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  )اللجنة األوىل(ختطيط الربامج  - ٦٣/٥٢٢
ديــسمرب / كــانون األول٢، املعقــودة يف ٦١أحاطــت اجلمعيــة العامــة، يف جلــستها العامــة   
  .)٤٦(، بتقرير اللجنة األوىل٢٠٠٩

  
   املقررات املتخذة بناء على تقارير جلنة املسائل السياسية اخلاصة-  ٣

  )اللجنة الرابعة(وإهناء االستعمار 
ة عمليـات حفـظ الـسالم مـن مجيـع نـواحي هـذه              استعراض شامل لكامل مسأل    - ٦٣/٥٢٣

  العمليات
ــة    ــة العامــ ــاأحاطــــت اجلمعيــ ــة  علمــ ــستها العامــ ــودة يف ٦٤، يف جلــ ــانون  ٥، املعقــ كــ
ــتعمار   ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول ــاء االسـ ــة وإهنـ ــسياسية اخلاصـ ــة املـــسائل الـ ــر جلنـ ــة (، بتقريـ اللجنـ
  .)٤٧()الرابعة

  
  زيادة عضوية جلنة اإلعالم - ٦٣/٥٢٤

ــة      ــستها العام ــة العامــة، يف جل ــسمرب /كــانون األول ٥، املعقــودة يف ٦٤قــررت اجلمعي دي
 ،)٤٨()اللجنـة الرابعـة  (سائل الـسياسية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار      ، بناء على توصية جلنة امل     ٢٠٠٨
  .)٤٩(مائة وإثين عشر عضوا إىل مائة وعشرة أعضاءمن  جلنة اإلعالم اءعضأ عدد زيادة

  
  مسألة جبل طارق - ٦٣/٥٢٥

ــة       ــستها العام ــة، يف جل ــة العام ــودة يف ٦٤قامــت اجلمعي ــسمرب / كــانون األول٥، املعق دي
، )٥٠()اللجنـة الرابعـة  (ية جلنة املسائل الـسياسية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار          ، بناء على توص   ٢٠٠٨

 وإىل البيـانني    ٢٠٠٧ديـسمرب   / األول كـانون  ١٧ املـؤرخ    ٦٢/٥٢٣بعد أن أشارت إىل مقررهـا       
يف يرلنـدا الـشمالية     آ املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و       اململكةاللذين وافقت عليهما حكومتا إسبانيا و     

ــشري ٢٧بروكــسل يف  ــايننت ــوفمرب/ الث ــد يف  )٥١(١٩٨٤ ن ــشرين ٢٧ويف مدري ــوبر / األولت أكت
، وبعــد أن الحظــت أن املنتــدى الثالثــي للحــوار بــشأن جبــل طــارق قــد أنــشئ بــصورة    ٢٠٠٤

ــصادر عــن          ــشترك ال ــان امل ــار البي ــان األخــري ويف إط ــة بروكــسل، عمــال بالبي ــصلة عــن عملي منف
  :يلي  مبا،٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ١٦ وجبل طارق يف واململكة املتحدةحكومات إسبانيا 
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 ٢٧حثت احلكومتني كلتيهما على التوصل، انطالقا مـن روح البيـان الـصادر يف                 )أ(  
، إىل حل هنائي ملسألة جبل طارق يراعي مصاحل وتطلعـات سـكانه،     ١٩٨٤نوفمرب  / الثاين تشرين

  ؛ املتحدةاألمملروح ميثاق ذات الصلة واملبادئ املنطبقة ووفقا  العامة اجلمعيةيف ضوء قرارات 

حققته اجملموعة األوىل من التدابري اليت وضعها املنتدى الثالثـي للحـوار              مبا رحبت  )ب(  
ة اليت أعربت عنـها األطـراف للتوصـل إىل اتفاقـات            دار وباإل بشأن جبل طارق من جناح متواصل     

  .٢٠٠٩يوليه /زجديدة حبلول متو
  

صـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل             زيادة عـدد أعـضاء اللجنـة اخلا        - ٦٣/٥٢٦
  للبلدان والشعوب املستعمرة

ــة      ــستها العام ــة العامــة، يف جل ــسمرب / كــانون األول٥، املعقــودة يف ٦٤قــررت اجلمعي دي
، )٥٠()اللجنـة الرابعـة  (املسائل الـسياسية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار           ، بناء على توصية جلنة    ٢٠٠٨

زيادة عدد أعضاء اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب                     
  .)٥٢(عضوامثانية وعشرين  إىل سبعة وعشرين عضوا من املستعمرة

  
برنــامج العمــل واجلــدول الــزمين املقترحــان للجنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة    - ٦٣/٥٢٧

   للجمعية العامةللدورة الرابعة والستني) اللجنة الرابعة(تعمار وإهناء االس
ــر   ــة   أق ــستها العام ــة، يف جل ــة العام ــودة يف ٦٤ت اجلمعي ــسمرب / كــانون األول٥، املعق دي
 ،)٥٣()اللجنـة الرابعـة  (املسائل الـسياسية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار      ، بناء على توصية جلنة    ٢٠٠٨

 للجنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار   نيقتــرحبرنــامج العمــل واجلــدول الــزمين امل 
  .)٥٤( على النحو املبني يف تقرير اللجنةللدورة الرابعة والستني للجمعية العامة) اللجنة الرابعة(
  

ــربامج  - ٦٣/٥٢٨ ــسياسية اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار     (ختطــيط ال ــسائل ال ــة امل ــة (جلن اللجن
  ))الرابعة

ــة    ــة العامــ ــة  أحاطــــت اجلمعيــ ــستها العامــ ــا، يف جلــ ــودة يف ٦٤ علمــ ــانون ٥، املعقــ  كــ
ــتعمار   ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول ــاء االسـ ــة وإهنـ ــسياسية اخلاصـ ــة املـــسائل الـ ــر جلنـ ــة (، بتقريـ اللجنـ
  .)٥٥()الرابعة

  
_____________ 

  .٦٣/٤١٤انظر أيضا املقرر  )٥٢(
)٥٣( A/63/409 ٥، الفقرة.  
  .املرجع نفسه، املرفق )٥٤(
)٥٥( A/63/449.  


