األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

A/AC.109/2016/L.5
Distr.: General
10 June 2016
Arabic
Original: English

اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـ عالـ م مـن
االستق ل للبلدام والشعوب املستعمرة
مشروع قرار مقدم من الرئيس
مسألة عيفاد بعثات زائرة وخاصة عىل األقاليم
إن اللجنةةةةا ا املةةةةا الةنتةةةةا عالةةةةا ن تةةةة إ ةةةة ن مةةةةنس االلةةةةلد ن لل لةةةة ان
والشةوب السلةمرة،
وق نظرت يف مسألة عيفاد بعثات زائرة عىل األقاليم،
وإذ شري عىل القرارات واملقـررات اات اللـلة اللـادرة الـن اجلمعيـة العامـة واللجنـة
اخلاصة ،اليت تطلبام فيها عىل الدول القائمة بـاددارة نم تتعـاوم تعاو ـا تامـا مـم األمـم املتحـدة
من خ ل استقبال البعثات الزائرة يف األقاليم اخلاععة دداراها،
وإذ ضع يف ا ل ارها نم بعثات األمم املتحدة الزائرة توفر وسـيلة فعالـة لتقيـيم اةالـة
يف تلــا األقــاليم والتحقــغ مــن رلبــات وتطلعــات تــعوبا فيمــا يتعلــغ بتحديــد الوعــم الـ
تريده لنفسها مستقب ،
وإذ رك نمّ بعثات األمـم املتحـدة الزائـرة تعـزز قـدرة األمـم املتحـدة اللـم مسـاالدة
تعوب األقاليم لري املتمتعة باةكم ال ايت يف حتقيغ األهداف املبينة يف عالـ م مـن االسـتق ل
للبلـــدام والشـــعوب املســـتعمرة ،الـــوارد يف قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ( 1514د )15-املـ ـ ر
 14كــا وم األوليديســم  ،1960ويف قــرارات اجلمعيــة العامــة األخــرص اات اللــلة ،ويف
خطة المل العقد الدويل الثالث للقضاء اللم االستعمار(،)1
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وإذ شةةري عىل الفقــرة  10مــن قــرار اجلمعيــة العامــة 70ي 231امل ـ ر  23كــا وم
األوليديسم  ،2015ال نكدت فيه اجلمعية من جديـد نم البعثـات الزائـرة الـيت توفـد عىل
األقـاليم لـري املتمتعــة بـاةكم الـ ايت هـ  ،حسـ االقتضـاء ،وســيلة فعالـة للتحقــغ مـن وعــم
تــعوب األقــاليم ،و لبــ عىل اللجنــة اخلاصــة نم توفــد بعثــة زائــرة واحــدة اللــم األقــل يف
كل سنة،
وإذ شةةري مةةع االر تةةا عىل نالم ـال البعثــة الزائــرة لكاليــدو يا اجلديــدة يف الفتــرة مــن
 10عىل  15آااريمارس  ،2014وعا حتيط اللما بتقريرها(،)2
وإذ شةةري عىل توصــية نحــد املشــاركل يف اةلقــة الدراســية ادقليميــة ملنطقــة اطــيط
اهلادئ ،اليت القدت يف ما الوا يف الفترة من  31نياريمـايو عىل  2حزيرامييو يـه  ،2016بـأم
توفــد اللجنــة اخلاصــة بعثــة زائــرة للمتابعــة عىل كاليــدو يا اجلديــدة ل ســتفادة مــن تــائا البعثــة
الزائرة اليت نوفدت يف الام ،2014
وإذ شري أيضا عىل البعثـتل النـاجحتل اللـتل نوفـدتا ملراقبـة االسـتفتاءين يف تـوكي و
يف تـــباربيف اير  2006وتشـــرين األولينكتـــوبر  ،2007بنـــاء اللـــم الـــدالوة املوجهـــة مـــن
يوزيلندا بلفتها الدولة القائمة باددارة(،)3
وإذ شري ك لك عىل التعاوم ال نبدتـه اململكـة املتحـدة ل يطا يـا العظمـم ونيرلنـدا
الشمالية ،بلفتها الدولة القائمة باددارة ،يف تيسري عيفاد بعثة األمـم املتحـدة اخلاصـة عىل جـزر
تركس وكايكوس يف يسامينبريل  2006بناء اللم ل حكومة ادقليم(،)4
وإذ شةةري عىل نمهيــة الرلبــة الــيت ســبغ نم نبــداها حكومتــا عقليم ـ ســاموا األمريكيــة
ون غي بشأم عيفاد اللجنة اخلاصة لبعثة زائرة،
 - 1ش د اللم عرورة عيفاد بعثات زائرة بلـفة دوريـة عىل األقـاليم لـري املتمتعـة
بــاةكم ال ـ ايت مــن نجــل تســهيل التنفي ـ الكامــل والســريم والفع ـال دال ـ م مــن االســتق ل
للبلـــدام والشـــعوب املســـتعمرة فيمـــا يتعلـــغ بتلـــا األقـــاليم ،وفقـــا لقـــرارات األمـــم املتحـــدة
اات اللـــلة املتعلقـــة بالســـاء االســـتعمار وخطـــة المـــل العقـــد الـــدويل الثالـــث للقضـــاء اللـــم
االستعمار()1؛
_________________

( )2ا ظر الوثيقة .A/AC.109/2014/20/Rev.1
( )3ا ظر الوثيقتل  A/AC.109/2006/20و .A/AC.109/2007/19
( )4ا ظر الوثيقة .A/AC.109/2007/5
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 - 2طل ة عىل الــدول القائمــة بــاددارة الــيت تتعــاوم بعــد مــم األمــم املتحــدة،
نو تواصــل تعاوســا معهــا ،الــن ريــغ تيســري عيفــاد بعثــات زائــرة لىلمــم املتحــدة عىل األقــاليم
اخلاعــعة دداراهــا ،وفقــا لقــرارات األمــم املتحــدة اات اللــلة املتعلقــة بالســاء االســتعمار ،نم
تفعل الا؛
 - 3طل عىل الدول القائمة بـاددارة نم تتعـاوم تعاو ـا تامـا مـم اللجنـة اخلاصـة
يف حبث عمكا ية عيفاد بعثـات زائـرة نو خاصـة مـن نجـل تعزيـز واليـة اجلمعيـة العامـة يف ـال
عساء االستعمار؛
 - 4طل عىل رئيسها نم يواصـل املشـاورات مـم الـدول املعنيـة القائمـة بـاددارة
ونم يقدم تقريرا عىل اللجنة اخلاصة الن تائا تلا املشاورات.
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