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 الدورة التاسعة واخلمسون
 

 توزيع بنود جدول أعمال دورة اجلمعية العامة التاسعة واخلمسني  
 

/  أيلــول١٧الــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة يف جلســتها العامــة الثانيــة، املعقــودة يف   
 ٢٠٠٤سبتمرب 

 
 اجللسات العامة  

 
 صون السالم واألمن الدوليني -ألف  

 ].١١ دالبن[تقرير جملس األمن  - ١
 ].٢١ البند[دور املاس يف تأجيج الصراع  - ٢
استعراض تنفيذ توصيات مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث الستكشـاف الفضـاء اخلـارجي                 - ٣

 .)١(]٢٣ البند[واستخدامه يف األغراض السلمية 
 ].٢٤ البند[منع نشوب الصراعات املسلحة  - ٤
 تشـكيل منطقـة سـالم وحريـة ودميقراطيـة           التقـدم احملـرز يف    : احلالة يف أمريكا الوسـطى     - ٥

 ].٢٦ البند[وتنمية 
 ].٢٧ البند[احلالة يف أفغانستان وآثارها على السالم واألمن الدوليني  - ٦

__________ 
 احملـرز يف   قررت اجلمعية العامة، يف مجلـة أمـور، إجـراء اسـتعراض للتقـدم             ٥٨/٩٠ من القرار    ٣ و   ١وفقا للفقرتني    ))( 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية                     
ــوبر /عامــة خــالل دورهتــا التاســعة واخلمســني، يف تشــرين األول   ) جلســات(يف جلســة ) اليونيســبيس الثالــث ( أكت

٢٠٠٤. 
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ضــرورة إهنــاء احلصــار االقتصــادي والتجــاري واملــايل الــذي فرضــته الواليــات املتحــدة  - ٧
 ].٢٨ البند[األمريكية على كوبا 

 ].٢٩ البند[مسألة قربص  - ٨
 ].٣٠ البند[العدوان املسلح على مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ٩

 ].٣١ البند[) مالفيناس(مسألة جزر فوكالند  - ١٠
العدوان اإلسرائيلي املسلح على املنشآت النووية العراقيـة وآثـاره اخلطـرية علـى النظـام                 - ١١

ــة يف األغــ     ــة النووي ــدويل الثابــت فيمــا يتعلــق باســتخدام الطاق راض الســلمية، وعــدم  ال
 ].٣٢ البند[انتشار األسلحة النووية، والسالم واألمن الدوليني 

 ].٣٣ البند[آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها  - ١٢
إعـــالن مـــؤمتر رؤســـاء دول وحكومـــات منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة بشـــأن اهلجـــوم    - ١٣

ة الشـعبية االشـتراكية الـذي       العسكري اجلوي والبحري علـى اجلماهرييـة العربيـة الليبيـ          
 ].٣٤ البند[ ١٩٨٦أبريل /قامت به حكومة الواليات املتحدة احلالية يف نيسان

 ].٣٦ البند[احلالة يف الشرق األوسط  - ١٤
 ].٣٧ البند[قضية فلسطني  - ١٥
 ].٤٢ البند[حالة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف هاييت  - ١٦
قســرية االنفراديــة الــيت تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة كوســيلة  إهنــاء التــدابري االقتصــادية ال - ١٧

 ].٤٨ البند[لإلكراه السياسي واالقتصادي 
 

تعزيز النمو االقتصادي املستمر والتنمية املستدامة وفقا لقرارات اجلمعية العامـة            -باء  
 ومؤمترات األمم املتحدة املعقودة مؤخرا

 ].١٢ لبندا[تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي  - ١٨
 ].٣٥ البند[ثقافة السالم  - ١٩
 ].٤٠ البند[متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل  - ٢٠
 ].٤١ البند[دور األمم املتحدة يف إقامة نظام إنساين عاملي جديد  - ٢١
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س تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فـريو     : متابعة نتائج الدورة االستثنائية السادسة والعشرين      - ٢٢
 .)٢(]٤٣ البند[) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية

ــة         - ٢٣ ــؤمترات القم ــؤمترات الرئيســية وم ــائج امل ــامالن واملنســقان لنت ــة املتك ــذ واملتابع التنفي
تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصـادي واالجتمـاعي وامليـادين املتصـلة هبمـا                اليت

 .)٣(]٤٥ البند[
ــا    : ٢٠١٠-٢٠٠١ - ٢٤ ـــة، ال ســيما يف أفريقي ـــدان الناميــ ـــا يف البلــــ ـــر املالريــ ـــد دحـ عقـ

 ].٤٦ البند[
السنة الدولية للرياضـة والتربيـة البدنيـة        : الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز السالم والتنمية      - ٢٥

 ].٤٧ البند[
ــك املســائل ذات الصــلة ب     - ٢٦ ــا يف ذل ــة، مب ــة االجتماعي ــامل   التنمي ــة يف الع ــة االجتماعي احلال

 .)٤(]٩٤ البند[وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة 
 

 تنمية أفريقيا -جيم  
التقـدم احملـرز يف التنفيـذ والـدعم الـدويل           : الشراكـــة اجلديـــدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا           - ٢٧

 ]:٣٨ البند[
 يف التنفيــذ والــدعم التقــدم احملــرز: الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا  )أ( 

 الدويل؛
 .أسباب الصراع وتعزيز السالم الدائم والتنمية املستدامة يف أفريقيا )ب( 

 

__________ 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢معية العامة، يف مجلة أمور، أن ُيعقد يف ، قررت اجل٥٨/٣١٣ من القرار ١عمال بالفقرة  )٢( 

 .االجتماع الرفيع املستوى الستعراض التقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات احملددة يف اإلعالن
 يصادف مرور عشرة أعوام ٢٠٠٤، قررت اجلمعية العامة، واضعة يف اعتبارها أن عام ٥٨/٥٢٩عمال باملقرر  )٣( 

د املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة، ختصيص يوم واحد أثناء انعقاد دورهتا التاسعة واخلمسني على انعقا
 باء، قررت أن تنظر ٥٧/٢٧٠ووفقا للقرار . لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية
دي واالجتماعي ذات الصلة بالتنفيذ واملتابعة يف إطار هذا البند، يف فصول التقرير السنوي للمجلس االقتصا

املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، مبا يف ذلك عن طريق 
 .مشاركة رئيس اجمللس يف املناقشات

 يف دورهتا التاسعة واخلمسني، يف  قررت اجلمعية العامة ختصيص جلسة عامة٥٧/١٦٤ من القرار ٨عمال بالفقرة  )٤( 
مايو / أيار١٥، لالحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية لألسرة، مستفيدة بالفعاليات اليت تنظم يف ٢٠٠٤عام 

 . مبناسبة اليوم العاملي لألسرة٢٠٠٤
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 تعزيز حقوق اإلنسان -دال  
 ]:١٠٥ البند[مسائل حقوق اإلنسان  - ٢٨

مســائل حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحســني التمتــع الفعلــي   )ب( 
 .)٥(ألساسيةحبقوق اإلنسان واحلريات ا

 
 التنسيق الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية -هاء  

تعزيز تنسـيق مـا تقدمـه األمـم املتحـدة مـن مسـاعدة إنسـانية ومـن مسـاعدة غوثيـة يف                         - ٢٩
 :)٦(]٣٩ البند[حاالت الكوارث، مبا يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة 

مــم املتحــدة يف حــاالت   تعزيــز تنســيق املســاعدة اإلنســانية الــيت تقــدمها األ      )أ( 
 الطوارئ؛

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

 .يف أفغانستان املنكوبة باحلرب وتعمريها
 

 تعزيز العدالة والقانون الدويل -واو  
 .]١٣ بندال[ تقرير حمكمة العدل الدولية - ٣٠
 :]٤٩ البند[ احمليطات وقانون البحار - ٣١

 احمليطات وقانون البحار؛ )أ( 
تتضـمنه اتفاقيـة األمـم       د األمساك، بطرق منـها اتفـاق تنفيـذ مـا          ئـاستدامـة مصا  )ب( 

 من أحكـام    ١٩٨٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠املتحدة لقانون البحار املؤرخة     
داخلـة املنـاطق واألرصـدة السـمكية        األرصدة السمكية املت  بشأن حفظ وإدارة    

 .الكثرية االرحتال، والصكوك ذات الصلة

__________ 
لتاسعة واخلمسني  قررت اجلمعية العامة، أن ختصص جلسة عامة يف الدورة ا٥٨/١٨١ من القرار ١٧وفقا للفقرة  )٥( 

، على أن تنظم كحوار ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠للجمعية العامة لالحتفال بيوم حقوق اإلنسان وذلك يف 
، ومناقشة ٢٠٠٤-١٩٩٥تفاعلي الستعراض إجنازات عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، 

 . جمال حقوق اإلنسانميكن االضطالع به مستقبال من أنشطة لتعزيز التثقيف يف ما
 . أدناه١٢، انظر اللجنة الثانية، البند )ب(لالطالع على البند الفرعي  )٦( 
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ــادة          - ٣٢ ــال اإلب ــن أعم ــة األشــخاص املســؤولني ع ــة حملاكم ــة الدولي ــة اجلنائي ــر احملكم تقري
اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل املرتكبــة يف 

 املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن          إقليم رواندا واملواطنني الروانديني   
ــدول اجملــاورة بــني     ــة يف أراضــي ال ــة املرتكب ــهاكات املماثل ــاير / كــانون الثــاين ١االنت ين

 .]٥٠ البند[ ١٩٩٤ديسمرب /كانون األول ٣١ و
تقرير احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون             - ٣٣

 .]٥١ البند[ ١٩٩١ين الدويل املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ سنة اإلنسا
 

 نزع السالح -زاي  
 .)٧(]١٤ البند[تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية  - ٣٤
 

 املسائل التنظيمية واإلدارية ومسائل أخرى -طاء  
 ].١ البند[افتتاح رئيس اجلمعية العامة للدورة  - ٣٥
 ].٢ البند[صمت للصالة أو التأمل دقيقة  - ٣٦
 ]:٣ البند[وثائق تفويض املمثلني يف دورة اجلمعية العامة التاسعة واخلمسني  - ٣٧

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

 .)٨(]٤ البند[انتخاب رئيس اجلمعية العامة  - ٣٨
 .)٨(]٦ البند[امة انتخاب نواب رئيس اجلمعية الع - ٣٩
 مــن ميثــاق األمــم ١٢ مــن املــادة ٢اإلخطــار الــوارد مــن األمــني العــام مبوجــب الفقــرة  - ٤٠

 ].٧ البند[املتحدة 
 ].٨ البند[تقارير املكتب : تنظيم األعمال وإقرار جدول العمال وتوزيع البنود - ٤١
 ].٩ البند[املناقشة العامة  - ٤٢

__________ 
، اليت تتناول )A/59/295(قررت اجلمعية العامة أن بعض أجزاء التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية  )٧( 

 .نظرها يف هذا البند سيلفت إليها انتباه اللجنة األوىل يف سياق ٦٥موضوع البند 
، ٢٠٠٢يوليه / متوز٨ املؤرخ ٥٦/٥٠٩ من النظام الداخلي، بصيغتها املعدلة بقرار اجلمعية العامة ٣٠وفقا للمادة  )٨( 

 .جتري اجلمعية العامة هذه االنتخابات للدورة الستني قبل افتتاح تلك الدورة بثالثة أشهر على األقل
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 ].١٠ البند[ال املنظمة تقرير األمني العام عن أعم - ٤٣
 ]:١٥ البند[انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية  - ٤٤

 انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن؛ )أ( 
 .انتخاب مثانية عشر عضوا يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي )ب( 

ب سـبعة أعضـاء     انتخـا : انتخاب مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابـات أخـرى          - ٤٥
 ].١٦ البند[يف جلنة الربنامج والتنسيق 

 :)٩(]١٧ البند[تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى  - ٤٦
 تعيني أعضاء فــــي جلنــــة املؤمترات؛ )ز( 
 تعييــن أعضاء فـــي وحــدة التفتيــش املشتركـــة؛ )ح( 
 ؛مات الرقابة الداخلية العام خلدتعيني وكيل األمني )ط( 
 .إقرار تعيني األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )ي( 

انتخاب قضاة احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة  - ٤٧
 ١٩٩١للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبـت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

 .]١٨ البند[
 .]١٩ البند[ بول أعضاء جدد يف األمم املتحدةق - ٤٨
 .]٢٥ البند[ تنفيذ قرارات األمم املتحدة - ٤٩
 .]٥٢ البند[ شيط أعمال اجلمعية العامةنت - ٥٠
 ة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل ذات الصلةلــــمسأ - ٥١

 .]٥٣ البند[
 .]٥٤ البند[ مم املتحدةتعزيز منظومة األ - ٥٢
 .]٥٥ البند[ متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية - ٥٣
 :]٥٦ البند[ التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى - ٥٤

 التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي؛ )أ( 
__________ 

 . أدناه٣٦، انظر اللجنة اخلامسة، البند )و(إىل ) أ(ن لالطالع على البنود الفرعية م )٩( 
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ــارية الق    )ب(  ــة االستشـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــاون بـــني األمـ ــيوية  التعـ ــة اآلسـ  -انونيـ
 األفريقية؛

 التعاون بني األمم املتحدة ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا؛ )ج( 
 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود؛ )د( 
 التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة الكاريبية؛ )هـ( 
 التعاون بني األمم املتحدة وجملس أوروبا؛ )و( 
 التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا؛ )ز( 
 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي؛ )ح( 
 التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للفرانكفونية؛ )ط( 
 التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل؛ )ي( 
  بني األمم املتحدة واملنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية؛التعاون )ك( 
 التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية؛ )ل( 
 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ )م( 
 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛ )ن( 
 ألمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية؛التعاون بني ا )س( 
 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ )ع( 
 التعاون بني األمم املتحدة ومنتدى جزر احمليط اهلادئ؛ )ف( 
التعاون بني األمم املتحدة واللجنة التحضـريية ملنظمـة معاهـدة احلظـر الشـامل                )ص( 

 للتجارب النووية؛
 .ني األمم املتحدة واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيالتعاون ب )ق(

 ].١٥٦ البند[تعدد اللغات  - ٥٥
 ].١٥٨ البند[مناسبة للتذكر واملصاحلة مايو /أيار ٩ و ٨يومي  املتحدة األممإعالن  - ٥٦
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 اللجنة األوىل  
 نزع السالح -زاي  

 ].٥٧ البند[ختفيض امليزانيات العسكرية  - ١
 عالقـات حسـن اجلـوار واالسـتقرار والتنميـة يف جنـوب شـرق               - الـدويل    صون األمـن   - ٢

 ].٥٨ البند[أوروبا 
 ].٥٩ البند[التحقق جبميع جوانبه، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة يف جمال التحقق  - ٣
ــدان املعلومــات واالتصــاالت الســلكية والالســلكية يف ســياق األمــن     - ٤ التطــورات يف مي

 ].٦٠ البند[الدويل 
 ].٦١ البند[دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح  - ٥
 ].٦٢ البند[إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط  - ٦
عقد ترتيبات دولية فعالة إلعطـاء الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة ضـمانات مـن                     - ٧

 ].٦٣ البند[ديد باستعماهلا استعمال األسلحة النووية أو الته
 ].٦٤ البند[منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي  - ٨
 :)٧(]٦٥ البند[نزع السالح العام والكامل  - ٩

 اإلخطار بالتجارب النووية؛ )أ( 
اختــاذ مزيــد مــن التــدابري يف ميــدان نــزع الســالح ملنــع ســباق التســلح يف قــاع   )ب( 

 حار واحمليطات؛البحار واحمليطات وحتت قاع الب
 التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة؛ )ج( 
 ؛١٩٢٥تدابري لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام  )د( 
 الصلة بني نزع السالح والتنمية؛ )هـ( 
 األمن الدويل ملنغوليا ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية؛ )و( 
 القذائف؛ )ز( 
 احلد من األسلحة ونزع السالح وعدم انتشار األسلحة؛االمتثال التفاقات  )ح( 
 نزع السالح اإلقليمي؛ )ط( 



 

04-51648 9 
 

A/59/252  

 حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ )ي( 
 حتسني فعالية أساليب عمل اللجنة األوىل؛ )ك( 
التشـــريعات الوطنيـــة املتعلقـــة بنقـــل األســـلحة واملعـــدات العســـكرية والســـلع  )ل( 

 التكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج؛و
 تدابري بناء الثقة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ )م( 
 تعزيز التعددية يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار؛ )ن( 
مراعـــاة املعـــايري البيئيـــة يف صـــياغة وتنفيـــذ اتفاقـــات نـــزع الســـالح وحتديـــد    )س( 

 األسلحة؛
مشروعية التهديد باألسـلحة النوويـة      دل الدولية بشأن    متابعة فتوى حمكمة الع    )ع( 

 أو استخدامها؛
 ختفيض اخلطر النووي؛ )ف( 
 تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل؛ )ص( 
 املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف نصف الكرة اجلنويب واملناطق املتامخة؛ )ق( 
 خطة جديدة؛: لنوويةحنو عامل خال من األسلحة ا )ر( 
ــلحة       )ش(  ــتخدام األسـ ــديس واسـ ــاج وتكـ ــتحداث وإنتـ ــر اسـ ــة حظـ ــذ اتفاقيـ تنفيـ

 الكيميائية وتدمري تلك األسلحة؛
تنفيذ اتفاقية حظر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املضـادة لألفـراد                  )ت( 

 وتدمري تلك األلغام؛
 الشفافية يف جمال التسلح؛ )ث( 
 وي؛نزع السالح النو )خ( 
تقــدمي املســاعدة إىل الــدول مــن أجــل كــبح التــداول غــري املشــروع لألســلحة    )ذ( 

 الصغرية ومجعها؛
 االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه؛ )ض( 
عقــد مــؤمتر لألمــم املتحــدة لتحديــد ســبل القضــاء علــى األخطــار النوويــة يف     )أأ( 

 ي؛سياق نزع السالح النوو
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 إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا؛) ب ب( 
 توطيد السالم من خالل تدابري عملية لرتع السالح؛)  ج ج( 
 .عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لرتع السالح )د د( 

ـــام دورة اجلمعيــة العامــة االســت   - ١٠ ـــة اختتـــ ـــذ وثيقـ ـــراض وتنفيـ ثنائية الثانيــة عشــرة استعــ
 ]:٦٦ البند[
 برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح؛ )أ( 
الزمــاالت والتــدريب واخلــدمات االستشــارية لألمــم املتحــدة يف ميــدان نــزع    )ب( 

 السالح؛
ــة يف أمريكــا       )ج(  ــزع الســالح والتنمي مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للســالم ون

 ييب؛الالتينية ومنطقة البحر الكار
 مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا؛ )د( 
 مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ؛ )هـ( 
 مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح؛ )و( 
 اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية؛ )ز( 
أنشطة جلنة األمم املتحدة االستشـارية      : ناء الثقة على الصعيد اإلقليمي    تدابري ب  )ح( 

 .الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا
ــا     - ١١ ــة يف دورهتـ اســـتعراض تنفيـــذ التوصـــيات واملقـــررات الـــيت اعتمـــدهتا اجلمعيـــة العامـ

 ]:٦٧ البند[االستثنائية العاشرة 
 سالح؛اجمللس االستشاري ملسائل نزع ال )أ( 
 معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح؛ )ب( 
 تقرير مؤمتر نزع السالح؛ )ج( 
 .تقرير هيئة نزع السالح )د( 

 ].٦٨ البند[خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط  - ١٢
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو                  - ١٣

 ].٦٩ البند[عشوائية األثر 
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 ].٧٠ البند[تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط  - ١٤
 ].٧١ البند[معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  - ١٥
) البيولوجيـــة(اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتكـــديس األســـلحة البكتريولوجيـــة  - ١٦

 ].٧٢ البند[والسمية وتدمري تلك األسلحة 
 

 خرىأسائل التنظيمية واإلدارية ومسائل  امل -طاء  
 .)١٠(]١٠٩البند [)  من اإلطار االستراتيجي املقترح٣الربنامج (ختطيط الربامج  - ١٧
 .)٨(]٥البند [انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية  - ١٨
 

 )اللجنة الرابعة(اللجنة السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار   
 لدولينيصون السالم واألمن ا -ألف  

 ].٢٠البند [ ل للبلدان والشعوب املستعمرةتنفيذ إعالن منح االستقال - ١
 ].٢٢البند [  اإلجراءات املتعلقة باأللغامتقدمي املساعدة يف - ٢
 ].٧٣البند [ آثار اإلشعاع الذري - ٣
ـــاء اخل   - ٤ ـــدام الفضـــ ـــي يف استخـــ ـــاون الدولـــ ــلمية  التعــ ــراض السـ ـــي األغـ ـــي فـــ   ارجـــ

 ].٧٤البند [
ــئ     - ٥ ــغيل الالجـ ــة وتشـ ــدة إلغاثـ ــم املتحـ ــة األمـ ــرق األدىن وكالـ ــطينيني يف الشـ  ني الفلسـ

 ].٧٥البند [
ــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق      - ٦ ــة ب ــة اخلاصــة املعني تقريــر اللجن

  لســــكان العــــرب يف األراضــــي احملتلــــةاإلنســــان للشــــعب الفلســــطيين وغــــريه مــــن ا
 ].٧٦البند [

  نواحي هذه العمليـات    استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم من مجيع         - ٧
 ].٧٧البند [
__________ 

ــرارين   )١٠(  ــرة ٥٧/٢٨٢ و ٥٤/٢٣٦يف ضــوء الق ــرار  ٥، والفق ــن الق ــل   ٥٨/٢٦٩ م ــة أن حتي ــة العام ــررت اجلمعي ، ق
ــامج  ــزع الســــالح (٣الربنــ ــرة  ) نــ ــرح للفتــ ــتراتيجي املقتــ ــار االســ ــة األوىل، ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف اإلطــ  إىل اللجنــ
، لكــي تستعرضــه وتتخــذ   )A/59/16(لربنــامج والتنســيق يف دورهتــا الرابعــة واألربعــني     أوصــت بــه جلنــة ا   وفقمــا

بشأنه ولكي تقدمه بعد ذلـك إىل اللجنـة اخلامسـة للنظـر فيـه يف سـياق اإلطـار االسـتراتيجي العـام للفتـرة                           إجراءات
 .“ختطيط الربامج” يف إطار البند املعنون ٢٠٠٧-٢٠٠٦



 

12 04-51648 
 

A/59/252

 ].٧٨البند [ املسائل املتصلة باإلعالم - ٨
ليم غـري   مـن ميثـاق األمـم املتحـدة مـن األقـا           ) هــ  (٧٣املعلومات املرسلة مبقتضى املادة      - ٩

 ].٧٩البند [ املتمتعة باحلكم الذايت
ة االقتصادية وغريها من األنشطة الـيت تـؤثر علـى مصـاحل شـعوب األقـاليم غـري                  األنشط - ١٠

 ].٨٠البند [ كم الذايتاملتمتعة باحل
تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدوليـة املتصـلة بـاألمم املتحـدة إلعـالن مـنح                 - ١١

 ].٨١البند [ قالل للبلدان والشعوب املستعمرةاالست
ليم التدريبيـة املعروضـة مـن الـدول األعضـاء لصـاحل سـكان األقـا               تسهيالت الدراسـية و    - ١٢

 ].٨٢البند [ غري املتمتعة باحلكم الذايت
 

 خرىأاملسائل التنظيمية واإلدارية ومسائل  -طاء  
 .)١١(]١٠٩البند [)  من اإلطار االستراتيجي املقترح٢٣الربنامج (ختطيط الربامج  - ١٣
 .)٨(]٥البند [ئيسية انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الر - ١٤
 

 اللجنة الثانية  
 صون السالم واألمن الدوليني -ألف  

ــا القــدس         - ١ ــا فيه ــة مب ــة للشــعب الفلســطيين يف األرض الفلســطينية احملتل ــيادة الدائم الس
  الشـــرقية، وللســـكان العـــرب يف اجلـــوالن الســـوري احملتـــل علـــى مـــواردهم الطبيعيـــة  

 ].٩١البند [
 

قتصـادي املطـرد والتنميـة املسـتدامة وفقـا للقـرارات الـيت اختـذهتا                تعزيز النمو اال   -باء  
 اجلمعية العامة ومؤمترات األمم املتحدة املعقودة مؤخرا

 ].٤٤البند [ مات واالتصاالت ألغراض التنميةتسخري تكنولوجيات املعلو - ٢
 ]:٨٣البند [ املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلياملسائل  - ٣

__________ 
، قــررت اجلمعيــة العامــة أن حتيــل    ٥٨/٢٦٩ مــن القــرار  ٥ والفقــرة ٥٧/٢٨٢ و ٥٤/٢٣٦يف ضــوء القــرارين   )١١( 

 إىل جلنة املسـائل السياسـية اخلاصـة         ٢٠٠٧-٢٠٠٦، يف اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة       )اإلعالم (٢٣ الربنامج
ــاء االســتعمار   ــة (وإهن ــة الرابع ــا الرابعــ      )اللجن ــامج والتنســيق يف دورهت ــة الربن ــه جلن ــا أوصــت ب ــا مل ة واألربعــني ، وفق

)A/59/16(                  لكي تستعرضه وتتخذ إجراءات بشأنه، ولكي تقدمه بعد ذلك إىل اللجنة اخلامسة للنظر فيه يف سـياق ،
 .“ختطيط الربامج”، يف إطار البند املعنون ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلطار االستراتيجي العام للفترة 
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 ية والتنمية؛التجارة الدول )أ( 
 النظام املايل الدويل والتنمية؛ )ب( 
 أزمة الديون اخلارجية والتنمية؛ )ج( 
 . السلع األساسية )د( 

 ].٨٤البند [  املؤمتر الدويل لتمويل التنميةمتابعة وتنفيذ نتائج - ٤
 :]٨٥البند [ التنمية املستدامة - ٥

يــذ جــدول أعمــال    وبرنــامج مواصــلة تنف ٢١تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن     )أ( 
  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛٢١ القرن

ــة         )ب(  ــدول اجلزري ــة املســتدامة لل ــن أجــل التنمي ــل م ــامج العم ــذ برن مواصــلة تنفي
 الصغرية النامية؛

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ )ج( 
 ملقبلة؛محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية وا )د( 
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفـاف              )هـ( 

 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛/الشديد و
 اتفاقية التنوع البيولوجي؛ )و( 
 .عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة )ز( 

ودورة اجلمعيـة   ) املوئـل الثـاين   (لمسـتوطنات البشـرية     تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة ل      - ٦
 .]٨٦البند [ ة االستثنائية اخلامسة والعشرينالعام

 ]:٨٧البند [ العوملة واالعتماد املتبادل - ٧
 ؛العوملة واالعتماد املتبادل )أ( 
 اهلجرة الدولية والتنمية؛ )ب( 
أتيـة مـن مصـدر غـري        منع ومكافحـة املمارسـات الفاسـدة وحتويـل األمـوال املت            )ج( 

 ؛مشروع، وإعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية
 الثقافة والتنمية؛ )د( 
 .ة انتقالية يف االقتصاد العامليدمج االقتصادات اليت متر مبرحل )هـ( 
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 ]:٨٨البند [ لدان اليت تواجه أوضاعا خاصةجمموعات الب - ٨
 ؛مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا )أ( 
إجراءات حمددة تتصل باالحتياجات واملشـاكل الـيت تنفـرد هبـا البلـدان الناميـة            )ب( 

نتــائج املــؤمتر الــوزاري الــدويل للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية  : غــري الســاحلية
ــة وامل     ــدان املاحن ــة والبل ــابر النامي ــرور الع ــدان امل ــة   وبل ــة واإلمنائي ؤسســات املالي

 . بالتعاون يف جمال النقل العابرالدولية املعين
 ]:٨٩البند [  على الفقر وقضايا إمنائية أخرىالقضاء - ٩

ــر     )أ(  ــاء علـــى الفقـ ــدة الـــدويل األول للقضـ -١٩٩٧(تنفيـــذ عقـــد األمـــم املتحـ
 ؛)٢٠٠٦

 دور املرأة يف التنمية؛ )ب( 
 . صناعيةالتعاون يف ميدان التنمية ال )ج( 

 :)١٢(]٩٠البند [ ألنشطة التنفيذية من أجل التنميةا - ١٠
 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة؛ )أ( 
االســـتعراض الشـــامل الـــذي جيـــري كـــل ثـــالث ســـنوات لسياســـة األنشـــطة  )ب( 

 .دةلع هبا منظومة األمم املتحالتنفيذية من أجل التنمية اليت تضط
 ]:٩٢البند [ التدريب والبحث - ١١

 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث؛ )أ( 
 .جامعة األمم املتحدة )ب( 

 التنسيق الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية -هاء  
ــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف       - ١٢ ــز تنســيق املســاعدة اإلنســانية واملســاعدة الغوثي تعزي

 :)١٣(]٣٩البند [ ك املساعدة االقتصادية اخلاصةحاالت الكوارث، مبا يف ذل

 .تقدمي املساعدة االقتصادية اخلاصة إىل فرادى البلدان أو املناطق )ب( 
 

__________ 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن عمليات صندوق قررت اجلمعية العامة أن حتيل إىل اللجنة الثانية تقرير مدير )١٢( 

 .٩٠األمم املتحدة اإلمنائي من أجل النهوض باملرأة وإدارته وميزانيته للنظر فيه يف إطار البند 
 . أعاله٢٩، انظر اجللسات العامة، البند )د(و ) ج(و ) ب(و ) أ(لالطالع على البنود الفرعية  )١٣( 
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 خرىأاملسائل التنظيمية واإلدارية ومسائل  -طاء  
 .)١٤(]١٠٩البند [)  من اإلطار االستراتيجي املقترح١٠الربنامج  (ختطيط الربامج - ١٣
 .)٨(]٥البند [ مكاتب اللجان الرئيسية انتخاب أعضاء - ١٤
 

 اللجنة الثالثة  
 صون السالم واألمن الدوليني -ألف  

تقرير مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون الالجـئني، واملسـائل املتصـلة بـالالجئني                    - ١
 ].١٠٠البند [ والعائدين واملشردين واملسائل اإلنسانية

 
 والتنميـة املسـتدامة وفقـا للقـرارات الـيت اختـذهتا             تعزيز النمو االقتصـادي املطـرد      -باء  

 اجلمعية العامة ومؤمترات األمم املتحدة املعقودة مؤخرا
ــة العامــ         - ٢ ــائج دورة اجلمعي ــة االجتماعيــة ونت ــة للتنمي ــؤمتر القمــة العاملي ــائج م ــذ نت ة تنفي

 ].٩٣البند [ االستثنائية الرابعة والعشرين
ــا يف ذ   - ٣ ــة، مب ــة االجتماعي ــامل     التنمي ــة يف الع ــة االجتماعي ــك املســائل ذات الصــلة باحلال ل

 .)٤(]٩٤البند [ شباب واملسنني واملعوقني واألسرةوبال
التنميــة االجتماعيــة، مبــا يف ذلــك املســائل ذات الصــلة باحلالــة االجتماعيــة يف    )أ( 

 العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة؛
  توفري التعليم للجميع:عقد األمم املتحدة حملو األمية )ب( 

 ].٩٥البند [ لعامليــة الثانيـــة للشيخوخـةاجلمعيــة ا: متابعـــة السنة الدولية لكبار السن - ٤
 .)١٢(]٩٨البند [ النهوض باملرأة - ٥
تنفيــذ نتـــائج املـــؤمتر العــاملي الرابـــع املعـــين بـــاملرأة ونتــائج الـــدورة االســـتثنائية الثالثـــة     - ٦

املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة        : ٢٠٠٠املرأة عام   ”العامة املعنونة   والعشرين للجمعية   
 ].٩٩البند [“ والسالم يف القرن احلادي والعشرين

__________ 
، قررت اجلمعية العامة أن حتيل ٥٨/٢٦٩ من القرار ٥ والفقرة ٥٧/٢٨٢ و ٥٤/٢٣٦يف ضوء القرارين  )١٤( 

 إىل اللجنة الثانية، ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة ) التجارة والتنمية (١٠ الربنامج
 بعد ، لكي تستعرضه وتتخذ إجراءات بشأنه، ولكي تقدمه)A/59/16(أوصت به جلنة الربنامج والتنسيق  وفقما

 يف إطار البند املعنون ٢٠٠٧-٢٠٠٦ذلك إىل اللجنة اخلامسة للنظر فيه يف سياق اإلطار االستراتيجي العام للفترة 
 .“ختطيط الربامج”
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 تعزيز حقوق اإلنسان -دال  
 ].١٠١البند [ تعزيز حقوق األطفال ومحايتها - ٧
 ٢٠٠٤ - ١٩٩٥األصــــليني يف العــــامل، برنــــامج أنشــــطة العقــــد الــــدويل للســــكان  - ٨

 ].١٠٢ البند[
 ]:١٠٣البند [ ء على العنصرية والتمييز العنصري  القضا- ٩

 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري؛ )أ( 
 . التنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن وخطة عمل دربان )ب( 

 ].١٠٤البند [ حق الشعوب يف تقرير املصري - ١٠
 ]:١٠٥البند [ قوق اإلنسانمسائل ح - ١١

 كوك املتعلقة حبقوق اإلنسان؛تنفيذ الص )أ( 
مســائل حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحســني التمتــع الفعلــي   )ب( 

 ؛)٥(حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
 حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني؛ )ج( 
 ابعتهما؛التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومت )د( 
 . تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان )هـ( 

 
مكافحــة املخــدرات، ومنــع اجلرميــة، ومكافحــة اإلرهــاب الــدويل جبميــع أشــكاله  -حاء  

 ومظاهره
 ].٩٦البند [منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - ١٢
 ].٩٧البند [ املراقبة الدولية للمخدرات - ١٣
 

 خرىأظيمية واإلدارية ومسائل املسائل التن -طاء  
 .)٨(]٥البند [انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية  - ١٤
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 اللجنة اخلامسة  
 خرىأاملسائل التنظيمية واإلدارية ومسائل  -طاء  

  ة وتقــــارير جملــــس مراجعــــي احلســــاباتالتقــــارير املاليــــة والبيانــــات املاليــــة املراجعــــ - ١
 ]:١٠٦البند [
 ؛األمم املتحدة )أ( 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ )ب( 
 منظمة األمم املتحدة للطفولة؛ )ج( 
 وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن؛ )د( 
 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث؛ )هـ( 
صـــناديق التربعـــات الـــيت يـــديرها مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـامي لشـــؤون    )و( 

 لالجئني؛ا
 صندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )ز( 
 صندوق األمم املتحدة للسكان؛ )ح( 
 لمستوطنات البشرية؛لاألمم املتحدة برامج  )ط( 
 صندوق برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات؛ )ي( 
 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ )ك( 
ــة    )ل(  ــة حملاكم ــة الدولي ــهاكات اجلســيمة     احملكم ــن االنت األشــخاص املســؤولني ع

للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقلـيم يوغوسـالفيا السـابقة منـذ عـام             
 ؛١٩٩١

ــادة      )م(  ــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلب ــة الدولي احملكمــة اجلنائي
ــدويل         ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق ــن االنت ــك م ــري ذل ــة وغ اجلماعي

ملرتكبة يف إقليم روانـدا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة                 ا
اجلماعية وغريها من االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـدول اجملـاورة                

 ؛١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير و / كانون الثاين١بني 
 .اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية )ن( 
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 ].١٠٧البند [  األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدةاستعراض كفاءة - ٢
 ].١٠٨البند [ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ناجمية لفترة السنتني امليزانية الرب  - ٣
 .)١٥(]١٠٩البند [ ختطيط الربامج - ٤
 ].١١٠البند [  احلالة املالية لألمم املتحدةحتسني - ٥
ـــ   - ٦ ـــة بــني األمـــ ـــؤون اإلدارة وامليزانيــــ ـــق شــ ـــدة والوكــاالت املتخصصــة  تنسيـ ـم املتحـ

 ].١١١البند [ الوكالة الدولية للطاقة الذريةو
 ].١١٢البند [ خطة املؤمترات - ٧
 ].١١٣البند [ قررة لقسمة نفقات األمم املتحدةجدول األنصبة امل - ٨
 ].١١٤البند [ إدارة املوارد البشرية - ٩

 ].١١٥البند [ وحدة التفتيش املشتركة - ١٠
 ].١١٦البند [ حد لألمم املتحدةلنظام املوا - ١١
 ].١١٧البند [ لتقاعدية ملوظفي األمم املتحدةنظام املعاشات ا - ١٢
 ].١١٨البند [ ة مكتب خدمات الرقابة الداخليةتقرير األمني العام عن أنشط - ١٣
 ].١١٩البند [ ٥٤/٢٤٤ باء و ٤٨/٢١٨معية العامة استعراض تنفيذ قراري اجل - ١٤
 ].١٢٠البند [ قامة العدل يف األمم املتحدةإ - ١٥

__________ 
، قررت اجلمعية العامة أن حتيل البند ٥٨/٢٦٩ من القرار ٥ والفقرة ٥٧/٢٨٢ و ٥٤/٢٣٦يف ضوء القرارين  )١٥( 

، واللجنة الثانية، )اللجنة الرابعة(نة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار  أيضا إىل اللجنة األوىل، وجل١٠٩
، ٢٠٠٧-٢٠٠٦لكي تستعرضه وتتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بربامج اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة 

تقدمه بعد ذلك إىل اللجنة ، ولكي )A/59/16(وفقما أوصت به جلنة الربنامج والتنسيق يف دورهتا الرابعة واألربعني 
ختطيط ”، يف إطار البند املعنون ٢٠٠٧-٢٠٠٦اخلامسة للنظر فيه يف سياق اإلطار االستراتيجي العام للفترة 

 ): أعاله١٤ و ١١ و ١٠انظر أيضا احلواشي (“ الربامج
 اللجنة الوثائق العنوان الربنامج

 اللجنة األوىل )٣الربنامج  (A/59/6 نزع السالح ٣
 اللجنة الثانية )١٠الربنامج  (A/59/6 التجارة والتنمية ١٠
جلنـة املســائل السياســية اخلاصــة وإهنــاء   )٢٣الربنامج  (A/59/6 اإلعالم ٢٣

 )اللجنة الرابعة(االستعمار 
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ــادة          - ١٦ ــال اإلب ــن أعم ــة األشــخاص املســؤولني ع ــة حملاكم ــة الدولي ــة اجلنائي ــل احملكم متوي
اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل املرتكبــة يف 

ة اجلماعيـة وغريهـا مـن    إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـاد         
ير ينـا / كـانون الثـاين    ١االنتهاكات املماثلـــة املرتكبـــة فــي أراضي الدول اجملـاورة بـني           

 ].١٢١البند [ ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١و 
متويل احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون             - ١٧

ــدويل الـــيت ارت  ــاين الـ ــيم اإلنسـ ــام  كبـــت يف إقلـ ــذ عـ ــابقة منـ ــالفيا السـ   ١٩٩١يوغوسـ
 ].١٢٢البند [

ــة لتمويــل عم   - ١٨ ــة واملتعلقــة بامليزاني  ليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم  اجلوانــب اإلداري
 ].١٢٣البند [

 مــراقيب األمــم املتحــدة يف أنغــوال متويــل بعثــة األمــم املتحــدة للتحقــق يف أنغــوال وبعثــة   - ١٩
 ].١٢٤البند [

 ].١٢٥البند [ مم املتحدة يف البوسنة واهلرسك متويل بعثة األ - ٢٠
 ].١٢٦البند [ مم املتحدة حلفظ السالم يف قربصمتويل قوة األ - ٢١
ـــي مجهوري     - ٢٢ ــدة فــ ـــم املتحـ ـــة األمـ ـــة منظمـــ ـــل بعثـــ ـــة  متويـــ ـــو الدميقراطيــ ـــة الكونغـــ  ــ

 ].١٢٧البند [
 ].١٢٨البند [ ور الشرقية األمم املتحدة يف تيممتويل بعثة - ٢٣
 ].١٢٩البند [ املتحدة للدعم يف تيمور الشرقيةمتويل بعثة األمم  - ٢٤
 ].١٣٠البند [ مم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا متويل بعثة األ - ٢٥
 ].١٣١البند [  األمم املتحدة يف جورجيامتويل بعثة مراقيب - ٢٦
 ]:١٣٢البند [ )١٩٩١ (٦٨٧من  عن قرار جملس األمتويل األنشطة الناشئة - ٢٧

 بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت؛ )أ( 
 .أنشطة أخرى )ب( 

 ].١٣٣البند [ تحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفومتويل بعثة األمم امل - ٢٨
 ].١٣٤البند [ا ربيمتويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف لي - ٢٩
 ]:١٣٥البند [ حلفظ السالم يف الشرق األوسط متويل قوات األمم املتحدة - ٣٠
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 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك؛ )أ( 
 . قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان )ب( 

 ].١٣٦البند [ بعثة األمم املتحدة يف سرياليونمتويل  - ٣١
 ].١٣٧البند [  الغربيةمتويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء - ٣٢
 ].١٥٣البند [  عملية األمم املتحدة يف بورونديمتويل - ٣٣
 ].١٥٤البند [ لية األمم املتحدة يف كوت ديفوارمتويل عم - ٣٤
 ].١٥٥البند [ تحدة لتحقيق االستقرار يف هاييتمتويل بعثة األمم امل - ٣٥
 :)١٦(]١٧البند [ الفرعية وتعيينات أخرىاألجهزة تعيينات مللء الشواغر يف  - ٣٦

 تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية؛ )أ( 
 تعييـن أعضاء فــــي جلنـة االشتراكات؛ )ب( 
 إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات؛ )ج( 
 تعيني أعضاء يف احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة؛ )د( 
عديــة ملــوظفي األمــم  تعــيني أعضــاء وأعضــاء منــاوبني يف جلنــة املعاشــات التقا   )هـ( 

 املتحدة؛
 .يف جلنة اخلدمة املدنية الدوليةتعيني أعضاء  )و( 

 .)٨(]٥البند [ اب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسيةانتخ - ٣٧
 

 اللجنة السادسة  
 تعزيز العدالة والقانون الدويل -واو  

 ].١٣٨البند [  الطبيعيني يف حالة خالفة الدولجنسية األشخاص - ١
 ].١٣٩البند [ عن األفعال غري املشروعة دولياًة الدول مسؤولي - ٢
أن محايـة   بشـ ١٩٤٩حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيـف املعقـودة يف عـام       - ٣

 ].١٤٠البند [ ضحايا الصراعات املسلحة

__________ 
 . أعاله٤٦، انظر اجللسات العامة، البند )ي(إىل ) ز(لالطالع على البنود الفرعية  )١٦( 
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النظر يف اختاذ تدابري فعالة لتعزيز محاية وأمن وسالمة البعثـات الدبلوماسـية والقنصـلية                - ٤
 ].١٤١البند [ مثلني الدبلوماسيني والقنصلينيملوا

 ].١٤٢البند [ ية القضائيةاتفاقية حصانات الدول وممتلكاهتا من الوال - ٥
 السابعة والـثالثني  للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورهتا        املتحدة   األممتقرير جلنة    - ٦

 ].١٤٣البند [
 ].١٤٤البند [ ا السادسة واخلمسنيأعمال دورهتتقرير جلنة القانون الدويل عن  - ٧
 ].١٤٦البند [ احملكمة اجلنائية الدولية - ٨
ـــم     - ٩ ـــاق األمــ ـــة مبيثــ ـــة املعنيــ ـــة اخلاصــ ـــر اللجنــ ــة تقريــ ــز دور املنظمـ ـــدة وبتعزيـ  املتحــ

 ].١٤٧البند [
ــم         - ١٠ ــوظفي األم ــة بســالمة م ــة املتعلق ــة مبوجــب االتفاقي ــة القانوني املتحــدة نطــاق احلماي

 ].١٤٩البند [ األفراد املرتبطني هباو
 ].١٥٠البند [االتفاقية الدولية ملنع استنتساخ البشر ألغراض التكاثر  - ١١
 

مكافحــــة املخــــدرات، ومنــــع اجلرميــــة، ومكافحــــة اإلرهــــاب الــــدويل جبميــــع   -حاء  
 ومظاهره أشكاله

 ].١٤٨البند [ ـاء علـــى اإلرهـــاب الدويلالتدابري الراميـــة إلـــى القضــ - ١٢
 

 املسائل التنظيمية واإلدارية ومسائل أخرى -طاء  
 ].١٤٥البند [  جلنة العالقات مع البلد املضيفتقرير - ١٣
 ].١٥١البند [ العامة اجلمعيةمنح منظمة شنغهاي للتعاون مركز املراقب لدى  - ١٤
ــز املراقـــب لـــدى     - ١٥ ــي مركـ ــة للجنـــوب األفريقـ ــة اإلمنائيـ ــنح اجلماعـ ــمـ ــة  ةاجلمعيـ  العامـ

 .]١٥٢البند [
 ].١٥٧البند [ العامة اجلمعيةمنح منظمة معاهدة األمن اجلماعي مركز املراقب لدى  - ١٦
 .)٨(]٥البند [ ب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسيةانتخا - ١٧
 


