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 الدورة التاسعة والستون
    اللجنة األوىل
 وثائق اللجنة األوىل  

  
 مذكرة من األمانة العامة  

 
ترد يف هذه الوثيقة للعلم وسهولة االطالع قائمة الوثائق املعروضة علـ  اللجنـة األوىل    

ـــ  من القائمــــة وثــــائق فــــدر   ال عــــ   يف دورة اجلمعيــــة العامــــة التاســــعة والســــت   وتت ـ
 فدورها  مقرر أو
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  A/C.1/69/1توزيع  نود جدول األعمال 
 

 نزع السالح -زاي  
 

 من جدول األعمال 78البند   
 خت يض امليزانيا  العسكرية  

تقريــر األمــ  العــامل عــن املعلومــا  املوضــوعية عــن املســائ  العســكرية   ــا يف  لــ       
  Add.1و  A/69/135ش افية الن قا  العسكرية 

 
 من جدول األعمال 77البند   
 معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا  

 
 من جدول األعمال 78البند   
حظر استحداث وفنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشام  ومنظوما  جديـدة مـن     

 هذه األسلحة: تقرير مؤمتر نزع السالح 
 

 من جدول األعمال 89بند ال  
عالقــــا  حاســــن اجلــــوار واالســــتقرار والتنميــــة يف جنــــو    -فــــون األمــــن الــــدو    

 أورو ا شرق
 

 89البند   
 التطورا  يف ميدان املعلوما  واالتصاال  السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدو   

ــاال       ــا  واالتصـ ــدان املعلومـ ــورا  يف ميـ ــن التطـ ــامل عـ ــ  العـ ــر األمـ ــلكية  تقريـ السـ
  Add.1و  A/69/112والالسلكية يف سياق األمن الدو  

 
 من جدول األعمال 89البند   
 إنشــاء منطقــة خاليــة مــن األسلحـة النوويــة يف الشرق األوسط    

وويــة يف منطقــة الشــرق تقريــر األمــ  العــامل عــن إنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة الن 
  Add.1و  A/69/130 (Part I) األوسط

 

http://undocs.org/ar/A/69/135
http://undocs.org/ar/A/69/112
http://undocs.org/ar/A/69/130%20(Part%20I)
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 من جدول األعمال 89البند   
عقد ترتيبا  دولية فعالـة ععطـاء الـدول اـا اةـائزة ل سـلحة النوويـة ضـمانا   عـدمل            

 عماهلااستعمال األسلحة النووية أو التهديد  است
 

 من جدول األعمال   89البند   
 منع حدوث سباق تسلح يف ال  اء اخلارجي  

 منع حدوث سباق تسلح يف ال  اء اخلارجي؛ )أ( 
 عدمل البدء  وضع أسلحة يف ال  اء اخلارجي ) ( 

 
 من جدول األعمال 89البند   
 دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدو  ونزع السالح   

 
 من جدول األعمال 89د البن  
 نزع السالح العامل الكام   

  Add.1و  A/69/124تقرير األم  العامل عن ِسِجّ  األمم املتحدة ل سلحة التقليدية  
   اعخطار  التجار  النووية؛ )أ( 
االنتشار واةد من األسـلحة  االمتثال لالت اقا  وااللتزاما  املتعلقة  عدمل  ) ( 

   ونزع السالح؛
   معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا؛ )ج( 
 ؛9899تدا ا لدعم سلطة  روتوكول جنيف لعامل  )د( 
 9899مــذكرة مــن األمــ  العــامل عــن تــدا ا لــدعم ســلطة  روتوكــول جنيــف لعــامل      

A/69/123  
 آثار استخدامل األسلحة والذخائر اليت حتوي اليورانيومل املستن د؛ )هـ( 
ــومل           ــيت حتــوي اليوراني ــذخائر ال ــار اســتخدامل األســلحة وال ــن آث ــامل ع ــ  الع ــر األم تقري
  A/69/151 املستن د
 ملنع انتشار القذائف التسيارية؛مدونة الهاي لقواعد السلوك  )و( 
 منع أنشطة السمسرة اا املشروعة ومكافحتها؛ )ز( 

http://undocs.org/ar/A/69/124
http://undocs.org/ar/A/69/123
http://undocs.org/ar/A/69/123
http://undocs.org/ar/A/69/151
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 التثقيـــــف فــي جمال نزع السالح وعدمل االنتشار؛ )ح( 
ــار         ــدمل االنتشــ ــالح وعــ ــزع الســ ــال نــ ــف يف جمــ ــن التثقيــ ــامل عــ ــ  العــ ــر األمــ  تقريــ

A/69/113 و Add.1  
 املعلوما  املتصلة  تدا ا  ناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية؛ )ط( 
 توطيد السالمل من خالل تدا ا عملية لزنع السالح؛ )ي( 
تقرير األم  العامل عن توطيد السالمل مـن خـالل تـدا ا عمليـة لـزنع السـالح؛ وتقـد          

ألسـلحة الصـةاة واألسـلحة اخل ي ـة     املساعدة إىل الدول من أج  كبح االجتار اا املشـروع  ا 
ــ           ــع جوانب ــن مجي ــة م ــا املشــروع  األســلحة الصــةاة واألســلحة اخل ي  ــا؛ واالجتــار ا ومجعه

A/69/132  من جدول األعمال( 89)البنود ال رعية )ي(  و )ق(  و )د د( من البند  
  للمصادر املشعة؛منع حيازة اعرها ي  )ك( 
 أمن منةوليا الدو  ومركزها كدولة خالية من األسلحة النووية؛ )ل( 
تقريــر األمــ  العــامل عــن أمــن منةوليــا الــدو  ومركزهــا كدولــة خاليــة مــن األســلحة     
  A/69/140النووية 
ويـــــة يف نصـــــف الكـــــرة اجلنـــــو  املنطقـــــة اخلاليـــــة مـــــن األســـــلحة النو )مل( 
 املتامخة؛ واملناطق
 عقد دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرا عة املكرسة لزنع السالح؛ )ن( 
تن يــذ ات اقيــة حظــر اســتعمال وتكــدين وإنتــاج ونقــ  األلةــامل امل ــادة          )س( 

 ل فراد وتدما تل  األلةامل؛
 معاهدة جتارة األسلحة؛ )ع( 
  A/69/173ن معاهدة جتارة األسلحة تقرير األم  العامل ع 
متا عــة االجتمــاع الرفيــع املســتوة للجمعيــة العامــة املعــ   نـــزع الســالح     )ف( 

 ؛9999النووي لعامل 
تقرير األم  العامل عن متا عة االجتمـاع الرفيـع املسـتوة للجمعيـة العامـة املعـ   نــزع         
  Add.1و  A/69/172 9999ح النووي لعامل السال

http://undocs.org/ar/A/69/113
http://undocs.org/ar/A/69/113
http://undocs.org/ar/A/69/132
http://undocs.org/ar/A/69/132
http://undocs.org/ar/A/69/140
http://undocs.org/ar/A/69/173
http://undocs.org/ar/A/69/172
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 املرأة ونزع السالح ومنع االنتشار وحتديد األسلحة؛ )ص( 
تقريـــر األمـــ  العـــامل عـــن املـــرأة ونـــزع الســـالح وعـــدمل االنتشـــار وحتديـــد األســـلحة  

A/69/114  وAdd.1  
تقد  املساعدة إىل الدول من أجـ  كـبح االجتـار اـا املشـروع  األسـلحة        )ق( 

 الصةاة واألسلحة اخل ي ة ومجعها؛
تقرير األم  العامل عن توطيد السالمل مـن خـالل تـدا ا عمليـة لـزنع السـالح؛ وتقـد          

ة الصـةاة واألسـلحة اخل ي ـة    املساعدة إىل الدول من أج  كبح االجتار اا املشـروع  األسـلح  
ــ           ــع جوانب ــن مجي ــة م ــا املشــروع  األســلحة الصــةاة واألســلحة اخل ي  ــا؛ واالجتــار ا ومجعه

A/69/132  من جدول األعمال 89د(( من البند )البنود ال رعية )ي(  و )ق(  و )د  
ــة    )ر(  ــايا البي يــ ــاة املعــ ــالح    مراعــ ــزع الســ ــا  نــ ــذ ات اقــ ــيااة وتن يــ  يف فــ

 وحتديد األسلحة؛
تقرير األم  العامل عن مراعاة املعـايا البي يـة يف فـيااة وتن يـذ ات اقـا  نـزع السـالح         

  A/69/115وحتديد األسلحة 
 الصلة    نزع السالح والتنمية؛ )ش( 
  A/69/152العامل عن الصلة    نزع السالح والتنمية تقرير األم   
 تعزيز تعددية األطراف يف جمال نزع السالح وعدمل االنتشار؛ ) ( 
تقرير األم  العامل عن تعزيز تعدديـة األطـراف يف جمـال نـزع السـالح وعـدمل االنتشـار         

A/69/118  وAdd.1  
ــة: التعجيــ   تن يــذ االلتزامــا   ــزنع      )ث(  حنــو عــال خــال مــن األســلحة النووي

 السالح النووي؛
 خت يض اخلطر النووي؛ )خ( 
تقرير األم  العامل عـن خت ـيض اخلطـر النـووي؛ ومتا عـة فتـوة لكمـة العـدل الدوليـة           

 A/69/131النوويـة أو اسـتخدامها؛ ونـزع السـالح النـووي        شأن مشروعية التهديـد  األسـلحة  
  من جدول األعمال( 89( من البند )البنود ال رعية )خ( و )ض( و )ج ج Add.1 و

http://undocs.org/ar/A/69/114
http://undocs.org/ar/A/69/114
http://undocs.org/ar/A/69/132
http://undocs.org/ar/A/69/132
http://undocs.org/ar/A/69/115
http://undocs.org/ar/A/69/152
http://undocs.org/ar/A/69/118
http://undocs.org/ar/A/69/118
http://undocs.org/ar/A/69/131
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   تدا ا ملنع اعرها ييـن من حيازة أسلحة الدمار الشام ؛ ) ( 
ــد     ــامل عــن ت ــ  الع ــر األم ــدمار الشــام      تقري ــازة أســلحة ال ــن حي ــع اعرهــا ي  م ا ا ملن

A/69/138  وAdd.1  
متا عــة فتــوة لكمــة العــدل الدوليــة  شــأن مشــروعية التهديــد  األســلحة    )ض( 

 النووية أو استخدامها؛
تقرير األم  العامل عـن خت ـيض اخلطـر النـووي؛ ومتا عـة فتـوة لكمـة العـدل الدوليـة           

 A/69/131 شأن مشروعية التهديـد  األسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها؛ ونـزع السـالح النـووي        
    ال(من جدول األعم 89)البنود ال رعية )خ( و )ض( و )ج ج( من البند  Add.1 و

تن يــذ ات اقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــدين واســتخدامل األســلحة         )أ أ( 
 الكيميائية وتدما تل  األسلحة؛

 امل ي قدما   اوضا  نزع السالح النووي املتعددة األطراف؛ )   ( 
تقرير األم  العامل عن امل ي قدما   اوضا  نزع السالح النووي املتعـددة األطـراف    

A/69/154  وAdd.1    
 نزع السالح النووي؛ )ج ج( 
تقريـــر األمـــ  العـــامل عـــن خت ـــيض اخلطـــر النـــووي؛ ومتا عـــة فتـــوة لكمـــة العـــدل    
 شــأن مشــروعية التهديــد  األســلحة النوويــة أو اســتخدامها؛ ونــزع الســالح النــووي     الدوليــة

A/69/131  وAdd.1  مــــــــن  89)ض( و )ج ج( مــــــــن البنــــــــد )البنــــــــود ال رعيــــــــة )خ( و
  األعمال( جدول
ــن     )د د(  ــة مــ ــلحة اخل ي ــ ــةاة واألســ ــلحة الصــ ــار اــــا املشــــروع  األســ االجتــ

 جوانب ؛ مجيع
وتقـد    تقرير األم  العامل عن توطيد السالمل مـن خـالل تـدا ا عمليـة لـزنع السـالح؛       

املساعدة إىل الدول من أج  كبح االجتار اا املشـروع  األسـلحة الصـةاة واألسـلحة اخل ي ـة      
ــ           ــع جوانب ــن مجي ــة م ــا املشــروع  األســلحة الصــةاة واألســلحة اخل ي  ــا؛ واالجتــار ا ومجعه

A/69/132 ( من جدول األعمال( 89د د( من البند )البنود ال رعية )ي(  و )ق  و  
 تدا ا ك الة الش افية و ناء الثقة يف أنشطة ال  اء اخلارجي؛ )هـ هـ( 
 العم  املوحد من أج  اعزالة الكاملة ل سلحة النووية؛ )و و( 

http://undocs.org/ar/A/69/138
http://undocs.org/ar/A/69/138
http://undocs.org/ar/A/69/131
http://undocs.org/ar/A/69/154
http://undocs.org/ar/A/69/154
http://undocs.org/ar/A/69/131
http://undocs.org/ar/A/69/131
http://undocs.org/ar/A/69/132
http://undocs.org/ar/A/69/132
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 نزع السالح اعقليمي؛ )ز ز( 
 تدا ا  ناء الثقة يف السياق اعقليمي ودون اعقليمي؛ )ح ح( 
األمــ  العــامل عــن تــدا ا  نــاء الثقــة علــ  الصــعيدين اعقليمــي ودون اعقليمــي      تقريــر 

A/69/116  
 حتديد األسلحة التقليدية عل  الصعيدين اعقليمي ودون اعقليمي؛ )ط ط( 
ــ  الصــعيدين        ــة عل ــد األســلحة التقليدي ــامل عــن حتدي ــ  الع ــر األم اعقليمــي ودون تقري
  A/69/139اعقليمي 
 القذائف؛ )ي ي( 
معاهــدة حظــر إنتــاج املــواد االنشــطارية ألاــراض فــنع األســلحة النوويــة    )ك ك( 

 األجهزة املت جرة النووية األخرة  أو
 

 من جدول األعمال 88البند   
 امل دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثانية عشرةاستعراض وتن يذ وثيقة اختت  

  رنامج األمم املتحدة ملعلوما  نـزع السالح؛ )أ( 
  A/69/134تقرير األم  العامل عن  رنامج األمم املتحدة ملعلوما  نـزع السالح  
الزماال  والتدريب واخلدما  االستشـارية املقدمـة مـن األمـم املتحـدة يف       ) ( 

 ح؛ميدان نزع السال
تقرير األم  العامل عن  رنامج الزماال  والتدريب واخلدما  االستشارية املقدمـة مـن    

  A/69/168األمم املتحدة يف ميدان نزع السالح 
 مراكز األمم املتحدة اعقليمية للسالمل ونزع السالح؛ )ج( 
 ألسلحة النووية؛ات اقية حظر اسـتعمال ا )د( 
مركــز األمــم املتحــدة اعقليمــي للســالمل ونــزع الســالح يف آســيا ومنطقــة     )هـ( 

 احمليط اهلادئ؛
تقرير األم  العامل عن مركز األمـم املتحـدة اعقليمـي للسـالمل ونـزع السـالح يف آسـيا         

  A/69/127واحمليط اهلادئ 

http://undocs.org/ar/A/69/116
http://undocs.org/ar/A/69/116
http://undocs.org/ar/A/69/139
http://undocs.org/ar/A/69/168
http://undocs.org/ar/A/69/127
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كز األمم املتحدة اعقليمـي للسـالمل ونـزع السـالح والتنميـة يف أمريكـا       مر )و( 
 الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

تقرير األم  العامل عن مركز األمـم املتحـدة اعقليمـي للسـالمل ونـزع السـالح والتنميـة         
  A/69/136يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

 مركز األمم املتحدة اعقليمي للسالمل ونزع السالح يف أفريقيا؛ )ز( 
تقرير األم  العامل عن مركز األمم املتحدة اعقليمي للسالمل ونـزع السـالح يف أفريقيـا     

A/69/133  
عقليمــي: أنشــطة جلنــة األمــم املتحــدة     تــدا ا  نــاء الثقــة علــ  الصــعيد ا     )ح( 

 ؛االستشارية الدائمة املعنية  سائ  األمن يف وسط أفريقيا
تقريـر األمــ  العــامل عـن تــدا ا  نــاء الثقـة علــ  الصــعيد اعقليمـي: أنشــطة جلنــة األمــم      

  A/69/361املتحدة االستشارية الدائمة املعنية  سائ  األمن يف وسط أفريقيا 
 

 من جدول األعمال 87البند   
اســـتعراض تن يـــذ التوفـــيا  واملقـــررا  الـــيت اعتمـــد ا اجلمعيـــة العامـــة يف دور ـــا           

 العاشرة  االستثنائية
مــذكرة مــن األمــ  العــامل قيــ  دــا تقريــر مــدير معهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع      
  A/69/176السالح 
  A/69/208تقرير األم  العامل عن أعمال اجمللن االستشاري ملسائ  نزع السالح  
 تقرير مؤمتر نزع السالح؛ )أ( 
  A/69/27تقرير مؤمتر نزع السالح  
 تقرير هي ة نزع السالح ) ( 
  A/69/42 9999تقرير هي ة نزع السالح لعامل  

 
 من جدول األعمال 88البند   
 خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط  

  A/69/130 (Part II)تقرير األم  العامل عن خطر االنتشار النووي يف الشرق األوسط  
 

http://undocs.org/ar/A/69/136
http://undocs.org/ar/A/69/133
http://undocs.org/ar/A/69/133
http://undocs.org/ar/A/69/361
http://undocs.org/ar/A/69/176
http://undocs.org/ar/A/69/208
http://undocs.org/ar/A/69/27
http://undocs.org/ar/A/69/42
http://undocs.org/ar/A/69/130%20(Part%20II)
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 من جدول األعمال 999البند   
ــة فكــن اعتبارهــا م رطــة ال ــرر         ــة معين ات اقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليدي

 عشوائية األثر أو
 

 من جدول األعمال 999البند   
 بحر األ يض املتوسطتعزيز األمن والتعاون يف منطقة ال  

ــيض         ــر األ ــ ــة البحــ ــاون يف منطقــ ــن والتعــ ــز األمــ ــن تعزيــ ــامل عــ ــ  العــ ــر األمــ تقريــ
  A/69/169 املتوسط

 
 من جدول األعمال 999البند   
 دة اةظر الشام  للتجار  النوويةمعاه  

  A/69/137ام  للتجار  النووية تقرير األم  العامل عن معاهدة اةظر الش 
 

 من جدول األعمال 999البند   
ــة(       ــة )البيولوجيـ ــلحة البكتريولوجيـ ــزين األسـ ــاج وختـ ــتحداث وإنتـ ــر اسـ ــة حظـ ات اقيـ

  والتكسينية وتدما تل  األسلحة
 

 من جدول األعمال 999البند   
 األطراف ع السالح وامل ي قدما   اوضا  نزع السالح املتعددةتنشيط أعمال مؤمتر نز

 
 وثائق أخرة  
 من جدول األعمال 997البند   

  تنشيط أعمال اجلمعية العامة
  A/C.1/69/INF/4مذكرة من األمانة العامة عن تنشيط أعمال اجلمعية العامة 

 
 من جدول األعمال 999البند   
 ختطيط الربامج  

 
 

http://undocs.org/ar/A/69/169
http://undocs.org/ar/A/69/137

