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احملتويات
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بقرات جدول األعمال
تن يم األعمال
طلبات اال تماع
معلومات ع األقاليم غري املتمتعة باحل م الذايت حمالة مبوجب املااة ( 73هـ) م ميثاق األمم املتحدة
م ألة عشر معلومات ع بهنا اال تعمات
م ألة بيفاا بعثات زا رة بى األقاليم
م ألة جبل طاتق
االستماع إىل ممثلي اإلقليم غري املتمتع باحلكم الذايت
االستماع إىل مقدمي االلتماسات
مسائل أخرى
هذا احملضر قابل

للتصويب.
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افتُتحت اجللسة يف الساعة .10:15
بقرات جدول األعمال

معلومــات ع ـ األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحل م الــذايت حمالــة
مبوجب املااة ( 73هـ) مـ ميثـاق األمـم املتحـدة (A/70/67
و )A/AC.109/2015/L.3

 - 1أُقر جدول األعمال.
 - 5الر ي  :وجه االعتبـا بى تقريـر األمـني العـا املتعلـ
تن يم األعمال ()A/AC.109/2015/L.2
باملعلومــات احملالــة مـ الــدول القا مــة بــااااتة مبوجــب املــااة
 - 2الــــــر ي  :وجــــــه االعتبــــــا بى برعــــــام العمــــــل ( 73هـ) م ميثـاق األمـم املتحـدة ( ،)A/70/67وبى مشـروع
( )A/AC.109/2015/L.2وبى الصـــيغة امل ـــت ملة الـــي جـــر القرات بشأن امل ألة ذاهتا (.)A/AC.109/2015/L.3
تعميمهـــا .وذكّـــر اللجنـــة ن وفـــوا األتجنـــتني ،وب ـــباعيا،
مشروع القرار A/AC.109/2015/L.3
و وتوغـــــوا  ،والربازيـــــل ،واجلزا ـــــر ،وجنـــــو فريقيـــــا،
و ـلفااوت ،وغواتيمــاال ،وكولومبيـا ،وكينيــا ،ولبنـان ،واولــة  - 6اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2015/L.3
ال ر و الر ويل الي ا ثفة مراقب ومن مـة األمـم املتحـدة
م ـــــــألة عشـــــــر معلومـــــــات عـــــ ـ بهنـــــــا اال ـــــــتعمات
للطفولـــة (اليوعي ـــي ) قـــد بـــدت تغبتـــها ق املشـــاتكة ق
( A/AC.109/2015/18و )A/AC.109/2015/L.4
عمــال اللجنــة بصــفة مراقــب .وطلب ـ يض ـاً وفــوا كــل م ـ
مجهوتيـــة كوتيـــا ،وغاعـــا ،واملغـــر  ،وامل ـــي  ،وعيجرييـــا  - 7ال ــيد تي ــوفزكو (بااتة شــؤون ااعــال ) :قــال ق
معرض تقدميه لتقرير األمني العا ع عشر معلومات ع بهنـا
املشاتكة ق عمال اللجنة.
اال ـــــتعمات خـــــالل الفتـــــرة مـــ ـ عي ـــــان /بريـــــل 2014
طلبـــــــات اال ـــــــتماع (املف ـــــــرات  ،15/01و  ،15/02بى آذات/مـــــــــــات  )A/AC.109/2014/18( 2015بن ااااتة
و  ،15/03و )15/04
قامــ خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير بإثــدات  35عشــرة
 - 3الـــــر ي  :وجـــــه االعتبـــــا بى املف ـــــرات  15/01ثــحفية عـ بهنــا اال ــتعمات بااع ليزيــة والفرع ــية ،لتغطيــة
و  15/02و  15/03و  15/04ذات الصــلة بقــرات اللجنــة اجتماعـات خمتلـ هيئـات األمــم املتحـدة وبياعاهتـا وجل ــات
اخلاثة املؤتخ  23زيـران/يوعيـه  2014بشـأن بوتتوتي ـو ا ــتماعها ذات الصــلة ،مبــا يشــمل اجلمعيــة العامــة واجمللــ
وبى م ــا ل جبــل طــاتق ،وكاليــدوعيا اجلديــدة ،والصــحرا االقتصـــاا واالجتمـــاعو واللجنـــة الرابعـــة واللجنـــة اخلاثـــة
الغربية ،على التوايل .وفيما يتعل بقرات اللجنـة اخلاثـة بشـأن املعنية بإهنا اال تعمات.
بوتتوتي و ،تلقَّ اللجنة عدااً مهماً مـ طلبـات اال ـتماع - 8 ،وا تر ــل قــا ال بن و ـــدات بذاعــة األمــم املتحـــدة
وقـــال الـــر ي بعـــه يعتـــرب ن اللجنـــة ترغـــب ق اال ـــتجابة وبوابة مركـز عبـا األمـم املتحـدة واثـل بلقـا الضـو علـى
لتل الطلبات.
عشطة األمم املتحـدة بشـأن امل ـا ل املتصـلة بإهنـا اال ـتعمات
 - 4وقـد تقرر ذلك.
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واألقــاليم غــري املتمتعــة بــاحل م الــذايت ،جبميـ اللغــات الر يــة
ال ــ  ،بضــافة بى اللغــتني الربتغاليــة وال ــوا يلية ق بذاعــة
األمــم املتحــدة ،وق منــابر و ــا التواثــل االجتمــاعو مثــل
في بوك وتويتر .ومشل التغطيـة يضـاً عمـال اللجنـة اخلاثـة
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املعنيــة بإهنــا اال ــتعمات ق اوتة عــا  ،2015والــدعوة الــي
وجههــا األمــني العــا م ـ جــل بجيــاا ــبل مبت ــرة وعمليــة
لتنفيذ بهنا اال ـتعمات .وعـالوة علـى ذلـ  ،تناولـ جمموعـة
م املواق الشب ية اخلاتجية ق شىت حنا العـا ،،مبـا ق ذلـ
املنافذ ااعالمية وشب ات جتميـ األخبـات ومن مـات تعليميـة
ومن مات غري ومية ،تغطيـات مركـز عبـا األمـم املتحـدة
مل ا ل بهنا اال تعمات.
 - 9ومضــى يقــول بن مركــز األمــم املتحــدة لإلعــال ق
كاعبريا قد اعما بعالميا بى احللقة الدتا ية ااقليميـة ملنطقـة
احملـــي ا ـــاا الـــي ع متـــها اللجنـــة اخلاثـــة املعنيـــة بإهنـــا
اال ــــــتعمات ق عــــــا  .2014وغطــــــى مركــــــز ااعــــــال
االجتماعــات اليوميــة للحلقــة الدتا ــية ،وتــوى ق ــم تغطيــة
االجتماعــات كتابــة النشــرات الصــحفية وعشــرها .وقــال بن
بااتة شــؤون ااعــال تواثـــل تعهّــد وحتـــدي موقــ األمـــم
املتحدة وبهنا اال ـتعمات ق الشـب ة باللغـات الر يـة ال ـ ،
وقد ـجل املوقـ كثـر مـ  290 000زيـاتة خـالل الفتـرة
املشــمولة بــالتقرير .وجـــر يضــاً ببـــراز األعشــطة وامل ـــا ل
املتصلة بإهنـا اال ـتعمات مـ خـالل ثـفحات خاثـة خـر
على شب ة ااعترع تتعهدها ااااتة.
 - 10و تاف قـــا ال بن تليفزيـــون األمـــم املتحـــدة وم تبـــة
ثــوت األمــم املتحــدة قامــا بتغطيــة مجيـ االجتماعــات الر يــة
املفتو ــة للجنــة اخلاثــة املعنيــة بإهنــا اال ــتعمات واملــؤارات
الصــــحفية ذات الصــــلة ،وكــــذل اوتات اللجنــــة الرابعــــة
ذات الصلة ،بااضافة بى اعتمـاا تقـاتير اللجنـة ق اجلل ـات
العامــة للجمعيــة العامــة .ومت يضــا تغطيــة تل ـ االجتماعــات
والفعاليات األخر املتعلقة بإهنا اال تعمات ،بالفيديو مباشرة
وعنـــد الطلـــب ،علـــى قنـــاة األمـــم املتحـــدة التلفزيوعيـــة عـــرب
ااعترع الي تتيح االطالع عند الطلب علـى مـا جمموعـه 32
شري فيديو ع هذ امل ألة.
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 - 11وا تر ل قا ال بن م تبة ااغ مهرشولد تواثـل تلبيـة
الطلب املطـرا علـى خـدماهتا ق جمـايل البحـ واملعلومـات ق
موضوع بهنا اال تعمات .ومضى يقول بن امل تبة تعمـل علـى
تقمنـــة وحتميـــل و ـــا األمـــم املتحـــدة ا امـــة املتعلقـــة بإهنـــا
اال تعمات على ع ا الو ا الر ية للمن مة ليت ـ االطـالع
على عدا متزايد م الو ا ع طري ااعترعـ  ،مـ ضـمان
فــ ع ــ ها األثـــلية .وق عـــا  ،2014جـــر التركيـــز
علــى تقــاتير اللجنــة الرابعــة الصــااتة منــذ وا ــل مخ ــينات
القرن املاضو.
 - 12و تاف قـــــا ال بن ااااتة تواثـــــل ،علـــــى النحـــــو
املطلــو ق الفقــرة  1مــ قــرات اجلمعيــة العامــة ،106/69
حتــدي منشــوت ”مــا ت ــتطي األمــم املتحــدة عملــه مل ــاعدة
األقـاليم غــري املتمتعـة بــاحل م الـذايت“ ،الــذ يتضـم مــوجزا
ل عشــطة الــي تضــطل هبــا خمتلــ كياعــات وهيئــات األمــم
املتحــدة لــدعم  17بقليمــا غــري متمت ـ بــاحل م الــذايت .وم ـ
املقرت ن تصدت ع ة منقحة م املنشوت قريباً.
 - 13وا تر ـــل قـــا ال بن بااتة شـــؤون ااعـــال تعمـــل،
بوثفها الصوت ااعالمو للمن مة ،بش ل و يـ مـ و ـدة
بهنــا اال ــتعمات بــإااتة الشـــؤون ال يا ــية مــ جــل عشـــر
املعلومات املتعلقة بإهنا اال ـتعمات .وتواثـل ااااتة التشـديد
على ضروتة التنفيذ الفـوت وال امـل اعـالن األمـم املتحـدة
لعـــا  1960بشــــأن مــــنح اال ــــتقالل للبلــــدان والشــــعو
امل تعمرة ،م ت دمة ق بيل ذل ت نولوجيـات املعلومـات
واالتصاالت التقليدية واحلديثة على ال ـوا  .وقـال بن عمـال
اللجنة اخلاثة املعنية بإهنـا اال ـتعمات ،وهـو ا يئـة احل وميـة
الدولية املعنية صرا باملضو قـدما خبطـة األمـم املتحـدة اهنـا
اال ـــــتعمات ،ال تـــــزال تتبـــــو موقــــ الصـــــداتة ق عشـــــطة
تواثـــــل ااااتة مـــ ـ و ـــــا ااعـــــال واجملتمـــ ـ املـــــدي
واملؤ ات التعليمية.
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األكاامييــة وا يئــات احل ومــة وغــري احل وميــة .فم ـ خــالل
اثيل املن مة على امل تو احمللو ،تعمل املراكز علـى التـروي
لعمل املن مة وبنا املعرفة و شد الدعم لعمل األمم املتحـدة،
مبا ق ذل ق جمال قضايا بهنا اال ـتعمات حتديـدا .و شـات بى
ن منا ــبة الــذكر ال ــنوية ال ــبعني اعشــا املن مــة تتــيح
فرثــة مثاليــة ال تحضــات اتو املاضــو وا تشــراف آفــاق
امل ــتقبل ،وق هــذا ال ــياق ،يشـ ل بهنــا اال ــتعمات م ــألة
م امل ا ل الي تركز عليها مراكز ااعال .

 - 14ال ـــيد ليـــون غـــوعزالي (كوبـــا) :قـــال بن عشـــر
املعلومات ع امل ا ل املتصلة بإهنا اال تعمات له مهيـة بالغـة،
و عر ع ـروت وفـد مـ ا ـت دا بااتة شـؤون ااعـال
و ا ل االتصال التقليديـة واجلديـدة علـى ـد ـوا  .غـري ن
تــوافر البـ الشــب و باللغــات الر يــة ال ـ مــا فتـ يواجــه
ثــعوبات علــى مــد ال ــنوات األخــرية .وبــالن ر بى مهيــة
البـ الشــب و ق احلفــا علــى الشــفافية ،فــإن وفــد يــوا ن
يعـرف مــا بذا كــان جيــر اليــا بـ وقــا اجلل ــات جبميـ
اللغات الر ية.
 - 18ال ـيدة بـ بـو (املراقبــة عـ اجلزا ـر) :قالـ بن
 - 15ال يد تي ـوفزكو (بااتة شـؤون ااعـال ) :قـال بعـه عملية بهنا اال ـتعمات ق األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحل م الـذايت
ينبغو بهناؤها بطريقة تتـيح للشـعو اختيـات م ـتقبلها حبريـة.
ي تف ــر مــ زمال ــه بشــأن اللغــات الــي يُتــا هبــا البــ
الشب و ،وشدا على ن بتا ـة البـ الشـب و جبميـ اللغـات وينبغــو ن تتعــاون الــدول األعضــا واملن مــات الدوليــة م ـ
الر ية ال هو م ألة مدتجة على جدول عمال كـل مـ اللجنة ل فالة التعجيل بإهنا اال تعمات وفقاً لواليتـها .وقالـ
بن وفــدها يشــعر بــالقل الشــديد واا بــا بزا عــد ب ــراز
جلنة ااعال وبااتة شؤون ااعال .
 - 16ال ــيد كامــاتا ( ــرياليون) :قــال بن وفــد ير ــب تقد ق ت وية ـاالت اال ـتعمات املتبقيـة .فـال بـديل للتنفيـذ
بالعمل ا ا للغايـة الـذ تضـطل بـه بااتة شـؤون ااعـال ق ال امــل ملبــد تقريــر املصــري ،ذل ـ املبــد األ ا ــو املنصــو
عشر املعلومـات املتعلقـة بعمـل اللجنـة .وبـالن ر بى ن املعرفـة عليــه ق ميثــاق األمــم املتحــدة واملعتــرف بــه كح ـ ا ــو
مصــدت قــوة ،فــإن وفــد يت ــا ل عمــا بذا كــان مي ـ للــدول مــ قــوق ااع ــان ق الصــ وك الدوليــة وااقليميــة علــى
األعضــا ن ت ثــ تعاوهنــا مــ ااااتة بغيــة بذكــا الــوعو د وا .

بشأن عمال اللجنة بطريقة فضل على امل تو الوط  .ففـو
العديد م الدول ،ال يدتك عامـة النـا طبيعـة عمـل اللجنـة،
و ي ون مـ املفيـد ن تتعـاون خمتلـ و ـا ااعـال علـى
امل ـــتو الـــوط مـ ـ ااااتة لرفـ ـ م ـــتو الـــوعو العـــا
بأعمال اللجنة.

 - 17ال ــيد تي ــوفزكو (بااتة شــؤون ااعــال ) :قــال بن
لد ااااتة  63مركزاً م مراكز األمـم املتحـدة لإلعـال ق
مجي ـ حنــا العــا ،،تغطــو ــوايل  140بلــداً ،وتعمــل علــى
التعري ـ بعمــل األمــم املتحــدة ق اجملتمعــات احملليــة وخمتل ـ
اجلهــات الفاعلــة ،مبــا ق ذلــ و ــا ااعــال واألو ـــا
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 - 19و ضاف قا لة بن م ؤولية كفالة حتريـر األقـاليم غـري
املتمتعة باحل م الذايت ووض د فوت لال ـتالل وال ـيطرة
غري الشرعيني تق علـى عـات األمـم املتحـدة ق املقـا األول،
وبن اللجنــة اخلاثــة م ــؤولة حتديــدا ع ـ مواثــلة ا ــتعراض
الة األقاليم الـ  17غـري املتمتعـة بـاحل م الـذايت الـي ال تـزال
مدتجــة ق جــدول عما ــا .ويُعــد عشــر املعلومــات ع ـ بهنــا
اال ــتعمات م ـ بــني األاوات الــي ينبغــو ا ــت دامها لتحقي ـ
التنفيــذ الفــوت وال امــل اعــالن األمــم املتحــدة بشــأن مــنح
اال تقالل للبلدان والشعو امل تعمرة.
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 - 20وقالـ ـ بن وفـــدها يعـــر عـ ـ القلـ ـ العميـ ـ بزا  - 22ال يد تي ـوفزكو (بااتة شـؤون ااعـال ) :قـال بعـه
الطريقة الي جير التعامل هبا م م ألة بهنا اال تعمات ا امـة ــين ر ق امل ــا ل الــي اتهتــا ثلــة اجلزا ــر و ــريا عليهــا ق
فيما يتعل بالصحرا الغربية ،آخر م تعمرة ق فريقيا ،ويـوا وق ال .
احلصول على معلومـات مـ األماعـة العامـة بشـأن عشـطة  - 23ال ـــيد القـــاات (املراقـــب عـ ـ املغـــر ) :قـــال بن
جيـــر االضـــطالع هبـــا لنشـــر املعلومـــات عــ تلــ القضــية املال ات الي ال هبا ثلة اجلزا ـر حتـدا بوضـو الطـرف
احملــداة .و فــاات عــه مــ املؤ ــ ن التقريــر عــ الزيــاتة الر ي و الواق وتا خمتل املنازعات ااقليميـة ق الصـحرا
الو يدة الي جرهتـا اللجنـة بى الصـحرا الغربيـة عـا  1975املغربية .فتل القضية تعد قضية يااة وطنية وو ـدة ترابيـة.
لــي متا ـاً علــى موق ـ اللجنــة الشــب و .و ضــاف قا لــة بن ومضــى يقــول بن املغــر تعــرض للتق ــيم بى عــدة قــاليم،
وفدها يعـر عـ اعشـغاله بشـأن الوتقـات الـي قـدمها بعـ
و ،يـــتم مـ ـ ا ـــتعااة و دتـــه الترابيـــة تـــدتجييا بال بعـــد
اخلــربا ق احللقــة الدتا ــية ااقليميــة للجنــة وعُشــرت علـــى التوثــل بى اتفــاق م ـ خمتلــ القــو اال ــتعماتية .وكــان
موقعها الشب و .فقرات اجلمعية العامة  106/69حيـدا طبيعـة املغــر قــد ــات قضــية ااقلــيم ق عــا  ،1963الــذ كــان
الو ا الي ينبغو عشرها علـى موقـ األمـم املتحـدة الشـب و ،آعذاك حت احل م اا باي ،وكان مفهوما بشـ ل واضـح ن
وبالتــايل فــإن وفــدها يعــر ع ـ قلقــه م ـ ن اجلــز املتعل ـ امل ـألة ختـ املغــر وب ـباعيا ومـ ذلـ  ،و ــىت بعـد بهنــا
باخلربا ق احللقـة الدتا ـية ااقليميـة قـد مشـل عروضـاً قـدمها اال تعمات ،ا تمرت اجلزا ر ق موقفهـا العـدا و وق رثـها
موظفون متقاعدون م األماعة العامة .وينبغو للجنـة ن تن ـر الوطيــد علــى رمــان املغــر مــ التمتــ حبقــه غــري القابــل
ق تل احلالة بتمع .
للتصـــرف ق حتقيـــ ـــالمته ااقليميـــة وو دتـــه الوطنيـــة،
يطرهتا على ذل ااقلـيم ،ـا ا
مدفوعة بالرغبة ق ب
بى مواثـــلة باتايف امل ـــألة ق جـــدول األعمـــال .و فـــاا ن
موق اجلزا ر ،ق خضمّ امل اطر ال رب املا لـة ،مبـا ق ذلـ
خماطر اجلرمية وااتها  ،يهدا تفا ال ان واملنطقـة املعنيـة.
وثر عه ما  ،تتحمل اجلزا ر م ؤولياهتا ،فل ي ـون هنـاك
ل ذ القضية .فهذا البلد يدعو الدفاع ع احلـ ق تقريـر
املصري ول نه اقتر على املبعوث الش صو ل مني العـا  ،ق
 2تشـــري الثـــاي/عوفمرب  ،2001تق ـــيم ااقلـــيم و ـ ـ اعه،
وهو املقتر الذ تفضـه املغـر  .وقـال بن ومتـه قـدم
مقتر ـاً ذا مصــداقية بشــأن تقريــر املصــري ،واف ـ عليــه جمل ـ
األم ق قراتاته ذات الصلة منذ عا .2007

 - 21و تاف ـ قا لــة بن اجلمعيــة العامــة طلب ـ ق قراتهــا
 106/69بى بااتة الشؤون ال يا ية وبااتة شـؤون ااعـال
القيا بتنفيـذ توثـيات اللجنـة اخلاثـة واختـاذ التـدابري الالزمـة
م خالل مجي و ـا ااعـال املتا ـة ،مبـا فيهـا املنشـوتات
وااذاعــة والتلفزيــون ،وكــذل شــب ة ااعترعــ  ،للتعريــ
بأعمال األمـم املتحـدة ق جمـال بهنـا اال ـتعمات .وعليـه ،فـإن
وفدها يشـعر خبيبـة األمـل بزا غيـا التغطيـة بالبـ الشـب و
للجل ات االفتتا ية لدوتة اللجنة لعا  ،2015ويـوا معرفـة
األ ـبا الـي ات بى عــد االمتثـال لــذل القـرات .و خــرياً،
ينبغو ن ي ون عشر املعلومـات بشـأن بهنـا اال ـتعمات و ـ
عطاق ـاً و ن يغطــو عمليــة بهنــا اال ــتعمات ق كــل وا ــد م ـ
األقــاليم ال ــبعة عشــر غــري املتمتعــة بــاحل م الــذايت ،ويأمــل  - 24ال ــــيد كو ــــينو (شــــيلو) :ذكّــــر بــــأن الصــــيغة
وفــــــدها ق ن تتضــــــم تقــــــاتير األمــــــني العــــــا املقبلــــــة امل ــت دمة ق قــراتات اللجنــة تشــري بى املنطقــة املعنيــة با ــم
معلومات وىف.
15-09779
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الصــحرا الغربيــة .وبالتــايل ،فــإن تغــيري ا ــم بقلــيم مــا يغــري للجمهـــوت يضـ ـاً ن يطلـ ـ علـــى حمتويـــات املوقـ ـ الشـــب و
امل ص اهنا اال تعمات املتا باللغات الر ية ال
الطريقة الي يُن ر بليه هبا.
عشــر املعلومــات ع ـ بهنــا اال ــتعمات
و )A/AC.109/2015/L.4

(A/AC.109/2015/18

 - 25ال يدة مبيل (و دة بهنا اال تعمات ،بااتة الشـؤون
ال يا ية) :ال ببياهنـا ،مشـفوعا بعـرض بالشـرا ح الرقميـة،
فقال بن عمل بااتهتا يُنجز بالتعاون الو ي م مجي ا يئـات
ذات الصلة ،وخباثة بااتة شـؤون ااعـال  .وتشـمل اجملـاالت
الي تتعاون فيها ااااتتان على حنو و ي تعهّد املوق الشـب و
امل ص ـ اهنــا اال ــتعمات ،وبعــداا وتقــات عمــل األماعــة
العامــة عـ كــل بقلــيم غــري متمتـ بــاحل م الــذايت يقـ ضــم
اختصاثـــات اللجنـــة ،وتقـــدم الـــدعم بى احللقـــة الدتا ـــية
ااقليميــة ال ــنوية .وخــالل احللقــة الدتا ــية ــذا العــا  ،عـدّ
موظ ـ ثــحفو م ـ بااتة شــؤون ااعــال عشــرات ثــحفية
يومية عُشرت على املوقـ الشـب و ال ـال الـذكر .ويتضـم
املوق الشب و يضاً البياعات الي ُايل هبا ق احللقة الدتا ية.

 - 27ال ـــــيدة توبيـــــالي ا شـــــاموتو (عي ـــــاتاغوا):
ت ب ـ بــالعرض املقــد م ـ ت ــي و ــدة بهنــا اال ــتعمات
التابعـــة اااتة الشـــؤون ال يا ـــية .وشـــجع بااتة شـــؤون
ااعـــال وو ـــدة بهنـــا اال ـــتعمات علـــى مواثـــلة عملـــهما.
وقالـ بعــه علــى الــرغم مـ ن هنــاك ال ــثري ــا ينبغــو عملــه
خالل الـذكر ال ـبعني اعشـا األمـم املتحـدة ،فهنـاك فريـ
م ــتعد للعمـــل ،حيـــدو االهتمـــا مب ـــا ل بهنـــا اال ـــتعمات،
ومي العمل معه ا راز تقد ق هذا املضمات.
 - 28ال ـــيد كامـــاتا ( ـــرياليون) :شـــج علـــى مواثـــلة
التفاعـــل املثمـــر بـــني بااتة شـــؤون ااعـــال وبااتة الشـــؤون
ال يا ية م جل توفري املعلومات.

 - 29ال يد ليون غوعزالي (كوبـا) :قـال بن املال ـات
الي اى هبا ثل بااتة الشؤون ال يا ـية ت مـل مـا ذكـر ق
بياعــه ال ــاب فيمــا يتعل ـ بأمهيــة عشــر املعلومــات ،وال ــيما
 - 26و تاف قا لة بن و دة بهنا اال تعمات تتعهّـد قا مـة العمـــل الـــذ يضـــطل بـــه ق احللقـــات الدتا ـــية ااقليميـــة.
جبهــات االتصــال كو ــيلة لتو ــي شــب ة تبــاال املعلومــات وت ب بإطالق املوق الشـب و اجلديـد الـذ ـوف ي ـهم،
الر يــة وغــري الر يــة بشــأن قضــايا بهنــا اال ــتعمات .وتت ــم بى جاعب الو ا ل التقليدية ،ق عشر عمل اللجنة.
هــذ القا مــة باألمهيــة يض ـاً ق التحضــري للحلقــات الدتا ــية  - 30ال ــيد مــال و (مجهوتيــة بيــران اا ــالمية) :ش ـ ر
ال ـــنوية املـــذكوتة آعفـــا ،وكـــذل وتقـــات العمـــل .وتقـــد مجي األطراف املعنية بإجنا احللقة الدتا ـية ااقليميـة ملنطقـة
الو ــدة يضــاً تاواا علــى ا تف ــاتات بشــأن قضــايا بهنــا البحر ال اتييب لعا  ،2015املعقواة ق ماعـاغوا ،عي ـاتاغوا.
اال ـــتعمات .و ي ـــتمر ا ـــت دا ت نولوجيـــات املعلومـــات وطلب بتا ة بم اعية تزنيل ثوت هذا النشا بدقـة عاليـة مـ
واالتصـــاالت التقليديـــة واجلديـــدة علـــى ـــد ـــوا لنشـــر املوق الشب و ذ الصلة.
املعلومات بشأن بهنا اال تعمات .وعلى ـبيل املثـال ،تع ـ
 - 31ال يد امد (اجلمهوتية العربيـة ال ـوتية) ،وال ـيد
اجمللة الشب ية لشعبة الشؤون العامة علـى ببـالغ اجلمهـوت عـ مـــال و (مجهوتيـــة بيــــران اا ـــالمية) ،وال ـــيد كو ــــينو
الفعاليـــات املقبلـــة ذات الصـــلة بإهنـــا اال ـــتعمات .وتشـــاتك (شيلو) :عربوا ع اتتيا هم للنتا الناجحـة الـي ا ضـ
الشــعبة بنشــا يض ـاً ق منــابر التواثــل االجتمــاعو .ومي ـ عنـــها احللقـــة الدتا ـــية ااقليميـــة ملنطقـــة البحـــر ال ـــاتييب
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لعــا  ،2015الــي عُقــدت ق ماعــاغوا ،عي ــاتاغوا ،ق الفتــرة مال اتــــــه ،وال ــــــيما بذا كاعــــ ـ
مشروع القرات.
م  19بى  21يات/مايو .2015

ت ــــــهم ق ب ــــــرا

 - 37ال ــيد مــال و (مجهوتيــة بيــران اا ــالمية) :قــال بن
ومــات األقــاليم قــد وجهـ اعــوات خــالل احللقــة
بعـ
الدتا ــية املعقــواة ق ماعــاغوا ،ل ـ ي ـاً م ـ الــدول القا مــة
بــااااتة  ،حيــذ ــذوها .وق ــني عــه م ـ غــري املؤكــد ن
شعو و ومات األقاليم مؤهلة لتوجيـه الـدعوات ،فعلـى
الــدول القا مــة بــااااتة ن توجــه الــدعوات ايفــاا بعثــات
زا رة .ل تغبة األقـاليم ق ا ـتقبال بعثـات زا ـرة ينبغـو ن
ترا ق التقرير ولي ق مشروع القرات.

 - 32ال يدة ب بـو (املراقبـة عـ اجلزا ـر) :قالـ بعـه
تغــم اجلهــوا املبذولــة لتحــدي املوق ـ الشــب و للجنــة ،فــإن
ثفحته الر ي ية ال تزال تتضم تابطاً شـب ياً حييـل بى اوتة
عا  ،2014على الرغم م ن شغال اوتة عـا  2015قـد
بــد ت منــذ فتــرة .وقالـ بن وفــدها يت ــا ل ملــاذا ال ختصـ
ل ل بقليم م األقاليم ال بعة عشر غري املتمتعة باحل م الـذايت
ثفحته اخلاثة على املوق الشب و ،ما اا كل بقلـيم مـدتيف
ق جدول عمـال اللجنـة يُتعامـل معـه علـى ـا كـل الـة
على دة.
 - 38ال يدة ب بـو (املراقبـة عـ اجلزا ـر) :قالـ بعـه
خـــالل االجتمـــاع امل صـــ للصـــحرا الغربيـــة ق احللقـــة
مشروع القرار A/AC.109/2015/L.4
الدتا ية املعقواة ق ماعاغوا ،قدّ ثل الصحرا الغربية اعـوة
 - 33اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2015/L.4
ت يــة بى اللجنــة ايفــاا بعثــة زا ــرة بى ااقلــيم .وقــد لقي ـ
م ــــــــــألة بيفــــــــــاا بعثــــــــــات زا ــــــــــرة بى األقــــــــــاليم الدعوة تر يباً كـبرياً واعمـاً وا ـعاً مـ املشـاتكني ق احللقـة
الدتا ية ،بعد ن اعقض تبعون نة على آخر زياتة للجنـة
()A/AC.109/2014/L.5
بى الصحرا الغربية ،و ضح عملية الت وية ق الة مجوا.
 -34ال ـــيد ــــاتوفا (بــــابوا غينيـــا اجلديــــدة) :قــــال بن
مشــروع القــرات قيــد الن ــر ( ، )A/AC.109/2015/L.5يتضــم  - 39ال يد القاات (املراقب ع املغر ) :قال بن جملـ
بشاتة بى الـدعوات الـي وُجهـ خـالل احللقـة الدتا ـية األم يبقو م ـألة الصـحرا الغربيـة قيـد ع ـر  ،و ن املبعـوث
اخلا ل مني العا واملمثـل اخلـا ل مـني العـا املعيّـنني مهـا
األخرية ق ماعاغوا م جل بيفاا بعثات زا رة.
مصدتان مو وقان للمعلومات بشأن احلالة هناك .لـذل  ،فـإن
 - 35ال ـــيدة وكابيـــاال ( مينـــة اللجنـــة) :قالــ بن هـــذ
بيفاا بعثـة بى ااقلـيم مـ شـأهنا ن تـؤا بى عتـا ع ـية
املعلومات وف تُدتيف ق التقرير ع احللقة الدتا ية ،الـذ
و ن تعوق العملية ال يا ية.
ـــتن ر فيـــه اللجنـــة ق جل ـــة ال قـــة .و ضـــاف قا لـــة بن
مشــروع القــرات  A/AC.109/2015/L.5قــد ُع ّمــم م ــبقاً لتلقــو  - 40الر ي  :قال بعه ق ضو بعرا بـابوا غينيـا اجلديـدة
عـــــ ـ تغبتـــــــها ق طلـــــــب تعـــــــديل مشـــــــروع القـــــــرات
التعليقات عليه ،ول ال يزال لد الوفوا ف حة م الوقـ
 ،A/AC.109/2015/L.5ف يتم تأجيل الن ـر ق مشـروع القـرات
القترا تعديالت و بضافات على الن .
واملوافقة عليه.
 - 36الـــر ي  :قـــال بن هـــم عنصـــر ق ت اللجنـــة هـــو
الشـــفافية .و ـ ـ وفـــد بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة علـــى تقـــدم
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قد التقى بـالر ي ق جل ـة خاثـة ملناقشـة آخـر التطـوتات
م ألة جبل طاتق ()A/AC.109/2015/13
 - 41الر ي  :بلغ اللجنة ن وفـد ب ـباعيا شـات بى تغبتـه ق جبــل طــاتق ،علمــا بــأن ب ــباعيا لي ــ الدولــة القا مــة
ق املشاتكة ق ع ر اللجنة ق البند .ووجإه االهتما بى وتقـة بــااااتة وال ثلــة لشــعب جبــل طــاتق امل ــتعمر .وا تر ــل
العمــل الــي عــدهتا األماعــة العامــة بشــأن م ــألة جبــل طــاتق يقول بن على الر ي ن مينحه الفرثة لعقـد لقـا خـا مـ
جل مناقشة آخر التطوتات الفعلية ق جبل طاتق.
(.)A/AC.109/2015/13
االستماع إىل ممثلي اإلقليم غري املتمتع باحلكم الذايت
 - 42بــدع مــ الــرئيس اختــذ الســيد بيكــار و (رئــيس
وزراء جبل طارق) مكانه إىل طاولة اللجنة.
 - 43ال يد بي اتاو (ت ي وزتا جبل طـاتق) :قـال بن
جبــل طــاتق قــد طلــب مــراتاً بى اللجنــة اخلاثــة ببــدا ت يهــا
بشأن ما بذا كان شعب جبل طاتق قـد بلـغ ،ق ظـل ا ـتوت
ااقليم لعا  ،2006م تو ً مـ اال ـتقالل الـذايت ال يا ـو
ي ــتوجب ن ترف ـ اللجن ـةُ ا ـمَ ااقلــيم م ـ القا مــة ،ول ـ
تلـ الطلبــات قوبل ـ بصــم مطب ـ  .و شــات بى ن اللجنــة
اثــل الثقــة الــي وضــعتها فيهــا الشــعو امل ــتعمرة ل قــاليم
غري املتمتعة باحل م الذايت املتبقية ،وهـو تـدي ـم هبـذ الثقـة
الغالية .ول  ،على الـرغم مـ التعليـ الـذ اى بـه الـر ي
ق العــا املاضــو بشــأن ضــروتة عــد التشــاؤ  ،فــإن غيــا
التقد ق م ألة بهنا ا تعمات جبل طاتق واضح للعيان.

 - 45وقال بن جبل طاتق ،جريا علـى املنا ـبات ال ـابقة،
وجه اعوة بى الـر ي لزيـاتة ااقلـيم .وعمـالً بقـرات اجلمعيـة
العامــة  ،107/69يــتعني علــى اللجنــة بيفــاا بعثــات زا ــرة،
يـ ـ بهنـــا و ـــيلة فعالـــة للتحقـ ـ مـ ـ احلالـــة ق األقـــاليم
واالطالع على تغبات اهنا وتطلعـاهتم .وبغيـة تي ـري هـذ
الزياتة ،ـوف تُـوَفر تـذاكر طـا رة مفتو ـة مـ عيويـوتك بى
جبــل طــاتق ،ــىت يت ـ للبعثــة ن تــر وت ــتوعب واق ـ
احلال ق جبـل طـاتق .و ـ اللجنـة علـى العمـل علـى بهنـا
اال ـــتعمات ق جبـــل طـــاتق بالشـــراكة مـ ـ مجيـ ـ ثـــحا
املصلحة ،وجعل هذ احلالة مثاالً يُحتذ به ق باقو العا.،
 - 46وانسحب السيد بيكار و.

 - 47الــــر ي  :قــــال بن اجتماعــــه مـــ ال ــــيد بغنا ــــيو
بيباعييـ مـ ب ــباعيا ال ي ت ــو ثــبغة ــرية .و شــات بى
ن قراتات األمم املتحدة تش ل األ ـا الـذ ي ـند عملـه،
وحتول اون حتيز بأ ش ل م األشـ ال ،ولـي هنـاك مـ
ــبب يدفعــه للتصــرف اون التــزا الشــفافية التامــة .وقــال بن
اوت كــر ي يُلزمــه باالجتمــاع مــ عــدا غــري حمــدوا مــ
األشـ ا الــذي ميثلــون مجيـ اآلتا واالعتمــا ات واملصــا .
وبنا علـى ذلـ  ،ف ي ـرّ االجتمـاع مـ ت ـي وزتا جبـل
طاتق لال تماع بى وجهة ع ر  ،وش ر ت ي الـوزتا علـى
تذاكر الطا رة ،على الرغم م عه ل ي ت دمها.

 - 44وقال بن اال تنتاجات الي جر التوثل بليها بشـأن
ااقليم خالل احللقة الدتا ـية األخـرية ملاعـاغوا  ،ت ـ اقيقـة
وحتتــايف بى التعــديل لتشــري ،علــى ــبيل املثــال ،بى ن جبــل
طــاتق اليــزال ملتزمــاً التزامــاً قويــاً بعمليــة احلــوات الثال ــو.
و ضــاف قــا ال بن ال يا ــة القاضــية باعتــهايف عمليــة تباعيــة
األطراف ال جت د موقفا حي ى باتفـاق مجيـ األطـراف ،وبمنـا
تع ــ موقــ طـــرف وا ـــد ال غـــري ،هـــو ل ـــة ب ـــباعيا.
 - 48ال ــيد غــوتيريي بالع ـــو عافــاتيي (املراقــب عــ
وبااضـــافة بى ذلـ ـ  ،فإعـــه مـ ـ امل يـــب لآلمـــال ن ال ـــيد
ب ــباعيا) :ت لــم ق بطــات عقطــة ع ــا  ،مشــرياً بى مــا ذكــر
بغنا يو بيباعيي  ،وزير الدولة للشـؤون اخلاتجيـة ق ب ـباعيا،
املت لم ال ـاب بشـأن ال ـيد بيباعييـ  ،وزيـر الدولـة للشـؤون
8/11

15-09779

A/AC.109/2015/SR.2
-

اخلاتجيـــة ق ب ـــباعيا .وطلـــب ن يـــدوإن ق حمضـــر اجلل ـــة
اعتراض ب باعيا القو علـى مال ـات املـت لم بشـأن ال ـيد
بيباعيي و ومة ب باعيا.

ا ــــــباعيا ،كمــــــا يتضــــــح مـــــ قــــــرات اجلمعيــــــة العامــــــة
( 2353ا .)22-وقـــد اعترفـ ـ ال ـــلطة القا مـــة بـــااااتة
عف ـــها بـــأن ا ـــتقالل م ـــتعمرهتا غـــري ـ ـ اون موافقـــة
ب باعيا .وبالتايل يلز بجياا ـل متفـاوض عليـه ،ينطـو علـى
بعااة ااقليم الذ ا تلته اململ ـة املتحـدة ق اعتـهاك للقـاعون
الدويل .وقد ا ب األمم املتحـدة طـوال ال ـنني علـى الـدعوة
بى بجرا وات نا و ،بيد ن الدولة القا مة بـااااتة تفضـ
الدخول ق مناقشات م ب باعيا بشأن م تقبل جبل طاتق.

 - 49وقــال بعــه يــتعني علــى اللجنــة ن تن ــر ق احلــاالت
امل تلفــة املعروضــة عليهــا علــى ــا كــل الــة علــى ــدة،
و ن ت عى بى بجياا لول عملية قدت اام ـان ،وفقـاً ملبـاا
األمم املتحدة .ويُعد ت ال ان عامالً مهماً ق حتقيـ بهنـا
اال ـــتعمات ،بال بذا كـــان هنـــاك عـــزاع يتعلـ ـ حبقـــوق اولـــة
خـــر  .وجيـــب علـــى األقـــاليم امل ـــتعمَرة والـــدول القا مـــة  - 53وقـــــد ازااات املصـــــاعب الـــــي تواجههـــــا ب ـــــباعيا
بــــااااتة ن تن ــــر ق ــــوات يرمــــو بى ــــل الــــرواب فيمــا يتعل ـ جببــل طــاتق منــذ عــا  ،2012عنــدما توقفــ
ال لطات احمللية جلبل طاتق ع تطبي اتفـاق غـري ت ـو بـني
اال تعماتية و حتويلها اون ببطا .
 - 50و ضاف قا الً بعـه ق بعـ احلـاالت ،يت لَّـى ـ ان ال ــلطات ال ــابقة وبــني ثــياا ال ــم اا ــبان .وتُطب ـ
بقليم م األقاليم ع ا ـتقال م ال يا ـو باتفـاق مـ ال ـلطة ال ـــلطات احملليـــة يضـ ـاً يا ـــة التو ـ ـ ااقليمـــو ق امليـــا
اال ــتعماتية مــا اا ا ــتقراتهم االقتصــاا م فــوالً .ومثــل اا ــباعية .وعــالوة علــى ذلــ  ،ال تتعــاون تلــ ال ــلطات
هذا اال تعمات بالتراضو غـري مقبـول بـاملرة ،وال ـيما عنـدما بصــــوتة ــــليمة ق م افحــــة مجيـــ شـــ ال االجتــــات غــــري
ي ون على ا احلقوق املشـروعة لدولـة خـر و قـوق املشــروع ،وال ــيما هتريــب التبــغ .وقــد جــربت الزيــااة ق
ال ان األثـليني للم ـتعمرة ،كمـا هـو احلـال بالن ـبة جلبـل عمليـــات التـــهريب ب ـــباعيا علـــى ت ثيــ مراقبتـــها ق امليـــا
واحلـــــدوا احمليطـــــة جببـــــل طـــــاتق .وق تشـــــري الثـــــاي/
طاتق.
عـــوفمرب  ،2013توثـــل املفوضـــية األوتوبيـــة بى ا ـــتنتايف
 - 51و شات بى ن اململ ة املتحدة قد ا تل جبـل طـاتق
مفــاا ن عمليــات املراقبــة احلدوايــة الــي تقــو هبــا ب ــباعيا
ق عــا  ،1704وطــرات ال ـ ان األثــليني .وبعــد ذل ـ ،
ال تنتـــــه تشـــــريعات االحتـــــاا األوتويب ،خالفـــ ـاً ملـــــزاعم
قامــ بإعمــات ااقلــيم بصــوتة مصــطنعة عــ طريــ جلــب
اململ ة املتحدة.
ــ ان مــ مـــاك خمتلفـــة ،وو ـــع م ـــا ته باال ـــتيال
بصوتة غـري قاعوعيـة علـى تاض  ،يـتم التنـازل عنـها مبوجـب  - 54وبااضــافة بى ذل ـ  ،قــرت وكالــة االحتــاا األوتويب
معاهــــدة وترخـــ  .وجــــدير باملال ــــة يضـــاً ن ب ــــباعيا مل افحة الغش ،ق تقريرها الصـاات ق اوز/يوليـه  ،2014ن
ميــا بقليميــة ومــا تصــفه اململ ــة املتحــدة جبل طاتق يعتمد ع اماً ضريبياً اييزيـاً وغـري شـفاف ،ي ـبّب
 ،تتنــازل ع ـ
بعمليات توغل ق امليا الربيطاعية بمنا هو جمرا عشـطة توتينيـة ضـــراتاً كـــبرية لالقتصـــاا اا ـــباي وللماليـــة العامـــة لالحتـــاا
األوتويب .وبزا املوقــ االعفـــراا واال ـــتفزاز ل ـــلطات
تقو هبا ال ف اا باعية ق ميا ب باعية.
جبــل طــاتق ،ثــاتت امل ــألة تقتضــو وضـ ــد ــذ احلالــة
 - 52و ضــاف قــا ال بن األمــم املتحــدة قــرت مــراتاً بــأن
وق مضى.
اال تعماتية بصوتة كثر بحلا ا م
احلالـة اال ـتعماتية ق جبــل طـاتق تقـوّض ال ـالمة ااقليميــة
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 - 55و تاف قــــا ال بن ب ــــباعيا ،بــــدعوهتا بى ا ــــتئناف االستماع إىل مقدمي االلتماسات
احلوات الثنا و م اململ ة املتحدة ،فإهنـا تعـر عـ قتـها مـ  - 58بــدع م ـ الــرئيس اختــذ الســيد ب تيغيي ـ (جمم عــة
ن الدولتني تتم نان م بجياا ثيغ مبت رة حلل خالفاهتمـا ،تقريــــر املصــــري جلبــــل طــــارق) مكانــــه إىل طاولــــة مقــــدمي
م ـ مراعــاة مصــا شــعب جبــل طــاتق .ول ــ  ،لــ تقبــل االلتماسات.
ظرف م ال روف ،باحلالة الراهنـة
ومة ب باعيا ،حت
 - 59ال يد بوتيغييغ (جمموعة تقرير املصري جلبـل طـاتق):
الي تتجاهل فيها كل م الدولـة القا مـة بـااااتة وامل ـتعمَرة
قــال بعــه مــ املؤ ــ ن يضــطر جبــل طــاتق بى مواثــلة
احلقوق املشروعة ا باعيا.
الدفاع ع قـه ق تقريـر املصـري واال ـتمرات ق طلـب تفعـه
 - 56و ضــاف قــا الً عــه علــى الــرغم مــ توقــ عمليــة م ـ قا مــة األمــم املتحــدة للم ــتعمرات .وم ـ احملــزن عــه ق
بروك ل واال تفزازات املت رتة م جاعـب ال ـلطات احملليـة عصر زيااة التعاون األوتويب والعـاملو ،ال يـزال ااقلـيم يُقابَـل
ق جبل طاتق ،ظل ب ـباعيا م ـتعدة للمشـاتكة ق التعـاون بالتجاهل م جاعب اللجنـة اخلاثـة املعنيـة بإهنـا اال ـتعمات.
ااقليمــو هبــدف هتيئــة منــاخ بّنــا قوامــه الثقــة املتباالــة ملــا فيــه وعــالوة علــى ذل ـ  ،فم ـ املري ـ ن موق ـ جبــل طــاتق ،
منفعة جبل طـاتق .ففـو عـا  ،2004قـاات ب ـباعيا منتـد يقد بصوتة ليمة ق احللقة الدتا ية املعقواة ق ماعاغوا.
احلــوات بشــأن جبــل طــاتق كمبــااتة للتعــاون وبنــا الثقــة مـ
 - 60وقال بن جبل طاتق ي رت طلبه الذ طال مد بـأن
شأهنا ن اهد ال بيل ملفاوضات بشأن ال يااة .بيد ن عمليـة
تعترف اللجنة حب جبل طاتق غري القابل للتصـرف ق حتقيـ
املنتد توقف ق عـا  2010عتيجـة بثـرات احل ومـة احملليـة
املصــري ،وجــدا اعــوة ومتــه ل مــم املتحــدة بإيفــاا بعثــة
جلبــل طــاتق علــى ا ــتغالل املناقشــات بشــأن القضــايا التقنيــة
زا رة .وق ال قام اللجنـة بـذل  ،فإهنـا ـتر ن م ـألة
والتعـاون احمللــو مـ جــل التــروي الاعا اهتــا بشــأن ال ــيااة.
لها بش ل نـا و بـني
بالقضية الي مي
جبل طاتق لي
ومــة ب ــباعيا علــى اململ ــة املتحــدة بطــاتا
وقــد اقتر ـ
اململ ة املتحدة وب باعيا .فينبغو ن حي ى شعب جبـل طـاتق
جديــدا للتعــاون ااقليمــو يشــمل مشــاتكة كــل مـ ــلطات
بــاحل ق ب ــاع ثــوهتم ،و ن ُي ــمح ــم باختيــات وضــعهم
جبـــل طـــاتق وال ـــلطات اا ـــباعية احملليـــة ،علـــى خـــالف
ال يا و حبريـة واميقراطيـة .وكـل مـا يطلبوعـه هـو االعتـراف
”املنتد الثال و“ ال اب .
هبم شعباً له احل ق ن يقرت م تقبله بنف ه.
 - 57وقال بن ب باعيا تـر ن عمـل اللجنـة اخلاثـة يت ـم
 - 61و ضاف قا ال بن جبل طـاتق يـر ن تعليـ املـت لم
بأمهيــة بالغــة ،شــأعه ق ذل ـ شــأن وجــو ا تــرا بجــرا ات
ال اب بأن ت ي وزتا جبل طاتق قـد حتـدث بعـد ا تـرا
األمم املتحدة املعمـول هبـا ق جمـال بهنـا اال ـتعمات .ولـذل ،
ع ـ وزيــر الدولــة للشــؤون اخلاتجيــة اا ــباي مــر ال مي ـ
ينبغــــو ال تقــــو اللجنــــة بشــــطب قــــاليم  ،يــــتم بهنــــا
تف ري  .وقال بن وزتا خاتجية ب ـباعيا ال ـابقني قـد ذكـروا
ا ــتعماتها م ـ قا مــة األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحل م الــذايت،
شـعب جبـل طــاتق بعبـاتات ـو مـ ذلـ ب ــثري ،اون ن
عمال باملعايري الي ت تها.
تاة فعل م اللجنة و يـدفعها بى بيفـاا
يترتب على ذل
بعثة زا رة بى ااقليم للتحق م مزاعم ب باعيا .وق ـني ن
اعـــوة الـــر ي لالجتمـــاع بـــر ي الـــوزتا علـــى اعفـــراا ـــا
10/11

15-09779

A/AC.109/2015/SR.2
-

مهيتها ،فإن بيفاا بعثة زا رة بى جبل طاتق ت ون ا مهيـة
كرب ،بالن ر بى عـه ق غيـا تلـ الزيـاتة ،ف ـيعتقد شـعب
جبل طاتق ،وهم حمقون ق ذل  ،بأن األمـم املتحـدة تتنصـل
م م ؤولياهتا.
 - 62وعلـــى الـــرغم مـ ـ ن ل ـــة ب ـــباعيا قـــد يـــدت ق
الشعو ق تقرير مصـريها ،فإهنـا تواثـل املطالبـة
ال اب
بال ــيطرة علــى ااقلــيم اعتقــااا منــها بــأن ال ــالمة ااقليميــة
ينبغو ن ت مو على قوق شعب جبـل طـاتق ،علـى الـرغم
مـ هنـم جـز مـ االحتـاا األوتويب ،الـذ يضـم ق عضــويته
ب باعيا واململ ة املتحدة كلتيهما.
 - 63و شــــات بى ن اهتــــا ب ــــباعيا جبــــل طــــاتق بــــإيوا
عصــابات املافيــا واجلرميــة املن مــة الناشــطة ق هتريــب التبــغ،
يتناق م واق احلال ،فما  ،تبح به ب باعيا هـو ن ـلطاهتا
شــن خــالل األشــهر املاضــية محلــة اعتقــاالت علــى عطــاق
غري م بوق ااخل األتاضو اا ـباعية ،ق اجلاعـب اآلخـر مـ
احلــدوا مــ جبــل طــاتق ،ــا يشــو بــأن عصــابات اجلرميــة
املن مة تنش ق واق األمر هناك.
 - 64وانسحب السيد ب تيغيي .
رُفعت اجللسة الساعة .13:00
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