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 جلنة الربنامج وامليزانية
 الدورة العشرون

 2004سبتمرب / أيلول9-8فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت2البند 

 جدول األعمال املؤقت املشروح 
 

  رةافتتاح الدو
  مــن الــنظام الداخــلي 2-17عمــال باملــادة  

)UNIDO/4(         سـيفتتح الـدورة العشـرين للجنة الربنامج ،
   ).باكستان(جنفي . س. وامليزانية رئيس اللجنة السيد أ

  انتخاب أعضاء املكتب -1البند 
 من النظام الداخلي، تنتخب 1-17عمال باملادة  

ئيسا وثالثة نواب اللجنة كل سنة يف بداية دورهتا العادية ر
للرئيس من بني ممثلي الدول األعضاء فيها، ومقررا من بني 

 من النظام 3-17تقضي املادة و. وفود الدول األعضاء فيها
الداخلي بأن ختضع مناصب الرئيس ونواب الرئيس الثالثة 

 دورة مدهتا مخس إطارواملقرر للتناوب اجلغرايف العادل يف 
ذلك   ووفقا ل. النظام الداخليسنوات وفقا للتذييل ألف من 

 من بني العشريننتخب رئيس الدورة التذييل، ينبغي أن ُي
دال من املرفق أعضاء اللجنة من الدول املدرجة يف القائمة    

 األفريقية، ونواب الرئيس الثالثة من الدول األول بالدستور
 املدرجة يف   اآلسيويةاملدرجة يف القائمة ألف ومن الدول  

من الدول املدرجة يف القائمة جيم، على ة ألف والقائم
نتخب املقرر من أعضاء اللجنة من  وينبغي أن ُي. التوايل

 .باءالدول املدرجة يف القائمة 

  اقرار جدول األعمال -2البند 
 عرض على اللجنة يف الوثيقةُي، 12عمال باملادة  

PBC.20/1 ،   للجنةالعشرينجدول أعمال مؤقت للدورة  
مع رئيس اللجنة د أعده املدير العام بالتشاور وق. بغية إقراره

   . من النظام الداخلي9 و8وفقا للمادتني 
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، وتقرير  -3البند 

األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة 
  2003-2002السنتني 

 من النظام املايل  10-11 و9-11البندان ينص  
جع احلسابات اخلارجي مع البيانات  ترسل تقارير مراعلى أن

املالية املراجعة إىل اجمللس عن طريق اللجنة وفقا للتوجيهات 
وتقوم اللجنة بفحص البيانات املالية  . اليت يصدرها املؤمتر

وتقارير املراجعة وتقدم توصياهتا إىل اجمللس الذي حييلها إىل 
 .املؤمتر مع ما يراه مناسبا من تعليقات

إىل املدير العام، يف قد طلبت   اللجنةوكانت 
، أن يقّدم كل سنة إىل اجمللس، عن 1987/19استنتاجها 

طريق اللجنة، تقريرا واضحا ومفصال عن األداء املايل يبني فيه        
أوجه استخدام املوارد املالية بندا بندا، وأن يقّدم أيضا تقريرا        
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عد،   وفيما ب . تنفيذ الربنامج مستوىعن أداء الربنامج يبني فيه   
 11-م/7-املقـرر م ت ص(وافق اجمللس يف دورته السابعة   

. السنوي  دمج تقرير أداء الربنامج يف التقرير   على)) ه(
املدير  إىل 2-ق/4-عوباملثل، طلب املؤمتر العام يف قراره م   

العام أن يدمج تقرير أداء الربنامج إدماجا كليا يف التقارير 
. )ه (11-م /7-م ت ص  السنوية املقبلة وفقا ملقرر اجمللس 

وبناء على ذلك، يتضمن التقرير السنوي لليونيدو لعام  
 .2003 وإضافته تقريـر أداء الربنامج لعام 2003

 :وسوف تكون الوثائق التالية معروضة على اللجنة 

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات   •
اليونيدو وصندوق التنمية الصناعية للفترة املالية 

/  كانون األول31 املنتهية يف 2002-2003
 (PBC.20/3-IDB.29/3) 2003ديسمرب 

،   2003-2002تقرير األداء املايل لفترة السنتني  •
 )PBC.20/5-IDB.29/5(املقّدم من املدير العام 

متضّمنا تقرير  (2003تقرير اليونيدو السنوي لعام  •
   )PBC.20/2-IDB.28/2) (2003أداء الربنامج لعـام 

  االنتقال إىل نظام أحادي الُعملة -4 البند
، أصبح نظام 16-م /8-وفقا ملقرر املؤمتر العام م ع 

العملة الواحدة لتقدير االشتراكات، يستند إىل اليورو، 
. 2003-2002ساري املفعول منذ الفترة املالية السابقة، 

وقد وفّر تقرير املدير العام املتعلق بالوضع املايل املقّدم إىل 
معلومات عن ) IDB.28/9(س يف دورته الثامنة والعشرين اجملل

التطورات املستجدة، ال سيما التطورات النامجة عن قفل   
حسايب السنتني، وكذلك عن إدارة مشاريع التعاون التقين 
بالدوالر واليورو على السواء، امتثاال للمقرر الذي اعتمده 

أن ، الذي طلب إىل املدير العام  5-م /28-اجمللس م ت ص
ُيعِلم الدول األعضاء مبا يستجد من تطورات بشأن االنتقال 
إىل نظام أحادي العملة، وكذلك بشأن اإلدارة املالية ملشاريع  

 .التعاون التقين بالدوالر واليورو معا

ومن املتوقع إصدار وثائق جديدة هلذا البند، ولكن                            
أي تطورات جديدة ستقّدم للجنة يف ورقة قاعة اجتماعات                          

)CRP.(   
  وضع اليونيدو املايل -5البند 

اشتمل التقرير الذي قدمه املدير العام إىل اجمللس يف   
، والذي جرى تعديله  (IDB.28/10)دورته الثامنة والعشرين 

، على طائفة واسعة من )IDB.28/CRP.5(مبذكرة من األمانة 
وسيجري . املسائل الواقعة ضمن سياق الوضع املايل

 .ومات يف وثيقة مقّدمة إىل الدورة احلاليةاستكمال تلك املعل

وبالتايل سوف تكون الوثيقة التالية معروضة على  
 :اللجنة

تقريـر مقّدم من . وضـع اليونيـدو املالـي  •
   (PBC.20/8-IDB.29/8)املدير العام 

  حشد املوارد املالية -6البند 
اعتمد اجمللس، يف دورته اخلامسة والعشرين، املقرر  
.  بشأن حشد األموال للربامج املتكاملة 5-م /25-م ت ص 

من ذلك املقرر، طلب اجمللس إىل املدير  ) ط (ويف الفقرة 
العام، ضمن مجلة أمور، أن يقيم حوارا متواصال مع الدول 
األعضاء من أجل توفري دعم نشيط للجهود املشتركة املبذولة 

را وسيقّدم إىل اجمللس عن طريق اللجنة تقري. حلشد املوارد
عن التقّدم احملرز يف هذا اجملال، وينبغي أن ينظر فيه بالتزامن 

 الذي يتضّمن معلومات عن   2003التقرير السنوي لعام  مع 
 .حشد املوارد املالية لتلك السنة

 :وسوف تكون الوثائق التالية معروضة على اللجنة 

تقرير مقّدم من املدير العام  . حشد املوارد املالية •
(PBC.20/4-IDB.29/4) 

 حشد –توطيد أداء التمويل : املنظور الرابع •
 2003تقرير اليونيدو السنوي لعام . األموال

 )PBC.20/2-IDB.28/2الفصل السادس من الوثيقة (
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املشاريع املوافق عليها يف إطار صندوق التنمية  •
الصناعية والصناديق االستئمانية والتربعات األخرى  

   )PBC.20/CRP.2 (2003يف عام 
حتسينات األمن ومرافق املؤمترات اجلديدة  -7البند 

  املقترحة
يف عرض مشترك مع املنظمات األخرى الكائنة يف   

/  نيسان22مركز فيينا الدويل، أُطلعت البعثات الدائمة يف 
 على حتسينات أمنية جديدة، وعلى اقتراح 2004أبريل 

 يف مركز مقّدم من احلكومة املضيفة لتوسيع مرافق املؤمترات
وستقدم للجنة املعلومات ذات الصلة هبذا البند . فيينا الدويل

 :يف الوثيقة التالية

. حتسينات األمن ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة •
   )PBC.20/7-IDB.29/7(مذكّرة من األمانة 

اإلطار الربناجمــي املتوســط  -8البند 
 األجــل،

2006-2009  
، ولصيغته  23-م /2-العام م عوفقا ملقرر املؤمتر  

، ُيطلب إىل املدير 10-م /6-املعّدلة الحقا يف املقرر م ع
العام أن يقّدم إىل اجمللس يف السنة األوىل من كل فترة مالية،    
عن طريق اللجنة، مشروع إطار برناجمي متوسط األجل 

وعالوة على . للسنوات األربع اليت تعقب الفترة املالية اجلارية
د من املقرر ذاته، سوف ‘ 5‘) ب( بالفقرة ذلك، وعمال

-2006يبني املدير العام حدا أقصى عاما لفترة السنتني   
 . يستند إىل املوارد املرتقبة وإىل النشاط الربناجمي2007

 :وسوف تكون الوثيقة التالية معروضة على اللجنة 

. 2009-2006اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  •
  (PBC.20/6-IDB.29/6)ام  اقتراحات املدير الع

 
مشروع اتفاق التعاون مع برنامج األمم  -9البند 

  املتحدة االمنائي
، الفقرة   2م/28-دعا اجمللس يف مقرره م ت ص 

ـ ( ، املدير العام إىل مواصلة حواره مع برنامج األمم  )ه
املتحدة االمنائي هبدف تقدمي اقتراح بشأن التحالف املمكن 

طار عملية اإلصالح اجلارية كي ميّحص  يف هذا امليدان ويف إ
وأوصى الفريق االستشاري غري . أو املؤمتر النظر فيه/اجمللس و

الرمسي املعين بالالمركزية الحقا بأن تنظر جلنة الربنامج 
 :وامليزانية يف هذه املسألة اليت يرد موجز هلا يف الوثيقة التالية 

ة مشروع اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحد •
توصية الفريق االستشاري غري الرمسي املعين . االمنائي

   )PBC.20/9-IDB.29/9(بالالمركزية 
  موعد انعقاد الدورة احلادية والعشرين -10البند 

حجزت املواعيد التالية الجتماعات أجهزة اليونيدو  
 :2005 و2004املعنية بتقرير السياسات يف عامي 

 
جملس التنمية الصناعية، 

  التاسعة والعشرونالدورة
نوفمرب / تشرين الثاين9-11

2004 
جلنة الربنامج وامليزانية، 
 الدورة احلادية والعشرون

2005مايو / أيار10-12
 )موعد مؤقت(

جملس التنمية الصناعية، 
 الدورة الثالثون

يونيه / حزيران21-23
 )موعد مؤقت (2005

املؤمتر العام، الدورة احلادية 
 عشرة

 –نوفمرب /ين تشرين الثا28
ديسمرب / كانون األول2

 )موعد مؤقت (2005
 اعتماد التقرير -11البند    
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