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 جملس التنمية الصناعية
  السادسة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨-٢٦فيينا، 
  من جدول األعمال ٤البند 

  تقرير جلنة الربنامج وامليزانية
      

  والثالثني  الرابعةتقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا     
  )٢٠١٨ يونيه/حزيران ٢٠و ١٩(
    

  املحتويات
 الصفحة  الفقرات  

  ٢  ٩-١   ...............................................................................  مقدِّمة 
  ٣ ١١-١٠   ........................................................... املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوًال 
  ٣ ١٣-١٢   ..............................)٤(البند٢٠١٧تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام  -ثانيًا 
  ٤ ١٥-١٤   .................................. )٣(البند٢٠١٧التقرير السنوي للمدير العام عن عام  -ثالثًا 
  ٤ ١٧-١٦   ....  )٦تقرير الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل املتصلة بلجنة الربنامج وامليزانية (البند   -رابعًا 
  ٥ ١٩-١٨   ...................................................... )٨اإلدارة العامة للمخاطر (البند  -خامسًا 
  ٥ ٢١-٢٠   ......................................................... )٥(البنداملايلوضع اليونيدو   -سادسًا 
  ٦ ٢٣-٢٢   .......................................................... )٧حشد املوارد املالية (البند  -سابعًا 
  ٧ ٢٥-٢٤   .................................... )٩(البنداخلطة االستثمارية املتوسطة األجل املحدَّثة  -ثامنًا 
  ٨ ٢٧-٢٦   ............................................. )١٠والثالثني (البنداخلامسةموعد الدورة   -تاسعًا 
  ٨ ٢٩-٢٨   ............................... والثالثنيالرابعة) واختتام الدورة١١اعتماد التقرير (البند  -عاشرًا 
      املرفق 
  ٩  .................................................. والثالثنيالرابعةقائمة الوثائق املقدَّمة إىل الدورة 
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    مقدِّمة    
والثالثني يف مقرِّ اليونيدو، مبركز فيينا الدويل،  الرابعةَعقدت جلنُة الربنامج وامليزانية دورهتا   -١

ـــــــ .٢٠١٨ حزيران/يونيه ٢٠و ١٩يومي  التالية من بني الدول  ٢٥وشاركت يف الدورة الدول الـ
ــ ، إيطاليا ،اإلسالمية)-إيران (مجهورية ،أملانيا ،إسبانيا ،االحتاد الروسي :يف اللجنة )١(األعضاء ٢٧الـ

 ،قربص ،فنلندا ،الفلبني ،الصـــني ،ســـويســـرا ،الســـودان ،اجلزائر ،تونس ،تركيا ،بولندا ،باكســـتان
  .اليابان ،هنغاريا ،نيجرييا ،النمسا ،املكسيك ،املغرب ،كينيا ،كولومبيا ،كوبا
ــــــــوحضــرت الدورَة أيضــا الدوُل   -٢  ،إســرائيل ،األردن التالية األعضــاء يف اليونيدو: ٤٨الـ

 ،بوركينا فاســــو ،بنغالديش ،بلغاريا ،أيرلندا ،أوكرانيا ،أوروغواي ،أنغوال ،إكوادور ،أفغانســــتان
اجلمهوريــة العربيــة  ،اجلمهوريــة الــدومينيكيــة ،تــايلنــد ،بريو ،)املتعــددة القوميــات-بوليفيــا (دولــة

مجهورية مقدونيا اليوغوســـالفية  ،مجهورية كوريا الشـــعبية الدميقراطية ،مجهورية كوريا ،الســـورية
 ،شــــيلي ،الســــويد ،الســــلفادور ،ســــري النكا ،رومانيا ،دولة فلســــطني ،جنوب أفريقيا ،ســــابقًا

ماال ،عمان ،الصــــــومال يةفن ،غواتي فارية)-زويال (مجهور كا ،كوت ديفوار، البولي تاري ــــــ  ،كوس
 ،ناميبيا ،ميامنار ،اململكة العربية السعودية ،مصر ،ماليزيا ،مالطة ،ليبيا، لكسمربغ ،لبنان ،الكويت
  .اليمن ،هولندا ،هندوراس ،النيجر ،نيبال ،النرويج

اللجنة التحضـــريية ملنظمة الدورة: وكانت اهليئة التالية ذات الصـــلة باألمم املتحدة ممثَّلة يف   -٣
  .معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

وكانت املنظماُت التالية ممثَّلًة يف الدورة: املنظمة االســتشــارية القانونية اآلســيوية األفريقية،   -٤
االحتاد األورويب،  اللجنة االقتصـــادية للمنطقة األوروبية اآلســـيوية، املصـــرف األورويب لالســـتثمار،

املنظمة الدولية لشـــــؤون ، املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي، جملس التعاون لدول اخلليج العربية
  .جامعة الدول العربية، االحتاد الدويل لالتصاالت، اهلجرة

ز. شـــي  الســـيدالداخلي، ســـعادة  هامن نظام ١٧وفقًا للمادة  ،انتخبت اللجنُة بالتزكيةو  -٥
  والســــيدة ف. خوترســــكايا (االحتاد الروســــي)  )تركيا( والســــيدة س. دمري؛ رئيســــًا(الصــــني) 

  .ةمقرِّر السيدة ن. اجلريد (املغرب)للرئيس؛ واس (املكسيك) نائبات خوالسيدة ل. سوسايا رو
والثالثني، بصــــــيغته اليت اعتمدهتا اللجنة، يف الوثيقة  الرابعةويرد جدول أعمال الدورة   -٦

PBC.34/1جد عامُّ . وعقب إقرار  ملديُر ال نًاول األعمال، ألقى ا يا ــــــتهالليًّ ب خذته اللجنة يف  ااس أ
  جدول األعمال.من بنود ذات الصلة الاالعتبار الواجب لدى نظرها يف 

(د) من  ٤-١٠وُيقدَّم تقرير جلنة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنمية الصناعية وفقًا للمادة   -٧
  دستور املنظمة.

مرفق هذا التقرير  ويتضــمنالتقريُر االســتنتاجاِت اليت خلصــت إليها اللجنة. ويتضــمَّن هذا   -٨
  قائمة الوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية.

                                                                    

 يوجد مقعد واحد شاغر (القائمة جيم).  )١(  



IDB.46/9 

 

V.18-04306 3/10 
 

عن اللجنة توصــياٍت تســتدعي أن يتَّخذ املجلس  وتتضــمَّن االســتنتاجاُت التالية الصــادرة  -٩
  صلة بأعمال تلك الدورة: واألربعني، أو هلاالسادسة إجراءات بشأهنا يف دورته 

    
الصفحة املوضوع االستنتاج
 ٣ ٢٠١٧تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام ٢٠١٨/٢

 ٥ الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل املتصلة بلجنة الربنامج وامليزانية  ٢٠١٨/٣

 ٦ وضع اليونيدو املايل  ٢٠١٨/٤

 ٧ حشد املوارد املالية  ٢٠١٨/٥

 ٨ الدورة اخلامسة والثالثنيموعد  ٢٠١٨/٦
    

  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوًال  
ــــــتفادة على أكمل  من الرئيس، نظرت اللجنُة يف اقتراح يونيه/حزيران ١٩يف   -١٠ هبدف االس

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

    املوارد املتاحة خلدمة املؤمتراتاالستفادة من   ٢٠١٨/١االستنتاج     
ــتفادة بأقصــى قدر ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قرَّرت اللجنُة تعليَق    بغية االس

بالنَِّصاب القانوين، فيما خيصُّ جلسات دورهتا  املتعلقةمن نظامها الداخلي،  ٢٤العمل فورًا باملادة 
  جوهرية. قراراتخذ يف تلك اجللسات أيُّ والثالثني فقط، شريطة أالَّ ُتتَّ الرابعة
وقرَّرت اللجنُة أيضـــــًا إجراَء مشـــــاورات غري رمسية أثناء الدورة هبدف تيســـــري صـــــياغة   -١١

  برئاسة تلك املشاورات. ،دمري (تركيا)السيدة س. الرئيس،  ةإىل نائب وعهدتاالستنتاجات، 
    

    )٤(البند  ٢٠١٧تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عام   -ثانيًا  
، نظرت اللجنة يف تقرير مراجع احلســـابات اخلارجي عن حســـابات يونيه/حزيران ١٩يف   -١٢

 كانون األول/  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١منظمة األمم املتحدة للتنمية الصــناعية للســنة املالية من 
  .)CRP.3و PBC.34/3( ٢٠١٧ديسمرب 

احلســابات   شــروع اســتنتاج بشــأن تقرير ُمراجع، وبعد النظر يف ميونيه/حزيران ٢٠ويف   -١٣
  ، اعتمدت اللجنُة االستنتاَج التايل:(PBC.34/L.4)، قدَّمه الرئيس ٢٠١٧اخلارجي عن عام 

    
    ٢٠١٨/٢االستنتاج     

  أوصت جلنُة الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل:  
  الصناعية:"إنَّ جملس التنمية   
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بات منظمة   (أ)     خلارجي عن حســـــــا بات ا يرحِّب بتقرير مراجع احلســـــــا
ية من  األمم ملال ناعية للفترة ا ناير إىل  ١املتحدة للتنمية الصــــــ ثاين/ي كانون  ٣١كانون ال

ــقـــة ٢٠١٧األول/ديســــــــمــرب  ــي ــوث ــوارد يف ال ــقــريــر األداء املـــايل ال   ، مبـــا يف ذلـــك ت
IDB.46/3-PBC.34/3مبا يف ذلك تقرير أداء الربنامج ٢٠١٧الســــــنوي تقرير اليونيدو ، و ،

  )؛IDB.46/2-PBC.34/2( ٢٠١٧لعام 
يرحِّب أيضــــًا بالبيانني اللذين أدىل هبما املدير العام ومراجع احلســــابات   (ب)    

  اخلارجي يف الدورة الرابعة والثالثني للجنة الربنامج وامليزانية؛
خلار  (ج)     بات ا نه ملراجع احلســـــــا نا مة، يعرب عن امت هلا ته ا خدما جي على 

  ويرحِّب مبا توصل إليه من استنتاجات وتوصيات قيِّمة؛
املسندة يشيد باملراجع العام للحسابات يف أملانيا لنجاحه يف إجناز الوالية   (د)    

سيتوىل ٢٠١٤متوز/يوليه  ١ إليه منذ ، ويرحب باملراجع العام للحسابات يف الفلبني الذي 
  ؛٢٠١٨متوز/يوليه  ١من اعتبارًا دور مراجع احلسابات اخلارجي 

يعترف بأمهية مســـــامهة ُمراجع احلســـــابات اخلارجي يف حتســـــني هيكل   (ه)    
مبا فيها تلك  حوكمة اليونيدو وحتســــــني إدارهتا وعملياهتا وأدائها من خالل توصــــــياته،

  ؛IDB.46/3-PBC.34/3الواردة يف تقريره األخري 
حييط علمًا باإلجراءات اليت اختذها املدير العام لتنفيذ توصــــــيات األعوام   (و)    

  السابقة؛
ُيقرُّ توصــــــيات مراجع احلســــــابات اخلارجي ويطلب إىل املدير العام أن   (ز)    

ناعية، ابتداء من دورته السابعة واألربعني، يواصل تنفيذها وأن يقدِّم إىل جملس التنمية الص
  تقريرًا هبذا الشأن."

    
    )٣(البند  ٢٠١٧التقرير السنوي للمدير العام عن عام   -ثالثًا  

يه/حزيران ١٩يف   -١٤ ، )PBC.34/2( ٢٠١٧تقرير اليونيدو الســــــنوي ، نظرت اللجنُة يف يون
بشأن النتائج واألداء: حتديد املؤشرات ووضع معلومات حمدَّثة من األمانة عن اإلطار املتكامل  ويف

  .)PBC.34/CRP.2األهداف (
ناًء على اقتراح الرئيس، أحاطت اللجنة علمًا باملعلومات اليت يونيه/حزيران ٢٠ويف   -١٥ ، وب

  .٣قدَّمها املدير العام بشأن البند 
    

بلجنة الربنامج تقرير الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل املتصلة   -رابعًا  
    )٦وامليزانية (البند 

ْيحزيران/ ١٩يف   -١٦ يه، نظرت اللجنة يف تقرير رئيســــــَ عامل غري الرمسي املعين  يون الفريق ال
  ).PBC.34/5باملسائل املتصلة بلجنة الربنامج وامليزانية (
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مسي وبعد النظر يف مشــروع اســتنتاج بشــأن الفريق العامل غري الر، يونيه/حزيران ٢٠ويف   -١٧
)، اعتمدت اللجنة PBC.34/L.2املعين باملســــــائل املتصــــــلة بلجنة الربنامج وامليزانية، قدَّمه الرئيس (

   االستنتاج التايل:
    

    ٢٠١٨/٣االستنتاج     
  أوصت جلنُة الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل:  
  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.46/5حييط علمًا باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)    
يشـــكر الفريق العامل غري الرمسي املعين باملســـائل املتصـــلة بلجنة الربنامج   (ب)    

ساه، ويقرِّر  وامليزانية على عمله حىت اآلن، ويعرب عن تقديره للعمل الذي يضطلع به رئي
رِّر املجلس اختتــام املــداوالت اليت جيريهــا، أن ميــدِّد فترة واليــة الفريق العــامــل إىل أن يق

سنوية إىل املجلس عن طريق جلنة  َسْيويطلب إىل رئي صلة تقدمي تقارير  الفريق العامل موا
الربنامج وامليزانية، ويشــــجِّع مجيع الدول األعضــــاء على املشــــاركة بنشــــاط يف مداوالت 

  الفريق العامل؛
  كل ستة أشهر؛دول أعماله ق العامل على إعداد جُيشجِّع الفري  (ج)    
يطلب إىل الفريق العامل غري الرمسي أن يواصـــــل مداوالته بشـــــأن مجيع   (د)    

سألة أرصدة االعتمادات غري  شأن م سيما ب صلة بلجنة الربنامج وامليزانية، وال  سائل املت امل
دورهتا املنفقة، هبدف صـــــوغ مقترح بشـــــأهنا، لكي تنظر فيه جلنة الربنامج وامليزانية أثناء 

  اخلامسة والثالثني."
    

  )٨اإلدارة العامة للمخاطر (البند   -خامسًا  
حزيران/يونيه، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير العام عن اإلدارة العامة للمخاطر  ١٩يف   -١٨

)PBC.34/7*عامة للمخاطر مذكِّرة من األمانة عن)، و معلومات حمدَّثة عن جلنة إدارة  :اإلدارة ال
  ).PBC.34/CRP.7( املخاطر

وبناء على اقتراح الرئيس، أحاطت اللجنة علمًا باملعلومات اليت ، يونيه/حزيران ٢٠ويف   -١٩
  .٨قدَّمها املدير العام بشأن البند 

  
  )٥(البند  وضع اليونيدو املايل  -سادسًا  

ايل ، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير العام عن وضــــــع اليونيدو امليونيه/حزيران ٢٠يف   -٢٠
)PBC.34/4 ـــــتراكات املقرَّرة عن حالة )، ومذكِّرة من األمانة مذكِّرة من ، و(PBC.34/CRP.4)االش

األمانة بشــأن صــندوق رأس املال املتداول: اإلطار التنظيمي واملبادئ التوجيهية لعمليات الســحب 
)PBC.34/CRP.6) ومذكِّرة من األمانة بشأن التسجيالت الرقمية ،(PBC.34/CRP.8(.  
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وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن وضع اليونيدو املايل، قدَّمه ، يونيه/حزيران ٢٠ويف   -٢١
  )، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل:PBC.34/L.5الرئيس (

  
    ٢٠١٨/٤االستنتاج     

  أوصت جلنُة الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل:  
  جملس التنمية الصناعية:"إنَّ   
  ؛IDB.46/4-PBC.34/4حييط علمًا باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)    
حيثُّ الدول األعضـــــاء والدول الســـــابقة العضـــــوية اليت مل تســـــدِّد بعُد   (ب)    

اشـــتراكاهتا املقرَّرة، مبا يف ذلك ســـلف صـــندوق رأس املال املتداول ومتأخرات الســـنوات 
  دون إبطاء؛ السابقة، على سدادها

يطلب إىل املدير العام أن يواصــــل جهوده واتصــــاالته بالدول األعضــــاء   (ج)    
  والدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخِّرات؛

حيثُّ األمانة على مواصلة العمل مع الدول األعضاء، مبا يف ذلك يف إطار   (د)    
بلجنة الربنامج وامليزانية، للتشــجيع على الفريق العامل غري الرمسي املعين باملســائل املتصــلة 

  سداد االشتراكات املقرَّرة يف حينها؛
يقرِّر أن يطلب إىل األمانة أن تواصــل االســتعاضــة عن املحاضــر املوجزة   (ه)    

  املكتوبة ملجلس التنمية الصناعية واملؤمتر العام بتسجيالت رقمية؛
إلنتاجية وأوجه كفاءة جيب يَذكِّر بأنَّ الســـعي وراء حتقيق مكاســـب يف ا  (و)    

أن ميثل إجراًء إداريًّا متواصــــًال، مع مراعاة عدم املســــاس جبودة تنفيذ املشــــاريع، ويرحِّب 
بانة أوجه الكفاءة، الواردة يف الوثيقة  ــــــت قائمة املجاالت ذات األولوية فيما يتعلق باس ب

IDB.46/4–PBC.34/4ة الربنامج وامليزانية ، ومن مث يطلب إىل األمانة أن تقدِّم يف دورة جلن
شأن خفض أولوية بعض  سُتبينت و/أو ُنفِّذت ب سة والثالثني تقريرًا عن التدابري اليت ا اخلام
ثالثة والثالثني، هبدف تعويض األثر املايل  البنود وحتقيق أوجه الكفاءة منذ دورة اللجنة ال

النفقات اجلديدة على الدول األعضــاء، الذي يتأتى عن مقترحات إعادة تقدير التكاليف و
  ."٢٠١٩-٢٠١٨يف ميزانييت السنتني 

    
  )٧حشد املوارد املالية (البند   -سابعًا  

يه/حزيران ٢٠يف   -٢٢ ية ، نظرت اللجنُة يف يون ملال تقرير من املدير العام عن حشـــــــد املوارد ا
)PBC.34/6األمانة عن املشــاريع اُملواَفق عليها يف إطار صــندوق التنمية الصــناعية  ) ويف مذكِّرة من

  ).PBC.34/CRP.5( ٢٠١٧والصناديق االستئمانية والتربُّعات األخرى يف عام 
وبعد النظر يف مشـروع اسـتنتاج بشـأن حشـد املوارد املالية، قدَّمه ، يونيه/حزيران ٢٠ويف   -٢٣

   ة االستنتاج التايل:)، اعتمدت اللجنPBC.34/L.6الرئيس (
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    ٢٠١٨/٥االستنتاج     
  جلنة الربنامج وامليزانية جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل: أوصت  
  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
  ؛IDB.46/6-PBC.34/6حييط علمًا باملعلومات الواردة يف الوثيقة   (أ)    
املدير العام سلطة املوافقة على املشاريع املراد متويلها يف إطار  ختويليقرِّر   (ب)    

وفقًا لألولويات املحدَّدة يف اإلطار  ٢٠١٩و ٢٠١٨صـــندوق التنمية الصـــناعية يف عامي 
  )؛GC.17/6و IDB.45/8( ٢٠٢١-٢٠١٨الربناجمي املتوسط األجل 

ــــــائر اجلهات املاحنة على زيادة ت  (ج)     ربعاهتا يشــــــجِّع الدول األعضــــــاء وس
لليونيدو، مبا يف ذلك للصـــندوق االســـتئماين للشـــراكة املنشـــأ حديثًا، وكذلك للحســـاب 

  لتربعات لألنشطة األساسية، وصندوق التجهيز؛لاخلاص 
يشــــــجِّع أيضـــــــًا مجيَع اجلهات املاحنة على النظر يف التربع بأموال غري   (د)    

ــتجابة  حتديدًا لتمكني اليونيدو منذلك خمصــصــة ألغراض بعينها، و لطلبات  بســرعةاالس
  احلصول على املساعدة، ووضع أنشطتها الربناجمية وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛

يطلب إىل الدول األعضاء أن تنظر يف تقدمي تربعات لليونيدو لتمكينها من   (ه)    
العمل مع مصــادر التمويل اليت تشــترط التمويل املشــترك، وذلك إمَّا باملســامهة يف الصــناديق 

  االستئمانية املخصَّصة أو بتقدمي متويل ألغراض خاصة على املستوى الُقطري أو العاملي؛
ـــجِّع حكومات ال  (و)     ـــيط يف يش ـــتفيدة على االضـــطالع بدور نش بلدان املس

 ورةمشـــاطرة اليونيدو مســـؤوليَة حشـــد أموال لألنشـــطة ذات األولوية املتفق عليها بصـــ
مشـــتركة، ويشـــجِّعها حتديدًا على أن تأخذ زمام املبادرة يف اســـتبانة األموال املتاحة على 

اليف املحلية، وكذلك املســـتوى الُقطري واحلصـــول عليها، مبا يف ذلك فرص تقاســـم التك
األموال املقدَّمة من اجلهات املاحنة الثنائية، والصناديق االستئمانية املتعدِّدة املاحنني، وبرنامج 

  األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل، وسائر مؤسسات التمويل اإلمنائي؛
ـــدَّة بأن تتعاون الدول األعضـــاء مع املنظمة وتدعم جهودها   (ز)     يوصـــي بش
ـــًة من خالل ال ـــياق التنمية الدولية، وخاص رامية إىل وضـــع وتعزيز براجمها ومبادراهتا يف س

املؤمترات الدولية وغريها من أشــكال التحاور، بغية ضــمان التعريف اجليد هبذه املبادرات، 
  واإلقرار بصلتها الوثيقة بأهداف التنمية الدولية، وإتاحة ما يلزم من موارد هلا."

    
  )٩(البند اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل املحدَّثة   -ثامنًا  

يه/حزيران ٢٠يف   -٢٤ عام  تقرير، نظرت اللجنُة يف يون ملدير ال مارية من ا ــــــتث عن اخلطة االس
  ).PBC.34/8(املتوسطة األجل املحدَّثة 
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ناًء على اقتراح الرئيس، أحاطت اللجنة علمًا باملعلومات اليونيه/حزيران ٢٠ويف   -٢٥ يت ، وب
  .٩قدَّمها املدير العام بشأن البند 

    
  )١٠والثالثني (البند  اخلامسةموعد الدورة   -تاسعًا  

، أحــاطــت اللجنــة علمــًا مبــا ورد يف جــدول األعمــال املشــــــروح يونيــه/حزيران ٢٠يف   -٢٦
)PBC.34/1/Add.1 صــة هليئات اليونيدو املعنية بتقرير الســياســات يف عامي ) بشــأن املواعيد املخصــَّ

  .٢٠١٩و ٢٠١٨
ـــتنتاج بشـــأن موعد الدورة يونيه/حزيران ٢٠يف و  -٢٧  اخلامســـة، وبعد النظر يف مشـــروع اس

  )، اعتمدت اللجنُة االستنتاَج التايل:PBC.34/L.3والثالثني، قدَّمه الرئيس (
  

    ٢٠١٨/٦االستنتاج     
  .٢٠١٩أيار/مايو  ١٦إىل  ١٤ُتَقرُِّر جلنُة الربنامج وامليزانية عقَد دورهتا اخلامسة والثالثني من   

    
  والثالثني الرابعة) واختتام الدورة ١١اعتماد التقرير (البند   -عاشرًا  

والثالثني  الرابعةأعمال دورهتا عن ، اعتمدت اللجنُة مشروع التقرير يونيه/حزيران ٢٠يف   -٢٨
)PBC.34/L.1مبهمَّة وضعه يف صيغته النهائية. ة)، على أن ُيعَهد إىل املقرِّر  

 /حزيران ٢٠من يوم  ٣٥/١٤والثالثني يف الســـــــاعة  الرابعةواختتمت اللجنُة دوَرهتا   -٢٩
  .٢٠١٨  يونيه
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  املرفق
  والثالثني الرابعةقائمة الوثائق املقدَّمة إىل الدورة     

 الرمز
 جدولبند

 العنوان األعمال

PBC.34/1  جدول األعمال املؤقَّت ٢ 

PBC.34/1/Add.1 املؤقَّت املشروحجدول األعمال ٢ 

PBC.34/2 (يتضمن تقرير أداء الربنامج) ٢٠١٧تقرير اليونيدو السنوي ٣ 

PBC.34/3  للسنة اليونيدو تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات  ٤
كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١املالية من
٢٠١٧ 

PBC.34/4 املدير العامتقرير من وضع اليونيدو املايل. ٥ 

PBC.34/5  الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل املتصلة بلجنة الربنامج  ٦
 تقرير الرئيسني املتشاركنيوامليزانية.

PBC.34/6 تقرير من املدير العامحشد املوارد املالية. ٧ 

PBC.34/7 تقرير من األمانة اإلدارة العامة للمخاطر. ٨ 

PBC.34/8 تقرير  .٢٠٢١-٢٠١٨االستثمارية املتوسطة األجل، اخلطة ٩
 من املدير العام

PBC.34/9 - .مذكِّرة قوائم الدول املدَرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو
 من األمانة

PBC.34/9/Rev.1 - .مذكِّرة قوائم الدول املدَرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو
 من األمانة

 ورقات االجتماع

PBC.34/CRP.1 ٢ List of documents

PBC.34/CRP.2 ٣ Integrated results and performance framework: definition 

of indicators and setting of targets. Update by the 

Secretariat

PBC.34/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 2017 (unaudited). Prepared by the Secretariat

PBC.34/CRP.4 ٥ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat

PBC.34/CRP.5 ٧ Projects approved under the Industrial Development Fund, 

thematic and individual trust funds, and other voluntary 

contributions in 2017
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 الرمز
 جدولبند

 العنوان األعمال

PBC.34/CRP.6 ٥ Working Capital Fund: regulatory framework and 

guidelines for withdrawals. Note by the Secretariat

PBC.34/CRP.7 ٨ General Risk Management: update on the Risk 

Management Committee. Note by the Secretariat

PBC.34/CRP.8 ٥ Digital records. Note by the Secretariat

  


