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الدورة الثالثة والسبعون

اللجنة الثالثة

البند  123من جدول األعمال
تنشيط أعمال الجمعية العامة

برنامج العمل المؤقت للجنة الثالثة للدورة الرابعة والسب ب ب ب بببعيا للجمعية العامة
مقدم ما رئيس اللجنة
البند  - 1التنمية االجتماعية:
(أ)

تنفي ــا جت ــاال مة ا الملم ــة ال ــاملع ل تنمي ــة االجتم ــاعي ــة وجت ــاال و ة ا م ي ــة ال ــام ــة
االستثنااية الااب ة وال شاين؛

(ب)

التنمية االجتماعية ،مبا يف ذلك املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااا ذاا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة با الة االجتماعية يف ال ا
وبالشباب واملسنني وامل وقني واألساة.

البند  - 2منع ا امية وال دالة ا نااية.
البند  - 3املااقبة الدولية ل مخد اا.
البند  - 4النهوض باملاأة.
البند  - 5ت زيز حملوق الطفا ومحايتها:
(أ)

ت زيز حملوق الطفا ومحايتها؛

(ب)

متاب ة جتاال الدو ة االستثنااية امل نية بالطفا.

البند  - 6حملوق الش وب األص ية:
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(أ)

حملوق الش وب األص ية؛

(ب)

متاب ة الوثيملة اخلتامية لالجتماع ال ام الافيع املس ـ ـ ـ ـ ــتو ل م ية ال امة امل اوف باملة ا
ال املع امل ين بالش وب األص ية.
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البند  - 7ت زيز حملوق اإلجسان ومحايتها:
(أ)

تنفيا المكوك املت ملة حبملوق اإلجسان؛

(ب)

مس ـ ـ ـ ــااا حملوق اإلجس ـ ـ ـ ــان ،مبا يف ذلك النهل البدي ة لتحس ـ ـ ـ ــني التمتع الف ع حبملوق
اإلجسان وا اياا األساسية؛

(ج)

حاالا حملوق اإلجسان والتملا يا اململدمة من اململا ين واملمث ني اخلاصني؛

()

التنفيا الشاما إلعالن وباجامل عما فيينا ومتاب تهما.

البند  - 8الملضاء ع ى ال نماية والتمييز ال نماي وكااهية األجاجب وما يتما بالك من ت مب:
(أ)

الملضاء ع ى ال نماية والتمييز ال نماي وكااهية األجاجب وما يتما بالك من ت مب؛

(ب)

التنفيا الشاما إلعالن وباجامل عما يابان ومتاب تهما.

البند  - 9حق الش وب يف تملايا املمري.
البند  - 10تملايا جم س حملوق اإلجسان.
البند  - 11تملايا مفوض األمم املتحدة الســامع لشــةون الالجوني ،واملســااا املتم ـ ة بالالجوني وال اادين
واملشا ين ،واملسااا اإلجساجية.
البند  - 12مكافحة استخدام تكنولوجيا امل وماا واالتماالا لألغااض اإلجاامية.
البند  - 13تنشيط أعمال ا م ية ال امة.
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