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  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧- ٢٥فيينا، 
  ت املؤقَّاألعمالجدول  من ٤البند 

        تقرير جلنة الربنامج وامليزانية
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثالثني     

        )٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦- ٢٥(
  احملتويات
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    مقدِّمة    
َعقدت جلنةُ الربنامج وامليزانية دورهتـا الـثالثني يف مقـرِّ اليونيـدو، مبركـز فيينـا الـدويل،                     -١

 التاليـة مـن الـدول       ٢٥وشاركت يف الـدورة الـدول الــ       . ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٦ و ٢٥يومي  
ـــ ــة ٢٧ال ــران  االحتــاد الروســي، إســبا :  األعــضاء يف اللجن ــا، إي ــا، أوكراني ــة (نيا، أملاني  -مجهوري

، أيرلندا، إيطاليا، باكـستان، الربازيـل، بولنـدا، تركيـا، مجهوريـة كوريـا، سويـسرا،                 )اإلسالمية
الــصني، فنلنــدا، الكــامريون، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كينيــا، املكــسيك، النمــسا،  

  .نيجرييا، اهلند، اليابان
األرجنـتني، أرمينيـا،    :  التالية األعضاء يف اليونيـدو     ٥٩دولُ الـ وحضرت الدورةَ أيضا ال     -٢

إسرائيل، أفغانستان، إكـوادور، ألبانيـا، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي، بـاراغواي، الربتغـال،                
، بـريو، بـيالروس، تايلنـد،       )املتعـددة القوميـات   -دولـة (بلجيكا، بنمـا، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا          

ر، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة     تركمانــستان، تــونس، اجلزائــ  
ــشعبية،       ــة ال ــة الو الدميقراطي ــة، مجهوري ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــسورية، مجهوري ــة ال العربي

 السودان، صربيا، العـراق، عمـان،       ،جنوب أفريقيا، رومانيا، سري النكا، سلوفاكيا، سلوفينيا      
، فييـت نـام، قـربص، كازاخـستان،        )البوليفاريـة -مجهوريـة (ويال  ز  غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فن   

كرواتيا، كولومبيا، الكويت، لبنان، لكسمربغ، ليبيا، مالطة، ماليزيا، املغرب، اململكة العربيـة            
  .السعودية، ناميبيا، النرويج، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان

برنامج األمم املتحـدة للبيئـة      : لةً يف الدورة  ألمم املتحدة ممثَّ  ل اهليئة التالية التابعة  وكانت    -٣
  ).اليونيب(
منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة  : وكانــت املنظمــاُت التاليــة ممثَّلــةً يف الــدورة   -٤
، املنظمــة االستــشارية  )اليونــسكو(، منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة      )الفــاو(

  .حتاد األورويباألفريقية، اال-القانونية اآلسيوية
 مـن نظـام اللجنـة الـداخلي، انتخبـت اللجنـةُ بالتزكيـة الـسيد فيكتـور           ١٧ووفقاً للمـادة      -٥
رئيـساً؛ وصـاحبة الـسعادة الـسيدة آنـا ترييـسا دينغـو بينافيـدس                ) االحتاد الروسـي  (زاغريكوف   .إ
دة ، وصـاحب الـسعا    )نيجرييـا (، وصاحب الـسعادة الـسيد أبيـل أديالكـون أيوكـو             )كوستاريكا(

  .مقرِّراً) أيرلندا(نوَّاباً للرئيس؛ والسيد إيان ديفني ) مجهورية كوريا(وان -السيد سونغ يونغ
ويــرد جـــدول أعمـــال الـــدورة الـــثالثني، بــصيغته الـــيت اعتمـــدهتا اللجنـــة، يف الوثيقـــة     -٦

PBC.30/1 .            يف وعقب إقرار جدول األعمال، ألقى املديُر العامُّ كلمةً استهالليةً أخـذهتا اللجنـة 
  .االعتبار الواجب لدى نظرها يف بنود جدول األعمال ذات الصلة
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 ٤-١٠وُيقدَّم تقرير جلنة الربنـامج وامليزانيـة إىل جملـس التنميـة الـصناعية وفقـاً للمـادة                     -٧
  .من دستور املنظمة) د(
وحيتــوي مرفــق هــذا . ويتــضمَّن هــذا التقريــُر االســتنتاجاِت الــيت خلــصت إليهــا اللجنــة  -٨

  . على قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف دورهتا احلاليةالتقرير
 عن اللجنة توصياٍت تـستدعي أن يتَّخـذ اجمللـس           وتتضمَّن االستنتاجاُت التالية الصادرة     -٩

  :إجراءات بشأهنا يف دورته الثانية واألربعني، أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة
  

 الصفحةاملوضوع االستنتاج
  ٤  ٢٠١٣مراجع احلسابات اخلارجي عن عام تقرير  ٢٠١٤/٢
  ٥  وضع اليونيدو املايل  ٢٠١٤/٣
      ٦  حشد املوارد املالية  ٢٠١٤/٤

    املسائل التنظيمية واإلجرائية  - أوالً  
يونيه، نظـرت اللجنـةُ يف اقتـراح مقـدَّم مـن الـرئيس هبـدف االسـتفادة                  / حزيران ٢٥يف    -١٠

  :دمة املؤمترات، واعتمدت االستنتاَج التايلعلى أكمل وجه ممكن من املوارد املتاحة خل
    

    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٢٠١٤/١االستنتاج     
بغية االستفادة بأقـصى قـدر ممكـن مـن املـوارد املتاحـة خلدمـة املـؤمترات، قـرَّرت اللجنـةُ تعليـَق                        

ب القـانوين، فيمـا خيـصُّ جلـسات      من نظامها الـداخلي، املتـصلة بالنِّـَصا    ٢٤العمل فوراً باملادة    
  .دورهتا الثالثني فقط، شريطة أالَّ ُتتَّخذ يف تلك اجللسات أيُّ استنتاجات جوهرية

وقرَّرت اللجنةُ أيضاً إجـراَء مـشاورات غـري رمسيـة أثنـاء الـدورة هبـدف تيـسري صـياغة                       -١١
 )كوسـتاريكا (بينافيـدس   آنا ترييسا دينغو    االستنتاجات، وُعهد إىل نائبة الرئيس، سعادة السيدة        

  .برئاسة تلك املشاورات
    

    )٤البند  (٢٠١٣تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   - ثانياً  
يونيــه، نظــرت اللجنــة يف تقريــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي عــن        / حزيــران٢٥يف   -١٢

ير إىل ينــا/ كــانون الثــاين١حــسابات منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية للــسنة املاليــة مــن 
  ).PBC.30/3 (٢٠١٣ديسمرب /كانون األول ٣١
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يونيـــه، وبعـــد النظـــر يف مـــشروع اســـتنتاج بـــشأن تقريـــر مراجـــع   / حزيـــران٢٦ويف   -١٣
، اعتمــدت اللجنــةُ )PBC.30/L.4(، مقــدَّم مــن الــرئيس  ٢٠١٣احلــسابات اخلــارجي عــن عــام  

  :االستنتاَج التايل
    

    ٢٠١٣ارجي عن عام تقرير مراجع احلسابات اخل  ٢٠١٤/٢االستنتاج     
  :إنَّ جلنةَ الربنامج وامليزانية

 مراجـع احلـسابات اخلـارجي، إىل املـدير العـام أن             توصـيات طلبت، بناًء علـى       )أ(  
يقدِّم تقريرا عن املكاسب احملققة يف الكفاءة، مبا يشمل الوفر يف التكاليف اإلدارية، من خـالل                

التشديد على إدخال العمل بنظـام ختطـيط املـوارد          تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة مع        
 املؤسسية يف جملس التنمية الصناعية يف دورته الثانية واألربعني؛

  :أوصت جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل  )ب(  
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية"    
ت منظمـة   حييط علماً بتقرير مراجع احلسابات اخلـارجي عـن حـسابا            )أ(    

ينـاير إىل   / كـانون الثـاين    ١للفتـرة املاليـة مـن       ) اليونيـدو (األمم املتحدة للتنمية الصناعية     
، مبا يف ذلـك تقريـر األداء املـايل، الـوارد يف الوثيقـة         ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١

IDB.42/3-PBC.30/3 ، مبـــا يف ذلـــك تقريـــر أداء ٢٠١٣وتقريـــر اليونيـــدو الـــسنوي ،
  ؛)IDB.42/2-PBC.30/2 (٢٠١٣الربنامج لعام 

ــام ومراجــع        )ب(     ــدير الع ــذين أدىل هبمــا امل ــانني الل ــضاً بالبي حيــيط علمــاً أي
  احلسابات اخلارجي يف الدورة الثالثني للجنة الربنامج وامليزانية؛

  يعرب عن امتنانه ملراجع احلسابات اخلارجي على خدماته القيِّمة؛  )ج(    
 احلـسابات اخلـارجي يف حتــسني إدارة   يعتـرف بأمهيـة مـسامهة مراجــع     )د(    

  اليونيدو واالرتقاء بعملياهتا وأدائها من خالل توصياته؛
يطلب إىل املدير العام أن يواصـل تنفيـذ توصـيات مراجـع احلـسابات                 )هـ(    

اخلــارجي وأن يقــدِّم إىل جملــس التنميــة الــصناعية، يف دورتــه الثالثــة واألربعــني، تقريــراً 
  ." هبذا الشأن
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  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفقة   - ثالثاً  
    )٥البند (

يونيــه، نظــرت اللجنــة يف تقريــر مــن املــدير العــام عــن وضــع اليونيــدو / حزيــران٢٥يف   -١٤
، إضافة إىل تقرير من املدير العام عن مسامهة اليونيدو املاليـة يف نظـام األمـم                 )PBC.30/4(املايل  

، ومــذكِّرة مــن األمانــة عــن نظــام اليونيــدو املــايل       )PBC/30/6(نــسِّقني املقــيمني  املتحــدة للم
)PBC.30/CRP.2 ( ومذكِّرة من األمانة عن حالة االشتراكات املقرَّرة)PBC.30/CRP.3.(  

ــران٢٦ويف   -١٥ ــاً      / حزيـ ــت علمـ ــد وأحاطـ ــذا البنـ ــر يف هـ ــة النظـ ــلت اللجنـ ــه، واصـ يونيـ
مساعد املدير العام للتخطيط االستراتيجي وممثِّلـه       (باملعلومات اليت قدَّمها السيد هانس دورفيل       

  ).لدى جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ولدى اليونسكو
 استنتاج بـشأن وضـع اليونيـدو املـايل،          يونيه، وبعد النظر يف مشروع    / حزيران ٢٦ويف    -١٦

  :، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل)PBC.30/L.2(مقدَّم من الرئيس 
   

    وضع اليونيدو املايل  ٢٠١٤/٣االستنتاج     
  :أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل

  
  :ةإنَّ جملس التنمية الصناعي"    
  ؛IDB.42/4-PBC.30/4حييط علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة   )أ(    
حيــثُّ الــدولَ األعــضاَء والــدولَ الــسابقة العــضوية الــيت مل ُتــسدِّد بعــُد   )ب(    

اشتراكاهتا املقـرَّرة، مبـا يف ذلـك الـسُّلف إىل صـندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخِّرات                    
   إبطاء؛السنوات السابقة، على سدادها دون

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

    
    )٣البند  (٢٠١٣التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - رابعاً  

ــران٢٥يف   - ١٧ ــةُ يف   / حزي ــه، نظــرت اللجن ــسنوي   يوني ــدو ال ــر اليوني   ) PBC.30/2 (٢٠١٣تقري
 سـتراتيجيات واألدوات الالزمـة مـن أجـل        اال بـشأن  حمفل اليونيدو    عنص مقدَّم من األمانة     ويف ملخَّ 
  ).PBC.30/CRP.5 (٢٠١٤يونيه / حزيران٢٤ و٢٣،  تنمية صناعية مستدامة وشاملة للجميعحتقيق
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علومـات  يونيه، وبناًء على اقتراح الـرئيس، أحاطـت اللجنـة علمـاً بامل         / حزيران ٢٦ويف    -١٨
  .٣املقدَّمة من املدير العام بشأن البند 

    
    )٦البند (حشد املوارد املالية   - خامساً  

يونيه، نظرت اللجنة يف املعلومات عـن أداء التمويـل الـواردة يف الفـصل            / حزيران ٢٦يف    -١٩
 ، ويف تقرير من املدير العام عن حشد املـوارد         )PBC.30/2 (٢٠١٣تقرير اليونيدو السنوي     من   ١

، ويف مذكِّرة من األمانة عن املشاريع املُوافَـق عليهـا يف إطـار صـندوق التنميـة      )PBC.30/5(املالية  
  ).PBC.30/CRP.4 (٢٠١٣الصناعية والصناديق االستئمانية والتربُّعات األخرى يف عام 

يونيه، وبعد النظر يف مـشروع اسـتنتاج بـشأن حـشد املـوارد املاليـة،                / حزيران ٢٦ويف    -٢٠
  :، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل)PBC.30/L.3(م من الرئيس مقدَّ

    
    حشد املوارد املالية  ٤/ ٢٠١٤االستنتاج     

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

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية"    
  ؛IDB.42/5-PBC.30/5يف الوثيقة حييط علماً باملعلومات الواردة   )أ(    
يقرِّر ختويل املدير العام سلطة املوافقة على املـشاريع املـراد متويلـها يف                )ب(    

 وفقـاً لألولويـات احملـدَّدة يف        ٢٠١٥ و ٢٠١٤إطار صندوق التنمية الصناعية يف عامي       
، املعدَّلـــة يف )IDB.35/8/Add.1 (٢٠١٣-٢٠١٠اإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل 

 ٢٠١٣-٢٠١٠ســتعراض منتــصف املــدَّة لإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة    ا
، وفقـاً   ٢٠١٥-٢٠١٤، واملمدَّدة حىت انتـهاء هنايـة فتـرة الـسنتني            )IDB.39/8الوثيقة  (

  ؛ ١٧-م/١٥-للمقرَّر م ع
يــشجِّع الــدولَ األعــضاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة علــى زيــادة تربعاهتــا    )ج(    

  اليونيدو؛ إىل
ــأموال         )د(     ــربُّع ب ــى النظــر يف الت ــة عل ــات املاحن ــَع اجله ــضاً مجي ــشجِّع أي ي

ختصص للربامج، وحتديداً لتمكني اليونيـدو مـن االسـتجابة الـسريعة لطلبـات احلـصول              
  على املساعدة، ووضع أنشطتها الربناجمية وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛
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تربُّعـــات لليونيـــدو يطلـــب إىل الـــدول األعـــضاء أن تنظـــر يف تقـــدمي   )ه(    
لتمكينها من التعامل مع مصادر التمويـل الـيت تـشترط مبـدأ التمويـل املـشترك، وذلـك         
إمَّا باملسامهة يف الصناديق االستئمانية املخصَّصة أو بتقدمي متويل ألغراض خاصـة علـى              

  املستوى القُطري أو العاملي؛
ور نـشيط يف    يشجِّع حكومات البلدان املستفيدة على االضـطالع بـد          )و(    

مشاطرة اليونيدو مسؤوليةَ حشد أمـوال لألنـشطة ذات األولويـة املتفـق عليهـا بـصورة         
مـشتركة، ويــشجِّعها حتديــداً علــى أن تأخــذ زمــام املبــادرة يف اســتبانة األمــوال املتاحــة  
علــى املــستوى القُطــري وســبل الوصــول إليهــا، مبــا يف ذلــك فــرص تقاســم التكــاليف    

 املقدَّمـة مــن اجلهـات املاحنـة الثنائيـة، والـصناديق االســتئمانية      احملليـة، وكـذلك األمـوال   
املتعدِّدة املاحنني، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، والبنـك الـدويل، وسـائر مؤسـسات                

  التمويل اإلمنائي؛
يوصـــي بـــشدَّة بـــأن تتعـــاون الـــدول األعـــضاء مـــع املنظمـــة وتـــدعم    )ز(    

ــرويج براجم    ــوير وت ــة إىل تط ــا الرامي ــة،     جهوده ــة الدولي ــياق التنمي ــا يف س ــا ومبادراهت ه
ــة ضــمان        ــا مــن أشــكال التحــاور، بغي ــة وغريه ــؤمترات الدولي وخاصــةً مــن خــالل امل
ــة،      ــة الدولي ــادرات، واإلقــرار بــصلتها الوثيقــة بأهــداف التنمي التعريــف اجليــد هبــذه املب

  ."وإتاحة ما يلزم من موارد
    

    )٧بند ال(موعد الدورة احلادية والثالثني   - سادساً  
ــران٢٦يف   -٢١ ــشروح     / حزي ــا ورد يف جــدول األعمــال امل ــاً مب ــة علم ــه، أحاطــت اللجن يوني

)PBC.30/1/Add.1 (             بشأن املواعيد املخصَّصة هليئات اليونيدو املعنية بتقريـر الـسياسات يف عـامي
  .٢٠١٥ و٢٠١٤
دورة يونيه، وبعد النظر يف مـشروع اسـتنتاج بـشأن موعـد انعقـاد الـ               / حزيران ٢٦ويف    -٢٢

  :، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل)PBC.30/L.5(احلادية والثالثني، مقدَّم من الرئيس 
    

    موعد الدورة احلادية والثالثني  ٢٠١٤/٥االستنتاج     
  .٢٠١٥مايو / أيار٢٩ إىل ٢٧قرَّرت جلنةُ الربنامج وامليزانية أن تعقد دورَتها احلادية والثالثني من 
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    واختتام الدورة الثالثني) ٨البند (التقرير اعتماد   - سابعاً  
 أعمـال دورهتـا الـثالثني    عـن يونيـه، اعتمـدت اللجنـة مـشروع التقريـر      / حزيران ٢٦يف    -٢٣

)PBC.30/L.1(على أن ُيعَهد إىل املقرِّر مبهمَّة وضعه يف صيغته النهائية ،.  
  .٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦ من يوم ٢٢/١٥ دوَرهتا الثالثني يف الساعة اللجنةُواختتمت   -٢٤
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    املرفق
      قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة الثالثني    

 العنوانبند جدول األعمال الرمز
PBC.30/1 جدول األعمال املؤقَّت ٢  
PBC.30/1/Add.1  جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢ 
PBC.30/2 

IDB.42/2 

  ٢٠١٣تقرير اليونيدو السنوي  ٣

PBC.30/3 

IDB.42/3 

عن حسابات تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  ٤
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية 

 / كانون األول٣١يناير إىل /كانون الثاين  ١من 
  ٢٠١٣ديسمرب 

PBC.30/4 

IDB.42/4 

  تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل ٥

PBC.30/5 

IDB.42/5 

   تقرير من املدير العام.حشد املوارد املالية ٦

PBC.30/6 

IDB.42/6 

مسامهة اليونيدو املالية يف نظام األمم املتحدة  ٥
  تقرير من املدير العام. للمنسِّقني املقيمني

PBC.30/7   قوائم الدول املدَرجة يف املرفق األول بدستور
  مذكرة من األمانة. اليونيدو

    غرفة االجتماعاتورقات
PBC.30/CRP.1 ٢ List of documents 

PBC.30/CRP.2 مذكرة من األمانة. نظام اليونيدو املايل ٥  
PBC.30/CRP.3 ٥ Status of assessed contributions. Note by the 

Secretariat 

PBC.30/CRP.4 ٦ Projects approved under the Industrial 

Development Fund, trust funds and other voluntary 

contributions in 2013. Prepared by the Secretariat 

PBC.30/CRP.5 ٢ UNIDO Forum on Strategies and Instruments for 

Inclusive and Sustainable Industrial Development, 

23 and 24 June 2014. Summary submitted by the 

Secretariat 

  
  


