
  GC.17/3

 منظمة األمم املتحدة
  للتنمية الصناعية

  

Distr.: General 
4 August 2017 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

 

 

 

090817    V.17-05642 (A)

*1705642*
 

 لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.

    

  املؤمتر العام
  السابعة عشرةالدورة
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١ -الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٧فيينا،
 من جدول األعمال ٩البند
 يهجملس التنمية الصناعية عن أعمال دورت اتقرير
 واخلامسة واألربعني واألربعنيالرابعة

   

      
      واألربعني اخلامسةتقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته     
      )٢٠١٧ يونيه/حزيران ٢٩-٢٧(    
  احملتويات

  الصفحة  
  ٣.............................................................................................  مقدِّمة 
  ٣..........................................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوالً 
  ٦......................................................... )١٤التوصية مبرشح ملنصب املدير العام (البند  -ثانياً 
  ٦................................................. )٣(البند٢٠١٦العام عن عامالتقرير السنوي للمدير  -ثالثاً 
  ٦..................................................... (أ) إىل (ز))٤تقرير جلنة الربنامج وامليزانية (البند  -رابعاً 
  ٦............................................. ٢٠١٦تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام  -ألف 
  ٧................................  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  -باء 
  ٧..............  ٢٠١٩-٢٠١٨نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني جدول األنصبة املقرَّرة لتقاسم  -جيم 
  ٧.....................................  ٢٠١٩-٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  -دال 
  ٧......................................................................... حشد املوارد املالية  -هاء 
  ٧........................................................... االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر  -واو 
  ٨............................................................. تعيني مراجع حسابات خارجي  -زاي 
  ٨........................................................... )٩(البنداملشتركةأنشطة وحدة التفتيش  -خامساً 
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  الصفحة  
  ٨....................................................... )٥(البند٢٠١٩-٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،  -سادساً 
  ٨............................  )٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل واخلطة االستثمارية املتوسطة األجل (البند   -سابعاً 

التنمية الصناعية  اإلسهام املوضوعي جمللس، مبا يف ذلك ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام  -ثامناً  
  ٩.............................................. )٧البند(٢٠١٧املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام يف

  ٩.................................................. )٨تنفيذ خطة العمل بشأن السياسات امليدانية (البند  -تاسعاً 
  ٩......................................... )١٠جلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات (البند  -عاشراً 
  ١٠............................................... )١٥السابعة عشرة (البندالتحضريات لدورة املؤمتر العام  -حادي عشر 
  ١٠................................................................... )١١أنشطة الرقابة الداخلية (البند  -ثاين عشر 
  ١٠.......................................................................... )١٢شؤون العاملني (البند  -ثالث عشر 

املنظمات  احلكومية وغريها من املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري  -رابع عشر  
  ١٠.........................................................................................)١٣ (البند

  ١٠..........................  )١٦جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واألربعني وموعد انعقادها (البند   -خامس عشر 
  ١١............................................) واختتام الدورة اخلامسة واألربعني١٧اعتماد التقرير (البند  -سادس عشر  

    املرفقان
  ١٢............................................... واألربعنياخلامسةاملقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته  -األول 
  ٣٠................................................... واألربعنياخلامسةالوثائق املقدَّمة إىل اجمللس يف دورته  -الثاين 
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  مقدِّمة
واألربعـني علـى املـؤمتر     اخلامسـة ُيعَرض تقرير جملس التنمية الصـناعية عـن أعمـال دورتـه      -١

ــادة    ــاً ألحكــام امل ــة      ٤-٩العــام وفق ــه الثالث ــرَّره اجمللــس يف دورت ــا ق ــاً مل (ج) مــن الدســتور. ووفق
، سُيســتعاض عــن احملاضــر املــوجزة املكتوبــة جبميــع  )(ن) و(س) ٦-/م٤٣-واألربعــني (م ت ص

الل صـفحة  اللغات الست للمجلس بتسجيالت صوتية رقمية. وهذه التسـجيالت متاحـةٌ مـن خـ    
  .)UNIDO Extranet( اإلنترنتاليونيدو اخلارجية على شبكة 

التاليــة، املستنَســخة يف املرفــق األول، هلــا صــلة بأعمــال املــؤمتر العــام يف   اجمللــس مقــرَّرات و  -٢
  دورته السابعة عشرة:

  
 املدير العامتعيني ٣-/م٤٥-م ت ص

  أحكام وشروط تعيني املدير العام ٤-/م٤٥-م ت ص
  ٢٠١٩- ٢٠١٨جدول األنصبة املقرَّرة للفترة  ٨-/م٤٥-صم ت 

  ٢٠١٩- ٢٠١٨ صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني ٩-/م٤٥-م ت ص
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،١١-/م٤٥-م ت ص
  ٢٠٢١-٢٠١٨اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة ١٢-/م٤٥-م ت ص
  املؤمتر العام السابعة عشرةالتحضريات لدورة١٤-/م٤٥-م ت ص
     شؤون العاملني ١٥-/م٤٥-م ت ص

    التنظيمية واإلجرائية املسائل -أوالً  
ــدت دورة اجمللـــس   -٣ ــةُعقـ ــدويل،     اخلامسـ ــا الـ ــز فيينـ ــدو، مبركـ ــر اليونيـ ــون يف مقـ واألربعـ
  جلسات عامة). مخس( ٢٠١٧ يونيه/حزيران ٢٩إىل   ٢٧  من
    

  احلضور
  األعضـــاء يف اجمللـــس:  ٥٣التاليـــة مـــن بـــني الـــدول الــــ ٤٦الــــُمثِّلـــت يف الـــدورة الـــدول   -٤

االحتــاد الروســي، األرجنــتني، األردن، إســبانيا، إكــوادور، أملانيــا، أنغــوال، أوروغــواي، إيــران         
اإلسالمية)، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، بنما، بوركينا فاسو، بولندا، بـريو، بـيالروس،   -(مجهورية

يلند، تركيـا، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة العربيـة السـورية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا،           تا
البوليفاريـة)، فنلنـدا،   -زويال (مجهوريـة ـرومانيا، السودان، السويد، سويسرا، الصـني، الفلـبني، فنـ   

قــربص، كرواتيــا، كوبــا، كــوت ديفــوار، الكويــت، كينيــا، لبنــان، مصــر، املكســيك، النــرويج،     
  سا، نيجرييا، اهلند، اليابان.النم
إسـرائيل، ألبانيـا،   التاليـة األعضـاء يف اليونيـدو:     ٣٠الــ وشاركت يف الدورة أيضاً الـدول    -٥

املتعددة القوميات)، تشيكيا، اجلبـل األسـود،   -باراغواي، الربازيل، بنن، بوروندي، بوليفيا (دولة
اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، مجهوريــة مولــدوفا، الســلفادور،  
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ــا، لكســمربغ، ليب     ــراق، قطــر، كوســتاريكا، كولومبي ــا،   ســلوفينيا، شــيلي، الع ــا، مالطــة، ماليزي ي
  املغرب، منغوليا، موناكو، ميامنار، نيبال، هنغاريا، اليمن.

  .وشارك الكرسي الرسويل بصفة مراقب -٦
  .برنامج األمم املتحدة للبيئة :التاليةاألمم املتحدة  ةهيئوُمثِّلت   -٧
والزراعـة   منظمـة األغذيـة   :التاليـة  الوكـاالت املتخصِّصـة واملنظمـات ذات الصـلة    وُمثِّلت   -٨

  .الوكالة الدولية للطاقة الذريةو لألمم املتحدة
املنظمـــة االستشـــارية القانونيـــة وُمثِّلـــت املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة األخـــرى التاليـــة:    -٩

املركـز الـدويل للهندسـة    ، املركـز الـدويل لتعزيـز املشـروعات    ، االحتـاد األورويب ، األفريقية-اآلسيوية
املركز الدويل للمعلومات العلمية والتقنيـة، جامعـة الـدول العربيـة،      األحيائية،الوراثية والتكنولوجيا 

  االحتاد من أجل البحر األبيض املتوسط.
االحتـاد  ، املركـز املعـين بـاحلوار والتعـاون العـامليني     وُمثِّلت املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة:       -١٠

االحتـاد  ، اجمللـس النسـائي الـدويل   ، الـدويل  التحـالف النسـائي  ، األورويب لرابطات املهندسني الوطنيـة 
  العاملي ملنظمات املهندسني.

    
  افتتاح الدورة

  
ــ  -١١ ــبني)   تأعلنـ ــون (الفلـ ــارا كولينسـ ــيدة م. ز. أنغـ ــعادة السـ ــةسـ ــدورة  ، رئيسـ ــة الـ الرابعـ

  .واألربعني اخلامسةافتتاَح دورة اجمللس  ،واألربعني
    

  أعضاء مكتب الدورة
ن رئـيَس الـدورة   ع أن يعـيَّ ألحكام التذييل ألف مـن النظـام الـداخلي، كـان مـن املتوقَّـ       وفقاً  - ١٢

دسـتور   اخلامسة واألربعـني للمجلـس ممثـلٌ مـن جمموعـة الـدول املدرجـة يف القائمـة دال الـواردة يف         
نيـه  حزيران/يو ٢٣رئـيس جمموعـة الـدول املدرجـة يف القائمـة دال أبلـغ األمانـة يف         أنَّ اليونيدو. إالَّ

اجملموعــة ليسـت يف وضــع يتـيح هلــا تسـمية مرشــح لـذلك املنصــب. ومبوجـب أحكــام       بـأنَّ  ٢٠١٧
اجملموعـة الـيت يـأيت دورهـا يف شـغل منصـب رئـيس الـدورة هـي جمموعـة الـدول             التذييل ألف، فإنَّ

 أحكــام يعلِّــقر اجمللــس أن ي). وقــرَّـاملدرجــة يف القائمــة جــيم (جمموعــة أمريكــا الالتينيــة والكاريبــ  
والتــذييل ألــف املتعلقــة بتنــاوب أعضــاء اجمللــس كــل مخــس ســنوات، وأن   ٢٣مــن املــادة  ٣ الفقــرة

ي)، وهـي  ـينتخب ممثالً من الدول املدرجة يف القائمة جيم (جمموعة دول أمريكا الالتينيـة والكاريبـ  
ربعـني.  اجملموعة التالية بعد جمموعـة الـدول املدرجـة يف القائمـة دال، كـرئيس للـدورة اخلامسـة واأل       

ستستأنف عملية التناوب الالحقة على شغل املناصـب عنـدما حيـني دور القائمـة التاليـة      بناء عليه، و
(انظـر املرفـق ألـف،     ).CRP.45IDB/9مبوجب التذييل ألـف، علـى النحـو املـبني يف مـذكرة األمانـة (      

  .)١-/م٤٥-املقرَّر: م ت ص
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؛ رئيســةً )بنمــا(ب. م. فرانسيســكي نافــارو  ســعادة الســيدة  انتخــب اجمللــس بالتزكيــة   و  - ١٣
 ؛ والسـيد ةللرئيسـ  نـائبني ) أملانيـا ( ف. دويبل) وسعادة السيد اجلزائر( مباركي ف.السيدة  سعادةو

  الثالث شاغراً. ةوبقي منصب نائب الرئيس ) مقرِّراً.الفلبني( . بوروميوخ. ك
    

  جدول أعمال الدورة
  أقرَّ اجمللس جدول األعمال التايل:  -١٤

  انتخاب أعضاء املكتب.  -١  
  إقرار جدول األعمال.  -٢  
  .٢٠١٦للمدير العام عن عام التقرير السنوي   -٣  
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  -٤  
  ؛٢٠١٦تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ)    
  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة؛  (ب)    
رة لتقاســم نفقــات امليزانيــة العاديــة لفتــرة الســنتني   جــدول األنصــبة املقــرَّ   (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  

 املتوسطة األجل. يةاالستثمارطة اخلاإلطار الربناجمي املتوسط األجل و  -٦  

 اإلسـهام املوضـوعي  ، مبـا يف ذلـك   ٢٠٣٠اليونيدو وخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       -٧  
 .٢٠١٧لس التنمية الصناعية يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام جمل

 تنفيذ خطة العمل بشأن السياسات امليدانية.  -٨  

 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  -٩  

 نة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات.جل  -١٠  

 أنشطة الرقابة الداخلية.  -١١  

 شؤون العاملني.  -١٢  

احلكوميـة   املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغـري   -١٣  
 وغريها من املنظمات.
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 التوصية مبرشح ملنصب املدير العام.  -١٤  

 دورة املؤمتر العام السابعة عشرة.التحضريات ل  -١٥  

 جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واألربعني وموعد انعقادها.  -١٦  

 اعتماد التقرير.  -١٧  

دمـة  املتاحـة خل وارد املـ لضـمان االسـتفادة القصـوى مـن      ةوأقرَّ اجمللُس اقتراحاً مـن الرئيسـ    -١٥
  ).٢- /م٤٥-املؤمترات (انظر املرفق األول، املقرَّر م ت ص

 عَهـد ، واملقـرَّرات إجراَء مشاورات غري رمسية أثناء الـدورة هبـدف تيسـري صـياغة      اجمللسوقرَّر   - ١٦
  )، برئاسة تلك املشاورات.أملانيا( ف. دويبل السيدسعادة ، ةإىل نائب الرئيس

    
    )١٤(البند  التوصية مبرشح ملنصب املدير العام - ثانياً  

علـى املرشـحني    يـان مـذكرتان مـن األمانـة حتتو    ،١٤البنـد  ، يف إطـار  رضت علـى اجمللـس  ُع -١٧
ــا  ــدير العـ ــام  و IDB.45/18)م (ملنصـــب املـ ــدير العـ ــيني املـ ــد لتعـ ــروع عقـ ). IDB.45/18/Add.1( مشـ

ــن الرئيســ     ونظــر ــدَّمني م ــرَّرين مق ــس يف مشــروعي مق ــد ، ةاجملل ــرَّر م ت صواعتم  ٣-/م٤٥-املق
  (انظر املرفق األول). ٤-/م٤٥-ص ت م واملقرَّر

    
    )٣ البند( ٢٠١٦التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ثالثاً  

(مبـا يف ذلـك تقريـر أداء     ٢٠١٦، تقرير اليونيدو السنوي ٣ُعرض على اجمللس، يف إطار البند   - ١٨
 التحويليـة املعـين بالصـناعات   مـؤمتر القمـة العـاملي    وملخَّص مقدَّم من األمانة عـن   (IDB.45/2) )جالربنام

  .(IDB.45/CRP.8)والتصنيع 
ــم مـــن دَّر مقـــرَّونظـــر اجمللـــس يف مشـــروع مقـــ   -١٩ ــرَّر  IDB.45/L.2)( ةالرئيسـ   واعتمـــد املقـ

  (انظر املرفق األول). ٥- /م٤٥-م ت ص
    

    )(أ) إىل (ز) ٤البند ( تقرير جلنة الربنامج وامليزانية  - رابعاً  
)، تقريـر جلنـة الربنـامج    زإىل (وبنـوده الفرعيـة مـن (أ)     ٤على اجمللـس، يف إطـار البنـد    ُعرض   - ٢٠

  .(IDB.45/11) والثالثني الثالثةوامليزانية عن أعمال دورهتا 
    

    ٢٠١٦تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   -ألف  
(أ)، تقريـر مراجـع احلسـابات اخلـارجي عـن       ٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البند الفرعـي    -٢١

كــانون الثاين/ينــاير إىل   ١الصــناعية للســنة املاليــة مــن    حســابات منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة     
ــانون األول/ديســمرب   ٣١ ــات IDB.45/3( ٢٠١٦ك ــة ) واملرفق ــري املُراجع ــة يف    غ ــنة املنتهي ــن الس ع
  .PBC.33/CRP.3الواردة يف ورقة غرفة االجتماعات  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١
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ــن الرئيســـ     -٢٢ ــدَّم مـ ــرَّر مقـ ــروع مقـ ــر اجمللـــس يف مشـ ــرَّر IDB.45/L.3( ةونظـ ــد املقـ )، واعتمـ
  (انظر املرفق األول). ٦-/م٤٥-ص ت م
    

    وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  -باء  
املدير العام عن وضـع اليونيـدو   من ، تقرير (ب) ٤ الفرعيُعرض على اجمللس، يف إطار البند   - ٢٣
  ).IDB.45/CRP.2عن حالة االشتراكات املقرَّرة () ومذكرة من األمانة IDB.45/4( املايل
)، IDB.45/L.4عن وضع اليونيـدو املـايل (   ةونظر اجمللس يف مشروع مقرَّر مقدَّم من الرئيس  -٢٤

  (انظر املرفق األول). ٧-/م٤٥-واعتمد املقرَّر م ت ص
    

    ٢٠١٩- ٢٠١٨جدول األنصبة املقرَّرة لتقاسم نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   - جيم  
(ج)، مــذكِّرة مــن األمانــة عــن جــدول   ٤ُعرضــت علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد الفرعــي     -٢٥

  ).IDB.45/6( ٢٠١٩-٢١٨األنصبة املقرَّرة للفترة املالية 
ــن     -٢٦ ــدَّم مـ ــرَّر مقـ ــروع مقـ ــر اجمللـــس يف مشـ ــونظـ ــرَّر IDB.45/L.5( ةالرئيسـ ــد املقـ )، واعتمـ
  (انظر املرفق األول). ٨-/م٤٥-ص ت م
    

    ٢٠١٩-٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   -دال  
(د)، مقترحــات مــن املــدير العــام بشــأن   ٤ُعرضــت علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد الفرعــي    -٢٧

  ).IDB.45/7( ٢٠١٩-٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
ــن الرئيســـ     -٢٨ ــدَّم مـ ــرَّر مقـ ــروع مقـ ــر اجمللـــس يف مشـ ــرَّر IDB.45/L.6( ةونظـ ــد املقـ )، واعتمـ
  (انظر املرفق األول). ٩-/م٤٥-ص ت م
    

    حشد املوارد املالية  -هاء  
الـواردة   ،حشد املـوارد املاليـة  ، يف املعلومات عن (ه) ٤نظر اجمللس، يف إطار البند الفرعي   -٢٩

مــن )، ويف ورقــة غرفــة اجتماعــات IDB.45/2( ٢٠١٦مــن تقريــر اليونيــدو الســنوي  ٤يف الفصــل 
األمانة بشأن املشاريع املُوافَق عليها يف إطار صندوق التنمية الصناعية والصناديق االسـتئمانية   إعداد

  ).PBC.33/CRP.6( ٢٠١٦والتربُّعات األخرى يف عام املواضيعية والفردية 
  ، أحاط اجمللس علماً بالوثائق املعروضة.ةلرئيسوبناًء على اقتراح ا  -٣٠
  

   االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر  -واو  
عـن االسـتراتيجية   ، تقرير من املـدير العـام   )و( ٤ الفرعي ُعرض على اجمللس، يف إطار البند  -٣١

  ).IDB.45/9العامة إلدارة املخاطر (
  علماً بالوثائق املعروضة.، أحاط اجمللس ةوبناًء على اقتراح الرئيس  -٣٢
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   تعيني مراجع حسابات خارجي  -زاي  
 املرشَّـحني )، تقريـر مـن املـدير العـام عـن      ز( ٤ُعرض على اجمللس، يف إطار البند الفرعي   -٣٣

ــارجي (   ــابات خـ ــع حسـ ــيني مراجـ ــن   ،)Add.2و Add.1و IDB.45/10لتعـ ــذكِّرة مـ إىل جانـــب مـ
، أحـاط اجمللـس علمـاً    ةوبنـاًء علـى اقتـراح الرئيسـ    ). PBC.33/CRP.7عن نفـس املوضـوع (   األمانة

  .بالوثائق املعروضة
    

    )٩أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند   - خامساً  
، تقريـر مـن املـدير العـام عـن أنشـطة وحـدة التفتـيش         ٩ُعرض على اجمللس، يف إطـار البنـد     -٣٤

علــى اجمللــس أيضــاً تقريــر لوحــدة التفتــيش املشــتركة عــن  وكــان معروضــاً. )IDB.45/14( املشــتركة
ــر        ــن التقريـ ــام عـ ــدير العـ ــات املـ ــذلك تعليقـ ــدو وكـ ــيم واإلدارة يف اليونيـ ــتعراض التنظـ ــه اسـ  نفسـ

)IDB.45/14/Add.1 وAdd.2 .(  
ــدَّم مـــن الرئيســـ    -٣٥ ــرَّر مقـ ــروع مقـ ــر اجمللـــس يف مشـ ــرَّر و )IDB.45/L.13( ةونظـ ــد املقـ اعتمـ
  (انظر املرفق األول).   ١٠-/م٤٥-ص ت م
    

    )٥(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،   - سادساً  
مقترحات املدير العـام بشـأن الربنـامج وامليـزانيتني،     ، ٥يف إطار البند رضت على اجمللس، ُع  -٣٦

٢٠١٩-٢٠١٨ )IDB.45/5 نظـام األمـم املتحـدة     يفبشـأن مسـامهة اليونيـدو     ) ومذكرة من األمانـة
ــيمني  ــقني املقـ ــن الرئيســـ     . )IDB.45/CRP.7( للمنسـ ــدَّم مـ ــرَّر مقـ ــروع مقـ ــس يف مشـ ــر اجمللـ  ةونظـ

)IDB.45/L.7(انظر املرفق األول). ١١-/م٤٥-)، واعتمد املقرَّر م ت ص  
    

 اإلطار الربناجمي املتوسط األجل واخلطة االستثمارية املتوسطة األجل  - سابعاً  
   )٦(البند 

السمات الرئيسية وكذلك مقترحات شـاملة مـن   ، ٦يف إطار البند  ،رضت على اجمللسُع  -٣٧
 ٢٠٢١-٢٠١٩ ،املدير العـام عـن حتـديث اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل (اإلطـار الربنـاجمي)         

)IDB.45/8 وAdd.2( .اجمللــس إضــافة تتضــمن اخلطــة االســتثمارية املتوســطة   علــى رضــت كمــا ُع
رة من األمانة بشأن حتـديث اإلطـار املتكامـل    ) ومذكIDB.45/8/Add.1( ٢٠١٩-٢٠١٦ ،األجل

  .)PBC.33/CRP.5للنتائج واألداء (
ــن الرئيســ       -٣٨ ــدَّم م ــرَّر مق ــس يف مشــروع مق ــرَّر  IDB.45/L.14( ةونظــر اجملل ــد املق   )، واعتم

  ول).  (انظر املرفق األ ١٢- /م٤٥-م ت ص
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سهام اإل، مبا يف ذلك ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   - ثامناً  
لس التنمية الصناعية يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املوضوعي جمل

    )٧البند ( ٢٠١٧لعام 
اليونيـدو وخطـة التنميـة     عـن ، تقرير من املدير العـام  ٧يف إطار البند ُعرض على اجمللس،   -٣٩

جملـس  مذكرة من األمانة تتضمن مدخالت موضوعية مـن  و) IDB.45/12( ٢٠٣٠املستدامة لعام 
  . )IDB.45/CRP.3( ٢٠١٧ لعام التنمية الصناعية إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى

  ، أحاط اجمللس علماً بالوثائق املعروضة.ةوبناًء على اقتراح الرئيس  -٤٠
    

    )٨(البند  تنفيذ خطة العمل بشأن السياسات امليدانية  - تاسعاً  
تنفيـذ خطـة العمـل بشـأن     ، تقرير من املدير العـام عـن   ٨ُعرض على اجمللس، يف إطار البند   -٤١

  ).IDB.45/13(السياسات امليدانية 
-/م٤٤-املقـرَّر م ت ص  االنتبـاه إىل  وفد الفلـبني وخالل اعتماد مشاريع املقرَّرات، لفت   -٤٢
إىل املــدير العــام توضــيح الــدور الــذي تضــطلع بــه  الــيت طُلــب فيهــا، منــه الفقــرة (و)، وخاصــة ١١

، وخصوصاً فيما يتعلـق بالـدعم الـذي ميكـن     املوارداملكاتب امليدانية يف جمايل التعاون التقين وحشد 
بـرامج التعـاون الـتقين وإدارهتـا     ] ...[للمكاتب اإلقليمية والقُطريـة وينبغـي هلـا أن تقدِّمـه يف إعـداد      

أشـارت وفـود    اجللسـة العامـة،   يفالنظر يف هذا البنـد   خاللأنه  لككذ الحظواإلشراف عليها." و
"علـى الطمأنـة الصـادرة عـن       "شدَّد" فيها اجمللـس يتر نفسه، الإىل الفقرة (ط) من املقرَّ أخرى أيضاً

املدير العام بأنَّ إعادة هيكلة السياسات والشبكة امليدانية لن تؤثِّر سـلباً يف مسـتوى أنشـطة التعـاون     
اجللسـة العامـة لكـي     يفوأشار الوفد أيضاً إىل أنَّ دعوات أُطلقـت أثنـاء النظـر يف هـذا البنـد       .التقين
املتابعة الضرورية ولكي تقدَّم معلومـات حمدَّثـة عـن حالـة تعـيني املمـثلني القطـريني،         إجراءاتتتخذ 

  )١(وخاصة يف أفريقيا.
كمـا طلبـت الرئيسـة     بالوثـائق املعروضـة.  ، أحاط اجمللس علمـاً  ةوبناًء على اقتراح الرئيس  -٤٣

أن يتضــمَّن التقريــر عــن الــدورة اخلامســة واألربعــني فحــوى التعليقــات الــيت أثارهــا وفــد الفلــبني   
  وغريه من الوفود.

  
    )١٠(البند  جلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات  - عاشراً  

من املدير العام ومذكرة مـن األمانـة بشـأن     ، تقرير١٠يف إطار البند ُعرض على اجمللس،   -٤٤
  .)IDB.45/CRP.4و IDB.45/15(احلسابات اللجنة االستشارية املستقلة ملراجعة 

)، واعتمـــد املقـــرَّر IDB.45/L.8( ةالرئيســـونظـــر اجمللـــس يف مشـــروع مقـــرَّر مقـــدَّم مـــن   -٤٥
  (انظر املرفق األول). ١٣-م/٤٥-ص ت م
    

                                                                    

  فيما يتعلق بتعيني موظفي املكاتب امليدانية. ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩يف  ٤٨أصدرت األمانة املذكِّرة اإلعالمية رقم   )١(  
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    )١٥(البند  املؤمتر العام السابعة عشرةالتحضريات لدورة   - حادي عشر
التحضريات لدورة املؤمتر تقرير من املدير العام عن ، ١٥على اجمللس، يف إطار البند  ُعرض  -٤٦

  ).IDB.45/19( العام السابعة عشرة
ــن       -٤٧ ــدَّم م ــرَّر مق ــس يف مشــروع مق ــرَّر  IDB.45/L.10( ةالرئيســونظــر اجملل ــد املق )، واعتم
  ول).(انظر املرفق األ ١٤-م/٤٥-ص ت م
    

   )١١(البند  أنشطة الرقابة الداخلية  - عشر ثاين
مدير مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة   من تقرير ، ١١على اجمللس، يف إطار البند  ُعرض  -٤٨

  ).IDB.45/16عن أنشطة الرقابة الداخلية (
  ، أحاط اجمللس علماً بالوثائق املعروضة.ةوبناًء على اقتراح الرئيس  -٤٩
    

    ) ١٢(البند  شؤون العاملني  - عشر ثالث
العــام عــن شــؤون العــاملني  دير تقريــر مــن املــ ، ١٢ُعــرض علــى اجمللــس، يف إطــار البنــد    -٥٠

)IDB.45/17اليونيدو ( قائمة بأمساء موظفي تتضمن ) ومذكرة من األمانةIDB.45/CRP.5.(  
)، واعتمـــد املقـــرَّر IDB.45/L.9( ةالرئيســـونظـــر اجمللـــس يف مشـــروع مقـــرَّر مقـــدَّم مـــن   -٥١
  (انظر املرفق األول). ١٥-م/٤٥-ص ت م
    
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   - رابع عشر

    )١٣(البند  احلكومية وغريها من املنظمات  وغري
 ات مناسـبة ، مـذكرة مـن األمانـة تتضـمن إجـراء     ١٣ يف إطار البنـد ُعرضت على اجمللس،   -٥٢

مــة مــن منظمــات غــري حكوميــة للحصــول علــى مركــز استشــاري         الســتعراض الطلبــات املقدَّ 
)IDB.45/20.(  

ــن       -٥٣ ــدَّم م ــرَّر مق ــس يف مشــروع مق ــرَّر  IDB.45/L.12( ةالرئيســونظــر اجملل ــد املق )، واعتم
  (انظر املرفق األول). ١٦-م/٤٥-ص ت م
    
 واألربعني وموعد انعقادهاجدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة   - خامس عشر

    )١٦(البند 
، مذكِّرة من املدير العام بشـأن جـدول األعمـال    ١٦ُعرضت على اجمللس، يف إطار البند   -٥٤

  ).IDB.45/CRP.6واألربعني وموعد انعقادها ( السادسةاملؤقَّت للدورة 
ــن       -٥٥ ــدَّم م ــرَّر مق ــس يف مشــروع مق ــر اجملل ــرَّر  IDB.45/L.11( ةالرئيســونظ ــد املق )، واعتم
  (انظر املرفق األول). ١٧-م/٤٥-ص ت م
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    ) واختتام الدورة اخلامسة واألربعني١٧اعتماد التقرير (البند   - سادس عشر
ــس، يف    -٥٦ ــه     ٢٩نظــر اجملل ــر عــن أعمــال دورت ــه، يف مشــروع التقري  اخلامســةحزيران/يوني

ُتعَهــد إىل املقــرِّر مهمــة وضــع التقريــر يف  ) واعتمــده يف جمملــه، علــى أن IDB.45/L.1واألربعــني (
  صيغته النهائية.

 يونيـه /حزيـران  ٢٩من يوم  ٥٠/١٠واألربعني يف الساعة  اخلامسةواختتم اجمللس دورته   -٥٧
٢٠١٧.  
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  املرفق األول
    

      واألربعني اخلامسةاملقرَّرات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته     
  ر قرَّامل

 الصفحة العنوان  رقم

 ١٣ انتخاب رئيس جملس التنمية الصناعية ١

 ١٣ االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات ٢

 ١٣ تعيني املدير العام ٣

 ١٣ أحكام وشروط تعيني املدير العام ٤

 ١٦ التقرير السنوي ٥

 ١٦ ٢٠١٦لعامتقرير مراجع احلسابات اخلارجي ٦

 ١٧ وضع اليونيدو املايل ٧

 ١٧  ٢٠١٩-٢٠١٨لفترة السنتنيجدول األنصبة املقرَّرة ٨

 ١٨  ٢٠١٩- ٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني ٩

 ١٨  اليونيدو  واإلدارة يفللتنظيماستعراض وحدة التفتيش املشتركة ١٠

 ١٩ ٢٠١٩-٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان، ١١

 ٢٠  ٢٠٢١-٢٠١٨إلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترةا ١٢

 ٢٣  جلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات ١٣

 ٢٣ التحضريات لدورة املؤمتر العام السابعة عشرة ١٤

 ٢٥ شؤون العاملني ١٥

اإلجراءات املناسبة الستعراض الطلبات املقدَّمة من املنظمات  ١٦
 ٢٦ احلكومية للحصول على مركز استشاريغري

 ٢٨  األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واألربعني وموعد انعقادهاجدول ١٧
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 انتخاب رئيس جملس التنمية الصناعية   ١-/م٤٥-م ت ص

والتـذييل ألـف املتعلقـة     ٢٣من املـادة   ٣أن يعلِّق أحكام الفقرة التنمية الصناعية ر جملس قرَّ    
الـدول املدرجـة يف القائمـة جـيم     بتناوب أعضاء اجمللس كل مخس سـنوات، وأن ينتخـب ممـثالً مـن     

، يف القائمـة لتـويل هـذا املنصـب    ي)، وهـي اجملموعـة التاليـة    ـ(جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـ 
ستســتأنف عمليــة التنــاوب الالحقــة علــى شــغل بنــاء عليــه، كــرئيس للــدورة اخلامســة واألربعــني. و

ألف، علـى النحـو املـبني يف مـذكرة األمانـة      املناصب عندما حيني دور القائمة التالية مبوجب التذييل 
)9/CRP.45IDB.(.  

  لعامة األوىلاجللسة ا
     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٧

  االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٢-/م٤٥-م ت ص
بغية االستفادة بأقصى قدر ممكن مـن املـوارد املتاحـة خلدمـة املـؤمترات، قـرَّر جملـس التنميـة             

من نظامه الداخلي، املتصـلة بالنَِّصـاب القـانوين، فيمـا خيـصُّ       ٣٢العمل فوراً باملادة  تعليَقالصناعية 
  واألربعني فقط، شريطة أالَّ ُتتَّخذ يف تلك اجللسات أيُّ قرارات جوهرية. اخلامسةجلسات دورته 

  اجللسة العامة األوىل
     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٧

 تعيني املدير العام  ٣-/م٤٥-م ت ص
  

من الدستور، أن يوصي املـؤمتر العـام    ٢-١١إىل املادة  جملس التنمية الصناعية، استناداًقرر  
 تشـرين الثـاين/نوفمرب   ٢٨بتعيني السيد يل يون مديراً عامـا لليونيـدو ملـدة أربـع سـنوات ابتـداًء مـن        

عشـرة مهـام منصـبه،    أو إىل أن يتوىل املدير العام املعيَّن يف دورة املؤمتر العام العادية التاسعة  ٢٠١٧
 التارخيني أبعد. أيُّ

   اجللسة العامة األوىل
     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٧

 أحكام وشروط تعيني املدير العام  ٤-/م٤٥-م ت ص

مـن   ١٠٣ملـادة   اىلإاسـتناداً  ، و٣-/م٤٥-مقـرره م ت ص  عطفاً علىقرر جملس التنمية الصناعية، 
الـذي حيـدد   ووصي املؤمتر باملوافقة على العقد املرفق هبذا املقـرر،  يالنظام الداخلي للمؤمتر العام، أن 

  .ذا املنصبواملكافآت املرتبطة هب أحكام وشروط تعيني املدير العام، مبا يف ذلك املرتب
  اجللسة العامة األوىل

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٧
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  املرفق
 عقد تعيني املدير العام

 
  مربم هذا العقد

  املتحدة للتنمية الصناعية (املشار إليها فيما يلي باسم "املنظمة")، من جانببني منظمة األمم 
  و ..................... (املشار إليه فيما يلي باسم "املدير العام")، من اجلانب اآلخر.

  حيث إنَّ
ابعة علـى توصـية مـن اجمللـس، يف دورتـه السـ       حسب األصـول، بنـاءً   العاماملؤمتر  ُهناملدير العام قد عيَّ

  .٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ٢٧عشرة، املعقودة يف الفترة من 
  :فقد اتُّفق مبقتضى هذا على ما يلي

  مدة شغل املنصب  -١
يكــــون تعــــيني املــــدير العــــام ملــــدة أربــــع ســــنوات اعتبــــارا مــــن اليــــوم ......... مــــن شــــهر  

)، أو إىل أن يتــوىل املــدير العــام املعــيَّن يف ٢٠١٧.................. ســنة ألفــني وســبعة عشــر (
  دورة املؤمتر العام العادية التاسعة عشرة مهام منصبه، أي التارخيني أبعد.

  مقر العمل الرمسي  -٢
  يكون املقر الرمسي لعمل املدير العام مبدينة فيينا، النمسا.

  املهام الرمسية  -٣
ــادة     ــه امل ــنص علي ــا ت ــا مل ــام هــو املســؤول اإلداري األول    مــن دســتور املنظمــة  ١١طبق ــدير الع ، يكــون امل

  املنظمة.  يف
  االمتيازات واحلصانات  -٤

 ٢١ع املدير العام جبميع االمتيازات واحلصانات اليت خيتص هبا منصبه، وفقا ملا تنص عليه املادة يتمتَّ
  هبا بالفعل أو تصدر يف املستقبل. صكوك قانونية ذات صلة يكون معموالً من دستور املنظمة وأيُّ

  النظام األساسي للموظفني  -٥
يسري على املدير العام النظـام األساسـي ملـوظفي املنظمـة، مـع أيِّ تعـديالت قـد تـدخل علـى هـذا           

  النظام، وذلك يف حدود انطباقها عليه.
  البدالت ب اخلاضع لالقتطاع اإللزامي واملرتَّ  -٦

ب إمجـايل سـنوي قـدره مائتـان وواحـد وأربعـون ألفـا        رتَّحيصل املدير العام على م  (أ)  
بـا  ) دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة، وهو مـا يعـادل مرتَّ  ٢٤١ ٢٧٦ومئتان وستة وسبعون (

) دوالرا ١٨٢ ٣٩٣أساسيا سنويا صافيا قدره مائة واثنان ومثانون ألفا وثالمثائـة وثالثـة وتسـعون (   
ب املُعيل) أو مائة واثنـان وسـتون ألفـا ومائـة وأربعـة وتسـعون       تَّمن دوالرات الواليات املتحدة (مر
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ب غـري املُعيـل)، حسـب احلـال. ويعـدَّل      ) دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة (مرت١٦٢َّ ١٩٤(
بـات  رت اجلمعيـة العامـة تعـديل مسـتويات املرتَّ    مـا قـرَّ  ب األساسي الصايف كلَّب اإلمجايل واملرتَّاملرتَّ

  بات األساسية الصافية للموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا؛رتَّاإلمجالية وامل
حيصــل املــدير العــام علــى تســوية مقــر العمــل والبــدالت واملزايــا، مبــا يف ذلــك            (ب)  

استحقاقات الضمان االجتماعي، املسـتحقة ملـوظفي الفئـة الفنيـة يف أمانـة اليونيـدو مبقتضـى النظـام         
ــو   ــام اإلداري مل ــآت أو      األساســي والنظ ــذه املكاف ــن ه ــرض م ــريطة أالَّ يكــون الغ ــة، ش ظفي املنظم

  البدالت أو املزايا قد استويف بأحكام أخرى من هذا العقد؛
) ٣٨ ٣٠٠حيصل املدير العام على بدل متثيل قدره مثانية وثالثـون ألفـا وثالمثائـة (     (ج)  

املعمـول بـه يف ميزانيـة     ل التضـخم السـنوي  يورو يف السنة، وخيضـع هـذا البـدل للتعـديل وفقـا ملعـدَّ      
املنظمة يف السنوات املتتالية، وذلك للوفـاء بنصـيبه مـن االلتزامـات الـيت تتحملـها املنظمـة يف شـكل         

  نفقات متثيل وضيافة؛
حيصــل املـــدير العـــام علـــى بـــدل ســـكن قـــدره ســـبعة ومخســـون ألفـــا وتســـعمائة    (د)  

ل التضـخم السـنوي املعمـول بـه     دَّ) يورو يف السنة، وخيضع هذا البدل للتعديل وفقا ملعـ ٥٧ ٩٠٠(
  يف ميزانية املنظمة يف السنوات املتتالية؛

ب والبـدالت واملزايـا املـذكورة آنفـا املسـتحقة للمـدير       ل اجمللس كالًّ من املرتَّـ يعدِّ  (ه)  
العام مبقتضى هذا االتفاق، بعد التشاور مع املدير العام، إلبقائها مجيعا متوافقة مع تلك اليت حيصـل  

  د لألمم املتحدة.صة األخرى يف إطار النظام املوحَّالرؤساء التنفيذيون يف الوكاالت املتخصِّ عليها
  ترتيبات املعاش التقاعدي والتأمني الصحي  -٧

يشــارك املــدير العــام يف الصــندوق املشــترك للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم      (أ)  
الــذي اعتمــده جملــس التنميــة   ١٧-/م١٠-ر م ت صاملتحــدة وفقــا ألحكــام الفقــرة (د) مــن املقــرَّ 

(ج) و(ب)  ٥١ل وفقـا للمـادة   الصناعية. وحيدَّد أجره الداخل يف حساب املعـاش التقاعـدي ويعـدَّ   
  التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛ من لوائح وقواعد الصندوق املشترك للمعاشات

احليـاة والتـأمني   يستمر املدير العام يف املشـاركة يف نظـامي التـأمني اجلمـاعي علـى        (ب)  
  الصحي التابعني لليونيدو.

  ُعملة املدفوعات  -٨
ستؤدَّى املدفوعات بالُعملة املنطبقـة علـى املـوظفني يف الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا العـاملني يف مقـر          

  العمل الرمسي يف مدينة فيينا، النمسا.
  اإلشعار باالستقالة  -٩

باسـتقالته قبلـها بثالثـة أشـهر،      يـا كتاب اًإىل اجمللـس إشـعار   مدِّجيوز للمدير العام، يف أيِّ وقت، أن يق
لـدى انتـهاء فتـرة اإلشـعار تلـك،      يف هذه احلالة وويؤذَن للمجلس بقبوهلا بالنيابة عن املؤمتر العام. و

  يتوقف املدير العام عن كونه مديرا عاما للمنظمة وينتهي العمل هبذا العقد.
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  ز النفاذالدخول حيِّ  -١٠
  .٢٠١٧ز النفاذ اعتبارا من يوم .......... من شهر .......... العقد حيِّيدخل هذا 

  يف فيينا. ٢٠١٧على هذا العقد يف هذا اليوم .......... من ..........  ُوقِّع
  

(....................................)
 رئيس املؤمتر العام بالنيابة عن املنظمة

 ...............................)(.....  
     املدير العام

  التقرير السنوي  ٥-/م٤٥-م ت ص
  

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

تقريـر اليونيـدو   عن تقديره للعمل الذي قامت بـه األمانـة مـن أجـل إعـداد       أعرب  (أ)  
 ) يف وقت مناسب؛IDB.45/2( ٢٠١٦السنوي 

أنَّ التقرير السنوي قد حتسن كثرياً وأصبح وجيزاً وخمتصراً، وبات، بفضل  الحظ  (ب)  
تضمينه سجل األداء املؤسسي املستند إىل اإلطار املتكامل للنتائج واألداء، معززاً ببيانـات إحصـائية   

أداء اليونيدو، متاشياً مـع   ما خيصوفرية وبعرض للنتائج احملرزة، هبدف حتسني املساءلة والوضوح في
  وطلب إىل األمانة أن تواصل جهودها يف هذا اخلصوص؛ ٢-/م٤٤-مقرَّر اجمللس م ت ص

أيضاً اجلهـود الـيت تبـذهلا األمانـة حاليـا مـن أجـل حتديـد مؤشـرات ووضـع            الحظ  (ج)  
 ابالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، ودعــ  (PBC.33/CRP.5)أهــداف لإلطــار املتكامــل للنتــائج واألداء  

  هزة تقرير السياسات بأيِّ تقدُّم حيرز يف هذا الصدد؛األمانة إىل إبالغ أج
وشـجع املـدير    ،٢-/ق١٦-وم ع ١-/ق١٦-العـام م ع  املـؤمتر إىل قـراري   أشار  (د)  

املتوسـط األجـل    ييواصل تضمني التقرير السنوي معلومات عن تنفيذ اإلطار الربنـاجم العام على أن 
املســتدامة وأهــدافها اإلمنائيــة  ٢٠٣٠مة لعــام وعــن إســهام اليونيــدو يف حتقيــق خطــة التنميــة املســتدا

  وكذلك عن آليتها للمتابعة واالستعراض.
  اجللسة العامة اخلامسة

     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
    ٢٠١٦تقرير ُمراجع احلسابات اخلارجي عن عام   ٦-/م٤٥-م ت ص    

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
علمــاً بتقريــر مراجــع احلســابات اخلــارجي عــن حســابات منظمــة األمــم    أحــاط  (أ)  

كـانون األول/ديسـمرب    ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١املتحدة للتنميـة الصـناعية للفتـرة املاليـة مـن      
، وتقريــر اليونيــدو الســنوي IDB.45/3، مبــا يف ذلــك تقريــر األداء املــايل الــوارد يف الوثيقــة ٢٠١٦
  )؛IDB.45/2( ٢٠١٦رير أداء الربنامج لعام ، مبا يف ذلك تق٢٠١٦
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ــام ومراجــع احلســابات       أحــاط  (ب)   ــدير الع ــا امل ــذين أدىل هبم ــانني الل ــاً أيضــاً بالبي علم
  اخلارجي يف الدورة الثالثة والثالثني للجنة الربنامج وامليزانية؛

ــه القيِّمــة     أعــرب  (ج)   ــه ملراجــع احلســابات اخلــارجي علــى خدمات  واســتنتاجاتهعــن امتنان
  وتوصياته؛
بأمهيــة مســامهة مراجــع احلســابات اخلــارجي يف حتســني هيكــل حوكمــة     اعتــرف  (د)  

اليونيدو وحتسـني إدارهتـا وعملياهتـا وأدائهـا مـن خـالل توصـياته، مبـا يشـمل التوصـيات الـواردة يف            
  ؛IDB.45/3تقريره األخري 

ــاط  (ه)   ــام لت     أحــ ــدير العــ ــذها املــ ــيت اختــ ــاإلجراءات الــ ــاً بــ ــيات  علمــ ــذ توصــ نفيــ
  السابقة؛  األعوام

طلــب إىل املــدير العــام أن يواصــل  توصــيات مراجــع احلســابات اخلــارجي و أقــرَّ   (و)  
  وأن يقدِّم إىل جملس التنمية الصناعية، يف دورته السادسة واألربعني، تقريراً هبذا الشأن. هاتنفيذ

  اجللسة العامة اخلامسة
     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩

   وضع اليونيدو املايل  ٧-/م٤٥-م ت ص    
 إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

  ؛IDB.45/4علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة  أحاط  (أ)  
السـابقة الـيت مل تسـدِّد بعـد اشـتراكاهتا      األعضـاء  الـدول األعضـاء والـدول     حثَّ  (ب)  

ابقة، علــى املقــرَّرة، مبــا يف ذلــك ســلف صــندوق رأس املــال املتــداول ومتــأخِّرات الســنوات الســ   
  سدادها دون إبطاء؛

إىل املدير العام أن يواصل مساعيه واتصاالته مع الـدول األعضـاء والـدول     طلب  (ج)  
  السابقة من أجل حتصيل املتأخِّرات؛األعضاء 
فريقاً عامالً غـري رمسـي، دون أن تترتَّـب علـى ذلـك آثـار ماليـة، مـن أجـل           أنشأ  (د)  

يدعوه رئيس جملـس التنميـة   على أن معاجلة مشاكل املنظمة ذات الصلة بلجنة الربنامج وامليزانية، 
  ويرفع تقريره إىل جلنة الربنامج وامليزانية يف دورهتا الرابعة والثالثني. ،الصناعية إىل االنعقاد

  العامة اخلامسة اجللسة
     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩

   ٢٠١٩-٢٠١٨جدول األنصبة املقرَّرة للفترة   ٨-/م٤٥-م ت ص    
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.45/6علماً بالوثيقة  أحاط (أ)  
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، ٢٠١٩-٢٠١٨املـؤمتر العـام بوضـع جــدول أنصـبة مقـرَّرة للفتـرة املاليــة        أوصـى   (ب)  
، معـدَّالً وفقـاً للعضـوية يف اليونيـدو، علـى      ٧٠/٢٤٥يستند إىل قرار اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة    

أساس أن ُتقرَّر أنصبة األعضـاء اجلـدد عـن السـنة الـيت يصـبحون فيهـا أعضـاء علـى أسـاس جـدول            
 يف األمم املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو؛ األنصبة املقرَّرة

 ٢٠١٩- ٢٠١٨الدولَ األعضاَء على دفع اشتراكاهتا املقرَّرة عن فتـرة السـنتني    حثَّ (ج)  
(ب) من النظام املايل، الذي ينص على أن تكون االشتراكات والسـلف مسـتحقة    ٥-٥وفقاً للبند 

تلقِّي رسالة املدير العام أو اعتباراً من اليوم األول وواجبة الدفع بكاملها يف غضون ثالثني يوماً من 
 من السنة التقوميية اليت تقترن هبا، أيهما أبعد؛

الـيت عليهـا متـأخِّرات إىل أن تفـي      والـدولَ األعضـاَء السـابقةَ   األعضاَء الدولَ دعا   (د)  
قـرب وقـت ممكـن،    بالتزاماهتا الدستورية بـدفع اشـتراكاهتا غـري املسـدَّدة، كاملـة ودون شـروط يف أ      

أن تستفيد من خطط السداد لتسوية متأخِّراهتا، وفقاً للقرارات السابقة اليت اختذهتا أجهزة تقريـر   أو
  السياسات يف اليونيدو.

  اجللسة العامة اخلامسة
     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩

   ٢٠١٩-٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   ٩-/م٤٥-م ت ص    
  التنمية الصناعية:إنَّ جملس   
  ؛IDB.45/7علماً بالوثيقة  أحاط  (أ)  
املـؤمتر العـام بـأن يظـلَّ حجـم صـندوق رأس املـال املتـداول لفتـرة السـنتني            أوصى  (ب)  
باسـتخدام الصـندوق     وأن تظلَّ األغراض املأذونيورو،  ٧  ٤٢٣  ٠٣٠عند مستوى  ٢٠١٩-٢٠١٨

ــرة الســنتني    ــاء فت ــا أثن ــت ع   ٢٠١٩- ٢٠١٨فيه ــا كان ــى م ــرة الســنتني   عل ــه يف فت  ،٢٠١٧- ٢٠١٦لي
  ؛٢٧-م/٢-ع على النحو املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من املقرَّر م أْي

الدولَ األعضـاء علـى دفـع اشـتراكاهتا املقـرَّرة غـري املسـدَّدة يف أقـرب وقـت           ثَّح  (ج)  
ممكــن، بغيــة تقليــل احلاجــة إىل ســحب مبــالغ مــن صــندوق رأس املــال املتــداول لتغطيــة الــنقص يف   

  تسديد االشتراكات املقرَّرة.
  اجللسة العامة اخلامسة

     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
  لتنظيم واإلدارة يف اليونيدولوحدة التفتيش املشتركة استعراض   ١٠- /م٤٥- م ت ص

  
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
علمـاً بتقريـر وحـدة التفتـيش املشـتركة عـن اسـتعراض التنظـيم واإلدارة يف          أحاط  (أ)  

   )؛IDB.45/1/Add.2) وتعليقات املدير العام عليه (IDB.45/14/Add.1اليونيدو (
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بـالعرض اإليضـاحي الشـفوي لالسـتعراض الـذي قدَّمـه مفـتش         علمـاً أيضـاً   أحاط (ب)  
وحدة التفتيش املشتركة وكذلك باملـداوالت الـيت جـرت يف الـدورة اخلامسـة واألربعـني للمجلـس        

  هبذا الشأن؛
علماً كذلك بـاإلجراءات الـيت اختـذها املـدير العـام لتنفيـذ توصـيات وحـدة          أحاط  (ج)  

  التفتيش املشتركة؛
يره لوحدة التفتيش املشتركة إلعدادها هذا التقرير الذي سـاهم يف  عن تقد أعرب  (د)  

  العمل اجلاري لألمانة من أجل املضي قُُدماً يف حتسني عمليات اإلدارة والتنظيم لديها؛
، يف أن ينفـذها علماً مع التقدير بالتوصيات املوجهة إىل املدير العام وطلب إليه  أحاط  (ه)  

  قدم إليه يف دورته السادسة واألربعني تقريراً مرحليا يف هذا الشأن.، وأن ياملتاحةحدود املوارد 
  اجللسة العامة اخلامسة

     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
    ٢٠١٩-٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،   ١١-/م٤٥-م ت ص    

  :جملس التنمية الصناعيةإنَّ   
ــزانيتني لفتـــرة الســـنتني   أقـــر (أ)   ــيغة  ٢٠١٩-٢٠١٨الربنـــامج وامليـ الـــواردة يف بالصـ
 ؛IDB.45/5 الوثيقة

  للمقـــرَّر علمـــاً بـــأنَّ املـــدير العـــام قـــد امتثـــل، يف الربنـــامج وامليـــزانيتني،   أحـــاط  (ب) 
  الــذي يــنص علــى وجــوب تعــديل امليزانيــة العاديــة للمنظمــة لــدى اإلعــالن    ٧-/م٣٩-م ت ص

  عـــن خـــروج أي دولـــة عضـــو مـــن املنظمـــة حـــىت ال تـــزداد االشـــتراكات املقـــرَّرة علـــى الـــدول  
  األعضاء املتبقية؛

العاديـة   باملوافقـة علـى تقـديرات النفقـات اإلمجاليـة للميزانيـة      املـؤمتر العـام    أوصى (ج)  
ــدارها  ــالغ مقـ ــرَّرة     ١٣٩  ٢٠٣  ٥٤٣ البـ ــتراكات املقـ ــن االشـ ــها مـ ــع متويلـ ــورو واملزمـ ــدار  يـ مبقـ

  يورو؛  ٢ ٥٠١  ٥٠٠ يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار ١٣٦  ٧٠٢  ٠٤٣
 جمموعهـا باملوافقة على تقديرات النفقات اإلمجالية البـالغ  املؤمتر العام  أيضاً أوصى  )د(  
مـن  املزمع متويلـها   ٢٠١٩-٢٠١٨يورو ألغراض امليزانية التشغيلية لفترة السنتني  ٣٦ ١٥٢ ٤٠٠

 ٣٥ ٧٩٧ ٣٠٠مبقـدار   وخدمات أخـرى  املتعلقة خبدمات التعاون التقينمستردَّات تكاليف الدعم 
  النظام املايل؛حسبما ينصُّ عليه يورو  ٣٥٥  ١٠٠يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار 

  إىل املدير العام ما يلي: طلب  (ه)  
إىل نظــام األمــم املتحــدة للمنســقني املقــيمني وأن يرفــع  أن يواصــل تقــدمي مســامهاته   ‘١‘  

راً إىل جملس التنمية الصناعية عن الطريقة اليت اتبعتها اليونيـدو يف اسـتخدام نظـام املنسـقني     تقري
املقيمني على حنو أمثل من أجل الوفر يف التكاليف وحتقيق التآزر والكفاءة يف العمـل وضـمان   
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املساءلة والشـفافية يف اسـتخدام األمـوال املقدمـة مـن اليونيـدو حبيـث تغطـي حصـتها يف نظـام           
  ملنسقني املقيمني؛ا
فـه بـأن يكفـل    أن يعيِّن منسِّقاً للمسـائل اجلنسـانية يف حـدود املـوارد املتاحـة ويكلِّ       ‘٢‘  

، وبـأن يكفـل خصوصـاً تعمـيم املنظـور اجلنسـاين       ٣-/ق١٦-ار املـؤمتر العـام م ع  تنفيذ قر
  والتوازن بني اجلنسني يف عمليات التوظيف حتقيقاً للتكافؤ يف متثيل اجلنسني؛

يـورو،   ٨٦ ٢٠٠مبلغـاً أقصـاه    أن خيصِّص للجنة االستشـارية ملراجعـة احلسـابات     ‘٣‘  
  املدير العام على استكشاف سبل خفض النفقات الفعلية يف فترة السنتني القادمة؛ حثَّو
صـــافية يف الربنـــامج وامليـــزانيتني متوســـط معـــدل زيـــادات   تضـــمُّنبعلمـــاً  أحـــاط  (و)  

بـأن السـعي وراء حتقيـق مكاسـب يف اإلنتاجيـة       روذكَّيف املائة سنويا،  ٠,٧٧٢التكاليف مقداره 
ــاءة جيــب أن ميثــل إجــراًء إدار   ــاوالكف ــذلك   ي ــة   قــد فمتواصــالً، ول ــغ جلن ــة أن تبل طلــب إىل األمان

الربنـامج وامليزانيــة يف دورتيهـا املقبلــتني باملكاســب اجلديـدة الــيت ُحــددت و/أو حتققـت فيمــا بــني     
خفـض أولويـة بعـض البنـود وحتقيـق الكفـاءة، هبـدف تعـويض األثـر املـايل علـى            الدورات بفضـل  

الــدول األعضــاء الــذي تتركــه مقترحــات إعــادة تقــدير التكــاليف والنفقــات اجلديــدة يف ميــزانييت  
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨السنتني 
الحــظ أنَّ "املــوارد اخلاصــة لصـــاحل أفريقيــا" إضــافةً إىل التربعــات ستســـتخدم         (ز) 

يع يف أفريقيــا ويف متكــني اليونيــدو مــن االضــطالع بــدورها القيــادي الــذي أســند   تعزيــز التصــن يف
بشـأن عقـد التنميـة الصـناعية الثالـث       ٧٠/٢٩٣مبوجب قرار اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة     إليها

  يف أفريقيا؛
-٢٠١٨طلب إىل املدير العام أن يضمن، أثناء تنفيذ الربنامج وامليزانيتني لفتـرة    (ح)  
قيق التوازن يف ختصيص املوارد للربامج الرئيسية، مع إيالء االعتبار الواجـب للربنـامج   ، حت٢٠١٩

  الرئيسي جيم.
  اجللسة العامة اخلامسة

     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
    ٢٠٢١-٢٠١٨اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة   ١٢-/م٤٥-م ت ص    

الصـيغة احملدَّثـة لإلطـار    بعد النظر يف مقترحات املدير العام بشـأن   ،إنَّ جملس التنمية الصناعية  
ــرة     ــل للفتـ ــط األجـ ــاجمي املتوسـ ــا    IDB.45/8( ٢٠٢١-٢٠١٨الربنـ ــة هبـ ــاملة املتعلقـ ــات الشـ ) واملقترحـ

)IDB.45/8/Add.2،( وصى املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار التايل:أ  
    

  "إنَّ املؤمتر العام:  
  ١٠-/م٦-، بصـــــيغته املعدَّلـــــة بـــــاملقرَّرات م ع   ٢٣-/م٢-إىل مقـــــرَّره م ع  إذ يشـــــري 
ــراره م ع١٧-/م١٥-وم ع ١٨-/م١٤-وم ع ــدير   ١-/ق١٦-، وق ــذين طلــب فيهمــا إىل امل ، الل

  ؛العام أن يقدِّم إىل اجمللس، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، إطاراً برناجميا متوسط األجل
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، الذي طلب فيـه اجمللـس إىل املـدير    ١٠-/م٤٤-اجمللس م ت ص إىل مقرر وإذ يشري أيضا 
، يف دورتـه  ٢٠٢١-٢٠١٨العام أن يقدم إليه صيغة حمدثة لإلطار الربناجمي املتوسط األجـل للفتـرة   

  ٧١/٢٤٣اخلامســـــة واألربعـــــني، عقـــــب اعتمـــــاد اجلمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم املتحـــــدة قرارهـــــا 
ستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات بشأن اال ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١املؤرخ 

  لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛
 "حنـو تنميـة صـناعية شـاملة للجميـع ومسـتدامة"        املعنـون  إعـالن ليمـا  إىل وإذ يشري كذلك   
يف "وثيقــــة اإلرشــــادات   ) والتوصــــيات املتعلقــــة باملعــــايري اإلداريــــة الــــواردة      ١-/ق١٥-(م ع

  ؛)IDB.41/24االستراتيجية" (
مواصـــلة تنســـيق األهـــداف واألولويـــات الربناجميـــة لليونيـــدو مـــع خطـــة التنميـــة وإذ يـــود   
) وفقـاً للقـرار   ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢٥املؤرخ  ٧٠/١(قرار اجلمعية العامة  ٢٠٣٠لعام  املستدامة

متوز/يوليـه   ٢٧املـؤرخ   ٦٩/٣١٣العامـة  وخطة عمل أديـس أبابـا (قـرار اجلمعيـة      ٢-/ق١٦-ع م
آليـات االتِّسـاق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف         ) وتدعيم مشاركة اليونيدو يف ٢٠١٥

  ؛ذلك نظام األمم املتحدة للمنسقني املقيمني
واملتعلق بإعالن  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٥املؤرخ  ٧٠/٢٩٣بقرار اجلمعية العامة وإذ يرحِّب   
ث للتنمية الصناعية ألفريقيا وكـذلك نتـائج االسـتعراض الشـامل الـذي جيـري كـل أربـع         العقد الثال

سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضـطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة (قـرار          
  )؛٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١املؤرخ  ٧١/٢٤٣اجلمعية العامة 

طـار شـامل ومتسـق للتصـدِّي بصـورة فعالـة للتحـديات        بأمهيـة تزويـد املنظمـة بإ   إذ يسلِّم و  
  ؛املرتبطة بسرعة تغيُّر البيئة احمليطة بالتنمية الصناعية

عن تقديره لألمانة على جهودهـا يف حتـديث اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل       وإذ يعرب   
ى زيـادة تركيـز   وعملها املستمر على إعداد اإلطار املتكامل للنتـائج واألداء ليكـون أداة تسـاعد علـ    

  ؛وحتسني قدرهتا على الرصداملنظمة على حتقيق النتائج 
لتحديـــد بـــأنَّ اإلطــار الربنـــاجمي املتوســط األجـــل ميثــل أداة هامـــة ومرنــة      يســلِّم   (أ)  

  ؛األولويات االستراتيجية واألهداف اإلدارية لدى املنظمة
ســـط األجـــل للفتـــرة باملعلومـــات الـــواردة يف اإلطـــار الربنـــاجمي املتو حيـــيط علمـــاً  (ب)  
عمــل األثــر اإلمنــائي للألهــداف اإلداريــة الراميــة إىل تعزيــز   عــن تقــديره ويعــرب؛ ٢٠٢١-٢٠١٨

  املنظمة وحتسني التكامل بني وظائفها األساسية وأولوياهتا االستراتيجية؛
ــها      يشــجع  (ج)   ــز علــى تعمــيم الرخــاء بوســائل مــن بين ــدو علــى مواصــلة التركي اليوني

مساعدة البلدان على حتقيق النمو االقتصـادي وتـوفري فـرص العمـل الكـرمي، وعلـى تعزيـز التنافسـية         
االقتصادية بوسائل من بينها مساعدة البلدان على حتقيق قيمة مضافة على الصعيد احمللـي بالتماشـي   

ية، وعلى صون البيئة بوسائل من بينها مساعدة البلـدان علـى احلـد مـن االنبعاثـات      مع املعايري الدول
  والتلوث واملخلفات؛
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أنَّ اليونيدو سوف تواصل العمل على حتقيق التنمية الصناعية الشاملة  يؤكِّد جمددا  (د)  
ة واالجتماعيـة  يف التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة، االقتصـادي  لكبذ تساهمسوللجميع واملستدامة، 

   والبيئية، على حنو متوازن ومتكامل؛
بــاقتراح وضــع أولويــة اســتراتيجية جديــدة حتــت اســم "تعزيــز املعرفــة          بيرحِّــ  (ه)  

إىل املدير العـام تـوفري املزيـد مـن املعلومـات للمـؤمتر العـام بشـأن صـلة هـذه            ويطلبواملؤسسات"، 
  ثريها؛األولوية باألولويات االستراتيجية القائمة وكيف ست

على  ويشدِّدللمنظمة  التكميليةأمهية الوظائف األربع األساسية  على يعيد التأكيد  (و)  
الوظـائف التكميليـة اخلاصـة بتحليـل      أن التعاون التقين يظل الوظيفة العملية األساسية لليونيـدو وأنَّ 

ماعــات، وإقامــة السياســات وتقــدمي املشــورة، واألنشــطة املتعلقــة بالقواعــد واملعــايري، وعقــد االجت   
بسـبل خمتلفـة    وثيقـاً  الشراكات، ينبغي الربط بينها وبني أنشطة التعاون الـتقين احلاليـة واملقبلـة ربطـاً    

  من بينها دعم العمل على إعداد وتنفيذ وتقييم املشاريع والربامج؛
املدير العام إىل إقامة حوارات مع املؤسسات املناظرة لليونيدو واجلهات صاحبة  يدعو  (ز)  

املصلحة يف سياق أنشطة التعاون التقين ابتغاء تعبئـة املـوارد مـن أجـل هـذه األنشـطة وحتديـد سياسـات         
  ومعايري وممارسات فضلى وبرامج وأدوات تنهض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة؛

بــأنَّ مــن شــأن اإلحصــاءات والبحــوث وحتليــل السياســات واملشــورة دعــم   ملِّيســ  (ح)  
العمل على صنع السياسات بناء علـى األدلـة، ويشـجع املـدير العـام علـى اسـتخالص الـدروس مـن          
تقييم مشاريع وبرامج التعاون التقين واالستفادة من هذه القاعدة االسـتداللية يف وضـع أدلـة عمليـة     

وجمموعات من األدوات السياساتية وغريها من صور تـوفري اإلرشـادات بشـأن     للممارسات اجليدة
  التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة؛

خبطـط املنظمـة الراميـة إىل زيـادة وقـع خـدماهتا مـن خـالل االسـتفادة مـن            بيرحِّ  (ط)  
ناديق االســتثمار ومؤسســات التمويــل اإلمنــائي وصــاملــوارد املســتمدة مــن القطــاعني اخلــاص والعــام 

، حبيث تتجه إىل إقامة مشاريع وبرامج أكرب حجما، مع التشديد الشركاء اخلارجيني املعنينيسائر و
على ضرورة أن تظل املنظمة تليب متطلبات مجيع الدول األعضاء الناميـة مـن خـالل تنفيـذ مشـاريع      

  للتعاون التقين وفقا الحتياجاهتا وأولوياهتا؛
يونيدو يف منتديات احلوكمة العاملية كوسـيلة لتبـادل املعـارف    مشاركة ال يالحظ  (ي)  
ــة املنظمــةوإبــراز  ، ويطلــب إىل املــدير العــام أن يواصــل إطــالع الــدول األعضــاء    املؤسســية مكان

بصــورة كاملــة ويف الوقــت املناســب علــى أي تقــارير أو مــدخالت أو خــدمات تقــدم إىل هــذه     
  ؛احملافل يف إطار الوالية احلالية لليونيدو

ــ  (ك)   بــإدراج االعتبــارات اجلنســانية يف إعــداد هــذا اإلطــار الربنــاجمي املتوســط    بيرحِّ
يف تعزيز املساواة بـني   دماً، املدير العام على املضي ق٣ُ-/ق١٦-لقراره م ع ، وفقاًويشجِّعاألجل، 

  اجلنسني ومتكني املرأة خالل تنفيذ اإلطار، وال سيما يف ظل األولوية املتمثلة يف "تعميم الرخاء"؛
جبهود األمانة الرامية إىل اسـتحداث أدوات جديـدة وتطـوير األدوات القائمـة      يقر  (ل)  

من أجل تعزيـز هنـج اإلدارة القائمـة علـى النتـائج واملواظبـة علـى تقـدمي معلومـات عـن أداء املنظمـة            
  ونتائج جهودها اإلمنائية وعن مسامهتها يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة؛
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علـى املؤشـرات السـتة املتصـلة      باعتبارهـا املنظمـة القيِّمـة   دو مبسـؤولية اليونيـ   ميسلِّ  (م)  
إىل املـدير العـام تـدعيم اجلهـود      ويطلـب  ،من أهداف التنميـة املسـتدامة   ٩بالصناعة يف إطار اهلدف 

  الرامية إىل بناء القدرات اإلحصائية بشأن كل مؤشر منها؛
ــيط علمــــ   (ن)   ــائج واألداء (   اًحيــ ــل للنتــ ــار املتكامــ ــاين،  IDB.45/2باإلطــ ــزء الثــ ، اجلــ

املدير  ويشجعيتجزأ من اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ) الذي يشكل جزءا الPBC.33/CRP.5و
العـام علــى ضـمان حتــديث اإلطـار املتكامــل للنتـائج واألداء لتجســيد الـتغريات يف اإلطــار الربنــاجمي      

  األعضاء؛ املتوسط األجل، ومواصلة تطويره، عند االقتضاء، بالتشاور مع الدول
إىل املــدير العــام أن ميضــي قُــدماً يف بلــورة إطــار ميزانيــة اإلطــار الربنــاجمي    يطلــب  (س)  

ضـمن مجلـة أمـور، إىل حتديـد      ،املتوسط األجل من خالل وضـع اسـتراتيجية لتعبئـة املـوارد، تسـعى     
لتمويـل   حجم املوارد اخلارجة عن امليزانية الالزمة ألنشـطة التعـاون الـتقين وحتديـد مصـادر جديـدة      

  األنشطة غري املتعلقة بالتعاون التقين؛
ــدعو  (ع)   ــار         ي ــذ اإلط ــن تنفي ــات ع ــدمي معلوم ــام تق ــام إىل أن يواصــل بانتظ ــدير الع امل

  الربناجمي يف تقريره السنوي."
  اجللسة العامة اخلامسة

     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
   احلساباتجلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة   ١٣-/م٤٥-م ت ص    

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

علمــاً بــالتقرير املعــدِّ عــن اللجنــة االستشــارية املســتقلة ملراجعــة احلســابات    أحــاط  (أ)  
)IDB.45/15؛(  

اللجنــة   يف IDB.45/15مــن الوثيقــة  ٧األعضــاء اخلمســة املــذكورين يف الفقــرة  عــيَّن  (ب)  
االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات ملدة ثالث سنوات، وفقاً لألحكام املنصـوص عليهـا يف اإلطـار    

  )؛٧، الفقرة ٤- /م٤٤- املرجعي للجنة مراجعة احلسابات بشأن مدة والية األعضاء (املقرَّر م ت ص
االسـتمرارية  ، اتساقاً مع األحكام املذكورة أعاله، ومن أجل احلفاظ علـى  أوصى  (ج)  

يف جلنة مراجعة احلسابات، بأن تكون العضوية متداخلة لفتـرة السـنوات الـثالث الثانيـة مـن خـالل       
السماح لعضوين بالعمل لفترة الواليـة الثانيـة الكاملـة والسـماح لثالثـة أعضـاء بالعمـل ملـدة سـنتني          

بـني األعضـاء اخلمسـة،     فقط. وُيحدَّد األعضاء الذين يعملون ملدة ثالث سنوات أو سنتني بالقرعـة 
على أساس أن حيل حمل األعضاء الذين يغـادرون جلنـة مراجعـة احلسـابات قبـل هنايـة الواليـة الثانيـة         

  مرشَّح من نفس اجملموعة اإلقليمية، حيتفظ به يف القائمة اخلاصة بالتعيني يف الشواغر يف املستقبل.
  اجللسة العامة اخلامسة

     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
    التحضريات لدورة املؤمتر العام السابعة عشرة  ١٤-/م٤٥-م ت ص    

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

 ؛IDB.45/19علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة ط احأ  (أ)  
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  جدول األعمال التايل لدورة املؤمتر العام السابعة عشرة: قرَّأ  (ب)  
  افتتاح الدورة.  -١    
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٢    
  إقرار جدول األعمال.  -٣    
  تنظيم األعمال.  -٤    
  وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر.  -٥    
  تعيني املدير العام.  -٦    
  انتخاب أعضاء اهليئتني:  -٧    
  جملس التنمية الصناعية؛  (أ)      
  جلنة الربنامج وامليزانية.  (ب)      
 ٢٠١٥تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة يف عامي   - ٨    

  .٢٠١٦و
تقريرا جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورتيه العاديتني الرابعة   - ٩    

  واألربعني واخلامسة واألربعني.
  ملتقى مسائل التنمية الصناعية.  -١٠    
  املسائل املالية:  -١١    
  جدول األنصبة املقرَّرة على الدول األعضاء؛  (أ)      
  وضع اليونيدو املايل؛  (ب)      
  وق رأس املال املتداول؛صند  (ج)      
  .تعيني مراجع حسابات خارجي  (د)      
  .٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،   -١٢    
  .٢٠٢١- ٢٠١٨اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   -١٣    
  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.و اليونيدو  -١٤    
  .٢٠٣٠ وخطة التنمية املستدامة لعاماليونيدو   -١٥    
  أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة.  -١٦    
أنشطة اليونيدو املتعلقة باألعمال التجارية الزراعية وبناء القدرات   -١٧    

  التجارية وخلق فرص العمل.
  أنشطة اليونيدو املتعلقة بإعالن فيينا الوزاري ألقل البلدان منوا.  -١٨    
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املتوسطة الدخل مع مراعاة  أنشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مع البلدان  -١٩    
  سان خوسيه.إعالن 

  شؤون العاملني، مبا يف ذلك جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو.  -٢٠    
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري   -٢١    

  احلكومية وغريها من املنظمات.
  تمويل مؤسسة تعليمية.لالدعم املقدَّم من مجهورية النمسا   -٢٢    
  موعد الدورة الثامنة عشرة ومكان انعقادها.  -٢٣    
  اختتام الدورة.  -٢٤    
ــام          (ج)   ــؤمتر الع ــة الصــناعية يف إطــار امل ــى بشــأن مســائل التنمي ــد ملتق ــى عق ــق عل   واف

  من جدول األعمال املؤقَّت)؛ ١٠(البند 
من جدول األعمال املؤقَّـت إىل جلنـة    ٢٣إىل  ٨ن حييل البنود من املؤمتَر بأأوصى   (د)  

 رئيسية تابعة للمؤمتر؛

ري لدورات املؤمتر السابقة، بـأن  أيضاً، على ضوء اخلربة املكتسبة يف التحضأوصى   (ه)  
الدورة اخلامسة واألربعني جمللس التنمية الصناعية مشاورات غري رمسية حتضرياً لدورة  ةجري رئيسُت

  املؤمتر السابعة عشرة؛
الـدولَ األعضـاَء علـى تقـدمي أيِّ مشـاريع مقـرَّرات أو قـرارات مقترحـة إىل          حثَّ  (و)  

  .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٣املشاورات غري الرمسية حبلول 
  سةاجللسة العامة اخلام

     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
    شؤون العاملني  ١٥-/م٤٥-م ت ص    

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

  ؛IDB.45/17علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة  أحاط  (أ)  
ــاط  (ب)   ــرَّر      أحـ ــع املقـ ــياً مـ ــدَّل متاشـ ــوظفني، املعـ ــام اإلداري للمـ ــاً بالنظـ ــاً أيضـ علمـ

ــر       ١٣-/م٤٤-ص ت م ــوظفني، وتســوية مق ــات امل ــن مرتب ــي م ــق باالقتطــاع اإللزام ــا يتعل ، فيم
العمل، وبدل إعالة الزوج/الزوجة، وبدل اإلعالة للوالد الوحيد/الوالدة الوحيـدة، وإجـازة زيـارة    

  الوطن، ومنحة التعليم؛
  من التذييل دال للنظام اإلداري للموظفني؛ ١١علماً كذلك بتعديل املادة أحاط   (ج)  
، ١٣-/م٤٤-ر توصـيته الـواردة يف الفقـرتني (ح) و(ط) مـن املقـرَّر م ت ص     كرَّ  (د)  

املؤمتر العام باملوافقة النهائية على التعـديالت املشـار إليهـا يف الفقـرتني املـذكورتني يف      حيث يوصي 
  بعة عشرة؛دورته السا
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بشــأن انتخــاب جلنــة املعاشــات   ١٦-/م١٦-إىل مقــرر املــؤمتر العــام م ع أشــار   (ه)  
والحظ شغور مقعد عضو فيهـا، وهـو    ٢٠١٧-٢٠١٦التقاعدية ملوظفي اليونيدو لفترة السنتني 

السيد بريلوجيي كوالبينتو (إيطاليا)، ومقعد عضو مناوب، وهـو السـيد كمـال بشـري أمحـد حممـد       
  )؛خري (السودان

شـغل املقعـدين    ،١٦-/م١٦-ر، وفقا للفقرة (ج) من مقرر املؤمتر العـام م ع قرَّ  (و)  
الشاغرين، وبذا سوف تتكون جلنة املعاشات التقاعدية من األعضاء التالية أمساؤهم خالل الفتـرة  

  :٢٠١٧املتبقية من عام 
  

 السيدة لورديس ماريا سوسايا روخاس (املكسيك) العضوان:   

 (اهلند) ُسهيل أجاز خانالسيد  

 السيدة جني بوسيبوري ماكوري (كينيا) العضوان املناوبان:  

 السيدة كاتارينا فَري بوسوين (سويسرا) 
    

ــاؤهم    أوصـــى   (ز)   ــة أمسـ ــرة باملرشـــحني التاليـ ــابعة عشـ ــه السـ ــام يف دورتـ ــؤمتر العـ املـ
ملـوظفي اليونيـدو لفتـرة السـنتني     النتخاهبم عضوين وعضوين مناوبني يف جلنة املعاشات التقاعدية 

٢٠١٩-٢٠١٨:  
 السيدة لورديس ماريا سوسايا روخاس (املكسيك) العضوان:  

 السيدة جني بوسيبوري ماكوري (كينيا) 

 السيدة كاتارينا فَري بوسوين (سويسرا) العضوان املناوبان:  

 ؛................ (البلد) 
  

يأذن له بـإجراء االنتخابـات    بأنأيضاً املؤمتر العام يف دورته السابعة عشرة أوصى   (ح)  
لشغل أيٍّ من مقاعد األعضاء السالفة الذكر اليت قد تصبح شاغرة قبل أن يعقد املؤمتر العام دورتـه  

  الثامنة عشرة.
  اجللسة العامة اخلامسة

     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
املناسبة الستعراض الطلبات املقدَّمة من املنظمات اإلجراءات   ١٦-/م٤٥- م ت ص    

    احلكومية للحصول على مركز استشاري  غري
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.45/20علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحاط   (أ)  
وافــق علــى إجــراءات اســتعراض الطلبــات املقدَّمــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة  (ب)  

 IDB.45/20مـن الوثيقـة    ١١مركز استشـاري لـدى اليونيـدو، املقترحـة يف الفقـرة      للحصول على 
  واملرفقة هبذا املقرَّر؛
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)، طلــب إىل األمانــة أن ، املرفــق٤١-م/١-م عإذ يشــري إىل مقــرر املــؤمتر العــام (   (ج)  
جمللـس  تستعرض املركز االستشاري للمنظمات غري احلكومية وأن تقدِّم تقريراً عن هذه املسألة إىل ا

  يف دورته السادسة واألربعني.
  اجللسة العامة اخلامسة 

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
  

    املرفق    
إجراءات استعراض الطلبات املقدَّمة من املنظمات غري احلكومية للحصول على مركز 

  استشاري لدى اليونيدو
  

   مقدِّمة
ــالفقرة      (أ)  ــة الصــناعية هــذه اإلجــراءات عمــالً ب ــادئ   ١٧يضــع جملــس التنمي مــن املب

، بشـأن عالقـة اليونيـدو باملنظمـات     ٤١-/م١-التوجيهية، اليت أصدرها املؤمتر العـام يف مقـرَّره م ع  
  احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات ("املبادئ التوجيهية")؛

اري املوجَّهـة  توفر اإلجراءات إطاراً الستعراض طلبات احلصول على مركز استش  (ب) 
  من املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية؛ العامإىل املدير 
  أحكام املبادئ التوجيهية، وينبغي أن ُتقَرأ مقترنةً هبا؛ اإلجراءاتتكمِّل   (ج) 
بأحكام املبادئ التوجيهية، جيوز للمجلس تعديل هذه اإلجراءات أو  مساسدون   (د) 

  تكييفها يف أيِّ حالة معيَّنة إذا اقتضت الظروف ذلك؛
    

  التقييم األويل من جانب األمانة
عند تلقي طلب للحصول على مركز استشاري، بشرط أن حيصل ذلـك يف أجـل     )ه( 

مانة تقييمـاً أوليـا لتحديـد مـا إذا كـان الطلـب يفـي        أقصاه أربعة أشهر قبل انعقاد الدورة، جتري األ
  باملتطلبات املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية؛

على وجه اخلصوص، حتدِّد األمانة ما إذا كانـت املنظمـة مقدِّمـة الطلـب مسـتوفية        (و) 
املعلومـات  من املبادئ التوجيهية، وما إذا كانت قد قـدَّمت   ١٤للمعايري املنصوص عليها يف الفقرة 

  من املبادئ التوجيهية؛ ١٥احملدَّدة يف الفقرة 
كقاعدة، جتـري أمانـة أجهـزة تقريـر السياسـات التقيـيم األويل بالتشـاور الوثيـق           (ز) 

  مع اإلدارات الفنية والشعب اإلقليمية ذات الصلة، وعند االقتضاء، مع املستشار القانوين؛
يتصرف بالنيابة عن املدير العام أن يطلب من جيوز للمدير العام أو املوظف الذي   (ح) 

  املنظمة مقدِّمة الطلب توفري مزيد من املعلومات ألغراض التقييم األويل؛
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بعد إكمال التقييم األويل، يعمِّـم املـدير العـام علـى أعضـاء اجمللـس، يف أجـل أقصـاه           (ط) 
من وثائق ما قبـل الـدورات تتضـمن    الدورة، وثيقةً  انعقاديوماً، قبل  ٦٠يوماً، وُيفضَّل أن يكون  ٤٥

  معلومات عن املنظمة مقدِّمة الطلب وعن نتائج التقييم األويل؛
    

    االستعراض من جانب املكتب املوسَّع للمجلس ومكتب اجمللس
جيتمع املكتب املوسَّع للمجلس من أجل استعراض طلـب املنظمـة مقدِّمـة الطلـب       (ي) 

  أيام عمل؛ ١٠املعنية بفترة ُيفضَّل أن تكون ، قبل انعقاد الدورة عنهاواملعلومات 
  يقدِّم املكتب املوسَّع توصيته بشأن الطلب إىل مكتب اجمللس؛  (ك) 
يف الطلــب ويف توصــية املكتــب املوسَّــع، عــادة يف اجتماعــه   اجمللــسينظــر مكتــب   (ل) 

  األول الذي يعقد أثناء الدورة؛
ىل مهـام الـرئيس، بـإبالغ اجمللـس     يقوم رئيس اجمللس، أو نائـب الـرئيس الـذي يتـو      (م) 

بتوصية املكتب املعلَّلة باملوافقة على الطلب أو رفضه أو تأجيل اختاذ قرار بشأنه، وذلـك عمومـاً يف   
  اجللسة العامة الثانية للدورة؛

مبوافقة اجمللس، يقوم رئيس اجمللس، أو نائب الرئيس الذي يتـوىل مهـام الـرئيس،      (ن) 
قــرَّر إىل اجمللــس، يوافــق فيــه اجمللــس علــى الطلــب أو يرفضــه أو  بتقــدمي وتوضــيح نــص مشــروع م

  يؤجل اختاذ قرار بشأنه؛
  العام قرار اجمللس إىل املنظمة املعنية؛ املديريرسل  (س) 
ــة (ي) إىل (م) أعــاله، جيــوز للمكتــب       (ع)  ــرغم مــن أحكــام الفقــرات الفرعي علــى ال

الطلب إىل حني إجراء مزيد من املشـاورات  توصياهتما بشأن إصدار املوسَّع ومكتب اجمللس تأجيل 
 أو إىل حني تلقِّي معلومات أو توضيحات إضافية.

    
    جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واألربعني وموعد انعقادها  ١٧-/م٤٥- م ت ص    

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.45/CRP.6علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحاط   (أ)  
  اعتماد جدول األعمال املؤقت التايل لدورته السادسة واألربعني: قرَّر  (ب)  
  انتخاب أعضاء املكتب.  -١    
  إقرار جدول األعمال.  -٢    
  .٢٠١٧التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -٣    
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  -٤    
  ؛٢٠١٧تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ)      
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  ؛وضع اليونيدو املايل  (ب)      
املسـائل املتصـلة بلجنـة    تقرير الفريـق العامـل غـري الرمسـي املعـين ب       (ج)      

  الربنامج وامليزانية؛
  حشد املوارد املالية؛  )د(      
  العامة للمخاطر؛اإلدارة   (ه)      
  .احملدَّثة خطة االستثمار املتوسطة األجل  (و)      
 .٢٠٣٠  لعاماليونيدو وخطة التنمية املستدامة   - ٥  

 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  - ٦  

ــن      - ٧   ــة ع ــيم    معاجلــة التوصــيات املنبثق ــيش املشــتركة للتنظ ــتعراض وحــدة التفت اس
 .واإلدارة يف اليونيدو

 ت.املستقلة ملراجعة احلسابا تقرير جلنة اليونيدو االستشارية  - ٨  

 أنشطة الرقابة الداخلية.  - ٩  

 ييم.أنشطة التق  - ١٠  

 العاملني.شؤون   - ١١  

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.و اليونيدو  - ١٢  

 احلكوميـة  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغـري   - ١٣  
 وغريها من املنظمات.

 واألربعني وموعد انعقادها. السابعةجدول األعمال املؤقَّت للدورة   - ١٤  

 اعتماد التقرير.  - ١٥  

  .٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨إىل  ٢٦واألربعني من  السادسةأن يعقد دورته  قرَّر  ج)(
  اجللسة العامة اخلامسة

 ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩
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  املرفق الثاين
    

     واألربعني اخلامسةالوثائق املقدَّمة إىل اجمللس يف دورته     

  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

IDB.45/1 األعمال املؤقَّتجدول  ٢ 

IDB.45/1/Add.1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢ 

IDB.45/2 ٢٠١٦ تقرير اليونيدو السنوي(ه) ٤، ٣ 

IDB.45/3 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة  (أ) ٤
كانون  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١للتنمية الصناعية للسنة املالية من 

 ٢٠١٦األول/ديسمرب 

IDB.45/4 تقرير من املدير العاموضع اليونيدو املايل (ب) ٤ .  
IDB.45/5 مقترحات املدير العام٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،  ٥ .  
IDB.45/6 ٢٠١٩- ٢٠١٨جدول األنصبة املقرَّرة للفترة املالية  (ج) ٤ .  

  مذكرة من األمانة
IDB.45/7 ٢٠١٩- ٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  (د) ٤ .

 املدير العاممن مقترحات 

IDB.45/8  ٢٠٢١- ٢٠١٨الصيغة احملدَّثة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة  ٦. 
 مقترحات من املدير العام

IDB.45/8/Add.1 ٢٠١٩-٢٠١٦اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل،  ٦ .  
 املدير العامتقرير إضافة إىل 

IDB.45/8/Add.2  مقترحات . ٢٠٢١-٢٠١٨اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة  ٦
 شاملة من املدير العام

IDB.45/9 االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر. تقرير من املدير العام (و) ٤ 

IDB.45/10 العاماملرشحون لتعيني مراجع حسابات خارجي. تقرير من املدير  (ز) ٤ 

IDB.45/10/Add.1 املرشحون لتعيني مراجع حسابات خارجي. تقرير من املدير العام (ز) ٤ 

IDB.45/10/Add.2 املرشحون لتعيني مراجع حسابات خارجي. تقرير من املدير العام (ز) ٤ 

IDB.45/11 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثالثة والثالثني   ٤ 

IDB.45/12 تقرير من املدير العام٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام  ٧ . 

IDB.45/13 تنفيذ خطة العمل بشأن السياسات امليدانية. تقرير من املدير العام  ٨ 
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  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

IDB.45/14 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة. تقرير من املدير العام ٩ 

IDB.45/14/Add.1 املشتركة. استعراض التنظيم واإلدارة يف أنشطة وحدة التفتيش  ٩
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

IDB.45/14/Add.2 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة. تعليقات املدير العام على استعراض  ٩
منظمة األمم املتحدة  وحدة التفتيش املشتركة للتنظيم واإلدارة يف

 للتنمية الصناعية (اليونيدو)

IDB.45/15 جلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات. تقرير من املدير   ١٠
 العام

IDB.45/16 أنشطة الرقابة الداخلية. تقرير من مدير مكتب الرقابة الداخلية ١١ 

IDB.45/17 شؤون العاملني. تقرير من املدير العام  ١٢ 

IDB.45/18 العام. مذكِّرة من األمانةاملرشَّحون ملنصب املدير  ١٤ 

IDB.45/18/Add.1 مشروع عقد لتعيني املدير العام. مذكِّرة من األمانة ١٤ 

IDB.45/19 التحضريات لدورة املؤمتر العام السابعة عشرة. تقرير من املدير العام  ١٥ 

IDB.45/20 اإلجراءات املناسبة الستعراض الطلبات املقدَّمة من املنظمات غري  ١٣ 
 احلكومية للحصول على مركز استشاري. مذكِّرة من املدير العام

 االجتماعورقات 

IDB.45/CRP.1/Rev.1٢ List of documents 

IDB.45/CRP.2 (ب) ٤ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

IDB.45/CRP.3 ٧ Substantive input by the Industrial Development Board to the 

High-level Political Forum 2017. Submitted on behalf of the 

Board President, further to the agreement by the Enlarged Bureau 

of the Board 

IDB.45/CRP.4 ١٠  UNIDO Independent Audit Advisory Committee. Report by the 

Secretariat 

IDB.45/CRP.5 ١٢ List of UNIDO staff. Note by the Secretariat 

IDB.45/CRP.6 ١٦ Provisional agenda and date of the  

forty-sixth session. Note by the Director General 

IDB.45/CRP.7 ٥ UNIDO in the United Nations Resident Coordinator system. Note 

by the Secretariat 

IDB.45/CRP.8 ٣ The Global Manufacturing and Industrialization Summit (GMIS) 

2017. Note by the Secretariat 
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  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

IDB.45/CRP.9 ١ Election of the President of the Industrial Development Board. 

Note by the Secretariat 

PBC.33/CRP.3 (أ) ٤  Annexes to the report of the External Auditor on the accounts of 

UNIDO for the financial year 1 January to 31 December 2016 

(unaudited). Prepared by the Secretariat 

PBC.33/CRP.4 ٦ Updated integrated results and performance framework. Note by 

the Secretariat 

PBC.33/CRP.6 (ه) ٤  Projects approved under the Industrial Development Fund, the-

matic and individual trust funds, and other voluntary contribu-

tions in 2016. Prepared by the Secretariat 

PBC.33/CRP.7 (ز) ٤ Candidates for the appointment of an External Auditor. Note by 

the Secretariat 

  


