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

  جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥- ٢٣فيينا، 
  من جدول األعمال ٤البند 

          تقرير جلنة الربنامج وامليزانية
  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني     

      )٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩- ٢٧(
  احملتويات

ةالصفح الفقرات  
 ٣ ٨-١................................................................................ مقدِّمة

 ٤ ١٠-٩............................................................. املسائل التنظيمية واإلجرائية-أوالً
 ٤ ١٢- ١١................................ )٤(البند٢٠١٤تقرير ُمراجع احلسابات اخلارجي عن عام-ثانياً
)؛ الربنامج وامليزانيتان، ٥وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة (البند -ثالثاً

)؛ جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني ٦(البند  ٢٠١٧- ٢٠١٦
 ٦ ٢١- ١٣ )٨(البند  ٢٠١٧- ٢٠١٦)؛ صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني ٧(البند٢٠١٧- ٢٠١٦

 ١١ ٢٣- ٢٢.............................. )٩(البند٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،-رابعاً
 ١١ ٢٥- ٢٤.................................... )٣(البند٢٠١٤للمدير العام عن عام التقرير السنوي-خامساً
 ١١ ٢٧- ٢٦.......................................................... )١٠حشد املوارد املالية (البند-سادساً
 ١١ ٢٩- ٢٨............................................. )١١تعيني ُمراجع حسابات خارجي (البند- سابعاً
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ةالصفح الفقرات  
 ١٢ ٣١- ٣٠........................................... )١٢موعد انعقاد الدورة الثانية والثالثني (البند-ثامناً
 ١٢ ٣٣- ٣٢................................. ختتام الدورة احلادية والثالثني) وا١٣اعتماد التقرير (البند- تاسعاً

  
    املرفق

 ١٣....................................................... قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة احلادية والثالثني
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    مقدِّمة    
َعقدت جلنةُ الربنامج وامليزانية دورهتا احلاديـة والـثالثني يف مقـرِّ اليونيـدو، مبركـز فيينـا         -١

ــن    ــرة م ــدويل، يف الفت ــا ٢٩إىل  ٢٧ال ــدول الـــ  ٢٠١٥يو أيار/م ــدورة ال  ٢٤. وشــاركت يف ال
األعضاء يف اللجنـة: االحتـاد الروسـي، إسـبانيا، أملانيـا، أوكرانيـا، إيـران         ٢٧التالية من الدول الـ

اإلسالمية)، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بولنـدا، تركيـا، مجهوريـة كوريـا،     -(مجهورية
ــوا    ــا، كــوت ديف ــدا، كوب ــا، املكســيك، النمســا،   سويســرا، الصــني، فنلن ر، كوســتاريكا، كيني

  نيجرييا، اهلند، اليابان.
وحضــرت الــدورةَ أيضــا الــدولُ الســتون التاليــة األعضــاء يف اليونيــدو: أذربيجــان،           -٢

األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،    
ــا    إندونيســيا، أنغــوال، أوروغــوا  ــا فاســو، البوســنة واهلرســك، بوليفي ــا، بنمــا، بوركين ي، بلغاري

املتعددة القوميات)، بريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة    -(دولة
ــة الســورية،        ــة العربي ــة، اجلمهوري ــة الدومينيكي ــا املتحــدة، اجلمهوري ــة ترتاني التشــيكية، مجهوري

راطيـــة، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقا، مجهوريـــة  مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميق
مولدوفا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سـري النكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـودان،       

البوليفاريــة)، قــربص، قطــر، -شــيلي، العــراق، عمــان، غواتيمــاال، الفلــبني، فرتويــال (مجهوريــة  
ربغ، ليبيــا، ماليزيــا، مصــر، اململكــة العربيــة  كازاخســتان، كولومبيــا، الكويــت، لبنــان، لكســم 

 السعودية، النرويج، النيجر، هنغاريا، هولندا، اليمن، اليونان.

 -وكانــت املنظمــاُت التاليــة ممثَّلــةً يف الــدورة: املنظمــة االستشــارية القانونيــة اآلســيوية   -٣
 األفريقية واالحتاد األورويب وجامعة الدول العربية.

من نظامها الـداخلي، سـعادة السـيدة ب.     ١٧بالتزكية، وفقاً للمادة  وانتخبت اللجنةُ  -٤
سابوريو دي روكافورت (كوستاريكا) رئيسةً؛ والسـيد غ. غـوتس (النمسـا) وسـعادة السـيد      
أ. أ. أيوكو (نيجرييا) وسعادة السيد أ. بوغايسكي (بولندا)، نوَّاباً للـرئيس؛ والسـيد شـان ك.    

  (الصني) مقرِّراً.
ول أعمال الـدورة احلاديـة والـثالثني، بصـيغته الـيت أقرَّهتـا اللجنـة، يف الوثيقـة         ويرد جد  -٥

PBC.31/1   وعقب إقرار جدول األعمال، ألقى املديُر العامُّ كلمةً استهالليةً أخـذهتا اللجنـة يف .
  االعتبار الواجب لدى نظرها يف بنود جدول األعمال ذات الصلة.

 (د) ٤-١٠امليزانية إىل جملس التنمية الصناعية وفقـاً للمـادة   وُيقدَّم تقرير جلنة الربنامج و  -٦
  من دستور املنظمة.
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ويتضــمَّن هــذا التقريــُر االســتنتاجات الــيت خلصــت إليهــا اللجنــة. وحيتــوي مرفــق هــذا    -٧
  التقرير على قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية.

صادرةُ عن اللجنة توصياٍت تسـتدعي أن يتَّخـذ اجمللـس    وتتضمَّن االستنتاجاُت التاليةُ ال  -٨
  إجراءات بشأهنا يف دورته الثالثة واألربعني، أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة:

  
 الصفحة املوضوع االستنتاج

 ٥ ٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام  ٢٠١٥/٢

 ٦ وضع اليونيدو املايل ٢٠١٥/٣

 ٧ ٢٠١٧-٢٠١٦ان،الربنامج وامليزانيت ٢٠١٥/٤

 ٩ ٢٠١٧-٢٠١٦جدول األنصبة املقرَّرة، ٢٠١٥/٥

     ١٠ ٢٠١٧-٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول، ٢٠١٥/٦
    املسائل التنظيمية واإلجرائية  - أوالً  

ــى       ٢٧يف   -٩ ــه الرئيســة هبــدف االســتفادة عل ــراح قدَّمت ــةُ يف اقت ــايو، نظــرت اللجن أيار/م
  حة خلدمة املؤمترات، واعتمدت االستنتاَج التايل:أكمل وجه ممكن من املوارد املتا

    
    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٢٠١٥/١االستنتاج     

بغية االستفادة بأقصى قدر ممكن من املوارد املتاحـة خلدمـة املـؤمترات، قـرَّرت اللجنـةُ تعليـَق العمـل        
النَِّصــاب القــانوين، فيمــا خيــصُّ جلســات دورهتــا  مــن نظامهــا الــداخلي، املتصــلة ب ٢٤فــوراً باملــادة 

  احلادية والثالثني فقط، شريطة أالَّ ُتتَّخذ يف تلك اجللسات أيُّ قرارات جوهرية.
وقرَّرت اللجنةُ إجراَء مشاورات غري رمسية أثناء الدورة هبدف تيسري صياغة االسـتنتاجات،    - ١٠

  ، برئاسة تلك املشاورات.وُعهد إىل نائب الرئيسة، السيد غ. غوتس (النمسا)
    

    )٤(البند  ٢٠١٤تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   - ثانياً  
أيار/مايو، نظرت اللجنة يف تقرير مراجـع احلسـابات اخلـارجي عـن حسـابات       ٢٧يف   -١١

كـانون   ٣١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١منظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية للسـنة املاليـة مـن      
)، ويف املرفقــات املقدَّمــة عمــالً باملعــايري احملاســبية ملنظومــة   PBC.31/3( ٢٠١٤ديســمرب األول/
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واليت ترد يف ورقـة غرفـة    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١األمم املتحدة عن السنة املنتهية يف 
  .PBC.31/CRP.5االجتماعات 

جـع احلسـابات   أيار/مايو، وبعـد النظـر يف مشـروع اسـتنتاج بشـأن تقريـر ُمرا       ٢٩ويف   -١٢
  ، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل:(PBC.31/L.2)، قدَّمته الرئيسة ٢٠١٤اخلارجي عن عام 

  
    ٢٠١٥/٢االستنتاج     

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

  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:   
ير مراجع احلسابات اخلـارجي عـن حسـابات منظمـة     حييط علماً بتقر  (أ)   

كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١األمم املتحدة للتنمية الصـناعية (اليونيـدو) للفتـرة املاليـة مـن      
، مبا يف ذلـك تقريـر األداء املـايل، الـوارد يف الوثيقـة      ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١

IDB.43/3-PBC.31/3 ، يف ذلـــك تقريـــر أداء  ، مبـــا٢٠١٤وتقريـــر اليونيـــدو الســـنوي
  )؛IDB.43/2-PBC.31/2( ٢٠١٤الربنامج لعام 

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

  ه القيِّمة؛يعرب عن امتنانه ملراجع احلسابات اخلارجي على خدمات  (ج)   
يعتـرف بأمهيـة مسـامهة مراجــع احلسـابات اخلـارجي يف حتســني إدارة        (د)   

  اليونيدو واالرتقاء بعملياهتا وأدائها من خالل توصياته؛
حييط علماً باإلجراءات اليت اختذها املدير العـام لتنفيـذ توصـيات األعـوام       (هـ)   

  السابقة؛
ذ توصـيات مراجـع احلسـابات    يطلب إىل املدير العام أن يواصـل تنفيـ    (و)   

اخلارجي وأن يقـدِّم إىل جملـس التنميـة الصـناعية، يف دورتـه الرابعـة واألربعـني، تقريـراً         
  هبذا الشأن."
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)؛ ٥وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة (البند   - ثالثاً  
بة املقرَّرة )؛ جدول األنص٦(البند  ٢٠١٧- ٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان، 

)؛ ٧(البند  ٢٠١٧- ٢٠١٦القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني 
    )٨(البند  ٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 

  معاً. ٨و ٧و ٦و ٥قرَّرت اللجنة أن تناقش البنود   -١٣
    

    )٥فَقة (البند وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املن  - ألف  
أيار/مايو، نظرت اللجنـة يف تقريـر مـن املـدير العـام عـن وضـع اليونيـدو املـايل           ٢٧يف   -١٤

)PBC.31/4*املدير العام بشأن إدخال حتسينات علـى إطـار اإلدارة املاليـة     من )، ويف اقتراحات
(PBC.31/5) ويف مذكِّرة من األمانة عن حالة االشتراكات املقرَّرة ،(PBC.31/CRP.3).  

ــايل،      ٢٩ويف   -١٥ ــدو امل أيار/مــايو، وبعــد النظــر يف مشــروع اســتنتاج بشــأن وضــع اليوني
  )، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل:PBC.31/L.3قدَّمته الرئيسة (

    
  ٢٠١٥/٣االستنتاج     

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

  
  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
 ؛IDB.43/4-PBC.31/4حييط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   "(أ)    

حيــثُّ الــدولَ األعضــاَء والــدولَ الســابقة العضــوية الــيت مل تســدِّد بعــُد           "(ب)    
اشتراكاهتا، مبا يف ذلك سلف صـندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخِّرات السـنوات السـابقة،       

  ادها دون إبطاء؛على سد
يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالـدول األعضـاء     "(ج)    

  والدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخِّرات؛
حيــث املــدير العــام علــى تكثيــف جهــوده الراميــة إىل ضــمان مداومــة     "(د)    

دول األعضـاء هبـذا   الدول األعضاء احلالية على دعمها للمنظمة وعلى التواصـل مـع الـ   
  الشأن من خالل قنوات اإلبالغ القائمة."

  
───────────────── 

 أُعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية.  *  
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    )٦(البند  ٢٠١٧- ٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان،   - باء  

ــات     ٢٧يف   -١٦ ــام ويف امللحوظــ ــدير العــ ــات املــ ــة يف مقترحــ ــرت اللجنــ ــايو، نظــ أيار/مــ
 PBC.31/6( ٢٠١٧-٢٠١٦خلفيــــة املقترحــــات املتعلقــــة بالربنــــامج وامليــــزانيتني،      بشــــأن

)، وكـــــذلك يف مـــــذكِّرة مـــــن األمانـــــة بشـــــأن التســـــجيالت الرقميـــــة       PBC.31/CRP.6و
(PBC.31/CRP.7).  

أيار/مــايو، وبعــد النظــر يف مشــروع اســتنتاج بشــأن الربنــامج وامليــزانيتني،         ٢٩ويف   -١٧
  )، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل:PBC.31/L.7، قدَّمته الرئيسة (٢٠١٧-٢٠١٦

    
  ٢٠١٥/٤االستنتاج     

 
جلنــة الربنــامج وامليزانيــة إىل املــدير العــام، بعــد أن نظــرت يف مقترحاتــه الــواردة يف الــوثيقتني    لبــتط  

IDB.43/6-PBC.31/6 وIDB.43/5-PBC.31/5 علــى جملــس التنميــة   التعــديالت الالزمــة  ، أن يعــرض
  قرَّر التايل:الصناعية يف دورته الثالثة واألربعني، وأوصت جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع امل

  
  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:      
ــرة الســنتني      (أ)         ــزانيتني لفت ــامج واملي ــاً بالربن ، ٢٠١٧-٢٠١٦حيــيط علم

 ؛PBC.31/CRP.6و IDB.43/6-PBC.31/6بالصيغة الواردة يف الوثيقتني 

 يوصي املؤمتر العام باملوافقة على تقديرات النفقـات اإلمجاليـة للميزانيـة    (ب)        
 يورو واملزمع متويلـها مـن االشـتراكات املقـرَّرة     ١٣٨ ٩٣٤ ٨٣٣ ادية البالغ جمموعهاالع

  يورو؛  ٢ ٥١٨  ٣٠٠ يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار *١٣٦ ٤١٦ ٥٣٣مبقدار 
يوصــي أيضــاً املــؤمتر العــام باملوافقــة علــى تقــديرات النفقــات اإلمجاليــة    (ج)    

ــا  ــالغ جمموعهـ ــنتني  يـــورو ألغـــراض ا ٣٤ ٠٦٦ ٢٠٠البـ ــرة السـ ــغيلية لفتـ ــة التشـ مليزانيـ
ــدار   ٢٠١٧-٢٠١٦ ــها مـــن التربُّعـــات مبقـ يـــورو ومـــن  ٣٣ ٧٦٤ ٧٠٠املزمـــع متويلـ

  يورو حسبما ينصُّ عليه النظام املايل؛ ٣٠١  ٥٠٠اإليرادات األخرى مبقدار 
، ويســلِّم بوجــوب تعــديل امليزانيــة  ٧- /م٣٩- يســتذكر مقــرَّره م ت ص  (د)    

ــزداد    العاديــة للمنظمــة لــدى اإل  ــة عضــو مــن املنظمــة حــىت ال ت عــالن عــن خــروج أيِّ دول
  االشتراكات املقرَّرة على الدول األعضاء املتبقِّية؛

───────────────── 
  أبدى عضو واحد حتفُّظه.  *  
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ــا مــن       (هـ)   حيــيط علمــاً مبقتــرح نقــل مصــدر متويــل املــوارد اخلاصــة ألفريقي
 امليزانية العادية إىل التربُّعات، ويطلب إىل املدير العام أن جيري مزيداً من املشاورات مـع 

  الدول األعضاء املعنية قبل التوصُّل إىل قرار هنائي بشأن هذه املسألة؛
بشـــأن  IDB.43/6-PBC.31/6حيــيط علمــاً بــاملقترح الــوارد يف الوثيقــة    (و)    

يداين، ويطلب كذلك إىل املدير العام أن يعرض علـى املـؤمتر العـام يف    تعديل اهليكل امل
مـن وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية،      ١٢دورته السادسة عشرة، مع مراعاة التوصـية  

خطة عمل شاملة بشأن السياسة امليدانية، مبا يف ذلك القدرات املرتبطة بذلك يف مقـر  
  ؛اليونيدو والشبكة امليدانية مع التعديالت

ــدول األعضــاء، وخاصــة        (ز)     ــام علــى أن يتشــاور مــع ال ــدير الع حيــثُّ امل
الدول املعنية منـها، بشـأن التنفيـذ التـدرجيي للتعـديالت املدخلـة علـى شـبكة املكاتـب          

)، وأن يكفــل االنتقــال الســلس والتــدرجيي،  وامليدانيــة، وفقــاً ملــا تــنصُّ عليــه الفقــرة (  
  واتِّباع هنج إقليمي متوازن؛

شــجِّع املــدير العــام علــى أن يــروِّج لإلدمــاج التــام ملــوظفي اليونيــدو  ي  (ح)    
امليدانيني ضمن أفرقة األمم املتحدة القطرية، وأن يستفيد أَتمَّ استفادة مـن نظـام األمـم    

  املتحدة للمنسِّقني املقيمني، وأن ُيِعدَّ تقريراً يف هذا الشأن؛
خـاص للتربُّعـات    حييط علمـاً بإنشـاء حسـابني خاصـني: (أ) حسـاب       (ط)    

ــأغراض احلســـابني اخلاصـــني    ــزات، وبـ ــندوق للتجهيـ ــية، و(ب) صـ لألنشـــطة األساسـ
وحدودمها والقواعد املالية اخلاصة اليت تـنظم تشـغيل احلسـابني اخلاصـني وفقـاً ملـا ورد       

، ويطلــب إىل املــدير العــام أن يبــيِّن طرائــق التشــغيل،  IDB.43/5-PBC.31/5يف الوثيقــة 
على امليزانية العادية واألنشـطة املزمـع متويلـها مـن هـذين احلسـابني، يف       واآلثار احملتملة 

  الصيغة املنقَّحة من وثيقة الربنامج وامليزانيتني؛
من النظام املايل يـنصُّ يف فقرتيـه (ب) و(ج)    ٢-٤يستذكر أنَّ البند   (ي)    

عضـاء مبـا   على أن ُتقيَّد أرصدة االعتمادات غـري املنفَقـة يف احلسـاب الـدائن للـدول األ     
  يتناسب مع اشتراكاهتا املقرَّرة؛

يعيد التأكيد على الشواغل املتعلقـة بالتـأخُّر يف تسـديد االشـتراكات       (ك)    
املقـــرَّرة، ممَّـــا يعيـــق اســـتخدامها يف غرضـــها األصـــلي، ويـــدعو الـــدول األعضـــاء إىل 
مضــاعفة جهودهــا مــن أجــل الــرد يف الوقــت املناســب بشــأن معاملــة حصصــها مــن    

  غري املنفَقة؛ األرصدة
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يــدرك أنَّ األمانــة ستضــع خطــةً اســتثماريةً متوســطة األجــل ُترفَــق          (ل)    
  باإلطار الربناجمي املتوسط األجل وُتحدَّث سنويا؛

يدعو املدير العام إىل أن يعطي األولوية يف اخلطة االستثمارية املتوسطة   (م)    
ط املـوارد املؤسسـية، حسـبما    األجل القتناء خاصيات إبالغ وظيفية إضافية لنظـام ختطـي  

  ؛IDB.43/3-PBC.31/3 يف الوثيقة به مراجع احلسابات اخلارجي ىوَصأَ
احملاضــر املــوجزة املكتوبــة جمللــس يقــرِّر مواصــلة عمليــة االستعاضــة عــن   (ن)    

  ؛٢٠١٧- ٢٠١٦التنمية الصناعية واملؤمتر العام بتسجيالت رقمية للفترة 
مــن نظامــه الــداخلي يف دورتيــه  ٦٩املــادة تعليــق العمــل بأيضــاً يقــرِّر   (س)    

 ٦٥الرابعة واألربعني واخلامسة واألربعني، ويوصي املؤمتر العـام بتعليـق العمـل باملـادة     
  من النظام الداخلي للمؤمتر يف دورته السابعة عشرة."

    
  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   - جيم  

    )٧(البند  ٢٠١٧- ٢٠١٦
أيار/مايو، نظرت اللجنة يف مذكِّرة من األمانـة بشـأن جـدول األنصـبة املقـرَّرة       ٢٧يف   -١٨

  ).PBC.31/7( ٢٠١٧- ٢٠١٦للفترة املالية 
أيار/مــايو، وبعــد النظــر يف مشــروع اســتنتاج بشــأن جــدول األنصــبة املقــرَّرة   ٢٩ويف   -١٩

ــة   ــرة املالي ــه الرئيســة ( ٢٠١٧-٢٠١٦للفت ــتنتاَج   PBC.31/L.4، قدَّمت ــةُ االس )، اعتمــدت اللجن
  التايل:

    
  ٢٠١٥/٥االستنتاج     

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

  
  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
  ؛IDB.43/7-PBC.31/7حييط علماً بالوثيقة  (أ)   
 ضـــع جـــدول أنصـــبة مقـــرَّرة للفتـــرة املاليـــة  يوصـــي املـــؤمتَر العـــام بو (ب)   

، معــدَّالً ٦٧/٢٣٨، يســتند إىل قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة   ٢٠١٧-٢٠١٦
وفقاً لألعضـاء يف اليونيـدو، علـى أن يكـون مفهومـاً أنَّ األعضـاء اجلـدد سـوف ُتقـرَّر          
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رة يف أنصبتهم عن السنة اليت يصبحون فيها أعضاء علـى أسـاس جـدول األنصـبة املقـرَّ     
 األمم املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو؛

 حيــثُّ الــدولَ األعضــاَء علــى دفــع اشــتراكاهتا املقــرَّرة عــن فتــرة الســنتني      (ج)   
ــد   ٢٠١٧- ٢٠١٦ ــا للبن ــى أن تكــون      ٥- ٥وفق ــنص عل ــذي ي ــايل، ال ــن النظــام امل (ب) م

مـن تلقِّـي    االشتراكات والسلف مسـتحقة وواجبـة الـدفع بكاملـها يف غضـون ثالثـني يومـاً       
 رسالــة املديــر العــام أو ابتداًء من اليوم األول من السنة التقوميية اليت تقترن هبا، أيهما أبعد؛

اليت عليها متـأخِّرات إىل  العضوية يدعو الدولَ األعضاَء والدولَ السابقةَ   (د)   
ن شروط يف أقـرب  أن تفي بالتزاماهتا الدستورية بدفع اشتراكاهتا غري املسدَّدة، كاملة ودو

وقت ممكن، أو أن تستفيد من خطط السداد لتسـوية متأخِّراهتـا، وفقـاً للقـرارات السـابقة      
 سياسات."التقرير ل اليونيدو اليت اختذهتا هيئات

    
    )٨(البند  ٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   - دال  

دير العـام بشـأن صـندوق رأس املـال     أيار/مايو، نظرت اللجنة يف مقترحات املـ  ٢٧يف   -٢٠
  ).PBC.31/8( ٢٠١٧- ٢٠١٦املتداول لفترة السنتني 

أيار/مـــايو، وبعـــد النظـــر يف مشـــروع اســـتنتاج بشـــأن صـــندوق رأس املـــال   ٢٩ويف   -٢١
ــنتني    ــرة الس ــداول لفت ــة ( ٢٠١٧-٢٠١٦املت ــه الرئيس ــةُ  PBC.31/L.5، قدَّمت ــدت اللجن )، اعتم

  االستنتاَج التايل:
    

  ٢٠١٥/٦اج االستنت    
 

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

  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:   
  ؛IDB.43/8-PBC.31/8حييط علماً بالوثيقة   (أ)   
يوصي املؤمتر العام بأن يظلَّ حجم صندوق رأس املال املتداول لفتـرة    (ب)   

وأن تظـــلَّ األغـــراض يـــورو،  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠عنـــد مســـتوى  ٢٠١٧-٢٠١٦الســـنتني 
علـى مـا كانـت     ٢٠١٧- ٢٠١٦املأذون باسـتخدام الصـندوق فيهـا أثنـاء فتـرة السـنتني       

أْي على النحو املنصـوص عليـه يف الفقـرة (ب)    ، ٢٠١٥- ٢٠١٤عليه يف فترة السنتني 
 ؛٢٧-/م٢-من املقرَّر م ع
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اكاهتا املقـرَّرة غـري املسـدَّدة يف    حيثُّ الـدولَ األعضـاء علـى دفـع اشـتر       (ج)   
ــالغ مــن صــندوق رأس املــال       ــة تقليــل احلاجــة إىل ســحب مب أقــرب وقــت ممكــن، بغي

  املتداول لتغطية النقص يف تسديد االشتراكات املقرَّرة."
    

    )٩(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   - رابعاً  
ــةُ يف م  ٢٨يف   -٢٢ قتــرح مــن املــدير العــام بشــأن اإلطــار الربنــاجمي    أيار/مــايو، نظــرت اللجن

  ).PBC.31/9( ٢٠١٩-٢٠١٦املتوسط األجل، 
أيار/مايو، وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاطت اللجنة علماً باملعلومـات الـيت    ٢٩ويف   - ٢٣

  .  ٩قدَّمها املدير العام بشأن البند 
    

    )٣د (البن ٢٠١٤التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - خامساً  
  ).PBC.31/2( ٢٠١٤تقرير اليونيدو السنوي أيار/مايو، نظرت اللجنةُ يف  ٢٨يف   -٢٤
أيار/مايو، وبناًء على اقتراح الرئيسة، أحاطت اللجنـة علمـاً باملعلومـات الـيت      ٢٩ويف   -٢٥

  .  ٣قدَّمها املدير العام بشأن البند 
    

    )١٠حشد املوارد املالية (البند   - سادساً  
 ١ يار/مايو، نظرت اللجنةُ يف املعلومـات عـن أداء التمويـل، الـواردة يف الفصـل     أ ٢٨يف   -٢٦
)، ويف ورقة غرفة اجتماعات أعـدَّهتا األمانـة عـن    PBC.31/2( ٢٠١٤تقرير اليونيدو السنوي من 

املشــاريع املُوافَــق عليهــا يف إطــار صــندوق التنميــة الصــناعية والصــناديق االســتئمانية والتربُّعــات     
  ).PBC.31/CRP.2( ٢٠١٤عام  األخرى يف

ــة علمــاً باملعلومــات      ٢٩ويف   -٢٧ ــراح الرئيســة، أحاطــت اللجن ــاًء علــى اقت أيار/مــايو، وبن
  .  ١٠املقدَّمة بشأن البند 

    
    )١١تعيني ُمراجع حسابات خارجي (البند   - سابعاً  

ني ُمراجـع  أيار/مايو، نظرت اللجنةُ يف تقرير من املدير العام عن الترشيحات لتعي ٢٨يف   -٢٨
)، ويف مــذكِّرة مــن األمانــة بشــأن املرشَّــحني لتعــيني ُمراجــع       PBC.31/10حســابات خــارجي ( 
  ).PBC.31/CRP.4حسابات خارجي (
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ــة علمــاً باملعلومــات      ٢٩ويف   -٢٩ ــراح الرئيســة، أحاطــت اللجن ــاًء علــى اقت أيار/مــايو، وبن
  .١١املقدَّمة بشأن البند 

    
    )١٢نية والثالثني (البند موعد انعقاد الدورة الثا  - ثامناً  

أيار/مـــايو، أحاطـــت اللجنـــة علمـــاً مبـــا ورد يف جـــدول األعمـــال املشـــروح         ٢٨يف   -٣٠
)PBC.31/1/Add.1    بشأن املواعيد املخصَّصة هليئات اليونيدو املعنية بتقريـر السياسـات يف عـامي (

  .٢٠١٦و ٢٠١٥
عد انعقـاد الـدورة الثانيـة    ، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن موأيار/مايو ٢٩ويف   -٣١

  )، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل:PBC.31/L.6والثالثني، قدَّمته الرئيسة (
    

    ٢٠١٥/٧االستنتاج     
  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢و ٢١قرَّرت جلنةُ الربنامج وامليزانية عقَد دورهتا الثانية والثالثني يومي 

    
    تتام الدورة احلادية والثالثني) واخ١٣اعتماد التقرير (البند   - تاسعاً  

، اعتمـــدت اللجنـــةُ مشـــروع التقريـــر عـــن أعمـــال دورهتـــا احلاديـــة  أيار/مـــايو ٢٩يف   -٣٢
  )، على أن ُيعَهد إىل املقرِّر مبهمَّة وضعه يف صيغته النهائية.PBC.31/L.1والثالثني (

أيار/مـايو   ٢٩ مـن يـوم   ٥٥/٢٢واختتمت اللجنـةُ دوَرهتـا احلاديـة والـثالثني يف السـاعة        -٣٣
٢٠١٥.  
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    املرفق
    قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة احلادية والثالثني    

 الرمز
بند جدول
 العنوان األعمال

PBC.31/1 تجدول األعمال املؤقَّ ٢ 
PBC.31/1/Add.1  ٢،١٢  ت املشروحجدول األعمال املؤقَّ 
PBC.31/2 

IDB.43/2 

١٠، ٣  ٢٠١٤تقرير اليونيدو السنوي 

PBC.31/3 

IDB.43/3 

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم  ٤
كانون الثاين/يناير  ١املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية من 

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١إىل

PBC.31/4* 

IDB.43/4* 

 وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام ٥

PBC.31/5 

IDB.43/5 

إدخال حتسينات على إطار اإلدارة املالية. اقتراحات من املدير  ٥
 العام

PBC.31/6 

IDB.43/6 

 . مقترحات املدير العام٢٠١٧- ٢٠١٦الربنامج وامليزانيتان، ٦

PBC.31/7 

IDB.43/7 

. مذكِّرة ٢٠١٧-٢٠١٦جدول األنصبة املُقرَّرة للفترة املالية  ٧
 من األمانة

PBC.31/8 

IDB.43/8 

. ٢٠١٧-٢٠١٦دوق رأس املال املتداول لفترة السنتني صن ٨
 مقترحات املدير العام

PBC.31/9 

IDB.43/9 

. مقترح من ٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  ٩
 املدير العام

PBC.31/10 

IDB.43/10 

الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي. تقرير من املدير  ١١
 العام

PBC.31/11 - الدول املدَرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو. مذكرة قوائم
 من األمانة

  ورقات غرفة االجتماع

PBC.31/CRP.1 ٢ List of documents 

PBC.31/CRP.2 ١٠ Projects approved under the Industrial Development Fund, 

trust funds and other voluntary contributions in 2014. Prepared 

by the Secretariat 
PBC.31/CRP.3 ٥ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat

───────────────── 
 أُعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية.  *  
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 الرمز
بند جدول
 العنوان األعمال

PBC.31/CRP.4 ١١ Candidates for the appointment of External Auditor. Note 

by the Secretariat 

PBC.31/CRP.5 ٤ Report of the External Auditor on the accounts of the 

United Nations Industrial Development Organization for 

the financial year 1 January to 31 December 2014. Annexes 

presented in accordance with United Nations System 

Accounting Standards for the year ended 31 December 2014 

(unaudited). Prepared by the Secretariat 

PBC.31/CRP.6 ٦ Programme and budgets, 2016-2017. Background notes on 

the proposals of the Director General 

PBC.31/CRP.7 ٦ Digital records. Note by the Secretariat 
  
 


