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ألف  -حتقيق النمو االقتصـاد املرـرد والتنميـة املسـتدامة وفقـا للقـراراا صاا الصـلة
الصادرة عن اجلمعية العامة واملؤمتراا اليت عقدهتا األمم املتحدة مؤخرا
 - 9تقرير اجمللس االقتصاد واالجتماعي (املادة ( 13ب)؛ وقرار اجلمعيـة العامـة 3281
(د)29-؛ ومقرر اجمللس االقتصاد واالجتماعي .)112/1982
 - 10رعادة أو رد املمتلكاا الثقافية رىل بلداهنا األصلية (القرار .)80/67
 - 11تنفيــإ رعـــالن االلتــنام بشـــأن فــعو نقـــة املناعــة البشـــرية/متال مة نقــة املناعـــة
املكتسب (اإليد ) واإلعالنـني السياسـيني بشـأن فـعو نقـة املناعـة البشـرية/اإليد
(القراراا در 2/26-و  262/60و .)277/65
 - 12الرياضة من أجل التنمية والسالم:
بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األعلى األومليب (القرار .)9/68
 - 13حتسني السالمة على الررق يف العامل (القرار .)269/68
 :2010-2001 - 14عقد دحر املالريا يف البلدان النامية ،وال سيما يف أفريقيا(.)1
 - 15التنفيــإ واملتابعــة املتكــامالن واملنســقان لنتــائا املــؤمتراا الرئيســية ومــؤمتراا القمــة
اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصـاد واالجتمـاعي وامليـادين املتصـلة هبمـا
(القـــــــــــــــــراراا  265/60و  1/65و  10/65و  6/68و  15/69و 244/69
و  282/69و  310/69واملقرران  555/69و .)557/69
 - 16ثقافة السالم (القراراا  13/64و  127/ 68و  139/69و .)140/69
 - 17تســخع تكنولوجيــاا املعلومــاا واالتصــاالا ألنــرا( التنميــة (القــراران 302/68
و .)204/69
 - 18املسائل املتعلقة بسياساا االقتصاد الكلي:
(أ)

التجـــــــارة الدوليـــــــة والتنميـــــــة (القـــــــراران ( 1995د )19-و 200/68
و )205/69؛

(ب) النظام املايل الدويل والتنمية (القرار )206/69؛
__________
( )1ال ينال هإا البند مـدرجا يف جـدول أعمـال الـدورة التاسـعة والسـتني .ويتوقـف ردراجـه يف مشـرو جـدول
أعمال الدورة السبعني على ما قد تتخإه اجلمعية العامة بشأنه من رجراءاا يف دورهتا التاسعة والستني.
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(ج)

القدرة على حتمل الدين اخلارجي والتنمية (القرار .)207/69

(د)

السل األساسية (القرار .)203/68

 - 19متابعة وتنفيإ نتائا املؤمتراا الدولية لتمويل التنمية (القرار .)208/69
 - 20التنمية املستدامة (القـراراا  148/65و  200/67و  207/68و  209/ 68ومـن
 211/69رىل :)213/69
(أ)

تنفيــإ جــدول أعمــال القــرن  21وبرنــاما مواصــلة تنفيــإ جــدول أعمــال
القرن  21ونتائا مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة ومـؤمتر األمـم املتحـدة
للتنمية املستدامة (القرار )214/69؛

(ب) متابعة وتنفيإ رجراءاا العمل املعجَّل للدول اجلنريـة الصـةعة الناميـة (مسـار
ساموا) واستراتيجية موريشيو ملواصلة تنفيإ برناما العمل من أجل التنميـة
املستدامة للـدول اجلنريـة الصـةعة الناميـة (القـراراا  206/67و 217/69
و )288/69؛
(ج)

االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوار( (القـراراا  219/69و 283/69
و )284/69؛

(د)

محايــــــة املنــــــاع العــــــاملي ملنفعــــــة األجيــــــال البشــــــرية ا اليــــــة واملقبلــــــة
(القرار )220/69؛

(هـ)

تنفيإ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفـا
الشديد و/أو من التصحر ،وخباصة يف أفريقيا (القرار )221/69؛

(و)

اتفاقية التنو البيولوجي (القرار )222/69؛

()

االنسجام م الربيعة (القرار )224/69؛

(ح)

عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة (القرار .)163/65

 - 21تنفيإ نتائا مؤمتر األمم املتحدة للمسـتونناا البشـرية (املوئـل الثـاين) وتعنيـن برنـاما
األمم املتحدة للمستونناا البشرية (موئل األمم املتحدة) (القرار .)226/69
 - 22العوملة والترابط:
(أ)
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دور األمــــــم املتحــــــدة يف تعنيــــــن التنميــــــة يف ســــــياق العوملــــــة والتــــــرابط
(القرار )219/68؛
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(ب) تسخع العلم والتكنولوجيا ألنرا( التنمية (القرار )220/68؛
(ج)

الثقافة والتنمية املستدامة (القراران  223/68و )230/69؛

(د)

التعاون اإلمنائي م البلدان املتوسرة الدخل (القرار .)222/68

 - 23جمموعاا البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة:
(أ)

متابعـــــة مــــــؤمتر األمــــــم املتحــــــدة الرابـــــ املعـــــ بأقــــــل البلــــــدان منــــــوا
(القراراا  221/67و  224/68و )231/69؛

(ب) متابعة مؤمتر األمم املتحدة الثاين املع بالبلدان النامية نع الساحلية (القـراران
 137/69و .)232/69
 - 24القضاء على الفقر وقضايا رمنائية أخرى:
(أ)

تنفيـــإ عقـــد األمـــم املتحـــدة الثـــاين للقضـــاء علـــى الفقـــر ()2017-2008
(القرار )234/69؛

(ب) دور املرأة يف التنمية (القراران  227/68و )236/69؛
(ج)

تنمية املوارد البشرية (القرار .)228/68

 - 25األنشرة التنفيإية من أجل التنمية:
(أ)

األنشــرة التنفيإيــة الــيت تضــرل هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التنميــة
(القراران  81/35و )238/69؛

(ب) التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية (القرار .)239/69
 - 26التنمية النراعية واألمن الةإائي والتةإية (القرار .)240/69
 - 27حنو رقامة شراكاا عاملية (القرار .)234/68
 - 28التنمية االجتماعية:
(أ)

تنفيــإ نتــائا مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة ونتــائا دورة اجلمعيــة
العامة االستثنائية الرابعة والعشرين (القراران  177/56و )143/69؛

(ب) التنميــة االجتماعيـــة ،مبــا يف صلـــا املســـائل صاا الصــلة با الـــة االجتماعيـــة
يف العـــامل وبالشـــباب واملســـنني واملعـــوقني واألســـرة (القـــراراا 138/67
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و  3/68و  130/68و  131/68و  133/68و  136/68و 142/69
و )144/69؛
(ج)

متابعـــة الســـنة الدوليـــة لكبـــار الســـن :اجلمعيـــة العامليـــة الثانيـــة للشـــيخوخة
(القرار .)146/69

 - 29النهو( باملرأة:
(أ)

النــــهو( بــــاملرأة (القــــراراا  180/34و  ،124/45ومــــن  137/68رىل
 139/68و )147/69؛

(ب) تنفيـــإ نتـــائا املـــؤمتر العـــاملي الرابـــ املعـــ بـــاملرأة ونتـــائا دورة اجلمعيـــة
العامــــة االســــتثنائية الثالثــــة والعشــــرين (القــــراراا  203/50و 100/52
و .)151/69

باء  -صون السالم واألمن الدوليني
 - 30تقرير جملس األمن (املادة ( 13ب)).
 - 31تقرير جلنة بناء السالم (القراران  180/60و .)7/65
 - 32دعم منظومـة األمـم املتحـدة للجهـود الـيت تبـإوا ا كومـاا يف سـبيل تعنيـن وتونيـد
الدميقرانياا اجلديدة أو املستعادة (القرار .)285/55
 - 33دور املا يف تأجيا النـنا (القرار .)136/69
 - 34من نشوب النـناعاا املسلحة:
(أ)

من نشوب الزناعاا املسلحة()1؛

(ب) تعنيــن دور الوسانــة فــي تسوية املنا عـــاا بالوسائل السلمية ومن نشـوب
النـناعاا وحلها (القرار .)303/68
 - 35النـناعاا الـيت نـال أمـدها يف منرقـة جمموعـة بلـدان جورجيـا وأوكرانيـا وأصربيجـان
ومولـــــدوفا واثارهـــــا علـــــى الســـــالم واألمـــــن والتنميـــــة علـــــى الصـــــعيد الـــــدويل
(القرار .)286/69
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 - 36منرقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األنلسي(.)2
 - 37ا الة يف الشرق األوسط (القراران  24/69و .)25/69
 - 38قضية فلسرني (القراران  20/69و .)23/69
 - 39ا الة يف أفةانستان (القرار .)18/69
 - 40ا الة يف األراضي احملتلة بأصربيجان(.)2
 - 41مسألة جنيرة مايوا القمرية(.)2
 - 42ضـرورة رهنــاء ا صــار االقتصــاد والتجــار واملــايل الــإ تفرضــه الواليــاا املتحــدة
األمريكية على كوبا (القرار .)5/69
 - 43ا الة يف أمريكا الوسـرى :التقـدم احملـر يف تشـكيل منرقـة سـالم وحريـة ودميقرانيـة
وتنمية (املقرر .)3()508/60
 - 44مسألة قربص (القرار .)3()316/58
 - 45العدوان املسلح على مجهورية الكونةو الدميقرانية (القرار .)3()316/58
 - 46مسألة جنر فوكالند (مالفينا ) (القرار .)3()316/58
 - 47حالة الدميقرانية وحقوق اإلنسان يف هاييت (القرار .)3()316/58
 - 48العدوان اإلسرائيلي املسلح على املنشآا النووية العراقيـة واثـاره اخلرـعة علـى النظـام
الــدويل الثابــت فيمــا يتعلــق باســتخدام الراقــة النوويــة يف األنــرا( الســلمية ،وعــدم
انتشار األسلحة النووية ،والسالم واألمن الدوليني (القرار .)3()316/58
 - 49اثار احتالل العراق للكويت وعدوانه عليها (القرار .)3()316/58
 - 50جامعة السالم (.)111/67
 - 51تقدمي املساعدة يف اإلجراءاا املتعلقة باأللةام (القرار .)72/68
__________
( )2يبقى هإا البند ،الإ مل تنظر اجلمعية العامة فيه بعد يف دورهتا التاسعة والستني ،مدرجا يف جدول أعمال تلـا
الدورة .ويتوقف ردراجه يف مشرو جدول أعمال الدورة السـبعني علـى أ رجـراء قـد تتخـإه اجلمعيـة العامـة
بشأنه يف دورهتا التاسعة والستني.

( )3يبقــــى هـــإا البنـــد مـــدرجا يف جـــدول األعمـــال للنظـــر فيـــه عنـــد تلقـــي رخرـــار بـــإلا مـــن أ دولـــة مـــن
الدول األعضاء.
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 - 52اثار اإلشعا الإر (القرار .)84/69
 - 53التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األنرا( السـلمية (القـراران 38/69
و .)85/69
 - 54وكالـــة األمـــم املتحـــدة إلناثـــة وتشـــةيل الالجـــشني الفلســـرينيني يف الشـــرق األد
(القراراا  76/68ومن  86/69رىل .)89/69
 - 55تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق يف املمارســاا اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق
اإلنســــان للشــــعب الفلســــري ونــــعه مــــن الســــكان العــــرب يف األراضــــي احملتلــــة
(القراراا من  90/69رىل .)94/69
 - 56اســتعرا( شــامل لكامــل مسألــــــة عمليـــاا حفــي الســالم مــن مجي ـ نــواحي هــإه
العملياا (القرار .)287/69
 - 57استعرا( شامل للبعثاا السياسية اخلاصة (القرار .)95/69
 - 58املسائل املتصلة باإلعالم (القراران  96/69ألف وباء).
 - 59املعلوماا املرسلة مبقتضى املادة ( 73هــ) مـن ميثـاق األمـم املتحـدة مـن األقـاليم نـع
املتمتعة با كم الإايت (القرار .)97/69
 - 60األنشــرة االقتصــادية ونعهــا مــن األنشــرة الــيت تــؤثر علــى مصــاش شــعوب األقــاليم
نع املتمتعة با كم الإايت (القرار .)98/69
 - 61تنفيإ الوكاالا املتخصصة واملؤسسـاا الدوليـة املرتبرـة بـاألمم املتحـدة رعـالن مـنح
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة (القرار .)99/69
 - 62التسهيالا الدراسية والتدريبية املعروضـة مـن الـدول األعضـاء لصـاش سـكان األقـاليم
نع املتمتعة با كم الإايت (القرار .)100/69
 - 63تنفيإ رعالن منح االستقالل للبلدان والشـعوب املسـتعمرة (القـراراا  119/65ومـن
 101/69رىل  107/69واملقرر .)523/69
 - 64مســـألة اجلـــنر امللةاشـــية نلوريـــو وخـــوان د نوفـــا ويوروبـــا وباســـا دا رنـــديا
(املقرر .)502/69
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 - 65الســيادة الدائمــة للشــعب الفلســري يف األر( الفلســرينية احملتلــة ،مبــا فيهــا القــد
الشـــرقية ،وللســـكان العـــرب يف اجلـــوالن الســـور احملتـــل علـــى مـــواردهم الربيعيـــة
(القرار .)241/69
 - 66تقرير مفـو( األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون الالجـشني ،واملسـائل املتصـلة بـالالجشني
والعائـــدين واملشـــردين ،واملســـائل اإلنســـانية (القـــراراا ( 428د )5-و 152/69
و .)154/69

جيم  -تنمية أفريقيا
 - 67الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا :التقدم احملر يف التنفيإ والدعم الدويل:
(أ)

الشــــراكة اجلديــــدة مــــن أجــــل تنميــــة أفريقيــــا :التقــــدم احملــــر يف التنفيــــإ
والدعم الدويل (القرار )290/69؛

(ب) أسباب النــنا فـــي أفريقيـا وحتقيـق الســـالم الـدائم والتنميـــة املسـتدامة فيهـا
(القرار .)291/69

دال  -تعنين حقوق اإلنسان
 - 68تقرير جملس حقوق اإلنسان (القراران  251/60و .)281/65
 - 69تعنين حقوق الرفل ومحايتها:
(أ)

تعنين حقوق الرفل ومحايتـها (القـراراا  25/44و  146/68و 156/69
و )157/69؛

(ب) متابعة نتائا الدورة االستثنائية املعنية بالرفل (املقرر .)539/69
 - 70حقوق الشعوب األصلية:
(أ)

حقوق الشعوب األصلية (القرار )2/69؛

(ب) متابعــة الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــا العــام الرفيــ املســتوى للجمعيــة العامــة
املعرو باملؤمتر العاملي املع بالشعوب األصلية (القرار .)159/69
 - 71القضــاء علــى العنصــرية والتمييــن العنصــر وكراهيــة األجانــب ومــا يتصــل بــإلا
من تعصب:
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(أ)

القضــاء علــى العنصــرية والتمييــن العنصــر وكراهيــة األجانــب ومــا يتصــل
بـــإلا مـــن تعصـــب (القـــراراا  2106ألـــف (د )20-و ( 3381د)30-
و )160/69؛

(ب) التنفيإ الشامل إلعالن وبرناما عمـل ديربـان ومتابعتـهما (القـراران 16/69
و .)162/69
 - 72حق الشعوب يف تقرير املصع (القراران  163/69و .)164/69
 - 73تعنين حقوق اإلنسان ومحايتها:
(أ)

تنفيــإ الصــكوك املتعلقــة إلقــوق اإلنســان (القــراراا  2200ألــف (د)21-
و  46/39و  155/68و )156/68؛

(ب) مســائل حقــوق اإلنســان ،مبــا يف صلــا الـنُها البديلــة لتحســني التمتـ الفعلــي
إلقــوق اإلنســان وا ريــاا األساســية (القــراراا  ،157/68و ،159/68
و  ،161/68و  ،164/68ومـــــن  171/68رىل  ،174/68و ،176/68
و  ،178/68و  ،180/68و  ،181/68و  ،166/69و ،167/69
و  ،169/69و  ،171/69ومــــــــــــن  173/69رىل  ،175/69ومــــــــــــن
 177/69رىل  ،182/69و  185/69و )187/69؛
(ج)

حــاالا حقــوق اإلنســان والتقــارير املقدمــة مــن املقــررين واملمــثلني اخلاصــني
(القراراا  188/69و  190/69و )248/69؛

(د)

التنفيإ الشامل إلعـالن وبرنـاما عمـل فيينـا ومتابعتـهما (القـراران 121/48
و .)141/48

هاء  -التنسيق الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية
 - 74تعنيــن تنســيق املســاعدة اإلنســانية واملســاعدة الةوثيــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف
حــاالا الكــوار( ،مبــا يف صلــا املســاعدة االقتصــادية اخلاصــة (القــراران 133/69
و :)134/69
(أ)

تعنيــن تنســيق املســاعدة اإلنســانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف حــاالا
الروارئ (القراران  135/69و )243/69؛

(ب) تقدمي املساعدة رىل الشعب الفلسري (القرار )242/69؛
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(ج)

تقدمي املساعدة االقتصادية اخلاصة رىل فرادى البلدان أو املنانق()1؛

(د)

تعنيــن التعــاون الــدويل وتنســيق اجلهــود يف دراســة ا ثــار النامجــة عــن كارثــة
تشعنوبيل وختفيفها وتقليلها (القرار .)99/68

 - 75تقــــدمي املســــاعدة رىل النــــاجني مــــن اإلبــــادة اجلماعيــــة الــــيت وقعــــت يف روانــــدا يف
عام  ،1994ال سيما اليتامى واألرامل وضحايا العنف اجلنسي (القرار .)129/68

واو  -تعنين العدالة والقانون الدويل
 - 76تقرير حمكمة العدل الدولية (املادة ( 13ب)).
 - 77تقريــر احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة
اجلماعيــة ونــع صلــا مــن االنتــهاكاا اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل املرتكبــة يف
رقليم رواندا واملواننني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة ونعهـا مـن
االنتهاكاا املماثلة يف أراضي الدول اجملاورة بني  1كانون الثاين/ينـاير و  31كـانون
األول/ديسمرب ( 1994قرار جملس األمن .))1994( 955
 - 78تقرير احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكاا اجلسـيمة للقـانون
اإلنســـاين الـــدويل الـــيت ارتكبـــت يف رقلـــيم يونوســـالفيا الســـابقة منـــإ عـــام 1991
(قرار جملس األمن .))1993( 827
 - 79تقرير احملكمة اجلنائية الدولية (القرار .)279/69
 - 80احمليراا وقانون البحار:
(أ)

احمليرــــــاا وقــــــانون البحــــــار (القــــــراراا  28/49و  26/52و 33/54
و  24/59و  70/68و  245/69و )292/69؛

(ب) استدامــــة مصائــــد األ،ـــــاك ،برـــــرق منهـــــا اتفــــــاق عــــــام  1995لتنفيـــإ
ما تتضمنه اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار املؤرخـة  10كـانون األول/
ديسمرب  1982من أحكام بشأن حفـي وردارة األرصـدة السـمكية املتداخلـة
املنـــانق واألرصـــدة الســـمكية الكـ ـثعة االرحتـــال ،والصـــكوك صاا الصـــلة
(القرار .)109/69
 - 81املساءلـــــــة اجلنائيـــــــة ملــــوافي األمـــــــم املتحـــــــدة وخربائهــــا املوفــــدين يف بعثــــاا
(القرار .)114/69
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 - 82تقرير جلنة األمم املتحدة للقانون التجار الدويل عن أعمال دورهتا الثامنـة واألربعـني
(القرار .)115/69
 - 83برناما األمم املتحدة للمسـاعدة يف تـدريس القـانون الـدويل ودراسـته ونشـره و يـادة
تفهمه (القرار .)117/69
 - 84تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا السابعة والستني (القرار .)118/69
 - 85تقريـــــــــــر اللجنــــــة اخلاصــــة املعنيــــة مبيثــــاق األمــــم املتحــــدة وبتعنيــــن دور املنظمــــة
(القرار .)122/69
 - 86سيادة القانون على الصعيدين الون والدويل (القرار .)123/69
 - 87نراق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتربيقه (القرار .)124/69

ا  -نن السالح
 - 88تقرير الوكالة الدولية للراقة الإرية (القرار ( 1145د.))12-
 - 89ختفيض املينانياا العسكرية:
(أ)

ختفيض املينانياا العسكرية (القرار  142/35باء)؛

(ب) املعلومــاا املوضــوعية عــن املســائل العســكرية ،مبــا يف صلــا شــفافية النفقــاا
العسكرية (القرار .)23/68
 - 90تنفيإ رعالن اعتبار احمليط اوند منرقة سالم (القرار .)24/68
 - 91معاهدة رنشاء منرقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا (القرار .)26/69
 - 92استعرا( تنفيإ اإلعالن اخلاص بتعنين األمن الدويل (املقرر .)515/68
 - 93الترــــــوراا يف ميــــــدان املعلومــــــاا واالتصــــــاالا يف ســــــياق األمــــــن الــــــدويل
(القراران  243/68و .)28/69
 - 94رنشاء منرقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط (القرار .)29/69
 - 95عقد ترتيباا دولية فعالة إلعراء الدول نع ا ائنة لألسـلحة النوويـة ضـماناا بعـدم
استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماوا (القرار .)30/69
 - 96من حدو( سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي:
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(أ)

من حدو( سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي (القرار )31/69؛

(ب) عدم البدء بوض أسلحة يف الفضاء اخلارجي (القرار .)32/69
 - 97دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونن السالح (املقرر .)515/69
 - 98نن السالح العام الكامل (القرار :)66/69
(أ)

معاهــدة حظــر رنتــاج املــواد االنشــرارية ألنــرا( صــن األســلحة النوويــة
أو األجهنة املتفجرة النووية األخرى (القرار  53/67واملقرر )516/69؛

(ب) نن السالح النوو (القرار )48/69؛

12/21

(ج)

اإلخرار بالتجارب النووية (القرار  38/42جيم)؛

(د)

الصلة بني نن السالح والتنمية (القرار )56/69؛

(هـ)

حظر رلقاء النفاياا املشعة (القرار )53/68؛

(و)

نن السالح اإلقليمي (القرار )45/69؛

()

حتديــــد األســــلحة التقليديــــة علــــى الصــــعيدين اإلقليمــــي ودون اإلقليمــــي
(القرار )47/69؛

(ح)

عقــــد دورة اجلمعيــــة العامــــة االســــتثنائية الرابعــــة املكرســــة لــــزن الســــالح
(املقرر )518/69؛

(ط)

املنرقة اخلالية من األسلحة النووية يف نصف الكـرة اجلنـوو واملنـانق املتا ـة
القرار )35/69؛

( )

مراعــاة املعــايع البيشيــة يف صــيانة وتنفيـــإ اتفاقــاا نــن الســـالح وحتديــــد
األسلحة (القرار )55/69؛

(ك)

متابعة فتوى حمكمة العدل الدولية بشـأن مشـرو التهديـد باألسـلحة النوويـة
أو استخدامها (القرار )43/69؛

(ل)

تنفيـــإ اتفاقيـــة حظـــر اســـتحدا( ورنتـــاج وتكـــديس واســـتخدام األســـلحة
الكيميائية وتدمع تلا األسلحة (القرار )67/69؛

(م)

تنفيإ اتفاقية حظر اسـتعمال وتكـديس ورنتـاج ونقـل األلةـام املضـادة لألفـراد
وتدمع تلا األلةام ()34/69؛
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(ن)

تقــدمي املســاعدة رىل الــدول مــن أجــل كــبح االملــار نــع املشــرو باألســلحة
الصةعة واألسلحة اخلفيفة ومجعها (القرار )33/69؛

( )

ختفيض اخلرر النوو (القرار )40/69؛

( )

االملار نع املشرو باألسلحة الصـةعة واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـ جوانبـه
(القرار )51/69؛

( ) حنــو عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة :التعجيــل بتنفيــإ االلتنامــاا بنـــن
السالح النـوو (القرار )37/69؛
(ص) تعنيـــــن تعدديـــــة األنـــــرا يف جمـــــال نـــــن الســـــالح وعـــــدم االنتشـــــار
(القرار )54/69؛
(ق)

التشريعاا الوننية املتعلقـة بنقـل األسلحــــة واملعـــداا العسكريــــــة والسـل
والتكنولوجيا صاا االستخدام املندوج (القرار )44/68؛

(ر)

تدابع ملن اإلرهابيني من حيا ة أسلحة الدمار الشامل (القرار )39/69؛

(ش)

تدابع بناء الثقة يف السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي (القرار )46/69؛

(ا) املشــــاكل الناشــــشة عــــن تكــــديس فــــائض دنونــــاا الــــإخعة التقليديــــة
(القرار )52/68؛
(() تـــــدابع كفالـــــة الشـــــفافية وبنـــــاء الثقـــــة يف أنشـــــرة الفضـــــاء اخلـــــارجي
(القرار )38/69؛
(ع)

متابعــة االلتنامــاا يف جمــال نــن الســالح النــوو املتفــق عليهــا يف مــؤمتراا
األنــرا يف معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة الســتعرا( املعاهــدة يف
األعوام  1995و  2000و ( 2010القرار )35/68؛

(ص)

معاهدة ملارة األسلحة (القرار )49/69؛

(() معاهــدة رنشــاء منرقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف جنــوب شــرق اســيا
(القرار )49/68؛
(أ أ)

العمل املوحد من أجل اإل الة الكاملة لألسلحة النووية ()52/69؛

(ب ب) املضــــي قــــدما مبفاوضــــاا نــــن الســــالح النــــوو املتعــــددة األنــــرا
(القرار )41/69؛
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(ج ج) متابعة االجتما الرفي املستوى للجمعية العامة املع بزن السـالح النـوو
لعام  2013القرار ()58/69؛
(د د) االجتما املخصة املشـترك بـني اللجنـتني األوىل والرابعـة بشـأن التحـدياا
اليت ميكن أن تواجه أمن الفضاء واستدامته (القرار .)38/69
 - 99استعرا( وتنفيإ وثيقة اختتام دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثانية عشرة:
(أ)

اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية (القرار )69/69؛

(ب) مركــــن األمــــم املتحـــــدة اإلقليمــــي للســــالم ونـــــن الســــالح يف أفريقيـــــا
(القرار )74/69؛
(ج)

مركــن األمــم املتحــدة اإلقليمــي للســالم ونــن الســالح والتنميــة يف أمريكــا
الالتينية ومنرقة البحر الكارييب (القرار )72/69؛

(د)

مركن األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونـن السـالح يف اسـيا واحملـيط اوـادئ
(القرار )68/69؛

(هـ)

تدابع بناء الثقة على الصعيد اإلقليمي :أنشرة جلنة األمم املتحدة االستشـارية
الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا (القرار )73/69؛

(و)

مراكن األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونن السالح (القرار .)70/69

 - 100اســتعرا( تنفيــإ التوصــياا واملقــرراا الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف دورهتـــا
االستثنائية العاشرة (القراران  183/38سني و  148/39حاء):
(أ)

تقرير مؤمتر نن السالح (القرار )76/69؛

(ب) تقرير هيشة نن السالح (القرار .)77/69
 - 101خرر االنتشار النوو يف الشرق األوسط (القرار .)78/69
 - 102اتفاقيـــــة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرنـة الضـرر
أو عشوائية األثر (القرار .)79/69
 - 103تعنين األمن والتعاون يف منرقة البحر األبيض املتوسط (القرار .)80/69
 - 104معاهدة ا ظر الشامل للتجارب النووية (القرار .)81/69
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 - 105اتفاقيـــة حظـــر اســـتحدا( ورنتـــاج وختـــنين األســـلحة البكتريولوجيـــة (البيولوجيـــة)
والتكسينية وتدمع تلا األسلحة (القرار .)82/69
 - 106تنشيط أعمـال مـؤمتر نـن السـالح واملضـي قـدما مبفاوضـاا نـن السـالح املتعـددة
األنرا (املقرر .)519/69

حاء  -مراقبـــــة املخـــــدراا ومنـــ ـ اجلرميـــــة ومكافحـــــة اإلرهـــــاب الـــــدويل ميـــ ـ
أشكاله ومظاهره
 - 107منــ ـ اجلرميــــة والعدالــــة اجلنائيــــة (القــــراراا  191/68و  191/69و 197/69
و .)198/69
 - 108املراقبـــــة الدوليـــــة للمخـــــدراا (القـــــراراا  183/61و  193/67و 200/69
و .)201/69
 - 109التدابع الرامية رىل القضاء على اإلرهاب الدويل (القرار .)127/69

ناء  -املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى
 - 110تقريـــــــر األمـــــــني العـــــــام عـــــــن أعمـــــــال املنظمـــــــة (املادتـــــــان ( 13أ) و 48؛
والقراران  120/47باء و .)241/51
 - 111تقرير األمني العام عن صندوق بناء السالم (القرار .)287/60
 - 112اإلخرار الوارد من األمـني العـام مبوجـب الفقـرة  2مـن املـادة  12مـن ميثـاق األمـم
املتحدة (املادة .)49
 - 113انتخاباا مللء الشوانر يف األجهنة الرئيسية:
(أ)

انتخــــاب ســــة أعضــــاء نــــع دائمــــني يف جملــــس األمــــن (املــــادة 142؛
والقرار  307/68واملقرر )402/69؛

(ب) انتخاب مثانية عشر عضوا يف اجمللـس االقتصـاد واالجتمـاعي (املـادة 145؛
والقرار  307/68واملقرر .)405/69
 - 114انتخاباا مللء الشوانر يف األجهنة الفرعية وانتخاباا أخرى:
(أ)
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(ب) انتخـــاب ثالثـــني عضـــوا يف جلنـــة األمـــم املتحـــدة للقـــانون التجـــار الـــدويل
(املقرران  406/67و )420/69؛
(ج)

انتخاب املدير التنفيإ لربناما األمم املتحدة للبيشة (املقرر )416/68؛

(د)

انتخاب عضوين يف اللجنة التنظيمية للجنـة بنـاء السـالم (القـراران 180/60
و  145/63واملقرر )418/69؛

(هـ)

انتخــاب مثانيــة عشــر عضــوا يف جملــس حقــوق اإلنســان (القــرار 281/65
واملقرر )403/69؛

(و)

انتخـــــاب مفــــو( األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون الالجــشني (القــرار 428
(د )5-واملقرر )417/69؛

 - 115تعييناا مللء الشوانر يف األجهنة الفرعية وتعييناا أخرى:
(أ)

تعــيني أعضــاء يف اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة واملينانيــة (املــادة 155؛
واملقرر )407/69؛

(ب) تعـــيني أعضـــاء يف جلنـــة االشـــتراكاا (املـــادة 158؛ واملقـــرران 408/69
ألف وباء)؛
(ج)

رقـــرار تعـــيني أعضـــاء يف جلنـــة االســـتثماراا (القـــرار ( 155د )2-واملقـــرر
)409/69؛

(د)

تعيني عضو يف جملس مراجعي ا ساباا (القـراران ( 74د )1-و 248/55
واملقرر )410/68؛

(هـ)

تعيني أعضاء يف جلنة املؤمتراا (املقرران  412/69ألف وباء)؛

(و)

تعيني أعضاء يف وحدة التفتيش املشتركة (املقرران  417/66ألف وباء)؛

()

تعيني قضاة حمكمة األمم املتحدة للمنا عاا (املقرران  418/63و )413/69؛

(ح)

تعــــيني قضــــاة حمكمــــة األمــــم املتحــــدة لالســــتشنا (املقــــرران 418/63
و .)413/69

 - 116قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة (املادة .)136
 - 117متابعــــة نتــــائا مــــؤمتر قمــــة األلفيــــة (القــــراراا  265/60و  289/64و 1/65
و  6/68و  244/69واملقرر .)557/69
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 - 118استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب (القرار .)276/68
 - 119متابعة االحتفال بالإكرى السنوية املـائتني إللةـاء ملـارة الرقيـق عـرب احملـيط األنلسـي
(القرار .)19/69
 - 120تنفيإ قراراا األمم املتحدة(.)1
 - 121تنشيط أعمال اجلمعية العامة(.)1
 - 122مسألـــــــة التمثيــــل العـــــــادل يف جملــــس األمــــن و يــــادة عــــدد أعضــــائه واملســــائل
صاا الصلة(.)1
 - 123تعنين منظومة األمم املتحدة(.)2
 - 124رصالح األمم املتحدة :التدابع واملقترحاا (القرار .)268/68
 - 125التعــــاون بــــني األمـــــــم املتحـــــــدة والربملانــــاا الوننيــــة واالحتــــاد الربملــــاين الــــدويل
(القرار .)272/68
 - 126الصحة العاملية والسياسة اخلارجية (القرار .)132/69
 - 127احملكمة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة
ونــع صلــا مــن االنتــهاكاا اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل املرتكبــة يف رقلــيم
روانــدا واملــواننني الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة ونعهــا مــن
االنتــــهاكاا املماثلــــة يف أراضــــي الــــدول اجملــــاورة بــــني  1كــــانون الثاين/ينــــاير
و  31كانون األول /ديسمرب .)1(1994
 - 128احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن االنتــهاكاا اجلســيمة للقــانون
اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف رقليم يونوسالفيا السابقة منإ عام .)1(1991
 - 129ا ليــة الدوليــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة للمحكمــتني اجلنــائيتني (قــرار جملــس األمــن
 )2010( 1966ومقرره .)416/66
 - 130التحقيق يف الظرو
(القرار .)246/69

واملالبساا املؤدية رىل الوفاة املأساوية لداغ مهرشولد ومرافقيـه

 - 131التقـــارير املاليـــة والبيانـــاا املاليـــة املراجعـــة وتقـــارير جملـــس مراجعـــي ا ســـاباا
(القراراا  212/52باء و  249/69ألف وباء):
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(أ)

األمم املتحدة؛

(ب) عملياا األمم املتحدة في السالم؛
(ج)

مركن التجارة الدولية؛

(د)

جامعة األمم املتحدة؛

(هـ)

املخرط العام لتجديد مباين املقر؛

(و)

برناما األمم املتحدة اإلمنائي؛

()

صندوق األمم املتحدة للمشاري اإلنتاجية؛

(ح)

منظمة األمم املتحدة للرفولة؛

(ط)

وكالة األمم املتحدة إلناثة وتشةيل الالجشني الفلسرينيني يف الشرق األد ؛

( )

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث؛

(ك)

صـــــناديق التربعـــــاا الـــــيت يـــــديرها مفـــــو( األمـــــم املتحـــــدة الســـــامي
لشؤون الالجشني؛

(ل)

صندوق برناما األمم املتحدة للبيشة؛

(م)

صندوق األمم املتحدة للسكان؛

(ن)

برناما األمم املتحدة للمستونناا البشرية؛

( )

مكتب األمم املتحدة املع باملخدراا واجلرمية؛

( )

مكتب األمم املتحدة خلدماا املشاري ؛

( ) هيشـــة األمـــم املتحـــدة للمســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة (هيشـــة األمـــم
املتحدة للمرأة)؛
(ص) احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة
اجلماعيــة ونــع صلــا مــن االنتــهاكاا اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل
املرتكبة يف رقليم روانـدا واملـواننني الروانـديني املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة
اجلماعيــة ونعهــا مــن االنتــهاكاا املماثلــة يف أراضــي الــدول اجملــاورة بــني
 1كانون الثاين/يناير و  31كانون األول/ديسمرب 1994؛
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(ق)

احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن االنتــهاكاا اجلســيمة
للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف رقلــيم يونوســالفيا الســابقة منــإ
عام 1991؛

(ر)

ا لية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني.

 - 132اســــتعرا( كفــــاءة األداء اإلدار واملــــايل لألمــــم املتحــــدة (القــــراراا 213/41
و  250/65و  272/69واملقرران  553/69ألف وجيم).
 - 133املينانيــــة الربناجميــــة لفتــــرة الســــنتني ( 2015-2014القــــراراا  244/68ومــــن
 247/68رىل  250/68و  262/69و  263/69من ألف رىل جـيم و 274/69
ألف وباء).
 – 134املينانية الربناجمية املقترحة لفتـرة السـنتني ( 2017-2016القـراراا مـن 262/69
رىل .)264/69
 - 135ختريط الرباما (القراراا  269/58و  224/62و .)17/69
 - 136حتسني ا الة املالية لألمم املتحدة (القرار .)215/47
 - 137خرة املؤمتراا (القرار .)250/69
 - 138جــــدول األنصــــبة املقــــررة لقســــمة نفقــــاا األمــــم املتحــــدة (القــــرار 238/67
واملقرر .)548/68
 - 139ردارة املوارد البشرية (القراران  252/68و  265/68واملقرر  553/69باء).
 - 140وحدة التفتيش املشتركة (القراراا  230/55و  246/62و .)275/69
 - 141النظــــــام املوحــــــد لألمــــــم املتحــــــدة (القــــــراراا ( 3357د )29-و 257/67
و .)251/69
 - 142تقريـــر عـــن أنشـــرة مكتـــب خـــدماا الرقابـــة الداخليـــة (القـــراراا  218/48بـــاء
و  244/54و  272/59و  250/65و .)252/69
 - 143رقامة العدل يف األمم املتحدة (القرار .)203/69
 - 144متويــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة
اجلماعية ونع صلـا مـن االنتـهاكاا اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل املرتكبـة يف
رقليم رواندا واملواننني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية ونعهـا مـن
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االنتــــهاكاا املماثلــــة يف أراضــ ـي الــــدول اجملــــاورة بــــني  1كــــانون الثاين/ينــــاير
و  31كانون األول/ديسمرب ( 1994القراران  226/55و .)254/69
 - 145متويــل احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن االنتــهاكاا اجلســيمة
للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف رقليم يونوسالفيا السـابقة منـإ عـام 1991
(القراران  225/55ألف و .)255/69
 - 146متويـــــل ا ليـــــة الدوليـــــة لتصـــــريف األعمـــــال املتبقيـــــة للمحكمـــــتني اجلنـــــائيتني
(القراراا  240/66ألف و  256/69و .)276/69
 - 147جـــدول األنصـــبة املقـــررة لقســـمة نفقـــاا عمليـــاا األمـــم املتحـــدة فـــي الســـالم
(القرار .)239/67
 - 148اجلوانــب اإلداريــة واملتعلقــة باملينانيــة لتمويــل عمليــاا األمــم املتحــدة فــي الســالم
(القـــراراا  233/49و  264/66و  261/67و  303/69ومـــن  307/69رىل
.)309/69
 - 149متويل قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي (القرار .)294/69
 - 150متويل بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسرى وتشاد (القرار .)295/69
 - 151متويـل بعثــة األمــم املتحـدة املتكاملــة املتعــددة األبعـاد لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة
أفريقيا الوسرى (القرار  257/69باء).
 - 152متويل عملية األمم املتحدة يف كوا ديفوار (القرار  258/69باء).
 - 153متويل قوة األمم املتحدة في السالم يف قربص (القرار .)296/69
 - 154متويـــل بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق االســـتقرار يف مجهوريـــــــة الكونةـــــــو
الدميقرانيـــة (القرار .)297/69
 - 155متويل بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية(.)2
 - 156متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشيت (القرار .)298/69
 - 157متويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت (القرار .)299/69
 - 158متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو (القرار .)300/69
 - 159متويل بعثة األمم املتحدة يف ليربيا (القرار  259/69باء).
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 - 160متويــل بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مــايل
(القراران  289/69ألف وباء).
 - 161متويل قواا األمم املتحدة في السالم يف الشرق األوسط:
(أ)

قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك (القرار )301/69؛

(ب) قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان (القرار .)302/69
 - 162متويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان (القرار  260/69باء).
 - 163متويل بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهورية العربية السورية (القرار .)304/69
 - 164متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الةربية (القرار .)305/69
 - 165متويـــــل العمليـــــة املختلرـــــة لالحتــــــاد األفريقـــــي واألمـــــم املتحـــــدة يف دارفــــــور
(القرار  261/69باء).
 - 166متويل األنشرة الناششة عن قرار جملس األمن ( )2009( 1863القرار .)306/69
 - 167تقرير جلنة العالقاا م البلد املضيف (القرار .)128/69
 - 168مــنح جملــس التعــاون للــدول النانقــة بالتركيــة مركــن املراقــب لــدى اجلمعيــة العامــة
(املقرر .)527/69
 - 169مــنح االحتــاد االقتصــاد للمنرقــة األوروبيــة ا ســيوية مركــن املراقــب لــدى اجلمعيــة
العامة (بند مقترح مـن االحتـاد الروسـي وأرمينيـا وبـيالرو وقعنينسـتان وكا اخسـتان
(.))A/70/141
170
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مــنح جمتم ـ الــدميقرانياا مركــن املراقــب لــدى اجلمعيــة العامــة (بنــد مقتــرح مــن
السلفادور (.))A/70/142
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