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 الدورة الستون
   من جدول األعمال١١٦البند 

 تنشيط أعمال اجلمعية العامة  
 تقرير اللجنة الثالثة  

 )الربازيل (كاردوسوالسيد بيدرو : املقرر
 

 مقدمة -أوال  
، املعقـودة يف    ١٧قررت اجلمعية العامة، بناء على توصـية املكتـب، يف جلـستها العامـة                - ١

تنـشيط  ”ج يف جـدول أعمـال دورـا الـستني البنـد املعنـون                أن تدر  ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ٢٠
 .وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة“ أعمال اجلمعية العامة

نـوفمرب  / الثـاين تـشرين  ٢٣ املعقـودة يف   ٤٨ونظرت اللجنة الثالثة يف البنـد يف جلـستها           - ٢
 ).A/C.3/60/SR.48انظر  (٢٠٠٥

 
 النظر يف املقترحات -ثانيا  
 A/C.3/60/L.72 الوثيقة -ألف  

ــستها    - ٣ ــة يف جل ــشرين ٢٣ املعقــودة يف ٤٨كــان معروضــا علــى اللجن ــاينت ــوفمرب / الث ن
 A/C.3/60/L.72مشروع برنامج عمـل اللجنـة الثالثـة للـدورة احلاديـة والـستني للجمعيـة العامـة          

 .الذي قدمه الرئيس على أساس مشاورات أجراها مع مكتب اللجنة
دت اللجنة مشروع برنامج عملها بصيغته الواردة يف الوثيقـة          ويف اجللسة نفسها، اعتم    - ٤

A/C.3/60/L.72)   وأوصـت اجلمعيـة العامـة باملوافقـة     )  مـن مـشروع املقـرر األول   ٦انظر الفقرة
 ).A/C.3/60/SR.48انظر (عليه يف اجللسات العامة 
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 النظر يف مشروع مقرر اقترحه الرئيس -باء  
 تـشرين  ٢٣، املعقـودة يف  ٤٨ح من الرئيس، يف جلستها    قررت اللجنة، بناء على اقترا     - ٥

، أن توصي اجلمعية العامة باختاذ قرار يتعلق بالتناوب يف منـصب مقـرر اللجنـة يف                 نوفمرب/الثاين
 ).، مشروع املقرر الثاين٦انظر الفقرة (الدورات التالية للجمعية العامة 

 
 توصيات اللجنة الثالثة -ثالثا  

 :الثة اجلمعية العامة باعتماد مشروعي املقررين التالينيتوصي اللجنة الث - ٦
 مشروع املقرر األول  
 برنامج عمل اللجنة الثالثة للدورة احلادية والستني للجمعية العامة  

 اجلمعية العامة علـى برنـامج عمـل اللجنـة الثالثـة للـدورة احلاديـة والـستني علـى                     توافق 
 :النحو املبني أدناه

 :مية االجتماعيةالتن - ١البند   
اجلمعية العامـة  دورة نتائج تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية و     )أ( 

 ؛االستثنائية الرابعة والعشرين
التنمية االجتماعية، مبـا يف ذلـك املـسائل املتـصلة باحلالـة االجتماعيـة يف العـامل            )ب( 

 ؛وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة
 توفري التعليم للجميع؛: ألمم املتحدة حملو األميةاعقد  )ج( 
 . اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة :متابعــة السنــة الدوليــة لكبــار الســن )د( 

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - ٢البند   
 املراقبة الدولية للمخدرات - ٣البند   
 :النهوض باملرأة - ٤البند   

اجلمعيــة العامــة املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة ونتــائج دورة  تنفيــذ نتــائج   
 والعشرين ستثنائية الثالثةاال
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ــسائل       - ٥البند    ــئني، املـ ــشؤون الالجـ ــسامي لـ ــدة الـ ــم املتحـ ــوض األمـ ــر مفـ تقريـ
 بالالجئني والعائــدين واملشردين واملسائل اإلنسانية املتصلة

 :يتها ومحا األطفالتعزيز حقوق - ٦البند   
 متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل  

 قضايا الشعوب األصلية - ٧البند   
 :القضاء على العنصرية والتمييز العنصري - ٨البند   

 ربانيالتنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنامج عمل د  
 حق الشعوب يف تقرير املصري - ٩البند   
 :إلنسان ومحايتهاحقوق اتعزيز  - ١٠البند   

 ؛تنفيـذ الصكـوك املتعلقة حبقوق اإلنسان )أ(  
ـــل حقــــمــسائ )ب(   ان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحــسني   ـــوق اإلنــســـ

 ؛األســـاســـيةات ــــان واحلريـــــوق اإلنســـــي حبقــــالفعل عـــالتمت
 ؛ اخلاصنيحاالت حقوق اإلنسان وتقارير املقررين واملمثلني )ج(  
 .التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما )د(  

 
 مشروع املقرر الثاين  
 التناوب يف شغل منصب مقرر اللجنة الثالثة  

 : اجلمعية العامةتقرر 
بغية زيادة تنشيط طرائـق عمـل اللجنـة الثالثـة يف الـدورات الالحقـة للجمعيـة                   )أ( 

ن تنتخــب مقررهــا علــى أســاس خربتــه ومؤهالتــه الشخــصية  العامــة، تــسعى اللجنــة جاهــدة أل
الــدول األفريقيــة، الــدول : وعلــى أســاس التنــاوب بــني اموعــات اإلقليميــة علــى النحــو التــايل

 ومنطقـة البحـر الكـارييب ودول أوروبـا          ةالالتينيـ اآلسيوية، دول أوروبا الشرقية، ودول أمريكا       
 الغربية ودول أخرى؛

الثة جاهدة ألن تنتخب مرشحا اقترحته جمموعة دول أوروبـا          تسعى اللجنة الث   )ب( 
 .الغربية ودول أخرى ليعمل بصفة مقرر هلا يف الدورة احلادية والستني للجمعية العامة

 


