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مــن

مشروع قرار مقدم من الرئيس

مسألة ي اد بعثات زائرة وخا ة ىل األقاليم
إن اللجنة اخلاصة،
وقد نظرت يف مسألة ي اد بعثات زائرة ىل األقاليم،
وإذ تشري ىل القرارات وامل قـررات تات الةـلة الةـادرة ـن اجلمعيـة العامـة واللجنـة
اصا ة ،اليت الطلبا فيها ىل الدول القائمة بـاددارة ن التعـاو العاو ـا الامـا مـم األمـم املتحـدة
من خ ل استقبال البعثات الزائرة يف األقاليم اصاضعة ددارهتا،
وإذ تضع يف اعتبارها ن بعثات األمم املتحدة الزائرة الوفر وسـيلة فعالـة لتقيـيم اةالـة
يف اللــا األقــاليم والتحقــغ مــن رلبــات والطلعــات تــعوبا فيمــا يتعلــغ بتحديــد الوضــم الـ
الريده لن سها مستقب ،
وإذ تدرك ن ّ بعثات األمـم املتحـدة الزائـرة العـزز قـدرة األمـم املتحـدة لـ مسـا دة
تعوب األقاليم لري املتمتعة باةكم ال ايت يف حتقيغ األهداف املبينة يف ـ مـن االسـتق ل
للبلـــدا والشـــعوب املســـتعمرة ،الـــوارد يف قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ( 1514د )15-املـ ـ ر
 14كــا و األوليديســم  ،1960ويف قــرارات اجلمعيــة العامــة األخــرص تات الةــلة ،ويف
خطة مل العقد الدويل الثالث للقضاء ل االستعمار(،)1
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وإذ تشييري مييع اترتحييا ىل ن م ـال البعثــة الزائــرة لكاليــدو يا اجلديــدة يف ال ت ـرة مــن
()2
 10ىل  15آتاريمارس  ،2014و ت حتيط لما بتقريرها
وإذ تشييري ىل البعثــت النــاتحت اللــت نوف ـدالا ملراقبــة االســت تاءين يف الــوكي و يف
تباطيف اير  2006والشرين األولينكتوبر  ،2007بناء لـ الـد وة املوتهـة مـن يوزيلنـدا
بة تها الدولة القائمة باددارة(،)3
وإذ تشيري يضضييا ىل التعــاو الـ نبدالــل اململكــة املتحـدة ل يطا يــا العظمـ ونيرلنــدا
الشمالية ،بة تها الدولة القائمة باددارة ،يف اليسري ي اد بعثة األمـم املتحـدة اصا ـة ىل تـزر
الركس وكايكوس يف يسا ينبريل  2006بناء ل طلب حكومة ادقليم(،)4
وإذ تشييري ىل نمهيــة الرلبــة الــيت ســبغ ن نبــدهتا حكومتــا قليمــي ســاموا األمريكيــة
ون غي بشأ ي اد اللجنة اصا ة لبعثة زائرة،
 - 1تشدد ل ضرورة ي اد بعثات زائرة بةـ ة دوريـة ىل األقـاليم لـري املتمتعـة
بــاةكم ال ـ ايت مــن نت ـل الســهيل التن ي ـ الكامــل والســريم وال عــال د ـ مــن االســتق ل
للبلــدا والشــعوب املســتعمرة فيمــا يتعلــغ بتلــا األقــاليم ،وفقـملـا لقــرارات األمــم املتحــدة تات
الةلة املتعلقة بإهناء االستعمار وخطة مل العقد الدويل الثالث للقضاء ل االستعمار()4؛
 - 2تطل ي ىل الــدول القائمــة بــاددارة الــيت التعــاو بعــد مــم األمــم املتحــدة،
نو الوا ــل العاوهنــا معهــا ،ــن طريــغ اليســري ي ــاد بعثــات زائــرة لىلمــم املتحــدة ىل األقــاليم
اصاضعة ددارهتا ،وفقامل لقرارات األمم املتحدة تات الةلة املتعلقـة بإهنـاء االسـتعمار ،ن ال عـل
تلا؛
الامـا مـم اللجنـة اصا ـة
 - 3تطل ىل الدول القائمة بـاددارة ن التعـاو العاو ملـا مل
يف نث مكا ية ي اد بعثـات زائـرة نو خا ـة مـن نتـل العزيـز واليـة اجلمعيـة العامـة يف ـال
هناء االستعمار؛
 - 4تطل ىل رئيسها ن يوا ـل املشـاورات مـم الـدول املعنيـة القائمـة بـاددارة
ون يقدم القريرامل ىل اللجنة اصا ة ن تائج اللا املشاورات.
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