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  الدورة اخلامسة واخلمسون 
  برنامج عمل اجلمعية العامة 

 اجلدول الزمين للجلسات العامة 
 مذكرة من رئيس اجلمعية العامة 

تتضمن هذه الوثيقة برنامج العمل واجلدول الزمـين للجلسـات العامـة للجمعيـة العامـة  - ١
يف الفترة املتبقية من تشرين الثــاين/نوفمـرب ٢٠٠٠. وسـتصدر جـداول زمنيـة أخـرى للبنـود يف 

إضافات أخرى. 
  

بند جدول األعمال  التاريخ 

سنة األمم املتحدة للحوار بني احلضارات [٣٢] صباحا االثنني، ١٣ تشرين الثاين/نوفمرب 
١-      انتخـاب عضـو للمجلـــس االقتصــادي واالجتمــاعي صباحا الثالثاء، ١٤ تشرين الثاين/نوفمرب 

[١٥ (ب)] 
٢-      تنفيــذ إعــالن منــح االســتقالل للبلــدان والشـــعوب   

املستعمرة [١٨]: اختاذ إجـراء بشـأن مشـروع املقـرر 
 A/55/L.4

٣-      احلالة يف البوسنة واهلرسك [٤٥]   
منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة [١٠٥]: لغـرض واحــد صباحا األربعاء، ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب  – ١

هو اختاذ إجراء بشأن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة 
اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة والــربوتوكوالت 

املتعلقة ا 
عقـد دورة اسـتثنائية للجمعيـة العامـة يف عـــام ٢٠٠١    – ٢

ملتابعة مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل [٤٢] 
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بند جدول األعمال  التاريخ 

مسـألة التمثيـل العـادل يف عضويـة جملـس األمـن وزيـادة عـــدد صباحا اخلميس، ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب 
أعضائه واملسائل ذات الصلة [٥٩] 

تقريـر احملكمـــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص صباحا االثنني، ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب  – ١
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك مـن 
االنتـــهاكات اجلســـيمة للقـــانون اإلنســـــاين الــــدويل 
ـــــني الروانديــــني  املرتكبـــة يف إقليـــم روانـــدا واملواطن
املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهــا مــن 
االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول ااورة 
بـــــني ١ كـــــــانون الثــــــاين/ينــــــاير و ٣١ كــــــانون 

األول/ديسمرب ١٩٩٤ [٥٣] 
تقريـر احملكمـــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص     -٢

املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسـاين 
الدويل املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ سنة 

 [٥٢] ١٩٩١
دور املاس يف تأجيج الصراع [١٧٥]    – ٣

ـــــني األمــــم املتحــــدة ومنظمــــة التعــــاون صباحا الثالثاء، ٢١ تشرين الثاين/نوفمرب  التعـــاون ب – ١
االقتصادي [٢٨] 

دعــم منظومــة األمــم املتحــدة للجــهود الـــيت تبذهلـــا    – ٢
ـــات  احلكومــات يف ســبيل تعزيــز وتوطيــد الدميقراطي

اجلديدة أو املستعادة [٣٩] 
احلالة يف أمريكا الوسطى: إجــراءات إقامـة سـلم وطيـد ودائـم صباحا األربعاء، ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب 

والتقــدم احملــرز يف تشــكيل منطقــة ســلم وحريــة ودميقراطيــة 
وتنمية [٤٣] 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية اليت تقدمـها صباحا االثنني، ٢٧ تشرين الثاين/نوفمرب 
األمـم املتحـدة يف حـاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك املســاعدة 

االقتصادية اخلاصة [٢٠]  
تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام [٤٧] صباحا الثالثاء، ٢٨ تشرين الثاين/نوفمرب 
منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي [٣٨] صباحا األربعاء، ٢٩ تشرين الثاين/نوفمرب 

قضية فلسطني [٤١] مساء  
احلالة يف الشرق األوسط [٤٠] مساء اخلميس، ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب 

  
باب التسجيل مفتوح يف قوائم املتكلمني فيما يتعلق بالبنود املذكورة يف هذه الوثيقـة.  - ٢

وللتسجيل يرجى االتصال باهلاتف رقم 963-5063. 
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يوجـه انتبـاه 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. 
 


