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تفتت�ح الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة دورتها السادس�ة 

والستني يوم الثالثاء 13 أيلول/سبتمرب يف مقر األمم املتحدة 

يف نيويورك.

وعقب أس�بوع االفتتاح، سيجتمع رؤساء الدول والحكومات 

يف إطار ثالث اجتماعات رفيعة املستوى أثناء النصف الثاني 

من شهر أيلول/سبتمرب. وسُيعقد أول هذه االجتماعات يومي 

19 و20 أيلول/س�بتمرب وسيتناول االجتماع األول موضوع 

الوقاي�ة من األمراض غري املعدية ومكافحتها يف جميع أنحاء 

العال�م، وخصوصاً التحديات الت�ي تواجهها البلدان النامية 

http://www.un.org/en/ga/ :للمزي�د من املعلومات، انظ�ر(

.)president/65/issues/ncdiseases.shtml

وس�ريكز االجتماع الثاني الرفيع املستوى، الذي سُيعقد يف 

20 أيلول/س�بتمرب، عىل مسائل التصّحر وتدهور األرايض 

والجفاف يف س�ياق التنمية املس�تدامة والقضاء عىل الفقر، 

 تمهي�داً ملؤتم�ر األم�م املتح�دة املقب�ل للتنمية املس�تدامة 

)ري�و + 20(، املق�ّرر عق�ده يف حزيران/يوني�ه 2012. 

http://www.un.org/en/ga/ :للمزيد من املعلوم�ات، انظر(

.)president/65/issues/desertification.shtml

ويف إطار االجتماع الثالث الرفيع املستوى، الذي سُيعقد يوم 

الخميس 22 أيلول/س�بتمرب، س�ُيحتَفل بالذكرى السنوية 

الع�ارشة إلع�الن وبرنامج عم�ل ديربان، اللذين يش�ّكالن 

خطة عم�ل املجتمع الدويل م�ن أجل مكافح�ة العنرصية. 

http://www.un.org/ar/ga/ :للمزيد من املعلومات، انظ�ر(

.)durbanmeeting2011/

وتبدأ املناقشة العامة السنوية، التي يديل أثناءها رؤساء الدول 

والحكومات وكذلك الوزراء ببيانات، يوم األربعاء 21 أيلول/

سبتمرب وتنتهي يوم الجمعة 30 أيلول/سبتمرب.

وس�تعالج الجمعي�ة العامة مس�ائل رئيس�ية ع�ىل جدول 

األعمال، منها ما ييل:

األهداف اإلنمائية لأللفية؛ » 

تغرّي املناخ والتنمية املستدامة؛ » 

األمن الغذائي؛ » 

بالوس�ائل  الن�زاع�ات  تس�وية  يف  الوس�اطة  دور  » 

السلمية؛

إع�ادة بناء الدول الهش�ة الت�ي انتهى فيه�ا الن�زاع  » 

وتعزيزها؛

نزع السالح؛ » 

إص�الح األمم املتحدة، بما يف ذلك إصالح مجلس األمن  » 

وتنش�يط أعمال الجمعية العامة، وإعادة تأكيد الدور 

املركزي للمنظمة عىل صعيد الحوكمة العاملية.

وس�ُيعقد خ�الل ال�دورة السادس�ة والس�تني العديد من 

املناس�بات الهام�ة األخ�رى التي تس�تمر حت�ى منتصف 

أيلول/س�بتمرب 2012. ويف األس�بوع األول م�ن كان�ون 

األول/ديس�مرب 2011 )ُيحّدد التاريخ الحقاً(، ستخّصص 

الجمعي�ة اجتماعني ملتابعة الس�نة الدولي�ة للمتطوعني، يف 

ذكراها الس�نوية الع�ارشة. )للمزيد م�ن املعلومات، انظر: 

http://www.unv.org/en/news-resources/resources.

html(. ويف األسبوع نفسه، س�تعقد الجمعية، يومي 7 و8 

كانون األول/ديس�مرب، حوارها الرفيع املس�توى الخامس 

http:// :بشأن تمويل التنمية. )للمزيد من املعلومات، انظر

/www.un.org/esa/ffd(. ويف حزيران/يونيه 2012، ُيتوّقع 

أن تس�تعرض الجمعية اس�راتيجية األمم املتحدة العاملية 

ملكافح�ة اإلره�اب وتنفيذه�ا م�ن جانب ال�دول األعضاء، 

وأن تنظر يف اس�تكمال االسراتيجية اس�تجابة للتطورات 

http://www.un.org/ :الراهنة. )للمزيد من املعلومات، انظر

.)terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml

منتدى للتفاوض املتعّدد األطراف

تحتل الجمعية العامة، التي أُنش�ئت يف عام 1945 بموجب 

ميثاق األم�م املتحدة، موقعاً محوري�اً بصفتها جهاز األمم 

املتحدة التمثييل الرئييس للتداول وصنع السياس�ة العامة. 

وتمثل الجمعية العامة، التي تتألف من جميع أعضاء األمم 

املتح�دة البالغ عدده�م 193 عضواً، منت�دى فريداً إلجراء 
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مناقش�ات متعّددة األطراف بمجم�ل القضايا الدولية التي 
يتناوله�ا امليث�اق. وهي تضطلع أيضاً ب�دور هام يف عملية 
وضع املعايري وتدوي�ن القانون الدويل. وتنعقد الجمعية يف 
دورة عادي�ة مكثفة من أيلول/س�بتمرب إىل كانون األول/

ديسمرب من كل عام، وتجتمع بعد ذلك بحسب االقتضاء.

وظائف الجمعية العامة وسلطاتها

إن الجمعية العامة مخوّلة إصدار توصيات إىل الدول بش�أن 
القضاي�ا الدولية التي تندرج ضم��ن نطاق اختصاصه�ا. 
وق�د قامت أيضاً باتخاذ إجراءات — سياس�ية واقتصادية 
وإنسانية واجتماعية وقانونية — أثرت عىل حياة املاليني يف 
جميع أرجاء العالم. ويجسد اإلعالن التاريخي بشأن األلفية 
ال�ذي اعُتمد يف عام 2000 والوثيق�ة الختامية ملؤتمر القمة 
العامل�ي لعام 2005 الت�زام الدول األعض�اء ببلوغ أهداف 
محّددة لتحقيق الس�الم واألمن ونزع السالح جنباً إىل جنب 
م�ع التنمية والقضاء ع�ىل الفقر؛ وصون حقوق اإلنس�ان؛ 
وتعزيز س�يادة القان�ون؛ وحماية بيئتنا املش�ركة؛ وتلبية 

االحتياجات الخاصة ألفريقيا؛ وتعزيز األمم املتحدة.

ووفقاً مليثاق األمم املتحدة، يجوز للجمعية العامة القيام بما 
ييل:

أن تنظر يف ميزانية األمم املتحدة وتوافق عليها وتقّرر  » 
األنصبة املالية املقررة عىل الدول األعضاء؛

أن تنتخب األعضاء غ�ري الدائمني يف مجلس األمن ويف  » 
مجال�س األمم املتح�دة وأجهزتها األخ�رى وأن تعنّي 

األمني العام بناًء عىل توصية من مجلس األمن؛

أن تنظ�ر يف املب�ادئ العامة للتعاون يف حفظ الس�لم  » 
واألمن الدوليني، بما يف ذلك ن�زع الس�الح، وأن تقدم 

توصيات بشأنها؛

أن تناقش أّي مس�ألة تتصل بالس�لم واألمن الدوليني  » 
وأن تقدم توصيات بشأنها، إالّ إذا كان مجلس األمن يف 

صدد مناقشة نزاع أو وضع يتعلق بتلك املسألة؛

أن تناق�ش، م�ع انطباق االس�تثناء ذاته، أّي مس�ائل  » 
تندرج يف نطاق امليثاق أو تؤثر عىل سلطات ووظائف 
أّي جهاز من أجهزة األمم املتحدة، وأن تقدم توصيات 

بشأن تلك املسائل؛

أن تع�ّد دراس�ات وتق�دم توصيات لتعزي�ز التعاون  » 
الس�يايس ال�دويل وتطوي�ر القانون ال�دويل وتدوينه 
وإعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتعاون 
الدويل يف امليادين االقتصادية واالجتماعية واإلنس�انية 

والثقافية والتعليمية والصحية؛

أن تقّدم توصيات لتس�وية أّي وض�ع قد يعكر صفو  » 

العالقات الودية بني البلدان تسوية سلمية؛

أن تنظ�ر يف تقاري�ر من مجلس األم�ن وأجهزة األمم  » 

املتحدة األخرى.

ويجوز للجمعي�ة العامة، عمالً بقراره�ا املعنون “االتحاد 

من أجل السالم” املتخذ يف 3 ترشين الثاني/نوفمرب 1950 

)الق�رار 377 )د - 5((، أن تعتم�د إجراءات، إذا لم يتمكن 

مجلس األمن من ذلك بس�بب تصويت سلبي يقوم به عضو 

دائ�م، يف الحاالت التي يبدو أنها تش�ّكل تهديداً للس�لم أو 

انتهاكاً له أو عمالً عدوانياً. وعندئذ يمكن للجمعية أن تنظر 

يف املس�ألة عىل الفور من أجل إصدار توصيات إىل األعضاء 

باتخ�اذ تداب�ري جماعية لص�ون الس�لم واألم�ن الدوليني 

أو اس�تعادتهما )انظ�ر “ال�دورات االس�تثنائية والدورات 

االستثنائية الطارئة” أدناه(.

السعي إىل توافق اآلراء

لكل دولة عضو صوت واحد يف الجمعية العامة. وللتصويت 

عىل قضايا هامة محّددة — مثل التوصيات املتعلقة بالسلم 

واألمن وانتخ�اب أعضاء مجلس األمن واملجلس االقتصادي 

واالجتماعي واملسائل املتعلقة بامليزانية — ال بد من موافقة 

أغلبي�ة ثلثي الدول األعض�اء، أما املس�ائل األخرى فتتقرر 

باألغلبية البسيطة.

ويف السنوات األخرية، ُبذلت جهود خاصة للتوّصل إىل توافق 

اآلراء بش�أن قضايا معينة، بدالً من بتّها بتصويت رسمي، 

مما عّزز تأييد مقّررات الجمعية. ولرئيس الجمعية العامة، 

بعد التشاور مع الوفود والتوّصل إىل اتفاق معها، أن يقرح 

اعتماد قرار بدون تصويت.

تنشيط أعمال الجمعية العامة

ُبذلت خالل الس�نوات املاضية جه�ود مكثفة إلضفاء املزيد 

م�ن الركيز عىل أعمال الجمعية العامة وجعله أكثر اتصاالً 

بالواقع. فقد أصبح هذا من األولويات الرئيسية منذ الدورة 

الثامنة والخمس�ني. واس�تمرت تل�ك الجه�ود يف الدورات 

الالحقة للجمعي�ة العامة من أجل تبس�يط جدول أعمالها 

وتحس�ني املمارسات وأس�اليب العمل يف اللجان الرئيسية، 

وتعزيز دور مكتب الجمعية، وتقوية دور الرئيس وسلطته، 

وبحث دور الجمعية العامة يف اختيار األمني العام.

واعتمدت الجمعية العامة، يف دورتها الس�تني، نصاً )أُرفق 

بالقرار 286/60 املؤرخ 8 أيلول/سبتمرب 2006( شجعت 

فيه عىل إجراء مناقشات تفاعلية غري رسمية بشأن املسائل 
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الراهن�ة ذات األهمي�ة البالغ�ة بالنس�بة للمجتم�ع الدويل. 
كما دعا الن�ص، الذي أوىص به الفري�ق العامل املخّصص 
املعني بتنش�يط أعم�ال الجمعية العامة، رئي�س الجمعية 
العام�ة إىل اق�راح مواضي�ع له�ذه املناقش�ات التفاعلية. 
وخالل الدورة الخامس�ة والستني، ُعقدت خمس مناقشات 
تفاعلية مواضيعية غري رس�مية بش�أن الحد من الكوارث؛ 
وسيادة القانون؛ واألمن البرشي؛ واالقتصاد املراعي للبيئة؛ 

والحوكمة العاملية. 

وم�ن الع�ادات الت�ي أصبحت راس�خة لدى األم�ني العام 
إطالع�ه الدول األعض�اء بصورة دورية، ويف جلس�ات غري 
رس�مية للجمعية العامة، عىل معلومات عن آخر ما يقوم به 
من أنش�طة وزيارات. وقد أتاحت ه�ذه االجتماعات فرصة 
حظيت برحي�ب جيد لتبادل اآلراء بني األمني العام والدول 
األعض�اء ومن املرج�ح أن يتواص�ل العمل به�ا يف الدورة 

السادسة والستني.

انتخاب رئيس الجمعية العامة ونواب رئيسها 
ورؤساء اللجان الرئيسية

نتيج�ة لتواصل تنش�يط أعم�ال الجمعية العام�ة، وعمالً 
باملادة 30 من نظامها الداخيل، تنتخب الجمعية العامة اآلن 
رئيسها ونواب رئيسها ورؤساء اللجان الرئيسية قبل بداية 
ال�دورة الجديدة بثالثة أش�هر وذلك بغي�ة امليض يف تعزيز 
التنس�يق واألعمال التحضريية فيما بني اللجان الرئيس�ية 

وبني اللجان والجلسات العامة.

مكتب الجمعية العامة

 يق�وم املكت�ب ال�ذي يتألف م�ن رئي�س الجمعي�ة العامة 
و21 نائباً للرئيس ورؤساء اللجان الرئيسية الست، بتقديم 
توصيات إىل الجمعية بش�أن إق�رار جدول األعمال وتوزيع 
البن�ود وتنظيم األعمال. )للمزيد م�ن املعلومات عن جدول 
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/ :األعمال، انظ�ر

.)gasess.htm#gaagen

وق�د تع�ّزز دور الجمعية العامة كذلك ع�ىل مدى الدورات 
القليل�ة األخ�رية بعق�د اجتماع�ات وجلس�ات إحاطة غري 
رس�مية، مفتوح�ة لجميع الدول األعضاء، بش�أن مس�ائل 

محددة قيد نظر الجمعية العامة، أو تتعلق بأعمالها.

لجنة وثائق التفويض

إن لجنة وثائق التفويض، التي تعيّنها الجمعية العامة لكل 
دورة، تق�ّدم تقاريرها إىل الجمعية بش�أن وثائق تفويض 

املمثلني.

املناقشة العامة

ستبدأ املناقشة العامة الس�نوية، التي تتيح للدول األعضاء 
فرصة اإلعراب ع�ن وجهات نظرها فيم�ا يتعلق بالقضايا 
الدولية الكربى، يوم األربعاء 21 أيلول/س�بتمرب وتس�تمر 
حتى ي�وم الجمعة 30 أيلول/س�بتمرب. وعوضاً عن الفرة 
املعهودة للمناقش�ة العامة وهي تسعة أيام عمل )عىل نحو 
م�ا يدع�و إلي�ه الق�رار 301/57 امل�ؤرخ يف آذار/مارس 
2003(، ستس�تغرق املناقش�ة يف هذه الس�نة ثمانية أيام 
عمل لكي يتس�نى عقد عدد من املناسبات الرفيعة املستوى 
املذك�ورة أعاله. وس�يقدم األمني العام تقري�ره عن أعمال 
املنظمة قبل املناقش�ة العامة مبارشة، وهي ممارس�ة بدأت 

يف الدورة الثانية والخمسني.

وسيكون موضوع املناقشة العامة للدورة السادسة والستني 
هو “دور الوساطة يف تسوية الن�زاعات بالوسائل السلمية”، 
وه�و موض�وع اقرحه الرئي�س املنتخب للدورة السادس�ة 
والس�تني، معايل الس�يد نارص عبد العزيز النرص، من قطر، 
عن�د انتخاب�ه يف 22 حزيران/يوني�ه 2011. وب�دأت عادة 
اختيار قضية محّددة تكون موضع اهتمام عاملي للنظر فيها 
أثناء ال�دورة، يف عام 2003، عندما ق�ّررت الجمعية العامة 
اعتماد هذه الطريقة املبتكرة، س�عياً منها إىل تعزيز س�لطة 
ه�ذه الهيئة املؤلف�ة حالياً من 193 عض�واً ودورها )القرار 

126/58 الصادر يف كانون األول/ديسمرب 2003(.

وتستمر جلسات املناقش�ة العامة عادة من الساعة 9/00 
حتى الس�اعة 13/00، ومن الساعة 15/00 حتى الساعة 
21/00. وستش�مل االس�تثناءات الجلس�ة االفتتاحية يوم 
األربعاء 21 أيلول/سبتمرب التي ستنتهي الساعة 19/30، 
ويوم الخميس 22 أيلول/س�بتمرب عندما تس�تمر الجلسة 
الصباحي�ة م�ن الس�اعة 11/00 حتى الس�اعة 13/00، 
من أجل إتاح�ة املجال لعقد االجتماع الت�ذكاري لالحتفال 
بالذكرى الس�نوية العارشة إلعالن وبرنام�ج عمل ديربان 

)املذكور أعاله(.

اللجان الرئيسية الست

إث�ر اختتام املناقش�ة العامة، تب�دأ الجمعي�ة العامة النظر 
يف البن�ود املوضوعية املدرج�ة عىل جدول أعماله�ا. ونظراً 
لضخامة عدد املسائل التي يتعني عليها النظر فيها )تضمن 
جدول أعمال الدورة الخامس�ة والس�تني، عىل سبيل املثال، 
أكثر من 160 بن�داً( توزع الجمعية عىل لجانها الرئيس�ية 
الس�ت بنود جدول األعمال املتصلة بعمله�ا. وتقوم اللجان 
بمناقشة البنود وتسعى قدر اإلمكان إىل تحقيق التوافق فيما 
ب�ني مختلف اتجاهات الدول، ثم تق�دم إىل الجمعية العامة 
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توصيات تكون عادة يف ش�كل مش�اريع قرارات ومقّررات 
لتنظر فيها يف جلسات عامة وتتخذ إجراءات بشأنها.

واللجان الرئيس�ية الس�ت هي: لجنة ن�زع السالح واألمن 
ال�دويل )اللجنة األوىل(، وتختص بن�زع الس�الح ومس�ائل 
األم�ن ال�دويل ذات الصل�ة؛ واللجن�ة االقتصادي�ة واملالية 
)اللجن�ة الثانية(، وتختص باملس�ائل االقتصادية؛ واللجنة 
االجتماعية واإلنس�انية والثقافية )اللجنة الثالثة(، وتتناول 
املس�ائل االجتماعية واإلنسانية؛ ولجنة املس�ائل السياسية 
الخاص�ة وإنهاء االس�تعمار )اللجن�ة الرابع�ة(، وتتناول 
مجموعة متنوعة من املواضيع السياسية التي ال تتناولها أّي 
لجنة أخرى أو الجلسة العامة، بما يف ذلك إنهاء االستعمار، 
ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
يف ال�رشق األدن�ى )األون�روا(، وحقوق اإلنس�ان للش�عب 
الفلس�طيني؛ ولجن�ة الش�ؤون اإلدارية وش�ؤون امليزانية 
)اللجنة الخامس�ة(، وتتناول املس�ائل املتصلة بإدارة األمم 
املتحدة وميزانيتها؛ واللجنة القانونية )اللجنة السادس�ة(، 

وتتناول املسائل القانونية الدولية.

غري أن الجمعية العامة هي التي تعالج مبارشة يف جلساتها 
العامة عدداً من بنود جدول األعمال، مثل قضية فلس�طني 

والحالة يف الرشق األوسط.

األفرقة العاملة التابعة للجمعية العامة

أذن�ت الجمعية العامة يف املايض بإنش�اء أفرقة عاملة تركز 
اهتمام�اً أكثر دقة عىل مس�ائل ذات أهمية، وتقدم توصيات 
إىل الجمعية العامة التخاذ إجراءات بشأنها، من قبيل الفريق 
العام�ل املعني بتنش�يط أعم�ال الجمعية العام�ة الذي من 

املقّرر أن يواصل أعماله خالل الدورة السادسة والستني.

املجموعات اإلقليمية

انبثق�ت ع�ن الجمعية العامة ع�ىل مر الس�نني مجموعات 
إقليمية غري رس�مية متنوعة كأُُطر للتشاور وتيسري األعمال 
اإلجرائية. وهذه املجموعات هي: مجموعة الدول األفريقية؛ 
ومجموعة الدول اآلسيوية؛ ومجموعة دول أوروبا الرشقية؛ 
ومجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري�ب�ي؛ 
ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. ويجري تناوب 
منصب رئي�س الجمعية العامة بني املجموع�ات اإلقليمية. 
وبالنس�بة للدورة السادسة والس�تني، انتخب الرئيس بناًء 

عىل توصية من مجموعة الدول اآلسيوية.

الـدورات االستثنائيـة والـدورات االستثنائية 
الطارئة

يج�وز للجمعي�ة العام�ة أن تجتم�ع، إىل جان�ب دوراتها 
العادية، يف دورات استثنائية ودورات استثنائية طارئة.

وحتى تاريخه، عقدت الجمعية العامة 28 دورة استثنائية 
تناول�ت قضاي�ا تطلبت اهتمام�اً خاصاً، م�ن بينها قضية 
فلس�طني، واألوضاع املالية لألمم املتحدة، وناميبيا، ون�زع 
الس�الح، والتعاون االقتصادي الدويل، والفصل العنرصي، 
واملخدرات، والبيئة، والسكان، واملرأة، والتنمية االجتماعية، 
واملس�توطنات البرشية، وفريوس نق�ص املناعة البرشية/

اإليدز. أما الدورة االس�تثنائية الثامنة والعرشون للجمعية 
العام�ة، التي ُعقدت يوم 24 كان�ون الثاني/يناير 2005، 
فقد كانت مكرس�ة إلحياء الذكرى السنوية الستني لتحرير 

معسكرات االعتقال النازية.

وتناولت عرش دورات اس�تثنائية طارئة ح�االت وجد فيها 
مجل�س األم�ن نفس�ه يف طري�ق مس�دود، وه�ي هنغاريا 
)1956(، والس�ويس )1956(، والرشق األوس�ط )1958 
 ،)1980( وأفغانس�تان   ،)1960( والكونغ�و  و1967(، 
 ،)1981( وناميبي�ا  و1982(،   1980( وفلس�طني 
واألرايض العربي�ة املحتلة )1982(، واألعم�ال اإلرسائيلية 
غ�ري القانوني�ة يف القدس الرشقي�ة املحتل�ة وبقية األرض 
)1997 و1998 و1999 و2000  املحتل�ة  الفلس�طينية 
و2009(.  و2006  و2004  و2003  و2002  و2001 
وقّررت الجمعية العامة يف 16 كانون الثاني/يناير 2009 
أن تعلق دورتها االس�تثنائية الطارئة الع�ارشة مؤقتاً وأن 
تأذن لرئيس الجمعية باس�تئناف جلس�اتها بناًء عىل طلب 

من الدول األعضاء.

االضطالع بأعمال الجمعية العامة

إن العمل الذي تقوم به األمم املتحدة ينبثق إىل حد بعيد من 
مقّررات الجمعية العامة وتضطلع به:

اللج�ان والهيئ�ات األخ�رى الت�ي أنش�أتها الجمعية  » 
لدراس�ة مس�ائل محّددة وتقديم تقاري�ر عنها، مثل 
ن��زع الس�الح والفض�اء الخارج�ي وحفظ الس�الم 

والتنمية االقتصادية والبيئة وحقوق اإلنسان؛

األمان�ة العام�ة لألم�م املتح�دة — أي األم�ني العام  » 
وموظفوه املنتمون إىل الخدمة املدنية الدولية.
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