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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  
  الثانية والثالثونالدورة
  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢-٢١فيينا،
  تاملؤقَّ من جدول األعمال ٢البند

     إقرار جدول األعمال
     املشروح تجدول األعمال املؤقَّ    
    افتتاح الدورة    

روكـافورت (كوسـتاريكا)، بصـفتها    تفتـتح سـعادة السـيدة ب. سـابوريو دي      سوف  
  رئيسة الدورة احلادية والثالثني للجنة الربنامج وامليزانية، الدورة الثانية والثالثني للجنة.

  
    انتخاب أعضاء املكتب  - ١البند     

من النظام الداخلي، َتنتخب اللجنـةُ يف كـلِّ سـنة، يف بدايـة دورهتـا       ١- ١٧عمالً باملادة   
مـن بـني وفـود أعضـائها.      راًثـة نـوَّاب للـرئيس مـن بـني ممثلـي أعضـائها ومقـرِّ        العادية، رئيساً وثال

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   

اً لذلك التذييل، ينبغي أن ُينتخب رئيس الدورة الثانية والـثالثني مـن بـني أعضـاء     الداخلي. ووفق
اب الرئيس الثالثـة مـن الـدول اآلسـيوية     اللجنة من الدول األفريقية املدرجة يف القائمة ألف، ونوَّ

 املدرجــة يف القائمــة ألــف، والــدول املدرجــة يف القائمــة بــاء، والــدول املدرجــة يف القائمــة جــيم.
  بغي أن ُينتخب املقرِّر من بني أعضاء اللجنة من الدول املدرجة يف القائمة دال.وين
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    إقرار جدول األعمال  - ٢البند     

جـــدولُ أعمـــال مؤقَّـــت للـــدورة الثانيـــة  PBC.32/1ُيعـــرض علـــى اللجنـــة يف الوثيقـــة   
مــن النظــام  ٩و ٨والــثالثني، أَعــدَّه املــدير العــام بالتشــاور مــع رئيســة اللجنــة، وفقــاً للمــادتني   

  .  ١٢الداخلي، بغية إقراره، على حنو ما هو منصوص عليه يف املادة 
  وسُتعرض على اللجنة الوثائق التالية:  
  )PBC.32/1جدول األعمال املؤقَّت (  •  
  )PBC.32/1/Add.1جدول األعمال املؤقَّت املشروح (  •  
  )PBC.32/CRP.1قائمة الوثائق (  •  

    
    ٢٠١٥التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - ٣البند     

من الدستور، ُيِعدُّ املديُر العام تقريراً سنويا عن أنشطة املنظمة. وكـان   ٦- ١١وفقاً للمادة   
، أن ُيـدمج تقريـر أداء الربنـامج دجمـاً     ٢- /ق٤- ملدير العام، يف قـراره م ع املؤمتر العام قد طلب إىل ا

. وبنـاًء علـى طلـب اجمللـس     ١١- /م٧- كليا يف التقارير السنوية املقبلة، وفقاً ملقـرَّر اجمللـس م ت ص  
، تتضــمَّن التقــارير الســنوية معلومــات عــن األنشــطة التنفيذيــة يف   ١٢- /م٢٣- يف مقــرَّره م ت ص

ــة  ــها اســتعراض       جمــال التنمي ــة لألمــم املتحــدة ذات الصــلة، ومن ــة العام ــرارات اجلمعي ــة مــن ق النابع
 ٦٧/٢٢٦السياســات الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات وذلــك وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة 

، ُتحــاط الــدول  ٥- /ق١٠- . وطبقــاً للقــرار م ع ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب   ٢١الصــادر يف 
  نوي بدور اليونيدو يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.األعضاء علماً يف التقرير الس

 ٢٠١٥تقرير اليونيدو السـنوي  ، يشمل ١- /ق١٦- مع الفقرة (د) من القرار م ع ومتاشيا  
  معلومات عن تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل.

(د) مــن الدســتور علـى أن يطلــب اجمللــُس إىل الــدول األعضــاء أن   ٤-٩وتـنصُّ املــادة    
، ٢٩-/م١-تقدِّم معلومـات عـن أنشطتهـــا ذات الصلـــة بعمـل املنظمــة. ويف املقـرَّر م ت ص       

طلب اجمللس إىل الدول األعضاء أن تعلمه بأنشطتها ذات الصلة بعمل املنظمـة عنـد اسـتعراض    
التقرير السنوي. وبسبب ختفيض عـدد دورات اجمللـس يف السـنوات الـيت ال ينعقـد فيهـا املـؤمتر        

، ســوف ٢٠١٣(و))، وعمــالً باملمارســة املتَّبعــة منــذ عــام   ٧-/م٣٩-قــرَّر م ت صالعــام (امل
  ُيعرض التقرير السنوي على اجمللس عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية.
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ولعلَّ الدول األعضاء تودُّ، بناء على ذلك، أن ُتدرج معلومات عـن أنشـطتها الـيت هلـا       
  اليت يديل هبا ممثِّلوها يف إطار هذا البند.صلة بعمل اليونيدو يف الكلمات الشفوية 

  وسُتعرض على اللجنة الوثيقة التالية:  
  )PBC.32/2-IDB.44/2( (يتضمَّن تقرير أداء الربنامج) ٢٠١٥تقرير اليونيدو السنوي   •  

    
    ٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   - ٤البند     

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

إىل اجمللس عن طريق اللجنة وفقاً للتوجيهات الـيت يصـدرها املـؤمتر. وتفحـُص اللجنـة البيانـات       
، الــذي حييلــها إىل املــؤمتر مــع  ا إىل اجمللــساملاليــة وتقــارير مراجعــة احلســابات وُتقــدِّم توصــياهت  

  يراه مناسباً من تعليقات.  ما
، أن ُيقــدِّم كــل ســنة إىل  ١٩٨٧/١٩وطلبــت اللجنــة إىل املــدير العــام، يف اســتنتاجها    
بتفصـيل اسـتخدام    ومستفيضـاً عـن األداء املـايل يبـيِّن     عن طريق اللجنة، تقريراً واضحاً اجمللس،

اء يتضمن تقريـر األد  ح تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، أصب٢٠١١عام املوارد املالية. ومنذ 
  املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (إيبساس). املايل، أْي البيانات املالية

ــس م ت ص     ــرَّر اجمللـ ــالً مبقـ ــابات    ٢-/م٤٣-وعمـ ــع احلسـ ــر مراجـ ــمَّن تقريـ ، سيتضـ
ت الـواردة يف تقريـر مراجـع احلسـابات اخلـارجي      اخلارجي أيضاً معلومـات عـن تنفيـذ التوصـيا    

  ).IDB.43/3( ٢٠١٤عن عام 
  وسُتعرض على اللجنة الوثيقتان التاليتان:  
ــدة         •   ــم املتحـ ــة األمـ ــابات منظمـ ــن حسـ ــارجي عـ ــابات اخلـ ــع احلسـ ــر مراجـ تقريـ

كـــانون  ٣١كـــانون الثاين/ينـــاير إىل   ١للســـنة املاليـــة مـــن    الصـــناعية للتنميـــة
  )PBC.32/3-IDB.44/3( ٢٠١٥األول/ديسمرب 

مرفقات تقريـر مراجـع احلسـابات اخلـارجي عـن حسـابات منظمـة األمـم املتحـدة            •  
ــناعية للســــنة املاليــــة مــــن   ــانون الثاين/ينــــاير إىل  ١للتنميــــة الصــ ــانون  ٣١كــ كــ

للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة للسـنة   ، مقدَّمة وفقا٢٠١٥ًاألول/ديسمرب 
  )PBC.32/CRP.2(غري مدقَّقة) ( ٢٠١٥األول/ديسمرب  كانون ٣١املنتهية يف 
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    وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة  - ٥البند     
ــه السادســة عشــرة         ــام يف دورت ــؤمتر الع ــام إىل امل ــدير الع ــه امل ــذي قدَّم ــُر ال ــاول التقري  تن

)GC.16/5 إطار الوضع املايل. وسوف ُتحدَّث تلـك  ) طائفةً واسعةً من املسائل املندرجة ضمن
  املعلومات يف وثيقة ُتقدَّم إىل الدورة احلالية.

وعــالوة علــى ذلــك، أَطلَــع املــديُر العــام املــؤمتَر العــام، يف دورتــه السادســة عشــرة، علــى   
)، وشجع الـدول األعضـاء علـى أن تقـرر حبلـول      GC.16/CRP.3أرصدة االعتمادات غري املنفقة (

مــا إذا كانــت ســتتنازل طواعيــةً عــن حصصــها يف األرصــدة  ٢٠١٥ول/ديســمرب كــانون األ ٢٠
(ط))، أو  ٦-/م٤٣-ر اجمللـــس م ت صومقـــرَّ IDB.43/5ألحـــد احلســـابني اخلاصـــني (الوثيقـــة 

إدراج املبلغ ضمن األنصبة املقـررة   ، أو صندوق استئماين مواضيعي، أوصندوق التنمية الصناعية
ى ذلك، سوف ُتدَرج معلومات عن توزيـع أرصـدة االعتمـادات    . وبناًء عل٢٠١٦عليها يف عام 

  غري املنفقة يف الوثيقة املذكورة أعاله، املقدَّمة إىل الدورة احلالية. 
  وهكذا، سُتعَرض على اللجنة الوثيقتان التاليتان:  
  )PBC.32/4-IDB.44/4وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام (  •  
  )PBC.32/CRP.3ملقرَّرة. مذكِّرة من األمانة (حالة االشتراكات ا  •  

    
    حشد املوارد املالية  - ٦البند     

بشـأن حشـد    ٥- /م٢٥- اعتمد اجمللُس، يف دورته اخلامسـة والعشـرين، املقـرََّر م ت ص     
األموال للربامج املتكاملة. ويف الفقرة (ط) من ذلك املقرَّر، طلب اجمللس إىل املدير العـام، ضـمن   

أن يقيم حـواراً متواصـالً مـع الـدول األعضـاء مـن أجـل تـوفري دعـم نشـيط للجهـود            مجلة أمور، 
املشتركة املبذولة حلشد املوارد. وسوف يقدَّم إىل اجمللس، عـن طريـق اللجنـة، تقريـٌر عـن التقـدُّم       

خمتلـــف الصـــناديق االســـتئمانية  اللجنـــة مبعلومــات جوهريـــة عـــن  احملــَرز يف هـــذا اجملـــال ســـيزوِّد 
الـذي يقـدِّم    ،٢٠١٥بتقرير اليونيدو السنوي وينبغي أن ُينظَر يف ذلك التقرير مقترناً املواضيعية. 

  معلومات عن حشد املوارد املالية يف تلك السنة.
  وسُتعرض على اللجنة الوثائق التالية:  
  ) PBC.32/5-IDB.44/5حشد املوارد املالية. تقرير من املدير العام (  •  
  )٥، الفصل PBC.32/2-IDB.44/2( ٢٠١٥اليونيدو السنوي تقرير التمويل. أداء   •  
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املشاريع املوافَق عليها يف إطار صندوق التنمية الصناعية، والصـناديق االسـتئمانية     •  
 ٢٠١٥املواضــيعية وفــرادى الصــناديق االســتئمانية، والتربعــات األخــرى يف عــام  

)PBC.32/CRP.4(  
    

  : األساس املرجعي ٢٠١٩- ٢٠١٦املتوسط األجل،  اإلطار الربناجمي  - ٧البند     
    ر املتكامل بشأن النتائج واألداءلإلطا

وفقاً للواليات القائمـة، عـرض املـدير العـام علـى جملـس التنميـة الصـناعية، عـن طريـق             
ــاجمي املتوســط األجــل،       ــار الربن ــة، اإلط ــامج وامليزاني ــة الربن ). IDB.43/9( ٢٠١٩-٢٠١٦جلن

يف دورهتـا احلاديـة والـثالثني،     ٢٠١٥/٤من استنتاج جلنة الربنامج وامليزانيـة  ووفقاً للفقرة (ل) 
تتضـمن اخلطــة االسـتثمارية املتوســطة    ُعرضـت أيضـا إضــافةٌ لإلطـار الربنــاجمي املتوسـط األجــل    

  .  ٢٠١٧، اليت ستبدأ دورهتا السنوية لتقدمي التقارير يف عام ٢٠١٩-٢٠١٦األجل، 
ع التقـدير، يف دورتـه السادسـة عشـرة، باإلطـار الربنـاجمي       مـ  وأحاط املؤمتر العـام علمـاً    

ــرار م ع ٢٠١٩-٢٠١٦املتوســط األجــل،   ــرة ١-/ق١٦-(الق ــؤمتر يف الفق (ج)  ). وأشــار امل
 إىل اًاإلطــار الربنــاجمي يتضــمن بالفعــل مؤشِّــرات لــألداء، وأشــار أيضــ نَّالقــرار نفســه إىل أ مــن

ا "هلذه املؤشِّـرات وستواصـل بـذل جهودهـا إلثـراء      مرجعي أساساً املنظمة "ستضع" نَّاعتقاده بأ
هذه املؤشِّرات باستمرار". ومـن مث، طلـب املـؤمتر إىل املـدير العـام أن يقـدِّم تقريـراً عـن التقـدُّم          

  احملرز يف هذا الشأن إىل الدورة الرابعة واألربعني للمجلس.  
  وهكذا، سُتعَرض على اللجنة الوثيقة التالية:  
أســاس مرجعــي ملؤشــرات اإلطــار الربنــاجمي املتوســط    ن وضــععــتقريــر مرحلــي   •  

  ). تقرير من املدير العامPBC.32/6-IDB.44/6( ٢٠١٩-٢٠١٦األجل، 
    

    سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية  - ٨البند     
عرض املدير العام، يف دورة املؤمتر العام السادسة عشرة، خطة عمـل بشـأن سياسـات      

). وبعــد إجــراء مشــاورات مــع الــدول األعضــاء بشــأن  GC.16/6امليدانيــة (اليونيــدو وشــبكتها 
  تفعيل خطة العمل بشأن السياسات امليدانية.   م إىل اللجنة تقرير عندَّيقاملسألة، سوف 

  وهكذا، سُتعَرض على اللجنة الوثيقة التالية:  
ــات امل      •   ــأن السياســ ــل بشــ ــة العمــ ــل خطــ ــام     تفعيــ ــدير العــ ــن املــ ــر مــ ــة. تقريــ   يدانيــ

)PBC.32/7-IDB.44/7(  



PBC.32/1/Add.1 
 

6 V.16-00547 

 

    موعد انعقاد الدورة الثالثة والثالثني  - ٩البند     
ُحـــدِّدت املواعيـــد التاليـــة لعقـــد اجتماعـــات أجهـــزة اليونيـــدو لتقريـــر السياســـات           

  :٢٠١٧و ٢٠١٦  عامي  يف
    

  جملس التنمية الصناعية،  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب٢٤- ٢٢
  الدورة الرابعة واألربعون

  جلنة الربنامج وامليزانية،  (موعد مؤقَّت)٢٠١٧أيار/مايو١٨- ١٦
  الدورة الثالثة والثالثون

  جملس التنمية الصناعية،  (موعد مؤقَّت)٢٠١٧حزيران/يونيه٣٠- ٢٧
  الدورة اخلامسة واألربعون

كانون األول/١-تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧
  ٢٠١٧ديسمرب 

  املؤمتر العام، 
  ةالدورة السابعة عشر

      
  اعتماد التقرير  -١٠البند     

  


