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

  جلنة الربنامج وامليزانية  
   والعشرونالسابعةالدورة 
  ٢٠١١ مايو/أيار ١٣- ١١فيينا، 
  املؤقت  من جدول األعمال٢البند 

     إقرار جدول األعمال
       املشروحتقّجدول األعمال املؤ    
    افتتاح الدورة    

بـصفته  ) سويـسرا  (غـروف . سَيفتتح الدورةَ السابعة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية السيد أ      
 .رئيس الدورة السادسة والعشرين بالنيابة

  
 انتخاب أعضاء املكتب - ١البند   

 
 مــن النظــام الــداخلي، تنتخــب اللجنــة كــل ســنة يف بدايــة دورهتــا العاديــة ١-١٧ باملــادة عمــالً 

رئيسا وثالثة نواب للرئيس من بني ممثلي الدول األعضاء فيهـا، ومقـرِّرا مـن بـني وفـود الـدول                     
 من النظام الـداخلي بـأن ختـضع مناصـب الـرئيس ونـواب               ٣-١٧وتقضي املادة    .األعضاء فيها 

ــا       ــاوب اجلغــرايف العــادل يف إطــار دورة مــدهتا مخــس ســنوات وفق ــة واملقــرِّر للتن ــرئيس الثالث ال
ووفقــا لــذلك التــذييل، ينبغــي أن ُينتخــب رئــيس الــدورة    .للتــذييل ألــف مــن النظــام الــداخلي 

 من بني أعضاء اللجنة من الدول األفريقية املدرجة يف القائمة ألـف، ونـواب               السابعة والعشرين 
الرئيس الثالثة مـن الـدول اآلسـيوية املدرجـة يف القائمـة ألـف والـدول املدرجـة يف القائمـة بـاء                        

وينبغــي أن ُينتخــب املقــرِّر مــن أعــضاء اللجنــة مــن الــدول   . والــدول املدرجــة يف القائمــة جــيم
 . دالاملدرجة يف القائمة
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   إقرار جدول األعمال - ٢البند   
ــادة    ــة      ١٢عمــال بامل ــة يف الوثيق ــى اللجن ــداخلي، ُيعــرض عل ــن النظــام ال  PBC.27/1 م

ت لدورهتا السابعة والعشرين، أعدَّه املدير العام بالتشاور مـع رئـيس اللجنـة              قّجدول أعمال مؤ  
 . من النظام الداخلي، بغية إقراره٩ و٨بالنيابة وفقا للمادتني 

 :ةُتعرض على اللجنة الوثائق التاليوسوف  

 )PBC.27/1 (املؤقّتجدول األعمال   •  

 )PBC.27/1/Add.1(جدول األعمال املؤقّت املشروح   •  

 )PBC.27/CRP.1(قائمة الوثائق   •  
  

 ملراجع احلسابات اخلارجي، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات املؤقّتالتقرير  - ٣البند   
؛ وتقرير األداء املايل ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ي بشأن فترة السنتني مراجع احلسابات اخلارج

   ٢٠١١- ٢٠١٠وتقرير أداء الربنامج عن فترة السنتني 
طلب اجمللس، يف دورته السادسة والعشرين، من مراجع احلسابات اخلـارجي أن يقـّدم       

كــل ســنة يف وقــت مناســب قبــل انعقــاد دورة اللجنــة تقريــرا مؤقتــا وجيــزا عــن األنــشطة الــيت   
 ).‘٢‘) ح(، الفقرة ٢-م/٢٦-م ت ص(لع هبا وما نتـج عنهـا مـن توصيـات اضط

 عن تقرير مراجـع احلـسابات   ٢-م/٣٨-وطلب اجمللس من املدير العام، يف مقّرره م ت ص    
، أمـورا يف مجلتـها أن يواصـل تنفيـذ توصـيات مراجـع               ٢٠٠٩-٢٠٠٨اخلارجي بشأن فترة السنتني     

 .ا هبذا الشأن إىل اجمللس يف دورته التاسعة والثالثنياحلسابات اخلارجي وأن يقّدم تقرير

ــد    ــضي البن ــة الربنــامج        ٦-١٠ويق ــدير العــام إىل جلن ــأن يقــّدم امل ــام املــايل ب  مــن النظ
وامليزانية، يف بداية السنة املالية الثانية من كل فترة سنتني، تقريـراً ماليـاً مرحليـاً عـن التطـورات                    

 .نظمة خالل السنة التقوميية األوىل من فترة السنتني املعنيةاملالية اهلامة اليت أثّرت يف امل

، أن ١٩٨٧/١٩وعــالوة علــى ذلــك، طلبــت اللجنــة مــن املــدير العــام، يف اســتنتاجها   
يقّدم كل سنة إىل اجمللس، عن طريق اللجنة، تقريراً واضحاً ومفّصالً عن األداء املايل يبـّين فيـه                  

بنــداً، وأن يقــّدم أيــضا تقريــراً عــن أداء الربنــامج يبــّين فيــه  أوجــه اســتخدام املــوارد املاليــة بنــداً  
 .مستوى تنفيذ الربنامج

كـانون  وعلى ضوء اعتماد اليونيدو للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اعتبـارا مـن          
، ٢٠١٠، أُبلغت الدول األعضاء بالتدابري االنتقالية ملراجعة احلسابات لعـام           ٢٠١٠ يناير/الثاين
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ــذي  ــايري   ال ــد بتلــك املع ــه التقيُّ ــدأ في ــرات مــن    . ب ــه يف الفق ــد ب ــة  ٨ إىل ٥وكمــا أُفي  مــن الوثيق
IDB.36/11    من الوثيقة  ٣٣ إىل   ٣١، والفقرات من  IDB.38/5      سيلزم إجراء مراجعة خارجيـة ،

وبـالنظر إىل اجلـدول الـزمين الجتماعـات أجهـزة تقريـر              .٢٠١٠استثنائية للبيانات املاليـة لعـام       
، أُبلغــت الــدول األعــضاء بــأن التقريــر الــسنوي ملراجعــة احلــسابات ٢٠١١ عــام الــسياسات يف

 . سُيحال إىل أجهزة تقرير السياسات يف أقرب وقت ممكن٢٠١٠لعام 

 / آذار٣١ووفقا للمـواد ذات الـصلة مـن النظـام املـايل، سـُتتاح البيانـات املاليـة حبلـول               
وبـالنظر إىل الوقـت الـالزم إلجنـاز        .ة، وعندها ميكن أن تبـدأ مراجعتـها اخلارجيـ         ٢٠١١مارس  

املراجعة اخلارجية، يكون أول اجتماع ألجهـزة تقريـر الـسياسات ميكـن خاللـه عـرض التقريـر             
 .عن مراجعتها هو الدورة التاسعة والثالثون للمجلس

وبالنظر إىل هذه القيود على جدولة املواعيـد ولـضيق الوقـت، قـرَّر مراجـع احلـسابات                   
ت ملراجـع احلـسابات   قّـ قريـراً جامعـاً يـشمل التقريـر املؤ        انتقـايل، أن ُيـصدر ت     اخلارجي، كتـدبري    

اخلارجي والبيانات املالية املراجعـة بالتقيُّـد ألول مـرة باملعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام،                    
ن التقريـر النـهائي ملراجـع احلـسابات         مَّوسيتـض .  دورته التاسعة والثالثني   لعرضه على اجمللس يف   

 .ارجي أيضا مالحظات املدير العام بشأن تنفيذ توصيات مراجع احلسابات اخلارجياخل

، والتوصـية الـصادرة عـن اللجنـة واجمللـس، طلـب             ١٩٨٧/١٩ووفقا الستنتاج اللجنة     
) ٢-ق/٤-م ع(املؤمتر العام مـن املـدير العـام أن يـدمج تقريـر أداء الربنـامج عـن الفتـرة املعنّيـة           

 تقريـر   ٢٠١٠تقريـر اليونيـدو الـسنوي       ن  مَّ عليـه، يتـض    ًءوبنـا . رير الـسنوية  إدماجاً كلياً يف التقا   
 .٢٠١٠أداء الربنامج لعام 

ــصدر         ــدبري اســتثنائي، سُي ــة احلــسابات، وكــذلك كت ــة ملراجع ــدابري االنتقالي ــا للت ووفق
 لعرضـه علــى  ٢٠١٠التقريـر النـهائي ملراجـع احلـسابات اخلـارجي مـع تقريـر األداء املـايل لعـام          

 .لتنمية الصناعية يف دورته التاسعة والثالثنيجملس ا

 :وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التالية 

تـاً عـن أداء الربنـامج لفتـرة         قَّمتـضمناً تقريـراً مؤ     (٢٠١٠تقرير اليونيـدو الـسنوي        •  
  )PBC.27/2-IDB.39/2) (٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

  
   وضع اليونيدو املايل - ٤البند   

ــذي   ــر الـ ــاول التقريـ ــثالثني     تنـ ــة والـ ــه الثامنـ ــام إىل اجمللـــس يف دورتـ ــدير العـ ــه املـ  قّدمـ
)IDB.38/7(         والذي ُعـّدل مبـذكّرة مـن األمانـة ،)IDB.38/CRP.2(     طائفـة واسـعة مـن املـسائل ،
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وسـوف ُتحـدَّث تلـك املعلومـات يف وثيقـة ُتقـّدم إىل الـدورة                 .املندرجة يف سياق الوضع املـايل     
زوَّد اللجنــة بوثيقــة عــن أرصــدة االعتمــادات غــري املنفقــة  وإضــافة إىل ذلــك، ســوف ُتــ .احلاليــة

 ).٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١اعتبارا من  (٢٠١٢املستحقة للدول األعضاء يف عام 

 :وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقتان التاليتان 

 )PBC.27/14-IDB.39/14(تقرير من املدير العام  .وضع اليونيدو املايل  •  

 )PBC.27/12-IDB.39/12 (مذكرة من األمانة .دات غري املنفقةأرصدة االعتما  •  
    

   ٢٠١٣- ٢٠١٢الربنامج وامليزانيتان،  - ٥البند   
 من الدستور، يعد املدير العـام مـشروع برنـامج عمـل             ٢-١٤ و ١-١٤وفقا للمادتني    

ــديرات امل         ــشفوعاً بالتق ــة، م ــق اللجن ــن طري ــس، ع ــه إىل اجملل ــة ويقّدم ــة التالي ــرة املالي ــة للفت قابل
 املــدير العــام يف الوقــت نفــسه مقترحــات   ويقــدِّم.ل مــن امليزانيــة العاديــة وَّلألنــشطة الــيت ســتم 

وتنظــر اللجنــة يف  .ل مــن التربعــات املقّدمــة إىل املنظمــةوَّوتقــديرات ماليــة لألنــشطة الــيت ســتم
تقـديرات  مقترحات املدير العام، وتقـّدم توصـياهتا إىل اجمللـس بـشأن برنـامج العمـل املقتـرح وال                  

ويتطلـب اعتمـاد توصـيات اللجنـة أغلبيـة           .املقابلة لـه يف كل مـن امليـزانيتني العاديـة والتـشغيلية           
 .ثلثي األعضاء احلاضرين واملصّوتني

 :وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التالية 

  مقترحــــــــات املــــــــدير العــــــــام   . ٢٠١٣-٢٠١٢الربنــــــــامج وامليزانيتــــــــان،    •  
)PBC.27/13-IDB.39/13( 

  
 رة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتنيّرجدول األنصبة املق - ٦البند   

٢٠١٣- ٢٠١٢   
سوف يتعّين على املـؤمتر العـام يف دورتـه الرابعـة عـشرة أن يقـّر جـدول أنـصبة لـسنيت                        
من الدستور بـأن تعـّد اللجنـة مـشروع جـدول            ) ب (٤-١٠وتقضي املادة   . ٢٠١٣ و ٢٠١٢

 ٢-١٥وتـنص املـادة      .تسام نفقات امليزانية العادية بغية عرضـه علـى اجمللـس          األنصبة املقررة الق  
مــن الدســتور علــى أن يوضــع جــدول األنــصبة املقــررة، قــدر اإلمكــان، علــى أســاس أحــدث     

وســوف تــزّود اللجنــة بأحــدث املعلومــات فيمــا يتعلــق   .جــدول معمــول بــه يف األمــم املتحــدة 
 وأي تعـديالت قـد      ٢٠١٣ و ٢٠١٢املطبـق علـى سـنيت       جبدول األنصبة املقّررة لألمـم املتحـدة      

 .يلزم القيام هبا فيما خيص اليونيدو
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 :وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التالية 

مـــذكّرة مـــن األمانـــة . ٢٠١٣-٢٠١٢جـــدول األنـــصبة املقـــّررة للفتـــرة املاليـــة   •  
)PBC.27/4-IDB.39/4(  

    
    ٢٠١٣- ٢٠١٢صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  - ٧البند   

 مـن النظــــام املـايل، ينبغـي للجنـة أن تقـّدم إىل اجمللـس              ٤-٥من البنـد    ) أ(وفقا للفقرة     
. ٢٠١٣-٢٠١٢توصية بشأن حجم وأغراض صـندوق رأس الـمـال املتـداول لفــترة الـسنتـني             

أن يظــل حجــم صــندوق ) ١١-م/١٣-م ع(رة وقــد قــّرر املــؤمتر العــام يف دورتــــه الثالثــة عــش 
 يــورو، وأن تظــل األغـــراض املـــأذون هبــا للــصـندوق لفتــرة  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠رأس املــال املتــداول 

، أي وفقـا ملـا      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ على ما كانـت عليـه يف فتـرة الـسنتني             ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
 .٢٧-م/٢-من املقـّرر م ع) ب(تنص عليه الفقـرة 

 :الوثيقة التاليةوسوف ُتعرض على اللجنة  

ــسنتني    نصــ  •   ــرة ال ــداول لفت ــال املت ــن  . ٢٠١٣-٢٠١٢دوق رأس امل مقترحــات م
 )PBC.27/3-IDB.39/3(املدير العام 

  
    ٢٠١٣- ٢٠١٠استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل،  - ٨البند   

ؤمتر العــام يف أوصــى جملــس التنميــة الــصناعية يف دورتــه الثامنــة والــثالثني بــأن يقــرر املــ  
 سـاريا  ٢٠١٣-٢٠١٠دورته الرابعة عشرة أن يبقى اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة           

ووفقـــا للمقـــرَّر نفـــسه،  ).٩-م/٣٨-املقـــرَّر م ت ص (٢٠١٣حـــىت هنايتـــه املقـــرَّرة يف عـــام  
 سُيعرض على جملس التنمية الصناعية، عـن طريـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة، اسـتعراض منتـصف          

 . لإلطار الربناجمي املتوسط األجل٢٠١١املدة الذي سُيجرى يف عام 

 ٨-م/٣٨-مـن املقـرَّر م ت ص      ‘ ٣‘ )ز(واستجابة لطلبات إضافية وردت بشأن الفقرة         
ــرَّر م ت ص ‘ ٤‘ )و(والفقــرة  ــه التاســعة   ١٠-م/٣٨-مــن املق ، ســُتعرض علــى اجمللــس يف دورت

عراض منتـصف املـدة لإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل       ن اسـت مَّالثالثني إضافة للوثيقة الـيت تتـض     و
ن هـــذه اإلضـــافة املعلومـــات املطلوبـــة بـــشأن تنفيـــذ أنـــشطة مَّوستتـــض .٢٠١٣-٢٠١٠للفتـــرة 

 .اليونيدو يف جماالت السياسات الصناعية والطاقة والبيئة

 :وثيقة التاليةوسوف ُتعرض على اللجنة ال 

. ٢٠١٣-٢٠١٠ي املتوسط األجل للفتـرة      استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجم      •   
 )PBC.27/8-IDB.39/8(تقرير من املدير العام 
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    برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  - ٩البند   
، سـتبلَّغ   ٤-م/٣٨- ومقرَّر اجمللـس م ت ص      ١٥-م/١٣-وفقا ملقرَّر املؤمتر العام م ع         

نظمـة وبـشأن تنفيـذ هـذين املقـرَّرين          رات بشأن برنامج التغـيري والتجديـد يف امل        اللجنة بأي تطوّ  
وسـيجري حتـديث املعلومـات الـيت قُـدِّمت سـابقا        .فيما يتعلق بأرصدة االعتمادات غـري املنفقـة     

  .Add.2و Add.1 وIDB.38/9إىل اجمللس يف دورته الثامنة والثالثني يف الوثائق 
 :الوثيقة التاليةوسوف ُتعرض على اللجنة  

  تقريــــــر مــــــن املــــــدير العــــــام     .د يف املنظمــــــةبرنــــــامج التغــــــيري والتجديــــــ    •  
)PBC.27/9-IDB.39/9(  

  
    الصندوقان االستئمانيان بشأن األمن الغذائي والطاقة املتجّددة - ١٠البند   

ــام م ع    ــؤمتر العـ ــرَّر املـ ــاال ملقـ ــرَّر اجمللـــس م ت ص١٥-م/١٣-امتثـ ، ٥-م/٣٨- ومقـ
مانية اخلاصـة ألنـشطة التعـاون      سُتعرض على اللجنة معلومـات عـن حـسابات الـصناديق االسـتئ            

، الـيت أنـشئت جبـزء مـن مبلـغ أرصـدة االعتمـادات               ٢٠١١-٢٠١٠التقين خالل فترة الـسنتني      
وسـتحدِّث الوثيقتـان املقـدَّمتان يف إطـار        . ٢٠١٠غري املنفقة املستحقة للدول األعضاء يف عـام         

ورتـه الثامنـة والـثالثني يف       هذا البند من جدول األعمال املعلومات اليت قُـدِّمت إىل اجمللـس يف د             
 .IDB.38/10الوثيقة 

 :وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقتان التاليتان 

تقريــــر مــــن املــــدير العــــام  .الــــصندوق االســــتئماين اخلــــاص بــــاألمن الغــــذائي   •  
)PBC.27/10-IDB.39/10(  

تقريـــر مـــن املـــدير العـــام     .دةّدالـــصندوق االســـتئماين اخلـــاص بالطاقـــة املتجـــ      •  
)PBC.27/11-IDB.39/11(  

    
     املعايري احملاسبية- ١١البند   

قـّرر املــؤمتر العـام يف دورتــه الثانيـة عــشرة أن تعتمـد اليونيــدو املعـايري احملاســبية الدوليــة       
، يف إطار اعتماد تلك املعايري علـى نطـاق          ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١للقطاع العام ابتداء من     
 ).١٤-م/١٢-م ع(منظومة األمم املتحدة 

، طلب اجمللس يف دورته الثالثـة والـثالثني         )٥-م/٣٣-م ت ص  (ووفقا ملقرَّر ذي صلة      
إطالع أجهزة تقرير السياسات باستمرار على التطورات اليت هتـّم اليونيـدو فيمـا خيـص املعـايري                  
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) IDB.38/5الوثيقـة   (وسُيحدَّث التقرير السابق عن هذه املـسألة         .احملاسبية الدولية للقطاع العام   
 .رارات وقعت مؤّخمينه أي تطّولتض

 :عرض على اللجنة الوثيقة التاليةوسوف ُت 

  تقريـــــر مرحلــــي مـــــن األمانـــــة   .املعــــايري احملاســـــبية الدوليـــــة للقطــــاع العـــــام    •  
)PBC.27/7-IDB.39/7(  

    
     النظام املايل- ١٢البند   

املـؤمتر العـام يف   ه ّرلنظـام املـايل لليونيـدو وفـق مـا أقـ           تة على ا  قّإثر إدخال التعديالت املؤ    
، أُجري استعراض شامل للنظام املـايل لليونيـدو         ١٢-م/١٣-دورته الثالثة عشرة يف املقرَّر م ع      

 .مع املراعاة التامة ملقتضيات املقاييس واملبادئ اخلاصة باملعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام                
يـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة        ونتيجة لذلك، ُتعرض تعديالت إضافية على النظـام املـايل، عـن طر            

 .٢٠١١ها يف دورته الرابعة عشرة يف عام وجملس التنمية الصناعية، على املؤمتر العام ليقّر

 :عرض على اللجنة الوثيقة التاليةوسوف ُت 

  )PBC.27/6-IDB.39/6(مذكرة من األمانة  .نظام اليونيدو املايل  •  
    

    ةحشد املوارد املالي - ١٣البند     
 معلومات عن حشد املوارد املالية خـالل تلـك          ٢٠١٠تقرير اليونيدو السنوي    ن  يتضّم 
 .السنة

 :وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقتان التاليتان 

 ٢٠١٠تقريــر اليونيــدو الــسنوي معلومــات عــن حــشد املــوارد املاليــة، واردة يف    •  
)PBC.27/2-IDB.39/2( 

يـة الـصناعية والـصناديق االسـتئمانية        املشاريع املوافق عليها يف إطار صندوق التنم        •  
 (PBC.27/CRP.2) ٢٠١٠والتربعات األخرى يف عام 

    
   خارجي  تعيني مراجع حسابات- ١٤البند   

ــد    ــضي البن ــشغل       ١-١١يق ــيني مراجــع حــسـابات خــارجي، ي ــايل بتع ــام امل ــن النظ  م
 املـؤمتر  ويتـوىل . يف إحـدى الـدول األعـضاء   ) أو منـصبا ممـاثال  " (مراجع حسابات عـام  "منصب  
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، قــضى املـؤمتر بتمديــد تعــيني  ١٣-م/١٣-ويف املقــّرر م ع  .العـام تقريــر شـكل التعــيني ومدتــه  
  املراجــع العــام للحــسابات يف باكــستان مراجعــاً خارجيــاً حلــسابات اليونيــدو ملــدة ســنتني مــن    

 .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١

 املـدير العـام أن يلـتمس تقـدمي اقتراحـات            ، طلب املؤمتر من   ١٨-م/٦-ويف املقّرر م ع    
 .م إىل اللجنــة للنظــر فيهــاقــدَّمــن الــدول األعــضاء بــشأن تعــيني مراجــع حــسابات خــارجي، تُ 

 .م تقرير إىل اللجنة بشأن االقتراحات الواردةوسوف ُيقدَّ

 :وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة التالية 

ر مـــن املـــدير العـــام   تقريـــ  .الترشـــيحات لتعـــيني مراجـــع حـــسابات خـــارجي      •  
)PBC.27/5-IDB.39/5(  

مــــذكرة مــــن األمانــــة    . الترشــــيحات لتعــــيني مراجــــع حــــسابات خــــارجي       •  
)PBC.27/CRP.3(  

    
    موعد انعقاد الدورة الثامنة والعشرين- ١٥البند   

ُحجزت املواعيد التالية لعقد اجتماعات أجهـزة اليونيـدو املعنيـة بتقريـر الـسياسات يف                 
  :٢٠١٢ و٢٠١١عامي 
جملس التنمية الصناعية، الدورة التاسعة  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢

 والثالثون
 / كانون األول٢ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

 ٢٠١١ديسمرب 
 املؤمتر العام، الدورة الرابعة عشرة

 جملس التنمية الصناعية، الدورة األربعون )تقّموعد مؤ (٢٠١٢مايو / أيار١٨- ١٤
جلنة الربنامج وامليزانية، الدورة الثامنة  )تقّموعد مؤ (٢٠١٢سبتمرب / أيلول٧- ٣

 والعشرون
   ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣- ١٩

 )تقّموعد مؤ(
جملس التنمية الصناعية، الدورة احلادية 

 واألربعون
    

   اعتماد التقرير- ١٦البند   
 


