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 انمجهس انتىفيزي
 انزسؼٌٕٔ خبيسخانانذٔسح 

 2023 يبٕٚ/أٚبس 29-27، صشثٛب، ثهغشاد

 يٍ خذٔل األػًبل انًؤلذ 8انجُذ 

 
 
 

 تمشيش بشأن انتحضيشاث نهذوسة انعششيه نهجمعيت انعامت
 

 
 انمكان وانضمان -أوالً 

خ ثبإلخًبع فٙ دٔسرٓب األخٛشح لجٕل انذػٕح انكشًٚخ انزٙ رمذَّيذ ثٓب زكٕيزب صايجٛب ٔصيجبثٕ٘ لّشسد اندًؼٛخ انؼ .2 بيَّ

ٌَّ انذٔسح انمبديخ نهدًؼٛخ ٔA/RES/610(XIX))انمشاس  خزًبػبد األخشٖ راد انصهخ، وٕ  رعؼمدذ فٙ يُقمخ اال(. ٔػهّٛ، فئ

( يٍ 2)2آة/أغسقس، ٔفمبً نهًبدح  29ٔززٗ  24انفزشح يٍ شالالد فٛكزٕسٚب، ػهٗ انسذٔد ثٍٛ صايجٛب ٔصيجبثٕ٘، فٙ 

 َظبيٓب انذاخهٙ.

 
 بشوامج االجتماعاث -ثاوياً 

انذٔسح انمبديخ نهدًؼٛخ آخزحً ثؼٍٛ االػزجبس ردشثخ انذٔسح انزبوؼخ ػششح، ٔانًالزظبد انزٙ  ْٛكمٔظؼذ األيبَخ  .2

ٌَّ اَؼمبد اندًؼٛ ع ثٍٛ يكبٍَٛ يُفصهٍٛ فٙ ثهذٍٚ يخزهفٍٛ.رهمزٓب يٍ األػعبء، ٔاألْى يٍ رنك ٔالغ أ  خ وٛزٕصَّ

 انمائذة انىصاسيت انمستذيشة  -أنف

ثغٛخ رؼضٚض انقبثغ انزمُٙ نهدًؼٛخ انؼبيخ، ٔنإلفبدح يٍ يشبسكخ انٕصساء ٔغٛشْى يٍ انسهقبد انشفٛؼخ انًسزٕٖ،  .3

 م يسػ اْزًبٍو كجٛش.وٕ  رُظى غبٔنخ ٔصاسٚخ يسزذٚشح فٙ إغبس اندًؼٛخ رزُبٔل يٕظٕػبً آَٛبً ٚشك  

 االجتماعاث انتحضيشيت واالجتماعاث راث انصهت -باء

 نجىت انبشوامج وانميضاويت، وانذوستان انسادست وانتسعىن وانسابعت وانتسعىن نهمجهس انتىفيزي 

ل يٍ انذٔسح، فٙ  ٚعؼمدذ .4 َّٔ سبدوخ آة/أغسقس. ٔرعؼمدذ انذٔسح ان 24اخزًبع ندُخ انجشَبيح ٔانًٛضاَٛخ فٙ انٕٛو األ

خ،اَؼمبد آة/أغسقس، ػشٛخ  25ٔانزسؼٌٕ نهًدهس فٙ  خ األٔنٗ نهدًؼٛخ انؼبيَّ إنٗ اندًؼٛخ  رسبلنكٙ  ٔرنك اندهسخ انؼبيَّ

ب انذٔسح انسبثؼخ ٔانزسؼٕرٕصٛخ يٍ انًدهس انزُفٛ رزقهتانجُٕد انزٙ  رعؼمدذ يجبششحً ثؼذ اندهسخ ٕ  ٌ نهًدهس فسز٘. أيَّ

خ األخٛشح نهدًؼٛخ يٍ ، ٔيمء انًمبػذ انشبغشح فٙ ثؼط األخٓضح 2024انًدهس نهؼبو  ْٛئخ يكزتأخم اَزخبة  انؼبيَّ

ػخ ػٍ ا  .2027-2023نًدهس انزُفٛز٘ نهفزشح انًزفش 

 انهجان اإللهيميت
 

ٍ يًثهٛٓب  إغبسرؼمذ كم انهدبٌ اإللهًٛٛخ اخزًبػبد نٓب فٙ  .5 ًٍَّ خذأل أػًبل ْزِ انهدبٌ رؼٛٛ  خ. ٔرزع اندًؼٛخ انؼبيَّ

خ، األيش انز٘ ُٚجغٙ نهدًؼٛخ أٌ رمّشِ. ٔٚزؼٍَّٛ ػهٗ كم ندُخ أٚعبً رؼٍٛٛ يًثهٛٓب فٙ ف ٙ يخزهف ٔظبئف اندًؼٛخ انؼبيَّ

ٌَّ ػعٕٚخ انًدهس وززدذد. ٔأخٛشاً، ٚزؼٍَّٛ ػهٗ انهدبٌ الزشاذ يششَّسٍٛ نًمء  ػخ ػٍ انًدهس، ػهًبً أ األخٓضح انًزفش 

ٌَّ االَزخبثبد نٓزا انغشض وٕ  ردش٘ فٙ آخش خهسخ ػبيخ نهدًؼٛخ. انًمبػذ انشبغشح فٙ انًدهس انزُفٛز٘  ، زٛث أ
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 األعضاء انمىتسبىن
 

ٚعزبذ نألػعبء انًُزسجٍٛ ػصش ٍٕٚو كبيالً إلخشاء يذأالرٓى. فٛعؼمذ االخزًبع انؼبو نألػعبء انًُزسجٍٛ، انز٘ ٚزُبٔل  .6

 آة/أغسقس. 27شؤَٔبً إداسٚخ، ػصش ٕٚو 

 نجىت وثائك انتفىيض
و  رمشٚشْب إنٗ اندًؼٛخ خالل اندهسخ رد .7 خ، فزمذ  خ األٔنٗ نهدًؼٛخ انؼبيَّ زًغ ندُخ ٔثبئك انزفٕٚط ثؼذ اندهسخ انؼبيَّ

خ انثبَٛخ.  انؼبيَّ

 انفعانياث انجاوبيت
خ ٔرشدٛغ انًشبسكخ انشفٛؼخ انًسزٕٖ يٍ خبَت انمقبػٍٛ انؼبو  .8 ثغٛخ رؼضٚض انقبثغ انزمُٙ ألػًبل اندًؼٛخ انؼبيَّ

هخ ثشأٌ ْزِ ، وٕ  ٚزّى رُظٛى ػذد يٍ انفؼبنٛبد اندبَجٛخ فٙ إٔانخبص خ. وٛزّى رٕصٚغ انًؼهٕيبد انًفصَّ غبس اندًؼٛخ انؼبيَّ

 انًُبوجبد فٙ يشزهٍخ الزمخ.

ت انجمعيت -جيم  انعامَّ

خ ٔفمبً نهًبدح ٚدش٘ زبنٛب ٔظغ خذٔل األػًبل انًؤلذ  .9 نذاخهٙ ( يٍ انُظبو ا2)5نهذٔسح انؼششٍٚ نهدًؼٛخ انؼبيَّ

 نهدًؼٛخ.

ٔال ثذَّ يٍ رزكٛش األػعبء أََّّ ثئيكبَٓى الزشاذ إدساج ثُٕد خذٚذح ػهٗ خذٔل األػًبل انًؤلَّذ، ششغ ارجبػٓى  .20

سذَّدح نٓزا انغشض فٙ انًبدح  ًع  ( يٍ انُظبو انذاخهٙ نهدًؼٛخ.3)5اإلخشاءاد ان

 االجتماع االفتتاحي وانحفم االفتتاحي
 

س أٌ ٚدش٘ انسفم .22  آة/أغسقس، ٚهّٛ زفم ػشبء رشزٛجٙ. 25االفززبزٙ انشوًٙ ٕٚو األزذ فٙ  يٍ انًمشَّ

خ األٔنٗ نهدًؼٛخ ثؼذ ظٓش ٕٚو االثٍُٛ، فٙ  .22 آة/أغسقس. ٔٚفززر اندهسخ سئٛس انذٔسح انسبثمخ،  26رعؼمذ اندهسخ انؼبيَّ

 يٍ َظبيٓب انذاخهٙ. 26سئٍٛس نذٔسرٓب انؼششٍٚ ٔفمبً نهًبدح أ٘ سئٛس ٔفذ خًٕٓسٚخ كٕسٚب. رمٕو اندًؼٛخ إثش رنك ثبَزخبة 

 
 انتسهيالث انممذَّمت نهمىظمت مه لبم حكىمتي صامبيا وصمبابىي -ثانثاً 

خ فٙ أفعم  .23 لبيذ انسهقبد فٙ صايجٛب ٔصيجبثٕ٘ ثبرخبر كبفخ انزذاثٛش انالصيخ الوزعبفخ ْزِ انذٔسح نهدًؼٛخ انؼبيَّ

فٙ يُقمخ شالالد فٛكزٕسٚب، ٔفٙ فُذق  )www.africansunhotels.com(غ إنٛفُذ ْٛهض ظشٍٔ  يًكُخ فٙ فُذق ٔيُزد

فٙ يُقمخ نٛفُٛغسزٌٕ؛ ٔنزٕفٛش كم يب ُٚبوت يٍ خذيبد إنٗ  )www.suninternational.com)ٔيُزدغ صبٌ إَزشَبشَٕبل 

 يُذٔثٙ أػعبء يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ ٔانًشبسكٍٛ اٜخشٍٚ انزٍٚ ٚذػْٕى األيٍٛ انؼبو.

جشو ثٍٛ انًُظًخ ٔانسكٕيزٍٛ انًعٛفزٍٛ ثشكٍم خبّص انٕاخجبد ٔاإلنزضايبد انزٙ .24 ًع د االرفبق ان ٔافمذ انسكٕيزبٌ  ٚعسذ 

خ ٔيب ٚزصم ثٓب يٍ اخزًبػبد، ٔفمبً  هٓب نذٖ دػٕرٓب إنٗ ػمذ ٔإخشاء أػًبل انذٔسح انؼششٍٚ نهدًؼٛخ انؼبيَّ ًّ ثسخبء ػهٗ رس

 نهُظبو األوبوٙ ٔانمٕاػذ ٔانًًبسوبد انًزجؼخ فٙ انًُظًخ. 

 
 انذعىاث ووثائك انعمم -سابعاً 

ٓخ يٍ لجم األيٍٛ انؼبو إنٗ األػعبء، يغ خذٔل وٕ  ٚزّى إسوبل خقبثبد انذػٕح إنٗ االخز .25 ًبع ٔانذػٕاد انًٕخَّ

ؼّذ ٔفمبً نهًبدح  ًع ٔيزّكشح  انًششٔذ( يٍ انُظبو انذاخهٙ نهدًؼٛخ انؼبيخ، ٔيغ خذٔل األػًبل انًؤلذ 2)5األػًبل انًؤلذ ان

شش ْزِ انٕثبئك إػاليٛخ، ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ ظًٍ اٜخبل انًسذَّدح، أ٘ لجم رسؼٍٛ ٕٚيبً يٍ اف ززبذ انذٔسح. ٔوٕ  رُع

 أٚعبً ثصٛغزٓب إنكزشَٔٛخ ػهٗ يٕلغ انًُظًخ ػهٗ االَزشَذ.

http://www.africansunhotels.com/Index.cfm?fuseaction=hotels.info&name=elephant_hills_resort
http://(www.suninternational.com/
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وٕ  ٚزّى إسوبل ٔثبئك انؼًم انالصيخ نًُبلشبد اندًؼٛخ انؼبيخ ٔلشاسارٓب زٕل يخزهف ثُٕد خذٔل األػًبل ثبنجشٚذ  .26

شش ْزِ انٕثبئك أٚعبً نُظبو انذاخهٙ نهدًؼٛخ. يٍ ا 8اإلنكزشَٔٙ إنٗ األػعبء ظًٍ اٜخبل انًسذَّدح فٙ انًبدح  ٔوٕ  رُع

 ثصٛغزٓب إنكزشَٔٛخ ػهٗ يٕلغ انًُظًخ ػهٗ االَزشَذ.

ٌَّ يُظًبد األيى انًزسذح ٔانًُظًبد انذٔنٛخ انزٙ أثشيذ يؼٓب يُظًخ انسٛبزخ انؼبنًٛخ ارفبلبد أٔ رشرٛجبد ػًم، أٔ  .27 إ

خ.انزٙ رمٛى يؼٓب ػاللخ ػًم فٙ إغبس يششٍٔع يسذَّ   د، وٕ  رزهمٗ أٚعبً دػٕحً نهًشبسكخ فٙ انذٔسح انؼششٍٚ نهدًؼٛخ انؼبيَّ

 
 نغاث انجمعيت -خامساً 

رعسزخذو نغبد انًُظًخ انشوًٛخ انخًس فٙ اندًؼٛخ ٔفٙ االخزًبػبد األخشٖ انًزصهخ ثٓب، ٔرنك كهٛبً أٔ خضئٛبً ٔفمبً  .28

 نًب ٚمزعّٛ كم اخزًبع.

 

 ا مه لبم انمجهس انتىفيزياإلجشاءاث انىاجب اتخاره -سادسا 

 نزمشٚش.انًدهس انزُفٛز٘ أٌ ٚسٛػ ػهًب ثٓزا ا إنٗٚقهت  .29

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


