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 جدول األعمال المؤقت المشروح   
 

 إضافة  
 

 الشروح  
 المسائل التنظيمية -1 

 افتتاح الدورة )أ(  

،  2022تشــرين الثاني/نوفمبر    7                                                                               ســوت ت تتتد رة ة فريا اســت رات التنتيث الثالثر  شــرة الم ــتانتر الثانالر يو  ا  نين 
  بمركز فييـنا الدةلي  ة نـنا بالترو ا  المت لـ ر M ، بالمبنى   Mالـ امر   ، في قا ر الجل ـــــــــــــا   10/ 00ال ـــــــــــــا ر 

                                                             (، من الم ر  حالالا أن ت   د الدة ة بالحضـــــــــو  الشـــــــــ  ـــــــــي، م   تاحر  19- بجائحر مرت فيرةس كو ةنا )كوفيد 
شــ                                                                                               فرصــر محدةرة قل اا الملما   ن ب د اواســرر من ــر  بر اقنترنف  ةســوت ز  د   مزيد من الم لوما   ن 

                                                            الدة ة في الوقف المناسب، ةست تاح  لى الموق  الشب ي للدة ة  
  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال )ب( 

ــار، في قرا     ،  لى فريا اســـــت رات التنتيث  2/ 8طلب مؤتمر الدةل األطرات في اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ـــ
ــنر  لى األق ،   لى أســـــاس أدةل أ مال مؤقف مشـــــرةح ة رنام   م     أن يواصـــــ    د رة ا   ارزر مرة في ال ـــ

ز ـــــد  في أقر  ةقف مم ن من أأ  تم ين الدةل األطرات من الت رالك لتشـــــ ي  الوفور ةا ســـــت دار للمناقشـــــا   
ــر، بمرا اة توأي ا    ــال  المناقشـــــ ــالر للدة ة، م   م انالر ت دي  مواضـــــ ــال  الرئال ـــــ المركزة ةالت الر التي تتناةل المواضـــــ

 ر تح يا أكبر قد  من الت الالر في مناقشاته ةنتائ  أ ماله،  ننا اتوافر الموا ر المتاحر حالالا  المؤتمر، بغال 

                                                                                                               ةأ  د  تنظالم األ مال الم ترح للدة ة الثالثر  شـرة الم ـتانتر الثانالر )انظر المرفا( ةف ا للتوأي ا  الوا رة في ةرر  
  5ة   4ؤتمر، من أأـ   ـتاحـر  م ـاناـلر النظر في البنور   مـ  ال يـاا  الترةاـلر للمؤتمر، التي ةافا  لي ـا م ـتب الم

من أدةل األ مال با شــــترا  م  اأتماخ ال براا الح ومي الدةلي المتتوح المشــــا كر لت زيز الت اةن الدةلي  6ة
 في  طا  اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ار ةالتريا ال ام  الم ني باستررار الموأورا  
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 سحب ال ر ر   
                                                                                                      في اليو  األةل من الدة ة الثالثر  شـرة الم ـتانتر األةلى، قد ت  ـح ب ال ر ر  ةتالا  الدةل األطرات الم ـت ر ضـر 

ر في                                                                                          ألي رةل أطرات ترلب   ارة ســحب ال ر ر  ةقد ت  ــحب ال ر ر أزضــا  ةتالا  الدةل األطرات الم ــت ر ضــ 
 است راضا  الدة تين األةلى ةالثانالر ألي رةل أطرات أصبحف أطرافا في ا تتاقالر منث ال حب األةير لل ر ر 

  
                                            الت د  المحرز في تنتيث ا ست راضا  ال  ررير   

                                                                ، أن ي د ج فريا اســـــــــــت رات التنتيث في رة اته الم بلر اندا في أدةل  5/1قر  مؤتمر الدةل األطرات، في م ر    
                                                                                                 األ مال يتالد مناقشـــــــــر الم لوما  ،ا  ال ـــــــــلر، التي ت جم  اد م من األمانر، من أأ  تال ـــــــــير ت يالم أراا  لالر  

 من اقطا  المرأ ي،   ب اةتتا  رة ة ا ست رات األةلى  48است رات التنتيث، ةف ا للت رة 

اصـــــ ، اد م من األمانر، ، ضـــــمن أملر أمو ،  لى فريا اســـــت رات التنتيث أن يو 8/2ةطلب المؤتمر، في قرا   
أم  الم لوما  ،ا  ال ــــلر، بما في ،لا   اا الدةل األطرات بشــــان أراا  لالر اســــت رات التنتيث، لمي يواصــــ  

من  طا نا المرأ ي ةم ر    48ت يالم أراا اآللالر في الوقف المناســـــــــب،  لى النحو المن ـــــــــو   لاله في الت رة 
ر أن تواصـــــــــ  تزةيد فريا اســـــــــت رات التنتيث اتحلي   ل طر    ةطلب المؤتمر أزضـــــــــا  لى األمان 5/1المؤتمر  

الزمنالر المت ـــلر بالمراح  الحاســـمر من  ملالر ا ســـت رات، بما في ،لا  ح ـــااا  بشـــان  در الدةل األطرات  
 المتاةرة  ن الموا يد المحدرة ل ا، بغالر تال ير ا ضر خ ب ملالر أكثر ف الالر 

 ـف ة ل الـدة ة الثـانالـر آللالـر اســــــــــــــت رات التنتيـث، مـدر المؤتمر، في م ر   ةلمواأ ـر التـاةيرا  المبيرة التي حـد
ــا  ال  ررير، ةر ا الدةل األطرات    2024، مدة الدة ة الثانالر حتى حزيران/يوناله  8/1 ــت راضــــــ                                                     قتاحر  تما  ا ســــــ

  لى الت جي  بإتما  الدة ة الثانالر 

ا ال ا  لآللالر ة ل رة تي ا ســــت رات األةلى ةالثانالر،  ةقامف األمانر اتجمال  ةتحلي  الم لوما  المت ل ر باألرا
بما زشــــم   لى ســــبي  المثال   الح ــــر الررةر الوا رة  لى قائمر الت يالم الثاتي المرأاالر، ةالحوا ا  المباشــــرة  
                                                                                               التي أ أريف، ةال  صـــــــا  الوااالر ةت ا ير ا ســـــــت راضـــــــا  ال  ررير التي أ نجز   ةان ـــــــب التركيز  لى تحلي  

ســــبا  التي أر   لى حدةخ تاةيرا  متمر ة في الدة ة الثانالر ةاقترحف األمانر تدااير لم الجر حا   التاةر األ
ةالت جي  اتنتيث ا ســــــــت راضــــــــا   ةأ د  األمانر مثكرة ب نوان  أراا  لالر اســــــــت رات تنتيث اتتاقالر األمم المتحدة 

ــار  ) ــت رات التنتيث في رة ته الثالثر ( لمي ينظر في ا فCAC/COSP/IRG/2022/2لم افحر الت ـــــــــ ريا اســـــــــ
  ةإضـــــــــــــافر  لى ،لا، ترر م لوما  ةتحلي   2022حزيران/يوناله   17 لى  13 شـــــــــــــرة الم  ورة في التترة من 

الم نونــــر  أراا  لالـــر    CAC/COSP/IRG/2022/CRP.2م ــــــــــــــتمملــــر  ن أراا اآللالــــر في ة قــــر ا أتمــــاخ  
ر الت ـــــــــــار، ةالتدااير ال زمر قنجاز مرحلت ا األةلى، ةا  تبا ا  اســـــــــــت رات تنتيث اتتاقالر األمم المتحدة لم افح

األةلالر المت ل ر بالمرحلر التالالر من اآللالر ، الم رةضــر  لى التريا للنظر في ا في رة ته الثالثر  شــرة الم ــتانتر 
  2022أيلول/سبتمبر  9ة 8األةلى، يومي  

زامنا المشتر  بال م  بت الالر  لى الت دي للتحدزا  ةتنتيث  ة  ةة  لى ،لا، في اق  ن ال الاسي الم نون  الت 
التـدااير الرامالـر  لى من  الت ــــــــــــــار ةم ـافحتـه ةت زيز الت ـاةن الـدةلي ، الـثي ا تمـدتـه الجماالـر ال ـامـر في رة ت ـا  

ان ا ترحب  ب ، أفار  الدةل األ ضــــــــــاا، في أملر أمو ، 2021ا ســــــــــتثنائالر لم افحر الت ــــــــــار الم  ورة في  ا  
جازا   لالر اســت رات التنتيث في ت زيز أ ور األطرات الرامالر  لى التنتيث المام   لتزامات ا بموأب ا تتاقالر، بإن 

ةحثف األطرات في ا تتاقالر  لى اسـتممال اسـت راضـات ا في  طا  اآللالر في الوقف المناسـب، لمي ت تتم رة تي 
 لي ا  ةكثلا التزمف الدةل األطرات بالمتاب ر الماملر  ا ست رات األةلى ةالثانالر في غضون فترة أرائ ا المتتا
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ةالت الر ل ســــــــتنتاأا  ةالم حظا  المنبث ر  ن  ملالر ا ســــــــت رات، ة حبف بالج ور التي يبثل ا مؤتمر الدةل  
 األطرات لت يالم أراا اآللالر ةتميالف اقأرااا  ةالمترلبا  ال زمر للمتاب ر،  ند ا قتضاا 

أيلول/سـبتمبر   9ة 8                                                                  ت التنتيث، في رة ته الثالثر  شـرة الم ـتانتر األةلى، التي    د  يومي ةناقش فريا اسـت را
ــت رات التنتيث  لى 2022 ــدر، ي وأ ه انتبا  فريا اســ ــت رات التالالر من اآللالر  ةفي نثا ال ــ ــالر مرحلر ا ســ                                                                                                ، م ــ

أتمـاخ المت لـ ر ـباراا  لاـلر (، ةإلى ة ـقر ا CAC/COSP/IRG/2022/6/Add.1الت رير المت لا اتـلا اـلدة ة )
اسـت رات تنتيث اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ـار، ةالتدااير ال زمر قنجاز المرحلر األةلى من اآللالر، فضـ   

 ( CAC/COSP/IRG/2022/CRP.2 ن ا  تبا ا  األةلالر المت ل ر بالمرحلر التالالر من ا )

نظر بشــــــان أراا  لالر اســــــت رات التنتيث ةالد ةس الم ــــــتتارة االما                                          ةت شــــــج   الوفور  لى مواصــــــلر تبارل ةأ ا  ال
يت لا بارائ ا، فضـــ   ن المما ســـا  الجيدة ةالتحدزا  التي ت ـــاحب  أراا ا ســـت راضـــا  ةالتي زم ن للتريا 

 أن ز ترشد ا ا أة زم ن أن توأ ه في مرحلر ا ست رات التالالر من اآللالر 
  

 بالميزانية المسائل المالية والمتعلقة  -3 

،  لى أن  لالر اســــت رات التنتيث ســــتحتاج  لى ميزانالر تمت   مل ا  لى نحو يت ــــم  3/1شــــدر المؤتمر، في قرا    
، 64/237بالمتااة ةا ســــــــــــــتمرا  ةالحالار  ةةف ا لثلا ال را ، طلبف الجماالر ال امر  لى األمين ال ا ، في قرا نا  

 ت أن ز ت  توفير التموي  المافي آللالر ا ست را

، أن ز ــــــا د  فريا اســــــت رات التنتيث في الن وت بم ــــــؤةليته المت ل ر بالنظر في  4/1ةقر  المؤتمر، في قرا    
ــنتين، ة،لا بال م  م  األمانر ة ل فترة ما اين الدة ا  االما يت لا بالنت ا  ةالتمالالف المتوق ر  الميزانالر ك  ســ

 ال اصر بآلالر ا ست رات 

ان  الموا ر ةالنت ا  ال اصــــر ات ــــيير  م   لالر اســــت رات تنتيث اتتاقالر األمم المتحدة ةأ د  األمانر مثكرة ب نو 
ــار  ) ــت رات التنتيث في رة ته الثالثر CAC/COSP/IRG/2022/5لم افحر الت ـــــــــ ( لمي ينظر في ا فريا اســـــــــ

شــــتويا ة ل الدة ة    ةســــوت ت د  األمانر تحديثا  2022حزيران/يوناله    17 لى  13 شــــرة الم  ورة في التترة من  
 من أدةل األ مال  3الثالثر  شرة الم تانتر الثانالر في  طا  البند 

  
 حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد -4 

 تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ االتفاقية )أ(  

صـ  ا سـت انر بتريا اسـت رات التنتيث اوصـته من ـر  ، الدةل األطرات  لى أن توا8/2شـج  المؤتمر، في قرا    
ــت راضــــــا  ال  ررير ة  د ا نت اا من ا،                                                                                                             للتبارل الرو ي للم لوما  المت ل ر بالتدااير الوطنالر المت ثة أ ناا ا ســــ
بما في ،لا ا سـتراتالجالا  الم تمدة ةالتحدزا  الم ـارفر ةالمما سـا  التضـلى الم ـتبانر، ةكثلا، حيثما ز تضـي 

مر، متاب ر التوصــــالا  المنبث ر  ن ت ا ير ا ســــت راضــــا  ال ررير، م  مرا اة الحاأر  لى تح يا المتااة في  األ
المناقشــــــا  ة ملالا  صــــــن  ال را  في رة ا  التريا  ة حب المؤتمر أزضــــــا ات ا ير التنتيث المواضــــــالاالر الم مر 

با حتالاأا  من الم ا دة الت نالر التي أ دت ا األمانر ةالمتيدة ةاقضافا  التمميلالر اققلالمالر ةالتحديثا  المت ل ر 
لمي ينظر في ا فريا اسـت رات التنتيث، ةشـج  الدةل األطرات ةاألمم المتحدة ةأصـحا  الم ـلحر اآلةرين  لى 

 ا ستتارة الماملر من تلا الو ائا 

ال امس )اسـتررار الموأورا (                                                                          ةمن  م ، سـال  رت  لى التريا ت رير مواضـال ي أ دته األمانر بشـان تنتيث الت ـ   
 ( CAC/COSP/IRG/2022/7من ا ) 59 لى  53ة 51من ا تتاقالر، ةة وصا الموار 
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ــام  في الت ــــــ    ــافر  لى ،لا، ســــــوت ز  رت  لى التريا ت رير من األمانر  ن األح ا  ،ا  الراب  الشــــ                                                                                            ةإضــــ
الموأورا ( من اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ـــــــــــار الثاني )التدااير الوقائالر( ةالت ـــــــــــ  ال امس )اســـــــــــتررار  

(CAC/COSP/IRG/2022/8 لمي ينظر االه ) 

من أــدةل األ مــال،  لى ت ــدزم المزيــد من الم لومــا  المت ل ــر   4                                     ةت شــــــــــــــج   الــدةل األطرات، في  طــا  البنــد  
ا دة الت نالر ةالتدااير المت ثة بالتجا   الناأحر ةالمما ســـا  الجيدة ةالتحدزا  المررةحر ةا حتالاأا  من الم ـــ 
                                                                     ب د  نجاز ا ست راضا  ال  ررير في  طا  رة تي ا ست رات األةلى ةالثانالر 

  
 مناقشة مواضيعية )ب( 

من أدةل أ مـال اأتمـاخ ال براا الح ومي الدةلي  3من أدةل األ مـال با قتران بالبـند   4                 ســــــــــــــوت ي ـناقش البـند 
ــا كر لت زيز الت اةن   ــار، ةالبنور  المتتوح المشــــــ من  4 لى  2الدةلي في  طا  اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ــــــ

أدةل أ مال التريا ال ام  الم ني باسـتررار الموأورا ، ة ل أل ـا  مشـتركر سـتتضـمن مناقشـا  مواضـالاالر  
 بما يتماشى م  ةرر  م  ال ياا  الترةالر 

  
 الوثائق  

الت ـــــــ  ال امس )اســـــــتررار الموأورا ( من اتتاقالر األمم المتحدة   ت رير مواضـــــــال ي من   دار األمانر  ن تنتيث
 (CAC/COSP/IRG/2022/7من ا ) 59 لى  53ة 51لم افحر الت ار، ةة وصا الموار 

ت رير من األمانر  ن األح ا  ،ا  الراب  الشــــــــــــام  في الت ــــــــــــ  الثاني )التدااير الوقائالر( ةالت ــــــــــــ  ال امس  
 (CAC/COSP/IRG/2022/8األمم المتحدة لم افحر الت ار ) )استررار الموأورا ( من اتتاقالر

  
 المساعدة التقنية -5 

، الــدةل األطرات  لى أملــر أمو  من ــا تلبالــر ا حتالــاأــا  الم ــــــــــــــتبــانــر ة ل  8/8                        شــــــــــــــج   المؤتمر، في قرا    
با نا أراة لوضــ                                                                                         اســت راضــات ا ال  ررير، ةالترةي  ل ســتراتالجالا  ة/أة ةرك ال م  الوطنالر لم افحر الت ــار با ت 

                                                                                                      ةتنتيث ارام  متماملر ةمن ـــــــــ ر لت دزم الم ـــــــــا دة الت نالر ةفا ن   ق رري، قالارة ةتنتيثا  ة  ةة  لى ،لا، أنا  
، بالدةل األطرات أن ت ترت بانمالر ت زيز ةتال ـــــــير ةر م الم ـــــــا دة الت نالر الم دمر في  9/4المؤتمر، في قرا    

ــار ةم ـافحـته، ةر ـا  لى أةان ـا ةالم ـــــــــــــــتدامـر ةالمـاااـلر ةالت ـالـر م ن أأـ  ت زيز ال ـد ا  الوطناـلر  لى من  الت ــــــــــــ
الت جي  بات ا،  أرااا   لى أمال  الم ـتويا  ةمن أانب أمال  الج ا  التي ت د  الم ـا دة الت نالر، اناا  لى 
 ن                                                                                              الرلب، في تلبالر تلا ا حتالاأا  بما في ،لا ا حتالاأا  التي ت  ـــــــــتبان من ة ل  لالر اســـــــــت رات التنتيث

طريا ت بار ما ز تي من الم ــــــــــــا دة المالالر ةالد م الت ني ةالموا ر األةر ،  لى النحو المن ــــــــــــو   لاله في  
من اق  ن ال ـــــالاســـــي الثي ا تمدته الجماالر ال امر في رة ت ا ا ســـــتثنائالر من أأ  م افحر الت ـــــار   53الت رة 

اآل اا بشــــــــــــــان أوانب محدرة من الم ــــــــــــــا دة     ة غالر تم ين الدةل األطرات من تبارل2021الم  ورة في  ا  
 من أدةل األ مال في  طا  حل ر ن اش  5                       الت نالر، سال  رت البند  

من أدةل أ مال اأتماخ ال براا الح ومي الدةلي   3من أدةل األ مال با قتران بالبند   5                  ةســــــــــوت ي ناقش البند 
من أدةل   5المتحدة لم افحر الت ــــــــــــــار ةالبند  المتتوح المشــــــــــــــا كر لت زيز الت اةن الدةلي في  طا  اتتاقالر األمم 

 أ مال التريا ال ام  الم ني باستررار الموأورا  
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 ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي

، اق  ن 2021حزيران/يوناله   4 لى  2ا تمد  الجماالر ال امر في رة ت ا ا ســـــــــــتثنائالر الم  ورة في التترة من 
ال الاسي الم نون  التزامنا المشتر  بال م  بت الالر  لى الت دي للتحدزا  ةتنتيث التدااير الرامالر  لى من  الت ار 

ــالاســـــــــي  ةم افحته ةت زيز الت اةن الدةلي   ةالتزمف الدةل   ــاا، في أملر أمو ، اتنتيث نثا اق  ن ال ـــــــ األ ضـــــــ
ةر ف المؤتمر، اوصــته ال يار الت اندزر التي تتحم  الم ــؤةلالر الرئال ــالر  ن ت زيز ةاســت رات تنتيث ا تتاقالر، 

  لى متاب ر نثا اق  ن ال الاسي ةالبناا  لاله 

زامنا المشـــــتر  بال م  بت الالر  لى الت ـــــدي للتحدزا   الم نون  الت  2/ 9                                          ة اقضـــــافر  لى ،لا، ةأ ه المؤتمر، في قرا    
ــتثنائالر للجماالر ال امر من  ــار ةم افحته ةت زيز الت اةن الدةليع متاب ر الدة ة ا ســــ ةتنتيث التدااير الرامالر  لى من  الت ــــ

 اق  ن ال الاسي  أأ  م افحر الت ار ، نيااته الترةالر  لى أن تت ث، في  طا  ة زات ا، التدااير المناسبر لمتاب ر  

                                                                                                    ةةف ا لثلا، ي توق   من التريا أن يناقش، في  طا  نثا البند، التدااير المناسبر لمتاب ر اق  ن ال الاسي 

ة غالر تال ـــــير مداة   التريا بشـــــان نثا الموضـــــوخ، ســـــوت ت د  األمانر م لوما   ن الررةر الوا رة من الدةل  
ةالتم ـــــــــــف في ا م لوما   ن   2022تموز/يولاله   18األمانر في  األطرات  لى المثكرة الشـــــــــــتوير التي  ممت ا

ــالاســـي، فضـــ   ن المما ســـا  الجيدة  التدااير المت ثة لتنتيث ا تتاقالر ةالوفاا با لتزاما  الوا رة في اق  ن ال ـ
 ةالت د  المحرز في است دا   لالا  الت اةن الدةلي بموأب ا تتاقالر 

من أدةل أ مال اأتماخ ال براا الح ومي الدةلي الحاري   4 مال با قتران بالبند  من أدةل األ   6                  ةسـوت ي ناقش البند 
من أدةل    6 شــــــــر المتتوح المشــــــــا كر لت زيز الت اةن الدةلي في  طا  اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ــــــــار، ةالبند  

  ني باستررار الموأورا   أ مال ا أتماخ ال ارس  شر للتريا ال ام  الح ومي الدةلي المتتوح ال ضوير الم 
  

 مسائل أخرى  - 7 

 من أدةل األ مال  7ل   فريا است رات التنتيث يور أن يناقش أي م ائ  أةر  في  طا  البند 
  

 اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثالثة عشرة المستأنفة الثانية  - 8 

را  ن أ مال رة ته الثالثر  شـرة الم ـتانتر الثانالر، تتولى األمانر من المزم  أن ز تمد فريا اسـت رات التنتيث ت ري 
   دار مشرة ه 
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال المقترح   
 

 ال نوان أة الوصف البند التا يخ ةالوقف

 2022تشرين الثاني/نوفمبر  7االثنين،    

 افتتاح الدة ة  )أ(  1 00/13–00/10

 األ مال ةتنظالم األ مال  قرا  أدةل  ) ( 1 

 أراا  لالر است رات تنتيث اتتاقالر األمم المتحدة  2
 لم افحر الت ار 

 الم ائ  المالالر ةالمت ل ر بالميزانالر 3 

 م ائ  أةر   7 

 )أ(حالر تنتيث اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ار 4 00/15-00/18

 تبارل الم لوما  ةالمما سا  ةال برا  الم ت بر  )أ(  4 
 )أ(في تنتيث ا تتاقالر

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   8الثالثاء،  

 ( تاب ) )أ( حالر تنتيث اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ار 4 00/13–00/10
 )أ( مناقشر مواضالاالر ) ( 4 

 ( تاب ) )أ( المتحدة لم افحر الت ارحالر تنتيث اتتاقالر األمم  4 00/15-00/18
 ( تاب ) )أ( مناقشر مواضالاالر ) ( 4 

  2022تشرين الثاني/نوفمبر   9األربعاء، 

 ( تاب ) )أ( حالر تنتيث اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ار 4 00/13–00/10
 ( تاب ) )أ( مناقشر مواضالاالر ) ( 4 
 ( تاب ) )أ( راألمم المتحدة لم افحر الت احالر تنتيث اتتاقالر  4 00/15-00/18
 ( تاب ) )أ( مناقشر مواضالاالر ) ( 4 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر  10الخميس، 

 ) (الم ا دة الت نالر 5 00/13–00/10

 ( تاب )  ) ( الم ا دة الت نالر 5 00/15-00/18
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 ال نوان أة الوصف البند التا يخ ةالوقف

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   11الجمعة،    

 متاب ر نتائ  الدة ة ا ستثنائالر للجماالر ال امر  6 00/13–00/10
بشان التحدزا  ةالتدااير الرامالر  لى من  الت ار  

 )ج(ةم افحته ةت زيز الت اةن الدةلي

ا تمار ت رير فريا است رات التنتيث  ن أ مال رة ته   8 00/15-00/18
 الثالثر  شرة الم تانتر الثانالر

 
من أدةل أ مال اأتماخ ال براا الح ومي الدةلي المتتوح المشا كر   3أدةل األ مال با قتران بالبند من  4                 سوت ي ناقش البند  )أ( 

من أدةل أ مال التريا ال ام    4 لى    2لت زيز الت اةن الدةلي في  طا  اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ار ةالبنور من 
 الم ني باستررار الموأورا   

من أدةل أ مال اأتماخ ال براا الح ومي الدةلي المتتوح المشا كر لت زيز    3من أدةل األ مال با قتران بالبند    5                  سوت ي ناقش البند   ) ( 
 من أدةل أ مال التريا ال ام  الم ني باستررار الموأورا     5الت اةن الدةلي في  طا  اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ار ةالبند  

من أدةل أ مال اأتماخ ال براا الح ومي الدةلي المتتوح المشا كر لت زيز    4ةل األ مال با قتران بالبند  من أد   6                  سوت ي ناقش البند   )ج( 
 من أدةل أ مال التريا ال ام  الم ني باستررار الموأورا     6الت اةن الدةلي في  طا  اتتاقالر األمم المتحدة لم افحر الت ار ةالبند  

 


