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  املرفق الثاين
ــذ العقــد           ــشأن تنفي ــة البحــر الكــارييب ب ــة ملنطق ــة الدراســية اإلقليمي احللق

ــتعمار   ــى االســ ــضاء علــ ــدويل الثالــــث للقــ ــورات  : الــ ــتعراض التطــ اســ
ــن      ــرة مـ ــو يف الفتـ ــودة يف كيتـ ــع األول، املعقـ ــات للربـ  إىل ٢٨واالجتاهـ

  ٢٠١٣مايو /أيار ٣٠
    

  مقدمة  -أوال   
ــا     - ١ ــة، يف قراره ــة العام ــرة ٦٥/١١٩أعلنــت اجلمعي ــا  ٢٠٢٠-٢٠١١، الفت ــدا دولي  عق

 جهودها ملواصـلة تنفيـذ خطـة        ثالثا للقضاء على االستعمار، وأهابت بالدول األعضاء مضاعفة       
 والتعـاون مـع اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة             )أ(العمل للعقد الدويل الثاين للقضاء على االسـتعمار       

تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة يف حتديثها حـسب الـضرورة، هبـدف     
  .استخدامها كأساس خلطة عمل للعقد الثالث

ــة ا   - ٢ ــت اجلمعي ــا  ووافق ــة يف قراره ــة اخلاصــة     ٦٧/١٣٤لعام ــل اللجن ــامج عم ــى برن  عل
، الــذي يــشمل عقــد حلقــة دراســية يف منطقــة البحــر الكــارييب تنظمهــا    ٢٠١٣املتــوخى لعــام 

  .اللجنة اخلاصة وحيضرها ممثلون من مجيع األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
وكان اهلدف من هذه احللقـة الدراسـية هـو متكـني اللجنـة اخلاصـة مـن الوقـوف علـى                        - 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  

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

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

  .املساعدة لألقاليم
واســتهدفت احللقــة الدراســية أيــضا إجــراء اســتعراض للتطــورات واالجتاهــات خــالل      - ٤

الربــع األول فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العقــد الثالــث للقــضاء علــى االســتعمار، فــضال عــن اإلجنــازات 
  . ملتوقعة للجنة اخلاصة أثناء العقدا

 
  

 .، املرفقA/56/61  )أ(  
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وستواصل اللجنة اخلاصة النظر يف مسامهات املشاركني أثناء دورهتا املوضـوعية املقـرر           - ٥
 هبدف تقدمي مقترحات إىل اجلمعيـة العامـة تتعلـق           ٢٠١٣يونيه  /عقدها يف نيويورك يف حزيران    
  .بتحقيق أهداف العقد الثالث

    
  سيةتنظيم احللقة الدرا  -ثانيا   

. ٢٠١٣مـــايو / أيـــار٣٠ إىل ٢٨عقـــدت احللقـــة الدراســـية يف كيتـــو يف الفتـــرة مـــن    - ٦
ــم املتحــدة          ــضاء يف األم ــدول األع ــو ال ــا ممثل ــسات شــارك فيه ــا مخــس جل ــدت يف إطاره وُعق
واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت والدول القائمة باإلدارة واملنظمـات غـري احلكوميـة، فـضال          

وُنظمت احللقـة الدراسـية بطريقـة تـشجع علـى إجـراء تبـادل               ).  التذييل الثاين  انظر(عن اخلرباء   
  .مفتوح وصريح لآلراء

وأدار احللقــة الدراســية دييغــو مورخيــون، نائــب املمثــل الــدائم إلكــوادور لــدى األمــم     - ٧
االحتــاد : املتحــدة ورئــيس اللجنــة اخلاصــة، وشــاركت فيهــا الــدول التاليــة األعــضاء يف اللجنــة  

ــا    الروســي ــا املتحــدة وســرياليون وشــيلي والــصني وفيجــي وكوب ــة ترتاني .  وإكــوادور ومجهوري
وشاركت دول ثالث قائمة باإلدارة، هي اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية       

وشاركت بصفة مراقـب أيـضا الـدول       . ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية، بصفة مراقب     
  . األرجنتني وإسبانيا والربازيل وبريو واجلزائر واملغرب واملكسيك: اليةاألعضاء األخرى الت

) فيجـي (، ُعينـت ناميتاخـاتري   ٢٠١٣مـايو  / أيـار ٢٨ويف اجللسة األوىل، املعقـودة يف     - ٨
وعـني خوسـيه أنطونيـو      . نـائبتني لـرئيس احللقـة الدراسـية       ) االحتاد الروسي (إيفستيغنيفا  . وأنا م 

  . وأنشأ الرئيس فريقا غري رمسي للصياغة وعني املقرر ميسرا له.مقررا) شيلي(كوسينيو 
  :وكان جدول أعمال احللقة الدراسية كما يلي  - ٩

 دور  -اسـتعراض الربـع األول      : العقد الدويل الثالث للقضاء علـى االسـتعمار         ‘١’  
  :اخلاصة اللجنة

  تقييم اآلفاق للمضي قدماً بعملية إهناء االستعمار؛  )أ(  
رات اجلديدة املتاحة لالتصال والتعاون على أساس كل حالـة علـى حـدة       اخليا  )ب(  

ــاإلدارة    ــة بـ ــدول القائمـ ــة، والـ ــة اخلاصـ ــة  بـــني اللجنـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ، واألقـ
  الذايت؛ باحلكم

  .أوجه التآزر والشراكات للمضي قدماً بعملية إهناء االستعمار  )ج(  
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راء الـدول القائمـة بـاإلدارة،        آ -استعراض الربـع األول     : العقد الدويل الثالث    ‘٢’  
  :وحكومات األقاليم، واخلرباء، واجملتمع املدين

  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة البحر الكارييب؛  )أ(  
  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة احمليط اهلادئ؛  )ب(  
  .األخرىاألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف املناطق   )ج(  
دور منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف تقـــدمي املـــساعدة إىل األقـــاليم غـــري املتمتعـــة    ‘٣’  

  .باحلكم الذايت
  . التوصيات-استعراض الربع األول : العقد الدويل الثالث  ‘٤’  

    
  وقائع احللقة الدراسية  -ثالثا   
  افتتاح احللقة الدراسية  -ألف   

احللقـة الدراسـية بـصفته      ) إكـوادور ( مورخيـون    ، افتتح دييغـو   ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٨يف    - ١٠
ــاليم غـــري املتمتعـــة     ــا باألســـبوع الـــسنوي للتـــضامن مـــع شـــعوب األقـ الـــرئيس، وأحـــاط علمـ

  .الذايت باحلكم
ويف اجللــسة نفــسها، تكلَّــم أمــام احللقــة الدراســية وزيــر الــشؤون اخلارجيــة والتجــارة     - ١١

  .واإلدماج يف إكوادور، ريكاردو باتينو
رسـالة مـن األمـني       اجللسة نفسها أيضا، تال املنسق املقيم لألمـم املتحـدة يف كيتـو            ويف    - ١٢

  ).انظر التذييل األول(العام 
  

  )ب(البيانات واملناقشة  -باء   
وأدىل ببيانـات   . مايو، أدىل رئيس اللجنة ببيـان     / أيار ٢٨يف اجللسة األوىل، املعقودة يف        - ١٣

  .أيضا ممثلو جزر فرجن الربيطانية والصحراء الغربية واألرجنتني، فضال عن اثنني من اخلرباء
) تـوكيالو (مايو، أدىل ببيانات ساليسيو لـوي       / أيار ٢٨يف اجللسة الثانية، املعقودة يف      و  - ١٤

  .وممثال نيوزيلندا وفيجي) غوام(وإدوارد ألباريس 

 
  

ميكن االطالع على مجيع البيانات اليت مت اإلدالء هبا يف احللقة الدراسـية وورقـات املناقـشة الـيت قـدمت فيهـا                       )ب(  
 .www.un.org/Depts/dpi/decolonizationالستعمار، باملوقع الشبكي لألمم املتحدة املخصص إلهناء ا
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اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا         (ويف اجللسة نفسها، قدم اخلبري بيتر كليغ          - ١٥
احللقــة الدراســية إىل وبيــانني شــارحْين ) يكــوبورتور(كويياســو  - ووليمــا ريــبريون) الــشمالية

بولينيزيـا  (وأدىل اخلـرباء الثالثـة، ريتـشارد أريهـوا توهيافـا            . بيانني أدىل هبما ممثال كوبـا وشـيلي       
. ، ببيانات إضـافية   )األرجنتني(وأليخاندرو بيتس   ) أوكرانيا(وسريغي تشرينيافسكي   ) الفرنسية

  .)ج()فيناسمال(وأدىل ببيان أيضا ممثل جزر فوكالند 
، اسـتمعت احللقـة الدراسـية إىل    ٢٠١٣مـايو  / أيـار  ٢٩ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف        - ١٦

باسـم روش  (بيانات شارحة إضـافية قـدمها خـرباء أربعـة، هـم سـتيفاين غـراف، عـرب سـكايب           
ــدة   ــدونيا اجلدي ــان، كالي ــاكوا   )واميت ــوام(، ومايكــل لوجــان بيف ــسكي  )غ ، وســريغي تشرينياف

وأدىل ببيانـات ممثلـو فيجـي وكوبـا         ). بولينيزيا الفرنـسية  (، وريتشارد أريهاو توهيافا     )أوكرانيا(
  ). بورتوريكو(كويياسو  - وأدىل ببيان أيضا اخلبري ويلما ريبريون. واالحتاد الروسي

ويف اجللسة الثالثة أيضا، استمعت احللقة الدراسية إىل بيانات إضـافية مـن ممثلـي جـزر                   - ١٧
وجبــل طــارق واجلبهــة الــشعبية لتحريــر الــساقية احلمــراء ووادي       ) ج)(ينــاسمالف(فوكالنــد 

واسـتمعت أيـضا إىل بيـان شـارح قدمـه اخلـبري أليخانـدرو بيـتس                 ). جبهة البوليـساريو  (الذهب  
  ).األرجنتني(

، أدىل ببيانـات ممثلـو األرجنـتني        ٢٠١٣مـايو   / أيار ٢٩ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ١٨
ــا والــصني والربازيــل    وإســبانيا واملغــ ــا املتحــدة وكوب ــة ترتاني ــر وســرياليون ومجهوري رب واجلزائ

وأدىل ببيان يف إطار ممارسـة حـق الـرد كـل مـن ممثلـي املغـرب وجبهـة البوليـساريو                 . وإكوادور
) بورتوريكــو(كويياســو -وأدىل ببيــان كــل مــن اخلــبري ويلمــا ريــبريون. واجلزائــر وجبــل طــارق

  . وممثل فيجي
مـايو، أجـرى أعـضاء اللجنـة احلاضـرين يف           / أيار ٣٠لسة اخلامسة، املعقودة يف     ويف اجل   - ١٩

  . احللقة الدراسية مشاورات غري رمسية بشأن مشروع استنتاجات وتوصيات احللقة الدراسية
  

  اختتام احللقة الدراسية  -جيم   
رر مـشروع تقريـر   يونيه، عرض املق / حزيران ٣٠يف اجللسة اخلامسة أيضا، املعقودة يف         - ٢٠

  .احللقة الدراسية

 
  

ني واململكــة املتحــدة بــني حكــوميت األرجنــت ) مالفينــاس(يوجــد نــزاع بــشأن الــسيادة علــى جــزر فوكالنــد     )ج(  
 .لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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ــدير           - ٢١ ــن التق ــرب ع ــرار يع ــشروع ق ــة م ــشاركون بالتزكي ــد امل ــسها، اعتم ــسة نف ويف اجلل
  ).التذييل الثالثانظر (حلكومة وشعب إكوادور 

ويف اجللسة نفـسها أيـضا، أدىل نائـب وزيـر الـشؤون املتعـددة األطـراف يف إكـوادور،             - ٢٢
  .وأدىل رئيس اللجنة اخلاصة أيضا ببيان ختامي. ماوريسيو مونتالبو، مبالحظات ختامية

    
  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

ــشاركون يف احللق    - ٢٣ ــة املـ ــة اخلاصـ ــار أعـــضاء اللجنـ ــنح  أشـ ـــة إىل إعـــالن مـ ـــة الدراسيـ ـــ
، وإىل  )١٥-د (١٥١٤االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قرار اجلمعيـة العامـة            

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

وأكــد األعــضاء املــشاركون جمــددا علــى األمهيــة املتواصــلة لالســتنتاجات والتوصــيات    - ٢٤
  .اليت خلصت إليها احللقات الدراسية السابقة

ــية  ٩وإضــــافة إىل ذلــــك، وعمــــال باملــــادة    - ٢٥ ــام الــــداخلي للحلقــــة الدراســ  مــــن النظــ
)A/AC.109/2013/17قــدم األعــضاء املــشاركون االســتنتاجات والتوصــيات الــواردة )، املرفــق ،

  .أدناه إىل اللجنة اخلاصة يف دورهتا املوضوعية
  

ــى االســتعمار       -ألف    ــضاء عل ــث للق ــدويل الثال ــد ال ــذ العق ــورات  : تنفي ــتعراض التط اس
ك الواقــع واالجتاهــات للربــع األول، وتقيــيم عمليــة إهنــاء االســتعمار، مبــا يف ذلــ 

  الراهن واآلفاق يف العقد الثالث
  :جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم  - ٢٦

 عقـدا دوليـا ثالثـا    ٢٠٢٠-٢٠١١أشاروا إىل أن اجلمعية العامة أعلنت الفترة    )أ(  
وقــيم املــشاركون التقــدم احملــرز واستعرضــوا أســاليب العمــل الراهنــة . للقــضاء علــى االســتعمار

  ا زمخا متجددا من أجل إمتام املهمة التارخيية للجنة اخلاصة؛وولدو
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                  
ن اإلقليمي، والتثقيف والتوعية العامـة، ودور اجملتمـع املـدين، ودور      واملالية العاملية، ودور التعاو   

  املرأة، ومتكني الفئات الضعيفة من الناس، والقدرة على احلكم الذايت الكامل؛
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ــيت تواجــه بعــض         )ج(   ــشامل لكــثري مــن التحــديات ال أكــدوا، يف ضــوء الطــابع ال
امل اليوم املترابط، ضرورة بذل جهود عـن        األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف إطار دينامية ع        

طريق مشاركة األطراف املعنية وعلى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، مـن أجـل مواصـلة تعزيـز                       
القدرة اإلدارية واحلكم الرشيد واالستدامة االقتصادية يف األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،               

  قة كلية؛مما ميكِّن األقاليم من معاجلة القضايا املشتركة بطري
أقروا بأن تغري املناخ قد جعل العديد من األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت                   )د(  

معرضة هلشاشة بيئية واقتصادية أكرب، وبـأن األزمـة االقتـصادية واملاليـة العامليـة الراهنـة أبـرزت                   
  حلكم الذايت؛أمهية االستدامة االقتصادية وتنوع األسس االقتصادية يف األقاليم غري املتمتعة با

اعترفوا بالدور اهلام الـذي تؤديـه املنظمـات اإلقليميـة والترتيبـات اإلقليميـة يف                 )هـ(  
ــى مواجهــــة خمتلــــف            مــــساعدة كــــثري مــــن األقــــاليم غــــري املتمتعــــة بــــاحلكم الــــذايت علــ

  املستجدة؛ التحديات
شددوا علـى أن التعلـيم وتوعيـة الـشعوب، ومنـها الـشعوب األصـلية، يظـالن               )و(  
عناصر احلامسة إلهناء االستعمار، وأشاروا يف هـذا الـصدد إىل مـسؤولية الـدول القائمـة                 ضمن ال 

بــاإلدارة عــن كفالــة متكــن الــشعوب املعنيــة مــن اختــاذ قــرارات مــستنرية بــشأن وضــع أقــاليمهم 
  السياسي يف املستقبل، وفقا لقرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة؛

مشاريع مشتركة لتعزيز توعية الناس بـشأن طبيعـة       رحبوا بالدعوات إىل تنفيذ       )ز(  
العالقة الدستورية املوجودة يف بعض األقاليم تشارك فيها األمم املتحدة، واألقاليم غري املتمتعـة              

  باحلكم الذايت، والدول القائمة باإلدارة، وفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛
 االسـتعمار، يف جمـاالت منـها التعلـيم،          أكدوا أمهيـة دور املـرأة يف عمليـة إهنـاء            )ح(  

  والقضاء على الفقر، ومتكني اجملتمع احمللي؛
اعترفوا بدور احلوار مع اجملتمع املدين يف األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت                   )ط(  

  وباحلاجة إىل تعزيزه، وفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛
 يف ذلــك، قطــاع األعمــال واملنظمــات غــري  اعترفــوا بــدور اجملتمــع املــدين، مبــا   )ي(  

  احلكومية، يف عملية التنمية ويف تيسري حتقيق االستدامة االقتصادية، ورفاه شعوب األقاليم؛
أو االسـتعراض الدسـتوري يف      /شددوا علـى أن عمليـات اسـتعراض الوضـع و            )ك(  

وقعــات معينــة حنــو بعــض األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت عمليــات دقيقــة ينبغــي أن تلــيب ت
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؛
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أكدوا جمددا أن تعزيز التفاعل والتعـاون بـني اللجنـة اخلاصـة والـدول القائمـة                    )ل(  
ــاإلدارة يظــل  ــاء االســتعمار،       ب ــة بإهن ــم املتحــدة املتعلق ــة األم ــذ والي ــة حامســة لتنفي ــرا ذا أمهي  أم

وستستفيد منه مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول القائمة باإلدارة ذاهتا، وفقا لقـرار اجلمعيـة            
ات الــصلة، ورحبــوا يف هــذا الــصدد مبــشاركة    ومجيــع القــرارات األخــرى ذ ٦٧/١٣٤العامــة 

  نيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة يف احللقة الدراسية؛ 
اعترفوا أيضا بأمهية مشاركة الدول األخـرى األعـضاء يف األمـم املتحـدة غـري                  )م(  

شاركة األرجنـتني   األعضاء يف اللجنة اخلاصة بنشاط يف عمل اللجنة، ورحبوا يف هذا الصدد مب            
  .وإسبانيا والربازيل وبريو واجلزائر واملغرب واملكسيك يف احللقة الدراسية

  
ــى االســتعمار       -باء    ــضاء عل ــث للق ــدويل الثال ــد ال ــذ العق ــورات  : تنفي ــتعراض التط اس

واالجتاهـــات للربـــع األول، وتقيـــيم عمليـــة إهنـــاء االســـتعمار يف منطقـــة البحـــر  
هلــادئ احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط ا الكــارييب، مبــا يف ذلــك متابعــة  

  ٢٠١٢ لعام
  : جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم  - ٢٧

رحبوا مبشاركة ممثل جزر فرجن الربيطانيـة يف احللقـة الدراسـية ملنطقـة البحـر                  )أ(  
 املـدين الـذي عرضـوا       الكارييب وباملعلومات املقدمة، فضال عن مشاركة اخلـرباء وممثلـي اجملتمـع           

آراءهم بشأن عملية إهناء االستعمار يف منطقة البحر الكارييب، وال سـيما بـشأن تطبيـق إعـالن                  
، )١٥-د (١٥١٤منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة              

تعـة بـاحلكم الـذايت يف       والقرارات واملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن مجيـع األقـاليم غـري املتم            
  منطقة البحر الكارييب، وبشأن احلالة االستعمارية يف بورتوريكو؛

  :وفيما يتعلق باحلالة يف جزر فرجن الربيطانية
أحاطوا علما باملعلومات اليت قدمها ممثل اجلزر والـيت مفادهـا أنـه وإن كانـت                  )ب(  

. ن املشاكل، فـإن مـن املمكـن تعزيزهـا         عالقة اإلقليم بالدولة القائمة باإلدارة مستقرة وخالية م       
واقترح املمثل أيضا أن تضع اللجنة اخلاصة أهدافا حمددة قابلة للتحقيق على أسـاس كـل حالـة                  

  ؛هناء االستعمار يف مجيع األقاليمعلى حدة، لزيادة دفع عملية إ
  :وفيما يتعلق باحلالة يف بورتوريكو  
نقابـة احملـامني يف بورتوريكـو، الـذي         أحاطوا علما بالبيان الذي أدىل بـه ممثـل            )ج(  

أجرت بورتوريكو أربع مشاورات بشأن وضـعها       ) ٨-د   (٧٤٨أشار إىل أنه منذ اختاذ القرار       



A/68/23 
 

99 13-38579 
 

السياسي، وأن التعليم حتت إشراف األمم املتحدة ينبغـي أن يكـون شـرطا مـسبقا ألي ممارسـة                 
  لتقرير املصري؛ 

ثل نقابة احملـامني يف بورتوريكـو       أحاطوا علما بوجهة النظر اليت أعرب عنها مم         )د(  
ــا أن   ــيت مؤداه ــشجع       ”وال ــتفتاء املاضــية ال ت ــات االس ــيت لوحظــت يف عملي ــصور ال أوجــه الق

املمارســة احلقيقيــة لتقريــر املــصري وفقــا للقــانون الــدويل وتــنم عــن عــدم رغبــة الدولــة القائمــة     
وينبغـي أن   .  املـصري  باإلدارة يف ضمان إتاحة اجملال لشعب بورتوريكـو إلعمـال حقـه يف تقريـر              

وحتقيقـا هلـذه الغايـة،      . يكون االعتراف بشعب بورتوريكو كأمة نقطة البدايـة ألي مـشاورات          
ينبغي اختاذ مجيع اخلطوات اإلجرائية الالزمة لضمان أن خيتار شعب بورتوريكـو نفـسه وضـعه                

  .“السياسي يف املستقبل
  

ــى االســتعم       -جيم    ــضاء عل ــث للق ــدويل الثال ــد ال ــذ العق ــورات  : ارتنفي ــتعراض التط اس
واالجتاهـــات للربـــع األول، وتقيـــيم عمليـــة إهنـــاء االســـتعمار يف منطقـــة احملـــيط  

ــة الدراســية اإلق     ــة احللق ــك متابع ــا يف ذل ــادئ، مب ــادئ   اهل ــة احملــيط اهل ــة ملنطق ليمي
  ٢٠١٢ لعام
  :جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم  - ٢٨

  :فيما يتعلق باحلالة يف غوام  
أحــاطوا علمــا بالبيــان الــذي أدىل بــه ممثــل حــاكم غــوام والــذي قــدم فيــه             )أ(  

  معلومات مستكملة عن اجلهود اليت بذلتها غوام يف العام املاضي من أجل إهناء االستعمار؛
أحاطوا علما مع التقدير مبشاركة جلنة غوام املعنية بإهناء االسـتعمار يف تعزيـز                )ب(  

ب مبتكرة جلمع األموال من أجل برنـامج التعلـيم واسـتكمال املهمـة            الوعي العام، وإجياد أسالي   
الشاقة املتمثلة يف إعداد ورقـات املواقـف الـثالث لفرقـة العمـل علـى حنـو ييـسر علـى النـاخبني                         

  املقارنة بينها ومضاهاهتا وفهمها؛
أحـــاطوا علمـــا بـــاقتراح شـــعبة املـــساعدة االنتخابيـــة التابعـــة إلدارة الـــشؤون    )ج(  
  ة بدء تقدمي معلومات عن خيارات الوضع السياسي؛السياسي

أعربوا عـن القلـق مـن التفويـضات االحتاديـة الـيت فرضـها كـونغرس الواليـات                 )د(  
  املتحدة على غوام، اليت مل يكن هلا من ميثلها وقت مناقشة تلك التفويضات والبت فيها؛
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ــة       )هـ(   ــدقيق للحال ــرة أخــرى احلاجــة إىل مواصــلة الرصــد ال ــيم، أكــدوا م يف اإلقل
م بـــشأن اخليـــارات املتعلقـــة ســـيما فيمـــا يتعلـــق باحتياجـــات متويـــل برنـــامج التثقيـــف العـــا  ال

  املصري؛ بتقرير
  :فيما يتعلق باحلالة يف بولينيزيا الفرنسية  
سلموا بأمهية إعادة إدراج اإلقليم يف قائمة األمم املتحدة لألقاليم املقـرر إهنـاء                )و(  

  جيابية تتيح إطارا لتقدم اإلقليم سلميا حنو تقرير املصري؛ استعمارها بوصفها وسيلة إ
طلبوا إىل فرنسا التعـاون يف إعـداد اإلقلـيم للممارسـة احلـرة واحلقيقيـة لتقريـر                    )ز(  

  .من ميثاق األمم املتحدة ومبادئ األمم املتحدة وممارساهتا) ب (٧٣املصري وفقا للمادة 
  :فيما يتعلق باحلالة يف كاليدونيا اجلديدة

أحـــاطوا علمـــا باملعلومـــات املقدمـــة إىل اللجنـــة والـــيت مفادهـــا أن األعمـــال     )ح(  
 ٢٠١٨ و   ٢٠١٤التحضريية لالستفتاء على تقرير املـصري املقـرر إجـراؤه يف الفتـرة بـني عـامي                  

جتري حاليا من خالل االنتهاء من وضع واستعراض قوائم الناخبني اليت تتـألف منـها اجملمعـات             
  ؛االنتخابية اخلاصة

ــؤخرا يف عمليــة مراجعــة          )ط(   ــشاكل الــيت صــودفت م ــوا عــن القلــق إزاء امل أعرب
االنتخابــات، والنابعــة مــن وجــود مــشاكل يف تفــسري النــصوص ذات الــصلة وأوجــه خلــل يف     

  اإلجراءات وانعدام التدريب؛
أحاطوا علما بالقلق الذي أبداه اخلبري من كاليـدونيا اجلديـدة وجـرى تأكيـده          )ي(  

مــا دامــت ” الــذي نــص، يف مجلــة أمــور، علــى أنــه   ٦٧/١٢٥ار اجلمعيــة العامــة جمــددا يف قــر
اجلمعية العامة نفسها مل تقرر أن إقليمـا مـا مـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت قـد حقـق                        

 ميثـاق األمـم املتحـدة، فـإن علـى      احلكم الذايت بالكامل وفقا ألحكام الفصل احلادي عشر مـن       
الدولة املعنية القائمة باإلدارة أن تواصل إرسـال املعلومـات املتعلقـة هبـذا اإلقلـيم مبقتـضى املـادة              

  ؛“من امليثاق) هـ (٧٣
أكدوا دعوة مجيع األطراف املعنية إىل أن تواصل، بروح مـن التـآلف، احلـوار                 )ك(  

  دم مصلحة شعب كاليدونيا اجلديدة بأكمله؛فيما بينها يف إطار اتفاق نوميا ومبا خي
شـددوا علــى احلاجــة إىل أن تواصــل األمـم املتحــدة الرصــد الــدقيق للحالــة يف     )ل(  

  اإلقليم يف املرحلة النهائية التفاق نوميا؛
  :فيما يتعلق باحلالة يف توكيالو  
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أعربوا عن تقديرهم للبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس حكومـة تـوكيالو وللتعـاون                    )م(  
  اإلجيايب مع الدولة القائمة باإلدارة؛

أحاطوا علما مبا لدى تـوكيالو مـن اسـتقالل كـبري يف إدارة شـؤوهنا وبـالرأي                    )ن(  
الـذي أبــداه رئــيس حكومــة اإلقلــيم بــشأن تــصميمه علــى أن تــأيت اعتبــارات تقريــر املــصري، يف  

  ة؛الوقت احلاضر، بعد االحتياجات امللحة يف جمايل البىن التحتية والتنمي
شجعوا اإلقليم والدولة القائمة باإلدارة علـى مواصـلة التعـاون الوثيـق اسـتنادا               )س(  

، الـيت سـتركز علـى إرسـاء ترتيبـات           ٢٠١٥-٢٠١١إىل خطة االلتزام املشترك بالتنميـة للفتـرة         
قابلــة لالســتمرار يف جمــال النقــل، وعلــى تطــوير الــبىن التحتيــة، وقــدرات املــوارد البــشرية،           

  ة؛احلوكم وتعزيز
أحــاطوا علمــا برغبــة تــوكيالو يف أن تــتمكن مــن احلــصول علــى مــوارد مــن      )ع(  

منظمــات دوليــة مثــل مرفــق البيئــة العامليــة وحتــالف الــدول اجلزريــة الــصغرية والوكالــة الدوليــة   
  للطاقة املتجددة؛ 

  
ــتعمار       -دال    ــى االس ــضاء عل ــث للق ــدويل الثال ــد ال ــذ العق ــورات  : تنفي ــتعراض التط اس

لربــع األول، وتقيــيم عمليــة إهنــاء االســتعمار يف املنــاطق األخــرى،  واالجتاهــات ل
  ٢٠١٢يف ذلك متابعة احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام  مبا
  :جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم  - ٢٩

  :فيما يتعلق باحلالة يف الصحراء الغربية  
نــة اخلاصــة اهلادفــة إىل حتقيــق تقريــر املــصري لــشعب       أشــاروا إىل واليــة اللج   )أ(  

الــصحراء الغربيــة، وأعــادوا التأكيــد علــى مجيــع قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة، مبــا فيهــا  
 ١٧٨٣ و )٢٠٠٧ (١٧٥٤، وأعربــوا عــن تأييــدهم لقــرارات جملــس األمــن ٦٧/١٢٩القــرار 

 ١٩٧٩ و       )٢٠١٠ (١٩٢٠، و       )٢٠٠٩ (١٨٧١ و       )٢٠٠٨ (١٨١٣ و       )٢٠٠٧(
، واللتزام األمني العام ومبعوثـه الشخـصي        )٢٠١٣ (٢٠٩٩ و   )٢٠١٢ (٢٠٤٤  و )٢٠١١(

ودعـوا األطـراف إىل   . إىل الصحراء الغربية بإجياد حل ملسألة الـصحراء الغربيـة يف هـذا الـسياق          
مواصلة إظهار اإلرادة الـسياسية والعمـل يف بيئـة مواتيـة للحـوار مـن أجـل الـدخول يف مرحلـة                       

ر املـسألة، مبـا يكفـل تنفيـذ القـرارات املـذكورة أعـاله               مفاوضات أكثر كثافة وأوثق صلة جبوه     
وكرروا الدعوة اليت ُوجهت إىل األطراف يف احللقـات الدراسـية اإلقليميـة             . 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
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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؛
  ):مالفيناس(فيما يتعلق باحلالة يف جزر فوكالند   
ىل القــرارات واملقــررات ذات الــصلة الــيت اختــذهتا اجلمعيــة العامــة        أشــاروا إ  )ب(  

واللجنة اخلاصة بـشأن هـذه املـسألة، والـيت شـجعت علـى اسـتئناف املفاوضـات بـني حكـوميت                  
األرجنتني واململكة املتحـدة هبـدف إجيـاد حـل دائـم للـرتاع علـى الـسيادة، مـع مراعـاة مـصاحل                        

لصادرة عن األمم املتحدة، وطلبـوا إىل األمـني العـام         سكان اجلزر، وفقا للقرارات ذات الصلة ا      
مواصلة مهمة املساعي احلميدة اليت يقـوم هبـا تنفيـذا لقـرارات اجلمعيـة العامـة واللجنـة اخلاصـة                     

  بشأن تلك املسألة؛
  :فيما يتعلق باحلالة يف جبل طارق  
 الحظوا أنه، بسبب بعض الصعوبات، مل تعقد أي اجتماعات ملنتـدى احلـوار              )ج(  

وأحاطوا علما بأن إسبانيا قد اقترحـت إطـارا جديـدا للتعـاون اإلقليمـي تتنـاول فيـه الـسلطات                     
  .املعنية مواضيع خمتلفة

  
ــة         -هاء    ــري املتمتعــ ــاليم غــ ــساعدة لألقــ ــوفري املــ ــدة يف تــ ــم املتحــ ــة األمــ دور منظومــ

  الذايت باحلكم
  :جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم  - ٣٠

عوا وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا، وخاصـة برنـامج األمـم              شج  )أ(  
املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                  
وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة           

ة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وغريها مـن مؤسـسات منظومـة األمـم               والعلم والثقاف 
املتحدة، على تكثيف مشاركتها يف أعمال اللجنة اخلاصة، مبـا يف ذلـك املـشاركة يف احللقـات                  

  الدراسية اإلقليمية املقبلة بشأن إهناء االستعمار، بناء على دعوة اللجنة اخلاصة؛
تقـوم بـــه اللجـان اإلقليميــة لألمـم املتحــدة، وخاصـة جلنــة     أيَّـدوا الـدور الــذي     )ب(  

التعاون اإلمنائي ملنطقة البحر الكارييب التابعة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر              
الكــارييب، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، وفقــا لوالياهتــا ولقــرارات  

ة بـشأن إهنـاء االسـتعمار، يف تعزيـز وتوسـيع نطـاق مـشاركة األقـاليم                  األمم املتحدة ذات الـصل    
  .غري املتمتعة باحلكم الذايت يف أنشطتها باعتبارها أعضاء منتسبني
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  اقتراحات ومقترحات من أجل العقد الثالث  -واو   
  :جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم  - ٣١

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

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

ر يتنـــاىف مـــع مقاصـــد ميثـــاق األمـــم للوحـــدة القوميـــة والـــسالمة اإلقليميـــة لبلـــد مـــا هـــي أمـــ 
  ومبادئه؛ املتحدة

ــه يف       )ج(   ــد علــى أن لألمــم املتحــدة دورا متواصــال ومــشروعا تؤدي أعــادوا التأكي
عملية إهناء االستعمار، وأن والية اللجنة اخلاصة هي برنامج رئيـسي مـن بـرامج املنظمـة، وأنـه         

ا إهنـاء االسـتعمار املعلقـة ومـسائل         ينبغي لألمم املتحدة أن تقدم الـدعم حـىت ُتحـل مجيـع قـضاي              
ــرا   ــا لقـ ــية وفقـ ــة مرضـ ــة ذات الـــصلة باملوضـــوع بطريقـ ــا  املتابعـ رات األمـــم املتحـــدة ومقرراهتـ

  الصلة؛ ذات
ــز      )د(   ــة اخلاصــة باعتبارهــا األداة األساســية لتعزي أعــادوا التأكيــد علــى دور اللجن

  عملية إهناء االستعمار فضال عن رصد احلالة يف األقاليم؛
شــددوا علــى أمهيــة قيــام اللجنــة اخلاصــة بوضــع هنــج اســتباقي وموجَّــه لبلــوغ    )هـ(  

. هدف إهناء االستعمار يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت املدرجـة يف قائمـة األمـم املتحـدة                 
ويتعني على اللجنة اخلاصة أن تواصل تناول كل حالة بذهن متفتح، واالستفادة مـن اخليـارات         

يــد مــن الديناميــة يف عمليــة إهنــاء االســتعمار وفقــا لقــرارات األمــم املتحــدة    املتاحــة، وضــخ مز
  ومقرراهتا ذات الصلة؛

ــاء       )و(   ــة يف بن ــات اإلقليمي أوصــوا يف ضــوء مــسامهات خمتلــف املنظمــات والترتيب
قدرات األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت بـضرورة تيـسري املـشاركة الفعالـة لتلـك األقـاليم يف                    

 والترتيبـات اإلقليميـة املعنيـة، وفقـاً لقـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة وباسـتخدام          املنظمـات 
اآلليات املالئمة، إىل جانـب تعزيـز التعـاون العملـي اإلقليمـي امللمـوس يف جمـاالت خمتلفـة مثـل                      

  احلكم، والتأهب ملواجهة الكوارث الطبيعية، وتغري املناخ، ومتكني اجملتمع احمللي؛
أيــضا، يف ضــوء دور املنظمــات والترتيبــات اإلقليميــة اهلــام يف تقــدمي  اقترحــوا   )ز(  

املساعدة إىل األقاليم املعنية غري املتمتعة باحلكم الذايت دعمـا لعمليـة إهنـاء االسـتعمار، أن تقـوم                 
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اللجنة اخلاصة، وفقا لواليتها وقرارات األمم املتحـدة ومقرراهتـا ذات الـصلة، بتعزيـز تفاعالهتـا           
  هنا مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة؛وزيادة تعاو

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

ــادة فهــم    ــة لزي ــة توعي ــاً    شــؤون اإلعــالم، يف محل ــر املــصري وفق ــارات تقري ــاليم خلي  شــعوب األق
لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذات الصلة بشأن إهناء االستعمار وبأن تلتمس سـبال جديـدة               
ومبتكرة لتنظيم تلك احلملة، مبا يف ذلك لتكون تلك احلملة مكملـة للجهـود الـيت تبـذهلا تلـك                    

ليم غـري املتمتعــة  الـة إىل شـعوب األقـا   الـشعوب ولـضمان وصـول املعلومـات املتاحـة بـصورة فعَّ      
  باحلكم الذايت؛

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

  املتمتعة باحلكم الذايت؛
أو الدسـاتري وبعمليـة   /علق بعمليات استعراض وضع األقـاليم و شددوا، فيما يت   )ي(  

إهناء االستعمار بوجه عام، على أن يكون السري يف هذه العمليات على أساس كل حالـة علـى                  
حدة وبطريقة حتترم حقوق اإلنسان وتقوم على الشفافية واملساءلة ومشول اجلميع واملـشاركة،             

قـرارات واملقـررات ذات الـصلة الـصادرة عـن األمـم        بإسهام من الشعب املعين، وذلـك وفقـا لل        
  املتحدة بشأن إهناء االستعمار وملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛

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

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

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

ــة اخلاصــة علــى استكــشاف إمكانيــة       ــوا اللجن ــاإلدارة، وحث ــدول القائمــة ب ــة اخلاصــة وال اللجن
ــك          ــسعي إىل ذل ــة، وال ــري رمسي ــة وغ ــستويات رمسي ــى م ــصدد، عل ــذا ال ــضافر يف ه ــل املت التفاع

قـد الثالــث، علــى أسـاس كــل حالــة   التفاعـل، هبــدف إحـراز تقــدم يف إهنــاء االسـتعمار أثنــاء الع   
  ة؛حد على
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ــة اخلاصــة        )م(   ــات بــني اللجن ــز العالق ــة القــصوى لتعزي ــى األمهي ــضا عل شــددوا أي
واجملتمع املدين يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، ال سيما يف جمايل اإلعالم والتعلـيم، وفقـا                 

  لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛
ممثلـو األقـاليم غـري      أكدوا من جديد، يف ضـوء املـسامهات القيمـة الـيت قـدمها                 )ن(  

املتمتعة باحلكم الذايت يف احللقة الدراسية، ضرورة أن تواصل اللجنة اخلاصة، باسـتخدام اآلليـة               
املناسبة ومبساعدة األمانة العامة، العمل على حتقيق املشاركة التامة ملمثلي األقاليم غـري املتمتعـة               

ول القائمـة بـاإلدارة أن تيـسر مـشاركة          وينبغي للـد  . باحلكم الذايت يف احللقات الدراسية املقبلة     
ــدة ومقرراهتـــا      ــم املتحـ ــرارات األمـ ــا لقـ ــية وفقـ ــبني يف احللقـــات الدراسـ ــاليم املنتخـ ممثلـــي األقـ

  الصلة؛  ذات
شــددوا علــى أمهيــة تعزيــز العالقــات فيمــا بــني األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم      )س(  

أحاطوا علما يف هـذا الـصدد بـاملقترح         الذايت، ال سيما يف تبادل املعلومات عن تلك األقاليم، و         
الــذي طرحــه ممثــل أحــد األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت بــشأن إنــشاء شــبكة فيمــا بــني      

  األقاليم؛ تلك
أكدوا يف هذا الصدد ضرورة استمرار اللجنة اخلاصـة يف إعـادة ترتيـب طـرق                )ع(  

قـة مبتكـرة وذلـك لكفالـة        عملها وشـحذ قـدرهتا علـى عقـد احللقـات الدراسـية اإلقليميـة بطري               
زيادة مستوى مشاركة أعضائها يف تلك احللقات بتمويل من األمم املتحـدة، ممـا ميكِّـن اللجنـة       

بــاحلكم الــذايت وفقــا للقــرارات  مــن حتــسني االســتماع إىل آراء شــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة   
  الصلة الصادرة عن األمم املتحدة بشأن إهناء االستعمار؛ ذات

، فيما خيص دور منظومة األمم املتحدة يف تقدمي املساعدة إىل األقـاليم             شددوا  )ف(  
غـــري املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت، علـــى ضـــرورة أن تـــشارك هيئـــات األمـــم املتحـــدة ووكاالهتـــا 
املتخصصة املعنية يف عمل اللجنة اخلاصـة وأن تعـزز اجلهـود الـيت تبـذهلا، وفقـا لقـرارات األمـم                      

م اآلليـات املناسـبة، يف تقـدمي املـساعدة إىل األقـاليم غـري املتمتعـة                 املتحدة ذات الصلة وباستخدا   
باحلكم الذايت؛ ويف هذا الصدد، يلزم أن تستنبط اللجنة اخلاصـة سـبال ووسـائل لتـشجيع هـذه                   

  الوكاالت واهليئات على املشاركة؛
نصحوا اللجنة اخلاصـة بالعمـل علـى إجيـاد الـسبل والوسـائل الـيت تـستطيع أن             )ص(  
ــد هبــ  ــاء         تع ــة مــن إهن ــة الراهن ــضل للمرحل ــى حــدة، تقييمــات أف ــة عل ــى أســاس كــل حال ا، عل

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

من عمل جيب القيـام بـه، ودعـوا يف هـذا الـصدد، اللجنـة اخلاصـة                  أحرز من تقدم وما تبقى       ما
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إىل النظر يف االقتراح الداعي إىل وضع مقترح مبشروع حمدد، من قبيل إجراء حوار غري رمسـي                 
  وعلى مستوى عملي مع الدول القائمة باإلدارة؛

أعادوا التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة اخلاصـة العمـل مـن أجـل إيفـاد               )ق(  
عثات زائرة إىل األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، مبشاركة حكومة اإلقلـيم والدولـة القائمـة                ب

باإلدارة املعنيتني، على أساس كل حالة على حدة ووفقا لقرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة،                 
 يف والحظــوا يف هــذا الــصدد االهتمــام الــذي أبــداه ممثلــو األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت  

  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  
  مرضية ووفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛

أكدوا يف سياق النداءات الداعية إىل إعـالن العقـد الثالـث أن اللجنـة اخلاصـة                   )ش(  
ينبغي أن تواصل تقييم التحـديات احلاليـة الـيت تواجـه عمليـة إهنـاء االسـتعمار والفـرص املتاحـة                     

  .أمامها وأن تضع خطة عمل عملية للعقد الثالث هبدف املضي قُُدما بعملية إهناء االستعمار
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  ألولالتذييل ا    
رسالة األمني العـام إىل احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة البحـر الكـارييب بـشأن                    

ــى االســتعمار      ــضاء عل ــث للق ــدويل الثال ــد ال ــذ العق ــورات  : تنفي ــتعراض التط اس
  واالجتاهات للربع األول

 الكـارييب   يسعدين أن أحيي املشاركني يف هذه احللقة الدراسية اإلقليميـة ملنطقـة البحـر               
  . إهناء االستعماربشأن

وأشــكر حكومــة وشــعب إكــوادور الستــضافتهم مــرة أخــرى هــذه احللقــة الدراســية       
  .املهمة، اليت تعقد يف سياق عقد األمم املتحدة الدويل الثالث للقضاء على االستعمار

لقد اجتمعتم هذا العام لكي تستعرضوا التطـورات الـيت اسـتجدت مـؤخرا فـضال عـن                    
  . ر على التطورات اليت ستشهدها الفترة املقبلةاالجتاهات اليت قد تؤث

وســوف تركــزون، أوال وقبــل كــل شــيء، علــى دور اللجنــة اخلاصــة يف الــدفع قــدما      
  .بعملية األمم املتحدة إلهناء االستعمار

وال غىن عن احلوار واالتصال املعززين بني اللجنة اخلاصة واملمـثلني املنتخـبني لألقـاليم                 
  . الذايت والدول القائمة باإلدارةغري املتمتعة باحلكم 

فربايـر أن حتـدد اللجنـة فرصـا         /لقد اقترحـت يف كلمـيت أمـام اللجنـة اخلاصـة يف شـباط                
  . للتغيري وأن تروج ألولويات إهناء االستعمار

واهلدف مـن اجتمـاعكم يف كيتـو هـو تيـسري التبـادالت غـري الرمسيـة وتقـارع األفكـار                        
تكليف املهـم يف دورهتـا املوضـوعية املقـرر عقـدها بعـد أقـل مـن         ملساعدة اللجنة يف إجناز هذا ال     

  . أسبوعني من اآلن
وأحــثكم علــى اغتنــام هــذه احللقــة الدراســية لبيــان كيفيــة ترمجــة إعالنــات املبــادئ إىل   

هيـا بنـا    . هيا بنا ننبِ على النجاحات العديدة اليت حتققت يف إهنـاء االسـتعمار            . إجراءات عملية 
ــاليب   ــا ونـــصبح  أيـــضا ننـــشط أسـ ــا ونطـــور أدواهتـ ــة “عوامـــل متكـــني”عملنـ ــة لعمليـ  حقيقيـ

  .االستعمار إهناء
  .وأرجو أن تتفضلوا بقبول أطيب متنيايت لكم حبلقة دراسية مثمرة  
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  التذييل الثاين    
  قائمة املشاركني    
  أعضاء اللجنة اخلاصة    

  )أ(و مورخيوندييغ        )الرئيس(ر إكوادو
  إيلينا يانيس            
  أليكساندرا آرو            
  )أ(خوسيه إدواردو بروانيو            

  )أ(إيفستيغنيفا. أنا م          االحتاد الروسي
  )أ(مورا موينغريا        مجهورية ترتانيا املتحدة

  )أ(فرانكلني برميا فاوندو          سرياليون
  خوسيه أنطونيو كوسينيو            شيلي
  وجان تا            الصني
  )أ(ناميتا خاتري            فيجي
  )أ(أوسكار ليون غونساليس            كوبا

  
  الدول األعضاء يف األمم املتحدة    

  خرياردو دياس بارتولومي          األرجنتني
  دانييال بياتريس خاييت            
   كاريتريو- بيدروس. فرانسيسكا م            إسبانيا
  كريستينا فيريا ماتشادو ألكسندر            الربازيل
  إملو بارغاس تشاكون            بريو

  إدريس لطرش            اجلزائر
  عبد الرمحان ليبك            املغرب

 
  

 .عضو يف الوفد الرمسي للجنة اخلاصة  )أ(  
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  خداد املوساوي            
  باربرا ماغانيا          املكسيك

  
  الدول القائمة باإلدارة    

  بيتر رايت        )مراقب(نيوزيلندا 
  جوان نيمان      العظمى اململكة املتحدة لربيطانيا

  )مراقب(وأيرلندا الشمالية 
  ويليام موزديزيريز    )مراقب(يات املتحدة األمريكية الوال

  
  الوكاالت املتخصصة    

  دييغو سورييا      منائيبرنامج األمم املتحدة اإل
  

  اليم غري املتمتعة باحلكم الذايتاألق    
  ساليسيو لوي           توكيالو
  سوفيناكاما. جوفيليسي ف            

  بوسانو. جوزيف ج          جبل طارق
  يوبوغ. ألربت أ            

  شان أستوود        جزر تركس وكايكوس
  بيكرينغ. كيدريك د        جزر فرجن الربيطانية

  ميشيل فيكتور سامرز      )ب()مالفيناس(جزر فوكالند 
  أمحد خباري          لغربيةالصحراء ا

  ألباريس. إدوارد أ            غوام
  

 
  

بني األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى       ) مالفيناس(يوجد نزاع بشأن السيادة على جزر فوكالند          )ب(  
 .وأيرلندا الشمالية
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  املنظمات غري احلكومية    
  )بورتوريكو( كوياسو - ريبريون. ويلما إ      نقابة احملامني يف بورتوريكو

Nasion Chamoru/The Chamorro    مايكل لوجان بيفاكوا  
Information Activists and Famoksaiyan  

    
  اخلرباء    

  )األرجنتني(س أليخاندرو بيت
  )أوكرانيا(سريغي تشرينيافسكي 

  )اململكة املتحدة(بيتر كليغ 
  )بولينيزيا الفرنسية(ريتشارد أريهاو توهيافا 
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  التذييل الثالث    
  قرار لإلعراب عن التقدير حلكومة وشعب إكوادور    

  ،إن املشاركني يف احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة الكارييب  
ــوا    ــد اجتمعـ ــن   يف اوقـ ــرة مـ ــار٣٠ إىل ٢٨لفتـ ــايو / أيـ ــر يف  ٢٠١٣مـ ــو للنظـ  يف كيتـ

  عملية إهناء االستعمار يف عامل اليوم،املصاحبة لالتحديات والفرص 
 إىل بيــان هــام أدىل بــه وزيــر الــشؤون اخلارجيــة والتجــارة واالنــدماج    وقــد اســتمعوا  

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

 حلكومة وشـعب إكـوادور لتقـدميهما التـسهيالت الالزمـة            يعربون عن عميق امتناهنم     
الدراسية، وملسامهتهما املمتازة يف جناح احللقة الدراسـية، وخاصـة،   حلقتها للجنة اخلاصة لعقد   

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