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*1508113*
 

 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق من أعضاء الوفود التكّر لذا، ُيرجىبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ -تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند

     إقرار جدول األعمال
    تجدول األعمال املؤقَّ    

  .فتتاح الدورةا  -١
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .تنظيم األعمال  -٤
  .وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر  -٥
  :انتخاب أعضاء اهليئتني  -٦

  جملس التنمية الصناعية؛  (أ)  
  .جلنة الربنامج وامليزانية  (ب)  

  .٢٠١٤و ٢٠١٣ تقريرا املدير العام السنويان عن أنشطة املنظمة يف عامي  -٧
انية واألربعني والثالثة تقريرا جملس التنمية الصناعية عن أعمال دورتيه العاديتني الث  -٨

  .واألربعني
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  .ملتقى مسائل التنمية الصناعية  -٩
  :املسائل املالية  - ١٠

  جدول األنصبة املقرَّرة على الدول األعضاء؛  (أ)    
  وضع اليونيدو املايل؛  (ب)    
  صندوق رأس املال املتداول؛  (ج)    
  .تعيني مراجع حسابات خارجي  (د)    

  .٢٠١٧-٢٠١٦، الربنامج وامليزانيتان  - ١١
  .٢٠١٩- ٢٠١٦، طار الربناجمي املتوسط األجلاإل  - ١٢
  .سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية  - ١٣
  .حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة: تنفيذ إعالن ليما  - ١٤
  .استراتيجية اليونيدو بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  - ١٥
  .والبيئة أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة  - ١٦
أنشطة اليونيدو املتعلقة باألعمال التجارية الزراعية وبناء القدرات التجارية وخلق   - ١٧

  .فرص العمل
  .إعالن ليما الوزاري ألقل البلدان منواتنفيذ أنشطة اليونيدو املتعلقة ب  - ١٨
ن سان أنشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مع البلدان املتوسطة الدخل، مع مراعاة إعال  -١٩

  .خوسيه
  .شؤون العاملني، مبا يف ذلك جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي اليونيدو  - ٢٠
املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية   - ٢١

  .وغريها من املنظمات
  .موعد الدورة السابعة عشرة ومكان انعقادها  - ٢٢
  )١(التقرير السنوي عن أنشطة اللجنة الدبلوماسية املتعدِّدة األطراف.  - ٢٣
 اختتام الدورة.  - ٢٤

───────────────── 
 من النظام الداخلي للمؤمتر. ١٤بند تكميلي اقترحه رئيس اللجنة الدبلوماسية املتعدِّدة األطراف وفقاً للمادة   )١(  


