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150617    150617    V.17-04187 (A) 

*1704187*  

 لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.

  

  جملس التنمية الصناعية
  اخلامسة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧ يونيه/حزيران ٢٩إىل  ٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال ٤البند 

  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية

    

      
  والثالثني  الثالثةتقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا     

   )٢٠١٧أيار/مايو  ١٨- ١٦(
 الصفحة الفقرات  

 ٢ ٩- ١................................................... ................................   مقدِّمة
 ٣ ١٠................................................................   املسائل التنظيمية واإلجرائية- أوالً
 ٣ ١٢- ١١..................................   )٤(البند  ٢٠١٦راجع احلسابات اخلارجي عن عام تقرير ُم- 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  ٢٠١٩- ٢٠١٨
 ٤ ٢١- ١٣)٨(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٨)؛ صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني ٧(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٨

 ٨ ٢٣- ٢٢.......................................   )٣ (البند ٢٠١٦التقرير السنوي للمدير العام عن عام - رابعاً
 ٨ ٢٥- ٢٤..................  )٩اإلطار الربناجمي املتوسط األجل واخلطة االستثمارية املتوسطة األجل (البند - خامساً
 ٩ ٢٧- ٢٦.............................................................   )١٠حشد املوارد املالية (البند - سادساً
 ٩ ٢٩- ٢٨...............................................   )١١االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر (البند - سابعاً
 ٩ ٣١- ٣٠.................................................   )١٢(البند تعيني ُمراجع حسابات خارجي  - ثامناً
 ٩ ٣٣- ٣٢...................................................   )١٣موعد الدورة الرابعة والثالثني (البند  - تاسعاً
 ١٠  ٣٥- ٣٤.....................................   ) واختتام الدورة الثالثة والثالثني١٤اعتماد التقرير (البند  - عاشراً
    املرفق

 ١١............................................................   قائمة الوثائق املقدَّمة إىل الدورة الثالثة والثالثني
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    مقدِّمة    
والثالثني يف مقرِّ اليونيدو، مبركز فيينا الـدويل،   الثالثةَعقدت جلنةُ الربنامج وامليزانية دورهتا   - ١

بــني التاليــة مــن  ٢٤الـــ شــاركت يف الــدورة الــدولو. ٢٠١٧أيار/مــايو  ١٨إىل  ١٦يف الفتــرة مــن 
 اإلسـالمية)، - يـة مجهور( إيـران  أملانيـا،  إسـبانيا،  ي،االحتـاد الروسـ   :يف اللجنـة  األعضـاء  ٢٧الدول الـ
 الســودان، أفريقيــا، جنــوب كوريــا، مجهوريــة اجلزائــر، تركيــا، تايلنــد، بــيالروس، بولنــدا، إيطاليــا،
  .اليابان اهلند، النمسا، املكسيك، كينيا، كوستاريكا، كوبا، فنلندا، غواتيماال، الصني، سويسرا،

 إكـوادور،  ني،األرجنـت  :التاليـة األعضـاء يف اليونيـدو    ٤٥الـوحضرت الدورةَ أيضا الدولُ   -٢
 املتعــددة- دولــة( بوليفيــا بنمــا، بلغاريــا، باكســتان، الربازيــل، أيرلنــدا، أوروغــواي، أنغــوال، ألبانيــا،

 العربيــة اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة األســود، اجلبــل تــونس، تشــيكيا، بــريو، القوميــات)،
 شـيلي،  السـويد،  سـلوفينيا،  النكـا،  سـري  رومانيـا،  ة،ية الدميقراطيـ الشعب كوريا مجهورية السورية،
 ليبيــا، لبنــان، الكويــت، كرواتيــا، قطــر، قــربص، البوليفاريــة)،- مجهوريــة( فرتويــال الفلــبني، عمــان،
ــا، مالطــة، ــة اململكــة املغــرب، مصــر، ماليزي ــة، الســعودية، العربي ــا، ميامنــار، منغولي ــروا ناميبي  يج،لن
  .ناليم هولندا، هنغاريا، النيجر،

  هيئات األمم املتحدة ممثَّلة يف الدورة. ومل تكن  -٣
املنظمـــة االستشـــارية القانونيـــة اآلســـيوية   وكانـــت املنظمـــاُت التاليـــة ممثَّلـــةً يف الـــدورة:   -٤

  ، وجامعة الدول العربية.واملركز الدويل لتعزيز املشروعات، واالحتاد األورويب، األفريقية
ــة و  - ٥ ــةُ بالتزكي ــاً للمــادة   ،انتخبــت اللجن ــ ١٧وفق ــداخلي، ســعادة   هــان نظامم ـــ.  الســيدال ه

س.  وسـعادة السـيد   حممد حسني حسن زروق (السودان) السيدسعادة ؛ ورئيساً )فنلندا( كريولينن
ــاً للــرئيس؛ واالحتــاد الروســي( سايشــوا (تايلنــد) والســيدة ف. خوتورســكايا  الســيدة س.م. )، نوَّاب

  .ةًمقرِّر دي كاسترو (كوبا) - مسيث
والـثالثني، بصـيغته الـيت اعتمـدهتا اللجنـة، يف الوثيقـة        الثالثـة ويرد جدول أعمـال الـدورة     -٦

PBC.33/1        وعقب إقرار جدول األعمال، ألقـى املـديُر العـامُّ كلمـةً اسـتهالليةً أخـذهتا اللجنـة يف .
  جدول األعمال.من بنود ذات الصلة الاالعتبار الواجب لدى نظرها يف 

(د)  ٤-١٠ة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنميـة الصـناعية وفقـاً للمـادة     وُيقدَّم تقرير جلن  -٧
  من دستور املنظمة.

ويتضمَّن هذا التقريُر االستنتاجاِت اليت خلصت إليها اللجنة. وحيتوي مرفق هـذا التقريـر     -٨
  على قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية.

عـن اللجنـة توصـياٍت تسـتدعي أن يتَّخـذ اجمللـس        التاليـة الصـادرة   وتتضمَّن االستنتاجاُت  -٩
    :واألربعني، أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة اخلامسةإجراءات بشأهنا يف دورته 



IDB.45/11 

 

V.17-04187 3/12 
 

  
 الصفحة املوضوع االستنتاج
 ٣ ٢٠١٦تقرير ُمراجع احلسابات اخلارجي عن عام  ٢٠١٧/٢
 ٤  وضع اليونيدو املايل ٢٠١٧/٣
 ٥  ٢٠١٩-٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،  ٢٠١٧/٤
 ٧  ٢٠١٩- ٢٠١٨جدول األنصبة املقرَّرة للفترة املالية  ٢٠١٧/٥
 ٧  ٢٠١٩-٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ٢٠١٧/٦
 ٨  التقرير السنوي  ٢٠١٧/٧
     ٩  حشد املوارد املالية ٢٠١٧/٨

    املسائل التنظيمية واإلجرائية  - أوالً  
هبــدف االســتفادة علــى أكمــل  مــن الــرئيسأيار/مــايو، نظــرت اللجنــةُ يف اقتــراح  ١٦يف   -١٠

  وجه ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، واعتمدت االستنتاَج التايل:
    

    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٢٠١٧/١االستنتاج     
بغيـة االسـتفادة بأقصــى قـدر ممكــن مـن املـوارد املتاحــة خلدمـة املــؤمترات، قـرَّرت اللجنــةُ          

ــادة    ــوراً بامل ــَق العمــل ف ــداخلي، املتصــلة بالنَِّصــاب القــانوين، فيمــا خيــصُّ      ٢٤تعلي مــن نظامهــا ال
  رية.جوه قراراتوالثالثني فقط، شريطة أالَّ ُتتَّخذ يف تلك اجللسات أيُّ  الثالثةجلسات دورهتا 

ــدورة هبــدف تيســري صــياغة         - ١١ ــاء ال ــة أثن ــةُ أيضــاً إجــراَء مشــاورات غــري رمسي ــرَّرت اللجن وق
برئاسة تلـك   (السودان)، حممد حسني زروق السيدسعادة االستنتاجات، وُعهد إىل نائب الرئيس، 

  املشاورات.
    

    )٤(البند  ٢٠١٦راجع احلسابات اخلارجي عن عام تقرير ُم  - ثانياً  
راجــع احلســابات اخلــارجي عــن حســابات  أيار/مــايو، نظــرت اللجنــة يف تقريــر ُم ١٦يف   -١٢

كــانون  ٣١كــانون الثاين/ينــاير إىل  ١منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية للســنة املاليــة مــن  
  .)CRP.3و PBC.33/3( ٢٠١٦األول/ديسمرب 

ــر ُمراجــع احلســابات      ١٨ويف   -١٣ أيار/مــايو، وبعــد النظــر يف مشــروع اســتنتاج بشــأن تقري
  ، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل:(PBC.33/L.3)، قدَّمه الرئيس ٢٠١٦اخلارجي عن عام 

  
    ٢٠١٦تقرير ُمراجع احلسابات اخلارجي عن عام   ٢٠١٧/٢االستنتاج     

  ية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل:أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنم  
  

  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
حييط علماً بتقرير ُمراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحـدة    (أ)  

، مبـا  ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٣١كانون الثاين/ينـاير إىل   ١للتنمية الصناعية للفترة املالية من 
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تقريـــر اليونيــدو الســـنوي  ، وIDB.45/3-PBC.33/3األداء املــايل الـــوارد يف الوثيقــة   يف ذلــك تقريـــر  
  )؛IDB.45/2-PBC.33/2( ٢٠١٦، مبا يف ذلك تقرير أداء الربنامج لعام ٢٠١٦

ــام وُمراجــع احلســابات           (ب)   ــدير الع ــا امل ــانني اللــذين أدىل هبم ــاً أيضــاً بالبي ــيط علم حي
  للجنة الربنامج وامليزانية؛ اخلارجي يف الدورة الثالثة والثالثني

ــه القيِّمــة ونتائجــه         (ج)   ــى خدمات ــه ملراجــع احلســابات اخلــارجي عل يعــرب عــن امتنان
  وتوصياته؛
 يعتــرف بأمهيــة مســامهة ُمراجــع احلســابات اخلــارجي يف حتســني هيكــل حوكمــة     (د)  

اليونيدو وحتسـني إدارهتـا وعملياهتـا وأدائهـا مـن خـالل توصـياته، مبـا فيهـا تلـك الـواردة يف تقريـره             
  ؛IDB.45/3-PBC.33/3األخري 

حيــــيط علمــــاً بــــاإلجراءات الــــيت اختــــذها املــــدير العــــام لتنفيــــذ توصــــيات           (ه)  
  السابقة؛  األعوام

املــدير العــام أن يواصــل ُيقــرُّ توصــيات ُمراجــع احلســابات اخلــارجي ويطلــب إىل   (و)  
  واألربعني، تقريراً هبذا الشأن."السادسة تنفيذها وأن يقدِّم إىل جملس التنمية الصناعية، يف دورته 

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

ة املقرَّرة )؛ جدول األنصب٦(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان، 
)؛ ٧(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٨القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني 

    )٨(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
  معاً. ٨و ٧و ٦و ٥قرَّرت اللجنة أن تناقش البنود   -١٤
    

    )٥املنفَقة (البند وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات غري   - ألف  
أيار/مــايو، نظــرت اللجنــة يف تقريــر مــن املــدير العــام عــن وضــع اليونيــدو املــايل     ١٦يف   -١٥

)PBC.33/4 االشتراكات املقرَّرة عن حالة )، ويف مذكِّرة من األمانة(PBC.33/CRP.4).  
أيار/مايو، وبعد النظر يف مشـروع اسـتنتاج بشـأن وضـع اليونيـدو املـايل، قدَّمـه         ١٨ويف   -١٦

  )، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل:PBC.33/L.4الرئيس (
    

   وضع اليونيدو املايل  ٢٠١٧/٣االستنتاج     
 أوصت جلنةُ الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل:    

  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.45/4-PBC.33/4حييط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)    
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ــد        (ب)     ــيت مل تســدِّد بع ــدول الســابقة العضــوية ال ــدول األعضــاء وال حيــثُّ ال
اشتراكاهتا املقرَّرة، مبا يف ذلك سلف صندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخِّرات السـنوات     

  لى سدادها دون إبطاء؛السابقة، ع
يطلــب إىل املــدير العــام أن يواصــل بــذل اجلهــود والتواصــل مــع الــدول    (ج)    

  األعضاء والدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخرات؛
ُينشئ فريقاً عامالً غري رمسي، دون أن تترتَّب على ذلك آثـار ماليـة، مـن      (د)    

الربنـامج وامليزانيـة، ويـدعوه رئـيس جملـس       أجل معاجلة مشاكل املنظمة ذات الصلة بلجنـة 
التنمية الصـناعية إىل االنعقـاد ويرفـع تقريـره إىل جلنـة الربنـامج وامليزانيـة يف دورهتـا الرابعـة          

  "والثالثني.
    

    )٦(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،   - باء  
املتعلقـة بالربنـامج وامليـزانيتني،    أيار/مايو، نظرت اللجنة يف مقترحات املدير العـام   ١٦يف   -١٧

٢٠١٩- ٢٠١٨ (PBC.33/5).  
ــزانيتني،      ١٨ويف   -١٨ ــامج وامليـ ــأن الربنـ ــتنتاج بشـ ــروع اسـ ــر يف مشـ ــد النظـ ــايو، وبعـ أيار/مـ

  )، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل:PBC.33/L.5، قدَّمه الرئيس (٢٠١٩-٢٠١٨
    

   ٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،   ٢٠١٧/٤االستنتاج     
  :جلنة الربنامج وامليزانيةإنَّ   
علمــاً مبقترحــات املــدير العــام بشــأن الربنــامج وامليــزانيتني لفتــرة الســنتني   أحاطــت (أ)  
 ؛IDB.45/5-PBC.33/5بالصيغة الواردة يف الوثيقة  ٢٠١٩- ٢٠١٨

ــأ أحاطـــت  (ب)  ــاً بـ ــامج     نَّعلمـ ــأن الربنـ ــه بشـ ــل، يف مقترحاتـ ــد امتثـ ــام قـ ــدير العـ املـ
الـــذي يـــنص علـــى وجـــوب تعـــديل امليزانيـــة العاديـــة   ٧-/م٣٩-للمقـــرَّر م ت صوامليـــزانيتني، 

رة رَّللمنظمة لدى اإلعالن عن خروج أي دولة عضو من املنظمة حىت ال تـزداد االشـتراكات املقـ   
  على الدول األعضاء املتبقية؛

 باملوافقة على تقديرات النفقات اإلمجالية للميزانيـة التنمية الصناعية جملس  أوصت (ج)  
مبقـدار   يـورو واملزمـع متويلـها مـن االشـتراكات املقـرَّرة       ١٣٩  ٢٠٣  ٥٤٣ العادية البـالغ جمموعهـا  

  يورو؛  ٢ ٥٠١  ٥٠٠ يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار ١٣٦  ٧٠٢  ٠٤٣
وافقـة علـى تقـديرات النفقـات اإلمجاليـة      أيضـاً جملـس التنميـة الصـناعية بامل     أوصت  (د)  

 ٢٠١٩- ٢٠١٨يـورو ألغـراض امليزانيـة التشـغيلية لفتـرة السـنتني        ٣٦ ١٥٢ ٤٠٠ جمموعهـا البالغ 
 ٣٥ ٧٩٧ ٣٠٠مبقـدار  من مستردَّات تكاليف الدعم املتعلقة خبدمات التعاون الـتقين  املزمع متويلها 

  سبما ينصُّ عليه النظام املايل؛يورو ح ٣٥٥  ١٠٠يورو ومن اإليرادات األخرى مبقدار 
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  ما يلي:بأن يطلب إىل املدير العام كذلك جملس التنمية الصناعية  أوصت  (ه)  
وأن يرفــع إىل نظــام األمــم املتحــدة للمنســقني املقــيمني  يواصــل تقــدمي مســامهاته أن   ‘١‘  

اسـتخدام نظـام املنسـقني    تقريراً إىل جملس التنمية الصناعية عن الطريقة اليت اتبعتها اليونيـدو يف  
املقيمني على حنو أمثل من أجل حتقيـق وفـورات يف التكـاليف وتعزيـز أوجـه التـآزر والكفـاءة        
وضمان املساءلة والشفافية يف استخدام األموال املقدمة من اليونيـدو حبيـث تغطـي حصـتها يف     

  ؛نظام املنسقني املقيمني
يف حــدود املــوارد املتاحــة ويكلفــه بــأن  عــن املســائل اجلنســانية  مســؤوالًيعــيِّن أن   ‘٢‘  

، وأن يضــمن خصوصــاً تعمــيم املنظــور  ٣- /ق١٦- يضــمن تنفيــذ قــرار املــؤمتر العــام م ع  
  اجلنساين والتوازن بني اجلنسني يف عملية التوظيف حتقيقاً للتكافؤ يف متثيل اجلنسني؛

يـورو،   ٨٦ ٢٠٠مبلغـاً أقصـاه    للجنة االستشـارية ملراجعـة احلسـابات   خيصِّص أن   ‘٣‘  
  ؛خفض النفقات الفعلية يف فترة السنتني القادمةسبل ث املدير العام على استكشاف حيو
ــأ أحاطــت  (و)   ــزانيتني تضــمَّ  نَّعلمــاً ب ن متوســط معــدل زيــادات  مقتــرح الربنــامج واملي

السـعي وراء حتقيـق مكاسـب     بـأنَّ  وذكَّـرت ، سنويايف املائة  ٠,٧٧١صافية يف التكاليف مقداره 
 هـا بلغإىل األمانـة أن تُ  تمتواصـالً، ولـذلك طلبـ    يـا تاجية والكفاءة جيب أن ميثل إجراًء إداريف اإلن

يف دورتيهــا املقبلــتني باملكاســب اجلديــدة الــيت ُحــددت و/أو حتققــت فيمــا بــني الــدورات بفضــل   
خفض أولوية بعض البنود وحتقيق الكفاءة، هبدف تعويض األثر املايل على الدول األعضاء الـذي  

  ؛٢٠١٩-٢٠١٨السنتني  يتتتركه مقترحات إعادة تقدير التكاليف والنفقات اجلديدة يف ميزاني
املوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا إضافة إىل التربعات ستستخدم يف تعزيز  نَّأ تالحظ  (ز) 

التصنيع يف أفريقيا ويف متكني اليونيدو مـن االضـطالع بـدورها القيـادي الـذي أسـند إليهـا مبوجـب         
  بشأن عقد التنمية الصناعية الثالث يف أفريقيا؛ ٧٠/٢٩٣قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 ،٢٠١٩- ٢٠١٨، إىل املدير العام أن يضمن، أثناء تنفيذ الربنامج وامليـزانيتني  تبطل  (ح)  
حتقيـق التــوازن يف عمليــة ختصــيص املــوارد للــربامج الرئيسـية، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب للربنــامج   

  .الرئيسي جيم
    

  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني   - جيم  
    )٧(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٨

املقــرَّرة أيار/مـايو، نظـرت اللجنـة يف مــذكِّرة مـن األمانـة بشــأن جـدول األنصـبة         ١٦يف   -١٩
  ).PBC.33/6( ٢٠١٩- ٢٠١٨لفترة املالية ل

أيار/مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن جدول األنصبة املقـرَّرة للفتـرة    ١٨ويف   -٢٠
  )، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل:PBC.33/L.6، قدَّمه الرئيس (٢٠١٩- ٢٠١٨املالية 
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   ٢٠١٩-٢٠١٨جدول األنصبة املقرَّرة للفترة املالية   ٢٠١٧/٥االستنتاج     
  وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل:أوصت جلنة الربنامج   
  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:    
 ؛IDB.45/6-PBC.33/6حييط علماً بالوثيقة  (أ)    

ــي  (ب)     ــام  يوصـ ــؤمتر العـ ــة       املـ ــرة املاليـ ــرَّرة للفتـ ــبة مقـ ــدول أنصـ ــع جـ  بوضـ
، معـدَّالً وفقـاً   ٧٠/٢٤٥، يستند إىل قرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة   ٢٠١٩-٢٠١٨

أنصـبتهم   ُتقـرَّر أن يكـون مفهومـاً أنَّ األعضـاء اجلـدد سـوف       للعضوية يف اليونيدو، على
أعضــاء علــى أســاس جــدول األنصــبة املقــرَّرة يف األمــم    عــن الســنة الــيت يصــبحون فيهــا 

 ؛املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو

ــرة الســنتني         (ج)    ــن فت ــرَّرة ع ــتراكاهتا املق ــع اش ــى دف ــدولَ األعضــاَء عل حيــثُّ ال
(ب) مــن النظــام املــايل، الــذي يــنص علــى أن تكــون        ٥- ٥وفقــاً للبنــد   ٢٠١٩- ٢٠١٨

االشــتراكات والســلف مســتحقة وواجبــة الــدفع بكاملــها يف غضــون ثالثــني يومــاً مــن تلقِّــي  
  من اليوم األول من السنة التقوميية اليت تقترن هبا، أيهما أبعد؛ رسالــة املديــر العــام أو ابتداًء

يدعو الدولَ األعضاَء والدولَ األعضاَء السابقةَ اليت عليهـا متـأخِّرات إىل أن     (د)  
تفي بالتزاماهتا الدستورية بدفع اشتراكاهتا غري املسدَّدة، كاملـة ودون شـروط يف أقـرب وقـت     

السداد لتسوية متأخِّراهتا، وفقاً للقرارات السـابقة الـيت اختـذهتا    ممكن، أو أن تستفيد من خطط 
  اليونيدو."أجهزة تقرير السياسات يف 

    
    )٨(البند  ٢٠١٩- ٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   - دال  

أيار/مــايو، نظــرت اللجنــة يف مقترحــات املــدير العــام بشــأن صــندوق رأس املــال   ١٦يف   -٢١
  ).PBC.33/7( ٢٠١٩- ٢٠١٨املتداول لفترة السنتني 

أيار/مايو، وبعد النظر يف مشروع اسـتنتاج بشـأن صـندوق رأس املـال املتـداول       ١٨ويف   -٢٢
  اللجنةُ االستنتاَج التايل:)، اعتمدت PBC.33/L.7، قدَّمه الرئيس (٢٠١٩- ٢٠١٨لفترة السنتني 

    
   ٢٠١٩- ٢٠١٨ صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ٢٠١٧/٦االستنتاج     

  التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل: جملَسالربنامج وامليزانية جلنة أوصت   
  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.45/7-PBC.33/7حييط علماً بالوثيقة   (أ)    
يوصي املـؤمتر العـام بـأن يظـلَّ حجـم صـندوق رأس املـال املتـداول لفتـرة            (ب)    

وأن تظــــلَّ األغــــراض يــــورو،  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠عنــــد مســــتوى  ٢٠١٩- ٢٠١٨الســــنتني 
علـى مـا كانـت عليـه      ٢٠١٩-٢٠١٨باستخدام الصندوق فيها أثناء فترة السنتني  املأذون

ــرة الســنتني   ــى النحــو  ، ٢٠١٧-٢٠١٦يف فت ــرة (ب) مــن   أْي عل ــه يف الفق املنصــوص علي
  ؛٢٧- /م٢- ع املقرَّر م
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حيثُّ الدولَ األعضاء على دفع اشتراكاهتا املقرَّرة غـري املسـدَّدة يف أقـرب      (ج)    
وقت ممكن، بغية تقليل احلاجة إىل سحب مبـالغ مـن صـندوق رأس املـال املتـداول لتغطيـة       

  النقص يف تسديد االشتراكات املقرَّرة."
    

    )٣(البند  ٢٠١٦التقرير السنوي للمدير العام عن عام   - رابعاً  
ــايو، نظــرت اللجنــةُ يف    ١٧يف   - ٢٣ ويف  )PBC.33/2( ٢٠١٦تقريــر اليونيــدو الســنوي   أيار/م

"الطاقــة املســتدامة مــن أجــل تنفيــذ   ٢٠١٧ملخَّــص مقــدَّم مــن األمانــة بشــأن منتــدى فيينــا للطاقــة  
  .)PBC.33/CRP.2أهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس" (

ــايو،  ١٨ويف   -٢٤ ــد النظــر يف مشــروع اســتنتاج بشــأن    أيار/م ــدو الســنوي   وبع ــر اليوني تقري
    )، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل:PBC.33/L.2، قدَّمه الرئيس (٢٠١٦

    
    التقرير السنوي  ٢٠١٧/٧االستنتاج     

  :التايل رمشروع املقرَّ باعتمادالتنمية الصناعية  جملَس جلنةُ الربنامج وامليزانيةأوصت   
 "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  

ُيعرب عـن تقـديره للعمـل الـذي قامـت بـه األمانـة مـن أجـل إعـداد تقريـر              (أ)    
 ) يف أوانه؛PBC.33/2-IDB.45/2( ٢٠١٦اليونيدو السنوي 

ــزاً وخمتصــراً،      يالحــظ أنَّ  (ب)     ــد حتســن كــثرياً وأصــبح وجي ــر الســنوي ق التقري
لنتـائج واألداء،  لسـجل األداء املؤسسـي املسـتند إىل اإلطـار املتكامـل       مينهتضـ بفضـل  بات، و

هبـدف حتسـني املسـاءلة والشـفافية يف     معززاً ببيانات إحصائية وفرية وبعرض للنتـائج احملـرزة،   
ويطلــب إىل األمانــة أن تواصــل  ٢- /م٤٤- ر اجمللــس م ت صمــع مقــرَّ أداء اليونيــدو، متاشــياً

  ؛جهودها يف هذا اخلصوص
ا مـن أجـل وضـع مؤشـرات     اجلهـود الـيت تبـذهلا األمانـة حاليـ      يالحظ أيضـاً   (ج)    

بالتشــاور مــع الــدول    (PBC.33/CRP.5) لنتــائج واألداء للإلطــار املتكامــل   وحتديــد أهــداف 
  م حيرز يف هذا الصدد؛تقدُّ ويدعو األمانة إىل إبالغ أجهزة تقرير السياسات بأيِّاألعضاء، 

، ويشـجع  ٢- /ق١٦- وم ع ١- /ق١٦- يستذكر قـراري املـؤمتر العـام م ع     )د(    
معلومــات عــن تنفيــذ اإلطــار الربنــاجمي  تضــمني التقريــر الســنوييواصــل املــدير العــام علــى أن 

وأهـدافها   ٢٠٣٠وعن إسهام اليونيدو يف حتقيق خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     املتوسط األجل 
  للمتابعة واالستعراض." املستدامة وكذلك عن آليتهااإلمنائية 

    
  واخلطة االستثمارية املتوسطة األجل اإلطار الربناجمي املتوسط األجل   -خامساً  

    )٩(البند 
إلطـار  ل الصـيغة احملدَّثـة   أيار/مايو، نظرت اللجنةُ يف مقتـرح مـن املـدير العـام بشـأن      ١٧يف   - ٢٥

ويف تقرير من املدير العام عن اخلطـة   )PBC.33/8( ٢٠٢١- ٢٠١٨للفترة  الربناجمي املتوسط األجل
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ــة عــن   PBC.33/8/Add.1( ٢٠١٩- ٢٠١٦االســتثمارية املتوســطة األجــل   ) ويف مــذكِّرة مــن األمان
  .)PBC.33/CRP.5اإلطار املتكامل احملدَّث بشأن النتائج واألداء (

الـيت  أيار/مايو، وبناًء علـى اقتـراح الـرئيس، أحاطـت اللجنـة علمـاً باملعلومـات         ١٨ويف   - ٢٦
  .  ٩قدَّمها املدير العام بشأن البند 

    
    )١٠حشد املوارد املالية (البند   - سادساً  

األمانة عن املشاريع املُوافَق عليهـا يف إطـار    مذكِّرة منأيار/مايو، نظرت اللجنةُ يف  ١٧يف   - ٢٧
 ٢٠١٦صــــندوق التنميــــة الصــــناعية والصــــناديق االســــتئمانية والتربُّعــــات األخــــرى يف عــــام        

)PBC.33/CRP.6.(  
وبعـد النظـر يف مشـروع اسـتنتاج بشـأن حشـد املـوارد املاليـة، قدَّمـه          أيار/مايو،  ١٨ويف   -٢٨

    )، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل:PBC.33/L.8الرئيس (
    

    حشد املوارد املالية  ٢٠١٧/٨االستنتاج     
ــة أحاطــت    ــاد الروســي،       جلن ــن االحت ــدَّم م ــرَّر املق ــاً مبشــروع املق ــة علم ــامج وامليزاني الربن

  النظر فيه أثناء دورته اخلامسة واألربعني.التنمية الصناعية ب جملَسوأوصت 
    

    )١١االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر (البند   - سابعاً  
عن االسـتراتيجية العامـة إلدارة    أيار/مايو، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير العام ١٧يف   -٢٩

  ).PBC.33/9املخاطر (
أيار/مــايو، وبنــاء علــى اقتــراح الــرئيس، أحاطــت اللجنــة علمــاً باملعلومــات الــيت  ١٨ويف   -٣٠

  .  ١١قدَّمها املدير العام بشأن البند 
    

    )١٢تعيني ُمراجع حسابات خارجي (البند   -ثامناً  
أيار/مايو، نظرت اللجنةُ يف تقرير من املدير العام بشأن الترشيحات لتعيني ُمراجـع   ١٨يف   - ٣١

 الترشـيحات ، ويف مذكِّرة من األمانـة بشـأن   )PBC.33/10/Add.1و PBC.33/10حسابات خارجي (
  ).PBC.33/CRP.7لتعيني ُمراجع حسابات خارجي (

 املقدَّمـة أيار/مايو، وبناًء على اقتراح الرئيس، أحاطت اللجنـة علمـاً باملعلومـات     ١٨ويف   -٣٢
  .  ١٢بشأن البند 

    
    )١٣والثالثني (البند  الرابعةموعد الدورة   - تاسعاً  

ــروح      ١٨يف   - ٣٣ ــال املشــ ــدول األعمــ ــا ورد يف جــ ــاً مبــ ــة علمــ ــايو، أحاطــــت اللجنــ أيار/مــ
)PBC.33/1/Add.1         بشأن املواعيـد املخصَّصـة هليئـات اليونيـدو املعنيـة بتقريـر السياسـات يف عـامي (

  .  ٢٠١٨و ٢٠١٧
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 الرابعـــة، وبعـــد النظـــر يف مشـــروع اســـتنتاج بشـــأن موعـــد الـــدورة  أيار/مـــايو ١٨ويف   -٣٤
  )، اعتمدت اللجنةُ االستنتاَج التايل:PBC.33/L.9والثالثني، قدَّمه الرئيس (

    
    موعد الدورة الرابعة والثالثني  ٢٠١٧/٩االستنتاج     

حزيران/يونيـه   ٢٠و ١٩قرَّرت جلنةُ الربنامج وامليزانية عقَد دورهتا الرابعة والـثالثني يـومي       
٢٠١٨.  

    
    والثالثني الثالثة) واختتام الدورة ١٤اعتماد التقرير (البند   - عاشراً  

والـثالثني   الثالثـة أعمـال دورهتـا   عـن  ، اعتمدت اللجنـةُ مشـروع التقريـر    أيار/مايو ١٨يف   -٣٥
)PBC.33/L.1.على أن ُيعَهد إىل املقرِّر مبهمَّة وضعه يف صيغته النهائية ،(  

ــا     - ٣٦ ــةُ دوَرهت ــةواختتمــت اللجن ــثالثني يف الســاعة   الثالث ــوم   ٠٠/١٩وال ــن ي ــايو  ١٨م أيار/م
٢٠١٧.  
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    املرفق
      والثالثني الثالثةقائمة الوثائق املقدَّمة إىل الدورة     

  الرمز
بند جدول 
  العنوان  األعمال

PBC.33/1 جدول األعمال املؤقَّت ٢ 

PBC.33/1/Add.1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢  
PBC.33/2 (يتضمن تقرير أداء الربنامج) ٢٠١٦تقرير اليونيدو السنوي  ٣  
PBC.33/3 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم  ٤

كانون الثاين/يناير إىل  ١املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية من 
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١

PBC.33/4 وضع اليونيدو املايل. تقرير من املدير العام ٥ 

PBC.33/5 مقترحات املدير العام٢٠١٩- ٢٠١٨الربنامج وامليزانيتان،  ٦ . 

PBC.33/6 مذكِّرة من . ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة املالية جدول األنصبة املقرَّرة  ٧
  األمانة

PBC.33/7 مقترحات . ٢٠١٩- ٢٠١٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ٨
  املدير العام

PBC.33/8 ٢٠١٨الصيغة احملدَّثة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة  ٩ -
  . مقترحات من املدير العام٢٠٢١

PBC.33/8/Add.1 إضافة إىل ٢٠١٩- ٢٠١٦االستثمارية املتوسطة األجل، اخلطة  ٩ .
  مقترحات املدير العام

PBC.33/9 تقرير من املدير العام. االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر ١١  
PBC.33/10 تقرير من املدير العام. املرشحون لتعيني مراجع حسابات خارجي  ١٢  
PBC.33/10/Add.1 تقرير من املدير العام. حسابات خارجي املرشَّحون لتعيني مراجع ١٢  
PBC.33/11  -  قوائم الدول املدَرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو. مذكِّرة

 من األمانة

 ورقات غرفة االجتماع

PBC.33/CRP.1 ٢ List of documents 

PBC.33/CRP.2 ٣ The Vienna Energy Forum 2017 “Sustainable energy for the 

implementation of the SDGs and the Paris Agreement”. 

Summary submitted by the Secretariat 

PBC.33/CRP.3 ٤ Annexes to the report of the External Auditor on the accounts of 

UNIDO for the financial year 1 January to  

31 December 2016 (unaudited). Prepared by the Secretariat 
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  الرمز
بند جدول 
  العنوان  األعمال

PBC.33/CRP.4 ٥ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

PBC.33/CRP.5 ٩ Updated integrated results and performance framework. Note by 

the Secretariat 

PBC.33/CRP.6 ١٠ Projects approved under the Industrial Development Fund, 

thematic and individual trust funds, and other voluntary 

contributions in 2016 

PBC.33/CRP.7 ١٢ Candidates for the appointment of an External Auditor. Note by 

the Secretariat 
    

  
    

 


