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تفتت�ح الدورة الس�ابعة والس�تون للجمعي�ة العامة لألمم 
املتحدة يوم الثالثاء 18 أيلول/سبتمرب يف مقر األمم املتحدة 

يف نيويورك.

وتعقد الجمعية العامة يوم االثنني، 24 أيلول/س�بتمرب بعد 
أس�بوع من افتتاحها اجتماعاً رفيع املستوى يتناول سيادة 
القان�ون ع�ى الصعيدين الوطن�ي وال�دويل، وتعمل خالله 
الدول األعض�اء واملنظمات غري الحكومي�ة واملجتمع املدني 
عى تعزيز س�يادة القان�ون. )ملزيد م�ن املعلومات، انظ�ر 
http://www.un.org/en/ga/president/66/ :املوقع الشبك�ي

.)Issues/Rule%20of%20Law/ruleoflawindex.shtm

وتبدأ املناقش�ة العامة السنوية التي تس�تمع فيها الجمعية 
العام�ة إىل بيان�ات يلقيها رؤس�اء دول وحكومات، وكذلك 
وزراء، يوم الثالثاء 25 أيلول/سبتمرب، وتختتم يوم االثنني، 

1 ترشين األول/أكتوبر.

وتنظر الجمعية العامة يف  املس�ائل الرئيسية التالية من بني 
املسائل املدرجة عى جدول أعمالها:

• األهداف اإلنمائية لأللفية؛	

• تغريرّ املناخ والتنمية املستدامة؛	

• األمن الغذائي؛	

• دور الوساطة يف تسوية املنازعات بالطرق السلمية؛	

• نزع السالح؛	

• إص�الح األمم املتح�دة، بما يف ذل�ك إصالح مجلس 	
األمن، وتنشيط أعمال الجمعية العامة وإعادة تأكيد 

الدور املركزي للمنظمة يف الحوكمة العاملية.

وخالل الدورة السابعة والستني التي تستمر حتى منتصف 
أيلول/سبتمرب عام 2013، تنظر الجمعية العامة يف الوثيقة 
الختامية ملؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+20(، 
املعق�ود يف الربازي�ل يف حزيران/يوني�ه 2012. )لالط�الع 

http://www.uncsd2012. :عى مزيد من املعلومات، انظ�ر
org/rio20(. وباإلضافة إىل ذلك، س�تقوم الجمعية باألعمال 
التحضريية لعقد اجتماعني رفيعي املس�توى، خالل دورتها 
الثامنة والس�تني التي س�تعقد يف عام 2013 كما ييل: حوار 
رفيع املس�توى بش�أن الهجرة الدولية والتنمي�ة، واجتماع 
رفيع املس�توى موضوعه “ُس�بل امليض قدم�اً: وضع خطة 

تنمية شاملة ملسائل اإلعاقة حتى عام 2015 وما بعده”.

منتدى•تفاويض•متعدد•األطراف

تشغل الجمعية العامة التي أنش�ئت يف عام 1945 بموجب 
ميث��اق األمم املتح�دة، موقع��اً مركزياً باعتباره�ا الهيئة 
التداولي�ة الرئيس�ية الت�ي تْصن�ع الق�رارات وتمث�ل األمم 
املتحدة. وتوفر هذه الجمعية املؤلفة من أعضاء األمم املتحدة 
جميعه�م وعددهم 193 عضواً منرباً فريداً إلجراء مناقش�ة 
متعددة األطراف تشمل كامل مجموعة املسائل الدولية التي 
http://www.un.org/en/documents/( .يغطيه�ا امليث�اق
charter/index.shtml(. وتؤدي الجمعية العامة أيضاً دوراً 

هاماً يف عملية وضع املعايري وتدوين القانون الدويل.

وتعقد الجمعية العامة جلس�اتها بشكل مكثف من أيلول/
س�بتمرب حتى كانون األول/ديسمرب من كل عام، ثم تنعقد 

بعد ذلك بحسب االقتضاء.

مهام•الجمعية•العامة•وصالحياتها

خورّل�ت الجمعي�ة العامة تقدي�م توصيات إىل الدول بش�أن 
املس�ائل الدولي�ة الواقعة ضم�ن نط�اق اختصاصها. وقد 
اتخ�ذت الجمعي�ة العام�ة أيض��اً إج�راءات - سياس�ية 
واقتصادية وإنسانية واجتماعية وقانونية - أثرّرت عى حياة 
املالي�ني من الناس يف جمي�ع أنحاء العال�م. فإعالن األلفية 
http://www.un.org/millennium/declara� )التاريخ�ي 

tion/ares552e.htm(، ال�ذي اعتمد يف عام 2000، والوثيقة 

 افتتاح•الجمعية•العامة•لألمم•املتحدة•يوم
18•أيلول/سبتمرب•2012



2

الختامي�ة الص�ادرة عن مؤتم�ر القمة العامل�ي لعام 2005 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/(

RES/60/1(، يجس�دان الت�زام الدول األعض�اء ببلوغ أهداف 
محدرّدة لتحقيق السالم واألمن ونزع السالح إىل جانب التنمية 
والقضاء عى الفقر؛ وحماية حقوق اإلنس�ان وتعزيز سيادة 
القانون؛ وحماية بيئتنا املشرتكة؛ وتلبية االحتياجات الخاصة 

ألفريقيا؛ وتعزيز األمم املتحدة.

ويجيز ميثاق األمم املتحدة للجمعية العامة ما ييل:

• النظ�ر يف ميزاني�ة األم�م املتحدة وإقراره�ا وتحديد 	
األنصبة املالية املقررة عى الدول األعضاء؛

• انتخاب األعضاء غري الدائمني يف مجلس األمن وأعضاء 	
املجالس األخرى وأجهزة األمم املتحدة، وتعيني األمني 

العام بناء عى توصية من مجلس األمن؛

• النظ�ر يف املب�ادئ العام�ة للتعاون يف حفظ الس�الم 	
واألم�ن الدوليني، بم�ا يف ذلك نزع الس�الح، وتقديم 

توصيات يف هذا الشأن؛

• مناقشة أي مس�ألة تتصل بالس�الم واألمن الدوليني 	
وتقدي�م توصيات بش�أنها باس�تثناء الح�االت التي 
يك�ون فيها مجلس األم�ن هو الذي يت�وىل يف الوقت 

الراهن مناقشة نزاع أو حالة ما؛

• مناقش�ة أي مس�ألة من املس�ائل التي تقع يف نطاق 	
امليث�اق أو تش�مل صالحي�ات ومه�ام أي جهاز من 
أجه�زة األمم املتح�دة، وتقدي�م توصيات بش�أنها، 
باس�تثناء م�ا كان يدخ�ل منها ضمن الح�االت التي 

سبق ذكرها؛

• إجراء دراس�ات وتقدي�م توصيات لتعزي�ز التعاون 	
الس�يايس ال�دويل وتطوي�ر وتدوين القان�ون الدويل 
وإعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتعزيز 
التع�اون ال�دويل يف املجاالت اإلنس�انية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية؛

• تقديم توصيات من أجل إيجاد تس�وية س�لمية ألي 	
حالة تعكر صفو العالقات الودية بني البلدان؛

• النظر يف التقارير املقدم�ة من مجلس األمن وأجهزة 	
األمم املتحدة األخرى.

ويجوز للجمعية العامة أيض�اً أن تتخذ إجراءات يف الحاالت 
التي تهدرّد الس�الم أو تخل به أو الحاالت التي يقع فيها عمل 
عدوان�ي ويعج�ز مجل�س األمن ع�ن الترصف فيها بس�بب 
تصويت سلبي لعضو من أعضائه الدائمني. ففي هذه الحالة، 

يج�وز للجمعي�ة العامة أن تنظر يف املس�ألة عى الفور، وأن 
تويص دولها األعضاء بموجب قرارها املعنون “متحدون من 
أجل السالم” املؤرخ 3 ترشين الثاني/أكتوبر 1950 )377 
)د - 5(( بتدابري جماعية لصون أو اس�تعادة السالم واألمن 
الدوليني. )انظر “الدورات االستثنائية والدورات االستثنائية 

الطارئة”، أدناه(.

السعي•إىل•التوصل•إىل•توافق•يف•اآلراء

ل�كل دول�ة من ال�دول األعض�اء البال�غ عدده�ا يف الجمعية 
العام�ة 193 دول�ة ص�وت واح�د. ويتطل�ب التصويت عى 
املس�ائل الهام�ة املعين�ة - كالتوصي�ات املتعلق�ة بالس�الم 
واألم�ن، وانتخاب أعضاء مجلس األم�ن واملجلس االقتصادي 
واالجتماعي، واملسائل املتصلة بامليزانية - أغلبية ثلثي الدول 

األعضاء. أما املسائل األخرى، فتقرر بأغلبية بسيطة.

ويف السنوات األخرية، ُبذل جهد لتحقيق توافق يف اآلراء بشأن 
املس�ائل املطروحة بدالً من البت فيها بتصويت رسمي، وهو 
م�ا عزز قاعدة تأييد قرارات الجمعية. وبإمكان الرئيس، بعد 
التش�اور م�ع الوفود والتوص�ل إىل اتفاق معه�م، أن يقرتح 

اتخاذ قرار بدون تصويت.

تنشيط•أعمال•الجمعية•العامة

هن�اك جه�ود متواصلة تبذل م�ن أجل زي�ادة تركيز أعمال 
الجمعي�ة العامة وصلتها بالواقع. وق�د حدرّد هذا األمر خالل 
الدورة الثامنة والخمسني عى أنه إحدى األولويات املطروحة، 
ثم استمرت الجهود يف دورات الحقة لتبسيط جدول األعمال، 
وتحس�ني املمارس�ات وأس�اليب العمل يف اللجان الرئيسية، 
وتعزيز دور املكتب، وتعزيز دور الرئيس وس�لطته، والنظر 

يف دور الجمعية العامة يف عملية اختيار األمني العام.

واعتم�دت الجمعي�ة العامة يف دورتها الس�تني نص�اً )أرفق 
بالقرار 286/60 املؤرخ 8 أيلول/س�بتمرب 2006( يش�جع 
ع�ى إجراء مناقش�ات تفاعلية غري رس�مية بش�أن املس�ائل 
الراهن�ة البالغ�ة األهمي�ة بالنس�بة للمجتمع ال�دويل. ودعا 
ه�ذا النص ال�ذي أوىص به الفريق العام�ل املخصص املعني 
بتنش�يط أعمال الجمعية العامة، رئي�س الجمعية العامة إىل 
اق�رتاح مواضيع لهذه املناقش�ات التفاعلي�ة. وخالل الدورة 
السادس�ة والس�تني، عقد أكثر من عرش من هذه املناقش�ات 
شملت مواضيع كاالقتصاد العاملي؛ ومكافحة االتجار بالبرش؛ 
والحدرّ من مخاطر الكوارث؛ وس�يادة القانون عى الصعيدين 

الوطني والدويل؛ والوساطة.
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وقد أصبح من املمارسات الثابتة أن يقدم األمني العام للدول 
األعض�اء بص�ورة دورية يف جلس�ات غري رس�مية للجمعية 
العام�ة إحاط�ات إعالمية عن آخ�ر أنش�طته ورحالته. وقد 
أتاحت هذه الجلس�ات فرصة جيدة لتب�ادل اآلراء بينه وبني 
ال�دول األعض�اء، ومن املرجح أن تس�تمر هذه املمارس�ة يف 

الدورة السابعة والستني.

انتخاب•رئيس•الجمعية•العامة•ونوابه•ورؤس�اء•
اللجان•الرئيسية

بفضل تنش�يط أعم�ال الجمعية العامة عى نح�و متواصل، 
وعم�اًل بامل�ادة 30 من نظامه�ا الداخيل، أصبح�ت الجمعية 
العامة تنتخب اآلن رئيس�ها ونواب الرئيس ورؤس�اء اللجان 
الرئيسية قبل ثالثة أش�هر من بدء الدورة الجديدة عى األقل 
بغية تعزيز أعمال التنس�يق واإلعداد املتعلقة بتقسيم العمل 

عى اللجان الرئيسية وبني اللجان والجلسات العامة.

املكتب

يق�دم املكت�ب - الذي يتألف م�ن رئيس الجمعي�ة العامة و 
21 نائب�اً له، وكذلك من رؤس�اء اللجان الرئيس�ية الس�ت - 
توصي�ات إىل الجمعية العامة بش�أن إقرار ج�دول أعمالها، 
http:// :وإحالة بنوده وتنظيم أعمال الجمعية العامة. )انظر

 www.un.org/Depts/dhl/resguide/gasess.htm#gaagen

للحصول عى مزيد من املعلومات عن جدول األعمال(.

لجنة•وثائق•التفويض

تق�دم لجن�ة وثائق التفوي�ض التي تعيرّ��ن الجمعية العامة 
أعضاءه��ا يف كل دورة، تقري��راً إىل الجمعي�ة العام�ة عن 

وثائق تفويض املمثلني.

املناقشة•العامة

س�وف تعق�د الجلس�ة الس�نوية العام�ة التي تتي�ح للدول 
األعضاء الفرصة لإلعراب عن وجهات نظرها بش�أن املسائل 
الدولية الكربى يف الفرتة من يوم الثالثاء 25 أيلول/س�بتمرب 
حتى يوم االثنني 1 ترشين األول/أكتوبر. وسوف يقدم األمني 
العام تقريره عن أعمال املنظمة، وذلك مبارشة قبل املناقش�ة 

العامة، وهي ممارسة بدأت يف الدورة الثانية والخمسني.

وسيكون موضوع املناقشة العامة يف الدورة السابعة والستني 
هو: “تسوية املنازعات أو الحاالت الدولية بالوسائل السلمية”، 
ع�ى نحو م�ا اقرتحه معايل الس�يد فوك يريميت�ش )رصبيا( 
الرئيس املنتخب للدورة السابعة والستني يف 8 حزيران/يونيه 

2012. ويع�ود تاريخ ممارس�ة اختيار مس�ألة محدرّدة ذات 
اهتمام عاملي ملناقش�تها إىل عام 2003 عندما قررّرت الجمعية 
العام�ة إدخال هذا التجديد س�عياً لتعزيز س�لطة ودور هذه 
الهيئة التي أصبحت تضمرّ اآلن 193 عضواً )القرار 126/58 

املؤرخ كانون األول/ديسمرب 2003(.

وعادة ما تس�تمر جلسات املناقشة العامة من الساعة 9/00 
الس�اعة  إىل  الس�اعة 15/00  الس�اعة 13/00، وم�ن  إىل 

.21/00

اللجان•الرئيسية

بانتهاء املناقش�ة العامة، تبدأ الجمعية العامة النظر يف البنود 
املوضوعية م�ن جدول أعمالها. ونظ�راً لوجود عدد كبري من 
املس�ائل التي يتعيرّ�ن عليها النظر فيها )يف الدورة السادسة 
والس�تني عى سبيل املثال، يزيد عدد بنود جدول األعمال عى 
170 بنداً(، تحيل الجمعية إىل لجانها الرئيس�ية الست البنود 
التي تهم عملها. وتناقش اللجان البنود وتسعى بقدر اإلمكان 
إىل التوفي�ق بني مختلف الُنهج الت�ي تطرحها الدول، وتقدم 
توصياته�ا التي ع�ادة ما تكون يف ش�كل مش�اريع قرارات 
ومق�ررات، إىل الجلس�ة العامة للجمعية العام�ة للنظر فيها 

واتخاذ إجراء بشأنها.

واللج�ان الرئيس�ية الس�ت هي: لجن�ة نزع الس�الح واألمن 
الدويل )اللجنة األوىل(، وتعنى بنزع السالح واملسائل املتعلقة 
باألمن الدويل؛ واللجنة االقتصادي�ة واملالية )اللجنة الثانية(، 
وتعنى باملس�ائل االقتصادية؛ واللجنة االجتماعية واإلنسانية 
والثقافي�ة )اللجن�ة الثالث�ة(، وتعال�ج املس�ائل االجتماعية 
واإلنس�انية؛ ولجن�ة املس�ائل السياس�ية الخاص�ة وإنه�اء 
االستعمار )اللجنة الرابعة(، التي تعالج مجموعة متنوعة من 
موضوع�ات سياس�ية ال تغطيها أيرّ لجنة أخرى أو الجلس�ة 
العامة، ومنها إنهاء االس�تعمار، ووكال�ة األمم املتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئني الفلس�طينيني يف الرشق األدنى )األونروا(، 
اإلدارة  ولجن�ة  الفلس�طيني؛  للش�عب  اإلنس�ان  وحق�وق 
وامليزانية )اللجنة الخامسة(، التي تعنى بإدارة األمم املتحدة 
وميزانيتها؛ واللجنة القانونية )اللجنة السادسة(، التي تعنى 

باملسائل القانونية الدولية.

غ�ري أن الجمعية العام�ة، فيما يتعلق بعدد م�ن بنود جدول 
األعمال، تتناول املس�ائل مبارشة يف جلس�اتها العامة كما هو 

الحال بالنسبة لقضية فلسطني، والحالة يف الرشق األوسط.

األفرقة•العاملة•املنبثقة•عن•الجمعية•العامة

أذنت الجمعية العامة يف املايض بإنش�اء أفرقة عاملة للرتكيز 
عى مس�ائل هامة بمزيد من التفصي�ل، وتقديم توصيات إىل 
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الجمعية العامة التخاذ إجراء. وتش�مل ه�ذه األفرقة الفريق 
العام�ل املخصص املعني بتنش�يط أعم�ال الجمعية العامة، 

الذي سيواصل عمله خالل الدورة املقبلة.

املجموعات•اإلقليمية

تطورت عى مر الس�نني ع�دة تجمعات إقليمية غري رس�مية 
يف الجمعية العامة لتكون وس�يلة للتش�اور وتيس�ري األعمال 
اإلجرائي�ة. واملجموع�ات هذه ه�ي: ال�دول األفريقية؛ ودول 
آس�يا واملحيط الهادئ؛ ودول أوروب�ا الرشقية؛ ودول أمريكا 
الالتيني�ة ومنطق�ة البح�ر الكاريبي؛ ودول أوروب�ا الغربية 
ودول أخ�رى. وتت�وىل ه�ذه املجموع�ات اإلقليمي�ة منصب 
رئيس الجمعية العامة بالتناوب. وبالنس�بة للدورة السابعة 
والس�تني، انتخبت الجمعية العامة الرئيس من مجموعة دول 

أوروبا الرشقية، عن طريق االقرتاع الرسي.

االس�تثنائية• وال�دورات• االس�تثنائية• ال�دورات•
الطارئة

باإلضافة إىل الدورات العادي�ة، يجوز للجمعية أن تجتمع يف 
دورات استثنائية خاصة وأخرى استثنائية طارئة.

وحت�ى اآلن، عق�دت الجمعي�ة العام�ة 28 دورة اس�تثنائية 
تناول�ت مس�ائل تطلب�ت اهتمام�اً خاص�اً، ش�ملت قضي�ة 
فلس�طني، وامل�وارد املالي�ة لألم�م املتح�دة، ونزع الس�الح، 
والتعاون االقتصادي الدويل، واملخدرات، والبيئة، والس�كان، 
واملرأة، والتنمية االجتماعية، واملستوطنات البرشية، وفريوس 
نقص املناعة البرشية/اإلي�دز، والفصل العنرصي، وناميبيا. 

وكررّس�ت ال�دورة االس�تثنائية الثامنة والعرشي�ن للجمعية 
العامة، املعقودة يف 24 كانون الثاني/يناير 2005، لالحتفال 
بالذكرى السنوية الستني لتحرير معسكرات االعتقال النازية.

وتناولت عرش دورات اس�تثنائية طارئ�ة حاالت وجد مجلس 
األمن نفس�ه فيها يف طريق مس�دود، وهي هنغاريا )1956(، 
والس�ويس )1956(، وال�رشق األوس�ط )1958 و1967(، 
وفلس�طني   ،)1980( وأفغانس�تان   ،)1960( والكونغ�و 
العربي�ة  واألرايض   ،)1981( وناميبي�ا  و1982(،   1980(
املحتلة )1982(، واألعمال اإلرسائيلية غري املرشوعة يف املناطق 
املحتل�ة والقدس الرشقية وبقية األرايض الفلس�طينية املحتلة 
 ،2002 و2001،  و2000،  و1999،  و1998،   ،1997(
الجمعي�ة  وق�ررّرت  و2009(.  و2006،  و2004،  و2003، 
العام�ة، يف 16 كان�ون الثاني/يناي�ر 2009 تأجي�ل الدورة 
االس�تثنائية الطارئة العارشة مؤقت�اً، واإلذن لرئيس الجمعية 

العامة باستئناف جلساتها بناًء عى طلب الدول األعضاء.

مواصلة•عمل•الجمعية•العامة

ينبث�ق عمل األم�م املتحدة إىل حدرّ كبري من ق�رارات الجمعية 
العامة وتنفذه يف األساس الجهات التالية:

• اللج�ان والهيئ�ات األخرى الت�ي أنش�أتها الجمعية 	
العامة لدراسة مسائل محدرّدة وتقديم تقارير بشأنها 
كمس�ائل ن�زع الس�الح، وحف�ظ الس�الم، والتنمية 

االقتصادية، والبيئة، وحقوق اإلنسان؛

• األمان�ة العامة لألمم املتحدة - األمني العام ومعاونوه 	
من موظفي الخدمة املدنية الدولية.


