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 الدورة الخامسة والسبعون 
    األعمالمن جدول  50البند 

 آثار اإلشعاع الذري   
  

 تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار )اللجنة الرابعة(  
  

 )قطر( المعاودة: السيد جاسم سيار المقرر
  

 مقدمة - أوال 
بنـــال عتو ية ـــــــــــــيـــع الملتـــ ف قررس ال مليـــع الاـــامـــع ود جتســـــــــــــت ـــا الاـــامـــع ال ـــا يـــعف الماقة ة  - 1

ف أن يــدرف ود جــدول أعمــال  وري ــا اللــامســــــــــــــع والســـــــــــــ اين البنــد المانةن 2020أيتةل/ســـــــــــــبتمبر  18 ود
 وأن يحيته إلو ل نع المسائل السياسيع اللا ع وإ  ال االستامار )الت نع الراباع(. “ اإلشااع الذري  آثار”

م تماع ود جتســـــاي ا  61إلو  50و ظرس الت نع الراباع ود هذا البند أثنال مناقشـــــت ا الاامع لتبنة   - 2
 3يشـــــــــــــررن األول/أ تة رف وود  23و  22و  20وود  16إلو  14من ال ا يع إلو التاســـــــــــــاعف الماقة ة من 

يشـــــررن  4ود جتســـــت ا التاســـــاعف الماقة ة ود  50. و تت الت نع ود البند 2020يشـــــررن ال ا د/ ةومبر  4 و
لتد أمبــــديــــت ا ل  ظر الت نــــع ود البنــــد ال ــــا د/ ةومبر. وير  البيــــا ــــاس التد أم لد ب ــــا والم  ظــــاس ا

 . (1)المحاضر المةجزة ذاس الصتع ود

ولتنظر ود هذا البندف كان ماروضـــــــــــــا عتو الت نع مذكرة من رئيســـــــــــــع ل نع األمم المتحدة الاتميع  - 3
المانيع بآثار اإلشـــــــــــــااع الذري مقدمع إلو ال مليع الاامع يحيل وي ا ماتةماس محدثع عن أ شـــــــــــــطع ل نع 

 (. A/75/46المتحدة الاتميع المانيع بآثار اإلشااع الذري منذ  وري ا السا سع والستين ) األمم

__________ 

 (1) A/C.4/75/SR.2  وA/C.4/75/SR.3  وA/C.4/75/SR.4  وA/C.4/75/SR.5  وA/C.4/75/SR.6  وA/C.4/75/SR.7 
 .A/C.4/75/SR.9و  A/C.4/75/SR.8 و
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( بشـــــتن يريي اس 19-ومع مراعاة الظروف الســـــائدة المتصـــــتع ب ائحع مرر ويروك كةرو ا ) ةويد - 4
 اين لت مليع الاامع والحتةل التكنةلةجيع واإلجرائيع المتا عف عمل الت نع الراباع ود الدورة اللامســــــــــع والســــــــــ

 )ا ظر المروق(.  2020يشررن األول/أ تة ر  9عقدس الت نع جتسع إلكترو يع غير رسميع ود 
  

 A/C.4/75/L.4النظر في مشروع القرار  - ثانيا 
يشــــررن ال ا د/ ةومبرف قدمت مم تع أســــترالياف باســــم أســــتراليا  4اســــاعف الماقة ة ود ود ال تســــع الت - 5

“ آثــار اإلشـــــــــــــاــاع الــذري ”و يرو و ي روك والاراق وونتنــدا وقبرو وكنــدا ومــالطــعف مشـــــــــــــروع قرار بانةان 
(A/C.4/75/L.4 وا ضــــم ال قا إلو مقدمد مشــــروع القرار كل من االيحا  الروســــدف واألرجنتينف وأل ا ياف .)

و ابةا غينيا ال ديدةف و االوف والبريغالف و ت يلاف والبةســــــــــنع وال رســــــــــ ف و ةلنداف ويايتندف ويشــــــــــيلياف وال بل 
اف وكازااســــــتانف وكروايياف األســــــة ف وال زائرف وجم ةررع كةرراف وســــــتةوا ياف وســــــتةوينياف وســــــنغاوةرةف وور ســــــ

ولكســـــــــمبريف ومقدو يا الشـــــــــماليعف وم ويف والممتكع المتحدة لبررطا يا الاظمو وأيرلندا الشـــــــــماليعف ومة ا ةف 
 والنمساف والية ان. 

وود ال تســـــــــــــع  اســـــــــــــ اف أمبتغت الت نع بتن مشـــــــــــــروع القرار ال يتري  عتيه أي آثار ود الميزا يع  - 6
 البر ام يع. 

ف  ون يصـــــــــةرت A/C.4/75/L.4تســـــــــع  اســـــــــ ا أ ضـــــــــاف اعتمدس الت نع مشـــــــــروع القرار وود ال  - 7
 (. 8الاقرة  )ا ظر
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 توصية لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار )اللجنة الرابعة( - ثالثا 
ل نع المســائل الســياســيع اللا ــع وإ  ال االســتامار )الت نع الراباع( ال مليع الاامع باعتما  ية ــد  - 8

 مشروع القرار التالد:
 

 آثار اإلشعاع الذري   
 فإن الجمعية العامة 

ف الذي أ شــــــتس بمةج ه 1955كا ةن األول/  ســــــمبر  3( المؤرخ 10-)  913إلو قرارها  إذ تشيييي ر 
ل نع األمم المتحدة الاتميع المانيع بآثار اإلشـــــــــــــااع الذريف وإلو قراراي ا ال  قع المتلذة ود هذا الصـــــــــــــد ف 

 طتبت وي اف ود جمتع أمةرف إلو الت نع الاتميع مةا تع أعمال اف التد

إزال اآلثار الضـــــــــــــارة التد  ملن أن يتحق باألجيال الحاليع والمقبتع من جرال  لقوإذ يسييييييييياور ا الق 
 مستةراس اإلشااع التد يتارر ل ا ال شررع والبيئعف

أن  راســــــــع الماتةماس عن اإلشــــــــااع الذري والمؤرن وي ميا ا ويحتيل آثار  عتو ال شــــــــر  وإذ تدرك 
 م يت  الماتةماس وياقيدها وينةع افوالبيئع ال يزال ضروررعف وإذ يدرك أ ضًا از  ا    

 من آثار اإلشااع الناجمع عن الحةا ث النةورعف بالقتقوإذ تقر  

اســــــتصــــــةاج مةا ــــــتع الت نع الاتميع أعمال اف وإذ ير   بما يبد ه الدول األعضــــــال  وإذ تع د تأك د 
 الت نع من التزام متزايدف ود

عتو الضــــــــرورة المتحع لتةور يمةرل كاف مضــــــــمةن  ملن التنبؤ به لامل أما ع الت نع  وإذ تشييييييدد 
الاتميع وإل اريه بلاالة من أجل وضـــــــــع التريي اس لتدوراس الســـــــــنةرع وينســـــــــيق أعمال إعدا  الةثائق اســـــــــتنا ًا 

 البيئعف االستاراضاس الاتميع لمصا ر اإلشااع المؤرن واآلثار المتري ع عتيه ود  حع ال شر وود إلو

بتزايد أهميع الامل الاتمد الذي يضــــــطتع به الت نع الاتميع و ضــــــرورة اضــــــط ع ا بت  ال  وإذ تقر 
 عمل إضافيع غير متةقاعف عتو غرار ما وقع باد  ا ثع محطع الطاقع النةورع ود وةكةشيما  اييتشدف

 تقبلفأ ه يتزم الحااظ عتو جة ة أعمال الت نع و قت ا الاتميع ود المس وإذ ترى  

بتهميع  شـــر النتائل التد يتة ـــل إلي ا الت نع الاتميعف وال ســـيما ياميم ا عتو ال م ةرف  وإذ تسييل  
من  10و شــر الماارف الاتميع  ةل اإلشــااع الذري عتو  طاق واســعف وإذ يشــير ود هذا الســياق إلو المبدأ 

 ف(1)إع ن ررة بشتن البيئع والتنميع

ةار  الت نع الاتميع كافيع ومضـــمة ع ورملن التنبؤ ب اف وإذ يســـت م إلو ضـــرورة أن يكةن م وإذ تشييي ر 
بتهميع يقد م التبرعاس إلو الصــــــــندوق االســــــــتئما د الاام الذي أ شــــــــت  المدير التنايذي لبر امل األمم المتحدة 

 لتبيئع لدعم أعمال الت نعف

__________ 

ف القراراس الم تـــــد األولف 1992 زرران/ية يـــــه  14-3البيئـــــع والتنميـــــعف ررة  ي جـــــا يروف يقررر مؤيمر األمم المتحـــــدة الماند بـــــ (1) 
 ف المروق األول.1والتصةر (ف القرار  A.93.I.8)منشةراس األمم المتحدةف رقم المبيع  ايلذها المؤيمر التد
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ع(ف وال زائرف والنرورل اإلســـــــــ مي -بحضـــــــــةر اإلماراس الار يع المتحدةف وإيران )جم ةررع  وإذ تنوه 
بصاع مراق  ود الدوريين اللامسع والستين والسا سع والستين لت نع الاتميع و ضةرها المقرر بصاع مراق  

 ود الدورة الساباع والستينف

أن ا ضــمام أعضــال جد   ســتت ع زرا ة يناســبيع ود التكاليل التشــغيتيع لت نع  وإذ تضع في اعتبار ا 
 اليل السارفالاتميعف بما وي ا يك

عتو أما ع الت نع الاتميع لما يبذله من ج ة  مســـــــــتمرة من أجل ضـــــــــمان اســـــــــتدامع عمل  وإذ تثني 
 الت نع ووااليتهف وإذ يش ع كل الدول التد ود وسا ا أن يزو   أما ع الت نع بالدعم عتو أن يقةم بذل ف

رع ومنظمع الصحع الاالميع ل  ة  إلو التتييد الذي أعر ت عنه الةكالع الدوليع لتطاقع الذر  وإذ تش ر 
الت نع الاتميع إل  ا  أ  ر مصــــــا ر الماتةماس الاتميع مةثةميع وشــــــمةال بشــــــتن مســــــتةراس اإلشــــــااع المؤر  ن 
وآثار ف التد ال  ملن بدو  ا إعدا  يةجي اس الســـــــــــــ مع ومااييرها ويا دهاف وال  ملن يحديد أولةراس ال ح  

 ن وآثار فم االس مصا ر اإلشااع المؤر    ود

التزام بر امل األمم المتحدة لتبيئع بماال ع التطةراس التد  وات الت نع الاتميع إلو أن  وإذ تالحظ 
يطت  ا ل  وري ا اللامســـــــــع والســـــــــتين إجرال يحقيق أو ياتيأل ود عمتيع يةضيل األمين الاتمدف ضـــــــــما ًا 

من  3ن يكةن الامتيع متةاوقع مع الاقرة الاتيار المرشــــف الاائز عتو أســــاك مؤه يه ومصــــداقيته الاتميعف وأ
 ف(2)من مي اق األمم المتحدة 101الما ة 

 بتن وجة  ما  لاد من المةضاين ود األما ع أمر أساسد لدعم أعمال الت نع الاتميعف وإذ تسل  

بالتحد اس التد يةاج  ا الت نع الاتميع ود االضـــــط ع بتعمال ا ال امع ود جميع  وإذ تسييييل  أيضييييا   
 (ف19- ل جائحع مرر ويروك كةرو ا ) ةويدمرا

عتو ل نع األمم المتحدة الاتميع المانيع بآثار اإلشـــــــااع الذري إلســـــــ ام ا ال يم منذ  تثني - 1 
إ شـــــــــــائ ا ود زرا ة الماروع بمســـــــــــتةراس التارر لخشـــــــــــااع المؤرن وآثار  وملاطر  وو م اف وأل ائ ا واليت ا 

 لرأي؛األ تيع باقتدار عتمد واستق ل ود ا

 قرارها اإلبقال عتو الم ام الحاليع لت نع الاتميع و ورها المستقل؛ تع د تأك د - 2 

عتو ضــــرورة أن ياقد الت نع الاتميع  وراس عا  ع ســــنةرع لكد يتملن من  تكرر التشيييد د - 3 
متع يتم أن يدرف ود يقرررها آار التطةراس والنتائل ود م ال اإلشـــــــــااع المؤرن وتةو ر بذل  ماتةماس مســـــــــتك

 ياميم ا عتو جميع الدول؛

عتو الت نــع الاتميــع وأمــا ت ــا لمــا بــذلتــه من ج ة  لتةوــال بةاليت ــا ود جميع مرا ــل  تثني - 4 
إلو  2020ف ويشــــــــــير إلو قرار الملت  بتتجيل الدورة الســــــــــاباع والســــــــــتين من يمةز/يةليه 19-جائحع كةويد

ذ  ف  تي ع لت ائحعف من أجل إيا ع المشــــــاركع عتو أ مل وجه مملن ود ضل ه2020ال ا د/ ةومبر  يشــــــررن
 الظروف الصل ع؛

__________ 

 (.A/75/46) 46المتحق رقم الةثائق الرسميع لت مليع الاامعف الدورة اللامسع والس اةنف ا ظر  (2) 
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أعمــال الت نــع الاتميــعف ويحي  عتمــا بمــذكرة رئيســــــــــــــع الت نــع الاتميــع  تالحظ مع التقيد ر - 5 
ف والتقررر عن ينايذ يةج اي ا (3)المقدمع إلو ال مليع الاامع بشـتن أ شـطع الت نع منذ  وري ا السـا سـع والسـتين

ةا ـــــــل الاملف ود  وراي ا المقبتعف من أجل ينايذ ف ويشـــــــ ع الت نع عتو أن ي(4)االســـــــترايي يع الطةرتع األجل
 استرايي ياس لدعم ج ة ها الطةرتع األجل المبذولع للدمع األوساط الاتميع وال م ةر األوسع  طاقا؛

باســـــتمرار وجة  الاررق الاامل الملصـــــا الماند باآلثار واآللياس والاررق الاامل  ترحب - 6 
عدة الت نع الاتميع ود إعدا  بر امل عمت ا المقبل بشــــتن آثار الملصــــا الماند بالمصــــا ر والتارر لمســــا

التارر لخشـــااع واآللياس البيةلةجيع لنشـــةل يت  اآلثارف وكذل  بشـــتن التقديراس الاالميع لمصـــا ر اإلشـــااع 
 ومستةراس التارر له؛

 لتتريي اس التد وضــــــات ا الت نع الاتميع من أجل ينايذ أ شــــــطع ضــــــمن تعرب عن التقد ر - 7 
لمستةراس وآثار التارر لخشااع الناجم عن الحا ث النةوي  2013سياق متاباع التقييم الذي أجريه ود عام 

ف ويتطتع إلو يقييم الت نع 2011الذي أعق  الزلزال الكبير والتســــــة امد التذين ضــــــر ا شــــــرق اليابان ود عام 
ف ويشــــ ع أما ع الت نع عتو  شــــر 2013لآلثار المتري ع عتو الماتةماس التد  مشــــرس منذ  ــــدور يقررر عام 

 النتائل المستلتصع من يقييم الت نعف وال سيما ياميم ا عتو ال م ةر؛

التقييماس ال ديدة ال  ثعف بشــــــتن اإل ــــــابع بســــــرطان ثاني باد الا ف اإلشــــــااعد  تالحظ - 8 
المؤرن من مصـــا ر   لتســـرطان األولف والدراســـاس الة ائيع عن اإلشـــااع والســـرطانف والتارر الاام لخشـــااع

 الطبيليع ومصا ر  من  نع اإل سان؛

إلو يقييماس الت نع الاتميع لآللياس البيةلةجيع ذاس الصـــــــــــــتع باالســـــــــــــتدالل عتو  تتطلع - 9 
ملاطر اإل ــــابع بالســــرطان عتو إثر التارر ل رعاس منلاضــــع من األشــــاعف ويقييماس التارر ال شــــري 

 شااع المؤر  ن ود السياق الم ند؛لخشااع المؤر  ن ود السياق الطبد واإل

إلو الت نع الاتميع أن يةا ـــــــــل أعمال اف بما ود ذل  أ شـــــــــطت ا ال امع الراميع إلو  تطلب - 10 
زرا ة الماروع بمســــتةراس اإلشــــااع المؤرن من جميع المصــــا ر وآثار  وملاطر ف وأن يقدم يقرررًا عن ذل  إلو 

 ن؛ال مليع الاامع ود  وري ا السا سع والس اي

الت نع الاتميع ود مةا ـــتع االضـــط ع ببر امل عمت ا ل ســـتارار والتقييم الاتميين  تؤيد - 11 
 يابع عن ال مليع الاامعف و لا ـــــــع  راســـــــت ا االســـــــتقصـــــــائيع الاالميع عن يارر ال م ةر لخشـــــــااعاسف 

اإلشــااع  ويقييماي ا لخ ــابع بالســرطان ال ا د باد الا ف اإلشــااعد لتســرطان األولف و راســاي ا الة ائيع عن
والســـــــــــــرطــانف التد ي ري بــالتاــاون الةثيق مع المنظمــاس المانيــع األاريف ويطتــ  إلو الت نــع أن يقــدم إلو 

 ال مليع ود  وري ا السا سع والس اين اططًا بشتن بر امل عمت ا ال اري والمقبل؛

ميع بالتطةراس الحا ــــــــتع ود ي ســــــــي  اإلجرالاس المت اع لنشــــــــر يقاررر الت نع الات ترحب - 12 
إلكترو يًا عتو مةقا ا الش لد الرسمد وكمنشةراس لتبيعف وي ي  باألما ع أن يةا ل ر د  شر يت  التقاررر 

 ود الةقت المناس  و ذل قصاراها لنشر التقاررر ود  اس السنع التد ياتمد وي ا؛

__________ 

 (.A/75/46) 46الةثائق الرسميع لت مليع الاامعف الدورة اللامسع والس اةنف المتحق رقم  (3) 

 (ف الاصل ال ا دف الارع جيم.A/74/46) 46م الدورة الراباع والس اةنف المتحق رقالمرجع  اسهف  (4) 
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ضــــــــال الت نع الاتميع إلو مةا ــــــــتع مشــــــــاوراي ا مع الاتمال واللبرال من الدول األع تدعو - 13 
 الم تمع ود سياق إعدا  يقارررها الاتميع المقبتعف ويطت  إلو األما ع أن يةا ل ييسير إجرال هذ  المشاوراس؛

ف ود هذا الســـياقف باســـتادا  الدول األعضـــال لتزورد الت نع الاتميع بماتةماس مايدة ترحب - 14 
ماتةماس وإي ئ ا االعت ار الةاج ف عن مســـــــــتةراس اإلشـــــــــااع المؤرن وآثار ف ويدعة الت نع إلو يحتيل يت  ال

 واصة ًا ود ضةل ما يتة ل إليه هد  اس ا من  تائل؛

إلو االســـــترايي يع التد وضـــــات ا الت نع الاتميع لتحســـــين جمع البيا اسف ويشـــــ عف  تشييي ر - 15 
 هذا الصـــد ف الدول األعضـــال ومؤســـســـاس منظةمع األمم المتحدة والمنظماس غير الحلةميع المانيع عتو ود

يةوير المزرد من البيا اس ذاس الصتع عن مستةراس التارر لخشااع من ملتتف المصا ر وآثار  وملاطر ف 
األمر الذي من شـــت ه أن  ســـاعد الت نع إلو  د كبير ود إعدا  يقارررها التد يقدم ود المســـتقبل إلو ال مليع 

ميع ومنظمع الامل الدوليع والمنظماس الاامعف ويشـــــــــــ ع الةكالع الدوليع لتطاقع الذررع ومنظمع الصـــــــــــحع الاال
المانيـــع األاري عتو زرـــا ة التاـــاون مع األمـــا ـــع ود ايلـــاذ التريي ـــاس ال زمـــع ل مع البيـــا ـــاس عن يارر 

 المرضو والامال وعامع ال م ةر لخشااع ويحتيل يت  البيا اس و شرها؛

باســـــــــــــتامال األما ع منبرا إلكترو يا ل مع البيا اس عن يارر المرضـــــــــــــو والامال  ترحب - 16 
وال م ةر لخشــــــــااع و تعمال ا المتةا ــــــــتع ود يطةرر هذا المنبرف ويح   الدول األعضــــــــال عتو المشــــــــاركع 

طنيع الدراسع االستقصائيع الاالميع التد ي رر ا الت نع الاتميع عن التارر الاامف وعتو يايين شلصيع و  ود
   ع ايصال يتةلو ييسير ينسيق جمع ويقد م بيا اس عن يارر المرضو والامال وعامع ال م ةر لخشااع 

 ود البتد؛

ف 2024-2020باســـــترايي يع االيصـــــال التد وضـــــات ا الت نع الاتميع لتاترة  ترحب أيضييييا - 17 
التغاس الرســـــــميع ل مم  ســـــــيما يحســـــــين المةقع الشـــــــ لد لت نعف و شـــــــر ماتةماس مةج ع لت م ةر ب ميع وال

المتحدةف ويش ع م د ا عتو النظر ود  شر محتةراس المةقع الش لد ب ميع يت  التغاسف وي  ظ أن ياميم 
النتائل التد يتة ل إلي ا الت نع وإ اال مزرد من التحسيناس عتو مةقا ا الش لد سةف يتةقاان عتو المةار  

 الماليع وال شررع المتا ع ل ما ع؛

إلو بر ـامل األمم المتحـدة لتبيئـع أن يةا ــــــــــــــلف ود  ـدو  المةار  المتـا ـعف يزورـد  طلبت - 18 
الت نع الاتميع باللدماس وياميم ما يتة ـــــــــل إليه من  تائل عتو الدول األعضـــــــــال وعتو األوســـــــــاط الاتميع 

ؤولياس ملتتف وال م ةرف وكاالع أن يكةن التدابير اإل اررع القائمع م ئمٌعف بما ود ذل  يةضـــــيف أ وار ومســـــ
األطراف الااعتعف  تو يكةن األما ع قا رًة باااليع و  اعع عتو ادمع الت نع بشــــلل مســــتدام  ملن التنبؤ بهف 
وعتو ييســـــــــير اســـــــــتاا ة الت نع بالاال من اللبرة ال يمع التد يةورها ل ا أعضـــــــــا ها بما يؤهت ا ل ضـــــــــط ع 

 امع؛بالمسؤولياس والةال ع التد أ اطت ا ب ا ال مليع الا

بر امل األمم المتحدة لتبيئع عتو أن  لال إجرال عمتياس التةضيل المقبتع بطررقع  تحث - 19 
 يتسم بالكاالة والاااليع و سن التةقيت والشاافيع؛

ف التد  ت ت محل وضياع مةضف الشؤون 2019بإ شال وضياع  ائ  األمين ود عام  تذكر - 20 
ةلد م ام األمين عند االقتضـــــالف ويســـــاعد عتو ي ن   التاطي س ود الاتميعف ويســـــمف بإ ابع  ائ  األمين لت

 يشليل م ك المةضاين؛
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ف ويح  19-أن يايين  ائ  أمين لم يتم باد  ظرا ل ثر المســـــــــــــتمر ل ائحع كةويد تالحظ - 21 
اطيل بر امل األمم المتحدة لتبيئع عتو اال ت ال من هذ  الامتيع ود أقرج وقت مملن لت ن  المزرد من الت

 ل عمال ال امع التد يقةم ب ا األما ع والت نع الاتميع؛

إلو األمين الاـــام أن  ازز الـــدعم المقـــدم إلو الت نـــع الاتميـــعف ود  ـــدو  المةار   تطلييب - 22 
المتا عف وال ســــــيما فيما يتاتق بزرا ة التكاليل التشــــــغيتيع ود  الع زرا ة أاري ود عد  األعضــــــالف وأن  قدم 

 المسائل إلو ال مليع الاامع ود  وري ا السا سع والس اين؛ يقرررا عن هذ 

الدول األعضــال التد بةســا ا يقد م يبرعاس إلو الصــندوق االســتئما د الاام الذي  تشييجع - 23 
أ شـــت  المدير التنايذي لبر امل األمم المتحدة لتبيئعف وأ ضـــا يبرعاس عينيع من أجل  عم أعمال الت نع الاتميع 

 عتو الدوامف عتو ال يام بذل ؛و شر  تائ  ا 

اإلســـــــــــــ ميــع(  -بـالـدعةة المةج ــع إلو اإلمـاراس الار يــع المتحــدة وإيران )جم ةررـع  تذكر - 24 
ف ويدعة (5)وال زائر والنرورل إلو يايين عالم لحضــــــةر الدورة الســــــاباع والســــــتين لت نع الاتميع بصــــــاع مراق 

ســــــــ ميع( وال زائر والنرورل إلو يايين عالم لحضــــــــةر الدورة اإل -اإلماراس الار يع المتحدة وإيران )جم ةررع 
المؤرخ  72/76من قرار ال مليع الاامع  19ال امنع والســـــــــــــتين لت نع الاتميع بصـــــــــــــاع مراق ف عم  بالاقرة 

المؤرخ  73/261من قرار ال مليع  21قرة و اإلجرالاس المشـــــار إلي ا ود الا 2017 ا ةن األول/  ســـــمبر  7
 ؛2018كا ةن األول/  سمبر  22

ضـــــع يحســـــ ا إلملا يع الزرا ة مرة أاري ود عضـــــةرع الت نع  تذكر أيضييييا - 25  باإلجرال الذي وم
من قرار  19ف عم  بـــالاقرة 73/261اـــامـــع من قرار ال مليـــع ال 21الاتميـــع عتو النحة الماتمـــد ود الاقرة 

 ؛2011كا ةن األول/  سمبر  9المؤرخ  66/70ال مليع 

م التقررر عن الدورة الســـــاباع والســـــتين 19-إلو أ ه  ظرا ألثر جائحع كةويد تشييي ر - 26  ف ســـــيقدت
لت نع الاتميع مع التقررر عن الدورة ال امنع والســـــــــــــتين لت نع الاتميع ود الدورة الســــــــــــــا ســــــــــــــع والســـــــــــــ اين 

 الاامع. لت مليع

 
  

__________ 

 .74/81ا ظر القرار  (5) 
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 المرفق
اء جلسييييية إلكترونية س ر رسيييييمية للجنة المسيييييائل السيييييياسيييييية الخاصييييية وإنه  

 االستعمار )اللجنة الرابعة(
  
ف عقدس ل نع المســـــائل الســـــياســـــيع اللا ـــــع وإ  ال االســـــتامار 2020يشـــــررن األول/أ تة ر  9ود  - 1

من  50)الت نع الراباع( جتســـــع إلكترو يع غير رســـــميع  عا إلي ا رئيس الت نع الراباع )بةيســـــةا ا( بشـــــتن البند 
 جدول األعمال. 

مت مم تع أســترالياف بصــات ا رئيســع ل نع األمم المتحدة الاتميع المانيع بآثار وود ال تســع  اســ اف قد - 2
اإلشـــــااع الذريف مذكرة أعدي ا رئيســـــع ل نع األمم المتحدة الاتميع المانيع بآثار اإلشـــــااع الذري إلو ال مليع 

 (.A/75/46الاامع )
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