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الرئيس:

احملتويات
بقرات جدول األعمال
طلبات اال تماع
م ألة بولينيزيا الالرع ية
االستماع إىل مقدمي االلتماسات
م ألة كاليدوعيا اجلديدة
االستماع إىل مقدمي االلتماسات
م ألة اموا األمري ية
هذا احملضر قابل

للتصويب.

وينبغــــــــــــو باتايف التصــــــــــــويبات ق ع ــــــــــ ـ ة مــــــــــ ـ احملضــــــــــــر مذيلــــــــــــة بتوقيــــــــــ ـ ــــــــــــد
ـــــــــــــــ ـ ب :
عضـــــــــــــــــاا الو ـــــــــــــــــد املعــــــــــــــــ وبت ـــــــــــــــــا ا ق قـــــــــــــــــر وقــــــــــــــــ
.(srcorrections@un.org) ،Chief of the Documents Control Unit
واحملاضـــــــــر املصـــــــ ـوإبة ـــــــــيعاا بثـــــــــداتها بل تروعيـــــــــا ق ع ـــــــــا الو ـــــــــا الر يـــــــــة ل مـــــــــم
املتحدة(http://documents.un.org/).
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م ألة عغوي
م ألة برمواا
م ألة جزت رج الربيطاعية
م ألة جزت كاميا
م ألة غوا
م ألة موعت ريات
م ألة بيت ري
م ألة اع هي عة
م ألة جزت إركس وكاي وس
م ألة جزت ـرج التابعة للواليات املتحدة
إن يم األعمال
األعشـطة االقتصــااية وغريهــا مـ األعشــطة الــص إـش ر ق مصــام غــعو األقـاليم غــري املتمتعــة
باحل م الذايت
إقرير احللقة الدتا ية اإلقليمية ملنطقة احمليط ا اائ
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كيلومتر مرب  .وق عقا قـرات جلنـة ـدوا اجلـرق القـات
افتتحت اجللسة الساعة 10:25
التابعة ل مم املتحدة ال ماح باملطالبة الالرع ية بنصف مليـو
بقرات جدول األعمال
كيلومتر مرب ق مياإ كاليدوعيا اجلديدة  -ا يش ل اعتـهاكا
 - 1أقرّ جدول األعمال.
واضــحا حلقــوق الشــعو األثــلية غــري القابلــة للتصــرق،
طلبات اال تماع
دوجــب القــاعو الــدويل  -علن ـ الدولــة القا مــة بــاإلااتة
 - 2الر يس :وجـه االعتبـاإ ب طلبـات اال ـتماع املتعلقـة مــش را عـ طــط لتقــد مطالبــة تــرق قــات تــد ق ميــاإ
ببولينيزيــا الالرع ــية (املــذكرة  )16/05وكاليــدوعيا اجلديــدة بولينيزيـــا الالرع ـــية ،مـ ـ او التشـــاوت مـ ـ غـــعب اإلقلـــيم
(املـــذكرة  .)16/06وقـــال بعـــه يعتـــرب اللجنـــة إرغـــب ق و ومته املنت بة .وقال ب غعبه يناغد مـرة ـرت الدولـة
القا مة بـاإلااتة االمتنـاع عـ اغتصـا املـواتا الـذ يقـو
املوا قة على هذإ الطلبات.
إنميتــه ق امل ــتقبل ،ويطلــب ب اللجنــة اخلاثــة إعــر
 - 3وقد تقرر ذلك.
امل ألة على جلنة األمم املتحدة بالنيابة عنه.
م ـــــــــــألة بولينيزيـــــــــــا الالرع يــــــــــــة (A/AC.109/2016/7
 - 7و غات ب اعتهاك آ ر م جاعـب احل ومـة الالرع ـية
و  A/AC.109/2016/L.24واملذكرة .)16/05
اللتزاماهتا دوجب ميحلاق األمم املتحدة هو عد قيامهـا بتقـد
االستماع إىل مقدمي االلتماسات
إعويضات ع آ ات التجات النووية.
 - 4الــر يس :قــال بعــه عم ـ ا باملمات ــة املعتــااة للجنــة - 8 ،وطلب مـ اللجنـة حتـرل علـى التمييـز بـ ـرا
ـيعدعى مقــدمو االلتما ــات للجلــوس ب الطاولــة امل صصــة اإلث ح اال تعمات وبـ باـاا اال ـتعمات .وقـال ب اإالاقـا
م ،على ين حب كل منهم بعد يديل ببياعه.
جديــدا ــول الوضـ ال يا ــو ليقلــيم صــر اليــا ثــياغته
 - 5ال يد إوهيا ا (االحتاا مـ جـل الدميقراطيـة) :إ لـم
بوثــاله ـحل ا حلزبــه ق مجعيــة بولينيزيــا الالرع ــية ،قــال لقــد
مضـ ـ ـ ـ ت ـــنوات علـــى اعتمـــاا قـــرات اجلمعيـــة العامـــة
 265/67بإعــااة باتايف بولينيزيــا الالرع ــية ق قا مــة األقــاليم
غــري املتمتعــة بــاحل م الــذايت ،ول ـ الدولــة القا مــة بــاإلااتة
مل إر ــل بعــدع املعلومــات املطلوبــة دوجــب املــااة ( 73هـــ)
م امليحلاق.

ق بــــاتيس ،مــ ـ او إشــــاوت ،ويتــــو ى إو ــــي يا ــــة
اال تيعا الالرع ية ليصـب اإلقلـيم علـى وغـل االعـدمايف ق
ـل
رع ا م او موا قة غعبه .وال مي ـ ـذا االإالـاق
حمــل عمليــة قيقيــة لتقريــر املصــري بــدو إــد ل ــاتجو.
وينبغـــو لالرع ـــا إ ـــف عـ ـ حماولـــة التـــهر مـ ـ عقـــل
الص ـ يات املتال ـ عليــه ،وينبغــو إنالــذ قــراتات اجلمعيــة
العامة املتعلقة ببولينيزيا الالرع ية ،دا ق ذلل األ ا املتعلقـة
بربامج التحلقيـف ال يا ـو ل ـو يـدتك النـاس يـاتات املركـز
ال يا و املتا ة م.

 - 6وذكــر عــه و قــا للقــاعو الــدويل وقــراتات اجلمعيــة
العامــة العديــدة ،ــإ غــعب بولينيزيــا الالرع ــية ،غــأعه غــأ
الشــعو األثــلية األ ــرت ،يتمت ـ اثــة بال ــيااة الدا مــة  - 9وق اخلتا  ،ثّ اللجنة علـى ا ـت مال القـرات الـذ
ـــتعتمدإ بشـــأ اإلقلـــيم و إـــدتيف يـــه بغـــاتة ب القـــرات
علــى مــواتاإ الطبيعيــة ،دــا ق ذلــل املــواتا البحريــة ضــم
منطقته االقتصااية اخلالصة الص إ اا إبلغ م ا تها  5م يـ  195810الــذ اعتمدإــه مجعيــة بولينيزيــا الالرع ــية ق عــا
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 2014بشــأ التعويضـــات عــ التجــات النوويـــة  ،وعلـــى الالرع ـــية ( A/AC.109/2015/16و  )A/AC.109/2016/7وقـــرات
إأكيــد ـ غــعبه ق مــواتاإ الطبيعيــة ،دــا ق ذلــل املــواتا اجلمعيـة العامـة  100/70بشـأ م ـألة بولينيزيـا الالرع ـية و
مشــروع القــرات احلــايل للجنــة ) (A/AC.109/2016/L.24بشــأ
البحرية.
 - 10ال يد برو ري و (عا ب ت يس بلدية ،اا ،إـاهيص) :هذا املوضوع.
قــال بعــه ،عتيجــة ــة عقــوا مـ التجــات النوويــة الالرع ــية  - 12وقال ب غعبه ال يزال حمروما مـ العدالـة والتعـوي
و  193إالجــريا عووي ـاا ،ميــوت ــراا غــعبه ب ــبب األضــرات ع آ ات اإلغعاع النوو ب بب الة التبعية الـص اضـ ـا.
الوتا يــة النامجــة ع ـ اإلغــعاع ،واألمــم املتحــدة قــااتة علــى وقـد بــذل بولينيزيــا الالرع ــية جهــواا ومــواتا كــبرية إلعــااة
بجراا الدتا ات غري املتحيـزة ال ممـة للضـحايا و ـرهم مـ باتاجهـــا ق قا مـــة األقـــاليم الـــص ال إتمتـ ـ بـــاحل م الـــذايت،
جل احلصول على إعويضـات منا ـبة .ول ـف ،ـإ إقريـر و وق إعمل بش ل و ي م اللجنة لضما بااا اال ـتعمات
األم العا ع اآل ات البيئية واإلي ولوجية والصـحية وغريهـا يها .و وق إعبقو يضا م ألة التعويضات النوويـة مطرو ـة
م ـ اآل ــات النامجــة ع ـ بجــراا التجــات النوويــة ق بولينيزيــا ما األمم املتحدة ىت إأ ذ العدالة راها.
الالرع ية ـ ل ـ عامـا ) (A/69/189مل ي ـ كا يـا علـى  - 13ال ــيد كــوتب (مشــروع الدتا ــات املتعلقــة د ــألة
اإلط ـ ق ،ع ــرا أل وكــالت ا نــت قــط م ـ ب ـ وكــاالت التبعية) :قال بعه لـدت بت ـاا األ ـاس إلعـااة باتايف بولينيزيـا
األمم املتحـدة الــ  22الـص جـرت االإصـال اـا ،قـدمتا تايـ الالرع ـــية ق قا مـــة األقـــاليم غـــري املتمتعـــة بـــاحل م الـــذايت،
موضوعي ا تند ـداا  -وهـو تا الوكالـة الدوليـة للطاقـة ا ت د املشروع مشغرات احل م الـذايت امل ـتندة ب املعـايري
الذتيــة  -ب إقريــر قــد للوكالــة كــا قــد وجــد علــى ــو الدعيا للح م الذايت ،على النحـو احملـدا ق الصـ وك الدوليـة،
ــاطأ األ ــر الصــحو للتجــات النوويــة ضــئيل .وبــالرغم والص ثيغ باإلغاتة حتديدا ب البلدا اجلزتية الصغرية غـري
م ذلل ،إعه مي للوكالة إقو بدوت ماليد ق اج كحلـر امل ــتقلة .وقــد ثــنال إقييمــات املشــروع البلــدا علــى اــا
مشوالا بماا هذإ القضية.
بلدا غري متمتعة باحل م الذايت ،و اا إتمت باحل م الـذايت،
 - 11وطلب مرة رت يتم إعميم إقرير م تقل غـامل و اــا مند ــة جز يــا و كليــا ق الدولــة القا مــة بـــاإلااتة.
عـ التجــات النوويــة الالرع ــية ق بولينيزيــا الالرع ــية ،عــدإ و بت إقييمات احل م الذايت هـذإ جـدواها بالن ـبة ل قـاليم
علمـاا ذوو ــربة ق عــا  ،2014باعتبــاتإ و يقــة مـ و ــا ق غيــا التحلــي ت الدوتيــة لتناليــذ بع ـ باــاا اال ــتعمات
اجلمعية العامة ،و إضيف جلنة األمـم املتحـدة العلميـة املعنيـة الــذ كــا ينبغــو يــتم ق ــياق العقــوا الدوليــة الحل ــة
للقضاا على اال تعمات.
بآ ـــات اإلغـــعاع الـــذت ب برعـــامج عملـــها إـــأ يار التجـــات
النوويـــة الالرع ـــية ق جنـــو احملـــيط ا ـــاائ .و عـــر عـ ـ  - 14و ضــاق عـــه ،ق الــة بولينيزيـــا الالرع ــية ،جـــرت
ا تغرابه مـ
القـرات التـاتاو الـذ ا ذإـه مجعيـة بولينيزيـا املشـــروع حتلـــي ا للمشغـــرات ق ـــة بعـــاا هـــو :البععـــد
الالرع ــية ق عــا  2014والــذ يــدعو رع ــا ب االعتــراق الد ـــتوت وال يا ـــو ،والبععـــد االقتصـــاا واالجتمـــاعو،
بالطـــاب اال ـــتعمات لربعـــامج صاتاـــا النوويـــة مل يعـــذكر ق والبععد الع ر واال تراإيجو .وو قا لنتا ج ذلـل التحليـل،
وتقص العمل لعا  2015و لعا  2016املتعلقـت ببولينيزيـا وعثـال بولينيزيــا الالرع ــية طـأا بأاــا إتمتـ بــاحل م الــذايت.
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وقد مت حتديث إرإيب احل م ق ظل التبعية م يـث الشـ ل  - 18الــر يس :قــال بعــه عم ـ ا باملمات ــة املعتــااة للجنــة،
والت مية ،ل ليس م يث اجلوهر .وو ر ذلل اال ـتنتايف ـيعدعى مقــدمو االلتما ــات للجلــوس ب الطاولــة امل صصــة
األ اسا املوضـوعو للجمعيـة العامـة لتعتمـد القـرات  265/67م ،على ين حب كل منهم بعد يديل ببياعه.
الــذ يعتــرق ببولينـــزيا الالرع ــية كــإقليم غــري متمتـ بــاحل م  - 19ال ــيد واياتيــدت (احلركــة الشــعبية ال اليدوعيــة):
الذايت.
قـــال ب الغالبيـــة الع مـــى مـ ـ ـ ـ ا كاليـــدوعيا اجلديـــدة
 - 15و غات ب ما ذكرإ د مقدمو االلتما ـات ومالـااإ
رع ــا إقــو بــإبرا اإالــاق جديــد للح ــم الــذايت لبولينيزيــا
الالرع ــية .وينبغــو للجنــة إــدتس بدقــة مــا بذا كــا هــذا
االإالــاق ميحلــل ق ـا باــاا ل ــتعمات عــه ــرا غ ـ ل م ـ
غ ـ ال حتــديث اال ــتعمات .وقــد ععــد مشــروع الدتا ــات
املتعلقـة د ــألة التبعيــة إلجــراا إقيـيم مو ــد ل إالــاق و ــوق
يبلغ اللجنة بالنتا ج الص الص بليها.

وتو بأام ق الوق ذاإه مـ ال اعـاك و رع ـيو  .ومـ
ب مجي الشعو املي عيزية ،إ غعبه يتمت بأكرب قـدت مـ
احلريــة ،وبــأعلى م ــتوت معيشــة ،وبأ ـدت اخلــدمات العامــة
ـا جلرياعـه ،صـل
وبأ ضل تعاية ثحية .وهذا الشـعب،
على التعليم اجملاين م املر لة االبتدا ية ـىت اجلامعـة .وإال ـر
الغالبيــة الع مــى م ـ ـ ا كاليــدوعيا اجلديــدة م ـ من ــوت
التحرت ،ال اال تعمات و بااا اال تعمات.

 - 16ال يد ت يا يالـاس (مجهوتيـة زنويـ البوليالاتيـة):
قـــال بعـــه ،باإلضـــا ة ب االمتحلـــال اللتزاماهتـــا دقتضـــى املـــااة
( 73ه ــ) م ـ امليحلــاق ،ــإ علــى رع ــا إ ــري عمليــة باــاا
اال تعمات ق بولينيزيا الالرع ية وبت اا األ اس لتقرير املصـري
ا تنااا ب اخلياتات املنصول عليها ق اإلع املتعل بإاـاا
إت ـذ اللجنـة موقالـا بشـأ
اال تعمات .وم األاية د ـا
يااة الشعب على مواتاإ الطبيعية ،و إطلـب بجـراا مزيـد
م الدتا ات ع إأ ري اإلغعاع النوو .

 - 20وإاب قا بعه قد ـا الوقـ ل ـو يع ـم املوالـو
ثـــوهتم ق األمـــم املتحـــدة .ـــاألطراق ق جبهـــة ال اعـــاك
االغــتراكية للتحريــر الــوط ــا م ااــا ق تم ـ اميقراطــو،
ول نها ال إ تطي بالتأكيد االاعاا اا املمحلل الو يـد لشـعب
ال اعاك .وع وة على ذلل ،ـإ االهتامـات الـص وجهتـها ب
رع ـــا – محلـــل ااعـــاا التعـــر ب ببـــااة مجاعيـــة قا يـــة -
هـــو ااعـــااات غـــنيعة .وق اا ـــل اإلقلـــيم ،يطلـــب هـــشالا
االعالصــاليو عال ــهم م ـ رع ــا بعاعــات وم ــاعدات ماليــة
وعقواا بمنا ية للمقاطعات والبلديات اخلاضعة ل يطرهتم.

 - 17الر يس :بلغ اللجنة بأعه مت بتجاا الن ـر ق مشـروع
القرات بشأ م ألة بولينيزيا الالرع ـية إلإا ـة الالرثـة إلجـراا  - 21وقال ق امتة كلمتـه بعـه علـى الـرغم مـ االهتامـات
املت ــرتة املوجهــة مــ جبهـــة ال اعــاك االغــتراكية للتحريــر
مزيد م املشاوتات.
الــوط  ،ــإ بعحلــة ــرباا األمــم املتحــدة ب اللجــا اإلااتيــة
م ــــــــــألة كاليــــــــــدوعيا اجلديــــــــــدة (A/AC.109/2016/11
اخلاثة مل إعحلر على اليل على قيـا رع ـا و ”املتـواطئ
و  A/AC.109/2016/L.23واملذكرة )16/06
احمللـــي معهـــا“ بتزويـــر االعت ابـــات ق املقاطعـــات .وااعـــاا
االستماع إىل مقدمي االلتماسات
اجلبهــة عــا ك ال اعــاك ا ــتعبعدوا مــ القــوا م االعت ابيــة
ال تالتاا عا  ،2018ال اس له م الصحة يضاا.
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ـ ل بت ـاا

 - 22ال ــيد الميــل ( رع ــا) :قــال ب رع ــا ،بوثــالها النقل التدت و لل لطات املـذكوتة عـ إ ومـ
الدولة القا مة باإلااتة ،إواثل ،كما ا ب على ذلل اا مـا ،ع ا قاعوين حملو.
التعــاو ال امــل والشــالاق بشــأ م ــألة كاليـدوعيا اجلديــدة.
مشروع القرار A/AC.109/2016/L.23
الو كـاعو الحلاين/ينـاير ،الـ املعلومـات املطلوبـة دوجـب
املااة ( 73هـ) م امليحلـاق ،وق آذات/مـاتس ،ا ـتقبل ـرباا  - 26ال يد اتو ا (بابوا غينيا اجلديدة) :عـر مشـروع
األمم املتحدة امل تقل الذي رياقبو عمل اللجـا اإلااتيـة القرات املتعلـ د ـألة كاليـدوعيا اجلديـدة با ـم بلـدإ و يجـو،
قــال بعــه ينبغــو للجنــة واألمــم املتحــدة ك ــل بي ـ ا اهتمــا
اخلاثة امل شولة ع ا ت مال القوا م االعت ابية.
ــال للحالــة املتقلّبــة ق كاليــدوعيا اجلديــدة والعمــل بش ـ ل
 - 23ومضى يقـول ب رع ـا ريصـة علـى إي ـري العمليـة
و ي م مجي ثحا املصلحة ،دـا ق ذلـل الدولـة القا مـة
الدميقراطية وال يا ية الـص تالضـو ب ا ـتالتاا إقريـر املصـري
يعمل اجلمي معا على معاجلـة
باإلااتة .وم األاية د ا
ق عا  .2018وبذا مل حتدا ال ـلطة التشـريعية ق كاليـدوعيا
الشــواغل اجلــااة بشــأ العمليــة االعت ابيــة وعقــل الصـ يات
اجلديـــدة موعـــدا إلجرا ـــه لـــول يات/مـــايو  ،2018ـــإ
الص داهتا البعحلة الزا رة لعا .2014
ومـــة بلـــدإ ملزمـــة دوجـــب القـــاعو األ ا ـــو املتعلـــ
ب اليدوعيا اجلديدة بأ حتدا موعدا بـدالا عنـها ليت ـج بجـراا  - 27وإــــاب قــــا ب املوعــــد النــــها و ل ــــتالتاا وهــــو
عا  2018ثب وغي ا ،لـذلل مت ا ـت مال القـرات املت ـذ
اال تالتاا ق النصف الحلاين م عا .2018
ق العـــا املاضـــو يـــث يتضـــم التأكيـــد علـــى ايـــة عقـــل
رع ــــا ،باعتباتهــــا غــــري ا مهتمــــا
 - 24و غــــات ب
ال لطات ق الوق احملدا .وقد ععدِّل يضا إلبـرام احلاجـة ب
ومتعاطالا ،إقد امل اعدة ليقليم ق ال الت يف االقتصـاا
إحلقيـــف النـــا ب وإ ـــجيل النـــا ب حتضـــريا لعمليـــة إقريـــر
دواثــلة إــو ري اعــم مــايل هــا  .وحتــرل علــى كالالــة ات ــة
املصري ،ال يما ق الة غعو ال اعـاك األثـلية ،وللتر يـب
ال لطات احملليـة لصـ ياهتا وا تـرا إقاليـد غـعب ال اعـاك،
بقرات الدولة القا مة باإلااتة اعوة بعحلة ما رة م رباا األمـم
وإ ــعى ب إشــجي ــ ا كاليــدوعيا اجلديــدة علــى ب ــاا
املتحــدة ملراقبــة عمــل اللجــا اإلااتيــة اخلاثــة وجلنــة اخلــرباا
مواقــف مشــتركة بشــأ املواضــي احل ا ــة متهيــدا ال تيــات
اال تشاتية بشأ القا مـة االعت ابيـة اخلاثـة ،واللجنـة إتطلـ
مصري مشترك.
ب اتا ة إوثيات إلل البعحلة .و ضـاق قـرة جديـدة ق
 - 25وا تــتم كلمتــه قــا بعــه دوجــب اإالــاق عوميــا لعــا الديباجــة إشكــد علــى األايــة احلا ــة لضــما احلقــوق غــري
 ،1998مـــا اعال ـ ـ رع ـــا إنقـــل ب كاليـــدوعيا اجلديـــدة ،القابلة للتصرق لشعب كاليدوعيا اجلديدة ،و اثـة ال اعـاك،
بالتــدتيج وعلــى ــو ال تجعــة يــه ،طا الـــة مــ ال ـــلطات على مواتاإ الطبيعية و تل اإه.
املتعلقــة دجــاالت عــدا الــد اع واألمـ والعــدل .وقــد ت قـ
 - 28و غـــات ب عـــه ق تـــا تـــرة الر ا ـــة اال تتا يـــة
كــل عمليــة عقــل بــاملواتا البشــرية واملاايــة واملاليــة ال ممــة.
جملموعة بلدا ت س احلربة املي عيزية ،إـوا يجـو وبـابوا غينيـا
واعط قــا مــ توح االإالــاق ،إاــا إععــد كاليــدوعيا اجلديـــدة
اجلديــدة هتنئــة اجلبهــة علــى العمــل اجليــد الــذ زإــه .هــذإ
لتمــاتس ال ــيااة ال املــة ،بذا تغب ـ ق ذلــل ،مــ ــ ل
اجلهوا التعاوعية ال إعـزم الصـداقة والتالـاهم واملشـاتكة البنـااة
ح ب ،بل إتـي يضـا ملمحللـو األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحل م
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الــذايت الالــرل الكت ــا مهــاتات ق ــال القيــااة وا ــاذ  - 33اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.10
القرات على الصـعيد اإلقليمـو و الـدويل بالغـة األايـة بالن ـبة م ألة جزت رج الربيطاعية ()A/AC.109/2016/L.11
ملصــري إلــل األقــاليم ق امل ــتقبل .وا تــتم كلمتــه بقولــه ب
مشروع القرار A/AC.109/2016/L.11
البلدي يشكدا داا التزامهمـا بالعمـل ق ظـل الشـراكة مـ
 - 34اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.11
مجي ثحا املصلحة ق كاليدوعيا اجلديدة.
 - 29ال يد ت يا يالـاس (مجهوتيـة زنويـ البوليالاتيـة) :م ألة جزت كاميا ()A/AC.109/2016/L.12
علل موقـف و ـد بلـدإ ،قـال ب مشـروع القـرات يعـا مجيـ
مشروع القرار A/AC.109/2016/L.12
امل ــا ل ذات الصــلة .وهــو يشــيد بــاجلهوا الــص إبــذ ا الدولــة
 - 35اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.12
القا مة بـاإلااتة واجلهـات املعنيـة األ ـرت ويقـر بتنـوع اآلتاا
اا ل اإلقليم .و ضاق اإالاق عوميا د إالااا ب مجيـ م ألة غوا ()A/AC.109/2016/L.14
األطــراق ،و الو ــاا بــه مــر ا ــو لنجــاح عمليــة باــاا مشروع القرار A/AC.109/2016/L.14
اال تعمات .وينبغو إواثل الدولـة القا مـة بـاإلااتة ومجيـ
 - 36اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.14
قطاعات اجملتم ق كاليدوعيا اجلديدة اهتمامها الـدقي والبنـاا
تمي جواعب العملية االعت ابية ،مـ بيـ ا االعتبـات الواجـب م ألة موع ريات ()A/AC.109/2016/L.15
للشــواغل الدميغرا يــة .و ــب عــد إــرك ا جــرة إــش ر بش ـ ل مشروع القرار A/AC.109/2016/L.15
ــال علــى عمليــة باــاا اال ــتعمات .وا تــتم بقولــه ب و ــد  - 37اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.15
بلدإ يـدعو الدولـة القا مـة بـاإلااتة ب ا تـرا وسايـة ـيااة
م ألة بيت ري ()A/AC.109/2016/L.16
غعب ال اعاك على مواتاإ الطبيعية.
مشروع القرار A/AC.109/2016/L.16
 - 30واعتعمد مشروع القرات .A/AC.109/2016/L.23
 - 38اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.16
م ألة اموا األمري ية ()A/AC.109/2016/L.8
م ألة اع هي عة ()A/AC.109/2016/L.17
مشروع القرار A/AC.109/2016/L.8
مشروع القرار A/AC.109/2016/L.17
 - 31اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.8
 - 39اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.17
م ألة عغوي ()A/AC.109/2016/L.9
م ألة جزت إركس وكاي وس ()A/AC.109/2016/L.18
مشروع القرار A/AC.109/2016/L.9
مشروع القرار A/AC.109/2016/L.18
 - 32اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.9
 - 40اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.18
م ألة برمواا ()A/AC.109/2016/L.10
مشروع القرار
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م ــــــألة جــــــزت ــــــرج التابعــــــة للواليــــــات املتحــــــدة قهــا غــري القابــل للتصــرق ق إقريــر املصــري وضــما عــد
بضـــعاق عـــدااها بـــا جرة غـــري اخلاضـــعة لضـــوابط و ذات
()A/AC.109/2016/L.19
الدوا ال يا ية.
مشروع القرار A/AC.109/2016/L.19

 - 45و غات ب عه يقـ علـى عـاإ اللجنـة وهيئـات األمـم
 - 41اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.19
املتحدة األ رت ذات الصلة واجب م اعدة األقـاليم اجلزتيـة
إن يم األعمال
الصــغرية غــري املتمتعــة بــاحل م الــذايت ق اليــف آ ــات إغــري
 - 42ال يد ت يا يالـاس (مجهوتيـة زنويـ البوليالاتيـة) :املناخ ،وبصوتة عامة ،م ـاعدهتا علـى حتقيـ هـداق التنميـة
قال ب و د بلدإ ير ب بقرات اللجنة الن ر ق كـل بقلـيم مـ امل تدامة .وينبغو إويل يضا اعتباتا بنـا ا ملوضـوع النشـاا
األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحل م الــذايت علــى ــدة مــرة ــرت ،املـــايل ق هـــذإ األقـــاليم ،مـــ بيـــ ا اهتمـــا ـــال خلطـــر
صيص مزيد مـ ا ت دامها كم ذات ضـريبية ،وينبغـو إقـيم األ ـر ال ـلك
بدالا م مجعها ق قرات جام  ،يث مي
الوق والطاقة حلالة كل بقليم .و ـب علـى اللجنـة إعمـل للقواعد الع رية ق بع املناط .
ب كلل لتحقي بااا اال تعمات ق األقاليم اجلزتية الصغرية - 46 .وقال ب و د بلدإ يذكّر الدول القا مـة بـاإلااتة بــأ
 - 43ومضى يقول ب منطقة البحر ال ـاتيك إشـ ل حمـوتا حتتــــر ــــيااة الشــــعو األثــــلية علــــى مواتاهــــا اخلاثــــة
ا يا لل يا ة اخلاتجية حل ومة بلدإ الـص ا بـ علـى اعـم ويناغدها بأ إبذل جهـواا جـااة لتعزيـز التنميـة االقتصـااية،
اجلهـــوا الراميـــة ب إعزيـــز الع قـــات اإلقليميـــة مـ ـ البلـــدا والتنوي واال تدامة ،كو ال إصب الشـعو الـص إتحـرت مـ
امل ـــتقلة ـــديحلا .وباإلضـــا ة ب اعـــم مجاعـــة اول مري ـــا اال ــتعمات إابعــة اقتصــاايا لل ــلطة اال ــتعماتية ال ــابقة و
ومتـه مبـااتإ إ ل حت تسة الشركات عرب الوطنية.
ال إينية ومنطقـة البحـر ال ـاتيك ،طلقـ

اثت اا اا مبـااتة الـنالط ال ـاتيك ( ،)Petrocaribeوهـو  - 47وا تتم كلمته قا ب إعليقاإه ال إنطب علـى الـزناع
برعــامج يتــي لــدول منطقــة البحــر ال ــاتيك املشــاتكة غــراا علــى ال ــيااة بــ األتجنــت واململ ــة املتحــدة علــى جــزت
الـــنالط مــ بلـــدإ بشـــروا إالضـــيلية ،والتحـــالف البوليالـــات مالاليناس وجزت جوتجيا اجلنوبيـة وجـزت ـاعدويتجل اجلنوبيـة
لشعو مري ـا ال إينيـةو و تواثـل بـذل قصـاتت جهواهـا واملناط البحرية احمليطة اا.
لتشجي إقرير املصري لشعو املنطقة.
 - 48ال ــيد كو ــينيو (غــيلو) :غـ ر اللجنــة علــى صز ــة
 - 44واتإــأت اللجنــة ينبغــو إشــج حللــو اجلهــات القرات اجلام  ،علـى النحـو الـذ اقتر ـه و ـد بلـدإ ق احللقـة
احل وميــة وغــري احل وميــة الــص إــرويف جملموعــة متنوعــة م ـ الدتا ــية اإلقليميــة ملنطقــة البحــر ال ــاتيك ق عــا 2015و
ياتات إقرير املصري ،دا ق ذلل اال تق ل ،علـى املشـاتكة وقال ب النـهج اجلديـد إـاح للجنـة إن ـر بإمعـا ق الـة
ق اجتماعاهتا و لقاهتا الدتا ية غري الر يـة .و ـب إصـر كل بقليم .و يما يتعل بالو اطة بشـأ موضـوع بوتإوتي ـو
على إض الدول القا مـة بـاإلااتة األقـاليما التابعـة ـا علـى الـص عقــرت ق جل ــة عقــدت مــش را ،قــال بعــه يــوا احلصــول
طري إقرير املصري ،دا ق ذلل اال تق ل .و عـر عـ قتـه على إوضي للتالاثيل.
ق عه يجر ا ـاذ طـوات لتحلقيـف غـعو هـذإ األقـاليم
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 - 49الــر يس :قــال بعــه قــد إقــرت اعتمــاا اقتــراح إقــد بــه
بع مقدمو االلتما ات ل و يبحث الر يس بم اعيـة بجـراا
ومــة الواليــات املتحــدة و ـ ا بوتإوتي ــو
ــوات ب ـ
املشيدي ل تق ل.
األعشــطة االقتصــااية وغريهــا مـ األعشــطة الــص إــش ر علــى
مصــــام غــــعو األقــــاليم غــــري املتمتعــــة بــــاحل م الــــذايت
()A/AC.109/2016/L.22
مشروع القرار

A/AC.109/2016/L.22

 - 50اعتُمد مشروع القرار .A/AC.109/2016/L.22
إقريـــر احللقـــة الدتا ـــية اإل قليميـــة ملنطقـــة احملـــيط ا ـــاائ
()A/AC.109/2016/CRP.1
 - 51الـــر يس :وجـــه االعتبـــاإ ب مشـــروع ا ـــتنتاجات
وإوثيات احللقة الدتا ية اإلقليمية ملنطقة احمليط ا اائ ،الـص
عقــدت ق ماعــاغوا ،عي ــاتاغوا ،ق الالتــرة م ـ  31يات/مــايو
ب  2زيرا /يوعيه .)A/AC.109/2016/CRP.1( 2016
 - 52ال يد كو ينيو (غيلو) :قال بعه ،د اعدة قيمة مـ
األماعــة وو ــدة باــاا اال ــتعمات ،عمــل ري ـ الصــياغة ــىت
وقـ ـ متـــأ ر إلا ـــال التصـــويبات النها يـــة علـــى التقريـــر.
وطمــأ الو ــوا بــأ امل ــااات الــص قدمتــها ق هــذإ احللقــة
الدتا ــية عاتج ـ ق التقريــر بدقــة .وا تــتم قــا بعــه يــوا
اإلغــااة بامل ــااة ا ا لــة الــص قــدمها املقــرت ل ــل م ـ احللقــة
الدتا ية وو يقتها اخلتامية.
 - 53الر يس :قال بعه يعترب اللجنة إوا اعتماا مشـروع
ا تنتاجات وإوثيات احللقة الدتا ية اإلقليمية ملنطقـة احملـيط
ا ــاائ لعــا  ،2016إلاتاجهــا ق إقريــر اللجنــة اخلاثــة ب
الدوتة احلااية وال بع للجمعية العامة.
 - 54وقد تقرر ذلك.
رفعت اجللسة الساعة .12:00
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