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 جلنة املؤمترات 
 2017 الدورة املوضوعية لعام 

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١١-٥
 عمالألمن جدول ا 8البند 

اعتماااال الترروااار واملواعياااد املرتنياااة ل ااادور   
    2018التنظيمية واملوضوعية لعام 

 مشروع التررور  
  

 )هنغاراي( لو لوفارلرة: ريتا املقر
  

 املسائل التنظيمية - أوال 
 العضووة - ألف 

مــن الــدول  ٢٠١٧، كانــجل ينــا املــمكراة م ونـا   عــا  ٤٣/٢٢٢عمـ  ققــرار ايم اــا ال امـا  - ١
اإلســــ ماا( وورا ــــواي والبحــــرين  - األعضــــات التالاــــا أالااهــــا: اوأــــا  الروســــو وأملاناــــا و يــــرا  )  وريــــا

وجاماي ـــا و  وريـــا أ ريقاـــا الوســـ و وســـري ون ـــا و ـــا  و اـــا  و رنانـــا وكاناـــا ولاـــرباي واملغـــر  و ماباـــا 
 .(١)والنمانا وهنغاراي والوواية املتحدة األمري اا والااو 

 
 أعضاء املكتب - ابء 

، ٢٠١٧حزيرا /يوناــــــ   ٢١امل قــــــو ة   (، ٥٤٧)ايلانــــــا  ٢٠١٧   ورهتــــــا التنلاماــــــا ل ــــــا   - ٢
 :٢٠١٧انتخبجل اللجنا أعضات امل تب التالاا أالااهم لل مل   عا  

 

__________ 

يزال هناك مق دا  شا را ، مق د ساشغل  عضـو مـن  ول يسـاا وا ـاا ا ـا ر وي ـر مـن  ول أمري ـا ال ناناـا ومن قـا و  (١) 
 البحر ال ارييب.
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 :الرئاس
 )لارباي(براون لويس ج.  

 :نوا  الرئاس
 ) رنانا(فيز  اقريس  
 )  وريا  يرا  اإلس ماا(وزلاين عباس  
 )جاماي ا( بي يكريانتني رنا   
 ة:املقرر 
 )هنغاراي(لو لوفارل ريتا  

ـري الـرئاس مشـاوراة  ـ   - ٣ و   ورهتا التنلاماا أيضا، وا قجل اللجنا من حاث املبـدأ علـو أ  ري
، وعلو أ  يواصل الرئاس وأعضات امل تـب املنت اـا وويـت م ٢٠١8رالاا قغاا أديد نش ال م تب ا ل ا  

 .٢٠١8ال مل قتلك الصفا حىت انتخا  امل تب ل ا  
 

 األعمال نظيم  - جيم 
 ١99٤وا قــــجل اللجنــــا    ورهتــــا التنلاماــــا علــــو انبــــاد املبــــا ر التوجا اــــا امل تمــــدة   عــــامو  - ٤
 امــــا يت لــــ  قنلرهــــا   حــــاوة ابــــروج  ــــ ل  ــــعة مــــا قــــني الــــدوراة عــــن ايــــدول امل تمــــد  ١99٥ و

عحـاة الـت نـم ر للممكراة واوجتماعاة، كما وا قجل علو اوجتماد،  ذا اقتضـو األمـر، وسـت رامل املق
 علو جدول املمكراة واوجتماعاة   ل  وراة ايم اا ال اما.

و  الــدورة ذاهتــا، ألقــو األمــني ال ــا  املانــاعد إل ارة شــمو  ايم اــا ال امــا واملــمكراة كلمــا أمــا   - ٥
ســـ ماا( اإل...اللجنـــا. ور  و لـــو األمانـــا ال امـــا علـــو األســـكلا الـــت  رح ـــا و ـــد كـــل مـــن  يـــرا  )  وريـــا

 واملغر . و اا 
و  الـــــدورة ذاهتـــــا، قـــــد  أمـــــني اللجنـــــا ايـــــدول املمقـــــجل للمـــــمكراة واوجتماعـــــاة   املاـــــدانني  - ٦

(. واست رضــجل E/2017/L.20) ٢٠١9و  ٢٠١8اوقتصــا ي واوجتمــاعو واملاــا ين املتصــلا يمــا ل ــامو 
دول املمقـــجل وأوصـــجل اتلـــس اوقتصــا ي واوجتمـــاعو وعتمـــا ل. وأيحالـــجل نوصـــاا اللجنـــا   اللجنــا ايـــ

موج ــا مــن رئــاس ينــا املــمكراة  س رئــاس اتلــس اوقتصـــا ي  ٢٠١٧حزيرا /يوناــ   ٢٧رســالا ممر ــا 
 (.E/2017/78واوجتماعو)

)ايلانـاة مـن  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١١ س  ٥ ورهتا املوضوعاا   الفعة من وعقدة اللجنا  - ٧
أيلول/سـبتمرب، عـرمل وكاـل األمـني ال ـا  إل ارة  ٥ س ###(. وعند ا تتاح الدورة املوضـوعاا    ٥٤8

(. و ــ ل ايلانــاة A/72/116شــمو  ايم اــا ال امــا واملــمكراة نقريــر األمــني ال ــا  عــن   ــا املــمكراة )
ـــــرا   ـــــل كـــــل مـــــن اوأـــــا  الروســـــو وأذرقاجـــــا  وأ غانانـــــتا  وورا ـــــواي ونركاـــــا و ي الرالاـــــا، أ س قباـــــا  و 
)  وريا...اإلســـ ماا( و اجا انـــتا  وال ـــراف و اـــا  و رنانـــا وكاناـــا واملغـــر  والنمانـــا وا نـــد والـــوواية 

 املتحدة األمري اا. 
 

https://undocs.org/ar/E/2017/L.20
https://undocs.org/ar/E/2017/78
https://undocs.org/ar/A/72/116
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 برانمج العمل - لال 
، ٢٠١٦ناانــــــا /أقريل  ٢٥(، امل قــــــو ة   ٥٤١)ايلانــــــا  ٢٠١٦  الــــــدورة التنلاماــــــا ل ــــــا   - 8

 س اللجنـــا    ورهتـــا  ٢٠١٧ لبـــجل اللجنـــا  س األمانـــا ال امـــا أ  نقـــد  جـــدول األعمـــال املمقـــجل ل ـــا  
 حزيـــرا / ٢١قـــو ة   (، امل ٥٤٧)ايلانـــا  ٢٠١٧. و  الـــدورة التنلاماـــا ل ـــا  ٢٠١٧التنلاماـــا ل ـــا  

( و لبـــجل  س األمانـــا A/AC.172/2017/L.1، اعتمـــدة اللجنـــا جـــدول األعمـــال املمقـــجل )٢٠١٧يوناـــ  
. وقــررة ٢٠١8 س اللجنــا    ورهتــا التنلاماــا ل ــا   ٢٠١8ال امــا أ  نقــد  جــدول أعمــال ممقتــا ل ــا  

أيضا أ  ندرج   قـر م  عمل ـا لتلـك الانـنا، قبـل ان قـا   ورهتـا املوضـوعاا أو قنـات علـو ال لـب، اللجنا 
 اإلحا اة    الرالاا الت نقدم ا األمانا ال اما عن مانائل هتم الدول األعضات نت ل  إب ارة املمكراة.

 
 مشاركة املراقب  - هاء 

ونركاـا و لتـني قصـفا مراقـب   الـدورة التنلاماـا  كانجل  ولتـا  مـن الـدول األعضـات سـا  سـرائال - 9
للجنا. وكانجل أرقع عشرة  ولا عضوا، هو أذرقاجا  و سرائال وأ غانانتا  ووكانتا  ونركمانانتا  ونركاـا 
و اجا انـــتا  وال ـــراف وق  ازســـتا  وكـــوو ومـــالازاي ونابـــال وا نـــد والاـــو    ضـــ  عـــن  حـــد  املنلمـــاة 

 ا الدولاا للفران فوناا و لا قصفا مراقب   الدورة املوضوعاا.احل وماا الدولاا واملنلم
 

https://undocs.org/ar/A/AC.172/2017/L.1

