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م

 اجمللس
م

 األربعون بعد ادلائةوسادسة الالدورة 

 2023نوسان /أبرول 26-22روما، 

 والثالثني للمؤمتر ثامنةترتوبات الدورة ال

 (2023حزوران /وونوو 25-22)

م

 وجزادل
م

مرادلؤمتمباألسضاءميفمعؽؿبضقائؿمسؾكمؿؤمترمودورةماظـاعـةمواظـالثنيمظؾادلؤضتمظؾحتؿقيمػذهماظقثقؼةمسؾكماجلدولماظزعينم

م.اتمهلرتذققااظالمؼزالمؼؿعّقـمتؼدؼؿمماظيت

 اإلجراءات اليت ُوقرتح على اجمللس اختاذها
م
مواظـالثنيمظؾؿؤمترمطؿامؼردميفمادلرصؼمأظػ؛ماظـاعـةادلصادضةمسؾكماجلدولماظزعينمادلؤضتمظؾدورةمم

م:ادلؤمترعؽؿبماظؿاظنيميفممألسضاءاضرتاحمعرذقنيمظم
م

مرئقسماظؾفـةماظرئقلقةماألوىل؛م

مرئقسماظؾفـةماظرئقلقةماظـاغقة؛م

مثالثةمغّقابمظرئقسمادلؤمتر؛م

مدؾعةمأسضاءمعـؿكؾنيميفماظؾفـةماظعاعة؛م

متلعةمأسضاءميفمجلـةمأوراقماظؿػقؼض؛م

م.ودؾعةمأسضاءميفمجلـةماظؼراراتم

م:تقجقفمأيمادؿػلاراتمبشأنمحمؿقىمػذهماظقثقؼةمإىلميؽـم
مStephen Dowdاظلقدم

مواظعالضاتمععماحلؽقعاتادلؤمترمواجملؾسممرئقسمصرع

م53459 06570 39+:ماهلاتػ
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 مقدمة

م

مسؾكمضرارم-م1 مادلؤمترميفمدورتفماظلابعةاختذبـاء ،مدقفمُتعؼدم(2211ممتقز/ؼقظققم–حزؼرانم/ؼقغقق)منيواظـالثمه

وطانم.م2213حزؼرانم/ؼقغققم22وحؿكمؼقمماظلؾتمم15اسؿؾارًامعـمؼقمماظلؾتمنمظؾؿؤمترميفمروعامقواظـالثماظـاعـةاظدورةم

.مسؾكمجدولماألسؿالمادلؤضتمظؾدورة(م2212طاغقنماألولم/دؼلؿرب)ادلؤمترمضدمواصؼميفمدورتفماخلاعلةمواألربعنيمبعدمادلائةم

م برغاعجماألشذؼةماظعادللمادلشرتكمبنيماألعؿم"م19اظؾـدمسؾكماجملؾسممعـمعشروعمجدولماألسؿالمادلعروضوضدمدؼطمدفقًا

مسؾكيفموضتمالحؼمإدراجفموػقمبـدمدائؿمسؾكمجدولمأسؿالمدوراتمادلؤمتر،موأسقدم"مادلؿقدةموعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

م.جدولماألسؿال

م

م-م2 مباظدورة ماخلاصة ماظرتتقؾات ماظقثقؼة مػذه معماظـاعـةوتؽّؿؾ مدلؤمتر مواظـالثني مواظزراسة ماألشذؼة م(اظػاو)ـظؿة

طاغقنماألولم/دؼلؿرب)األربعنيمبعدمادلائةماخلاعلةمواظيتمواصؼمسؾقفاماجملؾسميفمدورتفم(م2213حزؼرانم/ؼقغققم15-22)

م9،ممباميفمذظؽماضرتاحمأنمؼؽقنمعقضقعماظـؼاشماظعامميفمادلؤمترميفمإرارماظؾـدمC 2013/12واظيتمتردميفماظقثقؼةم(م2212

م".اظـظؿماظغذائقةمادللؿداعةمظألعـماظغذائلمواظؿغذؼة"بعـقانم"مادؿعراضمحاظةماألشذؼةمواظزراسة"

م

 اجلدول الزمين ادلؤؼت

م

إىلمادلؤمترمظؾؿقاصؼةمبعدمذظؽماجملؾسمظدرادؿفموإحاظؿفممكسؾ(مادلرصؼمأظػ)ُؼعرضمجدولمزعينمعؤضتمظؾؿؤمترم-م3

م.سؾقف

م

 ادلؤمتر األعضاء يف مكتب

م

مععاظلماظلقدملؿقةسؾكمت(م2212طاغقنماألولم/دؼلؿرب)األربعنيمبعدمادلائةماخلاعلةموأمجعماجملؾسميفمدورتفم-م4

Mohammad Asif Rahimiدلـصبمرئقسمادلؤمترموأوصكمطذظؽمم،واظرّيمواظـروةماحلققاغقةميفمأصغاغلؿان،موزؼرماظزراسةم

يفمحنيمؼؽقنمرئقسماظؾفـةماظرئقلقةممواظصنيم77ؿقسةماظ عـمبؾدانمجمبأنمؼؽقنمرئقسماظؾفـةماظرئقلقةماألوىلمعـمبؾدم

م1.واظصنيم77جمؿقسةماظ معـمخارجاظـاغقةمعـمبؾدم

م

مو-م5 مادلادة مبأحؽام مظؾؿـظؿة،م(مب)5-24سؿاًل ماظعاعة مبُؼطؾبمعـماجملؾسمتلؿقةمعرذقنيمظؾؿـاصعـماظالئقة

م:اظؿاظقة
م

مرئقسماظؾفـةماظرئقلقةماألوىل؛م(1)

ماظرئقلقةماظـاغقة؛رئقسماظؾفـةمم(2)

                                                      
 .CL 145/REP يفماظقثقؼةم42اظػؼرةممم1
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مثالثةمغقابمظرئقسمادلؤمتر؛م(3)

مدؾعةمأسضاءمعـؿكؾنيميفماظؾفـةماظعاعة؛م(4)

م.تلعةمأسضاءميفمجلـةمأوراقماظؿػقؼضم(5)

م

مجلـةم-م6 ميف مأسضاء مدؾعة متلؿقة مأؼضًا ماجملؾس مسؾك مؼؿعّقـ مادلؿّؾعة، ماظعادة معع مومتاذقًا مذظؽ، مسؾك وسالوة

م.اظؼرارات

م

 للمنظمات غري احلكوموةاالجتماع غري الرمسي 

م

معراضؾنيمعـمعـظؿاتمشريمحؽقعقةمحلضقرماجؿؿاعمشريم-م7 ميفماظدوراتماظلابؼةمظؾؿؤمتر،مدسقة عـمادلؼرتح،مطؿا

م ماظلؾت مؼقم مُؼعؼد مادلـظؿةمم2213محزؼران/ؼقغققم15رمسل مأغشطة مبشأن مواضرتاحاتفؿ معشقرتفؿ مإحاظة متؿلـك حبقث

م.وبراجمفامإىلمادلؤمتر
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 ادلرػق ألف
م

 والثالثني للمؤمتر الثامنةجدول األعمال ادلؤؼت للدورة 

م

 2023حزوران /وونوو 25السبت، 
م

 جلسة عامة  –( 9.30الساعة )الفرتة الصباحوة 
م

ماغؿكابماظرئقسموغّقابماظرئقس 2البند 

متعقنيماظؾفـةماظعاعةموجلـةمأوراقماظؿػقؼض 2البند 

مأؼةمعلائؾمأخرى 32البند 

ممعاطدوشالماظؿذطارؼةحماضرةممم2-32م

م

 (االجتماع األول للجنة العامة)

م

 ؼاعة الفلبني –( 9.30الساعة )الفرتة الصباحوة ]

م[اجؿؿاعمشريمرمسلمظؾؿراضؾنيمعـمادلـظؿاتمشريماحلؽقعقة

م

 جلسة عامة  –( 24.30الساعة )ػرتة بعد الظهر 
م

ماسؿؿادمجدولماألسؿالمواظرتتقؾاتماخلاصةمباظدورة 3البند 

مرؾؾاتماالغضؿاممإىلمسضقؼةمادلـظؿة 5البند 

مضؾقلمادلراضؾني 4البند 

مأؼةمعلائؾمأخرى 32البند 

مدـ.مر.متؼدؼؿمجقائزمب 2-32م

مبقرعا.مػ .متؼدؼؿمجائزةمأ 3-32م

متؼدؼؿمجائزةمإدواردمصقعا 4-32م

متؼدؼؿمجائزةمجاكمضققف 5-32م

معقداظقةمعارشرؼؿامظقزاراشاتؼدؼؿم 6-32م

م(حػؾماالغضؿاممإىلمادلـظؿة)مرؾؾاتماالغضؿاممإىلمسضقؼةمادلـظؿة 5البند 

م
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 2023حزوران /وونوو 27االثنني، 

م
 (القاعة احلمراء)اللجنة الرئوسوة الثانوة  (القاعة اخلضراء)اللجنة الرئوسوة األوىل  اجللسة العامة 

مادلدؼرماظعاممبقان 22.30 -9.30
م

ماظرئقسمادللؿؼّؾمظؾؿفؾسمبقان
م

مواظزراسةادؿعراضمحاظةماألشذؼةمم9البند 

م

 22.30 -20.30الساعة  
______________________________ 

ماظػرتةمم20 البند ميف ماظرباعج متـػقذ تؼرؼر

م2212-2211

م

م2213تؼرؼرمتؼققؿماظرباعجمساممم22 بندال

م

ماظعؿؾمم24البند  مخطة متـػقذ مسـ تؼرؼر

 اظػقرؼةم

24.30-

أو ) 27.30

حتى وؼت 

الحق إذا دعت 

 (احلاجة

مم9البند  مواظزراسةادؿعراض ماألشذؼة محاظة

 (تؽؿؾة)

اظعادلقةموماإلضؾقؿقةمعلائؾماظلقاداتموادللائؾماظؿـظقؿقةم20البند 

م:اظـاذؽةمسـ
م

اظدورةماحلادؼةمواظـالثنيمظؾؿؤمترماإلضؾقؿلمآلدقاممتؼرؼرم2-20مممم

م ماهلادئ مصق)واحملقط مغام،متقػاغقي،

م(2212آذارم/عارسم12-16

اظدورةماظـاغقةمواظـالثنيمظؾؿؤمترماإلضؾقؿلمألعرؼؽاممتؼرؼرم2-20مممم

بقؼـسمآؼرس،ماألرجـؿني،م)اظالتقـقةمواظؾقرماظؽارؼيبم

م(2212آذارم/عارسم26-32

م

ماإلرارماالدرتاتقفلمادلراجعم22البند 
م

مظؾػرتةمم23البند  ماألجؾ مادلؿقدطة اخلطة

ماظعؿؾمم2214-2217 وبرغاعج

م مظؾػرتة م2215-2214وادلقزاغقة

معلؿقىم) مبشأن مضرار عشروع

م(ادلقزاغقة

م
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اظدورةماظـاعـةمواظعشرؼـمظؾؿؤمترماإلضؾقؿلمألوروباممتؼرؼرم3-20مممم

م(2212غقلانم/أبرؼؾم22-17باطق،مأذربقفان،م)

ماإلضؾقؿلممتؼرؼرم4-20مممم مظؾؿؤمتر مواظعشرؼـ ماظلابعة اظدورة

م)مألصرؼؼقا ماظؽقغغق، غقلانم/أبرؼؾم27-23برازاصقؾ،

م(2212

تؼرؼرماظدورةماحلادؼةمواظـالثنيمظؾؿؤمترماإلضؾقؿلمظؾشرقمم5-20مممم

م(2212أؼارم/عاؼقم18-14روعا،مإؼطاظقا،م)ماألدغك

ماظشؿاظقةممعلاػؿةم6-20مممم ادلؤمترماإلضؾقؿلمشريماظرمسلمألعرؼؽا

م(2212غقلانم/أبرؼؾم5-3أوتاوا،مطـدا،م)

مم23البند  ممادلـظؿةدقادة موخطة ماجلـلني مبني معؿؾاظظؾؿلاواة

معـظقعةس مغطاق مادلؿقدةمؾك مبنيمامبشأنماألعؿ دللاواة

 اجلـلنيمومتؽنيمادلرأة
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 2023حزوران /وونوو 28الثالثاء، 

م
 (القاعة احلمراء)اللجنة الرئوسوة الثانوة  (القاعة اخلضراء)اللجنة الرئوسوة  اجللسة العامة 

9.30-22.30 

 

محاظةمم9البند  ادؿعراض

األشذؼةم

واظزراسةم

 (تؽؿؾة)

م:علائؾماظلقاداتموادللائؾماظؿـظقؿقةماظعادلقةماظـاذؽةمسـم22البند 
م

مم22-2        ماظزراسة مظؾفـة مواظعشرؼـ ماظـاظـة ماظدورة م25-21)تؼرؼر

م(2212أؼارم/عاؼق

-28)تؼرؼرماظدورةماظؿادعةمواظلؿنيمظؾفـةمعشؽالتماظلؾعمم22-2       

م(2212أؼارم/عاؼقم32

مم22-3        ماألمساك معصاؼد مظؾفـة ماظـالثني ماظدورة م13-9)تؼرؼر

م(2212متقزم/ؼقظقق

مم22-4        ماظغابات مظؾفـة مواظعشرؼـ ماحلادؼة ماظدورة م28-24)تؼرؼر

م(2212أؼؾقلم/دؾؿؿرب
م

مم22 البند مواظـالثني ماظلابعة ماظدورات تشرؼـم/أطؿقبرم22-17)تؼارؼر

م م2211األول م( مواظـالثني م)اخلاصة)واظـاعـة أؼارم/عاؼقم11(

م2212 م( مواظـالثني ماألولم/أطؿقبرم22-15)واظؿادعة تشرؼـ

مظؾفـةماألعـماظغذائلماظعادلل(م2212

 

مم23البند  مظؾػرتة ماألجؾ مادلؿقدطة -2214اخلطة

مظؾػرتةمم2217 موادلقزاغقة ماظعؿؾ وبرغاعج

مبشأنم)م2214-2215 مضرار عشروع

م(تؽؿؾة)م(علؿقىمادلقزاغقة
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24.30-27.30 

أو حتى وؼت )

الحق إذا دعت 

 (احلاجة

محاظةمم9البند  ادؿعراض

األشذؼةم

مواظزراسة

 (تؽؿؾة)

موعـظؿةمم29البند  مادلؿقدة ماألعؿ مبني مادلشرتك ماظعادلل ماألشذؼة برغاعج

ماألشذؼةمواظزراسة
م

مطؾمم24البند  مجيري ماظذي ماظشاعؾ ماالدؿعراض مسـ مادلرحؾل اظؿؼرؼر

ماظؿـؿقةم مألشراض ماظؿـػقذؼة ماألغشطة مظلقادة مدـقات أربع

ماظيتمتضطؾعمبفامعـظقعةماألعؿمادلؿقدة
م

ماظعادؼةمتؼرؼرم25البند  مسشرة ماظرابعة ماظقراثقةمهلماظدورة مادلقارد قؽة

م(2213غقلانم/أبرؼؾم19-15)ظألشذؼةمواظزراسةم
م

مدوغةماظلؾقكماظدوظقةمظؿقزؼعمعؾقداتماآلصاتموادؿكداعفاعم26البند 

م

مم23البند  مظؾػرتة ماألجؾ مادلؿقدطة -2214اخلطة

مظؾػرتةمم2217 موادلقزاغقة ماظعؿؾ وبرغاعج

مبشأنم)م2214-2215 مضرار عشروع

م(تؽؿؾة)م(علؿقىمادلقزاغقة

م

م
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 2023حزوران /وونوو 29األربعاء 

م
 (القاعة احلمراء)اللجنة الرئوسوة الثانوة  (القاعة اخلضراء) اللجنة الرئوسوة األوىل اجللسة العامة 

9.30-22.30 

 

ماألشذؼةمم9البند  محاظة ادؿعراض

 (تؽؿؾة)مواظزراسة

 
 
 
 

مظؾؿؤمتم27البند  مادلعينماظؿقضريات ماظـاغل ماظدوظل ر

مباظؿغذؼة

م:اظدوظقةمواألؼامماظعادلقةماظلـقاتم28البند 

م2211تؼققؿماظلـةماظدوظقةمظؾغاباتمم28-2       

م2212اظلـةماظدوظقةمظؾؿعاوغقاتمم28-2       

م2213اظلـةماظدوظقةمظؾؽقـقامم28-3       

م2214اظلـةماظدوظقةمظؾزراسةماألدرّؼةمم28-4       

ماظققمماظعادللمظؾرتبةم28-5       

 

مظؾػرتةمم23البند  ماألجؾ مادلؿقدطة اخلطة

ماظعؿؾمم2214-2217 وبرغاعج

م مظؾػرتة م2215-2214وادلقزاغقة

م(عشروعمضرارمبشأنمعلؿقىمادلقزاغقة)

 (تؽؿؾة)

أو ) 24.30-27.30

حتى وؼت الحق إذا 

 (دعت احلاجة

ماألشذؼةمم9البند  محاظة ادؿعراض

 (اظرئقلقةماظـاغقةجلـةماظصقاشةماظؿابعةمظؾفـةم) (جلـةماظصقاشةماظؿابعةمظؾفـةماظرئقلقةماألوىل) (تؽؿؾة)واظزراسةم

م
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 2023حزوران /وونوو 20اخلموس، 
م

 (القاعة احلمراء)اللجنة الرئوسوة الثانوة  (القاعة اخلضراء)اللجنة الرئوسوة األوىل  اجللسة العامة 

   (ؼؤطدمالحؼًا[م)ظؼاءمععمضدادةماظؾابا] 9.30-22.30

أو ) 24.30-27.30

حتى وؼت الحق إذا 

 (دعت احلاجة

مم27 البند مظؾػرتة مادلراجعة م2211-2212احللابات

م(عشروعمضرار)
م

مم28 البند مظؾػرتة ماالذرتاطات م2215-2214جدول

م(عشروعمضرار)
م

ماالحتادماألوروبلمظؿغطقةمم29 البند ادلؾاظغماظيتمؼلددػا

مادلصروصاتم معـ موشريػا ماإلدارؼة ادلصروصات

ماظـاذؽةمسـمسضقؼؿفميفمادلـظؿة
م

موادلاظقةماألخرىادللائؾماإلدارؼةمم30 البند
م

مجلـةمم8 البند ميف مادلـظؿة معؤمتر مسـ مممـؾني تعقني

مادلعاذاتماظؿؼاسدؼةمظؾؿقزػني
م

معلائؾمأخرىمأؼةم32 البند
م

بقانمؼؾؼقفمممـؾماحتاداتمادلقزػنيميفمعـظؿةمم32-7       

ماألشذؼةمواظزراسة

متأبنيمعقزػلمادلـظؿةماظذؼـمواصؿفؿمادلـّقةم32-8       
م

ممعقسدم32 البند ماظدورة ماغعؼاد واظـالثنيمماظؿادعةوعؽان

 ظؾؿؤمتر

ماسؿؿادماظؿؼرؼرم

 (ُؼعؾـماظقضتمالحؼًا)

ماسؿؿادماظؿؼرؼرم

 (ُؼعؾـماظقضتمالحؼًا)
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 2023 حزوران/نوووو 22اجلمعة، 

م

 جلسة عامة –( 22.30-9.30الساعة )الفرتة الصباحوة 
م

  23البند 

 (جزء منه)

م(اظؿصقؼت)م2215-2214ظؾػرتةمماسؿؿادمعشروعماظؼرارمبشأنماسؿؿاداتمادلقزاغقة

م(اظؿصقؼت)اظؿعدؼالتميفماظـصقصماألدادقة 25البند 

م(عشروعمضرار)عـماظالئقةماظعاعةمظؾؿـظؿةمم42وم37اظؿعدؼالتمادلؼرتحةميفمادلادتنيم 25-2       

مادللائؾماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقةماألخرى 26البند 

م

 ( أو حتى وؼت الحق إذا دعت احلاجة 27.30-24.30الساعة )ػرتة بعد الظهر 
م

ماغؿكابمأسضاءماجملؾس 7البند 

م(اظؿصقؼت)مسظؾؿفؾتعقنيماظرئقسمادللؿؼّؾم 6البند 

م

 2023 حزوران/نوووو 22السبت، 

 الفرتة الصباحوة
م
م[جتفقزماظؿؼرؼر]

م

 ( 24.30الساعة )ػرتة بعد الظهر 
م

م:اسؿؿادمتؼرؼرمطّؾمعـ
م

 ماظؾفـةماظرئقلقةماألوىل

 اظؾفـةماظرئقلقةماظـاغقة 

 ماجلؾلةماظعاعةم


