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  الدورة اخلامسة واخلمسون 
 برنامج عمل اجلمعية العامة 

 اجلدول الزمين للجلسات العامة 
 مذكرة من رئيس اجلمعية العامة 

تتضمـن هـذه الوثيقـة جـزءا مـن برنـــامج العمــل واجلــدول الزمــين للجلســات العامــة  - ١
للجمعية العامة. وستصدر أي جداول زمنية أخرى للبنود يف شكل إضافات هلذه الوثيقة. 

 
بند جدول األعمال التاريخ 

ـــر  االثنـني، ٣٠ تشـرين األول/أكتوب
صباحا 

ـــة ملنظمــة معــاهدة  التعـاون بـني األمـم املتحـدة واللجنـة التحضريي – ١
احلظر الشامل للتجارب النووية [١٧٧] 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي [٢٤]   - ٢
التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية [٢٥]   - ٣
حنو إقامة شراكات عاملية [١٧٣]   - ٤
السـلم واألمـن يف شـبه اجلزيـرة الكوريـة وإعـادة توحيـد شــطري   - ٥

كوريا [١٨٣] 
الثالثـاء، ٣١ تشـرين األول/أكتوبــر 

صباحا 
تنفيــذ نتــائج مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة ونتــائج الـــدورة 

االستثنائية للجمعية العامة يف هذا الصدد [٣٧] 
األربعـاء، ١ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب 

صباحا 
أسباب الصراع يف أفريقيا وحتقيق السالم الدائـم والتنميـة املسـتدامة فيـها 

 [٥٠]
اخلميـس، ٢ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب 

صباحا 
ثقافة السالم [٣٣] 

اسـتعراض مشـكلة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـــة  
املكتسب من مجيع جوانبها [١٧٩] 
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ــــرب  اجلمعــة، ٣ تشــرين الثــاين/نوفم
صباحا 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية [٢١]  - ١

تعزيز منظومة األمم املتحدة [٦١]   – ٢
االثنــني، ٦ تشــرين الثــــاين/نوفمـــرب 

صباحا 
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية [١٤] 

الثالثــاء، ٧ تشــرين الثــاين/نوفمــــرب 
صباحا 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية [٢٧]  - ١

اآلثار العاملية املترتبة علـى مشـكلة حتويـل التواريـخ يف احلاسـوب   - ٢
عام ٢٠٠٠ [٤٤] 

التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة الكاريبية [٢٣]   - ٣
األربعـاء، ٨ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب 

صباحا 
التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل [٢٦] 

اخلميـس، ٩ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب 
صباحا 

ــــايل الـــذي فرضتـــه  ضــرورة إــاء احلصــار االقتصــادي والتجــاري وامل
الواليات املتحدة األمريكية على كوبا [٣٥] 

اجلمعـة، ١٠ تشـرين الثـاين/ نوفمــرب 
صباحا 

التعـاون بـني األمـم املتحـدة واجلماعـة االقتصاديـــة لــدول وســط  - ١
أفريقيا [١٨٠] 

ــــامج األمـــم املتحـــدة اجلديـــد للتنميـــة يف أفريقيـــا يف   تنفيــذ برن - ٢
التسـعينات، مبـــا يف ذلــك التدابــري والتوصيــات املتفــق عليــها يف 

استعراض منتصف املدة [٣٠] 
ـــاين/نوفمــرب  االثنـني، ١٣ تشـرين الث

صباحا 
سنة األمم املتحدة للحوار بني احلضارات [٣٢] 

الثالثاء، ١٤ تشرين الثـاين/ نوفمـرب 
صباحا 

انتخاب عضو للمجلس االقتصادي واالجتماعي.[١٥(ب)]  – ١

احلالة يف البوسنة واهلرسك [٤٥]   - ٢
األربعاء، ١٥ تشرين الثاين/ نوفمـرب 

صباحا 
عقد دورة استثنائية للجمعيـة العامـة يف عـام ٢٠٠١ ملتابعـة مؤمتـر القمـة 

العاملي من أجل الطفل [٤٢] 
اخلميس، ١٦ تشرين الثاين/ نوفمرب 

صباحا 
ـــس األمــن وزيــادة عــدد أعضائــه  مسـألة التمثيـل العـادل يف عضويـة جمل

واملسائل ذات الصلة [٥٩] 
ـــاين/نوفمــرب  االثنـني، ٢٠ تشـرين الث

صباحا 
تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشـخاص املسـؤولني عـن  - ١
أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغـري ذلـك مـــن االنتــهاكات اجلســيمة 
للقـانون اإلنســـاين الــدويل املرتكبــة يف إقليــم روانــدا واملواطنــني 
ـــن  الروانديـني املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا م
االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـــدول اــاورة بــني ١ 
كانون الثاين/يناير و ٣١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ [٥٣] 
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تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشـخاص املسـؤولني عـن   - ٢
االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف 

إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام ١٩٩١ [٥٢] 
الثالثاء، ٢١ تشرين الثـاين/ نوفمـرب 

صباحا 
التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي [٢٨]  - ١

دعـم منظومـة األمـم املتحـدة للجـهود الـيت تبذهلـا احلكومــات يف   - ٢
سبيل تعزيز وتوطيد الدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة [٣٩] 

األربعاء، ٢٢ تشرين الثاين/ نوفمـرب 
صباحا 

احلالة يف أمريكا الوسـطى: إجـراءات إقامـة سـالم وطيـد ودائـم والتقـدم 
احملرز يف تشكيل منطقة سالم وحرية ودميقراطية وتنمية [٤٣] 

ـــاين/نوفمــرب  االثنـني، ٢٧ تشـرين الث
صباحا 

تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية واملسـاعدة الغوثيـة الـيت تقدمـها األمـــم 
املتحدة يف حاالت الكوارث، مبـا يف ذلـك املسـاعدة االقتصاديـة اخلاصـة 

 [٢٠]
األربعاء، ٢٩ تشــرين الثـاين/نوفمـرب 

صباحا 
منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي [٣٨] 

قضية فلسطني [٤١] مساء 
اخلميس، ٣٠ تشرين الثاين/ نوفمرب 

مساء 
احلالة يف الشرق األوسط [٤٠] 

 
ـــة مفتــوح.  التسـجيل يف قوائـم املتكلمـني فيمـا يتعلـق بـالبنود املذكـورة يف هـذه الوثيق - ٢

وللتسجيل، يرجى االتصال باهلاتف رقم ٥٠٦٣-٩٦٣. 
يلفت انتباه املمثلـني إىل تقـدمي مشـاريع القـرارات مبكـرا مبـا فيـه الكفايـة، لكـي يتـاح  - ٣
للدول األعضاء الوقت الكايف لدراسـتها. وباإلضافـة إىل ذلـك، إذا كـان ملشـروع القـرار آثـار 
على امليزانية الربناجمية، فستحتاج اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية واللجنة اخلامسـة 

إىل وقت إضايف الستعراض هذه اآلثار قبل أن تبت اجلمعية العامة يف مشروع القرار. 
 


