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الدورة الثانية والسبعون

توزيع بنود جدول أعمال دورة اجلمعية العامة الثانية والسبعني
ال ذ ذ اعتمدتذ ذذع اجلمعيذ ذذة العامذ ذذة
سبتمرب 2017

جثسذ ذذتعا العامذ ذذة الثانيذ ذذة ا ع ذ ذذودة

 15أيثذ ذذول

اجلثسات العامة
-1

افتتاح رئيس اجلمعية العامة للدورة.

-2

دقيقة صمت للصالة أو التأمل.

-3

واثئق تفويض املمثلني يف دورة اجلمعية العامة الثانية والسبعني:
(أ)

تعيني أعضاء جلنة واثئق التفويض؛

(ب)

تقرير جلنة واثئق التفويض.

-4

انتخاب رئيس اجلمعية العامة(.)1

-6

انتخاب نواب رئيس اجلمعية العامة(.)1

-7

تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود :تقارير املكتب.

-8

املناقشة العامة.

__________
( )1وفقــا للمــادة  30مــا النظــاد الــداتلظم اــتنظم اجلمعيــة العامــة ــور ا نتخــا
الدورة بثالثة أشهر على األقل.
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ألف  -تعزيذذز النمذذو اتصتدذذاد ا وذذتد والتنميذذة ا سذذتدامة وا ذذا لث ذتارات ات الدذذثة
الدادرة عن اجلمعية العامة وا ؤمتتات اليت ع دهتا األمم ا تحدة مؤختا
-9

تقرير اجمللس ا قتصادي وا جتماعظ(.)2

 - 10تنفي ـ ــو إع ـ ــالب ا لتـ ـ ـقاد بش ـ ــأب ف ـ ــالوم نق ـ ــن املناع ـ ــة البشـ ـ ـرية متالزمة نق ـ ــن املناع ـ ــة
املكتسب (اإليدز) واإلعالنني السياايني بشأب فالوم نقن املناعة البشرية اإليدز.
 - 11الرايضــة مــا أجــل التنميــة والســالد :بنــاء عــام اــلمظ أفضــل مــا تــالل الرايضــة واملثــل
األعلى األومليب.
 - 12حتسني السالمة على الطرق يف العام.
 :2010-2001 - 13عقد دحر املالراي يف البلداب الناميةم و ايما يف أفريقيا.
 - 14التنفيــو واملتابعــة املتكــامالب واملنســقاب لنتــائس املــمتررا الرئيســية ومــمتررا القمــة ال ـ
تعقد ا األمم املتحدة يف امليدانني ا قتصادي وا جتماعظ واملياديا املتصلة هبما(.)3
 - 15ثقافة السالد.

ابء  -صون السالم واألمن الدوليني
 - 29تقرير جملس األما.
 - 30تقرير جلنة بناء السالد.
 - 31إهن ــاء الت ــدابال ا قتص ــادية القسـ ـرية ا نفرادي ــة الـ ـ تتل ــاوز ا ــدود اإلقليمي ــة وا ــيلة
لإل رار السيااظ وا قتصادي.
 - 32دعــم منظومــة األمــم املتحــدة لللهــود ال ـ تبــويا ا كومــا يف اــبيل تعقيــق وتو يــد
الدميقرا يا اجلديدة أو املستعادة.
 - 33دور املام يف أتجيس النقاع.
 - 34منع نشوب النقاعا املسلحة:
(أ)

منع نشوب النقاعا املسلحة؛

__________
( )2أحا ـت اجلمعيـة العامــة علمـا لتوضـي الــوي يفيـد أنــذم عنـد تنفيـو القـرار 316 58م فـنب األفـرع ذا الصــلة مـا الفصــل
األول مــا تقريــر اجمللــس ا قتصــادي وا جتمــاعظ اــوا تنظــر فيهــا الللــاب الرئيســية املعنيــة يف إ ــار بنــود جــدول األعمــال
املوزعة عليها لفعلم ظ تتخو اجلمعية قرارا هنائيا بشأهنا.
( )3مبوج ــب القـ ـرار  270 57ءم ق ــرر اجلمعي ــة العام ــة أب تنظ ــر يف إ ــار ــوا البن ــد يف فص ــول التقري ــر الس ــنوي للملل ــس
ا قتصــادي وا جتمــاعظ ذا الصــلة لتنفيــو واملتابعــة املتكــاملني واملنســقني لنتــائس املــمتررا الرئيســية ومــمتررا القمــة ال ـ
تعقــد ا األمــم املتحــدةم بطــرق مــا بينهــا مشــار ة رئــيس اجمللــس يف مناقشــا ا .ومبوجــب الق ـرار 265 60م قــرر اجلمعيــة
العامة أب ختصن جلسة حمددة تر ق على التنمية وتشمل إجراء تقييم للتقدد احملرز على مدى السنة املاضـيةم وذلـ يف ـل
دورة ما دورا اجلمعية العامة.
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(ب)

تعقي ــق دور الوا ــا ة يف تس ــوية املنازع ــا
النقاعا وحلها.

لوا ــائل الس ــلمية ومن ــع نش ــوب

 - 35النقاع ــا ال ـ ـ ــال أم ــد ا يف منطق ــة جمموع ــة بل ــداب جورجي ــا وأو راني ــا وأذربيلـ ــاب
ومولدوفا وآاثر ا على السالد واألما والتنمية على الصعيد الدويل.
 - 36منطقة السالد والتعاوب يف جنوب احمليط األ لسظ.
 - 37ا الة يف الشرق األواط.
 - 38قضية فلسطني.
 - 39ا الة يف أفغانستاب.
 - 40ا الة يف األراضظ احملتلة أبذربيلاب.
 - 41مسألة جقيرة مايو القمرية(.)4
 - 42ض ــرورة إهن ــاء ا ص ــار ا قتص ــادي والتل ــاري وامل ــايل ال ــوي تفرض ــذ ال ــو اي املتح ــدة
األمريكية على و .
 - 43ا الـ ـ ـ ــة يف أمريكـ ـ ـ ــا الوا ـ ـ ـ ــطى :التقـ ـ ـ ــدد احمل ـ ـ ـ ــرز يف تشـ ـ ـ ــكيل منطق ـ ـ ـ ــة اـ ـ ـ ــالد وحري ـ ـ ـ ــة
ودميقرا ية وتنمية(.)5
 - 44مسألة قربص(.)6
 - 45العدواب املسل على مجهورية الكونغو الدميقرا ية(.)6
 - 46مسألة جقر فو الند (مالفينام)(.)6
 - 47حالة الدميقرا ية وحقوق اإلنساب يف اي (.)6
 - 48العــدواب اإلا ـرائيلظ املســل علــى املنشــر النوويــة العراقيــة وآاثرر ا طــالة علــى النظــاد
الدويل الثابت فيما يتعلق اتخداد الطاقة النووية يف األغراض السلميةم وعدد انتشار
األالحة النوويةم والسالد واألما الدوليني(.)6
 - 49آاثر احتالل العراق للكويت وعدوانذ عليها(.)6
 - 65بناء السالد وا فاظ على السالد.
__________
( )4يف اجللسة الثانيةم املعقودة يف  15أيلول ابتمرب 2017م قرر اجلمعية العامة أب تدرج وا البند يف جدول أعمايام على
أاام أ تنظر فيذ حىت إشعار آتر.
( )5وفق ــا للمق ــرر 508 60م يبق ــى ــوا البن ــد م ــدرجا يف ج ــدول األعم ــال للنظ ــر في ــذ عن ــد تلق ــظ إتط ــار ب ــول م ــا إح ــدى
الدول األعضاء.
( )6وفقــا للفقــرة ( 4ب) مــا مرفــق القـرار 316 58م يبقــى ــوا البنــد مــدرجا يف جــدول األعمــال للنظــر فيــذ عنــد تلقــظ إتطــار
بول ما إحدى الدول األعضاء.
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جيم  -تنمية أاتي يا
 - 66الشرا ة اجلديدة ما أجل تنمية أفريقيا :التقدد احملرز يف التنفيو والدعم الدويل:
(أ)

الشرا ة اجلديدة ما أجل تنمية أفريقيا :التقدد احملرز يف التنفيو والدعم؛

(ب)

أاباب النقاع يف أفريقيا وحتقيق السالد الدائم والتنمية املستدامة فيها.

دال  -تعزيز ح وق اإلنسان

 - 67تقرير جملس حقوق اإلنساب(.)7
 - 70القضاء على العنصرية والتمييق العنصري و را ية األجانب وما يتصل بول ما تعصب(.)8

هاء  -التنسيق الفعال جلعود ا ساعدة اإلنسانية
 - 73تعقي ـ ــق تنس ـ ــيق املس ـ ــاعدة اإلنس ـ ــانية واملس ـ ــاعدة الغوثي ـ ــة الـ ـ ـ تق ـ ــدمها األم ـ ــم املتح ـ ــدة
يف حا الكوارثم مبا يف ذل املساعدة ا قتصادية ا اصة:
(أ)

تعقيق تنسيق املساعدة اإلنسانية ال تقدمها األمم املتحدة يف حا

(ب)

تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين؛

(ج)

تقدمي املساعدة ا قتصادية ا اصة إىل فرادى البلداب أو املنا ق؛

الطوارئ؛

واو  -تعزيز العدالة وال انون الدويل
 - 74تقرير حمكمة العدل الدولية.
 - 75تقريـر احملكمـة الدوليـة حملا مـة األشـخاص املسـمتولني عـا ا نتها ـا اجلسـيمة للقـانوب
اإلنساين الدويل ال ارتكبت يف إقليم يوغواالفيا السابقة منو عاد .1991
 - 76تقرير احملكمة اجلنائية الدولية.
 - 77احمليطا وقانوب البحار:
(أ)

احمليطا وقانوب البحار؛

(ب)

ااـتدامة مصـائد األكــاطم بطـرق منهــا اتفـاق عـاد  1995لتنفيــو مـا تتضــمنذ
اتفاقي ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــم املتحـ ـ ـ ـ ــدة لق ـ ـ ـ ــانوب البحـ ـ ـ ـ ــار املمترت ـ ـ ـ ــة  10ـ ـ ـ ـ ــانوب األول
ديسمرب  1982ما أحكاد بشأب حفـ وإدارة األرصـدة السـمكية املتداتلـة
املنا ق واألرصدة السمكية الكثالة ا رحتالم والصكوط ذا الصلة.

__________
( )7مبوجــب الق ـرار  281 65م قــرر اجلمعيــة العامــة أب تواصــل ااراــتها املتمثلــة يف إحالــة ــوا البنــد إىل جلســتها العامــة وإىل
الللنة الثالثةم وفقا للمقرر  503 65ألفم علما ول أبب رئيس اجمللس بصفتذ ور ايعرض التقرير على اجللسة العامة
لللمعية العامة وعلى الللنة الثالثةم وأب الللنة الثالثة اتعقد معذ حوارا تفاعليا أثناء عرضذ تقرير اجمللس على الللنة.
( )8مبوجب القرار  181 71م قرر اجلمعية العامة أب تواصل الـدعوة إىل عقـد ا جتماعـا السـنوية التو اريـة لللمعيـة العامـة
أثناء ا حتفال ليود الدويل للقضاء على التمييق العنصري.
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 - 88لــب فتــوى مــا حمكمــة العــدل الدوليــة بشــأب الاثر القانونيــة لفصــل أرتبيــل شــاغوم
عا موريشيوم يف عاد .1965

زا  -نزع السالح

 - 89تقرير الو الة الدولية للطاقة الورية(.)9

حاء  -متاصبة ا خدرات ومنع اجلتمية ومكااحة اإلرهاب الدويل جبميع أشكالع ومظاهته
 - 107منع اجلرمية والعدالة اجلنائية(.)10

طاء  -ا سائل التنظيمية واإلدارية وا سائل األختى
 - 110تقرير األمني العاد عا أعمال املنظمة(.)11

 - 111تقرير األمني العاد عا صندوق بناء السالد.
 - 112اإلتطار الوارد ما األمني العاد مبوجب الفقرة  2ما املادة  12ما ميثاق األمم املتحدة.
 - 113انتخا

مللء الشواغر يف األجهقة الرئيسية:

(أ)

انتخاب مخسة أعضاء غال دائمني يف جملس األما؛

(ب)

انتخاب مثانية عشر عضوا يف اجمللس ا قتصادي وا جتماعظ؛

(ج)

انتخاب مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدولية.

 - 114انتخا

مللء الشواغر يف األجهقة الفرعية وانتخا

أترى:

(أ)

انتخاب عشريا عضوا يف جلنة الربانمس والتنسيق؛

(ب)

انتخاب املدير التنفيوي لربانمس األمم املتحدة للمستو نا البشرية؛

(ج )

انتخاب عضويا يف الللنة التنظيمية لللنة بناء السالد؛

(د )

انتخاب مخسة عشر عضوا يف جملس حقوق اإلنساب.

 - 115تعيينا مللء الشواغر يف األجهقة الفرعية وتعيينا أترى(:)12
__________
( )9أحا ــت اجلمعيــة ال عامــة علمــا أبب بعــض أقســاد التقريــر الســنوي للو الــة الدوليــة للطاقــة الوريــةم الــوي اــتنظر فيــذ اجلمعيــة
مباشـرة يف جلســة عامــةم يف إ ــار البنــد 89م يتنــاول موضــوع البنــد 99م املعنــوب ”نــقع الســالح العــاد الكامــل“م وقــرر أب
تُعرض على الللنة األوىل الفقرا ذا الصلة بول املوضوع ما التقرير يف اياق نظر ا يف البند .99
( )10مبوجب القرار  287 71م قرر اجلمعية العامة أب يعقد ا جتماع العـاد الرفيـع املسـتوى لللمعيـة العامـة املعـين بتقيـيم تطـة
عم ـ ــل األمـ ــم املتح ـ ــدة العاملي ـ ــة ملكافح ـ ــة ا ـ ــار ألش ـ ــخاصم ي ـ ــود األربع ـ ــاء  27أيلول اـ ــبتمرب وا مـ ــيس  28أيلـ ــول
ابتمرب .2017
( )11عمال لقـرار  241 51م وعلـى غـرار الـدورا السـابقةم اتسـتمع اجلمعيـة العامـة إىل عـرض مـوجق يقدمـذ األمـني العـاد عـا
تقريرر السنوي عتبارر البند األول صباح يود الثالاثء  19أيلول ابتمرب 2017م قبل افتتاح املناقشة العامة.
( )12لال الع على البنود الفرعية (أ) إىل (و)م انظر الللنة ا امسة.
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(و)

تعيني أعضاء يف جلنة املمتررا ؛

(ز )

تعي ـ ــني أعض ـ ــاء يف جمل ـ ــس إ ـ ــار العم ـ ــل العش ـ ــري لل ـ ـ ـربامس املتعلق ـ ــة أب ـ ــا
ا اتهالط واإلنتاج املستدامة؛

(ح)

إقرار تعيني مفوض األمم املتحدة السامظ قوق اإلنساب؛

( )

تعيني قضاة حمكمة األمم املتحدة للمنازعا .

 - 116قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة.
 - 117متابعة نتائس ممترر قمة األلفية(.)13
 - 118اارتاتيلية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلر اب.
 - 119ا حتفال إبلغاء الرق و ارة الرقيق عرب احمليط األ لسظ.
 - 120تنفيو قرارا األمم املتحدة.
 - 121تنشيط أعمال اجلمعية العامة(.)14
 - 122مســألة التمثيــل العــادل يف جملــس األمــا وزايدة عــدد أعضــائذ واملســائل األتــرى املتصــلة
مبللس األما.
 - 123تعقيق منظومة األمم املتحدة:
 - 124إصالح األمم املتحدة :التدابال واملقرتحا .
 - 125التعاوب بني األمم املتحدة واملنظما اإلقليمية واملنظما األتـرى :التعـاوب بـني األمـم
املتحدة وا حتاد األفريقظ.
 - 126التفاعل بني األمم املتحدة والربملاان الو نية وا حتاد الربملاين الدويل.
 - 127الصحة العاملية والسيااة ا ارجية.
 - 128احملكمـ ــة الدوليـ ــة حملا مـ ــة األشـ ــخاص املسـ ــمتولني عـ ــا ا نتها ـ ــا اجلسـ ــيمة للقـ ــانوب
اإلنساين الدويل ال ارتكبت يف إقليم يوغواالفيا السابقة منو عاد .1991
 - 129اللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني.
 - 130التحقيق يف الظروا واملالبسا املمتدية إىل الوفاة املأااوية لداغ مهرشولد ومرافقيذ.
 - 131ا اتغالل وا نتهاط اجلنسياب :تنفيو ايااة عدد التسام إ القا.
__________
( )13مبوجــب الق ـرار 265 60م قــرر اجلمعيــة العامــة أب ختصــن جلســة حمــددة تر ــق علــى التنميــة وتشــمل إج ـراء تقيــيم للتقــدد
احملرز على مدى السنة املاضيةم وذل يف ل دورة ما دورا اجلمعية العامة.
( )14عمــال لق ـرارا  316 58و  313 59و 323 71م وتيس ـالا لعمــل الللــاب الرئيســيةم قــرر اجلمعيــة العامــة إحالــة ــوا
البنــد إىل مجيــع الللــاب الرئيســية بغيــة مناقشــة أاــاليب عملهــام و ــول النظــر يف ب ـرانمس العمــل املمتقــت لكــل منهــا واختــاذ
إجراء بشأنذ.
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 - 132املســمتولية عــا ا مايــة ومنــع اإل دة اجلماعيــة وج ـرائم ا ــرب والتطهــال العرقــظ واجل ـرائم
ضد اإلنسانية.
 - 137ختطيط الربامس(.)15

الثجنة األوىل
-5

انتخاب أعضاء مكاتب الللاب الرئيسية(.)1

ابء  -صون السالم واألمن الدوليني
 - 52التعاوب الدويل يف ااتخداد الفضاء ا ارجظ يف األغراض السلمية:
(ب)

حلقــة نقــارت مشــرت ة بــني الللنتــني األوىل والرابعــة بشــأب التحــداي احملتمــل
مصادفتها يف حتقيق أما الفضاء وااتدامتذ.

زا  -نزع السالح
 - 90ختفيض امليقانيا العسكرية:
(أ)

ختفيض امليقانيا العسكرية؛

(ب)

املعلوم ـ ـ ــا املوض ـ ـ ــوعية ع ـ ـ ــا املس ـ ـ ــائل العس ـ ـ ــكريةم مب ـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ـ ـ ش ـ ـ ــفافية
النفقا العسكرية.

 - 91تنفيو إعالب اعتبار احمليط ايندي منطقة االد.
 - 92معا دة إنشاء منطقة تالية ما األالحة النووية يف أفريقيا.
 - 93حظـر ااـتحداث وصــنع أنـواع جديـدة مــا أاـلحة الـدمار الشــامل ومنظومـا جديــدة
ما ور األالحة :تقرير ممترر نقع السالح.
 - 94التطورا يف ميداب املعلوما وا تصا

السلكية والالالكية يف اياق األما الدويل.

 - 95إنشاء منطقة تالية ما األالحة النووية يف الشرق األواط.
 - 96عقـد ترتيبـا دوليــة فعالـة إلعطـاء الــدول غـال ا ـائقة لواــلحة النوويـة ضـماان بعــدد
ااتعمال األالحة النووية أو التهديد اتعمايا.
 - 97منع حدوث اباق تسل يف الفضاء ا ارجظ:
(أ)

منع حدوث اباق تسل يف الفضاء ا ارجظ؛

__________
( )15عمال لقرار 6 71م الوي رر فيذ اجلمعية العامة أت يـد دور اجللسـا العامـة والللـاب الرئيسـية يف ااـتعراض مـا تقدمـذ
جلنة الربانمس والتنسـيق مـا توصـيا منااـبة تتصـل بعملهـا ويف اختـاذ إجـراء بشـأب تلـ التوصـيا م وفقـا للبنـد  10-4مـا
األنظم ـ ـ ــة والقواع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ حتك ـ ـ ــم ختطـ ـ ـ ــيط الـ ـ ـ ـربامس واجلوانـ ـ ـ ــب الربانجمي ـ ـ ــة للميقانيـ ـ ــة ورصـ ـ ــد التنفيـ ـ ــو وأاـ ـ ــاليب التقيـ ـ ــيم
() ST/SGB/2016/6م قــرر اجلمعيــة أب حتيــل ــوا البنــد إىل مجيــع الللــاب الرئيســية وجلســا ا العامــة بغــرض تعقيــق مناقشــة
تقارير التقييم والتخطيط وامليقنة والرصد.
17-16255
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(ب)

عدد البدء بوضع أالحة يف الفضاء ا ارجظ.

 - 98دور العلم والتكنولوجيا يف اياق األما الدويل ونقع السالح.
 - 99نقع السالح العاد الكامل(:)9

8/19

(أ)

معا ـ ــدة حظ ـ ــر إنت ـ ــاج امل ـ ـواد ا نش ـ ــطارية ألغ ـ ـراض ص ـ ــنع األا ـ ــلحة النووي ـ ــة
أو األجهقة املتفلرة النووية األترى؛

(ب)

نقع السالح النووي؛

(ج)

اإلتطار لتلارب النووية؛

(د)

الصلة بني نقع السالح والتنمية؛

(ه)

حظر إلقاء النفااي املشعة؛

(و)

نقع السالح اإلقليمظ؛

(ز)

حتديد األالحة التقليدية على الصعيديا اإلقليمظ ودوب اإلقليمظ؛

(ح)

عقد دورة اجلمعية العامة ا اتثنائية الرابعة املكراة لنقع السالح؛

( )

املنطقة ا الية ما األالحة النووية يف نصف الكرة اجلنويب واملنا ق املتامخة؛

(ي)

مراعاة املعايال البيئية يف صياغة وتنفيو اتفاقا نقع السالح وحتديد األالحة؛

(ط)

متابعــة فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة بشــأب مشــروع التهديــد ألاــلحة النوويــة
أو ااتخدامها؛

(ل)

تنفي ـ ــو اتفاقي ـ ــة حظ ـ ــر اا ـ ــتحداث وإنت ـ ــاج وتك ـ ــديس واا ـ ــتخداد األا ـ ــلحة
الكيميائية وتدمال تل األالحة؛

(د)

تنفيــو اتفاقيــة حظــر ااــتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل األلغــاد املضــادة لوفـراد
وتدمال تل األلغاد؛

(ب)

تق ــدمي املس ــاعدة إىل ال ــدول م ــا أج ــل ــب ا ــار غ ــال املش ــروع ألا ــلحة
الصغالة واألالحة ا فيفة ومجعها؛

(م)

ختفيض ا طر النووي؛

(ع)

ا ار غال املشروع ألالحة الصغالة واألالحة ا فيفة ما مجيع جوانبذ؛

(ا)

حنـ ــو ع ـ ــام تـ ــال م ـ ــا األا ـ ــلحة النوويـ ــة :التعلي ـ ــل بتنفيـ ــو ا لتقام ـ ــا بن ـ ــقع
السالح النووي؛

(ص)

تعقيق تعددية األ راا يف جمال نقع السالح وعدد ا نتشار؛

(ق)

تدابال ملنع اإلر ابيني ما حيازة أالحة الدمار الشامل؛

(ر)

تدابال بناء الثقة يف السياق اإلقليمظ ودوب اإلقليمظ؛
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(رت)

املشا ل الناشئة عا تكديس فائض خمقوان الوتالة التقليدية؛

( )

تدابال فالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء ا ارجظ؛

(ث)

متابع ــة ا لتقام ــا يف جم ــال ن ــقع الس ــالح الن ــووي املتف ــق عليه ــا يف م ــمتررا
األ ـراا يف معا ــدة عــدد انتشــار األاــلحة النوويــة اــتعراض املعا ــدة يف
األعواد  1995و  2000و 2010؛

(خ )

معا دة ارة األالحة؛

(ذ)

املعا ــدة املتعلقــة إبقامــة منطقــة تاليــة مــا األاــلحة النوويــة يف جنــوب شــرق
آايا (معا دة نكوط)؛

(ض)

العمل املوحد بعقد متلدد ما أجل اإلزالة الكاملة لوالحة النووية؛

(أ أ)

ا متثــال لالتفاقــا وا لتقامــا املتعلقــة بعــدد ا نتشــار وا ــد مــا األاــلحة
ونقع السالح؛

(ب ب) املضظ قدما مبفاوضا نقع السالح النووي املتعددة األ راا؛
(ج ج) متابعــة ا جتمــاع الرفيــع املســتوى لللمعيــة العامــة املعــين بنــقع الســالح النــووي
لعاد 2013؛
(د د) التصدي للخطر املتمثل يف األجهقة املتفلرة اليدوية الصنع؛
( ـ ـ) العواقب اإلنسانية لوالحة النووية؛
(و و) التعهد اإلنساين حبظر األالحة النووية والقضاء عليها؛
(ز ز) الضرورا األتالقية إلجياد عام ٍ
تال ما األالحة النووية؛
(ح ح) تنفيو اتفاقية الوتائر العنقودية؛
(

) التحقق ما نقع السالح النووي.

 - 100ااتعراض وتنفيو وثيقة اتتتاد دورة اجلمعية العامة ا اتثنائية الثانية عشرة:
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(أ )

اتفاقية حظر ااتعمال األالحة النووية؛

(ب )

مر ق األمم املتحدة اإلقليمظ للسالد ونقع السالح يف أفريقيا؛

(ج )

مر ـ ــق األمـ ــم املتحـ ــدة اإلقليمـ ــظ للسـ ــالد ونـ ــقع السـ ــالح والتنميـ ــة يف أمريكـ ــا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

(د )

مر ـ ــق األم ـ ــم املتح ـ ــدة اإلقليم ـ ــظ للس ـ ــالد ون ـ ــقع الس ـ ــالح يف آا ـ ــيا ومنطق ـ ــة
احمليط ايادئ؛

( ـ)

ت ـ ــدابال بن ـ ــاء الثق ـ ــة عل ـ ــى الص ـ ــعيد اإلقليم ـ ــظ :أنش ـ ــطة جلن ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة
ا اتشارية الدائمة املعنية مبسائل األما يف واط أفريقيا؛
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(و)

مرا ق األمم املتحدة اإلقليمية للسالد ونقع السالح.

 - 101ااـ ـ ــتعراض تنفيـ ـ ــو التوصـ ـ ــيا واملقـ ـ ــررا ال ـ ـ ـ اعتمـ ـ ــد ا اجلمعيـ ـ ــة العامـ ـ ــة يف دور ـ ـ ــا
ا اتثنائية العاشرة:
(أ)

تقرير ممترر نقع السالح؛

(ب)

تقرير يئة نقع السالح.

 - 102تطر ا نتشار النووي يف الشرق األواط.
 - 103اتفاقيــة حظــر أو تقييــد ااــتعمال أاــلحة تقليديــة معينــة ميكــا اعتبار ــا مفر ــة الضــرر
أو عشوائية األثر.
 - 104تعقيق األما والتعاوب يف منطقة البحر األبيض املتواط.
 - 105معا دة ا ظر الشامل للتلارب النووية.
 - 106اتفاقية حظر ااتحداث وإنتاج وختقيا األالحة البكرتيولوجية (البيولوجيـة) والتكسـينية
وتدمال تل األالحة.

طاء  -ا سائل التنظيمية واإلدارية وا سائل األختى
 - 121تنشيط أعمال اجلمعية العامة(.)14
 - 137ختطيط الربامس(.)15

جلنة ا سائل السياسية اخلاصة وإهناء اتستعمار
(الثجنة التابعة)
-5

انتخاب أعضاء مكاتب الللاب الرئيسية(.)1

ابء  -صون السالم واألمن الدوليني
 - 50تقدمي املساعدة يف اإلجراءا املتعلقة أللغاد.
 - 51آاثر اإلشعاع الوري.
 - 52التعاوب الدويل يف ااتخداد الفضاء ا ارجظ يف األغراض السلمية:
(أ)

التعاوب الدويل يف ااتخداد الفضاء ا ارجظ يف األغراض السلمية؛

(ب)

حلقــة نقــارت مشــرت ة بــني الللنتــني األوىل والرابعــة بشــأب التحــداي احملتمــل
مصادفتها يف حتقيق أما الفضاء وااتدامتذ.

 - 53و الة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن.
 - 54تقريـ ـر الللن ــة ا اص ــة املعني ــة لتحقي ــق يف املمارا ــا اإلاـ ـرائيلية الـ ـ ر ــس حق ــوق
اإلنساب للشعب الفلسطيين وغالر ما السكاب العرب يف األراضظ احملتلة.
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 - 55ااتعراض شامل لكامل مسألة عمليا حف السالد ما مجيع نواحظ ور العمليا .
 - 56ااتعراض شامل للبعثا السيااية ا اصة.
 - 57املسائل املتصلة إلعالد.
 - 58املعلوم ــا املرا ــلة مبقتض ــى امل ــادة  ( 73ـ ـ) م ــا ميث ــاق األم ــم املتح ــدة م ــا األق ــاليم
غال املتمتعة كم الوايت.
 - 59األنشـ ــطة ا قتص ـ ــادية وغال ـ ــا م ـ ــا األنش ـ ــطة ال ـ ـ ت ـ ــمتثر يف مص ـ ــا ش ـ ــعوب األق ـ ــاليم
غال املتمتعة كم الوايت.
 - 60تنفيــو الو ــا املتخصصــة واملمتاســا الدوليــة املرتبطــة ألمــم املتحــدة إعــالب مــن
ا اتقالل للبلداب والشعوب املستعمرة.
 - 61التســهيال الدرااــية والتدريبيــة املعروضــة مــا الــدول األعضــاء لصــا اــكاب األقــاليم
غال املتمتعة كم الوايت.
 - 62تنفيو إعالب من ا اتقالل للبلداب والشعوب املستعمرة.

طاء  -ا سائل التنظيمية واإلدارية وا سائل األختى
 - 121تنشيط أعمال اجلمعية العامة(.)14
 - 137ختطيط الربامس(.)15

الثجنة الثانية
-5

انتخاب أعضاء مكاتب الللاب الرئيسية(.)1

ألف  -تعزيذذز النمذذو اتصتدذذاد ا وذذتد والتنميذذة ا سذذتدامة وا ذذا لث ذتارات ات الدذذثة
الدادرة عن اجلمعية العامة وا ؤمتتات اليت ع دهتا األمم ا تحدة مؤختا
 - 16تسخال تكنولوجيا املعلوما وا تصا

ألغراض التنمية.

 - 17املسائل املتعلقة بسيااا ا قتصاد الكلظ:

17-16255

(أ)

التلارة الدولية والتنمية؛

(ب)

النظاد املايل الدويل والتنمية؛

(ج)

القدرة على حتمل الديا ا ارجظ والتنمية؛

(د)

السلع األاااية؛

(ه)

تعميم ا دما املالية ما أجل حتقيق التنمية املستدامة؛

(و)

تعقيـق التعـاوب الـدويل ملكافحــة التـدفقا املاليـة غـال املشــروعة مـا أجـل تعقيــق
التنمية املستدامة؛
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 - 18متابعة وتنفيو نتائس املمتررا الدولية لتمويل التنمية.
 - 19التنمية املستدامة:
(أ)

تنفيـ ــو جـ ــدول أعمـ ــال القـ ــرب  21وب ـ ـرانمس مواصـ ــلة تنفيـ ــو جـ ــدول أعم ـ ــال
القرب  21ونتائس مـمترر القمـة العـاملظ للتنميـة املسـتدامة ومـمترر األمـم املتحـدة
للتنمية املستدامة؛

(ب)

متابعة وتنفيـو إجـراءا العمـل املع للـل للـدول اجلقريـة الصـغالة الناميـة (مسـار
ااموا) واارتاتيلية موريشيوم ملواصلة تنفيو بـرانمس العمـل مـا أجـل التنميـة
املستدامة للدول اجلقرية الصغالة النامية؛

(ج)

ا د ما خما ر الكوارث؛

(د)

محاية املناخ العاملظ ملنفعة األجيال البشرية ا الية واملقبلة؛

( ـ)

تنفي ـ ــو اتفاقي ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة ملكافحـ ـ ــة التص ـ ــحر يف البل ـ ــداب ال ـ ـ ـ تعـ ـ ــاين
ما اجلفاا الشديد و أو ما التصحرم وخباصة يف أفريقيا؛

(و)

اتفاقية التنوع البيولوجظ؛

(ز)

التعليم ما أجل التنمية املستدامة؛

(ح )

ا نسلاد مع الطبيعة؛

( )

ض ـ ــماب حص ـ ــول اجلمي ـ ــع بتكلف ـ ــة ميس ـ ــورة عل ـ ــى ت ـ ــدما الطاق ـ ــة ا ديث ـ ــة
املوثوقة واملستدامة؛

(ي)

مكافحة العواصف الرملية والرتابية.

 - 20تنفيــو نتــائس مــمترري األمــم املتحــدة للمســتو نا البش ـرية واإلاــكاب والتنميــة ا ض ـرية
املستدامة وتعقيق برانمس األمم املتحدة للمستو نا البشرية (موئل األمم املتحدة).
 - 21العوملة والرتابط:
(أ)

دور األمم املتحدة يف تعقيق التنمية يف اياق العوملة والرتابط؛

(ب)

تسخال العلم والتكنولوجيا وا بتكار ألغراض التنمية؛

(ج)

الثقافة والتنمية املستدامة؛

(د)

التعاوب اإل ائظ مع البلداب املتواطة الدتل.

 - 22جمموعا البلداب ال تواجذ أوضاعا تاصة:
(أ)

متابعة ممترر األمم املتحدة الرابع املعين أبقل البلداب وا؛

(ب)

متابعة ممترر األمم املتحدة الثاين املعين لبلداب النامية غال الساحلية.

 - 23القضاء على الفقر وقضااي إ ائية أترى:
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(أ)

تنفيو عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر ()2017-2008؛

(ب )

دور املرأة يف التنمية؛

(ج)

تنمية املوارد البشرية.

 - 24األنشطة التنفيوية ما أجل التنمية:
(أ)

األنشطة التنفيوية ال تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة ما أجل التنمية؛

(ب)

التعاوب فيما بني بلداب اجلنوب ما أجل التنمية.

 - 25التنمية القراعية واألما الغوائظ والتغوية.
 - 26حنو إقامة شرا ا عاملية.

ابء  -صون السالم واألمن الدوليني
 - 63الس ــيادة الدائم ــة للش ــعب الفلس ــطيين يف األرض الفلس ــطينية احملتل ــةم مب ــا فيه ــا الق ــدم
الشرقيةم وللسكاب العرب يف اجلو ب السوري احملتل على موارد م الطبيعية.

طاء  -ا سائل التنظيمية واإلدارية وا سائل األختى
 - 121تنشيط أعمال اجلمعية العامة(.)14
 - 137ختطيط الربامس(.)15

الثجنة الثالثة
-5

انتخاب أعضاء مكاتب الللاب الرئيسية(.)1

ألف  -تعزيذذز النمذذو اتصتدذذاد ا وذذتد والتنميذذة ا سذذتدامة وا ذذا لث ذتارات ات الدذذثة
الدادرة عن اجلمعية العامة وا ؤمتتات اليت ع دهتا األمم ا تحدة مؤختا
 - 27التنمية ا جتماعية:
(أ)
(ب )

تنفي ــو نت ــائس م ــمترر القم ــة الع ــاملظ للتنمي ــة ا جتماعي ــة ونت ــائس دورة اجلمعي ــة
العامة ا اتثنائية الرابعة والعشريا؛
التنمي ــة ا جتماعي ــةم مب ــا يف ذلـ ـ املس ــائل ذا الص ــلة
يف العام و لشباب واملسنني واملعوقني واألارة.

ال ــة ا جتماعي ــة

 - 28النهوض ملرأة:

17-16255

(أ)

النهوض ملرأة؛

(ب)

تنفي ــو نت ــائس امل ــمترر الع ــاملظ الراب ــع املع ــين ملـ ـرأة ونت ــائس دورة اجلمعي ــة العام ــة
ا اتثنائية الثالثة والعشريا.
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ابء  -صون السالم واألمن الدوليني
 - 64تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامظ لشــمتوب الالجئــنيم واملســائل املتصــلة لالجئــني
والعائديا واملشرديام واملسائل اإلنسانية.

دال  -تعزيز ح وق اإلنسان
 - 67تقرير جملس حقوق اإلنساب(.)7
 - 68تعقيق حقوق الطفل ومحايتها:
(أ)

تعقيق حقوق الطفل ومحايتها؛

(ب)

متابعة نتائس الدورة ا اتثنائية املعنية لطفل.

 - 69حقوق الشعوب األصلية:
(أ)

حقوق الشعوب األصلية؛

(ب)

متابعـ ــة الوثيقـ ــة ا تاميـ ــة لالجتمـ ــاع العـ ــاد الرفيـ ــع املسـ ــتوى لللمعيـ ــة العامـ ــة
املعروا ملمترر العاملظ املعين لشعوب األصلية.

 - 70القضاء على العنصرية والتمييق العنصري و را ية األجانب وما يتصل بول ما تعصب(:)8
(أ)

القضاء على العنصرية والتمييق العنصـري و را يـة األجانـب ومـا يتصـل بـول
ما تعصب؛

(ب)

التنفيو الشامل إلعالب وبرانمس عمل دير ب ومتابعتهما.

 - 71حق الشعوب يف تقرير املصال.
 - 72تعقيق حقوق اإلنساب ومحايتها:
(أ)

تنفيو الصكوط املتعلقة حبقوق اإلنساب؛

(ب)

مســائل حقــوق اإلنســابم مبــا يف ذل ـ الــنهس البديلــة لتحســني التمتــع الفعلــظ
حبقوق اإلنساب وا راي األاااية؛
حقوق اإلنساب والتقارير املقدمة ما املقرريا واملمثلني ا اصني؛

(ج)

حا

(د)

التنفيو الشامل إلعالب وبرانمس عمل فيينا ومتابعتهما.

حاء  -متاصبة ا خدرات ومنع اجلتمية ومكااحة اإلرهاب الدويل جبميع أشكالع ومظاهته
 - 107منع اجلرمية والعدالة اجلنائية(.)10
 - 108املراقبة الدولية للمخدرا .
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طاء  -ا سائل التنظيمية واإلدارية وا سائل األختى
 - 121تنشيط أعمال اجلمعية العامة(.)14
 - 137ختطيط الربامس(.)15

الثجنة اخلامسة
-5

انتخاب أعضاء مكاتب الللاب الرئيسية(.)1

طاء  -ا سائل التنظيمية واإلدارية وا سائل األختى

 - 115تعيينا مللء الشواغر يف األجهقة الفرعية وتعيينا أترى(:)16
(أ)

تعيني أعضاء يف الللنة ا اتشارية لشمتوب اإلدارة وامليقانية؛

(ب)

تعيني أعضاء يف جلنة ا شرتا ا ؛

(ج)

تعيني عضو يف جملس مراجعظ ا سا

(د)

تعيني أعضاء يف جلنة ا دمة املدنية الدولية:

( ـ)

’‘1

تعيني أعضاء يف الللنة؛

’‘2

تسمية انئب رئيس الللنة؛

؛

تعيني أعضاء يف الللنة ا اتشارية املستقلة للمراجعة؛

 - 121تنشيط أعمال اجلمعية العامة(.)14
 - 133التقارير املالية والبياان املالية املراجعة وتقارير جملس مراجعظ ا سا
(أ)

األمم املتحدة؛

(ب)

عمليا األمم املتحدة ف السالد؛

(ج)

مر ق التلارة الدولية؛

(د)

جامعة األمم املتحدة؛

( ـ)

املخطط العاد لتلديد مباين املقر؛

(و)

برانمس األمم املتحدة اإل ائظ؛

(ز)

صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية؛

(ح)

منظمة األمم املتحدة للطفولة؛

:

__________
( )16لال الع على البنود الفرعية (و) إىل ( )م انظر اجللسا العامة.
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( )

و ال ـ ـ ـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة إلغاث ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل الالجئ ـ ـ ـ ـ ـ ــني الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيني
يف الشرق األدىن؛

(ي)

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث؛

(ط)

صناديق التربعا ال يدير ا مفوض األمم املتحدة السامظ لشمتوب الالجئني؛

(ل)

صندوق برانمس األمم املتحدة للبيئة؛

(د)

صندوق األمم املتحدة للسكاب؛

(ب)

برانمس األمم املتحدة للمستو نا البشرية؛

(م)

مكتب األمم املتحدة املعين ملخدرا واجلرمية؛

(ع)

مكتب األمم املتحدة دما املشاريع؛

(ا)

يئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني وركني املرأة ( يئة األمم املتحدة للمرأة)؛

(ص) احملكم ــة اجلنائي ــة الدولي ــة حملا م ــة األش ــخاص املس ــمتولني ع ــا أعم ــال اإل دة
اجلماعي ــة وغ ــال ذل ـ ـ م ــا ا نتها ــا اجلس ــيمة للق ــانوب اإلنس ــاين ال ــدويل
املرتكب ــة يف إقل ــيم روان ــدا واملـ ـوا نني الروان ــديني املس ــمتولني ع ــا أعم ــال اإل دة
اجلماعي ــة وغال ــا م ــا ا نتها ــا املماثل ــة يف أراض ــظ ال ــدول اجمل ــاورة ب ــني 1
انوب الثاين يناير و  31انوب األول ديسمرب 1994؛
(ق)

احملكمــة الدوليــة حملا مــة األشــخاص املســمتولني عــا ا نتها ــا اجلســيمة للقــانوب
اإلنساين الدويل ال ارتكبت يف إقليم يوغواالفيا السابقة منو عاد 1991؛

(ر)

اللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني؛

(رت)

الصندوق املشرتط للمعاشا التقاعدية ملوظفظ األمم املتحدة.

 - 134ااتعراض فاءة األداء اإلداري واملايل لومم املتحدة.
 - 135امليقانية الربانجمية لفرتة السنتني .2017-2016
 - 136امليقانية الربانجمية املقرتحة لفرتة السنتني .2019-2018
 - 137ختطيط الربامس(.)15
 - 138حتسني ا الة املالية لومم املتحدة.
 - 139تطة املمتررا .
 - 140جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقا األمم املتحدة.
 - 141إدارة املوارد البشرية.
 - 142وحدة التفتيش املشرت ة.
 - 143النظاد املوحد لومم املتحدة.
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 - 144تنسيق شمتوب اإلدارة وامليقانية بني األمم املتحدة والو ـا
للطاقة الورية.

املتخصصـة والو الـة الدوليـة

 - 145تقرير عا أنشطة مكتب تدما الرقابة الداتلية.
 - 146إقامة العدل يف األمم املتحدة(.)17
 - 147رويل احملكمـة الدوليـة حملا مـة األشـخاص املسـمتولني عـا ا نتها ـا اجلسـيمة للقـانوب
اإلنساين الدويل ال ارتكبت يف إقليم يوغواالفيا السابقة منو عاد .1991
 - 148رويل اللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني.
 - 149اجلوانب اإلدارية واملتعلقة مليقانية لتمويل عمليا األمم املتحدة ف السالد.
 - 150رويل قوة األمم املتحدة األمنية املمتقتة ألبيظ.
 - 151روي ــل بعث ــة األم ــم املتح ــدة املتكامل ــة املتع ــددة األبع ــاد لتحقي ــق ا ا ــتقرار يف مجهوري ــة
أفريقيا الواطى.
 - 152رويل عملية األمم املتحدة يف و ديفوار.
 - 153رويل قوة األمم املتحدة ف السالد يف قربص.
 - 154رويل بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق ا اتقرار يف مجهورية الكونغو الدميقرا ية.
 - 155رويل بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية.
 - 156رويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق ا اتقرار يف اي .
 - 157رويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املمتقتة يف واوفو.
 - 158رويل بعثة األمم املتحدة يف ليرباي.
 - 159رويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق ا اتقرار يف مايل.
 - 160رويل قوا األمم املتحدة ف السالد يف الشرق األواط:
(أ)

قوة األمم املتحدة ملراقبة فض ا شتباط؛

(ب)

قوة األمم املتحدة املمتقتة يف لبناب.

 - 161رويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السوداب.
 - 162رويل بعثة األمم املتحدة لالاتفتاء يف الصحراء الغربية.
 - 163رويل العملية املختلطة لالحتاد األفريقظ واألمم املتحدة يف دارفور.
__________
( )17مبوجــب الق ـرار 266 71م دعــت اجلمعيــة العامــة الللنــة الساداــة إىل النظــر يف اجلوانــب القانونيــة للتقريــر الــوي اــيقدمذ
األمني العادم دوب املسام بدور الللنة ا امسـة بوصـفها الللنـة الرئيسـية املختصـة ملسـمتولية عـا املسـائل اإلداريـة ومسـائل
امليقانية  .وقرر اجلمعية على ذل األاام أب حتيل وا البند إىل الللنة ا امسة والللنة الساداة.
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 - 164رويل األنشطة الناشئة عا قرار جملس األما .)2009( 1863
 - 165رويل بعثة األمم املتحدة لدعم نظاد العدالة يف اي .

الثجنة السادسة
-5

انتخاب أعضاء مكاتب الللاب الرئيسية(.)1

واو  -تعزيز العدالة وال انون الدويل
 - 78املساءلة اجلنائية ملوظفظ األمم املتحدة وتربائها املوفديا يف بعثا .
 - 79تقرير جلنة األمم املتحدة للقانوب التلاري الدويل عا أعمال دور ا ا مسني.
 - 80برانمس األمم املتحدة للمساعدة يف تدريس القانوب الدويل ودرااتذ ونشرر وزايدة تفهمذ.
 - 81تقرير جلنة القانوب الدويل عا أعمال دور ا التااعة والستني.
- 82

رد األجانب.

 - 83تقرير الللنة ا اصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعقيق دور املنظمة.
 - 84ايادة القانوب على الصعيديا الو ين والدويل.
 - 85نطاق مبدأ الو ية القضائية العاملية وتطبيقذ.
 - 86آاثر النـقاعا املسلحة على املعا دا .
 - 87مسمتولية املنظما الدولية.

حاء  -متاصبة ا خدرات ومنع اجلتمية ومكااحة اإلرهاب الدويل جبميع أشكالع ومظاهته
 - 109التدابال الرامية إىل القضاء على اإلر اب الدويل.

طاء  -ا سائل التنظيمية واإلدارية وا سائل األختى
 - 121تنشيط أعمال اجلمعية العامة(.)14
 - 137ختطيط الربامس(.)15
 - 146إقامة العدل يف األمم املتحدة(.)17
 - 166تقرير جلنة العالقا مع البلد املضيف.
 - 167من جملس التعاوب للدول النا قة لرت ية مر ق املراقب لدى اجلمعية العامة.
 - 168من ا حتاد ا قتصادي للمنطقة األوروبية الايوية مر ق املراقب لدى اجلمعية العامة.
 - 169من جمتمع الدميقرا يا مر ق املراقب لدى اجلمعية العامة.
 - 170من الشبكة الدولية للخيقراب والرو اب مر ق املراقب لدى اجلمعية العامة.
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 - 171م ــن مكت ــب حب ــوث ا قتص ــاد الكل ــظ يف رابط ــة أم ــم جن ــوب ش ــرق آا ــيا  3مر ــق
املراقب لدى اجلمعية العامة.
 - 172من اجملموعة األوروبية  -الايوية املعنية مبكافحة غسل األموال ورويل اإلر اب مر ق
املراقب لدى اجلمعية العامة.
 - 173من أمانة اتفاقية رامسار املتعلقة ألراضظ الر بة مر ق املراقب لدى اجلمعية العامة.
 - 174من مرفق البيئة العاملية مر ق املراقب لدى اجلمعية العامة.
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