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(A)     GE.04-02514     140904    140904 

  اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي
 الدورة اخلامسة واخلمسون

 جدول األعمال املؤقت املشروح

 )مقدم من املفوض السامي(

 افتتاح الدورة -١ 

املوافق يف الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني اخلامسة واخلمسني يفتتح رئيس اللجنة التنفيذية الدورة س 
يف قصر األمم ب (Conference Room XIX) ١٩ يف غرفة االجتماعات رقم ٢٠٠٤أكـتوبر  / تشـرين األول ٤

 .جنيف

 انتخاب أعضاء املكتب -٢ 

 .ستنتخب اللجنة التنفيذية أعضاء مكتبها الذي يتألف من الرئيس ونائب الرئيس واملقرر 

 إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -٣ 

، A/AC.96/LV/L.1 الوارد يف الوثيقة     ،ول األعمال املؤقت املشروح   جدسـتنظر اللجـنة التنفيذية يف        
 .كأساس إلقرار جدول أعمال الدورة

وسيشارك املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي واملفوض السامي يف حلقة مناقشة بشأن موضوع األمن  
 ٦م اجلنسية بعد ظهر يوم األربعاء       وسيناقَش موضوع عد  . أكتوبر/ تشرين األول  ٤الغذائي بعد ظهر يوم االثنني      

. ١٩٥٤أكتوبر، احتفاال بالذكرى السنوية اخلمسني التفاقية وضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام            /تشرين األول 
 .وستقدم مذكرات أساسية قبل موعد كال احلدثني
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 بيان املفوض السامي واملتحدث الضيف واملناقشة العامة -٤ 

، على أن تركّز املناقشة     ٢٠٠٤يونيه  /جتماعها الثالثني الذي ُعقد يف حزيران     وافقت اللجنة الدائمة، يف ا     
العامة على البيان الذي سيديل به املفوض السامي يف بداية الدورة، كما كان احلال يف السنوات الثالث املاضية،                  

 . بدال من تركيزها على املوضوع السنوي

 التقدم احملرز خبصوص املبادرة املتعلقة باالتفاقية وما        وسـيتناول بـيان املفوض السامي إىل اللجنة أيضا         
 .٢٠٠٤يضاف إليها، عقب اجتماعي املنتدى األول والفريق األساسي، اللذين عقدا يف حبر عام 

وسيعقب العرَض بيان للمتحدث الضيف، السيد      . وسـُيعرض على اللجنة موجز لبيان املفوض السامي        
 .امج األغذية العامليجيمس موريس، املدير التنفيذي لربن

 التقارير املقدمة عن أعمال اللجنة الدائمة -٥ 

ستسـتعرض اللجـنة على التوايل، يف إطار هذا البند، نتائج أعمال اللجنة الدائمة بشأن احلماية الدولية          
 .)١(واملسائل الربناجمية واإلدارية واملالية واملتعلقة بالرقابة

 احلماية الدولية )أ( 

وتقرير  (A/AC.96/989) مذكرة املفوض السامي بشأن احلماية الدولية     ة مبداوالت اللجنة،    ممـا لـه صل    
 للجنة الدائمة   االجتماعني التاسع والعشرين والثالثني     وتقريرا (A/AC.96/999) عـن أعمـال اللجـنة الدائمة      

A/AC.96/988) و (A/AC.96/998         ل املتعلق باحلماية    اللذان يستعرضان من مجلة أمور أخرى تنفيذ جدول األعما
(A/AC.96/965/Add.1). 

وستقوم اللجنة التنفيذية أيضاً، كجزء من وقائعها السنوية، بالنظر يف مشروع استنتاج عام بشأن احلماية  
الدولـية، ويف مشـروعي استنتاجني بشأن مسائل السالمة القانونية يف سياق اإلعادة الطوعية إىل الوطن وبشأن                 

 .)٢(سام العبء واملسؤولية يف حاالت التدفق اجلماعيالتعاون الدويل واقت

 املسائل الربناجمية واإلدارية واملالية )ب( 

 :سُتعرض على اللجنة التقارير التالية اليت هلا صلة هبذه املسائل 

 ؛(A/AC.96/999)  عن أعمال اللجنة الدائمةتقرير � 

 ؛(A/AC.96/988)  االجتماع التاسع والعشرين للجنة الدائمةتقرير � 

 ؛(A/AC.96/998)  للجنة الدائمةالثالثني االجتماع تقرير � 
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، الذي يتضّمن نظرة أولية يف (A/AC.96/1001) تقرير االجتماع احلادي والثالثني للجنة الدائمة � 
التوصـيات الـيت قدمـتها وحدة التفتيش املشتركة فيما يتعلق بتدبري شؤون املفوضية السامية               

 .وإدارهتا

 ؛(A/AC.96/990) ٢٠٠٣حسابات عام : ديق التربعات اليت يديرها املفوض الساميصنا � 

تقريـر جملس مراجعي احلسابات املقدم إىل اجلمعية العامة عن حسابات صناديق التربعات اليت               � 
ديسمرب /يديرها مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني عن الفترة املنتهية يف كانون األول

٢٠٠٣ (A/AC.96/991)  ،  والـتدابري املتخذة أو املقترح اختاذها استجابة لتوصيات تقرير جملس
 ؛ (A/AC.96/991/Add.1)مراجعي احلسابات

تقرير عن املراجعة الداخلية للحسابات يف مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني للفترة  � 
٢٠٠٤-٢٠٠٣ (A/AC.96/995). 

 قييم والتفتيشالتقارير املتعلقة بالت -٦ 

 :سيتضمن هذا البند استعراض التقارير التالية 

تقريـر عن أنشطة التفتيش والتحقيق اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون               � 
 (A/AC.96/993)الالجئني 

خطـة مفوضـية األمـم املتحدة لشؤون الالجئني وأنشطتها          : التقيـيم وحتلـيل السياسـات      � 
(A/AC.96/994)  

، ٢٠٠٥ وامليزانية الربناجمية املقترحة لعام      ٢٠٠٤الـنظر يف امليزانـية الـربناجمية املنقحة لعام           -٧ 
 واعتمادمها

ستستعرض اللجنة يف إطار هذا البند األنشطة اإلقليمية والربامج العاملية، وكذلك ميزانيات دعم الربامج               
 الربناجمية السنوية  وسيستند هذا االستعراض إىل امليزانية .٢٠٠٤، والربامج وامليزانيات املنقحة لعام      ٢٠٠٥لعـام   

اقتراح إلنشاء وظيفة إضافية برتبة مفوض سام مساعد لشؤون         ، وإىل   (A/AC.96/992) ٢٠٠٥للمفوضـية لعام    
 .(A/AC.96/992/Add.2) تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةوإىل  (A/AC.96/992/Add.1) احلماية

 من جدول األعمال، ستنظر اللجنة يف ٧ و٦، و)ب(٥ ضوء مناقشات اللجنة التنفيذية يف إطار البنود ويف 
 .مشروع مقرر بشأن املسائل اإلدارية واملالية

 أساليب عمل اللجنة التنفيذية وجلنتها الدائمة -٨ 

وسُينظر يف  . (A/AC.96/997) تقرير عن النظر يف أساليب عمل اللجنة التنفيذية       سـُيعرض على اللجنة      
اعـتماد مقرر، استناداً إىل املشاورات اليت سيجريها الرئيس متابعةً للمقرر الذي اختذته اللجنة يف دورهتا الرابعة                 
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وسيتضمن املقرر نصا على مشاركة املنظمات غري احلكومية بصفة         )). م(١٩، الفقرة   A/AC.96/987(واخلمسني  
نة الدائمة، وفقا للمقرر الذي اختذته اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة           مراقـب يف أعمال اللجنة التنفيذية واللج      

 ).٢٨، الفقرة A/AC.96/987(واخلمسني 

 ٢٠٠٥اجتماعات اللجنة الدائمة يف عام  -٩ 

 .٢٠٠٥ستعتمد اللجنة التنفيذية مقرراً بشأن برنامج عمل اللجنة الدائمة يف عام  

األعمال، ستتخذ اللجنة التنفيذية مقرراً بشأن الطلبات اليت تقدمها         ويف إطار هذا البند أيضاً من جدول         
وفود احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية للمشاركة بصفة مراقب يف اجتماعات اللجنة             

 .٢٠٠٥الدائمة يف عام 

 ة واخلمسني للجنة التنفيذيالسادسةالنظر يف جدول األعمال املؤقت للدورة  -١٠ 

 . واخلمسني للجنة التنفيذيةالسادسةستنظر اللجنة يف مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة  

  أخرىبيانات -١١ 

ُسـيديل كـل من مقرر املشاورات السنوية مع املنظمات غري احلكومية ورئيس جملس موظفي املفوضية                 
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٦ببيانني موجزين بعد ظهر يوم اخلميس، 

 ة مسائل أخرىأي -١٢ 

 اخلمسني للجنة التنفيذيةاخلامسة واعتماد تقرير الدورة  -١٣ 

 االستنتاجات  على اللجنة العتماده  الذي سُيعرض   اخلمسني  اخلامسة و  مشروع تقرير الدورة     تضـمن سي 
 .واملقررات املشار إليها يف إطار بنود جدول األعمال السابقة

 اختتام الدورة -١٤ 

 . والرئيس مالحظات ختامية موجزةسيبدي املفوض السامي 

 احلواشي

سبتمرب / أيلول٢٤ إىل ٢٣من (سُيعرض مشروع تقرير االجتماع احلادي والثالثني للجنة الدائمة  )١( 
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٥من أجل اعتماده يف هناية فترة ما بعد ظهر الثالثاء، ) ٢٠٠٤

 .قائمة مؤقتة )٢( 

 ـ ـ ـ ـ ـ


