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  املؤمتر العام
  السابعة عشرةالدورة 

       ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١ -نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧فيينا، 
      تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الرابعة واألربعني    
      )٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤- ٢٢(    
  احملتويات

 الصفحة الفقرات  

  ٣  ٢- ١...........................................................................  مقدِّمة  
  ٣  ١٣- ٣.......................................................  ائل التنظيمية واإلجرائيةاملس  - أوالً  
  ٦  ١٥-١٤..............................  )٣(البند  ٢٠١٥التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ثانياً  
  ٦  ٢٦-١٦..................................  ))(ه(أ) إىل  ٤ البندتقرير جلنة الربنامج وامليزانية (  -ثالثاً  

  ٦  ١٨-١٧...........................  ٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام  - ألف
  ٧  ٢٠-١٩.....................................  ة ملراجعة احلساباتإنشاء جلنة استشاري -باء
  ٧  ٢٢-٢١...............  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة -جيم
  ٧  ٢٤-٢٣........................................................  حشد املوارد املالية -دال
  ٨  ٢٦-٢٥..........................................  االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر -هاء

  ٨  ٢٩-٢٧....  )٥تنفيذ إعالن ليما (البند  ، مبا يف ذلك٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   - رابعاً  
اس املرجعي لإلطار املتكامل األس :٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسِّط األجل،   - خامساً  

  ٨  ٣١-٣٠....................................................  )٦النتائج واألداء (البند  بشأن
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 الصفحة الفقرات  

  ٩  ٣٣-٣٢.......................................  )٧سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية (البند   -سادساً  
  ٩  ٣٥-٣٤...........................................................  )٨ أنشطة التقييم (البند  -سابعاً  

  ٩  ٣٧-٣٦..........................................  )٩أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند   - ثامناً  
  ٩  ٣٩-٣٨........................................................  )١٠شؤون العاملني (البند   -تاسعاً  
  ١٠  ٤١-٤٠...........  )١١البند ( تقدمي الدعم من مجهورية النمسا من أجل متويل مؤسسة تعليمية  -عاشراً  

  ١٠  ٤٣-٤٢..............  )١٢نصب املدير العام (البند ح ملالترتيبات التحضريية لعملية اختيار مرشَّ  - حادي عشر  
احلكومية  الدولية واملنظمات احلكومية وغرياملسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية   -ثاين عشر  

  ١٠  ٤٥-٤٤..................................................  )١٣وغريها من املنظمات (البند 
  ١١  ٤٧-٤٦........  )١٤جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واألربعني وموعد انعقادها (البند   -ثالث عشر  
  ١١  ٤٩-٤٨..........................  ) واختتام الدورة الرابعة واألربعني١٥اعتماد التقرير (البند   -رابع عشر  

       ناملرفقا
  ١٢..........................................  املقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني  -األول  
  ٣٤.............................................  الوثائق املقدَّمة إىل اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني  - الثاين  
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  مقدِّمة  
ُيعَرض تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمـال دورتـه الرابعـة واألربعـني علـى املـؤمتر        -١

(ج) مــن الدســتور. ووفقــاً ملــا قــرَّره اجمللــس يف دورتــه الثالثــة   ٤-٩العــام وفقــاً ألحكــام املــادة 
، سُيستعاض عن احملاضر املـوجزة املكتوبـة جبميـع    )(ن) و(س) ٦-/م٤٣-واألربعني (م ت ص

ت للمجلــس بتســجيالت صــوتية رقميــة. وهــذه التســجيالت متاحــةٌ مــن خــالل    اللغــات الســ
  .)UNIDO Extranet( اإلنترنتصفحة اليونيدو اخلارجية على شبكة 

التالية، املستنَسـخة يف املرفـق األول، هلـا صـلة بأعمـال املـؤمتر العـام يف        اجمللس مقرَّرات و  -٢
  دورته السابعة عشرة:

  أرمينيا –عادة حقوق التصويت خطة السداد وإ  ٦- م/٤٤- م ت ص
  شؤون العاملني  ١٣- م/٤٤- م ت ص
  تقدمي الدعم من مجهورية النمسا من أجل متويل مؤسسة تعليمية  ١٤- م/٤٤- م ت ص

    
    التنظيمية واإلجرائية املسائل -أوالً  

ــا الـــدويل،     -٣ ــة واألربعـــون يف مقـــر اليونيـــدو، مبركـــز فيينـ ُعقـــدت دورة اجمللـــس الرابعـ
  جلسات عامة). مخس( ٢٠١٦ نوفمربتشرين الثاين/ ٢٤إىل   ٢٢  من
    

  احلضور
ـــ    -٤ ــدول ال ــدورة ال ـــ   ٤٩ُمثِّلــت يف ال ــدول ال ــة مــن بــني ال   األعضــاء يف اجمللــس:   ٥٣التالي

ــاد الروســ  ــتني ي،االحت ــباني ن،األرد ،األرجن ــوادو ا،إس ــ ر،إك ــو ا،أملاني ــوا ال،أنغ ــران  ي،أوروغ إي
 س،بـيالرو  و،بري ا،بولند و،بوركينا فاس ا،بنم ن،باكستا ا،إيطالي ا،أيرلند )،اإلسالمية-(مجهورية

 ا،جنـوب أفريقيـ   ا،مجهوريـة كوريـ   ة،اجلمهوريـة العربيـة السـوري    ر،اجلزائـ  نس،تـو  ا،تركي د،تايلن
ــ ــودا ا،رومانيـ ــوي ن،السـ ــر د،السـ ــ ا،سويسـ ــا ني،الصـ ــب ال،غواتيمـ ــة  ني،الفلـ ــال (مجهوريـ -فرتويـ

 ر،مصــ ن،لبنــا ا،كينيــ ت،الكويــ ر،كــوت ديفــوا ا،بــكو ا،كرواتيــ ص،قــرب ا،فنلنــد )،البوليفاريــة
 ن.اليونا ن،اليابا د،اهلن ا،نيجريي ا،النمس يج،النرو ا،ناميبي ك،املكسي

ـــ    -٥ ــدول ال ــدورة أيضــاً ال ــدو:  ٥٠وشــاركت يف ال ــة األعضــاء يف اليوني  ن،أذربيجــا التالي
 ا،أوكرانيـ  ا،أوغنـد  ا،ونيسـي إند ة،اإلمـارات العربيـة املتحـد    ا،ألبانيـ  ن،أفغانسـتا  ل،إسـرائي  ا،أرميني

ــاراغوا ــ ي،بـ ــادو ل،الربازيـ ــ س،بربـ ــ ا،بلغاريـ ــنغالد ز،بليـ ــ يش،بـ ــة نن،بـ ــا (دولـ ــددة -بوليفيـ املتعـ
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ــيكي )،القوميـــات ــ د،اجلبـــل األســـو ا،تشـ ــة الدومينيكيـ ــعبية   ة،اجلمهوريـ ــا الشـ ــة كوريـ ومجهوريـ
مجهوريـة   ا،الفية سـابق مجهورية مقـدونيا اليوغوسـ   ة،مجهورية الو الدميقراطية الشعبي ة،الدميقراطي
 ر،قطـ  ن،غابو ق،العرا ن،طاجيكستا ا،صربي ي،شيل ا،سلوفيني ا،سلوفاكي ا،سري النك ا،مولدوف
اململكــة العربيــة  ب،املغــر ا،ماليزيــ ة،مالطــ ا،ليبيــ غ،لكســمرب ا،كولومبيــ ا،كوســتاريك ا،كمبوديــ
  .اليمن ا،هولند ا،هنغاري س،هندورا ل،نيبا ر،ميامنا ة،السعودي

  مفوَّضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.األمم املتحدة التالية:  هيئةثِّلت وُم -٦
ــة:     -٧ ــة األخــرى التالي ــة الدولي ــة املنظمــوُمثِّلــت املنظمــات احلكومي ة االستشــارية القانوني

اللجنـة االقتصـادية   ، االحتـاد األورويب ، األفريقية، جملس التعاون لدول اخللـيج العربيـة  -اآلسيوية
ــة األ ــة اآلســيوية،  للمنطق ــدويل  وروبي ــهوض باملنشــآت املركــز ال ــدويل للهندســة   للن ، املركــز ال

جامعــة الــدول ، املركــز الــدويل للمعلومــات العلميــة والتقنيــة، حيائيــةألالوراثيــة والتكنولوجيــا ا
  .، االحتاد من أجل البحر األبيض املتوسط(األوبك) منظمة البلدان املصدرة للنفطو، العربية

احملفـل التجـاري   ، نيحلوار والتعاون العامليامركز  ملنظمات غري احلكومية التالية:وُمثِّلت ا  -٨
ــاطقني بالفرنســية، التحــالف العــاملي للمنشــآت الصــغرية واملتوســطة،     ــإلدارة العــايلاملعهــد للن ، ل

مساواة يف احلقوق ومساواة يف املسـؤوليات، الرابطـة الدوليـة لتبـادل      - التحالف النسائي الدويل
مركـز   االحتـاد الـدويل للـتحكُّم اآليل،   ب من أجل اخلربة التقنية، واجمللـس النسـائي الـدويل،    الطال

ة مجعيـة الصـناع  ، مجعيـة التنميـة الدوليـة   قتصـادية الدوليـة،   المنظمة العالقـات ا الدويل،  االستثمار
  .املهندسنياالحتاد العاملي ملنظمات ، الرابطة الدولية ألخوات احملبةالكيميائية، 

    
  فتتاح الدورةا

  
الـدورة الثالثـة واألربعـني بالنيابـة،      أعلن افتتـاَح دورة اجمللـس الرابعـة واألربعـني رئـيسُ       -٩

  (مجهورية كوريا). .سونغ ي  سعادة السيد
    

  أعضاء مكتب الدورة
 مـــن النظـــام الـــداخلي، انتخـــب اجمللـــس بالتزكيـــة ســـعادة الســـيدة  ٢٣وفقـــاً للمـــادة   -١٠
ــارا كولي ز. م. ــون (انأنغـ ــعادة     سـ ــونس) وسـ ــة (تـ ــيد غ. مجعـ ــعادة السـ ــة، وسـ ــبني) رئيسـ لفلـ

ــيدة ــرئيس،     السـ ــاً للـ ــدا) نوَّابـ ــا (بولنـ ــيدة ك. فرونـ ــا) والسـ ــارو (بنمـ ب. م. فرانسيســـكي نافـ
  سبانيا) مقرِّراً.إنتيس (يالس كاساس فو يأ. د  والسيد
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  جدول أعمال الدورة
  أقرَّ اجمللس جدول األعمال التايل:  -١١
  ملكتب.انتخاب أعضاء ا  -١   
 إقرار جدول األعمال.  -٢   

  .٢٠١٥التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -٣   
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  - ٤   
  ؛٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ)      
  إنشاء جلنة استشارية ملراجعة احلسابات؛  (ب)      
  عتمادات غري املنفَقة؛وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة اال  (ج)     
 حشد املوارد املالية؛  (د)     

  االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر.  (ه)      
  ، مبا يف ذلك تنفيذ إعالن ليما.٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   - ٥    

: األساس املرجعـي لإلطـار   ٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   -٦    
  لنتائج واألداء.املتكامل بشأن ا

  سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية.  -٧    
  أنشطة التقييم.  -٨    
  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  -٩    
  شؤون العاملني.  -١٠    
  من مجهورية النمسا من أجل متويل مؤسسة تعليمية.املقدَّم الدعم   -١١    
  العام.الترتيبات التحضريية لعملية اختيار مرشح ملنصب املدير   -١٢    
ــري         -١٣     ــة وغ ــات احلكومي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــة باملنظم املســائل املتعلق

  احلكومية وغريها من املنظمات.
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واألربعني وموعد انعقادها.  -١٤    
  اعتماد التقرير.  -١٥    
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دمـة  املتاحـة خل وارد املـ القصوى مـن  وأقرَّ اجمللُس اقتراحاً من الرئيسة لضمان االستفادة   -١٢
  ).١- /م٤٤-املؤمترات (انظر املرفق األول، املقرَّر م ت ص

وقرَّر اجمللُس عقَد مشاورات غري رمسية أثنـاء الـدورة تيسـرياً لصـوغ املقـرَّرات، وَعهِـد        -١٣
  .املشاورات  برئاسة تلك ،ب. م. فرانسيسكي نافارو (بنما) ةسعادة السيدالرئيسة،  ةإىل نائب

    
    )٣(البند  ٢٠١٥العام عن عام  للمديرالتقرير السنوي  - ثانياً  

(مبــا يف ذلــك  ٢٠١٥تقريــر اليونيــدو الســنوي ، ٣ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد   -١٤
  ).IDB.44/2تقرير أداء الربنامج) (

ــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الرئيســة (       -١٥ ــرَّر   )،IDB.44/L.2ونظ ــد املق واعتم
  (انظر املرفق األول). ٢- /م٤٤-ص  ت  م
    

    ))ه(أ) إىل ( ٤ البندتقرير جلنة الربنامج وامليزانية (  - ثالثاً  
، تقريــر جلنــة (ه)وبنــوده الفرعيــة مــن (أ) إىل  ٤ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد    -١٦

  .(IDB.44/8)الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني 
    

    ٢٠١٥مراجع احلسابات اخلارجي عن عام تقرير  -ألف  
(أ)، تقريـر مراجـع احلسـابات اخلـارجي      ٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البنـد الفرعـي     -١٧

كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املاليـة مـن   
املقدَّمـة وفقـاً ملعـايري    املُراجعة) (غري ) واملرفقات IDB.44/3( ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١

الـواردة   ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٣١احملاسبة ملنظومة األمم املتحدة عن السنة املنتهية يف 
 . PBC.31/CRP.2يف ورقة غرفة االجتماعات 

)، واعتمــد املقــرَّر IDB.44/L.13ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الرئيســة (   -١٨
  انظر املرفق األول).( ٣- /م٤٤-ت ص  م
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    إنشاء جلنة استشارية ملراجعة احلسابات -باء 
إنشـاء   عـن (ب)، تقريـر مـن املـدير العـام      ٤رض على اجمللس، يف إطار البند الفرعي ُع  -١٩

  ).IDB.44/9جلنة استشارية ملراجعة احلسابات (
  تمــد املقــرَّر  )، واعIDB.44/L.3ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الرئيســة (     -٢٠
  (انظر املرفق األول). ٤- /م٤٤-ت ص  م
    

    وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة -جيم  
(ج)، تقريـر مـن املـدير العـام عـن وضـع        ٤ُعرض علـى اجمللـس، يف إطـار البنـد الفرعـي        -٢١

مـع  داد مقترحة بشـأن أرمينيـا،   )، ومذكرة من املدير العام عن خطة سIDB.44/4اليونيدو املايل (
ــدَّ  تتضــمَّنإضــافة  ــاً مق ــى خطــة ســداد       طلب ــاء عل ــوق التصــويت بن ــا الســتعادة حق ــن أرميني ماً م

)IDB.44/10 وAdd.1) ومذكِّرة من األمانة عن حالة االشتراكات املقرَّرة ،(IDB.44/CRP.2 .( 

يـدو املـايل، مبـا يف ذلـك     ونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم مـن الرئيسـة عـن وضـع اليون     - ٢٢
(انظـر املرفـق    ٥- /م٤٤- )، واعتمـد املقـرَّر م ت ص  IDB.44/L.4أرصدة االعتمـادات غـري املنفقـة (   

حقـوق   إعـادة خطـة السـداد و  األول). ونظر اجمللس أيضاً يف مشروع مقرَّر مقدَّم مـن الرئيسـة عـن    
  (انظر املرفق األول). ٦-/م٤٤- )، واعتمد املقرَّر م ت صIDB.44/L.5أرمينيا (  إىلالتصويت 

    
    حشد املوارد املالية  -دال  

واردة املاليـة  معلومات عن حشد املـوارد  (د)، يف  ٤نظر اجمللس، يف إطار البند الفرعي   -٢٣
 مــن إعــداد، ويف تقريــر )IDB.44/2( ٢٠١٥يف الفصــل اخلــامس مــن تقريــر اليونيــدو الســنوي  

األمانـة   من إعـداد ويف ورقة غرفة اجتماعات  ،)IDB.44/5(املدير العام عن حشد املوارد املالية 
عن املشاريع املُوافَق عليها يف إطار صندوق التنمية الصناعية والصـناديق االسـتئمانية املواضـيعية    

  ).PBC.32/CRP.4( ٢٠١٥والفردية والتّربعات األخرى يف عام 
  اعتمــد املقــرَّر  )، وIDB.44/L.6ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الرئيســة (     -٢٤
  (انظر املرفق األول). ٧-م/٤٤-ت ص  م
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    ستراتيجية العامة إلدارة املخاطراال  - هاء  
)، تقريـــر مـــن املـــدير العـــام عـــن  ه( ٤ُعـــرض علـــى اجمللـــس، يف إطـــار البنـــد الفرعـــي    -٢٥

 ). IDB.44/11االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر (

  جمللس علماً بالوثائق املعروضة.وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاط ا  -٢٦
    

  ، مبا يف ذلك تنفيذ ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   - رابعاً  
    )٥(البند  إعالن ليما

اليونيـدو وخطـة التنميـة     عـن ، تقرير مـن املـدير العـام    ٥ُعرض على اجمللس، يف إطار البند   -٢٧
)، ومـذكرة مـن األمانـة عـن     *IDB.44/12مـا ( ، مبا يف ذلك تنفيذ إعـالن لي ٢٠٣٠املستدامة لعام 

ــة          ــداف التنمي ــق أه ــيت تســهم يف حتقي ــا ال ــتقين ومشــاريعها وأدواهت ــاون ال ــدو للتع ــرامج اليوني ب
  ).IDB.44/CRP.3( املستدامة

عـن الـذكرى السـنوية اخلمسـني إلنشـاء      ونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم من الرئيسـة    - ٢٨
 (انظر املرفق األول). ٨- /م٤٤- تمد املقرَّر م ت م ت ص)، واعIDB.44/L.15(اليونيدو 

ونظر اجمللس أيضاً يف مشروع مقرَّر مقدَّم من الرئيسة عن مسـامهات اليونيـدو يف املنتـدى      - ٢٩
) واعتمــد IDB.44/L.16ي واالجتمــاعي (دالسياســي الرفيــع املســتوى حتــت رعايــة اجمللــس االقتصــا 

  ألول).(انظر املرفق ا ٩- /م٤٤- املقرَّر م ت ص
    

األساس املرجعي  :٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسِّط األجل،   - خامساً  
   )٦(البند  لإلطار املتكامل بشأن النتائج واألداء

مرحليـا حيـدِّد    يتضمَّن تقريراً، تقرير من املدير العام ٦ُعرض على اجمللس، يف إطار البند   -٣٠
ــي   ــل بشــأن ال  األســاس املرجع ــار املتكام ــائج لإلط ــاجمي املتوســط األجــل،   ل واألداءنت ــار الربن إلط

٢٠١٩-٢٠١٦ (IDB.44/6)فيمـا  على اجمللس أيضاً إضافة تشمل خطة عمل األمانـة   ترضُع. و
 ٢٠١٩-٢٠١٦النتـائج واألداء لإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل       اإلطار املتكامل بشأنب يتعلق

(IDB.44/6/Add.1)ؤشــرات والبيانــات الفوقيــة احملدثــة لــذلك  ، إضــافة إىل مــذكرة األمانــة عــن امل
  .)IDB.44/CRP.4( اإلطار املتكامل

)، واعتمــد املقــرَّر IDB.44/L.14ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الرئيســة (   -٣١
  (انظر املرفق األول). ١٠-م/٤٤-ت ص  م
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    )٧سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية (البند   - سادساً  
، تقريـر مـن املـدير العـام عـن تفعيـل خطـة العمـل         ٧لـس، يف إطـار البنـد    ُعرض علـى اجمل   -٣٢

  . (IDB.44/7)بشأن السياسات امليدانية 
، واعتمـد  ، مع تعديلـه) IDB.44/L.7ونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم من الرئيسة (  -٣٣

  (انظر املرفق األول). ١١- م/٤٤-ت ص  املقرَّر م
    

    )٨د أنشطة التقييم (البن  - سابعاً  
ــد    تُعرضــ  -٣٤ ــار البن ــس، يف إط ــى اجملل ــيم     ٨عل ــة بشــأن أنشــطة التقي ــن األمان ــذكرة م ، م

(IDB.44/13) . 

  )، واعتمــد املقــرَّر  IDB.44/L.8ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الرئيســة (    -٣٥
  (انظر املرفق األول). ١٢-م/٤٤-ت ص  م
    

   )٩ أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند  - ثامناً  
، تقرير من املدير العـام عـن أنشـطة وحـدة التفتـيش      ٩ُعرض على اجمللس، يف إطار البند   -٣٦

 . (IDB.44/14)املشتركة 

  بالوثيقة املعروضة.وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاط اجمللس علماً   -٣٧
    

    )١٠شؤون العاملني (البند   - تاسعاً  
ريــر مــن املــدير العــام عــن شــؤون العــاملني  ، تق١٠ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد    -٣٨

(IDB.44/15) رفقــات الثالــث والرابــع واخلــامس امل، مبــا يف ذلــك ورقــة غرفــة اجتماعــات تتضــمن
، ومـذكرة مـن األمانـة تـورد قائمـة بأمسـاء مـوظفي اليونيـدو         (IDB.44/CRP.5)تقرير املدير العـام  ب

(IDB.44/CRP.6) .  
  )، واعتمــد املقــرَّر  IDB.44/L.9دَّم مــن الرئيســة ( ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــ    -٣٩
  (انظر املرفق األول). ١٣-م/٤٤-ص ت م
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  تقدمي الدعم من مجهورية النمسا من أجل متويل مؤسسة تعليمية   - عاشراً
    )١١(البند 
م مـن  دَّمـن املـدير العـام عـن الـدعم املقـ       تقريـر ، ١١علـى اجمللـس، يف إطـار البنـد      ُعرض  -٤٠

  ).IDB.44/16لنمسا من أجل متويل مؤسسة تعليمية (مجهورية ا
)، واعتمــد املقــرَّر IDB.44/L.10ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الرئيســة (   -٤١
  (انظر املرفق األول). ١٤-م/٤٤-ت ص  م
    
  ح ملنصب املدير العام يبات التحضريية لعملية اختيار مرشَّالترت  - حادي عشر

    )١٢(البند 
يبـات التحضـريية   ، مـذكِّرة مـن األمانـة عـن الترت    ١٢ضت على اجمللس، يف إطار البند ُعر  -٤٢

  ).IDB.44/17ح ملنصب املدير العام (لعملية اختيار مرشَّ
)، واعتمــد املقــرَّر IDB.44/L.11ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الرئيســة (   -٤٣
  (انظر املرفق األول). ١٥-م/٤٤-ص ت م
    

الدولية واملنظمات احلكومية املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية   - ثاين عشر
    )١٣احلكومية وغريها من املنظمات (البند   وغري
، مذكِّرة من املدير العام تتضـمن معلومـات عـن    ١٣ُعرضت على اجمللس، يف إطار البند   -٤٤

نظمــتني غــري مان مــن م)، كمــا ُعــرض عليــه طلبــان مقــدَّ IDB.44/19منظمــات حكوميــة دوليــة (
  ). Add.1و IDB.44/18حكوميتني للحصول على مركز استشاري (

ونظـــر اجمللـــس يف مشـــروع مقـــرَّر مقـــدَّم مـــن الرئيســـة عـــن املنظمـــة احلكوميـــة الدوليـــة     - ٤٥
)IDB.44/L.12ــرَّر م ت ص ــد املقــ ــا يتعلــــق   ١٦- /م٤٤- )، واعتمــ ــر املرفــــق األول). وفيمــ (انظــ
 ١٧- /م٤٤- ص ت ر مرَّالرئيسـة (انظـر املقـ   مـن   توصـيةً لس املنظمتني غري احلكوميتني، اعتمد اجملب

  يف املرفق األول).
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جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واألربعني وموعد انعقادها   - ثالث عشر
   )١٤(البند 

ــد     -٤٦ جــدول  بشــأن، مــذكِّرة مــن املــدير العــام   ١٤ُعرضــت علــى اجمللــس، يف إطــار البن
  . (IDB.44/CRP.7)اخلامسة واألربعني وموعد انعقادها  األعمال املؤقَّت للدورة

)، واعتمــد املقــرَّر IDB.44/L.17ونظــر اجمللــس يف مشــروع مقــرَّر مقــدَّم مــن الرئيســة (   -٤٧
  األول).  (انظر املرفقبصيغته املعدَّلة شفويا  ١٨- /م٤٤-ت ص  م
    
    ألربعني) واختتام الدورة الرابعة وا١٥اعتماد التقرير (البند   - رابع عشر

ــه     ٢٤نظــر اجمللــس، يف    -٤٨ ــر عــن أعمــال دورت ــاين/نوفمرب، يف مشــروع التقري تشــرين الث
) واعتمــده يف جمملــه، علــى أن ُتعَهــد إىل املقــرِّر مهمــة وضــع   IDB.44/L.1الرابعــة واألربعــني (

  التقرير يف صيغته النهائية.
ــة واألربعــني يف الســاعة      -٤٩ ــه الرابع ــتم اجمللــس دورت ــوم  مــن ٠٠/١٢واخت تشــرين  ٢٤ي

  .٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
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  املرفق األول
  

    املقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني
 الصفحة العنوان املقرر 

 ١٠  االستفادة القصوى من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات ١
 ١٠ التقرير السنوي ٢
 ١١ الناحية اإلدارية والعملياتية إنشاء مكتب رقابة داخلية فعال ومستقل من ٣
 ١٢ إنشاء جلنة استشارية مستقلة ملراجعة احلسابات  ٤
 ١٦ وضع اليونيدو املايل ٥
 ١٧ أرمينيا - خطة السداد وإعادة حقوق التصويت  ٦
 ١٧ حشد املوارد املالية ٧
 ١٨ الذكرى السنوية اخلمسون إلنشاء اليونيدو ٨
ى السياسي الرفيع املستوى حتت رعاية اجمللس مسامهات اليونيدو يف املنتد ٩

 االقتصادي واالجتماعي
١٨ 

 ١٩ طار الربناجمي املتوسط األجلاإل ١٠

 ٢٠ سياسات اليونيدو وشبكاهتا امليدانية ١١

 ٢١ أنشطة التقييم ١٢

 ٢١ شؤون العاملني ١٣

 ٢٣ من مجهورية النمسا من أجل متويل مؤسسة تعليميةاملقدَّم الدعم  ١٤
 ٢٣ الترتيبات التحضريية لعملية اختيار مرشَّح ملنصب املدير العام ١٥
 ٢٣ اتفاق عالقة مبنظمة حكومية دولية ١٦
 ٢٤ املنظمات غري احلكومية ١٧
 ٢٤ جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واألربعني وموعد انعقادها ١٨

    
  ؤمتراتاالستفادة من املوارد املتاحة خلدمة امل  ١-/م٤٤-م ت ص

بغية االستفادة بأقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قرَّر جملس التنمية الصـناعية  
من نظامه الداخلي، املتصلة بالنَِّصاب القانوين، فيما خيصُّ جلسـات   ٣٢تعليَق العمل فوراً باملادة 

  سات أيُّ قرارات جوهرية.واألربعني فقط، شريطة أالَّ ُتتَّخذ يف تلك اجلل الرابعةدورته 
  اجللسة العامة األوىل

 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢
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  التقرير السنوي  ٢-/م٤٤-م ت ص
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    

عن تقديره للعمل الذي قامت به األمانة من أجل إعداد تقريـر اليونيـدو    أعرب  (أ)  
   )؛IDB.44/2( ٢٠١٥السنوي 
األمانة يف حتسني رصد النتـائج واإلبـالغ عنـها لضـمان تـوفُّر      بأمهية ُمضيِّ  سلَّم  (ب)  

  )١(معايري عالية يف تقرير اليونيدو السنوي؛
ــام م ع   اســتذكر  (ج)   ــؤمتر الع ــراري امل ــذين  ١-/ق١٦-وم ع ٢-/ق١٦-ق (د) الل

علومــات عــن تنفيــذ اإلطــار  ُدعــي فيهمــا املــدير العــام إىل أن يواصــل تضــمني التقريــر الســنوي م  
 ٢٠٣٠املتوســط األجــل وعــن إســهام اليونيــدو يف حتقيــق خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  يالربنــاجم

األمانـة علـى مواصـلة جهودهـا مـن أجـل وضـع مؤشِّـرات          وشـجَّع وأهدافها اإلمنائيـة املسـتدامة،   
 ودعــالنتــائج واألداء علــى حنــو ســريع وفعَّــال، بشــأن اوخطــوط مرجعيــة بشــأن اإلطــار املتكامــل 

  يم مستهدفة بشأن املؤشرات؛األمانة إىل وضع ق
طلب إىل املدير العام أن حيسِّـن التقـارير السـنوية، بطرائـق منـها جعلـها وجيـزة          (د)  

وقصرية وإثراؤها ببيانات إحصائية ومعلومات عن النتـائج احملـرزة وفقـاً لإلطـار املتكامـل للنتـائج       
   واألداء، بغية حتسني املساءلة والشفافية يف أداء اليونيدو.

  سة العامة اخلامسةجللا
     ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤

إنشاء مكتب رقابة داخلية فعال ومستقل من الناحية اإلدارية   ٣-/م٤٤- م ت ص
  والعملياتية

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
علمـــاً بتقريـــر مراجـــع احلســـابات اخلـــارجي عـــن حســـابات منظمـــة         أحـــاط  (أ)  

كـانون    ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١ونيـدو) للفتـرة املاليـة مـن     املتحـدة للتنميـة الصـناعية (الي     األمم
، مبا يف ذلـك  ٢٠١٥، وتقرير اليونيدو السنوي IDB.44/3، الوارد يف الوثيقة ٢٠١٥األول/ديسمرب 

  ؛٢٠١٦/٣) وكذلك استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية IDB.44/2( ٢٠١٥تقرير أداء الربنامج لعام 
                                                                 

يزانية وجملس التنمية الصناعية، وضرورة إصدار التقرير السنوي ستذكر النظام الداخلي للجنة الربنامج واملا  )١(  
 .وسائر وثائق الدورة يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع قبل اليوم األول من الدورة بلغات اللجنة واجمللس
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بالبيــانني اللــذين أدىل هبمــا املــدير العــام ومراجــع احلســابات  علمــاً أيضــاً  أحــاط  (ب)  
  اخلارجي يف الدورة الثانية والثالثني للجنة الربنامج وامليزانية؛

ــه القيِّمــة وعلــى      أعــرب  (ج)   ــه ملراجــع احلســابات اخلــارجي علــى خدمات عــن امتنان
ة التقييم كمـا هـو وارٌد   استنتاجاته وتوصياته بشأن احلوكمة يف اليونيدو واهليكل التنظيمي لوظيف

  ؛٢٠١٦بشأن هيكل أمانة اليونيدو لعام  Amend.1/2016/01 يف نشرة املدير العام
بأمهية ما يقدِّمه مراجع احلسابات اخلـارجي مـن إسـهام يف حتسـني هيكـل       سلَّم  (د)  

يف حوكمة اليونيدو وإدارهتا وعملياهتا وأدائها مـن خـالل توصـياته، مبـا فيهـا التوصـيات الـواردة        
  )؛٢٢٤، الفقرة IDB.44/3(تقريره األخري 

طلب إىل املدير العام أن يضمن إجراء رقابة مستقلة وفعالة ويف الوقت املناسب   (ه)  
(التقييم والتحقيق ومراجعة احلسـابات) علـى حنـو يتماشـى مـع معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها          

 وجيسِّد تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛

لب أيضاً إىل املدير العام أن يضمن استخدام املوارد البشـرية ومـوارد امليزانيـة    ط  (و)  
املعتمـدة مـن أجـل تسـيري أعمـال مكتـب الرقابـة الداخليـة علـى حنـو فعـالٍ ومسـتقل مـن الناحيـة               

 اإلدارية والعملياتية ليكون جزءاً من مكتب املدير العام، على أن ُيراعى ما يلي:

الرقابة الداخلية صالحيةَ اختاذ مجيع قرارات املكتب بشـأن   مدير مكتب ضوَُّيف  ‘١‘  
 املوظفني (مبن فيهم املستشارون) والعمليات، وفقاً لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛

إىل املـدير العـام والـدول األعضـاء      )٢(يرفع مدير مكتب الرقابة الداخلية تقاريره  ‘٢‘  
ة يف وقـٍت الحـقٍ وُتعـَرض تلـك التقـارير علـى       يف آن واحد، على أن ُتقـدَّم ردود اإلدار 

 اجمللس لينظر فيها.
  اجللسة العامة اخلامسة

      ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
   

                                                                 

 التقارير لن تتضمن تقارير التحقيقات. تلك  )٢(  
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  إنشاء جلنة استشارية مستقلة ملراجعة احلسابات  ٤- /م٤٤- م ت ص
  

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
رية ملراجعـة احلسـابات   إنشـاء جلنـة استشـا    عـن علماً بتقرير املدير العـام   أحاط  (أ)  
  )؛IDB.44/9(الوثيقة 
ــة مراجعــة احلســابات)      أنشــأ  (ب)   ــة استشــارية مســتقلة ملراجعــة احلســابات (جلن جلن

املشـورة إليـه وإىل   مـن نظامـه الـداخلي، لكـي تسـدي       ٦٣بصفتها جلنة استشارية، عمـالً باملـادة   
  املدير العام بشأن املسائل املندرجة يف إطار واليتها؛

اإلطار املرجعي للجنة مراجعة احلسـابات، بصـيغته الـواردة يف مرفـق هـذا       أقرَّ  (ج)  
  املقرَّر؛

املــديَر العــام إىل التشــاور مــع الــدول األعضــاء بشــأن إجــراءات انتخــاب   دعــا  (د)  
أعضاء جلنة مراجعة احلسابات، من أجل التحضري لتقدمي أمساء املرشحني لعضويتها إىل اجمللـس  

  ربعني؛يف دورته اخلامسة واأل
  املقبلة.  طلب إدراج تقرير جلنة مراجعة احلسابات يف جدول أعمال دوراته  (ه)  

    
  اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
    

  املرفق    
  
  املستقلة ملراجعة احلسابات يف منظمة األمم املتحدة  االستشاريةللجنة ا

  الصناعية للتنمية
  

  اإلطار املرجعي
  

    من جلنة مراجعة احلسابات وواليتها الغرض  - ألف  
) هي جلنة "جلنة مراجعة احلسابات"اللجنة االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات (  - ١

لكي من النظام الداخلي جمللس التنمية الصناعية (اجمللس)  ٦٣باملادة  استشارية منشأة عمالً
   تها.يف إطار والي درجةاملنجمللس واملدير العام بشأن املسائل إىل ااملشورة  تسدي
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  :والية جلنة مراجعة احلسابات ما يلي تشمل  -٢
مدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقـارير املاليـة وتقـارير مراجعـة      استعراض  (أ)  
  الداخلية وإسداء املشورة يف هذا الشأن؛ احلسابات
ا، هنوتقــدمي املشــورة بشــأ   املخــاطر نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة   اســتعراض  (ب)  

  ؛السياسات واإلجراءات املتعلقة بالرقابة الداخلية وإدارة املخاطرفعالية  يشمل  مبا
ــتعراض  (ج)   ــابات    اســ ــة للحســ ــة الداخليــ ــة املراجعــ ــتقاللية مهمــ ــها  اســ وفعاليتــ

وموضــوعيتها، وتقــدمي املشــورة يف هــذا الشــأن، مبــا يشــمل التقيُّــد مبيثــاق الرقابــة الداخليــة           
جيهيــة، واملعــايري الدوليــة املنطبقــة للمراجعــة الداخليــة للحســابات،   واإلجــراءات واملبــادئ التو

  وخطة العمل السنوية؛
اســتعراض املســائل التاليــة املتعلقـــة باملراجعــة اخلارجيــة للحســابات وتقـــدمي         (د)  

  املشورة بشأهنا:
األحكــــام الالزمــــة لكفالــــة إجــــراء مراجعــــة خارجيــــة للحســــابات تتســــم    ‘١‘  

  باالستقاللية والفعالية؛
  تقارير املراجعة اخلارجية للحسابات والرسائل اإلدارية ذات الصلة؛  ‘٢‘    

  حال تنفيذ التوصيات الصادرة يف سياق مراجعة احلسابات؛  ‘٣‘  
  املسائل األخرى اليت يثريها مراجعو احلسابات اخلارجيون؛  ‘٤‘  
ــدِّمها       (ه)   ــيت يق ــيت تتخــذها اإلدارة بشــأن التوصــيات ال  اســتعراض اإلجــراءات ال

  مراجعو احلسابات الداخليون ووحدة التفتيش املشتركة، وإسداء املشورة بشأهنا؛
 أيِّ عــنتقــدمي التقــارير إىل اجمللــس عــن أنشــطتها املندرجــة يف إطــار واليتــها و  (و)  

  .اجمللسبنود حييلها إليها 
    

    تكوين جلنة مراجعة احلسابات ومؤهالت أعضائها واختيارهم  -باء  
من ثالثة أعضـاء علـى األقـل ومخسـة أعضـاء علـى       مؤلَّفة ة احلسابات جلنة مراجع تكون  -٣

األكثــر. وهــم يعملــون بصــورة مســتقلة وغــري تنفيذيــة وبصــفتهم الشخصــية، وال ميكــن تفــويض  
  مسؤولياهتم.
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، املــؤهالت املهنيــة لعضــوية اللجنــةلتأهــل يتعــيَّن أن تتــوافر لــدى املرشــحني، مــن أجــل ا   -٤
، وذلـك علـى الصـعيد الـدويل أو صـعيد األمـم املتحـدة        تويات العلياواخلربة ذات الصلة على املس

مبــا يف  اإلطـار املرجعــي،  ايف اجملــاالت املشـمولة هبــذ  العـام أو اخلــاص،  و/أو مؤسسـات القطــاعني 
عالقة  ن أال تكون هلم أيُّأو مراجعة احلسابات أو إدارة املخاطر. ويتعيَّ ذلك التمويل أو احملاسبة

يتعـيَّن أن  ) مـع ممارسـة تكـوين رأيهـم املسـتقل. و     على تعـارض متصـوَّر  أو تعارض ( تنطوي على
زاهـة والكفـاءة    أعلـى مسـتوى مـن الـن     اجيسـدو أن ملنظمـة ومسـتقلني عنـها، و   ا من خـارج  ايكونو
ــة ــو اال يلتمســو، وأاملهني ــة أو أيِّ توجيهــات مــن أيِّ  يف أداء مهــامهم أيَّ اأو يتلق ســلطة  حكوم

  اخلها.أخرى خارج اليونيدو أو د
يكون موظفو اليونيدو وعاملوها وخرباؤها االستشاريون السابقون مـؤهلني للعمـل   ال   -٥

ا هبـ اليونيـدو أو عالقتـهم التعاقديـة    يف يف جلنة مراجعة احلسابات ما مل يكـن قـد انتـهى عملـهم     
وتنطبـق فتـرة    .سنوات على األقـل مـن ترشـيحهم لعضـوية جلنـة مراجعـة احلسـابات        مخسقبل 
د سابق أو حايل للسلع أو اخلـدمات لليونيـدو   شخص عمل لدى مورِّ ات على أيِّمس سنواخل

وال يكـون املوظفـون احلكوميـون العـاملون يف      .كمتعاقـد  السابق أو احلـايل  دأو استخدمه املورِّ
  الوفود القائمة يف فيينا مؤهلني للعمل يف جلنة مراجعة احلسابات.

دمي الترشـيحات لعضـوية جلنـة مراجعـة احلسـابات      دعوة مفتوحة لتقـ املدير العام  يوجِّه  -٦
، بعـد التشـاور مـع    إىل اجمللـس  إىل الدول األعضاء وغريها من اجلهات. ويقدِّم املكتـب املوسَّـع  

الــدول األعضــاء، قائمــة غــري حصــرية باملرشــحني احملــتملني لعضــوية جلنــة مراجعــة احلســابات.  
عضـوان مـن    أن يكـون بـني أعضـاء اللجنـة    ويتوىل اجمللس تعيني أعضاء هذه اللجنـة. وال جيـوز   

وىل االعتبار الواجب يف عملية االختيـار ملبـدأ التمثيـل اجلغـرايف العـادل      ُيو .مواطين دولة واحدة
  .والتوازن بني اجلنسني

    
    مدَّة الوالية  -جيم  

قابلة للتجديـد، حبيـث ال تتجـاوز     ثالث سنوات هتامدلوالية يشغل األعضاء مناصبهم   -٧
مـن   ويكـون تنـاوب العضـوية متـداخالً     ية اإلمجالية حدا أقصى مقداره ست سنوات.مدة الوال

هلـا للعمـل هبـذه الصـفة      وخيتار أعضاء جلنة مراجعـة احلسـابات رئيسـاً    .أجل إتاحة االستمرارية
    .ملدة سنتني على أساس التناوب
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واصــلة عــدم قدرتــه علــى ميف حالــة اســتقالة أحــد أعضــاء جلنــة مراجعــة احلســابات أو   -٨
، يعـيِّن املكتـب املوسَّـع    واليتـه مـدة   يفضي إىل انقطـاع ظرف آخر  أيِّوقوع أو  تهأو وفا عمله

  ته.لذلك العضو للفترة املتبقية من مدة والي بديالً للمجلس
ــة          -٩ ــة مراجع ــيت تتخــذها جلن ــرارات ال ال يتحمــل األعضــاء مســؤولية شخصــية عــن الق

  .احلسابات جمتمعة
ؤهلني لشــغل أيِّ وظيفــة يف اليونيــدو أو الــدخول يف أيِّ عالقــة  يكــون األعضــاء مــ  ال  -١٠

  تعاقدية معها أثناء فترة واليتهم وملدة مخس سنوات على األقل بعد اليوم األخري منها.
    

    األجور  -دال  
ــدو تكــاليف  وتســدِّ أجــراً.يعمــل األعضــاء علــى أســاس طــوعي، وال يتلقــون      -١١ د اليوني

ات املباشـــرة املرتبطـــة حبضـــور اجتماعـــات جلنـــة مراجعـــة  اإلقامـــة وغـــري ذلـــك مـــن املصـــروف 
  ولوائحها.ل يتسق مع قواعد اليونيدو احلسابات، مبعدَّ

    
    امليزانية  - هاء  

للجنـة مراجعـة احلسـابات،     داًحمـدَّ  صـاً الربنامج وامليزانيتان لفترات السنتني خمصَّ ُيضمَّن  -١٢
ــوفري ــة للتكــاليف املرتبطــة باألنشــطة املتوخــ    لت ــد    ميزاني ــي، وهــي عق ــذا اإلطــار املرجع اة يف ه

، وحضـور الـرئيس اجتماعـات    عاديني (إمَّا يف فيينا أو عن طريق التواصـل بالفيـديو)  اجتماعني 
  .عن توفري خدمات األمانة والدعم الفين اجمللس واجتماعات أخرى حبسب االقتضاء، فضالً

    
    االجتماعات والترتيبات اإلدارية  -واو  

مـن مـوظفني    للجنة مراجعـة احلسـابات مؤلفـةً    تب الرقابة الداخلية أمانةًيعيِّن مدير مك  -١٣
    يف هذا املكتب.

إىل ويـدعو الـرئيس    .علـى األقـل  سـنويا   دورتني عـاديتني جلنة مراجعة احلسابات  تعقد  -١٤
وإمَّــا عــن طريــق  يف مقــر اليونيــدوإمَّــا  تلــك االجتماعــات دعقَــانعقــاد مجيــع االجتماعــات، وُت

عضـو يف جلنـة مراجعـة احلسـابات ومراجـع احلسـابات        وجيوز للـرئيس وأيِّ  الفيديو.التواصل ب
اخلــارجي واملــدير العــام ومــدير مكتــب الرقابــة الداخليــة اقتــراح اجتماعــات إضــافية، ميكــن أن  

    .الفيديوب ُتعقَد عن طريق التواصل
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واألمانة. وُيعمَّم جـدول  تة بالتشاور مع أعضاء اللجنة الرئيس جداول األعمال املؤقَّ دُِّعُي  -١٥
يومـاً مـن تـاريخ     ٢١، مع الدعوات، على األعضاء قبل ما ال يقل عـن  الذي أُقرَّت األعمال املؤقَّ

  أيام على األقل من تاريخ االجتماع.  ٧االجتماع. وُتعمَّم الوثائق الداعمة واملواد اإلعالمية قبل 
مــوظفي أو الرقابــة الداخليــة مــدير مكتــب جيــوز للجنــة مراجعــة احلســابات أن تــدعو    -١٦

حضــور اجتماعاهتــا إىل إدارة اليونيــدو أو مراجعــي حســاباهتا أو غريهــم مــن مــوظفي اليونيــدو  
    .للمساعدة يف مداوالهتاباعتبارهم أشخاصاً مرجعيني و/أو 

ظ على سرية مـداوالت وحماضـر اجتماعـات جلنـة مراجعـة احلسـابات مـا مل تقـرر         حيافَ  -١٧
م لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة     م الوثائق واملواد اإلعالمية اليت تعمَّـ ستخَدال ُتو .اللجنة خالف ذلك

    .، وتعامل بوصفها سريةإال هلذا الغرض حصراً
يعمِّم الرئيس، يف أقرب وقت ممكن بعد اختتام االجتماع، مشـروع حمضـر االجتمـاع      -١٨

م عليـه. وحاملـا   لـتمس موافقتـه  على أعضاء جلنة مراجعة احلسابات الـذين كـانوا حاضـرين، وي   
ق على احملضر، يقدِّمه الـرئيس إىل املـدير العـام، وكـذلك إىل ممثلـي الـدول األعضـاء إذا مـا         يوافَ

  .ذلك قرَّرت جلنة مراجعة احلسابات
ــ  -١٩ ــى إعــالن بشــأن الســرية و      يوقِّ ــة احلســابات عل ــة مراجع ــن  اإلع أعضــاء جلن فصــاح ع

أو متصـور   يتضـارب فعلـ   تنطـوي علـى  مسألة معروضة علـى اللجنـة    وإذا كانت أيُّ .املصاحل
وبعـد ذلـك يبـت الـرئيس وأعضـاء اللجنـة        .للجنـة آنيـا  ف عنـه  كشَـ ُي، ئهايف مصاحل أحد أعضا

املعـين  عفـى العضـو   أن ُي يسـتوجب كان تضارب املصـاحل الفعلـي أو املتصـور     إذااآلخرون فيما 
ل كل هـذه اإلعالنـات عـن تضـارب     سجَّوُت .ليهامن مناقشة املسألة وأن ميتنع عن التصويت ع

وجيــوز للجنــة مراجعــة  .مراجعــة احلســابات املصــاحل يف ســجل باملصــاحل حتــتفظ بــه أمانــة جلنــة 
 سياسـات أكثـر تفصـيالً    وممثلي الـدول األعضـاء،   بالتشاور مع املدير العام ،احلسابات أن تضع

  .املصاحل  بشأن تضارب
سابات أن حتافظ على اتصاالت حرة ومفتوحـة مـع مراجـع    ع من جلنة مراجعة احلتوقَُّي  -٢٠

  :مبا يلي  وهي خمولة للقيام .الرقابة الداخلية واإلدارة مكتباحلسابات اخلارجي ومدير 
وثـائق ذات صـلة،   كل ما يلزم ألداء مسؤولياهتا من سجالت واحلصول على   (أ)  

  ؛لحساباتلخلارجية راجعة ااملالرقابة الداخلية وتقارير  مكتبقارير مبا يف ذلك ت
االلتقاء باملدير العام وغـريه مـن املـديرين املختصـني يف جلسـة تنفيذيـة ملناقشـة          (ب)  

    ؛خصوصيةجلسة يف  مناقشتهااللجنة أنه ينبغي  ترىمسائل  أيِّ
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على انفراد مبدير مكتب الرقابة الداخليـة، عنـد االقتضـاء، ملناقشـة أيِّ      االلتقاء  (ج)  
  مكتب الرقابة الداخلية أنه ينبغي مناقشتها يف جلسة خصوصية؛مسائل ترى اللجنة أو 

على انفراد مبمثلي مراجع احلسابات اخلارجي، عنـد االقتضـاء، ملناقشـة     االلتقاء  (د)  
  ؛خصوصية جلسة يف مناقشتهامسائل ترى اللجنة أو مراجع احلسابات اخلارجي أنه ينبغي  أيِّ

 ، عنـد االقتضـاء، ملناقشـة أيِّ   أو مكتبه املوسَّع اجمللسااللتقاء على انفراد مبمثلي   (ه)  
  .أنه ينبغي مناقشتها يف جلسة خصوصية هؤالء املمثلنيمسائل ترى اللجنة أو 

  بشأن االحتفاظ بالوثائق. هنجاًتضع اللجنة   -٢١
    

    النظام الداخلي  - زاي  
 نصــاباًالــرئيس،  يكــون بينــهمثالثــة مــن أعضــاء جلنــة مراجعــة احلســابات،  يشــكل أيُّ  -٢٢
ومتـارس اللجنـة عملـها علـى أسـاس توافـق اآلراء، وباألغلبيـة البسـيطة يف حـال غيـاب            .اقانوني

  .توافق اآلراء
عليـه هـذا    يـنص باسـتثناء مـا    ،جيوز للجنة مراجعة احلسابات اعتمـاد نظامهـا الـداخلي     -٢٣

ة علـى ذلـك   وجيـوز للجنـة أن تسترشـد عـالو     .بـه  لذلك، ويبلـغ اجمللـس   اإلطار املرجعي خالفاً
  .رب ذلك مناسباًبشأن تسيري العمل واختاذ القرارات، إذا اعُت بالنظام الداخلي للمجلس

    
    تقدمي التقارير  -حاء  

وتقييمهــا  هتايتضــمن مشــورا ســنوي تقريــراًاجمللــس م جلنــة مراجعــة احلســابات إىل  قــدُِّت  -٢٤
ريـر إىل املـدير العـام يف موعـد     م التققـدَّ وُي .الذايت لفعاليتها ومدى امتثاهلـا هلـذا اإلطـار املرجعـي    

م التقرير إىل اجمللـس  قدَّوُي .مارس من السنة التالية للفترة املشمولة بالتقرير/يتجاوز هناية آذار ال
حضـور جلسـة   إىل دعى رئـيس اللجنـة   وجيـوز أن يُـ   .اإلدارة أو ردِّ/مع تعليقـات املـدير العـام و   

  .اجمللس اليت جيري فيها النظر يف التقرير
    

    التعديل  -طاء  
ُيقــدَّم أيُّ تعــديل مقتــرح هلــذا اإلطــار املرجعــي إىل اجمللــس للموافقــة عليــه قبــل أن            -٢٥

  نافذاً.  يصبح
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  وضع اليونيدو املايل  ٥-/م٤٤-م ت ص
  جملس التنمية الصناعية: إنَّ    

  ؛IDB.44/4باملعلومات الواردة يف الوثيقة  علماً أحاط  (أ)  
 د بعــد اشــتراكاهتاوالــدول الســابقة العضــوية الــيت مل تســدِّ األعضــاء الــدول حــثَّ  (ب)  
، مبا يف ذلك سلف صندوق رأس املال املتداول ومتأخرات السنوات السابقة، علـى سـدادها   املقرَّرة

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

  ملتأخرات؛السابقة العضوية من أجل حتصيل ا
ــة إىل ضــمان مداومــة   إىل املــدير العــام أن يكثِّــ  طلــب أيضــاً   (د)   ف جهــوده الرامي
علــى اطِّــالع فيمــا األعضــاء ُيبقــي الــدول  احلاليــة علــى دعمهــا للمنظمــة، وأن األعضــاءالــدول 
  ذه املسألة من خالل قنوات اإلبالغ الراهنة.يتعلَّق هب

   اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠١٦وفمرب تشرين الثاين/ن ٢٤

  
  أرمينيا- خطة السداد وإعادة حقوق التصويت  ٦- /م٤٤- م ت ص

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
  ؛Add.1و IDB.44/10باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقتني  علما أحاط  (أ)  
املوافقــة علــى خطــة الســداد   قــرَّروبــالتزام أرمينيــا بتســوية متأخِّراهتــا،   رحَّــب  (ب)  

  ؛IDB.44/10 الوثيقة بصيغتها الواردة يف
أرمينيـا   وشـجَّع علماً بسداد القسط األول وفقاً لشـروط خطـة السـداد     أحاط  (ج)  

  بانتظام؛ أقساطهاعلى مواصلة دفع 
، بناًء على طلـب أرمينيـا، أن يعيـد إليهـا حقوقهـا يف التصـويت يف جملـس        قرَّر  (د)  

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

  من الدستور. ٢-٥أرمينيا وفقاً للمادة 
   اجللسة العامة اخلامسة

 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
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  حشد املوارد املالية  ٧- /م٤٤- م ت ص

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:    

 ؛IDB.44/5 الوثيقة علماً باملعلومات الواردة يف أحاط  (أ)  

إطـار   املدير العـام سـلطة املوافقـة علـى املشـاريع املـراد متويلـها يف        تفويض قرَّر  (ب)  
اإلطـــار  لألولويـــات احملـــدَّدة يف وفقـــاً ٢٠١٧و ٢٠١٦يف عـــامي  الصـــناعيةصـــندوق التنميـــة 

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

لليونيـدو، مبـا    وسائر اجلهات املاحنة على زيادة تربعاهتـا الدول األعضاء  شجَّع  (ج)  
، وكــذلك للحســاب اخلــاص للتربعــات للصــندوق االســتئماين للشــراكة املنشــأ حــديثاً يف ذلــك

 لألنشطة األساسية، وصندوق التجهيز؛

صـة  خمصَّ غـري  ع بـأموال هـات املاحنـة علـى النظـر يف التـرب     مجيـَع اجل  أيضاً شجَّع  (د)  
لطلبــات احلصــول علــى   لــتمكني اليونيــدو مــن االســتجابة الســريعة  وحتديــداً ألغــراض بعينــها،

 املساعدة، ووضع أنشطتها الربناجمية وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛

عــات لليونيــدو لتمكينــها مــن نظــر يف تقــدمي تربطلــب إىل الــدول األعضــاء أن ت  (ه)  
باملســامهة يف الصــناديق  اك إمَّــالعمــل مــع مصــادر التمويــل الــيت تشــترط التمويــل املشــترك، وذلــ  

 صة أو بتقدمي متويل ألغراض خاصة على املستوى القُطري أو العاملي؛االستئمانية املخصَّ

حكومــات البلــدان املســتفيدة علــى االضــطالع بــدور نشــيط يف مشــاطرة     شــجَّع  (و)  
ديـداً علـى أن تأخـذ    حت وشجَّعهااليونيدو مسؤوليةَ حشد أموال لألنشطة ذات األولوية املتَّفق عليها، 

زمام املبادرة يف استبانة األموال املتاحة على املسـتوى القُطـري واحلصـول عليهـا، مبـا يف ذلـك فـرص        
تقاسم التكاليف احمللية، وكذلك األموال املقدَّمة من اجلهـات املاحنـة الثنائيـة، والصـناديق االسـتئمانية      

 ائي، والبنك الدويل، وسائر مؤسسات التمويل اإلمنائي؛املتعدِّدة املاحنني، وبرنامج األمم املتحدة اإلمن

بشدَّة بأن تتعاون الدول األعضاء مع املنظمة وتـدعم جهودهـا الراميـة     أوصى  (ز)  
وتعزيــز براجمهــا ومبادراهتــا يف ســياق التنميــة الدوليــة، وخاصــةً مــن خــالل املــؤمترات  وضــع إىل

د هبــذه املبــادرات، واإلقــرار ريــف اجليِّــأشــكال التحــاور، بغيــة ضــمان التع مــنالدوليــة وغريهــا 
  موارد هلا.  بصلتها الوثيقة بأهداف التنمية الدولية، وإتاحة ما يلزم من

   اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤

  



GC.17/2 

V.16-10617 23 
 

  
  الذكرى السنوية اخلمسون إلنشاء اليونيدو  ٨- /م٤٤- م ت ص

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:    

عـن تقـديره الكـبري     وأعـرب السنوية اخلمسني إلنشـاء اليونيـدو    الذكرى أحيا  (أ)  
 ؛األعضاء ومجيع أصحاب املصلحة على التزامهم املتواصل والدولللمدير العام واألمانة 

من جديد على الدور احلاسم الذي تضطلع به اليونيدو يف حتقيق خطة التنمية  أكَّد  (ب)  
ل مســاعدة البلــدان علــى حتقيــق التنميــة الصــناعية بطريقــة متكاملــة مــن خــال ٢٠٣٠  املســتدامة لعــام

ــاملة ــع   الش ــتدامةللجمي ــن خــالل الشــراكات       ٩(اهلــدف  واملس ــة املســتدامة) م ــداف التنمي ــن أه م
 ٨  من أهداف التنمية املستدامة)، مما يعزز النمو االقتصادي ويوفر فرص العمل (اهلدف ١٧  (اهلدف

 ٢و ١لفقـر واجلـوع وانعـدام املسـاواة (األهـداف      من أهـداف التنميـة املسـتدامة)، فيحـد ذلـك مـن ا      
ــاء       ١٠و ــاعي مـــن خـــالل متكـــني النسـ ــتدامة) وحيقـــق اإلدمـــاج االجتمـ ــة املسـ مـــن أهـــداف التنميـ

الوقـت    يف  من أهداف التنمية املستدامة)، ويضـمن  ٥و ٤وتوفري فرص العمل هلم (اهلدفان   والشباب
لطاقـة والتشـجيع علـى اسـتخدام الطاقـة املتجـددة       نفسه محاية البيئة بتعزيز كفاءة اسـتخدام املـوارد وا  

 االحتبــاسمــن أهــداف التنميــة املســتدامة) واحلــد مــن انبعاثــات غــازات         ١٢و ٧و ٦(األهــداف 
 ؛من أهداف التنمية املستدامة) ١٥و ١٤و ١٣و ١١والتلوث (األهداف   احلراري

لليونيـدو،  الـدول األعضـاء وسـائر اجلهـات املاحنـة علـى زيـادة تربعاهتـا          شجَّع  (ج)  
للشــراكة واحلســاب اخلــاص للتربعــات ألغــراض األنشــطة   االســتئماينذلــك للصــندوق  يف مبــا

 ؛األساسية وصندوق التجهيز

أنشــطة اليونيــدو تعــود بالفائــدة علــى النــاس والبلــدان يف مجيــع   علــى أنَّ أكَّــد  (د)  
التزامهـا جتـاه    الـدول األعضـاء علـى مواصـلة     شـجَّع املناطق ويف مجيع مراحـل التنميـة، ومـن مث    

الــدول غــري األعضــاء إىل االنضــمام إىل اليونيــدو كوســيلة لــدعم حتقيــق خطــة   ودعــااليونيــدو، 
  .٢٠٣٠  عام

   اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
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مسامهات اليونيدو يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى حتت رعاية   ٩- /م٤٤- م ت ص
   ماعياجمللس االقتصادي واالجت

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:    

 ٢٠٣٠كرر تأكيد التزام اليونيدو والدول األعضـاء فيهـا بتحقيـق خطـة عـام        (أ)  
" بصـيغتها املعتمـدة يف قـرار اجلمعيـة العامـة      ٢٠٣٠"حتويل عاملنا: خطة التنمية املسـتدامة لعـام   

 ؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥خ رَّاملؤ ٧٠/١لألمم املتحدة 

م احملـرز يف  دُّ، الـذي يـدعو إىل إجـراء استعراضـات للتقـ     ٧٠/١ىل القـرار  إ أشار  (ب)  
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، مبـا يف ذلـك استعراضـات مواضـيعية جتـرى يف املنتـدى السياسـي        
الرفيــع املســتوى، حتــت رعايــة اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وتــدعمها استعراضــات جتريهــا  

لس االقتصادي واالجتماعي وغريها من اهليئـات واملنتـديات احلكوميـة    اللجان الفنية التابعة للمج
 ٢٠١٦متوز/يوليـــه  ٢٩خ رَّاملـــؤ ٧٠/٢٩٩إىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  وأشـــار كـــذلكالدوليـــة، 

 ؛واستعراضها على الصعيد العاملي ٢٠٣٠متابعة خطة عام   بشأن

 ؛املستدامة اف التنميةم بالدور اهلام الذي تضطلع به اليونيدو يف حتقيق أهدلَّس  (ج)  

بشــأن اليونيــدو وخطــة التنميــة   ٢-/ق١٦-إىل قــرار املــؤمتر العــام م ع  أشــار  (د)  
مــد يف الــدورة الثانيــة والــثالثني ُتالــذي اع ٢٠١٦/٦االســتنتاج  وأيَّــد، ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 

 للجنة الربنامج وامليزانية؛
اء يف اليونيـدو يف عمليـة   بغية ضمان املشاركة النشطة والفعالـة للـدول األعضـ     (ه) 
  :٢٠٣٠واستعراضها من أجل حتقيق خطة عام  املستدامةالتنمية  أهدافمتابعة 

طلب إىل املدير العام أن يعد، بالتشاور الوثيق مـع الـدول األعضـاء مـن خـالل        ‘١‘  
م دَّز، املسامهة املوضوعية السنوية جمللس التنمية الصناعية، وفقاً للنمـوذج املقـ  زَّاحلوار املع

 عـن من رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملوعد احملدد هلا، مبا يف ذلك املعلومات 
، وسـتعمد األمانـة، حتقيقـاً هلـذا     ٢٠٣٠مواءمة برامج ومشاريع اليونيدو مـع خطـة عـام    

د دَّالغرض، إىل تعميم مشروع أويل يف موعد ال يتجاوز عشرة أسـابيع قبـل التـاريخ احملـ    
  لس املوضوعية إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى؛لتقدمي مسامهة اجمل

ع، املسـامهة املوضـوعية   سَّم، بعد موافقة املكتب املودِّلرئيسة اجمللس أن تق أذن  ‘٢‘  
  إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى؛
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املدير العام على اسـتخدام منتـديات التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع        شجَّع  ‘٣‘  
  منها دعم االستعراض املواضيعي العاملي. ألغراضقبلة واملستدامة امل

    
  اجللسة العامة اخلامسة

 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
    

  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل    ١٠-/م٤٤- م ت ص
  
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    

ــة مؤشــرات األداء       ســلَّم  (أ)   ــاك حاجــة إىل اســتعراض جمموع ــد تكــون هن ــه ق بأن
)، بعــد وضــع إطــار مؤشــرات IDB.43/9املتوســط األجــل احلــايل ( الربنــاجمييف اإلطــار الــواردة 

أهداف التنمية املستدامة، وبسبب مشاكل تتعلق بتوافر البيانات واملوارد، على النحو املـبني يف  
ــة      ــيت أعــدهتا األمان ــل ال ــة العم ــائج واألداء لإلطــار     خبصــوص خط ــار املتكامــل بشــأن النت اإلط

  )؛IDB.44/6/Add.1( ٢٠١٩-٢٠١٦وسط األجل، الربناجمي املت
باســتعراض السياســات الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات  اًعلمــ أحــاط  (ب)  

هـو جـارٍ   الـذي  وهبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة،         تضـطلع لألنشطة التنفيذية اليت 
ار الربنـاجمي املتوسـط   املتعلق مبواءمـة اإلطـ   ١٨-/م١٤-ر املؤمتر العام م عمقرَّ واستذكرحاليا، 

األجل مع استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سـنوات لألنشـطة التنفيذيـة الـيت     
  تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛

  طلب إىل املدير العام:  (ج)  
م إىل اجمللـس يف دورتـه اخلامسـة واألربعـني، عـن طريـق جلنـة الربنـامج         أن يقدِّ  ‘١‘  

، يشــمل ٢٠٢١-٢٠١٨الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة   لإلطــار زانيــة، حتــديثاًواملي
  بشأن النتائج واألداء، مع أساس مرجعي وقيم مستهدفة؛ متكامالً إطاراً

املنبثقـة  توصـيات  ال، عند حتديث اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل،     يراعيأن   ‘٢‘  
نوات لألنشـطة التنفيذيـة   استعراض السياسـات الشـامل الـذي جيـري كـل أربـع سـ       عن 

  من أجل التنمية؛
للــدول  أن حيــدِّث ســجل األداء املؤسســي علــى أســاس ربــع ســنوي، ويتيحــه   ‘٣‘  

  اآلخرين عن طريق املنصة اإللكترونية املعنية بالشفافية؛ املصلحةاألعضاء وأصحاب 
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يغة تقـدمي صـ  يف أن ينظر يف استعراض اإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل بانتظـام و     ‘٤‘  
حمدَّثة منه يف هناية كل فتـرة سـنتني، حـىت يظـل أداة مفيـدة ومرنـة للتخطـيط االسـتراتيجي         

  لربامج املنظمة على مدى أربع سنوات، مكمِّال للربنامج وامليزانيتني لفترة السنتني.
  اجللسة العامة اخلامسة

 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
    

  امليدانيةسياسات اليونيدو وشبكتها     ١١-/م٤٤- م ت ص
  
 إنَّ جملس التنمية الصناعية:    

ــل بشــأن السياســات امليدانيــة         أحــاط  (أ)     ــل خطــة العم ــالتقرير عــن تفعي علمــاً ب
)IDB.44/7؛(  
التعديالت اليت أُجريت على هيكـل اليونيـدو امليـداين، علـى النحـو الـوارد        أقرَّ  (ب)    

 ؛IDB.44/7يف الوثيقة 

ية احملــددة النتقــاء املكاتــب اإلقليميــة والقُطريــة     علمــاً باملعــايري املوضــوع   أحــاط  (ج)    
)GC.16/6ويطلب إىل املدير العام التأكُّد من استمرار تطبيق نفس تلك املعايري؛ ،(  
إىل املدير العام أن يضمن تنفيـذاً سلسـاً خلطـة العمـل بشـأن السياسـات        طلب  (د)    

ا الـدول املتـأثرة بصـورة مباشـرة،     امليدانية، بالتشاور الوثيق مع مجيع الدول األعضاء، وال سـيم 
  وأن يضمن أيضاً أن تقدِّم املكاتب امليدانية دعماً فعاالً لتنفيذ برامج التعاون التقين؛

أيضــاً إىل املــدير العــام أن يواصــل استكشــاف فــرص إقامــة شــراكات     طلــب  (ه)    
؛ والتنســـيق وتقاســـم التكـــاليف مـــع هيئـــات أخـــرى لألمـــم املتحـــدة علـــى املســـتوى امليـــداين  

  املتحدة القُطرية؛  ُيشجِّع على إدماج رؤساء مكاتب اليونيدو القُطرية ضمن أفرقة األمم  وأن
كذلك إىل املدير العام توضيح الدور الذي تضطلع بـه املكاتـب امليدانيـة يف     طلب  (و)    

جمايل التعاون التقين وحشد املوارد، وخصوصاً فيما يتعلق بالـدعم الـذي ميكـن للمكاتـب اإلقليميـة      
  والقُطرية وينبغي هلا أن تقدِّمه يف إعداد مشاريع وبرامج التعاون التقين وإدارهتا واإلشراف عليها؛

على ضرورة إطـالع املـوظفني الـدوليني والـوطنيني العـاملني ضـمن الشـبكة         شدَّد  (ز)    
  الصلة؛ امليدانية على ما يستجد بشأن استراتيجيات اليونيدو وإجراءاهتا وعملياهتا ذات
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أيضاً علـى ضـرورة رصـد حجـم عمـل وأداء كـل مكتـب مـن املكاتـب           شدَّد  )(ح    
امليدانية، مبا يف ذلـك القـدرات املرتبطـة بـذلك يف مقـر اليونيـدو، والتأكُّـد مـن ختصـيص القـدر           
األمثل من املوارد البشرية واملوارد األخرى وضمان الشفافية وتضمني تقريـر اليونيـدو السـنوي    

  طلع هبا؛معلومات عن األنشطة املض
ــة           (ط)     ــادة هيكل ــأنَّ إع ــام ب ــدير الع ــن امل ــة الصــادرة ع ــى الطمأن شــدَّد كــذلك عل

  السياسات والشبكة امليدانية لن تؤثِّر سلباً يف مستوى أنشطة التعاون التقين؛
إىل املدير العام أن يقدِّم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعـني تقريـراً    طلب  )ي(    

بشـأن السياسـات امليدانيـة، وأن يسـتعرض بانتظـام الشـبكة امليدانيـة مـن         عن تنفيذ خطة العمل 
  أجل ضمان أن تظل داعمة ملشاريع اليونيدو يف البلدان املعنية.

   اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤

  أنشطة التقييم  ١٢- /م٤٤- م ت ص
  :الصناعية التنمية جملس إنَّ    
  ؛(IDB.44/13) يمالتقي أنشطةعن  ربالتقري علماً أحاط  (أ)    
 يف واملسـامهة  والـتعلم  املساءلة أجل من التقييم لوظيفة دعمه عن داًجمدَّ أعرب  (ب)    

  التنمية؛ فعالية
على إجراء التقييمات بشأن النتائج على مستويي احلصيلة واألثر، وإدراج  شجَّع  (ج)    

  .إلدارة وعمليات التخطيط االستراتيجياملعلومات عن األداء والدروس املستفادة يف عمليات ا
   اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
    

  شؤون العاملني  ١٣- /م٤٤- م ت ص
  :الصناعية التنمية جملس إنَّ    
غرفــــة  رقــــةوو IDB.44/15باملعلومــــات الــــواردة يف الوثيقــــة  علمــــاً أحــــاط  (أ)    

  ؛IDB.44/CRP.5االجتماعات 
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ــرا رحَّــب  (ب)     ــة  بق ــة العام ــؤر٧٠/٢٤٤َّر اجلمعي كــانون األول/ديســمرب   ٢٣خ ، امل
ت د لألمم املتحدة: تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدوليـة"، الـذي أقـرَّ   املعنون "النظام املوحَّو، ٢٠١٥

  حة للموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا؛  جمموعة عناصر األجر املنقَّ فيه اجلمعية العامة
مــن النظــام اإلداري للمــوظفني  ١٠٠لمجموعــة بالتــذييل ألــف ل علمــاً أحــاط  (ج)    

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١، الـذي أصـبح نافـذاً يف    جدول مرتبات موظفي فئـة اخلـدمات العامـة   (
  ؛IDB.44/15)، الوارد يف املرفق الثاين بالوثيقة ٢٠١٥

ة الفنيـة  جدول مرتبات موظفي الفئـ ( املعدَّل اجلدول األولعلماً أيضاً ب أحاط  (د)    
)، واجلدول اخلـامس املعـدَّل   ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١، الذي أصبح نافذاً يف والفئات العليا

الـواردين يف املـرفقني األول والثالـث     )٣() للنظام األساسي للموظفني،اإلعادة إىل الوطن ةمنح(
ــام (  ــدير العـ ــر املـ ــام   )؛IDB.44/CRP.5و IDB.44/15بتقريـ ــدير العـ ــذين جعـــل املـ ــهما اللـ مبوجبـ

  ؛٧٠/٢٤٤مع قرار اجلمعية العامة  اجلدولني متوافقني
مــن  ٢٠٠و ١٠٠ علمــاً كــذلك بالتعــديالت املدخلــة علــى اجملمــوعتني أحـاط   (ه)    

والـواردة يف املـرفقني الرابـع     ٢٠١٦متوز/يوليـه   ١، الـيت أجريـت يف   النظام اإلداري للمـوظفني 
، واللذين نفَّذ مبوجبهما املـدير  IDB.44/CRP.5واخلامس الصادرين يف ورقة غرفة االجتماعات 

دون مـــن دل اخلدمـــة فيمـــا يتعلـــق ببـــدل املشـــقة، وبـــ ٧٠/٢٤٤العـــام قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 
، ١٤-٢٠٦، و١٤-١٠٦، و١٣-١٠٦، وحـــــافز التنقـــــل (القواعـــــد اصـــــطحاب األســـــرة

مــن النظــام اإلداري للمــوظفني، والتــذييل نــون)؛ ومنحــة االســتقرار (القواعــد         ١٥-٢٠٦و
ــال      ١٣-٢٠٦، و٠٩-١٠٩ ــال واالنتق ــوظفني)؛ ومســتحقات االنتق ــام اإلداري للم ــن النظ م

مــن النظــام  ١٢-٢٠٩و ١١-٢٠٩و ١٤-١٠٩و ١٢-١٠٩و ١١-١٠٩اجلزئــي (القواعــد 
  اإلداري للموظفني، والتذييل حاء)؛ ومنحة اإلعادة إىل الوطن (املرفق األول)؛  

ــق  )و(     ــاً،  وافــ ــاًمؤقَّتــ ــد ل وفقــ ــن النظــــ  ٢-١٣لبنــ ــوظفني، مــ ــي للمــ  ام األساســ
 التعديالت التالية للنظام األساسـي للمـوظفني املبيَّنـة يف املرفـق الثالـث (الـواردة يف الوثيقـة        على

IDB.44/CRP.5:(  
  من النظام األساسي للموظفني املتعلق بنفقات السفر واالنتقال؛ ٢-٩البند   ‘١‘    
ــود   ‘٢‘     النظــام  مــن ٣-١٣و ٣-٧و ١١-٦و ١٠-٦و ٩-٦و ٢-٦و ١-٦البن

، املتعلقـة بتـواتر   جـداول ومرفقـات النظـام األساسـي للمـوظفني     األساسي للمـوظفني و 
                                                                 

 .IDB.44/15ملرفق الثالث بالوثيقة أُعيد ترقيم اجلدول اخلامس ليصبح اجلدول الرابع يف ا  )٣(  
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العـــالوات علـــى املرتبـــات، وبـــدل إعالـــة الزوج/الزوجـــة، وبـــدل اإلعالـــة للوالـــد         
، واســـتحداث جـــداول املعـــالنيالوحيـــدة، وبـــدالت إعالـــة األطفـــال  /الوالـــدةالوحيد

، إجـازة زيـارة الـوطن   ، ومـن مرتبـات املـوظفني   االقتطاع اإللزامـي  املرتبات املوحدة، و
  ؛  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١اليت تدخل حيز النفاذ على حنو مؤقَّت يف 

من النظام األساسي للموظفني املتعلـق مبنحـة التعلـيم، الـذي يـدخل       ١٢- ٦البند   ‘٣‘    
  ؛٢٠١٨/يناير حيز النفاذ على حنو مؤقَّت بالنسبة للسنة الدراسية السارية يف كانون الثاين

مــن النظــام األساســي للمــوظفني املتعلــق بــالطعون املقدَّمــة مــن    ٢-١٢البنــد   ‘٤‘    
لصندوق املشـترك  املوظفني بشأن اإلخالل املزعوم بالنظام األساسي والنظام اإلداري ل

  ؛للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
تعديالت املؤقَّتة املشار إليهـا  للمدير العام بتعديل تواريخ سريان مفعول ال أذن  )ز(    

يف الفقرة الفرعية (و) أعاله بغرض مواءمة ترتيبات بدء العمل مبجموعة عناصر األجر املنقَّحـة  
  فيما بني األعضاء يف النظام املوحَّد؛

من النظام األساسـي للمـوظفني، املـؤمتر العـام بـأن       ٢-١٣، وفقاً للبند أوصى  (ح)    
  ديالت املؤقَّتة املشار إليها يف الفقرة الفرعية (و) أعاله؛يوافق بشكل هنائي على التع

من النظام األساسي للمـوظفني، املـؤمتر العـام     ١-١٣أيضاً، وفقاً للبند  أوصى  (ط)    
مــن النظـــام األساســي للمـــوظفني    ٢-١٠بــأن يوافــق علـــى التعــديالت املدخلــة علـــى البنــد      

ملبيَّنــــة يف املرفــــق الثالــــث (الــــوارد يف ، االســــن اإللزاميــــة إلهنــــاء خدمــــة املــــوظفنيب املتعلــــق
املعدَّل من النظام األساسي للمـوظفني حيـز    ٢-١٠)، وأن ُيدخل البند IDB.44/CRP.5 الوثيقة

  ؛٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١النفاذ يف 
إىل املــدير العــام أن ُيصــدر التعــديالت اإلضــافية الالزمــة املدخلــة علــى   طلــب  (ي)    

تســوية مقــر واملتعلقــة باالقتطــاع اإللزامــي مــن مرتبــات املــوظفني، و النظــام اإلداري للمــوظفني
إجــازة ، والوالــدة الوحيــدةبــدل إعالــة الزوج/الزوجــة، وبــدل اإلعالــة للوالــد الوحيد/، والعمــل

مـن النظـام    ٤-١٣، ومنحة التعليم، وأن ُيبلغ اجمللس بتلك التعديالت وفقـاً للبنـد   زيارة الوطن
 .األساسي للموظفني

   العامة اخلامسةاجللسة 
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
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  الدعم املقدَّم من مجهورية النمسا من أجل متويل مؤسسة تعليمية  ١٤- /م٤٤- م ت ص
  :الصناعية التنمية جملس إنَّ    
علماً بتقرير املدير العـام عـن الـدعم املقـدَّم مـن مجهوريـة النمسـا مـن          أحاط  (أ)    

 )؛IDB.44/16قة أجل متويل مؤسسة تعليمية (الوثي

عـن تقــديره للحكومـة املضـيفة ملســامهتها يف متويـل مؤسسـة تعليميــة       أعـرب   (ب)    
 تليب احتياجات أبناء املوظفني وأبناء أعضاء السلكني الدبلوماسي والقنصلي؛

إحالة االتفـاق بـني مجهوريـة النمسـا واألمـم املتحـدة والوكالـة الدوليـة          قرَّر  (ج)    
مـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية واللجنـة التحضـريية ملنظمـة معاهـدة         للطاقة الذريـة ومنظمـة األ  

، إىل املـؤمتر  IDB.44/16احلظر الشـامل للتجـارب النوويـة، بصـيغته الـواردة يف مرفـق الوثيقـة        
 العام يف دروته السابعة عشرة؛

يـأذن   ‘٢‘يوافق على االتفـاق السـالف الـذكر؛ و   ‘ ١‘املؤمتر العام بأن  أوصى  (د)    
يطلـب إىل  ‘ ٣‘العام جبعل االتفاق نافذاً بالنسبة للمنظمة وفقاً لألحكـام الـواردة فيـه؛ و   للمدير 

 اهلامة املتعلقة باالتفاق. املدير العام إبالغ جملس التنمية الصناعية بالتطورات

   اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤

  
  يار مرشح ملنصب املدير العامالترتيبات التحضريية لعملية اخت  ١٥- /م٤٤- م ت ص

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
  ؛IDB.44/17 الوثيقة يفالواردة  باملعلومات علماً أحاط  (أ)    
ُيـراد   الـيت  السـنوات  يف العـام  املـدير  ملنصـب  حنيللمرشَّـ  منتـدى  دعقَـ ُي أن قرَّر  (ب)    

 العـام  املدير هو الوحيد حاملرشَّ انك إذا حنيللمرشَّ منتدى دعقَُي الَّعلى أ عام، مديرفيها تعيني 
  الدستور؛ من ٢-١١ املادة ألحكام وفقاً تعيينه إلعادة حاملرشَّ

أيضاً أن ُتسيَّر منتـديات املرشَّـحني املقبلـة وفقـاً للطرائـق املستنسـخة يف مرفـق         قرَّر  (ج)    
  ؛IDB.44/17الوثيقة 

 لــزم إذا حني،مرشَّـ لل منتــدى ٢٠١٧ مـايو /أيـار  ١٥ يف يعقــد أن كـذلك  قـرَّر   (د)    
  أعاله. (ب) بالفقرة عمالً ذلك

   اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
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   اتفاق عالقة مبنظمة حكومية دولية  ١٦- /م٤٤- م ت ص
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
  ؛IDB.44/19 علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحاط  (أ)    
(أ) من دستور املنظمة واملبـادئ التوجيهيـة    ١- ١٩وفقاً للمادة  للمدير العام، أذن  (ب)    

بشأن عالقة اليونيدو باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريهـا مـن   
)، واسـتناداً إىل املعلومـات الـواردة    ٤١- /م١- من ُمرفق مقرَّر املؤمتر العام م ع ٩املنظمات (الفقرة 

    ، بأن يربم اتفاَق عالقٍة مناسبٍة مع املنظمة احلكومية الدولية التالية:IDB.44/19قة يف مرفق الوثي
  مصرف التنمية األورويب اآلسيوي.    

  
   اجللسة العامة اخلامسة

     ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
  املنظمات غري احلكومية  ١٧- /م٤٤- م ت ص
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

  ؛Add.1و IDB.44/18 تنييف الوثيق الواردةعلومات بامل علماً أحاط  (أ)   
 :غري احلكوميتني التـاليتني مركـزاً استشـارياً لـدى اليونيـدو      املنظمتنيمنح  قرَّر  (ب)    
  ؛الغرفة الصينية للتجارة الدولية، املنظمة العاملية للمناطق احلرة  

ت مناسـبة  طلب إىل األمانة أن تصوغ، بالتشاور مع الدول األعضـاء، إجـراءا    (ج)  
للمــادة وفقــاً الســتعراض طلبــات احلصــول علــى مركــز استشــاري، لكــي يوافــق عليهــا اجمللــس 

املنظمـات  اليونيـدو ب املبادئ التوجيهية بشأن عالقة من  ١٧والفقرة (ب) من الدستور  ١-١٩
املــؤمتر  مقــرَّراملنظمـات ( غريهــا مــن واملنظمـات احلكوميــة وغــري احلكوميـة و   احلكوميـة الدوليــة 

  ).٤١- /م١-م ع مالعا
  

   اجللسة العامة اخلامسة
 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
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  جدول األعمال املؤقَّت للدورة اخلامسة واألربعني وموعد انعقادها  ١٨- /م٤٤- م ت ص
  إنَّ جملس التنمية الصناعة:    
  ؛IDB.44/CRP.7باملعلومات الواردة يف الوثيقة  اًعلم أحاط  (أ)    
  ة على جدول األعمال املؤقَّت التايل لدورته اخلامسة واألربعني:املوافق قرَّر  (ب)    
  انتخاب أعضاء املكتب.  - ١    
  إقرار جدول األعمال.  - ٢    
  .٢٠١٦التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ٣    
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  - ٤    
  ؛٢٠١٦تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ)    
  ونيدو املايل؛وضع الي  (ب)    
  جدول األنصبة املقررة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   (ج)    

  ؛٢٠١٩-٢٠١٨
  ؛٢٠١٩- ٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   (د)    
  حشد املوارد املالية؛  (ه)    
  االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر؛  )و(    
  تعيني مراجع حسابات خارجي.  )(ز    
  .٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،   - ٥    
  خطة االستثمار املتوسطة األجل.وإلطار الربناجمي املتوسط األجل ا  -٦    
، مبا يف ذلك إسهام جملس التنمية ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   - ٧    

  .٢٠١٧الصناعية يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام 
  ل بشأن السياسات امليدانية.تنفيذ خطة العم  - ٨    
  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  - ٩    
  .احلسابات جلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة  - ١٠    
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  أنشطة الرقابة الداخلية.  - ١١    
  شؤون العاملني.  - ١٢    
ــري        - ١٣     ــة وغـ ــات احلكوميـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــة باملنظمـ ــائل املتعلقـ املسـ

  ها من املنظمات.احلكومية وغري
  التوصية مبرشح ملنصب املدير العام.  - ١٤    
  التحضريات لدورة املؤمتر العام السابعة عشرة.  - ١٥    
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واألربعني وموعد انعقادها.  -١٦    
  اعتماد التقرير.  - ١٧    
حزيران/يونيـه   ٣٠ إىل ٢٧عقد دورته اخلامسة واألربعـني يف الفتـرة مـن     قرَّر  (ج)    

٢٠١٧.  
   اجللسة العامة اخلامسة

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
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  املرفق الثاين

  
  الوثائق املقدَّمة إىل اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني

  
 العنوان البند الرمز

IDB.44/1 تقَّجدول األعمال املؤ ٢ 

IDB.44/1/Add.1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢ 

IDB.44/2 ٤، ٣ 
 )د(

  )تقرير أداء الربنامج مبا يف ذلك( ٢٠١٥تقرير اليونيدو السنوي 

IDB.44/3 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية  )أ( ٤
 كانون األول/ ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١الصناعية للسنة املالية من 

 ٢٠١٥ديسمرب 

IDB.44/4 متقرير من املدير العا .وضع اليونيدو املايل )ج( ٤ 

IDB.44/5 تقرير من املدير العام .حشد املوارد املالية (د)  ٤ 

IDB.44/6 لربناجمي املتوسط األجل، اتقرير مرحلي حيدِّد األساس املرجعي ملؤشرات اإلطار  ٦
 تقرير من املدير العام  .٢٠١٩- ٢٠١٦

IDB.44/6/Add.1 األجل،  لنتائج واألداء لإلطار الربناجمي املتوسطبشأن ال اإلطار املتكام ٦  
 من األمانةخطة عمل  .٢٠١٩- ٢٠١٦

IDB.44/7 تقرير من املدير العام .تفعيل خطة العمل بشأن السياسات امليدانية ٧ 

IDB.44/8 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني ٤   
 )٢٠١٦ هيحزيران/يون ٢٢- ٢١(

IDB.44/9 تقرير من املدير العام .إنشاء جلنة استشارية ملراجعة احلسابات )ب( ٤ 

IDB.44/10 رة من املدير العاممذكِّ .خطة سداد مقتَرحة بشأن أرمينيا )ج( ٤ 

IDB.44/10/Add.1 طلب مقدَّم من أرمينيا الستعادة حقوق التصويت بناء على خطة سداد )ج( ٤.   
  ملدير العامرة من امذكِّ

IDB.44/11 تقرير من املدير العام .االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر (ه) ٤ 

IDB.44/12* مبا يف ذلك تنفيذ إعالن ليما٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام  ٥ ،.   
  تقرير من املدير العام

IDB.44/13 رة من األمانةمذكِّ .أنشطة التقييم ٨ 

IDB.44/14 تقرير من املدير العام .أنشطة وحدة التفتيش املشتركة ٩ 

IDB.44/15 تقرير من املدير العام .شؤون العاملني ١٠ 
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 العنوان البند الرمز

IDB.44/16 تقرير  .تعليمية هورية النمسا من أجل متويل مؤسسةمن مج املقدَّم الدعم ١١
 املدير العام من

IDB.44/17 رة من األمانةمذكِّ .ملنصب املدير العامالترتيبات التحضريية لعملية اختيار مرشَّح  ١٢ 

IDB.44/18 طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري ١٣.   
 رة من املدير العاممذكِّ

IDB.44/18/Add.1 طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري ١٣.   
 من املدير العام ذكِّرةم

IDB.44/19 مذكِّرة من املدير العام :حكومية دولية منظمةعن  معلومات  ١٣ 

  ورقات غرفة االجتماع

IDB.44/CRP.1 ٢ List of documents 

IDB.44/CRP.2 ج ٤)(  Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

IDB.44/CRP.3 ٥ UNIDO technical cooperation programmes, projects and tools contributing 

to the achievement of the Sustainable Development Goals. Note by the 

Secretariat 

IDB.44/CRP.4 ٦ Updated indicators and metadata for the integrated results and performance 

framework. Note by the Secretariat 

IDB.44/CRP.5 ١٠ Personnel matters. Annexes III, IV and V to the report by the Director 

General 

IDB.44/CRP.6 ١٠ List of UNIDO staff. Note by the Secretariat 

IDB.44/CRP.7 ١٤ Provisional agenda and date of the forty-fifth session Note by the Director 

General 

PBC.32/CRP.2 أ( ٤(  Report of the External Auditor on the accounts of the United Nations 

Industrial Development Organization for the financial year 1 January to 31 

December 2015. Annexes presented in accordance with United Nations 

System Accounting Standards for the year ended 31 December 2015 

(unaudited). Prepared by the Secretariat 

PBC.32/CRP.4 (د) ٤  Projects approved under the Industrial Development Fund, trust funds and 

other voluntary contributions in 2015. Prepared by the Secretariat 

 


