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   _________________   
  .٣-م/٣-ام ع/دوأبدت دولة عضو واحدة حتفظًا على املقرر اعُتمدت مجيع املقرَّرات بتوافق اآلراء.   *  
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 املؤمتر العام
  الدورة االستثنائية الثالثة

  ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا، 

    

      
     املقرَّرات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته االستثنائية الثالثة    
  املحتويات

الصفحة 
 ٢ .............................................................................  ملحوظة استهاللية

 ٢ ...........................................................  االستثنائية الثالثةجدول أعمال الدورة 
 ٢ ......................................................................................  املقرَّرات

    املرفق  
  ٤ ..........................................  االستثنائية الثالثةالوثائق املقدَّمة إىل املؤمتر العام يف دورته 

    
    املقـرَّرات*

الصفحة البند العنوان  رقم املقرَّر
 ٢ ١  ..................................................................  افتتاح الدورة  ١-م/٣-ام ع/د

 ٢ ٢  ..........................................................   إقرار جدول األعمال ٢-م/٣-ام ع/د

 ٣ ٣  ......)GC/S.3/L.1االستثنائية الثالثة (يف دورته وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر العام  ٣-م/٣-ام ع/د

 ٣ ٤  .............................  قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو  ٤-م/٣-ام ع/د
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   ملحوظة استهاللية    
عام يف دورته   -١ مدها املؤمتر ال قة املقرَّرات اليت اعت هذه الوثي ثة ترد يف  ثال ية ال نائ االســــــتث

  .٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠املعقودة يف 
به وتيســــريًا للرجوع إىل املقرَّرات، تتضــــمَّن قائمة املحتويات رقمًا مســــلســــًال ميكن   -٢

، وبند املعلومات األساسية املتعلقة به كل مقرَّر، وعنوان كل مقرَّر، ووثيقة (وثائق) اإلشارة إىل
  . وترد املقرَّرات، قدر اإلمكان، حسب ترتيب جدول األعمال.جدول األعمال ذا الصلة

    
    جدول أعمال الدورة االستثنائية الثالثة    

  افتتاح الدورة.  -١
  إقرار جدول األعمال.  -٢
  وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر.  -٣
  قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو.  -٤
  اختتام الدورة.  -٥
    

      املقـرَّرات
    افتتاح الدورة ١-م/٣-ام ع/د    

  إنَّ املؤمتر العام:   
بناًء على توصــية جملس التنمية الصــناعية يف دورته الســادســة واألربعني، ولغرض واحد   

، ومبا ال ٢٠١٨تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ٣٠هو عقد الدورة االســــــتثنائية الثالثة للمؤمتر العام يف 
 ٩و ٢-٥تعليق أحكام املواد التالية من نظامه الداخلي:  رقرَّيتجاوز فترة انعقاد هذه الدورة، 

  .٢٨و ٢٣و ٢-١٢و
  اجللسة العامة األوىل

      ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠
    إقرار جدول األعمال ٢-م/٣-ام ع/د    

  إنَّ املؤمتر العام:  
  .GC/S.3/1جدوَل أعمال دورته االستثنائية الثالثة بصيغته الواردة يف الوثيقة  أقرَّ

  العامة األوىلاجللسة 
      ٢٠١٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩
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    االستثنائية الثالثة يف دورته وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر العام ٣-م/٣-اع/دم     
  إنَّ املؤمتر العام:   
الواردة فيه والبيان الذي أدىل  رير جلنة وثائق التفويض والتوصــيةيف تق وقد نظر  (أ)  

  ؛التفويضبه رئيس جلنة وثائق 
  .تقرير جلنة وثائق التفويض أقرَّ  (ب)  

  العامة األوىلاجللسة 
      ٢٠١٨اين/نوفمرب تشرين الث ٣٠

  قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو ٤-م/٣-ام ع/د
  

  إنَّ املؤمتر العام:  
  .٢٠١٩من عام   إدراج دولة فلسطني يف القائمة ألف من املرفق األول بالدستور، اعتبارا رقرَّ

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١٨الثاين/نوفمرب ين تشر ٣٠
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      املرفق
    الوثائق املقدَّمة إىل املؤمتر العام يف دورته االستثنائية الثالثة    

 الرمز
بند جدول 
 العنوان األعمال

GC/S.3/1 جدول األعمال املؤقَّت ٢ 
GC/S.3/1/Add.1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح ٢ 

  ***** 

GC/S.3/L.1 املمثِّلني لدى املؤمتروثائق تفويض  ٣ 

GC/S.3/L.2 ١،٢،٣،٤  مشاريع مقررات 
  ***** 

GC/S.3/CRP.1 م من رئيسة دورة املؤمتر السابعة عشرة، مقدَّتقرير  ٤
عن نتائج ، سعادة السيدة ألينا كوبشينا (بيالروس)

املشاورات غري الرمسية بني البعثات الدائمة يف فيينا 
االستثنائية الثالثة حتضريًا لدورة املؤمتر العام  

 
 


