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البند  2من جدول األعمال المؤقت
إقرار جدول األعمال

جدول األعمال المؤقت المشروح
افتتاح الدورة
س و و و و ووو

ي تت الدورة الس و و و و وواب ة وال اثين لمجنة البرنامة والمي انية رئيس الدورة الس و و و و ووادس و و و و ووة وال اثين،

س ادة السيد جوزيه أنطونيو ماركونديس كارفاليو (الب ارزيل).
انتخاب أعضاء المكتب

البند -1

عما بالمادة  1-17من النظام الداخمي ،تنتخب المجنة في كل سو وونة ،في ةداية دورتها ال ادية ،رئيسو ووا

وثاثة نواب لمرئيس من ةين مم مي أعض ووائها ومقر ار من ةين وفود أعض ووائها .وتقض ووي المادة  3-17من النظام

الداخمي بأن تخض و و و و ووع منان و و و و ووب الرئيس ونواب الرئيس ال اثة والمقرر لمتناوب الجغرافي ال ادل في إطار دورة

مودتهوا خمس سو و و و و و وونوات وفقوا لمتوذييول أل .من النظوام الوداخمي .ووفقوا ولذلو التوذييول ،ينبغي أن ينتخوب رئيس الودورة
السواب ة وال اثين من ةين أعضواء المجنة من الدول األفريةية المدرجة في القائمة أل ،.ونواب الرئيس ال اثة من

الود ول اآلسو و و و و و وويويوة المودرجوة في القوائموة أل ،.والودول المودرجوة في القوائموة بواء ،والودول المودرجوة في القوائموة جيم.
وينبغي أن ينتخب المقرر من أعضاء المجنة من الدول المدرجة في القائمة دال.
إقرار جدول األعمال

البند -2

ي رض عمى المجنة في الوثيقة  PBC.37/1جدول أعمال مؤقت لمدورة السو و وواب ة وال اثين ،أعده المدير

ال ووام بووالت و و و و و و و وواور مع رئيس المجنووة ،وفقووا لممووادتين  8و 9من النظووام الووداخمي ،بإيووة إق ارره ،عمى نهو مووا هو
منصوص عميه في المادة .12

وستكون الوثائق التالية م روضة عمى المجنة:

•

جدول األعمال المؤقت ()PBC.37/1

لدواعي التوفير ،لم تطبع هذه الوثيقة .لذا ،يرجى من أعضاء الوفود التكرم بإحضار نسخهم من الوثائق إلى االجتماعات.
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•

جدول األعمال المؤقت الم روح ()PBC.37/1/Add.1

•

قائمة الوثائق ()PBC.37/CRP.1

البند -3

التقرير السنوي للمدير العام عن عام 2020
وفقا لممادة  6-11من الدس ووتور ،ي د المدير ال ام تقري ار س وونويا عن أن ووطة المنظمة .وكان المؤتمر ال ام

قود طموب إلى المودير ال وام ،في ق ارره م /4-ق ،2-أن يودمة تقرير أداء البرنوامة دمجوا كميوا في التقوارير الس و و و و و وونويوة

المقبم ووة ،وفق ووا لمقرر المجمس م ت ص/7-م .11-وبن وواء عمى طم ووب المجمس ،الوارد في مقرره م ت ص/23-

م ،12-تتضمن التقارير السنوية م مومات عن األن طة التن يذية من أجل التنمية ،المنب قة من الق اررات ذات الصمة
لمجمعية ال امة لألمم المتهدة ،بما في ذل اسو ووت راض السو ووياسو ووات ال و ووامل الذن يجرن كل أربع سو وونوات وفقا لقرار

الجمعية ال امة لألمم المتهدة  243/71المؤرخ  21كانون األول/ديسمبر .2016

وامت اال لم قرة ( ) من قرار المؤتمر م  /17-ق 1-وال قرة (ج) من مقرر المجمس م ت ص/44-م-

 ،2يقدم التقرير السنون لمدول األعضاء أيضا م مومات عن تن يذ اإلطار البرنامجي المتوسط األجل وعن إسهام
اليونيدو في تهقيق خطة التنمية المستدامة ل ام  2030وأهدافها اإلنمائية المستدامة .وعما بال قرة (د) من مقرر

المجمس م ت ص/44-م ،2-سووو

يوفر تقرير اليونيدو السوونون ل ام  2020م مومات وجي ة وقصوويرة م و وعة

ةبيانات إحص و ووائية وم مومات عن النتائة المهرزة وفقا لاطار المتكامل لمنتائة واألداء ،بإية تهس و ووين المس و وواءلة

وال افية في أداء اليونيدو.

ووفقا لم قرة (ط) من المقرر م ت ص/ 46-م ،13-سو و و ووو

في تن يذ ةرنامة ال قد ال الث لمتنمية الصناعية ألفريةيا.

تبما الدول األعضو و و وواء عن التقدم المهرز

وتنص ال قرة (د) من المادة  4-9من الدستور عمى أن يطمب المجمس إلى الدول األعضاء أن تقدم م مومات

عن أن و و ووطتها ذات الص و و وومة ب مل المنظمة .وفي المقرر م ت ص/1-م ،29-طمب المجمس إلى الدول األعض و و وواء أن
ت ممه بأن وطتها ذات الصومة ب مل المنظمة عند اسوت راض التقرير السونون .وتماشويا مع المقرر م ت ص/39-م( 7-و)

وعما بالممارسة المتب ة ،سو ي رض التقرير السنون عمى المجمس عن طريق لجنة البرنامة والمي انية.

ول ل الدول األعضو و و و وواء تود ،ةناء عمى ذل  ،أن تدرج م مومات عن أن و و و و ووطتها التي لها نو و و و وومة ب مل

اليونيدو في الكممات التي يمقيها مم موها في إطار هذا البند.
وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:

•
البند -4

تقرير اليونيدو السنون )PBC.37/2-IDB.49/2( 2020
تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عام 2020
ينص البنودان  9-11و 10-11من النظوام الموالي عمى أن ينج مراجع الهسو و و و و و ووابوات الخوارجي تقواريره

والبيانات المالية المراج ة في موعد أقصاه يوم  20نيسان/أةريل ،وأن يهيمها إلى المجمس عن طريق المجنة وفقا

لمتوجيهات التي يص و وودرها المؤتمر .وت هص المجنة البيانات المالية وتقارير مراج ة الهس و ووابات وتقدم تون و ووياتها

إلى المجمس ،الذن يهيمها إلى المؤتمر مع ما يراه مناسبا من ت ميقات.

وطمبت المجنة إلى المدير ال ام ،في ال قرة (ن) من اسو و و و و و ووتنتاجها  ،19/1987أن يقدم كل سو و و و و و وونة إلى

المجمس ،عن طريق المجنة ،تقري ار واضو ووها وم صو ووا عن األداء المالي يبين ةنود اسو ووتخدام الموارد المالية .ومنذ

عام  ،2011أن ووب تقرير مراجع الهس ووابات الخارجي يتض وومن تقرير األداء المالي ،أن البيانات المالية الممت مة
لمم ايير المهاسبية الدولية لمقطا ال ام (إيبساس).
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وسيتضمن تقرير مراجع الهسابات الخارجي أيضا م مومات عن تن يذ التونيات الواردة في تقريره عن

عام  .)IDB.47/3( 2019وسو ووتقدم المجنة االسو ووت و ووارية المسو ووتقمة لمرقابة ،وفقا إلطارها المرج ي (مقرر المجمس
م ت ص/48-م ،5-المرفق ،ال قرة ( 2و)) ،ت ميقاتها عمى تقرير مراجع الهسابات الخارجي إلى الدورة الهالية.
وستكون الوثائق التالية م روضة عمى المجنة:

•

تقرير مراجع الهسو ووابات الخارجي عن حسو ووابات منظمة األمم المتهدة لمتنمية الصو ووناعية لمسو وونة المالية

•

مرفقات تقرير مراجع الهسوابات الخارجي عن حسوابات اليونيدو لمسونة المالية من  1كانون ال اني/يناير

•

ت ميقات عمى تقرير مراجع الهس و و و و ووابات الخارجي .مذكرة من المجنة االس و و و و ووت و و و و ووارية المس و و و و ووتقمة لمرقابة

من  1كانون ال اني/يناير إلى  31كانون األول/ديسمبر )PBC.37/3-IDB.49/3( 2020
إلى  31كانون األول/ديسمبر ( 2020غير مراج ة) ()PBC.37/CRP.2
()PBC.37/CRP.3
البند -5

وضع اليونيدو المالي ،بما في ذلك أرصدة االعتمادات غير المنفقة
تنوواول التقرير الووذن قوودمووه الموودير ال ووام إلى مجمس التنميووة الصو و و و و و ونوواعيووة في دورتووه ال ووامنووة واألرب ين

( )IDB.48/4طائ ة واسو و ة من المسو ووائل المندرجة ضو وومن إطار الوضو ووع المالي .وسو ووو
في وثيقة تقدم إلى الدورة الهالية.

تهد

تم الم مومات

وطم و ووب المجمس إلى الم و وودير ال و ووام ،في دورت و ووه ال و ووامن و ووة واألرب ين ،في ال قرة (ج) من المقرر

م ت ص/48-م ، 2-أن يوان و و وول جهوده واتص و و وواالته بالدول األعض و و وواء والدول الس و و ووابقة ال ض و و وووية من أجل
تهصيل المتأخرات وأن ي د تقري ار ب أن نتائة تم الجهود.

وبمقتضو ووى المقرر م /18-م ،13-اعتمد المؤتمر عددا من التداةير ب و ووأن ت يل اسو ووتخدام نو ووندوق

رأس المال المتداول لمهد من م و و مة أرن وودة االعتمادات غير المن قة .وطمب المؤتمر ،في ال قرة (و) من مقرره

م /18-م ،13-إلى المودير ال وام أن يقودم إلى مجمس التنميوة الصو و و و و و ونواعيوة عن طريق لجنوة البرنوامة والمي انيوة
تقري ار سنويا ب أن أثر التداةير الم ار إليها أعاه عمى وضع المنظمة المالي.

وأطمع المو وودير ال و ووام المجمس ،في دورتو ووه ال و ووامنو ووة واألرب ين ،عمى أرنو و و و و و و وودة االعتمو ووادات غير المن قو ووة

( ،)IDB.48/CRP.3وشو و ووجع الدول األعضو و وواء عمى أن تقرر بهمول  26شو و ووباط/فبراير  2021ما إذا كانت سو و ووتتنازل
طواعية عن حصو وص ووها في األرن وودة ألحد الهس وواةين الخان ووين (الوثيقة  IDB.43/5ومقرر المجمس م ت ص/43-

م( 6-ط)) ،لتمويل ال جوة في المي انية ال ادية ل ترة السو و و و وونتين  ،2021-2020أو لصو و و و ووندوق التنمية الصو و و و ووناعية ،أو
لص و ووندوق اسو و وتألماني ،أو ألن غرض يخر ،بما في ذل تطبيق المبما عمى أنص و ووبتها المقررة ل ام  .2021وبناء عمى
ذل  ،سو و و ووو تدرج م مومات عن توزيع أرنو و و وودة االعتمادات غير المن قة في تقرير المدير ال ام عن وضو و و ووع اليونيدو

المالي ،المقدم إلى الدورة الهالية.

ووافق المجمس ،في مقرره م ت ص/47-م ،13-عمى أن تمول الن قووات اإلجموواليووة لممي انيووة ال وواديووة

لم ترة  2021-2020من االشوترااات المقررة واإليرادات األخر والموارد المتأتية من الم اسوب الناتجة عن زيادة
الك اءة ومن رنيد مقداره  1 673 545يورو من جميع الموارد المتاحة ،بما فيها التنازالت الطوعية عن أرندة

االعتمادات غير المن قة ،بهيث يخص و وص من أرنو وودة االعتمادات غير المن قة المسو ووتهقة لمدول األعضو وواء في

ع ووامي  2020و ،2021والتي تن ووازل ووت عنه ووا ال وودول طواعي ووة لممنظم ووة ،مبما ال يتج وواوز  1 673 545يورو

السو و ووتخدامه في تمويل الن قات اإلجمالية لممي انية ال ادية ،إذا قررت الدول األعضو و وواء الم نية تخصو و وويص المبما

الذن تتنازل عنه لذل الغرض .وشو ووجع المؤتمر ال ام ،في مقرره م /18-م ،15-الدول األعضو وواء عمى النظر
V.21-00320
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في إم انية التخمي طواعية عن حصصها في أرندة االعتمادات غير المن قة الستخدامها من أجل تدعيم ةرامة
اليونيدو ،وطمب كذل إلى المدير ال ام أن يقدم إلى المجمس في دورتيه ال امنة واألرب ين والتاس و و و و و و ة واألرب ين،

عن طريق لجنة البرنامة والمي انية ،تقري ار عن تن يذ هذا المقرر.

وطموب المؤتمر كذل  ،في ال قرة (و)  ‘5من مقرره م /18-م ،14-إلى المودير ال وام أن يقودم تقوارير

م ص و و و و وومة عن حالة تمويل وتن يذ البرنامة والمي انيتين لم ترة  2021-2020إلى لجنة البرنامة والمي انية ومجمس

التنمية الصناعية والمؤتمر ال ام لميونيدو.

وستكون الوثيقتان التاليتان م روضتين عمى المجنة:
•

وضع اليونيدو المالي .تقرير من المدير ال ام ()PBC.37/4-IDB.49/4

•

حالة األنصبة المقررة .مذكرة من األمانة ()PBC.37/CRP.4

البند -6

تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج والميزانية
بمقتضى ال قرة (د) من المقرر م ت ص/45-م ،7-أن أ مجمس التنمية الصناعية فريقا عاما غير رسمي،

دون أن تترتب عمى ذل يثار مالية ،من أجل م الجة المسائل المتصمة ةمجنة البرنامة والمي انية في المنظمة.

وفي ال قرة (ب) من مقرر المجمس م ت ص/46-م ،8-مو وودد المجمس واليو ووة ال ريق ال و ووامو وول غير

الرسو وومي إلى أن يقرر المجمس إنهاء مداوالت ال ريق ،وطمب إلى رئيسو ووي ال ريق أن يوانو ووا تقديم تقرير سو وونون
إلى المجمس عن طريق لجنة البرنامة والمي انية.

وقرر المؤتمر ال ام ،في دورته ال امنة ع و و و ورة ،أن يظل حجم نو و و ووندوق رأس المال المتداول ل ترة السو و و وونتين

 2021-2020واألغراض المأذون باستخدام أموال الصندوق فيها عمى ما كان عميه في فترة السنتين .2019-2018
وعاوة عمى ذل  ،اعتمد المؤتمر المقرر م /18-م 13-ب و و ووأن ت يل اس و و ووتخدام ن و و ووندوق رأس المال المتداول لمهد

من م و و و و و و مة أرنو و و و و وودة االعتمادات غير المن قة .ودعا المؤتمر ،في ال قرة (د) من مقرره م /18-م 12-وال قرة (ح)

من مقرره م /18-م ،13-ال ريق ال امل غير الرسوومي إلى أن يناقم مسووألة مد ك اية مسووتو نووندوق رأس المال
المتداول ،وأن يضع بالت اور الوثيق مع األمانة مقترحات لينظر فيها أثناء الدورة المقبمة لمجنة البرنامة والمي انية.

وستدرج المقترحات ب أن االشترااات المقررة ونندوق رأس المال المتداول في تقرير ال ريق ال امل.
وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:
•

ال ريق ال امل غير الرسو و وومي الم ني بالمسو و ووائل المتصو و وومة ةمجنة البرنامة والمي انية .تقرير من رئيسو و ووي

ال ريق ()PBC.37/15-IDB.49/15
البند -7

البرنامج والميزانيتان2023-2022 ،
وفقا لممادتين  1-14و 2-14من الدس ووتور ،ي د المدير ال ام م وورو ةرنامة عمل لم ترة المالية التالية

ويقدمه إلى المجمس ،عن طريق المجنة ،م و وعا بالتقديرات المقاةمة المت مقة باألن ووطة التي سووتمول من المي انية

ال ادية .وفي الوقت ذاته ،يقدم المدير ال ام مقترحات وتقديرات مالية لألن و و و ووطة التي سو و و ووتمول من المسو و و وواهمات

الطوعية المقدمة لممنظمة .وتنظر المجنة في مقترحات المدير ال ام وتقدم إلى المجمس تون و ووياتها ب و ووأن ةرنامة

ال مل المقترح وما يقاةمه من تقديرات تت مق بالمي انية ال ادية والمي انية الت و و و ووغيمية .ويت ين أن تهوز تون و و و وويات

المجنة هذه أغمبية ثم ي األعضو و وواء الهاض و و ورين والمصو و وووتين .وسو و وويت ين عمى المؤتمر ال ام ،في دورته التاس و و و ة
ع رة ،أن ينظر في وثيقة البرنامة والمي انيتين ،2023-2022 ،إلقرارها.

4/8

V.21-00320

PBC.37/1/Add.1

وطمب المؤتمر من المدير ال ام ،في ال قرة (و)  ‘3من المقرر م /18-م ،14-أن يضو و و ووع م و و و وورو

مي انية ال ترة  2023-2022وفقا لمبادئ المي نة القائمة عمى النتائة.
وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:

•

البرنامة والمي انيتان .2023–2022 ،مقترحات من المدير ال ام ()PBC.37/5-IDB.49/5
جدول األنصبة المقررة لتقاسم نفقات الميزانية العادية لفترة السنتين 2023-2022

البند -8

سو و و ووو

يت ين عمى المؤتمر ال ام ،في دورته التاسو و و و ة ع و و و ورة ،أن يقر جدول أنصو و و ووبة لمسو و و وونتين 2022

و .2023وتقض ووي المادة ( 4-10ب) من الدس ووتور بأن ت د المجنة م وورو جدول األنص ووبة المقررة القتس ووام ن قات

المي انية ال ادية بإية عرض و ووه عمى المجمس .وتنص المادة  2-15من الدس و ووتور عمى أن يوض و ووع جدول األنص و ووبة

المقررة ،قودر اإلم وان ،عمى أسو و و و و و وواس أحود

جودول م مول بوه في األمم المتهودة .وس و و و و و ووو

ت ود المجنوة بوأحود

الم مومات فيما يت مق بجدول األنص و ووبة المقررة لألمم المتهدة المطبق عمى الس و وونتين  2022و 2023وأن ت ديات
قد يم م الةيام ةها فيما يخص اليونيدو.

وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:

•

جدول األنصبة المقررة لم ترة المالية  .2023-2022مذكرة من األمانة ()PBC.37/6-IDB.49/6
صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين 2023-2022

البند -9

وفقا لم قرة (أ) من البند  4-5من النظام المالي ،ينبغي لمجنة أن تقدم إلى المجمس تونووية ب ووأن حجم

وأغراض نو و و و و ووندوق رأس المال المتداول ل ترة السو و و و و وونتين  .2023-2022وقرر المؤتمر ال ام ،في دورته ال امنة

ع رة ،أن يظل حجم نندوق رأس المال المتداول ل ترة السنتين  2021-2020عند مستو  7 423 030يورو

وأن تظل األغراض المأذون باس ووتخدام الص ووندوق فيها أثناء فترة الس وونتين  2021-2020عمى ما كانت عميه في

فترة السنتين  ،2019-2018أن عمى النهووو المنصووص عميووه في ال قرة (ب) من المقرر م /2-م.27-
وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:

•

ن و ووندوق رأس المال المتداول ل ترة الس و وونتين  .2023-2022مقترحات من المدير ال ام (PBC.37/7-

)IDB.49/7

البند -10

اإلطار البرنامجي المتوسط األجل2025-2022 ،

في ال قرتين (ه) و(و) من المقرر م /15-م ،17-طمب المؤتمر في دورته الخامسو و و و و ووة ع و و و و و ورة إلى

المدير ال ام أن يقدم كل أربع سو و وونوات إلى المجمس في السو و وونة ال انية من فترة السو و وونتين اعتبا ار من عام ،2015
وعن طريق لجنة البرنامة والمي انية ،م وورو إطار ةرنامجي متوسووط األجل مدته أربع سوونوات ،مع مراعاة إعان

ليما :نهو تنمية نوناعية شواممة لمجميع ومسوتدامة ( ،)GC.15/Res.1وتونويات يخر اسوت راض شوامل لسوياسوة
األن ووطة التن يذية المض ووطمع ةها من أجل التنمية ،والتون وويات الواردة في وثيقة النتائة التي تون وول إليها ال ريق

ال امل غير الرسو و و و وومي الم ني بمسو و و و ووتقبل اليونيدو ،بما في ذل ةرامجها ومواردها ،والم نونة "وثيقة اإلرشو و و و ووادات

االس و و و و ووتراتيجية" ( .)IDB.41/24ونظر المجمس ،في دورته ال ال ة واألرب ين ،في مقترح من المدير ال ام ب و و و و ووأن

اإلطار البرنامجي المتوسط األجل لم ترة  IDB.43/9( 2019-2016و.)IDB.43/9/Add.1

ومن خال المقرر م ت ص/44-م ،10-طمووب المجمس إلى الموودير ال ووام أن يقوودم إلى المجمس في

دورته الخامس و ووة واألرب ين ،عن طريق لجنة البرنامة والمي انية ،تهدي ا لاطار البرنامجي المتوس و ووط األجل لم ترة
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 ،2021-2018ي و و و وومل إطا ار متكاما ب و و و ووأن النتائة واألداء ،مع أس و و و وواس مرج ي و يم مس و و و ووتهدفة ،مع مراعاة

التون وويات المنب قة عن اس ووت راض الس ووياس ووات ال ووامل الذن يجرن كل أربع س وونوات لألن ووطة التن يذية من أجل
التنميوة .ونظر المجمس ،في دورتوه الخوامسو و و و و و ووة واألرب ين ،في مقترحوات المودير ال وام ب و و و و و و ووأن اإلطوار البرنوامجي

المتوسط األجل لم ترة  IDB.45/8( 2021-2018و Add.1و.)Add.2

وسو و و و و وويقدم المدير ال ام ،عن طريق المجنة ،مقترحا ب و و و و و ووأن اإلطار البرنامجي المتوسو و و و و ووط األجل لم ترة

.2025-2022

وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:

•

اإلط ووار البرن ووامجي المتوسو و و و و و ووط األج وول .2025-2022 ،مقترح ووات من الم وودير ال ووام (PBC.37/8-

)IDB.49/8
البند -11

حشد الموارد المالية

يقدم تقرير اليونيدو السنون  2020م مومات عن ح د الموارد المالية في تم السنة.
وستكون الوثيقتان التاليتان م روضتين عمى المجنة:

•

أداء التمويل .تقرير اليونيدو السنون  ،PBC.37/2-IDB.49/2( 2020ال صل )8

•

الم و وواريع الموافق عميها في إطار ن و ووندوق التنمية الص و ووناعية ،والص و ووناديق االس و ووتألمانية المواض و وويعية
وفراد الصناديق االستألمانية ،والتبرعات األخر في عام )PBC.37/CRP.5( 2020

البند -12

اإلدارة العامة للمخاطر

دعووت المجنووة ،في دورتهووا ال ووانيووة وال اثين ،الموودير ال ووام إلى تقووديم تقرير إلى الوودورات التوواليووة لمجمس

التنمية الصووناعية ولجنة البرنامة والمي انية عن اسووتراتيجية اليونيدو ب ووأن اإلدارة ال امة لممخاطر واقتراح تداةير
شو و و و وواممة لم الجة اآلثار المالية واإلدارية الناتجة عن مغادرة دول أعضو و و و وواء لممنظمة ،تهةيقا ألهدا

منها ع س

اتجاه االنسهاب (االستنتاج  .)8/2016وبناء عمى ذل  ،سيقدم تقرير وفقا لهذا االستنتاج ومتاب ة لمتقرير المقدم
في الدورة ال امنة واألرب ين لمجمس التنمية الصناعية (.)IDB.48/13
وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:

•

اإلدارة ال امة لممخاطر .تقرير من المدير ال ام ()PBC.37/9-IDB.49/9

البند -13

تعيين مراجع الحسابات الخارجي

وفقا لمبند  1-11من النظام المالي ،ي ين مراجع حسو و و و و ووابات خارجي ي ون شو و و و و وواغا منصو و و و و ووب مراجع

الهسابات ال ام (أو منصبا م ادال) في إحد الدول األعضاء ،ويتولى المؤتمر ال ام تقرير ش ل الت يين ومدته.

وقرر المؤتمر ال ام ،في دورته ال امنة ع ورة ،ت يين المراجع ال ام لمهسوابات في االتهاد الروسوي مراج ا خارجيا

لهسابات اليونيدو ل ترة سنتين ،من  1تموز/يوليه  2020إلى  30ح يران/يونيه  ،2022بمقتضى االختصانات

المهددة في نظام اليونيدو المالي (.)GC.18/Dec.7

وفي المقرر م /6-م ،18-طمب المؤتمر إلى المدير ال ام أن يمتمس اقتراحات من الدول األعضوواء ب ووأن

ت يين مراجع حسابات خارجي ،تقدم إلى المجنة لمنظر فيها .وسو يقدم تقرير إلى المجنة ب أن االقتراحات الواردة.
وستكون الوثيقتان التاليتان م روضتين عمى المجنة:
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•

المرشهون لمنصب مراجع الهسابات الخارجي .تقرير من المدير ال ام ()PBC.37/10-IDB.49/10

•

المرشهون لمنصب مراجع الهسابات الخارجي .مذكرة من األمانة ()PBC.37/CRP.6

البند -14

المقترحات المحدثة بش أن االستثمارات المتوسطة األجل

وفقا لم قرة (ل) من المقرر م ت ص/43-م ،6-ينبغي أن تهد س و و و وونويا الخطة االس و و و ووت مارية المتوس و و و ووطة

األجل .ولذل  ،ست رض عمى المجنة مقترحات تهديث الخطة االست مارية المتوسطة األجل في الوثيقة .IDB.48/8
وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:

•

مقترحوات ب و و و و و و ووأن االسو و و و و و ووت موارات المتوسو و و و و و وطوة األجول لم ترة  .2024-2021تقرير من المودير ال وام

()PBC.37/11-IDB.49/11
البند -15

استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد19-

اعتمود المجمس ،في دورتوه ال وامنوة واألرب ين ،المقرر م ت ص/48-م ،4-الوذن طموب فيوه إلى المودير

ال ام التوانوول مع الدول األعضوواء والقطا الخاص والجهات األخر نوواحبة المصوومهة لدعم البمدان المتضووررة
من أجل تهقيق ت ا

شو و ووامل ومسو و ووتدام ةيأليا من اآلثار االجتماعية واالقتصو و ووادية لمجائهة ،ال سو و وويما فيما يت مق

باله اظ عمى الوظائ .واسو و ووت ادتها في قطاعي الصو و ووناعة والصو و ووناعات التهويمية والقطاعات اإلنتاجية المرتبطة

ةهما ،وإعادة توفير مصو و ووادر الرزق في سو و وواسو و وول التوريد الم نية ،تماشو و وويا مع إطار اليونيدو لاسو و ووتجابة لجائهة

اوفيد 19-ووالية اليونيدو المتم مة في ت ي التنمية الصو و و ووناعية ال و و و وواممة لمجميع والمسو و و ووتدامة .وطمب المجمس
أيضا إلى المدير ال ام ح د تبرعات إضافية خارجة عن المي انية لتهقيق هذه الغاية.

وعاوة عمى ذل  ،دعا المجمس اليونيدو إلى موانومة تنسويق اسوتجاةتها لجائهة كوفيد 19-مع منظومة

األمم المتهدة ،وطمب إلى المدير ال ام أن يقدم إلى الدول األعض و و و و و وواء م مومات منتظمة مهدثة عن تن يذ إطار
اليونيدو لاستجابة لجائهة كوفيد.19-

وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:

•

م موموات مهودثوة عن اسو و و و و و ووتجوابوة اليونيودو لجوائهوة كوفيود .19-تقرير من المودير ال وام (PBC.37/12-

)IDB.49/12
البند -16

العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا

أس و و و ووند قرار الجمعية ال امة لألمم المتهدة  ،293/70ب و و و ووأن ال قد ال الث لمتنمية الص و و و ووناعية ألفريةيا

 ،2025-2016إلى اليونيدو ،بص و و و و و تها واحدة من المنظمات القائدة ،مهمة نو و و و و وغ ةرنامة ال قد ال الث لمتنمية

الص و ووناعية ألفريةيا وت يمه وتولي زمام تن يذه ،وكذل ت ي المس و وواعدة التقنية والجهود الرامية إلى ح و وود الموارد

لمبمدان األفريةية خصيصا لهذا الغرض.

وطمووب المؤتمر ال ووام ،في ق ارره م /18-ق ،6-إلى الموودير ال ووام أن يقوودم تقووارير منتظمووة إلى أجه ة

تقرير الس و و ووياس و و ووات ب و و ووأن ما يتهقق من تقدم ممموس من حيث إجراءات التن يذ والنتائة المهددة عمى الصو و و و يد

الوطني ،وكذل ب و و و ووأن الت قيبات الواردة من ال و و و ووركاء اإلنمائيين ،بإية المهافظة عمى زخم ال مل عمى ح و و و وود

الموارد ودعم جمع البيانات.

وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:
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•

تقرير ب و و و و و و و ووأن ال قوود ال ووالووث لمتنميووة الصو و و و و و ونوواعيووة ألفريةيووا .تقرير من الموودير ال ووام (PBC.37/13-

)IDB.49/13
البند -17

إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

في  21كانون األول/ديس و و وومبر  ،2016اعتمدت الجمعية ال امة لألمم المتهدة القرار  243/71ب و و ووأن

االسو ووت راض ال و ووامل الذن يجرن كل أربع سو وونوات لسو ووياسو ووة األن و ووطة التن يذية التي تضو ووطمع ةها منظومة األمم

المتهدة من أجل التنمية .وفي ح يران/يونيه  ،2017أطمق األمين ال ام تقريره األول ب و ووأن إعادة تنظيم منظومة

األمم المتهدة اإلنمائية (جهاز األمم المتهدة اإلنمائي) ،وأن و و و وودر تقرير ثان في كانون األول/ديس و و و وومبر .2017

وفي  31أيار/مايو  ،2018اعتمدت الجمعية ال امة القرار  279/72ب أن إعادة تنظيم تم المنظومة.

وطم ووب المجمس ،في مقرره م ت ص/46-م ،12-إلى الم وودير ال ووام أن يق وودم تقري ار عن دور اليوني وودو،

بما في ذل دور شو و و و و ووب تها الميدانية ،داخل أفرقة األمم المتهدة القطرية وأطر الت اون ،وعن م و و و و و وواركتها في اآلليات

اإلقميمية المطورة لمنظومة األمم المتهدة اإلنمائية وفريق األمم المتهدة لمتنمية المسو و ووتدامة في ضو و وووء عممية إنو و وواح
منظومة األمم المتهدة اإلنمائية ،وذل ةهد

ت ي جهود المنظمة في تن يذ والياتها لصووال الدول األعضوواء .وطمب

المجمس أيضا إلى المدير ال ام أن يقدم تقري ار عن الخدمات التي يقدمها نظام المنسقين المةيمين إلى اليونيدو.

وطموب المؤتمر ،في ال قرة (و) ( ‘1ب) من مقرره م /18-م ،14-إلى المودير ال وام أن يوان و و و و و و وول

تمويل نظام األمم المتهدة لممنس و وقين المةيمين ،وأن يبادر إلى المس و وواهمة في تجهي واس و ووت راض ن و وويغة تقاس و ووم
التكاليف المس ووتخدمة لهس وواب المس وواهمات في نظام المنس ووقين المةيمين في إطار مجموعة األمم المتهدة لمتنمية
المسو ووتدامة ،بما يهقق مصو وومهة المنظمة عمى النهو األفضو وول ،عمى أن تؤخذ في االعتبار ،ضو وومن جممة أمور،

يثار مسواهمة المنظمة الهالية في تقاسوم التكاليف عمى مي انيتها ال ادية ،وأن يقدم تقارير منتظمة في هذا ال وأن

إلى الدول األعضاء ،بما ي مل لجنة البرنامة والمي انية ومجمس التنمية الصناعية.
وستكون الوثيقة التالية م روضة عمى المجنة:

•

إناح منظومة األمم المتهدة اإلنمائية .تقرير من المدير ال ام ()PBC.37/14-IDB.49/14

البند -18

موعد الدورة الثامنة والثالثين

حددت المواعيد التالية ل قد اجتماعات أجه ة اليونيدو لتقرير السياسات في عامي  2021و:2022
 15-12تموز/يوليه 2021

مجمس التنمية الصناعية ،الدورة التاس ة واألرب ون

 29ت رين ال اني/نوفمبر  3 -كانون األول/

المؤتمر ال ام ،الدورة التاس ة ع رة

 22-21ح يران/يونيه 2022

لجنة البرنامة والمي انية ،الدورة ال امنة وال اثون

 24-22ت رين ال اني/نوفمبر 2022

مجمس التنمية الصناعية ،الدورة الخمسون

ديسمبر 2021

(موعد مؤقت)
(موعد مؤقت)
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