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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 اجلزء الرئيسي مـن دورـا اخلامسـة واخلمسـني. وسـتصدر جـداول زمنيـة 

أخرى للبنود يف إضافات أخرى. 
  

بند جدول األعمال  التاريخ 

ــــــرين  اخلميــــس، ٣٠ تش
الثاين/نوفمرب 

قضية فلسطني [٤١] صباحا 

احلالة يف الشرق األوسط [٤٠] مساء  
اجلمعة، ١ كانون األول/ 

ديسمرب 
احلالة يف الشرق األوسط [٤٠] صباحا 

دور املاس يف تأجيج الصراع [١٧٥] مساء  
االثنني، ٤ كانون األول/ 

ديسمرب 
احلالة يف أمريكا الوسطى: إجراءات إقامة سلم وطيد والتقدم احملرز يف صباحا 

تشكيل منطقة سلم وحرية ودميقراطية وتنمية [٤٣] 
تقارير اللجنة الثالثة مساء  

اجلمعة، ٨ كانون األول/ 
ديسمرب 

ـــح صباحا  ١ – االحتفـال بذكـرى مـرور أربعـني عامـا علـى اعتمـاد إعـالن من
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة [١٨] 

٢ – تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة [١٨]   
٣ – تقـارير جلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار (اللجنــة   

الرابعة) 
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بند جدول األعمال  التاريخ 

الثالثــــــاء، ١٢ كـــــــانون 
األول/ ديسمرب 

تقارير اللجنة السادسة صباحا 

ـــــــانون  اجلمعــــــة، ١٥ ك
األول/ديسمرب 

١ – تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات [١٧ (ح)] مساء 

٢ – املسـاعدة الدوليـة الطارئـة مـن أجـــل إحــالل الســالم واألوضــاع   
ــــاحلرب وتعمريهـــا؛ احلالـــة يف  الطبيعيــة يف أفغانســتان املنكوبــة ب
أفغانستان وآثارها على السلم واألمن الدوليني [٢٠ (د) و ٤٦] 

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

وللتسجيل يرجى االتصال باهلاتف رقم 963-5063. 
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. 
 


