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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٨-٢٦فيينا، 
  من جدول األعمال٤البند 

 

 تاسعة عشرةتقرير جلنة الربنامج وامليزانية عن أعمال دورهتا ال
 

 )٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠-٢٨(
 

 احملتويـات

الصفحة    الفقرات
..........................................................................................................مقدمة ٨-١ ٢

 الفصل   
..................................................................................املسائل التنظيمية     ١٠-٩ ٣  -األول

١٥-١١ ٣ 
؛ ومتويــل بــرامج اليونــيدو، مبــا يف ذلــك املــبادرات اجلديــدة حلشــد)٤البــند (وضــع اليونــيدو املــايل 

..................................................................................)٩البند (األموال 
 -الثاين

١٧-١٦ ٤ 
الـتقرير املؤقـت ملـراجع احلسـابات اخلارجي، والتقرير املؤقت عن األداء املايل والتقرير املؤقت عن

.......................................)٣البند  (٢٠٠٣-٢٠٠٢أداء الربنامج بشأن فترة السنتني     
 -الثالث

٢٤-١٨ ٥ 

؛ وجدول األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية)٥البند   (٢٠٠٥-٢٠٠٤الـربنامج وامليزانيتان،    
؛ وصــندوق رأس املــال املــتداول لفــترة الســنتني)٦البــند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤عاديــة لفــترة الســنتني ال

........................................................................)٧البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤

 -الرابع

.........................................................)٨البند (التحّول إىل نظام العملة الواحدة     ٢٦-٢٥ ٧  -اخلامس
......................................................)١٠البند (تعيني مراجع احلسابات اخلارجي     ٢٨-٢٧ ٨  -السادس
..........................................................)١١البند   (شرين موعد انعقاد الدورة الع   ٢٩ ٨  -السابع
..........................................واختتام الدورة التاسعة عشرة   ) ١٢البند  (اعتماد التقرير   ٣١-٣٠ ٨  -الثامن
..................................................................قائمة بالوثائق املقدمة إىل الدورة التاسعة عشرة    ٩  -املرفق
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 مقدمة 

 
ــدويل، مــ            -١ ــنا ال ــز فيي ــيدو، مرك ــر اليون ــرة يف مق ــعة عش ــا التاس ــية دورهت ــربنامج وامليزان ــنة ال ــدت جل  ٣٠ إىل ٢٨ن عق

 : دولة، وهي التالية٢٧اللجنة والبالغ عددها  يفألعضاء وشاركت يف الدورة كل الدول ا. ٢٠٠٣أبريل /نيسان

االحتـاد الروسي، األرجنتني، أملانيا، أنغوال، ايطاليا، باكستان، بولندا، بريو، تركيا، تونس، مجهورية كوريا، مجهورية                
ن، الصـني، فرنسـا، فــنـزويال، فنلـندا، كـوت ديفــوار، مصـر، املكسـيك، اململكــة       كوريـا الشـعبية الدميقراطـية، الســودا   

 .العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، النمسا، نيجرييا، هنغاريا، اليابان، اليونان

 : التالية األعضاء يف اليونيدو٥٦وحضرت الدورة أيضا الدول الـ  -٢

 –مجهورية  (أذربـيجان، األردن، اسـبانيا، اسـرائيل، أفغانسـتان، اكوادور، ألبانيا، اندونيسيا، أوكرانيا، ايران               أثيوبـيا،    
ــنا فاصــو، البوســنة واهلرســك، بوليفــيا،      )االســالمية ــنما، بوركي ــربتغال، بلجــيكا، ب ــربازيل، ال ــاراغواي، ال ــندا، ب ، ايرل

مهورية العربية السورية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا،       بـيالروس، تايلـند، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشـيكية، اجل          
جـنوب أفريقـيا، الدامنـرك، رومانـيا، زمـبابوي، سـلوفاكيا، السـويد، سويسـرا، شـيلي، صربيا واجلبل األسود، ُعمان،                      

غ، ليتوانيا،  غواتـيماال، الفلـبني، فييـت نـام، كرواتـيا، كوبـا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمرب                 
 .مالطة، ماليزيا، املغرب، موناكو، ناميبيا، اهلند، هولندا، اليمن

 :ومثلت يف الدورة املنظمات التالية -٣

وحـدة التفتـيش املشـتركة الـتابعة لألمـم املـتحدة، بـرنامج األمـم املـتحدة االمنـائي، مـنظمة األغذيـة والـزراعة، الوكالة                     
قليمية األفريقية لتوحيد املقاييس، االحتاد األورويب، املركز الدويل للهندسة الوراثية          الدولـية للطاقـة الذريـة، املـنظمة اال        

 .والتكنولوجيا األحيائية، املعهد الدويل للتربيد

. هرئيسا؛ والسيد ) باكستان(نقفي . س.  من نظامها الداخلي، السيد ع  ١٧وانتخبـت اللجـنة بالتزكية، وفقا للمادة         -٤
العطوي  . نوابا للرئيس، والسيد ي   ) فنـزويال(ماركيس مارين   . ، والسيد خ  )تركيا(ساهينباس  . أ. هلسيد  وا) بولندا(تشالجفر  

 .مقررا) مصر(

وعقـب اعــتماد  . PBC.19/1ويـرد جـدول أعمـال الـدورة التاسـعة عشـرة، بصـيغته الـيت اعـتمدهتا اللجـنة، يف الوثـيقة             -٥
 أخذتـه اللجـنة بعـني االعتبار الواجب لدى نظرها يف بنود جدول األعمال               جـدول األعمـال، أدىل املديـر العـام ببـيان اسـتهاليل            

 .ذات الصلة

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

ئمة بالوثائق املقدمة إىل اللجنة ويتضمن مرفق هذا التقرير قا    . ويتضـمن الـتقرير االستنتاجات اليت خلصت اليها اللجنة         -٧
 .يف دورهتا احلالية

وتشـتمل االسـتنتاجات التالـية الصـادرة عن اللجنة على توصيات تستدعي اجراء من جانب اجمللس يف دورته السابعة                     -٨
 :والعشرين أو هلا صلة بأعمال تلك الدورة
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 املوضوع االستنتاج 

 وضع اليونيدو املايل ٢٠٠٣/٢ 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤مج وامليزانيتان، الربنا ٢٠٠٣/٣ 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية العادية لفترة السنتني  ٢٠٠٣/٤ 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني  ٢٠٠٣/٥ 

 التحول إىل نظام العملة الواحدة ٢٠٠٣/٦ 
  

  املسائل التنظيمية-أوال
 
 نظــرت اللجــنة يف اقــتراح مقــدم مــن الرئــيس بغــية االســتفادة املثــلى مــن املــوارد املــتاحة خلدمــة  أبــريل،/ نيســان٢٨يف  -٩

 :املؤمترات، واعتمدت االستنتاج التايل
  

 ٢٠٠٣/١االستنتاج  
 

بغـية االسـتفادة إىل أقصـى مـدى ممكـن مـن املوارد املتاحة خلدمة املؤمترات، قررت اللجنة تعليق العمل فورا                        
 نظامهـا الداخـلي، املتعلقة بالنصاب القانوين، فيما خيص جلسات دورهتا التاسعة عشرة فقط، شريطة                 مـن  ٢٤باملـادة   

 .أال تتخذ يف تلك اجللسات أي قرارات جوهرية

وقـررت اللجـنة أيضـا اجراء مشاورات غري رمسية أثناء الدورة هبدف تيسري صياغة االستنتاجات، وعهدت إىل السيد                    -١٠
 .برئاسة تلك املشاورات) نائب الرئيس) (ياترك(ساهينباس . أ. ه
  

 ؛ ومتويل برامج اليونيدو،)٤البند ( وضع اليونيدو املايل -ثانيا
 )٩البند (مبا يف ذلك املبادرات اجلديدة حلشد األموال 

 
 . يف آن واحد٩ و ٤قررت اللجنة أن تناقش البندين  -١١
 

 )٤البند ( وضع اليونيدو املايل -ألف
 

 (PBC.19/10)أبـريل، نظرت اللجنة يف تقرير من املدير العام عن الوضع املايل، مبا يف ذلك املتأخرات                 /سـان  ني ٢٨يف   -١٢
 ومذكرة من   (PBC.19/CRP.4)مذكرة من األمانة عن وضع اليونيدو املايل        : ويف ورقـتني مـن ورقـات غـرفة االجـتماعات مهـا            

 .(PBC.19/CRP.5)شتراكات املقررة يف أواهنا األمانة عن احلوافز واملثبطات بشأن التشجيع على دفع اال

، (PBC.19/L.2)، مقدم من الرئيس     وضع اليونيدو املايل  أبريل، وبعد النظر يف مشروع استنتاج بشأن        / نيسـان  ٣٠ويف   -١٣
 :اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل
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 ٢٠٠٣/٢االستنتاج  

 : التايلأوصت اللجنة جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرر 

 :إن جملس التنمية الصناعية"  

 ؛PBC.19/CRP.5 و IDB.27/10-PBC.19/10حييط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقتني  )أ"(  

يطلـب إىل الـدول األعضـاء أن تدفـع اشـتراكاهتا املقـررة، مبـا يف ذلـك السـلف اليت تقدم إىل صندوق               )ب"(   
 ؛رأس املال املتداول، بكاملها ويف حينها

حيــث تلــك الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء الســابقة الــيت علــيها مــتأخرات عــلى الوفــاء بالــتزاماهتا   )ج"(   
 الدستورية جتاه املنظمة دون مزيد من التأخر؛

يطلـب إىل املديـر العـام أن يواصـل جهـوده واتصـاالته بالدول األعضاء والدول األعضاء السابقة بغية             )د"(   
 حتصيل املتأخرات؛

، اليت تقدم معلومات عن احلوافز واملثبطات، ويطلب        PBC.19/CRP.5يهّنـئ املدير العام على الوثيقة        )ه"(   
إىل األمانـة أن تواصـل جهودهـا بغـية تقـدمي معلومـات أكـثر تفصـيال عـن مـدى فعالـية اآللـيات القائمـة يف اطـار سائر                         

 . "كاهتا املقررة يف حينهااملنظمات الدولية ألجل تشجيع الدول األعضاء على سداد اشترا
  

   متويل برامج اليونيدو، مبا يف ذلك املبادرات اجلديدة-باء
 )٩البند (حلشد األموال 

 
 بشـأن حشـد املوارد      ٢٠٠٢تقريـر اليونـيدو السـنوي       أبـريل، نظـرت اللجـنة يف املعلومـات الـواردة يف             / نيسـان  ٢٨يف   -١٤

فة اجـتماعات بشـأن املشـاريع املعـتمدة يف اطـار صـندوق التنمية الصناعية       ويف ورقـة غـر  ) ، الفصـل اخلـامس   PBC.19/2(املالـية   
 .(PBC.19/CRP.3) ٢٠٠٢والصناديق االستئمانية واملسامهات الطوعية األخرى يف 

أبــريل، وبــناء عــلى اقــتراح مــن الرئــيس، أحاطــت اللجــنة عــلما باملعلومــات الــيت قدمهــا املديــر العــام   / نيســان٣٠ويف  -١٥
 .٩نة بشأن البند وقدمتها األما

  
  التقرير املؤقت ملراجع احلسابات اخلارجي، والتقرير املؤقت-ثالثا

 عن األداء املايل والتقرير املؤقت عن أداء الربنامج
 )٣البند  (٢٠٠٣-٢٠٠٢بشأن فترة السنتني 

 
حسابات منظمة األمم  مراجعة  : أبـريل، نظـرت اللجـنة يف الـتقرير املؤقـت ملـراجع احلسابات اخلارجي              / نيسـان  ٢٨يف   -١٦

، والــتقرير املؤقــت عــن األداء املــايل لفــترة الســنتني   (PBC.19/6) ٢٠٠٣-٢٠٠٢املــتحدة للتنمــية الصــناعية عــن الفــترة املالــية   
٢٠٠٣-٢٠٠٢ (PBC.19/8) ٢٠٠٢تقريـر اليونـيدو السـنوي       ، و )PBC.19/2   و Add.1(    ويف مذكـرة مـن األمانة عن تعزيز ،

 .(PBC.19/CRP.6)الالمركزية 
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أبـريل، وبـناء عـلى اقتراح من الرئيس، أحاطت اللجنة علما باملعلومات اليت قدمها مراجع احلسابات    / نيسـان  ٣٠ويف   -١٧
 .٣اخلارجي واملدير العام واألمانة بشأن البند 

  
 ؛ وجدول األنصبة املقررة)٥البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤ الربنامج وامليزانيتان، -رابعا

 ؛)٦البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤ادية لفترة السنتني القتسام نفقات امليزانية الع
 )٧البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤وصندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 

 
 . يف آن واحد٧ و٦ و٥قررت اللجنة أن تناقش البنود  -١٨
  

 )٥البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤ الربنامج وامليزانيتان، -ألف
 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ملديــر العــام بشــأن الــربنامج وامليزانيــتني، أبــريل، نظــرت اللجــنة يف مقــترحات ا/ نيســان٢٩ و ٢٨يف  -١٩
(PBC.19/3). 

، مقــدم مــن ٢٠٠٥-٢٠٠٤الــربنامج وامليزانيــتني، أبــريل، وبعــد الــنظر يف مشــروع اســتنتاج بشــأن  / نيســان٣٠ويف  -٢٠
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.19/L.7)الرئيس 

  
 ٢٠٠٣/٣االستنتاج  

ــربنامج وامل   ــر العــام، أوصــت جملــس التنمــية الصــناعية باعــتماد     إن جلــنة ال ــية، إذ نظــرت يف توصــيات املدي يزان
 :التايل مشروع املقرر

 :إن جملس التنمية الصناعية"   

ــترة الســنتني     )أ"(    ــييت ف ــرنامج وميزان ــتمد ب ــيقة   ٢٠٠٥-٢٠٠٤يع ــواردة يف الوث -IDB.27/3، بالصــيغة ال

PBC.19/3جل إحالتها إىل املؤمتر العام لكي ينظر فيها ويوافق عليها؛ واملصّوبة يف هذا املقرر، من أ 

ــيقة      )ب"(    ــواردة يف الوثـ ــة الـ ــية العاديـ ــوارد ألجـــل امليزانـ ـــن املـ ــياجــات مــ ــر يف االحتـ -IDB.27/3إذ نظــــ

PBC.19/3          من  يورو لكي متّول ١٤٥ ٠١٣ ٣٠٠، يوصـي املؤمتر العام باملوافقة على تقديرات للنفقات اإلمجالية تبلغ
  يورو؛٣ ٠١٣ ٣٠٠ يورو ومن إيرادات أخرى مببلغ قدره ١٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠االشتراكات املقررة مببلغ قدره 

 يورو ٢١ ٨٢٦ ٨٧٠يوصـي أيضـا املؤمتـر العـام باملوافقـة عـلى تقديرات للنفقات اإلمجالية جمموعها               )ج"(   
 يورو  ٢١ ٥١٢ ٣٧٠ربعات مببلغ قدره    ، لكـي متـّول من الت      ٢٠٠٥-٢٠٠٤لغـرض امليزانـية التشـغيلية لفـترة السـنتني           

  يورو، حسب ما ميكن أن ينص عليه النظام املايل؛٣١٤ ٥٠٠ومن إيرادات أخرى مببلغ قدره 

  األمانة من أن تنفيذ مشاريع التعاون التقين سيظل على حاله كّما ونوعا؛أكدتهحييط علما مبا  )د"(   

 التــربعات ومبســاعدة الفــريق العــامل املعــين بالتــربعات،  أن جيمــع، عــن طــريقالعــاميطلــب إىل املديــر  )ه"(   
 املوارد الالزمة كي ال يؤثر خفض امليزانية تأثريا سلبيا يف تنفيذ مشاريع التعاون التقين؛
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 العام أن يواصل سعيه إىل حتقيق مكاسب فيما خيص الكفاءة يف تنفيذ الربنامج         املديريطلـب أيضا إىل      )و"(   
 وامليزانيتني؛

 . " امليزانية احلايل سابقة عند وضع امليزانيات املقبلةخفضيوصي بأال يعترب  )ز"(   
  

  جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية العادية-باء
 )٦البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني 

 
-٢٠٠٤ للفترة املالية أبـريل، نظرت اللجنة يف مذكرة من األمانة بشأن جدول األنصبة املقررة       / نيسـان  ٢٩ و   ٢٨يف   -٢١

٢٠٠٥) PBC.19/7 و Add.1.( 

جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية العادية       أبـريل، وبعـد الـنظر يف مشروع استنتاج بشأن           / نيسـان  ٣٠ويف   -٢٢
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.19/L.3)، مقدم من الرئيس ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني 

  

 ٢٠٠٣/٤االستنتاج  

 :أوصت اللجنة جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرر التايل  

 :إن جملس التنمية الصناعية"  

 ؛Add.1و  IDB.27/7-PBC.19/7 بالوثيقتنيحييط علما  )أ"(  

ة ، مبقتضى صالحياته االمتيازية الدستورية، جــدول أنصبــة للفترة املالي        يضعيوصـي املؤمتـر العـام بـأن          )ب"(  
 باء، معّدال وفقا لعضوية     ٥٧/٤ واو و  - باء   ٥٥/٥ عـلى أسـاس قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة           ٢٠٠٥-٢٠٠٤

اليونـيدو، على أن يكون مفهوما أن األعضاء اجلدد سوف ُتقّدر أنصبتها عن السنة اليت تصبح فيها أعضاء على أساس             
 جدول أنصبة األمم املتحدة، حبسب تطبيقه على اليونيدو؛

 ٥-٥ عمال بالبنــد    ٢٠٠٥-٢٠٠٤يطلـب إىل الـدول األعضاء دفع اشتراكاهتا املقررة لفترة السنتني             )ج"(  
مـن الـنظام املـايل، الـذي يـنص عـلى أن تكـون االشتراكات والسلف مستحقة وواجبة الدفع بكاملها يف غضون               ) ب(

  من السنة التقوميية اليت تقترن هبا، أيهما الالحق؛ثالثني يوما من تلقي رسالة املدير العام أو ابتداء من اليوم األول

يدعـو الـدول األعضـاء والـدول األعضـاء سـابقا املـتأخرة عـن السـداد إىل الوفاء بالتزاماهتا الدستورية                       )د"(   
بسـداد اشـتراكاهتا املقـررة املسـتحقة بكامـلها ودون شـروط يف أسـرع وقـت ممكـن، أو أن تسـتفيد من خطط السداد                           

 ."أخراهتا، وفقا للمقررات السابقة الصادرة عن اهليئات التشريعية لليونيدولتسوية مت
  

 )٧البند  (٢٠٠٥-٢٠٠٤ صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني -جيم
 

أبريل، نظرت اللجنة يف مقترحات املدير العام بشأن صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني              / نيسان ٢٩ و   ٢٨فـي   -٢٣
٢٠٠٥-٢٠٠٤ (PBC.19/4). 
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، ٢٠٠٥-٢٠٠٤رأس املـال املـتداول لفترة السنتني        أبـريل، وبعـد الـنظر يف مشـروع اسـتنتاج بشـأن              / نيسـان  ٣٠ويف   -٢٤
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.19/L.4)مقدم من الرئيس 

  
 ٢٠٠٣/٥االستنتاج  

 :يلأوصت اللجنة جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرر التا  

 :إن جملس التنمية الصناعية"  

 ؛IDB.27/4-PBC.19/4إذ حييـط علمـا بالوثيقــة  )أ"(  
يوصــي املؤمتــر العــام بــأن يظــل مســتوى صــندوق رأس املــال املــتداول واألغــراض املــأذون باســتخدام    )ب"( 

 (٢٠٠٣-٢٠٠٢رة السنتيـــن    عـلى مــــا كــان عليــــه فـي فتــ       ٢٠٠٥-٢٠٠٤الصـنــدوق ألجـلهــا لفـتــرة السـنتيــن         
 ؛) يورو٧ ٤٢٣ ٠٣٠

 وكذلك متأخراهتا يف    ٢٠٠٣حيـثّ الـدول األعضـاء عـلى دفـع اشـتراكاهتا املقـررة املستحقة عن عام                   )ج"(  
أقـرب وقت ممكن بغية التقليل إىل أدىن حد من احلاجة إىل سحب مبالغ ملواجهة أوجه النقص يف تسديد االشتراكات                   

 ."املقررة

 )٨البند (تحّول إىل نظام العملة الواحدة  ال-خامسا
 

أبــريل، كــان معروضــا عــلى اللجــنة تقريــر مــن املديــر العــام بشــأن الــتحّول إىل نظــام العملــة الواحــدة    / نيســان٢٩يف  -٢٥
(PBC.19/9). 

ئيس  مقدم من الرالـتحّول إىل نظـام أحـادي العملـة،    أبـريل، وبعـد الـنظر يف مشـروع اسـتنتاج بشـأن       / نيسـان ٣٠ويف   -٢٦
(PBC.19/L5)اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل ،: 

 
 ٢٠٠٣/٦االستنتاج  

 :أوصت اللجنة جملس التنمية الصناعية باعتماد مشروع املقرر التايل  

 :إن جملس التنمية الصناعية"  

 بشــأن االنـتقال إىل نظــام أحــادي  IDB.27/9-PBC.19/9حيـيط عــلما باملعلومــات الـواردة يف الوثــيقة    )أ"(  
 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٢الُعملة، وخصوصا فيما يتعلق بإعداد تقرير األداء املايل املؤقت لفترة السنتني 

يالحـظ بارتـياح مـا قـام بـه املديـر العـام مـن خطـوات لضمان ادخال اليورو كعملة أحادية ألغراض                         )ب"(  
 امليزنة والتقدير واحملاسبة وتقارير االبالغ؛

عـلم الـدول األعضـاء مبـا يسـتجد مـن تطورات ناشئة من خمتلف العوامل                 يطلـب إىل املديـر العـام أن يُ         )ج"(  
 ."ومنها إقفال حسابات فترة السنتني، وكذلك عن ادارة مشاريع التعاون التقين بالدوالر واليورو على السواء
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 )١٠البند ( تعيني مراجع احلسابات اخلارجي -سادسا 

 
 املديـر العـام بشـأن الترشـيحات لتعـيني مراجع حسابات خارجي           أبـريل، نظـرت اللجـنة يف تقريـر مـن          / نيسـان  ٢٩يف   -٢٧

(PBC.19/5) ويف مذكرة من األمانة بشأن نفس املوضوع (PBC.19/CRP.2). 

أبـريل، وبـناء عـلى اقـتراح مـن الرئـيس، أحاطت اللجنة علما باملعلومات اليت قدمها الرئيس وقدمتها       / نيسـان ٣٠ويف   -٢٨
 .١٠األمانة بشأن البند 

  
 )١١البند ( موعد انعقاد الدورة العشرين -اسابع

 
أبـريل، كـان معروضـا عـلى اللجـنة ورقة غرفة اجتماعات عن املواعيد املخصصة الجتماعات اهليئات                  / نيسـان  ٣٠يف   -٢٩

، موعد انعقاد الدورة العشرين   وبعـد الـنظر يف مشروع استنتاج بشأن         . (PBC.19/CRP.7) ٢٠٠٤التشـريعية لليونـيدو يف عـام        
 :، اعتمدت اللجنة االستنتاج التايل(PBC.19/L.6)م من الرئيس مقّد

  
 ٢٠٠٣/٧االستنتاج  

 
 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٩ و ٨قررت اللجنة عقد دورهتا العشرين يومي   

  
 واختتام الدورة التاسعة عشرة) ١٢البند ( اعتماد التقرير -ثامنا

 
، على أساس   (PBC.19/L.1) عن أعمال دورهتا التاسعة عشرة       أبريل، اعتمدت اللجنة مشروع التقرير    / نيسـان  ٣٠يف   -٣٠

 .أن يعهد إىل املقرر مبهمة إعداده يف صيغته النهائية

 .٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠ من يوم ٢٥/١٦واختتمت اللجنة أعمال دورهتا التاسعة عشرة يف الساعة  -٣١
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 املرفق 

 
 قائمة الوثائق املعروضة على الدورة التاسعة عشرة

 

 نالعنوا
بند جدول 
 الرمز األعمال

PBC.19/1 ٢ جدول األعمال املؤقت

PBC.19/1/Add.1 ٢ جدول األعمال املؤقت املشروح

PBC.19/2-IDB.27/2 ٣ ٢٠٠٢التقرير السنوي 

قائمة أنشطة التعاون . تقرير أداء الربنامج. ٢٠٠٢التقرير السنوي 
 التقين

٣ PBC.19/2/Add.1-
IDB.27/2/Add.1

PBC.19/3-IDB.27/3 ٥ مقترحات املدير العام. ٢٠٠٥-٢٠٠٤وامليزانيتان، الربنامج 

. ٢٠٠٥-٢٠٠٤صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
 مقترحات املدير العام

٧ PBC.19/4-IDB.27/4

PBC.19/5-IDB.27/5 ١٠ تقرير من املدير العام. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي

مراجعة حسابات : راجع احلسابات اخلارجيالتقرير املؤقت مل
-٢٠٠٢منظمة األمم املتحدة للتنميــة الصناعيـة عـن الفترة املالية 

٢٠٠٣ 

٣ PBC.19/6-IDB.27/6

مذكرة من . ٢٠٠٥-٢٠٠٤جدول األنصبة املقررة للفترة املالية 
 األمانة

٦ PBC.19/7-IDB.27/7

مذكرة من . ٢٠٠٥-٢٠٠٤جدول األنصبة املقررة للفترة املالية 
 اضافة. األمانة

٦ PBC.19/7/Add.1-
IDB.27/7/Add.1

مقدم . ٢٠٠٣-٢٠٠٢تقرير األداء املايل املؤقت عن فترة السنتني 
 من املدير العام

٣ PBC.19/8-IDB.27/8

PBC.19/9-IDB.27/9 ٨ مذكرة من األمانة. االنتقال إىل نظام أحادي العملة

PBC.19/10-IDB.27/10 ٤ تقرير من املدير العام. اتالوضع املايل، مبا فيه املتأخر

 ورقات غرفة االجتماعات

PBC.19/CRP.1 ٢ قائمة الوثائق

PBC.19/CRP.2 ١٠ مذكرة من األمانة. الترشيحات لتعيني مراجع حسابات خارجي

املشاريع املوافق عليها يف اطار صندوق التنمية الصناعية والصناديق 
 من اعداد األمانة. ٢٠٠٢ات األخرى يف عام االستئمانية والتربع

٩ PBC.19/CRP.3

PBC.19/CRP.4 ٤ مذكرة من األمانة. وضع اليونيدو املايل
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 نالعنوا
بند جدول 
 الرمز األعمال

احلوافز واملثبطات بشأن التشجيع على دفع االشتراكات املقررة يف 
 مذكرة من األمانة. أواهنا

٤ PBC.19/CRP.5

PBC.19/CRP.6 ٣ ةمذكرة من األمان. ٢٠٠٣-٢٠٠٢تعزيز الالمركزية، 

املواعيد املخصصة الجتماعات اهليئات التشريعية لليونيدو يف عام 
 مذكرة من األمانة. ٢٠٠٤

١١ PBC.19/CRP.7

PBC.19/CRP.8 - قائمة املشاركني
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