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 مقدمة -أوال  
ــست   - ١ ــة، يف جلـ ــة العامـ ــر مكتـــب اجلمعيـ ــودةنظـ ــول ١٩ يف ه األوىل، املعقـ ــبتمرب /أيلـ سـ

 والـدورات   والـستني   الثانيـة  تنظـيم الـدورة العاديـة     بـشأن   األمـني العـام     ، يف مذكرة مـن      ٢٠٠٧
 وسـوف يـرد     .)A/BUR/62/1 (لعامة، وإقرار جدول األعمـال، وتوزيـع البنـود        املقبلة للجمعية ا  

 ).A/BUR/62/SR.1 (للجلستنيموجز للمناقشات يف احملاضر املوجزة 
أحــاط املكتــب علمــا بأحكــام القــرارات التاليــة الــيت تــرد يف هــذه الوثيقــة حتــت    وقــد  - ٢

 :الفروع ذات الصلة
 للقـرار   ) لترشيد جدول أعمال اجلمعية العامـة      املبادئ التوجيهية (املرفق األول    )أ( 

 ؛“تنشيط أعمال اجلمعية العامة”، املعنون ١٩٩٤يوليه / متوز٢٩ املؤرخ ٤٨/٢٦٤
تعزيـــز ”املعنـــون ، ١٩٩٧يوليـــه / متــوز ٣١ املـــؤرخ ٥١/٢٤١مرفــق القـــرار   )ب( 

 ؛“منظومة األمم املتحدة
تنــشيط ”ملعنــون ا، ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٧ املــؤرخ ٥٥/٢٨٥مرفــق القــرار  )ج( 

 ؛“حتسني كفاءة اجلمعية العامة: اجلمعية العامة
 ١تعـديل املـادة     ”،   املعنـون  ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٣املؤرخ   ٥٧/٣٠١القرار   )د( 

 ؛“من النظام الداخلي للجمعية العامة وحتديد موعد افتتاح املناقشة العامة ومدهتا
ــرار  )هـ(  ــؤرخ ٥٨/١٢٦القــ ــانون األول١٩ املــ ــسمرب / كــ ــون ، ٢٠٠٣ديــ املعنــ

 ؛“تنشيط أعمال اجلمعية العامة”
تـــدابري إضـــافية ”املعنـــون ، ٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز١ املـــؤرخ ٥٨/٣١٦القـــرار  )و( 

 ؛“لتنشيط أعمال اجلمعية العامة
تعزيـز اجلمعيـة    ”، املعنون   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٢ املؤرخ   ٥٩/٣١٣القرار   )ز( 

 ؛“العامة وتنشيطها
ط اجلمعيـة   تنـشي ”، املعنـون    ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٨ املؤرخ   ٦٠/٢٨٦القرار   )ح( 
 .“العامة
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 تنظيم الدورة - ثانيــا 
 

 مكتب اجلمعية العامة -ألف  
الفقرتـان   (A/56/1005الوثيقـة   ب و ، مـن النظـام الـداخلي      ٤٠أحاط املكتب علما باملادة      - ٣
 .املتعلقة مبهام املكتب) ١٠ و ٩
ــضا بــ   و - ٤ ــا أي ــب علم ــن٥الفقرة أحــاط املكت ــرار   م ــق الق ــام  ٥٨/٣١٦ مرف ــصلة مبه  املت

 املكتـب   سيواصـل  الـيت    ،)ح(إىل  ) هــ (مـن   الفقرات الفرعيـة    بـ وجـه اخلـصوص     وعلى   ،املكتب
النظر يف مواصلة اختزال تواتر مناقـشة البنـود إىل مـرة كـل سـنتني أو مـرة كـل ثـالث                       مبوجبها  

يواصـل عقـد   ؛ واسنوات، وجتميـع بنـود جـدول أعمـال اجلمعيـة العامـة املعتـاد وحـذف بعـضه                  
 اجلمعيــة بربنــامج وشــكل   ييوصــو ؛جلــسات إحاطــة غــري رمسيــة بــشأن املــسائل املطروحــة      

ــا     ــود جــدول أعماهل ــشأن بن ــة ب ــشات التفاعلي يواصــل النظــر يف األســاليب والوســائل   ؛ وللمناق
 .الالزمة ملواصلة حتسني أساليب عمله من أجل تعزيز الفعالية والكفاءة يف مجيع اجلوانب

 يف ،يعـّين ينبغـي أن  كل نائب لرئيس اجلمعيـة العامـة    بأن كذلكاملكتب علما أحاط  و - ٥
وميكـن أن جيـري هـذا       .  شخـصا مـسؤوال عـن االتـصال طيلـة مـدة الـدورة              ،مستهل كـل دورة   

، املرفـــق، ٥٥/٢٨٥القـــرار (التعـــيني عـــن طريـــق رســـالة موجهـــة إىل رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة 
 ).٢٠ الفقرة

 
 ترشيد األعمال -بـــاء  

 املنظمـة اإلداري  علما بالقرارات التالية للجمعية العامة فيما يتعلق بـأداء       املكتب  أحاط   - ٦
 :واملايل

ــرار  )أ(  ــؤرخ ٤١/٢١٣القــ ــانون األول١٩ املــ ــسمرب / كــ ــون ، ١٩٨٦ديــ املعنــ
 ؛“األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدةكفاءة استعراض ”

تنــشيط أعمــال ”املعنــون  ،١٩٩٤يوليــه / متــوز٢٩ املــؤرخ ٤٨/٢٦٤القــرار  )ب( 
 ؛“اجلمعية العامة

ــرار  )ج(  ــؤرخ  ٥٢/١٢القـ ــاء املـ ــانون األول١٩ بـ ــسمرب / كـ ــون ١٩٩٧ديـ ، املعنـ
 ؛“برنامج لإلصالح: ديد األمم املتحدةجت”

ــرار  )د(  ــؤرخ ٥٨/١٢٦القــ ــانون األول١٩ املــ ــسمرب / كــ ــون ، ٢٠٠٣ديــ املعنــ
 ؛“تنشيط أعمال اجلمعية العامة”
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تـــدابري إضـــافية ”، املعنـــون ٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز١ملـــؤرخ  ا٥٨/٣١٦القـــرار  )هـ( 
 ؛“لتنشيط أعمال اجلمعية العامة

تعزيـز اجلمعيـة    ”، املعنون   ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٢ املؤرخ   ٥٩/٣١٣القرار   )و( 
 ؛“العامة وتنشيطها

تنـشيط اجلمعيـة    ”، املعنـون    ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٨ املؤرخ   ٦٠/٢٨٦القرار   )ز( 
 .“العامة

 تـنص علـى    الـيت ٥٥/٢٨٥ مـن مرفـق القـرار       ١٤الفقرة  املكتب علمـا أيـضا بـ      وأحاط   - ٧
 :يلي ما

ــرة    - ١٤   ــذ الفق ــق بتنفي ــا يتعل ــرار   ٧وفيم ــق الق ــن مرف ــوم ٥١/٢٤١ م ، يق
رئيس اجلمعية العامة، بعد أن تنظـر اجلمعيـة العامـة يف تقريـر األمـني العـام عـن أعمـال          

 للمناقشة الـيت دارت بـشأن التقريـر لكـي           املنظمة، بإحاطة اجلمعية العامة علما بتقييمه     
 .تقرر احلاجة إىل اختاذ املزيد من اإلجراءات

، ٥٨/٣١٦ مـــن مرفـــق القـــرار ٣املكتـــب انتبـــاه اجلمعيـــة العامـــة إىل الفقـــرة يوجــه  و - ٨
، ٦٠/٢٨٦ مــن مرفــق القــرار ٢٦ و ٢٥، والفقــرتني ٥٩/٣١٣ مــن القــرار ٩ و ٨والفقــرتني 

 .هاوأساليب عمل رئيسيةاملتصلة مبمارسات اللجان ال
املكتب أيـضا انتبـاه اجلمعيـة العامـة إىل أن اللجـان الرئيـسية ال جتتمـع يف دورة                    ويوجه   - ٩

جلنـة املــسائل الــسياسية اخلاصــة   وأن اللجنــة األوىل و،موضـوعية إال بعــد انتــهاء املناقـشة العامــة  
 الـدورة العاديـة للجمعيـة        ال جتتمعان يف وقـت واحـد، خـالل         )اللجنة الرابعة (وإهناء االستعمار   

 هويتيهمـا  يفر  وال يطبـق هـذا الترتيـب إذا مـا أثّـ           . العامة، وميكـن النظـر يف اجتماعهمـا بالتتـابع         
 مــن مرفــق القــرار ٣٦ و ٣١الفقرتــان (وبــرامج عملــهما والنظــر الفعــال يف جــداول أعماهلمــا  

٥١/٢٤١.( 
 

 الدورةختتام تاريخ ا -جيم  
ــة العيوصــي  - ١٠ ــدورة املكتــب اجلمعي ــةامــة برفــع ال ــاء  والــستني  الثاني ــوم الثالث ــة ي  للجمعي
املـادة   (٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٥ وباختتامهـا يـوم االثـنني        ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ١٨
 ). للنظام الداخليالرابع من املرفق ٤ من النظام الداخلي والفقرة ٢
أعماهلـا، خـالل اجلـزء       اجلمعيـة العامـة بـأن تنجـز اللجنـة األوىل          أيـضا   املكتب  يوصي  و - ١١

واللجنـة الـسادسة حبلـول    نـوفمرب،  /الثـاين  تـشرين  ٢الرئيسي مـن الـدورة، حبلـول يـوم اجلمعـة،        
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الــسياسية اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار املــسائل وجلنــة  نــوفمرب،/ تــشرين الثــاين١٥، اخلمــيس يــوم
الثــة حبلــول يــوم واللجنــة الث، نــوفمرب/ الثــاينتــشرين ١٥ حبلــول يــوم اخلمــيس، )الرابعــةاللجنــة (

ــيس، ــاين  ٢٩ اخلمـ ــشرين الثـ ــوم ا  /تـ ــول يـ ــة حبلـ ــة الثانيـ ــوفمرب، واللجنـ ــةنـ ــشرين ٣٠، جلمعـ  تـ
 .)١(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤، واللجنة اخلامسة حبلول يوم اجلمعة، نوفمرب/الثاين

 
 اجلدول الزمين للجلسات  - دال 

املعقـودة  للجلسات تقدمي اخلدمات  نظرا للقيود املالية، مل تعد       هأنأحاط املكتب علما ب    - ١٢
 أو يف عطلــة هنايــة األســبوع، باســتثناء اجللــسات العامــة للجمعيــة  ٠٠/١٨بــاملقر بعــد الــساعة 
ولذلك ينبغي أن تبدأ جلـسات اللجـان الرئيـسية، مبـا يف ذلـك اجللـسات               . العامة وجمللس األمن  

وأن ترفـع حبلـول الـساعة       امـا   مت ٠٠/١٠الـساعة   يف  ،   الثانية والستني  غري الرمسية، خالل الدورة   
، الـذي حثّـت   ٥٩/٣١٣وأحـاط املكتـب علمـا أيـضا بـالقرار         . ، خالل أيام األسـبوع    ٠٠/١٨

فيه اجلمعية العامة بقوة مجيع أعضاء املكتب الـذين يترأسـون جلـسات اجلمعيـة العامـة علـى أن             
 . يفتتحوا هذه اجللسات يف الوقت احملدد

 تــنص علــى  الــيت٥٨/٣١٦مــن مرفــق القــرار ) ب( ١الفقرة علمــا بــاملكتــب وأحــاط  - ١٣
 :يلي ما

ــد      )ب(   ــة، تعقـ ــة العامـ ــعة واخلمـــسني للجمعيـ ــدورة التاسـ ــن الـ ــارا مـ اعتبـ
 .اجللسات العامة للجمعية، يف املعتاد، أيام االثنني واخلميس

 خلفـض التكـاليف املتـصلة       املتخذةأن التدابري   علما ب املكتب  عالوة على ذلك، أحاط     و - ١٤
 .مل اإلضايف ستنفذ بكل دقةبوقت الع

املكتــب اجلمعيـة العامــة بــأن تتجـاوز، يف ضــوء املمارسـة املتبعــة يف الــدورات    يوصـي  و - ١٥
األخرية، عن شرط حضور ثُلث أعضاء اجلمعية العامة على األقـل، يف حالـة اجللـسات العامـة،            

عـالن افتتـاح    وحضور ُربع أعـضاء جلنـة رئيـسية مـا، يف حالـة اجتماعـات اللجـان الرئيـسية، إل                   
وتقدم هذه التوصـية علـى أسـاس أن هـذا التجـاوز لـن يعـين        . جلسة ما والسماح بسري املناقشة   

 من النظـام الـداخلي، وأن شـرط         ١٠٨ و   ٦٧ضمنا إدخال أي تغيري دائم على أحكام املادتني         
 .حضور أغلبية األعضاء الختاذ أي قرار سيظل قائما

__________ 
، لتقـدمي مجيـع مـشاريع القـرارات الـيت تترتـب           ديـسمرب / األول كـانون  ١ينبغي حتديد موعد هنائي إلزامي ال يتجاوز         )١( 

 ).٣٧انظر الفقرة ( اخلامسة اللجنةعليها آثار مالية إىل 
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 املناقشة العامة - هاء 
 املناقـشة   ، سـتبدأ  ٥٧/٣٠١ه، عمـال بـالقرار      كتب انتباه اجلمعيـة العامـة إىل أنـ        امليوجه   - ١٦

سـبتمرب،  / أيلـول  ٢٥ صـباحا، يـوم الثالثـاء        ٠٠/٩العامة يف الـدورة الثانيـة والـستني يف الـساعة            
، ستجري دون انقطـاع خـالل فتـرة سـبعة أيـام عمـل إىل غايـة يـوم              )٢(٦١/٢٦٩ووفقا للقرار   

أن  انتبــاه اجلمعيــة العامــة إىلأيــضا املكتــب ويوجــه . ٢٠٠٧أكتــوبر /لتــشرين األو ٣األربعــاء 
 رغم مـا قـد      ،ُينقل متكلم إىل اليوم التايل     كل يوم ستكتمل يف اليوم نفسه وال      لقائمة املتكلمني   

 لـن تفـرض حـدود زمنيـة علـى           وفـضال عـن ذلـك،     . ات العمـل  يترتب على ذلك بالنسبة لـساع     
معية العامة مبدأ توجيهيا اختياريا ال تزيد مبوجبـه مـدة أي بيـان              املناقشة العامة، وإمنا تراعي اجل    

 . دقيقة١٥على 
 مـن مرفـق القـرار       ٧ أنـه عمـال بـالفقرة        انتبـاه اجلمعيـة العامـة إىل      أيـضا   املكتب  ويوجه   - ١٧
ــستني موضــوع     ٥٨/١٢٦ ــة وال ــدورة الثاني ــة يف ال ــشة العام ــرح للمناق ــتغري  ’’، اقت االســتجابة ل
 .“املناخ

 
ري اجللسات، ومدة البيانات، وتعليل التصويت، وحق الرد، والنقاط النظاميـة           س - واو 

 والبيانات اخلتامية
عقـــد املكتـــب انتبـــاه اجلمعيـــة العامـــة إىل مـــواد النظـــام الـــداخلي املتعلقـــة ب       يوجـــه  - ١٨

، ١٠٩، و ١٠٦، و )ب (٩٩، و ٧٣، و ٧٢، و ٦٨، و ٣٥، وهــــي املــــواد  االجتماعــــات
 .١١٥، و ١١٤ و

ينبغــي أن يكــون انتبــاه اجلمعيــة العامــة إىل أن تعليــل التــصويت  أيــضا املكتــب وجــه يو - ١٩
دقـائق، وأنـه ينبغـي للوفـود أن تقتـصر، قـدر اإلمكـان، حـني ينظـر يف مـشروع            ١٠ مبدة   احمدد

القرار نفسه يف إحدى اللجان الرئيسية ويف جلسة عامة، على تعليل تصويتها مرة واحـدة، أي                
اجللــسة العامــة، مــا مل يكــن تــصويت الوفــد يف اجللــسة العامــة خمتلفــا عــن  إمــا يف اللجنــة أو يف 

كـان مـن     تصويته يف اللجنة، وأنه ينبغي للوفـود أن متـارس حقهـا يف الـرد يف هنايـة اليـوم كلمـا                     
املقرر عقد جلستني يف ذلك اليوم وكلما كانت هذه اجللـسات مكرسـة للنظـر يف البنـد نفـسه                    

 )).امس، املرفق اخلA/520/Rev.16 (٨ إىل ٦، الفقرات من ٣٤/٤٠١املقرر (
 .املكتب اجلمعية العامة بتحديد بيانات النقاط النظامية مبدة مخس دقائقيوصي  و - ٢٠

__________ 
ون بني األديان والثقافات مـن أجـل الـسالم، املقـرر عقـده      بشأن احلوار الرفيع املستوى املتعلق بالتفاهم والتعا    )٢( 

 .٢٠٠٧أكتوبر / األولتشرين ٥ و ٤يومي 
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يوصـي  وبغية تبسيط إجراءات اجلمعيـة العامـة وكتـدبري آخـر لالقتـصاد يف التكـاليف،                  - ٢١
 ٥١/٢٤١ من مرفق القـرار      ٢٢ املكتب اجلمعية العامة باستعراض التوصيات الواردة يف الفقرة       

 .  بشأن طول البياناتA/52/855 من الوثيقة ٢٣والفقرة 
يف اإلدالء ببيانـات ختاميـة      ممارسة  عن  الستغناء  ااجلمعية العامة ب  أيضا  املكتب  يوصي  و - ٢٢

، وذلـك تـوفريا للوقـت يف هنايـة          رؤسـاء الاليت يديل هبـا     تلك  عدا  وجلاهنا الرئيسية    العامة   اجلمعية
 )).اخلامس، املرفق A/520/Rev.16 (١٧، الفقرة ٣٤/٤٠١املقرر (رة الدو
 الــذي دعــت فيــه اجلمعيــة  ٥٩/٣١٣املكتــب انتبــاه اجلمعيــة العامــة إىل القــرار  ويوجــه  - ٢٣

الدول األعضاء امللتزمة ببيانات سبق أن أدلت هبـا رئاسـة جمموعـة مـن الـدول األعـضاء إىل أن                     
قـوم هبـا بـصفتها الوطنيـة، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا، علـى                  تركز يف التـدخالت اإلضـافية الـيت ت        

النقاط اليت مل يتم تناوهلا فعال يف بيانات اجملموعة املعنية، مع مراعاة احلـق الـسيادي لكـل دولـة                    
 .عضو يف التعبري عن موقفها الوطين

 
 حماضر اجللسات - زاي 

يف أثنــاء الــدورة أنــه، علــى غــرار الــدورات الــسابقة، ســيجري  أحــاط املكتــب علمــا ب - ٢٤
 مواصــلة تــوفري احملاضــر احلرفيــة للجلــسات العامــة للجمعيــة العامــة وجلــسات  احلاديــة والــستني

 .جلمعية العامةكتب املواللجنة األوىل وتوفري احملاضر املوجزة للجان الرئيسية األخرى 
مبمارسـة   وقف العمل    املكتب انتباه اجلمعية العامة إىل أنه مت      يوجه  وعالوة على ذلك،     - ٢٥

استنساخ النص الكامل للبيانات كوثائق مستقلة بالنسبة جلميـع أجهزهتـا الفرعيـة الـيت حيـق هلـا                   
احلصول على حماضر موجزة، وأنه تقرر كذلك أال تتخذ اهليئة املعنيـة أيـة اسـتثناءات مـن هـذه                    
القاعــدة إال إذا كانــت البيانــات ستــستخدم كأســاس للمناقــشات، وإذا قــررت اهليئــة، بعــد         

الستماع إىل بيان عن اآلثار املالية، إدراج النص الكامـل لبيـان أو أكثـر يف احملـضر املـوجز، أو             ا
 ٨ هـاء، الفقرتـان      ٣٨/٣٢القـرار   (استنساخه كوثيقة مـستقلة أو كمرفـق للوثـائق املـأذون هبـا              

 ). ٩ و
م  ممارسـة عـد    والـستني   احلاديـة  املكتب اجلمعية العامـة بـأن تواصـل يف الـدورة          يوصي  و - ٢٦

 .استنساخ البيانات املدىل هبا يف أي من اللجان الرئيسية بكامل نصها
 

 القرارات - حاء 
 :املكتب انتباه اجلمعية العامة إىل أنه ينبغييوجه  - ٢٧
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االمتناع، قدر اإلمكان، عن الدعوة يف القـرارات الـيت تطلـب مناقـشة إحـدى املـسائل                 • 
ــد مــستقل    ــد جدي ــة، إىل إدراج بن ــيف جــدول األعمــال، وينبغــي لت يف دورة الحق ك ل

ــشأنه       ــرار بـ ــذ القـ ــذي اختـ ــد الـ ــار البنـ ــري يف إطـ ــشة أن جتـ ــرر (املناقـ ، ٣٤/٤٠١املقـ
 )). اخلامس، املرفق A/520/Rev.16 (٣٢ الفقرة

وينبغـي أال تطلـب     . بذل اجلهـود خلفـض عـدد القـرارات الـيت تتخـذها اجلمعيـة العامـة                 • 
 احلــاالت الــيت ال بــد فيهــا مــن القيــام بــذلك القــرارات تقــارير مــن األمــني العــام إال يف

 .)٣(لتيسري تنفيذ هذه القرارات أو ملواصلة حبث املسألة
علــى وأن تركــز أكثــر وخباصــة فيمــا يتعلــق بالديباجــة،  لقــرارات قــصرية، أن تكــون ا • 

القـرار   ( حـىت يكـون هلـذه القـرارات أثـر سياسـي أكـرب              نطوق العملية املنحـى   املفقرات  
 ).٦٩فقرة  باء، ال٥٧/٢٧٠

إجراء مشاورات غري رمسية، كلمـا أمكـن، يـشترك فيهـا أكـرب عـدد ممكـن مـن الـدول                      • 
األعــضاء، عنــد اعتمــاد اجلمعيــة لنــصوص القــرارات واملقــررات الــيت مت االتفــاق عليهــا 

، الــــسابع، املرفــــق A/520/Rev.16/Amend.1 (١، املرفــــق، الفقــــرة ٤٥/٤٥القــــرار (
 . ))١ الفقرة

ــهما   “ تالحــظ”و “ يط علمــاحتــ”املــصطلحان  •  ــدان وال يعــين أي من مــصطلحان حماي
 ).، املرفق٥٥/٤٨٨ املقرر(املوافقة أو عدم املوافقة 

الـدول  يـشجع   األمني العام   الحظ املكتب وقرر أن يوجه انتباه اجلمعية العامة إىل أن           و - ٢٨
أنـه  و ؛ين والـورقي  األعضاء على تقدمي مجيع مشاريع القرارات واملقررات يف الشكلني اإللكترو         

ــشجع  ــذلكي ــيريات     ك ــشري بوضــوح إىل التغ ــى أن ت ــضاء عل ــدول األع ــت   ال ــيت أجري ــى ال عل
أنـه يـود   و ،بيان التغيري باستخدام القـرارات الـسابقة كـنص أسـاس     عن طريق   القرارات السابقة   

ــوى         ــشاريع مــسؤولون عــن تطــابق حمت ــأن مقــدمي تلــك امل ــدول األعــضاء علمــا ب أن حيــيط ال
 .كتروين والورقي ملشاريع القرارات واملقرراتالشكلني اإلل

 املتعلقــة يـــــ مــن النظــام الداخل ٧٨ملــادة ااملكتــب أيــضا انتبــاه اجلمعيــة إىل    ويوجــه  - ٢٩
 يف موعــد  نــسخ املقترحــاتلــضمان تعمــيمو .مبناقــشات اجلمعيــة وإجراءاهتــا بــشأن املقترحــات

 .ها قبل اجللسة بوقت طويل، ينبغي تقدميلسة النظر فيهااليوم السابق جليتجاوز  ال
 

__________ 
، ٢١، الفقــــرة (A/41/49) ٤٩الوثــــائق الرمسيــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة احلاديــــة واألربعــــون، امللحــــق رقــــم   )٣( 

 ).و( ٣ التوصية
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 الوثائق - طاء 
  اجلمعية العامة، مبـا يف ذلـك جلاهنـا الرئيـسية،           أناملكتب انتباه اجلمعية العامة إىل      يوجه   - ٣٠

حتتـاج إىل قـرار       باإلحاطة علما بتقارير األمني العام أو اهليئات الفرعية الـيت ال           ينبغي أن تكتفي  
يطلــب األمــني العــام أو  مل  أو تتخــذ قــرارات بــشأهنا، مــا، وأالّ جتــري مناقــشة هلــامــن اجلمعيــة

، A/520/Rev.16 (٢٨، الفقـرة    ٣٤/٤٠١املقـرر   (تطلب اهليئة املعنية ذلك على وجـه التحديـد          
 )).اخلامساملرفق 
 بـاء  ٥٧/٢٨٣القـرار  اجلـزء الثالـث مـن    إىل العامـة  املكتب أيضا انتباه اجلمعيـة      يوجه  و - ٣١

كمـا يوجـه    .الوقـت املناسـب  ات الرمسيـة الـست للجمعيـة العامـة يف     الوثائق باللغ إصدار  بشأن  
 الذي طلبت فيه اجلمعية إىل األمـني        ٥٩/٣١٣املكتب أن يوجه انتباه اجلمعية العامة إىل القرار         

قاعــدة األســابيع لالعــام أن يكفــل إصــدار الوثــائق والتقــارير قبــل موعــدها بفتــرة كافيــة مراعــاة 
 .اليت تصدر يف آن واحد جبميع اللغات الرمسيةمسية الرالستة يف إصدار الوثائق 

 اللــذين ٥٥/٢٨٥  و٤٨/٢٦٤املكتــب انتبــاه اجلمعيــة العامــة إىل القــرارين     يوجــه و - ٣٢
أكدت فيهما اجلمعية ضرورة ضبط النفس يف طلب التقـارير اجلديـدة، وطلبـت تقـارير مدجمـة                  

طلــب تقــارير تفــادي رورة  بــاء الــذي اعترفــت فيــه بــض ٥٧/٢٧٠بدرجــة أكــرب، وإىل القــرار 
 .األمني العامإىل مزدوجة 

 :ما يليانتباه اجلمعية العامة إىل أيضا املكتب يوجه و - ٣٣
بقـدر  لقرارات مالحظات من الـدول أو تقـارير مـن األمـني العـام               اتطلب يف   ينبغي أن    • 

فـق،  ، املر٤٥/٤٥القـرار  (حيتمل أن تيسر تنفيذ القرارات أو مواصلة النظـر يف املـسألة            
 )).١٠، الفقرة السابع، املرفق A/520/Rev.16 (١٠الفقرة 

 التابعة ملنظومة األمم املتحـدة جهـودا جـادة          والكياناتلدول األعضاء   ل ا أن تبذ ينبغي   • 
لتقدمي ردودهـا ومـدخالهتا اسـتجابة لطلبـات املعلومـات أو اآلراء الـواردة يف قـرارات                  

 ).١٧، املرفق، الفقرة ٥٥/٢٨٥قرار ال(اجلمعية العامة خالل املواعيد احملددة 

أن تطلــب تزويــدها علــى لــدول األعــضاء عنــد التماســها ملعلومــات إضــافية،  ُتــشجع ا • 
باملعلومات إما شفويا أو، إذا كانت خطيـة، يف شـكل صـحائف معلومـات ومرفقـات        

 ).١٧، الفقرة ٥٩/٣١٣القرار (إىل ذلك،  وجداول وما
 ٥٨/٣١٦ مـن مرفـق القـرار        ٦معية العامة إىل الفقـرة      املكتب كذلك انتباه اجل   يوجه  و - ٣٤

 .بشأن الوثائق ٥٩/٣١٣ من القرار ١٩ إىل ١٦والفقرات من 
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 املسائل املتصلة بامليزانية الربناجمية - ياء 
ــادة      - ٣٥ ــة إىل امل ــة العام ــاه اجلمعي ــود املكتــب أن يوجــه انتب ــداخلي،   ١٥٣ي ــن النظــام ال  م
 :يلي نصها وفيما

ــة جل    ــرار ينطــوي علــى نفقــات     ال توصــي أي ــة العامــة باعتمــاد أي ق ــة اجلمعي ن
وال تـصوت اجلمعيـة العامـة     .يكـن مـشفوعا بتقـدير للنفقـات يعـده األمـني العـام        مل ما

علــى أي قــرار يتوقــع األمــني العــام أن تترتــب عليــه نفقــات حــىت تتــاح للجنــة اإلدارة   
ــة  ــة اخلامــسة (وامليزاني ــر  ) اللجن ــرار املقت ــر الق ــان أث ــة  فرصــة تبي ــى مــشروع ميزاني ح عل

 .املتحدة األمم

 ٣٤/٤٠١من املقـرر    ) د (١٣ من النظام الداخلي، وبالفقرة      ١٥٣فيما يتصل باملادة    و - ٣٦
 ساعة قبل اختاذ إجراء بشأن مقترح ما، وذلك لـتمكني           ٤٨اليت تشترط مرور مدة ال تقل عن        

ناجميـة علـى املـشاريع املعروضـة علـى      األمني العام من إعداد بيـان باآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة الرب          
اجلمعية العامة، يود املكتب أن يوجـه انتبـاه اجلمعيـة العامـة إىل أن األمـر قـد يتطلـب يف معظـم                   
األحيان أكثـر مـن مثـان وأربعـني سـاعة لكـي يـستعرض األمـني العـام اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة                     

 .الربناجمية على املقترحات املعروضة على اجلمعية

 مـــن مقررهـــا ١٣ و ١٢املكتـــب أيـــضا انتبـــاه اجلمعيـــة العامـــة إىل الفقـــرتني يوجـــه و - ٣٧
٣٤/٤٠١) A/520/Rev.16ام، وفيما يلي نصه)، املرفق اخلامس: 

ــد        - ١٢   ــت الكــايف لكــي تع ــسح الوق ــسية أن تف ــى اللجــان الرئي ــتعني عل ي
إلدارة وامليزانيـة  العامة تقدير النفقات ولكي تنظر اللجنـة االستـشارية لـشؤون ا         األمانة

واللجنــة اخلامــسة يف ذلــك التقــدير، وأن تأخــذ هــذا الــشرط يف االعتبــار لــدى اعتمــاد 
 .برنامج عملها

 :وفضال عن ذلك - ١٣  

ديـسمرب لتقـدمي    / كـانون األول   ١حيدد موعـد هنـائي ملـزم ال يتجـاوز            )أ(  
 مسة؛مجيع مشاريع القرارات اليت تترتب عليها آثار مالية إىل اللجنة اخلا

ينبغــي للجنــة اخلامــسة، علــى ســبيل املمارســة العامــة، أن تنظــر يف أن  )ب(  
تقبل دون مناقشة توصيات اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة بـشأن اآلثـار                

 دوالر ٢٥ ٠٠٠املالية املترتبة علـى مـشاريع القـرارات وذلـك حـىت حـد معـني، وهـو                
 منفرد؛ بند بالنسبة ألي
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مواعيد هنائية قاطعة للتقدمي املبكر لتقارير األجهزة الفرعيـة الـيت         حتدد   )ج(  
 تتطلب قيام اللجنة اخلامسة بالنظر فيها؛

 ســاعة علــى األقــل بــني تقــدمي اقتــراح  ٤٨يــسمح مبــرور فتــرة مــدهتا   )د(  
ينطوي على نفقات مالية والتصويت عليه، بغية متكني األمني العام مـن إعـداد وتقـدمي                

 .إلدارية واملالية املترتبة على ذلك االقتراحبيان اآلثار ا

 مــن النظــامني األساســي ٩-٥ املكتــب كــذلك انتبــاه اجلمعيــة العامــة إىل البنــد يوجــهو - ٣٨
ــيم       ــذ وأســاليب التقي ــة التنفي ــة ومراقب ــة للميزاني ــربامج واجلوانــب الربناجمي واإلداري لتخطــيط ال

ST/SGB/2000/8)           وجيـري إصـدار النظـام      ،  ٣٧/٢٣٤رار  ؛ الذي اعُتمـد أول مـرة يف مرفـق القـ
 وكـذلك عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة           )٥٣/٢٠٧القرار  بـ هـذه عمـال     اإلداري بصيغته املنقحـة     

 / نيـسان ٧ املـؤرخ  ٥٤/٤٧٤ ومقررهـا   ١٩٩٩ديـسمرب   /كـانون األول   ٢٣ املؤرخ   ٥٤/٢٣٦
 :يلي نصه  وفيما،)٢٠٠٠أبريل 

تـصة أخـرى أي قـرار ينطـوي علـى      ال يتخذ أي جملس أو جلنة أو هيئة خم ‐٩‐٥البند  
تغيري يف امليزانيـة الربناجميـة الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة أو علـى احتمـال تطلُّـب                 

مل تكــن قــد تلقــت تقريــرا مــن األمــني العــام عــن اآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة   نفقــات مــا
 .الربناجمية على هذا االقتراح وأخذته يف اعتبارها

 مــن ٦ك، يــود املكتــب أن يوجــه انتبــاه اجلمعيــة العامــة إىل الفقــرة   وعــالوة علــى ذلــ  - ٣٩
 : ألف، وفيما يلي نصها٣٥/١٠قرارها 

 أن تستعرض جلنة املـؤمترات مجيـع مـا يقـدم يف دورات اجلمعيـة                تقرر - ٦  
العامــة مــن اقتراحــات متــس جــدول املــؤمترات واالجتماعــات، وذلــك لــدى النظــر يف   

 مــن النظــام الــداخلي   ١٥٣يهــا مبوجــب متطلبــات املــادة    اآلثــار اإلداريــة املترتبــة عل  
 .للجمعية العامة

 بـاء   ٤٥/٢٤٨ القـرار املكتب أيضا انتباه اجلمعية العامـة إىل اجلـزء سادسـا مـن              يوجه  و - ٤٠
 نص علـــى أن يـــبـــشأن اإلجـــراءات اخلاصـــة باملـــسائل اإلداريـــة ومـــسائل امليزانيـــة، الـــذي        

 :العامة اجلمعية

 اللجنـة اخلامـسة هـي اللجنـة الرئيـسية املختـصة              أن تؤكد مـن جديـد     - ١  
 التابعة للجمعية العامة املعهود إليها باملسؤوليات املتعلقة بشؤون اإلدارة وامليزانية؛

 علـــى دور اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون  تؤكـــد مـــن جديـــد أيـــضا  - ٢  
 وامليزانية؛ اإلدارة
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غريهـا مـن اهليئـات     إزاء ما تنحو إليه جلاهنـا الفنيـة و         تعرب عن قلقها   - ٣  
 الدولية احلكومية يف إقحام نفسها يف املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية؛

ــدعو - ٤   ــة    تـ ــة احلكوميـ ــد مجيـــع اهليئـــات الدوليـ ــام إىل تزويـ  األمـــني العـ
 .باملعلومات الالزمة فيما يتصل باإلجراءات املتعلقة باملسائل اإلدارية ومسائل امليزانية

ــب   - ٤١ ــة      لككــذويوجــه املكت ــها اللجن ــت عن ــيت أعرب ــة إىل اآلراء ال ــة العام ــاه اجلمعي  انتب
ــارة      ــتخدام عب ــشأن اس ــة ب ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل ــوارد املتاحــة  ”االست  ،“)٤(ضــمن امل

تقرير الذي أكدت فيه اللجنة مسؤولية األمانة العامـة عـن إبـالغ اجلمعيـة العامـة         الوكذلك إىل   
فرة لتنفيــذ أي نــشاط اإذا كانــت هنــاك مــواد كافيــة متــو  مبعلومــات كاملــة ودقيقــة بــشأن مــا   

 .)٥(جديد
 

 االحتفاالت واجللسات التذكارية - كاف 
املكتب اجلمعية العامة بأن تعتمد شـكال للجلـسات         يوصي  يف ضوء املمارسة السابقة،      - ٤٢

ا رؤسـاء   التذكارية يشمل بيانني يديل هبما رئيس اجلمعية العامة واألمني العام، وبيانات يديل هب            
 .اجملموعات اإلقليمية اخلمس وممثل البلد املضيف

 
 املؤمترات اخلاصة - الم 

 :انتباه اجلمعية العامة إىل ما يلييوجه املكتب  - ٤٣

أوصت جلنة املـؤمترات بـأن تطلـب اجلمعيـة العامـة مـن اللجـان الرئيـسية أن تـستعرض                      • 
حهـا وحتديـد مواعيـدها، كـل يف         عدد املؤمترات اخلاصة لألمـم املتحـدة الـيت سـبق اقترا           

ميدان نشاطها، قبل أن تقرر حتديد مواعيد مؤمترات خاصة جديـدة وإضـافية، واضـعة              
 ٦التوصـية    (٣٣/٥٥بذلك يف اعتبارها األجزاء ذات الصلة مـن قـرار اجلمعيـة العامـة               

 )).ب(، الفقرة ٣٤/٤٠٥ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف املقرر )٦(للجنة املؤمترات
ــر مــن مخــسة         •  ــة أكث ــة أال يعقــد يف ســنة معين ــة العام ــرار اجلمعي ــذ ق ــد بتنفي ينبغــي التقي

 .)٧(مؤمترات خاصة وأال يعقد أكثر من مؤمتر خاص يف وقت واحد

__________ 
 .A/38/7/Add.16، الوثيقة )A/38/7/Add.1-23(  ألف٧ ، الدورة الثامنة والثالثون، امللحق رقماملرجع نفسه )٤( 
 ).A/54/7 (٧املرجع نفسه، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم  )٥( 
 .، الفصل السادس)Corr.1، و A/34/32 (٣٢، الدورة الرابعة والثالثون، امللحق رقم املرجع نفسه )٦( 
 )).د (٢، التوصية ٢١، الفقرة (A/41/49 ٤٩ حق رقم، الدورة احلادية واألربعون، امللاملرجع نفسه )٧( 
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ينبغــي التقيــد بتنفيــذ املبــدأ القــائم الــذي يقــضي بــأن جتتمــع هيئــات األمــم املتحــدة يف    • 
وعنـدما تقبـل اجلمعيـة العامـة      .٤٠/٢٤٣القـرار  عليـه  مقارهـا احملـددة، حـسبما يـنص     

ــار        ــؤمتر أو اجتمــاع خــارج املق ــدول األعــضاء لعقــد م ــة إحــدى ال دعــوة مــن حكوم
وينبغــي حتــسني أســاليب  .احملــددة، تتحمــل تلــك احلكومــة التكلفــة اإلضــافية بالكامــل

وضـــع امليزانيـــات املتعلقـــة هبـــذه التكـــاليف لـــضمان أخـــذ مجيـــع التكـــاليف اإلضـــافية 
 .)٨(االعتبار يف

 
 إقرار جدول األعمال - ثالثا 

نظر املكتب يف مشروع جدول أعمال الدورة الثانية والستني املقـدم مـن األمـني العـام                  - ٤٤
مت إبالغ الدول األعضاء جبميع املقترحات املتعلقة بـإدراج بنـود           و). (A/BUR/62/1يف مذكرته   

 :ة، وذلك يف الوثائق التاليالثانية والستنييف جدول أعمال الدورة 
 ؛)A/62/150 (الستنيالثانية وجدول األعمال املؤقت للدورة العادية  )أ( 
الثانيــة للبنــود املقتــرح إدراجهــا يف جــدول أعمــال الــدورة   تكميليــة القائمــة ال )ب( 

 ؛)A/62/200(الستني و
 . أدناه٦١ والبنود املقترح إدراجها مبّينة يف جدول األعمال الوارد يف الفقرة - ٤٥
، قررت اجلمعيـة العامـة، يف مجلـة أمـور،           ٥٨/٣١٦من مرفق القرار    ) أ (٢فقرة  ويف ال  - ٤٦
ينظم جدول أعمال اجلمعية العامة حتت عناوين تتوافـق مـع أولويـات املنظمـة، علـى النحـو                   أن  

أو يف اإلطـار االسـتراتيجي، حـسب     (٢٠٠٥-٢٠٠٢الوارد يف اخلطة املتوسطة األجل للفتـرة      
من أجـل جعـل     “ املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى    ”ـ  مع عنوان إضايف ل   ) االقتضاء

، يف مجلـة    األولويـات ترد  ،  للدورة الثانية والستني  بالنسبة  و. أعمال اجلمعية تتخذ شكال منظما    
 ٦١/٢٣٥، و ٢٠٠٤ ديـــسمرب/ األولكـــانون ٢٣ املـــؤرخ ٥٩/٢٧٨ ات يف القـــرارأمـــور،

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخني ٦١/٢٥٤ و
القرارات ذات الــصلة املتعلقــة باســتعراض جــدول األعمــال،  أحــاط املكتــب علمــا بــ و - ٤٧

 ،٥٥/٢٨٥، ومرفـق القـرار   ٥١/٢٤١، ومرفق القـرار  ٤٨/٢٦٤وهي املرفق األول من القرار  
 بــاء الــيت ٥٧/٢٧٠ مــن القــرار ٦٠الفقــرة ، و٥٨/٣١٦ مــن مرفــق القــرار ٤ و ٢ن اوالفقرتــ

جـدويل أعمـال    العمـل علـى حتـسني تنـسيق         مة إىل أنه ينبغي للمكتـب       أشارت فيها اجلمعية العا   
 .اللجنتني الثانية والثالثة

__________ 
 .٤ التوصية ،املرجع نفسه )٨( 
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لحاجــة إىل لعــبء العمــل الثقيــل للغايــة امللقــى علــى عــاتق اجلمعيــة العامــة و مراعــاة لو - ٤٨
علما باقتراح األمـني العـام النظـر يف        املكتب  أحاط  على أكفأ وجه،    الشحيحة  استخدام املوارد   

اختــاذ إجــراءات بــشأهنا يف الــدورة احلاليــة  و  البــت فيهــاالبنــود الــيت لــيس مــن املطلــوب  تأجيــل
 .إىل دورة الحقة )٢٦ إىل ٢٣، املرفق، الفقرات من ٥١/٢٤١القرار (

ديــسمرب / األولكــانون ٩ املــؤرخ ٤٩/٤٢٦قــرر اجلمعيــة  علمــا مب املكتــب أحــاطو - ٤٩
ــة  ١٩٩٤ ــه اجلمعي ــررت في ــذي ق ــنح مركــز    ال ــصر م ــة يف   أن يقت ــة العام ــدى اجلمعي  املراقــب ل

املستقبل على الدول وعلى املنظمات احلكومية الدولية اليت تغطي أنـشطتها مـسائل ذات أمهيـة                
 .للجمعية العامة

، )ة مـايوت القمريـة    ريمسألة جز ( من مشروع جدول األعمال      ٢١وفيما يتعلق بالبند     - ٥٠
 . إىل تاريخ الحقمسألة إدراج هذا البندقرر املكتب إرجاء النظر يف 

مسألة اجلزر امللغاشية غلوريـوز،     (من مشروع جدول األعمال      ٤٢ بالبند   وفيما يتعلق  - ٥١
، قـرر املكتـب أن يوصـي بتأجيـل النظـر يف هـذا       )وخوان دي نوفا، ويوروبا، وباساس دا إنـديا    

ل املؤقــت البنــد إىل الــدورة الثالثــة والــستني للجمعيــة العامــة، وبــإدراج البنــد يف جــدول األعمــا
 .لتلك الدورة

تعيينـات  ( من مشروع جدول األعمـال       ١١٦لبند  من ا ) و(وفيما يتعلق بالبند الفرعي      - ٥٢
 تعـيني أعـضاء اللجنـة االستـشارية املـستقلة           :مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى      

ميـة واإلداريـة    املـسائل التنظي  (، قـرر املكتـب أن يوصـي بإدراجـه حتـت العنـوان طـاء                 )للمراجعة
 ).واملسائل األخرى

مـنح املركـز اإلقليمـي املعـين      ( مـن مـشروع جـدول األعمـال          ١٦٠وفيما يتعلق بالبنـد      - ٥٣
باألســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى والقــرن األفريقــي مركــز   

املــسائل (ن طــاء ، قــرر املكتــب أن يوصــي بإدراجــه حتــت العنــوا)املراقــب لــدى اجلمعيــة العامــة
 ).التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى

منح املعهد اإليطايل األمريكـي     ( من مشروع جدول األعمال      ١٦١وفيما يتعلق بالبند     - ٥٤
قرر املكتب أن يوصي بإدراجـه حتـت العنـوان طـاء            ) الالتيين مركز املراقب لدى اجلمعية العامة     

 ).األخرىاملسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل (
إعـالن الـسنة الدوليـة لـتعلم     ( مـن مـشروع جـدول األعمـال      ١٦٢وفيما يتعلـق بالبنـد       - ٥٥

االحتفـال بالـذكرى الـسنوية الـستني لإلعـالن العـاملي حلقـوق              ” وعنوانه اآلن    )حقوق اإلنسان 
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 ٧٢بنـد فرعـي إضـايف للبنـد         كعمال  األن يوصي بإدراجه يف جدول      أ، قرر املكتب،    “اإلنسان
 ).تعزيز حقوق اإلنسان(حتت العنوان دال ) وق اإلنسان ومحايتهاتعزيز حق(

منح مؤمتر ميثاق الطاقة مركـز      ( من مشروع جدول األعمال      ١٦٣وفيما يتعلق بالبند     - ٥٦
املــسائل (قــرر املكتــب أن يوصــي بإدراجــه حتــت العنــوان طــاء   ) املراقــب لــدى اجلمعيــة العامــة 

 ).التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى
متويل العملية املختلطـة لالحتـاد      ( من مشروع جدول األعمال      ١٦٤وفيما يتعلق بالبند     - ٥٧

ــور   ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم ــاء     ) األفريق ــوان ط ــرر املكتــب أن يوصــي بإدراجــه حتــت العن ق
 ).املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى(

حــث جملــس األمــن علــى   ( مــن مــشروع جــدول األعمــال ١٦٥وفيمــا يتعلــق بالبنــد   - ٥٨
 مــن النظــام الــداخلي املؤقــت جمللــس ٦٠ و ٥٩معاجلــة طلــب تــايوان للعــضوية عمــال باملــادتني 

قـرر املكتـب أال يوصـي بإدراجـه يف جـدول أعمـال          )  من ميثاق األمـم املتحـدة      ٤األمن واملادة   
 .الدورة الثانية والستني

منح مـصرف التنميـة األورويب      ( من مشروع جدول األعمال      ١٦٦وفيما يتعلق بالبند     - ٥٩
، قـرر املكتـب أن يوصـي بإدراجـه حتـت العنـوان       )اآلسيوي مركز املراقب لدى اجلمعيـة العامـة      

 ).املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى(طاء 
 املتحـدة   األمـم التعـاون بـني     ( مـن مـشروع جـدول األعمـال          ١٦٧وفيما يتعلـق بالبنـد       - ٦٠

، قرر املكتـب أن يوصـي بإدراجـه حتـت العنـوان طـاء               )األوروبية اآلسيوية واجلماعة االقتصادية   
 ).املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى(

 أعـاله، يوصـي املكتـب اجلمعيـة العامـة بـإقرار             ٦٠ إىل   ٤٦ومع مراعـاة الفقـرات مـن         - ٦١
 :جدول األعمال التايل

 
 يات املنظمةجدول األعمال املنظم حتت عناوين مقابلة ألولو  

 .افتتاح رئيس اجلمعية العامة للدورة - ١ 
 .دقيقة صمت للصالة أو التأمل - ٢ 
 : الستني الثانيةوثائق تفويض املمثلني يف دورة اجلمعية العامة - ٣ 
 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛ )أ(  
 .تقرير جلنة وثائق التفويض )ب(  
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 .)٩(ةانتخاب رئيس اجلمعية العام - ٤ 
 .)٩(انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية - ٥ 
 .)٩(انتخاب نواب رئيس اجلمعية العامة - ٦ 
 .تقارير املكتب: ال وتوزيع البنودعمتنظيم األعمال وإقرار جدول األ - ٧ 
 .املناقشة العامة  - ٨ 

 
 صون السالم واألمن الدوليني -ألف   

 .تقرير جملس األمن - ٩ 
 .ء السالمتقرير جلنة بنا - ١٠ 
ــة      - ١١  ــة الــيت تتجــاوز احلــدود اإلقليمي إهنــاء التــدابري االقتــصادية القــسرية االنفرادي

 .وسيلة لإلكراه السياسي واالقتصاديباعتبارها 
دعم منظومـة األمـم املتحـدة للجهـود الـيت تبـذهلا احلكومـات يف سـبيل تعزيـز                     - ١٢ 

 .املستعادة وأوتوطيد الدميقراطيات اجلديدة 
 .ور املاس يف تأجيج الصراعد - ١٣ 
 .منع نشوب الصراعات املسلحة - ١٤ 
ــة يف أمريكــا الوســطى  - ١٥  ــة     :احلال ــشكيل منطقــة ســالم وحري التقــدم احملــرز يف ت

 .)١٠(ودميقراطية وتنمية
ــا      - ١٦  ــا وأوكراني ــدان جورجي الــصراعات الــيت طــال أمــدها يف منطقــة جمموعــة بل

م واألمــن والتنميــة علــى الــصعيد  وأذربيجــان ومولــدوفا وآثارهــا علــى الــسال 
 .الدويل

 .احلالة يف الشرق األوسط - ١٧ 
 .قضية فلسطني - ١٨ 
 .احلالة يف أفغانستان - ١٩ 

__________ 
الـستني قبـل    و هتا الثالثـة  لـدور  اجلمعيـة العامـة هـذه االنتخابـات          سـتجري   مـن النظـام الـداخلي،      ٣٠وفقا للمادة    )٩( 

 .افتتاح تلك الدورة بثالثة أشهر على األقل
 .ألعمال للنظر فيه عند تلقي إخطار بذلك من إحدى الدول األعضاءيبقـى هذا البند مدرجا يف جدول ا )١٠( 
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 .احلالة يف األراضي احملتلة بأذربيجان - ٢٠ 
الواليــات تفرضـه  ضـرورة إهنـاء احلـصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي         - ٢١ 

 .املتحدة األمريكية على كوبا
 .)١٠(مسألة قربص - ٢٢ 
 .)١٠(العدوان املسلح على مجهورية الكونغو الدميقراطية - ٢٣ 
 .)١٠()مالفيناس(مسألة جزر فوكالند  - ٢٤ 
 .)١٠(حالة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف هاييت - ٢٥ 
العدوان اإلسرائيلي املسلح على املنشآت النووية العراقية وآثاره اخلطرية علـى            - ٢٦ 

ــ ــة يف األغــراض       النظ ــة النووي ــتخدام الطاق ــا يتعلــق باس ــت فيم ــدويل الثاب ام ال
 .)١٠( والسالم واألمن الدوليني، وعدم انتشار األسلحة النووية،السلمية

 .)١٠(آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها - ٢٧ 
إعالن مؤمتر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقيـة بـشأن اهلجـوم              - ٢٨ 

كري اجلوي والبحري على اجلماهريية العربية الليبية الـشعبية االشـتراكية          العس
 .)١٠(١٩٨٦أبريل / يف نيسانآنذاكقامت به حكومة الواليات املتحدة  الذي

 .املتعلقة باأللغاماإلجراءات تقدمي املساعدة يف  - ٢٩ 
 .آثار اإلشعاع الذري - ٣٠ 
 .ارجي يف األغراض السلميةالتعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخل - ٣١ 
 .وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن - ٣٢ 
ــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس     - ٣٣  تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة ب

حقوق اإلنسان للـشعب الفلـسطيين وغـريه مـن الـسكان العـرب يف األراضـي                 
 .احملتلة

استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم مـن مجيـع نـواحي هـذه                - ٣٤ 
 .العمليات

 .املسائل املتصلة باإلعالم - ٣٥ 
ــادة    - ٣٦  ــضى امل ـــ (٧٣املعلومــات املرســلة مبقت ــاق األمــم املتحــدة مــن    ) ه مــن ميث

 .األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
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مصاحل شـعوب األقـاليم     يف  اليت تؤثر   األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة       - ٣٧ 
 .غري املتمتعة باحلكم الذايت

ــة     - ٣٨  ــذ الوكــاالت املتخصــصة واملؤســسات الدولي ــة تنفي ــاألمم املتحــدة  املرتبط ب
 .إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

التسهيالت الدراسية والتدريبية املعروضة مـن الـدول األعـضاء لـصاحل سـكان               - ٣٩ 
 .قاليم غري املتمتعة باحلكم الذايتاأل

 .تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة - ٤٠ 
ــة    - ٤١  ــسيادة الدائمــة للــشعب الفلــسطيين يف األرض الفلــسطينية احملتل  مبــا فيهــا  ،ال

وللسكان العرب يف اجلوالن الـسوري احملتـل علـى مـواردهم            الشرقية،  القدس  
 . الطبيعية

ــ - ٤٢  ــشؤون الالجــئني    تقري ــسامي ل ــم املتحــدة ال ــوض األم ــصلة  ،ر مف ــسائل املت  امل
 .بالالجئني والعائدين واملشردين واملسائل اإلنسانية

 
الــصلة  حتقــق النمــو االقتــصادي املطــرد والتنميــة املــستدامة وفقــا للقــرارات ذات   -باء   

 راالصادرة عن اجلمعية العامة واملؤمترات اليت عقدهتا األمم املتحدة مؤخ
 .القتصادي واالجتماعيتقرير اجمللس ا - ٤٣ 
متالزمـة نقـص املناعـة      /تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية        - ٤٤ 

واإلعــــالن الــــسياسي بــــشأن فــــريوس نقــــص املناعــــة  ) اإليــــدز(املكتــــسب 
 . اإليدز/البشرية

 :الرياضة من أجل السالم والتنمية - ٤٥ 
 لسالم والتنمية؛الرياضة من أجل ا )أ(  
ــلمي أفـــض  )ب(   ــامل سـ ــاء عـ ـــل مـــبنـ ــة واملثـــل األعلـــى  ـــ ن خـــالل الرياضـ

 .األوليميب
 .األزمة العاملية للسالمة على الطرق - ٤٦ 
ـــعق: ٢٠١٠-٢٠٠١ - ٤٧  ـــد دحــ ــدا ــ ــا يف البلـ ــيما يف  ر املالريـ ــة، وال سـ ن الناميـ

 .أفريقيا
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تــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات  التنفيــذ واملتابعــة املتكــامالن واملنــسقان لن  - ٤٨ 
ــاعي     ــدانني االقتـــصادي واالجتمـ ــدة يف امليـ ــم املتحـ ــدها األمـ ــة الـــيت تعقـ القمـ

 .وامليادين املتصلة هبما
 . ثقافة السالم - ٤٩ 
 .األمم املتحدة يف إقامة نظام إنساين عاملي جديددور  - ٥٠ 
 .يةتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنم - ٥١ 
 : املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي - ٥٢ 
 التجارة الدولية والتنمية؛  )أ(  
 النظام املايل الدويل والتنمية؛  )ب(  
 . أزمة الديون اخلارجية والتنمية )ج(  
 : يةممتابعة وتنفيذ نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التن - ٥٣ 
 . ويل لتمويل التنميةمتابعة وتنفيذ نتائج املؤمتر الد )أ(  
احلــوار الرفيــع املــستوى املتعلــق بتنفيــذ نتــائج املــؤمتر الــدويل لتمويــل     )ب(  

 .التنمية
 : التنمية املستدامة - ٥٤ 
ــذ جــدول أعمــال القــرن    )أ(   ــذ جــدول   ٢١تنفي ــامج مواصــلة تنفي ، وبرن

  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛ ٢١أعمال القرن 
ابعة وتنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل               مت )ب(  

 من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛ 
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛  )ج(  
 محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلالية واملقبلة؛  )د(  
ملتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين مـن          األمم ا  يةتنفيذ اتفاق  )هـ(  

 أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛ /اجلفاف الشديد و
 اتفاقية التنوع البيولوجي؛  )و(  



A/62/250  
 

07-51099 21 
 

تقريــر جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة عــن دورتــه الرابعــة     )ز(  
 والعشرين؛ 

 التنمية املستدامة للجبال؛  )ح(  
 . ادر الطاقة اجلديدة واملتجددةتعزيز مص )ط(  
وتعزيـز  ) املوئـل الثـاين   (تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية          - ٥٥ 

 ).موئل األمم املتحدة(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
 :العوملة واالعتماد املتبادل - ٥٦ 
 العوملة واالعتماد املتبادل؛ )أ(  
 ؛لم والتكنولوجيا ألغراض التنميةعتسخري ال )ب(  
املتأتيــة مــن  مــوال  وحتويــل األةســدامارســات الفاملمنــع ومكافحــة   )ج(  

ل، إىل بلـداهنا األصـلية علـى        اومـ مشروع وإعـادة تلـك األ      مصدر غري 
 .وجه اخلصوص، متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 :صةجمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خا - ٥٧ 
 ؛املعين بأقل البلدان منوامؤمتر األمم املتحدة الثالث  )أ(  
إجراءات حمددة تتصل باالحتياجات واملشاكل اليت تنفرد هبـا البلـدان            )ب(  

ــساحلية  ــة غــري ال ــدان غــري     :النامي ــدويل للبل ــوزاري ال ــؤمتر ال ــائج امل نت
سات الــساحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة والبلــدان املاحنــة واملؤســ 

 .املالية واإلمنائية الدولية املعين بالتعاون يف جمال النقل العابر
 :القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى - ٥٨ 
 ؛ املتحدة األول للقضاء على الفقرتنفيذ عقد األمم )أ(  
 ؛دور املرأة يف التنمية )ب(  
 .تنمية املوارد البشرية )ج(  
 :التنميةاألنشطة التنفيذية من أجل  - ٥٩ 
 مـن أجـل   األنشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة            )أ(  

 ؛التنمية
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االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنـشطة           )ب(  
 ؛من أجل التنميةالتنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 

 .مية من أجل التنالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب )ج(  
 .ثــدة للتدريب والبحــد األمم املتحــمعه :ثــب والبحــالتدري - ٦٠ 
 .حنو إقامة شراكات عاملية - ٦١ 
 :التنمية االجتماعية - ٦٢ 
ــة و     )أ(   ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع ــائج م ــذ نت ــائج تنفي دورة نت

 اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين؛
ة ــــة باحلالــل ذات الــصلــي ذلــك املــسائــــة، مبــا فــــة االجتماعيــــالتنمي )ب(  

 االجتماعية يف العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة؛
اجلمعيــــة العامليــــة الثانيــــة  :ة لكبــــار الــــسنــــــة الــــسنة الدوليــــــمتابع )ج(  

 .للشيخوخة
 :النهوض باملرأة - ٦٣ 
 ؛النهوض باملرأة )أ(  
ــ )ب(   ــذ نتـ ــدورة    تنفيـ ــائج الـ ــاملرأة ونتـ ــع املعـــين بـ ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ائج املـ

 .الثالثة والعشرين للجمعية العامةاالستثنائية 
 

 التنمية يف أفريقيا -جيم   
التقــدم احملــرز يف التنفيــذ والــدعم  :الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا  - ٦٤ 

 :الدويل
التقــدم احملــرز يف التنفيــذ  :الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا  )أ(  

 والدعم الدويل؛
الـسالم الـدائم والتنميـة املـستدامة        يف أفريقيـا وحتقيـق      أسباب الصراع    )ب(  

 .فيها
 

 تعزيز حقوق اإلنسان -دال   
 .تقرير جملس حقوق اإلنسان - ٦٥ 
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 :تعزيز حقوق الطفل ومحايتها - ٦٦ 
 ومحايتها؛الطفل تعزيز حقوق  )أ(  
 .تائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفلمتابعة ن )ب(  
 :قضايا الشعوب األصلية - ٦٧ 
 قضايا الشعوب األصلية؛ )أ(  
 .العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل )ب(  
 :القضاء على العنصرية والتمييز العنصري - ٦٨ 
 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري؛ )أ(  
 .ربان ومتابعتهماو إلعالن وبرنامج عمل دالتنفيذ الشامل )ب(  
 .حق الشعوب يف تقرير املصري - ٦٩ 
 :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها - ٧٠ 
 تنفيـذ الصكـوك املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ )أ(  
ج البديلــــة لتحــسني ــــوق اإلنــسان، مبــا فــــي ذلــك النه ــــمــسائــــل حق )ب(  

 حلريـــات األساسيــة؛التمتع الفعلي حبقــــوق اإلنسان وا
ــسان والتقــارير املقدمــة مــن املقــررين واملمــثلني      )ج(   حــاالت حقــوق اإلن

 اخلاصني؛
 ذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما؛ــالتنفي )د(  
 ؛اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )هـ(  
 . اإلنساناالحتفال بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق )و(  

 
 التنسيق الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية -هاء   

اليت تقـدمها األمـم املتحـدة       غوثية  الساعدة  املنسانية و اإلساعدة  املتعزيز تنسيق    - ٧١ 
 :ي ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصةــيف حاالت الكوارث، مبا ف

تحـــدة يف تعزيـــز تنـــسيق املـــساعدة اإلنـــسانية الـــيت تقـــدمها األمـــم امل  )أ(  
 ؛حاالت الطوارئ
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 اخلاصة إىل فرادى البلدان أو املناطق؛االقتصادية تقدمي املساعدة  )ب(  
 ؛تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين )ج(  
اجلهـود يف دراسـة اآلثـار النامجـة عـن       تعزيـز التعـاون الـدويل وتنـسيق     )د(  

 .كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها
دة إىل الناجني من اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف روانـدا يف عـام              تقدمي املساع  - ٧٢ 

 .واألرامل وضحايا العنف اجلنسي ال سيما اليتامى ،١٩٩٤
 

 تعزيز العدالة والقانون الدويل -واو   
 .تقرير حمكمة العدل الدولية - ٧٣ 
ــا       - ٧٤  ــسؤولني عــن أعم ــة األشــخاص امل ــة حملاكم ــة الدولي ــة اجلنائي ــر احملكم ل تقري

ــساين         ــانون اإلن ــهاكات اجلــسيمة للق ــن االنت ــك م ــري ذل ــة وغ ــادة اجلماعي اإلب
يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني املــسؤولني عــن  الــيت ارتكبــت  الــدويل

ــة     ــة وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثل ــادة اجلماعي يف الــيت ارتكبــت أعمــال اإلب
ــني     ــاورة ب ــدول اجمل ــاين ١أراضــي ال ــانون الث ــاير و / ك ــانون األول٣١ ين  / ك

 .١٩٩٤ديسمرب 
تقرير احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلـسيمة           - ٧٥ 

ــدويل   ــساين ال ــانون اإلن ــذ   الــيت ارتكبــت  للق ــسابقة من ــيم يوغوســالفيا ال يف إقل
 .١٩٩١ سنة

 .تقرير احملكمة اجلنائية الدولية - ٧٦ 
 :احمليطات وقانون البحار - ٧٧ 
 حمليطات وقانون البحار؛ا )أ(  
ـــاستدام )ب(   ــصائـد األمسـ ـــة م ـــاك، بطـ ـــرق منهـ ـــا اتفـ ـــاق عــ  ١٩٩٥ام ــ

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار املؤرخـة    ما تتضمنه   نفيذ  املتعلق بت 
حفـظ وإدارة   مـن أحكـام بـشأن        ١٩٨٢ديسمرب   /كانون األول  ١٠

ــاطق واألرصــدة    ــة املن ــسمكية املتداخل ــسمكية الكــثرية  األرصــدة ال  ال
 .االرحتال، والصكوك ذات الصلة

 .مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا - ٧٨ 
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برنامج األمم املتحدة للمساعدة يف تـدريس القـانون الـدويل ودراسـته ونـشره                - ٧٩ 
 .وزيادة تفهمه

 .املساءلة اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات - ٨٠ 
تقريــر جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل عــن أعمــال دورهتــا           - ٨١ 

 .األربعني
 .تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا التاسعة واخلمسني - ٨٢ 
 .احلماية الدبلوماسية - ٨٣ 
وتوزيـع   من الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة        النظر يف الوقاية     - ٨٤ 

 . يف حالة وقوع ذلك الضرراخلسارة
 .تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة - ٨٥ 

 .سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل - ٨٦ 
 

 نزع السالح -زاي   
 . الدولية للطاقة الذريةالوكالةتقرير  - ٨٧ 
 :ختفيض امليزانيات العسكرية - ٨٨ 
 ؛ض امليزانيات العسكريةختفي )أ(  
املعلومــات املوضــوعية عــن املــسائل العــسكرية، مبــا يف ذلــك شــفافية    )ب(  

 .النفقات العسكرية
 .تنفيذ إعالن اعتبار احمليط اهلندي منطقة سالم - ٨٩ 
 .معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا - ٩٠ 
ة حظــر األســلحة النوويــة يف أمريكــا    توطيــد النظــام املنــشأ مبوجــب معاهــد     - ٩١ 

 ).معاهدة تالتيلولكو(الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
 .استعراض تنفيذ اإلعالن املتعلق بتعزيز األمن الدويل - ٩٢ 
التطــورات يف ميــدان املعلومــات واالتــصاالت الــسلكية والالســلكية يف ســياق  - ٩٣ 

 .األمن الدويل
 .ألسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسطإنشاء منطقة خالية من ا - ٩٤ 
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عقــد ترتيبــات دوليــة فعالــة إلعطــاء الــدول غــري احلــائزة لألســلحة النوويــة          - ٩٥ 
 .ضمانات من استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا

 .منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي - ٩٦ 
 .م املتحدة يف جمال التحققالتحقق جبميع جوانبه، مبا يف ذلك دور األم - ٩٧ 
 :نزع السالح العام الكامل - ٩٨ 
 اإلخطار بالتجارب النووية؛ )أ(  
اإلجراءات اجلديـدة يف ميـدان نـزع الـسالح مـن أجـل منـع حـدوث                   )ب(  

 ؛سباق للتسلح يف قاع البحار واحمليطات وباطن أرضها
 ؛حظر إلقاء النفايات املشعة )ج(  
ــة االلتزامــات يف  )د(   ــا يف    متابع ــووي املتفــق عليه ــسالح الن ــزع ال  جمــال ن

مــــؤمتري األطــــراف يف معاهــــدة عــــدم انتــــشار األســــلحة النوويــــة  
 ؛٢٠٠٠ و ١٩٩٥الستعراض املعاهدة لعامي 

 ؛منع خطر اإلرهاب اإلشعاعي )هـ(  
 ؛القذائف )و(  
 ؛عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنـزع السالح )ز(  
 تعزيز التعددية يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار؛ )ح(  
فاقات نزع الـسالح وحتديـد      مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ ات       )ط(  

 ؛األسلحة
 ؛الصلة بني نزع السالح والتنمية )ي(  
ــة   )ك(   التعجيــل بتنفيــذ االلتزامــات  : حنــو عــامل خــال مــن األســلحة النووي

 بنـزع السالح النووي؛
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع           )ل(  

 ؛جوانبه
تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام األسـلحة            )م(  

 الكيميائية وتدمري تلك األسلحة؛
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املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف نصف الكـرة األرضـية اجلنـويب              )ن(  
 ؛واملناطق املتامخة

ــداول غــري املــشروع       )س(   ــدول مــن أجــل كــبح الت ــساعدة إىل ال تقــدمي امل
 لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومجعها؛

 ؛ة التقليديةاملشاكل الناشئة عن تكديس فائض خمزونات الذخري )ع(  
 ؛الشفافية وتدابري بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي )ف(  
 ؛الشفافية يف جمال التسلح )ص(  
 ؛نـزع السالح النووي )ق(  
 ؛نزع السالح اإلقليمي )ر(  
 ؛تدابري بناء الثقة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي )ش(  
 ؛حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي )ت(  
ــشأن      )ث(   ــة بـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــوى حمكمـ ــة فتـ ــد  متابعـ ــشروعية التهديـ مـ

 ؛ أو استخدامهاباألسلحة النووية
تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املـضادة               )خ(  

 لألفراد وتدمري تلك األلغام؛
 ؛ختفيض اخلطر النووي )ذ(  
 ؛تدابري ملنع اإلرهابييـن من حيازة أسلحة الدمار الشامل )ض(  
يــة وضــع معــايري دول : حنــو عقــد معاهــدة بــشأن االجتــار باألســلحة      )أ أ(  

 ؛موحدة السترياد األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها
ــار        )ب ب(   ــى األخط ــضاء عل ــد ســبل الق ــم املتحــدة لتحدي ــؤمتر لألم ــد م عق

 .النووية يف سياق نزع السالح النووي
 :استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثانية عشرة - ٩٩ 
 اإلقليمية للسالم ونزع السالح؛مراكز األمم املتحدة  )أ(  
ــة يف     )ب(   ــزع الــسالح والتنمي  مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للــسالم ون

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
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 مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا؛ )ج(  
آســـيا زع الـــسالح يف مركـــز األمـــم املتحـــدة اإلقليمـــي للـــسالم ونـــ  )د(  

 اهلادئ؛ واحمليط
أنـشطة جلنـة األمـم املتحـدة        : تدابري بناء الثقـة علـى الـصعيد اإلقليمـي          )هـ(  

 االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا؛
 .اتفاقية حظر اسـتعمال األسلحة النووية )و(  
عامـة يف دورهتـا     استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات اليت اعتمدهتا اجلمعية ال        - ١٠٠ 

 :االستثنائية العاشرة
 تقرير هيئة نزع السالح؛ )أ(  
 .تقرير مؤمتر نزع السالح )ب(  
 .خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط - ١٠١ 
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة                  - ١٠٢ 

 .عشوائية األثر الضرر أو
 .ن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسطتعزيز األم - ١٠٣ 
 .دة احلظر الشامل للتجارب النوويةمعاه - ١٠٤ 
ــة     - ١٠٥  ــلحة البكتريولوجيــ ــاج وتكــــديس األســ ــتحداث وإنتــ ــر اســ ــة حظــ اتفاقيــ

 .والُسميِّة وتدمري تلك األسلحة) البيولوجية(
 

 ومظاهره الدويل جبميع أشكالهمراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ومكافحة اإلرهاب  - حاء  
 .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  - ١٠٦ 
 .املراقبة الدولية للمخدرات  - ١٠٧ 
 .لتدابري الراميـــة إىل القضـــاء علــى اإلرهـــاب الدويل ا- ١٠٨ 

 
 املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى -طاء   

 .املنظمةر األمني العام عن أعمال تقري - ١٠٩ 
 . تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم- ١١٠ 
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 مـن ميثـاق   ١٢ مـن املـادة   ٢ة اإلخطار الوارد من األمني العام مبوجـب الفقـر    - ١١١ 
 .املتحدة األمم

 :خابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية انت- ١١٢ 
 انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن؛ )أ(  
 .خاب مثانية عشر عضوا يف اجمللس االقتصادي واالجتماعيانت )ب(  
 :انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات أخرى - ١١٣ 
 ؛يف جلنة الربنامج والتنسيقسبعة أعضاء انتخاب  )أ(  
انتخاب تسعة وعشرين عضوا يف جملس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة              )ب(  

 ؛للبيئة
 ة أعضاء يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم؛انتخاب مخس )ج(  
 .انتخاب مخسة عشر عضوا يف جملس حقوق اإلنسان )د(  
 : تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى - ١١٤ 
 ؛تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية )أ(  
 ؛تراكاتتعييـن أعضاء يف جلنـة االش )ب(  
 ؛إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات )ج(  
 ؛تعيني عضو يف جملس مراجعي احلسابات )د(  
 تعيني أعضاء يف احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة؛ )هـ(  
 ؛تعيني أعضاء اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة )و(  
 ؛تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات )ز(  
 ؛ضاء يف وحدة التفتيــش املشتركـةتعييــن أع )ح(  
 .إقرار تعيني مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان )ط(  
 .بول أعضاء جدد يف األمم املتحدةق - ١١٥ 
 .متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية - ١١٦ 
 .تدابري ومقترحات: إصالح األمم املتحدة - ١١٧ 
 . ملكافحة اإلرهاب استراتيجية األمم املتحدة العاملية- ١١٨ 
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 .ق عرب احمليط األطلسيبالذكرى السنوية املائتني إللغاء جتارة الرقيال  االحتف- ١١٩ 
 . تنفيذ قرارات األمم املتحدة- ١٢٠ 
 . تنشيط أعمال اجلمعية العامة- ١٢١ 
ــسائل       - ١٢٢  ــادة عــدد أعــضائه وامل ــن وزي ـــادل يف جملــس األم ــل العــــ ــسألة التمثي  م

 .الصلة ذات
 . تعزيز منظومة األمم املتحدة- ١٢٣ 
 متابعة توصيات جلنة التحقيق املستقلة يف برنامج األمم املتحدة للـنفط مقابـل              - ١٢٤ 

 .الغذاء بشأن التنظيم اإلداري والرقابة الداخلية
 .ة املراجعــــة وتقارير جملس مراجعي احلسابات التقارير املالية والبيانات املالي- ١٢٥ 
  األمم املتحدة حلفظ السالم؛عمليات )أ(  
 املخطط العام لتجديد مباين املقر؛ )ب(  
صناديق التربعات اليت يديرها مفوض األمم املتحدة الـسامي لـشؤون             )ج(  

 الالجئني؛
 .مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع) د(  
 .استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة - ١٢٦ 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦لسنتني انية الربناجمية لفترة اامليز - ١٢٧ 
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨  امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني - ١٢٨ 
 .طيط الربامج خت- ١٢٩ 
 .حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة - ١٣٠ 
 .خطة املؤمترات - ١٣١ 
 .جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة - ١٣٢ 
 .رة املوارد البشريةإدا - ١٣٣ 
 .وحدة التفتيش املشتركة - ١٣٤ 
 .النظام املوحد لألمم املتحدة - ١٣٥ 
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 .شطة مكتب خدمات الرقابة الداخليةتقرير عن أن - ١٣٦ 
 .إقامة العدل يف األمم املتحدة - ١٣٧ 
ــة حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال      - ١٣٨  ــة الدولي ــل احملكمــة اجلنائي متوي

ــادة ا ــهاكات     اإلب ــن االنت ــك م ــري ذل ــة وغ ــساين   جلماعي ــانون اإلن اجلــسيمة للق
املرتكبة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني الروانـديني املـسؤولني عـن أعمـال                 الدويل

ـــي أراضــي      ـــة فـ ـــة املرتكبــ ــة وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثلــ ــادة اجلماعي اإلب
ــني   ــاورة بـــ ــدول اجملـــ ــاين ١الـــ ــانون الثـــ ــاير و / كـــ ــانون األ٣١ينـــ  /ول كـــ

 .١٩٩٤ ديسمرب
ــة األشـــخاص املـــسؤولني عـــن االنتـــهاكات     - ١٣٩  ــة حملاكمـ ــة الدوليـ متويـــل احملكمـ

اإلنساين الدويل اليت ارتكبـت يف إقلـيم يوغوسـالفيا الـسابقة             للقانوناجلسيمة  
 .١٩٩١منذ عام 

مليــات األمــم املتحــدة حلفــظ اجلوانــب اإلداريــة واملتعلقــة بامليزانيــة لتمويــل ع - ١٤٠ 
 .السالم

 . يف بوروندي املتحدةاألمممتويل عملية  - ١٤١ 
 .رديفوا األمم املتحدة يف كوت عمليةمتويل  - ١٤٢ 
 .متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص - ١٤٣ 
 .متويل بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية - ١٤٤ 
 .ر الشرقيةمتويل بعثة األمم املتحدة يف تيمو - ١٤٥ 
 . يف تيمور الشرقيةم املتحدة للدعممتويل بعثة األم - ١٤٦ 
 . ليشيت- متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور- ١٤٧ 
 .متويل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا - ١٤٨ 
 .متويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا - ١٤٩ 
 . لتحقيق االستقرار يف هاييتتحدة املاألمممتويل بعثة  - ١٥٠ 
 .متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو - ١٥١ 
 .متويل بعثة األمم املتحدة يف ليربيا - ١٥٢ 
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 :متويل قوات األمم املتحدة حلفظ السالم يف الشرق األوسط - ١٥٣ 
 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك؛ )أ(  

 .املتحدة املؤقتة يف لبنانقوة األمم  )ب(  
 . بعثة األمم املتحدة يف سرياليونلمتوي - ١٥٤ 
 .متويل بعثة األمم املتحدة يف السودان - ١٥٥ 
 .متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية - ١٥٦ 
 .تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف - ١٥٧ 
األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة يف منطقـة       منح املركز اإلقليمـي املعـين ب     - ١٥٨ 

 .البحريات الكربى والقرن األفريقي مركز املراقب لدى اجلمعية العامة
 . منح املعهد اإليطايل األمريكي الالتيين مركز املراقب لدى اجلمعية العامة- ١٥٩ 
 .ـــة منـــح مؤمتر ميثاق الطاقة مركــز املراقب لـــدى اجلمعيـــة العام- ١٦٠ 
 . متويل العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور- ١٦١ 
 . منح مصـرف التنمية األورويب اآلسيوي مركز املراقب لدى اجلمعيـة العامـة- ١٦٢ 
 . التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية- ١٦٣ 

 
 نودتوزيع الب –رابعا  

 أدناه إىل التنظيم الذي اعتمدته اجلمعية العامـة         ٧٣يستند توزيع البنود املبني يف الفقرة        - ٦٢
 وهــي منظمــة حتــت العنــاوين املدرجــة يف مــشروع جــدول  ،هلــذه البنــود يف الــسنوات الــسابقة 

القرارات واملقـررات ذات الـصلة   وحيـيط املكتـب علمـا بـ     . أعـاله ٦١األعمال الوارد يف الفقرة 
، A/520/Rev.16 (٣٤/٤٠١يت تتناول املبادئ التوجيهية املتـصلة بتوزيـع البنـود، وهـي املقـرر        ال

 املرفقــان الــسادس A/520/Rev.16 (٤٥/٤٥ بــاء، والقــرار ٣٩/٨٨، والقــرار )املرفــق اخلــامس
 .٥١/٢٤١، ومرفق القرار ٤٨/٢٦٤، واملرفق األول للقرار )والسابع

) ط(و ) و(و ) هـــ( و) د(و ) ج (٤ت الفرعيــة الفقراأحــاط املكتــب علمــا بــ   كمــا  - ٦٣
 كــانون ١٤ املــؤرخ ٦١/١٣٤ مــن القــرار  ٢٦والفقــرة  ٥٨/٣١٦مــن مرفــق القــرار  ) ي( و

ــسمرب /األول ــرر ٢٠٠٦دي ــف ٦٠/٥٠٣ واملق ــؤرخ  أل ــول ٢٠امل ــصلة  ٢٠٠٥ســبتمرب /أيل املت
 .بتوزيع البنود للدورة الثانية والستني
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ي طلب يرد مـن إحـدى املنظمـات للحـصول علـى        أوأحاط املكتب علما كذلك بأن       - ٦٤
مركز مراقب لدى اجلمعية العامة سـُينظر فيـه يف جلـسة عامـة بعـد أن تكـون اللجنـة الـسادسة                       

 ). ٥٤/١٩٥القرار (للجمعية العامة قد نظرت يف املسألة 
وبعد أن وضـع املكتـب يف اعتبـاره التوصـيات الـواردة يف الفـرع الثالـث أعـاله بـشأن                       - ٦٥
 مـن مـذكرة األمـني العـام        ٧٣األعمال، وافق على توزيع البنود الـوارد يف الفقـرة             جدول   إقرار

  (A/BUR/62/1)  . 

 اجللسات العامة - ٦٦  

ــر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي   (٤٣البنــد  )أ(   علمــا أحــاط املكتــب ). تقري
النظر بـ ة العامـة   اجلمعي أن يوصيقررو ٥٨/٣١٦ من مرفق قرار اجلمعية العامة )ج (٤بالفقرة  

ــة          ــب اإلداري ــسة معاجلــة اجلوان ــة اخلام ــوىل اللجن ــى أن تت ــة، عل ــسة عام ــه يف جل ــد برمت يف البن
، ٥٨/٣١٦عنـد تنفيـذ القـرار       وأحـاط املكتـب علمـا أيـضا بأنـه           . والربناجمية واملتعلقـة بامليزانيـة    

يــر اجمللــس  األجــزاء ذات الــصلة مــن الفــصل األول مــن تقر يف اللجــان الرئيــسية املعنيــة تنظرســ
االقتــصادي واالجتمــاعي يف إطــار بنــود جــدول األعمــال املوزعــة عليهــا بالفعــل، كــي تتخــذ    

 .اجلمعية قرارا هنائيا بشأهنا
التنفيــذ واملتابعــة املتكــامالن واملنــسقان لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية  (٤٨البنــد  )ب( 

ادي واالجتمــاعي وامليــادين ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف امليــدانني االقتــص  
 بـاء، الـذي قـررت فيـه اجلمعيـة أن تنظـر              ٥٧/٢٧٠بـالقرار   أحاط املكتب علما    ). املتصلة هبما 

يف إطار هذا البنـد يف فـصول التقريـر الـسنوي للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي ذات الـصلة                     
رات القمـة الـيت تعقـدها       بالتنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنـسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمت            

 . مشاركة رئيس اجمللس يف املناقشاتبطرق من بينهااألمم املتحدة، 

التنفيــذ واملتابعــة املتكــامالن واملنــسقان لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية (  ٤٨البنــد  )ج( 
املتحــدة يف امليــدانني االقتــصادي واالجتمــاعي وامليــادين   ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم  

القرار أحــاط املكتــب علمــا بــ). متابعــة نتــائج مــؤمتر قمــة األلفيــة (١١٦البنــد و) صلة هبمــااملتــ
 قررت فيه اجلمعية العامة ختـصيص جلـسة         ذيال،  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ٦٠/٢٦٥

، وذلـك  سابقة الـ ةحمددة تركز على التنمية وتشمل إجراء تقييم للتقـدم احملـرز علـى مـدى الـسن         
الوثيقـة  املناقـشة املتعلقـة مبتابعـة إعـالن األلفيـة و           لعامة خالل ات اجلمعية ا  يف كل دورة من دور    

 .٢٠٠٥ ؤمتر القمة العاملي لعاماخلتامية مل
 مـــن القـــرار ١الفقرة علمـــا بـــ املكتـــب أحـــاط). ثقافـــة الـــسالم( ٤٩البنـــد  )د( 

رفيـع   حـوار ، الـذي قـررت فيـه اجلمعيـة العامـة عقـد              ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٥ املؤرخ   ٦١/٢٦٩
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 تـشرين   ٥  و ٤، يف   التفاهم والتعاون بـني األديـان والثقافـات مـن أجـل الـسالم             املستوى بشأن   
 .٢٠٠٧أكتوبر /األول

تعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية واملـساعدة الغوثيـة الـيت تقـدمها                 (٧١البند   )هـ( 
ملكتـب   ا أحـاط ). األمم املتحدة يف حاالت الكوارث، مبا يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصـة           

، الــذي ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٤ املــؤرخ ٦١/١٣٤ مــن القــرار  ٢٦الفقرة علمــا بــ 
قررت فيه اجلمعية العامة، كيما تكون مناقشة القضايا اإلنسانية أكثـر تركيـزا وتكـامال، إحالـة            
البنود الفرعية من جدول أعماهلا اليت تتعلق بتعزيز تنسيق ما تقدمه األمم املتحدة مـن مـساعدة                 

الثانيـة حاليـا، إىل جلـساهتا العامـة اعتبـارا            اليت تنظر فيها اللجنـة       سانية ومن مساعدة غوثية، و    إن
 .من دورهتا الثانية والستني

ــد  )و(  ــام عــن أعمــال املنظمــة    (١٠٩البن ــر األمــني الع ــس). تقري ــة ستت مع اجلمعي
يـــره إىل عـــرض مـــوجز مـــن األمـــني العـــام لتقر  ، كمـــا حـــدث يف الـــدورات الـــسابقة،العامـــة
، قبــل افتتــاح ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول ٢٥الثالثــاء يــوم  بوصــفه البنــد األول صــباح )١١(الــسنوي

 .املناقشة العامة
أحــاط املكتــب علمــا بــالقرار ). تنــشيط أعمــال اجلمعيــة العامــة (١٢١البنــد  )ز( 

 ١٢١عمل اللجان الرئيسية، أن يوصي اجلمعية العامـة بإحالـة البنـد             قرر، تيسريا ل  ، و ٥٨/٣١٦
 النظــر يف برنــامج العمــل املؤقــت لكــل منــها ال لغــرض ســوىإىل مجيــع اللجــان الرئيــسية ا أيــض

 .واختاذ قرار بشأنه
 بـــني األمـــم املتحـــدة واجلماعـــة االقتـــصادية للمنطقـــة التعـــاون (١٦٣البنـــد  )ح( 

قــرر املكتــب أن يوصــي اجلمعيــة العامــة بــالنظر يف هــذا البنــد مباشــرة يف   ). األوربيــة اآلســيوية
 .امةجلسة ع

 
 اللجنة األوىل - ٦٧  

أحاط املكتب علما بأن بعـض أجـزاء التقريـر          ). نزع السالح العام الكامل    (٩٨البند   
السنوي للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، الـذي سـينظر فيـه مباشـرة يف جلـسات عامـة يف إطـار                       

تبـاه اللجنـــة    ، تتناول موضـوع هـذا البنـد، وقـرر أن يوصـي اجلمعيـة العامـة بتوجيـه ان                   ٨٧البند  
 .٩٨نظرها يف البند باألولــى إلــى فقــرات التقرير ذات الصلة 

 

__________ 
 .(A/62/1) ١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  )١١( 
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 اللجنة الثانية - ٦٨  
احلــوار الرفيــع : متابعــة وتنفيــذ نتــائج املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة  ()ب (٥٣البنــد  

 مـن  ٦الفقرة بـ علمـا  املكتب أحاط ). املستوى املتعلق بتنفيذ نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية     
ــة  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦١/١٩١القــرار  ــها اجلمعي ، الــيت قــررت مبوجب

 بـشأن متويـل التنميـة يف الربـع األخـري مـن عـام           ٢٠٠٧العامة عقد احلوار الرفيع املـستوى لعـام         
 تــــشرين ٢٤ و ٢٣وســــيعقد احلــــوار الرفيــــع املــــستوى بــــشأن متويــــل التنميــــة يف   . ٢٠٠٧
 .٢٠٠٧ أكتوبر/األول

 
 اللجنة الثالثة - ٦٩  

ــاملرأة( ٦٣البنــد  )أ(  ــالفقرة أحــاط املكتــب علمــا  : )النــهوض ب  مــن مرفــق ١٦ب
  : وفيما يلي نصها  بشأن صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ٣٩/١٢٥القرار 

بتقـدمي   يقوم املدير، مع أخذ مشورة اللجنـة االستـشارية يف االعتبـار،           - ١٦   
ي إىل جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن عمليــات   تقريــر ســنو

ويقـدم املـدير إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا ممـاثال،       . الـصندوق وإدارتـه وميزانيتـه    
ــتقين فيــه، وكــذلك إىل     حيــال إىل  ــة للنظــر يف جوانــب التعــاون ال ــة الثاني اللجن

  .اللجنة الثالثة
 التقريـر إىل اللجنـة الثانيـة للنظـر فيـه            إحالةبمة   اجلمعية العا   املكتب أن يوصي   ررولذا ق  

  ).األنشطة التنفيذية من أجل التنمية(  ٥٩يف إطار البند 
ــها ( )ب (٦٦البنـــد  )ب(  ــائج الـــدورة  : تعزيـــز حقـــوق الطفـــل ومحايتـ ــة نتـ متابعـ

 الـيت قـررت   ٦١/٢٧٢ مـن القـرار   ١الفقرة علمـا بـ   املكتـب  أحـاط ). االستثنائية املعنية بالطفـل  
ية العامة مبوجبها عقد اجتماع عام تذكاري رفيع املستوى لتقييم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                  اجلمع

ــة     ــواردين يف الوثيقــة املعنون  ١٢ و ١١ يف “عــامل صــاحل لألطفــال ”اإلعــالن وخطــة العمــل ال
 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

ى االحتفـال بالـذكر   : تعزيز محايـة حقـوق اإلنـسان ومحايتـها         ()و (٧٠البند   )ج( 
قرر املكتب أن يوصي اجلمعية العامة بإحالـة        ). السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     

 .هذا البند إىل اللجنة الثالثة
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 اللجنة اخلامسة - ٧٠  
ــد  )أ(  ــات     ()و (١١٤البن ــة وانتخاب ــزة الفرعي ــشواغر يف األجه ــلء ال ــات مل تعيين
قـرر املكتـب أن يوصـي اجلمعيـة         ).  للمراجعـة  تعيني أعضاء اللجنة االستشارية املـستقلة     : أخرى

 .العامة بإحالة هذا البند إىل اللجنة اخلامسة
 مــن القــرار ٢الفقرة بــ أحــاط املكتــب علمــا :)ختطــيط الــربامج( ١٢٩البنــد  )ب( 

ــؤرخ   ٦١/٢٣٥ ــانون األول٢٢امل ــسمرب / ك ــيت  ٢٠٠٦دي ــت ال ــا طلب ــة إىل  فيه ــة العام اجلمعي
ــار ع  أن املكتــب ــام  يأخــذ يف االعتب ــى حنــو ت ــرارات ل  ٥٩/٢٧٥  و٥٧/٢٨٢  و٥٦/٢٥٣الق

أيـضا إىل  املكتـب  وأشـار  .  عند توزيع بنود جدول األعمال على اللجان الرئيـسية   ٦٠/٢٥٧ و
علمـا بتقريـر مكتـب خـدمات     اجلمعية العامـة   اأحاطت فيه اليت  ٦٠/٢٥٧  من القرار  ٩الفقرة  

ميــة الدوليــة علــى االســتفادة مــن النتــائج  وشــجعت اهليئــات احلكو    (A/60/73)   الرقابــة الداخليــة
عــن أداء الربنــامج وتقــارير التقيــيم لــدى التخطــيط ووضــع        الــواردة يف تقريــر األمــني العــام    

الرئيـسية   البنـد إىل مجيـع اللجـان    هـذا  املكتـب بإحالـة     يوصـي   ،  وعلى هذا األسـاس   . السياسات
  .والرصد ييم والتخطيط وامليزنة  العامة للجمعية العامة لتعزيز مناقشة تقارير التقاتواجللس

بــاملقرر   ط املكتــب علمــااحــأ :)إقامــة العــدل يف األمــم املتحــدة(  ١٣٧البنــد  )ج( 
 فيه أن اللجنة الـسادسة ستواصـل        ت، الذي قرر  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨ باء املؤرخ    ٦١/٥١١

ائج مـداوالت   نتـ  مـع مراعـاة      دورهتا الثانية والـستني،   يف  النظر يف هذا البند من جدول األعمال        
وبنـاء علـى توصـية اللجنـة اخلامـسة، اختـذت اجلمعيـة العامـة           . اللجنة اخلامسة بـشأن هـذا البنـد       

الفقرات بـ أيـضا  علما  املكتب   حاطوأ. ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٤ املؤرخ   ٦١/٢٦١الحقا القرار   
 أنالعـام   الـيت طلبـت فيهـا اجلمعيـة العامـة إىل األمـني       ، ٦١/٢٦١ من القـرار     ٣٤ و   ٣٣ و   ٣٢

، الـيت دعـت فيهـا اللجنـة     ٣٥يقدم إليها تقارير عن إنشاء النظام اجلديد إلقامة العدل؛ والفقرة          
دون املساس بـدور اللجنـة اخلامـسة بوصـفها          السادسة إىل النظر يف اجلوانب القانونية للتقارير،        

، الـيت   ٣٦لفقـرة   ؛ وا امليزانيـة وإلدارة  املعهود إليها باملسؤوليات املتعلقة مبـسائل ا      اللجنة الرئيسية   
مواصلة النظر يف هذا البنـد يف دورهتـا الثانيـة والـستني علـى سـبيل األولويـة هبـدف                     قررت فيها   

قـرر  بنـاء عليـه،    و.٢٠٠٩ يناير/تنفيذ النظام اجلديد إلقامة العدل يف موعد أقصاه كانون الثاين  
يف ضـوء   جنـة الـسادسة     وإىل الل  اخلامـسة   هذا البند إىل اللجنة      إحالةاجلمعية ب يوصي  املكتب أن   

   .٦١/٢٦١القرار 
متويـــل العمليـــة املختلطـــة لالحتـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة    (١٦١البنـــد  )د( 

ـــف ــور يـــ ـــق). دارف ـــرر املكتــب أن يوصــي اجلمعي ـــ ــة ه ـــ ــة بإحال ـــة العام ــة  ـــ ــد إىل اللجن ذا البن
 .اخلامسة
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 اللجنة السادسة - ٧١
قليمــي املعــين باألســلحة الــصغرية واألســلحة     مــنح املركــز اإل   (١٥٨البنــد  )أ( 

قـرر  ). اخلفيفة يف منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقي مركز املراقب لدى اجلمعية العامـة         
 . لسادسةبإحالة هذا البند إىل اللجنة اتب أن يوصي اجلمعية العامة املك

املراقـب لـدى     مركـز    األمريكـي الالتـيين    - يطـايل املعهد اإل منح  ( ١٥٩البند   )ب( 
 . ا البند إىل اللجنة السادسةقرر املكتب أن يوصي اجلمعية العامة بإحالة هذ): العامة اجلمعية

). منح مؤمتر ميثـاق الطاقـة مركـز املراقـب لـدى اجلمعيـة العامـة         (١٦٠البند   )ج( 
 .ا البند إىل اللجنة السادسةقرر املكتب أن يوصي اجلمعية العامة بإحالة هذ

مــنح مــصرف التنميــة األورويب اآلســيوي مركــز املراقــب لــدى   (١٦٢ لبنــدا ) د( 
 .ا البند إىل اللجنة السادسةقرر املكتب أن يوصي اجلمعية العامة بإحالة هذ). اجلمعية العامة

 
 مسائل أخرى  

 ).تقرير جملس حقوق اإلنسان (٦٥ البندرر املكتب إرجاء توصيته بشأن إحالة ق - ٧٢
 أعـاله، يوصـي املكتـب اجلمعيـة العامـة باعتمـاد             ٧٢ إىل   ٦٢ات من   ومع مراعاة الفقر   - ٧٣

 :)١٢(التوزيع التايل للبنود
 

 اجللسات العامة  
  .افتتاح رئيس اجلمعية العامة للدورة - ١ 
  .دقيقة صمت للصالة أو التأمل  - ٢  
  :والستنيالثانية وثائـــق تفويــــض املمثليــــن يف دورة اجلمعية العامة   - ٣  
 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  )أ(   
  .تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(   
  .انتخاب رئيس اجلمعية العامة  - ٤  
  .انتخاب نواب رئيس اجلمعية العامة  - ٦  
  .تقارير املكتب: تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود  - ٧  

__________ 
 . أعاله٦١يف الفقرة املدرجة األرقام الواردة هي أرقام بنود جدول األعمال  )١٢( 
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 .املناقشة العامة  - ٨  
 

 صون السالم واألمن الدوليني -ف أل  
 .تقرير جملس األمن - ٩ 
 .تقرير جلنة بناء السالم - ١٠ 
ــة      - ١١  ــة الــيت تتجــاوز احلــدود اإلقليمي إهنــاء التــدابري االقتــصادية القــسرية االنفرادي

 .وسيلة لإلكراه السياسي واالقتصاديباعتبارها 
ا احلكومـات يف سـبيل تعزيـز        دعم منظومـة األمـم املتحـدة للجهـود الـيت تبـذهل             - ١٢ 

 .املستعادة وأوتوطيد الدميقراطيات اجلديدة 
 .دور املاس يف تأجيج الصراع - ١٣ 
 .منع نشوب الصراعات املسلحة - ١٤ 
ــة يف أمريكــا الوســطى  - ١٥  ــة     :احلال ــشكيل منطقــة ســالم وحري التقــدم احملــرز يف ت

 .ودميقراطية وتنمية
ــا   الــصراعات الــيت طــال أمــدها يف    - ١٦  ــا وأوكراني ــدان جورجي منطقــة جمموعــة بل

وأذربيجــان ومولــدوفا وآثارهــا علــى الــسالم واألمــن والتنميــة علــى الــصعيد    
 .الدويل

 .احلالة يف الشرق األوسط - ١٧ 
 .قضية فلسطني - ١٨ 
 .احلالة يف أفغانستان - ١٩ 
 .احلالة يف األراضي احملتلة بأذربيجان - ٢٠ 
الواليــات تفرضـه  قتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي     ضـرورة إهنـاء احلـصار اال    - ٢١ 

 املتحدة األمريكية على كوبا
 .مسألة قربص - ٢٢ 
 .العدوان املسلح على مجهورية الكونغو الدميقراطية - ٢٣ 
 .)مالفيناس(مسألة جزر فوكالند  - ٢٤ 
 .حالة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف هاييت - ٢٥ 
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ح على املنشآت النووية العراقية وآثاره اخلطرية علـى         العدوان اإلسرائيلي املسل   - ٢٦ 
ــة يف األغــراض         ــة النووي ــتخدام الطاق ــا يتعلــق باس ــت فيم ــدويل الثاب ــام ال النظ

 . والسالم واألمن الدوليني، وعدم انتشار األسلحة النووية،السلمية
 .آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها - ٢٧ 
حكومات منظمة الوحدة األفريقيـة بـشأن اهلجـوم         إعالن مؤمتر رؤساء دول و     - ٢٨ 

العسكري اجلوي والبحري على اجلماهريية العربية الليبية الـشعبية االشـتراكية          
 .١٩٨٦أبريل / يف نيسانآنذاكقامت به حكومة الواليات املتحدة  الذي

 
ة  والتنميـة املـستدامة وفقـا للقـرارات ذات الـصل           طـرد النمو االقتصادي امل  حتقيق   -باء   

 الصادرة عن اجلمعية العامة واملؤمترات اليت عقدهتا األمم املتحدة مؤخرا
 ).)أ (٦٦ الفقرة انظر ( االقتصادي واالجتماعياجمللستقرير  - ٤٣ 
متالزمـة نقـص املناعـة      /تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية        - ٤٤ 

نقــــص املناعــــة واإلعــــالن الــــسياسي بــــشأن فــــريوس  ) اإليــــدز(املكتــــسب 
 .اإليدز/البشرية

 :الرياضة من أجل السالم والتنمية - ٤٥ 
 ؛الرياضة من أجل السالم والتنمية )أ(  
 .ميبياألول خالل الرياضة واملثل األعلىمن أفضل سلمي بناء عامل  )ب(  
 .األزمة العاملية للسالمة على الطرق - ٤٦ 
 .سيما يف أفريقيا الو ، الناميةعقد دحر املالريا يف البلدان: ٢٠١٠-٢٠٠١ - ٤٧ 
التنفيــذ واملتابعــة املتكــامالن واملنــسقان لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات     - ٤٨ 

ــة الـــيت ــاعي    القمـ ــدانني االقتـــصادي واالجتمـ ــدة يف امليـ ــم املتحـ ــدها األمـ تعقـ
 ).)ج(و ) ب (٦٦ الفقرة انظر (وامليادين املتصلة هبما

 ).)د (٦٦قرة  الفانظر (ثقافة السالم - ٤٩ 
 .دور األمم املتحدة يف إقامة نظام إنساين عاملي جديد - ٥٠ 
 ):٦٨ الفقرة انظر (تنفيذ نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنميةمتابعة و - ٥٣ 
تنفيــذ نتــائج املــؤمتر الــدويل لتمويــل   املتعلــق باحلــوار الرفيــع املــستوى   )ب(  

 .التنمية
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 التنمية يف أفريقيا -جيم   
التقــدم احملــرز يف التنفيــذ والــدعم  :الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا  - ٦٤ 

 :الدويل
التقــدم احملــرز يف التنفيــذ  :الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا  )أ(  

 ؛والدعم الدويل
الـسالم الـدائم والتنميـة املـستدامة        يف أفريقيـا وحتقيـق      أسباب الصراع    )ب(  

 .فيها
 

 وق اإلنسانتعزيز حق -دال   
 ):)ب (٦٩ الفقرة انظر (تعزيز حقوق الطفل ومحايتها - ٦٦ 
 .متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل )ب(  

 
 التنسيق الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية -هاء   

اليت تقـدمها األمـم املتحـدة       غوثية  الساعدة  املنسانية و اإلساعدة  املتعزيز تنسيق    - ٧١ 
 الفقـرة   انظر(ي ذلك املساعدة االقتصادية اخلاصة      ــت الكوارث، مبا ف   حاال يف
 ):)هـ( ٦٦

تعزيـــز تنـــسيق املـــساعدة اإلنـــسانية الـــيت تقـــدمها األمـــم املتحـــدة يف   )أ(  
 ؛حاالت الطوارئ

 اخلاصة إىل فرادى البلدان أو املناطق؛االقتصادية تقدمي املساعدة  )ب(  
 ؛لفلسطيينتقدمي املساعدة إىل الشعب ا )ج(  
اجلهــود يف دراســة اآلثــار النامجــة عــن  تعزيــز التعــاون الــدويل وتنــسيق )د(  

 .كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها
تقــدمي املــساعدة إىل النــاجني مــن اإلبــادة اجلماعيــة الــيت وقعــت يف روانــدا يف    - ٧٢ 

 .واألرامل وضحايا العنف اجلنسي ال سيما اليتامى ،١٩٩٤ عام
 

 زيز العدالة والقانون الدويلتع -واو   
 .تقرير حمكمة العدل الدولية - ٧٣ 
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ــال        - ٧٤  ــسؤولني عــن أعم ــة األشــخاص امل ــة حملاكم ــة الدولي ــة اجلنائي ــر احملكم تقري
اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل           

ملــسؤولني عــن أعمــال يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني ا الــيت ارتكبــت 
يف أراضــي الــيت ارتكبــت اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثلــة   

ــني    ــدول اجملــاورة ب ــاين ١ال ــاير و / كــانون الث ــسمرب  / كــانون األول٣١ ين دي
١٩٩٤. 

تقرير احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلـسيمة           - ٧٥ 
ــدويل  ــساين ال ــانون اإلن ــذ   الــيت ارتكبــت   للق ــسابقة من ــيم يوغوســالفيا ال يف إقل

 .١٩٩١ سنة
 .تقرير احملكمة اجلنائية الدولية - ٧٦ 
 :احمليطات وقانون البحار - ٧٧ 
 ؛احمليطات وقانون البحار )أ(  
ـــاستدام )ب(   ــصائـد األمسـ ـــة م ـــاك، بطـ ـــرق منهـ ـــا اتفـ ـــاق عــ  ١٩٩٥ام ــ

األمم املتحدة لقانون البحـار املؤرخـة   اتفاقية  ما تتضمنه   نفيذ  املتعلق بت 
حفـظ وإدارة   مـن أحكـام بـشأن        ١٩٨٢ديسمرب   /كانون األول  ١٠

ــسمكية الكــثرية      ــاطق واألرصــدة ال ــة املن ــسمكية املتداخل األرصــدة ال
 .االرحتال، والصكوك ذات الصلة

 نزع السالح -زاي   
 . الدولية للطاقة الذريةالوكالةتقرير  - ٨٧ 

 
 التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرىاملسائل  -طاء   

 ).)و (٦٦ الفقرة انظر(تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  - ١٠٩ 
 .تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم - ١١٠ 
 مـن ميثـاق   ١٢ مـن املـادة   ٢اإلخطار الوارد من األمني العام مبوجـب الفقـرة     - ١١١ 

 .املتحدة األمم
 : لء الشواغر يف األجهزة الرئيسيةخابات ملانت - ١١٢ 
 انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن؛ )أ(  
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 .انتخاب مثانية عشر عضوا يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي )ب(  
 :انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات أخرى - ١١٣ 
 ؛يقانتخاب سبعة أعضاء يف جلنة الربنامج والتنس )أ(  
جملس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة         عضوا يف    تسعة وعشرين انتخاب   )ب(  

 للبيئة؛
 ؛نتخاب مخسة أعضاء يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالما )ج(  
 .انتخاب مخسة عشر عضوا يف جملس حقوق اإلنسان )د(  
  :تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى - ١١٤ 
 ؛تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية )أ(  
 ؛تعييـن أعضاء فــــي جلنـة االشتراكات )ب(  
 ؛إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات )ج(  
 :تعيني عضو يف جملس مراجعي احلسابات )د(  
 ؛تعيني أعضاء يف احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة )هـ(  
 : أعضاء اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعةتعيني )و(  
 تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات؛ )ز(  
 ؛تعيني أعضاء يف وحدة التفتيش املشتركة )ح(  
 ؛إقرار تعيني مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان )ط(  
 .بول أعضاء جدد يف األمم املتحدةق - ١١٥ 
 ).)ج (٦٦ الفقرة انظر (لفيةمتابعة نتائج مؤمتر قمة األ - ١١٦ 
 .تدابري ومقترحات :إصالح األمم املتحدة - ١١٧ 
 .استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب - ١١٨ 
 .االحتفال بالذكرى السنوية املائتني إللغاء جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي - ١١٩ 
 .تنفيذ قرارات األمم املتحدة - ١٢٠ 
 .شيط أعمال اجلمعية العامةتن - ١٢١ 
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مـــسألة التمثيـــل العـــادل يف جملـــس األمـــن وزيـــادة عـــدد أعـــضائه واملـــسائل    - ١٢٢ 
 .الصلة ذات

 .تعزيز منظومة األمم املتحدة - ١٢٣ 
متابعة توصيات جلنة التحقيق املستقلة يف برنامج األمم املتحدة للـنفط مقابـل              - ١٢٤ 

 . الداخليةالغذاء بشأن التنظيم اإلداري والرقابة
انظــر  (واجلماعــة االقتــصادية األوروبيــة اآلســيوية املتحــدة األمــمالتعــاون بــني  - ١٦٣ 

 .))ح( ٦٦الفقرة 
 

 اللجنة األوىل  
 .انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية - ٥ 

 
 نزع السالح - زاي  

 :ختفيض امليزانيات العسكرية - ٨٨ 
 ؛ختفيض امليزانيات العسكرية )أ(  
املعلومــات املوضــوعية عــن املــسائل العــسكرية، مبــا يف ذلــك شــفافية    )ب(  

 .النفقات العسكرية
 .تنفيذ إعالن اعتبار احمليط اهلندي منطقة سالم - ٨٩ 
 .معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا - ٩٠ 
كــا النوويــة يف أمري توطيــد النظــام املنــشأ مبوجــب معاهــدة حظــر األســلحة       - ٩١ 

 .)معاهدة تالتيلولكو( الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 .استعراض تنفيذ اإلعالن املتعلق بتعزيز األمن الدويل - ٩٢ 
التطــورات يف ميــدان املعلومــات واالتــصاالت الــسلكية والالســلكية يف ســياق  - ٩٣ 

 .األمن الدويل
 . األوسطإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف منطقة الشرق - ٩٤ 
عقــد ترتيبــات دوليــة فعالــة إلعطــاء الــدول غــري احلــائزة لألســلحة النوويــة          - ٩٥ 

 .استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلابعدم ضمانات 
 .منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي - ٩٦ 
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 .التحقق جبميع جوانبه، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة يف جمال التحقق - ٩٧ 
 :)٦٧ الفقرة انظر (نزع السالح العام الكامل - ٩٨ 
 ؛اإلخطار بالتجارب النووية )أ(  
اإلجراءات اجلديـدة يف ميـدان نـزع الـسالح مـن أجـل منـع حـدوث                   )ب(  

 ؛سباق للتسلح يف قاع البحار واحمليطات وباطن أرضها
 ؛حظر إلقاء النفايات املشعة )ج(  
ــزع   )د(   ــة االلتزامــات يف جمــال ن ــا يف   متابع ــووي املتفــق عليه ــسالح الن  ال

ــراف يف ــؤمتري األطـ ــشار  مـ ــدم انتـ ــدة عـ ــة  معاهـ ــلحة النوويـ األسـ
 ؛٢٠٠٠  و١٩٩٥الستعراض املعاهدة لعامي 

 ؛منع خطر اإلرهاب اإلشعاعي )هـ(  
 ؛القذائف )و(  
 ؛عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنـزع السالح )ز(  
 ؛ددية يف جمال نزع السالح وعدم االنتشارتعالتعزيز  )ح(  
مراعـــاة املعاييــــر البيئيــــة يف صـــياغة وتنفيـــذ اتفاقـــات نـــزع الـــسالح  )ط(  

 ؛وحتديد األسلحة
 ؛الصلة بني نزع السالح والتنمية )ي(  
التعجيل بتنفيذ االلتزامات بنــزع   :حنو عامل خالٍ من األسلحة النووية )ك(  

 ؛السالح النووي
ار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع          االجت )ل(  

 ؛جوانبه
ــذ اتفاقي )م(   ـــتنفي ـــ ــتحداث وإنتـة حظ ـــر اس ـــاج وتكديـ دام ـــــس واستخـ

 ؛األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة
اجلنـويب  األرضـية   املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف نصف الكـرة           )ن(  

 ؛ةواملناطق املتامخ
ــشروع         )س(   ــري امل ــار غ ــن أجــل كــبح االجت ــدول م ــساعدة إىل ال ــدمي امل تق

 ؛واألسلحة اخلفيفة ومجعها باألسلحة الصغرية
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 ؛املشاكل الناشئة عن تكديس فائض خمزونات الذخرية التقليدية )ع(  
 ؛الشفافية وتدابري بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي )ف(  
 ؛لحالشفافية يف جمال التس )ص(  
 ؛نـزع السالح النووي )ق(  
 نزع السالح اإلقليمي )ر(  
 ؛تدابري بناء الثقة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي )ش(  
 ؛حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي )ت(  
ــد       )ث(   ــشروعية التهديـ ــشأن مـ ــة بـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــوى حمكمـ ــة فتـ متابعـ

 ؛وية أو استخدامهاباألسلحة النو
تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املـضادة               )خ(  

 ؛لألفراد وتدمري تلك األلغام
 ؛ختفيض اخلطر النووي )ذ(  
 ؛تدابري ملنع اإلرهابييـن من حيازة أسلحة الدمار الشامل )ض(  
وليــة وضــع معــايري د : حنــو عقــد معاهــدة بــشأن االجتــار باألســلحة      )أأ(  

 ؛ونقلها التقليدية وتصديرها موحدة السترياد األسلحة
ــد ) ب ب(   ــؤمتر عق ــار      لم ــى األخط ــضاء عل ــد ســبل الق ــم املتحــدة لتحدي ألم

 ؛النووية يف سياق نـزع السالح النووي
 :استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثانية عشرة - ٩٩ 
 ؛دة اإلقليمية للسالم ونزع السالحمراكز األمم املتح )أ(  
ــة يف      )ب(   ــزع الــسالح والتنمي مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للــسالم ون

 ؛أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 ؛مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا )ج(  
يف آسـيا واحملـيط     مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح         )د(  

 ؛اهلادئ
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أنـشطة جلنـة األمـم املتحـدة      :تدابري بنـاء الثقـة علـى الـصعيد اإلقليمـي      )هـ(  
 ؛االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا

 .اتفاقية حظر اسـتعمال األسلحة النووية )و(  
 العامـة يف دورهتـا      استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات اليت اعتمدهتا اجلمعية       - ١٠٠ 

 :االستثنائية العاشرة 
 ؛نزع السالحهيئة تقرير  )أ(  
 .نزع السالحمؤمتر تقرير  )ب(  
 .خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط - ١٠١ 
اتفاقيـــــة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطـة             - ١٠٢ 

 .الضرر أو عشوائية األثر
 .عزيز األمــن والتعــاون يف منطقــة البحــر األبيض املتوسطت - ١٠٣ 
 .عاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةم - ١٠٤ 
ــة    ااتف - ١٠٥  ــلحة البكتريولوجيــ ــاج وتكــــديس األســ ــتحداث وإنتــ ــر اســ ــة حظــ قيــ

 .وتدمري تلك األسلحةالتكسينية و) البيولوجية(
 

 األخرىاملسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل  -طاء   
 ).)ز (٦٦ الفقرة انظر (تنشيط أعمال اجلمعية العامة - ١٢١ 
 ).)ب (٧٠ الفقرة انظر(ختطيط الربامج  - ١٢٩ 

 
 )اللجنة الرابعة(جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار   

 .انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية - ٥ 
 

 صون السالم واألمن الدوليني -ألف   
 .املتعلقة باأللغاماإلجراءات قدمي املساعدة يف ت - ٢٩ 
 .اإلشعاع الذريآثار  - ٣٠ 
 .التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية - ٣١ 
 .وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن - ٣٢ 
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قيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس  تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بــالتح  - ٣٣ 
حقوق اإلنسان للـشعب الفلـسطيين وغـريه مـن الـسكان العـرب يف األراضـي                 

 .احملتلة
ات حفـظ الـسالم مـن مجيـع نـواحي           ـة عمليـ  ــــاستعراض شـامل لكامـل مـسأل       - ٣٤ 

 .العمليات هذه
 .املسائل املتصلة باإلعالم  - ٣٥ 
ــضى  املعلومــات  - ٣٦  ــادة ااملرســلة مبقت ــ( ٧٣مل ــاق األمــم املتحــدة  )ـه مــن   مــن ميث

 .األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة اليت تؤثر يف مصاحل شـعوب األقـاليم              - ٣٧ 

 .غري املتمتعة باحلكم الذايت
ــاألمم املتحــدة       - ٣٨  ــة ب ــة املرتبط ــذ الوكــاالت املتخصــصة واملؤســسات الدولي تنفي

 .ن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرةإعال

التسهيالت الدراسية والتدريبية املعروضة مـن الـدول األعـضاء لـصاحل سـكان               - ٣٩ 
 .األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

 .تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة - ٤٠ 
 

 ئل األخرىاملسائل التنظيمية واإلدارية واملسا -طاء   
 ).)ز (٦٦ الفقرة انظر(تنشيط أعمال اجلمعية العامة  - ١٢١ 
 ).)ب(٧٠ الفقرة انظر(ختطيط الربامج  - ١٢٩ 

 
 اللجنة الثانية  

 .انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية - ٥ 
 

 صون السالم واألمن الدوليني -ألف   
ــسط     - ٤١  ــسطيين يف األرض الفل ــشعب الفل ــة لل ــسيادة الدائم ــا   ال ــا فيه ــة مب ينية احملتل

القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن الـسوري احملتـل علـى مـواردهم              
 .الطبيعية
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تعزيز النمو االقتصادي املطـرد والتنميـة املـستدامة وفقـا للقـرارات ذات الـصلة                 -باء   
 مؤخرا األمم املتحدةالصادرة عن اجلمعية العامة واملؤمترات اليت عقدهتا 

 . ألغراض التنميةالتخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاست - ٥١ 
 :املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي - ٥٢ 
 ؛التجارة الدولية والتنمية )أ(  
 ؛النظام املايل الدويل والتنمية )ب(  
 .أزمة الديون اخلارجية والتنمية )ج(  
 ):٦٨ الفقرة انظر (نميةمتابعة وتنفيذ نتائج املؤمتر الدويل لتمويل الت - ٥٣ 
 ؛تنفيذ نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنميةمتابعة و )أ(  
تنفيــذ نتــائج املــؤمتر الــدويل لتمويــل   املتعلــق باحلــوار الرفيــع املــستوى   )ب(  

 .التنمية
 :التنمية املستدامة - ٥٤ 
، برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمـال  ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن     )أ(  

 ؛لتنمية املستدامةلالقمة العاملي مؤمتر  ونتائج ٢١ القرن
متابعة وتنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل                )ب(  

 من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛
 ؛االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )ج(  
 ؛ة احلالية واملقبلةلبشريأجيال املنفعة محاية املناخ العاملي  )د(  
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين مـن             )هـ(  

 ؛التصحر وخباصة يف أفريقيامن أو /اجلفاف الشديد و
 اتفاقية التنوع البيولوجي؛ )و(  
تقريــر جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة عــن دورتــه الرابعــة     )ز(  

 ؛والعشرين
 ؛التنمية املستدامة للجبال )ح(  
 .تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة )ط(  
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وتعزيـز  ) املوئـل الثـاين   (تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية          - ٥٥ 
 .)موئل األمم املتحدة(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

 :العوملة واالعتماد املتبادل - ٥٦ 
 ؛العوملة واالعتماد املتبادل )أ(  
 ؛تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية )ب(  
ول املتأتيـة مـن مـصدر       صـ د وحتويـل األ   امنع ومكافحة ممارسات الفس    )ج(  

 علــى وجــه  إىل بلــداهنا األصــلية،لاومــغــري مــشروع وإعــادة تلــك األ
 .شيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادامتاخلصوص، 

 :جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة - ٥٧ 
 ؛مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا )أ(  
إجراءات حمددة تتصل باالحتياجات واملشاكل اليت تنفرد هبـا البلـدان            )ب(  

ــة غــري الــساحلية  ــوزاري الــدويل للبلــدان غــري    :النامي ــائج املــؤمتر ال نت
رور العــابر الناميــة والبلــدان املاحنــة واملؤســسات  الــساحلية وبلــدان املــ

 .املالية واإلمنائية الدولية املعين بالتعاون يف جمال النقل العابر
 :القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى - ٥٨ 
-١٩٩٧(دة األول للقـــضاء علـــى الفقـــر  تنفيـــذ عقـــد األمـــم املتحـــ  )أ(  

 ؛)٢٠٠٦
 دور املرأة يف التنمية؛ )ب(  
 .تنمية املوارد البشرية )ج(  
 ):)أ (٦٩ الفقرة انظر (األنشطة التنفيذية من أجل التنمية - ٥٩ 
 مـن أجـل   منظومـة األمـم املتحـدة   الـيت تـضطلع هبـا      األنشطة التنفيذيـة     )أ(  

 ؛التنمية
 كـــل ثـــالث ســـنوات لـــسياسة ىجـــراالســـتعراض الـــشامل الـــذي ُي )ب(  

 مـن أجـل   األمـم املتحـدة  منظومـة  الـيت تـضطلع هبـا      األنشطة التنفيذيـة    
 ؛التنمية

 . من أجل التنميةالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب )ج(  
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 .معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث: التدريب والبحث - ٦٠ 
 .حنو إقامة شراكات عاملية - ٦١ 

 
 املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى -طاء   

 ).)ز (٦٦ الفقرة انظر (تنشيط أعمال اجلمعية العامة - ١٢١ 
 ).)ب (٧٠ الفقرة انظر(ختطيط الربامج  - ١٢٩ 

 
 اللجنة الثالثة  

 .انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية - ٥ 
 

 صون السالم واألمن الدوليني -ألف   

ــصلة         - ٤٢  ــسائل املت ــشؤون الالجــئني، امل ــسامي ل ــم املتحــدة ال ــوض األم ــر مف تقري
 .ردين واملسائل اإلنسانيةبالالجئني والعائدين واملش

 
حتقيق النمو االقتصادي املطـرد والتنميـة املـستدامة وفقـا للقـرارات ذات الـصلة                 -باء   

 الصادرة عن اجلمعية العامة واملؤمترات اليت عقدهتا األمم املتحدة مؤخرا

 :التنمية االجتماعية - ٦٢ 

ــة االجتماعيــ     )أ(   ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع ــائج م ــذ نت ــائج دورة تنفي ة ونت
 اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين؛

التنميــــة االجتماعيــــة، مبــا فــــي ذلــك املــسائــل ذات الــصلــة باحلالــــة   )ب(  
 االجتماعية يف العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة؛

 .للشيخوخةاجلمعية العاملية الثانية  :متابعة السنة الدولية لكبار السن )ج(  

 ):)أ (٦٩انظر الفقرة (النهوض باملرأة  - ٦٣ 

 النهوض باملرأة؛ )أ(  

ــدورة      )ب(   ــائج الـ ــاملرأة ونتـ ــع املعـــين بـ ــاملي الرابـ ــؤمتر العـ ــائج املـ ــذ نتـ تنفيـ
 .االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 تعزيز حقوق اإلنسان - دال   

 :))ب (٦٩الفقرة انظر  (تعزيز حقوق الطفل ومحايتها - ٦٦ 
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 تعزيز حقوق الطفل ومحايتها؛ )أ(  

 .متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل )ب(  

 :قضايا الشعوب األصلية - ٦٧ 

 قضايا الشعوب األصلية؛ )أ(  

 .العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل )ب(  

 :القضاء على العنصرية والتمييز العنصري - ٦٨ 

 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري؛ )أ(  

 .التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل دوربان ومتابعتهما )ب(  

 .حق الشعوب يف تقرير املصري - ٦٩ 

 :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها - ٧٠ 

 تنفيـذ الصكـوك املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ )أ(  

ذلـك النهـــج البديلـــة لتحـسني        مسائــــل حقـــوق اإلنـسان، مبـا فـــي           )ب(  
 التمتع الفعلي حبقــــوق اإلنسان واحلريـــات األساسيــة؛

ــسان والتقــارير املقدمــة مــن املقــررين واملمــثلني      )ج(   حــاالت حقــوق اإلن
 اخلاصني؛

 التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما؛ )د(  

 .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )هـ(  

االحتفال بالذكرى السنوية الستني لإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان             )و(  
 )).ج (٦٩انظر الفقرة (

 
 ومظاهره مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية وحماربة اإلرهاب الدويل جبميع أشكاله -حاء   

 .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - ١٠٦ 

 .املراقبة الدولية للمخدرات - ١٠٧ 
 

 ملسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرىا -طاء   

 )).ز (٦٦ انظر الفقرة(اجلمعية العامة تنشيط أعمال  - ١٢١ 
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 ).)ب (٧٠انظر الفقرة (ختطيط الربامج  - ١٢٩ 
 

 اللجنة اخلامسة  
 .انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية - ٥ 

 
 املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى -طاء   

 :تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى - ١١٤ 

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

 تعييـن أعضاء فــــي جلنـة االشتراكات؛ )ب(  

 إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات؛ )ج(  

 تعيني عضو يف جملس مراجعي احلسابات؛ )د(  

 تعيني أعضاء يف احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة؛ )هـ(  

ــة    )و(   ــستقلة للمراجعــ ــشارية املــ ــة االستــ ــضاء اللجنــ ــيني أعــ ــر  (تعــ انظــ
 )).أ( ٧٠ الفقرة

 )).ز (٦٦انظر الفقرة (اجلمعية العامة تنشيط أعمال  - ١٢١ 

 :احلساباتالتقارير املالية والبيانات املالية املراجعة وتقارير جملس مراجعي  - ١٢٥ 

 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛ )أ(  

 املخطط العام لتجديد مباين املقر؛ )ب(  

صناديق التربعات اليت يديرها مفوض األمم املتحدة الـسامي لـشؤون             )ج(  
 الالجئني؛

 .مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع )د(  

 . املتحدةاستعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم - ١٢٦ 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  - ١٢٧ 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  - ١٢٨ 

 )).ب (٧٠انظر الفقرة (ختطيط الربامج  - ١٢٩ 
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 .حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة - ١٣٠ 

 .خطة املؤمترات - ١٣١ 

 .قررة لقسمة نفقات األمم املتحدةجدول األنصبة امل - ١٣٢ 

 .إدارة املوارد البشرية - ١٣٣ 

 .وحدة التفتيش املشتركة - ١٣٤ 

 .النظام املوحد لألمم املتحدة - ١٣٥ 

 .تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية - ١٣٦ 

 )).ج (٧٠انظر الفقرة ( األمم املتحدة إقامة العدل يف - ١٣٧ 

ــل احملكمــ  - ١٣٨  ــة حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال    متوي ــة الدولي ة اجلنائي
ــساين         ــانون اإلن ــهاكات اجلــسيمة للق ــن االنت ــك م ــري ذل ــة وغ ــادة اجلماعي اإلب

الــيت ارتكبــت يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني املــسؤولني عــن    الــدويل
أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة وغريهـــا مـــن االنتـــهاكات املماثلـــة الـــيت ارتكبـــت  

 / كــانون األول٣١ينــاير و / كــانون الثــاين١أراضــي الــدول اجملــاورة بــني   يف
 .١٩٩٤ديسمرب 

ــة األشـــخاص املـــسؤولني عـــن االنتـــهاكات     - ١٣٩  ــة حملاكمـ ــة الدوليـ متويـــل احملكمـ
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبـت يف إقلـيم يوغوسـالفيا الـسابقة              

 .١٩٩١منذ عام 

 واملتعلقــة بامليزانيــة لتمويــل عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ  اجلوانــب اإلداريــة - ١٤٠ 
 .السالم

 .متويل عملية األمم املتحدة يف بوروندي - ١٤١ 

 .متويل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار - ١٤٢ 

 .متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص - ١٤٣ 

 .فــي مجهوريــة الكونغـــو الدميقراطيــةمتويـــل بعثـــة منظمـــة األمـم املتحدة  - ١٤٤ 

  .متويل بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية - ١٤٥ 

 .متويل بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية - ١٤٦ 
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  ليشيت-متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  - ١٤٧ 

 .يامتويل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتر - ١٤٨ 

 .متويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا - ١٤٩ 

 .متويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت - ١٥٠ 

 .متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو - ١٥١ 

 .متويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا - ١٥٢ 

 :فظ السالم يف الشرق األوسطمتويل قوات األمم املتحدة حل - ١٥٣ 

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك؛ )أ(  

 .قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان )ب(  

 .متويل بعثة األمم املتحدة يف سرياليون - ١٥٤ 

 .متويل بعثة األمم املتحدة يف السودان - ١٥٥ 

 .الغربيةمتويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء  - ١٥٦ 
انظــر ( متويــل العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور  - ١٦١ 

 )).د (٧٠الفقرة 
 

 اللجنة السادسة  
 .انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية - ٥ 

 تعزيز العدالة والقانون الدويل -واو   

 .مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا - ٧٨ 

برنامج األمم املتحدة للمساعدة يف تـدريس القـانون الـدويل ودراسـته ونـشره                - ٧٩ 
 .وزيادة تفهمه

 .بعثاتملتحدة وخربائها املوفدين يف املساءلة اجلنائية ملوظفي األمم ا - ٨٠ 

تقريــر جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل عــن أعمــال دورهتــا           - ٨١ 
 .األربعني

 .انون الدويل عن أعمال دورهتا التاسعة واخلمسنيتقرير جلنة الق - ٨٢ 
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 .احلماية الدبلوماسية - ٨٣ 

النظر يف الوقاية من الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة وتوزيـع              - ٨٤ 
 .اخلسارة يف حالة وقوع ذلك الضرر

 .تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة - ٨٥ 

 .سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل - ٨٦ 
 

 ومظاهره مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية وحماربة اإلرهاب الدويل جبميع أشكاله -حاء   

 .التدابري الراميـــة إلـــى القضـــاء علـــى اإلرهـــاب الدويل - ١٠٨ 
 

 املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى -طاء   

 )).ز (٦٦انظر الفقرة (اجلمعية العامة تنشيط أعمال  - ١٢١ 

 ).٧٠انظر الفقرة (ختطيط الربامج  - ١٢٩ 

 )).ج (٧٠انظر الفقرة ( األمم املتحدة إقامة العدل يف - ١٣٧ 

 .تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف - ١٥٧ 
فيفـة يف منطقـة    منح املركز اإلقليمـي املعـين باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخل        - ١٥٨ 

 .البحريات الكربى والقرن األفريقي مركز املراقب لدى اجلمعية العامة
 . منح املعهد اإليطايل األمريكي الالتيين مركز املراقب لدى اجلمعية العامة- ١٥٩ 
 . منح مؤمتر ميثاق الطاقة مركز املراقب لدى اجلمعية العامة- ١٦٠ 
 .سيوي مركز املراقب لدى اجلمعية العامة منح مصرف التنمية األورويب اآل- ١٦٢ 

 


