية؛   (أ)    

 جلنة الربنامج وامليزانية.  (ب)    

 .٢٠١٤و ٢٠١٣عامي  تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة يف  - ٧  

تقريرا جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورتيه العاديتني الثانية واألربعني   - ٨  
 والثالثة واألربعني.

 ملتقى مسائل التنمية الصناعية.  - ٩  

 املسائل املالية:  -١٠  

 جدول األنصبة املقرَّرة على الدول األعضاء؛  (أ)    

 وضع اليونيدو املايل؛  (ب)    

 ق رأس املال املتداول؛صندو  (ج)    

 تعيني مراجع حسابات خارجي.  (د)    

 .٢٠١٧- ٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،   -١١  

 .٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   -١٢  
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  سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية.  -١٣  
 تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة.  -١٤  

  جية اليونيدو بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.استراتي  -١٥  
 أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة.  -١٦  

أنشطة اليونيدو املتعلقة باألعمال التجارية الزراعية وبناء القدرات التجارية   -١٧  
 وخلق فرص العمل.

 لدان منوا.إعالن ليما الوزاري ألقل البتنفيذ أنشطة اليونيدو املتعلقة ب  -١٨  

أنشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مع البلدان املتوسطة الدخل، مع مراعاة إعالن   -١٩  
  سان خوسيه.

 شؤون العاملني، مبا يف ذلك جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو.  -٢٠  

املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري   - ٢١  
 ية وغريها من املنظمات.احلكوم

 موعد الدورة السابعة عشرة ومكان انعقادها.  -٢٢  

  اختتام الدورة.  -٢٣  
وافق على عقد ملتقى بشأن مسائل التنمية الصناعية يف إطار املؤمتر العام (البند   (ج)  

 من جدول األعمال املؤقَّت)؛ ٩

عمال املؤقَّت إىل من جدول األ ٢٢إىل  ٧أوصى املؤمتَر بأن حييل البنود من   (د)  
 جلنة رئيسية تابعة للمؤمتر؛

أوصى، على ضوء اخلربة املكتسبة يف التحضري لدورات املؤمتر السابقة، بأن   (ه)  
ُيجري رئيس الدورة الثالثة واألربعني جمللس التنمية الصناعية مشاورات غري رمسية حتضرياً لدورة 

  املؤمتر السادسة عشرة؛
َء على تقدمي أيِّ مشاريع مقـرَّرات أو قـرارات مقترحـة إىل    حثَّ الدولَ األعضا  (و)  

  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦املشاورات غري الرمسية حبلول 
  اجللسة العامة الرابعة

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤
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    شؤون العاملني  ١٠- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
  ؛IDB.43/15ردة يف الوثيقة أحاط علماً باملعلومات الوا  (أ)    
أحاط علماً أيضاً بالتقدُّم احملَرز يف استعراض السنِّ اإللزامية إلهناء خدمة   (ب)    

املوظفني العاملني حاليا، واالستعراض الشامل الذي تقوم به جلنة اخلدمة املدنية الدولية، وقرارها 
لعامة بشأن التأمني الصحي، وهامش بشأن عتبات إعانة اإلجيار يف فيينا، ومقرَّرات اجلمعية ا

  األجر الصايف، والتنوُّع والتوازن بني اجلنسني يف النظام املوحَّد لألمم املتحدة؛ 
أحاط علماً كذلك بالتعديالت اليت أُدخلت على اجلدول األول من النظام   (ج)    

من  ٤-١٣ األساسي للموظفني وعلى التذييل ألف من النظام اإلداري للموظفني مبوجب البند
  النظام األساسي للموظفني؛

أوصى املؤمتَر العام يف دورته السادسة عشرة باملرشحني التالية أمساؤهم   (د)    
النتخاهبم عضوين وعضوين مناوبني يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني 

٢٠١٧-٢٠١٦:  
  كوالبينتو (إيطاليا) جيدبيريلويالسيد     العضوان:

  .............. (البلد)        
  ............. (البلد)  العضوان املناوبان:

  .............. (البلد)؛        
أوصى أيضاً املـؤمتَر العـام يف دورتـه السادسـة عشـرة بـأن يـأذن جمللـس التنميـة            (ه)  

الصــناعية بــإجراء االنتخابــات لشــغل أيٍّ مــن مقاعــد األعضــاء الســالفة الــذكر الــيت قــد تصــبح  
  قبل أن يعقد املؤمتر العام دورته السابعة عشرة. شاغرة

  اجللسة العامة الرابعة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤
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  طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول   ١١-/م٤٣-املقرَّر م ت ص    
  على مركز استشاري  

  
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
  ؛IDB.43/17أحاط علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة   (أ)     
واملبادئ التوجيهية (الصادرة  (ب) من دستور املنظمة ١- ١٩قرَّر، وفقاً للمادة   (ب)      

بشأن عالقة اليونيدو باملنظمات  )٤١- /م١- من ُمرفق مقرَّره م ع ١٧عن املؤمتر العام يف الفقرة 
نح املنظَّمة غري أن مياحلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات، 

  احلكومية التالية مركزاً استشاريا لدى اليونيدو:
  .االحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة  

  اجللسة العامة الرابعة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤

    
  اتفاقات العالقة باملنظمات احلكومية الدولية  ١٢- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    

  
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
  ؛IDB.43/16علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة أحاط   (أ)     
واملبادئ التوجيهية  (أ) من دستور املنظمة ١- ١٩أذن للمدير العام، وفقاً للمادة   (ب)      

بشأن عالقة اليونيدو  )٤١- /م١- من ُمرفق مقرَّره م ع ٩(الصادرة عن املؤمتر العام يف الفقرة 
استناداً احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات، وباملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات 
، أن يربم اتفاَق عالقٍة مناسبٍة مع املنظمتني IDB.43/16إىل املعلومات الواردة يف مرفق الوثيقة 

  احلكوميتني الدوليتني التاليتني:
  اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية؛      

  .املصرف األورويب لالستثمار  
  العامة الرابعة لسةاجل

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤
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  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واألربعني   ١٣- /م٤٣- املقرَّر م ت ص    
  وموعد انعقادها

  
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
  ؛IDB.43/CRP.5أحاط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)    
  عمال املؤقَّت التايل لدورته الرابعة واألربعني:قرَّر املوافقة على جدول األ  (ب)    
  انتخاب أعضاء املكتب.  - ١    
  إقرار جدول األعمال.  - ٢    
  .٢٠١٥التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ٣    
 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  - ٤    

  ؛٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ)     
  ؛وضع اليونيدو املايل  (ب)     
 حشد املوارد املالية.  (ج)      

  تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة.  - ٥    
  أنشطة مكتب التقييم املستقل.  - ٦    
  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  - ٧    
  شؤون العاملني.  - ٨    
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري   - ٩    

  كومية وغريها من املنظمات.احل
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واألربعني وموعد انعقادها.  -١٠    
  اعتماد التقرير.  -١١    
 تشرين الثاين/ ٢٤إىل  ٢٢قرَّر أن يعقد دورته الرابعة واألربعني يف الفترة من   (ج)    

  .٢٠١٦نوفمرب 
  اجللسة العامة الرابعة

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤
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  ملرفق الثاينا
 

    الوثائق املقدَّمة إىل اجمللس يف دورته الثالثة واألربعني    

 الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

IDB.43/1 جدول األعمال املوقَّت ٢ 

IDB.43/1/Add.1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢ 

IDB.43/2 (ه)٣،٤  ٢٠١٤تقرير اليونيدو السنوي 

IDB.43/3 (أ) ٤ ير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة تقر 
  كانون الثاين/يناير  ١للتنمية الصناعية للسنة املالية من 

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١إىل

IDB.43/4* (ب)٤  وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام 

IDB.43/5 (ب)٤  ة. اقتراحات من املدير العام.إدخال حتسينات على إطار اإلدارة املالي 

IDB.43/6* مقترحات املدير العام.٢٠١٧- ٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان، ٥ . 

IDB.43/6/Add.1 تعديالت ملقترحات املدير العام.٢٠١٧- ٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان، ٥ . 

IDB.43/7 (ج) ٤  . مذكِّرة من٢٠١٧- ٢٠١٦جدول األنصبة املقرَّرة للفترة املالية  
 األمانة.

IDB.43/8 (د) ٤ . مقترحات ٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  
 املدير العام.

IDB.43/9 مقترح من املدير ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ٦ .
 العام.

IDB.43/9/Add.1 إضافة إىل مقترح ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ٦ .
 دير العامامل

IDB.43/10 (و)٤  الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي. تقرير من املدير العام. 

IDB.43/11 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني  ٤ 
 )٢٠١٥أيار/مايو٢٩-٢٧(

IDB.43/12 امة. تقرير تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستد ٧
 من املدير العام.

IDB.43/13 التحضريات لدورة املؤمتر العام السادسة عشرة. تقرير من املدير العام. ٨ 

IDB.43/14 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة. تقرير من املدير العام. ٩ 
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