
  لدورة اجلمعية العامة جدول األعمال املؤقت
  *العادية التاسعة والسـتني 

  افتتاح رئيس اجلمعية العامة للدورة  -  ١
  دقيقة صمت للصالة أو التأمل  -  ٢
  وثائق تفويض املمثلني يف دورة اجلمعية العامة التاسعة والستني:  -  ٣

  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  (أ)
  وثائق التفويضتقرير جلنة   (ب)

  انتخاب رئيس اجلمعية العامة  -  ٤
  انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية  -  ٥
  انتخاب نواب رئيس اجلمعية العامة  -  ٦
  تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود: تقارير املكتب  -  ٧
  املناقشة العامة  -  ٨

دامة وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة واملؤمترات اليت عقدهتا األمم حتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املست  -  ألف
  املتحدة مؤخراً

  تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -  ٩
ن فريوس نقص املناعة تنفيذ إعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) واإلعالنني السياسيني بشأ  -  ١٠

  البشرية/اإليدز
  الرياضة من أجل السالم والتنمية  -  ١١
  : عقد دحر املالريا يف البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا٢٠١٠ - ٢٠٠١  -  ١٢
يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي  التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة  -  ١٣

  وامليادين املتصلة هبما:
ادي التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتص  (أ)

  مابهواالجتماعي وامليادين املتصلة 
  الدويل للسكان والتنمية متابعة برنامج عمل املؤمتر   (ب)

  ثقافة السالم  -  ١٤
  دور األمم املتحدة يف إقامة نظام إنساين عاملي جديد  -  ١٥
  تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  -  ١٦
  املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي:  -  ١٧

  التجارة الدولية والتنمية  ( أ )
  والتنمية النظام املايل الدويل  (ب)
  القدرة على حتمل الدَّين اخلارجي والتنمية  (ج)

  ٢٠٠٨واملؤمتر االستعراضي لعام  ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية لعام   -  ١٨
  التنمية املستدامة:  -  ١٩



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

  متابعة وتنفيذ استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية  (ب)
  االستراتيجية الدولية للحّد من الكوارث  (ج)
  العاملي ملنفعة األجيال احلالية واملقبلةمحاية املناخ   (د)
  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصّحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصّحر، وخباصة يف أفريقيا  (هـ)
  اتفاقية التنوع البيولوجي  (و)
  دة للبيئةتقرير مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتح  (ز)
  االنسجام مع الطبيعة  (ح)
  تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة  (ط)

  تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  -  ٢٠
  العوملة والترابط:  -  ٢١

  اهلجرة الدولية والتنمية   ( أ )
  الثقافة والتنمية املستدامة  (ب)

  جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعاً خاصة:  -  ٢٢
  متابعة مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً  ( أ )
  متابعة مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين بالبلدان النامية غري الساحلية  (ب)

  القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى:  -  ٢٣
  )٢٠١٧ - ٢٠٠٨تنفيذ عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر (  ( أ )
  التعاون يف ميدان التنمية الصناعية  (ب)
  دور املرأة يف التنمية  (ج)

  األنشطة التنفيذية من أجل التنمية:  -  ٢٤
  األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية  ( أ )
  ون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنميةالتعا  (ب)

  التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  -  ٢٥
  التنمية االجتماعية  -  ٢٦

  تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين  ( أ )
  ذلك املسائل ذات الصلة باحلالة االجتماعية يف العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرةالتنمية االجتماعية، مبا يف   (ب)
  متابعة السنة الدولية لكبار السن: اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة  (ج)
  حمو األمية من أجل احلياة: صياغة خطط املستقبل  (د)

  النهوض باملرأة:  -  ٢٧
  النهوض باملرأة  ( أ )
  يذ نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرينتنف  (ب)

  صون السالم واألمن الدوليني  -  باء
  تقرير جملس األمن  -  ٢٨



  تقرير جلنة بناء السالم  -  ٢٩
  إلقليمية كوسيلة لإلكراه السياسي واالقتصادياء التدابري االقتصادية القسرية االنفرادية اليت تتجاوز احلدود انهإ  -  ٣٠
  دور املاس يف تأجيج الرتاع  -  ٣١
  منع نشوب الرتاعات املسلحة:  -  ٣٢

  منع نشوب الرتاعات املسلحة  ( أ )
  تعزيز دور الوساطة يف تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب الرتاعات وحلها  (ب)

طقة جمموعة بلدان جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا وآثارها على السالم واألمن والتنمية على الصعيد النـزاعات اليت طال أمدها يف من  -  ٣٣
  الدويل

  منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي  -  ٣٤
  احلالة يف الشرق األوسط  -  ٣٥
  قضية فلسطني  -  ٣٦
  احلالة يف أفغانستان  -  ٣٧
  يف أذربيجان احلالة يف األراضي احملتلة  -  ٣٨
  مسألة جزيرة مايوت القمرية  -  ٣٩
  ضرورة إهناء احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا  -  ٤٠
  احلالة يف أمريكا الوسطى: التقدم احملرز يف تشكيل منطقة سالم وحرية ودميقراطية وتنمية  -  ٤١
  مسألة قربص  -  ٤٢
  العدوان املسلح على مجهورية الكونغو الدميقراطية  -  ٤٣
  مسألة جزر فوكالند (مالفيناس)  -  ٤٤
  حالة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف هاييت  -  ٤٥
ووية يف األغراض العدوان اإلسرائيلي املسلح على املنشآت النووية العراقية وآثاره اخلطرية على النظام الدويل الثابت فيما يتعلق باستخدام الطاقة الن  -  ٤٦

  السلمية، وعدم انتشار األسلحة النووية، والسالم واألمن الدوليني
  آثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها  -  ٤٧
  آثار اإلشعاع الذري  -  ٤٨
  التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -  ٤٩
  ئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالج  -  ٥٠
األراضي  تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متّس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف  -  ٥١

  احملتلة
  استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم من مجيع نواحي هذه العمليات  -  ٥٢
  استعراض شامل للبعثات السياسية اخلاصة  -  ٥٣
  املسائل املتصلة باإلعالم  -  ٥٤
  (هـ) من ميثاق األمم املتحدة من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ٧٣املعلومات املرسلة مبقتضى املادة   -  ٥٥
  املتمتعة باحلكم الذايت األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة اليت تؤثر على مصاحل شعوب األقاليم غري  -  ٥٦
  تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة باألمم املتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة  -  ٥٧
  التسهيالت الدراسية والتدريبية املعروضة من الدول األعضاء لصاحل سكان األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت  -  ٥٨
  فيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرةتن  -  ٥٩



  مسألة اجلزر امللغاشية غلوريوز وخوان دي نوفا ويوروبا وباساس دا إنديا  -  ٦٠
مواردهم لى السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل ع  -  ٦١

  الطبيعية
  تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، واملسائل املتصلة بالالجئني والعائدين واملشردين، واملسائل اإلنسانية  -  ٦٢

  تنمية أفريقيا  -  جيم
  الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم احملرز يف التنفيذ والدعم الدويل:  -  ٦٣

  ديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم احملرز يف التنفيذ والدعم الدويلالشراكة اجل  ( أ )
  أسباب الرتاع يف أفريقيا وحتقيق السالم الدائم والتنمية املستدامة فيها  (ب)

  تعزيز حقوق اإلنسان  -  دال
  تقرير جملس حقوق اإلنسان  -  ٦٤
  تعزيز حقوق الطفل ومحايتها:  -  ٦٥

  ومحايتهاتعزيز حقوق الطفل   ( أ )
  متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل  (ب)

  حقوق الشعوب األصلية:  -  ٦٦
  حقوق الشعوب األصلية  ( أ )
  العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل  (ب)

  القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب:  -  ٦٧
  لى العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالقضاء ع  ( أ )
  التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما  (ب)

  حق الشعوب يف تقرير املصري  -  ٦٨
  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها:  -  ٦٩

  تنفيذ الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان  ( أ )
  ا يف ذلك الُنهج البديلة لتحسني التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسيةمسائل حقوق اإلنسان، مب  (ب)
  حاالت حقوق اإلنسان والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني  (ج)
  التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما  (د)

  التنسيق الفّعال جلهود املساعدة اإلنسانية  -  هاء
  اصة:عزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكوارث، مبا يف ذلك املساعدة االقتصادية اخلت  -  ٧٠

  تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ  ( أ )
  تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين  (ب)
  دمي املساعدة االقتصادية اخلاصة إىل فرادى البلدان أو املناطقتق  (ج)

  تعزيز العدالة والقانون الدويل  -  واو
  تقرير حمكمة العدل الدولية  -  ٧١



نساين الدويل تقرير احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإل  -  ٧٢
  ول اجملاورة بنياملرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أراضي الد

  ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير و ١
عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ  تقرير احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني  -  ٧٣

  ١٩٩١عام 
  تقرير احملكمة اجلنائية الدولية  -  ٧٤
  احمليطات وقانون البحار:  -  ٧٥

  احمليطات وقانون البحار  ( أ )
كانون  ١٠تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة لتنفيذ ما  ١٩٩٥استدامة مصائد األمساك، بطرق منها اتفاق عام   (ب)

من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال، والصكوك  ١٩٨٢األول/ديسمرب 
  ذات الصلة

  عثاتاملساءلة اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف ب  -  ٧٦
  تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني  -  ٧٧
  برنامج األمم املتحدة للمساعدة يف تدريس القانون الدويل ودراسته ونشره وزيادة تفهمه  -  ٧٨
  تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا السادسة والستني  -  ٧٩
  املتعلقني حبماية ضحايا املنازعات املسلحة ١٩٤٩توكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف املعقودة يف عام حالة الربو  -  ٨٠
  النظر يف اختاذ تدابري فعالة لتعزيز محاية وأمن وسالمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني  -  ٨١
  األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق  -  ٨٢
  سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل  -  ٨٣
  نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه  -  ٨٤
  آثار النـزاعات املسلحة على املعاهدات  -  ٨٥
  مسؤولية املنظمات الدولية  -  ٨٦

  نزع السالح  -  زاي
  ذريةتقرير الوكالة الدولية للطاقة ال  -  ٨٧
  ختفيض امليزانيات العسكرية  -  ٨٨
  معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا  -  ٨٩
  حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه األسلحة: تقرير مؤمتر نزع السالح  -  ٩٠
  رار والتنمية يف جنوب شرق أوروباعالقات حسن اجلوار واالستق —صون األمن الدويل   -  ٩١
  التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل  -  ٩٢
  إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط  -  ٩٣
  استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا عقد ترتيبات دولية فّعالة إلعطاء الدول غري احلائزة لألسلحة النووية ضمانات بعدم  -  ٩٤
  منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي  -  ٩٥
  دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح  -  ٩٦
  نزع السالح العام الكامل:  -  ٩٧

  اإلخطار بالتجارب النووية  ( أ )



  بعدم االنتشار واحلّد من األسلحة ونزع السالحاالمتثال لالتفاقات وااللتزامات املتعلقة   (ب)
  معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا  (ج)
  ١٩٢٥تدابري لدعم سلطة بروتوكول جنيف لعام   (د)
  آثار استخدام األسلحة والذخائر اليت حتوي اليورانيوم املستنفد  (هـ)
  القذائف التسياريةمدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار   (و)
  منع أنشطة السمسرة غري املشروعة ومكافحتها  (ز)
  التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار  (ح)
  املعلومات املتصلة بتدابري بناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية  (ط)
  توطيد السالم من خالل تدابري عملية لرتع السالح  (ي)
  در املشعةمنع حيازة اإلرهابيني للمصا  (ك)
  أمن منغوليا الدويل ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية  (ل)
  املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف نصف الكرة اجلنويب واملناطق املتامخة  (م)
  عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لرتع السالح  (ن)
  إنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغامتنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس و  (س)
  معاهدة جتارة األسلحة  (ع)
  ٢٠١٣متابعة االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بنـزع السالح النووي لعام   (ف)
  املرأة ونزع السالح ومنع االنتشار وحتديد األسلحة  (ص)
  ح االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومجعهاتقدمي املساعدة إىل الدول من أجل كب  (ق)
  مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وحتديد األسلحة  (ر)

  الصلة بني نزع السالح والتنمية  (ش)
  تعزيز تعددية األطراف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار  (ت)
  سلحة النووية: التعجيل بتنفيذ االلتزامات برتع السالح النوويحنو عامل خال من األ  (ث)
  ختفيض اخلطر النووي  (خ)
  تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل  (ذ)

  متابعة فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها  (ض)
  وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة تنفيذ اتفاقية حظر استحداث  (أ أ)

  املضي قدماً مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة األطراف  (ب ب)
  نزع السالح النووي  (ج ج)
  االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه  (د د)
  الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي تدابري كفالة الشفافية وبناء  (ه ه)
  العمل املوّحد من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية  (و و)
  نزع السالح اإلقليمي  (ز ز)

  تدابري بناء الثقة يف السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي  (ح ح)
  حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  (ط ط)
  القذائف  (ي ي)



  معاهدة حظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى  ك)(ك 
  استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثانية عشرة:  -  ٩٨

  برنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح  (أ)
  الستشارية املقدمة من األمم املتحدة يف ميدان نزع السالحالزماالت والتدريب واخلدمات ا  (ب)
  مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح  (ج)
  اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية  (د)
  مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  (هـ)
  ليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مركز األمم املتحدة اإلق  (و)
  مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا  (ز)
  يقياتدابري بناء الثقة على الصعيد اإلقليمي: أنشطة جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفر  (ح)

  استعراض تنفيذ التوصيات واملقررات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العاشرة:  -  ٩٩
  تقرير مؤمتر نزع السالح  ( أ )
  تقرير هيئة نزع السالح  (ب)

  خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط  -  ١٠٠
  كن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثراتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة مي  -  ١٠١
  تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط  -  ١٠٢
  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  -  ١٠٣
  اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة  -  ١٠٤
  ط أعمال مؤمتر نزع السالح واملضي قدماً مبفاوضات نزع السالح املتعددة األطرافتنشي  -  ١٠٥

  مراقبة املخّدرات ومنع اجلرمية ومكافحة اإلرهاب الدويل جبميع أشكاله ومظاهره  -  حاء
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  -  ١٠٦
  املراقبة الدولية للمخّدرات  -  ١٠٧
  القضاء على اإلرهاب الدويلالتدابري الرامية إىل   -  ١٠٨

  املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى  -  طاء
  تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة  -  ١٠٩
  تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم  -  ١١٠
  من ميثاق األمم املتحدة ١٢من املادة  ٢اإلخطار الوارد من األمني العام مبوجب الفقرة   -  ١١١
  انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الرئيسية:  -  ١١٢

  انتخاب مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن  ( أ )
  انتخاب مثانية عشر عضواً يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (ب)
  انتخاب مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدولية  (ج)

  خرى:انتخابات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وانتخابات أ  -  ١١٣
  انتخاب عشرين عضواً يف جلنة الربنامج والتنسيق  ( أ )
  انتخاب مخسة أعضاء يف اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالم  (ب)



  انتخاب مخسة عشر عضواً يف جملس حقوق اإلنسان  (ج)
  انتخاب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني  (د)

  رعية وتعيينات أخرى:تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الف  -  ١١٤
  تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  ( أ )
  تعيني أعضاء يف جلنة االشتراكات  (ب)
  إقرار تعيني أعضاء يف جلنة االستثمارات  (ج)
  تعيني أعضاء يف جلنة اخلدمة املدنية الدولية:  (د)

  تعيني أعضاء يف اللجنة  ’١‘
  تسمية رئيس اللجنة  ’٢‘

  تعيني أعضاء يف اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة  (هـ)
  تعيني أعضاء يف جلنة املؤمترات  (و)
  تعيني عضو يف وحدة التفتيش املشتركة  (ز)
  تعيني وكيل األمني العام خلدمات الرقابة الداخلية  (ح)
  تعيني قضاة حمكمة األمم املتحدة لالستئناف  (ط)

  املتحدة قبول أعضاء جدد يف األمم  -  ١١٥
  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية   -  ١١٦
  متابعة االحتفال بالذكرى السنوية املائتني إللغاء جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي  -  ١١٧
  تنفيذ قرارات األمم املتحدة  -  ١١٨
  تنشيط أعمال اجلمعية العامة  -  ١١٩
  ه واملسائل ذات الصلةمسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائ  -  ١٢٠
  تعزيز منظومة األمم املتحدة  -  ١٢١
  إصالح األمم املتحدة: التدابري واملقترحات  -  ١٢٢
  تعدد اللغات  -  ١٢٣
  التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملنظمات األخرى:  -  ١٢٤

  التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي  ( أ )
  األفريقية  -ألمم املتحدة واملنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية التعاون بني ا  (ب)
  التعاون بني األمم املتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا  (ج)
  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود  (د)
  التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة الكاريبية   (هـ)
  اون بني األمم املتحدة ومبادرة أوروبا الوسطىالتع  (و)
  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي  (ز)
  التعاون بني األمم املتحدة ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية  (ح)
  التعاون بني األمم املتحدة وجملس أوروبا  (ط)
  دية لدول وسط أفريقياالتعاون بني األمم املتحدة واجلماعة االقتصا  (ي)
  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي  (ك)



  التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية  (ل)
  التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للفرنكفونية  (م)
  االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبالتعاون بني األمم املتحدة واملنظومة   (ن)
  التعاون بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية  (س)
  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة جمموعة بلدان جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفا من أجل الدميقراطية والتنمية االقتصادية  (ع)
  ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية التعاون بني األمم املتحدة  (ف)
  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا  (ص)
  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية  (ق)
  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي  (ر)

  التعاون بني األمم املتحدة ومنتدى جزر احمليط اهلادئ  (ش)
  التعاون بني األمم املتحدة واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  ت)(

  التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون  (ث)
  التعاون بني األمم املتحدة واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  (خ)

  الصحة العاملية والسياسة اخلارجية  -  ١٢٥
يل كمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدواحمل  -  ١٢٦

 ١اجملاورة بني ول املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أراضي الد
  ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير و

قة منذ عام احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا الساب  -  ١٢٧
١٩٩١  

  محكمتني اجلنائيتنياآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية لل  -  ١٢٨
  التقارير املالية والبيانات املالية املراجعة وتقارير جملس مراجعي احلسابات:  -  ١٢٩

  األمم املتحدة  (أ)
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  (ب)
  مركز التجارة الدولية  (ج)
  جامعة األمم املتحدة  (د)
  املخطط العام لتجديد مباين املقر  (هـ)
  املتحدة اإلمنائي برنامج األمم  (و)
  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية  (ز)
  منظمة األمم املتحدة للطفولة  (ح)
  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن  (ط)
  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  (ي)
  السامي لشؤون الالجئني صناديق التربعات اليت يديرها مفوض األمم املتحدة  (ك)
  صندوق برنامج األمم املتحدة للبيئة  (ل)
  صندوق األمم املتحدة للسكان  (م)
  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  (ن)
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية  (س)



  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  (ع)
  بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) هيئة األمم املتحدة للمساواة  (ف)
احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين   (ص)

اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أراضي  الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال
  ١٩٩٤كانون أول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير و ١اورة بني لمجالدول ا

قة احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا الساب  (ق)
  ١٩٩١نذ عام م

  اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني  (ر)
  استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة  -  ١٣٠
  ٢٠١٥ -  ٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني   -  ١٣١
  ختطيط الربامج  -  ١٣٢
  حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة  -  ١٣٣
  خطة املؤمترات  -  ١٣٤
  جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة  -  ١٣٥
  إدارة املوارد البشرية  -  ١٣٦
  وحدة التفتيش املشتركة  -  ١٣٧
  النظام املوحد لألمم املتحدة  -  ١٣٨
  نظام املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  -  ١٣٩
  مم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذريةتنسيق شؤون اإلدارة وامليزانية بني األ  -  ١٤٠
  تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية  -  ١٤١
   ٦٤/٢٦٣و ٥٩/٢٧٢و ٥٤/٢٤٤باء و ٤٨/٢١٨استعراض تنفيذ قرارات اجلمعية العامة   -  ١٤٢
  إقامة العدل يف األمم املتحدة  -  ١٤٣
ولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل متويل احملكمة اجلنائية الد  -  ١٤٤

  ول اجملاورة بني املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أراضي الد
  ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير و ١

السابقة منذ  متويل احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا  -  ١٤٥
  ١٩٩١عام 

  متني اجلنائيتنيمتويل اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحك  -  ١٤٦
  اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  -  ١٤٧
  متويل قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي  -  ١٤٨
  متويل بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  -  ١٤٩
  املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطىمتويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة   -١٥٠
  متويل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  -  ١٥١
  متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  -  ١٥٢
  متويل بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  -  ١٥٣
  ة األمم املتحدة يف تيمور الشرقيةمتويل بعث  -  ١٥٤



  ليشيت -متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور   -  ١٥٥
  متويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  -  ١٥٦
  متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  -  ١٥٧
  متويل بعثة األمم املتحدة يف ليربيا  -  ١٥٨
  ل بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايلمتوي  -  ١٥٩
  متويل قوات األمم املتحدة حلفظ السالم يف الشرق األوسط:  -  ١٦٠

  قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك  ( أ )
  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  (ب)

  السودانمتويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب   -  ١٦١
  متويل بعثة األمم املتحدة يف السودان  -  ١٦٢
  متويل بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهورية العربية السورية  -  ١٦٣
  متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية  -  ١٦٤
  متويل العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور  -  ١٦٥
  )٢٠٠٩( ١٨٦٣متويل األنشطة الناشئة عن قرار جملس األمن   -  ١٦٦
  تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف  -  ١٦٧
  منح جملس التعاون للدول الناطقة بالتركية مركز املراقب لدى اجلمعية العامة  -  ١٦٨
  منح الغرفة التجارية الدولية مركز املراقب لدى اجلمعية العامة  -  ١٦٩
  األمم املتحدة ورابطة الدول املستقلة التعاون بني  -  ١٧٠
  منح منظمة البلدان النامية الثمانية للتعاون االقتصادي مركز املراقب لدى اجلمعية العامة  -  ١٧١
 منح مجاعة بلدان احمليط اهلادئ مركز املراقب يف اجلمعية العامة - ١٧٢


