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  املؤمتر العام
  الدورة الثامنة عشرة

        ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٧-٣ أبو ظيب،
     تقرير جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورته السادسة واألربعني    
      )٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨-٢٦(    
  املحتويات
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 ٥ .................................................  )٣(البند  ٢٠١٧التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -ثانيًا  
 ٦ .....................................................  (أ) إىل (و)) ٤تقرير جلنة الربنامج وامليزانية (البند   -ثالثًا  
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 ٧ .......................................................  )٦إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية (البند   -خامسًا  
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 ٨ ....................................................................  )١٢أنشطة الرقابة الداخلية (البند   -سابعًا  
 ٨ ........................................................  )٧أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة (البند   -ثامنًا  
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 الصفحة   
التوصيات املنبثقة عن استعراض وحدة التفتيش املشتركة  ومعاجلة) ٩أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند   -عاشرًا  
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  ٩ ..........................................................................  )١٤شؤون العاملني (البند   -ثالث عشر  
  ٩ ................................................  )١٥اليونيدو واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (البند   -رابع عشر  
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  ١٠ ...........................................  ) واختتام الدورة السادسة واألربعني١٩اعتماد التقرير (البند   -سابع عشر  

     املرفقان
  ١١ ............................................  املقرَّرات اليت اعتمدها املجلس يف دورته السادسة واألربعني  -األول  
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    مقدِّمة    
ُيعَرض تقرير جملس التنمية الصــناعية عن أعمال دورته الســادســة واألربعني على املؤمتر  -١

(ج) من الدســــتور. ووفقًا ملا أوصــــت به جلنة الربنامج وامليزانية  ٤-٩العام وفقًا ألحكام املادة 
 ٦٩  ، قرر املجلس تعليق أحكام املادة(ه)) ٢٠١٨/٤الرابعة والثالثني (االســــــتنتاج دورهتا   يف
وأن يطلب إىل املدير العام  ،لدورته الســــادســــة واألربعني بالنســــبةالنظام الداخلي للمجلس   من
  .يكفل إتاحة التسجيالت الرقمية جبميع اللغات الرمسية الست  أن
خة يف املرفق األول، هلا صــــــلة بأعمال املؤمتر العام ومقرَّرات املجلس التالية، املســــــتنســــــَ   -٢
  دورته الثامنة عشرة: يف

الفريق العامل غري الرمسي املعين باملســائل املتصــلة بلجنة الربنامج   ٨-م/٤٦-م ت ص  
  وامليزانية

اليونيدو وعقد ( ٢٠١٧التقرير الســــــنوي للمدير العام عن عام   ١٣-م/٤٥-م ت ص  
     )ألفريقياالتنمية الصناعية الثالث 

    التنظيمية واإلجرائية املسائل -أوًال  
لدويل،  -٣ نا ا يدو، مبركز فيي ُعقدت دورة املجلس الســـــــادســـــــة واألربعون يف مقر اليون
  .)ست جلسات عامة( ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨إىل   ٢٦  من
    

    احلضور    
ــــــــــــُمثِّلـــت يف الـــدورة الـــدول   -٤ األعضــــــــاء يف  ٥٣ التـــاليـــة من بني الـــدول ال ٥٠الـ

-الروســــــي، األرجنتني، إســــــبانيا، إكوادور، أملانيا، أوروغواي، إيران (مجهورية  االحتاد املجلس:
ــو، بولندا، بريو ــتان، بنغالديش، بنما، بوركينا فاس بيالروس،  ،اإلســالمية)، أيرلندا، إيطاليا، باكس

يا، الســــــودان، الســــــويد،  تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، زامب
كوت  البوليفارية)، فنلندا، قربص، كرواتيا، كوبا،-زويال (مجهوريةســويســرا، الصــني، الفلبني، فن

كوســــتاريكا، الكويت، كينيا، لبنان، لكســــمربغ، مالطة، مصــــر، املغرب، املكســــيك،  ديفوار،
  اليابان.العربية السعودية، النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا،  اململكة

أرمينيا، إريتريا، التالية األعضـــاء يف اليونيدو:  ٣٩  وشـــاركت يف الدورة أيضـــًا الدول ال  -٥
إســرائيل، أفغانســتان، ألبانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيســيا، أوكرانيا، باراغواي، بوتســوانا، 

نة واهلرســـــــك، بوليفيا (دولة ــــــ لدومينيكية، املتعددة القوميات)، تشــــــيكيا، اجلمهو-البوس رية ا
العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،   اجلمهورية

الســنغال،  ،ســلوفينيا ،الســلفادور ،مجهورية مقدونيا اليوغوســالفية ســابقا، دولة فلســطني، رومانيا
ليبيا، ماليزيا، منغوليا، موناكو،  شــــيلي، العراق، عمان، فييت نام، قطر، قريغيزســــتان، كولومبيا،

  ميامنار، نيبال، النيجر، هولندا، اليمن.
  وشاركت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة بصفة مراقب.  -٦
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  االحتاد الدويل لالتصاالت. :التاليةالوكالة املتخصصة وُمثِّلت   -٧
االســــــتشـــــــارية القانونية  وُمثِّلت املنظمات احلكومية الدولية األخرى التالية: املنظمة  -٨

جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املركز الدويل لتعزيز  األفريقية، االحتاد األورويب،-اآلســــيوية
املنظمة الدولية للشـــرطة  املشـــروعات، املركز الدويل للهندســـة الوراثية والتكنولوجيا األحيائية،

  لدولية للفرنكوفونية. املنظمة ا اجلنائية (اإلنتربول)، جامعة الدول العربية،
، منظمة اخليارات العربية-غرفة التجارة النمســـاويةوُمثِّلت املنظمات غري احلكومية التالية:   -٩

سائي الدويل، ،والروابط العاملية سائي الدويل، املجلس الن االحتاد الدويل للتحكم اآليل،  التحالف الن
 نظمات اهلندسة. الرابطة الدولية ألخوات املحبة، االحتاد العاملي مل

    
    افتتاح الدورة    

رئيســــة الدورة اخلامســــة واألربعني  ،أعلنت ســــعادة الســــيدة فوزية مباركي (اجلزائر)  -١٠
  واألربعني.السادسة بالنيابة، افتتاَح دورة املجلس 

    
    أعضاء مكتب الدورة    

ــــــعادة  ٢٣وفقًا للمادة   -١١ ــــــيدة فوزية من النظام الداخلي، انتخب املجلس بالتزكية س الس
 السيدة  مباركي (اجلزائر) رئيسة، وسعادة السيد غارب عبادي (مجهورية إيران اإلسالمية) وسعادة

كوهني  يلتونم  للرئيسة، والسيد بااو(هنغاريا) ن يمسنأندريا  ناتاشا ميلي داودي (مالطا) والسيدة
  إنريكيس (بنما) مقرِّرًا.

    
    جدول أعمال الدورة    

  جدول األعمال التايل: أقرَّ املجلس  -١٤
 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)  
  وضع اليونيدو املايل؛  (ب)  
 الرمسي املعين باملسائل املتصلة بلجنة الربنامج وامليزانية؛تقرير الفريق العامل غري   (ج)  

  حشد املوارد املالية؛  (د)  
 اإلدارة العامة للمخاطر؛  )(ه  

  اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل املحدَّثة.  (و)  
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 .٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   -٥  

  إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.  -٦  
  أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة.  -٧  
  التنمية الصناعية املستدامة يف البلدان املتوسطة الدخل.  -٨  
  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  -٩  
معاجلة التوصــيات املنبثقة عن اســتعراض وحدة التفتيش املشــتركة للتنظيم واإلدارة يف   -١٠  

  اليونيدو.
 املستقلة ملراجعة احلسابات.جلنة اليونيدو االستشارية   -١١  

  أنشطة الرقابة الداخلية.  -١٢  
  أنشطة التقييم.  -١٣  
  شؤون العاملني.  -١٤  
  اليونيدو واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.  -١٥  
املســــائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية   -١٦  

  وغريها من املنظمات.
  عد انعقاد دورة املؤمتر العام الثامنة عشرة ومكان انعقادها.مو  -١٧  
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واألربعني وموعد انعقادها.  -١٨  
 اعتماد التقرير.  -١٩  

وأقرَّ املجلُس اقتراحًا من الرئيســة لضــمان االســتفادة القصــوى من املوارد املتاحة خلدمة   -١٣
 ).١-م/٤٦-األول، املقرَّر م ت ص املؤمترات (انظر املرفق

وقرَّر املجلس إجراَء مشــــاورات غري رمسية أثناء الدورة هبدف تيســــري صــــياغة املقرَّرات،   -١٤
  ، برئاسة تلك املشاورات.)ةناتاشا ميلي داودي (مالط السيدةوُعهد إىل نائبة الرئيسة، سعادة 

    
    )٣(البند  ٢٠١٧التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -ثانيًا  

(مبا يف ذلك تقرير  ٢٠١٧، تقرير اليونيدو الســــنوي ٣ُعرض على املجلس، يف إطار البند   -١٥
ـــــرات ووضـــــع  (IDB.46/2)أداء الربنامج)  وتذييالته، ومعلومات حمدَّثة من األمانة عن حتديد مؤش

لدعم املقدَّم )، ومذكرة من األمانة عن اPBC.34/CRP.2أهداف لإلطار املتكامل للنتائج واألداء (
  .)IDB.46/CRP.9من اليونيدو لتعزيز صناعة املستحضرات الصيدالنية املحلية يف البلدان النامية (

  واعتمد املقرَّر  IDB.46/L.13)ونظر املجلس يف مشــــــروع مقرَّر مقدَّم من الرئيســـــــة (  -١٦
  (انظر املرفق األول). ١٣-م/٤٦-ص  ت  م
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    (أ) إىل (و)) ٤ البندوامليزانية (تقرير جلنة الربنامج   -ثالثًا  
وبنوده الفرعية من (أ) إىل (و)، تقرير جلنة الربنامج  ٤ُعرض على املجلس، يف إطار البند   -١٧

  .(IDB.46/9)وامليزانية عن أعمال دورهتا الرابعة والثالثني 
    

    ٢٠١٧تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   -ألف  
طا  -١٨ ند الفرعي ُعرض على املجلس، يف إ خلارجي  ٤ر الب بات ا (أ)، تقرير مراجع احلســـــــا
كانون الثاين/يناير  ١حســابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصــناعية للســنة املالية املمتدة من  عن
واملرفقات غري اُملراجعة عن الســــــنة املنتهية  ،)IDB.46/3( ٢٠١٧كانون األول/ديســــــمرب   ٣١ إىل
  .PBC.34/CRP.3جتماع االالواردة يف ورقة  ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١ يف
)، واعتمــد املقرَّر IDB.46/L.2ونظر املجلس يف مشــــــروع مقرَّر مقــدَّم من الرئيســــــــة (  -١٩
  (انظر املرفق األول). ٢-م/٤٦-ص ت م
    

    وضع اليونيدو املايل  -باء  
من املدير العام عن وضع اليونيدو (ب)، تقرير  ٤ُعرض على املجلس، يف إطار البند الفرعي   -٢٠

)، ومذكرة من IDB.46/CRP.2)، ومعلومات حمدثة من األمانة عن األرقام املالية (IDB.46/4املايل (
، ومذكرة )IDB.46/CRP.3األمانة عنواهنا: "اليونيدو ضمن نظام األمم املتحدة للمنسقني املقيمني" (

من األمانة بشــأن اإلطار التنظيمي واملبادئ التوجيهية بشــأن عمليات الســحب من صــندوق رأس 
  ).PBC.34/CRP.8)، ومذكرة من األمانة بشأن التسجيالت الرقمية (PBC.34/CRP.6املال املتداول (

)، IDB.46/L.3ونظر املجلس يف مشروع مقرَّر مقدَّم من الرئيسة عن وضع اليونيدو املايل (  -٢١
  (انظر املرفق األول). ٣-م/٤٦-واعتمد املقرَّر م ت ص

    
    تقرير الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل املتصلة بلجنة الربنامج وامليزانية  -جيم  

(ج)، تقرير الرئيســـــني املتشـــــاركني للفريق  ٤ُعرض على املجلس، يف إطار البند الفرعي   -٢٢
صلة بلجنة الربنامج وامليزانية (العامل غري الرمسي  ) ومعلوماهتما املحدثة IDB.46/5املعين باملسائل املت

  ).IDB.46/CRP.4( ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٠عن مداوالت الفريق العامل منذ 
  )، واعتمــد املقرَّر IDB.46/L.8ونظر املجلس يف مشــــــروع مقرَّر مقــدَّم من الرئيســــــــة (  -٢٣
  ول).(انظر املرفق األ ٨-م/٤٦-ص ت م
    

    حشد املوارد املالية  -دال  
(د)، يف تقرير من املدير العام عن حشـــــــد املوارد  ٤نظر املجلس، يف إطار البند الفرعي   -٢٤

من تقرير اليونيدو  ٧)، واملعلومات عن حشـــــد املوارد املالية الواردة يف الفصـــــل IDB.46/6املالية (
)، وورقة اجتماع من إعداد األمانة بشـــأن املشـــاريع اُملواَفق عليها يف IDB.46/2( ٢٠١٧الســـنوي 
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إطار صــندوق التنمية الصــناعية والصــناديق االســتئمانية املواضــيعية والفردية والتربُّعات األخرى يف 
  ).PBC.34/CRP.5( ٢٠١٧عام 
 قرَّر)، واعتمــد املIDB.46/L.4ونظر املجلس يف مشــــــروع مقرَّر مقــدَّم من الرئيســــــــة (  -٢٥
  (انظر املرفق األول). ٤-م/٤٦-ص ت م
    

    اإلدارة العامة للمخاطر  -هاء  
، تقرير من املدير العام عن اإلدارة العامة (ه) ٤ُعرض على املجلس، يف إطار البند الفرعي   -٢٦

  )..7CRP./34PBC) ومعلومات حمدَّثة من األمانة عن جلنة إدارة املخاطر (.46/7IDB*للمخاطر (
  وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاط املجلس علمًا بالوثائق املعروضة.  -٢٧
    

   اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل املحدَّثة  -واو  
ــد الفرعي   -٢٨ ــام عن اخلطــة  ٤ُعرض على املجلس، يف إطــار البن ــدير الع (و)، تقرير من امل

  ).IDB.46/8( ٢٠٢١-٢٠١٨االستثمارية املتوسطة األجل 
  على اقتراح الرئيسة، أحاط املجلس علمًا بالوثائق املعروضة.وبناًء   -٢٩
    

   )٥(البند  ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   -رابعًا  
ند   -٣٠ يدو وخطة التنمية ٥ُعرض على املجلس، يف إطار الب عام عن اليون ملدير ال ، تقرير من ا

ــــــتدامة لعام  ــــــاريعها وأدواهتا  ،)IDB.46/10( ٢٠٣٠املس وورقة اجتماع عن برامج اليونيدو ومش
  ).IDB.46/CRP.5للتعاون التقين اليت تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة (

  وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاط املجلس علمًا بالوثائق املعروضة.  -٣١
    

   )٦إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية (البند   -خامسًا  
، تقرير من املدير العام عن إصــــــالح منظومة األمم ٦ُعرض على املجلس، يف إطار البند   -٣٢

  ).IDB.46/11املتحدة اإلمنائية (
)، واعتمد املقرَّر IDB.46/L.12ونظر املجلس يف مشــــــروع مقرَّر مقدَّم من الرئيســــــة (  -٣٣
   (انظر املرفق األول). ١٢-م/٤٦-ص  ت  م
    

  )١١االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات (البند جلنة اليونيدو   -سادسًا  
ـــــارية ١١ُعرض على املجلس، يف إطار البند   -٣٤ ـــــتش ـــــنوي للجنة اليونيدو االس ، التقرير الس

، وردُّ إدارة اليونيدو )IDB.46/16( الذي قدمته رئيستها ٢٠١٨املستقلة ملراجعة احلسابات عن عام 
  ).IDB.46/16/Add.1عليه (
 على اقتراح الرئيسة، أحاط املجلس علمًا بالوثائق املعروضة.وبناًء  -٣٥



GC.18/2
 

8/25 V.18-08462 
 

   )١٢أنشطة الرقابة الداخلية (البند   -سابعًا  
، تقرير من مدير مكتب التقييم والرقابة الداخلية ١٢ُعرض على املجلس، يف إطار البند   -٣٦

  ).IDB.46/17عن أنشطة الرقابة الداخلية (
  أحاط املجلس علمًا بالوثائق املعروضة.وبناًء على اقتراح الرئيسة،   -٣٧

    
    )٧أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة (البند   -ثامنًا  

، تقرير من املدير العام عن أنشــــــطة اليونيدو يف ٧ُعرض على املجلس، يف إطار البند   -٣٨
  ).IDB.46/12جمال الطاقة والبيئة (

  مًا بالوثائق املعروضة.وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاط املجلس عل  -٣٩
    

    )٨التنمية الصناعية املستدامة يف البلدان املتوسطة الدخل (البند   -تاسعًا  
ند   -٤٠ طار الب ــــــتراتيجي ٨ُعرض على املجلس، يف إ عام عن اإلطار االس ملدير ال ، تقرير من ا

  ).IDB.46/13للشراكة مع البلدان املتوسطة الدخل (
  )، واعتمد املقرَّر IDB.46/L.10مقرَّر مقدَّم من الرئيســــــة (ونظر املجلس يف مشــــــروع   -٤١

  (انظر املرفق األول). ١٠-م/٤٦-م ت ص
    

  التوصيات املنبثقة  ومعاجلة) ٩أنشطة وحدة التفتيش املشتركة (البند   -عاشرًا  
  عن استعراض وحدة التفتيش املشتركة للتنظيم واإلدارة يف اليونيدو 

   )١٠(البند 
، تقريران من املــدير العــام، أحــدمهــا عن ١٠و ٩املجلس، يف إطــار البنــدين ُعرض على   -٤٢

)، إىل جانب مذكرة تتضــمن تعليقات اليونيدو على IDB.46/14أنشــطة وحدة التفتيش املشــتركة (
)، واآلخر تقرير يتناول بالتحديد التوصــيات IDB.46/CRP.10توصــيات وحدة التفتيش املشــتركة (

  ).IDB.46/15ة التفتيش املشتركة للتنظيم واإلدارة يف اليونيدو (املنبثقة عن استعراض وحد
  وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاط املجلس علمًا بالوثائق املعروضة.  -٤٣
    
   )١٣أنشطة التقييم (البند   -حادي عشر

، مذكِّرة من مدير مكتب التقييم والرقابة ١٣ُعرضـــــــت على املجلس، يف إطار البند   -٤٤
  ).IDB.46/18عن أنشطة التقييم (الداخلية 

)، واعتمد املقرَّر IDB.46/L.6ونظر املجلس يف مشــــــروع مقرَّر مقدَّم من الرئيســـــــة (  -٤٥
  (انظر املرفق األول). ٦-م/٤٦-ص ت م
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   ) ١٧موعد انعقاد دورة املؤمتر العام الثامنة عشرة ومكان انعقادها (البند   -ثاين عشر
ند ُعرض على املجلس، يف إطا  -٤٦ عام عن موعد انعقاد دورة ١٧ر الب ملدير ال ، تقرير من ا

  ).IDB.46/22املؤمتر العام الثامنة عشرة ومكان انعقادها (
)، واعتمد املقرَّر IDB.46/L.11ونظر املجلس يف مشــــــروع مقرَّر مقدَّم من الرئيســــــة (  -٤٧
  (انظر املرفق األول). ١١-م/٤٦-ص ت م
    
    )١٤(البند شؤون العاملني   -ثالث عشر

ند   -٤٨ طار الب عاملني ١٤ُعرض على املجلس، يف إ عام عن شــــــؤون ال ملدير ال ، تقرير من ا
)IDB.46/19) واملرفقات من األول إىل اخلامس بتقرير املدير العام ،(IDB.46/CRP.6(،  ومذكرة

 ٢٠١٨تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٢١من األمانة تتضــــمن قائمة بأمساء موظفي اليونيدو حىت تاريخ 
)IDB.46/CRP.7.(  

  وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاط املجلس علمًا بالوثائق املعروضة.  -٤٩
    
    )١٥اليونيدو واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (البند   -رابع عشر

، تقرير من املدير العام عن اليونيدو واملســــــاواة ١٥ى املجلس، يف إطار البند ُعرض عل  -٥٠
  ).IDB.46/20/Rev.1بني اجلنسني ومتكني املرأة (

  وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاط املجلس علمًا بالوثائق املعروضة.  -٥١
    
  املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية   -خامس عشر

    )١٦وغري احلكومية وغريها من املنظمات (البند 
ــد   -٥٢ ــة عن اســــــتعراض املركز ١٦ُعرض على املجلس، يف إطــار البن ــان ، تقرير من األم

، وطلب مقدَّم )IDB.46/21/Add.1) وإضافته (IDB.46/21االستشاري للمنظمات غري احلكومية (
)، ومذكرة من املدير العام IDB.46/23من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري (

 ).IDB.46/24تتضمن معلومات عن منظمات حكومية دولية (

ونظر املجلس يف مشـــــروعي مقرَّرين مقدَّمني من الرئيســـــة بشـــــأن اســـــتعراض املركز   -٥٣
) وبشــــــأن املنظمات احلكومية الدولية IDB.46/L.7ة (االســــــتشــــــاري للمنظمات غري احلكومي

)IDB.46/L.5َّ(انظر املرفق  ٥-م/٤٦-ص ت ماملقرَّر و ٧-م/٤٦-ص ت مر )، واعتمـــد املقر
األول). وفيما يتعلق بالطلب املقدَّم من منظمة غري حكومية للحصـــول على مركز اســـتشـــاري، 

واعتمد الرئيســـــة اســـــتنادا إىل توصـــــية من املكتب  م منقدَّممقرَّر يف مشـــــروع املجلس  نظر
  املرفق األول).انظر ( ١٤-م/٤٦-ص  ت  م  املقرَّر
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جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واألربعني وموعد انعقادها   -سادس عشر
   )١٨(البند 

 ، مذكِّرة من املدير العام بشأن جدول األعمال١٨ُعرضت على املجلس، يف إطار البند   -٥٤
  ).IDB.46/CRP.8املؤقَّت للدورة السابعة واألربعني وموعد انعقادها (

)، واعتمد املقرَّر IDB.46/L.9ونظر املجلس يف مشــــــروع مقرَّر مقدَّم من الرئيســـــــة (  -٥٥
  (انظر املرفق األول).  ٩-م/٤٦-ص ت م
    
    ) واختتام الدورة السادسة واألربعني١٩اعتماد التقرير (البند   -سابع عشر

تشــــــرين الثاين/نوفمرب، يف مشــــــروع مقرَّر مقدَّم من الرئيســـــــة  ٢٨نظر املجلس، يف   -٥٦
)IDB.46/L.15 ،"ــــــتثنـــائيـــة الثـــالثـــة للمؤمتر العـــام   واعتمـــد املقرَّر ) عنوانـــه: "الـــدورة االس
 (انظر املرفق األول). ١٥-م/٤٦-ص ت م

أعمال دورته  تشــــــرين الثاين/نوفمرب، يف مشــــــروع التقرير عن ٢٨ونظر املجلس، يف   -٥٧
) واعتمده يف جممله، على أن ُتعَهد إىل املقرِّر مهمة وضــــع IDB.46/L.1الســــادســــة واألربعني (
  التقرير يف صيغته النهائية.

ـــة واختتم املجلس دورته   -٥٨ ـــادس ـــاعة الس ـــرين  ٢٨من يوم  ١٦/١٦واألربعني يف الس تش
  .٢٠١٨الثاين/نوفمرب 
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  املرفق األول
    

      واألربعني السادسةاملقرَّرات اليت اعتمدها املجلس يف دورته     
 املقرَّر 
 الصفحة العنوان رقم

 ١٢ االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات ١
 ١٢ ٢٠١٧تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام  ٢
 ١٣ وضع اليونيدو املايل ٣
 ١٣ حشد املوارد املالية ٤
 ١٤ عالقة مبنظمات حكومية دوليةاتفاقات  ٥
 ١٥ أنشطة التقييم ٦
 ١٥ استعراض املركز االستشاري للمنظمات غري احلكومية ٧
 ١٥ الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل املتصلة بلجنة الربنامج وامليزانية ٨
 ١٦ جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واألربعني وموعد انعقادها ٩
 ١٧ اإلطار االستراتيجي للشراكة مع البلدان املتوسطة الدخل ١٠
 ١٨ موعد انعقاد دورة املؤمتر العام الثامنة عشرة ومكان انعقادها ١١
 ١٩ إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ١٢
(اليونيدو والعقد الثالث  ٢٠١٧التقرير السنوي للمدير العام عن عام  ١٣

 ٢٠ قيا)للتنمية الصناعية ألفري
 ٢٢ طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري ١٤
 ٢٣ دورة املؤمتر العام االستثنائية الثالثة ١٥
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  من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات االستفادة  ١-م/٤٦-م ت صر املقرَّ
قرَّر جملس التنمية الصناعية بغية االستفادة بأقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، 

من نظامه الداخلي، املتصلة بالنَِّصاب القانوين، فيما خيصُّ جلسات  ٣٢تعليَق العمل فورًا باملادة 
  دورته السادسة واألربعني فقط، شريطة أالَّ ُتتَّخذ يف تلك اجللسات أيُّ قرارات جوهرية.

  اجللسة العامة األوىل
      ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦

  ٢٠١٧تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   ٢-م/٤٦-م ت صر املقرَّ
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:

ب بتقرير مراجع احلســـــابات اخلارجي عن حســـــابات منظمة األمم املتحدة حَّر  (أ) 
ـــــمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١الصـــــناعية للفترة املالية من   للتنمية ، ٢٠١٧كانون األول/ديس

قة   مبا ملايل الوارد يف الوثي يدو الســــــنوي ، IDB.46/3يف ذلك تقرير األداء ا ، ٢٠١٧وتقرير اليون
  )؛IDB.46/2( ٢٠١٧داء الربنامج لعام ذلك تقرير أ يف  مبا

ب أيضًا بالبيانني اللذين أدىل هبما املدير العام ومراجع احلسابات اخلارجي يف حَّر  (ب) 
  الدورة الرابعة والثالثني للجنة الربنامج وامليزانية؛

ب بكل حَّرت اخلارجي على خدماته اهلامة، وعرب عن امتنانه ملراجع احلســــاباأ  (ج)  
  يه من استنتاجات وتوصيات قيِّمة؛ما توصل إل

 د باملراجع العام للحســــــابات يف أملانيا لنجاحه يف إجناز مهام واليته منذاشــــــأ  (د)  
ـــــــابــات يف الفلبني الــذي توىل دور مراجع رحَّ، و٢٠١٤متوز/يوليــه  ١ ب بــاملراجع العــام للحس

  ؛٢٠١٨متوز/يوليه  ١احلسابات اخلارجي اعتبارًا من 
عترف بأمهية مســــامهة ُمراجع احلســــابات اخلارجي يف حتســــني هيكل حوكمة ا  (ه)  

اليونيدو وحتسني إدارهتا وعملياهتا وأدائها من خالل توصياته، مبا فيها التوصيات الواردة يف تقريره 
  ؛IDB.46/3األخري 

ط علمـــًا بـــاإلجراءات اليت اختـــذهـــا املـــدير العـــام لتنفيـــذ توصــــــيـــات احـــأ  (و)  
  ؛السابقة  األعوام

طلب إىل املدير العام أن يواصــل تنفيذها ارجي وتوصــيات مراجع احلســابات اخل أقرَّ  (ز)  
  .وأن يقدِّم إىل جملس التنمية الصناعية، ابتداء من دورته السابعة واألربعني، تقريرًا هبذا الشأن
  السادسةاجللسة العامة 

     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
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 اليونيدو املايلوضع   ٣-م/٤٦-ص ت مر املقرَّ

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:

  ؛IDB.46/4ط علمًا باملعلومات الواردة يف الوثيقة أحا  (أ)  
الدول األعضـــاء والدول الســـابقة العضـــوية اليت مل تســـدِّد بعُد اشـــتراكاهتا  حثَّ  (ب)  

املقرَّرة، مبا يف ذلك سلف صندوق رأس املال املتداول ومتأخرات السنوات السابقة، على سدادها 
  دون إبطاء؛

طلب إىل املدير العام أن يواصـــــل جهوده واتصـــــاالته بالدول األعضـــــاء والدول   (ج)  
  من أجل حتصيل املتأخِّرات؛ السابقة العضوية

األمانة على مواصــلة العمل مع الدول األعضــاء، مبا يف ذلك يف إطار الفريق  حثَّ  (د)  
العامل غري الرمسي املعين باملســــــائل املتصــــــلة بلجنة الربنامج وامليزانية، للتشــــــجيع على ســــــداد 

  االشتراكات املقرَّرة يف حينها؛
ن تواصـــل االســـتعاضـــة عن املحاضـــر املوجزة املكتوبة ر أن يطلب إىل األمانة أقرَّ  )(ه  

  ملجلس التنمية الصناعية واملؤمتر العام بتسجيالت رقمية؛
جيب أن يكون  كفاءةر بأنَّ الســعي وراء حتقيق مكاســب يف اإلنتاجية وأوجه ذكَّ  (و)  

ئمة املجاالت ب بقاحَّراملســــاس جبودة تنفيذ املشــــاريع، وإجراًء إداريًّا متواصــــًال، مع مراعاة عدم 
طلب إىل ، ومن مث IDB.46/4ذات األولوية فيما يتعلق باســــــتبانة أوجه الكفاءة، الواردة يف الوثيقة 

التدابري اليت مجيع األمانة أن تقدِّم يف دورة جلنة الربنامج وامليزانية اخلامســـــــة والثالثني تقريرًا عن 
ــــــُتبينت و/أو ُنفِّذت بشـــــــأن خفض أولوية بعض البنود وحتق يق أوجه الكفاءة منذ دورة جلنة اس

الربنامج وامليزانية الثالثة والثالثني، هبدف تعويض األثر املايل على الدول األعضــاء، الذي يتأتى عن 
  .٢٠١٩-٢٠١٨مقترحات إعادة تقدير التكاليف والنفقات اجلديدة يف ميزانييت فترة 

  اجللسة العامة السادسة
     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨

 املوارد املالية حشد  ٤-م/٤٦-م ت صر املقرَّ

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:

 ؛IDB.46/6ط علمًا باملعلومات الواردة يف الوثيقة احأ  (أ)  

صندوق قرَّ  (ب)   شاريع املراد متويلها يف إطار  سلطة املوافقة على امل ر ختويل املدير العام 
وفقًا لألولويات املحدَّدة يف اإلطار الربناجمي املتوســـط  ٢٠١٩و ٢٠١٨التنمية الصـــناعية يف عامي 

 )؛GC.17/6و IDB.45/8( ٢٠٢١-٢٠١٨األجل 

ادة تربعاهتا لليونيدو، مبا يف ذلك ع الدول األعضاء وسائر اجلهات املاحنة على زيشجَّ  (ج)  
للصندوق االستئماين للشراكة املنشأ حديثًا، وكذلك للحساب اخلاص للتربعات لألنشطة األساسية، 

 وصندوق االستثمارات الرأمسالية الكربى (صندوق التجهيز)؛
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ع أيضـــــًا مجيَع اجلهات املاحنة على النظر يف التربع بأموال غري خمصـــــصـــــة شـــــجَّ  (د)  
ض بعينها، وحتديدًا لتمكني اليونيدو من االستجابة السريعة لطلبات احلصول على املساعدة، ألغرا

 ووضع أنشطتها الربناجمية وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛

من العمل طلب إىل الدول األعضــــــاء أن تنظر يف تقدمي تربعات لليونيدو لتمكينها   (ه)  
شـــترك، وذلك إمَّا باملســـامهة يف الصـــناديق االســـتئمانية مصـــادر التمويل اليت تشـــترط التمويل املمع 

 املخصَّصة أو بتقدمي متويل ألغراض خاصة على املستوى الُقطري أو العاملي؛

ع حكومات البلدان املســتفيدة على االضــطالع بدور نشــيط يف مشــاطرة شــجَّ  (و)  
عها حتديدًا على أن وشــجَّطة ذات األولوية املتفق عليها، اليونيدو مســؤوليَة حشــد أموال لألنشــ

تأخذ زمام املبادرة يف استبانة األموال املتاحة على املستوى الُقطري واحلصول عليها، مبا يف ذلك 
فرص تقاســــم التكاليف املحلية، وكذلك األموال املقدَّمة من اجلهات املاحنة الثنائية، والصــــناديق 

تحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وســائر مؤســســات االســتئمانية املتعدِّدة املاحنني، وبرنامج األمم امل
 التمويل اإلمنائي؛

بشــدَّة بأن تتعاون الدول األعضــاء مع املنظمة وتدعم جهودها الرامية إىل  ىوصــأ  (ز)  
وضـــــع وتعزيز براجمها ومبادراهتا يف ســـــياق التنمية الدولية، وخاصـــــًة من خالل املؤمترات الدولية 

ضـــمان التعريف اجليد هبذه املبادرات، واإلقرار بصـــلتها الوثيقة  التحاور، بغية أشـــكالوغريها من 
  بأهداف التنمية الدولية، وإتاحة ما يلزم من موارد هلا.

  اجللسة العامة السادسة
     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨

  اتفاقات عالقة مبنظمات حكومية دولية  ٥-م/٤٦-م ت صر املقرَّ
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:

  ؛IDB.46/24ط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة احأ  (أ)  
(أ) من دســـتور املنظمة واملبادئ التوجيهية  ١-١٩ذن للمدير العام، وفقًا للمادة أ  (ب)  

بشـــأن عالقة اليونيدو باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها من 
ـــتنادًا إىل املعلومات الواردة ٤١-م/١-املؤمتر العام م عمن ُمرفق مقرَّر  ٩املنظمات (الفقرة  )، واس
  ، بأن يربم اتفاَق عالقٍة مناسبٍة مع املنظمات احلكومية الدولية التالية:IDB.46/24يف مرفق الوثيقة 

  جملس التعاون لدول اخلليج العربية؛  لدولهيئة التقييس   
  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛   
 منظمة الصحة لغرب أفريقيا.  

  اجللسة العامة السادسة
     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
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  أنشطة التقييم  ٦-م/٤٦-م ت صر املقرَّ
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:

  )؛IDB.46/18ط علمًا بالتقرير عن أنشطة التقييم (احأ  (أ)  
والتعلُّم واملســــــامهة يف عرب جمدَّدًا عن دعمه لوظيفة التقييم من أجل املســــــاءلة أ  (ب)  

  فعالية التنمية؛
ع على إجراء تقييمات توجهها احلصــــــيلة واألثر بشــــــأن النتائج، وإدراج شــــــجَّ  (ج)  

  املعلومات عن األداء والدروس املستفادة يف عمليات اإلدارة والتخطيط االستراتيجي.
  اجللسة العامة السادسة

     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
  استعراض املركز االستشاري للمنظمات غري احلكومية  ٧-م/٤٦-صم ت املقرَّر 

  الصناعية: التنميةإنَّ جملس 
  ؛IDB.46/21/Add.1و IDB.46/21ط علما باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقتني احأ  (أ)  
 ىوصــــأ، ٤١-م/١-من املرفق باء من املقرَّر م ع ٢١إذ يأخذ يف االعتبار الفقرة   (ب)  

بأن يسحب املجلس املركز االستشاري للمنظمات اليت مل تبِد اهتمامًا كافيًا بالتعاون مع اليونيدو 
  يف السنوات األربع املاضية؛

  بأن يســــتعرض املجلس كل أربع ســــنوات على األقل قائمة املنظمات  ىوصــــأ  (ج)  
  رفق باء من املقرَّر (أ) من امل ٢٠غري احلكومية اليت لديها مركز اســــتشــــاري، متاشــــيًا مع الفقرة 

  .٤١-م/١-م ع
  اجللسة العامة السادسة

     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
الفريق العامل غري الرمسي املعين باملســـائل املتصـــلة بلجنة الربنامج   ٨-م/٤٦-م ت ص املقرَّر

 وامليزانية

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:
  ؛IDB.46/5ط علمًا باملعلومات الواردة يف الوثيقة احأ  (أ)  
شـــكر الفريق العامل غري الرمسي املعين باملســـائل املتصـــلة بلجنة الربنامج وامليزانية   (ب) 

ر أن ميدِّد فترة والية قرَّعرب عن تقديره للعمل الذي يضطلع به رئيساه، وأعلى عمله حىت اآلن، و
س اختتام املداوالت اليت جيريها، وطلب إىل رئيســــي الفريق العامل الفريق العامل إىل أن يقرِّر املجل

ع مجيع الدول شــــجَّمواصــــلة تقدمي تقارير ســــنوية إىل املجلس عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، و
  األعضاء على املشاركة بنشاط يف مداوالت الفريق العامل؛

  ه لكل فترة ستة أشهر؛ع الفريق العامل على إعداد جدول أعمالشجَّ  (ج)  
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طلب إىل الفريق العامل غري الرمسي أن يواصـــــل مداوالته بشـــــأن مجيع املســـــائل   (د)  
ــألة أرصــدة االعتمادات غري املنفقة، هبدف  ــيما بشــأن مس املتصــلة بلجنة الربنامج وامليزانية، وال س

  امسة والثالثني؛ صوغ مقترح بشأهنا، لكي تنظر فيه جلنة الربنامج وامليزانية أثناء دورهتا اخل
إىل مجيع الدول األعضــــاء إىل التوصــــل عن طريق الفريق العامل غري الرمسي  ادع  )(ه  

الفريق  دعااتفاق بشــــأن املقترحات الرامية إىل معاجلة مســــألة أرصــــدة االعتمادات غري املنفقة، و
العامل غري الرمسي إىل تقدمي املقترح املتفق عليه لكي تنظر فيه جلنة الربنامج وامليزانية أثناء دورهتا 
اخلامسة والثالثني ويعتمده من مثَّ جملس التنمية الصناعية أثناء دورته السابعة واألربعني واملؤمتر العام 

  أثناء دورته الثامنة عشرة.
  اجللسة العامة السادسة

     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
ـــــــابعــة واألربعني وموعــد  جــدول  ٩-م/٤٦-م ت ص املقرَّر األعمــال املؤقَّــت للــدورة الس

  انعقادها
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:

  ؛IDB.46/CRP.8ط علمًا باملعلومات الواردة يف الوثيقة احأ  (أ) 
  السابعة واألربعني:ر اعتماد جدول األعمال املؤقت التايل لدورته قرَّ  (ب)  
 انتخاب أعضاء املكتب.  -١  

  إقرار جدول األعمال.  -٢  
  .٢٠١٨التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -٣  
  .العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا  -٤  
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية:  -٥  

  ؛٢٠١٨تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   (أ) 
  اليونيدو املايل؛وضع   (ب) 
 جدول األنصـــــبة املقرَّرة لتقاســـــم نفقات امليزانية العادية لفترة الســـــنتني   (ج) 

  ؛٢٠٢١-٢٠٢٠
  ؛٢٠٢١-٢٠٢٠صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   (د) 

تقرير الفريق العامل غري الرمسي املعين باملســـــائل املتصـــــلة بلجنة الربنامج   (ه)  
 وامليزانية؛

  املوارد املالية؛حشد   (و)  
 اإلدارة العامة للمخاطر؛  )(ز  
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  تعيني مراجع حسابات خارجي.  (ح)  
  .٢٠٢١-٢٠٢٠الربنامج وامليزانيتان،   -٦ 
 .٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   -٧ 

  أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة.  -٨ 
  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.  -٩ 
وصــــيات املنبثقة عن اســــتعراض وحدة التفتيش املشــــتركة للتنظيم واإلدارة الت معاجلة  -١٠ 

  اليونيدو.  يف
  جلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات.  -١١ 
 أنشطة الرقابة الداخلية.  -١٢ 

  أنشطة التقييم.  -١٣ 
  شؤون العاملني.  -١٤ 
  اليونيدو واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.  -١٥ 
املســــائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية   -١٦ 

  وغريها من املنظمات.
  جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة واألربعني وموعد انعقادها.  -١٧ 
 اعتماد التقرير.  -١٨ 

  .٢٠١٩ متوز/يوليه ٣ إىل ١عقد دورته السابعة واألربعني من أن ير قرَّ  (ج) 
  اجللسة العامة السادسة

     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
  االستراتيجي للشراكة مع البلدان املتوسطة الدخل اإلطار  ١٠-م/٤٦-م ت ص املقرَّر

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:
بشـــأن التنمية الصـــناعية املســـتدامة يف البلدان  ٦-ق/١٧-ر إىل القرار م عاشـــأ  (أ)  

  املتوسطة الدخل؛
) بشأن وضع إطار استراتيجي لتعاون IDB.46/13ط علمًا بتقرير املدير العام (احأ  (ب)  

ــــــطة الدخل يرمي إىل تعزيز ما تبذله من أجل حتقيق التنمية الصــــــناعية  اليونيدو مع البلدان املتوس
  الشاملة للجميع واملستدامة؛

مة عن نطاق عرب عن تقديره للمدير العام على تقدمي مقترح يتضــــــمن ملحة عاأ  (ج)  
  وآفاق التعاون الربناجمي بني اليونيدو والدول األعضاء املتوسطة الدخل؛
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طلب إىل املدير العام تنظيم مشاورات مع الدول األعضاء من أجل وضع الصيغة   (د)  
ينظر فيه يف دورته الســــابعة كي النهائية ملشــــروع اإلطار االســــتراتيجي هبدف تقدميه إىل املجلس ل

  واألربعني.
  لسة العامة السادسةاجل

     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
  انعقاد دورة املؤمتر العام الثامنة عشرة ومكان انعقادها موعد  ١١-م/٤٦-م ت ص املقرَّر

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:
من النظام الداخلي للمؤمتر العام اليت تنص على أن ُتعقد دورات  ٤ر إىل املادة اشأ  (أ)  

  العادية يف مقّر املنظمة، ما مل يقّرر املؤمتر غري ذلك؛املؤمتر العام 
من النظام الداخلي للمؤمتر العام اليت تقتضــي أن تتحّمل  ٨ر أيضــًا إىل املادة اشــأ  (ب)  

شرة، املرتبطة بعقد دورٍة ما خارج  شرة أو غري املبا ضيفة النفقات اإلضافية الفعلية، املبا احلكومة امل
  مقّر املنظمة؛

)، الذي ُأعلم فيه املجلس IDB.46/22 االعتبار تقرير املدير العام (الوثيقة أخذ يف  (ج)  
بالعرض الكرمي املقدَّم من حكومة اإلمارات العربية املتحدة الســــــتضــــــافة دورة املؤمتر العام الثامنة 

  ظيب؛  عشرة يف أبو
العربية ط علمًا أيضــــــًا مع التقدير بالتأكيدات املتلقَّاة من حكومة اإلمارات احأ  (د)  

باســتضــافة هذه تعلقة املتحدة بشــأن حتمُّل كل النفقات اإلضــافية، املباشــرة منها أو غري املباشــرة، امل
  ظيب، حسبما هو مشار إليه يف الفقرة (ب)؛ الدورة يف أبو

ط علمًا كذلك بطلب حكومة اإلمارات العربية املتحدة بشأن دراسة إمكانية احأ  (ه)  
  ؛٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٧إىل  ٣ثامنة عشرة يف الفترة من عقد دورة املؤمتر العام ال

  ب بعرض حكومة اإلمارات العربية املتحدة استضافة دورة املؤمتر العام؛ رحَّ  (و)  
تشرين  ٧إىل  ٣ر عقد دورة املؤمتر العام الثامنة عشرة يف أبو ظيب يف الفترة من قرَّ  (ز)  

  ؛٢٠١٩الثاين/نوفمرب 
ير العام التفاوض مع حكومة اإلمارات العربية املتحدة وإبرام صـــيغة طلب إىل املد  (ح)  

  مناسبة لالتفاق اخلاص باملؤمتر؛
طلب أيضـــًا إىل املدير العام أن يقدِّم تقريرًا عن التقدُّم املحرز يف هذا الشـــأن إىل   (ط)  

  دورة املجلس السابعة واألربعني.
  اجللسة العامة السادسة

     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
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 إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية  ١٢-م/٤٦-م ت ص املقرَّر

 إنَّ جملس التنمية الصناعية:

باالســــتعراض الشــــامل الذي املتعلق  ٧١/٢٤٣إىل قراري اجلمعية العامة أشــــار   (أ)  
شطة  سة األن سيا سنوات ل ضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل جيري كل أربع  التنفيذية اليت ت

ــــــتعراض  ٧٢/٢٧٩، والتنمية ــــــياق االس املتعلق بإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف س
ــــطة التنفيذية اليت تضــــطلع هبا منظومة  ــــة األنش ــــياس ــــنوات لس ــــامل الذي جيري كل أربع س الش

  ؛املتحدة من أجل التنمية األمم
نة والطابع بأنَّ إطار األمم املتحدة للمســــاعدة اإلمنائية املتســــم باحليوية واملرو أقرَّ  (ب)  

ــــــتراتيجي والعملي والتوجه حنو حتقيق النتائج ميثل أهم أداة لتخطيط أنشــــــطة األمم املتحدة  االس
ضرورة أن جيسد ذلك اإلطار للمساعدة  اإلمنائية وتنفيذها يف كل بلد، وشدد يف هذا الشأن على 

ة املتخصــــــصــــــة التابعة اإلمنائية نتائج اليونيدو ونواجتها وأداءها يف جمال التنمية، بوصــــــفها الوكال
املتحدة املكلفة بتعزيز التنمية الصـــناعية الشـــاملة واملســـتدامة، وجيســـد دورها النشـــط داخل   لألمم

  ؛منظومة األمم املتحدة اإلمنائية
تائج   (ج)   أحاط علمًا باجلهود اجلارية الرامية إىل تنقيح وحتديث اإلطار املتكامل للن

 دعم مكانة املنظمة يف إطار الوثيقة االســـتراتيجية املوضـــوعة واألداء لليونيدو ومســـامهته املمكنة يف
  ؛على نطاق املنظومة

ــــــتفادة من الفرص املتاحة إلعادة تنظيم  أقرَّ  (د)   ــــــدَّد على أمهية االس بالتحديات وش
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تقوية الدور املركزي الذي تضــــــطلع به اليونيدو يف تعزيز 

  التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة داخل اهليكل املجدَّد ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛
ظ أنَّ اآلثار املالية املنتظرة لعملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية الح  (ه)  

سياق املداوالت القادمة يف إطار الربنامج وامليزانيتني  سيناقش يف  على اليونيدو متثل موضوعًا هامًّا 
بلجنة وداخل الفريق العامل غري الرمسي املعين باملســــائل املتصــــلة  ٢٠٢١-٢٠٢٠لفترة الســــنتني 

  الربنامج وامليزانية؛
  طلب إىل املدير العام:  (و)  
أن يواصـــــــل العمل مع األمانة العامة لألمم املتحدة على تعزيز مكانة اليونيدو   ‘١‘  

ســياق إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من خالل آليات املشــاركة القائمة   يف
حتديدًا  حدة، وهي  طاق منظومة األمم املت مة على ن يذيني ملنظو جملس الرؤســـــــاء التنف

ــه،   األمم ــة املســــــتوى املرتبطــة ب ــة الرفيع ــة اإلداري ــالتنســــــيق، واللجن املتحــدة املعين ب
  األمم املتحدة للتنمية املستدامة؛فريق الرفيعة املستوى املعنية بالربامج، و  واللجنة

لى متثيل أن يكفل تنفيذ هذه األنشـــطة يف حدود املوارد املتاحة وأن يضـــمن أع  ‘٢‘  
  الزم يف املنتديات املذكورة أعاله؛
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ـــبكتها امليدانية، داخل أفرقة   ‘٣‘   أن يقدم تقريرًا عن دور اليونيدو، مبا يف ذلك دور ش
مشاركتها يف اآلليات  األمم املتحدة القطرية وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وعن

لتنمية املســــــتدامة يف ل األمم املتحدة فريقمنائية واإلقليمية املطوَّرة ملنظومة األمم املتحدة اإل
املتحدة اإلمنائية، وذلك هبدف تعزيز جهود املنظمة يف  ضــوء عملية إصــالح منظومة األمم

  تنفيذ مهام واليتها لصاحل الدول األعضاء؛
أن يقدم تقريرًا عن اخلدمات اليت يقدمها نظام املنســــقني املقيمني إىل اليونيدو،   ‘٤‘  

مات، دون وأن جير خلد لك ا يدو من ت ئد اليت تعود على اليون ية للفوا مات دور ي تقيي
  ؛٧٢/٢٧٩املساس بالتزامات اليونيدو املنصوص عليها يف قرار اجلمعية العامة 

جملس التنمية أن يقدم تقريرًا عن إجراءات متابعة تنفيذ التوصــــيات املقدمة من   ‘٥‘  
ـــتدامة حتت رعاية  ـــتوى املعين بالتنمية املس ـــي الرفيع املس ـــياس الصـــناعية إىل املنتدى الس

  املجلس االقتصادي واالجتماعي؛
أن يقدم تقارير منتظمة بشـــأن ما ذكر أعاله إىل جلنة الربنامج وامليزانية وجملس   ‘٦‘  

  التنمية الصناعية واملؤمتر العام لليونيدو.
  ة السادسةاجللسة العام

     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
ــــــنويالتقرير   ١٣-م/٤٦-م ت ص املقرَّر (اليونيدو والعقد  ٢٠١٧للمدير العام عن عام  الس

  الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا)
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:

، بشأن خطة التنمية ٢٠١٥، يف عام ٧٠/١ب باعتماد قرار اجلمعية العامة رحَّ  (أ)  
، الذي يدعو اليونيدو إىل مواءمة مجيع ٢-ق/١٦-وقرار املؤمتر العام م ع ٢٠٣٠املستدامة لعام 

  وأهداف التنمية املستدامة الواردة فيها؛  ٢٠٣٠أنشطتها مع خطة التنمية املستدامة لعام 
بشأن العقد الثالث للتنمية الصناعية  ٧٠/٢٩٣ط علمًا بقرار اجلمعية العامة احأ  (ب)  
)، الذي كلَّف اليونيدو، باعتبارها املنظمة الرائدة، بوضع برنامج العقد ٢٠٢٥-٢٠١٦ألفريقيا (

ويل زمام تنفيذه، وتعزيز املساعدة التقنية واجلهود الرامية الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا وتفعيله وت
  إىل تعبئة املوارد لصاحل البلدان األفريقية حتقيقًا هلذا الغرض حتديدًا؛ 

د على ضرورة أن يستند أي تقدم ملموس يف تنفيذ برنامج العقد الثالث للتنمية شدَّ  (ج)  
مية والقارية ذات الصلة اليت ترمي إىل حتقيق التنمية الصناعية ألفريقيا إىل األولويات الوطنية واإلقلي

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة على حنو يؤثر تأثريًا إجيابيًّا على التنمية االجتماعية واالقتصادية 
  مبا يؤدي إىل خلق فرص العمل يف القارة، وال سيما لشباهبا ونسائها؛ 

يت قامت هبا األمانة، ومنها خطة العمل عرب عن تقديره ملختلف املبادرات الأ  (د)  
وخارطة الطريق اليت وضعتها اليونيدو  ٢٠١٨بشأن العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا لعام 

)"، واليت تتضمن أنشطة ٢٠٢٥-٢٠١٦بعنوان "تنفيذ العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا (
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رة أنصار العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا، اليت برناجمية ملموسة وأطرًا زمنية هلا، وإطالق مباد
  ومالطة؛النيجر و كينياو كوت ديفوارو السنغالو زامبياو جنوب أفريقياتشمل قادة 

ــــــلَّ  (ه)   يدية،  بأمهية مس يدية وغري التقل ملاحنة التقل عاون الوثيق مع مجيع اجلهات ا الت
ـــيما االحتاد األفريقي واللجنة االقتصـــادية  وال ـــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا س ألفريقيا والش

ومصـــرف التنمية األفريقي، وباملســـامهات القيِّمة املقدمة من تلك اجلهات، اليت ســـتظل تعمل على 
نشر الوعي الضروري وإقامة الشراكات الالزمة من أجل ضمان تنفيذ برنامج العقد الثالث للتنمية 

  ت جمدية حمددة؛الصناعية ألفريقيا وجين مثاره خبطوا
طلب إىل املدير العام، من أجل حتقيق هذا الغرض، التشاور والعمل عن كثب مع   (و)  

  الدول األفريقية لضمان ما يلي: مجيع 
  امج احلالية واملقبلة؛فريقية متاما زمام األنشطة والربأن متلك البلدان األ  ‘١‘  
قد الثالث للتنمية الصـــــناعية أن تتماشـــــى املشـــــاريع والربامج املنفذة يف إطار الع  ‘٢‘  

وغايات  ٢٠٣٠ألفريقيا مع أولويات البلدان األفريقية، مبا يشــمل التماشــي مع خطة عام 
  ؛٢٠٦٣وأهداف التنمية املستدامة املحددة فيها وخطة االحتاد األفريقي لعام 

مبا يف ذلك توفري فرص العمل   ‘٣‘   تائج ملموســـــــة،  أن حتقق املشـــــــاريع والربامج ن
  ن الفقر؛م واحلد

  طلب أيضا إىل املدير العام، لذلك الغرض، ما يلي:   (ز)  
سيما االحتاد  مواصلة احلوار مع مجيع الشركاء ذوي الصلة العاملني يف القارة، وال  ‘١‘  

األفريقي والشــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واللجنة االقتصــادية ألفريقيا ومصــرف 
  ريقي؛التنمية األف

ــعة النطاق، يف إطار العمل عل  ‘٢‘   ى تعزيز وحتســني كل ما يلزم من الشــراكات الواس
صناعية ألفريقيا، لضمان التضافر بني أنشطة  تنفيذ مشاريع وبرامج العقد الثالث للتنمية ال
لدان األفريقية، واجلهات  ما بني الب عام واخلاص، في ية، من القطاعني ال مجيع اجلهات املعن

ليدية، وكذلك وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، ومع املبادرات املاحنة التقليدية وغري التق
والربامج الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف، مثل مبادرات جمموعة العشــــــرين املتعلقة 

  بتدعيم حركة التصنيع يف أفريقيا وأقل البلدان منوًّا؛
  طلب أيضا إىل املدير العام:  (ح)  
الدول األعضــــــاء واملنظمات الدولية من أجل توفري مواصــــــلة التعاون الوثيق مع   ‘١‘  

البيانات واملعلومات الالزمة من أجل تقدمي صــــــورة عامة شــــــاملة للربامج واملشــــــاريع 
املتمحورة حول أفريقيا لدى مجيع املنظمات الدولية واجلهات املاحنة لضمان التآزر وحتديد 

تنفيذ برنامج العقد الثالث للتنمية املجاالت اليت يلزم فيها بذل املزيد من اجلهود من أجل 
  الصناعية ألفريقيا؛
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خارطة الطريق لتنفيذ برنامج العقد   ‘٢‘   ــــــري العمل يف تطبيق  املواظبة على تقييم س
الثالث للتنمية الصـــــناعية ألفريقيا وعلى إبالغ الدول األعضـــــاء يف اليونيدو والشـــــركاء 

  الدوليني رمسيا بالتقدم املحرز يف هذا الشأن؛
اقتراح حلول ملموســـــة، بالتعاون مع الدول األفريقية، من أجل حتســـــني خارطة   ‘٣‘  

الطريق، والســـعي إىل تنفيذ املزيد من األنشـــطة مع الشـــركاء واملســـتثمرين املحتملني بناء 
  ذلك؛ على

طلب كذلك إىل املدير العام أن يواظب على اإلبالغ عن التقدم املحرز يف تنفيذ   (ط)  
سنوية املقدمة إىل جلنة الربنامج وامليزانية  برنامج العقد الثالث صناعية ألفريقيا يف تقاريره ال للتنمية ال

وجملس التنمية الصــــناعية واملؤمتر العام واألفرقة العاملة غري الرمسية املعنية بالشــــؤون املتصــــلة بلجنة 
  الربنامج وامليزانية على أساس فصلي؛

بأن يطلب أيضًا إىل املدير العام لليونيدو  ٧٠/٢٩٣د جمددا قرار اجلمعية العامة كَّأ  (ي)  
  أن حيشد موارد كافية من أجل تنفيذ برنامج العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا؛

طلب كذلك إىل املدير العام أن يكفل، يف حدود املوارد املتوفرة، ختصيص موارد   (ك)  
 رية ومالية كافية من أجل تنفيذ مشاريع العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا.بش

  اجللسة العامة السادسة
     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨

طلــب مقــدَّم من منظمــة غري حكوميــة للحصــــــول على مركز   ١٤-م/٤٦-م ت ص املقرَّر
  استشاري

  إنَّ جملس التنمية الصناعية:
  ؛IDB.46/23 باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقةط علمًا احأ  (أ)   

بشـــأن عالقة واملبادئ التوجيهية  (ب) من دســـتور املنظمة ١-١٩ر، وفقًا للمادة قرَّ  (ب)    
ية وغريها من املنظمات  ية وغري احلكوم ية واملنظمات احلكوم لدول ية ا باملنظمات احلكوم يدو  اليون

أن مينح املنظَّمة غري احلكومية التالية مركزًا )، ٤١-م/١-عُمرفق مقرَّر املؤمتر العام م من  ١٧(الفقرة 
  استشاريًّا لدى اليونيدو:

  ).2iecologieاملعهد الدويل لإليكولوجيا الصناعية واالقتصاد األخضر (  
  اجللسة العامة السادسة

     ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
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  املؤمتر العام االستثنائية الثالثة دورة  ١٥-م/٤٦-م ت ص املقرَّر
  إنَّ جملس التنمية الصناعية:

يف ضــــــوء توافق اآلراء الذي جرى التوصــــــل إليه أثناء املشــــــاورات غري الرمسية املفتوحة  
  :٢٠١٨األعضاء واليت اكتملت يف تشرين الثاين/نوفمرب   بني

املؤمتر العام االســــــتثنائية قرَّر أن يطلب إىل املدير العام الدعوة إىل عقد دورة   (أ)
، من أجل النظر يف اقتراح يتعلق ٢٠١٨تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الثالثة يف فيينا يوم اجلمعة، 

  بقوائم الدول املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو؛
 تشرين الثاين/ ٣٠ أوصى املؤمتر مبا يلي من أجل عقد الدورة االستثنائية الثالثة يف  (ب)

  :٢٠١٨ نوفمرب
ينبغي أن يظل أعضاء مكتب الدورة االستثنائية وأعضاء جلنة وثائق التفويض هم   ‘١‘  

  نفسهم الذين كانوا يف دورة املؤمتر السابعة عشرة؛
قدِّمت   ‘٢‘   ثة على وثائق التفويض اليت  ثال ية ال نائ ــــــتث لدورة االس ماد يف ا ينبغي االعت

  ني وثائق تفويض جديدة؛ للدورة السابعة عشرة، ما مل يقدِّم أحد املمثل
قد يلزم تعليق أحكام املواد التالية من النظام الداخلي للمؤمتر العام خالل فترة   ‘٣‘  

  ؛٢٨و ٢٣و ٢-١٢و ٩و ٢-٥الدورة االستثنائية: املواد 
  ينبغي اعتماد جدول األعمال املؤقَّت التايل لدورة املؤمتر العام االستثنائية الثالثة:  ‘٤‘  

  رة.افتتاح الدو  -١
  إقرار جدول األعمال.  -٢
  وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر.  -٣
  قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو.  -٤
  اختتام الدورة.  -٥

  اجللسة العامة السادسة
 ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
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     املرفق الثاين
      األربعني السادسةالوثائق املقدَّمة إىل املجلس يف دورته     

  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

IDB.46/1 جدول األعمال املؤقَّت  ٢ 
IDB.46/1/Add.1/Rev.1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢  

IDB.46/2  ٢٠١٧التقرير السنوي  (د) ٤، ٣ 
IDB.46/3 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  (أ) ٤

 ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١للسنة املالية من 
IDB.46/4  تقرير من املدير العام .وضع اليونيدو املايل (ب) ٤ 
IDB.46/5  املعين باملسائل املتصلة بلجنة الربنامج وامليزانيةتقرير الفريق العامل غري الرمسي  (ج) ٤. 

 تقرير الرئيسني املتشاركني
IDB.46/6  املدير العاممن حشد املوارد املالية. تقرير  (د) ٤ 

IDB.46/7* اإلدارة العامة للمخاطر. تقرير من املدير العام )(ه ٤ 
IDB.46/8  تقرير من املدير العام٢٠٢١-٢٠١٨اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل للفترة   (و) ٤ .
IDB.46/9 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الرابعة والثالثني ٤ 

IDB.46/10  تقرير من املدير العام٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام  ٥ . 
IDB.46/11 العامإصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. تقرير من املدير  ٦ 
IDB.46/12 أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة والبيئة. تقرير من املدير العام ٧ 
IDB.46/13 اإلطار االستراتيجي للشراكة مع البلدان املتوسطة الدخل. تقرير من املدير العام ٨ 
IDB.46/14  أنشطة وحدة التفتيش املشتركة. تقرير من املدير العام ٩  
IDB.46/15 املنبثقة عن استعراض وحدة التفتيش املشتركة للتنظيم واإلدارة يف التوصيات  ١٠

 اليونيدو. تقرير من املدير العام
IDB.46/16 تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات. تقرير الرئيسة ١١ 

IDB.46/16/Add.1 تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات. ردُّ اإلدارة ١١ 
IDB.46/17 أنشطة الرقابة الداخلية. تقرير من مدير مكتب التقييم والرقابة الداخلية ١٢ 
IDB.46/18 أنشطة التقييم. مذكِّرة من مدير مكتب التقييم والرقابة الداخلية ١٣ 
IDB.46/19 شؤون العاملني. تقرير من املدير العام ١٤ 

IDB.46/20/Rev.1 املرأة. تقرير من املدير العاماليونيدو واملساواة بني اجلنسني ومتكني  ١٥ 
IDB.46/21 استعراض املركز االستشاري للمنظمات غري احلكومية. تقرير من األمانة ١٦ 

IDB.46/21/Add.1  استعراض املركز االستشاري للمنظمات غري احلكومية. تقرير من األمانة ١٦ 
IDB.46/22 ومكان انعقادها. تقرير من املدير موعد انعقاد دورة املؤمتر العام الثامنة عشرة  ١٧

 العام
IDB.46/23 طلب مقدَّم من منظمة غري حكومية للحصول على مركز استشاري. مذكِّرة من  ١٦

  املدير العام
IDB.46/24 معلومات عن منظمات حكومية دولية. مذكِّرة من املدير العام ١٦ 
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  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

 ورقات االجتماع
IDB.46/CRP.1*  ٢  List of documents 

IDB.46/CRP.2 (ب) ٤ Update on financial figures. Note by the Secretariat 

IDB.46/CRP.3 (ب) ٤ UNIDO in the United Nations Resident Coordinator system. Note by the 
Secretariat 

IDB.46/CRP.4 (ج) ٤ Update since 20 June 2018. Note by the Co-chairs 

IDB.46/CRP.5 ٥ UNIDO technical cooperation programmes, projects and tools 
contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals 

IDB.46/CRP.6 ١٤ Personnel matters. Annexes to the report by the Director General 

IDB.46/CRP.7 ١٤ List of UNIDO staff. Note by the Secretariat 

IDB.46/CRP.8 ١٨ Provisional agenda and date of the forty-seventh session. Note by the 
Director General 

IDB.46/CRP.9 ٣ UNIDO support in fostering the local pharmaceutical industry in 
developing countries. Note by the Secretariat 

IDB.46/CRP.10 ٩ Activities of the Joint Inspection Unit. Note by the Director General 

PBC.34/CRP.2 ٣ Integrated results and performance framework: definition of indicators 
and setting of targets. Update by the Secretariat 

PBC.34/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 2017 (unaudited). 
Prepared by the Secretariat 

PBC.34/CRP.5 (د) ٤ Projects approved under the Industrial Development Fund, thematic and 
individual trust funds, and other voluntary contributions in 2017 

PBC.34/CRP.6 (ب) ٤ Working Capital Fund: regulatory framework and guidelines for 
withdrawals. Note by the Secretariat 

PBC.34/CRP.7 ه ٤)( General risk management: update on the Risk Management Committee. 
Note by the Secretariat 

PBC.34/CRP.8 (ب) ٤ Digital Records. Note by the Secretariat 

 


