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الدورة السادسة واخلمسون 
جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء 

  االستعمار (اللجنة الرابعة) 
بنـود جـدول األعمـال احملالـة إىل جلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـــة وإــاء 

االستعمار (اللجنة الرابعة)   
رسالة مؤرخة ١٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ موجهة مـن رئيـس اجلمعيـة العامـة إىل 

رئيس جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار (اللجنة الرابعة)   
أتشرف بأن أحيـل إليكـم طيـه مـا قررتـه اجلمعيـة العامـة يف اجللسـة العامـة الثالثـة مـن 
دورا السادسة واخلمسني، فيما يتعلق بإحالة بنـود إىل جلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإـاء 

االستعمار (اللجنة الرابعة). 
وأود أن أوجه عنايتكم إىل التوصيات املتعلقة بتنظيم الـدورة، الـواردة يف الفـرع ثانيـا 
من تقرير املكتب (A/56/250)، وقد وافقت اجلمعيــة العامـة علـى تلـك التوصيـات يف جلسـتها 

العامة الثالثة أيضا. 
وامسحوا يل أيضا أن أوجه عنايتكم إىل فقرات الفرعــني ثالثـا ورابعـا مـن التقريـر فيمـا 

يتعلق جبداول أعمال اللجان الرئيسية. 
هذا، وألتمس منكم التعاون يف هذا الصدد. 

(توقيع) هان سونغ – سو 
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 مرفق 
بنـود جـدول األعمـال احملالـة إىل جلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـــة وإــاء 

االستعمار (اللجنة الرابعة)   
آثار اإلشعاع الذري (البند ٨٥).  - ١

التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية (البند ٨٦).  - ٢
وكالــــة األمـم املتحـدة إلغاثـــة وتشـغيل الالجئـني الفلسـطينيني فــــي الشـرق األدنــــى  - ٣

(البند ٨٧). 
ـــرائيلية الــيت متــس حقــوق  تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلس - ٤
اإلنسـان للشـعب الفلسـطيين وغيــــره مـن السـكان العـــرب فـــــي األراضــــي احملتلــــــة 

(البند ٨٨). 
استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم من مجيع نواحي هذه العمليـات  - ٥

(البند ٨٩). 
املسائل املتصلة باإلعالم (البند ٩٠).  - ٦

املعلومات املرسلة مبقتضى املادة ٧٣ (هــ) مـن ميثـاق األمـم املتحـدة مـن األقـاليم غـري  - ٧
املتمتعة باحلكم الذايت (البند ٩١). 

األنشـطة االقتصاديـة وغريهـا مـن األنشـطة الـيت تؤثـر يف مصـاحل شـعوب األقـاليم غــري  - ٨
املتمتعة باحلكم الذايت (البند ٩٢). 

تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املتصلـة بـاألمم املتحـدة إلعـالن منـح  - ٩
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة (البند ٩٣). 

تقرير الس االقتصادي واالجتماعي (الفصل السابع، الفرع دال) (البند ١٢).  - ١٠
التسهيالت الدراسية والتدريبية املعروضة مـن الـدول األعضـاء لصـاحل سـكان األقـاليم  - ١١

غري املتمتعة باحلكم الذايت (البند ٩٤). 
تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة (البند ١٨).  - ١٢

[قـررت اجلمعيـة العامـة أن حتيـل إىل جلنـة املســـائل السياســية اخلاصــة وإــاء 
 (A االسـتعمار (اللجنـة الرابعـة) الفصـول مـن تقريـــر اللجنــة اخلاصــة (56/23/
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املتصلـة بأقـاليم حمـددة، ليتسـىن للجمعيـة العامـة أن تعـاجل يف اجللسـات العامــة 
مسألة تنفيذ اإلعالن ككل.] 

مسألة جزر فوكالند (مالفيناس) (البند ٤٥).  - ١٣
[قررت اجلمعية العامة أن البنـد ينبغـي أن ينظـر فيـه مباشـرة يف جلسـة عامـة، 
ـــراد مــن ذوي املصلحــة يف املســألة  علـى أن يكـون مفـهوما أن اهليئـات واألف
ــة  سيسـتمع إليـهم يف جلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار (اللجن

الرابعة) باالقتران مع النظر يف البند يف جلسة عامة.] 
 


