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    مالحظة استهاللية    
ترد يف هذه الوثيقة املقـرَّرات والقـرارات الـيت اعتمـدها املـؤمتر العـام يف دورتـه العاديـة           -١

  ).٢٠١٥السادسة عشرة (
ة احملتويات رقمـا مسلسـال   وبغية تيسري الرجوع إىل املقرَّرات والقرارات، تتضمن قائم  -٢

ميكن االستشهاد به فيما يتعلـق بكـل واحـد مـن املقـرَّرات أو القـرارات، كمـا تتضـمن عنـوان          
كــل مقــرَّر وقــرار، ووثيقــة (وثــائق) املعلومــات األساســية ذات الصــلة، وبنــد جــدول األعمــال  

  ول األعمال.الصلة. واملقرَّراُت والقرارات مدرجةٌ، قدر اإلمكان، حسب ترتيب بنود جد  ذا
 ٦٥العمـل باملـادة    (ك)، علَّق املؤمتر العام ١٢-/م٤١-وعمالً مبقرَّر اجمللس م ت ص   -٣

العمـل أيضـا بـاحلكم الـوارد يف مقـرَّره      ومن النظام الداخلي للمؤمتر يف دورته السادسة عشرة، 
 القاضي بإصدار حماضـر مـوجزة جللسـات اللجنـة الرئيسـية، وطلـب إىل املـدير        ١١-/م٣-م ع

العام أن يكفـل تـوفُّر التسـجيالت الرقميـة جللسـات اللجنـة الرئيسـية واجللسـات العامـة جبميـع           
). وتـــرد املناقشـــات املتعلقـــة باعتمـــاد ٥-/م١٦-ع (انظـــر املقـــرَّر م اللغـــات الرمسيـــة الســـت

  املقرَّرات والقرارات يف التسجيالت الرقمية.
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    جدول أعمال الدورة العادية السادسة عشرة    
 تتاح الدورة.اف  -١

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

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

  .٢٠١٤و ٢٠١٣مي عايف تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة   -٧
ــرا  -٨ ــال    تقريـ ــن أعمـ ــناعية عـ ــة الصـ ــهجملـــس التنميـ ــاديتني دورتيـ ــة واألربعـــني   العـ الثانيـ

  .واألربعني  والثالثة
  سائل التنمية الصناعية.مملتقى   -٩

  املسائل املالية:  -١٠
  جدول األنصبة املقرَّرة على الدول األعضاء؛  (أ)  
  وضع اليونيدو املايل؛  (ب)  
  ال املتداول؛صندوق رأس امل  (ج)  
  تعيني مراجع حسابات خارجي؛  (د)  

  .٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،   -١١
  .٢٠١٩-٢٠١٦، اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  -١٢
  .سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية  -١٣
  .حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة: تنفيذ إعالن ليما  -١٤
  .أن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةاستراتيجية اليونيدو بش  -١٥
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  .أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة  -١٦
أنشطة اليونيـدو املتعلقـة باألعمـال التجاريـة الزراعيـة وبنـاء القـدرات التجاريـة وخلـق            -١٧

  .فرص العمل
  .إعالن ليما الوزاري ألقل البلدان منواتنفيذ أنشطة اليونيدو املتعلقة ب  -١٨
نشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مع البلدان املتوسطة الدخل، مـع مراعـاة إعـالن سـان     أ  -١٩

  .خوسيه
  .شؤون العاملني، مبا يف ذلك جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو  -٢٠
املســائل املتعلقــة باملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة     -٢١

  .وغريها من املنظمات
  .موعد الدورة السابعة عشرة ومكان انعقادها  -٢٢
  .التقرير السنوي عن أنشطة اللجنة الدبلوماسية املتعددة األطراف  -٢٣
  .اختتام الدورة  -٢٤
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      املقرَّرات
    انتخاب الرئيس  ١-/م١٦- م ع    

) النمســا(هاكــل  -كريســتني شــتيكسانتخــب املــؤمتر العــام بالتزكيــة ســعادة الســيدة    
  عشرة. السادسةؤمتر يف دورته رئيسة للم

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١٥ نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠

    
    انتخاب نواب الرئيس  ٢-/م١٦- م ع    

عشــرة التاليـة أمســاؤهم:   السادسـة انتخـب املـؤمتر العــام نـواب رئــيس املـؤمتر يف دورتــه       
فو بــــيالر ســــابوريو دي روكــــا ة)، وســــعادة الســــيدالصــــني(شــــني ينغيــــي ســــعادة الســــيد 

ــدفر)، وســعادة الســيد كوســتاريكا( ــلي ــا( ريش دويب مايكــل أوكــوث )، وســعادة الســيد أملاني
ماريـا   ةوسـعادة السـيد  وسـعادة السـيدة باولينـا فرانسيسـكي نافـارو (بنمـا)،       )، كينيا( أويونغي

والسـيد  )، (االحتـاد الروسـي   ونـ والسـيد غيـورغي ف. ميخ  )، الفلـبني ( زينيدا أنغـارا كولنسـون  
  .(سلوفاكيا)، وسعادة السيد غازي مجعه (تونس) ألنب أوتروبا

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١٥ نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠

    
    إقرار جدول األعمال  ٣-/م١٦- م ع    

ــواردة يف الوثيقــة        أقــرَّ املــؤمتر العــام جــدول أعمــال دورتــه السادســة عشــرة بصــيغته ال
GC.16/1/Rev.1.  

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١٥ نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠

    
    تنظيم األعمال  ٤-/م١٦- م ع    

  إنَّ املؤمتر العام:  
من جـدول األعمـال يف شـكل مناقشـة عامـة       ٢٣إىل  ٧قرَّر تناول البنود من   (أ)  
  العامة؛ اتهيف جلس
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 من نظامه الداخلي، جلنـة رئيسـية برئاسـة    ٤٤قرَّر أيضا أن ينشئ، وفقا للمادة   (ب)  
  عضو مشارك يف املؤمتر؛ ل فيها كلُّ)، جيوز أن ميثَّماليزيا( عدنان بن عثمانالسيد  سعادة

إىل اللجنة الرئيسية إلجراء مناقشـة   ٢٣إىل  ٧قرَّر كذلك أن حييل البنود مـن   (ج)  
فـق عليهـا اآلراء لعرضـها علـى     بشأهنا، هبدف إعداد مشاريع مقرَّرات وقرارات تتَّ أكثر تركيزاً

كـانون   ٤م إىل املـؤمتر يف يـوم   يس اللجنـة الرئيسـية أن يقـدِّ   املؤمتر بكامل هيئتـه، وطلـب إىل رئـ   
  ا عن أعمال تلك اللجنة.خطي ، تقريرا١١ً-/م٣-ر م ع، وفقا للمقر٢٠١٥َّديسمرب  األول/

  اجللسة العامة الثالثة
  ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ١

    
    تعليق إصدار احملاضر املوجزة  ٥-/م١٦- م ع    

 ٦٥العمـل باملـادة    (ك)، علَّـق املـؤمتر العـام    ١٢-/م٤١-ص عمالً مبقرَّر اجمللس م ت   
العمـل أيضـا بـاحلكم الـوارد يف مقـرَّره      ومن النظام الداخلي للمؤمتر يف دورته السادسة عشرة، 

القاضي بإصدار حماضـر مـوجزة جللسـات اللجنـة الرئيسـية، وطلـب إىل املـدير         ١١-/م٣-م ع
لسـات اللجنـة الرئيسـية واجللسـات العامـة جبميـع       العام أن يكفـل تـوفُّر التسـجيالت الرقميـة جل    

  .اللغات الرمسية الست
  الثالثةاجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١
    

    تعيني جلنة وثائق التفويض  ٦-/م١٦- م ع    
: للعمــــل يف جلنــــة وثــــائق التفــــويض األعضــــاء التســــعة التــــالني َعــــيَّن املــــؤمتُر العــــام  
رجنـــتني، بربـــادوس، جنـــوب أفريقيـــا، الصـــني، كازاخســـتان،  الروســـي، إســـبانيا، األ االحتـــاد
  النمسا.ديفوار،   كوت

  اجللسة العامة الثالثة
  ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ١
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    إدراج جزر مارشال يف قائمة الدول الواردة يف املرفق األوَّل بالدستور  ٧-/م١٦- م ع    
واردة يف املرفـــق األوَّل قـــرَّر املـــؤمتر العـــام إدراج جـــزر مارشـــال يف قائمـــة الـــدول الـــ   

  (١)بالدستور.
  الرابعةاجللسة العامة 

  ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ١
    

    عشرة السادسةلني لدى املؤمتر العام يف دورته وثائق تفويض املمثِّ  ٨-/م١٦- م ع    
  إنَّ املؤمتر العام:  
  ؛وقد نظر يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصيات الواردة فيه  (أ)  
  تقرير جلنة وثائق التفويض. رَّأق  (ب)  

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣

    
    جملس التنمية الصناعيةيف انتخاب ستة وعشرين عضوا   ٩-/م١٦- م ع    

من الدستور، انتخب املـؤمتر العـام الـدول السـت والعشـرين التاليـة        ١-٩عمال باملادة   
عشـرة   السـابعة ملؤمتر العام العاديـة  اتهي عند اختتام دورة لعضوية جملس التنمية الصناعية ملدة تن

  :٢٠١٩يف سنة 
ألـف وجـيم مـن املرفـق     عشـر عضـوا مـن الـدول املدرجـة يف القـائمتني        مخسة  (أ)  

أنغوال، الصني، إكوادور، مصر، كينيا، الكويت، لبنان، املكسيك، نيجرييـا،   األول بالدستور:
  ؛لسودان، تايلند، أوروغوايبنما، مجهورية كوريا، نوب أفريقيا، ا

 أعضاء من الـدول املدرجـة يف القائمـة بـاء مـن املرفـق األول بالدسـتور:        مثانية  (ب)  
  ؛مع بقاء مقعد شاغراً ،أملانيا، إيطاليا، السويد، فنلندا، قربص، النرويج، اليابان

                                                           
  .GC.16/16صدرت قائمة الدول املنقَّحة يف الوثيقة  (١) 
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 املرفـق األول بالدسـتور:  دال مـن   القائمـة من الدول املدرجـة يف   ثالثة أعضاء  (ج)  
  .كرواتيا، بيالروس، بولندا

  الثامنةاجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣

    
االحتـاد  ة: التاليـ واخلمسـني   اإلحـدى لذلك، يتألف جملـس التنميـة الصـناعية مـن الـدول       نتيجةًو

، إيـران  **، أوروغواي**، أنغوال**، أملانيا**، إكوادور*، إسبانيا*، األردن*، األرجنتني*الروسي
، *الكـامريون ، *، بوركينا فاسـو **، بنما*، باكستان**، إيطاليا*، آيرلندا*)اإلسالمية-ية(مجهور
ــدا ــريو**بولنـ ــيالروس*، بـ ــد**، بـ ــا**، تايلنـ ــونس*، تركيـ ــر*، تـ ــة *، اجلزائـ ــة العربيـ ، اجلمهوريـ
، **، السـويد **السـودان ، *، زمبـابوي *، رومانيا**، جنوب أفريقيا**، مجهورية كوريا*السورية
ــ*، الفلـــبني*، غواتيمـــاال**الصـــني، *سويســـرا ــةـ، فنـ ، **، فنلنـــدا*)البوليفاريـــة-زويال (مجهوريـ
ــا**قـــربص ــا**، كرواتيـ ــوار*، كوبـ ــا**، الكويـــت*، كـــوت ديفـ ــر**، لبنـــان**، كينيـ ، **، مصـ

ظـلَّ أحـد    .*، اليونـان **، اليابـان *، اهلنـد **، نيجرييـا *، النمسـا **، النـرويج *، ناميبيـا **املكسيك
  **شاغرا.  وظلَّ أحد مقاعد القائمة باء *شاغرا.  مقاعد القائمة باء

    
    انتخاب سبعة وعشرين عضوا يف جلنة الربنامج وامليزانية  ١٠-/م١٦-م ع    

ـــمر العــام الــدول  انتخـــبمــن الدســتور،  ١-١٠عمـــال باملــادة    الســبع  األعضــاء املؤت
املـؤمتر العـام   ختتــام دورة  والعشرين التالية لعضـوية جلنــة الربنامــج وامليزانيــة ملـدة تنتـهي عنـد ا       

  :٢٠١٧عشرة يف سنة  ةبعالساالعادية 
مخسة عشـر عضـوا مـن الـدول املدرجـة يف القـائمتني ألـف وجـيم مـن املرفـق             (أ)  

ــة األول بالدســتور:  ــران (مجهوري ــد)اإلســالمية-إي ــوب   ، ، تايلن ــا، جن ــة كوري ــر، مجهوري اجلزائ
فـوار، كوسـتاريكا، كينيـا، املكسـيك،     أفريقيا، السودان، الصـني، غواتيمـاال، كوبـا، كـوت دي    

  .نيجرييا، اهلند

                                                           
  

عضويتها عند اختتام دورة املؤمتر العام العادية السابعة عشرة يف من الدول السبع والعشرين اليت تنتهي مدة   *
 ).٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٦املؤرَّخ  ٩-/م١٥-(املقرَّر م ع ٢٠١٧سنة 

من الدول الست والعشرين اليت تنتهي مدة عضويتها عند اختتام دورة املؤمتر العام العادية الثامنة عشرة يف سنة   **  
 ).٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣املؤرَّخ  ٩-/م١٦-(املقرَّر م ع ٢٠١٩
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تسعة أعضاء من الدول املدرجـة يف القائمـة بـاء مـن املرفـق األول بالدسـتور:         (ب)  
  ، وظل أحد املقاعد شاغراً.سويسرا، فنلندا، النمسا، اليابان، إسبانيا، أملانيا، إيطاليا، تركيا

ــة أعضــاء مــن الــدول املدرجــة يف القائ    (ج)   مــة دال مــن املرفــق األول بالدســتور:  ثالث
  االحتاد الروسي، أوكرانيا، بولندا.

  الثامنةاجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣

    
    رة على الدول األعضاءجدول األنصبة املقرَّ  ١١-/م١٦-م ع    

  :إنَّ املؤمتر العام  
 ؛IDB.43/7علماً بالوثيقة  أحاط (أ) 

  ؛٤- /م٤٣-ر اجمللس م ت صعلماً أيضاً مبقرَّ أحاط (ب)  
، يسـتند إىل  ٢٠١٧-٢٠١٦أن يضع جدولَ أنصبٍة ُمقـرََّرة للفتـرة املاليـة     قرَّر  (ج)  

، ُمعدَّالً وفقاً للعضوية يف اليونيدو، علـى أن ُتقـرَّر   ٦٧/٢٣٨قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
تناداً إىل جـدول األنصـبة   أنصبةُ الدول األعضاء اجلديدة عن السنة الـيت تصـبح فيهـا أعضـاء اسـ     

  املقرَّرة لألمم املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو.
  الثامنةاجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣
    

    وضع اليونيدو املايل  ١٢-/م١٦- م ع    
  إنَّ املؤمتر العام:  
  ؛GC.16/5علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة  أحاط  (أ)  
 عضاَء والدولَ السابقة العضوية الـيت مل تسـدِّد بعـُد اشـتراكاهتا    الدولَ األ حثَّ  (ب)  
، مبـا يف ذلـك سـلف صـندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخِّرات السـنوات السـابقة، علـى           املقرَّرة

  سدادها دون إبطاء؛
طلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصـاالته بالـدول األعضـاء والـدول       (ج)  

  جل حتصيل املتأخِّرات؛السابقة العضوية من أ
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ــة إىل ضــمان مداومــة       (د)   طلــب أيضــاً إىل املــدير العــام أن يكثِّــف جهــوده الرامي
املسـألة مـن    بتلـك الدول األعضاء احلالية على دعمها للمنظمة وأن حييط الدول األعضاء علماً 

  خالل قنوات اإلبالغ الراهنة.
  الثامنةاجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣
    

    صندوق رأس املال املتداول  ١٣-/م١٦- م ع    
  إنَّ املؤمتر العام:  
  ؛٥-/م٤٣-علماً مبقرَّر اجمللس م ت ص أحاط  (أ)  
 ٢٠١٧- ٢٠١٦أن يظلَّ مستوى صندوق رأس املال املتـداول لفتـرة السـنتني    قرَّر   (ب)  

ل الصـندوق  ها أمـوا فييورو، وأن تظلَّ األغراض املأذون بأن ُتستخَدم  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠عند مستوى 
 ،٢٠١٥- ٢٠١٤علـــى مـــا كانـــت عليـــه يف فتـــرة الســـنتني  ٢٠١٧- ٢٠١٦أثنـــاء فتـــرة الســـنتني 

  ؛٢٧-/م٢-على النحو املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من املقرَّر م ع  أي
الدولَ األعضاَء على أن تدفع يف أقـرب وقـت ممكـن اشـتراكاهتا املقـرَّرة       حثَّ  (ج)  

حــدٍّ مــن احلاجــة إىل ســحب مبــالغ مــن صــندوق رأس املــال    املســتحقَّة، بغيــة التقليــل إىل أدىن
  .املتداول ملواجهة النواقص يف تسديد االشتراكات املقرَّرة

  الثامنةاجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣

    
    تعيني مراجع حسابات خارجي  ١٤-/م١٦- م ع    

ــا مراجعــاً خارجيــا  املــؤمتر العــام متديــد التعــيني احلــايل ملراجــع احلســابات يف    قــرَّر   أملاني
ــرة ســنتني، مــن    ــدو لفت ــه  ١حلســابات اليوني ــه  ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يولي ، ٢٠١٨حزيران/يوني

  مبقتضى االختصاصات احملدَّدة يف نظام اليونيدو املايل.
  الثامنةاجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣
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    ٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،   ١٥-/م١٦- ع م    
  املؤمتر العام: إنَّ  
الـذي اعتمـد    ٦-/م٤٣-علماً مبقـرَّر جملـس التنميـة الصـناعية م ت ص     أحاط  (أ)  

حســبما ورد يف الــوثيقتني   ٢٠١٧-٢٠١٦اجمللــس مبوجبــه برنــامج وميــزانييت فتــرة الســنتني      
IDB.43/6 وAdd.1؛  
وافـــق علـــى تقـــديرات النفقـــات اإلمجاليـــة للميزانيـــة العاديـــة البـــالغ جمموعهـــا    (ب)  
 يـورو  ١٣٦ ٤١٦ ٥٣٣يورو واملزمع متويلها من االشتراكات املقرَّرة مبقدار  ١٣٨ ٩٣٤ ٨٣٣

  يورو؛ ٢ ٥١٨ ٣٠٠ومن اإليرادات األخرى مبقدار 
 يـورو  ٣٤ ٠٦٦ ٢٠٠وافق أيضاً على تقديرات النفقات اإلمجالية البالغ جمموعها   (ج)  

مـع متويلـها مـن التربعـات مبقـدار      املز ٢٠١٧-٢٠١٦ألغراض امليزانية التشغيلية لفترة السـنتني  
يورو وفـق املنصـوص عليـه     ٣٠١ ٥٠٠يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار  ٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠

  يف النظام املايل.
  الثامنةالعامة  اجللسة

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣
    

    جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو  ١٦-/م١٦- ع م    
  إنَّ املؤمتر العام:  
  ؛١٠-/م٤٣-علماً مبقرَّر اجمللس م ت ص طأحا  (أ)  
انتخــاب املرشَّــحني التاليــة أمســاؤهم عضــوين وعضــوين منــاوبني يف جلنــة   قــرَّر  (ب)  

  :٢٠١٧-٢٠١٦املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني 
  السيد بريلوجيي كوالبينتو (إيطاليا)  العضوان:  
  السيد سهيل أجاز خان (اهلند)    
  السيد كمال بشري أمحد حممد خري (السودان)  املناوبان:العضوان   
  السيدة لورد ماريا سوسايا روخاس (املكسيك)      
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أذن جمللس التنمية الصناعية بأن يشـرع يف انتخابـات لشـغل أيٍّ مـن املناصـب        (ج)  
  السالفة الذكر قد يصبح شاغراً قبل أن يعقد املؤمتر العام دورته السابعة عشرة.
  الثامنةة العام اجللسة

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣
    

    عشرة ومكان انعقادها السابعةموعد الدورة   ١٧-/م١٦- ع م    
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٧قرَّر املؤمتر العام أن ُتعقد دورته السابعة عشـرة يف فيينـا مـن      

  .٢٠١٧كانون األول/ ديسمرب  ١إىل 
  الثامنةالعامة  اجللسة

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣
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      القرارات
    ٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   ١- /ق١٦- م ع    

  إنَّ املؤمتر العام:  
ــتذكر   ــرَّره م ع إذ يســ ــة ٢٣-/م٢-مقــ ــيغته املعدَّلــ ــ، بصــ  ١٠-/م٦-املقرَّرات م عبــ

، الذي طلب فيـه إىل املـدير العـام أن يقـدِّم إىل اجمللـس،      ١٧-/م١٥-وم ع ١٨-/م١٤-ع وم
  نامج وامليزانية، إطاراً برناجميا متوسط األجل؛من خالل جلنة الرب

ــة للتحــديات     وإذ يســلِّم   ــة تزويــد املنظمــة بإطــار شــامل ومتَّســق للتصــدي بفعالي بأمهي
  املرتبطة بسرعة تغيُّر البيئة احمليطة بالتنمية الصناعية؛

 عــن تقــديره لألهــداف واألولويــات الربناجميــة الواســعة النطــاق الــواردة يف   وإذ يعــرب  
)، والـــيت تأخـــذ يف Add.1و IDB.43/9( ٢٠١٩-٢٠١٦اإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل، 

) ١-/ق١٥-احلسبان إعالن ليما: حنـو تنميـة صـناعية شـاملة للجميـع ومسـتدامة (القـرار م ع       
  ؛IDB.41/24)والتوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة يف "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية" (

اف اليونيدو وأولوياهتا الربناجمية ال تزال ُتحدَّد أيضـاً باالسـتناد إىل   أنَّ أهد وإذ يالحظ  
وأهــداف التنميــة املســتدامة ذات الصــلة الــيت وضــعها مــؤمتر القمــة    ٢٠٣٠خطــة التنميــة لعــام 

، وكــذلك ٢٠١٥اخلــاص املعــين بالتنميــة املســتدامة الــذي ُعقــد يف نيويــورك يف أيلول/ســبتمرب  
طــاق منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك نظــام األمــم املتحــدة  آليــات حتقيــق االتســاق علــى ن

للمنسِّــقني املقــيمني واســتعراض السياســات الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لألنشــطة  
  التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة؛

بالسمات املبتكرة الرئيسية، وال سيما األخـذ بنـهج تشـاركي جديـد جتـاه       وإذ يرحِّب  
ــيِّن احتياجــات     تعزيــز ا ــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة، وإدمــاج إطــار ميــزين يب لتنمي

امليزانية املتوقَّعة من أجل تنفيـذ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل، وتعزيـز هنـج اإلدارة القائمـة         
على النتـائج، علـى النحـو املطلـوب يف "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية"، مبـا يف ذلـك األخـذ           

  ار متكامل للنتائج واألداء؛بإط
ــذ       يســلِّم  (أ)   ــة لتنفي ــل أداة هامــة ومرن ــاجمي املتوســط األجــل ميث ــأنَّ اإلطــار الربن ب

  الواليات املسَندة إىل املنظمة؛
  ؛٢٠١٩-٢٠١٦مع التقدير باإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  حييط علماً  (ب)  
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ســط األجــل يتضــمن بالفعــل    بــأنَّ اإلطــار الربنــاجمي املتو   حيــيط علمــاً أيضــاً    (ج)  
ــذل        ــرات وستواصــل ب ــألداء، ويفهــم أنَّ املنظمــة ستضــع خــط أســاس هلــذه املؤشِّ ــرات ل مؤشِّ

التقـدُّم   جهودها إلثراء هذه املؤشِّرات باستمرار، ويطلب إىل املـدير العـام أن يقـدِّم تقريـراً عـن     
  صناعية؛الدورة الرابعة واألربعني جمللس التنمية ال إىل احملرز يف هذا الشأن

املدير العام إىل أن يواصل تقـدمي معلومـات عـن تنفيـذ اإلطـار الربنـاجمي        يدعو  (د)  
 املتوسط األجل يف التقرير السنوي.

  الثامنةاجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣

    
    *٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   ٢- /ق١٦- م ع    

  إنَّ املؤمتر العام،  
ــم املتحــدة     إذ يرحِّــب   ــة لألم ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرَّخ  ٧٠/١بق أيلول/ســبتمرب،  ٢٥امل

ــة لعــام    ــة   ٢٠٣٠والــذي اعتمــدت مبقتضــاه خطــة التنمي ــا: خطــة التنمي ــة "حتويــل عاملن ، املعنون
مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة، "إقامـة ُبـىن        ٩"، وخاصة بإدراج اهلـدف  ٢٠٣٠املستدامة لعام 

فيـز التصـنيع الشـامل للجميـع واملسـتدام، وتشـجيع االبتكـار"،        حتتية قـادرة علـى الصـمود، وحت   
  وهو هدف جيعل الوالية املسندة إىل اليونيدو تصبُّ يف صميم اخلطة اجلديدة،  

بشـأن التعـاون يف ميـدان     ٦٩/٢٣٥قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة       وإذ يستذكر  
، وقــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠١٤ كــانون األول/ديســمرب ١٩التنميــة الصــناعية، الــذي اعُتمــد يف 

بشأن خطة عمـل أديـس أبابـا الصـادرة عـن       ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٧الذي اعُتمد يف  ٦٩/٣١٣
  املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية،

ــا   ــتدامة    وإذ يســـتذكر أيضـ ــناعية شـــاملة للجميـــع ومسـ ــا: حنـــو تنميـــة صـ   ًإعـــالن ليمـ
ــة    ١-/ق١٥-(م ع ــة التنمي ــى أمهي ــذي يشــدِّد عل ــع واملســتدامة   )، ال الصــناعية الشــاملة للجمي

كأساس للنمو االقتصادي املستدام ويركِّز تركيزاً خاصا على تعزيز الشراكات القائمـة وإقامـة   
  شراكات جديدة،

                                                           
والصني، وشارك يف تقدميه كلٌّ من االحتاد الروسي وبولندا وتركيا  ٧٧مشروع القرار قدَّمته جمموعة الـ  *  

إسبانيا وسويسرا والنرويج واليابان واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه اليت هي أعضاء يف اليونيدو، وهي 
يرلندا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وبولندا واجلمهورية التشيكية والدامنرك ورومانيا وسلوفاكيا آوأملانيا و

  .وسلوفينيا والسويد وفنلندا وقربص وكرواتيا ولكسمربغ ومالطة والنمسا وهنغاريا وهولندا واليونان
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عن تقديره للتقدُّم الذي أحرزته اليونيدو يف تنفيذ إعـالن ليمـا، حسـبما ورد     وإذ ُيعرب  
بشـأن   ٨- /م٤٣- ، وإذ يستذكر املقـرَّر م ت ص GC.16/7و IDB.43/12و IDB.42/14يف الوثائق 

  تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية شاملة للجميع ومستدامة،
ــاجع لرصــد األداء   وإذ يشــري   ــة وجــود نظــام ن ــداخلي إىل أمهي ــائج حــىت يتســىن   ال والنت

  ،٢٠٣٠يف حتقيق خطة التنمية لعام  لليونيدو أن تسهم إسهاماً فعاالً
ض نتيجة جوهرية إجيابية عن الـدورة احلاديـة والعشـرين ملـؤمتر     إىل أن تتمخَّ وإذ يتطلَّع  

األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيُّـر املنـاخ املنعقـدة يف بـاريس، وإذ حيـيط           
علماً بأنَّ اليونيدو تتناول أيضاً، من خالل خـدماهتا يف جمـايل البيئـة والطاقـة املسـتدامة، األبعـاد       

  ة املستدامة،البيئية للتنمي
أنَّ اليونيدو ما انفكَّت ُتعزِّز نشاطها يف جمـال التعـاون الصـناعي فيمـا بـني       وإذ يالحظ  

بلدان اجلنوب والتعاون الصناعي الثالثـي وكـذلك شـراكاهتا مـع القطـاع اخلـاص واملؤسسـات        
  لتقليدية،املالية اإلمنائية ومرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ واجلهات املاحنة ا

بنجاح اختتام املؤمتر الوزاري السادس ألقلِّ البلدان منوا الـذي ُعقـد يف    وإذ حييط علماً  
  ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧و ٢٦فيينا يومي 

 ٩إىل املـدير العـام أن يضـع وينفِّـذ اسـتراتيجيات لـدعم حتقيـق اهلـدف          يطلب  -١  
  لغايات املترابطة ذات الصلة؛من أهداف التنمية املستدامة وسائر األهداف وا

إىل املدير العام أن يواصل، وفقاً لوالية اليونيـدو، مواءمـة أنشـطة     يطلب أيضاً  -٢  
املنظمة وما تقدِّمه مـن تعـاون تقـين وهنجهـا املتعلِّـق بالشـراكة وبراجمهـا القطريـة مـع األهـداف           

  ؛٢٠٣٠والغايات املبيَّنة يف خطة التنمية لعام 

 املــدير العــام أن ُيبلــغ الــدول األعضــاء بإســهام اليونيــدو يف إىل يطلــب كــذلك  -٣  
وإطـار   )١(، واضعاً يف اعتباره تقرير األمني العام لألمـم املتحـدة  ٢٠٣٠حتقيق خطة التنمية لعام 

  )٢(رات العاملية؛شِّاملؤ

                                                           
  .٢٠١٦الثاين/يناير  يف كانون ه، املتوقَّع صدور٧٠/١من قرار اجلمعية العامة  ٩٠وفقاً للفقرة   )١(  
ستوافق عليه اللجنة وسيصوغه فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة،   )٢(  

، مث يعتمده بعدئذ اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة، ٢٠١٦اإلحصائية حبلول آذار/مارس 
  لواليتيهما يف هذا الصدد. وفقا
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إىل املــدير العــام مواصــلة اإلســهام بنشــاط والعمــل علــى اضــطالع         يطلــب  -٤  
 املناقشــات اجلاريــة مــع ســائر املنظمــات الدوليــة وأصــحاب املصــلحة اليونيــدو بــدور قيــادي يف

وسـائر األهـداف   مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة      ٩بشأن آلية متابعة واستعراض حتقيـق اهلـدف   
والتعاون هلـذا الغـرض    )٣(،٢٠٣٠الواردة يف خطة التنمية لعام  ذات الصلة واملترابطة والغايات

  ضاء، من خالل مشاورات منتظمة؛تعاوناً وثيقاً مع الدول األع
إىل املدير العام أن يقترح حتالفات استراتيجية مع سـائر وكـاالت    يطلب أيضاً  -٥  

األمم املتحدة واملؤسسات املالية اإلمنائية والشركاء، بغية حتقيـق التـداؤب وجتنُّـب االزدواجيـة،     
  ؛٢٠٣٠عند حتقيق أهداف وغايات خطة التنمية لعام 

املــدير العــام علــى تكثيــف جهــود اليونيــدو الراميــة إىل حشــد املــوارد    يشــجِّع  -٦  
  املالية الكافية من مجيع املصادر؛

إىل املــدير العــام أن ميضــي يف التواصــل مــع مجيــع الــدول األعضــاء يف    يطلــب  -٧  
األمم املتحدة وأن يشجِّعها على االنضمام إىل املنظمـة يف إطـار مـن الشـراكة العامليـة املتجـدِّدة       

املسـتدامة   التنميـة مـن أهـداف    ٩من أجل حتقيق التنميـة املسـتدامة وتعزيـز سـبل تنفيـذ اهلـدف       
  ؛٢٠٣٠وسائر األهداف والغايات املترابطة ذات الصلة املبيَّنة يف خطة التنمية لعام 

إىل املـدير العـام أن يقـدِّم بانتظـام إىل اجمللـس، اعتبـاراً مـن دورتـه          يطلب أيضاً  -٨  
  عني، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.الرابعة واألرب

  الثامنةاجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣

    

                                                           
  بشأن املتابعة واالستعراض. ٧٠/١من قرار اجلمعية العامة  ٩١إىل  ٧٢ظل املراعاة الواجبة ملا جاء يف الفقرات  يف  )٣(  
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    **اليونيدو واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  ٣- /ق١٦- م ع    
  إنَّ املؤمتر العام،  
ــب   ــدة      إذ يرحِّـــ ــم املتحـــ ــة لألمـــ ــة العامـــ ــرار اجلمعيـــ ــاد قـــ ــؤ ٧٠/١باعتمـــ خ رَّاملـــ

ــام      و، ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢٥ ــة املســتدامة لع ــة التنمي ــا: خط ــل عاملن ــون "حتوي " ٢٠٣٠املعن
 ومنـها )، ومبـا تتضـمنه اخلطـة مـن أهـداف ختـص التنميـة املسـتدامة؛         ٢٠٣٠(خطة التنمية لعام 

"إقامة ُبـىن حتتيـة قـادرة علـى الصـمود، وحتفيـز التصـنيع الشـامل للجميـع واملسـتدام،            ٩اهلدف 
  ملساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات"،"حتقيق ا ٥وتشجيع االبتكار"، واهلدف 

 ٢٠١٥كــانون الثاين/ينــاير  ١٦خ رَّاملــؤ ٦٩/٢٣٥قــرار اجلمعيــة العامــة  وإذ يســتذكر  
يف سـياق التنميـة    -د علـى ضـرورة السـعي   دِّبشأن التعاون يف جمال التنمية الصناعية، الـذي يشـ  

مجيع املستويات، مبـا يف ذلـك يف    علىاملرأة إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني  - الصناعية
  عمليات اختاذ القرارات،

ــا   ــتدامة    وإذ يســـتذكر أيضـ ــناعية شـــاملة للجميـــع ومسـ ــا: حنـــو تنميـــة صـ   ًإعـــالن ليمـ
)، الذي يِقرُّ بالدور الذي تؤديه الصناعة يف توفري فرص اإلدماج االجتمـاعي  ١-/ق١٥-(م ع

ومتكـني مجيـع النسـاء والفتيـات وهتيئـة فـرص عمـل         الشامل، مبا يف ذلك املساواة بـني اجلنسـني  
  الئق للشباب،

الـــذي اعتمـــده املـــؤمتر العـــام الرابـــع لليونيـــدو يف       ٩قـــراره  وإذ يســـتذكر كـــذلك   
  بشأن إدماج املرأة يف أنشطة التنمية الصناعية، ١٩٨٤  عام

ت جبميع قرارات اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي ذا      وإذ حييط علماً  
  ،ياومتكني املرأة اقتصاد مبراعاة املنظور اجلنساينالصلة باملسائل املتعلقة 

ومنـهاج عمـل    باالحتفـال هـذا العـام بالـذكرى السـنوية إلعـالن       وإذ حييط علماً أيضـاً   
وباالجتمـاع املـرتبط هبمـا،     ١٩٩٥بيجني اللذين اعتمـدمها مـؤمتر املـرأة العـاملي الرابـع يف عـام       

ني اجلنســني ومتكــني املــرأة: التــزام بالعمــل"، الــذي عقــده زعمــاء العــامل يف    بشــأن "املســاواة بــ 

                                                           
زانيا املتحدة ومجهورية مولدوفا ـالربازيل ومجهورية تنمشروع القرار قدَّمته النرويج وشارك يف تقدميه كلٌّ من   **  

واالحتاد األورويب والدول  ملكسيك والنمسا واليابانوالسويد وسويسرا وشيلي وفنلندا وكوستاريكا وا
إسبانيا وأملانيا وأيرلندا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا وبولندا األعضاء فيه اليت هي أعضاء يف اليونيدو، وهي 

واجلمهورية التشيكية والدامنرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وفنلندا وقربص وكرواتيا ولكسمربغ 
  .ة والنمسا وهنغاريا وهولندا واليونانومالط
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ــة لعــام      ٢٠١٥ســبتمرب /أيلــول ــاء مــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد خطــة التنمي ؛ ٢٠٣٠أثن
  وكذلك خبطة عمل منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،

تبـذهلا اليونيـدو مـن أجـل حتـديث سياسـة املسـاواة        عن تقديره للجهود اليت  وإذ يعرب  
، ٢٠١٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٧بني اجلنسني ومتكني املـرأة (نشـرة املـدير العـام الصـادرة يف      

UNIDO/DGB/(M).110/Rev.2 ملراعاة املنظور اجلنساين)، مبا يف ذلك "اهليكل اجلديد،"  
ني اجلنســني ومتكــني املــرأة للفتــرة  باســتراتيجية اليونيــدو بشــأن املســاواة بــ  بحِّــوإذ ير  
٢٠١٩-٢٠١٦ )GC.16/8،(  

املدير العـام أن ينفِّـذ اإلجـراءات املـذكورة يف اسـتراتيجية اليونيـدو        إىل يطلب  -١  
بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وأن يوائم برامج اليونيدو ومشـاريعها مـع األهـداف    

 ومتكـني مجيـع النسـاء والفتيـات حسـبما جـاء يف خطـة        والغايات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
  ؛٢٠٣٠التنمية لعام 

املدير العام على إقامة تعاون وثيق مع الدول األعضاء مـن أجـل تنفيـذ     عجِّيش  -٢  
  تلك االستراتيجية وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات؛

ل تعزيـز الشـراكات الـيت تضـم جهـات      املدير العام على أن يواص ع أيضاًجِّيش  -٣  
معنية متعددة، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص حسب االقتضاء، سعياً وراء حتقيـق عـدة غايـات    
منها حشد وختصيص أمـوال إضـافية مـن أجـل تنفيـذ اسـتراتيجية اليونيـدو بشـأن املسـاواة بـني           

  ؛اجلنسني ومتكني املرأة
ل بــذل اجلهــود مــن أجــل إدمــاج  املــدير العــام علــى أن يواصــ  ع كــذلكجِّيشــ  -٤  

منظور خيص املساواة بني اجلنسني داخل برامج اليونيدو وسياساهتا وممارساهتا التنظيميـة، علـى   
التــوازن بــني اجلنســني يف التوظيــف ســعياً وراء حتقيــق   يــقحنــو يشــمل بــذل جهــود صــوب حتق 

  ؛املساواة بينهما
يـل واسـتخدام إحصـاءات    املـدير العـام علـى أن يعـزز عمليـة مجـع وحتل       عجِّيش  -٥  

وبيانات صناعية مصنفة تصنيفاً جنسانياً؛ من أجـل تقيـيم التقـدم احملـرز صـوب حتقيـق املسـاواة        
من أهـداف التنميـة    ٥و ٩بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء يف سياق التنمية الصناعية واهلدفني 

  املستدامة؛
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ابعة عشرة تقريـراً عـن تنفيـذ    م إليه يف دورته الساملدير العام أن يقدِّ إىل يطلب  -٦  
  القرار. هذا

  الثامنةاجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣

    
    منواإعالن فيينا الوزاري ألقل البلدان   ٤- /ق١٦- م ع    

  إنَّ املؤمتر العام،  
ــاً    ــدان    إذ حيــيط علم ــل البل ــوزاري ألق ــاملؤمتر ال ــواب ــومي    من ــا ي ــد يف فيين ــذي ُعق  ٢٦ال

  ،٢٠١٥اين/نوفمرب تشرين الث  ٢٧و
، الـذي اعتمـده املـؤمتر    منـوا بـإعالن فيينـا الـوزاري ألقـل البلـدان       وإذ حييط علمـاً أيضـاً    

  الوزاري والوارد يف مرفق هذا القرار،
 ،٢٠١٩- ٢٠١٦للفترة  املدير العام، تنفيذاً لإلطار الربناجمي املتوسط األجل يدعو  - ١  

يف سعيها إىل اخلروج مـن هـذه الفئـة؛ وهـو      منوادان إىل إيالء عناية خاصة الحتياجات أقل البل
خاصـة  واملسـتدامة، و  األمر الذي يقتضي تعزيز التركيز على التنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع   

من خالل التصنيع، من أجل إحداث حتول هيكلي وتنوع اقتصادي ضـمن إطـار خطـة التنميـة     
  ؛  ٩، وال سيما اهلدف ٢٠٣٠املستدامة لعام 

ــة    اشــدين  -٢   ــع شــركاء التنمي ــل واٍف حــىت يتســىن    أن تســتمرمجي يف حشــد متوي
لليونيــدو أن تواصــل تنفيــذ اســتراتيجيتها العملياتيــة يف ســبيل حتقيــق التنميــة الصــناعية الشــاملة   

  ؛منواللجميع واملستدامة يف أقل البلدان 
ــراً     إىل يطلــب  -٣   ــه الســابعة عشــرة تقري ــه يف دورت عــن  املــدير العــام أن يقــدم إلي

  أنشطة اليونيدو يف هذا الصدد.
  الثامنةاجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣
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  املرفق
  

  اإلعالن الوزاري:
  تفعيل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة لصاحل 

  أقل البلدان منوا: "السبيل إىل اخلروج من هذه الفئة وما بعده"

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧فيينا، 
 ------  

    
املشـاركني يف مـؤمتر    ورؤسـاء الوفـود  ووزراء االقتصاد و/أو املالية حنن وزراء الصناعة   

 :ألقل البلدان منواالسادس اليونيدو الوزاري 

بغيـة تقـدمي    ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧و ٢٦يف فيينا، النمسا، يومي  اجتمعنا إذ  
للتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة ألقـل       إرشادات استراتيجية بشأن التنفيذ الفعـال  

، وخطــة ٢٠٣٠البلــدان منــوا يف إطــار برنــامج عمــل اســطنبول، وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 
 ،"أفريقيا اليت نصبو إليها" ٢٠٦٣االحتاد األفريقي لعام 

عتمدتـه  الـذي ا  ٧٠/١مبيثاق األمم املتحـدة وباملبـادئ الـواردة يف القـرار      وإذ نسترشد  
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السبعني واملعنون "حتويل عاملنا: خطة التنميـة املسـتدامة   

"، وباعترافهمــا باملســؤولية املشــتركة عــن النــاس وكوكــب األرض واالزدهــار       ٢٠٣٠لعــام 
 ،والسالم والشراكة

ة لألمـم املتحـدة   على أمهية نتائج مجيع ما عقد مـؤخراً مـن مـؤمترات رئيسـي     دوإذ نشدِّ  
، جمــاالتومــؤمترات قمــة يف اجملــاالت االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة ومــا يتصــل بــذلك مــن 

ومن بينها املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، ومؤمتر األمم املتحدة الرابع املعـين بأقـل البلـدان    
اليت عقدهتا اليونيدو ومكتب املمثـل   منوا، واملؤمترات الوزارية اخلمسة السابقة ألقل البلدان منوا

السامي ألقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصـغرية الناميـة، فضـال    
عن االجتماعات الوزاريـة الـيت نظمتـها أقـل البلـدان منـوا بـدعم مـن مكتـب املمثـل السـامي يف            

 ،كامتاندو وكوتونو وميالنو

ــؤمتر        د أيضــاًوإذ نشــدِّ   ــة والعشــرين مل ــدورة احلادي ــن ال ــة م ــائج املتوقع ــة النت ــى أمهي عل
الــذي ســيعقد يف بــاريس يف  ،األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ  
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ســيما فيمــا  ، وال١٧-/م أ ١علــى النحــو املــبني يف املقــرر   ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠
 ،وا على التكيف مع آثار تغري املناخيتعلق بتعزيز قدرة أقل البلدان من

ــتذكر   ــذليل      وإذ نسـ ــل يف تـ ــطنبول املتمثِّـ ــل اسـ ــامج عمـ ــام لربنـ ــدف العـ ــات اهلـ العقبـ
التحدِّيات اهليكلية اليت تواجهها أقل البلدان منوا من أجل القضاء على الفقـر وحتقيـق أهـداف    و

دويل، ومتكــني هــذه البلــدان مــن  التنميــة املســتدامة الــيت اتُّفــق عليهــا مــؤخراً علــى املســتوى الــ   
 ،اخلروج من فئة أقل البلدان منوا

القضاء على الفقر جبميع أشكاله وأبعاده، مبا يف ذلك الفقر املـدقع، هـو    بأنَّ موإذ نسلِّ  
 ،وأن التصنيع ميثل قوة دينامية تعزز التنمية املستدامة ،عاملي أكرب حتدٍّ

ــدَّداً    ــد جم ــات اإل نَّأ وإذ نؤكِّ ــاع      اإلمكان ــا باتب ــوا ميكــن إطالقه ــدان من ــل البل ــة ألق منائي
فعالة لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، مع التركيز علـى  عملياتية استراتيجية 

إدرار الدخل وهتيئة فرص عمل للجميع وتعزيز اإليرادات املتأتية مـن التصـنيع الـذي يسـتهدف     
 ،على السواء األسواق احمللية واألسواق اخلارجية

بالصـــالت القائمـــة الـــيت تـــربط بـــني التنميـــة الصـــناعية الشـــاملة للجميـــع    موإذ نســـلِّ  
ــني السياســات الصــناعية والسياســات         ــق االتســاق ب ــة إىل حتقي ــارة؛ واحلاج ــتدامة والتج واملس

  ،التجارية من أجل مساعدة أقل البلدان منوا على تنويع قاعدة إنتاجها وصادراهتا
أنــه ينبغــي جلميــع البلــدان ومجيــع أصــحاب املصــلحة، يف إطــار   ن جديــدمــ دوإذ نؤكِّــ  

الشــراكة التعاونيــة، أن يتخــذوا اخلطــوات اجلســورة الــيت متــس احلاجــة إليهــا حلــث اخلطــى حنــو 
، يف هذه العمليـة  أحداً وراءه إخراج أقل البلدان منوا من تلك الفئة، ونتعهد بأال خيلف الركُب

  ،ماعلى حنو ما أكده إعالن لي
باإلجنازات الكربى اليت حققتها اليونيدو دعمـاً ألقـل البلـدان منـوا بعـد       وإذ حنيط علماً  

أربع سنوات من تنفيذ استراتيجيتها العملياتية اخلاصة بأقـل البلـدان منـوا، وبعـد انقضـاء سـنتني       
  ،على اعتماد اليونيدو إلعالن ليما

كتـب املمثـل السـامي ألقـل البلـدان منـوا       باألعمـال الـيت أجنزهـا م    وإذ حنيط علماً أيضـاً   
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية يف تيسـري التنفيـذ املنسَّـق لربنـامج     
عمل اسطنبول وأعمـال أجهـزة األمـم املتحـدة املعنيـة يف هـذا اجملـال، ويف السـهر علـى اتِّسـاق           

  ،أعمال املتابعة والرصد ذات الصلة
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 ما يلي: نعلن

يتطلب السبيل إىل اخلروج من فئة أقل البلدان منوا تعزيز التركيز علـى التنميـة     -١  
ــة          ــوة دينامي ــة ق ــذي يعمــل مبثاب ــن خــالل التصــنيع ال ــع واملســتدامة م الصــناعية الشــاملة للجمي
ــة املســتدامة عمومــاً،      إلحــداث التحــول اهليكلــي والتنويــع االقتصــادي يف إطــار أهــداف التنمي

 خصوصاً؛ ٩ واهلدف

يف  ٧ينبغي أن يستند حتقيق املعدل املرجو لنمـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل بنسـبة        -٢  
من أهداف التنميـة املسـتدامة،    ١-٨املائة يف السنة يف أقل البلدان منوا، وفقاً ملا ورد يف اهلدف 

لسـلع األساسـية،   إىل منو قائم على القطاع اإلنتاجي، بدال من االعتماد على النمو القائم على ا
بتحويل املزايا النسبية القائمة علـى املـوارد إىل قـدرة تنافسـية، وحتويـل السـلع األساسـية        وذلك 

 إىل منتجات ذات قيمة مضافة؛

إنشــاء هياكــل أساســية قــادرة علــى الصــمود وتــوفري الطاقــة لألغــراض          نَّإ  -٣  
ــا،       ــال للتكنولوجي ــل الفع ــن خــالل النق ــة وتشــجيع االبتكــار م ــا    اإلنتاجي ــا التكنولوجي ــا فيه مب

التوسع الصناعي باجتاه اخلروج من تلك الفئـة؛ ويف  تسريع وترية املصرفية، هي أمور حامسة يف 
هذا الصدد، ينبغي جلميع أصحاب املصلحة التأكيد على الـدور الـذي تضـطلع بـه الوكـاالت،      

 مثل صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية، ودعم ذلك الدور؛

ــو  -٤   ــتغريات       يف ضـ ــن الـ ــا عـ ــت جزئيـ ــيت نتجـ ــدة الـ ــناعية اجلديـ ــائع الصـ ء الوقـ
اخلروج من فئة أقل البلدان منـوا تعزيـز التركيـز علـى إضـافة      السبيل إىل التكنولوجية، سيتطلب 

ــتثمار يف رأس  ــة، واالس ــارات واالبتكــار       املــ القيم ــة وتنميــة امله ال البشــري مــن خــالل املعرف
 نهج القابلة للتطبيق بشأن اعتماد أفضل املمارسات؛وتسويق املعارف اجلديدة وحتديد ال

ــدان منــوا يف        -٥   ــرار بالتحــديات اخلاصــة الــيت تواجههــا بعــض أقــل البل ــزم اإلق يل
حاالت ما بعد انتهاء الرتاعات ومـا يترتـب عليهـا مـن تبعـات إنسـانية واقتصـادية واجتماعيـة،         

 مية املستدامة؛كما يلزم تعزيز استقرار تلك البلدان من أجل حتقيق التن

ــا       -٦   ــه إعالن ينبغــي النظــر إىل ســبيل اخلــروج مــن تلــك الفئــة، حســبما أكــد علي
ــوع          ــق التن ــر وحتقي ــى الفق ــي والقضــاء عل ــيري اهليكل ــق التغ ــيلة لتحقي ــو، كوس ــدو وميالن كامتان

 أهداف التنمية املستدامة؛ بدوره يف حتقيق ساهممما ياالقتصادي يف تلك البلدان، 

ــاج    -٧   ــتدامة يف السياســات     سيســاعد إدم ــع واملس ــاملة للجمي ــة الصــناعية الش التنمي
 معـاً،  ٩ - االقتصادية وخطط وبرامج التنمية الوطنية على حتقيـق برنـامج عمـل اسـطنبول واهلـدف      
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الـالزم  وزيادة قدرة السلطات الوطنية على تويل زمام األمور والقيادة مـن خـالل إنشـاء اجملـال     
 ؤسسي؛للسياسات الصناعية والتوجيه امل

إىل اليونيـدو توسـيع نطـاق بــرامج الشـراكات القطريـة التجريبيـة الــيت       الطلـب    -٨  
استهلتها يف السنغال وإثيوبيا ليشمل غريمها مـن أقـل البلـدان منـوا يف مجيـع املنـاطق مـع مراعـاة         

 الدروس املستفادة وأفضل املمارسات؛

التنميــة حتقيــق أجــل جيــب دعــم اجلهــود اإلمنائيــة الوطنيــة بشــراكة عامليــة مــن    -٩  
إجنــاز بغيــة املســتدامة يف إطــار تصــور حيقــق املنفعــة املتبادلــة علــى الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي 

سطنبول، ومن خالل إقامة شراكات قابلة لالسـتمرار، مبـا   ااألولويات الواردة يف برنامج عمل 
 ،لـدان اجلنـوب  وفيمـا بـني ب   ،ن اجلنـوب ايف ذلك مـن خـالل التعـاون بـني بلـدان الشـمال وبلـد       

  ؛والتعاون الثالثي
تعد خطة عمـل أديـس أبابـا لتمويـل التنميـة، الـيت أقرهتـا اجلمعيـة العامـة علـى             -١٠  

، كمـا أهنـا مهمـة جـدا     ٢٠٣٠النحو الواجب، جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية املستدامة لعـام  
  ؛يف حتقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة

ؤولية املشتركة واملساءلة املتبادلة، تعد املساعدة اإلمنائيـة  انطالقاً من روح املس  -١١  
  ــي ــراً أساس ــة أم ــات  الرمسي ــق تطلع ــل ا يف حتقي ــذا الصــدد،     أق ــد، يف ه ــوا، وحنــن نتعه ــدان من البل

بالشــروع يف اختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري لتيســري تنفيــذ أنشــطة عمليــة يف جمــال التنميــة الصــناعية  
  ؛الشاملة واملستدامة

بغي تعزيز التعاون بني اليونيـدو ومنظمـة التجـارة العامليـة وسـائر الوكـاالت       ين  -١٢  
لخـروج مـن تلـك الفئـة،     املضـي قـدماً ل  املعنية بالتجارة من أجـل مسـاعدة أقـل البلـدان منـوا يف      

بوسائل منها على اخلصوص تكثيف املساعدة التقنيـة املتعلقـة بالتجـارة وأنشـطة بنـاء القـدرات       
سـري تنفيـذ األهـداف املتعلقـة بالتجـارة واإلجـراءات احملـددة يف برنـامج عمـل          اليت مـن شـأهنا تي  

اسطنبول وأهداف التنمية املستدامة من خـالل اآلليـات احملـددة يف إطـار مبـادرة املعونـة لصـاحل        
  ؛التجارة، ومبا يشمل اإلطار املتكامل املعزز

امج عمـــل ســـم االســـتعراض الرفيـــع املســـتوى ملنتصـــف مـــدة تنفيـــذ برنـــ سيتَّ  -١٣  
كمـا أنـه سـيحدد العقبـات      ،اسطنبول بالشمول وسيربز أفضل املمارسات والدروس املستفادة

والقيـــود القائمـــة، وســـيقترح اإلجـــراءات واملبـــادرات الالزمـــة للتغلـــب عليهـــا باالســـتناد إىل   
. ويف هـذا  ٢٠٣٠القرارات املتضمنة يف خطة عمل أديـس أبابـا وخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       

هنيــب جبميــع الــدول األعضــاء ونــدعو مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة وســائر           الصــدد،
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ــة، إىل املشــاركة بنشــاط     ــة واإلقليمي ــة الدولي ــى مســتوى ممكــن يف   واملؤسســات املالي ــى أعل عل
  ؛استعراض منتصف املدة، وكذلك يف العمليات التحضريية لالستعراض

ــةً  -١٤   ــام ملـــؤمتر اليونيـــدو الـــوزاري ألقـــل البلـــدان   متابعـ ــوا لعـ ، نـــدعو ٢٠١٥منـ
الشــركاء إىل ضــمان التمويــل الكــايف للتنميــة وتنفيــذ االســتراتيجيات العملياتيــة القطريــة   مجيــع

واإلقليمية وإجراءات السياسات العامة الرامية إىل إطالق إمكانـات أقـل البلـدان منـوا للخـروج      
  .من تلك الفئة

    
  ٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/ ٢٧اعُتمد يف فيينا، النمسا، يف 

  ]التوقيع[
  ثيوبيا،إسعادة السيد أمحد أبتيو، وزير الصناعة يف 

  الوزاري ألقل البلدان منوا ٢٠١٥رئيس مؤمتر 
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     املرفق
    الوثائق املقدَّمة إىل املؤمتر العام يف دورته العادية السادسة عشرة    

 الرمز
بند جدول
 العنوان األعمال

GC.16/1/Rev.1 ال املؤقَّتجدول األعم ٣ 

GC.16/1/Add.1/Rev.1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٣ 

GC.16/2 تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثانية واألربعني ٨ ،
 ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦و٢٥

GC.16/3 تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثالثة واألربعني ٨ ،
 ٢٠١٥/يونيه حزيران٢٤و٢٣

GC.16/4 من األمانةمناقشةورقة . ملتقى مسائل التنمية الصناعية ٩ 

GC.16/5 وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام (ب)١٠ 

GC.16/6 من مقترحة خطة عمل . سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية  ١٣
 املدير العام

GC.16/7* الشاملة للجميع  تنمية الصناعيةتنفيذ إعالن ليما: صوب حتقيق ال ١٤
 تقرير من املدير العام.واملستدامة

GC.16/8 ٢٠١٩-٢٠١٦استراتيجية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،  ١٥ .
 تقرير من املدير العام

GC.16/9 أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة. تقرير من املدير العام ١٦  
GC.16/10 تقرير من املدير العام. البيئة أنشطة اليونيدو يف جمال ١٦ 

GC.16/11 أنشطة اليونيدو املتعلقة باألعمال التجارية الزراعية وبناء  ١٧
 تقرير من املدير العام. القدرات التجارية وخلق فرص العمل

GC.16/12 وCorr.1 ا ١٨تقرير من املدير العام.أنشطة اليونيدو الداعمة ألقل البلدان منو  
GC.16/13 أنشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مع البلدان املتوسطة الدخل ١٩ .

 تقرير من املدير العام
GC.16/14  العالقات باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري  ٢١

 مذكّرة من املدير العاماحلكومية وغريها من املنظمات. 

GC.16/15 رجي. تقرير من الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خا  (د) ١٠
 العاماملدير

GC.16/16 قوائم الدول املدَرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو ٤  
GC.16/17 - تقرير اللجنة الرئيسية 

  ***** 
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 الرمز
بند جدول
 العنوان األعمال

GC.16/L.1 وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر ٥ 

GC.16/L.2 (ب)، ١٠(أ)،  ١٠ 
 (د)، ١٠(ج)،   ١٠
١٤، ١٢، ١١ ،

١٨، ١٥ ،
٢٢ ،٢٠ 

مة من رئيس اللجنة الرئيسية رات وقرارات مقدَّرَّريع مقمشا
  عنها نيابة

  ***** 

GC.16/CRP.1/Rev.1 (ب)١٠ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

GC.16/CRP.2* تقرير عن نتائج املشاورات غري الرمسية بني البعثات الدائمة يف فيينا  ٤
 وان- السيد سونغ يونغ سعادةمقدَّم من . لعامحتضرياً للمؤمتر ا

(مجهورية كوريا)، الرئيس بالنيابة للدورة الثالثة واألربعني جمللس 
 التنمية الصناعية

GC.16/CRP.3 (ب) ١٠ Status of unutilized balances of appropriations. Note by the 

Secretariat

GC.16/CRP.4 - High-level event “Operationalization of the 2030 Agenda 

for Africa’s industrialization” at the United Nations 

Sustainable Development Summit 2015. Note by the 

Secretariat 

GC.16/CRP.5 - Development and expansion of UNIDO’s partnership 

approach: the Programme for Country Partnership. Note by 

the Secretariat 

GC.16/CRP.6  ٢٣ Annual report on the activities of the Multilateral 

Diplomatic Committee. Report by the Chair 

(H.E. Mr. Luis Alfonso De Alba, Mexico)

  ***** 

GC.16/INF/1 - معلومات أولية للمشاركني 

GC.16/INF/2 - Provisional list of participants 

GC.16/INF/2/Rev.1 - List of participants 

GC.16/INF/3 ٣ List of documents

GC.16/INF/4 - Decisions and resolutions of the General Conference

  ***** 
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 الرمز
بند جدول
 العنوان األعمال

IDB.42/2  تقرير أداء الربنامج يتضمَّن( ٢٠١٣تقرير اليونيدو السنوي  ٧(  
IDB.43/2 تقرير أداء الربنامج يتضمَّن( ٢٠١٤اليونيدو السنوي تقرير ٧(  
IDB.43/6 وAdd.1 مقترحات املدير العام. ٢٠١٧-٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،  ١١ 

  وتعديالت ملقترحات املديرا لعام
IDB.43/7 مذكِّرة . ٢٠١٧-٢٠١٦جدول األنصبة املقرَّرة للفترة املالية  (أ) ١٠

 األمانةمن
IDB.43/8 ٢٠١٧-٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  (د) ١٠ .

 مقترحات املدير العام

 


