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

  جملس التنمية الصناعية  
  التاسعة والثالثونالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال٤البند 
       جلنة الربنامج وامليزانيةتقرير

   والعشرين السابعةتقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا    
      )٢٠١١مايو / أيار١٣-١١(

  احملتويات
الصفحة الفقرات  

 ٣  ٨-١................................................................................مقّدمة
 ٤ ١٠-٩............................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية-أوال
جدول ؛ )٥البند  (٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان، ؛ )٤البند  (وضع اليونيدو املايل-ثانيا

؛ )٦البند  (٢٠١٣-٢٠١٢األنصبة املقّررة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني 
 ٥ ١٩-١١.......................)٧البند  (٢٠١٣-٢٠١٢نتني لفترة السل صندوق رأس املال املتداو

 ٨  ٢١-٢٠........)٨البند  (٢٠١٣-٢٠١٢استعراض منتصف املّدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل، -ثالثا
 ٩ ٢٣-٢٢.............................................)٩البند (برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة -رابعا
 ٩ ٢٥-٢٤..................)١٠بند ال( االستئمانيان بشأن األمن الغذائي والطاقة املتجددة الصندوقان-خامسا
 ٩ ٣٠-٢٦......................................)١٢البند (؛ النظام املايل )١١البند (املعايري احملاسبية -سادسا
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الصفحة الفقرات  
 ١٠ ٣٢-٣١.........................................................)١٣البند  (حشد املوارد املالية-سابعا
راجع احلسابات اخلارجي، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات مراجع احلسابات ملالتقرير املؤقت -ثامنا

؛ وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن ٢٠٠٩-٢٠٠٨اخلارجي بشأن فترة السنتني 
 ١١ ٣٧-٣٣........)١٤البند (؛ تعيني مراجع حسابات خارجي )٣البند  (٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني 

  ١١  ٣٩-٣٨.........................................)١٥البند  ( والعشرينالثامنةموعد انعقاد الدورة  -تاسعا
  ١٢  ٤١-٤٠...............................لعشرينواختتام الدورة السابعة وا) ١٦البند (اعتماد التقرير  -عاشرا
        املرفق

  ١٣.....................................................قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة السابعة والعشرين 
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    مقّدمة    
َعقدت جلنةُ الربنامج وامليزانية دورهتا السابعة والعشرين يف مقّر اليونيـدو، مبركـز فيينـا                 -١

 األعـضاء  ٢٧وشاركت يف الدورة مجيع الـدول الــ  . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣ إىل   ١١الدويل، من   
، بولنـدا ،  الربازيـل ،  باكـستان ،  إيطاليـا ،  أوكرانيـا ،  أملانيـا ،  إكـوادور ،  االحتاد الروسي  :اللجنة يف

زويال ـفنــ ، فرنــسا، الــصني، سويــسرا، الــسودان، مجهوريــة كوريــا ، اجلزائــر، تــونس، تركيــا
ة املتحـدة   اململكـ ،  املكـسيك ،  لبنـان ،  كينيـا ،  كوت ديفـوار  ،  الكامريون،  )البوليفارية-مجهورية(

  .اليابان، اهلند، النمسا، النرويج لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،
، األردن،  األرجنـتني  : التالية األعضاء يف اليونيـدو     ٥٧وحضرت الدورةَ أيضا الدولُ الـ      -٢
-مجهوريـة (إيـران  ، أنغـوال ، إندونيـسيا ،  اإلمـارات العربيـة املتحـدة     ،  ألبانيـا ،  أفغانـستان ،  سبانياإ

ــ ــداإ، )الميةاإلسـ ــال، يرلنـ ــا، الربتغـ ــا ، بلجيكـ ــوبوركينـ ــيالروس، فاسـ ــد، بـ ــة ، تايلنـ اجلمهوريـ
ــشيكية ــة ، الت ــة الدومينيكي ــسورية  ، اجلمهوري ــة ال ــة العربي ــشعبية   ، اجلمهوري ــا ال ــة كوري مجهوري

ــة ــا ، الدميقراطيـ ــوب أفريقيـ ــدامنرك، جنـ ــا، الـ ــابوي، رومانيـ ــا ، زمبـ ــري النكـ ــسلفادور، سـ ، الـ
فييـت  ،  فنلنـدا ،  الفلـبني ،  غواتيمـاال ،  غانـا ،  العراق صربيا،،  شيلي،  لسويدا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا

، ماليزيـا ،  ليتوانيـا ،  لكـسمربغ ،  الكويـت ،  كولومبيـا ،  كوسـتاريكا ،  كوبا،  كرواتيا،  قربص،  نام
، نيوزيلنــدا، نيكــاراغوا، نيجرييــا، ناميبيــا، منغوليــا، اململكــة العربيــة الــسعودية، املغــرب، مــصر
  .اليونان، ليمنا، هولندا، هنغاريا

ألغذيــة والزراعــة األمــم املتحــدة لمنظمــة  :وكانــت املنظمــاُت التاليــة ممثَّلــة يف الــدورة   -٣
ــة،  )الفــاو( ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــة التحــضريية مل، الوكال نظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل  اللجن

  الـــدويل ، املركـــز للنـــهوض باملنـــشآتللتجـــارب النوويـــة، االحتـــاد األورويب، املركـــز الـــدويل  
للهندســة الوراثيــة والتكنولوجيــا االحيائيــة، املعهــد الــدويل للتربيــد، املنظمــة الدوليــة للــهجرة،    

  .جامعة الدول العربية
   مــن نظــام اللجنــة الــداخلي، انتخبــت اللجنــةُ بالتزكيــة ســعادة الــسيد ١٧ووفقــاً للمــادة   -٤
أكيـل  . أ. ، والـسيد إ   )كـوادور إ(روزنـربغ غرييـرو     . ر. رئيـساً؛ والـسيد خ    ) كينيـا (ياتاين  . ك. أ
ــسيد أ،)باكــستان( ــسرا (غــروف.  وال ــسيد ف )سوي ــرئيس؛ وال ــا لل االحتــاد (أوســكوف . ، نواب

  .مقّررا) الروسي
 جــدول أعمــال الــدورة الــسابعة والعــشرين، بــصيغته الــيت  PBC.27/1ويــرد يف الوثيقــة   -٥

لمــة اســتهاللية أخــذهتا وعقــب إقــرار جــدول األعمــال، ألقــى املــدير العــام ك. اعتمــدهتا اللجنــة
  .اللجنة يف االعتبار الواجب لدى نظرها يف بنود جدول األعمال ذات الصلة
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) د (٤-١٠وُيقدَّم تقرير جلنة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنمية الصناعية وفقـا للمـادة                -٦
  .من دستور املنظمة

 وحيتــوي مرفــق هــذا .ويتــضّمن هــذا التقريــُر االســتنتاجات الــيت خلــصت إليهــا اللجنــة   -٧
  .التقرير على قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية

وتتــضّمن االســتنتاجات التاليــة الــصادرة عــن اللجنــة توصــيات تــستدعي اختــاذ إجــراء     -٨
  :بشأهنا من جانب اجمللس يف دورته التاسعة والثالثني، أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة

    
 الصفحة وعاملوض االستنتاج
 ٥  وضع اليونيدو املايل  ٢٠١١/٢
 ٦  ٢٠١٣- ٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،   ٢٠١١/٣
 ٧  ٢٠١٣-٢٠١٢  املاليةلفترةلجدول األنصبة املقّررة   ٢٠١١/٤
 ٨  ٢٠١٣- ٢٠١٢صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   ٢٠١١/٥
         ١٠  نظام اليونيدو املايل  ٢٠١١/٦

    يمية واإلجرائيةاملسائل التنظ  -أوال  
مايو، نظرت اللجنة يف اقتراح مقدَّم من الرئيس بغية االستفادة املثلـى مـن              / أيار ١١يف    -٩

  :املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، واعتمدت االستنتاج التايل
    

    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٢٠١١/١االستنتاج     
ن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قـّررت اللجنـة تعليـق      بغية االستفادة بأقصى قدر ممك      

 من نظامها الداخلي، املتصلة بالنصاب القانوين، فيما خيص جلسات دورهتـا            ٢٤العمل فوراً باملادة    
  .السابعة والعشرين فقط، شريطة أال ُتّتخذ يف تلك اجللسات أّي استنتاجات جوهرية

ــة أيــضاً إجــراء مــشا    -١٠ ــدورة هبــدف تيــسري صــياغة    وقــّررت اللجن ــاء ال ــة أثن ورات غــري رمسي
  .، برئاسة تلك املشاورات)سويسرا(غروف . االستنتاجات، وعهدت إىل نائب الرئيس، السيد أ
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 ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان، ؛ )٤البند  (وضع اليونيدو املايل  -ثانيا  
  العادية جدول األنصبة املقّررة القتسام نفقات امليزانية ؛ )٥البند (

  صندوق رأس املال املتداول؛ )٦البند  (٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 
    )٧البند  (٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

  . معا يف آن واحد٧ و٦ و٥ و٤قّررت اللجنة أن تناقش البنود   -١١
    

    )٤البند (وضع اليونيدو املايل   - ألف  
لعـام عـن وضـع اليونيـدو املـايل          مايو، نظرت اللجنـة يف تقريـر مـن املـدير ا           / أيار ١١يف    -١٢

)PBC.27/14(        ومــذكّرة مــن األمانــة عــن أرصــدة االعتمــادات غــري املنفقــة ،)PBC.27/12( ،
، وورقـة   )PBC.27/CRP.4(وكذلك يف ورقة غرفة اجتماعات عـن حالـة االشـتراكات املقـّررة              

  ).PBC.27/CRP.5(غرفة اجتماعات عن أرصدة االعتمادات غري املنفقة 
مقـّدم   مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن وضع اليونيدو املايل،         /أيار ١٣ويف    -١٣

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.27/L.2(من الرئيس 
    

    ٢٠١١/٢االستنتاج     
  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل  
  :الصناعية جملس التنمية إنَّ"    
  ؛PBC.27/14-IDB.39/14حييط علما باملعلومات املقّدمة يف الوثيقة   )أ"(    
بعــد د سدِّ الــسابقة العــضوية الــيت مل ُتــ األعــضاء والــدولَ الــدولَحيــثُّ  )ب"(    

رات ، مبـــا يف ذلـــك ســـلف صـــندوق رأس املـــال املتـــداول ومتـــأّخاملقـــرَّرةاشـــتراكاهتا 
  بطاء؛السنوات السابقة، على سدادها دون إ

يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالـدول األعـضاء        )ج"(    
  ."راتوالدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأّخ

    
    )٥البند  (٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،   -باء  

تني، مايو، نظرت اللجنة يف مقترحات املدير العام بشأن الربنـامج وامليـزاني           / أيار ١١يف    -١٤
٢٠١٣-٢٠١٢) PBC.27/13.(  
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ــار١٣ويف   -١٥ ــزانيتني،      / أي ــامج واملي ــشأن الربن ــشروع اســتنتاج ب ــد النظــر يف م ــايو، وبع م
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.27/L.7)، مقّدم من الرئيس ٢٠١٣-٢٠١٢

    
    ٢٠١١/٣االستنتاج     

  :جلنة الربنامج وامليزانية إنَّ  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢ املدير العام بشأن الربنامج وامليزانيتني، أحاطت علماً مبقترح  )أ(  
أوصت املـدير العـام بـأن يقـدِّم إىل اجمللـس يف دورتـه التاسـعة والـثالثني صـيغةً              )ب(  

، مببلـغ إمجـايل صـاٍف للميزانيـة العاديـة حبـد             ٢٠١٣-٢٠١٢منقَّحةً مـن الربنـامج وامليـزانيتني،        
   يورو؛١٥٣ ٢٣١ ٩٣٦أقصى قدره 

أنَّ املنظمة سوف تسعى إىل حتقيق مكاسـب يف الكفـاءة ومـّدخرات             أدركت    )ج(  
  على حنو متواصل؛

شّددت على ضرورة مواصلة تزويـد اليونيـدو مبـوارد كافيـة ومـستقرَّة وقابلـة                   )د(  
  للتنّبؤ هبا حرصاً على الوفاء بالوالية املسَندة إليها؛

تــأثري ســليب أســفت ألنَّ انــسحاب إحــدى الــدول األعــضاء ســوف يكــون لــه   )هـ(  
جوهري على األنشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا اليونيـدو مـن أجـل التنميـة، وشـّجعت أمانـةَ                       
اليونيدو على اختاذ كل اإلجراءات الالزمة للتخفيف إىل أدىن حدٍّ من وطأة هذا التأثري الـسليب                

  على أنشطة اليونيدو، وخاصة على تنفيذ أنشطة املساعدة التقنية؛
هذا السياق، جملَس التنمية الـصناعية يف دورتـه التاسـعة والـثالثني             أوصت، يف     )و(  

بأن ُيقرَّ، من حيث املبدأ، بأنَّ انسحاب أيِّ دولـة عـضو جيـب أالّ ُيعـوَّض بزيـادة االشـتراكات          
  املقرَّرة على الدول األعضاء املتبقّية؛

امال غـري   أوصت أيضا اجمللَس بأن ُينشئ يف أقرب وقت ممكن عملياً، فريقاً عـ              )ز(  
رمسي من الـدول األعـضاء املهتمـة لكـي يقـدِّم اإلرشـاَد بـشأن مـستقبل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك                         

  .بشأن براجمها ومواردها
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  جدول األنصبة املقّررة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني  -جيم  
    )٦البند  (٢٠١٣-٢٠١٢

 األمانـة عـن جـدول األنـصبة املقـّررة         مايو، نظـرت اللجنـة يف مـذكرة مـن         / أيار ١١يف    -١٦
  .(PBC.27/4) ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة املالية 

للفتـرة  مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بـشأن جـدول األنـصبة املقـّررة               / أيار ١٣ويف    -١٧
  :تاج التايلن، اعتمدت اللجنة االست)PBC.27/L.3(، مقدَّم من الرئيس ٢٠١٣-٢٠١٢ املالية

    
    ٢٠١١/٤االستنتاج     

  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل  
  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"    
 ؛IDB.39/4-PBC.27/4حييط علماً بالوثيقة  )أ"(   

رة للفتـــرة املاليـــة  العـــام بوضـــع جـــدول أنـــصبة مقـــرَّ يوصـــي املـــؤمتَر )ب"(   
الً ، معــد٦٤/٢٤٨َّر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة   إىل قــرايــستند، ٢٠١٣-٢٠١٢

ر قـدَّ  األعـضاء اجلـدد سـوف تُ      اليونيـدو، علـى أن يكـون مفهومـا أنَّ         يف  لعـضوية   لوفقا  
رة يف  أنصبتهم عن السنة اليت يصبحون فيها أعضاء علـى أسـاس جـدول األنـصبة املقـرَّ                

 األمم املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو؛

ة عـن فتـرة الـسنتني     األعضاء على دفـع اشـتراكاهتا املقـررَّ     دولَ ال حيثُّ )ج"(  
من النظام املايل، الـذي يـنص علـى أن تكـون            ) ب (٥-٥ وفقا للبند    ٢٠١٣-٢٠١٢

لف مــستحقة وواجبــة الــدفع بكاملــها يف غــضون ثالثــني يومــا مــن االشــتراكات والــُس
 الـيت تقتـرن هبـا،       املاليـة  من اليـوم األول مـن الـسنة          تلقّي رسالــة املديــر العــام أو ابتداءً     

 ؛أبعدأيهما 

رات يدعو الدول األعضاء والدول األعضاء السابقة اليت عليهـا متـأخِّ            )د"(  
 ودون شـروط يف     أن تفي بالتزاماهتا الدستورية بـدفع اشـتراكاهتا غـري املـسّددة، كاملـةً             

ية متأخراهتـــا، وفقـــا أقـــرب وقـــت ممكـــن، أو أن تـــستفيد مـــن خطـــط الـــسداد لتـــسو 
  ." السابقة اليت اختذهتا هيئات اليونيدو التشريعيةللمقرَّرات
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    )٧البند  (٢٠١٣- ٢٠١٢صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   - دال  
صـندوق رأس املـال     مايو، نظرت اللجنة يف مقترحات املـدير العـام بـشأن            / أيار ١١يف    -١٨

  .(PBC.27/3) ٢٠١٣-٢٠١٢املتداول لفترة السنتني 
صندوق رأس املال املتداول لفترة مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن / أيار١٣ويف   -١٩

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.27/L.4( مقدَّم من الرئيس ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
    

    ٢٠١١/٥االستنتاج     
  : باعتماد مشروع املقرَّر التايلأوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية  

  
  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"    
 ؛IDB.39/3-PBC.27/3حييط علماً بالوثيقة  )أ("  

 العام بأن يظل مستوى صندوق رأس املال املتداول يوصي املؤمتَر )ب"(  
 يورو، وأن تظل ٧  ٤٢٣  ٠٣٠ قدره  عند حّد٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة السنتني 

 ٢٠١٣- ٢٠١٢تخدام أموال الصندوق فيها أثناء فترة السنتني األغراض املأذون باس
، أي على النحو املنصوص عليه يف ٢٠١١- ٢٠١٠على ما هي عليه يف فترة السنتني 

 ؛٢٧- م/٢- م ع من مقّرر املؤمتر) ب(الفقرة 

ة يف أقرب رة املستحقَّ األعضاء على دفع اشتراكاهتا املقرَّحيثّ الدولَ  )ج"(  
ليل احلاجة إىل سحب مبالغ من صندوق رأس املال املتداول وقت ممكن بغية تق

  ".ملواجهة أوجه النقص يف تسديد االشتراكات املقّررة
    

  استعراض منتصف املّدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   -ثالثا  
    )٨البند  (٢٠١٣-٢٠١٢

 منتصف املـّدة    مايو، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير العام عن استعراض         / أيار ١١يف    -٢٠
  ).PBC.27/8(لإلطار الربناجمي املتوسط األجل 

مايو، وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاطـت اللجنـة علمـاً باملعلومـات الـيت               / أيار ١٣ويف    -٢١
  .٨قّدمها املدير العام بشأن البند 
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    )٩البند (برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة   -رابعا  
اللجنــة يف تقريـــر مــن املـــدير العــام عـــن برنــامج التغـــيري     مــايو، نظـــرت  / أيــار ١١يف   -٢٢

  ).PBC.27/9(والتجديد يف املنظمة 
مايو، وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاطـت اللجنـة علمـاً باملعلومـات الـيت               / أيار ١٣ويف    -٢٣

  .٩قّدمها املدير العام بشأن البند 
    

  قة املتجددة الصندوقان االستئمانيان بشأن األمن الغذائي والطا  -خامسا  
    )١٠البند (

مايو، نظرت اللجنة يف تقريـر مـن املـدير العـام عـن الـصندوق االسـتئماين                  / أيار ١٢يف    -٢٤
وتقرير من املدير العام عن الصندوق االستئماين للطاقة املتجـددة          ) PBC.27/10(لألمن الغذائي   

)PBC.27/11.(  
طـت اللجنـة علمـاً باملعلومـات الـيت          مايو، وبناًء على اقتراح الرئيس، أحا     / أيار ١٣ويف    -٢٥

  .١٠قّدمها املدير العام بشأن البند 
    

    )١٢البند (؛ النظام املايل )١١البند (املعايري احملاسبية   -سادسا  
  . معاً يف آن واحد١٢ و١١قّررت اللجنة أن تناقش البندين   -٢٦
    

    )١١البند (املعايري احملاسبية   - ألف  
ــار١٢يف   -٢٧ ــة عــن املعــايري     مــايو، نظــرت / أي ــر مرحلــي مقــّدم مــن األمان ــة يف تقري  اللجن

  ).PBC.27/7(احملاسبية الدولية للقطاع العام 
مايو، وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاطـت اللجنـة علمـاً باملعلومـات الـيت               / أيار ١٣ويف    -٢٨

  .١١قّدمتها األمانة بشأن البند 
    

    )١٢البند (النظام املايل   - باء  
ــا١٢يف   -٢٩ ــدو املــايل      /ر أي ــة عــن نظــام اليوني ــة يف مــذكّرة مــن األمان مــايو، نظــرت اللجن

)PBC.27/6.(  
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مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن نظام اليونيـدو املـايل، مقـّدم          / أيار ١٣ويف    -٣٠
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.27/L.5(من الرئيس 

    
    ٢٠١١/٦االستنتاج     

  :مج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايلأوصت جلنةُ الربنا  
  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"    
، مبـا   IDB.39/6-PBC.27/6حييط علما باملعلومـات الـواردة يف الوثيقـة           )أ"(    

ــال     يف ذلــك التعــديالت املُقترَ  ــربت ضــرورية لالمتث ــيت اعُت ــايل، وال ــى النظــام امل حــة عل
  حملاسبية الدولية للقطاع العام؛للمعايري ا

يقّرر أن يقـّدم إىل املـؤمتر العـام يف دورتـه الرابعـة عـشرة التعـديالت علـى                     )ب"(    
 ، لكي ينظر فيها ويعتمدها؛IDB.39/6-PBC.27/6نظام اليونيدو املايل املبيَّنة يف مرفق الوثيقة 

 ماليـة سـنوية    احلـسابات اخلـارجي مراجعـةً    يقرِّر أيـضاً أن جيـري مراجـعُ        )ج"(    
 ا، يتقاضـى عليهـ  )ديـسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١من (لكل سنة مالية    

 ."ةج يف ميزانييت فترة السنتني املعنيَّ اإلمجايل للمراجعة اخلارجية للحسابات املدَراألجَر
    

    )١٣البند  (حشد املوارد املالية  -سابعا  
تقريــر اليونيــدو الــسنوي  يف املعلومــات الــواردة يف مــايو، نظــرت اللجنــة / أيــار١٢يف   -٣١

ــة   ٢٠١٠ ــة عــن   ) PBC.27/2(عــن حــشد املــوارد املالي ــة غرفــة اجتماعــات أعــّدهتا األمان وورق
املشاريع املوافق عليها ضمن إطار صندوق التنمية الصناعية والـصناديق االسـتئمانية والتربعـات              

  ).PBC.27/CRP.2( ٢٠١٠األخرى يف عام 
ــة علمــا باملعلومــات    / أيــار١٣ويف   -٣٢ ــرئيس، أحاطــت اللجن ــاًء علــى اقتــراح ال مــايو، وبن

  .١٣ واملعلومات املقّدمة من األمانة بشأن البند ٢٠١٠تقرير اليونيدو السنوي الواردة يف 
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التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات   -ثامنا  
؛ وتقرير ٢٠٠٩-٢٠٠٨رة السنتني مراجع احلسابات اخلارجي بشأن فت

 ٢٠١١-٢٠١٠األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني 
    )١٤البند (؛ تعيني مراجع حسابات خارجي )٣البند (

  . معاً يف آن واحد١٤ و٣قّررت اللجنة أن تناقش البندين   -٣٣
    

فيذ توصيات مراجع التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي، مبا يف ذلك تن  - ألف  
؛ وتقرير األداء املايل ٢٠٠٩- ٢٠٠٨احلسابات اخلارجي بشأن فترة السنتني 
    )٣البند  (٢٠١١- ٢٠١٠وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني 

الـذي يتـضمَّن     (٢٠١٠تقريـر اليونيـدو الـسنوي       مايو، نظـرت اللجنـة يف       / أيار ١٢يف    -٣٤
  ).PBC.27/2) (٢٠١١-٢٠١٠ السنتني التقرير املؤقت عن أداء الربنامج لفترة

مايو، وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاطـت اللجنـة علمـاً باملعلومـات الـيت               / أيار ١٣ويف    -٣٥
  .٣قّدمها املدير العام بشأن البند 

    
    )١٤البند (خارجي حسابات تعيني مراجع   - باء  

الترشـيحات لتعـيني     مايو، نظرت اللجنة يف تقريـرين مـن املـدير العـام عـن             / أيار ١٢يف    -٣٦
ومذكّرتني من األمانة عن الترشيحات لتعـيني       ) Add.1 و PBC.27/5 (مراجع حسابات خارجي  
  ).Add.1 وPBC.27/CRP.3(مراجع حسابات خارجي 

ــة علمــا باملعلومــات    / أيــار١٣ويف   -٣٧ ــرئيس، أحاطــت اللجن ــاًء علــى اقتــراح ال مــايو، وبن
  .١٤املقّدمة بشأن البند 

    
    )١٥البند  ( والعشرينالثامنةعقاد الدورة موعد ان  -تاسعا  

املـشروح  املؤقـت    ورد يف جـدول األعمـال        مبا، أحاطت اللجنة علما     مايو/أيار ١٢ يف  -٣٨
(PBC.27/1/Add.1) ــشأن ــسياسات يف     ب ــر ال ــة بتقري ــدو املعني ــات اليوني ــد املخصــصة هليئ  املواعي

 .٢٠١٢و ٢٠١١عامي 

الثامنـة   بشأن موعد انعقاد الدورة      استنتاجروع  ، وبعد النظر يف مش    مايو/أيار ١٣ ويف  -٣٩
  : اللجنة االستنتاج التايلاعتمدت ،(PBC.27/L.6) من الرئيس مقدَّموالعشرين، 
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    ٢٠١١/٧ االستنتاج    
سـبتمرب  / أيلول ٦ و ٥يومي   والعشرين   الثامنة جلنة الربنامج وامليزانية أن تعقد دورهتا        قّررت  
٢٠١٢.  

    
    واختتام الدورة السابعة والعشرين) ١٦البند (اعتماد التقرير   -عاشرا  

ــار١٣يف   -٤٠ ــسابعة        / أي ــا ال ــال دورهت ــن أعم ــر ع ــشروع التقري ــة م ــايو، اعتمــدت اللجن م
  .، على أن ُيعَهد إىل املقّرر مبهمة وضعه يف صيغته النهائية(PBC.27/L.1)والعشرين 

/  أيار١٣ن يوم  م٠٠/١٨واختتمت اللجنة دورهتا السابعة والعشرين يف الساعة   - ٤١
  .٢٠١١مايو 
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    املرفق
      قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة السابعة والعشرين    

 الرمز
بند جدول 
 العنوان  األعمال

PBC.27/1 جدول األعمال املؤقّت  ٢ 
PBC.27/1/Add.1 ت املشروحقّجدول األعمال املؤ ٢ 

PBC.27/2-IDB.39/2 ٢٠١٠تقرير اليونيدو السنوي  ٣ 
PBC.27/3-IDB.39/3 ٢٠١٢صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ٧-

 مقترحات من املدير العام. ٢٠١٣
PBC.27/4-IDB.39/4 ٢٠١٢ املالية  للفترةجدول األنصبة املقررة ٦-

  مذكّرة من األمانة. ٢٠١٣
PBC.27/5-IDB.39/5 تقرير . الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي ١٤

  لعاممن املدير ا
PBC.27/5/Add.1-

IDB.39/5/Add.1 
تقرير . الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي ١٤

  إضافة. من املدير العام
PBC.27/6-IDB.39/6 مذكّرة من األمانة. نظام اليونيدو املايل ١٢ 
PBC.27/7-IDB.39/7 تقرير مرحلي . ماملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا ١١

 نةمقّدم من األما
PBC.27/8-IDB.39/8 استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط  ٨

تقرير من املدير . ٢٠١٣-٢٠١٠األجل للفترة 
 العام

PBC.27/9-IDB.39/9 تقرير من املدير . ةبرنامج التغيري والتجديد يف املنظّم ٩
 العام

PBC.27/10-IDB.39/10 ير من تقر. يالصندوق االستئماين لألمن الغذائ ١٠
 املدير العام

PBC.27/11-IDB.39/11 تقرير من . ةالصندوق االستئماين للطاقة املتجّدد ١٠
 املدير العام

PBC.27/12-IDB.39/12 مذكّرة من األمانة. أرصدة االعتمادات غري املنفقة ٤ 
PBC.27/13-IDB.39/13 مقترحات . ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،  ٥

 املدير العام
PBC.27/14-IDB.39/14 تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل ٤ 
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Auditor. Note by the Secretariat 

PBC.27/CRP.3/Add.1 ١٤ Candidates for the appointment of an External 

Auditor. Note by the Secretariat. Addendum 

PBC.27/CRP.4 ٤ Status of assessed contributions. Note by the 

Secretariat 

PBC.27/CRP.5 ٤ Unutilized balances of appropriations. Note by 
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PBC.27/CRP.6* - List of participants 

 
  
 

 


