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 - 323/71تنشيط أعمال اجلمعية العامة
إن اجلمعية العامة،
إذ تعيد ددد يد ددد قراره ــا  305/70املـ ـ ر  13أيلول/س ــبتم  ،201٦وس ــائر الا ـ ـرارا
الساباة املتعلاة بتنشيط أعمال اجلمعية العامة(،)1
وإذ تسد ددل أبن الا ـ ـرار  305/70يش ــعل معلم ـ ـا هام ـ ـا عل ــي ري ــد رع ي ـ ـ دور اجلمعي ــة
العامــة العام ــة وس ــلفتاا وهعاليتاــا وى اء ــا عل ــي مــو م ــا ي ــن ،علي ـ مي ــا األم ــم املتح ــدة ،وال
سيما هيما يتعلد بتع ي املساءلة والش اهية والذاىرة امل سسية يف معتب رئيس اجلمعية العامة،
وإذ تضد يف اعتبارادا مـا الـ ل عـا  2015مـن إاـاتا خيرةيـة ،وال سـيما اعتمـاد
اجلمعي ــة العام ــة تف ــة التنمي ــة املس ــتدامة لع ــا  ،)2(2030والف ــة عم ــل أدي ــس أةة ال ــادرة ع ــن
امل ـ ار ال ــدول ال ال ــا لتموي ــل التنمي ــة( ،)3وار ــا ةري ــس املعتم ــد يف إ ــار ار اقي ــة األم ــم املتح ــدة
اإل ارية بشأن رغري املنا (،)4
وإذ تشدد علي ضرورة مواصلة رع ي دور اجلمعية العامة وسلفتاا وهعاليتاا وى اء ا،
_______________

( )1الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارا  77/4٦و  233/47و  2٦4/48و  241/51و  1٦3/52و  14/55و 285/55
و  509/5٦و  300/57و  301/57و  12٦/58و  31٦/58و  313/59و  28٦/٦0و 292/٦1
و  27٦/٦2و  309/٦3و  301/٦4و  315/٦5و  294/٦٦و  297/٦7و  307/٦8و .321/٦9
( )2الارار .1/70
( )3الارار  ،313/٦9املرهد.
( )4انظر  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املارر  /1أ ،21-املرهد.
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تنشيط أعمال اجلمعية العامة

وإذ تكددرر التي يددد علــي أن رنشــيط أعمــال اجلمعيــة العامــة عن ــر ةلــة األ يــة يف عمليــة
إص ح األمم املتحدة عموما،
وإذ تشدددد علــي اجاجــة إىل مواءم ـة جــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة يــا يــدعم بشــعل
ىامل رن يذ الفة التنمية املستدامة لعا ،2030
وإذ تسددل ةلــدور الــذل ربــفلم ب ـ اجلمعيــة العامــة يف معاجلــة مســائل الس ـ واألمــن،
وها ــا للمي ــا  ،وإد رع ــلط ب ــدورها وس ــلفتاا ،املن ــو عليام ــا يف امل ــادة  10م ــن املي ــا  ،يف
را ــدو روص ــيا إىل األعب ــاء يف األم ــم املتح ــدة أو إىل إل ــس األم ــن أو إليام ــا مع ــا ،بش ــأن أل
قبااي أو مسائل رندرج يف نفا املي ا  ،ةست ناء ما ن ت علي املادة  12من ،
وإذ تعي ددد ي ددد املرىـ ـ األساس ــي لللمعي ــة العام ــة بوصـ ـ اا اجلا ــات الت ــداول والتم يل ــي
الرئيســي الــذل راــرر هيـ السياســا يف األمــم املتحــدة ،وعلــي الــدور الــذل ربــفلم بـ اجلمعيــة يف
عملية وضم املعايري وردوين الاانون الدول،
وإذ تعيددد أيضددا يددد دور اجلمعيــة العامــة وســلفتاا هيمــا يت ــل ةلش ـ ون العامليــة ال ـ
ـم اجملتمم الدول ،مبا يف دلك اجوىمة العاملية ،حسبـما ين ،عليـ املي ا ،
وإذ تض د يف اعتباراددا أن الت ـواتن العامــل علــي ال ــعيدين اجلنســال واجلغ ـرايف م يتحاــد
بعــد داالــل األمــم املتحــدة ،وإد ررحــب يف الوقــت ن سـ ةملســاعي اجعوميــة الدوليــة املبذولــة حاليــا
يف ه ــذا الش ــأن ،واقتناع ــا منا ــا بب ــرورة ض ــمان رع ــاه ال ــر ب ـ ـ النس ــاء والرج ــال م ــن ىاه ــة
اجملموعا اإلقليمية يف الوصـول إىل املناصـب العليـا ل ـنم الاـرار ،مبـا يف دلـك إىل من ـب األمـ
العا  ،مم مراعاة ضرورة استي اء أعلي معايري الع اءة واألهلية والن اهة،
وإذ ترحد ةنتاـاء عمليـة االتيـار ورعيـ األمـ العـا التاسـم الـ ارسـمت بدرجـة أعلـي
م ـ ــن الش ـ ـ اهية واملس ـ ــاءلة والش ـ ــمول ،وها ـ ــا للاـ ـ ـرار  321/٦9امل ـ ـ ر  11أيلول/س ـ ــبتم 2015
والارار ،305/70
وإذ ترح د أيضددا بوصــول نســبة النســاء إىل أى ــر مــن ن ـ إمــو املرشــح ملن ــب
األم العا املادم مـن الـدول األعبـاء وهاـا للاـرار  ،321/٦9وإد رشـدد علـي ضـرورة السـعي
إىل حتايد التواتن ب اجلنس يف االتيار الرؤساء التن يذي اآلالرين،
وإذ تؤ د ددد علـ ــي وجـ ــود االسلشـ ــاد يف أعمـ ــال رئـ ــيس اجلمعيـ ــة العامـ ــة ومعتـ ــب رئـ ــيس
اجلمعية العامة مببادئ العاملية واملوضوعية وعد االنتااء واجوار الدول البناء والتعاون،
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وإذ ترح د جباــود رئــيس اجلمعيــة العامــة لتع ي ـ رنشــيط أعمــال اجلمعي ـة ال ـ ل دور ــا
اجادية والسبع ،
وإذ حتد دديط علمد ددا ةمل حظـ ــا واملالحـ ــا املتعلاـ ــة بتحس ـ ـ أسـ ــاليب عمـ ــل الللـ ــان
الرئيس ــية لللمعي ــة العام ــة ،الـ ـ ق ــدماا رؤس ــاء اللل ــان الرئيس ــية يف االجتم ــا املواض ــيعي املتعل ــد
أبســاليب العمــل الــذل عاــدا ال ريــد العامــل املط ــ ،املع ـ بتنشــيط أعمــال اجلمعيــة العامــة يف
 28آدار/مارس )5(2017؛
 - 1ترح د بتاريــر ال ريــد العامــل املط ــ ،املع ـ بتنشــيط أعمــال اجلمعيــة العامــة،
ومبرها الذل يتبمن الاائمة احمل ّدثة للارارا ال اختذ ا اجلمعية بشأن رنشيط أعماهلا()5؛

 - 2حتدديط علمددا مــم التا ـدير ةل ـ حة الشــبعية املتعــددة اللغــا املعرســة ملوضــو
رنش ــيط أعم ــال اجلمعي ــة العام ــة ،ال ـ ـ شع ــن الوص ــول إليا ــا مباش ــرة م ــن املوق ــم الش ــبعي ل م ــم
املتحــدة ،والـ روجــد جبميــم اللغــا الرويــة الســت ،ورــدعو األمانــة العامــة إىل أن رواصــل ةنتظــا
وعلي قـد املسـاواة حتـديا ىتـوه هـذا ال ـ حة الشـبعية ومبـمواا املوضـوعي بفرياـة هعالـة مـن
حيا التعل ة؛
ــا معنيــا بتنشــيط أعمــال
 - 3تقددرر أن رنشـ ،،يف دور ــا ال انيــة والســبع  ،هرياــا عـام
اجلمعية العامة ،رعون املشارىة هي م توحة أما مجيم الدول األعباء ،بغرض حتايد ما يلي:
(أ) حتديد م يد من السـبل لتع يـ دور اجلمعيـة وسـلفتاا وهعاليتاـا وى اء ـا ،بوسـائل
رشــمل االســت ادة مــن التاــد احملــرت الـ ل الــدورا املاضــية ،ومــن الاـرارا الســاباة ،مبــا يف دلــك
رايـيم حالة رن يذها؛
(د) رادو رارير عن دلك إىل اجلمعية يف دور ا ال انية والسبع ؛
 - 4تقد ددرر أيضد ددا أن يواصـ ــل ال ريـ ــد العامـ ــل املط ـ ــ ،استعراض ـ ـ لاائمـ ــة ق ـ ـرارا
اجلمعيــة العامــة املتعلاــة بتنشــيط أعماهلــا املرهاــة بتاريــر ال ريــد العامــل املط ــ ،املاــد يف الــدورة
اجاديــة والســبع  ،وأن يواصــل ،مــن م ،اســتعمال الاائمــة بللهــد بتاريــر ال ريــد العامــل املط ــ،
الذل سياد يف الدورة ال انية والسبع لللمعية؛
 - 5حتدديط علمددا بتاريــر األمـ العــا ( ،)٦ورفلــب إليـ أن ياــد معلومــا ى ّدثــة عمــا
م يبن ّ ــذ بعــد مــن األحعــا الـ بلــب إىل األمانــة العامــة رن يــذها يف الاـرارا الـ اختــذ ا اجلمعيــة
_______________

()5انظر .A/71/1007
(.A/71/780 )٦
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العامــة بشــأن رنشــيط أعماهلــا ،مــم بي ــان املعوقــا واألســباد ال ـ را ـ وراء عــد التن يــذ لعــي
يواصل ال ريد العامل املط  ،النظر هياا ال ل الدورة ال انية والسبع ؛
دور اجلمعية العامة وسلطتها
 - ٦تعي ددد ي ددد دور اجلمعي ــة العام ــة وس ــلفتاا ،يف إ ــاال منا ــا املس ــائل املتعلا ــة
ةلس ـ واألمــن الــدولي  ،وهاــا للم ـواد مــن  10إىل  14واملــادة  35مــن مي ــا األمــم املتح ــدة،
ةالس ــتناد ،حس ــب االقتب ــاء ،إىل اإلج ـ ـراءا املبين ــة يف امل ـ ـواد  7إىل  10م ــن النظ ــا ال ــدااللي
لللمعية ،ال رتـي لللمعيـة اختـاد إجـراءا سـريعة وعاجلـة ،واضـعة يف اعتبارهـا أن إلـس األمـن
را ــم عل ــي عاراـ ـ املسـ ـ ولية الرئيسيـ ــة ع ــن ص ــون السـ ـ واألم ــن ال ــدولي وها ــا للمـ ـادة  24م ــن
املي ا ؛
 - 7تس ددل أبن رن ي ــذ قـ ـرارا اجلمعي ــة العام ــة ،مب ــا هيا ــا الاـ ـرارا املتعلا ــة بتنش ــيط
أعماهلـا ،يعـ ت دور اجلمعيــة وسـلفتاا وهعاليتاــا وى اء ـا ،ورشــدد علـي أ يــة دور ومسـ ولية الــدول
األعباء يف رن يذها ةلعامل؛
 - 8تعيددد التي يددد علــي أن األجاـ ة الرئيســية ل مــم املتحــدة رـرربط هيمــا بيناــا بع قــة
رعاضــد ورعامــل ،وهاــا ملاــا ىــل مناــا وســلفت وص ـ حيار واالت اصــار ويف مــل االح ـلا التــا
هل ــا ،عل ــي النح ــو املن ــو عليـ ـ يف املي ــا  ،ىم ــا دل عل ــي دل ــك النش ــا املش ــل ب ـ رئيس ــي
إل ــس األم ــن واجلمعي ــة العام ــة هيم ــا يتعل ــد بعملي ــة االتي ــار األمـ ـ الع ــا ورعيينـ ـ الـ ـ ل ال ــدورر
الس ــبع واجادي ــة والس ــبع  ،ورش ــدد يف ه ــذا ال ــدد عل ــي أ ي ــة مواص ــلة ى ال ــة تايدة التع ــاون
والتنس ــيد ورب ــادل املعلوم ــا هيم ــا ب ـ رؤس ــاء األجا ـ ة الرئيس ــية وى ــذلك م ــم األمان ــة العام ــة ،وال
سيما األم العا ؛
 - 9تشري إىل مـا درج عليـ األمـ العـا مـن راـدو إحا ـا مسـري رويـة ب ـ ة دوريـة
بش ــأن أولواير ـ ـ وأس ـ ـ ارا وأح ــدل أنش ــفت  ،مب ــا يف دل ــك مش ــارىت يف االجتماع ــا واملناس ــبا
الدولية ال رنظم الارج األمم املتحدة ،وردعو األم العا إىل مواصلة رلك املمارسة؛
 - 10ترح د إبقامــة ح ـوار ر ــاعلي وشــامل ب ـ البع ــا الدائمــة واألمانــة العامــة وهــد
التعلي ـ ال ـوارد يف الا ـرار  305/70هبــدط حتس ـ عمــل األمانــة العامــة يف ر اعلاــا مــم البع ــا
الدائم ــة ،ورفل ــب إىل الرئيس ـ ـ املش ــارى لل ري ــد العام ــل املط ــ ،مواص ــلة عا ــد ه ــذا اج ـ ـوار
الت اعلي يف إ ار ال ريد العامل املط  ،،بغية حتايد ما يلي:
(أ)
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(د) حتدي ــد اجل ــول ال تم ــة لتلبي ــة احتياج ــا ومتفلب ــا البع ــا الدائم ــة بش ــعل
أهبل هيما يتعلد إبجراءا التشغيل املوحدة املستطدمة يف مار األمم املتحدة بنيويور ؛
 - 11تقد ددرر أن جتـ ــرل اج ـ ـوارا املواضـ ــيعية دوراي أثنـ ــاء عمـ ــل ال ريـ ــد العامـ ــل املط ـ ــ،،
ورارر أيبا إعادة النظر يف هذا اللريب ال ل الدورة ال ال ة والسبع لللمعية العامة؛
 - 12تطل د إىل الرئيس ـ املشــارى لل ريــد العامــل املط ــ ،أن يعمم ـا علــي الــدول
األعبــاء واألمانــة العامــة املســائل الـ أثــري الـ ل االجتماعــا الرويــة لل ريــد العامــل املط ــ،
مــن أجــل رلاــي رعلياــا ىتابيــة مــن األمانــة العامــة بشــأن الش ـوامسل ال ـ أ ر ــا البع ــا الدائمــة،
ورفلب أيبا إىل الرئيس املشارى رعميم ملط ،الفي للحوارا الت اعلية والشاملة؛
 - 13ررح ــب يف ه ــذا ال ــدد ةملش ــارىة النش ــفة ل مان ــة العام ــة أثنـ ـاء ال ــدورة اجادي ــة
والسبع  ،وعلي وج ات و :
(أ) ر حـ مـم التاـدير إنشــاء جاـة رنسـيد يف إدارة الشـ ون اإلداريـة هبـدط رســايل
الت اعل ب البع ا الدائمة واألمانة العامة؛
(د) ر ـدعو إىل التن ي ــذ الس ـريم للري ــب ’’الناه ــذة الواح ــدة‘‘ يف األمان ــة العام ــة لت ــوهري
م ــدالل وحي ــد لفل ــب ال ــدما االجتماع ــا م ـ ـ ود بواجا ــة للطدم ــة الذاري ــة م ــن ش ــأاا رع ي ـ ـ
التنس ــيد بـ ـ ما ــدمي ات ــدما يف ما ــر األم ــم املتح ــدة يف نيوي ــور  ،ورش ــلم األمان ــة العام ــة يف
الوقت ن س علي وضم ررريبا مماثلة للطدما األالره املادمة؛
 - 14تعي د ددد ي د ددد أ ي ـ ــة وهائ ـ ــدة مواص ـ ــلة الت اع ـ ــل بـ ـ ـ اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة واحملاه ـ ــل
واملنظم ــا الدولي ــة أو اإلقليمي ــة املعني ــة ةلشـ ـ ون العاملي ــة الـ ـ ــم اجملتم ــم ال ــدول ،وى ــذلك م ــم
اجملتم ــم امل ــدل ،حس ــب االقتب ــاء ،ورش ــلم عل ــي دراس ــة اإلج ـ ـراءا أو الت ــدابري املناس ــبة ،م ــم
االحـلا العامــل للفــابم اجعــومي الــدول لللمعيــة ،مبــا يتماشــي مــم الاواعــد دا ال ــلة ال ـواردة
يف نظاماا الدااللي؛
 - 15تسددل أب يــة عاــد مناقشــا مواضــيعية ر اعليــة وشــاملة بشــأن املســائل الراهنــة
دا األ يـ ــة البالغ ـ ــة ةلنس ـ ــبة إىل اجملتمـ ــم ال ـ ــدول ،و ي ـ ــب ب ـ ـرئيس اجلمعيـ ــة العام ـ ــة رنظ ـ ــيم ه ـ ــذا
املناقشــا ةلتشــاور الوثيــد مــم املعتــب والــدول األعبــاء ،بشــأن أمــور مناــا رـوارر رلــك املناقشــا
وبرانإاــا األول ،مــن أجــل إخيحــة املســتوه امل ئــم مــن املشــارىة وخت ــي ،مــا يع ــي مــن الوقــت
إلج ـراء ناــاض موضــوعي ور ــاعلي ال ـ ل هــذا املناقشــا هبــدط اع ـ مجيــم الوهــود املاتمــة مــن
إعـ ن مواق اــا ،وريســري اطــن هــذا املناقشــا  ،حســبما يعــون مناســبا ،عــن اســتنتاجا م مــرة
رنح ــو ص ــود حتاي ــد النت ــائذ ،وررح ــب يف ه ــذا الس ــيا مبب ــادرة رئ ــيس اجلمعي ــة يف دور ــا اجادي ــة
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والســبع إىل االتيــار موضــو ”أهــداط التنميــة املســتدامة :قــوة دهــم عامليــة لتغيــري عاملنــا“ ليعــون
موضو املناقشة العامة؛
 - 1٦تطلد يف هــذا ال ــدد إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة أن يا ــر االجتماعــا الرهيعــة
املســتوه علــي الابــااي الراهنــة دا األ يــة اجاوــة ةلنســبة للملتمــم الــدول ،مــم مراعــاة م ــا
األعب ــاء عموم ــا واللىيـ ـ عل ــي ال ر ــا األى ــر ض ــع ا ،ورش ــلم يف الوق ــت ن سـ ـ عل ــي إحال ــة
املناسبا دا الفابم الافاعي أو املواضيعي ال ِّّ رط إىل الللان الرئيسية الست؛

 - 17تشدديد ةلتحســينا ال ـ أداللــت علــي نوعيــة راريــر إلــس األمــن الســنول املاــد إىل
اجلمعيــة العامــة ،ىمــا يتب ـ يف العــرض ال ـوارد يف مــذىرة رئــيس إلــس األمــن( )7ومسريهــا ،وررحــب ةســتعداد
اجمللس ملواصلة النظر يف اقلاحا أالره إلدالال حتسينا علي التارير السنول؛
 - 18تدددعو األمانــة العامــة ،مبــا يف دلــك إدارة ش ـ ون اإلع ـ  ،إىل أن رواصــل ،أثنــاء
اض ــف عاا أبنش ــفتاا ،ووها ــا للتعليـ ـ ال ــادر هل ــا م ــن اجلمعي ــة العام ــة ،جاوده ــا إلب ـ ـرات دور
اجلمعي ــة ،وتايدة وع ــي اجلما ــور ووس ــائط اإلع ـ يف الع ــام مب ــا رادم ـ اجلمعي ــة م ــن إس ــااما يف
سبيل حتايد أهداط املنظمة علي النحو املب يف املي ا ؛
 - 19تطل د إىل األم ـ العــا أن يوج ـ نظــر الــدول األعبــاء ،يف إ ــار بنــود جــدول
األعمــال دا ال ــلة ،إىل املعوقــا الـ منعتـ مــن رن يــذ األحعــا املوجاــة إىل األمانــة العامــة مــن
قرارا اجلمعية العامة؛
أسالي

العمل

 - 20تعيددد يددد الــوالاي املامــة الاائمــة املتعلاــة بتحس ـ أســاليب عمــل الللــان
الرئيسـ ــية ،مبـ ــا يف دلـ ــك ال ـ ــر ج ـ ــيم مـ ــن مرهـ ــد الا ـ ـرار  31٦/58امل ـ ـ ر  1اوت/يولي ـ ـ ،2004
وال ا ـ ـرا م ـ ــن  7إىل  13م ـ ــن الا ـ ـرار  313/59امل ـ ـ ر  12أيلول/س ـ ــبتم  ،2005واجملموع ـ ــة
ال ال ــة مــن مرهــد الاـرار  28٦/٦0املـ ر  8أيلول/ســبتم  ،200٦والاـرار  ،321/٦9وال ســيما
ال ارخين  1٦و  17من ؛
 - 21تطل د إىل ىــل جلنــة مــن الللــان الرئيســية مواصــلة مناقشــة أســاليب عملاــا يف
بدايـ ــة ىـ ــل دورة ،ورـ ــدعو يف هـ ــذا ال ـ ــدد رؤس ـ ــاء الللـ ــان الرئيسـ ــية إىل إ ـ ـ ال ريـ ــد العام ـ ــل
املط ــ ،يف الــدورة ال انيــة والســبع علــي أهبــل املمارســا والــدروس املســت ادة هبــدط حتس ـ
أساليب العمل حسب االقتباء؛
_______________
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 - 22تش ددري إىل ال ا ــرة  3م ــن ال ــر ج ــيم م ــن مره ــد قراره ــا  ،31٦/58ورفل ــب إىل
رؤس ــاء اللل ــان الرئيس ــية رنظ ــيم اجتماع ــا رس ــليم ورس ــلم بـ ـ أعب ــاء املعار ــب املنتاي ــة واليتا ــا
وأعب ـ ــاء املعارـ ـ ــب الاادم ـ ــة لتبـ ـ ــادل اآلراء بش ـ ــأن النتـ ـ ــائذ وج ـ ــداول األعمـ ـ ــال املابل ـ ـ ـة ،ور ـ ـ ـدعو
رؤســاء الللــان الرئيســية إىل راــدو راــارير إىل رؤســائاا اجلــدد بشــأن أهبــل املمارســا والــدروس
املست ادة؛
 - 23تد دددعو ال ـ ـرئيس املنتطـ ــب لللمعيـ ــة العامـ ــة إىل االجتمـ ــا مـ ــم أعبـ ــاء املعتـ ــب
الاــادم قبــل بدايــة الــدورة العاديــة مــن أجــل اســتعراض بـرانمذ العمــل املاــلح لللــان الرئيســية بغيــة
تايدة ى اء ا وحتس التعامل؛
 - 24ت ددعو إىل أن جيتمــم الرؤســاء الســتة لللــان الرئيســية دوراي ال ـ ل دورة اجلمعيــة
العامة لتبادل أهبل املمارسا وتايدة االرسا والتعامل يف أعمال الللان الرئيسية؛
 - 25ترحد ةجلاــود الراميــة إىل إخيحــة هــر مناســبة ألعبــاء إلــس األمــن املنتطبـ
لإلعــداد ل ــلة واليــتام ،وررحــب أيبــا مبــذىرة رئــيس إلــس األمــن الـ يــدعي هياــا أعبــاء اجمللــس
املنتطبــون إىل مراقبــة بعــن اجتماعار ـ وأنشــفت اعتبــارا مــن خيري ـ  1رش ـرين األول/أىتــوبر الــذل
يسبد هلة عبويتام مباشرة()8؛
 - 2٦تش د دددد عل ـ ــي أن رواص ـ ــل اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة وجلاا ـ ــا الرئيس ـ ــية يف ال ـ ــدورة ال اني ـ ــة
والســبع  ،ةلتشــاور مــم الــدول األعبــاء ،دراســة مســألة تايدة االت ـ ال ر ـوارر مناقشــة بنــود جــدول
أعم ــال اجلمعي ــة العام ــة إىل م ــرة ى ــل س ــنت أو م ــرة ى ــل ث ـ ـ ل س ــنوا أو جتميعا ــا أو ح ــذط
بعبــاا ،وراــدو مالحــا بــذلك ،ودلــك بوســائل مناــا األالــذ بشــر االنابــاء ،علــي أن يعــون
دلك مبواهاـة واضـحة مـن الدولـة أو الـدول الـ اقلحـت إدراج البنـد املعنــي ،مـم مراعـاة التوصـيا
ال ادرة يف هذا الشأن عن ال ريد العامل املط ،؛
 - 27تش د ددري إىل قراره ـ ــا  2٦4/48املـ ـ ـ ر  29اوت/يولي ـ ـ ـ  1994ال ـ ــذل اعتم ـ ــد
مبوجب املبادئ التوجياية للشيد جدول أعمال اجلمعية العامة؛
 - 28تشددري أيضددا إىل ضــرورة رع ي ـ أوج ـ التــرتر واالرســا واجــد مــن التــداالل يف جــداول
أعم ـ ــال اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة حي م ـ ــا وج ـ ــد ،وخباص ـ ــة ج ـ ــداول أعم ـ ــال جلنتيا ـ ــا ال اني ـ ــة وال ال ـ ــة ،واجملل ـ ــس
االقت ــادل واالجتم ــاعي وهيرارـ ـ ال رعي ــة ،وأعم ــال املنت ــده السياس ــي الرهي ــم املس ــتوه املعـ ـ ةلتنمي ــة
املســتدامة الــذل يعاــد حتــت رعايــة اجمللــس واجلمعيــة ،هب ـ عــن مجيــم احملاهــل األالــره دا ال ــلة،
_______________
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وها ــا ل نظم ــة الدااللي ــة دا ال ــلة ويف ض ــوء اعتم ــاد الف ــة التنمي ــة املس ــتدامة لع ــا  ،2030ور ــدعو
إىل مواصلة بذل هذا اجلاود ال ل الدورة ال انية والسبع لللمعية العامة؛
 - 29تطل د د إىل املعتـ ــب إىل أن ي ــول ،أثن ــاء قيام ـ ـ مباام ـ ـ مبوج ــب امل ــادة  40مـ ــن
النظا الدااللي لللمعية العامة ،اهتماما الاصا للحد من هذا التداالل؛
 - 30تطلد إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة يف دور ــا ال انيــة والســبع أن دــدد مــن الـ ل
املشـاورا مــم مجيــم الــدول األعبـاء ورئــيس اجمللــس االقت ــادل واالجتمـاعي ،وىــذلك عــن ريــد
عا ــد اجتماع ــا للمعت ــب ،مالح ــا هب ــدط معاجل ــة ال غـ ـرا واالتدواجي ــة يف ج ــدول أعم ــال
اجلمعيــة مــن حيــا صــلت خبفــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،2030آالــذا يف االعتبــار التاريــر املتعلــد
ةملواءمــة االس ـلاريلية لــدورا اجلمعيــة املابلــة ومســريا مــن املــدال دا ال ــلة ،لعــي رنظــر هي ـ
الدول األعباء ال ل الدورة ال ال ة والسبع لللمعية؛
 - 31تشري إىل املـادر  153و  154مـن النظـا الـدااللي لللمعيـة العامـة ،ورشـلم
رؤسـاء الللـان الرئيسـية واألمـ العــا علـي ى الـة مراعـاة أحعـا هــذا النظـا  ،يف حـدود واليـة ىــل
منام؛
 - 32تش ددري أيض ددا إىل امل ــادة  72م ــن النظ ــا ال ــدااللي لللمعي ــة العام ــة ،ور ــدعو إىل
التايــد ال ــار مــن جانــب ىــل مــتعلم ةجــدود ال منيــة لعلمت ـ يف اجلمعيــة العامــة ،حي مــا انفبــد
دل ـ ــك ،وال س ـ ــيما أثن ـ ــاء املناقش ـ ــة العام ـ ـة واالجتماع ـ ــا الرهيع ـ ــة املس ـ ــتوه لللمعي ـ ــة هب ـ ـ ع ـ ــن
املناقشا املواضيعية الرهيعة املستوه ال يعادها رئيس اجلمعية العامة؛
 - 33تددعو رؤســاء اجتماعــا اجلمعيــة العامــة ومـ ارا األمــم املتحــدة ،وال ســيما يف
اجاال ال رعون هياـا ال ـلة املتاحـة للمناقشـة ىـدودة جـدا ،إىل النظـر يف التوصـية بتفبيـد مبـدأ
’’ال وروىــول ىــل احـلا مــن اجلميــم‘‘ الــذل يشــلم مباتبــاا املشــارىون علــي االمتنــا عــن إدراج
العبارا ال وروىولية النمفية يف بياان م؛
 - 34تقرر مواصلة النظر يف سبل ررشيد عدد املناسـبا اجلانبيـة الـ رعاـد أثنـاء اجلـ ء
الرهيــم املســتوه مـن املناقشــة العامــة ،مــم مراعــاة اجاجــة إىل أن رتحلــي باــدر أىـ مــن اللياقــة وأن
رعــون دا مغ ـ ه أى ـ  ،ورشــلم علــي حتديــد مواعيــد املناســبا اجلانبيــة املعاــودة يف ماــر األمــم
املتحدة الارج نفا الساعا ال جترل هياا املناقشة العامة؛
 - 35تطل د إىل األمانــة العامــة أن رــوهر أداة رســم للــدول األعبــاء ومنظومــة األمــم
املتحــدة برهــم ونشــر معلومــا علــي شــبعة اإلنلنــت عــن املناســبا اجلانبيــة ال ـ رنظماــا يف ماــر
األمم املتحدة علي مدار السنة؛
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 - 3٦تق د ددرر أن ي ـ ــتم ب ـ ــا املناقش ـ ــة العام ـ ــة واالجتماع ـ ــا املواض ـ ــيعية لل ري ـ ــد العام ـ ــل
املط  ،علي شبعة اإلنلنت؛
 - 37تشد ددري إىل قرارا ــا ( 1898د  )18-امل ـ ـ ر  11رش ـ ـرين ال ـ ــال/نوهم 19٦3
و ( 2837د  )2٦-املـ ـ ـ ر  17ى ـ ــانون األول/ديس ـ ــم  1971و  45/45املـ ـ ـ ر  28رشـ ـ ـرين
ال ـ ــال /نـ ــوهم  1990و  241/51امل ـ ـ ر  31اـ ــوت  /يولي ـ ـ  1997و  12٦/58امل ـ ـ ر 19
ى ـ ــانون األول /ديس ـ ــم  2003و  ،2004 31٦/58ورفل ـ ــب إىل رئ ـ ــيس اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة أن
يس ــت يد اس ــت ادة ىامل ــة م ــن املعت ــب ـوال ال ــدورة بغي ــة اس ــتعراض ب ـرانمذ عم ــل اجلمعي ــة العام ــة
وجلااا الرئيسية ،اشيا مم املادة  42من النظا الدااللي لللمعية العامة؛
 - 38تكددرر دعوهتددا األم ـ العــا ورئــيس اجلمعيــة العامــة ورؤســاء الللــان الرئيســية إىل
الاي ــا  ،ةلتش ــاور م ــم املعت ــب وال ــدول األعب ــاء ،بتحس ـ رنس ــيد عملي ــة وض ــم اجل ــداول ال مني ــة
الجتماعــا اجلمعيــة ،مبــا يف دل ــك االجتماعــا الرهيعــة املس ــتوه واملناقشــا املواضــيعية الرهيع ــة
املستوه ،هبدط حتس ر اعلاا وهعاليتاا وروتيـم مواعيـدها علـي ـول مـ ّدة انعاـاد الـدورة ،والنظـر
يف سبل لتاليل عدد املناسبا الرهيعة املستوه املعاودة أثناء املناقشة العامة؛
 - 39تطل إىل رئيس اجلمعيـة العامـة ،بغيـة رع يـ الشـ اهية ،أن يرهـد قائمـة املتعلمـ
يف املناقشا املواضيعية الرهيعة املستوه ال ينظماا الرئيس مبوج رلك املناقشا ؛
 - 40تشج علـي حتديـد مواعيـد االجتماعـا الرهيعـة املسـتوه املابلـة الـ ل الن ـ
األول مــن الســنة ،يف حــدود املـوارد املتاحــة ،مــم مراعــاة اجلــدول الـ م للمـ ارا  ،ودون اإلالـ ل
ةملمارســة اجاليــة املتم لــة يف عاــد اجتمــا ت رهيــم املســتوه يف أيلول/ســبتم يف بدايــة ىــل دورة مــن
دورا اجلمعية العامة؛
 - 41تق ددرر أن را ــو األمان ــة العام ــة ،والاص ــة دوائره ــا املعل ــة ةملراس ــم واألم ــن ،قب ــل
اهتت ــاح ى ــل دورة عادي ــة أو اس ــت نائية لللمعي ــة العام ــة بوق ــت ى ــاط ،إبجـ ـراء مناقش ــا م ــم مجي ــم
الدول األعباء بشأن مجيم اجلوانـب املتعلاـة بتنظـيم اجلـ ء الرهيـم املسـتوه مـن املناقشـة العامـة وأل
أنشفة أالره قد رستل اختاد إجراءا رنظيمية الاصة؛
 - 42تقددرر أيضددا ،مــم إي ـ ء االعتبــار الواجــب للمســائل املتعلاــة بتيســري الوصــول ،أن
يتب ــم يف ررري ــب جل ــوس ال ــدول األعب ــاء ،يف مجي ــم اجللس ــا العام ــة لللمعي ــة العام ــة ،مب ــا هيا ــا
اجللسا العامة املعاـودة يف إ ـار املناسـبا الرهيعـة املسـتوه ،اللريـب األجبـدل ةللغـة اإلنعلي يـة،
ابتــداء ةســم البلــد الــذل ةتــار بســحب الارعــة ىــل ســنة ،مــم ر ــادل التمييـ بـ الــدول األعبــاء
من حيا رربة رئيس الوهد؛
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 - 43تشد د ددري إىل اللريـ ـ ــب امل قـ ـ ــت الـ ـ ــذل واهاـ ـ ــت علي ـ ـ ـ اجلمعيـ ـ ــة العامـ ـ ــة يف املاـ ـ ــرر
 505/٦8امل ـ ر  1رش ـرين األول/أىتــوبر  ،2013الــذل أوصــي بفرياــة لتنــاود رؤســاء الللــان
الرئيســية حــو الــدورة ال ال ــة والســبع لللمعيــة ،ورعــرر لباــا أن يع ـ ّد ال ريــد العامــل املط ــ،
ررريبــا ويلــة األجــل بشــأن انتطــاد رؤســاء وماــررل الللــان الرئيســية هبــدط إنشــاء آليــة رتســم
ةلش ـ اهية واإلن ــاط ورتــي قابليــة التنب ـ  ،ةلتشــاور مــم اجملموعــا اإلقليميــة ،وأن يعرضــاا علــي
اجلمعيــة العامــة يف موع ـد أق ــاا دور ــا ال اني ــة والســبعون ،ورعــرر يف ه ــذا ال ــدد دعو ــا ال ــدول
األعب ــاء إىل را ــدو مالح ــا والش ــرو مبع ـرام يف إي ـ ء االهتم ــا ملوض ــو االر ــا عل ــي ررري ــب
مابــل شعــن أن يــدالل حي ـ الن ــاد يف الــدورة الرابعــة والســبع لللمعيــة ،علمــا أبن مرهــد الا ـرار
 307/٦8امل ـ ر  10أيلول/ســبتم  2014يتبــمن املبــادئ التوجيايــة املتعلاــة ةنتطــاد رؤســاء
وماررل الللان الرئيسية ال سينظر هياا يف هذا السيا ؛
 - 44تشددج الــدول األعبــاء علــي الســعي إىل حتايــد الت ـواتن ب ـ اجلنس ـ يف روتيــم
رؤسـاء الللــان الرئيســية وأعبـاء معارباــا ويف مناصــب نـواد رئــيس اجلمعيــة العامـة ،حي مــا انفبــد
دلك؛
 - 45تقددرر أن يبــدأ ال ريــد العامــل املط ــ ،،أثنــاء الــدورة ال انيــة والســبع لللمعيــة
العامــة ،النظــر يف امل اــو والنفــا احملتمل ـ ملدونــة قواعــد ســلو لتوجي ـ رســيري الــدول األعبــاء
االنتطابية ،بغية حتس معايري الش اهية واملساءلة واإلن اط؛
للحم
ال انية؛

 - 4٦تقرر أيضا رعديل املادة  92مـن النظـا الـدااللي لللمعيـة العامـة ـذط اجلملـة

 - 47تقددرر ددذل أن ررس ـل إىل األمانــة العامــة أوــاءب املرشــح ل نتطــاد مــن قِّبــل
اجلمعي ــة العام ــة أو اللل ــان الرئيس ــية ،حي م ــا أمع ــن ،قب ــل إج ـراء االنتط ــاة ب ـ ـ  48س ــاعة عل ــي
األقــل مــا م راــتن ال ـ ط دلــك قواعــد ىــددة رــنظم االنتطــاة املعنيــة ،وأن ربفبــم رلــك األوــاء
علــي بفاقــا االق ـلا  ،مــم إخيحــة مســاحة إضــاهية يف ورقــة االق ـلا إلدراج أوــاء أالــره ،حي مــا
انفبد دلك؛

 - 48تق ددرر أن ـ يف يــو االنتط ــاد يف اجلمعيــة العامــة أو يف اللل ــان الرئيســية ،رات ــر
م ـواد اجملــة املوتعــة يف قاعــة اجلمعيــة العامــة أو يف قاعــة اجتماعــا الللنــة علــي ص ـ حة واحــدة
من املعلوما املتعلاة ةملرشح  ،بغية اج اظ علي املنظر ال ئد يف اجلمعية؛
 - 49تشد ددج الـ ــدول األعبـ ــاء علـ ــي أن رسـ ــتطد بشـ ــعل ىامـ ــل ،قـ ــدر اإلمعـ ــان،
اتــدما اإللعلونيــة ال ـ راــدماا األمان ـة العامــة ،مــن أجــل ال ــن التعــالي واجــد مــن األثــر
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البير ــي وحتس ـ ـ روتيـ ــم الو ئ ــد ،ورفلـ ــب يف هـ ــذا ال ـ ــدد إىل األمان ــة العامـ ــة أن رواصـ ــل حتس ـ ـ
ورنس ــيد ه ــذا ات ــدما اإللعلوني ــة ،وحس ــب االقتب ــاء روحي ــدها ،بوس ــائل رش ــمل إخيح ــة مجي ــم
الروية ل مم املتحدة املوجاة إىل الدول األعباء؛
املراس
 - 50تطل د د إىل األمانـ ــة العامـ ــة استعشـ ــاط السـ ــبل الع يلـ ــة بتـ ــوهري حتـ ــدي ا آنيـ ــة
هيمــا يتعلــد إبلغــاء اجللســا و،جيلاــا ،ىمــا هــو متـواهر حاليــا علــي الشاشــا املوجــودة مباــر األمــم
املتح ـ ــدة ،ودل ـ ــك م ـ ــن الـ ـ ـ ل رفبي ـ ــد س ـ ــال االس ـ ــتعمال م ـ ــن رفبيا ـ ــا األجاـ ـ ـ ة اإللعلوني ـ ــة،
ورا ـ ـ ــدو اتي ـ ـ ــارا املمعن ـ ـ ــة إىل ال ري ـ ـ ــد العام ـ ـ ــل املط ـ ـ ــ ،الـ ـ ـ ـ ل ال ـ ـ ــدورة ال اني ـ ـ ــة والس ـ ـ ــبع
لللمعية العامة؛
 - 51حتدديط علمددا مد التقدددير ةملالحــا الـ ال رلرــب علياــا رعل ــة املتعلاــة ةلتغيـريا
ال ـ شعــن إدالاهلــا علــي شــعل يوميــة األمــم املتحــدة وإنتاجاــا وحتريرهــا ،مبــا يف دلــك ربســيط ورقمنــة
ىتواه ــا ةس ــتطدا واجا ــة س ــالة االس ــتعمال ،الـ ـ ق ــدمتاا وىيل ـة األم ـ الع ــا إلدارة ش ـ ون اجلمعي ــة
العامــة وامل ـ ارا يف االجتمــا املواضــيعي ال ــال لل ريــد العامــل املط ــ ،،وراــرر ،يف هــذا ال ــدد ،أن
رنش ــر ال ـ ل الس ــنة التاوشي ــة  2018اجللس ــا الروي ــة للي ــو واالجتماع ــا الروي ــة املابل ــة وم ــوج ا
وقائم اجللسا الروية يف اليومية جبميم اللغا الروية الست؛
 - 52تق ددرر أن رنش ــر الـ ـ ل الس ــنة التاوشي ــة  2018مجي ــم االجتماع ــا واملعلوم ــا
األالــره ،ال ـواردة يف اجل ـ ء املتباــي مــن النســطة اجاليــة مــن اليوميــة ،ةللغــا املســتطدمة حاليــا يف
ال لة من ىانون ال ال  /يناير إىل آد  /أمسسفس؛
 - 53هتيد جبميــم اهليرــا اجعوميــة الدوليــة املعنيــة أن رعيــد النظــر يف ضــرورة وىتــوه
مــا يــرد يف اليوميــة مــن مــوج ا لوقــائم اجتماعا ــا ومسريهــا مــن اإلع ـ ان  ،وأن رتطــذ اتف ـوا
ال تمة لبمان أن يعون شعل يومية األمم املتحدة أى ر بسا ة؛
 - 54تك درر يددد اجاجــة إىل إصــدار اليوميــة جبميــم اللغــا الرويــة الســت ،ةالمت ــال
ال ـ ــار للمـ ــادة  55مـ ــن النظـ ــا الـ ــدااللي لللمعي ـ ــة العامـ ــة ،وراـ ــرر أن يسـ ــتعرض ال ريـ ــد العام ـ ــل
املط ـ ،رن يـذ مــا قرررـ اجلمعيـة العامــة بشـأن شـعل اليوميــة وإنتاجاـا وحتريرهـا الـ ل الـدورة ال انيــة
والسبع  ،ابتداء من آدار/مارس 2018؛
 - 55تطل د إىل األم ـ العــا أن يفلــم ال ريــد العامــل املط ــ ،ســنواي علــي التاــد
احملــرت بشــأن التوســيم التــدرجيي ،بشــعل ال رلرــب عليـ رعل ــة ،لنفــا رـواهر املعلومــا الـواردة يف
يومية األمم املتحدة ةللغا الروية الست؛
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اختيار األمني العام والرؤساء التنفيذيني اآلخرين وتعيينه
 - 5٦تثد د د عل ـ ــي رئيس ـ ــي اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة يف دورريا ـ ــا الس ـ ــبع واجادي ـ ــة والس ـ ــبع
ملس ــا تاما النش ــفة يف رن ي ــذ األحع ــا ال ـ وجا ــت االتي ــار ورعي ـ األم ـ الع ــا التاس ــم ،عل ــي
النحو الوارد يف الارارين  321/٦9و 305/70؛
 - 57تكددرر التي يددد علــي أن عمليــة االتيــار األم ـ العــا ورعيين ـ ختتل ـ عــن العمليــة
املتبعــة هيمــا يتعلــد ةلرؤســاء التن يــذي يف م سســا منظومــة األمــم املتحــدة ،ةلنظــر إىل دور ىــل
مــن إل ــس األم ــن واجلمعي ــة العام ــة وها ــا للمــادة  97م ــن املي ــا  ،ورش ــدد بوج ـ ال ــا عل ــي أن
رسلشــد عمليــة االتيــار األمـ العــا مببــدأل الشـ اهية والشــمولية ،ةالســتناد إىل أهبــل املمارســا
ومشارىة مجيم الدول األعباء؛
 - 58تشدددد بوج ـ الــا علــي اجاجــة إىل ضــمان أن يبع ـ يف من ــب األم ـ العــا
ـل املرشــح الــذل يتع ـ أن رت ـواهر هي ـ أعلــي مســتواي املاــدرة والع ايــة والن اهــة وأن يبــدل
أهبـ ب
الت امـام راســطام مبااصــد األمــم املتحــدة ومبادئاــا وأن يعــون مــن املشــاود هلــم ةمــت قــدرا قياديــة
وإداريــة متمي ـ ة وال ـ ة واس ــعة يف إ ــال الع ق ــا الدولي ــة وما ــارا قوي ــة يف إ ــاال الدبلوماس ــية
واالر ال ورعدد اللغا ؛
 - 59تؤ د مدن دديدد التمامهدا أبن رواصـل ،يف سـيا ال ريـد العامـل املط ـ ،ووهاـا
ألحعا املادة  97من املي ـا  ،نظرهـا الـدقيد يف املسـائل املشـمولة ةجملموعـة املواضـيعية ال ال ـة مـن
أعمــال ال ريــد العامــل املتعلاــة بتنشــيط أعمــال اجلمعيــة العامــة ،مبــا يف دلــك دراســة ــر مبتعــرة
لتحسـ عمليــة االتيــار ورعي ـ األم ـ العــا والرؤســاء التن يــذي اآلال ـرين جبميــم جوانباــا ،ورشــري
إىل مجي ـ ـ ــم الاـ ـ ـ ـرارا دا ال ـ ـ ــلة ،مب ـ ـ ــا يف دل ـ ـ ــك الاـ ـ ـ ـرارا ( 11د  )1 -املـ ـ ـ ـ ر  24ى ـ ـ ــانون
ال ال/ينـ ــاير  19٦4و  77/4٦امل ـ ـ ر  12ىـ ــانون األول/ديسـ ــم  1991و  233/47امل ـ ـ ر
 17آد/أمسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفس  1993و  2٦4/48و  241/51و  1٦3/52املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر  15ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون
األول/ديس ــم  1997و  14/55املـ ـ ر  3رشـ ـرين ال ــال /ن ــوهم  2000و  285/55املـ ـ ر
 7أيلول/س ـ ـ ــبتم  2001و  509/5٦امل ـ ـ ـ ـ ر  8اوت/يولي ـ ـ ـ ـ  2002و  300/57امل ـ ـ ـ ـ ر 20
ىـ ـ ـ ـ ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ــم  2002و  301/57امل ـ ـ ـ ـ ـ ر  13آدار/مـ ـ ـ ـ ــارس  2003و 12٦/58
و  31٦/58و  313/59و  28٦/٦0و  292/٦1امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر  2آد/أمسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفس 2007
و  27٦/٦2امل ـ ـ ر  15أيلول/سـ ــبتم  2008و  309/٦3امل ـ ـ ر  14أيلول/سـ ــبتم 2009
و  301/٦4امل ـ ر  13أيلول/س ــبتم  2010و  315/٦5امل ـ ر  12أيل ــول /س ــبتم 2011
و  294/٦٦امل ـ ـ ر  17أيلول/س ــبتم  2012و  297/٦7امل ـ ـ ر  29آد/أمسس ــفس 2013
و  307/٦8و  321/٦9و  ،305/70م ىـ ـ ــد مة مـ ـ ــن جديـ ـ ــد اإلج ـ ـ ـراءا املنفباـ ـ ــة ال ـ ـ ـواردة يف
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النظــا الــدااللي لللمعيــة ،وال ســيما املــادة  ،141مــم االعـلاط مبمارســا اجلمعيــة الاائمــة دا
ال لة؛

 - ٦0هتي

برئيس اجلمعية العامة رصد رن يذ اجلمعية هلذا الارارا واستعراض ؛

 - ٦1ترح ةجلاود اجلاريـة الـ يبـذهلا األمـ العـا مـن أجـل حتايـد التوتيـم املتعـاه،
والع ــادل م ــن حي ــا الت ـ ـواتن ب ـ ـ اجلنس ـ ـ والت ـ ـواتن اجلغ ـ ـرايف للرؤس ــاء التن ي ــذي ملنظوم ــة األم ــم
املتحــدة وهريــد اإلدارة العليــا يف املنظمــة ،مــم ضــمان أعلــي مســتواي الع ايــة واملاــدرة والن اهــة،
ورفلب اختاد م يد من التدابري ال عالة يف هذا ال دد؛
 - ٦2تش د ددري إىل قرارهـ ــا  12/52ةء امل ـ ـ ر  19ىـ ــانون األول/ديس ـ ــم  ،1997وال
سـ ــيما ال اـ ــرة  2من ـ ـ ال ـ ـ رشـ ــري هياـ ــا إىل أن األم ـ ـ العـ ــا سـ ــيع انئـ ــب األم ـ ـ العـ ــا عاـ ــب
مشــاورا مــم الــدول األعبــاء ،ورشــدد علــي ضــرورة أن رعــون العمليــة ال ـ يتبعاــا األم ـ العــا
للتعيـ يف املناصـب العليــا ةملنظمـة عمليـةم اسـتيعابية وشـ اهة ،وهاـا ألحعــا النظـا الــدااللي دا
ال لة وعلي النحو املن و علي يف املي ا ؛
 - ٦3تشدددد علــي اجاجــة إىل ضــمان التوتيــم العــادل واملن ـ بنــاءم علــي الت ـواتن ب ـ
اجلنس ـ وعلــي أســاس أوســم نفــا جغ ـرايف ممعــن ،ورشــري يف هــذا ال ــدد إىل قرارياــا 232/4٦
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر  2آدار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس  1992و  241/51املعتم ـ ــدين دون ر ـ ــويت والل ـ ــذين يتب ـ ــمنان
املبــدأين الااضــي ببــرورة ،مـ أعلــي مســتوه مــن املاــدرة والع ايــة والن اهــة بوصـ اا االعتبــارا
األو ــي هيم ــا يتعل ــد ةس ــتادا م ــوم ي اتدم ــة املدني ــة الدولي ــة وأدائا ــم واجب ــا م ،وأبنـ ـ ينبغ ــي،
ىااعــدة عامــة ،أال يعــون هنــا احتعــار للومــائ العليــا يف منظومــة األمــم املتحــدة مــن جانــب
موا أل دولة أو إموعة من الدول؛
 - ٦4تكددرر طلبهددا إىل األم ـ العــا أن يواصــل بــذل جاــودا املســتمرة لبــمان حتايــد
التوتيــم اجلغـرايف العــادل والتـواتن بـ اجلنسـ يف األمانــة العامــة ،ورشــري يف الوقــت دارـ إىل قرارهــا
 2٦3/71املـ ـ ر  23ى ــانون األول/ديس ــم  ،201٦والاص ــة هارارـ ـ املت ــلة ةلتوتي ــم اجلغـ ـرايف
العادل والتواتن ب اجلنس ؛
 - ٦5تطلد د إىل معت ــب إدارة امل ـوارد البش ـرية يف األمان ــة العام ــة أن يا ــد إحا ــة إىل
ال ريــد العامــل املط ــ ،يف الــدورة ال انيــة والســبع لللمعيــة العامــة بشــأن الت ـواتن ب ـ اجلنس ـ
واملنشأ اإلقليمي للرؤساء التن يذي ملنظومة األمم املتحدة وهريد اإلدارة العليا ةملنظمة؛
 - ٦٦تث د د عل ــي رئ ــيس اجلمعي ــة العام ــة يف دور ــا اجادي ــة والس ــبع لتع ي ـ ـ ش ـ ـ اهية
ومشولي ـ ــة معتبـ ـ ـ  ،بوس ـ ــائل منا ـ ــا اس ـ ــتطدا رس ـ ــاي اإلنلن ـ ــت با ـ ــدر أىـ ـ ـ وبفريا ـ ــة ال ق ـ ــة،
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وإه ــاح عــن دمت ـ املاليــة عنــد رــول ماــا من ــب  ،وإصــدارا معلومــا م ــلة عــن ماليــة معتب ـ
واملســا ا املادمــة إلي ـ  ،ور اصــيل عــن الس ـ ر الروــي يف معتب ـ وأعمال ـ ال نيــة وم ـ موم ي ـ
وأنشــفت  ،علــي النحــو املفلــود يف الا ـرار  ،305/70ورتفلــم إىل راــدو راريــر يف اايــة املــدة عــن
هذا املسائل ،ورفلب إىل رؤساء اجلمعية املابل مواصلة هذا املمارسا اجليدة؛
 - ٦7ترح د أبداء رئــيس اجلمعيــة العامــة يف دور ــا اجاديــة والســبع لاســم رــول املن ــب
ومبراعارـ مي ــا األال قيـا  ،علــي النحــو الـوارد يف املـرها العاشـر واجــادل عشــر مـن النظــا الــدااللي
لللمعية العامة ،مما يسام يف تايدة الش اهية واملساءلة يف معتب رئيس اجلمعية؛
 - ٦8تالحظ م التقدير اآلراء الـ أعـرد عناـا معتـب رئـيس اجلمعيـة العامـة لل ريـد
العامــل املط ــ ،بشــأن رع ي ـ املســاءلة والش ـ اهية والــذاىرة امل سســية يف معتــب رئــيس اجلمعي ــة
وع قتـ ةألمانــة العامــة والتــدابري الـ اختــذ ةل عــل يف هــذا ال ــدد ،مــم مواصــلة النظــر يف اختــاد
ردابري إضـاهية حي مـا أمعـن دلـك ،ور حـ الـدعم الـذل رادمـ إىل معتـب رئـيس اجلمعيـة العامـة
شـعبةب شـ ون اجلمعيــة العامـة واجمللــس االقت ــادل واالجتمــاعي التابعـة إلدارة شـ ون اجلمعيــة العامــة
وامل ارا ةألمانة العامة؛
 - ٦9تشددج رؤســاء اجلمعيــة العامــة علــي االســتمرار يف اربــا ممارســة راــدو إحا ــا
دورية إىل الدول األعباء عن أنشفتام ،مبا يف دلك س رهم يف ماا روية؛
 - 70تشيد مببادرة عاد معتع بشـأن رع يـ اجلمعيـة العامـة جيمـم بـ الـرئيس الاـاد
والـرئيس املنتايــة واليتـ يف ىــل دورة مــن دورا اجلمعيــة ،وحتــيط علمــا ،يف هــذا ات ــو  ،مبــوج
أعمال املعتع املعاود يف  1٦ح يران/يوني )9(2015؛
 - 71تشيد أيضا ةتفوا ال اختـذها معتـب رئـيس اجلمعيـة العامـة ،مبسـاعدة إدارة
شـ ـ ون اجلمعي ــة العام ــة واملـ ـ ارا  ،م ــن أج ــل اس ــتحدال ش ــعل موح ــد للم ــوج اتف ــي ألهب ــل
املمارسا والدروس املست ادة املتعلاة بتسـليم من ـب رئـيس اجلمعيـة ،وررحـب مـم التاـدير بتاـدو
رئيس اجلمعية يف دور ـا السـبع إىل الل ـ راريـرا بشـأن رسـليم املن ـب ،وهـو التاريـر الـذل أحيـل
إىل مجيم الدول األعباء ،ورفلب إىل الرؤساء املابل لللمعية العامة مواصلة هذا املمارسة؛
 - 72تؤيددد اجلاــود ال ـ بــذهلا معتــب رئــيس اجلمعيــة العامــة حــو اآلن يف إــال األرش ـ ة
وح ـ الســل مبس ــاعدة مــن قس ــم إدارة احمل ومــا والســل إبدارة الش ـ ون اإلداريــة ،ورش ــدد
علي ضرورة مواصلة النظر يف ر للمحاهظة ال عالة علي الذاىرة امل سسية للمعتب؛
_______________

( )9انظر .A/71/933
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 - 73تق ددرر ،م ــم االحـ ـلا الت ــا للمب ــدأ ال اب ــت للتن ــاود اجلغـ ـرايف وقرارهـ ـا 138/33
امل ـ ـ ر  19ىـ ــانون األول/ديسـ ــم  ،1978إج ـ ـراء ح ـ ـوارا ر اعليـ ــة مسـ ــري رويـ ــة مـ ــم املرشـ ــح
ملن ــب رئــيس اجلمعيــة العامــة ،ممــا يســام يف حتايــد الشـ اهية والشــمولية يف عمليــة االتيــارا ،و يــب
ةملرشح أن يادموا إىل اجلمعية عرضا لرؤية ىل منام؛
 - 74تؤ د ددد ض ــرورة رع ي ـ ـ وى ال ــة الت ـ ـواتن ب ـ ـ اجلنس ـ ـ عل ــي نف ــا منظوم ــة األم ــم
املتح ــدة ،ور ــدعو يف ه ــذا ال ــدد ال ــدول األعب ــاء إىل النظ ــر يف ررش ــي س ــيدا لش ــغل من ــب
رئ ــيس اجلمعي ــة العام ــة ،ورش ــلم الرؤس ــاء املنتطبـ ـ عل ــي أن يواص ــلوا العم ــل عل ــي ى ال ــة احـ ـلا
التواتن يف التم يل اجلنسال واجلغرايف يف معتب رئيس اجلمعية العامة؛
 - 75تطل إىل األمـ العـا أن ياـد إىل ال ريـد العامـل املط ـ ،،يف الـدورة ال انيـة
والســبع لللمعي ــة العامــة ،راري ـرا عــن م ــادر التمويــل وامل ـ الــومي ي ملعت ــب رئــيس اجلمعي ــة
العامــة ،مبــا يشــمل أل مســائل رانيــة أو لوجســتية أو ماليــة أو أل مســائل مت ــلة ةملراســم ،وم يــدام
من التوضي بشأن األساس الذل يبستند إلي يف املي انية لتادو هذا الدعم من األمانة العامة؛
ـي ،مــوم
 - 7٦تؤ ددد اجاجــة إىل أن يبع ــل ،يف حــدود امل ـوارد املت ــد علياــا ،خت ـ ب
مــن األمانــة العامــة للعمــل علــي أســاس الت ــرا يف معتــب رئــيس اجلمعيــة العامــة لعــي يبــفلعوا،
بع ــاءة وما ــدرة ،مبسـ ـ ولية رنس ــيد عملي ــة االنتا ــال بـ ـ رؤس ــاء اجلمعي ــة وإدارة االر ــاال بـ ـ
رئ ــيس اجلمعي ــة العام ــة واألمـ ـ الع ــا واحملاهظ ــة عل ــي ال ــذاىرة امل سس ــية ،وررح ــب بت ــوهري ال ــدول
األعب ــاء م ــوم م ــن بع ــا م الدائم ــة للعم ــل يف معت ــب رئ ــيس اجلمعي ــة العام ــة ،ورش ــلم عل ــي
مواصلة اربا هذا املمارسة اجليدة؛

 - 77تشددري إىل لباــا إىل األمـ العــا أن ينظــر ،بنــاءم علــي لــب مــن رئــيس اجلمعيــة
العامة ،يف الايا علـي مـو أى ـر مناليـة إبعـارة مـوم للعمـل يف معتـب رئـيس اجلمعيـة العامـة،
وإىل دعو ا رؤساء الوىاال املتط ة وال ناديد وال امذ إىل الايا بذلك؛
 - 78تالحددظ أن األنشــفة ال ـ يبــفلم هبــا رئــيس اجلمعيــة العامــة قــد اتداد بشــعل
ملحــوظ يف الســنوا األالــرية ،ورشــري إىل األحعــا املتعلاــة بتــوهري الــدعم ملعتــب رئــيس اجلمعيــة
العامــة ال ـ ورد يف ق ـرارا ســاباة ،ورعــرد ع ــن اهتماماــا املســتمر ةلبحــا عــن ســبل لتا ــدو
م يــد مــن الــدعم إىل املعتــب ،وهاــا لإلج ـراءا املتبعــة ،وخباصــة املــادة  153مــن النظــا الــدااللي
لللمعي ــة ،وملواص ــلة املناقش ــا يف س ــيا ال ري ــد العام ــل املط ــ ،بش ــأن م ــا شع ــن اخت ــادا م ــن
الفوا إضاهية لتع ي املعتب؛
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 - 79تشددري إىل طلبهددا إىل األمـ العــا أن ياــد  ،يف ســيا املي انيــة ال انإيــة املالحــة
ل ــلة الســنت  ،2019-2018مالحــا بشــأن إعــادة النظــر يف االعتمــاد املط ــ ،يف املي انيــة
ملعت ــب رئ ــيس اجلمعي ــة العام ــة ،وها ــا لإلج ـ ـراءا املتبع ــة وم ــم مراع ــاة م ــداوال ال ري ــد العام ــل
املط  ،بشـأن هـذا املسـألة ،ورتفلـم يف هـذا السـيا إىل النظـر يف رلـك املالحـا الـ ل اجلـ ء
الرئيسي من دور ا ال انية والسبع ؛
 - 80ترح د با ـرار األم ـ العــا أن يتــي لرؤســاء اجلمعيــة العامــة منــذ خيري ـ انتطــاهبم
موارد يف املي انية ال انإية من مسري املوم ؛
 - 81تؤ ددد أ ي ــة املس ــا ا ال ـ را ــدماا ال ــدول األعب ــاء إىل ال ــندو االس ــترمال
لــدعم معتــب رئــيس اجلمعيــة العامــة ،ويف هــذا ال ــدد ر ح ـ مــم التاــدير املســا ا ال ـ قبـ ّدمت
إىل ال ــندو  ،ورشــلم الــدول األعبــاء علــي مواصــلة املســا ة يف ال ــندو والســماح ةالحت ــاظ
مبا م ِّ
جير إن اق من مسا ا الدورا الساباة الستطدام يف هلا والية الحاة؛
 - 82ترحد د ةس ــتحدال ممارس ــة هح ــ ،مجي ــم املس ــا ا اآلري ــة م ــن م ــادر مس ــري
الدول األعباء عن ريد معتب األال قيا  ،وحتا علي االلت ا هبذا املمارسة؛
 - 83تكد د ددرر دعوهتد د ددا إىل روجي ـ ـ ـ املسـ ـ ــا ا مسـ ـ ــري العينيـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ل ال ـ ـ ــندو
االس ــترمال ،وررح ــب ةتف ـ ـوا ال ـ ـ اخت ــذها يف ه ــذا ال ــدد رئ ــيس اجلمعي ــة العام ــة يف دور ــا
اجادية والسبع ؛
 - 84تطل د إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة أن ياــد  ،ةلتعــاون مــم األمانــة العامــة ،راري ـرا
عن رن يذ مجيم الوالاي املوىلـة إليـ مبوجـب هـذا الاـرار والاـرارا السـاباة دا ال ـلة إىل ال ريـد
العامل املط  ،يف الدورة ال انية والسبع لللمعية العامة.
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