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 املرفق
 

احللقـــة الدراسيــة اإلقليميـة ملنطقــة البحـر الكـارييب بـشأن تنفيـذ العقـد الـدويل                      
التحديات والفرص يف عملية إهنـاء االسـتعمار يف          :الثاين للقضاء على االستعمار   

 إىل ١٢ ونيفــــيس، يف الفتــــرة مــــن عــــامل اليــــوم، املعقــــودة يف ســــانت كيــــتس
   ٢٠٠٩مايو /أيار ١٤
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 مقدمـة ‐ أوال 
  
ــا    - ١ ــة، يف قرارهـ ــة العامـ ــت اجلمعيـ ــؤرخ ٥٥/١٤٦أعلنـ ــانون األول٨ املـ ــسمرب / كـ ديـ

ثاين للقضاء على االستعمار، وأهابـت بالـدول        الدويل  لا عقدال ٢٠١٠-٢٠٠١، الفترة   ٢٠٠٠
ــر األمـــني      ــق تقريـ ــواردة يف مرفـ ــل الـ ــة العمـ ــذ خطـ ــا لتنفيـ ــضاعفة جهودهـ ــضاء مـ ــام األعـ  العـ

)A/46/634/Rev.1  و Corr.1(     لعقـد الـدويل   ا، املستكملة حسب االقتـضاء، لتـصبح خطـة عمـل
ستكملة يف تقرير األمني العام عن العقد الدويل الثـاين للقـضاء علـى              املعمل  الوترد خطة   . الثاين

 ).A/56/61(االستعمار 

ــا    - ٢ ــة يف قرارهـ ــة العامـ ــؤرخ ٦٣/١٠٠ووافقـــت اجلمعيـ ــانون األ٥ املـ ــسمرب /ول كـ ديـ
ــذ إعــالن مــنح      ٢٠٠٨ ــة تنفي ــة حبال ــة اخلاصــة املعني ــامج العمــل الــذي تتــوخى اللجن ، علــى برن

، ويـشمل عقـد حلقـة      ٢٠٠٩االستقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة االضـطالع بـه يف عـام               
ــة وحيــضرها ممثلــون مــن مجيــع األقــاليم غــري       دراســية يف منطقــة البحــر الكــارييب تنظمهــا اللجن

 .حلكم الذايتاملتمتعة با

واهلدف مـن هـذه احللقـة الدراسـية هـو متكـني اللجنـة اخلاصـة مـن االسـتماع إىل آراء                  - ٣
ممثلي األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت واخلـرباء وأعـضاء اجملتمـع املـدين وأصـحاب املـصلحة                    

قــاليم غــري وقــد قيَّمــت احللقـــــة الدراسيـــة الوضــع يف األ  .اآلخــرين يف عمليــة إهنــاء االســتعمار
املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، مبــا يف ذلــك متابعــة احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ     

، وسعت إىل حتديد النهج يف جمـال الـسياسات والـسبل العمليـة ملعاجلـة          ٢٠٠٨املعقودة يف عام    
دراسيــة أيـضا   وقيمـت احللقــــة ال   .التحديات والفرص يف عملية إهناء االستعمار يف عـامل مـتغري  

التحول الدستوري لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت حنـو احلكـم الـذايت وتقريـر املـصري، بغيـة                   
وضع برنامج عمل بنَّاء على أساس كل حالة على حدة، بالتعاون مـع الـدول القائمـة بـاإلدارة                   

عت احللقــــة  وفـضال عـن ذلـك سـ     .وممثلي األقاليم، من أجل إهنـاء االسـتعمار يف هـذه األقـاليم    
الدراسيـة إىل حتديد املزيد من اجملاالت اليت ميكن ملنظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل عمومـا               

ــل، ال ســ       ــار متكام ــاليم يف إط ــساعدة لألق ــرامج امل ــا ب ــزز فيه ــة   يمأن تع ــق التنمي ــة حتقي ا لكفال
  .االجتماعية واالقتصادية املستدامة لألقاليم املعنية

ـة الدراسيـة أيضا إىل تقييم التقدم احملرز حـىت اآلن يف تنفيـذ خطـة عمـل      وسعت احللقــ  - ٤
العقد الدويل الثاين للقـضاء علـى االسـتعمار الـذي أوشـك علـى االنتـهاء، وحتديـد اإلجـراءات                     
ــا ميكــن اعتمــاده مــن هنــج         ــد م ــى حتدي ــة مــن العقــد، عــالوة عل ــسنة املتبقي ــات لل ذات األولوي

  .٢٠١٠ بعد عام ملاوأولويات 
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وستكون مسامهات املشاركني مبثابة أساس ملواصـلة اللجنـة اخلاصـة النظـر، يف دورهتـا                 - ٥
، يف تقــدمي مقترحــات إىل اجلمعيــة العامــة  ٢٠٠٩ هيونيــ/حزيــراناملوضــوعية املقــرر عقــدها يف 

 .تتعلق بتحقيق أهداف العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار
 

 تنظيم الدورة -ثانيا  
نت كيــتس ونيفــيس، يف الفتــرة مــن  حللقـــــة الدراسيـــة يف فريغــات بــاي بــسا ُعقــدت ا - ٦
 جلسات شارك فيها ممثلـو الـدول        ٥احللقـــة الدراسيـة    ومشلت   .٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤إىل   ١٢

األعـضاء يف األمـم املتحـدة، واألقـاليم غـري املتمتعــة بـاحلكم الـذايت، والـدول القائمـة بــاإلدارة،          
تــرد قائمــة (يــة، واملنظمــات اإلقليميــة، واملنظمــات األخــرى، واخلــرباء واملنظمــات غــري احلكوم

وقد ُعقدت احللقـــة الدراسيـة لتشجيع تبادل مفتـوح        . ) هلذا املرفق   األول تذييلاملشاركني يف ال  
 . لآلراءوصريح

ناتاليغــاوا، املمثــل الــدائم إلندونيــسيا لــدى  . مــاريت م. م.وتــرأس احللقـــــة الدراسيـــة ر - ٧
ــ ــة اخلاصــة،   األم ــيس اللجن ــة    م املتحــدة ورئ ــدول األعــضاء يف اللجن ــا ال ــة وشــاركت فيه التالي

مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،     بوليفيا املتعددة القوميـات دولة االحتاد الروسي، إندونيسيا،  :اأمساؤه
فرتويال البوليفاريـة، كوبـا،   مجهورية  سرياليون، شيلي،   ،  )البلد املضيف (سانت كيتس ونيفيس    

 اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       ومهـا  وشاركت الدولتان القائمتان بـاإلدارة     .يفواركوت د 
وشـارك أيـضا ممثلـون مـن        . يرلندا الـشمالية، والواليـات املتحـدة األمريكيـة، بـصفة مـراقبتني            أو

األرجنــتني، وأســبانيا، والربازيــل، وتوغــو، واجلزائــر، واملغــرب، وكــذلك املراقــب الــدائم عــن    
  .سويلالكرسي الر

دولـة  ( ُعني خافيري لواياسـا باريـا        ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢ويف اجللسة األوىل املعقودة يف       - ٨
 .نـائبني لـرئيس احللقــــة الدراسيــة    ) سـرياليون (، وروبـرت دافـيس   )بوليفيـا املتعـددة القوميـات   

 .مقررا للحلقة) االحتاد الروسي(سيتنيكوف . وُعني ألربت ف

 :قـــة الدراسيـة كما يليوكان جدول أعمال احلل - ٩

  :الفرص يف عامل اليوموالتحديات  - ١ 

  عامل متغري؛اتدينامي )أ( 

 تعزيز التعاون مع الدول القائمة باإلدارة؛ )ب( 

دور اللجنــة اخلاصــة يف تيــسري تعزيــز االتــصال بــشعوب األقــاليم غــري املتمتعــة   )ج( 
  .املتحدة إلهناء االستعمارباحلكم الذايت ومشاركة تلك الشعوب يف عملية األمم 
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ــة إهنــاء اســتعمار األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم      - ٢   التحــديات والفــرص يف عملي
 .الذايت يف منطقة البحر الكارييب

ــة إهنــاء اســتعمار األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم      - ٣  التحــديات والفــرص يف عملي
 :الذايت يف منطقة احمليط اهلادي وغريها من األقاليم

األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة احمليط اهلادئ، مبا يف ذلك متابعـة       )أ( 
 ؛٢٠٠٨احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام 

  .األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت األخرى )ب( 

اليم غـــري دور منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف تقـــدمي املـــساعدة اإلمنائيـــة إىل األقـــ - ٤ 
  :املتمتعة باحلكم الذايت

  ؛جهات أخرىالعروض اليت قدمها ممثلو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و )أ( 

منظــورات اللجنــة اخلاصــة والــدول القائمــة بــاإلدارة واحلكومــات اإلقليميــة،    )ب( 
 .فضال عن آراء اخلرباء

 :الطريق إىل األمام - ٥  

  العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار؛لفترة املتبقية مناأولويات  )أ( 

لفتــرة مــا بعــد العقــد الــدويل الثــاين   الــيت ميكــن اعتمادهــا  ولويــات األنــهج وال )ب( 
  .للقضاء على االستعمار

  
 وقائع احللقـــة الدراسيـة -ثالثا  
 افتتاح احللقـــة الدراسيـة -ألف  

مـايو بـصفته    / أيار ١٢احللقـــة الدراسيـة يف    ) إندونيسيا(ناتاليغاوا  . ماريت م . م.افتتح ر  - ١٠
 ). الثالثتذييلانظر ال(الرئيس 

 احللقـــة الدراسيــة أسـتونا بـراون األمـني الـدائم لـوزارة              متكلم أما  ،اجللسة نفسها ويف   - ١١
 . األمن الوطين واهلجرة والشؤون اخلارجية لسانت كيتس ونيفيس

سـترايتز، موظـف الـشؤون الـسياسية       .  مايكـل م   ويف اجللسة نفـسها أيـضا، تـال الـسيد          - ١٢
ــم         ــة لألم ــة العام ــسياسية باألمان ــشؤون ال ــة إلدارة ال ــاء االســتعمار التابع ــدم  يف وحــدة إهن األق

  ).انظر التذييل الثاين(املتحدة، رسالة من األمني العام 



A/64/23
 

09-38135 30 
 

 )أ(البيانات واملناقشات -بـاء  
ــودة يف  -١٣ ــسة األوىل املعقـ ــار١٢يف اجللـ ــايو/ أيـ ــان مـ ــرئيس ببيـ ــذييل (، أدىل الـ ــر التـ انظـ

جـن الربيطانيـة، ومونتـسريات، وجـزر     ريوأدىل ببيانات ممثلو أنغيال، وبرمودا، وجزر ف     ).الثالث
 .تركس وكايكوس

ــو    - ١٤ ــسها أجــاب ممثل ــسة نف ــة،   ويف اجلل ــرجن الربيطاني ــيال، وجــزر ف ــركس  و أنغ جــزر ت
ا املتعـــددة القوميـــات، وكوبـــا، وكـــايكوس، علـــى األســـئلة الـــيت طرحهـــا ممثلـــو دولـــة بوليفيـــ 

 .وأدىل كل من ممثلي كوت ديفوار وإندونيسيا ببيان .وإندونيسيا

ــودة يف    - ١٥ ــة، املعق ــسة الثاني ــار ١٢ويف اجلل ــايو/أي ــه   م ــدوة إىل عــرض قدم ، اســتمعت الن
اخلــرباء جــسيكا بــايرون، وكاراليــل كــوربن، وصــوفيا هــاريس بــشأن التطــورات األخــرية يف    

وقـدمت النـا    .ات، وجـزر فريجـن التابعـة للواليـات املتحـدة، وجـزر كاميـان       أنغيال، ومونتـسري 
وأدىل  .عرضا حول دور املرأة يف عمليـة إهنـاء االسـتعمار   ) الوطين للمرأةأنغيال جملس (هويونغ 

 .كل من ممثلي توغو وكوت ديفوار ببيان

جامعـة جـزر    (وش  ر. مـايو عرضـت تـريغرتا أ      / أيار ١٣ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ١٦
حتلـيال مقارنـا لعمليـة املـؤمتر الدسـتوري يف سـاموا األمريكيـة               ) فريجن التابعة للواليات املتحدة   

ويف اجللـسة نفـسها أدىل ممثلـو سـانت هيالنـة، وجبهـة        .جن التابعة للواليات املتحدةريوجزر ف
ثلـو اجلزائـر، وشـيلي،    وأدىل مم .البوليساريو، واألرجنتني، وأسبانيا، واملغرب، واجلزائر ببيانـات 

وأدىل ممثل املغرب ببيان يف إطـار ممارسـة    .وكوت ديفوار، واملغرب، ببيانات بشأن نقطة نظام
  .وأدىل املراقب عن جبل طارق ببيان .حق الرد

، استمع املشاركون إىل عرض قدمه ممثـل      مايو/أيار ١٣ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف       - ١٧
ــر دون اإلقليمــي للجنــ   ــة البحــر الكــارييب عــن دور      املق ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ة االقت

وأدىل  .منظومة األمم املتحدة يف تقدمي املساعدة اإلمنائية إىل األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت 
 يوأدىل كــل مــن ممثلــ .منظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة ببيــان /ممثــل منظمــة الــصحة العامليــة

ورد ممثال اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة     .ان بشأن نقطة نظاماملغرب واجلزائر ببي
منظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة علـى األسـئلة الـيت              /البحر الكـارييب ومنظمـة الـصحة العامليـة        

  .طرحها ممثلو كوبا ومجهورية بوليفيا املتعددة القوميات وبرمودا والربازيل وإندونيسيا
  

 
  

الع على مجيع البيانـات وورقـات املناقـشة اخلاصـة باحللقــــة الدراسيــة يف موقـع إهنـاء االسـتعمار                      ميكن االط   )أ(  
 .http://www.un.org/Depts/dpi/decolonizationالتابع لألمم املتحدة وعنوانه 
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مــايو، أجـــرى املــشاركون يف احللقــــــة   / أيــار ١٤ويف اجللــسة اخلامــسة املعقـــودة  يف     - ١٨
ــاد  ـــة تب ــُدما، مبــا يف ذلــك وضــع       الدراسي ــة اخلاصــة قُ ــشأن ســبل مــضي اللجن ــآلراء ب ــا ل ال عام

أولويات للفترة املتبقية من العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار، وما ميكـن اعتمـاده مـن                 
 .هنج وأولويات لفترة ما بعد العقد

  
 اختتام احللقـــة الدراسيـة -جيم   

مايو، عرض مقرر احللقـــة الدراسيـة مـشروع       / أيار ١٤ يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف     - ١٩
  .التقرير عن وقائع احللقـــة الدراسيـة

 تكلم أمام احللقـــة الدراسيـة ديالنـو فرانـك بـارت، املمثـل الـدائم               ،ويف اجللسة نفسها   - ٢٠
انظـر  (الحظـات ختاميـة    وأدىل الرئيس بعد ذلك مبلسانت كيتس ونيفيس لدى األمم املتحدة،    

 ).لتذييل الرابعا

ــه عــن    ،ويف اجللــسة نفــسها أيــضا   - ٢١ ــوا في  اختــذ املــشاركون بــدون تــصويت مقــررا أعرب
 ).انظر التذييل اخلامس(تقديرهم حلكومة سانت كيتس ونيفيس وشعبها 

  
 االستنتاجات والتوصيات - رابعا 

لـيهم فيمـا يلـي      املـشار إ  (ـة  أشار أعضاء اللجنة اخلاصة املشاركون يف احللقــــة الدراسيـ           - ٢٢
إىل إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املـستعمرة الـوارد          ): “األعضاء املشاركني ”باسم  

، وإىل دور اللجنة اخلاصـة يف دراسـة تطبيـق اإلعـالن،      )١٥-د (١٥١٤يف قرار اجلمعية العامة     
إىل اجلمعيـة   ر  توصيات بشأن مدى التقدم احملرز يف تنفيذه، وتقـدمي تقريـ          القتراحات و الوتقدمي ا 

  .العامة هبذا الشأن
وأكــد األعــضاء املــشاركون جمــددا علــى األمهيــة املتواصــلة لالســتنتاجات والتوصــيات   - ٢٣

 .املنبثقة عن احللقات السابقة

، )، املرفـق A/AC.109/2009/17(وباإلضافة إىل ذلك، وعمال بالنظام الـداخلي للحلقـة        - ٢٤
ــشاركون التوصــيات واالســ     ــضاء امل ــدم األع ــة إىليق ــة   تنتاجات التالي ــدورة املوضــوعية للجن  ال

 .اخلاصة
  

  التحديات والفرص يف عملية إهناء االستعمار يف عامل اليوم  -ألف   
  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٢٥
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حددوا عددا من القضايا الشاملة ضمن عملية إهناء االستعمار يف عامل مـتغري،             )أ(  
ــة، ودور التعــاون اإلقليمــي،      مبــا ــة العاملي ــصادية واملالي ــة االقت ــاخ، واألزم ــر تغــري املن  يف ذلــك أث

والتثقيــف والتوعيــة العامــة، ودور املــرأة، ومتكــني الفئــات الــضعيفة مــن النــاس، والقــدرة علــى   
  احلكم الذايت الكامل يف سبيل تقرير املصري؛ 

مــن األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم اعترفــوا بــأن تغــري املنــاخ قــد عــرَّض كــثريا    )ب(  
الــذايت، وال ســيما األقــاليم اجلزريــة الــصغرية، للمزيــد مــن الــضعف البيئــي واالقتــصادي، وأن    
األزمة االقتـصادية واملاليـة العامليـة الراهنـة أبـرزت أمهيـة االسـتدامة االقتـصادية وتنويـع القاعـدة                 

  االقتصادية لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛
رحبوا بالدور اهلام الذي تقوم به املنظمات اإلقليمية، والترتيبات اإلقليميـة يف              )ج(  

مساعدة عدد كـبري مـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت علـى مواجهـة خمتلـف التحـديات                   
  الناشئة؛ 
شــددوا علــى أن التعلــيم والــوعي العــام يظــالن ضــمن العناصــر احلامســة إلهنــاء   )د(  

اصـة كفالـة متكـن الـشعوب املعنيـة مـن اختـاذ قـرارات مـستنرية بـشأن مركزهـا                      االستعمار، وخب 
  السياسي يف املستقبل، وفقا لقرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة؛ 

أكــدوا أمهيــة دور املــرأة يف عمليــة إهنــاء االســتعمار، مبــا يف ذلــك التعلــيم،           )هـ(  
  والقضاء على الفقر، والتمكني للمجتمع احمللي؛

أو االسـتعراض الدسـتوري يف      /شددوا علـى أن عمليـات اسـتعراض الوضـع و            )و(  
كثري من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت عمليات دقيقة ينبغـي أن تلـيب توقعـات معينـة علـى                  

  أساس كل حالة على حدة؛ 
ــدول القائمــة        )ز(   ــة اخلاصــة وال ــز التفاعــل والتعــاون بــني اللجن ــأن تعزي ــوا ب اعترف
ــاإلدارة  ــاء االســتعمار،        ب ــة بإهن ــم املتحــدة املتعلق ــة األم ــذ والي ــة حامســة لتنفي ــرا ذا أمهي يظــل أم

وستستفيد منه مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول القائمة بـاإلدارة نفـسها، ورحبـوا يف هـذا                  
الــصدد مبــشاركة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية والواليــات املتحــدة يف 

  قة الدراسية؛ احلل
اعترفوا أيضا بأمهية مشاركة الدول األخـرى األعـضاء يف األمـم املتحـدة الـيت                  )ح(  

ليــست أعــضاء يف اللجنــة اخلاصــة بنــشاط يف عمــل اللجنــة، ورحبــوا يف هــذا الــصدد مبــشاركة  
األرجنــتني، وإســبانيا، والربازيــل، وتوغــو، واجلزائــر، واملغــرب، فــضال عــن املراقــب الــدائم         

  .رسويل، يف احللقة الدراسيةللكرسي ال
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التحديات والفرص يف عملية إهناء استعمار األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت                 -باء   
  يف منطقة البحر الكارييب

  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٢٦
، وجــزر رحبــوا مبــشاركة ممثلــي أنغــيال، وبرمــودا، وجــزر تــركس وكــايكوس  )أ(  

فريجــن الربيطانيــة، ومونتــسريات، وباملعلومــات الــيت زودوا هبــا احللقــة الدراســية، كمــا رحبــوا  
ــة إهنــاء        ــذين ســامهوا بوجهــات نظــرهم حــول عملي مبــشاركة اخلــرباء وممثلــي اجملتمــع املــدين ال

  االستعمار يف أنغيال، وجزر فريجن التابعة للواليات املتحدة، وجزر كاميان، ومونتسريات؛ 
وبالنـــسبة للوضـــع الدســـتوري القـــائم يف جـــزر تـــركس وكـــايكوس، أحـــاط   )ب(  

األعــضاء املــشاركون علمــا باملعلومــات الــيت زود هبــا رئــيس وزراء اإلقلــيم احللقــة الدراســية،     
  ودعوا إىل االحترام الكامل للترتيب الدستوري حلكومة إقليم جزر تركس وكايكوس؛

ر يف أنغـيال، شـدد األعـضاء املـشاركون          وفيما يتعلق بعملية استعراض الدستو      )ج(  
علــى ضــرورة مراعــاة موافقــة ســكان اإلقلــيم غــري املتمتــع بــاحلكم الــذايت ورغبــاهتم يف عمليــة    

  .صياغة الدستور اجلديد
  

التحديات والفرص يف عملية إهناء استعمار األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت                 -جيم   
خـرى، مبـا يف ذلـك متابعـة احللقـة الدراسـية             يف منطقة احمليط اهلادئ واألقاليم األ     
   ٢٠٠٨اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام 

  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٢٧
رحبوا مبـشاركة ممثلـي سـانت هيالنـة، والـصحراء الغربيـة، وكـذلك املراقـب                   )أ(  

مات اليت زودوا هبا احللقة الدراسية، كما رحبـوا         عن جبل طارق، يف احللقة الدراسية، وباملعلو      
مبشاركة ممثل للمجتمع املدين سـاهم بوجهـات نظـره حـول عمليـة إهنـاء االسـتعمار يف سـاموا                     

  األمريكية؛ 
ـــيت قدمهـــا إىل احللقــة الدراســية       )ب(   ـــة ال ـــم للبيانــات اخلطيـ ـــن تقديرهـ ــوا عـ أعرب
ــو ــوكيالو  -أو - أول ــوكيالو (ت ــيس ت ــاإلدارة يف    ، ونيوز)رئ ــة ب ــة القائم ــدا، بوصــفها الدول يلن

  توكيالو؛ 
ــة اخلاصــة       )ج(   ــة اللجن فيمــا يتعلــق بالــصحراء الغربيــة، أشــار املــشاركون إىل والي

اهلادفة إىل حتقيق تقرير املصري لشعب الصحراء الغربية، وأعـادوا التأكيـد علـى مجيـع القـرارات                  
وأعربـوا عـن تأييـدهم لقـرارات جملـس          . ٦٣/١٠٥ذات الصلة للجمعية العامة، مبا فيها القـرار         



A/64/23
 

09-38135 34 
 

ــن  ، )٢٠٠٩ (١٨٧١و ) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤األمــــــــــ
واللتزام األمني العام ومبعوثه الشخـصي بإجيـاد حـل ملـسألة الـصحراء الغربيـة يف هـذا الـسياق،          

وار مـن أجـل     ودعوا األطراف إىل مواصلة إظهار اإلرادة السياسية والعمـل يف بيئـة مؤاتيـة للحـ               
الدخول يف مفاوضات أكثف وأوثق صلة جبوهر املسألة، مبـا يكفـل تنفيـذ القـرارات املـذكورة                  

وكـرروا الـدعوة الـيت ُوجهـت إىل األطـراف يف احللقـات الدراسـية                . أعاله وجنـاح املفاوضـات    
اإلقليميــة الــسابقة مبواصــلة تلــك املفاوضــات حتــت رعايــة األمــني العــام، دون شــروط مــسبقة    

 والتطـورات الالحقـة، وذلـك    ٢٠٠٦ نية، آخذة يف اعتبارها اجلهود املبذولـة منـذ عـام      وحبسن
هبــدف التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول لــدى الطــرفني، مــن شــأنه أن يــسمح   
لشعب الصحراء الغربية بتقرير مـصريه يف سـياق ترتيبـات تتمـشى مـع مبـادئ ومقاصـد ميثـاق               

  األمم املتحدة؛ 
ــا يتعلـــ   )د(   ــد   فيمـ ــسألة جـــزر فوكالنـ ــاس(ق مبـ ــاروا إىل القـــرارات  )مالفينـ ، أشـ

واملقررات ذات الصلة للجمعية العامة واللجنة اخلاصة بشأن هـذه املـسألة، الـيت شـجعت علـى                
استئناف املفاوضات بني حكوميت األرجنتني واململكـة املتحـدة هبـدف إجيـاد حـل دائـم للـرتاع                   

، وفقا للقرارات ذات الصلة الـصادرة عـن األمـم           على السيادة، مع مراعاة مصاحل سكان اجلزر      
  املتحدة؛ 
فيما يتعلـق مبـسألة جبـل طـارق، رحبـوا مبواصـلة عمـل منتـدى احلـوار بـشأن                       )هـ(  

  . جبل طارق الذي يضم إسبانيا واململكة املتحدة وحكومة اإلقليم
  

 غـري املتمتعـة   دور منظومة األمم املتحدة يف تقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة إىل األقـاليم           -دال   
  باحلكم الذايت

  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٢٨
رحبوا مبشاركة ممثلي جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة             )أ(  

 منظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة يف احللقـة الدراسـية        /البحر الكارييب ومنظمة الـصحة العامليـة      
  واملعلومات اليت قدموها للحلقة؛

شجعوا وكـاالت األمـم املتحـدة املتخصـصة وغريهـا مـن مؤسـسات منظومـة                   )ب(  
األمم املتحدة على تكثيف مشاركتها يف أعمال اللجنة اخلاصة، مبا يف ذلـك إمكانيـة املـشاركة         

  .اللجنة اخلاصةيف احللقات الدراسية اإلقليمية املقبلة بشأن إهناء االستعمار، بناء على دعوة 
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لفترة املتبقية من العقد الـدويل الثـاين للقـضاء علـى            اأولويات  : الطريق إىل األمام     - هاء  
 لفتـرة مـا بعـد العقـد الـدويل           ا ميكن اعتمادهـ   الُنهج واألولويات اليت  االستعمار و 

 الثاين للقضاء على االستعمار
  :مبا يليتوصياهتم إطار األعضاء املشاركون يف قام   - ٢٩

ــد الإعــادة   ) أ(   ــى تأكي ــسها،    عل ــر مــصريها بنف ــشعوب احلــق يف تقري ــع ال أن جلمي
ها السياسي ويف الـسعي لتحقيـق منائهـا االقتـصادي           وضعمبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير        وأهنا

 واالجتماعي والثقايف؛

 التقـويض اجلزئـي أو الكلـي        رمـي إىل  أن كل حماولة ت   على   االتأكيد أيض إعادة    )ب(  
 مـــع مقاصـــد ميثـــاق األمـــم نـــاىفأمـــر يتهـــي لقوميـــة والـــسالمة اإلقليميـــة لبلـــد مـــا للوحـــدة ا
 ومبادئه؛ املتحدة

ــادة   )ج(   ــد إع ــى التأكي ــم املتحــدة دور عل ــشروع والمتواصــ اأن لألم ــه يف  ام تؤدي
 ؛ملنظمــةمــن بــرامج ا وأن واليــة اللجنــة اخلاصــة هــي برنــامج رئيــسي  ؛عمليــة إهنــاء االســتعمار

حــل مجيــع قــضايا إهنــاء االســتعمار املعلقــة   ُتتحــدة أن تقــدم الــدعم حــىت  ينبغــي لألمــم امل وأنــه
 مرضية؛ بطريقة

التأكيد على دور اللجنة اخلاصة باعتبارها األداة األساسية لـدفع عمليـة            إعادة    )د(  
 ؛إهناء االستعمار باإلضافة إىل رصد احلالة يف األقاليم

علـى سـبيل االسـتعجال، بوضـع        على أمهية أن تقوم اللجنـة اخلاصـة،         التشديد    )هـ(  
ــذايت     ل وجــههنــج اســتباقي م  ــاحلكم ال ــاليم غــري املتمتعــة ب بلــوغ هــدف إهنــاء االســتعمار يف األق

وجيدر باللجنة اخلاصة أن تتناول كل حالة بـذهن منفـتح بغيـة    . املدرجة يف قائمة األمم املتحدة 
 يفز علـى النتـائج ويـساعد    االستفادة من اخليارات املتاحة وحتقيق تطور واقعي يف املواقف يرك        

كمـا جيـدر هبـا أن تنظـر مبزيـد مـن الـشمولية يف كيفيـة                  . دفع عملية إهناء االسـتعمار إىل األمـام       
 مواصلة تنفيذ والية األمم املتحدة املتعلقة بإهناء االستعمار؛

وبالنظر إىل الطابع الشامل للتحديات اليت تواجهها أقـاليم كـثرية غـري متمتعـة                 )و(  
ضـمن  وجوب بذل اجلهود،    على  جرى التشديد   ديناميات عامل اليوم،    يف سياق   ذايت  باحلكم ال 

مشاركة أصحاب املـصلحة املعنـيني وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، ملواصـلة تعزيـز                      إطار  
القدرة اإلدارية واحلكـم الرشـيد واالسـتدامة االقتـصادية لألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،                    

 ن يسمح لألقاليم بأن تعاجل املسائل الشاملة بطريقة كلية؛ األمر الذي من شأنه أ



A/64/23
 

09-38135 36 
 

ــذي     )ز(   ــصادية ال ــة االقت ــالنظر إىل ضــعف احلال ــة  جنــم عــن  وب ــاخ واألزم تغــري املن
قترح أن يضاعف أصحاب املصلحة املعنيني، وال سيما حكومـات          ُياالقتصادية واملالية العاملية،    

، مبــا يف للمجتمــع احمللــيالتنميــة املــستدامة قيــق تحاألقــاليم وســلطاهتا اإلداريــة، مــن اهتمــامهم ب
ذلــك إقامــة مــشاريع جتاريــة صــغرية ومتوســطة احلجــم، وتعزيــز أنــشطة التمويــل البــالغ الــصغر  

 واملولدة للعمالة، ومتكني الفئات الضعيفة يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛

ترتيبـات اإلقليميـة يف بنـاء       وبالنظر إىل مـسامهة خمتلـف املنظمـات اإلقليميـة وال            )ح(  
 بـضرورة تيـسري     ىصـ ُيوواجهة التحديات الناشـئة،     ملقدرات األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت       

املشاركة الفعالة لألقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف املنظمـات اإلقليميـة املعنيـة والترتيبـات                   
جانـب  وباسـتخدام اآلليـات املالئمـة، إىل        اإلقليمية، وفقاً لقـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة            

تعزيــز التعــاون العملــي اإلقليمــي امللمــوس يف جمــاالت خمتلفــة مثــل التأهــب ملواجهــة الكــوارث   
 الطبيعية ومتكني اجملتمع احمللي؛

ــة يف تقــدمي       )ط(   ــدور اهلــام للمنظمــات والترتيبــات اإلقليمي ــالنظر كــذلك إىل ال وب
 ا اللجنـة اخلاصـة، وفقـ      قـوم قتـرح أن ت    املتمتعة باحلكم الـذايت، يُ     املساعدة إىل األقاليم املعنية غري    

تعاوهنــا مــع املنظمــات زيــادة تفاعالهتــا وبتعزيــز لواليتــها وقــرارات ومقــررات األمــم املتحــدة،  
 اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة؛

 توعية عامة لـشعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت      إجراء وفيما يتعلق ب    )ي(  
اللجنـــة اخلاصـــة، بالتعــاون مـــع إدارة اإلعـــالم،  نـــصح بـــأن تقــوم  مبــسائل إهنـــاء االســتعمار، يُ  

زيـادة   إىل   ترمـي بتكرة لتنظـيم محلـة توعيـة        املديدة و اجلسبل  باملشاركة بصورة فعالة والتماس ال    
فهم شعوب األقاليم خليارات تقرير املصري وفقاً لقرارات ومقررات األمم املتحـدة ذات الـصلة               

 منــها اســتكمال جهودهــا املتواصــلة وضــمان  غايــاتملتخــذة بــشأن إهنــاء االســتعمار، وذلــك ل ا
 تعة باحلكم الذايت؛م إىل شعوب األقاليم غري املتبصورة فعليةاملعلومات املتاحة وصول 

قترح أن تنظر حكومات األقاليم املعنيـة والـدول         وفيما يتعلق مبسألة التعليم، يُ      )ك(  
هج املدرســية لألقــاليم غــري املتمتعــة ااج مــسائل إهنــاء االســتعمار يف املنــر إدالقائمــة بــاإلدارة يف

 باحلكم الذايت؛

وبــالنظر إىل الــدور اهلــام الــذي تــضطلع بــه املــرأة يف عمليــة إهنــاء االســتعمار،    )ل(  
املساواة بني اجلنـسني، األمـر الـذي سيـسهم يف           مبدأ  على ضرورة مواصلة دعم     جرى التشديد   

ــاء  ــم الإرسـ ــذايت    احلكـ ــم الـ ــى احلكـ ــدرة علـ ــز القـ ــيد وتعزيـ ــالل  رشـ ــن خـ ــة مـ ــوق احلكفالـ قـ
 للجميع؛ تساويةامل
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أو باســتعراض /وفيمــا يتعلــق بعمليــات االســتعراض املتعلقــة بوضــع األقــاليم و   )م(  
أن يكـون التعامـل مـع هـذه     لـى  جـرى التـشديد ع  الدستور وبعملية إهناء االستعمار بوجه عام،   

ــة    ــالعمليــات علــى أســاس كــل حال ــرم حقــوق اإلنــسان وتقــوم علــى   ى حــدة عل وبطريقــة حتت
 لقــرارات اوذلــك وفقــالــشعوب املعنيــة، الــيت تــضم شاركة الــشفافية واملــساءلة والــشمولية واملــ

 قاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛ملواألمم املتحدة ذات الصلة املتعلقة بإهناء االحتالل 

نصح مبواصـلة تعزيـز ودعـم       إلدارة، يُ وفيما يتعلق بالعالقة مع الدول القائمة با        )ن(  
 والوسـائل  لـسبل خمتلـف ا  باتبـاع   التفاعل والتعاون بني اللجنة اخلاصة والـدول القائمـة بـاإلدارة            

بفعاليــة  ضــرورة أن تتعامــل مجيــع الــدول القائمــة بــاإلدارة  علــى مــن جديــدالتأكيــداملمكنــة، و
 ؛ذلكب فعلاللجنة اخلاصة، وال سيما تلك الدول اليت مل ت مع

عــة بــاحلكم توبــالنظر إىل املــسامهة القيمــة الــيت قــدمها ممثلــو األقــاليم غــري املتم    )س(  
لجنة اخلاصـة، باسـتخدام اآلليـة       لأن تواصل ا  على  من جديد   التأكيد  الذايت يف احللقة الدراسية،     

تمتعـة  ومبساعدة األمانة العامة، العمل حنو حتقيق املشاركة التامة ملمثلي األقـاليم غـري امل        السليمة  
وينبغي للدول القائمة باإلدارة أن تيـسر مـشاركة         . قادمةالدراسية  اللقات  احلباحلكم الذايت يف    

 لقـرارات األمـم املتحـدة ومقرراهتـا     اتنظم وفقاليت دراسية اللقات احلممثلي األقاليم املنتخبني يف  
 ذات الصلة؛ 

إىل األقـاليم غـري     وفيما خيص دور منظومـة األمـم املتحـدة يف تقـدمي املـساعدة                 )ع(  
ــذايت،   ــاحلكم ال ــة ب ــشديد املتمتع ــى الت ــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا    عل ضــرورة مــشاركة هيئ

 لقــرارات األمــم ااملتخصــصة املعنيــة يف عمــل اللجنــة اخلاصــة وتعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا، وفقــ 
 غـري املتمتعـة     املتحدة ذات الصلة وباستخدام اآلليـات املناسـبة، يف تقـدمي املـساعدة إىل األقـاليم               

اللجنــة اخلاصــة إجيــاد الــسبل والوســائل الالزمــة جيــب علــى ويف هــذا الــصدد، . بــاحلكم الــذايت
 لتشجيع هذه الوكاالت واهليئات على املشاركة؛

 الــسبل والوسـائل الــيت تــستطيع  إجيــادالعمــل علـى  اللجنــة  ه علـى   بأنــنـصح ُيو  )ف(  
 علقـة للمرحلـة الراهنـة املت     يمـات أفـضل   ، على أساس كل حالـة علـى حـدة، تقي          أن ُتعد ها  مبوجب

 لقـرارات ومقـررات     اإهناء االحتالل وتقرير املصري يف كل إقليم غري متمتع باحلكم الذايت وفقـ            ب
 ا أو معيــار“قائمــة مرجعيــة”بوصــفها ميكــن أن تــستخدم حبيــث األمــم املتحــدة ذات الــصلة،  

 لقيام به؛ل ن عملتقدم إىل اآلن وما تبقى مما أحرز من لقياس 

العمـل مـن أجـل      مواصـلة   إعادة التأكيـد علـى أنـه جيـب علـى اللجنـة اخلاصـة                  )ص(  
إيفاد بعثات زائرة إىل األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، مبـشاركة حكومـة اإلقلـيم والدولـة                    

 ووفقـاً لقـرارات األمـم املتحـدة         ،، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة             املعنيـتني  القائمة بـاإلدارة  
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االهتمـــام الـــذي أعـــرب عنـــه ممثلـــو األقـــاليم  ُيحـــاط علمـــا ب هـــذا الـــصدد، ويف. الـــصلة ذات
 املتمتعة باحلكم الذايت يف احللقة الدراسية أثناء اضطالعهم هبذه البعثات الزائرة واخلاصة؛ غري

يف تقــدمي اقتــراح إىل اجلمعيــة أن تنظــر اخلاصــة اإلشــارة إىل أنــه علــى اللجنــة    )ق(  
د دويل ثالــث للقــضاء علــى االســتعمار، لتؤكــد مــن جديــد   العامــة بــشأن إمكانيــة إطــالق عقــ 

حــل مجيــع مــسائل إهنــاء االســتعمار املعلقــة      مــا مل ُتتكتمــل عمليــة إهنــاء االســتعمار لــن     أن
  .مرضية بطريقة
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  التذييل األول
 قائمة املشاركني

 أعضاء اللجنة اخلاصة    

  )*الرئيس(ناتاليغاوا .  مماريت. م. ر        إندونيسيا
  حممد هريي ساريبودين          
 هاري برابوو           

  )نائب الرئيس* (خافيري لوايزا باريا        بوليفيادولة 
  املتعددة القوميات

 خوسيه أنطونيو كوسينيو          شيلي

 إنيو مايس        كوت ديفوار

 *ريبيكا هرينانديز توليدانو          كوبا

 *مري إيزميلي          فيجي

 )قررامل* (سيتنيكوف. ألربت ف        اد الروسياالحت

  أستونا براون   )ضيفاملبلد ال(سانت كيتس ونيفس 
  ديالنو فرانك بارت          
  كاي باس          
  كاراليل ريتشاردسون          
  تشادرتون -  شيلي روس          
  شيال موريس          
 أجنيليكا إليوت          

  )رئيسالنائب (  *روبرت ديفيز         سرياليون
 وريا سليماينفيكت          

 *إيلني أزاريا مادوهو      مجهورية ترتانيا املتحدة

  كروز دي خيسـوس بيلو    فرتويال البوليفارية مجهورية
  ويلما جيمس          
 سوريول ألفارادو رودريغيز          

  
 
  

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

 حممد سفيان براح          اجلزائر

  جرياردو آبل دياز بارتولومي        األرجنتني
 سينثيا إيكافاريا          

 كريستيانو سافيو باروس فيغريوا          الربازيل

  سييناحلرضوان           املغرب
  سيدي خداد املوسوي          
 تموالي أمحد مغيزال          

 ألربتو فرييا          إسبانيا

 كوميالو أناتيه بايل           توغو
  

 الدول القائمة باإلدارة    

  سيمون هوسكينغ        اململكة املتحدة 
 )مراقب(يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لرب

 يأوتل باسيل  )مراقب(الواليات املتحدة األمريكية 
  

 املراقب الدائم    

  القس سيمون بوليفار سانشيز كاريون      الكرسي الرسويل
 مايكل جيمس          

  
 املنظمات احلكومية الدولية    

 أمحد العبيد        االحتاد األفريقي
  

 ة باحلكم الذايتاألقاليم غري املتمتع    

 ريتشاردسون - لوليتا ديفيز          أنغيال

  والتون براون اإلبن          برمودا
 بني -  جوديث هول          

 فرينون مالون      جزر فريجن الربيطانية
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  لويل لويس          مونتسريات
 ا سيلكوتلّييإ            

 توين غرين          سانت هيالنه

  ويليامز. غاملو و        جزر تركس وكايكوس
  فولفورد. ك أمار            

 أمحد خباري          الصحراء الغربية
  

 مؤسسات منظومة األمم املتحدة     

  رونالد ويليامز    اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
 ومنطقة البحر الكارييب

  ك ويلسونآنِ        /منظمة الصحة العاملية
 منظمة الصحة للبلدان األمريكية

  
 املنظمات غري احلكومية    

 النا كونور هويونغ )أنغيال( لوطين للمرأةجملس أنغيال ا

جامعــة جــزر فــرجن التابعــة للواليــات املتحــدة   
 )جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة(

 روش. تريغنيزا أ

  
 اخلرباء    

 )سانت كيتس ونيفيس(جسيكا بايرون 

 )جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة (كاراليل كوربني 

 )جزر كاميان(صوفيا هاريس 
  

 املراقب     

  )جبل طارق(جوزيف بوسانو 
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 التذييل الثاين
 رسالة من األمني العام    

لمـشاركة يف احللقـة     ل حتيايت لكل اجملتمعني يف سانت كيـتس ونيفـيس           وجهيسرين أن أ    
عــرب عــن وأ.  بــشأن إهنــاء االســتعمار٢٠٠٩ لعــام الكــارييبملنطقــة البحــر الدراســية اإلقليميــة 

 .ه املناسبة هذهماالستضاف  كيتس ونيفيسسانتوشعب كومة حل امتناين

تنظـر  للجنـة اخلاصـة املعنيـة بإهنـاء االسـتعمار           أمام ال فهذه احللقة الدراسية تتيح الفرصة        
قـاليم غـري   فيما أحـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ املبـادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة املتـصلة باأل                   

بـد مـن     الو. ل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة      املتمتعة باحلكم الذايت، ويف إعالن منح االسـتقال       
عمليـة إهنـاء   بعجـل   عن السبل الـيت تُ    أثناء حبثنا   مراعاة احلق يف تقرير املصري على النحو الواجب         

 .اختصاص اللجنةب املشمولةاستعمار األقاليم الستة عشر املتبقية و

 مــن حتــديات وأثــين علــى اللجنــة لقرارهــا النظــر فيمــا تواجهــه عمليــة إهنــاء االســتعمار   
تـشكل هتديـداً    األزمـة االقتـصادية العامليـة   ف. ديناميات عامل متغري  يف سياق   تتيحه من فرص     وما

الـسياحة الـيت    مبا يف ذلـك مـا حتدثـه مـن أثـر سـليب علـى                 مباشراً القتصادات كثرية يف األقاليم،      
اخ هــو أمــر تغــري املنــاألثــر املــدمر احملتمــل أن يــنجم عــن  كمــا أن . تعــد مــصدراً هامــاً للــدخل 
 .يستدعي االهتمام العاجل

اللجنـة اخلاصـة املعنيـة      املناطـة ب  إحراز التقدم يف تنفيذ والية إهناء االستعمار         سيتطلبو  
قاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت والـدول القائمـة بـاإلدارة              بإهناء االستعمار تعاوناً وثيقاً بني األ     

قـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت مـن صـميم           وجيب اعتبار مصاحل شعوب األ    . واللجنة اخلاصة 
واجباهتـا علـى حنـو      ب النهوضيف  أعول بوجه خاص على الدول القائمة باإلدارة        إنين  و. جهودنا

وستواصـل منظومـة األمـم املتحـدة تقـدمي      . مـسؤوليتها وفقـاً ملـا متليـه    يعزز رفاه سكان األقـاليم    
حلكم الـــذايت يف جمـــاالت مثـــل التنميـــة قـــاليم غـــري املتمتعـــة بـــااملـــساعدة حـــسب االقتـــضاء لأل

 .االقتصادية واالجتماعية واالستدامة البيئية والرعاية الصحية واحلكم الرشيد

ويف الوقــت الــذي نــدنو فيــه مــن هنايــة العقــد الــدويل الثــاين للقــضاء علــى االســتعمار،    
إخـراج  ىل إدف هتـ على مواصلة العمل معـاً إلجيـاد حلـول إلمتـام عمليـة إهنـاء االسـتعمار                أحث

لتقــدمي املــساعدة يف هــذا مــستعدة واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة . أقــاليم إضــافية مــن القائمــة
  .أمتىن لكم حلقة دراسية مثمرة وناجحةال يسعين إال أن وبروح الشراكة هذه  .الشأن
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 لثالتذييل الثا
  الرئيسالذي أدىل بهستهاليل االبيان ال    

 يف احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة البحـر الكـارييب       أود أن أرحب جبميع املـشاركني     
 عـن إهنـاء االسـتعمار يف فريغيـت بـاي، سـانت كيـتس                ٢٠٠٩ اليت نظمتها األمم املتحدة لعـام     

، واليت عقدت حتت إشراف اللجنة اخلاصة حبالة تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان                ونيفيس
 .والشعوب املستعمرة

وشـعب سـانت   متناين حلكومـة    االلجنة اخلاصة عن خالص     اسم  بأود أيضاً أن أعرب     و  
 . احللقة الدراسيةمكيتس ونيفيس الستضافته

ويـسرنا أن تعقــد احللقـة الدراســية املخصـصة هلــذا العـام يف بلــد ومنطقـة بــذال جهــوداً        
 . ة للقضاء على االستعمار، فحققا قدراً جيداً من النجاححثيث

ونيفـــيس، مـــع دول كاريبيـــة أخـــرى، علـــى  ودأب بلـــدنا املـــضيف، ســـانت كيـــتس   
 .االضطالع بدور فعال وكثري التقدير يف عمل اللجنة اخلاصة

واحللقة الدراسية هـي جـزء هـام مـن عمـل اللجنـة اخلاصـة وكـذلك مـن عمليـة تنفيـذ                    
نعقادهـا يف الـشهر الـذي حتتفـل         ال نظـراً حتظى بأمهيـة رمزيـة شـديدة        هي  و. العقد الدويل الثاين  

وهلـذه  . خلاصـة بأسـبوع التـضامن مـع شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت           فيه اللجنة ا  
ة باعتبارهــا منتــدى لتبـادل اآلراء بطريقــة غــري رمسيــة وتفاعليــة بــشأن  جليــاحللقـة قيمــة تداوليــة  

 . االستعمالكيفية إحراز التقدم يف جمال إهناء

حللقة الدراسية تكتـسي مزيـداً   وبينما نقترب كثرياً من هناية العقد الثاين، أخذت هذه ا    
الالزمـة  بتكـرة   املديـدة و  اجلتوصـيات   الفكـار و  األالتمـاس   يف   للجنة اخلاصة    اجلوهريةمن األمهية   

 .لتنفيذ الوالية اليت أناطتها هبا اجلمعية العامة

، “ عملية إهناء االستعمار يف عـامل اليـوم      يفالتحديات والفرص    ”وموضوع هذا العام،    
الة هامة مفادها أننـا يف حاجـة إىل التأمـل يف كيفيـة مواجهـة التحـديات       حيمل رسهو موضوع   

ــا يتمــــشى مــــع مبــــادئ وقــــرارات األمــــم املتحــــدة و   ــةلجنــــة الاملعاصــــرة مبــ  اخلاصــــة املعنيــ
 .االستعمار بإهناء

وقد اختري هذا املوضوع ليكون مبثابة متابعة منطقية للحلقـة الدراسـية الـيت عقـدت يف                   
 .العام املنصرم

 الدراسية اإلقليمية ملنطقة احملـيط اهلـادئ الـيت          ٢٠٠٨لعام املاضي، ويف حلقة عام      ويف ا   
 الرئيــسي علــى عمليــة إهنــاء  نــاباإلضــافة إىل تركيزســعينا، عقــدت يف يف بــادونغ، إندونيــسيا،  
إجياد سبل ووسائل لتحسني التعاون مع الـدول القائمـة      إىل  االستعمار يف منطقة احمليط اهلادئ،      
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تزويـد شــعوب األقـاليم غــري املتمتعـة بـاحلكم الــذايت مبعلومـات أفــضل عـن وضــعها       بـاإلدارة، و 
وحتديد اخلطوات العملية الالزمة لتنفيذ والية األمم املتحدة إلهناء االستعمار علـى أسـاس كـل                

 .حالة على حدة

 إىل التمـاس الـسبل الكفيلـة بزيـادة أمهيـة اللجنـة اخلاصـة لـشعوب                  نرميهذا العام   يف  و  
باإلضـافة إىل إلقـاء     ، وذلـك    ديناميـات عـامل مـتغري      يف سـياق     م غري املتمتعة باحلكم الذايت    األقالي

 . نظرة أدق على عملية إهناء االستعمار يف منطقة البحر الكارييب

أن تكـون التحـديات   الطريقة الـيت ميكـن مـن خالهلـا     ن  عونتطلع إىل اإلصغاء آلرائكم       
علـى   قد أثـرت     ،زمة االقتصادية العاملية وأزمة الغذاء العاملية     العاملية الراهنة، مثل تغري املناخ واأل     

 . إهناء االستعماراملسار الرامي إىل 

عن الطريقـة الـيت ميكـن مـن خالهلـا أن تتـيح مـسألة                على اإلصغاء إىل آرائكم     وحنرص    
حتسني إمكانية احلـصول علـى التعلـيم وتكنولوجيـا املعلومـات، وكـذلك حتـسني فهـم احلقـوق                    

 . االستعمارثناء عملية إهناء أية، فرصاً جديدة الدستور

أود يف هـذه    و. ذا العـام  هلـ  علـى حـضور احللقـة الدراسـية          إقباال واسعا ويسرنا أن نرى      
 باسم اللجنة اخلاصـة، مبمثلـي األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت                 ،احللقة الدراسية أن أرحب   

اخلرباء وكــذلك بــعــضاء يف األمــم املتحــدة، غريهــا مــن الــدول األبوبالــدول القائمــة بــاإلدارة و
 .اءة معكم مجيعاًونتطلع إىل إجراء مناقشات مثمرة وبّن. وممثلي اجملتمع املدين

كلمـا ازددنـا إبـداعاً وابتكـاراً يف       ف: وهنا تضطلع احللقة الدراسية بدور تداويل أساسي        
عـدها حتديـد الفـرص الالزمـة         كلما التزمت مداوالت احللقة الدراسـية بو       ،األيام القليلة القادمة  

يشمل حتـسني تعـاون الـدول       هذا  و. لتنفيذ والية األمم املتحدة إلهناء االستعمار على حنو فعال        
ــدمني         ــساعدة امللموســني واملق ــدعم وامل ــز ال ــة اخلاصــة؛ وتعزي ــاإلدارة يف عمــل اللجن ــة ب القائم

ت العديـدة الـيت نـشهدها يف        لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ملـساعدهتا يف مواجهـة التحـديا           
 . عامل اليوم

 احللقــة ختــرج مــن أجــل أن بــل ونتنــاقش ونعمــل معــاً ،هبــذه الــروح، نتــداول، دعونــاو  
 .نتائج مثمرةبالدراسية 

ــة البحــر الكــارييب           ــة ملنطق ــة الدراســية اإلقليمي ــاح احللق ــن افتت ــشرفين أن أعل ــذا، ي وهل
  .٢٠٠٩ لعام
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  التذييل الرابع
  يسلرئ الذي أدىل به االبيان اخلتامي    

 حلكومـة   ناعـن خـالص شـكر     عـرب   نيابة عـن اللجنـة اخلاصـة، أود، مـرة أخـرى، أن أ               
 بـشأن إهنـاء     ٢٠٠٩س ونيفيس الستضافة احللقـة الدراسـية اإلقليميـة لعـام            يوشعب سانت كيت  

  .االستعمار
يف  اليت قـدموها، سـواء       قيمةالسامهات  املأن أشكر مجيع املشاركني على      كذلك  أود  و  

 القائمـة  سلطاتشـفوية، مبـا يف ذلـك حكومـات األقـاليم، والـ         بيانـات    وأبيانـات خطيـة     شكل  
طيـة  البيانـات اخل سُتنـشر  يف املاضـي،  األمر كما كان و.  اجملتمع املدين و وممثل ،باإلدارة، واخلرباء 

  .إلهناء االستعمارالشبكي لألمانة العامة على موقع األمم املتحدة املقدمة 
دفع الـ  كيفيـة    تناولنـا فيهـا    ،عدد من القـضايا اهلامـة     لجيدة وبناءة   قشات  مناجرينا  لقد أ   
 حالـة علـى     أخذا لكـل  عملية إهناء االستعمار يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت،           ب إىل األمام 

  .حدة، وذلك يف سياق عامل متغري
املتمتعــة غــري األقــاليم ن تــؤثر علــى أناقــشنا خمتلــف التحــديات املــستجدة الــيت ميكــن  و  

  . حنو إهناء االستعمارسعيهاباحلكم الذايت يف 
  .هلذه التحدياتللتصدي تاح  الفرص اليت قد ُت بصفة خاصةوناقشنا  
 ، املــسائل املتــصلة بتــأثري تغــري املنــاخ ها يف هــذا الــسياقناقــشناومــن بــني األمــور الــيت    
، والتوعيـة العامـة  علـيم  يمـي، والت  فضال عن دور التعـاون اإلقل    ةاملالية العاملي و ةاالقتصاديواألزمة  

 يف سـبيل ، والقدرة علـى احلكـم الـذايت الكامـل     يفة من الناس الضعالفئات  ودور املرأة، ومتكني    
  .تقرير املصري

أود أن أشري إىل عـدد      لكنين  ، و أجريناهااليت  الغنية  ملناقشات   ا تلخيصليس املراد هنا    و  
  :  ما يليمنها و؛ة الشاملةصبغذات الالنقاط  تلك ال سيمامن النقاط البارزة، 

، مبراكـز األقـاليم   فهم أفضل لقضايا إهناء االستعمار واملـسائل املتـصلة          من أجل حتصيل    
 معاجلــة يتطلــبعلــى الــرغم مــن أن إهنــاء االســتعمار و. أال نغفــل قيمــة التحليــل املقــارننبغــي ي

 دروس مـستفادة    اطاسـتنب ساعدنا يف   يـ قـارن ميكـن أن      فإن التحليـل امل   كل على حدة،    احلاالت  
  .قيمة ملا فيه مصلحة اجلميع

التعـاون  متـتني  النضج السياسي واالستدامة االقتصادية وتعزيز القدرات اإلدارية ووُيعد    
. لتحـديات عـامل اليـوم     تـصديها   غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف          ألقاليم  قليمي عناصر مهمة ل   اإل
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حبيــث  جمتمعــةالعناصــر تعامــل مــع هــذه ال تتطلــب ، نظــرا لطابعهــا الــشمويل،التحــدياتفهــذه 
  .يعضد بعضها بعضا

مــن خــالل خمتلــف أشــكال التعــاون  فعلــى ســبيل املثــال، يــستطيع التعــاون اإلقليمــي،     
ــوظيفي ــتقين،  وال ــؤدي دورا حامســا يف  التأهــب للكــوارث مــن قبيــل التعــاون يف جمــال   ال ، أن ي
ري مــن األقــاليم غــري املتمتعــة كــثجعلــت التغــري املنــاخ والــيت الــيت يــشكلها لتحــديات التــصدي ل

يف تعزيـز   بـدوره   سهم  مـا قـد يـ     وهذا  . ا واقتصادي امن الضعف بيئي  يف حالة أسوأ    باحلكم الذايت   
  . احلكم الذايت الكاملعلى بلوغ مرحلةقدرة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت 

وينبغـي هلـا أن      ،أتاحت فرصـا مهمـة    والواقع أن التعاون اإلقليمي والترتيبات اإلقليمية         
 من األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف مواجهـة خمتلـف التحـديات         لعديد لتواصل إتاحتها 

امللمـوس يف    وظيفيالـ  هويـة إقليميـة قويـة وتعزيـز التعـاون            تـشكيل تـسهم يف    ذلك أهنا   . الناشئة
  .االهتمام املشتركموضوع خمتلف اجملاالت 

ألمــم التابعــة لتــضطلع بــه اللجــان اإلقليميــة ن ميكــن أوحنــن نــدرك الــدور اهلــام الــذي   
 وغريها من املنظمـات     اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       مثل   ،املتحدة
يف تـسهيل   ،  ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي          يبيـة   الكاراجلماعة   مثل   ،اإلقليمية

على أمهيـة   وقد جرى التأكيد    . م غري املتمتعة باحلكم الذايت    التنمية املستدامة يف كثري من األقالي     
  .  وتكريس دورهااملتخصصةاألمم املتحدة تعزيز مشاركة وكاالت 

غـري   علـى األقـاليم  ألزمـة االقتـصادية واملاليـة العامليـة     املترتبـة علـى ا    ثار  اآليضا  ناقشنا أ و  
علـى أمهيـة االسـتدامة االقتـصادية        األزمـة مزيـدا مـن الـضوء         فقد ألقـت    . املتمتعة باحلكم الذايت  

وميكـن للجهـات املعنيـة مـن        . وتنويع القاعدة االقتصادية يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت         
اهتمامهــا  أن تتعامــل مــع هــذه احلالــة بزيــادة قائمــة بــاإلدارة السلطات الــ واألقــاليم اتحكومــ

ــ ــة  ب ــة  بعض جمــاالت التنمي ــصغرية  إقامــة املــشاريع  ذلــك ، مبــا يفعلــى صــعيد اجملتمعــات احمللي ال
، ومتكــني الفئــات  لفــرص العمــلاملولــدةالــصغر واألنــشطة البــالغ تمويــل الواملتوســطة، وتعزيــز 

  .الضعيفة
ينطبــق و.  عنــصرا حامســا إلهنــاء االســتعمارنالتعلــيم والتوعيــة العامــة يــشكالوال يــزال   

 بـشأن مركزهـا   ة مستنرياتارتمكني الشعوب املعنية من اختاذ قر  فيما يتعلق ب  هذا بصفة خاصة    
املتعلقـة  املـداوالت  خمتلـف   جتدر اإلشـارة أيـضا إىل أن   ،ويف هذا السياق . السياسي يف املستقبل  

 مرتبطـة أن تكـون    األقـاليم ينبغـي     يف  ركـز   املمارسات ذات الصلة بتحديـد امل     هناء االستعمار و  بإ
  .انفسهة املعنيشعوب البواقع وقائق على أرض الاحلب ديةبطريقة جم
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 بـه املــرأة يف عمليــة إهنـاء االســتعمار، مبــا يف   ضطلعرف بأمهيــة الـدور الــذي تــ عُتــوقـد ا   
ة يف جمـال التعلـيم، والقـضاء علـى الفقـر، ومتكـني اجملتمعـات                فعالـ ذلك من خالل مـشاركتها ال     

احلكـم الرشـيد وتعزيـز القـدرة علـى          حتقيـق   املساواة بني اجلنسني بقدر كـبري يف        وتسهم  . احمللية
  .يف احلقوق جلميعااحلكم الذايت من خالل مساواة ع باالضطال
حالــة  تناولنـا فيهـا  ، انــصبت علـى احلـاالت واحـدة بواحــدة    مفيـدة مناقـشات  وأجرينـا    

موسـعا   تبـادال وأجرينا أيضا   . احلكم الذايت وتقرير املصري يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت         
ــشأنوجهــات النظــر  ل ــصلة املمارســات  ب ــاملت ــة   د املركــز يف بتحدي ــاليم غــري املتمتع خمتلــف األق

  .باحلكم الذايت
حتقيـق   حتتـاج إىل  دقيقـة فمسألة الدستور وبوضع  ركز  وأما املمارسة املتعلقة بتحديد امل      
وقائمــة طــار مــن الــشفافية واملــساءلة، وبطريقــة شــاملة إ معاجلتــها يف وينبغــي. تطلعــابعــض الت

، هومبادئـ  مقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة       تماشى مـع    تبد أن    الو.  الشعوب املعنية  على مشاركة 
وينبغــي لتلــك . إهنــاء االســتعماربذات الــصلة ومقرراهتــا قــرارات األمــم املتحــدة مــع وكــذلك 

وينبغـي هلـا    . معايري حقوق اإلنسان ومبادئ احلكم الرشيد والدميقراطية      املمارسة أال خترج عن     
مــرة و.  احملليــةه الثقافيــة وقيمــأســسهوذايت اإلقلــيم غــري املتمتــع بــاحلكم الــ علــى هويــة ىن أن تــب

  .العامة أمهية حامسة يف بلوغ هذا اهلدفتوعية اللتعليم ولفإن أخرى، 
مـن   الطريقة اليت ميكـن للجنـة اخلاصـة أن تعـزز             أيضا بشكل صريح عن   آلراء  نا ا تبادلو  
مـن  إقلـيم  يف كـل  الواقـع  رض أعلـى  أفـضل للحالـة كمـا هـي     فهـم  حتـصيل  قدرهتا على خالهلا  

يف إقـداما علـى املبـادرة       أكثـر   أيـضا   لجنة اخلاصة   لتكون ال األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، و     
كـل   أخذا للحاالت ،  اليت ستمكننا نظر يف السبل والوسائل     ن وعلينا اآلن أن  . تبعهتالنهج الذي   
ري يف كـل   إهنـاء االسـتعمار وتقريـر املـص    لعمليـة لمرحلـة الراهنـة   نا ل تقييممن حتسني على حدة،   

إلقـاء  حنـن حباجـة إىل      و.  القيـام بـه    ا يبقى علينـا   مل و ،األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت    إقليم من   
ــر مشــوال    ــى نظــرة أكث ــة عل ــدما يف  كيفي ــضي ق ــل امل ــة تفعي ــم املتحــدة  والي ــة بإاألم ــاء املتعلق هن

ت زائـرة إىل     إيفـاد بعثـا    الـتمكن مـن   وحنن حباجة أيضا إىل مواصلة العمل من أجل         . االستعمار
اجلهـات املعنيـة    علـى حـدة ومبـشاركة       أخذا للحاالت كـل     األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت،      

  .قائمة باإلدارةال سلطاتال واألقاليم اتحكوممن 
 القائمــة بــاإلدارة سلطاتتعزيــز التفاعــل والتعــاون بــني اللجنــة اخلاصــة والــوالواقــع أن   

مفيـدا  وسـيكون ذلـك     . إهنـاء االسـتعمار   املتعلقـة ب  املتحـدة    األمـم    واليـة أمرا حامسا لتنفيـذ     يظل  
وقـد حنتـاج يف هـذا    . شعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت          لسيما   جلميع األطراف، وال  

ــة وضــع أطــر إلجــراء  إ استكــشافىل  إالــسياق ــة أو غــري   احملمكاني ادثــات، ســواء كانــت رمسي



A/64/23
 

09-38135 48 
 

غـري املتمتعـة    ذلـك مبـشاركة األقـاليم       ، و ملعنيـة اسواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف       ورمسية،  
  . القائمة باإلدارة، واللجنة اخلاصةطاتلسباحلكم الذايت، وال

 يف هـذا    دمت العديـد مـن األفكـار       سبل املضي قدما، وقُ     بشأن مة مناقشات قيّ  وأجرينا  
 هـو كيفيـة تعزيـز       ،علـى أي حـال    ،  وجـدير بالـذكر أن املبـدأ األساسـي للمـضي قـدما            . الصدد

  .شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايتبالنسبة لاللجنة اخلاصة ية أمه
كيفيـة تعزيـز    : هـو أيـضا مـا يلـي       والواقع أن اهلدف الرئيسي من هذه احللقة الدراسـية            

ين لــن وأعتقــد أنــ. شعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايتبالنــسبة لــاللجنــة اخلاصــة أمهيــة 
ه أنـ أيـضا   وأعتقـد   . مناقـشات مثمـرة يف هـذا الـشأن        أجرينـا   ا  نإنلت  أكون جمانبا للصواب إذا ق    

  . من تنظيم حلقة دراسية أكثر تفاعالهذا العام  متكنا ناخلص إىل أنأأن من اإلنصاف 
لقـة الدراسـية   ن يف هـذه احل وشاركاملأعضاء اللجنة اخلاصة ف. بيد أن املهمة مل تنته بعد   

ــة اخلاصــة  مــدعوون إىل  ــة َءأعــضافلنعمــل، حنــن . م وتوصــياهتمتاجاهتاســتنبتزويــد اللجن  اللجن
 إىل أبعد حـد للخـروج     الستفادة من هذه الفرصة     على ا  يف احللقة الدراسية،     نيشاركاملاخلاصة  

  .قوميةاستنتاجات وتوصيات ب
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  التذييل اخلامس
  )أ(قرار لإلعراب عن التقدير حلكومة سنت كريستوفر ونيفيس وشعبها    

  ،البحر الكارييبقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة ركني يف احللاإن املش 
سـانت  ،  فريغيـت بـاي    يف   ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٤ إىل   ١٢ يف الفترة مـن      وقد اجتمعوا  

والفـــرص القائمـــة يف عمليـــة إهنـــاء االســـتعمار يف  اتتحـــديلنظـــر يف الل، كريـــستوفر ونيفـــيس
  ،اليوم عامل

ــه األمــني   وقــد اســتمعوا   ــان هــام أدىل ب ــدائم إىل بي ــوال ــوطين واهلجــرة  زارة ل األمــن ال
  ،سانت كيتيس ونيفيساخلارجية يف والشؤون 
ــويحي إذو  ــا نطـ ــة        علمـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــو األقـ ــا ممثلـ ــيت أدىل هبـ ــة الـ ــات اهلامـ بالبيانـ
  الذايت، باحلكم

 وشـعبها لتزويـد اللجنـة      سـانت كيتـيس ونيفـيس     حلكومـة    عميق امتنـاهنم  يعربون عن    
 الالزمــة لعقــد حلقتــها الدراســية، وملــسامهتهما املمتــازة يف جنــاح احللقــة    تــسهيالتاخلاصــة بال

البالغـة الـسخاء واالسـتقبال احلـار والـودي اللـذين مشـال            الكرميـة و  سيما للضيافة    الدراسية، وال 
  .سانت كيتيس ونيفيسم يف هبما املشاركني طوال مقامه

 
  

 .ُيسمى البلد رمسياً سانت كريستوفر ونيفيس كما ُيسمى سانت كيتيس ونيفيس على حد سواء  )أ(  


