
   GC.19/2 

 

 

 

 منظمة األمم المتحدة 
 للتنمية الصناعية 

 

 
Distr.: General 

1 December 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

081220    081220    V.20-07126 (A) 

*2007126*  

 المؤتمر العام
 عشرةالتاسعة الدورة 
   2021 كانون األول/ديسمبر 3 -تشرين الثاني/نوفمبر 29فيينا، 

 

   تقرير مجلس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثامنة واألربعين   
   (2020تشرين الثاني/نوفمبر  23-25)  
 المحتويات 

 الصفحة   
 3 ............................................................................................. المسائل التنظيمية واإلجرائية -أوال
 5 .................................................................... (3)البند  2019السنوي للمدير العام عن عام التقرير  -ثانيا
 5 ...................................................................... )أ( إلى )ه(( 4تقرير لجنة البرنامج والميزانية )البند  -ثالثا

 5  .................................................................. 2019تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عام  -ألف 
 6  .................................................                                                             وضع اليونيدو المالي، بما في ذلك أرصدة االعتمادات غير المنف قة -باء 
 6  ................................. الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانيةتقرير  -جيم 
 6  .............................................................................................. حشد الموارد المالية -دال 
 6  ............................................................                                                 المقترحات المحد ثة بشأن االستثمارات المتوسطة األجل -هاء 

 7 ........................................................................................ (5اإلدارة العامة للمخاطر )البند  -رابعا
 7 ............................................................................ (6)البند  19-كوفيداستجابة اليونيدو لجائحة  -خامسا
 7 ................................................................... (7)البند  2030اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام  -سادسا
 7 ......................................................................... (8إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية )البند  -سابعا
 7 .......................................................................... (9العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا )البند  -ثامنا
 7 .......................................................... (15لمراجعة الحسابات )البند لجنة اليونيدو االستشارية المستقلة  -تاسعا
 8 ....................................... ( 10التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان المتوسطة الدخل )البند  -عاشرا
 8 ........................................................... (11استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات )البند  -حادي عشر
 8 ....................................................................... (12)البند أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة  -ثاني عشر
 8 ................................................................................ ( 16أنشطة التقييم والرقابة الداخلية )البند  -ثالث عشر



 GC.19/2 

 

2/28 V.20-07126 

 

 الصفحة   
( ومعالجة التوصيات المنبثقة عن استعراض وحدة التفتيش المشتركة للتنظيم واإلدارة 13أنشطة وحدة التفتيش المشتركة )البند  -رابع عشر

 8 ................................................................................................. (14في اليونيدو )البند 
 9 .............................................................................................. (17)البند شؤون العاملين  -خامس عشر
 9 ........................................................ (18المدير العام )البند التحضيرات لعملية االختيار لشغل منصب  -سادس عشر
 9 ......... (19المسائل المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من المنظمات )البند  -سابع عشر
 9 ................................................ (20                                                                  جدول األعمال المؤق ت للدورة التاسعة واألربعين وموعد انعقادها )البند  -ثامن عشر
 9 ..................................................................( واختتام الدورة الثامنة واألربعين21اعتماد التقرير )البند  -تاسع عشر
   المرفقان

 10 ................................................................                                                        المقر رات التي اعتمدها المجلس في دورته الثامنة واألربعين -األول
 27 ...................................................................                                                      الوثائق المقد مة إلى المجلس في دورته الثامنة واألربعين -الثاني

  



GC.19/2 
 

 

V.20-07126 3/28 

 

        مقد  مة   
                                                                                           ي عر ض تقرير مجلس التنميةة الصةةةةةةةةةةةةةةنةاعيةة عن أعمةال دورتةه الثةامنةة واألربعين على المؤتمر العةام وفقةا   -1

ة ( تواصةةةةةةةةةةةةةةل األمةانة )ه 3-/م46-                                            )ج( من الةدسةةةةةةةةةةةةةةتور. وبنةاء على مقر ر المجلس م ت   4-9ألحكةام المةادة 
 االستعاضة عن المحاضر الموجزة المكتوبة لمجلس التنمية الصناعية والمؤتمر العام بتسجيالت رقمية.

خان ، التاليان                ومقر را المجلس   -2 ا صةةةةةلة بأعمال المؤتمر العام في دورته مفي المرفق األول، له            المسةةةةةتنسةةةةة 
 التاسعة عشرة:

 اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزماتاستراتيجية   8-/م48-م ت   

 لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونيدو  8-/م48-م ت   
  

 المسائل التنظيمية واإلجرائية  -      أول   
  تشةةةةةةةرين الثاني/  25إلى   23                                                                           ع قدت دورة المجلس الثامنة واألربعون في مقر اليونيدو، بمركز فيينا الدولي، من  - 3

 للتداول الفيديوي.  " Interprefyباستخدام منصة " ن بعد ع وشارك المندوبون فيها )ست جلسات عامة(.  2020نوفمبر 
  

 الحضور  
االتحاد الروسةةةةةةةةةةةةي، إثيوبيا، األرجنتين،   ( 1) األعضةةةةةةةةةةةةاء في المجلس: 25لثلت في الدورة جميع الدول ام -4

اإلسةةةةالمية(، أيرلندا، إيطاليا،  -يسةةةةيا، أوروغواي، إيران )جمهوريةإسةةةةاانيا، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، إندون 
باكسةةةةةةةتان، البرازيل، بنغالديش، بوركينا فاسةةةةةةةو، بولندا، بيرو، بيالروس، تركيا، تونس، الجزائر، جمهورية كوريا،  

ارية(، فنلندا،  البوليف-زامبيا، سةةلوفينيا، السةةنغال، السةةودان، السةةويد، سةةويسةةرا، الصةةين، الفلبين، فنزويال )جمهورية
قبر ، كوبا، كوت ديفوار، كوسةةةةةتاريكا، ال ويت، كينيا، ل سةةةةةمبرم، مالطة، مالي، مصةةةةةر، المغر ، المكسةةةةةيك،  

 الممل ة العربية السعودية، ناميبيا، النرويج، النمسا، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان.

اليونيدو: أذربيجان، األردن، أرمينيا،  التالية األعضةةةةةةةةةةةةاء في    57ال                             وشةةةةةةةةةةةةاركت في الدورة أيضةةةةةةةةةةةةا  الدول  -5
- إسةةرائيل، أفغانسةةتان، إكوادور، ألاانيا، أنغوال، أوكرانيا، باراغواي، بلغاريا، بنما، البوسةةنة والهرسةةك، بوليةيا )دولة

 المتعددة القوميات(، تايلند، تشةةةةةيكيا، الجبل األسةةةةةود، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية 
العربية السةةةةةةورية، جمهورية كوريا الشةةةةةةعبية الديمقراطية، جمهورية الو الديمقراطية الشةةةةةةعبية، جنو  أفريقيا، دولة 

مان،                                                                                             فلسةةةةطين، رومانيا، زماابوي، سةةةةاموا، سةةةةري الن ا، السةةةةلفادور، شةةةةيلي، الصةةةةومال، طاجيكسةةةةتان، العرا ، ع  
كرواتيا، كمبوديا، كولومبيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا،   غابون، غواتيماال، فييت نام، قطر، قيرغيزسةةةةةتان، كازاخسةةةةةتان،

 مدغشقر، مقدونيا الشمالية، منغوليا، موناكو، ميانمار، نياال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس، اليمن.

  كمراقبين. وشارك ال رسي الرسولي ومنظمة فرسان مالطة المستقلة -6

                                                                  التةاليةة ممث لةة في الةدورة: اللجنةة االقتصةةةةةةةةةةةةةةةاديةة ألمريكةا الالتينيةة ومنطقةة وكةانةت هيئةات األمم المتحةدة  -7
 الاحر ال اريبي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

صةةة والمنظمات ذات الصةةلة التالية: منظمة األغلية والزراعة لممم المتحدة،  -8                                                                                              وم ث  لت الوكاالت المتخصةة  
 عالمية لمرصاد الجوية.الوكالة الدولية للطاقة اللرية، المنظمة ال

__________ 

 أحد المقاعد المخصصة للقائمة جيم شاغر حاليا في المجلس. (1) 
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المنظمة                                                                                               وم ث  لت المنظمات الحكومية الدولية األخرى التالية: المنظمة العربية للتنمية الصةةةةةةناعية والتعدين،  - 9
، االتحاد العربي لمسةةةةةةةةةمنت ومواد البناء، منظمة التعاون االقتصةةةةةةةةةادي، المصةةةةةةةةةر  األوروبي  اآلسةةةةةةةةةيوية ل نتاجية 

جلس التعاون لدول الخليج العربية، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج لالسةةتثمار، االتحاد األوروبي، م 
العربيةة، المركز الةدولي للهنةدسةةةةةةةةةةةةةةة الوراثيةة والت نولوجيةا األحيةائيةة )البيولوجيةة(، المنظمةة الةدوليةة للشةةةةةةةةةةةةةرطةة الجنةائيةة  

 . للتنمية الدولية )اإلنتربول(، المنظمة الدولية للهجرة، جامعة الدول العربية، صندو  األوبك 

                                                                                                     وم ث  لت المنظمات غير الحكومية التالية: غرفة التجارة الدولية الصةةةةةةينية، التحالف النسةةةةةةائي الدولي، المجلس  - 10
النسةةةةائي الدولي، اللجنة ال هربائية التقنية الدولية، رابطة إيسةةةةيكي الغلائية، االتحاد الدولي للتحكم اآللي، االتحاد الدولي 

 ت باألعمال التجارية والمهن الفنية، الرابطة الدولية ألخوات المحاة، االتحاد العالمي لمنظمات الهندسة. للمشتغال 
  

 افتتاح الدورة  
                                                                )الفلبين(، رئيسةةةةةة الدورة السةةةةةابعة واألربعين بالنيابة، افتتاح  دورة  ناتيفيدادم. ك. أعلنت سةةةةةعادة السةةةةةيدة  -11

 المجلس الثامنة واألربعين.
  

 أعضاء مكتب الدورة  
                                                                                   من النظام الداخلي، انتخب المجلس بالتزكية سةةةةةةعادة السةةةةةةيد د. جوماال )إندونيسةةةةةةيا( رئيسةةةةةةا ،    23             وفقا  للمادة  - 12

وسعادة السيدة  . زفوكيلي )سلوفينيا(، والسيد ح. زكي )مصر(، والسيدة د. هيرنانديس )جمهورية فنزويال البوليفارية(،  
                                                 نوابا للرئيس، والسيد م. إيفجي )تركيا( مقر  را . 

  
 جدول أعمال الدورة  

                                أقر  المجلس جدول األعمال التالي: -13

 انتخا  أعضاء المكتب. -1 

 إقرار جدول األعمال. -2 

 :2019التقرير السنوي للمدير العام عن عام  -3 

                                                                           اإلدارة الراميةةة إلى تحقيق النتةةائج: معلومةةات محةةد ثةةة عن تنفيةةل اإلطةةار البرنةةامجي   )أ( 
 .2021-2018المتوسط األجل، 

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية: -4 

 ؛2019تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عام  )أ(  

                                                              وضع اليونيدو المالي، بما في ذلك أرصدة االعتمادات غير المنف قة؛ ) (  

 تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية؛  )ج(   

 شد الموارد المالية؛ح )د(  

                                                  المقترحات المحد ثة بشأن االستثمارات المتوسطة األجل. )ه(  

 اإلدارة العامة للمخاطر. -5 

 .19-استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد -6 

 .2030اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام  -7 
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 اليونيدو وإصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. -8 

 العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا. -9 

 التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان المتوسطة الدخل. -10 

 حاالت ما بعد النزاعات/األزمات.لاستراتيجية اليونيدو  -11 

 أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة. -12 

 أنشطة وحدة التفتيش المشتركة. -13 

 عالجة التوصيات المنبثقة عن استعراض وحدة التفتيش المشتركة للتنظيم واإلدارة في اليونيدو. م  - 14 

 لجنة اليونيدو االستشارية المستقلة لمراجعة الحسابات. -15 

 أنشطة التقييم والرقابة الداخلية. -16 

 شؤون العاملين. -17 

 المدير العام.التحضيرات لعملية االختيار لشغل منصب  -18 

المسةةةةةةةةةةةةةةةةائةةل المتعلقةةة بةةالمنظمةةات الحكوميةةة الةةدوليةةة والمنظمةةات الحكوميةةة وغير الحكوميةةة  -19 
 من المنظمات. وغيرها

 نعقادها.                                                    جدول األعمال المؤق ت للدورة التاسعة واألربعين وموعد ا -20 

 اعتماد التقرير. -21 

                                                                                          وأقر  المجلس  اقتراحا  من الرئيس لضةةةةةةةةمان االسةةةةةةةةتفادة القصةةةةةةةةوى من الموارد المتاحة لخدمة المؤتمرات  -14
 (.1-/م48-                                )انظر المرفق األول، المقر ر م ت  

د إلى نائب                                                                                 وقر ر المجلس إجراء  مشةةاورات غير رسةةمية أثناء الدورة بهد  تيسةةير صةةوم المقر رات، وعه -15
 الرئيس، السيد ح. زكي )مصر(، برئاسة تلك المشاورات.

  
 ( 3)البند    2019التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -        ثانيا   

( وتةةلييالتةةه،  IDB.48/2) 2019، تقرير اليونيةةدو السةةةةةةةةةةةةةةنوي 3                               ع رض على المجلس، في إطةةار البنةةد  -16
وتقرير من المةةدير العةةام عن اإلدارة الراميةةة إلى تحقيق النتةةائج يتضةةةةةةةةةةةةةةمن معلومةةات محةةدثةةة عن تنفيةةل اإلطةةار 

 (.IDB.48/CRP.2و PBC.36/CRP.7و IDB.48/5) 2021-2018البرنامجي المتوسط األجل، 

                                                       اقتراح من الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة.وبناء على  -17
  

 )أ( إلى )ه((   4تقرير لجنة البرنامج والميزانية )البند  -        ثالثا   
وبنوده الفرعيةةةةة من )أ( إلى )ه(، تقرير لجنةةةةة البرنةةةةامج   4                               ع رض على المجلس، في إطةةةةار البنةةةةد  -18

 (.IDB.48/12والميزانية عن أعمال دورتها السادسة والثالثين )
  

 2019تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عام  -ألف 
)أ(، تقرير مراجع الحسةةةةةةةةةةةةةابات الخارجي عن حسةةةةةةةةةةةةةابات    4                                      ع رض على المجلس، في إطار البند الفرعي  - 19

 كانون األول/   31كانون الثةاني/ينةاير إلى   1منظمةة األمم المتحةدة للتنميةة الصةةةةةةةةةةةةةنةاعيةة للسةةةةةةةةةةةةةنةة المةاليةة الممتةدة من 

https://undocs.org/ar/IDB.48/2
https://undocs.org/ar/IDB.48/12
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  2019كانون األول/ديسةةةةمبر   31                                                 (، والمرفقات غير الم راجعة عن السةةةةنة المنتهية في  IDB.48/3)   2019ديسةةةةمبر 
مراجعة الحسابات تتضمن تعليقاتها  ، وملكرة أعدتها اللجنة االستشارية ل PBC.36/CRP.2الواردة في ورقة االجتماع 

 (. PBC.36/CRP.3على تقرير مراجع الحسابات الخارجي ) 

                                                                 وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة. -20
  

                                                             وضع اليونيدو المالي، بما في ذلك أرصدة العتمادات غير المنف قة -باء 
) (، تقرير من المةةدير العةةام عن وضةةةةةةةةةةةةةةع اليونيةةدو   4البنةةد الفرعي                          ع رض على المجلس، في إطةةار  -21

(، ومعلومات محدثة PBC.36/CRP.4(، وملكرة من األمانة عن حالة االشةةةةةةةةتراكات المقررة )IDB.48/4المالي )
 (.IDB.48/CRP.3من األمانة عن وضع اليونيدو المالي )

(، واعتمد  IDB.48/L.2                                                                 ظر المجلس في مشةةةروع مقر ر مقد م من الرئيس عن وضةةةع اليونيدو المالي )ون  -22
 )انظر المرفق األول(. 2-/م48-             المقر ر م ت  

  
 تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية -جيم 

)ج(، تقرير الرئيسةةةةةين المتشةةةةةاركين للفريق العامل غير   4فرعي                                   ع رض على المجلس، في إطار البند ال -23
( ومعلوماتهما المحدثة عن مداوالت IDB.48/6الرسةةةةةةمي المعني بالمسةةةةةةائل المتصةةةةةةلة بلجنة البرنامج والميزانية )

 (.IDB.48/CRP.4الفريق العامل )

 ( 2)                                             الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة.وبناء على اقتراح من  -24
  

 حشد الموارد المالية -دال 
)د(، في تقرير من المةدير العةام عن حشةةةةةةةةةةةةةةةد الموارد المةاليةة  4نظر المجلس، في إطةار البنةد الفرعي  -25
(IDB.48/7والمعلومات المتعلقة بحشةةةةةةةةةةد الم ،) من تقرير اليونيدو السةةةةةةةةةةنوي   8وارد المالية والواردة في الفصةةةةةةةةةةل

2019  (IDB.48/2  وورقة اجتماع من إعداد األمانة بشةةةأن المشةةةاريع الم واف ق عليها في إطار صةةةندو  التنمية ،)                                                                                     
 (.PBC.36/CRP.6) 2019                                 والفردية والتبر عات األخرى في عام الصناعية والصناديق االستئمانية المواضيعية 

 3-/م48-(، واعتمةد المقرر م ت  IDB.48/L.3ونظر المجلس في مشةةةةةةةةةةةةةةروع مقرر قةدمةه الرئيس ) -26
 )انظر المرفق األول(.

  
                                                 المقترحات المحد ثة بشأن الستثمارات المتوسطة األجل -هاء 

)ه(، تقرير من المةدير العةام عن المقترحةات المتعلقةة  4لفرعي رض على المجلس، في إطةار البنةد ا   ع   -27
 (.IDB.48/8) 2023-2020باالستثمارات المتوسطة األجل للفترة 

                                                                 وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة. -28
  

__________ 

كولومبيا واليابان و  البوليفارية(-وفنزويال )جمهوريةوتركيا اإلسالمية( -األعضاء وإيران )جمهوريةأوضحت وفود االتحاد األوروبي ودوله  (2) 
 مواقفها بشأن هله المسألة. والبيانات المقدمة متاحة على موقع اليونيدو الشاكي وعلى الشاكة الخارجية )إكسترانت(. 

https://undocs.org/ar/IDB.48/3
https://undocs.org/ar/IDB.48/4
https://undocs.org/ar/IDB.48/6
https://undocs.org/ar/IDB.48/7
https://undocs.org/ar/IDB.48/2
https://undocs.org/ar/IDB.48/8
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 ( 5العامة للمخاطر )البند  اإلدارة  -        رابعا   
 (. IDB.48/13، تقرير من المدير العام عن اإلدارة العامة للمخاطر ) 5رض على المجلس، في إطار البند    ع   - 29

                                                                 وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة. -30
  

 ( 6)البند   19- استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد  -        خامسا   
 19- ، تقرير من المدير العام عن اسةةتجابة اليونيدو لجائحة كوفيد 6رض على المجلس، في إطار البند    ع   - 31
 (IDB.48/11 ( وملكرة من المدير العام ت مل هلا التقرير ،)IDB.48/CRP.5 .) 

  4- /م 48-                       ( واعتمةد المقر ر م ت   IDB.48/L.13                                             ونظر المجلس في مشةةةةةةةةةةةةةروع مقر ر مقةد م من الرئيس )  - 32
 )انظر المرفق األول(. 

  
 ( 7)البند    2030اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام  -        سادسا   

وخطة التنمية المسةةةةةتدامة ، تقرير من المدير العام عن اليونيدو 7                               ع رض على المجلس، في إطار البند  -33
 (.IDB.48/14) 2030لعام 

                                                                 وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة. -34
  

 ( 8إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية )البند  -        سابعا   
، تقريران من المدير العام عن إصةةةةةةةالح منظومة األمم المتحدة 8البند رض على المجلس، في إطار    ع   -35

 (.IDB.48/CRP.6و IDB.48/10اإلنمائية )

                                                                 وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة. -36
  

 ( 9الصناعية ألفريقيا )البند العقد الثالث للتنمية  -        ثامنا   
، تقرير من المدير العام عن العقد الثالث للتنمية الصةةةةةةناعية ألفريقيا  9رض على المجلس، في إطار البند    ع   - 37
 (IDB.48/9 ومعلومات محدثة عن مؤتمر القمة األفريقي المعني بالتصنيع والتنويع اال ،) ( قتصاديIDB.48/CRP.7 .) 

                                                                 وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة. -38
  

 ( 15لجنة اليونيدو الستشارية المستقلة لمراجعة الحسابات )البند   -        تاسعا   
الحسةةةةةةةةابات، قدمه ، تقرير من اللجنة االسةةةةةةةةتشةةةةةةةةارية لمراجعة  15                               ع رض على المجلس، في إطار البند  -39

(. كمةا عرض على المجلس مقترح من IDB.48/20/Add.1إدارة اليونيةدو عليةه )      ورد  (، IDB.48/20رئيسةةةةةةةةةةةةةةهةا )
رئيس اللجنة االسةةةةةةةةتشةةةةةةةةارية لمراجعة الحسةةةةةةةةابات بشةةةةةةةةأن اإلطار المرجعي للجنة االسةةةةةةةةتشةةةةةةةةارية المسةةةةةةةةتقلة للرقابة 

(IDB.48/21 وعالوة على ذلك، عرضةت على المجلس ملكرتان من األمانة بشةأن عضةوية اللجنة االسةتشةارية .)
 (.IDB.48/CRP.9و IDB.48/22المستقلة للرقابة )

(، واعتمد  IDB.48/L.4و  IDB.48/L.15                       رين مقد مين من الرئيس )                           ونظر المجلس في مشةةةةةةةةةةةةةروعي مقر   -40
 )انظر المرفق األول(. 6-/م48-              والمقر ر م ت   5-/م48-             المقر ر م ت  

 

https://undocs.org/ar/IDB.48/13
https://undocs.org/ar/IDB.48/11
https://undocs.org/ar/IDB.48/14
https://undocs.org/ar/IDB.48/10
https://undocs.org/ar/IDB.48/9
https://undocs.org/ar/IDB.48/20
https://undocs.org/ar/IDB.48/21
https://undocs.org/ar/IDB.48/22


 GC.19/2 

 

8/28 V.20-07126 

 

 التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان المتوسطة الدخل  -       عاشرا   
 ( 10)البند  

، تقرير من المدير العام عن خطة العمل الخاصةةةةةةةةةةةة باإلطار 10رض على المجلس، في إطار البند    ع   -41
 (.IDB.48/15االستراتيجي للشراكة مع البلدان المتوسطة الدخل )

  7- /م 48-                       ( واعتمةد المقر ر م ت   IDB.48/L.14                                             ونظر المجلس في مشةةةةةةةةةةةةةروع مقر ر مقةد م من الرئيس )  - 42
 )انظر المرفق األول(. 

  
 ( 11استراتيجية اليونيدو لحالت ما بعد النزاعات/األزمات )البند    - حادي عشر 

 حةاالت ل، تقرير من المةدير العةام عن اسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةة اليونيةدو 11على المجلس، في إطةار البنةد رض    ع   -43
 (.IDB.48/CRP.13(، وورقة اجتماع تتضمن هله االستراتيجية )IDB.48/16ما بعد النزاعات/األزمات )

  8- /م 48-                     واعتمةةد المقر ر م ت    ( IDB.48/L.9                        مقر ر مقةةد م من الرئيس ) ونظر المجلس في مشةةةةةةةةةةةةةروع  - 44
 )انظر المرفق األول(. 

  
 ( 12أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة )البند  - ثاني عشر 

، تقرير من المدير العام عن أنشةةطة اليونيدو في مجال البيئة  12رض على المجلس، في إطار البند    ع   -45
 (.IDB.48/17والطاقة )

                                                                 وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة. -46
  

 ( 16أنشطة التقييم والرقابة الداخلية )البند  - ثالث عشر 
ة الداخلية عن أنشةةطة ، تقريران من مدير مكتب التقييم والرقاب 16رض على المجلس، في إطار البند    ع   -47

(. كما نظر المجلس في الصةةةةةةةةةةةةةيغة المنقحة IDB.48/24( وعن أنشةةةةةةةةةةةةةطة التقييم )IDB.48/23الرقابة الداخلية )
 .(IDB.48/25لميثا  مكتب التقييم والرقابة الداخلية )

(، واعتمةةد  IDB.48/L.6و IDB.48/L.5                                                 ونظر المجلس في مشةةةةةةةةةةةةةةروعي مقر رين مقةةد مين من الرئيس ) -48
 )انظر المرفق األول(. 10-/م48-              والمقر ر م ت   9-/م48-             المقر ر م ت  

  
 ( ومعالجة التوصيات المنبثقة  13أنشطة وحدة التفتيش المشتركة )البند   - رابع عشر 

 ( 14عن استعراض وحدة التفتيش المشتركة للتنظيم واإلدارة في اليونيدو )البند  
، تقريران من المدير العام، أحدهما عن أنشةةطة وحدة 14و 13عرض على المجلس، في إطار البندين  -49

(، إلى جانب ملكرة تتضةةةةةةةةةمن تعليقات اليونيدو على توصةةةةةةةةةيات وحدة التفتيش IDB.48/18التفتيش المشةةةةةةةةةتركة )
(، واآلخر تقرير يتناول بالتحديد التوصةةةةةيات المنبثقة عن اسةةةةةتعراض وحدة التفتيش IDB.48/CRP.8المشةةةةةتركة )

 (.IDB.48/19المشتركة للتنظيم واإلدارة في اليونيدو )

                                                                 وبناء على اقتراح من الرئيس، أحاط المجلس علما  بالوثائق المعروضة. -50
  

https://undocs.org/ar/IDB.48/15
https://undocs.org/ar/IDB.48/16
https://undocs.org/ar/IDB.48/17
https://undocs.org/ar/IDB.48/23
https://undocs.org/ar/IDB.48/24
https://undocs.org/ar/IDB.48/25
https://undocs.org/ar/IDB.48/18
https://undocs.org/ar/IDB.48/19
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 ( 17شؤون العاملين )البند    - خامس عشر 
(، IDB.48/26، تقرير من المدير العام عن شةؤون العاملين )17رض على المجلس، في إطار البند    ع   -51

(، وملكرة من األمانة تتضةةةةةةةةةةةةةمن قائمة بموظفي اليونيدو حتى IDB.48/CRP.10والمرفقات بتقرير المدير العام )
 (.IDB.48/CRP.11) 2020تشرين الثاني/نوفمبر  3تاريخ 

 11- /م 48-                       ( واعتمد المقر ر م ت   IDB.48/L.10                                             ونظر المجلس في مشةةةةةةةةةةروع مقر ر مقد م من الرئيس )  - 52
 )انظر المرفق األول(. 

  
 ( 18المدير العام )البند التحضيرات لعملية الختيار لشغل منصب    - سادس عشر 

يار لشةةةةةغل منصةةةةب ، ملكرة من األمانة بشةةةةةأن عملية االخت 18رضةةةةةت على المجلس، في إطار البند    ع   -53
 (.IDB.48/27المدير العام )

  12- /م 48-                     واعتمد المقر ر م ت    ( IDB.48/L.11                                             ونظر المجلس في مشةةةةةةةةةةروع مقر ر مقد م من الرئيس )  - 54
 )انظر المرفق األول(. 

  
الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية المسائل المتعلقة بالمنظمات   -سابع عشر 

 ( 19الحكومية وغيرها من المنظمات )البند   وغير 
                                                ، طلب مقد م من منظمة غير حكومية للحصةةةةةةةةةول على مركز 19رض على المجلس، في إطار البند    ع   -55

 (.IDB.48/29( وملكرة من المدير العام تتضمن معلومات عن منظمة حكومية دولية )IDB.48/28استشاري )

مةةة حكوميةةةة                                                                        نظر المجلس في مشةةةةةةةةةةةةةروعي مقر رين مقةةد مين من الرئيس بشةةةةةةةةةةةةةةةأن اتفةةا  العالقةةة مع منظ و  - 56
،  (IDB.48/L.12)                                                             وبشةةأن طلب مقد م من منظمة غير حكومية للحصةةول على مركز اسةةتشةةاري    (IDB.48/L.7)دولية 

 . )انظر المرفق األول(  14- /م 48-               والمقر ر م ت    13- /م 48-                     واعتمد المقر ر م ت   
  

 ( 20البند                                                               جدول األعمال المؤق ت للدورة التاسعة واألربعين وموعد انعقادها )  - ثامن عشر 
                                                   ، ملك  رة من المدير العام بشةةةةةةةةةةةةأن جدول األعمال المؤق ت 20                                ع رضةةةةةةةةةةةةت على المجلس، في إطار البند  -57

 (.IDB.48/CRP.12للدورة التاسعة واألربعين وموعد انعقادها )

 15- /م 48-                     واعتمد المقر ر م ت    ( IDB.48/L.8                                             ونظر المجلس في مشةةةةةةروع مقر ر مقد م من الرئيس )  - 58
 )انظر المرفق األول(. 

  
 ( واختتام الدورة الثامنة واألربعين 21اعتماد التقرير )البند  - تاسع عشر 

تشةةةةةةةرين الثاني/نوفمبر، في مشةةةةةةةروع التقرير عن أعمال دورته الثامنة واألربعين   25نظر المجلس، في   -59
(IDB.48/L.1  واعتمده في مجمله، على أن ت )                              .عه د إلى المقر  ر مهمة وضع التقرير في صيغته النهائية                                                      

 .2020تشرين الثاني/نوفمبر  25من يوم  19/10واختتم المجلس دورته الثامنة واألربعين في الساعة  -60

 
  

https://undocs.org/ar/IDB.48/26
https://undocs.org/ar/IDB.48/27
https://undocs.org/ar/IDB.48/28
https://undocs.org/ar/IDB.48/29
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 المرفق األول 

                                                        المقر رات التي اعتمدها المجلس في دورته الثامنة واألربعين   
 الصفحة  العنوان            رقم المقر ر 

 10 االستفادة من الموارد المتاحة لخدمة المؤتمرات 1   
 10 وضع اليونيدو المالي 2
 11 حشد الموارد المالية 3
 11 19-استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد 4
 12 للجنة االستشارية المستقلة للرقابة  اإلطار المرجعي 5
 16 المستقلة للرقابةعضوية اللجنة االستشارية  6
 17 التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان المتوسطة الدخل  7
 17 استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات 8
 18 أنشطة التقييم 9

 18 ميثا  مكتب التقييم والرقابة الداخلية 10
 23 اليونيدولجنة المعاشات التقاعدية لموظفي  11
 23 عملية اختيار مرشح لمنصب المدير العام 12
 24 اتفا  عالقة بمنظمة حكومية دولية  13
 25                                                       طلب مقد م من منظمة غير حكومية للحصول على مركز استشاري  14
 25                                                            جدول األعمال المؤق ت للدورة التاسعة واألربعين وموعد انعقادها 15

  
ر م ت     الستفادة من الموارد المتاحة لخدمة المؤتمرات 1-/م48-ص            المقر 

                                                                                            بغية االستفادة بأقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لخدمة المؤتمرات، قر ر مجلس التنمية الصناعية  
ا  القانوني، ميما يخ   جلسةات دورته الثامنة  32                           تعليق  العمل فورا  بالمادة                                                                               من نظامه الداخلي، المتصةلة بالن  صة 

                                                                 واألربعين فقط، شريطة أال  ت ت خل في تلك الجلسات أي  قرارات جوهرية.

 الجلسة العامة األولى 
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  23

  
ر م ت ص    وضع اليونيدو المالي 2-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 ؛IDB.48/4                                         أحاط علما  بالمعلومات الواردة في الوثيقة  )أ( 

                                                                                        حث  الدول األعضةةاء والدول السةةابقة العضةةوية التي لم تسةةد  د بعد  اشةةتراكاتها المقر رة، بما في  ) ( 
 إبطاء؛ سدادها دون  ذلك سلف صندو  رأس المال المتداول ومتأخرات السنوات السابقة، على

طلب إلى المدير العام أن يواصةةةةةةةةةل جهوده واتصةةةةةةةةةاالته بالدول األعضةةةةةةةةةاء والدول السةةةةةةةةةابقة  )ج( 
                                                                      العضوية من أجل تحصيل المتأخرات وأن يعد تقريرا  بشأن نتائج تلك الجهود.

 الجلسة العامة السادسة 
  2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

https://undocs.org/ar/IDB.48/4
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ر م ت ص    الموارد الماليةحشد  3-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 ؛IDB.48/7                                         أحاط علما  بالمعلومات الواردة في الوثيقة  )أ( 

قرر تفويض المدير العام سةةةةلطة الموافقة على المشةةةةاريع، التي ت ون اليونيدو والجهات المانحة  ) (  
وفقا لمولويات المحددة في    2021و   2020يلها في إطار صةةةةةةندو  التنمية الصةةةةةةناعية في عامي قد اختارتها، لتمو 

 (؛ GC.17/6و  IDB.45/8)   2021- 2018اإلطار البرنامجي المتوسط األجل  

األعضةةةةةةةةاء وسةةةةةةةةائر الجهات المانحة على زيادة تبرعاتها لليونيدو، بما في ذلك شةةةةةةةةجع الدول   )ج( 
للصةةندو  االسةةتئماني للشةةراكة المنشةةأ حديثا، وكللك للحسةةا  الخا  بالتبرعات لمنشةةطة األسةةاسةةية، وصةةندو  

 التجهيزات ال برى؛

راض شةةةةجع أيضةةةةا جميع الجهات المانحة على النظر في التبرع بأموال غير مخصةةةةصةةةةة ألغ )د( 
بعينها، وتحديدا لتمكين اليونيدو من االسةةةةةتجابة السةةةةةريعة لطلاات الحصةةةةةول على المسةةةةةاعدة، ووضةةةةةع أنشةةةةةطتها 

 البرنامجية وتنفيلها على نحو سريع ومنسق؛

طلةةب إلى الةةدول األعضةةةةةةةةةةةةةةةاء أن تنظر في تقةةديم تبرعةةات لليونيةةدو لتمكينهةةا من العمةةل مع  )ه( 
ترك، وذلك إما بالمسةةاهمة في الصةةناديق االسةةتئمانية المخصةةصةةة أو مصةةادر التمويل التي تشةةترط التمويل المشةة 

 بتقديم تمويل ألغراض خاصة على المستوى القطري أو العالمي؛

شةجع حكومات البلدان المسةتفيدة على االضةطالع بدور نشةيط في مشةاطرة اليونيدو مسةؤولية  )و( 
وشةجعها تحديدا على أن تأخل زمام الماادرة في حشةد أموال لمنشةطة ذات األولوية المتفق عليها بصةفة مشةتركة، 

اسةةةةةةةةةتاانة األموال المتاحة على المسةةةةةةةةةتوى القطري والحصةةةةةةةةةول عليها، بما في ذلك فر  تقاسةةةةةةةةةم الت الي  على 
الصعيد المحلي، وكللك األموال المتاحة من الجهات المانحة الثنائية، والصناديق االستئمانية المتعددة المانحين، 

 وسائر مؤسسات التمويل اإلنمائي؛والبنك الدولي، 

بشةةةةةةدة بأن تتعاون الدول األعضةةةةةةاء مع المنظمة وتدعم جهودها الرامية إلى وضةةةةةةع  ىأوصةةةةةة  )ز( 
وتعزيز برامجها وماادراتها في سةةةةةةةيا  التنمية الدولية، وخاصةةةةةةةة من خالل المؤتمرات الدولية وغيرها من أشةةةةةةةكال 

 ت، واإلقرار بصةةةةةةةةةلتها الوثيقة بأهدا  التنمية الدولية، وإتاحة التحاور، بغية ضةةةةةةةةةمان التعري  الجيد بهله الماادرا
 ما يلزم من موارد لها.

 الجلسة العامة السادسة 
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

ر م ت ص    19-استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد 4-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

الراهنة المتصةةةةلة بالصةةةةحة العامة التي تثير قلقا دوليا، وما يرتاط علما بالحالة الطارئة أحاط   )أ( 
 ؛19-بها من أزمات اجتماعية واقتصادية تسببت فيها جائحة كوفيد

بشةةأن "التضةةامن العالمي لمكافحة مرض   270/ 74إلى قرارات الجمعية العامة لممم المتحدة أشةةار  ) (  
بشةةةةأن "التعاون الدولي من أجل ضةةةةمان الحصةةةةول على الصةةةةعيد   274/ 74و  ("، 19- )كوفيد  2019فيروس كورونا لعام 

بشةةةةةةةةأن "اتخاذ تدابير شةةةةةةةةاملة   306/ 74و "، 19- العالمي على األدوية واللقاحات والمعدات الطبية الالزمة لمكافحة كوفيد 

https://undocs.org/ar/IDB.48/7
https://undocs.org/ar/IDB.48/8
https://undocs.org/ar/GC.17/6
http://undocs.org/ar/A/RES/74/270
http://undocs.org/ar/A/RES/74/270
http://undocs.org/ar/A/RES/74/274
http://undocs.org/ar/A/RES/74/274
http://undocs.org/ar/A/RES/74/306
http://undocs.org/ar/A/RES/74/306
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  1- 73("؛ وكللك قرار جمعية الصةةةةةةةةةحة العالمية ج   ع  19- ومنسةةةةةةةةةقة لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد 
 "؛ 19- بشأن "االستجابة لجائحة كوفيد 

ائحة جاالجتماعية واالقتصةةةةةةةادية الفورية لأيضةةةةةةةا إلى إطار األمم المتحدة لالسةةةةةةةتجابة أشةةةةةةةار  )ج( 
 ؛19-كوفيد

بالدور القيادي الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والدور األساسي لمنظومة األمم المتحدة أقر   )د( 
، وبالجهود المركزية التي تبللها الدول األعضةةاء 19-في حفز وتنسةةيق االسةةتجابة العالمية الشةةاملة لجائحة كوفيد

 في إطار ذلك؛

رحب بالنهج الشةةامل اللي تتاعه اليونيدو بشةةأن التعافي االجتماعي واالقتصةةادي، المبين في  )ه( 
 ؛"التصدي لمزمة: بناء مستقبل أفضل"، المعنون 19-إطار االستجابة لجائحة كوفيد

طلب إلى المدير العام التواصةةةةةةةةةل مع الدول األعضةةةةةةةةةاء والقطاع الخا  والجهات صةةةةةةةةةاحاة  )و( 
ى لدعم البلدان المتضةةةةةةررة من أجل تحقيق تعا  شةةةةةةامل ومسةةةةةةتدام بيئيا من اآلثار االجتماعية المصةةةةةةلحة األخر 

واالقتصةةادية للجائحة، ال سةةيما ميما يتعلق بالحفاى على الوظائف واسةةتعادتها في قطاعي الصةةناعة والصةةناعات 
سةةةل التوريد المعنية، تماشةةةيا التحويلية والقطاعات اإلنتاجية المرتاطة بهما، وإعادة توفير مصةةةادر الرز  في سةةةال

ووالية اليونيدو المتمثلة في تعزيز التنمية الصةةةةةةةةةناعية  19-مع إطار اليونيدو المعني باالسةةةةةةةةةتجابة لجائحة كوفيد
 الشاملة للجميع والمستدامة؛

 طلب أيضا إلى المدير العام حشد تبرعات إضامية خارجة عن الميزانية لتحقيق هله الغاية؛ )ز( 

نيدو إلى مواصةةةةةةةةلة التنسةةةةةةةةيق مع منظومة األمم المتحدة بشةةةةةةةةأن اسةةةةةةةةتجابتها لجائحة اليو  ادع )ح( 
 ؛19-كوفيد

طلب كللك إلى المدير العام أن يقدم إلى الدول األعضاء بانتظام معلومات محدثة عن تنفيل  )ط( 
 .19-إطار اليونيدو المعني باالستجابة لجائحة كوفيد

 الجلسة العامة السادسة 
   2020الثاني/نوفمبر تشرين  25

ر م ت ص    للجنة الستشارية المستقلة للرقابة اإلطار المرجعي 5-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

علما بمقترح رئيس اللجنة االسةةةةةةةتشةةةةةةةارية المسةةةةةةةتقلة لمراجعة الحسةةةةةةةابات بشةةةةةةةأن اإلطار أحاط   )أ( 
 (؛IDB.48/21المرجعي للجنة االستشارية المستقلة للرقابة )الوثيقة 

ة االسةةةةةتشةةةةةارية قرر تغيير اسةةةةةم اللجنة االسةةةةةتشةةةةةارية المسةةةةةتقلة لمراجعة الحسةةةةةابات إلى اللجن  ) ( 
 المستقلة للرقابة؛

 IDB.48/21 . (3 )وافق على اإلطار المرجعي المنقح للجنة المرفق، بصيغته الواردة في مرفق الوثيقة  )ج(  

 الجلسة العامة السادسة 
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

__________ 

 وهله التغييرات مجسدة  . IDB.48/21 المجلس مشروع اإلطار المرجعي المرفق بالوثيقةأثناء المداوالت المتعلقة بهلا المقرر، عدل  (3) 
 في اإلطار المرجعي المنقح المرفق. 

https://undocs.org/ar/IDB.48/21
https://undocs.org/ar/IDB.48/21
https://undocs.org/ar/IDB.48/21
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 المرفق  

 اللجنة الستشارية المستقلة للرقابة  

 في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
 

 اإلطار المرجعي 

 الغرض والولية -ألف 

من  63                                                                                       اللجنة االسةةةتشةةةارية المسةةةتقلة للرقابة )"لجنة الرقابة"( هي لجنة اسةةةتشةةةارية أ نشةةةئت عمال بالمادة  -1
)"المجلس"( ل ي تسةةةةةةةدي المشةةةةةةةورة إلى المجلس والمدير العام بشةةةةةةةأن النظام الداخلي لمجلس التنمية الصةةةةةةةناعية  

 المسائل المندرجة في إطار واليتها.

 تشمل والية لجنة الرقابة استعراض المسائل التالية وتقديم المشورة بشأنها: -2

 النظام المالي والقواعد المالية والسياسات المحاسبية والتقارير المالية؛ )أ( 

 لضوابط الداخلية واالمتثال وإدارة المخاطر؛الحوكمة وا ) ( 

 وظيفة المراجعة الداخلية؛ )ج( 

 وظيفة التقييم؛ )د( 

وظيفة التحقيق، التي تقتصةر على سةياسةة التحقيق ومعاييره وترتيااته التنفيلية، دون االطالع  )ه( 
 على أي معلومات عن حاالت فردية؛

 ذلك:المراجعة الخارجية للحسابات، بما في  )و( 

 األحكام الالزمة ل فالة إجراء مراجعة خارجية للحسابات تتسم باالستقاللية والفعالية؛  ‘ 1’  

 تقارير مراجعة الحسابات والرسائل اإلدارية؛ ‘2’ 

 اإلجراءات المتخلة لمعالجة تقارير المراجعة الخارجية للحسابات؛ ‘3’ 

 جي؛المسائل األخرى التي يثيرها مراجع الحسابات الخار  ‘4’ 

 اإلجراءات التي تتخلها الهيئات اإلدارية والتشريعية لمعالجة توصيات وحدة التفتيش المشتركة.  )ز(  
  

 اإلبالغ -باء 

تبلغ لجنة الرقابة المجلس من خالل تقرير سةنوي يتضةمن مشةورتها ونتائج تقييمها اللاتي السةنوي لمدى  -3
دم التقرير إلى األمةانةة قبةل الموعةد النهةائي الةلي تحةدده الهيئةات                                                 فعةاليتهةا ومةدى امتثةالهةا لهةلا اإلطةار المرجعي. وي قة 

                                                                                                   التشةريعية إلصةدار الوثائق لدورة المجلس في تلك السةنة بوقت كا . وي قدم التقرير إلى المجلس ويتضةمن أي رد 
فيها                                                                                                 تقدمه اإلدارة. وي دعى رئيس لجنة الرقابة، أو نائاه في حالة غيابه، إلى حضةةةةةةةةةةةور دورة المجلس التي يجري 

 النظر في التقرير.
  

 تكوين لجنة الرقابة ومؤهالت أعضائها وعملية اختيارهم -جيم 

تتألف لجنة الرقابة من ثالثة أعضةةةةةاء على األقل وخمسةةةةةة أعضةةةةةاء على األكثر، يعينهم المجلس. وهم   -4
 يعملون بصفة مستقلة وغير تنفيلية وبصفتهم الشخصية، وال يمكن تفويض مسؤولياتهم.
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ن أن تتوافر لدى المرشةةةةةةةةةةةةحين، من أجل التأهل لعضةةةةةةةةةةةةوية اللجنة، المؤهالت المهنية والخبرة ذات يتعي  -5
الصةةلة على المسةةتويات العليا، وذلك على الصةةعيد الدولي و/أو صةةعيد األمم المتحدة و/أو مؤسةةسةةات القطاعين 

المالية أو المحاسةةةةةاة أو العام أو الخا ، في المجاالت المشةةةةةمولة بهلا اإلطار المرجعي، بما في ذلك الشةةةةةؤون 
مراجعة الحسةةابات أو التقييم أو التحقيق أو إدارة المخاطر. ويتعين أال ت ون لهم أي عالقة تنطوي على تعارض 
                                                                                                  )أو تعارض متصةةةو ر( مع ممارسةةةة ت وين رأيهم المسةةةتقل. ويتعين أن يكونوا من خارج المنظمة ومسةةةتقلين عنها،  

ال فاءة المهنية. وأال يلتمسةةةةوا أو يتلقوا في أداء مهامهم أي توجيهات من وأن يجسةةةةدوا أعلى مسةةةةتوى من النزاهة و 
 أي حكومة أو من أي سلطة أخرى خارج اليونيدو أو داخلها.

ال يكون موظفو اليونيدو والعاملون فيها وخبراؤها االستشاريون السابقون مؤهلين للعمل في لجنة الرقابة  -6
اليونيدو أو عالقتهم التعاقدية بها قبل خمس سةةةةةةةةةةنوات على األقل من ترشةةةةةةةةةةيحهم ما لم يكن قد انتهى عملهم في 

لعضةةةوية لجنة الرقابة. وتنطبق فترة الخمس سةةةنوات على أي شةةةخ  عمل لدى مورد سةةةابق أو حالي للسةةةلع أو 
ن في الخدمات لليونيدو أو اسةةةةةةتخدمه المورد السةةةةةةابق أو الحالي كمتعاقد. وال يكون الموظفون الحكوميون العاملو 

 الوفود القائمة في فيينا مؤهلين للعمل في لجنة الرقابة.

يوجه المدير العام دعوة مفتوحة لتقديم الترشةةيحات لعضةةوية لجنة الرقابة إلى الدول األعضةةاء. ويقدم المكتب   - 7
وية الموسةةع للمجلس إلى المجلس، بعد التشةةاور مع الدول األعضةةاء، قائمة غير حصةةرية بالمرشةةحين المحتملين لعضةة 

لجنة الرقابة. ويعين المجلس أعضةةاء اللجنة، وال يجوز أن يكون بين أعضةةاء اللجنة عضةةوان من مواطني دولة واحدة. 
 الجنسين.  ويولى االعتاار الواجب في عملية االختيار لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين 

  
 مدة الولية -دال 

مدتها ثالث سةةةةةةةةنوات قابلة للتجديد، بحيث ال تتجاوز مدة الوالية يشةةةةةةةةغل األعضةةةةةةةةاء مناصةةةةةةةةبهم لوالية  -8
                                                                                                 اإلجمالية ل ل منهم حد ا أقصةى مقداره سةت سةنوات. ويكون تناو  العضةوية متداخال  من أجل إتاحة االسةتمرارية 

، ويناغي إدراج تفةاصةةةةةةةةةةةةةةيةل هةلا األمر في اإلجراءات 13-/م45-على النحو المبين في مقرر المجلس م ت  
(. وتبدأ مدة والية العضةةةةةو في تاريخ تعيين المجلس له وتنتهي عند انتهاء  25ية للجنة الرقابة )انظر الفقرة الداخل

 فترة الثالث سنوات أو عند تعيين عضو )أو إعادة تعيينه( في دورة المجلس العادية للسنة المعنية، أيهما أبعد.

مل بهله الصةةةةةفة على أسةةةةةاس التناو  لمدة سةةةةةنتين                                                    يختار أعضةةةةةاء لجنة الرقابة رئيسةةةةةا  لها ونائاا  له للع -9
 .ةعلى األقل، قابلة للتجديد مرة واحد

في حالة اسةةةةةةتقالة أحد أعضةةةةةةاء لجنة الرقابة أو عدم قدرته على مواصةةةةةةلة عمله أو وفاته أو وقوع أي ظر    - 10
 واليته.  المتاقية من آخر يفضي إلى انقطاع مدة واليته، يعين المكتب الموسع للمجلس بديال لللك العضو للفترة 

يوقع أعضةةةةاء لجنة الرقابة على إعالن بشةةةةأن السةةةةرية واإلفصةةةةاح عن المصةةةةالح. وإذا كانت أي مسةةةةألة  -11
                                                                                            معروضةةة على لجنة الرقابة تنطوي على تضةةار  فعلي أو متصةةور مع مصةةالح أحد أعضةةائها، يكشةةف عنه آنيا   

تضةةةةةةار  المصةةةةةةالح الفعلي أو المتصةةةةةةور يسةةةةةةتوجب أن  للجنة الرقابة. وبعد ذلك، تبت لجنة الرقابة ميما إذا كان 
يعفى العضةةةةةةو المعني من مناقشةةةةةةة المسةةةةةةألة وأن يمتنع عن التصةةةةةةويت عليها. وتسةةةةةةجل كل تلك اإلعالنات عن  
تضةةةار  المصةةةالح في سةةةجل تحتفة به أمانة لجنة الرقابة. ويجوز للجنة الرقابة أن تضةةةع، بالتشةةةاور مع المدير  

 سياسات أكثر تفصيال بشأن تضار  المصالح. العام وممثلي الدول األعضاء،

 ال يتحمل األعضاء مسؤولية شخصية عن القرارات التي تتخلها لجنة الرقابة مجتمعة. -12

ال يكون األعضةةةاء مؤهلين لشةةةغل وظيفة في اليونيدو أو الدخول في أي عالقة تعاقدية معها أثناء فترة  -13
 ليوم األخير منها.واليتهم، ولمدة خمس سنوات على األقل بعد ا
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 المصروفات -هاء 

                                                                                    يعمل األعضةةةةةةةاء على أسةةةةةةةاس طوعي وال يتلقون أجرا . وتسةةةةةةةدد اليونيدو ت الي  اإلقامة وغير ذلك من  -14
المصةةةةةةةةةةروفات المااشةةةةةةةةةةرة المرتاطة بحضةةةةةةةةةةور اجتماعات لجنة الرقابة، على نحو يمتثل لقواعد اليونيدو ولوائحها 

 المعمول بها.
  

 الميزانية -واو 

                                                                                              يضةةةةةةةةم البرنامج والميزانيتان لفترات السةةةةةةةةنتين مخصةةةةةةةةصةةةةةةةةا  محددا  للجنة الرقابة لتوفير ميزانية للت الي    -15
المرتاطة باألنشةةةةةةةةةطة المتوخاة في هلا اإلطار المرجعي، وهي عقد اجتماعات عادية )إما في فيينا أو عن طريق 

 تماعات أخرى، حسب االقتضاء.التداول بالفيديو(، وحضور الرئيس اجتماعات المجلس واج
  

 الجتماعات والترتيبات اإلدارية -زاي 

                                                                              يعي  ن مدير مكتب التقييم والرقابة الداخلية من بين موظةيه أمانة للجنة الرقابة. -16

                                                                                       وتعقد لجنة الرقابة سةةةةةنويا  دورتين عاديتين على األقل بالحضةةةةةور الشةةةةةخصةةةةةي. ويدعو الرئيس إلى عقد  -17
إما في مقر اليونيدو أو عن طريق التداول بالفيديو. ويجوز للرئيس ونائاه وأي عضةةةةةةةةةةةةةو في  جميع االجتماعات،

لجنةة الرقةابةة ومراجع الحسةةةةةةةةةةةةةةةابةات الخةارجي والمةدير العةام ومةدير مكتةب التقييم والرقةابةة الةداخليةة أن يقترح عقةد  
 اجتماعات إضامية، ويمكن عقدها عن طريق التداول بالفيديو.

داول األعمال المؤقتة بالتشةةةاور مع أعضةةةاء لجنة الرقابة واألمانة. ويعمم جدول األعمال               يع د  الرئيس ج -18
يوما على األقل من تاريخ    21المؤقت المعتمد، مشةةةةفوعا بالدعوات إلى حضةةةةور االجتماع، على األعضةةةةاء قبل 

 الجتماع.أيام على األقل من تاريخ ا 7االجتماع. وتعمم الوثائق الداعمة والمواد اإلعالمية قبل 

يجوز للجنةةةة الرقةةةابةةةة أن تةةةدعو مةةةدير مكتةةةب التقييم والرقةةةابةةةة الةةةداخليةةةة أو موظفي اإلدارة أو مراجعي  -19
الحسابات أو موظفي التقييم أو المحققين أو غيرهم من موظفي اليونيدو إلى حضور اجتماعاتها للعمل باعتاارهم  

                                           أشخاصا  مرجعيين و/أو للمساعدة في مداوالتها.

يحافة على سةةةةةةةةةةةةةرية مداوالت ومحاضةةةةةةةةةةةةةر اجتماعات لجنة الرقابة ما لم تقرر لجنة الرقابة خال   -20
                                                                                                 ذلك. وال تستخدم الوثائق والمواد اإلعالمية التي تعمم ل ي تنظر فيها لجنة الرقابة إال لهلا الغرض حصرا ، 

 وتعامل بوصفها سرية.

 ا الخطيةة ذات الصةةةةةةةةةةةةةةلةة إلى المةدير العةام، تقةدم لجنةة الرقةابةة إحةاطةاتهةا االسةةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةةاريةة و/أو تقةاريرهة  -21
 كما تقدمها، إذا ما تقرر ذلك، إلى ممثلي الدول األعضاء، في أقر  وقت ممكن بعد كل اجتماع.

يتوقع من لجنة الرقابة أن تحافة على اتصةةةةاالت حرة ومفتوحة مع مراجع الحسةةةةابات الخارجي، ومدير  -22
 . وهي مخولة للقيام بما يلي:مكتب التقييم والرقابة الداخلية، واإلدارة

الحصةةةةةول على كل ما يلزم ألداء مسةةةةةؤولياتها من سةةةةةجالت ووثائق ذات صةةةةةلة، بما في ذلك  )أ( 
 تقارير مكتب التقييم والرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الخارجية للحسابات؛

تنفيلية لمناقشةة أي مسةائل ترى االلتقاء بالمدير العام وبغيره من المديرين المعنيين في جلسةة   ) ( 
 لجنة الرقابة أنه يناغي مناقشتها في جلسة خصوصية؛

االلتقاء على انفراد بمدير مكتب التقييم والرقابة الداخلية، عند االقتضةاء، لمناقشةة أي مسةائل  )ج( 
 ترى لجنة الرقابة أو مكتب التقييم والرقابة الداخلية أنه يناغي مناقشتها في جلسة خصوصية؛
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االلتقاء على انفراد بممثلي مراجع الحسةةةابات الخارجي، عند االقتضةةةاء، لمناقشةةةة أي مسةةةائل  )د( 
 ترى لجنة الرقابة أو مراجع الحسابات الخارجي أنه يناغي مناقشتها في جلسة خصوصية؛

االلتقاء على انفراد بأعضةةاء المجلس أو مكتاه الموسةةع، عند االقتضةةاء، لمناقشةةة أي مسةةائل  )ه( 
 لجنة الرقابة أو هؤالء الممثلين أنه يناغي مناقشتها في جلسة خصوصية. ترى 

تضةةةةةةةةةع لجنة الرقابة خطة أو خريطة طريق تمتد لعدة سةةةةةةةةةنوات كأسةةةةةةةةةاس لبرنامج عمل لفترة السةةةةةةةةةنتين  -23
 لضمان الوفاء بمسؤولياتها وأهدافها المعلنة لهله الفترة على نحو فعال.

 قابة سياسة اليونيدو المتعلقة باالحتفاى بالوثائق.تتاع عملية تعهد وثائق لجنة الر  -24
  

 النظام الداخلي -حاء 

                                                                                          يجوز للجنة الرقابة أن تعتمد نظاما  داخليا  خاصةةةةةةةا  بها، إال إذا ن  هلا اإلطار المرجعي على خال   -25
نظام الداخلي ذلك، ويبلغ المجلس به. ويجوز للجنة، إذا ما اعتبر ذلك مناسةةةةاا، أن تسةةةةترشةةةةد عالوة على ذلك بال

 للمجلس بشأن تسيير العمل واتخاذ القرارات.

                                                                                             يشةةةكل أي  ثالثة من أعضةةةاء لجنة الرقابة، بمن فيهم الرئيس أو نائب الرئيس، نصةةةابا  قانونيا . وتمارس  -26
 لجنة الرقابة عملها على أساس توافق اآلراء، وباألغلبية الاسيطة في غيا  توافق اآلراء.

  
 التعديل -طاء 

                                                                                     تسةةةةةةتعرض لجنة الرقابة هلا اإلطار المرجعي دوريا  للتأكد من سةةةةةةالمة مضةةةةةةمونه أو التوصةةةةةةية ب دخال  -27
التعديالت الالزمة عليه، حسةةةةةةةب االقتضةةةةةةةاء. ويقدم أي تعديل مقترح لهلا اإلطار المرجعي إلى المجلس للموافقة 

                         عليه قبل أن يصاح نافلا .
  

ر م ت ص    الستشارية المستقلة للرقابةعضوية اللجنة  6-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 بشأن عضوية اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة؛  IDB.48/22أحاط علما بالوثيقة  )أ(  

 حزيران/ 29الحسةةةةةةةةابات من وافق على تمديد والية اللجنة االسةةةةةةةةتشةةةةةةةةارية المسةةةةةةةةتقلة لمراجعة   ) ( 
 حتى انعقاد الدورة الثامنة واألربعين للمجلس؛ 2020يونيه 

 من اإلطار المرجعي المنقح للجنة: 8عين األعضاء التالية أسماؤهم في اللجنة، وفقا للفقرة  )ج( 

، 2023تشةةةرين الثاني/نوفمبر   25إلى   2020تشةةةرين الثاني/نوفمبر   26لمدة ثالث سةةةنوات، من   ‘ 1’  
 حتى تعيين األعضاء )أو إعادة تعيينهم( في دورة المجلس العادية الحادية والخمسين، أيهما أبعد:   أو 

 مجموعة الدول األفريقية توماس )جنو  أفريقيا(-السيد إلمار فين

 مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ السيد س. الكشمان أثوكوراال )سري الن ا(

 ال اريبيمنطقة الاحر أمريكا الالتينية و  دولمجموعة  )جامايكا(السيد مايكل ن. باركر 

 الدول المدرجة في القائمة دال السيد غابور آمون )هنغاريا(
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، أو 2022 تشةةرين الثاني/نوفمبر 25إلى   2020تشةةرين الثاني/نوفمبر  26لمدة سةةنتين، من  ‘2’
 الخمسين، أيهما أبعد:حتى تعيين عضو جديد في دورة المجلس العادية 

 مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  السيدة يوكو كايتشو )اليابان(
 

 الجلسة العامة السادسة 
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

ر م ت ص    الدخل التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان المتوسطة 7-/م48-             المقر 

 التنمية الصناعية:         إن  مجلس  

بشةةةةةأن التنمية الصةةةةةناعية الشةةةةةاملة للجميع والمسةةةةةتدامة في   9-/ 18-إلى القرار م عأشةةةةةار   )أ( 
إطار اليونيدو االسةةةتراتيجي للشةةةراكة مع البلدان المتوسةةةطة الدخل، وطلب اعتمد البلدان المتوسةةةطة الدخل، اللي 

 إلى المدير العام أن يعد خطة عمل لتنفيله؛

حديات الفريدة التي تواجهها البلدان المتوسةةةةطة الدخل في سةةةةيا  التعافي من جائحة سةةةةلم بالت  ) ( 
 ؛19-كوفيد

أحاط علما بمقترح خطة العمل الخاصةةة باإلطار االسةةتراتيجي للشةةراكة مع البلدان المتوسةةطة  )ج( 
 (؛IDB.48/15الدخل، المرفق بتقرير المدير العام )

طلب إلى المدير العام وضةةةةع الصةةةةيغة النهائية لخطة العمل بالتشةةةةاور مع الدول األعضةةةةاء،  )د( 
، ومراعاة الفر  المتاحة على مسةةةةتوى 19-وضةةةةمان إدراج جهود التعافي في سةةةةيا  مرحلة ما بعد جائحة كوفيد

تقديمها إلى المجلس ل ي ينظر فيها منظومة األمم المتحدة نتيجة إلصةةةةةةةةةةةةةالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، و 
 في دورته التاسعة واألربعين.

 الجلسة العامة السادسة 
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

ر م ت ص    استراتيجية اليونيدو لحالت ما بعد النزاعات/األزمات 8-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

بشةةةةةةةةةأن "أنشةةةةةةةةةطة اليونيدو في البلدان الخارجة من حاالت  6-/ 10-إلى القرار م عأشةةةةةةةةةار  )أ( 
( بشةةةةأن أنشةةةةطة اليونيدو  IDB.28/5األزمات"، وتقرير المدير العام الالحق إلى دورة المجلس الثامنة والعشةةةةرين )

 في البلدان الخارجة من أحوال متأزمة؛

م المواضةةةيعي المسةةةتقل لتدخالت اليونيدو في مرحلة ما بعد األزمات، اللي                    أحاط علما  بالتقيي  ) ( 
 ، واللي أوصةةةةةةةى بوضةةةةةةةع اسةةةةةةةتراتيجية وماادئ توجيهية ذات صةةةةةةةلة لعمل اليونيدو في فترة 2015أجري في عام 

 ما بعد األزمات؛

تشةةاور على أهمية عملية التشةةاور التي تجريها األمانة مع الدول األعضةةاء، بما يشةةمل الأكد  )ج( 
من خالل المجموعةات اإلقليميةة، من أجةل ضةةةةةةةةةةةةةةمةان توليهةا كةامةل زمةام اسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةة اليونيةدو لحةاالت مةا بعةد 

 النزاعات/األزمات؛

 (؛IDB.48/16/Rev.1                                أحاط علما  بتقرير المدير العام ) )د( 

https://undocs.org/ar/IDB.48/15
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                                                                                 أحاط علما  باسةةةةةةةةةةةةةتراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات، بصةةةةةةةةةةةةةيغتها الواردة في  )ه( 
 تنفيلها؛وأقر ، IDB.48/CRP.13الوثيقة 

طلةةةب إلى المةةةدير العةةةام أن يقةةةدم تقريرا عن تنفيةةةل اسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةةةة اليونيةةةدو لحةةةاالت مةةةا بعةةةد  )و( 
 عشرة.النزاعات/األزمات إلى المؤتمر العام في دورته التاسعة 

 الجلسة العامة السادسة 
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

ر م ت ص    أنشطة التقييم 9-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 (؛IDB.48/24أحاط علما بالتقرير المتعلق بأنشطة التقييم ) )أ( 

                                                                                      مجد دا  عن دعمه لوظيفة التقييم من أجل المساءلة والتعل م والمساهمة في فعالية التنمية؛ أعر   ) (  

شةةةةةةةجع على مواصةةةةةةةلة إجراء تقييمات اسةةةةةةةتراتيجية ترت ز على تحقيق النواتج واألثر، وعلى إدماج   )ج(  
 ستراتيجي؛ استنتاجاتها المتعلقة باألداء والدروس المستفادة في اإلجراءات اإلدارية والتخطيط اال 

شةةةةجع على مواصةةةةلة اسةةةةت شةةةةا  نهج تيزرية، لضةةةةمان تمويل تشةةةةغيلي كا  ألنشةةةةطة التقييم   )د( 
 والرقابة الداخلية من أجل توسيع نطا  شمول وظائف الرقابة وتعزيز استقالليتها.

 الجلسة العامة السادسة 
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

ر م ت ص    التقييم والرقابة الداخليةميثاق مكتب  10-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 (؛ IDB.48/25أحاط علما بالتقرير المقدم من األمانة بشأن ميثا  مكتب التقييم والرقابة الداخلية )  )أ(  

 التقرير؛ وافق على الصيغة المنقحة للميثا  الواردة في مرفق هلا ) ( 

 طلب من المدير العام أن يصدر الميثا  في صيغته المنقحة. )ج( 

 الجلسة العامة السادسة 
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

 المرفق  

 ميثاق مكتب التقييم والرقابة الداخلية  
   التابع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 ديباجة  -      أول   

والرقةةابةةة الةةداخليةةة )"المكتةةب"( هو هيئةةة داخليةةة تنةةدرج تنظيميةةا في إطةةار مكتةةب المةةدير العةةام مكتةةب التقييم  - 1
لليونيدو. ويرأس المكتب مدير لقاه "مدير مكتب التقييم والرقابة الداخلية" )"المدير"(. ويتمتع المكتب باسةتقاللية تشةغيلية  

 يق وباالضطالع بعملياتها وفقا ألحكام هلا الميثا . ميما يتعلق بأداء وظائف التقييم والمراجعة الداخلية والتحق 
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يتألف المكتب من شةعبتين، هما: شةعاة التقييم المسةتقل وشةعاة الرقابة الداخلية، وذلك حتى يتمكن من  -2
 النهوض بواليته.

  
 الولية  -        ثانيا   

ييم بغرض تعزيز  المكتب مسةةةؤول عن توفير خدمات مسةةةتقلة وموضةةةوعية للضةةةمان والمشةةةورة والتحقيق والتق  - 3
قيمةة وكفةاءة وفعةاليةة عمليةات المنظمةة وإطار الرقابة الداخليةة ونظم إدارة المخةاطر واإلدارة القةائمةة على النتةائج وعمليةات  
الحوكمة بها. ويوفر المكتب معلومات قائمة على األدلة تتسةةةةةةةةةم بالمصةةةةةةةةةداقية والموثوقية والفائدة من أجل إتاحة إدماج 

وخطط العمل اإلدارية والدروس المسةةتفادة، في الوقت المناسةةب، في عمليات صةةنع القرارات  االسةةتنتاجات والتوصةةيات 
                                                                                                          على مسةةتوى المنظمة والبرامج والمشةةاريع. ويتولى المكتب أيضةةا  تقييم مدى صةةحة معالجة برامج اليونيدو ومشةةاريعها،  

 هدا  فعليا. األ   تلك وكللك مجاالتها المواضيعية، ألهدا  المنظمة المعلنة ومدى تحقيقها 

 المكتب هو حلقة االتصال التنظيمية مع وحدة التفتيش المشتركة بشأن أنشطتها المتعلقة باليونيدو. -4

يتعاون المكتب، حسةةةةةةةةب االقتضةةةةةةةةاء، مع الدوائر ذات الصةةةةةةةةلة في المنظمات الدولية األخرى من أجل  -5
 المساهمة في اإلشرا  على األنشطة المشتركة أو المنسقة معها.

 ينهض المكتب بوظائف األمانة للجنة االستشارية المستقلة للرقابة من أجل تيسير عملها وفقا لواليتها. -6
  

 مدير المكتب  -        ثالثا   

يعين المدير العام مدير المكتب، ويجوز للمدير العام إنهاء تعيين مدير المكتب وفقا ألحكام وشةةةةةةةةةةروط  -7
 تشارية المستقلة للرقابة بشأن تعيين المدير وإنهاء تعيينه.تعيينه. ويتشاور المدير العام مع اللجنة االس

 يكون مدير المكتب مسؤوال أمام المدير العام، ويتحمل المسؤولية عن عمل المكتب وأدائه عموما. -8

ت ون للمدير سةةةةةلطة على موظفي المكتب وموارد الميزانية الخاصةةةةةة بالمكتب. وللمدير أن يتخل ما يراه  -9
من قرارات ميما يتعلق بشةةةةةؤون الموظفين والشةةةةةؤون التشةةةةةغيلية المتصةةةةةلة بالمكتب رهنا بأحكام  ضةةةةةروريا ومناسةةةةةاا

 النظامين األساسي واإلداري للموظفين والنظام المالي والقواعد المالية.

يشةةةةةةةةةر  المدير على شةةةةةةةةةعبتي التقييم المسةةةةةةةةةتقل والرقابة الداخلية التابعتين للمكتب ويكفل قيامهما بأعمالهما   - 10
دار وموضةةةةوعية مع االلتزام بتدابير العناية المهنية الواجاة والحر  الشةةةةديد على صةةةةون المعلومات المقدمة إليهما  باقت 

أو التي ت تشةةفانها والمحافظة على سةةريتها، وكللك مع المراعاة الواجاة ل طار التنظيمي للمنظمة. ويكفل المدير كللك 
 اإلمكان.  ن الشعبتين من أجل تعزيز أوجه التيزر بينهما بقدر توثيق التعاون والتنسيق على النحو المناسب بي 

ينهض المةةدير بوظيفةةة "الرئيس التنفيةةلي للتةةدقيق الةةداخلي )المراجعةةة الةةداخليةةة(" في المنظمةةة بةةالمعنى   -11
 التي وضعها معهد المراجعين الداخليين. المعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخليالمقصود في 

  
 الستقاللية والموضوعية  -        رابعا   

يجب أن يمارس المكتب عمله باسةةةتمرار بمنأى عن أي تأثير أو تدخل ال مبرر له أيا كان، سةةةواء من  -12
جانب اإلدارة أو الموظفين أو أي طر  له صةةةةةةةةةلة بالمنظمة أو من خارجها. ويحدد المكتب نطا  أنشةةةةةةةةةطته في 

 يقات ويؤدي أعماله ويقدم نتائجها بصورة مستقلة.مجاالت التقييم والمراجعة الداخلية والتحق
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يعد المكتب بشةةةةةةةكل مسةةةةةةةتقل خطط عمل لفترة سةةةةةةةنتين، وتتولى اللجنة االسةةةةةةةتشةةةةةةةارية المسةةةةةةةتقلة للرقابة  -13
اسةةةةةةةةةتعراضةةةةةةةةةها. وتسةةةةةةةةةتند خطط العمل المتعلقة بالتقييم إلى تحليل للثغرات وتقدم إلى المجلس التنفيلي إلقرارها. 

 علقة بالمراجعة إلى تقدير للمخاطر وتقدم إلى المدير العام إلقرارها.وتستند خطط العمل المت 

حفةاظا على الموضةةةةةةةةةةةةةةوعيةة الالزمة ل ي ت ون أحكةام المةدير والموظفين محةايدة وغير متحيزة في إطار  -14
 لمدير المكتب أو أي من موظةيه ما يلي: ل يجوزممارستهم لواجااتهم ومسؤولياتهم، 

                                                                 سةةةةةةلطة  إدارية  على أي أنشةةةةةةطة خاضةةةةةةعة للتقييم أو للمراجعة الداخلية أو  أن ت ون له بالفعل )أ( 
                                                                                                         التحقيقات أو مسةؤولية  تنفيلية  بشةأنها أو أن يكون قد مارس سةلطة إدارية عليها أو مسةؤولية تنفيلية بشةأنها خالل 

 السابقة؛ 12األشهر الة

ا أو تطبيقها أو تركيبها، أو أن يتولى تصةميم أنظمة أو تطويرها أو ضةاط أنسةاقها أو اختااره ) ( 
 صوم أو تصميم عمليات وسياسات وإجراءات؛

 أن يستهل أو يقر معامالت محاسبية خارجة عن نطا  عمل المكتب؛ )ج( 

أن يمارس مهام للتوجيه أو اإلشةةةةةةةةةةةةرا  بشةةةةةةةةةةةةأن أنشةةةةةةةةةةةةطة أي موظف ال ينتمي إلى المكتب،  )د( 
 با منه مساعدته؛يكن ذلك الموظف مكلفا بمساعدة المكتب أو مطلو  لم ما

 أن يؤدي أي وظائف إدارية أو تشغيلية أخرى لليونيدو؛ )ه( 

أن ينخرط في أي نشةاط من شةأنه، في حقيقة األمر أو ظاهره، المسةاس بموضةوعيته الفردية  )و( 
 أو باستقالل المكتب.

على موظفي المكتب أن يصةةةرحوا للمدير دون إبطاء، عن طريق رئيس الشةةةعاة المعنية، بكل ما من شةةةأنه،  - 15
                                                                                                            في حقيقة األمر أو ظاهره، المسةةاس بموضةةوعيتهم الفردية ميما يتعلق باألنشةةطة المسةةندة إليهم. وعليهم أيضةةا  أن يبلغوا  

لى وجود أمور تمس بالفعل اسةتقاللية المكتب أو قد  المدير دون إبطاء بأي حالة يمكن أن يسةتدل فيها بشةكل معقول ع 
 تمسها، وبأي تساؤالت حول ما إذا كانت حالة معينة تشكل مساسا بموضوعيتهم الفردية أو باستقاللية المكتب. 

يصةةرح مدير المكتب للمدير العام ومجلس التنمية الصةةناعية واللجنة االسةةتشةةارية المسةةتقلة للرقابة بأي  -16
 سا بموضوعيته الفردية أو باالستقالل الوظيفي للمكتب.حالة تمثل مسا

يجب أن يؤكد التقرير السةةنوي للمدير عن أنشةةطة المكتب اسةةتقاللية المكتب ويبين ما إذا كان قد حدث  -17
 أي أمر يشكل مساسا بموضوعية المكتب أو استقالله الوظيفي.

صةةة أن يحقق في ادعاءات بشةةأن ارت ا  ليسةةت للمكتب صةةالحية التحقيق مع نفسةةه. وال يجوز له بخا -18
مخةالفةات من جةانةب مةديره أو من جةانةب موظفي شةةةةةةةةةةةةةةعاةة الرقةابةة الةداخليةة. ويحيةل المكتةب أي ادعةاءات من هةلا 

 القبيل إلى المدير العام التخاذ اإلجراء المناسب بشأنها.

التنمية الصةةةةةناعية في حال اكتشةةةةةا  ارت ا  المدير العام مخالفات، يتشةةةةةاور المدير مع رئيس مجلس  -19
 ويخطر رئيس اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.

  
 الصالحيات  -        خامسا   

للمكتب كامل صةةةالحية إنجاز وظائف وأنشةةةطة التقييم والمراجعة الداخلية والتحقيق. ويجب، على وجه  -20
ئه وفي إبالم الخصةةةةةةةةةةو ، أن يكون بمنأى عن أي تدخل في تحديد أهدا  عمله ونطاقه وتوقيته وأسةةةةةةةةةةلو  أدا

 نتائجه إلى األطرا  المعنية وفقا ألحكام هلا الميثا .
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يكون لمدير المكتب حق الوصةةةةةةول دون قيود إلى المدير العام واللجنة االسةةةةةةتشةةةةةةارية المسةةةةةةتقلة للرقابة،  -21
 ويكون له الحق في التواصل والتفاعل مااشرة معهما بسبل مختلفة، بما يشمل عقد جلسات سرية.

دير المكتةب وموظةيةه، في إطةار ممةارسةةةةةةةةةةةةةةةة مهةام الرقةابةة الةداخليةة المنوطةة بهم بموجةب هةلا  يكون لمة  -22
 الميثا ، ما يلي:

الحق في الوصةةةةةةةةول ال امل بحرية ودون قيود وبشةةةةةةةةكل فوري إلى كل ما يعتبره المكتب ذا صةةةةةةةةلة   )أ(  
 وموظفيها وعملياتها ومهامها؛  بالمواضيع التي يضطلع بها من سجالت المنظمة )الورقية واإلل ترونية( وممتل اتها 

 الوصول إلى حسابات البريد اإلل تروني الرسمية، شريطة أن يتم إبالم المدير العام بللك؛ ) ( 

 صالحية االتصال بجميع الموظفين، على جميع المستويات في المنظمة؛ )ج( 

المكتةب أنهةا صةةةةةةةةةةةةةةالحيةة الطلةب من أي موظف تقةديم المعلومةات واإليضةةةةةةةةةةةةةةاحةات التي يرى  )د( 
 ضرورية ألداء مهامه.

يجوز للمكتب، لدى اضةةةطالعه بمهامه، أن يسةةةتفيد من موظةيه أو االسةةةتشةةةاريين أو األفراد المتعاقدين   -23
أو غيرهم من الموظفين المعينين للعمل لديه، حسةةةةةةةب االقتضةةةةةةةاء. ويشةةةةةةةمل مصةةةةةةةطلح "موظفو المكتب" في هلا 

 الميثا  جميع الفئات الملكورة أعاله.
  

 المعايير المهنية  -       ادسا  س  

للماادئ األسةةةةةةةاسةةةةةةةية للممارسةةةةةةةة المهنية للتدقيق يزاول المكتب أعماله في مجال المراجعة الداخلية وفقا  -24
 المعايير الدولية المهنية لممارسةةةةةة التدقيق الداخليالتي حددها معهد المراجعين الداخليين، ووفقا ألحكام   الداخلي

 وتعريفه للتدقيق الداخلي )المراجعة الداخلية(.التي وضعها    دونة القواعد األخالقيةومالتي حددها المعهد الملكور  

الماةادئ التوجيهيةة يزاول المكتةب أعمةالةه في مجةال التحقيق وفقةا للماةادئ العةامةة والتوجيهيةة الواردة في  -25
 الدوليين.، بصيغتها األخيرة التي أقرها مؤتمر المحققين الموحدة للتحقيقات

  قواعةد ومعةايير التقييم مجموعةةيزاول المكتةب أعمةالةه في مجةال التقييم وفقةا للقواعةد والمعةايير الواردة في  -26
 التي وضعها فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم.

يتخل مدير المكتب، بالتعاون مع رئيسةةةةةةةةي الشةةةةةةةةعبتين، الخطوات المناسةةةةةةةةاة للحفاى على ال فاءة التقنية   -27
لمكانة المهنية لموظفي المكتب وتعزيزها، وذلك بوسةةةةةةةةةةةةةةائل منها التدريب أثناء العمل والتدريب المتخصةةةةةةةةةةةةةة ، وا

 ووضع برنامج لضمان الجودة وتحسينها.
  

 السياسات التكميلية  -        سابعا   

يتم إصةةةةةةةدار سةةةةةةةياسةةةةةةةات ت ميلية تتناول شةةةةةةةؤون التقييم المسةةةةةةةتقل والمراجعة الداخلية والتحقيق في هيئة  -28
مات إدارية و/أو نشةةرات للمدير العام. ويتولى المكتب إعداد تلك السةةياسةةات، التي يجب أن تخضةةع لعمليات تعلي 

                                                                  استعراض دورية ت راعى فيها آراء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.

 يجوز لمدير المكتب أن يصدر إجراءات تشغيلية موحدة إضامية لعمل المكتب، حسب االقتضاء. -29
  

 اإلبالغ  -        ثامنا   

يزود مدير المكتب المدير العام ومجلس التنمية الصةةةةناعية واللجنة االسةةةةتشةةةةارية المسةةةةتقلة للرقابة دوريا  -30
 بمعلومات عن حالة خطط عمل المكتب ونتائجها وعن مدى كفاية موارد المكتب.
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نسةخا من التقرير في يقدم المدير تقريرا سةنويا عن أنشةطة المكتب إلى مجلس التنمية الصةناعية ويعمم  -31
 وقت واحد على المدير العام والدول األعضاء.

 أعاله متطلاات معينة ل بالم. 28تحدد السياسات الت ميلية المشار إليها في الفقرة  -32

يقدم المدير نسةةةةخا من تقارير التقييم والمراجعة الداخلية ذات الصةةةةلة إلى اللجنة االسةةةةتشةةةةارية المسةةةةتقلة  -33
 بيل اإلعالم.للرقابة على س

  
 ( 4) متطلبات اإلدارة وشؤون الموظفين  -        تاسعا   

يكفةل المةدير العةام، في حةدود موارد ميزانيةة المنظمةة، تزويةد المكتةب بةالموارد الالزمةة ل ي يؤدي مهةامةه  -34
المالئم. وعندما  بموجب هلا الميثا . وتشةةةةةةةمل هله الموارد توفير الموظفين المناسةةةةةةةبين والتمويل ال افي والتدريب 

يسةةةةةةةةةةتطيع المكتب االضةةةةةةةةةةطالع بكامل مهامه بسةةةةةةةةةةبب القيود على الموارد، يناغي لمديره أن يبلغ المدير العام  ال
 ومجلس التنمية الصناعية واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بهله الحالة.

 على إدارة اليونيدو وموظفيها القيام بما يلي: -35

خطوات معقولةةة لتزويةةده بمةةا قةةد يطلاةةه من دعم أو  واتخةةاذتعةةاونةةا تةةامةةا مع المكتةةب  التعةةاون  )أ( 
 مساعدة من هلا القبيل؛

من سةةةةجالت المنظمة  الوصةةةةول دون قيود إلى كل ما يخضةةةةع لسةةةةلطاتهم منلمكتب ا تمكين ) ( 
 وممتل اتها وموظفيها، مما يعتبره المكتب ذا صلة؛

 للتعليق عليها؛ خطية على تقارير المكتب التي توجه إليهم ردود تقديم )ج( 

 ؛خطط عمل إدارية لمعالجة النتائج والتوصيات التي يقدمها المكتب إليهم وضع وتنفيل )د( 

 المكتب بانتظام بمعلومات عن حالة تنفيل هله التوصيات وخطط العمل؛ تزويد )ه( 

مدير المكتب على الفور بأي جانب من جوانب الضةةةةةعف أو التداعي في إطار الرقابة  إبالم )و( 
 ؛الداخلية للمنظمة يصل إلى علمهم

ميةه من تجةاوزات و/أو مخةالفةات تتعلق بةأي ن و يشةةةةةةةةةةةةةةتبهالمكتةب على الفور بكةل مةا قةد   إبالم )ز( 
 من أموال المنظمة أو ممتل اتها أو موظفيها أو أي أطرا  ثالثة في عالقة تعاقدية مع اليونيدو.

ال يجوز اتخاذ أي إجراء ضد من يتعاون مع المكتب أو يقدم إليه معلومات من الموظفين أو األطرا   -36
                                                                   ت عمدا  مع العلم بأنها كاذبة أو بقصةةةةةةةد التضةةةةةةةليل؛ وفي هله الحالة، يجوز الثالثة، ما لم ت ن المعلومات قد قدم

 إحالة األمر إلى المدير العام التخاذ اإلجراء المناسب.

تقع على عاتق اإلدارة والموظفين مسةةةةةةةةؤولية االمتثال للوائح والقواعد والقوانين الواجاة التطبيق وإنشةةةةةةةةاء  -37
وإدارة المخاطر وتدارك أوجه القصةور واتخاذ اإلجراءات التخةيةية. واإلدارة مسةؤولة وتشةغيل نظم للرقابة الداخلية  

عن ردع التجةاوزات والمخةالفةات وإهةدار الموارد وانتهةاك اللوائح والقواعةد. ويظةل العمةل على منع االحتيةال وحمةايةة 
 سمعة اليونيدو ومصالحها مسؤولية جميع الموظفين.

 طته بأي حال من األحوال موظفي المنظمة من المسؤوليات الموكلة إليهم.ال تعفي مهام المكتب وأنش -38
  

__________ 

ا  اتفاقات الخدمة الفردية،                                                                                             يقصد بتعبير "الموظفين" في هلا الميثا ، ما لم ي ن  ميه على خال  ذلك، جميع موظفي اليونيدو، وأصح (4) 
 واألفراد المعارين بمقابل ودون مقابل، وسفراء النوايا الحسنة، والمتدربين الداخليين، وغيرهم من األفراد المرتاطين باليونيدو.
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 العالقات مع مراجع الحسابات الخارجي  -        عاشرا   

 يحق لمدير المكتب الوصول بحرية ودون قيود إلى مراجع الحسابات الخارجي لليونيدو. -39

طتهما، عند االقتضةةةةةاء، لضةةةةةمان يتاادل المدير ومراجع الحسةةةةةابات الخارجي المعلومات وينسةةةةةقان أنشةةةةة  -40
تغطيةة واسةةةةةةةةةةةةةةعةة وفعةالةة لعمليةات المنظمةة وأنشةةةةةةةةةةةةةةطتهةا ولتقليةل ازدواجيةة الجهود إلى أدنى حةد ممكن، مع إيالء 

 االعتاار الواجب لوالية كل طر  ومسؤولياته.
  

 التعديل والموافقة واإلصدار  - حادي عشر  

ة المسةتقلة للرقابة أن يقترحوا إدخال تعديالت على يجوز للمدير العام ومدير المكتب واللجنة االسةتشةاري  -41
 هلا الميثا .

يسةةةةةتعرض هلا الميثا  مدير المكتب واللجنة االسةةةةةتشةةةةةارية المسةةةةةتقلة للرقابة بصةةةةةفة اعتيادية مرة واحدة  -42
 على األقل كل خمس سنوات.

 يوافق المجلس على هلا الميثا  وأي تنقيح له ويصدره المدير العام. -43
  

ر م ت ص    لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونيدو 11-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 ؛IDB.48/26                                         أحاط علما  بالمعلومات الواردة في الوثيقة  )أ( 

، انتخا  العضةةةةةةةةةةو والعضةةةةةةةةةةو 16-/م18-قرر، وفقا للفقرة )ج( من مقرر المؤتمر العام م ع ) ( 
 :2021-2020 المناو  التاليين للجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونيدو لما تاقى من فترة السنتين

 السيد نغاكارا كيجا )ناميبيا(  العضو:

 السيد تارافول إسالم )بنغالديش( العضو المناو :

 الجلسة العامة السادسة 
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

ر م ت ص    عملية اختيار مرشح لمنصب المدير العام 12-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 ؛IDB.48/27                                         أحاط علما  بالمعلومات الواردة في الوثيقة  )أ( 

                                      ، ي سةةةةةةي ر وفقا للطرائق الواردة في مرفق 2021أيار/مايو  25قرر عقد منتدى للمرشةةةةةةحين في   ) ( 
، شةةةةةةةةريطة أن يكون لدى المرشةةةةةةةةحين وممثلي الدول األعضةةةةةةةةاء إمكانية المشةةةةةةةةاركة عن بعد IDB.48/27الوثيقة 

 اقتضت الظرو  ذلك. إذا

 السادسة  الجلسة العامة
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

https://undocs.org/ar/IDB.48/26
https://undocs.org/ar/IDB.48/27
https://undocs.org/ar/IDB.48/27
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 المرفق 

 ( 5) إجراءات منتدى المرشحين المعني باختيار المدير العام   

من النظةام الةداخلي للمجلس عرضةةةةةةةةةةةةةةا   2-61يقةدم كةل مرشةةةةةةةةةةةةةةح تقترحةه حكومتةه وفقةا للمةادة  )أ( 
)ال رسةةةةةةي الرسةةةةةةولي ومنظمة فرسةةةةةةان إيضةةةةةةاحيا في اجتماع مفتوح لجميع الدول األعضةةةةةةاء. كما يجوز للمراقبين 

                                                                                                        مالطة المستقلة( والمنظمات الحكومية الدولية المعتمدة التي تبدي اهتماما  بللك، وكللك لممثلي مجلس الموظفين 
 يه(، حضور المنتدى؛               )الرئيس ونائب  

                                                                            يرأس االجتمةاع  رئيس المجلس، ويكون موعةد عقةده بعةد آخر أجةل لتلقي الترشةةةةةةةةةةةةةةيحةات وقبةل  ) ( 
                                                                                        من انعقةةاد آخر دورة عةةاديةةة للمجلس تسةةةةةةةةةةةةةةبق دورة المؤتمر التي يعي ن فيهةةا المةةدير العةةام. ولتقليةةل وقةةت كةةا  

                                                                                الت الي ، يقت رح عقد منتدى المرش حين بالتراد  مع دورة لجنة البرنامج والميزانية؛

دقيقة.   20يجلس جميع المرشةةةةةةةةةةةحين على المنصةةةةةةةةةةةة. ويلقي كل مرشةةةةةةةةةةةح كلمة ال تتجاوز مدتها  )ج(  
صةةةة لهم وبالترتيب ويتحد  حون من المنصةةةة المخصةةة  اإلن ليزي بحسةةةب أسةةةماء البلدان التي رشةةةحتهم.   الهجائي                                              ث المرشةةة 

ح الخاصةةة بالمنظمة وللتوجه االسةةتراتيجي اللي سةةو  يتاعه                                                                                                          ويناغي أن تتضةةمن ال لمة عرضةةا  إيضةةاحي ا لرؤية المرشةة 
 يمكنهم ذلك؛  " باور بوينت " عمال برنامج                                               في حال تعيينه. والمرش حون اللين يرغبون في است 

حين كلماتهم، سةةةةةةةةو  يدعو الرئيس الدول األعضةةةةةةةةاء الراغاة في  )د(                                                                              بعد أن يلقي جميع المرشةةةةةةةة 
توجيه أسةئلة إلى كتابة أسةماء وفودها على قصةاصةات ورقية ووضةعها في صةندو  السةحب. وعندما يسةحب اسةم 

                                                           سؤاله، وتتاح ل ل مرش ح ثالث دقائق كحد أقصى للرد على السؤال؛دولة عضو، يطرح وفدها 

                                                                          يكون ترتيةةةةب الردود المقةةةةد مةةةةة من المرشةةةةةةةةةةةةةةحين عكس الترتيةةةةب المتاع في إلقةةةةاء العروض  )ه( 
                                                         اإليضاحية، بدءا  من المرش ح األخير اللي قد م عرضه اإليضاحي؛

قليمية ل ي تطرح أسةةةةئلتها. ومن ثم يناغي للرئيس أن يكفل إتاحة فرصةةةةة ل ل المجموعات اإل )و( 
                                                                                             ف ذا ما س حبت أسماء عدة أعضاء من مجموعة واحدة، ميمكن للرئيس أن يقترح سحب اسم آخر من الصندو ؛

ح ثالث دقائق ل ي يلخ  عرضةةه اإليضةةاحي. ويسةةتمر   )ز(                                                                            في نهاية االجتماع، تتاح ل ل مرشةة 
 األسئلة؛                                             األخل بالترتيب ذاته اللي يطب ق على اإلجابات عن 

                                                                                 يكفل الرئيس، بمساعدة من األمانة، التقي د بالوقت المخص   لل لمات ولمجوبة وللتلخي ؛ )ح( 

ح أن يت لم  )ط(                                                 لغةةة من لغةةات اليونيةةدو. وسةةةةةةةةةةةةةةو  توف ر خةةدمةةات الترجمةةة  بةةأي                      يجوز للمرشةةةةةةةةةةةةةة 
 ال املة؛ الشفوية

حين  )ي(  ر نسةةةةةةةةةةخ من العروض اإليضةةةةةةةةةةاحية المقد مة من المرشةةةةةةةةةة  على الشةةةةةةةةةةاكة الخارجية                                                     ت نشةةةةةةةةةة 
صة للاعثات الدائمة.                                      )إكسترانت( المخص 

  
ر م ت ص    اتفاق عالقة بمنظمة حكومية دولية 13-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 ؛IDB.48/29                                         أحاط علما  بالمعلومات الواردة في الوثيقة  )أ( 

__________ 

 .IDB.44/17بالصيغة الواردة في مرفق الوثيقة  (5) 
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)أ( من دسةةةةتور المنظمة والماادئ التوجيهية بشةةةةأن عالقة    1- 19أذن للمدير العام، وفقا للمادة  ) (  
   9اليونيةةةدو بةةةالمنظمةةةات الحكوميةةةة الةةةدوليةةةة والمنظمةةةات الحكوميةةةة وغير الحكوميةةةة وغيرهةةةا من المنظمةةةات )الفقرة 

 ، IDB.48/29لواردة في مرفق الوثيقةة                              (، واسةةةةةةةةةةةةةتنةادا  إلى المعلومةات ا 41- /م 1-                                من مرفق مقر ر المؤتمر العةام م ع 
                                                                    بأن يبرم اتفا   عالقة  مناساة  مع المنظمة الحكومية الدولية التالية: 

 (.SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للبلدان اإلسالمية ) 

 الجلسة العامة السادسة 
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

ر م ت ص                                                          طلب مقد م من منظمة غير حكومية للحصول على مركز استشاري  14-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 ؛IDB.48/28                                         أحاط علما  بالمعلومات الواردة في الوثيقة  )أ( 

ر المنظمة والماادئ التوجيهية بشةةةةأن عالقة اليونيدو  ) ( من دسةةةةتو  1-19                   قر ر، وفقا  للمادة  ) ( 
         من م رفق  17بةالمنظمةات الحكوميةة الةدوليةة والمنظمةات الحكوميةة وغير الحكوميةة وغيرهةا من المنظمةات )الفقرة 

 اليونيدو:لدى  يااستشار                                                 (، أن يمنح المنظ مة غير الحكومية التالية مركزا  41-/م1-                       مقر ر المؤتمر العام م ع

 (.WUSMEاالتحاد العالمي للمنشيت الصغيرة والمتوسطة ) 

 الجلسة العامة السادسة 
   2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

ر م ت ص                                                               جدول األعمال المؤق ت للدورة التاسعة واألربعين وموعد انعقادها 15-/م48-             المقر 

                           إن  مجلس التنمية الصناعية: 

 ؛IDB.48/CRP.12الواردة في الوثيقة                       أحاط علما  بالمعلومات )أ( 

                                                               قر ر اعتماد جدول األعمال المؤقت التالي لدورته التاسعة واألربعين: ) ( 

 انتخا  أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال. -2

 .2020التقرير السنوي للمدير العام عن عام  -3

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية: -4

 ؛2020الحسابات الخارجي عن عام تقرير مراجع  )أ( 

                                                              وضع اليونيدو المالي، بما في ذلك أرصدة االعتمادات غير المنف قة؛ ) ( 

 تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية؛  )ج(  

 ؛ 2023- 2022ن                                                                  جدول األنصاة المقر رة لتقاسم نفقات الميزانية العادية لفترة السنتي  )د(  

 ؛2023–2022صندو  رأس المال المتداول لفترة السنتين  )ه( 

 حشد الموارد المالية؛ )و( 

 االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر؛ )ز( 
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                               تعيين م راجع الحسابات الخارجي؛ )ح( 

                                                  المقترحات المحد ثة بشأن االستثمارات المتوسطة األجل. )ط( 

 .2023–2022والميزانيتان، البرنامج  -5

 .2025-2022اإلطار البرنامجي المتوسط األجل،  -6

 .2030اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام  -7

 إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. -8

 العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا. -9

 أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة. -10

 لمشاورات بشأن اقتصاد التدوير.نتائج ا )أ( 

 التنمية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان المتوسطة الدخل. -11

 أنشطة وحدة التفتيش المشتركة. -12

 لجنة اليونيدو االستشارية المستقلة للرقابة. -13

 أنشطة التقييم والرقابة الداخلية. -14

 شؤون العاملين. -15

 نظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من المنظمات. المسائل المتعلقة بالم  - 16

 توصية بشأن مرشح لشغل منصب المدير العام. -17

 أعمال التحضير لدورة المؤتمر العام التاسعة عشرة. -18

                                                   جدول األعمال المؤق ت للدورة الخمسين وموعد انعقادها. -19

 اعتماد التقرير. -20

 .2021تموز/يوليه  15إلى  12                                       قر ر أن يعقد دورته التاسعة واألربعين من  )ج( 

 الجلسة العامة السادسة 
 2020تشرين الثاني/نوفمبر  25

****** 
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 المرفق الثاني 

                                                      الوثائق المقد مة إلى المجلس في دورته الثامنة واألربعين   
 العنوان الرمز  بند جدول األعمال 

 -  -  المكتب انتخا  أعضاء   1    
                    جدول األعمال المؤق ت  IDB.48/1 إقرار جدول األعمال  2
  IDB.48/1/Add.1  جدول األعمال المؤق ت المشروح                            
  IDB.48/1/Add.1/Rev.1  جدول األعمال المؤق ت المشروح                            
  IDB.47/CRP.1 List of documents 
   2019التقرير السنوي   IDB.48/2 2019التقرير السنوي للمدير العام عن عام   3
                   : معلومات محد ثة  الرامية إلى تحقيق النتائج   اإلدارة  )أ(   3

 عن تنفيل اإلطار البرنامجي المتوسط األجل،  
2018 -2021 

IDB.48/5  ي اإلدارة الرامية إلى تحقيق النتائج: معلومات محدثة عن تنفيل اإلطار البرنامج  
 تقرير من المدير العام .  2021- 2018المتوسط األجل،  

  PBC.36/CRP.7 Managing for Results: Update on the implementation  
of the medium-term programme framework, 2018–2021.  
Report by the Director General 

  IDB.48/CRP.2 Managing for Results: Update on the implementation  
of the medium-term programme framework, 2018–2021.  
Report by the Director General 

 تقرير لجنة البرنامج والميزانية عن أعمال دورتها السادسة والثالثين  IDB.48/12 تقرير لجنة البرنامج والميزانية  4
  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حسابات   IDB.48/3 2019تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عام   )أ(   4

 2019كانون األول/ديسمبر    31كانون الثاني/يناير إلى    1للسنة المالية من  
  PBC.36/CRP.2 Annexes to the report of the External Auditor on the accounts  

of UNIDO for the financial year 1 January to 31 December 

2019 (unaudited) 
  PBC.36/CRP.3 Comments on the Report of the External Auditor.  

Note by the Audit Advisory Committee 
 وضع اليونيدو المالي، بما في ذلك أرصدة االعتمادات   ) (   4

             غير المنف قة 
IDB.48/4   (. تقرير من المدير العام 2020آذار/مارس    31وضع اليونيدو المالي )الوضع في 

  PBC.36/CRP.4 Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 
  IDB.48/CRP.3 Update on financial situation. Note by the Secretariat 
 تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل   )ج(   4

 المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية 
IDB.48/6   .تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية

 تقرير الرئيسين المتشاركين 
  IDB.48/CRP.4 Update on the report of the informal working group on  

Programme and Budget Committee-related issues.  
Note by the Co-chairs 

 المدير العام حشد الموارد المالية. تقرير من   IDB.48/7 حشد الموارد المالية  )د(   4
  IDB.48/2  2019أداء التمويل. تقرير اليونيدو السنوي   8، الفصل 
  PBC.36/CRP.6 Projects approved under the Industrial Development Fund, the-

matic and individual trust funds, and other voluntary contribu-

tions in 2019 
 .  2023- 2020للفترة                                                    المقترحات المحد ثة بشأن االستثمارات المتوسطة األجل  IDB.48/8                                                 المقترحات المحد ثة بشأن االستثمارات المتوسطة األجل  )ه(    4

 تقرير من المدير العام 
 اإلدارة العامة للمخاطر. تقرير من المدير العام  IDB.48/13 اإلدارة العامة للمخاطر  5
 . تقرير من المدير العام 19- كوفيد استجابة اليونيدو لجائحة   IDB.48/11 19- استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد  6

https://undocs.org/ar/IDB.48/17
https://undocs.org/ar/IDB.48/1/Add.1/Rev.1
https://undocs.org/ar/IDB.48/2
https://undocs.org/ar/PBC.36/5
https://undocs.org/ar/IDB.48/12
https://undocs.org/ar/IDB.48/3
https://undocs.org/ar/IDB.48/4
https://undocs.org/ar/IDB.48/6
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 العنوان الرمز  بند جدول األعمال 

      IDB.48/CRP.5 Update on UNIDO’s response to the COVID-19 pandemic. 

Note by the Director General 
 . تقرير من المدير العام 2030اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام   IDB.48/14 2030اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام   7
 إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. تقرير من المدير العام  IDB.48/10 اليونيدو وإصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  8
  PBC.36/CRP.8 Update: United Nations Development System reform.  

Note by the Secretariat 
  IDB.48/CRP.6 Update: United Nations Development System reform.  

Note by the Secretariat  
 تقرير عن العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا. تقرير من المدير العام  IDB.48/9 العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا  9
  IDB.48/CRP.7 Update on the African Union Summit on Industrialization and 

Economic Diversification (AIS). Note by the Director General 
التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان   10

 المتوسطة الدخل 
IDB.48/15   .خطة العمل الخاصة باإلطار االستراتيجي للشراكة مع البلدان المتوسطة الدخل

 تقرير من المدير العام 
 استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات. تقرير من المدير العام  IDB.48/16/Rev.1 استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات  11
  IDB.48/CRP.13 UNIDO’s strategy for post-conflict/-crisis situations.  

Note by the Director General 
 أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة. تقرير من المدير العام  IDB.48/17 أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة  12
 أنشطة وحدة التفتيش المشتركة. تقرير من المدير العام  IDB.48/18 أنشطة وحدة التفتيش المشتركة  13
  IDB.48/CRP.8 Activities of the Joint Inspection Unit.  

Note by the Director General 
المنبثقة عن استعراض وحدة التفتيش  معالجة التوصيات   14

 المشتركة للتنظيم واإلدارة في اليونيدو 
IDB.48/19   التوصيات المنبثقة عن استعراض وحدة التفتيش المشتركة للتنظيم واإلدارة في

 اليونيدو. تقرير من المدير العام 
 تقرير اللجنة االستشارية لمراجعة الحسابات. تقرير الرئيس  IDB.48/20 اليونيدو االستشارية المستقلة لمراجعة الحسابات لجنة   15
  IDB.48/20/Add.1  تقرير اللجنة االستشارية لمراجعة الحسابات. رد اإلدارة 
  IDB.48/21   اللجنة  اإلطار المرجعي للجنة االستشارية المستقلة للرقابة. مقترح مقدم من رئيس

 االستشارية المستقلة لمراجعة الحسابات 
  IDB.48/22  عضوية اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. ملك  رة من األمانة                                                           
  IDB.48/CRP.9 Membership of the Independent Oversight Advisory  

Committee. Note by the Secretariat 
 أنشطة الرقابة الداخلية. تقرير من مدير مكتب التقييم والرقابة الداخلية  IDB.48/23 أنشطة التقييم والرقابة الداخلية  16
  IDB.48/24  أنشطة التقييم. تقرير من مدير مكتب التقييم والرقابة الداخلية 
  IDB.48/25  ميثا  مكتب التقييم والرقابة الداخلية. تقرير من األمانة 

 شؤون العاملين. تقرير من المدير العام  IDB.48/26 العاملين شؤون   17
  IDB.48/CRP.10 Personnel matters. Annexes to the report by the Director  

General 
  IDB.48/CRP.11 List of UNIDO staff. Note by the Secretariat 

 منصب  التحضيرات لعملية االختيار لشغل   18
 المدير العام 

IDB.48/27  عملية االختيار لشغل منصب المدير العام. ملك  رة من األمانة                                                        

بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات  المسائل المتعلقة   19
 الحكومية وغير الحكومية وغيرها من المنظمات 

IDB.48/28   طلب مقد م من منظمة غير حكومية للحصول على مركز استشاري. ملكرة من                                                                 
 المدير العام 

  IDB.48/29  معلومات عن منظمة حكومية دولية. ملكرة من المدير العام 
                                                   جدول األعمال المؤق ت للدورة التاسعة واألربعين وموعد   20

 انعقادها 
IDB.48/CRP.12 Provisional agenda and date of the forty-ninth session.  

Note by the Director General 
 -  -  اعتماد التقرير  21
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