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  املرفق  
 

ــذ العقــد         ــشأن تنفي ــة ملنطقــة البحــر الكــارييب ب احللقــة الدراســية اإلقليمي
اخلطـوات التاليـة يف جمـال إهنـاء          ” :الدويل الثـاين للقـضاء علـى االسـتعمار        

 إىل  ٢٢يف الفتـرة مـن       ، املعقودة يف سانت جـورج، غرينـادا،         “االستعمار
  ٢٠٠٧مايو / أيار٢٤
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 مقدمة  -أوال  
، ٢٠٠٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٨ املؤرخ   ٥٥/١٤٦أعلنت اجلمعية العامة يف قرارها        - ١ 

ى االسـتعمار، وأهابـت بالـدول األعـضاء      ثانيـا للقـضاء علـ       عقـدا دوليـا      ٢٠١٠-٢٠٠١الفترة  
ــق تقريــر األمــني           ــل، علــى النحــو الــوارد يف مرف ــضاعفة جهودهــا لتنفيــذ خطــة العم العــام  م

) A/46/634/Rev.1   و  Corr.1  ( ،اســتكملت حــسب االقتــضاء، لتــصبح خطــة العمــل للعقــد الــيت 
ين للقـضاء علـى االسـتعمار       ويتـضمن تقريـر األمـني العـام عـن العقـد الـدويل الثـا                 .الدويل الثاين 

  ) A/56/61   (خطة عمل مستكملة. 
ديـــسمرب /األول  كـــانون ١٤ املــؤرخ  ٦١/١٣٠ووافقــت اجلمعيـــة العامــة يف قرارهـــا     - ٢ 

االسـتقالل للبلـدان     اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح               برنامج عمل   ، على   ٢٠٠٦
حلقـة دراسـية يف منطقـة البحـر          يف ذلـك عقـد      ، مبـا    ٢٠٠٧والشعوب املستعمرة املتوخى لعـام      

 .مجيع األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت الكارييب تنظمها اللجنة اخلاصة وحيضرها ممثلو 
وعلـــى النحـــو املـــبني يف املبـــادئ التوجيهيـــة والنظـــام الـــداخلي للحلقـــة الدراســـية           - ٣ 
  ) A/AC.109/2007/1  (، تنفيـذ    اسـتعراض التقـدم احملـرز يف         يفة   الغرض من احللقة الدراسي     يتمثل

اخلطـوات التاليـة يف جمـال      للقضاء على االستعمار بغرض حتديـد        خطة عمل العقد الدويل الثاين      
وسـتقوم احللقـة      . من سنوات العقـد    ىتبق وتكثيف العمل فيما     إهناء االستعمار من أجل املتابعة      

تطورهــا  الــذايت، ال ســيما   تمتعــة بــاحلكم  الدراســية أيــضا بتقيــيم الوضــع يف األقــاليم غــري امل     
يهــدف إلهنــاء    برنـامج عمــل بنــاء  وضــعالدسـتوري حنــو احلكــم الــذايت وتقريـر املــصري، هبــدف   

، وذلـك  ةحـد  االستعمار يف األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، علـي أسـاس كـل حالـة علـي                
وســتحدد   . املتمتعــة بــاحلكم الــذايتبالتعــاون مــع الــدول القائمــة بــاإلدارة وممثلــي األقــاليم غــري  

ككـل، أن    الدراسية أيضا اجملاالت اليت ميكن ملنظومة األمم املتحـدة، وللمجتمـع الـدويل        احللقة  
الـــسياسية  هـــا بـــرامج املـــساعدة لتلـــك األقـــاليم ضـــمن إطـــار موحـــد يكفـــل التنميـــة  فييعـــززا 

  . االقتصادية املستدامة لألقاليم املعنية-واالجتماعية  
اللجنـة اخلاصـة    وسيكون من شأن املناقشات اليت جتري يف احللقة الدراسية أن تـساعد             - ٤ 

وسـتويل احللقـة      .بـاحلكم الـذايت    إجراء حتليـل وتقيـيم واقعـيني حلالـة األقـاليم غـري املتمتعـة                 على  
 أيـضا مـشاركة    وسـتكفل     .لطائفة واسعة من آراء شعوب تلك األقـاليم       اهتماما فائقا   الدراسية  

واالجتماعيــة هلــذه   الــسياسية واالقتــصادية  املنظمــات واملؤســسات الناشــطة يف جمــاالت التنميــة  
  .األقاليم

احللقـة   وشكلت مسامهات املشاركني أساسـا للنتـائج والتوصـيات الـيت توصـلت إليهـا                  - ٥ 
جلمعيـة  مقترحــــات إىل ا    الدراسية، واليت ستدرسها اللجنة اخلاصة دراسـة متأنيـة هبـدف تقـدمي              

  .للقضاء على االستعمار تتعلق بتحقيق أهداف العقد الدويل الثاين  العامة 
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 تنظيم احللقة الدراسية -ثانيا  
ـــ   - ٦ ــية يف ســــ ــة الدراســـــ ــن  عقـــــــدت احللقـــــ ــادا، مـــــ ــورج، غرينـــــ  إىل ٢٢انت جـــــ
 .٢٠٠٧وماي/أيار ٢٤
األمـم  الدول األعـضاء يف      ووتضمنت احللقة الدراسية مخس جلسات، شارك فيها ممثل        - ٧

ــاإلدارة،       ــة بـ ــدول القائمـ ــذايت، والـ ــاحلكم الـ ــة بـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــدة، واألقـ ــات املتحـ ومنظمـ
وترد قائمـة املـشاركني     . رباء إىل اخل  إقليمية ومنظمات أخرى باإلضافة   ومنظمات  حكومية   غري

ــصورة      . يف املرفــق األول ــادل اآلراء ب ــى تب ــة الدراســية هبــدف التــشجيع عل ــد نظمــت احللق وق
 .سم بالصراحةمفتوحة تت

وتولت إدارة احللقة الدراسية مارغريت هيوز فرياري، املمثلة الدائمة لـسانت فنـسنت              - ٨
مبـشاركة مـن األعـضاء التـاليني يف         ،  اللجنة اخلاصة ة  رينادين لدى األمم املتحدة ورئيس    وجزر غ 

 -ور ، وتيمــ) اإلســالمية-مجهوريــة (االحتــاد الروســي، وإندونيــسيا، وإيــران   :اللجنــة اخلاصــة
الدولـــة (ليـــشيت، وســـانت فنـــست، وســـانت كيـــتس ونـــيفس، وشـــيلي، والـــصني، وغرينـــادا  

وشـاركت  . ، وكوبا، وكـوت ديفـوار، والكونغـو       ) البوليفارية -مجهورية  (، وفرتويال   )املضيفة
بـصفة  فرنسا والواليـات املتحـدة األمريكيـة، الـدولتان القائمتـان بـاإلدارة، يف احللقـة الدراسـية           

 .األرجنتني واسبانيا واجلزائر واملغربرك يف احللقة الدراسية كل من كما شا. مراقب
ــودة يف  - ٩ ــاي/ أيـــار٢٢ويف اجللـــسة األوىل، املعقـ ــة ي عـــضومت تعـــيني ، ٢٠٠٧ومـ اللجنـ

نـائبني لـرئيس     )ليـشيت  - تيمـور (وصـوفيا بـورجيس     ) الكونغـو ( ولـوك جوزيـف أوكيـ     ة  اخلاص
تــوىل كمـا  . مقـررا للحلقــة الدراسـية  ) كوبـا (ديــاز ماملريكـا   ون رودريغـ ّيوُعــ. احللقـة الدراسـية  

الـدول األعـضاء يف اللجنـة       سـائر   عمل فريق الصياغة الذي كان مؤلفا مـن ممثلـي           رئاسة  املقرر  
 -، و تيمـور     ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (االحتاد الروسـي، وإندونيـسيا، وإيـران        : اخلاصة احلضور 

الدولـــة (لـــصني، وغرينـــادا ليـــشيت، وســـانت فنـــست، وســـانت كيـــتس ونـــيفس، وشـــيلي، وا
، وكوبـــا، وكـــوت ديفـــوار،   ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (، وغرينالـــدين، وفرتويـــال  )املـــضيفة
 .والكونغو

 :التايل ووكان جدول أعمال احللقة الدراسية على النح - ١٠
دور اللجنة اخلاصة يف تيسري إهناء االستعمار يف األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم                 - ١ 

 :ار العقد الدويل للقضاء على االستعمارالذايت يف إط
  حتديد اخلطوات التالية؛ )أ(  

 التعاون مع الدول القائمة باإلدارة؛تعزيز  )ب(  
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 .  غري املتمتعة باحلكم الذايتاليمحتسني مشاركة شعوب األق )ج(  

ات وحكومات األقـاليم باإلضـافة لوجهـ      نظر الدول القائمة باإلدارة     ات  وجه - ٢ 
 :عملية إهناء االستعمارإلجناز اء بشأن اخلطوات الواجب اختاذها نظر اخلرب

 يف منطقة البحر الكارييب؛ )أ(  
 يف منطقة احمليط اهلادئ؛ )ب(  
 .يف األقاليم األخرى غري املتمتعة باحلكم الذايت )ج(  
، ٢٠٠٦متابعة احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ الـيت عقـدت يف              - ٣ 
 :ا فيها حالة توكيالومب
 وجهة نظر اللجنة اخلاصة؛ )أ(  
 وجهة نظر الدول القائمة باإلدارة؛ )ب(  
 وجهة نظر األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛ )ج(  
 .اخلرباءآراء  )د(  
املـساعدة اإلمنائيـة لألقـاليم غـري املتمتعـة          تقـدمي   األمم املتحـدة يف     منظومة  دور   - ٤ 

 .عروض قدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجهات أخرى :باحلكم الذايت
كيفيــة التقــدم يف عمليــة إهنــاء االســتعمار للفتــرة املتبقيــة مــن  بــشأن توصــيات  - ٥ 

 .العقد الدويل للقضاء على االستعمار
 

 حملة عامة عن احللقة الدراسية - ثالثا 
 

 وقائع احللقة الدراسية -ألف  
) ســانت فنــسنت وغرينالــدين(تتحــت مارغريــت هيــوز فــرياري  مــايو، اف/ أيــار٢٢يف  - ١١

 .احللقة الدراسية بصفتها رئيسة احللقة
 .وألقى إلفني نيمرود، وزير خارجية غريناندا، كلمة أمام احللقة - ١٢
رئيـسة وحـدة إهنـاء االسـتعمار يف إدارة الـشؤون الـسياسية،              تلت  ،  نفسهاويف اجللسة    - ١٣

 ).الثاينالتذييل ظر ان(رسالة من األمني العام 
 .ببياناللجنة اخلاصة ة رئيسأدلت ويف اجللسة ذاهتا،  - ١٤
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 .ببيان ختامية الرئيست مايو، يف اجللسة اخلامسة، أدل/ أيار٢٤ويف  - ١٥
ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد املشاركون بدون تصويت قرارا يعـرب عـن التقـدير حلكومـة                - ١٦

 ).ثالثالالتذييل انظر (غرينادا وشعبها 
 

 )أ(البيانات واملناقشات -باء  
وأدىل ببيانــات . ببيــانة لرئيــس اتمــايو، أدلــ/ أيــار٢٢يف املعقــودة ويف اجللــسة األوىل  - ١٧
ة  الرئيــستوأدلــ. ارق واســبانياكــل مــن األرجنــتني وكوبــا ومونتيــسريات وجبــل طــ       وممثلــ
 .آخر ببيان
واملغـرب   وجبهـة البوليـساري    ومـايو، أدىل ممثلـ    / أيار ٢٢يف  املعقودة   الثانية،   ةويف اجللس  - ١٨

وقــدم اخلــبري هــاورد فريغــوس عرضــا عــن  .  نقطــة نظــاميف ببيانــات ةواجلزائــر وكوبــا والرئيــس
 .  غري املتمتعة باحلكم الذايتجهود إهناء االستعمار يف أقاليم منطقة البحر الكارييب

 - مجهوريـة (إيـران    ومـايو، أدىل ببيانـات ممثلـ      / أيار ٢٣ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف       - ١٩
، واألرجنـتني وكوبـا وجـزر تـركس وكـايكوس،           )ب()مالفينـاس (، وجـزر فوكالنـد      )اإلسالمية

وأدىل ممثــل املغــرب . مبيــان عــن نقطــة نظــابوأدىل ممثــل اجلزائــر . واملغــرب ووجبهــة البوليــساري
راغــستر عرضــا عــن الدســتور املقتــرح جلــزر فريجــن  . وقــدم اخلــبري ال فــريين إي. ببيــان إضــايف

 .وأدىل مراقب من سانت إيلينا ببيان. التابعة للواليات املتحدة
. مــايو، أدىل ببيانــات ممــثال اجلزائــر وشــيلي/ أيــار٢٣ويف اجللــسة الرابعــة، املعقــودة يف  - ٢٠

وقـدم ممثـل املقـر دون اإلقليمـي     . ردالـ حـق  اجلزائر ببيانني يف إطار ممارسـة   املغرب و وأدىل ممثال 
البحـر الكـارييب عرضـا      منطقـة   مريكا الالتينية و  ألملنطقة البحر الكارييب التابع للجنة االقتصادية       

 ويف اجللـسة ذاهتـا، أدىل  . حول األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف منطقـة البحـر الكـارييب              
كوميــة واجمللــس الــوطين النــسائي يف أنغــيال وبرنــامج غرينــادا   احلنظمــات غــري  املوببيانــات ممثلــ

 .للتعليم والتنمية
مـايو، نظـر املـشاركون يف مـشروع تقريـر      / أيـار ٢٤ويف اجللسة اخلامسة، املعقـودة يف    - ٢١

 ).كوبا(ماملريكا دياز  واحللقة الدراسية الذي قدمه مقرر احللقة رودريغ
 

 

مجيــع بيانــات وأوراق مناقــشات احللقــة الدراســية متاحــة علــى موقــع األمــم املتحــدة املعــين بالقــضاء علــى        )أ( 
 .www.un.org/Depts/dpi/decolonization :االستعمار على العنوان

تني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن الـسيادة علـى      هناك نزاع بني حكوميت األرجن     )ب( 
 .)مالفيناس(جزر فوكالند 
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 االستنتاجات والتوصيات - ابعار 
ــودة يف   - ٢٢ ــسة، املعقـ ــسة اخلامـ ــار٢٤يف اجللـ ــاي/ أيـ ــت، عر٢٠٠٧ومـ ــسضـ ــى ة  الرئيـ علـ

 .املشاركني االستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه
 

بـاحلكم الـذايت يف      ستعمار يف األقـاليم غـري املتمتعـة       دور اللجنة اخلاصة يف تيسري إهناء اال       -ألف  
  للقضاء على االستعمارإطار العقد الدويل

 
 القضاء على االستعمار، ودور اللجنة اخلاصة وخطة العمل - ١ 

أكــدت احللقــة الدراســية علــى الــدور املــشروع الــذي تواصــل األمــم املتحــدة   - ١ 
ومتثـل واليـة اللجنـة اخلاصـة برناجمـا          . االضطالع به يف عملية إهناء االسـتعمار      

ب أن تواصــل األمــم املتحــدة تقــدمي  وجيــ. أساســيا مــن بــرامج األمــم املتحــدة 
ــاء        ــصلة بإهن ــة املت ــسائل املعلق ــع امل ــدعم حــىت التوصــل إىل حــل مــرض جلمي ال

 .االستعمار
أكـــد املـــشاركون مـــن جديـــد علـــى دور اللجنـــة اخلاصـــة باعتبارهـــا األداة  و - ٢ 

األساسية لدفع عمليـة إهنـاء االسـتعمار والتعجيـل بتنفيـذ خطـة العمـل الراميـة                  
داف العقد الـدويل الثـاين للقـضاء علـى االسـتعمار، وفقـا للقـرار                إىل حتقيق أه  

 . ، وكذلك لرصد األوضاع يف األقاليم٥٥/١٤٦

وأوصت احللقة الدراسية بأن تواصل اللجنـة اخلاصـة رصـدها ملـسرية األقـاليم                - ٣ 
تقريـر املـصري، وفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة        وغري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت حنـ        

 . هذا الشأنومقرراهتا يف
وينبغي للجنـة اخلاصـة أن تـدرج، حـسب االقتـضاء، مـشاركة ممثلـي األقـاليم                   - ٤ 

غري املتمتعة باحلكم الذايت، على أساس كل حالـة علـى حـدة، يف املـشاورات                
 . الدائرة بينها وبني الدول القائمة باإلدارة

 الـوارد   وسيظل تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة،               - ٥ 
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٤، املـؤرخ    )١٥-د (١٥١٤يف قرار اجلمعية العامة     

مل تقـم بعـد     ، ناقصا ما دامت هناك أقاليم غري متمتعـة بـاحلكم الـذايت              ١٩٦٠
مارســة حقهــا يف تقريــر املــصري، وفقــا للقــرارات ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك    مب

ــشأن حــاالت ا      ــة اخلاصــة ب ــة واللجن ــة العام ــرارات اجلمعي ــة  ق ــتعمارية معين س
والبد من كفالة األمم املتحدة واللجنة اخلاصة للحقوق غـري القابلـة            . وخاصة

حكـام ميثـاق    وفقـا أل  للتصرف لشعوب األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،            
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ــدة و  ــم املتحـ ــراريالاألمـ ــؤرخني ) ١٥-د (١٥٤١ و) ١٥-د (١٥١٤ن قـ املـ
 ١٩٦٠ديسمرب /كانون األول ١٥

 يعتــرب اإلقلــيم متمتعــا بــاحلكم الــذايت مــا دامــت الدولــة القائمــة  وال ينبغــي أن - ٦ 
باإلدارة متارس منفردة سلطة وضع القوانني واألنظمة األخرى اليت تؤثر علـى            

ــذايت بــدون موافق   ــها، مبوجــب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم ال طرائــق مثــل ت
 .إصدار التشريعات واألوامر اجمللسية وغري ذلك من الطرائق

بــشأن  نــزاع  أي يكــون هنــاك   يف عمليــة إهنــاء االســتعمار، حيــث ال     ولــيس   - ٧ 
مبــدأ تقريــر املــصري الــذي يــشكل أيــضا حقــا أساســيا مــن   عــن الــسيادة، بــديل 
وتعترب مجيع اخليارات املتاحة لتقريـر املـصري صـاحلة مـا دامـت              . حقوق اإلنسان 

طابقــة تتفــق والرغبــات الــيت تعــرب عنــها الــشعوب املعنيــة حبريــة ومــا دامــت م  
-د (١٥١٤للمبادئ احملـددة بوضـوح يف ميثـاق األمـم املتحـدة، ويف القـرارين                

 .، وغريمها من القرارات واملقررات ذات الصلة)١٥-د (١٥٤١و) ١٥
طنيـة والـسالمة    الكلـي للوحـدة الو     ووأية حماولة هتدف إىل التقويض اجلزئـي أ        - ٨ 

 .تحدة ومبادئهمع مقاصد ميثاق األمم امل، تتعارض اإلقليمية ألي بلد
وضـع برنـامج العمـل اخلـاص بكـل إقلـيم علـى              لـدى   والحظ املـشاركون أنـه       - ٩ 

ال بد من كفالة اشتراك ممثلني من األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت،              ،  حدة
ــزاع الــيت ال يوجــد فيهــا   ــسيادة، ن ــه ينبغــي أن    بــشأن ال وأشــاروا أيــضا إىل أن

ة وتثقيفيـة لـصاحل شـعوب هـذه         يشتمل كـل برنـامج عمـل علـى محلـة إعالميـ            
األقاليم، وعلى بعثات زائرة توفدها اللجنة اخلاصة للتحقق مباشرة مـن احلالـة    
ــدى شــعوب هــذه        ــة ل ــشاور تكــون مقبول ــة ت ــى عملي ــاليم، وعل يف هــذه األق

تقريـــر املـــصري وفقـــا لقـــرارات األقـــاليم، ممـــا يـــؤدي إىل ممارســـتها حلقهـــا يف 
 .املتحدة األمم

ز تبادل املعلومات، ستعمل اللجنة اخلاصـة بالتـشاور مـع الـدول            من أجل تعزي   - ١٠ 
ــشاء      ــة إن ــاليم علــى دراســة إمكاني ــاإلدارة وحكومــات األق مركــز ”القائمــة ب

 يف كل إقليم من األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،              “تنسيق للجنة اخلاصة  
تيــسري علــى بــشأن الــسيادة، وذلــك للمــساعدة    نــزاع الــيت ال يوجــد فيهــا   

ى العمـــل مـــع احلكومـــات املنتخبـــة صاالت اللجنـــة اخلاصـــة علـــى مـــستواتـــ
 .األقاليم يف
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ــة  - ١١  ــي للجن ــصورة       اخلاصــةوينبغ ــام، ب ــستعرض بانتظ ــة ت  أن تواصــل وضــع آلي
ســنوية، تنفيــذ التوصــيات احملــددة املتعلقــة بإهنــاء االســتعمار مــع التركيــز علــى 

 عمل العقـد الـدويل الثـاين        تنفيذ والية اللجنة املبينة يف قرارات اجلمعية وخطة       
 . للقضاء على االستعمار

ويف ضــوء تنــوع ظــروف فــرادى األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، أشــار   - ١٢ 
بعض املشاركني إىل احلاجة للنظر يف تبين فكر جديـد بـشأن إهنـاء االسـتعمار                

ووافقـت  . يف سياق الواقع العاملي الراهن، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة                
على التفكري بإبداع يف االحتماالت املوجودة من بـني جمموعـة           اخلاصة  جنة  الل

، بشرط أن حيصل شـعب      “لالنتقال إىل تقرير املصري   ”االحتماالت املشروعة   
ويف هـذا الـصدد، رحـب       . مـستنري متامـا    واإلقليم على فرصة لالختيار على حن     
 .ةالعديد من املتكلمني ببيان الرئيس

ذايت بـشكل واضـح   الكم احلتمتع باملقليم غري يفضل فيها اإل يف احلاالت اليت و - ١٣ 
على وضـعه احلـايل، قـد ترغـب اللجنـة اخلاصـة بـالنظر يف اخلطـوات                 االعتماد  

مــع مراعــاة مــصاحل ذلــك اإلقلــيم؛ وهبــذه الطريقــة ميكــن  اختاذهــا الــيت ميكنــها 
 .حتقيق هدف األمم املتحدة بشأن إهناء االستعمار بصورة مباشرة نسبيا

 
 واإلعالم التوعيةمحالت  - ٢  

تقريـر  ب  املتعلقة دراسة خمتلف اخليارات   يف    املعنية األطرافاستمرار مجيع    يعترب - ١٤ 
األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم        املصري ونشر املعلومات ذات الصلة بني شعوب        

 مـنح االسـتقالل للبلـدان       إعـالن  أهـداف  اهلامـة يف حتقيـق       من العناصـر  ،  الذايت
 . وخطة العملاملستعمرة والشعوب

 ومواصــلة والتوعيــة، التعلـيم  أمهيــة احللقـة الدراســية  أبــرزت الــصدد،ويف هـذا   - ١٥ 
شـعوب   االستعمار الراميـة إىل إشـراك   ومسائل إهناءاحلوار حول تقرير املصري    

 .األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
إدارة ة، بالتعـاون مـع       اللجنـة اخلاصـ    أن تقـوم   املشاركون علـى ضـرورة       وأكد - ١٦ 

 شـعوب  تفهـم  تعزيـز  إىلعامـة هتـدف   التوعيـة  نـشطة لل ملـة  حب،  اإلعالم شؤون
  ذات الـصلة    املتحـدة  األمـم يف قـرارات    املدرجة  يارات تقرير املصري    خل األقاليم
. معينـة  ألقـاليم  برامج عمـل     وضع االستعمار، ال سيما يف سياق       بإهناءاملتعلقة  

 يف بـني عامـة النـاس      الـوعي  نـشر علومـات هبـدف     املنـشر   ي أنربنامج  وينبغي لل 
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 املتاحـة هلـم     املـشروعة   الـسياسي  يـارات املركـز   خل هـم  بغية زيـادة فهم    األقاليم،
 .١٩٦٠ عام إعالن مبا يف ذلك الصلة، املتحدة ذات األمموفقا لقرارات 

 علـى االسـتمرار يف   اإلعـالم  شـؤون  إدارة شجع املـشاركون   الصدد،ويف هذا    - ١٧ 
 واملنظمـات غـري     اإلعـالم  وسائط    بني  مبا يف ذلك   الصلة،لومات ذات   نشر املع 

ــة  االتــصال املتاحــة هلــا  أدوات باســتخدام ، ومجاعــات اجملتمــع املــدين احلكومي
 بعثــاتوال قليميــةاإل دراســيةاللقــات احلمثــل   الــساحنةواالســتفادة مــن الفــرص

. لعمليــةيف هــذه ا إلعــالملألمــم املتحــدة امراكــز  وميكــن أن تــساعد. زائــرةال
 ،٢٠٠٧مــارس /آذار يف الــذي صــدرالكتيــب اجلديــد بورحــب املــشاركون 

 التابعــة إلدارة االســتعمار إهنــاءوحــدة و اإلعــالم شــؤون إدارةالــذي أعدتــه و
ــوان    ــسياسية بعن ــشؤون ال ــاذا ميكــن  ”ال ــمم ــساعدة  أن املتحــدة لألم ــه مل  تفعل

 األمــموقــع  معلــى أيــضا متــاح وهــو ،“األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت 
 . االستعمارإلهناءاملتحدة 

األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم        مساعدة  على   املتحدة   األمموشجع املشاركون    - ١٨ 
واملـؤمترات العامليـة الـيت      نحـت مركـز املراقـب يف مـؤمترات القمـة            اليت مُ الذايت  
مـن  جلمعيـة العامـة     الـيت تعقـدها ا     والـدورات االسـتثنائية    املتحدة   األمم تعقدها

 . عليهاتلك االجتماعاتب  املتعلقة املعلوماتخالل تيسري تعميم
 األقـاليم  أحد  إىل  املساعدة االنتخابية  أنه ميكن إتاحة    تأكيد  املشاركون وكرر - ١٩ 

 أي بـشأن  الـسيادة،  على نزاعفيه   ال يوجد    الذي الذايت، باحلكم   املتمتعةغري  
القائمـة  من الـدول    ولة   د أي بناء على طلب     وذلك ،تقرير املصري ب يتعلق عمل

 .باإلدارة واإلقليم املعين
  والبعثات اخلاصةالزيارات - ٣  

الـيت تقـوم هبـا اللجنـة         اخلاصـة    الزيـارات والبعثـات    أن شدد املشاركون علـى      - ٢٠ 
 بإهنـاء  املتعلقـة   باملـسائل  توعيـة اجلمـاهري   رئيـسية يف    العوامـل   ال هي مـن  اخلاصة  

مت التنويـه   كمـا   .  تقريـر املـصري    أجـل تاحة مـن    االستعمار واخليارات املمكنة امل   
والبعثـات  تتـيح الزيـارات      ذلـك، عـالوة علـى     و.  االجيـايب هلـذه البعثـات      باألثر

ــيم   ــة لتقيـ ــة فرصـ ــةاخلاصـ ــذه يف احلالـ ــاليم، هـ  رغبـــات والوقـــوف علـــى األقـ
 . املستقبليفبوضعها وتطلعات شعوهبا فيما يتعلق 
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 االهتمــام الــذي  يف احللقــة الدراســية املــشاركونالحــظ ذلــك، إىل باإلضــافةو - ٢١ 
ذه الزيـارات والبعثـات     األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت هبـ        ممثلو  أعرب عنه   

 الـدول   وا ودعـ  ممكن،قرب وقت   أذه البعثات يف    هب القيامحثوا على   و. اخلاصة
 حيـــث ال توجـــد نزاعـــات علـــى تيـــسريها، يف بـــاإلدارة ألن تتعـــاونالقائمـــة 
  هنــج جانــب اتبــاع إىل هــذه البعثــات  أمهيــةددا علــى  جمــوأكــدوا. الــسيادة
ثـل  مي للتعـرف علـى النطـاق الـذي        جدوى مـن حيـث التكلفـة       وأكثر مبتكرة،

 .أقاليم خمتارة غري متمتعة باحلكم الذايت الرأي العام يف 
 اإلقليمية  الدراسيةاحللقات  - ٤  

عمــل العقــد  خطــة مــن أنــشطة بوصــفها اإلقليميــة الدراســيةلقــات  احلتــشكل - ٢٢ 
 مـن أجـل تركيـز النقـاش        فعـاال   منتـدى  ،الدويل الثاين للقضاء على االسـتعمار     

 الفــرصوتتــيح األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت،  املــسائل الــيت هتــم حــول
ــي شــعوب   ــذه ملمثل ــاليمه ــداء األق ــم إلب ــدمي  آرائه ــة إىل التوصــياهتم وتق لجن

ــاليم مــشاركة ممثلــي يــسرللــدول القائمــة بــاإلدارة أن ت  وينبغــي. اخلاصــة  األق
 ذات   املتحـدة  األمـم   ومقـررات   وفقـا لقـرارات    الدراسيةاملنتخبني يف احللقات    

 .الصلة
 منطقـة   بالتنـاوب بـني   الـيت تعقـد     ،   الدراسـية   للحلقـات  اإلقليمـي  ويظل الطابع  - ٢٣ 

ــة  الكــارييب والبحــر ــصرا  احملــيط اهلــادئ، منطق ــالغعن ــةب  هــذه نجــاحل  األمهي
ــة،وشــجع املــشاركون  . يةاحللقــات الدراســ  احللقــات عقــد هــذه  علــى  اللجن

  كلما أمكن ذلك باحلكم الذايت نفسهااملتمتعة غري األقاليم يف الدراسية
ــشوأحــاط - ٢٤  ــة اخلاصــة     امل ــرار اللجن ــا بق ــسيق اركون علم ــتن ــيةال احلقاهت  دراس

األقـاليم غـري     يف سيـضطلع هبـا    الـيت  األخـرى ذات الـصلة       األنشطةمع   السنوية
 حـــسب اخلاصـــة،و  الزائـــرة مبـــا يف ذلـــك البعثـــاتتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت،امل

 .اتحسني االستفادة من مواردهل االقتضاء،
 عقـدت  الـيت  اإلقليميـة  الدراسـية  احللقـة  تعتمد تقريـر  أن للجنة اخلاصة  وينبغي - ٢٥ 

وأن  ، ٢٠٠٧مــايو  /أيــار  ٢٤-٢٢ الفتــرة  يف،  ســانت جــورج، غرينــادا   يف
 احللقـات   هـا عـن   تقاريرب أسـوة  اجلمعيـة العامـة،      إىلقـدم   يف تقريرهـا امل   تدرجه  

 تــدمج اللجنـــة  بــأن أوصــى املــشاركون   كمــا  .  الــسابقة اإلقليميــة  الدراســية 
 ذات  ا يف قراراهتـ   اإلقليمية الدراسية، توصيات احللقات    اإلمكانقدر  اخلاصة،  

عـن    هـام  تعـبري  التوصـيات    تلـك  ألن    وذلـك   االسـتعمار،  بإهنـاء الصلة املتعلقـة    
 .األقاليم شعوب دةإرا
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الــيت انبثقــت عــن   االســتنتاجات والتوصــيات أمهيــة جمــددا املــشاركون وأكــد - ٢٦ 
 ،)١٩٩٠( يف فـــانواتو الـــيت عقـــدت،  الـــسابقةاإلقليميـــة الدراســـيةاحللقـــات 

 و ١٩٩٣( وبــابوا غينيــا اجلديــدة ،)١٩٩٢( وغرينــادا ،)١٩٩٠(وبربــادوس 
 وبربــــــودا وأنتيغــــــوا ،)١٩٩٥( وترينيــــــداد وتوبــــــاغو ،)٢٠٠٤ و ١٩٩٦

 وســــــــانت لوســــــــيا ،)٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ و ١٩٩٨(فيجــــــــي و، )١٩٩٧(
ــا ،)٢٠٠٠(جــزر مارشــال  و ،)١٩٩٩( ) ٢٠٠٣(نغــيال أو) ٢٠٠١( وكوب

 ).٢٠٠٥(غرينادين جزر  فنسنت وتوسان
 

  املتحدةاألمم يف األعضاء وغريها من الدول الدول القائمة باإلدارةدور  - ٥  
بيـان  ال ب ورحبـوا ممثلـي فرنـسا والواليـات املتحـدة،         رحب املشاركون حبـضور      - ٢٧ 

 اسـتمرار تعاوهنـا مـع       إىل تـوكيالو، مـشريا      بـشأن نيوزيلندا  الذي أدىل به ممثل     
 املتحــدة لربيطانيــا اململكــة لعــدم متثيــل أســفهم عــن وأعربــوا. اللجنــة اخلاصــة

 ةبـاإلدار  مجيع الـدول القائمـة       إىل روا دعوهتم  وكر الشمالية،يرلندا  أالعظمى و 
 .لدخول يف حوار بناء مع اللجنة اخلاصة يف املستقبلل

  والــدول اللجنــة اخلاصــةجتــريبــأن  أخــرى، مــرة احللقــة الدراســية وأوصــت - ٢٨ 
أن مناقــشات بنــاءة وبــاإلدارة واألقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت   القائمــة 
 هملـ  العقد الـدويل الثـاين وخطـة ع        أهدافتنفيذ  ب لتعجيللمبتكرة   سبالتطرق  

 ٥٥/١٤٦للقضاء على االستعمار علـى النحـو املـبني يف قـرار اجلمعيـة العامـة                 
 أكدوا من جديـد   إال أن املشاركني    . ٢٠٠٠ديسمرب  /األول كانون   ٨املؤرخ  

ــه ال ميكــن  ــق أن ــدم حتقي ــشط  إال تق ــاون الن ــب  بالتع ــن جان ــة  م ــدول القائم  ال
 طلــب تكــرر نأ كــان مــن املفيــد إذااللجنــة اخلاصــة فيمــا وســتنظر  .بــاإلدارة

 . العام يف هذه العمليةلألمني “احلميدةاملساعي ”استخدام 
 اخليـارات الثالثـة الـواردة    بـاإلدارة  إىل  املشاركون انتباه الدول القائمة    ولفت - ٢٩ 

أعلنت فيه اجلمعيـة أن اإلقلـيم غـري         الذي  ) رفقامل() ١٥-د( ١٥٤١يف القرار   
طا كـامال مـن احلكـم الـذايت، علـى           املتمتع باحلكم الذايت ميكن له أن ينال قس       

) ب(بصريورته دولة مـستقلة ذات سـيادة؛        ) أ: (حنو ما هو متوخى يف امليثاق     
 .باالندماج مع دولة مستقلة) ج(بارتباطه احلر مع دولة مستقلة؛ أو 

 تــشرين ٢٤املـؤرخ  ) ٢٥ -د( ٢٦٢٥ القــرار إىل انطبـاق  املــشاركون أشـار و - ٣٠ 
تضمن إعـالن مبـادئ القـانون الـدويل املتعلقـة           الذي ي  ،١٩٧٠ أكتوبر/ األول



A/62/23 
 

37 07-41925 
 

 يـنص  الـذي بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحـدة و          
ــة أمــور، ــة مــستقلة ذات شــعب مــن الــشعوب ل  إنــشاء” أن علــى يف مجل دول

اندماجه احلر يف هـذه الدولـة    أودولة مستقلة   ب ارتباطه ارتباطا حرا   أو   سيادة،
 ، يكون إعماال من جانبـه      حبرية بنفسهحيدده  ي مركز سياسي آخر     أو اختاذه أ  
 .“ تقرير مصريه بنفسهحلقه يف

اجلزائـر   و سـبانيا إلكـل مـن األرجنـتني و       اللجنة اخلاصـة عـن تقـديرها         وأعربت - ٣١ 
 األعـضاء  األخـرى ، وشـجعت الـدول      الدراسـية  احللقة يف    ملشاركتها املغربو

 .صة مواصلة التعاون مع اللجنة اخلاعلى
 

 واخلـــرباء يف منطقـــة األقـــاليم وممثلـــي بـــاإلدارة الـــدول القائمـــة وجهـــات نظـــر - جيم  
 الكارييب البحر

 حبـــضور ممـــثلني مـــن منطقـــة البحـــر الدراســـية رحـــب املـــشاركون يف احللقـــة - ٣٢ 
جـزر   (اليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت       األقالكارييب، مبا يف ذلك من عدد من        

خـرباء  ضور حبـ ، وكـذلك  )زر تـركس وكـايكوس  كاميان، ومونتـسريات، وجـ   
نغيال وغرينادا ومونتـسريات وجـزر      أ( منظمات غري حكوميه من املنطقة       أو/و

 ).تركس وكايكوس وجزر فريجن التابعة للواليات املتحدة
أمانـة عامـة السـتعراض       بإنـشاء  علمـا    الدراسـية  احللقـة  وأحاط املـشاركون يف    - ٣٣ 

 يف عمليـة    ٢٠٠٧مـارس   /آذاردأت عملها يف    جزر كاميان، اليت ب   الدستور يف   
 . دستوريةمراجعة

الـــدول القائمـــة بـــاإلدارة علـــى ويف حالـــة مونتـــسريات، شـــجع املـــشاركون  - ٣٤ 
ــة   ــوارد كافي ــا مــن   لالحتياجــات  ميزانياهتــا يف ختــصيص م ــصادية وغريه االقت

 ، وخاصة فيما يتعلـق باالحتياجـات اخلاصـة املتبقيـة          اإلقليم اإلمنائية احتياجات  
 .١٩٩٥عام يف منذ انفجار الربكان 

الدســتور اجلديــد جلــزر تــركس وكــايكوس الــذي بــدأ   بورحــب املــشاركون  - ٣٥ 
 علـى   اإلقلـيم  علما بتأكيد حكومـة      وأحاطوا،  ٢٠٠٦ أغسطس/آب يف   نفاذه

 .التنمية االقتصادية والتحديث
زر خـبري مـن جامعـة جـ       الذي أدىل به    بيان  ل املشاركون عن تقديرهم ل    وأعرب - ٣٦ 

اجلامعـة  الـيت تبـذهلا     هـود   الـذي حـدد فيـه اجل      لواليـات املتحـدة     ل التابعةفريجن  
ــي حــول    ل ــامج تثقيف ــذ برن ــؤمترتنفي ــتوريامل ــل  الدس ــة  ،املقب ــام مبجموع  والقي
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 هـذه العمليـة     أن إىل املمثـل    وأشـار .  هذا الصدد  يف األخرى املهام من   متعددة
يف متابعتـها   ميكـن    وأنـه  ،دة الواليات املتحـ   إزاء اإلقليمال تشمل مسألة مركز     

 .مرحلة الحقة
 احلكوميـة اآلراء املقدمة مـن ممثلـي املنظمـات غـري       إىل  كما استمع املشاركون     - ٣٧ 

نغــيال القــومي أ جملــس ةممثلــفقــد ركــزت . العاملــة يف منطقــة البحــر الكــارييب
 والــشباب يف املــسائل املتعلقــة املــرأةبــشكل خــاص علــى أمهيــة متكــني للمــرأة 
احللقــة الدراســية،  أمــام هتــالعــرض الــذي قدمكجــزء مــن و. االســتعماربإهنــاء 

ــادا يف التعلــيم والتنميــة برنــامج  حبثــت ممثلــة  مــسائل بــني الــصلة املتبادلــةغرين
 . السياسيواالستقاللاجلدوى االقتصادية 

 
  غري املتمتعة باحلكم الذايت  األقاليم األخرىآراء ممثلي - دال  

 األقــاليم  حبــضور ممــثلني مــن    أيــضا احللقــة الدراســية  املــشاركون يف رحــب - ٣٨ 
جبـل  و،  )ب()مالفينـاس (فوكالنـد   جـزر   (  غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت       األخرى

وأعـرب املـشاركون    .  سـانت هيالنـة    عـن راقـب   املو) طارق والصحراء الغربية  
ســانت عــن  املراقــب بــذهلا للجهــود الكــبرية الــيت بوجــه خــاصم عــن تقــديره

 .احللقة الدراسيةهذه هيالنة حلضور 
ضـرورة  املـشاركون   كـرر   ،  )مالفينـاس (فوكالنـد    يف مسألة جزر  ولدى النظر    - ٣٩ 

ــة تواصـــل أن ــة اخلاصـ ــوميت   تـــشجيع اللجنـ ــتئناف املفاوضـــات بـــني حكـ اسـ
 أخــذ، مــع ه احلالــة حــل دائــم هلــذ إجيــاد املتحــدة هبــدف واململكــة األرجنــتني

  املتحــدةاألمــم ومقــررات ، وفقــا لقــراراتاإلقلــيم يف االعتبــارمــصاحل ســكان 
 . ذات الصلة

، )ب()مالفينــاس(فوكالنــد   تعليقــات مــن ممثــل جــزر إىلاســتمع املــشاركون و - ٤٠ 
 يف املـسائل العمليـة      حـول  املتحـدة    واململكة األرجنتني تتعاون   أنالذي اقترح   

 .األطلسياحمليط جنوب غرب منطقة 
ــتمع - ٤١  ــن إىل املــشاركون واس ــل طــ     شــرح م عــن آخــر  ارق ممثــل حكومــة جب

 احلــوار الثالثــي بــني جبــل بإطــار وا التطــورات الدســتورية، ورحبــمــستجدات
 . املتحدةواململكةطارق واسبانيا 



A/62/23 
 

39 07-41925 
 

 سـانت هيالنـة      عـن   املراقـب  أبـداها  املشاركون علما باملالحظات اليت      وأحاط - ٤٢ 
 بـشأن مطـار   التقـدم احملـرز     ومت الترحيب ب  .  املتحدة اململكةبشأن ترتيباهتا جتاه    

 .نت هيالنةسا
الـيت حـصلت    املـشاركون بـالتطورات     رحـب   وفيما يتعلق بالصحراء الغربيـة،       - ٤٣ 

ــرية،  ــهر األخـ ــدهم يف األشـ ــن تأييـ ــوا عـ ــرار جملـــس ل وأعربـ ــنقـ  ١٧٥٤ األمـ
ــؤرخ ) ٢٠٠٧( ــسان٣٠امل ــل / ني ــا  ٢٠٠٧أبري ــذي دع ــة  الطــرفني،ال  يف مجل

ــة، و، للــدخول يف مفاوضــات دون شــروط مــسبقة  أمــور  ذمــع أخــحبــسن ني
التوصــل إىل  مــن أجــل،  يف احلــسباناألخــرية الــشهوريف  احلاصــلةالتطــورات 

ــم و سياســي عــادل  حــل ــولدائ ــ مبــا يكفــل لطــرفني، ل ومقب شعب الــصحراء ل
ــر مــصري  ــة تقري ــاق    يف هالغربي ــادئ ميث  األمــم ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مب

.  دور ومـسؤوليات الطـرفني يف هـذا الـصدد          إىل وا، وأشـار   ومقاصـده  املتحدة
 تقريــر مــصري شــعب حنــوواليــة اللجنــة اخلاصــة إىل  أيــضا املــشاركون شــاروأ

 .الصحراء الغربية

، مبــا فيهــا ٢٠٠٦حملــيط اهلــادئ لعــام ملنطقــة امتابعــة احللقــة الدراســية اإلقليميــة  -هاء   
 توكيالو قضية

الحظ املشتركون بقلق املنشآت واألنـشطة العـسكرية التابعـة للـدول القائمـة               - ٤٤ 
األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، األمــر الــذي  إقلــيم مــن  يف أي بــاإلدارة

ــة و   يتــسبب يف أخطــار صــحية  يتعــارض مــع حقــوق ومــصاحل الــشعوب املعني
 .وبيئية جسيمة

 
 قضية توكيالو   

تقريــر الحظــت احللقــة الدراســية قــرار تــوكيالو بــإجراء اســتفتاء ثــان بــشأن     - ٤٥ 
 وأعربــت عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي ٢٠٠٧نــوفمرب /املــصري يف تــشرين الثــاين

هنـج النظـر يف كـل حالـة         (النظر إىل حق تقرير املصري ودعمه يف إطاره الفريد          
تــوكيالو، والدولــة (الثالثــة املعنيــة  كمــا الحظــت أن األطــراف .)علــى حــدة

لكفالـة  ينبغـي أن تـشترك يف جهـود منـسقة           ) القائمة باإلدارة، واألمم املتحدة   
والتشاور بـشأنه   عن مشروع املعاهدة والدستور، وحبثه      كاملة  نشر معلومات   

لتــوكيالويني وفيمــا بــني امــن خــالل برنــامج توعيــة شــامل يف قــرى تــوكيالو 
ــارج    ــذين يعيـــشون يف اخلـ ــة املفـــضية إىل    وذلـــك الـ ــالل األشـــهر القادمـ خـ

 .االستفتاء
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دور منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف تقـــدمي املـــساعدة إىل األقـــاليم غـــري املتمتعـــة          
 الذايت باحلكم

أعربت اللجنة اخلاصة عن تقديرها ملشاركة ممثـل اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا           - ٤٦ 
أنــشطة التعــاون للبيــان الــذي حــدد فيــه   و،البحــر الكــارييبمنطقــة الالتينيــة و

وأشـاد  . التقين يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة البحر الكارييب          
منظومـة األمـم املتحـدة      هـذه املـساعدة الـيت تقـدمها         ن و املشتركون هبذا التعاو  
 .واملنظمات اإلقليمية

ــشتركون عــن  كمــا  - ٤٧  ــاون بــني   أعــرب امل ــق التع ــدهم لتوثي ــة اخلاصــة  تأيي اللجن
ــصادي واالجتمــاعي يف ســبيل    ــشجيع واجمللــس االقت ــادة مــساعدة األمــم  ت زي

ــصادي واالجتمــاعي  نياملتحــدة يف اجملــال  ــاليم  االقت ــاحلكم  غــري الألق ــة ب ملتمتع
 .الذايت

ينبغــي مــنح مجيــع األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت فرصــة الوصــول إىل   و - ٤٨ 
 االقتـصادي واالجتمـاعي، مبـا يف    نيبرامج األمم املتحـدة ذات الـصلة يف اجملـال         

القمة واملؤمترات الرئيـسية الـيت      املنبثقة عن خطط عمل مؤمترات      ذلك الربامج   
 هبـدف تعزيـز بنـاء القـدرات مبـا يتماشـى مـع األعمـال                 حـدة تعقدها األمـم املت   

 . التحضريية الالزمة لتحقيق احلكم الذايت الداخلي بشكل كامل
الدراسية أنـه ينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة األوسـع نطاقـا أن                وأكدت احللقة    - ٤٩ 

تواصـل استكـشاف سـبل تعزيـز تـدابري الـدعم القائمـة ووضـع بـرامج مناسـبة           
ساعدة إىل األقـاليم املتبقيـة غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت والـسعي إىل                 لتقدمي املـ  

ــل       ــذ الكام ــن أجــل التنفي ــة م ــورة مقترحــات ملموس ــاالت  بل ــرارات الوك لق
علــى النحــو املفــصل يف قــرار اجلمعيــة العامــة وذلــك املتخصــصة ذات الــصلة، 

 .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٥٦/٦٧
ون بضعف أقاليم اجلـزر الـصغرية غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،               سلم املشترك و - ٥٠ 

ــأن ضــعفها هــذا ســيزداد مــا مل تتخــذ       الــذي ال ــزال مــصدر قلــق كــبري، وب ي
ــا إلعـــالن     ــا وفقـ ــاليم وتعزيزهـ ــذه األقـ ــة قـــدرات هـ ــة ملعاجلـ خطـــوات عاجلـ

 .)ج(موريشيوس

 

الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية                  تقرير االجتماع    )ج( 
منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع        (٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٤‐١٠النامية، بور لوي، موريشيوس،     

E.05/II.A.4الفصل األول، القرار األول، املرفق األول)  والتصويب. 
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تمتعـة بـاحلكم    الشتراك األقاليم غـري امل    جمددا تأييدها   وأكدت احللقة الدراسية     - ٥١ 
ــة ويف الوكــاالت املتخصــصة        ــة املعني ــم املتحــدة اإلقليمي ــذايت يف جلــان األم ال

ــراهنالتابعــة لألمــم املتحــدة  ــادة مــشاركة  .  يف الوقــت ال هــذه ودعــت إىل زي
ــة     ــز عمليـ ــدة لتعزيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــشطة منظومـ ــرامج وأنـ ــاليم يف بـ ــاء األقـ إهنـ

ــة      ــداخلي للجمعي ــام ال ــاة النظ ــع مراع ــتعمار، م ــا  االس ــة ووفق ــرارات ل العام ق
ومقــررات األمــم املتحــدة ذات الــصلة، مبــا فيهــا قــرارات ومقــررات اجلمعيــة   

 .املتعلقة بأقاليم حمددةواللجنة اخلاصة العامة 
أن تقــيم اللجنــة اخلاصــة عالقــات أوثــق مــع املنظمــات  بــوأوصــى املــشتركون  - ٥٢ 

ــة  ــة وشــجعوا  اإلقليمي ــاحلكم   املعني ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــة  األق ــى إقام ــذايت عل ال
 .اتصاالت أوثق معها
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 التذييل األول
  قائمة املشتركني  

  أعضاء اللجنة اخلاصة
 )الرئيسة* (مارجريت هيوز فرياري سانت فنست وجزر غرينادين

 *بيان جي الصني
 خوزيه أنطونيو كوسينيو شيلي

 )نائب الرئيسة* (لوك جوزيف أوكيو الكونغو
 * نياغريجيريم بايل كوت ديفوار

 )نائب الرئيسة* (رودرجيو ماليمريكا دياز كوبا
 ديلجادو. فيكتوريا م

 أنغوس فرايداي )البلد املضيف(غرينادا 
 ستيل. سرييال ر

 هاري برابو إندونيسيا
 *حسني مالكي مجهورية إيران اإلسالمية

 *دينيس باليتسكي االحتاد الروسي
 *نكارليسلي ريتشاردسو سانت كيتيس ونيفيس

 صوفيا بورجيز  ليشيت-تيمور 
 إدنا فيغريا مجهورية فرتويال البوليفارية

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة
 حمي الدين جيفال اجلزائر

 جرياردو آبل دياز بارتولومي األرجنتني
 آنا مارتسيال باستورينو

 سعاد العلوي املغرب 
 جاموال بنت إييب 
 كلتوم اخلياط 
  املوسويحممد خضاض 

 ألربتو فرييا إسبانيا
  الدول القائمة باإلدارة

 جريار جييه )مراقب(فرنسا 
 إدغار جونسون )مراقب(الواليات املتحدة األمريكية 

  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
 آلدين ماكلوكلني جزر كاميان 

 أوريت كونور
 سوزان لوكلوي

  ديفيسريتشارد )**مالفيناس(جزر فوكالند 
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 جوزيف هوليداي جبل طارق
 بريي ستيغلتس 

 فرانسيس كانتوس
 كلود هوغان مونتيسرات

 سيلفيا غابرييل
 جيفري هول جزر تركس وكايكوس

 أولنشيا ميسيك
 أمحد خباري الصحراء الغربية

  مؤسسات منظومة األمم املتحدة
  ويليامزروالند اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 جينا واطسون منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية
  املنظمات غري احلكومية

 النا هوي يونغ )أنغيال(جملس أنغيال الوطين للمرأة 
 ديسيما ويليامز )غرينادا(برنامج غرينادا للتعليم والتنمية 

 غلوريا بلني بانفيلد
  اخلرباء

  )غرينادا(نيكول فيليب 
  )مونتسريات(هوارد فريغوس 

  )جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة(راغستر . الفرين إ
  )جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة(روتش . تريغنيرتا أ
  املراقبون

  )جبل طارق(جوزيف بوسانو 
  )سانت هيالنة(ويليام درابل 

 

 .عضو الوفد الرمسي للجنة اخلاصة * 
اع بني حكومة األرجنتني وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بـشأن الـسيادة               مثة نز  ** 

 ). مالفيناس(على جزر فوكالند 
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 التذييل الثاين
 رسالة من األمني العام  

يف أسبوع التضامن هذا مع شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، يـسرين أميـا                      
يـايت جلميـع اجملـتمعني يف غرينـادا مـن أجـل احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة                     سرور أن أقدم حت   

البحــر الكــارييب املعنيــة بإهنــاء االســتعمار، وهــي أول رســالة أوجههــا إىل اجتمــاع تعقــده جلنــة  
وأود أن أعرب عن تقديري لغرينادا حكومـة وشـعبا ملـا أبـدياه مـن                . األربعة والعشرين اخلاصة  

 . تضافة هذا االجتماعكرم الضيافة يف اس
فتحقيق احلكم الذايت لشعوب العامل مـا بـرح أحـد األهـداف الرئيـسية لألمـم املتحـدة                    

 مليـون نـسمة مـن ممارسـة احلـق يف            ٧٥٠وبرعايـة هـذه املنظمـة، اسـتفاد حـوايل           . منذ إنـشائها  
 .تقرير املصري، ويف اإلمكان اعتبار إهناء االستعمار من قصص جناح األمم املتحدة حبق

 إقليما غري متمتع بـاحلكم الـذايت مـدرجا يف جـدول أعمـال               ١٦واليوم، ال يزال هناك      
وتقوم اللجنة اخلاصة، بصفتها اجلهاز املكلف بتسهيل إهنـاء االسـتعمار، بتنظـيم        . األمم املتحدة 

حلقات دراسية كهذه احللقة لتوفري املنرب للمليوين نسمة الـذين يعيـشون يف هـذه األقـاليم كـي                    
 عن وجهات نظرهم بشأن املـشاكل الفريـدة الـيت يواجهوهنـا، ولتعزيـز االتـصال املباشـر                   يعربوا

وكما نعلـم مجيعـا، فـإن التعـاون         . بني اللجنة اخلاصة، وممثلي األقاليم، والدول القائمة باإلدارة       
بني الدول القائمة باإلدارة، واألقاليم، واألمم املتحدة، هو أمر جوهري من أجل إحـراز تقـدم                

 .القيام بوالية اللجنة اخلاصة املعنية بإهناء االستعماريف 
ويف وقــت الحــق مــن هــذه الــسنة، وبعمــل هــام مــن أعمــال تقريــر املــصري، ســتجري     

فالـدرب الـذي   . توكيالو استفتاء ثانيا بشأن خيار احلكـم الـذايت مـع االرتبـاط احلـر بنيوزيلنـدا           
بالتعاون الوثيق مع الدولة القائمة بـاإلدارة،       سلكه هذا اإلقليم الصغري من أقاليم احمليط اهلادئ،         

والتعـاون الوثيـق الـذي أبـداه        . هو مثال على ما ميكـن حتقيقـه عنـد وجـود إرادة سياسـية بنـاءة                
 .الطرفان كالمها إزاء اللجنة إمنا هو مثل حيتذى

كمــا أحــرزت بعــض األقــاليم األخــرى، وال ســيما يف منطقــة البحــر الكــارييب، تقــدما   
ورها الدسـتوري والـسياسي واالقتـصادي واالجتمـاعي، فقطعـت شـوطا بعيـدا يف                كبريا يف تط  

ــذايت  ــشكل      . ســبيل احلكــم ال ــى مواصــلة العمــل ســوية للتوصــل إىل ال ــا عل ــين أحــثكم مجيع إن
 .والتوقيت املناسبني إلجناز عملية إهناء االستعمار يف كل إقليم

 . وأمتىن لكم حلقة دراسية ناجحة ومنتجة 
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 التذييل الثالث
 قرار لإلعراب عن التقدير حلكومة غرينادا وشعبها  

 ،ملنطقة البحر الكارييبإن املشاركني يف احللقة الدراسية اإلقليمية  
 يف سـان جـورج، غرينـادا،        ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٤ إىل   ٢٢ يف الفترة من     واوقد اجتمع  

 ء على االستعمار،بغرض استعراض اخلطوات التالية لتنفيذ العقد الدويل الثاين من أجل القضا
 إىل البيــــان اهلــــام الــــذي أدىل بــــه األونرابــــل إلفــــني منــــرود، وزيــــر واوقــــد اســــتمع 
 غرينادا، خارجية
ــاط   ــد أحـ ــاواوقـ ــة      علمـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــو األقـ ــا ممثلـ ــيت أدىل هبـ ــة الـ ــات اهلامـ  بالبيانـ
 الذايت، باحلكم

للجنة اخلاصة بـاملرافق     العميق حلكومة غرينادا وشعبها لتزويدمها ا      ُيعربون عن امتناهنم   
ــة الدراســية،          ــدماه إلجنــاح احللق ــذي ق ــها الدراســية، ولإلســهام الكــبري ال ــد حلقت ــة لعق الالزم

ســيما، ملــا أبــدياه للمــشتركني مــن لطــف وكــرم يف الــضيافة، وود وحــرارة يف االســتقبال     وال
 .طوال إقامتهم يف سان جورج


