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ً العامة واملؤتمرات التي عقدتها األمم املتحدة مؤخرا

تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي  -   9
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التجارة الدولية والتنمية؛ ) أ ( 

النظام املايل الدويل والتنمية؛ )ب( 

القدرة عىل تحمل الدين الخارجي والتنمية )ج( 

متابعة وتنفيذ نتائج املؤتمر الدويل لتمويل التنمية لعام 2002 واملؤتمر االستعرايض لعام 2008  -  19

التنمية املستدامة:  -  20

تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة  ) أ ( 

العاملي للتنمية املستدامة؛

املستدامة  التنمية  العمل من أجل  متابعة وتنفيذ اسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج  )ب( 

للدول الجزرية الصغرية النامية؛

االسرتاتيجية الدولية للحّد من الكوارث؛ )ج( 

حماية املناخ العاملي ملنفعة األجيال البرشية الحالية واملقبلة؛ )د( 

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصّحر يف البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من  )ه�( 

التصّحر، وبخاصة يف أفريقيا؛

اتفاقية التنوع البيولوجي؛ )و( 

تقرير مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة عن دورته االستثنائية الثانية عرشة؛ )ز( 

االنسجام مع الطبيعة؛ )ح( 

تعزيز مصادر الطاقة الجديدة واملتجددة )ط( 

املتحدة  األمم  برنامج  وتعزيز  الثاني(  )املوئل  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  مؤتمر  نتائج  تنفيذ   -  21

للمستوطنات البرشية )موئل األمم املتحدة(

العوملة واالعتماد املتبادل: الهجرة الدولية والتنمية  -  22

مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة:  -  23

متابعة مؤتمر األمم املتحدة الرابع املعني بأقل البلدان نمواً؛ ) أ ( 

إجراءات محّددة تتصل باالحتياجات واملشاكل التي تنفرد بها البلدان النامية غري الساحلية: نتائج  )ب( 

املؤتمر الوزاري الدويل للبلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية والبلدان املانحة 

واملؤسسات املالية واإلنمائية الدولية املعني بالتعاون يف مجال النقل العابر

القضاء عىل الفقر وقضايا إنمائية أخرى:  -  24

تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاني للقضاء عىل الفقر؛ ) أ ( 

التعاون يف ميدان التنمية الصناعية )ب( 

األنشطة التنفيذية من أجل التنمية:  -  25

بها  التي تضطلع  التنفيذية  األنشطة  لسياسة  أربع سنوات  الذي يجري كل  الشامل  االستعراض  ) أ ( 

منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية؛

التعاون فيما بني بلدان الجنوب )ب( 

التنمية الزراعية واألمن الغذائي  -  26
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التنمية االجتماعية:  -  27

االستثنائية  العامة  الجمعية  دورة  ونتائج  االجتماعية  للتنمية  العاملي  القمة  مؤتمر  نتائج  تنفيذ  ) أ ( 

الرابعة والعرشين؛

التنمية االجتماعية، بما يف ذلك املسائل ذات الصلة بالحالة االجتماعية يف العالم وبالشباب واملسنني  )ب( 

واملعوقني واألرسة؛

متابعة السنة الدولية لكبار السن: الجمعية العاملية الثانية للشيخوخة )ج( 

النهوض باملرأة:  -  28

النهوض باملرأة؛ ) أ ( 

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

والعرشين

تمكني الناس ونموذج التنمية املتمركز حول السالم  -  29

صون السالم واألمن الدوليني  - باء 

تقرير مجلس األمن  -  30

تقرير لجنة بناء السالم  -  31

دور املاس يف تأجيج النزاع  -  32

منع نشوب النزاعات املسلحة:  -  33

تعزيز دور الوساطة يف تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها ) أ ( 

الن�زاعات التي طال أمدها يف منطقة مجموعة بلدان جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا وآثارها عىل   -  34

السالم واألمن والتنمية عىل الصعيد الدويل

منطقة السالم والتعاون يف جنوب املحيط األطليس  -  35

الحالة يف الرشق األوسط  -  36

قضية فلسطني  -  37

الحالة يف أفغانستان  -  38

الحالة يف األرايض املحتلة بأذربيجان  -  39

مسألة جزيرة مايوت القمرية  -  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
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الثابت فيما يتعلق  العدوان اإلرسائييل املسلح عىل املنشآت النووية العراقية وآثاره الخطرية عىل النظام الدويل   -  47

باستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، وعدم انتشار األسلحة النووية، والسالم واألمن الدوليني

آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها  -  48

جامعة السالم  -  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

للشعب  اإلنسان  حقوق  تمس  التي  اإلرسائيلية  املمارسات  يف  بالتحقيق  املعنية  الخاصة  اللجنة  تقرير   -  53

الفلسطيني وغريه من السكان العرب يف األرايض املحتلة

استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم من جميع نواحي هذه العمليات  -  54

املسائل املتصلة باإلعالم  -  55

املعلومات املرسلة بمقتىض املادة 73 )ه�( من ميثاق األمم املتحدة من األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي  -  56

األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة التي تؤثر يف مصالح شعوب األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي  -  57

تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة باألمم املتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب   -  58

املستعمرة

املتمتعة بالحكم  الدول األعضاء لصالح سكان األقاليم غري  الدراسية والتدريبية املعروضة من  التسهيالت   -  59

الذاتي

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   -  62

يف الجوالن السوري املحتل عىل مواردهم الطبيعية

والعائدين واملرشدين،  بالالجئني  املتصلة  واملسائل  الالجئني،  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  تقرير مفوض   -  63

واملسائل اإلنسانية

تنمية أفريقيا  - جيم 

الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم املحرز يف التنفيذ والدعم الدويل:  -  64

الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم املحرز يف التنفيذ والدعم الدويل؛  ) أ ( 

أسباب النزاع يف أفريقيا وتحقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها )ب( 

تعزيز حقوق اإلنسان  - دال 

تقرير مجلس حقوق اإلنسان  -  65

تعزيز حقوق الطفل وحمايتها:  -  66

تعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛ ) أ ( 

متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل )ب( 
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حقوق الشعوب األصلية:  -  67

حقوق الشعوب األصلية؛ ) أ ( 

العقد الدويل الثاني للشعوب األصلية يف العالم )ب( 

القضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب:  -  68

القضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ ) أ ( 

التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما )ب( 

حق الشعوب يف تقرير املصري  -  69

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها:  -  70

تنفيذ الصكوك املتعلقة بحقوق اإلنسان؛ ) أ ( 

مسائل حقوق اإلنسان، بما يف ذلك الُنهج البديلة لتحسني التمتع الفعيل بحقوق اإلنسان والحريات  )ب( 

األساسية؛

حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقّررين واملمثلني الخاصني؛ )ج( 

التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما )د( 

التنسيق الفّعال لجهود املساعدة اإلنسانية  - هاء 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكوارث، بما يف ذلك   -  71

املساعدة االقتصادية الخاصة:

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ؛ ) أ ( 

تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني؛ )ب( 

تقديم املساعدة االقتصادية الخاصة إىل فرادى البلدان أو املناطق )ج( 

تعزيز العدالة والقانون الدويل  - واو 

تقرير محكمة العدل الدولية  -  72

من  ذلك  وغري  الجماعية  اإلبادة  أعمال  عن  املسؤولني  األشخاص  ملحاكمة  الدولية  الجنائية  املحكمة  تقرير   -  73

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 

و31 كانون األول/ديسمرب 1994

تقرير املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل التي   -  74

ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991

تقرير املحكمة الجنائية الدولية  -  75

املحيطات وقانون البحار:  -  76

املحيطات وقانون البحار؛ ) أ ( 

استدامة مصائد األسماك، بطرق منها اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة  )ب( 

لقانون البحار املؤرخة 10 كانون األول/ديسمرب 1982 من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة 

السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرتحال، والصكوك ذات الصلة
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املساءلة الجنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات  -  77

تقرير لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورتها الخامسة واألربعني  -  78

برنامج األمم املتحدة للمساعدة يف تدريس القانون الدويل ودراسته ونرشه وزيادة تفهمه  -  79

تقرير لجنة القانون الدويل عن أعمال دورتيها الثالثة والستني والرابعة والستني  -  80

حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف املعقودة يف عام 1949 املتعلقني بحماية ضحايا املنازعات   -  81

املسلحة

واملمثلني  والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات  وسالمة  وأمن  حماية  لتعزيز  فّعالة  تدابري  اتخاذ  يف  النظر   -  82

الدبلوماسيني والقنصليني

تقرير اللجنة الخاصة املعنية بميثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة  -  83

سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل  -  84

نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه  -  85

نزع السالح  - زاي 

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -  86

تخفيض امليزانيات العسكرية  -  87

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا  -  88

صون األمن الدويل - عالقات ُحسن الجوار واالستقرار والتنمية يف جنوب رشق أوروبا  -  89

التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت يف سياق األمن الدويل  -  90

إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الرشق األوسط  -  91

األسلحة  استعمال  بعدم  النووية ضمانات  لألسلحة  الحائزة  الدول غري  فّعالة إلعطاء  دولية  ترتيبات  عقد   -  92

النووية أو التهديد باستعمالها

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء الخارجي  -  93

دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح  -  94

نزع السالح العام الكامل:  -  95

اإلخطار بالتجارب النووية؛ ) أ ( 

نحو عقد معاهدة بشأن تجارة األسلحة: وضع معايري دولية موّحدة السترياد األسلحة التقليدية  )ب( 

وتصديرها ونقلها؛

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى؛ )ج( 

تدابري لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام 1925؛ )د( 

آثار استخدام األسلحة والذخائر التي تحوي اليورانيوم املستنفد؛ )ه�( 

املنطقة الخالية من األسلحة النووية يف نصف الكرة الجنوبي واملناطق املتاخمة؛ )و( 

املعلومات املتصلة بتدابري بناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية؛ )ز( 

عقد دورة الجمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرّسة لنزع السالح؛ )ح( 
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توطيد السالم من خالل تدابري عملية لنزع السالح؛ )ط( 

املرأة ونزع السالح ومنع االنتشار وتحديد األسلحة؛ )ي( 

أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية؛ )ك( 

مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية؛ )ل( 

منع حيازة اإلرهابيني للمصادر املشّعة؛ )م( 

منع أنشطة السمرسة غري املرشوعة ومكافحتها؛ )ن( 

التثقيف يف مجال نزع السالح وعدم االنتشار؛ )س( 

الصلة بني نزع السالح والتنمية؛ )ع( 

مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وتحديد األسلحة؛ )ف( 

تعزيز تعددية األطراف يف مجال نزع السالح وعدم االنتشار؛ )ص( 

تقديم املساعدة إىل الدول من أجل كبح االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة  )ق( 

وجمعها؛

تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة؛ )ر( 

نزع السالح اإلقليمي؛ )ش( 

تحديد األسلحة التقليدية عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ )ت( 

تدابري بناء الثقة يف السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ )ث( 

نحو عالم خال من األسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ االلتزامات بنزع السالح النووي؛ )خ( 

معاهدة حظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية  )ذ( 

األخرى؛

العمل املوّحد من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية؛ )ض( 

متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها؛ ) أ أ ( 

االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه؛ )ب ب( 

تخفيض الخطر النووي؛ )ج ج( 

تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل؛ )د د( 

نزع السالح النووي؛ )ه ه( 

القذائف )و و( 

استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعية العامة االستثنائية الثانية عرشة:  -  96

برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح؛ ) أ ( 

الزماالت والتدريب والخدمات االستشارية املقدمة من األمم املتحدة يف ميدان نزع السالح؛ )ب( 

مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح؛ )ج( 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ )د( 
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املعنية  الدائمة  االستشارية  املتحدة  األمم  لجنة  أنشطة  اإلقليمي:  الصعيد  عىل  الثقة  بناء  تدابري  )ه�( 

بمسائل األمن يف وسط أفريقيا؛

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واملحيط الهادئ؛ )و( 

اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية؛ )ز( 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا؛ )ح( 

استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية العارشة:  -  97

تقرير مؤتمر نزع السالح؛ ) أ ( 

تقرير هيئة نزع السالح )ب( 

خطر االنتشار النووي يف الرشق األوسط  -  98

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الرضر أو عشوائية األثر  -  99

تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط  -  100

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  -  101

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والُسميّة وتدمري تلك األسلحة  -  102

تنشيط أعمال مؤتمر نزع السالح وامليض ُقدماً بمفاوضات نزع السالح املتعددة األطراف  -  103

مراقبة املخدرات ومنع الجريمة ومكافحة اإلرهاب الدويل بجميع أشكاله ومظاهره  - حاء 

منع الجريمة والعدالة الجنائية  -  104

املراقبة الدولية للمخدرات  -  105

التدابري الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب الدويل  -  106

املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى  - طاء 

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  -  107

تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم  -  108

اإلخطار الوارد من األمني العام بموجب الفقرة 2 من املادة 12 من ميثاق األمم املتحدة  -  109

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية:  -  110

انتخاب خمسة أعضاء غري دائمني يف مجلس األمن؛ ) أ ( 

انتخاب ثمانية عرش عضواً يف املجلس االقتصادي واالجتماعي )ب( 

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات أخرى:  -  111

انتخاب سبعة أعضاء يف لجنة الربنامج والتنسيق؛ ) أ ( 

انتخاب ثالثني عضواً يف لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل؛ )ب( 

انتخاب خمسة أعضاء يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم؛ )ج( 

انتخاب ثمانية عرش عضواً يف مجلس حقوق اإلنسان )د( 
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تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى:  -  112

تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية؛ ) أ ( 

تعيني أعضاء يف لجنة االشرتاكات؛ )ب( 

إقرار تعيني أعضاء يف لجنة االستثمارات؛ )ج( 

تعيني أعضاء يف لجنة الخدمة املدنية الدولية؛ )د( 

تعيني أعضاء وأعضاء مناوبني يف لجنة املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛  )ه�( 

تعيني أعضاء يف لجنة املؤتمرات؛ )و( 

إقرار تعيني مدير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي؛ )ز( 

إقرار تعيني األمني العام ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )ح( 

قبول أعضاء ُجدد يف األمم املتحدة  -  113

متابعة نتائج مؤتمر قمة األلفية  -  114

متابعة االحتفال بالذكرى السنوية املائتني إللغاء تجارة الرقيق عرب املحيط األطليس  -  115

تنفيذ قرارات األمم املتحدة  -  116

تنشيط أعمال الجمعية العامة  -  117

مسألة التمثيل العادل يف مجلس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل ذات الصلة  -  118

تعزيز منظومة األمم املتحدة:  -  119

تعزيز منظومة األمم املتحدة؛ ) أ ( 

دور منظومة األمم املتحدة املركزي يف إدارة الشؤون العاملية )ب( 

إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقرتحات  -  120

تعدد اللغات  -  121

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى:  -  122

التعاون بني األمم املتحدة واالتحاد األفريقي؛ ) أ ( 

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية - األفريقية؛ )ب( 

التعاون بني األمم املتحدة ورابطة أمم جنوب رشق آسيا؛ )ج( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود؛ )د( 

التعاون بني األمم املتحدة والجماعة الكاريبية؛ )ه�( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة معاهدة األمن الجماعي؛ )و( 

التعاون بني األمم املتحدة وجماعة البلدان الناطقة بالربتغالية؛ )ز( 

التعاون بني األمم املتحدة ومجلس أوروبا؛ )ح( 

التعاون بني األمم املتحدة والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا؛ )ط( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي؛ )ي( 
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التعاون بني األمم املتحدة والجماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية؛ )ك( 

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للفرنكوفونية؛ )ل( 

التعاون بني األمم املتحدة واملنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية؛ )م( 

التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية؛ )ن( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ )س( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛ )ع( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية؛ )ف( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي؛ )ص( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنتدى جزر املحيط الهادئ؛ )ق( 

التعاون بني األمم املتحدة واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ )ر( 

التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون؛ )ش( 

التعاون بني األمم املتحدة والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )ت( 

اإلداري  التنظيم  بشأن  الغذاء  مقابل  للنفط  املتحدة  األمم  برنامج  يف  املستقلة  التحقيق  لجنة  توصيات  متابعة   -  123

والرقابة الداخلية

الصحة العاملية والسياسة الخارجية  -  124

املحكم�ة الجنائية الدولية ملحاكمة األش�خاص املس�ؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغ�ري ذلك من االنتهاكات   -  125

الجس�يمة للقانون اإلنس�اني الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املس�ؤولني عن أعمال اإلبادة 

الجماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أرايض الدول املجاورة بني 1 كانون الثاني/يناير و31 كانون األول/

ديسمرب 1994

املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل التي ارتكبت يف   -  126

إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991

اآللية الدولية إلنجاز األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني  -  127

التقارير املالية والبيانات املالية املراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات:  -  128

األمم املتحدة؛  ) أ ( 

عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم؛ )ب( 

مركز التجارة الدولية التابع ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية/منظمة التجارة العاملية؛ )ج( 

جامعة األمم املتحدة؛ )د( 

املخطط العام لتجديد مباني املقر؛ )ه�( 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي؛ )و( 

منظمة األمم املتحدة للطفولة؛ )ز( 

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى؛ )ح( 

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث؛ )ط( 
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صناديق التربعات التي يديرها مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني؛ )ي( 

صندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )ك( 

صندوق األمم املتحدة للسكان؛ )ل( 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية؛ )م( 

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة؛ )ن( 

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع؛ )س( 

ذلك  وغري  الجماعية  اإلبادة  أعمال  عن  املسؤولني  األشخاص  ملحاكمة  الدولية  الجنائية  املحكمة  )ع( 

الروانديني  واملواطنني  رواندا  إقليم  يف  املرتكبة  الدويل  اإلنساني  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  من 

املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أرايض الدول املجاورة بني 

1 كانون الثاني/يناير و31 كانون األول/ديسمرب 1994؛

الدويل  اإلنساني  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  املسؤولني عن  الدولية ملحاكمة األشخاص  املحكمة  )ف( 

التي ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991؛

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( )ص( 

استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة  -  129

امليزانية الربنامجية لفرتة السنتني 2012 - 2013  -  130

تخطيط الربامج  -  131

تحسني الحالة املالية لألمم املتحدة  -  132

خطة املؤتمرات  -  133

جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة  -  134

إدارة املوارد البرشية  -  135

وحدة التفتيش املشرتكة  -  136

النظام املوّحد لألمم املتحدة  -  137

نظام املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  -  138

تنسيق شؤون اإلدارة وامليزانية بني األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  -  139

تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية  -  140

إقامة العدل يف األمم املتحدة  -  141

ذلك من  الجماعية وغري  اإلبادة  أعمال  املسؤولني عن  األشخاص  ملحاكمة  الدولية  الجنائية  املحكمة  تمويل   -  142

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 

و31 كانون األول/ديسمرب 1994

تمويل املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل التي   -  143

ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991

تمويل اآللية الدولية إلنجاز األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني  -  144
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