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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  
  الثالثونالدورة 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 

       إقرار جدول األعمال
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    افتتاح الدورة    

ــتُحَتســوف    ــدورةَفت ــة    ال ــامج وامليزاني ــة الربن ــثالثني للجن ــسيدة  ســعادةُ ال ــستنيكال . ري
  .بالنيابة  بصفتها رئيسة الدورة التاسعة والعشرين)النمسا(هاكل -شتيكس

    
     املكتبأعضاءانتخاب   - ١البند     

 يف بدايـة دورهتـا     ، سـنة  كـلِّ يف   من النظام الداخلي، َتنتخب اللجنـةُ        ١- ١٧عمالً باملادة     
. ئها مقـرِّراً أعـضا  مـن بـني وفـود   واب للـرئيس   وثالثـة نـوَّ   رئيـساً ، من بـني ممثِّلـي أعـضائها     العادية

اب الـرئيس الثالثـة      مـن النظـام الـداخلي بـأن ختـضع مناصـب الـرئيس ونـوَّ                ٣- ١٧وتقضي املادة   
 للتذييل ألف مـن النظـام   هتا مخس سنوات وفقاً  واملقرِّر للتناوب اجلغرايف العادل يف إطار دورة مدَّ       

 مـن بـني أعـضاء اللجنـة      ثنيالـثال  لذلك التذييل، ينبغي أن ُينتخب رئيس الـدورة          ووفقاً. الداخلي
ــدالمــن دول القائمــة  ــدول  وَّ، ون ــة مــن ال ــرئيس الثالث ــة اب ال  ألــفاملدرجــة يف القائمــة األفريقي

وينبغـي أن ُينتَخـب     . جـيم  والدول املدرجـة يف القائمـة        ألفاملدرجة يف القائمة    اآلسيوية  والدول  
  .باءاملقرِّر من أعضاء اللجنة من الدول املدرجة يف القائمة 



PBC.30/1/Add.1 
 

2 V.14-01109 

 

    إقرار جدول األعمال  - ٢البند     
عـدَّه  ، أَ الثالثنيت للدورة    جدول أعمال مؤقَّ   PBC.30/1ُيعرض على اللجنة يف الوثيقة        

 من النظـام الـداخلي، بغيـة        ٩ و ٨ للمادتني   ، وفقاً بالنيابة  اللجنة ةاملدير العام بالتشاور مع رئيس    
  . ١٢إقراره على حنو ما هو منصوص عليه يف املادة 

  :رض على اللجنة الوثائق التاليةوسُتع  
  )PBC.30/1(جدول األعمال املؤقَّت  • 
  )PBC.30/1/Add.1(جدول األعمال املؤقَّت املشروح   •  
  )PBC.30/CRP.1(قائمة الوثائق   •  

    
    ٢٠١٣التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ٣البند     

. ا عـن أنـشطة املنظمـة       سـنوي  تقريـراً  املديُر العام    دُِّع من الدستور، يُ   ٦-١١ للمادة   وفقاً  
، أن ُيـدمج تقريـر أداء       ٢-ق/٤-وكان املـؤمتر العـام قـد طلـب إىل املـدير العـام، يف قـراره م ع                  

وبنـاًء  . ١١-م/٧- اجمللـس م ت ص     رقـرَّ  مل يف التقارير الـسنوية املقبلـة، وفقـاً       كليا   الربنامج دجماً 
 التقـارير الـسنوية معلومـات عـن         نتتـضمَّ ،  ١٢-م/٢٣-ه م ت ص   رمقـرَّ على طلب اجمللـس يف      

اجلمعية العامـة   ذات الصلة الصادرة عن     قرارات  ال النابعة من    التنميةمن أجل   األنشطة التنفيذية   
ثـالث سـنوات إىل     دورة  تغيَّـر مـن     الـذي    لألمم املتحدة، ومنـها اسـتعراض الـسياسات الـشامل         

ــع ســنوات يف عــام  دورة  ــاً ل ٢٠١٣أرب ــة ا ، وذلــك وفق ــرار اجلمعي ــة ق ــاً و. ٦٣/٢٣٢لعام طبق
حــاط الــدول األعــضاء علمــاً يف التقريــر الــسنوي بــدور اليونيــدو يف ، ُت٥-ق/١٠-للقــرار م ع

 تقريـر اليونيـدو     ، يـشمل  ٣-ق/١٣-ومتاشـياً مـع القـرار م ع       . حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     
ا تنـهض   عمَّـ  ما معلومات عن تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل، وال سـيَّ            ٢٠١٣ السنوي

أولوياهتـا  إطـار   األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف        مـن أنـشطة لـدعم العمـل علـى بلـوغ             اليونيـدو   به  
حتـسني هنـج منظومـة األمـم املتحـدة          وعمَّا حتقَّق من إجنازات حمدَّدة صـوب        املواضيعية الثالث،   

ئيـة الوطنيـة وبنـاء      واالسـتراتيجيات اإلمنا  بغية دعـم األولويـات      التعاون اإلمنائي   جمال  الشامل يف   
  .القدرات الوطنية

مــن الدســتور علـى أن يطلــب اجمللــُس إىل الــدول األعــضاء أن  ) د (٤-٩ املــادة وتـنصُّ   
، ٢٩-م/١- م ت ص   رقـرَّ ويف امل  .م معلومـات عـن أنـشطتهــا ذات الـصلــة بعمـل املنظمــة             تقدِّ

نظمـة عنـد اسـتعراض      طلب اجمللس إىل الدول األعضاء أن تعلمه بأنشطتها ذات الصلة بعمل امل           
 الـيت ال ينعقـد فيهـا املـؤمتر          الـسنوات يف  وبسبب ختفيض عـدد دورات اجمللـس        . التقرير السنوي 
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، ســوف ٢٠١٣املمارســة املتَّبعــة منــذ عــام  عمــالً ب و،))و( ٧-م/٣٩-ر م ت صاملقــرَّ(العــام 
  . اجمللس عن طريق جلنة الربنامج وامليزانيةعلىالتقرير السنوي ُيعرض 

ــدرج أن لــدول األعــضاء تــودُّ  اولعــلَّ    معلومــات عــن أنــشطتها الــيت هلــا صــلة بعمــل   ُت
  .لوها يف إطار هذا البنداليونيدو يف الكلمات الشفوية اليت يديل هبا ممثِّ

  : ما يلياللجنةوسُيعرض على   
 )PBC.30/2-IDB.42/2 () تقرير أداء الربنامجيتضمَّن( ٢٠١٣تقرير اليونيدو السنوي   • 

    
    ٢٠١٣ عن عام تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  - ٤البند     

 مــن النظــام املــايل علــى أن ُينجِــز ُمراجــع احلــسابات  ١٠-١١ و٩-١١ البنــدان يــنصُّ  
 وأن ُيحيلـها أبريـل  / نيـسان ٢٠اخلارجي تقاريره والبيانات املالية املراَجعة يف موعد أقـصاه يـوم        

بفحــص اللجنــة وتقــوم . رها املــؤمتروفقــاً للتوجيهــات الــيت يــصداللجنــة إىل اجمللــس عــن طريــق 
 تبعث بتوصياهتا إىل اجمللس الذي حييلها إىل املـؤمتر          البيانات املالية وتقارير مراجعة احلسابات مثَّ     

  . من تعليقاتمع ما يراه مناسباً
ــتنتاجها        ــام، يف اس ــدير الع ــة إىل امل ــت اللجن ــدِّ، أن ُي١٩٨٧/١٩وطلب م كــل ســنة إىل  ق

 استخدام املوارد   بنودن فيه   ، تقريراً واضحاً ومفصَّالً عن األداء املايل يبيِّ       اجمللس، عن طريق اللجنة   
 األداء  يف تقريــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي تقريــُرُجُيــدَر، ٢٠١١ومنــذ عــام . املاليــة بنــداً بنــداً

   للمعـــــايري احملاســـــبية الدوليـــــة للقطـــــاع     ممتثلـــــةٌالـــــيت هـــــي  البيانـــــات املاليـــــة  ، أْياملـــــايل
  ).ساسإيب(العام 

ــس م ت ص     ــرَّر اجمللـ ــالً مبقـ ــسابات    ٦-م/٤١-وعمـ ــع احلـ ــر مراجـ ــضمَّن تقريـ ، سيتـ
عـن تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر مراجـع احلـسابات اخلـارجي         اخلارجي أيضاً معلومـات   

  ).IDB.41/3 (٢٠١٢عن عام 
  : التاليةوسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقةُ  
 كـانون   ١تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات اليونيدو للفترة املالية مـن              •  

  )PBC.30/3-IDB.42/3 (٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين
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    أرصدة االعتمادات غري املنفَقةوضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك   - ٥البند     
ــُر الـــذي قدَّ    ــاول التقريـ ــام إ تنـ ــدير العـ ــه املـ ــامىل مـ ــؤمتر العـ ــه املـ  اخلامـــسة عـــشرة يف دورتـ

(GC.15/11) رة من األمانة  ُعدِّل مبذكِّ الذي  ، و (GC.15/CRP.1)  ًاملسائل املندرجـة     من ، طائفةً واسعة
  .وسوف ُتحدَّث تلك املعلومات يف وثيقة ُتقدَّم إىل الدورة احلالية. ضمن إطار الوضع املايل

، اخلامــسة عــشرة علمــاً، يف دورتــه املــؤمتَر العــام وعــالوة علــى ذلــك، أحــاط املــديُر العــام   
 ، شــجَّع املــديُر العــام١٣-م/١٥-عويف املقــرَّر م . (GC.15/14)بأرصــدة االعتمــادات غــري املنفقــة  

على النظر يف التنازل طواعيةً عن حصصها يف أرصدة االعتمـادات غـري املنفقـة مـن     الدولَ األعضاَء   
وبنـاًء علـى ذلـك، سـوف        . ل تكاليف االحتفاظ حبيِّز املكاتب    أو متوي /اليونيدو و برامج  أجل تدعيم   

  .ُتدَرج معلومات عن تنفيذ ذلك القرار يف الوثيقة املذكورة أعاله، املقدَّمة إىل الدورة احلالية
الثانيـة  جملـس التنميـة الـصناعية يف دورتيـه          وبناًء على طلـب املـؤمتر العـام بـشأن إبـالغ               

، ســوف )١٦-م/١٥-م ع (عــن طريــق جلنــة الربنــامج وامليزانيــةواألربعــني والثالثــة واألربعــني 
  .٢٠١٥-٢٠١٤معلومات عن تنفيذ الربنامج وامليزانيتني، أيضاً توفِّر الوثيقة املذكورة آنفاً 

 األمـم املتحـدة   نظـام   يف  وعالوة على ذلك، ُيوجَّه انتباه اللجنة إىل مسألة املسامهة املاليـة              
 ٢٠١٥-٢٠١٤الربنــامج وامليــزانيتني، وثيقــة يف ت اليونيــدو، فقــد أشــار .للمنــسِّقني املقــيمني

)IDB.41/5(      املـسامهة بـاملبلغ الكامـل الـذي تنتظـره جمموعـة             بوسعهايصبح  ، إىل أنَّ املنظمة لن 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ويف تلك األثناء، أُبرمـت مـذكِّرة تفـاهم بـشأن الفتـرة             . األمم املتحدة اإلمنائية  

 فـإنَّ املنظمـة   ،ومـع ذلـك  . ا دوالر سـنوي ١٧٥ ٠٠٠قـدره   مبلـغ  علـى  مـسامهة اليونيـدو    تقصر
 إرشــادات مــن الــدول األعــضاء بــشأن املــسامهات اخلاصــة بفتــرة   احلــصول علــىحاجــة إىل يف

  .٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 
وجَّه انتباه اللجنة إىل النص الكامل للنظام املـايل الـذي حيـلُّ          إىل ذلك، سوف يُ    وإضافةً  

  .PBC.28/CRP.2ها  ورمز٢٠١٢ أبريل/نيسان ١٢حملَّ النسخة الصادرة يف 
 : التاليةالوثائُقض على اللجنة سوف ُتعَرهكذا، و 

  (PBC.30/4-IDB.42/4)تقرير من املدير العام . وضع اليونيدو املايل  •  
تقريــر مــن . مــسامهة اليونيــدو املاليــة يف نظــام األمــم املتحــدة للمنــسِّقني املقــيمني    •  

  (PBC.30/6-IDB.42/6)املدير العام 
  (PBC.30/CRP.2)مذكِّرة من األمانة . نظام اليونيدو املايل  •  
  (PBC.30/CRP.3)مذكِّرة من األمانة . حالة االشتراكات املقرَّرة  •  
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    حشد املوارد املالية  - ٦البند     
 بـشأن حـشد   ٥-م/٢٥- م ت ص ، يف دورته اخلامسة والعشرين، املقرَّرَ     اعتمد اجمللسُ   

مــن ذلــك املقــرَّر، طلــب اجمللــس إىل املــدير العــام، ) ط(ويف الفقــرة . املتكاملــةاألمــوال للــربامج 
  مـع الـدول األعـضاء مـن أجـل تـوفري دعـم نـشيط        أمور، أن يقيم حـواراً متواصـالً   ضمن مجلة

وسـوف يقـدَّم إىل اجمللـس، عـن طريـق اللجنـة، تقريـٌر               . للجهود املشتركة املبذولة حلشد املوارد    
 مبعلومـات جوهريـة عـن الـصناديق      اللجنـةَ التقريـُر    سـيزوُِّد    كما هذا اجملال،  يفعن التقدُّم احملَرز    

 .االســتئمانية املواضــيعية الــيت ُتمــوَّل مــن خــالل األرصــدة غــري املــستخدمة والتربعــات األخــرى
الذي يقدِّم معلومـات     ،٢٠١٣بتقرير اليونيدو السنوي     مقترناً    ذلك التقرير  وينبغي أن ُينظَر يف   

  .وارد املالية يف تلك السنةعن حشد امل
  :وسوف ُتعَرض على اللجنة الوثائُق التالية  

  )PBC.30/5-IDB.42/5(تقرير من املدير العام . حشد املوارد املالية  •   
 )١، الفصل PBC.30/2-IDB.42/2( ٢٠١٣ تقرير اليونيدو السنوي .أداء التمويل  •   

ميـة الـصناعية والـصناديق االسـتئمانية        املشاريع املوافَق عليها يف إطار صندوق التن        •   
  )PBC.30/CRP.4 (٢٠١٣عات األخرى يف عام والتربُّ

    
    موعد الدورة احلادية والثالثني  - ٧البند     

تقريـر الـسياسات يف عـامي       لُحجزت املواعيد التالية لعقد اجتماعات أجهـزة اليونيـدو             
  :٢٠١٥ و٢٠١٤

  
  واألربعونالثانيةمية الصناعية، الدورة جملس التن ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧- ٢٥
 جلنة الربنامج وامليزانية، الدورة احلادية والثالثون )تقَّموعد مؤ( ٢٠١٥مايو / أيار٢٩- ٢٦
 جملس التنمية الصناعية، الدورة الثالثة واألربعون )تقَّموعد مؤ( ٢٠١٥يونيه / حزيران٢٦- ٢٢
/  كانون األول٤ - نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
 ٢٠١٥سمرب دي

 املؤمتر العام، الدورة السادسة عشرة

    
  اعتماد التقرير  - ٨البند     

  


