يؤتًش انعًم انعشتً
انذوسج األستـعـىٌ
انجضائش  /انجًهىسيح انجضائشيح
((  22 – 15أتشيم َ /يغاٌ )) 2013

جذول األعًال انتفصيهً
نهذوسج األستـعـيـٍ نًؤتًش انعًم انعشتً
انجضائش  /انجًهىسيح انجضائشيح
((  22 – 15أتشيم َ /يغاٌ )) 2013

يؤتًش انعًم انعشتً
انذوسج األستـعـىٌ
انجضائش  /انجًهىسيح انجضائشيح
((  22 – 15أتشيم َ /يغاٌ )) 2013

جذول األعًال انتفصيهي
نهذوسج األستـعـيـٍ نًؤتًش انعًم انعشتي
(( انجضائش  22 – 15 ،أتشيم َ /يغاٌ )) 2013

■ انثُذ األول  :تقشيش انًذيش انعاو نًكتة انعًم انعشتً
* انقغى األول  :تقــــرير انمدير انعاو  ،وعنوانه :

" انتًُيح انًتىاصَح وتطهعاخ انشثاب نتأييٍ فشص انعًم انالئق "
* انقغى انثاًَ  :تقرير عن ناناتاو وجنزنا او من منع انعمنم انعر نع خـــــــنـالل
عــاو . 2012

** يالحق ( انقغى انثاًَ ) :
يهحق سقمى ( : )1تقرينر عن نئناأع اعمنال انندو
نوفمبر /تاري انثاني . )2012

 )32نهزننع انرريناو اننقا نع انقنا ر ،

يهحق سقى ( : )2انئقرير انسنوى نمئا عع انئقدو في جنزا انعقد انعر ي نهئاغ م .

■ انثُذ انثاًَ  :انُظش فً قشاساخ وتىصياخ يجهظ اإلداسج
أوالً  :تقشيش عٍ َتائج أعًال دوساخ يجهمظ دداسج يُظًمح انعًمم انعشتيمح يماتيٍ
انذوسج ( )33وانذوسج ( )40نًؤتًش انعًم انعشتي :
 -1اندو
 -2اندو
 -3اندو

 )77نمزهش اإلدا اندوحع ،مايو /آيا .)2012
 )77نمزهش اإلدا انقا ر  ،نوفمبر /تاري انثاني .)2012
غ ر انعاديع  )11نمزهش اإلدا انقا ر  ،ما س /آذا .)2013

ثاَياً  :عشض عاو نقشاساخ وتىصيــاخ يجهظ اإلداسج .

■ انثُذ انثانث  :يتاتعح تُفيز قشاساخ يؤتًش انعًم انعشتً انغماتق ( انمذوسج انتاعمعح وانثالثميٍ
نًؤتًش انعًم انعشتً ( انقاهشج . ) 2012 ،
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يؤتًش انعًم انعشتً
انذوسج األستـعـىٌ
انجضائش  /انجًهىسيح انجضائشيح
((  22 – 15أتشيم َ /يغاٌ )) 2013

■ انثُذ انشاتع  :انًغائم انًانيح واإلداسيح :
( أ ) انًغائم انًانيح :
أوال  :انًىقف انًانً نًُظًح انعًم انعشتيمح يمٍ حيمث انًغماهًاخ وانًتمأ شاخ
عهً انذول األعضاء كًا فً . 2013 / 4 / 1
ثاَيماً  :تقمماسيش هي ممح انشقاتممح انًانيممح وتقمماسيش يشاقثممً انحغمماتاخ عممٍ انحغمماتاخ
انختاييح نهغُتيٍ انًانيتيٍ ( 2011و  )2012نكم يٍ :
 -1مكئب انعمم انعر ي  /انقا ر .
 -2انمعا د وانمراكز انئا عع نهمن مع .
ثانثا  :تقشيش وتىصمياخ االجتًماا انحمادي وانعشمشيٍ نهجُمح انًُظًماخ نهتُغميق
وانًتاتعح انًُثثقح عٍ انًجهظ االقتصادي واالجتًاعً (انذاس انثيضاء/
انًًهكح انًغشتيح  ،يىنيى /تًىص . )2012
ساتعا  :اعتكًال تشكيم هي ح انشقاتمح انًانيمح نًُظًمح انعًمم انعشتيمح (– 2012
. )2014
( ب ) انًغائم اإلداسيح :
 )1يغتجذاخ تعـيـيـٍ انًذيش انعاو انًغاعذ نًُظًح انعًم انعشتيح .
 )2قشاس يجهظ اإلداسج فً دوسته غيش انعاديمح سقمى ( )16تشمأٌ " تطمىيش
يُظًح انعًم انعشتيح " .
■
■
■
■
■
■
■

انثُذ انخايظ  :ا تياس نجُح انخثشاء انقاَىَييٍ (. )2016 - 2013
انثُذ انغادط  :تطثيق اتفاقياخ وتىصياخ انعًم انعشتيح .
انثُممذ انغمماتع  :يممزكشج انًممذيش انعمماو نًكتممة انعًممم انعشتممً حـــــممـىل انممذوسج ( )102نًممؤتًش
انعًـــــم انذونً (جُيف  ،يىَيى /حضيشاٌ . ) 2013
انثُذ انثايٍ  :انتأييٍ ضـذ انتعطـم .
انثُذ انتاعع  :يغتقثم انتشغيم فً ضىء انًتغيشاخ االقتصاديح واالجتًاعيح فً انىطٍ انعشتً .
انثُذ انعاشش  :يشمشوا اتفاقيمح عًمم عشتيمح تشمأٌ انحًايمح االجتًاعيمح نهعمايهيٍ فمً انقطماا
غيش انًُظى (يُاقشح أونً)
انثُذ انحادي عشش  :تحذيذ يكاٌ وجذول أعًال انذوسج ( )41نًؤتًش انعًم انعشتً ( ياسط/
آراس . ) 2014
حًذي
ط /يحًذ

■■■
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