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تفتتـح الجمعيـة العامة لألمـم املتحدة دورتهـا الثامنة 
والسـتني يـوم الثالثـاء، ١٧ أيلول/سـبتمرب، السـاعة 

١٥/٠٠، بمقر األمم املتحدة يف نيويورك.

ويف أعقـاب أسـبوع من املناقشـات املفتوحـة، يعقد عدد 
مـن املناسـبات الرفيعة املسـتوى بعضهـا يف إثر بعض. 
فيوم االثنني، ٢٣ أيلول/سـبتمرب، تعقـد الجمعية العامة 
اجتماعاً رفيع املسـتوى عن األشخاص ذوي اإلعاقة تحت 
شـعـار ”سـبل امليض قدماً: وضـع خطة تنمية شـاملة 
ملسـائل اإلعاقة حتى عـام ٢٠١٥ وما بعـده“، يركز عىل 
تحقيـق األهـداف اإلنمائية لأللفيـة ذات الصلة واألهداف 
األخرى املتفـق عليها دوليـاً (ملزيد مـن املعلومات، انظر 
http://www.un.org/disabilities/ :املوقع الشـبكي التايل

.(default.asp?id=1590

وتفتتح املناقشـة العامة السـنوية للجمعيـة العامة التي 
يجتمع خاللها رؤساء الدول والحكومات وغريهم من كبار 
املسؤولني الوطنيني لعرض آرائهم بشأن القضايا العاملية 
امللحة يوم الثالثاء، ٢٤ أيلول/سبتمرب، وتستمر حتى يوم 
الثالثـاء، ١ ترشين األول/أكتوبر. وعىل هامش املناقشـة 
العامـة، يعقـد االجتمـاع االفتتاحـي للمنتدى السـيايس 
الرفيع املسـتوى املعني بالتنمية املسـتدامة الذي أنشأته 
الجمعيـة العامة اسـتجابة لنتائج مؤتمر األمـم املتحدة 
للتنمية املستدامة (ريو+٢٠)، بعد ظهر يوم الثالثاء، ٢٤ 
أيلول/سبتمرب (ملزيد من املعلومات، انظر املوقع الشبكي 
http:/sustainabledevelopment.un.org/index. التـايل: 
php?menu=1556). ويف اليوم التايل، األربعاء ٢٥ أيلول/

سبتمرب، يعقد رئيس الجمعية العامة مناسبة خاصة عن 
جهود متابعة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية يف مرحلة 
مـا بعـد عـام ٢٠١٥. ويف وقت الحق من ذلك األسـبوع، 
تعقد الجمعية العامة يوم الخميس، ٢٦ أيلول/سـبتمرب، 
اجتماعاً آخر رفيع املستوى عن تحقيق هدف نزع السالح 

النووي.

وعقب اختتـام املناقشـة العامة، تنظـم الجمعية العامة 
حواراً رفيع املستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية يومي 

الخميـس ٣ والجمعـة ٤ ترشيـن األول/أكتوبـر، بهدف 
تحديد التدابـري الرامية إىل تعزيز فوائـد الهجرة الدولية 
للمهاجريـن والبلدان عىل حدٍّ سـواء والحـّد من نتائجها 
السـلبية يف الوقـت نفسـه (ملزيد مـن املعلومـات، انظر 
http://www.un.org/esa/popu- :املوقع الشـبكي التـايل

 .(lation/meetings/HLD2013/mainhld2013.html

وبعيد ذلك، تعقد الجمعية العامة يومي االثنني ٧ ترشين 
األول/أكتوبر والثالثـاء ٨ ترشين األول/أكتوبر، حوارها 
الرفيع املسـتوى السـادس بشـأن تمويل التنمية (ملزيد 
http://www. :من املعلومات، انظر املوقع الشـبكي التايل

.(un.org/esa/�d/index.htm

منتدى تفاويض متعدد األطراف

تحتـل الجمعية العامة التي أنشـئت عام ١٩٤٥ بموجب 
ميثـاق األمم املتحـدة موقع الصـدارة بوصفهـا الجهاز 
الرئيـيس التداويل والتمثييل والواضع للسياسـات يف األمم 
املتحـدة. وتضم الجمعية العامة الـدول األعضاء يف األمم 
املتحدة البالغ عددها ١٩٣ دولة، وتشـكل منتدى منقطع 
النظري إلجراء مناقشـات متعددة األطراف لكافة القضايا 
http://www.un.org/en/) الدولية التي يشـملها امليثـاق

الجمعية  وتضطلع   .(documents/charter/index.shtml

العامة أيضـاًَ بدور هام يف عملية وضـع املعايري وتدوين 
القانون الدويل.

وتجتمع الجمعية العامة عىل نحو مكثّف يف الفرتة املمتدة 
من أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب سنوياً، وبعد 

ذلك عند االقتضاء.

وظائف الجمعية العامة وسلطاتها

تتمتع الجمعية العامة بسـلطة تقديم توصيات إىل الدول 
بشـأن القضايا الدولية التي تدخل يف نطاق اختصاصها. 
ولقد اتخذت أيضاًَ إجراءات سياسية واقتصادية وإنسانية 
واجتماعيـة وقانونية كان لها أثـر عىل حياة ماليني البرش 
يف جميـع أرجاء العالم. ويـرد يف كل من اإلعالن التاريخي 

افتتاح الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم
١٧ أيلول/سبتمرب ٢٠١٣
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http://www.un.org/millennium/declara-) األلفيـة  بشـأن 
tion/ares552ehtm)، الـذي اعتمـد يف عـام ٢٠٠٠، والوثيقـة 
http://www.) الختاميـة ملؤتمـر القمة العاملـي لعـام ٢٠٠٥
un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1)، التـزام 

الـدول األعضاء ببلـوغ أهداف محددة لتحقيق السـالم واألمن 
ونزع السـالح، إىل جانب التنمية والقضـاء عىل الفقر؛ وصون 
حقوق اإلنسان وتعزيز سيادة القانون؛ وحماية بيئتنا املشرتكة؛ 

وتلبية االحتياجات الخاصة ألفريقيا؛ وتعزيز األمم املتحدة.

ووفقاً مليثاق األمم املتحدة، للجمعية العامة أن:

املالية •  األنصبة  املتحدة وتقرر  األمم  ميزانية  تنظر يف 
التي تتحملها الدول األعضاء؛

تنتخب األعضاء غري الدائمني يف مجلس األمن وأعضاء • 
مجالس األمم املتحدة وسائر هيئاتها، وتقوم بتعيني 

األمني العام بناًء عىل توصية من مجلس األمن؛

السلم •  حفظ  يف  للتعاون  العامة  املبادئ  يف  تنظر 
واألمن الدوليني، ويدخل يف ذلك املبادئ املتعلقة بنزع 

السالح، وتقدم توصيات بصددها؛

واألمن •  بالسلم  صلة  لها  يكون  مسألة  أيّة  تناقش 
النزاع  إذا كان  إالّ  الدوليني، وتقدم توصية بصددها، 

أو الحالة يخضع للمناقشة يف مجلس األمن؛

تناقش، مع االستثناء نفسه، أّي مسألة تدخل يف نطاق • 
األمم  أّي هيئة من هيئات  أو تتصل بسلطات  امليثاق 

املتحدة ووظائفها، وتقدم توصيات بصددها؛

تنشئ دراسات وتشري بتوصيات بقصد إنماء التعاون • 
املطرد  التقدم  وتشجيع  السيايس،  امليدان  يف  الدويل 
اإلنسان  حقوق  وتحقيق  وتدوينه،  الدويل  للقانون 
يف  الدويل  التعاون  وإنماء  األساسية،  والحريات 
امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية 

والصحية؛

صفو •  يعّكر  قد  موقف  أّي  لتسوية  توصيات  تقدم 
العالقات الودية بني األمم تسوية سلمية؛

وسائر •  األمن  مجلس  من  الواردة  التقارير  يف  تنظر 
هيئات األمم املتحدة.

وللجمعيـة أيضـاً أن تتخذ إجـراء يف حاالت تهديد السـلم، أو 
انتهاك السـلم، أو األعمـال العدائية، يف حال لـم يتخذ مجلس 
األمن إجراًء بسـبب التصويت السـلبي ألحد األعضاء الدائمني. 
ويف هـذه الحـاالت، للجمعيـة، وفقـاً ألحـكام قرارهـا ٣٧٧ 
(د - ٥) املعنون ”متّحدون من أجل السـالم“ املؤرخ ٣ ترشين 
الثاني/نوفمـرب ١٩٥٠، أن تنظـر يف املسـألة عـىل الفور وأن 
تويص أعضاءهـا باتخاذ تدابري جماعية لحفظ السـلم واألمن 

الدوليـني أو إحاللهما (انظر ”الدورات االسـتثنائية والدورات 
االستثنائية الطارئة“ أدناه).

السعي إىل تحقيق توافق اآلراء

لكل من الـدول األعضاء البالغ عددهـا ١٩٣ دولة يف الجمعية 
العامـة صـوت واحد. وتصـدر الجمعيـة العامـة قراراتها يف 
املسـائل الهامة، من قبيـل التوصيات الخاصة بحفظ السـلم 
واألمـن الدوليـني، وانتخـاب أعضـاء مجلس األمـن واملجلس 
االقتصادي واالجتماعي، واملسـائل الخاصة بامليزانية، بأغلبية 
ثلثي الدول األعضاء، ولكن القرارات يف املسائل األخرى تصدر 

بأغلبية األعضاء الحارضين املشرتكني يف التصويت.

ويف السـنوات األخـرية، بذلـت الجهـود لتحقيق توافـق اآلراء 
بشأن املسـائل املطروحة، عوضاً عن إصدار قرارات من خالل 
تصويت رسمي، مما عزز التأييد ملا تتخذه الجمعية العامة من 
قـرارات. ويمكن للرئيس، بعد استشـارة الوفود والتوصل إىل 

اتفاق معها، أن يقرتح اتخاذ قرار بدون تصويت.

تنشيط أعمال الجمعية العامة

ُبذلت جهـود مطردة لجعل عمل الجمعية العامة أشـد تركيزاً 
وأوثـق صلة باملوضوع. واعترب ذلك من األولويات أثناء الدورة 
الثامنـة والخمسـني، وتواصلـت الجهود يف الـدورات الالحقة 
لتبسـيط جدول األعمال، وتحسني ممارسات اللجان الرئيسية 
وأسـاليب عملهـا، وتعزيـز دور املكتب، وتعزيـز دور رئيس 
الجمعية العامة وسـلطته، والنظـر يف دور الجمعية العامة يف 

عملية اختيار األمني العام.

وأقـرت الجمعية العامة يف دورتها السـتني نصاً (مرفقاً بالقرار 
٢٨٦/٦٠ املـؤرخ ٨ أيلول/سـبتمرب ٢٠٠٦) تشـجع فيـه عىل 
عقد مناقشـات تفاعلية غري رسمية بشأن املسـائل الراهنة ذات 
األهميـة البالغة للمجتمع الـدويل. ودعا هذا النـص الذي أوىص 
به الفريـق العامل املخصـص املعني بتنشـيط الجمعية العامة 
أيضاًَ رئيس الجمعية العامة إىل اقرتاح مواضيع لهذه املناقشـات 
التفاعلية. وخالل الدورة السابعة والستني، عقدت عدة مناقشات 
مواضيعية تفاعلية بشـأن طائفة واسعة من املسائل، بما يف ذلك 
مناقشـات بشـأن دور العدالة الجنائيـة الدوليـة يف املصالحة؛ 
واإلدارة االقتصادية العاملية؛ والحل السلمي للنزاعات يف أفريقيا؛ 
والتنمية املسـتدامة وتغـريُّ املنـاخ؛ والثقافة والتنمية؛ وبشـأن 

مبارشة األعمال الحرة من أجل التنمية وعدم املساواة.

ولقد أصبحت ممارسـة مسـتقرة أن يقدم األمني العام إىل الدول 
األعضاء إحاطة بصورة دورية، يف إطار الجلسـات غري الرسـمية 
للجمعيـة العامة، عن آخر أنشـطته وأسـفاره. ولقد أتاحت هذه 
اإلحاطات فرصة تالقي استحسـاناً لتبادل اآلراء بني األمني العام 
والدول األعضاء ومن املرجح أن تستمر يف الدورة الثامنة والستني.
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انتخـاب رئيس الجمعية العامة ونوابه ورؤسـاء اللجان 
الرئيسية

تنتخـب الجمعيـة حاليـاً رئيسـها ونوابـه ورؤسـاء اللجان 
الرئيسـية، نتيجة لعملية التنشـيط املسـتمرة ألعمالها وعمالً 
باملادة ٣٠ من نظامها الداخيل، قبل ثالثة أشـهر عىل األقل من 
بدء الدورة الجديدة وذلك ملواصلة تعزيز التنسـيق والتحضري 
للعمل بـني اللجان الرئيسـية وبني اللجـان والجمعية العامة 

بكامل هيئتها.

املكتب

يقـّدم املكتب الذي يتألف مـن رئيس الجمعيـة ونوابه البالغ 
عددهم ٢١ نائباً، ورؤسـاء اللجان الرئيسـية الست، توصيات 
إىل الجمعية العامة بشـأن إقرار جـدول األعمال، وتوزيع بنود 
جـدول األعمال، وتنظيم أعمال الجمعيـة (ملزيد من املعلومات 
http://www.un.org/Depts/dhl/ بشـأن جدول األعمال، انظر

.(resguide/gasess.htm#gaagen

لجنة وثائق التفويض

تقدم لجنة وثائق التفويض التي تعينها الجمعية العامة يف كل 
دورة تقارير إىل الجمعية العامة بشأن وثائق تفويض املمثلني.

املناقشة العامة

تعقد املناقشـة العامـة السـنوية للجمعية العامـة التي تتيح 
للدول األعضاء فرصة اإلعراب عن آرائها بشأن القضايا الدولية 
الرئيسية اعتباراً من الثالثاء، ٢٤ أيلول/سبتمرب وتستمر حتى 
الثالثاء، ١ ترشين األول/أكتوبر. ويعرض األمني العام تقريره 
عن أعمال املنظمة مبارشة قبل املناقشة العامة، وهي ممارسة 

بدأ العمل بها يف الدورة الثانية والخمسني.

وسـيكون موضـوع املناقشـة العامـة للـدورة الثامنة والسـتني 
السـبيل!“  تمهيـد   :٢٠١٥ عـام  بعـد  ملـا  التنميـة  ”خطــة 
كمـا اقـرتح الرئيس املنتخـب للدورة الثامنة والسـتني، سـعادة 
السـيد جـون و. آيش مـن أنتيغـوا وبربـودا، لـدى انتخابـه يف 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٣. وتعود ممارسة اختيار قضية محددة 
ذات اهتمـام عاملي للمناقشـة العامة إىل عـام ٢٠٠٣ حني قررت 
الجمعية العامة إدخال هذه املمارسة املستحدثة يف مسعى لتعزيز 
سـلطة ودور هـذه الهيئة التي باتـت تضم ١٩٣عضـواً (القرار 

١٢٦/٥٨ الصادر يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣).

وتعقد جلسـات املناقشـة العامة عادة من السـاعة ٩/٠٠ إىل 
الساعة ١٣/٠٠، ومن الساعة ١٥/٠٠ إىل الساعة ٢١/٠٠.

اللجان الرئيسية

مع اختتام املناقشـة العامة، تبارش الجمعيـة العامة النظر يف 
البنـود املوضوعية املدرجـة يف جدول أعمالها. وبسـبب العدد 
الكبيـر للمسـائل التي يطلب إىل الجمعيـة العامة النظر فيها 
(١٧١ بنـداً مدرجـاً عـىل جدول األعمـال يف الدورة السـابعة 
والستني عىل سـبيل املثال)، توزع الجمعية العامة عىل لجانها 
الرئيسية الست البنود ذات الصلة بأعمال تلك اللجان. وتناقش 
اللجـان تلك البنود، وتسـعى، حيثما أمكـن، إىل مواءمة الُنُهج 
املختلفة للدول، وتقدم توصياتها، ويكون ذلك عادة يف شـكل 
مشـاريع قرارات ومقررات، إىل الجمعية العامة بكامل هيئتها 

لكي تنظر فيها وتتخذ إجراء بشأنها.

واللجان الرئيسـية الست هي التالية: لجنة نزع السالح واألمن 
الدويل (اللجنة األوىل)، املعنية بنزع السـالح واملسائل الخاصة 
باألمن الـدويل؛ واللجنة االقتصادية واملاليـة (اللجنة الثانية)، 
املعنيـة باملسـائل االقتصاديـة؛ ولجنـة الشـؤون االجتماعية 
واإلنسـانية والثقافية (اللجنـة الثالثة)، التي تتناول املسـائل 
االجتماعيـة واإلنسـانية؛ ولجنة املسـائل السياسـية الخاصة 
وإنهاء االسـتعمار (اللجنة الرابعة)، التـي تتناول طائفة من 
املواضيع السياسية غري املشمولة بأي لجنة أخرى أو بالجلسة 
العامة، بما يف ذلك إنهاء االستعمار، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة 
وتشـغيل الالجئني الفلسـطينيني يف الرشق األدنى (األونروا)، 
وحقوق اإلنسـان للشعب الفلسطيني؛ ولجنة اإلدارة وامليزانية 
(اللجنـة الخامسـة)، املعنية بإدارة األمم املتحـدة وميزانيتها؛ 
واللجنـة القانونية (اللجنة السادسـة)، التي تتناول املسـائل 

القانونية الدولية.

إالّ أن الجمعية العامة تبت مبارشة يف جلسـاتها العامة يف عدد 
مـن بنود جدول األعمال، من قبيل قضية فلسـطني والحالة يف 

الرشق األوسط.

األفرقة العاملة التابعة للجمعية العامة

أذنـت الجمعية العامة يف املايض بإنشـاء أفرقة عاملة للرتكيز 
عىل املسائل ذات األهمية بمزيد من التفصيل، وتقديم توصيات 
لكي تتخذ الجمعية العامة إجراء بشأنها. وتشمل هذه األفرقة 
العاملـة الفريـق العامـل املخصـص املعني بتنشـيط أعمال 

الجمعية العامة الذي سيواصل أعماله خالل الدورة املقبلة.

املجموعات اإلقليمية

تطـورت مختلـف املجموعـات اإلقليميـة غـري الرسـمية عرب 
السـنني يف الجمعية العامة باعتبارها أدوات للتشـاور وتيسري 
األعمـال اإلجرائية. وهـذه املجموعـات هي التاليـة: مجموعة 
الـدول األفريقيـة؛ ومجموعـة دول آسـيا واملحيـط الهـادئ؛ 
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ومجموعـة دول أوروبـا الرشقيـة؛ ومجموعـة دول أمريكا 
الالتينية ومنطقـة البحر الكاريبـي؛ ومجموعة دول أوروبا 
الغربيـة ودول أخرى. وتتناوب رئاسـة الجمعية العامة بني 
املجموعـات اإلقليمية. ولقد انتخبـت الجمعية العامة للدورة 
الثامنة والستني رئيسـها من مجموعة دول أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي.

الدورات االستثنائية والدورات االستثنائية الطارئة

للجمعيـة أن تجتمـع، باإلضافـة إىل دوراتهـا العاديـة، يف 
دورات اسـتثنائية ودورات اسـتثنائية طارئـة. وحتى اآلن، 
عقدت الجمعية العامة ٢٨ دورة اسـتثنائية بشـأن مسـائل 
تتطلـب اهتماماً خاصاً، بما يف ذلك قضية فلسـطني، ومالية 
األمم املتحدة، ونزع السـالح، واملخدرات، والبيئة، والسكان، 
البرشيـة،  واملسـتوطنات  االجتماعيـة،  والتنميـة  واملـرأة، 
ومكافحـة فريوس نقـص املناعة البرشية/اإليـدز، والفصل 
العنـرصي، وناميبيـا. وقـد ُخّصصـت الدورة االسـتثنائية 
الثامنة والعرشون للجمعية العامة التي عقدت يف ٢٤ كانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٥ إلحياء الذكرى السنوية الستني لتحرير 

معسكرات االعتقال النازية.

وتناولـت عـرش دورات اسـتثنائية طارئـة حاالت وصـل فيها 
مجلـس األمـن إىل طريق مسـدود، وهـي هنغاريـا (١٩٥٦)، 
وقناة السـويس (١٩٥٦)، والرشق األوسط (١٩٥٨ و١٩٦٧)، 

والكونغو (١٩٦٠)، وأفغانستان (١٩٨٠)، وفلسطني (١٩٨٠، 
املحتلـة  العربيـة  واألرايض   ،(١٩٨١) وناميبيـا  و١٩٨٢)، 
(١٩٨٢) واألعمـال اإلرسائيلية غري القانونية يف القدس الرشقية 
املحتلـة وبقية األرض الفلسـطينية املحتلـة (١٩٩٧، و١٩٩٨، 
و٢٠٠٤،  و٢٠٠٣،  و٢٠٠٢،  و٢٠٠١،  و٢٠٠٠،  و١٩٩٩، 

و٢٠٠٦، و٢٠٠٩).

وقّررت الجمعية العامة، يف ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، 
إرجاء الدورة االسـتثنائية الطارئة العـارشة بصورة مؤقتة 
واإلذن لرئيس الجمعية العامة باسـتئناف جلسـاتها بطلٍب 

من الدول األعضاء.

االضطالع بأعمال الجمعية العامة

ُيسـتمد عمـل األمم املتحـدة إىل حد كبري من القـرارات التي 
تتخذهـا الجمعية العامـة وُيضطلع به بصفة أساسـية عن 

طريق:

الجمعية •  أنشأتها  التي  الهيئات  وسائر  اللجان 
السالح  نزع  مثل  معيّنة  مسائل  لدراسة  العامة 
وحفظ السالم والتنمية االقتصادية والبيئة وحقوق 

اإلنسان، وتقديم تقارير عنها؛

األمني •  تتألف من  التي  املتحدة  العامة لألمم  األمانة 
العام وطاقم عمله من املوظفني املدنيني الدوليني.


