
   
 NOTES FOR THE CHAIRMAN  مذكرة للرئيس 

   
للجنـــة املعنيـــة باملنظمـــات غـــري  ٠٠أُعلـــن افتتـــاح دورة عـــام 

  احلكومية، وأفتتح جلستها األوىل.
I declare open the 00 session of the Committee on 

Non-Governmental Organizations and call to 

order its st meeting. 
ـــــــع املشـــــــاركني يف  أود أن أرحـــــــب بأعضـــــــاء اللجنـــــــة وجبمي

  جلستنا.
I should like to extend my warm welcome to the 

members of the Committee and to all those 

participating in our meeting. 
[قـــــــــــــد يرغـــــــــــــب الـــــــــــــرئيس املؤقـــــــــــــت يف اإلدالء بـــــــــــــبعض 

  املالحظات.]
]The temporary Chairman may wish to make a 

few remarks[. 
 Elections of officers  انتخاب أعضاء املكتب

أدعــو اللجنــة اآلن إىل االنتقــال للبنــد مــن جــدول األعمــال 
املؤقــــت وعنوانــــه "انتخــــاب أعضــــاء املكتــــب"، مــــن أجــــل 

  انتخاب رئيس اللجنة.

I now invite the Committee to turn to item on the 

provisional agenda "Election of officers", in order 

to elect the Chairperson. 
مــن النظــام الــداخلي للمجلــس االقتصــادي  ٠وفقــا للمــادة 

واالجتماعي، أُبلغت بأن جمموعة الدول األفريقية رشـحت 
الســـيد حســـن حامـــد حســـن مـــن الســـودان ملنصـــب رئـــيس 
ــــا لعــــام  اللجنــــة املعنيــــة باملنظمــــات غــــري احلكوميــــة يف دور

٠٠.  

In accordance with Rule 0 of the Rules of 

Procedure of the Economic and Social Council, I 

have been informed that the African Group of 

States has nominated Mr. Hassan Hamid Hassan 

of Sudan to serve as Chairman of the Committee 

on Non-Governmental Organizations for its 00 

session. 
هـــــل يل أن أعتـــــرب أن اللجنـــــة ترغـــــب يف انتخـــــاب الســـــيد 
حســن حامــد حســن مــن الســودان، بالتزكيــة، رئيســا للجنــة 

ا لعام    ؟٠٠املعنية باملنظمات غري احلكومية يف دور

May I take it that the Committee wishes to elect, 

by acclamation, Mr. Hassan Hamid Hassan of 

Sudan as Chairman of the Committee on Non-

Governmental Organization for its 00 session? 
نئــــة الســــيد حســـــن وأدعــــوه إىل شـــــغل مقعــــده علـــــى  أود 

  املنصة.
I wish to congratulate Mr. Hassan and invite him 

to take his seat at the podium. 
سيادة الرئيس، أود، باسـم أعضـاء اللجنـة، أن أتقـدم لكـم 

انينا وأدعوكم إىل شغل مقعدكم على املنصة.خب   الص 
On behalf of the members of the Committee, I 

wish to extend to you, Mr. Chairman, our sincere 



congratulations and invite you to take your seat 

on the podium. 
[قـــــــــــــد يرغـــــــــــــب الــــــــــــــرئيس اجلديـــــــــــــد يف اإلدالء بــــــــــــــبعض 

  ]املالحظات.
]The new Chairperson may wish to make a few 

remarks[ 
 Election of officers  انتخاب أعضاء املكتب
 Election of Vice-Chairmen  انتخاب نواب الرئيس

أدعـــو اللجنـــة اآلن إىل الشـــروع يف انتخـــاب بـــاقي أعضـــاء 
ـــــؤدي  ـــــرئيس األربعـــــة، علـــــى أن ي ـــــواب ال ـــــب، وهـــــم ن املكت

  يضا.أحدهم دور املقرر أ

I now invite the Committee to proceed to the 

election of the remaining members of the Bureau, 

namely four Vice Chairpersons, with the 

understanding that one of the Vice-Chairpersons 

would also serve as Rapporteur. 
االقتصـــادي  وفقـــا للمـــادة مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس

واالجتمــــاعي، وعقــــب مشــــاورات غــــري رمسيــــة مــــع أعضــــاء 
  اللجنة، أفهم أن

In accordance with Rule of the Rules of 

Procedure of the Economic and Social Council 

and following informal consultations with the 

members of the Committee, it is my 

understanding that 
 of_______________________ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ــــــــــــــــــــــــــــــــ (باسم جمموعة دول أوروبا الشرقية)

_______________________ (on behalf of the 

group of Eastern European States( 
ـــ من ــــــــــــــــــــــــــــــــ (باسـم جمموعـة دول أوروبـا الغربيـة و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ودول أخرى)
 __________________________
of _______________________ (on behalf of the 

group of Western European and Other States( 
ــــــــــــــ (باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــ

  ومنطقة البحر الكارييب)
 __________________________
of _________________________(on behalf of 

the group of Latin America and the Caribbean 

States( 
 and __________________________ of  ــــــــــــــ (باسم جمموعة الدول اآلسيوية)و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ــــــــــــــ

_________________________(on behalf of the 

group of Asian States( 
 should be elected as Vice-Chairpersons of the  سينتخبون نوابا لرئيس اللجنة.



Committee. 
ــــــــــــة ــــــــــــرب أن اللجن ترغــــــــــــب يف انتخــــــــــــاب  هــــــــــــل يل أن أعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ________، و  _________ مــــــ
__________ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن __________، و 
__________ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ________، و 
___________ مــــــــــن __________، نوابـــــــــــا 

  لرئيس اللجنة بالتزكية؟

May I take it that the Committee wishes to elect 

______________________of 

_________________, 

_______________________ of 

___________________, 

______________________ of _______________ 

and ____________________ of 

__________________ as Vice- Chairpersons by 

acclamation? 
ســنتابع بعــد ظهــر هــذا اليــوم النظــر يف البنــد (ب) املعنــون 

شــــــاري "الطلبــــــات اجلديــــــدة للحصــــــول علــــــى املركــــــز االست
  والطلبات اجلديدة إلعادة التصنيف".

This afternoon we will continue consideration of 

item (b), entitled "New applications for 

consultative status and new requests for 

reclassification." 
[أفهـــم أن مشـــاورات غـــري رمسيـــة ال تـــزال جاريـــة فيمـــا بـــني 

_____________، بشـــــأن  أعضـــــاء جمموعـــــة دول
انتخـــــــاب األعضـــــــاء املتبقني/العضـــــــو املتبقـــــــي يف مكتـــــــب 

  اللجنة].

]It is my understanding that informal 

consultations are still being conducted among the 

----------------- States group with regard to the 

election of the remaining officer/s of the 

Committee. 
ولــــــذلك، ســــــنؤجل انتخــــــاب بــــــاقي نــــــواب الرئيس/نائــــــب 

  الرئيس املتبقي واملقرر إىل وقت الحق.
Accordingly, we shall postpone the election of the 

remaining Vice-Chairperson/s and a Rapporteur to 

a later date. 
 .]It is so decided  تقرر ذلك.

ب الـــرئيس وعــــدم حصـــول مرشــــح [يف حالـــة انتخـــاب نــــوا
  على التأييد لتويل دور املقرر]

]In the case where the Vice-Chairpersons have 

been elected and the Rapporteur has not been 

endorsed[ 
 It is my understanding that consultations are still  أفهم أن املشاورات ال تزال جارية بشأن انتخاب املقرر.

on-going with regard to the election of the 

Rapporteur. 
 We shall, therefore, postpone the election of the  ومن مث، سنؤجل انتخاب املقرر إىل وقت الحق.



Rapporteur to a later date. 
يســــرنا أن ينضــــم إلينــــا هــــذا الصــــباح نائــــب رئــــيس اجمللــــس 

ــــدرو االقتصــــادي واالجتمــــاعي، ســــعاد ة الســــيد أنطونيــــو ِب
مــونتيريو ليمــا (الــرأس األخضــر)، الــذي ســُيديل ببيــان أمــام 

  اللجنة.

Distinguished delegates, we are pleased to have 

with us this morning, the Vice-President of the 

Economic and Social Council, H.E. Mr. Antonio 

Pedro Monteiro Lima (Cape Verde), who will 

address the Committee. 
 .I thank the Vice-President for his statement  أشكر نائب الرئيس على بيانه.

[يســــــرين اآلن أن أعطــــــي الكلمــــــة للســــــيد جومــــــو كــــــوامي 
سوندارام، األمني العام املساعد، إدارة الشـؤون االقتصـادية 

  واالجتماعية، لإلدالء ببيان.

I now have the pleasure to give the floor to Mr. 

Jomo Kwame Sundaram, Assistant Secretary 

General, Department of Economic and Social 

Affairs, to make a statement. 
 .I thank Mr. Jomo for his statement  أشكر السيد جومو على بيانه.

جنــــا، [يســــرين اآلن أن أعطــــي الكلمــــة للســــيدة راشــــيل مايا
ــــــة العامــــــة املســــــاعدة واملستشــــــارة اخلاصــــــة للقضــــــايا  األمين
اجلنســــــانية والنهــــــوض بـــــــاملرأة، إدارة الشــــــؤون االقتصـــــــادية 

  واالجتماعية، لإلدالء ببيان.

I now have the pleasure to give the floor to Ms. 

Rachel Mayanja, Assistant Secretary-General and 

Special Adviser on Gender Issues and 

Advancement of Women, Department of 

Economic and Social Affairs, to make a 

statement. 
ا.  .I thank Ms. Mayanja for her statement  أشكر السيدة ماياجنا على بيا

أعطـــي الكلمـــة اآلن للســـيدة حنيفــــة مـــزوي، رئيســـة قســــم 
قتصــــــــادية املنظمــــــــات غــــــــري احلكوميــــــــة، إدارة الشــــــــؤون اال

  واالجتماعية، لإلدالء ببيان.

I now give the floor to Ms. Hanifa Mezoui, Chief 

of the Non-Governmental Section, Department of 

Economic and Social Affairs, to make a 

statement. 
ا.  .I thank Ms. Mezoui for her statement  أشكر السيدة مزوي على بيا

 Adoption of the agenda and other organizational  ر جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرىإقرا

matters 
أدعـــــو اللجنـــــة إىل النظـــــر يف البنـــــد مـــــن جـــــدول األعمـــــال 
املؤقــت، املعنــون "إقــرار جــدول األعمــال ومســائل تنظيميــة 

  أخرى".

I invite the Committee to consider item of the 

provisional agenda, entitled, "Adoption of the 

Agenda and other organizational matters." 
 Under this item the Committee has before itويف إطــــــــار هــــــــذا البنــــــــد، تُعــــــــرض علــــــــى اللجنــــــــة الوثيقــــــــة 



E/C./00 ،الــيت تضــم جــدول األعمــال املؤقــت والشــروح ،/
  وورقة غري رمسية تضم برنامج العمل.

document E/C./00/, containing the provisional 

Agenda and annotations and an informal paper, 

containing the Programme of Work. 
 E/C./00./  First, I invite the Committee to turn to documentأوال، أدعو اللجنة إىل االنتقال للوثيقة 

E/C./00./ 
 ?Are there any comments  هل هناك أي تعليقات؟

ـــــــرار جـــــــدول  ـــــــة مســـــــتعدة إلق ـــــــرب أن اللجن هـــــــل يل أن أعت
  /؟E/C./00األعمال على النحو الوارد يف الوثيقة 

May I take it that the Committee is ready to adopt 

the Agenda as contained in document E/C./00?/ 
 .The agenda is adopted  أُقر جدول األعمال.

للجنـة اآلن إىل االنتقـال لربنـامج العمـل علـى النحـو أدعو ا
  الوارد يف ورقة العمل .

I now invite the Committee to turn to the 

Programme of work as contained in Working 

Paper  .  
هــل يل أن أعتــرب أن اللجنــة ترغــب يف إقــرار برنــامج العمــل 

ملنقحــــــة علــــــى النحــــــو املبــــــني يف ورقــــــة العمــــــل [بصــــــيغته ا
  شفويا]؟

May I take it that the Committee wishes to 

approve the Programme of work as outlined in 

Working Paper [as orally revised?[ 
 .The Programme of work is approved  أُقر برنامج العمل.

ــــزمين املؤقــــت  ــــة اآلن إىل االنتقــــال للجــــدول ال أدعــــو اللجن
النحـــو الـــوارد يف الرســـم البيـــاين الـــذي ُعمـــم للعمـــل، علـــى 

  عليكم.

I now invite the Committee to turn to the 

Provisional Schedule of Work, as contained in the 

Chart, which has been circulated to you. 
هــل يل أن أعتــرب أن اللجنــة مســتعدة إلقــرار اجلــدول الــزمين 

  املؤقت للعمل؟
May I take it that the Committee is ready to 

approve the Provisional Schedule of Work? 
 .The Provisional Schedule of Work is approved  أُقر اجلدول الزمين املؤقت للعمل.

 Item b  البند (ب)
الطلبــــــات اجلديــــــدة للحصــــــول علــــــى املركــــــز االستشــــــاري 

  والطلبات اجلديدة إلعادة التصنيف
New applications for consultative status and new 

requests for reclassification 
 ,Distinguished Delegates  املندوبون املوقرون،

ـــدأ نظرهـــا يف البنـــد (ب) مـــن  ـــة اآلن إىل أن تب أدعـــو اللجن
جــــدول األعمــــال، املعنــــون "الطلبــــات اجلديــــدة للحصــــول 

دة إلعــــــــادة علــــــــى املركــــــــز االستشــــــــاري والطلبــــــــات اجلديــــــــ
  التصنيف".

I now invite the Committee to begin its 

consideration of agenda item (b) entitled "New 

applications for consultative status and new 

requests for reclassification." 



وتــــــرد قائمــــــة بالوثــــــائق يف إطــــــار هــــــذا البنــــــد مــــــن جــــــدول 
  تحدة هلذا اليوم.األعمال يف يومية األمم امل

The documents under this agenda item are listed 

in today's journal. 
. E/C./00/Rوســتبدأ اللجنــة باملنظمــات الــواردة يف الوثــائق 

  .E/C./00/R./Add -0و 
The Committee will begin with organizations 

contained in document E/C./00/R., 

E/C./00/R./Add -0. 
ـــــــالرقم _____ يف الوثيقـــــــة  ســـــــنبدأ باملنظمـــــــة املدرجـــــــة ب

E/C./00/R..  
We shall begin with the organization listed as No. 

--- in document No. E/C./00/R.. 
   
   

أدعـــــــــو اللجنـــــــــة اآلن إىل بدء/مواصـــــــــلة نظرهـــــــــا يف البنـــــــــد 
...................... مـــــن جـــــدول األعمـــــال، املعنـــــون 

......."."................................  

I now invite the Committee to begin/continue its 

consideration of Agenda item ............, entitled 
."............................" 

 ,Distinguished delegates    املندوبون املوقرون،
، أي وسنبدأ/نســـــتأنف مـــــن حيـــــث انتهينـــــا هـــــذا الصـــــباح

باملنظمـــــــــــــــــــة املدرجـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالرقم ____ يف الوثيقـــــــــــــــــــة 
....................  

We shall begin/take up where we had left off this 

morning, namely with the organization listed as 

No. ___ in document  .__...............  
هـــل يـــود أي وفـــد اإلدالء بـــأي تعليـــق أو طـــرح أيـــة أســـئلة 

  ن هذه املنظمة؟بشأ
  Does any delegation wish to make any comment 

or pose any questions regarding this organization? 
   

[ســــُيحال السؤال/األســــئلة إىل املنظمــــة وســــُتخطر اللجنــــة 
  عند تلقي الرد/الردود].

]The question(s) will be transmitted to the 

organization and the Committee will be notified 

when the response(s) is/are received[. 
 It appears that there are no questions or comments  يبدو أنه ال توجد أسئلة أو تعليقات بشأن هذه املنظمة.

on this organization. 
هــــل يل أن أســــأل اللجنــــة عــــن الفئــــة الــــيت تــــود أن توصــــي 

  ة فيها من فئات املركز االستشاري؟بإدراج هذه املنظم
May I ask the Committee what category of 

consultative status it wishes to recommend for 

this organization? 
هـــــل يل أن أعتـــــرب أن اللجنـــــة ترغـــــب يف أن توصـــــي مبـــــنح 
منظمـة _______ املركــز االستشـاري العام/اخلــاص، أو 

  االستشاري؟وضعها يف قائمة املركز 

May I take it that the Committee wishes to 

recommend that General/Special/Roster 

consultative status be granted to this organization 



?_________________ 
 .I hear no objection  ال أمسع اعرتاضا.

 .It is so decided  تقرر ذلك.
_____ مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــل يل أن أعتــــــــــــــــــرب أن ______

_________ سيضـطلع بــدور املقـرر إىل جانــب كونــه 
  نائبا لرئيس اللجنة؟

May I take it that ________________ of 

________________ in addition to serving as 

Vice-Chairperson of the Committee, will also 

serve as Rapporteur? 
 )Continue in similar fashion for all organizations(  جلميع املنظمات)(يتواصل العمل بأسلوب مماثل بالنسبة 

 Non-governmental organizations present in the  املنظمات غري احلكومية احلاضرة يف القاعة

room 
. كمــا تعلمــون، فقــد درجــت هــذه اللجنــة علــى االســتفادة 
 مـــن فرصـــة وجـــود ممثلـــني عـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف

/ ٠٠هـــذه القاعـــة للـــدخول يف حتـــاور معهـــم بـــني الســـاعة 
  / من بعد ظهر كل يوم.٠٠والساعة 

  As you are aware, it has been the practice of this 

Committee to take advantage of the presence of 

NGO representatives in this room to engage in an 

interactive dialogue with them between and p.m. 

each afternoon 
    

وإن مل تُبـــِد اللجنـــة أي اعـــرتاض، أود اآلن أن أدعـــو ممثـــل 
  منظمة _______ إىل شغل مقعده على املنصة.

If there is no objection from the Committee, I 

would now like to call the representative of the 

organization _________________ to take a seat at 

the podium. 
ــــــى  ــــــل املــــــوقر ملنظمــــــة _________ عل أرحــــــب باملمث

ا.   املنصة، وأدعو اللجنة إىل طرح أسئلتها وتعليقا
  I welcome the distinguished representative of 

the organization ____________ to the podium, 

and invite questions and comments from the 

Committee. 
    

 I give the floor to the distinguished delegate of  أعطي الكلمة للمندوب املوقر لـ
أشـــــــكر منـــــــدوب __________، وأعطـــــــي الكلمـــــــة 

  ملمثل املنظمة لريد على ما طُرح من أسئلة.
  I thank the delegate of ________________ and 

give the floor to the representative of the 

organization to answer the questions raised. 
    



 .I thank you Sir/Madam  شكرا لكم سيدايت/ساديت.
إن مل تكــــن هنــــاك أســــئلة وتعليقــــات أخــــرى مــــن اللجنــــة، 
أشـــــــــــكر ممثـــــــــــل املنظمـــــــــــة، وأدعوه/أدعوهـــــــــــا للعـــــــــــودة إىل 

  مقعده/مقعدها.

  If there are no further questions and comments 

from the Committee, I thank the representative of 

the organization, and invite him/her back to 

his/her seat. 
    

 Organization of work  تنظيم األعمال
ستواصـــل اللجنـــة، صـــباح الغـــد، النظـــر يف البنـــد (ب) مـــن 
جدول األعمال املعنون "الطلبات اجلديـدة للحصـول علـى 

  ملركز االستشاري والطلبات اجلديدة إلعادة التصنيف".ا

Tomorrow morning, the Committee will continue 

its consideration of agenda item (b), "New 

applications for consultative status and new 

requests for reclassification." 
    

 .The meeting is adjourned  رُفعت اجللسة.
 st meeting  اجللسة األوىل

كما سيتضح لكم مجيعـا مـن جـدول األعمـال غـري الرمسـي 
املعروض علـيكم، أننـا جنتمـع اليـوم للنظـر يف ثـالث رسـائل 

  منفصلة...

As you will all be aware from the informal agenda 

before you, we are meeting today to consider 

three separate letters  ...  
Each of these letters involve  وتشتمل كل رسالة منها على ...  ...  

We are ready to resume our deliberations with  نستعد اآلن الستئناف مناقشاتنا يف ...  ...  
 . ....The first speaker is Mr  املتكلم األول هو السيد ...

He is currently the  ويشغل حاليا منصب ...  ...  
 . ...]PRESENTATION BY MR[  [بيان السيد ...]

 .I would like to thank Mr. ...for his statement  أشكر السيد ....على بيانه.
 . ...The next speaker on my list is Ms  املتكلم التايل على قائميت السيدة ...

 NOTES FOR THE CHAIRPERSON  مذكرة للرئيس
 Opening of the Meeting  ةافتتاح اجللس

 .Good Morning  طاب صباحكم
أود أن أرحـــب باألعضـــاء يف مشـــاورات اليـــوم، ويّســـرين أن 

قبـل  ٠٠الفرصة قد سـنحت لنـا لالجتمـاع كلجنـة يف عـام 
I would like welcome the members to today's 

consultations, and I am pleased that we are having 



اية هذا الشهر.  ,this opportunity to meet as a Committee in 00  انتهاء والييت كرئيس يف 

before my term as Chairman concludes at the end 

of the month. 
 As we see it, there are three different scenarios  وتطرح كما نرى، ثالثة سيناريوهات يف هذه الرسائل.

raised in these letters. 
 NOTES FOR THE CHAIRMAN  مذكرة للرئيس

 Excellencies  السعادة،أصحاب 
 ,Ladies and Gentlemen  سيدايت وساديت،

وسنســـتمع إىل أربعـــة مـــن املتكلمـــني املـــوقرين الـــذين وافقـــوا 
م القيمة.   على مشاطرتنا معارفهم وخربا

We have four distinguished speakers who have 

kindly agreed to share their valuable knowledge 

and expertise with us. 
وبعـــد اإلدالء بالبيانــــات، ســــتتاح الفرصــــة للحضــــور لطــــرح 

  األسئلة وإبداء التعليقات اليت سريد املتكلمون عليها.
Once the presentations have been made, the floor 

will be open for questions and comments from the 

audience, to which our speakers will respond. 
وقبــــــل أن نبــــــدأ، أود أن أناشــــــد املتكلمــــــني بــــــأال تتجــــــاوز 

م دقيقة حىت يتاح لنا وقت كاٍف للمناقشة.   بيانا
Before starting, I would like to appeal to our 

speakers to limit their presentations to minutes so 

there will be enough time for discussion. 
 .You have the floor, Sir  تفضل سيدي،

وأود باســــــم اللجنــــــة أن أعــــــرب لــــــه عــــــن تقــــــديرنا العميــــــق 
  حلضوره معنا وملا قدمه من رؤية متعمقة قيمة.

On behalf of the Committee, I would like to 

express our deep appreciation for your presence 

here and for your valuable insight. 
 . ...STATEMENT BY MS  بيان السيدة ...

 .You have the floor, Madam  تفضلي سيديت.
ا اهلامة.  I thank Ms. ... for sharing her knowledge and  أشكر السيدة ...على مشاطرتنا معرفتها وخرب

important experience with us. 
 . ....Our next speaker is Mr  تايل هو السيد ...املتكلم ال

وأود أن أعــــرب هلــــا عــــن تقــــدير اللجنــــة العميــــق حلضــــورها 
  ومسامهتها.

I would like to express the Committee's sincere 

appreciation for your presence here and your 

contribution. 
 .Sir, you have the floor  تفضل سيدي.



 .... Thank you for attending today's meeting of the  لكم على حضور جلسة اليوم للجنة .... شكرا

Committee. 
لـــدينا عـــدد مـــن البنـــود املهمـــة املدرجـــة يف جـــدول أعمالنـــا 

  اليوم....
We have a number of important items on our 

agenda today.... 
 .We would now like to start our discussions  سنبدأ اآلن مناقشاتنا.

ـــة لتنـــاول القهـــوة إىل مـــا بعـــد  وســـتؤجل االســـرتاحة التقليدي
االنتهــاء مــن املناقشــات، لكــي نتــيح لألمانــة فرصــة إعــداد 

/. ويرجـــــى مـــــن ٠اجللســـــة اخلتاميـــــة الـــــيت ســـــتبدأ الســـــاعة 
م بشـــــــأن  املشـــــــاركني طـــــــرح أســـــــئلتهم أو اإلدالء بتعليقـــــــا

  يها.البيانات اليت استمعنا إل

The traditional coffee break will be deferred to 

after we have finished the discussion, in order to 

give the Secretariat the opportunity to prepare for 

the Closing Session which will start at 0 p.m. 

Participants are welcome to ask questions or make 

comments on the presentations they have heard. 
وسوف نستمع إىل بضـع تعليقـات أو أسـئلة مـن احلضـور، 
مث نتــــيح الفرصــــة للمتكلمــــني للــــرد، وسنواصـــــل علــــى هــــذا 

  النحو.

We shall take a few comments or question from 

the audience at a time, then our speakers will have 

the opportunity to respond, and we shall continue 

like this. 
يرجـــى التعريـــف بأنفســـكم يف البدايـــة وتـــوخي اإلجيـــاز قـــدر 

  اإلمكان.
Please identify yourselves at the beginning and 

keep your interventions as brief as possible. 
I give the floor to  أعطي الكلمة إىل ....  .…  

Please, Sir/Madam, identify yourself  أرجو من السيد/السيدة التعريف بنفسه/بنفسها ....  …  
I give the floor to the representative of  أعطي الكلمة إىل ممثل ....  .…  

I thank the representative of  أشكر ممثل ....  .…  
 ?Are there any other questions  هل هناك أي أسئلة أخرى؟

إذا مل يكــن هنــاك أي أســئلة أو تعليقــات أخــرى، فســأدعو 
م.   اخلرباء املوقرين إىل إبداء مالحظا

If there are no more questions or comments, I 

shall invite the distinguished experts to make their 

remarks. 
بـــــذلك نكـــــون قـــــد اختتمنـــــا مناقشـــــاتنا يف اجللســـــة العامـــــة 

  ثة.الثال
This concludes our Plenary III deliberations. 

وأود باســــــــم اللجنــــــــة، أن أعــــــــرب عــــــــن تقــــــــديرنا العميــــــــق 
م.   للمتكلمني املوقرين الذين شاطرونا معارفهم وخربا

On behalf of the Committee, I would like to 

express our deep appreciation to the distinguished 

speakers, who shared their knowledge and 



experience with us. 
وشكري اجلزيل أيضا للمشاركني الـذين سـامهوا يف املناقشـة 

  وجلميع احلضور ملا أبدوه من اهتمام وإصغاء.
Many thanks also go to those participants who 

contributed to the discussion and to all of you for 

your interest and attention. 
ستواصـــل حلقتنـــا الدراســـية اجللســـة اخلتاميـــة بعـــد اســـرتاحة 

  لتناول القهوة ملدة عشر دقائق.
Our Seminar will continue with the closing 

session after a ten-minute coffee break. 
يســــــــرنا ســــــــيدي أن تكــــــــون معنــــــــا، وأدعــــــــوكم إىل اإلدالء 

  ببيانكم.
We are happy to have you with us, Sir. You have 

the floor. 
 SPEAKING NOTE  مذكرة للرئيس
 Opening of the meeting  افتتاح اجللسة

 We will also conduct the customary review of  كما سنقوم أيضا بإجراء االستعراض االعتيادي لـ...

the... 
وعلى ذكر تلـك البنـود، فقـد حضـر معنـا اليـوم العديـد مـن 

لضيوف الذين سأقدمهم بعد قليل، لكنين أود أن أرحـب ا
ــــــم يف البدايــــــة، إىل جانــــــب العديــــــد مــــــن أعضــــــاء فريــــــق 

  خربائنا.

In connection with those items, we have several 

guests with us today, who I will introduce shortly 

but who I would like to welcome at the outset, 

together with several members our own Panel of 

Experts. 
 Turning to our first item, I would like to welcome  عودة إىل بندنا األول، أود أن أرحب بالسيدة ...

Ms.... 
 .I thank .... for her briefing  أشكر السيدة ...على اإلحاطة اليت قدمتها.

ء اللجنـــــة لطـــــرح أيـــــة أود اآلن أن أعطـــــي الكلمـــــة ألعضـــــا
أســئلة أو إبــداء أيــة تعليقــات قــد تكــون لــديهم فيمــا يتعلــق 

  باإلحاطة اليت استمعنا إليها لتّونا...

I would now like to open the floor to the members 

of the Committee for any questions or comments 

they might have regarding the briefing we have 

just heard  ....  
ونظـــرا لعـــدم وجـــود متكلمـــني آخـــرين مـــدرجني يف قـــائميت، 
فـــإين أود أن أدعـــو اآلن الســـيدة ....إىل الـــرد علـــى أســـئلة 

م.   أعضاء اللجنة والتعقيب على تعليقا

Seeing no further speakers on my list, I would 

now invite Ms. ...to respond to the questions and 

comments of the members. 
) قــد شــجع عمليــة  ٠٠وبالفعــل، فــإن قــرار جملــس األمــن (

كيمــــربيل علــــى إطــــالع اللجنــــة علــــى زيــــارات املتابعــــة إىل 
ليربيا وعلى ما حتـرزه احلكومـة مـن تقـدم حنـو االنضـمام إىل 

Indeed, Security Council resolution (00) 

encouraged the Kimberley Process to inform the 

Committee regarding follow up visits to Liberia 



 and progress made by the Government towards  نظام إصدار شهادات املنشأ.

joining the certification scheme. 
 .You have the floor, madam  فتفضلي بالكالم، سيديت.
 I give the floor to the representative of  أعطي الكلمة ملمثل ــــــــــــــــــــــ.

_____________ 
 I thank the representative of _____________ for  أشكر ممثل ـــــــــــــ على تعليقاته.

his/her comments. 
ـــــــى  ـــــــد ..... عل أود أن أشـــــــكر جمـــــــددا الســـــــيدة .....ووف

  املشاركة يف جلسة اليوم.
I would like to thank Ms. ....and the delegation of 

the ...... once again for participating in today's 

meeting. 
I have no doubt that the presentation will  وال يساورين أدىن شك يف أن العرض الذي قدمته ....  .....  

[ينبغـــــي أن يُـــــدعى املمثلـــــون إىل مغـــــادرة القاعـــــة يف هـــــذه 
يف بنود جدول األعمـال املرحلة، كي تواصل اللجنة نظرها 

  األخرى.]

]The representatives should be invited to leave 

the room at this stage, so the Committee can 

continue with the other items on the agenda[. 
The next item on our agenda relates to  البند التايل املدرج على جدول أعمالنا يتعلق ....  ....  

وقد متـت ترمجـة التقريـر إىل لغـات أخـرى ووزع علـى الوفـود 
  املعنية يف ........أو قبل ذلك.

This report has been translated into languages and 

provided to relevant delegations on or before  ....  
 I would again like to welcome the Chairman of  وأود كذلك أن أرحب برئيس فريق اخلرباء....

the Panel of Experts....... 
وإن وجودمها اليـوم معنـا يؤكـد املنعطـف املهـم الـذي ميـر بـه 
........، وقد حرصنا على حضورمها للرد على أيـة أسـئلة 

  أو تعليقات قد يبديها أعضاء اللجنة.

Their presence here today underscores the 

significant juncture that has been reached in the 

........, and we wanted to make sure they would be 

available to respond to any questions or 

comments Committee members might have. 
إن تركيزنــــا اليــــوم منصــــّب علــــى .........، لكنــــين أود أن 

  أشري إىل ..........
Our focus today is on ........, but I would recall that 
............ 

 .Mr. ......., you have the floor  فإليكم الكلمة، السيد ......
م  وســـأعطي اآلن الكلمـــة ألعضـــاء اللجنـــة إلبـــداء تعليقـــا
وطــــرح أســــئلتهم املتعلقــــة بتقريــــر فريــــق اخلــــرباء، ولإلعــــراب 

  أيضا عن آرائهم السديدة بشأن ال............

I will now open the floor to the members for their 

comments and questions on the Panel's report, and 

also for their considered views on the  ....  



أشـكر أعضــاء فريـق اخلــرباء علـى تقريــرهم وعلـى املعلومــات 
  اإلضافية اليت قدموها.

I thank the members of the Panel for their report 

and the additional information they have 

provided. 
وكما يعلم أعضاء اللجنـة، فـإن مـن املقـرر أن أقـدم إحاطـة 

  إىل جملس األمن ........
As the members are aware, I am scheduled to 

brief the Security Council  ......  
يف قـائميت، نظرا إىل عدم وجود متكلمـني آخـرين مـدرجني 

فســـــأدعو اآلن الســـــيدين ....و....... للـــــرد علـــــى أســـــئلة 
م.   أعضاء اللجنة والتعقيب على تعليقا

Seeing no further speakers on my list, I would 

now invite Messrs. .....and .........to respond to the 

questions and comments of the members. 
تذكرون، فيمـا ننتقـل إىل البنـد التـايل عسى أعضاء اللجنة ي

ـــا خـــالل جلســـتنا األخـــرية  مـــن جـــدول األعمـــال، أننـــا قمن
يف.... ....... بتعمــــيم جمموعــــة معلومــــات عــــن التعــــاون 

  املمكن بني اللجنة و ..........

In turning to the next item on the agenda, 

members will recall that, at our last meeting on 

....... we circulated a packet of information on 

potential cooperation between the Committee and 
.......... 

السيد ........، هل تود أن تضيف أي شـيء يف معـرض 
  تقدمي ورقة فريق اخلرباء؟

Mr. ......, would you like to say anything in 

introducing the Panel's paper? 
واآلن، سأفســــح اجملــــال أمــــام أعضــــاء اللجنــــة للتعبــــري عــــن 
ــــــني اللجنــــــة  وجهــــــات نظــــــرهم بشــــــأن التعــــــاون املمكــــــن ب

  و...........

I will now open the floor to the members for their 

views on possible cooperation between this 

Committee and  ...........  
األعضــاء قــد أشــاروا  وقبــل ذلــك، أود أن أذّكــر بــأن بعــض

ــــدعوة إىل  ــــه ال ــــة توجي ــــا األخــــري إىل إمكاني خــــالل اجتماعن
املمثـــــل اخلـــــاص لــــــ..... يف نيويـــــورك حلضـــــور أي اجتمـــــاع 

  مقبل ملناقشة هذه املسألة بشكل معمق.

Before doing so I would recall that at our last 

meeting some members mentioned the possibility 

of inviting the .........special representative in New 

York to a future meeting to discuss this issue 

further. 
وســـأحاول أن أخلّـــص يف اإلحاطـــة مـــا أبـــداه اليـــوم أعضـــاء 

  اللجنة من تعليقات يف هذه اجللسة.
In my statement, I shall try to summarize the 

comments made by the members here today. 
أشــكر أعضــاء اللجنــة وأعضــاء فريــق اخلــرباء علــى أســئلتهم 

م.   وتعليقا
I thank the members of the Committee and the 

Panel of Experts for their questions and 

comments. 
وإنين أعتـزم أن أعمـم يف مطلـع األسـبوع املقبـل نسـخة مـن 

  اللجنة.بياين إىل اجمللس لعلم أعضاء 
It is my intention to circulate early next week a 

copy of my statement to the Council for the 



information of the members of the Committee. 
البــــــــــــــــاب مفتــــــــــــــــوح اآلن ألي عضــــــــــــــــو يــــــــــــــــود التعليــــــــــــــــق 

  على.............
The floor is now open should any member wish to 

comment on the. 
ومبــا أن الورقــة البالغــة الوضــوح الــيت أعــّدها الفريــق معروضــة 

  علينا، فهل تودون اعتماد هذا اخليار؟
With the Panel's very clear paper in hand, are we 

ready to proceed with this option? 
 .The floor is open  باب الكالم مفتوح.

لخـــيص اخلطـــوات التاليـــة [يف ختـــام املناقشـــة، قـــد تـــودون ت
  اليت تقرتحون على اللجنة اختاذها.]

]At the conclusion of the discussion, you may 

wish to summarize the next steps that you propose 

the Committee takes[. 
[يف حــال عــدم وجــود تعليقــات، أعتــرب أنــه لــيس لألعضــاء 

  أي اعرتاض على.......
]In the absence of any comments, I take it that the 

members have no objection to  [.......  
 I give the floor to  أعطي الكلمة إىل _____________

____________________ 
ال يبـــــــدو أنـــــــه حتقـــــــق يف اللجنـــــــة توافـــــــق يف اآلراء بشـــــــأن 

..............  
There appears to be no consensus in the 

Committee for the........... 
وحاملا يتخذ قرار رمسي، سأطلب إىل أمني اللجنـة أن يبلـغ 

  السيد .......بقرارنا.
Once a formal decision is taken, I will ask the 

Secretary to convey the information to Mr .
.............. 

الل وإنــين أعتــزم إضــفاء الطــابع الرمســي علــى قرارنــا مــن خــ
  إجراء عدم االعرتاض.

It is my intention to formalize our decision 

through the no-objection procedure. 
يبـــــــــدو أنـــــــــه حتقـــــــــق يف اللجنـــــــــة توافـــــــــق يف اآلراء بشــــــــــأن 

...................  
There appears to be consensus in the Committee 

to............... 
 OR  أو

قرار رمسي، سأطلب إىل أمني اللجنـة أن يبلـغ وحاملا يتخذ 
الســيد ......بقرارنــا وأن يصـــدر بيانــا صـــحافيا لنشــر قـــرار 

...........  

Once a formal decision is taken, I will ask the 

Secretary to convey the information to Mr. 

........and to issue a press release to publicize the 
............  

I should also add that  وأود أن أضيف أيضا أن ...........  .......  
وإنــين أعتــزم إضــفاء الطــابع الرمســي علــى قرارنــا مــن خــالل 

  إجراء عدم االعرتاض.
It is my intention to formalize this decision 

through the no-objection procedure. 



ـــــــــود  ـــــــــوح اآلن ألي عضـــــــــو ي ـــــــــاب مفت ـــــــــى الب ـــــــــق عل التعلي
.............  

The floor is now open should any member wish to 

comment on the  ..........  
[يف حـــــال عـــــدم وجـــــود أيـــــة تعليقـــــات، أعتـــــرب أنـــــه لـــــيس 

  لألعضاء أي اعرتاض على ......................]
]In the absence of any comments, I take it that the 

members have no objection to the  [..........  
وحاملــا يتخــذ قــرار رمســي، ســأكاتب ......ألطلــب إبــالغ 

  .......بقرارنا عن طريق ...............
Once a formal decision is taken, I will write to 

......and ask it to convey the information onward 

to ......, through the  ...........  
ما سأختذ الرتتيبات الالزمـة إلصـدار بيـان صـحايف لنشـر ك

  قرار ................
I will also arrange for the issuance of a press 

release to publicize the  .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرون أن ولعـــــــــــــــــــــــــــــــــــل األعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ي
.......................وافقـــــت اللجنـــــة علـــــى النظـــــر يف 
الطلبــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــابقة الــــــــــــــــــــــيت قُــــــــــــــــــــــدمت باســــــــــــــــــــــم 

....................  

Members may recall that, ..........................., the 

Committee agreed to consider previous requests 

submitted on behalf of  ........................  

البـــاب مفتـــوح اآلن ألي عضـــو يـــود التعليـــق علـــى الطلـــب 
  احلايل ..............

The floor is now open should any member wish to 

comment on the current request  .....  
[يف حـــــال عـــــدم وجـــــود أيـــــة تعليقـــــات، أعتـــــرب أنـــــه لـــــيس 

  لألعضاء أي اعرتاض على .....................]
]In the absence of any comments I take it that the 

members have no objection to the 
...........[......  

ـــــــــى  ـــــــــق عل ـــــــــود التعلي ـــــــــوح اآلن ألي عضـــــــــو ي ـــــــــاب مفت الب
....................  

The floor is now open should any member wish to 

comment on the  ...........  
ا، عممنا الطلـب احلـايل  ويف ضوء هذه املمارسة املعمول 

  وجرى طرحه للنظر فيه.
It is in light of this past practice that we have 

circulated the current request and put it on the 

docket for consideration. 
   

 I give the floor to  أعطي الكلمة إىل _____________
___________________________ 

وإنــين أعتــزم إضــفاء الطــابع الرمســي علــى قرارنــا مــن خــالل 
  إجراء عدم االعرتاض.

It is my intention to formalize our decision 

through the no objection procedure. 
وسأطلب اآلن إىل األعضاء عرض وجهات نظـرهم بشـأن 

دف صياغة رد على .............   هذه املسألة 
I will now ask the members to share their views 

on this issue, with a view toward formulating a 



reply to  ........  
ــــا يف الوقــــت  ــــودون إثار ــــة مســــائل أخــــرى ت هــــل توجــــد أي

  احلاضر؟
Are there any other matters to be raised at this 

time? 
 .Seeing none, the meeting is adjourned  مبا أنه ال توجد مسائل أخرى، رُفعت اجللسة.

ورمبـــا يكـــون ألعضـــاء آخـــرين وجهـــات نظـــر خمتلفـــة بشـــأن 
هذه املسألة، لذلك فإن من دواعي سروري، قبـل االنتقـال 
منهـــــــا أن أفـــــــتح البـــــــاب اآلن للتعليقـــــــات أو لالقرتاحـــــــات 

  األخرى اليت يبديها األعضاء.

Other members may have different views on this 

matter, so before moving on, I would be happy to 

open the floor for comments or other suggestions 

from the members. 
 ?Would any one wish to take the floor  هل يرغب أحد يف تناول الكلمة ؟

I give the floor to  أعطي الكلمة لـ ـــــــــــــــــــــ.  .___________  
هــــل يرغــــب أحــــد يف تنــــاول الكلمــــة إلبــــداء تعليقــــات أو 

  اقرتاحات أخرى خبصوص هذا السيناريو؟
Would any one wish to take the floor to offer 

comments or other suggestions for this scenario? 
 I call to order the nd meeting of the 00 session of أُعلُن افتتاح اجللسة الثانية لدورة اللجنة املعنية بـ.........

the Committee on  ...........  
 I give the floor to the representative of  ثل ـــــــــــــــــ.أعطي الكلمة ملم

.__________________ 
   

 I thank the representative of _________ for  أشكر ممثل ـــــــــــــــــــــــ على بيانه.

his/her statement. 
 Other Matters  مسائل أخرى

 Are there are any other matters which the  طرحها؟ هل هناك أية مسائل يرغب األعضاء يف

members would wish to raise? 
 I give the floor to the representative of  أعطي الكلمة ملمثل ـــــــــــــــــ.

.___________________ 
 This brings us to the conclusion of today's  وبذلك خنتتم مشاورات اليوم.

consultations. 
 .Meeting Adjourned  رفعت اجللسة.

نظـــرا لغيـــاب الـــرئيس، تـــوىل الرئاســـة نائـــب الـــرئيس، الســـيد 
...  

In the absence of the President, Mr…………, 

Vice-President, took the Chair 
 The meeting was called to order  افتتحت اجللسة الساعة ...........



at.………… 
 : ………..The Acting President  لنيابة (تكلم باالنكليزية): ..............الرئيس با

هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة حتيط علما علـى النحـو 
  الواجب باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة؟ 

May I take it that the General Assembly duly 

takes note of the information contained in this 

document ? 
 . It was so decided  تقرر ذلك

إذا مل يكـــن هنـــاك اقـــرتاح مبوجـــب املـــادة .... مـــن النظـــام 
الـــداخلي، ســـأعترب أن اجلمعيـــة العامـــة تقـــرر عـــدم مناقشـــة 

  تقرير اللجنة ....... املعروض على اجلمعية اليوم.

If there is no proposal under rule …. of the rules 

of procedure, I shall take it that the General 

Assembly decides not to discuss the report of the 

………. Committee that is before the Assembly 

today 
 Statements will therefore be limited to  لذلك، ستقتصر البيانات على تعليالت التصويت.

explanations of vote . 
ــ ر الوفــود بأنـــه، مبوجــب الفقــرة .......... مـــن أود أن أذكِّ

  املقرر ..........،  وافقت اجلمعية على.........
May I remind members that under paragraph …… 

of decision ……….., the General Assembly 

agreed that  …………  
أن تقتصـــر الوفـــود قـــدر اإلمكـــان، حـــني يُنظـــر يف مشـــروع 

حـدى اللجـان الرئيسـية ويف جلسـة عامـة، القرار نفسـه يف إ
علــى تعليــل تصــويتها مــرة واحــدة، أي إمــا يف اللجنــة أو يف 
اجللسة العامة، ما مل يكن تصويت الوفد يف اجللسة العامة 

  خمتلفا عن تصويته يف اللجنة

When the same draft resolution is considered in a 

Main Committee and in plenary meeting, a 

delegation should, as far as possible, explain its 

vote only once, i.e., either in the Committee or in 

plenary meeting unless that delegation’s vote in 

plenary meeting is different from its vote in the 

Committee 
ــر الوفــود أيضــا بــأن تعلــيالت ا لتصــويت، وفقــا وأود أن أذكِّ

ملقــرر اجلمعيــة العامــة ......... أيضــا، تقتصــر علــى عشــر 
  دقائق. 

May I also remind delegations that, also in 

accordance with General Assembly decision 

........., explanations of vote are limited to ten 

minutes 
ــــواردة يف ــــدأ البــــت يف التوصــــية ال ــــل أن نب ــــة  قب ــــر اللجن تقري

.............، أود أن أبلِّـــــــغ املمثلـــــــني بأننـــــــا سنشـــــــرع يف 
  البت بنفس الطريقة اليت اتبعتها اللجنة اخلامسة

Before we begin to take action on the 

recommendation contained in the report of the 

…….. Committee, I should like to advise 



representatives that we are going to proceed to 

take a decision in the same manner as was done in 

the Fifth Committee 
ــــذي أوصــــت بــــه  ــــة اآلن يف مشــــروع القــــرار ال تبــــت اجلمعي

  اللجنة ........ يف الفقرة ..... من تقريرها
The Assembly will now take a decision on the 

draft resolution recommended by the ………. 

Committee in paragraph …….. of its report 
Draft resolution is entitled  مشروع القرار عنوانه .............  ................  

 The ……….. Committee adopted it without a vote  وقد اعتمدته اللجنة ............... بدون تصويت
 May I take it that the Assembly wishes to do the  معية ترغب يف أن حتذو حذوها؟ هل يل أن أعترب أن اجل

same ? 
  The draft resolution was adopted  اعتمد مشروع القرار 

ذا تكون اجلمعيـة قـد اختتمـت املرحلـة احلاليـة مـن نظرهـا 
  يف البند ........... من جدول األعمال

Assembly has thus concluded this stage of its 

consideration of agenda item  ..………  
قبــل أن أرفــع اجللســة، أود أن أبلِّـــغ األعضــاء بــأن اجلمعيـــة 
ــــــة  العامــــــة ســــــتعقد جلســــــة عامــــــة للنظــــــر يف تقــــــارير اللجن
........... يــــــــــــوم ...........، الســــــــــــاعة ......... يف 

  قاعة املؤمترات ............

Before adjourning the meeting, I would like to 

inform Members that the General Assembly will 

hold a plenary meeting to consider the reports of 

the ………….. Committee on ………, at 

……..am/pm, .. in Conference Room 
..……… 

 The meeting rose at ………am/pm  رفعت اجللسة الساعة ........
أن أرفع اجللسة، أود أن أوجـه كلمـة شـكر خاصـة إىل قبل 

........  
Before adjourning the meeting, I would like to say 

a special word of thanks to  
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة تـود أن ختتـتم نظرهـا يف 

  البند ......  من جدول األعمال؟ 
May I take it that it is the wish of the General 

Assembly to conclude its consideration of agenda 

item   ?……  
 I thank delegates for their cooperation  أشكر املمثلني على هذا التعاون

 The Assembly/Committee will now take a  تبت اجلمعية/اللجنة اآلن يف مشروع القرار املعنون

decision on the draft resolution entitled  
أعطــي الكلمــة اآلن ملمثــل ........ لتعليــل التصــويت قبــل 

  التصويت. 
I now call on the representative of ….. for an 

explanation of vote before the voting 



لـــذلك آمـــل أن نشـــرع يف االعتمـــاد بـــدون تصـــويت لتلـــك 
ني التوصـــــيات الـــــيت اعُتمـــــدت بـــــدون تصـــــويت يف اللجنتـــــ

  املذكورتني

I should therefore hope that we may proceed to 

adopt without a vote those recommendations that 

were adopted without a vote in the respective 

Committees . 
أدعو املمثلـني اآلن إىل الوقـوف ولـزوم الصـمت ملـدة دقيقـة 

  إحياء لذكرى 
May I now invite representatives to stand and 

observe a minute of silence in tribute to the 

memory of..……… 
قبــل الشــروع يف تنــاول البنـــود املدرجــة يف جــدول أعمالنـــا، 

  حيزنين أن أقوم بواجب تأبني الراحل ...........
Before proceeding to the items on our agenda, it 

is my sad duty to pay tribute to the memory of the 

late  .………  
بالنيابــة عــن اجلمعيــة العامــة، أرجــو مــن ممثــل ........ أن 

  يعرب عن تعازينا لـ............. حكومة وشعبا، 
On behalf of the General Assembly, I request the 

representative of Samoa to convey our 

condolences to the Government and the people of 
………… 

  
  


