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افتتحت اجللسة الساعة  ١٩/١٥ 
 

تنظيم األعمال 
الرئيس: دعا منسق املشاورات غري الرمسية بشأن  -١
البند ١٢٣ من جدول األعمال، إدارة املوارد البشـرية، إىل 
تقدمي تقرير عــن حالـة تلـك املشـاورات كـي يتسـىن للجنـة 
أن تتخذ قرارًا عن علم بشأن كيفية تنظيم أعماهلـا بالنسـبة 
ملـا تبقـى مـن اجلـزء األول مـن الـدورة اخلامسـة واخلمســني 

املستأنفة. 
ــــتان): حتـــدث بوصفـــه  الســيد شــودري (باكس -٢
منسق املشاورات غري الرمسية بشأن البند ١٢٣ من جدول 
األعمــال، فقــال إن كافــة الوفــود تبــدي مواقــف إجيابيــــة 
وتبـذل جـهودًا حثيثـة لالتفـاق علـى مشــروع قــرار بشــأن 
إدارة املـوارد البشـرية. وقـال إن مسـائل كثـرية ال تـــزال يف 
حاجة إىل اجلالء يف هذا الصدد. وإن الوقت الالزم إلجنـاز 
ـــم إحــرازه يف  مشـروع القـرار يعتمـد علـى التقـدم الـذي يت
املشــاورات الــيت ســتعقد عقــــب هـــذه اجللســـة مباشـــرة، 
وســتتركز علــى جمــاالت اخلــالف. وقــال إنــه حــىت ولـــو 
ــاك  توصلـت الوفـود إىل اتفـاق يف ايـة املسـاء، سـتكون هن
 ـــايل لتعديــل نــص حاجـة إىل مزيـد مـن الوقـت يف اليـوم الت

املشروع. 
الرئيـس: قـال إن مكتـب اللجنـة يـــود أن يقــترح  - ٣
تــأجيل كافــة املســائل املعلقــة إىل مــا بعــد وضــع الصيغــة 
النهائية للقرار املتعلق بإدارة املوارد البشــرية. وبعدئـذ تعقـد 
ــرار  اللجنـة جلسـة رمسيـة، رمبـا يف غضـون يومـني، الختـاذ ق
بشــأن هــذه املســــائل وإلـــاء اجلـــزء األول مـــن الـــدورة 

املستأنفة. 
ـــة إيــران اإلســالمية):  السـيد مـري حممـد (مجهوري - ٤
ـــاً باســم جمموعــة الـــ٧٧ والصــني، إنــه كــان  قـال، متحدث

بإمكان اللجنة أن تنهي أعماهلـا بنهايـة األسـبوع السـالف. 
وأعرب عن أمله يف أن يتم إحراز تقدم يف املشاورات غـري 
الرمسيـة الـيت سـتعقد عقـب اجللسـة احلاليـة؛ وإن مثـــل هــذا 
التقـدم يعتمـد علـى رغبـــة اجلميــع يف التوصــل إىل اتفــاق. 
وأضـاف أن جمموعـــة الـــ٧٧ والصــني جــاّدة جــدًا يف أمــر 
إصــالح إدارة الشــؤون البشــرية وقــد قدمــت مقترحــــات 
حمـددة يف ذلـك اـال؛ وهـــي قــد أجــرت أيضــاً تنــازالت 
ـــاورها القلــق  لصـاحل الوصـول إىل توافـق يف اآلراء. وقـد س
وخيبـة األمـل لكـون بعـض املسـائل الـيت متّ التوصـل بشــأا 
إىل تفـاهم قـد أعيـد فتـح بـاب مناقشـتها يف وقـــت الحــق. 
وأضاف أن جمموعة الـ٧٧ والصـني كـانت، يف املشـاورات 
غري الرمسية، مستعدة لسحب بعض اقتراحاـا أو تعديلـها. 
بيـد أنـه، إن مل تقـــابل الوفــود األخــرى هــذا النــهج البنــاء 
باملثل، فلــن تكـون هنـاك جـدوى لتمديـد اجلـزء األول مـن 

الدورة املستأنفة.  
السـيد نيســـري (الســويد): حتــدث باســم االحتــاد  -٥
ـــها جمموعــة  األورويب فقـال إنـه يقـدر للوفـود مجيعـاً، مبـا في
الــ٧٧ والصـني، جـهودها البنـاءة. وأضـاف أن النـــص قيــد 
النظر، ومعظمه مل يصدر عن بلدان االحتاد األوريب، طويل 
ـــع  جـدًا. وقـال إن االحتـاد األوريب مسـتعد للتعـاون مـع مجي
الوفـود األخـرى، بـــروح مــن املرونــة، بغيــة إجنــاز أعمــال 

اللجنة يف أقرب وقت ممكن. 
الرئيــس: قــال إنــه يفــهم أن اللجنــــة ترغـــب يف  -٦ 
تـأجيل البـت يف املسـائل املعلقـة إىل مـا بعـد وضـع الصيغـــة 
النهائية ملشروع القرار املتعلق بإدارة املـوارد البشـرية، علـى 

حنو ما اقترح املكتب. 
وقد تقرر ذلك.   -٧

 
مسائل أخرى  
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ــــة العامـــة أكـــدت أـــا  الرئيــس: قــال إن األمان -٨
ـــــة ملشــــاريع  ســـتعمد يف املســـتقبل إىل تعميـــم صيـــغ أولي
القرارات على الوفود بواسطة الربيد اإللكتروين، علـى حنـو 

ما اقترح ممثل مصر يف اجللسة السالفة. 
 

رفعت اجللسة الساعة ١٩/٤٠. 
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