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               من جدول األعمال    25      البند 

 
 
 

     7107                 كانون األول/ديسمرب      7                           قرار اختذته اجلمعية العامة يف   
 
 

  [ (      A/  72/446                  )اللجنة الرابعة( )          االستعمار                                               بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء  ]  
 
 

                                                                  النظرررر يف الرررذكرو السرررنوية ا مسرررا تررر ار األمرررش اتالررردة اتعررر    ا  رررا  ال  رررا       -    77 /  77 
                                  ا ارجي وا اخدامه يف األغراض السلمية

 

ّ               إّن اجلمعية العامة   ،  
  ،  8   691                 كــــــــا/دي األول  يســــــــم        52      املــــــــ ر    (   52-      ألــــــــ  )       5522           إىل قراراهتــــــــا         إذ ت ررررررررر 

      كـــــــــــــــــــــــا/دي      1      املـــــــــــــــــــــــ ر      18    25    ، و     6985                 كـــــــــــــــــــــــا/دي األول  يســـــــــــــــــــــــم     62      املـــــــــــــــــــــــ ر      92    23  و
  ،    5225                  تشرين األول أكتدبر     52      امل ر     5    29    ، و     6999           األول  يسم 

                                                             أبي الــــ كرس الســــندية اخلمســــا ملــــ ملر األمــــم املتحــــدة املعــــ   ست شــــا  ال  ــــاء    ش       ّ وإذ تسررررلّ  
ّ              تشّ ل فرصة للنظر       5268       ُ               ( اليت سُيحت ل هبا يف عام   22   +                                     اخلارجي يف األغراض السلمية )اليد/يسبيس   

ــــة اســــتجدام ال  ــــاء اخلــــارجي  ــــة للجن                                         يف األغــــراض الســــلمية ورســــم مســــا ت ا املســــتقبلية                                             يف احلالــــة الرالن
  ، (6 )                                  احلدكمة العاملية أل/شطة ال  اء اخلارجي  يف

                                                لجنـة وليااهتـا ال رعيـة وم تـو  ـ وي ال  ـاء اخلـارجي يف   ال     بعمـل                          وإذ حتيط علما مع االرتياح 
ـــــــد   املدا ـــــــيعية الســـــــب  لليد/يســـــــبيس ـــــــ  األول ـــــــ  22   +                                                               األما/ـــــــة العامـــــــة مـــــــن أجـــــــل تن ي   ك          ، مبـــــــا يف  ل

  ، (5 )                                                               واآلليا   ا  الصلة اليت ات قت علي ا اللجنة يف  ورهتا التاسعة واخلمسا       األلدا 

_________________ 

  .        A/AC.     105/1137  و      A/AC.     105   /L.   297     ا/ظر   (6 ) 

  .   591          (، ال قرة      A/  71/20 )    52                                                                الداثئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلا ية والسبعدي، امللحق رقم   (5 ) 

https://undocs.org/ar/A/72/446
https://undocs.org/ar/A/RES/37/90
https://undocs.org/ar/A/RES/54/68
https://undocs.org/ar/A/RES/59/2
https://undocs.org/ar/A/AC.105/L.297
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1137
https://undocs.org/ar/A/71/20


                                                   النظررررر يف الررررذكرو السررررنوية ا مسررررا ترررر ار األمررررش اتالرررردة اتعرررر  
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ــــة اجلــــسء الرفيــــ  املســــتدس مــــن اليد/يســــبيس+          وإذ ت كررررد  ــــدمي  22                                          علــــى أ ي     52                   ، املقــــرر عقــــد  ي
                                                                 خالل الدورة احلا ية والستا للجنة، اليت سي دي  ب املشاركة في ا م تدحا       5268             حسيراي يد/يه    56  و

                                          ُ   َ َ                         ُ                أمام مجي  الدول األع اء يف األمم املتحدة واليت سُتجتَـَتم مبنجسا  و/تائج ملمدسة سُتعرض على اجلمعية 
  “     5222       ال  ـاء ”        شـني خطـة                                                                العامة يف   ل قرار ستنظر فيه يف  ورهتـا الاالاـة والسـبعا، مبـا يف  لـك ب

                                                                                         وخطة تن ي لا من أجـل تعسيـس إسـ ام األ/شـطة ال  ـائية واأل وا  ال  ـائية يف إطـاا اخلطـة العامليـة الـيت 
                                                                                تتنــــــاول الشــــــداغل الةائيــــــة الطديلــــــة األمــــــد،  الســــــتنا  إىل است شــــــا  ال  ــــــاء اخلــــــارجي واســــــتجدامه 

  ، (2 )              األغراض السلمية  يف
ّ          يــــــدفر فرصـــــــة فريـــــــدة للـــــــدول األع ـــــــاء للت ّ ـــــــر يف أكاـــــــر     22  س+            أبي اليد/يســـــــبي               واقاناعرررررررا من رررررررا                                   

                                                                       عامــــــا مــــــن الطــــــااا  يف است شــــــا  ال  ــــــاء والتطلــــــ   ــــــد املســــــتقبل عــــــن  ريــــــق تعسيــــــس واليــــــة    22   مــــــن
                                                                تــــو بدصــــ  ا منــــابر فريــــدة للتعــــاوي الــــدو  يف اســــتجدام ال  ــــاء اخلــــارجي يف   امل                  وليااهتــــا ال رعيــــة و      لجنــــة  ال

  ،              األغراض السلمية
                                                                   أي تنظـر يف اجللسـة العامـة يف  ورهتـا الاالاـة والسـبعا يف بنـد يف جـدول األعمـال       تقرر -   6 
                                             يف سياق ال كرس السندية اخلمسا مل ملر األمـم املتحـدة   “                                     ال  اء  عتبار  حمركا للتنمية املستدامة ”       بعنداي 

   (؛  22                                                                  املع   ست شا  ال  اء اخلارجي واستجدامه يف األغراض السلمية )اليد/يسبيس+
                                                                 إىل جلنة استجدام ال  اء اخلارجي يف األغراض السـلمية أي تقـدم مشـرور قـرار       تطلب -   5 

                                                               لتنظر فيه اجلمعية العامة، يف جلسة عامة، يف  ورهتا الاالاة والسبعا؛    22                      بشني /تائج اليد/يسبيس+
   ُ                                                               أي تُعقـــد اجللســـة أو اجللســـا  العامـــة مبا ـــرة بعـــد /ظـــر جلنـــة املســـائل السياســـية       تقررررر -   2 

                                                 يف بنــد جــدول األعمــال املتعلــق  لتعــاوي الــدو  يف اســتجدام    (              اللجنــة الرابعــة )                 ة وإهنــاء االســتعمار     اخلاصــ
                                ال  اء اخلارجي يف األغراض السلمية؛

                                                                    قرارا  جلنة استجدام ال  اء اخلارجي يف األغراض السلمية فيما يتعلق  ألعمال      ت يد  -   5 
         أ ر مايد     66   إىل    3                          را  با الدورا  يف ال رتة من                       ، مبا يف  لك إجراء مشاو   22                    التح ريية لليد/يسبيس+

  . (5 )                                                 ، ت دي م تدحة أمام مجي  الدول األع اء يف األمم املتحدة    5268
 

 11اجللسة العامة 
 5263كا/دي األول  يسم    3

 

 

 

_________________ 

    .   255-   256       قرا       (، ال     A/  72/20 )    52                                     ، الدورة الاا/ية والسبعدي، امللحق رقم           املرج  / سه  (2 ) 

  .   258  و      255                    املرج  / سه، ال قراتي   (5 ) 

https://undocs.org/ar/A/72/20

