
 
 
 

V.04-57801 (A) 

 . االجتماعاتإىلويرجى من أعضاء الوفود التكرم بإحضار نسخهم من الوثائق . لدواعي الوفر، طبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ

Distr. 
GENERAL 
 
IDB.29/2 
24 September 2004 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة 
 

 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١-٩فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

   
   انية عن أعمال دورهتا العشرينتقرير جلنة الربنامج وامليز

 )٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٩-٨(
 

  احملتويـات
الصفحة    الفقرات
...........................................................................................................مقدمة ٨-١ ٢

 الفصل   
...................................................................................املسائل التنظيمية    ١٠-٩ ٣  -األول
...................................)٧البند (التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة        ١٢-١١ ٣  -الثاين

١٧-١٣ ٣ 
؛ مشروع اتفاق التعاون مع برنامج)٨البند   (٢٠٠٩-٢٠٠٦ األجـل،    اإلطـار الـربناجمي املتوسـط     

....................................................................)٩البند (األمم املتحدة اإلمنائي   
 -الثالث

......................................)٦البند (؛ حشد املوارد املالية   )٥البند (وضع اليونيدو املايل    ٢٢-١٨ ٤  -الرابع

٢٦-٢٣ ٦ 
ــربن    امج عــن فــترة الســنتنيتقريــر مــراجع احلســابات اخلــارجي وتقريــر األداء املــايل وتقريــر أداء ال

............................)٤البند (؛ االنتقال إىل نظام أحادي العملة   )٣البند  (٢٠٠٣-٢٠٠٢
 -اخلامس

.................................................)١٠البند (موعد انعقاد الدورة احلادية والعشرين     ٢٨-٢٧ ٦  -السادس
................................................واختتام الدورة العشرين    ) ١١البند  (اعتماد التقرير   ٣٠-٢٩ ٧  -السابع
.......................................................................ورة العشرين   قائمة بالوثائق املقدمة إىل الد  ٨  -املرفق



 IDB.29/2 
 Arabic 
 Page 2 
 
 

 مقدمة
 
عقــدت جلــنة الــربنامج وامليزانــية دورهتــا العشــرين يف   -١

سبتمرب / أيلول٩ و٨مقـر اليونـيدو، مركز فيينا الدويل، يومي      
 يف األعضاء   ٢٧مجيع الدول الـ   وشـاركت يف الدورة   . ٢٠٠٤
االحتـاد الروسـي، إثيوبـيا، أملانـيا، إندونيسيا، إيطاليا،           : اللجنة
تان، بولــندا، بــريو، تركــيا، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة باكســ

ــا،       ــيماال، فرنس ــية، الســودان، غوات ــعبية الدميقراط ــا الش كوري
فـــنـزويال، فنلـــندا، الكــــامريون، كـــوت ديفـــوار، املغــــرب،     
املكســــيك، اململكــــة املــــتحدة لــــربيطانيا العظمــــى وايرلــــندا 

 .ليونانالشمالية، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، اليابان، ا

 التالية األعضاء ٦٥الـ وحضـرت الـدورة أيضـا الدول    -٢
ــيدو ــبانيا،  : يف اليونـــ ــتني، األردن، اســـ ــيجان، األرجنـــ أذربـــ

إســـرائيل، أفغانســـتان، إكـــوادور، ألبانـــيا، االمـــارات العربـــية 
ــران    ــيا، إي ــتحدة، أنغــوال، أوروغــواي، أوكران ــة(امل -مجهوري

الربتغال، بلجيكا،  ، إيرلـندا، بـاراغواي، الـربازيل،        )االسـالمية 
ــيا،     ــك، بوليفــ ــنة واهلرســ ــو، البوســ ــنا فاســ ــا، بوركيــ بلغاريــ
بـيالروس، تايلـند، تونـس، اجلزائـر، اجلماهريية العربية الليبية،           
اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة العربــية الســورية، مجهوريــة 
مقدونـــيا اليوغوســـالفية ســـابقا، جـــنوب أفريقـــيا، الدامنـــرك،  

رومانــيا، زمــبابوي، ســري النكــا، الــرأس األخضــر، روانــدا، 
ــبل     ــربيا واجلـ ــرا، صـ ــويد، سويسـ ــلوفينيا، السـ ــلوفاكيا، سـ سـ
األسـود، الصـني، العـراق، ُعمـان، الفلبني، فييت نام، قربص،            
ــنان،      ــيا، لبـ ــيا، كينـ ــتاريكا، كولومبـ ــا، كوسـ ــيا، كوبـ كرواتـ
لكسـمربغ، ليتوانـيا، مالطـة، مالـيزيا، مصـــر، اململكـة العربية          

 .و، ناميبيا، النرويج، هولندا، اليمنالسعودية، موناك

االحتاد األورويب  : ومثلـت يف الدورة املنظمات التالية      -٣
والوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة واملركــز الــدويل للهندســة       
ــربيد      ــدويل للتـ ــد الـ ــية واملعهـ ــيا األحيائـ ــية والتكنولوجـ الوراثـ

 .وجامعة الدول العربية ومنظمة البلدان املصّدرة للنفط

ــلمادة  وو -٤ ــا ل ــا الداخــلي، انتخبــت   ١٧فق ــن نظامه  م
رئيسا؛ والسيد  ) هنغاريا(هورفات  . اللجـنة بالتزكـية السـيد إ      

) نـــيجرييا(أســـييغبو . والســـيد ج) املكســـيك(بينـــيو هالـــر . إ
ـــون    ــا (والســيد كــيم تشــونــغ هـ ــة كوريـــ ــا ) مجهوريـــ نوابـــ

 .مقررا) تركيا(إيرسني -كاييهان. للرئيــس؛ والسيــدة ج

ويـرد جـدول أعمـال الـدورة العشـرين، بالصيغة اليت           -٥
وعقب اعتماد  . PBC.20/1/Rev.1اعـتمدهتا اللجـنة يف الوثيقة       

ــه      ــيان اســتهاليل أخذت ــام بب ــر الع جــدول األعمــال، أدىل املدي
اللجــنة بعــني االعتــبار الواجــب لــدى نظــرها يف بــنود جــدول 

 .األعمال ذات الصلة

مج وامليزانية إىل جملس التنمية    وُيقـدَّم تقرير جلنة الربنا     -٦
 .من الدستور) د (٤-١٠الصناعية وفقا للمادة 

ويتضمن مرفق  . ويتضـمن الـتقرير استنتاجات اللجنة      -٧
هـــذا الـــتقرير قائمـــة بالوثـــائق املقدمـــة إىل اللجـــنة يف دورهتـــا 

 .احلالية

ــية الصــادرة عــن اللجــنة    -٨ وتشــتمل االســتنتاجات التال
ء مـن جانـب اجمللـس يف دورته    عـلى توصـيات تسـتدعي إجـرا     

 :التاسعة والعشرين أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة
 

الصفحة  االستنتاج املوضوع
استغالل املوارد املتاحة خلدمة  ٣

 املؤمترات
٢٠٠٤/١ 

تقرير مراجع احلسابات  ٦
اخلارجي وتقرير األداء املايل 
وتقرير أداء الربنامج عن فترة 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 

٢٠٠٤/٢ 

 ٢٠٠٤/٣ وضع اليونيدو املايل ٥
 ٢٠٠٤/٤ حشد املوارد املالية ٥
 ٢٠٠٤/٥ التحسينات األمنية ٣
مشروع اتفاق التعاون مع  ٤

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
٢٠٠٤/٦ 

موعد انعقاد الدورة احلادية  ٧
 والعشرين

٢٠٠٤/٧ 
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   املسائل التنظيمية-أوال 

 
جنة يف اقتراح مقدم    سـبتمرب، نظـرت الل    / أيلـول  ٨يف   -٩

االســتفادة املثـلى مــن املــوارد املــتاحة خلدمــة  مـن الرئــيس بغــية  
 :، واعتمدت االستنتاج التايلاملؤمترات

 
اسـتغالل املوارد املتاحة خلدمة      ٢٠٠٤/١االستنتاج 

  املؤمترات
بغــية االســتفادة إىل أقصــى مــدى ممكــن مــن املــوارد     

لــيق العمــل فــورا  املــتاحة خلدمــة املؤمتــرات، قــررت اللجــنة تع 
 مـن نظامهـا الداخـلي، املـتعلقة بالنصاب القانوين،          ٢٤باملـادة   

فـيما خيـص جلسـات دورهتـا العشرين فقط، شريطة أال تتخذ      
 .يف تلك اجللسات أي قرارات جوهرية

وقــررت اللجــنة أيضــا إجــراء مشــاورات غــري رمســية    -١٠
أثـناء الـدورة هبدف تيسري صياغة االستنتاجات، وعهدت إىل          

برئاســة تلــك ) نائــب الرئــيس) (نــيجرييا(أســييغبو . ســيد جال
 .املشاورات

  
  التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات -ثانيا

 )٧البند (اجلديدة املقترحة 
 
سبتمرب، نظرت اللجنة يف مذكرة من    / أيلول٨يف  -١١

األمانة عن التحسينات األمنية ومرافق املؤمتـرات اجلديـــدة  
 ).PBC.20/7(املقترحـــة 

سبتمرب، وبعد النظر يف مشروع / أيلول٩ويف  -١٢
 مقدم من الرئيس    التحسينات األمنية، استنتاج بشأن  

(PBC.20/L.2) اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل ،: 
 

  التحسينات األمنية ٢٠٠٤/٥االستنتاج 
 :جلنة الربنامج وامليزانيةإن  

أحاطت علما بقرار اجلمعية العامة لألمم  )أ( 
 بشأن تعزيز أمن وسالمة عمليات األمم   ٥٨/٢٩٥تحدة امل

املتحدة وموظفيها ومبانيها، وباملتطلبات املالية بشأن املرحلة 

األولية من التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل، اليت يبلغ   
 ماليني دوالر، وتبلغ حصة اليونيدو منها ٨,٤مقدارها 
  مليون دوالر؛  ١,٣٨

 ُتمكِّّن كل الدول الحظت أمهية أن )ب( 
 األعضاء اليونيدو من متويل حصتها من التحسينات األمنية؛  

أحاطت علما أيضا باملعلومات الواردة يف   )ج( 
 بشأن التحسينات األمنية يف    IDB.29/7-PBC.20/7الوثيقة 

مركز فيينا الدويل وباآلراء املعرب عنها بشأن تلك املسألة يف     
 دورهتا احلالية؛

لة مسألة متويل حصة اليونيدو قررت إحا )د( 
إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته التاسعة والعشرين،    
ولذلك الغرض طلبت إىل األمانة أن تزود الدول األعضاء  
مبعلومات مفصلة عن خمتلف خيارات التمويل، واضعة يف   

 .اعتبارها شّتى اآلراء اليت أبديت أثناء الدورة احلالية  
  

 ناجمي املتوسط األجل،  اإلطار الرب-ثالثا
 ؛)٨البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٦

مشروع اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة 
 )٩البند  (اإلمنائي

 
 . يف آن واحد٩ و٨قررت اللجنة مناقشة البندين  -١٣
  

  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،-ألف
 )٨البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٦

 
حات من سبتمرب، نظرت اللجنة يف مقتر / أيلول٨يف  -١٤

-٢٠٠٦املدير العام بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،     
٢٠٠٩) PBC.20/6.( 

سبتمرب، وبناء على اقتراح من الرئيس،     / أيلول٩ويف  -١٥
أحاطت اللجنة علما باملعلومات اليت قدمها املدير العام بشأن   

 .٨البند 
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  مشروع اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة –باء
 )٩البند  (اإلمنائي

 
سبتمرب، نظرت اللجنة يف توصية الفريق      / أيلـول  ٨يف   -١٦

مشــروع اتفــاق الــتعاون مــع االستشــاري غــري الــرمسي بشــأن 
 ).PBC.20/9 (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

سبتمرب، وبعد النظر يف مشروع / أيلول٩ويف  -١٧
استنتاج بشأن مشروع اتفاق التعاون مع برنامج األمم   

، اعتمدت  (PBC.20/L.7)إلمنائي، مقدم من الرئيس   املتحدة ا
 :اللجنة االستنتاج التايل

 
مشروع اتفاق التعاون مع     ٢٠٠٤/٦االستنتاج 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
 :إن جلنة الربنامج وامليزانية 

وضعت يف اعتبارها أمهية املضي قدما يف  )أ( 
تدعيم وترشيد   عملية حتقيق الالمركزية يف امليدان ومواصلة   

العمليات امليدانية للمنظمة، حسب الوالية الواردة يف قراري 
 ومقرر  ١٠-ق/١٠- و م ع٢-ق /١٠-ع املؤمتر العام م

 ؛ ٢-م /٢٨-جملس التنمية الصناعية م ت ص

أحاطت علما مع التقدير بالعمل الذي  )ب( 
اضطلع به الفريق االستشاري غري الرمسي املعين بالالمركزية،      

، IDB.29/9-PBC.20/9 و IDB.28/6 يف الوثيقتني حسبما ورد
 وكذلك مبا يبذله املدير العام من جهود يف ذلك الصدد؛ 

اعترفت مبنافع االتفاق املقترح مع برنامج   )ج( 
األمم املتحدة اإلمنائي، حسبما أوجزها املدير العام يف كلمته       

 :االفتتاحية يف الدورة احلالية، مبا فيها

ستتلقى من برنامج األمم    أن اليونيدو  ‘١‘ 
املتحدة اإلمنائي دعما ماليا أثناء مرحلة   

 استرشادية مدهتا سنتان؛  

أن اليونيدو ستتمكن من زيادة حضورها     ‘٢‘ 
 امليداين زيادة كبرية؛   

أن اليونيدو ستعد حافظة جديدة من  ‘٣‘ 
مشاريع التعاون التقين، خصوصا من أجل 
 تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقطاع 

اخلاص والتنمية اليت أنشأها األمني العام    
 لألمم املتحدة؛

أحاطت علما بأن املدير العام يعتزم إبرام     )د( 
 االتفاق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛   

طلبت إىل املدير العام أن يقدم إىل جملس     )ه( 
التنمية الصناعية وإىل املؤمتر العام تقريرا مرحليا عن تنفيذ  

 ي ينظرا فيه؛ االتفاق لك

طلبت إىل املدير العام أن يقدم إىل جملس     )و( 
التنمية الصناعية خطة لتنفيذ التحالف االستراتيجي مع 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ليطلع عليها يف دورته القادمة؛   

أوصت بأال يؤثر التحالف االستراتيجي مع   )ز( 
 املشاريع القائمة  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تأثريا سلبيا يف   

 ويف البنية امليدانية مبجملها أثناء املرحة االسترشادية؛   

أوصت بأن ُيعَمد يف هناية املرحلة  )ح( 
االسترشادية إىل إجراء تقييم للنتائج والبّت يف مواصلة   
التحالف االستراتيجي مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     

أثناء الدورة الثانية   وذلك بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء 
 .والثالثني جمللس التنمية الصناعية

  
 ؛)٥البند  (  وضع اليونيدو املايل-رابعا

 )٦البند  (حشد املوارد املالية
 

 . يف آن واحد٦ و٥قررت اللجنة أن تناقش البندين  -١٨

 )٥البند (  وضع اليونيدو املايل -ألف
 

قرير من  سبتمرب، نظرت اللجنة يف ت    / أيلـول  ٩ و ٨يف   -١٩
، مشفوعا  (PBC.20/8)املديـر العام بشأن وضع اليونيدو املايل        
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ــه     ــة لــــ ــمن معلومـــــات حمّدثـــ ــة تتضـــ ــرة مـــــن األمانـــ  مبذكـــ
)PBC.20/CRP.3.( 

ســـبتمرب، وبعـــد الـــنظر يف مشـــروع    / أيلـــول٩ويف  -٢٠
، مقـــدم مـــن الرئـــيس وضـــع اليونـــيدو املـــايلاســـتنتاج بشـــأن 

(PBC.20/L.3) التايل، اعتمدت اللجنة االستنتاج: 
 

  وضع اليونيدو املايل ٢٠٠٤/٣االستنتاج 
أوصت اللجنة جملس التنمية الصناعية باعتماد     

 :مشروع املقرر التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية " 

حييط علما باملعلومات املقّدمة يف الوثيقة     )أ"( 
IDB.29/8-PBC.20/8؛ 

حيث الدول األعضاء والدول األعضاء     )ب"( 
 مل تسدد بعد اشتراكاهتا، مبا يف ذلك السلف إىل      السابقة اليت

صندوق رأس املال املتداول ومتأخرات السنوات السابقة، 
 على فعل ذلك دون إبطاء؛  

يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده  )ج"( 
 ."واتصاالته بالدول األعضاء من أجل حتصيل املتأخرات  

  
 )٦البند (  حشد املوارد املالية -باء

 
سبتمرب، نظرت اللجنة يف تقرير من      / أيلـول  ٩ و ٨يف   -٢١

ويف ) PBC.20/4(املديـــر العــــام عــــن حشــــد املــــوارد املالــــية  
 بشأن  ٢٠٠٣تقريـر اليونـيدو السـنوي       املعلومـات الـواردة يف      

  حشــــد األمــــوال –توطــــيد أداء الــــتمويل : املــــنظور الــــرابع
)PBC.20/2 ــة غــرفة اجــتماعات  ) ، الفصــل الســادس ويف ورق

شــاريع املعــتمدة يف إطــار صــندوق التنمــية الصــناعية  بشــأن امل
والصـناديق االسـتئمانية واملسـامهات الطوعـية األخرى يف عام       

٢٠٠٣ (PBC.20/CRP.2). 

ســـبتمرب، وبعـــد الـــنظر يف مشـــروع    / أيلـــول٩ويف  -٢٢
، مقـــدم مـــن الرئـــيس حشـــد املـــوارد املالـــيةاســـتنتاج بشـــأن 

(PBC.20/L.4)ايل، اعتمدت اللجنة االستنتاج الت: 
 

  حشد املوارد املالية ٢٠٠٤/٤االستنتاج 
ــتماد     ــناعية باعـ ــية الصـ ــنة جملـــس التنمـ أوصـــت اللجـ

 :مشروع املقرر التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية" 

حيــيط عــلما باملعلومــات الــواردة يف الوثــيقة   )أ"( 
IDB.29/4-PBC.20/4؛ 

يقـّرر ختويـل املدير العام سلطة املوافقة على          )ب"( 
املشــاريع يف إطــار صــندوق التنمــية الصــناعية يف عــامي متويــل 
 وفقـا لألولويات احملّددة يف اإلطار الربناجمي        ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

 ؛(GC.10/14) ٢٠٠٦-٢٠٠٤املتوسط األجل، 

يشـــّجع الـــدول األعضـــاء وســـائر اجلهـــات  )ج"( 
 املاحنة على زيادة تربعاهتا إىل اليونيدو؛

 عــلى يشــّجع أيضــا مجــيع اجلهــات املاحنــة     )د"( 
الـــنظر يف التـــربع بـــأموال قابلـــة للـــربجمة، خصوصـــا لـــتمكني 
اليونـيدو مـن تنفيذ الربامج املتكاملة بصورة منّسقة وحتقيق ما           
 يتوّخاه مفهوم الربامج املتكاملة من تضافر وزيادة يف التأثري؛

يشـّجع األمانة والدول األعضاء على العمل       )ه"( 
 ذات األولوية، بغية    يف تعـاون وثـيق بشـأن املواضـيع املخـتارة          

تعزيــز وحشــد األمــوال الالزمــة لتنفــيذ هــذه األنشــطة اهلامــة    
 ."استجابة ألولويات التنمية الدولية
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   تقرير مراجع احلسابات اخلارجي-خامسا 

 وتقرير األداء املايل
 وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني

 ؛)٣البند  (٢٠٠٣-٢٠٠٢
 )٤البند  (االنتقال إىل نظام أحادي العملة

 
 . يف آن واحد٤ و٣قررت اللجنة مناقشة البندين  -٢٣
  

  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء -ألف
 املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني

 )٣البند  (٢٠٠٣-٢٠٠٢
 
سـبتمرب، نظرت اللجنة يف تقرير مراجع       / أيلـول  ٩يف   -٢٤

ــنظ     ــابات م ــن حس ــابات اخلــارجي ع ــتحدة  احلس ــم امل مة األم
ــية       ــترة املال ــية الصــناعية للف ــية الصــناعية وصــندوق التنم للتنم

ديســـــمرب / كـــــانون األول٣١، املنتهـــــية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢
٢٠٠٣ (PBC.20/3)  وتقريــــر األداء املــــايل لفــــترة الســــنتني ،
تقرير ، و (PBC.20/5)، املقدم من املدير العام      ٢٠٠٣-٢٠٠٢

 ).Add.1 وPBC.20/2( ٢٠٠٣اليونيدو السنوي 

ســـبتمرب، وبعـــد الـــنظر يف مشـــروع    / أيلـــول٩ويف  -٢٥
ــر    اســتنتاج بشــأن   ــراجع احلســابات اخلــارجي وتقري ــر م تقري

-٢٠٠٢األداء املـايل وتقريـر أداء الـربنامج عـن فـترة السنتني          
، اعـتمدت اللجنة    (PBC.20/L.6)، مقـدم مـن الرئـيس        ٢٠٠٣

 :االستنتاج التايل

ابات  تقرير مراجع احلس     ٢٠٠٤/٢االستنتاج 
اخلارجي وتقرير األداء املايل       
وتقرير أداء الربنامج عن         

-٢٠٠٢فترة السنتني   
٢٠٠٣  

ــتماد     ــناعية باعـ ــية الصـ ــنة جملـــس التنمـ أوصـــت اللجـ
 :مشروع املقرر التايل

 إن جملس التنمية الصناعية،" 

حييط علما بتقرير مراجع احلسابات     )أ"( 
ة الصناعية اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمي
 كانون  ٣١وصندوق التنمية الصناعية للفترة املالية املنتهية يف   

-IDB.29/3، بصيغته الواردة يف الوثيقة   ٢٠٠٣ديسمرب   /األول

PBC.20/3      وكذلك بتقرير األداء املايل لفترة السنتني ،
٢٠٠٣-٢٠٠٢ (IDB.29/5-PBC.20/5)    وتقرير اليونيدو

أداء الربنامج لعام   مبا فيه تقريــر     (٣٠٠٢السنوي لعام  
٢٠٠٣ ((IDB.28/2-PBC.20/2)؛ 

يعترف بأمهية ما يقّدمه مراجع احلسابات  )ب"( 
 مسامهة يف حتسني جممل اإلدارة املالية لليونيدو  مناخلارجي 

 وأدائها املايل، وحتيط علما بتوصيته يف هذا الشأن؛   

يعرب عن امتنانه ملراجع احلسابات اخلارجي  )ج"( 
 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٢رير قّيم عن الفترة املالية ملا قدمه من تق

يطلب إىل املدير العام أن ينفّذ توصيات  )د "( 
 اخلارجي تنفيذا كامال ودون إبطاء، وأن  احلساباتمراجع 

يقّدم تقريرا هبذا الشأن إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته  
 ."الثالثني

  
 )٤البند (  االنتقال إىل نظام أحادي العملة -باء

 
ســبتمرب، أحاطــت اللجــنة عــلما مبــا ورد / أيلـول ٩يف  -٢٦

ــروح   ــال املشـ ــدول األعمـ ــــأن ) PBC.20/1/Add.1(يف جـ بشـ
 .٤البنــد 

  
   موعد انعقاد الدورة احلادية والعشرين-سادسا

 )١٠البند (
 

ســبتمرب، أحاطــت اللجــنة عــلما مبــا ورد / أيلـول ٩يف  -٢٧
أن بشــــ) PBC.20/1/Add.1(يف جــــدول األعمــــال املشــــروح 

املواعيد احملجوزة ألجهزة اليونيدو املعنية بتقرير السياسات يف        
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤عامي 
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ــول٩ويف  -٢٨ ــروع   /  أيلـ ــنظر يف مشـ ــد الـ ــبتمرب، وبعـ سـ
، مقدم  موعـد انعقاد الدورة احلادية والعشرين     اسـتنتاج بشـأن     
ــيس  ــروع  (PBC.20/L.5)مــــن الرئــ ــنة مشــ ــتمدت اللجــ ، اعــ
 :االستنتاج التايل

 
موعــد انعقــاد الــدورة احلاديــة   ٢٠٠٤/٧االستنتاج 

  والعشرين
قــررت جلــنة الــربنامج وامليزانــية عقــد دورهتــا احلاديــة  

 .٢٠٠٥مايو /  أيار١٢ إىل ١٠والعشرين من 
  

 )١١البند  (  اعتماد التقرير-سابعا
 واختتام الدورة العشرين

 
ــول٩يف  -٢٩ ــروع    / أيلـ ــنة مشـ ــتمدت اللجـ ــبتمرب، اعـ سـ

، على أن   (PBC.20/L.1)ا العشرين   الـتقرير عـن أعمـال دورهتـ       
 .يعهد إىل املقرر مبهمة وضعه يف صيغته النهائية

واختتمـت اللجـنة أعمـال دورهتا العشرين يف الساعة           -٣٠
 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٩ من يوم ٠٠/٢٠
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 املرفق 

 
 قائمة بالوثائق املقدمة إىل الدورة العشرين

 

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

PBC.20/1/Rev.1 ٢ مال املؤقتجدول األع

PBC.20/1/Add.1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح

PBC.20/2 ٣ ٢٠٠٣التقرير السنوي لعام 

IDB.28/2

PBC.20/2/Add.1 ٣ قائمة أنشطة التعاون التقين. ٢٠٠٣التقرير السنوي لعام 

IDB.28/2/Add.1

 وتقرير أداء الربنامج عن فترة تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم . ٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 

/  كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٣-٢٠٠٢املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية 
 ٢٠٠٣ديسمرب 

٣ PBC.20/3

IDB.29/3

PBC.20/4 ٦ تقرير من املدير العام. حشد املوارد املالية

IDB.29/4

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج لفترة السنتني 
مقدم من املدير العام. ٢٠٠٣-٢٠٠٢تقرير األداء املايل لفترة السنتني . ٢٠٠٣-٢٠٠٢

٣ PBC.20/5

IDB.29/5

PBC.20/6 ٨ دير العاماقتراحات امل. ٢٠٠٩-٢٠٠٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، 

IDB.29/6

PBC.20/7 ٧ مذكرة من األمانة. التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة

IDB.29/7

PBC.20/8 ٥ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل

IDB.29/8

الستشاري توصيات الفريق ا. مشروع اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 غري الرمسي املعين بالالمركزية

٩ PBC.20/9

IDB.29/9

 ورقات غرفة املؤمترات
PBC.20/CRP.1 ٢ قائمة الوثائق. اعتماد جدول األعمال

املشاريع املوافق عليها يف إطار صندوق التنمية الصناعية والصناديق . حشد املوارد املالية
 أعدهتا األمانة. ٢٠٠٣االستئمانية وسائر التربعات يف عام 

٦ PBC.20/CRP.2

PBC.20/CRP.3 ٥ مذكرة من األمانة. وضع اليونيدو املايل

PBC.20/CRP.4 - قائمة املشتركني
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