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  جملس التنمية الصناعية
 واألربعون رابعةالدورة ال

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤- ٢٢فيينا، 
  من جدول األعمال ٤البند 

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

      )٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢- ٢١(
  احملتويات

الصفحة راتالفق  
 ٢ ٩- ١................................................................................  مقدِّمة-أوالً 
 ٣ ١١-١٠............................................................. املسائل التنظيمية واإلجرائية-ثانياً 
 ٤ ١٣-١٢.................................. )٤(البند٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام-ثالثاً 
 ٥ ١٥-١٤............................... )٧(البند٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،-رابعاً 
 ٥ ١٧-١٦............................................ )٨ا امليدانية (البندسياسات اليونيدو وشبكته- خامساً 
 ٦ ١٩-١٨................................... )٣(البند٢٠١٥التقرير السنوي للمدير العام عن عام-سادساً 
 ٧ ٢١-٢٠..................  )٥وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة (البند - سابعاً 
 ٨ ٢٣- ٢٢............................................................)٦حشد املوارد املالية (البند -ثامناً 
 ١٠ ٢٥- ٢٤............................................ )٩نعقاد الدورة الثالثة والثالثني (البندموعد ا - تاسعاً 
 ١٠ ٢٧- ٢٦................................. ) واختتام الدورة الثانية والثالثني١٠اعتماد التقرير (البند -عاشراً 

    املرفق 
 ١١....................................................... قائمة الوثائق املقدَّمة إىل الدورة الثانية والثالثني
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    مقدِّمة  - أوالً  
ورهتـا الثانيـة والـثالثني يف مقـرِّ اليونيـدو، مبركـز فيينـا        َعقدت جلنةُ الربنـامج وامليزانيـة د    -١

ـــ ٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ٢٢و ٢١الـــدويل، يـــومي   ٢٦. وشـــارك يف الـــدورة مجيـــع الـــدول الـ
اإلسـالمية)،  -االحتاد الروسي، إسـبانيا، أملانيـا، إيـران (مجهوريـة     )١(األعضاء املنتخبة يف اللجنة:

يا، اجلزائر، مجهورية كوريا، جنـوب أفريقيـا، السـودان،    إيطاليا، بولندا، بيالروس، تايلند، ترك
سويســرا، الصــني، غواتيمــاال، فنلنــدا، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كينيــا، املكســيك، 

 النمسا، نيجرييا، اهلند، اليابان.

وحضرت الدورةَ أيضا الدولُ األربع واخلمسون التالية األعضـاء يف اليونيـدو: األرجنـتني،      - ٢
ــواي،      األردن،  ــوال، أوروغ ــة املتحــدة، إندونيســيا، أنغ ــارات العربي ــا، اإلم ــا، إكــوادور، ألباني أرميني

ــا،  ــة     أأوكراني ــا (دول ــا فاســو، بوليفي ــا، بوركين ــا، بنم ــل، بلغاري ــدا، باكســتان، الربازي ــددة - يرلن املتع
هوريـة  القوميات)، بريو، تونس، اجلبل األسود، اجلمهورية التشيكية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلم  

العربية السورية، مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة مولـدوفا، رومانيـا، سـري النكـا،         
البوليفاريـة)،  - زويال (مجهوريـة ـالسلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، عمان، الفلبني، فنـ 

مالطة، ماليزيـا، مصـر،   قربص، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كولومبيا، الكويت، لبنان، ليبيا، 
  املغرب، اململكة العربية السعودية، ميامنار، النرويج، نيكاراغوا، هولندا، اليمن، اليونان.

األمـم املتحـدة لألغذيـة    يف الدورة: منظمة  التاليتان ممثلتنياألمم املتحدة  هيئتاوكانت   -٣
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ووالزراعة، 

األفريقيـة،  - املنظمة االستشارية القانونية اآلسيويةلتالية ممثَّلةً يف الدورة: وكانت املنظماُت ا  - ٤
  واالحتاد األورويب، واملركز الدويل للمعلومات العلمية والتقنية، وجامعة الدول العربية.

من نظامهـا الـداخلي، سـعادة السـيد مايكـل       ١٧وانتخبت اللجنةُ بالتزكية، وفقاً للمادة   -٥
يــوغي (كينيــا) رئيســاً؛ وســعادة الســيد شــي زي (الصــني)، والســيدة إ. آوتيــو  أديبــو أوكــوث أو

(فنلندا)، والسيدة ل. م. سوسايا روخاس (املكسـيك)، نوَّابـاً للـرئيس؛ والسـيد ألكسـاي راميـان       
  (بيالروس) مقرِّراً.

ويــــرد جــــدول أعمــــال الــــدورة الثانيــــة والــــثالثني، بصــــيغته الــــيت أقرَّهتــــا اللجنــــة،    -٦
. وعقب إقرار جدول األعمال، ألقى املديُر العامُّ كلمةً استهالليةً أخـذهتا  PBC.32/1 الوثيقة يف

  اللجنة يف االعتبار الواجب لدى نظرها يف بنود جدول األعمال ذات الصلة.
                                                           

عضواً يف جلنة الربنامج  ٢٦خب ، انُت٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣، املؤرَّخ ١٠-/م١٦-عمالً باملقرَّر م ع  )١(  
 وامليزانية، وبقي مقعد واحد من القائمة باء شاغراً.
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 (د) ٤-١٠وُيقدَّم تقرير جلنة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنمية الصناعية وفقـاً للمـادة     -٧
  .من دستور املنظمة

ويتضــمَّن هــذا التقريــر االســتنتاجات الــيت خلصــت إليهــا اللجنــة. وحيتــوي مرفــق هــذا    -٨
  التقرير على قائمة الوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية.

وتتضمَّن االستنتاجات التالية الصادرة عن اللجنة توصياٍت تسـتدعي أن يتَّخـذ اجمللـس      -٩
 ة واألربعني، أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة:إجراءات بشأهنا يف دورته الرابع

 
 الصفحة املوضوع االستنتاج

 ٤ إنشاء جلنة استشارية ملراجعة احلسابات ٢٠١٦/٢

 ٤ تقرير مراجع احلسابات اخلارجي ٢٠١٦/٣

 ٥ سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية ٢٠١٦/٤

 ٧ التقرير السنوي ٢٠١٦/٥

 ٧ ألعضاء بشأن املسائل املواضيعيةتعزيز احلوار مع الدول ا ٢٠١٦/٦

 ٨ وضع اليونيدو املايل ٢٠١٦/٧

 ٨ االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر ٢٠١٦/٨

     ٩ حشد املوارد املالية ٢٠١٦/٩
    املسائل التنظيمية واإلجرائية  - ثانياً  

علـى  حزيران/يونيه، نظرت اللجنـةُ يف اقتـراح قدَّمـه الـرئيس هبـدف االسـتفادة        ٢١يف   -١٠
  أكمل وجه ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، واعتمدت االستنتاج التايل:

    
    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات - ٢٠١٦/١االستنتاج     

بغية االستفادة بأقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قـرَّرت اللجنـةُ تعليـَق      
من نظامها الداخلي، املتصلة بالنَِّصاب القانوين، فيما خيصُّ جلسات دورهتـا   ٢٤ العمل فوراً باملادة

  الثانية والثالثني فقط، شريطة أالَّ ُتتَّخذ يف تلك اجللسات أيُّ قرارات جوهرية.
وقرَّرت اللجنةُ إجراَء مشاورات غري رمسية أثناء الدورة هبدف تيسري صياغة االسـتنتاجات،    - ١١

  ئب الرئيس، سعادة السيد شي زي (الصني)، برئاسة تلك املشاورات.وَعهِدت إىل نا
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    )٤(البند  ٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   - ثالثاً  
حزيران/يونيـــه، نظـــرت اللجنـــة يف تقريـــر مراجـــع احلســـابات اخلـــارجي عـــن  ٢١يف   -١٢

كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١حســابات منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية للســنة املاليــة مــن  
  ).CRP.2و PBC.32/3( ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١
ــد      ٢٢ويف   -١٣ ــار البنـ ــتنتاجني يف إطـ ــروعي اسـ ــر يف مشـ ــد النظـ ــه، وبعـ ، ٤حزيران/يونيـ

  ، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَجني التاليني:PBC.32/L.9)و PBC.32/L.8الرئيس (  قدَّمهما
    

    استشارية ملراجعة احلساباتنشاء جلنة إ - ٢٠١٦/٢االستنتاج     
طلبت جلنةُ الربنامج وامليزانيـة إىل املـدير العـام أن يقـدم إىل الـدول األعضـاء يف أقـرب            

ــة استشــارية       وقــت ممكــن، يف غضــون األســابيع الســتة القادمــة، مشــروع إطــار مرجعــي للجن
ــة     ــة احلســابات، تكــون مبثاب ــدول األعضــاء واملراجعــ   الملراجع ــني اإلدارة وال ــة صــلة ب ة الداخلي

واخلارجية للحسابات، وذلك من أجـل مسـاعدة جملـس التنميـة الصـناعية يف التحضـري إلنشـاء        
  تلك اللجنة يف دورته الرابعة واألربعني.

    
    تقرير مراجع احلسابات اخلارجي - ٢٠١٦/٣االستنتاج     

ذ دون مسـاس  جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مقرَّر ُينفَّـ  أوصت    
ــرر م ع    ــه يف املقـ ــة عليـ ــرت املوافقـ ــذي جـ ــة الـ ــار امليزانيـ ــامج   ١٥-/م١٦-بإطـ ــق بالربنـ املتعلـ

، وُيعــرب فيــه عــن الشــكر ملراجــع احلســابات اخلــارجي علــى        ٢٠١٧-٢٠١٦، وامليــزانيتني
  خدماته وتوصياته القيمة، ويطلب إىل املدير العام ما يلي:

الـــة ويف الوقـــت املناســـب (يف التقيـــيم أن يضـــمن إجـــراء رقابـــة مســـتقلة وفع  (أ)    
والتحقيق ومراجعة احلسابات) علـى حنـو يتماشـى مـع معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها وينفـذ          

  قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛
رد امليزانيـة املعتمـدة مـن أجـل     اأن يضمن أيضاً استخدام املـوارد البشـرية ومـو     (ب)    

ية على حنو فعـال ومسـتقل مـن الناحيـة اإلداريـة والعملياتيـة       تسيري أعمال مكتب الرقابة الداخل
  ليكون جزءاً من مكتب املدير العام، على أن تراعى املسائل التالية:

ُيخوَّل مدير مكتب الرقابة الداخلية صالحية اختاذ مجيع القرارات بشـأن املـوظفني     ‘١‘  
  اجلمعية العامة ذات الصلة؛املستشارون) والعمليات، وذلك متاشياً مع قرارات  مبن فيهم(
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يقدِّم مدير مكتب الرقابة الداخلية تقاريره إىل املدير العـام والـدول األعضـاء يف      ‘٢‘  
ــارير علــى     واحــدآن  ، علــى أن ُتقــدَّم ردود اإلدارة يف وقــت الحــق وتعــرض تلــك التق

 اجمللس لينظر فيها.
    

    )٧ند (الب ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   - رابعاً  
حزيران/يونيـــه، نظـــرت اللجنـــةُ يف تقريـــر مرحلـــي مـــن املـــدير العـــام حيـــدِّد          ٢١يف   -١٤

املرجعــي لإلطــار املتكامــل للنتــائج واألداء اخلــاص باإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل،    األســاس
٢٠١٩-٢٠١٦ )PBC.32/6   ــة ــة   بشــأن)، كمــا نظــرت يف مــذكِّرة مــن األمان األســس املرجعي

  ).PBC.32/CRP.5(للنتائج واألداء  لإلطار املتكامل
، وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاطـت اللجنـة علمـاً باملعلومـات     حزيران/يونيه ٢٢ويف   - ١٥

  .٧اليت قدَّمها املدير العام بشأن البند 
    

    )٨سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية (البند   - خامساً  
ن املدير العام عـن تفعيـل خطـة العمـل     ، نظرت اللجنة يف تقرير محزيران/يونيه ٢١يف   -١٦

  ).PBC.32/7بشأن السياسات امليدانية (
وبعد النظر يف مشـروع اسـتنتاج بشـأن السياسـات والشـبكة      ، حزيران/يونيه ٢٢ويف   -١٧

  )، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل:PBC.32/L.6(امليدانية، قدَّمه الرئيس 
    

    بكتها امليدانيةسياسات اليونيدو وش - ٢٠١٦/٤االستنتاج     
  التايل:  أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر  
 "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

ــة           (أ)   ــل بشــأن السياســات امليداني ــة العم ــل خط ــن تفعي ــالتقرير ع ــاً ب ُيحــيط علم
)IDB.44/7-PBC.32/7؛( 

على هيكل اليونيـدو امليـداين، علـى النحـو الـوارد       ُيقرُّ التعديالت اليت أُجريت  (ب)  
 ؛IDB.44/7-PBC.32/7يف الوثيقة 

ــدَّ     (ج)   ــوعية احملـــ ــايري املوضـــ ــاً باملعـــ ــيط علمـــ ــة  حيـــ ــب اإلقليميـــ ــاء املكاتـــ دة النتقـــ
  )، ويطلب إىل املدير العام التأكُّد من استمرار تطبيق نفس املعايري؛GC.16/6( والقُطرية
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ام أن يضمن تنفيذاً سلساً خلطـة العمـل بشـأن السياسـات     يطلب إىل املدير الع  (د)  
الوثيق مع مجيع الدول األعضاء، وال سـيما الـدول املتـأثرة بصـورة مباشـرة،       بالتشاورامليدانية، 

  وأن يضمن أيضاً أن تقدِّم املكاتب امليدانية دعماً فعاالً لتنفيذ برامج التعاون التقين؛
أن يواصــل استكشــاف فــرص إقامــة شــراكات  يطلــب أيضــاً إىل املــدير العــام    (ه)  

والتنســـيق وتقاســـم التكـــاليف مـــع هيئـــات أخـــرى لألمـــم املتحـــدة علـــى املســـتوى امليـــداين؛   
  املتحدة القُطرية؛  ُيشجِّع على إدماج رؤساء مكاتب اليونيدو القُطرية ضمن أفرقة األمم  وأن

ــه امل       (و)   ــذي تضــطلع ب ــدور ال ــام توضــيح ال ــدير الع كاتــب يطلــب كــذلك إىل امل
امليدانيــة يف جمــايل التعــاون الــتقين وحشــد املــوارد، وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالــدعم الــذي ميكــن 
للمكاتب اإلقليميـة والقُطريـة وينبغـي هلـا أن تقدِّمـه يف إعـداد مشـاريع وبـرامج التعـاون الـتقين           

  وإدارهتا واإلشراف عليها؛
 العـاملني ضـمن الشـبكة    يشدِّد على ضرورة إطالع املوظفني الـدوليني والـوطنيني    (ز)  

  امليدانية على ما يستجد بشأن استراتيجيات اليونيدو وإجراءاهتا وعملياهتا ذات الصلة؛
يشدِّد أيضاً على ضرورة رصـد حجـم عمـل وأداء كـل مكتـب مـن املكاتـب          (ح)  

امليدانية، مبا يف ذلـك القـدرات املرتبطـة بـذلك يف مقـر اليونيـدو، والتأكُّـد مـن ختصـيص القـدر           
مثل من املوارد البشرية واملوارد األخرى وضمان الشفافية وتضمني تقرير اليونيـدو السـنوي   األ

  معلومات عن األنشطة املضطلع هبا؛
يطلب إىل املدير العام أن يقدِّم إىل اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني تقريـراً    (ط)    

  عن تنفيذ خطة العمل بشأن السياسات امليدانية."
    

    )٣(البند  ٢٠١٥التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - سادساً  
ــةُ يف   ٢٢و ٢١يف   - ١٨ ــه، نظـــــرت اللجنـــ ــنوي  حزيران/يونيـــ ــدو الســـ ــر اليونيـــ  ٢٠١٥تقريـــ

)PBC.32/2       ٢٠٣٠  )، كمــا نظــرت يف مــذكِّرة مـــن األمانــة عــن خطـــة التنميــة املســتدامة لعـــام - 
ونيـــــدو مـــــع املنتـــــدى السياســـــي الرفيـــــع العامليـــــة للمتابعـــــة واالســـــتعراض وتفاعـــــل الي  اآلليـــــة
  ).PBC.32/CRP.6(  املستوى

ــه، و ٢٢ويف   -١٩ ــد   حزيران/يونيـ ــار البنـ ــتنتاجني يف إطـ ــر يف مشـــروعي اسـ ، ٣بعـــد النظـ
  ، اعتمدت اللجنة االستنتاجني التاليني:PBC.32/L.5)و PBC.32/L.4(قدَّمهما الرئيس 
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    التقرير السنوي - ٢٠١٦/٥االستنتاج     
  التايل:  الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر أوصت جلنةُ 
 "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

ــر        (أ)   ــة مــن أجــل إعــداد تقري ــه األمان ُيعــرب عــن تقــديره للعمــل الــذي قامــت ب
 )؛PBC.32/2-IDB.44/2( ٢٠١٥اليونيدو السنوي 

 رصــد النتــائج واإلبــالغ عنــها لضــمان ُيســلِّم بأمهيــة ُمضــيِّ األمانــة يف حتســني  (ب)  
 (٢)توفُّر معايري عالية يف تقرير اليونيدو السنوي؛

(د) اللـذين   ١-/ق١٦-وم ع ٢-/ق١٦-يستذكر قـراري املـؤمتر العـام م ع     (ج)    
يواصـل تضــمني التقريـر السـنوي معلومـات عـن تنفيـذ اإلطــار       ُدعـي فيهمـا املـدير العـام إىل أن     

 ٢٠٣٠وعن إسـهام اليونيـدو يف حتقيـق خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام        الربناجمي املتوسط األجل 
وأُسـس  ، ويشجِّع األمانـة علـى مواصـلة جهودهـا مـن أجـل وضـع مؤشِّـرات         وأهدافها اإلمنائية

بشأن اإلطار املتكامل للنتائج واألداء على حنو سريع وفعَّال، ويدعو األمانـة إىل وضـع    مرجعية
  قيم مستهدفة بشأن املؤشرات؛

يطلب إىل املدير العام أن حيسِّن التقارير السنوية، بطرائق منها جعلـها وجيـزة     (د)    
وقصرية وإثراؤها ببيانات إحصائية ومعلومات عن النتائج احملرزة وفقاً لإلطار املتكامـل للنتـائج   

  واألداء، بغية حتسني املساءلة والشفافية يف أداء اليونيدو."
    

    حلوار مع الدول األعضاء بشأن املسائل املواضيعيةتعزيز ا - ٢٠١٦/٦االستنتاج     
وامليزانية إىل املـدير العـام وإىل األمانـة أن يعـزِّزا احلـوار والتواصـل        الربنامجطلبت جلنةُ   

شهريا مع ممثلي الدول األعضاء بشأن مسائل مواضـيعية مثـل إسـهام اليونيـدو يف حتقيـق خطـة       
  تدى السياسي الرفيع املستوى.ويف املن ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

    
    )٥  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري املنفَقة (البند  - سابعاً  

حزيران/يونيــه، نظــرت اللجنــةُ يف تقريــر املــدير العــام عــن وضــع اليونيــدو املــايل          ٢٢يف   - ٢٠
)PBC.32/4 رة (املقرَّ)، كما نظرت يف مذكِّرة من األمانة عن حالة االشتراكاتPBC.32/CRP.3.(  

                                                           
التقرير السنوي إصدار النظام الداخلي للجنة الربنامج وامليزانية وجملس التنمية الصناعية، وضرورة يستذكر وهو   )٢(  

  .وسائر وثائق الدورة يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع قبل اليوم األول من الدورة بلغات اللجنة واجمللس
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، ٥حزيران/يونيــــه، وبعــــد النظــــر يف مشــــروعي اســــتنتاجني يف إطــــار البنــــد  ٢٢ويف   -٢١
  ، اعتمدت اللجنة االستنتاجني التاليني:PBC.32/L.7)و PBC.32/L.2الرئيس ( قدَّمهما

    
    وضع اليونيدو املايل - ٢٠١٦/٧االستنتاج     

  َس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل:أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جمل    
  جملس التنمية الصناعية: "إنَّ  
  ؛IDB.44/4-PBC.32/4باملعلومات الواردة يف الوثيقة  حييط علماً  (أ)  
 د بعــد اشــتراكاهتاالــدول األعضــاء والــدول الســابقة العضــوية الــيت مل تســدِّ  حيــثُّ  (ب)  
رأس املال املتداول ومتأخرات السنوات السابقة، علـى سـدادها   ، مبا يف ذلك سلف صندوق املقرَّرة

  دون إبطاء؛
يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالدول األعضـاء والـدول     (ج)  

  السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخرات؛
ف جهــوده الراميــة إىل ضــمان مداومــة  إىل املــدير العــام أن يكثِّــ  يطلــب أيضــاً  (د)  

علــى اطِّــالع فيمــا األعضــاء ُيبقــي الــدول  احلاليــة علــى دعمهــا للمنظمــة، وأن األعضــاءدول الــ
  ذه املسألة من خالل قنوات اإلبالغ الراهنة."يتعلَّق هب

    
    االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر - ٢٠١٦/٨االستنتاج     

جملس التنمية الصناعية وجلنـة  دعت جلنةُ الربنامج وامليزانية املديَر العام إىل أن ُيقدِّم إىل     
الربنامج وامليزانية يف دورتيهما املقبلتني تقريـراً عـن اسـتراتيجية اليونيـدو العامـة إلدارة املخـاطر       
وأن يقتـــرح تـــدابري شـــاملة ملعاجلـــة األثـــر املـــايل واإلداري النـــاجم عـــن مغـــادرة دول أعضـــاء  

  للمنظمة، وكذلك من أجل عكس اجتاه االنسحاب.
    

    )٦حشد املوارد املالية (البند   - ثامناً  
، نظرت اللجنةُ يف تقرير من املدير العـام عـن حشـد املـوارد املاليـة      حزيران/يونيه ٢٢يف   -٢٢

)PBC.32/5  املشـاريع املُوافَـق عليهـا يف إطـار صـندوق      )، كما نظرت يف مذكِّرة من األمانة عـن
  ).PBC.32/CRP.4( ٢٠١٥ يف عام التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية والتربعات األخرى



IDB.44/8 

V.16-04403 9 
 

وبعد النظر يف مشروع اسـتنتاج بشـأن حشـد املـوارد املاليـة،      حزيران/يونيه،  ٢٢ويف   -٢٣
  )، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل:PBC.32/L.3(قدَّمه الرئيس 

    
    حشد املوارد املالية - ٢٠١٦/٩االستنتاج     

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

 ؛IDB.44/5-PBC.32/5حييط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)  

إطـار   يقرِّر ختويل املـدير العـام سـلطة املوافقـة علـى املشـاريع املـراد متويلـها يف          (ب)  
اإلطـــار  لألولويـــات احملـــدَّدة يف وفقـــاً ٢٠١٧و ٢٠١٦صـــندوق التنميـــة الصـــناعية يف عـــامي 

 )؛Add.1و IDB.43/9( ٢٠١٩-٢٠١٦الربناجمي املتوسط األجل 

لليونيـدو،   يشجِّع الدول األعضاء وسـائر اجلهـات املاحنـة علـى زيـادة تربعاهتـا        (ج)  
، وكـذلك للحسـاب اخلـاص للتربعـات     للصندوق االستئماين للشراكة املنشأ حديثاً مبا يف ذلك
 األساسية، وصندوق التجهيز؛ لألنشطة

صـة  خمصَّ غـري  ع بـأموال هات املاحنـة علـى النظـر يف التـرب    مجيَع اجل يشجِّع أيضاً  (د)  
لطلبــات احلصــول علــى  لــتمكني اليونيــدو مــن االســتجابة الســريعة  ألغــراض بعينــها، وحتديــداً

 املساعدة، ووضع أنشطتها الربناجمية وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛

عـات لليونيـدو لتمكينـها مـن     نظـر يف تقـدمي ترب  لب إىل الـدول األعضـاء أن ت  يط  (ه)  
باملســامهة يف الصــناديق  االعمــل مــع مصــادر التمويــل الــيت تشــترط التمويــل املشــترك، وذلــك إمَّــ  

 صة أو بتقدمي متويل ألغراض خاصة على املستوى القُطري أو العاملي؛االستئمانية املخصَّ

ان املســـتفيدة علـــى االضـــطالع بـــدور نشـــيط يف يشـــجِّع حكومـــات البلـــد  (و)  
فــق عليهــا بصــورة   مشــاطرة اليونيــدو مســؤوليةَ حشــد أمــوال لألنشــطة ذات األولويــة املتَّ      

مشــتركة، ويشــجِّعها حتديــداً علــى أن تأخــذ زمــام املبــادرة يف اســتبانة األمــوال املتاحــة علــى  
ليف احملليــة، وكــذلك املســتوى القُطــري واحلصــول عليهــا، مبــا يف ذلــك فــرص تقاســم التكــا 

األموال املقدَّمة من اجلهات املاحنة الثنائية، والصناديق االستئمانية املتعدِّدة املـاحنني، وبرنـامج   
 األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وسائر مؤسسات التمويل اإلمنائي؛

ميـة  يوصي بشدَّة بأن تتعاون الدول األعضاء مع املنظمة وتـدعم جهودهـا الرا    (ز)  
وتعزيــز براجمهــا ومبادراهتــا يف ســياق التنميــة الدوليــة، وخاصــةً مــن خــالل املــؤمترات  وضــع إىل
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د هبــذه املبــادرات، واإلقــرار الدوليــة وغريهــا مــن أشــكال التحــاور، بغيــة ضــمان التعريــف اجليِّــ
  موارد هلا."  بصلتها الوثيقة بأهداف التنمية الدولية، وإتاحة ما يلزم من

    
    )٩انعقاد الدورة الثالثة والثالثني (البند  موعد  - تاسعاً  

ــا     ٢٢يف   -٢٤ ــاً مب ــة علم ــه، أحاطــت اللجن ــحزيران/يوني ــال املشــروح   ي رد يف جــدول األعم
)PBC.32/1/Add.1       ــات ــر السياسـ ــة بتقريـ ــدو املعنيـ ــات اليونيـ ــة هليئـ ــد املخصَّصـ ــأن املواعيـ ) بشـ
  .٢٠١٧و ٢٠١٦ عامي يف
يف مشـروع اسـتنتاج بشـأن موعـد انعقـاد الـدورة       ، وبعد النظـر  حزيران/يونيه ٢٢ويف   -٢٥

  )، اعتمدت اللجنةُ االستنتاج التايل:PBC.32/L.10الثالثة والثالثني، قدَّمه الرئيس (
    

    موعد انعقاد الدورة الثالثة والثالثني - ٢٠١٦/١٠االستنتاج     
 أيــار/ ١٨ إىل ١٦رت جلنــةُ الربنــامج وامليزانيــة عقــَد دورهتــا الثالثــة والــثالثني مــن   رَّقــ 

  .٢٠١٧  مايو
    

    ) واختتام الدورة الثانية والثالثني١٠اعتماد التقرير (البند   - عاشراً  
ــه ٢٢يف   -٢٦ ــة     حزيران/يوني ــر عــن أعمــال دورهتــا الثاني ــةُ مشــروع التقري ، اعتمــدت اللجن

  )، على أن ُيعَهد إىل املقرِّر مبهمَّة وضعه يف صيغته النهائية.PBC.32/L.1والثالثني (
 حزيــران/ ٢٢مــن يــوم  ١٨/١٧واختتمــت اللجنــةُ دوَرهتــا الثانيــة والــثالثني يف الســاعة    -٢٧

  .٢٠١٦يونيه 
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      املرفق
      قائمة الوثائق املقدَّمة إىل الدورة الثانية والثالثني    

 الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

PBC.32/1 جدول األعمال املؤقَّت ٢ 

PBC.32/1/Add.1* مال املؤقَّت املشروحجدول األع ٩، ٢ 

PBC.32/2 
IDB.44/2 

 ٢٠١٥تقرير اليونيدو السنوي  ٦، ٣

PBC.32/3 
IDB.44/3 

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

 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١إىل 

PBC.32/4 
IDB.44/4 

 وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام ٥

PBC.32/5 
IDB.44/5 

 حشد املوارد املالية. تقرير من املدير العام ٦

PBC.32/6 
IDB.44/6 

تقرير مرحلي حيدِّد األساس املرجعي لإلطار املتكامل للنتائج واألداء  ٧
. ٢٠١٩- ٢٠١٦اخلاص باإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 

 املدير العاممن   تقرير

PBC.32/7 
IDB.44/7 

  تفعيل خطة العمل بشأن السياسات امليدانية. ٨
 تقرير من املدير العام

PBC.32/8 - .قوائم الدول املدَرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو  
 رة من األمانةكِّمذ

 ورقات غرفة االجتماع
 

PBC.32/CRP.1 ٢ List of documents 

PBC.32/CRP.2 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 2015. 

Annexes presented in accordance with United Nations 

System Accounting Standards for the year ended 31 

December 2015 (unaudited). Prepared by the Secretariat 
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 الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

PBC.32/CRP.3 ٥ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

PBC.32/CRP.4 ٦  Projects approved under the Industrial Development 

Fund, trust funds and other voluntary contributions in 

2015. Prepared by the Secretariat 

PBC.32/CRP.5 ٧ Baselines for the integrated results and performance 

framework. Note by the Secretariat 

PBC.32/CRP.6 ٣ 2030 Agenda for Sustainable Development – global 

follow-up and review mechanism and the interaction of 

UNIDO with the high-level political forum 

    
 ألسباب فنية. أعيد إصدار هذه الوثيقة  *  

 


