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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـن
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

تنظيم األعمال
مذكرة من الرئيس

أوال  -اهليئات الفرعية
 - 1اضطلعت اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعـالن مـن االسـتقالل للبلـدان والشـعوب
املســتعمرة معملــالا دــالل ولااــا الســامقة مــ ن ظــرت مباشــرة ا البنــو املعروضــة عليالــا
ا جلســـااا العامـــة .وجنحـــت اللجنـــة اخلاصـــة ا الســـنوات األدــ ة ا ا مقـــا علــ عـــد
اجتماعااا الرمسية عنـد ادـد األ م مـن دـالل ة ـا ة االعتمـا علـ املشـاولات  رـ الرمسيـة
مبا ا ذلك ما قوم مه مكتب اللجنة فيما تعلق مالنظر ا معض املسائل املعروضة عليالا.
 - 2و وصي الرئيس م ن تواصل اللجنـة اخلاصـة عقـد جلسـات  رـ لمسيـة قـدل ا مكـان.
وســيقوم الــرئيس عنــد ال ــرولة مالتشــاول م ـ املكتــب مش ـ ن املســائل امللحــة و/أو احملــد ة
ذات الصلة معمل اللجنة.

ثا يا  -توة البنو وإجرا ات النظر فيالا
 - ٣تُرفق هبـذ املـذكرة قائمـة ماملسـائل املعلقـة املعروضـة علـ اللجنـة اخلاصـة للنظـر فيالـا
ا عام  .2016وهي تت ـمن مقـر لات اختـذاا اللجنـة اخلاصـة مـ إشـالة إر ا جـرا الـذ
قد تر رب اللجنة ا اتباعه إةا كل مند .وا هذا الصد ـو الـرئيس أن وجـه ا تبـا اللجنـة
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موجه داص إر الفقرة  ) ( 8من قرال اجلمعية العامـة  2٣1/70الـ طُلـب فيالـا إر اللجنـة
اخلاصة إعدا مر امج عمل منـا لألقـاليم  رـ املتمتعـة مـادكم الـذا ،علـ أسـا كـل حالـة
علـ حــدة ووضــعه ا صــيهته النالائيــة ا أقــرب وقــت ممكــن مالتعــاون مـ الدولــة املعنيــة
القائمة ما الة وم ا قليم املعين لتيس تنفيـذ وال ـة اللجنـة والقـرالات ذات الصـلة املتعلقـة
مإهنا االستعمال مبا فيالا القرالات املتعلقة م قاليم حمد ة.
 - ٤و نبهي للجنة اخلاصة أن ت دذ ا اعتبالهـا القـرالات واملقـرلات الـ اختـذاا اجلمعيـة
العامة ا ولاـا السـبعف فيمـا تصـل م عمـال اللجنـة علـ النحـو املـدل ا مـذكرة األمـف
العــام مش ـ ن هــذا املوضــو ) .(A/AC.109/2016/L.1ومــن املفالــوم أ ــا أن تسترشــد اللجنــة
مقرال اجلمعية العامة  119/65الذ أهامت فيه اجلمعية مالدول األع ـا تكثيـ جالو هـا
ملواصلة تنفيـذ دطـة العمـل للعقـد الـدو الثـاين للق ـا علـ االسـتعمال ( A/56/61املرفـق)
والتعــاون م ـ اللجنــة عل ـ اســتكمال اخلطــة عنــد االقت ــا لكــي تُســتمدم ك ســا خلطــة
عمل للعقد الدو الثالث للق ا عل االستعمال.

ثالثا  -ترتيب أولو ات النظر ا البنو
 - 5ســيجر الــرئيس مشــاولات مش ـ ن ترتيــب أولو ــات النظــر ا البنــو ا اجللســات
العامة وكذلك مش ن األ شطة احملد ة املتوداة مبوجب دطة عمل العقد الدو الثالث.
 - 6وستتناول اللجنة اخلاصة أ ا حسـب االقت ـا البنـو املتعلقـة مقائمـة األقـاليم الـ
نطبق عليالا ا عالن.
 - 7وإر أن تم ذلك ُقترح أن ت طل اللجنة اخلاصة م عماهلـا املوضـوعية وفقـا جلـدول
االجتماعات الوال ا مرفق هذا التقر ر.

لامعا  -توصيات اللجنة اخلاصة إر اجلمعية العامة
ُ - 8قتــــرح أن تواصــــل اللجنــــة وفقــــا ملمالســــتالا املرعيــــة صــــيا رة مقرلااــــا مــــنفس
شــكل مقــرلات اجلمعيــة العامــة وأن تقــدمالا إر اجلمعيــة ا ولاــا ادا ــة والســبعف .وقــد
تر رب اللجنة اخلاصة أ ا ا أن توصي م ن واصل مقرِّلها اتبا الشكل املعمـول مـه للتقر ـر
السنو الذ تقدمه اللجنة إر اجلمعية العامة وأن قدمه إر اجلمعية مباشرة فول إجناة .
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دامسا  -استمدام موال ددمة املؤمترات
 - 9قــرلت اجلمعيــة العامــة ا ولاــا الســبعف تعليــق العمــل ماملــا تف  67و  108مــن
ظامالـــا الـــدادلي لتيســ إعـــالن افتتـــاح اجللســـات وســ املناقشـــات ون تـــوافر النصـــاب
القــا وين الــذ تقت ــيه هاتــان املا تــان .كمــا قــرلت اجلمعيــة أن تبــدأ اجللســات الصــباحية
ا الساعة .10/00
 - 10ومبا أن هذ ن التدم ن قد عزةا مقدل أكـ فعاليـة اسـتمدام مـوال ددمـة املـؤمترات
ُقتـرح أن تواصــل اللجنــة اخلاصــة اتبــا ا جـرا ذاتــه .و نبهــي أن كــون مفالومــا أن ح ــول
 رالبية األع ا سيظل الةما الختاذ أ ة قرالات وذلك وفقا للما تف املذكولتف.
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املرفق
أل

 املسائل املعلَّ قة املعروضة عل اللجنة اخلاصة للنظر فيالا دالل عام 2016املسألة

اإلجراء املتبع للنظر فيها

أسبو الت امن م شعوب األقاليم  ر املتمتعة مادكم الـذا( ،قـرالا اجلمعيـة العامـة
 )27- ( 2911و  2٣1/70ومقرلها )٤21/٣7

حسب االقت ا

العقد الدو الثالث للق ا عل االستعمال ( قـرال اجلمعيـة العامـة  119/65ومرفـق
تقر ر األمف العام عن العقد الدو الثاين ()A/56/61
املعلومــات املرســلة مبقت ـ املــا ة ( 7٣هـــ) مــن ميثــا األمــم املتحــدة مــن األقــاليم
 ر املتمتعة مادكم الذا ،واملسائل ذات الصلة (قرال اجلمعية العامة )9٤/70

كبند مستقل

األ شــطة االقتصــا ة و ر هــا مــن األ شــطة الــ تــؤثر ا مصــاو شــعوب األقــاليم
 ر املتمتعة مادكم الذا( ،قرال اجلمعية العامة )95/70
تنفيــذ الوكــاالت املتمصصــة واملؤسســات الدوليــة املرتبطــة مــاألمم املتحــدة إعــالن
من االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة (قرال اجلمعية العامة )96/70
التساليالت الدلاسية والتدل بية املعروضة مـن الـدول األع ـا لصـاو سـكان األقـاليم
 ر املتمتعة مادكم الذا( ،قرال اجلمعية العامة )97/70
جــزل فوكال ــد (مالفينـــا ) (قــرال اجلمعيــة العامـــة  ٣16/58املرفــق اجلـــز ال
الفقرة ( ٤ب))
جبل طال (مقرل اجلمعية العامة )520/70
الصحرا الهرمية (قرال اجلمعية العامة )98/70
كاليدو يا اجلد دة (قرال اجلمعية العامة )99/70
مولينيز ا الفر سية (قرال اجلمعية العامة )100/70
توكيالو (قرال اجلمعية العامة )101/70
ساموا األمر كية (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل
أ هيال (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل

وما )

مرمو ا (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل

وما )

وما )

جزل فرجن ال طا ية (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل
جزل كاميان (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل
 روام (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل

وما )
وما )

سا ت هيال ة (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل
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وما )

وما )

مو تس ات (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل
ميتك ن (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل

وما )

وما )
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املسألة
جزل تركس وكا كو (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل

وما )

جزل فرجن التامعة للوال ات املتحدة (قرالا اجلمعية العامة  102/70أل

وما )

مسـ لة إ فــا معثــات ةائــرة إر األقــاليم (قــرال اجلمعيــة العامــة  2٣1/70الفقرتــان 8
(هـ) و )10
امتثال الدول األع ـــا لععــالن ولهـ مـن القـرالات ذات الصلـــة املتعلقــــــة مإهنـا
االستعمال (قرال اجلمعية العامة  2٣1/70الفقرة ( 8ب))

وضـ ـ املسـ ـ لة ا االعتبـــال
لدى لاسة أقاليم حمد ة

شر املعلومات عن إهنا االستعمال (قرال اجلمعية العامة )10٣/70

حسب االقت ا

قرال اللجنـــة اخلاصـــة مش ن مولتول كو

(A/70/23

الفقرة )22

مس لة عقد جمموعة من االجتماعات دال املقر
مس لة قائمة األقاليم ال نطبق عليالا ا عالن

ما  -مر امج عمل وجدول ةمين مؤقتان للجنة اخلاصة
اخلميس  25شباط/ف ا ر
(جلسة واحدة)
االثنف  1٣حز ران /و يه
(جلسة واحدة)

الثالثا  1٤حز ران /و يه
(جلسة واحدة)
األلمعا 15حز ران /و يه
(جلسة واحدة)
اخلميس  16حز ران /و يه
(جلسة واحدة)
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تنظيم األعمال
شر املعلومات عن إهنا االستعمال
املعلومـــات املرســـلة مبقت ــ املـــا ة ( 7٣هــــ) مـــن ميثـــا األمـــم املتحـــدة
من األقاليم  ر املتمتعة مادكم الذا،
مس لة إ فا معثات ةائرة إر األقاليم
مس لة جبل طال
مس لة الصحرا الهرمية
مشاولات  ر لمسية
مشاولات  ر لمسية
مشاولات  ر لمسية

اجلمعة  17حز ران /و يه
(جلسة واحدة)

جلسة لمسية

االثنف  20حز ران /و يه (جلستان)

قرال اللجنـة اخلاصـة املـؤل  22حز ران /و يـه  2015مشـ ن مولتول كـو
االستما إر مقدمي الطلبات

الثالثا  21حز ران /و يه

مس لة توكيالو
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(جلسة واحدة)
مس لة ساموا األمر كية
مس لة أ هيال
مس لة مرمو ا
مس لة جزل فرجن ال طا ية
مس لة جزل كاميان
مس لة  روام
مس لة مو تس ات
مس لة ميتك ن
مس لة سا ت هيال ة
مس لة جزل تركس وكا كو

األلمعا  22حز ران /و يه
(جلسة واحدة)

مس لة جزل فـرجن التامعة للوال ات املتحدة
تنفيــذ الوكــاالت املتمصصــة واملؤسســات الدوليــة املرتبطــة مــاألمم املتحــدة
إعالن من االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
األ شــطة االقتصــا ة و ر هــا مــن األ شــطة الـ تــؤثر علـ مصــاو شــعوب
األقاليم  ر املتمتعة مادكم الذا،
تنفيذ إعالن من االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
مشاولات  ر لمسية
(أ)

اخلميس  2٣حز ران /و يه (جلستان)

مس لة جزل فوكال د (مالفينا )

اجلمعة  2٤حز ران /و يه
(جلسة واحدة)

مس لة مولينيز ا الفر سية
مس لة كاليدو يا اجلد دة
تقر ر ادلقة الدلاسية ا قليمية ملنطقة احمليط اهلا ئ
تقر ر اللجنة اخلاصة اعتما التوصيات

(أ) مثة زا قائم مف حكوم األلجنتف واململكة املتحدة ل طا يا العظم وأ رلندا الشمالية مشـ ن
السيا ة عل جزل فوكال د (مالفينا ).
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