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.....................................................قائمة الوثائق المقدمة إلى الدورة السابعة عشرة 7  -المرفق

 

 مقدمة

عقccدت لجcccنة الccبرنامج والميcccزانية دورتهcccا    -1
السcccابعة عشcccرة فcccي مقcccر اليونيcccدو، مرآcccز فييcccنا     

وشccارآت . 2001مccايو / أيccار4 إلى 2الدولccي، مccن 
 األعضاء في اللجنة    27 لفcي الcدورة جميcع الcدول ا        

االتحcccاد الروسcccي، األرجنcccتين، اآcccوادور،   : وهcccي
ألمانيccا، أنغccوال، ايطاليccا، تccرآيا، تونccس، جمهوريccة 
آوريccا الشccعبية الديمقccراطية، سccلوفاآيا، السccودان،   
السcccويد، الصcccين، فرنسcccا، الفلcccبين، آوبcccا، آcccوت     

ية ديفcccccوار، مصcccccـر، المكسcccccيك، الممcccccلكة العcccccرب 
السccccعودية، الممccccلكة المccccتحدة لccccبريطانيا العظccccمى 
وايرلcندا الشمالية، النمسا، نيجيريا، الهند، هنغاريا،    

 .اليابان، اليونان

 التالية  49وحضرت الدورة أيضا الدول الـ        -2
اثيوبيا، األردن، اسبانيا،      : األعضاء في اليونيدو     

االمارات العربية المتحدة، اندونيسيا، أوروغواي،       
، ايرلندا،    )االسالمية-جمهورية(انيا، ايران        أوآر

باآستان، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بورآينا فاسو،                 
بولندا، بيرو، بيالروس، تايلند، الجزائر،                             
الجماهيرية العربية الليبية، الجمهورية التشيكية،           
جمهورية آوريا، جنوب افريقيا، الدانمرك،                       
زمبابوي، سري النكا، شيلي، العراق، عمان،                  

واتيماال، فنـزويال، فنلندا، فييت نام، آرواتيا،                غ
آولومبيا، الكويت، آينيا، لبنان، لكسمبرغ،                        
ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، المغرب، موزامبيق،                 

 .ناميبيا، نيكاراغوا، هولندا، اليمن، يوغوسالفيا

برنامج : ومثلت في الدورة المنظمات التالية     -3
لدولية للطاقة    األمم المتحدة االنمائي والوآالة ا              

الذرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الخليج               
لالستشارات الصناعية والمرآز الدولي للهندسة            

الوراثية والتكنولوجيا االحيائية والمعهد الدولي               
 .للتبريد

 من نظامها الداخلي،             17ووفقًا للمادة          -4
بيليسر سيلفا    . انتخبت اللجنة بالتزآية السيدة أ             

) النمسا(شتورم    . ؛ والسيد ر       رئيسة) المكسيك(
غارسيا . والسيد ف  ) نيجيريا(ريمداب   . والسيد أ  
توموفا . نوابا للرئيـسة؛ والسيـدة أ    ) الفلبين(الثالث  

 .مقررة) سلوفاآيا(

ويرد جدول أعمال الدورة السابعة عشرة،           -5
. PBC.17/1بصيغته التي أقرتها اللجنة، في الوثيقة          

لى المدير العام      وعقب اقرار جدول األعمال، أد          
ببيان استهاللي أخذته اللجنة بعين االعتبار الواجب       
 .لدى نظرها في بنود جدول األعمال ذات الصلة

ويقدم تقرير لجنة البرنامج والميزانية إلى            -6
من ) د (4-10مجلس التنمية الصناعية وفقا للمادة        

 .الدستور

ويتضمن التقرير االستنتاجات التي خلصت      -7
نة، آما يتضمن مرفق التقرير قائمة                  اليها اللج   

بالوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها                        
 .الحالية

وتشتمل االستنتاجات التالية الصادرة عن            -8
اللجنة على توصيات تستدعي اتخاذ اجراء من                 
جانب المجلس في دورته الرابعة والعشرين، أو               

 :لها صلة بأعمال تلك الدورة

االستنتا الموضوع
 ج

المالي، بما في ذلك                      الوضع        
 المتأخرات

2001/
2 

-2002البرنامج والميزانيتان،                  2001/
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2003 3 
جدول األنصبة المقررة القتسام                 

 نفقات الميزانية العادية
2001/

4 
صندوق رأس المال المتداول لفترة          

 2003-2002السنتين 
2001/

5 
/2001 النظام المالي

6 
/2001 استحداث التعامل باليورو

7 
/2001 مراجع الحسابات الخارجيتعيين 

8 
 

 المسائل التنظيمية -أوال

مايو، نظرت اللجنة في اقتراح        / أيار 2في   -9
مقدم من الرئيسة بغية االستفادة المثلى من الموارد          
المتاحة لخدمة المؤتمرات، واعتمدت االستنتاج              

 :التالي

 2001/1االستنتاج  

بغية االستفادة إلى أقصى مدى ممكن من               
ارد المتاحة لخدمة المؤتمرات، قررت اللجنة          المو

 من نظامها الداخلي،     24تعليق العمل فورا بالمادة       
المتعلقة بالنصاب القانوني، فيما يخص جلسات               

تتخذ في    دورتها السابعة عشرة فقط، شريطة أال           
 .تلك الجلسات أي قرارات جوهرية

وقررت اللجنة أيضا اجراء مشاورات غير        -10
لدورة بهدف تيسير صياغة                  رسمية أثناء ا           

شتورم . االستنتاجات، وعهدت إلى السيد ر                   
 .برئاسة تلك المشاورات) نائب الرئيسة) (النمسا(

   تقرير األداء المالي المؤقت وتقريرأداء-ثانيا
 ؛2001-2000البرنامج لفترة السنتيـن 

 وضع اليونيدو المالي؛ تمويل برامج اليونيدو،

 يدة لحشد األموالبما في ذلك المبادرات الجد
 )13 و5 و4البنود (

مايو، وبناء على اقتراح من          / أيار  4وفي    -12
الرئيسة، أحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة          

مايو، وبعد النظر في مشروع       / أيار 4وفي   -13

 2001/2االستنتاج  

لجنة البرنامج والميزانية مجلس أوصت  
 :التنمية الصناعية باعتماد مشروع المقرر التالي

 :جلس التنمية الصناعيةإن م 

يحيط علما بالمعلومات المقدمة في          )أ"( 
 ؛IDB.24/8-PBC.17/8الوثيقة 
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يحث الدول األعضاء والدول                     )ب"( 
األعضاء سابقا التي لم تسدد بعد اشتراآاتها                         
المقررة، بما في ذلك السلف المقدمة إلى صندوق             
رأس المال المتداول ومتأخرات األعوام السابقة،            

 ." ذلك دون إبطاءأن تفعل

مايو، وبناء على اقتراح              / أيار    4وفي      -14
الرئيسة، أحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة          

 ؛2003-2002 البرنامج والميزانيتان، -ثالثا
 ول األنصبـة المقررة القتسـام نفقاتجد

 الميزانيـة العاديـة؛ صندوق رأس المـال
 2003-2002المتداول لفترة السنتيـن 

 )8 و7 و6البنود (

مايو، نظرت اللجنة في                 / أيار     2في       -15
مقترحات المدير العام بشأن البرنامج والميزانيتين،    

2002-2003 (PBC.17/3)    ،     ومذآرتين من األمانة
 ،(PBC.17/CRP.4)لالمرآزة باتجاه الميدان         بشأن ا  

 ومذآرة من    ،(PBC.17/CRP.6)والميزانية العملياتية    
األمانة بشأن جدول األنصبة المقررة للفترة المالية         

2002-2003 (PBC.17/5)      ومقترحات مقدمة من ،
المدير العام بشأن صندوق رأس المال المتداول                

 .(PBC.17/4) 2003-2002لفترة السنتين 

مايو، وبعد النظر في مشروع       / أيار 4وفي   -16

 2001/3االستنتاج  

 :إن لجنة البرنامج والميزانية

طلcccبت إلى المديcccر العcccام أن يحيcccل    )أ( 
   ccه الccي دورتccناعية فccنمية الصccلس التccرابعة إلى مج

والعشcccرين مcccزيدا مcccن التفاصcccيل عcccن الcccتغييرات  
المقcترح ادخالهccا عcلى االطccار الcبرنامجي، حسccبما    

، آخccذا فccي اعتccباره PBC.17/3هccو مccبين فccي الوثيقccة  
التعcccليقات الcccتي أبدتهcccا الcccدول األعضcccاء وآثارهcccا  
عcccلى ميcccزانية اليونيcccدو آكcccل، وخصوصcccا عcccلى    
ا األنشcccطة ذات الصcccلة بالcccتعاون التقcccني، تيسccccير    

 للوضوح والشفافية؛

حcccثت المديcccر العcccام أن يسcccعى إلى    )ب( 
تccبّين عوامccل الكفccاءة مccن أجccل زيccادة أثccر المccوارد  

 المتاحة لليونيدو إلى أقصى مدى ممكن؛

أعcربت عن قلقها ازاء النمو السلبي        )ج( 
فccccي الميccccزانية العمccccلياتية وتقccccليص الccccبرنامجين   
الرئيسccccيين جيccccم ودال، الccccلذين يشccccكالن أنشccccطة   

ليونيcccccدو الجوهcccccرية، وحcccccثت األمانcccccة والcccccدول ا
األعضccاء عccلى بccذل قصccارى الجهccود لعكccس هccذا   

 االتجاه؛

 باعccتماد الصccناعيةأوصccت مجccلس التccنمية   )د(
 :مشروع المقرر التالي

 :الصناعيةإن مجلس التنمية " 

يعتمد برنامج وميزانيتي فترة السنتين          ��1 
، بالصيغة الواردة في           2002-2003

، من أجل       IDB.24/3-PBC.17/3الوثيقة    
احالتها إلى المؤتمر العام لكي ينظر               

 فيها ويوافق عليها؛

يوصي المؤتمر العام بالموافقة على               ��2 
 300تقديرات للنفقات االجمالية قدرها       

يورو، تمّول من االشتراآات 137 922
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 * يورو  133 689 800بمبلـغ قدره      
 500ومن ايرادات أخرى بمبلغ قدره           

  يورو؛4 232

يوصي أيضا المؤتمر العام بالموافقة             ��3 
على تقديرات للنفقات االجمالية                       

 يورو لغرض 22 372 600مجموعها  
الميزانية العملياتية لفترة السنتين                    

، تمول من التبرعات             2002-2003
 يورو ومن    21 998 000بمبلغ قدره    

 374 600ايرادات أخرى بمبلغ قدره        
يورو حسبما قد ينص عليه النظام                    

 ."لماليا

، أوضحت  2001/3وبعد اعتماد االستنتاج      -17
األمانة أن اللجنة قد أوصت مجلس التنمية                             
الصناعية باعتماد الصيغة المقترحة للبرنامج                   

، في مجملها، على أن      2003-2002والميزانيتين،  
تكون اعتماداتها آما هي مبينة في ذلك االستنتاج،           

. دومع تحفظ أحد أعضاء اللجنة على رقم واح                   
 .وأبدى جميع أعضاء اللجنة قبولهم لهذا التوضيح

مايو، وبعد النظر في مشروع       / أيار 4وفي   -18

 2001/4االستنتاج  

 :إن لجنة البرنامج والميزانية 

-IDB.24/5أحاطت علما بالوثيقة                )أ( 
PBC.17/5؛ 

_______________ 

أبcccدى أحcccد األعضcccاء تحفظcccه عcccلى هcccذا     * 
 .الرقم

أوصت مجلس التنمية الصناعية               )ب( 
بـأن يقترح على المؤتمر العام وضع جدول أنصبة         

 .2003-2002مقررة للفترة المالية 

مايو، وبعد النظر في مشروع       / أيار 4وفي   -19

 2001/5االستنتاج 

أوصت لجنة البرنامج والميزانية مجلس               
 :التنمية الصناعية باعتماد مشروع المقرر التالي

 :إن مجلس التنمية الصناعية" 

-IDB.24/4يحيط علما بالوثيقة                       )أ"( 

PBC.17/4؛ 

يوصي المؤتمر العام بأن يظل                    )ب"( 
دوق رأس المال المتداول واألغراض       مستوى صن 

المأذون باستخدام الصندوق فيها لفترة السنتين                  
 على ما آانت عليه في فترة السنتين         2002-2003
 ؛2000-2001

يحث الدول األعضاء على تسديد              )ج"( 
اشتراآاتها المقررة المستحقة في أقرب وقت                      
ممكن، بغية تقليل الحاجة إلى سحب مبالغ لمواجهة        

 ."ص في تسديد االشتراآات المقررةالنواق

  النظام المالي ؛ استحـداث التعامـل-رابعا
 باليورو؛ متابعـة تقرير مراجـع الحسابات

 1999-1998الخارجي عن فترة السنتين 
 )11 و10 و9البنود (

مايو، نظرت اللجنة في تقرير         / أيار  2في    -20
 رايخل   �من معالي السيدة ايرينه فرويدينشوس             

، رئيسة الفريق العامل فيما بين الدورات           )النمسا(
المعني بالتعديالت المقترح ادخالها على النظام                
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، ومذآرة من األمانة عن                  (PBC.17/11)المالي     
، وتقرير    (PBC.17/10)استحداث التعامل باليورو          

من المدير العام عن تنفيذ التدابير التي أوصى بها             
 .(PBC.17/9)مراجع الحسابات الخارجي 

مايو، نظرت اللجنة في               / أيار    4وفي      -21

 : مقدم من الرئيسة، واعتمدت االستنتاج التالي

 2001/6االستنتاج  

أوصت لجنة البرنامج والميزانية مجلس               
 :التنمية الصناعية باعتماد مشروع المقرر التالي

 :إن مجلس التنمية الصناعية" 

لعام بأن ينشئ في      يوصي المؤتمر ا    )أ"( 
آن معا حسابا خاصا ألنشطة معينة في اطار دائرة           
ادارة المباني وحسابا خاصا للبرنامج العادي                     

 2-4للتعاون التقني، ال يخضعان ألحكام البندين              
من النظام المالي، على أن تعمل         ) ج (2-4و) ب(

األمانة جاهدة على استغالل األموال المرصودة في      
  سنتين على أتم وجه ممكن؛الميزانية لكل فترة

يطلب إلى المدير العام أن يقدم إلى             )ب"( 
المؤتمر العام في نهاية آل فترة سنتين، عن طريق          
مجلس التنمية الصناعية، تقريرا عن حالة ورصيد        
الحسابين، وآذلك تقارير مراجع الحسابات                         
الخارجي عن هذين الحسابين، والكيفية التي يعتـزم  

د غير المنفقة في هذين الحسابين        بها توزيع الموار  
 الخاصين؛

يقرر، تمديد والية الفريق العامل ما         )ج"( 
بين الدورات، تحت رئاسة النمسا، لكي يقدم إلى               
لجنة البرنامج والميزانية تعديالت مقترحة على              

 ."النظام المالي

مايو، نظرت اللجنة في               / أيار    4وفي      -22

 مقدم من الرئيسة، واعتمدت االستنتاج               باليورو 
 :التالي

 2001/7االستنتاج  

أوصت لجنة البرنامج والميزانية مجلس  
 :التنمية الصناعية باعتماد مشروع المقرر التالي

 :إن مجلس التنمية الصناعية"

يحيط علما بالمعلومات المقدمة من          )أ"( 
شأن ب IDB.24/10-PBC.17/10األمانة في الوثيقة             

 استحداث التعامل باليورو؛

يوصي بأن يحيط المؤتمر العام علما  )ب"( 
بأن جميع الموجودات وااللتزامات واالحتياطيات         
واألرصدة المالية المحسوبة بالشلنات النمساوية             
ستحول إلى يوروهات بتطبيق سعر الصرف                    

 شلنا نمساويا لليورو            13ر7603الثابت، وهو        
 الواحد؛

بأن يحيط المؤتمر        يوصي أيضا         )ج"( 
العام علما بأن المدير العام سيواصل االحتفاظ                   
بحسابات خارجة عن الميزانية بدوالرات الواليات       
المتحدة اذا لزم األمر، ولكنه سيحّول جميع تلك                 
الموجودات وااللتزامات واالحتياطيات واألرصدة      
المالية، ألغراض البيانات المالية، بسعر صرف            

ر المعمول به في األمم المتحدة       اليورو مقابل الدوال  
 في تاريخ البيان المالي؛

يوصي بأن يقرر المؤتمر العام                   )د"( 
تحويل جميع المبالغ الدوالرية للموجودات                          
وااللتزامات واالحتياطيات واألرصدة المالية                  
للصندوق العام وصندوق رأس المال المتداول                  

ديسمبر / آانون األول  31وسائر صناديق المقر في     
 باستخدام سعر صرف اليورو مقابل                        2001
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الدوالر المعمول به في األمم المتحدة في آانون                 
 ."2001ديسمبر /األول

مايو، وبناء على اقتراح              / أيار    4وفي      -23
الرئيسة، أحاطت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة          

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي-خامسا
 )12البند (

مايو، نظرت اللجنة في          / أيار   3 و   2في     -24
تقرير من المدير العام عن الترشيحات لتعيين                    

 .(PBC.17/7)مراجع حسابات خارجي 

مايو، نظرت اللجنة في               / أيار    4وفي      -25

 2001/8االستنتاج 

 :إن لجنة البرنامج والميزانية

أحاطت علما بالمعلومات الواردة في  )أ( 
و Add.1و PBC.17/7-IDB.24/7الوثائق             

PBC.17/CRP.3            بشأن التوصيات المتعلقة بتعيين
 مراجع حسابات خارجي؛

لما أيضا بالبيانات التي          أحاطت ع    )ب( 
 أدلى بها عدد من الوفود في ذلك الشأن؛

أحاطت علما آذلك بسحب الفلبين             )ج( 
 والمغرب مرشحيهما؛

أوصت مجلس التنمية الصناعية بأن      )د( 
يقترح على المؤتمر العام تعيين مراجع حسابات              

 1خارجي لليونيدو لمدة سنتين، تبدأ في                                  
الختصاصات ، ضمن نطاق ا        2002يوليه    /تموز

 .المنصوص عليها في النظام المالي لليونيدو

  موعد انعقاد الدورة الثامنة عشرة-سادسا
 )14البند (

مايو، نظرت اللجنة في مشروع      / أيار 4في   -26

 2001/9االستنتاج  

يزانية عقد      قررت لجنة البرنامج والم                
 25 الى             24دورتها الثامنة عشرة من                          

 .2002سبتمبر /أيلول

 )15البند ( عتماد التقرير -سابعا

مايو، اعتمدت اللجنة مشروع        / أيار  4في    -27
على . (PBC.17/L.1)تقرير دورتها السابعة عشرة          

أن ُيعهد إلى المقرر بمهمة وضع التقرير في                        
 .صيغته النهائية

 )16البند  ( اختتام الدورة-ثامنا

اختccتمت اللجccنة دورتهccا السccابعة عشccرة فccي   -28
 .2001مايو / أيار4من يوم  55/15 الساعة
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 المرفق

 السابعة عشرةقائمة الوثائق المقدمة إلى الدورة 

 

 

 

PBC.17/1 3 جدول األعمال المؤقت

PBC.17/1/Add.1 3 جدول األعمال المؤقت المشروح

تقرير األداء   . 2000تقرير اليونيدو السنوي لعام         
2001-2000البرنامجي المؤقت عن فترة السنتين 

4 PBC.17/2-IDB.24/2

تقرير األداء   . 2000تقرير اليونيدو السنوي لعام         
 2001-2000البرنامجي المؤقت عن فترة السنتين 

  قائمة أنشطة التعاون التقني�

4 PBC.17/2/Add.1-
IDB.24/2/Add.1و Corr.1

مقترحات . 2003-2002البرنامج والميزانيتان،      
 المدير العام

6 PBC.17/3-IDB.24/3

2002صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين         
 مقترحات من المدير العام. 2003-

8 PBC.17/4-IDB.24/4

-2002جدول األنصبة المقررة للفترة المالية                   
 مذآرة من األمانة. 2003

7 PBC.17/5-IDB.24/5

تقرير مؤقت عن األداء المالي عن فترة السنتين                
 مقدم من المدير العام. 2000-2001

4 PBC.17/6-IDB.24/6

تقرير . الترشيحات لتعيين مراجع حسابات خارجي    
 من المدير العام

12 PBC.17/7-IDB.24/7 

Add.1و

تقرير من  . الوضع المالي، بما في ذلك المتأخرات       
 العامالمدير 

5 PBC.17/8-IDB.24/8

تنفيذ التدابير التي أوصى بها مراجع الحسابات                 
 تقرير المدير العام. الخارجي

11 PBC.17/9-IDB.24/9

PBC.17/10-IDB.24/10 10 مذآرة من األمانة. استحداث التعامل باليورو

تقرير رئيسة الفريق العامل ما بين الدورات                        
خالها على النظام       المعني بالتعديالت المقترح اد         

المالي، معالي السيدة إيرينه فرويدنشوس رايخل             

9 PBC.17/11-IDB.24/11
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 )النمسا(

PBC.17/CRP.1 3 قائمة الوثائق

PBC.17/CRP.2 5 مذآرة من األمانة. وضع اليونيدو المالي

 -مقترحات بشأن تعيين مراجع حسابات خارجي            
 مذآرة من األمانة. بيانات السيرة الذاتية

12 PBC.17/CRP.3

مذآرة من     . تطبيق الالمرآزية باتجاه الميدان            
 األمانة

6 PBC.17/CRP.4

PBC.17/CRP.5 13 مذآرة من األمانة. البرامج المتكاملة

المشاريع الموافق عليها في اطار صندوق التنمية           
الصناعية والصناديق االستئمانية وسائر التبرعات      

 من اعداد األمانة. 2000في عام 

13 PBC.17/CRP.6

تقديرات مشاريع التعاون التقني المنفذة وايرادات           
 مذآرة من األمانة. الميزانية التشغيلية

6 PBC.17/CRP.7

 
_____________

 


