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الجمعية العامة

احملاضر الرمسية

الدورة الثانية والسبعون
اجللسة العامة 66

اخلميس 7 ،كانون األول/ديسمرب  ،2017الساعة 10/00
نيويورك
الرئيس:

السيد اليتشاك ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .سلوفاكيا)

نظرا لغياب الرئيس ،توىل الرئاسة نائب الرئيس السيد تيفي الوثائق  A/72/444إىل  A/72/456و  A/72/481و
(فانواتو).
وتشمل نصوص مشاريع القرارات واملقررات املوصى بأن تعتمدها
اجلمعية العامة .وتيسريا ملهمة الوفود ،أعدت األمانة العامة قائمة
افتتحت اجللسة الساعة .10/05
مرجعية تشمل اإلجراءات املتخذة يف جلنة املسائل السياسية
تقارير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
اخلاصة وإهناء االستعمار ،وترد تلك اإلجراءات يف الوثيقة
(اللجنة الرابعة)
.A/C.4/70/INF/3
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :تنظر اجلمعية العامة يف
وخالل اجلزء الرئيسي من الدورة الثانية والسبعني ،عقدت
تقارير اللجنة السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)
اللجنة السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار ما جمموعه ٢٨
بشأن بنود جدول األعمال  50و  62و  121و .137
جلسات رمسية اعتمدت خالهلا  ٣٨مشروع قرار وأربعة مشاريع
وأطلب إىل مقرر اللجنة ،السيد أجنيل أجنيلوف ممثل بلغاريا مقررات.
أن يعرض تقارير اللجنة الرابعة يف بيان واحد.
ويرد التقرير األول املقدم يف إطار البند  48من جدول
السيد أنجيلوف (بلغاريا) .مقرر اللجنة السياسية اخلاصة األعمال واملعنون “تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة
وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين باأللغام” يف الوثيقة  .A/68/421ويرد مشروع القرار املقدم يف
أن أعرض على اجلمعية العامة تقارير اللجنة السياسية اخلاصة إطار هذا البند من جدول األعمال يف الفقرة  8من تقرير اللجنة
وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة) املقدمة يف إطار بنود جدول الرابعة.
األعمال  50و  62و 121و  .137وترد هذه التقارير يف
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خالل نظر اجلمعية العامة يف البند ،عقدت اللجنة الرابعة
ويرد التقرير الثاين املقدم يف إطار البند  51من جدول
األعمال واملعنون “آثار اإلشعاع الذري” يف الوثيقة  .A/72/445عددا من اجللسات للفريق العامل اجلامع الذي يرتأسه وفد كندا.
ويف مشروع القرار الوارد يف الفقرة  8من التقرير ،تقرر اجلمعية
التقرير الرابع ،املقدم يف إطار البند  53من جدول
العامة ،يف مجلة أمور ،تشجيع الدول األعضاء على تقدمي األعمال ،املعنون “وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
التربعات إىل الصندوق االستئماين العام الذي أنشأه املدير الفلسطينيني يف الشرق األدىن” متضمن يف الوثيقة .A/72/447
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة لدعم عمل اللجنة العلمية ونظرت اللجنة الرابعة يف تقرير املفوض العام لوكالة األمم
املعنية بآثار اإلشعاع الذري .وحتيط اجلمعية علما أيضا بالقائمة املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
اليت قدمها األمني العام للدول األعضاء اليت أعربت عن رغبتها (األونروا) ( ،))A/72/13/Rev.1فضال عن تقارير أخرى ذات
يف االنضمام إىل عضوية اللجنة العلمية ،،وتدعو مجيع تلك صلة .اعتمدت اللجنة أربعة مشاريع قرارات تتعلق مبختلف
الدول إىل تعيني عامل واحد حلضور الدورة اخلامسة والستني جوانب عمل األونروا على النحو الوارد يف الفقرة  ١٦من التقرير.
للجنة بصفة مراقب.
أما التقرير اخلامس املقدم يف إطار البند  54من جدول
ويرد التقرير الثالث املقدم يف إطار البند  52من جدول األعمال ،املعنون “تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف
األعمال واملعنون “التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب
يف األغراض السلمية” يف الوثيقة  A/72/446اليت تتضمن ثالثة الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة”،
مشاريع قرارات يف الفقرة .19
فريد يف الوثيقة  .A/72/448ونظرت اللجنة الرابعة يف التقرير
يف مشروع القرار األول ،تعني اجلمعية العامة ثالث دول التاسع واألربعني للجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات
أعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي .ويف مشروع القرار اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان الشعب الفلسطيين وغريه
الثاين ،تعتمد اجلمعية إعالنا مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني من السكان العرب يف األراضي احملتلة (انظر  ،)A/71/352فضال
ملعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف عن تقارير مقدمة من األمني العام .وتقرتح اللجنة الرابعة اعتماد
واستخدام الفضاء اخلارجي ،مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية مخسة مشاريع قرارات واردة يف الفقرة  18من تقريرها.
األخرى .ويف مشروع القرار الثالث ،تطلب اجلمعية إىل اللجنة
يرد التقرير السادس ،املتعلق بالبند  55من جدول
أن تقدم مشروع قرار بشأن نتائج مؤمتر األمم املتحدة املعين األعمال ،املعنون “استعراض شامل لكامل مسألة عمليات
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية حفظ السالم من مجيع نواحي هذه العمليات” ،يف الوثيقة
لكي تنظر فيها اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني.
 .A/72/449واستمعت اللجنة الرابعة إىل بيانني استهالليني
حتتوي أيضا الوثيقة  A/72/446يف الفقرة  ٢٠مشروع مقرر،
تقر فيها اجلمعية العامة تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني
للفرتة  ،2019-٢٠١٨وتوافق اللجنة وهيئتاها الفرعيتان على
أن تنتخب أعضاء مكاتبها املرشحني لتلك الفرتة ،يف دورتيهما
اللتني ستعقدان يف عام .٢٠١٨
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شاملني مقدمني من وكيلي األمني العام لعلميات حفظ السامل
والدعم امليداين .ستنظر اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ
السالم يف دورهتا لعام  2018يف العديد من املسائل اليت أثريت
أثناء املناقشة العامة الشاملة اليت جرت يف إطار هذا البند من
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جدول األعمال ،وستنظر اللجنة الرابعة يف تقرير تلك اللجنة يف
جلسة مستأنفة يف النصف األول من عام .2018
والتقرير السادس للجنة الرابعة ،املتعلق بالبند  53من
جدول األعمال ،املعنون “استعراض شامل للبعثات السياسية
اخلاصة” ،يرد يف الوثيقة  .A/72/450ووفقا ملشروع القرار الوارد
يف الفقرة  8من التقرير ،تطلب اجلمعية إىل األمني العام أن يقدم
إليها يف دورهتا الثالثة والسبعني تقريرا عن مسائل السياسات
العامة املتعلقة بالبعثات السياسية اخلاصة ،مبا يف ذلك اجلهود
املبذولة من أجل حتسني اخلربات الفنية والفعالية ،والشفافية،
واملساءلة ،والتمثيل اجلغرايف ،ومراعاة املنظور اجلنساين ،ومشاركة
املرأة على قدم املساواة مع الرجل.
ويرد التقرير الثامن املقدم يف إطار البند  57من جدول
األعمال ،واملعنون “املسائل املتصلة باإلعالم” يف الوثيقة
 .A/72/451وقد نظرت اللجنة الرابعة يف التقرير الذي ق ّدمته
جلنة اإلعالم ( )A/72/21وتقرير األمني العام ذات الصلة
( ،)A/72/258واستمعت إىل إحاطة إعالمية قدمتها وكيلة
األمني العام لالتصاالت واإلعالم عن اجلهود اليت تبذهلا إدارهتا
للرتويج لرسالة األمم املتحدة يف مجيع أرجاء العامل .واعتمدت
اللجنة الرابعة مشروع القرار ألف ،املعنون “اإلعالم يف خدمة
اإلنسانية” ومشروع القرار باء ،املعنون “سياسات األمم
املتحدة وأنشطتها يف جمال اإلعالم” .ويرد مشروعا القرارين يف
الفقرة  11من التقرير.
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يف إطار تلك البنود ،تلقت اجلمعية العامة التقارير اخلمسة
التالية :التقرير املقدم يف إطار البند  58من جدول األعمال،
املعنون “املعلومات املرسلـة مبقتضى املــادة ( 73هـ) من ميثــاق
األمم املتحدة من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت” ،والذي
يرد يف الوثيقة A/72/452؛ والتقرير املقدم يف إطار البند 59
من جدول األعمال ،املعنون “األنشطة االقتصادية وغريها
من األنشطة اليت تؤثر يف مصاحل شعوب األقاليم غري املتمتعة
باحلكم الذايت” ،الذي يرد يف الوثيقة A/72/453؛ والتقرير
املقدم يف إطار البند  60من جدول األعمال ،املعنون “تنفيذ
الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة باألمم املتحدة
إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة” ،والذي
يرد يف الوثيقة A/72/454؛ والتقرير املقدم يف إطار البند 63
من جدول األعمال ،املعنون “التسهيالت الدراسية والتدريبية
املعروضة من الدول األعضاء لصاحل سكان األقاليم غري املتمتعة
باحلكم الذايت” ،الذي يرد يف الوثيقة А/70/504؛ والتقرير املقدم
يف إطار البند  62من جدول األعمال ،املعنون “تنفيذ إعالن
منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة” ،الذي يرد يف
الوثيقة  .A/72/456ويف إطار ذلك البند ،اعتمدت اللجنة الرابعة
سبعة مشاريع قرارات ومشروع مقرر بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ
اإلعالن واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ،وذلك على النحو
الوارد يف الفقرتني  43و  44من التقرير.
وفيما يتعلق بالبند “ 121تنشيط أعمال اجلمعية
العامة” ،يرد التقرير الذي يتضمن برنامج العمل املقرتح واجلدول
الزمين للجنة الرابعة للدورة الثالثة والسبعني للجمعية يف الوثيقة
 .A/72/481وتوصي اللجنة الرابعة بأن تعتمد اجلمعية العامة
مشروع املقرر.

وفيما يتعلق مبجموعة البنود من  58إىل  62بشأن األقاليم
غري املتمتعة باحلكم الذايت وإعالن منح االستقالل للبلدان
والشعوب املستعمرة ،نظرت اللجنة الرابعة يف هذه البنود اخلمسة
معا ،وعقدت مناقشة عامة مشرتكة بشأن جمموعة من البنود
واستمعت إىل  116من مقدمي االلتماسات بشأن خمتلف
ومل تستدع الضرورة تناول اللجنة للبند  ،137املعنون
األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ،مبا يف ذلك رئيس بولينيزيا
“ختطيط الربامج” يف هذه املرحلة ،على النحو املشار إليه يف
الفرنسية ،ورئيس حكومة كاليدونيا اجلديدة ،ورئيس وزراء جبل
تقرير اللجنة الوارد يف الوثيقة .A/72/486
طارق ،وحاكم غوام.
1742314
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يشرفين أن أقدم إىل اجلمعية العامة مشاريع القرارات
ومشاريع املقررات اليت أوصت جلنة املسائل السياسية اخلاصة
وإهناء االستعمار باعتمادها يف تقاريرها ،الواردة يف الوثائق من
 A/72/444إىل  ،A/72/456و  A/72/481و  A/72/486وذلك
للنظر فيها واعتمادها.
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الصلة .لذا ،ما مل يكن هناك اقرتاح مبوجب املادة  66من النظام
الداخلي ،سأعترب أن اجلمعية العامة تقرر عدم مناقشة تقارير
جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)
املعروضة على اجلمعية اليوم.

تقرر ذلك.

قبل أن أختتم بياين ،أود أن أشري إىل املستوى الرفيع
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :لذلك ،ستقتصر
من التعاون السائد يف جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء البيانات على تعليل التصويت.
االستعمار .لقد متكنت اللجنة من الوفاء بالوالية اليت أسندهتا
وقبل أن منضي قدماً ،أود أن أستشري األعضاء بشأن
إليها اجلمعية العامة وإجناز عملها بصورة فعالة وبناءة يف إطار
الكيفية اليت أعتزم املضي قدماً هبا يف ما يتعلق باإلشارة إىل
الوقت الذي خصصته اجلمعية هلا .أود أن أعرب ،بالنيابة عن
تقارير اللجنة .فمن أجل توفري الوقت ،وبالنظر إىل أن اجلمعية
مكتب اللجنة ،عن خالص تقديرنا جلميع الوفود على مشاركتها
العامة لن تتناول يف هذا الصباح سوى تقارير جلنة املسائل
البناءة خالل هذه الدورة .وأود أن أشيد إشادة خاصة برئيس السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة) ،سأكتفي
اللجنة الرابعة ،السيد رافائيل داريو رامريس كارينيو ،ممثل مجهورية باستخدام مصطلح “اللجنة” ،على أساس أن االسم الرمسي
فنزويال البوليفارية ،الذي مكنت معرفته وخربته يف احملافل املتعددة للجنة ،وهو جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار
األطراف املعززة مبهاراته الدبلوماسية البارعة ،اللجنة من النظر (اللجنة الرابعة) ،سريد يف احملاضر الرمسية.
بتعمق يف مجيع بنود جدول األعمال احملالة إليها.
مبا أنين مل أمسع اعرتاضاً ،فإننا سنمضي يف العمل على
أسهم أعضاء املكتب اآلخرون إسهاما كبريا يف االختتام هذا األساس.
الناجح لعمل اللجنة وهم :السيد ياسر احللفاوي ،ممثل املغرب،
هل يل أن أذكر األعضاء بأنه وفقاً للفقرة  ٧من املقرر
والسيدة سريين هاندي أوزغور ،ممثلة تركيا ،والسيد أمحد عبد
 ،٤٠١/٣٤وافقت اجلمعية العامة على أنه حني النظر يف
الرمحن أمحد احملمود ،ممثل اإلمارات العربية املتحدة .وقد أسعدين مشروع القرار نفسه يف إحدى اللجان الرئيسية ويف جلسة عامة،
العمل معهم .أود أيضا أن أسجل يف احملضر تقديرنا للمساعدة ينبغي للوفود ،قدر اإلمكان ،تعليل تصويتها مرة واحدة ،أي إما
الفعالة والقيمة املقدمة من مجيع موظفي األمانة العامة على ما يف اللجنة أو يف اجللسة العامة ،ما مل يكن تصويت الوفد يف
قدموه من دعم للجنة يف نظرها يف البنود املخصصة هلا ،مبا يف اجللسة العامة خمتلفاً عن تصويته يف اللجنة.
ذلك اخلدمات اليت قدمها فرع شؤون نزع السالح والسالم يف
وأود أن ّ
أذكر الوفود أيضا بأن مدة تعليالت التصويت،
إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات.
مبوجب مقرر اجلمعية العامة  ،401/34تقتصر على  10دقائق
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أشكر مقرر جلنة وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها.
املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة).
وقبل أن نبدأ البت يف التوصيات الواردة يف تقارير اللجنة
لقد جرى اإلعراب بوضوح عن مواقف الوفود فيما يتعلق اخلامسة ،أود أن أبلغ املمثلني بأننا سنبت فيها بنفس األسلوب
بتوصيات اللجنة يف اللجنة ،وهي مدونة يف احملاضر الرمسية ذات الذي اتُبع يف اللجنة اخلامسة ،ما مل تُبلغ األمانة العامة مسبقا
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خبالف ذلك .وذلك يعين أنه حيثما أجري تصويت مسجل،
فإننا سنفعل الشيء نفسه .وآمل أيضاً أن نعتمد من دون تصويت
التوصيات اليت مت اعتمادها يف اللجنة دون تصويت .وستُتاح
نتائج التصويتات يف بوابة اخلدمات املوفرة للورق (.)PaperSmart
وقبل مواصلة أعمالنا ،أود أن أوجه انتباه األعضاء إىل
مذكرة من األمانة العامة بعنوان “قائمة مرجعية بتقارير جلنة
املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)
املقدمة إىل اجلمعية العامة بشأن البنود من  50إىل  62والبندين
 121و  137من جدول األعمال” ،واليت ُعممت باللغة
اإلنكليزية وحدها يف الوثيقة  .A/C.4/69/INF/3وقد ُوزعت
املذكرة على مجيع املقاعد يف قاعة اجلمعية العامة الستعماهلا
كدليل إرشادي عند البت يف مشاريع القرارات واملقررات اليت
أوصت اللجنة باعتمادها يف تقاريرها.
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الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
مشروع قرار أوصت اللجنة باعتماده يف الفقرة  8من تقريرها.
وقد اعتمدته اللجنة دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
ترغب يف أن حتذو حذوها؟

اعتُمد مشروع القرار (القرار .)٧٥/٧٢
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
ملمثلة اململكة العربية السعودية ،اليت تود أن تتكلم ،شرحا
للموقف بشأن القرار الذي اختذناه للتو.

السيدة رضوان (اململكة العربية السعودية) :بالنسبة للقرار
الذي مت اختاذه اآلن ،انضم وفد بلدي إىل اإلمجاع حيال القرار
 ٧٥/٧٢بشأن تقدمي املساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام
إلمياننا بأمهية هذه املسألة وضرورة تقدمي الدعم الالزم لدائرة
ويف هذا الصدد ،سيجد األعضاء يف العمود الرابع من األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام وفريق األمم املتحدة
املذكرة أرقام مشاريع قرارات أو مقررات اللجنة ،يقابلها يف العمود املشرتك بني الوكاالت املعين بتنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام.
الثاين من املذكرة نفسها رموز التقارير املطلوب البت فيها خالل
ويف الوقت نفسه ،يعرب وفد بلدي عن استنكاره الشديد
اجللسات العامة .وبالنسبة للتقارير اليت تتضمن عدة توصيات ،ملا ورد يف تقرير اللجنة من تقدمي مبلغ  14مليون دوالر إىل
يرد رقم مشروع القرار أو املقرر يف العمود الثالث من املذكرة.
ما أمساه التقرير “وزارة التعليم اليمنية” ،وهي اجلهة التابعة

وعالوة على ذلك ،أود أن ّ
أذكر األعضاء بأنه مل يعد من
املمكن قبول مقدمني إضافيني اآلن ملشاريع القرارات واملقررات
اليت اعتمدهتا اللجنة .وينبغي توجيه أي استيضاح بشأن املشاركة
يف التقدمي إىل أمني اللجنة .وأود أيضاً أن ّ
أذكر األعضاء بأن أي
تصويبات يف نوايا تصويت الوفود بعد انتهاء التصويت ينبغي
أن ُتال مباشرة إىل األمانة العامة يف هناية اجللسة .وأرجو تعاون
األعضاء لتفادي أي مقاطعة لإلجراءات يف هذا الصدد.
البند  50من جدول األعمال

مليليشيات احلوثي املتمردة اليت تقوم بزرع اآلالف من األلغام
داخل اليمن وعلى حدود بلدي ،اململكة العربية السعودية.
ونطالب بضرورة إعادة النظر يف هذه املسألة حىت يعكس عمل
اللجنة الوقائع اليت مت جتاهلها ،ومبا يضمن التزام مجيع أجهزة
األمم املتحدة بقرارات جملس األمن ذات العالقة ،ومنها القرار
 .)2015( 2216إن أي دعم مليليشيات احلوثي االنقالبية
املتورطة يف انتهاكات جسيمة ،ومبا ّ
تشكله من خطر داهم
على اليمن واململكة العربية السعودية واألمن والسلم اإلقليميني
والدوليني ،أمر ال ميكن تربيره أو قبوله.

تقديم المساعدة في اإلجراءات المتعلقة باأللغام
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  50من جدول
(اللجنة الرابعة) (.)A/72/444
األعمال؟
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تقرر ذلك.
البند  51من جدول األعمال

07/12/2017

للممثلني الفرصة لتعليل تصويتهم أو موقفهم بشأن مجيع مشاريع
القرارات أو أي واحد منها أو بشأن مشروع املقرر.

نتناول أوال مشروع القرار األول ،املعنون “التعاون الدويل
آثار اإلشعاع الذري
يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية” .وقد
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
اعتمدته اللجنة دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
(اللجنة الرابعة) (.)A/72/445
ترغب يف أن حتذو حذوها؟
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
اعتمد مشروع القرار األول (القرار .)77/72
مشروع قرار أوصت اللجنة باعتماده يف الفقرة  8من تقريرها.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثاين
وقد اعتمدته اللجنة دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
معنون “إعالن بشأن الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة املبادئ
ترغب يف أن حتذو حذوها؟
املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء
اعتمد مشروع القرار (القرار .)76/72
اخلارجي ،مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى” .وقد
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن اعتمدته اللجنة دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  51من جدول ترغب يف أن حتذو حذوها؟
األعمال؟
اعتمد مشروع القرار الثاين (القرار .)78/72
تقرر ذلك.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثالث
البند  52من جدول األعمال (تابع)
معنون “النظر يف الذكرى السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة
التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في األغراض املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض
السلمية” .وقد اعتمدته اللجنة دون تصويت .هل يل أن أعترب
السلمية
أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
اعتمد مشروع القرار الثالث (القرار .)79/72
(اللجنة الرابعة) ()A/72/446
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :نبت اآلن يف
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
ثالثة مشاريع قرارات أوصت اللجنة باعتمادها يف الفقرة  19مشروع املقرر املعنون “انتخاب األعضاء املرشحني ملكاتب
من تقريرها ،ومشروع مقرر واحد أوصت باعتماده يف الفقرة  20جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها
الفرعيتني للفرتة  .”2019-2018وقد ُطلب إجراء تصويت
من التقرير نفسه.
مسجل.
نبت اآلن يف مشاريع القرارات من األول إىل الثالث ويف
أجري تصويت مسجل.
مشروع املقرر ،الواحد تلو اآلخر .وبعد البت فيها مجيعا ،ستتاح
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املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،بوتان،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار
السالم ،بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي،
كمبوديا ،الكامريون ،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
شيلي ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كرواتيا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا،
إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا،
أملانيا ،اليونان ،غواتيماال ،غينيا ،غيانا ،هاييت ،هندوراس،
هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،أيرلندا ،إسرائيل،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،كازاخستان،كينيا ،مجهورية الو
الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،ليسوتو ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريشيوس،
املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا،
اجلبل األسود ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان،
باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
بولندا ،الربتغال ،مجهوريةكوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا،
االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
مارينو ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا،
سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري
النكا ،سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،تايلند،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
مجهورية تنزانيا املتحدة ،الواليات املتحدة األمريكية،
أوروغواي ،فانواتو ،فييت نام ،زامبيا ،زمبابوي
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املعارضون:
اجلزائر ،البحرين ،كوت ديفوار ،جيبويت ،مصر ،مجهورية
إيران اإلسالمية ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان،
ليبيا ،ملديف ،موريتانيا ،املغرب ،قطر ،اململكة العربية
السعودية ،السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،اإلمارات
العربية املتحدة ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،اليمن

املمتنعون:
بنغالديش ،الصني ،ماليزيا

اعتمد مشروع املقرر بأغلبية  142صوتا مقابل  ،21مع
امتناع  3أعضاء عن التصويت (املقرر .)518/72
[بعد ذلك ،أبلغ وفدا تونس و ُعمان األمانة العامة بأهنما
كانا يعتزمان التصويت معارضني].
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  52من جدول
األعمال؟

تقرر ذلك.
البند  53من جدول األعمال
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
في الشرق األدنى
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
(اللجنة الرابعة) ()A/72/447
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
أربعة مشاريع قرارات أوصت اللجنة باعتمادها يف الفقرة 16
من تقريرها.
نبت اآلن يف مشاريع القرارات من األول إىل الرابع ،الواحد
تلو اآلخر .وبعد البت فيها مجيعا ،ستتاح للممثلني الفرصة
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لتعليل تصويتهم أو موقفهم بشأن أي مشروع من مشاريع
القرارات أو كلها.
ننتقل أوال إىل مشروع القرار األول ،املعنون “تقدمي املساعدة
إىل الالجئني الفلسطينيني” .وقد ُطلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
مجهورية أفريقيا الوسطى ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غينيا ،غيانا ،هاييت ،هندوراس،
هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،ماليزيا ،ملديف،
مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو،
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النرويج ،عمان،
باكستان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،بريو ،الفلبني،
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس،
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سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،السويد،
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

املعارضون:
إسرائيل

املمتنعون:
الكامريون ،كندا ،غواتيماال ،جزر مارشال ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،باالو ،باراغواي ،جزر سليمان،
جنوب السودان ،الواليات املتحدة األمريكية ،فانواتو

اعتمد مشروع القرار األول بأغلبية  162صوتا مقابل
صوت واحد ،مع امتناع  12عضوا عن التصويت (القرار
.)80/72
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثاين
معنون “النازحون نتيجة ألعمال القتال اليت نشبت يف حزيران/
يونيه  1967وأعمال القتال التالية” .وقد ُطلب إجراء تصويت
مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
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البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
مجهورية أفريقيا الوسطى ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر،
السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا،
فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا،
اليونان ،غينيا ،غيانا ،هاييت ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند،
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا،
إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا،
الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا،
موريشيوس ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بريو ،الفلبني،
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،السويد،
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
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مجهورية تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية
فنزويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

املعارضون:
كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،ناورو ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية

املمتنعون:
الكامريون ،غواتيماال ،هندوراس ،املكسيك ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،جزر سليمان ،جنوب السودان،
توغو ،فانواتو

اعتمد مشروع القرار الثاين بأغلبية  158صوتا مقابل ،7
مع امتناع  10أعضاء عن التصويت (القرار .)81/72
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثالث
معنون “عمليات وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الشرق األدىن” .وقد ُطلب إجراء تصويت
مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
مجهورية أفريقيا الوسطى ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا،
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اعتمد مشروع القرار الثالث بأغلبية  162صوتا مقابل ،6
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا،
جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غينيا ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،مع امتناع  7أعضاء عن التصويت القرار (.)82/72
هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل مشروع
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
القرار الرابع املعنون “ممتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
اآلتية منها”.
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
طلب إجراء تصويت مسجل.
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،ماليزيا ،ملديف،
مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو،
أجري تصويت مسجل.
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
باكستان ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،بريو ،الفلبني،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز،
رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس،
بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،مجهورية أفريقيا
سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا،
الوسطى ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا،
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،السويد،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا
توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غينيا ،غيانا،
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
هاييت ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية فنزويال
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
املعارضون:
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،ماليزيا ،ملديف،
املوحدة ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية
مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،موناكو ،منغوليا،
اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا،
املمتنعون:
نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان،
الكامريون ،غواتيماال ،ناورو ،باراغواي ،جزر سليمان،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
جنوب السودان ،فانواتو
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قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد
الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا،
سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو،
اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون،
سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،السويد ،سويسرا،
اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
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الفلســطيني وغيــره مــن الســكان العــرب فــي األراضــي
المحتلة
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
(اللجنة الرابعة) A/72/448
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية مخسة
مشاريع قرارات أوصت اللجنة باعتمادها يف الفقرة  18من
تقريرها.
نبت اآلن يف مشاريع القرارات من األول إىل اخلامس،
واحدا تلو اآلخر .وبعد البت يف مجيع القرارات ،ستتاح للممثلني
فرصة تعليل تصويتهم على أي من مشاريع القرارات أو عليها
مجيعا.

وننتقل إىل مشروع القرار األول ،املعنون “أعمال اللجنة
املعارضون:
اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس
كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب
املوحدة ،ناورو ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية
يف األراضي احملتلة”.
املمتنعون:
طلب إجراء تصويت مسجل.
الكامريون ،غواتيماال ،هندوراس ،املكسيك ،باراغواي،
جزر سليمان ،جنوب السودان ،توغو ،فانواتو

اعتمد مشروع القرار الرابع بأغلبية  159صوتا مقابل ،7
مع امتناع  9أعضاء عن التصويت القرار (.)83/72
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  53من جدول
األعمال؟

تقرر ذلك.
البند  54من جدول األعمال
تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارســات
اإلســرائيلية التــي تمــس حقــوق اإلنســان للشــعب
1742314

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بليز ،بوتان ،دولة
بوليفيا املتعددة القوميات ،بروين دار السالم ،بوروندي،
كابو فريدي ،كمبوديا ،شيلي ،الصني ،الكونغو ،كوت
ديفوار ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،جيبويت،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور،
غينيا االستوائية ،غابون ،غامبيا ،غينيا ،غيانا ،اهلند،
إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،األردن،
كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،ماليزيا،
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اعتمد مشروع القرار األول بأغلبية  83صوتا مقابل ،10
ملديف ،مايل ،موريتانيا ،موريشيوس ،املغرب ،موزامبيق،
ناميبيا ،نيبال ،نيكاراغوا ،عمان ،باكستان ،قطر ،سانت مع امتناع  77عضوا عن التصويت (القرار .)84/72
كيتس ونيفس ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،اململكة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثاين
العربية السعودية ،السنغال ،سرياليون ،سنغافورة ،جنوب
معنون “انطبــاق اتفاقي ــة جنيــف املتعلقـة حبمايـة املدنييـن
أفريقيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،اجلمهورية العربية
وقت احلرب املؤرخة  12آب/أغسطس  1949علـى األرض
السورية ،طاجيكستان ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا،
الفلسطينيـة احملتلـة ،مبـا فيهـا القـدس الشرقية ،وعلـى األراضي
تركمانستان ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية
تنزانيا املتحدة ،أوزبكستان ،مجهورية فنزويال البوليفارية ،العربية احملتلة األخرى”.
طلب إجراء تصويت مسجل.
فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
املعارضون:

أجري تصويت مسجل.

أسرتاليا ،كندا ،غواتيماال ،هندوراس ،إسرائيل ،جزر املؤيدون:
مارشال ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو ،باالو،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
الواليات املتحدة األمريكية
األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز،
املمتنعون:
بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
ألبانيا ،أندورا ،األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،بلجيكا،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بلغاريا ،الكامريون،
فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،مجهورية أفريقيا
كولومبيا ،كوستاريكا ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية
الوسطى ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا،
التشيكية ،الدامنرك ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،هنغاريا ،آيسلندا،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت،
أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،التفيا ،ليختنشتاين،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور،
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالطة ،املكسيك ،موناكو ،منغوليا،
غينيا االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا،
اجلبل األسود ،ميامنار ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،بنما،
فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غينيا،
بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا،
غيانا ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا،
الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد
مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا،
الروسي ،رواندا ،ساموا ،سان مارينو ،صربيا ،سلوفاكيا،
جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
سلوفينيا ،جزر سليمان ،جنوب السودان ،إسبانيا،
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
السويد ،سويسرا ،تايلند ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا ،توفالو ،أوكرانيا،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
املكسيك ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
أوروغواي ،فانواتو
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أجري تصويت مسجل.

موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا،
نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،بنما ،بريو ،الفلبني ،املؤيدون:
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
رومانيا ،االحتاد الروسي ،سانت كيتس ونيفس ،سانت
األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان
البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز،
مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا،
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوركينا
إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،السويد،
فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،مجهورية أفريقيا
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
الوسطى ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت،
توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا،
مجهورية تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية
غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غينيا ،غيانا،
فنزويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي
هاييت ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
املعارضون:
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
املوحدة ،ناورو ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،ماليزيا ،ملديف،
املمتنعون:
مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو،
أسرتاليا ،الكامريون ،غواتيماال ،بابوا غينيا اجلديدة،
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا،
باراغواي ،رواندا ،جزر سليمان ،جنوب السودان ،توغو،
نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النرويج،
فانواتو
عمان ،باكستان ،بنما ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال،
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد
اعتمد مشروع القرار الثاين بأغلبية  157صوتا مقابل ،7
الروسي ،سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت
مع امتناع  10أعضاء عن التصويت القرار ()85/72
فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،اململكة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثالث
العربية السعودية ،السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة،
معنون “املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أفريقيا ،إسبانيا ،سري
مبا يف ذلك القدس الشرقية ،واجلوالن السوري احملتل”.
النكا ،السودان ،سورينام ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
طلب إجراء تصويت مسجل.
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،ترينيداد وتوباغو،
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تونس ،تركيا ،تركمانستان ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات
العربية املتحدة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان،
مجهورية فنزويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا،
زمبابوي

املعارضون:
كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،ناورو ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية

املمتنعون:
أسرتاليا ،الكامريون ،غواتيماال ،هندوراس ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،رواندا ،جزر سليمان ،جنوب
السودان ،توغو ،توفالو ،فانواتو

اعتمد مشروع القرار الثالث بأغلبية  155صوتا مقابل ،7
مع امتناع  12عضوا عن التصويت القرار (.)ِ 86/72
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الرابع
معنون “املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان
للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس
الشرقية”.
طلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:

07/12/2017

ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت،
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور،
غينيا االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا،
فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،غينيا،
غيانا ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،ماليزيا ،ملديف،
مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو،
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ناميبيا ،نيبال،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النرويج ،عمان ،باكستان،
بنما ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا،
مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،سانت كيتس
ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
ساموا ،سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب
أفريقيا ،إسبانيا ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،السويد،
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،مجهورية
تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر البهاما،
البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا ،بليز ،املعارضون:
أسرتاليا ،كندا ،إسرائيل ،جزر مارشال ،واليات ميكرونيزيا
بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك،
املوحدة ،ناورو ،باالو ،الواليات املتحدة األمريكية
بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا ،بوروندي،
كابو فريدي ،كمبوديا ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت
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املمتنعون:
الكامريون ،غواتيماال ،هندوراس ،بابوا غينيا اجلديدة،
باراغواي ،رواندا ،جزر سليمان ،جنوب السودان ،توغو،
فانواتو

اعتمد مشروع القرار الرابع بأغلبية  153صوتا مقابل 8
أصوات ،مع امتناع  10أعضاء عن التصويت القرار (.)87/72
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار اخلامس
معنون “اجلوالن السوري احملتل”.
طلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ٬ألبانيا ٬اجلزائر ٬أندورا ٬أنغوال ٬أنتيغوا وبربودا٬
األرجنتني ٬أرمينيا ٬أسرتاليا ٬النمسا ٬أذربيجان ٬جزر
البهاما ٬البحرين ٬بنغالديش ٬بربادوس ٬بيالروس ٬بلجيكا٬
بليز ٬بوتان ٬دولة بوليفيا املتعددة القوميات ٬البوسنة
واهلرسك ٬بوتسوانا ٬الربازيل ٬بروين دار السالم ٬بلغاريا٬
بوركينا فاسو ٬كابو فريدي ٬كمبوديا ٬مجهورية أفريقيا
الوسطى ٬شيلي ٬الصني ٬كولومبيا ٬الكونغو ٬كوستاريكا٬
كوت ديفوار ٬كرواتيا ٬كوبا ٬قربص ٬اجلمهورية التشيكية٬
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٬الدامنرك ٬جيبويت٬
اجلمهورية الدومينيكية ٬إكوادور ٬مصر ٬السلفادور٬
غينيا االستوائية ٬إريرتيا ٬إستونيا ٬إثيوبيا ٬فيجي ٬فنلندا٬
فرنسا ٬غابون ٬غامبيا ٬جورجيا ٬أملانيا ٬اليونان ٬غينيا٬
غيانا ٬هنغاريا ٬آيسلندا ٬اهلند ٬إندونيسيا ٬مجهورية إيران
اإلسالمية ٬العراق ٬أيرلندا ٬إيطاليا ٬جامايكا ٬اليابان٬
األردن ٬كازاخستان ٬الكويت ٬قريغيزستان ٬مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ٬التفيا ٬لبنان ٬ليسوتو ٬ليبيا٬
ليختنشتاين ٬ليتوانيا ٬لكسمربغ ٬ماليزيا ٬ملديف ٬مايل٬
مالطة ٬موريتانيا ٬موريشيوس ٬موناكو ٬منغوليا ٬اجلبل
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األسود ٬املغرب ٬موزامبيق ٬ناميبيا ٬نيبال ٬هولندا٬
نيوزيلندا ٬نيكاراغوا ٬نيجرييا ٬النرويج ٬عمان ٬باكستان٬
بريو ٬الفلبني ٬بولندا ٬الربتغال ٬قطر ٬مجهورية كوريا٬
مجهورية مولدوفا ٬رومانيا ٬االحتاد الروسي ٬سانت كيتس
ونيفس ٬سانت لوسيا ٬سانت فنسنت وجزر غرينادين٬
ساموا ٬سان مارينو ٬اململكة العربية السعودية ٬السنغال٬
صربيا ٬سرياليون ٬سنغافورة ٬سلوفاكيا ٬سلوفينيا ٬جنوب
أفريقيا ٬إسبانيا ٬سري النكا ٬السودان ٬سورينام ٬السويد٬
سويسرا ٬اجلمهورية العربية السورية ٬طاجيكستان ٬تايلند٬
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ٬تيمور  -ليشيت٬
ترينيداد وتوباغو ٬تونس ٬تركيا ٬تركمانستان ٬أوغندا٬
أوكرانيا ٬اإلمارات العربية املتحدة ٬اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ٬مجهورية تنزانيا املتحدة٬
أوروغواي ٬أوزبكستان ٬مجهورية فنزويال البوليفارية ٬فييت
نام ٬اليمن ٬زامبيا ٬زمبابوي

املعارضون:
إسرائيل ،باالو

املمتنعون عن التصويت:
الكامريون ،كندا ،غواتيماال ،هندوراس ،كينيا ،جزر
مارشال ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،ناورو،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،رواندا ،جزر سليمان،
جنوب السودان ،توغو ،تونغا ،توفالو ،الواليات املتحدة
األمريكية ،فانواتو.
اعتمد مشروع القرار اخلامس بأغلبية  151صوتا مقابل
صوتني ،مع امتناع  20عضوا عن التصويت (القرار .)88/72
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  54من جدول
األعمال؟

تقرر ذلك.
15/24

A/72/PV.66

البند  55من جدول األعمال
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البند  57من جدول األعمال

استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم من المسائل المتصلة باإلعالم
جميع نواحي هذه العمليات
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
(اللجنة الرابعة) ()A/72/449

(اللجنة الرابعة) (.)A/72/451

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن مشروعا قرارين أوصت اللجنة باعتمادمها يف الفقرة  11من
اجلمعية العامة ترغب يف اإلحاطة علما بتقرير اللجنة الوارد يف تقريرها.
الوثيقة A/72/449؟
تبت اجلمعية العامة اآلن يف مشروعي القرارين ألف وباء،

تقرر ذلك (املقرر )519/72

الواحد تلو اآلخر .وبعد البت فيهما ،ستتاح الفرصة للممثلني
لتعليل تصويتهم بشأن أحد القرارين أو كليهما.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بذلك تكون اجلمعية
مشروع القرار ألف معنون “اإلعالم يف خدمة اإلنسانية”.
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند  55من جدول
وقد اعتمدته اللجنة من دون تصويت .هل يل أن أعترب أن
األعمال.
اجلمعية العامة ترغب يف أن حتذو حذوها؟
البند  56من جدول األعمال
اعتمد مشروع القرار ألف (القرار  90/72ألف).
استعراض شامل للبعثات السياسية الخاصة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار باء
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار معنون “سياسات وأنشطة األمم املتحدة يف جمال اإلعالم”.
(اللجنة الرابعة) ()A/72/450
وقد اعتمدته اللجنة من دون تصويت .هل يل أن أعترب أن
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
مشروع قرار أوصت به اللجنة يف الفقرة  8من تقريرها .وقد
اعتمد مشروع القرار باء (القرار  90/72باء).
اعتمدته اللجنة من دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
ترغب يف أن حتذو حذوها؟
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  57من جدول
اعتمد مشروع القرار (القرار )89/72
األعمال؟
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
تقرر ذلك.
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  56من جدول
األعمال؟

تقرر ذلك.
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البند  58من جدول
المعلومات المرسلة بمقتضى المادة ( 73ﻫ) من ميثاق
األمم المتحدة من األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
(اللجنة الرابعة) ()A/72/452
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
مشروع قرار أوصت اللجنة باعتماده يف الفقرة  7من تقريرها.
ونبت اآلن فيه .و ُطلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
الكامريون،كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،شيلي ،الصني،
كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
كوبا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا،
أملانيا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غيانا ،هاييت،
هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية
إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا،
اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت ،قريغيزستان،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو،
ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،ماليزيا،
ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس،
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املكسيك ،واليات ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،منغوليا،
اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النرويج ،عمان،
باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي،
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا،
مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت
كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جزر سليمان ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
توغو ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي.

املعارضون:
إسرائيل ،الواليات املتحدة األمريكية

املمتنعون:
فرنسا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية.
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  173صوتا مقابل صوتني،
مع امتناع عضوين عن التصويت (القرار .)91/72
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  58من جدول
األعمال؟

تقرر ذلك.
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البند  59من جدول األعمال
األنشطة االقتصادية وغيرها من األنشطة التي تؤثر في
مصالح شعوب األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
(اللجنة الرابعة) ()A/72/453
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
مشروع قرار أوصت اللجنة باعتماده يف الفقرة  8من تقريرها.
ونبت اآلن فيه .وقد ُطلب إجراء تصويت مسجل.

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس،
بلجيكا ،بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات،
البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم،
بلغاريا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا،
كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا،
قربص ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية،
إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا،
إستونيا ،إثيوبيا ،فيجي ،فنلندا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا،
أملانيا ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غيانا،
هاييت ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا،
مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق ،أيرلندا ،إيطاليا،
جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان ،كينيا ،الكويت،
قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،التفيا،
لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا ،لكسمربغ،
مدغشقر ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،جزر مارشال،
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موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،واليات ميكرونيزيا
املوحدة ،موناكو ،منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب،
موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا،
نيكاراغوا ،نيجرييا ،النرويج ،عمان ،باكستان ،باالو،
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني،
بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا،
رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس ونيفس،
سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،ساموا،
سان مارينو ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،صربيا،
سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جزر سليمان،
جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا ،سري النكا،
السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،اجلمهورية
العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت ،توغو ،تونغا،
ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي.

املعارضون:
إسرائيل ،الواليات املتحدة األمريكية

املمتنعون عن التصويت:
فرنسا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية.
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  173صوتا مقابل صوتني،
مع امتناع عضوين عن التصويت (القرار .)92/72
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  59من جدول
األعمال؟

تقرر ذلك.
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البند  60من جدول األعمال
تنفيذ الوكاالت المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة
باألمم المتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب
المستعمرة
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
(اللجنة الرابعة) ()A/72/454
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سرياليون ،سنغافورة ،جزر سليمان ،جنوب أفريقيا ،جنوب
السودان ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،تيمور -
ليشيت ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
توفالو ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية املعارضون:
مشروع قرار أوصت اللجنة باعتماده يف الفقرة  7من تقريرها.
إسرائيل ،الواليات املتحدة األمريكية
نبت اآلن يف مشروع القرار .وقد ُطلب إجراء تصويت مسجل.
ّ
املمتنعون:
أجري تصويت مسجل.
ألبانيا ،أندورا ،األرجنتني ،أرمينيا ،النمسا ،بلجيكا،
املؤيدون:
البوسنة واهلرسك ،بلغاريا ،كندا ،كرواتيا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا،
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،أسرتاليا،
جورجيا ،أملانيا ،اليونان ،هنغاريا ،آيسلندا ،أيرلندا،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس،
إيطاليا ،اليابان ،كازاخستان ،التفيا ،ليختنشتاين،
بيالروس ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،بوتسوانا،
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالطة ،جزر مارشال ،واليات
الربازيل ،بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو
ميكرونيزيا املوحدة ،موناكو ،اجلبل األسود ،هولندا،
فريدي ،كمبوديا ،الكامريون ،مجهورية أفريقيا الوسطى،
النرويج ،باالو ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية
شيلي ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوت
مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،سان مارينو ،صربيا،
ديفوار ،كوبا ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،جيبويت،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية
اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،توغو ،أوكرانيا ،اململكة
االستوائية ،إريرتيا ،إثيوبيا ،فيجي ،غابون ،غرينادا ،غواتيماال،
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
غينيا ،غيانا ،هندوراس ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،جامايكا ،األردن ،كينيا ،الكويت،
اعتمد مشروع القرار بأغلبية  118صوتاً مقابل صوتني،
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،مع امتناع  54عضواً عن التصويت (القرار .)93/72
مدغشقر ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،موريتانيا ،موريشيوس،
[بعد ذلك ،أبلغ وفد بليز األمانة العامة بأنه كان ينوي
املكسيك ،منغوليا ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا،
نيبال ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،عمان ،باكستان ،التصويت مؤيداً].
بنما ،بابوا غينيا اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،قطر،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
رواندا ،سانتكيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  60من جدول
وجزر غرينادين ،ساموا ،اململكة العربية السعودية ،السنغال ،األعمال؟
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تقرر ذلك.
البند  61من جدول األعمال
التسهيالت الدراسية والتدريبية المعروضة من الدول األعضاء
لصالح سكان األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي:

07/12/2017

نتناول أوالً مشروع القرار األول ،املعنون “مسألة الصحراء
الغربية” .وقد اعتمدته اللجنة دون تصويت .هل يل أن أعترب
أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟

اعتُمد مشروع القرار األول (القرار .)95/72

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثاين
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
معنون “مسألة ساموا األمريكية” .وقد اعتمدته اللجنة دون
اللجنة (اللجنة الرابعة) ()A/72/455
تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
اعتمد مشروع القرار الثاين (القرار .)٩٦/٧٢
مشروع قرار أوصت اللجنة باعتماده يف الفقرة  7من تقريرها.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثالث
وقد اعتمدته اللجنة دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
معنون “مسألة أنغيال” .وقد اعتمدته اللجنة دون تصويت .هل
العامة ترغب يف أن حتذو حذوها؟
يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
اعتُمد مشروع القرار (القرار .)٩٤/٧٢
اعتمد مشروع القرار الثالث (القرار .)٩٧/٧٢
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الرابع
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  61من جدول
معنون “مسألة برمودا” .وقد اعتمدته اللجنة دون تصويت.
األعمال؟
هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
تقرر ذلك.
البند  62من جدول األعمال

اعتمد مشروع القرار الرابع (القرار .)٩٨/٧٢

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار اخلامس
تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة
معنون “مسألة جزر فرجن الربيطانية” .وقد اعتمدته اللجنة
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو
(اللجنة الرابعة) ()A/72/456
حذوها؟
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
اعتُمد مشروع القرار اخلامس (القرار .)99/72
 17مشروع قرار أوصت اللجنة باعتمادها يف الفقرة  43من
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار
تقريرها ومشروع مقرر أوصت اللجنة باعتماده يف الفقرة  44من
السادس معنون “مسألة جزر كاميان” .وقد اعتمدته اللجنة
نفس التقرير.
دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو
نبت اآلن يف مشاريع القرارات من األول إىل السابع عشر
ّ
حذوها؟
ويف مشروع املقرر ،واحداً تلو اآلخر .وبعد البت فيها مجيعاً،
اعتمد مشروع القرار السادس (القرار .)١٠٠/٧٢
ستتاح للممثلني الفرصة لتعليل تصويتهم.
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الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار السابع
معنون “مسألة بولينيزيا الفرنسية” .وقد اعتمدته اللجنة دون
تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟ املعارضون:
اعتمد مشروع القرار السابع (القرار .)١٠١/٧٢
فرنسا ،العراق ،إسرائيل ،اليابان ،املغرب ،أوكرانيا ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :ننتقل اآلن إىل مشروع
املتحدة األمريكية
القرار الثامن ،املعنون “مسألة غوام”ُ .طلب إجراء تصويت
مسجل.
املمتنعون:

تنزانيا املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية
فنزويال البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

أجري تصويت مسجل.
املؤيدون:
أفغانستان ،اجلزائر ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا ،األرجنتني،
أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،بربادوس ،بيالروس،
بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،بوتسوانا،
الربازيل ،بروين دار السالم ،بوروندي ،كابو فريدي،
كمبوديا ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوبا ،مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور،
مصر ،غينيا االستوائية ،إريرتيا ،إثيوبيا ،فيجي ،غرينادا،
غواتيماال ،غينيا ،غيانا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،جامايكا ،األردن ،كينيا ،الكويت ،مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،مدغشقر،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،جزر مارشال ،موريشيوس ،واليات
ميكرونيزيا املوحدة ،منغوليا ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا،
ناورو ،نيبال ،نيكاراغوا ،عمان ،باكستان ،بابوا غينيا
اجلديدة ،الفلبني ،االحتاد الروسي ،رواندا ،سانت كيتس
ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
ساموا ،اململكة العربية السعودية ،سنغافورة ،جزر سليمان،
جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،السودان ،سورينام،
سوازيلند ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان،
تايلند ،ترينيداد وتوباغو ،تركمانستان ،أوغندا ،مجهورية
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ألبانيا ،أندورا ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،بنغالديش،
بلجيكا ،البوسنة واهلرسك ،بلغاريا ،كندا ،شيلي،
كوستاريكا ،كرواتيا ،قربص ،اجلمهورية التشيكية،
الدامنرك ،السلفادور ،إستونيا ،فنلندا ،غابون ،جورجيا،
أملانيا ،اليونان ،هندوراس ،هنغاريا ،آيسلندا ،أيرلندا،
إيطاليا ،كازاخستان ،قريغيزستان ،التفيا ،ليختنشتاين،
ليتوانيا ،لكسمربغ ،مالطة ،موريتانيا ،املكسيك ،موناكو،
اجلبل األسود ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،باالو ،بنما،
باراغواي ،بريو ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوريا،
مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،سان مارينو ،السنغال،
سلوفاكيا ،سلوفينيا ،إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،توغو ،تونس ،تركيا ،توفالو،
اإلمارات العربية املتحدة
اعتُمد مشروع القرار الثامن بأغلبية  93صوتاً مقابل ٨
أصوات ،مع امتناع  65عضواً عن التصويت (القرار .)١٠٢/٧٢

[بعد ذلك ،أبلغ وفد غواتيماال األمانة العامة بأنه كان
ينوي االمتناع عن التصويت].
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار التاسع
معنون “مسألة مونتسريات” .وقد اعتمدته اللجنة دون تصويت.
هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟

اعتمد مشروع القرار التاسع (القرار .)١٠٣/٧٢
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اعتمد مشروع القرار اخلامس عشر (القرار .)109/72

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية):مشروع القرار العاشر
معنون “مسألة كاليدونيا اجلديدة” .وقد اعتمدته اللجنة دون
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار السادس
تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟ عشر معنون “نشر املعلومات عن إهناء االستعمار” .طلب
إجراء تصويت مسجل.
اعتمد مشروع القرار العاشر (القرار .)104/72

أجري تصويت مسجل.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار احلادي
عشر معنون “مسألة بيتكرن” .وقد اعتمدته اللجنة دون املؤيدون:
تصويت.
أفغانستان ،ألبانيا ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
األرجنتني ،أرمينيا ،أسرتاليا ،النمسا ،أذربيجان ،جزر
البهاما ،البحرين ،بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بلجيكا،
اعتمد مشروع القرار احلادي عشر (القرار .)105/72
بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا املتعددة القوميات ،البوسنة
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثاين
واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاريا،
عشر معنون “مسألة سانت هيالنة” .وقد اعتمدته اللجنة
بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي ،كمبوديا ،الكامريون،
دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو
كندا ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،شيلي ،الصني ،كولومبيا،
حذوها؟
الكونغو ،كوستاريكا ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كوبا ،قربص،
اجلمهورية التشيكية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
اعتمد مشروع القرار الثاين عشر (القرار .)106/72
الدامنرك ،جيبويت ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الثالث
السلفادور ،غينيا االستوائية ،إريرتيا ،إستونيا ،إثيوبيا،
عشر معنون “مسألة توكيالو” .وقد اعتمدته اللجنة دون
فيجي ،فنلندا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا ،أملانيا ،اليونان،
تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غيانا ،هاييت ،هندوراس ،هنغاريا،
اعتمد مشروع القرار الثالث عشر (القرار .)107/72
آيسلندا ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،العراق،
أيرلندا ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان ،األردن ،كازاخستان،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار الرابع
كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية
عشر معنون “مسألة جزر تركس وكايكوس” .وقد اعتمدته
الشعبية ،التفيا ،لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليتوانيا،
اللجنة دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن
لكسمربغ ،مدغشقر ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة،
حتذو حذوها؟
جزر مارشال ،موريتانيا ،موريشيوس ،املكسيك ،موناكو،
اعتمد مشروع القرار الرابع عشر (القرار .)108/72
منغوليا ،اجلبل األسود ،املغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا،
نيبال ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النرويج،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار اخلامس
عمان ،باكستان ،باالو ،بنما ،بابوا غينيا اجلديدة،
عشر معنون “مسألة جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة” .وقد
باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية
اعتمدت اللجنة مشروع القرار اخلامس عشر بدون تصويت.
كوريا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،االحتاد الروسي ،رواندا،
هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
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سانت كيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت وجزر
غرينادين ،ساموا ،سان مارينو ،اململكة العربية السعودية،
السنغال ،صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
جزر سليمان ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان ،إسبانيا،
سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند ،السويد،
سويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند،
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،تيمور  -ليشيت،
تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان ،توفالو،
أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

املعارضون:
إسرائيل ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ،الواليات املتحدة األمريكية

املمتنعون:
فرنسا ،توغو.
اعتمد مشروع القرار السادس عشر بأغلبية  172صوتا
مقابل  3أصوات معارضة ،مع امتناع عضوين عن التصويت
(القرار .)110/72
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بروين دار السالم ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كابو فريدي،
كمبوديا ،الكامريون ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،شيلي،
الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوستاريكا ،كوبا ،قربص،
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،جيبويت ،اجلمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االستوائية،
إريرتيا ،إثيوبيا ،فيجي ،اليونان ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا،
غيانا ،هاييت ،هندوراس ،اهلند ،إندونيسيا ،مجهورية إيران
اإلسالمية ،العراق ،جامايكا ،اليابان ،األردن،كازاخستان،
كينيا ،الكويت ،قريغيزستان ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،لبنان ،ليسوتو ،ليبيا ،ليختنشتاين ،مدغشقر،
ماليزيا ،ملديف ،مايل ،مالطة ،موريتانيا ،موريشيوس،
املكسيك ،منغوليا ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيبال،
نيكاراغوا ،نيجرييا ،عمان ،باكستان ،بنما ،بابوا غينيا
اجلديدة ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،قطر ،االحتاد الروسي،
رواندا ،سانتكيتس ونيفس ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت
وجزر غرينادين ،ساموا ،اململكة العربية السعودية ،السنغال،
صربيا ،سرياليون ،سنغافورة ،جزر سليمان ،جنوب أفريقيا،
جنوب السودان ،سري النكا ،السودان ،سورينام ،سوازيلند،
اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستان ،تايلند ،تيمور -
ليشيت ،تونغا ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستان،
توفالو ،أوغندا ،اإلمارات العربية املتحدة ،مجهورية تنزانيا
املتحدة ،أوروغواي ،أوزبكستان ،فانواتو ،مجهورية فنزويال
البوليفارية ،فييت نام ،اليمن ،زامبيا ،زمبابوي

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :مشروع القرار السابع عشر
معنون “تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب
املستعمرة” .طلب إجراء تصويت مسجل.
املعارضون:
أجري تصويت مسجل.
أسرتاليا ،كوت ديفوار ،غابون ،إسرائيل ،املغرب ،اململكة

املؤيدون:

املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات
املتحدة األمريكية
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أفغانستان ،اجلزائر ،أندورا ،أنغوال ،أنتيغوا وبربودا،
األرجنتني ،أرمينيا ،أذربيجان ،جزر البهاما ،البحرين ،املمتنعون:
بنغالديش ،بربادوس ،بيالروس ،بليز ،بوتان ،دولة بوليفيا
ألبانيا ،النمسا ،بلجيكا ،بلغاريا ،كندا ،كرواتيا ،اجلمهورية
املتعددة القوميات ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،الربازيل،
التشيكية ،الدامنرك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا،

07/12/2017
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اعتمد مشروع املقرر (املقرر .)521/72

أملانيا ،هنغاريا ،آيسلندا ،أيرلندا ،إيطاليا ،التفيا ،ليتوانيا،
لكسمربغ ،موناكو ،اجلبل األسود ،هولندا ،نيوزيلندا،
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :بذلك تكون اجلمعية قد
النرويج ،باالو ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوريا ،مجهورية
اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند  121من جدول
مولدوفا ،رومانيا ،سان مارينو ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
األعمال.
إسبانيا ،السويد ،سويسرا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
البند  137من جدول األعمال (تابع)
سابقا ،توغو ،أوكرانيا
اعتمد مشروع القرار السابع عشر بأغلبية  128صوتا مقابل تخطيط البرامج
 ،7مع امتناع  40عضوا عن التصويت (القرار .)111/72
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :نبت اآلن يف مشروع
املقرر املعنون “مسألة جبل طارق” .واعتمدت اللجنة مشروع
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
املقرر دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن
اجلمعية العامة ترغب يف أن حتيط علما بتقرير اللجنة؟
حتذو حذوها؟
تقرر ذلك.
اعتمد مشروع املقرر (املقرر .)520/72
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :بذلك تكون اجلمعية
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند  137من جدول
اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  62من جدول
األعمال.
األعمال؟
باسم اجلمعية العامة ،أود أن أشكر أعضاء املكتب ،فضال
تقرر ذلك.
عن املمثلني ،على ما قاموا به من عمل جيد.
البند  121من جدول األعمال (تابع)
بذلك ،تكون اجلمعية العامة قد اختتمت نظرها يف مجيع
تنشيط أعمال الجمعية العامة
تقارير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة
تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار الرابعة) املعروضة عليها يف هذه اجللسة.
(اللجنة الرابعة) (.)A/72/486

(اللجنة الرابعة) ()A/72/481

رفعت اجللسة الساعة .11/20

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :معروض على اجلمعية
مشروع مقرر أوصت اللجنة باعتماده يف الفقرة  5من تقريرها.
نبت اآلن يف مشروع املقرر املعنون “برنامج العمل واجلدول
الزمين املقرتحان للجنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار
(اللجنة الرابعة) للدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة” .وقد
اعتمدته اللجنة دون تصويت .هل يل أن أعترب أن اجلمعية
ترغب يف أن حتذ وحذوها؟
24/24

1742314

