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  جملس التنمية الصناعية  
  واألربعوناحلادية الدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٤َّالبند 

       تقرير جلنة الربنامج وامليزانية
   تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا التاسعة والعشرين    

      )٢٠١٣مايو / أيار٢٣-٢٢(
  احملتويات

الصفحة قراتالف  
  ٣  ٩- ١...........................................................................مقّدمة 
  ٤ ١١-١٠........................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية-أوالً
 ٥ ١٣-١٢..........................)٣البند  (٢٠١٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام -ثانياً

  ؛ )٥البند  (٢٠١٥- ٢٠١٤؛ الربنامج وامليزانيتان، )٤البند (وضع اليونيدو املايل  -ثالثاً
 ٢٠١٥-٢٠١٤ام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني جدول األنصبة املقرَّرة القتس

  ٥ ٢٢-١٤........)٧البند  (٢٠١٥-٢٠١٤؛ صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني )٦البند (
  ١٠ ٢٤-٢٣...........................................)٨البند (اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  -رابعاً
  ١١ ٢٦-٢٥..............)٩البند (ة تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفَق -خامساً
  الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها  -سادساً

  ١١ ٢٨-٢٧.......................................................................)١٠البند (
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الصفحة قراتالف  
  ١١ ٣٠-٢٩............................................................)١١البند (النظام املايل  -سابعاً
  ١٢ ٣٢-٣١.....................................................)١٢البند (حشد املوارد املالية  -ثامناً
  ١٢ ٣٤-٣٣.........................................)١٣البند (جي تعيني مراجع حسابات خار -تاسعاً
  ١٣ ٣٦-٣٥............................................)١٤البند (موعد انعقاد الدورة الثالثني  -عاشراً
  ١٣ ٣٨-٣٧..........................واختتام الدورة التاسعة والعشرين) ١٥البند (اعتماد التقرير  - حادي عشر

       
        املرفق

  ١٤..............................................قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة التاسعة والعشرين 
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    مقدِّمة    
دت جلنةُ الربنامج وامليزانية دورهتا التاسعة والعشرين يف مقّر اليونيـدو، مبركـز فيينـا               َعق  -١

 األعـضاء يف    ٢٧وشاركت يف الدورة مجيع الدول الـ     . ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٣ و ٢٢الدويل، يومي   
 ،) اإلســالمية-مجهوريـة (االحتــاد الروسـي، إســبانيا، أملانيـا، إندونيــسيا، أوكرانيـا، إيــران    : اللجنـة 

، سويـسرا ، الـسودان ، جنوب أفريقيـا ، اجلزائر، تركيا، بريو، بولندا، بلجيكا،  باكستان،  يطالياإ
ــة(زويال  فــن، فرنــسا، الــصني ــة-مجهوري ــا، )البوليفاري ــا، كــوت ديفــوار، كوب ، املكــسيك، كيني
  .اليابان، اهلند، نيجرييا، النمسا

 ، أرمينيـا  ،األرجنـتني  :ونيـدو التالية األعضاء يف الي    ٥٨وحضرت الدورةَ أيضا الدولُ الـ      -٢
، بوركينـا فاسـو   ،  بنمـا ،  بلغاريـا ،  الربتغـال ،  الربازيل،  يرلنداإ،  أنغوال،   ألبانيا ،إكوادور،  إسرائيل
، اجلمهوريـة الدومينيكيـة  ، اجلمهوريـة التـشيكية  ، تـونس ، تايلنـد ، بـيالروس ،  اهلرسـك  و البوسنة

مجهوريـة  الـشعبية،   يـا الدميقراطيـة  مجهوريـة كور ، مجهوريـة كوريـا  ،  اجلمهورية العربية السورية  
، زمبـابوي ،  رومانيـا ،  الـدامنرك ،  مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       ،  الكونغو الدميقراطية 

، الفلــبني، غواتيمــاال، غانــا، صــربيا، الــسويد، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الــسلفادور، ســري النكــا
ــدا ــام ، فنلن ــت ن ــربص، فيي ــا، كازاخــستان، قطــر، ق ــتا، كرواتي ــا، ريكاكوس ، لبنــان، كولومبي

، ناميبيـا ،  اململكـة العربيـة الـسعودية     املغـرب،   ،  مـصر ،  ماليزيا،  مالطة،  ليسوتوليبيا،  ،  لكسمربغ
  .اليونان، اليمن، هولندا، هنغارياالنرويج، 

  .ممثَّلة يف الدورةالوكالة الدولية للطاقة الذرية وكانت   -٣
 االحتـاد األورويب واملركـز الـدويل للهندسـة          :وكانت املنظماُت التاليـة ممثَّلـة يف الـدورة          -٤

  .الوراثية والتكنولوجيا األحيائية
 من نظام اللجنة الداخلي، انتخبت اللجنـةُ بالتزكيـة صـاحب الـسعادة              ١٧ووفقاً للمادة     -٥

ــسيد ع ــة (ســلطانية . أ. ال ــران، مجهوري ــسيدة س   ) اإلســالمية-إي ــسعادة ال ــساً؛ وصــاحبة ال . رئي
، والـسيدة  )كوبـا (مارسـان أغـيلريا   . ك. وصاحب الـسعادة الـسيد خ  ، )النمسا(هاكل  -ستيكس

  .مقرِّرةً) كينيا(أوكوت . نّواباً للرئيس؛ والسيدة ج) بولندا(فرونا . ك
ويــرد جــدول أعمــال الــدورة التاســعة والعــشرين، بــصيغته الــيت اعتمــدهتا اللجنــة، يف       -٦

 العـام كلمـة اسـتهاللية أخـذهتا         وعقب إقرار جدول األعمـال، ألقـى املـدير        . PBC.29/1الوثيقة  
  .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                -٧
  .من دستور املنظمة

وحيتــوي مرفــق هــذا . ا اللجنــةن هــذا التقريــُر االســتنتاجات الــيت خلــصت إليهــويتــضمَّ  -٨
  .التقرير على قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية

ن االستنتاجات التالية الصادرة عن اللجنة توصيات تـستدعي أن يتخـذ اجمللـس              وتتضمَّ  -٩
  :إجراءات بشأهنا يف دورته احلادية واألربعني، أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة

    
 الصفحة املوضوع االستنتاج

  ٥  وضع اليونيدو املايل ٢٠١٣/٢
  ٦  ٢٠١٥- ٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   ٢٠١٣/٣
  ٨  ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة املاليةجدول األنصبة املقرَّرة   ٢٠١٣/٤
  ٩  ٢٠١٥- ٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   ٢٠١٣/٥
  ١٠  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  ٢٠١٣/٦
        ١٢  نظام اليونيدو املايل  ٢٠١٣/٧

    املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوالً  
مايو، نظرت اللجنة يف اقتـراح مقـدَّم مـن الـرئيس هبـدف االسـتفادة علـى                  / أيار ٢٢يف    -١٠

  :أكمل وجه ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، واعتمدت االستنتاج التايل
    

    ملوارد املتاحة خلدمة املؤمتراتاالستفادة من ا  ٢٠١٣/١االستنتاج     
بغية االستفادة بأقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قـرَّرت اللجنـة تعليـق            

 من نظامها الداخلي، املتصلة بالنصاب القانوين، فيما خيص جلسات دورهتـا            ٢٤العمل فوراً باملادة    
  .جللسات أيُّ استنتاجات جوهريةالتاسعة والعشرين فقط، شريطة أال ُتّتخذ يف تلك ا

  
وقــرَّرت اللجنــة أيــضاً إجــراء مــشاورات غــري رمسيــة أثنــاء الــدورة هبــدف تيــسري صــياغة    -١١

برئاسـة  ) النمـسا (هاكـل   -سـتيكس . الـسيدة س  االستنتاجات، وعهدت إىل نائبة الرئيس، سعادة       
  .تلك املشاورات
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    )٣البند  (٢٠١٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   -ثانياً  
مــايو، نظــرت اللجنــة يف تقريــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي عــن حــسابات    / أيــار٢٢يف   -١٢

/  كـانون األول   ٣١ينـاير إىل    / كانون الثاين  ١منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية من         
  ).PBC.29/3 (٢٠١٢ديسمرب 

أحاطـت اللجنـة علمـاً باملعلومـات        مايو، وبناء على اقتراح مـن الـرئيس،         / أيار ٢٣ويف    -١٣
  .٣بشأن البند مراجع احلسابات اخلارجي اليت قدَّمها 

  
 ٢٠١٥-٢٠١٤؛ الربنامج وامليزانيتان، )٤البند (وضع اليونيدو املايل   -ثالثاً  

؛ جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة )٥البند (
ندوق رأس املال املتداول لفترة ؛ ص)٦البند  (٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
    )٧البند  (٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

  . معا٧ً و٦ و٥ و٤قّررت اللجنة مناقشة البنود   -١٤
    

    )٤البند (وضع اليونيدو املايل   - ألف  
مــايو، نظــرت اللجنــة يف تقريــر مقــدَّم مـن املــدير العــام عــن وضــع اليونيــدو  / أيـار ٢٢يف   - ١٥

  ).PBC.29/CRP.4(من األمانة عن حالة االشتراكات املقرَّرة ويف مذكّرة ) PBC.29/4(املايل 
مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن وضع اليونيدو املايل، مقـدَّم            / أيار ٢٣ويف    -١٦

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.29/L.2(من الرئيس 
    

    وضع اليونيدو املايل  ٢٠١٣/٢االستنتاج     
  :مج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايلأوصت جلنةُ الربنا   

  
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية"  
  ؛IDB.41/4-PBC.29/4حييط علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة   )أ(    
د اشـتراكاهتا   حيثّ الدول األعضاء والدول السابقة العضوية الـيت مل تـسدِّ            )ب(    

رات الـسنوات الـسابقة،     لف صندوق رأس املال املتداول ومتأخِّ     مبا يف ذلك سُ   بعد،  املقرَّرة  
  على سدادها دون إبطاء؛
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يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالـدول األعـضاء        )ج(    
  والدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخرات؛

الراميـة إىل ضـمان     يف جهـوده أن ميـضي  إىل املـدير العـام        أيضاً يطلب  )د(    
  ." على دعمها للمنظمة احلالية الدول األعضاءمداومة

    
    )٥البند  (٢٠١٥- ٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   - باء  

مــايو، نظــرت اللجنــة يف مقترحــات املــدير العــام ومقترحــات املــدير العــام    / أيــار٢٢يف   - ١٧
  ).PBC.29/5/Add.1و PBC.29/5 (٢٠١٥- ٢٠١٤املنقَّحة بشأن الربنامج وامليزانيتني، 

ــار٢٣ويف   -١٨ ــزانيتني،      / أي ــامج واملي ــشأن الربن ــشروع اســتنتاج ب ــد النظــر يف م ــايو، وبع م
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.29/L.8(، مقدَّم من الرئيس ٢٠١٥-٢٠١٤

  
    ٢٠١٥- ٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،   ٢٠١٣/٣االستنتاج     

 إذ نظــرت يف توصــيات املــدير العــام الــواردة يف الــوثيقتني إنَّ جلنــةَ الربنــامج وامليزانيــة،  
IDB.41/5-PBC.29/5و Add.1 ،جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايلأوصت :  

  
 :إنَّ جملس التنمية الصناعية"  

 بالــصيغة ٢٠١٥-٢٠١٤يعتمــد الربنــامج وامليــزانيتني لفتــرة الــسنتني  )أ(    
  ؛Add.1 وIDB.41/5-PBC.29/5 الوثيقتني الواردة يف

يوصـي املــؤمتر العــام باملوافقــة علـى تقــديرات النفقــات اإلمجاليــة للميزانيــة    )ب(    
 يــورو واملزمــع متويلــها مــن االشــتراكات املقــرَّرة ١٤٧ ٢٥١ ٠١٣العاديــة البــالغ جمموعهــا 

  يورو؛ ٣ ٥٠٧ ٥٠٠ يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار ١٤٣ ٧٤٣ ٥١٣مبقدار 
وصي أيضا املؤمتر العام باملوافقة على تقـديرات النفقـات اإلمجاليـة البـالغ              ي  )ج(    

 ٢٠١٥-٢٠١٤ يورو ألغراض امليزانية التـشغيلية لفتـرة الـسنتني         ٣٢ ٨١٩ ٤٠٠جمموعها  
ــها مــن التّربعــات مبقــدار    ــرادات األخــرى  ٣٢ ٧٦٥ ٦٠٠املزمــع متويل  يــورو ومــن اإلي

  النظام املايل؛ يورو وفق املنصوص عليه يف ٥٣ ٨٠٠ مبقدار
، ويــسلِّم بوجــوب تعــديل امليزانيــة  ٧-م/٣٩-يــستذكر مقــرَّره م ت ص  )د(    

ــزداد       ــة عــضو مــن املنظمــة حــىت ال ت العاديــة للمنظمــة لــدى اإلعــالن عــن خــروج أيِّ دول
  االشتراكات املقرَّرة على الدول األعضاء املتبقّية؛
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 ٢٠١٥-٢٠١٤رة السنتني    ما سُيتكبد خالل فت     كلُّ يشدِّد على أن ُيموَّل     )هـ(  
وعلـى  من نفقات إضافية غري منظورة يف مقترح املدير العام عن طريق وفورات إضـافية               

  رة على الدول األعضاء؛ بزيادة االشتراكات املقرَّأالَّ ُتَغطَّى
ــدرك أنَّ  )و(     ــسعى بنــشاط إىل حتقيــق املزيــد مــن       ي  املــدير العــام ســوف ي

لفـة بـصفة مـستمرة، وسـوف يبلـغ الـدول األعـضاء              املكاسب يف الكفاءة والوفر يف التك     
  بذلك من خالل قنوات اإلبالغ القائمة؛

دما يف   املنظمة سوف تواصل اختاذ خطـوات للمـضي قُـ           أنَّ  أيضاً يدرك  )ز(    
لألغــراض بالطــائرة تحديــد درجــات الــسفر ل معايريهــاد يخفــض تكــاليف الــسفر وترشــ

 الدول األعضاء يف هذا الشأن      أمام الشفافية   الرمسية وضمان االمتثال هلذه املعايري وزيادة     
  من خالل قنوات اإلبالغ القائمة؛

دنية الدولية علـى    املدير العام سوف حيث جلنة اخلدمة امل        أنَّ  كذلك يدرك  )ح(    
يف احلسبان أثنـاء االسـتعراض الـشامل        فيها   والدول األعضاء    و املايل لليونيد  الوضعأن تأخذ   

 هــذاأمهيــة نتــائج علــى د ليــا وســوف يؤكّــ الفنيــة والفئــات الُعجملموعــة عناصــر األجــر للفئــة
 الدول األعـضاء علـى     يواظب على إطالع  االستعراض لليونيدو؛ ويطلب إىل املدير العام أن        

   يف هذا الشأن من خالل قنوات اإلبالغ احلالية؛ما جيدُّ
رية مـن   يدعو املدير العام إىل أن يقلل مىت أمكن من استخدام املوارد البش             )ط(    

 علـى  ٤- إىل الرتبـة ف ٢-يستخدم بدال منها موارد بشرية مـن الرتبـة ف     أن  ليا و الرتب العُ 
 تكـاليف ماليـة   وعلى حنو ال تترتب عليه     االستنفاد الطبيعي    من خالل  هذا اهلدف    أن ُيحقَّق 

  ؛ وذلك مع مراعاة املتطلبات الوظيفية واهليكلية؛الربامجإضافية ومع عدم املساس بتنفيذ 
حييط علما باقتراح االستعاضة عن احملاضر املوجزة املكتوبـة جبميـع لغـات               )ي(    

 مــن الوثيقــة ١٢الفقــرة (جملــس التنميــة الــصناعية واملــؤمتر العــام الــست بتــسجيالت رقميــة  
IDB.41/5/Add.1-PBC.29/5/Add.1(؛  

 مـن نظامـه الـداخلي يف دورتيـه الثانيـة            ٦٩يقرِّر تعليق العمـل باملـادة         )ك(    
ربعــني والثالثــة واألربعــني، ويطلــب إىل املــدير العــام أن يكفــل تــوفُّر التــسجيالت    واأل

  الرقمية جبميع اللغات الرمسية الست؛
 مــن النظــام الــداخلي  ٦٥يوصــي املــؤمتر العــام بتعليــق العمــل باملــادة     )ل(    

   الـسادسة عـشرة، وأن يعلِّـق أيـضا العمـل بـاحلكم الـوارد يف مقـرَّره         هللمـؤمتر يف دورتـ  
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 والقاضي بإصدار حماضر مـوجزة جللـسات اللجنـة الرئيـسية، ويطلـب              ١١-م/٣- ع م
ــسية      ــة الرئيـ ــسات اللجنـ ــة جللـ ــسجيالت الرقميـ ــوفُّر التـ ــل تـ ــام أن يكفـ ــدير العـ إىل املـ

  واجللسات العامة جبميع اللغات الرمسية الست؛
خدام يقرِّر أن يقيِّم يف دورته الثالثة واألربعني التجربة املكتسبة من است            )م(    

  التسجيالت الرقمية؛
يؤيِّــد اقتــراح املــدير العــام بــشأن تقلــيص طــول الوثــائق الــيت ُتعــدُّ مــن   )ن(    

  أجــل تقــدميها إىل أجهــزة تقريــر الــسياسات مــع عــدم املــساس جبــودة عــرض التقــارير    
  وال مبحتواها؛

 علما باقتراح املدير العام تأجيل توسـيع نطـاق الـشبكة امليدانيـة              حييط  )س(    
، علـى حنـو      حاملـا يتحـسَّن الوضـع املـايل         إىل املدير العام أن يشرع يف توسيعها       ويطلب

  ".IDB.41/5/Add.1-PBC.29/5/Add.1 من الوثيقة ٨ما جاء يف الفقرة 
    

  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   - جيم  
    )٦البند  (٢٠١٥- ٢٠١٤

مايو، نظرت اللجنـة يف مـذكِّرة منقَّحـة مـن األمانـة بـشأن جـدول األنـصبة                   / أيار ٢٢يف    -١٩
  ).PBC.29/6/Rev.1 (٢٠١٥- ٢٠١٤املقرَّرة للفترة املالية 

مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن جدول األنصبة املقرَّرة للفترة           / أيار ٢٣ويف    -٢٠
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.29/L.3(، مقدَّم من الرئيس ٢٠١٥-٢٠١٤املالية 

    
    ٢٠١٥- ٢٠١٤ للفترة املاليةجدول األنصبة املقرَّرة   ٢٠١٣/٤االستنتاج     

  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل   
  

 : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"  

 ؛IDB.41/6/Rev.1-PBC.29/6/Rev.1حييط علماً بالوثيقة  )أ(   

رة للفتـــرة املاليـــة  العـــام بوضـــع جـــدول أنـــصبة مقـــرَّ يوصـــي املـــؤمتَر )ب(   
الً ، معــد٦٧/٢٣٨َّ إىل قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة   يــستند، ٢٠١٥-٢٠١٤
ر قـدَّ  األعـضاء اجلـدد سـوف تُ        أنَّ  اليونيـدو، علـى أن يكـون مفهومـاً         ة يف عـضوي ل ل وفقاً
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رة يف  السنة اليت يصبحون فيها أعضاء علـى أسـاس جـدول األنـصبة املقـرَّ               عن   أنصبتهم
 األمم املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو؛

رة عــن فتــرة الــسنتني   علــى دفــع اشــتراكاهتا املقــرَّ  األعــضاَء الــدولَحيــثُّ )ج(  
ــد  ٢٠١٥-٢٠١٤ ــا للبن ــى أن تكــون     ) ب (٥-٥ وفق ــنص عل ــذي ي ــايل، ال ــن النظــام امل م

ي  مـن تلقِّـ    ت والسلف مـستحقة وواجبـة الـدفع بكاملـها يف غـضون ثالثـني يومـاً                االشتراكا
 ؛أبعداليت تقترن هبا، أيهما التقوميية  من اليوم األول من السنة رسالــة املديــر العــام أو ابتداًء

رات أن الـيت عليهـا متـأخِّ    العـضوية     الـسابقةَ   والدولَ  األعضاءَ يدعو الدولَ   )د(  
دة، كاملـة ودون شـروط يف        غـري املـسدَّ     املقـرَّرة  ا الدسـتورية بـدفع اشـتراكاهتا      تفي بالتزاماهتـ  

 للقــرارات راهتــا، وفقــاًأقــرب وقــت ممكــن، أو أن تــستفيد مــن خطــط الــسداد لتــسوية متأخِّ
  ."لتقرير السياسات اليونيدو أجهزةالسابقة اليت اختذهتا 

    
    )٧البند  (٢٠١٥- ٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   - دال  

مـايو، نظـرت اللجنـة يف مقترحـات املـدير العـام بـشأن صـندوق رأس املـال               / أيار ٢٢يف    -٢١
  ).PBC.29/7 (٢٠١٥- ٢٠١٤املتداول لفترة السنتني 

مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن صندوق رأس املال املتداول لفترة / أيار٢٣ويف   -٢٢
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.29/L.4(رئيس ، مقدَّم من ال٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

  
    ٢٠١٥- ٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   ٢٠١٣/٥االستنتاج     

  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل   
  

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية"  
  ؛IDB.41/7-PBC.29/7بالوثيقة حييط علماً   )أ(    
يوصي املؤمتر العام بأن يظلّ مستوى صندوق رأس املال املتداول   )ب(    

وأن تظلّ  يورو، ٧  ٤٢٣  ٠٣٠ على مستوى ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة السنتني 
 ٢٠١٥- ٢٠١٤األغراض املأذون باستخدام أموال الصندوق فيها أثناء فترة السنتني 

أْي على النحو املنصوص عليه ، ٢٠١٣- ٢٠١٢ على ما كانت عليه يف فترة السنتني
  ؛٢٧-م/٢- من مقرَّر املؤمتر م ع) ب(يف الفقرة 
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حيثُّ الدولَ األعضاء على دفع اشتراكاهتا املقرَّرة املستحقة يف أقرب   )ج(    
وقت ممكن بغية تقليل احلاجة إىل سحب مبالغ من صندوق رأس املال املتداول 

  ."شتراكات املقرَّرةملواجهة أوجه النقص يف تسديد اال
    

    )٨البند (اإلطار الربناجمي املتوسط األجل   -رابعاً  
مــايو، نظــرت اللجنــة يف ُمقتــرح مـن املــدير العــام بــشأن اإلطــار الربنــاجمي  / أيـار ٢٢يف   -٢٣

  ).PBC.29/8(املتوسط األجل 
توسـط  مايو، وبعد النظر يف مـشروع اسـتنتاج بـشأن اإلطـار الربنـاجمي امل        / أيار ٢٣ويف    -٢٤

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.29/L.5(األجل، مقدَّم من الرئيس 
  

    اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  ٢٠١٣/٦االستنتاج     
  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل   

  
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية"  
 اإلطار الربناجمي املتوسط األجل الـوارد يف        بشأنعلما باملقترح   حييط    )أ(    

  ؛IDB.41/8-PBC.29/8الوثيقة 
 مبواءمـة اإلطـار     املتعلّـق  ١٨-م/١٤-ر املـؤمتر العـام م ع      يستذكر مقرَّ   )ب(    

ــة الــيت      الربنــاجمي املتوســط األجــل مــع االســتعراض الــشامل لــسياسة األنــشطة التنفيذي
  تحدة من أجل التنمية؛تضطلع هبا منظومة األمم امل

 كـــانون ٢١ املـــؤرَّخ ٦٧/٢٢٦يـــستذكر أيـــضا قـــرار اجلمعيـــة العامـــة    )ج(    
 الشامل الذي جيري كل أربع سـنوات   االستعراضُ اعُتمد فيه  الذي   ٢٠١٢ديسمرب  /األول

  لسياسات األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛
ــأن ي   )د(     ــيوصــي ب ــه اخلامــسة عــشرة أن يظــلّ    رِّق ــام يف دورت ــؤمتر الع ر امل

ــرة     ــاجمي املتوســط األجــل للفت ــرة هاء  ســارياً حــىت انتــ  ٢٠١٣-٢٠١٠اإلطــار الربن فت
ــة  ــر يف ، ٢٠١٥-٢٠١٤ ســنيتميزاني ــة   إىل أن ُينظَ ــرار اجلمعي ــق أحكــام ق  العامــةتطبي

  صة؛ على الوكاالت املتخص٦٧/٢٢٦ِّ
ر العــام يف دورتــه اخلامــسة عــشرة إىل يوصــي أيــضا بــأن يطلــب املــؤمت  )ه(    

 إىل اجمللس يف السنة الثانية من فترة سـنتني، عـن            املدير العام أن يقدِّم كل أربع سنوات      
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 مشروع إطار برناجمي متوسـط      ،٢٠١٥، اعتباراً من عام     طريق جلنة الربنامج وامليزانية   
ــسي      األجــل مّد ــع ســنوات، مــع مراعــاة توصــيات آخــر اســتعراض شــامل ل ــه أرب اسة ت

  ."األنشطة التنفيذية املضطلع هبا من أجل التنمية
    

    )٩البند (تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفَقة   -خامساً 
مايو، نظرت اللجنة يف أربعـة تقـارير مـن املـدير العـام عـن برنـامج التغـيري                   / أيار ٢٢يف    -٢٥

، )PBC.29/10(وق االسـتئماين لألمـن الغـذائي        ، وعن الصند  )PBC.29/9(والتجديد يف املنظمة    
أرصــدة االعتمــادات غــري  عــن ، و)PBC.29/11(وعــن الــصندوق االســتئماين للطاقــة املتجــدِّدة  

  ).PBC.29/12(املنفَقة 
ــة علمــاً باملعلومــات    / أيــار٢٣ويف   -٢٦ ــرئيس، أحاطــت اللجن ــاًء علــى اقتــراح ال مــايو، وبن

  .٩ املقدَّمة من املدير العام بشأن البند
    

الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها   -سادساً  
    )١٠البند (ومواردها 

مايو، نظرت اللجنة يف التقرير املرحلـي الثالـث مـن الرئيـسني املتـشاركني               / أيار ٢٢يف    -٢٧
، )ويــسراغـروف مـن س  . ِدنغـو بينافيـديس مــن كوسـتاريكا، والـسيد أ    . ت. سـعادة الـسيدة أ  (

ــا يف ذلــك براجمهــا ومواردهــا        ــدو، مب ــق العامــل غــري الرمســي املعــين مبــستقبل اليوني ــشأن الفري ب
)PBC.29/13.(  

ــة علمــاً باملعلومــات    / أيــار٢٣ويف   -٢٨ ــرئيس، أحاطــت اللجن ــاًء علــى اقتــراح ال مــايو، وبن
  .١٠املقدَّمة من املدير العام بشأن البند 

    
    )١١البند (النظام املايل   -سابعاً  

مــايو، نظــرت اللجنــة يف مــذكِّرة مــن األمانــة بــشأن نظــام اليونيــدو املــايل  / أيــار٢٢يف   -٢٩
)PBC.29/14.(  

مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن نظام اليونيـدو املـايل، مقـدَّم          / أيار ٢٣ويف    -٣٠
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.29/L.6(من الرئيس 
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    نظام اليونيدو املايل  ٢٠١٣/٧االستنتاج     
  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل   

  
 :الصناعية التنمية جملس إنَّ"  

، IDB.41/14-PBC.29/14 باملعلومـات الـواردة يف الوثيقـة    حيـيط علمـاً   )أ(    
للجـدول   لالمتثال   ااعُترب ضروري والذي  ،  ح على النظام املايل   مبا يف ذلك التعديل املُقترَ    

  ؛الزمين للدورات العادية ألجهزة تقرير السياسات

 على نظام   عشرة التعديل اخلامسة  م إىل املؤمتر العام يف دورته       ر أن يقدِّ  يقرِّ )ب(    
 ."، لكي ينظر فيه ويعتمدهIDB.41/14-PBC.29/14 يف مرفق الوثيقة املايل املبيَّناليونيدو 

    
    )١٢البند (حشد املوارد املالية   -ناًثام  

تقريـر اليونيـدو     مـن    ١مايو، نظرت اللجنة يف املعلومات الواردة يف الفـصل          / أيار ٢٣يف    -٣١
، ويف ورقــة غرفــة اجتماعــات أعــّدهتا األمانــة )PBC.29/2(عــن األداء التمــويلي  ٢٠١٢الــسنوي 

ـــ   ــة ال ــار صـــندوق التنميـ ــا يف إطـ ــتئمانية بـــشأن املـــشاريع املُوافَـــق عليهـ صناعية والـــصناديق االسـ
  ).PBC.29/CRP.2 (٢٠١٢والتّربعات األخرى يف عام 

ــة علمــاً باملعلومــات    / أيــار٢٣ويف   - ٣٢ ــرئيس، أحاطــت اللجن ــاًء علــى اقتــراح ال مــايو، وبن
  . ١٢املقدَّمة بشأن البند 

    
    )١٣البند (تعيني مراجع حسابات خارجي   -تاسعاً  

ــار٢٣يف   -٣٣ ــة يف تقريــر مــن املــدير العــام عــن الترشــيحات لتعــيني    مــايو، نظــرت الل/ أي جن
، ومـذكِّرة مـن األمانـة عـن الترشـيحات لتعـيني مراجـع               )PBC.29/15(مراجع حسابات خارجي    

  .)PBC.29/CRP.3(حسابات خارجي 
ــة علمــاً باملعلومــات    / أيــار٢٣ويف   -٣٤ ــرئيس، أحاطــت اللجن ــاًء علــى اقتــراح ال مــايو، وبن

  . ١٣املقدَّمة بشأن البند 
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    )١٤البند (موعد انعقاد الدورة الثالثني   -عاشراً  
ــار٢٣يف   -٣٥ ــشروح     / أيـ ــال املـ ــدول األعمـ ــا ورد يف جـ ــاً مبـ ــة علمـ ــايو، أحاطـــت اللجنـ مـ

)PBC.29/1/Add.1 (      ــسياسات يف ــر ال ــة بتقري ــدو املعني ــات اليوني ــصة هليئ ــد املخصَّ ــشأن املواعي ب
  .٢٠١٤ و٢٠١٣عامي 
ــار٢٣ويف   -٣٦ ــايو، وبعــد ا / أي ــدورة    م ــاد ال ــشأن موعــد انعق لنظــر يف مــشروع اســتنتاج ب

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.28/L.7(الثالثني، مقدَّم من الرئيس 
  

    موعد انعقاد الدورة الثالثني  ٢٠١٣/٨االستنتاج     
يونيـه  / حزيـران  ٢٦ و ٢٥قرَّرت جلنة الربنامج وامليزانية أن تعقد دورهتا الثالثني يـومي              

٢٠١٤.  
   
    واختتام الدورة التاسعة والعشرين) ١٥البند ( اعتماد التقرير -حادي عشر

ــار٢٣يف   -٣٧ ــا التاســعة        / أي ــال دورهت ــر عــن أعم ــشروع التقري ــدت اللجنــة م ــايو، اعتم م
  .، على أن ُيعَهد إىل املقرِّر مبهمَّة وضعه يف صيغته النهائية)PBC.29/L.1(والعشرين 

مـايو  / أيار ٢٣ من يوم    ٠٥/١٦تاسعة والعشرين يف الساعة     واختتمت اللجنة دورهتا ال     -٣٨
٢٠١٣.  
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    املرفق
      قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة التاسعة والعشرين    

  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

PBC.29/1 جدول األعمال املؤقَّت ٢ 

PBC.29/1/Add.1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢ 

PBC.29/2-IDB.41/2 ٢٠١٢تقرير اليونيدو السنوي  ١٢  
PBC.29/3-IDB.41/3 عن حسابات منظمة األمم تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  ٣

يناير / كانون الثاين١املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية من 
 ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١إىل 

PBC.29/4-IDB.41/4 ر العامتقرير من املدي. وضع اليونيدو املايل ٤ 

PBC.29/5-IDB.41/5 مقترحات املدير العام. ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،  ٥ 

PBC.29/5/Add.1-

IDB.41/5/Add.1 
مقترحات املدير العام . ٢٠١٥-٢٠١٤الربنامج وامليزانيتان،  ٥

 املنقَّحة

PBC.29/6/Rev.1-

IDB.41/6/Rev.1 
مذكِّرة . ٢٠١٥-٢٠١٤ املالية  للفترةرةجدول األنصبة املقرَّ ٦

 منقَّحة من األمانة

PBC.29/7-IDB.41/7 ٢٠١٥-٢٠١٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ٧ .
 مقترحات من املدير العام

PBC.29/8-IDB.41/8 اإلطار الربناجمي املتوسط األجلبشأنمقترح من املدير العام  ٨  

PBC.29/9-IDB.41/9 تقرير من املدير العام. املنظَّمة برنامج التغيري والتجديد يف ٩ 

PBC.29/10-IDB.41/10 تقرير من املدير العام. الصندوق االستئماين لألمن الغذائي ٩ 

PBC.29/11-IDB.41/11 تقرير من املدير العام. الصندوق االستئماين للطاقة املتجدِّدة ٩ 

PBC.29/12-IDB.41/12 ن املدير العامتقرير م. أرصدة االعتمادات غري املنفقة ٩ 

PBC.29/13-IDB.41/13 الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك  ١٠
التقرير املرحلي الثالث من الرئيسني . براجمها ومواردها

ِدنغو بينافيديس من . ت.سعادة السيدة أ(املتشاركني 
 )غروف من سويسرا. كوستاريكا، والسيد أ

PBC.29/14-IDB.41/14 مذكِّرة من األمانة. نظام اليونيدو املايل ١١ 
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  الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

PBC.29/15-IDB.41/15 تقرير من املدير . الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي ١٣
 العام

PBC.29/16 - مذكِّرة . جة يف املرفق األول بدستور اليونيدو املدَرالدول قوائم
 من األمانة

   ورقات غرفة االجتماعات

PBC.29/CRP.1 ٢ List of documents 

PBC.29/CRP.2 ١٢ Projects approved under the Industrial Development 

Fund, trust funds and other voluntary contributions in 

2012. Prepared by the Secretariat 

PBC.29/CRP.3 ١٣ Candidates for the appointment of an External Auditor. 

Note by the Secretariat 

PBC.29/CRP.4 ٤ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

PBC.29/CRP.5/Rev.1 - List of participants 
 
 
  
  
  
 


