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افتتحت اجللسة الساعة 10:25
افتتاح األمني العام املساعد للدورة

 - ٤تبببةل الرئاابببة السبببيم يا كابببن وبببايارية فزنوةيابببة
ف ا البةليفاياة).

 - 1الـــرئيس املؤقـ ـ  :يف معـــرا تـــنوة رهلـــالة لألمـــني  - 5الــرئيس :قــال إ وفــود األرجنــتني وإهلــبانيا وأنغــوال
العام ،قال إ من الواجـب ااـاإ إجـراءات فوريـة لوضـع حـد وبـــاالو وبنمـــا واجلزائـــر وجـــزر هلـــليما وجنـــوت أفريقيـــا
لنهلــتعمار ،وهــو مــوح لطاملــا هل ـع إليــا األمــم املتحــدة وهلرا النكا و انا والكرهلي الرهلو وكوهلتاريكا واملغـرت
قد أبدت ر بتها يف املشاركة يف أعمال اللجنة بصفة مراقب.
وتعكسا قرارات متتالية للجمعيـة العامـة .ويفـذل الغايـة ،حـ
اللجنـــة ،والـــدول القائمـــة بـــاإلدارة ،واألقـــاليم ـــري املتمتعـــة  - 6وأشـــار إىل أ الـــدور األهلاهلـــي الـــذا اضـــطلع بـــا
هليمو بوليفار يف اهلـتقنل بلـدل ،يف أعقـات حـرت وحشـية
بــاحلكم الــذاأ ،وأصــحات املصــلحة اآلخــرين عل ـ تك ي ـ
اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف العقد الـدو ال الـ للقضـاء فتك ـ بقرابــة نص ـ هلــكانا ،فضــن عــن دورل يف اهلــتقنل
علـــ االهلـــتعمار ،ودعـــا إىل االنتقـــال إىل مرحلـــة التنفيـــذ .بلدا أخرى يف هلائر أحناء أمريكا النتينية ،يشهد عل التـزام
وأضاف أنا ينبغي إينء اهتمام خـا لتنفيـذ اإلجـراءات الـ مجهورية فزنوين البوليفارية بتعزيز احلـق ـري القابـل للتصـرف
وافق عليها اجلمعية العامة ،مبا يف إلك التزام اللجنة اخلاصـة جلميــع الشــعوت يف احلريــة والســيادة .وأضــاف أ االهلــتعمار
بإيفاد بع ة زائرة هلنويا إىل أحد األقـاليم ـري املتمتعـة بـاحلكم ممارهلة بغيضة يف املاضي ينبغي أ تبق ي املاضي.
الذاأ دعما لواليتها.
 - ٧واهلـــتطرد يقـــول إ إعـــاء االهلـــتعمار ،إىل جانـــب

السنم واألمن ،والتنمية وحقو اإلنسا  ،أولوية أهلاهلية مـن
أولويـات األمــم املتحــدة ،كمـا يــدل علـ إلـك تزايــد أعضــاء
األمم املتحدة نتيجة لعمليات االهلـتقنل الو نيـة الـ أعقبـ
احلرت العاملية ال انية .وقـال إ املنظمـة قـد أدت دورا رئيسـيا
يف دعم مساعي حترير ك ري من املسـتعمرات السـابقة ال مـانني
الــ نالــ اهلــتقنيفا إثــر هللســلة مــن احلــروت واحلركــات
الشعبية ال اكتسب زمخا يف آهليا وأفريقيا وأمريكـا النتينيـة
خنل اخلمسينيات والستينيات من القر املاضي.

 - 2وأردف قــائن إ اللجنــة يفــا دور حمــورا يف ضــما
حتقيــق نتــائم ملموهلــة يف اــال إعــاء االهلــتعمار ،وهــو هــدف
رئيســي أّكــد عليــا يف تقريــر األمــني العــام لعــام  2015بشـ
العقــد الــدو ال الــ للقضــاء علــ االهلـــتعمار (.)A/70/73
وعنوة عل إلك ،جيب أ تغتنم اللجنة مجيع الفر املتاحـة
لتعزيز احلوار العملي املنح من أجل توليـد املزيـد مـن الـزخم
لتنفيذ الوالية املتعلقة بإعاء االهلتعمار .وأفاد ،يف هذا الصـدد،
أ األمانــة العامــة هلتواصــل مســاعدة اللجنــة يف أداء عملــها
بنشــاط وإبــداج متجــددين ،وفقــا للمبــادئ املكرهلــة يف مي ــا  - ٨وأكـد أ االهلــتعمار انتـهاك صــار حلقـو اإلنســا
األمم املتحدة.
يتعارا مع مبادئ مي ـا األمـم املتحـدة ،موضـحا أنـا ،علـ
الــر م مــن النتــائم اجلــديرة بال نــاء الـ حققتــها اللجنــة ،تــدل
انتخات الرئيس
حـاالت االهلـتعمار الـــ  1٧الـ مل حيسـم أمرهــا بعـد علـ أ
 - ٣انتخببا السببيم يا كاببن وببايارية فزنوةياببة ف ابب
عملية إعاء االهلـتعمار مل تنتـا بعـد .وقـال إنـا يـتعني ،لتجنـب
البةليفاياة) يئيسا بالتنوية.
تكــرار احلــروت ال ـ شــهد ا العقــود الســابقة ،ااــاإ تــدابري
فورية يف هلبيل إعمـال احلـق يف تقريـر املصـري يف مـا تبقـ مـن
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األقاليم ري املتمتعة باحلكم الذاأ ،وفقا ملا دع إليا اجلمعيـة
العامــة يف قرارهــا ( 151٤د )15-مــن وضــع حــد بســرعة
وبدو قيد أو شرط لنهلتعمار ،الـذا هـو عمـل جتـز هـاوزل
الزمن يعيق قضية السلم والتعاو العامليني.
 - ٩وأضـــاف أ احلـــوار املســـتمر بـــني الـــدول القائمـــة
باإلدارة واللجنة وشعوت األقاليم ـري املتمتعـة بـاحلكم الـذاأ
أمر حاهلم لوضع حل تفاوضي ملس لة إعـاء االهلـتعمار ،وأنـا،
وفقــا للفصــل احلــادا عشــر مــن مي ــا األمــم املتحــدة ،يــتعني
عل الدول القائمة بـاإلدارة أ تك ـ جهودهـا لتطبيـق مبـدأ
تقرير املصري يف األقاليم عل أهلاس كل حالة عل حـدة ،ويف
ضوء الوضع اخلا بكل حالة بعينـها ،ووفقـا جلميـع قـرارات
ومقررات األمم املتحـدة إات الصـلة .وقـال إ تعـاو الـدول
القائمة باإلدارة ،مبا يف إلك يف تقـد املعلومـات عـن األقـاليم
اخلاضــعة إلدار ــا ،وفقــا للمــادة ( ٧٣ل) مــن املي ــا  ،مس ـ لة
ضرورية أيضا.

املصلحة اآلخرين لتحديد الطر ال ميكن هبا للجنة اإلهلـهام
يف املناقشــات بشــ حالــة أقــاليم معينــة .وأخــريا ،هلتواصــل
اللجنــة عقــد حلقــات دراهلــية إقليميــة وإرهلــال بع ــات زائــرة
هلــنوية إىل األقــاليم ــري املتمتعــة بــاحلكم الــذاأ ،وفقــا لق ـرار
اجلمعية العامة 2٣1/٧0
 - 11وختم قائن إ اجملتمع الـدو ينبغـي لـا أال يـدخل يف
تنعبات الدول القائمة باإلدارة ،وعليا أ يعمـل مـع األقـاليم
ري املتمتعـة بـاحلكم الـذاأ ،وال هلـيما اجلـزر ،الـ هـي أك ـر
عرضة للكوارث الطبيعية وللتدهور البيئي ،مبا يف إلـك جتـا ر
االندثار ،وأردف قائن إنا جيب علـ الـدول األعضـاء تسـريع
عمليـــة إعـــاء االهلـــتعمار مـــن أجـــل تعزيـــز الســـنم وحقـــو
اإلنسا والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
إقرار جدول األعمال
 - 12أُقرّ جم ل األعمال.

 - 10واهلــتطرد قــائن إ اهلــتمرار االهلــتعمار حت ـ أقنعــة انتخات أعضاء مكتب ا للجنة اآلخرين
جتتلفة هلاهم يف اهلتمرار اختنل تـواز القـوى بـني الشـعوت
 - 1٣انتخا السيم يابيس ي رياييبن فوةببا) السبيم يربا
املقهــورة والقــوى االهلــتعمارية يف القــر احلــادا والعشــرين.
فاببببكاليةا) السببببيم رجببببا) فونم نيسببببيا) نةابببببا للببببرئيس
وأفاد أ مجهورية فزنوين البوليفارية باعتبارهـا بلـدا مـا انفـك
انتخا السيم اجلعفري فاجلموةياة العربية السةياة) قبريا
يعاين من عواقب عب القوى االهلتعمارية بن عقات ألراضـيا
بالتنوية.
خــنل القــر التاهلــع عشــر ،تق ـ وقفــة تضــامن مــع كفــاح
الشعوت الرازحة حت نري االحتنل .وقـال إنـا هلـوف يعمـل تنظيم األعمال ( A/AC.109/2016/L.1و )A/AC.109/2016/L.2
يف هــذا الســيا مــع اللجنــة مــن أجــل ضــما التنفيــذ الكامــل
 - 1٤الـــرئيس :وجـــا االنتبـــال إىل مـــذكرة لألمـــني العـــام
لقرار اجلمعية العامة ( 151٤د )15-والتـدابري الـ اعتمـد ا
( )A/AC.109/2016/L.1تشـــري إىل القـــرارات واملقـــررات إات
اجلمعية العامة فيما يتعلق بالعقـد الـدو ال الـ للقضـاء علـ
الصــلة ب عمــال اللجنــة للعــام احلــا  .وكــا معروضــا علــ
االهلــتعمار ،باعتبــار إلــك مســ لة إات أولويــة ملحــة ،بغيــة
اللجنــة أيضـكا مــذكرة للــرئيس ( )A/AC.109/2015/L.2تتضــمن
التمهيد لنهلـتقنل التـام ملـا تبقـ مـن املسـتعمرات يف العـامل.
اقتراحـــات بشـ ـ تنظـــيم أعمـــال اللجنـــة وبرنـــامم عملـــها
إضافة إىل إلك ،هلوف يواصل تنظـيم اجتماعـات ـري رمسيـة
وجدويفا الزمو .واعتـرب بنـاء علـ إلـك أ اللجنـة تر ـب يف
بـــني مكتـــب اللجنـــة والـــدول القائمـــة بـــاإلدارة وأصـــحات
املوافقــة علـ برنــامم العمــل واجلــدول الــزمو املــؤقتني للجنــة
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للعام احلا  ،عل أهلـاس أنـا ميكـن تنقيحهمـا بعـد إلـك عنـد عروا من أعضـاء منطقـة آهلـيا واحملـيط ايفـادئ حبلـول إلـك
التــاري  ،ميكــن ألعضــاء اللجنــة اآلخــرين التطــوج الهلتضــافة
االقتضاء.
احللقــة الدراهلــية .ل قــال إنــا مبجــرد حتديــد املضــي  ،هلــيعقد
 - 15قبم تقري ذلك.
اجتمـــاج بشـ ـ التخطـــيط للحلقـــة الدراهلـــية وتنظيمهـــا يف
 - 16الرئيس :اقترح أنا ،وفقا للممارهلة املتبعة يف اجلمعية
 ٣1آإار/مارس .2016
العامــة ،ينبغــي أ توافــق اللجنــة عل ـ مواصــلة املمارهلــة ال ـ
اـــول يفـــا افتتـــاح اجتماعا ـــا دو اكتمـــال النصـــات الـــذا  - 1٩قبم تقري ذلك.
تقتضــيا املادتــا  6٧و  10٨مــن النظــام الــداخلي للجمعيــة  - 20الســيد مــالكي (مجهوريــة إيــرا اإلهلــنمية) :قــال إ
العامة .وهو ما مـن شـ نا أ ميكـن اللجنـة مـن هنـب التـ خري حكومتــا تنظــر حاليــا يف إمكانيــة اهلتضــافة احللقــة الدراهلــية
يف البدء واإلهلـراج يف عملـها ،ويتـي يفـا أ تسـتخدم املـوارد اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط ايفــادئ لعــام  ،2016دو أ يغطــي
املتاحــة علـ الوجــا األم ــل .وأضــاف أنــا ،مــع إلــك ،ووفقــا عليهــا مــؤور دو آخــر مقــرر عقــدل يف هــرا يف حزيــرا /
للمــادة  ،10٨يبقــ حضــور البيــة األعضــاء الزمــا الاــاإ يونيا  ،2016وأضاف أ اللجنة هلـتخطر بقـرار احلكومـة يف
األيام املقبلة.
أا قرار.
 - 1٧قبم تقري ذلك.

مسائل أخرى

تنظـــيم احللقـــة الدراهلـــية اإلق ليميـــة ملنطقـــة احملـــيط ايفـــادئ
لعام 2016

 - 21السيد مور و بـازمينيو (إكـوادور) :قـال إ وفـدل
ال يــزال يشــعر بعميــق القلــق إزاء اهلــتمرار االهلــتعمار للعقــد
ال ال عل التوا وعـدم قـدرة األقـاليم ـري املتمتعـة بـاحلكم
الذاأ الـ  1٧عل إقامة دويفا بسـبب انعـدام اإلرادة السياهلـية
لدى الدول القائمـة بـاإلدارة .واهلـتطرد قـائن إ اللجنـة ،مـع
إلــك ،عمل ـ عل ـ حنــو متزايــد مــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة
مباشــرة بعمليــة إعــاء االهلــتعمار ،مبــا يف إلــك الــدول القائمــة
بــاإلدارة .ويف هــذا الصــدد ،رحــب وفــدل مبشــاركة فرنســا يف
اجتماج عقدتا اللجنة ،وكذا مبنحهـا اإلإ إليفـاد بع ـة زائـرة
إىل كاليدونيا اجلديدة باعتبـار إلـك خطـوة بالغـة األحنيـة حنـو
تعزيز احلوار ينبغـي االحتـذاء هبـا .وأضـاف أ إعـادة تسـجيل
بولينيزيــا الفرنســية عل ـ قائمــة األقــاليم ــري املتمتعــة بــاحلكم
الذاأ بـدعم مـن اللجنـة مي ـل إجنـازا كـبريا ،موضـحا أ تلـك
القائمة ينبغي أ تكـو حصـرا وصـفية وشـفافة ومسـتندة إىل
معايري قا عة.

 - 1٨الــرئيس :أشـــار إىل ضــرورة إجيـــاد مضــي للحلقـــة
الدراهلــية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط ايفــادئ لعــام  2016عل ـ
وجــا الســرعة ،وإلــك لضــما تنظيمهــا يف الوق ـ املناهلــب.
وأوض ـ أ ههيــز املعلومــات املتعلقــة باملشــاركني يف احللقــة
الدراهلــية لعــام  2016هليســتغر وقتــا إضــافيا باملقارنــة مــع
احللقـــات الدراهلـــية الســـابقة ،وإلـــك نظـــرا لضـــرورة حتويـــل
بيانــات نظــام املعلومــات اإلداريــة املتكامــل الســابق إىل النظــام
اإلدارا املركزا اجلديد ،أوموجـا ،فيمـا ـمل املشـاركني يف
احللقة الدراهلية املسـجلني حاليـا يف النظـام ،إىل جانـب إنشـاء
قاعــدة بيانــات يف نظــام أوموجــا للمشــاركني اجلــدد .ولــذلك
اقتــرح أ طــرل أعضــاء اللجنــة املنحــدرين مــن منطقــة آهلــيا
واحمليط ايفادئ الـرا بني يف اهلتضـافة احللقـة الدراهلـية ،حبلـول
 1٤آإار/مـــارس 2016؛ وأردف قـــائن إنـــا مـــا مل تـــرد أا
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 - 26السـيد هرميـدا كاهلـتيو (نيكـارا وا) :قـال إنـا جيــب
ااـــاإ خطـــوات ملعاجلـــة حالـــة األقـــاليم املتبقيـــة ـــري املتمتعـــة
بـــاحلكم الـــذاأ ،وال هلـــيما حالـــة بورتوريكـــو .وأضـــاف أ
القضــاء علــ االهلــتعمار لطاملــا كــا مــن أولويــات أمريكــا
النتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريخ ،وأنــا خــنل مــؤور القمــة
ال ــاين جلماعــة دول أمريكــا النتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريخ
أعلن اجلماعـة املنطقـة برمتـها منطقـة هلـنم ،ومـن متطلبا ـا
احلامسة إعاء االهلتعمار.

 - 22واهلتطرد قائن إنـا يـتعني مسـتقبن أ يشـارك األمـني
العام بانتظام يف أعمال اللجنة  ،وأ توفد بع ات زائرة هلـنوية
إىل األقاليم ري املتمتعة باحلكم الذاأ مـن أجـل تقلـيمل ايفـوة
بــني السياهلــات واملمارهلــات .وقــال إنــا ينبغــي ،فضــن عــن
إلك ،تفـادا ممارهلـة عـم واحـد يناهلـب اجلميـع عنـد تطبيـق
مبدأا إعاء االهلتعمار ،أا تقرير املصـري والسـنمة اإلقليميـة،
عل ما تبق من األقاليم ري املتمتعة باحلكم الذاأ .وأضـاف
أ الـــرئيس يضـــطلع ،يف هـــذا الصـــدد ،مبهمـــة هامـــة تتم ـــل
يف وضــع خار ــة ريــق إلوــام عمليــة إعــاء االهلــتعمار قبــل  - 2٧السيدة رودريغيـز أباهلـكال (كوبـا) :قالـ إ وفـد
عام .2020
بلدها عل ثقة ب اجلهود املبذولة إلجناز والية اللجنة هلـوف
 - 2٣السيد كولوما رميـرب (شـيلي) :قـال إ وفـد بلـدل تك ـ حت ـ قيــادة الــرئيس املقبــل .وأردف ـ قائلــة إ الوفــد
يستفسر عن عدد أعضاء اللجنة الواجب حضورهم مـن أجـل يدعو أعضاء اللجنة إىل العمل الدؤوت لتنفيذ قـرارات اللجنـة
اااإ قرار ما .وأشـار ،فيمـا يتعلـق باملسـائل األخـرى ،إىل أنـا بغية حترير األقاليم ري املتمتعة بـاحلكم الـذاأ الــ  1٧مـن نـري
ينبغــي إعــنم أعضــاء اللجن ـة بانتظــام بالتقــدم احملــرز يف عمليــة االهلتعمار.
البح عن مضـي للحلقـة الدراهلـية اإلقليميـة ملنطقـة احملـيط  - 2٨السيد فاوندو (هلـرياليو ) :عـرب عـن ت ييـد هلـرياليو
ايفــادئ لعــام  ،2016حــي يتســض ألعضــاء اللجنــة اآلخــرين لعمل الرئيس خنل عام .2016
املهــتمني التطــوج الهلتضــافة احللقــة الدراهلــية يف حــال عــدم
 - 2٩السيد اجلعفـرا (اجلمهوريـة العربيـة السـورية) :قـال
ورود أا عروا من أعضاء اللجنـة املنـتمني إىل منطقـة آهلـيا
إ اإلهلـــهام ال ابــ إلرث هلـــيمو بوليفـــار يف تـــاري إعـــاء
واحمليط ايفادئ.
االهلتعمار يضفي أحنية خاصة عل انتخات مجهوريـة فزنويـن
 - 2٤الســيدة أوكابيــاال (أمينــة اللجنــة) :قال ـ إنــا ،وفقــا البوليفارية لرئاهلة اللجنة.
للمـــادة  10٨مـــن النظـــام الـــداخلي للجمعيـــة العامـــة ،يـــتعني
 - ٣0السـيدة بـن حبـو (املراقبــة عـن اجلزائـر) :قالـ إ
حضور 2٩من أعضاء اللجنة الااإ أا قرار.
وفــــد بلــــدها هلــــيدعم وامــــا أعمــــال اللجنــــة خــــنل عــــام
 - 25السيدة هلافيترا (إندونيسيا) :قال إنا ينبغي ـرح 2016وهليشارك فيها بشكل كامل.
األقــاليم ــري املتمتعــة بــاحلكم الــذاأ مــن القائمــة علـ أهلــاس
يُفعت اجللسة الساعة .11:15
كل حالة عل حدة ،بعد النظر املتواز والـدقيق يف الظـروف
اخلاصــة بكــل منــها .وأردفــ قائلــة إ وفــد بلــدها هلــيؤيد
اللجنــة يف هــذا املســع ويف تنظــيم احللقــة الدراهلــية اإلقليميــة
ملنطقة احمليط ايفادئ يف قادم األيام.
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