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 قدمةامل -أوال  
ــرار    - ١ ــة واخلمســـني القـ ــا اخلامسـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ  املـــؤرخ ٥٥/١٤٦اختـــذت اجلمعيـ
ــرة   ٢٠٠٠ديســمرب /كــانون األول ٨ ــه الفت ــذي أعلنــت في ــدويل  ٢٠١٠-٢٠٠١، ال ــد ال  العق

 جهودهـا لتنفيـذ خطـة       أن تضـاعف   علـى االسـتعمار، وأهابـت بالـدول األعضـاء            الثاين للقضاء 
ــام املـــؤرخ    ــواردة يف مرفـــق تقريـــر األمـــني العـ ــانون األول١٣العمـــل الـ  ١٩٩١ديســـمرب / كـ

)A/46/634/Rev.1   و (Corr.1 لتصبح خطة عمـل العقـد الـدويل         ، االقتضاء حسب ، واملستكملة 
 (A/56/61) الثاين للقضـاء علـى االسـتعمار          الدويل العقدويتضمن تقرير األمني العام عن      . الثاين

 .مستكملةخطة عمل 
ديســـمرب / كـــانون األول١٠ املــؤرخ  ٥٩/١٣٦ووافقــت اجلمعيـــة العامــة يف قرارهـــا    - ٢

الـذي دعـا، يف مجلـة أمـور، إىل قيـام اللجنـة اخلاصـة بتنظـيم                    على تقرير اللجنة اخلاصة    ٢٠٠٤
 .٢٠٠٥ يف عام يبالبحر الكاريحلقة دراسية يف منطقة 

ـــادئكمــاالغــرض مــن احللقــة الدراســية،  يتمثــل و - ٣ ـــام   ورد فـــي املبـ ـــة والنظـ التوجيهيـ
، يف إجـراء اسـتعراض ملنتصـف املـدة للتقـدم            )A/AC.109/2005/1(الداخلــي للحلقـة الدراسـية     

يــد احملــرز يف تنفيــذ خطــة عمــل العقــد الــدويل الثــاين للقضــاء علــى االســتعمار، مــن أجــل حتد    
وســتقوم احللقــة . األولويــات يف جمــال املتابعــة وتكثيــف العمــل فيمــا تبقــي مــن ســنوات العقــد  

ــيم الب الدراســية أيضــا  ــذايت،    وضــعتقي ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــا   الو يف األق ســيما تطوره
، هبــدف وضــع برنـامج عمــل بنــاء يهــدف إلهنــاء  تقريـر املصــري  احلكــم الــذايت والدسـتوري حنــو 

 حـدة، وذلـك   ى أسـاس كـل حالـة علـ    ى، علـ   األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت         يف االستعمار
وســتحدد . تمتعــة بــاحلكم الــذايتامل غــري  وممثلــي األقــاليم الــدول القائمــة بــاإلدارةبالتعــاون مــع

أن حيث ميكن ملنظومة األمم املتحـدة وللمجتمـع الـدويل ككـل            احللقة الدراسية أيضا اجملاالت     
التنميـة  التنميـة السياسـية و     لتلك األقـاليم ضـمن إطـار متكامـل يكفـل             ملساعدةبرامج ا عززا هبا   ي

  . املعنية االقتصادية املستدامة لألقاليم-االجتماعية 
ي  احللقة الدراسية اللجنة اخلاصة على إجراء تقييم واقعـ     وساعدت املواضيع املتناولة يف    - ٤

فئة عريضـة مـن      األولوية إىل احللقة الدراسية    وأعطت. حلالة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت     
ــاليم  ــة   . آراء شــعوب تلــك األق  مشــاركة املنظمــات  كمــا عملــت احللقــة الدراســية علــى كفال

 .التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية هلذه األقاليمجماالت يف الناشطة واملؤسسات 
لقـة الدراسـية الـيت       مسامهات املشـاركني أساسـا السـتنتاجات وتوصـيات احل          وشكلت - ٥

ستدرســها اللجنــة اخلاصــة دراســة متأنيــة هبــدف تقــدمي مقترحـــــات إىل اجلمعيــة العامــة تتعلــق    
 .بتحقيق أهداف العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار

34 05-43656 
 



A/60/23  
 

 
 تنظيم احللقة الدراسية - ثانيا 

تـرة مـن    ، يف الف  سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين         كـانوان،   احللقة الدراسـية يف    عقدت - ٦
 .٢٠٠٥مايو / أيار١٩ إىل ١٧
قدت ست جلسات خالل احللقـة الدراسـية شـارك فيهـا ممثلـو الـدول األعضـاء يف                   وُع - ٧

األمم املتحدة واألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت والـدول القائمـة بـاإلدارة واملنظمـات غـري                      
. املشـاركني يف التـذييل األول     وتـرد قائمـة     . احلكومية واإلقليمية وغريها من املنظمات واخلرباء     

 .وقد نظمت احللقة الدراسية للتشجيع على تبادل لآلراء حر وصريح
ر أعمــال احللقــة الدراســية جوليــان روبــرت هــانيت، املمثــل الــدائم لســانت لوســيا وســيَّ - ٨

االحتـاد  : لدى األمم املتحـدة ورئـيس اللجنـة اخلاصـة، مبشـاركة أعضـاء اللجنـة اخلاصـة التـالني                   
وإثيوبيا وإندونيسيا وبابوا غينيـا اجلديـدة وتـونس ودومينيكـا وسـانت فنسـنت وجـزر                 ي  الروس

ــادين ــا والكونغــو    )البلــد املضــيف  (غرين ــيا والصــني  وكوب ــاركت فرنســا  .  وســانت لوس وش
وشــارك كــذلك كــل مــن . باعتبارهــا دولــة قائمــة بــاإلدارة يف احللقــة الدراســية بصــفة مراقــب 

 .املغرباألرجنتني وأسبانيا واجلزائر و
ني أعضــاء اللجنــة اخلاصــة  ، ُعــ٢٠٠٥مــايو / أيــار١٧ويف اجللســة األوىل املعقــودة يف  - ٩

، وبرهانيمسـكيل   )دومينيكـا (كريسـبني غريغـوار     : نوابا لرئيس احللقة الدراسـية    أمساؤهم   ةالتالي
) كوبـا (و غـوال    هـ كين أورالنـدو ر   يِّوعُـ ). االحتاد الروسي (، وألربت سيتنيكوف    )إثيوبيا(أبييب  

ل مـن ممثلــي مجيـع أعضـاء اللجنــة    كِّمقـررا للحلقـة الدراسـية ورئيســا لفريـق الصـياغة الــذي شُـ      
ــة الدراســية   ــا     : اخلاصــة املشــاركني يف احللق ــابوا غيني ــا وإندونيســيا وب االحتــاد الروســي وإثيوبي

وسـانت لوسـيا والصـني وكوبـا      اجلديدة وتونس ودومينيكا وسـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين          
 . والكونغو

 : كما يليجدول أعمال احللقة الدراسيةوكان  - ١٠
لعقــد الــدويل الثــاين للقضــاء علــى     وضــع اســتراتيجيات لإلكمــال النــاجح ل    - ١ 
 :االستعمار
 العقــد إجــراء تقيــيم منتصــف املــدة للوقــوف علــى مســتوى تنفيــذ خطــة عمــل )أ( 

 ر؛الدويل الثاين للقضاء على االستعما
 مــن األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت يف تقيــيم التقــدم الــذي أحــرزه كــل )ب( 

 :حتقيق التنمية السياسية واالقتصادية املستدامة
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 من جانب ممثلي األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛ ��١  
 من جانب الدول القائمة باإلدارة؛ ��٢  
ــتقالل،      )ج(  ــا االســ ــا فيهــ ــي، مبــ ــع السياســ ــارات الوضــ ــتعمار وخيــ ــاء االســ إهنــ

ماج، أو االرتباط احلر فيما يتعلق بأقاليم منطقة البحر الكـارييب  وبرمـودا غـري املتمتعـة             االند أو
 :باحلكم الذايت

 نظرة عامة مع توضيح اآلثار املترتبة علي كل خيار؛ ��١  
 منظور األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛ ��٢  
 منظور الدول القائمة باإلدارة؛ ��٣  
يم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف اهليئـات التابعـة ملنظومـة األمـم              مشاركة األقال  )د( 

 .املتحدة وبرامج املساعدة اخلاصة هبا وأنشطتها
ــة إهنــاء االســتعمار      - ٢  ــة لتعجيــل تنفيــذ والي اختــاذ إجــراءات علــى ســبيل األولوي

 :رالعقد الدويل الثاين للقضاء على االستعماخالل السنوات املتبقية من 
ءات مــن قبــل الــدول القائمـــة بــاإلدارة وممثلــي األقــاليم غــري املتمتعـــة        إجــرا  )أ( 
 :الذايت باحلكم

وضع خطط عمل، على أساس كل حالة علـى حـدة، إلكمـال إهنـاء                ��١  
 االستعمار يف األقاليم املتبقية، وذلك بالتعاون مع اللجنة اخلاصة؛ 

اخلاضـعة إلدارهتـا   ضمان استعداد األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت     ��٢  
الختاذ خيـار مسـتنري فيمـا يتعلـق بالوضـع الدسـتوري مـن أجـل إمتـام                   
عملية إهناء االستعمار، وذلك بالتعاون مـع اللجنـة اخلاصـة ومنظومـة             

 األمم املتحدة ككل؛ 
اختاذ التدابري الالزمة للنهوض بالتقدم السياسي واالقتصادي والثقـايف          ��٣  

 والتعليمي يف األقاليم؛
ــاليم يف   ��٤   ــة األمــم املتحــدة   تيســري مشــاركة األق ــات التابعــة ملنظوم اهليئ

 ؛تهاوأنشطاخلاصة هبا وبرامج املساعدة 
ــة     ��٥   ــرارات اجلمعي ــة عمــال بق ــاليم ملواردهــا الطبيعي  ضــمان امــتالك األق

 العامة، ومحاية البيئة يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛
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 :ة اخلاصةإجراءات من قبل اللجن )ب( 
ــة        ��١   ــاليم غــري املتمتع ــاإلدارة واألق ــة ب ــدول القائم ــع ال ــد احلــوار م توطي

باحلكم الذايت هبدف وضع خطط عمل، على أساس كل حالـة علـى             
 حدة، إلكمال عملية إهناء االستعمار يف فرادى األقاليم؛

ــات      ��٢   ــة واملؤسسـ ــاالت املتخصصـ ــع الوكـ ــيق مـ ــامج للتنسـ ــع برنـ وضـ
نظومة األمم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة          األخرى التابعة مل  

ــدابري        ــاذ الت ــرض اخت ــيم بغ ــتعراض األحــوال يف كــل إقل لفحــص واس
املناسبة لتسريع عجلـة التقـدم يف القطـاعني االقتصـادي واالجتمـاعي             

 لألقاليم؛
 :إجراءات من قبل منظومة األمم املتحدة )ج( 
ة بـاحلكم الـذايت يف املؤسسـات        تشجيع مشاركة األقـاليم غـري املتمتعـ        ��١  

واملشاريع والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة ضمن نطاق املواثيـق    
 اخلاصة بكل منها؛

تكثيف نشر املعلومات عن وضع األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت             ��٢  
وقضـــايا إهنـــاء االســـتعمار عـــن طريـــق موقـــع األمـــم املتحـــدة علـــى   

ومنشوراهتا، ومعارض الصور الفوتوغرافية الـيت      اإلنترنت، وإذاعاهتا،   
 تنظمها، وتغطية نشاطات اللجنة اخلاصة؛

اختــاذ تـــدابري لتشـــجيع تنفيـــذ قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة بشـــأن إهنـــاء   ��٣  
 االستعمار؛

وضــع بــرامج للتوعيــة السياســية، بالتشــاور مــع األقــاليم ومــع الــدول   ��٤  
السـكان بشـأن خيـارات الوضـع        القائمة باإلدارة، لتعزيز الـوعي بـني        

السياسي املشروعة املتاحـة هلـم علـى صـعيد ممارسـة حقهـم يف تقريـر                 
 ١٤املــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤املصــري، وفقــا لقــراري اجلمعيــة العامــة 

 ١٥املـــــؤرخ ) ١٥-د (١٥٤١ و ١٩٦٠ديســـــمرب / األولكـــــانون
 .١٩٦٠ديسمرب / األولكانون
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 تسيري أعمال احللقة الدراسية -ثالثا  
 وقائع احللقة الدراسية - ألف 

مايو أعمـال احللقـة الدراسـية       / أيار ١٧يف  ) سانت لوسيا (افتتح جوليان روبرت هانيت      - ١١
 .بصفته رئيسا هلا

  التجـاري  بـادل توألقى األونورابل مايكل براون، وزير الشؤون اخلارجية والتجـارة وال          - ١٢
ويـرد البيـان الـذي    . حللقة الدراسية لسانت فنسنت وجزر غرينادين، كلمة أمام املشاركني يف ا        

 .أدىل به يف التذييل الثاين
 ).انظر التذييل الثالث(ويف اجللسة نفسها، أدىل رئيس اللجنة اخلاصة ببيان افتتاحي  - ١٣
ــتعمار، إدارة         - ١٤ ــاء االس ــدانادو، رئيســة وحــدة إهن ــا مال ــت ماري ويف اجللســة نفســها، تل

 ).انظر التذييل الرابع(مم املتحدة، رسالة من األمني العام الشؤون السياسية، األمانة العامة لأل
ويف نفــس اجللســة، قــرر أعضــاء اللجنــة اخلاصــة املشــاركون يف احللقــة الدراســية، بنــاء  - ١٥

انظـر التـذييل    (على اقتراح من الرئيس، إرفاق البيـان الـذي أدىل بـه مقـرر اللجنـة هبـذا التقريـر                     
 ).اخلامس
 .مايو أدىل الرئيس ببيان اختتامي/ أيار٢٠ة املعقودة يف ويف اجللسة السادس - ١٦
ــدير         - ١٧ ــرب عــن التق ــرارا يع ــدون تصــويت ق ــد املشــاركون ب ويف اجللســة نفســها، اعتم

 ).انظر التذييل السادس(حلكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين وشعبها 
 

 موجز البيانات واملناقشات -بـاء  
 الدول األعضاء  

إىل إهنـاء االسـتعمار     ١٩٦٥ائر أن اجلمعية العامة دعـت مـرارا منـذ عـام             ممثل اجلز ذكر   - ١٨
يف الصحراء الغربية، مؤكدة يف الوقت نفسه حق الشعب الصحراوي غري القابـل للتصـرف يف                

األمم املتحدة بقبولـه تنظـيم االسـتفتاء        ن ثقته ب   الشعب الصحراوي ع   عربوقد أ . مصريهقرير  ت
.  املصـري قريـر يضا اخلطة، غري أنه حال دون تنظـيم اسـتفتاء ت          وقد قبل املغرب أ   . وخطة التسوية 

 إىل العمـل باسـتمرار علـى جتـاوز          - املغـرب وجبهـة البوليسـاريو      -ودعا جملس األمن الطرفني     
املشــاكل الــيت تعتــرض تنفيــذ خطــة التســوية واستكشــاف حلــول أخــرى مــن أجــل إجيــاد حــل   

لألمـني العـام، السـيد بيكـر، اسـتجابة          ، قدم املبعوث الشخصـي      ٢٠٠٣ويف عام   . الختالفاهتما
ــة للتســوية لت        ــذه القضــية، خط ــاد حــل هل ــن بإجي ــس األم ــن جمل ــب م ــرلطل  مصــري الشــعب  قري

الصحراوي تتـيح لشـعب اإلقلـيم، مبـن فـيهم السـكان املغاربـة، بعـد أربـع سـنوات مـن اإلدارة                        
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ر احلكـم الـذايت   الصحراوية يف ظـل السـيادة املغربيـة، خيـار االسـتقالل أو االنـدماج أو اسـتمرا         
وقبلـت جبهـة    . وقد حظيت اخلطة بدعم جملس األمن واجلمعية العامـة        . يف ظل السيادة املغربية   

البوليساريو اخلطة على الرغم من قلقها بشأن مصري خطة التسوية، غـري أن املغـرب رفضـها يف            
 إىل  ومنذ ذلك احلني وجملس األمن يدعو باستمرار، يف معـرض اإلشـارة           . ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
 .، إىل حل يقبله الطرفان يتيح حق تقرير املصري لشعب الصحراء الغربيةبيكرخطة 
ذلـك  . وقال ممثل األرجنتني إن إهناء االستعمار وحق تقرير املصري أمران غري متـرادفني           - ١٩

أن تقريـر املصـري ينبغـي أال يتـاح عنـد القيـام بـأي حماولـة ترمـي إىل اإلخـالل بالوحـدة الوطنيـة             
وأشـار، مستشـهدا بقـرار اجلمعيـة العامـة      . مة اإلقليمية لبلد ما إخالال جزئيـا أو كـامال    وبالسال
قـد  ) جـزر فوكالنـد  (، إىل أن حق تقرير املصري فيما يتعلق مبسألة مالفيناس       )١٥ -د   (١٥١٤

استبعد لتعذر متييز سكان اإلقليم عن الدولة القائمة بـاالحتالل، ألهنـم ينحـدرون مـن السـكان        
وقـد أدركـت اللجنـة      . لت اململكة املتحدة على توطينهم هنالـك بشـكل غـري قـانوين            الذين عم 

الذي أقرت فيه بوجـود نـزاع       ) ٢٠ -د   (٢٠٦٥اخلاصة واجلمعية العامة هذه احلالة يف القرار        
، )جــزر فوكالنــد(بــني مجهوريــة األرجنــتني واململكــة املتحــدة بشــأن الســيادة علــى مالفينــاس   

 إىل التفــاوض بشــأن تســوية ســلمية للــرتاع، مــع مراعــاة مقاصــد  ودعــت فيــه كلتــا احلكــومتني
ني إنـه  ـــ وقـال ممثـل األرجنت    . ومصـاحل سـكان اجلـزر     ) ١٥ -د   (١٥١٤امليثاق وأحكام القـرار     

ي للجنــة اخلاصــة أن تواصــل تشــجيع اســتئناف املفاوضــات بــني مجهوريــة األرجنــتني         ــــينبغ
لقرارات واملقـررات الـيت اختـذهتا األمـم املتحـدة           واململكة املتحدة من أجل تسوية املسألة وفقا ل       

 .مؤخرا
وصــرح ممثــل الكونغــو أن نشــر املعلومــات يف صــفوف شــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة    - ٢٠

.  مصريها جـزء بـالغ األمهيـة مـن عمليـة إهنـاء االسـتعمار             قريرباحلكم الذايت بشأن حقوقها يف ت     
سـوى للشـعوب الـيت هـي     �� االسـتغالل ��ادي ذلك أنه ال يتسىن القيام باالختيار الصـائب وتفـ    

وينبغي للجنة اخلاصة أن تواصل توجيه االنتباه إىل املسـؤوليات الـيت تقـع              . على بينة من األمور   
على عاتق الدول القائمة باإلدارة، وحثها على إقامة حوار بناء مـن أجـل تنفيـذ واليـة اجلمعيـة                 

 األمهيـة   ا بالغـ  نمشـاركة نشـطة والتزامهـا أمـرا       وتعترب مشاركة الـدول القائمـة بـاإلدارة         . العامة
ــة   ــى صــعيد هــذه العملي ــذ      . عل ــم ســنويا تنفي ــة اخلاصــة أن تســتعرض بشــكل دائ وينبغــي للجن

التوصيات احملددة الصـادرة بشـأن إهنـاء االسـتعمار وأن تضـع يف االعتبـار االحتياجـات احملـددة              
 .يت خالل احللقة الدراسيةر عنها ممثلو األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذااليت عبَّ
وأبرز ممثل املغرب الوضع الفريد الذي كان للمغرب يف تـاريخ االسـتعمار ويف عمليـة                 - ٢١

وقد شـارك املغـرب حبسـن نيـة يف تنفيـذ خطـة       . إهناء االستعمار نظرا خلضوعه الستعمار ثالثي   
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 جعلــت األمــني حــبط بفعــل العقبــات الــيتغــري أن تنفيــذها أُ. ١٩٩١التسـوية املقترحــة يف عــام  
العام ومبعوثه الشخصي خيلصان إىل أن خطة التسوية غري قابلة للتطبيق ويوصـيان بالسـعي إىل                 

وكــان املبعــوث الشخصــي، الســيد بيكــر، قــد اقتــرح هــذه . إجيــاد تســوية سياســية متفــق عليهــا
مشـــروع االتفـــاق �� يف خطتـــه األوىل املعنونـــة ٢٠٠١يونيـــه /التســـوية السياســـية يف حزيـــران

وقبل املغرب الدخول يف املفاوضات على أسـاس مشـروع االتفـاق اإلطـاري هـذا                . ��ارياإلط
مــع تــوخي مــا يلــزم مــن مرونــة، وذلــك مــن أجــل تســوية هــذا الــرتاع اإلقليمــي تســوية هنائيــة، 

وحيـث أنـه تـبني جمللـس األمـن اسـتحالة احلسـم              . رفضت األطراف األخرى هذا االقتراح     فيما
ي ــــضــوعة أمامــه يف ذلــك احلــني، قــدم الســيد بيكــر إىل األطــراف ف  يف اخليــارات املختلفــة املو

ــاين  ــاير /كــانون الث ــا      ٢٠٠٣ين ــيت اقترحه ــة الســالم ال ، ودون إجــراء مشــاورات مســبقة، خط
ا ــــوحـاول فيهــا التوفيـق بــني هنجـني غــري قـابلني للتوفيــق، ومهـا خطــة التسـوية الــيت ثبـت فشله       

ويتمثـل مفهـوم املغـرب للتسـوية السياسـية          . اريوعدم قابليتها للتطبيق ومشروع االتفاق اإلطـ      
متفــاوض بشــأنه  سياســي يف جعــل األطــراف تتفــق مــن خــالل احلــوار والتفــاوض علــى حــل     

ومقبول للطرفني على أساس اقتراح حكم ذايت يف إطار احتـرام السـيادة ومتشـيا مـع االعتـراف                  
 الفرديــة واجلماعيــة، ممــا مــن ة احلقــوقــــاره الوســيلة املفضــلة ملمارســــق تقريــر املصــري باعتبــــحب
ـــشأن ــيح جتــاوز امل ـ ـــه أن يت ــراهن وإحـ ـــأزق ال ــة     ـ ــة ودائم ــدم حنــو تســوية سياســية عادل راز التق

ة لدى الطرفني، وال سـيما يف ظـل التطـورات الواعـدة األخـرية الـيت طـرأت يف املنطقـة             ــومقبول
 .املغاربية

 
 ممثلو األراضي غري املتمتعة باحلكم الذايت  

ح ممثل ساموا األمريكية أن موقف شعب ساموا األمريكية ظـل متسـقا مـع رغبتـه                  صر - ٢٢
فـاإلقليم يتمتـع باالسـتقالل      . يف اإلبقاء على وضعه السياسي مع الواليـات املتحـدة علـى حالـه             

وا ــــوقــد أحــرزت سام . ي إطــار نظــام فيــدرايل لواليــات وأقــاليم تتمتــع بــاحلكم الــذايت       ــــف
 حاليـا يف صـدد الـدعوة إىل مراجعـة دسـتورية       هـي ة احلكـم الـذايت و     ة تقدما يف مسـأل    ــاألمريكي

تتمثـل  . وقبل إجراء هـذا املـؤمتر الدسـتوري، ينبغـي توضـيح مسـألتني اثنـتني               . ٢٠٠٥ي عام   ــف
ـــه  املصــري، قريــر أوالمهــا يف تعريــف اللجنــة اخلاصــة تعريفــا واضــحا ملفهــوم ت   خمتلفــا عمــا تفعلـ

ا يف حتديـد عمليـة مفصـلة ملـا تـرى اللجنـة اخلاصـة أن سـاموا                   ، وثانيهم  حاليا وا األمريكية ــسام
األمريكيــة يف حاجــة إىل أن تقــوم بــه مــن إجــراءات مــن أجــل حتقيــق حكــم ذايت خمتلــف عــن    

 .تصورها له حاليا
ــع نظامــا خمتلطــا يف جملســها       - ٢٣ ــة أن هــذه اجلــزر تتب والحــظ ممثــل جــزر فــرجن الربيطاني

 ينتخبـون انتخابـا عامـا أو علـى صـعيد اإلقلـيم              ٤نـهم    عضوا، م  ١٣فهو يتألف من    . التشريعي
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وقـد حقـق اإلقلـيم فائضـا يف ميزانيتـه طـوال بضـع               .  ممثلني للمناطق أو للناخبني    ٩ككل، ومن   
وقـد جـاء يف   . وال يتلقـى أي مسـاعدة مـن اململكـة املتحـدة يف هـذا الصـدد                . السنوات املاضـية  

أن اململكـة املتحـدة ترغـب يف أن         �� مالشـراكة مـن أجـل التقـد        ��١٩٩٩الكتاب األبيض لعام    
وأضــاف املمثــل أن تقــدما حقيقيــا .  حبريــة تــدبري شــؤوهنا إىل أقصــى حــد ممكــنقــاليمتتمتــع األ

وتتـألف هـذه اللجنـة      . ٢٠٠٤فربايـر   /أحرز من خالل إنشاء جلنة املراجعة الدستورية يف شباط        
الحية عامـة مبراجعـة    صالحيات حمددة وص   ٧ أعضاء هلم خلفيات متنوعة أسندت إليهم        ٩من  

 وسـتتم مناقشـته قريبـا يف        ٢٠٠٥أبريـل   /وقد قدمت اللجنة تقريرها يف نيسـان      . الدستور ككل 
 .اجمللس التشريعي

وطلب ممثل سانت هيالنة إىل اللجنة اخلاصة أن تتناول، باسـم شـعب سـانت هيالنـة،               - ٢٤
كـل األساسـي الـالزم لـدعم       ضرورة عـدم متويـل اهلي     : مع احلكومة الربيطانية االهتمامات التالية    

فـإذا كـان مـن شـأن الـربط      . مشروع املطار يف إطار الربنامج السـنوي ملسـاعدة سـانت هيالنـة       
اجلوي أن حيقق التنمية االقتصادية املستدامة، فمن احلكمة أن يتواصل يف إطـار الربنـامج الـذي                 

ؤها علـى حنـو فعـال       اخلدمات األساسية املتاحة حىت يتسىن بقا     لتجديد واستكمال   طال انتظاره   
وقــال إنــه يــتعني معاجلــة سياســة إدارة التنميــة الدوليــة املتمثلــة يف اســترداد . مــن حيــث التكلفــة

ــادة التعريفــة قبــل مــنح املوافقــة علــى املشــروع، وذلــك بقصــد تشــجيع       التكــاليف كاملــة وزي
قلـيم أيضـا    والحظ ممثل اإل  . السكان على البقاء يف اجلزيرة وتشجيع اآلخرين على العودة إليها         

 ١٥أن احلق يف اجلنسية ينبغي إدراجه مبدئيا يف الدستور اجلديـد كمـا تـنص علـى ذلـك املـادة                      
ذلك أن سـكان سـانت هيالنـة ظلـوا دون جنسـية حينمـا              . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

، وهـم ال يرغبـون      ٢٠٠٢حرموا من اجلنسية الربيطانية اليت مل متنح هلم مـن جديـد إال يف عـام                 
وأشـار كـذلك إىل أن وضـع سـانت هيالنـة ينبغـي أال يـدرج يف دسـتورها          . يف أن يتكرر ذلك   

وأضـاف أن   . اجلديد باعتبار أنه لـيس حقـا مـن حقـوق اإلنسـان، ولـيس بالتـايل قـابال للتطبيـق                    
وقـال إن التشـريع احمللـي يـنص علـى           . سكان سانت هيالنة ال يرغبون يف محاية من هذا النـوع          

ــة  ــؤثر ســلبا علــى هــذا     . وضــع ســانت هيالن ومــن شــأن إدراج هــذا الوضــع يف الدســتور أن ي
 .التشريع وأن ينشئ وضعا غري مرض مستقبال يف سانت هيالنة

ــال ممثــل جــزر   - ٢٥ ــا وراء   تــركس وكــايكوس وق  إن هــذه اجلــزر أراض تابعــة ألراضــي م
ــة  ــة أو     . البحــار الربيطاني ــوع العالق ــن ن ــاح م ــها ال تشــعر باالرتي ــيت ميثل ــة ال ــب واحلكوم  الترتي

وقـد  . وقد تولت شؤون اإلدارة علـى أسـاس واليـة التغـيري االقتصـادي والسياسـي         . الدستوري
قــدمت اللجنــة الدســتورية تقريرهــا منــذ أزيــد مــن ســنتني، ورغــم أهنــا عقــدت اجتمــاعني مــع    
مسؤويل اململكة املتحدة بشأن هذا املوضوع، إال أنه يبدو حاليـا أن احملادثـات قـد وصـلت إىل               

وفضال عن ذلك، مل تلمس هذه احلكومة خـالل احملادثـات الـيت أجريـت إرادة                . دودطريق مس 
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أو جهودا حقيقية من أجل التفـاوض حبسـن نيـة بشـأن ترتيـب دسـتوري جديـد يعكـس تطلـع                      
 ويف توصــيات اللجنــة ٢٠٠٢شـعب تــركس وكــايكوس الـذي أعــرب عنــه يف انتخابـات عــام    

اخلاصـة إىل اسـتخدام نفوذهـا مـن أجـل تشـجيع          اللجنـة   رئيس الـوزراء    دعا  هلذا،  و. الدستورية
حكومة اململكة املتحـدة علـى الوفـاء مبسـؤولياهتا جتـاه األقـاليم التابعـة هلـا الـيت تتطلـع إىل إهنـاء                         
االستعمار فيها، وعلى مساعدهتا على حتقيق ذلك، وأال تطلب منـها، كمـا فعلـت يف السـابق،            

لة االستقالل دون أن تعرض عليهـا إجـراءات         أن تقبل الوضع الراهن أو تنتقل مباشرة إىل مرح        
وكــان ذلــك انتــهاكا مباشــرا حلقــوق اإلنســان لشــعب تــركس وكــايكوس          . أمــان انتقاليــة  

ومتثلت إجراءات األمان االنتقالية اليت كان يسـعى إليهـا شـعب تـركس وكـايكوس                . ولكرامته
 للقيـام جبملـة أمـور    يف إتاحة فترة معقولة مـن احلكـم الـذايت الـداخلي الكامـل، أي فتـرة كافيـة            

منها إنشاء املؤسسات الالزمة لضمان محايـة حقـوق اإلنسـان واملبـادئ الدميقراطيـة واسـتقالل                 
 .القضاء وحسن اإلدارة يف الدولة اجلديدة

وأشـــار ممثـــل جـــزر فـــرجن التابعـــة للواليـــات املتحـــدة أن مشـــاركة هـــذا اإلقلـــيم يف   - ٢٦
بنـاء القـدرات حتضـريا للحصـول علـى املزيـد مـن              املؤسسات الدوليـة يعـد أمـرا مهمـا بالنسـبة ل           

وقدم عرضا لربنامج مسـامهة احلكومـة يف مـداوالت األمـم املتحـدة بشـأن إهنـاء                  . احلكم الذايت 
 إىل اللجنـة اخلاصـة واللجنـة        ا، ويف تقـدمي البيانـات سـنوي       ١٩٧٥االستعمار اليت تعـود إىل عـام        

رجن التابعـة للواليـات املتحـدة باعتبارهـا         وتطرق إىل دور جـزر فـ      . الرابعة منذ عقد الثمانينات   
 التابعــة لألمــم اللجنــة االقتصــادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب عضــوا منتســبا يف 

املتحدة ويف جهازها الفرعي املتمثل يف جلنة التنمية والتعاون ملنطقـة البحـر الكـارييب الـيت تـوىل                   
وقـدم عرضـا    . ٢٠٠٥-٢٠٠٤لك يف الفتـرة      وكـذ  ١٩٨٩-١٩٨٨اإلقليم رئاستها يف الفتـرة      

عن املشاركة التارخيية جلزر فرجن التابعـة للواليـات املتحـدة وعـدد مـن األقـاليم األخـرى غـري                     
ــذايت بصــفة مــراقبني يف املؤمت   ــاحلكم ال ـــاملتمتعــة ب ـــرات العامليـ ـــة لألمــم املتحــدة املعق ـ ـــودة فـ ي ـ

االجتمــاع  ، ويف ١٩٩٢ األرض يف عــام ني االقتصــادي واالجتمــاعي ابتــداء مــن قمــة    ــــاجملال
املعقــود مــؤخرا، ويف  املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الصــغرية  ٢٠٠٥ لعــام يـالدولــ

وأعـرب عـن القلـق لعـدم البـت يف الطلـب       . دورات استثنائية معينة من دورات اجلمعيـة العامـة       
كة جــزر فــرجن التابعــة   الــوارد يف قــرار اجلمعيــة العامــة ذي الصــلة الــذي يــدعو إىل مشــار       

ات املتحـدة يف برنـامج احملفوظـات ملنظمـة اليونسـكو، ودعـا إىل تنفيـذ قـرارات اجلمعيـة                ـللوالي
م ــــدة إىل األقاليــــة واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ذات الصــلة املتعلقــة بتقــدمي املساعــــالعام
 .ري املتمتعة باحلكم الذايتـغ

أن ) البوليسـاريو  (حرير السـاقية احلمـراء ووادي الـذهب       اجلبهة الشعبية لت  وصرح ممثل    - ٢٧
إهنــاء اســتعمار الصــحراء الغربيــة مل يتحقــق علــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت بــذهلا اجملتمــع الــدويل  
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ــيم يف عــام    . خــالل الســنوات اخلمســة عشــر األخــرية   ــاح اإلقل فقــد رفــض املغــرب الــذي اجت
ا مــع أســبانيا، الدولــة املســتعمرة ســابقا،   يف إطــار االتفاقــات غــري القانونيــة الــيت أبرمهــ ١٩٧٥

، ورفض خطـة السـالم      ١٩٩١-١٩٩٠مواصلة تنفيذ خطة التسوية اليت أقرها جملس األمن يف          
األخرية الـيت وضـعها املبعـوث الشخصـي السـابق لألمـني العـام، جـيمس بيكـر، والـيت حظيـت                      

املغــرب وقــد شــكلت عرقلــة ). ٢٠٠٣ (١٤٩٥بــدعم قــوي مــن اجمللــس كمــا جــاء يف قــراره  
للجهــود الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل حتــديا كــبريا ملصــداقية األمــم املتحــدة، وال ســيما ملصــداقية 
اللجنة اخلاصة اليت ينبغي هلا علـى حـد قـول املمثـل أن تقـوم، يف إطـار واليتـها، بإعـادة تأكيـد                         

مسـائل إهنـاء   وجيب تسوية الـرتاع، باعتبـاره مسـألة مـن     . اهتمامها بالقضية ومبسؤولياهتا إزاءها   
االســتعمار، علــى أســاس حــق شــعب الصــحراء الغربيــة يف تقريــر مصــريه، وفقــا مليثــاق األمــم    

 هلـذا   إنكـارا ويشكل املأزق احلايل    . املتحدة ولقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة       
ه وتعتقـد جبهـة البوليسـاريو أنـ       . احلق األساسي ويعـرض االسـتقرار واألمـن اإلقليمـيني للخطـر           

ذلك أن تقييما جديدا للحالة مـن شـأنه أن يعطـي زمخـا              . ينبغي للجنة أن توفد بعثة إىل اإلقليم      
 .جديدا لعملية إهناء االستعمار وحييي يف آن واحد يف الشعب الصحراوي آماال جديدة

 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

عمـل باسـتمرار علـى صـعيد        أوضح ممثـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن الربنـامج ي               - ٢٨
املؤسسة ككل ومن خالل مكاتبه امليدانية علـى دعـم واليـة وقـرارات األمـم املتحـدة يف جمـال                     

وفيما يتعلق مبنطقة البحـر الكـارييب،   . إهناء االستعمار، عن طريق توفري املساعدة التقنية واخلربة      
م من أجل تنفيذ السياسات علـى       تلقت األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف هذه املنطقة الدع         

ويف وقــت ســابق مــن الســنة اجلاريــة، اقترحــت  . الصــعيد القطــري وعمليــات توعيــة اجلمهــور 
مكاتب الربنامج اإلمنائي يف منطقة البحر الكارييب تقدمي الدعم لربنامج إقليمي لشـؤون احلكـم               

تـب الربنـامج اإلمنـائي      وسيدعم مك . ة يف املنطقة  سديديسعى إىل توطيد وتعزيز تقاليد اإلدارة ال      
يف بربادوس استراتيجيات الربجمة من أجل تعزيـز الدميقراطيـة القائمـة علـى املشـاركة وتشـجيع                 
اجملتمع املدين ومجيع فئـات السـكان علـى املشـاركة، بوضـع برنـامج للحـوار الـدميقراطي يقـوم                     

ؤون احلكـم   على احلوار بني أصحاب املصاحل املتعددين من أجل دعم اإلصالحات يف جمـال شـ              
 .منظمة دول شرق البحر الكارييبيف بربادوس ويف دول 

 
 ممثلو املنظمات اإلقليمية  

أفــاد ممثــل االحتــاد األفريقــي بــأن االحتــاد يؤيــد تأييــدا كــامال إعــالن مــنح االســتقالل      - ٢٩
ي ـــ ة بـاحلكم الذات   ـــ دان والشـعوب املسـتعمرة وممارسـة سـكان األقـاليم املتبقيـة غـري املتمتع               ــللبل

ــر املصــري واالســتقالل   ــى      . حــق تقري ــاين للقضــاء عل ــدويل الث ــد خطــة عمــل العقــد ال كمــا يؤي
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ر ــــ وأكـد أن االحتـاد نظ     . االستعمار الـيت هتـدف إىل الـدفع بعمليـة إهنـاء االسـتعمار يف األقـاليم                
وشدد االحتـاد علـى األمهيـة الـيت تكتسـيها           . ي مسألة الصحراء الغربية ومسألة تقرير مصريها      ــف
والحظ، يف ختام بيانه، أنـه مـن الضـروري بـذل       . دبلوماسية واملفاوضات يف حل الصراعات    ال

جهــود مــن أجــل إعــادة اســتعراض املعوقــات الــيت تعــوق تنفيــذ خطــة الســالم بشــأن الصــحراء  
 .الغربية
وشــكرت ممثلــة منظمــة الــدول األمريكيــة اللجنــة اخلاصــة علــى دعوهتــا للمشــاركة يف   - ٣٠

 املنظمة هلـا تـاريخ طويـل يف تأييـد وتشـجيع الدميقراطيـة، مشـرية إىل أن                   والحظت أن . املنتدى
، يعتـرب تعزيـز وترسـيخ الدميقراطيـة التمثيليـة أحـد       ١٩٤٨ميثاقها، الذي مت التوقيع عليه يف عام       

ــاه اللجن. مبادئهــا األساســية ـــولفتــت انتب ـــة إىل امليثـ ـــاق الــدميقراطي للبلـ ــة الــذي ـ دان األمريكي
ـــي ــة شع   روج للدميـ ــه لتنمي ــد من ــة باعتبارهــا شــرطا ال ب ــة التمثيلي ـــقراطي ــة  ـ وب األمــريكتني تنمي

ويف هـذا الصــدد، أشــادت بامليثــاق  . ة مــن النــواحي االجتماعيـة واالقتصــادية والسياســية ـــ كامل
باعتبـاره صـكا يلـزم أن يطلـع عليـه مـن يبتغـون تشـجيع الدميقراطيـة واملؤسسـات الدميقراطيـة،            

وأشــارت إىل مــا اقترحــه رئــيس اللجنــة مــن أن تنظــر املنظمــة يف التضــاد   . وتعزيزهــا، وصــوهنا
بـأن تبلـغ هـذا األمـر     القائم بـني االسـتعمار واملبـادئ املعتنقـة يف امليثـاق الـدميقراطي، وتعهـدت                

 .إلــى رؤسائها
 

 اخلرباء  
 : قدم اخلرباء ورقات تناولت قضايا ومسائل اقترحتها اللجنة اخلاصة - ٣١

ري من جزر فـرجن التابعـة للواليـات املتحـدة أنـه قـد اسـتعرض، لـدى                   أفاد خب  )أ( 
تقييمه ملستوى تنفيذ العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار، توصـيات احللقـات الدراسـية               
اإلقليميــة والقــرارات املتخــذة خــالل العقــد األول قياســا إىل توصــيات وقــرارات العقــد الــدويل 

 املواضـيع املتكـررة الـيت انبثقـت عـن التوصـيات والقـرارات يف                وأوجـز . الثاين يف منتصف املدة   
جمــاالت مــن قبيــل التثقيــف السياســي، واحلكــم الــذايت، واخليــارات السياســية املشــروعة، ودور 

وأشـار أيضـا إىل     . عـد حقـوق اإلنسـان لتقريـر املصـري         األمم املتحدة يف عملية تقريـر املصـري، وبُ        
بيعية، ومشاركتها يف برامج األمـم املتحـدة، ودور البعثـات           مواضيع ملكية األقاليم للموارد الط    

الزائرة، واحلاجة إىل زيادة نشر املعلومـات بشـأن إهنـاء االسـتعمار، وعـدم تنفيـذ قـرارات إهنـاء             
وخلـص إىل  . االستعمار مبا يف ذلك مقتضيات البحث اليت وردت يف خطة عمل العقد الـدويل             

 هــو حتقيــق احلكــم الــذايت التــام ولــيس جمــرد اعتمــاد أن األمــم املتحــدة ينبغــي أن يكــون هــدفها
قرارات لذلك الغرض، وأهنا قد تعجز عن مقاومة ضغط اجلمود ما مل يصبح تنفيذ واليـة إهنـاء     

 االستعمار هو األولوية؛
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وقال خبري من برمودا إن خيار االسـتقالل مـا زال هـو اخليـار األساسـي أمـام                    )ب( 
ــاحل    ــة بـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــعوب األقـ ــذايت لشـ ــل كم الـ ــري نيـ ــر املصـ ـــوتع. تقريـ ــات ــ د االنتخابـ

اءات أيضــا وســيلتني مشــروعتني إلبــداء إرادة الشــعوب علــى الــرغم مــن أن اســتفتاء ــــواالستفت
ولـيس االنـدماج خيـارا تعتنقـه الـدول القائمـة بـاإلدارة              . أعطى ضمانات أوفر للحزب احلاكم    

عكـس حتركـا مشـؤوما يف ذلـك االجتـاه      لكن إجراءات االحتاد األورويب، من خالل دسـتوره، ت    
 دومنا إسهام من األقاليم اخلاضعة إلدارة اململكة املتحدة؛

وقال خبري من مونتسريات إن تعريف التقـدم السياسـي هـو تقليـل الـنقص يف                  )ج( 
ولبلــوغ هــذا اهلــدف، جيــب أن تكــون  . جمــال احلكــم الــذايت املتأصــل يف العالقــة االســتعمارية  

لكـن وزارة خارجيـة اململكـة       . حكـام األقـاليم قابلـة للتفـاوض       علـى   � ةالصالحيات املقصور �
املتحدة تعترض بقوة على هذا األمر يف حني يبدي رؤساء وزراء األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم                  

. الذايت يف منطقة البحر الكـارييب باإلمجـاع رغبتـهم يف ختويـل صـالحيات دنيـا حلكـام األقـاليم               
تيجــة هــذا الوضــع إىل حفــز التحــرك وتســريع اخلطــى حنــو حتقيــق وقــد يــؤدي تزايــد اإلحبــاط ن

ويف الوقت ذاته، يستمر االعتقاد بوجـود عالقـة بـني البحبوحـة الـيت تعـيش       . احلكم الذايت التام 
ومثة حاجة إىل مزيد من التثقيف السياسـي لتقـويض عقليـة            . فيها األقاليم ومركزها الدستوري   

 وثقافة التبعية؛
مــن أنغــيال إىل أن الورقــة الــيت عرضــتها للمناقشــة بشــأن       وأشــارت خــبرية   )د( 

موضوع نشر املعلومات حول إهنـاء االسـتعمار ووضـع بـرامج التثقيـف السياسـي تؤكـد أمهيـة                    
احللقة الدراسية البارزة املعقودة يف أنغيال اليت أذكت مستوى ال سابق لـه مـن الـوعي خبيـارات         

وأفـرزت درجـة مل يسـبق هلـا مثيـل مـن       ) االسـتقالل االرتباط احلر، واالندماج، و(تقرير املصري   
ــأهنا ــتها إىل  . النقـــاش بشـ ــة الـــيت عرضـ عـــن املصـــطلحات � كشـــف النقـــاب�ودعـــت الورقـ

ــطلحي      ــتخدام مصـ ــرية إىل أن اسـ ــتعماري، مشـ ــع االسـ ــد الواقـ ــتخدمة لتحديـ ــاأل�املسـ ليم اقـ
ــ ــار ةالربيطانيــ ــا وراء البحــ ــالدو�و �  فيمــ ــاإلدارة لــ ــة بــ ــطلح  � ة القائمــ ــن مصــ ــدال مــ ي بــ

وأكـدت الورقـة أن    . يـوهم بـأن مثـة شـراكة ومسـاواة         � ةاملسـتعمر دولـة   ال�و  � ستعمراتامل�
يعتـربان حقـني مـن حقـوق     � تقريـر املصـري واحلكـم الـذايت    �عملية التثقيف جيب أن تؤكـد أن   

. يعـين جحـد هـذا احلـق األساسـي وانتهاكـه           � احلكـم الـذايت   انعـدام   �الشعوب األساسـية وأن     
لجنــة اخلاصــة، فضــال عــن القــادة السياســيني وشــعوب األقــاليم غــري   ودعــت الورقــة كــذلك ال

املتمتعة باحلكم الذايت، إىل طلب التربيرات من الدولـة القائمـة بـاإلدارة لعـدم مراعاهتـا خيـاري          
ولفشـلها يف هتيئــة األقــاليم  ) اللــذين وافقـت عليهمــا اجلمعيـة العامــة  (االرتبـاط احلــر واالنـدماج   

 . لتقرير مصريها
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 ظمات غري احلكوميةاملن  
وأشارت ممثلة للجنة اإلصالح الدستوري واالنتخايب يف أنغيال إىل أن العديد من أبنـاء               - ٣٢

شــعب أنغــيال يعتقــدون أن وزارة اخلارجيــة والكمنولــث ســبق هلــا أن أعــدت دســتورا خاصــا    
أنغـيال  وقـد توقفـت العمليـة الدسـتورية يف          . ألنغيال، رغم أهنا تأمل يف أال يكون األمـر كـذلك          

ويناشـد شـعب أنغـيال األمـم      . لكن الشعب يأمل يف أن متضي قدما قريبـا جـدا بنشـاط متجـدد              
املتحدة مساعدته ودعم رؤيته املتجسدة يف الكف عن فرض األحكام الدستورية على شـعوب              

 . األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
لها رئــيس وزراء برمــودا، وأفــاد ممثــل للجنــة اســتقالل برمــودا بــأن اللجنــة هيئــة شــك    - ٣٣

ومثـل أعضـاء اللجنـة    . ٢٠٠٤ديسـمرب  /، يف كانون األول)J.P.M.P(األونرابل ألكس سكوت    
وكلفت اللجنة بإثارة نقاش كامل بشأن املوضوع، وتثقيـف شـعب           . شرحية واسعة من اجملتمع   

يونيـه  / إىل احلكومـة بنهايـة حزيـران       هـا برمودا بشأن االستقالل، ومجع معلومـات وتقـدمي تقرير        
ــدان، وتشــاورت مــع خــرباء، واجتمعــت      . ٢٠٠٥ ــة طائفــة واســعة مــن البل وقــد زارت اللجن

وأوضحت وزارة اخلارجية والكمنولـث     . مبمثلي وزارة اخلارجية والكمنولث للمملكة املتحدة     
ـــللجنــة أن اخليــارين الوحيــدين املتــاحني لربمــودا، الــيت حتظــى حبكــم طبيعتــها بدســتور متق    دم ـ

ومـن املـرجح أن   .  ورئيس وزراء، مها االستقالل التـام أو بقـاء الوضـع الـراهن     ا وحكومة ــنسبي
ـــيق ـــدم رئــيس الــوزراء تقريـ ر اللجنــة إىل الربملــان ممــا ســيثري مزيــدا مــن النقــاش علــى الصــعيد    ـ

ومن املرجح أيضـا أن يعقـب هـذا النقـاش قـرار بشـأن مـا إذا كـان خيـار االسـتقالل                        . يـالوطن
 . سيطرح على الشعب

ــه        - ٣٤ ــة جبــزر كاميــان إن ــق العامــل الدســتوري للمنظمــات غــري احلكومي ــل للفري ــال ممث وق
ومـن  . يتحدث باسم املنظمات غري احلكومية جبزر كاميان الـيت تشـارك يف اسـتعراض الدسـتور               

غرفــة جتـارة جــزر كاميـان، ورابطــة وزراء كاميـان، وحركــة الشـعب مــن     : بـني هــذه املنظمـات  
وأعـرب باسـتور إيبـانكس، الـذي يـرأس          . طنني املهـتمني، واملنتـدى    أجل االستفتاء، وهيئة املـوا    

فريق املنظمات غري احلكومية، عـن خيبـة أملـه لعـدم إحـراز اللجنـة اخلاصـة أي تقـدم يف تنفيـذ                    
خطة العمل الرامية إىل إدخال برامج ممولة من األمـم املتحـدة لتثقيـف الشـعب بشـأن خيـارات            

خالل احللقة الدراسية التارخيية ملنطقـة البحـر الكـارييب الـيت     تقرير املصري حتقيقا للوعد املقطوع     
 . ٢٠٠٣عقدت يف أنغيال يف عام 

وأكد ممثل لنقابـة احملـامني يف بورتـو ريكـو أن اإلقلـيم كـان وال يـزال مسـتعمرة تابعـة                        - ٣٥
 طبيعـة   ١٩٥٢ومل يغري إقرار دستور بورتـو ريكـو يف عـام            . ١٨٩٨للواليات املتحدة منذ عام     

وكــان شــعب بورتــو ريكــو  . ه السياســية االســتعمارية مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة عالقتــ
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حاول حماوالت عدة منها عـرض مقترحـات علـى كـونغرس ورئـيس الواليـات املتحـدة تتعلـق                     
ــة، دون جــدوى    ــدا أن حكومــة الواليــات  . بتنظــيم اســتفتاءات بــل واختــاذ إجــراءات قانوني وب

وألول مرة علـى مـدى   .  الوضع االستعماري لبورتو ريكو  املتحدة ليست هلا مصلحة يف تناول     
ــة الوضــع          ــدم مقبولي ــا يف اآلراء بشــأن ع ــا عام ــو ريكــو توافق ــدة، شــهدت بورت ســنوات عدي

وكـان موضـوع النقـاش الوحيـد هـو حتديـد السـبيل األجنـع واألفضـل إلهنـاء                    . السياسي الـراهن  
ركز باعتبارها اآللية احلقيقية الوحيـدة      واقترحت هيئته اجلمعية الدستورية املعنية بامل     . االستعمار

ويف الوقـت الـراهن،     . وتـبىن هـذا املقتـرح اثنـان مـن األحـزاب السياسـية الثالثـة               . لتقرير املصـري  
واقترح ممثـل نقابـة احملـامني يف بورتـو ريكـو      . ليس هناك رد جاد من حكومة الواليات املتحدة     

و ريكـو يف قائمـة األقـاليم غـري املتمتعـة            أن توصي اللجنـة اجلمعيـة العامـة بإعـادة تسـجيل بورتـ             
وأعرب عـن أملـه يف أن تـروج اللجنـة اخلاصـة لعمليـة تثقيفيـة يف بورتـو ريكـو                      . باحلكم الذايت 

تتناول كافـة جوانـب إهنـاء االسـتعمار مـع التشـديد علـى آليـات مـن قبيـل اجلمعيـة الدسـتورية                  
ة زائــرة إىل بورتــو ريكــو يف إطــار  واقتــرح أيضــا أن توفــد اللجنــة اخلاصــة بعثــ . املعنيــة بــاملركز
 .العملية التثقيفية

وأفاد ممثل من احلركة املتحدة من أجل مونتسريات حـرة بـأن الدولـة القائمـة بـاإلدارة            - ٣٦
. استخدمت سـلطاهنا ونفوذهـا وماهلـا لكـي يظـل إقلـيم مونتسـريات يف حالـة تبعيـة اسـتعمارية                

ــاإلدارة اســتغلت الن    ــة القائمــة ب ــدفع    وأضــاف أن الدول شــاط الربكــاين يف مونتســريات لكــي ت
بربناجمهــا الرامــي إىل إبقــاء إقلــيم مونتســريات خاضــعا هلــا وإحبــاط آمــال الشــعب وتطلعــه إىل   

. وطلبت مونتسريات إعادة النظر يف خيار الدولـة املرتبطـة     . انفالت اإلقليم من ربقة االستعمار    
ــاء علــى  وأشــار إىل أن هــذا التطــور إشــارة واضــحة إىل أن شــعب مونتســ    ــد اإلبق ريات ال يؤي

الوضع الراهن وأنه يود أن يلمس إشارة إىل عملية ما تفضي يف آخر املطـاف إىل حتقيـق اهلويـة          
قائلـة  ت الدولـة القائمـة بـاإلدارة، مـن جانبـها،            اعترضـ و. الوطنية وبنـاء الدولـة يف مونتسـريات       

 االرتبــاط هبــا يف حالــة مــن  االســتمرار يف: أن اخليــارين الوحيــدين املتــاحني ملونتســريات مهــا ــــب
وهــذا هـو املوقــف املعلــن الــذي أبقــت عليــه  . التبعيـة واخلضــوع الــدائمني أو حتقيــق االســتقالل 

وبــدا أهنــا ال جتــد أي مشــكل يف إنفــاق  . الدولــة القائمــة بــاإلدارة علــى مــدى ســنوات عديــدة 
أن تقتـرح طريقـة     بيـد أنـه ال يـزال يـتعني عليهـا            . األموال من أجل إبقـاء مونتسـريات تابعـة هلـا          

 .تساعد هبا اإلقليم على اخلروج من احلالة االستعمارية وحتقيق االستقالل يف آخر املطاف
وأفاد ممثل لرابطة األمم املتحدة جلـزر فـرجن بـأن االتصـاالت املباشـرة الـيت قامـت هبـا               - ٣٧

وجـدوى  اللجنة مؤخرا على األرض يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت أوضـحت ضـرورة                
قيام األمم املتحدة بتوفري معلومات دقيقـة وموثـوق هبـا عـن تقريـر املصـري حلكومـات وشـعوب              

ــذايت    ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــة    . األق ــرجن التابع وكشــفت األحــداث األخــرية يف جــزر ف
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للواليات املتحدة نقصا كبريا جدا يف املعلومات وضعفا كبريا يف فهم مسـائل إهنـاء االسـتعمار                 
ة والســكان، ونفــورا مــن تقبــل  ييــر املصــري واملركــز السياســي يف أوســاط القيــادة السياســ  وتقر

ومثــة حاجــة ملحــة لقيــام اللجنــة مبــد األقــاليم  . املعلومــات الصــحيحة لــدى األشــخاص احمللــيني
 .باملعلومات الالزمة وتوفري التثقيف الضروري هلا بشأن مسائل املركز السياسي

 
 وصياتاالستنتاجات والت - رابعا 

، عرض الرئيس على املشـاركني      ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٩يف اجللسة السادسة املعقودة يف       - ٣٨
 :االستنتاجات والتوصيات التالية

 
 القضاء على االستعمار، ودور اللجنة اخلاصة، وخطة العمل  

. لألمم املتحدة دور مشروع تقوم بـه علـى الـدوام يف عمليـة إهنـاء االسـتعمار                  - ١ 
 .ة اللجنة اخلاصة برناجما سياسيا هاما لألمم املتحدةومتثل والي
وبعد إجراء استعراض يف منتصف املدة، أوصت احللقـة الدراسـية بـأن تـدخل         - ٢ 

اللجنة اخلاصة، والـدول القائمـة بـاإلدارة، واألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف مناقشـات                     
 العقد الدويل الثاين وخطة عملـه للقضـاء         بناءة وأن تطرق سبال مبتكرة للتعجيل بتنفيذ أهداف       

 كـانون  ٨ املـؤرخ  ٥٥/١٤٦على االستعمار على النحو املنصوص عليه يف قرار اجلمعية العامة  
 .٢٠٠٠ديسمرب /األول

وأكـد املشــاركون مــن جديــد دور اللجنــة اخلاصــة باعتبارهــا األداة األساســية   - ٣ 
خطـة العمـل الراميـة إىل حتقيـق أهـداف العقـد             للدفع بعملية إهنـاء االسـتعمار والتعجيـل بتنفيـذ           

 .٥٥/١٤٦الدويل الثاين للقضاء على االستعمار، وفقا لقرار اجلمعية العامة 
وأوصت احللقـة الدراسـية بـأن تواصـل اللجنـة اخلاصـة مشـاركتها بنشـاط يف                   - ٤ 

 .رصد مسرية األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت حنو تقرير املصري
لجنة اخلاصـة أن تتنـاول، حسـب االقتضـاء، مشـاركة ممثلـي األقـاليم                وينبغي ل  - ٥ 

غري املتمتعة باحلكم الذايت، على أساس كل حالة على حدة، يف املشاورات الدائرة بينـها وبـني                 
 .الدول القائمة باإلدارة

وتتنــاقض أيــة حماولــة هتــدف إىل التقــويض اجلزئــي أو الكلــي للوحــدة الوطنيــة  - ٦ 
 .مية ألي بلد مع مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئهوالسالمة اإلقلي

ــة اشــتراك ممــثلني مــن األقــاليم غــري      - ٧  ــه ال بــد مــن كفال والحــظ املشــاركون أن
املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، الــيت ال يوجــد فيهــا خــالف بشــأن الســيادة، يف وضــع برنــامج العمــل  
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يشـتمل كـل برنـامج عمـل علـى      وأشاروا أيضا إىل أنه ينبغـي أن      . اخلاص بكل إقليم على حدة    
محلة إعالمية وتثقيفية لصاحل شعوب هذه األقاليم، وعلى بعثات زائـرة توفـدها اللجنـة اخلاصـة                
للتحقق مباشرة من احلالة يف هذه األقـاليم، وعلـى عمليـة تشـاور تكـون مقبولـة لـدى شـعوب                      

 .ت األمم املتحدةهذه األقاليم، مما يؤدي إىل مارستها حلقها يف تقرير املصري وفقا لقرارا
وينبغي للجنة أن تواصل وضع آلية تستعرض بانتظام سـنويا تنفيـذ التوصـيات               - ٨ 

احملددة املتعلقة بإهناء االستعمار مع التركيز على تنفيذ والية اللجنة الواردة يف قرارات اجلمعيـة               
 .العامة وخطة عمل العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار

 
 ر املصرياحلق يف تقري  

سيظل تنفيذ إعالن منح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة، الـوارد يف                - ٩ 
، ناقصـا مـا     ١٩٦٠ديسـمرب   / كـانون األول   ١٤، املـؤرخ    )١٥-د (١٥١٤قرار اجلمعية العامـة     

دامت هناك أقـاليم غـري متمتعـة بـاحلكم الـذايت تنتظـر احلصـول علـى فرصـة ملمارسـة حقهـا يف                
ا لقـرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك قـرارات اجلمعيـة العامـة                     تقرير املصري، وفقـ   

 .واللجنة اخلاصة بشأن حاالت استعمارية معينة وخاصة
وال ينبغــي أن يعتــرب اإلقلــيم متمتعــا بــاحلكم الــذايت مــا دامــت الدولــة القائمــة    - ١٠ 

ؤثر علـى األقـاليم غـري       باإلدارة متارس منفـردة سـلطة وضـع القـوانني واألنظمـة األخـرى الـيت تـ                 
ألقاليم، اعتمادا على طرائق مثـل إصـدار التشـريعات          ا ذههة  املتمتعة باحلكم الذايت بدون موافق    

 .واألوامر اجمللسية وغري ذلك من الطرائق
وال يوجــد يف عمليــة إهنــاء االســتعمار، وحيــث ال تقــوم أي خالفــات بشــأن    - ١١ 

.  يشـكل أيضـا حقـا أساسـيا مـن حقـوق اإلنسـان        السيادة، أي بـديل ملبـدأ تقريـر املصـري الـذي           
وتعترب مجيع اخليارات املتاحة لتقرير املصري صاحلة ما دامـت تتفـق والرغبـات الـيت تعـرب عنـها                    
الشعوب املعنية حبريـة ومـا دامـت مطابقـة للمبـادئ احملـددة بوضـوح يف ميثـاق األمـم املتحـدة،             

ــة    ــة العامـ ــراري اجلمعيـ ــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤ويف قـ ــ١٤املـ ــمرب /انون األول كـ  ١٩٦٠ديسـ
 وغريمهـــا مـــن القـــرارات   ١٩٦٠ديســـمرب / كـــانون األول١٥، املـــؤرخ )١٥-د (١٥٤١ و

 .واملقررات ذات الصلة
وارتأى املشـاركون ضـرورة كفالـة األمـم املتحـدة واللجنـة اخلاصـة للحقـوق                  - ١٢ 

حكــام ميثــاق غـري القابلــة للتصــرف لشــعوب األقـاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الـذايت، متشــيا مــع أ   
، مـا دامـت هنـاك       )١٥-د (١٥٤١و  ) ١٥-د (١٥١٤األمم املتحدة وقراري اجلمعيـة العامـة        

 .أقاليم يف هذا الوضع
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 الوعي اجلماهريي واحلمالت اإلعالمية  

ــة يف دراســة جمموعــة اخليــارات املتعلقــة      - ١٣  يعتــرب اســتمرار مجيــع األطــراف املعني
الصلة على شعوب األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،            بتقرير املصري وتعميم املعلومات ذات      

مــن العناصــر اهلامــة يف حتقيــق أهــداف إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والشــعوب املســتعمرة     
 .وأهداف خطة العمل

ــة      - ١٤  ــة لتوعي ــة اخلاصــة بنشــاط يف محل وأكــد املشــاركون ضــرورة شــروع اللجن
يـارات تقريـر املصـري املدرجـة يف قـرارات           خبعنية  اجلماهري هبدف إذكاء وعي شعوب األقاليم امل      

األمم املتحدة املتعلقة بإهناء االسـتعمار، ال سـيما يف سـياق إعـداد برنـامج العمـل اخلـاص بكـل            
 .إقليم من األقاليم

وأوصــت احللقــة الدراســية بــأن تضــطلع اللجنــة اخلاصــة، بالتعــاون مــع إدارة     - ١٥ 
املتحـدة املختصـة، بإعـداد برنـامج لتعمـيم املعلومـات            شؤون اإلعالم وغريها من هيئات األمـم        

وتوعية اجلماهري يف هذه األقاليم، بغية زيادة فهـم شـعوهبا خليـارات املركـز السياسـي املشـروع          
، مـع  ١٩٦٠يف ذلـك إعـالن عـام     املتاحة أمامها، وفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبـا     

 .ال يف األقاليم اليت كانت حتت الوصاية سابقامراعاة الربامج املطبقة بنجاح يف هذا اجمل
وينبغي توجيه مراكز اإلعالم التابعـة لألمـم املتحـدة لتعمـيم املعلومـات بشـأن                 - ١٦ 

ويف هــذا الصــدد، أكــد املشــاركون أن . إهنــاء االســتعمار يف األقــاليم والــدول القائمــة بــاإلدارة
ط اهلــادئ والبحــر الكــارييب، ميكــن أن مراكــز اإلعــالم، وخاصــة تلــك الواقعــة يف مــنطقيت احملــي 

تؤدي دورا هاما يف تعميم املعلومات وتعزيز الوعي العام وتعبئـة الـدعم للعمـل الـذي تقـوم بـه                
 .األمم املتحدة فيما يتصل بعملية إهناء االستعمار

وينبغـــي مطالبـــة شـــعبة املســـاعدة االنتخابيـــة يف إدارة الشـــؤون السياســـية يف   - ١٧ 
ألمـم املتحـدة بتقـدمي الـدعم واملسـاعدة إىل أي عمليـة تشـاور تعقـد يف أي مـن          األمانة العامـة ل  

 .األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت بشأن أي إجراء من إجراءات تقرير املصري
وشجع املشاركون األمم املتحدة على مساعدة األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم               - ١٨ 

رات القمــة واملــؤمترات العامليــة الــيت تعقــدها األمــم  الــذايت الــيت ُمنحــت مركــز املراقــب يف مــؤمت 
املتحدة والدورات االستثنائية اليت تعقدها اجلمعية العامـة، مـن خـالل تيسـري تعمـيم املعلومـات                  

 .عليها بشأن املؤمترات والدورات
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 البعثات الزائرة  
تمتعـة  أكد املشاركون ضـرورة إيفـاد بعثـات زائـرة دوريـة إىل األقـاليم غـري امل                  - ١٩ 

باحلكم الذايت هبدف توعية مجاهريها مبسائل إهناء االستعمار واخليارات املمكنـة املتاحـة لتقريـر               
املصـري، وتقيــيم احلالـة فيهــا والوقـوف علــى رغبـات وطموحــات شـعوهبا فيمــا يتعلـق بوضــعها       

. تاملستقبلي، ودعـوا الـدول القائمـة بـاإلدارة إىل التعـاون علـى تيسـري تنظـيم مثـل هـذه البعثـا                     
وأشــاروا إىل أن ممثلــي األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت تقــدموا بطلبــات عديــدة يف احللقــة 

 .الدراسية إليفاد بعثات زائرة يف أقرب وقت ممكن
 

 التعاون مع وكاالت منظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واملساعدة اليت تقدمها  
 اللجنــة اخلاصــة واجمللــس االقتصــادي    أيــد املشــاركون توطيــد التعــاون بــني     - ٢٠ 

واالجتماعي مـن أجـل التشـجيع علـى تعزيـز وزيـادة املسـاعدة الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة إىل             
 .األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي

ل إىل  وينبغي أن تيسر لكل األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت سـبل الوصـو                  - ٢١ 
بــرامج األمــم املتحــدة ذات الصــلة يف اجملــالني االقتصــادي واالجتمــاعي، مبــا يف ذلــك الــربامج    
املنبثقة عن خطط عمل مؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية اليت تعقـدها األمـم املتحـدة، هبـدف      
ــذايت         ــق احلكــم ال ــة لتحقي ــا يتماشــى مــع األعمــال التحضــريية الالزم ــدرات، مب ــاء الق ــز بن تعزي

 .لداخلي فيها بالكاملا
وأكدت احللقة الدراسية أنـه ينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة األوسـع نطاقـا أن                   - ٢٢ 

تواصل استكشاف سبل تعزيز تدابري الدعم القائمة ووضع بـرامج مناسـبة لتقـدمي املسـاعدة إىل               
 تكفـل تنفيـذ     األقاليم املتبقية غري املتمتعة باحلكم الـذايت والسـعي إىل إجيـاد مقترحـات ملموسـة               

الوكاالت املتخصصة للقرارات ذات الصـلة تنفيـذا كـامال علـى حنـو مـا هـو مفصـــل يف قـــرار           
 .٢٠٠١ ديسمرب/  كانون األول١٠ املؤرخ ٥٦/٦٧اجلمعية العامة 

ــن اجمللـــس      - ٢٣  ــاعدة مـ ــاس املسـ ــى التمـ ــة علـ ــة اخلاصـ ــاركون اللجنـ وحـــث املشـ
يوليـه  /متـوز  ٢٣ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٥٣ اجمللـس    االقتصادي واالجتماعي فيمـا خيـتص بتنفيـذ قـرار         

املسـتعمرة مـن قبـل الوكـاالت          بشأن تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب           ٢٠٠٤
 .املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة باألمم املتحدة

ــة        - ٢٤  ــري املتمتعــ ــغرية غــ ــة الصــ ــاليم اجلزريــ ــعف األقــ ــاركون بضــ ــلّم املشــ وســ
ــاحلكم ــذي ال يــ   ب ــذايت، ال ــذا الضــعف ســيتزايد    ال ــل شــاغال كــبريا، وأشــاروا إىل أن ه  زال ميث

05-43656 51 
 



A/60/23
 

ما مل تتخذ تدابري عاجلة ملعاجلة قدرات األقـاليم وتعزيزهـا، وفقـا إلعـالن موريشـيوس املـؤرخ                   
 .)ج( ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين

ة ـــــوأكــدت احللقــة الدراســية جمــددا تأييــدها ملشــاركة األقــاليم غــري املتمتع         - ٢٥ 
يت يف اللجـــان اإلقليميـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة ويف وكـــاالت األمـــم املتحـــدة  م الـــذاـــــباحلك

ودعــت إىل زيــادة مشــاركة هــذه األقــاليم يف بــرامج  . املتخصصــة املختصــة، يف الوقــت الــراهن
وأنشــطة منظومــة األمــم املتحــدة، دعمــا لعمليــة إهنــاء االســتعمار، شــريطة االلتــزام بالنظــام          

ـــالداخل ــة العامــة،  ـ ــرارات األمــم املتحــدة ومقرراهتــا ذات الصــلة،    ي للجمعي ــا ألحكــام ق  ووفق
مبــا يف ذلــك القــرارات واملقــررات الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة واللجنــة اخلاصــة فيمــا يتعلــق    

 .م معينةـبأقالي
وأشاد املشاركون باألنشـطة الـيت يضـطلع هبـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                   - ٢٦ 

اليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، وشـجعوه علـى مواصـلة وضـع                 يف جمال تقـدمي املسـاعدة لألقـ       
 .برامج تصمم خصيصا هلذه األقاليم

وطلب املشاركون إىل الدول األعضاء يف اللجنة اخلاصة، اليت هـي أعضـاء يف               - ٢٧ 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي، أن تؤيد ضم األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت املنتسـبة إىل                

اللجان اإلقليميـة التابعـة لألمـم املتحـدة بصـفة مراقـب يف اجمللـس، عمـال بقـرار اللجنـة                      عضوية  
االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب ذي الصـلة ووفقـا ملـواد النظـام الـداخلي              

 .للمجلس
وأوصى املشاركون اللجنة اخلاصة بإقامة روابط أوثـق مـع اجلماعـة الكاريبيـة               - ٢٨ 
شرق الكارييب، وشـجعت األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف منطقـة البحـر          دولومنظمة 

 .الكارييب على توثيق االتصاالت مع املنظمتني
 

املسائل الدستورية واملسائل املتعلقة بتقرير املصري يف األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت         
 مبنطقة البحر الكارييب واملناطق األخرى

اط املشــاركون علمــا بالتقــدم الــذي أحرزتــه بعــض األقــاليم غــري املتمتعــة   أحــ - ٢٩ 
باحلكم الذايت والتحديات اليت واجهتها يف منطقة البحر الكارييب والـيت قـد تسـهم يف التوصـل                  
إىل قرار بشأن ممارسـتها حلقهـا يف تقريـر املصـري يف املسـتقبل القريـب، يف حـني ال تـزال أقـاليم                      

 . بلورة عملية تفضي إىل تقرير مصريهاأخرى تواجه صعوبات يف
ولفت املشاركون انتباه الـدول القائمـة بـاإلدارة إىل اخليـارات الثالثـة الـواردة         - ٣٠ 

ــرار  ــام  ) ١٥-د (١٥٤١يف الق ــأن     ١٩٦٠الصــادر يف ع ــة ب ــة العام ــه اجلمعي ــت في ــذي أعلن  ال
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حلكم الذايت، على حنـو مـا       اإلقليم غري املتمتع باحلكم الذايت ميكن له أن ينال قسطا كامال من ا            
ــاق   ــوخى يف امليث ــو مت ــيادة؛ أو ب   : ه ــة مســتقلة ذات س ــبصــريورته دول ــة   ارتباط ــع دول ه احلــر م

 .باالندماج مع دولة مستقلة مستقلة؛ أو
ــل حــاكم ســاموا        - ٣١  ــها ممث ــيت أعــرب عن ــا باألفكــار ال وأحــاط املشــاركون علم

. هنـاء االسـتعمار علـى كـل األقـاليم        األمريكية، مبـا يف ذلـك فكـرة عـدم تطبيـق معيـار واحـد إل                
ــد ا     ــوا عــن اســتعدادهم لتأيي ــك، أعرب ــى ذل ــذي  الوعــالوة عل ــار ال شــعب ســاموا  يعتمــده ختي

وأحـاطوا علمـا أيضـا ببيـان ممثـل سـاموا األمريكيـة الـذي                . األمريكية عرب آليات األمم املتحـدة     
ليــة إهنــاء  طلــب فيــه معلومــات عــن اخلطــوات الــيت ينبغــي أن يتخــذها اإلقلــيم إلكمــال عم        

 .االستعمار
والحـــظ املشـــاركون بقلـــق املنشـــآت واألنشـــطة العســـكرية للـــدول القائمـــة  - ٣٢ 

باإلدارة يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت اليت تتنـاىف مـع حقـوق ومصـاحل الشـعوب املعنيـة        
 .وتؤدي إىل نشوء خماطر صحية وبيئية جسيمة

طوا علمــا بالبيــان الــذي أدىل بــه ممثــل وأكــد املشــاركون جمــددا، بعــد أن أحــا - ٣٣ 
األرجنــتني، ضــرورة مواصــلة اللجنــة اخلاصــة تشــجيع اســتئناف املفاوضــات بــني حكــوميت          

، مــع أخــذ )مالفينــاس(األرجنــتني واململكــة املتحــدة هبــدف إجيــاد حــل ملســألة جــزر فوكالنــد  
 .ت الصلةمصاحل سكان اإلقليم يف االعتبار، وفقا لقرارات ومقررات األمم املتحدة ذا

وفيما يتعلق بالصـحراء الغربيـة، حـث املشـاركون الطـرفني علـى التوصـل إىل                  - ٣٤ 
 يضـمن تقريـر شـعب الصـحراء الغربيـة ملصـريه يف              حل سياسي عـادل ودائـم ومقبـول للطـرفني         

، مشـــريين إىل دور مبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــدة ومقاصـــده شـــى مـــعاتتمترتـيـبــــات ســـياق 
ا الصــدد، وحثــوا الطــرفني ودول املنطقــة علــى مواصــلة التعــاون   ومســؤوليات الطــرفني يف هــذ

بشــكل كامــل مــع األمــم املتحــدة للخــروج مــن حالــة اجلمــود الراهنــة وإحــراز تقــدم حنــو حــل 
وأشار املشاركون إىل والية اللجنة اخلاصـة فيمـا يتعلـق           . سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفني    
 .بتقرير مصري شعب الصحراء الغربية

 
 القائمـــة بـــاإلدارة والـــدول األعضـــاء األخـــرى يف األمـــم املتحـــدة، واملنظمـــات  الـــدول  

 احلكومية الدولية، وبرامج األمم املتحدة، واجملتمع املدين
رحب املشاركون حبضور ممثـل فرنسـا كمراقـب، وأعربـوا عـن أسـفهم لعـدم             - ٣٥ 

يف االعتبـار مشـاركتها يف   متثيل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية، واضـعني      
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وكرروا دعـوهتم لكـل الـدول القائمـة بـاإلدارة للشـروع يف إجـراء                . احللقات الدراسية السابقة  
 .حوار بنَّاء مع اللجنة اخلاصة يف املستقبل

وأعربت اللجنة اخلاصة عن تقديرها لألرجنتني، وإسبانيا، واجلزائر، واملغـرب           - ٣٦ 
ة، وشــجعت دوال أعضــاء أخــرى علــى مواصــلة التعــاون   علــى مشــاركتها يف احللقــة الدراســي 

 .معها
وأعربت اللجنة اخلاصة أيضا عـن تقـديرها ملشـاركة ممثلـي االحتـاد األفريقـي،                 - ٣٧ 

 .ومنظمة الدول األمريكية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فضال عن منظمات غري حكومية
 

 دور احللقات الدراسية اإلقليمية  

لقـات الدراسـية اإلقليميـة، بوصـفها مـن أنشـطة خطـة عمـل العقـد                  تشكّل احل  - ٣٨ 
الدويل الثاين للقضاء على االستعمار، منتدى فعاال من أجـل تركيـز النقـاش علـى املسـائل الـيت                    
هتـم األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، وتتــيح الفــرص ملمثلــي شــعوب هــذه األقــاليم لتقــدمي  

 .اصةآرائهم وتوصياهتم إىل اللجنة اخل
ويظل الطابع اإلقليمـي للحلقـات الدراسـية، الـيت ُتعقـد بالتنـاوب بـني منطقـة                   - ٣٩ 

وينبغي حـث الـدول     . البحر الكارييب ومنطقة احمليط اهلادئ، عنصرا بالغ األمهية لكفالة جناحها         
القائمة باإلدارة علـى تيسـري مشـاركة ممثلـي األقـاليم املنتخـبني يف احللقـات الدراسـية ودورات                    

، متشـيا مـع     )اللجنـة الرابعـة   (لجنة اخلاصة وجلنـة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار               ال
 .قرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذات الصلة

وأوصى املشاركون بأن تدمج اللجنة اخلاصة، قدر اإلمكان، توصـيات حلقـة             - ٤٠ 
ن تلـك التوصـيات تعـبري هـام عـن           كانوان الدراسية يف قراراهتا ذات الصلة بإهناء االستعمار، أل        

 .إرادة شعوب األقاليم
ــادانغ الدراســية        - ٤١  ــة م ــديرهم لنتيجــة حلق وكــرر املشــاركون اإلعــراب عــن تق

احللقــة  ، وأكــدوا ضــرورة قيــام اللجنــة اخلاصــة باســتعراض توصــيات  ٢٠٠٤املعقــودة يف عــام 
 .اليت تقوم هباالدراسية وبذل كافة اجلهود املمكنة إلدماجها يف أعمال املتابعة 

ــية         - ٤٢  ــا الدراس ــة اخلاصــة تنســيق حلقاهت ــرار اللجن ــا بق وأحــاط املشــاركون علم
السنوية مع األنشطة األخـرى ذات الصـلة الـيت سُيضـطلع هبـا يف األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم                       

 .الذايت، مبا يف ذلك البعثات الزائرة، حسب االقتضاء، بغية ترشيد مواردها
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تعتمد اللجنة اخلاصة تقرير حلقة كانوان الدراسـية وأن تدرجـه يف   وينبغي أن    - ٤٣ 
 .تقريرها إىل اجلمعية العامة، أسوة بتقاريرها عن احللقات الدراسية اإلقليمية السابقة

وكرر املشاركون يف احللقة الدراسـية تأكيـد أمهيـة االسـتنتاجات والتوصـيات            - ٤٤ 
وبربـادوس  ) ١٩٩٠(لسـابقة الـيت ُعقـدت يف فـانواتو          املعتمدة يف احللقات الدراسـية اإلقليميـة ا       

ــادا ) ١٩٩٠( ــدة  ) ١٩٩٢(وغرينـــــ ــا اجلديـــــ ــابوا غينيـــــ ) ٢٠٠٤ و ١٩٩٦ و ١٩٩٣(وبـــــ
) ٢٠٠٢ و ١٩٩٨(وفيجــــي  ) ١٩٩٧(وأنتيغــــوا وبربــــودا  ) ١٩٩٥(وتوبــــاغو  وترينيــــداد
 ).٢٠٠٣(وأنغيال ) ٢٠٠١(وكوبا ) ٢٠٠٠(وجزر مارشال ) ١٩٩٩(لوسيا  وسانت
جللسة السادسـة أيضـا، اختـذ املشـاركون قـرارا يعربـون فيـه عـن التقـدير لسـانت                     ويف ا  - ٣٩

 ).انظر التذييل السادس(فنسنت وجزر غرينادين، حكومة وشعباً 
 

 احلواشي
 .(A/59/23) ٢٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )أ( 
ألقاليم اليت تعىن هبـا اللجنـة اخلاصـة وينطبـق عليهـا اإلعـالن        يف الوقت احلاضر، تشمل قائمة ا      )ب( 

أنغيال، وبرمودا، وبيتكرين، وتـوكيالو، وجبـل طـارق، وجـزر تـركس وكـايكوس،               : ما يلي 
، )مالفيناس( فرجن الربيطانية، وجزر فرجن التابعة للواليات املتحدة، وجزر فوكالند           وجزر

نـة، والصـحراء الغربيـة، وغـوام، وكاليـدونيا          وجزر كاميان، وساموا األمريكية، وسانت هيال     
 .اجلديدة، ومونتسريات

االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة                   )ج( 
إعـالن  . ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٤-١٠الصغرية النامية، بـورت لـويس، موريشـيوس،         

 )املوحدة (A/CONF.207/L.6الوثيقة . موريشيوس
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 التذييل األول
 قائمة املشاركني  
  أعضاء اللجنة اخلاصة  

 ألربت سيتنيكوف *االحتاد الروسي
 عضو اللجنة اخلاصة

 بريهانيميسكيل أبيي سيغين *إثيوبيا
 عضو اللجنة اخلاصة

 حممد أنشور *إندونيسيا
 عضو اللجنة اخلاصة

 جيمي أوفيا بابوا غينيا اجلديدة
 خلاصةعضو اللجنة ا

 قيس قبطين *تونس
 عضو اللجنة اخلاصة

 غريسبني غريغوار *دومينيكا
 عضو اللجنة اخلاصة

 سانت فنسنت وجزر غرنادين
 )البلد املضيف(

 مايكل براون
 مارغريت هيوز فرياري

 سوينل فريزر
 جوليان روبرت هونيت *سانت لوسيا

 رئيس اللجنة اخلاصة
 ميشيل جوزيف

 عضو اللجنة اخلاصة
 سي يونليانغ *الصني

 عضو اللجنة اخلاصة
 أورالندو ريكيهو غوال *كوبا

 نائب رئيس اللجنة اخلاصة
 لوك جوزيف أوكيو *الكونغو

 نائب رئيس اللجنة اخلاصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .عضو يف الوفد الرمسي للجنة اخلاصة * 
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  الدول األعضاء يف األمم املتحدة  

 خوسي لويس بينيولو األرجنتني
 رومان أويارسون إسبانيا
 العريب جاكتا اجلزائر
 سعاد العلوي املغرب

 حسنة ماء العينني
 علي سامل شكاف

 
  الدولة القائمة باإلدارة  

  الشامي-جنفييف بوكي  )مراقب(فرنسا 
 

 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
 مايكل ميسيك جزر تركس وكايكوس

 كيبيغسأوسوالد س
 جيفري هال

 نورمان هاملتون
 كدريك بيكرينغ جزر فرجن الربيطانية

 كاراليل كوربني جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة
 ليلي باو ساموا األمريكية
 إريك جورج سانت هيالنة

 أمحد خباري الصحراء الغربية
 

 املنظمات غري احلكومية  
 لوليتا ديفس ريتشاردسون )أنغيال(أنغيال جلنة اإلصالح الدستوري واالنتخايب يف 

 مايكل وينفيلد )برمودا(جلنة استقالل برمودا 
الفريق العامل الدسـتوري للمنظمـات غـري احلكوميـة يف           

 )جزر كاميان(جزر كاميان 
 آل إبيانكس
 ويل بينو

 خوليو إنريكي نتانيت )بورتوريكو(نقابة احملامني يف بورتوريكو 
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ــن    ــدة مـــ ــة املتحـــ ــرة   احلركـــ ــريات حـــ ــل مونتســـ أجـــ
 )مونتسريات(

 شدموند براون

جـزر فـرجن التابعـة      (رابطة األمـم املتحـدة جلـزر فـرجن          
 للواليات املتحدة

 جوديث بورن
  

 اخلرباء  
 )جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة(كاراليل كوربني 

 )برمودا(والنت براون 
 )مونتسريات(ورد فرغس االسري ه

 )أنغيال(بنكس  - فيليس فليمينغ
 

 ألمم املتحدةنظومة االربامج والصناديق والوكاالت املتخصصة التابعة مل  
 باوال حممد    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 
 املنظمات اإلقليمية  

 أوموتايو أوالنيان      االحتاد األفريقي
 ميلني غلني     منظمة الدول األمريكية

 
 املراقب  

 )جبل طارق(جوزيف بوسانو 
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 التذييل الثاين
 

ــادل           ــة والتجــارة والتب ــر الشــؤون اخلارجي ــراون، وزي ــل مايكــل ب ــان األونراب بي
  فنسنت وجزر غرينادين سانتالتجاري ل

 
ــادين ســانتباســم حكومــة وشــعب    ، أود أن أعــرب لكــم عــن   فنســنت وجــزر غرين

لــدنا املتعــدد تــرحييب احلــار بكــم يف جزيــرة كــانوان اجلميلــة، وهــي إحــدى اجلــواهر احملبوبــة لب  
إنه لسرور عظيم يل أن أحتدث إليكم يف هـذا احلفـل االفتتـاحي              . اجلزر، هنا يف جزر ويندوارد    

 بشـأن تنفيـذ العقـد الـدويل الثـاين      ٢٠٠٥للحلقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة البحر الكارييب لعام     
 .للقضاء على االستعمار

 الستضـافة هـذا االجتمـاع اهلـام         إنه ليسعدنا أن جلنـة تصـفية االسـتعمار قبلـت دعوتنـا             
الذي نعتربه حنن يف شرق الكارييب نشاطا بالغ الداللة لتعزيز التنمية املستقبلية لألقاليم اجلزريـة                

 .الكارييب واملناطق األخرى/الصغرية املتبقية غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة األطلسي
ؤولية تعزيـز عمليـات تقريـر املصـري         إن بلدان منطقة البحر الكارييب تضطلع جبديـة مبسـ          

وتصفية االسـتعمار، وال سـيما يف البلـدان اجملـاورة لنـا، الـيت متثـل جـزءا أساسـيا مـن حضـارتنا                         
وهـذا أمـر يشـغلنا بصـفة خاصـة      . الكاريبية، ولكنها مل حتصل بعد علـى احلكـم الـذايت الكامـل          

 جـزءا مـن النسـيج    -رب جرياننـا    الـيت ميثـل الكـثري منـها أقـ          -حيث أننا نعترب األقاليم الصـغرية       
ومما يؤكد هذا االلتزام، أن دول منظمة شـرق         . االقتصادي واالجتماعي ملنطقة البحر الكارييب    

 .الكارييب الستة املستقلة أعضاء مجيعها يف اللجنة اخلاصة
لقد وفرت حكومـات دول الكـارييب آليـات هامـة لـدمج الكـثري مـن هـذه األقـاليم يف                       
ظمـة دول شـرق الكـارييب تشـارك ثالثـة أقـاليم كاريبيـة كأعضـاء منتسـبني           ففـي من  . مؤسساتنا

ــة     ــيم واحــد بالعضــوية الكامل ــع إقل ــا يتمت ــاليم    . بينم ــة تشــارك مخســة أق ــة الكاريبي ويف اجلماع
كـذلك يشـارك إقليمـان مـن األقـاليم        . كأعضاء منتسبني ويتمتع إقليم واحد بالعضوية الكاملـة       

 .ة املوحدة لدول شرق الكارييبقيد نظر اللجنة اخلاصة يف العمل
إىل املشـاركة املسـتمرة واملوسـعة هلـذه األقـاليم            فنسنت وجزر غرينـادين      سانتوتنظر   

. يف املؤسسات اإلقليمية على أهنـا جـزء طبيعـي مـن عمليـة التكامـل اإلقليمـي ملنطقـة الكـارييب                      
ة املتسـارعة، الـذي     فلهذه اهليئات اإلقليمية أيضا ُبعـد خـاص ومعقـد يف هـذا العصـر مـن العوملـ                  

يتطلــب اســتراتيجيات ابتكاريــة لتحقيــق هــدف التصــفية الكاملــة لالســتعمار حبلــول هنايــة هــذا  
 يف بــابوا ٢٠٠٤وحسـب مــا مت التوصـل إليــه يف احللقـة الدراســية الـيت ُعقــدت يف عـام      . العقـد 
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ة ومــن الواضــح أن رئــيس اللجنــ. غينيــا اجلديــدة، جيــب علينــا أن نبــدأ الــتفكري بشــكل متحــرر 
 .اخلاصة، الذي يتسم بالدينامية، لن يكون له رأي مغاير

إنين على ثقة مـن أن هـذه األيـام الثالثـة القادمـة ستسـفر عـن نتـائج تـنري الطريـق أمـام                  
يف اخلريف، وعلـى األخـص       العامة   اجلمعيةوحىت انعقاد   يونيه  /حزيرانعمل اللجنة اخلاصة من     

دون تنفيـذها، لـن يكـون هلـا مـن أثـر سـوى تـراكم                 فالواقع أن التوصيات، ب   . يف مرحلة التنفيذ  
إن علينا أن نكفـل أال يسـتمر ذلـك مثلمـا حـدث بشـكل مأسـوي                  . الغبار عليها فوق الرفوف   

 .يف املاضي
وآمـل أن جتـدوا وقتـا       . وأمتىن لكم، أيها املشاركون كل التوفيـق يف مـداوالتكم اهلامـة            

فــإىل اجلنــوب : ض اجلــزر اجملــاورة أيضــا لالســتمتاع مبفــاتن هــذه اجلزيــرة اجلميلــة ولزيــارة بعــ  
إن عدم إثـرائكم جتربـة حيـاتكم برؤيـة هـذه الكنـوز       . مباشرة جزر توباغو ذات الشهرة العاملية  

 .الوطنية على طبيعتها سيكون مدعاة لألسف
 ٢٠٠٥واآلن أعلن رمسيا افتتاح احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة البحر الكـارييب لعـام                

 .د الدويل الثاين للقضاء على االستعماربشأن تنفيذ العق
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 التذييل الثالث
 

،  املتحـدة  األمـم لوسـيا لـدى      سـانت بيان جوليان روبريت هونيت، املمثل الدائم ل        
 رئيس اللجنة اخلاصة

 
 فنســنت وجــزر سـانت باسـم أعضــاء اللجنـة اخلاصــة، أود أن أكــرر شـكري حلكومــة     

ض منتصـف املـدة لتنفيـذ العقـد الـدويل الثـاين             علـى عرضـها الكـرمي استضـافة اسـتعرا         غرينادين  
للقضاء على االستعمار، حيـث تسـعى إىل تقيـيم مـا حققـه اجملتمـع الـدويل مـن تقـدم يف تنفيـذ                         

 .واليته املقدسة لدفع عملية تقرير املصري لشعوب األقاليم الباقية غري املتمتعة باحلكم الذايت
 عن امتناننا للضيافة البالغة احلفاوة الـيت        إن أعضاء اللجنة اخلاصة يشاركونين يف التعبري       

وإن بلـدي سـانت     . حظينا هبا منـذ وصـولنا إىل هـذا اجلـزء الرائـع مـن جـزر وينـدوارد اجلميلـة                    
ــدوارد، ليشــعر بالفخــار ألن      ــة جمــاورة جلــزر وين  فنســنت وجــزر  ســانتلوســيا، بوصــفه دول

فعلـى هـذه    . هذا احلدث أصبحت أحدث بلداننا اجلزرية الصغرية يف عرض استضافة         غرينادين  
املنطقة دور خاص يف اسـتكمال عمليـة تصـفية االسـتعمار لصـاحل األقـاليم املتبقيـة غـري املتمتعـة            
باحلكم الذايت اليت يغسل شواطئها حبرنا الكارييب األثري واليت تشـاركنا شـعوهبا يف تعزيـز تنميـة                  

 .حضارتنا الكاريبية
لـداننا يف حالـة مماثلـة مـن الضـعف      مل ميض وقت طويل حقـا منـذ أن كـان كـثري مـن ب              

، الـيت  �املضـي قـدما  �وقد واجهنا بعضا من جوانب عدم اليقني بشأن      . السياسي والدستوري 
ومن املأمول فيه أن يتسىن ملـن أُتـيح هلـم مـن بيننـا حتقيـق                 . يعانيها اليوم كثري من األقاليم الباقية     

االنـدماج، أن يقـدموا رؤى ثاقبـة    حكم ذايت كامل من خالل االسـتقالل أو االرتبـاط احلـر أو       
 .مفيدة ملن سيلحقون هبم

 َمْعلَم تارخيي هام يف عمليـة تصـفية االسـتعمار، حيـث يتالقـى حـدثان                 ٢٠٠٥إن عام    
مهمان إللقاء الضوء على مدى تقدمنا يف دفع عملية تقرير املصري قُدما، وعلـى مقـدار مـا هـو                    

 .باق أمامنا
االسـتعراض اخلمسـي إلعـالن األلفيـة، الـذي ميثـل،            احلدث األول الذي أُشري إليه هـو         

أعلنه، تعهد اجملتمـع الـدويل مـن جديـد بـدعم اجلهـود الراميـة إىل إعمـال حـق الشـعوب يف                         مبا
واحلـدث الثـاين هـو اسـتعراض منتصـف املـدة للعقـد الـدويل الثـاين للقضـاء علـى                      . تقرير املصري 

وهـذه احللقـة الدراسـية      . بتصفية االستعمار االستعمار، والذي يراد به تقييم الوضع فيما يتعلق         
، الـذي ينبثـق مـن حوارنـا، أن     �لتوافـق آراء كـانوان  �ُتعقد يف ملتقى هذين احلـدثني، وينبغـي        

 .يقدم رؤى بصرية هامة لتطبيق خارطة الطريق بشأن تقرير املصري
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لعقـد   ل- والثانيـة اآلن    -لقد كان هناك، قبل إعالن األلفية، وقبل خطة العمل األوىل            
 أســاس تشــريعي قــدمي العهــد لتحقيــق عمليــة تصــفية -الــدويل الثــاين للقضــاء علــى االســتعمار 

منـذ إنشـائها وحـىت       العامـة    اجلمعيـة وحنن نستذكر سلسلة القرارات الـيت اعتمـدهتا         . االستعمار
. التـابع لألمـم املتحـدة      االقتصـادي واالجتمـاعي      اجمللـس ونذكر قرارات مماثلـة اعتمـدها       . اليوم
 :جل الواليات اهلامة الواردة يف خمتلف اتفاقيات حقوق اإلنسان، مثلونس
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ � 
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ � 
 .واتفاقية القضاء على التمييز العنصر � 

بشـكل   املتحـدة   األمـم ع الـدول األعضـاء يف       وينبثق من هذه الوالية املوسعة تأكيد مجي       
مطــرد علــى وضــع بــرامج للتوعيــة السياســية يف األقــاليم املعنيــة فيمــا يتعلــق خبيــارات املســاواة    

، وتنظــيم بعثــات  املتحــدةاألمــمالسياســية، وعلــى تقــدمي املســاعدة هلــذه األقــاليم مــن وكــاالت 
 وتشــجيع إعــادة املــوارد الطبيعيــة زائــرة، وإعمــال حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بتقريــر املصــري،

كـل   العامـة   اجلمعيـة وحنـن مـدركون إلعـادة تأكيـد         . لألقاليم إليها، وغري ذلك من التوجيهات     
سنة على نقل السلطات إىل شعوب هذه األقاليم، مبا يتفق واملطالبات املستمرة بنقـل السـلطة،                

 .اليت تدوي أصداؤها يف هذه األقاليم
 الكثرية التقدميـة الفكـر املعروضـة علـى اللجنـة مـن جانـب                وحنن نعي أيضا التوصيات    

، مثــل وحـــدة   املتحـــدةاألمــم شــعوب األقـــاليم نفســها، مبـــا فيهــا تعزيـــز دور بعــض هيئـــات     
ــة حقــوق اإلنســان و   ــات وجلن ــامجاالنتخاب ــائي  برن ــم املتحــدة اإلمن ــموجلــان  األم  املتحــدة األم

 الـدعم هلـذه األقـاليم يف سـعيها للتقـدم            املتخصصة، يف تقدمي   املتحدة   األمماإلقليمية ووكاالت   
 .السياسي واالقتصادي االجتماعي

ــدوليني،        ــة يف خطــط عمــل العقــدين ال ــدابري املطلوب ــار أيضــا الت وحنــن نضــع يف االعتب
سيما البحث والتحليل الضروريني بشـأن الوضـع علـى الطبيعـة يف فـرادى األقـاليم، حيـث                    وال

 . املعلومات عن تصفية االستعماريعد ذلك حاسم األمهية يف سد النقص يف
إن هذه التعهدات تظـل متثـل األسـاس التشـريعي اجلـوهري واملوسَّـع للمضـي قُـدما يف                     
بيد أن احلقيقة تظل قائمـة، بـأن هـذه املشـكلة كـثريا جـدا مـا ال جتـد حـال ألن عنصـر                          . العمل

. يد غـري كـاف  التنفيذ احلاسم لوالية تصفية االستعمار على وجـه التحديـد ظـل لألسـف الشـد              
فالتنفيذ وحده هو الوسيلة اليت ميكن من خالهلا أن جنـين مثـرة، حبلـول هنايـة هـذا العقـد الثـاين،                       

 .هذه اليت ال تنتهي املتحدة األمممن وراء جداول أعمال 
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فربايـر  /شـباط  يف   ٢٠٠٥لقد أشرت، يف كلميت االفتتاحية لدورة اللجنة اخلاصـة لعـام             
ا أن نتخـذ تـدابري ابتكاريـة لسـد فجـوة املعلومـات عـن احلالـة يف                 املاضي، إىل أنه سـيكون علينـ      

عامة على الوفاء بواليتها بشأن تقدمي املساعدة لألقـاليم          املتحدة   األمماألقاليم، وحلث منظومة    
 .واعتماد هنج متواصل لبلوغ هدف احلكم الذايت الكامل

ــل جــدا وجيــب الت        ــذ وقــت طوي ــاول هــذه املســائل من ــا نتن ــع أنن ــى أن  والواق ــد عل أكي
ال تنتــهي باعتمــاد القــرارات بشــأن تصــفية   املتحــدة األمــممســؤولية الــدول األعضــاء وجهــاز  

وجيب التركيز يف النصف الثاين من هذا العقد علـى التنفيـذ، وإال سـنظل يف حلقـة                  . االستعمار
 .مفرغة ال هناية هلا من اجلمود، لنعود، سنة بعد أخرى، إىل البدء من جديد

 وأنا علـى ثقـة أيضـا مـن أنـه لـيس هـدف زمالئـي األعضـاء يف اللجنـة                       -وليس هديف    
ــدفنا        -اخلاصــة  ــرارات ه ــاد الق ــا اعتم ــل فيه ــاجلمود، ميث ــة تتســم ب ــا يف عملي  أن نكــون أطراف
 . الوحيد

لكننا نقصد تسريع جهودنا، والتفكري خارج نطـاق هـذا اإلطـار احملـدود، بـأن نوسـع                    
 .األوسع وإىل اهليئات ذات الصلة األخرى املتحدة األممنطاق جهودنا لتمتد إىل منظومة 

ــيدة       ــية السـ ــة الدراسـ ــذه احللقـ ــا يف هـ ــة أن أرى معنـ ــفة خاصـ ــجعين بصـ ــذلك يشـ ولـ
يف بربـادوس، الـيت تشـرف علـى برنـامج        األمـم املتحـدة اإلمنـائي        برنـامج حممد من مكتب     بوال

يف تقـدمي الـدعم      األمـم املتحـدة اإلمنـائي        برنـامج فـدور   . احلكم الرشـيد ملنطقـة شـرق الكـارييب        
لعمليــة اإلصــالح الدســتوري يف أنغــيال منــذ عــدة ســنوات كــان عــامال مهمــا يف تقــدم الــدور   

كمــا أن . احلاســم الــذي ميكــن أن يلعبــه الربنــامج يف حتــديث منــاذج احلكــم يف األقــاليم الباقيــة  
اخلاصة إىل برمودا هـي دليـل آخـر         تحدة   امل األمماملساعدة احلالية اليت يقدمها الربنامج إىل بعثة        

 برنـامج على ذلك الدور، وإين انتهز هذه الفرصة ألعرب عن تقديرنا للسيد توم جيتـنـز مـدير                
الكارييب، لتشـجيعه لنـا وتعهـده بتحقيـق تقـدم لألقـاليم             /ملنطقة األطلسي األمم املتحدة اإلمنائي    

ثـل املناقشـات اجلاريـة بشـأن مسـاعدة       ويف جانـب احملـيط اهلـادئ مت       . الواقعة يف إطار اختصاصه   
إلقليم تـوكيالو الـذي تـديره نيوزيلنـدا، مـع سـعيه حنـو االرتبـاط          األمم املتحدة اإلمنائي     برنامج

 .احلر، تطورا واعدا آخر
نظرا ألن تصـفية االسـتعمار هـي يف األسـاس وظيفـة حكـم، فـال جـدال يف أهنـا أيضـا                         

 عزمـي يف حضـور السـيدة مريلـني غلـني، ممثلـة              ولـذلك فـإين أجـد مـا يقـوي         . وظيفة دميقراطية 
إن ملنظمـة الـدول األمريكيـة       .  فنسـنت وجـزر غرينـادين      سانتمنظمة الدول األمريكية هنا يف      

دورا تارخييــا يف رصــد عمليــة تصــفية االســتعمار، يف إطــار بنــد جــدول أعماهلــا الســابق بشــأن  
وبينمـا مل يعـد ذلـك ميثـل         . �يكـي  يف نصـف الكـرة األمر      األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت      �

بندا عامال يف جدول أعمال منظمة الدول األمريكية، فإن تقرير املصري لألقاليم يف األمـريكتني               
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يظل إىل حد بعيد مسألة تعين نصف الكرة وميكن أن ُيرى يف نطاق ميثاق الدميقراطيـة ملنظمـة                  
عـارض مــع مبـدأ الدميقراطيــة،   والواقــع أن االسـتعمار كممارســة معاصـرة يت  . الـدول األمريكيـة  

وميكن ملنظمة الدول األمريكية أن تسهم بدرجة كبرية يف عمليـة تصـفية االسـتعمار بـالنظر يف                  
 .هذا التعارض يف إطار أنشطتها املتعلقة مبيثاق الدميقراطية

إننا إذ نواصل السري قُـدما، يسـرنا أن نـرى االهتمـام املسـتمر مـن أولئـك الـذين قـاموا             
ــد ــا بــ ــودتارخييــ ــذه اجلهــ ــيدة   . عم هــ ــور الســ ــياق، يســــرين أن أســــجِّل حضــ ــذا الســ ويف هــ

ــوزان ــة      سـ ــة مجهوريـ ــوزارة خارجيـ ــراف بـ ــددة األطـ ــات املتعـ ــعبة العالقـ ــديرة شـ ــوردون مـ غـ
ــداد ــر         تريني ــة اخلاصــة مبق ــة مضــت، يف اللجن ــذ ســنوات قليل ــدها، من ــيت مثلــت بل ــاغو، ال وتوب
لي، املمثـل الـدائم لترينيـداد وتوبـاغو لـدى           والواقع أن زميلي السفري فيليـب سـي       . املتحدة األمم
، كان عضوا يف بعثات اللجنة اخلاصة اليت زارت عدة أقاليم كاريبيـة يف املراحـل                 املتحدة األمم

 .األسبق من عمله
إن هدفنا هنـا يف كـانوان هـو التحقـق يف منتصـف هـذا العقـد الثـاين مـن التـدابري الـيت                           

يف هـذا اجملـال يتعـزز        املتحـدة    األمـم فعمل  . الستعمار قُدما حنتاج إىل اختاذها لدفع عملية إهناء ا      
ــآلراء           ــام ل ــادل ه ــيت جتمــع، بغــرض تب ــة، ال ــات الدراســية اإلقليمي ــذه احللق ــد ه ــام بعق كــل ع

 .واملعلومات، خمتلف أصحاب املصلحة يف دفع احلكم الدميقراطي قُدما
زيادة إدراك الـدول    وإين على ثقة من أن هذه احللقة الدراسية اإلقليمية ستساعد على             

 .األعضاء لتعقيدات الوضع يف األقاليم املختلفة
وحيدوين التفاؤل بأننا سنستطيع أيضا حتسني قاعدة معـارف ممثلـي األقـاليم احلاضـرين                

عامــة يف تيســري حتقيــق املســاواة السياســية  املتحــدة األمــممعنــا بشــأن الــدور التشــريعي ملنظومــة 
 .املطلقة

ع فيما يتعلق بأمهية املعـايري الـدنيا للمسـاواة السياسـية املطلقـة،      وآمل أن نستطيع التوسُّ    
 .احملددة يف خيارات الوضع السياسي املشروعة لالندماج أو االرتباط احلر أو االستقالل

واآلن أكثر من أي وقت مضـى، أرى أن مبـادئ املسـاواة السياسـية الكاملـة واملطلقـة                   
ل عمليـة تقريـر املصـري لألقـاليم اجلزريـة الصـغرية، إذا       جيـب أن تظـل املعيـار اإلرشـادي يف تنـاو     

حيـث السـلطة األحاديـة للـدول القائمـة          � املسـتعمرات إىل األبـد    �كان لنا أن نتحاشـى شـبح        
 .باإلدارة تظل العامل احلاسم يف عملية صنع القرار

وأتوقـــع مناقشـــة جديـــة هلـــذه املســـائل هنـــا يف كـــانوان هـــذا األســـبوع، وأتطلـــع إىل   
وحنن نسعى إىل زيادة تنقـيح هنجنـا حلـل معضـلة إهنـاء االسـتعمار املسـتمرة منـذ القـرن                   حوارنا

 . وشكرا لكم-العشرين 
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 التذييل الرابع
 رسالة من األمني العام  

 
ــة          ــية اإلقليمي ــة الدراس ــذه احللق ــع املشــاركني يف ه ــايت إىل مجي ــث بتحي يســرين أن أبع

 أثنـاء أسـبوع التضـامن مـع شـعوب األقـاليم غـري        الكاريبية بشأن إهنـاء االسـتعمار، والـيت ُتعقـد        
وأود أن أعـرب لشـعب وحكومـة سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين عـن             . املتمتعة باحلكم الـذايت   

 .امتناننا الستضافة هذا احلدث ولدعمها املستمر لألمم املتحدة
رصـة  إن هذا اجلمع من ممثلي األقاليم والـدول القائمـة بـاإلدارة واجملتمـع املـدين يـوفر ف                   

ــاء االســتعمار، وبدرجــة أهــم لصــوغ          ــذي أحــرز يف إهن ــدم ال ــى مــدى التق ــوف عل قّيمــة للوق
وأود أن أحـثكم علـى      . استراتيجيات لبلوغ هدف القضاء على االستعمار قبل هناية هذا العقد         

 .إجراء تبادل لآلراء منفتح وصريح وبنَّاء
ن مصـدر إهلـام وتشـجيع       إن جناحات األمم املتحدة يف إهناء االسـتعمار ينبغـي أن تكـو             

 غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت مـن      ةلنا يف جهودنا الرامية إىل ضمان متكَّن شعوب األقاليم املتبقيـ        
.  بشــأن البلــدان والشــعوب املســتعمرة ١٩٦٠ممارســة حقهــا يف تقريــر املصــري، وفقــا إلعــالن   

ــارات املتاحــة بشــأن وضــعها      ــتفهم اخلي ــة، مــن الضــروري أن ت ــق هــذه الغاي  السياســي ولتحقي
ــة    ــتقبلها حبري ــار مس ــا يف اختي ــرامج      . وحقه ــة ألنشــطة وب ــم أيضــا أن تكــون مدرك ــن امله وم

 .املساعدة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة، واملتاحة هلا
وكما رأينا يف حالة توكيالو، ميثل التعاون من جانب مجيع املعنيني، وال سـيما الـدول            

ألمانـة العامـة دعـم جهـودكم، وتظـل علـى اسـتعداد              وستواصـل ا  . القائمة باإلدارة، أمرا حيويا   
للمســاعدة يف وضــع خطــط إهنــاء االســتعمار علــى أســاس حالــة حبالــة، مبشــاركة ممثلــي بلــدان   

 .األقاليم املعنية
وأود اإلعـراب عــن ثنـائي علــى اللجنــة اخلاصـة لعملــها الشــاق وعـن أطيــب التمنيــات      

 .بالنجاح جلميع املشاركني يف هذه احللقة الدراسية
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 التذييل اخلامس
 بيان مقرر اللجنة اخلاصة  

 
ــذ         ــيم لتنفي ــإجراء اســتعراض وتقي ــدء، ب ــادئ ذي ب ــة، ب ــة الدراســية معني إن هــذه احللق

أهداف العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار فخطة العمـل الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة             
 بشــأن مــنح ١٩٦٠إلعــالن عــام التنفيــذ الكامــل : واضــحة جــدا بشــأن اهلــدف النــهائي للعقــد

االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، الذي نسميه اختصارا إعـالن إهنـاء االسـتعمار، الـذي          
 ).١٥-د (١٥١٤يرد يف القرار 

وخطة العمل حمررة فيما يتعلق بالتدابري اليت ينبغـي اختاذهـا علـى املسـتويات املختلفـة،                  
 -دول األعضـاء أو مـن جانـب األمـم املتحـدة             سواء علـى املسـتوى الـدويل، أو مـن جانـب الـ             

 أو مــن جانــب الــدول القائمــة بــاإلدارة، أو مــن  -يف ذلــك اللجنــة اخلاصــة واألمــني العــام   مبــا
 .جانب الوكاالت املتخصصة ومنظمات األمم املتحدة األخرى واملنظمات غري احلكومية

نعكاسـا للمسـائل    وذلك هو السبب يف أننا قمنا بصياغة جدول أعمالنا حبيث يكـون ا             
ــرزت يف خطــة العمــل   ــة اخلاصــة، بعقــد هــذه احللقــة الدراســية يف     . الــيت أب وقــد رغبــت اللجن

منتصف العقد، أن تفيد مـن التحليـل والنقـد البنَّـاء مـن جانـب املشـاركني يف هـذه احللقـة، يف                        
هامكم وإننـا نتطلـع إىل إسـ   . استعراض ما مت إجنازه حىت اآلن وخاصة ما يبقى يف انتظار إجنـازه            

 .يف هذه املهمة اهلامة
 .وسأشري فقط إىل بعض نقاط يف خطة العمل 
يف الفــرع ثانيــا مــن خطــة العمــل، تشــري اجلمعيــة العامــة إىل أن اجملتمــع الــدويل، الــذي  

يتــألف مــن الــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة،   
 .اليمينبغي أن يتضافر ملساعدة تلك األق

وأود، يف هــذا الصــدد، أن أشــري إىل أن هنــاك حمافــل كــثرية لتقــدمي املســاعدة لألقــاليم   
بيـد أنـه يتضـح بشـكل متزايـد          . املعنية من الدول األعضاء املختلفة ومن منظومة األمم املتحـدة         

أنه بينما استفادت عدة أقاليم من تلك املساعدة، هنالـك أقـاليم كـثرية أخـرى لـيس لـديها أي                     
وهـذه احللقـات الدراسـية هـي        . مات، أو ليس لديها إال القليل، عـن املسـاعدة املتاحـة هلـا             معلو

طريقة من الطرق اليت تنشر هبا اللجنـة اخلاصـة املعلومـات عـن إهنـاء االسـتعمار وعـن األنشـطة                
وإن حضـور ممثلـي   . اليت تضطلع هبا األمم املتحـدة لصـاحل األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت               

ج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي واللجــــان االقتصــــادية والوكــــاالت املتخصصــــة يف هــــذه برنــــام
ونـــود أن نســـترعي انتبـــاه املشـــاركني مـــن األقـــاليم املعنيـــة إىل أن . االجتماعـــات مفيـــد جـــدا
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. حضورهم احللقات الدراسية للجنة اخلاصة يهيئ هلـم فرصـة لالتصـال املباشـر هبـؤالء املمـثلني                 
 إبداء مقترحات بشأن كيفية تعزيز نشر املعلومـات عـن املسـاعدات             وحنن ندعو املشاركني إىل   

 .املتاحة
وأود اإلشارة أيضا، يف هذا الصدد، إىل أن بعض األقاليم أصبحت أعضـاء منتسـبة يف                 

اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة، وأهنا، بصـفتها هـذه، ُتشـارك يف عمـل هـذه                  
 مثــل املــؤمترات الدوليــة والــدورات االســتثنائية للجمعيــة  -املتحــدة اللجــان ويف أنشــطة األمــم 

وإن مزايــا املشــاركة يف املنتــديات .  رهنــا بقواعــد اإلجــراءات واملقـررات ذات الصــلة -العامـة  
الــيت تنــاقش فيهــا قضــايا ذات أمهيــة حيويــة وتتخــذ فيهــا توصــيات بشــأن السياســات لواضــحة 

 .للعيان
لـدويل إىل متكـني شـعوب األقـاليم مـن ممارسـة حقهـا يف                وتدعو خطـة العمـل اجملتمـع ا        

تقرير املصري وتقرير وضعها السياسي يف املستقبل عن علـم وإدراك كـاملني جملموعـة اخليـارات                 
وتدعو اخلطـة بصـفة خاصـة األمـم املتحـدة، بالتعـاون مـع الـدول القائمـة                   . السياسية املتاحة هلا  

ــاإلدارة، إىل ــة إتاحــة معلومــات مــن هــذ  ب وهــذه قضــية . ا القبيــل لشــعوب هــذه األقــاليم  كفال
 االسـتقالل، واالنـدماج، واالرتبـاط       -ثالثة خيـارات    ) ١٥-د (١٥٤١وحيدد القرار   . أساسية
 .�أي وضع سياسي آخر يقرره الشعب حبرية�) ٢٥-د (٢٦٢٥ويذكر القرار . احلر

 بعــض ويف املمارســة، أتاحــت املشــاورات الشــعبية أو االســتفتاءات لشــعب اإلقلــيم يف 
علـى سـبيل املثـال يف تيمـور الشـرقية، الـيت هـي        (احلاالت اختيارا بـني االنـدماج أو االسـتقالل      

يف (ويف حاالت أخرى كان االختيار بني االرتبـاط احلـر أو االسـتقالل              ).  ليشيت -اآلن تيمور   
وتعتـرف اللجنـة اخلاصـة بـأن لكـل إقلـيم خصوصـيته              ). باالو وجزر مارشال على سبيل املثـال      

 .ذلك جيب النظر يف عملية إهناء االستعمار على أساس كل حالة على حدةول
وتـدعو خطـة العمــل أيضـا اجملتمــع الـدويل إىل كفالــة تنفيـذ مجيــع العمليـات السياســية        

املتعلقة بتقرير املصري يف جو يفضي إىل التعبري العلين عن مصاحل وتطلعات شعوب األقـاليم مـع                 
ــم املتحــد   ــام األم ــدور مالئــ ةقي ــذه الشــروط      . م ب ــى ه ــرارا عل ــة اخلاصــة م ــد أكــدت اللجن وق

 .الضرورية يف إعالناهتا ومشاوراهتا مع الدول القائمة باإلدارة وممثلي األقاليم
وهذا يقودين إىل نقطة أخرى أكدهتا خطة العمل يف القسـم ثالثـا، أال وهـي أن تكفـل           

ري تقريـر املصـري محـالت للتوعيـة         األمم املتحدة مع الدول القائمة بـاإلدارة أن تسـبق مجيـع تـداب             
 .السياسية مالئمة وغري منحازة

وقد نقلت اللجنة اخلاصة هذه الرسائل، إىل األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت، ومـن                
 .مارس املاضي/وقت قريب إىل برمودا، أثناء البعثة اخلاصة اليت زارت اإلقليم يف آذار
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 يف تعزيــــز التقــــدم السياســــي واالقتصــــادي إن التزامــــات الــــدول القائمــــة بــــاإلدارة 
واالجتماعي والثقايف لسكان األقاليم مقررة، كما تعرفـون، مبيثـاق األمـم املتحـدة، مثلـها مثـل                  

 .مسؤولية هذه الدول عن إبالغ املعلومات عن األقاليم
 ١٩٩٩أود أن أذكِّر بـأن اللجنـة اخلاصـة قـدمت إىل الـدول القائمـة بـاإلدارة يف سـنة                       
بعقــد مشــاورات غــري رمسيــة وبإعــداد برنــامج عمــل، مبشــاركة ممثلــي األقــاليم، إلهنــاء  مقترحــا 

وحنـن يف   . استعمارها على أساس كل حالة على حدة، مبراعـاة اخلصـائص الفريـدة لكـل إقلـيم                
اللجنة اخلاصة نعتزم متابعة هذا املقترح وندعو الدول القائمة بـاإلدارة أثنـاء دورة اللجنـة لعـام                  

فــنحن ُنــدرك متامــا أن اللجنــة اخلاصــة، لكــي حتــرز  . ئناف احلــوار هبــذا الشــأن إىل اســت٢٠٠٥
. تقدما يف الوفاء بواليتها املتمثلة يف إهناء االستعمار، حتتاج إىل تعـاون الـدول القائمـة بـاإلدارة                 

 .وقد كان تعاون نيوزيلندا فيما يتعلق بتوكيالو مثاليا مشجعا
دول القائمة بـاإلدارة إىل مواصـلة التعـاون مـع           وتدعو خطة العمل، يف القسم رابعا، ال       

وقد أبدت اللجنـة اخلاصـة مرونـة        . اللجنة اخلاصة أو استئنافه، وإىل املشاركة بنشاط يف عملها        
ونأمـل يف أن نـتمكن،   . يف املوافقة على مناقشات غري رمسية للدفع قدما بقضية إهناء االستعمار       

 .مسية مع هذه الدولهبذه الروح، من استئناف املشاورات غري الر
فهــي تــنص، علــى ســبيل . وتتضــمن خطــة العمــل أيضــا طلبــات حمــددة للجنــة اخلاصــة 

املثال، على أنه ينبغي للجنـة اخلاصـة، أن تواصـل علـى سـبيل األولويـة، التمـاس تعـاون الـدول                       
القائمــة بــاإلدارة بشــكل كامــل فيمــا يتعلــق بإرســال البعثــات الزائــرة إىل األقــاليم غــري املتمتعــة  

وقـد ذكـرت آنفـا      . والتمست اللجنة هذا التعاون اقتناعا بفائـدة هـذه األنشـطة          . باحلكم الذايت 
ومل يصــدر تقريــر البعثــة بعــد كوثيقــة،  . مــارس/أن بعثــة خاصــة قامــت بزيــارة برمــودا يف آذار 

ولكنه أصبح واضحا يف املناقشات غري الرمسية مع أعضاء البعثة اخلاصـة الـيت زارت برمـودا أن                  
وة كبرية من املعلومـات حصـل عليهـا شـعب اإلقلـيم وكـذلك أعضـاء اللجنـة اخلاصـة                     هناك ثر 

ومــن اجللــي أنــه ســيكون مــن املستحســن أن يتســىن إيفــاد البعثــات الزائــرة أو   . نتيجــة للزيــارة
البعثات اخلاصة يف إطار خطة إلهناء االستعمار يف أقاليم معينـة يتفـق عليهـا مـع الدولـة القائمـة            

فالتأثري السياسي هلذه الزيـارات مهـم       .  على حدة  ةاألقاليم على أساس كل حال    باإلدارة وممثلي   
أيضا من حيث أن يطمئن األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت إىل أن وضـعها ُيرصـد وُيَتـابع يف                    

 .األمم املتحدة وأهنا ميكن أن تعّول يف قضيتها على دعم اجملتمع الدويل
.  ُتعـد حتلـيالت دوريـة ملـدى تنفيـذ اإلعـالن وتقدمـه               أن ةوقد طُلب إىل اللجنة اخلاصـ      

وقــد ُعــرض هــذا املوضــوع يف احللقــات الدراســية واالجتماعــات الســابقة الــيت عقــدهتا اللجنــة  
ومتثــل تقــارير اللجنــة وبيانــات رئيســها والتوصــيات الــيت تقــدمها إىل اجلمعيــة العامــة   . اخلاصــة
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 الدوليـة واملصـاحل االقتصـادية، أجـزاء مـن           بشأن فرادى األقاليم، وبشـأن قضـايا مثـل املسـاعدة          
ــيالت  ــيت تتلقاهــا يف      . هــذه التحل ــى املعلومــات ال ــذ اإلعــالن عل ــة يف رصــد تنفي وتعتمــد اللجن

احللقات الدراسية للجنة واجتماعاهتـا، وعلـى تقـارير األمـني العـام ورئـيس اجمللـس االقتصـادي                   
. ميـة وعـن طريـق البعثـات الزائـرة         واالجتماعي وتقـارير اخلـرباء وبيانـات املنظمـات غـري احلكو           

ويف هذا السياق، تظل احللقات الدراسية متثـل حمفـال مفيـدا السـتعراض التقـدم احملـرز وخاصـة                    
وقد توقعت خطـة العمـل هـذا        . بسبب طابع الصراحة الذي تتسم به املناقشات اليت تدور فيها         

وهنـاك  . ل العقـد الثـاين    الدور اهلام للحلقات الدراسية حينمـا طلبـت إىل اللجنـة تنظيمهـا خـال              
مسألة أخـرى نلـتمس معلومـات بشـأهنا مـن املشـاركني يف احللقـات الدراسـية وهـي تتمثـل يف                 
استعراض تأثري احلالة االقتصادية واالجتماعية على التقـدم الدسـتوري والسياسـي لألقـاليم غـري        

سـهامات ممثلـي    فهـذه املسـائل ذات أمهيـة بالغـة للجنـة وحنـن نشـجع إ               . املتمتعة بـاحلكم الـذايت    
 .األقاليم، والدول األعضاء واخلرباء واملنظمات غري احلكومية ونرحب هبا

وستنظر اللجنة اخلاصة باهتمام بالغ يف األفكار واملقترحـات والتوصـيات الـيت يقـدمها             
املشاركون حيث ستساعد يف صوغ توصيات اللجنـة بشـأن العمـل مـع التأكيـد بوجـه خـاص                    

 .القادمةعلى سنوات العقد اخلمسة 
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 التذييل السادس
ســـانت فنســـنت وجـــزر قـــرار بشـــأن اإلعـــراب عـــن التقـــدير حلكومـــة    

 وشعبها غرينادين
 

 ،البحر الكارييب اإلقليمية ملنطقة  الدراسيةإن املشتركني يف احللقة 
سانت فنسـنت  ، كانوان يف ٢٠٠٥مايو / أيار١٩ إىل ١٧ يف الفترة من     وقد اجتمعوا  

جــراء اســتعراض ملنتصــف املــدة للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة عمــل إغــرض ب، وجــزر غرينــادين
 العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار،

الشـؤون   وزيـر  ،مايكـل بـراون    األونرابـل اهلـام الـذي أدىل بـه    إىل البيـان    وقد استمعوا  
 ،والتجارة والتبادل التجاري يف سانت فنسنت وجزر غريناديناخلارجية 
ــد   ــاطوا علمـــ وقـ ــة     ا أحـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــو األقـ ــا ممثلـ ــيت أدىل هبـ ــة الـ ــات اهلامـ بالبيانـ
 الذايت، باحلكم

وشـعبها لتزويـد    سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين         حلكومة   يعربون عن عميق امتناهنم    
 يف جنـاح احللقـة      وملسـامهتهما املمتـازة   اللجنة اخلاصة بـاملرافق الالزمـة لعقـد حلقتـها الدراسـية،             

لضـيافة البالغـة السـخاء والكـرم واالسـتقبال احلـار والـودي اللـذين مشـال                  سـيما ل   الدراسية، وال 
 .كانوان مقامهم يف هبما املشاركني طوال
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