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  املرفق الثاين
احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة البحر الكارييب بشأن تنفيذ العقـد الـدويل                 

األهـداف واإلجنـازات املتوقعـة، املعقـودة        : الثالث للقضاء علـى االسـتعمار     
  ٢٠١١يونيه /حزيران ٢إىل مايو /أيار ٣١ يف كينغستون، يف الفترة من

  
  مقدمة  -أوال   

ــةأعلنــت   - ١ ــةاجلمعي ــا  العام ــرة ٦٥/١١٩، يف قراره ــا  ٢٠٢٠-٢٠١١، الفت ــدا دولي  عق
ثالثا للقضاء على االستعمار، وأهابت بالدول األعضاء مـضاعفة جهودهـا لتنفيـذ خطـة العمـل                 

ون مـع اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ             والتعـا  ) أ(للعقد الدويل الثاين للقضاء علـى االسـتعمار       
ــدان والــشعوب املــستعمرة يف حتــديثها حــسب الــضرورة، هبــدف      إعــالن مــنح االســتقالل للبل

  .استخدامها كأساس خلطة عمل للعقد الدويل الثالث
ــةووافقــت   - ٢ ــة اجلمعي ــة   ٦٥/١١٧يف قرارهــا  العام ــوخى للجن ــامج العمــل املت  علــى برن

، ٢٠١١تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والـشعوب املـستعمرة يف عـام    اخلاصة املعنية حبالة   
ضرها ممثلــون حيـ  تنظمهـا اللجنــة و الـذي يــشمل عقـد حلقــة دراسـية يف منطقــة البحـر الكــارييب    

  .مجيع األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت من
سـتماع إىل   اهلدف من هـذه احللقـة الدراسـية هـو متكـني اللجنـة اخلاصـة مـن اال                  كان  و  - ٣

آراء ممثلي األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واخلرباء وأعضاء اجملتمع املـدين واألطـراف املعنيـة                
األخــرى يف عمليــة إهنــاء االســتعمار، الــذين ميكــن أن يــساعدوا اللجنــة اخلاصــة يف حتديــد هنــج  

 األمـم الـيت تقـوم هبـا       السياسات والـُسُبل العمليـة الـيت ميكـن اتباعهـا يف عمليـة إهنـاء االسـتعمار                   
ميكن أن تساعد اللجنة اخلاصة يف إجراء حتليل وتقيـيم          يف احللقة الدراسية    واملناقشات  . املتحدة

ى أساس كل حالة على حـدة، فـضال         واقعيني للحالة يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، عل        
 بوجـه عـام تعزيـز بـرامج تقـدمي      واجملتمـع الـدويل   املتحدة األممالُسُبل اليت ميكن هبا ملنظومة   عن

  .املساعدة لألقاليم
وكانت احللقة الدراسية هتدف أيضا إىل تقيـيم عمليـة إهنـاء االسـتعمار يف عـامل اليـوم،                   - ٤
يف ذلك املسامهات السابقة واألهداف اجلديدة، فضال عن اإلجنازات املتوقعة للجنة اخلاصـة              مبا

  .تعماريف العقد الدويل الثالث للقضاء على االس
__________ 

 .، املرفقA/56/61   ) أ(  
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ومــسامهات املــشاركني ستواصــل اللجنــة اخلاصــة النظــر فيهــا أثنــاء دورهتــا املوضــوعية    - ٥
 العامـة   اجلمعيـة  هبدف تقدمي مقترحـات إىل       ٢٠١١يونيه  /حزيراناملقرر عقدها يف نيويورك يف      

  .تتعلق بتحقيق أهداف العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار
  

  تنظيم الدورة  -ثانيا   
 /حزيــران ٢إىل  مــايو/ أيــار٣١ُعقــدت احللقــة الدراســية يف كينغــستون يف الفتــرة مــن   - ٦

 جلسات شارك فيها ممثلـو الـدول األعـضاء    ٥وُعقدت يف إطار احللقة الدراسية . ٢٠١١يونيه  
واألقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، والـدول القائمـة بـاإلدارة، واملنظمـات                  املتحدة   األمميف  

وقـد ُنظمـت احللقـة الدراسـية بطريقـة          ). انظـر التـذييل الثـاين     (ة، فضال عن اخلرباء     غري احلكومي 
  .تشجِّع على إجراء تبادل مفتوح وصريح لآلراء

 املتحـدة   األمـم احللقة الدراسية فرانسيسكو كاريون مينا، املمثل الدائم لـدى          أدار  وقد    - ٧
االحتــاد : نــة التاليــة أمساؤهــاورئــيس اللجنــة اخلاصــة، وشــاركت فيهــا الــدول األعــضاء يف اللج 

ــور    ــسيا، وتيم ــوادور، وإندوني ــادين،     - الروســي، وإك ــسنت وجــزر غرين ــشيت، وســانت فن  لي
وشـاركت الـدولتان القائمتـان بـاإلدارة، ومهـا          . وشـيلي، وكوبـا، وكـوت ديفـوار       وسرياليون،  

رك أيــضا وشــا. ة مــراقبني، بــصف املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشماليةاململكــةفرنــسا و
  .األرجنتني، وإسبانيا، واجلزائر، واملغرب ممثلون من

، ُعّينـــت إليونـــور تامبونـــان ٢٠١١مـــايو /أيـــار ٣١ويف اجللـــسة األوىل، املعقـــودة يف   - ٨
ــسيا( ـــا  ) إندوني ـــا إلوفـ ـــاد الروســـي (وديانـ ـــة   ) االحتـ ـــة الدراسيـ ــرئيس احللقـ ـــن ل ــيِّن . نائبتي وُع

وأنـشأ الـرئيس فريقـا للـصياغة وعـيَّن      . مقررا للحلقـة ) ديفواركوت (بابتيست أمانغوا   - جان
  .رئيسا له) شيلي(خوسيه أنطونيو كوسيفيو 

  :وكان جدول أعمال احللقة الدراسية كما يلي  - ٩
  

  :الذايت اللجنة اخلاصة واألقاليم غري املتمتعة باحلكم: العقد الدويل للقضاء على االستعمار  -  ١  
  ات اللجنة اخلاصة وأهدافها وإجنازاهتا املتوقعة؛حتليل وتقييم مسامه  )أ(  
  االتصال والتعاون مع الدول القائمة باإلدارة؛  )ب(  
  . باحلكم الذايتةمشاركة األقاليم غري املتمتع  )ج(  
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أهداف اللجنة اخلاصة وإجنازاهتا املتوقعة يف العقد الثالث، مبا يف ذلك بشأن حالة احلكم                -  ٢  

  :األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايتالذايت والتنمية يف 
الــدول القائمــة  (األهــداف واإلجنــازات املتوقعــة يف منطقــة البحــر الكــارييب        )أ(  

  ؛)باإلدارة، وحكومات األقاليم، واخلرباء، واجملتمع املدين
الــدول (األهــداف واإلجنــازات املتوقعــة يف احملــيط اهلــادئ وغــريه مــن املنــاطق     )ب(  

  ؛)ليم، واخلرباء، واجملتمع املدين وحكومات األقاالقائمة باإلدارة،
ــاطق   املتحــدة األمــمأهــداف منظومــة    )ج(   ــة املن ــدول القائمــة  (وإجنازاهتــا املتوقع ال

  ).باإلدارة، وحكومات األقاليم، واخلرباء، واجملتمع املدين
  

  قتراحات واملقترحات للعقد الثالثاال  -  ٣  
  

  وقائع احللقة الدراسية  -ثالثا   
  افتتاح احللقة الدراسية  -ألف   

ــسكو كــاريون     - ١٠ ــتح فرانسي ــا -افت ــة الدراســية يف  ) إكــوادور( مين ــار ٣١احللق ــايو /أي م
  . بصفته الرئيس٢٠١١

ويف اجللسة نفسها، تكلَّـم أمـام احللقـة الدراسـية رئـيس وزراء سـانت فنـسنت وجـزر                      - ١١
  .غونزاليس. رالف إ غرينادين،

لـت رئيـسة وحـدة إهنـاء االسـتعمار التابعـة إلدارة الـشؤون               ويف اجللسة نفسها أيضا، ت      - ١٢
  ).انظر التذييل األول( العام األمنيالسياسية يف األمانة العامة لألمم املتحدة رسالة من 

  
  ) ب(البيانات واملناقشات  -باء   

، أدىل الـرئيس ببيـان وأدىل ممثـل تـوكيالو           مايو/أيار ٣١يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        - ١٣
  .يان وأجاب عن أسئلة وتعليقات ممثال إكوادور وكوبابب

ويف اجللـــسة نفـــسها، اســـتمعت احللقـــة الدراســـية إىل بيـــان مـــن ممثـــل جـــزر فـــرجن     - ١٤
  .وأجاب ممثل جزر فرجن الربيطانية عن أسئلة وتعليقات ممثل كوبا. الربيطانية

__________ 

 املتحـدة  األمـم مكَّن االطالع على مجيع البيانات وورقـات املناقـشة املقدمـة يف احللقـة الدراسـية علـى موقـع                 ) ب(  
  .http://www.un.org/Depts/dpi/decolonizationإهناء االستعمار،  عن
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ة الدراسـية إىل بيـانني      ، اسـتمعت احللقـ    مـايو /أيـار  ٣١ويف اجللسة الثانيـة، املعقـودة يف          - ١٥
وهــوارد )  املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية اململكــة(قــدمهما اخلــبريان بيتــر كليــغ 

غرفـة جتـارة    : وأدىل ببيانات أيضا ممثلو املنظمات غري احلكوميـة التاليـة         ). مونتسريات(فريغوس  
واإلصــالح االنتخــايب ، وجلنــة مجيــع األحــزاب املعنيــة بالدســتور  )جــزر كاميــان(جــزر كاميــان 

وأدىل ممــثال ســانت ). بورتوريكــو(ونقابــة احملــامني يف بورتوريكــو ) جــزر تــركس وكــايكوس(
  .وأدىل املراقب عن جبل طارق ببيان. فنسنت وجزر غرينادين وسرياليون ببيانني

 ساموا األمريكيـة وغــوام    مـمثال  ، أدىل   يونيه/حزيران ١ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ١٦
   اجللـــســة نفـــسهــا، اســـتمعت احللقــــة الدراســـية إىل بيـــان أدىل بـــه رونالـــد       ويف. بـبـيانيــــن
وأجـاب ممثـل    . وأدىل ممثال كوت ديفوار وكوبا ببيـانني      . سو، وهو خبري من غوام     - ماكنيتش

وأدىل ببيانــات خــرباء وممثلــون ملنظمــات غــري  . غــوام عــن أســئلة طرحهــا ممثــل كــوت ديفــوار  
  . املراقب عن جبل طارقحكومية، فضال عن

ويف اجللسة ذاهتا، استمعت احللقة الدراسـية إىل بيـانني أدىل هبمـا ممـثال جـزر فوكالنـد            - ١٧
  ).جبهة البوليساريو(واجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب  ) ج()مالفيناس(

.  واجلزائــر واملغــربويف اجللــسة نفــسها أيــضا أدىل ببيانــات ممثلــو األرجنــتني وإســبانيا   - ١٨
ــزر فوكالنـــد         ــر، واملغـــرب، وجـ ــة البوليـــساريو، واجلزائـ ــرى ممثلـــو جبهـ ــات أخـ وأدىل ببيانـ

  . وشيلي ببيانات أيضا ليشيت-ن جبل طارق وممثال تيمور وأدىل املراقب ع )ج()مالفيناس(
يـان  اسـتمعت احللقـة الدراسـية إىل ب        ،يونيه/حزيران ١ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ١٩

وقـد أجـاب عـن أسـئلة        . من ممثل اللجنـة االقتـصادية ملنطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب               
  .طرحها الرئيس واخلرباء وممثلو املنظمات غري احلكومية

ــودة يف     - ٢٠ ــسة، املعق ــسة اخلام ــران ٢ويف اجلل ــه/حزي ــة   يوني ــشاركون يف احللق ، أجــرى امل
ل ُمـضي اللجنـة اخلاصـة قُـُدما، مبـا يف ذلـك مقترحـات                الدراسية تبادال عامـا لـآلراء بـشأن ُسـبُ         

  .خلطة العمل للعقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار
  

  اختتام احللقة الدراسية  -جيم   
، عــرض املقــرر مــشروع تقريــر    يونيــه/حزيــران ٢يف اجللــسة اخلامــسة، املعقــودة يف     - ٢١

  .الدراسية احللقة

__________ 

هناك نزاع قائم بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية بـشأن الـسيادة                        ) ج(  
 .)مالفيناس(على جزر فوكالند 
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ــل    - ٢٢ ــى ممثـ ــسها، ألقـ ــسة نفـ ــسنت ويف اجللـ ــانت فنـ ــام    سـ ــة أمـ ــادين كلمـ ــزر غرينـ  وجـ
  .الدراسية احللقة
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل الرئيس ببيان ختامي  - ٢٣
لتزكيـــة مـــشروع قـــرار أعربـــوا فيـــه  ويف اجللـــسة ذاهتـــا أيـــضا، اعتمـــد املـــشاركون با   - ٢٤
  ).انظر التذييل الثالث(تقديرهم حلكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين  عن
  

  تنتاجات والتوصياتاالس  -رابعا   
ـــ     - ٢٥ ـــة الدراسي ــشاركون يف احللقـــ ــة املـ ــة اخلاصـ ــار أعـــضاء اللجنـ ــنح ـة أشـ إىل إعـــالن مـ

، وإىل  )١٥-د (١٥١٤االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قرار اجلمعيـة العامـة            
ى توصـيات بـشأن مـد     القتراحـات و  الدور اللجنة اخلاصـة يف دراسـة تطبيـق اإلعـالن، وتقـدمي ا             

  .ر إىل اجلمعية العامة هبذا الشأنالتقدم احملرز يف تنفيذه، وتقدمي تقري
لالســتنتاجات والتوصــيات وأكــد األعــضاء املــشاركون جمــددا علــى األمهيــة املتواصــلة   - ٢٦

 . السابقة الدراسيةن احللقاتماملنبثقة 

ــام الــــداخلي للحلقــــة  مــــن ٩باملــــادة وإضــــافة إىل ذلــــك، وعمــــال   - ٢٧ ــيالنظــ  ة الدراســ
)A/AC.109/2011/18/Rev.1ــق ــدم، )، املرف ــشاركون التوصــيات واالســتنتاجات   ق  األعــضاء امل

  . املوضوعيةهتادوراللجنة اخلاصة يف   إىلالواردة أدناه
  

عمليــات إهنــاء االســتعمار، مبــا يف ذلــك أهــداف اللجنــة اخلاصــة    تقيــيم حتليــل و  -ألف   
  وإجنازاهتا املتوقعة يف العقد الدويل الثالث

  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٢٨
اء علــى االســتعمار، الــذي تــزامن  الحظــوا انتــهاء العقــد الــدويل الثــاين للقــض    )أ(  

لـدان والـشعوب املـستعمرة، فـضال     الـذكرى اخلمـسني العتمـاد إعـالن مـنح االسـتقالل للب       مـع 
ولـدى إمعـاهنم    . ٢٠٢٠ إىل عـام     ٢٠١١م  عقدا دوليـا ثالثـا، مـن عـا         العامة   اجلمعيةإعالن   عن

ــة،          ــدم احملــرز، واستعرضــوا طــرق العمــل القائم ــوا التق ــامني، قيم ــذين احلــدثني اهل النظــر يف ه
  ؛وشحذوا زمخا متجددا من أجل إمتام املهمة التارخيية للجنة اخلاصة

ــضايا      )ب(   ــن الق ــددا م ــددوا ع ــاء االســتعمار   يفح ــة إهن ــد الثــاين   عملي ــاء العق ، أثن
 واألزمـة    ال سيما على األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت اجلزريـة،            ذلك أثر تغري املناخ،    يف مبا

االقتــصادية واملاليــة العامليــة، ودور التعــاون اإلقليمــي، والتثقيــف والتوعيــة العامــة، ودور املــرأة، 
  ؛والقدرة على احلكم الذايت الكاملومتكني الفئات الضعيفة من الناس، 
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ــيت تواجــه بعــض      أكــدوا،   )ج(   ــشامل لكــثري مــن التحــديات ال يف ضــوء الطــابع ال
تـرابط، ضـرورة بـذل جهـود     املتمتعة باحلكم الذايت يف إطار ديناميات عامل اليـوم امل     األقاليم غري 

طريـق مـشاركة األطـراف املعنيـة وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، مـن أجـل مواصـلة                           عن
تدامة االقتـصادية يف األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم            تعزيز القدرة اإلدارية واحلكم الرشيد واالسـ      

  ميكِّن األقاليم من التصدي للمسائل الشاملة بطريقة كلية؛ الذايت، مما
اعترفـوا بالــدور اهلـام الــذي تؤديـه املنظمــات اإلقليميـة والترتيبــات اإلقليميــة يف       )د(  

  ة خمتلف التحديات املستجدة؛مساعدة كثري من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت على مواجه
يظـالن  والتوعية للـشعوب، ومنـها الـشعوب األصـلية،      شددوا على أن التعليم       )هـ(  

وأشاروا يف هـذا الـصدد إىل مـسؤولية الـدول القائمـة             ضمن العناصر احلامسة إلهناء االستعمار،      
 أقـاليمهم مركـز   كفالـة متكـن الـشعوب املعنيـة مـن اختـاذ قـرارات مـستنرية بـشأن                   باإلدارة عـن    

  مقررات األمم املتحدة ذات الصلة؛السياسي يف املستقبل، وفقا لقرارات و
رحبوا بالدعوة إىل تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز التوعية العامـة بـشأن طبيعـة                )و(  

، املتحــدة األمــمالعالقـة الدســتورية املوجــودة يف أقــاليم معينــة ويف بعــض األقــاليم والــيت تــشمل  
 املتحـدة   األمـم متعة باحلكم الـذايت، والـدول القائمـة بـاإلدارة، وفقـا لقـرارات               واألقاليم غري املت  

  ذات الصلة؛
أكــدوا أمهيــة دور املــرأة يف عمليــة إهنــاء االســتعمار، مبــا يف ذلــك التعلــيم،           )ز(  

  جملتمع احمللي؛اوالقضاء على الفقر، ومتكني 
 األقـاليم غـري املتمتعـة       اعترفوا باحلاجـة إىل زيـادة احلـوار مـع اجملتمـع املـدين يف                )ح(  

  ذات الصلة؛ املتحدة األممباحلكم الذايت، وفقا لقرارات 
اعترفــوا بــدور اجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك، قطــاع األعمــال واملنظمــات غــري     )ط(  

  احلكومية، يف عملية التنمية ويف تيسري حتقيق االستدامة االقتصادية، ورفاه شعوب األقاليم؛
أو االســتعراض الدســتوري  / وركــزليــات اســتعراض امل شــددوا علــى أن عم   )ي(  

حنـو   األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت عمليـات دقيقـة ينبغـي أن تلـيب توقعـات معينـة               بعض يف
ــق إهنــاء اســتعمارها،   ــة علــى حــدة   حتقي ــضاء،   علــى أســاس كــل حال ــد االقت ــا يف ذلــك، عن ، مب

  ؛لي فيما بني مجيع املعنينيخالل االتصال واحلوار غري الرمسيني وعلى مستوى عم من
أن تعزيز التفاعل والتعـاون بـني اللجنـة اخلاصـة والـدول القائمـة               أكدوا جمددا     )ك(  

ــاء االســتعمار،         ــة بإهن ــم املتحــدة املتعلق ــة األم ــذ والي ــة حامســة لتنفي ــرا ذا أمهي ــاإلدارة يظــل أم ب
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 نفـسها، ورحبـوا يف هـذا        وستستفيد منه مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول القائمة بـاإلدارة          
  يف احللقة الدراسية؛فرنسا واململكة املتحدة ونيوزيلندا الصدد مبشاركة 

اعترفوا بأمهية مشاركة الدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة الـيت ليـست               )ل(  
أعضاء يف اللجنة اخلاصة بنشاط يف عمل اللجنة، ورحبوا يف هذا الـصدد مبـشاركة األرجنـتني،        

  .يف احللقة الدراسية واجلزائر، واملغرب، وإسبانيا
  

األهداف واإلجنازات املتوقعة بشأن األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة             -باء   
  البحر الكارييب

  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٢٩
لقـة الدراسـية وباملعلومـات      رحَّبوا مبشاركة ممثل جزر فـرجن الربيطانيـة يف احل           )أ(  

اليت قدمها، وكذلك مبـشاركة خـرباء وممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع املـدين، الـذين                     
تبــادلوا اآلراء بــشأن عمليــة إهنــاء االســتعمار يف منطقــة البحــر الكــارييب، ال ســيما فيمــا يتعلــق   

 قــرار اجلمعيــة العامــة  بتنفيــذ إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والــشعوب املــستعمرة الــوارد يف   
ــاليم       )١٥-د (١٥١٤ ــع األق ــشأن مجي ــة اخلاصــة ب ــيت اختــذهتا اللجن ــررات ال ــرارات واملق ، والق

  الكاريبية غري املتمتعة باحلكم الذايت، وكذلك احلالة االستعمارية يف بورتوريكو؛
ــة مــن جــزر        )ب(   ــوا مبــشاركة ممثلــي اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكومي رحَّب
   ومونتسريات وجزر تركس وكايكوس ونقابة احملامني يف بوتوريكو؛كاميان

فيما يتعلق جبزر فـرجن الربيطانيـة أخـذوا علمـا باملالحظـات الـواردة يف بيـان                    )ج(  
ممثل جزر فرجن الربيطانية ومفادهـا أن االسـتقالل لـيس مـسألة يناقـشها شـعب اإلقلـيم بـصفة                    

إىل إجـراء مثـل هـذا التغـيري اهلائـل يف العالقـة              منتظمة، وذلـك ألنـه مل ُتطـرح أي دعـوة شـعبية              
ــة القائمــة      مــع ــة القائمــة بــاإلدارة؛ وأن إطــار الــسياسات الــذي حيكــم العالقــة مــع الدول الدول

  باإلدارة جيري استعراضه؛
أخذوا علما أيـضا بـالرأي الـوارد يف البيـان املـذكور آنفـا الـذي أدىل بـه ممثـل                        )د(  
ي  هنــاك جمــاالت إلجــراء مزيــد مــن االســتعراض الدســتور رجن الربيطانيــة ومفــاده أنـجــزر فــ

   وسرياهنا بفعالية؛٢٠٠٧أجل التنفيذ العملي ألحكام دستور عام  من
 بعـد   ٢٠٠٩فيما يتعلق جبزر كاميان، أخذوا علما أيضا بـصدور دسـتور عـام                )هـ(  

يس لـديها   املوافقة عليه يف استفتاء، ومبوقف حكومة اإلقليم الذي أكدته من جديد وهو أهنـا لـ               
تكليف من شعب اإلقليم بأن تـسعى إىل االسـتقالل الـسياسي التـام، وأخـذوا علمـا أيـضا بـأن             
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ال يــنص، يف رأي ممثــل اجملتمــع املــدين الــذي ألقــى كلمــة أمــام احللقــة     “ العــصري”الدســتور 
  ؛“أيلولة السلطات”الدراسية، على 

ر جديــد يف عــام فيمــا يتعلــق مبونتــسريات أخــذوا علمــا باملوافقــة علــى دســتو    )و(  
 والعمــل الــذي أجنزتــه حكومــة اإلقلــيم يف حتــديث األجــزاء ذات الــصلة مــن تــشريعات ٢٠١٠

  ؛٢٠١١اإلقليم إلتاحة بدء نفاذ الدستور يف أواخر عام 
وفيمــا يتعلــق جبــزر تــركس وكــايكوس أخــذوا علمــا مــع بــالغ القلــق باحلالــة      )ز(  

ات، وأخذوا علما أيضا بـاجلهود الـيت تبـذهلا    القائمة هناك، مبا يف ذلك استمرار تأجيل االنتخاب   
  الدولة القائمة باإلدارة إلعادة احلكم الرشيد واإلدارة املالية الرشيدة يف اإلقليم؛

ل بوجـود الدميقراطيـة النيابيـة    دعوا إىل إعـادة الترتيبـات الدسـتورية الـيت تتكفـ             )ح(  
  رب وقت ممكن؛جزر تركس وكايكوس عن طريق حكومة اإلقليم املنتخبة يف أق يف

أخذوا علمـا بـالرأي الـذي أعـرب عنـه ممثـل اجملتمـع املـدين مـن جـزر تـركس                      )ط(  
وكايكوس وهو أنه على الرغم من أن األسباب اليت ساقتها يف البدايـة الدولـة القائمـة بـاإلدارة           
خبــصوص قرارهــا تعليــق العمــل بالدســتور قــد تبــدو وجيهــة، فــإن النــهج املتخــذ ُيعتــرب بدرجــة   

 علـــى مراعـــاة مـــصلحة اجلـــزر، أمـــرا يـــدعو إىل األســـف، ألنـــه ُيرتـــأى أنـــه ال يـــدللمتزايـــدة 
ــة واالقتــصادي   يف مبــا وعــالوة علــى هــذا، أُشــري إىل  . ةذلــك يف اجملــاالت الدســتورية واالنتخابي
الدســتور اجلديــد املقتــرح ُينظــر إليــه علــى أنــه حماولــة إلعــادة ســلطات رئيــسية إىل احلــاكم،  أن

  .ون يف اإلقليموهي خطوة يرفضها كثري
  

األهداف واإلجنازات املتوقعة بشأن األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة             -جيم   
احمليط اهلادئ وغريه من األقاليم، مبـا يف ذلـك متابعـة احللقـة الدراسـية اإلقليميـة                  

  ٢٠١٠ملنطقة احمليط اهلادئ لعام 
  :حظاهتم اخلتاميةقام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مال  - ٣٠

 وغـوام   )ج()مالفينـاس (رحبوا مبشاركة ممثلي ساموا األمريكية وجزر فوكالند          )أ(  
وتوكيالو والصحراء الغربية وكذلك املراقب عن جبل طارق يف احللقة الدراسية ملنطقة البحـر              

مـه خـبري    الكارييب، وباملعلومات اليت زودوا هبا احللقة الدراسية، ورحبوا أيضا بالبيـان الـذي قد             
  من غوام ساهم بآرائه بشأن عملية إهناء االستعمار يف اإلقليم؛

فيما يتعلق بالتطورات الدسـتورية اجلاريـة يف سـاموا األمريكيـة، أخـذوا علمـا                 )ب(  
باملعلومات الـيت قـدمها إىل احللقـة الدراسـية ممثـل حـاكم سـاموا األمريكيـة ومفادهـا أنـه ولـئن                        

لألقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم        املتحدة   األممي حذفه من قائمة     كان موقف اإلقليم وهو أنه ينبغ     
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زال صــحيحا، فقــد حــان الوقــت لزيــادة االهتمــام بالكيفيــة الــيت ميكــن هبــا لــساموا     الــذايت مــا
  األمريكية إحراز تقدم سياسيا واقتصاديا؛

أخذوا علما بأن اإلقليم يرغب، على خلفية التفضيل الشعيب فيـه علـى امتـداد                 )ج(  
د لالندماج مع الواليات املتحدة يف املضي قُُدما بشأن املـسائل املتعلقـة بـاملركز الـسياسي،                 عقو

   احمللي، واحلكم الذايت؛واالستقالل الذايت
فيما يتعلـق بالوضـع يف غـوام، أعربـوا عـن قلقهـم إزاء أثـر احلـشد العـسكري                       )د(  

  لي وعلى استخدامه لألراضي؛للواليات املتحدة يف اإلقليم على اهلوية الثقافية للشعب األص
  الرصد املستمر للوضع يف اإلقليم؛شددوا مرة أخرى على ضرورة   )هـ(  
ــالتزام حكومــة اإلقلــيم ال    )و(   تزامــا شــديدا حبــق شــعب الــشامورو   أخــذوا علمــا ب

غوام غري القابل للتصرف يف تقرير املصري، وكذلك بتطلعها إىل شـراكة مـع الدولـة القائمـة             يف
  رم فيها مجيع املصاحل وُتراعى؛باإلدارة ُتحت

فيما يتعلق بكاليدونيا اجلديدة، أخذوا علما باخلطوات السياسية واالقتـصادية            )ز(  
ــة  ــي إىل       -واالجتماعي ــا الرام ــاق نومي ــذ اتف ــشأن تنفي ــيم ب ــة اإلقل ــيت اختــذهتا حكوم ــة ال   الثقافي

  تصحيح أوجه اخللل القائمة؛
قـــديرهم للبيانـــات الـــيت أدىل هبـــا    فيمـــا يتعلـــــق بتـــوكيالو، أعربـــوا عـــن ت      )ح(  

  ؛)رئيس توكيالو(توكيالو  – أو – أولو ممثل
الحظــوا درجــة االســتقالل الــذايت الكــبرية الــيت تتمتــع هبــا تــوكيالو يف إدارة      )ط(  

ــر املــصري جيــب        ــارات حــق تقري ــسها ومفــاده أن اعتب ــه رئي ــذي أعــرب عن ــرأي ال شــؤوهنا، وال
  حتية والتنمية؛بعد االحتياجات امللحة يف جمايل البنية التحتتل يف الوقت احلاضر مرتبة ثانية  أن

شجعوا اإلقليم والدولة القائمة باإلدارة على مواصلة تعاوهنما الوثيق، اسـتنادا            )ي(  
 اليت ستركِّز على ترتيب للنقـل يكـون         ٢٠١٥-٢٠١١إىل االلتزام املشترك خبطة التنمية للفترة       

  وقدرة املوارد البشرية، وتعزيز احلكم؛صاحلا عمليا، وتنمية البنية التحتية 
الحظوا رغبـة تـوكيالو يف أن تكـون قـادرة مـرة أخـرى علـى احلـصول علـى                       )ك(  

ــدعم جهــود التكيُّــف          ــذي ي ــة، ال ــة العاملي ــق البيئ ــل مرف ــن قبي ــة م ــوارد مــن املنظمــات الدولي م
  ؛والتخفيف املوجهة إىل تأثريات تغيُّر املناخ وذلك هبدف معاجلة قضايا التنمية

ــة اخلاصــة       )ل(   ــة اللجن فيمــا يتعلــق بالــصحراء الغربيــة، أشــار املــشاركون إىل والي
اهلادفة إىل حتقيق تقرير املصري لشعب الصحراء الغربية، وأعـادوا التأكيـد علـى مجيـع القـرارات                  
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 وأعربـوا عـن تأييـدهم لقـرارات جملـس           ،٦٤/١٠١ذات الصلة للجمعية العامة، مبا فيها القـرار         
ــن   ،)٢٠٠٩ (١٨٧١و ) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤األمــــــــــ

 إىل  واللتــــزام األمــــني العــــام ومبعوثــــه الشخــــصي ،)٢٠١١ (١٩٧٩و ) ٢٠١٠ (١٩٢٠ و
 ودعــوا األطــراف إىل . بإجيــاد حــل ملــسألة الــصحراء الغربيــة يف هــذا الــسياق الــصحراء الغربيــة

وار من أجل الدخول يف مفاوضـات       مواصلة إظهار اإلرادة السياسية والعمل يف بيئة مؤاتية للح        
 وأوثــق صــلة جبــوهر املــسألة، مبــا يكفــل تنفيــذ القــرارات املــذكورة أعــاله وجنــاح   أكثــر كثافــة
وكرروا الدعوة اليت ُوجهت إىل األطراف يف احللقات الدراسية اإلقليمية الـسابقة            . املفاوضات

ة وحبـسن نيـة، آخـذة       دون شـروط مـسبق    بـ مبواصلة تلك املفاوضات حتت رعاية األمـني العـام،          
 والتطـورات الالحقـة، وذلـك هبـدف التوصـل إىل      ٢٠٠٦يف اعتبارها اجلهود املبذولة منذ عـام      

لـشعب الـصحراء الغربيـة      تـيح   حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطـرفني، مـن شـأنه أن يُ             
   ومقاصده؛شى مع مبادئ ميثاق األمم املتحدةاتقرير مصريه يف سياق ترتيبات تتم

، أشـاروا إىل القـرارات واملقـررات        )مالفيناس(يما يتعلق مبسألة جزر فوكالند      ف  )م(  
ذات الـصلة للجمعيـة العامــة واللجنـة اخلاصــة بـشأن هـذه املــسألة، الـيت شــجعت علـى اســتئناف        
املفاوضات بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة هبدف إجياد حل دائم للرتاع على الـسيادة،              

   املتحدة؛ان اجلزر، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن األمممع مراعاة مصاحل سك
 منتدى احلوار بشأن جبـل طـارق   عملفيما يتعلق مبسألة جبل طارق، رحبوا ب      )ن(  

  .اململكة املتحدة وحكومة اإلقليمالذي يضم إسبانيا و
  

 األقـاليم   يف تقـدمي املـساعدة إىل     وإجنازاهتـا املتوقعـة      منظومة األمم املتحدة     أهداف  -دال   
  الذايت غري املتمتعة باحلكم

  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٣١
ــل    )أ(   ــشاركة ممث ــوا مب ــة و  رحب ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــة اللجن البحــر منطق

ــية   يفالكــارييب  ــة الدراس ــديرهم ل  احللق ــوا عــن تق ــيت قُــ  وأعرب ــات ال ــةدمت لمعلوم ــن للحلق  ع
  ؛املتمتعة باحلكم الذايت اعدة املقدمة إىل األقاليم غرياملس

وصـــناديقها وبراجمهـــا، وخاصـــة منظمـــة  شـــجعوا وكـــاالت األمـــم املتحـــدة    )ب(  
األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمـم              

ألمـــم املتحـــدة علـــى تكثيـــف  وغريهـــا مـــن مؤســـسات منظومـــة ااملتحـــدة للتنميـــة الـــصناعية،
مــشاركتها يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف احللقــات الدراســية اإلقليميــة   

  ؛املقبلة بشأن إهناء االستعمار، بناء على دعوة اللجنة اخلاصة
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اللجـان اإلقليميــة لألمـم املتحــدة، وخاصـة جلنــة    الــذي تقـوم بـــه  دور الـ أيَّـدوا    )ج(  
ن ملنطقــة البحــر الكــارييب التابعــة للجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة   التنميــة والتعــاو

الكــارييب، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة ألســيا واحملــيط اهلــادئ، وفقــا لوالياهتــا          البحــر
يف تعزيـز وتوسـيع نطـاق مـشاركة        ولقرارات األمم املتحدة ذات الصلة بشأن إهناء االستعمار،       

  .تمتعة باحلكم الذايت يف أنشطتها باعتبارها أعضاء منتسبةاألقاليم غري امل
  

 اقتراحات ومقترحات من أجل العقد الدويل الثالث  - هاء  
  :قام األعضاء املشاركون يف إطار توصياهتم مبا يلي  - ٣٢

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

 واالجتماعي والثقايف؛

 التقــويض اجلزئــي أو الكلــي رمــي إىلأن كــل حماولــة تعلــى  االتأكيــد أيــضأعــادوا   )ب(  
 ومبادئه؛  مع مقاصد ميثاق األمم املتحدةناىفهي أمر يتللوحدة القومية والسالمة اإلقليمية لبلد ما 

عمليـة   يفتؤديه   امشروعمتواصال و  اأن لألمم املتحدة دور   على  التأكيد  دوا  أعا  )ج(  
ينبغـي    وأنـه  ؛ملنظمـة مـن بـرامج ا     وأن والية اللجنة اخلاصـة هـي برنـامج رئيـسي             ،إهناء االستعمار 

ومـسائل املتابعـة    حـل مجيـع قـضايا إهنـاء االسـتعمار املعلقـة             ُتلألمم املتحدة أن تقـدم الـدعم حـىت          
 ؛ومقرراهتا ذات الصلة املتحدة األمم وفقا لقرارات مرضية بطريقةوضوع ذات الصلة بامل

ــة اخلاصــة باعتبارهــا األداة األساســية ل   واعــادأ  )د(   ــز التأكيــد علــى دور اللجن تعزي
 ؛رصد احلالة يف األقاليمفضال عن عملية إهناء االستعمار 

بلـوغ  ل وموجَّـه  على أمهية أن تقوم اللجنة اخلاصة بوضع هنـج اسـتباقي          شددوا  )هـ(  
. هدف إهناء االستعمار يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت املدرجـة يف قائمـة األمـم املتحـدة                 

االستفادة مـن اخليـارات   و ،فتحت تناول كل حالة بذهن م  تواصل اللجنة اخلاصة أن  ويتعني على   
 املتحــدة األمــمت وضــخ مزيــد مــن الديناميــة يف عمليــة إهنــاء االســتعمار وفقــا لقــرارا   ،املتاحــة

  ؛ومقرراهتا ذات الصلة
قليميــة والترتيبــات اإلقليميــة  خمتلــف املنظمــات اإلات مــسامهأوصــوا يف ضــوء  )و(  

تلــك بنــاء قــدرات األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت بــضرورة تيــسري املــشاركة الفعالــة ل   يف
فقـاً لقـرارات األمـم املتحـدة ذات        ألقاليم يف املنظمات اإلقليمية املعنية والترتيبـات اإلقليميـة، و         ا

ــة، إىل     ــات املالئم ــصلة وباســتخدام اآللي ــب ال ــز التجان ــي اإلقليمــي امللمــوس    تعزي ــاون العمل ع
  ومتكني اجملتمع احمللي؛،التأهب ملواجهة الكوارث الطبيعيةاحلكم، وجماالت خمتلفة مثل  يف
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يف تقــدمي اهلــام  دور املنظمــات والترتيبــات اإلقليميــةيف ضــوء  ،اقترحــوا أيــضا  )ز(  
 قـوم أن ت ، دعمـا لعمليـة إهنـاء االسـتعمار        املساعدة إىل األقاليم املعنية غري املتمتعة باحلكم الذايت       

زيــادة تفاعالهتــا وبتعزيــز ،  ومقرراهتــا لواليتــها وقــرارات األمــم املتحــدة االلجنــة اخلاصــة، وفقــ
 تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة؛

عامة لشعوب األقاليم غـري     التوعية  ال مبسألة فيما يتعلق    ،اللجنة اخلاصة  نصحوا  )ح(  
 ، بالتعـاون مـع إدارة     بـصورة فعالـة    تـشارك بـأن    املتمتعة باحلكم الذايت مبسائل إهناء االسـتعمار،      

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

مبــا يف ذلــك لتكــون تلــك احلملــة مكملــة للجهــود الــيت تبــذهلا تلــك     بــشأن إهنــاء االســتعمار،  
تعــة م إىل شـعوب األقـاليم غـري املت   ةالـ بـصورة فعَّ املعلومـات املتاحـة   وصـول  ضمان لـ والـشعوب  

 باحلكم الذايت؛

فيمــا يتعلــق مبــسألة التعلــيم، أن تنظــر حكومــات األقــاليم املعنيــة        رحــوا، اقت  )ط(  
هج املدرســـية لألقـــاليم ااج مـــسائل إهنـــاء االســـتعمار يف املنـــروالـــدول القائمـــة بـــاإلدارة يف إد

 املتمتعة باحلكم الذايت؛ غري

ــددوا،   )ي(   ــتع  شـ ــات االسـ ــق بعمليـ ــا يتعلـ ــاليم و فيمـ ــع األقـ ــة بوضـ  أو/راض املتعلقـ
أن يكون التعامـل مـع هـذه       شددوا على   لدستور وبعملية إهناء االستعمار بوجه عام،       باستعراض ا 

وبطريقة حتترم حقوق اإلنـسان وتقـوم علـى الـشفافية           على حدة   العمليات على أساس كل حالة      
اليت تضم الـشعب املعـين، وذلـك وفقـا لقـرارات ومقـررات               ،شاركةواملاجلميع  واملساءلة ومشول   

 قاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛ملولصلة املتعلقة بإهناء االستعمار األمم املتحدة ذات ا

 العالقة مع الدول القائمة باإلدارة، مبواصـلة تعزيـز ودعـم            صفيما خي نصحوا،    )ك(  
 والوسـائل  لُبلـسُ خمتلـف ا  باتبـاع   التفاعل والتعاون بني اللجنة اخلاصة والـدول القائمـة بـاإلدارة            

 ضـرورة    على من جديد ار غري الرمسي وعلى مستوى عملي، وأكدوا        مبا يف ذلك احلو   املمكنة،  
اصـة، وال سـيما تلـك الـدول الـيت           اللجنة اخل  معبفعالية  أن تتعامل مجيع الدول القائمة باإلدارة       

  ؛ ذلكفعلت مل
شددوا يف هـذا الـصدد علـى األمهيـة اجلوهريـة لتعزيـز االتـصال والتعـاون بـني             )ل(  

ــة اخلاصــة والــدول القائ  ــة التفاعــل    اللجن ــة علــى استكــشاف إمكاني ــوا اللجن ــاإلدارة، وحث مــة ب
املتضافر يف هذا الصدد، يف البيئات الرمسيـة وغـري الرمسيـة، والـسعي إىل ذلـك التفاعـل، هبـدف                     

  إحراز تقدم يف إهناء االستعمار أثناء العقد الدويل الثالث، على أساس كل حالة على حدة؛
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ــة اجلوهر    )م(   ــضا علــى األمهي ــة اخلاصــة    شــددوا أي ــز العالقــات بــني اللجن ــة لتعزي ي
واجملتمع املدين يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، ال سيما يف جمايل اإلعالم والتعلـيم، وفقـا                 

  ذات الصلة؛ املتحدةاألمملقرارات 

 القيمــة الــيت قــدمها ممثلــو األقــاليم غــري ات املــسامهأكــدوا مــن جديــد، يف ضــوء  )ن(  
لجنـة اخلاصـة، باسـتخدام اآلليـة     لأن تواصـل ا   ضـرورة   الذايت يف احللقة الدراسية،     عة باحلكم   تاملتم

 حتقيق املـشاركة التامـة ملمثلـي األقـاليم غـري املتمتعـة         علىومبساعدة األمانة العامة، العمل     املناسبة  
وينبغـي للـدول القائمـة بـاإلدارة أن تيـسر مـشاركة            . املقبلـة دراسـية   اللقـات   احلباحلكم الذايت يف    

  الصلة؛  لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذاتادراسية وفقاللقات احلممثلي األقاليم املنتخبني يف 
شددوا على أمهية تعزيز العالقات فيما بني األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت،               )س(  

ي ال سـيما يف تبــادل املعلومــات عــن تلــك األقــاليم، وأخـذوا علمــا يف هــذا الــصدد بــاملقترح الــذ  
  طرحه ممثل أحد األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت بشأن إنشاء شبكة فيما بني تلك األقاليم؛

أكدوا ضرورة قيام اللجنة اخلاصة بإعادة ترتيب طرق عملـها وشـحذ قـدرهتا                )ع(  
على عقـد احللقـات الدراسـية اإلقليميـة بطريقـة مبتكـرة وذلـك لكفالـة زيـادة درجـة مـشاركة                       

، ممـا ميكِّـن اللجنـة مـن حتـسني االسـتماع              املتحـدة  األمـم احللقات بتمويل من    أعضائها يف تلك    
ذات الـصلة بـشأن      املتحـدة    األمـم إىل آراء األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت وفقـا لقـرارات                

 إهناء االستعمار؛

تقدمي املساعدة إىل األقـاليم     فيما خيص دور منظومة األمم املتحدة يف        شددوا،    )ف(  
ضرورة مشاركة هيئات األمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة          على  تمتعة باحلكم الذايت،    امل غري

 لقـرارات األمـم املتحـدة ذات        ااملعنية يف عمل اللجنة اخلاصـة وتعزيـز اجلهـود الـيت تبـذهلا، وفقـ               
 ؛الصلة وباستخدام اآلليات املناسبة، يف تقدمي املساعدة إىل األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت               

اللجنــة اخلاصــة إجيــاد الــسبل والوســائل الالزمــة لتــشجيع هــذه    علــى يــتعنيويف هــذا الــصدد، 
  الوكاالت واهليئات على املشاركة؛

ــةنــصحوا   )ص(    الــسبل والوســائل الــيت تــستطيع  العمــل علــى إجيــاد ب  اخلاصــةاللجن
إهنـاء  ب ةعلقـ للمرحلـة الراهنـة املت     ، على أساس كل حالة على حـدة، تقييمـات أفـضل            هبا عدت أن

 لقـرارات األمـم املتحـدة      ا وتقرير املصري يف كل إقليم غري متمتع بـاحلكم الـذايت وفقـ             االستعمار
 يقـاس علـى أساسـها    قائمـة مرجعيـة  بوصـفها  ميكـن أن تـستخدم   حبيـث   ذات الصلة،   ومقرراهتا  

، ودعـوا يف هـذا الـصدد، اللجنـة اخلاصـة            لقيـام بـه   جيب ا  ن عمل تقدم وما تبقى م   أحرز من    ما
 النظر يف االقتراح الداعي إىل وضع مقترح مبشروع حمدد، من قبيل إجراء حوار غري رمسـي                 إىل

 ؛وعلى مستوى عملي مع الدول القائمة باإلدارة
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العمـل مـن أجـل     علـى اللجنـة اخلاصـة مواصـلة     يـتعني  التأكيد على أنـه    واعادأ  )ق(  
مبـشاركة حكومـة اإلقلـيم والدولـة        إيفاد بعثات زائرة إىل األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،             

 لقــرارات األمــم املتحــدة ا، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة ووفقــ املعنيــتنيالقائمــة بــاإلدارة
املتمتعـة بـاحلكم      ممثلـو األقـاليم غـري      أبـداه يف هذا الصدد االهتمام الذي      الحظوا   و ،الصلة ذات

  الذايت يف احللقة الدراسية هبذه البعثات الزائرة واخلاصة؛
أكدوا من جديد أن عملية إهناء االستعمار ستظل غري مكتملة إىل أن ُتحـسم                )ر(  

مجيــع القــضايا املعلَّقــة بــشأن إهنــاء االســتعمار ومــسائل املتابعــة ذات الــصلة هبــا وذلــك بطريقــة  
 ذات الصلة؛ املتحدة األمممرضية ووفقا لقرارات 

ــد دويل      )ش(   ــالن عق ــة إىل إع ــداءات الداعي ــة  أكــدوا يف ســياق الن ــث أن اللجن  ثال
اخلاصة ينبغـي أن تواصـل إجـراء حـصر للتحـديات احلاليـة الـيت تواجـه عمليـة إهنـاء االسـتعمار                        

 قُـُدما   والفرص املتاحة أمامها وأن تضع خطة عمل عمليـة للعقـد الـدويل الثالـث هبـدف املـضي                  
  .بعملية إهناء االستعمار
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  األولالتذييل  

 دراســية اإلقليميــة ملنطقــة البحــر الكــارييب بــشأنإىل احللقــة ال العــام األمــنيرســالة     
  املتوقعة األهداف واإلجنازات: تنفيذ العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار

  
أن أرحِّــب باملــشاركني يف احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة البحــر الكــارييب     يــسرين  

الـث للقـضاء علـى االسـتعمار،       بشأن إهنـاء االسـتعمار وأنـتم تدشـنون أعمـال العقـد الـدويل الث               
الستـضافتهما   فنـسنت وجـزر غرينـادين        سـانت وأشكر حكومة وشـعب     . الذي يبدأ هذا العام   

  .هذه املناسبة
 العامـة  اجلمعيـة ولقد احتفل اجملتمع الدويل مؤخرا بالذكرى السنوية اخلمسني إلصدار       

 الـدويل الثـاين للقـضاء       إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املـستعمرة، وانتـهى مـن العقـد            
 ليشيت يف نيل االستقالل خـالل ذلـك العقـد، مـا زال              -وبينما جنحت تيمور    . على االستعمار 

  . إقليما غري متمتع باحلكم الذايت مستعمرا١٦هناك 
والقصد من هذه احللقة هو استكشاف الكيفية اليت تستطيع هبـا اللجنـة اخلاصـة تعزيـز                  
ل املباشــر فيمــا بــني اللجنــة اخلاصــة وممثلــي األقــاليم املنتخــبني واالتــصا.  املتحــدةاألمــمأهــداف 

وإين أشجِّع اللجنة اخلاصـة علـى العمـل    . والدول القائمة باإلدارة هو أمر أساسي إلحراز تقدم  
  .على إجراء حوار عملي املنحى على مجيع املستويات

وأرجــو .  االســتعمار حيثمــا أمكــن  وأتطلــع إىل العمــل معكــم لتــسريع عمليــة إهنــاء       
  .تتفضلوا بقبول أطيب أمنيايت لكم حبلقة دراسية مثمرة وناجحة أن
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  الثاينالتذييل 

  قائمة املشاركني    
  أعضاء اللجنة اخلاصة    

  )أ(ديانا إيلوفا          االحتاد الروسي  

  )أ( مينا-فرانسيسكو كاريون         )الرئيس (رإكوادو  
  جيين الالما              
  )أ(إيليونورا تامبونان          إندونيسيا  
  ليسينو مرياندا برانكو           ليشيت-تيمور   
  )أ(غونزاليس. كاميللو م       فنسنت وجزر غرينادينسانت  
  أندرياس ويكهام              
  ميشيل فاين              
  إيرل باينتر              
  )أ(خوسيه أنطونيو كوسينيو            شيلي  
  )أ(توريا سليماينفيك          سرياليون  
  )أ(ربيكا هرنانديز توليدانو            كوبا  
  )أ( بابتيست أمانغوا-جان           كوت ديفوار  

  
   املتحدةاألممالدول األعضاء يف     

  دانييال خاييت          األرجنتني  
  غرياردو آبل دياسي بارتولومي              
   كاريتريو-فرانسيسكا بيدروس             إسبانيا  
  لعلويسعدية ا            املغرب  

 
  

 .عضو يف الوفد الرمسي للجنة اخلاصة   )أ(  
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  رضوان حسيين              
  إدريس األطرش              
  سيدي خداد املوسوي            اجلزائر  

  
  الدول القائمة باإلدارة    

  إميانويل مورييز             )مراقب(فرنسا   
  ساميون هوسكنغ )مراقب( املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اململكة  

  
  الوكاالت املتخصصة    

  ليز دينر  مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييباللجنة االقتصادية أل  
  

  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت    
  إليسي كرييسيانو كالولو             توكيالو  
  كيل لوي                
  جوليان فرييزر          رجن الربيطانيةـجزر ف  
  غلوريا ماكتافيوس                
  روجرز إدوارد        )ب()مالفيناس(جزر فوكالند   
  ليلي بو            ساموا األمريكية  
  أمحد خباري            الصحراء الغربية  
  إدوارد ألفاريس              غوام  

  
   املتحدةاألمممؤسسات منظومة     

  عبد الرمحن سيبوبكر        مم املتحدة اإلمنائي األبرنامج  
  

 
  

بـشأن الـسيادة   تحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية       املاململكـة يوجد نزاع بني حكوميت األرجنـتني و         )ب(  
 ).مالفيناس(على جزر فوكالند 
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  املنظمات غري احلكومية    

   ريفريون كوالتزو.ويلما إ        نقابة احملامني يف بورتوريكو  
  كونراد هاول  جلنة األحزاب املعنية باإلصالح الدستوري واالنتخايب  
  ويلفرد بينو        )جزر تركس وكايكوس(  
  جيمس أونيل        غرفة التجارة يف جزر كاميان  

  
  اخلرباء    

) املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية      اململكة(      بيتر كريغ  
  )غوام(   سو-ماكنيش . رونالد ل  
  )مونتيسريات(      هوارد فريغس  

  
  املراقب    

  )جبل طارق(جوزيف بوسانو   
  



A/66/23
 

11-39384 104 
 

  
  التذييل الثالث

  ينادين فنسنت وجزر غرسانتقرار لإلعراب عن التقدير حلكومة وشعب     
  

  إن املشاركني يف احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة البحر الكارييب  
 يف كينغـستون    ٢٠١١يونيـه   /حزيران ٢إىل  مايو  /أيار ٣١ يف الفترة من     وقد اجتمعوا   

  لتقييم أهداف العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار وإجنازاته املتوقعة،
  ، فنسنت وجزر غرينادينسانترئيس وزراء إىل بيان هام أدىل به  وقد استمعوا  
   بالبيانات اهلامة اليت أدىل هبا ممثلو األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت،وإذ يأخذون علما  
 فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين ســـانت حلكومـــة وشـــعب يعربـــون عـــن عميـــق امتنـــاهنم  

ملــسامهتهما الفائقــة لدراســية، ولتزويــدمها اللجنــة اخلاصــة بالتــسهيالت الالزمــة لعقــد حلقتــها ا 
جناح احللقة الدراسية، وال سيما للضيافة الكرمية والبالغة السخاء واالستقبال احلار والـودي              يف

  . فنسنت وجزر غرينادينسانتاللذين مشال هبما املشاركني طوال إقامتهم يف 
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