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الدورة السادسة واخلمسون 
جلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإـــاء 

 االستعمار (اللجنة الرابعة) 
تنظيم األعمال   

مذكرة من الرئيس 
ترد يف الوثيقة A/C.4/56/1 قائمة ببنـود جـدول األعمـال الـيت أحالتـها اجلمعيـة العامـة  - ١
ـــة) للنظــر فيــها. وتــرد يف  إىل جلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار (اللجنـة الرابع
القائمــة األوليــة املشــروحة للبنــود املدرجــة يف جــدول األعمــال املؤقــت للــــدورة السادســـة 
واخلمسـني (A/56/100) معلومـات أساسـية عـن هـذه البنـود، مبـا يف ذلـك إشـارات إىل الوثــائق 

املتصلة ا(١). 
والفقرة (ب) من املادة ٩٩ من النظام الداخلـي للجمعيـة العامـة تدعـو كـل جلنـة مـن  - ٢
اللجان الرئيسية إىل أن تعتمد برناجما لعملها يبني، إن أمكن، التاريخ املسـتهدف إلـاء عملـها 

والتواريخ التقريبية للنظر يف البنود وعدد اجللسات اليت ستخصص للنظر يف كل منها. 
وقررت اجلمعية العامة رفع أعمال الـدورة السادسـة واخلمسـني يف موعـد أقصـاه يـوم  - ٣
ـــا قــررت، يف مجلــة أمــور، أن تنــهي جلنــة املســائل  الثالثـاء، ١١ كـانون األول/ديسـمرب، كم
ـــة ١٦ تشــرين  السياسـية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار (اللجنـة الرابعـة) أعماهلـا حبلـول يـوم اجلمع

الثاين/نوفمرب ٢٠٠١ (انظر A/56/250، الفقرة ١٤). 
وحتقيقا هلذه الغاية قـد تـود جلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار (اللجنـة  - ٤
الرابعة) أن تنظر يف اعتمـاد املواعيـد التقريبيـة املبينـة أدنـاه للنظـر يف البنـود املدرجـة يف جـدول 
أعماهلا، كمبدأ توجيهي مؤقت، على أن يكون مفـهوما أنـه قـد ينقـح دوريـا، عنـد االقتضـاء، 

 
 

أعيـد إصدارها ألسباب فنيــة.  *
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حسب توافر الوثائق ذات الصلة. كذلك ستجمع اللجنة بنودا حمددة من بنود جـدول أعماهلـا 
ــا.  عنـد النظـر فيـها بغيـة االنتفـاع، علـى أكمـل وأكفـأ وجـه، خبدمـات املؤمتـرات املخصصـة هل
وكما هو مبني أدناه، خصصت خدمات املؤمترات ٢٩ جلسة هلـذه اللجنـة، وهـي حتثـها علـى 
بذل قصاراها إلجناز أعماهلا يف حدود الزمن احملدد. وإذا رغبت اللجنة يف تغيــري مواعيـد النظـر 
يف البنود، فسيظل عليها أن تعمل يف حدود التواريخ واملواعيد املبينة أدنـاه. ولـن يكـون هنـاك 
ســـوى إمكانيـــة ضئيلـــة لتوفـــري خدمـــات للمشـــاورات غـــري الرمسيـــة أو األفرقـــة العاملـــــة، 
أو الجتماعات اموعات اإلقليمية أو غريها من جمموعات الدول األعضـاء. ومـن الضـروري 

االنتفاع، على أكمل وجه، خبدمات املؤمترات املتاحة. 
 

املواعيد احملددة النظر بند جدول األعمال 
  

صباحا تنظيم األعمال  -- ٣ تشرين األول/أكتوبر
مساء تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة (البند ١٨)  -- ٨ تشرين األول/أكتوبر 

صباحا   -- ٩ تشرين األول/أكتوبر
صباحا   -- ١٠ تشرين األول/أكتوبر
مساء   -- ١٢ تشرين األول/أكتوبر
مساء   -- ١٥ تشرين األول/أكتوبر

املعلومات املرسلة مبقتضـى املـادة ٧٣ (هــ) مـن ميثـاق األمـم املتحـدة 
من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت (البند ٩١) 

صباحا  -- ١٦ تشرين األول/أكتوبر

األنشـطة االقتصاديـة وغريهـا مـن األنشـــطة الــيت تؤثــر علــى مصــاحل 
شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت (البند ٩٢) 

 

ـــاألمم  تنفيــذ الوكــاالت املتخصصــة واملؤسســات الدوليــة املتصلــة ب
املتحــدة إلعــالن منــــح االســـتقالل للبلـــدان والشـــعوب املســـتعمرة 

(البند ٩٣) 

 

تقرير الس االقتصادي واالجتماعي (الفصل السـابع (الفـرع دال)) 
(البند ١٢) 

 

التسهيالت الدراسية والتدريبية املعروضة من الـدول األعضـاء لصـاحل 
سكان األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت (البند ٩٤) 

 

مساء آثار اإلشعاع الذري (البند ٨٥)  -- ١٧ تشرين األول/أكتوبر
صباحا   -- ١٨ تشرين األول/أكتوبر
صباحا   -- ١٩ تشرين األول/أكتوبر

التعـاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض الســلمية 
(البند ٨٦) 

مساء  -- ٢٢ تشرين األول/أكتوبر
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املواعيد احملددة النظر بند جدول األعمال 
  
مساء   -- ٢٣ تشرين األول/أكتوبر
مساء   -- ٢٤ تشرين األول/أكتوبر
مساء   -- ٢٥ تشرين األول/أكتوبر
مساء   -- ٢٦ تشرين األول/أكتوبر

وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشـرق 
األدىن (البند ٨٧) 

صباحا  -- ٢٩ تشرين األول/أكتوبر
مساء  -- ١ تشرين الثاين/نوفمرب

صباحا  -- ٢ تشرين الثاين/نوفمرب
تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت 
متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسـطيين وغـريه مـن السـكان العـرب 

يف األراضي احملتلة (البند ٨٨) 

مساء  -- ٥ تشرين الثاين/نوفمرب
صباحا  -- ٨ تشرين الثاين/نوفمرب
مساء  -- ٩ تشرين الثاين/نوفمرب

صباحا/مساء املسائل املتصلة باإلعالم (البند ٩٠)  -- ١٢ تشرين الثاين/نوفمرب
صباحا  -- ١٣ تشرين الثاين/نوفمرب

اسـتعراض شـامل لكـامل مسـألة عمليـات حفـــظ الســالم مــن مجيــع 
نواحي هذه العمليات (البند ٨٩) 

مساء  -- ١٣ تشرين الثاين/نوفمرب
مساء  -- ١٤ تشرين الثاين/نوفمرب

صباحا/مساء  -- ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب
صباحا  -- ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب   

وقد راعى الرئيس يف إعداد اجلدول الزمين الوارد أعاله االعتبارات التالية:  - ٥
قـد ترغـب اللجنـة، وفقـا لإلجـراءات املتبعـة، ومـع مراعـاة توفـــر الوثــائق، يف  (أ)
إجراء مناقشة عامة واحدة، تتنـاول البنـود ١٨ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ١٢ و ٩٤ مـن جـدول 
األعمال، ومناقشات منفردة لكل من البنود ٨٥ إىل ٩٠ من جدول األعمال، على أسـاس أن 

مشاريع القرارات و/أو املقررات سينظر فيها منفصلة بعضها عن البعض؛ 
وفقا لإلجراءات املتبعة، من املتوقع أن تنظر اجلمعية العامة يف جلسـات عامـة  (ب)
يف مسألة تنفيذ إعـالن منـح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة (البنـد ١٨) ككـل بعـد 
االنتـهاء مـن نظرهـا يف بنـود إـاء االسـتعمار األخـرى احملالـة إليـها وبعـد أن تكـون اللجنـة قــد 

أجنزت ذلك اجلانب من أعماهلا هلذه الدورة؛ 
ــــاليم غـــري املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت وإىل مقدمـــي  سيســتمع إىل ممثلــني لألق (ج)

االلتماسات يف أقرب موعد ممكن أثناء نظر اللجنة يف البنود املتصلة بذلك؛ 
ـــد  سيســتمع يف اللجنــة إىل اهليئــات واألفــراد املــهتمني مبســألة جــزر فوكالن (د)

(مالفيناس) (البند ٤٥) لدى النظر يف البند يف جلسات عامة. 
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ورهنـا بقبـول اللجنـة لربنـامج العمـل املؤقـت الـوارد أعـاله، وتسـهيال ألعماهلـــا، يــود  - ٦
الرئيس أن يقترح إقفال قائمة املتكلمني يف املناقشة العامة الــيت تغطـي البنـود ١٨ و ٩١ و ٩٢ 
و ٩٣ و ١٢ و ٩٤ مــن جــدول األعمــال يف الســاعة ١٨/٠٠ مــن يــوم االثنــني ٨ تشــــرين 
األول/أكتوبر. وستتخذ اللجنة يف الوقت املناسـب مقـررات تتصـل باملناقشـات العامـة املتعلقـة 

بالبنود الباقية. 
وتود اللجنة أيضا أن توجه االنتباه إىل مقررات اجلمعيـة العامـة بشـأن تنظيـم أعماهلـا،  - ٧

الواردة يف الوثيقة A/56/250، الفروع ثانيا – باء إىل ثانيا – سني. 
ويطلـب أيضـا إىل األعضـاء أن يراعـوا مـا قررتـه اجلمعيـة العامـة بـــأن تبــدأ اجللســات  - ٨
الصباحية وجلسات بعد الظهر يف الساعة ١٠/٠٠ والساعة ١٥/٠٠ بـالضبط، سـواء بالنسـبة 
جلميع اجللسات العامـة أو جلسـات اللجـان الرئيسـية أثنـاء الـدورة السادسـة واخلمسـني. وقـد 
ـــع اجللســات  تقـرر أيضـا، لتحقيـق وفـورات يف التكـاليف، أن تبـذل أقصـى اجلـهود لكفالـة رف
العامـة وجلسـات اللجـان الرئيسـية حبلـول الســـاعة ١٣/٠٠ والســاعة ١٨/٠٠ علــى التــوايل، 
A، الفقـرة ١٥). كمـا يوجـه  وأال تعقد أي اجتماعات خالل عطلة اية األسـبوع، (56/250/
ـــة بالتجــاوز يف هــذه الــدورة عــن شــرط اكتمــال  انتبـاه األعضـاء إىل مـا قررتـه اجلمعيـة العام
النصاب القانوين، املطلوب مبوجـب املـادة ١٠٨ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة، الـالزم 

A، الفقرة ١٦).  ألن يفتتح الرئيس اجللسات ويسمح مبباشرة املناقشة (انظر 56/250/
ونظرا حملدودية عـدد اجللسـات املتاحـة للجنـة، يقـترح أن حيـدد أقصـى زمـن للبيانـات  - ٩
مبدة ١٠ دقائق، باستثناء بيانات املتكلمني باسم جمموعات الوفود اليت ستمدد إىل ١٥ دقيقة. 
ويلـزم توفـري ٣٠٠ نسـخة مـن كـل نـص مـن نصـوص البيانـات املعـدة لـإلدالء ــا يف  - ١٠
اللجنـة، ليتسـىن توزيعـها علـى الوفـود والوكـاالت املتخصصـة واملراقبـني واملـترمجني الشـــفويني 
ومدوين احملاضر. وينبغي تقدمي حد أدىن من النسخ قدره ٣٠ نسخة، قبل موعـد إلقـاء البيـان، 

وذلك لتمكني األمانة العامة من توفري اخلدمات على أفضل وجه ممكن. 
  
احلواشي 

 .A/56/251 ا اجلمعية العامة، انظر الوثيقةلالطالع على القائمة النهائية للبنود اليت أقر (١)
 


