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الدورة الثانية والسبعون
جلن ـ ـ ــة ااسـ ـ ــاة السيا يـ ـ ـ ــة اخلاص ـ ـ ـ ــة
وإهناء اال تعمار (اللجنة الرابعة)

تنظيم األعمال
مذكرة من الرةيس
 - 1تـد نوـ وـداأل األل ـلأل احـل هالحتمـل اا عاـ احعلمـ سا اوـ املسـل ا احسالإـا ا ل ـ اس ــل
االإ ــتع لا لاحة وـ ـ احدانعـ ـ ي حةو ــد ةام ــل اح ا ـ ـ  .A/C.4/72/1ات ــد املعة م ــلي األإلإ ــا لـ ـ تةـ ـ
احبو  ،مبل ذح اإلشلااي سا اح اث ـ ذاي احلـة  ،اح ل ـ األاحاـ املةـداا حةبوـ احـل إـتدا
وداأل األل لأل املؤقت حةدااة احثلنا ااحسبعني لA/72/100يل1ي.
 - 2تطةب اا عا احعلم  ،احف دة لبي م املل ة  99م ن لممل احـدالة ،،سا لـا اوـ ا اسـا
يبني سن همك احتلايخ املستمدف إل ل ل ةمل ااحتـ اايخ احت ديباـ حةو ـد احبوـ
هن تعت د ندانجمل حةع ا نِ
الد ااةسلي احل إتخلص حكا مومل.
 - 3اقداي اا عا احعلم هن تُدةع ااهتل احثلنا ااحسبعني يـ اال وـني 11 ،لـلن ن األاألد يسـ 2017
اهنه يوبغ ،حة وـ املسـل ا احسالإـا ا ل ـ اس ـل االإـتع لا لاحة وـ احدانعـ ي، ،ةـ همـ ا ،هن تُو ـ هل ل ـل
حبة أل ي اا ع  10تةدي احثليندن ة  2017لان د احف دتني  21ا  22م اح ا A/72/250ي.
 - 4احتح ا هـه احغليـ  ،قـد تـ ة اوـ املسـل ا احسالإـا ا ل ـ اس ـل االإـتع لا لاحة وـ احدانعـ ي
احو ــد هن تعت ــد ،لت وا ــه مؤق ــت ،احت ـ اايخ احت ديباـ ـ اح ـ اا ة ه ان حةو ــد احبو ـ اح ـ اا ة و ــداأل
هل ل ــل ،مــع احتســةام نــه قــد اــدف تو احمــل نلــف ااي ـ  ،اســب االقتيــل  .اإــتو د احة و ـ هييــل
نعــب نوـ وــداأل هل ل ــل جمت عـ حكفلحـ اإــتخدا مداةـ املــؤلداي املخللـ ــل نةــكا انكفــل ة.
ال ــل يــد ه ان  ،لللــت لــدملي املــؤلداي  28وةسـ ــه احة وـ  ،ااثلتمــل لةــك هن تبــهأل لــا مــل
__________
ل1ي حالطالع لةك اح ل
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اإــعمل إلزــلل ل ةمــل ليـ ن اح قــت املخلــص .اسذا البــت احة وـ
ةاتعني لةامل الم ذح احع ا نطلق احت اايخ ااألاقلي املباو ه ان .
ِ
احتلايخداحسلل
األ ـ ــبو مـ ــن  25إىل  29أيلـ ــول
بتمرب
اخلميس 28 ،أيلول بتمرب
10:00

األ بو من  2إىل  6تشرين األول
أكتوبر
االثنني 2 ،تشرين األول أكتوبر
15:00

18:00
الثالاثء 3 ،تشرين األول أكتوبر
15:00
األربعاء 4 ،تشرين األول أكتوبر
15:00
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تغاــل تـ اايخ ن دهــل

احبوـ ،

اح انمج

تو ام األل لأل
سقداا ندانمج احع ا
سقداا املدة احملد ة حةبالاني
سنةل احفدي احعلما االمع املعين ابحفيل ا لاو،
احو د مهلدة االحت لإلي املتعة ابألقلحام لل املت تع ابحلكم احهايت

نالاني اإتمالحا امولقة للم حبو س ل االإتع لا احتلحا جمت ع :
ااعلومــاا اار ــلة ى تملــة ااــا ة ( 73ه ــ) مــن ميثــا األمــم اات ــدة مــن
األقاليم غري ااتمتعة ابحلكم الذايت (البند )58
األنش ــاة االقتي ــا ية وغريه ــا م ــن األنش ــاة الـ ـ تـ ـ ثر مي ــا ــعو
األقاليم غري ااتمتعة ابحلكم الذايت (البند )59
تنفيــذ الوكــاالا ااتاييــة واا ســاا الدوليــة اارتباــة ابألمــم اات ــدة
إعالن منح اال ت الل للبلدان والشعو ااستعمرة (البند )60
التسهيالا الدرا ية والتدريبية ااعروضة من الدول األعملاء ليا ـكان
األقاليم غري ااتمتعة ابحلكم الذايت (البند )61
تنفيذ إعالن منح اال ت الل للبلدان والشعو ااستعمرة (البند )62
امل اة لةك طةبلي ت دمي احت لإلي نةأن األقلحام لل املت تع ابحلكم احهايت
سقفلأل قل املتكة ني نةأن نو س ل االإتع لا
امل لد احومل  ،حت دمي امل رتالي املتعة نبو س ل االإتع لا
احو د نو س ل االإتع لا ل نعي:
نالاني ممثة ،األقـلحام لـل املت تعـ ابحلكـم احـهايت ااالحت لإـلي املتعة ـ ابألقـلحام
لل املت تع ابحلكم احهايت احل ااة ت احة و لةك االإت لع سحامل
احو د نو س ل االإتع لا ل نعي:
نالاني ممثة ،األقـلحام لـل املت تعـ ابحلكـم احـهايت ااالحت لإـلي املتعة ـ ابألقـلحام
لل املت تع ابحلكم احهايت احل ااة ت احة و لةك االإت لع سحامل
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احتلايخداحسلل
اخلميس 5 ،تشرين األول أكتوبر
15:00
اجلمعة 6 ،تشرين األول أكتوبر
15:00
األ بو من  9إىل  13تشـرين األول
أكتوبر
االثنني 9 ،تشرين األول أكتوبر
10:00

الثالاثء 10 ،تشرين األول أكتوبر
10:00

األربعاء 11 ،تشرين األول أكتوبر
10:00

اخلميس 12 ،تشرين األول أكتوبر
10:00

اجلمعة 13 ،تشرين األول أكتوبر
10:00

اح انمج
احو د نو س ل االإتع لا ل نعي:
نالاني ممثة ،األقلحام لـل املت تعـ ابحلكـم احـهايت ااالحت لإـلي املتعة ـ ابألقـلحام
لل املت تع ابحلكم احهايت احل ااة ت احة و لةك االإت لع سحامل
احو د نو س ل االإتع لا ل نعي:
نالاني ممثة ،األقـلحام لـل املت تعـ ابحلكـم احـهايت ااالحت لإـلي املتعة ـ ابألقـلحام
لل املت تع ابحلكم احهايت احل ااة ت احة و لةك االإت لع سحامل

احو د نو س ل االإتع لا ل نعي:
مولقة للم حبو س ل االإتع لا جمت ع ل نعي
احو د نو س ل االإتع لا ل نعي:
مولقة للم حبو س ل االإتع لا جمت ع لالتتل ي
احبت امل رتالي امل دم سطلا نو س ل االإتع لا
نالن اإتماليل امولقة للم نةأن:

التعاون الدويل ا تادام الفملاء اخلارجي األغراض السلمية (البند )52
احفدي ـ احعلمــا ااــلمع املعــين ابحتعــلان احــدايل اإــتخدا احفيــل ا ــلاو،
األلداض احسة ا
التعـ ـ ــاون الـ ـ ــدويل ا ـ ـ ــتادام الفملـ ـ ــاء اخلـ ـ ــارجي األغ ـ ـ ـراض السـ ـ ــلمية
(البند )52
اة ـ ـ ن ــلب مة ــرتل ن ــني احة وت ــني األاا ااحدانع ـ ـ نة ــأن احتح ــدحملي احملت ــا
ملل ةتمل حت ا هم احفيل ااإتدامته
التعـ ـ ــاون الـ ـ ــدويل ا ـ ـ ــتادام الفملـ ـ ــاء اخلـ ـ ــارجي األغ ـ ـ ـراض السـ ـ ــلمية
(البند )52

مولقة للم ل نعي

احفدي ـ احعلمــا ااــلمع املعــين ابحتعــلان احــدايل
األلداض احسة ا ل نعي

اإــتخدا احفيــل ا ــلاو،

األ بو من  16إىل  20تشرين األول
أكتوبر
الثالاثء 17 ،تشرين األول أكتوبر
التعـ ـ ــاون الـ ـ ــدويل ا ـ ـ ــتادام الفملـ ـ ــاء اخلـ ـ ــارجي األغ ـ ـ ـراض السـ ـ ــلمية
15:00
(البند )52
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احتلايخداحسلل

اح انمج
مولقة للم لالتتل ي

األربعاء 18 ،تشرين األول أكتوبر
15:00
اخلميس 19 ،تشرين األول أكتوبر
10:00
13:00
15:00

احفدي ـ احعلمــا ااــلمع املعــين ابحتعــلان احــدايل
األلداض احسة ا لالتتل ي
احبت امل رتالي
ِ

اإــتخدا احفيــل ا ــلاو،

نالن اإتماليل اوةس حتلاا امولقة للم نةأن:
ااساة ااتيلة ابإلعالم (البند )57
ااساة ااتيلة ابإلعالم (البند )57

مولقة للم ل نعي

سقفلأل قل املتكة ني نةأن احبود 57
ااساة ااتيلة ابإلعالم (البند )57
مولقة للم لالتتل ي
احبت امل رتالي
ِ

األ بو من إىل  27-23تشرين األول
أكتوبر
األربعاء 25 ،تشرين األول أكتوبر
نالن اإتماليل اوةس حتلاا امولقة للم نةأن:
10:00
ا تعراض ام لكام مسألة عملياا حفظ السالم من مجيع نـواحي هـذ
العملياا (البند )55
سقفلأل قل املتكة ني نةأن احبود 55
13:00
اخلميس 26 ،تشرين األول أكتوبر
ا تعراض ام لكام مسألة عملياا حفظ السالم من مجيع نـواحي هـذ
10:00
العملياا (البند )55
مولقة للم ل نعي
اجلمعة 27 ،تشرين األول أكتوبر
ا تعراض ام لكام مسألة عملياا حفظ السالم من مجيع نـواحي هـذ
10:00
العملياا (البند )55
مولقة للم ل نعي
األ ـ ـ ــبو م ـ ـ ــن  30تشـ ـ ـ ـرين األول
أكتوبر إىل  3تشرين الثاين نوفمرب
االثنني 30 ،تشرين األول أكتوبر
ا تعراض ام لكام مسألة عملياا حفظ السالم من مجيع نـواحي هـذ
15:00
العملياا (البند )55
مولقة للم لالتتل ي
الثالاثء 31 ،تشرين األول أكتوبر
نالاني اإتمالحا اوةس حتلاا امولقة للم ااحبت م رتح نةأن:
15:00
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احتلايخداحسلل
األربعاء 1 ،تشرين الثاين نوفمرب
15:00
اخلميس 2 ،تشرين الثاين نوفمرب
15:00
اجلمعة 3 ،تشرين الثاين نوفمرب
15:00

18:00

اح انمج
ا تعراض ام للبعثاا السيا ية اخلاصة (البند )56
نالاني اإتمالحا اوةس حتلاا امولقة للم ااحبت م رتح نةأن:
ت دمي ااساعدة اإلجراءاا ااتعل ة ابأللغام (البند )50
نالاني اإتمالحا امولقة للم ااحبت
آاثر اإل عا الذري (البند )51

م رتح نةأن:

نالن اإتماليل اةرتة خملل حألإئة ااألو ن امولقة للم نةأن:

الشـر األ

وكالة األمم اات دة إلغاثة وتشغي الالجئني الفلسـاينيني
(البند )53
امل لد احومل  ،حت دمي امل رتالي املتعة ابحبودي  53ا 54
امل لــد احومــل  ،حت ــدمي امل رتاــلي املتعة ـ ا اــع نو ـ وــداأل األل ــلأل اح ــل
يتخه سودا نةأ ل

األ ــبو م ــن  6إىل  10تشـ ـرين الث ــاين
نوفمرب
االثنني 6 ،تشرين الثاين نوفمرب
وكالة األمم اات دة إلغاثة وتشغي الالجئني الفلسـاينيني
10:00
(البند )53
مولقة للم لالتتل ي
الثالاثء 7 ،تشرين الثاين نوفمرب
10:00

األربعاء 8 ،تشرين الثاين نوفمرب
10:00

اخلميس 9 ،تشرين الثاين نوفمرب

10:00
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الشـر األ

نالن اإتماليل اةرتة خملل حألإئة ااألو ن امولقة للم نةأن:
ت ريــر اللجنــة اخلاصــة ااعنيــة ابلت يــا اامار ــاا اإل ـراةيلية الـ ــس
األراضـي
ح و اإلنسان للشـع الفلسـايو وغـري مـن السـكان العـر
احملتلة (البند )54
ت ريــر اللجنــة اخلاصــة ااعنيــة ابلت يــا اامار ــاا اإل ـراةيلية الـ ــس
األراضـي
ح و اإلنسان للشـع الفلسـايو وغـري مـن السـكان العـر
احملتلة (البند )54
مولقة للم ل نعي
ت ريــر اللجنــة اخلاصــة ااعنيــة ابلت يــا اامار ــاا اإل ـراةيلية الـ ــس
األراضـي
ح و اإلنسان للشـع الفلسـايو وغـري مـن السـكان العـر
احملتلة (البند )54
مولقة للم لالتتل ي
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احتلايخداحسلل
اجلمعة 10 ،تشرين الثاين نوفمرب
10:00

-5

اح انمج
الشـر األ

وكالة األمم اات دة إلغاثة وتشغي الالجئني الفلسـاينيني
(البند )53
ت ريــر اللجنــة اخلاصــة ااعنيــة ابلت يــا اامار ــاا اإل ـراةيلية الـ ــس
األراضـي
ح و اإلنسان للشـع الفلسـايو وغـري مـن السـكان العـر
احملتلة (البند )54
لدض ،اع امل رتالي ااحبت ةامل
تنشيط أعمال اجلمعية العامة (البند )122
نـدانمج احع ــا اااـداأل احـ مين امل رتاـلن حة وـ املسـل ا احسالإــا ا ل ـ اس ــل
االإ ــتع لا لاحة وـ ـ احدانعـ ـ ي ح ــدااة اا عاـ ـ احعلمـ ـ احثلحثـ ـ ااحس ــبعني ااحو ــد
هإلحاب احع ا
ختايط الربامج (البند )137
احبت امل رتالي املتعة ا اع نو وداأل األل لأل احل يتخه سودا نةأ ل
التتل هل لأل او املسـل ا احسالإـا ا ل ـ اس ـل االإـتع لا لاحة وـ احدانعـ ي
لالأل اا احد اس ،م احدااة

حدى سلدا ااداأل اح مين اح اا هلال  ،اإرتشد احد اس اباللتبلااي احتلحا :

قــد تـ ِ احة وـ  ،اة ــل حووـدا اي اامل لاإــلي املع ـ أل ــل ،ااا ــع االلتبــلا مــدى
لهي
ت اةد اح اث  ،سودا مولقة للم ااادة تغط ،نو وداأل األل لأل م  58سا  ،62اسودا مولقةـلي
نلـ اة ةد يـ نةــأن نوـ وــداأل األل ــلأل مـ  50سا  57ا  122ا  ،137لةــك هن يُو ــد مةــلايع
اح داااي ادها امل دااي نل اة موفلة ؛
لبي إا دف االإت لع سا ممثة ،األقـلحام لـل املت تعـ ابحلكـم احـهايت ام ـدم ،االحت لإـلي
هقدب اقت ممك ه ول ن د احة و احبو ذاي احلـة  ،اي ـرتح احـد اس هن لـص احة وـ وةسـلهتل
م ـ ـ ي ـ ـ احـ ــثالاث  3 ،تة ـ ـدي األاألدهلت ـ ـ ند سا ي ـ ـ اا ع ـ ـ  6 ،تة ـ ـدي األاألدهلت ـ ـ ند ،حالإـ ــت لع سا
م دم ،االحت لإلي؛
ل ي ُُيــلأل احبوــد 122املعو ـ ن ”توةــاأ هل ــلأل اا عا ـ احعلم ـ “ سا ،اــع احة ــلن احد اســا
ال حغدض إ ى احو د ندانمج احع ا املؤقت حكا مومل اا لذ سودا اي نةأنه؛
ل ي ُيلأل احبود  137املعوـ ن ” طـاأ احـ امج“ سا ،اـع احة ـلن احد اسـا اااةسـ احعلمـ
حة عاـ احعلمـ حتع ي ـ مولقةـ ت ــلايد احت اــام ااحتخطــاأ ااملا نـ ااحد ــد .اسذا هالحــت اا عاـ هف ت ديــد
م د سطلا هها احبود سا احة و احدانع  ،لل ي احة و سا احو د احبود.
 - 6اي ـ احــد اس ،اهوــل ن ب ـ أل احة و ـ ح ـ انمج احع ــا املؤقــت اح ـ اا هلــال انغا ـ تســماا هل ل ــل،
هن ي ــرتح سقفــلأل قل ـ املتكة ــني املولقة ـ احعلم ـ احــل تتوــلاأل نو ـ وــداأل األل ــلأل اح ـ اا ة ه ان لةــك
احوح احتليل:
احبو م  58سا  :62اال وني 2 ،تةدي األاألدهلت ند ،احسلل 18:00
احبود  :57ا اس 19 ،تةدي األاألدهلت ند ،احسلل 13
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احبود  :55األانعل  25 ،تةدي األاألدهلت ند ،احسلل 13:00
اإـتتخه احة وـ
املتعة ابحبو املتب ا .

اح قـت املولإــب م ــدااي نةـأن سقفــلأل قل ـ املتكة ـني

املولقةــلي احعلمـ

 - 7ايـ ـ اح ــد اس هيي ــل هن ي و ــه انتب ــل هلي ــل احة وـ ـ سا م ــدااي اا عاـ ـ احعلمـ ـ نة ــأن تو ــام
هل ل ل ،اح اا ة احفداع م احثلين  -اب سا احثلحث م اح ا .A/72/250
 - 8ايُدوــك هييــل م ـ األليــل هن ييــع ا التبــلاهم م ــدا اا عا ـ احعلم ـ احــهف ي يــ ،ن تبــده
ااةس ـ ــلي احل ـ ــبلاا احس ـ ــلل  ،10:00اااةس ـ ــلي املس ـ ــل ا احس ـ ــلل  15:00ابحي ـ ــبأ ،ةا ـ ــل يتعةـ ـ ـ
اباةسلي احعلم اوةسلي احة لن احد اسـا لةـك اـد إـ ا لـالأل احـدااة احثلناـ ااحسـبعني .اي لوـه انتبـل
األليــل هييــل سا م ــدا اا عاـ احــهف ي يــ ،ن تت ــلال ااهتــل احثلناـ ااحســبعني لـ شــد الت ــلأل
احولــلب احــالل  ،مب وــب املــل ة  108مـ احو ــل احــدالة ،حة عاـ احعلمـ  ،لــ ،يعةـ احــد اس لـ اةتتــلح
وةس مل ايس ح ابحةداع املولقة لان د احف دة  27م اح ا A/72/250ي.
 - 9ا ـ احعــد احملــدا مـ ااةســلي املتلاـ حة وـ  ،ي ــرتح هن يكـ ن اح قــت احملــد إلح ــل احباــلاني
لة ــد ق ــل  ،ةا ــل ل ــدا احبا ــلاني اح ــل ي ــديل ــل املتح ــد ن ابإ ــم جم ل ــلي اح ةـ ـ ااح ــل كـ ـ هن لت ــد سا
 15قا  .ا هها احسالق ،إاحد احد اس اح قت املخلص مل دم ،االحت لإلي اسب االقتيل .
 - 10ات ــد قل ـ ـ اح اث ـ ـ امل دمـ ـ سط ــلا خمتةـ ـ نوـ ـ و ــداأل األل ــلأل احمللحـ ـ سا اوـ ـ املس ــل ا
احسالإــا ا ل ـ اس ــل االإ ــتع لا لاحة و ـ احدانع ـ ي اح ا ـ  ،A/C.4/72/INF/1اح ــل إ ــاتم حت ــديثمل
اسب احللو .
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