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  الدورة السابعة واخلمسون 
  جدول األعمال املوحد للدورة السابعة واخلمسني للجمعية العامة* 

الذي أقرته اجلمعية العامة يف جلساا العامــة ١٩ و ٢٤ و ٣١ و ٦٨ و ٨٢، املعقـودة 
يف ٢٠ أيلــول/ســـبتمرب ٢٠٠٢ و ٧ و ١٦ تشـــرين األول/أكتوبـــر و ٦ كـــانون األول/ 

 ديسمرب ٢٠٠٢ و ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
افتتاح رئيس اجلمعية العامة للدورة.  - ١

دقيقة صمت للصالة أو التأمل.  - ٢
وثائق تفويض املمثلني يف دورة اجلمعيـة العامة السابعة واخلمسني:  - ٣

تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  (أ)
تقرير جلنة وثائق التفويض.  (ب)

انتخاب رئيس اجلمعية العامة.  - ٤
انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية.  - ٥

انتخاب نواب رئيس اجلمعية العامة.  - ٦
اإلخطار الوارد من األمني العام مبوجـب الفقـرة ٢ مـن املـادة ١٢ مـن ميثـاق  - ٧

األمم املتحدة. 
إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال: تقارير املكتب.  - ٨

املناقشة العامة.  - ٩
 
 

جتميع للوثائق A/57/251 و Add.1-4 يف وثيقة واحدة.  *
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تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة.  - ١٠
تقرير جملس األمن.  - ١١

تقرير الس االقتصادي واالجتماعي.  - ١٢
تقرير حمكمة العدل الدولية.  - ١٣

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  - ١٤
انتخابات مللء الشواغر يف اهليئات الرئيسية:  - ١٥

انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني لس األمن؛  (أ)
انتخاب مثانية عشر عضوا للمجلس االقتصادي واالجتماعي؛  (ب)

انتخاب مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدولية.  (ج)
انتخابات مللء الشواغر يف اهليئات الفرعية وانتخابات أخرى: انتخاب  - ١٦

عشرين عضوًا يف جلنة الربنامج والتنسيق. 
تعيينات مللء الشواغر يف اهليئات الفرعية وتعيينات أخرى:  - ١٧

تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية؛  (أ)
تعيني أعضاء يف جلنة االشتراكات؛  (ب)

إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات؛  (ج)
تعيني أعضاء يف احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة؛  (د)

جلنة اخلدمة املدنية الدولية:  (هـ)
تعيني أعضاء يف اللجنة؛  �١�

تعيني رئيس ونائب رئيس اللجنة.  �٢�
تعيني عضو يف وحدة التفتيش املشتركة؛  (و)

تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات؛  (ز)
إقرار تعيني األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛  (ح)

إقرار تعيني مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛  (ط)
تعيني عضو يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.  (ي)
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انتخـاب قضـاة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمـة األشـــخاص املســؤولني عــن  - ١٨
أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسـاين 
الدويل املرتكبة يف إقليم روانـدا واملواطنـني الروانديـني املسـؤولني عـن أعمـال 
اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثلـــــــة املرتكبــة يف أراضــــي 
الـــــدول اـاورة بـني ١ كـــانون الثــاين/ينــاير و ٣١ كــانون األول/ديســمرب 

 .١٩٩٤
تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة.  - ١٩

قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة.  - ٢٠
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية اليت تقدمـها األمـم املتحـدة  - ٢١

يف حاالت الكوارث، مبا يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة: 
تعزيــز تنســيق املســاعدة اإلنســانية الــيت تقدمــها األمــم املتحــــدة يف  (أ)

حاالت الطوارئ؛ 
تقدمي املساعدة االقتصادية اخلاصة إىل فرادى البلدان أو املناطق؛  (ب)

تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين؛  (ج)
تقدمي املساعدة الدولية الطارئـة مـن أجـل إحـالل السـالم واألوضـاع  (د)

الطبيعية يف أفغانستان املنكوبة باحلرب وتعمريها. 
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى:  - ٢٢

ـــــة  التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات االستشـــارية القانوني (أ)
اآلسيوية -  األفريقية؛ 

التعــاون بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي للبحــــر  (ب)
األسود؛ 

التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة الكاريبية؛  (ج)
التعاون بني األمم املتحدة وجملس أوروبا؛  (د)

التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا؛  (هـ)
التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي؛  (و)

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للفرانكفونية؛  (ز)
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التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل؛  (ح)
التعاون بني األمم املتحدة واملنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية؛  (ط)

التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية؛  (ي)
التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛  (ك)
التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛  (ل)

التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي؛  (م)
التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية؛  (ن)
التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛  (س)

التعاون بني األمم املتحدة ومنتدى جزر احمليط اهلادئ؛  (ع)
التعاون بني األمم املتحدة واللجنة التحضرييـة ملنظمـة معـاهدة احلظـر  (ف)

الشامل للتجارب النووية؛ 
التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.  (ص)

التعاون بني األمم املتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا.  (ق)
سنة األمم املتحدة للتراث الثقايف.  - ٢٣

ثقافة السالم.  - ٢٤
احمليطات وقانون البحار:  - ٢٥

احمليطات وقانون البحار؛  (أ)
صيد السمك بالشباك البحريـة العائمـة الكبـرية والصيـد غـري املـأذون  (ب)
بـــه يف املنـاطق اخلاضعـة للواليـة الوطنيـة ويف أعـايل البحـــار/والصيــد 
غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، واملصيد العرضـي واملرجتـع 

يف مصائد األمساك، والتطورات األخرى؛ 
ـــانون البحــار املؤرخــة  اتفـاق تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة لق (ج)
١٠ كــانون األول/ديســمرب ١٩٨٢ بشــأن حفــظ وإدارة األرصـــدة 

السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال. 
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ضـرورة إـاء احلصـار االقتصـادي والتجـاري واملـايل الـذي فرضتـه الواليــات  - ٢٦
املتحدة األمريكية على كوبا. 
دور املاس يف تأجيج الصراع.  - ٢٧

تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام.  - ٢٨
٢٠٠١-٢٠١٠: عقد دحر املالريا يف البلدان النامية، ال سيما يف أفريقيا.  - ٢٩

دور األمم املتحدة يف إقامة نظام إنساين عاملي جديد.  - ٣٠
إـاء التدابـري االقتصاديـة القسـرية االنفراديـة الـــيت تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة  - ٣١

كوسيلة لإلكراه السياسي واالقتصادي. 
تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية.  - ٣٢

أسباب الصراع يف أفريقيــا وحتقيــق السالم الدائــم والتنميــة املستدامة فيها.  - ٣٣
احلالة يف البوسنة واهلرسك.  - ٣٤

قضية فلسطني.  - ٣٥
احلالة يف الشرق األوسط.  - ٣٦

احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني.  - ٣٧
احلالة يف أمريكا الوسطى: إجراءات إقامة سـالم وطيـد ودائـم والتقـدم احملـرز  - ٣٨

يف تشكيل منطقة سالم وحرية ودميقراطية وتنمية. 
مسألة جزر فوكالند (مالفيناس).  - ٣٩

مسألة التمثيل العادل يف عضوية جملس األمن وزيـادة عـدد أعضائـه واملسـائل  - ٤٠
ذات الصلة. 

االستعراض والتقييم النهائيان لتنفيذ برنامج األمـم املتحـدة اجلديـد للتنميـة يف  - ٤١
أفريقيا يف التسعينيات: 

ــد  االسـتعراض والتقييـم النـهائيان لتنفيـذ برنـامج األمـم املتحـدة اجلدي (أ)
للتنمية يف أفريقيا يف التسعينيات؛ 

تنفيذ برنامج العقد الثاين للتنمية الصناعية يف أفريقيا.  (ب)
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متابعـة نتـــائج دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية السادســة والعشــرين: تنفيــذ  - ٤٢
إعـالن االلـتزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة 

املكتسب (اإليدز). 
متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل.  - ٤٣

متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية.  - ٤٤
تقرير احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة  - ٤٥
للقـانون اإلنسـاين الـدويل املرتكبـــة يف إقليــم يوغوســالفيا الســابقة منــذ ســنة 

 .١٩٩١
ـــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال  تقريـر احملكمـة اجلنائيـة الدولي - ٤٦
اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الــدويل 
املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنـني الروانديـني املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة 
اجلماعية وغريها من االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـدول اـاورة 

بني ١ كانون الثاين/يناير و ٣١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤. 
إعالن مؤمتر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقيـة بشـأن اهلجـوم  - ٤٧
العسكري اجلوي والبحري على اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشـتراكية 
الذي قامت بـــه حكومـــة الواليات املتحدة احلالية يف نيسان/أبريل ١٩٨٦. 
العدوان اإلسرائيلي املسلح على املنشآت النووية العراقية وآثاره اخلطرية علـى  - ٤٨
النظـام الـدويل الثـــابت فيمــا يتعلــق باســتخدام الطاقــة النوويــة يف األغــراض 

السلمية، وعدم انتشــار األسلحة النووية، والسالم واألمن الدوليني. 
آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها.  - ٤٩

تنفيذ قرارات األمم املتحدة.  - ٥٠
بـدء مفاوضات عامليـــة بشأن التعاون االقتصادي الدولـــي مـن أجل التنمية.  - ٥١

تعزيز منظومة األمم املتحدة.  - ٥٢
تنشيط أعمال اجلمعية العامة.  - ٥٣

مسألة قبـرص.  - ٥٤
العدوان املسلح على مجهورية الكونغو الدميقراطية.  - ٥٥
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السالم واألمن وإعادة توحيد شبه اجلزيرة الكورية.  - ٥٦
ختفيض امليزانيات العسكرية.  - ٥٧

حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشـامل ومنظومـات  - ٥٨
جديدة من هذه األسلحة: تقرير مؤمتر نزع السالح. 

مسألة أنتاركتيكا.  - ٥٩
صون األمن الدويل - عالقات حسن اجلوار واالسـتقرار والتنميـة يف جنـوب  - ٦٠

شرق أوروبا. 
التطـورات يف ميـدان املعلومـات واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية يف ســياق  - ٦١

األمن الدويل. 
دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح.  - ٦٢

إنشــاء منطقــة خاليــة من األسلحــة النوويــة فــي منطقــة الشــرق األوســط.  - ٦٣
عقـد ترتيبــات دوليــة فعالــة إلعطــاء الــدول غــري احلــائزة لألســلحة النوويــة  - ٦٤

ضمانات من استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا. 
منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي.  - ٦٥

نزع السالح العام الكامل:  - ٦٦
اإلخطار بالتجارب النووية؛  (أ)

حنو عامل خال من األسلحة النووية: احلاجة إىل خطة جديدة؛  (ب)
دراسـة األمـم املتحـدة بشـأن التثقيـف يف جمـال نـزع الســـالح وعــدم  (ج)

انتشار األسلحة؛ 
تدابري لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام ١٩٢٥؛  (د)

األمن الدويل ملنغوليا ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية؛  (هـ)
احملافظة على معاهدة احلد من املنظومات املضادة للقذائــف التسـيارية  (و)

واالمتثال هلا؛ 
القذائف؛  (ز)

تقليص اخلطر النووي؛  (ح)
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عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنـزع السالح؛  (ط)
الصلة بني نزع السالح والتنمية؛  (ي)

مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع الســالح وحتديـد  (ك)
األسلحة؛ 

املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف نصف الكرة اجلنـويب واملنـاطق  (ل)
املتامخة؛ 

نزع السالح اإلقليمي؛  (م)
حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛  (ن)

تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديـس واسـتخدام األسـلحة  (س)
الكيميائية وتدمري تلك األسلحة؛ 

تنفيذ اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املضـادة  (ع)
لألفراد وتدمري تلك األلغام؛ 

توطيد السالم من خالل تدابري عملية لنـزع السالح؛  (ف)
الشفافية يف جمال التسلح؛  (ص)

نزع السالح النووي؛  (ق)
ــــدل الدوليـــة بشـــأن مشـــروعية التـــهديد  متابعــة فتــوى حمكمــة الع (ر)

باألسلحة النووية أو استخدامها؛ 
تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول مـن أجـــل كبــح التــداول غــري املشــروع  (ش)

لألسلحة الصغرية ومجعها؛ 
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة مـن مجيـع  (ت)

جوانبه؛ 
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا؛  (ث)

عقد مؤمتر لألمم املتحدة لتحديد سبل القضاء على األخطار النوويـة  (خ)
يف سياق نزع السالح النووي. 

استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثانية عشرة:  - ٦٧
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برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح؛  (أ)
الزماالت والتدريب واخلدمات االستشارية لألمم املتحـدة يف ميـدان  (ب)

نزع السالح؛ 
تدابري بناء الثقة علـى الصعيـد اإلقليمـي: أنشـطة جلنـة األمـم املتحـدة  (ج)

االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا؛ 
اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية؛  (د)

مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح؛  (هـ)
مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا؛  (و)

مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للســـالم ونــزع الســالح والتنميــة يف  (ز)
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا ومنطقة  (ح)
احمليط اهلادئ. 

استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات اليت اعتمدا اجلمعيـة العامـة يف دورـا  - ٦٨
االستثنائية العاشرة: 

الس االستشاري ملسائل نزع السالح؛  (أ)
معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح؛  (ب)

تقرير هيئة نزع السالح؛  (ج)
تقرير مؤمتر نزع السالح.  (د)

خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط.  - ٦٩
اتفاقية حظر أو تقييد اسـتعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة  - ٧٠

الضرر أو عشوائية األثر. 
تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط.  - ٧١

ـــــاج وتكديــــس األســــلحة البكتريولوجيــــة  اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنت - ٧٢
(البيولوجية) والسـُّـمـَّــية وتدمري تلك األسلحة. 

معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.  - ٧٣
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آثار اإلشعاع الذري.  - ٧٤
التعــاون الدولـــي يف استخـــدام الفضـــاء اخلارجـــي فـــي األغراض السلمية.  - ٧٥
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن.  - ٧٦
تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلســـرائيلية الــيت متــس  - ٧٧
حقوق اإلنسان للشـعب الفلسـطيين وغـريه مـن السـكان العـرب يف األراضـي 

احملتلة. 
استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم مـن مجيـع نواحـي هـذه  - ٧٨

العمليات. 
املسائل املتصلة باإلعالم.  - ٧٩

املعلومـات املرسـلة مبقتضـى املـادة ٧٣ (هــــ) مــن ميثــاق األمــم املتحــدة مــن  - ٨٠
األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت. 

األنشـطة االقتصاديـة وغريهـا مـن األنشـطة الـيت تؤثـــر علــى مصــاحل شــعوب  - ٨١
األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت. 

تنفيـذ الوكـــاالت املتخصصــة واملؤسســات الدوليــة املتصلــة بــاألمم املتحــدة  - ٨٢
إلعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة. 

التسهيالت الدراسية والتدريبية املعروضة مـن الـدول األعضـاء لصـاحل سـكان  - ٨٣
األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت. 

املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي:  - ٨٤
التجارة الدولية والتنمية؛  (أ)

السلع األساسية؛  (ب)
تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛  (ج)

أزمة الديون اخلارجية والتنمية؛  (د)
النظام املايل الدويل والتنمية؛  (هـ)

األعمـال التحضرييـة لالجتمـاع الـوزاري الـدويل املعـــين بالتعــاون يف  (و)
جمال النقل العابر. 
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مسائل السياسات القطاعية:  - ٨٥
التعاون يف ميدان التنمية الصناعية؛  (أ)

األعمال التجارية والتنمية؛  (ب)
منـع ومكافحـــة املمارســات الفاســدة وحتويــل األمــوال املتأتيــة مــن  (ج)

مصدر غري مشروع وإعادة تلك األموال إىل بلداا األصلية. 
التنمية املستدامة والتعاون االقتصادي الدويل:  - ٨٦

تنفيذ اإلعالن املتعلـق بالتعـاون االقتصـادي الـدويل، وخباصـة تنشـيط  (أ)
ـــذ االســتراتيجية  النمـو االقتصـادي والتنميـة يف البلـدان الناميـة، وتنفي

اإلمنائية الدولية لعقد األمم املتحدة اإلمنائي الرابع؛ 
دمج االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف االقتصاد العاملي؛  (ب)

الثقافة والتنمية؛  (ج)
احلــوار الرفيــع املســتوى بشــأن تعزيــز التعــاون االقتصــادي الـــدويل  (د)

ألغراض التنمية عن طريق الشراكة. 
البيئة والتنمية املستدامة:  - ٨٧

تنفيـذ جـــدول أعمــال القــرن ٢١ وبرنــامج مواصلــة تنفيــذ جــدول  (أ)
أعمال القرن ٢١؛ 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛  (ب)
محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة؛  (ج)

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من  (د)
اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛ 

اتفاقية التنوع البيولوجي؛  (هـ)
ـــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة للــدول  مواصلـة تنفيـذ برن (و)

اجلزرية الصغرية النامية. 
األنشطة التنفيذية من أجل التنمية.  - ٨٨

تنفيـــذ عقـــد األمم املتحدة األول للقضـــاء على الفقــر (١٩٩٧-٢٠٠٦).  - ٨٩
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التدريب والبحث:  - ٩٠
جامعة األمم املتحدة؛  (أ)

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث.  (ب)
السـيادة الدائمـة للشـــعب الفلســطيين يف األرض الفلســطينية احملتلــة مبــا فيــها  - ٩١
القــــدس وللســكان العــــرب يف اجلــوالن الســــوري احملتـــل علـــى مواردهـــم 

الطبيعية. 
التنفيـذ واملتابعـة املتكـامالن واملنسـقان للمؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـــة  - ٩٢

اليت تعقدها األمم املتحدة يف االني االقتصادي واالجتماعي. 
النظـر علـى صعيـد دويل رفيـع املسـتوى مشـترك بـني احلكومـات يف موضــوع  - ٩٣

متويل التنمية. 
العوملة واالعتماد املتبادل.  - ٩٤

تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين) ودورة  - ٩٥
اجلمعية العامة االستثنائية اخلامسة والعشرين. 

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا.  - ٩٦
تنفيـذ نتـائج مؤمتـر القمـة العامليـــة للتنميــة االجتماعيــة ونتــائج دورة اجلمعيــة  - ٩٧

العامة االستثنائية الرابعة والعشرين. 
التنميـة االجتماعيـة مبـا يف ذلـك املســـائل ذات الصلــة باحلالــة االجتماعيــة يف  - ٩٨

العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة. 
متابعــة السنــة الدوليــة لكبــار الســن: اجلمعيــة العامليــة الثانيـــة للشيخوخـة.  - ٩٩

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.  -١٠٠
املراقبة الدولية للمخدرات.  -١٠١

النهوض باملرأة.  -١٠٢
تنفيذ نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ونتــائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة  -١٠٣
والعشرين للجمعية العامة املعنونة �املرأة عام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني اجلنسـني 

والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين�. 
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تقريـر مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـــؤون الالجئــني، واملســائل املتصلــة  -١٠٤
بالالجئني والعائدين واملشردين واملسائل اإلنسانية. 

تعزيز حقوق األطفال ومحايتها.  -١٠٥
برنامج أنشطة العقد الدويل للسكان األصليني يف العامل.  -١٠٦

القضاء على العنصرية والتمييز العنصري:  -١٠٧
القضاء على العنصرية والتمييز العنصري؛  (أ)

التنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنامج عمل ديربان.  (ب)
حق الشعوب يف تقرير املصري.  -١٠٨

مسائل حقوق اإلنسان:  -١٠٩
تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان؛  (أ)

مسائل حقوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك النـهج البديلـة لتحسـني التمتـع  (ب)
الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ 

حـاالت حقـوق اإلنسـان والتقـارير املقدمـــة مــن املقرريــن واملمثلــني  (ج)
اخلاصني؛ 

التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما؛  (د)
تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان.  (هـ)

التقاريــر املاليـــة والبيانات املالية املراجعة وتقارير جملس مراجعي احلسابات:  -١١٠
األمم املتحدة؛  (أ)

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛  (ب)
منظمة األمم املتحدة للطفولة؛  (ج)

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق  (د)
األدىن؛ 

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث؛  (هـ)
صناديق التربعات اليت يديرها مفوض األمم املتحدة السـامي لشـؤون  (و)

الالجئني؛ 
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صندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة؛  (ز)
صندوق األمم املتحدة للسكان؛  (ح)

مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية؛  (ط)
صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛  (ي)

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛  (ك)
ــــهاكات  احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن االنت (ل)
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبـت يف إقليـم يوغوسـالفيا 

السابقة منذ عام ١٩٩١؛ 
احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـــن أعمــال  (م)
ــــانون  اإلبــادة اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن االنتــهاكات اجلســيمة للق
اإلنســاين الــدويل املرتكبــة يف إقليــم روانــدا واملواطنــني الروانديــــني 
املسـؤولني عـــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات 
املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول ااورة بـني ١ كـانون الثـاين/ينـاير 

و ٣١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤. 
استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة.  -١١١

امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣.  -١١٢
ختطيط الربامج.  -١١٣

حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة.  -١١٤
تنسـيق شـؤون اإلدارة وامليزانيـة بـني األمـم املتحـــدة والوكــاالت املتخصصــة  -١١٥

والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
خطة املؤمترات.  -١١٦

جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة.  -١١٧
إدارة املوارد البشرية.  -١١٨

وحدة التفتيش املشتركة.  -١١٩
النظام املوحد لألمم املتحدة.  -١٢٠
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نظام املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.  -١٢١
تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية.  -١٢٢

إقامة العدل يف األمم املتحدة.  -١٢٣
متويل احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة  -١٢٤
للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسـالفيا السـابقة منـذ عـام 

 .١٩٩١
متويـل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال  -١٢٥
اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الــدويل 
املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنـني الروانديـني املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة 
اجلماعية وغريها من االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـدول اـاورة 

بني ١ كانون الثاين/يناير و ٣١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤. 
اجلوانـب اإلداريـة واملتعلقـة بامليزانيـة لتمويـل عمليـات األمـــم املتحــدة حلفــظ  -١٢٦

السالم. 
متويل قوات األمم املتحدة حلفظ السالم يف الشرق األوسط:  -١٢٧

قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك؛  (أ)
قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.  (ب)

متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو.  -١٢٨
متويـل إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور الشـرقية وبعثـة األمـم املتحـــدة  -١٢٩

للدعم يف تيمور الشرقية. 
متويل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا.  -١٣٠

متويـل بعثـة األمـم املتحـدة للتحقـق يف أنغـوال وبعثـة مراقـيب األمـم املتحــدة يف  -١٣١
أنغوال. 

متويل األنشطة الناشئة عن قرار جملس األمن ٦٨٧ (١٩٩١):  -١٣٢
بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت؛  (أ)

أنشطة أخرى.  (ب)
متويل بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية.  -١٣٣
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متويل بعثة األمم املتحدة يف سرياليون.  -١٣٤
متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية.  -١٣٥

متويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان.  -١٣٦
متويل قوة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي.  -١٣٧

متويل وتصفية سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا.  -١٣٨
متويل قوة األمم املتحـدة للحمايـة، وعمليـة األمـم املتحـدة السـتعادة الثقـة يف  -١٣٩
كرواتيـا، وقـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي، ومقـر قيـادة قـوات الســالم 

التابعة لألمم املتحدة. 
متويل عملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال.  -١٤٠

متويل عملية األمم املتحدة يف موزامبيق.  -١٤١
متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص.  -١٤٢

متويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا.  -١٤٣
متويل بعثة األمم املتحدة يف هاييت.  -١٤٤

متويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا.  -١٤٥
متويل بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا.  -١٤٦

متويل بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك.  -١٤٧
متويل إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف سالفونيا الشرقية، وبارانيـا، وسـريميوم  -١٤٨

الغربية، وفريق دعم الشرطة املدنية. 
متويل بعثة األمم املتحدة للدعـم يف هـاييت، وبعثـة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف  -١٤٩

هاييت، وبعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يف هاييت. 
متويل بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.  -١٥٠

متويـــل بعثـــة منظمـــة األمـم املتحدة فــي مجهوريــة الكونغـــو الدميقراطيــة.  -١٥١
حالـة الـربوتوكولني اإلضـــافيني التفاقيــات جنيــف املعقــودة يف عــام ١٩٤٩  -١٥٢

بشأن محاية ضحايا الصراعات املسلحة. 



03-5308817

A/57/251/Rev.1

النظر يف اختاذ تدابري فعالـة لتعزيـز محايـة وأمـن وسـالمة البعثـات الدبلوماسـية  -١٥٣
والقنصلية واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني. 

اتفاقية حصانات الدول وممتلكاا من الوالية القضائية.  -١٥٤
تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورا اخلامسـة  -١٥٥

والثالثني. 
تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورا الرابعة واخلمسني.  -١٥٦

تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف.  -١٥٧
إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية.  -١٥٨

تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة مبيثــاق األمــم املتحــدة وبتعزيز دور املنظمة.  -١٥٩
التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل.  -١٦٠

ـــة مبوجــب االتفاقيــة املتعلقــة بســالمة موظفــي األمــم  نطـاق احلمايـة القانوني -١٦١
املتحدة واألفراد املرتبطني ا. 

االتفاقية الدولية ملنع استنساخ البشر ألغراض التكاثر.  -١٦٢
منـح املعـهد الـدويل للدميقراطيـة واملسـاعدة االنتخابيـــة مركــز املراقــب لــدى  -١٦٣

اجلمعية العامة. 
منـح منظمـة شـركاء يف جمـال السـكان والتنميـة مركـز املراقـب لـدى اجلمعيــة  -١٦٤

العامة. 
منـــح مصـــرف التنميــة اآلسيـــوي مركــز املراقب لـــدى اجلمعيـــة العامـــة.  -١٦٥
ـــب لــدى اجلمعيــة  منـح املركـز الـدويل لتطويـر سياسـات اهلجـرة مركـز املراق -١٦٦

العامة. 
منطقة سالم وتعاون يف أمريكا اجلنوبية.  -١٦٧

السنة الدولية لألرز، ٢٠٠٤.  -١٦٨
األزمة العاملية للسالمة على الطرق.  -١٦٩

 


