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افتُتح اجللسة الساعة .10:15
ا تتاح األمل العام املةاءد للجلةة

ءلـــى النـــيتو بواليـــة دهنـــاو االســـتعماا التاا يـــة املنوطـــة
باملنظمة ،غري د هذ العملية إنتـل بعـد .وستواصـل األماخـة
العامة إقدمي املةاءدة دىل اللجنة ن االضط ع بعمليتا اهلام.

 - 1الرئيس املؤقت :قال ،ن معـر إ وإـل لرسـالة مـض
األمــل العــام ،د ءــام  2015يتــزامض مــأ الــذكرى اخلامةــة
واخلمةــــل إلءـــ مــــن االســــتق ل للبلــــدا والشــــعوب  - 4أُقسّ جدول األعمال.
اختماب دءضاو املكتب
املةـــتعمرة ،ومـــأ لـــول منتصـــل العقـــد الـــدو ال الـــ
إلهناو االستعماا.
 - 5اختُمـــب الةـــيد الســـو مندوســـا (دكـــواروا) ائيةـــا
 - 2ودضــاق قــائ د اــاح اجليتــور الــم إبــذهلا األمــم والةــيد ايــيس اورايغــيس (كوبــا) والةــيد مينــا (ســرياليو )
املتحدة ال يزال يتوقل ءلى اإلاارة الةياسـية جلميـأ املعنـيل .والةــيد بريكايــا (دخدوخيةــيا) خوابــا للــرئيس واختُمــب الةــيد
وطــوال ءــام  ،2014اختــذيف اللجنــة خطــوايف هامــة ملواصــلة اجلعالري (اجلميتواية العربية الةواية) مقرّاا ،بالتزكية.
ءملــيتا بشــ دهنــاو االســتعماا .الــ س،اا/مــاا  ،دو ــديف  - 6وإـــــــوىل الةـــــــيد الســـــــو مندوســـــــا (دكـــــــواروا)
اللجنة بع ة ائرة دىل د د األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذا  ،ائاسة اجللةة.
وه ـ كاليــدوخيا اجلديــدة ،وكاخــت هــذ دول بع ــة مــض هــذا
 - 7الرئيس :قال د و ـور األاجنـتل ودسـباخيا والربا يـل
القبيــل منــذ ءــام  .2007ون ءــام  ،2014إكــرايف بنجــاح
واجلزائر وجنوب د ريقيا وغواإيماال وكينيـا ولبنـا والكرسـ
جواليف احلواا الم بدديف ن ءام  2013بـل مكتـب اللجنـة
الرســــو دبــــديف اغبتــــيتا ن املشــــااكة ن دءمــــال اللجنــــة
وكل رولة مض الدول األابأ القائمة بـاإلرااة ،وجيتـايف معنيـة
بصالة مراقب.
دخـــرى .ودشـــاا دىل د التعـــاو امل مـــر بـــل يـــأ األطـــراق
املعنيـــة ،وبـــاألخل بـــل اللجنـــة والـــدول القائمـــة بـــاإلرااة  - ٨ود ـــار د اللجنـــة ءقـــديف ،ن إشـــريض ال ـــا /خو مرب
وكاخو األول/ريةمرب  ،2014جولة دخرى مـض املشـاواايف
واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذا  ،سخذ ن اال ريار .و ـ
اللجنة ءلى االستالارة مض هـذا الـزخم ود ـرا إقـدم ن إناليـذ غــري الرمسيــة مــأ ث ـ رول مــض الــدول القائمــة بــاإلرااة ن
جـــدول دءمـــال دهنـــاو االســـتعماا .وقـــال دخـــل ال يـــزال هنـــاك األقـــاليم غـــري املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذا  ،ومـــأ جيتـــايف معنيـــة
 17دقليما غري متمتأ باحلكم الـذا ن يـأ دءـاو العـا قيـد دخـرى ،دـدق مـ ّد جةـوا التواصـل وإعزيـز احلـواا .وداجـ
خظــر اللجنــة ،ورءــا التمــأ الــدو دىل معاجلــة مة ـ لة احلكــم االجتماع الذي كا مقراا ءقد مأ مم لـ الواليـايف املتحـدة
الـــــذا ودبـــــار ســـــبل مبتكـــــرة وءمليـــــة لتناليـــــذ ءمليـــــة األمريكية ألسباب إتعلق باجلدول الزمين ،غـري دخـل سـينعقد ن
املةــــتقبل القريــــب .وخوقشــــت لتلــــل جواخــــب التنميــــة
دهناو االستعماا.
االجتماءيــــة واالقتصــــارية ن إــــوكي و مــــأ املم ــــل الــــدائم
 - 3وإــابأ قــائ دخــل ينبغــ االسترشــار ن هــذا املةــعى
لنيو يلندا لـدى األمـم املتحـدة ،وخـوقض ديضـا القـراا املشـترك
باملبــارا الةــدة ن مي ــا األمــم املتحــدة وقــرااايف اجلمعيــة
بإاجــــاو النظــــر ن دي ءمليــــة لتقريــــر املصــــري ن املةــــتقبل،
العامــة ،ايف الصــلة .ويتــزامض لــول الــذكرى الةــبعل لألمــم
وبالتركيز ءلى حتةل خوءية احلياة ن اإلقليم .وقال د املم ـل
املتحــدة ن ءــام  2015ديضــا مــأ مــروا  70ســنة ن العمــل
دقراا جدول األءمال
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الدائم للمملكة املتحدة دكد جمدرا موقل كومة بلد بشـ دســا كــل الــة ءلــى ــدة ،ءم ـ بقــراا اجلمعيــة العامــة
ء قتــيتا مــأ األقــاليم اخلاضــعة إلراا ــا ،وكــذا موقاليتــا بشـ  .107/69و يمــا يتعلــق باحللقــة الدااســية اإلقليميــة ملنطقــة
روا اللجنة ،ودشاا الرئيس دىل قـرااايف اجلمعيـة العامـة بشـ البحـــر الكـــااييب لعـــام  ،2015الـــم مـــض املقـــرا ءقـــدها ن
دهنـــاو االســـتعماا ودىل الواليـــة الواضـــحة املنوطـــة باللجنـــة ن خيكــاااغوا ،دءــرب ءــض األمــل ن د لضــرها مم لــو ا يعــو
املةتوى مض مم ل األقـاليم ،ومـض األءضـاو ن اللجنـة والـدول
هذا الصدر.
 - 9ودضــاق قــائ د خائــب املم ــل الــدائم لالرخةــا دكــد األءضاو األخرى ،والدول القائمة باإلرااة.
كومة بلد دخش يف سليـايف لتلالـة ملعاجلـة املشـاكل إنظــــــــــــــــــــــــيم األءمــــــــــــــــــــــــال (A/AC.109/2015/L.1
للجنة د
املتعلقة بالةجل االختمايب اخلاص ن كاليـدوخيا اجلديـدة .غـري و )A/AC.109/2015/L.2
دخــل دءــرب ءــض القلــق د او ءــدم د ــرا إقــدم ن هــذا الصــدر  - 11الـــرئيس :لالـــت االختبـــا دىل مـــذكرة لألمـــل العـــام
ود او األ مـــة املؤسةـــية الـــم يشـــيتدها اإلقلـــيم .ودوضـ ـ د ( )A/AC.109/2015/L.1إتضـــــــمض اإلشـــــــااة دىل القـــــــرااايف
احلــواا املتواصــل واصــد إناليــذ املر لــة النيتائيــة مــض اإالــا واملقراايف ،ايف الصـلة ب ءمـال اللجنـة اخلاصـة بالعـام احلـا .
خوميـــا ودءـــدار ســـجل اختمـــايب ءـــارل ومنصـــل وشـــالاق وقـــــال د اللجنـــــة دماميتـــــا ديضـــ ـاي مـــــذكرة مـــــض الـــــرئيس
ووضــأ برخـــامي إ قيالــ إلءــ م ســكا كاليـــدوخيا اجلديـــدة ( )A/AC.109/2015/L.2إتضــــمض اقترا ــــايف بشــــ إنظــــيم
بطبيعة إقرير املصري ءناصر ائيةية كما يشري دىل ،لـ القـراا دءمال اللجنة وبرخـامي ءملـيتا وجـدوهلا الـزمين .ودءـرب ءـض
 102/69الـــــذي اختذإـــــل اجلمعيـــــة العامـــــة ن  5كـــــاخو الـــردي د اللجنـــة إرغـــب ن املوا قـــة ءلـــى إنظـــيم األءمـــال
األول/ريةــمرب  .2014وقــال د ءمليــايف دهنــاو االســتعماا املقتــرح للعــام احل ـا ءلــى دســا دخــل ميكــض إنقــي اجلــدول
بــب د ثت ــل دىل قــرااايف األمــم املتحــدة ،ايف الصــلة ،ود الزمين للجلةايف بعد ،ل ءند االقتضاو.
إُنالذ ءلى دسا كل الة ءلى دة ،ود إةترشـد بالعوامـل
 - 12وقد تقسّر ذلك.
واملبارا الم در ا اجلمعية العامة .ودضـا ة دىل ،لـ  ،بـب
دب ـ األمــم املتحــدة ب ـ ي إغــيري ن الوضــأ الدســتواي ألي إنظــيم احللقــة الدااســية اإلقليميــة ملنطقــة البحــر الكــااييب
دقلـيم غـري متمتـأ بـاحلكم الـذا  ،وبـب ديـ و اهتمـام خـاص لعام )A/AC.109/2015/17( 2015
للطريقة الم يتم دا احلصول ءلى ق إقريـر املصـري وممااسـتل  - 13الـــرئيس :دشـــاا دىل د اللجنـــة وا قـــت باإل ـــاع،
رية .ودشاا دىل د األمم املتحدة سـعت رائمـا دىل كالالـة د يوجــب دجــراو ءــدم االءتــرا  ،ءلــى قبــول العــر الةــم
إراءـ ـ إلـ ـ العمليـــة ،ن كـــل دقلـــيم ،ادي الةـــكا احلـــر مــض خيكــاااغوا باستضــا ة احللقــة الدااســية اإلقليميــة ملنطقــة
واملةتنري املعرب ءنل بطر رميقراطية.
البحر الكااييب لعام  .2015وقال د اللجنـة سـتحدر إوقيـت
 - 10وإابأ قـائ د االسـتعدارايف جاايـة لعقـد االجتمـاع احللقة الدااسية ،كما ن الةنوايف املاضـية ،يـ يتـزامض مـأ
الةــنوي ملكتــب اللجنــة مــأ األمــل العــام الستكشــاق طــر دســبوع التضــامض مــأ شــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم
مبتكــرة ل ســتعاخة يةــاءيل احلميــدة مــض دجــل املةــاءدة ن الذا الذي سيبدد ن  25دياا/مـايو .واقتـرح د إُعقـد احللقـة
د ــرا إقــدم ن إناليــذ جــدول دءمــال دهنــاو االســتعماا ءلــى الدااســـــــــــية ن الالتـــــــــــرة مـــــــــــض  19دىل  21ديـــــــــــاا/
مايو .2015
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الذا ضرواي للمض قدما ن ءملية دهناو االسـتعماا ،ودثـ
 - 14وقد تقسّر ذلك.
 - 15الةيدة اوبيالِس ري إشـامواو (خيكـاااغوا) :قالـت ءلــى الــرئيس لتشــجيعل احلــواا والتشــاوا مشــريا دىل د ث يــل
د خيكاااغوا مواة ب إكـو دول بلـد ن دمريكـا الوسـطى الــدول القائمــة بــاإلرااة ن جلةــايف اللجنــة اخلاصــة قــد ار
يةتضــيل د ــدى احللقــايف الدااســية اإلقليميــة للجنــة ،ود ختيجة لذل .
رُفع اجللسة الساعة .11:00
بلدها يدا أ منذ ءام  1979ءض قو األقـاليم غـري املتمتعـة
باحلكم الذا والشـعوب الرا ـة حتـت اال ـت ل العةـكري
واحلكــــم االســــتعمااي ،ود األمــــم املتحــــدة ملزمــــة بإهنــــاو
االســـتعماا .و،كـــريف د احللقـــة الدااســـية ســـتتي رصـــة
لألطـــراق املعنيـــة إلمســـاع دصـــوا ا والنظـــر ن اال ـــا ءلـــى
دسا كل الة ءلى دة.
 - 16الرئيس :قـال دخـل يعتـرب د اللجنـة إرغـب ن املوا قـة
ءلــى املبــارا التوجييتيــة للحلقــة الدااســية وخظاميتــا الــداخل
وجدول دءماهلا (.)A/AC.109/2015/17
 - 17وقد تقسّر ذلك.
 - 1٨الــرئيس :دشــاا دىل دخــل ينبغ ـ د يضــم و ــد اللجنــة
املو ـد دىل احللقـة الدااسـية دابعـة دءضـاو مي لـو كـل جمموءـة
مـض الموءـايف اإلقليميـة املم لـة ن اللجنـة (الـدول األ ريقيــة،
ورول سســيا ومنطقــة احملــيئ اهلــارا ،ورول دواوبــا الشــرقية،
ورول دمريكــا ال إينيــة ومنطقــة البحــر الكــااييب) .وطلــب دىل
إل ـ الموءــايف اإلقليميــة إقــدمي إرشــيحا ا ملناصــب دول ـ
األءضــاو ن دقــرب وقــت ممكــض .ودضــاق قــائ دخــل يعتــرب د
اللجنــة د،خــت للــرئيس بوضــأ الصــيغة النيتائيــة لقائمــة اخلــرباو
واملمـــ لل مــــض املنظمــــايف غــــري احلكوميــــة املزمــــأ رءــــو م
للمشااكة ن احللقة الدااسية.
 - 19وقد تقسّر ذلك.
مةائل دخرى
 - 20الةــيد سيةـ (بــابوا غينيــا اجلديــدة) :قــال د العمــل
مــأ الــدول القائمــة بــاإلرااة ن األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم
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