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 انًدهس انرُفٍذي
 انزسؼٌٕٔ خبيسخانانذٔسح 

 2023 يبٕٚ/أٚبس 29-27، طشثٛب، ثهغشاد

 يٍ خذٔل األػًبل انًؤلذ 2انجُذ 

 
 
 

 خذول األػًال انًؤلد انًشزوذ
 

 
 (prov.5CE/9 1/)انٕثٛمخ  اػرًاد خذول األػًال - 1انثُذ 

 
( يٍ انُظبو انذاخهٙ نهًدهس انزُفٛز٘، لبو األيٍٛ انؼبو، ثبالرفبق يغ سئٛس انًدهس، ثٕضغ خذٔل األػًبل 2) 4ٔفمب نهًبدح 

يٍ انُظبو األسبسٙ ٔانًمشساد انزٙ  29انًؤلذ نٓزِ انذٔسح. ْٕٔ ٚشًم كبفخ انًسبئم انزٙ رطشذ ػهٗ انًدهس، ٔفمب نهًبدح 

  دٔسارّ انسبثمخ.اػزًذْب انًدهس فٙ 
 

 .انًدهس يذػٕ الػزًبد خذٔل األػًبل انز٘ ٚطشذ ػهّٛ
 
 

 (25CE/9/)انٕثٛمخ  تٍاٌ انزئٍس - 2انثُذ 
 

انز٘ اػزًذ فٙ دٔسح نشجَٕخ فٙ  [(LVIII)3]نهًمشس ٚفززر سئٛس انًدهس انذٔسح ثجٛبٌ يٕخّ إنٗ األػضبء، ٔفمب 

  .2991زضٚشاٌ/َٕٕٚٛ، 
 

 

  انؼاو ذمزٌز األيٍٍ - 3انثُذ 
 

ٚمذو األيٍٛ انؼبو إنٗ انًدهس رمشٚشا ػٍ انٕضغ انشاٍْ نهسٛبزخ انذٔنٛخ ٔػٍ ثشَبيح انؼًم ٔػٍ أَشطخ يُظًخ انسٛبزخ 

 انؼبنًٛخ فٙ يُظٕيخ األيى انًزسذح ٔػٍ انًسبئم اإلداسٚخ ٔيب ارظم يُٓب ثبنُظبو األسبسٙ.
 

 اندبسٚخ اندضء األٔل: انٕضغ انشاٍْ ٔاألَشطخ
 

 (CE/95/3(I)(a) انٕثٛمخ) 2113وانرىلؼاخ نسُح  2112انذونٍح فً ػاو انسٍازح  (أ 
 

    .2023ٔانزٕلؼبد نسُخ 2022ٚمذو األيٍٛ انؼبو إنٗ انًدهس رمشٚشا زٕل ٔضغ انسٛبزخ انذٔنٛخ فٙ ػبو 
 

 (CE/95/3(I)(b) انٕثٛمخ) إدراج انسٍازح ػهى األخُذج انؼانًٍح (ب 
  
شا زٕل ػًم األيبَخ فٙ يدبل إدساج انسٛبزخ انؼبنًٛخ ػهٗ األخُذاد انٕطُٛخ ٚمذو األيٍٛ انؼبو إنٗ انًدهس رمشٚ 

  ٔانذٔنٛخ. 
 

 (CE/95/3(I)(c) انٕثٛمخ) زًاٌح انسائر/انًسرههك ويُظًً انسفز (ج 

ػٍ انُزبئح انزٙ رمشٚش ػٍ األَشطخ انزٙ لبو ثٓب فشٚك انؼًم نسًبٚخ انسبئر/انًسزٓهك ٔ يُظًٙ انسفش، ٔ ٚمذو

  رسممذ.
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 (CE/95/3(I)(d) انٕثٛمخ) ح يُظًح انسٍازح انؼانًٍح فً يُظىيح األيى انًرسذجأَشط (د 
 

رمذو يؼهٕيبد ػٍ يشبسكخ يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ فٙ يخزهف اٜنٛبد ٔانشجكبد انزبثؼخ نًُظٕيخ األيى انًزسذح، 

  ٔػٍ اإلخزًبػبد انزُسٛمٛخ فٙ انًُظٕيخ.

 

 (CE/95/3(I)(e))انٕثٛمخ  واإلسرذايح تًسائم انرُافسٍح انًؼٍُحانهداٌ انرمٍُح  (ِ 
 

 ٓبٔالٚخ انهدبٌ انزمُٛخ انًؼُٛخ ثًسبئم انزُبفسٛخ ٔاإلسزذايخ ٔػٍ ػضٕٚزٓب ٔطشٚمخ ػًهٚمذو رمشٚش ػٍ 

 
  اندضء انثبَٙ: انًسبئم اإلداسٚخ ٔيب ارظم يُٓب ثبنُظبو األسبسٙ

  
 (CE/95/3(II)(a) انٕثٛمخ) انىضغ انًانً نهًُظًح (أ 

 
  ػٍ انٕضغ انًبنٙ انشاٍْ نهًُظًخ ٔػٍ انزٕلؼبد نألشٓش انمبديخ.ٚمذو رمشٚش 

 
 (CE/95/3(II)(b) انٕثٛمخ) 2112ذمزٌز يزاخؼً انسساتاخ وانسساتاخ اإلدارٌح نهًُظًح نهسُح انًانٍح  (ب 

 

 ، إضبفخ إنٗ انجٛبَبد انًبنٛخ راد انظهخ. ٚمذو انزمشٚش يشاخغ2022ٚمذو رمشٚش زٕل انسسبثبد اإلداسٚخ نسُخ 

انسسبثبد انز٘ ػُٛزّ إسجبَٛب، ٔيشاخغ انسسبثبد انخبص نشؤٌٔ انزؼبٌٔ انزمُٙ انز٘ ػُٛزّ انُٓذ )ًْٔب ػضٕاٌ 

 (.[A/RES/598(XIX)]اَزخجزًٓب اندًؼٛخ نهمٛبو ثٓزِ انًٓبو، ثًٕخت انمشاس 

 

 انٕثٛمخ) (2111-2111إغالق انسساتاخ اإلدارٌح انًزاخؼح نهفرزج انًانٍح انثايُح ػشزج ) (ج 

CE/95/3(II)(c)) 
 

انزٙ رمذو إنٗ انًدهس ْٙ خبرًخ انفزشح انًبنٛخ انثبيُخ ػششح نهًُظًخ، ٔلذ دلك يشاخؼب انسسبثبد فٙ  انٕثٛمخ

 زسبثبد سُزٛٓب انًبنٛزٍٛ ٔرمذيب ثزمشٚشًْب إنٗ انًدهس.
 

 (CE/95/3(II)(d) انٕثٛمخ) يٍ لىاػذ انرًىٌم 13يٍ انُظاو األساسً وانفمزج  34ذطثٍك انًادج  (د 
 

يٍ  34ر٘ انظهخ ثأزكبو انًبدح  [A/RES/588(XIX)]ٚسٛظ األيٍٛ انؼبو انًدهس ػهًب ثزطجٛك لشاس اندًؼٛخ انؼبيخ 

يٍ لٕاػذ انزًٕٚم انًشفمخ  23انُظبو األسبسٙ. ٔٚجهغ إنّٛ أٚضب لبئًخ األػضبء انزٍٚ رُطجك ػهٛٓى أزكبو انفمشح 

يٍ لٕاػذ  23نٗ خطظ انسذاد انزٙ لذيْٕب ػًال ثأزكبو انفمشح ثبنُظبو األسبسٙ، ٔكزنك ثٕضغ ايزثبل األػضبء إ

 انزًٕٚم.
 
 (CE/95/3(II)(e) انٕثٛمخ) انرزاخٍص انرً يُسد السرخذاو شؼار يُظًح انسٍازح انؼانًٍح (ِ 

 
انزٙ ػٍ انزشاخٛض  ارمشٚشاأليٍٛ انؼبو إنٗ أػضبء انًدهس  مذو، ٚ[A/RES/601(XIX)]ٔفمب نمشاس اندًؼٛخ انؼبيخ 

 األيبَخ السزخذاو شؼبس يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ. ٓبيُسز
 
 (CE/95/3(II)(f) انٕثٛمخ) شؤوٌ انًىارد انثشزٌح (و 

 
 زٕل رشكٛهخ انًٕاسد انجششٚخ ٔٔضؼٓب فٙ انًُظًخ. ًدهسفٙ ْزِ انٕثٛمخ، ٚمٕو األيٍٛ انؼبو ثئػالو ان

 
 (CE/95/3(II)(g) انٕثٛمخ) ذمزٌز راتطح انًىظفٍٍ (س 

 
ِ انًدهس فٙ ػزًذانز٘ ا [(LXXXIII)3]فٍٛ ٚمذو إنٗ أػضبء انًدهس انزُفٛز٘ ٔفمب نهًمشس رمشٚش ساثطخ انًٕظ

 دٔسرّ انثبنثخ ٔانثًبٍَٛ.
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 2023-2022اندضء انثبنث: ثشَبيح انؼًم انؼبو نهفزشح 
 
 (CE/95/3(III)(a) انٕثٛمخ) ذمزٌز ندُح انثزَايح وانًٍشاٍَح (أ 

 

 (.2023أٚبس/يبٕٚ  3-2) الخزًبػٓب األخٛشزمشٚش انز٘ أػذ كخالطخ انس إنٙ انًده ندُخ انجشَبيح ٔانًٛضاَٛخ مذور

 
 (CE/95/3(III)(b) انٕثٛمخ) ذمزٌز األيٍٍ انؼاو زىل ذُفٍذ تزَايح انؼًم انؼاو (ب 

 
 انفشػٙ، ٚزمذو األيٍٛ انؼبو ثزمشٚش ػٍ انزطٕساد راد انظهخ ثزُفٛز ثشَبيح انؼًم انؼبو. فٙ ْزا انجُذ

  

  اندضء انشاثغ: َمبش ػبو زٕل رمشٚش األيٍٛ انؼبو
 

ٚفزر ثبة انُمبش ثٍٛ أػضبء انًدهس زٕل رمشٚش األيٍٛ انؼبو اسزُبدا إنٗ انٕثبئك انًمذيخ. ٔٚدٛت األيٍٛ انؼبو ٔفشٚك 

  إداسرّ ػٍ األسئهخ ٔانًسبئم انًطشٔزخ.
 

 

 الوثيقة) 4102-4102منصب األمين العام للفترة توصية المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة بمرشح ل - 4انثُذ 
CE/95/4) 

 
، يشفمخ ثبنسٛشح انزارٛخ نكم يششر ٔثئػالٌ َٕاٚبِ، ٔفمب نهًمشس ل انزششٛسبد انزٙ رهمزٓب األيبَخٚمذو إنٗ انًدهس رمشٚشا زٕ

[CE/DEC/17(XCIV)].انز٘ اػزًذ فٙ انذٔسح انًبضٛخ نهًدهس ، 
 

 

 2115-2114ٍشاٍَح نهفرزج تزَايح انؼًم وانً - 5انثُذ 
 

 (CE/95/5(a) انٕثٛمخ) ذمزٌز ندُح انثزَايح وانًٍشاٍَح (أ 
 

 .2025-2024رمذو ندُخ انجشَبيح ٔانًٛضاَٛخ إنٗ انًدهس رمشٚشا زٕل يششٔع ثشَبيح انؼًم ٔانًٛضاَٛخ نهفزشح 
 
 (CE/95/5(b) انٕثٛمخ) يشزوع تزَايح انؼًم وانًٍشاٍَح (ب 

 
يششٔع ثشَبيح انؼًم ٚمذو إنٗ انًدهس يٍ انُظبو األسبسٙ،  29ٔ)ِ( يٍ انًبدح )د( ثُبء ػهٗ َض انفمشرٍٛ 

 ، ٔلذ أػذ ٔفمب نألٔنٕٚبد انًسذدح ثٕاسطخ انًسر انز٘ أخش٘ ثٍٛ األػضبء.2025-2024ٔانًٛضاَٛخ نهفزشح 
 

 

  األػضاء انًُرسثىٌ – 6انثُذ 
 

 (CE/95/6(a) انٕثٛمخ) ذمزٌز رئٍس األػضاء انًُرسثٍٍ (أ 
 

ٔانًمشساد انزٙ رى ارخبرْب يٍ أخم يٕاطهخ رطٕٚش  ثبإلخشاءادسئٛس األػضبء انًُزسجٍٛ ثئػالو انًدهس ٚمٕو 

 أَشطخ األػضبء انًُزسجٍٛ ٔانزؼبٌٔ ثٍٛ انمطبع انؼبو ٔانمطبع انخبص فٙ انًُظًخ.

 

 (CE/95/6(b) انٕثٛمخ) ذمزٌز ندُح انُظز فً طهثاخ انؼضىٌح تاإلَرساب (ب 
 

ب إنٗ انًدهس انزُفٛز٘ ثشأٌ انزششٛسبد إنٗ طفخ ػضٕ يُزست انزٙ ركٌٕ لذ ساخؼزٓب أثُبء رمذو انهدُخ رٕطٛبرٓ

  االخزًبع انز٘ ػمذرّ خالل انذٔسح انخبيسخ ٔانزسؼٍٛ نهًدهس.
 

خطح اإلفادج يٍ انؼضىٌح انًشرزكح نألػضاء انًُرسثٍٍ فً انًُظًح فً شثكح انًؼارف وانرذرٌة وانرؼهٍى  (ج 

 (CE/95/6(c) انٕثٛمخ) واندىدج
 

ٚمذو رمشٚش إنٗ انًدهس زٕل خطخ اإلفبدح يٍ انؼضٕٚخ انًشزشكخ نألػضبء انًُزسجٍٛ فٙ انًُظًخ فٙ شجكخ 

 انًؼبسف ٔانزذسٚت ٔانزؼهٛى ٔاندٕدح.
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وسُح  2114ىف ذمرزذ ػهى اندًؼٍح انؼايح نسُح سٌىو انسٍازح انؼانًً: انشؼاراخ وانثهذاٌ انًضٍفح انرً  - 7انثُذ 

 ( CE/95/7انٕثٛمخ) 2115
 

، ٔانًدهس يذػٕ إللشاسْب ٔانزٕطٛخ 2025ٔ 2024رزضًٍ ٔثٛمخ ْزا انجُذ الزشازبد نشؼبساد ٕٚو انسٛبزخ انؼبنًٙ فٙ 

ٔانمشاس  [A/RES/470(XV)]ثٓب إنٗ اندًؼٛخ انؼبيخ. ٔٔفمب نًجذأ انزُبٔة اندغشافٙ انز٘ رى اإلرفبق ػهّٛ فٙ انمشاس 

[A/RES/608(XIX)]2025فٙ  أفشٚمٛبٔفٙ  2024 فٙ األيشٚكٛزٌٍٛ ٚسزفم ثٓزا انٕٛو فٙ ، ُٚجغٙ أ. 

 
 

 (CE/95/8 انٕثٛمخ) التحضير للدورة العشرين للجمعية العامة -8انثُذ 
 

فٙ ْزِ انٕثٛمخ، ٚمذو األيٍٛ انؼبو ٔانجهذ انًضٛف إنٗ انًدهس يؼهٕيبد ػٍ انزمذو انًسشص فٙ انزسضٛش نؼمذ انذٔسح 

 . 2023، فٙ  يُطمخ شالالد فٛكزٕسٚب، ػهٗ انسذٔد ثٍٛ صايجٛب ٔصيجبثٕ٘ؼبيخ، فٙ انؼششٍٚ نهدًؼٛخ ان
 
 

 ( CE/95/9انٕثٛمخ) انرُفٍذييكاٌ وذارٌخ اَؼماد انذورج انسادسح وانرسؼٍٍ وانذورج انساتؼح وانرسؼٍٍ نهًدهس  -9انثُذ 

   
فٙ ْزِ انٕثٛمخ، ٚزمذو األيٍٛ انؼبو إنٗ أػضبء انًدهس ثكم انًؼهٕيبد راد انظهخ ثبخزٛبس يكبٌ ٔربسٚخ اَؼمبد دٔسرّ 

 انمبديخ انزٙ سٕف ردشٖ فٙ إطبس انذٔسح انؼششٍٚ نهدًؼٛخ انؼبيخ.
 
 

 انرُفٍذيوانرسؼٍٍ نهًدهس  خايسحإسرؼزاض واػرًاد يشارٌغ يمزراخ انذورج ان - 11انثُذ 
 

  ػًال ثًب ْٕ يأنٕف، رُطشذ يشبسٚغ يمشساد انذٔسح انخبيسخ ٔانزسؼٍٛ ػهٗ انًدهس نكٙ ٚؼزًذْب فٙ آخش خهسخ ػًم نّ.
 

 
 
 


