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يف الفتررة   يف فيينرا  ، املعقرودة دورهترا الرابعرة واخلمسرني    عن اللجنة الفرعية القانونيةوردت يف تقرير ، كما السلمية
 ررررريء  الصررررروتا مقابرررررل   155بتلرررررويت مسرررررجل بوغلبيرررررة  ، (51م2015نيسررررران/أبريل  24    13مرررررن 

خلرار ي يف  ، تعيني الدول األعضاء الست لعضروية جلنرة اسرتعدا  الفضراء ا    (52مأعضاء عن التلويت 16 وامتناع
 .(53ماألغراض السلمية

 
 حفظ السال  من مجيع نواحي هذه العملياتاستعراض  امل لكامل مسولة عمليات  - 70/519

، بتقرير 2015كانون األول/ديسمرب  9، املعقودة يف 70أحاةت اجلمعية العامة علما، يف  لستها العامة  
 .(54مالرابعة( نةجلنة املسائل السياسية اخلاصة و هناء االستعمار ماللج

 
 مسولة  بل ةارق - 70/520

، بنراء علرى   2015كرانون األول/ديسرمرب    9، املعقرودة يف  70قامت اجلمعيرة العامرة، يف  لسرتها العامرة      
 69/523، وقرد أ رارت    مقررهرا    (55متوصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة و هناء االستعمار ماللجنرة الرابعرة(  

 يلي: ، مبا2014سمرب كانون األول/دي 5املؤر  
_______________ 

 .10، الفقرة A/AC.105/1090 (51م
 كانت نتيجة التلويت على النحو التايل: (52م

 ألبانيرا،   كروادور،   سررائيل،   سرتونيا،  أسرتراليا،   سربانيا،   ريتريرا،  أرمينيا، األر نتني، أ:ربيجان،  ثيوبيا، ،االحتاد الروسي: املؤي ون
 غينيرا  برابوا   يطاليرا،   يسرلندا،   يرلنردا،  أوكرانيرا،  ،غنردا أو أوروغرواع،  أنغوال،  ندونيسيا، أندورا، ة،املتحد العربية اإلمارات أملانيا،

 بوركينرا  بوتسوانا، بوتان، بنما، بليز، بلغاريا، بلجيكا، السال ، دار بروين الربتغال، بربادوس، الرباقيل، باالو، باراغواع، اجلديدة،
 توفرالو،  توغرو،  وتوبراغو،  ترينيرداد  تايلنرد،  ، بر و، (القوميات املتعددة - دولةم بوليفيا بولندا، واهلرسق، البوسنة بوروندع، فاسو،
 أفريقيرا  مجهوريرة  مار رال،   رزر  القمر،  زر سليمان،  زر البهاما،  زر األسود، اجلبل  امايكا، ليشيت، - تيمور تونغا، تونس،

هوريررة كوريررا الشررعبية  مج كوريررا، مجهوريررة الدومينيكيررة، اجلمهوريررة ،املتحرردة توانيررا مجهوريررة التشرريكية، اجلمهوريررة الوسررطى،
  ور يرا،  أفريقيرا،   نوب مولدوفا، مجهورية سابقا، اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية الشعبية، الدميقراةية الو مجهورية ،الدميقراةية

 ونريفس،  كيرتس  سانت غرينادين، و زر فنسنت نتسا مارينو، سان ساموا، قمبابوع، قامبيا، رومانيا، رواندا، الدامنرك،  يبو ،
 سويسرررا، السررويد، السررودان، سررواقيلند، السررنغال، سررنغافورة، سررلوفينيا، سررلوفاكيا، السررلفادور، النكررا، سرررع ،انت لوسررياسرر

 فرانواتو،  بيسراو،  - غينيرا  االسرتوائية،  غينيا غينيا، غيانا، غواتيماال، غرينادا، غانا، غابون، عمان، اللني، صربيا،  يلي، س اليون،
 كاقايسررتان، فرر دع، كررابو ق غيزسررتان، قررربص، نررا ، فييرت  فيجرري، فنلنرردا، ،البوليفاريررة( -ممجهوريررة  فوويررال الفلرربني، فرنسرا، 

 ليربيرا،  لكسرمربو،  التفيرا،  كينيرا،  ك يبراس،  كوسرتاريكا، كولومبيرا، الكونغرو،    ديفروار،  كوت كوبا، كندا، كرواتيا، الكام ون،
 و يرلنردا  العظمرى  لربيطانيرا  املتحردة  اململكة ملديف، مالوع، املكسيق، ،ملر ماليزيا، مايل، مالطة، ليسوتو، ليعتنشتاين، ليتوانيا،

 النيجرر،  نيبرال،  النمسرا،  النررويج،  ،(املوحردة  - واليرات م ميكرونيزيرا  ميامنرار،  مونراكو،  موقامبيق، موريشيوس، منغوليا، الشمالية،
 اليونان   اليابان، ،واليات املتحدة األمريكيةال هولندا، هنغاريا، هندوراس، اهلند، يلندا،نيوق نيكاراغوا، نيج يا،

 : ال أحداملعارضون
 الكويرت،  قطرر،  ،العرراق  السرورية،  العربيرة  اجلمهوريرة  اجلزائرر،  تشاد، تركيا، بيالروس، البحرين، باكستان، ،أفغانستان: املمتنعون
  ناليم ناميبيا، موريتانيا، السعودية، العربية اململكة املغرب،

 .70/412انظر أيضا املقرر  (53م
 .A/70/498 (54م
 .33، الفقرة A/70/505 (55م
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يرلنرردا الشررمالية علررى أن تتوصررال،  حكرروميّت  سرربانيا واململكررة املتحرردة لربيطانيررا العظمررى و حثررت مأ( 
مراعيتني مللاحل وتطلعات  بل ةارق املشروعة مبو رب القرانون الردويل، ومنطلقرتني مرن رو   عرالن بروكسرل        

سولة  بل ةارق، يف ضوء قرارات اجلمعية العامرة :ات  ،    حل هنائي مل1984تشرين الثاين/نوفمرب  27املؤر  
 قا من رو  ميثاق األمم املتحدة؛الللة، واملبادئ الوا بة التطبيق، وانطال

 ؛ بشون  بل ةارق علمًا برغبة اململكة املتحدة يف مواصلة املنتدى الثالثي للحوارأحاةت  مب( 
دى الثالثرري للحرروار   يعررد قائمررا وأنرره ينبغرري علمررا مبوقررف  سرربانيا الررذع مفرراده أن املنترر أحاةررت مج( 

 ؛ن كامبو  بل ةارق و عب  بل ةارقاالستعاضة عنه بآلية  ديدة للتعاون احمللي ميثل فيها سكا
باجلهود اليت يبذهلا الطرفان حلرل املشراكل الراهنرة والرديول يف  ركل مرن أ ركال احلروار         رحبت  مد( 

املعنيرة واملالئمرة، علرى أسراس غر  رمسري وصلر ، وبكرون هرذه           يتسم باملرونة والتجاوب برني مجيرع األةرراف   
 اجلهود هتدف    التوصل    حلول مشتركة و حراق تقد  بشون املسائل :ات املنفعة املتبادلة.

 
برنامج العمل واجلدول الرزمين املقترحران للجنرة املسرائل السياسرية اخلاصرة و هنراء االسرتعمار          - 70/521

 للجمعية العامةاحلادية والسبعني  دورةماللجنة الرابعة( لل
، بنراء علرى   2015كرانون األول/ديسرمرب    9، املعقرودة يف  70وافقت اجلمعية العامة، يف  لسرتها العامرة    

برنرامج العمرل واجلردول الرزمين     ، علرى  (56متوصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة و هناء االستعمار ماللجنرة الرابعرة(  
 .(57ميف مرفق تقرير اللجنة الواردللجمعية، على النحو  احلادية والسبعنيللدورة ة الرابعاملقترحني للجنة 

 
 الرابعة(( ختطيط الربامج مجلنة املسائل السياسية اخلاصة و هناء االستعمار ماللجنة - 70/522

قرير ، بت2015كانون األول/ديسمرب  9، املعقودة يف 70أحاةت اجلمعية العامة علما، يف  لستها العامة  
 .(58مالرابعة( جلنة املسائل السياسية اخلاصة و هناء االستعمار ماللجنة

   
 املقررات املتخذة بناء على تقارير اللجنة الثانية - 4

 
 املسائل املتعلقة بسياسات االقتلاد الكلي - 70/540

، 2015مرب كررانون األول/ديسرر 22، املعقررودة يف 81أحاةررت اجلمعيررة العامررة علمررا، يف  لسررتها العامررة  
 .(59مبتقرير اللجنة الثانية

 

_______________ 

 .5ة ، الفقرA/70/528 (56م
 .A/70/528 (57م
 .A/70/529 (58م
 .A/70/470 (59م


