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 مقدمة ‐ أوال 
 الثالثـــة دورهتـــا يف تنـــشئ، أن ،٦٢/٢٧٦ قرارهـــا مبوجـــب العامـــة، اجلمعيـــة قـــررت - ١

ــا خمصــصا عــامال فريقــا والــستني،  فيــه املــشاركة تكــون مــة،العا اجلمعيــة أعمــال بتنــشيط معني
  :األعضاء الدول مجيع أمام مفتوحة

 بوسـائل  وكفاءهتـا،  وفعاليتها وسلطتها اجلمعية دور لتعزيز إضافية سبل حتديد )أ( 
  السابقة؛ القرارات إىل االستناد منها

 .والستني الثالثة دورهتا يف اجلمعية إىل ذلك عن تقرير تقدميول )ب( 

 .القرار بذلك عمال مقدمان فيه الواردة ياتوالتوص التقرير هذاو - ٢

ــة الــدورة وخــالل - ٣  عــّين ،٢٠٠٩ مــارس/آذار ٢٠ يف العامــة، للجمعيــة والــستني الثالث
 إسـبينوزا،  فرنانـدا  ماريـا  الـسفرية  مهـا  العامـل  للفريـق  متـشاركني  رئيـسني  العامة اجلمعية رئيس
 للنـرويج  الـدائم  املمثـل  وتالنـد،  ورتنمـ  والـسفري  املتحـدة،  األمم لدى إلكوادور الدائمة املمثلة
 .املتحدة األمم لدى

 غـري  اجتماعـات  املتـشاركان  رئيـساه  عقـد  رمسيـا،  لـه اعمأ العامـل  الفريق يبدأ أن وقبل  - ٤
 رئيـسا  وخـرج  .ختلفـة امل سياسيةالـ  موعاتاجمل عن ممثلني ومع عضاءاأل دولال خمتلف مع رمسية
 للــدول تعمقــةامل الــرؤى مــن مــستقاة مجــة ائــدبفو االجتماعــات تلــك مــن املتــشاركان الفريــق

 الـــتقين وجانبيهـــا التنـــشيط عمليـــة جـــوهر مـــن بكـــل يتعلـــق فيمـــا أفكارهـــا، ومـــن األعـــضاء
  .واإلجرائي

  
  اإلجراءات - ثانيا 

ــد - ٥ ــق عقــ ــل الفريــ ــاين العامــ ــسات مثــ ــسان ١٥ يف :جلــ ــل،/نيــ  ١٩ و ٥ و ٣ و أبريــ
 .٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٠ و ٨ و يوليه/متوز ٢٧ و يونيه،/حزيران

 اآلراء؛ وتبـادل  عامـة ال ناقشاتامل )أ( :هي عملية مراحل ثالث يف العمل برنامج وُنظِّم -٦
 تلــك مــن واحــدة كــل يف الوفــود، تقامــو .حاطــاتاإل )ج( واضــيعية؛امل جتماعــاتالا )ب(

 .وكفاءهتا وفعاليتها وسلطتها العامة اجلمعية دور تعزيز ةاديز ُسبل تحديدب املراحل،
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 العامة املناقشة - فأل  
 عامـة  مناقـشة  أبريـل، /نيـسان  ١٥ يف ةاملعقـود  األوىل لـسته ج يف العامل، الفريق أجرى - ٧

ــشأن ــشيط ب ــال تن ــة أعم ــة، اجلمعي ــدمت العام ــا ق ــة ٢٠ خالهل ــداخالت، عــضو دول ــت م  مشل
 .ةتلفخم سياسية جمموعات عن بالنيابة مداخالت

 الـدورة  مـن  لـسلفيهما  الـشكر  االفتتاحية، مامالحظاهت يف ،التشاركيان الرئيسان وقّدم - ٨
 حـسب  ستـشكل،  هامـة  إجنـازات  مـن  حققـاه  ومـا  أعمـال  مـن  بـه  قامـا  ما على والستني ثانيةال

 يف املـساعدة  قويـة  عامـة  معيـة جل إال ميكن ال هأن إىل وأشارا .الدورة هذه أعمال أساس قوهلما،
 .والشمولية الشفافية أيدمب إىل ستستند ماأعماهل أن ذكرو األطراف تعددية مبدأ تعزيز

 عنــه، بالنيابــة الفريــق رئيــسا تالهــا العامــة، اجلمعيــة رئــيس قــدمها مالحظــات وعقــب - ٩
 .نييالتشارك الرئيسني بتعيني املتكلمون رحب

 مـا  مشلـت  الـيت  الـصلة،  ذات املـشاكل  مـن  الكـثري  إىل الوفـود  تطرقـت  املناقـشة،  وأثنـاء  - ١٠
 العامـة  اجلمعيـة  بـني  العالقـات  وخباصـة ( املتحـدة  لألمـم  رئيـسية ال األجهـزة  بـني  العالقـات  :يلي

 وتوزيعهـا  الرمسيـة  الوثـائق  طباعـة  مـن  احلـد  وأمهيـة  حينها؛ يف التقارير وصدور ؛)األمن وجملس
 أنــشطة وإبــراز املواضــيعية؛ املناقــشات وأمهيــة ؛)بــذلك املتــصلة التكــاليف مــن احلــد وكــذلك(

 األمـني  تعـيني  تإجـراءا و ؛وحتسينها واالقتراع التصويت اتكنولوجي واستخدام العامة؛ اجلمعية
 اتفقــت، الوفــود أن بيــد .العامــة اجلمعيــة رئــيس ودور العامــة؛ اجلمعيــة رئــيس وانتخــاب العــام

 للفريـق  ينبغـي  فإنـه  العامـة،  اجلمعيـة  أعمـال  تنشيط عملية يف قدما املضي بغية أنه على عموما،
 ملموسـة  نتـائج  حتقيـق  علـى  يركـز  وأن حمـددة  لمـسائ  بـضعة  علـى  يوافـق  أن املخـصص  العامل
 الـذي  النهج األعضاء الدول أيدت املذكورة، املسائل من مسألة كل خيص فيما أنه إال .ابشأهن
ــه ــسا قدم ــق رئي ــشاركيان الفري ــل الت ــز يف واملتمث ــى التركي ــيم عل ــذ تقي ــرارات تنفي ــسابقة الق  ال

 ددحـ  قـد  التنفيـذ  حلالـة  وعادل فعال تقييم إجراء أن أتر إذ بتنشيطها، املتعلقة العامة للجمعية
  .التنشيط عملية يف التقدم من املزيد إلحراز األمهية بالغ اأمر بوصفه

 التنفيـذ  حبالة املتعلق لدوباجل املتكلمني من الكثري رّحب القرارات، بتنفيذ يتعلق وفيما - ١١
 الوثيقــــة  رانظــــ ( والــــستني  ثانيــــة ال الــــدورة يف املخــــصص  العامــــل  الفريــــق  أعــــده  يذالــــ

A/62/952/Add.1(، الكـثري  وأكـد  .الـدورة  هـذه  مـداوالت  أساس شكلي أن على اتفقوا يذال 
 املتخـذة  القـرارات  تنفيـذ  عـدم  سبابأل حتليل إجراء العامل للفريق ميكن أنه على املتكلمني من

 شةمبناقـ  العامـة  اجلمعية دورات من دورة كل ُتفتتح بأن الوفود أحد واقترح .هموجز يف سابقا
 بأنـه  اعتقـاده  عـن  آخـر  وفـد  أعـرب  حـني  يف اجلمعيـة،  هاتتخـذ  الـيت  القـرارات  تنفيـذ  حالة عن

 .العامل الفريق ألعمال احلصري التركيز موضع القرارات تنفيذ يشكل أن ينبغي
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 سياسـية  عمليـة  يـشكل  العامـة  اجلمعيـة  أعمـال  تنشيط أن على الوفود من الكثري وأكد - ١٢
ــل ــسي الغــرض يتمث ــه الرئي ــز يف امن ــة دور تعزي ــة اجلمعي ــاز بوصــفها العام ــم جه  املتحــدة األم
 هـذا  لتقـويض  الراميـة  للمحـاوالت  والتـصدي  ،ساتاللـسي  واملقـرر  والتمثيلي التداويل الرئيسي
 العمليـة  مـن  اهلـدف  أن علـى  آخـرون  متكلمـون  وشـدد  .امللحـوظ  فتئاتاال منها بطرق الدور،
 عملـها  أسـاليب  حتـسني  منـها  بطرق وفعالية، ءةكفا أكثر اجلمعية أعمال جعل يكون أن ينبغي

 .الراهنة العاملية احلقائق مع أعماهلا جدول وتكييف

 وأعـرب  العـام،  األمـني  اختيـار  عمليـة  يف اجلمعيـة  دور عزيزت الوفود من العديد واقترح - ١٣
 سـابقة  قـرارات  يف الـواردة  الـشأن  هذا يف الصادرة األحكام أن من أسفه عن الوفود من الكثري

  .بالكامل بعد تنفَّذ مل

 تمـل حم تركيـز  كموضـع  العامة اجلمعية رئيس مكتب تعزيز إىل الوفود من عدد وأشار - ١٤
 العامـة  للجمعيـة  أكـرب  دور إعطاء ضرورة إىل أيضا األنظار جهتوو .املخصص العامل للفريق
 اقُتـرح  خـر، آ إىل رئيس من االنتقال عملية تيسري يتسىن لكي .رئيسها انتخاب عملية يف ككل
  .املمارسات بأفضل ورقة لسلفه رئيس كل يصوغ بأن
 زةهـ جاأل بـني  فيمـا  التـوازن  حتقيـق  عاجلـة امل إىل احتاجـت  الـيت  اهلامـة  النقـاط  من كانو  - ١٥

 عمـل  علـى  تعـدياً  الوفـود  مـن  العديـد  اعتـربه  مـا  إىل نظراً األمن، جملس مع سيما وال الرئيسية،
 أمــام اجمللــس ةيلؤومــس زيــادة الوفــود، مــن عــدد يــراه ملــا وفقــا ذلــك، يــشملو .العامــة اجلمعيــة
 وجملــس العامــة اجلمعيــة بــني العالقــة أن إىل كــذلك أشــريو .عملــهما بــرامج مواءمــةو اجلمعيــة
 جملـس  بإصـالح  املتعلقـة  الدوليـة  احلكوميـة  املفاوضـات  سـياق  يف أيـضاً  يهـا ف نظرال جيري األمن
  .السالم بناء بلجنة العامة اجلمعية عالقة لىع التركيز أيضاً الوفود أحد واقترح .األمن
 موضـوعاً  بـصفته  العامـة  اجلمعيـة  يف التـصويت  نظـام  حتـديث  إىل متكلمني عدة أشارو  - ١٦
 لكـي  اخلامـسة  اللجنة إىل إحالته إمكانية إىل منهم عدد وأشار .حمددة جائنت إىل يؤدي قد هاماً
 ماسـحات  اعتمـاد  إمكانيـة  مراعـاة  ويتعني .راملق مباين لتجديد العام املخطط سياق يف فيه تنظر
  .والسرية األمن اعتبارات على كذلك رصاحل مع ضوئية،ال قراصاأل
 خطـة  صـياغة  ريجتـ  وفسـ  أنـه  اخلتاميـة،  مالحظاتـه  يف للنـرويج،  الدائم املمثل وأعلن  - ١٧

   .فيها املتأين والنظر وتعليقاهتا األعضاء الدول تدخالتل الدقيقة دراسةال قائمة عمل،
 مـايو /أيـار  ٢٩ مؤرخـة  رسـالة  يف ،املتـشاركان  الرئيسان عمم املداوالت، هلذه ونتيجةً  - ١٨

 تـذكر  مـا  كـثرياً  الـيت  املـسائل  علـى  تركز مواضيعية اتلسج ثالث تقترح عمل خطة ،٢٠٠٩
   :العامة اجلمعية تنشيط عمليةل املسائل أهم من بوصفها
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 والتقنيـة،  التـشغيلية  واملـسائل  ؛ماهلاأع وجدول العامة اجلمعية قرارات تنفيذ”  - ١  
 املخطـط  إطـار  يف العامـة،  اجلمعيـة  يف التصويت نظام بشأن املعلومات فيها مبا

  ؛“املقر مباين لتجديد العام

 وقـدرة  ،للمنظمـة  األخـرى  الرئيـسية  جهزةباأل وعالقتها العامة اجلمعية دور”  - ٢  
 العامــة اجلمعيــة ودور ؛هلــابأعما العامــة والتوعيــة مكانتــها إبــراز علــى اجلمعيــة

  ؛“املتحدة لألمم العامني األمناء تعيني عملية يف ومسؤوليتها

 املكتـب  مهـام  وتعزيـز  العامـة  اجلمعيـة  رئيس ملكتب املؤسسية الذاكرة تعزيز”  - ٣  
  .“العامة باألمانة وعالقته

  
  املواضيعية االجتماعات  - باء  
 فيهـا  امبـ  والتقنيـة،  التـشغيلية  واملـسائل  أعماهلـا؛  ولوجـد  العامـة  اجلمعيـة  قرارات تنفيذ”  -  أوال  

ــة يف التــصويت نظــام بــشأن املعلومــات  لتجديــد العــام املخطــط إطــار يف العامــة، اجلمعي
   “املقر  مباين
 /حزيـران  ٣ يـوم  العمـل،  خطـة  يف بنيامل النحو على ،األوىل املواضيعية اجللسة تعقد  - ١٩
 املناقــشات يف مــداخالت جمموعــات، باســم يــضاًأ بعــضها تكلــم وفــود، تــسعة تمدقــو .يونيــه
  .أعاله إليها املشار باملسائل املتعلقة
 مفـاده  رأي عـن  أعـرب  العامـة،  اجلمعيـة  بتنشيط املتصلة القرارات بتنفيذ يتعلق ما ويف  - ٢٠
 تركـز  أن ينبغـي  وأنـه  الـسنني  مـر  علـى  املقترحـات  مـن  كافيـاً  عدداً اعتمدت العامة اجلمعية أن

 أن علـى  جديـد  مـن  مـتكلمني  عـدة  أكـد  الـسياق،  هذا ويف .تنفيذها على اآلن اءاألعض الدول
 أساسـاً  يـوفر  والـستني  الثانية الدورة خالل السابق املخصص العامل الفريق هأعد الذي اجلدول
 العــام األمــني إىل يطلــب أن ينبغــي أنــه رأى مبعــضه أن مــن الــرغم وعلــى .اجلهــد هلــذا جيــداً

ــا بانتظــام، اجلــدول اســتكمال ــك يف مب ــد ذل ــدم أســباب حتدي ــذ، ع ــرح التنفي ــود أحــد اقت  الوف
 أعربـوا  الـذين  بعـض  وأشـار  .أعوام مخسة أو أربعة كل إال القرارات تنفيذ استعراض جيري أال

 يف ،بـدء  ذي بـادئ  النظـر،  املفيـد  مـن  يكـون  قـد  أنـه  ضاالسـتعرا  إجـراء  ملواصـلة  تأييـدهم  عـن 
ــق ــذ املتعلقــة املعلومــات أن يــضاًأ بعــضهم ورأى .االســتعراض هــذا إجــراء طرائ ــرارات بتنفي  ق
   .العام لألمني السنوي التقرير من تتجزأ ال جزءاً كذلك تصبح أن ينبغي العامة اجلمعية
 أفــضل بــأن مــتكلمني عــدة قــال العامــة، اجلمعيــة أعمــال جــدول مبــسألة يتعلــق مــا ويف  - ٢١
 هتـم  الـيت  إحلاحـاً  ةاملعاصـر  لشواغلا أكثر يف النظر بتيسريها يكون العامة اجلمعية لتنشيط سبيل
 أن إىل أيـضاً  املـتكلمني  مـن  عـدد  أشـار و .ككـل  الـدويل  اجملتمـع  وكذلك األعضاء الدول مجيع
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 احملدقـة  األزمـات  مـن  الكـثري  معاجلة تتسىن حبيث مفيداً يكون أن ميكن األعمال جدول تبسيط
 .فعاليـة  وأكثـر  أكمل معاجلة الدويل السياسي األعمال برنامج تتصدر اليت اجلديدة والتحديات

 أعمـال  جـدول  يف املتمثـل  تحـدي ال لتنـاول  مبـدئياً  اسـتعداده  األعضاء الدول من عديدال رظهوأ
 الـيت  الـسياسية  للحـساسية  إدراكـه  علـى  بوضـوح  نفـسه  الوقـت  يف التشديد مع العامة، اجلمعية
 يف تبــذل لــيتا اجلهــود إىل الوفــود مــن عــدد رأشــاو .القبيــل هــذا مــن عمــل أي اعليهــ ينطــوي
ــدورات ســياق ــسابقة ال ــشأن ال ــذه ب ــسألة ه ــدورة خــالل ســيما وال ،امل ــة ال  واخلمــسني الثامن

 كـل  مـرة  فيهـا  النظـر  أو بنـود  إلغـاء  إمكانيـة  إىل وأشـري  .عليهـا  ترتبـت  الـيت  والنتـائج  للجمعية،
 يف ءانقـضا  شـرط  إدراج يف النظـر  يف املقدمـة  املقترحـات  أحد لثمتو .خلإ أعوام ثالثة أو عامني

  .األعمال جدول ببنود يتعلق ما
 األعـضاء  الـدول  مـن  العديـد  تنـاول  العامـة،  اجلمعية أعمال جلدول األمشل السياق ويف  - ٢٢
 أمهيـة  بـشأن  النطـاق  واسـع  اتفـاق  هنـاك  وكـان  .املواضـيعية  املناقـشات  إىل اللجـوء  مسألة أيضاً
 قلــق تــثري الــيتو الــدويل تمــعللمج األمهيــة ذات سائلاملــب يتعلــق مــا يف املناقــشات هــذه إجــراء
 الــدول مــع باملــشاورة وتوقيتــها مواضــيعها حتديــد ينبغــي أنــه أيــضاً ذكــرو .واهتمامهــا املنظمــة

 .اجلمعيـة  أعمـال  جـدول  يف مفرطـة  زيـادة  شكلت ال حبيث جيداً إعدادها ينبغي وأنه األعضاء،
 النتـائج  حتقيـق  علـى  اًركيـز ت أكثـر  املقبلـة  املواضـيعية  املناقـشات  تكـون  أن الوفـود  بعض واقترح
 فريـق  إنـشاء  أو قـرار  اختاذ إىل املواضيعية املناقشات تؤدي أن وميكن .الناشئة باملسائل وارتباطاً
 مبقترحـات  قائمـة  صـياغة  عليـه  بنـاء  وميكـن  مناقـشتها،  جتـري  الـيت  املـسألة  بـشأن  مفتـوح  عامل
 عمومـاً  تأييـده  مـن  رغمالـ  علـى  آخر، وفد وأعرب .املواضيعية هتاامناقش خالل األعضاء الدول
ــدور ــام لل ــذي اهل ــ ال ــشات هتؤدي ــ عــن املواضــيعية، املناق ــشأن هقلق ــة ب ــشات ازدواجي ــع املناق  م

  ).املثال سبيل على اخلامسة كاللجنة( أخرى هيئات يف تدور اليت املناقشات
 اجلمعيـة  يف التـصويت  نظـام  بـشأن  مبـداخالت  متحدثني عدة أدىل ،نفسها اجللسة ويف  - ٢٣

 مـن  جمموعـة  طلبـت  :يلي ما ذلك يف مبا ،والتعليقات اآلراء من متنوعة جمموعة وقدموا ،العامة
 الـرأي  يف أخـرى  وفـود  واشـتركت  .التـصويت  نظـم  عـن  املعلومـات  من مزيدا األعضاء الدول
 واقتـرح  ؛التـصويت  نظـم  بـشأن  املتابعـة  سـبيل  علـى  إحاطـة  إىل االسـتماع  املفيد من بأن القائل
 تقـدمي  املعلومـات  تكنولوجيـا  مـوظفي  وكـبري  املـساعد  العـام  األمـني  إىل ُيــطلب  أن دووفال أحد

 مطبقـا  سـيكون  الـذي  النظـام  عـن  واستفـسر  ،املتاحـة  التـصويت  تقنيـات  أحدث عن معلومات
 مطلوبـة  التجريبيـة  البيانـات  بـأن  آخـر  وفـد  قـال و املقـر؛  مباين لتجديد العام املخطط تنفيذ أثناء

 جديـــد نظـــام بـــشأن املختلفـــة اخليـــارات بـــشأن قـــرار اذاختـــ علـــى األعـــضاء الـــدول ملـــساعدة
 لـشؤون  االستـشارية  واللجنـة  اخلامـسة  اللجنة إىل املسألة إحالة الوفود أحد واقترح ؛للتصويت
 األصـوات  لعـد  احلايل النظام حتسني يف رغبتها عن أعضاء دول عدة وأعربت .وامليزانية اإلدارة
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 الكاملـة  االسـتفادة  حتقيـق  يؤيـد  أنـه  ،الوطنيـة  بـصفته  ،لـذلك  مؤيد وفد أضاف حني يف يدويا،
 إذا اجلديـدة  التكنولوجيـا  علـى  يعتـرض  ال أنـه  عـن  آخر وفد أعربو ؛اجلديدة التكنولوجيا من
 للغايـة  الـسهل  مـن  سـيكون  أنـه  آخـر  وفد واقترح ؛املتاحة املوارد حدود يف تنفيذها ميكن كان
  .الفور على حتسينات حتقيق أجل من )الضوئية املاسحات من االستفادة( ألف اخليار تنفيذ
 علــى وشــددت ،الوثــائق مــسألة البلــدان مــن جمموعــة رتاأثــ ،أخــرى مالحظــات ويف  - ٢٤
 تـدابري  اختـاذ  عـن  فـضال  الـست،  الرمسيـة  اللغـات  جبميـع  احملـدد  الوقـت  يف الوثـائق  إصـدار  أمهية

 احملتملـة  وفـورات ال بـشأن  العامـة  األمانـة  مـن  توضـيحا  وطلبـت  .ودقتـها  الوثائق نوعية لتحسني
 التوزيــع أن أســاس علــى ،املطبوعــة النــسخ توزيــع مــن احلــد خــالل مــن تتحقــق أن ميكــن الــيت
   .البيئية الناحية من مالءمة وأكثر تكلفة وأقل أسرع سيكون لكتروينإلا

 ،الرئيــسية اللجــان بــه تــضطلع الــذي الــدور إىل البلــدان مــن أخــرى جمموعــة تطرقــتو  - ٢٥
 .العامـة  واجللـسات  الرئيـسية  اللجـان  بـني  اجلمعيـة  عمـل  عبء تنسيق إمكانية استكشاف وهو

 واجللـسات  الرئيـسية  اللجان بني موازية جلسات هناك تكون أال ينبغي أنه الوفود أحد واقترح
  .العامة

  
 علـى  اجلمعية وقدرة للمنظمة األخرى الرئيسية باألجهزة اوعالقته العامة اجلمعية دور”  -  ثانيا  

 تعـيني  عمليـة  يف تهاومـسؤولي  العامـة  اجلمعيـة  دور بعملها؛ العامة التوعيةو مكانتها إبراز
  “املتحدة لألمم العامني األمناء
 ،وفـدا  عـشر  مخـسة  حتـدث  ،هيونيـ /حزيران ٥ يف املعقودة ،الثانية املواضيعية اجللسة يف  - ٢٦

  .ملناقشةا قيد املسائل بشأن مبداخالت وأدىل ،خمتلفة مجاعات عن نيابة أيضا بعضها وحتدث
 مـن  الكـثري  أعـرب  ،األخرى الرئيسية واألجهزة العامة اجلمعية بني العالقة خيص وفيما  - ٢٧

 تعزيـز  مواصـلة  هـو  العامـة  اجلمعيـة  لتنـشيط  الرئيسي اهلدف أن مفاده رأي عن األعضاء الدول
 املقـرر و والتمثيلـي  التداويل الرئيسي املتحدة األمم جهاز بوصفها وموقفها، العامة اجلمعية دور

 مهـام  حتـدد  الـيت  الـصلة  ذات املتحدة األمم ميثاق أحكام إىل متحدثني عدة وأشار .للسياسات
  .املعنية اهليئات من كل وصالحيات

 علــى امللحــوظ التعــدي إزاء متزايــد قلــق إىل املــتكلمني مــن العديــد أشــار ،ذلــك ومــع  - ٢٨
 وضـع  جمـال  يف األمن جملس لدور امللحوظ زديادالا مسألة البعض وأثار ،العامة اجلمعية أعمال
 بــني التنــسيق زيــادة إىل هتــدف الــيت الــسابقة القــرارات أن إىل أشــريو .الــصدد هــذا يف القواعــد
 ،أمـور  مجلـة  يف ،يـشمل  أن التنفيـذ  هـذا  شأن ومن .تنفذ أن إىل إال حتتاج الو موجودة اهليئتني
   .الرئيسية اهليئات من كل رؤساء بني منتظمة اجتماعات عقد
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 الـذي  الـسنوي  التقريـر  بتحسني املتعلقة األحكام أن من القلق بعض أيضا هناك كانو  - ٢٩
 تتعلـق  خاصـة  تقـارير  بتقـدمي  املتعلقـة  األحكـام  وكـذلك  ،العامة اجلمعية إىل األمن جملس يقدمه

 الــيت التحــسينات إىل الــصدد هــذا يف أشــارت الوفــود بعــض أن بيــد .تنفــذ مل معينــة، مبواضــيع
 .التقـدم  مـن  مزيـد  إىل حاجـة  هنـاك  بـأن  وأقـرت  ،األمـن  جمللـس  الـسنوي  قريـر الت علـى  أدخلت

 الوفـود  أن وأضـاف  ،ألخـرى  هيئـة  تبعيـة  إىل يـشر  مل األمـن  جملس تقرير أن الوفود أحد ذكرو
 إىل تلجــأ أن هاميكنــ اجمللــس أعمــال بــشأن التفاصــيل مــن مزيــد علــى احلــصول يف ترغــب الــيت

 بـني  فيمـا  النظـر  وجهات وتباينت .منهم لكل اخلاصة قليميةاإل اجملموعة عن املنتخبني األعضاء
 عـن  مـستقلتني  أو نيتمتـرابط  األمـن  جملـس  وإصـالح  التنـشيط  عملـييت  كون مدى بشأن الوفود

   .بعضهما
 وقالـت  ،العـام  لجمهـور ل اجلمعية عمل إظهار لزيادة تأييدها عن خمتلفة وفود أعربتو  - ٣٠
 القـضايا،  تلـك  مـع  هبـا  تتعامـل  الـيت  والطريقـة  تناقـشها  الـيت  القـضايا  أمهية مع يتناسب ذلك إن

 زيـادة  خـالل  مـن  أيـضا  يتحقـق  أن ميكـن  الظهور ازدياد أن الوفود بعض وذكرت .هبا ويقترن
 أن الـبعض  واقترح .الرئيس ونواب الرئيس سفر أنشطة خالل من أو املدين اجملتمع مع التفاعل
 .العامـة  اجلمعيـة  أعمـال  عـن  الواضـح  جلمـاهري ا رضاء عدم تزايد إىل أدت اليت األسباب تدرس
 أكثـر  جعلـه  ميكـن  اجلمعيـة  يف املناقشات شكل أن الوفود بعض أوضحت ،املسألة هذه وبشأن
   .بعيد حد إىل جاذبية
 األعمــال إظهــار مــسألة أن إىل البلــدان مــن جمموعــة أشــارت خــرى،األ ناحيــةال ومــن  - ٣١

 عـرب  ،آخـر  وفد وقدم .اإلعالم جلنة وهو املناسب فلاحمل يف فيها النظر مواصلة ينبغي للجماهري
 وخطـط  ،الرئيـسية  اإلعـالم  وسـائط  منافـذ  مع االتصال قنوات عن أسئلة ،نيشاركتامل الرئيسني
 اإلعـالم  شـؤون  إدارة أعـدهتا  ورقـة  ووزعت .اإلعالم طوسائ جمال يف احلديثة التقنيات تسخري
ــشأن ــذه ب ــسائل، ه ــت امل ــدول كان ــضاء ال ــد األع ــ ق ــى ها،طلبت ــق عل ــل الفري ــسته يف العام  جل

   .ةالثالث ةاملواضيعي
ــتكلمني عــدة وأدىل  - ٣٢ ــضا م ــشأن مبــداخالت أي ــة ب ــار عملي ــام األمــني اختي ــدموا ،الع  وق

 املمارسـة  علـى  اإلبقـاء  أمهيـة  على البعض أكد حني ويف .والتعليقات اآلراء من متنوعة جمموعة
 ألحكـام  الكامـل  االمتثـال  حيقـق  بشكل ملسألةا هذه معاجلة على البعض ركز حني ويف ،احلالية
 علـى  ومشـوال  شـفافية  أقـل  أصـبحت  قد العملية هذه أن إىل آخرون أشار ،املتحدة األمم ميثاق
 تلـك  يف جيـب  ممـا  كـثريا  أكـرب  دورا تولـوا  قد األمن جملس يف الدائمني األعضاء وأن ،الزمن مر

 أيـضا  وأكـدوا  ،املـسألة  هـذه  بـشأن  اليـة احل القـرارات  تنفيـذ  أمهيـة  على كثريون وشدد .العملية
 بعـض  ذكـرت  ،الـسياق  هـذا  ويف .التحـسني  ضـرورة و ،السابقة االختيار عمليات مالءمة عدم
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 ١٩٤٦ لعـام  ١١/١ القـرار  يف الـواردة  األحكـام  يف النظر إعادة املفيد من يكون قد أنه الوفود
 أفـضل  هـو  احلاضـر  الوقـت  أن علـى  أيـضا  الـبعض  وشدد ،إلغاؤها أو ،العام األمني تعيني بشأن
 املتحـدثني  بعـض  أشـار و .العمليـة  هـذه  يف العامـة  اجلمعيـة  لـدور  شامل استعراض إلجراء وقت
 بـشأن  وتطلعـاهتم  آرائهـم  عن للتعبري العام األمني ملنصب للمرشحني حمفال توفر اجلمعية أن إىل

  .تعيينهم احتمال
  

 وعالقتـه  املكتـب  مهـام  وتعزيـز  العامـة  ةاجلمعيـ  رئـيس  ملكتـب  املؤسـسية  الـذاكرة  تعزيز”  -  ثالثا  
  “العامة باألمانة

 مــن مــداخالت قُــدمت يونيــه،/حزيـران  ١٩ يف املعقــودة ،ةالثالثــ ةاملواضــيعي اجللـسة  يف  - ٣٣
  .متنوعة جمموعات باسم بعضها حتدث أيضاو وفود، عشرة
 تـب مك تعزيـز  أمهيـة  علـى  عام، بوجه ،مداخالت قدمت اليت األعضاء الدول واتفقت  - ٣٤

 .اخلـصوص  هـذا  يف بالفعـل  اعتِمـدت  اليت بالتدابري الوفود بعض ورحَّب .العامة اجلمعية رئيس
ــدت ــود وأي ــاد أخــرى وف ــوارد ةزي ــة امل ــشرية املالي ــى والب ــد وشــدَّد .ســواء حــد عل ــن العدي  م

 تنفيـذ  إىل األولويـة  إيالء وجوب على املناقشات، يف مشاركتان جمموعتان فيهم مبن املتحدثني،
 بعيـدة  األحكـام  هذه أن ذكر املتحدثني من العديد لكنو .املسائل هذه شأنب القائمة اتالقرار
 رأىو .طويلـة  سـنني  منـذ  الركـود  مـن  حالـة  يف هـو  املقـدم  املايل الدعم وأن باملرام تفي أن عن

 واللجنــة اخلامـسة  اللجنـة  إىل الــصدد هبـذا  حمـدد  مقتــرح يقـدَّم  أن املمكـن  مــن أنـه  الوفـود  أحـد 
 الـالزم  الـدعم  لتـوفري  بالنـسبة  صـراحة  آخـرون  واشـترط  .وامليزانيـة  اإلدارة لـشؤون  ةاالستشاري
ــز ــديوأُ .القائمــة املــوارد حــدود يف ذلــك جيــري أن املكتــب لتعزي  معلومــات بتلقــي اهتمــام ب

 وعـالوة  .)١(ومتويلـه  العامـة  اجلمعيـة  رئـيس  كتبمل الالزمني املوظفني تعيني حالة عن مستكملة
 عـن  ذلـك  يف مبا للمكتب، املؤسسية الذاكرة تعزيز أمهية إىل تعليقات ةعد تطرقت ذلك، على
 اجلمعيـة  أمـام  مـسؤولني  املوظفـون  هـؤالء  يكـون  أن علـى  الـدائمني،  املوظفني دور تعزيز طريق
ــة ــهب العامــ ــة رئــــيس مستــــشاري ومــــسؤوليات دور وأثــــري .اكاملــ ــةا اجلمعيــ ــذا يف لعامــ  هــ
   .حتديداً السياق
 الرؤسـاء  واختيـار  ترشـيح  عمليـة  يف الكفـاءة  كفالـة  أمهيـة  علـى  الوفود بعض وشددت  - ٣٥

 بــشكل االنتقــال ودعــم للمكتــب املؤســسية للــذاكرة وتعزيــزاً .بينــهم فيمــا املــسؤوليات ونقــل

                                                         
وظفني ويف وقــت الحــق هلــذا الطلــب، تلقــى امليــسران املتــشاركان تأكيــدا بــأن األحكــام املتعلقــة بتعــيني املــ      )١(  

. الالزمني ملكتب رئيس اجلمعية العامة ومتويله، املعتمدة خالل الدورة الثامنة واخلمسني ما زالـت دون تغـيري                
  .A/62/952من الوثيقة ) ٣٨ إىل ٣٥الفقرات (وقد ُوضِّحت حالتها يف اجملموعة الثالثة 
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 احلـايل  الرئيس قيام من الفائدة على التأكيد وفود عدة أعادت ،خيلفه من إىل ،رئيس من سلس
 ودروس حمــددة توصــيات يــشمل أن ميكــن العامــة معيــةللج باملنتَخــ الــرئيس إىل تقريــر بتقــدمي

 مـن  سـنوياً  تقريـراً  أن األعـضاء  الـدول  مـن  عـدد  ورأى .املكتـب  عمـل  أساليب بشأن مستفادة
 طلـب  تقـدمي  املتحـدثني  أحـد  واقتـرح  عليـه،  عامـة  األعـضاء  إطـالع  جيري أن ينبغي القبيل هذا
 يقـدم  أن لـه  ينبغي العامة عيةاجلم رئيس أن كذلك أخرى مداخلة وذكرت .الصدد هبذا رمسي
  .هبا املضطلع السفر أنشطة مجيع عن تقريراً
 استـشارية  آليـة  إنـشاء  يف النظـر  األعـضاء  الـدول  مـن  جمموعة اقترحت آخر، شأن ويف  - ٣٦

 رئــيس متكـني  أجـل  مـن  الرئيــسية، اللجـان  ورؤسـاء  العامـة  اجلمعيــة رئـيس  بـني  التفاعـل  لتعزيـز 
  .تواجهها اليت والتحديات اللجان هذه إجراءات على أفضل بشكل االطالع من اجلمعية

  
  حاطاتاإل  - جيم  

ــق اخلامــسة اجللــسة ويف  - ٣٧ ــدول اســتمعت املخــصص العامــل للفري  اســتجابة األعــضاء ال
 بــــشأن العامــــة األمانــــة مــــن إحــــاطتني إىل املواضــــيعية، اجللــــسات خــــالل املثــــارة لألســــئلة
 لـدى  املعتمـدين  املراسلني رابطة ممثل آراء عن ضالًف التوايل، على والوثائق، االقتراع/التصويت

 يف واملـشاركة  األسـئلة  لطـرح  اإلحـاطتني،  أثـر  علـى  لألعـضاء،  فرصـة  أتيحتو املتحدة، األمم
  .اإلحاطات مقدمي مع مناقشات

  
  واالقتراع التصويت عملية بشأن املتاحة اخليارات  -  ١  

 برجميـــة باســـتخدام عرضـــاً العامـــة ألمانـــةل التابعـــة املرافـــق إدارة وحـــدة رئـــيس قـــدم  - ٣٨
 مليكروفــون املــشترك النظــام وخــصائص عناصــرو االقتــراع،/التــصويت بــشأن “بوينــت بــاور”

 إطــار يف تركيبــه جيــريو شــراؤه مت الــذي التــصويتو ،املتزامنــة الــشفوية والترمجــة ،املــؤمترات
 قاعـات  يف ،٢٠٠٩ عـام  مـن  والرابـع  الثالث الفصلني خالل ،املقر مباين لتجديد العام املخطط

 الوظيفـة  لتـوفري  خصيـصا  النظـام  هـذا  دَّأعِـ  قـد و .الـشمايل  املـرج  يف املـؤمترات  مـبىن  اجتماعات
 االجتمـاع  قاعـات  مجيع يف املتوافرة املتزامنة الشفوية والترمجة املؤمتر مليكروفون املعتادة الالزمة
 اجلمعيــة قاعــة يف حاليــاً احاملتــ النحــو علــى املفتــوح التــصويت وظيفــة وتــوفري املقــر، يف احلاليــة
   .املؤمترات مبىن يف ٣ و ٢ و ١ االجتماع وقاعات العامة
 عـدداً  الـشمايل  املـرج  يف املـؤمترات  مـبىن  يف حاليـاً  تركيبه جيري الذي النظام يتيح كما  - ٣٩
 تـستخدمه  الـذي  املفتـوح  اإللكتـروين  التـصويت  علـى  عـالوة  األخـرى،  التصويت خيارات من

 يف املتاحـة  التـصويت  خيـارات  أحـد  وُيـدعى  .أعـاله  املـذكورة  القاعات يف الياًح املتحدة األمم
 خيـار  اسـتخدام  كيفيـة  “نـت يبو بـاور ” برجميـة  عـرض  وبـيَّن  .“املغلـق  التـصويت ” النظـام  هذا
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 أوليـة  مناقـشات  مثـة  بـأن  كـذلك  علماً الوفود أعضاء وأحيط .االقتراع بغرض املغلق التصويت
 تـوفري  أجـل  من النظام برجمة إعادة أو تعديل إمكانيات بشأن النظام هلذا املنتج صنِّعامل مع قائمة

 يف قتــراعالا عمليـات  بعضلــ احملـددة  االحتياجـات  تلبيــةل االقتـراع /للتــصويت إضـافية  إمكانـات 
   .بعد النظام هلا أيهيَّ مل اليت العامة اجلمعية
 عـن  وأعربـوا  ،وسـريته  زاجلهـا  بأمن املتعلقة اجلوانب عن أسئلة نيثدمتح عدة طرح مث  - ٤٠

 وسـأل  .هبـا  يـدىل  الـيت  صواتاأل بالفعل تسجل أن ضمان املمكن من كان إذا ما بشأن قلقهم
 آخـر  وفد تساءل فيما ،فين عطل وقوع حال يف احتياطي جهاز توفري إمكانية عن الوفود أحد
 إجـراء  علـى  يـؤثر  ذلـك  كـان  إذا مـا و ،فـوري  بـشكل  وعرضـها  النتـائج  تـسجيل  كـان  إذا عما

   .متعددة اقتراع جوالت
 الــشمايل املــرج يف املــؤمترات مــبىن يتــيح أن العامــة األمانــة اقترحــت ذلــك، علــى ورداً  - ٤١

 التعــديالت إضــافة ميكــن أنــه مــضيفة النظــام، إمكانــات ختبــارال األعــضاء لــدولا أمــام فرصــة
ــة ــة الالزم ــشواغل لتلبي ــة ال ــاد أمــر وهــو األخــرى، املــسائل أو األمني ــصميم يف معت  وتركيــب ت

 أن جيـب  الـشأن  هبذا قرارات أي أن على العامة األمانة وشددت .احلديثة التكنولوجيا مواءمةو
   .األعضاء لتوجيه احلال، بطبيعة ختضع،

  
  الوثائق توزيع  -  ٢  

 االجتماعـات  شـعبة  مـدير  أطلـع  ،االقتـراع /التـصويت  خيارات بشأن اإلحاطة أثر على  - ٤٢
 احلـد  عـرب  متراكمة وفورات حتقيق إمكانيات على األعضاء الدول العامة ألمانةل التابعة والنشر

 صدريـ  أن جيـب  الـشأن  اذهب تخذُي قرار أي أن إىل أيضاً أشار لكنه .املطبوعة الوثائق توزيع من
 وأن األعـضاء،  ملـشيئة  الـصعيد  هـذا  علـى  ختـضع  العامة األمانة أن مالحظاً نفسها، اجلمعية عن

 علــى تعتمــد أمــور هــي ونوعهمــا هبــا جيريــان الــيت والطريقــة اوتوزيعهــ الوثــائق طباعــة مــستوى
  .األعضاء يقرره ما
 تـبني  أن األعـضاء  الـدول  إىل فيهـا  طُلـب  يتالـ  ةالسنوي االستقصائية الدراسة إىل وأشار  - ٤٣

 املائـة  يف ٤-٣ تبلـغ  بنـسبة  هـا وتوزيع الوثـائق  طباعـة  من احلد أن وأبرز وثائق،ال من احتياجاهتا
 األعــضاء الــدول اســتجابة بفــضل حتقــق إمنــا املاضــية القليلــة الــسنوات مــن نةســ كــل يف ســنويا

ــ فقــط املائــة يف ٢٥ أن ولــو حــىت ،االستقــصائية للدراســة  أيــضا وشــجع .ترد الــيت هــي هامن
 مـا  نأ ىلإ مشريا فعالية، أكثر وبشكل العملية تلك يف مشاركتها مواصلة على األعضاء الدول
 مـن  لكـل  ةجيابيـ إ كونتسـ  هـا وتوزيع الورقيـة  الوثـائق  باعـة ط يف اتختفيـض  من ذلك عن سينتج

 تنـتج  أن هاميكن لوثائق،ل امهني منتجا باعتبارها ،العامة األمانة أن أيضا وأوضح .لبيئةوا مليزانيةا
 مـن  نفـسه  كـبري ال عـدد ال طبـع  حالـة  يف عنـها  بيئيـا  سـتدامة ا أكثـر  وبطريقـة  أكرب ةسرعب وثائقال
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 احلجـم  وفـورات  من العامة األمانة حتققه ما كذلك أبرزو .بعثاتال ختلفمل الوثائق مجيع نسخ
 تكاليفـــه تكـــون أن ميكـــن حـــدة علـــى البعثـــات مـــن ةعثـــب كـــل يف الوثـــائق طباعـــة إن بقولـــه
  .بكثري أكرب
 العامـة  األمانـة  تبـذهلا  اليت اجلهود مدى على التأكيد إىل املدير سعى نفسه، الوقت يفو  - ٤٤

 وصـوهلا  إمكانيـة  أو األعـضاء  دولللـ  املـوفرة  ،اإلنترنـت  خدماتو اإللكترونية اخلدمات لتعزيز
 مـن  كـل  خـالل  مـن  الوثـائق  إىل صـول وال هبا ميكن اليت سهولةال تزايد إىل أشار أن وبعد .إليها
 أيـضا  الوفـود  شـجع  املتحـدة،  ألمـم ا يومية يف كتوبةامل وصالتوال )ODS( الرمسية الوثائق نظام
 لتعزيــز تــصميمه جيـري  الــذي اإللكتــروين الشـتراك ل العامــة ةاألمانــ مـشروع  يف املــشاركة علـى 

 األمـر  ها،خراجواسـت  اإلنترنـت  علـى  املتاحة الالزمة الوثائق ىلإ رقمية بطريقة الوصول إمكانية
  .الوثائق من طبوعةامل نسخال إىل احلاجة من احلد إىل يؤدي أن يؤمل الذي

  
  األعمال إبرازو اإلعالم طوسائ  -  ٣  

 حتمـل  ليتا املتعمقة األفكار بعض ،ذلك بعد املتحدة، األمم مراسلي رابطة ةلممث أبدت  - ٤٥
 ستــسهل أهنــا نرويــ الـيت  الــسبل بــشأن ،اجلمعيـة  أعمــال يغطــون الـذين  الــصحفيني نظــر وجهـة 
  :الرابطة ممثلة عرضتها اليت النقاط يلي وفيما .وأنشطتها جلمعيةا أعمال تغطية

 القــدرة لتعزيــز العامــة اجلمعيــة باســم رمســيال املتحــدث نائــب وظيفــة اســتعادة  )أ(  
  ؛أطول ملدة وظيفته يف الرمسي املتحدث إبقاءو املؤسسية والذاكرة
  ؛بكثري أكرب سرعةب ةيالصحف وثائقال قسم إىل والنصوص البيانات تسليم ينبغي  )ب(  
  اإلعالم؛ وسائط دخول فرص تحسنيب سمحي مبا ةاألمني التدابري ختفيف  )ج(  
 عمـل  يف املقـر  مبـاين  لتجديـد  الرئيـسية  اخلطـة  على املترتبة اآلثار من التخفيف  )د(  

  اإلعالم؛ طوسائ
ــان  )هـ(   ــتكلمني أمســاء بي ــاهب امل ــى موألق ــشاشة عل ــث خــالل ال ــائع ب ــسات وق  اجلل

  ؛التلفزيون/الفيديوب
 ذات غـري  ُتعتـرب  ابنـود  يتضمن األعمال جدول دام ما متقطعة تغطيةال ستكون  )و(  

  .اخلارجي لعاملل بالنسبة أمهية
 عــن أعــداه هلمــا تقريــرب الرابطــة عرضــتها الــيت النقــاط املتــشاركان الرئيــسان ومتــم  - ٤٦
 ُيتـرك  أن الوفـود  أحـد  اقتـرح و .قيمة دروسا منه واستخلصا الرابطة مع عقداه الذي جتماعاال
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 ال أم متابعتـها  سـتجري  املتعمقـة  األفكـار  هـذه  كانـت  إذا مـا  تقـرر  كـي  األعضاء للدول األمر
 .ذلك يةوكيف

 الفريـق  أعمـال  عـن  متوازنـا  بيانـا  نواملتكلمـ  اعتـربه  ملوجز مناقشة من ذلك تال ما يفو  - ٤٧
 أساسـا  يـشكل  أن ميكـن  املـوجز  أن إىل املـتكلمني  مـن  عـدد  ذهب اآلن، حىت املخصص العامل
ــر ــق لتقري ــل الفري ــال .العام ــم آخــرون وق ــسني إىل ســيقدمون إهن ــشاركني الرئي ــد املت ــن املزي  م

 .الصلة ذات واآلراء التعليقات

ــافيو  - ٤٨ ــق م ــاق يتعل ــستقبل بآف ــون أعــرب ،امل ــة آراء عــن املتكلم ــضف :خمتلف  جــدد همبع
 صــياغة علــى وركــز تنــشيطال بــشأن القائمــة القــرارات تنفيــذ إىل الــداعي موقفــه عــن اإلعــراب

 الوقـت  اءأثنـ  قـرار  صـياغة  علـى  التركيز آخرون اقترح حني يف ،املخصص العامل الفريق تقرير
 فـصل و التنفيـذ  جـدول  اسـتكمال  آخـرون  اقتـرح و .املخـصص  العامـل  الفريـق  عمل من املتبقي

 األخـرية  اخلطـوة  هـذه  أن هـؤالء  واعتـرب  .التنفيـذ  قيـد  تـزال  ال اليت عن تنفيذها مت اليت األحكام
 .أفضل بصورة وتنظيمها أولوياته حتديد على العامل الفريق ساعدست

 العامـل  الفريـق  تكـرار  مـن  اإلقليميـة  اجملموعـات  إحـدى  حذرت أخرى، تعليقات يفو  - ٤٩
 جمموعـة  تواقترحـ  .أخـرى  حمافـل  يف بالفعـل  هـا في النظـر  جيـري  جمـاالت  يف جهودلل املخصص
 أن تنفيـذ، ال حلالـة  وفقا هبنود وتقسيم التنفيذ جدول استكمال اقتراح على بناء ى،خرأ إقليمية
 بـشدة  املـتكلمني  أحـد  وأكـد  .عيةيضـ ااملو املـسائل  ملختلـف  زمنية جداول وضع يف الفريق ينظر
 واألمــن، الــسلم جمــايل واهتماماهتــا أولوياهتــا رأس علــى العامــة اجلمعيــة جتعــل أن ضــرورة علــى
 آخـر،  شـدد و ؛اجلمعيـة  لتنـشيط  هامـة  أهنـا  املـتكلم  عتـرب ي ميادين وهي ،السالح نزع عن فضال
 قبيــل مــن الراهنــة، دوليــةال مهيــةاأل ذات للمــسائل اجلمعيــة تنــاول أمهيــة علــى مماثلــة، نقطــة يف
  .مؤخرا هندوراس شهدته ما

 مـسائل  املخـصص  العامـل  الفريـق  جيـد  أن يأمـل  أنـه  علـى  الوفـود  أحـد  شـدد  حي يفو  - ٥٠
 جلمعيـة ا رئيس انتخاب عملية قبيل من لدراستها، ،األعضاء مجيع من شتركامل هتمامباال حتظى
 عمـل  لـى ع األمـن  جملـس  جانـب  مـن  اتعـدي  باعتبـاره  إليه ُينظر ما على التركيز من بدال العامة،
 الـيت  قـرارات ال إصـدار  أمهيـة  علـى  أيـضا  وشـدد  .العـام  األمـني  تعـيني  عمليـة  أو العامـة،  اجلمعية

 مـؤخرا  اختـذ  الـذي  بـالقرار  إجيابيـا  مثـاال  لذلك وضرب ،مبكر وقت يف العامة اجلمعية هاتخذت
 .فيــه نفــع ال أمــرا العــادة يف أســابيع لعـدة  اتالقــرار إصــدار تــأخري إن قــالو هنــدوراس؛ بـشأن 
 أمينـها  تعـيني  يف املتحـدة  ألمما تتبعها اليت الطريقة يف النظر أمهية على آخرون متحدثون وركز
ــام ــا ،الع ــى ركــزوا كم ــة عل ــة يف النظــر أمهي ــة عالق ــة اجلمعي ــسمب العام ــن جل ــى األم  وجــه عل

 .اخلصوص
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 أسـئلة  أثـريت  قـد  هأنـ  إىل لمالحظـات، ل لخيـصه ت أثنـاء  للنـرويج،  الـدائم  املمثـل  وأشار  - ٥١
ــشأن ــع ب ــيت القــضايا مجي ــا االجتمــاع، يف هــاحبث جــرى ال ــشأن أســئلة ذلــك يف مب  آالت أمــن ب

 أعـرب  مـا  جانبـهما  التـشاركيان  الرئيـسان  والحـظ  .هـا واختبار تهاوموثوقي االقتراع/التصويت
 خيــص وفيمــا أخــريا،و .ياسيةالــس القــضاياو الفنيــة سائلاملــ بــني متييــز مــن كلمنياملــت بعــض عنــه
 عـن  التـشاركيان  الرئيـسان  أعـرب  العامة، اجلمعية أعمال برازإ تناولت اليت تعليقاتالو سئلةاأل

 علـى  إطالعهـا  ميكـن  اللجنـة  تلـك  أن ورلحـض ل اوأكـد  دور، مـن  اإلعـالم  للجنـة  ملـا  إدراكهما
 ميكـن  جديـدة  عناصـر  افيهـ  تورد مىت املستقبل يف إعدادها سيتم اليت االستنتاجات أو الوثائق

  .هلا بالنسبة أمهية هلا تكون أن
  

  ستنتاجاتاال  - ثالثا  
ــد  - ٥٢ ــق ســعى لق ــل الفري ــا ،العام ــه، وفق ــد إىل لواليت ــضايا حتدي ــسية الق ــيت الرئي  حتظــى ال

 ،املـسائل  هبذه املتعلقة راهنةال التنفيذ حالة يدرس وأن اآلراء، عليها تتوافق أن ميكنو باالهتمام
 هاختـاذ  كـن مي مبـا  اإلشـارة  إىل أو القـضايا  تلـك  بـشأن  جديدة إجراءات اختاذ إىل إما سعى كما
 .إجراءات من بشأهنا

 سـبتمرب /أيلـول  ١٠ يف ةاملعقـود  ،ةالثامنـ  جلـسته  يف املخـصص  العامـل  الفريق نظر وقد  - ٥٣
  .اعتمدهو )أدناه ٥٥ الفقرة انظر( قرار مشروع يف ،٢٠٠٩

  
  التوصيات  - رابعا  

 يف املعقــــودتني والــــسابعة الــــسادسة جلــــستيه يف املخــــصص، العامــــل يــــقالفر أعــــد  - ٥٤
 املـبني  القـرار  ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٠ يف املعقودة الثامنة وجلسته ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٨

  .التشاركيان لرئيسانا عممه الذي القرار مشروع على بناء أدناه
 جلــسته يف العامــة، جلمعيــةا أعمــال بتنــشيط املعــين املخــصص العامــل الفريــق واختــتم  - ٥٥

 .العامـة  للجمعيـة  والـستني  الثالثـة  للدورة أعماله ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٠ يف املعقودة الثامنة
  :التايل القرار مشروع باعتماد العامة اجلمعية يوصي أن العامل الفريق وقرر

  
  العامة اجلمعية أعمال تنشيط      

  العامة، اجلمعية إن    
 القـرارات  ذلـك  يف مبا أعماهلا، بتنشيط املتعلقة السابقة هتاقرارا تأكيد تعيد إذ    

ــؤرخ ٤٦/٧٧ ــانون ١٢ امل ــسمرب/األول ك ــؤرخ ٤٧/٢٣٣ و ١٩٩١ دي  /آب ١٧ امل
 املــؤرخ ٥١/٢٤١ و ١٩٩٤ يوليــه/متــوز ٢٩ املــؤرخ ٤٨/٢٦٤ و ١٩٩٣ أغــسطس
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ــوز ٣١ ــؤرخ ٥٢/١٦٣ و ١٩٩٧ يوليـــه/متـ  ١٩٩٧ ديـــسمرب/األول كـــانون ١٥ املـ
ــؤ ٥٥/١٤ و ــشرين ٣ رخامل ــاين ت ــوفمرب/الث ــؤرخ ٥٥/٢٨٥ و ٢٠٠٠ ن ــول ٧ امل  /أيل

 ٢٠ املــؤرخ ٥٧/٣٠٠ و ٢٠٠٢ يوليــه/متــوز ٨ املــؤرخ ٥٦/٥٠٩ و ٢٠٠١ ســبتمرب
 ٢٠٠٣ مــــــارس/آذار ١٣ املــــــؤرخ ٥٧/٣٠١ و ٢٠٠٢ ديــــــسمرب/األول كــــــانون

 /متـوز  ١ املؤرخ ٥٨/٣١٦ و ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ١٩ املؤرخ ٥٨/١٢٦ و
 ٨ املـؤرخ  ٦٠/٢٨٦ و ٢٠٠٥ سـبتمرب /أيلول ١٢ املؤرخ ٥٩/٣١٣ و ٢٠٠٤ يوليه
 ٦٢/٢٧٦ و ٢٠٠٧ أغـــسطس/آب ٢ املـــؤرخ ٦١/٢٩٢ و ٢٠٠٦ ســـبتمرب/أيلـــول
  ؛٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٥ املؤرخ

  أعماهلا؛ بتنشيط املتعلقة القرارات تنفيذ أمهية على تؤكد إذو    
ــ إذو     ــ رذكّت ــة دورب ــة اجلمعي ــة يف العام ــضايا معاجل ــسال ق ــن، مال  وفقــا واألم
  لميثاق؛ل
 وفعاليتــها وســلطتها العامــة اجلمعيــة دور تعزيــز مواصــلة بــضرورة تــسلم إذو    

  وكفاءهتا؛
  العام؛ األمني اختيار بشأن ٦٠/٢٨٦ هاقرار من ١٨ بالفقرة رتذكّ إذو    
 الكافيـة  املـوارد  تـوفري  وأمهيـة  العامـة  اجلمعيـة  رئـيس  مكتـب  دور تالحظ وإذ    

   الفنية؛ ألعماله
  العامة؛ اجلمعية تستخدمها اليت لالقتراع الراهنة املمارسة أيضا الحظت وإذ    
  املخصص؛ العامل لفريقا بتقرير ترحب  - ١    
 خمصــصا عــامال فريقــا والــستني، الرابعــة دورهتــا يف تنــشئ، أن تقــرر  - ٢    

 الـدول  مجيـع  أمـام  مفتوحـة  فيـه  املـشاركة  تكـون  العامـة،  اجلمعية أعمال تنشيطب معنيا
   :بغرض عضاء،األ

 وفعاليتــها وســلطتها العامــة اجلمعيــة دور لتعزيــز أخــرى ســبل حتديــد  )أ(    
   السابقة؛ القرارات إىل االستناد بينها من طرق بعدة وكفاءهتا،

  .والستني الرابعة دورهتا يف اجلمعية إىل ذلك عن تقرير تقدمي  )ب(    
  

  العام األمني اختيار      
 الـدورة  يف املخـصص  العامـل  الفريـق  يف لنظـر ا مبواصلة التزامها تؤكد  - ٣    

 وفقــا وتعيينــه العــام األمــني اختيــار يف العامــة اجلمعيــة دور تنــشيط يف والــستني الرابعــة
  امليثاق؛ من ٩٧ للمادة
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  وسلطتها العامة اجلمعية دور  
ــد ترحــب  - ٤     ــشات بعق ــة مواضــيعية مناق ــشأن تفاعلي ــسائل ب ــة امل  الراهن

 إىل اجلمعيــة رئــيس وتــدعو العامــة، اجلمعيــة يف الــدويل مــعللمجت احلامســة األمهيـة  ذات
  األعضاء؛ الدول مع بالتشاور املمارسة هذه مواصلة

 العامـة،  اجلمعيـة  رئـيس  ملكتـب  املؤسسية الذاكرة تعزيز أمهية تالحظ  - ٥    
 للـدورة  املخصص العامل الفريق إىل آراءه لتقدمي والستني الرابعة الدورة رئيس وتدعو
  فيها؛ نظرتل لستونوا الرابعة

  
  العمل أساليب  
 تقــدمي والــستني الرابعــة دورهتــا يف العامــة اجلمعيــة رئــيس إىل تطلــب  - ٦    

 مـرة  إىل البنـود  مناقشة تواتر اختزال ملواصلة األعضاء، الدول مع بالتشاور مقترحات،
 الـصلة  ذات التوصـيات  مراعـاة  مع وحذفها، البنود وجتميع ،أعوام ثالثة أو عامني كل
  انقضاء؛ شرط راجإد ذلك يف مبا املخصص، العامل لفريقل
ــدعو  - ٧     ــدول تـ ــضاء الـ ــرد األعـ ــتعراض علـــى للـ ــسنوي االسـ ــشعبة الـ  لـ

ــشر االجتماعــات ــة والن ــة شــؤون إلدارة التابع ــة اجلمعي ــؤمترات وإدارة العام ــشأن امل  ب
 ،التكــاليف يف الوفــورات اعتبارهــا يف واضــعة البعثــات، علــى املطبوعــة الوثــائق توزيــع
 نوعيـة  حتـسني  أجـل  من العملية، هذه عن ينجم قد مما البيئي، األثر اخنفاض عن فضال
  وتوزيعها؛ الوثائق تلك

 املخـتص  فـرع ال يف للنظر والثالثني الثانية دورهتا يف اإلعالم جلنة تدعو  - ٨    
 تلـك  سـيما  وال املخـصص،  العامـل  الفريـق  تقريـر  يف ،األعمـال  إبـراز و اإلعـالم  طبوسائ
 واملعلومــات، النــاس إىل الوصــول فــرص وحتــسني صــرامة أقــل قيــود لفــرض عوتــد الــيت

ــة إىل وتطلــب ــدابري التوصــية يف النظــر اإلعــالم جلن ــل بت ــذ لتفعي ــها جوانــب وتنفي  يف من
  والستني؛ اخلامسة دورهتا يف الرابعة اللجنة طريق عن العامة اجلمعية إىل تقريرها

 الرابعــة الــدورة خــالل ملخــصص،ا العامــل الفريــق يواصــل أن أيــضا تقــرر  - ٩    
 الوقـت،  ناحيـة  مـن  فعاليـة و وأمنـاً  كفـاءة  أكثـر  حنـو  على قتراعالا جراءإل خيارات يف نظرال والستني،
  .وسريتها وموثوقيتها االقتراع عملية مصداقية من التأكد ضرورة على جديد من مشددة
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 املرفق
  )٢(العامة اجلمعية تنشيط أنبش العامة اجلمعية بقرارات مستكمل/مستكملة جدول قائمة    
 أسـاس  علـى  أعمالـه  تنفيـذ  مـن  املخـصص  العامـل  الفريـق  قـرره  ملـا  وفقـا  التـشاركيني  الرئيـسني  مـن  توضيحية مذكرة    

 اجلـدول  باسـتكمال  التـشاركيان  الرئيـسان  قـام  (A/62/952/Add.1) والـستني  الثانيـة  الـدورة  أثنـاء  أُعـد  الذي اجلدول
 التعليقـات  املستكمل اجلدول على وينطبق .أدناه املرفق يف واملبينة الراهنة، الدورة أثناء حتققت اليت اإلجنازات لبيان

  .األصلية للنسخة التوضيحية املذكرة يف املبينة والشروط
  ذلك وغري األعمال جدولو والوثائق، العمل، أساليب :األوىل اجملموعة    

  
  حالشرو  التعليقات  املنفذ الكيان  احلكم نص  القرار  الرقم

      العامة للجمعية الداخلي بالنظام الصلة ذات العامة األحكام - ألف
 املرفـــــــق،/٦٠/٢٨٦  - ١

  ٢٤ الفقرة
 القـــرار :يف وكـــذلك

ــرة ،٥٩/٣١٣  الفقــــ
١٤  

 أن العـــام  األمـــني  إىل تطلـــب
ــصدر ــام يــــ ــداخلي النظــــ  الــــ

 صـــــيغة يف العامـــــة للجمعيــــة 
ــدة ــع موحــــ ــات جبميــــ  اللغــــ
 املطبــــوع بالــــشكل الرمسيــــة،

  .اإلنترنت بكةش وعلى

 املوحـد  النص يرد .واحدة ملرة ينفذ إجراء  العام األمني
ــة يف الــــــــــــداخلي للنظــــــــــــام  الوثيقــــــــــ

A/520/Rev.16 و Corr.1( ــشكلني  بالـــــــ
 ،A/62/608 الوثيقـة ( واإللكتروين املطبوع

  )٣()١٦ ص

  

 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦  - ٢
  ٢٤ الفقرة

ــشؤون مكتــب إىل وتطلــب  ال
ــة ــة القانونيـ ــة باألمانـ  أن العامـ

 واملمارســـات األحكـــام تـــيحي
 بقواعـــــد  املتعلقـــــة الـــــسابقة
احلكوميــةاهليئــاتوممارســات

 /العــام األمــني
ــب  مكتــــــــــــــ
 الــــــــــــــشؤون

  القانونية

 مكتــــب أمت .واحــــدة ملــــرة ينفــــذ إجــــراء
ــة الــشؤون ــة القانوني ــع عملي ــسوابق جتمي  ال

 بقواعــد يتعلــق فيمــا الــسابقة واملمارســات
 الدوليــــة احلكوميــــة اهليئــــات وممارســــات
ــاتهــذهإتاحــةوســيتم.للمنظمــة  املعلوم

  

                                                         
  .A/62/952/Add.1يقة ، بالصيغة الواردة يف الوث٦٢على أساس اجلدول الذي أُعّد يف الدورة   )٢(  
  .www.un.org/ga/ropga.shtmكما ميكن االطالع عليها من املوقع . A/520/Rev.17صدرت طبعة منقحة من النظام الداخلي حتت الرمز   )٣(  
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  حالشرو  التعليقات  املنفذ الكيان  احلكم نص  القرار  الرقم

 يف للمنظمـــة التابعـــة الدوليـــة
  .العموم متناول

 الوثيقــــــة( .قريبــــــا العمــــــوم متنــــــاول يف
A/62/608، ١٦ ص.(  

    الرئيسية اللجان املكتب، العامة، اجللسة :االجتماعات بتنظيم الصلة ذات األحكام - باء
ــرة ،٥٩/٣١٣  - ٣  الفقــــ

١١  
ــوة حتــــث ــع بقــ ــضاء مجيــ  أعــ

 يترأســـــون لـــــذينا املكتـــــب
 علـى  العامـة  اجلمعيـة  جلسات

 يف اجللـسات  هـذه  يفتتحوا أن
  .احملدد الوقت

 /العــام األمــني
ــؤون إدارة  شـــ

 العامـة  اجلمعية
  واملؤمترات

ــذ ــة تنف ــة األمان ــذا العام ــصورة احلكــم ه  ب
ــستمرة ــومو .مـ ــؤون إدارة تقـ ــة شـ  اجلمعيـ
ــة ــؤمترات العام ــا وامل ــد دوري ــضاء بتزوي  أع
 اجلمعيـة  جلـسات  يترأسـون  الـذين  املكتب
 لتنفيـذ  املـايل  األثـر  عـن  بإحـصائيات  العامة

 ،٢١ ص A/61/483( .احلكـــــــــم هـــــــــذا
  )A/62/608 و

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦  - ٤
  )ب( ١ الفقرة

 التاســعة الــدورة مــن اعتبــارا
 العامـة،  للجمعيـة  واخلمسني
ــد ــسات تعقـــ ــة اجللـــ  العامـــ

ــة، ــاد، يف للجمعيـ ــام املعتـ  أيـ
  .واخلميس االثنني

 /العــام األمــني
ــؤون إدارة  شـــ

 العامـة  اجلمعية
  واملؤمترات

 حتــدد واخلمــسني، التاســعة الــدورة منــذ
 للجمعيـة  العامـة  اجللـسات  عقد مواعيد

 يف وتعقـــد واخلمـــيس، االثـــنني أيـــام يف
ــذه ــام ه ــدر األي  A/61/483( اإلمكــان ق
  A/62/608) و ١٥ ص

  

 املرفـــــق، ،٥٨/١٢٦  - ٥
  ٢ الفقرة باء، الفرع

ــد ــن يكــون ق ــد م ــد املفي  حتدي
 الرئيـسية  اللجان عمل واعيدم

ــة ــة التابعــ ــة للجمعيــ  يف العامــ
 خــــالل موضــــوعيتني فتــــرتني
ــدورة ــتمكن ولكـــي ... .الـ  تـ

ــة ــن اجلمعيـــــ ــر مـــــ  يف النظـــــ
 الــشأن هبــذا املتعلقــة التغـيريات 
 الـــستني، دورهتـــا مـــن اعتبـــارا
 أن العــام األمــني مــن مطلــوب

ــراء  العام األمني ــذ إج ــرة ينف ــدة مل ــتجابة .واح ــذا اس  هل
ــب، ــة عممــت الطل ــة األمان ــذكرة العام  امل
 مواعيــد حتديــد إلعــادة خيــارات” املعنونــة

 للجمعيــــة يــــسيةالرئ اللجــــان اجتماعــــات
 نظـــــرت الـــــيت )A/58/CRP.3( “العامـــــة
ــة ــة اجلمعيـ ــا العامـ ــا يف فيهـ ــة دورهتـ  الثامنـ

 و ،١٤ ص ،A/61/483( .واخلمـــــــــــسني
A/62/608، ٧ ص(  
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  حالشرو  التعليقات  املنفذ الكيان  احلكم نص  القرار  الرقم

 فربايــر/شــباط ١ حبلــول يقــدم
 لكـي  خمتلفـة  خيـارات  ٢٠٠٤
 مراعـاة  مـع  املكتـب  فيها ينظر

 احلكوميــة اهليئــات احتياجــات
 واألمـاكن  الصلة ذات الدولية

 اجتماعاهتـــا النعقـــاد املختلفـــة
  .ميزانيتها ودورة

        العامة باملناقشة الصلة ذات األحكام - جيم
ــرة ،٥٧/٣٠١  - ٦  الفقــــ

 يف وكــــــــــــــذلك ٢
 ،٥٧/٣٠١ القــرارين

ــرة  و ،٣ الفقــــــــــــــــ
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١

ــان  و ،١٩ الفقرتــــــــ
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١

  )أ( ٢٠ الفقرة

 املناقــشة تفتــتح أن أيــضا تقــرر
 يــوم العامــة اجلمعيــة يف العامــة
 الـدورة  الفتتـاح  التـايل  الثالثاء
 علـى  ،العامـة  للجمعيـة  العادية

ــستم أن ــدة انقطــاع دون رت  مل
  .عمل أيام تسعة

 /العــام األمــني
ــؤون إدارة  شـــ

 العامـة  اجلمعية
  واملؤمترات

 هــذا أدرج .مــستمرة رةبــصو ينفــذ حكــم
 .الـداخلي  النظام من التاسع املرفق يف البند

ــتح ــة املناقــشة تفت ــوم العام ــاء ي ــايل الثالث  الت
 العامــة  للجمعيــة العاديــة  الــدورة الفتتــاح
ــستمر ــاع دون وتـ ــدة انقطـ ــسعة ملـ ــام تـ  أيـ

  .عمل

  

ــق، ،٥١/٢٤١  - ٧  املرفـــــــ
 )ب( مــــن ٢٠ الفقـــرة 

  )هـ( إىل

 املـتكلمني  قائمـة  إعـداد  يستند
 املبــادئ إىل العامــة املناقــشة يف

  :التالية
ــدعى )ب( ــدول ُت  األعــضاء ال
ــد إىل ــالث حتديـ ــضليات ثـ  أفـ

  الكلمات؛ إلقاء مواعيد بشأن

 األمــــــــــــــــــــني
 إدارة/العــــــــــــام
ــة شــؤون  اجلمعي

 العامـــــــــــــــــــــة
  واملؤمترات

ــذ ــة تنف ــة األمان ــذا العام ــصورة احلكــم ه  ب
 إىل استناداً املتكلمني قائمة تعدو .مستمرة
 القــــــائم والتقليـــــد  اتاألفـــــضلي  حتديـــــد 
 الـيت  اخلطية الطلبات مثل داخلية ومقاييس
 التمثيـل  ومستوى األعضاء، الدول تقدمها

ــة ــة والفرصـ  للمتحـــدث تتـــاح الـــيت الزمنيـ
 والتنــوع اجلنــسني، بــني والتــوازن الــسابق،
  .وغريها اجلغرايف
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  حالشرو  التعليقات  املنفذ الكيان  احلكم نص  القرار  الرقم

ــشجع )ج(      األعــضاء الــدول ُت
ــيت ــيم يف ترغـــــــب الـــــ  تنظـــــ

 أثناء للمجموعات اجتماعات
 أو العامـــــة، املناقـــــشة فتـــــرة
 هــذه يف االشــتراك يف ترغــب

 تنــسق أن علــى االجتماعــات،
 حتديـــد طلـــب علـــى ردودهـــا

 إىل تـــــــشري وأن ،أفـــــــضلياهتا
ــضلياهتا ــوح أفــــــــ  يف بوضــــــــ

  ردودها؛

      

 العامــة األمانــة إىل ُيطلــب )د(    
 اسـتناداً  املتكلمني قائمة إعداد
 واألفضليات القائم التقليد إىل

 تلـــيب يـــثحب عنـــها، املعـــرب
ــات ــضاء احتياجــ ــى األعــ  علــ

  حنو؛ أفضل

      

ـــ(     ــهي )هـــ ــن ينتـــ ــة مـــ  قائمـــ
 اليــوم يف يــوم لكــل املــتكلمني

 اليوم إىل متكلم ينقل وال ذاته
ــايل ــم الت ــا رغ ــب م ــى يترت  عل
ــاعات إىل بالنــــسبة ذلــــك  ســ
  .العمل
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  الكلمات إللقاء الزمنية احلدود :األعمال بتصريف الصلة ذات األحكام - دال
ــرة ،٥٩/٣١٣  - ٨  الفقــــ

١٠  
 الزمنيــة احلــدود تطبيــق تقــرر
 اجللـسات  يف الكلمـات  إللقاء
 ويف العامـــة للجمعيـــة العامـــة

 وفقـــــــا الرئيـــــــسية اللجـــــــان
ــادتني  مـــــن ١١٤ و ٧٢ للمـــ
 للجمعيـــــة الـــــداخلي النظـــــام
  .العامة

ــنصو ــادة تـ ــى ٧٢ املـ ــا علـ  مـ
 حتـدد  أن العامة للجمعية :يلي

 لكـل  بـه  ُيـسمح  الـذي  الوقت
 الـــيت ملـــراتا وعـــدد مـــتكلم
 يـتكلم  أن ممثل لكل فيها جيوز
 البـت  وقبـل  .بعينـها  مسألة يف
 مثــــل بفــــرض اقتــــراح أي يف

 الثـــنني ُيـــسمح القيـــود، هـــذه
 يف بــــــالكالم املمــــــثلني مــــــن
ــده، ــنني تأيي  املمــثلني مــن والث
 فـــإذا .معارضـــته يف بـــالكالم
 وجتـاوز  املناقـشة  مـدة  حددت
ــد ــتكلمني أحــــ ــت املــــ  الوقــــ

 علــــى كــــان لــــه، املخــــصص
 إىل احلـال  يف ُينبهـه  أن ئيسالر

 .النظام مراعاة وجوب

 الـــــــــــــــــدول
 /األعـــــــــــضاء
ــني  األمـــــــــــــــ

 رئــــيس/العــــام
 العامة اجلمعية

 لعامـة ا اجلمعيـة  ورئـيس  العامة األمانة تنفذ
 بــــصورة البنــــد هــــذا األعــــضاء والــــدول
 لكــل الــسيادي احلــق مراعــاة مــع مــستمرة

  .الوطين موقفها عن التعبري يف عضو دولة
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ــنص ــادة وت ــى ١١٤ امل ــا عل  م
ــة :يلــي  الوقــت حتــدد أن للجن
 مـتكلم  لكـل  بـه  ُيـسمح  الذي
 فيهــا جيــوز الــيت املــرات وعــدد
 مـسألة  يف يتكلم أن ممثل لكل

 أي يف البــــت وقبــــل .بعينــــها
ــراح ــذه مثــــل بفــــرض اقتــ  هــ
ــود، ــسمح القيـ ــنني ُيـ ــن الثـ  مـ
ــثلني ــالكال املمـ ــده، يف مبـ  تأييـ
 بــالكالم املمــثلني مــن والثــنني

ــته يف ــإذا .معارضـ  ُحـــددت فـ
ــدة ــشة مـ ــاوز املناقـ ــد وجتـ  أحـ

 املخـــصص الوقـــت املـــتكلمني
ــه، ــان لـ ــى كـ ــرئيس علـ  أن الـ
ــه ــال يف ُينبهـ ــوب إىل احلـ  وجـ
  .النظام مراعاة

 املرفـــــــق ،٥١/٢٤١ - ٩
 ٢٢ الفقرة

 العامـة  املناقـشة  خـارج  يفرض
 يف دقيقـة  ١٥ قـدره  زمين حد

ــة اجللــسات  اللجــان ويف العام
 .الرئيسية

 الـــــــــــــــــدول
 األعضاء

ــستمر حكــم ــذ ي ــد .هتنفي ــدول تنفــذه بن  ال
 لكــل الــسيادي احلــق مراعــاة مــع األعــضاء

  .الوطين موقفها عن التعبري يف عضو دولة

 

ــرة - ٥٩/٣١٣ - ١٠  الفقــــ
١٣ 

 امللتزمـة  األعـضاء  الدول تدعو
 هبـــا أدلـــت أن ســـبق ببيانـــات
ــة ــة رئاسـ ــن جمموعـ ــدول مـ  الـ

ــضاء ــز أن إىل األعــــ  يف تركــــ

 الـــــــــــــــــدول
  األعضاء

 مراعــاة مــع األعــضاء الــدول تنفــذه حكــم
 التعـبري  يف عـضو  دولـة  لكـل  السيادي احلق
 .وطينال موقفها عن
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 تقـوم  اليت اإلضافية التدخالت
 حيثمــا لوطنيــة،ا بــصفتها هبــا
 النقـاط  على ممكنا، ذلك كان
ــتم مل الـــيت ــا يـ  يف فعـــال تناوهلـ

ــات ــة بيان ــة، اجملموع ــع املعني  م
ــاة ــسيادي احلــق مراع  لكــل ال
ــة ــضو دولـ ــبري يف عـ ــن التعـ  عـ
 .الوطين موقفها

        احلديثة بالتكنولوجيا املتعلقة األحكام - هاء
 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ١١

  ٢٨ الفقرة
  

ــذلك  يف وكــــــــــــــــــ
ــرارينا  :لقــــــــــــــــــــــ

ــرة ،٥٩/٣١٣  الفقــــ
 ،٥٥/٢٨٥ و ١٥

  ٢٤ الفقرة املرفق،

 مـستكمل  تقريـر  تقـدمي  تطلب
ــن ــيتها، عــ ــواردة توصــ  يف الــ

ــرة ــن ١٥ الفقــــ ــا مــــ  قرارهــــ
 يف النظــــر بــــشأن ،٥٩/٣١٣

 الــضوئية اتاملاســح اســتعمال
 حـساب  يف لإلسـراع  كوسيلة
 بـاالقتراع  هبـا  املدىل األصوات
 مـــع االنتخابـــات، يف الـــسري
 الواجــــــب االعتبــــــار إيــــــالء

 هــــذا يف األمنيــــة للمتطلبــــات
 تلــــــك ومــــــصداقية الــــــصدد
 وسـريتها،  وموثوقيتها الوسيلة
 أن العـــام األمـــني إىل وتطلـــب

 ذلـك  طرائـق  عـن  تقريراً يقدم
  .العامة اجلمعية إىل

 جــرى وقــد .واحــدة ملــرة تتخــذ إجــراءات  العام منياأل
 الـصدد  هـذا  يف خيارات عدة حبث مؤخراً

 تلــكل األمنيــة املتطلبــات خاللــه روعيــت
 وسـريتها،  وموثوقيتها ومصداقيتها لوسيلةا
ــا األعــــضاء الــــدول اطــــالع متو  يف عليهــ

 أعـدهتا  األعمـال  تنـشيط  بشأن ورقة شكل
 لـدول ا إىل لرئيـسان ا وقدمها العامة األمانة

ــضاء ــياق يف األعـــ ــدورة ســـ  احلاديـــــة الـــ
ــاً النظــــــر وجيــــــري .والــــــستني  يف حاليــــ
 .الورقـــــة هـــــذه يف الـــــواردة املقترحـــــات

)A/62/608، ١٦ .ص.(  
ــبُي ــدول إىل طلــــ ــضاء الــــ ــاذ األعــــ  اختــــ

  .الشأن هبذا اإلجراءات

 اســــتمع اخلامــــسة اجللــــسة يف
 إىل املخـــصص العامـــل الفريـــق
ــها إحاطــة ــة قدمت  العامــة األمان
 نظـــام مواءمـــة انيـــةإمك بـــشأن

 يف تركيبـــه املقـــرر التـــصويت
 يف الكـــــائن املـــــؤمترات مـــــبىن
 ألغـــــراض الـــــشمايل املـــــرج

ــراعقاال ــروين تـ ــد .اإللكتـ  وبعـ
 وفــــود عــــدة طرحــــت ذلــــك
 النظـــام هـــذا أمـــن عـــن أســـئلة

  .وسريته وموثوقيته
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 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ١٢
 )ب( ٢٤ الفقــــــــــرة

  )ج( و

 بعــد العــام، األمــني إىل يطلــب
 التأييـــد عتبـــاراال يف يأخـــذ أن

 أن اخلــصوص،  هــذا  يف العــام 
 اجلمعيــة إىل مبقترحــات يتقــدم
 :فيها تنظر لكي العامة،

ــد  )ب( ــالك مـــــ  يف األســـــ
 الرئيـسية  االجتماعـات  قاعات
ــاملقر ــد ب ــود أعــضاء لتزوي  الوف

 العامــــــة األمانــــــة ومــــــوظفي
 الوثـائق  نظام استخدام بفرصة

ــة  البيانـــــات وقواعـــــد الرمسيـــ
 نعـ  فـضالً  للمنظمة، األخرى

ــت، ــب اإلنترنـ ــول جبانـ  الوصـ
ــاً ــصوص إىل إلكترونيـــــــ  نـــــــ

 والوصـول  والتقـارير،  البيانات
ــا يف  إىل بالتقــــارير يتعلــــق مــ

ــع نـــــصوصها ــات جبميـــ  اللغـــ
  واحد؛ وقت يف الرمسية

 مــــــوظفي هيئــــــة رئــــــيس ســــــيقوم  )ب(  العام األمني
 الـدول  مـع  بالتنـسيق  املعلومات تكنولوجيا
 جمـــــال يف احتياجاهتـــــا بـــــشأن األعـــــضاء
  .اإلنترنت عرب االتصال

 معـــارف إدارة العـــام األمـــني اقتـــرح  )ج(
ــة ــطة املنظمـــــــــ ــام بواســـــــــ  إدارة نظـــــــــ

 الفقرات ،A/62/510( املؤسسة يف احملتوى
٧٦-٧٠(.  

  

ــاالت  )ج(     ــرى جمــــــ  أخــــــ
 ميكــن العامــة اجلمعيــة ألعمــال

ــا يـــــسهم أن ــتخدام فيهـــ  اســـ
ــا ــة التكنولوجيـــــــــ  احلديثـــــــــ
 يف املعلومــات وتكنولوجيــات

  .عملها أساليب فعالية تعزيز
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 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ١٣
  ٤٥ الفقرة

 أن العـــام  األمـــني  إىل يطلـــب
ــسعى ــع إىل يــــ ــة وضــــ  خطــــ

ــا  املعلومـــــــــات لتكنولوجيـــــــ
 اخليـارات  من جمموعة تتضمن
 البعثـات  مجيـع  بتزويـد  الكفيلة
 املتحــدة األمــم لــدى الدائمــة
 بإمكانيــــة اجلمهــــور وعامــــة
 الوثـــائق إىل املباشـــر الوصـــول

 يف الــــصلة ذات واملعلومــــات
ــم ــدة األمــ ــستمر .املتحــ  وسيــ
 الوثـائق  نـسخ  توزيع يف العمل
 وفقـــاً الدائمـــة البعثـــات علـــى

 تقــــــرر مل مــــــا الحتياجاهتــــــا
 .ذلـك  خـالف  العامـة  اجلمعية
 الــذي بالتقــدم الترحيــب ومــع

 العامـــــــل الفريـــــــق أحـــــــرزه
 بـــــاب املفتـــــوح املخـــــصص
ــة، املعـــين العـــضوية  باملعلوماتيـ
 االقتـــصادي للمجلـــس التـــابع

ــاعي،  بــــذل كــــنمي واالجتمــ
 االجتــاه هــذا يف أخــرى جهــود
 ملواءمة حمدد زمين إطار ضمن

 يف املعلومـــات نظـــم وحتـــسني
ــم ــدة األمــــ  وينبغــــــي .املتحــــ

 البلــــــدان، مجيــــــع مــــــساعدة

 أحـد  اإلنترنـت  شـبكة  حمتـوى  إدارة ونظام  العام األمني
ــر ــصة عناصــ ــام منــ ــوى إدارة نظــ  يف احملتــ

ــسةامل ــسري ؤسـ ــم يـ ــارف تقاسـ ــل املعـ  داخـ
ــة ــة األمانـ ــع العامـ ــات ومـ ــة املنظمـ  الدوليـ

ــة غـــــري واملنظمـــــات األخـــــرى  احلكوميـــ
 قدراتــه خــالل مــن عــام بــشكل واجلمهــور
 املواقـع  علـى  ونشره احملتوى بإنشاء املتعلقة
 نظـام  ويقـوم  واخلارجية، الداخلية الشبكية
  :يلي مبا اإلنترنت شبكة حمتوى إدارة

 تكــون احملتــوى إنــشاء علــى ةالقــدر تــوفري
 ومتكـــني املتـــصفح، علـــى وقائمـــة بـــسيطة

 جمـــال يف الـــدنيا املهـــارات ذوي املـــوظفني
 مـــن واالتـــصاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا

ــام حمتــــوى وإدارة إنــــشاء  للمواقــــع يدينــ
 حـــد علـــى واخلارجيـــة الداخليـــة الـــشبكية
 سواء؛

ــد ــأليف توحي ــوى ت ــشبكي، احملت  وميكــن ال
 ينفــذ أن املؤســسة يف احملتــوى إدارة لنظــام

ــسهولة ــايري ب ــة مع ــة األمان ــوى العام  للمحت
 مــع التفاعــل وصــالت قبيــل مــن املرئــي،

 وييــــّسر الوصــــول، وشــــروط املــــستعمل،
 الداخليـة  الـشبكية  للمواقع السمات حتديد

 مــن ٧٢ الفقــرة ،A/62/510( .واخلارجيــة
  ).)ز( إىل )هـ(
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ــيما وال ــدان ســ ــة، البلــ  الناميــ
 كاملة استفادة االستفادة على
 .هــذه الوصــول إمكانيــة مــن

ــي ــاد ختـــــصيص وينبغـــ  اعتمـــ
 .املنـــدوبني لتـــدريب مناســـب
ــي ــ وينبغــ ــام ذلككــ  إىل القيــ
 يف بالتوسـع  ممكـن  حـد  أقصى

 هـــــذه إىل الوفـــــود وصـــــول
ــق ــل املرافـ ــاين داخـ ــم مبـ  األمـ
 تـوافر  ضـمان  وينبغي .املتحدة

 النحـــو هـــذا علـــى املعلومـــات
 لألمــم الرمسيــة اللغــات جبميــع
  .املتحدة

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ١٤
  ٤٦ الفقرة

 أن العـــام األمـــني مـــن يرجـــى
 تنفيــــذ عــــن تقريــــره نضمُِّيــــ

ــات ــرأ عــن معلومــات الوالي  ث
 عـن  التكنولوجية، التحسينات

ــق ــة طريـ ــواتج بـــني املقارنـ  النـ
  .واألهداف

 ١٣ و ١٢ حكـام األ بشأن التعليقات انظر  العام األمني
  .أعاله

  

      القرارات :بالوثائق املتعلقة األحكام - واو
 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ١٥

  ٢٣ الفقرة
ــ  القــــرار يف ذلكوكــ
 بــــــــــــاء، ٥٨/١٢٦

 علـى  األعضاء الدول وتشجع
 بـصيغة  قرارات مشاريع تقدمي
ــز ــر أوجـ ــزاً وأكثـ  وذات تركيـ
  .أكرب عملي منحى

 الـــــــــــــــــدول
  األعضاء

 احلكـم  هـذا  بتنفيـذ  األعضاء الدول ستقوم
 األعـضاء  للـدول  السيادي احلق مراعاة مع

 خليالـدا  النظام سياق يف اقتراحات بتقدمي
  .العامة للجمعية
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  ٥ الفقرة املرفق،
        التقارير توحيد :بالوثائق املتعلقة األحكام - زاي
 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ١٦

  ٢٩ الفقرة
ــذلك  يف وكــــــــــــــــــ

 :القـــــــــــــــــــــــرارات
ــ ،٥٩/٣١٣  رةالفقــــ
 ،٥٨/٣١٦ و ؛١٦

ــق، ــرة املرفـــ  ٦ الفقـــ
 ٥٨/١٢٦ و ؛)ج(

ــاء، ــق، بــــــــ  املرفــــــــ
  ٧ الفقرة

 العــــــام األمــــــني إىل طلــــــبت
ــذ مواصــلة ــدابري تنفي ــ الت  ةاملبين

 القــــرار  مــــن ٢٠ الفقــــرة يف
 توحيـــــــد بـــــــشأن ٥٧/٣٠٠

ــارير، ــرة ويف التقـ  مـــن ٦ الفقـ
 بـشأن  ٥٨/٣١٦ القرار مرفق
  .الوثائق

 حــسب  جــرى،  القــرار،  هــذا  اختــاذ  منــذ  العام األمني
 .التقـــارير مـــن عـــدد توحيـــد االقتـــضاء،

)A/61/483، و ٢٣ .ص A/62/608(  

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ١٧
  ٦ الفقرة

 القــــرار يف وكــــذلك
ــرة ،٥٩/٣١٣  الفقــــ
١٦  

 ٧ الفقـرة  يف تقـرر  ما ضوء يف
 القـرار  مرفـق  من باء اجلزء من
ــن ،٥٨/١٢٦ ــد مــ ــن احلــ  مــ

 تقـدم  اليت الوثائق كم ضخامة
 فيهـا،  للنظر العامة اجلمعية إىل

  :يلي ما العام األمني إىل يطلب

 مـــــــذكرة اســـــــتكمال  )أ(
ــة ــة األمانـــــ ــة العامـــــ  املعنونـــــ

ــة” ــائق مراقبــــ ــد الوثــــ  واحلــــ
ــها  يف )A/58/CRP.7( ،“منــــ
  القرار؛ هذا أحكام ضوء

ــاًء العام األمني ــم علـــــى بنـــ ــ احلكـــ ــرار يف واردالـــ  القـــ
 مـذكرة  العامـة  األمانة أصدرت ،٥٧/٣٠٠

ــة ــة” معنونـ ــائق مراقبـ ــد الوثـ ــها واحلـ  “منـ
)A/58/CRP.7( ــستكمل ومل ــذه تـــــــ  هـــــــ

 جانـب  مـن  اعتمادهـا  عـدم  بـسبب  املذكرة
  .األعضاء الدول

ــسة يف ــسة اجللــ ــق اخلامــ  للفريــ
 اســــتمعت املخــــصص العامــــل
 إحاطــــة إىل األعــــضاء الــــدول
 بـــشأن العامـــة األمانـــة قدمتـــها
 العامة، انةاألم وقامت .الوثائق

 الـدول  بتـشجيع  أمور، مجلة يف
 وتعزيـز  مواصـلة  علـى  األعضاء
ــشار ــتعراض يف كتهامــــ  االســــ
 الوثـــائق اتإلشـــتراك الـــسنوي
ــوعني وطلبـــــت ــة متطـــ  خلدمـــ
 تقـوم  الـيت  اإللكتروين االشتراك
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ــدمي  )ب(  النــــــــــسخة تقــــــــ
 األمانـة  مـذكرة  من املستكملة

 فيهـا،  للنظر املكتب إىل العامة
 حــىت مفتوحــة، مــشاورات يف

 إىل توصــيات تقــدمي لــه يتــسىن
 دورهتـــــا يف العامـــــة اجلمعيــــة 
  .واخلمسني التاسعة

 .بإنشائها

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ١٨
  )ج( ٦ الفقرة

ــرار يف وكـــــــذلك  القـــــ
  ٢٠ الفقرة ،٥٧/٣٠٠

 اءاتاإلجــــــــر اختــــــــاذ  )ج(
 تنفيــــذ يف للــــشروع الالزمــــة
 القـرار  مـن  ٢٠ الفقـرة  أحكام
 فيـــه طلبــت  الــذي  ٥٧/٣٠٠

ــة ــة اجلمعيــ ــني إىل العامــ  األمــ
 أســـاس علـــى يبـــدأ، أن العـــام

ــة جتــرييب، ــشاورية عملي ــع ت  م
 ورؤسـاء  العامة اجلمعية رئيس

 التابعــــــة الرئيــــــسية اللجــــــان
 اجلــــــزء هنايــــــة يف للجمعيــــــة
 مــن دورة كــل مــن الرئيــسي
 توحيـد  بغيـة  معية،اجل دورات
 مواضــيع تتنــاول الــيت التقــارير
 اللجان قررت ما إذا مترابطة،
  .ذلك الرئيسية

 /العــام األمــني
 اجلمعيـة  رئيس
 الــدول/العامــة
  األعضاء

ــشاورات حتـــصل مل ــراً املـ ــدم نظـ ــاذ لعـ  اختـ
  .للتطبيق قابالً قراراً الرئيسية اللجان
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 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ١٩
  ١٥ الفقرة

 :قـــرارال يف وكـــذلك
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١

  ٣٢ الفقرة

 أن األعضاء الدول على يتعني
 ملموســـــة إجـــــراءات تتخـــــذ
ــذ  مرفــق مــن ٣٢ الفقــرة لتنفي
 ذلك يف مبا ،٥١/٢٤١ القرار
ــق عــن ــد طلــب طري ــن املزي  م

  .املدجمة التقارير

 الـــــــــــــــــدول
  األعضاء

 هــذا تنفيــذ األعــضاء الــدول علــى يــتعني
  .احلكم

  

 مـــا علـــى ٣٢ الفقـــرة وتـــنص    
ــي ــدر جيــري، :يل  اإلمكــان، ق

 املطلوبــة التقـارير  عـدد  ترشـيد 
 يف التركيــز بزيــادة يــسمح مبــا

 مجيـع  وتقتـصد  .املـسائل  حبث
ــات ــات يف اهليئــــــ  االقتراحــــــ
 إىل تـــدعو بـــاتطل املتـــضمنة

 وتنظـر  ،جديـدة  تقـارير  إعداد
ــارير تقــــدمي دمــــج يف  أو التقــ

 أو سـنتني  فتـرات  على تقدميها
 مراعـــاة مـــع ســـنوات، ثـــالث

ــرتني ــرار مــــن ٧ و ٦ الفقــ  قــ
 ٥٠/٢٠٦ العامــــــة اجلمعيــــــة
 انونكـــــ ٢٣ املـــــؤرخ جـــــيم
  .١٩٩٥ ديسمرب/األول

   

 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ٢٠
  ١٦ الفقرة

 العامــة، اجلمعيــة ألمانــة ينبغــي
ــدى ــدادها لـــ ــذكرة إعـــ  للمـــ

ــسنوية ــة الــــ ــذ املتعلقــــ  بتنفيــــ

ــذ العام األمني ــة تنف ــة األمان ــذا العام ــصورة احلكــم ه  ب
ــستمرة ــضمن .مــ ــذكرة وتتــ ــسنوية املــ  الــ
 احلاجـة  عـن  فقـرة  القـرارات  بتنفيذ املتعلقة
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ــرارات ــررات قـ ــة ومقـ  اجلمعيـ
 بالتـــشاور تعمـــل، أن العامـــة،
 ةالتابعــــ الفنيــــة اإلدارات مــــع

 حتقـق  أن علـى  العامـة،  لألمانة
 ودمــــــج التــــــساوق أوجــــــه
 .التقارير

  .للتقارير احملتمل الدمج إىل

        وإصدارها التقارير بإعداد املتعلقة األحكام - حاء
٥٩/٣١٣ - ٢١، 

  ١٨ الفقرة
 القــــرار يف وكــــذلك

 بــــــــــــاء، ٤٩/٢٢١
  )ج( ٦ الفقرة

 أن العـــام  األمـــني  إىل تطلـــب
 الوثـــــــائق إصـــــــدار يكفـــــــل
 بفتــرة موعــدها قبــل والتقــارير
ــة ــع كافيــ ــاة مــ ــدة مراعــ  قاعــ

ــابيع ــستة األســ ــدار يف الــ  إصــ
ــائق ــيت الوثــ ــصدر الــ  آن يف تــ
 الرمسيـة،  اللغـات  جبميـع  واحد
 القــرار  يف املــبني  النحــو  علــى 
 القــــــرار ويف بــــــاء ٤٩/٢٢١
ــتعلقني ٥٩/٣٠٩ ــدد املـــ  بتعـــ

 .اللغات

 هلـذا  واسـتجابة  .جاريا احلكم هذا يزال ال العام األمني
ــب، ــت الطلـ ــؤون إدارة دخلـ ــة شـ  اجلمعيـ
 األمـــني مـــع اتفـــاق يف واملـــؤمترات العامـــة
 يف التـأخر  مـع  مطلقـاً  التـسامح  بعـدم  العـام 
 )A/62/608 و A/61/483( .الوثائق تقدمي

 

 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ٢٢
  ١٨ الفقرة

 يتقـدم  أن العام األمني إىل طلبُي
ــد ــن مبزيـ ــات مـ ــة املقترحـ  املتعلقـ
 التقـارير  بإعـداد  اإلسراع بكيفية

ــيد ــد وترشـ ــات حتديـ  .االجتماعـ
ــام األمـــني ويواصـــل ــة العـ  إحاطـ
 واملكتــب العامــة اجلمعيــة رئــيس

 يف التوصــيات رفــع العــام األمــني يواصــل العام األمني
ــه ــشأن مذكراتـ ــيم بـ ــال تنظـ ــة أعمـ  اجلمعيـ
 وتوزيـــع األعمـــال جـــدول وإقـــرار العامـــة

 :مـــــــــذكرة آخـــــــــر انظـــــــــر( البنـــــــــود
A/BUR/62/1( 
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ــاً ــذه علمــ ــسألة هبــ  بــــصورة املــ
ــائر يف منتظمـــــــــة  دورات ســـــــ

  .العامة يةاجلمع

 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ٢٣
  ١٧ الفقرة

ــي ــدول ينبغــــ ــضاء للــــ  األعــــ
 ملنظومــــة التابعـــة  وللكيانـــات 

 تبــــــذل أن املتحــــــدة األمــــــم
 ردودهــا لتقــدمي جــادة جهــودا

 لطلبــات اســتجابة ومــدخالهتا
 الــــواردة اآلراء أو املعلومــــات

 العامـة  اجلمعيـة  لقـرارات  وفقاً
 .احملددة املواعيد خالل

 الـــــــــــــــــدول
  األعضاء

 هــذا تنفيــذ األعــضاء الــدول علــى يــتعني
  .احلكم

 

٥٩/٣١٣ - ٢٤، 
  ١٧ الفقرة

 عنــد األعــضاء الــدول ُتــشجع
 إضــافية، لومــاتملع التماســها
 تزويـــــدها تطلـــــب أن علـــــى

 إذا أو، شـفوياً  إمـا  باملعلومات
ــة، كانـــــت  شـــــكل يف خطيـــ
 ومرفقـات  معلومات صحائف

ــا وجـــــداول  ذلـــــك، إىل ومـــ
 هــذه اســتخدام علــى وتــشجع
 .أوسع نطاق على املمارسة

 الـــــــــــــــــدول
  األعضاء

 هــذا تنفيــذ األعــضاء الــدول علــى يــتعني
 .احلكم

 

      املنظمة أعمال عن العام األمني ربتقري املتعلقة األحكام - طاء
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٢٥

  ٤ الفقرة
 تقريـر  مقدمـة  تكون أن ينبغي

ــني ــام األمــ ــن العــ ــال عــ  أعمــ
ــة ــكل يف املنظمـــ ــوجز شـــ  مـــ

 وتتخـذ  .احلكـم  هـذا  العامـة  األمانة نفذت  العام األمني
 شــكل املنظمــة أعمــال عــن التقريــر مقدمــة
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ــذي ــربز تنفيـــــ ــسائل يـــــ  املـــــ
  .الرئيسية

  .الرئيسية املسائل يربز نفيذيت موجز

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٢٦
  ٥ الفقرة

 القــــرار يف وكــــذلك
 املرفـــــــق ،٨٥/٢٨٥

  ١٣ الفقرة

 مـــن الرئيـــسي اجلانـــب يتـــسم
ــر ــشمول التقريـ ــالم بالـ  واإلعـ

 يتــــيح حنــــو علــــى والتحليــــل
 مــن تقــوم أن األعــضاء للــدول
 بدراسـة  التقرير مناقشة خالل
 مـدى  منها أمور، مجلة وتقييم
 عـن  الصادرة بالواليات اءالوف

 وكـــــذلك العامـــــة، اجلمعيـــــة
 إطــار  يف األولويــات بتحديــد
ــسائل ــسية امل  يف املدرجــة الرئي
ــا، جــــدول  الــــسياسية أعماهلــ

 واالقتــــــــــــــصادية منــــــــــــــها
 واإلداريـــــــــة واالجتماعيـــــــــة

  .واملالية

ــذ العام األمني ــة تنف ــة األمان ــذا العام ــصورة احلكــم ه  ب
  .مستمرة

 

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٢٧
  ٦ قرةالف

 :القـــرار يف وكـــذلك
 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥

  ١٣ الفقرة

 تقريـــره العـــام األمـــني يـــضمن
 فرعــــاً املنظمــــة أعمــــال عــــن

ــاً ــداً[ تطلعيـــ ــصف ]جديـــ  يـــ
 لألمانـــــة احملـــــددة األهـــــداف

 يف التاليــة الــسنة خــالل العامــة
 يف املنظمــة عمــل خطــة ســياق
 مراعــــاة مــــع املقبلــــة، الــــسنة
 وأن األجـــل املتوســـطة اخلطـــة

ــذ العام األمني ــة تنف ــة األمان ــذا العام ــصورة احلكــم ه  ب
  .مستمرة
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ــسؤولية ــدحتد مـ ــات يـ  األولويـ
ــاتق علـــــى تقـــــع  الـــــدول عـــ

  .األعضاء

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٢٨
  ٩ الفقرة

 القــــرار يف وكــــذلك
 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥

  ١٣ الفقرة

 العـــام األمـــني تقريـــر يتـــضمن
 مجلــة يف املنظمــة، أعمــال عــن

ــور، ــاً أم ــاً مرفق ــصراً حتليلي  خمت
 الــــــربامج تكــــــاليف ددحيــــــ

 الـــــيت الرئيـــــسية، واألنـــــشطة
ــضطلع ــا تـ ــاً هبـ ــا وفقـ  لوالياهتـ
ــع ــات مجي ــة هيئ ــم منظوم  األم

 نيويـــورك يف الكائنـــة املتحـــدة
 لـدى  يكـون  لكـي  وخارجها،

ــدول ــضاء ال ــرة األع  أمشــل نظ
 نطــاق علــى املتناولــة للمــسائل
  .املنظومة

ــذ العام األمني ــة تنف ــة األمان ــذا العام ــصورة احلكــم ه  ب
  .مرةمست

 

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٢٩
  ٣ الفقرة

ــي ــة ينبغـ ــر إتاحـ ــني تقريـ  األمـ
 املنظمــــة أعمــــال عــــن العــــام

 الرمسيـــــــة اللغـــــــات جبميـــــــع
 يتجـاوز  ال موعـد  يف للمنظمة

 الــدورة افتتــاح قبــل يومــاً ٣٠
 مبــا  العامــة، للجمعيــة العاديــة
  .جيب كما فيه النظر يتيح

ــذ العام األمني ــة تنف ــة األمان ــذا العام ــصورة احلكــم ه  ب
 والـستني،  الثانيـة  الـدورة  وخالل .مستمرة

ــن مل ــر يكــ ــاً التقريــ ــمن متاحــ ــة ضــ  املهلــ
  .املطلوبة
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 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ٣٠
  ١٤ الفقرة

 القــــرار يف وكــــذلك
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١

  ٧ الفقرة

 ٧ الفقـرة  بتنفيـذ  يتعلق ما ويف
 ،٥١/٢٤١ القــرار مرفــق مــن
ــيس يقــوم ــة رئ ــة، اجلمعي  العام
ــةاجلم تنظــر أن بعــد ــة عي  العام
ــر يف ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ  عـ

ــال ــة، أعمـــ ــة املنظمـــ  بإحاطـــ
ــة  بتقييمــه علمــاً العامــة اجلمعي

ــشة ــيت للمناقـ ــشأن دارت الـ  بـ
 اجلمعيـــة تقـــرر لكـــي التقريـــر
ــاذ إىل احلاجـــة  مـــن مزيـــد اختـ

 .اإلجراءات

 اجلمعيـة  رئيس
  العامة

 العـام  األمـني  يقـدم  ،املتبعـة  للممارسة وفقاً
 وبالتـايل،  .العامـة  قـشة املنا بدايـة  يف تقريره
 ختـام  يف تقييمه العامة اجلمعية رئيس يقدم

 اجلمعيــة رئــيس يقــدم وال .العامــة املناقــشة
ــة ــاً العامـ ــافياً تقييمـ ــب إضـ ــسات عقـ  اجللـ
  .العامة للجمعية العامة

 

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٣١
  ٧ الفقرة

ــر ــة تنظـــ ــة، اجلمعيـــ  يف العامـــ
 تقريــــر يف عامــــة، جلــــسات
ــني ــام األمــ ــن العــ ــ عــ  الأعمــ
 العامــة املناقــشة عقــب املنظمــة
  .مباشرة

 /العــام األمــني
 الـــــــــــــــــدول
ــضاء  األعـــــــــــ

 اجلمعيـــــــــــــة(
 )العامة

ــذ ــة تنف ــة األمان ــذا العام ــصورة احلكــم ه  ب
ــستمرة ــرو .مـــ ــة تنظـــ ــة اجلمعيـــ  يف العامـــ
ــساهت ــةال اجلـ ــر يف عامـ ــني تقريـ ــام األمـ  العـ
  .مباشرة العامة املناقشة عقب

 

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٣٢
  ٨ الفقرة

ــوز ــة جيــ ــة، للجمعيــ  يف العامــ
 فروعــاً حتيــل أن عامــة، جلـسة 
ــن ــر مــــ ــان إىل التقريــــ  اللجــــ

 فيهــــا تنظــــر لكــــي الرئيــــسية
  .تفصيالً أكثر بشكل

 الـــــــــــــــــدول
  األعضاء

 ال أنـه  غري .عملياً أبداً احلكم هذا طبقي مل
 مــن فـروع  بإحالـة  حمـدد  زامتـ لا أي يـشكل 
 تنظــر لكــي الرئيــسية اللجــان إىل التقريــر
  .فصيالًت أكثر بشكل فيها

 

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٣٣
  ١٠ الفقرة

 أن العـــام األمـــني مـــن يرجـــى
 الوقـت  يف شفوياً التقرير يقدم

 جــدول بنـد  إطـار  يف املناسـب 

 بـــصورة احلكـــم هـــذا العـــام األمـــني ينفـــذ العام األمني
ــستمرة ــدمو .مـ ــام األمـــني يقـ  تقريـــره العـ
 األعمـــال جـــدول بنـــد إطـــار يف شـــفوياً
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 تقريـــــر” املعنـــــون األعمـــــال
ــني ــام األمــ ــن العــ ــال عــ  أعمــ
 .“املنظمة

ــ” املعنــون  أعمــال عــن العــام األمــني رتقري
 .“املنظمة

      العامة اجلمعية أعمال جبدول الصلة ذات األحكام - يـاء
 املرفـــــق، ،٥٨/٣٢٦ - ٣٤

  )أ( ٢ الفقرة
  

 الفقـرة  يف ورد مبـا  عمال  )أ(
 مرفــق مــن بــاء اجلــزء مــن ٤

 يـــــــنظم ،٥٨/١٢٦ القـــــــرار
 العامـة  عيـة اجلم أعمـال  جدول
ــاوين حتــــت  مــــع تتوافــــق عنــ

 النحـو  علـى  املنظمة، أولويات
ــوارد ــة يف الــ ــطة اخلطــ  املتوســ

-٢٠٠٢ للفتــــــــرة األجــــــــل
ــار يف أو( ٢٠٠٥  اإلطـــــــــــــــ

ــتراتيجي، ــسب االســـــــ  حـــــــ
 لــ  إضـايف  عنوان مع )االقتضاء

 واإلداريــة التنظيميــة املــسائل”
 ؛... “األخرى واملسائل

ــوم  )د( ــة تقـ ــة، اجلمعيـ  العامـ
 والـــستني، ديـــةاحلا دورهتـــا يف

ــواردة األحكــام باســتعراض  ال
 إجــراء هبــدف اجلــزء هــذا يف

 حسب التحسينات، من مزيد
  .االقتضاء

 /العــام األمــني
 الـــــــــــــــــدول
ــضاء  األعـــــــــــ

 اجلمعيـــــــــــــة(
  )العامة

ــراء ــذ إجـ ــرة ينفـ ــدة ملـ ــارا .واحـ ــن اعتبـ  مـ
 تنظــيم جــرى واخلمــسني، التاســعة الــدورة
 عناوين حتت العامة اجلمعية أعمال جدول
 النحـو  علـى  املنظمـة،  أولويـات  مـع  تتوافق
ــوارد ــرة األجــل املتوســطة اخلطــة يف ال  للفت
 اإلطــــار وفــــق مث ومــــن ،٢٠٠٥-٢٠٠٢

 مـع  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفتـرة  االستراتيجي
 التنظيميــــة املــــسائل” لـــــ إضــــايف عنــــوان
  .“األخرى واملسائل واإلدارية

)A/63/483، و ١٥ ص A/62/608.(  
 خــالل مراجعــة أي العامــة اجلمعيــة جتــرِ مل

  .والستني احلادية الدورة
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 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٣٥
   ٤ الفقرة

 بنـود  بتوزيـع  اخلاصة األحكام
 مـن  لمزيـد ل( األعمـال  جدول

ــيل، ــر التفاصــــ ــرار انظــــ  القــــ
   .)٤ الفقرة ،٥٨/٣١٦

 الـــــــــــــــــدول
 /األعـــــــــــضاء

  العام األمني

 تنفيـــذ جـــرى .واحـــدة ملـــرة ينفـــذ إجـــراء
ــواردة األحكــام ــذه يف ال ــرة ه ــاراً الفق  اعتب

ــن ــد م ــرد واخلمــسني التاســعة ورةال  يف وت
ــدول ــال جـ ــل أعمـ  ،A/63/608( دورة كـ
  ).٤ الفقرة ،٥٨/٣١٦ والقرار

  

 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ٣٦
  ٩ و ٣ الفقرتان

ــاالت  ألعمـــــال أخـــــرى جمـــ
 يسهم أن ميكن العامة اجلمعية
ــا ــتخدام فيهـ ــا اسـ  التكنولوجيـ

ــة  وتكنولوجيــــــــات احلديثــــــ
 فعاليــــة تعزيــــز يف املعلومــــات

  .عملها أساليب

 الـــــــــــــــــدول
 /األعـــــــــــضاء

  العام األمني

 احلكـم  هـذا  ُنفـذ  .واحـدة  ملـرة  ينفذ إجراء
ــى ــو علـ ــوب النحـ ــرد املطلـ ــدول يف ويـ  جـ
 .دورة كل أعمال

 

 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ٣٧
  ١١ و ١٠ الفقرتان

 بنـود  يف بـالنظر  اخلاصة األحكام
  سنتني كل األعمال جدول من
 انظــر التفاصــيل، مــن للمزيــد(

ــرار ــق، ،٥٥/٢٨٥ القـــ  املرفـــ
  .١١ و ١٠ نيالفقرت

 الـــــــــــــــــدول
 /األعـــــــــــضاء

  العام األمني

 هـــذه ُنفـــذت .واحـــدة ملـــرة ينفـــذ إجـــراء
  .املطلوب النحو على األحكام

  

 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ٣٨
  ١٢ الفقرة

 البنــد  يف الثالثــة اللجنــة تنظــر
 الــــدورة مــــن اعتبــــاراً التــــايل

 تنفيــذ” :واخلمــسني الــسادسة
ــؤمتر نتـــائج  العـــاملي القمـــة مـ
 ونتــــائج جتماعيــــةاال للتنميــــة
ــدورة ــتثنائية الــ ــة االســ  الرابعــ
  .“العامة للجمعية والعشرين

 الـــــــــــــــــدول
 /األعـــــــــــضاء

  العام األمني

 هـــذه ُنفـــذت .واحـــدة ملـــرة ينفـــذ إجـــراء
  .املطلوب النحو على األحكام
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 املرفـــــق، ،٥٨/١٢٦ - ٣٩
  ٤ الفقرة باء، الفرع

 أدق مفــاهيم حتديــد أجــل مــن
ــضمون ــدول ملـــ ــال جـــ  أعمـــ
 إىل يطلـــب ،العامـــة اجلمعيـــة
 إليهــا يتقــدم أن العــام األمــني
 توضـــــيحي أعمـــــال جبـــــدول
 جــدول بنــود مجيــع إىل يــستند

 الثامنـــــــة الـــــــدورة أعمـــــــال
ــسني، ــدور واخلمــ ــول ويــ  حــ
ــة احملـــددة األولويـــات  للمنظمـ
ــرة  ٢٠٠٥-٢٠٠٢ للفتــــــــــــ

 اجلمعيـة  فيـه  تنظر لكي وذلك
ــارس/آذار ١ حبلــــــــــول  مــــــــ
ــد .٢٠٠٤  املكتـــــــب ويعقـــــ

 حـــــول مفتوحـــــة مناقـــــشات
 التوضــيحي  عمــال األ جــدول 
ــل  هــذا يف توصــيات تقــدمي قب
 تبـت  لكـي  اجلمعيـة  إىل الشأن
 يوليـــه /متـــوز ١ حبلـــول  فيهـــا

٢٠٠٤.  

 /العــام األمــني
  املكتب

ــراء ــذ إج ــرة ينف ــتجابة .ةواحــد مل ــذا اس  هل
 مــذكرة  العامــة  األمانــة عممــت  الطلــب،
 التوضــــيحي األعمــــال جــــدول” معنونــــة
 يتالــــ )A/58/CRP.4( “العامــــة للجمعيــــة
ــرت ــةاجل نظـ ــة معيـ ــ العامـ ــا يف افيهـ  دورهتـ

 ،A/61-483( .واخلمـــــــــــسني الثامنـــــــــــة
  ).١٤ ص
 ٣٧ احلكـــم علـــى التعليقـــات أيـــضاً نظـــرا

  .أعاله

 

 املرفـــــق، ،٥٨/١٢٦ - ٤٠
  ٥ الفقرة باء، الفرع

ــوب ــن مطل ــيس م ــة رئ  اجلمعي
ــة ــدورة يف العامـــ ــة الـــ  الثامنـــ

ــة، واخلمـــــــسني  أن للجمعيـــــ
 األمـــني مـــع بالتـــشاور يقـــوم،
 الـدول  مع شاورالت وبعد العام

 بتقــــــدمي املعنيــــــة، األعــــــضاء

 اجلمعيـة  رئيس
  العامة

 اعتمـاد  إثـر  علـى  .واحـدة  ملـرة  ينفذ إجراء
 األمانــة عممــت ،٥٨/١٢٦ اجلمعيــة قــرار

 أعمـــال جـــدول حتليـــل” معنونـــة مـــذكرة
 يف يــةاجلمع فيهــا نظــرت “العامــة اجلمعيــة

  .مفتوحة رمسية غري مشاورات
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ــات ــلة مقترحـ ــزال ملواصـ  اختـ
ــواتر ــود مناقــشة ت ــرة إىل البن  م
ــوام ثالثـــة أو عـــامني كـــل  أعـ

ــع ــود وجتمي  أعمــال جــدول بن
 وحـــــذف  املعتـــــاد  اجلمعيـــــة
ــضها، ــر حـــىت وذلـــك بعـ  ينظـ
ــذه يف املكتـــب ــات هـ  املقترحـ
ــول ــسان ١ حبلــــ ــل/نيــــ  أبريــــ
ــد .٢٠٠٤  املكتـــــــب ويعقـــــ

 حـــــول مفتوحـــــة مناقـــــشات
ــات ــل املقترحــ  يتقــــدم أن قبــ

 املــسألة هـذه  بــشأن بتوصـيات 
 فيهــا  تبــت  حــىت  اجلمعيــة إىل

  .٢٠٠٤ يوليه/متوز ١ حبلول
 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ٤١

  ٢ الفقرة
 القـــرار :يف وكـــذلك

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤٢
  ٢٤ الفقرة

 ترشــــــيد يتواصــــــل أن جيــــــب
 اجلمعيـة  أعمـال  جـدول  وتبسيط
ــها العامــــة  تركيــــز مــــن لتمكينــ
 ذات املــــــسائل علــــــى عملــــــها
ــة ــيري وأي .األولوي ــراح أو تغ  اقت
 ىعلـ  يـتم  األعمـال  جبدول يتعلق

 أن األعـــضاء للـــدول أن أســـاس
 أي يف بنــد أو مــسألة أي تقتــرح
 اجلمعيـــة  علـــى للعـــرض وقـــت
  .فيها والنظر العامة

 الـــــــــــــــــدول
ــضاء  األعـــــــــــ

 اجلمعيـــــــــــــة(
  )العامة

    .مستمرة بصورة تنفذ أحكام
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 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٤٢
  ٢٣ الفقرة

 مـــن ٨١ املـــادة مراعـــاة مـــع
 للجمعيـــــة الـــــداخلي النظـــــام
ــه هــي كمــا تظــل العامــة،  علي
 بإعــادة املتعلقــة الــشروط اآلن
 أي بــشأن املناقــشة بــاب فــتح
 األعمـال  جـدول  بنود من بند

ــون ــة تكـ ــد اجلمعيـ ــررت قـ  قـ
 وينبغــــي فيــــه، النظــــر انتــــهاء
 بيـان  يف للوفـود  ذلـك  توضيح

ــصدره ــيس يـــ ــة رئـــ  .اجلمعيـــ
 الــــذي الوفــــد علــــى ويــــتعني
ــادة يف يرغـــب  بـــاب فـــتح إعـ
 بنــود مــن بنــد بــشأن املناقــشة
ــدول ــال جــ ــدمي أن األعمــ  قــ
 رئـــــــيس إىل خطيـــــــاً طلبـــــــاً
ــة ــى .اجلمعيـ ــرئيس وعلـ  أن الـ
 لـآلراء  استطالعاً بعدئذ جيري

 الطلـــب كـــان إذا ممـــا ليتأكـــد
ــد حيظــى  .النطــاق واســع بتأيي
 ضـــوء علـــى الـــرئيس، ويعلـــن

ــتطالع ــذا، اآلراء اســــ  يف هــــ
ــة” ــم يوميـــ ــدة األمـــ  “املتحـــ

 للجمعيــة جلــسة لعقــد موعــداً
 بـاب  فتح إعادة مسألة لبحث

ــشة ــشأ املناقـ ــد نبـ ــدول بنـ  جـ

 الـــــــــــــــــدول
ــضاء  األعـــــــــــ

 اجلمعيـــــــــــــة(
 رئــيس)/العامــة
 العامة اجلمعية

 أيــضا انظــر .مــستمرة بــصورة ينفــذ حكــم
  .٨١ املادة

  



 

 

 
A

/63/959

09-50771 
40 

  حالشرو  التعليقات  املنفذ الكيان  احلكم نص  القرار  الرقم

ــار يف واضــعا األعمــال،  االعتب
  .٨١ املادة شروط

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٤٣
  ٢٥ الفقرة

ــدة ــة، كقاعــ ــال عامــ ــود حتــ  بنــ
 حبثهـا  ميكن اليت األعمال جدول

ــسية اللجــان يف  اللجــان إىل الرئي
 العامـة  اجلمعية من بدالً الرئيسية

 .العامة اجللسات يف

ــة  اجلمعيـــــــــــــ
ــة ــني/العام  األم
  العام

    .مستمرة بصورة ينفذ حكم

    عملها وأساليب العامة للجمعية الرئيسية اللجان مبمارسات الصلة ذات األحكام  - كاف
 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ٤٤

  ٢٥ الفقرة
 القــــرار يف وكــــذلك

 الفقـــرة - ٥٩/٣١٣
٨  

 أن الرئيسية اللجان إىل تطلب
 إىل الراميـــة جهودهـــا تواصـــل

 جـــــداول ترشـــــيد مواصـــــلة
 أســـــاليب وحتـــــسني أعماهلـــــا
ــها، ــدعو عملـــ ــب وتـــ  مكاتـــ
 تعزيــــز إىل الرئيــــسية اللجــــان
  .الداخلي للنظام وفقا تعاوهنا

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

ــتجابة ــان بعـــض حبثـــت للطلـــب اسـ  اللجـ
 .تعاوهنـا  تعزيـز  وإمكانيـات  طـرق  الرئيسية

 واحلاديــة الــستني الــدورتني خــالل مــثالً،ف
 ملكــــتيب مـــشتركة  اجتماعـــات  الـــستني، و

  .والثالثة الثانية اللجنتني

  

 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ٤٥
  ٢٦ الفقرة

 إيــالء الــصدد، هــذا يف تقــرر،
ــار ــالزم االعتبــ ــيات الــ  لتوصــ
ــان ــسية اللجـــ ــة الرئيـــ  املتعلقـــ
 عملـــــها أســـــاليب بتحـــــسني
ــع ــود وتوزيـــــ ــدول بنـــــ  جـــــ
 تتطلـــــب والـــــيت األعمـــــال،

ــة ــة موافقـ ــة اجلمعيـ ــن العامـ  مـ
  .تنفيذها أجل

 الـــــــــــــــــدول
 األعـــــــــــــضاء

 اجلمعيـــــــــــــة(
  )العامة

    .األعضاء الدول تنفذه حكم
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ــرة ،٥٩/٣١٣ - ٤٦  الفقــــ
٩  

 اللجــــان رؤســــاء إىل تطلــــب
ــدموا أن الرئيـــسية  مـــن إىل يقـ
 فتـرة  هنايـة  يف مباشرة، خيلفهم

ــهم، ــرا واليت  عــن مــوجزا تقري
 دروســـــــهم”و مالحظـــــــاهتم

  .“املستفادة

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

 بـصورة  احلكـم  هـذا  الرئيـسية  اللجان تنفذ
 الـدروس ” و املالحظـات  تعرض .مستمرة

ــستفادة ــالل “املــ ــات خــ ــري االجتماعــ  غــ
ــة ــني الرمسيـ ــب بـ ــ املكتـ ــب سابقالـ  واملكتـ
  .اللجان لتلك اجلديد

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٤٧
  )أ( ٣ الفقرة

 القــــرار يف وكــــذلك
ــرة ،٥٩/٣١٣  الفقــــ
  ؛٧

ــرار  ،٥١/٢٤١ والقــ
  ٢٦ الفقرة املرفق،

 مــــن جلنــــة كــــل تــــويل  )أ(
 اهتمامـــــا الرئيـــــسية اللجـــــان
 أعماهلا جداول لترشيد خاصا

ــالنظر وذلـــــك املقبلـــــة،  يف بـــ
 أو ســـنتني كـــل مـــرة البنـــود
ــنوات، ثـــالث ــا سـ  وبتجميعهـ

 تقــدمي مــع بعــضها، وحــذف
 بكامــل اجلمعيــة إىل توصــيات
 ١ حبلــول فيهــا للبــت هيئتــها
  .٢٠٠٥ أبريل/نيسان

ــان  اللجــــــــــــــ
  لرئيسيةا

ــتجابة ــذا اسـ ــب، هلـ ــدمت الطلـ ــان قـ  اللجـ
 خــــالل اجلمعيــــة إىل توصــــيات الرئيــــسية
  .والستني واخلمسني التاسعة الدورتني

  

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٤٨
  )ب( ٣ الفقرة

 :القـــرار يف وكـــذلك
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١

  ٣٠ الفقرة

ــد  )ب( ــل تعتمـ ــة كـ ــن جلنـ  مـ
 كـل  هناية يف الرئيسية، اللجان
 مؤقـــت عمـــل برنـــامج دورة،
 علـى  للمساعدة املقبلة للدورة
 واالســتعداد التخطــيط حتــسني
 هذا يف القيام، وعلى والتنظيم
 االحتياجـات  بدراسة السياق،
  .الوثائق من الصلة ذات

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

 التاســـــعة الـــــدورة منـــــذ التنفيـــــذ جيـــــري
 عـن  معلومـات  عـادة  تتـوافر  ال( واخلمسني
 لإلطـار  نظـرا  اخلامسة اللجنة عمل برنامج
ــزمين ــل الـــ  ،A/61/843( .)اللجنـــــة لعمـــ

  ).A/63/608 و ١٧ ص
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 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٤٩
  )ج( ٣ الفقرة

ــع ــة تتبــــ  املناقــــــشات ممارســــ
 واملناقــــــــــشات التفاعليــــــــــة
 حـسب  توسـع،  أو املتخصصة
ــضاء، ــع يف االقتـ ــان مجيـ  اللجـ
ــسية، ــة الرئيـــــ ــز بغيـــــ  تعزيـــــ
 الرمسية غري املتعمقة املناقشات
 شــىت مــن اخلــرباء بــني واجلمــع

 بـــسري اإلخـــالل دون مليـــادينا
 للجــــــان  الفنيــــــة األعمــــــال
 .الرئيسية

ــان  اللجــــــــــــــ
 الرئيسية

 تــستخدم  .مــستمرة بــصورة ينفــذ حكــم
 ناقـــشاتاملو التفاعليـــة املناقـــشات اللجـــان

 حتظــى فمــثالً مكثفــة، بــصورة ةاملتخصــص
ــات ــصني اجتماعـ ــة املتخصـ ــة بأمهيـ  خاصـ

  .الثانية اللجنة لعمل

 

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٥٠
  )د( ٣ الفقرة

 القــــرار يف وكــــذلك
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١

  ٥٣ الفقرة

 وقــــــــت” ممارســــــــة تتبــــــــع
 االقتــضاء، حــسب ،“األســئلة

 الرئيــــسية، اللجــــان مجيــــع يف
ــة ــسري بغيـ ــادل تيـ ــشط التبـ  النـ

 رؤســاء بــني لــآلراء والــصريح
 وبــــــني واملكاتــــــب اإلدارات
 واملقــررين العــام األمــني ممثلــي

 .اخلاصني

ــان  اللجــــــــــــــ
 الرئيسية

 مــن اعتبــاراً .مــستمرة بــصورة ينفــذ حكــم
ــدورة ــعة الــ  أدرجــــت واخلمــــسني، التاســ
 الــذي “األســئلة وقــت” الرئيــسية اللجــان
 .لعملها كبرية بأمهية حيظى

 

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٥١
  )هـ( ٣ الفقرة

ــزَّز ــع يعـ ــل موقـ ــة كـ ــن جلنـ  مـ
 علـــــــى الرئيـــــــسية اللجـــــــان
ــت، ــوىل مث اإلنترنـ ــات تتـ  أمانـ
ــان ــسية اللجـ ــا الرئيـ ــد فيمـ  بعـ
ــعامل تلــك حتــديث  بانتظــام واق
  .حمتوياهتا ومواالة

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

 تعزيـز  يـستمر  مـستمرة  بصورة ينفذ حكم
 اإلنترنـــت علـــى الرئيـــسية اللجـــان مواقـــع
 بـشكل  موقعهـا  بتحـديث  أمانة كل وتقوم

 ١٧ ص ،A/61/483( منــــــــــــــــــــــــــــتظم
  ).A/62/608 و
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ــق، ،٥٨/٣١ - ٥٢  املرفــــــ
  )و( ٣ الفقرة

 للجان املنتخبة املكاتب جتتمع
 ملناقـشة  انتخاهبـا  فـور  سيةالرئي
  .وتقسيمها األعمال تنظيم

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

 اعتبــاراً تنفيــذه بــدأ .تنفيــذه يــستمر حكــم
  .واخلمسني الثامنة الدورة من

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٥٣
  )ز( ٣ الفقرة

 للجـان  اجلديـدة  املكاتـب  جتتمع
 اســــتمرارية لكفالــــة الرئيــــسية،
 يف أعماهلـــــا، تنظـــــيم وفعاليـــــة
 مـن  أسـبوعني  يتجـاوز  ال موعد

 الــسابقة املكاتــب مــع انتخاهبــا،
ــشاور ــدارس للتـــ ــشأن والتـــ  بـــ
 تصريف بكفاءة املتصلة القضايا
  .الرئيسية اللجان أعمال

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

 مــن اعتبــاراً الرئيـسية  اللجــان معظــم تنفـذه 
  .واخلمسني الثامنة الدورة

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٥٤
  )ح( ٣ الفقرة

 القــــرار يف وكــــذلك
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١

  ٣٠ الفقرة

 تعقـد  دورة، كـل  افتتـاح  قبيل
 الرئيـسية  اللجـان  من جلنة كل

 رمسيــة غــري إحاطــة جلــسات
  .األعمال تنظيم ملناقشة

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

ــذ ــارا ينفـــ ــن اعتبـــ ــدورة مـــ ــعة الـــ  التاســـ
  .واخلمسني

  

 املرفـــــق، ،٥٨/١٢٦ - ٥٥
  ٨ الفقرة باء، الفرع

 التابعــة الرئيــسية اللجــان تلتـزم 
 بالنظــــــام العامــــــة عيــــــةللجم

 العامـــــة للجمعيـــــة الـــــداخلي
ــك ــم وذل ــاين رغ  ممارســاهتا تب

 وللتعـــرف .عملـــها وأســـاليب
 املمارســـــات  أفـــــضل  علـــــى 

 واعترافــــا العمــــل، وأســــاليب
 الرئيــــــسية اللجــــــان بــــــسعي

 األمانـــة عممـــت الطلـــب، هلـــذا اســـتجابة  العام األمني
ــة  تارخييــة مــذكرة” معنونــة ةمــذكر العام
 الرئيـسية  اللجـان  ممارسـات  بـشأن  وحتليلية

 الـــيت )A/58/CRP.5( “عملـــها وأســـاليب
 مناقــشات يف العامــة اجلمعيــة فيهــا نظــرت
ــة غــــري ــة رمسيــ  ص ،A/61/483( .مفتوحــ
  .)A/62/608 و ،١٥
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 تبــــسيط أجــــل مــــن املــــستمر
 األمــني مــن مطلــوب أعماهلــا،
 مــــــذكرة يقــــــدم أن العــــــام
ــستمدة ــن م ــة م ــاء جترب  الرؤس
ــسابقني ــ الــ ــسية انللجــ  الرئيــ
 وحتليليـا  تارخييـا  سـردا  تتضمن

ــات ــذه ملمارســـ ــان هـــ  اللجـــ
 وذلــــك  عملــــها، وأســــاليب

 حبلـول  املكتب فيها ينظر حىت
ــسان ١ ــل/نيــــ  .٢٠٠٤ أبريــــ

 مناقــــشات املكتــــب ويعقــــد
ــة ــشأن مفتوح ــذكرة ب ــل امل  قب

ــدم أن ــياته يقــ ــذا يف توصــ  هــ
 تبـت  حـىت  اجلمعيـة  إىل الشأن
 يوليـــه /متـــوز ١ حبلـــول  فيهـــا

٢٠٠٤.  

  

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٥٦
  ٥١ لفقرةا

ــصلة، ذات التقــارير ُتبحــث  ال
ــيت ــدمها ال  مراجعــي جملــس يق

 التفتـــيش ووحـــدة احلـــسابات
ــشتركة ــة ومكتــــب املــ  املراقبــ
ــة، ــاً الداخلي ــر حبث  تفــصيالً أكث
 الرئيــسية، اللجــان يف وتنظيمــاً
ــا  باألعمـــــــال يتـــــــصل فيمـــــ

  .اللجان هلذه املوضوعية

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

 وعلـى  الرئيـسية  اللجـان  يف التقارير ُتبحث
  .الضرورة دعت إذا خمصص، أساس
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 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٥٧
  ٣١ الفقرة

 يف الرئيــسية اللجــان جتتمــع ال
ــوعية دورة ــد إال موضـــــ  بعـــــ
  .العامة املناقشة انتهاء

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

    مستمرة بصورة ينفذ حكم

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٥٨
  ٣٦ الفقرة

ــع ال ــة جتتمــــــ  األوىل اللجنــــــ
 وقـــــت يف الرابعـــــة واللجنـــــة
 العاديـة  الـدورة  خـالل  واحد،
 النظـر  وميكـن  العامة، للجمعية

 .بالتتــــــــابع اجتماعهمــــــــا يف
 مـا  إذا الترتيـب  هذا يطبق وال
 وبـــرامج هويتيهمـــا علـــى أثـــر

 يف الفعــــال والنظــــر عملــــهما
  .أعماهلما جداول

ــان  اللجــــــــــــــ
  الرئيسية

 أمينـا  يجيـر  .مـستمرة  بـصورة  ينفـذ  حكم
 فهبـد  مـشاورات  والرابعة األوىل اللجنتني
  .واحد وقت يف اجتماعهما تفادي

  

      باملكتب الصلة ذات األحكام - الم
 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ٥٩

  ٢٧ الفقرة
 القــــرار يف وكــــذلك

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦
  )ب( ٥ الفقرة

ــا تكـــــرر  التنفيـــــذ إىل دعوهتـــ
 النظـام  مـن  ٤٢ للمـادة  الفعال

   العامة؛ للجمعية الداخلي
ــنص ــادة وتـ ــى ٤٢ املـ ــا علـ  مـ
ــبامل جيتمــع :يلــي  بــصورة كت

 دورة، كـــــل أثنـــــاء دوريـــــة،
 أعمـــــال تقـــــدم الســـــتعراض
 وجلاهنــــــا، العامــــــة اجلمعيــــــة
 إىل الراميـة  التوصيات وإصدار
 وجيتمـــع .التقـــدم هـــذا زيـــادة

 رأى كلمـــــا أيـــــضاً املكتـــــب

 جيتمــــع ،٥٨/٣١٦ القــــرار اعتمــــاد منــــذ  املكتب
  .العامة اجلمعية دورة أثناء املكتب
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 أو الجتماعـه  ضـرورة  الرئيس
ــاء ــى بنـ ــضو أي طلـــب علـ  عـ
  .أعضائه من آخر

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٦٠
  ٣٣ الفقرة

 مـــن ٤٣ املـــادة مراعـــاة مـــع
 يــــستخدم الــــداخلي، النظــــام
 واختـــصاصه ســـلطته املكتـــب
 الــدول أمــام الفرصــة إلتاحــة

 يف املمثلــــــة غــــــري األعــــــضاء
ــب ــشاركة املكتـــــــ  يف للمـــــــ
 صـنع  عمليـة  وتظـل  مناقشاته،

 .اآلن عليه هي كما القرار

ــنص ــا وتـ ــى ٤٣ دةاملـ ــا علـ  مـ
 يف عـــــضو ألي حيـــــق :يلـــــي
ــة ــل غــري العامــة، اجلمعي  يف ممث
 طلــــب قــــد يكــــون املكتــــب
 جــــــــــدول يف بنــــــــــد إدراج

 جلـسة  أية حيضر أن األعمال،
 يبحــث املكتــب جلــسات مــن
ــا ــه فيهــ ــشترك وأن طلبــ  يف يــ

ــشة ــك مناقـــ ــد ذلـــ  دون البنـــ
  .التصويت حبق التمتع

    .مستمرة بصورة ينفذ حكم   املكتب

 ملرفـــــق،ا ،٥٨/٣١٦ - ٦١
  )أ( ٥ الفقرة

 وفقـا  بأعمالـه  املكتب يضطلع
 النظـــام مـــن الـــسادس للفـــرع
  .العامة للجمعية الداخلي

    .مستمرة بصورة ينفذ حكم  املكتب
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 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٦٢
  )ب( ٥ الفقرة

 االجتمــــاع املكتــــب يواصــــل
ــدورة، طــوال ــوم ال ــدور ويق  ب

ــادي ــداء يف ريــ ــشورة إســ  املــ
 تنظــيم بــشأن العامــة للجمعيــة

 وإدارهتــــا وتنــــسيقها ماهلــــاأع
  .بكفاءة

 جيتمــــع ،٥٨/٣١٦ القــــرار اعتمــــاد منــــذ  املكتب
 ويقــوم العامــة اجلمعيــة دورة أثنــاء املكتــب
 للجمعيـة  املشورة إسداء يف الريادي بدوره
  .أعماهلا تنظيم بشأن العامة

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٦٣
  )ج( ٥ الفقرة

 للمــادة الفعــال التنفيــذ لكفالــة
ــن ٤٢ ــام مـــ ــ النظـــ  داخليالـــ

 جيتمــــــع العامــــــة، للجمعيــــــة
 الـدورة  طـوال  بانتظام املكتب

 الرئيــسية اللجــان مكاتــب مــع
 يف احملـــرز التقـــدم الســـتعراض
ــال ــان أعمـــ  الرئيـــــسية اللجـــ
 ذلـك  لتعزيـز  توصيات وتقدمي
  .التقدم

 خـالل  املكتـب  اجتمع احلكم، اعتماد منذ  املكتب
 املـادة  تنفيـذ  لكفالـة  العامة اجلمعية دورات
ــا مـــن ٤٢ ــذاً الـــداخلي مالنظـ ــاالً تنفيـ  .فعـ
 بانتظــام الرئيــسية اللجــان رؤســاء قــدموي
  .جلاهنم أعمال عن العامة للجان حاطاتإ

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٦٤
  )د( ٥ الفقرة

 كــل مــن يوليــه/متــوز شــهر يف
 استعراضـا  املكتب جيري عام،

 للـدورة  املقترح العمل لربنامج
 وذلـك  العامة، للجمعية املقبلة
 يقدمــــه رتقريــــ أســــاس علــــى

 يقـــــــدم مث العـــــــام، األمـــــــني
 إىل الـــشأن هـــذا يف توصـــيات
 ويتــــضمن .املقبلــــة اجلمعيــــة
 معلومــات العــام األمــني تقريــر

 العــام األمــني قــدم الطلــب، هلــذا اســتجابة  املكتب
 واخلمـــسني، الثامنــة  الــدورات  إىل تقــارير 

 واحلاديـــة الـــستنيو واخلمـــسني، والتاســـعة
 معلومـات  مشلـت  العامـة  للجمعيـة  والستني
 و A/58/864 نظـــرا( .الوثـــائق حالـــة عـــن

A/59/860 و Add.1، و A/60/971، و 
Add.1 و A/61/1015 و Add.1.  
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ــشأن ــة بــ ــائق حالــ ــيت الوثــ  الــ
 .املقبلة الدورة خالل ستصدر

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٦٥
  )هـ( ٥ الفقرة

ــب، يواصــل ــن املكت  خــالل م
ــد ــشاورات عقــ ــة، مــ  مفتوحــ
ــر ــلة يف النظــ  اختــــزال مواصــ
ــواتر ــود قــشةمنا ت ــرة إىل البن  م
 ثـالث  كـل  مرة أو سنتني كل

 جـدول  بنود وجتميع سنوات،
 املعتــاد العامــة اجلمعيــة أعمــال

 وتقـــــدمي بعـــــضها، وحـــــذف
ــيات ــشأن توصــ ــك بــ  إىل ذلــ
 التاسـعة  دورهتا خالل اجلمعية

  .واخلمسني

 املكتــب يقــدِّم مل احلكــم، هــذا اعتمــاد منــذ  املكتب
 بـــشأن العامـــة اجلمعيـــة إىل توصـــيات أي
ــ  كــل مــرة إىل البنــود مناقــشة تــواتر زالاخت
 وجتميـع  سـنوات،  ثـالث  كل مرة أو سنتني
 املعتــاد العامــة اجلمعيــة أعمــال جــدول بنــود

  .بعضها وحذف

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٦٦
  )و( ٥ الفقرة

ــتنادا ــات إىل اسـ ــيت املقترحـ  الـ
 العامـة،  اجلمعية رئيس يقدمها
ــوء ويف ــة ضـ ــة التجربـ  اإلجيابيـ

ــالل ــدورة خـــــ ــ الـــــ  ةالثامنـــــ
ــشجع واخلمــسني، ــب، ي  املكت

 أن علـــى االقتـــضاء، حـــسب
 إحاطـة  جلـسات  عقـد  يواصل
 املــــسائل بــــشأن رمسيــــة غــــري

  .املطروحة

ــد  املكتب ــب عقـ ــدورتني خـــالل املكتـ  الثامنـــة الـ
 مـن  عـدداً  واخلمـسني  والتاسـعة  واخلمسني
ــسات ــة جلـ ــري اإلحاطـ ــة غـ  بـــشأن الرمسيـ
 عــدد تزايــد إىل ونظــراً .املطروحــة املــسائل

 ممارســـة تراجعـــت املواضـــيعية، املناقـــشات
ــة غــري اإلحاطــات ــاً املكتــب يف الرمسي  جتنب
  .العمل يف لالزدواجية

  

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٦٧
  )ز( ٥ الفقرة

 وبنــــاء دورة، كــــل بدايــــة يف
 اجلمعيـة  رئـيس  توصيات على

 املكتـب  يقـدِّم  مل احلكـم،  هـذا  اعتمـاد  منذ  املكتب
ــيات أي ــة إىل توصــ ــة اجلمعيــ ــن العامــ  عــ

  



 

 

A
/63/959 

 

49 
09-50771 

  حالشرو  التعليقات  املنفذ الكيان  احلكم نص  القرار  الرقم

ــة،  املكتــــــب يوصــــــي العامــــ
ــة ــامج اجلمعيـــ  وشـــــكل بربنـــ

ــة للمناقـــشات ــشأن التفاعليـ  بـ
ــود ــى املدرجــة البن ــ عل  دولج
  .أعماهلا

 البنـود  بـشأن  التفاعليـة  للمناقـشات  برنامج
  .أعماهلا جدول على املدرجة

 املرفـــــق، ،٥٨/٣١٦ - ٦٨
  )ح( ٥ الفقرة

 يف النظـــــر املكتـــــب يواصـــــل
ــة والوســائل األســاليب  الالزم
 عملـه  اليبأسـ  حتسني ملواصلة
ــن  الفعاليــــة تعزيــــز أجــــل مــ

ــاءة ــع يف والكف ــب، مجي  اجلوان
ــدم ــيات ويقـــ ــذا يف توصـــ  هـــ
ــشأن ــة إىل الــ ــة اجلمعيــ  العامــ
 ١ حبلــــــــول فيهــــــــا للبــــــــت
   .٢٠٠٥ أبريل/نيسان

 األســـــاليب يف النظـــــر املكتـــــب يواصـــــل  املكتب
 .عملـه  أساليب بتحسني الكفيلة والوسائل

 اخلـــصوص هـــذا يف توصـــية أي تقـــدَّم ومل
   .احلكم ماداعت منذ

  

 املرفـــــق، ،٥٨/١٢٦ - ٦٩
  ١ الفقرة باء، الفرع

 العامـــة اجلمعيـــة مكتـــب جيتمـــع
 حتــسني ويواصــل الــدورة، طـوال 

 كفاءتـــه لزيـــادة عملـــه أســـاليب
 بـدور  املكتب وينهض .وفاعليته
ــادي ــوفري يف ريــــ ــشورة تــــ  املــــ
ــة ــة للجمعيـ ــشأن العامـ ــيم بـ  تنظـ
ــا ــسيقها أعماهلـــ ــا وتنـــ  وإدارهتـــ
 تنظـر  دد،الـص  هـذا  ويف .باقتدار

ــة ــضا اجلمعيــ ــات يف أيــ  مقترحــ
  .املكتب إلصالح

 الثامنـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعيـة  اعتمدت  املكتب
 الـــــذي ،٥٨/٣١٦ القـــــرار واخلمـــــسني،

ــرَّت ــه، أقـ ــة يف فيـ ــور، مجلـ ــدداً أمـ ــن عـ  مـ
   .املكتب إصالح بعملية املتعلقة التدابري
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 املرفـــــق، ،٥٥/٢٨٥ - ٧٠
  ٢٠ الفقرة

 باملكتـ  قـدرة  تعزيـز  أجل من
 اجلمعيـة  رئـيس  مـساعدة  علـى 

 أعماهلـــــا تـــــسيري يف العامـــــة
ــسني ــتمرارية وحتــ ــني االســ  بــ
ــا، خمتلـــف ــيِّن دوراهتـ ــل يعـ  كـ
 العامـة،  اجلمعيـة  لـرئيس  نائب
 دورة، كـــــــــل مـــــــــستهل يف

ــسؤوال ــن م ــصال ع ــة االت  طيل
 جيـري  أن وميكن .الدورة مدة
ــذا ــيني هــ ــصورة التعــ ــري بــ  غــ

 أي إدخـــــــال  دون رمسيـــــــة،
ــادة علـــى تعـــديل  مـــن ٣٩ املـ
 للجمعيـــــة الـــــداخلي النظـــــام
 رســــالة طريـــق  عـــن  العامـــة، 
  .رئيسها إىل موجهة

    .مستمر أساس على منفَّذ حكم  املكتب

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٧١
  ٣٤ الفقرة

 قبــل عــام، كــل املكتــب يقــوم
 بإعــــــداد الــــــدورة، إغــــــالق
ــه إىل اســتناداً اقتراحــات  جتارب

  .التايل املكتب فيها لينظر

 خـالل  مستمر ساسأ على مقترحات تقدم  املكتب
 املكتـب  بـني  الرمسية غري اإلحاطة جلسات
  .واجلديد القادم

  

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١ - ٧٢
  ٣٥ الفقرة

 ينظـر  أن املكتـب  مـن  مطلوب
ــاليب يف ــراءات أسـ ــن وإجـ  مـ

ــه وترشــيد تيــسري شــأهنا  أعمال
 العامــــــة اجلمعيــــــة ويوصــــــي
ــا  املكتـــب، وعلـــى .باعتمادهـ

    .األحكام هذه تنفيذ املكتب من ُينتظر  املكتب
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 يف ينظـــر أن اإلطـــار، هـــذا يف
 أو مقتــرح نــدب أي رفــض أمــر

 األعمـــال جـــدول يف إدراجـــه
 التوصيات مراعاة مع املؤقت،
 املكتـب  عـن  الـصادرة  السابقة

ــررات ــة ومقـ ــسابقة اجلمعيـ  الـ
   .الصدد هذا يف

  
    )العام األمني اختيار( :الثانية اجملموعة
  الشروح  قاتالتعلي  املنفذ الكيان  احلكم نص  القرار  الرقم

    العام األمني باختيار الصلة ذات العامة األحكام - ألف  
 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦  - ١

   ١٧ الفقرة
 القـــرار :يف وكـــذلك

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١
  ٥٧ الفقرة

 امليثــاق،  مـن  ٩٧ املادة إىل تشري
ــام وإىل ــراري أحكـ ـــة قـ  اجلمعيــ

 ٢٤ املــؤرخ )١-د( ١١ العامــة
ــانون ــاين كـ ــاير/الثـ  و ١٩٤٦ ينـ

ــلتها حيـــث مـــن ،٥١/٢٤١  صـ
ــة بــدور  األمــني تعــيني يف اجلمعي
 جملــس توصــية علــى بنــاء العــام،
   .األمن

    .حمدد إجراء أي ُيتّخذ مل  متاح غري

 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦  - ٢
  ٢٢ الفقرة

ــة علـــى تؤكـــد ــوز أن أمهيـ  حيـ
 األمــــني ملنــــصب املرشــــحون

ــام ــدوا، وأن العــ ــة يف يبــ  مجلــ
 ميثــاق مبقاصــد التزامــا أمــور،

    .حمدد إجراء أي ُيتّخذ مل  متاح غري
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 ومبادئـــــه، املتحـــــدة ماألمـــــ
 النطاق، واسعة قيادية ومسات
  .ودبلوماسية إدارية وخربة

    االختيار بعملية املتعلقة ألحكام ا- باء
 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦  - ٣

   ١٨ الفقرة
 القـــرار :يف وكـــذلك

 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١
  ٥٩ و ٥٦ الفقرتني

 اعتبارهــــا يف آخــــذة تؤكــــد،
 امليثـاق،  مـن  ٩٧ املادة مأحكا
 عمليـة  تكون أن ضرورة على

 شـــاملة العـــام األمـــني اختيـــار
 وأن األعـــضاء الـــدول جلميـــع
ــون ــر تكـ ــفافية، أكثـ ــه شـ  وأنـ
 وتعــيني حتديــد لــدى ينبغــي،
 ملنــــصب املرشــــحني أفــــضل
ــام، األمــني ــالء الع ــار إي  االعتب

ــاوب الواجـــب ــي للتنـ  اإلقليمـ
ــساواة ــني واملـــ ــسني، بـــ  اجلنـــ
ــ جملـــس وتـــدعو  أن إىل ناألمـ
 مــــــستكملة تقــــــارير يقــــــدم
 عن العامة اجلمعية إىل بانتظام

 هـذا  يف اختـذها  الـيت  اخلطوات
   .الصدد

 الــــــــــــــــــدول
ــضاء  األعـــــــــــ

ــة(  اجلمعيـــــــــــ
ــة  جملـــس/العامـ
  )األمن

    .مستمر أساس على منفَّذ حكم
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 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦  - ٤
   ١٩ الفقرة

 القـــرار :يف وكـــذلك
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١

  ٦٠ الفقرة

 العامـة،  اجلمعية رئيس تشجع
ــساس دون ــدور املـ ــذي بالـ  الـ

 الرئيـسية  األجهـزة  بـه  تضطلع
 عليــه املنــصوص النحــو علــى
 على امليثاق، من ٩٧ املادة يف

 األعــضاء الــدول مــع التــشاور
 احملــتملني، املرشــحني لتحديــد
 دولـــة مبوافقـــة حيظـــون الـــذين
ــضو، ــى عـ ــام، وعلـ ــور القيـ  فـ
 األعــضاء الــدول مجيــع إبــالغ

 لنتـائج ا تلـك  بإحالـة  بالنتائج،
   .األمن جملس إىل

 الــــــــــــــــــدول
ــضاء،  األعـــــــــ

 اجلمعيـة  رئيس
  العامة

 تعـــيني عنـــد مـــشاورات أي ُتعقـــد مل
ــام أمـــني ــام يف جديـــد عـ  .٢٠٠٦ عـ
 مخـس  كـل  احلكـم  هـذا  تنفيذ وينبغي
  .سنوات

  

 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦  - ٥
  ٢٠ الفقرة

 تقــــدمي علــــى أيــــضا تــــشجع
 للترشــــيحات رمســــي عــــرض
 حنـو  علـى  العام األمني ملنصب
 مــع للتفاعــل كافيــا وقتــا يتــيح
 إىل وتطلـب  األعـضاء،  الدول

 آراءهــم يقــدموا أن املرشــحني
 يف األعــضاء الــدول مجيــع إىل

   .العامة اجلمعية

 الــــــــــــــــــدول
  األعضاء

 رســـائل بواســـطة الترشـــيحات تقـــدَّم
 اعتمـاد  ومنذ .األمن جملس إىل تبَعث
 اجتماعـات  أي تعقَـد  مل احلكـم،  هذا

ــة ــة يف املرشــــحني مــــع رمسيــ  اجلمعيــ
  .لعامةا

  

    الوالية وفترة بالتعيني املتعلقة األحكام - جيم
 املرفـــــق، ،٦٠/٢٨٦  - ٦

   ٢١ الفقرة
 القـــرار :يف وكـــذلك

 قرارهـا  مـن  ٦١ الفقرة إىل تشري
 علـى  فيها ُينص اليت ،٥١/٢٤١
 التـسليم  عمليـة  تكون كيما أنه،

ــة  اجلمعيـــــــــــــ
 جملــس العامــة،
  األمن

 النطـــاق ضـــمن التنفيـــذ قيـــد احلكـــم
  .املمكن
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 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١
  ٦١ الفقرة

ــسلم ــسة والت ــة، سل  ينبغــي وفعال
ــني أن ــني يع ــام األم ــر يف الع  أبك

 أن األفــضل ومــن ممكــن، وقــت
 األقـل  على شهر قبل التعيني يتم
 شــاغل فتــرة انقــضاء موعــد مــن

   .املنصب
 املرفـــــق، ،٥١/٢٤١  - ٧

  ٥٨ الفقرة
 فتـــريت أو فتــرة  أمـــد يف ينظــر 

 اخليـــار ذلـــك يف مبـــا التعـــيني،
ــقامل ــرة تعلـ ــدة، بفتـ ــل واحـ  قبـ

  .املقبل العام األمني تعيني

 الــــــــــــــــــدول
  األعضاء

ــرر ــدول تق ــضاء ال ــرة األع ــة فت  الوالي
 بنـاءً  حـدة  على حالة كل أساس على
   .األمن جملس توصية على

  

  
  العامة اجلمعية وسلطة دور :الثالثة اجملموعة

  
    التعليقات  املنفذ الكيان  احلكم نص  القرار  الرقم

    العامة اجلمعية وسلطة بدور املتعلقة األحكام - ألف
 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦  - ١

  ١ الفقرة
ــذلك ــرار :يف وكـــ  القـــ

 ٢ الفقــــــرة ،٥٩/٣١٣
  )ب(

 اجلمعيــة دور جديــد مــن تؤكــد
ــة ــا وســلطتها، العام ــك يف مب  ذل
 بالــسالم املتعلقــة املــسائل بــشأن
ــدوليني، واألمــن  النحــو علــى ال

 مـــن املـــواد يف عليـــه املنـــصوص
 ميثــاق مــن ٣٥ و ١٤ إىل ١٠

 باالســـــتناد، املتحـــــدة، األمـــــم
 إىل االقتـــــــــــضاء، حـــــــــــسب
 مــن املــواد يف املبينــة اإلجــراءات

 عـدد  العامـة  وللجمعيـة  .مستمر حكم األعضاء الدول
 تنـدرج  أعماهلـا  جدول على البنود من

هــذا اعتمــاد ومنــذ .احلكــم هــذا حتــت
ــم، ــدورة ُعقـــدت احلكـ ــتثنائية الـ االسـ
ــة ــاريخ العاشــرة الطارئ كــانون ١٥ بت
ــسمرب/األول ــدت ٢٠٠٦ ديـــــ وعقـــــ

   .٣١ و ٣٠ العامتني اجللستني
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 الــداخلي النظــام مــن ١٠ إىل ٧
 للجمعيــة تتــيح والــيت للجمعيــة،

 وعاجلة، سريعة إجراءات اختاذ
 املــسؤولية  اعتبارهــا يف واضــعة
 صــون عــن األمــن جمللــس األوىل
ــدوليني واألمــن الــسالم  وفقــا ال
  .امليثاق من ٢٤ للمادة

    العامة اجلمعية رئيس بانتخاب املتعلقة ألحكاما - باء
 املرفــــــــــق، ،٥٨/١٢٦  - ٢

  ٩ الفقرة باء، الفرع
 و )أ( الفــرعيتني للفقــرتني وفقــا

ــرة مــن )ج( ــرار مــن ٢ الفق  الق
ــب ،٥٦/٥٠٩ ــة تنتخــ  اجلمعيــ

 للـرئيس  ونوابـا  هلا رئيسا العامة
ــسية للجــان ورؤســاء ــل الرئي  قب
 مـــن األقـــل علـــى أشـــهر ثالثـــة
 سيمارسـون  الـيت  رةالدو افتتاح
 إىل وســـــعيا .مهـــــامهم فيهـــــا

 املــــــسبق التخطــــــيط حتــــــسني
 الرئيـــــسية  اللجـــــان  ألعمـــــال 
ــا، والتحــضري ــل تنتخــب هل  باملث
 اللجــــــان مكاتــــــب هيئــــــات
 ثالثـــة قبـــل بأكملـــها الرئيـــسية

  .املقبلة الدورة من أشهر

 تنفيـذه  بـدأ  وقد .التنفيذ مستمر حكم األعضاء الدول
 وينطبـق  .واخلمـسني  الثامنـة  الدورة يف
 ٣٠ املـادتني  علـى  عـالوة  احلكـم،  هذا
علــى الــداخلي، النظــام مــن )أ( ٩٩ و

 ونـواب  العامـة  اجلمعيـة  رئيس انتخاب
   .الرئيس
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    العامة اجلمعية رئيس باختصاصات الصلة ذات األحكام - جيم
 املرفــــــــــق، ،٥٨/١٢٦  - ٣

  ٧ الفقرة
 املنتخـــــب الـــــرئيس يقـــــوم أن

 يف العامـــــــــــــة، للجمعيـــــــــــــة
 بعد عام، كل من يونيه/حزيران

ــذ أن ــسبانه يف يأخــــ  اآلراء حــــ
 األعـــضاء، الـــدول مـــن املقدمـــة
ــد ــشاور وبع ــع الت ــن م ــشغل م  ي

ــصب ــيس من ــة رئ ــة اجلمعي  العام
 بــــاقتراح العــــام، األمــــني ومــــع

 أمهيــــة ذات مــــسائل أو مـــسألة 
 إىل األعضاء الدول تدعى عاملية

 املناقــــشة أثنــــاء عليهــــا التعليــــق
 يةللجمع املقبلة الدورة يف العامة
 اآلراء تلخـيص  يـتم  كما .العامة

ــن املقدمـــة ــدول مـ ــضاء الـ  األعـ
 .األعضاء الدول على وتعميمها

 بـشأن  املقترحـات  هذه متس وال
ــسألة ــسائل( املــ ــة )املــ  املطروحــ
ــق ــا للتعلي ــاحلق عليه ــسيادي ب  ال
 تقــــرر أن يف األعــــضاء للــــدول
 مضمون كامل وبشكل وحدها
 بـــشأن تـــصدرها الـــيت البيانـــات
   .العامة املناقشة

ــيس ــة رئ  اجلمعي
  العامة

ــم ــذ حكـ ــى منفَّـ ــاس علـ ــستمر أسـ .مـ
 والـستني  الثانيـة  الـدورة  رئـيس  واقترح

ــة ــة للجمعيــ ــوع العامــ ــايل املوضــ :التــ
 لُخِّـصت  وقـد  .املنـاخ  لـتغري  االستجابة

يف األعــضاء الـدول  قدمتـها  الـيت  اآلراء
 املعّد العامة اجلمعية رئيس عرض إطار
يف اإلقليميـــــة اجملموعـــــات مجيـــــع إىل

   .٢٠٠٧ سبتمرب /أيلول
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  العامة اجلمعية لرئيس والفين واللوجسيت املايل بالدعم املتعلقة األحكام - دال
٥٩/٣١٣  - ٤،   

  )ب( ٣ الفقرة
 رئــيس وقيــادة دور تعزيــز تقــرر

  :طريق عن العامة اجلمعية
 املتاحــــة املــــوارد زيــــادة )بــــاء(

ــب ــيس ملكت ــة رئ  العامــة اجلمعي
 بنظـر  رهنـا  القائمـة،  املوارد من

ــة ــة يف اجلمعيـ ــة امليزانيـ  الربناجميـ
ــة ــرة املقترحـــــ  الـــــــسنتني لفتـــــ

ــوفري ،٢٠٠٧-٢٠٠٦   لتـــــــــــ
 علـى  إضافيتني أخريني وظيفتني

 واملـــــستوى اإلداري املـــــستوى
 بعــد سـنويا  شــغلهما يـتم  العـايل 
ــشاورات إجــراء ــع م ــرئيس م  ال

 مـــن اعتبـــارا وذلـــك اجلديـــد،
   .للجمعية الستني الدورة

ــدأ  العام األمني ــذ بـ ــم تنفيـ ــدورة يف احلكـ ــستني الـ الـ
A/61/483)، ٢٠ ص(  

  

 املرفــــــــــق، ،٥٨/١٢٦  - ٥
  ١٠ الفقرة

 املـــوارد حـــدود يف جيـــري، أن
ــادة القائمــة، ــوارد زي  املتاحــة امل
ــب ــيس ملكت ــة رئ  العامــة اجلمعي

 الـدعم  موارد ومن املوظفني من
 أحكــام مراعــاة مــع األخــرى،
 القـــرار مرفـــق مـــن ٢٢ الفقـــرة
 مخـــــــس وتتـــــــاح .٥٥/٢٨٥

 الـدعم  إلكمال ضافيةإ وظائف
ــا، املقــــدم  شــــغل جيــــري حاليــ

ــدأ  العام األمني ــذ ب ــدورة يف احلكــم تنفي التاســعة ال
١٣ ص ،A/61/483( واخلمــــــــــــسني

  ).A/62/608 و
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 سنوي، أساس على منها ثالث
ــراء بعــــد  مــــع مــــشاورات إجــ
 اعتبـارا  وذلـك  اجلديـد،  الرئيس

 واخلمــسني التاســعة الــدورة مـن 
  .العامة للجمعية

 املرفــــــــــق، ،٥٥/٢٨٥  - ٦
 يف وكـذلك  ٢٢ الفقرة

 ،٥١/٢٤١ القــــــــــــرار
  ٤٤ الفقرة املرفق،

ــذ يتطلــب ــرة تنفي ــن ٤٤ الفق  م
 اختـــاذ ٥١/٢٤١ القـــرار مرفـــق
ــدابري ــافية، تـ ــيما وال إضـ  يف سـ
 لـرئيس  الفـين  الدعم تقدمي جمال

ــة ــة اجلمعي ــذلك، .العام  جيــب ل
ــة ــدعم إتاحـ ــم الـ  ملكتـــب املالئـ
 مــن الفنيــة اجملــاالت يف الــرئيس
 إىل ُيطلـب  الغايـة،  هلذهو .عمله

ــدابري يتخــذ أن العــام األمــني  الت
 وأن اخلــصوص هـذا  يف املالئمـة 
ــّدم ــات يتقـ ــان إىل مبقترحـ  اللجـ
ــا تنظـــر لكـــي الـــصلة ذات  فيهـ

 الــــــــسادسة الـــــــدورة  أثنـــــــاء 
  .العامة للجمعية واخلمسني

 اجلمعيـة  رئـيس  إىل الـدعم  توفري جيري  العام األمني
توضــيح وجيــب .حمــدود بقــدر العامــة

ــفخم ــسائل تل ــة، امل واللوجــستية، الفني
   .باملراسم واملتعلقة واملالية،

  

 رئــيس وقيــادة دور تعزيــز تقــرر )ج( ٣ الفقرة ،٥٩/٣١٣  - ٧
  :طريق عن العامة اجلمعية

 حيـز  مـن  يكفـي  مـا  إتاحة )ج(
 االجتماعــات وأمــاكن املكاتـب 
 لــتمكني العامــة اجلمعيــة لــرئيس

 من وغريها املؤقتة للمكاتب حيز يوفر  العام األمني
بــدءاً املنتَخــب للــرئيس الــدعم وســائل

  .واخلمسني التاسعة الدورة من
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 مبهامــــه القيــــام مــــن الــــرئيس
ــة ــ بطريقــ ــع ىتتماشــ ــة مــ  هيبــ
  .منصبه ومكانة

 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦  - ٨
  ١١ الفقرة

ــذلك ــرار :يف وكـــ  القـــ
 املرفــــــــــق، ،٥٨/١٢٦

  ١١ الفقرة

 مواصـلة  العام األمني إىل تطلب
ــاذ ــ الترتيبـــــات اختـــ  ضروريةالـــ
 وســـائر مؤقـــت مكتـــب لتـــوفري
 املنتخـب  للرئيس الدعم أشكال
ــة  ألحكــام وفقــا العامــة للجمعي
  .٥٨/١٢٦ القرار

ــدءا جــــرى  العام األمني ــن بــ ــدورة مــ ــعة الــ التاســ
املنتخــب الــرئيس تزويــد واخلمــسني،

ــا املؤقتـــة للمكاتـــب حبيـــز مـــن وغريهـ
ــدعم أشــكال ١٣ ص ،A/61/483( ال

   ).٦ ص ،A/62/608 و

  

ــني إىل الطلــــب  )د( ٣ الفقرة ،٥٩/٣١٣  - ٩ ــام األمــ  أن العــ
 اجلمعيـــة رئـــيس تزويـــد يكفـــل
 مالئمـة  مراسـم  خبـدمات  العامة
 عمـل  مراكز من وغريه املقر يف

  .املتحدة األمم

 مكتـب  مـن  املقـدَّم  الـدعم  تعزيـز  جرى  العام األمني
اجلمعيــــة رئــــيس مكتــــب إىل املراســــم
ــة ــق خــالل مــن العام ــسيق توثي مــع التن
خـدمات  تكـون  حيثمـا  يسالـرئ  مكتب
 املناسبات ذلك يف مبا ضرورية، املراسم

.الـــرئيس يستـــضيفها الـــيت االجتماعيـــة
)A/61/483، و ٢٠ ص A/62/608، 

   ).١٣ ص

  

 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ١٠
  ٩ الفقرة

ــيس إىل تطلـــــب ــة رئـــ  اجلمعيـــ
 رئاســته، فتــرة ختــام يف العامــة،
 مـوجز  بتقريـر  خيلفـه  مـن  موافاة
ــري ــن رمســــــي غــــ ــضل عــــ  أفــــ

 والـــــــــــدروس مارســـــــــــاتامل
  .املستفادة

ــيس ــة رئ  اجلمعي
  العامة

علـى  مـستمر  أسـاس  علـى  منفَّـذ  حكم
   .رمسية غري اجتماعات شكل
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      األمن جمللس السنوي بالتقرير املتعلقة حكاماأل - هاء
 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ١١

 يف كـــذلك  ؛٤ الفقـــرة 
 ،٥٨/١٢٦ القــــــــــــرار

 ٣ الفقرة املرفق،

 

 

 

 لةمواصـ  إىل األمـن  جملس تدعو
ــه ــة مبادراتــ ــسني إىل اهلادفــ  حتــ
 إىل الـــــسنوي تقريـــــره نوعيـــــة

ــة ــة اجلمعيــــ  مبوجــــــب ،العامــــ
ــصادر التكليــف ــرة يف ال  ٣ الفق

 امليثــــاق، مــــن ٢٤ املــــادة مــــن
 بتقريــــــــر اجلمعيــــــــة ملوافــــــــاة
 .وحتليلي موضوعي

لتحــــسني األمــــن جملــــس تقريــــر خيــــضع األمن جملس
ــدرجيي ــي .ت ــسعينيات فف ــري الت ــر تغ التقري
طرائــق علــى تغــيريات مــن طــرأ ملــا نظــرا
 ،٢٠٠٠ العـام  ومنـذ  .األمـن  جملـس  عمل
 إضـافة  منـها،  أخـرى  بتغـيريات  العمل بدأ

 أصـبح  ،احلـني  ذلك ومنذ .للتقرير ُمقدمة
ــز ــس تركي ــن جمل ــصباً األم ــر من علــى أكث

ــة ــر مقدمــــ ــام ويف .التقريــــ ،٢٠٠٦ عــــ
عـــــن معلومـــــات التقريـــــر إىل أُضـــــيفت
ــات ــسياسية البعثـ ــة الـ ــسنة ويف .اخلاصـ الـ

ــة،اجل ــُيعّد اريــ ــر ســ ــرة ولأل ،التقريــ ،مــ
اجلديــدة التوجيهيــة املبــادئ إىل باالســتناد

ــا ــائج وفق ــق لنت ــن جملــس فري ــل األم العام
أيــضا التقريــر وسيتــضمن .بــالتوثيق املعــين
الـيت  القـرارات  إىل إشارة اجلارية السنة يف
ــلُي مل ــشأهن توّصـ ــاق إىل ابـ ــس يف اتفـ جملـ

 .األمن

 

 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦- ١٢
ــرةالف ــذلك ٧ قـ  يف وكـ

 ،٥٩/٣١٣ القـــــــرارين
 و ؛)د( ٢ الفقـــــــــــــــرة

 املرفــــــــــق، ،٥٨/١٢٦
 ٢ الفقرة

ــضا تـــدعو أن إىل األمـــن جملـــس أيـ
 و ١٥ للمـادتني  وفقـا  دوريـا،  يقدم
ــن ٢٤ ــارير امليثـــاق، مـ خاصـــة تقـ

إىل موضـــــــــوعي منحـــــــــى وذات
يف تنظــــر لكــــي العامــــة اجلمعيــــة
ــة األمهيــــــة ذات املــــــسائل الدوليــــ

 ءاألعـضا  الدول
 )األمن جملس(

العامــــة اجلمعيــــة قــــرار اعتمــــاد منــــذ
يررتقــا أي رمسيــا ُتقــدم مل ،٥٨/١٢٦

ــة ــى ذات خاصــ ــوعي منحــ إىل موضــ
ــة ــة اجلمعيـ ــيع .العامـ ــة فاملواضـ اخلاصـ
ــا ــا حــد إىل يغطيه ــيم م ــشهري التقي ال
 .األمن جملس رئاسة ُتعده الذي
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 .الراهنة

 ٢ الفقــــــرة ،٥٩/٣١٣- ١٣
 القـرار  يف وكذلك )ج(

 ٢ الفقــــــرة ،٥٩/٣١٣
  )و(
 

ــر ــارير يف النظـــ ــسنوية، التقـــ الـــ
ــذلك ــارير يف وكــ ــة التقــ اخلاصــ

 مـن  ١ للفقرة وفقا األمن، جمللس
املــادة مــن ٣ والفقــرة ١٥ املــادة
طريــــق عــــن امليثــــاق، مــــن ٢٤

ــراء ــوعية مناقـــــشات إجـــ موضـــ
 .وتفاعلية

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري العامة اجلمعية
 جملـس  تقريـر  يف ُينظـر  حبيث .متواصل
ــ ــن ناألم ــشات خــالل م ــة مناق تفاعلي
 .ةموضوعيو

 

 املرفــــــــــق، ،٥١/٢٤١- ١٤
 ١١ الفقرة

 

يف العامـــة اجلمعيـــة نظـــر ستمريـــ
ــد ــدول بنـ ــال جـ ــون األعمـ املعنـ

يف “األمــــــن جملــــــس تقريــــــر”
  .عامة اتجلس

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري العامة اجلمعية
 اجلمعيـة  نظـر  يتواصـل  حبيث .متواصل
يف ألمــــنا جملــــس تقريــــر يف العامــــة
 .عامة جلسات

 

 املرفــــــــــق، ،٥١/٢٤١- ١٥
 ١٤ الفقرة

 

ــمُت ــى عّمــ ــضاء علــ ــة أعــ اجلمعيــ
ــم، العامــة، ــشرة للعل ــشهرية الن ال

عمــل نــامجلرب األوليــة للتوقعــات
 .األمن جملس

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري األمن جملس
 ُنسخ األعضاء للدول ُتقدمو .متواصل
ةالــشهري التوقعــات بيــان مــن مطبوعــة

ُيحّمــلو .األمــن جملــس عمــل ربنــامجل
 علـى  األمـن  جملـس  عمـل  برنامج أيضا
  .اإلنترنت يف هموقع

  

 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦- ١٦
ــرة ــذلك ٥ الفقـ  يف وكـ

 ،٥٨/١٢٦ القـــــــرارين
 و ؛٤ الفقــــرة املرفــــق،

 املرفــــــــــق، ،٥١/٢٤١

ــد ــراء عنــ ــيم إجــ ــشة تقيــ للمناقــ
جمللــس الــسنوي بــالتقرير املتعلقــة
مبوجــب تقدميـه  املطلـوب  األمـن، 
القـــرار مرفـــق مـــن ١٢ الفقـــرة
ــيط ،٥١/٢٤١ ــرئيس حيــــــ الــــــ

بقــــراره علمــــا العامــــة اجلمعيــــة

اجلمعيـــة رئـــيس
 العامة

ــىت ــا اآلن، حـ ــر زال مـ ــر يف النظـ تقريـ
  .عامة جلسات جيري األمن جملس
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 مواصـلة  إىل احلاجـة  مـدى  بشأن ١٢ الفقرة
يف مبـــا ،لـــساجمل تقريـــر يف النظـــر
ــك ــا ذلـــ ــصل فيمـــ ــإجراء يتـــ بـــ

بـــشأن رمسيـــة غـــري مـــشاورات
أي باختــاذ اجلمعيــة قيــام ضــرورة
 املناقـشة،  هـذه  من انطالقا إجراء

ــ ومـــضمون ــراء، هـــذا لمثـ اإلجـ
ــضال ــن فـ ــسائل أي عـ ــي مـ ينبغـ
 .لساجمل على عرضها

 املرفــــــــــق، ،٥١/٢٤١- ١٧
 ١٢ الفقرة

ــ ــيس ّيميقــ ــة رئــ ــة اجلمعيــ العامــ
 مدى يف نظروي البند هذا مناقشة
ــة ــلة إىل احلاجــ ــر مواصــ يف النظــ

  .األمن جملس رتقري

اجلمعيـــة رئـــيس
 العامة

 .متواصـل  حنـو  علـى  احلكـم  هـذا  تنفيذ جيري
 مالحظـات  العامـة  اجلمعية رئيس يقدم حبيث

  .اتللمناقش اًختامي اًوتقييم افتتاحية

  

 املرفــــــــــق، ،٥١/٢٤١- ١٨
 ١٣ الفقرة

 هـذا  بـشأن  املناقشة باب غلقي ال
وإمنــا األعمــال جــدول مــن بنــدال
حــسب ،لــتمكنيل مفتوحــا ظــلي

املناقــشة مواصــلة مــن الــضرورة،
بــني مــن مراعــاة، ،الــسنة خــالل
تقـــارير تقـــدمي الحتمـــال أمـــور،
يقتــضي ومــىت حــسبما أخــرى،
 .األمر

 األعـضاء  الدول
اجلمعيــــــــــــــــة(

 )العامة

 ظـل  واخلمسني، التاسعة الدورة خالل
مــن بنــدال هــذا ملناقــشة مفتوحــا البــاب
الــدورات وخــالل .لاألعمــا جــدول

ــررت ،٦٢ و ٦١ و ٦٠ ــدول قــــ الــــ
نأبــش املناقــشة بــاب إغــالق األعــضاء

  .األعمال جدول من بندال هذا

 

    واالجتماعي االقتصادي للمجلس السنوي بالتقرير املتعلقة حكاماأل - واو
االقتــــــصادي اجمللــــــس تــــــدعو املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦- ١٩

إعــداد مواصــلة إىل واالجتمــاعي
 األعـضاء  الدول

اجمللــــــــــــــــــس(
 حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري
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ــره ٨ الفقرة ــة إىل تقري ــا العامــة اجلمعي وفق
ــرارل ــة قـ ــع ،٥٠/٢٢٧ اجلمعيـ مـ

 وذا إجيـازا  أكثر جعله إىل السعي
وذلــــك أكــــرب، عملــــي منحــــى
اجملـــاالت علـــى الـــضوء بتـــسليط

تتطلــب الــيت البالغــة األمهيــة ذات
 ،اجلمعيـة  جانـب  من إجراء اختاذ

االقتـــــضاء، حــــسب  وبالقيــــام، 
ــدمي ــيات بتقـ ــددة توصـ ــي حمـ لكـ
 .األعضاء الدول فيها تنظر

االقتـــــــــــصادي
 )واالجتماعي

 .متواصل

 املرفــــــــــق، ،٥١/٢٤١- ٢٠
 ١٥ الفقرة

اجمللـس  يقدمـه  الـذي  قريـر الت ُيعّد
إىل واالجتمــــــاعي االقتــــــصادي

لقــــرار طبقــــا العامــــة اجلمعيــــة
ــة ــة اجلمعيـــــ .٥٠/٢٢٧ العامـــــ
ــذا ويتــــضمن ــر هــ أيــــضا التقريــ
ــا ــر تقييمــ ــة لتقريــ ــسيق جلنــ التنــ
 جلنـة  تقريـر  مراعـاة  مـع  ية،اإلدار

 .والتنسيق الربنامج

 األعـضاء  الدول
اجمللــــــــــــــــــس(

االقتـــــــــــصادي
 )واالجتماعي

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري
 .متواصل

 

    الدولية العدل حملكمة السنوي بالتقرير املتعلقة حكاماأل - زاي
 ،املرفــــــــــق ،٥١/٢٤١- ٢١

 ١٦ الفقرة

 

يف العامـــة اجلمعيـــة نظـــر يـــستمر
ــة العــدل كمــةحم تقريــر يف الدولي

اجلمعيـة  واصلُتو .عامة جلسات
حمكمــة تؤديـه  الــذي دورالـ  دعـم 
ــدل ــة الع ــاز بوصــفها الدولي اجله

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري العامة اجلمعية
الثانيـــــة الـــــدورة ومنـــــذ .متواصـــــل
 العامـة  اجلمعية نظر استمر واخلمسني،

 .عامة جلسات يف التقرير يف
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 طبقـا  للمنظمـة  الرئيـسي  القانوين
ــاق تواصــلو .املتحــدة األمــم مليث
ــة التطــوير تــشجيع العامــة اجلمعي

ــدرجيي ــانون التــــ ــدويل للقــــ الــــ
 .وتدوينه

        مةالعا العالقات بأنشطة املتعلقة حكاماأل - حاء
 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦- ٢٢

 ١٤ الفقرة
اإلعــالم شــؤون إدارة إىل تطلــب

ــة ــة باألمانـــ ــل، أن العامـــ تواصـــ
 ومـع  املعنيـة  دانالبلـ  مـع  بالتعاون
 األمـم  منظومة وهيئات منظمات
ــدة ــصلة، ذات املتحـــ ــاذ الـــ اختـــ
ــدابري ــاء املناســبة الت ــوعي إلذك ال
ــام ــاملي العـ ــال العـ ــة بأعمـ اجلمعيـ
 .العامة

ــني ــام األمـــ العـــ
شــــــؤون إدارة(

 )اإلعالم

ــذ وتواصــل .مــستمر احلكــم هــذا تنفي
تنفيـــــــــذ اإلعـــــــــالم شـــــــــؤون إدارة
 الـيت  تباالتـصاال  املتعلقة جيتهاياسترات

ــدهتا ــة اعتمــ ــة اجلمعيــ ــب العامــ مبوجــ
٦٠/١٠٩ و اءبـــ ٥٩/١٢٦ قراريهـــا

ــرويجل وذلـــك اءبـــ ــة لعمـــل لتـ اجلمعيـ
 .وقراراهتا العامة

بناء على طلـب مـن أحـد الوفـود خـالل
اجللسات املواضيعية الـيت عقـدها الفريـق
ــالم ــؤون اإلعـ ــدمت إدارة شـ ــل قـ العامـ
ــشطتها ــن أنــ ــستكملة عــ ــات مــ معلومــ

ــز ا  ــة لتعزيـ ــصعيداجلاريـ ــى الـ ــوعي علـ لـ
  .العاملي بأعمال اجلمعية العامة

ــضا ــشاركان أيــ ــسان املــ ــب الرئيــ وطلــ
االجتمــاع برابطـــة املراســـلني املعتمـــدين
لــدى األمــم املتحــدة وقامــا بــدعوة أحــد
ممثلي الرابطة لعرض آرائها بشأن كيفيـة
ــائط اإلعــــالم بنــــشر ــام وســ تيــــسري قيــ

 .املعلومات عن أعمال اجلمعية العامة

 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦- ٢٣
 ١٦ الفقرة

العامـــة اجلمعيـــة رؤســـاء تـــشجع
ــى ــادة عل ــا، ظهــورهم زي ــا علن مب
تعزيـــــز خـــــالل مـــــن ذلـــــك يف

وســـائط ممثلـــي مـــع االتـــصاالت
 يـروج  مبـا  املدين واجملتمع اإلعالم
 األمني وتشجع اجلمعية، ألنشطة

اجلمعيـــة رئـــيس
ــة، األمـــني العامـ
 العام

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري
 علـى  الـستني،  الـدورة  ومنـذ  .متواصل
اجلمعيـــة رؤســـاء يقـــوم املثـــال، ســـبيل

جلاهنــــا رؤســــاء عــــن فــــضال العامـــة، 
 املـدين  اجملتمـع  ممثلـي  بإحاطة الرئيسية،
ــا ــامجب دوري وبــشكل علم لعمــ ربن

 



 

 

A
/63/959 

 

65 
09-50771 

    التعليقات  املنفذ الكيان  احلكم نص  القرار  الرقم

املمارســـة مواصـــلة علـــى العـــام
رئـيس  ملكتب يوفر أن يف املتمثلة

ــة ــدثا اجلمعيـ ــم متحـ ــيس باسـ رئـ
 .للمتحدث ومساعدا اجلمعية

ــة ــالل اجلمعيـــ ــا خـــ ــة دوراهتـــ الراهنـــ
)A/61/483، و ٢٢ ص A/62/608، 

مــــــــساعد أي تـــــــوفّر  ومل ).١٥ ص
 العامـة  اجلمعية رئيس باسم لمتحدثل

  .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون منذ

 املرفــــــــــق، ،٥٨/١٢٦- ٢٤
 ٨ الفقرة

أفـضل  بـصورة  اإلعالن جيري أن
 اجلمعية به تقوم الذي العمل عن

قــرارات، مــن تتخـذه  ومــا العامـة 
تكثيــف لــذلك تبعــا جيــري وأن

هلـــــذه املقـــــدم الـــــدعم وتعزيـــــز
ــراض ــن األغـــ ــؤون إدارة مـــ شـــ

 طلـب وُي .العامـة  باألمانة اإلعالم
خطــة يقــدم أن العــام األمــني إىل

حــدود يف اهلــدف، هــذا لبلــوغ
 اإلعـالم  جلنـة  إىل القائمة، املوارد

ــا يف ــة دورهتـ ميكـــن حبيـــث املقبلـ
إىل تقـــــدم توصـــــيات إصـــــدار
 .يةاجلمع

ــني ــام األمـــ العـــ
شــــــؤون إدارة(

 )اإلعالم

 قـدم  حبيـث  ؛واحـدة  مـرة  خـذ ُتا إجراء
يف اإلعــالم للجنــة خطــة العــام األمــني
ــا انظـــر( والعـــشرين الـــسادسة دورهتـ

A/AC.198/2004/6أيــــضا وانظــــر ؛
ــرارين ــ ٥٩/١٢٦ الق ٦٠/٢٨٦ و اءب
 ص ،A/61/483( .١٤ الفقرة املرفق،
 )A/62/608 و ؛١٣

 

 رفــــــــــق،امل ،٦٠/٢٨٦- ٢٥
 ١٥ الفقرة

مواصـلة  علـى  العامة األمانة حتث
أمهيــة إبــراز إىل الراميــة مــساعيها
 حتقيقـا  وتطلـب،  العامـة،  اجلمعية
 البنـود  ترتيـب  إعـادة  الغاية، هلذه
مبــــا املتحــــدة، األمــــم يوميــــة يف

ــا يتـــــسىن ــور معهـــ ــوائم ظهـــ قـــ

،نيوالــست ةيــدااحل الــدورة مــن اعتبــارا العام األمني
ــد ــب أعيــ ــود ترتيــ ــة بنــ ــم يوميــ األمــ
)A/62/608 و A/61/483( .املتحدة
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ــسات ــة اجللـــــ ــائر العامـــــ وســـــ
ــبات ــسية املناســ ــة الرئيــ للجمعيــ
مـــــع بجنـــــ إىل جنبـــــا العامـــــة
 .األمن جملس جلسات

    أخرى جهاتو املدين اجملتمع مع العامة اجلمعية بتعاون املتعلقة عامةال حكاماأل - طاء
 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦- ٢٦

 ١٢ الفقرة
التفاعـــل، يـــادةز علـــى تـــشجع
 الضرورة، تقتضي وحيثما عندما
ذلــك يف مبــا املــدين، اجملتمــع مــع

ــات ــري املنظمـ ــة، غـ وال احلكوميـ
البلــدان يف املوجــودة تلــك ســيما

ذات املـــــسائل بـــــشأن الناميـــــة،
 . ... الصلة،

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري العامة اجلمعية
 علـى  ،نيالـست  الـدورة  ومنـذ  .متواصل
اجلمعيـــة رؤســـاء كـــان املثـــال، ســـبيل

ــة، ــاء جانــــب إىل العامــ ــا رؤســ جلاهنــ
 املـدين  اجملتمـع  ممثلـي  يطونحي الرئيسية،
ــشكل ــا دوري بـ ــامجب علمـ ــل ربنـ عمـ
.راهنـــــةال دوراهتـــــا خـــــالل اجلمعيـــــة

)A/61/483 و A/62/608.( 

 

 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦- ٢٧
 ١٣ الفقرة

ــتمرار علــــى أيــــضا تــــشجع اســ
ــاون، ــا التعـــــ ــضي حيثمـــــ تقتـــــ
العامـــة جلمعيـــةا بـــني الـــضرورة،
ــات ــة والربملان ــة، الوطني واإلقليمي

االحتـــاد خـــالل مـــن ســـيما وال
 .الدويل الربملاين

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري العامة اجلمعية
ــدتو .متواصــل ــدة ُعق اجتماعــات ع

والربملــانيني العامــة اجلمعيــة رئــيس بــني
ــرين ــشارك .الزائـ ــاد ويـ ــاين االحتـ الربملـ
العامـــة يـــةاجلمع مناقـــشات يف الـــدويل
 .مراقب بصفة

 

        العمل بتنظيم املتعلقة حكاماأل - ياء
 املرفــــــــــق، ،٥٥/٢٨٥- ٢٨

 يف كــذلك ،١٩ الفقــرة
 ،٥١/٢٤١ القــــــــــــرار

مــن ٢٨ الفقــرة تنفيــذ أجــل مــن
تنفيـــذا ٥١/٢٤١ القـــرار مرفـــق
اجلمعيـــة  رئـــيس ُيـــشّجع تامـــا،

اجلمعيـــة رئـــيس
 العامة

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري
ــل ــاللف .متواصــ ــدورة خــ ــة الــ الثانيــ

العامــة اجلمعيــة رئــيس نعــّي ،ستنيوالــ
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اســــتخدام زيــــادة علــــى العامــــة ٢٨ الفقرة املرفق،
ــّسرين ــون عنـــدما امليـ ذلـــك يكـ
  .مالئما

التمويــل تجمــاال يف مــثال( ميــّسرا ١٧
 البيئـة  شـؤون  وإدارة ؛التنميـة  أجل من

يفو ؛الواليـــات واســـتعراض ؛الدوليـــة
ــال ــق جمـ ــساقاال حتقيـ ــى تـ ــ علـ اقنطـ

ــة ــة تنـــشيطو ؛املنظومـ ــة اجلمعيـ ؛العامـ
ــالح ــس وإصـ ــن؛ جملـ ــةو األمـ مكافحـ
 اإليـدز؛ /البـشرية  املناعـة  نقـص  فريوس

ــسةو ــةال اجللــ ــة عامــ ــ التذكاريــ ةرفيعــ
وتقـــــدمي ،طفـــــلال بـــــشأن املـــــستوى
االســتغالل لــضحايا والــدعم املــساعدة
 ).اجلنسَيني واالنتهاك

 املرفــــــــــق، ،٥١/٢٤١- ٢٩
 ٢٧ الفقرة

ــة ــ اجلمعيـ ــي ةالعامـ ــى هـ ــة أعلـ هيئـ
 .املنظمـة  يف العـضوية  عامليـة  سياسة

جـــدول  بنـــود  يف النظـــر  ويقتـــصر
اجللـــــسات يف مباشـــــرة األعمـــــال
أو عاجلـــةال املـــسائل علـــى العامـــة

الـــــسياسية األمهيـــــة ذات املـــــسائل
و ١ الفقــرتني مراعـاة  مـع  الكـربى، 

اجلمعيــة قــرارل األول رفــقامل مــن ٢
 .٤٨/٢٦٤ العامة

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري العامة اجلمعية
 .متواصل

 

 املرفــــــــــق، ،٥١/٢٤١- ٣٠
 ٢٨ الفقرة

ــّيم ــيس يقــ ــة رئــ ــة اجلمعيــ العامــ
اجللــــسات يف اجلاريــــة املناقــــشة
 ضـمان  هبـدف  وذلـك  ... العامة
وشــفافة  منتظمــة عمليــة  وجــود

اجلمعيـــة رئـــيس
 العامة

حنـــو علـــى احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري
العامـة  اجلمعيـة  رئيس يقدمو .متواصل
جلــسات يف للمناقــشات تقييمــه عــادة

ــةع ــودل كانــت كلمــا ام املطروحــة لبن
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ــال ــود كتراشـ ــشات يف الوفـ املناقـ
ــاإلجراءات املتعلقــة ينبغــي الــيت ب
نظــرُي الــيت البنــود بــشأن اختاذهــا

.العامة اجللسات يف مباشرة فيها

أو األعـضاء  للـدول  خاصة أمهية للنظر
  .منها خاص باهتمام حتظى

 رفــــــــــق،امل ،٥١/٢٤١ - ٣١
  ٢٩ الفقرة

بالتــشاور العامــة، األمانــة تــضمن
 لتـوفري  األولويـة  منح الرئيس، مع

ــة ــات قاعــ ــدمات اجتماعــ واخلــ
ــة ــسري الالزمــ ــراء لتيــ ــك إجــ تلــ
  .املشاورات

 األعـضاء  الدول
اجلمعيــــــــــــــــة(

ــة ــيس ،)العام رئ
  العامة اجلمعية

علــى احلكــم هــذا العامــة األمانــة تنفــذ
  متواصل حنو

  

      املواضيعية/التفاعلية باملناقشات املتعلقة األحكام - كاف
 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ٣٢

  ٣ الفقرة
 :القـــرارين يف وكـــذلك

 ،٣ الفقـــرة ،٥٩/٣١٣
ــق، ،٥٨/١٢٦ و  املرفـــ

  ٣ الفقرة باء، الفرع

 مناقــشات إجــراء علــى تــشجع
ــيعية ــة مواضــــ  بــــــشأن تفاعليــــ
ــسائل  األمهيـــة ذات الراهنـــة املـ
ــة ــع البالغــ ــدويل للمجتمــ  يف الــ
 رئــيس وتــدعو العامــة، اجلمعيــة
 مواضــــيع اقتــــراح إىل اجلمعيــــة
ــذه ــة، املناقـــــشات هلـــ  التفاعليـــ

  .األعضاء الدول مع بالتشاور

 األعضاء الدول
ــة(  اجلمعيـــــــــــــ

 رئــيس ،)العامــة
  العامة اجلمعية

 .مــــستمرة بــــصورة احلكــــم هــــذا ُينفــــذ
 جــرت والــستني، الثانيــة الــدورة خــاللو

 ســبيل علــى( مواضــيعية مناقــشات مخــس
ــال ــري املثـ ــاخ؛ تغـ ــداف املنـ ــة األهـ  اإلمنائيـ

 جتـــــاراال اإلداري؛ اإلصـــــالح لأللفيـــــة؛
 الـدورة  وخـالل  ).البشري األمن بالبشر،
 مناقشات مخس نظمت والستني، احلادية

 لأللفيـــة؛ اإلمنائيـــة األهـــداف( مواضـــيعية
ــساواة ــسني؛ بــــني املــ ــضارات؛ اجلنــ  احلــ
  .)املناخ تغري التنمية؛ أجل من التمويل

  

 تفاعليـة  مناقـشات  عقـد  تشجع ١٢ الفقرة ،٥٩/٢٣١٣ - ٣٣
 اختــاذ عمليــة يف املــسامهة بغيــة

  .الدولية احلكومية القرارات

 األعضاء الدول
ــة(  اجلمعيـــــــــــــ

  )العامة

    .مستمرة بصورة احلكم هذا ُينفذ
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      الرئيسية األجهزة بني بالتعاون املتعلقة األحكام - الم
 املرفــــــــــق، ،٦٠/٢٨٦ - ٣٤

  ٢ الفقرة
ــذلك ــرارات يف وكـ  القـ

 املرفــــــــــق، ،٥٨/١٢٦
 و ؛٦ الفقـــــــــــــــــــــــرة

 املرفــــــــــق، ،٥٥/٢٨٥
 و ؛٢١ الفقــــــــــــــــــــرة

 املرفــــــــــق، ،٥١/٢٤١
  ٤٣ الفقرة

 العامـــة اجلمعيـــة رؤســـاء حتـــث
 واجمللـــــــس األمـــــــن وجملـــــــس
 علــى واالجتمــاعي االقتــصادي
 زيـادة  لكفالـة  دوريـاً  االجتماع
ــاون ــهم التع ــسيق بين ــرامج وتن  ب
ــهم ــا عمل  كــل ملــسؤوليات وفق
ــهم ــاق؛ مبوجــب من ــى امليث  وعل
 بإحاطـة  يقوم أن جلمعيةا رئيس

 بنتـــائج علمــا  األعـــضاء الــدول 
  .بانتظام االجتماعات تلك

ــيس ــة رئ  اجلمعي
  العامة

 .مـــستمرة بـــصورة احلكـــم هـــذا ُينفـــذ
 وجملـس  العامة، اجلمعية رؤساء وجيتمع

ــن،  االقتــــــــصادي واجمللــــــــس األمــــــ
 .دوريا واالجتماعي

ــتم مل ــدول إحاطــة ت ــاً األعــضاء ال  علم
  .انتظامب االجتماعات تلك بنتائج

  

 املرفــــــــــق، ،٥٨/١٢٦ - ٣٥
  ٥ الفقرة

 األمــن جملــس رئــيس يــستمر أن
 العامـة  اجلمعية رئيس إحاطة يف

ــام ــل بانتظـ ــس بعمـ ــد .اجمللـ  وقـ
 إبـالغ  يف اجلمعية رئيس يرغب

 باملـــــسائل األعـــــضاء الـــــدول
ــوعية ــارة املوضـ ــاء املثـ ــذه أثنـ  هـ
  .االجتماعات

 جملــــس رئــــيس
ــن، ــيس األمـ  رئـ
  العامة اجلمعية

 بـــصورة احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري
 اجلمعيــــة رئــــيس وجيتمــــع .مــــستمرة

  .شهريا األمن جملس ورئيس العامة

  

 ،٦٠/٢٨٦ القــــــــــــرار - ٣٦
  ٦ الفقرة املرفق،

ــذلك ــرار يف وكــــ  القــــ
 ٢ الفقــــــرة ،٥٩/٣١٣

  )هـ(

ــدعو ــس ت ــن جمل ــدمي إىل األم  تق
 إىل ومنتظمــة مــستكملة تقــارير
 اإلجـراءات  عـن  العامـة  اجلمعية

  .اختذها اليت

 عضاءاأل الدول
  )األمن جملس(

 .مستمرة بصورة احلكم هذا تنفيذ جيري
ــشأن اإلحاطــة تقــدمو  الــيت اإلجــراءات ب
 االجتماعـات  خالل األمن جملس تخذهاي

 يف أيـضاً  وتـرد  العامـة  اجلمعيـة  رئـيس  مع
ــيم ــه تقــوم الــذي الــشهري التقي  رئاســة ب
  .األمن جملس
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      ومتابعتها القرارات بتنفيذ املتعلق كماحل - ميم
 املرفــــــــــق، ،٥٨/١٢٦ - ٣٧

  ٩ الفقرة
 األعــــــضاء الــــــدول تنظــــــر أن

ــة ــة واألمانـ ــادرات يف العامـ  املبـ
ــيت ــن الـ ــا ميكـ ــسني اختاذهـ  لتحـ
ــة رصــد ــرارات متابع ــة ق  اجلمعي

 تقـــــدمي قبيـــــل مـــــن العامـــــة،
 يف احملــدد الوقــت يف مــدخالت

 العــام األمــني بتقــارير يتــصل مــا
ــذ ــات وتنفيـ ــيت املقترحـ ــن الـ  مـ
 متراتاملــؤ متابعــة تعزيــز شــأهنا

 الــيت الرئيــسية القمــة ومــؤمترات
  .املتحدة األمم تعقدها

 الــــــــــــــــــــدول
ــضاء  ،األعـــــــــــ

  العام األمني

 إىل العــام  األمــني  مــن رســائل  بعــثت
 مـن  مـستمرة  بـصورة  األعـضاء  الدول
 ذات علومــاتامل علــى احلــصول أجــل

   )A/62/608 و A/61/483( صلةال

  

 اإلرادة إبــــداء ضـــرورة  تؤكـــد   ١ الفقرة ،٥٩/٣١٣ - ٣٨
 الفعلـي  التنفيـذ  لكفالة سياسيةال

 اجلمعيـة  تتخـذها  اليت للقرارات
  .العامة

 بـــصورة احلكـــم هـــذا تنفيـــذ جيـــري األعضاء الدول
 احلكــــم هــــذا يتــــضمن وال مــــستمرة

  .معينة إجراءات اختاذ طلب

  

  


