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 *1254959*
 

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

  جملس التنمية الصناعية
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢- ٢٠فيينا، 
  ت املؤقَّ من جدول األعمال٤البند 

      تقرير جلنة الربنامج وامليزانية
   تقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين    

    )٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦-٢٥(
  احملتويات

 الصفحة الفقرات  

  ٢  ٨-١................................................................................مةمقدِّ 
  ٣ ١٠-٩.............................................................املسائل التنظيمية واإلجرائية-أوالً
 ٣ ١٢-١١....................)٣البند  (٢٠١١التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام -ثانياً
  ٤  ١٤-١٣...............................................)٤البند (تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  -ثالثاً
  ٥  ١٦-١٥....................)٦البند (ت غري املنفقة تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادا -رابعاً
  ٥  ١٨-١٧.....)٧البند (الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها  -خامساً
  ٥  ٢٣-١٩...............................)٨البند (، حشد املوارد املالية )٥البند (وضع اليونيدو املايل  -سادساً
  ٨  ٢٥-٢٤..........................................)٩البند (لعشرين موعد انعقاد الدورة التاسعة وا -سابعاً
  ٩  ٢٧-٢٦.................................واختتام الدورة الثامنة والعشرين) ١٠البند (اعتماد التقرير  -ثامناً
        املرفـق

  ١٠......................................................قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة الثامنة والعشرين 
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    مقدِّمة    
يونيـدو، مبركـز فيينـا    َعقدت جلنةُ الربنامج وامليزانية دورهتا الثامنـة والعـشرين يف مقـّر ال        -١

ـــ . ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران٢٦ و٢٥الـــدويل، يف   ٢٧وشـــاركت يف الـــدورة مجيـــع الـــدول الـ
-مجهوريـة (االحتاد الروسي، إسـبانيا، أملانيـا، إندونيـسيا، أوكرانيـا، إيـران             : األعضاء يف اللجنة  

ــوب أف      )اإلســالمية ــر، جن ــا، اجلزائ ــدا، تركي ــا، بولن ــريو، بلجيك ــستان، ب ــا، باك ــا، ، إيطالي ريقي
، كوبـا، كـوت ديفـوار،       )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    السودان، سويـسرا، الـصني، فرنـسا، فـن        

  .كينيا، املكسيك، النمسا، نيجرييا، اهلند، اليابان
األرجنـتني، األردن،   :  التالية األعضاء يف اليونيـدو     ٥٣وحضرت الدورةَ أيضا الدولُ الـ      -٢

ر، ألبانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، أنغــوال، أيرلنــدا،  أرمينيــا، إســرائيل، أفغانــستان، إكــوادو
ــة التــشيكية،      ــيالروس، تايلنــد، تــونس، اجلمهوري ــا فاســو، ب الربازيــل، الربتغــال، بنمــا، بوركين
اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية كوريـا الـشعبية    

ــدونيا ال   ــة مق ــة، مجهوري ــا،     الدميقراطي ــابوي، ســري النك ــدامنرك، زمب ــسابقة، ال يوغوســالفية ال
 نـام،  السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، صربيا، غواتيماال، الفلبني، فنلندا، فييت         

قــربص، كازاخــستان، كرواتيــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، لبنــان، لكــسمبورغ، ليبيــا، ليتوانيــا،  
ربية السعودية، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا            ، ماليزيا، املغرب، اململكة الع    ةمالط

  .الشمالية، النرويج، هنغاريا، اليونان
  .وكان االحتاد األورويب ممثَّال يف الدورة  -٣
 من نظام اللجنة الـداخلي، انتخبـت اللجنـةُ بالتزكيـة صـاحبة الـسعادة               ١٧ووفقاً للمادة     -٤

، )نيجرييـا (ئيـسةً؛ وصـاحبة الـسعادة ماريـا الوس          ر) النمـسا (هاكـل   -تيكسشـ السيدة كريستني   
ــديتا أكــ  ــسيد أنين ــسيا(يوما سوال ــا )إندوني ــسيدة آن ــ ، وال ــدا(نودورسكا شلي ــسة؛  ) بولن ــاً للرئي نّواب

  .مقرِّراً) املكسيك(والسيد سريخيو غارسيا هوفر 
ثيقـة  ويرد جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين، بصيغته اليت اعتمدهتا اللجنة، يف الو             -٥

PBC.28/1 .             وعقب إقرار جدول األعمال، ألقى املدير العام كلمة استهاللية أخـذهتا اللجنـة يف
  .االعتبار الواجب لدى نظرها يف بنود جدول األعمال ذات الصلة

) د (٤-١٠وُيقدَّم تقرير جلنة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنمية الصناعية وفقـا للمـادة                -٦
  .من دستور املنظمة

وتـرد يف مرفـق التقريـر       . ويتضّمن هذا التقريُر االستنتاجات اليت خلـصت إليهـا اللجنـة            -٧
  .قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل اللجنة يف دورهتا احلالية
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وتتضّمن االستنتاجات التالية الصادرة عن اللجنة توصيات تـستدعي أن يتخـذ اجمللـس                -٨
  :لة بأعمال تلك الدورةإجراءات بشأهنا يف دورته األربعني، أو هلا ص

    
 الصفحة املوضوع االستنتاج

٢٠١٢/٢  
٢٠١٢/٣  
٢٠١٢/٥ 

  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي
  وضع اليونيدو املايل
  حشد املوارد املالية

٤  
٦  
٧        

    املسائل التنظيمية واإلجرائية  -أوالً  
االسـتفادة  يونيه، نظـرت اللجنـة يف اقتـراح مقـدَّم مـن الرئيـسة هبـدف                 / حزيران ٢٥يف    -٩

  :على أكمل وجه ممكن من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، واعتمدت االستنتاج التايل
    

    االستفادة من املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات  ٢٠١٢/١االستنتاج     
بغية االستفادة بأقـصى قـدر ممكـن مـن املـوارد املتاحـة خلدمـة املـؤمترات، قـّررت اللجنـة                        

ــداخلي، املتــصلة بالنــصاب القــانوين، فيمــا خيــص    ٢٤املــادة تعليــق العمــل فــوراً ب   مــن نظامهــا ال
جلــسات دورهتــا الثامنــة والعــشرين فقــط، شــريطة أال ُتّتخــذ يف تلــك اجللــسات أّي قــرارات         

  .جوهرية
  

قـــّررت اللجنـــة إجـــراء مـــشاورات غـــري رمسيـــة أثنـــاء الـــدورة هبـــدف تيـــسري صـــياغة    -١٠
برئاسـة تلـك   ) نيجرييـا (سة صاحبة الـسعادة ماريـا الوس       االستنتاجات، وعهدت إىل نائبة الرئي    

  .املشاورات
    

    )٣البند  (٢٠١١التقرير السنوي للمدير العام عن أنشطة املنظمة يف عام   -ثانياً  
 (PBC.28/2) ٢٠١١تقريـر اليونيـدو الـسنوي       يونيـه، نظـرت اللجنـة يف        / حزيران ٢٥يف    -١١

ــ"ويف مــذكرة مــن املــدير العــام عنواهنــا    ــعالطاق ن االلتزامــات مــمقتطفــات  - ة املــستدامة للجمي
  ).PBC.28/CRP.5" (٢٠+واملنجزات يف إطار ريو

يونيه، وبناء على اقتراح الرئيسة، أحاطـت اللجنـة علمـا باملعلومـات             / حزيران ٢٦ويف    -١٢
  .٣املقّدمة من املدير العام بشأن البند 
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    )٤البند (تقرير مراجع احلسابات اخلارجي   -ثالثاً  
يونيــه، نظــرت اللجنــة يف تقريــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي عــن        / حزيــران٢٥يف   -١٣

ــصناعية      ــة ال ــم املتحــدة للتنمي ــة األم ــدو(حــسابات منظم ــن   ) اليوني ــة م ــرة املالي ــانون ١للفت  ك
  .(PBC.28/3) ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين
ــتن / حزيـــران٢٦ويف   -١٤ تاج بـــشأن تقريـــر مراجـــع يونيـــه، وبعـــد النظـــر يف مـــشروع اسـ

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.28/L.2)احلسابات اخلارجي، ُمقدَّم من الرئيسة 
    

    تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  ٢٠١٢/٢االستنتاج     
  :ر التايلأوصت جلنة الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّ  
  :مية الصناعيةإنَّ جملس التن"  

حييط علماً بتقرير مراجع احلسابات اخلـارجي عـن حـسابات منظمـة               )أ"(      
ينـاير إىل   / كـانون الثـاين    ١للفتـرة املاليـة مـن       ) اليونيـدو (األمم املتحدة للتنمية الصناعية     

، مبا يف ذلـك تقريـر األداء املـايل، الـوارد يف الوثيقـة          ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١
IDB.40/3-PBC.28/3 ، مبـــا يف ذلـــك تقريـــر أداء ٢٠١١وتقريـــر اليونيـــدو الـــسنوي ،

  ؛)IDB.40/2-PBC.28/2 (٢٠١١الربنامج لعام 
ــام ومراجــع        )ب"(       ــدير الع ــذين أدىل هبمــا امل ــانني الل ــضا بالبي حيــيط علمــاً أي

  احلسابات اخلارجي يف الدورة الثامنة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية؛
   امتنانه ملراجع احلسابات اخلارجي على خدماته القيِّمة؛يعرب عن  )ج"(      
يعترف بأمهية املسامهة الـيت يقـدِّمها مراجـع احلـسابات اخلـارجي مـن                 )د"(      

  خالل توصياته الرامية إىل حتسني إدارة اليونيدو واالرتقاء بعملياهتا وأدائها؛
 حلـــسابات يـــدعو املـــدير العـــام إىل ضـــمان إجـــراء مراجعـــة منتظمـــة  )هـ"(      

  املكاتب امليدانية يف حدود املوارد املتاحة؛
يطلب إىل املدير العـام أن يعمـل، بالتـشاور مـع األمانـة، علـى كفالـة                    )و"(      

اجلديــد مــن املــوارد " ســاب"تغطيــة الزيــادة احملتملــة يف تكــاليف عمليــات إدارة نظــام  
  املتاحة؛
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ذ توصـــيات مراجـــع يطلــب أيـــضا إىل املــدير العـــام أن يواصـــل تنفيــ     )ز"(      
ــة        ــه احلاديـ ــصناعية، يف دورتـ ــة الـ ــس التنميـ ــدِّم إىل جملـ ــارجي وأن يقـ ــسابات اخلـ احلـ

  ."واألربعني، تقريرا هبذا الشأن
    

    )٦البند (تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات غري املنفَقة   -رابعاً  
مــة مــن املــدير العــام عــن  يونيــه، نظــرت اللجنــة يف أربعــة تقــارير مقدَّ / حزيــران٢٥يف   -١٥

، والـــصندوق االســـتئماين لألمـــن الغـــذائي (PBC.28/5)برنـــامج التغـــيري والتجديـــد يف املنظمـــة 
(PBC.28/6)      والصندوق االستئماين للطاقة املتجّددة ،)(PBC.28/7       وأرصـدة االعتمـادات غـري ،

  .(PBC.28/8)املنفَقة 
، أحاطـت اللجنـة علمـا باملعلومـات         يونيه، وبناء على اقتراح الرئيسة    / حزيران ٢٦ويف    -١٦

  . ٦املقدَّمة من املدير العام بشأن البند 
  

الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها   -خامساً  
    )٧البند (ومواردها 

يونيـــه، نظـــرت اللجنـــة يف تقريـــر مرحلـــي مقـــدَّم مـــن الرئيـــسني        / حزيـــران٢٦يف   -١٧
ا ِدنغــو بينافيــديس مــن كوســتاريكا، والــسيد  سبة الــسعادة الــسيدة آنــا ترييــاملتــشاركني، صــاح

ألبريتو غروف من سويسرا، بشأن الفريق العامـل غـري الرمسـي املعـين مبـستقبل اليونيـدو، مبـا يف                     
  .(PBC.28/10)ذلك براجمها ومواردها 

املعلومـات  يونيه، وبناء على اقتراح الرئيسة، أحاطـت اللجنـة علمـا ب           / حزيران ٢٦ويف    -١٨
  .٧املقدَّمة بشأن البند 

  
    )٨البند (؛ حشد املوارد املالية )٥البند (وضع اليونيدو املايل   -سادساً  

  . معا٨ً و٥قّررت اللجنة مناقشة البندين   -١٩
    

    )٥البند (وضع اليونيدو املايل   - ألف  
عـن وضـع اليونيـدو      يونيه، نظرت اللجنة يف تقرير مقدَّم من املدير العام          / حزيران ٢٦يف    - ٢٠

طلــب ُمقــدَّم مـن أوكرانيــا الســتعادة حقــوق  ، ومــذكّرة مــن املــدير العـام بــشأن  (PBC.28/4)املـايل  
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، ومـذكّرة مـن األمانـة بـشأن نظـام اليونيـدو املـايل               (PBC.28/11) التصويت بناًء علـى خطـة سـداد       
(PBC.28/CRP.2) ومذكّرة من األمانة عن حالة االشتراكات املقرَّرة ،(PBC.28/CRP.4).  

يونيه، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بـشأن وضـع اليونيـدو املـايل،              / حزيران ٢٦ويف    -٢١
، ومشروع استنتاج بشأن طلب ُمقدَّم من أوكرانيا السـتعادة          (PBC.28/L.3)مقدَّم من الرئيسة    

، اعتمـدت اللجنـة   )PBC.28/L.4(حقوق التصويت بناًء على خطـة سـداد، مقـدَّم مـن الرئيـسة             
  :ستنتاجني التالينياال
  

    وضع اليونيدو املايل  ٢٠١٢/٣االستنتاج     
  :ر التايلأوصت جلنة الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّ  
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية"  
  ؛IDB.40/4-PBC.28/4حييط علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة   )أ"(    

 الدولَ األعضاَء والدولَ السابقة العضوية الـيت مل تـسدِّد بعـد اشـتراكاهتا                حيثُّ  )ب"(   
املقــّررة، مبــا يف ذلــك الــسلف إىل صــندوق رأس املــال املتــداول ومتــأّخرات الــسنوات   

  السابقة، على سدادها دون إبطاء؛
يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالدول األعـضاء والـدول               )ج"(   

  ابقة العضوية من أجل حتصيل املتأّخرات؛الس
حيث املدير العام على تكثيف جهوده لضمان مواصلة الدول األعضاء احلاليـة              )د"(   

  ."دعمها للمنظمة وضمان اجنذاب دول أعضاء جديدة إليها
    

  طلب ُمقدَّم من أوكرانيا الستعادة حقوق التصويت بناًء   ٢٠١٢/٤االستنتاج     
    على خطة سداد

  : جلنة الربنامج وامليزانيةإنَّ  
  ؛PBC.28/11أحاطت علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ(    
 بـالتزام أوكرانيـا بتـسوية مـا عليهـا مـن متـأّخرات مـن خـالل                 رحَّبت  )ب(     

ــا علــى ســداد أقــساطها بانتظــام وفقــاً      االتفــاق علــى خطــة ســداد، وشــّجعت أوكراني
  للشروط الواردة يف هذا االتفاق؛
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ــرَّ  )ج(     ــا يف     قـ ــا حقوقهـ ــد إليهـ ــا، أن تعيـ ــب أوكرانيـ ــى طلـ ــاًء علـ رت، بنـ
   من دستور اليونيدو؛٢-٥التصويت يف جلنة الربنامج وامليزانية وفقاً للمادة 

أوصــت جملــس التنميــة الــصناعية واملــؤمتر العــام بــأن ينظــرا بإجيابيــة يف     )د(      
  . من دستور اليونيدو٢-٥طلب أوكرانيا استعادة حقوقها يف التصويت وفقاً للمادة 

    
    )٨البند (حشد املوارد املالية   - باء  

يونيه، نظرت اللجنة يف تقرير مقدَّم من املـدير العـام عـن حـشد املـوارد                 / حزيران ٢٦يف    -٢٢
 عـن   ٢٠١١تقرير اليونيـدو الـسنوي       من   ٢، ويف معلومات وردت يف الفصل       (PBC.28/9)املالية  

 ورقة غرفـة اجتماعـات أعـّدهتا األمانـة بـشأن املـشاريع املُوافَـق             ، ويف (PBC.28/2)األداء التمويلي   
عليهــا يف إطــار صــندوق التنميــة الــصناعية والــصناديق االســتئمانية والتّربعــات األخــرى يف عــام    

٢٠١١) PBC.28/CRP.3.(  

يونيه، وبعد النظر يف مـشروع اسـتنتاج بـشأن حـشد املـوارد املاليـة،                / حزيران ٢٦ويف    - ٢٣
  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.28/L.5)لرئيسة مقدَّم من ا

    
    حشد املوارد املالية  ٢٠١٢/٥االستنتاج     

  :أوصت جلنة الربنامج وامليزانية جملَس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرَّر التايل  
  :إنَّ جملس التنمية الصناعية"    
  ؛IDB.40/9-PBC.28/9قة حييط علماً باملعلومات الواردة يف الوثي  )أ"(    

يقرِّر ختويلَ املدير العام سلطة املوافقـة، بالتـشاور مـع البلـدان املعنيـة،                 )ب"(      
ــة        ــة للربجمــة مــن صــندوق التنمي ــشرحية القابل ــها يف إطــار ال ــراد متويل ــشاريع امل ــى امل عل

 وفقــا لألولويــات احملــدَّدة يف اإلطــار الربنــاجمي     ٢٠١٣ و٢٠١٢الــصناعية يف عــامي  
ــل املت ــياق  ) IDB.35/8/Add.1 (٢٠١٣-٢٠١٠وســـط األجـ ــة يف سـ ــصيغتها املعدَّلـ وبـ

 ٢٠١٣-٢٠١٠اســتعراض منتــصف املــدَّة لإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة    
  ؛ )IDB.39/8الوثيقة (

يــشجِّع الــدولَ األعــضاَء وســائَر اجلهــات املاحنــة علــى مواصــلة تقــدمي    )ج"(      
  تّربعاهتا إىل اليونيدو؛
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يشجِّع أيضا مجيَع اجلهات املاحنة علـى النظـر يف التـّربع بـأموال قابلـة                 )د"(      
للربجمة، خصوصا لتمكني اليونيدو من اإلسراع يف االستجابة لطلبات تقـدمي املـساعدة     

  ووضع أنشطتها الربناجمية وتنفيذها على حنو فوري ومنسَّق؛ 
يونيـدو لتمكينـها مـن    يطلب إىل الدول األعضاء أن تنظر يف التـّربع لل     )ه"(      

التعـاون مــع مـصادر التمويــل الــيت تـشترط التمويــل املــشترك، وذلـك إّمــا باملــسامهة يف     
الــصناديق االســتئمانية املخّصــصة وإّمــا بتقــدمي متويــل خمــّصص الغــرض علــى املــستوى    

  القُطري أو العاملي؛
يشجِّع كـذلك حكومـات البلـدان املـستفيدة علـى االضـطالع بـدور                 )و"(      

 يف مــشاطرة اليونيــدو مــسؤولية حــشد األمــوال لألنــشطة ذات األولويــة املتفــق  نــشيط
عليهــا بــصورة مــشتركة، ويــشجعها حتديــداً علــى أن تأخــذ بزمــام املبــادرة يف اســتبانة   
األموال املتاحة على املستوى القطري وسبل الوصول إليها، مبا يف ذلك فـرص تقاسـم               

 اجلهــات املاحنــة ثنائيــاً والــصناديق االســتئمانية التكــاليف احملليــة، واألمــوال املقدَّمــة مــن
املتعــدِّدة املـــاحنني وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنــائي والبنـــك الـــدويل وكـــذلك ســـائر   

  مؤسسات التمويل اإلمنائي؛ 
  يشجِّع املدير العام على تنويع مصادر متويل اليونيدو؛  )ز"(    

املنظمـة وتـدعمها يف     يوصي الـدول األعـضاء بـشدَّة بـأن تتعـاون مـع                )ح"(      
ــة الدوليــة،         ــياق التنمي ــا يف س ــا ومبادراهت ــرويج براجمه ــوير وت ــة إىل تط ــا الرامي جهوده
ــة ضــمان        ــا مــن أشــكال التحــاور، بغي ــة وغريه ــؤمترات الدولي وخاصــةً مــن خــالل امل
التعريــف اجليــد هبــذه املبــادرات واالعتــراف بــصلتها الوثيقــة بأهــداف التنميــة الدوليــة    

  ." من املواردوإتاحة ما يلزمها
    

    )٩البند (موعد انعقاد الدورة التاسعة والعشرين   -سابعاً  
يونيــه، أحاطــت اللجنــة علمــا مبــا ورد يف جــدول األعمــال املــشروح   / حزيــران٢٦يف   -٢٤

(PBC.28/1/Add.1)     ــسياسات يف ــر ال ــة بتقري ــدو املعني ــات اليوني ــصة هليئ ــد املخصَّ ــشأن املواعي  ب
  .٢٠١٣ و٢٠١٢عامي 
يونيه، وبعد النظر يف مـشروع اسـتنتاج بـشأن موعـد انعقـاد الـدورة                / حزيران ٢٦ويف    -٢٥

  :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.28/L.6)التاسعة والعشرين، مقدَّم من الرئيسة 
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    موعد انعقاد الدورة التاسعة والعشرين  ٢٠١٢/٦االستنتاج     
 / أيـار  ٢٤ إىل   ٢٢عة والعـشرين مـن      قرَّرت جلنة الربنامج وامليزانيـة عقـد دورهتـا التاسـ            

  .٢٠١٣مايو 
    

    واختتام الدورة الثامنة والعشرين) ١٠البند (اعتماد التقرير   -ثامناً  
يونيــه، اعتمــدت اللجنــة مــشروع التقريــر عــن أعمــال دورهتــا الثامنــة  / حزيــران٢٦يف   -٢٦

  .غته النهائية، على أن ُيعَهد إىل املقرِّر مبهمَّة وضعه يف صي(PBC.28/L.1)والعشرين 
 / حزيـران  ٢٦ مـن يـوم      ١٥/١٧واختتمت اللجنة دورهتا الثامنة والعشرين يف الـساعة           -٢٧

  .٢٠١٢يونيه 
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    املرفق
    قائمة بالوثائق املقدَّمة إىل الدورة الثامنة والعشرين    

 الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

PBC.28/1 تجدول األعمال املؤقَّ ٢ 

PBC.28/1/Add.1* ت املشروحول األعمال املؤقَّجد ٢ 

PBC.28/2-IDB.40/2 ٢٠١١تقرير اليونيدو السنوي  ٣ 

PBC.28/3-IDB.40/3 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة ٤
 ٣١يناير إىل / كانون الثاين١للتنمية الصناعية للسنة املالية من 

 ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

PBC.28/4-IDB.40/4 تقرير من املدير العام. وضع اليونيدو املايل ٥ 

PBC.28/5-IDB.40/5 تقرير من املدير العام. برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة ٦ 

PBC.28/6*-IDB.40/6* تقرير من املدير العام. الصندوق االستئماين لألمن الغذائي ٦ 

PBC.28/7-IDB.40/7 تقرير من املدير العام. تجّددةالصندوق االستئماين للطاقة امل ٦ 

PBC.28/8-IDB.40/8 تقرير من املدير العام. أرصدة االعتمادات غري املنفقة ٦ 

PBC.28/9-IDB.40/9 تقرير من املدير العام. حشد املوارد املالية ٨ 

PBC.28/10-IDB.40/10 الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك  ٧
صاحبة (تقرير مرحلي من الرئيسني املتشاركني . ها ومواردهابراجم

. ِدنغو بينافيديس من كوستاريكا، والسيد أ. ت. السعادة السيدة أ
 )غروف، من سويسرا

PBC.28/11-IDB.40/11 طلب ُمقدَّم من أوكرانيا الستعادة حقوق التصويت بناًء على خطة  ٥
 مذكّرة من املدير العام. سداد

   االجتماعاتورقات غرفة

PBC.28/CRP.1 ٢ List of documents 
PBC.28/CRP.2 مذكرة من األمانة. نظام اليونيدو املايل ٥ 

PBC.28/CRP.3 ٨ Projects approved under the Industrial Development Fund, 

trust funds and other voluntary contributions in 2011. 

Prepared by the Secretariat 

PBC.28/CRP.4 ٥ Status of assessed contributions. Note by the Secretariat 

PBC.28/CRP.5 ٣ Sustainable Energy for All – Commitments and 

implementation highlights from Rio+20. Note by the 

Director-General 

PBC.28/CRP.6  - List of participants 
 


