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الدورة الثامنة واخلمسون 
   اللجنة األوىل 

  بنود جدول األعمال احملالة إىل اللجنة األوىل 
رسالة مؤرخة ١٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ موجهة مـن رئيـس اجلمعيـة العامـة إىل 

  رئيس اللجنة األوىل 
أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه مـا قررتـه اجلمعيـــة العامــة يف جلســتها العامــة الثانيــة 

لدورا الثامنة واخلمسني، بشأن البنود احملالة إىل اللجنة األوىل. 
ــــرع  وأود أن أوجــه عنــايتكم إىل التوصيــات املتعلقــة بتنظيــم الــدورة الــواردة يف الف
�ثانيا� من تقرير املكتــب (A/58/250). وقـد أقـرت اجلمعيـة العامـة أيضـا تلـك التوصيـات يف 

جلستها العامة الثانية. 
وامسحـوا يل أيضـا أن أوجـه عنـايتكم إىل الفقـرات ذات الصلـة مـن الفرعـني �رابعــا� 

و �خامسا� من التقرير فيما يتعلق جبداول أعمال اللجان الرئيسية. 
هذا، وألتمس منكم التعاون يف هذا الصدد. 

(توقيع) جوليان هنت 
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مرفق 
 بنود جدول األعمال احملالة إىل اللجنة األوىل 

ختفيض امليزانيات العسكرية (البند ٦٢):  - ١
ختفيض امليزانيات العسكرية؛  (أ)

ـــات  املعلومـات املوضوعيـة عـن املسـائل العسـكرية، مبـا يف ذلـك شـفافية النفق (ب)
العسكرية. 

التحقق جبميع جوانبه، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة يف جمال التحقق (البند ٦٣).  - ٢
تنفيذ إعالن اعتبار احمليط اهلندي منطقة سالم (البند ٦٤).  - ٣

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا (البند ٦٥).  - ٤
توطيـد النظـام املنشـــأ مبوجــب معــاهدة حظــر األســلحة النوويــة يف أمريكــا الالتينيــة  - ٥

ومنطقة البحر الكارييب (معاهدة تالتيلولكو) (البند ٦٦). 
استعراض تنفيذ اإلعالن الـخـــــاص بتعزيز األمن الـــــدويل (البند ٦٧).  - ٦

التطـورات يف ميـدان املعلومـات واالتصـاالت الســـلكية والالســلكية يف ســياق األمــن  - ٧
الدويل (البند ٦٨). 

دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح (البند ٦٩).  - ٨
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط (البند ٧٠).  - ٩

عقد ترتيبات دولية فعالة إلعطاء الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة ضمانـات مـن  - ١٠
استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا (البند ٧١). 

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي (البند ٧٢).  - ١١
نزع السالح العام الكامل (البند ٧٣):  - ١٢

[قـررت اجلمعيـة العامـة أن توجـه انتبـاه اللجنـة األوىل إىل أجـــزاء التقريــر الســنوي 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية (A/58/312) اليت تتناول موضوع البنـد ٧٣، وذلـك 

يف معرض نظر اللجنة يف ذلك البند]. 
اإلخطار بالتجارب النووية؛  (أ)
حظر إلقاء النفايات املشعة؛  (ب)
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ختفيض األسلحة النووية غري االستراتيجية؛  (ج)
حنو عامل خاٍل من األسلحة النووية: احلاجة إىل خطة جديدة؛  (د)

عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة املكرسة لنـزع السالح؛  (هـ)
تعزيز التعددية يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار؛  (و)

مراعــاة املعايــري البيئيــة يف صياغــة وتنفيــذ اتفاقــات نــزع الســــالح وحتديـــد  (ز)
األسلحة؛ 

الصلة بني نزع السالح والتنمية؛  (ح)
ـــلع  التشــريعات الوطنيــة املتعلقــة بنقــل األســلحة واملعــدات العســكرية والس (ط)

والتكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج؛ 
التخفيضات الثنائية يف األسـلحة النوويـة االسـتراتيجية واإلطـار االسـتراتيجي  (ي)

اجلديد؛ 
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا؛  (ك)

تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول مـن أجـل كبـح التـداول غـري املشـــروع لألســلحة  (ل)
الصغرية ومجعها؛ 

القذائف؛  (م)
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه؛  (ن)
املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف نصف الكرة اجلنويب واملناطق املتامخة؛  (س)
تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديـس وإنتـاج ونقـل األلغـام املضـادة لألفـراد  (ع)

وتدمري تلك األلغام؛ 
الشفافية يف جمال التسلح؛  (ف)

نزع السالح اإلقليمي؛  (ص)
حتديد األسلحة التقليدية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛  (ق)

نزع السالح النووي؛  (ر)
توطيد السالم من خالل تدابري عملية لنـزع السالح؛  (ش)
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تنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســــتحداث وإنتـــاج وتكديـــس واســـتخدام األســـلحة  (ت)
الكيميائية وتدمري تلك األسلحة؛ 

تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل؛  (ث)
ختفيض اخلطر النووي؛  (خ)

متابعة فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسـلحة النوويـة  (ذ)
أو استخدامها؛ 

ـــى األخطــار النوويــة يف  عقـد مؤمتـر لألمـم املتحـدة لتحديـد سـبل القضـاء عل (ض)
سياق نـزع السالح النووي. 

اسـتعراض وتنفيـذ وثيقـة اختتـام دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثانيـة عشـرة (البنــد  - ١٣
 :(٧٤

مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح؛  (أ)
تدابري بناء الثقة على الصعيد اإلقليمي: أنشطة جلنة األمم املتحدة االستشارية  (ب)

الدائمة املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا؛ 
مركـز األمـم املتحـدة اإلقليمـي للســـالم ونــزع الســالح والتنميــة يف أمريكــا  (ج)

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ 
مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا؛  (د)

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونـزع السـالح يف آسـيا ومنطقـة احمليـط  (هـ)
اهلادئ؛ 

اتفاقيــة حظر استعمال األسلحة النووية.  (و)
ــــة العامـــة يف دورـــا  اســتعراض تنفيــذ التوصيــات واملقــررات الــيت اعتمدــا اجلمعي - ١٤

االستثنائية العاشرة (البند ٧٥): 
الــــس االستشاري ملسائل نزع السالح؛  (أ)
معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح؛  (ب)

تقرير هيئة نزع السالح؛  (ج)
تقرير مؤمتر نزع السالح.  (د)
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خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط (البند ٧٦).  - ١٥
اتفاقيـــــة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينــة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر  - ١٦

أو عشوائية األثر (البند ٧٧). 
تعزيز األمــن والتعــاون يف منطقــة البحــر األبيض املتوسط (البند ٧٨).  - ١٧

معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية (البند ٧٩).  - ١٨
ـــة)  اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكديــس األســلحة البكتريولوجيــة (البيولوجي - ١٩

والسمية وتدمري تلك األسلحة (البند ٨٠). 
انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الرئيسية (البند ٥).  - ٢٠

 


