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  الثاين املرفق
العقد الدويل الثـاين    بشأن تنفيذ   احمليط اهلادئ   احللقـــة الدراسيـة اإلقليمية ملنطقـة        

 يف  املعقـودة عملية إهناء االستعمار يف عـامل اليـوم،         تقييم  : للقضاء على االستعمار  
  ٢٠١٠مايو /أيار ٢٠ إىل ١٨ن م، يف الفترة يف كاليدونيا اجلديدة، نوميا

  
 مقدمـة ‐ أوال 

 ا ثانيـ  ادولي ا عقد ٢٠١٠-٢٠٠١، الفترة   ٥٥/١٤٦جلمعية العامة، يف قرارها     أعلنت ا  - ١
للقــضاء علــى االســتعمار، وأهابــت بالــدول األعــضاء مــضاعفة جهودهــا لتنفيــذ خطــة العمــل    

، املـــستكملة حـــسب  )Corr.1 و A/46/634/Rev.1(الـــواردة يف مرفـــق تقريـــر األمـــني العـــام     
ستكملة يف تقرير األمـني     املعمل  الوترد خطة   . لعقد الدويل الثاين  ااالقتضاء، لتصبح خطة عمل     

 ).A/56/61(العام عن العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار 

ــة يف قرارهــا    - ٢ ــة العام ــوخى    ٦٤/١٠٦ووافقــت اجلمعي ــذي تت ــامج العمــل ال ــى برن ، عل
 حبالـــة تنفيـــذ إعـــالن مـــنح االســـتقالل للبلـــدان والـــشعوب املـــستعمرة اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة
تنظمهـا  احملـيط اهلـادئ     ويـشمل عقـد حلقـة دراسـية يف منطقـة            ،  ٢٠١٠االضطالع بـه يف عـام       

  .اللجنة وحيضرها ممثلون من مجيع األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
اصـة مـن االسـتماع إىل آراء    واهلدف مـن هـذه احللقـة الدراسـية هـو متكـني اللجنـة اخل              - ٣

واألطــراف املعنيــة ممثلــي األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت واخلــرباء وأعــضاء اجملتمــع املــدين  
الدراسيــــة الوضـــع يف األقـــاليم وقـــد قيَّمـــت احللقــــــة  .يف عمليـــة إهنـــاء االســـتعماراألخـــرى 

ية اإلقليميـة ملنطقـة احملـيط اهلـادئ         املتمتعة باحلكم الذايت، مبا يف ذلك متابعـة احللقـة الدراسـ            غري
، وسعت إىل حتديد النهج يف جمـال الـسياسات والـسبل العمليـة ملعاجلـة          ٢٠٠٨املعقودة يف عام    

وقيمـت احللقــــة الدراسيــة أيـضا         .التحديات والفرص يف عملية إهناء االستعمار يف عامل مـتغري         
حنـو احلكـم الـذايت وتقريـر املـصري، بغيـة        الدستوري لألقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت       التطور

وضع برنامج عمل بنَّاء على أساس كل حالة على حدة، بالتعاون مـع الـدول القائمـة بـاإلدارة                   
وفـضال عـن ذلـك سـعت احللقــــة           .وممثلي األقاليم، من أجل إهناء االسـتعمار يف هـذه األقـاليم           

ظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل عمومـا       الدراسيـة إىل حتديد املزيد من اجملاالت اليت ميكن ملن        
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

مـل  وسعت احللقـــة الدراسيـة أيضا إىل تقييم التقدم احملرز حـىت اآلن يف تنفيـذ خطـة ع      - ٤
العقد الدويل الثاين للقـضاء علـى االسـتعمار الـذي أوشـك علـى االنتـهاء، وحتديـد اإلجـراءات                     
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 للسنة املتبقية من العقد، عالوة على حتديد ما ميكن اعتمـاده مـن هنـج وأولويـات     ةذات األولوي 
  .٢٠١٠ بعد عام ملا

، يف دورهتـا  يـام القوستكون مسامهات املشاركني مبثابة أساس ملواصـلة اللجنـة اخلاصـة       - ٥
 يف تقــدمي مقترحــات إىل اجلمعيــة  بــالنظر،٢٠١٠ هيونيــ/حزيــراناملوضــوعية املقــرر عقــدها يف 

 .العامة تتعلق بتحقيق أهداف العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار
 

 تنظيم الدورة -ثانيا  
ـــة يف   - ٦ ـــة الدراسيـ ــدة ُعقـــدت احللقـــ ــدونيا اجلديـ ــا بكاليـ ــرة نوميـ ــن ، يف الفتـ إىل  ١٨مـ

ـــة الدراسيـــة  عقــدت يف إطــار و.٢٠١٠مــايو /أيــار ٢٠  جلــسات شــارك فيهــا ممثلــو  ٥احللقــ
ــدول القائمــة       ــذايت، وال ــاحلكم ال ــاليم غــري املتمتعــة ب ــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة، واألق ال

قـد  و. باإلدارة، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات األخرى، واخلـرباء         
 . لآلراء تبادل مفتوح وصريحبطريقة تشجع على إجراء احللقـــة الدراسيـة ُنظمت

 لـسانت لوسـيا   ، املمثـل الـدائم      ُتس كيـث سـانت آميـي      ادونـ وترأس احللقــــة الدراسيــة       - ٧
التاليـة  وشـاركت فيهـا الـدول األعـضاء يف اللجنـة            لدى األمم املتحدة ورئيس اللجنة اخلاصـة،        

. وبربودا وإندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة وسانت لوسيا وشيلي وكوبـا ومـايل            أنتيغوا   :اأمساؤه
يرلنــدا أاململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وي فرنــسا و وهــ بــاإلدارةةوشـاركت الــدول القائمــ 

  وأسـتراليا  سـبانيا، إون مـن األرجنـتني، و     وشـارك أيـضا ممثلـ     . ، بصفة مراقبني  ونيوزلندا ةالشمالي
  .ائر، واملغربوالربازيل، واجلز

بـابوا   (آياسـي . روبـرت ج   ُعـني    ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٨ويف اجللسة األوىل املعقودة يف       - ٨
) أنتيغـــوا وبربـــودا (توماســـي بلـــريوُعـــني  . لـــرئيس احللقــــــة الدراسيــــةا، نائبـــ)غينيـــا اجلديـــدة

 .للحلقة مقررا

 : جدول أعمال احللقـــة الدراسيـةيف ما يليو - ٩

اخلاصة يف تيسري إهناء استعمار األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت         دور اللجنة     - ١ 
  :يف إطار العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار

حتليــل النتـــائج والعمليـــات اجلاريـــة واالجتاهـــات الـــسائدة مـــع هنايـــة    )أ(    
  ؛الثاين العقد

  ؛التقييمات والدروس املستفادة  )ب(    
  ماذا سيأيت بعد ذلك؟  )ج(    
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منظـــورات اللجنـــة اخلاصـــة، والـــدول القائمـــة بـــاإلدارة، وحكومـــات األقـــاليم،    - ٢  
  :وكذلك آراء اخلرباء واجملتمع املدين بشأن كيفية إجياد حلول للتحديات املتبقية

  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة احمليط اهلادئ؛  )أ(    
  يف منطقة البحر الكارييب؛ األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت  )ب(    
  .باحلكم الذايت غري املتمتعةاألخرى األقاليم   )ج(    
ــس     - ٣   ــدمي املــ ــدة يف تقــ ــم املتحــ ــة األمــ ــاليم  دور منظومــ ــة إىل األقــ اعدة اإلمنائيــ

  :املتمتعة باحلكم الذايت غري
ــا     )أ(     ــدىل هبـــ ــات يـــ ــروض لبيانـــ ــعـــ ــدة  ممثـــ ــم املتحـــ ــامج األمـــ ل برنـــ

  ؛وآخرون اإلمنائي
ات اللجنـــة اخلاصـــة والـــدول القائمـــة بـــاإلدارة وحكومـــات  منظـــور  )ب(    

  . واجملتمع املدينليم، فضال عن آراء اخلرباءااألق
  النـــهوض بعمليـــة إهنـــاء االســـتعمار باالشـــتراك مـــع مجيـــع       : املـــضي قُـــدما   - ٤  

  .اجلهات املعنية
  

 وقائع احللقـــة الدراسيـة -ثالثا  
 افتتاح احللقـــة الدراسيـة -ألف  

  / أيــار١٨احللقـــــة الدراسيـــة يف ) ســانت لوســيا (دونــاُتس كيــث ســانت آميــي فتــتح ا - ١٠
 ).األول هلذا التقرير تذييل اليرد البيان الذي أدىل به الرئيس يف(بصفته الرئيس  ٢٠١٠مايو 

ــسة نفــسها،  ويف  - ١١ ــماجلل ــا تكل ـــة  مأم ـــة الدراسي ــة    احللقــ ــيس حكوم فيليــب غــوميز، رئ
  . كاليدونيا اجلديدة

وتكلم أيضا أمام احللقة الدراسية السيد إيـف داسـونفيل، املفـوض الـسامي لفرنـسا يف          - ١٢
 . كاليدونيا اجلديدة

 وحـدة إهنـاء االسـتعمار التابعـة إلدارة الـشؤون            رئيـسة  تويف اجللسة نفسها أيضا، تلـ      - ١٣
   .األمانة العامة لألمم املتحدة رسالة من األمني العاميف السياسية 
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 )أ(تالبيانات واملناقشا -بـاء   
 ).األولانظر التـذييل    (مايو، أدىل الرئيس ببيان     / أيار ١٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف       -١٤
فيليب غوميز، رئيس حكومة كاليدونيا اجلديدة، وفيكتور توتوغـورو مـن            ببيانات    أيضا وأدىل

 .الوطين بهة الكاناك االشتراكية للتحريراملكتب السياسي جل

 الـيت طرحهـا      والتعليقـات  علـى األسـئلة   أيضا السيد غـوميز      أجاب   ،يف اجللسة نفسها  و  - ١٥
  . بابوا غينيا اجلديدة واملغرب واجلزائر ومايل وكوباممثلو 
 بيـانني إىل  احللقـة الدراسـية     ، اسـتمعت    مـايو /أيـار  ١٨ويف اجللسة الثانيـة، املعقـودة يف         - ١٦
وأديل ببيانـات أيـضا     ). اليابـان (ويوكـو أوريـو     ) ياسـترال أ(إدوارد بول وولفرز     ريان اخلب ماقدمه

ــة    ــة التالي ــو املنظمــات غــري احلكومي ــة  : ممثل ــاك للتنمي ــة كان ــدة (وكال ــدونيا اجلدي ورابطــة ) كالي
الواليــات املتحــدة (ومركــز دراســات جــزر بيــتكرين  ) غــوام(دراســات الغواهــان والــشومورو 

  . وأدىل ببيان املراقب عن جبل طارق). األمريكية
أدىل ببيانــات ممثلــو ســاموا األمريكيــة  مــايو / أيــار١٩ويف اجللــسة الثالثــة، املعقــودة يف   - ١٧

وأدىل ممـثال بـابوا     . وأدىل ببيـان اخلـبري كاراليـل كـوربني        . وتوكيالو ونيوزيلنـدا وجـزر كاميـان      
  . وأدىل الرئيس ببيان أيضا. وأدىل ممثل نيوزيلندا ببيان كذلك. غينيا اجلديدة وكوبا ببيانني

 هبمـا ممـثال جـزر فوكالنـد      احللقة الدراسـية إىل بيـانني أدىل  ويف اجللسة ذاهتا، استمعت     - ١٨
ــر الــساقية احلمــراء ووادي الــذهب  و) مالفينــاس( ). جبهــة البوليــساريو (اجلبهــة الــشعبية لتحري

  . وأدىل ممثل املغرب ببيان
سـبانيا  ممثلـو األرجنـتني وإ     أدىل ببيانات    مايو،/ أيار ١٩ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ١٩

وبعـد أن أدىل املراقـب عـن جبـل طـارق            . وأدىل ببيانني آخرين ممثال املغرب واجلزائـر      . واجلزائر
  .ببيان، أدىل ممثلو كل من املغرب واجلزائر وشيلي وكوبا ببيانات

  
_________  

راسـية علـى موقـع األمـم     مجيـع البيانـات وورقـات املناقـشة املقدمـة يف احللقـة الد       مكن اإلطـالع علـى    )أ(    
  .http://www.un.org/Depts/dpi/decolonizationاملتحدة عن إهناء االستعمار، 

هناك نزاع قائم بـني حكـوميت األرجنـتني واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية بـشأن                        *
  ).مالفيناس(على جزر فوكالند السيادة 
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ــل          - ٢٠ ــا ممث ــات أدىل هبم ــية إىل عرضــني لبيان ــة الدراس ــتمعت احللق ــا، اس ــسة ذاهت ويف اجلل
. وأدىل ممثل بـابوا غينيـا اجلديـدة ببيـان     . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واخلبري كاراليل كوربني      

  . ببيان وأدىل أيضا ممثل جبهة البوليساريو
مـــايو، أجـــرى املـــشاركون يف احللقــــــة  / أيـــار٢٠يف   اخلامـــسة املعقـــودةويف اجللـــسة  - ٢١

ــُدما، مبــا يف ذلــك وضــع         ــة اخلاصــة قُ ــشأن ســبل مــضي اللجن ــآلراء ب ــا ل ــادال عام ـــة تب الدراسي
عتمـاده مـن هنـج وأولويـات لفتـرة          ، ومـا ميكـن ا     املتبقية من العقد الـدويل الثـاين      أولويات للفترة   

  . ممثل إندونيسيا ببيان وأدىل . الثاينبعد العقد ما
 اختتام احللقـــة الدراسيـة  -جيم   

قــرر مــشروع التقريــر عــن  املمــايو، عــرض / أيــار٢٠يف اجللــسة اخلامــسة املعقــودة يف   - ٢٢
  .احللقـــة الدراسيـة

ــسها - ٢٣ ــسة نفــ ــة    ،ويف اجللــ ــدة بكلمــ ــدونيا اجلديــ ــة كاليــ ــيس حكومــ ــى رئــ ــام ألقــ أمــ
  الدراسيـة  احللقـــة
  .الحظات ختامية، أدىل الرئيس مبجللسة ذاهتا ويف ا  - ٢٤

أعربـوا فيـه    مـشروع قـرار      بـدون تـصويت    املـشاركون    عتمـد  ا ، أيـضا  ذاهتاويف اجللسة     - ٢٥
  ).الثاينانظر التذييل (ا مهي وشعبكاليدونيا اجلديدة وفرنسا يتعن تقديرهم حلكوم

  
 االستنتاجات والتوصيات - رابعا 

ــة اخلاصـــ   - ٢٦ ــار أعـــضاء اللجنـ ـــ أشـ ـــة الدراسي ــشاركون يف احللقـــ ــنح ـة ة املـ إىل إعـــالن مـ
، وإىل  )١٥-د (١٥١٤االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قرار اجلمعيـة العامـة            

توصـيات بـشأن مـدى      القتراحـات و  الدور اللجنة اخلاصـة يف دراسـة تطبيـق اإلعـالن، وتقـدمي ا             
  .معية العامة هبذا الشأنر إىل اجلالتقدم احملرز يف تنفيذه، وتقدمي تقري

وأكــد األعــضاء املــشاركون جمــددا علــى األمهيــة املتواصــلة لالســتنتاجات والتوصــيات   - ٢٧
 . السابقة الدراسيةاملنبثقة عن احللقات

ــال    - ٢٨ ــك، وعمـ ــافة إىل ذلـ ــادة وباإلضـ ــن ٩باملـ ــة   مـ ــداخلي للحلقـ ــام الـ ــيةالنظـ   الدراسـ
)A/AC.109/2010/18 الـواردة  املـشاركون التوصـيات واالسـتنتاجات       ، يقدم األعـضاء     )، املرفق

 . املوضوعيةهتادوراللجنة اخلاصة يف   إىلأدناه
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  تقييم العقد الدويل الثاين  -ألف   
  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٢٩

 الحظوا وصول العقد الـدويل الثـاين للقـضاء علـى االسـتعمار إىل هنايتـه، الـيت                   )أ(  
. تزامنت مع الذكرى اخلمسني العتمـاد إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة         

ولدى إمعاهنم النظر يف هذين احلدثني اهلـامني، قيمـوا التقـدم احملـرز، واستعرضـوا طـرق العمـل                    
القائمة، وشحذوا زمخا متجددا من أجل إمتام هذه املهمة التارخيية للجنـة اخلاصـة الـيت تتطلـب                  

   مستمرا من جانب اللجنة جياوز العقد الثاين؛ جهدا
أثنـاء العقـد   حددوا عددا مـن القـضايا الـشاملة ضـمن عمليـة إهنـاء االسـتعمار                 )ب(  
ــاين ــاخ،  الث ــر تغــري املن ــا يف ذلــك أث ــذايت علــى وجــه     ، مب ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع  علــى األق

اون اإلقليمــي، والتثقيــف والتوعيــة  واألزمــة االقتــصادية واملاليــة العامليــة، ودور التعــاخلــصوص،
  ؛والقدرة على احلكم الذايت الكاملالعامة، ودور املرأة، ومتكني الفئات الضعيفة من الناس، 

ويف ضوء الطابع الشامل للتحديات اليت تواجه كثري من األقـاليم غـري املتمتعـة       )ج(  
رة بـذل جهـود عـن طريـق       باحلكم الذايت يف إطار ديناميـات عـامل اليـوم املتـرابط، أكـدوا ضـرو               

مشاركة األطراف املعنية وعلى أساس كل حالة علـى حـدة، مـن أجـل مواصـلة تعزيـز القـدرة                     
ــذايت،          ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــصادية يف األق ــيد واالســتدامة االقت ــة واحلكــم الرش اإلداري

  سيمكن األقاليم من التصدي للمسائل الشاملة بطريقة كلية؛ مما
ية الدور الذي تؤديـه املنظمـات اإلقليميـة والترتيبـات اإلقليميـة يف         اعترفوا بأمه   )د(  

ــف التحــديات           ــة خمتل ــى مواجه ــذايت عل ــاحلكم ال ــة ب ــري املتمتع ــاليم غ ــن األق ــثري م ــساعدة ك م
جمموعـة رأس  املستجدة، ورحبوا يف هذا الـصدد مبـشاركة ممثلـي منتـدى جـزر احملـيط اهلـادئ و            

  ية؛  يف احللقة الدراساحلربة امليالنيزية
يظـالن  والتوعية للـشعوب، ومنـها الـشعوب األصـلية،      شددوا على أن التعليم       )هـ(  

واشـاروا يف هـذا الـصدد إىل مـسؤولية الـدول القائمـة       ضمن العناصر احلامسة إلهناء االستعمار،     
 الـسياسي   مركزهـا كفالة متكن الشعوب املعنية مـن اختـاذ قـرارات مـستنرية بـشأن               باإلدارة عن   
   وفقا لقرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة؛ يف املستقبل،

ــيم،           )و(   أكــدوا أمهيــة دور املــرأة يف عمليــة إهنــاء االســتعمار، مبــا يف ذلــك التعل
  جملتمع احمللي؛اوالقضاء على الفقر، ومتكني 
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اعترفوا بدور قطاع األعمال، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة، يف عمليـة                )ز(  
ــسري  ــة ويف تي ــق حتمــل       التنمي ــاليم عــن طري ــاه شــعوب األق ــصادية، ورف ــق االســتدامة االقت  حتقي

  الشركات ملسؤوليتها االجتماعية يف ممارستها ألعماهلا؛
أو االسـتعراض الدسـتوري يف      /شددوا علـى أن عمليـات اسـتعراض الوضـع و            )ح(  
ينـة علـى     األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت عمليـات دقيقـة ينبغـي أن تلـيب توقعـات مع                     بعض

  أساس كل حالة على حدة؛ 
ــدول القائمــة        )ط(   ــة اخلاصــة وال ــز التفاعــل والتعــاون بــني اللجن ــأن تعزي ــوا ب اعترف

ــاء االســتعمار،         ــة بإهن ــم املتحــدة املتعلق ــة األم ــذ والي ــة حامســة لتنفي ــرا ذا أمهي ــاإلدارة يظــل أم ب
ة نفـسها، ورحبـوا يف هـذا        وستستفيد منه مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول القائمة بـاإلدار          

  يف احللقة الدراسية؛ فرنسا واململكة املتحدة ونيوزيلندا الصدد مبشاركة 
اعترفوا أيضا بأمهية مشاركة الدول األخـرى األعـضاء يف األمـم املتحـدة الـيت                  )ي(  

ليــست أعــضاء يف اللجنــة اخلاصــة بنــشاط يف عمــل اللجنــة، ورحبــوا يف هــذا الــصدد مبــشاركة  
  .يف احللقة الدراسية ، والربازيل، واجلزائر، واملغربستراليا، وأإسبانيااألرجنتني، و

  
  احمليط اهلادئ األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة تقييم األوضاع يف  -باء   

  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٣٠
، األمريكيــة وكاليــدونيا اجلديــدة   تــوكيالو وســاموا  رحبــوا مبــشاركة ممثلــي    )أ(  

 مبــشاركة اخلــرباء وممثلــي اجملتمــع  أيــضارحبــواووباملعلومــات الــيت زودوا هبــا احللقــة الدراســية، 
ــدة وممثلــي مركــز دراســات جــزر بيتكــرن     املــدين ــدونيا اجلدي ــذين ســامهوا   مــن غــوام وكالي ال

  ؛ ا أعالهيف األقاليم املشار إليهبوجهات نظرهم حول عملية إهناء االستعمار 
، أحــاط األعــضاء ســاموا األمريكيــة يف اليــة احلة الدســتوريتطــوراتبالنــسبة لل  )ب(  

واثنـوا علـى حكومـة       اإلقليم احللقة الدراسـية،      حاكماملشاركون علما باملعلومات اليت زود هبا       
 اجلاريـة لتقـدمي     اإلقليم ملا تبذله مـن جهـود مـن أجـل تعزيـز الـوعي العـام باألعمـال التحـضريية                    

  ؛ديالت دستوريةتع
وأحاطوا علما بـالقيود الـيت تواجههـا حكومـة اإلقلـيم فيمـا يتـصل باسـتخدام                   )ج(  

األراضي، والتصرف يف األمـوال املخصـصة مـن جانـب الدولـة القائمـة بـاإلدارة، وأثـر قـوانني                     
  الواليات املتحدة بشأن احلد األدىن لألجور على اقتصاد اإلقليم؛
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عوة املوجهــة إىل اللجنــة اخلاصــة للقيــام بزيــارة إىل وأعربـوا عــن تقــديرهم للــد   )د(  
  يونيه؛/ر الدستوري الذي يعقد يف حزيراناإلقليم أثناء املؤمت

فيما يتعلـق بالوضـع يف غـوام، أعربـوا عـن قلقهـم إزاء أثـر احلـشد العـسكري                       )هـ(  
  راضي؛للواليات املتحدة يف اإلقليم على اهلوية الثقافية للشعب األصلي وعلى استخدامه لأل

  وشددوا على ضرورة الرصد املستمر للوضع يف اإلقليم؛   )و(  
فيما يتعلـق بكاليـدونيا اجلديـدة، أعربـوا عـن تقـديرهم للبيانـات الـيت أدىل هبـا                    )ز(  

ــاك، واملعلومــات       ــو الكان ــسا وممثل ــسامي لفرن ــدة واملفــوض ال ــدونيا اجلدي ــة كالي ــيس حكوم رئ
  قدموها؛ اليت

الــسياسية واالقتــصادية االجتماعيــة والثقافيــة الــيت  وأحــاطوا علمــا بــاخلطوات   )ح(  
اختذهتا حكومة إقلـيم كاليـدونيا اجلديـدة بـشأن تنفيـذ اتفـاق نوميـا الرامـي إىل تـصحيح أوجـه                       

  اخللل القائمة؛ 
وأقروا بأنـه يف إقلـيم يـضم عـددا هبـذه الـضخامة مـن أبنـاء الـشعب األصـلي،                        )ط(  

  الثقافية أن تعزز احلكم الرشيد وحتقق االستقرار؛ميكن هلياكل احلكم التقليدية واملمارسات 
ــتعمار يف      )ي(   ــاء االســـ ــة إهنـــ ــن عمليـــ ــسبة مـــ ــربة املكتـــ ــة اخلـــ ــوا بقيمـــ واعترفـــ
  اجلديدة؛ كاليدونيا
فيما يتعلق بالوضع يف بيتكـرن، رحبـوا بتعزيـز عمليـة اختـاذ القـرار يف اإلقلـيم                     )ك(  

  عن طريق إعادة هيكلة نظامه للحكم؛
  ؛٢٠١٠اج أحكام عن حقوق اإلنسان يف دستور عام ورحبوا بإدر  )ل(  
ــوظفني         )م(   ــالزم للم ــدريب ال ــدمي الت ــى تق ــاإلدارة عل ــة ب ــة القائم وشــجعوا الدول

  لتمكني أبناء اجلزيرة من تسيري شؤون إدارهتم اليت أُعيدت هيكلتها؛
وأحاطوا علما بظروف اإلقليم اخلاصة، ومنـها حجمـه وموقعـة النـائي ضـمن                 )ن(  

   تفرض حتديات خاصة أمام تقرير املصري؛ مجلة ظروف
 -فيمــا يتعلــق بتــوكيالو، أعربــوا عــن تقــديرهم للبيانــات الــيت أدىل هبــا أولــو     ) س(  

  وممثل نيوزيلندا بوصفها الدولة القائمة باإلدارة؛ ) رئيس توكيالو( توكيالو - أو
ثانيـة يف   وأحاطوا علما بـاعتزام تـوكيالو ممارسـة حقهـا يف تقريـر املـصري مـرة                    )ع(  

ــا       ــصدي الحتياجاهتـ ــى التـ ــايل علـ ــز يف الوقـــت احلـ ــب، والتركيـ ــستقبل القريـ ــا يف املـ وقـــت مـ
  امللحة؛  االقتصادية
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وشجعوا اإلقليم والدولة القائمـة بـاإلدارة علـى مواصـلة تعاوهنمـا الوثيـق مـن                    )ف(  
ــة الــسنوات لتقــدمي متويــل إىل تــوكيالو، وإقامــة       أجــل االنتــهاء مــن وضــع خطــة جديــدة ثالثي

  . التوازن الصحيح بني مبادئ املساواة والنواحي العملية لتنفيذ عملية إهناء االستعمار
  

التحديات والفرص يف عملية إهناء استعمار األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت                 -جيم   
 واألقاليم األخرى، مبا يف ذلك متابعة احللقـة الدراسـية           البحر الكارييب يف منطقة   

   ٢٠٠٩ لعام البحر الكارييبقة اإلقليمية ملنط
  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٣١

 والـصحراء الغربيـة وكـذلك املراقـب عـن           جـزر كاميـان   رحبوا مبشاركة ممثلي      )أ(  
  أيـضا  رحبـوا وجبل طارق يف احللقة الدراسـية، وباملعلومـات الـيت زودوا هبـا احللقـة الدراسـية،                  

 ســـاهم بوجهـــات نظـــره حـــول عمليـــة إهنـــاء االســـتعمار يف       لـــذي عرضـــه خـــبري  بالبيـــان ا
  ؛ الكارييب منطقة

فيمــا يتعلــق جبــزر كاميــان، أحــاطوا علمــا بإصــدار دســتور جديــد يف تــشرين      )ب(  
، بعد املوافقة عليه يف استفتاء، وأكدوا من جديـد وضـع حكومـة اإلقلـيم                ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  ؛ سعي لتحقيق االستقالل السياسي الكاملبأن الشعب مل يفوضها والية ال
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                  
عـن تأييـدهم لقـرارات جملـس         وأعربـوا    ،٦٤/١٠١ذات الصلة للجمعية العامة، مبا فيها القـرار         

ــن   ،)٢٠٠٩ (١٨٧١و ) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤األمــــــــــ
 بإجيـاد حـل      إىل الصحراء الغربية    واللتزام األمني العام ومبعوثه الشخصي     ،)٢٠١٠ (١٩٢٠ و

 ودعـوا األطـراف إىل مواصـلة إظهـار اإلرادة الـسياسية      .ملسألة الصحراء الغربية يف هذا السياق 
عمــل يف بيئــة مؤاتيــة للحــوار مــن أجــل الــدخول يف مفاوضــات أكثــف وأوثــق صــلة جبــوهر  وال

وكـرروا الـدعوة الـيت      . املسألة، مبا يكفـل تنفيـذ القـرارات املـذكورة أعـاله وجنـاح املفاوضـات               
ُوجهت إىل األطراف يف احللقات الدراسـية اإلقليميـة الـسابقة مبواصـلة تلـك املفاوضـات حتـت                   

دون شروط مسبقة وحبسن نيـة، آخـذة يف اعتبارهـا اجلهـود املبذولـة منـذ                 ب،  رعاية األمني العام  
 والتطورات الالحقة، وذلك هبدف التوصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبـول             ٢٠٠٦عام  

لدى الطرفني، من شأنه أن يسمح لـشعب الـصحراء الغربيـة بتقريـر مـصريه يف سـياق ترتيبـات                
  ملتحدة؛ تتمشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق األمم ا
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ــد       )د(   ــسألة جـــزر فوكالنـ ــق مبـ ــا يتعلـ ــاس(فيمـ 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                   

مراعــاة مــصاحل ســكان اجلــزر، وفقــا للقــرارات ذات الــصلة الــصادرة عــن   علــى الــسيادة، مــع 
  املتحدة؛  ماألم

فيما يتعلـق مبـسألة جبـل طـارق، رحبـوا مبواصـلة عمـل منتـدى احلـوار بـشأن                       )هـ(  
  . جبل طارق الذي يضم إسبانيا واململكة املتحدة وحكومة اإلقليم

  
ــساعدة      -دال    ــة األمـــم املتحـــدة يف تقـــدمي املـ  إىل األقـــاليم غـــري املتمتعـــة   دور منظومـ

  الذايت باحلكم
  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٣٢

ــل     )أ(   ــشاركة ممث ــوا مب ــائي    رحب ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــية  برن ــة الدراس يف احللق
ــديرهم ل   ــن تق ــوا ع ــة   وأعرب ــدمها للحلق ــيت ق ــات ال ــاليم  عــن املــ لمعلوم ــة إىل األق  ساعدة املقدم

  ؛املتمتعة باحلكم الذايت غري
، وخاصــة وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصــصة   صــناديق وبــرامج و شــجعوا   )ب(  

ــة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان        ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــة والزراعــة وبرن منظمــة األغذي
 وغريهـا مـن مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة علـى            ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية،      

ــة اخلاصــة، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف احللقــات الدراســية     تكث يــف مــشاركتها يف أعمــال اللجن
  ؛اإلقليمية املقبلة بشأن إهناء االستعمار، بناء على دعوة اللجنة اخلاصة

أيدوا دور اللجان اإلقليمية لألمم املتحـدة يف تعزيـز وتوسـيع نطـاق مـشاركة                  )ج(  
، وخاصـة جلنـة التنميـة     أنشطتها باعتبارها أعـضاء منتـسبة  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف   

ــصادية       ــة االقتـ ــر الكـــارييب التابعـــة للجنـ ــاون ملنطقـــة البحـ ــا الالتينيـــة ومنطقـــة   والتعـ  ألمريكـ
الكــارييب، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة ألســيا واحملــيط اهلــادئ، وفقــا لوالياهتــا          البحــر

  .إهناء االستعمارولقرارات األمم املتحدة ذات الصلة بشأن 
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 الطريق إىل األمامحتليل وتقييم العقد الدويل الثاين و  - هاء  
  :قام األعضاء املشاركون يف إطار توصياهتم مبا يلي  - ٣٣

أن جلميــع الــشعوب احلــق يف تقريــر مــصريها بنفــسها،   علــى تأكيــد  الواعــادأ  ) أ(  
سعي لتحقيـق منائهـا االقتـصادي       ها السياسي ويف الـ    وضعمبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير        وأهنا

 واالجتماعي والثقايف؛

 التقويض اجلزئـي أو الكلـي       رمي إىل أن كل حماولة ت   على   االتأكيد أيض  واعادأ  )ب(  
 مـــع مقاصـــد ميثـــاق األمـــم نـــاىفهـــي أمـــر يتللوحـــدة القوميـــة والـــسالمة اإلقليميـــة لبلـــد مـــا 

 ومبادئه؛ املتحدة

ــد  واعــادأ  )ج(   ــه يف  امــشروعمتواصــال و ادة دورأن لألمــم املتحــ علــى التأكي تؤدي
  وأنـه ؛ملنظمـة مـن بـرامج ا   وأن والية اللجنة اخلاصة هي برنامج رئيـسي   ،عملية إهناء االستعمار  

حـــل مجيـــع قـــضايا إهنـــاء االســـتعمار املعلقـــة  ُتينبغـــي لألمـــم املتحـــدة أن تقـــدم الـــدعم حـــىت  
 مرضية؛ بطريقة

ــادأ  )د(   ــة اخلاصــة باع    واع ــى دور اللجن ــد عل ــدفع   التأكي ــا األداة األساســية ل تباره
 ؛عملية إهناء االستعمار باإلضافة إىل رصد احلالة يف األقاليم

بلـوغ  ل وجـه على أمهية أن تقوم اللجنـة اخلاصـة بوضـع هنـج اسـتباقي م       شددوا  )هـ(  
. هدف إهناء االستعمار يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت املدرجـة يف قائمـة األمـم املتحـدة                 

فــتح بغيــة االســتفادة مــن  ت تنــاول كــل حالــة بــذهن م  تواصــلاللجنــة اخلاصــة أن علــى ويــتعني
  ؛وضخ مزيد من الدينامية يف عملية إهناء االستعماراخليارات املتاحة 

 مــسامهة خمتلــف املنظمــات اإلقليميــة والترتيبــات اإلقليميــة يف بنــاء   ويف ضــوء  )و(  
 بـضرورة تيـسري     أوصـوا جهة التحديات الناشـئة،     واملقدرات األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت       

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

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

 الدور اهلام للمنظمات والترتيبات اإلقليمية يف تقدمي املـساعدة     ويف ضوء أيضا    )ز(  
 قـوم  أن ت   اقترحـوا  ، دعمـا لعمليـة إهنـاء االسـتعمار        إىل األقاليم املعنية غري املتمتعة باحلكم الـذايت       

زيــادة تفاعالهتــا وبتعزيــز  لواليتــها وقــرارات ومقــررات األمــم املتحــدة،  ا اخلاصــة، وفقــاللجنــة
 تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة؛
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عامة لشعوب األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت         التوعية  ال مبسألةوفيما يتعلق     )ح(  
 ، بالتعـاون مـع إدارة  بـصورة فعالـة    تـشارك بـأن    صةاللجنة اخلا  نصحوامبسائل إهناء االستعمار،    

فهـم  زيادة   هبدف ها جديدة ومبتكرة لتنظيم   سبال أن تلتمس وتوعية  للمحلة  يف   اإلعالم،   شؤون
شــعوب األقــاليم خليــارات تقريــر املــصري وفقــاً لقــرارات ومقــررات األمــم املتحــدة ذات الــصلة  

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

ــيم،      )ط(   ــق مبــسألة التعل ــا يتعل ــاليم املعنيــة    اقترحــواوفيم ــر حكومــات األق  أن تنظ
ية لألقـــاليم هج املدرســـااج مـــسائل إهنـــاء االســـتعمار يف املنـــروالـــدول القائمـــة بـــاإلدارة يف إد

 املتمتعة باحلكم الذايت؛ غري

ــة إهنــاء االســتعمار،     ويف ضــوء  )ي(   ــرأة يف عملي ــه امل ــدور اهلــام الــذي تــضطلع ب  ال
إرسـاء  املساواة بـني اجلنـسني، األمـر الـذي سيـسهم يف             مبدأ  على ضرورة مواصلة دعم      شددوا

 للجميع؛ تساويةامل قوقمن خالل كفالة احلاحلكم الرشيد وتعزيز القدرة على احلكم الذايت 

أو باســتعراض /وفيمــا يتعلــق بعمليــات االســتعراض املتعلقــة بوضــع األقــاليم و   )ك(  
أن يكون التعامل مع هـذه العمليـات      على   شددواالدستور وبعملية إهناء االستعمار بوجه عام،       

وبطريقة حتترم حقوق اإلنسان وتقوم على الشفافية واملـساءلة         على حدة   على أساس كل حالة     
ــشمولية واملــ  ــة، وذلــك وفقــا لقــرارات   شاركة وال  األمــم  ومقــرراتالــيت تــضم الــشعوب املعني

 قاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛ملو االستعماراملتحدة ذات الصلة املتعلقة بإهناء 

 مبواصــلة تعزيــز نــصحواوفيمــا يتعلــق بالعالقــة مــع الــدول القائمــة بــاإلدارة،     )ل(  
 لــسبلخمتلــف اباتبــاع  اللجنــة اخلاصــة والــدول القائمــة بــاإلدارة  ودعــم التفاعــل والتعــاون بــني

 ضـرورة أن تتعامـل مجيـع الـدول القائمـة بـاإلدارة               علـى   من جديد  التأكيدوالوسائل املمكنة، و  
 ؛ ذلكفعلاللجنة اخلاصة، وال سيما تلك الدول اليت مل ت معبفعالية 

عـة بـاحلكم الـذايت      تيم غري املتم   املسامهة القيمة اليت قدمها ممثلو األقال      ويف ضوء   )م(  
 ناسـبة امللجنة اخلاصة، باستخدام اآلليـة      لأن تواصل ا  على  من جديد    أكدوايف احللقة الدراسية،    

ومبساعدة األمانة العامة، العمل حنو حتقيق املشاركة التامة ملمثلي األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم         
ول القائمـة بـاإلدارة أن تيـسر مـشاركة ممثلـي      وينبغـي للـد  . املقبلـة دراسـية  اللقـات  احلالذايت يف   

رات األمــم املتحــدة ومقرراهتــا   لقــرااتــنظم وفقــالــيت دراســية اللقــات احلاألقــاليم املنتخــبني يف 
  الصلة؛  ذات
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وأكدوا ضرورة قيام اللجنـة اخلاصـة بإعـادة ترتيـب طـرق عملـها وشـحذ قـدرهتا                  ) ن(  
ني اللجنــة مــن حتــسني االســتماع إىل آراء علــى إدارة احللقــات الدراســية بطريقــة مبتكــرة لــتمك

 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛

تقـــدمي املـــساعدة إىل األقـــاليم وفيمـــا خيـــص دور منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف   )س(  
ضـرورة مـشاركة هيئـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا          علـى    شـددوا املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،        غري

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

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

ــةنــصحوا   )ع(    الــسبل والوســائل الــيت تــستطيع  العمــل علــى إجيــاد ب  اخلاصــةاللجن
 علقـة للمرحلـة الراهنـة املت     ، على أساس كل حالـة علـى حـدة، تقييمـات أفـضل             أن ُتعد ها  مبوجب

 لقرارات ومقـررات    ا وتقرير املصري يف كل إقليم غري متمتع باحلكم الذايت وفق          االستعمارإهناء  ب
ــ ــصلة،  األم ــستخدم  حبيــث م املتحــدة ذات ال ــة بوصــفها ميكــن أن ت ــى  قائمــة مرجعي  يقــاس عل

، ويف هـذا الـصدد، دعـوا        لقيـام بـه   ل ن عمـل  تقـدم إىل اآلن ومـا تبقـى مـ         مـا أحـرز مـن       أساسها  
 ؛اللجنة اخلاصة إىل النظر يف املقترح املتعلق بوضع اقتراح مبشروع معني

العمـل مـن أجـل    للجنـة اخلاصـة مواصـلة     علـى ا يـتعني  التأكيد على أنـه    واعادأ  )ف(  
إيفاد بعثات زائرة إىل األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، مبـشاركة حكومـة اإلقلـيم والدولـة                    

 لقـرارات األمـم املتحـدة       ا ووفقـ  ،، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة             املعنيـتني  القائمة بـاإلدارة  
املتمتعـة بـاحلكم      ممثلو األقـاليم غـري     أبداهاالهتمام الذي   الحظوا   ويف هذا الصدد،     ،الصلة ذات

 الذايت يف احللقة الدراسية هبذه البعثات الزائرة واخلاصة؛

اخلاصة يف تقـدمي اقتـراح إىل اجلمعيـة العامـة            اللجنة   تنظر أن   اقترحوا مرة ثانية    )ص(  
عمليـة    مـن جديـد أن  مؤكـدين  عقد دويل ثالث للقضاء على االسـتعمار،     عالنبشأن إمكانية إ  

  ؛مرضية حل مجيع مسائل إهناء االستعمار املعلقة بطريقةما مل ُتتكتمل  االستعمار لن إهناء
ويف سياق النداءات بإعالن عقـد دويل ثالـث، يـتعني علـى اللجنـة اخلاصـة أن                 )ق(  

جتري جبدية حـصرا للتحـديات احلاليـة الـيت تواجـه عمليـة إهنـاء االسـتعمار وتـضع خطـة عمـل                        
  . تقييمها بدورها ضمن إطار عمل العقد نفسهعملية للعقد الثالث، ميكن 
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 األول التذييل 
  الرئيسأدىل بهبيان     

  
 مليـون نـسمه، أي    ٧٥٠، كـان هنـاك حنـو        ١٩٤٥وقت إنشاء األمم املتحـدة يف عـام           

أمـا اآلن فيعـيش أقـل مـن         .  اسـتعمارية   لقـوى  حويل ثلث سكان العامل، يعيشون يف أقاليم تابعة       
وقـد  . تعـة بـاحلكم الـذايت      إقليمـا ال تـزال غـري متم        ١٦عماري يف   مليوين نسمة حتت حكم اسـت     

 إهناء االستعمار، اليت غريت وجه الكوكب، مع مولد األمـم املتحـدة، ومتثـل أول                بدأت موجة 
  . النجاحات العظيمة اليت حققتها اهليئة الدولية

 األقـاليم   وتأكيدا ملبدأ تقرير املصري، يصف ميثاق األمم املتحـدة مـسؤولية الـدول جتـاه                
ومع اسـتمرار   .  حتتل فيها مصاحل السكان مكانة عليا      “أمانة مقدسة ”الواقعة حتت إدارهتا بأهنا     

 إعالهنا التـارخيي ملـنح   ١٩٦٠عملية إهناء االستعمار يف التقدم، اعتمدت اجلمعية العامة يف عام          
ريـر املـصري   ع الـشعوب يف تق وأكـد اإلعـالن حـق مجيـ     . االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة   

وبعـد ذلـك بفتـرة وجيـزة، أُنـشئت          . نه ينبغي اإلهناء السريع وغري املشروط لالسـتعمار       وأعلن أ 
ومنــذ إنــشاء األمــم املتحــدة،  . اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بإهنــاء االســتعمار لرصــد تنفيــذ اإلعــالن  

الغ ويـشمل ذلـك مجيـع األقـاليم اخلاضـعة للوصـاية البـ             .  مستعمرة سابقة اسـتقالهلا    ٨٠حققت  
 إقليمــا، الــيت حققــت تقريــر املــصري مــن خــالل االســتقالل أو االرتبــاط احلــر مــع     ١١عــددها 

  . مستقلة دولة
، أعلنـــت اجلمعيـــة العامـــة العقـــد الـــدويل للقـــضاء علـــى االســـتعمار ١٩٩٠ويف عـــام   

، العقــــد ٢٠٠١وتبعــــه يف عــــام . ، الــــذي تــــضمن خطــــة عمــــل حمــــددة )٢٠٠٠-١٩٩٠(
وتواصـل حاليـا اللجنـة اخلاصـة رصـد احلالـة يف األقـاليم              . سـتعمار الثاين للقضاء على اال    الدويل

  .  على تيسري تقدمها حنو تقرير املصري املتبقية، عاملة١٦ الـ
 يف التفكري بشكل يراعي حقـائق       ٢٠١٠ويتمثل التحدي الذي يواجه كل منا يف عام           

 ليست مكلفة باختاذ قـرار      واألمم املتحدة . الواقع احلايل ويتطلع إلقامة مستقبل قابل لالستدامة      
بشأن أفضل النتائج، فاجلمعية العامة معنية يف املقام األول مبا إذا كانت خيـارات الـشعوب قـد                

ولذلك فإن اللجنة ترغـب يف االسـتماع بإمعـان          . متت حبرية بناء على معلومات وفهم مناسبني      
عيـة العامـة علـى أسـاس        ملا ترغب الشعوب املعنية يف قوله، على أمل تقـدمي مقترحـات إىل اجلم             

  .كل حالة على حده، مع مراعاة شرط املوافقة احلرة
وتكمن قيمة احللقـات الدراسـية مـن هـذا القبيـل يف أهنـا تتـيح مكانـا يعـرب فيـه ممثلـو                    

األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واخلرباء وأعضاء اجملتمع املدين وغريهم من األطـراف املعنيـة               
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وتعلــق اللجنــة . تعمار عــن خمتلــف اآلراء واألفكــار بطريقــة صــرحية وبنــاءةيف عمليـة إهنــاء االســ 
أمهية عظمـى علـى االسـتماع ألصـوات شـعوب األقـاليم الـيت تـدعمها يف البحـث عـن الطـرق                        

  .  املناسبة لتقرير مصريها
ومير كل إقليم من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت اليت ال تزال مدرجـة علـى قائمـة                    
ملتحدة إلهناء االستعمار مبزيج مـن الظـروف الفريـدة الـيت غالبـا مـا تنطـوي علـى قـضايا                 األمم ا 

ومن الضروري أن تلجأ مجيـع األطـراف املعنيـة بالتـصدي هلـذه القـضايا                . سياسية بالغة التعقيد  
فعلـى سـبيل   .  يراعي الظروف، ألنه ليس هنـاك حـل واحـد يالئـم اجلميـع       “تفكري خالق ”إىل  

سد رغبات الـدول اجلزريـة الـصغرية أوجـه ضـعفها يف مـا يتـصل علـى وجـه                     املثال، جيب أن جت   
 عاما علـى قـرار      ٦٠فقد تغري العامل بعد مرور      . اخلصوص بقدرهتا على البقاء يف العامل احلديث      

االقتـصادية  (، وأصبحت املـسائل الرئيـسية املتعلقـة باالسـتدامة          )١٥-د (١٥٤١اجلمعية العامة   
، إال أن اجملتمعـات األصـغر أضـعف يف      جه كـل فـرد يف الوقـت احلـايل         توا) ةوالبيئية واالجتماعي 

  . مواجهتها على وجه اخلصوص
وستستلزم حتديات تغري املناخ تعاونا دوليا ضخما، باالعتماد غالبا بـشكل أوثـق علـى           

وهـذا  . فهنـاك أخطـاء ينبغـي تـصحيحها       . البلدان اجملاورة وعلى عالقات قائمة منذ زمن طويل       
  . ية، وينطبق على مجيع الشعوب، وحىت يف أكرب الدولأمر هام للغا

ومن املهم لذلك أن تستمع األمم املتحدة إىل آراء األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت                  
وخيـارات األجيـال احلاليـة جيـب أن تـبىن علـى            . بشأن كيفية رؤيتها ملستقبلها يف عـامل متـرابط        
  . جيال املقبلة بقدر اإلمكانتفكري يف املستقبل وعلى مراعاة مصاحل األ

وتؤدي اآلن املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، مـن قبيـل االحتـاد األورويب ومنظمـة                 
الدول األمريكية واجلماعة الكاريبية ومنتدى جزر احملـيط اهلـادئ، دورا أهـم بكـثري ممـا كانـت                 

ظمـات أن تتـيح حمـاور هامـة      ومن شأن األمهية املتزايدة اليت تكتسبها هذه املن       . تؤديه يف املاضي  
ــذايت وإلجــراء       ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــشاركة وتفاعــل األق ــة ”مل ــشات خالق  عــن “مناق

  . خيارات إهناء االستعمار
 إقليما علـى قائمـة األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،             ١٦وكون أنه ال يزال يوجد        

، بـشرط أن تعكـس   “حلـول خالقـة  ” بعضها يف احمليط اهلادئ، يـشري إىل ضـرورة التوصـل إىل     
هذه احللول على الدوام املبدأ الرئيسي املتعلق باالختيار احلـر، وأن يتـرك األمـر متامـا للـشعوب                   
والدول املعنية القائمة باإلدارة للخروج مبقترحات وأفكار بشأن املركز السياسي الذي ترغـب             

ــسبة إلقليمهــا يف املــستقبل   ــه بالن ــرارات   إال أن األمــم املتحــدة . في ــاق وق  مكلفــة، يف إطــار امليث
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ــساعدة    ــدمي املـ ــسية، بتقـ ــة الرئيـ ــة العامـ ــدائرة يف     . اجلمعيـ ــشة الـ ــذه املناقـ ــور هـ ــو حمـ ــذا هـ وهـ
  .  اجلديدة كاليدونيا
وسنقوم يف هذه احللقة الدراسية بتقيـيم التطـورات االجتماعيـة االقتـصادية والـسياسية                 

قائمـة بـاإلدارة وممثلـي األقـاليم، إىل برنـامج           يف األقاليم بغرض التوصل، بالتعـاون مـع الـدول ال          
عمل واقعي وذي منحى عملي على أساس كل حالة علـى حـدة بـشأن الطريـق الـذي نـسلكه                

ولبلوغ هذه الغاية، يلزم أن ننظر ثانيـة يف النتـائج    . يف املستقبل للنهوض بعملية إهناء االستعمار     
ن األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت         املوضوعية لالستعراضات الشاملة للوضع يف كل إقليم م       
  . على النحو املنصوص عليه يف خطة العمل للعقد الثاين

ويف إطارهـا، سـنقيِّم     .  عليهـا نظـرة متعمقـة      فيذ اخلطـة ككـل يـستلزم منـا أن نلقـي           وتن  
هتا التقدم احملرز يف اإلجراءات املتعلقة بإهناء االستعمار على الصعيد الدويل، والتـدابري الـيت اختـذ     

األمم املتحدة بالتعاون مع الدول القائمـة بـاإلدارة، فـضال عـن أثـر األنـشطة والـربامج اإلمنائيـة                     
اليت تضطلع هبا وكاالت األمم املتحدة املتخصصة، وسائر مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة،                

  . واملنظمات غري احلكومية يف األقاليم
اءات الـيت اختـذهتا اللجنـة اخلاصـة       ولكننا سنقوم أوال وقبل كل شيء باستعراض اإلجر         

لتحليــل التقــدم احملــرز يف تنفيــذ إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والــشعوب املــستعمرة ومــداه     
وجيــب أيــضا أن نقــيم دور اللجنــة يف متابعــة أثــر التطــورات االقتــصادية . وذلــك يف كــل إقلــيم

ة بـاحلكم الـذايت، وكـذلك       واالجتماعية على التقدم الدستوري والسياسي لألقاليم غـري املتمتعـ         
  . جهودها الرامية إىل ضمان التعاون الكامل من جانب الدول القائمة باإلدارة يف هذا الشأن

ننا سنتمكن من أن خنرج من هذه املفاوضـات خبطـة ترسـم طريـق               وإنين على ثقة من أ      
ه احللقــة املــستقبل، ألن عمــل اللجنــة اخلاصــة وعمليــة إهنــاء االســتعمار لــن يتوقفــا بانتــهاء هــذ  

  . الدراسية أو بانتهاء العقد الثاين
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  التذييل الثاين
  قرار لإلعراب عن التقدير حلكوميت فرنسا وكاليدونيا اجلديدة وشعبيهما    

 
  ،احمليط اهلادئركني يف احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة اإن املش 
ــرة مــن وقــد اجتمعــوا  ــار٢٠ إىل ١٨ يف الفت ــا يف يف ٢٠١٠مــايو / أي ــدونيا نومي  كالي
  ،اليوم لتقييم عملية إهناء االستعمار يف عامل، اجلديدة

  ،رئيس حكومة كاليدونيا اجلديدةإىل بيان هام أدىل به وقد استمعوا  
ــويحي إذو  ــا نطـ ــة        علمـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــو األقـ ــا ممثلـ ــيت أدىل هبـ ــة الـ ــات اهلامـ بالبيانـ
  الذايت، باحلكم

 هما لتزويـد  مهي وشـعب  ا وكاليدونيا اجلديـدة   فرنس يتحلكوم يعربون عن عميق امتناهنم    
 الالزمة لعقد حلقتها الدراسية، وملسامهتهم املمتازة يف جناح احللقـة           تسهيالتاللجنة اخلاصة بال  

البالغـة الـسخاء واالسـتقبال احلـار والـودي اللـذين مشـال            الكرميـة و  سيما للضيافة    الدراسية، وال 
  .اجلديدةكاليدونيا هبما املشاركني طوال مقامهم يف 
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