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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة السادسة والعشرون

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨- ٧فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

        إقرار جدول األعمال
      جدول األعمال املؤقت املشروح    
    افتتاح الدورة    

ال أُ كانتــشوالــسيد  والعــشرين للجنــة الربنــامج وامليزانيــة    الــسادسة الــدورةَ ســَيفتتح  
  . الدورة السادسة والعشرين بالنيابةبصفته رئيس) املكسيك(غوتيرييس 

  
      انتخاب أعضاء املكتب- ١البند   

 مـن النظـام الـداخلي، تنتخـب اللجنـة كـل سـنة يف بدايـة دورهتـا                 ١-١٧عمال باملـادة      
وفـود  العادية رئيسا وثالثة نواب للرئيس من بني ممثلي الدول األعضاء فيهـا، ومقـرِّرا مـن بـني                   

 مـن النظـام الـداخلي بـأن ختـضع مناصـب الـرئيس        ٣-١٧وتقضي املـادة   . الدول األعضاء فيها  
ونــواب الــرئيس الثالثــة واملقــرِّر للتنــاوب اجلغــرايف العــادل يف إطــار دورة مــدهتا مخــس ســنوات 

ووفقا لذلك التـذييل، ينبغـي أن ُينتخـب رئـيس الـدورة             . وفقا للتذييل ألف من النظام الداخلي     
سة والعشرين من بني أعضاء اللجنة من الدول املدرجة يف القائمة جيم، ونـواب الـرئيس                الساد

الثالثة من الدول األفريقية املدرجة يف القائمة ألف، والـدول املدرجـة يف القائمـة بـاء، والـدول                
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وينبغــي أن ُينتخــب املقــرِّر مــن أعــضاء اللجنــة مــن الــدول اآلســيوية   . املدرجــة يف القائمــة دال
  .جة يف القائمة ألفاملدر

    
      إقرار جدول األعمال- ٢البند   

 PBC.26/1 من النظام الداخلي، ُيعرض على اللجنة يف الوثيقة ١٢عمال باملادة   
جدول أعمال مؤقت للدورة السادسة والعشرين للجنة، أعّده املدير العام بالتشاور مع رئيس 

  .اخلي، بغية إقراره من النظام الد٩ و٨اللجنة بالنيابة وفقا للمادتني 
  :وسوف تعرض على اللجنة الوثائق التالية  
  )PBC.26/1(جدول األعمال املؤقت   ●  

  )PBC.26/1/Add.1(جدول األعمال املؤقت املشروح   ●   
  )PBC.26/CRP.1(قائمة الوثائق   ●  

    
 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج  - ٣البند   

    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني عن 
ــنص البنــدان     ــل تقــارير مراجــع       ١٠-١١ و٩-١١ي ــام املــايل علــى أن ُترَس  مــن النظ

احلـــسابات اخلـــارجي، مـــع البيانـــات املاليـــة املراجعـــة، إىل اجمللـــس عـــن طريـــق اللجنـــة وفقـــا   
عـة وُتقـّدم    وتقوم اللجنة بفحص البيانات املالية وتقارير املراج      . للتوجيهات اليت يصدرها املؤمتر   

  .توصياهتا إىل اجمللس الذي حييلها إىل املؤمتر مع ما يراه مناسبا من تعليقات
، أن يقـّدم كـل      ١٩٨٧/١٩وكانت اللجنة قد طلبـت إىل املـدير العـام، يف اسـتنتاجها                

طريق اللجنة، تقريرا واضحا ومفصال عن األداء املايل يبّين فيه أوجه اسـتخدام     سنة إىل اجمللس، عن     
مث . رد املالية بندا بندا، وأن يقّدم أيضا تقريرا عن أداء الربنامج يبـّين فيـه مـستوى تنفيـذ الربنـامج                    املوا

 إدماج تقريـر أداء الربنـامج يف   على)) ه (١١-م/٧-املقرر م ت ص(وافق اجمللس يف دورته السابعة    
دير العـام أن    إىل املـ  ) ٢ (٢-ق/٤-وباملثـل، طلـب املـؤمتر العـام يف قـراره م ع            . السنوي التقرير

ــا ملقـــرر اجمللـــس     ــة وفقـ ــارير الـــسنوية املقبلـ ــا يف التقـ ــا كليـ   يـــدمج تقريـــر أداء الربنـــامج إدماجـ
 تقريــر ٢٠٠٩تقريــر اليونيــدو الــسنوي وبنــاء علــى ذلــك، يتــضمن ). ه (١١-م/٧-م ت ص

  .٢٠٠٩أداء الربنامج لعام 
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  :وسوف تعرض على اللجنة الوثائق التالية
 اخلارجي عن حسابات اليونيدو للفترة املالية املمتدة من تقرير مراجع احلسابات  ●  

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١
)PBC.26/3-IDB.38/3(  

  مقّدم من املدير العام . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تقرير األداء املايل لفترة السنتني   ●  
)PBC.26/4-IDB.38/4(  

  ) ٢٠٠٩ضمِّنا تقرير أداء الربنامج لعام مت (٢٠٠٩السنوي  تقرير اليونيدو  ●  
)PBC.26/2-IDB.37/2(  

    
      وضع اليونيدو املايل- ٤البند   

تناول التقرير الذي قّدمه املدير العام إىل اجمللس يف دورته السابعة والثالثني   
)IDB.37/7( وُعدِّل مبذكّرة من األمانة ،)IDB.37/CRP.2*(ة ، طائفة واسعة من املسائل املندرج

. وسوف ُتحدَّث تلك املعلومات يف وثيقة ُتقّدم إىل الدورة احلالية. ضمن إطار الوضع املايل
وإضافة إىل ذلك، سوف يوّجه انتباه اللجنة إىل النص الكامل للنظام املايل الذي حيلّ حملّ 

  .PBC.22/CRP.2 بالرمز ٢٠٠٦يوليه / متوز١٤النسخة الصادرة يف 
  :ائق التاليةاللجنة الوثوبالتايل، سوف ُتعرض على   
 )PBC.26/7-IDB.38/7(تقرير من املدير العام . وضع اليونيدو املايل  ●  

  )PBC.26/CRP.3(مذكرة من األمانة .  املايلونظام اليونيد  ●  
 )PBC.26/CRP.4(مذكرة من األمانة . وضع اليونيدو املايل  ●  

    
مبادرة (غيري والتجديد يف املنظمة برنامج الت:   أرصدة االعتمادات غري املنفقة- ٥البند  

    وأنشطة التعاون التقين) إدارة التغيري
خيصَّص من أرصدة االعتمادات غري املنفقة "قّرر املؤمتر العام يف دورته الثالثني أن   

، مبلغٌ ال ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ يف  واملتبقية٢٠١٠يف عام املستحقة للدول األعضاء 
   ماليني ٣رو، ألغراض متويل مبادرة إدارة التغيري، ومبلغٌ ال يتجاوز  يو٩ ١١٣ ٩٤٩يتجاوز 

، ٢٠١١- ٢٠١٠يورو للحسابات اخلاصة لتمويل أنشطة التعاون التقين خالل فترة السنتني 
 زيادة األمن الغذائي من خالل ترويج األعمال التجارية الزراعية ‘١‘: اليت تستهدف
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  املقرر " (ستخدام الطاقة املتجددة يف األنشطة اإلنتاجية ا‘٢‘والصناعات املتعلقة بالزراعة، و
  ).١٥- م/١٣- م ع

ــضاء  ومثل   ــدول األعـ ــا أُبلغـــت الـ ــم  مـ ــات رقـ ــذكرة املعلومـ ــة ٣ يف مـ ــباط١٨ املؤرخـ   /شـ
   يـــورو مـــن أجـــل متويـــل مبـــادرة إدارة التغـــيري  ٦ ٧٩٨ ٣٨٦، أتـــيح مـــا جمموعـــه ٢٠١٠فربايـــر 

ــورو٥ ٢٨١ ٩٦٠( ــة   )  يــ ــسابات اخلاصــ ــل احلــ ــن أجــ ــتقين    ومــ ــاون الــ ــشطة التعــ ــل أنــ    لتمويــ
  ). يورو١ ٥١٦ ٤٢٦(

تنفيذ هذا املقّرر بالتشاور مع الدول األعضاء وإضافة إىل ذلك، طُلب إىل املدير العام   
، وذلك باختيار احلل التقين )GC.13/8/Add.1(ووفقاً للتوصيات الواردة يف دراسة اجلدوى 

من نفس املقرر، سوف يقدم املدير العام إىل ) ك(ووفق الفقرة . األكثر مالءمة واأليسر تكلفة
جملس التنمية الصناعية يف دورتيه الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني، عن طريق جلنة الربنامج 

  .وامليزانية، تقريرا عن تنفيذ هذا املقّرر
  : سوف ُتعرض على اللجنة الوثيقتان التاليتانايلوبالت  
مبادرة إدارة (برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة : أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ●  

 )PBC.26/.9-IDB.38/.9(تقرير من املدير العام ). التغيري

تقرير من املدير العام . برامج التعاون التقين: أرصدة االعتمادات غري املنفقة  ●  
)PBC.26/10-IDB.38/10( 

    
      املعايري احملاسبية- ٦البند   

قـّرر املــؤمتر العـام يف دورتــه الثانيـة عــشرة أن تعتمـد اليونيــدو املعـايري احملاســبية الدوليــة        
، يف إطار اعتماد تلك املعايري علـى نطـاق          ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١للقطاع العام ابتداء من     
  ).١٤-م/١٢-م ع(منظومة األمم املتحدة 

، طلـــب اجمللـــس يف دورتـــه الثالثـــة  )٥-م/٣٣-م ت ص(ووفقـــا ملقـــرَّر هبـــذا الـــشأن    
والــثالثني إطــالع أجهــزة تقريــر الــسياسات باســتمرار علــى التطــورات الــيت هتــّم اليونيــدو فيمــا 

وسوف تقوم األمانـة بتحـديث املعلومـات املقدمـة          . خيص املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام     
  .GC.13/10ثيقة يف الو

  :وبالتايل، سوف تعرض على اللجنة الوثيقة التالية  
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  تقريـــــر مرحلـــــي مـــــن األمانـــــة . املعـــــايري احملاســـــبية الدوليـــــة للقطـــــاع العـــــام   ●  
)PBC.26/.5-IDB.38/.5(  

    
      حشد املوارد املالية- ٧البند   

شد  بشأن ح٥-م/٢٥- اعتمد اجمللس، يف دورته اخلامسة والعشرين، املقّرر م ت ص  
من ذلك املقّرر، طلب اجمللس إىل املدير العام، ) ط(ويف الفقرة . األموال للربامج املتكاملة

ضمن مجلة أمور، أن يقيم حوارا متواصال مع الدول األعضاء من أجل توفري دعم نشط 
وسوف يقدَّم إىل اجمللس، عن طريق اللجنة، تقريٌر . للجهود املشتركة املبذولة حلشد املوارد

، ٢٠٠٩بتقرير اليونيدو السنوي تقّدم احملرز يف هذا اجملال، وينبغي أن ُينظر فيه مقترناً عن ال
  .الذي يقّدم معلومات عن حشد املوارد املالية يف تلك السنة

  :وسوف تعرض على اللجنة الوثائق التالية  
  )PBC.26/.8-IDB.38/.8(تقرير من املدير العام . حشد املوارد املالية  ●  
  ، الفصل PBC.26/2-IDB.37/2 (٢٠٠٩تقرير اليونيدو السنوي . التمويلأداء   ●  

  )جيم- ١
املشاريع املوافق عليها يف إطار صندوق التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية   ●  

 )PBC.26/CRP.2 (٢٠٠٩والتربعات األخرى يف عام 
    
األجل مع االستعراض   مواءمة دورة اإلبالغ بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط -٨البند   

    الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
  ، وألحكامه املعّدلة الحقا يف املقرر ٢٣- م/٢- وفقا ملقّرر املؤمتر العام م ع  

رة ، ُيطلب إىل املدير العام أن يقّدم إىل اجمللس يف السنة األوىل من كل فت١٠- م/٦- م ع
مالية، عن طريق اللجنة، مشروع إطار برناجمي متوسط األجل للسنوات األربع اليت تعقب 

من املقّرر ذاته، ) د (‘٥‘) ب(وعالوة على ذلك، وعمال بالفقرة . الفترة املالية اجلارية
 يستند إىل املوارد ٢٠١٣-٢٠١٢سوف يبّين املدير العام حدا أقصى عاما لفترة السنتني 

  . النشاط الربناجمياملرتقبة وإىل
وقد قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثالثة والستني أن تغّير الفترة الزمنية   

احملددة إلجراء االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 
استعراضها الشامل املقبل هلذه من أجل التنمية من ثالث سنوات إىل أربع سنوات، وأن جتري 
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). ٦٣/٢٣٢لقرار ا( مث االستعراضات التالية مرة كل أربع سنوات ٢٠١٢السياسة يف عام 
على إدخال التغيريات الالزمة، "وإضافة إىل ذلك، شّجعت اجلمعية العامة الوكاالت املتخصصة 

سياسة األنشطة إن وجدت، ملواءمة دورات التخطيط اليت تعقدها مع االستعراض الشامل ل
التنفيذية الذي جيري كل أربع سنوات، مبا يف ذلك إجراء استعراضات منتصف املدة، حسب 

دورة ال تغيري فترةوبناء على ذلك، ُيقترح ). ٢٠ إىل ١٨، الفقرات ٦٣/٢٣٢القرار  ("الضرورة
ُيقدَّم  وسوف . للمواءمة٢٠١٧-٢٠١٤إىل طار اليونيدو الربناجمي املتوسط األجل إل التخطيطية

  .إىل املؤمتر العام مشروع مقرر هبذا الصدد، عن طريق اللجنة ودورة اجمللس الثامنة والثالثني
  :وسوف تعرض على اللجنة الوثيقة التالية  
 اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مع االستعراض الشامل ختطيطمواءمة دورة   ●  

مم املتحدة من أجل لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األ
  )PBC.26/.6-IDB.38/.6 (مقترحات املدير العام. التنمية

    
      موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين- ٩البند   

ُحجزت املواعيد التالية الجتماعات أجهزة اليونيدو املعنية بتقرير السياسات يف عامي   
٢٠١١-٢٠١٠:  

  
  ة الصناعية، الدورة الثامنة والثالثونجملس التنمي  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤
 جلنة الربنامج وامليزانية، الدورة السابعة والعشرون  )موعد مؤقت (٢٠١١مايو / أيار١٣- ٩

موعد  (٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٠
  )مؤقت

  جملس التنمية الصناعية، الدورة التاسعة والثالثون

 كانون ٢ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
   ٢٠١١ديسمرب /األول

  )فيينا، النمسا(املؤمتر العام، الدورة الرابعة عشرة 

    
    اعتماد التقرير- ١٠البند   

  


