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وينبغـي  . للغـات األخـرى   يتضمن هذا احملضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطـب امللقـاة با             
وينبغي إدخاهلا على نسخة مـن احملـضر وإرســـــاهلا بتوقيـــــع        . أال تقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية      

وستـصدر  . Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A:أحـــــد أعـضــــاء الوفـــــد املعـين إىل    
 .ثيقة تصويب واحدةالتصويبات بعد انتهاء الدورة يف و
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.  سرجان كرميالسيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(.   
ــرئيس،      ــرئيس، تــوىل الرئاســة نائــب ال نظــرا لغيــاب ال

 ).قربص(السيد مافرويانيس 
 .٢٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

 )تابع ( من جدول األعمال٧البند 
 تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود

 )A/62/250/Add.3(ير الرابع للمكتب التقر 
) أ (٢يف الفقـرة    ): باالنكليزيةتكلم  ( بالنيابة الرئيس 

، يوصـــي )A/62/250/Add.3(مـــن التقريـــر الرابـــع للمكتـــب    
متديـد فتـرة    ”كتب اجلمعية العامة بإدراج بند إضايف بعنـوان         ملا

واليـــة قـــضاة احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص   
ــ ــن   املـــسؤولني عـ ــة وغـــري ذلـــك مـ ــادة اجلماعيـ ــال اإلبـ ن أعمـ

االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل املرتكبــة يف      
إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني املــسؤولني عــن أعمــال       
اإلبـادة اجلماعيــة وغريهــا مـن االنتــهاكات املماثلــة املرتكبــة يف   

ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين١أراضـــــي البلـــــدان اجملـــــاورة بـــــني 
ــانون األول ٣١ و ــسمرب /كـ ــال  “١٩٩٤ديـ ــدول أعمـ  يف جـ

املـسائل التنظيميـة واإلداريـة      (الدورة احلالية حتت العنوان طـاء       
 ).ومسائل أخرى

 .طلب ممثل رواندا الكلمة 
): باالنكليزيـــةتكلـــم ) (روانـــدا (الـــسيد نـــسينغيمانا 

هلــذه الفرصــة ملخاطبــة الــدول عــن تقــديره يعــرب وفــد بلــدي 
تحدة بشأن املسألة اهلامة املتعلقة باحملكمـة       األعضاء يف األمم امل   

وامسحــوا يل أن أكــرر تأكيــد تقــدير . اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا
رواندا لدعم اجملتمع الدويل من خالل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة           
لروانـدا العتقـال وحماكمـة األشـخاص والقـادة الـذين ارتكبــوا       

ــصدي     ــدا وجلهــود الت ــة يف روان ــادة اجلماعي لإلفــالت مــن  اإلب
العقاب الذي ساد يف رواندا لفترة طويلة، ممـا سـاهم أيـضا يف              
ــاء      ــدا مــن أجــل إعــادة بن سياســة املــصاحلة الــيت وضــعتها روان

 .اجملتمع الذي تعرض هلول الصدمة
يونيـه أدىل املـدعي العـام لروانـدا، الـسيد           /ويف حزيران  

 أمــام جملــس األمــن وســلط الــضوء علــى   ببيــانمــارتني نغوغــا،
قضايا إىل الوالية الوطنيـة مبـا يف ذلـك          الائل املتصلة بإحالة    املس

وأشار البيان بوضوح إىل استعداد روانـدا السـتالم         . يف رواندا 
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قضايا تـشمل متـهمني ذوي رتـب متوسـطة ومنخفـضة، وفقـا              
، عنــــــــد انتــــــــهاء )٢٠٠٣ (١٥٠٣لتوجيهــــــــات القــــــــرار 

 .احملكمة أعمال
ء بالتزاماهتـا   وقد اختذت رواندا اخلطـوات التاليـة للوفـا         

انطالقــا مــن ف. إليــة ســابقااملــشار مبوجــب قــرار جملــس األمــن  
مسؤولية الدولـة، بـدأت روانـدا بـإجراء مـشاورات وثيقـة مـع               
ــبعض     احملكمــة وهيــأت األرضــية الالزمــة إلجــراء حماكمــات ل

مـارس  /ويف آذار . القضايا اليت قد حتيلها احملكمـة الدوليـة إليهـا         
لتنظــيم إحالــة القــضايا مــن  ، مت اعتمــاد تــشريع شــامل ٢٠٠٦

ــدا  ــة إىل روانــ ــة وأي دولــ ــة الدوليــ ــانون . احملكمــ ــوفر القــ ويــ
ضــمانات كافيــة حملاكمــات عادلــة، وستــستند بــشكل واضــح  
على القواعد اإلجرائية واألدلة املعمول هبـا يف احملكمـة اجلنائيـة          

ــة   . الدوليــة لروانــدا ويــسمح القــانون للمحكمــة الدوليــة مبراقب
ــرف   ــات ويعتـ ــة  احملاكمـ ــق احملكمـ ــة وحـ ــترجاع يف بأولويـ اسـ

 .احملالة القضايا
ــات       ــداد قاعـ ــرى إعـ ــيني، جـ ــامني املاضـ ــالل العـ وخـ

ويف إطــار برنــامج مــشترك لروانــدا واحملكمــة  . حماكمــة حديثــة
قمنا بأنشطة هتدف إىل تعزيز التعـارف والتفاعـل بـني احملكمـة             

عمـل للقـضاة واملـدعني      حلقـات   الدولية ورواندا، مبا يف ذلـك       
وشـــيدت غرفـــة توقيـــف . بــة احملـــامني ومـــوظفي احملكمـــة ونقا

حديثة يف كيغايل إليواء معتقلي احملكمة اجلنائية لروانـدا الـذي           
 .سيمثلون أمام احملكمة

مــــارس / آذار٤وبالطريقــــة نفــــسها، مت التوقيــــع يف    
بأحكام صـادرة عـن احملكمـة       املدانني   على اتفاق لنقل     ٢٠٠٨

ق علـى أسـاس الـشرط الـذي         ويقوم االتفـا  . الدولية إىل رواندا  
نص عليه النظام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا             

. احملكمــة فتــرات حكمهــم يف روانــدااملــدانني مــن بــأن يقــضي 
ولدينا إصالحية حديثـة مـصممة إليـواء احملكـوم علـيهم الـذين              

ــة     سريســلون  ــام احملكم ــهمني أم ــن أروشــا، باإلضــافة إىل املت م
 .النهايةيف قد يدانون الذين 

ــارات إىل     ــة بسلـــسلة زيـ ــاء وقلـــم احملكمـ وقـــام االدعـ
رواندا للتحقق من اسـتعداد البلـد ورغبتـه يف اسـتالم مـا تبقـى                

وقــد أعــرب كالمهــا عــن الرضــا مبــستوى  . مــن عمــل احملكمــة
ــن جانـــب      ــا مـ ــا دوليـ ــرف هبـ ــد املعتـ ــايري والقواعـ ــاء باملعـ الوفـ

 .املؤسسات القضائية لرواندا
 اضـطلعت هبـا روانـدا مبـساعدة      ويف ضوء اجلهود الـيت     

إحباطهــا حكومــة بلــدي اإلعــراب عــن  تــود اجملتمــع الــدويل، 
قــرار قــضاة احملكمــة الدوليــة بــشأن إحالــة القــضايا إىل  بــسبب 

. همروانــدا والــذي نعتقــد أنــه أثــر علــى القــرار بتمديــد واليتــ   
وينبغي جمللس األمن أن يقوم بالفعل بإنشاء آليات دعم لتعزيـز          

ملسائل املتعلقة مبهام احملكمة املتبقيـة بعـد        ملعاجلة ا جهود رواندا   
وسـيكون مناسـبا متامـا إنـشاء آليـة بـني الـدول            . انتهاء واليتـها  

األعضاء يف األمم املتحدة وحكومـة روانـدا، لتتـصدى إلحالـة           
القضايا املتبقية لدى احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، ومالحقـة   

هــذه اآلليــة ووجــود . ا طلقــاءاملتــهمني الفــارين الــذين مــا زالــو
 .وفعالة سيمكننا من حتقيق عملية اإلجناز بطريقة سلسة

وتــرى روانــدا أن متديــد واليــة قــضاة احملكمــة اجلنائيــة  
الدولية لرواندا يتناقض مع اجلهود الكـبرية الـيت بذلتـها روانـدا             

وينبغـي للمكتـب أن ينظـر يف        . مبساعدة بعض الدول األعضاء   
 .ج يف جدول األعمالتأجيل البند املدر

ــةتكلــم  (الــرئيس بالنيابــة  معــروض علــى ) باالنكليزي
ــد يف       ــذا البن ــإدراج ه ــا توصــية املكتــب ب ــة حالي ــة العام اجلمعي

هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامـة ترغـب يف    . جدول األعمال 
 حتـــت ،إدراج هـــذا البنـــد يف جـــدول أعمـــال الـــدورة احلاليـــة

 طاء؟ العنوان
 .تقرر ذلك 
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أوصـى املكتـب    ): باالنكليزيـة تكلـم    (بالنيابةالرئيس   
 يف البنــد بــالنظرمــن التقريــر نفــسه   ) ب (٢أيــضا يف الفقــرة  

هــل يل أن أعتــرب أن اجلمعيــة العامــة  . مباشــرة يف جلــسة عامــة
 تقرر النظر مباشرة يف هذا البند يف جلسة عامة؟

 .طلب ممثل رواندا الكلمة 
): كليزيـــةباالنتكلـــم ) (روانـــدا (الـــسيد انـــسنغيمانا 

واقتراحنـا يقتـصر    . رواندا أعربت عن رأيها بشأن تلك املسألة      
 .بالتايل على تأجيل املسألة

أعتقـد أننـا سـبق      ): باالنكليزيةتكلم   (الرئيس بالنيابة  
وإننـا بالتـايل    . أن قررنا إدراج ذلـك البنـد يف جـدول األعمـال           

 .نتكلم اآلن حول إحالة البند
أن اجلمعيــة العامــة تقــرر إذا مل أمســع اعتراضــا ســأعترب  

 .النظر يف البند يف جلسة عامة مباشرة
 .تقرر ذلك 
أود أن أبلـــغ ): باالنكليزيـــةتكلـــم  (الـــرئيس بالنيابـــة 

 متديـد فتـرة واليـة قـضاة احملكمـة           ”األعضاء بأن البند املعنـون      
ــال       ــن أعم ــسؤولني ع ــة األشــخاص امل ــة حملاكم ــة الدولي اجلنائي

ن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون       اإلبادة اجلماعية وغري ذلك م    
اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني     
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتـهاكات         

 كـــانون ١املماثلـــة املرتكبـــة يف أراضـــي الـــدول اجملـــاورة بـــني 
ــاين ــاير و /الث  ســيكون “١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٣١ين
 . من جدول أعمال الدورة احلالية١٦٨د البن

 مــن نفــس التقريــر، قــرر مكتــب اجلمعيــة ٣يف الفقــرة  
إحيـــاء الـــذكرى ’’ بعنـــوان العامـــة التوصـــية بـــأال ُيـــدَرج بنـــد

يف الكـربى   ١٩٣٣ و   ١٩٣٢اخلامسة والسبعني جملاعـة عـامي       
ــا  يف جـــــدول أعمـــــال الـــــدورة   ‘‘ )هولودومـــــور(أوكرانيـــ

 .والستني الثانية

 .لمة اآلن للممثل الدائم ألوكرانياأعطي الك 
): باالنكليزيــة تكلــم ) (أوكرانيــا (الــسيد ســرغييف  

أوال وقبل كل شـيء، أود أن       . أديل هبذه الكلمة لثالثة أسباب    
أشكر الوفود اليت أيـدت طلبنـا بـإدراج بنـد إضـايف يف جـدول                

إحيـاء  ’’أعمال الدورة الثانية والستني للجمعيـة العامـة بعنـوان           
ــذكرى اخل ــسبعني جملاعــة عــامي   ال  ١٩٣٣ و ١٩٣٢امــسة وال

ونعـــرب عـــن امتناننـــا  ‘‘)هولودومـــور(يف أوكرانيـــا الكـــربى 
لألعضاء اآلخرين يف املكتب الذين أبدوا اهتمـامهم وشـاركوا     

إننـا حنـيط علمـا بنـهوجها،        . يف املناقشة اليت جـرت يـوم أمـس        
ة سيما االقتراح بإدراج البند يف جدول أعمال الدورة الثالثـ          ال

ويف الوقت ذاته، نفهم أن السبب وراء قرار املكتب         . والستني
يوم أمس مل يكن راجعـا إىل مـضمون املـسألة، وإمنـا إىل رغبـة              

. ســائدة يف إعطـــاء مزيـــد مـــن الوقـــت للنظـــر فيـــه باستفاضـــة 
ــم بوضــوح       ومل ــدا واحــدا فقــط تكل ــا أن وف يكــن مفاجــأة لن
 .طلبنا ضد

لقــد . وهــذا يفــضي يب إىل الــسبب الثــاين مــن كلمــيت  
ــا أثنـــاء الـــدورة احلاليـــة للجمعيـــة العامـــة عـــدة فـــرص    اغتنمنـ
السترعاء انتباه عضوية األمـم املتحـدة إىل معلومـات، مبـا فيهـا          
معلومــات أرشــيفية رفعــت الــسرية عنــها مــؤخرا، علــى آليــات 
ــا عــامي     ــور يف أوكراني وخــصوصيات تطــور مأســاة هولودوم

وهنجنا جتاه مشكلة هولودومور مـبين علـى        . ١٩٣٣ و ١٩٣٢
ــان،       ــات شــهود عي ــى رواي ــة وعل ــة احلجي ــائق أرشــيفية قوي وث
ولــيس علــى العواطــف أو القوالــب النمطيــة للعــصر الــسوفيايت  

 إن أوكرانيـا تـشاطر شـعوب االحتـاد        . اليت دلل عليها خصومنا   
 الــسوفيايت الــسابق األخــرى اآلالم الــيت عانتــها مــن اجملاعــة يف   

وتلك املشاعر أعربنا عنها بصورة ال لبس فيهـا يف          . الثالثينات
 .عدد من املناسبات

ويف الوقت ذاته، ال يسعنا إال أن نسترعي انتباه العامل           
ــة،    ــصورة خاصـ ــا بـ ــة أوكرانيـ ــة، يف حالـ ــة أن اجملاعـ إىل حقيقـ
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تصوروا طريا ُوضـع يف قفـص وُحـرم         . اسُتخدمت كسالح  قد
ــات   ــن األكــل إىل أن م ــذا . م ــاس يف    ه ــني الن ــا حــدث ملالي م

أوكرانيا، الذين ُمنعوا، بقوة السالح، من مغادرة ديارهم الـيت          
هلــذا . عــصفت هبــا اجملاعــة، حبثــا عمــا يبقــيهم علــى قيــد احليــاة 

ــة إىل حجــب      ــا احملــاوالت الرامي ــضا قاطع ــا رف ــرفض أوكراني ت
احلقيقــة عــن هولودومــور واىل التــشكيك يف حقهــا يف عــرض  

مـم املتحـدة للتحـدث عنـها واالعتـراف         مأساة شـعبها علـى األ     
ذلـك هنـج ظـامل خطـري يطعـن يف كرامـة عـدة ماليـني مـن             . هبا

ضحايا اجلرائم اليت ارتكبـها نظـام سـتالني االسـتبدادي، ومينـع             
اجلنس البشري مـن احلـصول علـى املعرفـة الـيت قـد تـساعد يف                 

 .جتنب كوارث مماثلة يف املستقبل
انيـــا مــــستعدة  أخـــريا، أود أن أشـــدد علــــى أن أوكر   

ــسألة      ملواصــلة اجلهــود الــيت ستفــضي إىل أوســع فهــم ممكــن مل
ــة، لــن نــصر علــى    . هولودومــور ــروح التحلــي باملرون ــا، ب وإنن

. طــرح املــسألة للنظــر فيهــا يف الــدورة احلاليــة للجمعيــة العامــة 
وأود، بــدال مــن ذلــك، أن أعــرب عــن وطيــد أملــي أن حتظــى  

ــاء ا   ــام مناســـب أثنـ ــور باهتمـ ــاة هولودومـ ــة  مأسـ ــدورة الثالثـ لـ
 .والستني للجمعية العامة

هـل يل أن أعتـرب      : )باالنكليزيةتكلم  ( الرئيس بالنيابة  
أن اجلمعيــة العامــة ترغــب يف املوافقــة علــى توصــية املكتــب       

 ُيدرج هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلالية؟ بأال
 .تقرر ذلك 
أعطــي الكلمــة ): باالنكليزيــةتكلــم  (الــرئيس بالنيابــة 

 .ن ملمثل االحتاد الروسياآل
 تكلـــــم) (االحتـــــاد الروســـــي (الـــــسيد روغاشـــــيف 
اآلن، بعــد أن اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار اهلــام : )بالروســية

باعتماد توصية املكتـب، أود أن أغتـنم هـذه الفرصـة ألشـرح،              
مــرة أخــرى، موقــف االحتــاد الروســي، الــذي تكلــم معارضــا    

رى اخلامـسة والـسبعني   إحيـاء الـذك  ’’إدراج بند إضايف بعنوان    

ــامي   ــة عــــ ــربى  ١٩٣٣ و ١٩٣٢جملاعــــ ــا الكــــ يف أوكرانيــــ
يف جــدول أعمــال الــدورة الثانيــة والــستني     ‘‘ )هولودومــور(

 .للجمعية العامة
لقد اعترضنا على طرح تلك املسألة ألننا نؤمن بأهنـا،           

اجلوع اجلمـاعي يف أراضـي      . تارخييا، وبالتايل سياسيا، مغلوطة   
يف الثالثينـــات كـــان فـــصال مأســـاويا مـــن  االحتـــاد الـــسوفيايت 

وتعلــم اجلمعيــة أن . التــاريخ العــام لــشعوب االحتــاد الــسوفيايت 
ــا       ــا وحــدها، وإمن ــضرب أوكراني ــت مل ي ــك الوق اجلــوع يف ذل

ــسوفيايت      ــاد الـ ــن االحتـ ــرى مـ ــزاء األخـ ــضا األجـ ــرب أيـ  -ضـ
ــا،       ــة الفولغ ــضاء، ومنطق ــوب روســيا البي ــصورة خاصــة جن وب

ملركزيــة، ومقاطعــة الــدون ومقاطعــة ومقاطعــة البحــر األســود ا
ــاس، ومشــال كازاخــستان،       ــة، ومشــال القفق ــوزاق الكوباني الق

ــال االورال وغــرب ســيربيا    ــوب جب ــك  . وجن ــاس يف ذل إن الن
الوقت كانوا ميوتون جوعا حىت يف اجلزء الغريب من أوكرانيـا،           

 .الذي كان حينئذ جزءا من بولندا
 الـروس   لقد برهنـت البحـوث الـيت أجراهـا املؤرخـون           

علـــى أن اجملاعـــة يف االحتـــاد الـــسوفيايت يف الثالثينـــات كانـــت 
نتيجة سوء إدارة للقطاع الزراعـي يف كـل أحنـاء البلـد، ولـيس           

إننا نتـذكر األحـداث املأسـاوية الـيت وقعـت           . فقط يف أوكرانيا  
يف ذلــك الوقــت يف أراضــي االحتــاد الــسوفيايت الــسابق، لكننــا  

ــضلية لتــ   ال ــا أن نعطــي األف ــك   ميكنن ــذبوا يف ذل ــذين تع ذكر ال
احلــدث يف إقلــيم واحــد حمــدد مــع جتاهــل الــذين تعــذبوا يف        

وإنــين أؤمــن بــأن مرشــدنا، يف هــذه احلالــة، . األقــاليم األخــرى
ــة بدقــة، ولــيس أي شــيء        ــو االعتبــارات اإلنــسانية املفهوم ه

إنــين أؤمــن بأنــه . وال أريــد أن أســتطرد أكثــر مــن ذلــك. آخــر
مئـات اآلالف مـن النـاس الـذي         يكون من الالئـق لـذكرى        لن

القوا حتفهم بسبب اجلوع يف كل أحنـاء االحتـاد الـسوفيايت أن          
 باإلشــارة إىل يكتفــيُيطــرح املوضــوع علــى األمــم املتحــدة مث  

 .معاناة الناس يف إقليم واحد فقط
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ــوم أمــس يف        ــيت جــرت ي ــشة ال ــق باملناق ــا فيمــا يتعل أم
 ،الـــتكلماملكتـــب، فـــإن كـــل الوفـــود الـــيت أبـــدت رغبتـــها يف 

وإننـا  . تكلمت، مبـا يف ذلـك وفـود ليـست أعـضاء يف املكتـب              
نود أن نعرب عن امتناننا للوفود اليت أيدت وجهة النظر بقيـام      

 .احلاجة إىل التوافق يف اآلراء حول هذه القضية احملددة
. العململواصلة  وعلى هذا األساس حنن على استعداد        

 د أوكرانيـــاوحنـــن مـــستعدون ملزيـــد مـــن احملادثـــات، مـــع وفـــ 
، ورمبـــا أيـــضا مـــع وفـــود أخـــرى متثـــل دوال  بالدرجـــة األوىل

 .االحتاد السوفيايتجزءا من مستقلة كانت يف تلك السنوات 

 )تابع(  من جدول األعمال١١٣البند 
ــة     ــات الفرعيـــــ ــشواغر يف اهليئـــــ ــلء الـــــ ــات ملـــــ انتخابـــــ

 أخرى وانتخابات
انتخــاب مخــسة أعــضاء يف اللجنــة التنظيميــة للجنــة  )ج(

  السالمبناء
يـذكر األعـضاء    : )باالنكليزيـة تكلـم   (الرئيس بالنيابة    

 املعقــــودة يف ١٠٩أن اجلمعيــــة العامــــة، يف جلــــستها العامــــة 
يوليــــه / متــــوز١١، مــــددت إىل ٢٠٠٨ يونيــــه/حزيــــران ٢٠

ــة  ٢٠٠٨ ــة     والي ــة التنظيمي ــاليني يف اللجن ــة احل ــضاء اجلمعي أع
 شــــيلي والــــسلفادور و بورونــــدي- للجنــــة بنــــاء الــــسالم  

  .مصرو يجيفو
ــم أن  ــشاورات وأفهــ ــت  املــ ــا زالــ ــستمرة مــ ــني  مــ بــ

حىت اآلن، بشأن انتخـاب اجلمعيـة العامـة         اجملموعات اإلقليمية   
 . ألعضاء اللجنة

مؤقت، اقتـرح رئـيس اجلمعيـة العامـة متديـد        كإجراء  و 
ــة  ــوم      والي ــهي الي ــيت تنت ــة ال ــة احلــاليني يف اللجن ــضاء اجلمعي أع

ــة،  ــوز١١اجلمعــــــ ــه / متــــــ ــانون ٣١  إىل٢٠٠٨يوليــــــ  كــــــ
 .٢٠٠٨ديسمرب /األول

 أنـه، يف    أيـضا األعـضاء   أبلغ  ويف هذا السياق، أود أن       
رســــــالة موجهــــــة إىل رئــــــيس اجلمعيــــــة العامــــــة مؤرخــــــة  

ــوز ١٠ ــه /متـ ــد ، مل ٢٠٠٨يوليـ ــدان تبـ ــسامهة البلـ ــوات املـ بقـ
مجيــع فئــات األعــضاء احلــاليني يف  واليــة علــى متديــد اعتراضــا 

ــة حــىت   ــة التنظيمي ــة كــانو هناللجن ــسمرب /ن األولاي . ٢٠٠٨دي
إجـراء  للتـو  وأفهم أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي قد اختـذ     

 .مماثال بشأن أعضائه احلاليني يف اللجنة التنظيمية
، كــإجراء ترغــب هــل يل أن أعتــرب أن اجلمعيــة العامــة 
ــت، ــاليني يف      مؤق ــة احل ــة العام ــضاء اجلمعي ــة أع ــد والي  يف متدي

ــة  ــة التنظيمي ــديب - اللجن ــسلفادورا وورون  فيجــي وشــيلي ول
 ؟٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ إىل - مصرو

 . تقرر ذلك 
بــذلك تكــون ): باالنكليزيــةتكلــم (الــرئيس بالنيابــة  

مـن نظرهـا يف البنـد    احلاليـة  اجلمعية العامة قد اختتمت املرحلة    
 .  من جدول األعمال١١٣من البند ) ج(الفرعي 
 .٤٥/١٥رفعت اجللسة الساعة  

 


