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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٤البند 

   
ا احلادية والعشرينتقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دور  

 )٢٠٠٥مايو / أيار١٢-١٠(

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

 الفصل   
.....................................................................................املسائل التنظيمية    ١٠-٩ ٣  -األول 

١٦-١١ ٣ 

الـتقرير املؤقـت ملراجع احلسابات اخلارجي والتقرير املؤقت عن األداء املايل والتقرير املؤقت عن أداء
؛ تنفــيذ توصــيات مــراجع احلســابات اخلــارجي)٣البــند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤ الــربنامج لفــترة الســنتني 

....................................................................)٩البند (؛ النظام املايل  )٤البند (

 -الثاين 

٢٥-١٧ ٥ 

؛ وجدول األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية)٦البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان،  
 املال املتداول لفترة السنتني؛ وصندوق رأس )٧البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٦العادية لفترة السنتني   

.....)١٠البند  (والتحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة      ؛ )٨البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٦

-الثالث 

......................................)١١البند (؛ حشد املوارد املالية   )٥البند (وضع اليونيدو املايل    ٣٠-٢٦ ٧  -الرابع 
........................................................)١٢البند (تعيني مراجع خارجي للحسابات     ٣٢-٣١ ٨ -خلامسا 
....................................................)١٣البند (موعد انعقاد الدورة الثانية والعشرين     ٣٤-٣٣ ٨ -السادس 
.........................................واختتام الدورة احلادية والعشرين    ) ١٤البند  (اعتماد التقرير   ٣٦-٣٥ ٩  -السابع 
................................................................قائمة الوثائق املقدمة إىل الدورة احلادية والعشرين      ١٠  -املرفق 

 



 IDB.30/22 
 Arabic 
 Page 2 
 
 

 مقدمة

ــربنامج وامليزانـــ    -١ ــنة الـ ــدت جلـ ــة  عقـ ــا احلاديـ ية دورـ
 إىل  ١٠والعشـرين يف مقـر اليونـيدو، مركـز فيينا الدويل، من             

من بني الدول    وشـاركت يف الدورة   . ٢٠٠٥مـايو   /  أيـار  ١٢
ـــ ـــ    يف األعضــاء ٢٧ ال ــدول ال ــية٢٦اللجــنة، ال  االحتــاد : التال

ــتان،     ــيا، باكسـ ــيا، إيطالـ ــيا، إندونيسـ ــيا، أملانـ ــي، إثيوبـ الروسـ
هوريـــة كوريـــا، مجهوريـــة كوريـــا بولـــندا، بـــريو، تركـــيا، مج

الشــعبية الدميقراطــية، الســودان، غواتــيماال، فرنســا، فــنـزويال   
ــة ( ــيفارية-مجهوري ــندا، كــوت ديفــوار، املغــرب،   ) البول ، فنل

املكســــيك، اململكــــة املــــتحدة لــــربيطانيا العظمــــى وايرلــــندا 
 .الشمالية، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، اليابان، اليونان

 التالية األعضاء ٥٨الـ  رت الدورة أيضا الدولوحضـ  -٢
ــيدو ــبانيا،  :يف اليونـــ ــتني، األردن، اســـ ــيجان، األرجنـــ  أذربـــ

ــران    ــيا، إيـ ــواي، أوكرانـ ــوال، أوروغـ ــيا، أنغـ ــتان، ألبانـ أفغانسـ
، ايرلندا، باراغواي، الربازيل، الربتغال،     )االسالمية-مجهورية(

هلرســك، بلجــيكا، بلغاريــا، بــنما، بوركيــنا فاســو، البوســنة وا
بوليفــيا، تايلــند، تونــس، اجلزائــر، اجلماهرييــة العربــية الليبــية،   
اجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة تنـزانــيا املــتحدة، اجلمهوريــة   
العربــية الســورية، مجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفية ســابقا،      
جـنوب أفريقـيا، رومانـيا، زمبابوي، سري النكا، سلوفاكيا،          

ربيا واجلبل األسود، الصني،    سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، ص      
العـراق، عمـان، الفلـبني، قـربص، كرواتـيا، كوبـا، كولومبيا،             
الكويـت، كينـيا، لبـنان، لكسـمربغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا،           
مصـــر، اململكـة العربـية السـعودية، ناميبـيا، النرويج، هولندا،            

 .اليمن

قي،  االحتاد األفري :ومثلت يف الدورة املنظمات التالية     -٣
املفوضــية األوروبــية، الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة، املركــز  
الـــدويل للهندســـة الوراثـــية والتكنولوجـــيا األحيائـــية، املعهـــد  
الـدويل للتربيد، جامعة الدول العربية، منظمة البلدان املصدرة         

 .للنفط، منظمة التجارة العاملية

ــلمادة   -٤ ــا ل ــا الداخــلي، انتخبــت   ١٧ووفق ــن نظامه  م
) غواتـــيماال(نوريـــيغا أوريـــزار . جــنة بالتزكـــية الســـيدة س الل

أســييغبو . والســيد ج) النمســا(شتلتســر . رئيســة؛ والســيد ت
نوابــا للرئــيس؛ ) بولــندا(رادومســكي . والســيد س) نــيجرييا(

 .مقررا) باكستان(عقيل . أ. إ والسيد

ويـــرد جـــدول أعمـــال الـــدورة احلاديـــة والعشـــرين،   -٥
وعقب . PBC.21/1للجـنة، يف الوثيقة     بصـيغته الـيت اعـتمدا ا      

اعـتماد جــدول األعمــال، ألقــى املديــر العــام كــلمة اســتهاللية  
أخذــا اللجــنة بعــني االعتــبار الواجــب لــدى نظــرها يف بــنود  

 .جدول األعمال ذات الصلة

ويقـدم تقرير جلنة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنمية         -٦
 . الدستورمن) د (٤-١٠الصناعية وفقا للمادة 

ــيها     -٧ ــتقرير االســتنتاجات الــيت خلصــت إل ويتضــمن ال
ويتضمن مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق املقدمة إىل        . اللجـنة 

 .اللجنة يف دورا احلالية

وتتضــمن االســتنتاجات التالــية الصــادرة عــن اللجــنة   -٨
توصـيات تستدعي إجراء من جانب الس يف دورته الثالثني     

 :عمال تلك الدورةأو هلا صلة بأ
  

الصفحة  االستنتاج املوضوع

 ٢٠٠٥/٢ مرفق النظام املايل ٣
 الربنامج وامليزانيتان،  ٤

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
٢٠٠٥/٣ 

 جدول األنصبة املقررة،  ٤
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٠٠٥/٤ 

صندوق رأس املال املتداول،  ٥
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

٢٠٠٥/٥ 

 ٢٠٠٥/٦ التحسينات األمنية ٥
 ٢٠٠٥/٧ وضع اليونيدو املايل ٦
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   املسائل التنظيمية-أوال 

 
مايو، نظرت اللجنة يف اقتراح مقدم من      / أيـار  ١٠يف   -٩

االســـتفادة املثـــلى مـــن املـــوارد املـــتاحة خلدمـــة الرئـــيس بغـــية 
 :، واعتمدت االستنتاج التايلاملؤمترات

 
االسـتفادة املثلى من املوارد املتاحة     ٢٠٠٥/١االستنتاج 

 خلدمة املؤمترات

ستفادة إىل أقصى مدى ممكن من املوارد  بغية اال 
املتاحة خلدمة املؤمترات، قررت اللجنة تعليق العمل فورا  

 بالنصاب القانوين،   املتعلقة من نظامها الداخلي،  ٢٤باملادة   
فيما خيص جلسات دورا احلادية والعشرين فقط، شريطة    

 .أال تتخذ يف تلك اجللسات أي قرارات جوهرية 

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

برئاسة تلك  ) نائب الرئيس ) (بولندا(رادومسـكي   . السـيد س  
 .املشاورات

  
  التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي -ثانيا

والتقرير املؤقت عن األداء املايل والتقرير املؤقت 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤نامج لفترة السنتني عن أداء الرب

؛ تنفيذ توصيات مراجع احلسابات )٣البند (
 )٩البند (؛ النظام املايل )٤البند (اخلارجي 

 . يف آن معا ٩ و٤ و٣قررت اللجنة مناقشة البنود  -١١
 

  التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي،-ألف
 والتقرير املؤقت عن األداء املايل والتقرير

 السنتنيعن أداء الربنامج لفترة املؤقت 
 )٣البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤

 
مايو، نظرت اللجنة يف التقرير املؤقت    / أيار ١٠يف  -١٢

، والتقرير املؤقت عن  (PBC.21/8)ملراجع احلسابات اخلارجي 

، املقدم من املدير  ٢٠٠٥-٢٠٠٤األداء املايل لفترة السنتني   
مبا يف    ( ٢٠٠٤وتقرير اليونيدو السنوي  ، (PBC.21/9)العام 

-٢٠٠٤لفترة السنتني     ذلك التقرير املؤقت عن أداء الربنامج  
٢٠٠٥) (PBC.21/2و Add.1.( 

مايو، وبناء على اقتراح الرئيس،    / أيار١٢ويف  -١٣
أحاطت اللجنة علما مبا قدمه مراجع احلسابات اخلارجي من 

 .٣معلومات بشأن البند 
 

 يتنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارج  -باء
  )٤البند (

مايو، وبناء على اقتراح الرئيس،     / أيار ١٢يف  -١٤
أحاطت اللجنة علما مبالحظات املدير العام بشأن تنفيذ    
توصيات مراجع احلسابات اخلارجي الواردة يف التقرير   

 .(PBC.21/8)املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي 
  

  )٩البند ( النظام املايل -جيم
ظرت اللجنة يف تقرير مقدم من مايو، ن / أيار ١٠يف  -١٥

 .(PBC.21/4)املدير العام بشأن تعديل مرفق النظام املايل   

مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج    / أيار١٢ويف  -١٦
،  (PBC.21/L.7)، مقدم من الرئيس   مرفق النظام املايل بشأن 

 :اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل 
 

 مرفق النظام املايل ٢٠٠٥/٢االستنتاج 
 

 :إن جلنة الربنامج وامليزانية 

أحاطت علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ( 
IDB.30/4-PBC.21/4؛ 

أوصت اللجنة جملس التنمية الصناعية   )ب( 
 :باعتماد مشروع املقرر التايل 

يوصي جملس التنمية الصناعية املؤمتر العام بأن " 
نظام املايل،   من مرفق ال ٥يوافق على النص املنقّح للفقرة  

 ."IDB.30/4-PBC.21/4بصيغته الواردة يف مرفق الوثيقة  
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦  الربنامج وامليزانيتان، -ثالثا 

؛ وجدول األنصبة املقررة القتسام نفقات )٦البند (
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية العادية لفترة السنتني 

؛ وصندوق رأس املال املتداول لفترة )٧البند (
 ؛)٨البند ( ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

والتحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة 
 )١٠البند (املقترحة 

 
 يف  ١٠ و٨ و٧ و ٦قررت اللجنة أن تناقش البنود    -١٧

 .آن معا
 

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الربنامج وامليزانيتان، -ألف
 )٦البند (

 
مايو، نظرت اللجنة يف اقتراحات   / أيار ١١ و١٠يف  -١٨

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ج وامليزانيتني،     املدير العام بشأن الربنام 
(PBC.21/6). 

مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج  / أيار ١٢ويف  -١٩
، مقدم من  ٢٠٠٧‐٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتني،   بشأن 
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل (PBC.21/L.8)الرئيس 

 
 الربنامج وامليزانيتان، ٢٠٠٥/٣االستنتاج 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 

 :مج وامليزانيةإن جلنة الربنا 

أحاطت علما باقتراح الربنامج وامليزانيتني    )أ( 
-IDB.30/6، بالصيغة الواردة يف الوثيقة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦

PBC.21/6؛ 

دعت رئيس اللجنة إىل مواصلة اجراء  )ب( 
مشاورات غري رمسية مفتوحة من أجل تقدمي ارشاد واضح 

-٢٠٠٦إىل األمانة بشأن اقتراح الربنامج وامليزانيتني،  
 ، قبل انعقاد الدورة الثالثني لس التنمية الصناعية؛ ٢٠٠٧

مع ايالء االعتبار لنتيجة املشاورات غري    )ج( 
، دعت أمانة اليونيدو    )ب(الرمسية املنصوص عليها يف الفقرة   

-IDB.30/6إىل تزويد الدول األعضاء بتعديالت للوثيقة 

PBC.21/6 إذا لزم ذلك ،. 
 

رة القتسام نفقات امليزانية   جدول األنصبة املقر-باء
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦العادية لفترة السنتني 

 )٧البند (
 

مايو، نظرت اللجنة يف مذكرة     / أيار ١١ و١٠يف  -٢٠
من األمانة بشأن جدول األنصبة املقررة للفتـــرة املاليــة 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ (PBC.21/7). 

مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج  / أيار ١٢ويف  -٢١
األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية العادية  جدول بشأن 

، مقدم من الرئيس ٢٠٠٧‐٢٠٠٦لفترة السنتني  
(PBC.21/L.5) اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل ،: 

  
 جدول األنصبة املقررة، ٢٠٠٥/٤االستنتاج 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 

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

 : جملس التنمية الصناعيةإن"

 ؛IDB.30/7-PBC.21/7 علما بالوثيقة  حييط )أ"( 

يوصي املؤمتر العام بوضع جدول أنصبة   )ب"( 
-٢٠٠٦لنفقات امليزانية العادية لليونيدو للفترة املاليـــة   

 باء، مع   ٥٨/١، يستند إىل قرار اجلمعية العامة   ٢٠٠٧
 أنصبة األعضاء   تكييفه تبعا لعضوية اليونيدو، على أن تقرر    

اجلدد عن السنة اليت يصبحون فيها أعضاء استنادا إىل جدول  
 أنصبة األمم املتحدة، بصيغته املنطبقة على اليونيدو؛   

حيث الدول األعضاء على دفع اشتراكاا     )ج"( 
من ) ب (٥-٥ وفقا للبند  ٢٠٠٧-٢٠٠٦عن فترة السنتني  

ات   النظام املايل، الذي ينص على أن تكون االشتراك  
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والسلف مستحقة وواجبة الدفع بكاملها يف غضون ثالثني     
يوما من تلقّي رسالــة املديــر العــام أو ابتداء من اليوم األول 

 من السنة التقوميية اليت تقترن ا، أيهما الالحق؛ 

يدعو الدول األعضاء والدول األعضاء    )د "( 
تورية السابقة اليت عليها متأخرات أن تفي بالتزاماا الدس 

بدفع اشتراكاا غري املسددة، كاملة ودون شروط يف أقرب    
وقت ممكن، أو أن تستفيد من خطط السداد لتسوية 
متأخراا، وفقا للقرارات السابقة اليت اختذا هيئات اليونيدو  

 ."التشريعية
  

   صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني-جيم
 )٨البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٦

 
مايو، نظرت اللجنة يف    / أيار ١١و ١٠فـي  -٢٢

اقتراحات املدير العام بشأن صندوق رأس املال املتداول لفترة      
 .(PBC.21/3) ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

مايو، وبعد النظر يف مشروع              / أيار   ١٢ويف    -٢٣
رأس املال املتداول لفترة السنتني                 استنتاج بشأن صندوق              

،  (PBC.21/L.6)، مقدم من الرئيس          ٢٠٠٧‐٢٠٠٦
 :مدت اللجنة االستنتاج التايل              اعت 
  

صندوق رأس املال املتداول،  ٢٠٠٥/٥االستنتاج 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

أوصت اللجنة جملس التنمية الصناعية باعتماد     
 :مشروع املقرر التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية"

 ؛IDB.30/3-PBC.21/3حييط علما بالوثيقة   )أ"( 

م صندوق        يوصي املؤمتر العام بأن يظل حج                   )ب "( 
 عند      ٢٠٠٧-٢٠٠٦رأس املال املتداول يف فترة السنتني                       

 املأذون       األغراض      يورو وأن تظل        ٧ ٤٢٣ ٠٣٠مستوى     
 على ما       ٢٠٠٧-٢٠٠٦باستخدامه فيها يف فترة السنتني                   

، أي كما هو           ٢٠٠٥-٢٠٠٤كانت عليه يف فترة السنتني                    
 من املقرر      ) ب (منصوص عليه يف الفقرة               

 ؛ ٢٧-م /٢-م ع   

لدول األعضاء على دفع اشتراكاا    حيث ا )ج"( 
املستحقة يف أقرب وقت ممكن بغية تقليل احلاجة إىل سحب 

 ".مبالغ ملواجهة النقص يف تسديد االشتراكات
  

  التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات-دال
 )١٠البند (اجلديدة املقترحة 
 

مايو، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير      / أيار ١٢يف  -٢٤
ن التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل  العام ع

(PBC.21/11)  واقتراح من املدير العام بشأن التقديرات 
  (PBC.21/12 ٢٠٠٥-٢٠٠٤التكميلية لفترة السنتني 

ومذكّرة من األمانة بشأن تنفيذ املرحلة األوىل من   ) Add.1و
 .(PBC.21/CRP.4)التحسينات األمنية  

لنظر يف مشروع استنتاج  مايو، وبعد ا  / أيار١٢ويف  -٢٥
، (PBC.21/L.3)، مقدم من الرئيس األمنيةت التحسينا بشأن 

 :اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل 
 

 التحسينات األمنية   ٢٠٠٥/٦االستنتاج 
 

 :إن جلنة الربنامج وامليزانية              

،   ٤-م /٢٩- م ت ص   املقرر   استذكرت       )أ ( 
 الصادر عن جملس التنمية الصناعية؛                 

 يف تنفيذ     احملرز   ما بالتقدم     أحاطت عل      )ب( 
التحسينات األمنية يف املرحلة األوىل من االستجابة الرامية                         

 األمنية التنفيذية الدنيا اخلاصة                 للمعايري   إىل ضمان االمتثال        
باملقار يف مركز فيينا الدويل، حسبما ورد يف الوثيقتني                         

IDB.30/11-PBC.21/11و PBC.21/CRP.4 ؛ 
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علومات املقدمة يف            أحاطت علما أيضا بامل           )ج ( 
 ؛ Add.1  و IDB.30/12-PBC.21/12الوثيقتني     

قررت إحالة املسائل املتعلقة بإبدال النوافذ                      )د( 
وإنشاء نظام راديوي للمراقبة ومتويل حصة اليونيدو يف                          

 جملس التنمية         إىل التدابري املندرجة يف إطار املرحلة الثانية                     
األمانة، حتقيقا هلذه           الصناعية يف دورته الثالثني، وطلبت إىل                      

الغاية، أن تواصل جهودها الرامية إىل تزويد الدول األعضاء                                
مبعلومات مفصلة عن خيارات التمويل احملتملة، آخذة يف                          

 .اعتبارها خمتلف اآلراء اليت أبديت أثناء الدورة احلالية                           
  

 ؛)٥البند (  وضع اليونيدو املايل -رابعا
 )١١البند (حشد املوارد املالية 

 
 . يف آن معا١١ و٥قررت اللجنة أن تناقش البندين  -٢٦

 )٥البند (  وضع اليونيدو املايل -ألف

مـايو، نظـرت اللجنة يف تقرير من املدير       / أيـار  ١١يف   -٢٧
 وتقريــر مــن (PBC.21/13)العــام بشــأن وضــع اليونــيدو املــايل  

ومذكرة ) PBC.21/10(املديـر العـام بشـأن احلسـابات اخلاصة         
 .(PBC.21/CRP.5)بشأن وضع اليونيدو املايل من األمانة 

مـايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج       / أيـار  ١٢ويف   -٢٨
، (PBC.21/L.2)، مقدم من الرئيس     وضع اليونيدو املايل  بشأن  

 :اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل
 

 وضع اليونيدو املايل ٢٠٠٥/٧االستنتاج 
 

ــأن    يعــتمد أوصــت اللجــنة جملــس التنمــية الصــناعية ب
 :مشروع املقرر التايل

 : الصناعيةالتنمية إن جملس " 

 املقدمة يف الوثيقة            باملعلومات       علما     حييط    )أ(" 
IDB.30/13-PBC.21/13 ؛ 

 امليزانية  احتياطي حجميوافق على  )ب"( 
  ٣,٠٣ احملدد مببلغ  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ العملياتية لفترة السنتني

لنفقات املقدرة  يف املائة من ا١٥مليون يورو، أي ما ميثّل 
 للميزانية العملياتية لفترة السنتني املذكورة؛  

 السابقةحيثّ الدول األعضاء والدول   )ج"( 
العضوية اليت مل تسدد اشتراكاا بعد، مبا يف ذلك السلف    

  السنوات     ىل صندوق رأس املال املتداول ومتأخرات                   إ
 السابقة، على القيام بذلك دون إبطاء؛ 

 جهوده       يواصل   ر العام أن         إىل املدي      يطلب    )د "( 
واتصاالته مع الدول األعضاء من أجل حتصيل هذه  

 ."املتأخرات
 

 )١١البند (  حشد املوارد املالية -باء

مـــايو، نظـــرت اللجـــنة يف املعلومــــــات / أيـــار١١يف  -٢٩
ـــواردة يف  ــيدو الســنوي  الـ ــر اليون  بشــــأن حشــد  ٢٠٠٤تقري

ويف ورقة غرفة ) لسادس، الفصل ا PBC.21/2(املــوارد املاليـــة   
اجــتماعات أعدــا األمانــة بشــأن املشــاريع املوافــق علــيها يف   
ــتئمانية      ــناديق االسـ ــناعية والصـ ــية الصـ ــندوق التنمـ ــار صـ إطـ

 .(PBC.21/CRP.3) ٢٠٠٤والتربعات األخرى يف عام 
مـايو، وبـناء على اقتراح من الرئيس،        / أيـار  ١٢ويف   -٣٠

ــر أحاطــت اللجــنة عــلما مبــا ورد يف   ــيدو الســنوي  تقري اليون
 ومبا قدمته األمانة من     ١١ مـن معلومات بشأن البند       ٢٠٠٤

 .معلومات بشأنه
  

   تعيني مراجع خارجي للحسابات-خامسا
 )١٢البند (

 
مايو، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير     / أيار١١يف  -٣١

العام بشأن الترشيحات لتعيني مراجع خارجي للحسابات 
PBC.21/5)و Add.1و Add.2 (   ومذكّرة من األمانة عن

الترشيحات لتعيني مراجع خارجي للحسابات 
(PBC.21/CRP.2). 
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مايو، وبناء على اقتراح الرئيس،     / أيار ١٢ويف  -٣٢
أحاطت اللجنة علما مبا قدمه املدير العام واألمانة من 

 .١٢معلومات بشأن البند 
  

  موعد انعقاد الدورة الثانية والعشرين -سادسا
 )١٣البند (

 
مايو، أحاطت اللجنة علما مبا ورد يف   / أيار ١١يف  -٣٣

 بشأن املواعيد  (PBC.21/1/Add.1)جدول األعمال املشروح  
احملتجزة هليئات اليونيدو املعنية بتقرير السياسات يف عامي   

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥
مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج  / أيار ١٢يف و -٣٤

 والعشرين، مقدم من بشأن موعد انعقاد الدورة الثانية
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل (PBC.21/L.4)الرئيس 

 موعد انعقاد الدورة ٢٠٠٥/٨االستنتاج 
 الثانية والعشرين

 
قررت جلنة الربنامج وامليزانية عقد دورا الثانية  

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ إىل ٥والعشرين من 
  

 امواختت) ١٤البند (  اعتماد التقرير -سابعا
 الدورة احلادية والعشرين

 
مايو، اعتمدت اللجنة مشروع التقرير    / أيار ١٢يف  -٣٥

، على أن  (PBC.21/L.1)عن أعمال دورا احلادية والعشرين 
 .يعهد إىل املقرر مبهمة إعداده يف صيغته النهائية

واختتمت اللجنة دورا احلادية والعشرين يف  -٣٦
 .٢٠٠٥و ماي/ أيار ١٢ من يوم ٠٥/١٨الساعة 
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 املرفق 

 
 قائمة الوثائق املقدمة إىل الدورة احلادية والعشرين

 

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

PBC.21/1 ٢ جدول األعمال املؤقت

PBC.21/1/Add.1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح

PBC.21/2 ٣ ٢٠٠٤التقرير السنوي 

IDB.30/2

PBC.21/2/Add.1 ٣ طة التعاون التقينقائمة أنش. ٢٠٠٤التقرير السنوي 

IDB.30/2/Add.1

PBC.21/3 ٨ مقترحات من املدير العام. ٢٠٠٧-٢٠٠٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 

IDB.30/3

PBC.21/4 ٩ مقدمة من األمانة. تعديالت ملرفق النظام املايل. النظام املايل

IDB.30/4

تقرير من . لترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجيا. تعيني مراجع حسابات خارجي
 املدير العام

١٢ PBC.21/5

IDB.30/5

تقرير من  .الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي. تعيني مراجع حسابات خارجي
 إضافة. املدير العام

١٢ PBC.21/5/Add.1

IDB.30/5/Add.1

تقرير من . سابات خارجيالترشيحات لتعيني مراجع ح. تعيني مراجع حسابات خارجي
 إضافة. املدير العام

١٢ PBC.21/5/Add.2

IDB.30/5/Add.2

PBC.21/6 ٦ مقترحات املدير العام. ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربنامج وامليزانيتان، 

IDB.30/6

جدول األنصبة املقررة للفترة . جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية العادية
 ذكّرة من األمانةم. ٢٠٠٧-٢٠٠٦املالية 

٧ PBC.21/7

IDB.30/7

التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي والتقرير املؤقت عن األداء املايل والتقرير 
تنفيذ توصيات مراجع . ٢٠٠٥-٢٠٠٤املؤقت عن أداء الربنامج بشأن فترة السنتني 

ة حسابات التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي عن مراجع. احلسابات اخلارجي
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عن الفترة املالية 

PBC.21/8 ٤ و ٣

IDB.30/8

التقرير املؤقت . ٢٠٠٥-٢٠٠٤عن فترة السنتني  تقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج
 مقدم من املدير العام. ٢٠٠٥-٢٠٠٤لألداء املايل عن فترة السنتني 

٣ PBC.21/9

IDB.30/9

PBC.21/10 ٥ تقرير من املدير العام. احلسابات اخلاصة. وضع اليونيدو املايل

IDB.30/10

GC.11/5

التحسينات األمنية يف مركز فيينا . التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة
 تقرير من املدير العام. الدويل

١٠ PBC.21/11

IDB.30/11
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 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

تقديرات تكميلية لفترة السنتني . ة ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحةالتحسينات األمني
 اقتراح املدير العام.  خاصة بالتحسينات األمنية٢٠٠٥-٢٠٠٤

١٠ PBC.21/12

IDB.30/12

تقديرات تكميلية لفترة السنتني . التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة
 إضافة. ألمنية خاصة بالتحسينات ا٢٠٠٥-٢٠٠٤

١٠ PBC.21/12/Add.1

IDB.30/12/Add.1

PBC.21/13 ٥ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل

IDB.30/13

 ورقات غرفة املؤمترات

PBC.21/CRP.1 ٢ قائمة الوثائق. اعتماد جدول األعمال

ة مذكر. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي. تعيني مراجع حسابات خارجي
 من األمانة

١٢ PBC.21/CRP.2

املشاريع املوافق عليها يف إطار صندوق التنمية الصناعية والصناديق . حشد املوارد املالية
 أعدا األمانة. ٢٠٠٤االستئمانية والتربعات األخرى يف عام 

١١ PBC.21/CRP.3

 األوىل من تنفيذ املرحلة. التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة
 مذكّرة من األمانة. التحسينات األمنية

١٠ PBC.21/CRP.4

PBC.21/CRP.5 ٥ مذكّرة من األمانة. وضع اليونيدو املايل

PBC.21/CRP.6 - قائمة املشاركني
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