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الرئيس:

احملتويات
بقرات جدول األعمال
م ألة توكيالو
االستماع إىل ممثلي اإلقليم غري املتمتع باحلكم الذايت
م ا ل عغيال وبرمواا وبيت رين وجزت تركس وكـاي و و ـاموا األمري يـة و ـاع هيالعـة
وغـــوا وجـــزت ـــرج التابعـــة للواليـــات املتحـــدة وجـــزت ـــرج ال ي اعيـــة وجـــزت كا ـــان
وموعت ريات

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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تنفيذ بعالن منح اال تقالل للبلدان والشعو امل تعمرة
تنفيذ الوكاالت املت صصة واملؤ
للبلدان والشعو امل تعمرة

ات الدولية املرتب ة باألمم املتحدة بعالن مـنح اال ـتقالل

األعشـ ة االقتصــااية وغريهــا مـ األعشـ ة الــص تـؤ ر ق مصــام غــعو األقـاليم غــري املتمتعــة
باحل م الذايت
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احملــي  .وع ــرإا ب موق ـ تــوكيالو اجلغــراق ،اكت ـ م ــألة
افتتحت اجللسة الساعة  10:30صباحا.
تغري املناع مهية خاثة بالن بة بليوا.
 - 1ق غيــا ال ــيد تامرييــز كــاتينيو (زنووتيــة ويــال
البوليفاتيـــة) ،تـــو عا ـــب الـــر يس ال ـــيد تيفـــريو توزاتيـــو  - 7و غات ب ن ان تـوكيالو مواطنـون عيوزيلنـديون
يتمتعــون ب امــل قــوقوم ق العــي والعمــل ق عيوزيلنــدا.
(كوبا) ،ت ا ة اجلل ة.
وتقـدّ الدولــة القا مــة بــاحنااتة ــو  60ق املا ــة مـ امليزاعيــة
بقرات جدول األعمال
ال ــنوية حل ومــة تــوكيالو ول ـ للبلــد مؤ ــاته ال يا ــية،
أقرّ جدول األعمال.
-2
وع امـــه القضـــا و ،وخدماتـــه العامـــة ،وع امـ ـا لالتصـــاالت
م ــــــــــــــــــــــــألة تــــــــــــــــــــــــوكيالو (A/AC.109/2016/14؛ الال ــل ية ،والنقــل البحــري ،بضــا ة ب حت مــه ال امــل ق
)A/AC.109/2016/L.25
ميزاعيته .وتدير عالقة توكيالو مـ عيوزيلنـدا مـديرة تـوكيالو،
جــه االعتبــا ب وتقــة العمــل الــص عــد ا وهــو ب ــد ك يــات املوظفــات ق عيوزيلنــدا عينتــوا وزاتة
 - 3الــر يس :و ّ
األماعــــة العامــــة ) ،(A/AC.109/2016/14وب مشــــروا قــــرات الشؤون اخلاتجية.
بشأن م ألة توكيالو (.)A/AC.109/2016/L.25

االستتتتتتتماع إىل ممثلتتتتتتي اإلقلتتتتتتيم غتتتتتتري املتمتتتتتتتع
باحلكم الذايت
 - 4الــر يس :قــال بن ثلــو األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحل م
الــذايت ــيدعون ب الــت لم مــا اللجنــة ،و ــم ين ــحبون
بعد االعتواا م بلقاا بياعا م ،وذلـ و قـا للممات ـة املعتـااة
املتبعة ق اللجنة.

 - 8و ضـــاأ قـــا ال بن عيوزيلنـــدا تقـــد التمويـــل لـــدعم
ولويات ومة توكيالو ،الص تشمل تقوية اخلـدمات العامـة
ق البلد ،وحت ل عوعية عي مواطنيوا وحتقي احلـد األقصـى
مـ ـ بيـــرااات مصـــا د األ ـ ـاك .وق غـــبا  /ايـ ـر ،2016
قــدم عيوزيلنــدا لتــوكيالو ــفينة مصــممة خصيصــاإ لنقــل
الركا والبضا م جل تلبية ا تياجات الشح األ ا ـية
منوا توكيالو.
للجزت املرجاعية الثال الص تتأل
 - ٩وقال بعه عقب تشييد مدت تل جديدتل وم تشـفى
ق عــا  ،2013تعمــل ومــة عيوزيلنــدا مـ تــوكيالو علــى
حت ـل عوعيـة التعلـيم وعتـا ت التحصـيل ق املـدات  ،وحت ـل
ق اا مصا د األ ـاك الدوليـة وزيـااة احنيـرااات املتصـلة ـا،
ومحايــة األم ـ الغــذا و ،وبعــداا خ ــة حنااتة األثــول مــد ا
 30عامــا م ـ جــل بعشــاا وثــياعة ا ياكــل األ ا ــية العامــة
ال ا ية ،وتعزيز احنااتة االقتصااية.

 - 5ال ــيد غوالو ــا (ت ــيس ومــة تــوكيالو) ،الــر يس
الف ري لإلقليم :قـال بن م ـألة تغـري املنـاع املعقـدة واملتعـداة
األبعــاا هــو األكثــر بحلا ــا ،م ـ بــل التحــديات الــص تواجــه
اجملتم الدويل .ولشعب توكيالو ت ي يّز ق بطـات املناقشـات
بشأن تغري املناع ،لذا على وكاالت األمـم املتحـدة ن ت ـمح
للشــعب بــالتعبري ع ـ ذل ـ الــر ي .وحتقيقــا ــذ الغايــة ،تــو ّا
تــوكيالو ن تــدعى للمشــاتكة ق اجتماعــات األمــم املتحــدة
بشأن تغري املناع واحملي ات.
 - 10و ضاأ ن توكيالو ق ع غـوطا طـويال ،و ن هـذا
نا لوال الدعم ال و الـذي قدّمتـه ومـة
التقد مل ي
 - 6و ضــاأ ن تــوكيالو بلــد جــزتي يتــأل مـ ــال
جزت مرجاعيـة ،ال يتعـد جممـوا م ـا توا  10كيلـومترات عيوزيلندا .و عر ع امتنان توكيالو الشديد للم ـاعدة الـص
مربعــة ول ـ ــا كثــر م ـ  318 000كيلــومتر مرب ـ م ـ ما زال تتلقاهـا وهـو ت ـعى ب تلبيـة ت لعـات غـعبوا ،مـ
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جل م تقبل قو و كثر ازاهاتا ومو وقية .وهو تنـة يضـا
لالهتما الذي بدته اللجنـة واألمـم املتحـدة ك ـل رـا ت ـا
ـ ان تــوكيالو .وتعمــل تــوكيالو اليــا م ـ برعــامت األمــم
املتحدة احنمنا و للتأكـد مـ ن األطـر احنمنا يـة امل ـتقبلية مثـل
هـــداأ التنميـــة امل ـــتدامة ت ـــتجيب ل ولويـــات والغايـــات
واملؤغــرات احملليــة .ول ـ  ،ـ ن تــوكيالو ،حب ــم مركــز
ال يا و ،غري مؤهل للحصول على العديـد مـ مـواتا األمـم
املتحدة ق جمال تغري املناع ،ول نـوا حباجـة ب احلصـول علـى
تلـ ـ املـــواتا وعلـــى خـ ـ ة وكـــاالت األمـــم املتحـــدة ،ـــا
يوــا الصــندوا األخضــر للمنــاع ،لتح ــل تــدابري الت يــ
والت في .
 - 11وقــال بعــه ال بــد مــ بــذل اجلوــوا ق عمليــة ب ـــاا
اال تعمات لتلبية اال تياجات احملـداة للفاـات اخلاثـة ،وذلـ
ألن احللــول الــص تال ــم ــد البلــدان قــد ال تال ــم بلــدإا خــر.
ويتــيح منــوذيف االتتبــا احلــر قــدتا كــبريا م ـ املروعــة ،بينمــا
ال يرجح ن يعوا اال ـتقالل بالفا ـدة علـى ثـغر األقـاليم ق
األجلل القصري و املتو  .وقد ي ـون الت امـل خيـاتإا جيـدإا
بالن بة لبعض األقاليم الصغرية ،ول ليس لعـدا كـبري منـوا،
ب ــــبب مــــا يعتقــــد مـــ خمــــاطر حمتملــــة تتمثــــل ق الــــدمت
و قدان ا وية.

ا ــااب بصــرأ الن ــر عــ الوضــ الد ــتوتي .ويــرجح ن
تنــد ر قا ــة تــوكيالو ولغتــوا وتقاليــدها الفري ـدة بذا مل ي ـ
البلـــد قـــااتإا علـــى املشـــاتكة مباغـــرة ق املناقشـــات املتعلقـــة
باتفاقية األمم املتحدة احنطاتية بشأن تغري املناع .وعالوة علـى
ذل ـ  ،وعتيجــة جلغرا يتــوا ،ت ــت ي تــوكيالو ن تــو ر ع ــرة
قيمــة ق املفاوضــات املتعلقــة بــتغري املنــاع .العــامل متّحــد ق
احلــر علــى تغــري املنــاع .وتــواّ تــوكيالو ن تتح ّمــل التزاموــا
وم ــؤوليتوا املتمــثلل ق النضــال ب جاعــب الــدول األخــر
ا اعاإ عـ وجـوا البشـرية حبـد ذاتـه .ولـذل ينبغـو للجنـة ن
تن ــر ق كيفيــة تقــد الــدعم العملــو لــتم ل تــوكيالو م ـ
املشـــــاتكة ق اجتماعـــــات األمـــــم املتحـــــدة بشـــــأن تغـــــري
املناع واحملي ات.
 - 13وقــال بن ومــة تــوكيالو تعمــل علــى ضــمان ن
ي ون البلد ق موقـ قـوي ـل يت ـذ الشـعب قـراتا بشـأن
احل م الذايت .روح تقرير املصري يّـة ق تـوكيالو واحل ومـة
مصـــممة علـــى بعشـــاا ا ياكـــل األ ا ـــية القويـــة الـــص تـــو ر
اخلــدمات الالزمــة جملتمعا ــا احملليــة .ويــوا الشــعب ن يـتح م
ق مصــري  ،و ن حتتــر ا ــدأ النــوا و عيوزيلنــدا الــص و ــرت
الــدعم امل ــتمر اون ن ت ــتعجل تقريــر املصــري .وقــد عشــأت
ومة توكيالو خ ة طويلـة األجـل للفتـرة 2030-2015
تتــأل م ـ ــال ا ــتراتيجيات متت ـ ّد كــل منــوا علــى مــد
مخس نوات .وق بطات ا تراتيجية ال نوات اخلمس احلاليـة،
تعمل توكيالو بش ل ا تباقو لتحقيـ االعتمـاا علـى الـذات
وتقريـــر املصـــري ،ول فالـــة اال ـــت دا الفعـــال ملـــواتا البلـــد
احملــدواة  ،وذل ـ ق بطــات ــعيوا لتحقي ـ م ــتقبل م ــتدا
لتوكيالو بعدب اا اال تعمات..

 - 12و ضاأ ن النا  ،ق الـة تـوكيالو ،ال ي ـت يعون
اختاذ قرات م تنري بشأن احل ـم الـذايت بال بذا ا ـت مل الـدعم
الذي تقدّمه الدولة القا مـة بـاحنااتة بـدعم تقدّمـه اللجنـة الـص
تقو بأكثر مـ جمـرا اغتنـا رثـة االجتمـاا مـرة ق ال ـنة،
وتقـد تقريــر عـ التقــد احملــرز .ومتتثــل عيوزيلنــدا مل ــؤوليتوا
الد ــتوتية ،ول ـ ق جمــاالت مثــل تغــري املنــاع ،ال ـ ن
ينت ــــر مــ ـ عيوزيلنــــدا ن تضــــحو صــــام مواطنيوــــا .وق  - 14ال ـــــيدة تواتيغيـــــز ـــــيلفا (زنووتيـــــة ويـــــال
املناقشات املتعلقة بـتغري املنـاع ،حتتـايف تـوكيالو ب ن ت ـون البوليفاتيـــة) :قالـ ـ بن و ـــدها ير ـــب با ـــتعداا عيوزيلنـــدا
قااتة على الوقـوأ ب جاعـب بلـدان خـر ا لـة ق احملـي للتعاون م احنقلـيم علـى التمـا ـبل كفيلـة بـتم ل غـعب
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توكيالو م التمت حبرية التعبري وتقريـر املصـري .و عربـ عـ
قتـوا ق ن ينفـذ احنعــالن تنفيـذا كــامال ،و ن يـتم غــعب
تــوكيالو ق امل ــتقبل القريــب مـ ات ــة ـ تقريــر املصــري
بدون غرو  ،و ضغ مباغر و غري مباغر و خوأ.
 - 15ال ـــيدة يت بـــوي (املراقبـــة عـ ـ عيوزيلنـــدا) ،مـــديرة
تــوكيالو :قالــ بن عيوزيلنــدا ال تــزال تقــدت اهتمــا اللجنــة
بتــوكيالو وتبقــى ملتزمــة بضــمان تقــد معلومــات اقيقــة وق
ينــوا ع ـ تــوكيالو ب اللجنــة وب من ومــة األمــم املتحــدة
ك ل .وتواثل عيوزيلندا العمل بش ل و ي جـدا مـ القيـااة
ق تــوكيالو وغــعبوا ،وذل ـ بوثــفوا اولــة قا مــة بــاحنااتة،
تــدتك التحــديات العديــدة امل ــتمرة الــص تواجــه احنقلــيم ،وال
ــيما وضــعه املتمثــل ق كوعــه ــد كثــر اجملتمعــات املعزولــة
جغرا يا ق العامل .ومتشيا م العالقة الد ـتوتية مـ تـوكيالو،
ال تزال ولويـات ومتـوا حتـرل علـى تلقـو زنيـ مـواط
تــوكيالو اخلــدمات األ ا ــية املال مــة وحت ــل عوعيــة عــي
ل غ ال الذي يعيشون ق توكيالو.

عــ حت ـــل ات ـــات التـــدتيس وحت ـــل النتـــا ت التعليميـــة
ومة عيوزيلندا منحـة
ل طفال .وباحنضا ة ب ذل  ،قدّم
قــدتها  1.5مليــون اوالت عيوزيلنــدي لوض ـ بــرامت جديــدة
ومــة تــوكيالو يضــا
للتعلــيم والــتعلم ق املــدات  .وتلق ـ
ومة تراليا حنعتايف مواتا خاثة بلغـة تـوكيالو
منحة م
ق املدات .
 - 18و ضـــا قا لـــة بن مـــديرة تـــوكيالو تواثـــل بااتة
مواتا من قة مصا د األ اك االقتصااية اخلالصة ق تـوكيالو،
الــص تشـ ل كـ مصــدت للــدخل لتــوكيالو ،وذلـ جنبـإا ب
جنب م توكيالو و اعدة م وزاتة الصـناعات األوليـة ق
عيوزيلندا .وتعمل ومة عيوزيلنـدا يضـا علـى ـو و يـ مـ
تــوكيالو بشــأن ل ــلة م ـ احنثــال ات الراميــة ب حت ــل
بااتة مصــا د األ ــاك وبعشــاا وكالــة جديــدة حنااتة مصــا د
األ اك ق توكيالو.

 - 16وقال بعه م بل م ـاتات العمـل العديـدة اجلاتيـة،
مثـــة ـــفينة جديـــدة مصـــممة خصيصـ ـاإ ،هـــو ماتـــالي و،
ت ــليموا ب تــوكيالو ق غــبا  /اي ـر  2016نــاا ا تفــال
خال .وتتو ر ق ال فينة ،الص مولتوا عيوزيلندا بت لفة قـدتها
 12،٩5مليون اوالت عيوزيلندي ،عناثر حمداة طلبوا غـعب
توكيالو ،ومتثل عالمة باتزة ق بطـات عمليـة حت ـل االتصـال
بل توكيالو والعامل اخلاتجو.

 - 1٩وقالـ بعــه يمــا يتعلـ بــتغري املنــاع ،للبلــدي ا ــدأ
عف ه املتمثل ق تنفيذ اعتقال ري ب اقتصاا عاملو مـن فض
االعبعا ات يضمنه اتفاا عاملو عال يقـد الـدعم للبلـدان الـص
حتتايف بليـه ،ويتحمّـل وجبـه امل ـببون الر ي ـيون لالعبعا ـات
م ــؤوليا م ق هــذا الصــدا .وتعمــل ومــة عيوزيلنــدا علــى
و و ي م تـوكيالو علـى خ وـا لال ـتجابة لـتغري املنـاع.
ال بأمهيــة ن ي ــون لتــوكيالو ت يوــا
وهــو ت ــلم ت ـليمإا كــام إ
اخلــال ،و تواثــل تي ــري مشــاتكة تــوكيالو ق املفاوضــات
بشأن تغري املناع امل ا ل ع و د عيوزيلندا.

 - 17و غاتت ب ن ومة عيوزيلندا ،تعاقـدت ق جمـال
التعلــيم ،مــ خصــا يو تعلــيم مــ جامعــة عيوزيلنــدا لتــو ري
امل ــــاعدة ال ويلــــة األجــــل ب بااتة التعلــــيم ق تــــوكيالو
ومدات ــوا الـــثال الـــص رلــ ق غــ ل تـــدتيب وتوجيـــه
ميــداعيل .ووضــع خ ــة ألتب ـ ــنوات م ـ جــل حت ــل
ال
عوعية التعليم على زني امل ـتويات ،و ـفرت الشـراكة عـ إ

 - 20و ضا ن عيوزيلندا قدم امل اعدة التقنيـة حنعاعـة
غركة توكيالو لالتصاالت ال ل ية والال ل ية على تصـميم
ا ــتراتيجية لال ــتثمات ووضــ املواثــفات التقنيــة خلــدمات
ا ــــات احملمــــول .وتــــوكيالو ملتزمــــة بتح ــــل اتصــــاالت
املعلومـــات واالتصـــاالت ال ـــل ية والال ـــل ية ،وت ـــاعدها
عيوزيلنــدا ق ا ــتعراي اخليــاتات اال ــتثماتية .وقــد طلبــ
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يضــاإ ومـــة تـــوكيالو م ـــاعدة تقنيـــة مت صصـــة لتعزيـــز
احنااتة املاليـــة العامـــة ،و ـــتموّل عيوزيلنـــدا ،ا ـــتجابة لـــذل
ال لـــب ،برعـــامت م ـــاعدة وبنـــاا قـــدتات تـــد علـــى مـــد
ال نوات.
 - 21وذكــرت بــأن عيوزيلنــدا حتتــر الــوترية الــص ترغــب
توكيالو و دها ق اعتمااها وهو متضو ـو امل ـتقبل الـذي
ختتــات  .وتبقــى عيوزيلنــدا ملتزمــة بالتنميــة ال ويلــة األجــل ق
توكيالو وتواثل تقد كـ قـدت مـ امل ـاعدة احنمنا يـة الـص
تتلقاهـــا تـــوكيالو .وتـــثمّ عيوزيلنـــدا االتتبـــا الو يـ ـ مـ ـ
تــوكيالو ،وهــو ال تــزال مصــممة علــى اعــم هــذ اجملتمعــات
احمللية النا ية ملواط عيوزيلندا.
مشروع القرار  :A/AC.109/2016/L.25مساألة توكيالو
 - 22ال ــيد تاي (بــابوا غينيــا اجلديــدة) ،ق ــياا عرضــه
مشــروا القــرات با ــم بلــد و يجــو :قــال بعــه ملـ احليــوي ن
تواثل عيوزيلندا تقد معلومات وا ية ع الت ـوتات املتعلقـة
بعملية تقرير املصري ق توكيالو و قا مليثاا األمم املتحدة.

 - 24وقال بن جزااإ كبرياإ مـ قـرات ال ـنة املاضـية ال يـزال
هاما ،ق عا  ،2015وبن هم ما ق التنميـة اجلديـدة يـرا ق
الفقرة  10م مشروا القرات ،الـص تتعلـ شـاتكة تـوكيالو
ق الشــؤون احنقليميــة والدوليــة .وتش ـ ل هــذ املشــاتكة لبنــة
ا ية للت لعـات امل ـتقبلية .وق ـد بـاتز غـري م ـبوا،
تر ـ تــوكيالو وا تضــا بنجــاح جلنــة منتــد مصــا د
األ اك واالجتمـاا الـوزاتي لوكالـة مصـا د األ ـاك ملنتـد
جنـــو احملـــي ا ـــااب .وباحنضـــا ة ب ذلـ ـ  ،مثـــل ت ـــيس
ومـــة تـــوكيالو  ،بوثـــفه ت ـــيس وكالـــة منتـــد مصـــا د
األ ــاك هــذ املن مــة ق املــؤمتر الــدويل الثالــل املعـ بالــدول
اجلزتيــة الصــغرية الناميــة الــذي اعتمــد الو يقــة اخلتاميــة ،وهــو
بجرااات العمل املعجَّل للدول اجلزتية الصغرية الناميـة (م ـات
ــاموا) .وق عي ــان /بريــل  ،2016وقع ـ تــوكيالو ميثــاا
منتد تنمية جزت من قـة احملـي ا ـااب لتصـبح العضـو الثـاي
عشــر ق منتــد تنميــة جــزت من قــة احملــي ا ــااب .وتتــر
توكيالو يضا ري قااة بولينيزيا لعا .2016
 - 25و ضــاأ عــه مـ الضــروتي ن تعمــل األمــم املتحــدة
م ـ غــعب تــوكيالو والدولــة القا مــة بــاحنااتة ،يمــا ي ــعى
غــعب احنقلــيم ب حتديــد وضــعه امل ــتقبلو .وتب ـيّ الشــراكة
التعاوعية اجلاتية بل توكيالو وعيوزيلنـدا ومـ زنيـ ثـحا
املصلحة املعنيل ا ق ذل األمم املتحـدة التـزا احنقلـيم علـى
العمـل مـ جــل ت ـا غـعب تــوكيالو ق امل ـتقبل متشـيا مـ
ت لعـــه ب لتقريـــر املصـــري .و ثـــل ا ـــتمرات التفـــاهم املتبـــاال
واملشـــاتكة البنـــااة املثـــاليل بـــل تـــوكيالو وعيوزيلنـــدا بطـــاتا
مرجعيـا مفيــدا ق عمليــة تقريــر مصــري بالن ــبة ل ــا ر األقــاليم
غري املتمتعة باحل م الذايت والدول القا مة باحنااتة.

 - 23بعـــــد اال ـــــتفتااات املعقـــــواة ق عـــــامو 2006
و  ،2007التوثل ب اتفاا بل غـعب تـوكيالو والدولـة
القا مة باحنااتة يقضـو بـأن تؤجّـل م ـألة تقريـر املصـري ـ
يصــبح غــعب تــوكيالو جــاهزاإ .ومنــذ ذل ـ احلــل ،تكــزت
تــوكيالو والدولــة القا مــة بــاحنااتة علــى حت ــل ت ــا غــعب
احنقلــيم؛ وبنــاا القــدتات والقــدتة علــى جما ــة األخ ــات الــص
يفرضوا تغري املناع؛ وتعزيز احلوكمة الرغـيدة؛ وتقويـة مت ـل
املر ة وامل اواة بل اجلن ـل؛ وضـمان مـ ال اقـة امل ـتدامة؛
وحت ـــل النقـــل البحـــري؛ وت ـــوير ق ـــاا مصـــا د األ ـــاك
واملواتا األخر ت ويرا م تداما ق بقلـيم املن قـة االقتصـااية
اخلالصة .وقد عززت االعت ابات احلـرة وال يوـة والد قراطيـة اعتُمد مشروا القرات.A/AC.109/2016/L.25
الص عقدت ق وا ـل عـا  2014الن ـا ال يا ـو لتـوكيالو  - 26ال ــيد ــو يناكاما ( يجــو) :ت ّ ـب بالــدعم الــذي
و ّن عملية اختاذ القراتات ق غؤون احنقليم.
نحه مدير تـوكيالو لشـعب تـوكيالو وهـو ي ـعى ب حتقيـ
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ت لعاته احنمنا ية .العالقة بل املدير و ومـة تـوكيالو ترت ـز عُلق ـ اجلل ــة ال ــاعة  11/20ثــبا اإ وا ـتُؤعف ال ــاعة
علــى توح ب ــاا اال ــتعمات امل ر ــة ق ميثــاا األمــم املتحــدة  11/35ثبا اإ.
وبعـالن مــنح اال ــتقالل للبلـدان والشــعو امل ــتعمرة ،ومهــا م ا ل عغيال وبرمواا وبيـت رين وجـزت تـركس وكـاي و
يعمالن معا على و و ي م جل اال ـتجابة بفعاليـة حنتااة و ــاموا األمري يــة و ــاع هيالعــة وغــوا وجــزت ــرج
الشـــعب وا تياجاتـــه .ويشـــمل ذلــ القـــرات املشـــترك الـــذي التابعـــــة للواليـــــات املتحـــــدة وجـــــزت ـــــرج ال ي اعيـــــة
يقضــو ب تجــاا ي عمــل لتقريــر املصــري بينمــا تبــذل جوــوا وجــــــــــــزت كا ــــــــــــان وموعت ــــــــــــريات (،A/AC.109/2016/1
لتعزيز بل العي وتقويتوا .وعلى الرغم مـ عـه ينبغـو بـذل و  ،A/AC.109/2016/2و  ،A/AC.109/2016/3و ،A/AC.109/2016/4
جوـــوا لتحقيـ ـ اال ـــتقالل ال يا ـــو جلميـ ـ األقـــاليم غـــري و  ،A/AC.109/2016/5و  ،A/AC.109/2016/9و ،A/AC.109/2016/10
املتمتعــة بــاحل م الــذايت ،تــب ن ت ــون التنميــة االجتماعيــة و  ،A/AC.109/2016/12و  ،A/AC.109/2016/13و ،A/AC.109/2016/15
واالقتصــااية وا تياجــات ال ـ ان اليـاإ جــزاا ال يتجــز مـ و )A/AC.109/2016/16
عملية ب اا اال تعمات.
 - 2٩وجّـه الـر يس االعتبـا ب وتقـات العمـل الـص عــد ا
 - 27وقال بن عملية ب اا اال ـتعمات ،تشـمل باحنضـا ة ب األماعــة العامــة للمعلومــات عــ تلــ األقــاليم غــري املتمتعــة
امل ــا ل املتعلقــة بتقريــر املصــري ،الن ــر بعنايــة ق م ــا ل بنــاا بــاحل م الــذايت .و يمــا ت ـري رويــز مشــاتي القــراتات ذات
الدولة م قبيل التعلـيم وا ياكـل األ ا ـية واملـواتا ال بيعيـة ،الصــلة ،اقُتــرح ن تت ــذ اللجنــة بجــراان بشــأ ا نــاا اجلل ــة
م هذا األ بوا.
الص ينبغو ن تؤخذ ق احل بان ناا ي مناقشـة بشـأن تقريـر العامة ق وق ال
املصــري .ومـ غــأن ذلـ ن يضــم بعــداا البلــد ليتــو زمــا
تنفيذ بعالن منح اال تقالل للبلدان والشعو امل ـتعمرة
مصري ال يا و ،بل وليضـ ل يضـا بالتنميـة يـه علـى زنيـ
()A/AC.109/2016/L.20
اجلبوات م تقبال .وتقـدّ اخل ـة اال ـتراتيجية الوطنيـة للفتـرة
مشتتروع القتتترار  :A/AC.109/2016/L.20تنفيتتتذ إعتتتال متتتن
الص اعتمد ا توكيالو للفترة  ،2020-2016والص ثـمّم
االستقالل للبلدا والشعوب املستعمرة
ق بطــات ال ــعو ب االعتمــاا علــى الــذات ،ا ــا جيــدا ق
 - 30اعتُمد مشروا القرات .A/AC.109/2016/L.20
هذا الصدا.
تنفيذ الوكاالت املت صصـة واملؤ ـات الدوليـة املرتب ـة
 - 28و غــات ب ن ي قــرات يتعل ـ ب ـ ان األقــاليم غــري
باألمم املتحدة بعالن مـنح اال ـتقالل للبلـدان والشـعو
املتمتعة باحل م الذايت تـب ن يت ـذ و قـا حنتاا ـم .وحتقيقـا
امل تعمرة ()A/AC.109/2016/L.21
ـــذ الغايـــة ،تشـــج يجـــو احلـــوات احنتـــا امل ـــتمر مـ ـ مشتتتروع القتتتترار  :A/AC.109/2016/L.21تنفيتتتذ الوكتتتتاال
الشــركاا ،ــا ق ذلــ امل ــؤولل احنااتيــل ،وتــدعو زنيــ املتخصصتتتة واملاسستتتا الدوليتتتة املرتباتتتة بتتتاألمم املتحتتتدة
ثـــحا املصـــلحة ب مواثـــلة العمـــل ..بتضـــا ر اجلوـــوا إعال من االستقالل للبلدا والشعوب املستعمرة
جــه الــر يس االعتبــا ب مشــروا القــرات الــواتا ق
والنوايا احل نة جلمي األطراأ املعنيـة ،ـ النـووي بتنفيـذ  - 31و ّ
خ ة ب اا اال تعمات وتوجيوه ق طري بتا .
الو يقــــــــة  ،A/AC.109/2016/L.21وب الــــــــو يقتل A/70/64
و .E/2015/65
16-10402
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 - 32ال ــيد بوغو ال ـ و (االحتــاا الرو ــو) :قــال بن
االحتــاا الرو ــو ل املــا ا علــى مناثــرة ب ــاا اال ــتعمات
وحتقي قوا الشعو غري املتمتعـة بـاحل م الـذايت واألقـاليم
ق تقريــــر املصــــري واال ــــتقالل .ومـــ ذلـــ  ،ـــ ن اجمللــــس
االقتصااي واالجتماعو بتناوله ـذ امل ـألة ال يا ـية البحثـة
ق بطــات عملــه زا عــ مومّتــه الر ي ــية املتمثلــة ق تن ــي
عش ـ ة األمــم املتحــدة ق امليــداعل االجتمــاعو واالقتصــااي.
وع ــرا لـــذل  ،تنــ االحتـــاا الرو ـــو عــ التصـــوي علـــى
مشروا القرات.
 - 33اعتُمد مشروا القرات .A/AC.109/2016/L.21
األعش ـ ة االقتصــااية وغريهــا م ـ األعش ـ ة الــص تــؤ ر ق
مصـــام غـــعو األقـــاليم غـــري املتمتعـــة بـــاحل م الـــذايت
()A/AC.109/2016/L.22
مشتتروع القتترار  :A/AC.109/2016/L.22األنشتتاة االقتصتتا ة
وغريها من األنشاة التتت تاـتتتر م مصتاع بتعوب األقتاليم
غري املتمتعة باحلكم الذايت
جــه الــر يس االعتبــا ب مشــروا القــرات الــواتا ق
 - 34و ّ
الو يقـــــة  .A/AC.109/2016/L.22و ـــــا ن مشـــــروا القـــــرات
ال يزال قيد التجويز ،وأ يب ق مر ق وق ال ـ مـ
األ بوا.

 - 36ال يد ت يا يفـا (زنووتيـة ويـال البوليفاتيـة):
قال بن الدول القا مة باحنااتة م ؤولة عـ اختـاذ تـدابري عالـة
حلمايـــة ال ـــيااة واحلقـــوا غـــري القابلـــة للتصـــرأ الواجبـــة
لشــعو األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحل م الــذايت علــى مواتاهــا
ال بيعيــة .وينبغــو معاجلــة هــذ امل ــألة اخل ــرية ،الــص ت ت ــو
مهية بالغة بالن بة لو د  ،على ا كل الة على ـدة ق
ضــوا ال ــمات اخلاثــة ل قــاليم غــري املتمتعــة بــاحل م الــذايت
املدتجة على قا مة اللجنة .وعلى اللجنة ن تواثل املناقشـات
اجلاتية بشأن هذ امل ـألة و ن ت فـل تنفيـذ هـذا اجلاعـب مـ
بعالن منح اال تقالل للبلدان والشعو امل تعمرة.
رفعت اجللسة م الساعة  12/00ظهراً.

 - 35ال يد يبيا بوتخا (بكوااوت) :قال بن و ـد بلـد ال
يــزال ي ــاوت القل ـ مــ ن بعــض الــدول القا مــة بــاحنااتة
تواثــــل ا ــــت دا األقــــاليم غــــري املتمتعــــة بــــاحل م الــــذايت
كمــالذات ضــريبية .وتــؤ ر هــذ املمات ــة ــلبا علــى البلــدان
الناميــة ،وبعضــوا واتا ق القا مــة الــص ات ــتوا اللجنــة ،كمــا
تي ّــر خــرويف ت املــال الــذي كــان ـ ن ي ــت د ق
األعشـ ة احنمنا يــة ،ــا ق ذلـ تنفيــذ خ ــة التنميــة امل ــتدامة
لعا  .2030و عر عـ قتـه ق ن مشـروا القـرات ـوأ
يع س على و مال م غواغل و د بلد .
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