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اللجنة الخاصةةةةةةةةةةةةة المعنية إعالة  ن ي       
 منح االستق ل للبلدا  والشعوب المستعمرة

   
العلقة الدراسةةةةةةية اة ليمية لمنمقة المعيد الاامقر المقرر  قدغا نا ار ناما   

الثالث للقضةةةةةةةا   إشةةةةةةةذ   ن ي  العقد الدولا ] عدم التار خ الحقا[رنا ال ترة 
ف التنمية المسةةةةةةةةةةتدامة نا ا  الي   لى االسةةةةةةةةةةتعمارق صةةةةةةةةةةوب  عقي   غدا

 المتمتعة إالعك  ال ا اق التعد ات االجتما ية واال تصام ة والبيئية اير
 

 المبامق التوجياية والنظام الداخلا  
 مقدمة - وال  

 2020-20١١يف الفرتة 65/١١9أعلنت اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسـة والسـت يف يف ارار ا  - ١
عقدا دوليا ثالثا للقضـــال علال اعمـــتعماريف وأ ادت دالدوا األعضـــال دهثيمل اصلد ا مللا ـــلة دنفي    ة 

يف املرفق(يف والتعاون مع اللجنة اخلا ــة املعنية A/56/61العمل للعقد الدويل الثاين للقضــال علال اعمــتعمار  
حبالة دنفي  إعالن منح اعمتقالا للبلدان والشعلب املستعمرة علال امتهماا اخل ة عند اعاتضاليف لهي 

 دستخدم كأماس خل ة عمل للعقد الدويل الثالث.
علال دقرير اللجنــة  72/١١١ ويف الــدورة الثــاويــة والســـــــــــــــبع يف وافقــت اجلمعيــة العــامــة يف ارار ــا - 2

يف وطلبت إىل اللجنة اخلا ـــــــــــة 20١8(يف ال ي يتضـــــــــــمع دروامو العمل املتل ال لعام A/72/23اخلا ـــــــــــة  
شـــــــهل فلري وداميف والقيام وملة أملر منصا عقد ملا ـــــــلة البحث عع اللمـــــــافل املنامـــــــبة لتنفي  ا عالن د

حلقات درامــيةيف حســق اعاتضــاليف صدل الىــلا علال معللمات دشــأن عمل اللجنة اخلا ــة ووشــر ايف 
 وديسري مشاركة شعلب األااليم غري املتمتعة دالهم ال ايت يف دلك اللقات الدرامية.

  
 مكا  وموا يد العلقة الدراسية -ثانيا  

  .]حيدد التاريخ عحقا[ يط اهلادئ يف غرينادا يف الفرتةاللقة الدرامية ا اليمية ملن قة احمل مُتعقد - ٣

https://undocs.org/ar/A/RES/65/119
https://undocs.org/ar/A/RES/65/119
https://undocs.org/ar/A/56/61
https://undocs.org/ar/A/RES/72/111
https://undocs.org/ar/A/RES/72/111
https://undocs.org/ar/A/72/23
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 الغرض من العلقة الدراسية -ثالثا  
الغرض مع اللقة الدرامـــــــية  ل جه  اللجنة اخلا ـــــــة مع امـــــــتقال ارال عثلي األااليم غري املتمتعة  - ٤

مع املدين والدوا األعضال وغري م مع أ حاب املىلحةيف ال يع ميهنصم دالهم ال ايت واخلربال وأعضال اجملت
مسـاعدة اللجنة اخلا ـة يف يديد ُجو السـيامـات والسـبل العملية ال  ميهع ادباعصا يف عملية األمم املتحدة 

ال يليل  جال اعمــتعمار. ومــتســاعد املنااشــاُت ال  اري يف إطار اللقة الدرامــية اللجنةى اخلا ــة علال إار 
ودقييم وااعّي  للحالة يف األااليم غري املتمتعة دالهم ال ايتيف علال أمـــاس كل حالة علال حدةيف وللســـبل ال  

 األااليم. دتيح ملنظلمة األمم املتحدة واجملتمع الدويل كهل دعزيز درامو املساعدة املقدَّمة لتلك
ة اخلا ـــة يف دورهتا املليـــلعية املقرر ومـــتشـــهل مســـاكات املشـــارك  أمـــامـــا  مللا ـــلة وظر اللجن - 5

دغرض دقدمي مقرتحات للجمعية العامة دشـــــــــأن يقيق أ دال  20١8عقد ا يف ويليلرك يف حزيران/يلويه 
 العقد الدويل الثالث للقضال علال اعمتعمار.

  
 موضوع العلقة الدراسية وجدول   مالاا -راإعا  

الدويل الثالث للقضال علال اعمتعمار:  لب يقيق دنفي  العقد ”مليلع اللقة الدرامية  ل  - 6
أ دال التنمية املســـــــــــــــتدامة يف األااليم غري املتمتعة دالهم ال ايت: التحديات اعاتماعية واعاتىـــــــــــــــادية 

 ويرد فيما يلي ادوا أعماا اللقة الدرامية:. “والبيئية
دور اللجنة اخلا ـــة يف يقيق أ دال التنمية املســـتدامة يف األااليم غري املتمتعة دالهم  - ١ 

يف وفقا لقرارات األمم املتحدة 20٣0ال ايتيف دغية دنفي    ة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام 
 ذات الىلةيف فيما يتعلق دعدم درك أي أحد  لمل الركق: اعمرتاديجيات والتحديات. 

القافمة دا دارةيف وحهلمات األااليميف والدوا األعضــــــــال املعنية وغري ا منظلرات الدوا  - 2 
 مع أ حاب املىلحة فيما يتعلق دعملية إجال اعمتعمار: 

 الت لرات السيامية وأ دال التنمية املستدامة يف األااليم غري املتمتعة دالهم ال ايت:   أ( 
 يف من قة احمليط اهلادئ؛ ‘١’  
 البحر الهارييب؛يف من قة  ‘2’  
 يف مناطق أ رى؛ ‘٣’  
جليل التنمية: التدادري الرامية إىل معاجلة التحديات اعاتماعية واعاتىـــــــــــــــادية والبيئيةيف   ب( 

 وأثر الهلارث ال بيعية دا ل األااليم غري املتمتعة دالهم ال ايت.
هم ال ايت علال يقيق دور منظلمة األمم املتحدة يف مســـــاعدة األااليم غري املتمتعة دال - ٣ 

 أ دال التنمية املستدامة وفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الىلة.
األ دال القىــــــــرية واملتلمــــــــ ة األال احملددة للمضــــــــي ادما   ال إجال اعمــــــــتعمار:  - ٤ 

 اعمرتاديجيات وا ارالات املتعلقة داللجنة اخلا ة.
 التل يات.  - 5 
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 ية نظي  العلقة الدراس -خامسا  
 دُنظَّم اللقة الدرامية وفقا  لألحهام التالية: - 7

دنظِّم اللجنــُة اخلــا ــــــــــــــــة اللقــةى الــدرامـــــــــــــــيــة وفقــا  للنظــام الــدا لي اللارد يف مرفق  ــ     أ( 
 التلايصية؛ املبادئ

ُيشـــــرل علال اللقة الدرامـــــية وفدة مع اللجنة اخلا ـــــة يتألمل مع الرفي يف ومســـــتشـــــار   ب( 
يف وأردعـــة أعضـــــــــــــــــال ا ريع ميثللن كـــل يملعـــة مع اجململعـــات ا اليميـــة يف الرفي يف وأعضـــــــــــــــــال املهتـــق

 اخلا ة؛ اللجنة
 ميهع أن حيضر اللقة الدرامية:  ج( 
 عثلل الدوا األعضال؛ ‘١’ 
 عثلل الهلمة املضيفة؛ ‘2’ 
 عثلل الدوا القافمة دا دارة؛ ‘٣’ 
 عثلل األااليم غري املتمتعة دالهم ال ايت؛ ‘٤’ 
 عثل عع األم  العام؛ ‘5’ 
 عثلل اللكاعت املتخىىة املعنية وغري ا مع مؤمسات منظلمة األمم املتحدة؛ ‘6’ 
 عثلل املنظمات ال  دلاد مقرّاهتا يف املن قة ويف األااليم غري املتمتعة دالهم ال ايت؛ ‘7’ 
  ربال يف شؤون األااليم غري املتمتعة دالهم ال ايت. ‘8’ 
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 المرن  
 النظام الداخلا  

 
 الد باجة  

. ودُنظم اللقة 72/١١١دُعقد اللقة الدرامـــــــــــــــية ا اليمية  لاق أحهام ارار اجلمعية العامة  
لعامة الدرامـــــــــــــــيـة ودســـــــــــــــرّي أعمـاهلا وفقـا  للمبـادئ التلايصيـة العـامة احملددة يف النظـام الدا لي للجمعيـة ا

 .(١ وللممارمات ال  كرمتصا اللجنة اخلا ة يف اللقات الدرامية السادقة
 

 1المامة   
 المسؤولية  ن  مارة العلقة الدراسية  

دنظم اللجنة اخلا ــــة اللقة الدرامــــية ال  يدير ا دا صا رفي  اللجنة اخلا ــــةيف وذلك  ســــاعدة  
 أدوا (. ٣أدوا ( وأماوة اللجنة اخلا ة  اوظر املادة  أ(  2مهتق اللقة الدرامية  اوظر املادة 

 
 2المامة   
   ضا  مكتب العلقة الدراسية  

يع  الرفي  وافب  للرفي  ومقررا  للحلقة الدرامــــــــــية مع د  أعضــــــــــال اللجنة اخلا ــــــــــة  ( أ 
 قة الدرامية.املشارك . ويسند الرفي  مسؤوليات حمددة إىل  ؤعل األعضال ال يع يشهِّللن مهتق الل

يعلع الرفي  افتتاح كل الســـــــــــــــة مع الســـــــــــــــات اللقة الدرامـــــــــــــــية وا تتامصايف ويدير   ب( 
 منااشاهتايف ويضمع التقيد ص   امللاديف ويع ي الق يف الهالميف وي رح أمئلةيف ويعلع القرارات.

إذا مل يتمهع الرفي  مع حضــــلر إحدى اجللســــات أو أي ازل منصايف يتلىل أحد وافيّب   ج( 
 الرفي  رفامة اجللسة.

 
 3المامة   
 ا مانة  

 دتلىل أماوة اللجنة اخلا ة دلفري اخلدمات للحلقة الدرامية.  أ( 
 دهلن األماوة مسؤولة عع مجيع الرتديبات الالزمة دشأن دنظيم اللقة الدرامية.  ب( 

  
 4المامة   
 اللغات  

 ليزية والفروسية.لغات العمل يف اللقة الدرامية  ي ا مباوية وا وه 

__________ 

  ١) A/520/Rev.18  وA/520/Rev.18/Amend.1. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/111
https://undocs.org/ar/A/RES/72/111
https://undocs.org/ar/A/520/Rev.18
https://undocs.org/ar/A/520/Rev.18/Amend.1
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 5المامة   
  سيير ا  مال  

دُتخـ  القراراتيف اـدر ا مهـانيف دتلافق اءرال. وإذا ااتضـــــــــــــــال األمر إارال دىـــــــــــــــليتيف   أ( 
 حيق التىليت إع ملمثلي اللجنة اخلا ة الايريع يف اللقة الدرامية. فال

مسألة إارافية دتىل  يبت الرفي يف دالتشاور مع أعضال مهتق اللقة الدراميةيف يف أي  ب( 
 دتسيري أعماا اللقة الدرامية وع يشملصا   ا النظام.

 
 6المامة   
 المشاركة نا العلقة الدراسية  

دقتىر املشاركة يف اللقة الدرامية علال األشخاص ال يع ُواصت إليصم دعلات ر ية مع رفي   
يف وال يع درد أ اؤ م يف القافمة الر ية (2 اللجنة اخلا ـــــــــــــــة وفقا  ملا دقرر  اجلمعية العامة يف   ا الشـــــــــــــــأن

 للمشارك  ال  يضعصا الرفي .
 

 7المامة   
 منا شات العلقة الدراسية ونشر المعلومات  ناا  

دهلن الســــــــات اللقة الدرامــــــــية علنيةيف ما مل يقرر الرفي  أن  ناك  روفا  امــــــــتثنافية   أ( 
 دقتضي عقد السة  ا ة.

دالبياوات للمــــــــــافل ا عالم. ودهلن إدارة شــــــــــؤون ا عالم داألماوة العامة يديل الرفي    ب( 
مســــــؤولة عع وشــــــر املعللمات عع اللقة الدرامــــــيةيف  ا يف ذلك إ ــــــدار النشــــــرات الىــــــحفية ال  دغ ي 

 اجللسات العلنية للحلقة الدرامية.
أعال (يف وله أن  6ميثل املنظماِت املشــــــاركة الشــــــخُ  املدعل ص   الىــــــفة  اوظر املادة   ج( 

يديل دبيان عام واحد عع املسافل ال  دندرج يمع و اق وعية اللجنةيف ودهلن هلا  لة داألااليم ايد وظر 
 اللجنة أثنال اوعقاد اللقة الدرامية.

 للرفي  أن حيدد اللات املسملح ده لهل متهلم.  د( 
يةيف إافاا اافمة املتهلم . للرفي  أن يعلعيف أثنال املنااشـــــــــــــــةيف و لافقة اللقة الدرامـــــــــــــــ  ه( 

 وحينما ع يهلن  ناك متهلملنيف يعلع الرفي يف  لافقة اللقة الدراميةيف ا تتام املنااشة.
  

__________ 

  ج(. 22يف املرفقيف الفقرة A/56/61اوظر  (2  

https://undocs.org/ar/A/56/61
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 8المامة   
 المعاضر  

دُعّد دســـــــــجيالت  ـــــــــلدية للاافع اللقة الدرامـــــــــيةيف وحُيتفف صا يف حمفل ات األمم املتحدة وفقا   
 للممارمات املعملا صا.

 
 9المامة   
 التقر ر  

يتلىل مقرر اللقة الدرامـــــية إعداد ودقدمي مشـــــروع دقرير إارافي عع واافع اللقة الدرامـــــية وعع  
املقرتحات األ رى املعرويـــــــــــــــة علال اللقة الدرامـــــــــــــــيةيف مع أال اعتماد  أثنال اجللســـــــــــــــة اخلتامية للحلقة 

أعال (. ويُعد أعضـــال  ٤وظر املادة الدرامـــيةيف مع دلفري  دمات الرتمجة الشـــفلية دلغات اللقة الدرامـــية  ا
اللجنة اخلا ــــة ال يع يشــــاركلن يف اللقة الدرامــــية وتافو ودل ــــيات اللقة الدرامــــية ويّتفقلن عليصا لهي 

 دنظر فيصا اللجنة اخلا ة ودعتمد ا أثنال دورهتا املليلعية.
 


