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  املرفق الثاين
بـشأن تنفيـذ العقـد الـدويل        احملـيط اهلـادئ     احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة         

، كيتو، املعقودة يف    الواقع الراهن واآلفاق  : الثالث للقضاء على االستعمار   
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ١ إىلمايو /أيار ٣٠يف 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                 

 والتعـاون مـع اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ               )أ(للعقد الدويل الثاين للقضاء علـى االسـتعمار       
ــدان والــشعوب ا   ملــستعمرة يف حتــديثها حــسب الــضرورة، هبــدف   إعــالن مــنح االســتقالل للبل
  .استخدامها كأساس خلطة عمل للعقد الثالث

 على برنامج عمل اللجنة اخلاصـة املتـوخى         ٦٦/٩١يف قرارها    العامة   اجلمعيةووافقت    - ٢
 تنظمها اللجنة وحيـضرها     احمليط اهلادئ ، الذي يشمل عقد حلقة دراسية يف منطقة         ٢٠١٢لعام  

  .قاليم غري املتمتعة باحلكم الذايتمجيع األ ممثلون من
وكان اهلدف من هـذه احللقـة الدراسـية هـو متكـني اللجنـة اخلاصـة مـن االسـتماع إىل                        - ٣

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

 األمـم السياسات والـسبل العمليـة الـيت ميكـن اتباعهـا يف عمليـة إهنـاء االسـتعمار الـيت تقـوم هبـا                         
ــيم      . املتحــدة ــل وتقي ــة اخلاصــة يف إجــراء حتلي ــة الدراســية اللجن ــشات يف احللق ــساعد املناق وست

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

  .املساعدة لألقاليم
وكان اهلدف من احللقـة الدراسـية أيـضا تقيـيم الواقـع الـراهن لعمليـة إهنـاء االسـتعمار                       - ٤

للجنـــة اخلاصـــة يف العقـــد الـــدويل الثالـــث للقـــضاء وآفاقهـــا، فـــضال عـــن اإلجنـــازات املتوقعـــة 
  .االستعمار على

 
  

 .، املرفقA/56/61  )أ(  
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وستواصل اللجنة اخلاصة النظر يف مسامهات املشاركني أثناء دورهتا املوضـوعية املقـرر           - ٥
تتعلـق   العامـة    اجلمعيـة  هبدف تقدمي مقترحات إىل      ٢٠١٢يونيه  /حزيرانعقدها يف نيويورك يف     

  .بتحقيق أهداف العقد الثالث
  

  تنظيم احللقة الدراسية  -يا ثان  
يونيــه /حزيــران ١إىل  مــايو/أيــار ٣٠ُعقــدت احللقــة الدراســية يف كيتــو يف الفتــرة مــن   - ٦

جلـسات شـارك فيهـا ممثلـو الـدول األعـضاء            مخـس   وُعقدت يف إطار احللقة الدراسية      . ٢٠١٢
دارة واملنظمـات غـري    واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت والدول القائمـة بـاإل          املتحدة   األمميف  

وقد ُنظمت احللقة الدراسية بطريقة تـشجع       ). انظر التذييل الثاين  (احلكومية، فضال عن اخلرباء     
  .على إجراء تبادل مفتوح وصريح لآلراء

 األمـم وقد أدار احللقة الدراسية دييغو مورخيون، نائب املمثـل الـدائم إلكـوادور لـدى                  - ٧
 االحتــاد :ركت فيهــا الــدول األعــضاء يف اللجنــة التاليــة ورئــيس اللجنــة اخلاصــة، وشــا املتحــدة 

الروســـي، وإكـــوادور، وإندونيـــسيا، وبـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، وتـــونس، وســـرياليون، وشـــيلي، 
 اململكـة  وشـاركت الـدولتان القائمتـان بـاإلدارة، ومهـا فرنـسا و             .والصني، وكوبا، ونيكـاراغوا   

وشـــارك أيـــضا ممثلـــون    . فة مـــراقبني ، بـــص املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية     
  .األرجنتني، وإسبانيا، واجلزائر، وكوستاريكا، واملغرب من
بـابوا غينيـا    (، عـني دينـو مـاس        ٢٠١٢مـايو   /أيـار  ٣٠ويف اجللسة األوىل، املعقـودة يف         - ٨

ـــة الدراسيــــة ) ســرياليون(وفكتوريــا ســوليماين ) اجلديــدة وعــني خوســي . نــائبني لــرئيس احللقـ
وأنـشأ الـرئيس فريقـا غـري رمسـي للـصياغة            . مقـررا للحلقـة الدراسـية     ) شـيلي (وسينو  أنطونيو ك 

  .وعني املقرر ميسرا له
  :وكان جدول أعمال احللقة الدراسية كما يلي  - ٩

دور اللجنة اخلاصة يف تيسري إهناء االستعمار يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم   -  ١  
  :قضاء على االستعمارالذايت يف إطار العقد الدويل الثالث لل

  تطوير هنج ابتكارية ودينامية جديدة؛   )أ(    
تعزيز العمل البناء بني اللجنة والدول القائمة باإلدارة واألقاليم غري   )ب(    

  املتمتعة باحلكم الذايت؛
بلورة الشراكات العملية على أساس كل حالة على حدة مبا يؤدي   )ج(    

  .الستعمارإىل التنفيذ الكامل لعملية إهناء ا
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آفـــاق اللجنـــة اخلاصـــة والـــدول القائمـــة بـــاإلدارة  : الواقـــع الـــراهن واآلفـــاق  - ٢  
  : واحلكومات اإلقليمية، وآراء اخلرباء واجملتمع املدين

  يف األراضي غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة احمليط اهلادئ؛  )أ(    
  لبحر الكارييب؛ يف األراضي غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة ا  )ب(    
  .يف األراضي غري املتمتعة باحلكم الذايت يف املناطق األخرى  )ج(    
دور منظومة األمم املتحدة يف توفري املساعدة اإلمنائية لألقاليم غري املتمتعة   -  ٣  

  .باحلكم الذايت
توصيات بشأن إحراز التقدم يف عملية إهناء : الواقع الراهن واآلفاق  -  ٤  

  .االستعمار
  

  وقائع احللقة الدراسية  -الثا ث  

  افتتاح احللقة الدراسية  -ألف   
 بصفته ٢٠١٢مايو / أيار٣٠احللقة الدراسية يف ) إكوادور( افتتح دييغو مورخيون  -  ١٠

  .الرئيس
والتجارة يف اجللسة نفسها، تكلَّم أمام احللقة الدراسية وزير الشؤون اخلارجية   -  ١١

  .واإلدماج يف إكوادور، ريكاردو باتينو
ويف اجللسة نفسها أيضا، تال رئيس فرع شؤون نزع السالح والسالم التابع إلدارة   -  ١٢

شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات يف األمانة العامة لألمم املتحدة رسالة من األمني العام 
  ).التذييل األول  انظر(

  
  )ب(ةشالبيانات واملناق  -باء   

ببيانـات   وأدىل   .مايو، أدىل رئيس اللجنة ببيـان     / أيار ٣٠يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        - ١٣
واجلبهــة الــشعبية لتحريــر الــساقية احلمــراء   )ج()مالفينــاس(ممثلــو جبــل طــارق وجــزر فوكالنــد  

  .واملغرب)  البوليساريوجبهة( الذهب ووادي
 
  

ميكن االطالع على مجيع البيانات وورقات املناقشة املقدمة يف احللقة الدراسية على موقع األمم املتحدة عـن         )ب( 
  .www.un.org/Depts/dpi/decolonizationإهناء االستعمار، 

جنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بـشأن الـسيادة           هناك نزاع قائم بني حكوميت األر       )ج(  
  ).مالفيناس(على جزر فوكالند 
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ــانني أدىل هبمــا ممــثال   ويف اجللــسة نفــسها، اســتمع املــشاركون يف   - ١٤  احللقــة الدراســية لبي
 ألفـاريز  واردوإد) أسـتراليا  (زساموا األمريكية وغوام ولعرضني قدمهما اخلـبريان إدوارد وولفـر     

  .وأدىل ببيان كل من ممثل نيكاراغوا وكوبا). غوام(
 وكالـة    ممثل املنظمـة غـري احلكوميـة       قدممايو،  / أيار ٣٠ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        - ١٥

  . عرضاً)كاليدونيا اجلديدة(الكاناك للتنمية 
ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانات ممثلو كل مـن أنغـيال وبرمـودا وجـزر فـرجن الربيطانيـة                - ١٦

ــسريات ــان . ومونت ــريون كــل مــن  وأدىل ببي ــل ) بورتوريكــو(كــوالزو  - اخلــبري ويلمــا رف وممث
  .طارق جبل
مـايو، اسـتمع املـشاركون يف احللقـة الدراسـية           / أيـار  ٣١ ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف      - ١٧

 املنظمــة غــري احلكوميــة وممثــل) بورتوريكــو(كــوالزو  - لعــروض قــدمها اخلــبري ويلمــا رفــريون
وأدىل ببيـــان كـــل مـــن ممثـــل ســـرياليون وكوبـــا  ). أنغـــيال(اجمللـــس الـــوطين للنـــساء يف أنغـــيال  

ثل املنظمة غري احلكومية من أنغـيال علـى          ومم بورتوريكوورد اخلبري من    . ونيكاراغوا وإكوادور 
  .األسئلة اليت طرحها ممثل كوبا

ويف اجللسة نفسها، استمع املشاركون يف احللقة الدراسـية لبيانـات قـدمها ممثلـو جـزر                   - ١٨
  . وجبل طارق وجبهة البوليساريو)ج()مالفيناس(فوكالند 

ني وإكــوادور وإســبانيا واملغــرب ويف اجللــسة ذاهتــا أيــضا، أدىل ببيانــات ممثلــو األرجنــت   - ١٩
وأدىل ببيـان كـل مـن ممثـل املغـرب واجلزائـر             . وكوستاريكا واجلزائر وكوبا ونيكاراغوا وأنغيال    

  .وأدىل ممثل جبهة البوليساريو ببيان آخر. يف إطار ممارسة احلق يف الرد
رين يف مــايو، أجــرى أعــضاء اللجنــة احلاضــ/ أيــار٣١ويف اجللــسة الرابعــة، املعقــودة يف   - ٢٠

  . احللقة الدراسية مشاورات غري رمسية بشأن مشروع استنتاجات وتوصيات احللقة الدراسية
ــودة يف     - ٢١ ــسة، املعق ــسة اخلام ــران١ويف اجلل ــة   / حزي ــشاركون يف احللق ــه، أجــرى امل يوني

الدراســية تبــادال عامــا لــآلراء بــشأن ســبل املــضي قــدما بعمليــة إهنــاء االســتعمار، مبــا يف ذلــك    
  . خلطة العمل للعقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمارمقترحات

  
  اختتام احللقة الدراسية  -جيم   

يونيه، عـرض املقـرر مـشروع تقريـر احللقـة           / حزيران ١يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        - ٢٢
  . الدراسية
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ــدير           - ٢٣ ــن التق ــرب ع ــرار يع ــشروع ق ــة م ــشاركون بالتزكي ــد امل ــسها، اعتم ــسة نف ويف اجلل
  ).انظر التذييل الثالث(مة وشعب إكوادور حلكو
  .ويف اجللسة نفسها أيضاً، أدىل الرئيس ببيان ختامي  - ٢٤

  
  االستنتاجات والتوصيات  - رابعا  

ــنح      - ٢٥ ـــة إىل إعـــالن مـ ـــة الدراسيـ ــشاركون يف احللقـــ ــة املـ ــة اخلاصـ ــار أعـــضاء اللجنـ أشـ
، وإىل  )١٥-د (١٥١٤معيـة العامـة     االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قرار اجل       

دور اللجنة اخلاصـة يف دراسـة تطبيـق اإلعـالن، وتقـدمي االقتراحـات والتوصـيات بـشأن مـدى                     
  .التقدم احملرز يف تنفيذه، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة هبذا الشأن

وأكــد األعــضاء املــشاركون جمــددا علــى األمهيــة املتواصــلة لالســتنتاجات والتوصــيات    - ٢٦
  .املنبثقة من احللقات الدراسية السابقة

، )، املرفـق ( مـن النظـام الـداخلي للحلقـة الدراسـية       ٩وإضافة إىل ذلك، وعمال باملادة        - ٢٧
ــتنتاجات  ــة يف  /قـــدم األعـــضاء املـــشاركون االسـ ــاه إىل اللجنـــة اخلاصـ ــواردة أدنـ التوصـــيات الـ

  .املوضوعية دورهتا
  

مار، مبــا يف ذلــك الواقــع الــراهن واآلفــاق يف  حتليــل وتقيــيم عمليــة إهنــاء االســتع   -ألف   
  العقد الثالث 

  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٢٨
ــرة      )أ(   ــت الفت ــة أعلن ــة العام ــاروا إىل أن اجلمعي ــا  ٢٠٢٠-٢٠١١أش ــدا دولي  عق

عمــل الراهنــة وقــيم املــشاركون التقــدم احملــرز واستعرضــوا أســاليب ال. للقــضاء علــى االســتعمار
  وولدوا زمخا متجددا من أجل إمتام املهمة التارخيية للجنة اخلاصة؛

حددوا عددا من القضايا يف عملية إهناء االستعمار أثناء العقـد الثالـث، مبـا يف                  )ب(  
ذلك أثر تغري املنـاخ، ال سـيما علـى األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، واألزمـة االقتـصادية                  

ملية، ودور التعاون اإلقليمي، والتثقيف والتوعية العامـة، ودور اجملتمـع املـدين، ودور        واملالية العا 
  املرأة، ومتكني الفئات الضعيفة من الناس، والقدرة على احلكم الذايت الكامل؛

ــيت تواجــه بعــض         )ج(   ــشامل لكــثري مــن التحــديات ال أكــدوا، يف ضــوء الطــابع ال
عامل اليوم املترابط، ضرورة بذل جهود عـن        ية  يف إطار دينام  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت      

طريق مشاركة األطراف املعنية وعلى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، مـن أجـل مواصـلة تعزيـز                       
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القدرة اإلدارية واحلكم الرشيد واالستدامة االقتصادية يف األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،               
  ائل الشاملة بطريقة كلية؛مما ميكِّن األقاليم من التصدي للمس

 بـاحلكم الـذايت     ةاملتمتعـ أقروا بأن تغري املناخ قد جعل العديد من األقاليم غـري              )د(  
معرضة لضعف بيئي واقتصادي أكرب، وبـأن األزمـة االقتـصادية واملاليـة العامليـة الراهنـة أبـرزت              

   املتمتعة باحلكم الذايت؛ أمهية االستدامة االقتصادية وتنوع األسس االقتصادية يف األقاليم غري

اعترفوا بالدور اهلام الـذي تؤديـه املنظمـات اإلقليميـة والترتيبـات اإلقليميـة يف                 )هـ(  
ــف التحــديات           ــة خمتل ــى مواجه ــذايت عل ــاحلكم ال ــة ب ــري املتمتع ــاليم غ ــن األق ــثري م ــساعدة ك م

  املستجدة؛

 يظـالن  لـشعوب، ومنـها الـشعوب األصـلية،    اشددوا علـى أن التعلـيم وتوعيـة          )و(  
ضمن العناصر احلامسة إلهناء االستعمار، وأشاروا يف هـذا الـصدد إىل مـسؤولية الـدول القائمـة                  
باإلدارة عـن كفالـة متكـن الـشعوب املعنيـة مـن اختـاذ قـرارات مـستنرية بـشأن مركـز أقـاليمهم                         

  السياسي يف املستقبل، وفقا لقرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة؛

وة إىل تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز التوعية العامـة بـشأن طبيعـة             رحبوا بالدع   )ز(  
األمم املتحدة، واألقاليم غري املتمتعـة      تشارك فيها   العالقة الدستورية املوجودة يف بعض األقاليم       

  باحلكم الذايت، والدول القائمة باإلدارة، وفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ 

التعلـيم،  يف جمـاالت منـها      أة يف عمليـة إهنـاء االسـتعمار،         أكدوا أمهيـة دور املـر       )ح(  
  والقضاء على الفقر، ومتكني اجملتمع احمللي؛

 احلوار مع اجملتمع املدين يف األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت              بدور  اعترفوا    )ط(  
  ، وفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ وباحلاجة إىل تعزيزه

جملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك، قطــاع األعمــال واملنظمــات غــري  اعترفــوا بــدور ا  )ي(  
  احلكومية، يف عملية التنمية ويف تيسري حتقيق االستدامة االقتصادية، ورفاه شعوب األقاليم؛ 

أو االســتعراض الدســتوري يف /شــددوا علــى أن عمليــات اســتعراض املركــز و  )ك(  
قيقــة ينبغــي أن تلــيب توقعــات معينــة حنــو بعــض األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت عمليــات د

حتقيق إهناء اسـتعمارها، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، مبـا يف ذلـك، عنـد االقتـضاء، مـن                      
  خالل االتصال واحلوار غري الرمسيني وعلى مستوى عملي فيما بني مجيع املعنيني؛

القائمـة  أكدوا جمددا أن تعزيز التفاعل والتعـاون بـني اللجنـة اخلاصـة والـدول                   )ل(  
ــاء االســتعمار،         ــة بإهن ــم املتحــدة املتعلق ــة األم ــذ والي ــة حامســة لتنفي ــرا ذا أمهي ــاإلدارة يظــل أم ب



A/67/23
 

12-41277 94 
 

وستستفيد منه مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول القائمة بـاإلدارة نفـسها، ورحبـوا يف هـذا                  
  الصدد مبشاركة فرنسا واململكة املتحدة يف احللقة الدراسية؛

غـري  لدول األخـرى األعـضاء يف األمـم املتحـدة           ابأمهية مشاركة   ا  أيضاعترفوا    )م(  
عضاء يف اللجنة اخلاصة بنشاط يف عمل اللجنة، ورحبوا يف هذا الصدد مبشاركة األرجنـتني               األ

  .اجلزائر وكوستاريكا واملغرب يف احللقة الدراسيةوإسبانيا و
  

تمتعة باحلكم الـذايت يف منطقـة       الواقع الراهن واآلفاق فيما يتعلق باألقاليم غري امل         -باء   
احمليط اهلادئ، مبا يف ذلك متابعـة حلقـة العمـل اإلقليميـة ملنطقـة البحـر الكـارييب          

  ٢٠١١ لعام

  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٢٩
رحبــوا مبــشاركة ممثلــي ســاموا األمريكيــة وغــوام يف احللقــة الدراســية ملنطقــة      )أ(  

يط اهلــادئ، وباملعلومــات الــيت زودا هبــا احللقــة الدراســية، ورحبــوا أيــضا مبــشاركة اخلــرباء   احملــ
آرائهم بـشأن الواقـع الـراهن وآفـاق عمليـة           أدلـوا بـ   واملمثلني عن منظمات اجملتمع املـدين الـذين         
  إهناء االستعمار يف أقاليم منطقة احمليط اهلادئ؛

ية يف سـاموا األمريكيـة، أحـاطوا علمـا          فيما يتعلق بالتطورات الدستورية اجلار      )ب(  
باملعلومات اليت قدمها إىل احللقة الدراسـية ممثـل حكومـة سـاموا األمريكيـة ومفادهـا أنـه ولـئن                     

أنه ينبغـي حذفـه مـن قائمـة األمـم املتحـدة لألقـاليم غـري املتمتعـة          املتمثل يف كان موقف اإلقليم   
األمريكيـة أن تواصـل العمـل مـن أجـل      باحلكم الذايت ما زال صحيحا، فإنه جيـب علـى سـاموا       

إحراز التقدم سياسيا واقتصاديا، مع مراعاة شواغل الواليات املتحدة واألمم املتحـدة يف نفـس               
وضـع خطـة عمـل    عن طريق اتباع هنج أكثر انتظاما ملعرفة إرادة الشعب     باحلاجة إىل   الوقت، و 

  مفصلة بشأن أفضل سبل سرب إرادة الشعب بشأن املركز السياسي؛
أحاطوا علما بأن اإلقليم يرغب، على خلفية التفضيل الشعيب فيه على امتـداد               )ج(  

عقود لالندماج مع الواليات املتحدة، يف املضي قُُدما بشأن املسائل املتعلقة بـاملركز الـسياسي،        
   واالستقالل الذايت احمللي، واحلكم الذايت، والتنمية االقتصادية؛

غوام، أحاطوا علمـا بالبيـان الـذي أدىل بـه ممثـل احلـاكم              فيما يتعلق باحلالة يف       )د(  
شامورو يف  الـ  تتمثـل يف أن بقـاء شـعب          حالـة ومفاده أن وضع اإلقليم كمستعمرة نـشأت عنـه          

 ٢٠١١عـام   يف  جلنـة غـوام املعنيـة بإهنـاء االسـتعمار           عمـل   أراضيه األصـلية أصـبح مهـددا، وأن         
وحتديـد املـوارد   يـر شـعب شـامورو مبـصريه         بـشأن تقر   على حتديد تاريخ إلجراء االستفتاء       ركز

  سألة املركز السياسي؛مباجملتمع لتعريف لتمويل محلة توعية 



A/67/23 
 

95 12-41277 
 

رحبــوا بقيــام حــاكم غــوام بعقــد اجتمــاع للجنــة املعنيــة بإهنــاء االســتعمار يف     )هـ(  
  ؛٢٠١١ عام

الحظوا مع التقدير اجلهود اليت بذلتها جلنة غوام املعنيـة بإهنـاء االسـتعمار مـن                  )و(  
، وتعزيـز قـدرهتا علـى      أجل ملء سجل إهنـاء االسـتعمار، علـى حنـو مـا تقتـضيه القـوانني العامـة                  

القيام بسرعة بقيد من مل يسجلوا، فضال عن طلـب مـساعدة غـوام يف احلـصول علـى األمـوال                     
  أو املساعدة التقنية الالزمة من أجل إجراء محلة التوعية؛

ــزات العــسك     )ز(   ــر التعزي ــق ألث ــوا عــن القل ــات املتحــدة املقــررة يف  أعرب رية للوالي
  اإلقليم على اهلوية الثقافية وعلى استخدام الشعوب األصلية لألراضي؛

  أكدوا مرة أخرى ضرورة رصد احلالة عن كثب يف اإلقليم؛  )ح(  
شامورو الـ أحاطوا علما بااللتزام القـوي للحكومـة اإلقليميـة إزاء حـق شـعب            )ط(  

، وكذلك بتطلعها إىل شـراكة مـع الدولـة القائمـة     رير املصري تقيف غوام غري القابل للتصرف يف       
   باإلدارة ُتحترم فيها مجيع املصاحل وُتراعى؛

فيمــا يتعلــق بكاليــدونيا اجلديــدة، أحــاطوا علمــا باملعلومــات الــيت قــدمها ممثــل    )ي(  
  الــيتكانــاك للتنميــة الــيت أبــرزت أمهيــة االســتفتاءات املنــصوص عليهــا يف اتفــاق نوميــاالوكالــة 

ــا  ، وباحلاجــة إىل التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان مــن خــالل الــربامج    ســيحل موعــدها قريب
  .التدريبية اجملتمعية اليت تتيح للناس مشاركة كاملة يف استفتاءات تقرير املصري

  
الواقع الراهن واآلفاق فيما يتعلق باألقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت يف منطقـة                - جيم  

 مبا يف ذلك متابعة حلقة العمل اإلقليمية ملنطقـة البحـر الكـارييب        ،البحر الكارييب 
  ٢٠١١لعام 
  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٣٠

رحبوا مبـشاركة ممثلـي أنغـيال وبرمـودا وجـزر فـرجن الربيطانيـة ومونتـسريات             )أ(  
ة الدراســية، فــضال عــن مــشاركة اخلــرباء يف احللقــة الدراســية وباملعلومــات الــيت قــدموها للحلقــ

وممثلــي اجملتمــع املــدين الــذي عرضــوا آراءهــم بــشأن عمليــة إهنــاء االســتعمار يف منطقــة البحــر    
الكارييب، وال سيما بشأن تطبيق إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة الـوارد                   

الـيت اعتمـدهتا اللجنـة بــشأن    ، والقـرارات واملقــررات  )١٥-د (١٥١٤يف قـرار اجلمعيـة العامـة    
مجيع األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة البحر الكـارييب، وبـشأن احلالـة االسـتعمارية                 

  يف بورتوريكو؛ 
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يف ما يتعلق بأنغيال، أحاطوا علما ببعض الـصعوبات والتـوترات يف العالقـات                )ب(  
  تردي ترتيبات احلكم يف اإلقليم؛ بني احلكومة اإلقليمية والدولة القائمة باإلدارة، وب

مـن  حلرمانـه  أحاطوا علما أيضا بتـصريح ممثـل أنغـيال بـأن شـعب اإلقلـيم قلـق            )ج(  
كامــل خيــارات إهنــاء االســتعمار، بينمــا تــسعى احلكومــة اإلقليميــة إىل إجــراء مراجعــة كاملــة    

صـياغة   عمليـة مـن سـلطات احلـاكم، يف إطـار          بـشكل كـبري     للدستور احلايل، وخاصة إىل احلد      
  ؛٢٠١١ملشروعه بدأت يف عام 

رحبوا مبشاركة اإلقليم كعضو يف جملـس البلـدان واألقـاليم الكاريبيـة ملـا وراء                  )د(  
  البحار، حيث شارك يف رئاسة فريق عامل بشأن العالقة مع االحتاد األورويب؛

 الـذي جـاء فيـه أن ظـروف          فيما يتعلق بربمـودا، الحظـوا بيـان ممثـل احلكومـة             )هـ(  
ليم فيما يتعلق مبسألة االستقالل ظـروف فريـدة وأن اإلقلـيم يظـل يـراوده حلـم االسـتقالل                    اإلق

ن الـسعي إىل االسـتقالل ال يـشكل         يـرى أ  مؤقتا، وأن شعب برمـودا      النظر فيه   وإن كان تأجل    
   يف الوقت الراهن؛أوىل األولويات

 قـدمها ممثـل     فيما يتعلق جبزر فرجن الربيطانية، أحاطوا علمـا باملعلومـات الـيت             )و(  
جزر فرجن الربيطانية واليت تفيد بأن املوقف املؤقت لإلقليم هو اإلبقاء على العالقة احلالية مـع                
الدولة القائمة باإلدارة، وهي عالقة قائمة على االحتـرام وشـراكة تتـسم بالنـضج مـع اسـتمرار                

  تعليم أعلى؛ اإلقليم يف التقدم وحتقيق أجيال من سكان جزر فرجن الربيطانية ملستويات 
رحبوا بعـضوية اإلقلـيم يف جملـس البلـدان واألقـاليم الكاريبيـة ملـا وراء البحـار                   )ز(  

املؤســـسات املتوســـطة تطـــوير حيـــث يـــؤدي دورا هامـــا علـــى رأس فـــريقني عـــاملني معنـــيني ب
  والصغرية والقيادة املستدامة يف منطقة البحر الكارييب؛

 ببيـان رئـيس الـوزراء الـذي أفـاد بـأن             فيما يتعلـق مبونتـسريات، أحـاطوا علمـا          )ح(  
العالقة احلالية مع الدولة القائمة باإلدارة عالقة مبنية علـى االختيـار احلـر، وبأنـه ينبغـي حـذف               
اإلقليم من قائمة األمم املتحدة لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ومـن بيانـات أعـضاء اللجنـة              

 يف األمـم    يف هـذا الـشأن    املتبعـة   أن اإلجـراءات    اخلاصة، وتقـدمي األمانـة العامـة إليـضاحات بـش          
  ؛املتحدة

رحبوا بعـضوية اإلقلـيم يف جملـس البلـدان واألقـاليم الكاريبيـة ملـا وراء البحـار                   )ط(  
  حيث تؤدي مونتسريات دورا هاما على رأس الفريق العامل املعين بإدارة الكوارث؛

 قدمـه ممثـل نقابـة احملـامني         ق ببورتوريكو، أحاطوا علما بالبيان الـذي      تعلفيما ي   )ي(  
بنــاء علــى املــسائل والــشواغل واملهــام احملــددة يف احللقــة الدراســية ومفــاده أنــه يف بورتوريكــو، 
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، مبـا يف ذلـك ضـرورة العـودة إىل املبـادئ اجملـسدة       ٢٠١١اإلقليمية ملنطقة البحر الكارييب لعـام    
قيـة لألقـاليم وعلـى احلاجـة        ، ينبغي التركيز علـى االحتياجـات احلقي       )١٥-د (١٥١٤يف القرار   

  .إىل توعية الناس باخليارات املتاحة هلم من أجل تقرير وضعهم السياسي وبنتائج اختياراهتم
  

ــذايت يف         - دال   ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــق باألق ــا يتعل ــاق فيم ــراهن واآلف ــع ال الواق
حر الكـارييب   األخرى، مبا يف ذلك متابعة حلقة العمل اإلقليمية ملنطقة الب          املناطق
  ٢٠١١ لعام
  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٣١

ــة اخلاصــة       )أ(   ــة اللجن فيمــا يتعلــق بالــصحراء الغربيــة، أشــار املــشاركون إىل والي
اهلادفة إىل حتقيق تقرير املصري لـشعب الـصحراء الغربيـة، وأعـادوا التأكيـد علـى مجيـع قـرارات                     

، وأعربـوا عـن تأييـدهم لقـرارات جملـس           ٦٤/١٠١ذات الصلة، مبـا فيهـا القـرار          ةجلمعية العام ا
ــن  ، )٢٠٠٩ (١٨٧١و ) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤األمــــــــــ

، واللتزام األمني العـام ومبعوثـه       )٢٠١٢ (٢٠٤٤ و   )٢٠١١ (١٩٧٩و  ) ٢٠١٠ (١٩٢٠ و
ودعــوا  .لغربيــة يف هــذا الــسياقالشخــصي إىل الــصحراء الغربيــة بإجيــاد حــل ملــسألة الــصحراء ا

األطراف إىل مواصلة إظهار اإلرادة السياسية والعمل يف بيئة مؤاتية للحوار مـن أجـل الـدخول       
يف مفاوضات أكثر كثافة وأوثق صلة جبوهر املسألة، مبا يكفل تنفيذ القرارات املذكورة أعـاله               

احللقـات الدراسـية اإلقليميـة      وكرروا الدعوة اليت ُوجهت إىل األطراف يف         .وجناح املفاوضات 
السابقة مبواصلة تلك املفاوضات حتت رعاية األمني العام، بـدون شـروط مـسبقة وحبـسن نيـة،                  

ــام      ــذ ع ــة من ــود املبذول ــا اجله ــك هبــدف    ٢٠٠٦آخــذة يف اعتباره ــة، وذل  والتطــورات الالحق
التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول لــدى الطــرفني، مــن شــأنه أن ُيتــيح لــشعب      
الــصحراء الغربيــة تقريــر مــصريه يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة   

  ومقاصده؛
ــد       )ب(   ــسألة جـــزر فوكالنـ ــق مبـ ــا يتعلـ ــاس(فيمـ ــاروا إىل القـــرارات  )مالفينـ ، أشـ

جلمعيــة العامــة واللجنــة اخلاصــة بــشأن هــذه املــسألة، الــيت الــيت اختــذهتا اواملقــررات ذات الــصلة 
اف املفاوضات بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة هبـدف إجيـاد حـل             شجعت على استئن  

ــصلة        ــا للقــرارات ذات ال ــسيادة، مــع مراعــاة مــصاحل ســكان اجلــزر، وفق ــرتاع علــى ال ــم لل دائ
  الصادرة عن األمم املتحدة؛

فيما يتعلق مبسألة جبل طارق، أشـاروا إىل أنـه بـالنظر إىل بعـض الـصعوبات،                   )ج(  
  ؛٢٠١١ت ملنتدى احلوار يف عام مل تعقد اجتماعا
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  دور منظومة األمم املتحدة يف توفري املساعدة لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت  -هاء   
  :قام األعضاء املشاركون مبا يلي يف إطار مالحظاهتم اخلتامية  - ٣٢

 األمـم   برنـامج شجعوا وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا، وخاصـة             )أ(  
 اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                  املتحدة

ــن          ــا م ــصناعية، وغريه ــة ال ــم املتحــدة للتنمي ــة األم ــسكان ومنظم ــم املتحــدة لل وصــندوق األم
مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة، علـى تكثيـف مـشاركتها يف أعمـال اللجنـة اخلاصـة، مبـا يف             

 احللقات الدراسية اإلقليميـة املقبلـة بـشأن إهنـاء االسـتعمار، بنـاء علـى دعـوة                   ذلك املشاركة يف  
  اللجنة اخلاصة؛

أيَّـدوا الـدور الــذي تقـوم بـــه اللجـان اإلقليميــة لألمـم املتحــدة، وخاصـة جلنــة         )ب(  
ر التنمية والتعاون ملنطقة البحر الكارييب التابعة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـ            

الكــارييب، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، وفقــا لوالياهتــا ولقــرارات  
األمم املتحدة ذات الـصلة بـشأن إهنـاء االسـتعمار، يف تعزيـز وتوسـيع نطـاق مـشاركة األقـاليم                      

  .غري املتمتعة باحلكم الذايت يف أنشطتها باعتبارها أعضاء منتسبني
  

  رحات من أجل العقد الثالثاقتراحات ومقت  - واو  
  :قام األعضاء املشاركون يف إطار توصياهتم مبا يلي  - ٣٣

أعــادوا التأكيــد علــى أن جلميــع الــشعوب احلــق يف تقريــر مــصريها، وأهنـــا           )أ(  
مبقتــضى هــذا احلــق حــرة يف تقريــر وضــعها الــسياسي ويف الــسعي لتحقيــق منائهــا االقتــصادي     

  والثقايف؛ واالجتماعي
التأكيد أيضا على أن كل حماولة ترمي إىل التقويض اجلزئـي أو الكلـي              أعادوا    )ب(  

للوحدة القومية والسالمة اإلقليميـة لبلـد مـا هـي أمـر يتنـاىف مـع مقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة                         
  ومبادئه؛
ــه يف       )ج(   ــد علــى أن لألمــم املتحــدة دورا متواصــال ومــشروعا تؤدي أعــادوا التأكي

الية اللجنة اخلاصة هي برنامج رئيـسي مـن بـرامج املنظمـة، وأنـه      عملية إهناء االستعمار، وأن و   
ينبغي لألمم املتحدة أن تقدم الـدعم حـىت ُتحـل مجيـع قـضايا إهنـاء االسـتعمار املعلقـة ومـسائل                       
ــا     ــرارات األمـــم املتحـــدة ومقرراهتـ ــا لقـ ــية وفقـ ــة مرضـ ــة ذات الـــصلة باملوضـــوع بطريقـ املتابعـ

  الصلة؛ ذات
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ــز   أعــادوا التأكيــد علــى    )د(   ــة اخلاصــة باعتبارهــا األداة األساســية لتعزي دور اللجن
  عملية إهناء االستعمار فضال عن رصد احلالة يف األقاليم؛

اللجنــة اخلاصــة بوضــع هنــج اســتباقي وموجَّــه لبلــوغ  قيــام شــددوا علــى أمهيــة   )هـ(  
 .مـم املتحـدة   هدف إهناء االستعمار يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت املدرجـة يف قائمـة األ              

ويتعني على اللجنة اخلاصة أن تواصل تناول كل حالة بذهن متفتح، واالستفادة مـن اخليـارات         
املتاحــة، وضــخ مزيــد مــن الديناميــة يف عمليــة إهنــاء االســتعمار وفقــا لقــرارات األمــم املتحــدة    

  ومقرراهتا ذات الصلة؛
ــات اإلقل     )و(   ــاء  أوصــوا يف ضــوء مــسامهات خمتلــف املنظمــات والترتيب ــة يف بن يمي

قدرات األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت بـضرورة تيـسري املـشاركة الفعالـة لتلـك األقـاليم يف                    
املعنيـة، وفقـاً لقـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة وباسـتخدام         املنظمـات والترتيبـات اإلقليميـة   

 جمـاالت خمتلفـة مثـل       اآلليات املالئمة، إىل جانـب تعزيـز التعـاون العملـي اإلقليمـي امللمـوس يف               
  احلكم، والتأهب ملواجهة الكوارث الطبيعية، ومتكني اجملتمع احمللي؛

اقترحــوا أيــضا، يف ضــوء دور املنظمــات والترتيبــات اإلقليميــة اهلــام يف تقــدمي    )ز(  
املساعدة إىل األقاليم املعنية غري املتمتعة باحلكم الذايت دعمـا لعمليـة إهنـاء االسـتعمار، أن تقـوم                 

نة اخلاصة، وفقا لواليتها وقرارات األمم املتحـدة ومقرراهتـا ذات الـصلة، بتعزيـز تفاعالهتـا           اللج
  وزيادة تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة؛

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

شؤون اإلعالم، يف محلة للتوعية وأن تلتمس سبال جديدة ومبتكرة لتنظيمها هبدف زيادة فهـم               
إهنـاء  بشعوب األقاليم خليارات تقرير املصري وفقاً لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذات الصلة             

ون تلك احلملة مكملة للجهود اليت تبذهلا تلك الـشعوب ولـضمان            االستعمار، مبا يف ذلك لتك    
  وصول املعلومات املتاحة بصورة فعَّالة إىل شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛

اقترحــوا، فيمــا يتعلــق مبــسألة التعلــيم، أن تنظــر حكومــات األقــاليم املعنيــة           )ط(  
ء االســتعمار يف املنــاهج املدرســية لألقــاليم غــري والــدول القائمــة بــاإلدارة يف إدراج مــسائل إهنــا

  املتمتعة باحلكم الذايت؛
ــاليم       )ي(   ــع األقــ ــة بوضــ ــتعراض املتعلقــ ــات االســ ــق بعمليــ ــا يتعلــ ــددوا، فيمــ شــ

باستعراض الدستور وبعملية إهناء االستعمار بوجه عام، على أن يكون التعامـل مـع هـذه                 أو/و
ــة علــى حــدة وبطريقــ    ــرم حقــوق اإلنــسان وتقــوم علــى   العمليــات علــى أســاس كــل حال ة حتت
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الشعب املعين، وذلك وفقـا لقـرارات       بإسهام من   الشفافية واملساءلة ومشول اجلميع واملشاركة،      
  ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة بإهناء االستعمار وملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛

، مبواصـلة تعزيـز ودعـم       نصحوا، فيما خيص العالقة مع الدول القائمة باإلدارة         )ك(  
ل والوسـائل  تلـف الـسب   التفاعل والتعاون بني اللجنة اخلاصة والـدول القائمـة بـاإلدارة باتبـاع خم             

املمكنة، مبا يف ذلك احلوار غري الرمسي وعلى مستوى عملي، وأكدوا من جديد على ضـرورة                
سـيما تلـك الـدول الـيت        أن تتعامل مجيع الدول القائمة باإلدارة بفعالية مع اللجنة اخلاصـة، وال             

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

ــة التفاعــل      ــة علــى استكــشاف إمكاني ــوا اللجن ــاإلدارة، وحث ــدول القائمــة ب ــة اخلاصــة وال اللجن
تفاعـل، هبـدف   رمسية وغري رمسية، والسعي إىل ذلـك ال    على مستويات   املتضافر يف هذا الصدد،     

  ة على حدة؛إحراز تقدم يف إهناء االستعمار أثناء العقد الثالث، على أساس كل حال
ــة اخلاصــة        )م(   ــز العالقــات بــني اللجن ــة لتعزي ــة اجلوهري ــضا علــى األمهي شــددوا أي

واجملتمع املدين يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، ال سيما يف جمايل اإلعالم والتعلـيم، وفقـا                 
  قرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ ل

ــاليم          )ن(   ــو األق ــدمها ممثل ــيت ق ــة ال ــسامهات القيم ــد، يف ضــوء امل ــن جدي أكــدوا م
املتمتعة باحلكم الذايت يف احللقة الدراسية، ضـرورة أن تواصـل اللجنـة اخلاصـة، باسـتخدام                  غري

لتامــة ملمثلــي األقــاليم اآلليــة املناســبة ومبــساعدة األمانــة العامــة، العمــل علــى حتقيــق املــشاركة ا  
وينبغــي للــدول القائمــة بــاإلدارة أن  .املتمتعــة بــاحلكم الــذايت يف احللقــات الدراســية املقبلــة غــري

تيــسر مــشاركة ممثلــي األقــاليم املنتخــبني يف احللقــات الدراســية وفقــا لقــرارات األمــم املتحــدة    
  ومقرراهتا ذات الصلة؛

 بــني األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم  شــددوا علــى أمهيــة تعزيــز العالقــات فيمــا   )س(  
 علما يف هـذا الـصدد بـاملقترح         حاطواالذايت، ال سيما يف تبادل املعلومات عن تلك األقاليم، وأ         

الــذي طرحــه ممثــل أحــد األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت بــشأن إنــشاء شــبكة فيمــا بــني      
  األقاليم؛ تلك

 اخلاصة بإعادة ترتيـب طـرق عملـها         أكدوا يف هذا الصدد ضرورة قيام اللجنة        )ع(  
وشــحذ قــدرهتا علــى عقــد احللقــات الدراســية اإلقليميــة بطريقــة مبتكــرة وذلــك لكفالــة زيــادة  

مشاركة أعضائها يف تلك احللقات بتمويـل مـن األمـم املتحـدة، ممـا ميكِّـن اللجنـة مـن                     مستوى  
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 لقــرارات األمــم املتحــدة حتــسني االســتماع إىل آراء األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت وفقــا
  إهناء االستعمار؛بذات الصلة 

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

لـيت تبـذهلا، وفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة ذات             املعنية يف عمل اللجنة اخلاصـة وتعزيـز اجلهـود ا          
الصلة وباستخدام اآلليات املناسبة، يف تقدمي املساعدة إىل األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت؛                
ويف هــذا الــصدد، يــتعني علــى اللجنــة اخلاصــة إجيــاد الــسبل والوســائل الالزمــة لتــشجيع هــذه    

  الوكاالت واهليئات على املشاركة؛
ا اللجنة اخلاصـة بالعمـل علـى إجيـاد الـسبل والوسـائل الـيت تـستطيع أن           نصحو  )ص(  

تعـد هبـا، علــى أسـاس كــل حالـة علــى حـدة، تقييمـات أفــضل للمرحلـة الراهنــة املتعلقـة بإهنــاء         
االستعمار وتقرير املصري يف كل إقليم غري متمتع بـاحلكم الـذايت وفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة                   

ميكن أن تستخدم بوصفها قائمة مرجعية يقاس علـى أساسـها مـا      ومقرراهتا ذات الصلة، حبيث     
أحرز من تقدم وما تبقى من عمل جيب القيام بـه، ودعـوا يف هـذا الـصدد، اللجنـة اخلاصـة إىل              
النظر يف االقتراح الداعي إىل وضع مقتـرح مبـشروع حمـدد، مـن قبيـل إجـراء حـوار غـري رمسـي           

  ة؛وعلى مستوى عملي مع الدول القائمة باإلدار
أعادوا التأكيد على أنـه يـتعني علـى اللجنـة اخلاصـة مواصـلة العمـل مـن أجـل              )ق(  

إيفاد بعثات زائرة إىل األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، مبـشاركة حكومـة اإلقلـيم والدولـة                    
القائمة باإلدارة املعنيتني، على أساس كل حالة على حدة ووفقا لقـرارات األمـم املتحـدة ذات                 

والحظوا يف هذا الصدد االهتمام الذي أبداه ممثلو األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت                 الصلة،  
  يف احللقة الدراسية هبذه البعثات الزائرة واخلاصة؛

أكدوا من جديد أن عملية إهناء االستعمار ستظل غري مكتملة إىل أن ُتحـسم                )ر(  
املتابعــة ذات الــصلة هبــا وذلــك بطريقــة مجيــع القــضايا املعلَّقــة بــشأن إهنــاء االســتعمار ومــسائل  

  مرضية ووفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛
أكدوا يف سياق النداءات الداعية إىل إعـالن العقـد الثالـث أن اللجنـة اخلاصـة                   )ش(  

ينبغي أن تواصل إجراء حصر للتحـديات احلاليـة الـيت تواجـه عمليـة إهنـاء االسـتعمار والفـرص                     
 تـــضع خطـــة عمـــل عمليـــة للعقـــد الثالـــث هبـــدف املـــضي قُـــُدما بعمليـــة   املتاحـــة أمامهـــا وأن

  .االستعمار إهناء
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  التذييل األول
رســالة األمــني العــام إىل احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ بــشأن       

  الواقع الراهن واآلفاق: تنفيذ العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار
شاركني يف احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احملـيط اهلـادئ بـشأن            يسرين أن أرحِّب بامل     

املعقــودة يف ســياق عقــد األمــم املتحــدة الــدويل الثالــث للقــضاء ، ٢٠١٢لعــام إهنــاء االســتعمار 
  . على االستعمار

  .وأشكر حكومة وشعب إكوادور على استضافة هذه املناسبة اهلامة  
م الواقـع الـراهن واآلفـاق واستكـشاف الـسبل           والقصد من هـذه احللقـة الدراسـية تقيـي           

الــيت ميكــن للجنــة اخلاصــة اتباعهــا للتقــدم يف حتقيــق أهــداف األمــم املتحــدة يف جمــال إهنــاء           
  . االستعمار
  .وال يزال يتعني إهناء االستعمار يف ستة عشر إقليما غري متمتع باحلكم الذايت  
ــي األقــ        ــة اخلاصــة وممثل ــني اللجن ــرب احلــوار فيمــا ب ــدول اليم املنتخــبني وويعت القائمــة ال

  .  إلحراز التقدماً أساسياًباإلدارة أمر
وإين أدعو اللجنة اخلاصة إىل تشجيع التواصل احلقيقي على مجيع املـستويات، الرمسيـة                 

ــة، حبيــث   ــدور بــني املتحــاورين    وغــري الرمسي ــا ي ــستوعب م ــسمع وي ــة   ي علــى أســاس كــل حال
  .حدة على

  . صة تغتنم لتحقيق هذا اهلدفوهذه احللقة الدراسية هي فر  
  . أتطلع إىل العمل معكم لتسريع عملية إهناء االستعمار حيثما أمكنإين و  
  .وأرجو أن تتفضلوا بقبول أطيب أمنيايت لكم حبلقة دراسية مثمرة  
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  التذييل الثاين
  قائمة املشاركني    
  أعضاء اللجنة اخلاصة    

  )أ()إكوادور(دييغو مورخيون   الرئيس
  خوسيه أنطونيو كوسينيو   شيلي
  تشانغ طاو  الصني

  يانغن يوسو  
  )أ(أوسكار ليون غونزاليس  كوبا

  ريكاردو باتينو  )البلد املضيف(إكوادور 
  ماركو ألبوخا  
  موريسيو مونتالفو  
  مونيكا مارتنيز  
  فرناندو لوك  
  خوسي إدواردو بروانو  

  را تامبونانإليونو  إندونيسيا
  )أ(خاميي هرميدا كاستيلو  نيكاراغوا

  )أ(دينو ماس  بابوا غينيا اجلديدة
  )أ(ألبريت ستينيكوف  االحتاد الروسي

  )أ(فكتوريا سوليماين  سرياليون
  )أ(عياض بوسلمي  تونس

  
  

 
  

 . عضو يف الوفد الرمسي للجنة اخلاصة  )أ(  
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 الدول األعضاء يف األمم املتحدة    

 حميي الدين اجلفال  اجلزائر

 دريس األطرشإ  

 از بارتولوميجرياردو دي  األرجنتني

  بياتريز خاييتدانييال  

 جرياردو ليزانو فينداس  كوستاريكا

 ألكسيس كوتو فاريال  

 مسية بومحيدي  املغرب

 خداد املوساوي  

  ألربتو دي ال كايي  إسبانيا
  

  الدول القائمة باإلدارة    
  جيل بيكاسو  )مراقب(فرنسا 

اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى 
  )بمراق(يرلندا الشمالية أو

  مالكوم غرين

    
 الوكاالت املتخصصة    

  باتريسيو جارين  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
    

 األقاليم غري املتمعة باحلكم الذايت    

 اباغاليتوتاسي فو تويتلي  ساموا األمريكية

 كونور - جوزيفني غامبس  أنغيال

 كيم نينييت ويلسون  برمودا

 بني - جوديث هال  

 ريس كريستوفردلو  جزر فرجن الربيطانية
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 روجر إدواردز  )ب()مالفيناس(جزر فوكالند 

 بوسانو. جوزيف ج  جبل طارق

 إرنست غوميز  

 ليزا ليندا ناتيفيداد  غوام

 يروبن ثيودور ميد  مونتسريات

 حممد يسلم بيسط ديش  الصحراء الغربية
  

 املنظمات غري احلكومية    

 سارميني جاك بونغكي  )كاليدونيا اجلديدة( كاناك للتنميةالوكالة 

 النا كونور هويونغ  )أنغيال(اجمللس الوطين للنساء يف أنغيال
  

 اخلرباء    

 )غوام(فاريز لإدوارد أ

 )بورتوريكو(و كوالس - ويلما ريفريون

  )أستراليا(فرز هإدوارد بوال وومل

 
  

 وأيرلندا الشمالية بـشأن الـسيادة       هناك نزاع قائم بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى           )ب(  
 ).مالفيناس(على جزر فوكالند 
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  التذييل الثالث
  قرار لإلعراب عن التقدير حلكومة وشعب إكوادور    

  
  ,إن املشاركني يف احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ  
ــوا     ــرة مــن  وقــد اجتمع ــار٣٠يف الفت ــايو إىل / أي ــران١م ــه / حزي ــو ٢٠١٢يوني  يف كيت
  فاقه،آقع الراهن للعقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار ولتقييم الوا
إىل بيــان هــام أدىل بــه وزيــر الــشؤون اخلارجيــة والتجــارة واالنــدماج    وقــد اســتمعوا   

  إكوادور، يف
ــا     ــون علمـ ــة       وإذ حييطـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــو األقـ ــا ممثلـ ــيت أدىل هبـ ــة الـ ــات اهلامـ بالبيانـ
  الذايت، باحلكم

التـسهيالت الالزمـة    لتقـدميهما   حلكومة وشـعب إكـوادور      اهنم  يعربون عن عميق امتن     
 خاصـة، يف جناح احللقة الدراسـية، و املمتازة للجنة اخلاصة لعقد حلقتها الدراسية، وملسامهتهما   

للضيافة الكرمية والبالغة السخاء واالستقبال احلار والودي اللـذين مشـال هبمـا املـشاركني طـوال            
  .إقامتهم يف إكوادور
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