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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 الثامنة والعشرون

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 

       إقرار جدول األعمال
    ت املشروحقّجدول األعمال املؤ    
    افتتاح الدورة    

رين للجنــة والعــشالثامنــة ، ســيفتتح الــدورةَ ي مــن النظــام الــداخل٢-١٧ باملــادة عمــالً  
 .)كينيا(ياتاين . ك. اللجنة، سعادة السيد أالربنامج وامليزانية رئيس 

    
 انتخاب أعضاء املكتب - ١البند   

 
 سـنة يف بدايـة دورهتـا        كـلَّ   مـن النظـام الـداخلي، تنتخـب اللجنـةُ          ١-١٧ باملـادة    عمالً  

مقـرِّرا مـن بـني وفـود        العادية رئيسا وثالثة نواب للرئيس من بني ممثلي الدول األعضاء فيهـا، و            
 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 
يس الـدورة   ووفقا لذلك التـذييل، ينبغـي أن ُينتخـب رئـ           .وفقا للتذييل ألف من النظام الداخلي     

اب الـرئيس  وَّ، ونُـ  بـاء املدرجـة يف القائمـة        والعشرين مـن بـني أعـضاء اللجنـة مـن الـدول             الثامنة
 ألـف  املدرجـة يف القائمـة        اآلسـيوية   املدرجة يف القائمة ألف والدول     األفريقيةالثالثة من الدول    
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ــدول املدرجــة يف القائمــة   ــ. دالوال ــدول  ب املقــرِّر مــن أعــضاء اللج وينبغــي أن ُينتَخ ــة مــن ال ن
  .جيماملدرجة يف القائمة 

   إقرار جدول األعمال - ٢البند   
ــادة عمــالً  ــرَ  ١٢ بامل ــداخلي، ُيع ــن النظــام ال ــة   ُض م ــة يف الوثيق ــى اللجن  PBC.28/1 عل

 والعشرين، أعدَّه املـدير العـام بالتـشاور مـع رئـيس اللجنـة       الثامنةت لدورهتا قَّجدول أعمال مؤ  
 .ظام الداخلي، بغية إقراره من الن٩ و٨وفقا للمادتني 

 :ة التاليض على اللجنة الوثائُقُتعَروسوف  

 )PBC.28/1 (املؤقّتجدول األعمال   •  

 )PBC.28/1/Add.1(ت املشروح جدول األعمال املؤقَّ  •  

 )PBC.28/CRP.1(قائمة الوثائق   •  
  

    ٢٠١١ التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام - ٣البند   
.  سـنويا عـن أنـشطة املنظمـة        عّد املديُر العام تقريـراً     من الدستور، يُ   ٦-١١ للمادة   وفقاً  

تقريـر أداء    دمج، أن يُـ   ٢-ق/٤-وكان املـؤمتر العـام قـد طلـب إىل املـدير العـام، يف قـراره م ع                  
 وبنـاءً . ١١-م/٧-اجمللـس م ت ص     رالربنامج دجما كامال يف التقارير السنوية املقبلة، وفقا ملقـرَّ         

، تتـضّمن التقـارير الـسنوية معلومـات عـن           ١٢-م/٢٣-على طلب اجمللـس يف مقـّرره م ت ص         
األنشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة، الناشـئة عـن قـرارات اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة ذات                        

 مـن دورة    ٢٠١٣الصلة، ومنها اسـتعراض الـسياسات الـشامل، الـذي سـوف يتحـّول يف عـام                  
ــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة   ثالثيـــة الـــسنوات إىل دو ــا لقـــرار اجلمعيـ رة رباعيـــة الـــسنوات، وفقـ

، حتــاط الــدول األعــضاء علمــاً يف التقريــر الــسنوي ٥-ق/١٠- للقــرار م عوطبقــاً .٦٣/٢٣٢
، يـشمل  ٣ق /١٣-ومتاشـياً مـع القـرار م ع       .بدور اليونيدو يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      

ت عـن تنفيـذ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل، وال          ، معلومـا  ٢٠١١تقرير اليونيـدو الـسنوي      
ســيما فيمــا يتــصل بأنــشطتها الداعمــة لبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف مــضمار أولوياهتــا     
املواضيعية الثالث، وباإلجنازات املعّينة من حيث حتسني هنج منظومة األمم املتحـدة الـشامل يف               

  .تراتيجيات اإلمنائية الوطنية، وبناء القدرات الوطنيةالتعاون اإلمنائي دعماً لألولويات واالس

مــن الدســتور علـى أن يطلــب اجمللــُس إىل الــدول األعــضاء أن  ) د (٤-٩وتـنص املــادة    
، ٢٩-م/١-ر م ت ص   ويف املقـرَّ   .تقّدم معلومـات عـن أنـشطتهــا ذات الـصلــة بعمـل املنظمــة             
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 الصلة بعمل املنظمـة عنـد اسـتعراض         طلب اجمللس إىل الدول األعضاء أن تعلمه بأنشطتها ذات        
وبسبب ختفيض عدد دورات اجمللس أثنـاء دورات اجمللـس الـيت ال ينعقـد فيهـا          . يالتقرير السنو 
، سوف يقدَّم التقرير السنوي إىل اجمللـس، للمـرة   ))و (٧-م/٣٩-املقّرر م ت ص   (املؤمتر العام   

  . جلنة الربنامج وامليزانيةعن طريقاألوىل، 

 بعمــل الــيت هلــا صــلة عــن أنــشطتهان املعلومــات ضمِّ أن ُتــاألعــضاء تــوّد الــدول ولعــلّ  
  .يف الكلمات الشفوية اليت يديل هبا ممثلوها يف إطار هذا البنداليونيدو 

 :ةالتاليالوثيقة ُتعرض على اللجنة وسوف   

 )PBC.28/2-IDB.40/2( )يشمل تقرير أداء الربنامج( ٢٠١١ السنوي  اليونيدوتقرير  •  
  

   تقرير مراجع احلسابات اخلارجي - ٤ند الب  
راجــع احلــسابات ُينجِــز ُم مــن النظــام املــايل علــى أن ١٠-١١ و٩-١١يــنص البنــدان   

يونيـه عـن الـسنة      / حزيـران  ١عـة يف موعـد أقـصاه يـوم          اخلارجي تقاريره والبيانـات املاليـة املراجَ      
رسـلها إىل اجمللـس عـن       يانات، ويُ ، عقب السنة املالية اليت ختّصها تلك الب       السنتنيالثانية من فترة    

وتقــوم جلنــة الربنــامج .  للتوجيهــات الــيت يــصدرها املــؤمتر طريــق جلنــة الربنــامج وامليزانيــة وفقــاً 
تبعــث بتوصــياهتا إىل اجمللــس  مث وامليزانيــة بفحــص البيانــات املاليــة وتقــارير مراجعــة احلــسابات 

  .الذي حييلها إىل املؤمتر مع ما يراه مناسبا من تعليقات

، أن يقــّدم كــل ســنة إىل  ١٩٨٧/١٩ املــدير العــام، يف اســتنتاجها  إىلطلبــت اللجنــة و  
دام الً عـن األداء املـايل يبـّين فيـه أوجـه اسـتخ             اجمللس، عن طريق اللجنة، تقريراً واضـحاً ومفـصَّ        

تكــون  الــذي  تقريــر األداء املــايلفــإنَّ، ٢٠١١وكمــا جــرى يف عــام  .املــوارد املاليــة بنــداً بنــداً 
 يف تقريــر وارد، )إيبــساس ( العــاملقطــاعلحملاســبية الدوليــة لمعــايري اممتثلــة لفيــه نــات املاليــة البيا

  . احلسابات اخلارجيمراجع

  :الوثيقة التاليةوسوف ُتعرض على اللجنة  

 كـانون   ١تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات اليونيدو للفترة املالية مـن              •  
 )PBC.28/3-IDB.40/3( ٢٠١١ديسمرب /ول كانون األ٣١يناير إىل /الثاين

    
   وضع اليونيدو املايل - ٥البند   
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 الرابعــة عــشرة  يف دورتــه املــؤمتر العــام  الــذي قّدمــه املــدير العــام إىل    تنــاول التقريــرُ   
)GC.14/7(      وُعدِّل مبذكّرة من األمانة ،)GC.14/CRP.1(  ًواسـعة مـن املـسائل املندرجـة      ، طائفـة 

. م إىل الـدورة احلاليـة     وسوف ُتحدَّث تلك املعلومـات يف وثيقـة ُتقـدَّ          .ضمن إطار الوضع املايل   
  حمـلَّ ه انتبـاه اللجنـة إىل الـنص الكامـل للنظـام املـايل الـذي حيـلُّ                وإضافة إىل ذلك، سـوف يوجَّـ      

  .PBC.26/CRP.3 ورمُزها ٢٠١٠يوليه / متوز١٢النسخة الصادرة يف 

 : التاليةالوثائُقض على اللجنة سوف ُتعَرهكذا، و 

  (PBC.28/4-IDB.40/4)تقرير من املدير العام . وضع اليونيدو املايل  •  

  (PBC.28/CRP.2)مذكّرة من األمانة . نظام اليونيدو املايل  •  

  (PBC.28/CRP.4) األمانة من مذكّرة. رةحالة االشتراكات املقرَّ  •  
  

   خالل أرصدة االعتمادات غري املنفقة يز برامج اليونيدو منتعز - ٦البند   
مـن أرصـدة االعتمـادات غـري        اسـتخدام أجـزاء     قّرر املؤمتر العام يف دورته الثالثة عشرة          

ة، برنـامج التغـيري والتجديـد يف املنظمـ         لتمويـل    ٢٠١٠ة للدول األعضاء يف عام      قة املستحقَّ املنفَ
  ).١٥-م/١٣-م ت ص(دة لطاقة املتجدِّللغذائي وألمن االصندوقني االستئمانيني لو

التطـوُّرات  علـى    الدول األعـضاء بانتظـام       أُطلعت،  ٤-م/٣٨-وعمال باملقرَّر م ت ص      
وقـد أتيحـت أحـدث املعلومـات يف مـذكّرة           . ذات الصلة بربنامج التغـيري والتجديـد يف املنظمـة         

وسـوف ُتحـاط اللجنـة      ). GC.14/CRP.5(ُعرضت علـى املـؤمتر العـام يف دورتـه الرابعـة عـشرة               
  .علما بأهم التطّورات املستجدَّة منذ ذلك احلني

 كذلك فيما يتعلّـق بالـصندوقني االسـتئمانيني املخصَّـصني، سـوف حتـاط اللجنـة علمـاً                   
ــآخر ــرين  ،  املــستجدَّة التطــوُّراتب ألمــن ل عــن الــصندوق االســتئماين  ممــا يــشكِّل حتــديثا للتقري

  ).IDB.39/11(دة لطاقة املتجدِّلق االستئماين والصندو) IDB.39/10(الغذائي 

وإضافة إىل ذلـك، شـجَّع املـؤمتر العـام يف دورتـه الرابعـة عـشرة الـدولَ األعـضاء علـى                         
السـتخدامها مـن    قـة    غـري املنفَ    االعتمـادات   أرصـدة  طواعية علـى حصـصها يف     النظر يف التخلِّي    

 إىل دورة اجمللـس  املـدير العـام  وسـوف يقـدِّم   ). ١٤-م/١٤-م ع ( بـرامج اليونيـدو      أجل تدعيم 
ــق ، األربعــني ــراً عــن طري ــة، تقري ــشاء صــندوق      اللجن ــا يف ذلــك إن ــذ ذلــك املقــرَّر، مب  عــن تنفي

  .يبـاستئماين ملنطقة أمريكا الالتينية والكاري

 : التاليةالوثائقض على اللجنة وسوف ُتعَر 
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  )PBC.28/5-IDB.40/5( تقرير من املدير العام. برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  •  

  )PBC.28/6-IDB.40/6 (تقرير من املدير العام. الصندوق االستئماين لألمن الغذائي  •  

  )PBC.28/7-IDB.40/7 (تقرير من املدير العام. دةللطاقة املتجدِّالصندوق االستئماين   •  

  (PBC.28/8-IDB.40/8)تقرير من املدير العام . قةأرصدة االعتمادات غري املنفَ  •  
    

    هاموارد وها براجميف ذلكستقبل اليونيدو، مبا املعين مبالفريق العامل غري الرمسي  -٧البند   
 عامل غـري رمسـي      فريٌق، أُنشئ   ٧-م/٣٩-ر اجمللس م ت ص    من مقرَّ ) ح(وفقاً للفقرة      

 هـا  براجميف ذلـك ة لكي يقدِّم إرشادات بـشأن مـستقبل اليونيـدو، مبـا             من الدول األعضاء املهتمَّ   
. والـسيد أ  ) كوسـتاريكا (ِدنغو بينافيديس   . ت. السيدة أ  رئاسته سعادة     يف يتشارك،  هاوموارد
  ).سويسرا(غروف 

رفـق التقريـر الـوارد      الختصاصات الفريق العامل غري الرمسي، اليت صـدرت يف مُ         ووفقا     
ىل أجهـزة   ، سوف ُيقدَّم تقرير مؤقَّت عن أنشطة الفريق العامل إ         Corr.1 و GC.14/14يف الوثيقة   
  .تقرير السياسات مرتني يف السنة إىل حني انعقاد دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرةاليونيدو ل

 : التاليةض على اللجنة الوثيقةُوسوف ُتعَر 

ــينالفريـــق العامـــل غـــري الرمســـي    •   ــ املعـ ــا مبـ ــاراجمب يف ذلـــكستقبل اليونيـــدو، مبـ  هـ
 )PBC.28/10-IDB.40/10(الرئيسني من تقرير مرحلي . هاوموارد

  
    حشد املوارد املالية - ٨البند   

 بـشأن حـشد   ٥-م/٢٥-ر م ت ص اعتمد اجمللس، يف دورته اخلامسة والعشرين، املقرَّ        
ر، طلــب اجمللــس إىل املــدير العــام، مــن ذلــك املقــرَّ) ط(ويف الفقــرة  .األمــوال للــربامج املتكاملــة

ط يعـضاء مـن أجـل تـوفري دعـم نـش            متواصـال مـع الـدول األ       ضمن مجلة أمور، أن يقـيم حـواراً       
وسـوف يقـدَّم إىل اجمللـس، عـن طريـق اللجنـة، تقريـٌر                .للجهود املشتركة املبذولة حلشد املوارد    

، ٢٠١١بتقريـر اليونيـدو الـسنوي       ر فيـه مقترنـاً      ز يف هذا اجملال، وينبغي أن ُينظَـ       م احملرَ عن التقدُّ 
 .السنةم معلومات عن حشد املوارد املالية يف تلك الذي يقدِّ

 : التاليةالوثائُقض على اللجنة وسوف ُتعَر 

  )PBC.28/9-IDB.40/9(تقرير من املدير العام . حشد املوارد املالية  •   
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تقريــــر مــــن املــــدير العــــام  . ٢٠١١ تقريــــر اليونيــــدو الــــسنوي .أداء التمويــــل  •   
)PBC.28/2-IDB.40/2 ٢، الفصل( 

لتنميـة الـصناعية والـصناديق االسـتئمانية        املشاريع املوافَق عليها يف إطار صندوق ا        •   
 (PBC.28/CRP.3)  ٢٠١١عات األخرى يف عام والتّرب

    موعد انعقاد الدورة التاسعة والعشرين  - ٩البند   
تقريـر الـسياسات يف عـامي       لُحجزت املواعيد التالية لعقد اجتماعات أجهـزة اليونيـدو            

  :٢٠١٣ و٢٠١٢
  

 األربعونمية الصناعية، الدورة جملس التن ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢- ٢٠
 جلنة الربنامج وامليزانية، الدورة التاسعة والعشرون )تقَّموعد مؤ( ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢١
 جملس التنمية الصناعية، الدورة احلادية واألربعون )تقَّموعد مؤ( ٢٠١٣يوليه / متوز٥- ١
 ة عشرةاخلامساملؤمتر العام، الدورة  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢
    

   اعتماد التقرير- ١٠البند   
  
 


