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281118    281118    V.18-08181 (A) 

*1808181*  

  املؤمتر العام
  الدورة السابعة عشرة املستأنفة

  ٢٠١٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٩فيينا، 
 

  

  املقرَّرات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته السابعة عشرة املستأنفة  
  

    إضافة  
  املحتويات

الصفحة 
  ٢ ...... ................................ ................................   مالحظة استهاللية

  ٢ ............. ................................   الدورة السابعة عشرة املستأنفةجدول أعمال 
  ٢ ............... ................................ ................................   املقرَّرات

   املرفق
  ٣ ............................   الوثائق املقدَّمة إىل املؤمتر العام يف دورته السابعة عشرة املستأنفة

  
  *املقرَّرات

  
الصفحة البند  العنوان  رقم املقرَّر 

  ٢ ٢ .......................... ................................     إقرار جدول األعمال  ٢٢-م/١٧-م ع
 املستأنفة لدى املؤمتر العام يف دورته السابعة عشرةوثائق تفويض املمثِّلني   ٢٣-م/١٧-م ع

)GC.17/L.1/Add.1(     ................................ .......................... ٢ ٣  
  ٣ ٤ ........   تغيري التصنيف يف قوائم الدول الواردة يف املرفق األوَّل بالدستور -إسرائيل   ٢٤-م/١٧-م ع

                                                           
، كما ٢٣-م/١٧-م عوأبدت إحدى الدول األعضـــــاء حتفظا على املقرر عُتمدت مجيع املقرَّرات بتوافق اآلراء. ا  *  

  .٢٤-م/١٧-م عأبدت دولة عضو واحدة حتفظا على املقرر 
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  مالحظة استهاللية  

الســابعة عشــرة املســتأنفة ترد يف هذه الوثيقة املقرَّرات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته   -١
  .٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩املعقودة يف 

وبغية تيســري اإلحالة املرجعية، تورد قائمة املحتويات رقما مســلســال ميكن به اإلشــارة إىل   -٢
كل مقرر، كما تتضــــــمن عنوانه ووثيقة (وثائق) املعلومات األســــــاســــــية املتعلقة به وبند جدول 

  درجت املقرَّرات، قدر املستطاع، حسب ترتيب جدول األعمال.األعمال ذا الصلة. وقد ُأ
  
  جدول أعمال الدورة السابعة عشرة املستأنفة  

  
  افتتاح الدورة.  -١

  إقرار جدول األعمال.  -٢

  وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر.  -٣

  تغيري التصنيف يف قوائم الدول املدرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو.  -٤

  اختتام الدورة.  -٥
  

  املقرَّرات
  

  إقرار جدول األعمال  ٢٢-م/١٧-م ع
  

  إنَّ املؤمتر العام:  

  .GC.17/1/Add.2أقرَّ جدول أعمال دورته السابعة عشرة املستأنفة بصيغته الواردة يف الوثيقة 

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٩

    
العام يف دورته السابعة عشرة  لدى املؤمتروثائق تفويض املمثِّلني   ٢٣-م/١٧-م ع

  املستأنفة
  

  إنَّ املؤمتر العام: 

  وقد نظر يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصيات الواردة فيه؛   )أ(

  أقرَّ تقرير جلنة وثائق التفويض.   )ب(

  اجللسة العامة األوىل  
  ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٩
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املدرجة يف املرفق األوَّل بدستور  تغيري التصنيف يف قوائم الدول  ٢٤-م/١٧-م ع
  اليونيدو

  
  إنَّ املؤمتر العام:  

  نقل إسرائيل من القائمة ألف إىل القائمة باء من املرفق األول بالدستور.قرَّر 

  اجللسة العامة األوىل
  ٢٠١٨الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٩
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  املرفق
  املستأنفة دورته السابعة عشرةالوثائق املقدَّمة إىل املؤمتر العام يف     

 

 العنوان بند جدول األعمال  الرمز

GC.17/1/Add.2 جدول األعمال ٢  
GC.17/1/Add.3 املشروح املؤقَّتجدول األعمال  ٢  
GC.17/16 

 

اقتراح إدراج إسرائيل يف القائمة بشأن  مذكِّرة من األمانة ٤
  باء من املرفق األول بدستور اليونيدو

  ****** 
GC.17/L.1/Add.1 وثائق تفويض املمثِّلني لدى املؤمتر ٣  
GC.17/L.2/Add.3 ٤، ٣، ٢  مشاريع مقرَّرات 
  ****** 
GC.17/CRP.10 دورة املؤمتر العام السابعة عشرةرئيسة من مقدَّم  تقرير ٤، 

عن نتائج ، سعادة السيدة ألينا كوبشينا (بيالروس)
البعثات الدائمة يف فيينا املشاورات غري الرمسية بني 

  ةلدورة املؤمتر العام السابعة عشرة املستأنف  حتضريًا
  
  

 


