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  .١٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
انتخـاب أعـضاء مكتـب اللجـان        :  من جدول األعمال   ٥البند  

 الرئيسية

قــال إن جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول    : الــرئيس  - ١
للفتــرة ) فنلنــدا( فــوكس -أخــرى رشــحت الــسيدة شــروديروس 

 .ب نائب رئيس اللجنة للدورة الرابعة والستنياملتبقية من منص

  نائبـا  )فنلنـدا ( فـوكس    ‐مت انتخاب السيدة شـروديروس      - ٢
  .للرئيس بالتزكية
  A/C.4/64/INF/1)؛ A/C.4/64/L.1؛ (A/C.4/64/1 تنظيم األعمال

ــرئيس  - ٣ ــاه إىل الوثيقــة  : ال ــه االنتب ، الــيت A/C.4/64/1وجَّ
على اللجنـة، وإىل الوثيقـة   تتضمن بنود جدول األعمال املوزعة     

A/C.4/64/L.1  الــيت تتــضمن برنــامج عمــل اللجنــة مــع جــدول ،
  .زمين مقترح

مث وجَّــه االنتبــاه إىل القواعــد ذات الــصلة وتوصــيات       - ٤
 فيما يتعلـق بعمـل      (A/64/250)اجلمعية العامة الواردة يف الوثيقة      

 اللجــان الرئيــسية، مبــا يف ذلــك تلــك الــواردة يف مقــرر اجلمعيــة 
  .٥٨/٣١٦ و ٥٨/١٢٦ والقرارين ٣٤/٤٠١العامة 

وأضاف قائالً إنه ليتـسىن االسـتفادة التامـة مـن الوقـت               - ٥
وخــدمات املــؤمترات اللــتني متــت إتاحتــهما للجنــة، فإنــه يعتــزم   
ــاً     ــد اجتماعـ ــور، ولـــن يعقـ ــد اجللـــسات وفـــضها علـــى الفـ عقـ

وجيـب  . عندما يوجد عدد كاف من املتكلمني على القائمـة         إال
مجيع املتكلمني، ال سـيما الثالثـة األول احلـضور إىل غرفـة             على  

  .اجتماعات اللجنة يف حينه
ــة العامــة قــررت التخلــي عــن      - ٦ ــائالً إن اجلمعي ومــضى ق

القاعدة اليت تـنص علـى ضـرورة حـضور ُربـع األعـضاء ليتـسىن                
ــا    ــسية م ــة رئي ــاح اجتمــاع جلن ــق  . اإلعــالن عــن افتت وفيمــا يتعل

بـشدة  م األعمال سوف تلتـزم اللجنـة        ليت اإلجراءات وتنظي  مبسأ
ــة     ــة العامــ ــرر اجلمعيــ ــواردة يف مقــ ــصلة الــ ــام ذات الــ باألحكــ

٣٤/٤٠١) A/520/Rev.16وتوافقــــاً مــــع ). ، املرفــــق اخلــــامس
احلدود الزمنية لتعليل التصويت وحقوق الرد، جيـب أن تقتـصر           

. املدة الزمنية للبيانات املتعلقـة بنقـاط النظـام علـى مخـس دقـائق              
 دقـائق أو  ١٠ال تتجاوز البيانات أثناء املناقـشة العامـة    واقترح بأ 

 دقيقة يف حالة األعضاء الذين يتكلمـون باإلنابـة عـن وفـود           ١٥
  .عديدة

وفيما يتعلق بالقرارات، وجَّـه االنتبـاه، يف مجلـة أمـور،              - ٧
، الـذي يـشجع     ٤٨/٢٦٤ من قرار اجلمعية العامـة       ٥إىل الفقرة   

الـنفس يف تقـدمي اقتراحـات       الدول األعضاء على ممارسـة ضـبط        
 مـن   ٦٩تطلب تقارير جديدة يقدمها األمني العام، وإىل الفقرة         

 بـاء، الـيت تطلــب أن تكـون القـرارات قــصرية     ٥٧/٢٧٠القـرار  
  .وتركز أكثًر على فقرات املنطوق ذات املنحى العملي

وفيما يتعلق باآلثار املترتبة يف امليزانيـة الربناجميـة واملـادة             - ٨
نظام الداخلي، أشار إىل أن اجلمعية العامـة وجَّهـت           من ال  ١٥٣

، الـيت تـذكر     ٣٤/٤٠١ من مقررها    ١٢انتباه اللجنة إىل الفقرة     
أنه من الضروري للجان الرئيسية إتاحـة الوقـت الكـايف لألمانـة             
ــشؤون      ــشارية ل ــة االست ــات، وللجن ــدير النفق ــداد تق ــة إلع العام

ــر ف   ــسة للنظـ ــة اخلامـ ــة واللجنـ ــااإلدارة وامليزانيـ ــن أن . يهـ وميكـ
ــة        ــوع االقتراحــات املقدم ــاً بن ــة، رهن ــاً قليل ــك أيام ــستغرق ذل ي

أمــا مــشاريع القــرارات ومــشاريع املقــررات   . ودرجــة تعقيــدها
ــدم      ــدميها، فيجــب أن تق ــاء مق ــديالت، باإلضــافة إىل أمس والتع

ــا إىل األمانــة العامــة يف نــسخ إلكترونيــة وورقيــة   وحتتــاج . خطي
  . األقل لتجهيز أي مشروع قرار ساعة على٤٨األمانة العامة 

من الفرع جيم مـن     ) ب (٣وأشار إىل أنه وفقا للفقرة        - ٩
، سـوف تعتمـد اللجنـة يف هنايـة الـدورة            ٥٨/٣١٦مرفق القرار   

 مـن   ١١٨ومت إحالة البنـد     . برنامج عمل مؤقت للدورة القادمة    
 إىل  “تنـشيط أعمـال اجلمعيـة العامـة       ”جدول األعمال وعنوانـه     

يء إىل للموافقــة علــى برنــامج العمــل املؤقــت     اللجنــة، ال لــش 
 مـــن جـــدول ١٣٣ومت إحالـــة البنـــد . للـــدورة القادمـــة للجنـــة
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 إىل مجيـع اللجـان الرئيـسية        “ختطيط الـربامج  ”األعمال وعنوانه   
وإىل اجللـسات العامــة للجمعيـة العامــة مـن أجــل تعزيـز مناقــشة     

وقــال إنــه مل يتلــق . تقــارير التقيــيم والتخطــيط وامليزنــة والرصــد
  .حىت اآلن أية معلومات عن هذا البند من جدول األعمال

ــة إىل      - ١٠ ــوة األفرق ــة ستواصــل ممارســة دع ــال إن اللجن وق
 من جـدول    ٢٧ حوارات تفاعلية يف إطار البند       االنعقاد وإجراء 

 مــن جــدول ٢٨، والبنــد “جامعــة الــسالم”األعمــال وعنوانــه 
تقـــدمي املـــساعدة يف اإلجـــراءات املتعلقـــة ”األعمـــال وعنوانـــه 

اون ـــ التع” من جدول األعمـال وعنوانـه        ٣٠، والبند   “باأللغام
، “الدويل يف استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية    

 املتحـدة  األمـم وكالة  ” من جدول األعمال وعنوانه      ٣١البند  و
، “إلغاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني الفلـــسطينيني يف الـــشرق األدىن

ــه  ٣٣والبنــد  اســتعراض شــامل ” مــن جــدول األعمــال وعنوان
 مـسألة عمليـات حفـظ الـسالم مـن مجيـع نـواحي هـذه              لكامل

 املـسائل  ” من جدول األعمال وعنوانـه       ٣٤والبند  “ العمليات
  .“املتصلة باإلعالم

وقــال إنــه وفقــاً للقــرارات الــيت مت اختاذهــا فيمــا يتــصل    - ١١
 ٥٦/٥٠٩بتنــشيط أعمــال اجلمعيــة العامــة، ال ســيما القــرارين   

 مــن جــدول األعمــال ٥، ســتنظر اللجنــة يف البنــد ٥٨/١٢٦ و
 قبـل ثالثـة     “انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية    ”وعنوانه  

  .الدورة القادمة للجمعية العامةأشهر تقريباً من انعقاد 
ومضى قائالً إنه ما مل يسمع أي اعتراض، فإنه سـوف             - ١٢

يعترب أن اللجنة ترغب يف املوافقة على برنامج العمـل واجلـدول            
  .A/C.4/64/L.1الزمين الوارد يف الوثيقة 

  .تقرر ذلك وقد  - ١٣
قـال إنـه كمـا حـدث يف دورات سـابقة، قـد              : الرئيس  - ١٤

ــق عامــل جــامع إلعــداد مــشاريع     ترغــب اللج ــشاء فري ــة يف إن ن
ــن أجــل تقــدميها يف إطــار البنــد       ــرارات م ــن جــدول  ٣٠الق  م

الفــضاء  مات االتعــاون الــدويل يف اســتخد  ”األعمــال وعنوانــه  

وحـسب فهمــه، ســوف يــرأس  . “اخلـارجي لألغــراض الــسلمية 
ــل   ــق العام ــا الفري ــد كولومبي ــة    . وف ــرب أن للجن ــه يعت وأضــاف أن

  .هذا الفريقرغبة يف إنشاء 
  .تقرر ذلك وقد  - ١٥
قال إن اللجنة مبوافقتـها علـى برنـامج عملـها           : الرئيس  - ١٦

وجــدوهلا الــزمين، تكــون قــد قــررت أن تعقــد مناقــشة عامــة        
ــاء     ــة بإهنـ ــال املتعلقـ ــدة تغطـــي مجيـــع بنـــود جـــدول األعمـ واحـ

ومـن شـأن ذلـك متكـني        . ٣٩ إىل   ٣٥االستعمار، وهـي البنـود      
م يف أي بند مـن بنـود جـدول األعمـال            أعضاء اللجنة من التكل   

تلــــك أو يف البنــــود مجيعهــــا يف أي جلــــسة خمصــــصة لبحــــث 
  .املوضوع
  Add.1/01/09) و 01/09املذكرتان  (ستماعالطلبات ا

 01/09وجَّــــــه االنتبــــــاه إىل املــــــذكرتني   : الــــــرئيس  - ١٧
 طلبــات اســتماع بــشأن  ١٠٦، اللــتني تــضمَّنتا Add.1/01/09 و

م، وكاليـــدونيا اجلديـــدة، وجـــزر مـــسائل جبـــل طـــارق، وغـــوا
فريجــن التابعــة للواليــات املتحــدة، والــصحراء الغربيــة، واقتــرح 

  .تعميمها كوثائق للجنة
  .تقرر ذلك وقد  - ١٨
قال إنه تلقـى أيـضاً رسـالة مـن الـوزير األول             : الرئيس  - ١٩

جلبــل طــارق أعــرب فيهــا عــن رغبتــه يف اإلدالء ببيــان يف إطــار  
ال وســيتم بنــاء علــى ذلــك حتديــد  مــن جــدول األعمــ٣٩البنــد 

  .موعد ذلك البيان
  .٥٠/١٠اجللسة الساعة ُرفعت   

  


