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  الدورة الثالثة والستون
    

  برنامج أعمال اجلمعية العامة    
  

  اجلدول الزمين للجلسات العامة    
  

  مذكرة من رئيس اجلمعية العامة    
  
تتــضمن هــذه الوثيقــة برنــامج األعمــال واجلــدول الــزمين املــنقحني للجلــسات العامــة       - ١

 تــشرين ١٨، اعتبــارا مــن للجمعيــة العامــة خــالل اجلــزء الرئيــسي مــن الــدورة الثالثــة والــستني  
وسـترد أي تـواريخ أخـرى حتـدد ملناقـشة البنـود أو تغـيريات يف برنـامج                   . ٢٠٠٨نـوفمرب   /الثاين

  .األعمال يف صيغ منقحة من هذه الوثيقة
    

  بند جدول األعمال  )أ(التاريخ

  
؛ صـونخـرى األسائل  املـ املسائل التنظيمية واإلداريـة و    [

  ]السالم واألمن الدوليني
  نوفمرب/ تشرين الثاين١٨ثاء، الثال

  صباحا
٢اإلخطـار الــوارد مــن األمــني العــام مبوجــب الفقــرة    - ١

  ] ١٠٢ [املتحدة  من ميثاق األمم١٢من املادة 
ـــمــسألة التمثيــل الع؛ ]٩[تقريــر جملــس األمــن    - ٢ ادلــــ

ـــف ـــي جملـ ــادة عــدد أعــضائه واملــسائلـ س األمــن وزي
  معامناقشة البندين ]: ١١١[ة الصل ذات
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  بند جدول األعمال  )أ(التاريخ

  ]خرىاألسائل املاملسائل التنظيمية واإلدارية و[  
  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠اخلميس، 

  صباحا
تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعيـة وتعيينـات  - ١

)]:و( و) هــ ( و) ج( و) ب( و) أ (١٠٥ [رىــــأخ
  تقارير اللجنة اخلامسة

  ]١١٠ [تنشيط أعمال اجلمعية العامة  - ٢
  ]سالم واألمن الدولينيصون ال[  

 نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٢٤االثـــنني، 
 / تـــشرين الثـــاين٢٥  الثالثـــاءمـــساء؛
  ومساء صباحا نوفمرب

  ]١٦[قضية فلسطني   - ١
  ]١٥ [حلالة يف الشرق األوسطا  - ٢

  )عيد الشكر: عطلة رمسية لألمم املتحدة(  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧اخلميس، 
  سمربدي/ كانون األول٢الثالثاء، 
  صباحا

  تقارير اللجنة األوىل

  ]تعزيز العدالة والقانون الدويل[  
  ديسمرب/ كانون األول٤اخلميس، 

  صباحا
  )]ب(و ) أ (٧٠ [احمليطات وقانون البحار

  )عيد األضحى: عطلة رمسية لألمم املتحدة(  ديسمرب/ كانون األول٨االثنني، 
  ]تعزيز حقوق اإلنسان[  

  ديسمرب/ول كانون األ١٠األربعاء، 
  

االحتفــــال]: ٦٤ [تعزيــــز حقــــوق اإلنــــسان ومحايتــــها   
بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

  

حتقيــــق النمــــوصــــون الــــسالم واألمــــن الــــدوليني؛    [
االقتــصادي املطــرد والتنميــة املــستدامة وفقــا للقــرارات

الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة واملؤمترات الـيت ذات
املــــسائل التنظيميــــة؛ مــــؤخرا هتا األمــــم املتحــــدةعقــــد

  ]خرىاألسائل املواإلدارية و
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  بند جدول األعمال  )أ(التاريخ

  ديسمرب/ كانون األول١١اخلميس، 
  صباحا

  ] ١١ [اعرتدور املاس يف تأجيج ال  - ١
منطقة الـسالم والتعـاون يف جنـوب احملـيط األطلـسي  - ٢

]١٤[  
  ] ٤٢ [الرياضة من أجل السالم والتنمية  - ٣
 أعضاء يف اللجنة التنظيميـة للجنـة بنـاءسبعةانتخاب    - ٤

  )]ب (١٠٤ [السالم
  ]خرىاألسائل املاملسائل التنظيمية واإلدارية و[  

ــة     ديسمرب/ كانون األول١٥االثنني،  ــؤمتر قمــة األلفي ــائج م ــة نت ــسة حمــددة]: ١٠٧[متابع جل
 تركز على التنمية

  ) أسبوعا١٣هناية (  ديسمرب/األولكانون ١٦الثالثاء، 
    

  .يدل الوقت املدرج أسفل كل تاريخ على بدء النظر يف بند أو بنود جدول األعمال  )أ(  
      
إلدراج األمساء يف قائمة املـتكلمني بـشأن البنـود املدرجـة يف هـذه               اآلن  الباب مفتوح   و  - ٢

ويرجــى ممــن يرغــب يف ذلــك االتــصال بــرقم  . علــى أســاس قاعــدة األولويــة باألســبقية،الوثيقــة
  .5063-963 (212) اهلاتف

 حـىت   قبل فترة زمنية كافية مـن موعـدها       ونذكِّر املمثلني بأن يقدموا مشاريع القرارات         - ٣
أنــه إذا كانــت ســتترتب علــى أحــد  هم بكمــا نــذكِّر. فرصــة دراســتهالــدول األعــضاء تتــسىن ل

 ألمـني ا لـتمكني    كـايف الوقـت   فينبغـي تـوفري ال     آثـار يف امليزانيـة الربناجميـة،          أي مشاريع القرارات 
وقـت  ال تـوفري أيـضا   يـتعني   و.  يف امليزانيـة الربناجميـة     عليـه  عـن اآلثـار املترتبـة        بيانالعام من إعداد    

ــة اخلامــسة مــن    الــالزم لــتمكني اضــايف اإل ــة واللجن ــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزاني للجن
  .مشروع القراريف استعراض تلك اآلثار قبل أن تبت اجلمعية العامة 

  


