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  الدورة السابعة والستون
االستعمار  اءــجلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهن

        )اللجنة الرابعة(
بنــود جــدول األعمــال احملالــة إىل جلنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإهنــاء      

  )اللجنة الرابعة( االستعمار
  

 موجهــة مــن رئــيس اجلمعيــة العامــة  ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢١رســالة مؤرخــة     
  )اللجنة الرابعة(رئيس جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار  إىل
  

ــة         ــسة العامــة الثاني ــة العامــة يف اجلل ــالقرارات الــيت اختــذهتا اجلمعي يــشرفين أن أبلغكــم ب
، بـشأن البنـود احملالـة إىل جلنـة          ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١لدورهتا السابعة والستني، املعقودة يف      

  ).انظر املرفق) (اللجنة الرابعة(اخلاصة وإهناء االستعمار املسائل السياسية 
وأود أن أوجه انتباهكم إىل األجزاء ذات الصلة من الفرعني الثالث والرابع مـن تقريـر                
  .املتعلقة جبداول أعمال اللجان الرئيسية) A/67/250(املكتب 
الفـرع   ة، الـواردة يف   وأود أيضاً أن أوجه انتباهكم إىل التوصـيات املتعلقـة بتنظـيم الـدور               

  .وقد أقرت اجلمعية العامة أيضاً تلك التوصيات يف جلستها العامة الثانية. الثاين من التقرير ذاته
  ميتشيريفوك ) توقيع(
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    املرفق
ــتعمار         ــاء االسـ ــة وإهنـ ــسياسية اخلاصـ ــسائل الـ ــة املـ ــة إىل جلنـ ــود احملالـ البنـ

  )الرابعة اللجنة(
  
  ].٥البند [ن الرئيسية انتخاب أعضاء مكاتب اللجا  - ١
  

  صون السالم واألمن الدوليني  -باء   
  ].٤٩البند [جامعة السالم   - ٢
  ].٥٠ البند[آثار اإلشعاع الذري   - ٣
  ].٥١البند [التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   - ٤
ــسطينيني        - ٥ ــئني الفلـ ــشغيل الالجـ ــة وتـ ــدة إلغاثـ ــم املتحـ ــة األمـ ــشرق األدىن وكالـ يف الـ

  ].٥٢ البند[
ــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق       - ٦ ــة ب ــة اخلاصــة املعني تقريــر اللجن

اإلنــــسان للــــشعب الفلــــسطيين وغــــريه مــــن الــــسكان العــــرب يف األراضــــي احملتلــــة 
  ].٥٣ البند[

ــواحي هــذه         - ٧ ــع ن ــسالم مــن مجي ـــات حفــظ ال اســتعراض شــامل لكامــل مــسألــــة عملي
  ].٥٤البند [العمليات 

  ].٥٥البند [املسائل املتصلة باإلعالم   - ٨
ــادة     - ٩ ـــ (٧٣املعلومــات املرســلة مبقتــضى امل ــاق األمــم املتحــدة مــن  ) ه ــاليم  مــن ميث األق

  ].٥٦البند [املتمتعة باحلكم الذايت  غري
األنــشطة االقتــصادية وغريهــا مــن األنــشطة الــيت تــؤثر يف مــصاحل شــعوب األقــاليم             - ١٠

  ].٥٧البند [املتمتعة باحلكم الذايت  ريغ
تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسـسات الدوليـة املرتبطـة بـاألمم املتحـدة إعـالن مـنح                   - ١١

  ].٥٨البند [االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة 
التسهيالت الدراسية والتدريبية املعروضة مـن الـدول األعـضاء لـصاحل سـكان األقـاليم                  - ١٢

  ].٥٩البند [متعة باحلكم الذايت غري املت
  ].٦٠البند [ تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة   - ١٣
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  املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل األخرى  -طاء   
  ].١١٦البند [تنشيط أعمال اجلمعية العامة   - ١٤
  ].١٣١البند [ ختطيط الربامج   - ١٥
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