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)صفحتان(  

Assembly35\OB\A.35.OB-AD1-2\ FA  

  والثالثونالخامسة الدورة —الجمعية العمومية 

 اللجنة االدارية

 جدول أعمال الجلستين األولى والثانية
 بعد الظهر الثانية، الساعة ٣٠/٩/٢٠٠٤ الخميس، الطابق األول ، ٣قاعة المؤتمرات رقم (

 ) صباحا٩,٣٠ ، الساعة ١/١٠/٢٠٠٤ الجمعةو

 الوثائق المرجعية   

   جانب الرئيسافتتاح الجلسة من -١

  انتخاب النائب األول والثاني للرئيس -٢

  أمين اللجنة يقدم مسؤولي األمانة العامة -٣

احالة بنود جدول األعمال الى اللجنة التنفيذية واللجان األخرى واصدار  :١-٥البند  -٤
 التوجيهات الخاصة بتنسيق أعمال تلك اللجان

WP/19, AD/1 
*See note below 

 & WP/20, AD/2, Corr. 1(E, F,S,R ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :١-٣٩ند الب -٥
A), Corr. 2 and Add. 1 

توزيع الموارد في اطار مشروع الميزانية البرنامجية للمنظمة  —  
  وتعزيز المكاتب االقليمية٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنوات 

WP/133, EX/53, AD/15 

 WP/185, AD/16 القليمية بمجال السالمةالترتيبات ا —  

 WP/213, AD/18, **Corr.1 (E, R, A الترتيبات االقليمية وتحقيق ال مركزية الميزانية —  
& C) 

 WP/257, AD/19** االستقرار في التمويل الطوعي —  

 & WP/20, AD/2, Corr. 1 (E, F,S,R تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية للتعاون الفني :٢-٣٩البند  
A), Corr. 2 and Add. 1 

 WP/24, AD/6, Corr. (S) ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و٢٠٠٥أنصبة االشتراكات في الصندوق العام للسنوات  :٣-٤٠البند  -٦

 ٢٠٠١تقارير المجلس السنوية الى الجمعية العمومية عن السنوات  :٧البند  -٧
 ٢٠٠٣و ٢٠٠٢و

Docs 9786, 9814, 9826 and 
Supplement 

                                                        
 الحجـرة رقـم  (ابيـا لألمـين   فى حالة الرغبة فى عضوية فريق العمل المعنى بالميزانية أو فريق العمل المعنى باالشتراكات ينبغى أن تسلم الطلبـات كت   : مالحظة    *

الفريقين أثناء انعقاد الجلسة    بحيث يمكن تقرير عضوية هذين    ) ع تحديد الفريق المقصود   م( ٣٠/٩/٢٠٠٤يوم الخميس    ١٢,٠٠ فى موعد ال يتجاوز الساعة      ) 5.15.10
يعملـون  ( أعضـاء  ٧ الـى  ٥ عضوا ، أما فريق العمل المعنى باالشتراكات فهو يضم من ١١ أعضاء الى ٧ويتكون عادة فريق العمل المعنى بالميزانية من    . األولى  

 وسيعقد فريـق العمـل   ٥ فى قاعة االجتماعات رقم ١٤,٣٠ فى الساعة ١/١٠/٢٠٠٤عنى بالميزانية جلسته األولى يوم الجمعة سيعقد فريق العمل الم ) . بصفة شخصية 
 . في جلسة مغلقة٦ صباحا فى قاعة االجتماعات رقم ٩,٣٠ الساعة ٢/١٠/٢٠٠٤المعنى باالشتراكات جلسته األولى يوم السبت 

  قيد االعداد **
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 الوثائق المرجعية   

    

 & WP/20, AD/2, Corr. 1 (E, F,S,R ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للسنوات  :٨البند  -٨
A), Corr. 2 and Add. 1 

 المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق قرارالتأكيد على  :١-٤٠ البند -٩
 التي العام وتحديد سلفيات صندوق رأس المال العامل المقررة على الدول

 انضمت الى االتفاقية

WP/22, AD/4 

االشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية  :٢-٤٠ البند -١٠
 السابقة

WP/23, AD/5 

 :١-٤١ البند -١١
 :٢-٤١البند 

 WP/21, EX/5, AD/3, Rev.1 and الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة
Add.1 

 خطة الحوافز لتسوية المتأخرات القائمة منذ وقت طويل :٢-٤١البند  -١٢
 A34-1تقرير عن قرار الجمعية العمومية  —

WP/25, AD/7 

 WP/26, AD/8 تقرير عن صندوق رأس المال العامل :٣-٤١البند  -١٣

  WP/27, AD/9 توزيع الفائض النقدي :٤-٤١البند  -١٤

ر ـر في تقاريـات والنظـاد الحسابـواعتمراض النفقات ـاستع :٤٢البند  -١٥
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢  و٢٠٠١المراجعة الحسابية عن السنوات المالية 

WP/28, AD/10  and Doc 9825 
WP/29, AD/11 and Doc 9833 
WP/30, AD/12 and Doc 9834 
WP/19, AD/1 (Appendix C) 

 ** WP/31, AD/13 تعيين مراجع الحسابات الخارجي  :٤٣البند  -١٦
 

 WP/32, AD/14 Revised تقرير عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :٤٤البند  -١٧

 WP/33, P/5 (Appendix E) قرارات الجمعية العمومية التي ينبغي توحيدها أو اعالن انتهاء سريانها :٤٥البند  -١٨
* Doc 9790, Assembly Resolutions 
in Force (as of 5 October 2001) 

  ما يستجد من أعمال  -١٩

 ـ انتهـى ـ

                                                        
 قيد االعداد  *


