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. االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكّر.بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  الصناعيةالتنمية جملس  
 لثة والثالثونالثا الدورة
 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٧-٢٥ فيينا،
 األعمالمن جدول  ٤ البند

 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية
  

 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين   
   )٢٠٠٧مايو / أيار٤-٢(

 احملتويات   
الصفحة     الفقرات
.........................................................................................مقّدمة ٩-١ ٢  
...................................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية    ١١-١٠ ٣ -أوال

١٣-١٢ ٤ 

التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات مراجع احلسابات 
؛ وتقرير األداء املايل وتقرير أداء الربنامج عن فترة ٢٠٠٥-٢٠٠٤اخلارجي عن فترة السنتني 

............................................................)٣لبند ا (٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

-ثانيا

٢٠-١٤ ٤ 

؛ جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات )٥البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانيتان، 
؛ صندوق رأس املال املتداول لفترة )٦البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية العادية لفترة السنتني 

............................................................)٧البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

-ثالثا

.....................................................................)٨ند   الب(املعايري احملاسبية  ٢٢-٢١ ٦ -رابعا
..................................)٩البند   (؛ حشد املوارد املالية  )٤البند  (وضع اليونيدو املايل     ٢٧-٢٣ ٧ -خامسا
...................................................)١٠البند  (تعيني مراجع حسابات خارجي  ٢٩-٢٨ ٨ -سادسا
.............................................)١١البند  (موعد انعقاد الدورة الرابعة والعشرين  ٣١-٣٠ ٨ -سابعا
....................................رة الثالثة والعشرين واختتام الدو ) ١٢البند  (اعتماد التقرير  ٣٣-٣٢ ٩ -ثامنا
-املرفق ..........................................................قائمة الوثائق املقّدمة إىل الدورة الثالثة والعشرين     ١٠
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  مقدمة  
الثالـثة والعشـرين يف مقر اليونيدو، مبركز فيينا    عقـدت جلـنة الـربنامج وامليزانـية دورهتـا      -١

اللجنة  يفاء األعضمجيع الدول   وشاركت يف الدورة  . ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٣ و ٢الـدويل، يومـي     
ــا   ــبالغ عدده ــران    : ، وهــي٢٧ال ــيا، إي ــيا، أملان ــة(االحتــاد الروســي، إثيوب ، )اإلســالمية-مجهوري

إيطالــيا، باكســتان، بوركيــنا فاســو، بولــندا، بــريو، تركــيا، تونــس، اجلزائــر، مجهوريــة كوريــا،  
نســا، مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطــية، جــنوب أفريقــيا، سويســرا، الصــني، غواتــيماال، فر

كوبـا، كـوت ديفـوار، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النمسا،         
 .هنغاريا، اليابان، اليونان

ــدورة أيضــا    -٢ ــيدو وهــي  ٥٢وحضــر ال ــة عضــوا يف اليون ــتني،  : دول ــيجان، األرجن  أذرب
يرلـــندا، إوروغـــواي، األردن، إســـبانيا، أفغانســـتان، إكـــوادور، ألبانـــيا، إندونيســـيا، أنغـــوال، أ 

الـربازيل، الـربتغال، بوليفـيا، بـيالروس، تايلند، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية،              
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،  اجلمهوريـة الدومينيكـية، اجلمهوريـة العربـية السورية، مجهورية    

ــبابوي، ســري النكــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســودان     ــيا، زم ، شــيلي، صــربيا، عمــان،  رومان
، فنلندا، كرواتيا، كولومبيا، الكويت، كينيا،      )البوليفارية-مجهورية(زويال  ـغامبـيا، الفلـبني، فـن     

لبـنان، لكسـمربغ، ليتوانـيا، مالطـة، ماليزيا، مصر، املغرب، اململكة العربية السعودية، منغوليا،      
 .ناميبيا، النرويج، نيكاراغوا، اهلند، هولندا

الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة، واجلماعة         : ملـنظمات التالـية ممـثَّلة يف الـدورة        وكانـت ا   -٣
 .األوروبية، واملنظمة الدولية للهجرة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة البلدان املصّدرة للنفط

شــالري .  مــن نظامهــا الداخــلي، الســيد ر١٧وانتخبــت اللجــنة بالتزكــية، وفقــا لــلمادة  -٤
مجهوريـــة إيـــران (شـــاغاغي . والســـيد أ) اجلزائـــر(فـــروخي .  والســـيدة طرئيســـا؛) سويســـرا(

 .مقّررا) بريو(لونا . نوابا للرئيس؛ والسيد ل) بولندا(رادومسكي . والسيد س) اإلسالمية

ويـرد جـدول أعمال الدورة الثالثة والعشرين، بصيغته اليت اعتمدهتا اللجنة، يف الوثيقة               -٥
PBC.23/1 .      عمال، ألقى املدير العام كلمة استهاللية وضعتها اللجنة وعقـب اعـتماد جـدول األ

 .يف اعتبارها لدى النظر يف بنود جدول األعمال ذات الصلة

وألقـت اموعـات اإلقليمـية وبعـض الوفـود مداخـالت بشـأن بنود خمتلفة من جدول          -٦
 .األعمال

 ٤-١٠عية وفقا للمادة    ويقـدم تقريـر جلـنة الـربنامج وامليزانـية إىل جملـس التنمـية الصنا                -٧
 .من الدستور) د(



IDB.33/19 

3 

ويتضّمن مرفق هذا التقرير    . ويتضـّمن الـتقرير االسـتنتاجات الـيت خلصت إليها اللجنة           -٨
 .قائمة بالوثائق املقّدمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية

وتتضـّمن االسـتنتاجات التالـية الصادرة عن اللجنة توصيات تستدعي أن يتخذ الس           -٩
 :شأهنا يف دورته الثالثة والثالثني أو هلا صلة بأعمال تلك الدورةإجراء ب

 
 االستنتاج املوضوع الصفحة
 ٢٠٠٧/٢ ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانيتان،  ٤
 ٢٠٠٧/٣ ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول األنصبة املقررة للفترة املالية  ٥
 ٢٠٠٧/٤ ٢٠٠٩-٢٠٠٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ٦
 ٢٠٠٧/٥ ري احملاسبيةاملعاي ٦
 ٢٠٠٧/٦ الوضع املايل ٧
 ٢٠٠٧/٧ موعد انعقاد الدورة الرابعة والعشرين ٨

  
  املسائل التنظيمية واإلجرائية -أوال 

مايو، يف اقتراح مقّدم من الرئيس بغية االستفادة املثلى من          / أيـار  ٢نظـرت اللجـنة، يف       -١٠
 :ستنتاج التايلاملوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، واعتمدت اال

 
  االستفادة املثلى من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات    ٢٠٠٧/١االستنتاج   

بغــية االســتفادة إىل أقصــى مــدى ممكــن مــن املــوارد املــتاحة خلدمــة املؤمتــرات، قــّررت    
 مـن نظامهـا الداخـلي، املـتعلقة بالنصـاب القـانوين، فيما            ٢٤اللجـنة تعلـيق العمـل فـورا باملـادة           

ســـات دورهتـــا الثالـــثة والعشـــرين فقـــط، شـــريطة أال تـــتخذ يف تلـــك اجللســـات أي خيـــص جل
 .استنتاجات جوهرية

وقــّررت اللجــنة إجــراء مشــاورات غــري رمســية أثــناء الــدورة ــدف تيســري صــياغة            -١١
ــيدة ط    ــيس السـ ــبة الرئـ ــدت إىل نائـ ــتنتاجات، وعهـ ــروخي . االسـ ــر(فـ ــك  ) اجلزائـ ــة تلـ برئاسـ

 .املشاورات
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ر املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات مراجع التقري -ثانيا 
؛ وتقرير األداء املايل ٢٠٠٥-٢٠٠٤احلسابات اخلارجي عن فترة السنتني 

  )٣البند  (٢٠٠٧-٢٠٠٦وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني 
ارجي مـــايو، يف الــتقرير املؤقـــت ملــراجع احلســـابات اخلـــ  / أيــار ٢نظــرت اللجـــنة، يف   -١٢

(PBC.23/8)    ــترة الســنتني ــألداء املــايل عــن ف ــتقرير املؤقــت ل ــّدم مــن  ٢٠٠٧-٢٠٠٦، وال ، املق
مبـا يف ذلـك الـتقرير املؤقـت عن          ( ٢٠٠٦وتقريـر اليونـيدو السـنوي       ،  (PBC.23/9)املديـر العـام     
 ).PBC.23/2) (٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني  أداء الربنامج

ما، بناء على اقتراح من الرئيس، باملعلومات اليت مـايو، أحاطت اللجنة عل / أيـار  ٣ويف   -١٣
ــند      ــراجع احلســابات اخلــارجي بشــأن الب ــا م ــات املضــّمنة يف  ٣قّدمه ــيدو   واملعلوم ــر اليون تقري

 .٢٠٠٦السنوي 
  

رة ؛ جدول األنصبة املقر)٥البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانيتان،  -ثالثا 
؛ )٦البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨لسنتني القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة ا

  )٧البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
 . معا يف آن واحد٧ و٦ و٥قّررت اللجنة أن تناقش البنود  -١٤
  

  )٥البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانيتان،  -ألف 
العـام بشأن الربنامج  مـايو، يف مقـترحات املديـر    / أيـار ٣ و٢نظـرت اللجـنة، يف يومـي       -١٥

 ).Corr.1 وPBC.23/7 (٢٠٠٩-٢٠٠٨وامليزانيتني، 

 مـــايو، وبعـــد الـــنظر يف مشـــروع اســـتنتاج بشـــأن الـــربنامج وامليزانيـــتني،/ أيـــار٣ويف  -١٦
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.23/L.7)، مقّدم من الرئيس ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانيتان،  ٢٠٠٧/٢االستنتاج   

 :وامليزانية جلنة الربنامج إن 

، بالصيغة الواردة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ عـلما باقتراح الربنامج وامليزانيتني   أحاطـت  )أ( 
 ؛Corr.1و PBC.23/7يف الوثيقة 
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 رمسية مفتوحة بشأن    غري لنائب رئيس اللجنة مبهمة إجراء مشاورات        عهـدت  )ب( 
ــيّ   ــيت يتع ــورات املمكــنة ال ــة يف  ن حتديدهــا بتنســيق الوف ــتراح مــع األمان ــتني  اق ــربنامج وامليزاني   ال

 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨

 أمانـة اليونـيدو أن تـزّود الـدول األعضـاء، عـند االقتضاء، بتعديالت                إىل طلبـت  )ج( 
 والثالثني، كـيما يـنظر فـيها جملـس التنمـية الصـناعية يف دورته الثالثة         ،Corr.1و PBC.23/7للوثـيقة   

 ).ب(الفقرة   الرمسية املنصوص عليها يفمراعية يف ذلك نتائج املشاورات غري
  

 جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني  -باء 
  )٦البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨

ــي    -١٧ ــار٣ و٢نظــرت اللجــنة، يف يوم ــة بشــأن جــدول     / أي ــن األمان ــرة م ــايو، يف مذكّ م
 .(PBC.23/3) ٢٠٠٩-٢٠٠٨األنصبة املقّررة للفترة املالية 

مــايو، وبعــد الــنظر يف مشــروع اســتنتاج بشــأن جــدول األنصــبة املقــّررة،  / أيــار٣ويف  -١٨
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.23/L.3)، مقّدم من الرئيس ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول األنصبة املقررة للفترة املالية    ٢٠٠٧/٣االستنتاج   

 : الصناعية بأن يعتمد مشروع املقرر التايلالتنميةس  جلنة الربنامج وامليزانية جملأوصت 

 : التنمية الصناعيةجملس إن"  

 ؛IDB.33/3-PBC.23/3 علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة حييط )أ"(  

 العاديــة امليزانــية املؤمتــر العــام بوضــع جــدول أنصــبة لــنفقات   يوصــي )ب"(  
 لألمم املتحدة العامةدا إىل قرار اجلمعية  ، استنا ٢٠٠٩-٢٠٠٨لليونـيدو للفـترة املالـية       

 األعضاء اجلدد أن، معـدالً وفقـا لعضـوية اليونـيدو، عـلى أن يكون مفهوما        ٦١/٢٣٧
 جــدولســوف تقــدر أنصــبتهم عــن الســنة الــيت يصــبحون فــيها أعضــاء عــلى أســاس     

 ."األنصبة املقررة يف األمم املتحدة، حبسب انطباقه على اليونيدو
  

  )٧البند     (٢٠٠٩-٢٠٠٨دوق رأس املال املتداول لفترة السنتني                    صن  -جيم   
مـايو، يف مقـترحات املديـر العام بشأن صندوق         / أيـار  ٣ و ٢نظـرت اللجـنة، يف يومـي         -١٩

 .(PBC.23/4) ٢٠٠٩-٢٠٠٨رأس املال املتداول لفترة السنتني 
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ال املتداول لفترة  مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن صندوق رأس امل         / أيار ٣ويف   -٢٠
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.23/L.4)، مقّدم من الرئيس ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني    ٢٠٠٧/٤االستنتاج   

 : الصناعية بأن يعتمد مشروع املقرر التايلالتنميةجلنة الربنامج وامليزانية جملس أوصت  

 : التنمية الصناعيةجملس إن"  

 ؛IDB.33/4-PBC.23/4 علما باملعلومات املقّدمة يف الوثيقة حييط )أ"(  

 املتداول  املـال  املؤمتـر العـام بـأن يظـلّ مسـتوى صـندوق رأس               يوصـي  )ب"(  
ــنتني   ــترة السـ ــند ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفـ ــلّ األغـــراض   ٧ ٤٢٣ ٠٣٠ عـ ــورو، وأن تظـ  يـ

 عـلى مـا كانت      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ فـترة السـنتني       باسـتخدام األمـوال فـيها أثـناء        املـأذون 
ــيه يف  ــترةعل ــرة    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الســنتني ف ــيه يف الفق ــنحو املنصــوص عل ، أي عــلى ال

 ؛٢٧-م/٢- عم املؤمترمن مقّرر ) ب(

 يف أقرب   املستحقة الدول األعضاء على دفع اشتراكاهتا املقّررة        حيـثّ  )ج"(  
 املــتداولق رأس املــال وقــت ممكــن بغــية تقلــيل احلاجــة إىل ســحب مــبالغ مــن صــندو  

 ." النقص يف تسديد االشتراكات املقررةحاالتملواجهة 
  

  )٨البند   (املعايري احملاسبية      -رابعا  
مـايو، يف مذكـرة من األمانة بشأن املعايري احملاسبية الدولية           / أيـار  ٢نظـرت اللجـنة، يف       -٢١

ا األمانة بشأن املعايري    ، كمـا نظرت يف ورقة غرفة اجتماعات أعدهت        (PBC.23/5)للقطـاع العـام     
 ).PBC.23/CRP.5(احملاسبية الدولية للقطاع العام 

مـايو، وبعـد الـنظر يف مشـروع اسـتنتاج بشأن املعايري احملاسبية، مقّدم من                / أيـار  ٣ويف   -٢٢
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.23/L.5)الرئيس 

 
  املعايري احملاسبية  ٢٠٠٧/٥االستنتاج   

 : الصناعية بأن يعتمد مشروع املقرر التايلالتنميةة الربنامج وامليزانية جملس جلنأوصت  

 : التنمية الصناعيةجملس إن"  

 ؛IDB.33/5-PBC.23/5 علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة حييط )أ"(  
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ــأن   يوصــي )ب"(   ــام ب ــر الع ــتمد املؤمت ــيدو تع ــايري اليون ــية  املع  احملاســبية الدول
  األمم املتحدة حبلول منظومةام، يف إطـار اعـتماد هـذه املعـايري عـلى نطاق            للقطـاع العـ   

 ؛٢٠١٠يناير / كانون الثاين١

 ذات الصلة  إطـالع أجهـزة تقريـر السياسـات على التطّورات            يطلـب  )ج"(  
 ."املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامب فيما يتعلق باليونيدو

  
  )٩البند    (؛ حشد املوارد املالية       )٤بند   ال (وضع اليونيدو املايل       -خامسا   

 . معا يف آن واحد٩ و٤قّررت اللجنة أن تناقش البندين  -٢٣
 

  )٤البند (وضع اليونيدو املايل  -ألف 
 ويف (PBC.23/10)مايو، يف تقرير من املدير العام  / أيار ٣ و ٢نظـرت اللجـنة، يف يومي        -٢٤

 .(PBC.23/CRP.4) اليونيدو املايل ورقة غرفة اجتماعات أعدهتا األمانة بشأن وضع

مــايو، وبعــد الــنظر يف مشــروع اســتنتاج بشــأن الوضــع املــايل، مقــّدم مــن  / أيــار٣ويف  -٢٥
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.23/L.2)الرئيس 

 
  الوضع املايل ٢٠٠٧/٦االستنتاج   

 :مد مشروع املقّرر التايل الصناعية بأن يعتالتنميةجلنة الربنامج وامليزانية جملس أوصت  

 : التنمية الصناعيةجملس إن"  

 ؛IDB.33/10-PBC.23/10 علما باملعلومات املقّدمة يف الوثيقة حييط )أ"(  

 لـه  مستوى، أعـلى    ٢٠٠٦ بـبلوغ معـّدل التحصـيل، يف عـام           يرّحـب  )ب"(  
  يف املائة؛٩٣,٧وهو 

ــّدد مليت  الـــدول األعضـــاء والـــدول الســـابقة العضـــوية الـــ حيـــثّ )ج"(    تسـ
ــتداول       ــال املـ ــندوق رأس املـ ــلف إىل صـ ــك السـ ــا يف ذلـ ــد، مبـ ــّررة بعـ ــتراكاهتا املقـ اشـ

  السنوات السابقة، على القيام بذلك دون إبطاء؛ومتأّخرات

 األعضاء  بالدول إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته         يطلـب  )د"(  
 ."والدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأّخرات
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  )٩البند (حشد املوارد املالية  -باء 
تقرير اليونيدو مـايو، يف املعلومـــات الــواردة يف  / أيـار ٣ و٢نظـرت اللجـنة، يف يومـي      -٢٦

ويف ورقة غرفة ) جيم-٢، الفصل  PBC.23/2(بشـــأن حشـد املـــوارد املالـيـــة          ٢٠٠٦السـنوي   
يف إطــار صــندوق التنمــية الصــناعية  اجــتماعات أعّدهتــا األمانــة بشــأن املشــاريع املوافــق علــيها   

 ).PBC.23/CRP.2 (٢٠٠٦والصناديق االستئمانية والتربعات األخرى يف عام 

تقرير مـايو، وبـناء عـلى اقـتراح مـن الرئـيس، أحاطـت اللجنة علما مبا ورد يف                / أيـار  ٣ويف   -٢٧
 .ت بشأنه ومبا قّدمته األمانة من معلوما٩ من معلومات بشأن البند ٢٠٠٦اليونيدو السنوي 

  
  )١٠البند (تعيني مراجع حسابات خارجي  -سادسا 

مـايو، يف تقريـر مـن املديـر العـام بشـأن الترشيحات لتعيني             / أيـار  ٣نظـرت اللجـنة، يف       -٢٨
ومذكّـرة مـن األمانـة عـن الترشيحات لتعيني     ) Add.1 و(PBC.23/6مـراجع حسـابات خـارجي     
 .(PBC.23/CRP.3)مراجع حسابات خارجي 

مـايو، أحاطـت اللجـنة عـلما، بـناء عـلى اقـتراح مـن الرئـيس، بسحب ترشيح                / أيـار  ٣ويف   -٢٩
 .نائب مراجع احلسابات العام جبمهورية غانا ملنصب مراجع احلسابات اخلارجي لليونيدو

  
  )١١البند (موعد انعقاد الدورة الرابعة والعشرين  -سابعا 

ــار٣يف  -٣٠ ــا ورد يف جـــ    / أيـ ــلما مبـ ــنة عـ ــت اللجـ ــايو، أحاطـ ــروح  مـ ــال املشـ دول األعمـ
(PBC.23/1/Add.1)      ــتقرير السياســات يف ــية ب ــيدو املعن ــئات اليون ــيد املخّصصــة هلي  بشــأن املواع

 .٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي 

مـايو، وبعـد الـنظر يف مشـروع استنتاج بشأن موعد انعقاد الدورة الرابعة     / أيـار ٣يف  و -٣١
 :الستنتاج التايل، اعتمدت اللجنة ا(PBC.23/L.6)والعشرين، مقّدم من الرئيس 

 
   انعقاد الدورة الرابعة والعشرينموعد ٢٠٠٧/٧االستنتاج   

/  أيلول٤ و٣ دورهتا الرابعة والعشرين يومي     أن تعقـد  جلـنة الـربنامج وامليزانـية       قـّررت    
 .٢٠٠٨سبتمرب 
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  واختتام الدورة الثالثة والعشرين) ١٢البند (اعتماد التقرير  -ثامنا 
مايو، مشروع التقرير عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين / أيار٣  اعـتمدت اللجـنة، يف     -٣٢

(PBC.23/L.1)على أن يعهد إىل املقّرر مبهمة إعداده يف صيغته النهائية ،. 

مــايو / أيــار٣ مــن يــوم ١٥/١٦واختتمــت اللجــنة دورهتــا الثالــثة والعشــرين يف الســاعة   -٣٣
٢٠٠٧. 
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  املرفق     
   لدورة الثالثة والعشرينقائمة الوثائق املقدمة إىل ا  

 العنوان
بند جدول 
 الرمز األعمال

PBC.23/1 ٢ جدول األعمال املؤقت

PBC.23/1/Add.1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح

مبا يف ذلك التقرير املؤقت عن األداء  (٢٠٠٦تقرير اليونيدو السنوي 
 )٢٠٠٧-٢٠٠٦الربناجمي عن فترة السنتني 

PBC.23/2-IDB.33/2 ٩ و٣

PBC.23/3-IDB.33/3 ٦ مذكرة من األمانة. ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول األنصبة املقررة للفترة املالية 

مقترحات من . ٢٠٠٩-٢٠٠٨صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
 املدير العام

٧ PBC.23/4-IDB.33/4

PBC.23/5-IDB.33/5 ٨ مذكرة من األمانة. املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

PBC.23/6-IDB.33/6 ١٠ تقرير من املدير العام. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي

 Add.1و
PBC.23/7-IDB.33/7 ٥ مقترحات املدير العام. ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانيتان، 

 Corr.1و
PBC.23/8-IDB.33/8 ٣ التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي

 . ٢٠٠٧-٢٠٠٦داء املايل عن فترة السنتني التقرير املؤقت لأل
 مقّدم من املدير العام

٣ PBC.23/9-IDB.33/9

PBC.23/10-IDB.33/10 ٤ تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل
 

 ورقات غرفة االجتماعات
List of documents ٢ PBC.23/CRP.1

Projects approved under the Industrial Development Fund, trust funds and 
other voluntary contributions in 2006. 
Prepared by the Secretariat 

٩ PBC.23/CRP.2

Candidatures for the appointment of an External Auditor. 
Note by the Secretariat 

١٠ PBC.23/CRP.3

Status of assessed contributions. Note by the Secretariat ٤ PBC.23/CRP.4

International Public Sector Accounting Standards: Additional information 
on resource estimates. Note by the Secretariat 

٥ PBC.23/CRP.5

List of participants - PBC.23/CRP.6

 


