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احملتويات
إقرار جدول األعمال
تنظيم احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام 2016
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 - 6السيدة روبيالس دي تشـامورو (نيكـاراغوا) :قالـت
افتُتحت اجللسة الساعة .15:20
إن نيكاراغوا تناصر منذ أمد طويـل قضـية العدالـة االجتماعيـة
إقرار جدول األعمال
ومساعي القضاء على االستعمار ،ولكوهنا دولة ذات شـواط
 - 1أُقر جدول األعمال.
على البحر الكاريــيب واحملـيط اهلـادئ ،فهـي تفتخـر باستضـافة
 - 2الرئيس :قال إن وفدي كوستاريكا وباالو قـد أعربـا احللقة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة احملـيط اهلـادئ لعـام ،2016
عن رغبتهما يف املشاركة يف أعمال اللجنة كمراقبني.
الـــن مـــن شـــأهنا أن تســهم يف أعمـــال اللجنـــة .وأضـــافت أن
االستعدادات اللوجستية جارية بالفعـل وأهنـا أسـهل نظـرا ألن
تنظــيم احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ
نيكاراغوا استضـافت احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة البحـر
لعام )A/AC.109/2016/19( 2016
الكاريـيب يف عام .2015
 - 3الــرئيس :قــال إن ـ قــد ألعلــن ،يف االجتمــاا التنظيمــي
 - 7الســيد دجــاا (إندونيســيا) :قــال إن وفــدي يرحــب
الســـــابق ،الـــــذي عقـــــد يف  25شـــــباي/ف اير  ،2016أنـــ ـ
بعــرض نيكــاراغوا الســخي باستضــافة احللقــة الدراســية ،الــن
إذا مل يتقــدم أي مــن أعضــاء اللجنــة مــن منطقــة آســيا واحملــيط
سيساعد موضـوعها علـى ضـمان تنفيـذ العقـد الـدو الثالـت
اهلادئ بعرض الستضافة احللقة الدراسية حبلول  14آذار/مارس،
للقضــاء علــى االســتعمار .وأفــاد أن إندونيســيا ســتدعم مامــا
فسيُرحب بأي عضو من أعضاء اللجنة اآلخرين للقيـام بـذل .
احللقة الدراسـية وستشـارك فيهـا مشـاركة كاملـة ،معربـا عـن
ومضى يقـول إن نيكـاراغوا ،عقـب تقـدهها عرضـا غـري رمسـي
أمل يف أن تتمكن األمانـة مـن اسـتكمال مجيـ الترتيبـات قبـل
بعد انقضاء املهلة وتأييد املكتب لذل العرض ،عرضـت رمسيـاً
املوعد احملدد.
استضـــــافة احللقـــــة الدراســـــية برســـــالة م رخــــــة  25آذار/
مارس  ،2016موجهة إىل الـرئيس عممـت علـى اللجنـة وفقـاً املبادئ التوجيهية ،والنظام الددالل وجددول أعمدال اةلقدة
إلجراء ”عدم االعتراض“ .واعت أن اللجنة توافـق علـى قبـول الدراسية
عـــرض استضـــافة احللقـــة الدراســـية يف مانـــاغوا يف الفتـــرة مـــن  - 8الرئيس :وج االنتباي إىل املبادئ التوجيهيـة ،والنظـام
 31أيار /مايو إىل  2حزيران/يوني  ،2016حبيـت تتـزامن مـ الــداخلي وجــدول األعمــال امل قــت للحلقــة الدراســية ،علــى
أسبوا التضامن م شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ،النحــو الــوارد يف الوثيقــة  .A/AC.109/2016/19وأشــار إىل أن
الذي سيبدأ يف  25أيار/مايو.
الـــنب شـــب مطـــابق للســـنوات الســـابقة ،باســـتثناء املكـــان
والتــواريو واللغــات املقــرر اســتخدامها يف احللقــة الدراســية،
 - 4وقد تقرر ذلك.
موضــحا أن لغــات العمــل ســتكون هــي االنكليزيــة والفرنســية
 - 5الــرئيس :شــكر نيكــاراغوا ،حكومـةً وشــعباً ،بالنيابــة
واإلسبانية ،إذ ينوي ترؤس املداوالت باللغة اإلسبانية .واعتـ
عن اللجنة ،على عرضـها السـخي باستضـافة احللقـة الدراسـية
أن اللجنــة ترغــب يف املوافقــة علــى املبــادئ التوجيهيــة للحلقــة
اإلقليميــة للعــام الثــاا علــى التــوا  ،ممــا ي ـ هن علــى االلتــزام
الدراسية ،ونظامها الداخلي ،وموضوعها وجدول أعماهلا.
القوي هلذا البلد بأعمال اللجنة.
 - 9وقد تقرر ذلك.
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تشكيلة الوفد الرمس

توجيه الدعوات إىل ممثل األقاليم غري املتمتعة باةكم الذايت

 - 10الــرئيس :ذكــر بــأن وفــد اللجنــة الرمســي إىل احللقــة
الدراســـية سيضـــم الـــرئيس ،ومستشـــاري ،وأعضـــاء املكتـــب،
وعضـــو واحـــد مـــن كـــل إموعـــة إقليميـــة ممثلـــة يف اللجنـــة.
وســـيمثل إموعـــة دول أوروبـــا الشـــرقية عضـــوها الوحيـــد
يف اللجنــة ،االدــاد الروســي وينبغــي للمجموعــات اإلقليميــة
الثالثة األخرى إجراء املشـاورات الالزمـة لتقـدمي الترشـيحات
الرمسية دون تأخري .وستتحمل األمـم املتحـدة تكـاليل السـفر
وبدل اإلقامة اليومي للوفد.

 - 16الرئيس :قال إنـ  ،وفقـاً للممارسـة املتبعـة يف اللجنـة،
ســـتوج الـــدعوات للحلقـــة الدراســـية إىل مجيـ ـ املســـ ولني
املنتخــبني واملعيــنني يف األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت.
وستتحمل األمم املتحدة تكاليل سفر مجي مسـ و األقـاليم
غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت .وســتوج الــدعوات أيضــًا إىل
الــــدول القائمــــة بــــاإلدارة وغريهــــا مــــن الــــدول األعضــــاء،
والوكاالت املتخصصـة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة وبعـ
املنظمات اإلقليمية .ولكن لن تتحمل األمـم املتحـدة تكـاليل
السفر واإلقامة.

توجيه الدعوات إىل اخلرباء واملنظمات
 - 11الــرئيس :قــال إن املكتــب قــرر اإلبقــاء علــى ممارســة
اللجنة املتمثلة يف توجي الدعوات حلضور احللقة الدراسـية إىل
ـارة مــن اخلـ اء وممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة.
إموعــةخم اتـ خم
واعتـ أن اللجنــة تــود أن تــأذن للــرئيس واملكتــب باســتكمال
قائمة اخل اء واملنظمات املدعوة حلضور احللقة الدراسية.

رُفعت اجللسة الساعة .15:45

 - 12وقد تقرر ذلك.
 - 13الســيد مينــا (ســرياليون) :ســأل مــا إن كــان بوســ
املكتـب أن يكشــل عــن القائمــة احلاليـة للخـ اء وعــن معــايري
إدراج األمساء أو حذفها من تل القائمة.
 - 14الرئيس :قال إن املكتب سيناقش املسألة يف اجتماعـ
املقبل وسـيعمم قائمـة علـى أعضـاء اللجنـة للموافقـة عليهـا يف
أقرب وقت ممكن .وذكّر أيضاً بأن وفقاً للمادة  6مـن النظـام
الداخلي للحلقة الدراسـية ،تقتصـر املشـاركة علـى األشـخا
الــذين ت توجي ـ دعــوة رمسيــة إلــيهم مــن قبــل الــرئيس ،أو إىل
ممثلـــيهم املثبتـ ـة صـــفتهم ،يف حـــال مل يـــتمكن أحـــد هـ ـ الء
األشخا من احلضور.
 - 15وقد تقرر ذلك.
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