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مقدمة
-1

عقددت لجندة البرندامج والميزانيدة دورتلدا السد د د د د د ددابعدة والثالثين في مقر اليونيددو ،بمركز فييندا الددولي ،في الفترة

من  26إلى  28أيار/مايو  .2021وعقدت الدورة بشد ل يجين ،شددمل الحاددور الشددخصددي والمشدداركة عبر اإلنترن
باسد د د ددتخدام منصد د د ددة  Interprefyللتداول الفيديوي .وشد د د ددارك

في الدورة جميع الدول ال 27األعاد د د ددا في اللجنة:

التحاد الروس ددي ،إس ددبانيا ،ألمانيا ،إندونيس دديا ،إيران (جملورية-اإلس ددالمية) ،إيطاليا ،الب ارزيل ،بولندا ،تركيا ،تونس،
الجزائر ،جنوب أفريقيا ،السد ددودان ،سد ددويسد درا ،الصد ددين ،الفلبين ،فنزويال (جملورية-البوليفارية) ،فنلندا ،قيرغيزسد ددتان،

كوبا ،كينيا ،مالطة ،المغرب ،الم سيك ،النمسا ،ينغاريا ،اليابان.
-2

وحارت الدورة أياا الدول ال 69التالية األعاا في اليونيدو :أذربيجان ،األرجنتين ،األردن ،أرمينيا،

إس درائيل ،أفغانسددتان ،إكوادور ،ألبانيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،أنغول ،أوروغواي ،أوكرانيا ،باراغواي ،باكسددتان،

بلغاريا  ،بنغالديش ،بوركينا فاس د ددو ،البوس د ددنة واللرس د ددك ،بيرو ،بيالروس ،تايلند ،تش د دداد ،تش د ددي يا ،الجبل األس د ددود،
الجملورية الدوميني ية ،جملورية كوريا ،جملورية كوريا الشددعبية الديمقراطية ،جملورية لو الديمقراطية الشددعبية،

دولة فلسدطين ،رومانيا ،زمبابوي ،سدري لن،ا ،السدلفادور ،سدلوفينيا ،السدنغال ،السدويد ،شديلي ،الصدومال ،العراق،
عمان ،غانا ،غواتيمال ،فيي

نام ،قبرص ،كازاخسد د د ددتان ،كرواتيا ،كوت ديفوار ،كوسد د د ددتاري ا ،كولومبيا ،ال،وي ،

لبنان ،ل،سددمبر  ،ليبيا ،ماليزيا ،مدغشددقر ،مصددر ،منغوليا ،موزامبيق ،موناكو ،ميانمار ،ناميبيا ،النرويج ،نيبال،

نيجيريا ،ني اراغوا ،اللند ،يندوراس ،يولندا ،اليمن.

ييتدات األمم المتحددة التداليدة ممثلدة في الددورة :منظمدة األغدعيدة والز ارعدة ل(مم المتحددة (الفداو)

-3

وكداند

-4

وكان المنظمات التالية ممثلة في الدورة :المنظمة السدتشدارية القانونية ايسديوية-األفريقية ،المنظمة العربية

والوكالة الدولية للطاقة العرية والتحاد الدولي لالتصالت.

للتنمية الصد ددناعية والتقييس والتعدين ،التحاد األوروبي ،المصد ددرو األوروبي لالسد ددتثمار ،مجلس التعاون لدول الخليج

العربية ،الجمعية الدولية لجوز اللند ،المركز الدولي لللندسة الوراثية والت،نولوجيا البيولوجية ،منظمة دول أفريقيا والبحر

ال،اريبي والمحيط اللادئ ،منظمة التعاون اإلسد د د ددالمي ،منظمة تنمية حوس نلر السد د د ددنغال ،منظمة البلدان المصد د د دددرة

للنفط ،معلد المواصفات والمقاييس للبلدان اإلسالمية.
-5

وانتخب

اللجنة بالتزكية ،وفقا للمادة  17من نظاملا الداخلي ،صد دداحبة السد ددعادة السد دديدة فوزية مباركي

(الجزائر) رئيس د ددة؛ وص د دداحبة الس د ددعادة الس د دديدة اس د ددتير مونتيروبيو فيالر (إس د ددبانيا) ،والس د دديد س د دديد محمد حس د دداني

(جملورية إيران اإلسد ددالمية) ،والسد دديد ماركو نغريتي خيمينيس (الم سد دديك) نوابا للرئيسد ددة؛ والسد دديد ينريك تشد ددوبيك

(بولندا) مقررا.
-6

ويرد جدول أعمال الدورة السد د د ددابعة والثالثين ،بصد د د دديغته التي اعتمدتلا اللجنة ،في الوثيقة .PBC.37/1

وعقب إقرار جدول األعمال ،ألقى المدير العام بيانا اس د ددتلالليا أخعته اللجنة في العتبار الواجب لده نظريا في

البنود ذات الصلة من جدول األعمال.
-7

المنظمة.

وتقدم لجنة البرنامج والميزانية تقريريا إلى مجلس التنمية الصددناعية وفقا للمادة ( 4-10د) من دسددتور

-8

ويتاد د د د ددمن يعا التقرير السد د د د ددتنتاجات التي خلص د د د د د إليلا اللجنة .ويحتوي مرفقه على قائمة بالوثائق

-9

وتتادمن السدتنتاجات التالية الصدادرة عن اللجنة توصديات تسدتدعي أن يتخع المجلس إج ار ات بشدأنلا

المقدمة إلى اللجنة في دورتلا الحالية.

في دورته التاسعة واألربعين ،أو للا صلة بأعمال تلك الدورة:
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الصفحة

الستنتاج

الموضوع

2/2021

وضع اليونيدو المالي

5

3/2021

البرنامج والميزانيتان2023-2022 ،

5

4/2021

جدول األنصبة المقررة للفترة المالية 2023-2022

7

5/2021

صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين 2023-2022

7

أول -المسائل التنظيمية واإلجرائية
-10

في  26أيار/مايو ،نظرت اللجنة في اقتراح من الرئيسد د د ة بالسد د ددتفادة المثلى من الموارد المتاحة لخدمة

المؤتمرات ،واعتمدت الستنتاج التالي:

الستنتاج  1/2021الستفادة من الموارد المتاحة لخدمة المؤتمرات
بغية السد د د ددتفادة بأقصد د د ددى قدر مم ن من الموارد المتاحة لخدمة المؤتمرات ،قررت اللجنة تعليق العمل

فو ار بالمادة  24من نظاملا الداخلي ،المتعلقة بالنصد داب القانوني ،فيما يخص جلس ددات دورتلا الس ددابعة والثالثين
فقط ،شريطة أل تتخع في تلك الجلسات أي ق اررات جويرية.

-11

وقررت اللجنة إج ار مشدداورات غير رسددمية أثنا الدورة بلدو تيسددير صددو السددتنتاجات ،وعلدت إلى

نائب الرئيسة ،السيد ماركو نغريتي خيمينيس (الم سيك) ،برئاسة تلك المشاورات.

ثانيا -تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن عام ( 2020البند )4
-12

في  26أيار/مايو ،نظرت اللجنة في تقرير مراجع الحسد د ددابات الخارجي عن حسد د ددابات منظمة األمم المتحدة

للتنميدة الصد د د د د د دنداعيدة للسد د د د د د دندة المداليدة من  1كدانون الثداني/ينداير إلى  31كدانون األول/ديس د د د د د ددمبر PBC.37/3( 2020

و )CRP.2وفي معكرة من اللجنة الس د د ددتش د د ددارية المس د د ددتقلة للرقابة تقدم تعليقات على تقرير مراجع الحس د د ددابات الخارجي

(.)PBC.37/CRP.3
-13

وفي  28أيار/مايو ،وبنا على اقتراح الرئيسة ،أحاط

اللجنة علما بالمعلومات الواردة في البند .4

ثالثا -وضع اليونيدو المالي ،بما في ذلك أرصدة العتمادات غير المنفقة (البند )5؛
البرنامج والميزانيتان( 2023-2022 ،البند )7؛ جدول األنصبة المقررة لتقاسم
نفقات الميزانية العادية لفترة السنتين ( 2023-2022البند )8؛ صندوق رأس
المال المتداول لفترة السنتين ( 2023-2022البند )9
-14

قررت اللجنة أن تناقش البنود  5و 7و 8و 9معا.

ألف -وضع اليونيدو المالي (البند )5
-15

في  26أيار/مايو ،نظرت اللجنة في تقرير من المدير العام عن وضد د ددع اليونيدو المالي ()PBC.37/4

وفي معكرة من األمانة عن حالة الشتراكات المقررة (.)PBC.37/CRP.4
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وفي  28أيار/مايو ،اعتمدت اللجنة السد د ددتنتاج التالي بعد النظر في مشد د ددروع اسد د ددتنتاج بشد د ددأن وضد د ددع

اليونيدو المالي قدمته الرئيسة (:)PBC.37/L.2
[الستنتاج ]2/2021

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

يحيط علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة PBC.37/4؛

(ب)

يحث الدول األعا د د ددا والدول الس د د ددابقة العا د د ددوية التي لم تس د د دددد بعد اش د د ددتراكاتلا

المقررة ،بما في ذلك س د ددلو ص د ددندوق رأس المال المتداول ومتأخرات الس د ددنوات الس د ددابقة ،على س د ددداديا

دون إبطا ؛

(ج)

يطلب إلى المدير العام أن يواصد د د ددل جلودت واتصد د د ددالته بالدول األعاد د د ددا والدول

السابقة العاوية من أجل تحصيل المتأخرات.

باء -البرنامج والميزانيتان( 2023-2022 ،البند )7
-17

في  26أيدار/مدايو ،نظرت اللجندة في مقترحدات المددير العدام بش د د د د د ددأن البرندامج والميزانيتين2023–2022 ،

-18

وفي  28أيار/مايو ،اعتمدت اللجنة الس د ددتنتاج التالي بعد النظر في مش د ددروع اس د ددتنتاج بش د ددأن البرنامج

(.)PBC.37/5

والميزانيتين ،2023–2022،قدمته الرئيسة ):(PBC.37/L.6
[الستنتاج ]3/2021

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

يحيط علما بمقترحات المدير العام بشد ددأن البرنامج والميزانيتين لفترة السد ددنتين -2022

(ب)

يحيط علمددا مع التقدددير بددأن مقترح البرنددامج والميزانيتين أعددد امتثددال للمقرر م ع/18-

 2023بالصيغة الواردة في الوثيقة  IDB.49/5-PBC.5/37والمعدلة بالوثيقة IDB.49/5/Add.1؛
م ، 14-الددعي طلبد

الدددول األعا د د د د د د ددا بموجبدده إلى المدددير العددام أن يا د د د د د ددع مش د د د د د ددروع الميزانيددة

للفترة  2023-2022وفقا لمبادئ الميزنة القائمة على النتائج ؛
(ج)

يسد د د د د د ددلم بدالتحدديدات التي يطرحلدا النتقدال إلى اإلطدار الجدديدد للميزندة القدائمدة على

النتائج والجلود التي تبعللا األمانة إلعداد مقترح برنامج وميزانيتين متوازن وقائم على األدلة اس د د د د د ددتنادا
إلى بيانات النتائج المسد د ددتمدة من اإلطار المت،امل للنتائج واألدا  ،ويشد د ددجع على بعل مزيد من الجلود

من أجل تحسين اإلدارة القائمة على النتائج على مستوه كل من المشروع والبرنامج والمؤسسة؛
(د)

يوص د د د د د ددي المؤتمر العددام بددالموافقددة على اللي ددل المقترح للميزنددة القددائمددة على النتددائج

ويحيط علما مع التقدير بتحس د د ددين الموا مة بين البرنامج والميزانيتين 2023-2022 ،واإلطار البرنامجي
V.21-04100
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المتوسد د د د د ددط األجل ،2025-2022 ،على النحو الموصد د د د د ددى به ،ضد د د د د ددمن جملة أمور ،في تقرير مراجع
الحسابات الخارجي للسنة المالية )IDB.47/3-PBC.3/35( 2018؛
(ه)

يوص د د د د د ددي المؤتمر العام بالموافقة على تقديرات النفقات اإلجمالية للميزانية العادية البالغ

مقدداريدا  145 929 543يورو ،والمزمع تمويللدا من الش د د د د د ددت اركدات المقررة بمقددار  141 856 243يورو
ومن اإليرادات األخره بمقدار  4 073 300يورو؛
(و)

يوص د د ددي أيا د د ددا المؤتمر العام بالموافقة على تقديرات النفقات اإلجمالية البالغ مجموعلا

 39 582 700يورو ألغراس الميزاني ددة التش د د د د د ددغيلي ددة لفترة الس د د د د د ددنتين  ،2023-2022والمزمع تمويلل ددا

من مسد د د ددتردات ت،اليا الدعم المتعلقة بخدمات التعاون التقني وخدمات أخره بمقدار  37 785 546يورو
ومن اإليرادات األخره بمقدار  1 797 154يورو حسبما ينص عليه النظام المالي؛
(ز)

يوصد ددي كعلك المؤتمر العام بالموافقة على تخصد دديص مبلغ مقدارت  71 300يورو

من الحس د د د دداب الخاص للتبرعات ألغراس األنش د د د ددطة األس د د د دداس د د د ددية من أجل التدريب الخاص بالتطوير

الوظيفي خالل فترة السنتين 2023-2022؛
(ح)

يطلب إلى المدير العام ما يلي:

’‘1

أن ياددمن التوازن في تخصدديص الموارد للنتائج من  1إلى  5خالل تنفيع البرنامج

والميزانيتين ،2023-2022 ،مع التركيز بشد د د د ل خاص على النتائج اإلنمائية من  1إلى 3

وعلى أقل البلدان نموا؛
’‘2

أن يقددم تقدارير عن حدالدة تمويدل وتنفيدع البرندامج والميزانيتين للفترة  2023-2022إلى

’‘3

أن يقدم تقارير إلى الدورتين المقبلتين للجنة البرنامج والميزانية بشد د ددأن أوجه ال،فا ة

لجنة البرنامج والميزانية ومجلس التنمية الصناعية والمؤتمر العام لليونيدو طوال فترة السنتين؛

والوفورات فيمددا بين الدددورتين ،على أن ي ون السد د د د د د ددعي إلى تحقيق ال،فددا ة والوفورات عمليددة

متواصلة من عمليات اإلدارة ،دون عرقلة وظائو المنظمة الرئيسية؛
’‘4

أن يواص د د د د د ددل تعزيز عمليدات وأدوات اإلدارة القدائمدة على النتدائج التي تعتمدديدا األمداندة،

من حيث صدلتلا بأمور منلا تحديد األيداو والتخطيط القائم على إحدا األثر والرصدد المسدتمر
وإعداد التقارير والتقييم ،كوسيلة لتحسين المسا لة والتعلم في اليونيدو؛

’‘5

أن يقدم تقارير سد د ددنوية إلى المجلس عن التقدم العي أحرزته األمانة بشد د ددأن البندين

’ ‘2و’ ‘ 3أعالت ،ول س د د دديما بش د د ددأن تحس د د ددين بيانات النتائج ض د د ددمن اإلطار المت،امل للنتائج

واألدا  ،ألغراس منلا السددترشدداد بلا في تحديد األيداو على نحو دقيق في إطار البرنامج

والميزانيتين للفترات المقبلة.
(ط)

يالحظ أن الموارد الخاصد ددة لصد ددالا أفريقيا إضد ددافة إلى التبرعات سد ددتسد ددتخدم في

تعزيز التصدنيع في أفريقيا وفي تم ين اليونيدو من الضدطالع بدوريا القيادي العي أسدند إليلا بموجب

قرار الجمعية العامة ل(مم المتحدة  70/293بشأن عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريقيا.
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جيم -جدول األنصبة المقررة لتقاسم نفقات الميزانية العادية لفترة السنتين 2023-2022
(البند )8

-19

في  26أيددار/مددايو ،نظرت اللجنددة في مددعكرة من األمددانددة عن جدددول األنصد د د د د د دبددة المقررة للفترة المدداليددة

-20

وفي  28أيار/مايو ،اعتمدت اللجنة الس د د ددتنتاج التالي بعد النظر في مش د د ددروع اس د د ددتنتاج بش د د ددأن جدول

.)PBC.37/6( 2023-2022

األنصبة المقررة ،2023–2022 ،قدمته الرئيسة ):(PBC.37/L.3
[الستنتاج ]4/2021

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

يحيط علما بالوثيقة IDB.49/6-PBC.37/6؛

(ب)

يوص د ددي المؤتمر العام بوض د ددع جدول أنص د ددبة مقررة للفترة المالية ،2023-2022

يسددتند إلى قرار الجمعية العامة ل(مم المتحدة  ،271/73معدل وفقا لعاددوية اليونيدو ،على أن ي ون

مفلوما أن األعاددا الجدد سددوو تقرر أنصددبتلم عن السددنة التي يصددبحون فيلا أعاددا على أسدداس
جدول األنصبة المقررة في األمم المتحدة ،حسب انطباقه على اليونيدو؛
(ج)

يحث الدول األعا د ددا على دفع اش د ددتراكاتلا المقررة عن فترة الس د ددنتين 2023-2022

وفقا للبند ( 5-5ب) من النظام المالي ،العي ينص على أن ت،ون الش د د ددتراكات والس د د دلو مس د د ددتحقة وواجبة
الدفع ب امللا في غا د د د ددون ثالثين يوما من تلقي رس د د د ددالة المدير العام أو ابتدا من اليوم األول من الس د د د ددنة

التقويمية التي تقترن بلا ،أيلما أبعد؛
(د)

يدعو الدول األعاد د د د ددا والدول األعاد د د د ددا السد د د د ددابقة التي عليلا متأخرات إلى أن تفي

بالتزاماتلا الدسدتورية بدفع اشدتراكاتلا غير المسدددة ،كاملة ودون شدروط ،في أقرب وق مم ن ،أو أن تسدتفيد
من خطط السداد لتسوية متأخراتلا ،وفقا للق اررات السابقة التي اتخعتلا أجلزة تقرير السياسات في اليونيدو.

دال -صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين ( 2023-2022البند )9
-21

في  26أيار/مايو ،نظرت اللجنة في مقترحات من المدير العام عن صدندوق رأس المال المتداول لفترة

-22

وفي  28أيار/مايو ،اعتمدت اللجنة السد ددتنتاج التالي بعد النظر في مشد ددروع اسد ددتنتاج بشد ددأن صد ددندوق

السنتين .)PBC.37/7( 2023–2022

رأس المال المتداول ،2023–2022 ،قدمته الرئيسة (:)PBC.37/L.4
[الستنتاج ]5/2021

توصي لجنة البرنامج والميزانية مجلس التنمية الصناعية باعتماد مشروع المقرر التالي:
إن مجلس التنمية الصناعية:
(أ)
V.21-04100
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(ب)

يوصد ددي بأن يظل مسد ددتوه صد ددندوق رأس المال المتداول لفترة السد ددنتين 2023-2022

عند مسد د د د د ددتوه  7 423 030يورو وأن تظل األغراس المأذون بأن تسد د د د د ددتخدم للا أموال الصد د د د د ددندوق
أثنا فترة الس د د د د ددنتين  2023-2022على ما كان

عليه في فترة الس د د د د ددنتين  ،2021-2020أي على

النحددو المنصدوص عليدده في الفقرة (ب) من المقرر م ع/2-م27-؛
(ج)

يحث الدول األعاد د ددا على دفع اشد د ددتراكاتلا المقررة غير المسد د ددددة في أقرب وق

مم ن ،بغية تقليل الحاجة إلى سحب مبالغ من صندوق رأس المال المتداول لتغطية النقص في تسديد
الشتراكات المقررة.

رابعا -التقرير السنوي للمدير العام عن عام ( 2020البند )3
-23

في  27أيار/مايو ،نظرت اللجنة في تقرير اليونيدو السنوي .)PBC.37/2( 2020

-24

س د د د د د د ة ،أحداطد اللجندة علمدا بدالمعلومدات التي قددملدا المددير العدام
وفي  28أيدار /دمايو ،وبندا على اقتراح الرئي د

بشأن البند .3

خامسا -تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة البرنامج
والميزانية (البند )6
-25

في  27أيار/مايو ،نظرت اللجنة في تقرير الرئيسد د د د د دين المتشد د د د د دداركين للفريق العامل غير الرسد د د د د ددمي المعني

بالمس د ددائل المتص د ددلة بلجنة البرنامج والميزانية ) (PBC.37/15وفي ص د دديغته المحدثة التي أعديا الرئيس د ددان المتش د دداركان

(.)PBC.37/CRP.7
-26

س د د د د د د ة ،أحداطد اللجندة علمدا بدالمعلومدات التي قددملدا الرئيسد د د د د د دان
وفي  28أيدار/مدايو ،وبندا على اقتراح الرئي د

المتشاركان للفريق العامل بشأن البند .6

سادسا -اإلطار البرنامجي المتوسط األجل( 2025-2022 ،البند )10
-27

في  27أيار/مايو ،نظرت اللجنة في مقترحات من المدير العام عن اإلطار البرنامجي المتوس د د ددط األجل،

-28

س د د د د د د ة ،أحداطد اللجندة علمدا بدالمقترحدات التي قددملدا المددير العدام
وفي  28أيدار/مدايو ،وبندا على اقتراح الرئي د

.)PBC.37/8( 2025-2022
بشأن البند .10

سابعا -حشد الموارد المالية (البند )11
-29

في  27أيار/مايو ،نظرت اللجنة في معكرة من األمانة عن المشدداريع الموافق عليلا في إطار صددندوق

-30

اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من األمانة

التنمية الصناعية والصناديق الستتمانية والتبرعات األخره في عام .)PBC.37/CRP.5( 2020
وفي  28أيار/مايو ،وبنا على اقتراح الرئيسد د د د د د ة ،أحاط

بشأن البند .11
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ثامنا -اإلدارة العامة للمخاطر (البند )12
-31

في  27أيار/مايو ،نظرت اللجنة في تقرير من المدير العام عن اإلدارة العامة للمخاطر (.)PBC.37/9

-32

س د د د د د د ة ،أحداطد اللجندة علمدا بدالمعلومدات التي قددملدا المددير العدام
وفي  28أيدار/مدايو ،وبندا على اقتراح الرئي د

بشأن البند .12

تاسعا -المقترحات المحدثة بشأن الستثمارات المتوسطة األجل (البند )14
-33

في  27أيار/مايو ،نظرت اللجنة في تقرير من المدير العام عن المقترحات المحدثة بشأن الستثمارات

-34

س د د د د د د ة ،أحداطد اللجندة علمدا بدالمعلومدات التي قددملدا المددير العدام
وفي  28أيدار/مدايو ،وبندا على اقتراح الرئي د

المتوسطة األجل .)PBC.37/11( 2024–2021
بشأن البند .14

عاش ار -استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد( 19-البند )15
-35

في  27أيار/مايو ،نظرت اللجنة في تقرير من المدير العام عن اس د د ددتجابة اليونيدو لجائحة كوفيد19-

-36

س د د د د د د ة ،أحداطد اللجندة علمدا بدالمعلومدات التي قددملدا المددير العدام
وفي  28أيدار/مدايو ،وبندا على اقتراح الرئي د

).(PBC.37/12
بشأن البند .15

حادي عشر -تعيين مراجع حسابات خارجي (البند )13
-37

في  27أيار/مايو ،نظرت اللج نة في تقرير من المدير العام بش د د د د د ددأن تعيين مراجع حس د د د د د ددابات خارجي

-38

وفي  28أيدار/مدايو ،وبندا على اقتراح الرئيسد د د د د د د ة ،أحداطد اللجندة علمدا بدالمعلومدات التي قددملدا المددير

( ،)PBC.37/10وفي معكرة من األمانة عن المرشحين لمنصب مراجع الحسابات الخارجي ).(PBC.37/CRP.6
العام بشأن البند .13

ثاني عشر -العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا (البند )16
-39

في  27أيدار/مدايو ،نظرت اللجندة في تقرير من المددير العدام عن العقدد الثدالدث للتنميدة الصد د د د د د دنداعيدة ألفريقيدا

-40

س د د د د د د ة ،أحداطد اللجندة علمدا بدالمعلومدات التي قددملدا المددير العدام
وفي  28أيدار/مدايو ،وبندا على اقتراح الرئي د

(.)PBC.37/13
بشأن البند .16

ثالث عشر -إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية (البند )17
-41

في  27أيار/مايو ،نظرت اللجنة في تقرير من المدير العام بشد ددأن إصد ددالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

(.)PBC.37/14
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-42

وفي  28أيدار/مدايو ،وبندا على اقتراح الرئيسد د د د د د د ة ،أحداطد اللجندة علمدا بدالمعلومدات التي قددملدا المددير

العام بشأن البند .17

رابع عشر -موعد الدورة الثامنة والثالثين (البند )18
-43

في  27أيار/مايو ،أحاط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في جدول األعمال المشروح ()PBC.37/1/Add.1

-44

وفي  28أيار/مايو ،اعتمدت اللجنة السدتنتاج التالي بعد النظر في مشدروع اسدتنتاج بشدأن موعد الدورة

بشأن المواعيد المخصصة لعقد اجتماعات أجلزة اليونيدو لتقرير السياسات في عامي  2021و.2022

الثامنة والثالثين قدمته الرئيسة (:)PBC.37/L.5
[الستنتاج ]6/2021

تقرر لجنة البرنامج والميزانية عقد دورتلا الثامنة والثالثين يومي  21و 22حزيران/يونيه .2022

خامس عشر -اعتماد التقرير (البند  )19واختتام الدورة السابعة والثالثين
-45

في  28أيار/مايو ،اعتمدت اللجنة مشد د د ددروع تقريريا عن أعمال دورتلا السد د د ددابعة والثالثين (،)PBC.37/L.1

-46

اللجنة دورتلا السابعة والثالثين في الساعة  15/37من يوم  28أيار/مايو .2021

على أن يعلد إلى المقرر بملمة وضعه في صيغته النلائية.
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المرفق
قائمة الوثائق المقدمة إلى الدورة السابعة والثالثين
بند جدول األعمال

الرمز

العنوان

-

-

1

انتخاب أعاا الم تب

2

إقرار جدول األعمال

3

التقرير السنوي للمدير العام

عن عام 2020

IDB.49/2

4

تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 PBC.37/3تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حسابات منظمة األمم المتحدة للتنمية
 IDB.49/3الصناعية للسنة المالية من  1كانون الثاني/يناير إلى  31كانون األول/

5

وضع اليونيدو المالي ،بما في ذلك

6

تقرير الفريق العامل غير الرسمي

 PBC.37/1جدول األعمال المؤق
 PBC.37/1/Add.1جدول األعمال المؤق

المشروح

PBC.37/CRP.1

عن عام 2020

List of documents

 PBC.37/2تقرير اليونيدو السنوي 2020

ديسمبر 2020

PBC.37/CRP.2

Annexes to the report of the External Auditor on the
accounts of UNIDO for the financial year 1 January
)to 31 December 2020 (unaudited

PBC.37/CRP.3

Comments on the Report of the External Auditor. Note by
the UNIDO Independent Oversight Advisory Committee

أرصدة العتمادات غير المنفقة

 PBC.37/4وضع اليونيدو المالي .تقرير من المدير العام
IDB.49/4
PBC.37/CRP.4

المعني بالمسائل المتصلة بلجنة

البرنامج والميزانية

Status of assessed contributions. Note by the Secretariat

 PBC.37/15تقرير من الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل المتصلة بلجنة
 IDB.49/15البرنامج والميزانية .تقرير الرئيسين المتشاركين

PBC.37/CRP.7

Update on the report of the informal working group on
Programme and Budget Committee-related issues. Note
by the Co-Chairs

7

البرنامج والميزانيتان2023-2022 ،

8

جدول األنصبة المقررة لتقاسم نفقات

 PBC.37/5البرنامج والميزانيتان .2023-2022 ،مقترحات المدير العام
IDB.49/5

الميزانية العادية لفترة السنتين

2023–2022
9

صندوق رأس المال المتداول

لفترة السنتين 2023-2022
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 PBC.37/6جدول األنصبة المقررة للفترة المالية .2023-2022
 IDB.49/6معكرة من األمانة

 PBC.37/7صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين .2023-2022
 IDB.49/7مقترحات المدير العام
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بند جدول األعمال

العنوان

الرمز

 PBC.37/8اإلطار البرنامجي المتوسط األجل.2025–2022 ،

10

اإلطار البرنامجي المتوسط األجل،

11

حشد الموارد المالية

12

اإلدارة العامة للمخاطر

13

تعيين مراجع حسابات خارجي

14

مقترحات محدثة بشأن الستثمارات

 PBC.37/11مقترحات بشأن الستثمارات المتوسطة األجل للفترة

15

استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد19-

 PBC.37/12معلومات محدثة عن استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد.19-

16

العقد الثالث للتنمية الصناعية

 PBC.37/13تقرير عن العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا.

17

إصالح منظومة األمم المتحدة

 PBC.37/14إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

18

موعد الدورة الثامنة والثالثين

19

إقرار جدول األعمال

 IDB.49/8مقترحات المدير العام

2025–2022

 ،PBC.37/2الفصل  8أدا التمويل .تقرير اليونيدو السنوي 2020
 ،IDB.49/2الفصل 8

Projects approved under the Industrial Development Fund, PBC.37/CRP.5
thematic and individual trust funds, and other voluntary
contributions in 2020

 PBC.37/9استراتيجية اإلدارة العامة للمخاطر .تقرير من المدير العام
IDB.49/9

 PBC.37/10المرشحون لمنصب مراجع الحسابات الخارجي.
 IDB.49/10تقرير من المدير العام

Candidates for the appointment of an External Auditor.

PBC.37/CRP.6

Note by the Secretariat

 .2024-2021 IDB.49/11تقرير من المدير العام

المتوسطة األجل

 IDB.49/12تقرير من المدير العام
 IDB.49/13تقرير من المدير العام

ألفريقيا

اإلنمائية
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 IDB.49/14تقرير من المدير العام

 PBC.37/1/Add.1جدول األعمال المؤق
-

المشروح

-
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