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مقدمة
-1

عقدت لجنة البرنامج والميزانية دورتها السا ااادسا ااة والثالثين في مقر اليونيدو ،بمركز فيينا الدولي ،يومي

 29و 30أيلول/سابتمبر  .2020وعقدت الدورة بشالل ججين ،شامل الحراور الشاخصاي والمشااركة عبر اإلنترن
باس ا ااتخدام منص ا ااة  Interprefyللتداول الفيديوي .وش ا ااارك

في الدورة جميع الدول ال 27األعر ا اااا في اللجنة:

التحاد الروسا ا ا ااي ،إسا ا ا ااإانيا ،ألمانيا ،إندونيسا ا ا اايا ،إيران (جمهورية-اإلسا ا ا ااالمية) ،إاطاليا ،الب ارنيل ،بولندا ،تركيا،

تونس ،الجزائر ،جنوب أفريقيا ،الس ا ا ااودان ،س ا ا ااويسا ا ا ارا ،الص ا ا ااين ،الفلبين ،فنزويال (جمهورية-البوليفارية) ،فنلندا،

قيرغيزستان ،كوبا ،كينيا ،مالطة ،المغرب ،الملسيك ،النمسا ،جنغاريا ،اليابان.
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وحرا اارت الدورة أارا ااا الدول ال 61التالية األعرا اااا في اليونيدو :إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتين ،األردن،

إس ا ا ا ارائيل ،أفغانسا ا ا ااتان ،إ وادور ،ألإانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،أنغول ،أوروغواي ،أيرلندا ،باراغواي ،با سا ا ا ااتان،

بنغالداش ،بنما ،بوركينا فاس ااو ،بولي يا (دولة-المتعددة القوميات) ،بيرو ،بيالروس ،تايلند ،تش اايليا ،الجبل األس ااود،
الجمهورية الدومينيلية ،الجمهورية العربية الس ا ا ا ا ا ااورية ،جمهورية كوريا ،جمهورية كوريا الش ا ا ا ا ا ااعبية الدامقراطية ،دولة

فلس ا ااطين ،رومانيا ،الس ا اانغال ،الس ا ااويد ،ش ا اايلي ،الص ا ااومال ،طاجيلس ا ااتان ،العراق ،عمان ،فيي

نام ،قبر  ،قطر،

رواتيا ،كوت دافوار ،كوس ا ا ا ا ااتاريلا ،كولومبيا ،ال،وي  ،لبنان ،ليبيا ،ماليزيا ،مدغش ا ا ا ا ااقر ،مص ا ا ا ا اار ،الممل،ة العربية

السعوداة ،منغوليا ،مونا و ،ميانمار ،ناميبيا ،النرويج ،نيإال ،نيجيريا ،نيلاراغوا ،الهند ،جولندا ،اليمن.

جيتاات األمم المتحادة التاالياة ممثلاة في الادورة :منظماة األغاذااة والز ارعاة لألمم المتحادة (الفااو)
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وكاانا

-4

وكان المنظمات التالية ممثلة في الدورة :المنظمة الس ااتش ااارية القانونية ا س اايوية-األفريقية ،التحاد العربي

والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات الإشرية (الموئل).

لألسامن ومواد البناا ،المصار األوروبي لالساتثمار ،التحاد األوروبي ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،المركز

الدولي للهندسا ا ا ااة الوراثية والت،نولوجيا البيولوجية ،المنظمة الدولية للشا ا ا اارطة الجنائية (اإلنتربول) ،جامعة الدول العربية،

صندوق األوبك للتنمية الدولية (أوفيد) ،منظمة تنمية نهر السنغال (.)OMVS
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وانتخب

اللجنة بالتزكية ،وفقا للمادة  17من نظامها الداخلي ،س ا ا ا ا ااعادة الس ا ا ا ا اايد ج .أ .ماركونداس دي

ارفايو (الب ارنيل) رئيسااا؛ وسااعادة الساايد عز الدين فرحان (المغرب) وسااعادة الساايدة د .كرويس (بولندا) وسااعادة

السيد و.أ .بريلهارت (سويسرا) نوابا للرئيس؛ والسيدة ب .نورلن (قيرغيزستان) مقررة.
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ويرد جدول أعمال الدورة الساادساة والثالثين ،بصايغت التي اعتمدتها اللجنة ،في الوثيقة .PBC.36/1/Rev.1

وعقب إقرار جدول األعمال ،ألقى المدير العام بيانا اس ا ااتهالليا أخذت اللجنة في العتإار الواجب لده نظرجا في البنود

ذات الصلة من جدول األعمال.
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ويقدم تقرير لجنة البرنامج والميزانية إلى مجلس التنمية الصناعية وفقا للمادة ( 4-10د) من دستور المنظمة.
إليها اللجنة .ويحتوي مرفق على قائمة بالوثائق
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ويترا ا ا ا اامن جذا التقرير السا ا ا ا ااتنتاجات التي خلصا ا ا ا ا

-9

وتترامن الساتنتاجات التالية الصاادرة عن اللجنة توصايات تساتدعي أن يتخذ المجلس إجرااات بشاأنها

المقدمة إلى اللجنة في دورتها الحالية.

في دورت الثامنة واألربعين ،أو لها صلة بأعمال تلك الدورة:

2/7

الستنتاج

الموضوع

2/2020

وضع اليونيدو المالي

3/2020

حشد الموارد المالية

4/2020

موعد الدورة السابعة والثالثين

الصفحة
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أول -المسائل التنظيمية واإلجرائية
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في  29أيلول/س ا ا ا ا ا اابتمبر ،نظرت اللجنة في اقتراح من الرئيس بالس ا ا ا ا ا ااتفادة على أ مل وج مملن من

الموارد المتاحة لخدمة المؤتمرات ،واعتمدت الستنتاج التالي:

الستنتاج  1/2020الستفادة من الموارد المتاحة لخدمة المؤتمرات
بغية السا ا ا ااتفادة بأقصا ا ا ااى قدر مملن من الموارد المتاحة لخدمة المؤتمرات ،قررت اللجنة تعليق العمل

فو ار بالمادة  24من نظامها الداخلي ،المتعلقة بالنصااب القانوني ،ميما اخ
فقط ،شريطة أل تتخذ في تلك الجلسات أي ق اررات جوجرية.

-11

وقررت اللجنة إجراا مشاااورات غير رساامية أثناا الدورة بهد

جلسااات دورتها السااادسااة والثالثين

تيسااير صااوا السااتنتاجات ،وعهدت إلى

نائإة الرئيس ،سعادة السيدة د .كرويس (بولندا) ،برئاسة تلك المشاورات.

ثانيا -تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عام ( 2019البند )4
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في  29أيلول/س اابتمبر ،نظرت اللجنة في تقرير مراجع الحس ااابات الخارجي عن حس ااابات منظمة األمم

المتحادة للتنمياة الصا ا ا ا ا ا انااعياة للسا ا ا ا ا ا اناة الماالياة من  1كانون الثااني/ينااير إلى  31كانون األول/داسا ا ا ا ا ا اامبر 2019

( PBC.36/3و )CRP.2وفي مذكرة من اللجنة السا ااتشا ااارية لمراجعة الحسا ااابات تقدم تعليقات على تقرير مراجع
الحسابات الخارجي (.)PBC.36/CRP.3
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وفي  30أيلول/سا ا اابتمبر ،بناا على اقتراح الرئيس ،أحاط

العام بشأن البند .4

اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها المدير

ثالثا -التقرير السنوي للمدير العام عن عام ( 2019البند )3
-14
-15

في  29أيلول/سبتمبر ،نظرت اللجنة في تقرير اليونيدو السنوي .)PBC.36/2( 2019
وفي  30أيلول/سا ا اابتمبر ،بناا على اقتراح الرئيس ،أحاط

العام بشأن البند .3

اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها المدير

رابعا -اإلدارة الرامية إلى تحقيق النتائج :معلومات محدثة عن تنفيذ اإلطار البرنامجي
المتوسط األجل( 2021-2018 ،البند ( 3أ))
-16

في  29أيلول/ساابتمبر ،نظرت اللجنة في تقرير من المدير العام عن اإلدارة الرامية إلى تحقيق النتائج:
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اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها المدير

معلومات محدثة عن تنفيذ اإلطار البرنامجي المتوسط األجل PBC.36/5( 2021-2018 ،و.)CRP.7
وفي  30أيلول/سا ا اابتمبر ،بناا على اقتراح الرئيس ،أحاط

العام بشأن البند ( 3أ).

خامسا -استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد( 19-البند )11
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في  29أيلول/سا ا ا ا ا ا اابتمبر ،نظرت اللجنااة في تقرير من الماادير العااام عن اسا ا ا ا ا ا ااتجاااباة اليونياادو لجااائحاة

وفيد.)PBC.36/11( 19-
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وفي  30أيلول/سا ا اابتمبر ،بناا على اقتراح الرئيس ،أحاط

العام بشأن البند .11

اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها المدير

سادسا -وضع اليونيدو المالي ،بما في ذلك أرصدة العتمادات غير المنفقة (البند )5
-20

في  29و 30أيلول/سا ا ا ا ا ا اابتمبر ،نظرت اللجناة في تقرير من المادير العاام عن وضا ا ا ا ا ا ااع اليونيادو الماالي
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وفي  30أيلول/ساابتمبر ،اعتمدت اللجنة السااتنتاج التالي بعد النظر في مشااروع اسااتنتاج بشااأن وضااع

( ،)PBC.36/4وفي مذكرة من األمانة عن حالة الشت ار ات المقررة (.)PBC.36/CRP.4
اليونيدو المالي قدم الرئيس (:)PBC.36/L.2
الستنتاج 2/2020

توصي لجنة البرنامج والميزانية مجلس التنمية الصناعية باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن مجلس التنمية الصناعية:
(أ)

احيط علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة PBC.36/4؛

(ب)

احث الدول األعراااا والدول السااابقة العرااوية التي لم تساادد بعد اشاات ار اتها المقررة،

(ج)

اطلب إلى المدير العام أن يواصا ا ا اال جهودت واتصا ا ا ااالت بالدول األعرا ا ا اااا والدول

بما في ذلك سلف صندوق رأس المال المتداول ومتأخرات السنوات السابقة ،على سدادجا دون إبطاا؛
السابقة العروية من أجل تحصيل المتأخرات وأن اعد تقري ار بشأن نتائج تلك الجهود.

سابعا -إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية (البند )10
-22

في  30أيلول/س اابتمبر ،نظرت اللجنة في تقرير من المدير العام بش ااأن إص ااالح منظومة األمم المتحدة

-23

اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها المدير

اإلنمائية ( PBC.36/10و.)CRP.8

وفي  30أيلول/سا ا اابتمبر ،بناا على اقتراح الرئيس ،أحاط

العام بشأن البند .10

ثامنا -تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج
والميزانية (البند )6
-24

في  30أيلول/سا اابتمبر ،نظرت اللجنة في تقرير رئيسا اي الفريق العامل غير الرسا اامي المعني بالمسا ااائل

-25

اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة

المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية ( PBC.36/6و.)CRP.5

وفي  30أيلول/سا ا ا اابتمبر ،بناا على اقتراح الرئيس ،أحاط

.PBC.36/6

4/7
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تاسعا -حشد الموارد المالية (البند )7
-26

في  30أيلول/سبتمبر ،نظرت اللجنة في تقرير من المدير العام عن حشد الموارد المالية ()PBC.36/7

وفي مذكرة من األمانة عن المشاااريع الموافق عليها في إطار صااندوق التنمية الصااناعية والصااناديق السااتتمانية
والتبرعات األخره في عام .)PBC.36/CRP.6( 2019

-27

وفي  30أيلول/س اابتمبر ،اعتمدت اللجنة الس ااتنتاج التالي بعد النظر في مش ااروع اس ااتنتاج بش ااأن حش ااد

الموارد المالية قدم الرئيس (:)PBC.36/L.3
الستنتاج 3/2020

توصي لجنة البرنامج والميزانية مجلس التنمية الصناعية باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن مجلس التنمية الصناعية:
(أ)

احيط علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة IDB.48/7-PBC.36/7؛

(ب)

اقرر تفويض المدير العام س االطة الموافقة على المش اااريع ،التي ت،ون اليونيدو والجهات

المانحة قد اختارتها ،لتمويلها في إطار صندوق التنمية الصناعية في عامي  2020و 2021وفقا لألولويات

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

اشا ا ا ا ااجع الدول األعرا ا ا ا اااا وسا ا ا ا ااائر الجهات المانحة على نيادة تبرعاتها لليونيدو،

بما في ذلك للصااندوق السااتتماني للشا ار ة المنشااأ حديثا ،وكذلك للحساااب الخا

األساسية ،وصندوق التجهيزات ال،بره؛
(د)

بالتبرعات لألنشااطة

اشااجع أارااا جميع الجهات المانحة على النظر في التبرع بأموال غير مخص اصااة

ألغراض بعينها ،وتحديدا لتملين اليونيدو من الس ا ااتجابة السا ا اريعة لطلإات الحص ا ااول على المس ا اااعدة

وإعداد وتنفيذ أنشطتها البرنامجية على نحو فوري ومنسق؛
(جا)

اطلب إلى الدول األعراااا أن تنظر في تقدام تبرعات لليونيدو لتملينها من العمل

مع مصا ااادر التمويل التي تشا ااترل التمويل المشا ااترب ،وذلك إما بالمسا اااجمة في الصا ااناديق السا ااتتمانية

المخصصة أو بتقدام تمويل ألغراض خاصة على المستوه القطري أو العالمي؛
(و)

اش ا ا ااجع حلومات البلدان المس ا ا ااتفيدة على الض ا ا ااطالع بدور نش ا ا اايط في مش ا ا اااطرة

اليونيدو مس ااؤولية حش ااد أموال لألنش ااطة ذات األولوية المتفق عليها بص اافة مش ااتركة ،ويش ااجعها تحديدا

على أن تأخذ نمام المإادرة في اس ا ااتإانة األموال المتاحة على المس ا ااتوه القطري والحص ا ااول عليها ،بما
في ذلك فر

تقاس ا ا ا ا اام الت،اليد على الص ا ا ا ا ااعيد المحلي ،وكذلك األموال المتاحة من الجهات المانحة

الثنائية ،والصناديق الستتمانية المتعددة المانحين ،والبنك الدولي ،وسائر مؤسسات التمويل اإلنمائي؛
(ن)

يوص ااي بش اادة بأن تتعاون الدول األعر اااا مع المنظمة وتدعم جهودجا الرامية إلى

تطوير وتعزيز برامجها ومإادراتها في س ا ا ا ا ا ااياق التنمية الدولية ،وخاص ا ا ا ا ا ااة من خالل المؤتمرات الدولية
وغيرجا من أشا ا ا ا االال التحاور ،بغية ضا ا ا ا اامان التعريد الجيد بهذت المإادرات ،واإلقرار بصا ا ا ا االتها الوثيقة

بأجدا

V.20-05595
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عاش ار -المقترحات المحدثة بشأن الستثمارات المتوسطة األجل (البند )8
-28

في  30أيلول/سا ا ا ا ا ا اابتمبر ،نظرت اللجناة في تقرير من المادير العاام عن المقترحاات المحادثاة بش ا ا ا ا ا ا ااأن

-29

اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها المدير

الستثمارات المتوسطة األجل (.)PBC.36/8

وفي  30أيلول/سا ا اابتمبر ،بناا على اقتراح الرئيس ،أحاط

العام بشأن البند .8

حادي عشر -العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا (البند )9
-30

في  30أيلول/س ا ا ا اابتمبر ،نظرت اللجنة في تقرير من المدير العام عن العقد الثالث للتنمية الص ا ا ا ااناعية

-31

اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها المدير

ألفريقيا (.)PBC.36/9

وفي  30أيلول/سا ا اابتمبر ،بناا على اقتراح الرئيس ،أحاط

العام بشأن البند .9

ثاني عشر -موعد الدورة السابعة والثالثين (البند )12
-32

في  30أيلول/سا ا ا ا ا ا اابتمبر ،أح ا ا اااط ا ا ا

اللجن ا ا ااة علم ا ا ااا بم ا ا ااا ورد في ج ا ا اادول األعم ا ا ااال المشا ا ا ا ا ا ااروح

( )PBC.36/1/Add.1/Rev.1بش ااأن المواعيد المخصا اص ااة لعقد اجتماعات أجهزة اليونيدو لتقرير الس ااياس ااات في

عامي  2020و.2021
-33

وفي  30أيلول/س اابتمبر ،اعتمدت اللجنة الس ااتنتاج التالي بعد النظر في مش ااروع اس ااتنتاج بش ااأن موعد

الدورة السابعة والثالثين قدم الرئيس (:)PBC.36/L.4
الستنتاج 4/2020

قررت لجنة البرنامج والميزانية عقد دورتها السابعة والثالثين في الفترة من  26إلى  28أاار/مايو .2021

ثالث عشر -اعتماد التقرير (البند  )13واختتام الدورة السادسة والثالثين
-34

في  30أيلول/س ا ا ا ا ا اابتمبر ،اعتمدت اللجنة مش ا ا ا ا ا ااروع تقريرجا عن أعمال دورتها الس ا ا ا ا ا ااادس ا ا ا ا ا ااة والثالثين

( ،)PBC.38/L.1على أن اعهد إلى المقررة بمهمة وضع في صيغت النهائية.
-35
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المرفق
قائمة الوثائق المقدمة إلى الدورة السادسة والثالثين
العنوان

بند جدول األعمال

الرمز

جدول األعمال المؤق

2

PBC.36/1/Rev.1

جدول األعمال المؤق

2

PBC.36/1/Add.1/Rev.1

2019 تقرير اليونيدو السنوي

3

PBC.36/2

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حسابات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للسنة
2019 داسمبر/ كانون األول31 يناير إلى/ كانون الثاني1 المالية من

4

PBC.36/3

 تقرير من المدير العام.وضع اليونيدو المالي

5

PBC.36/4

) (أ3

PBC.36/5

.تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية
تقرير الرئيسين المتشاركين

6

PBC.36/6

 تقرير من المدير العام.حشد الموارد المالية

7

PBC.36/7

 تقرير من المدير العام.2023-2020 مقترحات بشأن الستثمارات المتوسطة األجل للفترة

8

PBC.36/8

 تقرير من المدير العام.تقرير عن العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا

9

PBC.36/9

 تقرير من المدير العام.إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

10

PBC.36/10

 تقرير من المدير العام.19-استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد

11

PBC.36/11

المشروح

 معلومات محدثة عن تنفيذ اإلطار البرنامجي المتوسط:اإلدارة الرامية إلى تحقيق النتائج
 تقرير من المدير العام.2021-2018 ،األجل

ورقات الجتماع
List of documents

2

PBC.36/CRP.1

Annexes to the report of the External Auditor on the accounts of UNIDO for

4

PBC.36/CRP.2

4

PBC.36/CRP.3

Status of assessed contributions. Note by the Secretariat

5

PBC.36/CRP.4

Update on the report by the informal working group on Programme and Budget

6

PBC.36/CRP.5

7

PBC.36/CRP.6

) (أ3

PBC.36/CRP.7

10

PBC.36/CRP.8

the financial year 1 January to 31 December 2019 (unaudited). Prepared by the
Secretariat
Comments on the Report of the External Auditor. Note by the Audit Advisory
Committee

Committee-related issues. Report by the Co-Chairs
Projects approved under the Industrial Development Fund, thematic and individual trust funds, and other voluntary contributions in 2019
Managing for Results: Update on the implementation of the medium-term
programme framework, 2018–2021. Report by the Director General
Update: United Nations Development System reform. Note by the Secretariat
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