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سعادة السيد جون و .آيش
ان ُتخب جون و .آيش ،من أنتيغوا وبربودا ،رئيسا ً للدورة الثامنة والستني للجمعية العامة
يف  14حزيران/يونيه  ،2013وهو يش�غل منصبَي املمثل الدائم لبلده لدى األمم املتحدة
ولدى منظمة التجارة العاملية منذ عام .2004
ولطاملا كان الس�يد أيش ،مدفوعا ً بش�غفه بالتنمية املس�تدامة ،يف طليعة الجهود الدولية
لتغي املناخ والكفاح من أجل القضاء عىل الفقر .وتوىل
الرامية إىل التصدّي لآلثار السلبية رّ
مناص�ب قيادية يف العديد م�ن مجالس إدارة هيئ�ات االتفاقات البيئية الرئيس�ية لألمم
املتح�دة ،ف�كان أول رئيس للمجلس التنفي�ذي آللية التنمية النظيف�ة لربوتوكول كيوتو
تغـي املناخ .وت�رأّس أيضا ً هيئة التنفيذ
امللح�ق باتفاقية األمم املتحـدة اإلطارية بش�أن
رّ
الفرعي�ة لنف�س االتفاقية ،وت�رأّس مؤخرا ً الفري�ق العامل املخصص املعن�ي بالنظر يف
االلتزامات اإلضافية لألط�راف املدرجة يف املرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو .ويقول
السيد آيش ملخصا ً فلسفته“ :ال نملك إال ّ هذا الكوكب الذي نعيش عليه اآلن ،ويجب علينا
أن نحاف�ظ عليه للجي�ل القادم ،لذلك فإن الس�عي إىل إيجاد عالم أفض�ل وآمن وأنظف
ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لنا جميعاً”.
والس�يد آيش معروف أيضا ً بحنكته يف ميدان الوس�اطة .فقد قاد بنجاح املفاوضات التي
تجسدت ثمرتها يف الفصل العارش من خطة جوهانسربغ التنفيذية يف مؤتمر القمة العاملي
ّ
للتنمية املستدامة لعام ( 2002ريو ،)10+وشارك يف رئاسة مؤتمر األمم املتحدة للتنمية
املس�تدامة (ريو )20+يف عام  .2012ويف عام  ،2004ترأّس الدورة الثالثة عرشة للجنة
األمم املتحدة للتنمية املس�تدامة ،وهي الهيئة املس�ؤولة عن اس�تعراض الربامج املتعلقة
بتنفيذ جدول أعمال القرن  21الذي ُوضع كوس�يلة إلعادة التفكري يف س�بل تحقيق النمو
االقتصادي والنهوض بالعدالة االجتماعية وكفالة حماية البيئة.
ويف ع�ام  ،2008ان ُتخ�ب الس�يد آيش ،ال�ذي يتمتع بخربة كبيرة يف العملي�ات املتعددة
األطراف ،رئيس�ا ً لف�رع مجموعة الـ  77والصني يف نيويورك ،وه�ذه املجموعة هي أكرب
تحال�ف للدول النامية يف منظومـة األمـم املتحـدة .وت�رأّس أيضا ً لجنة الجمعية العامة
الرفيعة املس�توى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان الجنوب ،وهي هيئة رس�م السياس�ات
الرئيس�ية يف األمم املتحدة املك ّرسة لتعزيز التعاون فيما بني البلدان املكونة لجنوب الكرة
األرضية.
وترأّس الس�يد آيش ،املُل ِ ّم بإج�راءات اإلدارة وامليزانية يف األمم املتحدة ،اللجنة الخامس�ة
فوجه بنجاح املفاوض�ات املتعلقة بميزانية
للجمعي�ة العامة لألمم املتحدة ع�ام ّ ،2004
هذه الهيئة العاملية لفرتة الس�نتني  .2007 - 2006وباإلضافة إىل ذلك ،عمل يف مجالس
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إدارة صنادي�ق األمم املتحدة وبرامجها الرئيس�ية ،بما يف ذلك رئاس�ة املجلس التنفيذي
لربنام�ج األمم املتح�دة اإلنمائي وصندوق األمم املتحدة للس�كان ومكت�ب األمم املتحدة
لخدمات املشاريع يف عام  ،2010ورئاسة املجلس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسيف) يف عام .2012
والس�يد آيش ،الذي انضم إىل الس�لك الدبلومايس لبلده عام  ،1989حامل لوسام القديس
ميخائي�ل والقدي�س جرجس ،وهو وس�ام منحته إياه امللك�ة إليزابيث الثاني�ة (اململكة
املتحدة) عام  2007اعرتافا ً بخدمته الدبلوماسية العاملية.
و ُولد السيد آيش يف  20آب/أغسطس  1954يف سينت جونز بأنتيغوا وبربودا ،وهو يحمل
ش�هادة الدكتوراه يف الهندس�ة الحيوية من جامعة بنس�لفانيا (الوالي�ات املتحدة) .وهو
متزوج وله طفالن.

يرجى زيارة بوابة نظام
خدمات االجتماعات
املوفرة للورق لالطالع عىل
البيانات والوثائق ومواعيد
االجتماعات الرسمية.
papersmart.unmeetings.org
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معايل السيد جون و .آيش

كلمة قبول انتخابه رئيسا ً للجمعية العامة
نيويورك 14 ،حزيران/يونيه 2013
الس�يد آيش (أنتيغوا وبربودا) (تكلّ�م باإلنكليزية) :اليوم
أقف أمام الجمعية العامة كما وقف من قبيل سبع وستون
من أسلايف ،يغمرني االمتنان ،ويل الشرف بالتأكيد .كما
أعرب عن امتناني ملا حبتني إيّاه الجمعية العامة من الثقة
والتأييد بانتخابها يل ،بالتزكية ،رئيسا ً للجمعية العامة يف
دورتها الثامنة والستني.
م�ع أن املس�افة بني مقع�د بلدي وهذا املنبر ال تعدو 36
خط�وة ،فقد بدأت الرحلة منذ ش�هور عديدة .لقد ّ
تفضل
العديد م�ن األعضاء اآلخرين ،باإلضافة إىل بلدي ،بدعمي،
ال س�يما زمالئ�ي يف منظمة دول رشق البح�ر الكاريبي،
والجماع�ة الكاريبي�ة ،وأخيرا ً ولي�س آخ�راً ،الزمالء يف
مجموعتن�ا اإلقليمي�ة ،مجموع�ة دول أمري�كا الالتيني�ة
ومنطقة البحر الكاريبي.
فبدونها ،لن أكون واقف هنا .وإني ألجزل الش�كر إىل كل
عضو من أعضاء الجمعية العامة .وكما فعلت يف مناسبات
عدي�دة يف امل�ايض ،فإنني س�أواصل االعتماد عىل حس�ن
نوايا األعضاء واس�تعدادهم للعمل معي عىل إيجاد حلول
مقبولة يف العام املقبل.
لقـد أنش�ـئت املنظمـة منـ�ذ ثمانيــة وس�تـون عاما ً
يف أعق�اب مأس�اة رهيب�ة .ور ّدد ميثاقها توق�ا ً عامليا ً إىل
السلام والتع�اون .ومن�ذ ذلك الحني ،أس�همت سلس�لة
التغّي�ات املس�تمرة يف إعادة تش�كيل عاملنا ،بعضها
رّ
من
إيجابي ،وبعضها سلبي ،وهناك بعض آخر ال يزال يشهد
تطـورا ً من حيث الحجم والنط�اق معاً .وأود التأكيد عىل
أن أيًّ�ا من تلك التغييرات لم يكن أكثر عمق�ا ً وال اطرادا ً
وال تأثيرا ً يف األجل الطويل من العالق�ة بيننا نحن البرش
والكوكـ�ب ال�ذي نعيش في�ه .ولذلك الواق�ع أثر عىل كل
واحد منا.
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ويف غضون  18ش�هرا ً فحس�ب م�ن اآلن ،س�تطلق األمم
املتحدة خطتها املعنيّة بتحديد العالقة بني الجنس البرشي
والبيئة املادية املحيطة بنا.

ويج�ب أن تك�ون تلك الخط�ة عاملي�ة تمام�ا ً ويجب أن
تك�ون  -من وجهة نظ�ري  -خطة إنمائي�ة ذات أثر عىل
حياة جميع الناس وجمي�ع املجتمعات .ويجب أن تحدث
التحول العاملي للجميع ،مقتـرنا ً باملس�ؤوليات املشتركة
واملتباينة يف ذات الوقت.
وال ري�ب أن تنفيذ برنامج كهذا س�يكون مهمة معقدة -
سياسيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً وبيئيا ً وثقافيا ً وتقنياً .وقد
نرى أن تلك الخطة ستكون املرشوع األكثر جرأة وطموحا ً
ال�ذي تنج�زه األمم املتحدة على اإلطالق .ونح�ن ،هنا يف
الجمعي�ة العام�ة ،بحاجة إىل أن نكون عىل قدم املس�اواة
م�ن الجـرأة والطم�وح والتع�اون إن أردن�ا االرتقاء إىل
مستوى املهمة التي نحن عىل وشك التعهد بها ،فضالً عن
كفالة إنجازها.
وإنها ملهمة جبارة دون ش�ك ،بيد أن�ه يجب علينا التحليّ
بالش�جاعة الالزمة هن�ا يف الجمعية العام�ة ،للقيام بها.
ويق�ع عىل عاتقنا التزام مشترك بالعمل من أجل تحقيق
هدف جماعي ونحن جميعا ً مس�ؤولون ع�ن أفعالنا .وقد
بلغنا التحذير م�رارا ً وتكرارا ً نحن يف األمم املتحدة من أن
الفش�ل يف االضطالع بتلك املهمة ليس خياراً .ولكن لنثبت
للعال�م ه�ذه املرة أننا لن نركن للفش�ل ،وأن بوس�عنا أن
نبدي من الجرأة والحزم ما يلزم أعمالنا.
وإذ ننظ�ر يف ج�دول أعمالنا الجديد ،فإنن�ي أود أن أبرز
بعض النقاط .فقبل كل يشء ،يجب علينا أن نس�تفيد من
الخربات  -وهي الدروس املس�تفادة  -من تنفيذ األهداف
اإلنمـائية لأللفية ،من حيث النتائج التي تحققت والفرص
التي أُهدرت عىل ح ّد س�واء .ويجب علينا أيضا ً أن نفكر يف
التحدّي�ات اإلنمائية الجديدة والناش�ئة ،مع إيالء االهتمام
إىل هدفني رئيسيني هما :التغلب عىل الفقر وانعدام األمن،
وضمان التنمية املستدامة.
ويتعينّ علينا وضع األه�داف العاملية املح ّددة وفق جدول
زمني ،واألهداف عىل املس�توى الوطني املقرتنة بمؤرشات
قابل�ة للقي�اس معاً .وتكتسي الرشاكات الجدي�دة والتي
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ج�رى اس�تعراضها ،فضالً ع�ن ّ
توفر القيادة السياس�ية
الجريئة عىل جميع املستويات أهمية قصوى .ويجب علينا
أن نبرع يف دمج األبعاد االقتصادي�ة واالجتماعية والبيئية
لالس�تدامة ،عالوة عىل وجوب حف�ظ التوازن بني الطموح
والجان�ب العملي .وأخرياً ،فإن�ه ليس واجب�ا ً فقط تكرار
التأكيد عىل التزامنا بالوصول إىل عالم من الفرص والعدالة
والحري�ة والكرامة والسلام — وهي املب�ادئ الواردة يف
إعالن األلفي�ة لعام ( 2000الق�رار  — )2/55بل يجب
أيضا ً تنشيطها.
ويجب أن تمثّل خطتنا  -التي تعرف رس�ميا ً باس�م خطة
التنمي�ة ملا بعد عام  - 2015تطورا ً هاما ً يف تفكري املجتمع
ال�دويل .ويجب عليها أن تتوخ�ى مجتمعا ً برشيا ً متآزرا ً يف
كوكبنا برصف النظر عن مستويات التنمية.
وق�د آن الوقت لكي تنهض الجمعي�ة العامة — بوصفها
الهيئ�ة التداولي�ة العليا لألم�م املتحدة — بمس�ؤوليتها
الجماعي�ة ،وأن ترشع يف أقرب وقت ممكن يف عملية إكمال
وضع خط�ة التنمية املس�تدامة املشتركة الواحدة .ولكي
أك�ون أكثر وضوح�اً ،فإن التنمية بش�كل ع�ام ،والتنمية
املس�تدامة على وج�ه الخص�وص ،إنم�ا هي م�ن أعمال
الجمعية العامة .وببس�اطة شديدة ،فإن تلك الخطة تمثل
علة وجودنا هنا.
ومن املتوقع  -خالل الدورة الثامنة والس�تني القادمة ،كما
سمعنا للتّو من الرئيس  -أن تؤتي العديد من نتائج مؤتمر
األمم املتحدة للتنمية املس�تدامة املعقود يف ريو دي جانريو
ثمارها .ومن املتوقع أن نوف�ر القيادة والوضوح الالزمني
لتل�ك العملي�ة .وأرى بكل الص�دق أنه يج�ب علينا الوفاء
بمسؤولياتنا بطريقة مفتوحة وشاملة وشفافة.
وعلي�ه ،فإنني أعلن أن موضوع الدورة الثامنة والس�تني،
فضالً عن املناقشة العامة السنوية للجمعية العامة سيكون
“خطة التنمية ملا بعد عام  :2015تمهيد السبيل!” .ونحن
نعلم جميعا ً أن مجرد تحديد موضوع ليس س�وى خطوة
رمزية إىل ح ّد كبري وأن�ه ليس غاية يف ح ّد ذاته .ومع ذلك،
فإن اتخ�اذ تلك الخطوة يجب أن يعقب�ه اتخاذ الخطوات
التالية الحاس�مة ،ب�ل والش�اقة أيضاً ،نح�و امليض بذلك
املوض�وع ُق ُدم�ا ً وتعزيز أهميت�ه وخلق فرص املش�اركة
بالنس�بة للدول األعضاء ،فضالً ع�ن تحويل التح ّديات إىل
فرص ،وتعزيز وحدتنا الجماعية بتحقيق الهدف وااللتزام
بذل�ك .ويج�ب أن نميض قدما ً على نحو ثاب�ت وتصميم
دؤوب .واملوضوع ليس مجرد ش�عار ،ب�ل ينبغي تنفيذه
وأن يؤدي إىل اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ خطة التنمية
ملا بعد عام .2015

آخ�ذا ً بذل�ك يف االعتب�ار ،فإنن�ي أعت�زم عق�د العديد من
األحداث ذات الصلة نحو تحقي�ق ذلك الهدف .وأعتزم أنا
وفريقي  -عرب العمل بشكل وثيق مع األمني العام وفريقه،
وصنادي�ق األمم املتحدة وبرامجه�ا ومكاتبها ذات الصلة،
بم�ا يف ذلك  -عىل س�بيل املثال ولي�س الحرص  -صندوق
األمم املتح�دة للس�كان ،ومنظمة األمم املتح�دة للطفولة،
وبرنام�ج األم�م املتح�دة اإلنمائ�ي ،وهيئة األم�م املتحدة
للمرأة ،ومفوضية األمم املتحدة الس�امية لحقوق اإلنسان،
ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان الجنوب الذي
أنش�ئ مؤخرا ً  -اس�تضافة أحداث رفيعة املس�توى بشأن
املواضي�ع الثالثة التالية :إس�هامات املرأة واملجتمع املدني
والش�باب يف خط�ة التنمية مل�ا بعد ع�ام  ،2015وحقوق
اإلنسان وسيادة القانون فيما يتعلق بخطة التنمية ملا بعد
عام  2015وإس�هامات التعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالث�ي وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف
تحقيق التنمية وصوال ً إىل خطة التنمية ملا بعد عام .2015
باإلضاف�ة إىل تلك األحداث الرفيعة املس�توى ،س�أعمل أنا
وفريق�ي بش�كل وثيق م�ع ال�دول األعضاء به�دف عقد
ثالث مناقش�ات مواضيعية .وس ُتكرّس كل واحدة من تلك
املناقشات لتحقيق مزيد من الوضوح بشأن املوضوع الذي
تم اختياره .وسنسعى إىل توفري نتائج موجهة نحو تحقيق
األهداف بش�أن املس�ائل التالية :دور الشراكات ،وكفالة
الوصول إىل مجتمعات مس�تقرة وس�لمية ،ومسائل املياه
والصرف الصحي والطاقة املس�تدامة يف خطة التنمية ملا
بعد عام .2015
وق�د اس�تمعت بعمق ،يف س�ياق املس�ار الطوي�ل املؤدي
إىل الي�وم ،إىل جميع االستش�ارات التي قدمه�ا يل الزمالء
فيما يتعلق باملس�ائل الت�ي ينبغي إبرازها خلال الدورة
الثامنة والستني — ويعرف أيضا ً باسم ممارسة الضغط.
ول�ن يكون اختالف األف�كار يف غالب األحيان مفاجئا ً ألحد
يف جمعي�ة بكل هذا القدر من التنوع الهائل ،مثل الجمعية
العامة .ومع ذلك ،فقد تمكنت من تحديد العنارص املشرتكة
التالي�ة :رضورة تحّل�يّ الرئاس�ة باالنفت�اح والش�فافية
والتعاون ،واملش�اركة بقدر أكرب من قبل األجهزة املنش�أة
يف إطار الجمعية العامة ،وتنش�يط جدول األعمال املتعلق
بإصالح الجمعية العامة.
أوالً ،اس�تجابة للدع�وة التي طال�ب فيها الجمي�ع تقريبا ً
برئاسة منفتحة وش�فافة ومتعاونة ،أو ّد بأن أجيب إجابة
واضح�ة :نع�م ،نتعهد فريق�ي وأنا بأن نك�ون منفتحني
وش�فافني تماماً ،ونرحّ ب بمس�اهمات أعضاء الجمعية يف
عم�ل ال�دورة الثامنة والس�تني .ومع ذل�ك ،أو ّد بأن أكون
واضحا ً بالقدر نفس�ه بش�أن نقطة أخرى .متى ما وأينما
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اقتضى األمر وجود قي�ادة حقيقية ،ومتى م�ا تعينّ كرس
الجمود وامليض قدما ً بالعمليات ،سأبذل قصارى جهدي يف
أن أكون حازماً ،وعادال ً ومنصفاً ،وواضحا ً ورصيحاً .أؤكد
للجمعية العامة التزامي الشخيص بذلك.
ثانياً ،ما ِمن شك يف أن هناك حاجة إىل قدر أكرب من املشاركة
م�ن جان�ب مختلف هيئات مؤسس�تنا يف ما تق�وم به من
أعمال .وعليه ،فمن أجل ضمان زيادة التعاون والتنس�يق
وتبادل املعلومات ،أعتزم عقد اجتماعات منتظمة مع األمني
العام وكبار أعضاء فريقه ،ومواصلة املمارس�ة املتمثلة يف
عقد جلس�ات إحاطة دورية غري رس�مية ،يحيطنا خاللها
علم�ا ً بأولوياته وأس�فاره وأحدث أنش�طته ،بم�ا يف ذلك
مش�اركته يف االجتماعات الدولية والفعالي�ات التي تنظم
خ�ارج األمم املتح�دة .ويف اجتماعاتي م�ع رئييس مجلس
األمن واملجلس االقتصادي واالجتماعي ،فضالً عن رؤس�اء
الهيئات الفرعية ،س�وف أطرح تقدي�م كل منها إحاطات
دورية غري رس�مية للجمعية العامة بشأن آخر املستجدات
يف عمل تلك األجهزة الرئيس�ية .وأخريا ً وليس آخراً ،سوف
أعق�د أيض�ا ً اجتماعات منتظمة مع املكتب .س�وف ّ
يمكن
ذل�ك املكتب من تقيي�م التق�دم املحرز يف أعم�ال الدورة
الثامنة والس�تني حتى يتس�نى لنا الحصول عىل مشورته
بش�أن أفضل الس�بل للميض قدما ً يف عملنا .وتحقيقا ً لتلك
الغاية ،س�وف نعمل فريقي وأنا عن كثب مع وكيل األمني
العام إلدارة ش�ؤون الجمعية العام�ة واملؤتمرات وفريقه
لضمان سالسة الدورة الثامنة والستني وجدواها.
ثالثاً ،فيما يتعلق بتنش�يط عملية إصالح الجمعية العامة،
أو ّد ب�أن أق�ول إن وجاه�ة مؤسس�تنا تتوق�ف عليه .أي
منظم�ة ال تس�تطيع أن تتط�ور أو تتكيّف م�ع الظروف
املتغيّـ�رة معرّضة للخطر؛ ينطبق ذلك عىل كل املنظمات.
العصر الذي نعيش�ه يف األم�م املتحدة عصر مميز .آمال
املالييـ�ن وأحالمهـم بعالم بـال رصاعـ�ات معلّقة علينا.
وال يس�عنا أن نك�ون غير مبالين أو بمنأى ع�ن العالم
املتغّي� حولنا .وال يمكنن�ا أن نقف مكت�ويف األيدي بينما
رّ
يكاف�ح املاليني ،أو يقبلون بمجرد البق�اء عىل قيد الحياة،
يف وق�ت ينبغ�ي أن تت�اح فيه ف�رص االزده�ار للجميع.

بعب�ارة أخرى ،يج�ب عىل األم�م املتحدة إصالح نفس�ها
وإالّ فقدت أهميتها.
ُ
تنش�يط الجمعية
من العنارص الرضورية يف ذلك اإلصالح
العام�ة وبرنامج عملها .ماذا يعني ذل�ك بالضبط؟ يعني
ذلك تعزيز دورها وس�لطتها وزي�ادة فعاليتها وكفاءتها.
هناك حاجة بطبيع�ة الحال إىل اإلصالح يف جميع األجهزة
الرئيس�ية لألم�م املتحدة ،بما يف ذل�ك املجلس االقتصادي
واالجتماعي ومجلس األمن .وبالتايل ،ينبغي أالّ يفاجأ أحد
بأنني س�وف أس�عى إىل إحياء املناقش�ات بش�أن إصالح
هذه الهيئات والنهوض بتلك املناقش�ات ،واختتامها ،نعم
اختتامه�ا ،بالرغ�م من العقبات الش�ديدة ،بل املس�تحيل
تجاوزه�ا يف نظ�ر البعض .تل�ك أولوية قص�وى ،وأدعو
جميع أعضاء الجمعية العامة ف�ردا ً فردا ً إىل االنضمام إيلّ
حتى نجعل ذلك حقيقة واقعة.
وأخيراً ،علينا أيضا ً أن نكون مدركني للتحديات الناش�ئة
عن اس�تخدام الفض�اء اإللكرتوني .يف س�بيل ذلك ،أعتزم
العم�ل مع ال�دول األعضاء عىل تحديد الس�بل التي يمكن
للجمعي�ة م�ن خاللها ،وينبغ�ي لها ،أن تتص ّدى ملس�ائل
الفضاء اإللكرتوني الناشئة.
ربما يعل�م أعضاء الجمعية العامة أنن�ي ولدت يف جزيرة
صغيرة يف منطقة البحر الكاريبي .وم�ع ذلك ،فأنا أؤمن
بالحكم�ة الرائج�ة الت�ي تقول :ما ِمن إنس�ان يس�تطيع
أن يعي�ش منعزال ً مث�ل جزيرة .وأعرتف تم�ام االعرتاف،
بالنظـر إىل مهام منصبي ،بأنني س�أعتمد — بل سأتكل
— على جمي�ع األعض�اء إذا أردت أن أؤدي واجبات�ي
بفعالية .وكبداية ،شكلت فريقا ً من املهنيني ذوي القدرات
والخربات العالي�ة ،وهم يف معظمهم م�ن خضم الجمعية
العامة ،ويعكسون التنوع الثري الذي تمثله األمم املتحدة.
وم�ا ه�ذه إال ّ البداية .لكن ما أريده حق�ا ً هو أن تؤدي كل
دولة من الدول األعضاء وكل فرد من األفراد دورا ً يف جعل
الدورة الثامنة والس�تني للجمعي�ة العامة مثمرة وموجهة
نح�و تحقيق النتائج ،طاملا أننا يف الواقع ننتمي جميعا ً إىل
نفس الفريق .ولذلك ،فإنني أرحّ ب بالجميع ضمن الركب.

يرجى زيارة بوابة نظام
خدمات االجتماعات
املوفرة للورق لالطالع عىل
البيانات والوثائق ومواعيد
االجتماعات الرسمية.
papersmart.unmeetings.
org
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األمـم املتحـدة
الدورة الثامنة والستون

للجمعيـة العامـة
نبذة من
نبذة
من
السرية الذاتية
السرية
الذاتية
بيــان
بيــان

معلومات أساسية
جدول األعمال
قائمـة الرؤساء

افتتاح الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم
 17أيلول/سبتمرب 2013
تفتت�ح الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة دورته�ا الثامنة
والس�تني ي�وم الثالث�اء 17 ،أيلول/س�بتمرب ،الس�اعة
 ،15/00بمقر األمم املتحدة يف نيويورك.
ويف أعق�اب أس�بوع من املناقش�ات املفتوح�ة ،يعقد عدد
م�ن املناس�بات الرفيعة املس�توى بعضه�ا يف إثر بعض.
فيوم االثنني 23 ،أيلول/س�بتمرب ،تعق�د الجمعية العامة
اجتماعا ً رفيع املس�توى عن األشخاص ذوي اإلعاقة تحت
ش�عـار “س�بل امليض قدماً :وض�ع خطة تنمية ش�املة
ملس�ائل اإلعاقة حتى ع�ام  2015وما بع�ده” ،يركز عىل
تحقي�ق األه�داف اإلنمائية لأللفي�ة ذات الصلة واألهداف
األخرى املتف�ق عليها دولي�ا ً (ملزيد م�ن املعلومات ،انظر
املوقع الش�بكي التايلhttp://www.un.org/disabilities/ :
.)default.asp?id=1590
وتفتتح املناقش�ة العامة الس�نوية للجمعي�ة العامة التي
يجتمع خاللها رؤساء الدول والحكومات وغريهم من كبار
املسؤولني الوطنيني لعرض آرائهم بشأن القضايا العاملية
امللحة يوم الثالثاء 24 ،أيلول/سبتمرب ،وتستمر حتى يوم
الثالث�اء 1 ،ترشين األول/أكتوبر .وعىل هامش املناقش�ة
العام�ة ،يعق�د االجتم�اع االفتتاح�ي للمنتدى الس�يايس
الرفيع املس�توى املعني بالتنمية املس�تدامة الذي أنشأته
الجمعي�ة العامة اس�تجابة لنتائج مؤتمر األم�م املتحدة
للتنمية املستدامة (ريو ،)20+بعد ظهر يوم الثالثاء24 ،
أيلول/سبتمرب (ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع الشبكي
الت�ايلhttp:/sustainabledevelopment.un.org/index. :
 .)php?menu=1556ويف اليوم التايل ،األربعاء  25أيلول/
سبتمرب ،يعقد رئيس الجمعية العامة مناسبة خاصة عن
جهود متابعة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يف مرحلة
م�ا بع�د ع�ام  .2015ويف وقت الحق من ذلك األس�بوع،
تعقد الجمعية العامة يوم الخميس 26 ،أيلول/س�بتمرب،
اجتماعا ً آخر رفيع املستوى عن تحقيق هدف نزع السالح
النووي.

من منشورات
إدارة شؤون اإلعالم
باألمم املتحدة
DPI/2585

وعقب اختت�ام املناقش�ة العامة ،تنظ�م الجمعية العامة
حوارا ً رفيع املستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية يومي

الخمي�س  3والجمع�ة  4ترشي�ن األول/أكتوب�ر ،بهدف
تحديد التدابير الرامية إىل تعزيز فوائ�د الهجرة الدولية
للمهاجري�ن والبلدان عىل ح ٍّد س�واء والح� ّد من نتائجها
الس�لبية يف الوق�ت نفس�ه (ملزيد م�ن املعلوم�ات ،انظر
املوقع الش�بكي الت�ايل http://www.un.org/esa/popu� :
.)lation/meetings/HLD2013/mainhld2013.html
وبعيد ذلك ،تعقد الجمعية العامة يومي االثنني  7ترشين
األول/أكتوبر والثالث�اء  8ترشين األول/أكتوبر ،حوارها
الرفيع املس�توى الس�ادس بش�أن تمويل التنمية (ملزيد
من املعلومات ،انظر املوقع الش�بكي التايلhttp://www. :
.)un.org/esa/ffd/index.htm
منتدى تفاويض متعدد األطراف
تحت�ل الجمعية العامة التي أنش�ئت عام  1945بموجب
ميث�اق األمم املتح�دة موقع الص�دارة بوصفه�ا الجهاز
الرئيسي التداويل والتمثييل والواضع للسياس�ات يف األمم
املتح�دة .وتضم الجمعية العامة ال�دول األعضاء يف األمم
املتحدة البالغ عددها  193دولة ،وتش�كل منتدى منقطع
النظري إلجراء مناقش�ات متعددة األطراف لكافة القضايا
الدولية التي يش�ملها امليث�اق (http://www.un.org/en/
 .)documents/charter/index.shtmlوتضطلع الجمعية
العامة أيض�ا ًَ بدور هام يف عملية وض�ع املعايري وتدوين
القانون الدويل.
وتجتمع الجمعية العامة عىل نحو مكثّف يف الفرتة املمتدة
من أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب سنوياً ،وبعد
ذلك عند االقتضاء.
وظائف الجمعية العامة وسلطاتها
تتمتع الجمعية العامة بس�لطة تقديم توصيات إىل الدول
بش�أن القضايا الدولية التي تدخل يف نطاق اختصاصها.
ولقد اتخذت أيضا ًَ إجراءات سياسية واقتصادية وإنسانية
واجتماعي�ة وقانونية كان لها أث�ر عىل حياة ماليني البرش
يف جمي�ع أرجاء العالم .وي�رد يف كل من اإلعالن التاريخي
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بش�أن

األلفي�ة(  (�http://www.un.org/millennium/declara

 ،)tion/ares552ehtmال�ذي اعتم�د يف ع�ام  ،2000والوثيق�ة
الختامي�ة ملؤتم�ر القمة العامل�ي لع�ام http://www.( 2005
 ،)un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1الت�زام
ال�دول األعضاء ببل�وغ أهداف محددة لتحقيق السلام واألمن
ونزع السلاح ،إىل جانب التنمية والقض�اء عىل الفقر؛ وصون
حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القانون؛ وحماية بيئتنا املشرتكة؛
وتلبية االحتياجات الخاصة ألفريقيا؛ وتعزيز األمم املتحدة.
ووفقا ً مليثاق األمم املتحدة ،للجمعية العامة أن:
•تنظر يف ميزانية األمم املتحدة وتقرر األنصبة املالية
التي تتحملها الدول األعضاء؛
•تنتخب األعضاء غري الدائمني يف مجلس األمن وأعضاء
مجالس األمم املتحدة وسائر هيئاتها ،وتقوم بتعيني
األمني العام بنا ًء عىل توصية من مجلس األمن؛
•تنظر يف املبادئ العامة للتعاون يف حفظ السلم
واألمن الدوليني ،ويدخل يف ذلك املبادئ املتعلقة بنزع
السالح ،وتقدم توصيات بصددها؛
•تناقش أيّة مسألة يكون لها صلة بالسلم واألمن
الدوليني ،وتقدم توصية بصددها ،إال ّ إذا كان النزاع
أو الحالة يخضع للمناقشة يف مجلس األمن؛
•تناقش ،مع االستثناء نفسه ،أيّ مسألة تدخل يف نطاق
امليثاق أو تتصل بسلطات أيّ هيئة من هيئات األمم
املتحدة ووظائفها ،وتقدم توصيات بصددها؛
•تنشئ دراسات وتشري بتوصيات بقصد إنماء التعاون
الدويل يف امليدان السيايس ،وتشجيع التقدم املطرد
للقانون الدويل وتدوينه ،وتحقيق حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ،وإنماء التعاون الدويل يف
امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية
والصحية؛
•تقدم توصيات لتسوية أيّ موقف قد يع ّكر صفو
العالقات الودية بني األمم تسوية سلمية؛
•تنظر يف التقارير الواردة من مجلس األمن وسائر
هيئات األمم املتحدة.
وللجمعي�ة أيض�ا ً أن تتخذ إج�راء يف حاالت تهديد الس�لم ،أو

انتهاك الس�لم ،أو األعم�ال العدائية ،يف حال ل�م يتخذ مجلس
األمن إجرا ًء بس�بب التصويت الس�لبي ألحد األعضاء الدائمني.
ويف ه�ذه الح�االت ،للجمعي�ة ،وفق�ا ً ألح�كام قراره�ا 377
(د  )5 -املعنون “متّحدون من أجل السلام” املؤرخ  3ترشين
الثاني/نوفمبر  ،1950أن تنظ�ر يف املس�ألة على الفور وأن
تويص أعضاءه�ا باتخاذ تدابري جماعية لحفظ الس�لم واألمن

الدوليين أو إحاللهما (انظر “الدورات االس�تثنائية والدورات
االستثنائية الطارئة” أدناه).
السعي إىل تحقيق توافق اآلراء
لكل من ال�دول األعضاء البالغ عدده�ا  193دولة يف الجمعية
العام�ة ص�وت واحد .وتص�در الجمعي�ة العام�ة قراراتها يف
املس�ائل الهامة ،من قبي�ل التوصيات الخاصة بحفظ الس�لم
واألم�ن الدوليين ،وانتخ�اب أعض�اء مجلس األم�ن واملجلس
االقتصادي واالجتماعي ،واملس�ائل الخاصة بامليزانية ،بأغلبية
ثلثي الدول األعضاء ،ولكن القرارات يف املسائل األخرى تصدر
بأغلبية األعضاء الحارضين املشرتكني يف التصويت.
ويف الس�نوات األخيرة ،بذل�ت الجه�ود لتحقيق تواف�ق اآلراء
بشأن املس�ائل املطروحة ،عوضا ً عن إصدار قرارات من خالل
تصويت رسمي ،مما عزز التأييد ملا تتخذه الجمعية العامة من
ق�رارات .ويمكن للرئيس ،بعد استش�ارة الوفود والتوصل إىل
اتفاق معها ،أن يقرتح اتخاذ قرار بدون تصويت.
تنشيط أعمال الجمعية العامة

بُذلت جه�ود مطردة لجعل عمل الجمعية العامة أش�د تركيزا ً

وأوث�ق صلة باملوضوع .واعترب ذلك من األولويات أثناء الدورة
الثامن�ة والخمسين ،وتواصل�ت الجهود يف ال�دورات الالحقة
لتبس�يط جدول األعمال ،وتحسني ممارسات اللجان الرئيسية
وأس�اليب عمله�ا ،وتعزي�ز دور املكتب ،وتعزي�ز دور رئيس
الجمعية العامة وس�لطته ،والنظ�ر يف دور الجمعية العامة يف
عملية اختيار األمني العام.

وأق�رت الجمعية العامة يف دورتها الس�تني نصا ً (مرفقا ً بالقرار
 286/60امل�ؤرخ  8أيلول/س�بتمرب  )2006تش�جع في�ه عىل
عقد مناقش�ات تفاعلية غري رسمية بشأن املس�ائل الراهنة ذات
األهمي�ة البالغة للمجتمع ال�دويل .ودعا هذا الن�ص الذي أوىص
به الفري�ق العامل املخص�ص املعني بتنش�يط الجمعية العامة
أيضا ًَ رئيس الجمعية العامة إىل اقرتاح مواضيع لهذه املناقش�ات
التفاعلية .وخالل الدورة السابعة والستني ،عقدت عدة مناقشات
مواضيعية تفاعلية بش�أن طائفة واسعة من املسائل ،بما يف ذلك
مناقش�ات بش�أن دور العدالة الجنائي�ة الدولي�ة يف املصالحة؛
واإلدارة االقتصادية العاملية؛ والحل السلمي للنزاعات يف أفريقيا؛
رُّ
وتغُّي� املن�اخ؛ والثقافة والتنمية؛ وبش�أن
والتنمية املس�تدامة
مبارشة األعمال الحرة من أجل التنمية وعدم املساواة.
ولقد أصبحت ممارس�ة مس�تقرة أن يقدم األمني العام إىل الدول
األعضاء إحاطة بصورة دورية ،يف إطار الجلس�ات غري الرس�مية
للجمعي�ة العامة ،عن آخر أنش�طته وأس�فاره .ولقد أتاحت هذه
اإلحاطات فرصة تالقي استحس�انا ً لتبادل اآلراء بني األمني العام
والدول األعضاء ومن املرجح أن تستمر يف الدورة الثامنة والستني.
معلومات أساسية
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انتخ�اب رئيس الجمعية العامة ونوابه ورؤس�اء اللجان
الرئيسية
تنتخ�ب الجمعي�ة حالي�ا ً رئيس�ها ونواب�ه ورؤس�اء اللجان

الرئيس�ية ،نتيجة لعملية التنش�يط املس�تمرة ألعمالها وعمالً

باملادة  30من نظامها الداخيل ،قبل ثالثة أش�هر عىل األقل من
بدء الدورة الجديدة وذلك ملواصلة تعزيز التنس�يق والتحضري
للعمل بين اللجان الرئيس�ية وبني اللج�ان والجمعية العامة
بكامل هيئتها.
املكتب

يق� ّدم املكتب الذي يتألف م�ن رئيس الجمعي�ة ونوابه البالغ
عددهم  21نائباً ،ورؤس�اء اللجان الرئيس�ية الست ،توصيات
إىل الجمعية العامة بش�أن إقرار ج�دول األعمال ،وتوزيع بنود
ج�دول األعمال ،وتنظيم أعمال الجمعي�ة (ملزيد من املعلومات
بش�أن جدول األعمال ،انظر http://www.un.org/Depts/dhl/
.)resguide/gasess.htm#gaagen
لجنة وثائق التفويض
تقدم لجنة وثائق التفويض التي تعينها الجمعية العامة يف كل
دورة تقارير إىل الجمعية العامة بشأن وثائق تفويض املمثلني.
املناقشة العامة
تعقد املناقش�ة العام�ة الس�نوية للجمعية العام�ة التي تتيح
للدول األعضاء فرصة اإلعراب عن آرائها بشأن القضايا الدولية
الرئيسية اعتبارا ً من الثالثاء 24 ،أيلول/سبتمرب وتستمر حتى
الثالثاء 1 ،ترشين األول/أكتوبر .ويعرض األمني العام تقريره
عن أعمال املنظمة مبارشة قبل املناقشة العامة ،وهي ممارسة
بدأ العمل بها يف الدورة الثانية والخمسني.
وس�يكون موض�وع املناقش�ة العام�ة لل�دورة الثامنة والس�تني
“خطـ�ة التنمي�ة مل�ا بع�د ع�ام  :2015تمهي�د الس�بيل!”
كم�ا اقترح الرئيس املنتخ�ب للدورة الثامنة والس�تني ،س�عادة
الس�يد ج�ون و .آيش م�ن أنتيغ�وا وبرب�ودا ،ل�دى انتخاب�ه يف
 14حزيران/يونيه  .2013وتعود ممارسة اختيار قضية محددة
ذات اهتم�ام عاملي للمناقش�ة العامة إىل ع�ام  2003حني قررت
الجمعية العامة إدخال هذه املمارسة املستحدثة يف مسعى لتعزيز
س�لطة ودور ه�ذه الهيئة التي بات�ت تضم 193عض�وا ً (القرار
 126/58الصادر يف كانون األول/ديسمرب .)2003
وتعقد جلس�ات املناقش�ة العامة عادة من الس�اعة  9/00إىل
الساعة  ،13/00ومن الساعة  15/00إىل الساعة .21/00

اللجان الرئيسية
مع اختتام املناقش�ة العامة ،تبارش الجمعي�ة العامة النظر يف
البن�ود املوضوعية املدرج�ة يف جدول أعمالها .وبس�بب العدد
الكبيـر للمس�ائل التي يطلب إىل الجمعي�ة العامة النظر فيها
( 171بن�دا ً مدرج�ا ً على جدول األعم�ال يف الدورة الس�ابعة
والستني عىل س�بيل املثال) ،توزع الجمعية العامة عىل لجانها
الرئيسية الست البنود ذات الصلة بأعمال تلك اللجان .وتناقش
اللج�ان تلك البنود ،وتس�عى ،حيثما أمك�ن ،إىل مواءمة ال ُنهُج
املختلفة للدول ،وتقدم توصياتها ،ويكون ذلك عادة يف ش�كل
مش�اريع قرارات ومقررات ،إىل الجمعية العامة بكامل هيئتها
لكي تنظر فيها وتتخذ إجراء بشأنها.
واللجان الرئيس�ية الست هي التالية :لجنة نزع السالح واألمن
الدويل (اللجنة األوىل) ،املعنية بنزع السلاح واملسائل الخاصة
باألمن ال�دويل؛ واللجنة االقتصادية واملالي�ة (اللجنة الثانية)،
املعني�ة باملس�ائل االقتصادي�ة؛ ولجن�ة الش�ؤون االجتماعية
واإلنس�انية والثقافية (اللجن�ة الثالثة) ،التي تتناول املس�ائل
االجتماعي�ة واإلنس�انية؛ ولجنة املس�ائل السياس�ية الخاصة
وإنهاء االس�تعمار (اللجنة الرابعة) ،الت�ي تتناول طائفة من
املواضيع السياسية غري املشمولة بأي لجنة أخرى أو بالجلسة
العامة ،بما يف ذلك إنهاء االستعمار ،ووكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتش�غيل الالجئني الفلس�طينيني يف الرشق األدنى (األونروا)،
وحقوق اإلنس�ان للشعب الفلسطيني؛ ولجنة اإلدارة وامليزانية
(اللجن�ة الخامس�ة) ،املعنية بإدارة األمم املتح�دة وميزانيتها؛
واللجن�ة القانونية (اللجنة السادس�ة) ،التي تتناول املس�ائل
القانونية الدولية.
إالّ أن الجمعية العامة تبت مبارشة يف جلس�اتها العامة يف عدد
م�ن بنود جدول األعمال ،من قبيل قضية فلس�طني والحالة يف
الرشق األوسط.
األفرقة العاملة التابعة للجمعية العامة
أذن�ت الجمعية العامة يف املايض بإنش�اء أفرقة عاملة للرتكيز
عىل املسائل ذات األهمية بمزيد من التفصيل ،وتقديم توصيات
لكي تتخذ الجمعية العامة إجراء بشأنها .وتشمل هذه األفرقة
العامل�ة الفري�ق العام�ل املخص�ص املعني بتنش�يط أعمال
الجمعية العامة الذي سيواصل أعماله خالل الدورة املقبلة.
املجموعات اإلقليمية
تط�ورت مختل�ف املجموع�ات اإلقليمي�ة غير الرس�مية عرب
الس�نني يف الجمعية العامة باعتبارها أدوات للتش�اور وتيسري
األعم�ال اإلجرائية .وه�ذه املجموع�ات هي التالي�ة :مجموعة
ال�دول األفريقي�ة؛ ومجموع�ة دول آس�يا واملحي�ط اله�ادئ؛
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ومجموع�ة دول أوروب�ا الرشقي�ة؛ ومجموع�ة دول أمريكا
الالتينية ومنطق�ة البحر الكاريب�ي؛ ومجموعة دول أوروبا
الغربي�ة ودول أخرى .وتتناوب رئاس�ة الجمعية العامة بني
املجموع�ات اإلقليمية .ولقد انتخب�ت الجمعية العامة للدورة
الثامنة والستني رئيس�ها من مجموعة دول أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي.
الدورات االستثنائية والدورات االستثنائية الطارئة
للجمعي�ة أن تجتم�ع ،باإلضاف�ة إىل دوراته�ا العادي�ة ،يف
دورات اس�تثنائية ودورات اس�تثنائية طارئ�ة .وحتى اآلن،
عقدت الجمعية العامة  28دورة اس�تثنائية بش�أن مس�ائل
تتطل�ب اهتماما ً خاصاً ،بما يف ذلك قضية فلس�طني ،ومالية
األمم املتحدة ،ونزع السلاح ،واملخدرات ،والبيئة ،والسكان،
وامل�رأة ،والتنمي�ة االجتماعي�ة ،واملس�توطنات البرشي�ة،
ومكافح�ة فريوس نق�ص املناعة البرشية/اإلي�دز ،والفصل
صص�ت الدورة االس�تثنائية
العنصري ،وناميبي�ا .وق�د ُخ ّ
الثامنة والعرشون للجمعية العامة التي عقدت يف  24كانون
الثاني/يناير  2005إلحياء الذكرى السنوية الستني لتحرير
معسكرات االعتقال النازية.
وتناول�ت عشر دورات اس�تثنائية طارئ�ة حاالت وص�ل فيها
مجل�س األم�ن إىل طريق مس�دود ،وه�ي هنغاري�ا (،)1956
وقناة الس�ويس ( ،)1956والرشق األوسط ( 1958و،)1967

والكونغو ( ،)1960وأفغانستان ( ،)1980وفلسطني (،1980
و ،)1982وناميبي�ا ( ،)1981واألرايض العربي�ة املحتل�ة
( )1982واألعم�ال اإلرسائيلية غري القانونية يف القدس الرشقية
املحتل�ة وبقية األرض الفلس�طينية املحتل�ة ( ،1997و،1998
و ،1999و ،2000و ،2001و ،2002و ،2003و،2004
و ،2006و.)2009
وقرّرت الجمعية العامة ،يف  16كانون الثاني/يناير ،2009
إرجاء الدورة االس�تثنائية الطارئة الع�ارشة بصورة مؤقتة
بطلب
واإلذن لرئيس الجمعية العامة باس�تئناف جلس�اتها
ٍ
من الدول األعضاء.
االضطالع بأعمال الجمعية العامة
يُس�تمد عم�ل األمم املتح�دة إىل حد كبري من الق�رارات التي
تتخذه�ا الجمعية العام�ة ويُضطلع به بصفة أساس�ية عن
طريق:
•اللجان وسائر الهيئات التي أنشأتها الجمعية
العامة لدراسة مسائل معيّنة مثل نزع السالح
وحفظ السالم والتنمية االقتصادية والبيئة وحقوق
اإلنسان ،وتقديم تقارير عنها؛
•األمانة العامة لألمم املتحدة التي تتألف من األمني
العام وطاقم عمله من املوظفني املدنيني الدوليني.

يرجى زيارة بوابة نظام
خدمات االجتماعات
املوفرة للورق لالطالع عىل
البيانات والوثائق ومواعيد
االجتماعات الرسمية.
papersmart.unmeetings.org
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األمـم املتحـدة
الدورة الثامنة والستون

للجمعيـة العامـة
نبذة من
نبذة
من
السرية الذاتية
السرية
الذاتية
بيــان
بيــان

جدول األعمال املؤقت لدورة الجمعية العامة
*
العادية الثامنة والسـتني

معلومات أساسية
جدول األعمال

1

-

افتتاح رئيس الجمعية العامة للدورة

2

-

دقيقة صمت للصالة أو التأمل

3

-

وثائق تفويض املمثلني يف دورة الجمعية العامة الثامنة والستني:

4

-

انتخاب رئيس الجمعية العامة

5

-

انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية

6

-

انتخاب نواب رئيس الجمعية العامة

7

-

تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود :تقارير املكتب

8

-

املناقشة العامة

( أ ) تعيني أعضاء لجنة وثائق التفويض
(ب) تقرير لجنة وثائق التفويض

قائمـة الرؤساء

ألف  -تحقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املس�تدامة وفقا ً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية
العامة واملؤتمرات التي عقدتها األمم املتحدة مؤخرا ً
9

-

تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي

- 10

تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
واإلعالنني السياسيني بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

- 11

الرياضة من أجل السالم والتنمية :بناء عالم سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األعىل األوليمبي

- 12

األزمة العاملية للسالمة عىل الطرق

- 13

 :2010 - 2001عقد دحر املالريا يف البلدان النامية ،وال سيما يف أفريقيا

- 14

التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتائج املؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم
املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة بهما

- 15

ثقافة السالم

- 16

تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

- 17

املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكيل:
( أ ) التجارة الدولية والتنمية
(ب) النظام املايل الدويل والتنمية

من منشورات
إدارة شؤون اإلعالم
باألمم املتحدة
DPI/2585

*

هذا جدول األعمال املؤقت كما صدر يف  19تموز/يوليه  . 2013ويمكن إضافة مزيد من البنود إىل هذه القائمة متى طلبت الدول األعضاء ذلك.

وستتاح نسخة مستكملة من جدول األعمال املؤقت بحلول موعد افتتاح الجمعية العامة يف أيلول/سبتمرب .2013
www.un.org/en/ga/68

10

(ج) القدرة عىل تحمل الدَّين الخارجي والتنمية
(د)

السلع األساسية

- 18

متابعة وتنفيذ نتائج املؤتمر الدويل لتمويل التنمية لعام  2002واملؤتمر االستعرايض لعام 2008

- 19

التنمية املستدامة:
( أ ) تنفيذ جدول أعمال القرن  21وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن  21ونتائج مؤتمر
القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
(ب) متابعة وتنفيذ اسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة
للدول الجزرية الصغرية النامية
(ج) االسرتاتيجية الدولية للح ّد من الكوارث
(د)

حماية املناخ العاملي ملنفعة األجيال البرشية الحالية واملقبلة

(هـ) تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحّ ر يف البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو
من التصحّ ر ،وبخاصة يف أفريقيا
(و)

اتفاقية التنوع البيولوجي

(ز)

تقرير مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة عن دورته العاملية األوىل

(ح) االنسجام مع الطبيعة
(ط) التنمية املستدامة للجبال
(ي) دور املجتمع الدويل يف منع التهديد اإلشعاعي يف آسيا الوسطى
- 20

تنفيذ نتائج مؤتمر األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل الثاني) وتعزيز برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية

- 21

العوملة والرتابط:
( أ ) دور األمم املتحدة يف تعزيز التنمية يف سياق العوملة والرتابط
(ب) تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
(ج) التعاون اإلنمائي مع البلدان املتوسطة الدخل
(د)

الثقافة والتنمية

(هـ) الهجرة الدولية والتنمية
- 22

مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا ً خاصة:
( أ ) متابعة مؤتمر األمم املتحدة الرابع املعني بأقل البلدان نموا ً
(ب) املؤتمر العرشي الشامل الستعراض تنفيذ برنامج عمل أملاتي

- 23

القضاء عىل الفقر وقضايا إنمائية أخرى:
( أ ) تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاني للقضاء عىل الفقر ()2017 - 2008
(ب) دور املرأة يف التنمية
(ج) تنمية املوارد البرشية

جـدول األعمـال
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- 24

األنشطة التنفيذية من أجل التنمية:
( أ ) األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
(ب) التعاون فيما بني بلدان الجنوب

- 25

التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية

- 26

نحو إقامة رشاكات عاملية

- 27

التنمية االجتماعية:
( أ ) تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة االستثنائية
الرابعة والعرشين
(ب) التنمية االجتماعية ،بما يف ذلك املسائل ذات الصلة بالحالة االجتماعية يف العالم وبالشباب
واملسنني واملعوقني واألرسة
(ج) متابعة السنة الدولية لكبار السن :الجمعية العاملية الثانية للشيخوخة
(د)

- 28

عقد األمم املتحدة ملحو األمية :توفري التعليم للجميع

النهوض باملرأة:
( أ ) النهوض باملرأة
(ب) تنفيذ نتائج املؤتمر العاملي الرابع املعني باملرأة ونتائج دورة الجمعية العامة االستثنائية
الثالثة والعرشين

باء  -صون السالم واألمن الدوليني
- 29

تقرير مجلس األمن

- 30

تقرير لجنة بناء السالم

- 31

دعم منظومة األمم املتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات يف سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات
الجديدة أو املستعادة

- 32

دور املاس يف تأجيج النزاع

- 33

منع نشوب النزاعات املسلحة:
( أ ) منع نشوب النزاعات املسلحة
(ب) تعزيز دور الوساطة يف تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها

- 34

النـزاعات التي طال أمدها يف منطقة مجموعة بلدان جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا وآثارها
عىل السالم واألمن والتنمية عىل الصعيد الدويل

- 35

الحالة يف الرشق األوسط

- 36

قضية فلسطني

- 37

الحالة يف أفغانستان

- 38

الحالة يف األرايض املحتلة بأذربيجان

- 39

مسألة جزيرة مايوت القمرية

جـدول األعمـال

12

- 40

رضورة إنهاء الحصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية عىل كوبا

- 41

الحالة يف أمريكا الوسطى :التقدم املحرز يف تشكيل منطقة سالم وحرية وديمقراطية وتنمية

- 42

مسألة قربص

- 43

العدوان املسلح عىل جمهورية الكونغو الديمقراطية

- 44

مسألة جزر فوكالند (مالفيناس)

- 45

حالة الديمقراطية وحقوق اإلنسان يف هايتي

- 46

العدوان اإلرسائييل املسلح عىل املنشآت النووية العراقية وآثاره الخطرية عىل النظام الدويل الثابت فيما
يتعلق باستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية ،وعدم انتشار األسلحة النووية ،والسالم واألمن
الدوليني

- 47

آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها

- 48

تقديم املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام

- 49

آثار اإلشعاع الذري

- 50

التعاون الدويل يف استخدام الفضاء الخارجي يف األغراض السلمية

- 51

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى

- 52

تقرير اللجنة الخاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلرسائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب
الفلسطيني وغريه من السكان العرب يف األرايض املحتلة

- 53

استعراض شامل للبعثات السياسية الخاصة

- 54

املسائل املتصلة باإلعالم

- 55

املعلومات املرسلة بمقتىض املادة ( 73هـ) من ميثاق األمم املتحدة من األقاليم غري املتمتعة بالحكم
الذاتي

- 56

األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة التي تؤثر عىل مصالح شعوب األقاليم غري املتمتعة بالحكم
الذاتي

- 57

تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة باألمم املتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان
والشعوب املستعمرة

- 58

التسهيالت الدراسية والتدريبية املعروضة من الدول األعضاء لصالح سكان األقاليم غري املتمتعة
بالحكم الذاتي

- 59

تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

- 60

مسألة الجزر امللغاشية غلوريوز وخوان دي نوفا ويوروبا وباساس دا إنديا

- 61

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة ،بما فيها القدس الرشقية ،وللسكان
العرب يف الجوالن السوري املحتل عىل مواردهم الطبيعية

- 62

تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،واملسائل املتصلة بالالجئني والعائدين
واملرشدين ،واملسائل اإلنسانية

جـدول األعمـال
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جيم  -تنمية أفريقيا
- 63

الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا :التقدم املحرز يف التنفيذ والدعم الدويل:
( أ ) الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا :التقدم املحرز يف التنفيذ والدعم الدويل
(ب) أسباب النزاع يف أفريقيا وتحقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها

دال  -تعزيز حقوق اإلنسان
- 64

تقرير مجلس حقوق اإلنسان

- 65

تعزيز حقوق الطفل وحمايتها:
( أ ) تعزيز حقوق الطفل وحمايتها
(ب) متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل

- 66

حقوق الشعوب األصلية:
( أ ) حقوق الشعوب األصلية
(ب) العقد الدويل الثاني للشعوب األصلية يف العالم

- 67

القضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب:
( أ ) القضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
(ب) التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما

- 68

حق الشعوب يف تقرير املصري

- 69

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها:
( أ ) تنفيذ الصكوك املتعلقة بحقوق اإلنسان
(ب) مسائل حقوق اإلنسان ،بما يف ذلك النُهج البديلة لتحسني التمتع الفعيل بحقوق اإلنسان
والحريات األساسية
(ج) حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني الخاصني
(د)

التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما

هاء  -التنسيق الفعال لجهود املساعدة اإلنسانية
- 70

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكوارث ،بما
يف ذلك املساعدة االقتصادية الخاصة:
( أ ) تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ
(ب) تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني
(ج) تقديم املساعدة االقتصادية الخاصة إىل فرادى البلدان أو املناطق
(د)

- 71

تعزيز التعاون الدويل وتنسيق الجهود يف دراسة اآلثار الناجمة عن كارثة تشرينوبيل وتخفيفها
وتقليلها

تقديم املساعدة إىل الناجني من اإلبادة الجماعية التي وقعت يف رواندا يف عام  ،1994ال سيما اليتامى
واألرامل وضحايا العنف الجنيس

جـدول األعمـال
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واو  -تعزيز العدالة والقانون الدويل
- 72

تقرير محكمة العدل الدولية

- 73

تقرير املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغري ذلك
من االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني
املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أرايض الدول املجاورة بني 1
كانون الثاني/يناير و 31كانون األول/ديسمرب 1994

- 74

تقرير املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل
التي ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991

- 75

تقرير املحكمة الجنائية الدولية

- 76

املحيطات وقانون البحار:
( أ ) املحيطات وقانون البحار
(ب) استدامة مصائد األسماك ،بطرق منها اتفاق عام  1995لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار املؤرخة  10كانون األول/ديسمرب  1982من أحكام بشأن حفظ
وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرتحال ،والصكوك
ذات الصلة

- 77

مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليا ً

- 78

املساءلة الجنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات

- 79

تقرير لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورتها السادسة واألربعني

- 80

برنامج األمم املتحدة للمساعدة يف تدريس القانون الدويل ودراسته ونرشه وزيادة تفهمه

- 81

تقرير لجنة القانون الدويل عن أعمال دورتيها الثالثة والستني والخامسة والستني

- 82

الحماية الدبلوماسية

- 83

النظر يف منع الرضر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة يف حالة وقوع ذلك
الرضر

- 84

تقرير اللجنة الخاصة املعنية بميثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة

- 85

سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل

- 86

نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه

- 87

قانون طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود

زاي  -نزع السالح
- 88

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

- 89

تخفيض امليزانيات العسكرية:
( أ ) تخفيض امليزانيات العسكرية
(ب) املعلومات املوضوعية عن املسائل العسكرية ،بما يف ذلك شفافية النفقات العسكرية

- 90

تنفيذ إعالن اعتبار املحيط الهندي منطقة سالم

- 91

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا
جـدول األعمـال
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- 92

توطيد النظام املنشأ بموجب معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي

- 93

استعراض تنفيذ اإلعالن الخاص بتعزيز األمن الدويل

- 94

التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت يف سياق األمن الدويل

- 95

إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الرشق األوسط

- 96

عقد ترتيبات دولية فعّ الة إلعطاء الدول غري الحائزة لألسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال
األسلحة النووية أو التهديد باستعمالها

- 97

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء الخارجي

- 98

دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح

- 99

نزع السالح العام الكامل:
( أ ) اإلخطار بالتجارب النووية
(ب) اإلجراءات الجديدة يف ميدان نزع السالح من أجل منع حدوث سباق للتسلح يف قاع البحار
واملحيطات وباطن أرضها
(ج) تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء الخارجي
(د)

متابعة االلتزامات يف مجال نزع السالح النووي املتفق عليها يف مؤتمرات األطراف يف معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يف األعوام  1995و  2000و 2010

(هـ) الشفافية يف مجال التسلح
(و)

الترشيعات الوطنية املتعلقة بنقل األسلحة واملعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات
االستخدام املزدوج

(ز)

املشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخرية التقليدية

(ح) معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب رشق آسيا (معاهدة بانكوك)
(ط) حظر إلقاء النفايات املشعة
(ي) تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد ،وتدمري تلك
األلغام
(ك) متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها
(ل)

نحو عالم خا ٍل من األسلحة النووية :التعجيل بتنفيذ االلتزامات بنزع السالح النووي

(م)

مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وتحديد األسلحة

(ن) تعزيز تعددية األطراف يف مجال نزع السالح وعدم االنتشار
(س) الصلة بني نزع السالح والتنمية
(ع) تقديم املساعدة إىل الدول من أجل كبح االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة
الخفيفة وجمعها
(ف) تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل
(ص) تخفيض الخطر النووي
(ق) تخفيض درجة االستعداد التعبوي ملنظومات األسلحة النووية
(ر)

املرأة ونزع السالح ومنع االنتشار وتحديد األسلحة
جـدول األعمـال
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(ش) معاهدة حظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة
النووية األخرى
(ت) تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك
األسلحة
(ث) امليض قدما ً يف مفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف
(خ) نزع السالح اإلقليمي
(ذ)

االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه

(ض) العمل املوحّ د من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية
(أ أ) نزع السالح النووي
(ب ب) تدابري بناء الثقة يف السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي
(ج ج) تحديد األسلحة التقليدية عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي
(د د) معاهدة تجارة األسلحة
(ه ه) القذائف
(و و) عقد دورة الجمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنزع السالح
- 100

استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعية العامة االستثنائية الثانية عرشة:
( أ ) مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح
(ب) اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية
(ج) مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واملحيط الهادئ
(د)

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي

(هـ) مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا
(و)
- 101

تدابري بناء الثقة عىل الصعيد اإلقليمي :أنشطة لجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية
بمسائل األمن يف وسط أفريقيا

استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية العارشة:
( أ ) تقرير مؤتمر نزع السالح
(ب) تقرير هيئة نزع السالح

- 102

خطر االنتشار النووي يف الرشق األوسط

- 103

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الرضر أو عشوائية األثر

- 104

تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط

- 105

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

- 106

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك
األسلحة

- 107

تنشيط أعمال مؤتمر نزع السالح وامليض قدما ً بمفاوضات نزع السالح املتعددة األطراف
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حاء  -مراقبة املخدّرات ومنع الجريمة ومكافحة اإلرهاب الدويل بجميع أشكاله ومظاهره
- 108

منع الجريمة والعدالة الجنائية

- 109

املراقبة الدولية للمخدّرات

- 110

التدابري الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب الدويل

طاء  -املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى
- 111

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة

- 112

تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم

- 113

اإلخطار الوارد من األمني العام بموجب الفقرة  2من املادة  12من ميثاق األمم املتحدة

- 114

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية:
( أ ) انتخاب خمسة أعضاء غري دائمني يف مجلس األمن
(ب) انتخاب  18عضوا ً يف املجلس االقتصادي واالجتماعي

- 115

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات أخرى:
( أ ) انتخاب  7أعضاء يف لجنة الربنامج والتنسيق
(ب) انتخاب عضوين يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم
(ج) انتخاب  14عضوا ً يف مجلس حقوق اإلنسان
(د)

انتخاب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة

(هـ) انتخاب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
- 116

تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى:
( أ ) تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
(ب) تعيني أعضاء يف لجنة االشرتاكات
(ج) إقرار تعيني أعضاء يف لجنة االستثمارات
(د)

تعيني عضو يف مجلس مراجعي الحسابات

(هـ) تعيني أعضاء يف لجنة الخدمة املدنية الدولية:
‘ ’1تعيني أعضاء يف اللجنة
‘ ’2تسمية نائب رئيس اللجنة
(و)

تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة

(ز)

تعيني أعضاء يف لجنة املؤتمرات

(ح) تعيني عضو يف وحدة التفتيش املشرتكة
(ط) إقرار تعيني مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان
- 117

قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة

- 118

متابعة نتائج مؤتمر قمة األلفية
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- 119

اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب

- 120

متابعة االحتفال بالذكرى السنوية املائتني إللغاء تجارة الرقيق عرب املحيط األطليس

- 121

تنفيذ قرارات األمم املتحدة

- 122

تنشيط أعمال الجمعية العامة

- 123

مسألة التمثيل العادل يف مجلس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل ذات الصلة

- 124

تعزيز منظومة األمم املتحدة

- 125

إصالح األمم املتحدة :التدابري واملقرتحات

- 126

تعدد اللغات

- 127

التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالتحاد الربملاني الدويل

- 128

متابعة توصيات لجنة التحقيق املستقلة يف برنامج األمم املتحدة للنفط مقابل الغذاء بشأن التنظيم
اإلداري والرقابة الداخلية

- 129

الصحة العاملية والسياسة الخارجية

- 130

املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغري ذلك من
االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني
عن أعمال اإلبادة الجماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أرايض الدول املجاورة بني  1كانون
الثاني/يناير و 31كانون األول /ديسمرب 1994

- 131

املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل التي
ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991

- 132

اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني

- 133

التقارير املالية والبيانات املالية املراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات:
( أ ) عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم
(ب) املخطط العام لتجديد مباني املقر
(ج) برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
(د)

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية

(هـ) منظمة األمم املتحدة للطفولة
(و)

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى

(ز)

صناديق التربعات التي يديرها مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

(ح) صندوق األمم املتحدة للسكان
(ط) مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع
(ي) هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)
- 134

استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة

– 135

امليزانية الربنامجية لفرتة السنتني 2013 - 2012

- 136

امليزانية الربنامجية املقرتحة لفرتة السنتني 2015 - 2014

- 137

تخطيط الربامج
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- 138

تحسني الحالة املالية لألمم املتحدة

- 139

خطة املؤتمرات

- 140

جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة

- 141

إدارة املوارد البرشية

- 142

وحدة التفتيش املشرتكة

- 143

النظام املوحد لألمم املتحدة

- 144

تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية

- 145

إقامة العدل يف األمم املتحدة

- 146

تمويل املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغري ذلك
من االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني
املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أرايض الدول املجاورة بني 1
كانون الثاني/يناير و 31كانون األول/ديسمرب 1994

- 147

تمويل املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل
التي ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991

- 148

تمويل اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني

- 149

الجوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم

- 150

تمويل قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي

- 151

تمويل بعثة األمم املتحدة يف جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

- 152

تمويل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

- 153

تمويل قوة األمم املتحدة لحفظ السالم يف قربص

- 154

تمويل بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الديمقراطية

- 155

تمويل بعثة األمم املتحدة يف تيمور الرشقية

- 156

تمويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشتي

- 157

تمويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هايتي

- 158

تمويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

- 159

تمويل بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

- 160

تمويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل

- 161

تمويل قوات األمم املتحدة لحفظ السالم يف الرشق األوسط:
( أ ) قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك
(ب) قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان

- 162

تمويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان

- 163

تمويل بعثة األمم املتحدة يف السودان

- 164

تمويل بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف الجمهورية العربية السورية

- 165

تمويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية
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- 166

تمويل العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور

- 167

تمويل األنشطة الناشئة عن قرار مجلس األمن )2009( 1863

- 168

تقرير لجنة العالقات مع البلد املضيف

- 169

منح مجلس التعاون للدول الناطقة بالرتكية مركز املراقب لدى الجمعية العامة

- 170

منح املؤتمر الدويل لألحزاب السياسية اآلسيوية مركز املراقب لدى الجمعية العامة

- 171

منح الغرفة التجارية الدولية مركز املراقب لدى الجمعية العامة

- 172

منح املعهد الدويل لتوحيد القانون الخاص مركز املراقب لدى الجمعية العامة

- 173

منح األكاديمية الدولية ملكافحة الفساد مركز املراقب لدى الجمعية العامة

- 174

منح الوكالة الحكومية الدولية األفريقية للمياه واملرافق الصحية يف أفريقيا مركز املراقب لدى الجمعية
العامة

يرجى زيارة بوابة نظام
خدمات االجتماعات
املوفرة للورق لالطالع عىل
البيانات والوثائق ومواعيد
االجتماعات الرسمية
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األمـم املتحـدة
الدورة الثامنة والستون

للجمعيـة العامـة
نبذة من
نبذة
من
السرية الذاتية
السرية
الذاتية
بيــان
بيــان

معلومات أساسية
جدول األعمال
قائمـة الرؤساء

رؤسـاء الجمعيـة العامـة
لألمـم املتحـدة
الدورة
الثامنة والستون

 2013السيد جون و .آيش (رئيس منتخب)

السابعة والستون

 2012السيد فوك يريميتش

رصبيا

السادسة والستون

 2011سعادة السيد نارص بن عبد العزيز النارص

قطر

الخامسة والستون

 2010سعادة السيد جوزيف دايس

سويرسا

الرابعة والستون

 2009الدكتور عيل عبدالسالم الرتيكي

الجماهريية العربية الليبية

االستثنائية الطارئة العارشة (املستأنفة)

 2009سعادة األب ميغيل ديسكوتو بروكمان

نيكاراغوا

الثالثة والستون

 2008سعادة األب ميغيل ديسكوتو بروكمان

نيكاراغوا

الثانية والستون

 2007الدكتور رسجان كريم

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة

االستثنائية الطارئة العارشة (املستأنفة مرتني)

 2006سعادة الشيخة هيا راشد آل خليفة

مملكة البحرين

الحادية والستون

 2006سعادة الشيخة هيا راشد آل خليفة

مملكة البحرين

الستون

 2005السيد يان إلياسون

السويد

الثامنة والعرشون االستثنائية

 2005السيد جان بينغ

جمهورية غابون

التاسعة والخمسون

 2004السيد جان بينغ

جمهورية غابون

االستثنائية الطارئة العارشة (املستأنفة)

 2004السيد جوليان روبرت هانت

سانت لوسيا

 2003السيد جوليان روبرت هانت

سانت لوسيا

الثامنة والخمسون

 2003السيد جوليان روبرت هانت

سانت لوسيا

السابعة والخمسون

 2002السيد يان كافان

الجمهورية التشيكية

السابعة والعرشون االستثنائية

 2002السيد هان سونغ  -سو

جمهورية كوريا

االستثنائية الطارئة العارشة (املستأنفة مرتني)

 2002السيد هان سونغ  -سو

جمهورية كوريا

 2001السيد هان سونغ  -سو

جمهورية كوريا

السادسة والخمسون

 2001السيد هان سونغ  -سو

جمهورية كوريا

السادسة والعرشون االستثنائية

 2001السيد هاري هولكريي

فنلندا

الخامسة والعرشون االستثنائية

 2001السيد هاري هولكريي

فنلندا

االستثنائية الطارئة العارشة (املستأنفة)

 2000السيد هاري هولكريي

فنلندا

الخامسة والخمسون

 2000السيد هاري هولكريي

فنلندا

الرابعة والعرشون االستثنائية

 2000السيد ثيو بني غريراب

ناميبيا

الثالثة والعرشون االستثنائية

 2000السيد ثيو بني غريراب

ناميبيا

الثانية والعرشون االستثنائية

 1999السيد ثيو بني غريراب

ناميبيا

(املستأنفة)

اإلعالم
إدارة شؤون
DPI/2585
باألمم املتحدة

االسم

أنتيغوا وبربودا

(املستأنفة مرتني)

من منشورات

السنة

البلد

www.un.org/en/ga/68
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الدورة

السنة

البلد

االسم

الرابعة والخمسون

 1999السيد ثيو بني غريراب

ناميبيا

الحادية والعرشون االستثنائية

 1999السيد ديدييه أوبرتي

أوروغواي

االستثنائية الطارئة العارشة (املستأنفة)

 1999السيد ديدييه أوبرتي

أوروغواي

الثالثة والخمسون

 1998السيد ديدييه أوبرتي

أوروغواي

العرشون االستثنائية

 1998السيد هينادي أودوفينكو

أوكرانيا

االستثنائية الطارئة العارشة (املستأنفة)

 1998السيد هينادي أودوفينكو

أوكرانيا

الثانية والخمسون

 1997السيد هينادي أودوفينكو

أوكرانيا

االستثنائية الطارئة العارشة (املستأنفة مرتني)

 1997السيد غزايل إسماعيل

ماليزيا

التاسعة عرشة االستثنائية

 1997السيد غزايل إسماعيل

ماليزيا

الحادية والخمسون

 1996السيد غزايل إسماعيل

ماليزيا

الخمسون

 1995السيد ديوغو فرايتاس دو أمارال

الربتغال

التاسعة واألربعون

 1994السيد أمارا إييس

كوت ديفوار

الثامنة واألربعون

 1993السيد صموئيل إنسانايل

غيانا

السابعة واألربعون

 1992السيد ستويان غانيف

بلغاريا

السادسة واألربعون

 1991السيد سمري الشهابي

اململكة العربية السعودية

الخامسة واألربعون

 1990السيد غويدو دي ماركو

مالطة

الثامنة عرشة االستثنائية

 1990السيد جوزيف نانفني غاربا

نيجرييا

السابعة عرشة االستثنائية

 1990السيد جوزيف نانفني غاربا

نيجرييا

السادسة عرشة االستثنائية

 1989السيد جوزيف نانفني غاربا

نيجرييا

الرابعة واألربعون

 1989السيد جوزيف نانفني غاربا

نيجرييا

الثالثة واألربعون

 1988السيد دانتي كابوتو

األرجنتني

الخامسة عرشة االستثنائية

 1988السيد بيرت فلورين

الجمهورية الديمقراطية األملانية

الثانية واألربعون

 1987السيد بيرت فلورين

الجمهورية الديمقراطية األملانية

الرابعة عرشة االستثنائية

 1986السيد همايون رشيد جودري

بنغالديش

الحادية واألربعون

 1986السيد همايون رشيد جودري

بنغالديش

الثالثة عرشة االستثنائية

 1986السيد خايمي دي بينييس

إسبانيا

األربعون

 1985السيد خايمي دي بينييس

إسبانيا

التاسعة والثالثون

 1984السيد بول ج .ف .لوساكا

زامبيا

الثامنة والثالثون

 1983السيد خورخر أ .ايووكا

بنما

السابعة والثالثون

 1982السيد إيمري هوالي

هنغاريا

الثانية عرشة االستثنائية

 1982السيد عصمت ت .كتاني

العراق

االستثنائية الطارئة السابعة (املستأنفة)

 1982السيد عصمت ت .كتاني

العراق

االستثنائية الطارئة التاسعة

 1982السيد عصمت ت .كتاني

العراق

السادسة والثالثون

 1981السيد عصمت ت .كتاني

العراق

االستثنائية الطارئة الثامنة

 1981السيد روديغر فون فيخمار

جمهورية أملانيا االتحادية

الخامسة والثالثون

 1980السيد روديغر فون فيخمار

جمهورية أملانيا االتحادية

الحادية عرشة االستثنائية

 1980السيد سالم أحمد سالم

جمهورية تنزانيا املتحدة
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السنة

البلد

االسم

االستثنائية الطارئة السابعة

 1980السيد سالم أحمد سالم

جمهورية تنزانيا املتحدة

االستثنائية الطارئة السادسة

 1980السيد سالم أحمد سالم

جمهورية تنزانيا املتحدة

الرابعة والثالثون

 1979السيد سالم أحمد سالم

جمهورية تنزانيا املتحدة

الثالثة والثالثون

 1978السيد أنداليثيو لييفانو

كولومبيا

العارشة االستثنائية

 1978السيد الزار مويسوف

يوغوسالفيا

االستثنائية التاسعة

 1978السيد الزار مويسوف

يوغوسالفيا

االستثنائية الثامنة

 1978السيد الزار مويسوف

يوغوسالفيا

الثانية والثالثون

 1977السيد الزار مويسوف

يوغوسالفيا

الحادية والثالثون

 1976السيد هـ .س .امرياسنغ

رسي النكا

الثالثون

 1975السيد غاستون ثورن

لكسمربغ

االستثنائية السابعة

 1975السيد عبد العزيز بوتفليقه

الجزائر

التاسعة والعرشون

 1974السيد عبد العزيز بوتفليقه

الجزائر

االستثنائية السادسة

 1974السيد ليوبولدو بينيتس

إكوادور

الثامنة والعرشون

 1973السيد ليوبولدو بينيتس

إكوادور

السابعة والعرشون

 1972السيد ستانسالف تربتشتسكس

بولندا

السادسة والعرشون

 1971السيد آدم مالك

إندونيسيا

الخامسة والعرشون

 1970السيد ادفارد هامربو

النرويج

الرابعة والعرشون

 1969اآلنسة انجي إ .بروكس

ليربيا

الثالثة والعرشون

 1968السيد إميليو أريناليس كتاالن

غواتيماال

الثانية والعرشون

 1967السيد كورنيليو مانيسكو

رومانيا

االستثنائية الطارئة الخامسة

 1967السيد عبد الرحمن باجواك

أفغانستان

االستثنائية الخامسة

 1967السيد عبد الرحمن باجواك

أفغانستان

الحادية والعرشون

 1966السيد عبد الرحمن باجواك

أفغانستان

العرشون

 1965السيد أمينتوري فانفاني

إيطاليا

التاسعة عرشة

 1964السيد ألكس كويسون  -ساكي

غانا

الثامنة عرشة

 1963السيد كارلوس سوسا رودريغث

فنـزويال

االستثنائية الرابعة

 1963السيد محمد ظفر الله خان

باكستان

السابعة عرشة

 1962السيد محمد ظفر الله خان

باكستان

السادسة عرشة

 1961السيد املنجي سليم

تونس

االستثنائية الثالثة

 1961السيد فريدريك ه بوالند

آيرلندا

الخامسة عرشة

 1960السيد فريدريك ه بوالند

آيرلندا

االستثنائية الطارئة الرابعة

 1960السيد فيكتور أندريس بالونديه

بريو

الرابعة عرشة

 1959السيد فيكتور أندريس بالونديه

بريو

الثالثة عرشة

 1958السيد شارل مالك

لبنان

االستثنائية الطارئة الثالثة

 1958السيد ليزيل مونرو

نيوزيلندا

الثانية عرشة

 1957السيد ليزيل مونرو

نيوزيلندا

الحادية عرشة

 1956األمري وان ويتهاياكون

تايلند
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البلد

االسم

االستثنائية الطارئة الثانية

 1956السيد روديسندو أورتيغا

شييل

االستثنائية الطارئة األوىل

 1956السيد روديسندو أورتيغا

شييل

العارشة

 1955السيد خوسيه ماسا

شييل

التاسعة

 1954السيد إلكو ن .فان كليفنز

هولندا

الثامنة

 1953السيدة فيجايا الكشمي بانديت

الهند

السابعة

 1952السيد لسرت ب .بريسن

كندا

السادسة

 1951السيد لويس بادييا نرفو

املكسيك

الخامسة

 1950السيد نرص الله انتظام

إيران

الرابعة

 1949السيد كارلوس ب .رومولو

الفلبني

الثالثة

 1948السيد ه .ف .إيفات

أسرتاليا

االستثنائية الثانية

 1948السيد خوسيه اريس

األرجنتني

الثانية

 1947السيد أوزوالدو أرانيا

الربازيل

االستثنائية األوىل

 1947السيد أوزوالدو أرانيا

الربازيل

األوىل

 1946السيد بول -هنري سباك

بلجيكا

يرجى زيارة بوابة نظام
خدمات االجتماعات
املوفرة للورق لالطالع عىل
البيانات والوثائق ومواعيد
االجتماعات الرسمية.
papersmart.unmeetings.org
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