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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكّر.ة عدد حمدود من النسخبع من هذه الوثيق، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦- ٢٣فيينا، 
   من جدول األعمال٥البند 

 تقرير جلنة الربنامج وامليزانية
    

   والعشرين اخلامسةتقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا  
  احملتويات    )٢٠٠٩مايو / أيار٧-٥(

الصفحة الفقرات  
 ٢  ٨-١....................................................................................مقّدمة

 ٣ ١٠-٩.................................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية-أوال
التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي، مبا فيه تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجي -ثانيا

؛ والتقرير عن األداء املايل والتقرير عن أداء الربنامج يف فترة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ بشأن فترة السنتني
 ٤ ١٢-١١..........................................................)٣البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني 

جدول األنصبة ؛ )٥البند  (٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانيتان، ؛ )٤البند  (وضع اليونيدو املايل-لثاثا
صندوق رأس ؛ )٦البند  (٢٠١١-٢٠١٠نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني  املقّررة القتسام

 ٤ ٢٢-١٣........................................)٧البند  (٢٠١١-٢٠١٠السنتني املال املتداول لفترة 
 ٢٧٨-٢٣...........................................)٩البند (؛ النظام املايل )٨البند  (املعايري احملاسبية-رابعا
 ٢٩٩-٢٨...........................................................)١٠البند (حشد املوارد املالية -خامسا
 ٣١٩-٣٠...............................................)١١البند (تعيني مراجع حسابات خارجي -سادسا
 ٣٣١٠-٣٢........................................)١٢البند (موعد انعقاد الدورة السادسة والعشرين -سابعا
 ٣٥١٠-٣٤...............................واختتام الدورة اخلامسة والعشرين) ١٣البند (اد التقرير اعتم-ثامنا
      املرفقات
 ١١.............................................................................بيانات مقدَّمة من الوفود-األول
 ١٢....................................................قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة اخلامسة والعشرين-الثاين
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    مقّدمة    
ونيدو، مركز فيينا عقدت جلنة الربنامج وامليزانية دورهتا اخلامسة والعشرين يف مقر الي  - ١

 يف األعضاء ٢٧وشاركت يف الدورة مجيع الدول الـ. ٢٠٠٩مايو / أيار٧ إىل ٥الدويل، من 
االحتاد الروسي، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، بولندا، : اللجنة

 أفريقيا، السودان، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية كوريا، جنوب
سويسرا، الصني، فرنسا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، املكسيك، اململكة املتحدة 

  .لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، اهلند، اليابان
إثيوبيا، أذربيجان، :  التالية األعضاء يف اليونيدو٥٩وحضرت الدورةَ أيضا الدولُ الـ  - ٢

 األردن، إسبانيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أنغوال، إيران األرجنتني،
، إيرلندا، باراغواي، الربازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو، ) اإلسالمية- مجهورية (

جلمهورية ، بريو، بيالروس، تايلند، اجلمهورية التشيكية، ا) املتعددة القوميات- دولة (بوليفيا 
الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية مقدونيا 

سالفية سابقا، الرأس األخضر، رومانيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، واليوغ
، ) البوليفارية-ية مجهور(سلوفينيا، شيلي، صربيا، عمان، غامبيا، غواتيماال، الفلبني، فنـزويال 

فييت نام، قربص، كرواتيا، كوستاريكا، الكويت، لبنان، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مصر، 
  .املغرب، اململكة العربية السعودية، منغوليا، ناميبيا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان

ة للزراعة واألغذية، منظمة األمم املتحد: وكانت املنظماُت التالية ممثَّلة يف الدورة  - ٣
، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينالوكالة الدولية للطاقة الذرية، االحتاد األفريقي، 

  .األفريقية-املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية
هرياسيمينكو .  من نظام اللجنة الداخلي، انتخبت اللجنة بالتزكية السيد أ١٧ُووفقا للمادة   -٤
، )املكسيك(كانتشوال غوتيرييس . ، والسيد أُ)باكستان(رئيساً؛ وسعادة السيد شاهباز ) ياأوكران(

  .مقّررا) فرنسا(غويتاز . نّوابا للرئيس؛ والسيد س) جنوب أفريقيا(موغادينغواين . والسيد أ
 جدول أعمال الدورة اخلامسة والعشرين، بصيغته اليت PBC.25/1ويرد يف الوثيقة   - ٥

وعقب اعتماد جدول األعمال، ألقى املدير العام كلمة استهاللية أخذهتا . لجنةاعتمدهتا ال
  .اللجنة بعني االعتبار الواجب لدى نظرها يف بنود جدول األعمال ذات الصلة

) د (٤- ١٠وُيقدَّم تقرير جلنة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنمية الصناعية وفقا للمادة   - ٦
  .من الدستور



IDB.36/13 

3 

وحيتوي مرفقه على قائمة . لتقرير االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنةويتضّمن ا  - ٧
  .بالوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية

وتتضّمن االستنتاجات التالية الصادرة عن اللجنة توصيات تستدعي اختاذ إجراء   - ٨
  :ل تلك الدورةبشأهنا من جانب اجمللس يف دورته السادسة والثالثني، أو هلا صلة بأعما

  
الصفحة املوضوع االستنتاج
 ٤ املايل اليونيدو وضع ٢٠٠٩/٢
 ٦ ٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانيتان،  ٢٠٠٩/٤
جدول األنصبة املقّررة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة  ٢٠٠٩/٥

 ٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
٧ 

  ٨  ٢٠١١- ٢٠١٠صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   ٢٠٠٩/٦
  ٩   لليونيدونظام املايلال  ٢٠٠٩/٧

      
    املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوال  

مايو، نظرت اللجنة يف اقتراح مقدَّم من الرئيس بغية االستفادة املثلى من / أيار٥يف   - ٩
  :املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، واعتمدت االستنتاج التايل

   
    وارد املتاحة خلدمة املؤمتراتاالستفادة من امل  ٢٠٠٩/١االستنتاج   

  بغية االستفادة إىل أقصى قدر ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قّررت   
 من نظامها الداخلي، املتصلة بالنصاب القانوين، فيما خيص ٢٤اللجنة تعليق العمل فورا باملادة 

جللسات أّي استنتاجات جلسات دورهتا اخلامسة والعشرين فقط، شريطة أال ُتّتخذ يف تلك ا
  .جوهرية

وقّررت اللجنة أيضا إجراء مشاورات غري رمسية أثناء الدورة هبدف تيسري صياغة   - ١٠
، برئاسة تلك )باكستان(االستنتاجات، وعهدت إىل نائب الرئيس، سعادة السيد شاهباز 

  .املشاورات
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  ذ توصياتالتقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي، مبا فيه تنفي  -ثانيا  
  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦مراجع احلسابات اخلارجي بشأن فترة السنتني 

  والتقرير عن األداء املايل والتقرير عن أداء الربنامج يف فترة السنتني
    )٣البند  (٢٠٠٩-٢٠٠٨

  مايو، نظرت اللجنة يف التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي/ أيار٥يف   - ١١
)PBC.25/8(من ، املقدَّم٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني اء املايل عن فترة املؤقت لألدتقرير ، وال 

وهو يتضّمن التقرير املؤقت عن  (٢٠٠٨تقرير اليونيدو السنوي ، و)PBC.25/9 (املدير العام
  ).PBC.25/2) (٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء الربنامج لفترة السنتني 

لومات مايو، وبناًء على اقتراح من الرئيس، أحاطت اللجنة علما باملع/ أيار٧ويف   - ١٢
  .٣اليت قدَّمها املدير العام بشأن البند 

    
 ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانيتان، ؛ )٤البند  (وضع اليونيدو املايل  -ثالثا  

  جدول األنصبة املقّررة القتسام نفقات امليزانية العادية ؛ )٥البند (
  صندوق رأس املال املتداول؛ )٦البند  (٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 
    )٧البند  (٢٠١١-٢٠١٠تني لفترة السن

  . معا يف آن واحد٧ و٦ و٥ و٤قّررت اللجنة أن تناقش البنود   - ١٣
    

    )٤البند (وضع اليونيدو املايل   - ألف  
  مايو، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير العام عن وضع اليونيدو املايل / أيار٥يف   - ١٤

)PBC.25/5.(  
مقّدم  ع استنتاج بشأن وضع اليونيدو املايل،مايو، وبعد النظر يف مشرو/ أيار٧ويف   - ١٥

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.25/L.2(من الرئيس 
    

    وضع اليونيدو املايل  ٢٠٠٩/٢االستنتاج     
 الربنامج وامليزانية جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقّرر جلنة أوصت  

  :التايل
 : جملس التنمية الصناعيةإن"    



IDB.36/13 

5 

  ؛IDB.36/5-PBC.25/5 علما باملعلومات املقّدمة يف الوثيقة حييط  )أ"(    
 األعضاَء والدولَ األعضاَء سابقا اليت مل تسّدد الدولَ حيثُّ  )ب"(    

 يف ذلك السلف إىل صندوق رأس املال املتداول مبااشتراكاهتا املقّررة بعد، 
   بذلك دون إبطاء؛القيامومتأّخرات األعوام السابقة، على 

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

    
    )٥البند  (٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانيتان،   - باء  

مايو، نظرت اللجنة يف مقترحات املدير العام بشأن الربنامج وامليزانيتني، / أيار٥يف   - ١٦
٢٠١١-٢٠١٠) PBC.25/7(ومذكرة من املدير العام عن أرصدة االعتمادات غري املنفقة ،  

)PBC.25/12.(  
مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن أرصدة االعتمادات غري / أيار٧ويف   - ١٧

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.25/L.3)املنفقة 
    

    ملنفقةأرصدة االعتمادات غري ا  ٢٠٠٩/٣االستنتاج     
 :إن جلنة الربنامج وامليزانية"     

  
 بشأن IDB.36/12-PBC.25/12أحاطت علما بالوثيقة   )أ("    

  ؛املنفقة غريأرصدة االعتمادات 
 من املنفقة إىل الدول األعضاء األرصدة غري ُتعاد أن تقّرر  )ب("    

 ماليني يورو، ٦,٨، ومقدارها ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ لفترة السنتني احملصَّلةاملبالغ 
   املواد ذات الصلة من نظام اليونيدو املايل؛وفق

 نائب رئيس اللجنة بإجراء مشاورات غري رمسية إىلعهدت   )ج("    
 من األرصدة غري املنفقة املستحق املتبقّيمفتوحة حول سبيل التعامل مع املبلغ 

 باألخص االستخدام املقترح ُيراعى، على أن ٢٠١٠للدول األعضاء يف عام 
-IDB.36/12 الوثيقة يف الوارد ٢٠١١-٢٠١٠املنفقة يف الفترة لألرصدة غري 

PBC.25/12 عنها الدول األعضاء يف هذا الشأن يف الدورة أعربت اليت واآلراء 
  وامليزانية؛اخلامسة والعشرين للجنة الربنامج 
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 وفق الرمسية نتيجة املشاورات غري آخذة يف اعتبارها  )د("    
 إىل أمانة اليونيدو أن تزّود الدول لبتط، )ج(املنصوص عليه يف الفقرة 

 مبقترح منقّح عن إرجاع أو استخدام املبلغ املتبقّي من األرصدة غري األعضاء
 التنميةالدورة السادسة والثالثني جمللس انعقاد املنفقة قبل عشرة أيام من 

  ".الصناعية
-٢٠١٠امليزانيتني، مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن الربنامج و/ أيار٧ويف   -١٨

٢٠١١ (PBC.25/L.8)اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل ،:  
    

    ٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانيتان،   ٢٠٠٩/٤االستنتاج   
 َس جمل، بعد أن نظرت يف توصيات املدير العام، أوصت وامليزانيةالربنامججلنة إنّ   

 :التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقّرر التايل
  

 : التنمية الصناعيةلسجم إن"    

-٢٠١٠ يف برنامج وميزانييت فترة السنتني النظر بعد  )أ"(    
  ؛IDB.36/7-PBC.25/7 وفق ما ورد يف الوثيقة ٢٠١١

 اإلمجالية النفقات املؤمتر العام باملوافقة على تقديرات يوصي  )ب"(    
ن  ممتويلها يورو واملزمع ١٦١ ٨١٩ ٦٨٨للميزانية العادية البالغ جمموعها 

 ومن اإليرادات األخرى يورو ١٥٦ ٦٠٩ ١٨٨  مبقداررةاالشتراكات املقّر
   يورو؛٥ ٢١٠ ٥٠٠مبقدار 

 النفقات أيضا املؤمتر العام باملوافقة على تقديرات يوصي  )ج"(    
 يورو ألغراض امليزانية العملياتية ٢٢  ٨٠٦  ٨٧٧اإلمجالية البالغ جمموعها 

ها من التّربعات مبقدار  املزمع متويل٢٠١١- ٢٠١٠ السنتني لفترة
 يورو ٦١٩  ٢٠٠ األخرى مبقدار اإليرادات يورو ومن ٢٢  ١٨٧  ٦٧٧

  وفق املنصوص عليه يف النظام املايل؛
 كذلك املؤمتر العام باملوافقة على االستخدام اجلزئي يوصي  )د"(    

 االحتياطي املتراكم بشأن تقلّبات أسعار الصرف بغية متويل أي عجز لرصيد
 من أجل تنفيذ الربامج على النحو الكامل وفق املنصوص يراداتاإليف تقدير 

  ."IDB.36/7-PBC.25/7عليه يف الوثيقة 
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  جدول األنصبة املقّررة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني  -جيم  

    )٦البند  (٢٠١١-٢٠١٠
بة املقّررة مايو، نظرت اللجنة يف مذكرة من األمانة عن جدول األنص/ أيار٥يف   - ١٩

  .(PBC.25/3) ٢٠١١- ٢٠١٠للفترة املالية 
مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن جدول األنصبة املقّررة، / أيار٧ويف   - ٢٠

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.25/L.4(، مقدَّم من الرئيس ٢٠١١-٢٠١٠
    

 امليزانية العادية لفترة  األنصبة املقّررة القتسام نفقاتجدول  ٢٠٠٩/٥االستنتاج     
   ٢٠١١- ٢٠١٠ السنتني
  : الربنامج وامليزانية جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقّرر التايلجلنة أوصت  
  : التنمية الصناعيةجملس إن"    
  ؛IDB.36/3-PBC.25/3 علما بالوثيقة حييط  )أ"(    
  املؤمتر العام بوضع جدول أنصبة مقّررة لنفقاتيوصي  )ب"(    

، استنادا إىل قرار ٢٠١١- ٢٠١٠ لليونيدو للفترة املالية العاديةامليزانية 
، أو أي قرار الحق للجمعية العامة ٦١/٢٣٧ املتحدة لألمماجلمعية العامة 

 نفقات األمم املتحدة يعتمد قبل القتسامبشأن جدول األنصبة املقررة 
ة اليونيدو، على أن  وفقا لعضويمعّدالًالدورة الثالثة عشرة للمؤمتر العام، 

 عن السنة اليت أنصبتهميكون مفهوما أن األعضاء اجلدد سوف تقّدر 
 املتحدة،يصبحون فيها أعضاء على أساس جدول األنصبة املقّررة يف األمم 

  ."حبسب انطباقه على اليونيدو
    

    )٧البند  (٢٠١١- ٢٠١٠صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني   - دال  
صندوق رأس املال مايو، نظرت اللجنة يف مقترحات املدير العام بشأن / أيار٥يف   - ٢١

  .(PBC.25/4) ٢٠١١- ٢٠١٠املتداول لفترة السنتني 
صندوق رأس املال املتداول لفترة مايو، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن / أيار٧ويف   -٢٢

  : االستنتاج التايل، اعتمدت اللجنة)PBC.25/L.5( مقدَّم من الرئيس ٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
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    ٢٠١١- ٢٠١٠ رأس املال املتداول لفترة السنتني صندوق  ٢٠٠٩/٦االستنتاج   
 : التايلاملقّرر جلنة الربنامج وامليزانية جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع أوصت 

  : التنمية الصناعيةجملس إن"    
  ؛IDB.36/4-PBC.25/4 علما بالوثيقة حييط  )أ"(    
 املال املؤمتر العام بأن يظل مستوى صندوق رأس ييوص  )ب"(    

 يورو، ٧ ٤٢٣  ٠٣٠ عند حد قدره ٢٠١١- ٢٠١٠املتداول لفترة السنتني 
 املأذون باستخدام أموال الصندوق فيها أثناء فترة األغراضوأن تظل 

- ٢٠٠٨ عليه يف فترة السنتني كانت على ما ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني 
 املؤمتر م مقّررمن ) ب(ه يف الفقرة ، أي على النحو املنصوص علي٢٠٠٩

  ؛٢٧- م/٢- ع
 املستحقّة املقّررة الدول األعضاء على دفع اشتراكاهتا حيثّ  )ج"(    

 رأسيف أقرب وقت ممكن بغية تقليل احلاجة إىل سحب مبالغ من صندوق 
  ".املال املتداول ملواجهة حاالت النقص يف تسديد االشتراكات املقّررة

    
    )٩البند (؛ النظام املايل )٨البند  (احملاسبيةاملعايري   -رابعا  

  . معا يف آن واحد٩ و٨قّررت اللجنة أن تناقش البندين   - ٢٣
    

    )٨البند  (املعايري احملاسبية  - ألف  
املعايري احملاسبية  عن تقرير مرحلي مقّدم من األمانةمايو، نظرت اللجنة يف / أيار٥يف   - ٢٤

  .)PBC.25/6 (الدولية للقطاع العام
مايو، وبناًء على اقتراح من الرئيس، أحاطت اللجنة علما باملعلومات / أيار٧ويف   - ٢٥

  .٨اليت قّدمتها األمانة عن البند 
    

    )٩البند (النظام املايل   - باء  
  مايو، نظرت اللجنة يف مذكرة من األمانة عن النظام املايل لليونيدو/ أيار٥يف   - ٢٦

)PBC.25/11.(  
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و، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن النظام املايل لليونيدو مقدَّم ماي/ أيار٧ويف   - ٢٧
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل)PBC.25/L.6(من الرئيس 

     املايل لليونيدوالنظام  ٢٠٠٩/٧االستنتاج     
 : التايلاملقّرر جلنة الربنامج وامليزانية جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع أوصت 

  : التنمية الصناعيةلسجم إن"    
  ؛IDB.36/11-PBC.25/11 يف الوثيقة الواردة علما باملعلومات حييط  )أ"(    
 عشرة الثالثة أن يقّدم إىل املؤمتر العام يف دورته يقّرر  )ب"(    

 الوثيقةالتعديالت املرحلية على النظام املايل لليونيدو الواردة يف مرفق 
IDB.36/11-PBC.25/11 احملاسبية الدولية املعايريرية العتماد  تعترب ضروواليت 

    اعتباراً منالعامللقطاع 
  ، لكي ينظر فيها املؤمتر ويعتمدها؛٢٠١٠يناير / كانون الثاين١
 مراجعة جيري إىل مراجع احلسابات اخلارجي أن يطلب  )ج"(    

 يف حدود اعتمادات امليزانية املوافَق ٢٠١٠احلسابات املالية السنوية لعام 
  ."يما خيّص أتعاب املراجعة اخلارجية للحسابات فعليها

    
    )١٠البند  (حشد املوارد املالية  -خامسا  

تقرير اليونيدو السنوي مايو، نظرت اللجنة يف املعلومات الواردة يف / أيار٦يف   - ٢٨
وورقة غرفة ) PBC.25/2باء من الوثيقة - ١الفصل (عن حشد املوارد املالية  ٢٠٠٨

املشاريع املوافق عليها ضمن إطار صندوق التنمية الصناعية مانة عن اجتماعات أعّدهتا األ
  ).PBC.25/CRP.2( ٢٠٠٨والصناديق االستئمانية والتربعات األخرى يف عام 

مايو، وبناًء على اقتراح من الرئيس، أحاطت اللجنة علما باملعلومات / أيار٧ويف   - ٢٩
  .١٠ات املقّدمة من األمانة بشأن البند  واملعلوم٢٠٠٨تقرير اليونيدو السنوي الواردة يف 

    
    )١١البند (خارجي حسابات تعيني مراجع   -سادسا  

الترشيحات لتعيني مايو، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير العام عن / أيار٦يف   - ٣٠
وورقة غرفة اجتماعات ) PBC.25/10/Add.1(و) PBC.25/10 (مراجع حسابات خارجي

  ).PBC.25/CRP.3(أعدَّهتا األمانة 
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مايو، وبناًء على اقتراح من الرئيس، أحاطت اللجنة علما باملعلومات / أيار٧ويف   - ٣١
  .١١اليت قّدمها املدير العام وقّدمتها األمانة بشأن البند 

    
    )١٢البند  (موعد انعقاد الدورة السادسة والعشرين  -سابعا  

املشروح املؤقت  األعمال  ورد يف جدولمبا، أحاطت اللجنة علما مايو/أيار ٦ يف  - ٣٢
(PBC.25/1/Add.1) املواعيد املخصصة هليئات اليونيدو املعنية بتقرير السياسات يف بشأن 

 .٢٠١٠و ٢٠٠٩عامي 

 بشأن موعد انعقاد الدورة استنتاج، وبعد النظر يف مشروع مايو/أيار ٧ ويف  - ٣٣
  :نة االستنتاج التايل اللجاعتمدت ،(PBC.25/L.7) من الرئيس مقدَّم والعشرين، السادسة

    
     انعقاد الدورة السادسة والعشرينموعد  ٢٠٠٩/٨ االستنتاج    

 / أيلول٨ و٧ جلنة الربنامج وامليزانية عقد دورهتا السادسة والعشرين يومي قّررت  
  .٢٠١٠سبتمرب 

    
    واختتام الدورة اخلامسة والعشرين) ١٣البند (اعتماد التقرير   -ثامنا  

، اعتمدت اللجنة مشروع التقرير عن أعمال دورهتا اخلامسة مايو/ أيار٧يف   - ٣٤
  .، على أن يعهد إىل املقّرر مبهمة وضعه يف صيغته النهائية(PBC.25/L.1)والعشرين 

/  أيار٧ من يوم ٥٠/١٦واختتمت اللجنة دورهتا اخلامسة والعشرين يف الساعة   - ٣٥
  .٢٠٠٩مايو 
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      املرفق األول
    ودبيانات مقدَّمة من الوف    

 من جدول األعمال؛ ١٠ و٥يتضّمن هذا املرفق بيانني قُدِّما خبصوص البندين   - ١
  .وأُدرج هذان البيانان بناًء على طلب الوفود املعنية ومبوافقة الرئيس

    
، تعزيز دور الصناعات الزراعية يف البلدان الناميةمشروع استنتاج عنوانه   :٥البند   

    ٢٠٠٩مايو / أيار٦قّدمته اهلند يف 
 أن اجملموعة قد قّررت سحب ) والصني٧٧باسم جمموعة الـ(األرجنتني أعلن ممثّل   - ٢

وقّررت اجملموعة . نص االستنتاج الذي اقترحه ممثّل اهلند نظرا لتعذّر معاجلة جوهر املسألة
  .عرض املسألة على اجمللس يف دورته السادسة والثالثني يف مشروع قرار

    
    املاليةحشد املوارد :  ١٠البند   

   إن اجملموعة)والكاريـيبجمموعة دول أمريكا الالتينية باسم (بوليفيا قال ممثّل   - ٣
ورأت اجملموعة، يف رّدها بشأن بند جدول . ١٠ال تزال لديها شواغل خبصوص البند 

األعمال هذا، أن األمانة مل ُتعاجل الشواغل اليت أعربت عنها اجملموعة واليت مثارها أن بلدان 
والكاريـيب لديها أدىن املستويات من األموال املخّصصة ألنشطة التعاون ا الالتينية أمريك
  .وناشد األمانة االستجابة هلذه املسألة. التقين
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    املرفق الثاين
      قائمة بالوثائق املقّدمة إىل الدورة اخلامسة والعشرين    

 الرمز
   جدول بند

 العنوان األعمال

PBC.25/1 األعمال املؤقتجدول ٢  
PBC.25/1/Add.1 األعمال املؤقت املشروحجدول ٢  
PBC.25/2-IDB.36/2 ٢٠٠٨ اليونيدو السنوي تقرير ٣ 
PBC.25/3-IDB.36/3 مذكّرة. ٢٠١١-٢٠١٠ األنصبة املقّررة للفترة املالية جدول ٦  

 من األمانة
PBC.25/4-IDB.36/4 ٢٠١١-٢٠١٠ رأس املال املتداول لفترة السنتني صندوق ٧ .

 لعام من املدير امقترحات
PBC.25/5-IDB.36/5 تقرير من املدير العام.  اليونيدو املايلوضع ٤ 
PBC.25/6-IDB.36/6 مقدم من مرحليتقرير .  احملاسبية الدولية للقطاع العاماملعايري ٨ 

 األمانة
PBC.25/7-IDB.36/7 املدير العاممقترحات .٢٠١١-٢٠١٠ وامليزانيتان، الربنامج ٥  
PBC.25/8-IDB.36/8 املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجيالتقرير ٣  
PBC.25/9-IDB.36/9 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ املؤقت لألداء املايل عن فترة السنتني التقرير  ٣ .

   من املدير العاممقّدم
PBC.25/10-IDB.36/10 تقرير.  لتعيني مراجع حسابات خارجيالترشيحات  ١١   

  من املدير العام
PBC.25/10-
IDB.36/10/Add.1 

  إضافة. يني مراجع حسابات خارجي لتعالترشيحات  ١١

PBC.25/11-IDB.36/11 من األمانةمذكّرة.  املايل لليونيدوالنظام  ٩   
PBC.25/12-IDB.36/12 من املدير العاممذكّرة.  االعتمادات غري املنفقةأرصدة  ٥   
PBC.25/13 -  كّرةمذ.  الدول املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدوقوائم 

  من األمانة
  غرفة االجتماعاتورقات

PBC.25/CRP.1 ٢ List of documents 

PBC.25/CRP.2 ١٠ Project approved under the Industrial Development Fund, 
trust funds and other voluntary contributions in 2008. 
Prepared by the Secretariat 

PBC.25/CRP.3 ١١ Candidates for the appointment of External Auditor. Note 
by the Secretariat 

PBC.25/CRP.4 - List of participants 

 


