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  مالحظة
  :تعرَّف قرارات ومقررات اجلمعية العامة على النحو التايل 

العادية    الدورات
 فشـرطة فـرقم آخـر    “د”كانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الدورة العاديـة الـثالثني، تعـرَّف بـرقم يليـه بـني قوسـني حـرف                       

ذ عدة قرارات بنفس الرقم، كان يعـرَّف كـل منـها باسـم     وعندما كانت تتخ)). ٣٠ –د  (٣٣٦٣القرار : مثال ذلك(يشري إىل الدورة    
 ٣٤١٩، القـرارات  )٣٠ –د ( ألـف وبـاء   ٣٤١١، القـراران  )٣٠ –د ( ألـف    ٣٣٦٧القرار  : مثال ذلك (حرف يوضع بعد ذلك الرقم      

  .أما املقررات فكانت غري مرقمة)). ٣٠ – د(ألف إىل دال 
ام اجلديد الذي اعُتمد بشأن رموز وثائق اجلمعية العامة، أصـبحت القـرارات   ومنذ الدورة احلادية والثالثني، وكجزء من النظ       

، املقـرر   ٣١/١القـرار   : مثـال ذلـك   (واملقررات تعرَّف بـرقم يشـري إىل الـدورة تتبعـه شـرطة مائلـة فـرقم آخـر يشـري إىل القـرار أو املقـرر                            
القـرار  : مثـال ذلـك  (ا باسم حرف يوضع بعد الـرقمني  وعندما تتخذ عدة قرارات أو مقررات بنفس الرقم يعرَّف كل منه      ). ٣١/٣٠١
  ). ألف إىل هاء٣١/٤٠٦ ألف وباء، املقررات ٣١/٦ ألف، القراران ٣١/١٦

  الدورات االستثنائية
كانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الدورة االستثــنائية السابعـــة، تعرَّف برقــــم يشـري إىل القـرار، يتبعـه، بـني قوسـني، حرفـا                  

  .، أما املقررات فكانت غري مرقمة))٧ –د إ  (٣٣٦٢القرار : مثال ذلك( تليهما شرطة ورقم آخر يشري إىل الدورة “د إ”
 مث شـرطة مث رقـم يشـري إىل الـدورة مث             “د إ ”ومنذ الـدورة االسـتثنائية الثامنـة، أصـبحت القـرارات واملقـررات تعـرَّف حبـريف                    

  ).٨/١١ –، املقرر د إ ٨/١ –القرار د إ : مثال ذلك(شرطة مائلة فرقم آخر يشري إىل القرار أو املقرر 
  الدورات االستثنائية الطارئة

ر مث بـني قوسـني احلـروف        كانت قرارات اجلمعية العامة، حىت الدورة االستثنائية الطارئة اخلامسة، تعرَّف برقم يشري إىل القرا               
  .أما املقررات فكانت غري مرقمة)). ٥ –د إ ط  (٢٢٥٢القرار : مثال ذلك( تليها شرطة ورقم آخر يشري إىل الدورة “د إ ط”
 تليهـا شـرطة مث رقـم        “د إ ط  ”ومنذ الدورة االستثنائية الطارئـة السادسـة، أصـبحت القـرارات واملقـررات تعـرَّف بـاحلروف                    

  ).٦/١١ - ط إ ، املقرر د٦/١ –القرار د إ ط : مثال ذلك(رة فشرطة مائلة يليها رقم آخر يشري إىل القرار أو املقرر يشري إىل الدو
  .ويف كل جمموعة من اجملموعات املشار إليها أعاله يكون الترقيم حسب ترتيب اختاذ القرارات واملقررات  

*   *   *  
. ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠سـبتمرب إىل    / أيلـول  ١٠ختذهتا اجلمعيـة العامـة يف الفتـرة مـن           وحيتوي هذا اجمللد على املقررات اليت ا       

وستصـدر يف اجمللـد الثالـث       . وتظهر القرارات اليت اختذهتا اجلمعية خالل تلك الفترة يف اجمللد األول، مع بيانات عـن توزيـع بنـود جـدول األعمـال                      
   .ة واخلمسنيبعالس الدورة اليت تتخذ فيما بعد خاللالقرارات واملقررات ا
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 ٣٦ ...........................سألة النهوض باملرأة                 مب   اجلمعية العامة فيما يتعلق                        فيها      اليت نظرت          الوثيقة          - ٥٧/٥٢٩

 ٣٦ ............. ومحايتها         حقوق الطفل            تعزيز      اجلمعية العامة فيما يتعلق مبسألة                              فيها      اليت نظرت          التقارير           - ٥٧/٥٣٠

ــامفيمــا يتعلــق مباجلمعيــة العامــة  فيهــاالوثيقــة الــيت نظــرت   - ٥٧/٥٣١ ج أنشــطة العقــد الــدويل للســكان  ســألة برن
 ٣٦ ...........................................................................األصليني يف العامل              

تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان عــن التنفيــذ واملتابعــة الشــاملني للمــؤمتر العــاملي  - ٥٧/٥٣٢
 ٣٧ ..............األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                             ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية                                          

 ٣٧ ......................... مبسألة حقوق اإلنسان                  فيما يتصل          اجلمعية العامة                فيها      الوثائق اليت نظرت                 - ٥٧/٥٣٣

 ٣٨ ...........................................٢٠٠٣حقوق اإلنسان يف عام                   ز يف ميدان           منح جوائ         - ٥٧/٥٣٤

 ٣٨ ....................٢٠٠٣إحياء الذكرى السنوية العاشرة للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام                                                               - ٥٧/٥٣٥

 ٣٩ ............................................تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان                                           - ٥٧/٥٣٦

 ٣٩ ...................................................متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل                                           - ٥٧/٥٣٧

 ٣٩ ...................٢٠٠٤-٢٠٠٣اللجنة الثالثـة وبرنامج عمل اللجنة لفترة السنتني                                                تنظيم أعمال             - ٥٧/٥٣٨

 ٥٢ ..........................................................تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي                              - ٥٧/٥٣٩
 

 املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة اخلامسة - ٦
 ٥٣ ..........................................................تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي                              - ٥٧/٥١٧

 ٥٣ ...........................................................................اخلدمات املشتركة               - ٥٧/٥٥٤

 ٥٣ ...................................٢٠٠٤  –  ٢٠٠٣نة اخلامسة لفترة السنتني                        برنامج عمل اللج               - ٥٧/٥٥٥

 ٥٤ ...............................................................اإلجراء املتخذ بشأن بنود معينة                              - ٥٧/٥٥٦

 ٥٥ وامليزانية خالل الدورة السادسة واخلمسني للجمعية العامة                                                  أنشطة اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة                                      - ٥٧/٥٥٧

ـــة           - ٥٧/٥٥٨ ــن حالـــ ــين بالتنســيق ع ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني ملنظوم ــاء التنفي ــس الرؤس ــر اإلحصــائي جملل التقري
 ٥٥ ................................ امليزانية وحالتها املالية                       مؤسسات منظومة األمم املتحدة من حيث                                 

 ٥٦ ...............................................التربع املقترح بأصول حلكومة البوسنة واهلرسك                                         - ٥٧/٥٥٩
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رقررقم امل العنوان الصفحة   

 
 ٥٦ .......................... مرافق إضافية للمكاتب يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف أديس أبابا                                                          بناء    - ٥٧/٥٦٠

 ٥٦ ....................................................التداول عن طريق الفيديو يف األمم املتحدة                                       - ٥٧/٥٦١

 ٥٦ ............................ترتيبات حتقيق الالمركزية يف ميزانية اخلدمات املركزية وشؤوهنا املالية                                                              - ٥٧/٥٦٢

 ٥٦ ...................................................................تقدمي اخلدمات االستشارية                      - ٥٧/٥٦٣

 املوارد اخلارجة عن امليزانية باللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب               جتاهات يف الا - ٥٧/٥٦٤
 ٥٧ ..........................................وأثرها يف قدرة اللجنة على االضطالع بربنامج العمل                                           

 ٥٧ .....................................................التعاون بني إدارات املقر واللجان اإلقليمية                                         - ٥٧/٥٦٥

 ٥٧ ......................................................صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية                                    - ٥٧/٥٦٦

 ٥٧ ..ة األمن امليداين لألمم املتحدة                          إطار املساءلة بشأن نظام إدار                           :   التدابري األمنية املشتركة بني املنظمات                                   - ٥٧/٥٦٧

شــؤؤن اجلمعيــة العامــة وخــدمات   ،٢حتويــل بعــض وظــائف املســاعدة املؤقتــة املمولــة يف إطــار البــاب    - ٥٧/٥٦٨
 ٥٧ ..................ظائف ثابتة         إىل و    ،   ٢٠٠٣-٢٠٠٢لفترة السنتني              من امليزانية الربناجمية                     املؤمترات،          

 ٥٨ ...احلاالت اليت يتقاضى فيها شاغلو بعض الوظائف مرتب رتبة أخرى غري املنصوص عليها للوظيفة                                                                                 - ٥٧/٥٦٩

 ٥٨ ...................................... االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني                                     عرض تقديرات            - ٥٧/٥٧٠

 ٥٨ ..............................................................................حساب التنمية             - ٥٧/٥٧١

جلمعية العامـة بالنسـبة ملركـز التجـارة الدوليـة املشـترك بـني               جتربة تطبيق الترتيبات اإلدارية املنقحة اليت أقرهتا ا        - ٥٧/٥٧٢
 ٥٨ ....... باء   ٤١١/ ٥٣ومنظمة التجارة العاملية يف مقررها                                 )   األونكتاد        ( مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية                                  

 ٥٩ .............................................ملايل لألمم املتحدة               التنقيحات املقترحة على النظام ا                               - ٥٧/٥٧٣

 ٥٩ .................................استعراض شامل هليكل الوظائف يف األمانة العامة لألمم املتحدة                                                        - ٥٧/٥٧٤

 ٦٠ .....................................................................امليزنة على أساس النتائج                       - ٥٧/٥٧٥

 ٦٠ ..................................النفقات اإلضافية النامجة عن التضخم وتقلبات أسعار العمالت                                                       - ٥٧/٥٧٦

 ٦٠ ................................ع السالح       طلب لتقدمي إعانة مالية ملعهد األمم املتحدة لبحوث نز                                                - ٥٧/٥٧٧

 ٦١ .........بناء مرافق إضافية للمكاتب يف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب                                                                               - ٥٧/٥٧٨

 من أجـل دعـم وحتسـني موقـع األمـم املتحـدة علـى                ،ة شؤون اإلعالم يف إطار قدراهتا احلالية      تعزيز إدار  - ٥٧/٥٧٩
 ٦١ .................................................شبكة اإلنترنت جبميع اللغات الرمسية للمنظمة                                        

 ٦١ ...........................رأة   مستقبل عمل املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض بامل                                                          - ٥٧/٥٨٠

 ٦٢ .................................................. الدائم املعين بقضايا السكان األصليني                                  ملنتدى     ا  - ٥٧/٥٨١
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قرررقم امل العنوان الصفحة   

 
 ٦٣ .......................................................................حماكمات اخلمري احلمر                 - ٥٧/٥٨٢

 ٦٣ ........... املستدامة لنتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية                                            للمتابعة        األمانة         بأعمال      كفالة الدعم الفعال                     - ٥٧/٥٨٣
ن القـرارات واملقـررات الـيت اعتمـدها اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف                عـ نامجة  التقديرات املنقحة ال   - ٥٧/٥٨٤

 ٦٣ ................................................................٢٠٠٢دورته املوضوعية لعام                     
 

 املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة السادسة - ٧
 ٦٥ ........................................... البشر ألغراض التكاثر                    االتفاقية الدولية ملنع استنساخ                             - ٥٧/٥١٢

 ٦٥ .................العامة       االنتخابية مركز املراقب لدى اجلمعية                                منح املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة                                       - ٥٧/٥١٣
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_______________ 

 )١( االنتخابات والتعيينات–ألف 
  

 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض - ٥٧/٤٠١
، عينــت اجلمعيــة العامــة،  ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١٠، املعقــودة يف ١يف اجللســة العامــة  

ة واخلمسـني مؤلفـة     بع من نظامها الداخلي، جلنة وثـائق التفـويض لـدورهتا السـا            ٢٨وفقا للمادة   
ــة   ــدول األعضــاء التالي ــن ال ــتني، ا: م ــابوا غينيــ  الاألرجن ــادو حتــاد الروســي، ب ــدة، برب س، ا اجلدي
 .الواليات املتحدة األمريكية، بلجيكا، الصني، مايل، ناميبيا

  
 انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني جمللس األمن - ٥٧/٤٠٢

، انتخبـت اجلمعيـة العامـة،    ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٧، املعقودة يف    ٢٠يف اجللسة العامة     
إسـبانيا،   مـن النظـام الـداخلي للجمعيـة،       ١٤٢ من ميثاق األمم املتحدة واملـادة        ٢٣وفقا للمادة   

 أعضــــــاء غــري دائمــني يف جملــس األمـــن لفتــرة عضــوية  وأملانيــا، وأنغــوال، وباكســتان، وشــيلي،
 ملـلء الشـواغر الناشـئة بانتـهاء مـدة عضـوية          ٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١مدهتا سنتان تبدأ يف     

 .يجآيرلندا، وسنغافورة، وكولومبيا، وموريشيوس، والنرو
: ونتيجة لذلك، أصبح جملس األمـن يتكـون مـن الـدول األعضـاء اخلمـس عشـرة التاليـة                    

ــا**ســبانياإحتــاد الروســي، الا ــا**باكســتان، **أنغــوال، **، أملاني ــة  *، بلغاري ــة العربي ، اجلمهوري
، اململكـــة املتحـــدة *، املكســـيك*، فرنســـا، الكـــامريون*، الصـــني، غينيـــا**، شـــيلي*الســـورية

 .يرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكيةآمى ولربيطانيا العظ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  *
* .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  *
  

 انتخاب مثانية عشر عضوا للمجلس االقتصادي واالجتماعي - ٥٧/٤٠٣
، انتخبـت اجلمعيـة     ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشـرين األول   ٣، املعقـودة يف     ٢١لسة العامـة    يف اجل  

 مـن النظـام الـداخلي للجمعيـة،     ١٤٥ من ميثـاق األمـم املتحـدة واملـادة      ٦١العامة، وفقا للمادة    
فرنســا، والســنغال، وجامايكــا، وبــنن، والربتغــال، ويرلنــدا، آوأملانيــا، وإكــوادور، وأذربيجــان، 

نيكــاراغوا، وموزامبيــق، واململكــة العربيــة الســعودية، وماليزيــا، وكينيــا، والكونغــو، وكوبــا، و
ــان، و ــانوالياب ــالث       اليون ــدهتا ث ــرة عضــوية م ــاعي لفت ــس االقتصــادي واالجتم  أعضــاء يف اجملل

ــا        )١( ــة يف دورهت ــة العام ــيس اجلمعي ــواب رئ ــرئيس، ورؤســاء اللجــان الرئيســية ون ــات ال بشــأن انتخاب
ــرار     ــا ألحكــام الق ــودة وفق ــؤرخ ٥٦/٥٠٩الســابعة واخلمســني، املعق ــه / متــوز٨ امل ، انظــر ٢٠٠٢يولي

 .، على التوايل٥٦/٣٢٢ و ٥٦/٣٢١، ٥٦/٣٢٠املقررات 
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، وذلـك ملـلء الشـواغر الـيت نشـأت بانتـهاء مـدة               ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثـاين   ١سنوات تبدأ يف    
غـوال، والبحـرين، وبـنن، وبوركينـا فاصـو، والسـودان، وسـورينام،              عضوية إسبانيا، وأملانيا، وأن   

ــا، وكوســتاريكا، ومالطــة، واملكســيك،       ــا، ، وكوب وفرنســا، وفيجــي، والكــامريون، وكرواتي
 .والنمسا، واليابان

 أصــبح اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يتكــون مــن الــدول األعضــاء    ،ونتيجــة لــذلك 
، **، أسـتراليا  ***، أذربيجـان  *إثيوبيـا ،  * األرجنتني ،**لروسيحتاد ا الا: واخلمسني التالية األربع  

ــا***إكــوادور ــدا، *أنــدورا، ***، أملاني ــا*أوغن ــران **، أوكراني ــة (، إي ، *) اإلســالمية-مجهوري
، **، بورونــدي**، بوتــان***، بــنن***، الربتغــال*، الربازيــل*، باكســتان*، إيطاليــا***يرلنــداآ

، *، جنـــوب أفريقيـــا*، مجهوريـــة كوريـــا**عربيـــة الليبيـــة، اجلماهرييـــة ال***، جامايكـــا*بـــريو
، **، شــــيلي**، الســــويد***، الســــنغال**، الســــلفادور**، زمبــــابوي*، رومانيــــا*جورجيــــا
، ***، الكونغـــو***، كوبـــا**، قطـــر**، فنلنـــدا***، فرنســـا**، غواتيمـــاال**، غانـــا**الصـــني
اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا ، ***، اململكـــة العربيـــة الســـعودية*، مصـــر***، ماليزيـــا***كينيـــا

، **، اهلنـــد***، نيكـــاراغوا*، نيجرييـــا*، نيبـــال***، موزامبيـــق**يرلنـــدا الشـــماليةآالعظمـــى و
 ***.، اليونان***، اليابان*، الواليات املتحدة األمريكية*، هولندا**هنغاريا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٣مرب ديس/ كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
  

 انتخاب مخسة أعضاء حملكمة العدل الدولية - ٥٧/٤٠٤
أكتـوبر  / تشـرين األول ٢١، املعقـودة يف  ٣٥شرعت اجلمعية العامة، يف جلسـتها العامـة         
، املعقودة يف التـاريخ ذاتـه، كـل منـهما مسـتقل عـن       ٤٦٢٩من، يف جلسته ، وجملس األ  ٢٠٠٢

 مـن النظـام األساسـي حملكمــة    ١٥  و١٤  و١٢ إىل ٧ ومــن ٤ إىل ٢اآلخـر، وفقـا للمـواد مـن     
 مـن   ٦١ و   ٤٠ من النظام الداخلي للجمعيـة، واملـادتني         ١٥١ و   ١٥٠العدل الدولية، واملادتني    

مــدهتا   انتخــاب مخســة أعضــاء للمحكمــة لفتــرة عضــويةالنظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس، يف
انتـهاء مـدة عضـوية      ب لـيت نشـأت    ملـلء الشـواغر ا     ٢٠٠٣ فربايـر / شـباط  ٦تسع سنوات تبـدأ يف      

، والسـيد عبـد     )هنغاريـا (والسـيد غيـزا هريتزيـغ       ،  )أملانيـا ( أوغسـت فاليشـهاور      –السيد كارل   
. )الصـني (، والسـيد شـي جيويونـغ        )بـان اليا(والسـيد شـيغريو أودا      ،  )سرياليون(القادر كوروما   

الســيد هيساشــي ، و)ســرياليون(الســيد عبــد القــادر كورومــا  : ومت انتخــاب األشــخاص التــالني
والســيد بيتــر ، )أملانيــا(، والســيد برونــو ســيما )الصــني(والســيد شــي جيويونــغ ، )اليابــان(أوادا 

 .)سلوفاكيا(تومكا 
 شيالسيد : ونة على النحو التايلونتيجة لذلك، أصبحت حمكمة العدل الدولية مك 

السيد  ؛، نائب الرئيس**)مدغشقر (راجنيفا السيد رميوند ؛، الرئيس***)الصني(جيويونغ 
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 برغنثالالسيد توماس ، *)مصر (العريبالسيد نبيل ، **)األردن (اخلصاونةعون شوكت 
 هيغرتوزالني ، السيدة ر**)فرنسا (غييومالسيد جيلبري ، *)الواليات املتحدة األمريكية(
 ،*)هولندا (كوجيمانز. ، السيد بيتر هـ**)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(

السيد ، ***)اليابان (أوادا، السيد هيساشي ***)سرياليون (كوروماالسيد عبد القادر 
يد برونو  الس،*)الربازيل (رزق، السيد فرانسيسكو **)فرتويال ( أرانغورين–بارا غونزالو 
 فرييشيتني. السيد فالدلن س، ***)سلوفاكيا (تومكا، السيد بيتر ***)أملانيا (سيما

 .*)االحتاد الروسي(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٦فرباير / شباط٥تنتهي مدة العضوية يف  *
 .٢٠٠٩فرباير / شباط٥تنتهي مدة العضوية يف  **

 .٢٠١٢فرباير /ط شبا٥تنتهي مدة العضوية يف  ***
  

  للجنة الربنامج والتنسيقوا عضعشرينانتخاب  - ٥٧/٤٠٥
ــة    ــودة يف ٤٣يف اجللســة العام ــاين ٤، املعق ــوفمرب / تشــرين الث ــة  ٢٠٠٢ن ، قامــت اجلمعي

ووفقـا ملرفـق    ،  )٢(العامة، على أسـاس الترشـيحات الـيت قـدمها اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي               
ــرار اجمللــس   ــار١٤خ املــؤر) ٦٠ –د  (٢٠٠٨ق ــرار اجمللــس  ١ والفقــرة ١٩٧٦مــايو / أي  مــن ق

أملانيـا،  وأرمينيـا،   واألرجنـتني،    ، بانتخاب ١٩٨٧ديسمرب  / كانون األول  ٤ املؤرخ   ١٩٨٧/٩٤
 ومجهوريـة   مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،     وبـنن،   والربازيـل،   وباكستان،  وأوكرانيا،  وإندونيسيا،  و

اململكـة  وكوبـا،   وغـابون،   و،  سويسـرا ويا،  جنوب أفريق ومجهورية مولدوفا،   و إيران اإلسالمية، 
أعضــاء يف جلنــة  اهلنــدونيكــاراغوا، ومونــاكو، ويرلنــدا الشــمالية، آاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و

 ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين١الربنــامج والتنســيق لفتــرة عضــوية مــدهتا ثــالث ســنوات تبــدأ يف 
أوكرانيــا، وإندونيســيا، وأملانيــا، واألرجنــتني، عضــوية ملــلء الشــواغر الــيت نشــأت بانتــهاء مــدة  

ــنغالديش، والربتغــال، والربازيــل، وباكســتان، وإيطاليــا، و  ومجهوريــة إيــران بــريو،وبولنــدا، وب
كوبــا، والكــامريون، وغــابون، وســان مــارينو، وزمبــابوي، ومجهوريــة مولــدوفا، و اإلســالمية،

 .نياموريتاويرلندا الشمالية، آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وو
 ثالثونتيجــة لــذلك أصــبحت جلنــة الربنــامج والتنســيق تتكــون مــن الــدول األعضــاء الــ   

، ***، أملانيـــا***، أرمينيـــا**إثيوبيـــا، *** األرجنـــتني،*حتـــاد الروســـي الا: التاليـــةوالـــثالثني 
ــا**، أوروغــــــواي***إندونيســــــيا ، ***) اإلســــــالمية-مجهوريــــــة (، إيــــــران ***، أوكرانيــــ
، مجهوريــة أفريقيــا *، جــزر البــهاما**، تــونس*، بوتســوانا***، بــنن***، الربازيــل***باكســتان
، جنـوب   ***مولـدوفا  مجهوريـة    ،**، مجهوريـة كوريـا    *زانيا املتحـدة  ـ، مجهوريـة تنـ    ***الوسطى

 دال، ترشيح عضو واحد مـن       ٢٠٠١/٢٠١قتصادي واالجتماعي، مبوجب مقرره     أجَّل اجمللس اال   )٢(
 .Add.1 و A/57/428جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى؛ انظر الوثيقة 
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ــا ــابون**، الصــني***سويســرا، ***أفريقي ــا*، فرنســا***، غ ، اململكــة *، املكســيك***، كوب
ــى و   ــا العظم ــدا الشــمال آاملتحــدة لربيطاني ــاكو***يةيرلن ــا***، مون ــاراغوا**، نيجريي ، ***، نيك

 .**، اليابان*، الواليات املتحدة األمريكية***اهلند
ويف اجللسة نفسها، أُحيطت اجلمعية العامـة علمـا بأنـه سـُيجرى يف وقـت الحـق، علـى                     

أساس ترشـيح يقدمـه اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، انتخـاب لشـغل املقعـد املتبقـي يف جلنـة                     
 .ج والتنسيقالربنام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
  

 ارة وامليزانيةتعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلد - ٥٧/٤٠٦
، عينــت اجلمعيــة ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٤، املعقــودة يف ٦٧يف اجللســة العامــة  

ــة اخلامســة    ــاء علــى توصــية اللجن ــة   )٣(العامــة، بن ــة أمســاؤهم أعضــاء يف اللجن ، األشــخاص التالي
 كــانون ١االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة لفتــرة عضــوية مــدهتا ثــالث ســنوات تبــدأ يف    

، كوزنتســوف. ف الســيد فالدميــري   و،رنانــدزإيريو لــويس أومــالســيد : ٢٠٠٣ينــاير /ينالثــا
 . منري زهران، والسيدغريماكل. مالسيدة سوزان ، والسيد توماس مازيتو

ــى         ــة عل ــة مكون ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني ــذلك، أصــبحت اللجن ونتيجــة ل
ــايل  ــدريج ت : النحــو الت ــدابول (أبرازيفســكي. الســيد أن ــانالن نارســيس  )*ن ــو، الســيد م  أهون

 رنانــدزإيومــريو لــويس أالســيد ، )**هولنــدا (كــروم. هـــ. الســيد ميشــيل و، )*كــوت ديفــوار(
الســيد فالدميــري  ،**)كوســتاريكا (إنســرياه. الســيدة نازاريــت أ، )***اجلمهوريــة الدومينيكيــة(
بيسـلي  . السـيد إ   ،)*بنيالفل (مابيالنغانالسيد فيليب    ،***)االحتاد الروسي  (كوزنتسوف. ف

 غريمـــاكل . م الســـيدة ســوزان ،***)أملانيــا  (مازيـــتالســـيد تومــاس   ،)*بربــادوس  (مــايكوك 
، *)مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة      (مسـيلي . م. إس. السيد سـي  ،  ***)الواليات املتحدة األمريكية  (

 راتاكاهـا جويشـي   السـيد    ،)**الصـني (ميـنكني   صـن    السـيدة    ،**)اهلنـد  (سـاها السيد راجـات    
ــا العظمــــى وآيرلنــــدا   (ثــــورن. الســــيد نيقــــوالس أ، )**اليابــــان( اململكــــة املتحــــدة لربيطانيــ

 )***.مصر (زهرانمنري السيد ، *)*الشمالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  *
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  **

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***

)٣( A/57/605 ٧، الفقرة. 
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 تعيني أعضاء يف جلنة االشتراكات - ٥٧/٤٠٧
، عينــت اجلمعيــة ٢٠٠٢مرب ديســ/ كــانون األول٤، املعقــودة يف ٦٧يف اجللســة العامــة  

، األشــخاص التاليــة أمســاؤهم أعضــاء يف جلنــة     )٤(العامــة، بنــاء علــى توصــية اللجنــة اخلامســة     
السـيد   :٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ها ثالث سنوات تبدأ يف      ـلفترة عضوية مدت  كات  االشترا

ــوألفــارو غورجيــل دي ألينكــار  ــارد مايريمــان ، ومــارييف. لســيد ســريجي إ وا، نيت ، الســيد برن
 .و غانغوالسيد و، السيد أوغو سيسيو ، يون بارك-السيد هاي و

السـيد إدواردو   :  النحـو التـايل    ونتيجة لذلك، أصـبحت جلنـة االشـتراكات مكونـة علـى            
الســيد حســن ، **)*مجهوريــة كوريــا (بــارك يــون –، الســيد هــاي )**األرجنــتني (إيغليســياس

الســيد إدورادو مانويــل دا  ، *)رومانيــا(دوميتريــو الســيد بيتــرو  ، )**نيجرييــا (حســنحممــد 
شـينمايا   ، السـيد  ***)إيطاليـا  (سيسـي السـيد أوغـو     ،  )**الربتغـال  (راموسفونسيكا فرنانديس   

 دي غورجيــل، الســيد ألفــارو  )**أوروغــواي (رـغريفــ، الســيد برنــاردو  )*اهلنــد( انـغارخيــ
 القــادريالســيد عمـــر  ،**)ســترالياأ (فــوكس.، الســيد هنــري س**)*الربازيــل(  نيتــوألينكــار

الواليـات   (لـيس . السـيد ديفيـد أ    ،  )*ناميبيـا  (كانـدانغا السـيد غيبـهارد بينجـامني       ،  )**املغرب(
. السـيد برنـارد غ     ،**)*االحتـاد الروسـي    (مـارييف . ، السـيد سـريغي إ     )*دة األمريكيـة  ــــــاملتح

ــدا( مايريمـــان ــيد إيهـــور ف، )***هولنـ ــاأ (هـــوميين. السـ ــازو )*وكرانيـ  واتانـــايب، الســـيد كـ
 .**)*الصني( غانغ وو، السيد )*اليابان(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٣ديسمرب /انون األول ك٣١تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
  

 إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات - ٥٧/٤٠٨
، قامــت اجلمعيــة ٢٠٠٢مرب ديســ/كــانون األول ٤، املعقــودة يف ٦٧يف اجللســة العامــة  

ــة اخلامســة   العا ــى توصــية اللجن ــاء عل ــة، بن ــة     ،)٥(م ــام لألشــخاص التالي ــإقرار تعــيني األمــني الع ب
 كــانون ١أمســاؤهم أعضــاء يف جلنــة االســتثمارات لفتــرة عضــوية مــدهتا ثــالث ســنوات تبــدأ يف 

ــاين ــاير /الث ــيدة فرانســني ج : ٢٠٠٣ين ــوفيتش. الس ــا  و ،ب ــر  و ،الســيد تاكيشــي أوهت الســيد بيت
 .دارلنغ -ستورمونث 

الســيد إيــف : ونتيجــة لــذلك، أصــبحت جلنــة االســتثمارات مكونــة علــى النحــو التــايل    
 أوهتـــا، الســـيد تاكيشـــي **)غانـــا (أومـــابو، الســـيد إميانويـــل نـــوي **)سويســـرا (أولترامـــار

)٤( A/57/606 ٥، الفقرة. 
)٥( A/57/607 ٥، الفقرة. 
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. ي. ، السـيد ج   **)*الواليـات املتحـدة األمريكيـة      (بوفيتش. ، السيدة فرانسني ج   **)*اليابان(
 رامينتـز ، السـيد جريغـن      *)املكسـيك  (تشـيكو بـاردو   .  فرنانـدو غ   ، السيد *)سنغافورة (بيالي

اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا  (دارلنــغ  -ســتورمونث ، الســيد بيتــر **)أملانيــا(
 .)*اململكة العربية السعودية (عبد اللطيف، السيد أمحد **)*الشمالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١وية يف تنتهي مدة العض *

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
  

 تعيني أعضاء يف احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة - ٥٧/٤٠٩
، عينــت اجلمعيــة ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٤، املعقــودة يف ٦٧يف اجللســة العامــة  

األشــخاص التاليــة أمســاؤهم أعضــاء يف احملكمــة   ،)٦(علــى توصــية اللجنــة اخلامســة  العامــة، بنــاء
: ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ١أربع سنوات تبدأ يف   اإلدارية لألمم املتحدة لفترة عضوية مدهتا       

 .فالسيد كيفني هوو ،سكوت. السيدة جاكلني ر
: داريـة لألمـم املتحـدة مكونـة علـى النحـو التـايل          احملكمـة اإل  ونتيجة لذلك أصبحت     

، الســيدة )**الســودان (بريــدو، الســيد عمــر يوســف )*األرجنــتني (بــاربوزاالســيد خوليــو 
 الواليـــــات املتحـــــدة (ســـــكوت. ، الســـــيدة جـــــاكلني ر)**فرنســـــا (ســـــترنبرجييـــــت 
ــة ــائري  ،***)األمريكيــ ــيد مــ ــايالســ ــرائيل (غابــ ــبرييدون  )*إســ ــيد ســ ــايتيس، الســ  فلوغــ

 .***)آيرلندا (هوف، السيد كيفني )**ناناليو(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  *
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  **

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
  

نـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة وتعـيني رئـيس اللجنـة ونائـب           تعيني أعضاء يف جل    - ٥٧/٤١٠
 رئيسها

، عينــت اجلمعيــة ٢٠٠٢ ديســمرب/ كــانون األول٤، املعقــودة يف ٦٧ العامــة اجللســةيف  
، األشـخاص التاليـة أمسـاؤهم أعضـاء يف جلنـة اخلدمـة            )٧(العامة، بناء على توصية اللجنة اخلامسة     
السـيد  : ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ع سـنوات تبـدأ يف   املدنية الدولية لفترة عضوية مدهتا أربـ   

)٦( A/57/608 ٥، الفقرة. 
)٧( A/56/609 ١٠، الفقرة) أ.( 
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 .السـيد خوسـيه ر   و ،رمُـ السـيد حمسـن بلحـاج عَ      و ،السيدة أنيتا شالزاك  و ،داسيربي أويت بوتنغ  
 .السيد يوجينيوس ويزنرو، وزيسانشيس مون

 اجلمعيــة ، عينــت)٨(ويف اجللســة نفســها، وبنــاء علــى توصــية اللجنــة اخلامســة أيضــا   
 ، كـل  لـرئيس لالسيد يوجينيوس ويزنر نائبـا      ور رئيسا للجنة    ُمسن بلحاج عَ  السيد حم  العامة
 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١ مدهتا أربع سنوات تبدأ يف ضويةلفترة ع
: ونتيجــة لــذلك، أصــبحت جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة مكونــة علــى النحــو التــايل    

، **)*بولنـدا (ويزنـر   يـوس   رئيس؛ السـيد يوجين   الـ ،  **)*تـونس  (رمُـ َع بلحاجالسيد حمسن   
، )***غانـا  (تنـغ السـيد دا سـيربي أويت بـو    ،  *)*اليابـان  (إندوالسيد مينورو   لرئيس؛  انائب  

 روسـيتا ، السـيد إرنسـت      *)تايلنـد  (جايانامـا ، السـيد أسـدا      **)فرنسـا  (بيتايتالسيد ماريو   
، )*بــنغالديش (ســاميشــايف . م. ، الســيد ك)*املغــرب (زاهــد، الســيد احلســن )*أوغنــدا(

ــيز. الســــيد خوســــيه ر ــتيفانو، الســــيد أليكســــيس **)*جنــــتنيراأل (مونيــــوز سانشــ  ســ
االحتــاد  (فيــدوتوف. الســيد أليكســي ل ،)***كنــدا (شــالزاكالســيدة أنيتــا ، *)*اليونــان(

، الســيد جــواو  **)الواليــات املتحــدة األمريكيــة   (مــايرز، الســيدة لوكريشــيا  )*الروســي
 .)**الربازيل (ميديتشيسأوغستو دي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  *

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
  

 دةتعيني أعضاء يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتح - ٥٧/٤١١
، عينــــت ٢٠٠٢ديســــمرب / كــــانون األول٤، املعقــــودة يف ٦٧ العامــــة اجللســــةيف  

أندريـه فيتـاليفيتش كوفـالينكو      ، السـيد    )٩(اجلمعية العامة، بناء على توصية اللجنـة اخلامسـة        
 فتــرة  مــن املــدة املتبقيــةلشــغلعضــوا يف جلنــة املعاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدة  

 ٣١ حـىت  و ٢٠٠٣ينـاير   /كـانون الثـاين    ١ وذلك ابتداء مـن    )١٠( مدهتا أربع سنوات   عضوية
 .٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

  
 

_______________ 

 ).ج(و ) ب (١٠املرجع نفسه، الفقرتان  )٨(
)٩( A/57/610 ٥، الفقرة. 
 .٤، اجلزء السابع، الفقرة ٥٥/٢٢٤انظر القرار  )١٠(
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_______________ 

 تعيني عضو يف جلنة اإلعالم - ٥٧/٤١٢
، عينـت اجلمعيـة     ٢٠٠٢ديسـمرب   / كـانون األول   ١١، املعقـودة يف     ٧٣يف اجللسة العامة     

، )١١()اللجنـة الرابعـة   (مار  العامة، بناء على توصية جلنة املسائل السياسـية اخلاصـة وإهنـاء االسـتع             
 . يف جلنة اإلعالماململكة العربية السعودية عضوا

: )١٢( والتسـعني التاليـة    تسـع ونتيجة لـذلك، أصـبحت جلنـة اإلعـالم مكونـة مـن الـدول ال                
سـبانيا، إسـرائيل، إكـوادور،    إأرمينيـا،  األردن، أذربيجان، األرجنـتني،   حتاد الروسي، إثيوبيا،    الا

ــا، إندونيســيا،  ــران   أملاني ــا، إي ــوال، أوروغــواي، أوكراني ــة( أنغ ــدا، ) اإلســالمية- مجهوري ، آيرلن
بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغالديش، بـنن، بوركينـا فاصـو،          الربتغال،  الربازيل،  إيطاليا، باكستان،   

ــدي،  ــريو،  بورون ــدا، ب ــيالروس، بولن ــا،     ب ــونس، جامايك ــو، ت ــاغو، توغ ــداد وتوب ــا، تريني تركي
اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة العربيــة   اجلزائــر، جــزر ســليمان،  

السورية، مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة                 
كوريا الشعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة مولـدوفا، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، الـدامنرك، رومانيـا،           

شـــيلي،  الســـلفادور، ســـلوفاكيا، ســـنغافورة، الســـنغال، الســـودان، زمبـــابوي، ســـري النكـــا،
فرتويــال، فنلنــدا، الفلــبني، غــابون، غانــا، غواتيمــاال، غيانــا، غينيــا، فرنســا، الصــني، الصــومال، 

ــام، قــربص، كازاخســتان،    ــا، فييــت ن ــا، كرواتي ــا،   كوب كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبي
  اململكـة العربيـة السـعودية،      مصـر، املغـرب، املكسـيك،     كينيـا، لبنـان، ليربيـا، مالطـة،         الكونغو،  

ــال،       ــاكو، نيب ــق، مون ــا، موزامبي ــدا الشــمالية، منغولي ــا العظمــى وآيرلن اململكــة املتحــدة لربيطاني
 .النيجر، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

  
 نة املؤمتراتتعيني أعضاء يف جل - ٥٧/٤١٣

، أحاطـــت ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠، املعقـــودة يف ٧٩يف اجللســـة العامـــة   
 كـــانون ٢١ بـــاء املـــؤرخ  ٤٣/٢٢٢ مـــن قرارهـــا  ٢اجلمعيـــة العامـــة علمـــا، وفقـــا للفقـــرة     

، بتعيني رئيسها، بعد مشاورات مع رؤسـاء اجملموعـات اإلقليميـة، لكـل              ١٩٨٨ديسمرب  /األول
 أعضـاء يف جلنـة املـؤمترات        اليابـان و،  واهلنـد ،  لكونغـو او،  بيـا، وفرنسـا   وزام،  االحتاد الروسـي  من  

، ملـلء الشـواغر الـيت       ٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١لفترة عضوية مدهتا ثـالث سـنوات تبـدأ يف           
وشــيلي، االحتــاد الروســي، وغينيــا االســتوائية، وفرنســا،  نشــأت بانتــهاء مــدة عضــوية كــل مــن

 .والفلبني، وناميبيا، واليابان
: ونتيجة لـذلك، أصـبحت جلنـة املـؤمترات مكونـة مـن الـدول األعضـاء العشـرين التاليـة                     

 ،**، جامايكـا **، تـونس *بـريو ، *بـنن ، **األردن،  *األرجنـتني ،  **، إثيوبيـا  ***حتاد الروسي الا

)١١( A/57/523 ١٠، الفقرة. 
 .٥٧/٥٢٤انظر املقرر  )١٢(
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، **النمسـا ،  * ليتوانيـا  ،*** الكونغـو  ،*، قريغيزسـتان  *، فنلنـدا  ***، فرنسا * سرياليون ،***زامبيا
 .***، اليابان** الواليات املتحدة األمريكية،***نداهل ،**نيبال

 مشـاوراته   وف يواصـل  ويف اجللسة نفسها، أحيطت اجلمعية العامة علما بأن الـرئيس سـ            
 .املقعد املتبقي لشغلتعيني عضو  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بشأن  دولمع جمموعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١عضوية يف تنتهي مدة ال *

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  **
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي مدة العضوية يف  ***
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 املقررات
 

 املقررات األخرى–باء 
  

 املقررات املتخذة دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية – ١
  

ــة اجتماعــات اهليئــات - ٥٧/٥٠١  اجلــزء لخــال الفرعي
 ي للدورة العادية السابعة واخلمسنيرئيسال

ــة    ــودة يف ١يف اجللســة العام ــول١٠، املعق ســبتمرب / أيل
ــة  ٢٠٠٢ ــة العامـ ــررت اجلمعيـ ــة   ،، قـ ــية جلنـ ــى توصـ ــاء علـ  بنـ

البلــد املضــيف، مــع للجنــة العالقــات  أن يــؤذن ،)١٣(املــؤمترات
ة واللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـ          

للتصرف، والفريق العامل املعين بتمويـل وكالـة األمـم املتحـدة            
ــرق األدىن،     ــطينيني يف الشـ ــئني الفلسـ ــغيل الالجـ ــة وتشـ إلغاثـ

صــندوق لواجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و
نظمـــة األمـــم اجمللـــس التنفيـــذي ملاألمـــم املتحـــدة للســـكان، و

يــة حبالــة تنفيــذ إعــالن  املتحــدة للطفولــة، واللجنــة اخلاصــة املعن 
ــة     ــتعمرة، وجلنــ ــعوب املســ ــدان والشــ ــتقالل للبلــ ــنح االســ مــ

 اجلـزء الرئيسـي     خالل  يف نيويورك  بعقد اجتماعات  ،املؤمترات
 يكـون مفهومـا متامـا     أن  ، علـى    لدورة السـابعة واخلمسـني    من ا 
 املرافــــق حــــدودعقــــد يف جيــــب أن تاالجتماعــــات هــــذه أن 

 .واخلدمات املتوفرة
  

_______________ 

 ة واخلمسنيبعم أعمال الدورة الساتنظي - ٥٧/٥٠٢
ــة    ــودة يف ١يف اجللســة العام ــول١٠، املعق ســبتمرب / أيل
 مـن   ١٠ وفقـا ألحكـام البنـد        ،، قررت اجلمعيـة العامـة     ٢٠٠٢

مي عـرض   بتقـد  األمـني العـام      أن يقـوم  ،   املؤقـت  جدول األعمال 
وذلــك قبــل ، )١٤(خمتصــر لتقريــره الســنوي عــن أعمــال املنظمــة

 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢ يفمة افتتاح املناقشة العا
سـبتمرب  / أيلول ١٦، املعقودة يف    ١٠ العامة   ةلساجلويف   
، قــررت اجلمعيــة العامــة أن تســتمع إىل بيــان رئــيس      ٢٠٠٢

لسـة العامـة    يف اجل  يف املناقشـة     اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي    
الرفيعـــة املســـتوى للجمعيـــة للنظـــر يف كيفيـــة دعـــم الشـــراكة  

 .)١٥( أفريقيااجلديدة من أجل تنمية
سـبتمرب  / أيلول ٢٠، املعقودة يف    ١٩ العامة   ةلساجلويف   
 املكتــب ات، أقــرت اجلمعيــة العامــة، بنــاء علــى توصــي ٢٠٠٢

ــره األول   األحكــام ، عــددا مــن  )١٦(علــى النحــو املــبني يف تقري
 .املتعلقة بتنظيم أعمال الدورة السابعة واخلمسني

  

_______________ 

جـدول  إقرار جدول األعمال وتوزيع بنود       - ٥٧/٥٠٣
 األعمال

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٠، املعقـودة يف     ١٩يف اجللسة العامـة      
 املكتــب ات، أقــرت اجلمعيــة العامــة، بنــاء علــى توصــي ٢٠٠٢

، جـدول أعمـال الـدورة    )١٧(على النحو املبني يف تقريـره األول      
 .)١٩( وتوزيع بنود جدول األعمال)١٨(السابعة واخلمسني

 علـى  بنـاء  ويف اجللسة نفسـها، قـررت اجلمعيـة العامـة،        
أن ، )٢٠(توصــية املكتــب علــى النحــو املــبني يف تقريــره األول     

مســــألة اجلــــزر امللغاشــــية ”البنــــد املعنـــون   النظــــر يف ترجـــئ 
، “غلوريــوز، وخــوان دي نوفــا، ويوروبــا، وباســاس دا إنــديا  

ة ثامنـــ الوأن تدرجـــه يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت لـــدورهتا    
 .واخلمسني

)١٥( A/57/304املرفق ،. 
)١٦( A/57/250 ٥٥ - ٥، الفقرات. 
 .٨٧ – ٧٦املرجع نفسه، الفقرات  )١٧(
)١٨( A/57/251. )١٣( A/57/389. 
)١٩( A/57/252 و Corr.1. )الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السـابعة واخلمسـون،      )١٤

 .٧٢، الفقرة Corr.1 و A/56/250 )٢٠( .(A/57/1) ١امللحق رقم 

16 



 املقررات
 

اإلخطــار الــوارد مــن األمــني العــام مبوجــب   - ٥٧/٥٠٥
 مــن ميثــاق األمــم ١٢ادة  مــن املــ٢الفقــرة 
 املتحدة

ــة    ــة العامـــ ــودة ٢٤ويف اجللســـ ــرين ٧يف ، املعقـــ  تشـــ
ــوبر /األول ــاء علـــى   ٢٠٠٢أكتـ ــة، بنـ ــة العامـ ، قـــررت اجلمعيـ

ــاين      ــره الث ــبني يف تقري ــى النحــو امل ــب عل ، أن )٢١(توصــية املكت
تدرج يف جدول أعمال دورهتا السابعة واخلمسـني بنـدا فرعيـا            

التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة ورابطـــة أمـــم ”إضـــافيا بعنـــوان 
 . يف جلسة عامة، وأن تنظر فيه مباشرة“جنوب شرقي آسيا

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٢٧يف اجللســـ ــرين ١٤، املعقـــ  تشـــ
، أحاطـت اجلمعيـة العامـة علمـا مبـذكرة           ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

 .)٢٤(األمني العام
ــة     ــة العامــ ــودة يف ٣١ويف اجللســ ــرين ١٦، املعقــ  تشــ

ــاء علـــى   ٢٠٠٢بر أكتـــو/األول ــة، بنـ ــة العامـ ، قـــررت اجلمعيـ
ــره الثالــث    ، أن )٢٢(توصــية املكتــب علــى النحــو املــبني يف تقري

 مســــألة جزيــــرة مــــايوت ”املعنــــون البنــــد ترجــــئ النظــــر يف
ــة ــدور   ،“القمري هتا وأن تدرجــه يف جــدول األعمــال املؤقــت ل

 .الثامنة واخلمسني

 
للجنــة اجلامعــة املخصصــة   جلســة إضــافية   - ٥٧/٥٠٦

التابعة للجمعية العامة إلجـراء االسـتعراض       
ــهائيني ــيم النـ ــوالتقيـ امج األمـــم  لتنفيـــذ برنـ

للتنميـــــة يف أفريقيـــــا يف اجلديـــــد املتحـــــدة 
 التسعينات

بنـاء علـى    ويف اجللسة نفسـها، قـررت اجلمعيـة العامـة،        
ــره الثالــث    أن ، )٢٢(توصــية املكتــب علــى النحــو املــبني يف تقري

تـــدرج يف جـــدول أعمـــال دورهتـــا الســـابعة واخلمســـني بنـــدا  
، “منطقــة ســالم وتعــاون يف أمريكــا اجلنوبيــة ”إضــافيا بعنــوان

 .امةوأن تنظر فيه مباشرة يف جلسة ع

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٣١يف اجللســـ ــرين ١٦، املعقـــ  تشـــ
اجلامعــة أذنــت اجلمعيــة العامــة للجنــة  ، ٢٠٠٢أكتــوبر /األول

املخصصة التابعة للجمعية العامة إلجـراء االسـتعراض والتقيـيم          
لتنميـــة يف لاجلديـــد النـــهائيني لتنفيـــذ برنـــامج األمـــم املتحـــدة  

رهنـا  ، أن تعقـد جلسـة واحـدة إضـافية،           أفريقيا يف التسـعينات   
 اخلــدمات وعلــى أســاس اســتثنائي، وذلــك الســتكمال   فرابتــو

 .)٢٥(أعمال اللجنة
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٦٨ويف اجللســـ ــانون  ٦، املعقـــ كـــ
، قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢مرب ديســـ/األول

ــع      ــره الراب ــبني يف تقري ــى النحــو امل ــب عل أن  ،)٢٣(توصــية املكت
تـــدرج يف جـــدول أعمـــال دورهتـــا الســـابعة واخلمســـني بنـــدا  

، وأن تنظـر فيـه    “٢٠٠٤ :السنة الدولية لـألرز   ”إضافيا بعنوان 
 .اشرة يف جلسة عامةمب

  

_______________ 

 تقرير جملس األمن - ٥٧/٥٠٧
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٣٢يف اجللســـ ــرين ١٦، املعقـــ  تشـــ
، أحاطــت اجلمعيــة العامــة علمــا بتقريــر  ٢٠٠٢أكتــوبر /األول
   .)٢٦(س األمنجمل

_______________ 

  تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة - ٥٧/٥٠٤
ــة   ــة العامــــ ــودة يف ٢٦يف اجللســــ ــرين ٨، املعقــــ  تشــــ
، أحاطــت اجلمعيــة العامــة علمــا بتقريــر  ٢٠٠٢أكتــوبر /األول

 .)١٤(األمني العام عن أعمال املنظمة

 

)٢٤( A/57/392. 
)٢١( A/56/250/Add.1. )انظر  )٢٥A/57/468١٨ ، الفقرة. 
)٢٢( A/56/250/Add.2. )الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السـابعة واخلمسـون،      )٢٦

 .A/56/250/Add.3 )٢٣( ).A/57/2 (٢امللحق رقم 
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 قرراتامل

 

تقريــر احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص   - ٥٧/٥٠٨ تقرير حمكمة العدل الدولية - ٥٧/٥١٠
املســـــؤولني عـــــن االنتـــــهاكات اجلســـــيمة 
للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف  

 ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

ـــ   ــة العامــ ــودة يف ٣٧ة يف اجللســـ ــرين ٢٩، املعقـــ  تشـــ
، أحاطــت اجلمعيــة العامــة علمــا بتقريــر  ٢٠٠٢أكتــوبر /األول

 .)٢٩(حمكمة العدل الدولية
ــة     ــة العامـــ ــودة يف ٣٦يف اجللســـ ــرين ٢٨، املعقـــ  تشـــ

ا بـالتقرير   ، أحاطت اجلمعيـة العامـة علمـ       ٢٠٠٢أكتوبر  /األول
الســــنوي التاســــع للمحكمــــة الدوليــــة حملاكمــــة األشــــخاص  
املسؤولني عن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل         
ــام    ــابقة منــــذ عــ ــيم يوغوســــالفيا الســ الــــيت ارتكبــــت يف إقلــ

٢٧(١٩٩١(. 

 
 )مالفيناس(مسألة جزر فوكالند  - ٥٧/٥١١

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٤٧يف اجللســـ ــرين ١١، املعقـــ  تشـــ
، قـررت اجلمعيـة العامـة أن ترجـئ النظـر            ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين

 وأن ،“)مالفينــاس(مســألة جــزر فوكالنــد  ” يف البنــد املعنــون
ه يف جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــت لـــــدورهتا الثامنـــــة ـــــــتدرج

   .واخلمسني
ــة     - ٥٧/٥٠٩ ــة حملاكمـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــر احملكمـ تقريـ

ــادة    األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلب
جلماعيـــة وغـــري ذلـــك مـــن االنتــــهاكات     ا

اجلسيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل املرتكبـة         
يف إقلــــيم روانــــدا واملــــواطنني الروانــــديني 
املســـؤولني عـــن أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة  
ــة     ــة املرتكب ــهاكات املماثل ــن االنت ــا م وغريه

ــ

_______________ 

 كــانون ١ي أراضــي الــدول اجملــاورة بــني ـف
ـــالث ـــيناي/اينــــــ ــانون األول٣١ر و ـــــ  / كــــ

 ١٩٩٤ديسمرب 

  

_______________ 

ــات    - ٥٧/٥١٨ ــاء دول وحكومـ ــؤمتر رؤسـ ــالن مـ إعـ
ــة بشــأن اهلجــوم     منظمــة الوحــدة األفريقي
العســــــكري اجلــــــوي والبحــــــري ضــــــد 
ــعبية    ــة الشـــ ــة الليبيـــ ــة العربيـــ اجلماهرييـــ

ومــــة االشــــتراكية الــــذي قامــــت بــــه حك
 /ات املتحـــدة احلاليـــة يف نيســــان  ـــــ الوالي
 ١٩٨٦أبريل 

ــة   ــة العامــــ ــودة يف ٦٧يف اجللســــ ــانون ٤، املعقــــ  كــــ
، قــررت اجلمعيــة العامــة أن ترجــئ    ٢٠٠٢ديســمرب /األول

إعــــالن مــــؤمتر رؤســــاء دول   ”النظــــر يف البنــــد املعنــــون   
ــوم    ــأن اهلجــ ــة بشــ ــدة األفريقيــ ــة الوحــ وحكومــــات منظمــ

جلماهرييـة العربيـة الليبيـة      العسكري اجلـوي والبحـري ضـد ا       
الشـــعبية االشـــتراكية الـــذي قامـــت بـــه حكومـــة الواليـــات   

، وأن تدرجــه يف “١٩٨٦أبريــل /املتحــدة احلاليــة يف نيســان
 .ة واخلمسنيثامن الجدول األعمال املؤقت لدورهتا

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٣٦يف اجللســـ ــرين ٢٨، املعقـــ  تشـــ
، أحاطت اجلمعيـة العامـة علمـا بـالتقرير          ٢٠٠٢أكتوبر  /األول

السنوي السابع للمحكمة اجلنائية الدوليـة حملاكمـة األشـخاص          
ــة وغـــري ذلـــك مـــن     ــادة اجلماعيـ ــال اإلبـ ــؤولني عـــن أعمـ املسـ

 املرتكبــة يف االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل    
إقلــيم روانـــدا واملــواطنني الروانـــديني املســؤولني عـــن أعمـــال    
اإلبـادة اجلماعيــة وغريهــا مـن االنتــهاكات املماثلــة املرتكبــة يف   

 ٣١ينـــاير و / كـــانون الثـــاين١أراضـــي الـــدول اجملـــاورة بـــني  
 .)٢٨(١٩٩٤ديسمرب /كانون األول

 

 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السـابعة واخلمسـون،     )٢٩( . A/57/379-S/2002/985انظر )٢٧(
 .A/57/163-S/2002/733انظر  )٢٨( .(A/57/4) ٤امللحق رقم 
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 املقررات
 

العــدوان اإلســرائيلي املســلح علــى املنشــآت   - ٥٧/٥١٩
ظـام  النووية العراقيـة وآثـاره اخلطـرة علـى الن         

الدويل الثابـت فيمـا يتعلـق باسـتخدام الطاقـة           
النووية يف األغراض السلمية، وعـدم انتشـار        
 األسلحة النووية، والسالم واألمن الدوليني

ــة   ــة العامــــ ــودة يف ٦٧يف اجللســــ ــانون ٤، املعقــــ  كــــ
ــمرب /األول ــئ    ٢٠٠٢ديسـ ــة أن ترجـ ــة العامـ ــررت اجلمعيـ ، قـ

ي املســـلح علـــى العـــدوان اإلســـرائيل”النظـــر يف البنـــد املعنـــون 
املنشــآت النوويــة العراقيــة وآثــاره اخلطــرة علــى النظــام الــدويل  
الثابــت فيمــا يتعلــق باســتخدام الطاقــة النوويــة يف األغـــراض       
ــة، والســالم واألمــن     الســلمية، وعــدم انتشــار األســلحة النووي

وأن تدرجــه يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا ، “الــدوليني
 .ة واخلمسنيثامنال
  

آثـــار احـــتالل العـــراق للكويـــت وعدوانـــه  - ٥٧/٥٢٠
 عليها

ــة   ــة العامــــ ــودة يف ٦٧يف اجللســــ ــانون ٤، املعقــــ  كــــ
ــمرب /األول ــئ    ٢٠٠٢ديسـ ــة أن ترجـ ــة العامـ ــررت اجلمعيـ ، قـ

آثار احتالل العراق للكويـت وعدوانـه   ”النظر يف البند املعنون  
وأن تدرجـــه يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت لـــدورهتا ، “عليهـــا

 .ة واخلمسنيثامنال
  

 تنفيذ قرارات األمم املتحدة - ٥٧/٥٢١
ــة   ــة العامــــ ــودة يف ٦٧يف اجللســــ ــانون ٤، املعقــــ  كــــ
ــمرب /األول ــئ    ٢٠٠٢ديسـ ــة أن ترجـ ــة العامـ ــررت اجلمعيـ ، قـ

وأن  ،“تنفيــذ قــرارات األمــم املتحــدة”النظـر يف البنــد املعنــون  
 .ة واخلمسنيثامنتدرجه يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا ال

  
وضــــات عامليــــة بشــــأن التعــــاون  بــــدء مفا - ٥٧/٥٢٢

 االقتصادي الدويل من أجل التنمية
ــة   ــة العامــــ ــودة يف ٦٧يف اجللســــ ــانون ٤، املعقــــ  كــــ
ــمرب /األول ــئ    ٢٠٠٢ديسـ ــة أن ترجـ ــة العامـ ــررت اجلمعيـ ، قـ

بـدء مفاوضـات عامليـة بشـأن التعـاون          ”النظر يف البند املعنـون      

وأن تدرجـه يف جـدول       ،“االقتصادي الدويل من أجل التنميـة     
 .ة واخلمسنيثامنعمال املؤقت لدورهتا الاأل
  

االحتفال بالذكرى السنوية العشرين لفـتح       - ٥٧/٥٢٣
ــى   ــع عل ــاب التوقي ــب ة األمــم املتحــدة  اتفاقي

ــنني مــن أعضــاء   : لقــانون البحــار  إحــالل اث
 الفريقني غري الرمسيني

ــة   ــة العامــــ ــودة يف ٧٠يف اجللســــ ــانون ٩، املعقــــ  كــــ
ــمرب /األول ــرر، ٢٠٠٢ديسـ ــقـ ــةت اجلمعيـ ــذةة العامـ  يف ، آخـ

ــنني مــن   ــا أن اث ــريقأعضــاء اعتباره ــرار  نيالف  املعتمــدين يف الق
 مل يتمكنــا ٢٠٠٢نــوفمرب / تشــرين الثــاين١٩ املـؤرخ  ٥٧/٣٣

من االشتراك، أن يتوىل السيد شـابتاي روزيـن مكـان القاضـي       
 وأن يتـوىل السـيد      ،١ يف الفريـق غـري الرمسـي         هوغو كـامينوس  

 يف الفريـق    هوزيه لـويس جيسـاس    فيليب باوليو مكان القاضي     
 .٢غري الرمسي 

  
ــة يف جــدول األعمــال لتنظــر    - ٥٧/٥٨٥ البنــود املتبقي

ة بعفيهـــا اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الســـا 
 واخلمسني

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٩يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
، قررت اجلمعية العامـة، بصـرف النظـر         ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

نود اليت قد يـتعني النظـر فيهـا بتطبيـق     عن املسائل التنظيمية والب  
النظـــام الـــداخلي للجمعيـــة، اإلبقـــاء علـــى البنـــود التاليـــة مـــن  

 :جدول األعمال لتنظر فيها خالل دورهتا السابعة واخلمسني
 تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  :١٠البند 
 جملس األمنتقرير   :١١البند 
 االجتماعـيتقرير اجمللـس االقتصـادي و  :١٢البند 
انتخابــات ملــلء الشــواغر يف اهليئــات الفرعيــة    :١٦البند 

انتخــاب عشــرين عضــوا : وانتخابــات أخــرى
 لجنة الربنامج والتنسيقل

تعيينــات ملــلء الشــواغر يف اهليئــات الفرعيــة      :١٧البند 
 وتعيينات أخرى
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 قرراتامل

 

انتخــــاب قضــــاة احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة    :١٨البند  ئج مؤمتر قمة األلفيةمتابعة نتا  :٤٤البند 
ني عــن أعمــال  حملاكمــة األشــخاص املســؤول  

اإلبادة اجلماعية وغـري ذلـك مـن االنتـهاكات          
اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل املرتكبـة يف        
إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني        
عـــن أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة وغريهـــا مـــن  
ــي    ــة يف أراضــ ــة املرتكبــ ــهاكات املماثلــ االنتــ

ير ينــا/انون الثــاين كــ١الــدول اجملــــــاورة بــني 
 ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١ و

تقريـــر احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص   :٤٥البند 
املسؤولني عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون      
ــيم    ــة يف إقلـــــ ــدويل املرتكبـــــ ــاين الـــــ اإلنســـــ

 ١٩٩١ عاميوغوسالفيا السابقة منذ 
ــة ا  :٤٦البند  ــر احملكمــ ــة  تقريــ ــة حملاكمــ ــة الدوليــ جلنائيــ

ــادة   األشـــخاص املســـؤولني عـــن أعمـــال اإلبـ
ــهاكات      ــن االنتــ ــك مــ ــري ذلــ ــة وغــ اجلماعيــ
اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل املرتكبـة يف        
إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني        
عـــن أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة وغريهـــا مـــن  

ـــة يف أرا  ــة املرتكبـــــ ضـــي االنتـــهاكات املماثلـ
ينــاير / كــانون الثــاين١اورة بــني الــدول اجملــــــ

 ١٩٩٤ديسمرب /ون األول كان٣١ و

تنفيــــذ إعــــالن مــــنح االســــتقالل للبلــــدان       :١٩البند 
 والشعوب املستعمرة

تعزيــز تنســيق املســاعدة اإلنســانية واملســاعدة    :٢١البند 
ـــالغوثي ــدة يف   ـــ ــم املتحــ ــدمها األمــ ة الــــيت تقــ

ــا يف ذلــك املســاعدة   ــــحــاالت الك وارث، مب
 تعزيز منظومة األمم املتحدة  :٥٢البند  االقتصاديـة اخلاصة

 أعمال اجلمعية العامةتنشيط   :٥٣البند  فة السالمثقا  :٢٤البند 
 مسألة قربص  :٥٤البند  دور املاس يف تأجيج الصراع  :٢٧البند 
ــة     :٥٥البند  قضية فلسطني  :٣٥البند  ــى مجهوريـ ــلح علـ ــدوان املسـ ــو العـ  الكونغـ

 احلالة يف الشرق األوسط  :٣٦البند  الدميقراطية
ــن   :٥٦البند  ــالم واألمـ ــة   السـ ــرة الكوريـ ــبه اجلزيـ  يف شـ

 وإعادة توحيدها
احلالـــة يف أفغانســـتان وآثارهـــا علـــى الســـالم   :٣٧البند 

 واألمن الدوليني
ــة يف أمريكــا الوســطى  :٣٨البند  نـزع السالح العام الكامل  :٦٦البند  إجــراءات إقامــة  : احلال

يل سالم وطيد ودائـم والتقـدم احملـرز يف تشـك     
وكالـــــة األمـــــم املتحـــــدة إلغاثـــــة وتشـــغيل    :٧٦البند  منطقة سالم وحرية ودميقراطية وتنمية

 الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
ــس       :٤٠البند  ــوية جملـ ــادل يف عضـ ــل العـ ــألة التمثيـ مسـ

ـــاألم ــادة عــ ـــدد أعضـــــن وزيـ ـــائه واملسائــ ل ــ
 ذات الصلة

ــات      :٧٨البند  ــألة عمليـ ــل مسـ ــامل لكامـ ــتعراض شـ اسـ
ــذه    ــواحي هــ ــالم مــــن مجيــــع نــ حفــــظ الســ

 العمليات
ــائج   :٤٢البند  ــة نتـ ــمتابعـ ــة الـ ــتثنائية السادسـ دورة االسـ

تنفيــــذ إعــــالن االلتــــزام بشــــأن : والعشــــرين
قـص  زمة ن متال/ريةـة البش ــروس نقص املناع  ـفي

 )اإليدز(املناعة املكتسب 

 املسائل املتصلة باإلعالم : ٧٩البند 
 املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي  :٨٤البند 
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 املقررات
 

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن أنشـــطة مكتـــب       :١٢٢البند  التنمية املستدامة والتعاون االقتصادي الدويل  :٨٦البند 
 البيئة والتنمية املستدامة  :٨٧البند  خدمات الرقابة الداخلية

ـــالتنفي  :٩٢البند  إقامة العدل يف األمم املتحدة :١٢٣البند  ـــذ واملتابعـــ ــقان  ـــ ــامالن واملنســ ة املتكــ
ــائج ال ــؤمتر  نت ــؤمترات الرئيســية وم ــة مل ات القم

م املتحــــدة يف اجملــــالني ـدها األمــــــــــالــــيت تعق
 االقتصادي واالجتماعي

متويـــل احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص  :١٢٤البند 
ون املسؤولني عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـان     

ـــم    ــيت ارُتكبـــت يف إقليـــ ــدويل الـ ــاين الـ اإلنسـ
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية :١٠٠البند  ١٩٩١يوغوسالفيـــا السابقـــة منذ عام 

ــة    :١٢٥البند  ــة حملاكمــ ــة الدوليــ ــة اجلنائيــ متويــــل احملكمــ
ــادة   األشـــخاص املســـؤولني عـــن أعمـــال اإلبـ
ــهاكات      ــن االنتــ ــك مــ ــري ذلــ ــة وغــ اجلماعيــ
اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل املرتكبـة يف        

واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني      إقليم رواندا   
عـــن أعمـــال اإلبـــادة اجلماعيـــة وغريهـــا مـــن  
االنتهاكــــــات املماثلــــــة املرتكبـــة يف أراضـــي 

ـــ ــاير / كــانون الثــاين١اورة بــني الــدول اجملــ ين
 ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١ و

 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري :١٠٧البند 
 مسائل حقوق اإلنسان :١٠٩البند 
التقــارير املاليـــــة والبيانــات املاليـــــة املراجعـــــة   :١١٠البند 

 قاريـــر جملس مراجعي احلسابـــاتوت
ــايل    :١١١البند  ــاءة األداء اإلداري واملـــ ــتعراض كفـــ اســـ

 لألمم املتحدة
ــنتني    :١١٢البند  ــرة السـ ــة لفتـ ــة الربناجميـ -٢٠٠٢امليزانيـ

اجلوانــب اإلداريــة واملتعلقــة بامليزانيــة لتمويــل    :١٢٦البند  ٢٠٠٣
 ختطيط الربامج :١١٣البند  تحدة حلفظ السالمعمليات األمم امل

متويل قـوات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف             :١٢٧البند  حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة :١١٤البند 
يزانيـــة بـــني األمـــم تنســـيق شـــؤون اإلدارة وامل :١١٥البند  الشرق األوسط

ــة     ــة والوكالـ ــاالت املتخصصـ ــدة والوكـ املتحـ
 الدولية للطاقة الذرية

متويــل بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف   :١٢٨البند 
 كوسوفو

متويل إدارة األمم املتحدة االنتقاليـة يف تيمـور          :١٢٩البند  خطة املؤمترات :١١٦البند 
الشرقية وبعثة األمم املتحدة للـدعم يف تيمـور         

 الشرقية
جدول األنصبة املقررة لقسـمة نفقـات األمـم          :١١٧البند 

 املتحدة
 إدارة املوارد البشرية :١١٨البند  متويل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا :١٣٠ البند
متويــل بعثــة األمــم املتحــدة للتحقــق يف أنغــوال  :١٣١البند 

 وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال
 وحدة التفتيش املشتركة :١١٩البند 
 ملتحدةالنظام املوحد لألمم ا :١٢٠البند 

متويل األنشطة الناشئة عن قـرار جملـس األمـن           :١٣٢البند 
ــم     :١٢١البند  )١٩٩١ (٦٨٧ ــوظفي األمـ ــة ملـ ــات التقاعديـ ــام املعاشـ نظـ

 املتحدة
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 متويل بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية :١٣٣البند  متويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا :١٤٣البند 
 متويل بعثة األمم املتحدة يف سرياليون :١٣٤البند  متويل بعثة األمم املتحدة يف هاييت :١٤٤البند 
متويــــل بعثــــة األمــــم املتحــــدة لالســــتفتاء يف   :١٣٥البند   ليربيامتويل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف :١٤٥البند 

متويل بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل       :١٤٦البند  الصحراء الغربية
ــدة يف    :١٣٦البند  رواندا ــم املتحـــ ــراقيب األمـــ ــة مـــ ــل بعثـــ متويـــ

متويـــــل بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف البوســـــنة  :١٤٧البند  طاجيكستان
 متويل قوة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي :١٣٧البند  واهلرسك

متويــــل إدارة األمــــم املتحــــدة االنتقاليــــة يف     :١٤٨البند 
ســــالفونيا الشــــرقية، وبارانيــــا، وســــريميوم    

 الغربية، وفريق دعم الشرطة املدنية

 املتحـدة االنتقاليـة     متويل وتصفية سلطة األمـم     :١٣٨البند 
 يف كمبوديا

متويل قوة األمـم املتحـدة للحمايـة، وعمليـة           :١٣٩البند 
األمــم املتحــدة الســتعادة الثقــة يف كرواتيــا،  

وة األمـــم املتحـــدة لالنتشـــار الوقـــائي،  ـــــوق
ــر قي ـــومق ــة لألمــم   ـ ــوات الســالم التابع ادة ق
 املتحدة

متويــل بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف هــاييت،    :١٤٩البند 
ــاييت،     ــة يف هـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ ــة األمـ وبعثـ

ـــوبعث ــدة للشرطـــ ــ ــم املتحـ ــة يف ـة األمـ ة املدنيـ
 هاييت

متويل بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا           :١٥٠البند 
 الوسطى

 متويـــــل عمليـــــة األمـــــم املتحـــــدة الثانيـــــة يف :١٤٠البند 
 الصومال

متويــــل بعثــــة منظمــــة األمــــم املتحــــدة فـــــي   :١٥١البند  متويل عملية األمم املتحدة يف موزامبيق :١٤١البند 
ــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف     :١٤٢البند  ـو الدميقراطيـةمجهوريـة الكونغ ــوة األم ــل ق متوي

ــاب      :١٦٠البند  قربص ــى اإلرهـ ــاء علـ ــة إىل القضـ ــدابري الراميـ التـ
 .الدويل
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_______________ 

  املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة األوىل– ٢
  

أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا           ،  )٣٢(اللجنة األوىل 
ــاثال مــؤمتر األمــم املتحــدة لتحديــد  ”عنــون املبنــد الة واخلمســني من

ســبل القضـــاء علـــى األخطـــار النوويــة يف ســـياق نـــزع الســـالح   
 .“النووي

 ختفيض امليزانيات العسكرية - ٥٧/٥١٤
 /ثــاين تشــرين ال٢٢، املعقــودة يف ٥٧يف اجللســة العامــة   
 اللجنــة  بتقريــر، أحاطــت اجلمعيــة العامــة علمــا   ٢٠٠٢رب نــوفم
    .)٣٠(األوىل

_______________ 

ألمم املتحدة لتحديد سبل القضـاء علـى        امؤمتر   - ٥٧/٥١٥
اتفاقيـة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس   - ٥٧/٥١٦ األخطار النووية يف سياق نزع السالح النووي

) البيولوجيـــــة(تريولوجيـــــة األســـــلحة البك
 / تشــرين الثــاين ٢٢، املعقــودة يف ٥٧يف اجللســة العامــة    والُسمية وتدمري تلك األسلحة

، بتصـويت مسـجل بأغلبيـة       ، قررت اجلمعية العامة   ٢٠٠٢نوفمرب  
ــة     بناء على توصية ،)٣١(يتالتصو  عن٣٧ وامتناع ٦ مقابل ١٢١ ــة العامـــ ــودة يف ٥٧يف اجللســـ ــرين ٢٢، املعقـــ  تشـــ

 بنـاء علـى توصـية       ،، فـإن اجلمعيـة العامـة      ٢٠٠٢نـوفمرب   /الثاين
 .A/57/501 )٣٠( :)٣٣(اللجنة األوىل

أرمينيـــا، األردن، األرجنـــتني، حتـــاد الروســـي، إثيوبيـــا، ال ا:دوناملؤيـــ )٣١(
إكوادور، اإلمارات العربيـة املتحـدة، إندونيسـيا، أنغـوال،          أفغانستان،  إريتريا،  

، ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيـران       
، الربازيــل، البحــرينيرلنــدا، بــابوا غينيــا اجلديــدة، بــاراغواي، باكســتان،      آ

ــنغالديش،     ــز، ب ــروين دار الســالم، بلي ــادوس، ب ــان، بوتســوانا،  بنمــا، برب بوت
تايلنـــد، ترينيـــداد بـــيالروس، بـــريو، بوركينـــا فاصـــو، بورونـــدي، بوليفيـــا، 

جزر البهاما، جزر القمـر،     وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، اجلزائر،       
هوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة      جزر سليمان، اجلماهريية العربية الليبية، اجلم     

ـــ   ــة تن ــورية، مجهوريـ ــة السـ ــعبية   ـالعربيـ ــا الشـ ــة كوريـ ــدة، مجهوريـ زانيا املتحـ
روانــدا، الــرأس األخضــر، الدميقراطيــة، جنــوب أفريقيــا، جيبــويت، دومينيكــا، 

يب، ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، ـزامبيــا، ســاموا، ســان تــومي وبرينسيــ
 ســنغافورة، الســنغال، ســوازيلند، ســانت لوســيا، ســري النكــا، الســلفادور،

طاجيكستان، عمـان، غـابون،     شيلي، الصني،   السودان، سرياليون، سيشيل،    
زويال، فيجــي، ـغامبيــا، غانــا، غرينــادا، غواتيمــاال، غيانــا، غينيــا، الفلــبني، فنــ 

كوبـا،  الكـامريون، كمبوديـا، كنـدا،       فييت نام، قربص، قطر، كازاخسـتان،       
الكويــت، كينيــا، لبنــان، ومبيــا، الكونغــو، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كول

ــالوي،        ــرب، املكســيك، م ــا، مدغشــقر، مصــر، املغ ــايل، ماليزي ليســوتو، م
ــيوس،      ــا، موريشـ ــا، موريتانيـ ــعودية، منغوليـ ــة السـ ــة العربيـ ــديف، اململكـ ملـ
موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، ناورو، نيبـال، نيجرييـا، نيكـاراغوا، هـاييت، اهلنـد،              

 .ليمنهندوراس، اليابان، ا

ــام طلبـــت )أ(  ــدمي أن يواصـــل إىل األمـــني العـ  تقـ
 حظــر  املســاعدة الضــرورية إىل احلكومــات الوديعــة التفاقيــة     

اســـــتحداث وإنتـــــاج وتكـــــديس األســـــلحة البكتريولوجيـــــة 
لتـوفري مـا    وذلك   ،والُسمية وتدمري تلك األسلحة   ) البيولوجية(

قــد يلــزم مــن خــدمات لتنفيــذ مقــررات وتوصــيات مــؤمترات    
االســتعراض فضــال عــن املقــررات الــواردة يف التقريــر النــهائي   

عقــود يف  للــدول األطــراف يف االتفاقيــة، املاالســتثنائيللمــؤمتر 
، وأن يقـدم    )٣٤(١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ إىل   ١٩الفترة مـن    

مـــؤمتر االســـتعراض عقـــد مــا يلـــزم مـــن مســـاعدة وخــدمات ل  
 ؛٢٠٠٢نوفمرب /اخلامس يف جنيف يف تشرين الثاين

 أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت          قررت )ب( 
ــدورهتا ال ــاثلـ ــد امل منـ ــني البنـ ــة واخلمسـ ــر  ”ون عنـ ــة حظـ اتفاقيـ

ج وتكـــــديس األســـــلحة البكتريولوجيـــــة اســـــتحداث وإنتـــــا
 .“والُسمية وتدمري تلك األسلحة) البيولوجية(

ــا العظمــى     :املعارضــون ــدا، اململكــة املتحــدة لربيطاني  فرنســا، إســرائيل، بولن
ــا   آو ــدا الشــمالية، ميكرونيزي ــات (يرلن ــات املتحــدة  ) املوحــدة-والي ، الوالي

 .األمريكية
 

ــا، :املمتنعــون ــدورا، آيســلندا،  أســتراليا، ســبانيا، إأذربيجــان،  ألباني ــا، أن أملاني
تركيــا، اجلمهوريــة غاريــا، البوســنة واهلرســك، بلجيكــا، بلإيطاليــا، الربتغــال، 

ــابقة،    ــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية السـ ــا، مجهوريـ ــة كوريـ التشـــيكية، مجهوريـ
مجهوريــة مولــدوفا، جورجيــا، الــدامنرك، رومانيــا، ســان مــارينو، ســلوفاكيا، 

التفيا، لكسمربغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين،      كرواتيا،  سلوفينيا، السويد، فنلندا،    
 .هنغاريا، هولندا، يوغوسالفيا، اليونانالنمسا، يج، مالطة، النرو

)٣٢( A/57/510 ٩١، الفقرة. 
)٣٣( A/57/516 ٧، الفقرة. 
 .BWC/SPCONF/1انظر  )٣٤(
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  املقررات املتخــذة بناء على تقارير جلنة املسائل السياسية اخلاصة- ٣   

 )اللجنة الرابعة(وإهناء االستعمار 
 

 زيادة عدد أعضاء جلنة اإلعالم - ٥٧/٥٢٤
 / كـــانون األول١١، املعقـــودة يف ٧٣يف اجللســـة العامـــة  
 بنــاء علــى توصــية جلنــة ، اجلمعيــة العامــةتقــرر ،٢٠٠٢ديسـمرب  

، )٣٥()اللجنـة الرابعـة   (املسائل السياسـية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار          
ــادة عــدد أعضــاء جلنــة اإلعــالم مــن    ــة وتســعنيزي تســعة  إىل مثاني

  .)٣٦( عضواوتسعني
األنشــطة والترتيبــات العســكرية الــيت تقــوم هبــا       - ٥٧/٥٢٥

ــ ــة حتـــت  الـ ــاليم الواقعـ ــتعمارية يف األقـ دول االسـ
 إدارهتا

 / كــانون األول١١، املعقــودة يف ٧٣يف اجللســة العامــة  
بتصـويت مسـجل بأغلبيـة      فـإن اجلمعيـة العامـة،       ،  ٢٠٠٢ديسمرب  
، وبنـاء  )٣٧(امتناع عضـو واحـد عـن التصـويت      و ٥٣ مقابل   ١٠٦

ر  جلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعما            على توصـية  
 :النص التايلاعتمدت ، )٣٨()اللجنة الرابعة(

_______________ 

_______________ 

)٣٥( A/57/523 ١٠، الفقرة. 
 .٥٧/٤١٢انظر املقرر  )٣٦(
األردن، إريتريــا، إكــوادور، اإلمــارات  األرجنــتني،  اجلزائــر، إثيوبيــا، :املؤيــدون )٣٧(

ــيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، أوغنـــدا، إيـــران أنتيغـــوا وبربـــودا،  املتحـــدة، العربيـــة إندونيسـ
البحـــرين، ، بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، بـــاراغواي، باكســـتان،  ) اإلســـالمية-مجهوريـــة (

بوتســوانا، بوركينــا بنمــا، الربازيــل، بربــادوس، بــروين دار الســالم، بليــز، بــنغالديش،   
ــد،بــيالروس، بــريو، فاصــو، بوليفيــا،  ــداد وتوبــاغو، تايلن ، توفــالوتوغــو، تشــاد،  تريني

جـزر سـليمان، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة            جـزر البـهاما،     تونس، جامايكا،   
ــة      ــة، مجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي ــة الســورية، مجهوري ــة العربي ــة، اجلمهوري الدومينيكي

و الدميقراطيـة الشـعبية،     زانيا املتحدة، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية ال       ـتن
ــويت،   ــرأس األخضــر،  جنــوب أفريقيــا، جيب ــومي   ال زامبيــا، زمبــابوي، ســاموا، ســان ت

يب، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري النكـا، السـلفادور،            ـوبرينسي
ـان،  الصـني،   الصومال،  شيلي،  سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام،       عم

ـبني، فنـ     غانا، غرينادا، غ  ـا، الفل ـا، غيني ـاال، غيان ـام، قـربص،     ـواتيم زويال، فيجـي، فييـت ن
ـا، الكونغـو،          كوبا،  الكامريون، كمبوديا،   قطر،   كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبي

ـا، مدغشـقر، مصـر، املغـرب، املكسـيك،                 الكويت، كينيا، لبنان، ليسوتو، مايل، ماليزي
ـار،       مالوي، اململكة العربية السعودية، منغوليا، م      وريتانيا، موريشـيوس، موزامبيـق، ميامن

 .ناميبيا، ناورو، نيجرييا، هاييت، اهلند، هندوراس، اليمن
إســتونيا، إســرائيل، أســتراليا، ســبانيا، إأرمينيــا، حتــاد الروســي، ال ألبانيــا، ا:املعارضــون

بوسـنة  بلجيكـا، بلغاريـا، ال    يرلنـدا، آيسـلندا، إيطاليـا، بـاالو،         آأملانيا، أندورا، أوكرانيا،    
بولنــدا، تركيــا، جــزر مارشــال، اجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة كوريــا، واهلرســك، 

ــدامنرك،     ــا، ال ــة مولــدوفا، جورجي مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، مجهوري
ــلوفينيا، الســويد،      ــلوفاكيا، س ــارينو، س ــان م ــا، س ــدا،  سويســراروماني ، فرنســا، فنلن

توانيــا، ليختنشــتاين، مالطــة، اململكــة املتحــدة  التفيــا، لكســمربغ، ليكرواتيــا، كنــدا، 
ــا  آلربيطانيــا العظمــى و ، ) املوحــدة-واليــات (يرلنــدا الشــمالية، مونــاكو، ميكرونيزي

نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اليابـان،              النمسا،  النرويج،  
 .يوغوسالفيا، اليونان

 .تونغا: املمتنعون

إن اجلمعيــــة العامــــة، وقــــد نظــــرت يف  - ١”  
ــة   فصـــلال  املتعلـــق بأحـــد بنـــود جـــدول أعمـــال اللجنـ

اخلاصـــة املعنيـــة حبالـــة تنفيـــذ إعـــالن مـــنح االســـتقالل  
األنشــــطة ’للبلــــدان والشــــعوب املســــتعمرة واملعنــــون 
سـتعمارية  والترتيبات العسكرية اليت تقوم هبا الـدول اال       

تقريـر اللجنـة    مـن    ،)٣٩(‘يف األقاليم الواقعة حتت إدارهتا    
ــة ــا  اخلاصــ ــري إىل قرارهــ ) ١٥ –د  (١٥١٤، وإذ تشــ
مجيـع  إىل ، و١٩٦٠ديسـمرب   / كانون األول  ١٤املؤرخ  

قرارات األمم املتحـدة ومقرراهتـا األخـرى ذات الصـلة           
ــتعمرة    ــاليم املسـ ــكرية يف األقـ ــطة العسـ ــة باألنشـ املتعلقـ

ــري املت ــد اقتناعهــا      وغ ــد تأكي ــذايت، تعي ــاحلكم ال ــة ب متع
الشـديد بــأن القواعــد واملنشــآت العســكرية يف األقــاليم  
ــام ممارســة شــعوب      ــا أم ــل عائق ــذكورة ميكــن أن متث امل
تلــك األقــاليم حلقهــا يف تقريــر املصــري، وتكــرر تأكيــد   
اعتقادها الراسخ بأنه ينبغي سحب القواعـد واملنشـآت         

ــذ     ــل تنفي ــيت تعرق ــتقالل   املوجــودة ال ــنح االس ــالن م إع
 .للبلدان والشعوب املستعمرة

ــة العامــة، إذ تــدرك وجــود مثــل      - ٢”   واجلمعي
ــاليم، حتــث     هــذه القواعــد واملنشــآت يف بعــض تلــك األق
الدول املعنية القائمة باإلدارة علـى أن تواصـل اختـاذ مجيـع             
ــاليم يف أي      ــك األقـ ــم تلـ ــىت ال تقحـ ــة حـ ــدابري الالزمـ التـ

 . أي تدخل ضد الدول األخرىعمليات هجومية أو يف
ــا    - ٣”   ــد مــ ــة تأكيــ ــة العامــ ــرر اجلمعيــ وتكــ

يســـاورها مـــن القلـــق إزاء إمكانيـــة تعـــارض األنشـــطة 

)٣٨( A/57/525١٠قرة ، الف. 
)٣٩( A/57/23 (Part II)  ولالطـالع علـى الـنص    . السـادس ، الفصـل

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة   :النــهائي، انظــر
 .٢٣واخلمسون، امللحق رقم 
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 املقررات
 

_______________ 

والترتيبات العسكرية اليت تقوم هبا الـدول االسـتعمارية         
يف األقاليم الواقعــة حتـت إدارهتـا مـع حقـــوق ومصـاحل             
الشعــــوب املســـتعمرة املعنيـــة، وال ســـيما حقهــــا فــــي  

مـرة   اجلمعيـة العامـة      يـب وهت. تقرير املصري واالسـتقالل   
ــذه   بأخـــرى  ــاء هـ ــة بـــاإلدارة إهنـ ــة القائمـ الـــدول املعنيـ

األنشــــطة وإزالــــة تلــــك القواعــــد العســــكرية امتثــــاال 
ــا ذات الصــلة  ــوارد رزق   .لقراراهت ــأمني م كمــا ينبغــي ت

 .بديلة لشعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

 مسألة جبل طارق - ٥٧/٥٢٦
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٣يف اجللســـ ــانون ١١، املعقـــ  كـــ
بنـاء علـى توصـية      فإن اجلمعية العامة،    ،  ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

اللجنـــة ( اخلاصـــة وإهنـــاء االســـتعمار جلنـــة املســـائل السياســـية
 :، اعتمدت النص التايل)٤٠()الرابعة

ــا   ”   ــري إىل مقررهـــ ــة، إذ تشـــ ــة العامـــ إن اجلمعيـــ
، ٢٠٠١ديســـمرب / كـــانون األول١٠ املــؤرخ  ٥٦/٤٢١

ــت  ــذي وافقــت    نفســهوإذ تشــري يف الوق ــان ال  إىل أن البي
عليه حكومتا إسـبانيا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        

ــدا الشــمالية يف بروكســل يف  يرلآو ــاين ٢٧ن  / تشــرين الث

 : ينص، يف مجلة أمور، على ما يلي)٤١(١٩٨٤نوفمرب 

 العامة التأكيـد علـى أنـه        وتكرر اجلمعية  - ٤”  
ال جيــوز اســتخدام األقـــاليم املســتعمرة وغــري املتمتعـــة     
ــا إلجــراء جتــارب      ــاطق اجملــاورة هل ــذايت واملن ــاحلكم ال ب
ــة     ــة أو نشــر أســلحة نووي ــة أو دفــن نفايــات نووي نووي

مباشــــرة عمليــــة تفــــاوض هتــــدف إىل ’    .وغريها من أسلحة الدمار الشامل
التغلـب علـى مجيـع اخلالفـات بينـهما خبصــوص      
ــز التعــاون يف الشــؤون    جبــل طــارق، وإىل تعزي
ــكرية    ــياحية والعسـ ــة والسـ ــادية والثقافيـ االقتصـ

طــــريان علــــى حنــــو يفيــــد والبيئيــــة وشــــؤون ال
ويقبل كال الطـرفني أن تنـاقش قضـايا         . الطرفني

ــة  ــيادة يف تلـــك العمليـ ــة . السـ وســـتفي احلكومـ
الربيطانية وفاء كامال بالتزامها باحترام رغبـات       
ــح يف      ــو موضـ ــا هـ ــارق، كمـ ــل طـ ــعب جبـ شـ

 ،‘١٩٦٩ديباجة دستور عام 

وتعرب اجلمعية العامة عن اسـتيائها مـن         - ٥”  
ــاليم املســتعمرة   اســتمرار نقــل ملك  ــة األراضــي يف األق ي

ــاليم      ــيما يف األق ــذايت، وال س ــاحلكم ال ــة ب ــري املتمتع وغ
اجلُزريـــة الصـــغرية يف مـــنطقيت احملـــيط اهلـــادئ والبحـــر  

 فاسـتخدام املـوارد     ،الكارييب، إلقامة منشآت عسـكرية    
احمللية على نطاق واسع هلذا الغرض ميكن أن يكون لـه           

 .ية لألقاليم املعنية التنمية االقتصاديفأثر سليب 
وحتــيط اجلمعيــة العامــة علمــا مبــا قررتــه    - ٦”  

بعض الدول القائمة باإلدارة بشأن إغـالق بعـض تلـك           
القواعــد العســكرية يف األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم      

 .الذايت أو خفض حجمها

ــيط علمــا   ــري خارجيــة إســبانيا واململكــة      حت بــأن وزي
يرلنــدا الشــمالية يقومــان، آانيــا العظمــى واملتحــدة لربيط

يف إطار هذه العملية، بعقد اجتماعـات سـنوية يف كـل            
مــن البلــدين بالتنــاوب، وأن آخــر اجتمــاعني مــن هــذه  

ــلونة يف    ــدا يف برشـــ ــات ُعقـــ ــرين ٢٠االجتماعـــ  تشـــ
فربايـــر / شـــباط٤ ويف لنـــدن يف ٢٠٠١نـــوفمرب /الثـــاين
ا ، وحتث احلكـومتني علـى مواصـلة مفاوضـاهتم         ٢٠٠٢

هبدف التوصل إىل حل هنائي ملشـكلة جبـل طـارق، يف            
ــلة وبـــروح    ــة ذات الصـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ضـــوء قـ

 “.ميثاق األمم املتحدة

وتطلــب اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام    - ٧”  
األنشـطة  تلـك   ملي علـى    أن يواصل إطالع الرأي العام العا     

والترتيبات العسكرية يف األقـاليم املسـتعمرة وغـري املتمتعـة           
باحلكم الـذايت الـيت تشـكل عائقـا أمـام تنفيـذ إعـالن مـنح            

 .االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
وتطلب اجلمعية العامة إىل اللجنـة اخلاصـة         - ٨”  

ن املعنيـــة حبالـــة تنفيـــذ إعـــالن مـــنح االســـتقالل للبلـــدا      
والشــعوب املســتعمرة أن تواصــل النظــر يف هــذه املســألة    
وأن تقدم تقريرا عـن ذلـك إىل اجلمعيـة يف دورهتـا الثامنـة               

 .“واخلمسني
)٤٠( A/57/528 ٢٦، الفقرة. 
)٤١( A/39/732املرفق ،. 
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 قرراتامل

 
املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثانية - ٤

 املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي - ٥٧/٥٤٠
، ٧٨مـة   العاجلسـتها   يف  أحاطت اجلمعية العامة علما،      

، بتقريـر اللجنـة     ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املعقودة يف   
 .)٤٢(الثانية

  
 التجارة والتنمية جملستقارير  - ٥٧/٥٤١

، ٧٨ العامـة    جلسـتها يف   أحاطت اجلمعية العامة علما،    
نـــاء علـــى ، ب٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 

عـن   والتنميـة    رير جملـس التجـارة    ابتقـ  ،)٤٣( اللجنة الثانية  توصية
 التاسـعة   االسـتثنائية  ودورتـه    الثامنـة والعشـرين   التنفيذيـة   دورته  
 .)٤٤( ودورته التاسعة واألربعنيةعشر

  
تسخري العلم والتكنولوجيا    ب تعلقةاملوثائق  ال - ٥٧/٥٤٢

 ألغراض التنمية
، ٧٨ العامـة    جلسـتها يف  أحاطت اجلمعية العامة علما،      

، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢رب ديســـم/ كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 
 :بالوثيقتني التاليتني ،)٤٥(توصية اللجنة الثانية

ــام     )أ(  ــن األمــني الع ــذكرة م ــل م ــا حيي ــر فيه تقري
ــيش املشــتركة   ــم املتحــدة   عــن وحــدة التفت ــة األم دعــم منظوم

للعلــــم والتكنولوجيــــا يف أمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة البحــــر  
 ؛)٤٦(يـالكاريب

 

_______________ 

_______________ 
)٤٢( A/57/529. 
)٤٣( A/57/529/Add.1 ٨، الفقرة. 
مسية للجمعية العامة، الدورة السـابعة واخلمسـون،    الوثائق الر  )٤٤(

 .(A/57/15) ١٥امللحق رقم 
)٤٥( A/57/529/Add.3 ١٧، الفقرة. 
)٤٦( A/56/370. 

تعليقـات   فيهـا    مذكرة مـن األمـني العـام حييـل         )ب( 
ــذيني    ــاء التنفي ــس الرؤس ــم املتحــدة املعــين    يف جمل منظومــة األم

دعـــم عـــن بالتنســـيق علـــى تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املشـــتركة 
منظومة األمم املتحدة للعلـم والتكنولوجيـا يف أمريكـا الالتينيـة         

 .)٤٧(يـومنطقة البحر الكاريب
  

  التجارية والتنميةاألعمالتقرير بشأن  - ٥٧/٥٤٣
، ٧٨ العامـة    جلسـتها يف   طت اجلمعية العامة علما،   أحا 

، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 
األعمـال   بشـأن بتقريـر األمـني العـام        ،)٤٨(توصية اللجنة الثانيـة   

 .)٤٩(التجارية والتنمية
  

ــادي     - ٥٧/٥٤٤ ــاون االقتصـ ــتدامة والتعـ ــة املسـ التنميـ
 الدويل

، ٧٨ يف جلسـتها العامـة       أحاطت اجلمعية العامة علما،    
، بتقريـر اللجنـة     ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املعقودة يف   

 .)٥٠(الثانية
  

ــأن     - ٥٧/٥٤٥ ــتركة بشـ ــيش املشـ ــدة التفتـ ــر وحـ تقريـ
ــدين خـــالف    ــع املـ ــات اجملتمـ ــراك منظمـ إشـ

 والقطــاع اخلــاص املنظمــات غــري احلكوميــة
جتــارب منظومــة : يف أنشــطة التعــاون الــتقين

 قعاهتااألمم املتحدة وتو
، ٧٨أحاطت اجلمعية العامة علما، يف جلسـتها العامـة           

، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 

)٤٧( A/56/370/Add.1. 
)٤٨( A/57/530 ١٥، الفقرة. 
)٤٩( A/57/591. 
)٥٠( A/57/531. 
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 املقررات
 

_______________ _______________ 

ــة   ــة الثاني ــيش املشــتركة    ب، )٥١(توصــية اللجن ــر وحــدة التفت تقري
بشــأن إشــراك منظمــات اجملتمــع املــدين خــالف املنظمــات غــري 

جتـارب  : احلكومية والقطاع اخلـاص يف أنشـطة التعـاون الـتقين          
 .)٥٢(منظومة األمم املتحدة وتوقعاهتا

  
 البيئة والتنمية املستدامة - ٥٧/٥٤٦

، ٧٨أحاطت اجلمعية العامة علما، يف جلسـتها العامـة           
، بتقريـر اللجنـة     ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املعقودة يف   

 .)٥٣(الثانية
  

 الكوارث الطبيعية والضعف يف مواجهتها - ٥٧/٥٤٧
ــة    ــررت اجلمعيــ ــة، قــ ــتهايف العامــ ــة جلســ ، ٧٨ العامــ

، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 
 :)٥٤(توصية اللجنة الثانية

نظــــر يف موضــــوع الكــــوارث الطبيعيــــة  أن ت )أ( 
الضـعف يف مواجهتــها يف دورهتـا الثامنــة واخلمسـني يف إطــار    و

ــون    ــي املعنـ ــد الفرعـ ــن    ”البنـ ــد مـ ــة للحـ ــتراتيجية الدوليـ االسـ
البيئـة والتنميـة    ”  املعنـون  من بنـد جـدول األعمـال       “الكوارث
 ؛“املستدامة
ــرا    أن  )ب(  ــدم تقري ــام أن يق تطلــب إىل األمــني الع

ــار       ــن اآلث ــة واخلمســني ع ــا الثامن ــة يف دورهت ــة العام إىل اجلمعي
الســـلبية لألحـــوال اجلويـــة البالغـــة الســـوء ومـــا يصـــحبها مـــن  

دان  وال ســيما البلـــ ، البلـــدان الضــعيفة علــى كــوارث طبيعيــة   
 يف فــرع خـاص مــن تقريـره عــن االسـتراتيجية الدوليــة    ،الناميـة 

 .للحد من الكوارث
 

)٥١( A/57/531/Add.4 ٨، الفقرة. 
)٥٢( A/57/118. 
)٥٣( A/57/532. 
)٥٤( A/57/532/Add.2 ١٥، الفقرة. 

ــوارد    - ٥٧/٥٤٨ ــة املـ آليـــات إعـــالن التربعـــات وتعبئـ
لصاحل األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع هبـا           

 منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
ــة،    ــة العام ــة جلســتهايف إن اجلمعي ــودة ٧٨ العام ، املعق

ــانو٢٠يف  ــمرب /ن األول كـ ــية   ٢٠٠٢ديسـ ــى توصـ ــاء علـ ، بنـ
 :)٥٥(اللجنة الثانية

 علمــا بتقريــر األمــني العــام املتعلــق     أحاطــت )أ( 
ــات   ــالن التربعـ ــات إعـ ــلبآليـ ــيت  لتمويـ ــة الـ ــطة التنفيذيـ  األنشـ

 ؛)٥٦(تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
 أن تواصـــــل يف دورهتـــــا التاســـــعة   قـــــررت )ب( 

ليــات إعــالن التربعــات وتعبئــة املــوارد  واخلمســني اســتعراض آ
لصـــاحل األنشـــطة التنفيذيـــة الـــيت تضـــطلع هبـــا منظومـــة األمـــم 

لشـامل  سـتعراض ا الاملتحدة من أجل التنمية، وذلك يف سياق ا    
 .ألنشطة التنفيذيةالذي جيري كل ثالث سنوات لسياسات ا

  
الوثائق املتصلة باألنشطة التنفيذية من أجل       - ٥٧/٥٤٩

 التنمية
، ٧٨العامـة   جلسـتها   يف  اطت اجلمعية العامة علما،     أح 

، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 
 بــــالوثيقتني التــــاليتني املتصــــلتني، )٥٥(توصــــية اللجنــــة الثانيــــة

 :باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية
هــا التقريــر فيمــذكرة مــن األمــني العــام حييــل    )أ( 

 ؛)٥٧(مم املتحدة اإلمنائي للمرأةاملتعلق بأنشطة صندوق األ
تقرير األمني العام بشأن تدابري تعزيـز وتيسـري          )ب( 

 .)٥٨(التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 

)٥٥( A/57/533 ٢٠، الفقرة. 
)٥٦( A/57/332. 
)٥٧( A/57/125. 
)٥٨( A/57/155. 
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 قرراتامل

 

تقريــر األمــني العــام عــن التنفيــذ واملتابعــة       - ٥٧/٥٥٠
ــؤمترات    ــائج املــ ــقني لنتــ ــاملني واملنســ املتكــ
الرئيســـية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها  

  فيها مؤمتر قمة األلفيةاألمم املتحدة، مبا
، ٧٨ العامـة    جلسـتها يف   ،علماأحاطت اجلمعية العامة     

، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 
ــة  ــة توصــية اللجن ــن التنفيــذ      ،)٥٩(الثاني ــام ع ــني الع بتقريــر األم

واملتابعـــة املتكـــاملني واملنســـقني لنتـــائج املـــؤمترات الرئيســـية      
عقــدها األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا مــؤمتر  ومــؤمترات القمــة الــيت ت

 .)٦٠(قمة األلفية
  

 متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل - ٥٧/٥٥١
ــة،    ــة العامــ ــررت اجلمعيــ ــتهايف قــ ــة جلســ ، ٧٨ العامــ

، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 
بعــة متا”نظــر يف البنــد املعنــون  تأن  ،)٦١(الثانيــة توصــية اللجنــة

ــل    ــة بالطف ــتثنائية املعني ــدورة االس ــائج ال ــة،  “ نت يف جلســة عام
 .خالل دورهتا الثامنة واخلمسني

  
الوثــائق املتعلقــة بتقريــر اجمللــس االقتصــادي  - ٥٧/٥٥٢

 واالجتماعي
، ٧٨أحاطت اجلمعية العامة علما، يف جلسـتها العامـة           

، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 
 :بالوثيقتني التاليتني، )٦٢(اللجنة الثانيةتوصية 
 ؛)٦٣(تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي )أ( 

_______________ _______________ 

)٥٩( A/57/537 ١٥، الفقرة. 
)٦٠( A/57/75-E/2002/57. 
)٦١( A/57/542 ٧، الفقرة. 
)٦٢( A/57/543 ١٣، الفقرة. 
)٦٣( A/57/3 (Parts I and II) و (Part II)/Add.1 ولالطـالع  . 2 و

الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة        : لنهائي، انظر على النص ا  
 .٣ة واخلمسون، امللحق رقم بعالسا

هــا تقريــر  فيمــذكرة مــن األمــني العــام حييــل      )ب( 
املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للسكان بشـأن جـائزة          

 .)٦٤(األمم املتحدة للسكان
  

تني برنامج عمـل اللجنـة الثانيـة لفتـرة السـن           - ٥٧/٥٥٣
٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ 

، ٧٨وافقــــت اجلمعيــــة العامــــة، يف جلســــتها العامــــة   
، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول٢٠املعقـــودة يف 

 مـــن قرارهـــا  ٥وفقـــا للفقـــرة  و، )٦٢(توصـــية اللجنـــة الثانيـــة  
، علــى ١٩٨٤ديســمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٣٩/٢١٧

، ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣برنامج عمل اللجنة الثانيـة لفتـرة السـنتني          
 .بصيغته الواردة يف مرفق هذا املقرر

 
 املرفق

 )٦٥(٢٠٠٤-٢٠٠٣برنامج عمل اللجنة الثانية لفترة السنتني 

 
٢٠٠٣ 

 )٦٦(تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ١البند 
 الوثائق

 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ــة       ــديرة التنفيذي ــر امل ــل فيهــا تقري ــام حيي مــذكرة مــن األمــني الع

 األمم املتحـدة للسـكان بشـأن جـائزة األمـم املتحـدة              لصندوق
مقــرر اجمللــس االقتصــادي   (للســكان والصــندوق االســتئماين   

 )١٩٨٢/١١٢واالجتماعي 

)٦٤( A/57/354. 
ستجري اللجنة الثانية، جريـا علـى املمارسـة املعتـادة وعمـال             )٦٥(

، مناقشة عامة كـل سـنة يف مسـتهل         ٣٨/٤٢٩مبقرر اجلمعية العامة    
 .أعماهلا

ــائق    )٦٦( ــة املســائل والوث ــابق قائم ــد    تط ــذا البن  املدرجــة ضــمن ه
وستوضـع هـذه    .  اجلمعية العامـة   تقدمي التقارير الصادرة عن   طلبات  

ــهاء اجمللــــس    ــد انتــ ــة بعــ ــيغتها النهائيــ ــة يف صــ ــادي القائمــ  االقتصــ
 .٢٠٠٣ من أعماله يف عام واالجتماعي
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 املقررات
 

تقرير األمني العام عن تقييم النتائج احملرزة مـن حتقيـق أهـداف              
ــة والتوصــيات املتعلقــة     ــة للســياحة البيئي وغايــات الســنة الدولي

لســـياحة البيئيـــة يف إطـــار التنميـــة  مبواصـــلة تعزيـــز النـــهوض با
 )١٩٩٨/٤٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (املستدامة 

 القـــرار(التحضـــريية ملـــؤمتر القمـــة العـــاملي جملتمـــع املعلومـــات   
 )٦٧()١١فقرة  ال،٥٧/٢٣٨ القرار و٥٦/١٨٣

إجــراءات حمــددة تتصــل باالحتياجــات واملشــاكل الــيت   )ج(
 تنفرد هبا البلدان النامية غري الساحلية

 القــــرار(تقريـــر األمـــني العـــام عــــن اإلدارة العامـــة والتنميـــة      
 )٧ الفقرة ،٥٧/٢٧٧

 الوثائق
تقريـر األمـني العـام ملـؤمتر        مذكرة مـن األمـني العـام حييـل فيهـا            

األمم املتحدة للتجارة والتنمية عن بيئة املرور العـابر يف الـدول            
وجرياهنــا مــن بلــدان املــرور  غــري الســاحلية يف آســيا الوســطى  

 )٦ ، الفقرة٥٥/١٨١ القرار(العابر النامية 

 
 املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي - ٢البند 

 والتنمية الدولية التجارة  )أ(
 الوثائق

 النظام املايل الدويل والتنمية )د(
 ))١٩ –د  (١٩٩٥ القرار(التجارة والتنمية تقرير جملس 

 الوثائق
 بوصـفها   األحاديـة تقرير األمـني العـام عـن التـدابري االقتصـادية            

وســـيلة للقســـر السياســـي واالقتصـــادي ضـــد البلـــدان الناميـــة  
 )٤، الفقرة ٥٦/١٧٩ القرار(

 )١٧، الفقرة ٥٧/٢٤١ القرار(تقرير األمني العام 
 أزمة الديون اخلارجية والتنمية )هـ(

ــن       ــة وعـ ــة والتنميـ ــارة الدوليـ ــن التجـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ تقريـ
ــى التطــورات  ــة عل ــام التالطارئ ــدد  النظ ــراف  جــاري املتع األط

 )٥٧/٢٣٥ القرار(

 الوثائق
 )١٤، الفقرة ٥٧/٢٤٠ القرار(تقرير األمني العام 

ــا جنتـــائ )و(  للبلـــدان الناميـــة غـــري  ؤمتر الـــوزاري الـــدويلملـ
الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة والبلــدان املاحنــة 

 املعـين بالتعـاون يف    واملؤسسات املالية واإلمنائيـة الدوليـة     
 جمال النقل العابر

 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية )ب(
 الوثائق

الفصــل ذو الصــلة مــن تقريــر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي 
عن أعمال اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض          

 )٥٥/١٨٥ القرار(سة التنمية يف دورهتا الساد
 الوثائق

 )١٣، الفقرة ٥٧/٢٤٢ القرار(تقرير األمني العام 
ــر األمــني العــ  ــا األ تقري ــر التكنولوجي ــدة ام عــن أث ــة اجلدي  حيائي

 )١٠، الفقرة ٥٦/١٨٢ القرار(
 السلع األساسية )ز(

 الوثائق
تقريـر األمـني العـام لالحتـاد        مذكرة من األمني العام حييـل فيهـا         

 الــــدويل لالتصــــاالت الســــلكية والالســــلكية عــــن األعمــــال  
 

األمــني العــام ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة        تقريــر 
 )١١، الفقرة ٥٧/٢٣٦ القرار(
 

_______________ 

تقرير قدم إىل اجلمعيـة العامـة عـن طريـق اجمللـس االقتصـادي               )٦٧(
 .واالجتماعي
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 قرراتامل

 

ــة   - ٣البند  ــع ومكافحــة  : مســائل السياســات القطاعي من
مـن   املمارسات الفاسدة وحتويل األموال املتأتية    

األمـوال إىل    مصدر غـري مشـروع وإعـادة تلـك        
 )٦٨(بلداهنا األصلية

 الوثائق
ــر األمــني العــام عــ   ــة املخصصــة للتفــاوض   تقري ن أعمــال اللجن

 )٧ ، الفقرة٥٧/٢٤٤ القرار(بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد 
 

 التنمية املستدامة والتعاون االقتصادي الدويل - ٤ البند
 دور املرأة يف التنمية )أ(

 الوثائق
، ٥٦/١٨٨ القـــرار و٤٢/١٧٨ القـــرار(تقريـــر األمـــني العـــام 

 )٢٧الفقرة 
 شريةتنمية املوارد الب )ب(

 الوثائق
 )١٨ و ١٧، الفقرتان ٥٦/١٨٩ القرار(تقرير األمني العام 

 اهلجرة الدولية والتنمية )ج(
 الوثائق

 )١١، الفقرة ٥٦/٢٠٣ القرار(تقرير األمني العام 
ــدويل،      )د( ــاون االقتصــادي ال ــق بالتع ــذ اإلعــالن املتعل تنفي

وخباصــة تنشــيط النمــو االقتصــادي والتنميــة يف البلــدان 
 الدوليـــة لعقـــد  اإلمنائيـــةة، وتنفيـــذ االســـتراتيجية
 األمم املتحدة اإلمنائي الرابع

الناميـــ

_______________ 

 الوثائق
الـيت  االسـتعراض العـام للتحـديات والقيـود      :تقرير األمني العام  

 اإلمنائيـــة الرئيســـية الـــيت غايـــاتحتقيـــق األهـــداف والتعتـــرض 
وكـذلك التقـدم     اعتمدهتا األمـم املتحـدة خـالل العقـد املاضـي          

 القــــرار ( حتقيــــق تلــــك األهــــداف والغايــــاتصــــوباحملــــرز 
 )٣، الفقرة ٥٧/٢٤٦
 

 البيئة والتنمية املستدامة - ٥البند 
 الوثائق

 ٢٩٩٧ القـرار (تقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئـة         
 )٦٧())٢٧-د(

ــة جمللــس      ــر األمــني العــام عــن مســألة إنشــاء عضــوية عاملي تقري
ــوزاري  /دارةاإل العــاملي، مبــا يف ذلــك آثارهــا   املنتــدى البيئــي ال

علــى نطــاق آثارهــا القانونيــة والسياســية واملؤسســية واملاليــة و 
 )٤ ، الفقرة٥٧/٢٥١ القرار(املنظومة ككل 

ــة اجلديــدة واملتجــددة   )أ( ــز مصــادر الطاق يف ذلــك   مبــا،تعزي
 ٢٠٠٥-١٩٩٦تنفيذ الربنامج العاملي للطاقة الشمسية 

 الوثائق
جــراءات امللموســة الــيت تتخــذ مــن  تقريــر األمــني العــام عــن اإل

أجــل تعزيــز مصــادر الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة، مبــا يف ذلــك   
، ٢٠٠٥-١٩٩٦التنفيذ الفعال للربنامج العاملي للطاقـة الشمسـية         

 ١٣ان  ــــ  الفقرت ،٥٦/٢٠٠ رارـــ الق(ة لـه    ــــ وارد الالزم ـــ وتعبئة امل 
 )١٤و 
ــحر     )ب( ــة التصـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــذ اتفاقيـ  يف تنفيـ

أو مـــن /البلـــدان الـــيت تعـــاين مـــن اجلفـــاف الشـــديد و 
  وخباصة يف أفريقيا،التصحر

 الوثائق
 )١٨، الفقرة ٥٧/٢٥٩ القرار(تقرير األمني العام 

 اتفاقية التنوع البيولوجي )ج(
 الوثائق

تقرير األمـني التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولـوجي عـن العمـل            
 )١٤، الفقرة ٥٧/٢٦٠ القرار(اجلاري بشأن االتفاقية 

ــةة نظــرت اللجنــ  )٦٨(   ــد  الثالث ــد  الفرعــي  يف هــذا البن أيضــا يف إطــار البن
 .)2  وAdd.1  وA/57/158انظر (“ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية”، ١٠٠
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 املقررات
 

مواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنميـة املسـتدامة           )د(
 للدول اجلزرية الصغرية النامية

ــر األمــ  ــق    تقري ــذي يتضــمن مقترحــات بشــأن طرائ ــام ال ني الع
ــار    ــذا يف االعتبـ ــتقبال، آخـ ــتدامة مسـ ــة املسـ ــة التنميـ عمـــل جلنـ

ــة تنفيــــذ جوهانســــربغ   ــواردة يف خطــ ــرار(املقــــررات الــ  القــ
 )١١ و ٨، الفقرتان ٥٧/٢٥٣

 الوثائق
 )١٨ ، الفقرة٥٧/٢٦٢ القرار(تقرير األمني العام 

 ذو الصــلة مــن تقريــر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي صــلالف
غابــات يف دورتــه عــن أعمــال منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بال 

 )٢٠٠٠/٣٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (الثالثة 
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )هـ(

 الوثائق
 دوليــة لالســتراتيجية ال املشــتركة بــني الوكــاالتاألمانــةتقريــر  

، مبــا فيــه )٥، الفقــرة ٥٧/٢٥٦ القــرار(للحــد مــن الكــوارث 
 مقدم من األمني العـام عـن االسـتراتيجية وعـن الكـوارث              فرع

 ٨، الفقـرة    ٥٧/٢٥٦ القـرار (ها  والضعف يف مواجهتـ   الطبيعية  
 )٥٧/٥٤٧قرر املو

ــة     - ٧البند  ــيم مــن أجــل التنمي عقــد األمــم املتحــدة للتعل
 املستدامة

 الوثائق
 )٤، الفقرة ٥٧/٢٥٤ القرار(مل يطلب تقدمي وثيقة مسبقة 

ــة   العـــامليمحايـــة املنـــاخ )و(  ــة أجيـــال البشـــرية احلاليـ  ملنفعـ
 واملقبلة

 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية - ٨البند 
 الوثائق

 الوثائق
 ن تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعيالفصل ذو الصلة م

بشـأن  األمني التنفيـذي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة            تقرير  
، ٥٧/٢٥٧ القــرار(تغــري املنــاخ عــن أعمــال مــؤمتر األطــراف   

 )٥الفقرة 
مذكرة من األمني العـام حييـل فيهـا تقريـر مـدير برنـامج األمـم                 
املتحــدة اإلمنــائي عــن أنشــطة صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي  

 )٣٩/١٢٥ القرار(للمرأة 
 التنمية املستدامة للجبال )ز(

 القـــرار (تقريـــر التنميـــة البشـــرية  تقريـــر األمـــني العـــام عـــن    
 الوثائق )٦٧()٦، الفقرة ٥٧/٢٦٤
 ٢٠٠٢تقرير األمـني العـام عـن نتـائج السـنة الدوليـة للجبـال،                 

 قتصادي والتقين فيما بني البلدان الناميةالتعاون اال )١١، الفقرة ٥٧/٢٤٥ القرار و٥٥/١٨٩ القرار(
 الوثائق 

 وبرنــــامج ٢١تنفيـــذ جـــدول أعمــــال القـــرن     - ٦البند 
 ونتـائج   ٢١مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن      
 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

تقرير اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باسـتعراض التعـاون الـتقين           
 )٦٧()٣٣/١٣٤ القرار(فيما بني البلدان النامية 

اجلنــوب  تقريــر األمــني العــام عــن حالــة التعــاون فيمــا بــني بلــدان  
 ٥٦/٢٠٢  و٥٤/٢٢٦  و٥٢/٢٠٥  و٥٠/١١٩قـــــــرارات ال(
 )٦، الفقرة ٥٧/٢٦٣ القرارو

 الوثائق
 ذو الصــلة مــن تقريــر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي صــلالف

عــن أعمــال جلنــة التنميــة املســتدامة يف دورهتــا احلاديــة عشــرة    
 )٤٧/١٩١ القرار(
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تنفيــذ عقــد األمــم املتحــدة األول للقضــاء علــى   - ٩البند  املعين بأقل البلدان منوامؤمتر األمم املتحدة الثالث  - ١٣البند 
 الوثائق )٢٠٠٦-١٩٩٧(الفقر 

ـــتقري الوثائق ــن تنفي ــ ــام عـ ـــر األمـــني العـ ـــذ برنامــ ــل ــ ــد الج عمـ عقـ
، ٥٧/٢٧٦ القـرار (أقل البلدان منوا    لصاحل   ٢٠١٠-٢٠٠١
 )٦٧()٩الفقرة 

 )٣٠، الفقرة ٥٧/٢٦٦ القرار(تقرير األمني العام 
تقرير األمني العام عن مشروع برنامج عمل يتعلـق باالحتفـال           

 رارالقــ (٢٠٠٥الفعلــي بالســنة الدوليــة لالئتمانــات الصــغرية،  
 )٥، الفقرة ٥٣/١٩٧

 
الســيادة الدائمــة للشــعب الفلســطيين يف األرض  - ١٤البند 

ــدس    ــا الق ــا فيه ــة، مب ،  الشــرقيةالفلســطينية احملتل
ب يف اجلــوالن الســوري احملتــل  وللســكان العــر 

 على مواردهم الطبيعية
تقريــر األمــني العــام عــن إنشــاء الصــندوق العــاملي للتضــامن        

 )٦، الفقرة ٥٧/٢٦٥ القرار(
 التدريب والبحث - ١٠البند  الوثائق 

  الوثائق )٤، الفقرة ٥٧/٢٦٩ القرار(تقرير األمني العام 
تقرير األمني العام عن عمل كلية مـوظفي منظومـة األمـم املتحـدة            تمويل التنميةلمتابعة املؤمتر الدويل  - ١٥البند 

 الوثائق )٥٥/٢٧٨  و٥٥/٢٠٧ نقراراال (وأنشطتها وإجنازاهتا
تقرير األمني العـام عـن تنفيـذ ومتابعـة االلتزامـات واالتفاقـات               دة للتدريب والبحثمعهد األمم املتح

 الوثائق )٢١ و ٢٠تان ، الفقر٥٧/٢٧٢ القرار(  يف املؤمتراملعلنة
تقرير األمني العام عن كفالة الدعم الفعال مـن جانـب األمانـة             

ــؤمتر     ــائج امل ــة املســتدامة لنت ــة للمتابع ــرار( العام ، ٥٧/٢٧٣ الق
 )٩الفقرة 

 )٨، الفقرة ٥٧/٢٦٨ القرار(تقرير األمني العام 
 

 العوملة واالعتماد املتبادل - ١١البند 
تنفيـــذ نتـــائج املـــؤمتر الـــدويل احلـــوار الرفيـــع املســـتوى بشـــأن  الوثائق

 )٢٧، الفقرة ٥٧/٢٧٤ القرار(تقرير األمني العام  لتمويل التنمية
تنفيذ نتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات           - ١٢البند  الوثائق 

ــة) املوئــل الثــاين(البشــرية   العامــة ودورة اجلمعي
 االستثنائية اخلامسة والعشرين

 )١٨، الفقرة ٥٧/٢٥٠ القرار(تقرير األمني العام 
ــة        ــري الرمسي ــتماع غ ــة جللســات االس ــة العام ــن األمان ــوجز م م

 الوثائق )٧، الفقرة ٥٧/٢٥٠ القرار(
مــوجز مــن رئــيس اجلمعيــة العامــة للحــوار املتعلــق بالسياســات 

 )٨، الفقرة ٥٧/٢٥٠ القرار(
 )٢٠، الفقرة ٥٧/٢٧٥ القرار(تقرير األمني العام 

تقرير جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية              
 ألــف، –، اجلــزء أوال ٥٦/٢٠٦ القــرار) (موئــل األمــم املتحــدة(

 )٦٧()٧الفقرة 
لنقاشــات الــيت جــرت خــالل مــوجز مــن الرؤســاء املشــاركني ل

 )٨رة ، الفق٥٧/٢٥٠ القرار(اجتماعات املائدة املستديرة 
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تقرير األمني العـام عـن تنفيـذ ميثـاق حقـوق الـدول وواجباهتـا                
ــادة (االقتصــادية  ــا    ٣٤امل ــدول وواجباهت ــاق حقــوق ال  مــن ميث
 )االقتصادية

ــع       ــة مــن مجي ــام عــن املــدخالت املقدم مــذكرة مــن األمــني الع
 )١٠، الفقرة ٥٧/٢٥٠ القرار(أصحاب املصاحل 

 ورقة مسائل تتضمن جـدول أعمـال مشـروحا وبرنـامج عمـل            
 )٩، الفقرة ٥٧/٢٥٠ القرار(

 
 املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي - ٢البند 

ــامالن واملنســقان ل    - ١٦البند  التجارة الدولية والتنمية )أ(  ــة املتك ــذ واملتابع نتــائج التنفي
ــؤمترات  ا ــية ومــ ــؤمترات الرئيســ ــة الــــيت ملــ القمــ

ــم املتحــدة يف اجملــالني االقتصــادي     ــدها األم تعق
 )٦٩( وامليادين ذات الصلةواالجتماعي

 الوثائق
 ))١٩-د (١٩٩٥ القرار(تقرير جملس التجارة والتنمية 

 السلع األساسية )ب(
 الوثائق الوثائق

ؤمتر ملـ تقريـر األمـني العـام       مذكرة مـن األمـني العـام حييـل فيهـا             )١٠، الفقرة ٥٧/٢٧٠ القرار(مل يطلب تقدمي أي وثائق سلفا 
األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة بشــأن االجتاهــات والتوقعــات 

ــة املتعلقــة بالســلع األساســية    القــرار و٥٥/١٨٣ القــرار(العاملي
 )١٢، الفقرة ٥٧/٢٣٦

  
٧٠(٢٠٠٤( 

 )٧١(تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ١البند 

 الوثائق تنميةتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض ال )ج(
 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي الوثائق

الفصــل ذو الصــلة مــن تقريــر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي 
ل اللجنــة املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض اعمــأن عــ

 )٥٥/١٨٥ القرار(التنمية يف دورهتا السابعة 
ــل   مــذكرة  ــام حيي ــة   فيمــن األمــني الع ــديرة التنفيذي ــر امل هــا تقري

لصندوق األمم املتحـدة للسـكان بشـأن جـائزة األمـم املتحـدة              
مقــرر اجمللــس االقتصــادي   (للســكان والصــندوق االســتئماين   

تقرير املدير العـام ملنظمـة األمـم        مذكرة من األمني العام حييل فيها        )١٩٨٢/١١٢واالجتماعي 
 نتــائج املنتــدى العــاملي للتكنولوجيــا املتحــدة للتنميــة الصــناعية عــن

تقريــر األمــني العــام عــن املدونــة العامليــة ألخالقيــات الســياحة    )٤، الفقرة ٥٧/٢٣٧ القرار(حيائية األ
 )٥، الفقرة ٥٦/٢١٢ القرار(

تقريــر األمــني العــام لالحتــاد  مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل فيهــا  
ــال    ــأن األعمــ ــلكية بشــ ــلكية والالســ الــــدويل لالتصــــاالت الســ

تمـــــــع املعلومـــــــات جملالتحضـــــــريية ملـــــــؤمتر القمـــــــة العـــــــاملي 
 )٦٧()١١ ، الفقرة٥٧/٢٣٨ القرار و٥٦/١٨٣ القرار(

_______________ 

 . العامةاجللسةبند  )٦٩( 
 برنــامج العمــل وقائمــة الوثــائق لعــام ٢٠٠٣ يف عــام ســتكملسي )٧٠(

ــع ٢٠٠٤ ــار ، م ــررات ذات الصــلة الصــادرة عــن   األخــذ يف االعتب  املق
 .معية العامة خالل دورهتا الثامنة واخلمسنياجل

 
 مسائل السياسات القطاعية - ٣البند 

 ضـمن هـذا البنـد طلبـات         املدرجـة تطابق قائمة املسائل والوثائق      )٧١( التعاون يف ميدان التنمية الصناعية
 وستوضـع هـذه القائمـة يف        . اجلمعيـة العامـة    تقدمي التقارير الصادرة عن   

 مـن أعمالـه      االقتصـادي واالجتمـاعي    صيغتها النهائية بعد انتهاء اجمللس    
 .٢٠٠٤يف عام 

 الوثائق
، ٥٧/٢٤٣ القـــرارو ٥٥/١٨٧ القـــرار(تقريـــر األمـــني العـــام 

 )١٦الفقرة 
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مواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنميـة املسـتدامة           )أ(

 للدول اجلزرية الصغرية النامية
 التنمية املستدامة والتعاون االقتصادي الدويل - ٤البند 
 الوثائق

 األمـم املتحـدة للتربيـة       تقرير األمني العـام واملـدير العـام ملنظمـة          الوثائق
ــة يف    ــرامج التنميـ ــة عـــن االتصـــال ألغـــراض بـ والعلـــم والثقافـ

 )٥٠/١٣٠ القرار(منظومة األمم املتحدة 
دول الـــا تقريـــر رابطـــة هـــفيمـــذكرة مـــن األمـــني العـــام حييـــل 

 )٨، الفقرة ٥٧/٢٦١ القرار (ةالكاريبي
تقرير األمني العام عن تعزيز هنج إداري متكامل ملنطقـة البحـر            

ــ ــتدامة   ـالكاريبـ ــة املسـ ــياق التنميـ ــرار(ي يف سـ ، ٥٧/٢٦١ القـ
 )١٥الفقرة 

دمج االقتصادات اليت متـر مبرحلـة انتقاليـة يف االقتصـاد             )أ(
 العاملي

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )ب( الوثائق
، ٥٧/٢٤٧ القـــرار و٥٥/١٩١ القـــرار(تقريـــر األمـــني العـــام 

 )٣الفقرة 
 الوثائق

ــاون     ــن التعـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــن   تقريـ ــف مـ ــدويل للتخفيـ  الـ
 ة يف التنميةدور املرأ )ب( )٧، الفقرة ٥٧/٢٥٥ القرار(لنينيو إظاهرة  أثر
 وبرنــــامج ٢١تنفيـــذ جـــدول أعمــــال القـــرن     - ٦البند  الوثائق 

 ونتـائج   ٢١مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن      
 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

الدراســـة االستقصـــائية العامليـــة عـــن دور املـــرأة يف   اســـتكمال
 )٢٦، الفقرة ٥٦/١٨٨ القرار (التنمية

 الثقافة والتنمية )ج( الوثائق
ذو الصــلة مــن تقريــر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي لفصــل ا
ــة عشــرة     ل جلاعمــأن عــ ــا الثاني ــة املســتدامة يف دورهت ــة التنمي ن
 )٤٧/١٩١ القرار(

 الوثائق
 املقــدم بالتشــاور مــععــن الثقافــة والتنميــة  األمــني العــام تقريــر

املـــدير العـــام ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 
غريها من هيئات األمم املتحدة واملؤسسات اإلمنائيـة الدوليـة          و

 )٨، الفقرة ٥٧/٢٤٩ القرار(املعنية 

ــق       ــذي يتضــمن مقترحــات بشــأن طرائ ــام ال ــر األمــني الع تقري
ــار    ــذا يف االعتبـ ــتقبال، آخـ ــتدامة مسـ ــة املسـ ــة التنميـ عمـــل جلنـ

ــة تنفيــــذ جوهانســــربغ   ــواردة يف خطــ ــرار(املقــــررات الــ  القــ
  )١١ و ٨، الفقرتان ٥٧/٢٥٣

 البيئة والتنمية املستدامة - ٥البند 
ريــر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ذو الصــلة مــن تقالفصــل

 يف دورتــه بشــأن عمــل منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات 
 )٢٠٠٠/٣٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (الرابعة

 الوثائق
تقريــر األمــني العــام عــن املنتجــات الضــارة بالصــحة والبيئــة        

  )٦٧()٣٩/٢٢٩ القرار(
 األنشطة التنفيذية من أجل التنمية - ٧البند 

ا للســنة تقريــر األمــني العــام عــن األنشــطة املضــطلع هبــا إعــداد  
 وعـن اجلهـود اإلضـافية الراميـة         ٢٠٠٣،  الدولية للميـاه العذبـة    

، ٥٧/٢٥٢ القـرار (إىل حتقيق التنمية املستدامة للمـوارد املائيـة         
 )٧الفقرة 

األنشــطة التنفيذيــة مــن أجــل التنميــة الــيت تضــطلع هبــا     )أ(
 منظومة األمم املتحدة

 وثائقال
  ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعيالفصل
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هـا تقريـر مـدير برنـامج األمـم          فيمذكرة من األمني العـام حييـل         التدريب والبحث - ٨البند 
املتحــدة اإلمنــائي عــن أنشــطة صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي  

 )٣٩/١٢٥ القرار(للمرأة 
 الوثائق

) ٢٨-د (٣٠٨١ نقـرارا ال(تقرير جملس جامعة األمم املتحـدة       
ــرر ٤٨/١٦٢و  ــرارو ٥٢/٤٥٠ واملقـــــــــ ، ٥٧/٢٦٧ القـــــــــ

 )١١ الفقرة
رى كل ثالث سـنوات لسياسـات       الستعراض الذي جي  ا )ب(

مــن أجــل التنميــة الــيت تضــطلع هبــا   األنشــطة التنفيذيــة 
  منظومة األمم املتحدة

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا - ٩البند 
 الوثائق الوثائق

حتليــل شــامل مــن األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتعراض الــذي    
جيــرى كــل ثــالث ســنوات لسياســات األنشــطة التنفيذيــة مــن   

 القــرار(أجــل التنميــة الــيت تضــطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة  
 )٦٧()٥٧/٥٤٨قرر املو، ٩٦، الفقرة ٥٦/٢٠١

 ٢٠١٠-٢٠٠١لعقـد  اتقرير األمني العام عن تنفيذ برنامج عمـل        
 )٦٧()٩، الفقرة ٥٧/٢٧٦ القرار(أقل البلدان منوا لصاحل 

 
 تمويل التنميةلعة املؤمتر الدويل متاب - ١٠البند 

ير األمني العام عن نتائج تقييم مـدى تقـدم عملـييت التقيـيم              تقر
لمسـاعدة اإلمنائيـة    عمل األمم املتحـدة ل    القطري املوحد وإطار    

، ٥٦/٢٠١ القــــرار(وأثرمهــــا يف ميــــدان األنشــــطة التنفيذيــــة 
 )٦٧()٤٧الفقرة 

 الوثائق
تقرير األمني العـام عـن تنفيـذ ومتابعـة االلتزامـات واالتفاقـات              

 )٢١ و ٢٠تان ، الفقر٥٧/٢٧٢ القرار( يف املؤمتر املعلنة
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_______________ 
_______________ 

املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثالثة – ٥

ــة العامــة  فيهــا الــيت نظــرت  التقــارير  - ٥٧/٥٢٧ اجلمعي
ــا يتعلـــــق بالبنـــــد املعنـــــون  في التنميـــــة ”مـــ

االجتماعيــــة، مبــــا يف ذلــــك املســــائل ذات 
الصــــــلة باحلالــــــة االجتماعيــــــة يف العــــــامل 

 “وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة

ــة  - ٥٧/٥٢٩ ــيتالوثيق ــا نظــرتال ــة   فيه ــة العام  اجلمعي
 سألة النهوض باملرأةمب يتعلق فيما

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٧يف اجللســـ ــانون ١٨، املعقـــ  كـــ
، )٧٨(، وبنـاء علـى توصـية اللجنـة الثالثـة          ٢٠٠٢ديسمرب  /لاألو

ــة   ــة العام ــة   أحاطــت اجلمعي ــام املتعلق علمــا مبــذكرة األمــني الع
بوضــع املعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض   

 .)٧٩(باملرأة
 / كـانون األول ١٨، املعقـودة يف  ٧٧يف اجللسة العامـة    

، )٧٢(صــــية اللجنــــة الثالثــــةو، وبنــــاء علــــى ت٢٠٠٢ديســــمرب 
مة علما بتقرير األمني العـام عـن األعمـال          اجلمعية العا أحاطت  

التحضريية للـذكرى العاشـرة للسـنة الدوليـة لألسـرة الـيت حتـل               
ــام  ــون   )٧٣(٢٠٠٤يف عـ ــام املعنـ ــر األمـــني العـ ــنة ” وبتقريـ السـ

 .)٧٤(“النتائج ومنظورات املستقبل: الدولية للمتطوعني

  
 اجلمعيـــة العامـــة  فيهـــا نظـــرتالـــيتالتقـــارير  - ٥٧/٥٣٠

ــا ــألة  فيمـ ــز حقـــوق الطفـــل يتعلـــق مبسـ  تعزيـ
 هاومحايت

ــة      ــة العامـــ ــودة يف ٧٧يف اجللســـ ــانون ١٨، املعقـــ  كـــ
، )٨٠(، وبنـاء علـى توصـية اللجنـة الثالثـة          ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

 )٨١(علمــا بتقريــر جلنــة حقــوق الطفــلأحاطــت اجلمعيــة العامــة 
 .)٨٢(وتقرير األمني العام عن حالة اتفاقية حقوق الطفل

ــيت نظــرت   - ٥٧/٥٢٨ ــائق ال ــا الوث ــة  فيه ــة العام  اجلمعي
ــا ــق مب فيمــــ ــة   يتعلــــ ــع اجلرميــــ ــألة منــــ ســــ
 اجلنائية والعدالة

 / كـانون األول ١٨، املعقـودة يف  ٧٧يف اجللسة العامـة      
، )٧٥(، وبنــــاء علــــى توصــــية اللجنــــة الثالثــــة٢٠٠٢ديســــمرب 
 :بالوثائق التالية اجلمعية العامة علماأحاطت 

ــيت   - ٥٧/٥٣١ ــة ال ــا الوثيق ــة   فيه ــة العام نظــرت اجلمعي
ــا ــق مب فيم ــد   يتعل ــامج أنشــطة العق ســألة برن

ــال التحضــريية       )أ(  الدويل للسكان األصليني يف العامل ــن األعم ــني العــام ع ــر األم تقري
ــة   احلـــادي عشـــر مل األمـــم املتحـــدةملـــؤمتر ــة والعدالـ نـــع اجلرميـ
 ؛)٧٦(اجلنائية

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٧يف اجللســـ ــانون ١٨، املعقـــ  كـــ
، )٨٣(، وبنـاء علـى توصـية اللجنـة الثالثـة          ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

علمــا بتقريــر األمــني العــام عــن حالــة أحاطــت اجلمعيــة العامــة  تقرير األمني العام عن منع املمارسات الفاسـدة         )ب( 
 .)٧٧(وحتويل األموال املتأتية من مصدر غري مشروع

)٧٨( A/57/549 ٣٥، الفقرة. 
)٧٢( A/57/545 ١٨، الفقرة. )٧٩( A/57/129-E/2002/77. 
)٧٣( A/57/139 و Corr.1. )٨٠( A/57/552 ٢٦، الفقرة. 
)٧٤( A/57/352. )الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السـابعة واخلمسـون،      )٨١

 .٢٣، الفقرة A/57/547 )٧٥( ).Corr.1 و A/57/41(والتصويب  ٤١ق رقم امللح
)٨٢( A/57/295. )٧٦( A/57/154. 
)٨٣( A/57/553 ١٧، الفقرة. )٧٧( A/57/158 و Add.1 2 و. 
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 املقررات
 

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن حالـــة صـــندوق األمـــم  )ب( 
 ؛)٨٩(املعاصرة املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق

ان صـــــندوق األمـــــم املتحـــــدة للتربعـــــات لصـــــاحل الســـــك     
 .)٨٤(األصليني

تقريــر األمــني العــام عــن حالــة اتفاقيــة مناهضــة   )ج(   
ــريه مـــن ضـــروب  ــية  التعـــذيب وغـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ  املعاملـ

 ؛)٩٠(الالإنسانية أو املهينة أو
تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق       - ٥٧/٥٣٢

اإلنســـان عـــن التنفيـــذ واملتابعـــة الشـــاملني  
ييـز  للمؤمتر العاملي ملكافحـة العنصـرية والتم      

ــا   ــة األجانــب وم يتصــل  العنصــري وكراهي
 بذلك من تعصب

 ):ب(يف إطار البند الفرعي 
 ؛)٩١(تقرير األمني العام عن محاية املهاجرين )أ( 
تقرير األمني العام عـن دور وإجنـازات مفوضـية        )ب( 
م املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف مســاعدة حكومــة وشــعب األمــ

 ؛)٩٢(كمبوديا على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٧يف اجللســـ ــانون ١٨، املعقـــ  كـــ
، )٨٥(اء علـى توصـية اللجنـة الثالثـة        ، وبنـ  ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

علمــا بتقريــر مفــوض األمــم املتحــدة  أحاطــت اجلمعيــة العامــة 
 للمـؤمتر    الشـاملني   عن التنفيذ واملتابعـة     حلقوق اإلنسان  السامي

العــــاملي ملكافحــــة العنصــــرية والتمييــــز العنصــــري وكراهيــــة  
 .)٨٦(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

تقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان والتنـوع         )ج( 
 ؛)٩٣(الثقايف

ــان،      )د(  ــوق اإلنسـ ــن حقـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ تقريـ
   ؛)٩٤(والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

ــيت نظــرت    - ٥٧/٥٣٣ ــائق ال ــا الوث ــة  فيه ــة العام اجلمعي
  مبسألة حقوق اإلنسانيتصل فيما

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٧يف اجللســـ ــانون ١٨، املعقـــ  كـــ
، )٨٧(، وبنـاء علـى توصـية اللجنـة الثالثـة          ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

 الــيت قــدمت  بالوثــائق التاليــة  اجلمعيــة العامــة علمــا  أحاطــت 
، يف )هـــ(والبنــد الفرعــي ) ج(إىل ) أ(مبوجــب البنــود الفرعيــة 

مــن جــدول  “ مســائل حقــوق اإلنســان ”إطــار البنــد املعنــون  
 :األعمال

 ):أ(يف إطار البند الفرعي 
تقرير األمني العـام عـن صـندوق األمـم املتحـدة           )أ( 

 ؛)٨٨(للتربعات لضحايا التعذيب
_______________ 

٩٥

٩٦

لتـه  تقريـر ممث             
 ؛٩٧املدافعني عن حقوق اإلنسانب  املعنيةاخلاصة

_______________ 

عـن تعزيــز إجـراءات األمــم   تقريـر األمـني العــام    )هـ( 
املتحـــدة يف ميـــدان حقـــوق اإلنســـان بتعزيـــز التعـــاون الـــدويل 

 ؛)(وأمهية الالانتقائية واحلياد واملوضوعية
تقريــر األمــني العــام عــن املركــز دون اإلقليمــي    )و( 

 ؛)(حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف وسط أفريقيا
مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا  )ز( 

)(

)٨٩( A/57/308. 
)٩٠( A/57/400. 
)٩١( A/57/134. 
)٩٢( A/57/277. 

)٨٤( A/57/296. )٩٣( A/57/311 و Add.1. 
)٨٥( A/57/554 ١٩، الفقرة. )٩٤( A/57/371. 
 .A/57/385 )٩٥( .A/57/443انظر  )٨٦(
)٨٧( A/57/556 ٤، الفقرة. )٩٦( A/57/394. 
)٨٨( A/57/268. )٩٧( A/57/182. 
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 قرراتامل

 

ــدان حقــوق اإلنســان يف    - ٥٧/٥٣٤ مــنح جــوائز يف مي
 ٢٠٠٣عام 

حييـل هبـا تقريـر اللجنـة      مذكرة من األمني العـام  )ح( 
 اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملـة حلمايـة           املعنية بإعـداد  املخصصة  

ــة    ؛)٩٨(وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم ــة العامـــ ــودة يف ٧٧يف اجللســـ ــانون ١٨، املعقـــ  كـــ
، )١٠٥(، وبناء على توصية اللجنـة الثالثـة       ٢٠٠٢يسمرب  د/األول

 سـيوافق الـذكرى     ٢٠٠٣إن اجلمعية العامة، إذ ترى أن عـام         ف
الســنوية اخلامســة واخلمســني لصــدور اإلعــالن العــاملي حلقــوق 

، وإذ تضـــع يف اعتبارهـــا احلاجـــة إىل تشـــجيع    )١٠٦(اإلنســـان
ىل ، وإذ تشـري إ     عـرب العـامل    مراعاة حقوق اإلنسـان والتمتـع هبـا       

ــا  ــؤرخ ) ٢١-د ( ألـــــــف٢٢١٧قرارهـــــ ــانون ١٩املـــــ  كـــــ
، الذي وافقت فيه على مـنح جـوائز يف          ١٩٦٦ديسمرب  /األول

ميدان حقوق اإلنسان، قـررت أن تطلـب إىل األمـني العـام أن              
 ،يضع الترتيبات الالزمة ملنح جوائز يف ميدان حقـوق اإلنسـان          

ــد يف    ــة تعق ديســمرب / كــانون األول١٠وذلــك يف جلســة عام
 ٢٢١٧لتوصـية جــيم الـواردة يف مرفـق القــرار    ل اوفقـ ، ٢٠٠٣
 ).٢١-د (ألف

ــر    )ط(  ــا التقريـ ــام حييـــل هبـ مـــذكرة مـــن األمـــني العـ
تحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان عــن  املؤقــت ملفــوض األمــم امل

 ؛)٩٩( ليشيت-حالة حقوق اإلنسان يف تيمور 
 ):ج(يف إطار البند الفرعي 

ا تقريـر مفـوض     هبـ حييل    األمني العام  منمذكرة   )أ( 
ــة حقــوق        ــوق اإلنســان عــن حال ــم املتحــدة الســامي حلق األم

 ؛)١٠٠(اإلنسان يف سرياليون
ألويل ر ا تقريـ المذكرة من األمني العام حييل هبـا         )ب( 

ــة حقــوق اإلنســان املعــين حب  لمقــرر اخلــاص  ل ــة حقــوق  للجن ال
 ؛)١٠١(اإلنسان يف ميامنار

حالــة حقــوق   العــام عــن  األمــني مــذكرة مــن   )ج( 
   ؛)١٠٢(اإلنسان للمحتجزين اللبنانيني يف إسرائيل

ــذكرى الســنوية العاشــرة للمــؤمتر    - ٥٧/٥٣٥ ــاء ال إحي
ا تقريـــر ــــــام حييـــل هبـــــمــذكرة مـــن األمـــني الع  )د(  ٢٠٠٣العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 

ــوق اإلنســان      ــة حق ــرر اخلــاص للجن ــأاملق ــة حبش ــوق ن حال ق
ـــاإلنس ـــان يف األراضـ ي الفلســطينية الــيت حتتلــها إســرائيل منــذ  ـ
 ؛)١٠٣(١٩٦٧عام 

 ):هـ(يف إطار البند الفرعي 
تقريــــر مفــــوض األمــــم املتحــــدة الســــامي حلقــــوق       
 .)١٠٤(اإلنسان

_______________ 

_______________ 

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٧يف اجللســـ ــانون ١٨، املعقـــ  كـــ
، )١٠٧(، وبناء على توصية اللجنـة الثالثـة       ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

 سـيوافق الـذكرى     ٢٠٠٣إذ ترى أن عـام      إن اجلمعية العامة،    ف
د  العـاملي حلقـوق اإلنسـان، وإذ تؤكــ   السـنوية العاشـرة للمـؤمتر   

ذين لـ من جديـد التزامهـا بتنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـل فيينـا ال               
ــاملي   ــؤمتر العـــ ــا املـــ ــود يف أقّرمهـــ ــران٢٥املعقـــ ــه / حزيـــ يونيـــ

تقرر أن يتم، خـالل دورهتـا الثامنـة واخلمسـني،           ،  )١٠٨(١٩٩٣
ــريس اجل ــوم   تكــ ــتعقد يــ ــيت ســ ــة الــ ــة العامــ ــانون ١٠لســ  كــ

ــمرب /األول ــة   ٢٠٠٣ديسـ ــنوية اخلامسـ ــذكرى السـ ــبة الـ  مبناسـ
، )١٠٦(واخلمســني لصــدور اإلعـــالن العــاملي حلقــوق اإلنســـان    

)٩٨( A/57/357. 
)٩٩( A/57/446. 
)١٠٠( A/57/284. 
)١٠١( A/57/290 و Corr.1. )١٠٥( A/57/556/Add.2 و Corr.2 ١٢٨، الفقرة 4 و. 
)١٠٢( A/57/345. 

 .Add.1 و A/57/366 )١٠٣( ).٣-د( ألف ٢١٧القرار  )١٠٦(
)١٠٧( A/57/556/Add.4 ٥، الفقرة. )الوثـــــائق الرمسيـــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة الســـــابعة   )١٠٤

 .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I) )١٠٨( .(A/57/36) ٣٦واخلمسون، امللحق رقم 
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كــذلك إلحيــاء الــذكرى الســنوية العاشــرة العتمــاد إعــالن        املرفق األول
 مبســامهات مــن احلكومــات ومفـــوض    ،وبرنــامج عمــل فيينــا   

األجهـزة والصـناديق   و اإلنسـان    األمم املتحـدة السـامي حلقـوق      
ــاالت ذات ا ــدة  والوكـ ــم املتحـ ــة األمـ ــلة يف منظومـ ــل،لصـ   كـ

 .حسب واليته

 تنظيم أعمال اللجنة الثالثة
 املبادئ التوجيهية بشأن الوقت املسموح به إللقاء   -ألف  

 البيانات  
 من النظام الـداخلي للجمعيـة العامـة         ١٠٦وفقا للمادة    - ١  

ــرة  ــرر ٢٢والفقـ ــن مقـ ــة مـ ــيد  ٣٤/٤٠١  اجلمعيـ ــأن ترشـ  بشـ
ــة وتنظيمهــا، ينبغــي أن يقتــرح رئــيس     إجــراءات عمــل اجلمعي
اللجنة الثالثة على اللجنـة، يف بدايـة كـل دورة، حتديـد الوقـت         

 .املسموح به للمتكلمني

تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق       - ٥٧/٥٣٦
 اإلنسان

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٧يف اجللســـ ــانون ١٨، املعقـــ  كـــ
، أحاطـت اجلمعيـة العامـة علمـا بتقريـر           ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

ؤرخ  املـــ٤٥/١٧٥ بقـــراري اجلمعيـــة العامـــة   عمــالو - ٢ .)١٠٩(اللجنة الثالثة
 ١٧ املـؤرخ    ٤٦/١٤٠ و   ١٩٩٠ديسمبــر   / كانـون األول  ١٨

، بشــأن ترشــيد أعمــال اللجنــة  ١٩٩١ديســمرب /كــانون األول
الثالثـة، ينبغـي ملـدة البيانـات الـيت تـديل هبـا الوفـود أو البيانـات          
الــيت يــديل هبــا املســؤولون يف األمانــة العامــة أال تتجــاوز ســبع    

ــك يف     ــة خــالف ذل ــرر اللجن ــا مل تق ــائق، م ــدورة دق ــة ال .  بداي
البيانات املدىل هبا باسم جمموعة من الوفـود أو فيمـا يتصـل             أما

بالبنود الفرعية املدرجة حتت بند مسـائل حقـوق اإلنسـان مـن             
. دقيقـة مخـس عشـرة     جدول األعمال فينبغي أال تتجاوز مدهتا       

وسيطبق هـذان احلـدان الزمنيـان بقـدر مـن املرونـة علـى مجيـع                 
قـــت، يشـــجع مجيـــع املـــتكلمني علـــى وتـــوفريا للو. املـــتكلمني

ــود املنضــمة إىل بيا     ــيما الوف ــام، وال س ــذا النظ ــزام هب ــات االلت ن
شـجع علـى اإلدالء بالبيانـات       وألسـباب عمليـة، ي    . اجملموعات

اليت تقدم باسم اجملموعات يف اليوم األول من مناقشـة أي بنـد             
 التشــديد علــى  هــمويف هــذا الصــدد، مــن امل  . أو بنــد فرعــي 

ــع   ــرورة توزيـ ــت املن ضـ ــائق يف الوقـ ــام   الوثـ ــا للنظـ ــب وفقـ اسـ
، بغيــة متكــني الوفــود مــن إدراج أمسائهــا يف  الــداخلي للجمعيــة

 .قائمة املتكلمني يف مرحلة مبكرة

  
ــة     - ٥٧/٥٣٧ ــتثنائية املعنيـ ــدورة االسـ ــائج الـ ــة نتـ متابعـ

 بالطفل
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٧يف اجللســـ ــانون ١٨، املعقـــ  كـــ
، أحاطـت اجلمعيـة العامـة علمـا بتقريـر           ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

 .)١١٠(اللجنة الثالثة
  

ة وبرنـامج عمـل   ـتنظيم أعمال اللجنة الثالثـ    - ٥٧/٥٣٨
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣اللجنة لفترة السنتني 

، ٧٧ العامــــة جلســــتهايف وافقــــت اجلمعيــــة العامــــة،  
، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول١٨املعقـــودة يف 

 املـؤرخ   ٤٥/١٧٥، وعمـال بقراراهتـا      )١١١(توصية اللجنة الثالثة  
 ١٧ املــؤرخ ٤٦/١٤٠ و ١٩٩٠ديســمرب / كــانون األول١٨

ــانون األول ــمرب /كـــ ــؤرخ ٥٠/٢٢٧ و ١٩٩١ديســـ  ٢٤ املـــ
ى تنظـيم أعمـال اللجنـة الثالثـة وبرنـامج      ، علـ ١٩٩٦مايو  /أيار

ــرة الســنتني     ــة لفت ــل اللجن ــى النحــو  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣عم  عل
 .الوارد يف املرفقني األول والثاين هبذا املقرر

مشــاريع القــرارات املتعلقــة بتقــارير اهليئــات املنشــأة   -باء 
ــة هــذه      ــام بشــأن حال ــارير األمــني الع مبعاهــدات وتق

 املعاهدات

 
_______________ 

)١٠٩( A/57/556/Add.5. 
ملنشــأة مبعاهــدات تقاريرهــا إىل   تقــدم مجيــع اهليئــات ا   - ٣

. هليئـات اذه  هـ  اجلمعية العامة وفقا للوالية التشـريعية لكـل مـن         
وينبغــي اختــاذ القــرارات املوضــوعية املتعلقــة هبــذه التقــارير مــرة 

)١١٠( A/57/557. 
)١١١( A/57/558 ٨، الفقرة. 
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 قرراتامل

 
ويوصـى، عنـد    . كل سنتني، وفقا لربنامج عمـل اللجنـة الثالثـة         

اإلمكــان، بعــدم تقــدمي مشــاريع قــرارات مســتقلة بشــأن حالــة  
ــر      املعا ــرار املتصــل بتقري ــا يف مشــروع الق ــل إدراجه ــدات، ب ه

ويف الســنوات الــيت ال تعتمــد . اهليئــة املنشــأة مبوجــب املعاهــدة 
فيهــا قــرارات موضــوعية، ينبغــي أن تكتفــي اللجنــة باإلحاطــة   
علمــا بالتقــارير، مــا مل يعتــرب مــن املناســب اختــاذ إجــراء أكثــر    

 .اتصاال مبضموهنا

تنفيذ نتائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة             - ٨ البند
الثالثــة والعشــرين ونتــائج الــدورة االســتثنائية  

: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”للجمعية العامة املعنونة    
ــة وا   ــني اجلنســني والتنمي لســالم يف املســاواة ب

 “القرن احلادي والعشرين
 لشـؤون   يتقرير مفوض األمـم املتحـدة السـام        - ٩البند 

جـــــئني، واملســـــائل املتصـــــلة بـــــالالجئني الال
 ادرة عـن اهليئـات الفرعيـة   مشاريع املقترحات الصـ     -جيم   ين واملشردين واملسائل اإلنسانيةوالعائد

  للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
 ايتهاتعزيز حقوق الطفل ومح - ١٠البند 

ينبغــي، قــدر اإلمكــان، أن يضــع اجمللــس االقتصــادي       - ٤
واالجتماعي يف اعتباره برنامج عمل اللجنة الثالثة لـدى إحالـة       

 .مشاريع املقترحات إىل اجلمعية العامة
ــد ا   - ١١البند  ــطة العقــ ــامج أنشــ ــكان  برنــ ــدويل للســ لــ

 األصليني يف العامل
 )١١٢(القضاء على العنصرية والتمييز العنصري - ١٢البند 

 برنامج العمل  -دال  
ــز   )أ(  ــرية والتمييــ ــى العنصــ ــاء علــ  القضــ

عـا غـري رمسـي بعـد        ينبغي أن تعقد اللجنـة الثالثـة اجتما        - ٥ العنصري
انتخـــاب أعضـــاء مكتبـــها مباشـــرة للنظـــر يف برنـــامج عملـــها  
باالســــتناد إىل مشــــروع تعــــده األمانــــة العامــــة، وللنظــــر يف  

، وال ســيما  اللجنــةاجلوانــب التنظيميــة األخــرى املتصــلة بعمــل
 .فيما يتعلق حبالة الوثائق

التنفيـــذ واملتابعـــة الشـــامالن إلعـــالن  )ب( 
 وبرنامج عمل ديربان

 )١١٢(حق الشعوب يف تقرير املصري - ١٣البند 
وينبغــي، بالنســـبة إىل البنـــود احملالــة إىل اللجنـــة الثالثـــة    - ٦ :)١١٤( )١١٣(مسائل حقوق اإلنسان - ١٤البند 

لنظر فيهـا خـالل الـدورة الثامنـة واخلمسـني للجمعيـة العامـة،              ل
 :أن جيرى تناوهلا بالترتيب التايل

ــوق    )أ(  ــة حبقــ ــكوك املتعلقــ ــذ الصــ تنفيــ
 اإلنسان

ئل حقوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك       مسا )ب( 
لـي  هج البديلة لتحسـني التمتـع الفع      الن

 حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

ــة      - ٢البند  ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــائج مـ ــذ نتـ تنفيـ
اجلمعيــــة العامــــة االجتماعيــــة ونتــــائج دورة 

 الرابعة والعشريناالستثنائية 
ت  املسـائل ذا    ذلـك  التنمية االجتماعية، مبـا يف     - ٣البند 

ــامل     ــة يف العــــ ــة االجتماعيــــ ــلة باحلالــــ الصــــ
 شباب واملسنني واملعوقني واألسرةوبال

_______________ 

ــدين     )١١٢( ــرر مناقشــة البن ــن املق ــود أن  ١٣ و ١٢م ــا؛ وللوف  مع
 أي ببيــان حــول كــل مــن البنــدين، إذا مــا  ،تــديل ببيــانني منفصــلني

 .رغبت يف ذلك
ــار الســن   - ٤البند  ــة لكب ــة اجل: متابعــة الســنة الدولي معي

كــــل علــــى حــــدة؛ ) د(و ) أ(ينــــاقش البنــــدان الفرعيــــان  )١١٣( العاملية الثانية للشيخوخة
 .جمتمعة) هـ(و ) ج(و ) ب(وتناقش البنود الفرعية 

جيوز للوفود أن تديل ببيان واحد يف إطار كل مـن البنـدين              )١١٤( منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - ٥البند 
) ج(و ) ب( وببيـانني يف إطـار البنـود الفرعيـة         ،)د(و  ) أ(الفرعيني  

 املراقبة الدولية للمخدرات - ٦د البن . على أال تديل ببيانني بشأن أي بند فرعي واحد،)هـ( و
 النهوض باملرأة - ٧البند 

40 



 املقررات
 

املســـائل  ذلـــك التنميـــة االجتماعيـــة، مبـــا يف   - ٣البند 
ــامل    ــة يف العــــ ــة االجتماعيــــ ــلة باحلالــــ املتصــــ

 وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة

حــاالت حقــوق اإلنســان والتقــارير     )ج( 
املقدمـــــة مـــــن املقـــــررين واملمـــــثلني 

 اخلاصني
 إلعـــالن نالشـــامالواملتابعـــة التنفيـــذ  )د(  كل سنتني

قــــرار ال) (الســـنوات الفرديـــة  (احلالـــة االجتماعيـــة يف العـــامل     وبرنامج عمل فيينا
تقرير مفوض األمـم املتحـدة السـامي         )هـ(  )١٤، الفقرة ٥٦/١٧٧

حنـو بنـاء جمتمـع      :  العمل العـاملي املتعلـق بـاملعوقني       تنفيذ برنامج  حلقوق اإلنسان
) الســـنوات الزوجيـــة(للجميـــع يف القـــرن احلـــادي والعشـــرين 

 )١٦، الفقرة ٥٦/١١٥قرار ال(
 .اعيتقرير اجمللس االقتصادي واالجتم - ١البند 
جيوز إعادة النظر يف هذا الترتيـب يف خـالل االجتمـاع             - ٧

ــة، و   ــة الثالث ــي للجن ــائق يف    خبالتنظيم ــة الوث اصــة يف ضــوء حال
 .ذلك الوقت

 )السنوات الفردية(السياسات والربامج املتصلة بالشباب 
 )السنوات الفردية(عقد األمم املتحدة حملو األمية 

 )السنوات الفردية(األسرة  إعداد مشاريع القرارات وتقدميها -هاء 
ــاريع القــرارات،       - ٨ ــدى وضــع مش ــب إىل الوفــود، ل ُيطل

 .نسخة أدناهااللتزام بربنامج عمل اللجنة الثالثة بصيغته املست
 )السنوات الفردية(لتعاونيات يف التنمية االجتماعية دور ا

 )٥٧/١٠٦قرار ال) (٢٠٠٥(السنة الدولية للمتطوعني 
الوفود مدعوة إىل مراعـاة املبـادئ التوجيهيـة العامـة           إن   - ٩

ــت   ــيت وافقـ ــة  الـ ــة العامـ ــا اجلمعيـ ــاعليهـ  ٤٥/١٧٥  يف قراريهـ
ــو املـــبني   ٤٦/١٤٠ و ــأن تقـــدمي املقترحـــات وعلـــى النحـ  بشـ

 :)١١٥(أدناه

 كل مخس سنوات
اســـتعراض وتقيـــيم برنـــامج العمـــل العـــاملي املتعلـــق بـــاملعوقني  

)٢٠٠٧( 
ــار الســن   - ٤البند  تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ١البند   ــة لكب ــة : متابعــة الســنة الدولي اجلمعي

نــب اجلمعيــة العامــة املســائل الــيت تتطلــب اختــاذ إجــراء مــن جا  العاملية الثانية للشيخوخة
 كل سنة أو اليت يوجه انتباهها إليها) اللجنة الثالثة(

املســائل الــيت ال تــدخل يف نطــاق البنــود األخــرى املدرجــة يف    
 جدول أعمال اجلمعية العامة واحملالة إىل اللجنة الثالثة

 )٢٠٠٣(متابعة السنة الدولية لكبار السن 
 

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - ٥البند  
ــة      - ٢البند  ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــائج مـ ــذ نتـ تنفيـ

ــائج دورة  ــة ونتــ ــة العاالجتماعيــ ــة اجلمعيــ  امــ
 االستثنائية الرابعة والعشرين

 كل سنة
ــة    ــع اجلرمي ــامج األمــم املتحــدة ملن ــز برن ــة،  تعزي ــة اجلنائي  والعدال

 كل سنة التقين سيما قدراته يف جمال التعاون الو
 _______________ معهد األمم املتحدة األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني

ــنوات   )١١٥( ــارة إىل السـ ــة”اإلشـ ــة” و“الفرديـ ــق “الزوجيـ  تتعلـ
 ملتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيةمؤمتر األمم ا .بالسنوات التقوميية
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ــا املعلومـــات ألغـــراض    ــتعمال تكنولوجيـ مكافحـــة إســـاءة اسـ
 )٥٦/١٢١قرار ال) (٢٠٠٣(إجرامية 

 كل سنتني
أة  صـــحة املـــريفاملمارســـات التقليديـــة أو العرفيـــة الـــيت تـــؤثر 

 كل مخس سنوات )السنوات الفردية(والبنت 
 )٢٠٠٥(مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  )السنوات الفردية(حتسني حالة املرأة يف املناطق الريفية 

 املراقبة الدولية للمخدرات - ٦البند  )السنوات الفردية(العنف ضد العامالت املهاجرات  
 كل سنة )السنوات الزوجية(االجتار بالنساء والفتيات 

ــرأة باســـم الشـــرف     ــة ضـــد املـ ــرائم املرتكبـ ــاء علـــى اجلـ القضـ
)٢٠٠٤( 

حـدة علـى نطـاق املنظومـة ملكافحـة          تنفيذ خطة عمل األمم املت    
ــامج العمــل العــاملي     للتعــاون إســاءة اســتعمال املخــدرات وبرن

ملكافحة إنتـاج املخـدرات واملـؤثرات العقليـة وعرضـها           الدويل  
وطلبها واالجتار هبا وتوزيعها بشـكل غـري مشـروع؛ والتعـاون            
الــدويل ملكافحــة مشــكلة املخــدرات العامليــة؛ واحتــرام املبــادئ 

ــدويل ملكافحــة    املكرســة  ــانون ال ــاق األمــم املتحــدة والق يف ميث
ــا؛       ــروع هبـ ــري املشـ ــار غـ ــدرات واالجتـ ــتعمال املخـ ــاءة اسـ إسـ
وبرنامج األمم املتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات؛ وتـدابري            
ــؤثرات      ــاج املخــدرات وامل ــدويل ملكافحــة إنت ــاون ال ــز التع تعزي

ــة وبيعهــا واالجتــار هبــا وتوزيعهــا بشــكل غــري مشــر     وع العقلي
واملســــائل ذات الصــــلة؛ وتنفيــــذ نتــــائج الــــدورة االســــتثنائية 

 العشرين للجمعية العامة

ضـد املـرأة مبـا فيهـا اجلـرائم          القضاء على مجيع أشـكال العنـف        
احملددة يف الوثيقة اخلتامية للدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين            

 )٢٠٠٤(للجمعية العامة 
 

تنفيذ نتائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة             - ٨البند 
ــة والعشــرين     ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ونت

: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”للجمعية العامـة املعنونـة      
املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســالم يف     

 “القرن احلادي والعشرين
 كل سنة

تنفيذ نتـائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة ونتـائج الـدورة                  
 االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

 كل سنتني
ــة        ــاق املنظوم ــى نط ــم املتحــدة عل ــل األم ــة عم ــتكمال خط اس

 )السنوات الزوجية(ملكافحة إساءة استعمال املخدرات 
 

تقرير مفوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون           - ٩البند 
ــل  ــائل املتصـــ ــئني، واملســـ ــالالجئني الالجـــ ة بـــ

 والعائدين واملشردين واملسائل اإلنسانية
 

 النهوض باملرأة - ٧البند 
 كل سنة كل سنة

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )٣٤/١٨٠رار قال(جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 
 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 كل سنتني حتسني وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة
 )٢٠٠٣(تقدمي املساعدة إىل الالجئني القصر غري املصحوبني  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

ــاملرأة     املعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض ب
)٢٠٠٣( 

 )الزوجيةالسنوات (النظام اإلنساين الدويل اجلديد 

42 



 املقررات
 

ــدابري ملكافحــة األشــكال املع   ــز  للاصــرة اختــاذ ت عنصــرية والتميي
 العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

متابعــة املــؤمتر اإلقليمــي ملعاجلــة مشــاكل الالجــئني واملشــردين   
واألشــكال األخــرى للتشــريد القســري والعائــدين يف بلــدان      

) ٢٠٠٣(رابطة الـدول املسـتقلة والـدول اجملـاورة ذات الصـلة             
 )٥٦/١٣٤قرار ال(

 مـــن ٩املـــادة (تقريـــر جلنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز العنصـــري  
 )االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنصـري          

 كل مخس سنوات )، املرفق)٢٠ -د (ألف  ٢١٠٦قرار ال(
متديــــد واليــــة مفوضــــية األمــــم املتحــــدة لشــــؤون الالجــــئني  كل سنتني

السـنوات  (مييـز العنصـري     احلالة املاليـة للجنـة القضـاء علـى الت          )٢٠٠٧(
  )الزوجية

 تعزيز حقوق الطفل ومحايتها - ١٠لبند ا
ــز        ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــة االتفاقي حال

 كل سنة )السنوات الزوجية(العنصري 
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ واألطفال املعوقون؛ ومنـع وإهنـاء بيـع            

يف ذلك بغاء األطفـال واسـتخدام        األطفال واستغالهلم جنسيا، مبا   
األطفـــال يف إنتـــاج املـــواد اإلباحيـــة؛ ومحايـــة األطفـــال املتـــأثرين  

ون واملشــردون داخليــا؛ بالصــراعات املســلحة؛ واألطفــال الالجئــ 
ــذين      ــة األطفــال ال والقضــاء علــى اســتغالل عمــل األطفــال؛ وحمن

 أو يعملون يف الشوارع؛ والطفلة/يعيشون و

التنفيــذ واملتابعـــة الشــامالن إلعـــالن وبرنــامج عمـــل     )ب(
 ديربان

 كل سنة
ــر األمــني العــام عــن التنفيــذ واملتابعــة الشــاملني إلعــالن        تقري

 وبرنامج عمل ديربان
 

 كل سنتني حق الشعوب يف تقرير املصري - ١٣البند 
 )السنوات الزوجية(تقرير جلنة حقوق الطفل  كل سنة

  املي حلق الشعوب يف تقرير املصرياإلعمال الع
ــكان      - ١١البند  ــدويل للســ ــد الــ ــطة العقــ ــامج أنشــ برنــ

اســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق اإلنســان وإلعاقــة   األصليني يف العامل
 ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

  كل سنة
 صليني يف العاملالعقد الدويل للسكان األ مسائل حقوق اإلنسان - ١٤البند 

 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري - ١٢البند  كل سنة   صندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان )أ(
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد         االتفاقية  
 على العنصرية والتمييز العنصري القضاء )أ( )ينظر فيها كل سنتني بعد بدء نفاذ االتفاقية(أسرهم 

 تقرير جلنة مناهضة التعذيب كل سنة
ــز العنصــــري    ــرية والتمييــ ــة العنصــ العقــــد الثالــــث ملكافحــ

ــة مناهضــة ال  )٢٠٠٢-١٩٩٣( ــة اتفاقي ــة   حال تعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو
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 دعم إجـراءات األمـم املتحـدة يف ميـدان حقـوق اإلنسـان عـن                 التعذيبصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا
طريق تعزيز التعاون الـدويل وأمهيـة انتـهاج الالانتقائيـة واحليـاد       

 واملوضوعية
 ألــف ٢٢٠٠قــرار ال(ر اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان ـتقريــ

 ))٢١ –د (
ــان      ــوق اإلنسـ ــال حقـ ــف يف جمـ ــدة للتثقيـ ــم املتحـ ــد األمـ  ،عقـ

ــوق   ،٢٠٠٤-١٩٩٥ ــدان حقــ ــة يف ميــ ــطة اإلعالميــ  واألنشــ
 اإلنسان

 كل سنتني
التنفيذ الفعلي للصـكوك الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، مبـا              
يف ذلــك التزامــات تقــدمي التقــارير مبقتضــى الصــكوك الدوليــة   

 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية )السنوات الزوجية(املتعلقة حبقوق اإلنسان 
اإلبـــادة اجلماعيـــة واملعاقبـــة عليهـــا حالـــة اتفاقيـــة منـــع جرميـــة  نتعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسا

احتـــرام املقاصـــد واملبـــادئ الـــواردة يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة  )السنوات الزوجية(
لتحقيــق التعــاون الــدويل علــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان   
ــل     ــى حـ ــك، وعلـ ــى ذلـ ــجيع علـ ــية والتشـ ــات األساسـ واحلريـ

 املشاكل الدولية ذات الصبغة اإلنسانية

الســــنوات (العهــــدان الــــدوليان اخلاصــــان حبقــــوق اإلنســــان 
 )الفردية

معاهـــدات حقـــوق وجـــب تقـــارير رؤســـاء اهليئـــات املنشـــأة مب
 احلق يف الغذاء )السنوات الزوجية(اإلنسان عن اجتماعاهتم الدورية 

ــة    ــة الشــاملة واملتكامل ــة الدولي ــة واالتفاقي ــحلماي ــوق ز تعزي حق
 املعوقني وكرامتهم

ــا يف ذلــك النــ   مســائل )ب( ــة  حقــوق اإلنســان، مب هج البديل
ســـني التمتـــع الفعلـــي حبقـــوق اإلنســـان واحلريـــات لتح

 كل سنتني األساسية
 أو اإلعــدام بــإجراءات ضــاءحــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق الق كل سنة

هج والطـرق والوسـائل البديلـة الـيت ميكـن األخـذ هبـا داخـل             الن )السنوات الزوجية(موجزة أو اإلعدام التعسفي 
منظومة األمم املتحدة لتحسني التمتع الفعلـي حبقـوق اإلنسـان           

 واحلريات األساسية
ــة الســفر واألمهيــة احليويــة جلمــع     احتــرام حــق اجلميــع يف حري

 )٥٧/٢٢٧قرار ال() ٢٠٠٤(مشل األسرة 
ــان ومح   ــوق اإلنسـ ــز حقـ ــة لتعزيـ ــات إقليميـ ــع ترتيبـ ــها وضـ ايتـ

 )السنوات الزوجية(
 احلق يف التنمية
 محاية املهاجرين

السـنوات  (مسألة حـاالت االختفـاء القسـري أو غـري الطـوعي             
 حقوق اإلنسانالتمتع التام جبميع العوملة وأثرها على  )الزوجية

 )السنوات الفردية(حقوق اإلنسان واإلرهاب  حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف
اإلعــالن املتعلــق حبــق ومســؤولية األفــراد واجلماعــات وهيئــات 
اجملتمع يف تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية             

 املعترف هبا عامليا

ها محايتــــ حقــــوق اإلنســــان و لتعزيــــزاملؤسســــات الوطنيــــة  
 )السنوات الفردية(

 )السنوات الزوجية(حقوق اإلنسان والفقر املدقع 
ألشـخاص املنـتمني إىل أقليـات قوميـة         اإلعالن املتعلـق حبقـوق ا      القضاء على مجيع أشكال التعصب الديين

 )السنوات الفردية(أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغوية 
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 الوثائق )السنوات الفردية(حقوق اإلنسان واهلجرات اجلماعية 
ــادي     )السنوات الفردية(حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل  ــر اجمللـــــس االقتصـــ ــن تقريـــ ــلة مـــ ــول ذات الصـــ الفصـــ

واالجتمــاعي املتعلقــة باملســائل الــيت ال تــدخل يف نطــاق البنــود 
األخرى املدرجة يف جدول أعمـال اجلمعيـة العامـة واحملالـة إىل            

 اللجنة الثالثة

ــدخل يف الشــؤون       ــدم الت ــة وع ــدأي الســيادة الوطني ــرام مب احت
 )السنوات الفردية(لياهتا االنتخابية الداخلية للدول يف عم

السـنوات  (تعزيز فعاليـة مبـدأ إجـراء انتخابـات دوريـة ونزيهـة              
  )الفردية

ــة     - ٢البند  ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــائج مـ ــذ نتـ تنفيـ
االجتماعية ودورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية       

 الرابعة والعشرين
 )السنوات الفردية(توفري احلماية واملساعدة للمشردين داخليا 

 )السنوات الزوجية(تعزيز سيادة القانون 
 )٥٧/٢١٣قرار ال(إجياد نظام دويل دميقراطي وعادل  الوثائق

  كل مخس سنوات )١٠، الفقرة ٥٧/١٦٣قرار ال(تقرير األمني العام 
 املسـائل ذات     ذلـك  التنمية االجتماعية، مبـا يف     - ٣البند 

الصلة باحلالة االجتماعية يف العـامل وبالشـباب        
 سنني واملعوقني واألسرةوامل

 )٢٠٠٧(منح جوائز يف ميدان حقوق اإلنسان 
حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة مـن املقـررين          )ج(

 واملمثلني اخلاصني
  إلعالن وبرنامج عمل فيينان الشامال واملتابعةالتنفيذ )د( الوثائق

 كل سنة الفصل ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ـــة يف العــامل   ـــة االجتماعيــ ـــن احلالــ ـــر عـ ، ٥٦/١٧٧قــرار ال (تقريـ

ــا اللــذين اعتمــدمها      )١٤الفقرة  ــامج عمــل فيين تنفيــذ ومتابعــة إعــالن وبرن
 املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان

تقرير األمني العام عـن دور التعاونيـات يف التنميـة االجتماعيـة             
 تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان )هـ( )١١٦()٨، الفقرة ٥٦/١١٤قرار ال(

ني العــام عــن تنفيــذ برنــامج العمــل العــاملي املتعلــق   تقريــر األمــ كل سنة
 تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان )١١٦()١٦، الفقرة ٥٦/١١٥قرار ال(باملعوقني 

 
تقرير األمني العام عـن السياسـات والـربامج الـيت يشـارك فيهـا               

 )٢٢ و ١١، الفقرتان ٥٦/١١٧قرار ال(الشباب 
 املرفق الثاين

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣برنامج عمل اللجنة الثالثة لفترة السنتني 
تقريـــر األمـــني العـــام عـــن األعمـــال التحضـــريية لالحتفـــال       

قـــرار ال(رة للســـنة الدوليـــة لألســـرة بالـــذكرى الســـنوية العاشـــ
 )١١٦()١٠ ة، الفقر٥٧/١٦٤

٢٠٠٣ 
 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ١البند 

نــب اجلمعيــة العامــة املســائل الــيت تتطلــب اختــاذ إجــراء مــن جا 
 _______________ أو اليت يوجه انتباهها إليها) اللجنة الثالثة(

ــق اجمللــــس     )١١٦( ــة عــــن طريــ ــة العامــ ــدم إىل اجلمعيــ ــر مقــ تقريــ
  .االقتصادي واالجتماعي

 
45 



 قرراتامل

 

مبــا يف ذلــك تقريــر األمــني العــام عــن تعزيــز تشــغيل الشــباب،  
ــد ــباب    التقــ ــغيل الشــ ــبكة تشــ ــه شــ ــذي حققتــ ــرار ال(م الــ قــ
 )٤ ، الفقرة٥٧/١٦٥

 الوثائق
 الفصل ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي

تقرير األمني العام عن التقييم الذي جيـري كـل مخـس سـنوات        
للجمعيـــة العامـــة  العشـــرينلتنفيـــذ نتـــائج الـــدورة االســـتثنائية 

والتعـــاون الـــدويل يف مواجهـــة مشـــكلة املخـــدرات يف العـــامل   
ــرار ال( ــرة   ٥٥/٦٥قـــ ــاين، الفقـــ ــزء الثـــ ــرار ال، و١٣، اجلـــ قـــ

 )٨، اجلزء الرابع، الفقرة ٥٧/١٧٤

 
ــار الســن متابعــة الســنة الدول  - ٤البند  ــة لكب ــة : ي اجلمعي

 العاملية الثانية للشيخوخة
 الوثائق

تقريـــر األميــــن العـــام عـــن متابعـــة اجلمعيـــة العامليـــة الثانيـــة        
 )١٨، الفقرة ٥٧/١٦٧قرار ال(للشيخوخة 

 
 النهوض باملرأة - ٧البند 

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية - ٥البند  الوثائق 
 الوثائق الفصل ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي

ــرأة      ــد املــ ــز ضــ ــى التمييــ ــاء علــ ــة القضــ ــر جلنــ ــرار ال(تقريــ قــ
١١٦()٣٤/١٨٠( 

الفصل ذو الصلة من تقريـر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي،             
ـــم     ـــر األمــ ــة ملؤمتــ ــيات النهائيـ ــامج والتوصـ ــا يف ذلـــك الربنـ مبـ

ــة    املتحــد ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال قــرار ال(ة احلــادي عشــر ملن
 )١٣، الفقرة ٥٧/١٧١

تقرير األمني العام عن حالة اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال          
، ٥٧/١٧٨قـــرار الو، ٤٥/١٢٤قـــرار ال(د املـــرأة التمييـــز ضـــ

قـرار  ال(تقرير األمني العام عن عمل مركز منع اجلرميـة الدوليـة      )٢٣الفقرة 
، مبــا يف ذلــك مقترحــات بشــأن تنظــيم  )٧، الفقــرة ٥٧/١٦٨

املتحـدة  املؤمتر السياسـي الرفيـع املسـتوى لتوقيـع اتفاقيـة األمـم              
عقد يف املكســيك ملــدة ثالثــة أيــام لــذي ســيملكافحــة الفســاد، ا

 )٥-٢، الفقرات ٥٧/١٦٩قرار ال (٢٠٠٣قبل هناية عام 

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر مــدير برنــامج األمــم 
املتحــدة اإلمنــائي عــن أنشــطة صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي  

 )٣٩/١٢٥قرار ال(للمرأة 
ــاجرات        ــامالت امله ــف ضــد الع ــن العن ــام ع ــني الع ــر األم تقري

 ملـــؤمتر األمـــم عمـــال التحضـــرييةتقريـــر األمـــني العـــام عـــن األ )١٧ة ، الفقر٥٦/١٣١قرار ال(
ــة     ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال قــرار ال(املتحــدة احلــادي عشــر ملن

 )١١٦()١٤، الفقرة ٥٧/١٧١
تقرير األمـني العـام عـن حتسـني حالـة املـرأة يف املنـاطق الريفيـة                  

 )١٠، الفقرة ٥٦/١٢٩قرار ال(
ــر األمــني العــام عــن معهــد األمــم امل    تحــدة األفريقــي ملنــع  تقري

 )١٠، الفقرة ٥٧/١٧٢قرار ال(اجلرمية ومعاملة اجملرمني 
تقرير األمني العام عن املمارسـات التقليديـة أو العرفيـة الـيت تـؤثر               

 ))ب (٥، الفقرة ٥٦/١٢٨قرار ال( صحة املرأة والبنت يف
تقرير األمني العام عن تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة            
ــتقين      ــاون ال ــه يف جمــال التع ــة، وال ســيما قدرات ــة اجلنائي والعدال

 )٢٠، الفقرة ٥٧/١٧٣قرار ال(

ألمـم  تقرير األمـني العـام عـن حتسـني وضـع املـرأة يف منظومـة ا                
 )١١و ) ط (٦، الفقرتان ٥٧/١٨٠قرار ال(املتحدة 

ــل املعــين مبســتقبل عمــل املعهــد       ــق العام ــهائي للفري ــر الن التقري
الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض بـاملرأة عـن متابعـة            

 )٨، الفقرة ٥٧/١٧٥قرار ال(تنفيذ توصياته 

 
 املراقبة الدولية للمخدرات - ٦البند 
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تقرير األمـني العـام عـن مسـتقبل عمـل املعهـد الـدويل للبحـث                 
ــاملرأة    وال ــهوض بـ ــل النـ ــن أجـ ــدريب مـ ــرار ال(تـ ، ٥٧/١٧٥قـ

 ))ب (٩ الفقرة

تقرير األمني العام عن تقدمي املسـاعدة إىل الالجـئني والعائـدين        
 )٣٥، الفقرة ٥٧/١٨٣قرار ال(واملشردين يف أفريقيا 

 هبـا تقريـر مفـوض األمـم املتحـدة           مذكرة من األمني العام حييل    
 تهلشــؤون الالجــئني فيمــا يتعلــق بتعزيــز قــدرة مفوضــيالســامي 

 )٣، الفقرة ٥٧/١٨٦قرار ال(على تنفيذ واليتها 
تقريـــر األمـــني العـــام عـــن حالـــة حقـــوق املســـنات يف اجملتمـــع 

 )١٠، الفقرة ٥٧/١٧٧قرار ال(
  

تنفيذ نتائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة             - ٨البند 
ــة والعشــرين     ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ونت

: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”ملعنونـة   للجمعية العامـة ا   
املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســالم يف     

 “القرن احلادي والعشرين

 تعزيز حقوق األطفال ومحايتها - ١٠البند 
 الوثائق

ــل      ــوق الطف ــن حق ــام ع ــني الع ــر األم ــرار ال(تقري ، ٥٧/١٩٠ق
 ))ج(الفرع السابع 

، ٥٧/١٨٩قــــرار ال(لعــــام املتعلــــق بالطفلــــة تقريــــر األمــــني ا
 )١٨ الفقرة

 الوثائق
 الفصل ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 منظومـة   تنـاول تقييم شامل لنطاق وفعاليـة      : تقرير األمني العام  
ملسـألة األطفـال املتـأثرين بالصـراعات املسـلحة،          األمم املتحدة   

ــز   مبــا  األنشــطة وتعميمهــا  هــذه يشــمل توصــيات تتعلــق بتعزي
لفرع اخلـامس،   ، ا ٥٧/١٩٠قرار  ال(واحملافظة عليها   وإدماجها  

 )٣ ةالفقر

ــهاج عمــل      ــذ إعــالن ومن ــر األمــني العــام عــن متابعــة تنفي تقري
يــة بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمع 

 ٥٠/٢٠٣ نقـــراراال(العامـــة والتقـــدم احملـــرز يف هـــذا الشـــأن  
 )١١٦()٢٨الفقرة ، ٥٧/١٨٢والقرار ، ٥٦/١٣٢ و
 

تقرير مفوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون           - ٩البند 
ــالالجئني   ــلة بـــ ــائل املتصـــ ــئني، واملســـ الالجـــ

 والعائدين واملشردين واملسائل اإلنسانية

 اتتقريــر املمثــل اخلــاص لألمــني العــام عــن األطفــال والصــراع 
 ))د(، الفرع السابع ٥٧/١٩٠قرار ال (ةاملسلح

تقرير األمـني العـام بشـأن التقـدم احملـرز يف الوفـاء بااللتزامـات                
 احملـــددة يف الوثيقـــة اخلتاميـــة املنبثقـــة عـــن الـــدورة االســـتثنائية 

ــابعة والعشــرين  عــامل مالئــم  ”جمعيــة العامــة واملعنونــة    للالس
 ))أ(، الفرع السابع ٥٧/١٩٠قرار ال (“لألطفال

 الوثائق
 لس االقتصادي واالجتماعيالفصل ذو الصلة من تقرير اجمل

متابعــة املــؤمتر اإلقليمــي ملعاجلــة مشــاكل الالجــئني واملشــردين   
واألشــكال األخــرى للتشــريد القســري والعائــدين يف بلــدان      

ــدول اجملــاورة ذات الصــلة     ــدول املســتقلة وال ــرار ال(رابطــة ال ق
 )١٣، الفقرة ٥٦/١٣٤

 
ــكان      - ١١البند  ــدويل للســ ــد الــ ــطة العقــ ــامج أنشــ برنــ

 األصليني يف العامل
 الوثائق

ر  القصــقــدمي املســاعدة إىل الالجــئنيتقريــر األمــني العــام عــن ت
 )١٢، الفقرة ٥٦/١٣٦قرار ال(غري املصحوبني 

ــام حييــل هبــا     ــر المــذكرة مــن األمــني الع فــوض الســنوي ملتقري
األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان بشــأن تنفيــذ برنــامج  

ــد أ ــطة العقـ ــرار ال( نشـ ــرة ٥٦/١٤٠قـ ــرار الو ،)ج (٤ الفقـ قـ
ــرة ٥٧/١٩٢ ــم    )١١، الفق ــة صــندوق األم ــا يف ذلــك حال ، مب

 املتحدة للتربعات لصاحل السكان األصليني 

قـرار  ال(تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشـؤون الالجـئني          
 )١٣، الفقرة ٥٧/١٨٧
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 ألــف ٢٢٠٠ قــرارال(نســان تقريــر اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإل    القضاء على العنصرية والتمييز العنصري - ١٢البند 

 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري )أ( ))٢١ - د(
تقرير األمني العـام عـن حالـة اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـريه                
ــانية أو    ــية أو الالإنسـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ مـــن ضـــروب املعاملـ
املهينــة وبشــأن عمليــات صــندوق األمــم املتحــدة للتربعــات       

 )٢٩، الفقرة ٥٧/٢٠٠قرار ال(لضحايا التعذيب 

 الوثائق
 ر اجمللس االقتصادي واالجتماعيالفصل ذو الصلة من تقري

 مـــن ٩املـــادة (تقريـــر جلنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز العنصـــري  
) االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنصـري          

 حالة العهدين الدوليني املـتعلقني حبقـوق   تقرير األمني العام عن    )، املرفق)٢٠-د( ألف ٢١٠٦قرار ال(
 )٢٩، الفقرة ٥٦/١٤٤قرار ال(اإلنسان 

لعقــد لعمــل ال برنــامج نطــاق تطبيــقتقريــر األمــني العــام بشــأن 
ز العنصـري وتنسـيق األنشـطة       الثالث ملكافحة العنصرية والتميي   

 )٤١، الفقرة ٥٧/١٩٥قرار ال(
 مـن اتفاقيـة مناهضـة     ٢٤املـادة    (تقرير جلنـة مناهضـة التعـذيب      

ــة القاســية أو     ــة أو العقوب التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل
 )، املرفق٣٩/٤٦قرار ال ()الالإنسانية أو املهينة

ــرة       ــكال املعاصـ ــن األشـ ــاص عـ ــرر اخلـ ــت للمقـ ــر املؤقـ التقريـ
ــةهاللعنصــرية والتمييــز العنصــري وكر   األجانــب ومــا يتصــل  ي

 )٥٢، الفقرة ٥٧/١٩٥قرار ال(بذلك من تعصب 
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق        تقرير األمني العـام عـن حالـة         

ــراد أســرهم     ــع العمــال املهــاجرين وأف ــرار ال(مجي ، ٥٧/٢٠١ق
 )٨الفقرة 

التنفيــذ واملتابعـــة الشــامالن إلعـــالن وبرنــامج عمـــل     )ب(
ــة      )ب( ديربان ــهج البديل ــا يف ذلــك الن مســائل حقــوق اإلنســان، مب

لتحســـني التمتـــع الفعلـــي حبقـــوق اإلنســـان واحلريـــات 
 الوثائق األساسية

ــر األمــني العــام عــن التنفيــذ واملتابعــة الشــاملني        إلعــالن تقري
 الوثائق )٥٣، الفقرة ٥٧/١٩٥القرار (وبرنامج عمل ديربان 

 
ــوق       حق الشعوب يف تقرير املصري - ١٣البند  ــز حق ــة لتعزي ــام عــن املؤسســات الوطني ــر األمــني الع تقري

 )١٩، الفقرة ٥٦/١٥٨قرار ال ( ومحايتهاساناإلن
 الوثائق

تقرير األمني العـام بشـأن تعزيـز دور األمـم املتحـدة يف حتسـني         
فعاليــة مبــدأ إجــراء انتخابــات دوريــة ونزيهــة وتعزيــز إحــالل    

 )١٣، الفقرة ٥٦/١٥٩قرار ال(الدميقراطية 
تقرير األمني العام عن اإلعمال العاملي حلق الشـعوب يف تقريـر     

 )٦ ، الفقرة٥٧/١٩٧قرار ال(املصري 
ص املعــين باســتخدام املرتزقــة يف إعاقــة ممارســة  تقريــر املقــرر اخلــا

قــرار ال(تقريــر األمــني العــام عــن حقــوق اإلنســان واإلرهــاب    )١٥، الفقرة ٥٧/١٩٦قرار ال(حق الشعوب يف تقرير املصري 
  )١١ ، الفقرة٥٦/١٦٠

تقرير األمني العام عن التعزيـز الفعلـي لإلعـالن املتعلـق حبقـوق               سائل حقوق اإلنسانم - ١٤البند 
 أقليــات قوميــة أو عرقيــة وإىلاألشــخاص املنــتمني إىل أقليــات  

 )١٦، الفقرة ٥٦/١٦٢قرار ال(دينية ولغوية 
 تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان )أ(

 الوثائق
ــة ومســاعدة املشــردين       ــين حبماي ــام املع ــني الع ــل األم ــر ممث  تقري

 الفصل ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي )١٦، الفقرة ٥٦/١٦٤قرار ال (داخليا
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 املقررات
 

مــني العــام عــن حقـوق اإلنســان واهلجــرات اجلماعيــة  تقريـر األ 
 )١٣، الفقرة ٥٦/١٦٦قرار ال(

مفوضــية األمــم املتحــدة وإجنــازات تقريــر األمــني العــام عــن دور 
ــى    حلقــوق اإلنســان  ــا وشــعبها عل ــة كمبودي  يف مســاعدة حكوم

تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتــها، وعــن التوصــيات املقدمــة مــن  
قــرار ال (ممثلــه اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنســان يف كمبوديــا  

 )٢امس، الفقرة اخل، الفرع ٥٧/٢٢٥

تقرير شامل لألمـني العـام عـن تعزيـز إجـراءات األمـم املتحـدة                
 تعزيــز التعــاون الــدويل عــن طريــقيف ميــدان حقــوق اإلنســان 

، ٥٧/٢٠٣قـــرار ال(وأمهيـــة الالانتقائيـــة واحليـــاد واملوضـــوعية 
لتقرير املؤقت املقدم من املقـرر اخلـاص بشـأن احلـق يف الغـذاء               ا )١١الفقرة 

التمتــع الكامــل علــى رهــا اثآالعــام عــن العوملــة وتقريــر األمــني  )١٨، الفقرة ٥٧/٢٢٦قرار ال(
ــل هبــا     )١٢، الفقرة ٥٧/٢٠٥قرار ال(جبميع حقوق اإلنسان  ــر االمــذكرة مــن األمــني العــام حيي ــة ملفصــل تقري للجن

املخصصة املعنية بإعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة حلمايـة         
ــهم     ــوقني وكرامتـ ــوق املعـ ــز حقـ ــرار ال(وتعزيـ ، ٥٧/٢٢٩قـ

 )١٥الفقرة 

ــوق اإلنســان        ــال حق ــف يف جم ــام عــن التثقي ــني الع ــر األم تقري
 )٥، الفقرة ٥٧/٢٠٦قرار ال(

التقرير املؤقـت املقـدم مـن املقـرر اخلـاص املعـين بالقضـاء علـى                 
 ل معروضة للنظر فيها دون طلب وثائق بشأهنا سلفامسائ )١٩ ، الفقرة٥٧/٢٠٨قرار ال(مجيع أشكال التعصب الديين 

، ٥٦/١٦١قـــرار ال(حقـــوق اإلنســـان يف جمـــال إقامـــة العـــدل 
 )١٥الفقرة 

قـرار  ال (ثقـايف  ال التنوعتقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان و      
 )١٤، الفقرة ٥٧/٢٠٤

اإلعــالن املتعلــق حبــق ومســؤولية األفــراد واجلماعــات وهيئــات 
اجملتمع فيمـا يتعلـق بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات               

 )١٢، الفقرة ٥٧/٢٠٩قرار ال(األساسية املعترف هبا عامليا 

ــر مفــوض األمــم املتحــدة    حلقــوق اإلنســان عــن  الســامي تقري
التقدم احملرز يف حتقيق أهداف عقد األمـم املتحـدة للتثقيـف يف             

ــرار ال (٢٠٠٤-١٩٩٥، جمــال حقــوق اإلنســان  ، ٥٧/٢١٢ق
 )٩، الفقرة ٥٧/٢١٦قرار ال(تعزيز حق الشعوب يف السالم  )٢٤الفقرة 

، ٥٧/٢١٨قــرار ال(تقريــر األمــني العــام عــن محايــة املهــاجرين  
 )١٨الفقرة 

احتـــرام املقاصـــد واملبـــادئ الـــواردة يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة 
تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان  علــى لتحقيــق التعــاون الــدويل 
ــية و  ــات األساسـ ــى  واحلريـ ــك، وعلـ ــى ذلـ ــجيع علـ ــل التشـ  حـ

ــة ذات الصــبغة اإلنســانية    ــرار لا(املشــاكل الدولي ، ٥٧/٢١٧ق
 )٦الفقرة 

ــة        ــين حبمايـ ــاص املعـ ــرر اخلـ ــن املقـ ــدم مـ ــت املقـ ــر املؤقـ التقريـ
 )١٨، الفقرة ٥٧/٢١٨قرار ال(املهاجرين 

تقريــر األمــني العــام عــن محايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات        
، ٥٧/٢١٩قـــرار ال(األساســـية يف ســـياق مكافحـــة اإلرهـــاب 

 )٤الفقرة 
ــرار ال(تعزيـــز التعـــاون الـــدويل يف ميـــدان حقـــوق اإلنســـان    قـ

 )٩، الفقرة ٥٧/٢٢٤
 حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة مـن املقـررين         تحاال )ج(

تقريــر األمــني العــام الــذي يتضــمن اآلراء واملعلومــات املقدمــة    واملمثلني اخلاصني
 لتــدابري القســرية يترتــب علــى امــن الــدول األعضــاء بشــأن مــا 

ــب واحــد   ــن جان ــن املتخــذة م ــأثريات م ــى    وت ــار ســلبية عل آث
 )٩، الفقرة ٥٧/٢٢٢قرار ال(سكاهنا 

 الوثائق
قـرار  ال( عن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنـار   األمني العام تقرير  
ــة    )٦، الفقرة ٥٧/٢٣١ ــر األمــني العــام عــن احلــق يف التنمي ، ٥٧/٢٢٣قــرار ال(تقري

 )٣٣قرة الف
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ملقــررين اخلاصــني املعنــيني حبالــة حقــوق اإلنســان يف      تقريــر ا

ــة    ــو الدميقراطيـــــ ــة الكونغـــــ ــرار ال(مجهوريـــــ ، ٥٧/٢٣٣قـــــ
 ))ب( ٨ الفقرة

ل املســـائ ذلـــك التنميـــة االجتماعيـــة، مبـــا يف   - ٣البند 
ــامل    ــة يف العــــ ــة االجتماعيــــ ــلة باحلالــــ املتصــــ

 واألسرة وبالشباب واملسنني واملعوقني
ــة حقــوق     تقــارير مــن املقــرر اخلــاص عــن املســتجدات يف حال

 )٢٥، الفقرة ٥٧/٢٣٤قرار ال(اإلنسان يف أفغانستان 
 الوثائق

  الفصل ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
تقرير األمني العام عن تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة لعقـد األمـم           مسائل معروضة للنظر فيها دون طلب وثائق بشأهنا سلفا

 )٧، الفقرة ٥٧/٢٣٠قرار ال(لة حقوق اإلنسان يف السودان حا )٩، الفقرة ٥٧/١٦٦قرار ال(املتحدة حملو األمية 
اجلمعيـــة : الســـنة الدوليـــة لكبـــار الســـنمتابعـــة  - ٤البند  )٦، الفقرة ٥٧/٢٣٢قرار ال(حالة حقوق اإلنسان يف العراق  

 برنامج عمل فييناوالتنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن  )د( العاملية الثانية للشيخوخة
  والعدالة اجلنائيةاجلرميةمنع  - ٥البند  تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان )هـ( 

 الوثائق الوثائق
الفصل ذو الصلة من تقريـر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي،              قوق اإلنسانتقرير مفوض األمم املتحدة السامي حل

مبــا يف ذلــك برنــامج مــؤمتر األمــم املتحــدة احلــادي عشــر ملنــع   
 ائية بشأنهاجلرمية والعدالة اجلنائية والتوصيات النه

 
١١٧(٢٠٠٤( 

  تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ١البند 
املســائل الــيت تتطلــب اختــاذ إجــراء مــن جانــب اجلمعيــة العامــة    الدولية للمخدراتاملراقبة - ٦البند 

 الوثائق أو اليت يوجه انتباهها إليها) اللجنة الثالثة(
 الفصل ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي الوثائق

الفصول ذات الصـلة مـن تقريـر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي              
خل يف نطـــاق البنـــود األخـــرى تـــد الـــيت تتنـــاول املســـائل الـــيت ال

 الثالثة املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة واحملالة إىل اللجنة

آخــر املعلومــات بشــأن خطــة العمــل الشــاملة ملنظومــة األمــم     
 املتحدة بشأن مكافحة إساءة استعمال املخدرات

  النهوض باملرأة - ٧البند 
ــة      - ٢البند  ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــائج مـ ــذ نتـ تنفيـ

ــائج دورة  ــة ونتــ ــة  االجتماعيــ ــة العامــ  اجلمعيــ
 االستثنائية الرابعة والعشرين

 الوثائق
ــر األمــني العــام بشــ  قــرار ال(أن االجتــار بالنســاء والفتيــات  تقري

  )٢٦  و٢٥، الفقرتان ٥٧/١٧٦
تقرير األمني العـام عـن العمـل مـن أجـل القضـاء علـى اجلـرائم                  

ــرأة باســــم الشــــرف    ــة ضــــد املــ ــرار ال(املرتكبــ ، ٥٧/١٧٩قــ
 )٦ الفقرة

_______________ 

 ووثائقهـا علــى  ٢٠٠٤سـيجري تنقـيح برنـامج عمــل سـنة      )١١٧(
القـــرارات ذات الصـــلة الـــيت ســـيتخذها اجمللـــس االقتصـــادي  ضـــوء 

 .٢٠٠٣واالجتماعي يف عام 
ــرأة      ــد املــ ــز ضــ ــى التمييــ ــاء علــ ــة القضــ ــر جلنــ ــرار(تقريــ  القــ

١١٦()٣٤/١٨٠( 
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 املقررات
 

الة اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال      تقرير األمني العام عن ح    
ــز  ــرأة  التمييـ ــد املـ ــرار ال(ضـ ــرار و٤٥/١٢٤قـ ، ٥٦/٢٢٩ القـ
 )١٩الفقرة 

ــكان      - ١١ند الب ــدويل للســ ــد الــ ــطة العقــ ــامج أنشــ برنــ
 األصليني يف العامل

 الوثائق
مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر مــدير برنــامج األمــم 
املتحــدة اإلمنــائي عــن أنشــطة صــندوق األمــم املتحــدة للمــرأة    

 )٣٩/١٢٥قرار ال(

ــر الســنوي ملفــوض      ــام حييــل هبــا التقري مــذكرة مــن األمــني الع
األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان املعــين بتنفيــذ برنــامج  

الرابـع املعـين بـاملرأة      تنفيذ نتائج املـؤمتر العـاملي         ٨البند    ))ج (٤، الفقرة ٥٥/٨٠قرار ال(أنشطة العقد 
ــة والعشــرين     ــدورة االســتثنائية الثالث ــائج ال ونت

: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”للجمعية العامـة املعنونـة      
املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســالم يف     

 “القرن احلادي والعشرين

 ز العنصريالقضاء على العنصرية والتميي - ١٢البند 
 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري )أ(

 الوثائق
 الفصل ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي

ــز العنصــري     الوثائق ــة القضــاء علــى التميي ــارير جلن  ٢١٠٦قــرار ال(تق
 الفصل ذو الصلة من تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي )٧، الفرع الثالث، الفقرة ٥٧/١٩٤قرار ال و،)٢٠-د(ألف 

ليــة بشــأن القضــاء تقريــر األمــني العــام عــن حالــة االتفاقيــة الدو
ــز العنصـــري    ــرار(علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـ ، ٥٧/١٩٤ القـ

 )٧الفرع الثالث، الفقرة 

ضاء على مجيـع أشـكال العنـف ضـد          تقرير األمني العام عن الق    
املرأة، مبـا يف ذلـك اجلـرائم احملـددة يف الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة                 

قـــــرار ال(االســـــتثنائية الثالثـــــة والعشـــــرين للجمعيـــــة العامـــــة 
ــى       )١٤، الفقرة ٥٧/١٨١ ــة القضــاء عل ــة للجن ــة املالي ــام بشــأن احلال ــر األمــني الع تقري

، ٥، الفـرع الثـاين، الفقـرة        ٥٧/١٩٤قرار  ال(التمييز العنصري   
 )٧والفرع الثالث، الفقرة 

 
تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون    - ٩البند 

الالجئني واملسائل املتصـلة بـالالجئني والعائـدين        
ــة الشــامالن إل  )ب( واملشردين واملسائل اإلنسانية ــذ واملتابع ــامج عمــل  التنفي عــالن وبرن

  الوثائق ديربان
تقرير األمني العام عن التقدم احملرز فيمـا يتعلـق بتشـجيع إقامـة              

 )٩ ، الفقرة٥٧/١٨٤قرار ال (نظام إنساين دويل جديد
 حق الشعوب يف تقرير املصري - ١٣البند 
  الوثائق

تقرير األمني العام عن اإلعمال العاملي حلق الشـعوب يف تقريـر      تعزيز حقوق الطفل ومحايتها - ١٠البند 
 الوثائق املصري

تقريــر املقــرر اخلــاص عــن اســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك  
 حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

ــل     ــوق الطفــ ــة حبقــ ــة املعنيــ ــر اللجنــ ــرار ال(تقريــ ، ٤٤/٢٥قــ
   )١١٦()املرفق
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 قرراتامل

 

 )١١قرة ، الف٥٧/٢١١قرار ال(حقوق اإلنسان والفقر املدقع  سائل حقوق اإلنسانم - ١٤البند 
ــز تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان )أ( ــام دوتعزيـ ــادل يل نظـ ــرار ال( دميقراطـــي وعـ ، ٥٧/٢١٣قـ

 الوثائق )١٥الفقرة 
ــة الســفر واألمهيــة احليويــة جل    مــعاحتــرام حــق اجلميــع يف حري

 )٥ ، الفقرة٥٧/٢٢٧قرار ال(مشل األسرة 
حقـوق اإلنسـان    تقارير رؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات        

 )٢٣، الفقرة ٥٧/٢٠٢قرار ال(بشأن اجتماعاهتم الدورية 
حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة مـن املقـررين          )ج(

 واملمثلني اخلاصني
ن التـدابري املتخـذة بشـأن التنفيـذ الفعـال           عـ تقرير األمـني العـام      

نســـان مبـــا يف ذلـــك التزامـــات  للصـــكوك الدوليـــة حلقـــوق اإل
ــة حلقــوق اإلنســان     قــرار ال(اإلبــالغ مبوجــب الصــكوك الدولي

 )٢٣، الفقرة ٥٧/٢٠٢
 ن إلعالن وبرنامج عمل فييناالتنفيذ واملتابعة الشامال )د(
 تقرير مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان )هـ(
 مـن اتفاقيـة مناهضـة     ٢٤املـادة    (تقرير جلنـة مناهضـة التعـذيب        

ــة القاســية أو     ــة أو العقوب التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل
 )، املرفق٣٩/٤٦قرار ال ()الالإنسانية أو املهينة

 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ٥٧/٥٣٩
، ٧٧ العامـة    جلسـتها يف  أحاطت اجلمعية العامة علما،      

، بنـــاء علـــى ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول١٨املعقـــودة يف 
األول والثالـث واخلـامس     ، بالفصـول    )١١١(توصية اللجنة الثالثة  

والتاسـع مـن تقريـر      ) الفروع ألف وباء وجـيم وطـاء      (والسابع  
 .)١١٨(اجمللس االقتصادي واالجتماعي

 ))٢١ –د ( ألف ٢٢٠٠قرار ال(جلنة حقوق اإلنسان تقرير 
ــة      )ب( ــهج البديل ــا يف ذلــك الن مســائل حقــوق اإلنســان، مب

لتحســـني التمتـــع الفعلـــي حبقـــوق اإلنســـان واحلريـــات 
 األساسية

 الوثائق
تقرير األمني العام عن حالة الترتيبات اإلقليميـة لتعزيـز ومحايـة            

 )١٩، الفقرة ٥٧/٢١٠قرار ال(حقوق اإلنسان 
 عـن احلالـة يف خمتلـف    ة اخلاصـ ةالتقرير املؤقت املقدم من املقرر    

ــاء العــامل فيمــا يتعلــق باإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو        أحن
ــدام التعســفي    ــوجزة أو اإلع ــإجراءات م ــرار ال(ب ، ٥٧/٢١٤ق

 )٢٢الفقرة 
تقريــر األمــني العــام عــن مســألة حــاالت االختفــاء القســري أو 

 )٢٥قرة ، الف٥٧/٢١٥قرار ال(غري الطوعي 
تقريــر األمــني العــام عــن تعزيــز ســيادة القــانون وتوصــية املــؤمتر 

 _______________ )١٣، الفقرة ٥٧/٢٢١قرار ال(العاملي حلقوق اإلنسان 
 )١١٨( A/57/3 (Parts I and II) و (Part II)/Add.1 لالطـالع  . 2 و

الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة          على النص النهائي، انظر     
 .٣السابعة واخلمسون، امللحق رقم 

 مسائل معروضة للنظر فيها دون طلب وثائق بشأهنا سلفا
 )١٠، الفقرة ٥٧/٢٠٧قرار ال (فقودوناألشخاص امل
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 املقررات
 

 املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة اخلامسة – ٦

 مرفق تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ٥٧/٥١٧
ــة ةلســاجليف   ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣برنامج عمل اللجنة اخلامسة لفترة السنتني  ــودة يف ٦٧ العام  / كــانون األول٤، املعق

ــة علمــا،   ، ٢٠٠٢ســمرب دي ــة العام ــى  أحاطــت اجلمعي ــاء عل بن
ــة   ــة اخلامســ ــية اللجنــ ــابع  )١١٩(توصــ ــول األول والســ ، بالفصــ

والتاســع مــن تقريــر اجمللــس االقتصــادي  ) الفــروع بــاء وجــيم(
 .)١٢٠(واالجتماعي

 ٢٠٠٣برنامج العمل لعام  -ألف 
 استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة - ١
 ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  - ٢

 ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  - ٣  
 اخلدمات املشتركة - ٥٧/٥٥٤

 حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة - ٤
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
بنــاء ،  علمــا اجلمعيــة العامــةتأحاطــ، ٢٠٠٢ديســمرب /األول

ن عــبتقريــر األمــني العــام   ،)١٢١(علــى توصــية اللجنــة اخلامســة 
 .)١٢٢(اخلدمات املشتركة

 وحدة التفتيش املشتركة - ٥
 خطة املؤمترات - ٦
برنامج عمل اللجنة اخلامسة لفترة السـنتني       - ٥٧/٥٥٥ النظام املوحد لألمم املتحدة - ٨   ول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدةجد - ٧

تقرير األمني العام عن أنشـطة مكتـب خـدمات الرقابـة           – ٩ ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣
 / كـانون األول ٢٠، املعقـودة يف  ٧٨يف اجللسة العامـة     الداخلية 

ــى     ٢٠٠٢ديســمرب  ــة، بنــاء عل ــرت اجلمعيــة العام توصــية ، أق
ــة  ــة اخلامســ ــرة  )١٢١(اللجنــ ــب الفقــ ــا  ٦، ومبوجــ ــن قرارهــ  مــ

ــانون األول٢٠ املــــــؤرخ ٤٦/٢٢٠ ، ١٩٩١ديســــــمرب / كــــ
، ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣اخلامسـة لفتـرة السـنتني       برنامج عمل اللجنة    

 .املرفق هبذا املقرر

 متويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم - ١٠
اجلوانــب اإلداريــة واملتعلقــة بامليزانيــة لتمويــل عمليــات   - ١١

 ظ السالماألمم املتحدة حلف
 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ١٢

تعيينات مللء الشواغر يف اهليئـات الفرعيـة والتعيينـات          ال - ١٣ 
  األخرى

_______________ 

 
 ٢٠٠٤برنامج العمل لسنة   -باء 
التقارير املالية والبيانات املاليـة املراجعـة وتقـارير جملـس           - ١

 مراجعي احلسابات
)١١٩( A/57/624 ٤، الفقرة. 
)١٢٠( A/57/3 (Parts I and II) و (Part II)/Add.1 ولالطـالع علـى   . 2 و

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة الــدورة الســابعة      : الــنص النــهائي، انظــر  
 ملايل لألمم املتحدةاستعراض كفاءة األداء اإلداري وا - ٢ .٣واخلمسون، امللحق رقم 

 .١٥، الفقرة A/57/648 )١٢١( ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  - ٣
 .A/57/176 )١٢٢( ختطيط الربامج - ٤
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 قرراتامل

 

 ني احلالة املالية لألمم املتحدةحتس :١١٤البند  حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة - ٥
تنســـيق شـــؤون اإلدارة وامليزانيـــة بـــني األمـــم املتحـــدة   - ٦

 والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
 خطة املؤمترات :١١٦ البند
قـررة لقسـمة نفقـات األمـم        نصبة امل جدول األ  :١١٧البند 

 خطة املؤمترات - ٧ املتحدة
 إدارة املوارد البشرية :١١٨لبند ا ألنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدةجدول ا - ٨
شــــطة مكتــــب تقريــــر األمــــني العــــام عــــن أن :١٢٢البند  إدارة املوارد البشرية - ٩

 النظام املوحد لألمم املتحدة - ١٠ خدمات الرقابة الداخلية
 نظام املعاشات التقاعدية لألمم املتحدة - ١١ إقامة العدل يف األمم املتحدة :١٢٣البند 
ــل    :١٢٦البند  ــة لتموي ــة واملتعلقــة بامليزاني اجلوانــب اإلداري

 حلفظ السالممليات األمم املتحدة ع
 وحدة التفتيش املشتركة - ١٢
تقرير األمني العام عن أنشـطة مكتـب خـدمات الرقابـة           - ١٣

حـدة حلفـظ السـالم يف    متويـل قـوات األمـم املت    :١٢٧البند  الداخلية
 :الشرق األوسط

 ملتحدة حلفظ السالممتويل عمليات األمم ا - ١٤
مــــم املتحــــدة ملراقبــــة فــــض  قــــوة األ )أ(

اجلوانــب اإلداريــة واملتعلقــة بامليزانيــة لتمويــل عمليــات   - ١٥ االشتباك
 األمم املتحدة حلفظ السالم

  األمم املتحدة املؤقتة يف لبنانقوة )ب(
 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ١٦

 يف متويــل بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة   :١٢٨البند 
يئـات الفرعيـة والتعيينـات      تعيينات مللء الشواغر يف اهل    ال - ١٧ كوسوفو

 األخرى
 االنتقاليـة يف تيمـور      متويل إدارة األمم املتحـدة     :١٢٩البند 

 املتحدة للدعم يف تيمـور      الشرقية وبعثة األمم  
 الشرقية

  
 اإلجراء املتخذ بشأن بنود معينة - ٥٧/٥٥٦

ــة  يف اجلل  ــة العامـــ ــودة يف ٧٨ســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـــاء علـــى ، اجلمعيـــة العامـــةتقـــرر ،٢٠٠٢ديســـمرب /األول

ــة  ــة اخلامسـ ــية اللجنـ ــة  ، )١٢١(توصـ ــة اخلامسـ ــل اللجنـ أن تواصـ
 ة اجلمعيـة  نظرها يف البنود التاليـة مـن جـدول األعمـال يف دور            

 :السابعة واخلمسني املستأنفة

 مم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريامتويل بعثة األ :١٣٠البند 
متويــل بعثــة األمــم املتحــدة للتحقــق يف أنغــوال   :١٣١البند 

 ة يف أنغوالوبعثة مراقيب األمم املتحد
ار جملـس األمـن     متويل األنشطة الناشئة عـن قـر       :١٣٢البند 

عــــة ت املاليــــة املراجالتقــــارير املاليــــة والبيانــــا : ١١٠البند  ):١٩٩١ (٦٨٧
ــة األمــــم امل  )أ( وتقارير جملس مراجعي احلسابات ــدة للمراقبــــة يف  بعثــ تحــ

ء اإلداري واملـايل لألمـم    استعراض كفاءة األدا   :١١١البند  العراق والكويت
 أنشطة أخرى )ب( املتحدة

  األمم املتحدة يف تيمور الشرقيةمتويل بعثة :١٣٣البند  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ناجمية لفترة السنتني امليزانية الرب :١١٢البند 
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 املقررات
 

تحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا       متويل بعثة األمـم امل     :١٥٠البند   بعثة األمم املتحدة يف سرياليونمتويل :١٣٤البند 
ـــ  :١٣٥البند  الوسطى ــة األمــــم املتحـ ــتفتاء يف متويــــل بعثــ دة لالســ

 يف مجهوريـة    متويل بعثة منظمـة األمـم املتحـدة        :١٥١البند  الصحراء الغربية
ــر   :١٣٦البند  .الكونغو الدميقراطية ــة مـــ ــل بعثـــ ــدة يف  متويـــ ــم املتحـــ اقيب األمـــ

   طاجيكستان
أنشطة اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة        - ٥٧/٥٥٧

ــة    ــدورة السادســــ ــالل الــــ ــة خــــ وامليزانيــــ
 واخلمسني للجمعية العامة

  األمم املتحدة لالنتشار الوقائيمتويل قوة :١٣٧البند 
م املتحـدة االنتقاليـة     متويل وتصفية سـلطة األمـ      :١٣٨البند 

ــة  يف   يف كمبوديا ــة العامـــ ــودة يف ٧٨اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
علمــا مـــع    اجلمعيــة العامــة  تأحاطــ ، ٢٠٠٢ديســمرب  /األول
للجنـة  اتقريـر    ب ،)١٢٣(بناء على توصية اللجنـة اخلامسـة      ،  التقدير

االستشـــارية لشـــؤون اإلدارة وامليزانيـــة عـــن األنشـــطة الـــيت      
اضــطلعت هبــا اللجنـــة االستشــارية خـــالل الــدورة السادســـة     

تطلـب إىل األمـني العـام       أن   و ،)١٢٤(جمعيـة العامـة   واخلمسني لل 
ــاء التنفيــــذيني للوكــــاالت    أن يعــــرض التقريــــر علــــى الرؤســ

 .املتخصصة والصناديق والربامج املعنية

ــة    :١٣٩البند  ــة، وعملي متويــل قــوة األمــم املتحــدة للحماي
 كرواتيـــا، األمـــم املتحـــدة الســـتعادة الثقـــة يف

وقوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي، ومقـر           
 ات السالم التابعة لألمم املتحدةقيادة قو

 ألمم املتحدة الثانية يف الصومالمتويل عملية ا :١٤٠البند 
 قمتويل عملية األمم املتحدة يف موزامبي :١٤١البند 

ــوة األ  :١٤٢البند    ــل ق ــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف    متوي م
التقريــــــر اإلحصــــــائي جمللــــــس الرؤســــــاء  - ٥٧/٥٥٨ قربص

املعـــين  املتحـــدة األمـــمالتنفيـــذيني ملنظومـــة 
ــة     ـــة مؤسســات منظوم بالتنســيق عــن حالـــ

مــن حيــث امليزانيــة وحالتــها دة  املتحــاألمــم
 املالية

  مراقيب األمم املتحدة يف جورجيامتويل بعثة :١٤٣د البن
 ويل بعثة األمم املتحدة يف هاييتمت :١٤٤البند 
  مراقيب األمم املتحدة يف ليربيامتويل بعثة :١٤٥البند 

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنــاء  أحاطــت اجلمعيــة العامــة علمــا، ،٢٠٠٢ديســمرب /األول

ــة اخلامســة   باملــذكرة الــيت أحــال هبــا    ،)١٢٥(علــى توصــية اللجن
لــس الرؤســاء التنفيــذيني   التقريــر اإلحصــائي جمل  العــام األمــني

املسـاعدة إىل   متويل بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي         :١٤٦البند 
 رواندا

 ألمـــــم املتحـــــدة يف البوســـــنةمتويـــــل بعثـــــة ا :١٤٧البند 
 واهلرسك

متويـــــل إدارة األمـــــم املتحـــــدة االنتقاليـــــة يف  :١٤٨البند 
ســـــالفونيا الشـــــرقية، وبارانيـــــا، وســـــريميوم 

 غربية، وفريق دعم الشرطة املدنيةال
_______________ 

)١٢٣( A/57/623 ٤، الفقرة. 
ــدعم يف هــاييت،     :١٤٩البند  ــة األمــم املتحــدة لل متويــل بعث

وبعثة األمم املتحدة االنتقالية يف هاييت، وبعثـة        
 ية يف هاييتاملتحدة للشرطة املدناألمم 

)١٢٤( A/57/7 .  ــر ــهائي، انظــ ـــق : ولالطــــالع علــــى الــــنص النــ الوثائــــ
 .٧ة واخلمسون، امللحق رقم بعالرســـمية للجمعيــة العامة، الدورة السا

)١٢٥( A/57/602 ٦، الفقرة. 
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املعــين بالتنســيق عــن حالــة مؤسســات  دة  املتحــاألمــم ملنظومــة التداول عن طريق الفيديو يف األمم املتحدة - ٥٧/٥٦١
ــة    .)١٢٦(من حيث امليزانية وحالتها املالية املتحدة األمممنظومة  ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ

بنــاء ، علمــاأحاطــت اجلمعيــة العامــة  ، ٢٠٠٢ديســمرب /األول
 عــنبتقريــر األمــني العــام  ، )١٣٠(علــى توصــية اللجنــة اخلامســة 

 .)١٣٢(و يف األمم املتحدةالتداول عن طريق الفيدي

  
ــنة     - ٥٧/٥٥٩ ــة البوس ــرح بأصــول حلكوم ــربع املقت الت

 واهلرسك
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
بنـــاء علـــى قامـــت اجلمعيـــة العامـــة، ، ٢٠٠٢ديســـمرب /األول

 : مبا يلي،)١٢٧(مسةتوصية اللجنة اخلا

 
ــة    - ٥٧/٥٦٢ ــة يف ميزانيــ ــق الالمركزيــ ــات حتقيــ ترتيبــ

 اخلدمات املركزية وشؤوهنا املالية
 علما بتقرير األمني العـام عـن التـربع          أحاطت )أ( 

 والتقريـر ذي    )١٢٨(املقترح بأصول حلكومـة البوسـنة واهلرسـك       
 ؛)١٢٩(الصلة للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
بنــاء ، علمــاأحاطــت اجلمعيــة العامــة  ، ٢٠٠٢ديســمرب /األول

بتقريــر األمــني العــام عــن  ، )١٣٠(علــى توصــية اللجنــة اخلامســة 
ــا ــة   ترتيبـ ــدمات املركزيـ ــة اخلـ ــة يف ميزانيـ ــق الالمركزيـ ت حتقيـ

 اللجنـة االستشـارية     ة على توصي  ت ووافق ،)١٣٣(وشؤوهنا املالية 
 .)١٣٤(ذا الشأنهبلشؤون اإلدارة وامليزانية 

وافقت على التربع بأصـول حلكومـة البوسـنة          )ب( 
 .العام واهلرسك، حسبما اقترحه األمني

  
 يف اللجنـــة للمكاتـــببنـــاء مرافـــق إضـــافية  - ٥٧/٥٦٠

  االقتصادية ألفريقيا يف أديس أبابا
ــة    تقدمي اخلدمات االستشارية - ٥٧/٥٦٣ ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ

بنــاء ، علمــاأحاطــت اجلمعيــة العامــة  ، ٢٠٠٢ديســمرب /األول
بتقرير األمني العام عـن بنـاء        ،)١٣٠(على توصية اللجنة اخلامسة   

قتصـــادية ألفريقيـــا يف مرافـــق إضـــافية للمكاتـــب يف اللجنـــة اال
 .)١٣١(أديس أبابا

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
بنــاء ، علمــاامــة أحاطــت اجلمعيــة الع، ٢٠٠٢ديســمرب /األول

باالســتنتاجات الــواردة يف ، )١٣٠(علــى توصــية اللجنــة اخلامســة
ــام عـــن تقـــدمي   مـــن ٣٧ إىل ٣٢الفقـــرات  ــر األمـــني العـ  تقريـ

  .)١٣٥(اخلدمات االستشارية
 

_______________ 
_______________ )١٢٦( A/57/265. 

)١٣٢( A/57/339 و Corr.1. )١٢٧( A/57/643 ٦، الفقرة. 
)١٣٣( A/57/348. )١٢٨( A/57/449. 
)١٣٤( A/57/7/Add.3 ــرة ــنص  . ١٣، الفقـــ ــى الـــ ــالع علـــ ولالطـــ

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة  : النــهائي، انظــر
 .٧واخلمسون، امللحق رقم 

)١٢٩( A/57/486. 
)١٣٠( A/57/649 ٨١، الفقرة. 
)١٣١( A/57/322. )١٣٥( A/57/363. 
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 املقررات
 

جتاهــات يف املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة الا - ٥٧/٥٦٤
باللجنــــة االقتصــــادية ألمريكــــا الالتينيــــة    

رهــا يف قــدرة  ومنطقــة البحــر الكــارييب وأث  
 اللجنة على االضطالع بربنامج العمل

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنــاء ،علمــا أحاطــت اجلمعيــة العامــة  ،٢٠٠٢ديســمرب /األول

بتقريــر األمــني العــام عــن  ، )١٣٠(علــى توصــية اللجنــة اخلامســة 
االجتاهات يف املوارد اخلارجة عـن امليزانيـة باللجنـة االقتصـادية           

ــة ومنطقــة البحــر الكاريبــ  أل ــدرة يفي وأثرهــا ـمريكــا الالتيني  ق
 .)١٣٦(اللجنة على االضطالع بربنامج العمل

  
 التعاون بني إدارات املقر واللجان اإلقليمية - ٥٧/٥٦٥

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنــاء ،علمــا أحاطــت اجلمعيــة العامــة  ،٢٠٠٢ديســمرب /األول

مبــذكرة األمــني العــام عــن ، )١٣٠(ة اخلامســةعلــى توصــية اللجنــ
ــة    ــر واللجــان اإلقليمي ــني إدارات املق ــاون ب ــالتقرير )١٣٧(التع  وب

 .)١٣٨(ذي الصلة للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
  

 صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية - ٥٧/٥٦٦
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنــاء ،علمــا أحاطــت اجلمعيــة العامــة  ،٢٠٠٢ديســمرب /األول

ن عــبتقريــر األمــني العــام  ، )١٣٠(علــى توصــية اللجنــة اخلامســة 
 ت ووافقــ،)١٣٩(صــندوق األمــم املتحــدة للشــراكات الدوليــة    

 على مالحظـات اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة           
 .)١٤٠(هبذا الشأن

  
: تالتــدابري األمنيــة املشــتركة بــني املنظمــا     - ٥٧/٥٦٧

ــن     ــام إدارة األمـ ــأن نظـ ــاءلة بشـ ــار املسـ إطـ
 امليداين لألمم املتحدة

ــة    ــة العامــــ ــودة يف ٧٨يف اجللســــ ــانون ٢٠، املعقــــ  كــــ
 بنـاء علـى     ،علمـا  أحاطت اجلمعية العامـة      ،٢٠٠٢ديسمرب  /األول

التـدابري  ”بتقرير األمني العـام املعنـون       ،  )١٣٠(توصية اللجنة اخلامسة  
إطـار املسـاءلة بشـأن نظـام إدارة         : األمنية املشتركة بـني املنظمـات     
ــم املتحــدة   ــداين لألم ــن املي ــو ،)١٤١(“األم ــى توصــيات  توافق  عل

 .)١٤٢(هبذا الشأناللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 
  

حتويـــل بعـــض وظـــائف املســـاعدة املؤقتـــة      - ٥٧/٥٦٨
، شــؤون اجلمعيــة ٢املمولــة يف إطــار البــاب 

نيــة  مــن امليزااملــؤمترات،خــدمات العامــة و
 ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ لفتـرة السـنتني    الربناجمية

 إىل وظائف ثابتة
 / كـانون األول ٢٠، املعقـودة يف  ٧٨يف اجللسة العامـة    

ــة  ،٢٠٠٢ديســمرب  ــة العام ــى  ،علمــا أحاطــت اجلمعي ــاء عل  بن
ــة اخلامســة   ــام  ، )١٣٠(توصــية اللجن ــر األمــني الع  عــن )١٤٣(بتقري

ــار      ــة يف إطـ ــة املمولـ ــاعدة املؤقتـ ــائف املسـ ــض وظـ ــل بعـ  حتويـ
ــاب ــة العامــة و ٢ الب ــؤمترات،خــدمات ، شــؤون اجلمعي  مــن امل

 إىل وظـائف  ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ لفتـرة السـنتني   امليزانية الربناجمية 

_______________ 

_______________ 

)١٤٠( A/57/7/Add.6 .  ــر ــهائي، انظـ ــى الـــنص النـ : ولالطـــالع علـ
الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون،   

 .A/57/364 )١٣٦( .٧امللحق رقم 
)١٣٧( A/57/361. )١٤١( A/57/365. 

)١٤٢( A/57/7/Add.11 .    ــهائي، انظـــر ــى الـــنص النـ ــالع علـ : ولالطـ
يـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون،  الوثـــائق الرمس
 .٧امللحق رقم 

)١٣٨( A/57/7/Add.3ــ ــى الـــــنص   . رع واو، الفـــ ــالع علـــ ولالطـــ
، الــدورة الســابعة الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة : النــهائي، انظــر

 .٧واخلمسون، امللحق رقم 
)١٤٣( A/57/473. )١٣٩( A/57/133. 
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 قرراتامل

 

 علــى مالحظــات اللجنــة االستشــارية لشــؤون توافقــو، ثابتــة
 .)١٤٤(اإلدارة وامليزانية وتوصيتها هبذا الشأن

  
احلــاالت الــيت يتقاضــى فيهــا شــاغلو بعــض    - ٥٧/٥٦٩

تب رتبة أخـرى غـري املنصـوص        الوظائف مر 
 عليها للوظيفة

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـــاء علـــى  قامـــت اجلمعيـــة العامـــة،،٢٠٠٢ديســـمرب /األول

 : مبا يلي،)١٣٠(توصية اللجنة اخلامسة
ــا  )أ(  ــت علمـ ــن    أحاطـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ  بتقريـ

بـة  احلاالت اليت يتقاضى فيها شاغلو بعض الوظائف مرتـب رت         
 ؛)١٤٥(أخرى غري املنصوص عليها للوظيفة

ــا ٧ الفقـــــرة كـــــررت تأكيـــــد )ب(   مـــــن قرارهـــ
 ؛٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرخ ٥٦/٢٥٣

علــى مالحظــات اللجنــة االستشــارية وافقــت  )ج( 
 بشــأن تقريــر األمــني )١٤٦(لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة وتوصــيتها

 .أعاله) أ ( الفرعيةاملذكور يف الفقرةالعام 
  

عرض تقـديرات االقتطاعـات اإللزاميـة مـن          - ٥٧/٥٧٠
 مرتبات املوظفني

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنــاء ،علمــا أحاطــت اجلمعيــة العامــة  ،٢٠٠٢ديســمرب /األول

بتقريــر األمــني العــام عــن  ، )١٣٠(علــى توصــية اللجنــة اخلامســة 
عـــــرض تقـــــديرات االقتطاعـــــات اإللزاميـــــة مـــــن مرتبـــــات  

 علــى مالحظــات اللجنــة االستشــارية توافقــو ،)١٤٧(ظفنياملــو
 .)١٤٨(لشؤون اإلدارة وامليزانية وتوصياهتا هبذا الشأن

  
 حساب التنمية - ٥٧/٥٧١

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـــاء علـــى  قامـــت اجلمعيـــة العامـــة،،٢٠٠٢ديســـمرب /األول

 : مبا يلي،)١٣٠(توصية اللجنة اخلامسة
 بتقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ           طت علما أحا )أ( 

 علـــى وافقـــت و،)١٤٩(املشـــاريع املمولـــة مـــن حســـاب التنميـــة
ــة    ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني ــذا توصــيات اللجن  هب

 ؛)١٥٠(الشأن
 إىل األمني العام أن يـبني بوضـوح دور          طلبت )ب( 

املشاريع املمولة من حساب التنمية يف مقابـل املشـاريع املمولـة       
، مــن  الربنــامج العــادي للتعــاون الــتقين   ،٢١ البــاب  إطــاريف

 .امليزانية الربناجمية
  

ــة املنقحــة     - ٥٧/٥٧٢ ــات اإلداري ــق الترتيب ــة تطبي جترب
الــيت أقرهتــا اجلمعيــة العامــة بالنســبة ملركــز 
التجارة الدولية املشترك بـني مـؤمتر األمـم         

ــة    ــارة والتنميـ ــدة للتجـ ــاد(املتحـ ) األونكتـ
العامليـــــة يف مقررهـــــا ومنظمـــــة التجـــــارة 

  باء٥٣/٤١١

_______________ 

_______________ 

 / كـانون األول ٢٠، املعقـودة يف  ٧٨يف اجللسة العامـة    
ــة  ،٢٠٠٢ديســمرب  ــة العام ــى  ،علمــا أحاطــت اجلمعي ــاء عل  بن

)١٤٧( A/57/464. 
)١٤٨( A/57/7/Add.14 ولالطـــالع علـــى الـــنص .الثالـــث، الفـــرع 

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة  : النــهائي، انظــر
 .٧واخلمسون، امللحق رقم 

)١٤٤( A/57/7/Add.14  ولالطــــالع علـــى الــــنص  .األول، الفـــرع 
الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة  : النــهائي، انظــر

 .٧واخلمسون، امللحق رقم 
)١٤٩( A/57/360. )١٤٥( A/57/466. 
)١٥٠( A/57/7/Add.5.  ــر ــهائي، انظـ ــى الـــنص النـ :  ولالطـــالع علـ

الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون،   
 .٧امللحق رقم 

)١٤٦( A/57/7/Add.14 ــرع ــاين، الفـ ــنص   و.الثـ ــى الـ ــالع علـ لالطـ
الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة  : النــهائي، انظــر

 .٧واخلمسون، امللحق رقم 
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 املقررات
 

بتقريــر األمــني العــام عــن جتربــة  ، )١٣٠(توصــية اللجنــة اخلامســة
تطبيــق الترتيبــات اإلداريــة املنقحــة الــيت أقرهتــا اجلمعيــة العامــة    

كـــز التجـــارة الدوليـــة املشـــترك بـــني مـــؤمتر األمـــم بالنســـبة ملر
ومنظمـة التجـارة العامليـة    ) األونكتـاد (املتحدة للتجارة والتنمية    

ديســمرب / كــانون األول١٨ بــاء املــؤرخ ٥٣/٤١١يف مقررهــا 
 الصــلة للجنــة االستشــارية لشــؤون ي، والتقريــر ذ)١٥١(١٩٩٨

 . التوصيات الواردة فيهأقرت و،)١٥٢(اإلدارة وامليزانية

دتان املاليتـــان ـــــرد القاعـا أن تــــــــ أيضقـــررت )د( 
ــم     ٤-٩ و ١٠-٥ ــى مؤسســة األم ــان حصــرا عل ــان تطبق  اللت

 توطنات البشـــرية، يف املرفـــق اخلـــاص املتحـــدة للموئـــل واملســـ 
املتعلق مبؤسسة األمم املتحـدة للموئـل واملسـتوطنات البشـرية،           

 .ألمم املتحدةللنظام املايل والقواعد املالية ل
  

استعراض شامل هليكل الوظائف يف األمانـة        - ٥٧/٥٧٤
   العامة لألمم املتحدة

التنقيحات املقترحة على النظام املايل لألمـم        - ٥٧/٥٧٣
 املتحدة

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـــاء علـــى  قامـــت اجلمعيـــة العامـــة،،٢٠٠٢ديســـمرب /األول

ــة    : مبا يلي،)١٣٠(توصية اللجنة اخلامسة ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـــاء علـــى  قامـــت اجلمعيـــة العامـــة،،٢٠٠٢ديســـمرب /األول

 : مبا يلي،)١٣٠(توصية اللجنة اخلامسة
ــت )أ(  ــاأحاطـ ــن      علمـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ بتقريـ
عراض الشـامل هليكـل الوظـائف يف األمانـة العامـة لألمـم              االست

تشــارية لشــؤون للجنــة االسذي الصــلة تقريــر ال و)١٥٥(املتحــدة
 ؛)١٥٦(اإلدارة وامليزانية

ــا  )أ(  ــت علمـ ــام   أحاطـ ــني العـ ــر األمـ ــ بتقريـ ن عـ
 )١٥٣(م املــايل لألمــم املتحــدة  التنقيحــات املقترحــة علــى النظــا   

هبـذا  ت اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة      مالحظاو
 ؛)١٥٤(الشأن

 مواصــلة النظــر يف مســألة االســتعراض قــررت )ب( 
الشـــامل هليكـــل الوظـــائف يف األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة  

ــار    ــة واخلمســني يف إط ــا الثامن ــدينخــالل دورهت ــونني البن   املعن
امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة        ”  و “إدارة املوارد البشـرية   ”

 ؛“٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

ــى النحــو     اعتمــدت )ب(  ــنقح، عل ــايل امل ــام امل  النظ
 )أ ( الفرعيــة يف الفقــرةالــوارد يف تقريــر األمــني العــام املــذكور 

 أعاله؛
أن يبدأ سـريان النظـام املـايل املـنقح يف            قررت )ج( 

 ؛٢٠٠٣يناير /ون الثاين كان١

_______________ 

_______________ 

إىل األمــني العــام أن يــدرج يف ســياق  طلبــت  )ج( 
ــنتني     ــرة السـ ــة لفتـ ــة املقترحـ ــة الربناجميـ  ٢٠٠٥–٢٠٠٤امليزانيـ

املزيــد مــن املعلومــات عــن مســألة هيكــل الوظــائف يف األمانــة  
مة لألمم املتحدة يف ضـوء اآلراء الـيت أعربـت عنـها الـدول               العا

األعضــاء، وبــاألخص تقــدمي مقارنــة بــني هيكــل الوظــائف يف   
األمانة العامة لألمم املتحدة وهيكلها لـدى املنظمـات املتعـددة           
األطــراف األخــرى الــيت مل يتطــرق إليهــا تقريــر األمــني العــام،   

)١٥١( A/C.5/57/14. 
)١٥٢( A/57/7/Add.10.    ولالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر  :

ون، الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـ  
 .٧امللحق رقم 

)١٥٥( A/57/483. )١٥٣( A/57/396. 
)١٥٦( A/57/7/Add.14 ــنص  .اخلــامس، الفــرع ــى ال  ولالطــالع عل

 العامــة، الــدورة الســابعة الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة: النــهائي، انظــر
 .٧واخلمسون، امللحق رقم 

ــدورة الســابعة    : انظــر )١٥٤( ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي الوث
، (A/C.5/57/SR.26) ٢٦اجللســــة واخلمســــون، اللجنــــة اخلامســــة، 

 .والتصويب
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 قرراتامل

 

ــة عـــن التضـــخم    - ٥٧/٥٧٦ ــافية النامجـ النفقـــات اإلضـ
 وتقلبات أسعار العمالت

ــدول األعضـــ     ــدى بعـــض الـ ــائف لـ ــل الوظـ ــذلك هياكـ اء وكـ
 .واحلصص املئوية لكل رتبة

ــة      ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـــاء علـــى  قامـــت اجلمعيـــة العامـــة،،٢٠٠٢ديســـمرب /األول

 : مبا يلي،)١٣٠(توصية اللجنة اخلامسة
 امليزنة على أساس النتائج - ٥٧/٥٧٥

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـــاء علـــى  قامـــت اجلمعيـــة العامـــة،،٢٠٠٢ديســـمرب /األول

 : مبا يلي،)١٣٠(توصية اللجنة اخلامسة
ــت )أ(  ــن     أحاطـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــا بتقريـ  علمـ

ــافية  ــعار   النفقـــات اإلضـ ــات أسـ ــة عـــن التضـــخم وتقلبـ النامجـ
للجنـة االستشـارية لشـؤون      ذي الصـلة    تقرير  ال و )١٦١(العمالت
 ؛)١٦٢( وامليزانيةاإلدارة

ـــ علمـــا بالتقريأحاطـــت )أ(  ي لألمـــني ـــــر املرحلــ
ـــالع ـــ ـــ ــأن امليزن ــنتني    ام بشـ ــرة السـ ــائج لفتـ ــاس النتـ ــى أسـ ة علـ

تشــارية للجنــة االسذي الصــلة تقريــر ال و)١٥٧(٢٠٠٣-٢٠٠٢
نـه   على النـهج الـذي بيَّ     ت، ووافق )١٥٨(لشؤون اإلدارة وامليزانية  
  من تقريره؛٥٧األمني العام يف الفقرة 

ــألة يف     )ب(  ــذه املسـ ــر يف هـ ــلة النظـ ــررت مواصـ قـ
اجلزء الرئيسي مـن دورهتـا الثامنـة واخلمسـني يف إطـار امليزانيـة               

ــرة الســنتني    ــة املقترحــة لفت ــ٢٠٠٥-٢٠٠٤الربناجمي  ت، وطلب
إىل األمني العام أن يقدم تقريرا يـوفر حتلـيال مقارنـا للممارسـة              
ــذا الصــدد        ــة األخــرى يف ه ــل املنظمــات الدولي ــن قب ــة م املتبع

 .للنظر فيه يف اجلزء الرئيسي من الدورة الثامنة واخلمسني

 علمـا أيضـا بتقريـر مكتـب خـدمات           أحاطت )ب( 
ــة   ــة الداخليـ ــنالرقابـ ــرار  عـ ــام قـ ــع أحكـ ــذ مجيـ ــة  تنفيـ  اجلمعيـ

، بشـأن   ٢٠٠٠ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٣ املؤرخ   ٥٥/٢٣١
 النـهج الـذي سـيتبعه       تيـد أ، و )١٥٩(امليزنة علـى أسـاس النتـائج      

 مــن ذلــك ٤٦األمــني العــام علــى النحــو املعــروض يف الفقــرة   
 التقرير؛

  
طلب لتقدمي إعانة مالية ملعهد األمم املتحدة        - ٥٧/٥٧٧

 لبحوث نزع السالح
الحظت مع التقدير اجلهود اليت بـذهلا األمـني          )ج( 

 ؛٥٥/٢٣١ة العام حىت اآلن تنفيذا ألحكام قرار اجلمعي
 أن املســــائل املعاجلــــة يف تقريــــري الحظــــت )د( 

 يف  األمني العام ومكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة املـذكورين           
 صــــلة بــــبعض ذات أعــــاله )ب(و ) أ(الفقــــرتني الفــــرعيتني 

ــون ــام املعن ــر األمــني الع ــة يف تقري ــدابري املبين ــم  ”الت ــز األم تعزي
 .)١٦٠(“برنامج إلجراء املزيد من التغيريات: املتحدة

    

_______________ 

_______________ 

ـــ   ــة العامــ ــودة يف ٧٨ة يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
فإن اجلمعية العامة، بنـاء علـى توصـية          ،٢٠٠٢ديسمرب  /األول

وقــد نظــرت يف املــذكرة املقدمــة مــن     ، )١٣٠(اللجنــة اخلامســة 
األمــني العــام بشــأن طلــب تقــدمي إعانــة ماليــة ملعهــد األمــم         

للجنـة  ذي الصـلة    تقريـر   ال و )١٦٣(املتحدة لبحوث نزع السـالح    
 علـى طلـب     توافق ،)١٦٤(دارة وامليزانية تشارية لشؤون اإل  االس

)١٦١( A/57/471. 
)١٦٢( A/57/7/Add.14 ، ــعالفـــرع  ولالطـــالع علـــى الـــنص  .الرابـ

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة  : النــهائي، انظــر
 .٧واخلمسون، امللحق رقم 

)١٥٧( A/57/478. 
)١٥٨( A/57/7/Add.14 ولالطــالع علــى الــنص  .الســادس، الفــرع 

الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة  : النــهائي، انظــر
 .A/C.5/57/4 )١٦٣( .٧واخلمسون، امللحق رقم 

)١٦٤( A/57/7/Add.7.  ــر ــهائي، انظـ ــى الـــنص النـ :  ولالطـــالع علـ
ون، الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـ  

 .٧امللحق رقم 
 .A/57/474انظر  )١٥٩(
)١٦٠( A/57/387 و Corr.1. 
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 املقررات
 

 مـــن دوالرات دوالر ٢٢٧ ٦٠٠تقـــدمي إعانـــة ماليـــة قـــدرها 
معهـد  إىل  من امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة          املتحدة   الواليات

 .٢٠٠٣األمم املتحدة لبحوث نزع السالح لعام 
  

بنـــاء مرافـــق إضـــافية للمكاتـــب يف اللجنـــة  - ٥٧/٥٧٨
تينية ومنطقـة البحـر     االقتصادية ألمريكا الال  

 يـالكاريب
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنــاء ،علمــا أحاطــت اجلمعيــة العامــة  ،٢٠٠٢ديســمرب /األول

بتقرير األمني العام عـن بنـاء       ،  )١٣٠(على توصية اللجنة اخلامسة   
مرافـــق إضـــافية للمكاتـــب يف اللجنـــة االقتصـــادية ألمريكـــا      

 علــــى ت ووافقــــ،)١٦٥(يـالكاريبــــالالتينيــــة ومنطقــــة البحــــر 
توصيات اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة الـواردة       

 .)١٦٦( من تقريرها٧يف الفقرة 
  

ــز إدارة شــــؤون اإلعــــالم   - ٥٧/٥٧٩  يف إطــــار ،تعزيــ
 مـــن أجـــل دعـــم وحتســـني ،قـــدراهتا احلاليـــة

موقع األمـم املتحـدة علـى شـبكة اإلنترنـت           
 جبميع اللغات الرمسية للمنظمة

 / كـانون األول ٢٠، املعقـودة يف  ٧٨يف اجللسة العامـة    
ــة،  ،٢٠٠٢ديســمرب  ــة العام ــى توصــية    قامــت اجلمعي ــاء عل  بن

 : مبا يلي،)١٣٠(اللجنة اخلامسة
 علما بتقرير األمـني العـام عـن تعزيـز           أحاطت )أ( 

 مـن أجـل دعـم       ، يف إطار قدراهتا احلاليـة     ،إدارة شؤون اإلعالم  
ــم املتحــدة    ــع األم ــع   وحتســني موق ــى شــبكة اإلنترنــت جبمي عل

للجنـــة ذي الصـــلة تقريـــر ال، و)١٦٧(اللغـــات الرمسيـــة للمنظمـــة
 ؛)١٦٨(تشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةاالس

 عــن القلــق ألن إدارة شــؤون اإلعــالم أعربــت )ب( 
قـــد تعـــذر عليهـــا يف هـــذه املرحلـــة حتديـــد أي مـــوارد ميكـــن   

لـك عـن    ختصيصها هلذا النشاط الذي يتسم باألولوية، مبـا يف ذ         
 طريق إعادة توزيع املوارد؛

ــت )ج(  ــذ    طلب ــام أن ميضــي يف تنفي ــني الع  إىل األم
اقتراحــه املتعلــق بتعزيــز املوقــع القــائم علــى الشــبكة عــن طريــق 
إعــادة توزيــع املــوارد داخــل إدارة شــؤون اإلعــالم، مــع مــنح    

يلــزم مــن وظــائف اللغــات، وأن يقــدم تقريــرا إىل   ولويــة ملــااأل
 دورهتــا الثامنــة واخلمســني عــن حالــة تنفيــذ  اجلمعيــة العامــة يف

 هذا االقتراح؛
ــارت )د(  ــرة أشــــ ــا  ٦٦ إىل الفقــــ ــن قرارهــــ  مــــ

 ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١١ باء املؤرخ ٥٧/١٣٠
ــذا الســياق أن     )هـ(  ــام يف ه ــني الع ــت إىل األم طلب

يبقــي مســألة حتقيــق التكــافؤ بــني اللغــات الرمسيــة الســت علــى  
ــبكة   ــى الشـ ــائم علـ ــع القـ ــدم   املوقـ ــتعراض، وأن يقـ ــد االسـ  قيـ

 .مقترحات ترمي إىل حتقيق التكافؤ الكامل بني هذه اللغات
  

مســــتقبل عمــــل املعهــــد الــــدويل للبحــــث   - ٥٧/٥٨٠
 والتدريب من أجل النهوض باملرأة

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـاء علـى توصـية        اجلمعية العامة،  فإن ،٢٠٠٢ديسمرب  /األول

وقد نظـرت يف البيـان املقـدم مـن األمـني             ،)١٣٠(اخلامسةاللجنة  
 علـى مشـروع      اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية     عن )١٦٩(العام

 بشـــأن مســـتقبل عمـــل املعهـــد  A/C.3/57/L.16/Rev.1القـــرار 
_______________ _______________ 

)١٦٧( A/57/355. )١٦٥( A/57/467. 
) ١٦٨( A/57/7/Add.2.ولالطـــالع علـــى الـــنص النـــهائي، انظـــر  :

رة الســـابعة واخلمســـون، الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدو 
 .٧امللحق رقم 

)١٦٦( A/57/7/Add.8.  ــر ــهائي، انظـ ــى الـــنص النـ :  ولالطـــالع علـ
الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون،   

 .٧امللحق رقم 
)١٦٩( A/C.5/57/24. 
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 قرراتامل

 
،  اجلمعيـة   إىل  إىل األمني العام أن يقـدم      طلبت )د( 

ــة،    ــة اخلامسـ ــق اللجنـ ــن طريـ ــابعة    عـ ــا السـ ــة دورهتـ ــل هنايـ  قبـ
 عـن احلالـة املاليـة للمعهـد يشـتمل            تقريـرا  ، املستأنفة واخلمسني

 التربعات من أجـل تغطيـة االحتياجـات مـن املـوارد             حالةعلى  
ــغيله   ــتمرار تشـ ــل اسـ ــا يكفـ ــراء  ،مبـ ــر يف إجـ ــد وأن ينظـ  التقييـ

صندوق الطوارئ املشـار إليـه يف الفقـرة         على حساب   ضايف  اإل
 ه؛أعال) ج(الفرعية 

ويف  ،الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة      
رة تشـــــارية لشـــــؤون اإلداللجنـــــة االسذي الصـــــلة تقريـــــر ال

 ،)١٧٠(وامليزانية
سـيؤدي  مشـروع القـرار      أن اعتمـاد     تالحظ )أ( 

ــدرها احتياجــإىل نشــوء   مــن  دوالر٥٠٠ ٠٠٠ ات إضــافية ق
، الشــــؤون ٩ يف إطــــار البــــاب دوالرات الواليــــات املتحــــدة

االقتصادية واالجتماعية، مـن امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة السـنتني            
راءات  أيضــا أنــه طبقــا لإلجــت، والحظــ)١٧١(٢٠٠٣-٢٠٠٢

 كـانون  ١٩املـؤرخ   ٤١/٢١٣اليت حددهتا اجلمعية يف قراريها    
ــمرب /األول ــؤرخ ٤٢/٢١١ و ١٩٨٦ديســـ ــانون ٢١ املـــ  كـــ
قيـدا علـى    االعتمـاد   ، سـوف ميثـل هـذا        ١٩٨٧ديسمرب  /األول

  صندوق الطوارئ؛حساب

ــة يف   الحظـــت )هـ(  ــة املترتبـ ــار املاليـ ــان اآلثـ  أن بيـ
 قــد اســتند إىل )١٦٩(امليزانيــة الربناجميــة املقــدم مــن األمــني العــام 

توصــيات الفريــق العامــل املعــين مبســتقبل عمــل املعهــد الــدويل   
 ؛)١٧٢(للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة

 إىل األمــني العــام تقــدمي تقريــر مكتــب طلبــت )و( 
 )١٧٣( املعهــدن مراجعــة حســاباتعــت الرقابــة الداخليــة خــدما

 ضــمن ســياق البيــان املوحــد لآلثــار  ،وافقــت )ب(  . املستأنفةإىل اجلمعية قبل هناية دورهتا السابعة واخلمسني
 ٢٥٠ ٠٠٠ مبلــغ يقيَّــدأن  علــى ،املترتبــة يف امليزانيــة الربناجميــة

ــاب دوالر  ــى حسـ ــطة   علـ ــل األنشـ ــوارئ لتمويـ ــندوق الطـ  صـ
الرئيســــية للمعهــــد بوصــــفها مرتبــــات وتكــــاليف مشــــتركة  

 ةدووجــمللمــوظفني مــن أجــل أربــع وظــائف مــن الفئــة الفنيــة  
 اآلن يف مالك املوظفني؛

  
 الــــدائم املعــــين بقضــــايا الســــكان ملنتــــدىا - ٥٧/٥٨١

 األصليني

 دوالر  ٢٥٠ ٠٠٠  مبلـغ  وضعأن يتم    قررت )ج( 
، ٢٠٠٣-٢٠٠٢ني فتــرة الســنتلجانبــا يف صــندوق الطــوارئ 

 األنشــطة الرئيســية  مــن أجــلللمعهــد  إضــايفمتويــل يف شــكل
 ٥٠٠ ٠٠٠ حبيـــث يصـــل املبلـــغ اإلمجـــايل إىل  ،٢٠٠٣عـــام ل

أو سـداد التربعـات الالزمـة       /ات و  بالتعهد تزاملدوالر رهنا باال  
 لتشغيل املعهد؛

_______________ _______________ 

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـاء علـى توصـية        فإن اجلمعية العامة،   ،٢٠٠٢ديسمرب  /األول

وقد نظـرت يف البيـان املقـدم مـن األمـني            ،  )١٣٠(اللجنة اخلامسة 
ــام ــ )١٧٤(العـ ــى   عـ ــة علـ ــة الربناجميـ ــة يف امليزانيـ ـــار املترتبـ ن اآلثـــ

 الــدائم املعــين  ملنتــدى ابشــأن A/C.3/57/L.7مشــروع القــرار  
للجنـــة ذي الصـــلة تقريـــر ال ويف ،بقضـــايا الســـكان األصـــليني 

ــة   ــدت، )١٧٥(االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني  توصــيات أي
عتمـــاد مشـــروع القـــرار اأن  تاللجنـــة االستشـــارية، والحظـــ

 دوالر  ٣١٦ ٦٠٠ احتياجات إضـافية تبلـغ       سيؤدي إىل نشوء  
، الشــؤون ٩يف إطــار البــاب  دةـمــن دوالرات الواليــات املتحــ

)١٧٠( A/57/7/Add.18.    ولالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر  :
الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون،   

 .٧امللحق رقم 

)١٧٢( A/57/330 و Add.1. 
 .A/56/907انظر  )١٧٣(
)١٧٤( A/C.5/57/26. )١٧١( A/56/6 و Corr.1 و Add.1)  ١٩-١املقدمـــــة، األبـــــواب ،

؛ انظــر )٣-١ب اإليــرادات ، وأبــوا٣٣-٢١ والتصــويب، و ٢٠ و
ــا ــة     : أيضــ ــدورة السادســ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرمسيــ الوثــ

 .(A/56/6/Add.2) ٦واخلمسون، امللحق رقم 

)١٧٥( A/57/7/Add.19.    ولالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر  :
 الـــدورة الســـابعة واخلمســـون، الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، 

 .٧امللحق رقم 

62 



 املقررات
 

ــة  ـــة واالجتماعيــــ ــار ٩٦ ٠٠٠ ، واالقتصاديــــ  دوالر يف إطــــ
ــافة إىل ، اإلدارة وخـــدمات الـــدعم املركزيـــة، ٢٧ البـــاب  إضـ
ــار البــــاب ٤٣ ٠٠٠مبلــــغ  ، االقتطاعــــات ٣٢ دوالر يف إطــ

 دوالر  ٤٣ ٠٠٠اإللزامية من مرتبـات املـوظفني، يقابلـه مبلـغ           
، اإليـرادات اآلتيـة مـن االقتطاعـات         ١  باب اإليرادات  يف إطار 

مــن امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة  ، اإللزاميــة مــن مرتبــات املــوظفني 
 .)١٧١(٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 

  
 حماكمات اخلمري احلمر - ٥٧/٥٨٢

ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـاء علـى توصـية        فإن اجلمعية العامة،   ،٢٠٠٢ديسمرب  /األول

 األمـني    املقـدم مـن    بيـان الوقد نظـرت يف     ،  )١٣٠(اللجنة اخلامسة 
 اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية علـى مشـروع          عن )١٧٦(العام

ــرار  ــر،    A/C.3/57/L.70الق ويف بشــأن حماكمــات اخلمــري احلم
للجنـــــة االستشـــــارية لشـــــؤون اإلدارة ذي الصـــــلة تقريـــــر ال

 ت توصيات اللجنة االستشـارية، والحظـ      تيدأ ،)١٧٧(وامليزانية
أنه يف حالة اعتماد مشـروع القـرار سـتتم تغطيـة االحتياجـات              

، الشـؤون القانونيـة، مـن       ٨من املـوارد احلاليـة يف إطـار البـاب           
 .)١٧١(٢٠٠٣-٢٠٠٢يزانية الربناجمية لفترة السنتني امل
  

لمتابعة ل األمانة   بأعمالكفالة الدعم الفعال     - ٥٧/٥٨٣
ــل    ــدويل لتمويـ ــؤمتر الـ ــائج املـ ــتدامة لنتـ املسـ

 التنمية
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـاء علـى توصـية        فإن اجلمعية العامة،   ،٢٠٠٢ديسمرب  /األول

األمـني  املقـدم مـن     بيـان   الوقد نظـرت يف     ،  )١٣٠(امسةاللجنة اخل 
 اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية علـى مشـروع          عن )١٧٨(العام

ــرار  ــال   A/C.2/57/L.62الق ــدعم الفع ــة ال ــال بشــأن كفال  بأعم

ـــة  ــل   لاألمانــ ــدويل لتمويـ ــؤمتر الـ ــائج املـ ــتدامة لنتـ ــة املسـ لمتابعـ
رية لشــؤون الستشــاللجنــة اذي الصــلة تقريــر ال ويف ،التنميــة

ــة ــدأ ،)١٧٩(اإلدارة وامليزاني ــة االستشــارية،   تي  توصــيات اللجن
ــ ــرار  توالحظـ ــروع القـ ــاد مشـ ــوء  أن اعتمـ ــيؤدي إىل نشـ  سـ

مــــن دوالرات  دوالر ٩٥ ٥٠٠تبلــــغ  احتياجــــات إضــــافية 
، الشـــؤون االقتصـــادية ٩يف إطـــار البـــاب الواليـــات املتحـــدة 
، ٢٧ البــــــاب يف إطــــــار دوالر ٨٥ ٧٠٠واالجتماعيــــــة، و 

 ٢٢ ٠٠٠اإلدارة وخدمات الدعم املركزيـة، إضـافة إىل مبلـغ           
، االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات     ٣٢ الباب يف إطاردوالر  

 بــــاب يف إطــــار دوالر ٢٢ ٠٠٠املــــوظفني، يقابلــــه مبلــــغ   
، اإليـرادات اآلتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن             ١اإليرادات  

ــوظفني  ــات املـ ــة ل  ،مرتبـ ــة الربناجميـ ــن امليزانيـ ــنتني   مـ ــرة السـ فتـ
١٧١(٢٠٠٣-٢٠٠٢(. 

  
ــديرات املنقحــة النامجــة    - ٥٧/٥٨٤ ــالتق ــرارات ع ن الق

واملقررات اليت اعتمدها اجمللس االقتصادي     
واالجتمـــاعي يف دورتـــه املوضـــوعية لعـــام    

٢٠٠٢ 
ــة    ــة العامـــ ــودة يف ٧٨يف اجللســـ ــانون ٢٠، املعقـــ  كـــ
 بنـاء علـى توصـية        فإن اجلمعية العامة،   ،٢٠٠٢ديسمرب  /األول

وقـد نظـرت يف تقريـر األمـني العـام عـن             ،  )١٣٠(للجنة اخلامسـة  ا
التقـــديرات املنقحـــة النامجـــة عـــن القـــرارات واملقـــررات الـــيت   
اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورتـه املوضـوعية         

للجنــة االستشــارية ذي الصــلة تقريــر ال ويف ،)١٨٠(٢٠٠٢لعــام 
ألمــني العــام  توصــيات اتيــدأ ،)١٨١(ةلشــؤون اإلدارة وامليزانيــ

 :بشأن

_______________ 

_______________ 

)١٧٩( A/57/7/Add.24.    ولالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر  :
 الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون،  الوثـــائق

 .A/C.5/57/29 )١٧٦( .٧امللحق رقم 
)١٧٧( A/57/7/Add.22.    ولالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر  :

الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون،   
 .٧امللحق رقم 

)١٨٠( A/C.5/57/13 و Corr.1. 
)١٨١( A/57/7/Add.12.    ولالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر  :

الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة واخلمســـون،   
 .A/C.5/57/32 )١٧٨( .٧امللحق رقم 
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 قرراتامل

 

ــة )أ(  ــداره   املوافقــ ــاد مقــ ــى اعتمــ  ٤٤ ٧٠٠ علــ
ــات املتحــدة  دوالر ــن دوالرات الوالي ــادات   م  يف شــكل اعتم

ــاب    ــة   ،٢٢إضــافية يف إطــار الب ــن امليزاني ــوق اإلنســان، م  حق
ــنتني   ــرة السـ ــة لفتـ ــى  )١٧١(٢٠٠٣-٢٠٠٢الربناجميـ ــد علـ ، ُتقيـ

ــر     ــل األنشــطة املتصــلة مبق ر حســاب صــندوق الطــوارئ لتموي
 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥ املؤرخ ٢٠٠٢/٢٨٥اجمللس 
ــ )ب(  اجمللــــــــس الســــــــتعراض مقــــــــرره  وةدعــــــ
 لــتاليف احلاجــة ٢٠٠٢يوليــه / متــوز٢٥ املــؤرخ ٢٠٠٢/٢٨١

ــافية يف    ــان اجتماعـــات إضـ ــة حقـــوق اإلنسـ إىل أن تعقـــد جلنـ
 دورهتا التاسعة واخلمسني؛

 إىل األمـني العـام تـوفري مـا قـد يلـزم مـن          الطلب )ج( 
ــؤرخ  ٢٠٠٢/٢٥٧ؤمترات نتيجــة ملقــرر اجمللــس  خــدمات املــ  امل

الــيت ة صــيغال يف ،٢٠٠٢/٢٨١ املقــررو ٢٠٠٢يوليــه / متــوز٢٥
ــر إىل   ــدمي تقريـ ــتعراض، وتقـ ــة يف خضـــعت لالسـ ــة العامـ اجلمعيـ

ــا ــات ذات الصــلة يف ســياق     دورهت ــة واخلمســني عــن النفق  الثامن
ــرة ا   ــة لفتـ ــة الربناجميـ ــاين املتعلـــق بامليزانيـ ــر األداء الثـ ــنتني تقريـ لسـ

٢٠٠٣-٢٠٠٢.
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_______________ 

_______________ 

 
ــر     - ٥٧/٥١٢ ــاخ البشـ ــع استنسـ ــة ملنـ ــة الدوليـ االتفاقيـ

 ألغراض التكاثر
ــة،    ــة العام ــة جلســتهايف إن اجلمعي ــودة ٥٢ العام ، املعق

، بناء علـى توصـية اللجنـة    ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين  ١٩يف  
 :)١٨٢(السادسة
 بتقريـــر اللجنـــة املخصصـــة لالتفاقيـــة ترحبـــ )أ( 

الدوليـة ملنـع استنسـاخ البشـر ألغـراض التكـاثر عـن عملـها يف         
ــرة مــن  ــر إىل / شــباط٢٥الفت ) ١٨٣(٢٠٠٢مــارس / آذار١فرباي

وتقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة املنشأ عمـال بقـرار           
ديســمرب / كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥٦/٩٣اجلمعيــة العامــة  

ســبتمرب /أيلــول ٢٧ إىل ٢٣ن عملــه يف الفتــرة مــن   عــ٢٠٠١
 ؛)١٨٤(٢٠٠٢
 عقد فريق عامل تـابع للجنـة السادسـة          تقرر )ب( 

خــالل دورة اجلمعيــة العامــة الثامنــة واخلمســني يف الفتــرة مــن   
ــول٢٩ ــوبر / تشــرين األول٣ســبتمرب إىل / أيل   مــن ٢٠٠٣أكت

ع بــه خــالل الــدورة  ضــطالالامت أجــل مواصــلة العمــل الــذي  
 ة واخلمسني؛السابع

)١٨٢( A/57/569 ١٤، الفقرة. 
ة للجمعيـــــة العامـــــة، الـــــدورة الســـــابعة الوثـــــائق الرمسيـــــ )١٨٣(

 ).A/57/51 (٥١واخلمسون، امللحق رقم 
)١٨٤( A/C.6/57/L.4. 

ــرر )ج(  ــدرج يف جــدول األعمــال   تق  أيضــا أن ت
ــدور  ــت ل ــون    هتااملؤق ــد املعن ــة واخلمســني البن ــة ” الثامن االتفاقي

 .“الدولية ملنع استنساخ البشر ألغراض التكاثر
  

مــنح املعهــد الــدويل للدميقراطيــة واملســاعدة  - ٥٧/٥١٣
 لــــــــدىاالنتخابيــــــــة مركــــــــز املراقــــــــب 

 العامة اجلمعية
ــررت اجلم  ــة   قــ ــتها العامــ ــة، يف جلســ ــة العامــ ، ٥٢عيــ

ــرين الثـــاين ١٩املعقـــودة يف  ــاء علـــى ٢٠٠٢ نـــوفمرب/تشـ ، بنـ
النظـر يف طلـب     مواصـلة   إرجـاء   ،  )١٨٥(توصية اللجنـة السادسـة    

 )١٨٦(مـــنح املعهـــد الـــدويل للدميقراطيـــة واملســـاعدة االنتخابيـــة 
 اجلمعية العامة واختاذ قـرار هبـذا الشـأن إىل           لدىمركز املراقب   

 .ة واخلمسنيثامندورهتا ال

)١٨٥( A/57/570 ٨، الفقرة. 
)١٨٦( A/55/226. 



 



 املرفق
 قائمة مرجعية باملقررات

 

الصفحة تاريخ اختاذ املقرراجللسة العامة البند العنوان رقم املقرر
 ٧ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠ ١ )أ (٣.....تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض                       ٥٧/٤٠١
ـاء غــري دائمــني     ٥٧/٤٠٢ انتخــاب مخســة أعضـ

 ٧ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٧ ٢٠ )أ (١٥........................جمللس األمن       
ب مثانيـة عشـر عضـوا للمجلــس    انتخـا  ٥٧/٤٠٣

 ٧ ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول٣ ٢١)ب (١٥.............االقتصادي واالجتماعي                 
انتخاب مخسـة أعضـاء حملكمـة العـدل          ٥٧/٤٠٤

 ٨ ٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول٢١ ٣٥)ج (١٥.............................الدولية     
ـامج       ٥٧/٤٠٥ انتخاب عشرين عضوا للجنة الربن

 ٩ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٤ ٤٣ ١٦...........................والتنسيق      
ـارية     ٥٧/٤٠٦ ــة االستشـ ـاء يف اللجن ـيني أعضـ تعـ

 ١٠ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ )أ (١٧..............لشؤون اإلدارة وامليزانية                  
 ١١ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧)ب (١٧....تعيني أعضاء يف جلنة االشتراكات                       ٥٧/٤٠٧
ــة    ٥٧/٤٠٨ ـاء يف جلنــــ ــرار تعــــــيني أعضـــــ إقــــ

 ١١ ٢٠٠٢ديسمرب /ل كانون األو٤ ٦٧)ج (١٧.......................االستثمارات         
ـاء يف احملكمـــة اإلداريـــة     ٥٧/٤٠٩ ـيني أعضــ تعــ

 ١٢ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ )د (١٧.......................لألمم املتحدة          
ــة    ٥٧/٤١٠ ــة اخلدمــة املدني تعــيني أعضــاء يف جلن

الدوليــة وتعــيني رئــيس اللجنــة ونائــب  
 ١٢ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ )هـ (١٧.............................رئيسها     

ــة املعاشــــات  تعــــيني أعضــــاء يف  ٥٧/٤١١  جلنــ
 ١٣ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ )و (١٧.......التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة                       

 ٢٠٠٢١٤ديسمرب / كانون األول١١ ٧٣ ٧٩..........تعيني عضو يف جلنة اإلعالم                  ٥٧/٤١٢
 ٢٠٠٢١٤ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٩ )ز (١٧.......تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات                    ٥٧/٤١٣
يئـــات الفرعيـــة خـــالل  اجتماعـــات اهل ٥٧/٥٠١

اجلزء الرئيسـي للـدورة العاديـة السـابعة         
 ١٦ ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ١٠ ١ ٨..........................واخلمسني      
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الصفحة تاريخ اختاذ املقرراجللسة العامة البند العنوان رقم املقرر
ـابعة     ٥٧/٥٠٢ ــدورة الســــ ـال الـــ ـيم أعمــــ تنظــــ

..........................واخلمسني      
٨ 

 
١ 
١٩ 

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠
 ١٦ ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٢٠

ــود    ٥٧/٥٠٣ ــع بن ــرار جــدول األعمــال وتوزي إق
.....................جدول األعمال           

٨ 
 
 
 

١٩ 
٢٤ 
٣١ 
٦٨ 

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٧
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٩
 ١٦ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٦

 ١٧ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٨ ٢٦ ١٠..تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة                           ٥٧/٥٠٤
ـام     ٥٧/٥٠٥ ــني العــ ــن األمـ ــوارد مـ ـار الـ اإلخطــ

مــن  ١٢ مــن املــادة ٢مبوجــب الفقــرة 
 ١٧ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٤ ٢٧ ٧.................ميثاق األمم املتحدة               

ـافية   ٥٧/٥٠٦ للجنـــــة اجلامعـــــة  جلســـــة إضــــ
املخصصــــة التابعــــة للجمعيــــة العامــــة 
إلجــراء االســتعراض والتقيــيم النــهائيني 

ــذ برنــامج األمــم املتحــدة   ــدلتنفي   اجلدي
 ١٧ ٢٠٠٢وبر أكت/ تشرين األول١٦ ٣١ )أ (٤١.......للتنمية يف أفريقيا يف التسعينات                     

 ١٧ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٦ ٣٢ ١١...................تقرير جملس األمن            ٥٧/٥٠٧
ــة   ٥٧/٥٠٨ ــة حملاكمـــ ــة الدوليـــ ــر احملكمـــ تقريـــ

األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات    
اجلسيمة للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت      
ارتكبت يف إقليم يوغوسـالفيا السـابقة       

 ١٨ ٢٠٠٢ر أكتوب/ تشرين األول٢٨ ٣٦ ٤٥....................١٩٩١منذ عام        
تقرير احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمـة          ٥٧/٥٠٩

ــن أعمـــال    ــؤولني عـ ــخاص املسـ األشـ
ــك مـــن      ــري ذلـ ــة وغـ ـادة اجلماعيـ اإلبــ
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسـاين     
ـيم روانــــدا     الــــدويل املرتكبــــة يف إقلـــ
واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن  
ــة وغريهــا مــن    أعمــال اإلبــادة اجلماعي

كات املماثلة املرتكبة يف أراضـي      االنتها
ــني   ــدول اجملـــــاورة بـــ ـانون ١الـــ  كــــ

 كـــــــــانون ٣١ينـــــــــاير و /الثـــــــــاين
 ١٨ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٨ ٣٦ ٤٦..............١٩٩٤ديسمرب       / األول    

 ١٨ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٩ ٣٧ ١٣...........تقرير حمكمة العدل الدولية                      ٥٧/٥١٠
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الصفحة تاريخ اختاذ املقرراجللسة العامة البند العنوان رقم املقرر
 ١٨ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٤٧ ٣٩.....) مالفيناس      ( مسألة جزر فوكالند                ٥٧/٥١١
االتفاقيــة الدوليــة ملنــع استنســاخ البشــر   ٥٧/٥١٢

 ٦٥ ٢٠٠٢ نوفمرب/تشرين الثاين ١٩ ٥٢ ١٦٢.....................ألغراض التكاثر           
مـــــنح املعهـــــد الـــــدويل للدميقراطيـــــة  ٥٧/٥١٣

االنتخابيــة مركــز املراقــب واملســاعدة 
 ٦٥ ٢٠٠٢ نوفمرب/تشرين الثاين ١٩ ٥٢ ١٦٣................العامة      اجلمعية       لدى   

 ٢٣ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ ٥٧ ٥٧..........ختفيض امليزانيات العسكرية                    ٥٧/٥١٤
ـبل      ٥٧/٥١٥ مــؤمتر لألمــم املتحــدة لتحديــد سـ

القضــــاء علــــى األخطــــار النوويــــة يف 
 ٢٣ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ ٥٧ )خ(٦٦..........سياق نزع السالح النووي                 

ــر اســــتحداث وإنتــــاج    ٥٧/٥١٦ ــة حظــ اتفاقيــ
 البكتريولوجيــــة وتكــــديس األســــلحة

والُســـمية وتـــدمري تلـــك ) البيولوجيـــة(
 ٢٣ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ ٥٧ ٧٢...........................األسلحة      

 ٥٣ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ ١٢.تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي                           ٥٧/٥١٧
إعالن مؤمتر رؤساء دول وحكومـات       ٥٧/٥١٨

منظمة الوحدة األفريقية بشـأن اهلجـوم    
ــكري اجلـــ  ــد  العسـ ــري ضـ وي والبحـ

ــعبية   ــة الشــ ــة الليبيــ ــة العربيــ اجلماهرييــ
االشــتراكية الــذي قامــت بــه حكومــة   
الواليــــــــات املتحــــــــدة احلاليــــــــة يف 

 ١٨ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ ٤٧................١٩٨٦أبريل     /نيسان    
العــــدوان اإلســــرائيلي املســــلح علــــى   ٥٧/٥١٩

املنشآت النووية العراقية وآثاره اخلطـرة      
ـا يتعلـق      على النظام الـدويل ا     لثابـت فيم

باستخدام الطاقـة النوويـة يف األغـراض        
الســــلمية، وعــــدم انتشــــار األســــلحة 

 ١٩ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ ٤٨.....النووية، والسالم واألمن الدوليني                         
آثار احتالل العراق للكويـت وعدوانـه        ٥٧/٥٢٠

 ١٩ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ ٤٩...............................عليها   
 ١٩ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ ٥٠..........ألمم املتحدة         تنفيذ قرارات ا            ٥٧/٥٢١
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بــدء مفاوضــات عامليــة بشــأن التعــاون   ٥٧/٥٢٢

 ١٩ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٦٧ ٥١....االقتصادي الدويل من أجل التنمية                          
االحتفــال بالــذكرى الســنوية العشــرين  ٥٧/٥٢٣

 األمــم اتفاقيــةلفــتح بــاب التوقيــع علــى 
إحــالل اثــنني : املتحــدة لقــانون البحــار

 ١٩ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩ ٧٠ ٢٥.....ني  غري الرمسي        ني من أعضاء الفريق           
 ٢٠٠٢٢٤ديسمرب / كانون األول١١ ٧٣ ٧٩.......زيادة عدد أعضاء جلنة اإلعالم                    ٥٧/٥٢٤
األنشـــطة والترتيبـــات العســـكرية الـــيت  ٥٧/٥٢٥

ـاليم    تقوم هبا الدول االستعمارية يف األق
 ٢٠٠٢٢٤ديسمرب / كانون األول١١ ١٩٧٣  و٨١..................الواقعة حتت إدارهتا             

 ٢٠٠٢٢٥ديسمرب / كانون األول١١ ٧٣ ١٩..................مسألة جبل طارق             ٥٧/٥٢٦
اجلمعية العامـة   فيها  اليت نظرت   التقارير   ٥٧/٥٢٧

ــة ”فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد املعنـــون   التنميـ
االجتماعية، مبا يف ذلـك املسـائل ذات        
ــة يف العـــامل   ــة االجتماعيـ الصـــلة باحلالـ

ــ ــوقني  وباب وبالشــــ املســــــنني واملعــــ
 ٢٠٠٢٣٦ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ٩٨..........................“ واألسرة      

 اجلمعيـة العامـة      فيها الوثائق اليت نظرت   ٥٧/٥٢٨
ــة     ــع اجلرميــ ــألة منــ ــق مبســ ـا يتعلــ فيمـــ

 ٢٠٠٢٣٦ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ١٠٠.....................اجلنائية     والعدالة       
 اجلمعيـة العامـة      فيها اليت نظرت الوثيقة   ٥٧/٥٢٩

 ٢٠٠٢٣٦ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ١٠٢......سألة النهوض باملرأة              مب   ق فيما يتعل      
 اجلمعية العامـة     فيها اليت نظرت التقارير   ٥٧/٥٣٠

  حقـوق الطفـل    فيما يتعلق مبسألة تعزيز   
 ٢٠٠٢٣٦ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ١٠٥............................ومحايتها      

اجلمعيـة العامـة    فيها  الوثيقة اليت نظرت     ٥٧/٥٣١
رنامج أنشطة العقـد    سألة ب فيما يتعلق مب  

 ٢٠٠٢٣٦ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ١٠٦....الدويل للسكان األصليني يف العامل                        
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تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي   ٥٧/٥٣٢

حلقــوق اإلنســان عــن التنفيــذ واملتابعــة  
ـاملي ملكافحـــة     ـاملني للمـــؤمتر العــ الشــ
العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة 
ـا يتصـــل بـــذلك مـــن      األجانـــب ومــ

 ٢٠٠٢٣٧ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ١٠٧.............................تعصب   
 اجلمعيـة العامـة      فيها الوثائق اليت نظرت   ٥٧/٥٣٣

 ٢٠٠٢٣٧ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ١٠٩.... مبسألة حقوق اإلنسان                فيما يتصل       
منح جوائز يف ميدان حقـوق اإلنسـان         ٥٧/٥٣٤

 ٢٠٠٢٣٨ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧)ب(١٠٩.....................٢٠٠٣يف عام       
ــرة    ٥٧/٥٣٥ ــذكرى الســــنوية العاشــ إحيــــاء الــ

ـام        للمؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف ع
 ٢٠٠٢٣٨ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧)د (١٠٩............................٢٠٠٣

 ي األمــم املتحــدة الســامتقريــر مفــوض ٥٧/٥٣٦
 ٢٠٠٢٣٩ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧)هـ (١٠٩.....................حلقوق اإلنسان           

متابعــة نتــائج الــدورة االســتثنائية املعنيــة  ٥٧/٥٣٧
 ٢٠٠٢٣٩ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ٤٣.............................بالطفل     

ـــتنظي ٥٧/٥٣٨ ـــم أعمــــ ـــال اللجنــــ ـــــــة الثالثــــ ـة ـ
ــرة الســنتني    ــة لفت وبرنــامج عمــل اللجن

 ٢٠٠٢٣٩ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ١٢...................٢٠٠٤-٢٠٠٣
 ٢٠٠٢٥٢ديسمرب / كانون األول١٨ ٧٧ ١٢.تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي                           ٥٧/٥٣٩
ـاد     ٥٧/٥٤٠ ـائل املتعلقــة بسياســات االقتصـ املسـ

 ٢٠٠٢٢٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ٨٤..............................الكلي    
 ٢٠٠٢٢٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ )أ (٨٤.........تقارير جملس التجارة والتنمية                      ٥٧/٥٤١
ـائقال ٥٧/٥٤٢ ــة ب املوثــــ ــم  تعلقـــ ــخري العلـــ تســـ

 ٢٠٠٢٢٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨)ج (٨٤........نمية   والتكنولوجيا ألغراض الت                 
 ٢٠٠٢٢٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ٨٥.األعمال التجارية والتنمية                    تقرير بشأن         ٥٧/٥٤٣
ـاون االقتصـادي      ٥٧/٥٤٤ التنميـة املسـتدامة والتع

 ٢٠٠٢٢٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ٨٦.............................الدويل    
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ـيش املشـتركة بشـأ         ٥٧/٥٤٥ ن تقرير وحـدة التفت

إشراك منظمات اجملتمع املدين خـالف      
ــة والقطـــاع    ــري احلكوميـ املنظمـــات غـ
ـتقين    ـاون الــ ــطة التعــ : اخلـــاص يف أنشـ

جتـــــارب منظومـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
 ٢٠٠٢٢٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ )د (٨٦...........................وتوقعاهتا      

 ٢٠٠٢٢٧ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ٨٧...............البيئة والتنمية املستدامة                 ٥٧/٥٤٦
ــ ٥٧/٥٤٧ ــعف يف  الكـــ ــة والضـــ وارث الطبيعيـــ

 ٢٠٠٢٢٧ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨)ب (٨٧...........................مواجهتها       
آليات إعـالن التربعـات وتعبئـة املـوارد          ٥٧/٥٤٨

لصاحل األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع         
هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل   

 ٢٠٠٢٢٧ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ٨٨..............................التنمية    
ألنشـطة التنفيذيـة مـن      الوثائق املتصلة با   ٥٧/٥٤٩

 ٢٠٠٢٢٧ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ٨٨.........................أجل التنمية        
تقرير األمني العام عـن التنفيـذ واملتابعـة          ٥٧/٥٥٠

املتكــاملني واملنســقني لنتــائج املــؤمترات 
الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت تعقـدها        
ـا مــؤمتر قمــة       ـا فيهـ األمــم املتحــدة، مبـ

 ٢٠٠٢٢٨يسمرب د/ كانون األول٢٠ ٧٨ ٩٢..............................األلفية     
متابعــة نتــائج الــدورة االســتثنائية املعنيــة  ٥٧/٥٥١

 ٢٠٠٢٢٨ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ٤٣.............................بالطفل     
ـائق املتعلقـــــة بتقريـــــر اجمللـــــس     ٥٧/٥٥٢ الوثــــ

 ٢٠٠١٢٨ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١٢.............االقتصادي واالجتماعي                 
ــرة     ٥٧/٥٥٣ ــة لفتـ ــة الثانيـ ــل اللجنـ ـامج عمـ برنــ

 ٢٠٠٢٢٨ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١٢..........٢٠٠٤  –  ٢٠٠٣السنتني       
 ٢٠٠٢٥٣ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١١..................اخلدمات املشتركة              ٥٧/٥٥٤
ــرة     ٥٧/٥٥٥ ــة اخلامســة لفت ـامج عمــل اللجن برنـ

 ٢٠٠٢٥٣ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١١..........٢٠٠٤  –  ٢٠٠٣  السنتني     
 ٢٠٠٢٥٤ديسمرب /انون األول ك٢٠ ٧٨ ١١١......اإلجراء املتخذ بشأن بنود معينة                       ٥٧/٥٥٦
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أنشـــطة اللجنـــة االستشـــارية لشـــؤون   ٥٧/٥٥٧

ــدورة   ــة خــــــالل الــــ اإلدارة وامليزانيــــ
...السادسة واخلمسني للجمعية العامة                        

١١١ 
 ١١٢ و
 ٢٠٠٢٥٥ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٥ و

ــر اإلحصـــائي جمللـــس الرؤســـاء    ٥٧/٥٥٨ التقريـ
املعـين   املتحـدة    األممالتنفيذيني ملنظومة   

ـــــــة مؤسســــات    ــن حاـل بالتنســــيق عــ
ــة  ــدة األمـــممنظومـ مـــن حيـــث  املتحـ

 ٢٠٠٢٥٥ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٥................امليزانية وحالتها املالية               
ــة    ٥٧/٥٥٩ ــول حلكومــ ــرح بأصــ ــربع املقتــ التــ

 ٢٠٠٢٥٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١٤٧...................البوسنة واهلرسك           
بناء مرافق إضافية للمكاتـب يف اللجنـة         ٥٧/٥٦٠

 ٢٠٠٢٥٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢.....قتصادية ألفريقيا يف أديس أبابا                     اال  
التــداول عــن طريــق الفيــديو يف األمــم    ٥٧/٥٦١

 ٢٠٠٢٥٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢.............................املتحدة     
ترتيبــات حتقيــق الالمركزيــة يف ميزانيــة  ٥٧/٥٦٢

 ٢٠٠٢٥٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢.....اخلدمات املركزية وشؤوهنا املالية                        
 ٢٠٠٢٥٦ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢..........تقدمي اخلدمات االستشارية                     ٥٧/٥٦٣
جتاهـــات يف املـــوارد اخلارجـــة عـــن  الا ٥٧/٥٦٤

امليزانيـــة باللجنـــة االقتصـــادية ألمريكـــا 
ـا       الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأثره
يف قــــدرة اللجنــــة علــــى االضــــطالع 

 ٢٠٠٢٥٧ديسمرب /كانون األول ٢٠ ٧٨ ١١٢......................بربنامج العمل          
ــر واللجـــان    ٥٧/٥٦٥ التعـــاون بـــني إدارات املقـ

 ٢٠٠٢٥٧ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢............................اإلقليمية      
صـــندوق األمـــم املتحـــدة للشـــراكات  ٥٧/٥٦٦

 ٢٠٠٢٥٧ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢.............................الدولية     
التــــــدابري األمنيــــــة املشــــــتركة بــــــني  ٥٧/٥٦٧

اءلة بشــأن نظــام إطــار املســ: املنظمــات
 ٢٠٠٢٥٧ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢.....إدارة األمن امليداين لألمم املتحدة                           
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حتويل بعض وظـائف املسـاعدة املؤقتـة         ٥٧/٥٦٨

ـار البـــاب    ــة يف إطــ ــؤ ،٢املمولـ ن وشـ
ــؤمترات،    ــة وخــدمات امل ــة العام اجلمعي

ـنتني  مــن امليزانيــة الربناجميــة    لفتــرة السـ
 ٢٠٠٢٥٧ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢...إىل وظائف ثابتة           ، ٢٠٠٣-٢٠٠٢

ـاغلو      ٥٧/٥٦٩ ـا شـ ـاالت الــيت يتقاضــى فيهـ احلـ
ــة أخــرى     بعــض الوظــائف مرتــب رتب

 ٢٠٠٢٥٨ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢.........غري املنصوص عليها للوظيفة                   
عرض تقديرات االقتطاعـات اإللزاميـة       ٥٧/٥٧٠

 ٢٠٠٢٥٨رب ديسم/ كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢................من مرتبات املوظفني              
 ٢٠٠٢٥٨ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢......................حساب التنمية           ٥٧/٥٧١
جتربة تطبيق الترتيبات اإلداريـة املنقحـة        ٥٧/٥٧٢

اليت أقرهتا اجلمعية العامة بالنسبة ملركـز       
ـترك بــني مــؤمتر      ـارة الدوليــة املشـ التجـ
األمـــــم املتحـــــدة للتجـــــارة والتنميـــــة 

يـة يف   ومنظمة التجارة العامل  ) األونكتاد(
 ٢٠٠٢٥٨ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢............... باء   ٤١١/ ٥٣مقررها       

ـايل          ٥٧/٥٧٣ التنقيحات املقترحـة علـى النظـام امل
 ٢٠٠٢٥٩ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢.......................لألمم املتحدة          

اســتعراض شــامل هليكــل الوظــائف يف  ٥٧/٥٧٤
 ٢٠٠٢٥٩ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢...........األمانة العامة لألمم املتحدة                    

 ٢٠٠٢٦٠ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢.............امليزنة على أساس النتائج                ٥٧/٥٧٥
النفقات اإلضافية النامجة عـن التضـخم        ٥٧/٥٧٦

 ٢٠٠٢٦٠ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢............وتقلبات أسعار العمالت                
طلــب لتقــدمي إعانــة ماليــة ملعهــد األمــم  ٥٧/٥٧٧

 ٢٠٠٢٦٠ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢........املتحدة لبحوث نزع السالح                   
بناء مرافق إضافية للمكاتـب يف اللجنـة         ٥٧/٥٧٨

ــة ومنطقــة    االقتصــادية ألمريكــا الالتيني
 ٢٠٠٢٦١ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢......................البحر الكارييب           
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الصفحة تاريخ اختاذ املقرراجللسة العامة البند العنوان رقم املقرر
ـار    ٥٧/٥٧٩ ــز إدارة شــؤون اإلعــالم يف إطـ تعزي

قدراهتا احلالية من أجـل دعـم وحتسـني         
ــم املتحـــ   ــع األمـ ـبكة  موقـ ــى شــ دة علـ

ــة     ــع اللغــــات الرمسيــ ــت جبميــ اإلنترنــ
 ٢٠٠٢٦١ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٨ ١١٢............................للمنظمة      

مســتقبل عمــل املعهــد الــدويل للبحــث  ٥٧/٥٨٠
 ٢٠٠٢٦١ديسمرب /كانون األول ٢٠ ٧٨ ١١٢....والتدريب من أجل النهوض باملرأة                         

 الــدائم املعــين بقضــايا الســكان املنتــدى ٥٧/٥٨١
 ٢٠٠٢٦٢ديسمرب /كانون األول ٢٠ ٧٨ ١١٢...........................األصليني     

 ٢٠٠٢٦٣ديسمرب /كانون األول ٢٠ ٧٨ ١١٢..............حماكمات اخلمري احلمر                ٥٧/٥٨٢
ــدعم الفعــال   ٥٧/٥٨٣ ــة ال ــة بأعمــالكفال  األمان

 املستدامة لنتائج املـؤمتر الـدويل        للمتابعة
 ٢٠٠٢٦٣ديسمرب /كانون األول ٢٠ ٧٨ ١١٢.......................لتمويل التنمية           

ــة التقـــــديرات املن ٥٧/٥٨٤ ــة النامجـــ ن عـــــقحـــ
ــدها    ــررات الـــيت اعتمـ ــرارات واملقـ القـ
اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي يف  

 ٢٠٠٢٦٣ديسمرب /كانون األول ٢٠ ٧٨ ١١٢........٢٠٠٢دورته املوضوعية لعام                
البنود املتبقية يف جدول األعمال لتنظـر        ٥٧/٥٨٥

ـا السـابعة          فيها اجلمعيـة العامـة يف دورهت
 ٢٠٠٢١٩ديسمرب / كانون األول٢٠ ٧٩ ٨..........................واخلمسني      
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