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الدورة التاسعة والستون

جلنــــة املســــاسي السياســــية ا ا ــــة
وإهنــاء االستعمار (اللجنة الرابعة)

بنود جـدو األممـا املاحالـة إن جلنـة املسـاسي السياسـية ا ا ـة وإهنـاء
االستعمار (اللجنة الرابعة)
رسالة مؤرخة  91أيلو /سبتمرب  4192موجهـة مـر رسـيجل اجلمعيـة العامـة إن
رسيجل جلنة املساسي السياسية ا ا ة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)
يشــر أ أن أبلم ــم بــال راراا الــا اع ـ اا اجلمعيــة العامــة اجللســة العامــة ال ا يــة
لدوراا التاسعة والستني ،املع ودة  91أيلو /سـبتمرب  ،4192بشـنن البنـود الالـة إن جلنـة
املساسي السياسية ا ا ة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة) (ا ظر املر ق).
وأود أن أوجه ا تباه م إن األجزاء ذاا الصلة مر الفرمني ال الث والرابع مـر ق ريـر
امل تب ( )A/69/250املتعل ة جبداو أمما اللجان الرسيسية.
وأود أيضاً أن أوجه ا تباه م إن التو ياا املتعل ة بتنظيم الـدورة ،الـواردة الفـر
ال ـــان مـــر الت ريـــر ذاقـــه .وعـــد أعـ ـريا اجلمعيـــة العامـــة أيضـ ـًا قلــ التو ـــياا جلســـتها
العامة ال ا ية.
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املر ق
البنـــو د الالـــة إن جلنـــة املســـاسي السياســـية ا ا ـــة وإهنـــاء االســـتعمار
(اللجنة الرابعة)
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باء -

ا تخاب أمضاء م اقب اللجان الرسيسية [البند .]5

ون السالم واألمر الدوليني
-4

آثار اإلشعا ال ري [البند .]24
استخدام الفضاء ا ارجي

األغراض السلمية [البند .]21
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التعاون الدويل

-2

وكالـــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة وقشـــميي الالجـــشني الفلسـ ـ ينيني
[البند .]51
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ق ريــر اللجنــة ا ا ــة املعنيــة بــالتح يق املمارســاا اإلســراسيلية الــا ــجل ــو
اإل ســــان للشــــعب الفلســـ يأ وغــــرب مــــر الســـ ان العــــرب األرا ــــي التلــــة
[البند .]59
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استعراض شامي ل امي مسنلة مملياا فظ السالم مر مجيع وا ي هـ ب العمليـاا
[البند .]54
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استعراض شامي للبع اا السياسية ا ا ة [البند .]53
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املساسي املتصلة باإلمالم [البند .]52
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املعلومــاا املرســلة ى تضــة املــادة ( 73هـــ) مــر مي ــا األمــم املتحــدة مــر األعــاليم
غر املتمتعة باحل م ال ايت [البند .]55

 - 91األ شــ ة االعتصــادية وغرهــا مــر األ شــ ة الــا قــؤثر
غر املتمتعة باحل م ال ايت [البند .]56

الشـــر األد

مصــا شــعوب األعــاليم

 - 99قنفي الوكاالا املت خصصة واملؤسسـاا الدوليـة املرقب ـة بـاألمم املتحـدة إمـالن مـن
االست ال للبلدان والشعوب املستعمرة [البند .]57
 - 94التسهيالا الدراسية والتدريبية املعرو ـة مـر الـدو األمضـاء لصـا سـ ان األعـاليم
غر املتمتعة باحل م ال ايت [البند .]54
 - 93قنفي إمالن من االست ال للبلدان والشعوب املستعمرة [البند .]51
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طاء  -املساسي التنظيمية واإلدارية واملساسي األخرى
 - 92قنشيط أمما اجلمعية العامة [البند .]994
 - 95ع يط الربامج [البند .]933
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