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 مالحظة
 :تعرَّف قرارات ومقررات اجلمعية العامة على النحو التايل 

 
 الدورات العادية

كانت قرارات اجلمعية العامة، حـىت الـدورة العاديـة الـثالثني، تعـرَّف بـرقم يليـه بـني قوسـني حـرف                         
وعنـدما كانـت تتخـذ      )). ٣٠ - د (٣٣٦٣القـرار   : مثـال ذلـك   (ة   فشرطة فرقم آخـر يشـري إىل الـدور         “د”

القـرار  : مثـال ذلـك   (عدة قرارات بنفس الرقم، كان يعرَّف كل منـها باسـم حـرف يوضـع بعـد ذلـك الـرقم                      
ـــ أل٣٣٦٧ ـــ، الق)٣٠ - د(ف ــ ــاء  ٣٤١١راران ــ ــف وبـ ـــ، الق)٣٠ - د( ألـ ــف إىل دال ٣٤١٩رارات ــ   ألـ

 .غري مرقمةأما املقررات فكانت )). ٣٠ – د(
ومنذ الدورة احلادية والثالثني، وكجزء من النظام اجلديد الـذي اعُتمـد بشـأن رمـوز وثـائق اجلمعيـة                     

العامة، أصبحت القرارات واملقررات تعرَّف بـرقم يشـري إىل الـدورة تتبعـه شـرطة مائلـة فـرقم آخـر يشـري إىل                   
مقــررات  عنــدما تتخــذ عــدة قــرارات أوو). ٣١/٣٠١ ، املقــرر٣١/١القــرار : مثــال ذلــك(املقــرر  القــرار أو

 ألـف، القـراران   ٣١/١٦القـرار   : مثـال ذلـك   (بنفس الرقم يعرَّف كل منها باسم حرف يوضع بعـد الـرقمني             
 ).هاء  ألف إىل٣١/٤٠٦ ألف وباء، املقررات ٣١/٦
 

 الدورات االستثنائية
رَّف برقــــم يشـري إىل القـرار،        كانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الـدورة االستثـــنائية السابعــــة، تعـ             

 ٣٣٦٢رار  ـــ الق: ال ذلـك  ــمث(ري إىل الدورة    ــم آخر يش  ــة ورق ــا شرط ــ تليهم “دإ”ني، حرفا   ـيتبعه، بني قوس  
 .، أما املقررات فكانت غري مرقمة))٧ - دإ(

 مث شـرطة مث رقـم   “دإ”ومنذ الدورة االستثنائية الثامنة، أصبحت القرارات واملقررات تعـرَّف حبـريف     
، ٨/١ - القــرار دإ: مثــال ذلــك(رر ــــاملق رار أوــــيشــري إىل الــدورة مث شــرطة مائلــة فــرقم آخــر يشــري إىل الق 

 ).٨/١١ - رر دإـــاملق
 الدورات االستثنائية الطارئة

رار كانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الدورة االستثنائية الطارئة اخلامسة، تعرَّف برقم يشري إىل الق               
 ٢٢٥٢رار ـــ الق: كـال ذلـ ـمث(ري إىل الدورة ـــر يشــم آخـ تليها شرطة ورق“دإط”روف ـــني احلـــمث بني قوس 

 .أما املقررات فكانت غري مرقمة)). ٥ - دإط(
 “دإط”ومنذ الدورة االستثنائية الطارئة السادسة، أصبحت القـرارات واملقـررات تعـرَّف بـاحلروف                

: مثـال ذلـك  (املقـرر    إىل الـدورة فشـرطة مائلـة يليهـا رقـم آخـر يشـري إىل القـرار أو        تليها شرطة مث رقم يشـري    
 ).٦/١١ -، املقرر دإط ٦/١ - القرار دإط

ويف كل جمموعـة مـن اجملموعـات املشـار إليهـا أعـاله يكـون التـرقيم حسـب ترتيـب اختـاذ القـرارات                       
 .واملقررات

* 
* * 

 ٢٣سـبتمرب إىل    / أيلول ١٣ذهتا اجلمعية العامة يف الفترة من       وحيتوي هذا اجمللد على املقررات اليت اخت       
وتظهر القرارات اليت اختذهتا اجلمعية خالل تلـك الفتـرة يف اجمللـد األول، مـع                . ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

وستصدر يف اجمللد الثالث القرارات واملقررات اليت تتخـذ فيمـا بعـد             . بيانات عن توزيع بنود جدول األعمال     
 .الستنيلدورة خالل ا
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  االنتخابات والتعيينات-ألف 

 ٥ ...............................................................جلنة وثائق التفويضتعيني أعضاء  - ٦٠/٤٠١

انتخاب قضاة احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسـاين              - ٦٠/٤٠٢
 ٥ ..................................١٩٩١الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

 ٥ .................................................انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن - ٦٠/٤٠٣
 ٦ ......................................انتخاب مثانية عشر عضوا يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ٦٠/٤٠٤

 ٦ .................................................انتخاب عشرين عضوا يف جلنة الربنامج والتنسيق - ٦٠/٤٠٥
 ٧ ...........................انتخاب تسعة وعشرين عضوا يف جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة - ٦٠/٤٠٦

 ٨ ..................................................................تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات - ٦٠/٤٠٧

 ٩ .................................................... مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدوليةانتخاب - ٦٠/٤٠٨

 ٩ ...............................................انتخاب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة - ٦٠/٤٠٩

 ١٠ ........................................تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية - ٦٠/٤١٠

 ١٠ ...............................................................تعيني أعضاء يف جلنة االشتراكات - ٦٠/٤١١

 ١١ .......................................................... إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات- ٦٠/٤١٢

 ١١ .........................................................تعيني عضو يف جملس مراجعي احلسابات - ٦٠/٤١٣

 ١٢ .......................................................تعيني أعضاء يف جلنة اخلدمة املدنية الدولية - ٦٠/٤١٤

 ١٣ ....................................................................نة اإلعالمتعيني أعضاء يف جل - ٦٠/٤١٥
 

  املقررات األخرى-باء 
 املقررات املتخذة دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية - ١

 ١٤ .................................ل اجلزء الرئيسي من الدورة الستنياجتماعات اهليئات الفرعية خال - ٦٠/٥٠١

 ١٤ .....................................................................تنظيم أعمال الدورة الستني - ٦٠/٥٠٢

 ١٥ ...............................................إقرار جدول األعمال وتوزيع بنود جدول األعمال - ٦٠/٥٠٣

 ١٦ ............................................................تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة - ٦٠/٥٠٤

 اإلبادة اجلماعية وغـري ذلـك مـن         تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال         - ٦٠/٥٠٥
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني               

 ١عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـدول اجملـاورة بـني                      
 ١٦ ...........................................١٩٩٤ديسمرب /ألول كانون ا٣١ يناير و/كانون الثاين
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تقرير احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل                 - ٦٠/٥٠٦
 ١٦ ........................................١٩٩١منذ عام اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة 

 ١٦ .....................................................................تقرير حمكمة العدل الدولية - ٦٠/٥٠٧

 ١٧ .............ة ودميقراطية وتنميةالتقدم احملرز يف تشكيل منطقة سالم وحري: احلالة يف أمريكا الوسطى - ٦٠/٥٠٨

 ١٧ ................................................منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي - ٦٠/٥٠٩

 ١٧ .....................................................................تنفيذ قرارات األمم املتحدة - ٦٠/٥١٠

 ١٧ .............................................................................تقرير جملس األمن - ٦٠/٥١١

 ١٧ .............. من ميثاق األمم املتحدة١٢ من املادة ٢اإلخطار الوارد من األمني العام مبوجب الفقرة  - ٦٠/٥١٢
 

  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة األوىل- ٢
 ١٨ ...............................التحقق جبميع جوانبه، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة يف جمال التحقق - ٦٠/٥١٤

 ١٨ ......................................................................................القذائف - ٦٠/٥١٥

 ١٩ ............................................إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا - ٦٠/٥١٦

 ١٩ .........مم املتحدة لتحديد سبل القضاء على األخطار النووية يف سياق نزع السالح النوويمؤمتر األ - ٦٠/٥١٧

 ٢٠ ..................................عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنـزع السالح - ٦٠/٥١٨

صك دويل ميكن الدول من التعرف على األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة غـري املشـروعة وتعقبـها          - ٦٠/٥١٩
 ٢٠ ..........................................................يف الوقت املناسب وبطريقة يعول عليها

 ٢١ ...............................................الن املتعلق بتعزيز األمن الدويلاستعراض تنفيذ اإلع - ٦٠/٥٢٠

 ٢١ .................................٢٠٠٦برنامج العمل واجلدول الزمين املقترحان للجنة األوىل لعام  - ٦٠/٥٢١
 

 خذة بناء على تقارير جلنة املسائل السياسية اخلاصة املقررات املت- ٣
 )اللجنة الرابعة(وإهناء االستعمار 

زيادة عدد أعضاء اللجنة االستشـارية لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف                      - ٦٠/٥٢٢
 ٢١ .................................................................................الشرق األدىن

 ٢٢ ...........استعراض شامـــل لكامــــل مسألـــة عمليــات حفظ السالم من مجيع نواحي هذه العمليات - ٦٠/٥٢٣

 ٢٢ ..................................................................زيادة عدد أعضاء جلنة اإلعالم - ٦٠/٥٢٤

 ٢٢ .............................................................................مسألة جبل طارق - ٦٠/٥٢٥

 ٢٣ ....................................................................تنشيط أعمال اجلمعية العامة - ٦٠/٥٢٦
 

 قررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثانية امل- ٤
التقــدم : تســخري تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت ألغــراض التنميــة’’تقريــر األمــني العــام املعنــون  - ٦٠/٥٤٠

 ٢٣ ...................................................‘‘٥٧/٢٩٥احملرز يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
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 ٢٤ ........................................................املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي - ٦٠/٥٤١

، “املـاء مـن أجـل احليـاة    ” للعمـل   التدابري املتخذة يف تنظيم أنشـطة العقـد الـدويل   تقرير األمني العام عن    - ٦٠/٥٤٢
٢٤ ...............................................................................٢٠١٥-٢٠٠٥ 

 ٢٤ ........................................................................العوملة واالعتماد املتبادل - ٦٠/٥٤٣

 ٢٤ ......................................................اصةجمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خ - ٦٠/٥٤٤

 ٢٤ ..........................................................القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى - ٦٠/٥٤٥

 ٢٤ ...............................................................األنشطة التنفيذية من أجل التنمية - ٦٠/٥٤٦

 ٢٥ .............................األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة - ٦٠/٥٤٧

 ٢٦ ..............................................................................التدريب والبحث - ٦٠/٥٤٨

 ٢٦ ..................................برنامج عمل اللجنة الثانية للدورة احلادية والستني للجمعية العامة - ٦٠/٥٤٩
 

  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثالثة- ٥

 ٢٨ ....................تقرير األمني العام عن تقدمي املساعدة إىل الالجئني القصر غري املصحوبني بذويهم - ٦٠/٥٢٧

التنميـة االجتماعيـة،   ’’التقارير اليت نظرت فيها اجلمعية العامة فيما يتصل ببند جـدول األعمـال املعنـون            - ٦٠/٥٢٨
 ٢٨ ...‘‘ا يف ذلك املسائل ذات الصلة باحلالة االجتماعية يف العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرةمب

 تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة أعمـال املعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل                     - ٦٠/٥٢٩
 ٢٩ .................................................................................النهوض باملرأة

تقرير املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسـان املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية للشـعوب                - ٦٠/٥٣٠
 ٢٩ .......................................................................................األصلية

ــر األمــني العــام املقــدم يف إطــار بنــد جــدول األعمــال املعنــون      - ٦٠/٥٣١ ــز   ’’تقري القضــاء علــى العنصــرية والتميي
 ٣٠ ....................................................................................‘‘العنصري

 ٣٠ ...............تقرير املصريالوثائق اليت نظرت فيها اجلمعية العامة فيما يتصل مبسألة حق الشعوب يف  - ٦٠/٥٣٢

مســائل حقــوق ’’الوثــائق الــيت نظــرت فيهــا اجلمعيــة العامــة فيمــا يتصــل ببنــد جــدول األعمــال املعنــون   - ٦٠/٥٣٣
 ٣٠ .....................................................................................‘‘اإلنسان

 ٣٣ .............................................التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما - ٦٠/٥٣٤

 ٣٤ ...............................................تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان - ٦٠/٥٣٥

 ٣٤ ...............التقاريــر التـي نظرت فيها اجلمعية العامة فيما يتصل مبسألة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - ٦٠/٥٣٦

 ٣٤ ..................................برنامج عمل اللجنة الثالثة للدورة احلادية والستني للجمعية العامة - ٦٠/٥٣٧
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   االنتخابات والتعيينات-ألف 
 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض - ٦٠/٤٠١

، ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٣، املعقـودة يف     ١ العامـة    تها العامـة، يف جلسـ     اجلمعيـة عينت   
ؤلفـة مـن الـدول       م السـتني  من نظامها الداخلي، جلنة وثائق التفـويض لـدورهتا           ٢٨وفقا للمادة   

ســرياليون، وســانت لوســيا، وســاموا، وبنمــا، والربتغــال، وحتــاد الروســي، الا :األعضــاء التاليــة
 .الواليات املتحدة األمريكيةوالكامريون، والصني، و
 

انتخـــاب قضـــاة احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن   - ٦٠/٤٠٢
 يف إقلـيم    الـيت ارتكبـت   االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل          

 ١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
 أكتــوبر/تشــرين األول ٤، املعقــودة يف ٢٦ العامــة تها جلســيف  اجلمعيــة العامــة،قــررت 
) ٢٠٠٥ (١٦٢٩ الـيت أيـدها جملـس األمـن يف قـراره           )١(توصـية األمـني العـام      تؤيد أن   ،٢٠٠٥
 ٣اعتبـارا مـن   تني فـان دن فينغـارت       تعـيني القاضـية كريسـ     ب ،٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٣٠املؤرخ  

 احملكمـة   لـدى   وآخـرين  تشيمركسـ قاضية دائمة للنظـر يف قضـية         ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 
الـيت  األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل               حملاكمة   الدولية
 .١٩٩١  يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عامارتكبت

 
 جملس األمنيف خاب مخسة أعضاء غري دائمني انت - ٦٠/٤٠٣

ــة،انتخبـــــت  ــة العامـــ ــة تها جلســـــيف  اجلمعيـــ ــودة يف ٢٩ العامـــ ــرين  ١٠، املعقـــ تشـــ
 مــن النظــام ١٤٢ مــن ميثــاق األمــم املتحــدة واملــادة  ٢٣، وفقــا للمــادة ٢٠٠٥ أكتــوبر/األول

 األمـن  جملـس    يفدائمـني    غـري  أعضاء الكونغوو قطرو غاناو سلوفاكياو بريو الداخلي للجمعية، 
ملـلء الشـواغر الناشـئة بانتـهاء      ٢٠٠٦ينـاير  /كانون الثـاين  ١ن تبدأ يف    اسنتعضوية مدهتا   لفترة  
 .الفلبنيو رومانياو اجلزائرو بننو الربازيل  عضويةفترة

 :، أصبح جملس األمن يتكـون مـن الـدول األعضـاء اخلمـس عشـرة التاليـة                 لذلكونتيجة   
ــاد الروســــيالا ــتنيو، حتــ ــو، **ريوبــــو، *األرجنــ ــة تنــ ــدامنركو، *زانيا املتحــــدةـمجهوريــ ، *الــ
اململكة املتحـدة لربيطانيـا     و،  **الكونغوو،  **قطرو،  فرنساو،  **غاناو،  الصنيو،  **سلوفاكياو

 *.اليونانو ،*واليابان ،الواليات املتحدة األمريكيةو، يرلندا الشماليةآالعظمى و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١عضوية يف تنتهي مدة ال *
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 

_____________ 

 .A/60/402  وA/60/362-S/2005/593انظر  )١(
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 جمللس االقتصادي واالجتماعييف اانتخاب مثانية عشر عضوا  - ٦٠/٤٠٤
أكتـوبر  / تشـرين األول   ١٧، املعقـودة يف     ٣٤ العامـة    جلسـتها  اجلمعيـة العامـة، يف       انتخبت 
 مـن النظـام الـداخلي للجمعيـة،         ١٤٥ميثاق األمـم املتحـدة واملـادة         من   ٦١، وفقا للمادة    ٢٠٠٥

 غيانـا و سـري النكـا   و اجلمهوريـة التشـيكية   و تركيـا و بـنن و بـاراغواي و الأنغـو و أملانيـا و سبانياإ
ــاو فرنســاو  بيســاو- غينيــاو ــة الســعودية و مدغشــقرو كوب  النمســاو موريتانيــاو اململكــة العربي
 االقتصادي واالجتماعي لفتـرة عضـوية مـدهتا ثـالث سـنوات             أعضاء يف اجمللس   اليابانو هاييتو

 أذربيجــان  ملــلء الشــواغر الناشــئة بانتــهاء فتــرة عضــوية ٢٠٠٦ينــاير / الثــاين كــانون١تبــدأ يف 
 كوبـــاو فرنســـاو الســـنغالو جامايكـــاو تركيـــاو بـــننو يرلنـــداآو أملانيـــاو إكـــوادورو ســـبانياإو
 .اليابانو نيكاراغواو موزامبيقو لسعوديةاململكة العربية او ماليزياو كينياو الكونغوو

 واالجتمــاعي يتكــون مــن الــدول األعضــاء  االقتصــادي، أصــبح اجمللــس لــذلكونتيجــة  
، **ألبانيـا و،  **أسـتراليا و،  ***سبانياإو،  *أرمينياو،  **حتاد الروسي الا : التالية واخلمسنياألربع  

، *إيطاليـا و،  **آيسـلندا و،  ***أنغـوال و،  *إندونيسـيا و،  *اإلمارات العربية املتحـدة   و،  ***أملانياو
، *بنمـــاو، *بـــنغالديشو، *بليـــزو، *بلجيكـــاو، **الربازيـــلو، **باكســـتانو، ***بـــاراغوايو
، ***اجلمهوريـة التشـيكية   و،  *تـونس و،  **تشادو،  ***تركياو،  **تايلندو،  *بولنداو،  ***بننو
جنـوب  و،  **لدميقراطيـة مجهوريـة الكونغـو ا    و،  *مجهوريـة كوريـا   و،  *زانيا املتحدة ـمجهورية تن و

 - غينيــاو، **غينيــاو، ***غيانــاو، **الصــنيو، ***ســري النكــا و، **الــدامنركو، **أفريقيــا
ــداو، ***فرنســاو، ***بيســاو ــاو، *كن ــاو، **كوســتاريكاو، ***كوب ــاو، *كولومبي ، **ليتواني

ــة الســعودية و، **املكســيكو، ***مدغشــقرو ا اململكــة املتحــدة لربيطانيــ و، ***اململكــة العربي
ــى و ــمالية آالعظمـ ــدا الشـ ــاو، **يرلنـ ــيوسو، ***موريتانيـ ــاو، *موريشـ ــاو، *ناميبيـ ، ***النمسـ

 .***اليابانو، *الواليات املتحدة األمريكيةو، **اهلندو، ***هاييتو، *نيجريياو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  *
 .٢٠٠٧ديسمرب / األولكانون ٣١ة العضوية يف تنتهي مد **

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
 

 جلنة الربنامج والتنسيقيف  عضوان يعشرانتخاب  - ٦٠/٤٠٥
نـوفمرب  / تشـرين الثـاين    ٣، املعقـودة يف     ٤٣ العامـة    جلسـتها انتخبت اجلمعيـة العامـة، يف        
ووفقـا ملرفـق   ، )٢( قدمها اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي   ، على أساس الترشيحات اليت ٢٠٠٥

 مــن قــرار اجمللــس  ١ والفقــرة ١٩٧٦مــايو / أيــار١٤املــؤرخ ) ٦٠ - د( ٢٠٠٨قــرار اجمللــس 
 إندونيســــياو أرمينيــــاو األرجنــــتني ،١٩٨٧ديســــمرب / كــــانون األول٤ املــــؤرخ ١٩٨٧/٩٤

 بلغاريـا و الربتغـال و الربازيـل و باكسـتان و إيطاليـا و)  اإلسالمية - مجهورية(وإيران   أوروغوايو

_____________ 

 ٢١ هـاء املـؤرخ      ٢٠٠٥/٢٠١أرجأ اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي مبوجـب مقـرره          . A/60/216انظر   )٢(
 .ترشيح عضوين من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ٢٠٠٥يوليه /متوز
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 اهلنـد و كوبـا و سويسراو السنغالو جنوب أفريقيا و مجهورية أفريقيا الوسطى  و بيالروسو بننو
ــامج والتنســيق ل    ــة الربن ــرة عضــوية  أعضــاء يف جلن ــدفت ــالث ســنوات  هتام ــدأ يف ث ــانون ١ تب  ك

ــاين ــاير /الث ــهاء الشــواغر الناشــئة ملــلء  ٢٠٠٦ين ــرة  بانت ــتني عضــويةفت ــاو األرجن ــاو أرميني  أملاني
مجهوريــة و بـنن و الربازيـل و باكسـتان و)  اإلسـالمية - مجهوريـة (وإيـران   أوكرانيـا و إندونيسـيا و

اململكـة  و كوبـا و كنداو غابونو سويسراو جنوب أفريقيا و مجهورية مولدوفا و أفريقيا الوسطى 
 .اهلندو نيكاراغواو موناكوو يرلندا الشماليةآاملتحدة لربيطانيا العظمى و

 اإلثنـتني  والتنسـيق تتكـون مـن الـدول األعضـاء            الربنـامج تيجة لذلك، أصـبحت جلنـة       ون 
ــثالثني  ــةوالــ ــي الا :التاليــ ــاد الروســ ــتنيو، *حتــ ــاو، ***األرجنــ ــياو، ***أرمينيــ ، ***إندونيســ

ــوايو ــران و، ***أوروغــ ــة(إيــ ــالمية- مجهوريــ ــاو، ***) اإلســ ــتانو، ***إيطاليــ ، ***باكســ
ــلو ــالو، ***الربازيــ ــابلغو، ***الربتغــ ــننو، ***اريــ ــيالروسو، ***بــ ــاو، ***بــ ، **جامايكــ
ــرو ــهاما و، **اجلزائ ــر و، *جــزر الب ــا الوســطى  و، *جــزر القم ــة أفريقي مجهوريــة و، ***مجهوري

، **الصـــنيو، ***سويســـراو، ***الســـنغالو، *زمبـــابويو، ***جنـــوب أفريقيـــاو، **كوريـــا
واليــات املتحــدة  الو، ***اهلنــدو، *املكســيكو، **كينيــاو، ***كوبــاو، *فرنســاو، **غانــاو

 .**اليابانو، *األمريكية
بنـاء علـى ترشـيح اجمللـس االقتصـادي          مت إبالغ اجلمعية العامة بأنه،      ويف اجللسة نفسها،     

ــامج  املتبقــينيملــلء الشــاغرين ســيجري انتخــاب يف موعــد الحــق واالجتمــاعي،   يف جلنــة الربن
 .والتنسيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٣١مدة العضوية يف تنتهي  *

 .٢٠٠٧ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
 

انتخاب تسـعة وعشـرين عضـوا يف جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة                  - ٦٠/٤٠٦
 للبيئة

نـوفمرب  / تشـرين الثـاين    ٣، املعقـودة يف     ٤٣ العامـة    اجلسـته انتخبت اجلمعيـة العامـة، يف        
 حتـاد الروسـي   الا ،١٩٨٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٤ املؤرخ   ٤٣/٤٠٦ هاقررمب عمال   ،٢٠٠٥

 أوغنــداو أوروغــوايو أنغــوالو إندونيســياو أنتيغــوا وبربــودا و أملانيــاو أســترالياو األرجنــتنيو
مجهوريـة  و اجلمهوريـة التشـيكية   و ائـر اجلزو تايلنـد و بورونـدي و بوتسواناو بلجيكاو باكستانو

ــا ــة و كوري ــة الكونغــو الدميقراطي ــا و مجهوري ــو جنــوب أفريقي  فرنســاو الصــنيو شــيليو اروماني
 جملـس إدارة    أعضـاء يف   اليابـان و الواليـات املتحـدة األمريكيـة     و هـاييت و النمسـا و كينيـا و كنداو

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ أ يف تبـد   أربـع سـنوات    هتامـد فتـرة عضـوية     ل  للبيئـة  األمم املتحـدة  برنامج  
أنتيغـوا  و أملانيـا و األرجنـتني و حتـاد الروسـي  الا عضويةفترة  بانتهاء   الشواغر الناشئة مللء   ٢٠٠٦
اجلمهوريـة العربيـة    و اجلمهوريـة التشـيكية   و تشـاد و بلجيكـا و أوروغـواي و إندونيسـيا و وبربودا
 فرنسـا و الصـني و سويسـرا و السـودان و زمبـابوي و زامبيـا و رومانيـا و مجهورية كوريا و السورية
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ــاو كنــداو ــاو الكونغــوو كوب ــاو ميامنــارو كيني الواليــات املتحــدة و نيكــاراغواو نيجرييــاو ناميبي
 .اليونانو اليابانو األمريكية
ــامج     ــذلك، أصــبح جملــس إدارة برن ــة األمــم املتحــدة ونتيجــة ل ــدول  ي للبيئ تكــون مــن ال

 ،**أســــترالياو ،**األرجنـــتني و ،**حتـــاد الروســـي  الا:  واخلمســـني التاليــــة الثمـــاين  األعضـــاء 
 ،**أوروغـــوايو ،**أنغـــوالو ،**إندونيســـياو ،**أنتيغـــوا وبربـــوداو ،**أملانيـــاو ،*إســـرائيلو
ــداو ــران و ،**أوغنـ ــة(إيـ ــالمية- مجهوريـ ــتانو ،*) اإلسـ ــلو ،**باكسـ ــاو ،*الربازيـ  ،**بلجيكـ
 ،*نــــدابولو ،**بورونــــديو ،*وســــبوركينــــا فاو ،**بوتســــواناو ،*بــــنغالديشو ،*بلغاريــــاو
 ،**اجلمهوريـــة التشـــيكيةو ،*جـــزر البـــهاماو ،**اجلزائـــرو ،*توفـــالوو ،*تركيـــاو ،**تايلنـــدو
جنـوب  و ،**مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة   و ،**مجهورية كورياو ،*زانيا املتحدةـمجهورية تن و

 ،*الصـومال و ،**شـيلي و ،*السـويد و ،*السـنغال و ،**رومانيـا و ،*الرأس األخضر و ،**أفريقيا
 ،**كنــداو ،*الكــامريونو ،*كازاخســتانو ،*قريغيزســتانو ،**فرنســاو ،*غانــاو ،**الصــنيو
 ،*اململكة العربية السـعودية   و ،*املكسيكو ،*املغربو ،**كينياو ،*كولومبياو ،*كوستاريكاو
 ،**هــاييتو ،**النمسـا و ،*مونـاكو و ،*يرلنـدا الشــمالية آاململكـة املتحـدة لربيطانيــا العظمـى و   و
 .**اليابانو ،**الواليات املتحدة األمريكيةو ،*هولنداو ،*اهنغاريو ،*اهلندو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٧ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٩ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 

 تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات - ٦٠/٤٠٧
 تشــــرين ٣، املعقــــودة يف ٤٣ العامـــة  جلســــتها عامـــة علمــــا، يف أحاطـــت اجلمعيــــة ال  
ــاين ــوفمرب /الثـ ــرة  ٢٠٠٥نـ ــا للفقـ ــا  ٢، وفقـ ــن قرارهـ ــؤرخ  ٤٣/٢٢٢ مـ ــاء املـ ــانون ٢١ بـ  كـ
ــة،     ١٩٨٨ديســمرب /األول ، بتعــيني رئيســها، بعــد مشــاورات مــع رؤســاء اجملموعــات اإلقليمي

أعضــاء يف جلنــة  ماليزيــاو وليســوتو الفلــبنيو فرنســاو الســلفادورو بورونــديو حتــاد الروســيالا
ــؤمترات  ــرةامل ــالث ســنوات    عضــوية لفت ــدهتا ث ــدأ يف م ــاين ١تب ــاير / كــانون الث ــلء  ٢٠٠٦ين مل
 اهلنـد و الكونغـو و فرنسـا و زامبياو بوليفياو حتاد الروسي الا عضوية   فترة بانتهاء   الناشئةالشواغر  

 .اليابانو
عضـاء اإلحـدى والعشـرين      ، أصبحت جلنة املؤمترات مكونة من الدول األ       لذلكونتيجة   
ــة ــي الا :التاليــ ــاد الروســ ــتنيو، ***حتــ ــاو، *األرجنــ ــديو، *أملانيــ ــاو، ***بورونــ ، **جامايكــ

، **الصــــنيو، *الســــنغال، و***الســــلفادور، و*رومانيــــا، و*اجلمهوريــــة العربيــــة الســــوريةو
ــا، و***الفلــبني، و***فرنســاو ــا، و***ليســوتو، و**كيني ، *املكســيك، و**مصــر، و***ماليزي
  .**الواليات املتحدة األمريكية، و*نيجرييا، و**نيبالو، **مساالنو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٧ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
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 مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدولية انتخاب - ٦٠/٤٠٨
نوفمرب / تشرين الثاين٧، املعقودة يف ٤٤شرعت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة  
، املعقودة يف التاريخ ذاته، كل منهما مستقل عن ٥٢٩٩، وجملس األمن، يف جلسته ٢٠٠٥

لنظام األساسي حملكمة العدل  من ا١٥  و١٤  و١٢ إىل ٧ و ٤ إىل ٢اآلخر، وفقا للمواد 
 من النظام ٦١  و٤٠ من النظام الداخلي للجمعية، واملادتني ١٥١  و١٥٠الدولية، واملادتني 

الداخلي املؤقت للمجلس، يف انتخاب مخسة أعضاء للمحكمة لفترة عضوية مدهتا تسع 
السيد ية  مللء الشواغر اليت نشأت بانتهاء مدة عضو٢٠٠٦فرباير / شباط٦سنوات تبدأ يف 

، )الربازيل (فرنسيسكو ريزيكالسيد و، )الواليات املتحدة األمريكية( برغنثالتوماس 
السيد و، )االحتاد الروسي (يتنيفريش. فالدلن سالسيد ، و)مصر( نبيل العريب السيدو

 .)هولندا (كوجيمانس. بيتر هـ
السيد : حمكمة العدل الدولية مكونة على النحو التايل ، أصبحتلذلكونتيجة  
 ، نائب الرئيس،*)مدغشقر (راجنيفاالسيد رميوند و ، الرئيس،**)الصني( جيويونغ شي

 –بارا غونزالو ، والسيد **)اليابان (أوادا، والسيد هيساشي *)فرنسا (أبراهاموالسيد روين 
الواليات املتحدة ( برغنثالتوماس والسيد ، *)اريةالبوليف فرتويالمجهورية ( أرانغورين
، **)سلوفاكيا (تومكاوالسيد بيتر ، ***)املغرب (بنونة، والسيد حممد ***)ةاألمريكي

االحتاد  (سكوتنيكوفوالسيد ليونيد ، *)األردن (اخلصاونةالسيد عون شوكت و
 سيماوالسيد برونو ، ***)املكسيك (سيبولفيدا آموروالسيد برناردو  ،***)الروسي

 كيث كينيثوالسيد  ،**)ونسريالي (كوروما. والسيد عبدول غ ،**)أملانيا(
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا  (هيغرتالسيدة روزالني و، ***)نيوزيلندا(

 .*)الشمالية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٩ فرباير/شباط ٥تنتهي مدة العضوية يف  *
 .٢٠١٢ فرباير/شباط ٥تنتهي مدة العضوية يف  **

 .٢٠١٥ فرباير/شباط ٥ العضوية يف تنتهي مدة ***
 

 انتخاب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة - ٦٠/٤٠٩
نـوفمرب  / تشـرين الثـاين  ٢٣، املعقـودة يف  ٥٣قررت اجلمعية العامة، يف جلسـتها العامـة      
، بوصـفه املـدير      السـيد كـالوس تـوبفر      واليـة متديـد   ،  )٣(، بناء على اقتـراح األمـني العـام        ٢٠٠٥

 .٢٠٠٦مارس /حىت هناية آذار ملدة شهرين ،لتنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئةا

_____________ 

)٣( A/60/553 ٤، الفقرة. 
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 تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية - ٦٠/٤١٠
نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٣، املعقــودة يف ٥٣ العامـة  جلســتهاعينـت اجلمعيــة العامــة، يف   
 التاليــة أمســاؤهم أعضــاء يف اللجنــة األشــخاص ،)٤(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة اخلامســة ٢٠٠٥

 كــانون ١ ثــالث ســنوات تبــدأ يف لفتــرة عضــوية مــدهتااالستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة 
ــاين ــاير /الث ــور   ،الســيدة كريســتينا فاســاك  : ٢٠٠٦ين كاليفينســكي، والســيد  . فوالســيد إيغ
 .نثي، والسيد تومو موغريكلام. موالسيدة سوزان  ،ريمو كندالغي

 لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة مكونـة علـى النحـو            االستشـارية ، أصبحت اللجنـة     لذلكونتيجة   
السـيد  و،  **)هولنـدا  (إلكـويزن السيد رونالـد    و ،*)بولندا (يفسكيشأبرا.  ت يهالسيد أجن : التايل

 مـوراري السـيد   ، و **)اهلنـد  (سـاها سـيد راجـات     الو،  *)كـوت ديفـوار    (أهونـو مانالن نارسيس   
ــيدة و ،*)نيبـــال (اشـــارمراج  ــمصـــن السـ ــيدة كريســـتينا   ،**)الصـــني(نكني يـ  فاســـاكوالسـ

. فإيغـــور الســـيد و ،**)هنـــدوراس (كاييخـــاس فلـــوريس خورخيـــهالســـيد و، ***)فرنســـا(
 كنـدال ريمـو   والسـيد غي   ،**)كنـدا  (رميكرالسيد جريي   و،  **)*االحتاد الروسي ( نسكييكاليف

ــتني( ــه. والســيد كــولني ف ، ***)األرجن ــاكل . مالســيدة ســوزان و، )*بوتســوانا( كيالبيلي  غريم
 مـونثي والسيد تومـو    ،  *)بربادوس (مايكوك ليسبي. السيد إ و،  **)*الواليات املتحدة األمريكية  (
 **.)اليابان (يامازاكين السيد جو ،***)الكامريون(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٧ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
 

 جلنة االشتراكاتتعيني أعضاء يف  - ٦٠/٤١١
 نــوفمرب/تشــرين الثــاين ٢٣، املعقــودة يف ٥٣ العامـة  جلســتهاعينـت اجلمعيــة العامــة، يف   
ــى توصــية اللجنــ  ٢٠٠٥ ــاء عل ــة    ، )٥(ة اخلامســة، بن ــة أمســاؤهم أعضــاء يف جلن األشــخاص التالي

السـيد   :٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاين   ١ها ثالث سنوات تبدأ يف      ـلفترة عضوية مدت  االشتراكات  
 الســيدة ســوجاتا غــوراي،و، بينتــوا ي دا ســيلفريا ســاردينأنريكيــه، والســيد  يــون بــارك- هــاي

 .، والسيد وو غانغرد مون لوغوتوف، والسيد ريتشا.أفياتشيسالف والسيد 
السـيد كينشـريو    :  لذلك، أصبحت جلنة االشتراكات مكونـة علـى النحـو التـايل            ونتيجة 

غ نــإيكوروالســيد بــول و، *)*األرجنــتني (إيغليســياسالســيد إدواردو و ،)*اليابــان(أكيموتــو 
 والسيد حسـن حممـد   ،***)مجهورية كوريا  (بارك يون   –السيد هاي   و،  **)الكامريون (أدونغ
، *)رومانيـا (دوميتريـو   السيد بيتـرو    ، و **)أستراليا (تونودفيد  يالسيد د و ،**)نيجرييا (حسن

_____________ 

)٤( A/60/542 ٤، الفقرة. 
)٥( A/60/543 ٧، الفقرة. 
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ــديس   ارالســيد إدوو ــل دا فونســيكا فرنان ــوسدو مانوي ــال (رام ــهوالســيد ، *)*الربتغ  دا أنريكي
ــاردو ، )***الربازيــل (ســاردينيا بينتــولفريا ســي الســيدة و، **)أوروغــواي(غريفــر والســيد برن

والسـيد فياتشيسـالف    ،  *)إثيوبيا (يتاتشوغالسيد هيالسيالسي   و،  ***)أملانيا (ايغورسوجاتا  
دة ــــــــــالواليــــات املتح (يسيــــل. الســــيد ديفيــــد أ و،***)االحتــــاد الروســــي (لوغوتــــوف .أ

ملكـة املتحـدة    امل (مـون والسـيد ريتشـارد     ،  )*الكويـت  (املنصـور السـيد مشـعل     و،  )*األمريكية
 ووالسـيد   ، و )*وكرانياأ (هوميين. السيد إيهور ف  و ،***)الشماليةيرلندا  لربيطانيا العظمى وآ  

 .**)*الصني (غانغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  *
 .٢٠٠٧ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  **

 .٢٠٠٨ديسمرب /ول كانون األ٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
 

 تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات إقرار - ٦٠/٤١٢
نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٣، املعقــودة يف ٥٣ العامــة جلســتها اجلمعيــة العامــة، يف أقــرت 
، تعـيني األمـني العـام األشـخاص التاليـة أمسـاؤهم             )٦(، بناء علـى توصـية اللجنـة اخلامسـة         ٢٠٠٥
ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ عضوية مدهتا ثـالث سـنوات تبـدأ يف    يف جلنة االستثمارات لفترة أعضاء  
 .كريدار. أ، والسيد منري ارهف داهادالسيد مو ،ريكاواأكازو االسيد ماس :٢٠٠٦
 الســيد:  لــذلك، أصــبحت جلنــة االســتثمارات مكونــة علــى النحــو التــايل       ونتيجــة 
 بـيالي . ي. السـيد ج  و،  )**فرنسـا  (بلواوالسيدة هيلني   ،  **)*انـالياب( ريكاواأكازو  اماس

 ارهـ دف  اهـ ادالسـيد م  و،  *)املكسـيك  (يكو بـاردو  ــتش. يد فرناندو غ  ــالسو،  *)سنغافورة(
السـيد  و،  )***العراق( كريدار. أوالسيد منري   ،  )**أملانيا (رامينيتزوالسيد يورغن   ،  )***اهلند(

ــام ج ــدونوغ. ويلي ــات املتحــد  (ماك ــة ةالوالي ــا والســيد ،**)األمريكي ــنغ خاي ــوب ( والك جن
 )*.أفريقيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٧ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
 

 ي احلساباتتعيني عضو يف جملس مراجع - ٦٠/٤١٣
نـوفمرب  / تشـرين الثـاين    ٢٣، املعقـودة يف     ٥٣ العامـة    جلسـتها  اجلمعية العامة، يف     عينت 
ــة اخلامســة  ٢٠٠٥ ــاء علــى توصــية اللجن ــا للحســابات يف املراجــع العــام  ،)٧(، بن جنــوب أفريقي

_____________ 

)٦( A/60/544 ٤، الفقرة. 
)٧( A/60/545 ٤، الفقرة. 
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يوليـه  /متـوز  ١ سـنوات تبـدأ يف        سـت   لفتـرة عضـوية مـدهتا       احلسـابات  عضوا يف جملس مراجعي   
٢٠٠٦. 
الــرئيس : ح جملــس مراجعــي احلســابات مكونــا علــى النحــو التــايل ونتيجــة لــذلك، أصــب 

، ***جنـوب أفريقيـا  ، واملراجـع العـام للحسـابات يف      **فرنسـا األول حملكمة ديـوان احملاسـبة يف        
 *.الفلبنيورئيس جلنة مراجعة احلسابات يف 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠هي مدة العضوية يف تنت **
 .٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠تنتهي مدة العضوية يف  ***
 

 تعيني أعضاء يف جلنة اخلدمة املدنية الدولية - ٦٠/٤١٤
نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٣، املعقــودة يف ٥٣ العامـة  جلســتهايف عينـت اجلمعيــة العامــة،   
األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف جلنة اخلدمـة         ،)٨( توصية اللجنة اخلامسة   علىبناء  ،  ٢٠٠٥

السـيد   :٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ أربع سنوات تبـدأ يف       لفترة عضوية مدهتا  املدنية الدولية   
 والسـيد جيـان     ، شـتوكل  غوالسـيد فولفغـان   ،  وسـو لوس في ينايلربتـو بـار   جنـدو، والسـيد     إنورو  مي

 .يا مايرزشيروالسيدة لوك ا،ستنيلوجيي فال
السـيد  :  مكونـة علـى النحـو التـايل        الدوليـة تيجة لذلك، أصبحت جلنة اخلدمـة املدنيـة         ون 
 ،لـرئيس ا، نائـب    )*بولنـدا (ويزنـر   السـيد يوجينيـوس     و ،رئيسال،  )*تونس (عمر بلحاجحمسن  

السـيد  و،  **)*الربازيـل ( فيلوسو بارانيوسجيلربتو  السيد  و،  **)*اليابان (إندوالسيد مينورو   و
فالدميــري الســيد  و،**)اجلزائــر ( آغــا- بوعيــادفــاتح الســيد و، )*غانــا (نــغتابوداســيربي أويت 

 سانشـيز . السـيد خوسـيه ر    ، و **)املغـرب  (هـد ازاحلسن  السيد  و ،**)الروسي االحتاد (فوتيت
ــان، )*جنـــتنيراأل (مونيـــوز ــا( شـــتوكل غوالســـيد فولفغـ ــا و ،)***أملانيـ  شـــالزاكالســـيدة أنيتـ

ــ. م شامشـــرالســـيد و ،)*كنـــدا( ــ (دريوشـ  ســـاتنيفالوالســـيد جيـــان لـــوجيي  ،**)غالديشنبـ
 شـو تاويشالسـيد   و،  ***)الواليات املتحـدة األمريكيـة     (مايرزالسيدة لوكريشيا   و،  )***يطالياإ(
 .**)نيصال (غانو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٨ديسمرب / األولكانون ٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***

_____________ 

)٨( A/60/546 ٤، الفقرة. 
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 اإلعالمنة تعيني أعضاء يف جل - ٦٠/٤١٥
ديســمرب / كــانون األول٨، املعقــودة يف ٦٢ العامــة جلســتهايف عينــت اجلمعيــة العامــة،  
، )٩() الرابعـة  اللجنـة (ار  املسائل السياسية اخلاصة وإهنـاء االسـتعم      بناء على توصية جلنة     ،  ٢٠٠٥
 . يف جلنة اإلعالمعضوا النمسا

ــة         ــدول األعضــاء املائ ــة مــن ال ــة اإلعــالم مكون ــذلك، أصــبحت جلن  والثمــاينونتيجــة ل
، إسـرائيل ،  سـبانيا إ،  أرمينيـا ،  األردن،  األرجنتني،  أذربيجان،  إثيوبيا،  حتاد الروسي الا :)١٠(التالية

، ) اإلســالمية- مجهوريــة(إيــران ، أوكرانيــا، وروغــوايأ، أنغــوال، إندونيســيا، أملانيــا، إكــوادور
، بـنغالديش ،  بليـز ،  بلغاريـا ،  بلجيكـا ،  الربتغـال ،  الربازيـل ،  باكسـتان ،  إيطاليـا ،  آيسـلندا ،  يرلنداآ

، توغــو، ترينيــداد وتوبــاغو، تركيــا، بــيالروس، بــريو، بولنــدا، بورونــدي، وســبوركينــا فا، بــنن
، اجلمهوريــة التشــيكية، جلماهرييــة العربيــة الليبيــة ا، جــزر ســليمان، اجلزائــر، جامايكــا، تــونس

ــة تنــ  ــة الســورية ، زانيا املتحــدةـمجهوري ــة العربي ــا ، اجلمهوري ــة كوري ــا  ، مجهوري ــة كوري مجهوري
، جنــوب أفريقيــا  ، مجهوريــة مولــدوفا ، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  ، الشــعبية الدميقراطيــة 

، ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين ، ويزمبــاب، رومانيــا، الــرأس األخضــر، الــدامنرك، جورجيــا
، سويســرا، ســورينام، الســودان، الســنغال، ســنغافورة، ســلوفاكيا، الســلفادور، ســري النكــا 

 زويالـفنــ، الفلــبني، فرنســا، غينيــا، غيانــا، غواتيمــاال، غانــا، غــابون، الصــني، الصــومال، شــيلي
ــة( ــة- مجهوري ــام، فنلنــدا، ) البوليفاري ــا ،كازاخســتان، قطــر، قــربص، فييــت ن ــا، كرواتي ، كوب

، مالطــة، ليربيــا، لكســمربغ، لبنــان، كينيــا، الكونغــو، كولومبيــا، كوســتاريكا، كــوت ديفــوار
ــا  ، اململكــة العربيــة الســعودية ، املكســيك، املغــرب، مصــر، مدغشــقر اململكــة املتحــدة لربيطاني
، جرييــاني، النيجــر، نيبــال، النمســا، مونــاكو، موزامبيــق، منغوليــا، يرلنــدا الشــماليةآالعظمــى و

 . اليونان، اليمن، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا، هنغاريا، اهلند
 

_____________ 

)٩( A/60/479 ١٢، الفقرة. 
 .٦٠/٥٢٤انظر أيضا املقرر  )١٠(
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  املقررات األخرى–باء 
 املقررات املتخذة دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية - ١

 
 الستنيلدورة من ااجتماعات اهليئات الفرعية خالل اجلزء الرئيسي  - ٦٠/٥٠١

، ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٣، املعقـودة يف     ١تها العامـة    قررت اجلمعية العامـة، يف جلسـ       
ــأذن ــالة      أن ت ــا يف الرس ــة أمساؤه ــة املدرج ــة للجمعي ــهيئات الفرعي ــيس   لل ــن رئ ــواردة م ــة  ال جلن
ــؤمترات البلــد املضــيف، واللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب      مــع جلنــة العالقــات  وهــي  ،)١١(امل

مـل املعـين بتمويـل وكالـة األمـم املتحـدة       الفلسطيين حلقوقه غـري القابلـة للتصـرف، والفريـق العا        
ــة وتشــغيل الالجــئني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن،      ــذي مل إلغاث ــس التنفي ــة األمــم  واجملل نظم

 وهيئـــة نـــزع الســـالح، واللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة بـــالتحقيق يف املمارســـات املتحـــدة للطفولـــة،
ــريه مــ        ــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيين وغ ــيت متــس حق ــرائيلية ال ــرب يف  اإلس ن الســكان الع

 ة اجلمعيــةبعقــد اجتماعــات خــالل اجلــزء الرئيســي مــن دور وجلنــة املــؤمترات األراضــي احملتلــة،
 .الستني

أكتـوبر  / تشـرين األول   ١٤، املعقـودة يف     ٣٣وقررت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة        
وض للمعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــه للمجلــس التنفيــذي أن تــأذن ، ٢٠٠٥

بعقد اجتماعات يف نيويورك خالل اجلزء الرئيسي مـن          ،باملرأة، وهو هيئة فرعية تابعة للجمعية     
عقـد يف  جيـب أن ت االجتماعـات  هـذه   أن ، على أن يكون مفهومـا متامـا     للجمعية الستني الدورة
 .)١٢( وأال تؤثر سلبا على أنشطة اجلمعية املرافق واخلدمات املتوفرةحدود

 
 مال الدورة الستنيتنظيم أع - ٦٠/٥٠٢

، ٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلـول ٢٠، املعقـودة يف  ١٧أقرت اجلمعية العامة، يف جلستها العامـة         
، عـددا مـن األحكـام املتعلقـة         )١٣(بناء علـى توصـية املكتـب علـى النحـو املـبني يف تقريـره األول                

 .الستنيبتنظيم أعمال الدورة 
ــة      ــة، يف جلســتها العام ــة العام ــررت اجلمعي ــ٤٦وق ــاين  ٨ودة يف ، املعق ــوفمرب/تشــرين الث  ن
 .٢٠٠٥ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩ املوافق الثالثاء يوم حىت متديد أعمال اللجنة السادسة، ٢٠٠٥
ــة العامــة، يف جلســتها العامــة     ديســمرب / كــانون األول٨، املعقــودة يف ٦١وقــررت اجلمعي
، مـن يـوم الثالثـاء       لسـتني ا، بناء على اقتراح رئيس اجلمعية، أن ترجئ موعد تعليق الـدورة             ٢٠٠٥
ديســمرب / كــانون األول٢٢ املوافــق اخلمــيس إىل يــوم ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول١٣املوافــق 
٢٠٠٥. 

_____________ 

 .A/60/344انظر  )١١(
 .A/60/344/Add.1انظر  )١٢(
)١٣( A/60/250و  Corr.1 ٤٥ إىل ٤، الفقرات. 
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ديسـمرب  / كـانون األول ٢٢، املعقودة يف    ٦٨وقررت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة        
 السـتني ة ، بناء على اقتراح رئـيس اجلمعيـة، أن ترجـئ مـرة أخـرى موعـد تعليـق الـدور          ٢٠٠٥

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣  يوم اجلمعة املوافقإىل
 

 إقرار جدول األعمال وتوزيع بنود جدول األعمال - ٦٠/٥٠٣
، ٢٠٠٥ سـبتمرب / أيلـول ٢٠، املعقـودة يف  ١٧العامـة   جلستها  أقرت اجلمعية العامة، يف      

ــره األول       ــبني يف تقري ــى النحــو امل ــب عل ــى توصــية املكت ــاء عل ــدورة  ، جــدول أ)١٤(بن ــال ال عم
 .)١٦( وتوزيع بنود جدول األعمال)١٥(الستني

 أكتـوبر /تشـرين األول   ٢٥، املعقـودة يف     ٣٧يف جلستها العامة    وقررت اجلمعية العامة،     
، أن تـدرج يف جـدول       )١٧( بناء على توصية املكتب على النحو املـبني يف تقريـره الثـاين             ،٢٠٠٥

ؤمتر الهـاي للقـانون الـدويل اخلـاص مركـز           مـنح مـ   ” بنـدا إضـافيا بعنـوان        الستنيأعمال دورهتا   
) املسائل التنظيميـة واإلداريـة ومسـائل أخـرى        (حتت العنوان طاء    “ املراقب لدى اجلمعية العامة   

 .وأن حتيله إىل اللجنة السادسة
أكتـوبر  / تشـرين األول   ٣١، املعقـودة يف     ٤٠يف جلستها العامة    وقررت اجلمعية العامة،     
، أن تـدرج يف جـدول   )١٨(الثالـث تب على النحو املبني يف تقريره    بناء على توصية املك    ،٢٠٠٥

لـدى  مركـز املراقـب       األمريكـي  اإليبرييملؤمتر  منح ا ” بندا إضافيا بعنوان     الستنيأعمال دورهتا   
وأن حتيلـه إىل    ) املسائل التنظيمية واإلدارية ومسـائل أخـرى      ( حتت العنوان طاء     “اجلمعية العامة 
 .اللجنة السادسة

، بناء علـى توصـية املكتـب علـى النحـو املـبني       جلمعية العامة، يف اجللسة نفسها   اوقررت   
وأن “ مسـألة جزيـرة مـايوت القمريـة       ”املعنـون    البنـد    أن ترجئ النظر يف    ،)١٩(الثالثيف تقريره   

 .الثانية والستنيتدرجه يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا 
ديسـمرب  / كـانون األول ١٥عقودة يف   ، امل ٦٣يف جلستها العامة    وقررت اجلمعية العامة،     
، أن تـدرج يف جـدول       )٢٠(الرابـع  بناء على توصية املكتب على النحو املبني يف تقريـره            ،٢٠٠٥

متابعـة توصـيات جلنـة التحقيـق املسـتقلة يف برنـامج             ” بندا إضافيا بعنـوان      الستنيأعمال دورهتا   
حتـت العنـوان طـاء       “رقابة الداخلية  بشأن التنظيم اإلداري وال     مقابل الغذاء  طللنف املتحدة   األمم

 .تنظر فيه مباشرة يف جلسة عامةوأن ) املسائل التنظيمية واإلدارية ومسائل أخرى(

_____________ 

 .٧١ إىل ٦١فقرات املرجع نفسه، ال )١٤(
)١٥( A/60/251. 
)١٦( A/60/252. 
)١٧( A/60/250/Add.1. 
)١٨( A/60/250/Add.2 ١، الفقرة. 
 .٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٩(
)٢٠( A/60/250/Add.3 ٢، الفقرة. 
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 تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة - ٦٠/٥٠٤
 سـبتمرب /أيلـول  ٢٩، املعقـودة يف  ٢٤أحاطت اجلمعية العامـة علمـا، يف جلسـتها العامـة       
 .)٢١(عن أعمال املنظمة، بتقرير األمني العام ٢٠٠٥

 
تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن أعمـال            - ٦٠/٥٠٥

اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين       
الدويل املرتكبـة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني عـن                

هــا مــن االنتــهاكات املماثلــة املرتكبــة يف  أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغري 
ــاورة بـــني   ــدول اجملـ ــي الـ ــاين١أراضـ ــانون الثـ ــاير/ كـ ــانون ٣١  وينـ  كـ

 ١٩٩٤ديسمرب /األول
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٣٠أحاطـــت اجلمعيـ ــرين ١٠، املعقـ  تشـ
ة األشـخاص    للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمـ       العاشر، بالتقرير السنوي    ٢٠٠٥ أكتوبر/األول

املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلـك مـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين                   
الدويل املرتكبة يف إقليم روانـدا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة                    

 ينـاير /ون الثـاين   كـان  ١وغريها من االنتهاكات املماثلة املرتكبـة يف أراضـي الـدول اجملـاورة بـني                
 .)٢٢(١٩٩٤ديسمرب /كانون األول ٣١ و
 

تقريــر احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن االنتــهاكات   - ٦٠/٥٠٦
اجلسيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف إقلـيم يوغوسـالفيا                

 ١٩٩١السابقة منذ عام 
ــةأحاطـــت   ــا، يف اجلمعيـ ــة علمـ ــتها العامـ ــة  جلسـ ــودة يف ، ا٣٠ العامـ ــرين ١٠ملعقـ  تشـ
 عشــر للمحكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص  الثــاين، بــالتقرير الســنوي ٢٠٠٥ أكتــوبر/األول

ــيم       ــيت ارتكبـــت يف إقلـ ــدويل الـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ املسـ
 .)٢٣(١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

 
 تقرير حمكمة العدل الدولية - ٦٠/٥٠٧

ــة   أحاطـــت اجل  ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٣٩معيـ ــرين ٢٧، املعقـ  تشـ
 .)٢٤(، بتقرير حمكمة العدل الدولية٢٠٠٥ أكتوبر/األول

 
_____________ 

 ).A/60/1 (١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  )٢١(
 .A/60/229-S/2005/534انظر  )٢٢(
)٢٣( A/60/267-S/2005/532 و Corr.1. 
 ).A/60/4 (٤الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  )٢٤(
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التقدم احملرز يف تشكيل منطقة سالم وحريـة        : احلالة يف أمريكا الوسطى    - ٦٠/٥٠٨
 ودميقراطية وتنمية

أكتـوبر  / تشـرين األول   ٣١يف  ، املعقـودة    ٤١قررت اجلمعية العامـة، يف جلسـتها العامـة           
البنـد   ، أن يظـل نطقـة املالتقـدم احملـرز يف   ، وإذ تالحـظ  )٢٥( اقتـراح نيكـاراغوا  بناء على،  ٢٠٠٥
التقدم احملـرز يف تشـكيل منطقـة سـالم وحريـة ودميقراطيـة              : احلالة يف أمريكا الوسطى   ”املعنون  
الستني، للنظر فيـه لـدى       و احلاديةيف جدول أعمال اجلمعية، ابتداء من الدورة        مدرجا   “وتنمية

 .قيام دولة من الدول األعضاء بتقدمي إخطار
 

 منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي - ٦٠/٥٠٩
أكتـوبر  / تشـرين األول   ٣١، املعقـودة يف     ٤١قررت اجلمعية العامـة، يف جلسـتها العامـة           
 :)٢٦( بناء على اقتراح األرجنتني،٢٠٠٥
منطقــة الســـالم والتعـــاون يف جنـــوب احملـــيط  ”نـــد املعنـــون إرجــاء النظـــر يف الب  )أ( 
يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا احلاديـة            البند   وإدراج ،)٢٧( وتقرير األمني العام   “األطلسي
 ؛والستني
 .اإلبقاء على النظر يف البند كل سنتني بعد ذلك )ب( 

 
 تنفيذ قرارات األمم املتحدة - ٦٠/٥١٠

نــوفمرب / تشــرين الثــاين٣، املعقــودة يف ٤٣لســتها العامــة  العامــة، يف جاجلمعيــةقــررت  
ــون   ٢٠٠٥ ــد املعن ــرارات األمــم املتحــدة  ”، أن ترجــئ النظــر يف البن ــذ ق وأن تدرجــه يف  “تنفي

 .احلادية والستنيجدول األعمال املؤقت لدورهتا 
 

 تقرير جملس األمن - ٦٠/٥١١
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــ٥٠أحاطـــت اجلمعيـ ــرين ١١ودة يف ، املعقـ  تشـ
 .)٢٨(، بتقرير جملس األمن٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين

 
 مـن  ١٢ مـن املـادة   ٢اإلخطار الوارد من األمـني العـام مبوجـب الفقـرة            - ٦٠/٥١٢

 ميثاق األمم املتحدة
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٥٠أحاطـــت اجلمعيـ ــرين ١١، املعقـ  تشـ
 .)٢٩(عام، مبذكرة األمني ال٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين

_____________ 

)٢٥( A/60/L.14بصيغته املصححة شفويا ،. 
)٢٦( A/60/L.11. 
)٢٧( A/60/253و  Add.1. 
 ).Corr.1 و A/60/2 (والتصويب ٢الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  )٢٨(
)٢٩( A/60/352. 
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 املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة األوىل - ٢
 
 التحقق جبميع جوانبه، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة يف جمال التحقق - ٦٠/٥١٤

كــــانون  ٨، املعقــــودة يف ٦١أحاطــــت اجلمعيــــة العامــــة علمــــا، يف جلســــتها العامــــة  
 .)٣٠(األوىلبتقرير اللجنة ، ٢٠٠٥ ديسمرب/األول

 
 القذائف - ٦٠/٥١٥

ديســمرب / كــانون األول٨، املعقــودة يف ٦١قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلســتها العامــة  
 عضـــوا عـــن ٥٣ صـــوتا مقابـــل صـــوتني وامتنـــاع ١٢٠بتصـــويت مســـجل بأغلبيـــة ، ٢٠٠٥

واو  ٥٤/٥٤قراراهتــا  أشــارت إىل  وقــد،)٣٢(بنــاء علــى توصــية اللجنــة األوىل ، و)٣١(التصــويت
نـوفمرب  / تشـرين الثـاين    ٢٠ ألـف املـؤرخ      ٥٥/٣٣  و ،١٩٩٩  ديسـمرب / كـانون األول   ١املؤرخ  
ــؤرخ  ٥٦/٢٤  و،٢٠٠٠ ــاء امل ــاين ٢٩ ب ــوفمرب / تشــرين الث ــؤرخ ٥٧/٧١  و،٢٠٠١ن  ٢٢ امل

 ،٢٠٠٣ديســــمرب / كــــانون األول٨ املــــؤرخ ٥٨/٣٧  و،٢٠٠٢نــــوفمرب /تشــــرين الثــــاين 
املؤقــت أن تــدرج يف جــدول األعمــال ، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٣ املــؤرخ ٥٩/٦٧ و

 .“القذائف ” البند املعنوناحلادية والستنيلدورهتا 
_____________ 

)٣٠( A/60/458. 
ــتني، حتــاد الروســي، إثيوبيــا،   ال ا:املؤيــدون )٣١( إريتريــا، أفغانســتان، إكــوادور،   أرمينيــا، األردن، األرجن

إندونيسـيا، أوروغـواي، أوزبكسـتان، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران            أنتيغـوا وبربـودا،     اإلمارات العربيـة املتحـدة،      
البحــرين، الربازيــل، بربــادوس، بــروين دار الســالم، بليــز،   ، بــاراغواي، باكســتان، )المية اإلســ- مجهوريــة(

تايلنـد، تركمانسـتان،    بـيالروس،   بـريو،   و، بورونـدي،    سـ بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فا    بنما،  بنغالديش،  
جـزر   البـهاما،    جـزر ، جامايكـا، اجلزائـر،       ليشـيت  - تيمـور ، تـونس، تونغـا،      توفـالو ترينيداد وتوبـاغو، توغـو،      

زانيا املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة العربيــة ـســليمان، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، مجهوريــة تنــ
السورية، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، مجهوريـة الو      

زامبيـا، زمبـابوي، سـانت فنسـنت      الـرأس األخضـر،     يت، دومينيكا،   الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبو    
ــورينام،          ــنغافورة، الســنغال، الســودان، س ــا، الســلفادور، س ــيا، ســري النك ــادين، ســانت لوس وجــزر غرين

طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمـاال، غيانـا،          الصني،  الصومال،  شيلي،  سرياليون،  
، فيجـي، فييـت نـام، قطـر، قريغيزســتان،     ) البوليفاريـة - مجهوريــة (زويالـسـاو، الفلـبني، فنـ    بي- غينيـا، غينيـا  

الكويــت، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو،  كوبــا، الكــامريون، كمبوديــا، كازاخســتان، 
 العربيـة   كينيا، لبنان، ليربيـا، ليسـوتو، مـايل، ماليزيـا، مصـر، املغـرب، املكسـيك، مـالوي، ملـديف، اململكـة                     

، السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشـيوس، موزامبيـق، ميامنـار، ناميبيـا، نيبـال، نيجرييـا، نيكـاراغوا، هـاييت                  
 .اهلند، هندوراس، اليمن

 .ئيل، الواليات املتحدة األمريكية إسرا.:املعارضون
يرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بـابوا غينيـا       آ،  إستونيا، ألبانيا، أملانيا، أندورا   أستراليا،  سبانيا،  إأذربيجان،  : املمتنعون

تركيــا، جــزر مارشــال، بوليفيــا، بولنــدا، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة واهلرســك،  اجلديــدة، بــاالو، الربتغــال، 
ــدامنرك،       ــا، ال ــدوفا، جورجي ــة مول ــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، مجهوري ــة التشــيكية، مجهوري اجلمهوري

، فــانواتو، ألســوداصــربيا واجلبــل ، سويســرا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو
التفيـا، لكسـمربغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، اململكـة املتحـدة              كرواتيـا، كنـدا،     فرنسا، فنلنـدا، قـربص،      

 ليابان، اليونان نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، االنمسا، يرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، آلربيطانيا العظمى و
)٣٢( A/60/463 ٩٥، الفقرة. 
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 إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا - ٦٠/٥١٦
ديســمرب / كــانون األول٨، املعقــودة يف ٦١قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلســتها العامــة  
 ٩ قاف املـؤرخ     ٥٢/٣٨ قراراهتا أشارت إىل    وقد ،)٣٢(، بناء على توصية اللجنة األوىل     ٢٠٠٥

ــؤرخ  ٥٣/٧٧  و،١٩٩٧ديســمرب /كــانون األول  ،١٩٩٨ديســمرب / كــانون األول٤ ألــف امل
 تشــرين ٢٢ املــؤرخ ٥٧/٦٩  و،٢٠٠٠نــوفمرب / تشــرين الثــاين ٢٠ ثــاء املــؤرخ  ٥٥/٣٣ و

ــاين ــوفمرب /الثــ ــا ٢٠٠٢نــ ــؤرخ ٥٤/٤١٧ ومقرراهتــ ــانون األول١ املــ ــمرب / كــ  ،١٩٩٩ديســ
ــؤرخ ٥٦/٤١٢ و  كـــانون ٨ املـــؤرخ ٥٨/٥١٨  و،٢٠٠١نـــوفمرب /ثـــاين تشـــرين ال٢٩ املـ

 أن تــدرج يف ،٢٠٠٤ديسـمرب  / كـانون األول ٣ املـؤرخ  ٥٩/٥١٣ و ،٢٠٠٣ديسـمرب  /األول
ــدورهتا    ــة والســتني جــدول األعمــال املؤقــت ل ــد املعنــون  احلادي ــة مــن   ” البن إنشــاء منطقــة خالي

 .“األسلحة النووية يف وسط آسيا
 

تحديــد ســبل القضــاء علــى األخطــار النوويــة يف  ألمــم املتحــدة لامــؤمتر  - ٦٠/٥١٧
 سياق نزع السالح النووي

ديســمرب / كــانون األول٨، املعقــودة يف ٦١قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلســتها العامــة  
ــة  ، ٢٠٠٥  عضــوا عــن ٤٠ أصــوات وامتنــاع ٥ صــوتا مقابــل ١٢٨بتصــويت مســجل بأغلبي

ــة األوىل  و ،)٣٣(التصــويت ــاء علــى توصــية اللجن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت   أن ،)٣٢(بن  ت

_____________ 

ــدون )٣٣( ــا، .:املؤي ــتني،  إثيوبي ــا، األردن، األرجن ــة    أرميني ــارات العربي ــا، أفغانســتان، إكــوادور، اإلم إريتري
ــودا،  املتحــدة،  ــوا وبرب ــتان، أوغنــدا، أوكرانيــا، إيــران      أنتيغ ــيا، أوروغــواي، أوزبكس  - مجهوريــة(إندونيس
البحــرين، الربازيــل، بربــادوس، بــروين دار بوا غينيــا اجلديــدة، بــاراغواي، باكســتان، يرلنــدا، بــاآ، )اإلســالمية

بـيالروس،  بـريو،  و، بورونـدي، بوليفيـا،   سـ بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فا    بنما،  السالم، بليز، بنغالديش،    
جـزر سـليمان،   ا، جـزر البـهام   ، جامايكـا، اجلزائـر،       ليشـيت  - تيمـور تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس،      

زانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية      ـجزر مارشال، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية تن      
ــا الشــعبية الدميقراطيــة، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة      الســورية، مجهوريــة كوري

زامبيــا، زمبــابوي، ســاموا، ســانت فنســنت الــرأس األخضــر، كــا، الشــعبية، جنــوب أفريقيــا، جيبــويت، دوميني
وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السودان، سورينام، السـويد،             

طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمـاال، غيانـا،          الصني،  الصومال،  شيلي،  سرياليون،  
، فيجـي، فييـت نـام، قـربص، قطـر،           ) البوليفارية - مجهورية (زويالـ بيساو، فانواتو، الفلبني، فن    - غينيا، غينيا 

كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـو،          كوبـا،   الكامريون، كمبوديا،   قريغيزستان، كازاخستان،   
غـرب، املكسـيك، مـالوي،    الكويت، كينيا، لبنان، ليربيا، ليسوتو، مالطة، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، امل         

ــال،      ــا، نيب ــا، موريشــيوس، موزامبيــق، ميامنــار، ناميبي ــا، موريتاني ملــديف، اململكــة العربيــة الســعودية، منغولي
 النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، اليابان، اليمن 

يرلنـدا الشـمالية، الواليـات املتحـدة     آا العظمى و إسرائيل، بولندا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطاني :املعارضون
  .األمريكية
إسـتونيا، ألبانيـا، أملانيـا، أنـدورا، آيسـلندا، إيطاليـا،            أستراليا،  سبانيا،  إأذربيجان،  حتاد الروسي،   ال ا :املمتنعون

ــال،   ــاالو، الربتغ ــا، البوســنة واهلرســك،    ب ــة كوريــ   بلجيكــا، بلغاري ــة التشــيكية، مجهوري ــا، اجلمهوري ا، تركي
مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، مجهوريــة مولــدوفا، جورجيــا، الــدامنرك، رومانيــا، ســان مــارينو،   

التفيـا، لكسـمربغ، ليتوانيـا،      كرواتيـا، كنـدا،     ، فنلنـدا،    ألسـود اصربيا واجلبل   ،  سويسراسلوفاكيا، سلوفينيا،   
  .هنغاريا، هولندا، اليونانالنمسا، ليختنشتاين، النرويج، 
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ــدورهتا  ــة ول ــون   احلادي ــد املعن ــؤمتر ”الســتني البن ــم املتحــدة ام ــى    ألم ــد ســبل القضــاء عل لتحدي
 .“يف سياق نزع السالح النووي األخطار النووية

 
 زع السالحـعقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لن - ٦٠/٥١٨

ديســمرب / كــانون األول٨، املعقــودة يف ٦١ســتها العامــة  قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جل   
 ٨ املــؤرخ ٥٨/٥٢١ مقررهــا وقــد أشــارت إىل ، )٣٢(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة األوىل   ٢٠٠٥

، أن ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٣ املــؤرخ ٥٩/٧١ وقرارهــا ٢٠٠٣ديســمرب /كــانون األول
عقــد دورة اجلمعيــة ”نــد املعنــون  الباحلاديــة والســتنيتــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا 

 .“زع السالحـالعامة االستثنائية الرابعة املكرسة لن
 

صك دويل ميكن الدول من التعرف على األسلحة الصـغرية واألسـلحة             - ٦٠/٥١٩
 اخلفيفة غري املشروعة وتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة يعول عليها

ديســمرب / كــانون األول٨ملعقــودة يف ، ا٦١قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلســتها العامــة  
 عضـــوا عـــن ٢٥شـــيء وامتنـــاع   صـــوتا مقابـــل ال١٥١بتصـــويت مســـجل بأغلبيـــة ، ٢٠٠٥

ــة األوىل  و ،)٣٤(التصــويت ــاء علــى توصــية اللجن ميكــن الــذي دويل الــصــك تعتمــد الأن  ،)٣٢(بن
_____________ 

إسـتونيا،  أسـتراليا،   سـبانيا،   إإريتريـا،   أرمينيـا،   األردن،  أذربيجـان،   حتاد الروسي، إثيوبيـا،     الا :املؤيدون )٣٤(
إســرائيل، أفغانســتان، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، أنــدورا، إندونيســيا، أوزبكســتان، أوغنــدا،   

، إيطاليـا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، باكسـتان، بـاالو،       يرلنـدا، آيسـلندا  آ، ) اإلسالمية - مجهورية(أوكرانيا، إيران   
بروين دار السالم، بلجيكـا، بلغاريـا، بليـز، بـنغالديش، بـنن، بوتـان، بوتسـوانا، بوركينـا                   الربتغال،  البحرين،  

 - تيمــور، تــونس، توفــالوتايلنــد، تركيــا، توغــو، بــيالروس، بولنــدا، و، بورونــدي، البوســنة واهلرســك، ســفا
مجهوريــة أفريقيــا جــزر ســليمان، جــزر مارشــال، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، جــزر البــهاما، ، اجلزائــر، ليشــيت

زانيا املتحــدة، اجلمهوريــة العربيــة الســورية، مجهوريــة كوريــا،  ـاجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة تنــالوســطى، 
وفا، جنـوب أفريقيـا،     مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة، مجهوريـة مولـد           

رومانيــا، زامبيــا، زمبــابوي، ســاموا، ســان تــومي الــرأس األخضــر، جورجيــا، جيبــويت، الــدامنرك، دومينيكــا، 
يب، ســان مــارينو، ســري النكــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الســنغال، الســودان، ســورينام،    ـوبرينسيــ

طاجيكســتان، العــراق، عمــان،  الصــني، ل، ، الصــوماألســوداصــربيا واجلبــل ، ســرياليون، سويســراالســويد، 
 بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبني، فنلندا، فيجي، فييت نـام، قـربص، قطـر،              - غابون، غانا، غيانا، غينيا، غينيا    

الكويـت،  كوت ديفوار، الكونغـو،     كوبا،  الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا،     قريغيزستان، كازاخستان،   
ربغ، ليربيــا، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، ليســوتو، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغشــقر، كينيــا، التفيــا، لبنــان، لكســم

يرلنــدا آمصــر، املغــرب، مــالوي، ملــديف، اململكــة العربيــة الســعودية، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و  
، )املوحـدة  - واليـات (الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشـيوس، موزامبيـق، مونـاكو، ميامنـار، ميكرونيزيـا        

نيبال، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحـدة      النمسا،  ناميبيا، النرويج،   
  .األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

  ال أحد :املعارضون
بوليفيـا،  بنمـا،   ادوس،  الربازيل، بربـ  أوروغواي، باراغواي،   أنتيغوا وبربودا،   إكوادور،  األرجنتني،   :املمتنعون

بريو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، اجلمهورية الدومينيكية، سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت لوسـيا،               
ــلفادور،  ــيلي، السـ ـــ شـ ــاال، فن ــادا، غواتيمـ ــة (زويالـغرينـ ــة- مجهوريـ ــا، ، ) البوليفاريـ ــتاريكا، كولومبيـ كوسـ

 املكسيك، نيكاراغوا، هندوراس 
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وقـت  الدول من التعرف على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غـري املشـروعة وتعقبـها يف ال           
، الوارد يف مرفق تقرير الفريق العامل املفتوح العضـوية للتفـاوض            املناسب وبطريقة يعول عليها   

بشــأن صــك دويل ميكــن الــدول مــن التعــرف علــى األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري  
 .)٣٥(املشروعة وتعقبها يف الوقت املناسب وبطريقة يعول عليها

 
 ملتعلق بتعزيز األمن الدويلاستعراض تنفيذ اإلعالن ا - ٦٠/٥٢٠

ديســمرب / كــانون األول٨، املعقــودة يف ٦٢قــررت اجلمعيــة العامــة، يف جلســتها العامــة  
أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا   ،)٣٦(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة األوىل٢٠٠٥
 .“لدويلاستعراض تنفيذ اإلعالن املتعلق بتعزيز األمن ا ”الستني البند املعنونالثانية و

 
 ٢٠٠٦برنامج العمل واجلدول الزمين املقترحان للجنة األوىل لعام  - ٦٠/٥٢١

ديسـمرب  / كـانون األول   ٨، املعقـودة يف     ٦٢ اجلمعيـة العامـة، يف جلسـتها العامـة           وافقت 
 مج العمـل واجلـدول الـزمين املقتـرحني        برنـا علـى    ،)٣٧(، بناء علـى توصـية اللجنـة األوىل        ٢٠٠٥

 .)٣٨(٢٠٠٦للجنة لعام 
 

 املقررات املتخذة بناء على تقارير جلنة املسائل السياسية اخلاصة - ٣
 )اللجنة الرابعة(وإهناء االستعمار 

 
االستشــارية لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة  زيــادة عــدد أعضــاء اللجنــة   - ٦٠/٥٢٢

 وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
ديســمرب / كــانون األول٨، املعقــودة يف ٦٢ة اجلمعيــة العامــة، يف جلســتها العامــ  قررت 
 ،)٣٩()اللجنـة الرابعـة   (جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار       ، بناء على توصية     ٢٠٠٥
 :١٩٤٩ديسمرب / كانون األول٨ملؤرخ ا) ٤ - د( ٣٠٢ إىل قرارها إذ تشيـر
ة األمـم املتحـدة     وكالـ ل على الدول األعضاء حاليا يف اللجنـة االستشـارية           اإلبقاء )أ( 

  أعضاء فيها؛إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

_____________ 

)٣٥( A/60/88و  Corr.2. 
)٣٦( A/60/471 ٧، الفقرة. 
)٣٧( A/60/524 ٥، الفقرة. 
 .املرجع نفسه، املرفق )٣٨(
)٣٩( A/60/476 ٢٣، الفقرة. 



 املقررات
 

22 

وأملانيــا وإيطاليــا والــدامنرك والســويد وسويســرا وكنــدا وأســتراليا  إســبانيا دعــوة )ب( 
األمـم  وكالـة   زت تربعاهتا جلميع أنشطة     واململكة العربية السعودية والنرويج وهولندا، اليت جتاو      

 ماليـني   ٥متوسطا سنويا قـدره      غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن      املتحدة إل 
دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة علــى مــدى الســنوات الــثالث املاضــية، مبــا فيهــا الســنة  

 احلالية، إىل أن تصبح أعضاء يف اللجنة االستشارية؛
ية واملشــاركة الكاملــة  فلســطني إىل حضــور اجتماعــات اللجنــة االستشــاردعــوة )ج( 

 فيها بصفة مراقب؛
 دعوة اجلماعة األوروبية إىل حضور اجتماعات اللجنة االستشارية؛ )د( 
ــوة )هـ(  ــارية      دعـ ــة االستشـ ــات اللجنـ ــور اجتماعـ ــة إىل حضـ ــدول العربيـ ــة الـ  جامعـ
 .مراقب بصفة

 
استعراض شامـــل لكامــــل مسألــــة عمليـــات حفـظ السـالم مـن مجيـع          - ٦٠/٥٢٣

 واحي هذه العملياتن
 كــــانون ٨، املعقــــودة يف ٦٢أحاطــــت اجلمعيــــة العامــــة علمــــا، يف جلســــتها العامــــة  
اللجنـــة (املســائل السياســية اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار      ، بتقريــر جلنــة   ٢٠٠٥ديســمرب  /األول
 .)٤٠()الرابعة

 
 زيادة عدد أعضاء جلنة اإلعالم - ٦٠/٥٢٤

ديســمرب / كــانون األول٨، املعقــودة يف ٦٢ة ، يف جلســتها العامــقــررت اجلمعيــة العامــة 
، )٤١()اللجنـة الرابعـة   (، بناء على توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار           ٢٠٠٥

 .)٤٢( إىل مائة ومثانية أعضاءزيادة عدد أعضاء جلنة اإلعالم من مائة وسبعة
 

 مسألة جبل طارق - ٦٠/٥٢٥
ــتها العا إن  ديســـمرب / كـــانون األول٨، املعقـــودة يف ٦٢مـــة  اجلمعيـــة العامـــة، يف جلسـ
، )٤٣()اللجنـة الرابعـة   (، بناء على توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار           ٢٠٠٥

_____________ 

)٤٠( A/60/478. 
)٤١( A/60/479 ١٢، الفقرة. 
 .٦٠/٤١٥انظر أيضا املقرر  )٤٢(
)٤٣( A/60/472 ٣٣، الفقرة. 
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 نذيلـ  ال نيإىل البيـان   و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/٥١٩إذ تشري إىل مقررها     
ــا إســبانيا واململكــة املتحــدة لرب  مــاوافقــت عليه ــا العظمــى و  حكومت ــدا الشــمالية يف  آيطاني يرلن
أكتــوبر / تشــرين األول٢٧مدريــد يف  ويف )٤٤(١٩٨٤نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٧بروكســل يف 

املنتـدى الثالثـي للحـوار بشـأن جبـل طـارق، املنشـأ عمـال بالبيـان                  تالحظ إنشـاء    ، وإذ   ٢٠٠٤
 وجبــل واململكــة املتحــدةاألخــري ومبوجــب البيــان املشــترك الــذي أصــدرته حكومــات إســبانيا   

 :٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٦ يف ،طارق
 ٢٧  املـؤرخ  بيـان ال احلكومتني كلتيهما علـى التوصـل، مبـا يتمشـى وروح             حثت )أ( 

، ويف ظـل مراعـاة مصـاحل جبـل طـارق وتطلعاتـه، إىل حـل هنـائي                   ١٩٨٤نـوفمرب   /تشرين الثاين 
ت الصــلة واملبــادئ الســارية، ووفقــا  ذا العامــة اجلمعيــةملســألة جبــل طــارق، يف ضــوء قــرارات  

 ؛ املتحدةاألمملروح ميثاق 
 بإنشــاء منتــدى ثالثــي جديــد للحــوار بشــأن جبــل طــارق مســتقل عــن   رحبــت )ب( 

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٦  املؤرخبيانالعملية بروكسل، مبوجب 
 

 تنشيط أعمال اجلمعية العامة - ٦٠/٥٢٦
 كــــانون ٨، املعقــــودة يف ٦٢ها العامــــة أحاطــــت اجلمعيــــة العامــــة علمــــا، يف جلســــت 
اللجنـــة (املســائل السياســية اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار      ، بتقريــر جلنــة   ٢٠٠٥ديســمرب  /األول
 .)٤٥()الرابعة

 
 املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثانية - ٤

 
ــام   - ٦٠/٥٤٠ ــر األمــــني العــ ــونتقريــ ــات  ’’ املعنــ ــات املعلومــ تســــخري تكنولوجيــ

ــة واالتصــاالت ــة   :  ألغــراض التنمي ــذ قــرار اجلمعي التقــدم احملــرز يف تنفي
 ‘‘٥٧/٢٩٥العامة 

 كــــانون ٢٢، املعقــــودة يف ٦٨أحاطــــت اجلمعيــــة العامــــة علمــــا، يف جلســــتها العامــــة  
تسـخري  ”، بتقريـر األمـني العـام املعنـون          )٤٦(، بناء على توصية اللجنة الثانية     ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

التقدم احملرز يف تنفيذ قرار اجلمعيـة العامـة         : ت ألغراض التنمية  تكنولوجيات املعلومات واالتصاال  
٤٧(“٥٧/٢٩٥(. 
 

_____________ 

)٤٤( A/39/732املرفق ،. 
)٤٥( A/60/525. 
)٤٦( A/60/485 ٧، الفقرة. 
)٤٧( A/60/323. 
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 املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي - ٦٠/٥٤١
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٨أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
 .)٤٨( الثانيةلجنةال، بتقرير ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 
التـدابري املتخـذة يف تنظـيم أنشـطة العقـد الـدويل              ألمني العام عن  تقرير ا  - ٦٠/٥٤٢

 ٢٠١٥-٢٠٠٥ ،“املاء من أجل احلياة”للعمل 
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٨أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
التــدابري  عــن األمــني العــامبتقريــر ، )٤٩(بنــاء علــى توصــية اللجنــة الثانيــة، ٢٠٠٥ديســمرب /األول

 .)٥٠(٢٠١٥-٢٠٠٥ ،“املاء من أجل احلياة”تخذة يف تنظيم أنشطة العقد الدويل للعمل امل
 

 العوملة واالعتماد املتبادل - ٦٠/٥٤٣
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٨أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
 .)٥١(، بتقرير اللجنة الثانية٢٠٠٥ديسمرب /األول

 
 ليت تواجه أوضاعا خاصة البلدان اجمموعات - ٦٠/٥٤٤

ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٨أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
 .)٥٢(، بتقرير اللجنة الثانية٢٠٠٥ديسمرب /األول

 
 القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى - ٦٠/٥٤٥

ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٨أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
 .)٥٣(، بتقرير اللجنة الثانية٢٠٠٥ديسمرب /ولاأل
 

 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية - ٦٠/٥٤٦
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٨أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
 .)٥٤(، بتقرير اللجنة الثانية٢٠٠٥ديسمرب /األول

_____________ 

)٤٨( A/60/486. 
)٤٩( A/60/488/Add.1 ١٥، الفقرة. 
)٥٠( A/60/158. 
)٥١( A/60/490. 
)٥٢( A/60/491و  Corr.1. 
)٥٣( A/60/492. 
)٥٤( A/60/493. 
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ا منظومــــة الــــيت تضــــطلع هبــــ األنشــــطة التنفيذيــــة مــــن أجــــل التنميــــة - ٦٠/٥٤٧
 املتحدة األمم

ــة إن  ــة العام ــة   اجلمعي ــتها العام ــودة يف ٦٨، يف جلس ــانون األول٢٢، املعق ديســمرب / ك
أحـد عـن     صـوتا مقابـل صـوت واحـد وعـدم امتنـاع            ١٧٢بتصويت مسـجل بأغلبيـة      ،  ٢٠٠٥

 :)٥٦(اللجنة الثانيةبناء على توصية و )٥٥(التصويت
، وإىل ٢٠٠٤ديسـمرب  /ن األول كـانو  ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٥٠ إىل قرارها    أشارت )أ( 

 وإىل القـرارات    ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٧قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     
 األخرى ذات الصلة؛

شــاملة بشــأن الحصــائية اإلبيانــات  بتقريــري األمــني العــام عــن ال  علمــاأحاطــت )ب( 
 وعـن  )٥٧(ظومة األمم املتحـدة  هبا من  اليت تضطلع  ٢٠٠٣ من أجل التنمية لعام    األنشطة التنفيذية 

خيــارات وطرائــق متويــل األنشــطة التنفيذيــة مــن أجــل التنميــة الــيت تضــطلع هبــا منظومــة األمــم   

_____________ 

أسـتراليا،  سـبانيا،   إإريتريا،  أرمينيا،  األردن،  أذربيجان، األرجنتني،   حتاد الروسي، إثيوبيا،    ال ا :املؤيدون )٥٥(
أنـدورا،  أنتيغـوا وبربـودا،     ، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيـا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،             إستونيا، إسرائيل 

يرلنــدا، آ، ) اإلســالمية- مجهوريــة(إندونيســيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكســتان، أوغنــدا، أوكرانيــا، إيــران  
بـروين دار   الربتغال،  ازيل، بربادوس،   البحرين، الرب آيسلندا، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، باكستان، باالو،        

بولنـدا،  و، بورونـدي،    سـ بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينـا فا     بنما،  السالم، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغالديش،      
، تـونس، جامايكـا، اجلزائـر،    توفـالو توغـو،  تشاد، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو،     بيالروس،  بريو،  بوليفيا،  

ــهاما،   ــة،    جــزر القمــر،  مان، جــزر ســلي جــزر الب ــة الليبي ــة العربي ــا  جــزر مارشــال، اجلماهريي ــة أفريقي مجهوري
زانيا املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة العربيــة     ـاجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة تنــ   الوســطى، 

ة، مجهوريـة   السورية، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطيـة الشـعبي            
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، دومينيكـا،                

رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سـان مـارينو، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين،                 الرأس األخضر،   
نغافورة، السـنغال، سـوازيلند، السـودان،       سانت لوسـيا، سـري النكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـ              

طاجيكستان، العراق، عمـان،  الصني، ، ألسوداصربيا واجلبل شيلي، ، سرياليون،   سويسراسورينام، السويد،   
، ) البوليفاريـة  - مجهوريـة  (زويالـ بيسـاو، فرنسـا، الفلـبني، فنـ        - غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا     

الكـامريون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا،     ام، قـربص، قطـر، قريغيزسـتان، كازاخسـتان،     فنلندا، فيجي، فييت ن 
الكويـت، كينيـا، التفيـا، لبنـان، لكسـمربغ، ليربيـا،        كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو،      كوبا،  

 ملـديف،   ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مـالوي،           
يرلنـــدا الشـــمالية، منغوليـــا، موريتانيـــا، آاململكـــة العربيـــة الســـعودية، اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و 

نيبـال،  النمسا، ، ناميبيا، النرويج، ) املوحدة- واليات(موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميامنار، ميكرونيزيا   
 .ريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليوناننيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هنغا

 . الواليات املتحدة األمريكية:املعارضون
 .ال أحد: املمتنعون

)٥٦( A/60/493/Add.1 ٧، الفقرة. 
)٥٧( A/60/74-E/2005/57. 
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 أن تطلــب إىل اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي أن يواصــل يف دورتــه      وقــررت، )٥٨(املتحــدة
 مـن   ١٠٢لفقـرة   ا املشار إليهما أعـاله بـاالقتران مـع           النظر يف التقريرين   ٢٠٠٦املوضوعية لعام   

 ؛التام لذلك القرارتنفيذ ال بشأن تقييم ٥٩/٢٥٠قرار اجلمعية العامة 
بعـض التـدابري الراميـة      وحـدة التفتـيش املشـتركة عـن          بتقرير    علما أيضا  أحاطت )ج( 

ومـذكرة األمـني العـام       )٥٩(نظومة األمم املتحـدة علـى الصـعيد القطـري         العام مل داء  األإىل حتسني   
ل هبـا تعليقـات جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين                    ذات الصلة اليت حيي   

 ومـذكرة األمـني العـام الـيت حييـل هبـا تقريـر مـدير برنـامج األمـم                 )٦٠(التقريرذلك  بالتنسيق على   
 .)٦١( أنشطة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةعناملتحدة اإلمنائي 

 
 التدريب والبحث - ٦٠/٥٤٨

ــة   أحاطـــت اجل  ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٨معيـ ــانون ٢٢، املعقـ  كـ
 .)٦٢(، بتقرير اللجنة الثانية٢٠٠٥ديسمرب /األول

 
 برنامج عمل اللجنة الثانية للدورة احلادية والستني للجمعية العامة - ٦٠/٥٤٩

 ديسـمرب / كـانون األول   ٢٢، املعقـودة يف     ٦٨، يف جلستها العامة      اجلمعية العامة  وافقت 
 على برنـامج عمـل اللجنـة الثانيـة للـدورة احلاديـة              ،)٦٣(، وبناء على توصية اللجنة الثانية     ٢٠٠٥
 : أدناهعلى النحو الوارد  للجمعيةوالستني

 مبا فيها القـدس     ، الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة       السيادة - ١البند 
 تل على مواردهم الطبيعيةالشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احمل

 لومات واالتصاالت ألغراض التنمية تكنولوجيات املعتسخري - ٢البند 
 : املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلياملسائل - ٣البند 

 التجارة الدولية والتنمية )أ( 
 النظام املايل الدويل والتنمية )ب( 
 أزمة الديون اخلارجية والتنمية )ج( 
 سيةساالسلع األ )د( 

_____________ 

)٥٨( A/60/83-E/2005/72. 
 .Add.1 و A/60/125-E/2005/85انظر  )٥٩(
)٦٠( A/60/125/Add.2-E/2005/85/Add.2. 
)٦١( A/60/274. 
)٦٢( A/60/494. 
)٦٣( A/60/497 ٥، الفقرة. 
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 ج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية وتنفيذ نتائمتابعة - ٤البند 
 : املستدامةالتنمية - ٥البند 

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

نفيــذ برنــامج العمــل مــن متابعــة وتنفيــذ اســتراتيجية موريشــيوس ملواصــلة ت )ب(
 ة للدول اجلزرية الصغرية الناميةأجل التنمية املستدام

 راتيجية الدولية للحد من الكوارثاالست )ج(
  أجيال البشرية احلالية واملقبلةمحاية املناخ العاملي ملنفعة )د(
ملكافحــة التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن  تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة  )هـ(

 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا/ الشديد واجلفاف
 اتفاقية التنوع البيولوجي )و(
ــم املتحــدة للبي    )ز( ــامج األم ــر جملــس إدارة برن ــه االســتثنائية   تقري ــة عــن دورت ئ

 التاسعة
وتعزيــز ) املوئــل الثــاين( نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية تنفيــذ - ٦البند 

 )موئل األمم املتحدة(ات البشرية مستوطنبرنامج األمم املتحدة لل
 : واالعتماد املتبادلالعوملة - ٧البند 

 العوملة واالعتماد املتبادل )أ(
 اهلجرة الدولية والتنمية )ب(
 الثقافة والتنمية )ج(
ل املتأتيــة مــن مصــدر وصــيــل األمنــع ومكافحــة املمارســات الفاســدة وحتو )د(

ية األمـم   ، وفقا التفاق  اهنا األصلية مشروع وإعادة تلك األصول إىل بلد      غري
 املتحدة ملكافحة الفساد

 دمج االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف االقتصاد العاملي )هـ(
 : البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصةجمموعات - ٨البند 

 الثالث املعين بأقل البلدان منوامؤمتر األمم املتحدة  )أ(
تياجــات واملشــاكل الــيت تنفــرد هبــا البلــدان   إجــراءات حمــددة تتصــل باالح  )ب(

زاري الـــدويل للبلـــدان الناميـــة نتـــائج املـــؤمتر الـــو: الناميـــة غـــري الســـاحلية
الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة والبلــدان املاحنــة واملؤسســات    غــري

  العابرقلالتعاون يف جمال النب املعيناملالية واإلمنائية الدولية 
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 :على الفقر وقضايا إمنائية أخرى القضاء - ٩البند 
 )٢٠٠٦-١٩٩٧(ول للقضاء على الفقر تنفيذ عقد األمم املتحدة األ )أ(
 تعاون يف ميدان التنمية الصناعيةال )ب(

ــة األنشــطة - ١٠البند  ــة مــن أجــل التنمي ــة الــيت    : التنفيذي ــة مــن أجــل التنمي األنشــطة التنفيذي
 تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة

  جامعة األمم املتحدة: والبحثالتدريب - ١١البند 
 تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف               تعزيز - ١٢البند 

 :)٦٤(حاالت الكوارث، مبا يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة
 املناطق  أوتقدمي املساعدة االقتصادية اخلاصة إىل فرادى البلدان )ب(
 يف األنشــطة الــيت تضــطلع هبــا   “اخلــوذ البــيض ذوي ”راك املتطــوعني تشــا )ج(

 واإلنعـــاش والتعـــاون الـــتقين تحـــدة يف ميـــدان اإلغاثـــة اإلنســـانيةاألمـــم امل
 .ألغراض التنمية

 
 املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثالثة - ٥

 
صـــر غـــري تقريـــر األمـــني العـــام عـــن تقـــدمي املســـاعدة إىل الالجـــئني الق  - ٦٠/٥٢٧

 املصحوبني بذويهم
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٤أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
 بتقريــر األمــني العــام عــن تقــدمي  ،)٦٥(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة الثالثــة ٢٠٠٥ديســمرب /األول

 .)٦٦(املساعدة إىل الالجئني القصر غري املصحوبني بذويهم
 
ــيت نظــر   - ٦٠/٥٢٨ ــارير ال ــا يتصــل    التق ــة فيم ــة العام ــا اجلمعي ــد جــدول  ت فيه ببن

، مبا يف ذلك املسائل ذات الصـلة        التنمية االجتماعية ’’األعمال املعنون   
 ‘‘باحلالة االجتماعية يف العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة

ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٤أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
 :ةرير التاليابالتق ،)٦٧(، بناء على توصية اللجنة الثالثة٢٠٠٥رب ديسم/األول

_____________ 

 ).د( و) أ (لن تنظر اللجنة الثانية يف البندين الفرعيني )٦٤(
)٦٥( A/60/499 ١٨، الفقرة. 
)٦٦( A/60/300. 
)٦٧( A/60/501 ٢٨، الفقرة. 
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 ؛)٦٨(٢٠٠٥تقرير األمني العام عن تقرير الشباب يف العامل لعام  )أ( 
 ؛)٦٩(٢٠٠٥لعام تقرير األمني العام عن احلالة االجتماعية يف العامل،  )ب( 
عمـل الوطنيـة املتعلقـة     خلطـط ال نيشـامل اليم  التقيتحليل و التقرير األمني العام عن      )ج( 

 ؛)٧٠(بتشغيل الشباب
إسـهام الشـباب يف     : التقيـد بااللتزامـات املتعهـد هبـا       ’’ املعنـون تقرير األمني العام     )د( 

استعراض فترة السنوات العشر اليت مرت على اعتماد برنامج العمل العاملي للشباب حـىت سـنة               
 .)٧١(‘‘بعدها  وما٢٠٠٠

 
ــر مكتــب خــدمات الرق  - ٦٠/٥٢٩ ــة أعمــال    تقري ــة عــن مراجع ــة الداخلي  املعهــداب

 الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٤أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
 بتقريــر مكتــب خــدمات الرقابــة  ،)٧٢( اللجنــة الثالثــةتوصــية، بنــاء علــى ٢٠٠٥ديســمرب /األول

 .)٧٣(عهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأةاملالداخلية عن مراجعة أعمال 
 

الـة حقـوق اإلنسـان      تقرير املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعـين حب         - ٦٠/٥٣٠
 واحلريات األساسية للشعوب األصلية

ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٤أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
 مبـذكرة األمـني العـام الـيت حييـل هبـا             ،)٧٤( اللجنة الثالثـة   توصيةى  ، بناء عل  ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

الـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية          حب املعـين تقرير املقرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنسـان           
 .)٧٥(للشعوب األصلية

 
_____________ 

)٦٨( A/60/61-E/2005/7. 
)٦٩( A/60/117منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع : ؛ انظر أيضاE.05.IV.5. 
)٧٠( A/60/133و  Corr.1. 
)٧١( A/60/156. 
)٧٢( A/60/503 ٤٩، الفقرة. 
)٧٣( A/60/281. 
)٧٤( A/60/506و  Corr.1 ١٣، الفقرة. 
)٧٥( A/60/358. 
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القضاء ’’ املعنون   بند جدول األعمال  ر األمني العام املقدم يف إطار       تقري - ٦٠/٥٣١
 ‘‘تمييز العنصريعلى العنصرية وال

ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٤أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
بتقريــر األمــني العــام عــن اجلهــود  ،)٧٦(، بنــاء علــى توصــية اللجنــة الثالثــة٢٠٠٥ديســمرب /األول

يتصـل    ومـا العاملية من أجل القضاء التام على العنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب         
 .)٧٧(ربانيك من تعصب والتنفيذ واملتابعة الشاملني إلعالن وبرنامج عمل دبذل
 

الوثائق اليت نظرت فيها اجلمعية العامة فيما يتصل مبسألة حق الشعوب           - ٦٠/٥٣٢
 يف تقرير املصري

ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٤أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
 :بالوثيقتني التاليتني ،)٧٨( توصية اللجنة الثالثة، بناء على٢٠٠٥ديسمرب /األول

قـررة اخلاصـة للجنـة حقـوق اإلنسـان           حييـل هبـا تقريـر امل       مذكرة من األمني العام    )أ( 
 ؛)٧٩(املعنية مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

ة كوســيلة النتــهاك حقــوق  اســتخدام املرتزقــمــذكرة مــن األمانــة العامــة بشــأن    )ب( 
 .)٨٠(اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

 
ببنــد جــدول  فيمــا يتصــل  الــيت نظــرت فيهــا اجلمعيــة العامــة      الوثــائق - ٦٠/٥٣٣

 ‘‘حقوق اإلنسانمسائل ’’ األعمال املعنون
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٤أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
بنـد   التالية املقدمـة يف إطـار        بالوثائق ،)٨١(، بناء على توصية اللجنة الثالثة     ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 :“مسائل حقوق اإلنسان”املعنون جدول األعمال 
 ):أ(يف إطار البند الفرعي 

إىل الرابعــة  الثانيــة والثمــانني دوراهتــا عــنقــوق اإلنســان املعنيــة حبلجنــة التقريــر  )أ( 
 ؛)٨٢(والثمانني

_____________ 

)٧٦( A/60/507و  Corr.1 ٢٢، الفقرة. 
)٧٧( A/60/307و  Corr.12  و. 
)٧٨( A/60/508و  Corr.1 ١٨، الفقرة. 
)٧٩( A/60/263. 
)٨٠( A/60/319. 
)٨١( A/60/509 ٥، الفقرة. 
 ).A/60/40 (٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  )٨٢(
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 عـن   مايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم             حب املعنية اللجنةرير  تق )ب( 
 ؛)٨٣(دورهتا الثانية

 ؛)٨٤(تقرير األمني العام عن صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب )ج( 
 تعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة  حالة اتفاقية مناهضة التقرير األمني العام عن   )د( 

 ؛)٨٥(املهينة  أوالالإنسانية  أوسيةالعقوبة القا أو
ــم املتحــدة االســتئماين للتربعــات        )هـ(  ــة صــندوق األم ــام عــن حال ــر األمــني الع تقري
 ؛)٨٦(املعاصرة أشكال الرقب واخلاص
العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتصـــادية  تقريـــر األمـــني العـــام عـــن حالـــة   )و( 

وق املدنيــة والسياســية والربوتوكــولني   واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلق     
 ؛)٨٧( بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةامللحقنياالختياريني 

 ؛)٨٨(تقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان واهلجرات اجلماعية )ز( 
وجـــب يئـــات املنشـــأة مباهلتقريـــر رؤســـاء  هبـــامــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل   )ح( 

 ؛)٨٩(عن اجتماعهم السابع عشر انمعاهدات حقوق اإلنس
تقريــر مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان عــن التوزيــع اجلغــرايف      )ط( 

حتليـل لعضـوية اهليئـات      : معاهـدات حقـوق اإلنسـان     وجـب   العادل يف عضوية اهليئات املنشأة مب     
 .)٩٠(١٩٧٠معاهدات حقوق اإلنسان منذ عام وجب املنشأة مب

 
 ):ب(ي يف إطار البند الفرع

تقرير األمني العام عن تعزيز إجراءات األمم املتحـدة يف ميـدان حقـوق اإلنسـان              )أ( 
 ؛)٩١(عن طريق تعزيز التعاون الدويل وأمهية الالانتقائية واحلياد واملوضوعية

_____________ 

 ).A/60/48 (٤٨امللحق رقم املرجع نفسه،  )٨٣(
)٨٤( A/60/215. 
)٨٥( A/60/220. 
)٨٦( A/60/273. 
)٨٧( A/60/284. 
)٨٨( A/60/325. 
)٨٩( A/60/278. 
)٩٠( A/60/351و  Corr.1. 
)٩١( A/60/134. 
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 ؛)٩٢(تقرير األمني العام عن احلق يف التنمية )ب( 
سـرية املتخـذة مـن جانـب        تقرير األمـني العـام عـن حقـوق اإلنسـان والتـدابري الق              )ج( 
 ؛)٩٣(واحد

 ؛)٩٤(تقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان واإلرهاب )د( 
 تقرير املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة حبالـة              هبامذكرة من األمني العام حييل       )هـ( 

 ؛)٩٥(املدافعني عن حقوق اإلنسان

نـة حقـوق اإلنسـان     املقـرر اخلـاص للج    هبـا تقريـر   مذكرة مـن األمـني العـام حييـل           )و( 
 ؛)٩٦(املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية

 تقريـر اخلـبري املسـتقل يف جلنـة حقـوق اإلنسـان       هبـا مذكرة من األمني العام حييل   )ز( 
ــة علــى التمتــع الكامــل جب     ــديون اخلارجي ــار سياســات اإلصــالح االقتصــادي وال ميــع املعــين بآث

 ؛)٩٧(، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةحقوق اإلنسان

لمقـررة اخلاصـة للجنـة حقـوق        ل التقرير املؤقـت     هبامذكرة من األمني العام حييل       )ح( 
 .)٩٨(املعتقد  أواإلنسان املعنية حبرية الدين

 
 ):ج(يف إطار البند الفرعي 

مقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق        للاملؤقـت    التقريـر    هبـا مذكرة من األمني العام حييل       )أ( 
 ؛)٩٩(ميامناراإلنسان املعين حبالة حقوق اإلنسان يف 

تقريـر املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنسـان         هبـا   مذكرة مـن األمـني العـام حييـل           )ب( 
 ؛)١٠٠(١٩٦٧ عام  منذاحملتلةلسطينية الة حقوق اإلنسان يف األراضي الفحب املعين

_____________ 

)٩٢( A/60/286. 
)٩٣( A/60/305. 
)٩٤( A/60/326. 
)٩٥( A/60/339و  Corr.1. 
)٩٦( A/60/348. 
)٩٧( A/60/384. 
)٩٨( A/60/399. 
)٩٩( A/60/221. 
)١٠٠( A/60/271. 
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تقريـر مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق            هبـا   يـل   مذكرة من األمني العام حي     )ج( 
 ؛)١٠١( سرياليون يف ميدان حقوق اإلنساناإلنسان عن املساعدة املقدمة إىل

 يف جلنـة حقـوق      لخـبري املسـتقل   ل التقرير املؤقت    هبامذكرة من األمني العام حييل       )د( 
 ؛)١٠٢(بورونديالة حقوق اإلنسان يف حب املعين اإلنسان
ــ فيمــا يتعلــق األمــني العــام مــذكرة مــن )هـ(  ــة  لالتقرير املؤقــت ب لمقــرر اخلــاص للجن

 ؛)١٠٣( حقوق اإلنسان يف السوداناملعين حبالةحقوق اإلنسان 
 تقريـر مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق             هبـا مذكرة من األمني العام حييـل        )و( 

 ؛)١٠٤(التقينالتعاون اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان وأنشطة املفوضية يف نيبال، مبا يف ذلك 
  للجنـة حقـوق اإلنسـان    املقـرر اخلـاص    هبـا تقريـر   مذكرة مـن األمـني العـام حييـل           )ز( 

 ؛)١٠٥(باإلرهااملعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة 
ــر  )ح(  ــم املتحــدة مفوضــةتقري ــل      األم ــوق اإلنســان عــن مســألة احلوام  الســامية حلق

 .)١٠٦( اإلسرائيليةالئي يلدن عند نقاط التفتيشالفلسطينيات ال
 

 ):هـ(يف إطار البند الفرعي 
 ؛)١٠٧(اإلنسانتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق  )أ( 
حلقـوق  السـامية   ة األمـم املتحـدة       تقريـر مفوضـ    هبـا مذكرة من األمني العام حييـل        )ب( 

 املســاعدة التقنيــة يف ميــدان اإلنســان عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف أفغانســتان وعــن منجــزات 
 .)١٠٨(حقوق اإلنسان

 
  ومتابعتهمافييناالتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل  - ٦٠/٥٣٤

ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٤أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
 .)١٠٩(بتقرير اللجنة الثالثة، ٢٠٠٥ديسمرب /األول

_____________ 

)١٠١( A/60/349. 
)١٠٢( A/60/354. 
)١٠٣( A/60/356. 
)١٠٤( A/60/359. 
)١٠٥( A/60/370. 
)١٠٦( A/60/324. 
 ).A/60/36 (٣٦رة الستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدو )١٠٧(
)١٠٨( A/60/343. 
)١٠٩( A/60/509/Add.4. 
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 سامي حلقوق اإلنسانتقرير مفوض األمم املتحدة ال - ٦٠/٥٣٥
ــة      ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــة علمـ ــة العامـ ــودة يف ٦٤أحاطـــت اجلمعيـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
 .)١١٠(، بتقرير اللجنة الثالثة٢٠٠٥ديسمرب /األول

 
التقاريــر اليت نظرت فيها اجلمعية العامة فيما يتصل مبسألة منع اجلرميـة             - ٦٠/٥٣٦

 والعدالة اجلنائية
ــة عل   ــة العامـ ــة  أحاطـــت اجلمعيـ ــتها العامـ ــا، يف جلسـ ــودة يف ٦٤مـ ــانون ١٦، املعقـ  كـ
 :، بالتقريرين التاليني)١١١( اللجنة الثالثةبناء على توصية، ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 األصــولتقريــر األمــني العــام عــن منــع ومكافحــة املمارســات الفاســدة وحتويــل    )أ( 
 ؛)١١٢(املتأتية من مصدر غري مشروع وإعادة تلك األصول إىل بلداهنا األصلية

تقرير األمني العام عن مـؤمتر األمـم املتحـدة احلـادي عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة                     )ب( 
 .)١١٣(اجلنائية

 
 برنامج عمل اللجنة الثالثة للدورة احلادية والستني للجمعية العامة - ٦٠/٥٣٧

ديسـمرب  / كـانون األول   ١٦، املعقـودة يف     ٦٤، يف جلستها العامة      اجلمعية العامة  وافقت 
 علـى برنـامج عمـل اللجنـة الثالثـة للـدورة احلاديـة               ،)١١٤(ناء على توصية اللجنة الثالثة    ، ب ٢٠٠٥

 :والستني على النحو املبني أدناه
 :التنمية االجتماعية - ١البند 

اجلمعيـة  دورة  نتـائج   تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة و             )أ(
 االستثنائية الرابعة والعشرينالعامة 

 باحلالـة االجتماعيـة يف      ذات الصـلة  لتنمية االجتماعية، مبا يف ذلك املسائل       ا )ب(
 العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة

 توفري التعليم للجميع: و األميةألمم املتحدة حملاعقد  )ج(
 اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة :متابعــة السنــة الدوليــة لكبــار الســن )د(

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - ٢البند 
_____________ 

)١١٠( A/60/509/Add.5. 
)١١١( A/60/510و  Corr.1 ٢٢، الفقرة. 
)١١٢( A/60/157. 
)١١٣( A/60/172. 
)١١٤( A/60/512 ٦، الفقرة. 
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 املراقبة الدولية للمخدرات - ٣البند 
 :النهوض باملرأة - ٤البند 

 النهوض باملرأة )أ(
اجلمعيـة العامـة    تنفيذ نتائج املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة ونتـائج دورة               )ب(

 والعشرين ستثنائية الثالثةاال
بـالالجئني   املسائل املتصلة و حدة السامي لشؤون الالجئني   م املت تقرير مفوض األم   - ٥البند 

 والعائــدين واملشردين واملسائل اإلنسانية
 : ومحايتها األطفالتعزيز حقوق - ٦البند 

 تعزيز حقوق األطفال ومحايتها )أ(
 متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل )ب(

 :قضايا الشعوب األصلية - ٧البند 
 شعوب األصليةقضايا ال )  أ(
 العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل )   ب( 

 :القضاء على العنصرية والتمييز العنصري - ٨البند 
 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري )أ(
 ربانيالتنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنامج عمل د )ب(

 حق الشعوب يف تقرير املصري - ٩البند 
 :حقوق اإلنسانومحاية  تعزيز - ١٠البند 

 تنفيـذ الصكـوك املتعلقة حبقوق اإلنسان )أ(
 عـان، مبـا يف ذلـك النـهج البديلـة لتحسـني التمتـ         ــــ وق اإلنس ــــل حق ــــمسائ )ب(

 األساسيةات ـان واحلريـوق اإلنســـــي حبقــــالفعل
 حاالت حقوق اإلنسان وتقارير املقررين واملمثلني اخلاصني )ج(
 يذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهماالتنف )د(

 
 التناوب يف شغل منصب مقرر اللجنة الثالثة - ٦٠/٥٣٨

ديسـمرب  / كـانون األول ١٦، املعقـودة يف  ٦٤قررت اجلمعية العامة، يف جلسـتها العامـة       
 :ما يلي ،)١١٤(، بناء على توصية اللجنة الثالثة٢٠٠٥
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اللجنـة الثالثـة يف الـدورات الالحقـة للجمعيـة            عمـل    أسـاليب  ترشـيد بغية زيـادة     )أ( 
تســعى اللجنــة جاهــدة ألن تنتخــب مقررهــا علــى أســاس خربتــه ومؤهالتــه    ينبغــي أن العامــة، 

 الـدول األفريقيـة   : ى النحـو التـايل    الشخصية وعلى أساس التناوب بني اجملموعـات اإلقليميـة علـ          
 ومنطقـة البحـر الكـارييب ودول        ةنيـ  ودول أمريكـا الالتي    ودول أوروبا الشرقية   والدول اآلسيوية 

 أوروبا الغربية ودول أخرى؛
تسعى اللجنة الثالثة جاهدة ألن تنتخب مرشحا اقترحته جمموعـة دول           ينبغي أن    )ب( 

 .أوروبا الغربية ودول أخرى ليعمل بصفة مقرر هلا يف الدورة احلادية والستني للجمعية العامة
 

  اللجنة اخلامسةاملقررات املتخذة بناء على تقارير - ٦
 

 توفري خدمات املؤمترات - ٦٠/٥٣٩
ديسـمرب  / كـانون األول ١٦، املعقـودة يف  ٦٥قررت اجلمعية العامة، يف جلسـتها العامـة       
 امتنــاع أحــد عـــن    صــوتا وعــدم  ٣٣ صــوتا مقابــل   ٨١بتصــويت مســجل بأغلبيــة    ، ٢٠٠٥

ــة    ، و)١١٥(التصــويت ــى توصــية اللجن ــاء عل ــل خــدمات    ،)١١٦(اخلامســةبن ــوفري كام ــؤمترات ت امل
 ويف عطالت هنايـة األسـبوع حـىت    ٠٠/١٨للجنة اخلامسة بعد الساعة للمشاورات غري الرمسية    

هناية اجلزء الرئيسي من دورهتا الستني وتقـدمي تقريـر يف سـياق تقريـر األداء الثـاين عـن امليزانيـة                       
 . عن أية نفقات تنشأ يف هذا الصدد٢٠٠٥-٢٠٠٤الربناجمية لفترة السنتني 

 

_____________ 

أنتيغـوا  بية املتحـدة،  األردن، إكوادور، اإلمارات العراألرجنتني،  حتاد الروسي، إثيوبيا،    الا :املؤيدون )١١٥(
ــودا،  ــران   وبرب ــدا، إي ــة(إندونيســيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوغن البحــرين، ، باكســتان، ) اإلســالمية- مجهوري

بـريو، تايلنـد، توغـو،      و، بوليفيـا،    سـ بنن، بوتسوانا، بوركينـا فا    بنما،  الربازيل، بروين دار السالم، بنغالديش،      
اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربيـة     ية أفريقيا الوسطى،    جزر القمر، مجهور  تونس، جامايكا، اجلزائر،    

زامبيا، زمبـابوي، سـري النكـا، السـلفادور، سـنغافورة،           الرأس األخضر،   السورية، جنوب أفريقيا، جيبويت،     
 بيسـاو، فرنسـا، الفلـبني،       - العراق، عمان، غابون، غواتيماال، غيانـا، غينيـا، غينيـا         شيلي، الصني،   السودان،  

ــ ــة (زويالـفنـ ــة- مجهوريـ ــر،  ) البوليفاريـ ــام، قطـ ــا، ، فييـــت نـ ــامريون، كمبوديـ ــا، الكـ ــوار، كوبـ كـــوت ديفـ
الكويــت، كينيــا، لبنــان، مــايل، ماليزيــا، مدغشــقر، مصــر، املغــرب،        كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو،   

 . اليمن، النيجر، نيجرييا، اهلند،املكسيك، مالوي، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ناميبيا، نيبال
يرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، مجهوريـة        آسبانيا، أستراليا، إستونيا، أملانيا،     إ :املعارضون

، فنلنـدا، كرواتيـا،     ألسـود اصربيا واجلبـل    ،  سويسراكوريا، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد،       
يرلنــدا الشــمالية، النــرويج،  آململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و كنــدا، لكســمربغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، ا 

 .حدة األمريكية، اليابان، اليونانالنمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الواليات املت
 .ال أحد: املمتنعون

)١١٦( A/60/593/Add.1 ، ١٠الفقرة. 
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 صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية - ٦٠/٥٥٠
ــة أحاطـــت  ــة العامـ ــا اجلمعيـ ــة   علمـ ــتها العامـ ــودة يف ٦٩، يف جلسـ ــانون ٢٣، املعقـ  كـ
 صـندوق   عن بتقرير األمني العام     ،)١١٧(اخلامسة، بناء على توصية اللجنة      ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 .)١١٨(األمم املتحدة للشراكات الدولية
 

 ر فيها إىل املستقبلاملسائل املؤجل النظ - ٦٠/٥٥١
ــة      ــتها العام ــة، يف جلس ــة العام ــودة يف ٦٩إن اجلمعي ــانون األول٢٣، املعق ديســمرب / ك
 :)١١٩(، بناء على توصية اللجنة اخلامسة٢٠٠٥

 
  ألفالفرع

 إىل يتصـل هبـا مـن وثـائق         ومـا  ظـر يف بنـود جـدول األعمـال التاليـة           أن ترجـئ الن    قررت 
 : املستأنفةالستنيدورهتا 

 
 استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة: ١٢٢البند 

 )١٢٠(تقرير األمني العام عن تدابري تعزيز املساءلة يف األمم املتحدة 
تقرير األمني العام عن مسـامهة إدارة الشـؤون اإلداريـة يف حتسـني املمارسـات اإلداريـة          

اطيـة يف العمليـات     ووضع خطة حمددة األجل للحد من االزدواجيـة والتعقيـد والبريوقر          
 )١٢١(واإلجراءات اإلدارية لألمم املتحدة

 عن مسـامهة إدارة الشـؤون اإلداريـة         تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية      
ــة       ــة ووضــع خطــة حمــددة األجــل للحــد مــن االزدواجي يف حتســني املمارســات اإلداري

 )١٢٢(ية لألمم املتحدةوالتعقيد والبريوقراطية يف العمليات واإلجراءات اإلدار
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني : ١٢٤البند 

 إقامة نظام معزز وموحد إلدارة األمن يف األمم املتحدة
 )١٢٣(تقرير األمني العام عن إقامة نظام معزز وموحد إلدارة األمن يف األمم املتحدة 

_____________ 

)١١٧( A/60/593 ٨، الفقرة. 
)١١٨( A/60/327. 
)١١٩( A/60/609 ٩، الفقرة. 
)١٢٠( A/60/312. 
)١٢١( A/60/342. 
)١٢٢( A/60/418. 
)١٢٣( A/60/424. 
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 وعــن يصــة التــأمني ضــد األفعــال الكيديــةلبوبألمــني العــام عــن مشــول املــوظفني تقريــر ا 
 )١٢٤(النفقات اليت تتكبدها بشأن األمن املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

اليت وافقت عليهـا    تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن استخدام وإدارة األموال           
مـم  األسـالمة وأمـن أمـاكن       لتعزيـز    ٥٩/٢٧٦ و   ٥٨/٢٩٥اجلمعية العامة يف قراريهـا      

 التقريرمذكرة من األمني العام حييل هبا تعليقاته بشأن  و)١٢٥(املتحدة
ــة    ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني ــر اللجن  عــن إقامــة نظــام معــزز وموحــد   تقري

إلدارة األمــن يف األمــم املتحــدة وعــن مشــول املــوظفني ببوليصــة التــأمني ضــد األفعــال    
األمــن املؤسســات التابعــة ملنظومــة األمــم الكيديــة وعــن النفقــات الــيت تتكبــدها بشــأن 

 )١٢٦(املتحدة
 )١٢٧(تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن املراجعة الشاملة إلدارة األمن امليداين 

 
 املخطط العام لتجديد مباين املقر

املخطـط العـام لتجديـد مبـاين        عـن تنفيـذ     لألمـني العـام     السنوي الثالث   املرحلي  التقرير   
 )١٢٨(املقر

ــر   ــة يف    تقري ديســمرب / كــانون األول٣١جملــس مراجعــي احلســابات عــن الســنة املنتهي
 )١٢٩(املخطط العام لتجديد مباين املقر: ٢٠٠٤

املخطـط العـام لتجديـد مبـاين         عـن    تقرير اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة          
 )١٣٠(املقر

للفتـرة   املقـر    املخطـط العـام لتجديـد مبـاين         عـن  تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخليـة      
 )١٣١(٢٠٠٥يوليه / إىل متوز٢٠٠٤أغسطس /من آب

_____________ 

)١٢٤( A/60/317و  Corr.1. 
)١٢٥( A/60/291 و Add.1. 
)١٢٦( A/60/7/Add.9 .   ــهائي، انظــر ــنص الن ــى ال ــدورة    : لالطــالع عل ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي الوث

 . ألف٧الستون، امللحق رقم 
)١٢٧( A/59/702. 
)١٢٨( A/60/550و  Corr.1 و2 و  Add.1. 
 ).A/60/5 (Vol. V)( ٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  )١٢٩(
)١٣٠( A/60/7/Add.12 .  ــهائي، انظــر ــدورة   : لالطــالع علــى الــنص الن ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي الوث

 . ألف٧الستون، امللحق رقم 
)١٣١( A/60/288. 
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املخطـط العـام لتجديـد مبـاين        عـن تنفيـذ     لألمـني العـام     السـنوي الثـاين     املرحلـي   التقرير   
 )١٣٢(املقر

 ممكنـة تقرير األمني العام عن خطط إلقامة ثالث غرف إضـافية لالجتماعـات وحلـول                
 )١٣٣(للسماح بدخول النور الطبيعي إىل الغرف

تقرير األمني العام عن اخليارات املمكنة لضمان توفيــــر حيز كاف لوقوف السـيارات              
 )١٣٤(يف مقر األمم املتحدة

للمخطـط العـام لتجديـد مبـاين        تقرير األمني العام عـن حالـة ترتيبـات التمويـل احملتمـل               
 )١٣٥(املقر

بـاملخطط العـام    ل  تقرير األمني العام عن التعــاون مع مدينــة ووالية نيويورك فيما يتص           
 )١٣٦(لتجديد مباين املقر

املخطـط العـام    مذكرة من األمني العام حييل هبا تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن                  
 )١٣٧(٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ لفترة السنتني املنتهية يف لتجديد مباين املقر

 خمطـط  مذكرة من األمني العام حييـل هبـا تقريـر مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة عـن                    
يوليـه  / إىل متوز  ٢٠٠٣أغسطس  /للفترة من آب   العام لتجديد مباين املقر   األمم املتحدة   

١٣٨(٢٠٠٤( 
املخطـط العـام لتجديـد مبـاين         عـن    تشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة      تقرير اللجنـة االس    

 )١٣٩(املقر
 

 اخلدمةبعد انتهاء التأمني الصحي 
باسـتحقاقات التـأمني الصـحي بعـد انتـهاء          تقرير األمـني العـام عـن االلتزامـات املتعلقـة             

 )١٤٠(اخلدمة والتمويل املقترح هلا
_____________ 

)١٣٢( A/59/441 و Add.1 2 و. 
)١٣٣( A/58/556. 
)١٣٤( A/58/712. 
)١٣٥( A/58/729. 
)١٣٦( A/58/779. 
)١٣٧( A/59/161. 
)١٣٨( A/59/420. 
)١٣٩( A/59/556 اجللسـة  الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة واخلمسـون، اللجنـة اخلامسـة،               الوثائق و

٥٤) A/C.5/59/SR.54(والتصويب ،. 
)١٤٠( A/60/450. 
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ــة    ــؤون اإلدارة وامليزانيــ ــارية لشــ ــة االستشــ ــر اللجنــ ــة  تقريــ ــات املتعلقــ ــن االلتزامــ  عــ
 )١٤١(باستحقاقات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة والتمويل املقترح هلا

 
 شروط السفر يف منظومة األمم املتحدة بأكملها

 توحيـد شـروط     عـن ة من األمني العام حييل هبـا تقريـر وحـدة التفتـيش املشـتركة                مذكر 
 )١٤٢(السفر يف منظومة األمم املتحدة بأكملها

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تعليقاتــه وتعليقــات جملــس الرؤســاء التنفيذيـيـــن يف   
توحيـد  عن  كة  منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق بشأن تقرير وحدة التفتيش املشتر         

 )١٤٣(شروط السفر يف منظومة األمم املتحدة بأكملها
 

 ختطيط الربامج: ١٢٥البند 
 )١٤٤(تقرير جلنة الربنامج والتنسيق عن أعمال دورهتا اخلامسة واألربعني 
أداء وتقيـيم  ورصـد   تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مقترحات بشأن تعزيـز            

 )١٤٥(الربامج
إىل رئـيس اللجنـة اخلامسـة       موجهـة   و ٢٠٠٥أكتوبر  /ن األول  تشري ٢٠رسالة مؤرخة    

 )١٤٦(من رئيس اجلمعية العامة
 )١٤٧(تقرير األمني العام عن حتديد املهام اإلدارية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 
 خطة املؤمترات: ١٢٧البند 

 )١٤٨(٢٠٠٥ت لعام تقرير جلنة املؤمترا 
 )١٤٩(تقرير األمني العام عن خطة املؤمترات 

_____________ 

)١٤١( A/60/7/Add.11 . ــهائي ــدورة   : ، انظــرلالطــالع علــى الــنص الن ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي الوث
 . ألف٧الستون، امللحق رقم 

)١٤٢( A/60/78. 
)١٤٣( A/60/78/Add.1. 
 ).Corr.1  وA/60/16( والتصويب ١٦امللحق رقم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، )١٤٤(
)١٤٥( A/60/73. 
)١٤٦( A/C.5/60/11. 
)١٤٧( A/59/562. 
 ).A/60/32 (٣٢امللحق رقم  لرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون،الوثائق ا )١٤٨(
)١٤٩( A/60/93و  Corr.1. 
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 )١٥٠(تقرير األمني العام عن إصالح إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات 
إىل رئـيس اللجنـة اخلامسـة       موجهـة   و ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٢رسالة مؤرخة    

 )١٥١(من رئيس اجلمعية العامة
 عـن إصـالح إدارة شـؤون اجلمعيـة        تقرير اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة         

 )١٥٢(راتالعامة واملؤمت
 

 جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة: ١٢٨البند 
 )١٥٣(تتقرير جلنة االشتراكا 
 )١٥٤(تقرير األمني العام عن االشتراكات املقررة على يوغوسالفيا السابقة غري املسددة 
إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة    موجهـة   و ٢٠٠١ديسـمرب   / كانون األول  ٢٧رسالة مؤرخة    

 )١٥٥(عاممن األمني ال
ــتراكات امل     ــن االشـ ــام عـ ــن األمـــني العـ ــذكرة مـ ــابقة   مـ ــالفيا السـ ــى يوغوسـ ــررة علـ قـ

 )١٥٦(املسددة غري
 

 وحدة التفتيش املشتركة: ١٣٠البند 
 )١٥٧(٢٠٠٥ وبرنامج عملها لعام ٢٠٠٤تقرير وحدة التفتيش املشتركة لعام  

 
 النظام املوحد لألمم املتحدة: ١٣١البند 

 )١٥٨(٢٠٠٥ة لعام  الدوليتقرير جلنة اخلدمة املدنية 
ات  األمــني العــام عــن اآلثــار اإلداريــة واملاليــة املترتبــة علــى القــرار        بيــان مقــدم مــن   

 )١٥٩(٢٠٠٥لعام الدولية املدنية اخلدمة جلنة والتوصيات الواردة يف تقرير 
_____________ 

)١٥٠( A/60/112. 
)١٥١( A/C.5/60/9. 
)١٥٢( A/60/433. 
 ).A/60/11 (١١امللحق رقم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، )١٥٣(
)١٥٤( A/60/140 و Corr.1. 
)١٥٥( A/56/767. 
)١٥٦( A/58/189. 
 ).A/60/34 (٣٤امللحق رقم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، )١٥٧(
 ).Corr.1  وA/60/30( والتصويب ٣٠امللحق رقم املرجع نفسه،  )١٥٨(
)١٥٩( A/60/421و  Corr.1. 
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 عـن اآلثـار اإلداريـة واملاليـة املترتبـة           تقرير اللجنة االستشارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة        
ــ ى القـــرارات والتوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر جلنـــة اخلدمـــة املدنيـــة الدوليـــة لعـــام   علـ

١٦٠(٢٠٠٥( 
 )١٦١(الترتيبات التعاقديةتقرير األمني العام عن  
 )١٦٢(مذكرة من األمني العام عن شبكة اإلدارة العليا 
 )١٦٣(٢٠٠٤تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام  
 )١٦٤(تقرير الفريق املعين بتعزيز اخلدمة املدنية الدولية هبا حتيل ة العامةنامذكرة من األم 
 )١٦٥(مذكرة من األمني العام حييل هبا تقرير الفريق املعين بتعزيز اخلدمة املدنية الدولية 

 
 تقرير األمني العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية: ١٣٢البند 

 ١داخليــة عــن الفتــرة مــن  خــدمات الرقابــة الاألمــني العــام عــن أنشــطة مكتــب تقريــر  
 )١٦٦(٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليه /متوز

 
 اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم: ١٣٦البند 

ــايل املســتكمل        ــز امل ــن املرك ــام ع ــني الع ــر األم ــة يف    تقري ــظ الســالم املغلق ــات حف لبعث
 )١٦٧(٢٠٠٥يونيه /حزيران ٣٠

 عن املركـز املـايل املسـتكمل لبعثـات          تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية      
 )١٦٨(حفظ السالم املغلقة

 
  باءالفرع

 :دورهتا احلادية والستنيإىل  أن ترجئ النظر يف الوثائق التالية قررت 
 

_____________ 

)١٦٠( A/60/7/Add.3 .   ــهائي، انظــر ــنص الن ــى ال ــدورة    : لالطــالع عل ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي الوث
 . ألف٧امللحق رقم الستون، 

)١٦١( A/59/263/Add.1. 
)١٦٢( A/60/209. 
 ).A/59/30 (Vol. II) (٣٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )١٦٣(
)١٦٤( A/59/153. 
)١٦٥( A/59/399. 
)١٦٦( A/60/346و  Corr.1. 
)١٦٧( A/60/437. 
)١٦٨( A/60/551. 
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 إدارة املوارد البشرية: ١٢٩البند 
 )١٦٩(امةتقرير األمني العام عن تكوين األمانة الع 
 )١٧٠(تقريرا األمني العام عن قائمة موظفي األمانة العامة لألمم املتحدة 
 مــن احلكومــات والكيانــات   تقريــر األمــني العــام عــن األفــراد املقــدمني دون مقابــل       

 )١٧١(األخرى
 عن األفراد املقدمني دون مقابل مـن        تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية      

 )١٧٢(ات األخرىاحلكومات والكيان
مـدى   مذكرة من األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة عـن                      

ــة اخلــدمات         ــا يف فئ ــيت يعــني أصــحاهبا دولي ــارات ال ــة للمه ــوفري أســواق العمــل احمللي ت
 )١٧٣(العامة

مـدى تـوفري أسـواق العمـل احملليـة للمهـارات الـيت               عـن دراسـة   تقرير األمني العـام عـن        
 )١٧٤(ا دوليا يف فئة اخلدمات العامةيعني أصحاهب

تقرير األمني العام عن التقييم الشـامل لنظـام التوزيـع اجلغـرايف وتقيـيم املسـائل املتعلقـة                    
 )١٧٥(بالتغيريات اليت ميكن إجراؤها يف عدد الوظائف اخلاضعة لنظام التوزيع اجلغرايف

اسـتعراض  ’’ املعنـون  مذكرة من األمني العام حييل هبـا تقريـر وحـدة التفتـيش املشـتركة         
قضــايا املــوارد :  التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدةاملؤسســاتاتفاقــات املقــر الــيت أبرمتــها 
 )١٧٦(‘‘البشرية اليت متس املوظفني

يف مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تعليقاتــه وتعليقــات جملــس الرؤســاء التنفيــذيني     
 املعنـون وحـدة التفتـيش املشـتركة        األمم املتحـدة املعـين بالتنسـيق بشـأن تقريـر             منظومة

قضـايا  :  التابعة ملنظومة األمم املتحدة    املؤسساتاستعراض اتفاقات املقر اليت أبرمتها      ’’
 .)١٧٧(‘‘املوارد البشرية اليت متس املوظفني

 
_____________ 

)١٦٩( A/60/310. 
)١٧٠( A/C.5/59/L.34و  A/C.5/60/L.2. 
)١٧١( A/59/716. 
)١٧٢( A/59/786. 
)١٧٣( A/59/388. 
)١٧٤( A/60/262. 
)١٧٥( A/59/724. 
)١٧٦( A/59/526. 
)١٧٧( A/59/526/Add.1. 
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  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة السادسة– ٧
 

ــامج  - ٦٠/٥١٣ ــل برنـ ــة  عمـ ــة السادسـ ــدورة  اللجنـ ــت للـ ــتني املؤقـ ــة والسـ  احلاديـ
 العامة للجمعية

ديسـمرب  / كـانون األول   ٨، املعقـودة يف     ٦١، يف جلستها العامـة       اجلمعية العامة  الحظت 
ــة ٢٠٠٥ ــاء علــى توصــية اللجن ــة السادســة أقــرت  ،)١٧٨(ة السادســ، بن ــامج العمــل أن اللجن  برن
 :اقترحه املكتب  ما، على حنو للدورة احلادية والستني للجمعيةاملؤقت

 
 ج العمل املؤقتبرنام
 ل اللجنة السادسةاعمأتنظيم  أكتوبر/ األولتشرين ١٠
تقرير جلنة األمم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل عـن 

 أعمال دورهتا التاسعة والثالثني
 التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل أكتوبر/ األولتشرين ١٢  و١١
نة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحـدة وبتعزيـزتقرير اللج  أكتوبر/ األولتشرين ١٦

 دور املنظمة
حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف املعقـودة أكتوبر/ األولتشرين ١٨

ــام  ــة ١٩٤٩يف عـ ــراعاتحب واملتعلقـ ــحايا الصـ ــة ضـ مايـ
 املسلحة

  - أكتوبر/ األولتشرين ٢٣
 نوفمرب/ الثاينتشرين ٣

ـــو  ـــة القان ـــر جلنـ ـــاتقريـ ـــال دورهتـ ـــن أعمـ ـــي عـ ن الدولـ
 الثامنة واخلمسني

 تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف نوفمرب/ الثاينتشرين ٩
 برنــامج العمــل املؤقــت للــدورة الثانيــة والســتنيإقــرار 

 ))ب (٣الفقرة  ،رفق، امل٥٨/٣١٦القرار (
  ،أكتوبر/ األولتشرين ١٧  و١٣
 .بعد ماد فيحيد نوفمرب/ الثاينتشرين ٨-٦
 

_____________ 

)١٧٨( A/60/523 ٥، الفقرة. 
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 البند العنوان رقم املقرر
ــة  اجللســ
الصفحة تاريخ اختاذ املقرر العامة

 ٥ ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ١٣ ١ )أ (٣.....تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض ٦٠/٤٠١
انتخاب قضـاة احملكمـة الدوليـة حملاكمـة          ٦٠/٤٠٢

األشــخاص املســؤولني عــن االنتــهاكات 
اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت 

 يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة ارتكبــت
 ٥ ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٤ ٢٦ ١٥٧.....................١٩٩١منذ عام 

انتخــاب مخســة أعضــاء غــري دائمــني يف   ٦٠/٤٠٣
 ٥ ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ١٠ ٢٩ )أ (١١١.........................جملس األمن

ــة عشــر عضــوا يف اجمللــس    ٦٠/٤٠٤ انتخــاب مثاني
 ٦ ٢٠٠٥أكتوبر /ولتشرين األ ١٧ ٣٤ )ب (١١١..............االقتصادي واالجتماعي

ــة    ٦٠/٤٠٥ ــوا يف جلنـــ ــرين عضـــ ــاب عشـــ انتخـــ
 ٦ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٣ ٤٣ )أ (١١٢....................الربنامج والتنسيق

انتخــــاب تســــعة وعشــــرين عضــــوا يف   ٦٠/٤٠٦
 ٧ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٣ ٤٣ )ب (١١٢جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

 ٨ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٣ ٤٣ )و (١١٣........ؤمتراتتعيني أعضاء يف جلنة امل ٦٠/٤٠٧
 مخسة أعضاء يف حمكمـة العـدل    انتخاب ٦٠/٤٠٨

 ٩ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٧ ٤٤ )ج (١١١.............................الدولية
انتخاب املـدير التنفيـذي لربنـامج األمـم          ٦٠/٤٠٩

 ٩ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣ ٥٣ )ج (١١٢........................املتحدة للبيئة
ــيني أع ٦٠/٤١٠ ــارية  تعـ ــة االستشـ ــاء يف اللجنـ ضـ

 ١٠ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣ ٥٣ )أ (١١٣..............لشؤون اإلدارة وامليزانية
 ١٠ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣ ٥٣ )ب (١١٣.....تعيني أعضاء يف جلنة االشتراكات ٦٠/٤١١
ــة     ٦٠/٤١٢ ــاء يف جلنـــــ ــيني أعضـــــ ــرار تعـــــ إقـــــ

 ١١ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣ ٥٣ )ج (١١٣........................االستثمارات
تعـــــيني عضـــــو يف جملـــــس مراجعـــــي     ٦٠/٤١٣

 ١١ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣ ٥٣ )د (١١٣...........................احلسابات
تعـــيني أعضـــاء يف جلنـــة اخلدمـــة املدنيـــة  ٦٠/٤١٤

 ١٢ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٣ ٥٣ )هـ (١١٣.............................الدولية
 ١٣ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦٢ ٣٣..........تعيني أعضاء يف جلنة اإلعالم ٦٠/٤١٥
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 البند العنوان رقم املقرر
ــة  اجللســ
الصفحة تاريخ اختاذ املقرر العامة

اجتماعات اهليئات الفرعية خالل اجلـزء      ٦٠/٥٠١
 ٧...........الرئيسي من الدورة الستني

 
١ 
٣٣ 

 
 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ١٣

 ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ١٤

 
١٤ 

 ١٧ ٧..........تنظيم أعمال الدورة الستني ٦٠/٥٠٢
٤٦ 
٦١ 
٦٨ 

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٠
 ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٨
 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨
 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢

١٤ 

إقـــرار جـــدول األعمـــال وتوزيـــع بنـــود  ٦٠/٥٠٣
.....................جدول األعمال

 
٧ 

 
١٧ 
٣٧ 
٤٠ 
٦٣  

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٠
 ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٢٥
 ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٣١
 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٥

 
١٥ 

 ١٦ ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٩ ٢٤ ١١٠..تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة ٦٠/٥٠٤
تقريــر احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة   ٦٠/٥٠٥

ــال    ــن أعمــ ــؤولني عــ ــخاص املســ األشــ
ــن     ــك مــ ــري ذلــ ــة وغــ ــادة اجلماعيــ اإلبــ
االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين       
ــدا    ــيم روانـــ ــة يف إقلـــ ــدويل املرتكبـــ الـــ
واملـــواطنني الروانـــديني املســـؤولني عـــن 

 وغريهـــا مـــن أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة
االنتهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي        

ــني    ــاورة بــــ ــدول اجملــــ ــانون ١الــــ  كــــ
 كـــــــــــانون ٣١ ينــــــــــاير و /الثــــــــــاين 

 ١٦ ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ١٠ ٣٠ ٧٦...............١٩٩٤ديسمرب /األول
ــة   ٦٠/٥٠٦ ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــر احملكمــــ تقريــــ

األشــخاص املســؤولني عــن االنتــهاكات 
 الــيت اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل

ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة  
 ١٦ ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ١٠ ٣٠ ٧٧.....................١٩٩١منذ عام 

 ١٦ ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٢٧ ٣٩ ٧٤...........تقرير حمكمة العدل الدولية ٦٠/٥٠٧
التقدم احملـرز   : احلالة يف أمريكا الوسطى    ٦٠/٥٠٨

ــة    ــالم وحريـــ ــة ســـ ــكيل منطقـــ يف تشـــ
 ١٧ ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٣١ ٤١ ١٣....................ودميقراطية وتنمية

منطقــــة الســــالم والتعــــاون يف جنــــوب  ٦٠/٥٠٩
 ١٧ ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ٣١ ٤١ ١٦......................احمليط األطلسي

 ١٧ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٣ ٤٣ ١١٥...........تنفيذ قرارات األمم املتحدة ٦٠/٥١٠
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 ١٧ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ١١ ٥٠ ٩...................تقرير جملس األمن ٦٠/٥١١
ــام   ٦٠/٥١٢ ــوارد مــــن األمــــني العــ ــار الــ اإلخطــ

 مــن ١٢ مــن املــادة  ٢مبوجــب الفقــرة  
 ١٧ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ١١ ٥٠ ١٠٩..................ميثاق األمم املتحدة

برنــامج عمــل اللجنــة السادســة املؤقــت   ٦٠/٥١٣
 ٤٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦١ ١١٦للدورة احلادية والستني للجمعية العامة

التحقق جبميع جوانبه، مبا يف ذلـك دور         ٦٠/٥١٤
 ١٨ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦١ ٩٢.........األمم املتحدة يف جمال التحقق

 ١٨ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦١ )و (٩٧............................القذائف ٦٠/٥١٥
إنشــــاء منطقــــة خاليــــة مــــن األســــلحة   ٦٠/٥١٦

 ١٩ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦١ )ب ب (٩٧................النووية يف وسط آسيا
ــبل     ٦٠/٥١٧ ــد سـ ــدة لتحديـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ مـ

القضاء على األخطـار النوويـة يف سـياق      
 ١٩ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦١ )ج ج (٩٧.................نزع السالح النووي

عقـــد دورة اجلمعيـــة العامـــة االســـتثنائية  ٦٠/٥١٨
 ٢٠ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦١ )ط (٩٧.........الرابعة املكرسة لنـزع السالح

ــدول مــن التعــرف   صــ ٦٠/٥١٩ ك دويل ميكــن ال
ــلحة   ــغرية واألســ ــلحة الصــ علــــى األســ
ــها يف    ــروعة وتعقبــ ــري املشــ ــة غــ اخلفيفــ

 ٢٠ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦١ ٩٧..الوقت املناسب وبطريقة يعول عليها
استعراض تنفيذ اإلعـالن املتعلـق بتعزيـز         ٦٠/٥٢٠

 ٢١ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦٢ ١٠٥........................األمن الدويل
برنـــــامج العمـــــل واجلـــــدول الـــــزمين     ٦٠/٥٢١

 ٢١ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦٢ ١١٦...٢٠٠٦املقترحان للجنة األوىل لعام 
زيــادة عــدد أعضــاء اللجنــة االستشــارية  ٦٠/٥٢٢

لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل  
 ٢١ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦٢ ٣٠.الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

اســـتعراض شامــــــل لكامـــــــل مسألــــــة   ٦٠/٥٢٣
عمليـــــات حفـــظ الســـالم مـــن مجيـــع     

 ٢٢ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦٢ ٣٢................نواحي هذه العمليات
 ٢٢ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦٢ ٣٣........زيادة عدد أعضاء جلنة اإلعالم ٦٠/٥٢٤
 ٢٢ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦٢ ٢٦...................مسألة جبل طارق ٦٠/٥٢٥
 ٢٣ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٨ ٦٢ ١١٦..........تنشيط أعمال اجلمعية العامة ٦٠/٥٢٦
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تقرير األمـني العـام عـن تقـدمي املسـاعدة        ٦٠/٥٢٧
إىل الالجـــئني القصـــر غـــري املصـــحوبني  

 ٢٨ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ٣٩.............................بذويهم
التقارير اليت نظرت فيها اجلمعيـة العامـة         ٦٠/٥٢٨

دول األعمــــال فيمــــا يتصــــل ببنــــد جــــ
ــون  ــا يف  ’’املعنـ ــة، مبـ ــة االجتماعيـ التنميـ

ذلــــك املســـــائل ذات الصــــلة باحلالـــــة   
االجتماعيــــــة يف العـــــــامل وبالشـــــــباب  

 ٢٨ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ٦٢.........‘‘واملسنني واملعوقني واألسرة
تقرير مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة         ٦٠/٥٢٩

عـــن مراجعـــة أعمـــال املعهـــد الـــدويل     
ــدريب مــن أجــل النــهوض   للبحــث وال ت

 ٢٩ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ٦٤...............................باملرأة
ــوق     ٦٠/٥٣٠ ــة حقـ ــاص للجنـ ــرر اخلـ ــر املقـ تقريـ

ــوق اإلنســان      ــة حق ــين حبال اإلنســان املع
 ٢٩ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ٦٨..واحلريات األساسية للشعوب األصلية

تقريــر األمــني العــام املقــدم يف إطــار بنــد  ٦٠/٥٣١
القضـاء علـى    ’’ل األعمال املعنـون     جدو

 ٣٠ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ٦٩.........‘‘العنصرية والتمييز العنصري
الوثائق اليت نظرت فيهـا اجلمعيـة العامـة          ٦٠/٥٣٢

فيمــا يتصــل مبســألة حــق الشــعوب يف      
 ٣٠ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ٧٠.........................تقرير املصري

معيـة العامـة    الوثائق اليت نظرت فيهـا اجل      ٦٠/٥٣٣
فيمــــا يتصــــل ببنــــد جــــدول األعمــــال 

 ٣٠ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ٧١....‘‘مسائل حقوق اإلنسان’’املعنون 
التنفيــذ الشــامل إلعــالن وبرنــامج عمــل  ٦٠/٥٣٤

 ٣٣ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ )د (٧١......................فيينا ومتابعتهما
ــم املتحــدة الســامي     ٦٠/٥٣٥ ــوض األم ــر مف تقري

 ٣٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ )هـ (٧١......................نسانحلقوق اإل
التقاريـــــر التــــي نظـــرت فيهـــا اجلمعيـــة   ٦٠/٥٣٦

العامــة فيمــا يتصــل مبســألة منــع اجلرميــة   
 ٣٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ١٠٦......................والعدالة اجلنائية

ــدورة    ٦٠/٥٣٧ ــة للـ ــة الثالثـ ــل اللجنـ ــامج عمـ برنـ
 ٣٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ١١٦.......احلادية والستني للجمعية العامة
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التناوب يف شـغل منصـب مقـرر اللجنـة           ٦٠/٥٣٨
 ٣٥ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٤ ١١٦...............................الثالثة

 ٣٦ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦ ٦٥ ١٢٣..............توفري خدمات املؤمترات ٦٠/٥٣٩
تســخري  ’’تقريــر األمــني العــام املعنــون     ٦٠/٥٤٠

االتصــاالت تكنولوجيــات املعلومــات و 
التقدم احملـرز يف تنفيـذ      : ألغراض التنمية 

 ٢٣ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢ ٦٨ ٤٩......‘‘٥٧/٢٩٥قرار اجلمعية العامة 
ــاد    ٦٠/٥٤١ ــات االقتصـ ــة بسياسـ ــائل املتعلقـ املسـ

 ٢٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢ ٦٨ ٥٠..............................الكلي
 التـدابري املتخـذة     تقرير األمني العـام عـن      ٦٠/٥٤٢

أنشــطة العقــد الــدويل للعمــل  يف تنظــيم 
-٢٠٠٥، “املـــاء مـــن أجـــل احليـــاة   ”

 ٢٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢ ٦٨ )أ (٥٢.............................٢٠١٥
 ٢٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢ ٦٨ )أ (٥٤.............العوملة واالعتماد املتبادل ٦٠/٥٤٣
جمموعــات البلــدان الــيت تواجــه أوضــاعا  ٦٠/٥٤٤

 ٢٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢ ٦٨ ٥٥..............................خاصة
 ٢٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢ ٦٨ ٥٦القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى ٦٠/٥٤٥
 ٢٤ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢ ٦٨ ٥٧.....األنشطة التنفيذية من أجل التنمية ٦٠/٥٤٦
األنشطة التنفيذية مـن أجـل التنميـة الـيت           ٦٠/٥٤٧

 ٢٥ ٢٠٠٥ديسمرب /نون األولكا ٢٢ ٦٨ )أ (٥٧......تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة
 ٢٦ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢ ٦٨ ٥٨....................التدريب والبحث ٦٠/٥٤٨
ــدورة    ٦٠/٥٤٩ ــة للـ ــة الثانيـ ــل اللجنـ ــامج عمـ برنـ

 ٢٦ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٢ ٦٨ ١١٦.......احلادية والستني للجمعية العامة
صـــندوق األمـــم املتحـــدة للشـــراكات      ٦٠/٥٥٠

 ٣٧ ٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٣ ٦٩ ١٢٣.............................الدولية
 ٣٧ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢٣ ٦٩ ١٢٢.املسائل املؤجل النظر فيها إىل املستقبل ٦٠/٥٥١
      
 


