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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية  
  احلادية والثالثونالدورة
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩- ٢٧فيينا،
  تاملؤقَّ من جدول األعمال ٢البند

       إقرار جدول األعمال
      املشروح تجدول األعمال املؤقَّ    

  افتتاح الدورة
  

السعادة السـيد   صاحُبفتتح الدورةَ احلادية والثالثني للجنة الربنامج وامليزانية سوف َي  
  الدورة الثالثني. يف للرئيسبصفته نائباً (نيجرييا)، أبيل أديالكون أيوكو 

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     

يف بدايـة دورهتـا    ،سـنة  يف كـلِّ من النظام الداخلي، َتنتخب اللجنـةُ   ١- ١٧عمالً باملادة   
. أعضـائها مقـرِّراً  مـن بـني وفـود    ولـرئيس  رئيسـاً وثالثـة نـوَّاب ل    ، من بـني ممثِّلـي أعضـائها   العادية

مـن النظـام الـداخلي بـأن ختضـع مناصـب الـرئيس ونـوَّاب الـرئيس الثالثـة            ٣- ١٧وتقضي املادة 
واملقرِّر للتناوب اجلغرايف العادل يف إطار دورة مدَّهتا مخس سنوات وفقاً للتذييل ألف مـن النظـام   

من بني أعضـاء  الثالثني احلادية ورئيس الدورة  الداخلي. ووفقاً لذلك التذييل، ينبغي أن ُينتخب
من الـدول األفريقيـة املدرجـة    اللجنة من الدول املدرجة يف القائمة جيم، ونواب الرئيس الثالثة 

وينبغـي أن   والدول املدرجة يف القائمة بـاء، والـدول املدرجـة يف القائمـة دال.     ،يف القائمة ألف
  لدول اآلسيوية املدرجة يف القائمة ألف.ُينتخب املقرِّر من أعضاء اللجنة من ا
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    إقرار جدول األعمال  - ٢البند     
احلاديــة عمــال مؤقَّــت للــدورة   أ دولُجــ PBC.31/1يف الوثيقــة ُيعــرض علــى اللجنــة     

مــن  ٩و ٨اللجنــة بالنيابــة، وفقــاً للمــادتني  ه املــدير العــام بالتشــاور مــع رئــيس الــثالثني، أَعــدَّو
  .  ١٢حنو ما هو منصوص عليه يف املادة ، على رهاخلي، بغية إقراالنظام الد
  وسُتعرض على اللجنة الوثائق التالية:  
  )PBC.31/1جدول األعمال املؤقَّت ( • 
  )PBC.31/1/Add.1جدول األعمال املؤقَّت املشروح (  •  
  )PBC.31/CRP.1قائمة الوثائق (  •  

    
    ٢٠١٤التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ٣البند     

ا عـن أنشـطة املنظمـة.    سـنوي  املديُر العام تقريـراً  دُِّعمن الدستور، ُي ٦-١١للمادة  قاًوف  
، أن ُيـدمج تقريـر أداء   ٢-/ق٤-وكان املـؤمتر العـام قـد طلـب إىل املـدير العـام، يف قـراره م ع       

نـاًء  وب. ١١-/م٧-اجمللـس م ت ص  قـرَّر مل يف التقارير السـنوية املقبلـة، وفقـاً   كليا  الربنامج دجماً
ن التقـارير السـنوية معلومـات عـن     ، تتضـمَّ ١٢-/م٢٣-ره م ت صعلى طلب اجمللـس يف مقـرَّ  

األنشطة التنفيذية يف جمال التنمية النابعة من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصـلة،  
قـرار اجلمعيـة   وذلـك وفقـاً ل  ومنها استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سـنوات  

ــر   ٥-/ق١٠-. وطبقــاً للقــرار م ع٦٣/٢٣٢امــة الع ، ُتحــاط الــدول األعضــاء علمــاً يف التقري
  السنوي بدور اليونيدو يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.  

معلومـات   ٢٠١٤تقرير اليونيدو السـنوي   ، يشمل٣-/ق١٣-ومتاشياً مع القرار م ع  
عمَّا تنهض به اليونيدو من أنشطة لـدعم   ماعن تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، وال سيَّ

وعمَّـا حتقَّـق   أولوياهتـا املواضـيعية الـثالث،    إطـار  األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف  العمل على بلوغ 
التعـاون اإلمنـائي   جمـال  حتسني هنج منظومة األمم املتحدة الشـامل يف  من إجنازات حمدَّدة صوب 

  .ئية الوطنية وبناء القدرات الوطنيةواالستراتيجيات اإلمنابغية دعم األولويات 
(د) مــن الدســتور علـى أن يطلــب اجمللــُس إىل الــدول األعضــاء أن   ٤-٩املــادة  وتـنصُّ   

، ٢٩-/م١-م ت ص قـرَّر ويف امل .م معلومـات عـن أنشطتهـــا ذات الصلـــة بعمـل املنظمــة      تقدِّ
نظمـة عنـد اسـتعراض    طلب اجمللس إىل الدول األعضاء أن تعلمه بأنشطتها ذات الصلة بعمل امل

وبسبب ختفيض عـدد دورات اجمللـس يف السـنوات الـيت ال ينعقـد فيهـا املـؤمتر        . التقرير السنوي
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، ســوف ٢٠١٣(و))، وعمــالً باملمارســة املتَّبعــة منــذ عــام   ٧-/م٣٩-العــام (املقــرَّر م ت ص
  التقرير السنوي على اجمللس عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية.ُيعرض 

ــدرجأن  لــدول األعضــاء تــودُّ ا ولعــلَّ   معلومــات عــن أنشــطتها الــيت هلــا صــلة بعمــل    ُت
  لوها يف إطار هذا البند.اليونيدو يف الكلمات الشفوية اليت يديل هبا ممثِّ

  ما يلي: اللجنةوسُيعرض على   
 )PBC.31/2-IDB.43/2( (يتضمَّن تقرير أداء الربنامج) ٢٠١٤تقرير اليونيدو السنوي   • 

    
    ٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   - ٤البند     

مــن النظــام املــايل علــى أن ُينجِــز ُمراجــع احلســابات   ١٠-١١و ٩-١١يــنصُّ البنــدان   
نيسـان/أبريل وأن ُيحيلـها    ٢٠اخلارجي تقاريره والبيانات املالية املراَجعة يف موعـد أقصـاه يـوم    

اللجنـة البيانـات    وتفحـصُ رها املـؤمتر.  إىل اجمللس عن طريق اللجنة وفقاً للتوجيهات الـيت يصـد  
توصياهتا إىل اجمللس الذي حييلها إىل املؤمتر مع مـا يـراه    وُتقدِّماملالية وتقارير مراجعة احلسابات 

  مناسباً من تعليقات.
ــتنتاجها        ــام، يف اس ــدير الع ــة إىل امل ــت اللجن ــدِّم كــل ســنة إىل   ١٩٨٧/١٩وطلب ، أن ُيق

راً واضحاً ومفصَّالً عن األداء املايل يبيِّن فيه بنود استخدام املوارد اجمللس، عن طريق اللجنة، تقري
ُيـدَرُج يف تقريـر مراجـع احلسـابات اخلـارجي تقريـُر       أصـبح  ، ٢٠١١املالية بنداً بنـداً. ومنـذ عـام    

  س).األداء املايل، أْي البيانات املالية اليت هي ممتثلةٌ للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (إيبسا
ــس م ت ص     ــرَّر اجمللـ ــالً مبقـ ــابات    ٢-/م٤٢-وعمـ ــع احلسـ ــر مراجـ ــمَّن تقريـ ، سيتضـ

اخلارجي أيضاً معلومـات عـن تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف تقريـر مراجـع احلسـابات اخلـارجي          
  ).IDB.42/3( ٢٠١٤عن عام 
  وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقةُ التالية:  
كـانون   ١ت اليونيدو للفترة املالية مـن  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابا  •  

  )PBC.31/3-IDB.43/3( ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١الثاين/يناير إىل 
مرفقات تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، مقدَّمة وفقا للمعايري احملاسـبية ملنظومـة     •  

(غـري مدقَّقـة)    ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣١األمم املتحدة للسـنة املنتهيـة يف   
)PBC.31/CRP.5(  
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    وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  - ٥البند     
 الثانيـة واألربعـني  يف دورته  جملس التنمية الصناعيةتناول التقريُر الذي قدَّمه املدير العام إىل   

(IDB.42/4)      ُتحـدَّث تلـك   ، طائفةً واسعةً من املسائل املندرجة ضـمن إطـار الوضـع املـايل. وسـوف
  املعلومات يف وثيقة ُتقدَّم إىل الدورة احلالية.

أرصـدة  علـى  ، يف دورته اخلامسة عشـرة،  املؤمتَر العام املديُر العام أَطلَعوعالوة على ذلك،   
ــة    ــري املنفق ــادات غ ــرَّر م (GC.15/14)االعتم ــام  ١٣- /م١٥- ع. ويف املق ــديُر الع ــدولَ  ، شــجَّع امل ال

التنازل طواعيةً عن حصصها يف أرصـدة االعتمـادات غـري املنفقـة مـن أجـل       األعضاَء على النظر يف 
تدعيم برامج اليونيدو و/أو متويل تكاليف االحتفاظ حبيِّز املكاتب. وبناًء على ذلك، سـوف ُتـدَرج   

  يف الوثيقة املذكورة أعاله، املقدَّمة إىل الدورة احلالية. املقرَّرمعلومات عن تنفيذ ذلك 
ب املـؤمتر العـام بشـأن إبـالغ جملـس التنميـة الصـناعية يف دورتيـه الثانيـة          وبناًء على طلـ   

)، ســوف ١٦-/م١٥-واألربعــني والثالثــة واألربعــني عــن طريــق جلنــة الربنــامج وامليزانيــة (م ع
  .٢٠١٥-٢٠١٤توفِّر الوثيقة املذكورة آنفاً أيضاً معلومات عن تنفيذ الربنامج وامليزانيتني، 

يودُّ املدير العام أن يقترح إنشـاء حسـابني   النظام املايل، من  ٤- ٦و ٣- ٦ووفقاً للبندين   
. اتللتجهيـز صـندوق  و(ب)  األساسـية خاصني: (أ) حسـاب خـاص بشـأن التربعـات لألنشـطة      
. وحـدودمها  احلسـابني اخلاصـني   أغـراض وسوف ُيعرض على اجمللس عن طريق اللجنة تقرير عن 

ن معاملـة أرصـدة االعتمـادات غـري املنفقـة اسـتناداً       وسوف يقترح التقرير نفسه هنجا موحَّداً بشأ
    .النظام املايل احلايلإىل 

 التالية: الوثائُقض على اللجنة سوف ُتعَرهكذا، و 

  (PBC.31/4-IDB.43/4)وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام   •  
ــة    •   -PBC.31/5(  املــدير العــام  مقترحــات مــن . حتســينات علــى إطــار اإلدارة املالي

IDB.43/5(  
  (PBC.31/CRP.3)حالة االشتراكات املقرَّرة. مذكِّرة من األمانة   •  

  
 

    ٢٠١٧- ٢٠١٦لربنامج وامليزانيتان، ا  - ٦البند     
مـن الدسـتور، ُيِعـدُّ املـدير العـام مشـروع برنـامج عمـل          ٢-١٤و ١-١٤وفقاً للمادتني   

املتعلقـة  لجنـة، مشـفوعاً بالتقـديرات املقابلـة     إىل اجمللـس، عـن طريـق ال    مهويقدِّللفترة املالية التالية 
ــة. و   باألنشــطة ــة العادي ــيت ســُتموَّل مــن امليزاني ــه،  ال ــام مقترحــات   يف الوقــت ذات ــدير الع يقــدِّم امل
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ــة لألنشــطة الــيت ســُتموَّل مــن التربُّعــات     ــة يف   املقدَّمــةوتقــديرات مالي إىل املنظمــة. وتنظــر اللجن
بشأن برنامج العمل املقترح والتقديرات املقابلة توصياهتا جمللس م إىل ادِّمقترحات املدير العام وتق

ــة ثلثــي       ــة أغلبي ــة والتشــغيلية. ويتطلــب اعتمــاد توصــيات اللجن ــزانيتني العادي ـــه يف كــل مــن املي ل
تني. وسيتعيَّن على املؤمتر العـام، يف دورتـه السادسـة عشـرة، أن ينظـر      وِّاألعضاء احلاضرين واملص

  .اويوافق عليه ،٢٠١٧-٢٠١٦، مليزانيتنيالربنامج واوثيقة يف 
  التالية: الوثيقةوسوف ُتعَرض على اللجنة   

ــان،    •     ــامج وامليزانيتـ ــات. ٢٠١٧-٢٠١٦الربنـ ــام (  مقترحـ ــدير العـ -PBC.31/6املـ

IDB.43/6.( 
    

جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   - ٧البند     
٢٠١٧- ٢٠١٦    

يتعــيَّن علــى املــؤمتر العــام، يف دورتــه السادســة عشــرة، أن يقــرَّ جــدول أنصــبة    ســوف   
اللجنـة مشـروع    دَّ(ب) من الدستور بـأن تعـ   ٤-١٠ادة وتقضي امل. ٢٠١٧و ٢٠١٦للسنتني 

وتـنص املـادة    جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية بغيـة عرضـه علـى اجمللـس.    
أن يوضــع جــدول األنصــبة املقــرَّرة، قــدر اإلمكــان، علــى أســاس    مــن الدســتور علــى   ٢-١٥

أحدث جـدول معمـول بـه يف األمـم املتحـدة. وسـوف ُتـزوَّد اللجنـة بأحـدث املعلومـات فيمـا            
ــرَّ   ــق جبــدول األنصــبة املق ــى الســنتني    يتعل ــق عل ـــم املتحـــدة املطبَّ  وأيِّ ٢٠١٧و ٢٠١٦رة لألم

  نيدو.تعديالت قد يلزم القيام هبا فيما خيص اليو
  التالية: الوثيقةوهكذا، سوف ُتعَرض على اللجنة     
 مــذكِّرة مــن األمانــة. ٢٠١٧-٢٠١٦قــرََّرة للفتــرة املاليــة املُ األنصــبة جــدول  •    

)PBC.31/7-IDB.43/7.(  
      

   ٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   - ٨البند     
م إىل اجمللـس توصـية   م املايل، ينبغي للجنة أن تقدِّمن النظـــا ٤- ٥وفقاً للفقرة (أ) من البند     

قــرَّر  وقــد .٢٠١٧- ٢٠١٦بشــأن حجــم وأغــراض صـــندوق رأس املـــال املُتـــَداول لفـــترة السنتـــني 
أن يظــل حجــم صــندوق رأس املــال     )١٤- /م١٥- م عاملــؤمتر العــام يف دورتــه اخلامســة عشــرة (    

 بـأن ُتسـتخدم فيهـا أمـوال    ـراض املـأذون يورو، وأن تظل األغ ٧ ٤٢٣ ٠٣٠ عند مستوى املتداول
، ٢٠١٣- ٢٠١٢كانت عليه يف فترة السـنتني   على ما ٢٠١٥- ٢٠١٤فترة السنتني يف صـندوق ال

  .٢٧- /م٢- أي على النحو املنصوص عليه يف الفقرة (ب) من مقرَّر املؤمتر العام م ع
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  التالية: الوثيقةوهكذا، سوف ُتعَرض على اللجنة     
مـن   مقترحـات . ٢٠١٧-٢٠١٦ال املتـداول لفتـرة السـنتني    صندوق رأس املـ   •    

  ).PBC.31/8-IDB.43/8املدير العام (
  

    ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   - ٩البند    
قرَّر املؤمتر العام يف دورتـه اخلامسـة عشـرة أن يظـلَّ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل             

-م عاملقــرَّر ( ٢٠١٥-٢٠١٤ ميزانيــة ســنيتة فتــرســاريا حــىت هنايــة  ٢٠١٣-٢٠١٠للفتــرة 
كــل أربــع ). ووفقــاً للمقــرَّر نفســه، طلــب املــؤمتر العــام إىل املــدير العــام أن يقــدِّم    ١٧-/م١٥

يف السنة الثانية من فترة السنتني، عن طريق جلنة الربنامج وامليزانيـة، اعتبـاراً    إىل اجمللسسنوات 
ته أربع سنوات، مـع مراعـاة إعـالن    األجل مدَّ، مشروع إطار برناجمي متوسط ٢٠١٥من عام 

توصـيات آخـر اسـتعراض شـامل لسياسـة      و ،ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومسـتدامة 
والتوصــيات الــواردة يف وثيقــة النتــائج الــيت   ،األنشــطة التنفيذيــة املضــطلع هبــا مــن أجــل التنميــة 
ل اليونيدو، مبـا يف ذلـك براجمهـا ومواردهـا،     توصَّل إليها الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقب

  واملعنونة "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية".
ــد أحــاط      ــاً، اجمللــس  وق ــني  علم املخطَّط املؤقَّــت لإلطــار  بــ ،يف دورتــه الثانيــة واألربع

، عن طريـق  إىل اجمللس يقدَّموسوف ). IDB.42/9( ٢٠١٩-٢٠١٦الربناجمي املتوسِّط األجل، 
  يستند إىل املخطط. شامل إطار برناجمي متوسط األجل اللجنة، مشروُع

  التالية: الوثيقةوهكذا، سوف ُتعَرض على اللجنة     
مـن املـدير    مقتـرح . ٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفتـرة،    •    

  )PBC.31/9-IDB.43/9العام (
    

    حشد املوارد املالية  - ١٠البند     
ــدِّم      ــدو الســـ  يقـ ــر اليونيـ ــة يف      ٢٠١٤نوي تقريـ ــوارد املاليـ ــد املـ ــن حشـ ــات عـ معلومـ

  السنة. تلك
  :ما يليعرض على اللجنة ُيوس    
  )١، الفصل PBC.31/2-IDB.43/2( ٢٠١٤تقرير اليونيدو السنوي أداء التمويل.   •    
ــناديق        •     ــناعية والصـ ــة الصـ ــندوق التنميـ ــار صـ ــا يف إطـ ــق عليهـ ــاريع املوافَـ املشـ

  )PBC.31/CRP.2( ٢٠١٤ عام االستئمانية والتربعات األخرى يف
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    خارجي حسابات تعيني مراجع  - ١١البند     
مـن النظـام املـايل، ُيعـيَّن ُمراجـع حسـابات خـارجي يكـون شـاغال           ١-١١وفقاً للبنـد      

منصب ُمراجع احلسابات العام (أو منصباً معادال) يف إحـدى الـدول األعضـاء، ويتـولَّى املـؤمتر      
تعـيني املراجـع    ،٨-/م١٥-م عره يف مقـرَّ  ،قـرَّر املـؤمتر  وقـد  . العام تقريـر شـكل التعـيني ومدتـه    

ــن          ــاراً م ــرة ســنتني، اعتب ــدو لفت ــا حلســابات اليوني ــا خارجي ــا مراجع ــام للحســابات يف أملاني الع
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠١٤متوز/يوليه   ١
ت مــن ، طلــب املــؤمتر إىل املــدير العــام أن يلــتمس اقتراحــا ١٨-/م٦-م ع املقــرَّرويف     

الدول األعضاء بشأن تعيني مراجع حسابات خارجي، ُتقـدَّم إىل اللجنـة للنظـر فيهـا. وسـوف      
  ُيقدَّم تقرير إىل اللجنة بشأن االقتراحات الواردة.

  وسُتعرض على اللجنة الوثائق التالية:    
الترشـــيحات لتعـــيني مراجـــع حســـابات خـــارجي. تقريـــر مـــن املـــدير العـــام     •    

)PBC.31/10-IDB.43/10(  
الترشــــيحات لتعــــيني مراجــــع حســــابات خــــارجي. مــــذكِّرة مــــن األمانــــة    •    

)PBC.31/CRP.4(  
    

    نيموعد انعقاد الدورة الثانية والثالث  - ١٢البند     
ي ُحدِّدت املواعيد التالية لعقـد اجتماعـات أجهـزة اليونيـدو لتقريـر السياسـات يف عـام           

  :٢٠١٦و ٢٠١٥
    

 الثالثة واألربعوننمية الصناعية، الدورةجملس الت ٢٠١٥حزيران/يونيه ٢٥- ٢٣
كانون األول/٤-تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠

  ٢٠١٥ديسمرب 
 العام، الدورة السادسة عشرةاملؤمتر

 الربنامج وامليزانية، الدورة الثانية والثالثونجلنة ت)(موعد مؤق٢٠١٦َّحزيران/يونيه ٢٤- ٢٠
 ٢٠١٦نوفمربتشرين الثاين/ ٢٥- ٢١
 ت)د مؤقَّ(موع

 ، الدورة الرابعة واألربعونجملس التنمية الصناعية

    
  اعتماد التقرير  - ١٣البند     

 


