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افتتاح رئيس الجمعية العامة للدورة  -  ١

دقيقة صمت للصالة أو التأمل  -  ٢

وثائق تفويض املمثلني يف دورة الجمعية العامة الثامنة والستني:  -  ٣

تعيني أعضاء لجنة وثائق التفويض ( أ ) 

تقرير لجنة وثائق التفويض (ب) 

انتخاب رئيس الجمعية العامة  -  ٤

انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية  -  ٥

انتخاب نواب رئيس الجمعية العامة  -  ٦

تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود: تقارير املكتب  -  ٧

املناقشة العامة  -  ٨

تحقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املسـتدامة وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية   - ألف 
ً العامة واملؤتمرات التي عقدتها األمم املتحدة مؤخرا

تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي  -  ٩

املناعة املكتسب (اإليدز)  املناعة البرشية/متالزمة نقص  تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص   -  ١٠
واإلعالنني السياسيني بشأن فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

الرياضة من أجل السالم والتنمية: بناء عالم سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األعىل األوليمبي  -  ١١

األزمة العاملية للسالمة عىل الطرق  -  ١٢

٢٠٠١ - ٢٠١٠: عقد دحر املالريا يف البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا  -  ١٣

التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتائج املؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم   -  ١٤
املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة بهما

ثقافة السالم  -  ١٥

تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  -  ١٦

املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكيل:  -  ١٧

التجارة الدولية والتنمية ( أ ) 

النظام املايل الدويل والتنمية (ب) 

جدول األعمال املؤقت لدورة الجمعية العامة
العادية الثامنة والسـتني *

هذا جدول األعمال املؤقت كما صدر يف ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٣ . ويمكن إضافة مزيد من البنود إىل هذه القائمة متى طلبت الدول األعضاء ذلك.  *

وستتاح نسخة مستكملة من جدول األعمال املؤقت بحلول موعد افتتاح الجمعية العامة يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٣.



جـدول األعمـال ٢

القدرة عىل تحمل الدَّين الخارجي والتنمية (ج) 

السلع األساسية (د) 

متابعة وتنفيذ نتائج املؤتمر الدويل لتمويل التنمية لعام ٢٠٠٢ واملؤتمر االستعرايض لعام ٢٠٠٨  -  ١٨

التنمية املستدامة:  -  ١٩

تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ ونتائج مؤتمر  ( أ ) 
القمة العاملي للتنمية املستدامة ومؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

متابعة وتنفيذ اسرتاتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة  (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  (هـ) 
من التصّحر، وبخاصة يف أفريقيا

اتفاقية التنوع البيولوجي (و) 

تقرير مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة عن دورته العاملية األوىل (ز) 

االنسجام مع الطبيعة (ح) 

التنمية املستدامة للجبال (ط) 

دور املجتمع الدويل يف منع التهديد اإلشعاعي يف آسيا الوسطى (ي) 

تنفيذ نتائج مؤتمر األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل الثاني) وتعزيز برنامج األمم املتحدة   -  ٢٠
للمستوطنات البرشية

العوملة والرتابط:  -  ٢١

دور األمم املتحدة يف تعزيز التنمية يف سياق العوملة والرتابط ( أ ) 

تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية (ب) 

التعاون اإلنمائي مع البلدان املتوسطة الدخل (ج) 

الثقافة والتنمية (د) 

الهجرة الدولية والتنمية (هـ) 

مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة:  -  ٢٢

ً متابعة مؤتمر األمم املتحدة الرابع املعني بأقل البلدان نموا ( أ ) 

املؤتمر العرشي الشامل الستعراض تنفيذ برنامج عمل أملاتي (ب) 

القضاء عىل الفقر وقضايا إنمائية أخرى:  -  ٢٣

تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاني للقضاء عىل الفقر (٢٠٠٨ - ٢٠١٧) ( أ ) 

دور املرأة يف التنمية (ب) 

تنمية املوارد البرشية (ج) 
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األنشطة التنفيذية من أجل التنمية:  -  ٢٤

األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية ( أ ) 

التعاون فيما بني بلدان الجنوب (ب) 

التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  -  ٢٥

نحو إقامة رشاكات عاملية  -  ٢٦

التنمية االجتماعية:  -  ٢٧

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

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

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

عقد األمم املتحدة ملحو األمية: توفري التعليم للجميع (د) 

النهوض باملرأة:  -  ٢٨

النهوض باملرأة ( أ ) 

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

صون السالم واألمن الدوليني  - باء 

تقرير مجلس األمن  -  ٢٩

تقرير لجنة بناء السالم  -  ٣٠

الديمقراطيات  وتوطيد  تعزيز  الحكومات يف سبيل  تبذلها  التي  للجهود  املتحدة  األمم  منظومة  دعم   -  ٣١
الجديدة أو املستعادة

دور املاس يف تأجيج النزاع  -  ٣٢

منع نشوب النزاعات املسلحة:  -  ٣٣

منع نشوب النزاعات املسلحة ( أ ) 

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

النـزاعات التي طال أمدها يف منطقة مجموعة بلدان جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا وآثارها   -  ٣٤
عىل السالم واألمن والتنمية عىل الصعيد الدويل

الحالة يف الرشق األوسط  -  ٣٥

قضية فلسطني  -  ٣٦

الحالة يف أفغانستان  -  ٣٧

الحالة يف األرايض املحتلة بأذربيجان  -  ٣٨

مسألة جزيرة مايوت القمرية  -  ٣٩
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رضورة إنهاء الحصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية عىل كوبا  -  ٤٠

الحالة يف أمريكا الوسطى: التقدم املحرز يف تشكيل منطقة سالم وحرية وديمقراطية وتنمية  -  ٤١

مسألة قربص  -  ٤٢

العدوان املسلح عىل جمهورية الكونغو الديمقراطية  -  ٤٣

مسألة جزر فوكالند (مالفيناس)  -  ٤٤

حالة الديمقراطية وحقوق اإلنسان يف هايتي  -  ٤٥

العدوان اإلرسائييل املسلح عىل املنشآت النووية العراقية وآثاره الخطرية عىل النظام الدويل الثابت فيما   -  ٤٦
يتعلق باستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية، وعدم انتشار األسلحة النووية، والسالم واألمن 

الدوليني

آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها  -  ٤٧

تقديم املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -  ٤٨

آثار اإلشعاع الذري  -  ٤٩

التعاون الدويل يف استخدام الفضاء الخارجي يف األغراض السلمية  -  ٥٠

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى  -  ٥١

تقرير اللجنة الخاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلرسائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب   -  ٥٢
الفلسطيني وغريه من السكان العرب يف األرايض املحتلة

استعراض شامل للبعثات السياسية الخاصة  -  ٥٣

املسائل املتصلة باإلعالم  -  ٥٤

املعلومات املرسلة بمقتىض املادة ٧٣ (هـ) من ميثاق األمم املتحدة من األقاليم غري املتمتعة بالحكم   -  ٥٥
الذاتي

األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة التي تؤثر عىل مصالح شعوب األقاليم غري املتمتعة بالحكم   -  ٥٦
الذاتي

تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة باألمم املتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان   -  ٥٧
والشعوب املستعمرة

املتمتعة  غري  األقاليم  سكان  لصالح  األعضاء  الدول  من  املعروضة  والتدريبية  الدراسية  التسهيالت   -  ٥٨
بالحكم الذاتي

تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة  -  ٥٩

مسألة الجزر امللغاشية غلوريوز وخوان دي نوفا ويوروبا وباساس دا إنديا  -  ٦٠

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها القدس الرشقية، وللسكان   -  ٦١
العرب يف الجوالن السوري املحتل عىل مواردهم الطبيعية

والعائدين  بالالجئني  املتصلة  واملسائل  الالجئني،  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  تقرير   -  ٦٢
واملرشدين، واملسائل اإلنسانية
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تنمية أفريقيا  - جيم 

الرشاكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم املحرز يف التنفيذ والدعم الدويل:  -  ٦٣

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  -  ٦٤

تعزيز حقوق الطفل وحمايتها:  -  ٦٥

تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ( أ ) 

متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل (ب) 

حقوق الشعوب األصلية:  -  ٦٦

حقوق الشعوب األصلية ( أ ) 

العقد الدويل الثاني للشعوب األصلية يف العالم (ب) 

القضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب:  -  ٦٧

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  -  ٦٨

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها:  -  ٦٩

تنفيذ الصكوك املتعلقة بحقوق اإلنسان ( أ ) 

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

حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني الخاصني (ج) 

التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما (د) 

التنسيق الفعال لجهود املساعدة اإلنسانية  - هاء 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكوارث، بما   -  ٧٠
يف ذلك 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 التعاون الدويل وتنسيق الجهود يف دراسة اآلثار الناجمة عن كارثة تشرينوبيل وتخفيفها  (د) 
وتقليلها

تقديم املساعدة إىل الناجني من اإلبادة الجماعية التي وقعت يف رواندا يف عام ١٩٩٤، ال سيما اليتامى   -  ٧١
واألرامل وضحايا العنف الجنيس
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تعزيز العدالة والقانون الدويل  - واو 

تقرير محكمة العدل الدولية  -  ٧٢

تقرير املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغري ذلك   -  ٧٣
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 ١ 

كانون الثاني/يناير و٣١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤

تقرير املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل   -  ٧٤
التي ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام ١٩٩١

تقرير املحكمة الجنائية الدولية  -  ٧٥

املحيطات وقانون البحار:  -  ٧٦

املحيطات وقانون البحار ( أ ) 

األمم  اتفاقية  تتضمنه  ما  لتنفيذ   ١٩٩٥ عام  اتفاق  منها  بطرق  األسماك،  مصائد  استدامة  (ب) 
حفظ  بشأن  أحكام  من   ١٩٨٢ األول/ديسمرب  كانون   ١٠ املؤرخة  البحار  لقانون  املتحدة 
االرتحال، والصكوك  الكثرية  السمكية  املناطق واألرصدة  املتداخلة  السمكية  األرصدة  وإدارة 

ذات الصلة

ً مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليا  -  ٧٧

املساءلة الجنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف بعثات  -  ٧٨

تقرير لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورتها السادسة واألربعني  -  ٧٩

برنامج األمم املتحدة للمساعدة يف تدريس القانون الدويل ودراسته ونرشه وزيادة تفهمه  -  ٨٠

تقرير لجنة القانون الدويل عن أعمال دورتيها الثالثة والستني والخامسة والستني  -  ٨١

الحماية الدبلوماسية  -  ٨٢

النظر يف منع الرضر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة يف حالة وقوع ذلك   -  ٨٣
الرضر

تقرير اللجنة الخاصة املعنية بميثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة  -  ٨٤

سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل  -  ٨٥

نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه  -  ٨٦

قانون طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود  -  ٨٧

نزع السالح  - زاي 

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -  ٨٨

تخفيض امليزانيات العسكرية:  -  ٨٩

تخفيض امليزانيات العسكرية ( أ ) 

املعلومات املوضوعية عن املسائل العسكرية، بما يف ذلك شفافية النفقات العسكرية (ب) 

تنفيذ إعالن اعتبار املحيط الهندي منطقة سالم  -  ٩٠

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا  -  ٩١
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البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  بموجب  املنشأ  النظام  توطيد   -  ٩٢
الكاريبي

استعراض تنفيذ اإلعالن الخاص بتعزيز األمن الدويل  -  ٩٣

التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت يف سياق األمن الدويل  -  ٩٤

إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الرشق األوسط  -  ٩٥

استعمال  بعدم  ضمانات  النووية  لألسلحة  الحائزة  غري  الدول  إلعطاء  فّعالة  دولية  ترتيبات  عقد   -  ٩٦
األسلحة النووية أو التهديد باستعمالها

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء الخارجي  -  ٩٧

دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح  -  ٩٨

نزع السالح العام الكامل:  -  ٩٩

اإلخطار بالتجارب النووية ( أ ) 

البحار  الجديدة يف ميدان نزع السالح من أجل منع حدوث سباق للتسلح يف قاع  اإلجراءات  (ب) 
واملحيطات وباطن أرضها

تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء الخارجي (ج) 

متابعة االلتزامات يف مجال نزع السالح النووي املتفق عليها يف مؤتمرات األطراف يف معاهدة  (د) 
عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يف األعوام ١٩٩٥ و ٢٠٠٠ و ٢٠١٠

الشفافية يف مجال التسلح (هـ) 

ذات  والتكنولوجيا  والسلع  العسكرية  واملعدات  األسلحة  بنقل  املتعلقة  الوطنية  الترشيعات  (و) 
االستخدام املزدوج

املشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخرية التقليدية (ز) 

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب رشق آسيا (معاهدة بانكوك) (ح) 

حظر إلقاء النفايات املشعة (ط) 

تلك  وتدمري  لألفراد،  املضادة  األلغام  ونقل  وإنتاج  وتكديس  استعمال  حظر  اتفاقية  تنفيذ  (ي) 
األلغام

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

نحو عالم خاٍل من األسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ االلتزامات بنزع السالح النووي (ل) 

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

تعزيز تعددية األطراف يف مجال نزع السالح وعدم االنتشار (ن) 

الصلة بني نزع السالح والتنمية (س) 

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

تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل (ف) 

تخفيض الخطر النووي (ص) 

تخفيض درجة االستعداد التعبوي ملنظومات األسلحة النووية (ق) 

املرأة ونزع السالح ومنع االنتشار وتحديد األسلحة (ر) 



جـدول األعمـال ٨

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

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

امليض قدماً يف مفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف (ث) 

نزع السالح اإلقليمي (خ) 

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

العمل املوّحد من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية (ض) 

(أ  أ)  نزع السالح النووي

(ب ب) تدابري بناء الثقة يف السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي

تحديد األسلحة التقليدية عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي (ج ج) 

معاهدة تجارة األسلحة (د د) 

القذائف (ه ه) 

عقد دورة الجمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنزع السالح (و و) 

استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعية العامة االستثنائية الثانية عرشة:  - ١٠٠

مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح ( أ ) 

اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية (ب) 

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

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  (د) 
الكاريبي

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا (هـ) 

تدابري بناء الثقة عىل الصعيد اإلقليمي: أنشطة لجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية  (و) 
بمسائل األمن يف وسط أفريقيا

استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة يف دورتها االستثنائية العارشة:  - ١٠١

تقرير مؤتمر نزع السالح ( أ ) 

تقرير هيئة نزع السالح (ب) 

خطر االنتشار النووي يف الرشق األوسط  - ١٠٢

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الرضر أو عشوائية األثر  - ١٠٣

تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط  - ١٠٤

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  - ١٠٥

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك   - ١٠٦
األسلحة

تنشيط أعمال مؤتمر نزع السالح وامليض قدماً بمفاوضات نزع السالح املتعددة األطراف  - ١٠٧
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مراقبة املخّدرات ومنع الجريمة ومكافحة اإلرهاب الدويل بجميع أشكاله ومظاهره  - حاء 

منع الجريمة والعدالة الجنائية  - ١٠٨

املراقبة الدولية للمخّدرات  - ١٠٩

التدابري الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب الدويل  - ١١٠

املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى  - طاء 

تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  - ١١١

تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم  - ١١٢

اإلخطار الوارد من األمني العام بموجب الفقرة ٢ من املادة ١٢ من ميثاق األمم املتحدة  - ١١٣

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية:  - ١١٤

انتخاب خمسة أعضاء غري دائمني يف مجلس األمن ( أ ) 

انتخاب ١٨ عضواً يف املجلس االقتصادي واالجتماعي (ب) 

انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات أخرى:  - ١١٥

انتخاب ٧ أعضاء يف لجنة الربنامج والتنسيق ( أ ) 

انتخاب عضوين يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم (ب) 

انتخاب ١٤ عضواً يف مجلس حقوق اإلنسان (ج) 

انتخاب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة (د) 

انتخاب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (هـ) 

تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى:  - ١١٦

تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ( أ ) 

تعيني أعضاء يف لجنة االشرتاكات (ب) 

إقرار تعيني أعضاء يف لجنة االستثمارات (ج) 

تعيني عضو يف مجلس مراجعي الحسابات (د) 

تعيني أعضاء يف لجنة الخدمة املدنية الدولية: (هـ) 

تعيني أعضاء يف اللجنة  ‘١’

تسمية نائب رئيس اللجنة  ‘٢’

تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة (و) 

تعيني أعضاء يف لجنة املؤتمرات (ز) 

تعيني عضو يف وحدة التفتيش املشرتكة (ح) 

إقرار تعيني مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان (ط) 

قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة  - ١١٧

١١٨ -  متابعة نتائج مؤتمر قمة األلفية
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اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب  - ١١٩

متابعة االحتفال بالذكرى السنوية املائتني إللغاء تجارة الرقيق عرب املحيط األطليس  - ١٢٠

تنفيذ قرارات األمم املتحدة  - ١٢١

تنشيط أعمال الجمعية العامة  - ١٢٢

مسألة التمثيل العادل يف مجلس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل ذات الصلة  - ١٢٣

تعزيز منظومة األمم املتحدة  - ١٢٤

إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقرتحات  - ١٢٥

تعدد اللغات  - ١٢٦

التعاون بني األمم املتحدة والربملانات الوطنية واالتحاد الربملاني الدويل  - ١٢٧

متابعة توصيات لجنة التحقيق املستقلة يف برنامج األمم املتحدة للنفط مقابل الغذاء بشأن التنظيم   - ١٢٨
اإلداري والرقابة الداخلية

الصحة العاملية والسياسة الخارجية  - ١٢٩

من  ذلك  وغري  الجماعية  اإلبادة  أعمال  عن  املسؤولني  األشخاص  ملحاكمة  الدولية  الجنائية  املحكمة   - ١٣٠
االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني 
كانون   ١ املجاورة بني  الدول  أرايض  املماثلة يف  االنتهاكات  الجماعية وغريها من  اإلبادة  أعمال  عن 

الثاني/يناير و٣١ كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٤

املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل التي   - ١٣١
ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام ١٩٩١

اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني  - ١٣٢

التقارير املالية والبيانات املالية املراجعة وتقارير مجلس مراجعي الحسابات:  - ١٣٣

عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم ( أ ) 

املخطط العام لتجديد مباني املقر (ب) 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي (ج) 

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية (د) 

منظمة األمم املتحدة للطفولة (هـ) 

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

صناديق التربعات التي يديرها مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني (ز) 

صندوق األمم املتحدة للسكان (ح) 

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع (ط) 

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

استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة  - ١٣٤

امليزانية الربنامجية لفرتة السنتني ٢٠١٢ - ٢٠١٣  – ١٣٥

امليزانية الربنامجية املقرتحة لفرتة السنتني ٢٠١٤ - ٢٠١٥  - ١٣٦

تخطيط الربامج  - ١٣٧
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تحسني الحالة املالية لألمم املتحدة  - ١٣٨

خطة املؤتمرات  - ١٣٩

جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة  - ١٤٠

إدارة املوارد البرشية  - ١٤١

وحدة التفتيش املشرتكة  - ١٤٢

النظام املوحد لألمم املتحدة  - ١٤٣

تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية  - ١٤٤

إقامة العدل يف األمم املتحدة  - ١٤٥

تمويل املحكمة الجنائية الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة الجماعية وغري ذلك   - ١٤٦
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 ١ 

كانون الثاني/يناير و٣١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤

تمويل املحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدويل   - ١٤٧
التي ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام ١٩٩١

تمويل اآللية الدولية لترصيف األعمال املتبقية للمحكمتني الجنائيتني  - ١٤٨

الجوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم  - ١٤٩

تمويل قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي  - ١٥٠

تمويل بعثة األمم املتحدة يف جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  - ١٥١

تمويل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  - ١٥٢

تمويل قوة األمم املتحدة لحفظ السالم يف قربص  - ١٥٣

تمويل بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الديمقراطية  - ١٥٤

تمويل بعثة األمم املتحدة يف تيمور الرشقية  - ١٥٥

تمويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور - ليشتي  - ١٥٦

تمويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هايتي  - ١٥٧

تمويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  - ١٥٨

تمويل بعثة األمم املتحدة يف ليربيا  - ١٥٩

تمويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل  - ١٦٠

تمويل قوات األمم املتحدة لحفظ السالم يف الرشق األوسط:  - ١٦١

قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك ( أ ) 

قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان (ب) 

تمويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان  - ١٦٢

تمويل بعثة األمم املتحدة يف السودان  - ١٦٣

تمويل بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف الجمهورية العربية السورية  - ١٦٤

تمويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية  - ١٦٥



جـدول األعمـال  ١٢

يرجى زيارة بوابة نظام 
خدمات االجتماعات 

املوفرة للورق لالطالع عىل 
البيانات والوثائق ومواعيد 

االجتماعات الرسمية

papersmart.un.org

تمويل العملية املختلطة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور  - ١٦٦

تمويل األنشطة الناشئة عن قرار مجلس األمن ١٨٦٣ (٢٠٠٩)  - ١٦٧

تقرير لجنة العالقات مع البلد املضيف  - ١٦٨

منح مجلس التعاون للدول الناطقة بالرتكية مركز املراقب لدى الجمعية العامة  - ١٦٩

منح املؤتمر الدويل لألحزاب السياسية اآلسيوية مركز املراقب لدى الجمعية العامة  - ١٧٠

منح الغرفة التجارية الدولية مركز املراقب لدى الجمعية العامة  - ١٧١

منح املعهد الدويل لتوحيد القانون الخاص مركز املراقب لدى الجمعية العامة  - ١٧٢

منح األكاديمية الدولية ملكافحة الفساد مركز املراقب لدى الجمعية العامة  - ١٧٣

منح الوكالة الحكومية الدولية األفريقية للمياه واملرافق الصحية يف أفريقيا مركز املراقب لدى الجمعية   - ١٧٤
العامة


