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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  
  التاسعة والعشرونالدورة 

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 

       إقرار جدول األعمال
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    افتتاح الدورة    

للجنــة، ســعادة  اســَتفتتح الــدورةَ التاســعة والعــشرين للجنــة الربنــامج وامليزانيــة، رئيــسةُ  
  ).النمسا(هاكل -ستيكس. السيدة ك

    
    انتخاب أعضاء املكتب  -١البند

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

 مـن النظـام الـداخلي بـأن ختـضع مناصـب الـرئيس        ٣-١٧وتقضي املـادة   . يهاالدول األعضاء ف  
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     
عـضاء اللجنـة مـن دول آسـيا واحملـيط اهلـادئ املدرجـة يف القائمـة                  التاسعة والعـشرين مـن بـني أ       

، وُنـوَّاب الـرئيس الثالثـة مـن الـدول املدرجـة يف القائمـة بـاء والـدول املدرجـة يف القائمـة                         ألف
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وينبغي أن ُينتَخب املقرِّر مـن أعـضاء اللجنـة مـن الـدول              . جيم والدول املدرجة يف القائمة دال     
  .ائمة ألفاألفريقية املدرجة يف الق

    
    إقرار جدول األعمال  -٢البند

ــة       ــة يف الوثيق ــى اللجن ــرض عل ــدورة التاســعة    PBC.29/1ُيع ــت لل ــال مؤقّ  جــدول أعم
 مــن ٩ و٨ اللجنــة، وفقــا للمــادتني ةوالعــشرين للجنــة، أعــدَّه املــدير العــام بالتــشاور مــع رئيــس 

  . ١٢ النظام الداخلي، بغية إقراره على حنو ما هو منصوص عليه يف املادة
  :وسُتعرض على اللجنة الوثائق التالية  
  )PBC.29/1(جدول األعمال املؤقت  • 
  )PBC.29/1/Add.1(جدول األعمال املؤقت املشروح   •  
  )PBC.29/CRP.1(قائمة الوثائق   •  

    
    ٢٠١٢عام عن تقرير مراجع احلسابات اخلارجي   -٣البند 

أن ُينجِــز ُمراجــع احلــسابات  مــن النظــام املــايل علــى ١٠-١١ و٩-١١يــنص البنــدان   
أبريـل عـن الـسنة    / نيـسان ٢٠اخلارجي تقاريره والبيانات املاليـة املراَجعـة يف موعـد أقـصاه يـوم           

األوىل من فترة السنتني، عقب السنة املالية اليت ختّصها تلك البيانات، وُيرسلها إىل اجمللـس عـن                
وتقــوم جلنــة الربنــامج . درها املــؤمترطريــق جلنــة الربنــامج وامليزانيــة وفقــاً للتوجيهــات الــيت يــص  

وامليزانيــة بفحــص البيانــات املاليــة وتقــارير مراجعــة احلــسابات مث تبعــث بتوصــياهتا إىل اجمللــس   
  .الذي حييلها إىل املؤمتر مع ما يراه مناسبا من تعليقات

، أن يقّدم كل سـنة إىل اجمللـس،         ١٩٨٧/١٩وطلبت اللجنة إىل املدير العام، يف استنتاجها          
عن طريق اللجنة، تقريراً واضحاً ومفصَّالً عـن األداء املـايل يبـّين فيـه أوجـه اسـتخدام املـوارد املاليـة                       

 األداء املـايل الـذي       يف تقرير مراجع احلـسابات اخلـارجي تقريـرُ         ُيدرج،  ٢٠١١ومنذ عام   . بنداً بنداً 
  ).إيبساس(العام تكون البيانات املالية فيه ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

  :وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التالية  
ــة مـــن           •   ــدو للفتـــرة املاليـ ــن حـــسابات اليونيـ ــسابات اخلـــارجي عـ ــر مراجـــع احلـ   تقريـ

  )PBC.29/3-IDB.41/3 (٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١
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    وضع اليونيدو املايل  -٤البند 
، )IDB.40/4( املــدير العــام إىل اجمللــس يف دورتــه األربعــني  تنــاول التقريــُر الــذي قّدمــه   

، طائفةً واسـعة مـن املـسائل املندرجـة ضـمن إطـار             )IDB.40/CRP.3(وُعدِّل مبذكّرة من األمانة     
  .وسوف ُتحدَّث تلك املعلومات يف وثيقة ُتقدَّم إىل الدورة احلالية. الوضع املايل

  : التالية، سوف ُتعَرض على اللجنة الوثيقةومن مث  
  )PBC.29/4-IDB.41/4(دير العام تقرير من امل. وضع اليونيدو املايل  •  

    
    ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   -٥البند 

 من الدستور، ُيِعـدُّ املـدير العـام مـشروع برنـامج عمـل            ٢-١٤ و ١-١٤وفقاً للمادتني     
 مشفوعاً بالتقـديرات املقابلـة لألنـشطة    للفترة املالية التالية ويقّدمه إىل اجمللس، عن طريق اللجنة، 

ويقـدِّم املـدير العـام، يف الوقـت نفـسه، مقترحـات وتقـديرات               . اليت سُتموَّل من امليزانيـة العاديـة      
وتنظر اللجنة يف مقترحـات املـدير       . مالية لألنشطة اليت سُتموَّل من التربُّعات املقّدمة إىل املنظمة        

شأن برنامج العمل املقترح والتقديرات املقابلة لـه يف كـل مـن        العام وتقّدم توصياهتا إىل اجمللس ب     
ويتطلب اعتماد توصـيات اللجنـة أغلبيـة ثلثـي األعـضاء احلاضـرين        . امليزانيتني العادية والتشغيلية  

وســيتعيَّن علــى املــؤمتر العــام، يف دورتــه اخلامــسة عــشرة، أن ينظــر يف الربنــامج         . واملــصّوتني
  . وُيقرِّ هذا الربنامج وهاتني امليزانيتني٢٠١٥-٢٠١٤ وامليزانيتني لفترة السنتني

ويف الــدورة األربعــني جمللــس التنميــة الــصناعية، اقتــرح بعــض الــدول األعــضاء مبناقــشة   
ــرة       ــزانيتني للفت ــامج واملي ــة يف ســياق النظــر يف الربن ــسجالت الرقمي ــق باألخــذ بال ــرح املتعل املقت

  ).IDB.40/25(قتراح بغية حتقيق وفورات وكانت األمانة قد قّدمت هذا اال. ٢٠١٥-٢٠١٤
  :وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التالية  
ــان   •   ــامج وامليزانيتــ ــام   . ٢٠١٥-٢٠١٤، الربنــ ــدير العــ ــات املــ -PBC.29/5(مقترحــ

IDB.41/5(  
    

  جدول األنصبة املقّررة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   -٦البند 
٢٠١٥-٢٠١٤    

ســوف يتعــّين علــى املــؤمتر العــام، يف دورتــه اخلامــسة عــشرة، أن يقــّر جــدول أنــصبة       
من الدستور بـأن تعـّد اللجنـة مـشروع          ) ب (٤-١٠وتقضي املادة   . ٢٠١٥ و ٢٠١٤ لسنتنيل
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وتـنص املـادة    . جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية بغيـة عرضـه علـى اجمللـس              
 علــى أن يوضــع جــدول األنــصبة املقــرَّرة، قــدر اإلمكــان، علــى أســاس     مــن الدســتور٢-١٥

وسـوف ُتـزوَّد اللجنـة بأحـدث املعلومـات فيمـا       . أحدث جـدول معمـول بـه يف األمـم املتحـدة      
ــى       ــق عل ـــم املتحـــدة املطبَّ ــّررة لألم ــصبة املق ــق جبــدول األن ــيتعل  وأي ٢٠١٥ و٢٠١٤ سنتنيال

  . يونيدوتعديالت قد يلزم القيام هبا فيما خيص ال
  : ، سوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التاليةمن مثو  
رة مـــن األمانـــة  مـــذكّ. ٢٠١٥-٢٠١٤جـــدول األنـــصبة املقـــّررة للفتـــرة املاليـــة       •  

)PBC.29/6-IDB.41/6(  
    

    ٢٠١٥-٢٠١٤صندوق رأس املال املُتَداول لفترة السنتني   -٧البند 
ايل، ينبغــي للجنــة أن تقــّدم إىل اجمللــس  مــن النظـــــام املــ٤- ٥مــن البنــد ) أ(وفقــاً للفقــرة   
. ٢٠١٥- ٢٠١٤ـال املُتـــَداول لفـــترة الــسنتـني ة بــشأن حجــم وأغــراض صـــندوق رأس املــتوصــي

أن يظـلَّ حجـم صـندوق رأس      ) ١٥- م/١٤- م ع (وقد قّرر املؤمتر العام يف دورتــه الرابعة عشرة         
ــَداول  ــال املُت ــسنتني  امل ــرة ال ــستوى ٢٠١٣- ٢٠١٢ لفت ــد م ــورو، وأن تظــلَّ  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠  عن  ي

 علـى مـا كانـت عليـه يف فتـرة      ٢٠١٣- ٢٠١٢األغـراض املــأذون هبـا للـصـندوق لفتـرة الـسنتني         
  .٢٧- م/٢- من املقـّرر م ع) ب(، أي وفقا ملا تنص عليه الفقـرة ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
  :، سوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التاليةومن مث  
ــَداول لف   •   ــال املُت ــسنتني  صــندوق رأس امل ــرة ال ــدير  . ٢٠١٥-٢٠١٤ت مقترحــات امل

  )PBC.29/7-IDB.41/7(العام 
    

    اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  -٨البند 
منتــصف املــّدة لإلطــار أحــاط املــؤمتر العــام علمــاً، يف دورتــه الرابعــة عــشرة، باســتعراض   

ي املتوسـط األجـل    وقرَّر أن يبقى اإلطار الربناجم     ٢٠١٣- ٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل للفترة     
ــه املقــرَّرة يف عــام   ٢٠١٣- ٢٠١٠للفتــرة  ). ١٨- م/١٤- املقــرَّر م ع (٢٠١٣ ســارياً حــىت هنايت

ووفقاً للمقرَّر نفسه، طلب املؤمتر العام إىل املـدير العـام أن يقـّدم إىل اجمللـس كـل أربـع سـنوات،                       
يــق جلنــة الربنــامج  فــصاعداً، يف الــسنة الثانيــة مــن فتــرة الــسنتني، عــن طر  ٢٠١٣بــدءاً مــن عــام 

وامليزانية، مشروع إطار برناجمي متوسط األجل للسنوات األربع اليت تلي فتـرة الـسنتني اجلاريـة،                
مــع مراعــاة توصــيات آخــر اســتعراض شــامل لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة املُــضطلع هبــا مــن أجــل  
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ومبا أن مشاورات الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلـك براجمهـا        . التنمية
ومواردها، ما زالت جارية، اقترح املدير العام، يف اجتماع عقـده املكتـب املوسَّـع التـابع للجنـة،                   

 للفتــرة ، أن ُيمــدَّد اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل املعــدَّل ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٥يف 
  .٢٠١٥، حىت عام ٢٠١٣- ٢٠١٠

  :، سوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التاليةومن مث  
  )PBC.29/8-IDB.41/8(مقترح املدير العام بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل   •  

    
    تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفقة  -٩البند 

 من أرصـدة االعتمـادات غـري        مبالغه الثالثة عشرة، استخدام     قّرر املؤمتر العام، يف دورت      
 لتمويـل برنـامج التغـيري والتجديـد يف املنظمـة،            ٢٠١٠املنفَقة املستحقَّة للدول األعضاء يف عام       

  ). ١٥-م/١٣-م ع(والصندوقني االستئمانيني لألمن الغذائي وللطاقة املتجدِّدة 
دول األعـضاء بانتظـام علـى التطـورات         ، أُطلعت ال  ٤-م/٣٨-وعمال باملقرَّر م ت ص      

وقــد أِتيَحــت أحــدث املعلومــات يف تقريــر  . ذات الــصلة بربنــامج التغــيري والتجديــد يف املنظمــة 
وكذلك يف مذكّرة مـن األمانـة       ) IDB.40/5(أصدر إىل الدورة األربعني جمللس التنمية الصناعية        

)IDB.40/CRP.4 .( املستجدَّة منذ ذلك احلنيوسوف ُتحاط اللجنة علما بأهم التطّورات.  
، سـوف ُتحـاط اللجنـة علمـاً      أيـضاً فيما يتعلّق بالـصندوقني االسـتئمانيني املخصَّـصني     و  

ــرين عــن الــصندوق االســتئماين لألمــن       ــآخر التطــوُّرات املــستجدَّة، ممــا يــشكِّل حتــديثا للتقري ب
  ).IDB.40/7(والصندوق االستئماين للطاقة املتجدِّدة ) IDB.40/6(*الغذائي 
وباإلضــافة إىل ذلــك، شــجَّع املــؤمتر العــام، يف دورتــه الرابعــة عــشرة، الــدولَ األعــضاء    

 حصــصها يف أرصــدة االعتمــادات غــري املنفَقــة مــن أجــل   عــنعلــى النظــر يف التخلِّــي طواعيــة  
ــدو     ــرامج اليوني ــدعيم ب ــام إىل    . )١٤-م/١٤-م ع(اســتخدامها يف ت ــدير الع ــدِّم امل وســوف يق

األربعـني، عـن طريـق اللجنـة، تقريـراً عـن تنفيـذ ذلـك املقـرَّر، مبـا يف             ادية و يف دورته احل  اجمللس  
ــشاء صــندوق اســتئماين مل    ــك إن ــة ذل ــة  نطق ــا الالتيني ــن     بالكــاريوأمريك ــرد م ــا ي ي، وكــذلك م

عــضاء عــن طريــق ختلِّيهــا طواعيــة عــن حصــصها يف أرصــدة   األدول الــضــافية مــن إمــسامهات 
  .، وذلك لتدعيم برامج اليونيدو٢٠١٣ُمستحقَّة يف عام االعتمادات غري املنفَقة اليت كانت 

  :، سوف ُتعرض على اللجنة الوثائق التاليةومن مث  
  )PBC.29/9-IDB.41/9(تقرير من املدير العام . برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  •  
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  )PBC.29/10-IDB.41/10(تقرير من املدير العام . الصندوق االستئماين لألمن الغذائي  •  
  )PBC.29/11-IDB.41/11(تقرير من املدير العام . الصندوق االستئماين للطاقة املتجدِّدة  •  
  )PBC.29/12-IDB.41/12(تقرير من املدير العام . أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  •  

    
  الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك   - ١٠البند 

    ابراجمها وموارده
 ٢٠١١نـوفمرب   /، أُنشئ يف تشرين الثاين    )ح (٧-م/٣٩-امتثاالً ملقّرر اجمللس م ت ص       

ــشأن مــستقبل        ــة لكــي يقــّدم إرشــادات ب ــدول األعــضاء املهتمَّ فريــق عامــل غــري رمســي مــن ال
ــا   ــدو، مب ــكاليوني ــسيدة أ    يف ذل ــته ســعادة ال ــَشارك يف رئاس ــا، َت ــا وموارده ــو . ت.  براجمه ِدنغ

  ).سويسرا(غروف . والسيد أ) اكوستاريك(بينافيديس 
، )Corr.1 وتـصويبها    GC.14/14الوثيقـة   (ووفقا الختصاصات الفريق العامل غري الرمسي         

سوف ُيقدَّم تقرير مؤقَّت عن أنشطة الفريق العامل إىل أجهزة اليونيدو لتقرير الـسياسات مـرتني                 
 ُيقـدَّم تقريـر مؤقَّـت ثالـث         وسـوف . يف السنة إىل حني انعقاد دورة املـؤمتر العـام اخلامـسة عـشرة             

احلاديــة يف دورتــه ، إىل اجمللــس  يف دورهتــا احلاليــةجلنــة الربنــامج وامليزانيــةعــن طريــق لرئيــسْين، ل
  ).IDB.40/17 وIDB.40/10(واألربعني، فيوفِّر حتديثاً للتقريرين املؤقَّتني السابقني 

  : ، سوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التاليةومن مث  
. لعامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلـك براجمهـا ومواردهـا              ا الفريق  •  

  )PBC.29/13-IDB.41/13(لرئيسْين ل  الثالثؤقَّتاملتقرير ال
    

    النظام املايل  -١١البند 
قرَّر جملس التنمية الصناعية، يف دورته التاسعة والثالثني، ختفيض عـدد دورات اجمللـس                 

 ٧-م/٣٩-املقـرر م ت ص  (ُيعقد فيها املؤمتر العام إىل دورة عادية واحـدة   يف السنوات اليت ال     
 علــى اجلــدول الــزمين لــدورات أجهــزة تقريــر الــسياسات؛ ونتيجــة روقــد أثَّــر هــذا القــرا. ))و(

 فيمـا يتعلـق  لذلك، سيصبح من الضروري إدخال تعديالت إضافية على النظام املايل، ال سـيما     
وسوف ُتعَرض التعـديالت املقتـرح   . تقارير مراجع احلسابات اخلارجي باملواعيد النهائية لتقدمي    

 جلنة الربنامج وامليزانيـة وجملـس       عن طريق ) PBC.28/CRP.2(إدخاهلا على النظام املايل لليونيدو      
  .٢٠١٣التنمية الصناعية لكي ُيقرِّها املؤمتر العام يف دورته اخلامسة عشرة يف عام 
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  :نة الوثيقة التالية، سوف ُتعرض على اللجومن مث  
  )PBC.29/14-IDB.41/14(مذكَّرة من األمانة . النظام املايل لليونيدو  •  

    
    حشد املوارد املالية  -١٢البند 

 معلومات عن حشد املـوارد املاليـة خـالل        ٢٠١٢تقرير اليونيدو السنوي لعام     يتضّمن    
  . تلك السنة
  : ان التاليتانتوسوف ُتعرض على اللجنة الوثيق  
 ٢٠١٢تقريــر اليونيــدو الــسنوي لعــام ملــوارد املاليــة، تــرد يف معلومــات عــن حــشد ا  •  

)PBC.29/2-IDB.41/2(  
املشاريع املوافق عليها ضمن إطار صندوق التنمية الـصناعية والـصناديق االسـتئمانية               •  

  )PBC.29/CRP.2 (٢٠١٢والتربُّعات األخرى يف عام 
    

    تعيني مراجع حسابات خارجي  -١٣البند 
 مـن النظـام املـايل، ُيعـيَّن ُمراجـع حـسابات خـارجي يكـون شـاغال                  ١-١١وفقاً للبنـد      

يف إحـدى الـدول األعـضاء، ويتـولَّى املـؤمتر           ) أو منصباً معادال  (منصب ُمراجع احلسابات العام     
، متديـَد تعـيني     ١٧-م/١٤-وقـد قـرَّر املـؤمتر، يف مقـرَّره م ع          . العام تقرير شكل التعيني ومدتـه     

  العــام للحــسابات يف باكــستان مراجعــاً خارجيــا حلــسابات اليونيــدو ملــدة ســنتني، مــن  املراجــع 
  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٢يوليه / متوز١

، طلــب املــؤمتر إىل املــدير العــام أن يلــتمس اقتراحــات مــن   ١٨-م/٦-ويف املقــّرر م ع  
وسـوف  .  للنظـر فيهـا    الدول األعضاء بشأن تعيني مراجع حسابات خارجي، ُتقـدَّم إىل اللجنـة           

  . ُيقدَّم تقرير إىل اللجنة بشأن االقتراحات الواردة
  :تان التاليتانوسوف ُتعرض على اللجنة الوثيق  
-PBC.29/15(تقرير مـن املـدير العـام        . الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي      •  

IDB.41/15(  
  )PBC.29/CRP.3(مذكّرة من األمانة . الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي  •  
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    موعد انعقاد الدورة الثالثني  -١٤البند 
ُحدِّدت املواعيد التالية لعقـد اجتماعـات أجهـزة اليونيـدو لتقريـر الـسياسات يف عـامْي            
  :٢٠١٤ و٢٠١٣
 جملس التنمية الصناعية، الدورة احلادية واألربعون ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤
 الدورة االستثنائية الثانيةاملؤمتر العام،  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨
 )ليما، بريو(املؤمتر العام، الدورة اخلامسة عشرة  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢

   ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧- ٢٣
 )موعد مؤقَّت(

 جلنة الربنامج وامليزانية، الدورة الثالثون

   ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨- ٢٤
 )موعد مؤقَّت(

 الدورة الثانية واألربعونجملس التنمية الصناعية، 

    
  اعتماد التقرير  -١٥البند 

  


