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الدورة الثانية والسبعون

جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار
(اللجنة الرابعة)

البند  62من جدول األعمال
تنفيذ إعالن منح االس تقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

مسألة الصحراء الغربية
طلبات استماع*
تلقى رئيس اللجنة الرابعـة  117طلبـا لتقـدا التمـاىل ال اللجنـة بمـأل ماـألة الاـحراي ال ربيـة
على النحو املبني أدانه.
الرقم

االسم واللقب

املنظمة

اتريخ تالم الطلب

-1

غالوىل أسونغ أاتبون ونغ رئيس

رابطة أفريقيا للتضامن مع الاحراويني

 29آب/أغاطس 2017

-2

أندرو روزمارين رئيس الدويل

دوائر القانول الدويل

 29آب/أغاطس 2017

-3

حكيم غرايب دكتور يف العلوم الاياسية املدرسة الوطنية العليا للعلوم الاياسية اجلزائر العاصمة  29آب/أغاطس 2017
والعالقات الدولية

-4

سوزال شولت رئياة

مؤساة الوالايت املتحدة املعنية ابلاحراي ال ربية

 29آب/أغاطس 2017

-5

تمادويك غور عضو جملس اإلدارة

مؤساة منتدى الدفاع

 29آب/أغاطس 2017

-6

براين جامياول معين ابملبيعات الدولية

مؤساة منتجات جبل طارق

 29آب/أغاطس 2017

-7

كمال ابزيد صحفي وانشط يف جمال
حقوق اإلناال

جمموعة ممروع الاحراي ال ربية

 29آب/أغاطس 2017

-8

زيين علي طالب مدير

رابطة المباب من أجل التنمية

 29آب/أغاطس 2017

عمم وفقا ملـا قررتـا اللجنـة يف جلاـتألا األول املعقـودة يف  28أيلول/سـبتم  .2017والطلبـات األصـلية وفو ـة يف ملـ
* تُ َّ
لدى األمانة العامة ومتاحة لالطالع عليألا.
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اتريخ تالم الطلب

الرقم

االسم واللقب

املنظمة

-9

آان ماراي ستام رئياة

منظمة

- 10

موالي أمحد مااعد مدير

مجعية الاحراويني يف الوالايت املتحدة األمريكية

 29آب/أغاطس 2017

- 11

سينثيا ابسينيت فنانة وانشطة يف جمال
العمل اإلنااين مرشحة جلائزة

--

 29آب/أغاطس 2017

Centrist Democratic International Women

 29آب/أغاطس 2017

- 12

كاتلني توماىل وامية

مؤساة

Katlyn Thomas PC

 29آب/أغاطس 2017

- 13

جانيت لينز مؤساة

منظمة ”لن ننااكم“ الدولية

 29آب/أغاطس 2017

- 14

بلقاسم اتهمي

جامعة زايل عاشور ابجللفة

 29آب/أغاطس 2017

- 15

ايزابيل اتفاريس لوريناو عضوة انشطة
يف جمال حقوق اإلناال

مؤساة الاحراي ال ربية

 29آب/أغاطس 2017

- 16

ألفة أوالد وامية

مكتب احملاماة أوالد عزيز أوالد ألفة

 29آب/أغاطس 2017

- 17

غريس جناابو

--

 5أيلول/سبتم 2017

- 18

وندسور مسيث ممثل للطلبة

مدرسة بوتوماك

 5أيلول/سبتم 2017

- 19

اتنيا واربورغ مديرة

رابطة احلرية للجميع

 5أيلول/سبتم 2017

- 20

سيدي أمحد عبد هللا ومد فاضل أمني

رابطة العدالة ابململكة املتحدة

 5أيلول/سبتم 2017

- 21

صموييل ابسينايا ابحث

احلركة المبابية

 5أيلول/سبتم 2017

- 22

أليكااندر كويك وامي/شريك

مؤساة

- 23

جني ابحيجوب

رابطة محاية األسرة

Robert Brown LLC

 5أيلول/سبتم 2017
 5أيلول/سبتم 2017

- 24

كارين هاردل رئياة

جمموعة

Priority PR

 5أيلول/سبتم 2017

- 25

شريي ارب مديرة

مؤساة

Oasis Teaching Ministries

 5أيلول/سبتم 2017

- 26

كارول ايدىل قائد الاالة

مؤساة

Capitol Hill Prayer Partners

 5أيلول/سبتم 2017

- 27

انناي هوف رئياة

املنظمة الدولية لتعليم األطفال

 5أيلول/سبتم 2017

- 28

جواناثل هوف رئيس

مؤساات اخلدمات التعليمية للاالمة واألمن

 5أيلول/سبتم 2017

- 29

دوان سامز

كنياة أنطاكية

 5أيلول/سبتم 2017

- 30

ومد علي أركوكو

انشط يف جمال حقوق اإلناال

 5أيلول/سبتم 2017

- 31

انفجوت كور رئيس مو فني

رابطة المباب التقدميني يف أمريكا

 5أيلول/سبتم 2017

- 32

أمحد ومد فال انئب الرئيس

رابطة رصد املوارد الطبيعية

 5أيلول/سبتم 2017

- 33

مالينني ايرا مديرة

مؤساة الاحراي ال ربية لتكنولوجيا املعلومات

 5أيلول/سبتم 2017
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- 34

علي ساحل رئيس

اجلمعية الوطنية للتبادل بني المباب

 5أيلول/سبتم 2017

- 35

سيدين سليمال أسور رئيس

منتدى ”ساري“ لألدايل الثالثة

 5أيلول/سبتم 2017

- 36

العياشي سعيد رئيس

اللجنة الوطنية اجلزائرية للتضامن مع المعب الاحراوي  5أيلول/سبتم 2017

- 37

رشيد اتمك رئيس

اجمللس اإلقليمي آلسا الزاك

 5أيلول/سبتم 2017

- 38

ن وين مانا هونغ أستاذ معاول مدير عام

معألد دراسات أفريقيا والمرق األوسط هانوي

 6أيلول/سبتم 2017

- 39

غيل شرييل قايس معاول

Common Ground Ministries

 6أيلول/سبتم 2017

- 40

نيفني أبويلوال

كلية وستمنارت للدراسات ع الوطنية

 6أيلول/سبتم 2017

- 41

مليكة احددال مديرة ديوال

االحتاد الوطين للنااي اجلزائرايت

 6أيلول/سبتم 2017

- 42

ستيفانو فاكاري عضو جملس الميوخ

اجملموعة ال ملانية اإليطالية للتضامن مع المعب
الاحراوي

 6أيلول/سبتم 2017

- 43

حاني عطارة ولل أمن

--

 6أيلول/سبتم 2017

- 44

دابش امساعيل أستاذ

جامعة اجلزائر العاصمة

 6أيلول/سبتم 2017

- 45

نعمة الا ري

معا من أجل الاحراي ال ربية احلرة

 7أيلول/سبتم 2017

- 46

ماسكا ومد

رابطة االستفتاي اآلل

 7أيلول/سبتم 2017

- 47

كرا ماطفى بركات

الرابطة اجلزائرية  -األمريكية

 7أيلول/سبتم 2017

- 48

مرا كمال رئياة

رابطة أمريكيول من أجل الاحراي ال ربية احلرة

 7أيلول/سبتم 2017

- 49

غيدو روا املؤسس املمارك

رابطة

Going Organic Western Sahara

 7أيلول/سبتم 2017

- 50

اريك ينان الـرئيس الاـابل للبعثـة/املمثـل
اخل ـ ــا لألم ـ ــني الع ـ ــام للا ـ ــحراي ال ربي ـ ــة
ابلنيابة 1998-1993

 7أيلول/سبتم 2017

- 51

نيكاكي ليجريوىل

--

 7أيلول/سبتم 2017

- 52

وجوبة الداودي رئياة

Sahara Media Center

 7أيلول/سبتم 2017

- 53

احلجي حيدرة رئيس

االحتاد العاملي ألصدقاي الاحراي امل ربية

 8أيلول/سبتم 2017

- 54

محاده البيحي عضو مؤسس

املنتدى االجتماعي للتنمية يف العيول

 8أيلول/سبتم 2017

- 55

أليايو بوستي ليوين صحفي

--

 11أيلول/سبتم 2017

- 56

ديفيد ليبيات رئيس/مدير تنفيذي

مؤساة

- 57

ماسيميليانو بوكوليين صحفي

املركز اإليطايل للمرق األوسط

 11أيلول/سبتم 2017

- 58

فانياا راموىل رئياة

رابطة احلقوقيني األمريكية

 13أيلول/سبتم 2017

WE International

 11أيلول/سبتم 2017
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- 59

سيلفيا بوافينتورا

رابطة العدالة للاحراي ال ربية

 13أيلول/سبتم 2017

- 60

حيفظا بن عبد العياشي هبة عضو

غرفة الايد البحري جلنوب احمليط األطلاي

 13أيلول/سبتم 2017

- 61

أليايو بياجيويل عمدة

بلدة كالنزانو ايطاليا

 13أيلول/سبتم 2017

- 62

فالة بوصولة رئياة

الرابطة الناائية

 13أيلول/سبتم 2017

- 63

وليام دوراند مؤسس

رابطة

- 64

كلفن كونايبايول رئيس

الرابطة الدومينيكية األمريكية

 13أيلول/سبتم 2017

- 65

بيدرو بينتو لييت سكرتري

املن الدويل للحقوقيني يف تيمور ليميت

 13أيلول/سبتم 2017

- 66

مانويل فيدال ابحث أكادميي

جامعة الىل ابملاىل دي غرال كناراي

 13أيلول/سبتم 2017

- 67

غونزالو سانميز ألفاريس كاستيانوىل
ماور وواضع تاميمات

شركة

- 68

دانيال رومريو صحفي

وكالة األنباي

- 69

ومد زايد اجلع ي رئيس

مجعية الاداقة الفلاطينية امل ربية

 14أيلول/سبتم 2017

- 70

أوسكار أورتيز انئب الرئيس

مؤساة

Clotario Blest

 14أيلول/سبتم 2017

- 71

املامية حامي عضوة اجلمعية
وانشطة مجعوية

مجعية احلرية واألخوة

 14أيلول/سبتم 2017

- 72

شيباات مربيح رابو رئيس

مجعية أصدقاي طرفاية

 14أيلول/سبتم 2017

- 73

خوسيا ماراي جيل غار مدير ممارك

مرصد األمن الدويل

 15أيلول/سبتم 2017

- 74

اببلو خافيري زارديين مدير االستمارات
يف جمال التعاول املايل والدويل

مؤساة

- 75

مارات تمافيز كوسيو

--

 15أيلول/سبتم 2017

- 76

ايريك كامريول رئيس

رابطة العمل العاملي من أجل الالجئني

 15أيلول/سبتم 2017

- 77

أندريا غرميبالت  -هينزبيرت انئب الرئيس مركز الدراسات امل ربية لألمريكتني
األكادميي

- 78

حرمة هللا سيدي أمحد رئيس

- 79

سياوكو داين و رئيس وزراي مايل الاابل --

Long Islander with Free Western Sahara

 13أيلول/سبتم 2017

Fenec-Design

Total News

 13أيلول/سبتم 2017

األرجنتني

Carlos Rios and Associates

اجلمعية امل ربية لتنمية وادي الذهب

 13أيلول/سبتم 2017

األرجنتني

 15أيلول/سبتم 2017

 15أيلول/سبتم 2017
 15أيلول/سبتم 2017
 18أيلول/سبتم 2017

- 80

فرات أمحد اباب ديا مدرىل مااعد

جامعة نيويورك

 18أيلول/سبتم 2017

- 81

زين العابدين الوايل رئيس

مجعية  9مارىل

 18أيلول/سبتم 2017

- 82

جال بول ليكوك عضو ال ملال

جملس النواب فرناا

 18أيلول/سبتم 2017
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- 83

انصر موسى  -يوري أستاذ

جامعة عثمال دانفوديو

 18أيلول/سبتم 2017

- 84

أمحد خباري ممثل

اجلبألة المعبية لتحرير الااقية احلمراي ووادي الذهب

 20أيلول/سبتم 2017

- 85

أخنيل أرماندو سانميز دوانياىل

احتاد الاحفيني يف بريو

 20أيلول/سبتم 2017

- 86

الني أوبينماين انئبة الرئيس

التحال امل ريب األمريكي

 20أيلول/سبتم 2017

- 87

ومد رزامة عمدة

بلدية املرسى

 20أيلول/سبتم 2017

- 88

ان ريد ميتول وامية

مكتب احملاماة ميتول

 20أيلول/سبتم 2017

- 89

فاطمة جاتري ومد

احتاد الطلبة الاحراويني

 20أيلول/سبتم 2017

- 90

انزاريو جاب دوىل سانتوىل متحدث
ابسم الرابطة

رابطة تضامن أصدقاي الاحراي ال ربية وتيمور  -ليميت  20أيلول/سبتم 2017

- 91

زينب عبد ال فار

املنتدى اجلزائري للتضامن مع شعب الاحراي ال ربية

 20أيلول/سبتم 2017

- 92

عاتكة بوطالب وامية

منظمة حقوق اإلناال

 20أيلول/سبتم 2017

- 93

فاطمة نويوات معلمة

احتاد املعلمني

 20أيلول/سبتم 2017

- 94

انئلة ساسي أخاائية نفاية لألطفال

احتاد رعاية الطفل

 20أيلول/سبتم 2017

- 95

سليمة هنتور مو فة تنفيذية

--

 20أيلول/سبتم 2017

- 96

كيم غيات رئياة

رابطة الفنانني املناصرين حلقوق الطفل

 20أيلول/سبتم 2017

- 97

فاحتة شعبوين

--

 20أيلول/سبتم 2017

- 98

توفيل أيوب

منظمة حقوق اإلناال

 20أيلول/سبتم 2017

- 99

كريس ساسي رئيس

--

 20أيلول/سبتم 2017

 - 100شويقي حاج أمحد

رابطة حقوق التعلم

 20أيلول/سبتم 2017

 - 101عز الدين العياشي أستاذ

جامعة سانت جول

 20أيلول/سبتم 2017

 - 102طا مرغوب

ماتمفى األطفال

 20أيلول/سبتم 2017

 - 103فؤاد بوجدرة

--

 20أيلول/سبتم 2017

 - 104غاري واغينر

Wagener Foundation

 20أيلول/سبتم 2017

 - 105ستي سيبيلي

--

 20أيلول/سبتم 2017

 - 106راشيل لوبيل مديرة

--

 20أيلول/سبتم 2017

 - 107ريتمارد خوسيا فارغاىل أوسوريو

مرصد الدميقراطية

 20أيلول/سبتم 2017

 - 108ومد أاب لكناكي انئب الرئيس

منطقة العيول  -الااقية احلمراي

 20أيلول/سبتم 2017
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 - 109خوال كارلوىل موراغا دوكي مدير
تنفيذي

مؤساة التأهيل واألمل

 21أيلول/سبتم 2017

 - 110عبد الرمحن ومد منال

رابطة احلرية والاالم

 21أيلول/سبتم 2017

جملس املاتمارين امل رب

 21أيلول/سبتم 2017

 - 112بومجة خراجة

منتدى العمل اجملتمعي/الاحافة

 21أيلول/سبتم 2017

 - 113لطيفة آيت  -بعال رئياة

EUROMED-CDC

 22أيلول/سبتم 2017

 - 111أمحد خلري

انئب يف ال ملال

 - 114حان البوهارويت رئيس

رابطة

Freemedia International

 21أيلول/سبتم 2017

 - 115كالرا ريفريوىل متخااة يف العلوم
الاياسية

مرصد

CPLATAM

 21أيلول/سبتم 2017

 - 116جنالي ومد األمني سالم ممثلة الوالايت جمموعة ( NOVAالاحراي ال ربية)
املتحدة
 - 117رضا أفمر مدير شؤول الاياسة العامة

6/6

دبلوماسي ماتقل

 21أيلول/سبتم 2017
 22أيلول/سبتم 2017
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