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الشروح
 - 1افتتاح الدورة
 - 2انتخاب أعضاء املكتب
تقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املـا ة  103من النظـام الـداخل للعمعيـة العـامـة تن تنتخـب اللعـان األخرى ان اللعـان
ومقررا .ويبنتخب أعضــاء املكتب لىالء عل أتــاع التواي اجل را
الرئيســية رئيســا انا وانئوا أو أللر للرئيق .
ومقرر.
العا ل واخلربة والكفاءة الشخصية .ويتألف مكتب جلنة املىمترات من رئيق وثالثة نواب للرئيق .
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ولـانـا اللعنـة قـد وافقـا ورتـا التنظيميـة لعـام  1989املعقو ة  1آذار/مـارع  ،1989من
حيث املودأ ،عل أن تتناوب اجملموعات اإلقليمية رائت ـ ـ ـ ــة اللعنة ت ـ ـ ـ ــنوحل اعتوارا من ذل ا ني .ووافقا
اللعنة ورتا التنظيمية لعام  ( 2019اجللس ـ ــة  ،)554املعقو ة  24نيس ـ ــان/أبريل  ،2019من حيث
املودأ ،عل أن جتري الرئيسة مشاورات ان رمسية ب ية حتديد تشكيل مكتب اللعنة لعام  ،2020وعل أن
تواصل الرئيسة وأعضاء املكتب اآلخرون العمل بتل الصفة حىت انتخاب أعضاء املكتب لعام .2020

الواثئق
عضوية جلنة املىمترات لعام ( )A/AC.172/2020/INF/1( 2020تصدر فيما بعد)
 - 3جدول أعمال الدورة التنظيمية لعام

2020

 - 4تنظيم األعمال لعام  : 2020حاالت اخلروج عن اجلدول فيما بني الدورات واملسائل املتصلة هبا
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنظر اللعن ـ ــة للو ـ ــات اخلروج عن اجل ـ ــدول فيم ـ ــا بني ال ـ ــدورات وفق ـ ــا للفقرة  4من قرار
اجلمعية العامة  190/46الذي أحالا فيه اجلمعية علما ابملوا ئ التوجيهية اليت اعتمدتا اللعنة (،A/46/32
الفقرة  ،)77ووفقا للقرارات اليت اختذتا اللعنة جلسـ ـ ــتها  373اليت بعقدت  26آب/أاس ـ ـ ـ ق ،1994
و جلستها  379اليت بعقدت  23آذار/مارع  ،1995و ورتا املوضوعية لعام .1995
ووفقاً للوالحلت التشـ ـ ـ ـريعية ،تـ ـ ـ ــتنظم إ ارة مـ ـ ـ ــىون اجلمعية العامة واملىمترات برانمج االجتماعات
عل النحو الوار تقرير األمني العام عن حتسني أ اء اإل ارة ( ،A/57/289الفقرة .)15

عالوة عل ذلـ  ،قـد يل م اللعنـة أن تعقـد جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وفقـا ألحكـام الفقرة  6من قرار اجلمعيـة
العـامـة  10/35ألف ،الـذي قررت ووجوـه اجلمعيـة أن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعر جلنـة املىمترات ري مـا يبقـدم ورات
اجلمعيــة العــامــة من اقمتاحــات متق جــدول املىمترات واالجتمــاعــات ،وذلـ لــدى النظر اآلاثر اإل اريــة
املمتتوة عليها ووجب أحكام املا ة  153من النظام الداخل للعمعية العامة.
 - 5برانمج العمل لعام

2020

تر اختصاصات اللعنة الفقرة  4من قرار اجلمعية العامة  222/43ابء املىرخ  21لانون األول/
يسمرب .1988
وقررت اللعنة ،جلس ــتها  556املعقو ة  9أيلول/ت ــوتمرب  ،2019أن تبعقد الدورة املوضـ وعية
لعام  2020الفمتة من  8إىل  14أيلول/توتمرب .2020
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبق ــدم املعلوم ــات اليت للوته ــا اجلمعي ــة الع ــام ــة القرار  252/74املىرخ  27ل ــانون األول/
يســمرب  2019بشــأن خ ة املىمترات تقرير موحد لنيمني العام بشــأن خ ة املىمترات .وتــتبقدم الوياانت
اإلحصائية والوياانت األخرى ذات الصلة لمعلومات تكميلية للتقرير.
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 - 6إقـرار جـدول أعمال الدورة املوضوعية لعـام

2020

أقرت اللعنــة ،ورتــا التنظيميــة لعــام  ،2019جــدول األعمــال املىقــا لــدورتــا املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيــة
لعــام  ،2019وللوــا إىل األمــانــة العــامــة أن تقـ .دم إليهــا ورتــا التنظيميــة لعــام  2020جــدول األعمــال
املىقا لدورتا املوضوعية لعام .2020
ويتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن مرفق لـذا الوثيقـة جـدول األعمـال املىقـا للـدورة املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيـة لعـام  .2020وأيخـذ
ج ــدول األعم ــال ا ملىق ــا االعتو ــار الوالحلت الق ــائم ــة املمنوح ــة من اللعن ــة واجلمعي ــة الع ــام ــة ،واألج اء
واملعلومات اليت للوتها اجلمعية العامة قرارلا .252/74
 - 7مسائل أخرى

20-01986
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املرفق
جدول األعمال املؤقت املشروح للدورة التنظيمية لعام

2020

جدول األعمال املؤقت
-1

افتتاح الدورة.

-2

تنظيم األعمال.

-3

مناقشة عامة:

-4
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(أ)

جدول املىمترات واالجتماعات؛

(ب)

اتتخدام موار خدمات املىمترات؛

(ج)

تع ي اإل ارة املتكاملة خلدمات املىمترات عل الصـ ـ ـ ـ ـ ــعيد العامل وتسـ ـ ـ ـ ـ ــخن التكنولوجيا
وقياع نوعية خدمات املىمترات؛

()

املسائل املتعلقة ابلواثئق واملنشورات؛

(لـ)

املسائل املتعلقة خبدمات الل ات.

اعتما التقرير واملواعيد املقمتحة للدورتني التنظيمية واملوضوعية

عام .2021
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الشروح
 - 1افتتاح الدورة
 - 2تنظيم األعمال
مععا اجلمعية العامة اللعنة ،الفقرة  20من اجل ء اللاين-ألف من قرارلا  283/57ابء ،عل
إبقاء إجراءات مشارلة املراقوني أعمال اللعنة قيد االتتعرا املستمر.
 - 3املناقشة العامة
(أ) جدول املؤمترات واالجتماعات
تيب ُّ
عد مشـ ـ ـ ــروم جدول مىمتـ ـ ـ ـرات واجتماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األمم املتحدة املنق لعام  2021عمال تحكام
الفقرات من  1إىل  11من اجل ء األول من قرار اجلمعيـ ـ ــة العـ ـ ــامـ ـ ــة  252/74املىرخ  27لـ ـ ــانون األول/
يسمرب  2019بشأن خ ة املىمترات.
ُّ
وتتعد األمانة العامة قائمة ب لوات اخلروج فيما بني الدورات عن جدول املىمترات واالجتماعات
املعتمد لعام  ،2020مشفوعة وعلومات عن أي إجراء تتخذا اللعنة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق ـ .دم األم ــان ــة الع ــام ــة تقريرا عن ال لو ــات اليت تتلق ــال ــا عمال تحك ــام الفقرة  15من قرار
اجلمعية العامة  202/47ألف والفقرة  7من اجل ء األول من قرار اجلمعية  ،243/40لك توا فيها اللعنة.

الواثئق
مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروم ج ـ ــدول مىمترات واجتم ـ ــاع ـ ــات األمم املتح ـ ــدة املنق لع ـ ــام
(يصدر فيما بعد)

2021

()A/AC.172/2020/L.2

رتالة موجهة من رئيسة جلنة املىمترات إىل رئيق الدورة اخلامسة والسوعني للعمعية العامة (__)A/75/
(ب) استخدام موارد خدمات املؤمترات
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق ـ .دم األمــانــة العــامــة تقريرا عن املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألــة عمال تحكــام الفقرات من  12إىل  34من قرار
اجلمعية العامة .252/74

الواثئق
تـ ـ ـ ـ ـ ــتتاح للعنة ،لمعلومات تكميلية ،الوياانت اإلحصـ ـ ـ ـ ـ ــائية والتحليالت املتعلقة ابالتـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام املعت م والفعل
خلدمات المترة الشفوية املخصصة جلمي اانيئات املدرجة اجتماعاتا اجلدول ري مرال العمل األربعة.
(ج) تعزيز اإلدارة املتكاملة خلدمات املؤمترات على الص ــعيد العاملت وتس ــخن التكنولوجيا وقياة نوعية
خدمات املؤمترات
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق ـ .دم األمــانــة العــامــة تقريرا عن املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألــة عمال تحكــام الفقرات من  35إىل  46من قرار
اجلمعية العامة .252/74
20-01986
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(د) املسائل املتعلقة ابلواثئق واملنشورات
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق ـ .دم األمــانــة العــامــة تقريرا عن املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألــة عمال تحكــام الفقرات من  47إىل  87من قرار
اجلمعية العامة .252/74
(ه) املسائل املتعلقة خبدمات اللغات
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقـ .دم األمــانــة العــامــة تقريرا عن املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألــة عمال تحكــام الفقرات من  88إىل  122من قرار
اجلمعية العامة .252/74
 - 4اعتماد التقرير واملواعيد املقرتحة للدورتني التنظيمية واملوضوعية يف عام

2021

تـتعتمد اللعنةب مشـروم تقريرلا لعام  2020ومشـروم القرار املتعلق خب ة املىمترات لتوصـ اجلمعية
العامة ابعتما مها ورتا اخلامس ـ ــة والس ـ ــوعني .وت ـ ــتوافق اللعنة عل املواعيد املقمتحة لدورتيها التنظيمية
واملوضوعية عام .2021
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