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 السبعونالدورة 
    من جدول األعمال 62البند 

 لصــا   األعضـا   مــن الـدول   املعروضـة  والتدريبية الدراسية التسـهيالت  
 الذايت املتمتعة باحلكم غري األقاليم سكان

  
 تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهنا  االستعمار )اللجنة الرابعة(  

 
 (موناكو) فريي كلوتيلد ة: السيدةاملقرر

  
 مقدمة -أوال  

 أيلــــول   18املعقــــو ة ي  الثانيــــة  العامــــة جلســــتها  العامــــة ي اجلمعيــــة قــــررت - 1
 البنـد  السـبع   ورهتـا   أعمـال  جـدول  ي تـدر   املكتـ،  أن  توصية على   بنا 2015سبتمرب 
 األقـاليم  سـكان  لصـا   األعضـا   الـدول  من املعروضة والتدريبية الدراسية التسهيالت” املعنون
ــري ــة غـ ــاحلكم املتمتعـ ــذايت بـ ــ  “الـ ــة إىل وإحالتـ ــية اللجنـ ــة السياسـ ــا  اخلاصـ ــتعمار وإهنـ  االسـ

 .(الرابعة اللجنة)
 2015 تشـرين األول أكتـوبر   7 األوىل املعقو ة ي جلستها ي الرابعة اللجنة وقررت - 2

 مـن جـدول   63إىل  59مـن   البنـو  ) االسـتعمار  املتعلقة بإهنا  البنو  بشأن عامة مناقشة إجرا 
ــو  تلــ  بشــأن العامــة وجــرت املناقشــة(. األعمــال ــة والرابعــة   ي البن ــة والثالث اجللســات الثاني

تشــرين األول أكتــوبر  15إىل  12مــن و 9 و 8املعقــو ة ي  واخلامســة والسا ســة والســابعة 
  ةالسـابعة املعقـو   اجللسـة  ي 62 البنـد  بشـأن  إجرا  اللجنة (. واختذتA/C.4/70/SR.2-7 )انظر

 (.A/C.4/70/SR.7 انظر) األول أكتوبر تشرين 15 ي

http://undocs.org/ar/A/C.4/70/SR.2
http://undocs.org/ar/A/C.4/70/SR.7
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 األم  تقرير البنــــــد  هذا ي النظــــــــــر أجــــــــل ـــا على اللجنة منوكان معروضــ - 3
 .(Add.1و  A/70/66) العام

  
  A/C.4/70/L.3 القرار مشروع ي النظر -ثانيا  

 اللجنـة  نظـر  الـرئي   تشرين األول أكتـوبر  وجـ    15ة ي املعقو  السابعة  اجللسة ي - 4
ــوان قــرار مشــروع إىل ــة الدراســية التســهيالت” بعن  األعضــا  الــدول مــن املعروضــة والتدريبي

 مــن األرجنــت   املقــدم (A/C.4/70/L.3‘‘ )الــذايت بــاحلكم املتمتعــة غــري األقــاليم ســكان لصــا 
ــد  ــر  وتايلن ــة واجلزائ ــا ومجهوري ــنفافورة   املتحــدة تزناني ــا  والصــ   وســرياليون  وس  وكوب
 فا ور ي وقت الحق إىل مقدمي مشروع القرار.ومالوي. وانضمت السل ومصر 

 ي عليـ  ثثـار   تترتـ،  ال القـرار  مشـروع  علما بأن أحيطت اللجنة نفسها  اجللسة وي - 5
 .الربناجمية امليزانية

ــة وي - 6 ــها اجللسـ ــا نفسـ ــدت  أيضـ ــة اعتمـ ــروع اللجنـ ــرار مشـ   ون A/C.4/70/L.3 القـ
 (.7 الفقرة انظر) تصويت

 
 الرابعة( اللجنة) االستعمار وإهنا  اخلاصة السياسية املسائل جلنة توصية -ثالثا  

ــة توصــي - 7 ــة) االســتعمار وإهنــا  اخلاصــة السياســية اللجن ــة( الرابعــة اللجن  العامــة اجلمعي
 :التايل القرار مشروع باعتما 

 
والتدريبيــة املعروضــة مــن الــدول األعضــا  لصــا  ســكان   التســهيالت الدراســية   

 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

  إن اجلمعية العامة 
  2014كانون األول  يسمرب  5 املؤرخ 100 69 إىل قرارها إذ تشري 
ــام  وقدددر تر ددد    ــ  العـ ــر األمـ ــا   (1)تقريـ ــال بقرارهـ ــد عمـ ــؤرخ 9-)  845املعـ ( املـ

  1954تشرين الثاين نوفمرب  22
ألمهيــة النــهومل باملســتول التعليمــي لســكان األقــاليم غــري املتمتعــة         وإتراكددا مادد ا  
 الذايت  باحلكم

_________________ 

 (1) A/70/66  وAdd.1. 

http://undocs.org/ar/A/70/66
http://undocs.org/ar/A/C.4/70/L.3
http://undocs.org/ar/A/C.4/70/L.3
http://undocs.org/ar/A/C.4/70/L.3
http://undocs.org/ar/A/70/66
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بضـرورة االسـتمرار ي تقـدمل املـند الدراسـية وتوسـي         وإذ هي مقتاعة اقتااعا را خا 
ــذايت         ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــدة للطــالري مــن األق ــة احلاجــة املتزاي نطاقهــا مــن أجــل تلبي

التعليم والتدري،  وإذ ترل أن  ينبفي تشـجي  الطـالري ي تلـ  األقـاليم      يلاملساعدة ي جما ىلإ
 على االستفا ة من هذه املند 

 ؛(1)بتقرير األم  العام حتيط علما - 1 
ــت أتاحــت منحــا  راســية لســكان      تعددرع عددد تقددر رها  - 2  ــدول األعضــا  ال لل

 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛
مجيــ  الــدول إىل تقــدمل  أو مواصــلة تقــدمل  عــرومل ســ ية بتــوفري         تددرع  - 3 

ــذايت أو االســتقالل     تســهيالت  راســية وتدريبيــ  ــل بعــد احلكــم ال ــت ب تن ــاليم ال ة لســكان األق
 القيام  كلما أمكن ذل   بتوفري األموال الالزمة لسفر الطالري احملتمل قدومهم؛ وإىل

نشـر ي  ُتلكـي  الالزمـة  فعالـة  التدابري الالدول القائمة باإل ارة على اختاذ  حتث - 4 
املعلومـات املتعلقـة بالتسـهيالت      س  وبصـفة مسـتمرة  على نطاق وا  األقاليم اخلاضعة إل ارهتا

لــتمك  الطــالري    يلــزم  كــل مــا  وعلــى تقــدمل     الدراســية والتدريبيــة املعروضــة مــن الــدول    
 االستفا ة من هذه التسهيالت؛ من

احلا يـة  إىل األم  العام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة ي  ورهتـا       تطلب - 5 
 عن تنفيذ هذا القرار؛ والسبع 
اللجنة اخلاصـة املعنيـة لالـة تنفيـذ إعـالن مـند االسـتقالل للبلـدان          نظر ت جه - 6 

 .والشعوري املستعمرة إىل هذا القرار
 


