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  املرفق الثاين
احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ بشأن تنفيـذ العقـد الـدويل        

الثالـــث للقضـــاء علـــى االســـتعمار: تعجيـــل وتـــرية العمـــل، املعقـــودة يف  
  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٣إىل  ٢١يجي، يف الفترة من دينارو، ف

    
  مقدمة  -  أوال  

ــا     - ١ ــة، يف قراره ــة العام ــت اجلمعي ــرة ٦٥/١١٩أعلن ــا   ٢٠٢٠-٢٠١١، الفت ــدا دولي عق
فيـذ خطـة   ثالثا للقضاء على االستعمار، وأهابت بالدول األعضاء مضاعفة جهودهـا ملواصـلة تن  

، املرفــق) والتعــاون مــع اللجنــة A/56/61( العمــل للعقــد الــدويل الثــاين للقضــاء علــى االســتعمار
اخلاصــة املعنيــة حبالــة تنفيــذ إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والشــعوب املســتعمرة يف حتــديثها     

  خلطة عمل للعقد الثالث.حسب الضرورة، هبدف استخدامها كأساس 
علـــى برنـــامج عمـــل اللجنـــة اخلاصـــة  ،٦٨/٩٧ووافقـــت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا   - ٢

الذي يشمل عقد حلقة دراسية يف منطقة احملـيط اهلـادئ تنظمهـا اللجنـة      ،٢٠١٤املتوخى لعام 
  يم غري املتمتعة باحلكم الذايت.وحيضرها ممثلون من مجيع األقال

وكان اهلدف من هـذه احللقـة الدراسـية هـو متكـني اللجنـة اخلاصـة مـن االسـتماع إىل            - ٣
آراء ممثلي األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت واخلرباء وأعضاء اجملتمـع املـدين واألطـراف املعنيـة     

ا اللجنــة اخلاصــة يف حتديــد هنــج األخــرى يف عمليــة إهنــاء االســتعمار، الــذين ميكــن أن يســاعدو 
السياسات والسـبل العمليـة الـيت ميكـن اتباعهـا يف عمليـة إهنـاء االسـتعمار الـيت تقـوم هبـا األمـم             
ــيم        ــل وتقي ــة اخلاصــة يف إجــراء حتلي ــة الدراســية اللجن املتحــدة. وستســاعد املناقشــات يف احللق

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

  املساعدة لألقاليم.  
وستشـــكل مســـامهات املشـــاركني أساســـا ملواصـــلة نظـــر اللجنـــة اخلاصـــة يف دورهتـــا    - ٤

بغـــرض تقـــدمي مقترحـــات  ٢٠١٤ املوضـــوعية املقـــرر عقـــدها يف نيويـــورك يف حزيران/يونيـــه 
  للجمعية العامة بشأن حتقيق أهداف العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار.  
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  تنظيم احللقة الدراسية    -  ثانيا  
ــن        - ٥ ــاراو، فيجــي، يف الفتــرة م ــة الدراســية يف دين ــدت احللق أيار/مــايو  ٢٣إىل  ٢١عق

ــا مم    ٢٠١٤ ــا مخــس جلســات شــارك فيه ــم   . وُعقــدت يف إطاره ــدول األعضــاء يف األم ــو ال ثل
املتحـــدة واألقـــاليم غـــري املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت والـــدول القائمـــة بـــاإلدارة واملنظمـــات غـــري  
احلكومية، فضال عن اخلـرباء (انظـر التـذييل الثـاين). وُنظمـت احللقـة الدراسـية بطريقـة تشـجع          

  على إجراء تبادل مفتوح وصريح لآلراء.  
سية رئيس اللجنة اخلاصـة واملمثـل الـدائم إلكـوادور لـدى األمـم       وقد أدار احللقة الدرا  - ٦

املتحدة، خافري السو ميندوزا، وشاركت فيها ممثلو الـدول التاليـة األعضـاء يف اللجنـة: االحتـاد      
الروســـي، وإكـــوادور، وإندونيســـيا، وبـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، وســـرياليون، وشـــيلي، والصـــني، 

بصفة مراقب ثالث دول مـن الـدول القائمـة بـاإلدارة     وفيجي، وكوبا، ومايل. وشاركت فيها 
هي فرنسا، ونيوزيلندا، والواليات املتحـدة األمريكيـة. وشـاركت بصـفة مراقـب أيضـا الـدول        
األعضاء األخرى التالية: األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، واملغرب. وكـان ممـثال أيضـا يف هـذه     

ة اإلمنـائي، واملنظمـتني اإلقليميـتني أمانـة منتـدى      احللقة التدريبية كـل مـن برنـامج األمـم املتحـد     
  جزر احمليط اهلادئ، واجملموعة رأس احلربة امليالنيزية.  

أيار/مــايو، عــّين الــرئيس أســاال نياســي (فيجــي)،   ٢١ويف اجللســة األوىل املعقــودة يف   - ٧
ونيــو وألكســندر فولغــاريف (االحتــاد الروســي) نــائبني لــرئيس احللقــة الدراســية، وخوســيه أنط   

(أ) مــن النظــام الــداخلي للحلقــة الدراســية.  ٢كوســينيو (شــيلي) مقــررا، وذلــك وفقــا للمــادة 
  وأنشأ الرئيس أيضا فريقا غري رمسي للصياغة وعني املقرر ميسرا له.  

  وكان جدول أعمال احللقة الدراسية كما يلي:    - ٨
ليم والــدول دور اللجنــة اخلاصــة والــدول القائمــة بــاإلدارة، وحكومــات األقــا   - ١  

األعضاء وأصحاب املصلحة املعنية األخـرى يف اإلسـراع بإهنـاء االسـتعمار يف     
األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف إطار العقد الدويل الثالـث للقضـاء علـى    

  االستعمار:
ــة بشــأن        (أ)     ــق إجــراءات فعال ــادرات شــاملة ومســتدامة لتحقي وضــع مب

  حاالت حمددة؛  
ركة البنــاءة مــن مجيــع األطــراف املعنيــة للتعجيــل بالتنفيــذ تعزيــز املشــا  (ب)    

  الكامل لعملية إهناء االستعمار؛  
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وضع هنج مبتكرة جديدة من أجـل تعزيـز األولويـات يف عمليـة إهنـاء        (ج)    
  االستعمار على أساس كل حالة على حدة.  

ــة اخلاصــة والــدول القائمــة بــاإلدارة     - ٢   ، تعجيــل وتــرية العمــل: منظــورات اللجن
وحكومات األقاليم، والـدول األعضـاء وأصـحاب املصـلحة املعنيـة األخـرى،       

  فضال عن آراء اخلرباء واجملتمع املدين:  
  يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة احمليط اهلادئ؛    (أ)    
األهــداف واإلجنــازات املتوقعــة بشــأن األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم      (ب)    

  قة البحر الكارييب  الذايت يف منط
  يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف املناطق األخرى؛    (ج)    
دور منظومة األمم املتحدة يف تقدمي املساعدة اإلمنائية إىل األقاليم غري املتمتعـة    - ٣  

ــم املتحــدة ذات الصــلة باملســألة:       ــرارات األم ــع ق ــا جلمي ــذايت، وفق ــاحلكم ال ب
  امج األمم املتحدة اإلمنائي واللجان اإلقليمية.  العروض املقدمة من برن

  تعجيل وترية العمل: التوصيات املتعلقة بالنهوض بعملية إهناء االستعمار.    - ٤  
    

  وقائع احللقة الدراسية  - ثالثا   
  افتتاح احللقة الدراسية  - ألف  

ــايو  ٢١يف   - ٩ ــدوزا      ٢٠١٤أيار/مـ ــو مينـ ــافري السـ ــة، خـ ــة اخلاصـ ــيس اللجنـ ــتح رئـ ، افتـ
(إكوادور)، احللقة الدراسية خالل حفل تقليـدي نظمـه البلـد املضـيف، أدىل فيـه رئـيس وزراء       
ــن األســبوع الســنوي        ــب، وأعل ــارات الترحي ــبعض عب ــرئيس ب ــب. أدىل ال فيجــي بكلمــة ترحي

  للتضامن مع شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت.  
ــودة يف    - ١٠ ــايو ٢١ويف اجللســة األوىل، املعق ــيم يف املكتــب    أيار/م ــل املق ــام نائــب املمث ، ق

املتعدد األقطار التابع لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف فيجـي بـتالوة رسـالة مـن األمـني العـام         
  (انظر التذييل األول).  

ــه      - ١١ ــلط فيـ ــان سـ ــرئيس ببيـ ــها، أدىل الـ ــة نفسـ ــة    ويف اجللسـ ــة املقبلـ ــى املهمـ ــوء علـ الضـ
  اخلاصة.    للجنة
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  ٤٥)أ(املناقشاتالبيانات و  - باء  
ــودة يف    - ١٢ ــا      ٢١يف اجللســة األوىل املعق ــابوا غيني ــو كــل مــن ب ــان ممثل ــايو، أدىل ببي أيار/م

اجلديدة، وإندونيسيا، ومايل، واالحتاد الروسي، وكوبا، وسرياليون. وأدىل ببيانات أيضـا ممثلـو   
ليســاريو)، جبــل طــارق، واجلبهــة الشــعبية لتحريــر الســاقية احلمــراء ووادي الــذهب (جبهــة البو

  وممثل املغرب. وأدىل خبريان ببيان.  
كـوريزا ناسـاو    أيار/مـايو، أدىل ببيانـات كـل مـن     ٢١ويف اجللسة الثانيـة، املعقـودة يف     - ١٣

(توكيالو) وإدوارد ألباريس (غوام)، وسافايل تالوفو آيل (ساموا األمريكيـة)، وممـثال نيوزيلنـدا    
الدراسـية إىل بيانـات أدىل هبـا ممثـل كـل مـن بـابوا         وفرنسا. واستمع أيضا املشاركون يف احللقة

  غينيا اجلديدة، وسرياليون، وكوبا، وفيجي، واثنان من اخلرباء.  
ويف اجللســة نفســها، قــدم ثالثــة خــرباء عروضــا وهــم: ماتيــاس تشاوشــات (كاليــدونيا   - ١٤

واسـتمع   اجلديدة)، وآن غراس (كاليدونيا اجلديدة)، ومايكـل فورسـت (كاليـدونيا اجلديـدة).    
املشـــاركون يف احللقـــة الدراســـية إىل بيانـــات أدىل هبـــا ممثلـــو كـــل مـــن جمموعـــة رأس احلربـــه   

  امليالنيزية، وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، باإلضافة إىل أحد اخلرباء.  
ــودة يف    - ١٥ ــة، املعقـ ــة الثالثـ ــتمع    ٢٢يف اجللسـ ــان، واسـ ــا ببيـ ــل فرنسـ ــايو، أدىل ممثـ أيار/مـ

قة الدراسية إىل عرضـني آخـرين قـدمهما خـبريان مهـا: إدوارد بـول وولفـرز        املشاركون يف احلل
  (أستراليا) وريتشارد توهيفا (بولينيزيا الفرنسية). وأدىل خبريان أخران ببيان.  

 - ويف اجللسة نفسها، استمعت احللقة الدراسية إىل عرض قدمه اخلبري ويلمـا رفـريون    - ١٦
  به ممثل كوبا وبيان أدىل به خبري آخر.  كوالزو (بورتوريكو) وإىل بيان أدىل 

ــد          - ١٧ ــن روجــر إدواردز (جــزر فوكالن ــات كــل م ويف اجللســة نفســها أيضــا، أدىل ببيان
ــاس) ــة البوليســاريو).        (ب)(مالفين ــال حممــد (جبه ــارق) وفاضــل كم ــانو (جبــل ط ، وجــو بوس

عــرض قدمــه  واســتمع املشــاركون يف احللقــة الدراســية إىل بيــان أدىل بــه ممثــل األرجنــتني وإىل  
  اخلبري اليخاندرو بيتس (األرجنتني). وأدىل ممثل املغرب ببيان.

أيار/مـايو، أدىل ببيانـات ممثلـو املغـرب، وإسـبانيا،       ٢٢ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف   - ١٨
واالحتاد الروسـي، وكوبـا، وسـرياليون، وإكـوادور، وشـيلي، وإندونيسـيا. وأدىل ممـثال املغـرب         

__________ 
مجيــع البيانــات وورقــات املناقشــة يف احللقــة الدراســية متاحــة علــى موقــع األمــم املتحــدة إلهنــاء االســتعمار،      (أ)  

http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization.  
وميت األرجنـتني واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية بشـأن السـيادة          مثة نزاع قائم بني حك  (ب)  

  .على جزر فوكالند (مالفيناس)
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 إطــار ممارســة حقهمــا يف الــرد. وأدىل أيضــا ببيــان ممثــل جبهــة البوليســاريو،   وكوبــا ببيــانني يف
  وأحد اخلرباء.  

ــه اخلـــبري ســـريغي      - ١٩ ــية إىل عـــرض قدمـ ويف اجللســـة نفســـها، اســـتمعت احللقـــة الدراسـ
  تشرينيافسكي (أوكرانيا) وإىل بيان أدىل به ممثل املغرب وبيان أدىل به ممثل جبهة البوليساريو.

جللسة نفسها أيضـا، أدىل ببيانـات كـذلك ممثلـو كـل مـن جبـل طـارق، وشـيلي،          ويف ا  - ٢٠
  واملغرب، وإكوادور، وجبهة البوليساريو وأحد اخلرباء.  

أيار/مـــايو، أجـــرى أعضـــاء اللجنـــة اخلاصـــة   ٢٣ويف اجللســـة اخلامســـة، املعقـــودة يف   - ٢١
جات وتوصــيات احلاضــرين يف احللقــة الدراســية مشــاورات غــري رمسيــة بشــأن مشــروع اســتنتا  

  احللقة الدراسية.  
  

  اختتام احللقة الدراسية    - جيم  
أيار/مـايو، عـرض املقـرر مشـروع تقريـر احللقــــة        ٢٣يف اجللسة اخلامسـة املعقـودة يف     - ٢٢

  الدراسيـة.  
ويف اجللسة نفسها، اعتمد املشاركون بالتزكية مشـروع قـرار أعربـوا فيـه عـن التقـدير         - ٢٣

  نظر التذييل الثالث).  حلكومة وشعب فيجي (ا
ويف اجللســة نفســها أيضــا، أدلــت األمينــة الدائمــة لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون   - ٢٤

الدويل يف فيجـي، أمينـة يـاوفويل، مبالحظـات ختاميـة. وأدىل رئـيس اللجنـة اخلاصـة ببيـان قبـل           
  إعالن اختتام احللقة الدراسية.  

    
  النتائج  - رابعا   

ــاء اللج  - ٢٥ ــار أعضـ ــنح    أشـ ـــة إىل إعـــالن مـ ـــة الدراسيـ ــاركون يف احللقـــ ــة املشـ ــة اخلاصـ نـ
)، وإىل ١٥-(د ١٥١٤االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة    

دور اللجنــة اخلاصــة يف دراســة تطبيــق اإلعــالن، وتقــدمي االقتراحــات والتوصــيات بشــأن مــدى 
  ر عن ذلك إىل اجلمعية العامة.  التقدم احملرز يف تنفيذه، وتقدمي تقري

وأكــد األعضــاء املشــاركون جمــددا علــى األمهيــة املتواصــلة لالســتنتاجات والتوصــيات     - ٢٦
  اليت خلصت إليها احللقات الدراسية السابقة.  

، املرفـق)  A/AC.109/2014/17من النظام الـداخلي للحلقـة الدراسـية (    ٩وعمال باملادة   - ٢٧
وضـــع األعضـــاء املشـــاركون يف اللجنـــة اخلاصـــة الصـــيغة النهائيـــة هلـــذا التقريـــر واســـتنتاجات 
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وتوصيات احللقة الدراسـية (انظـر الفـرع الرابـع أدنـاه)، الـيت سـتعرض علـى اللجنـة اخلاصـة يف           
  .٢٠١٤دورهتا املوضوعية يف حزيران/يونيه 

    
  والتوصياتاالستنتاجات   - خامسا   

ــنح       - ٢٨ ـــة إىل إعـــالن مـ ـــة الدراسيـ ــاركون يف احللقـــ ــة املشـ ــة اخلاصـ ــاء اللجنـ ــار أعضـ أشـ
)، وإىل ١٥-(د ١٥١٤االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة    

دور اللجنــة اخلاصــة يف دراســة تطبيــق اإلعــالن، وتقــدمي االقتراحــات والتوصــيات بشــأن مــدى 
  احملرز يف تنفيذه، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة. التقدم
وأكــد األعضــاء املشــاركون جمــددا علــى األمهيــة املتواصــلة لالســتنتاجات والتوصــيات     - ٢٩

  اليت خلصت إليها احللقات الدراسية السابقة.
مــن النظــام الــداخلي للحلقــة الدراســية، قــدم       ٩وإضــافة إىل ذلــك، وعمــال باملــادة      - ٣٠
ألعضاء املشاركون االستنتاجات والتوصيات الـواردة أدنـاه إىل اللجنـة اخلاصـة لتنظـر فيهـا يف       ا

  دورهتا املوضوعية.  
  

  تنفيذ العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار: التعجيل بالعمل    - ألف  
  وجاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم:    - ٣١

عقـدا دوليـا ثالثـا     ٢٠٢٠-٢٠١١عية العامة أعلنت الفترة أشاروا إىل أن اجلم  (أ)  
للقضــاء علــى االســتعمار. وقــيم املشــاركون التقــدم احملــرز واستعرضــوا أســاليب العمــل الراهنــة 

  وولدوا زمخا متجددا من أجل إمتام املهمة التارخيية للجنة اخلاصة؛  
لعقـد الثالـث، مبـا يف    حددوا عددا من القضايا يف عملية إهناء االستعمار أثناء ا  (ب)  

ذلك أثر تغري املنـاخ، ال سـيما علـى األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، واألزمـة االقتصـادية           
واملالية العاملية، ودور التعاون اإلقليمي، والتثقيف والتوعية العامـة، ودور اجملتمـع املـدين، ودور    

  حلكم الذايت الكامل؛  املرأة، ومتكني الفئات الضعيفة من الناس، والقدرة على ا
أكــدوا، يف ضــوء الطــابع الشــامل لكــثري مــن التحــديات الــيت تواجههــا بعــض    (ج)  

األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت يف إطــار ديناميــة عــامل اليــوم املتــرابط، علــى ضــرورة بــذل  
جهود، من خـالل مشـاركة األطـراف املعنيـة، وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، مـن أجـل             

عزيز القدرة اإلدارية واحلكم الرشـيد واالسـتدامة االقتصـادية يف األقـاليم غـري املتمتعـة       مواصلة ت
  باحلكم الذايت، وذلك لتمكني األقاليم من معاجلة القضايا املشتركة بطريقة كلية؛  
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أقروا بأن تغري املناخ قد جعل العديد من األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت        (د)  
ة واقتصادية أكـرب، وبـأن األزمـة االقتصـادية واملاليـة العامليـة الراهنـة أبـرزت         معرضة هلشاشة بيئي

  أمهية االستدامة االقتصادية وتنوع األسس االقتصادية يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛  
اعترفوا بالدور اهلام الـذي تؤديـه املنظمـات اإلقليميـة والترتيبـات اإلقليميـة يف         (هـ)  

ــثري  ــاعدة ك ــف التحــديات          مس ــة خمتل ــى مواجه ــذايت عل ــاحلكم ال ــة ب ــري املتمتع ــاليم غ ــن األق م
  املستجدة؛  

شددوا على أن التعليم والتوعية العامة، مبا يف ذلك توعيـة الشـعوب األصـلية،      (و)  
يظــالن مــن العناصــر احلامســة إلهنــاء االســتعمار، وأشــاروا يف هــذا الصــدد إىل مســؤولية الــدول  

فالــة متكــني الشــعوب املعنيــة مــن اختــاذ قــرارات مســتنرية بشــأن مركــز  القائمــة بــاإلدارة عــن ك
  أقاليمهم السياسي يف املستقبل، وفقا لقرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة؛  

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

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

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

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

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

بعــض األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت عمليــات دقيقــة ينبغــي أن تلــيب توقعــات معينــة حنــو 
ء، مـن  حتقيق إهناء االستعمار فيها، على أساس كل حالة على حدة، مبا يف ذلك، عنـد االقتضـا  

  خالل االتصال واحلوار غري الرمسيني وعلى مستوى عملي فيما بني مجيع املعنيني؛  
أكدوا جمددا أن تعزيز التفاعـل والتعـاون بـني اللجنـة اخلاصـة والـدول القائمـة          (ل)  

ــاء االســتعمار،          ــة بإهن ــم املتحــدة املتعلق ــة األم ــذ والي ــة حامســة لتنفي ــرا ذا أمهي ــاإلدارة يظــل أم ب
مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول القائمة باإلدارة ذاهتا، وفقا لقـرار اجلمعيـة    وستستفيد منه
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ــة  ــوا يف هــذا الصــدد مبشــاركة       ٦٨/ ٨٧العام ــرارات األخــرى ذات الصــلة، ورحب ــع الق ومجي
  فرنسا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية يف احللقة الدراسية؛  

دول األخـرى األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت      اعترفوا أيضا بأمهية مشاركة الـ   (م)  
ليســت أعضــاء يف اللجنــة اخلاصــة بنشــاط يف عمــل اللجنــة، ورحبــوا يف هــذا الصــدد مبشــاركة  

  األرجنتني، وإسبانيا، وأستراليا، واملغرب يف احللقة الدراسية.  
  

قـة  تنفيذ العقد الدويل الثالث للقضـاء علـى االسـتعمار: التعجيـل بالعمـل يف منط       - باء  
ــة ملنطقــة البحــر          ــة الدراســية اإلقليمي ــا يف ذلــك متابعــة احللق احملــيط اهلــادئ، مب

  ٢٠١٣الكارييب، املعقودة يف عام 
  جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم:  - ٣٢

  فيما يتعلق باحلالة يف ساموا األمريكية:  
قلــيم واملعلومــات أعربــوا عــن تقــديرهم للبيــان الــذي أدىل بــه ممثــل حــاكم اإل    (أ)  

  قدمها؛  اليت
أحاطوا علما باملعلومات الواردة واليت مفادها أنه علـى الـرغم مـن أن اإلقلـيم       (ب)  

يتمتع بقدر كبري من احلكـم الـذايت، فـإن مركـزه القـانوين احلـايل يعتـرب مفارقـة تارخييـة تعرضـه           
  حلاالت خارجة عن إرادته وينبغي معاجلتها؛  

ب عنه بشأن بعض القوانني االحتادية يف الواليـات املتحـدة   الحظوا القلق املعر  (ج)  
  ملا هلا من تأثري منهك على قدرة اإلقليم على حتقيق النمو االقتصادي املستدام؛

ــة          (د)   ــام، اهليئ ــو الع ــه الفون ــق علي ــذي واف ــديل الدســتوري ال ــا بالتع أحــاطوا علم
لــنقض، والــذي ســُيعرض علــى فيمــا يتعلــق بإبطــال عمليــة ا ٢٠١٤التشــريعية لإلقلــيم، يف عــام 

  ؛  ٢٠١٤التصويت يف هناية عام 
ورحبــوا يف هــذا الصــدد بــاإلعالن عــن تثقيــف النــاخبني قبــل االســتفتاء علــى     (هـ)  

  ؛  ٢٠١٤عملية تعديل الدستور يف هناية عام 
ــة للــدخول        (و)   ــاإلعالن عــن احلــوار فيمــا بــني الشــعب ســاموا األمريكي ــوا ب رحب

علقــة مبركــز اإلقلــيم السياســي يف املســتقبل، والــذي ســيبدأ يف   بشــكل جــدي يف املناقشــات املت
  ؛  ٢٠١٥  عام

  فيما يتعلق باحلالة يف غوام:    
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أحاطوا علما بالبيان الذي أدىل به ممثل حاكم اإلقليم الذي تضـمن معلومـات     (ز)  
ر مستكملة عن اجلهود اليت تبذهلا جلنـة غـوام املعنيـة بإهنـاء االسـتعمار مـن أجـل إهنـاء االسـتعما         

خالل العام املاضي، وعلى وجه التحديد، التقدم احملـرز يف تـأمني متويـل إقليمـي حلملـة تثقيفيـة       
  بشأن تقرير املصري؛

أحــاطوا علمــا أيضــا بطلــب أن تقــوم اللجنــة اخلاصــة مبســاعدة اللجنــة املعنيــة     (ح)  
لتثقيفيـة بشـأن   بإهناء االستعمار يف جهودها الرامية إىل احلصول على األموال االحتادية للحملة ا

  تقرير املصري، وقرروا توجيه انتباه الدولة القائمة باإلدارة هلذه املسألة؛  
ــز       (ط)   ــة بإهنــاء االســتعمار يف تعزي ــة غــوام املعني أشــاروا مــع التقــدير إىل عمــل جلن

الـوعي العــام والتواصـل مــع املـدارس العليــا يف القطـاعني العــام واخلـاص، فضــال عـن املنظمــات       
  قافية من أجل شرح وتوضيح أي سوء فهم بشأن إهناء االستعمار؛املدنية والث
أحاطوا علما باملقترحات املقدمة مـن أجـل التعجيـل بعمليـة إهنـاء االسـتعمار،         (ي)  

ــة إلدارة الشــؤون          ــة التابع ــها أن تشــرع شــعبة املســاعدة االنتخابي ــور، من ــة أم ــن خــالل مجل م
املركـز السياسـي، وأن تنظـر اجلمعيـة العامـة يف      السياسية يف تـوفري املعلومـات املتعلقـة خبيـارات     

  برنامج عمل إلهناء االستعمار يف كل إقليم على حدة؛
ــيم،        (ك)   ــة يف اإلقل ــدقيق للحال ــرة أخــرى احلاجــة إىل مواصــلة الرصــد ال أكــدوا م

ســيما فيمــا يتعلــق باالحتياجــات التمويليــة لربنــامج التثقيــف العــام بشــأن اخليــارات املتعلقــة    ال
  ملصري؛بتقرير ا

  فيما يتعلق باحلالة يف بولينيزيا الفرنسية:    
الحظوا القلق املعرب عنه لعدم قيام الدولة القائمة بـاإلدارة بتقـدمي معلومـات      (ل)  

  ) من ميثاق األمم املتحدة؛  ـ(ه ٧٣عن اإلقليم مبقتضى املادة 
ويف هذا الصدد، شددوا على أمهية ضمان معلومات موضـوعية وموثوقـة عـن      (م)  

  حلالة يف اإلقليم كوسيلة الستكمال ورقة العمل اليت أعدهتا األمانة العامة؛  ا
ــذي        (ن)   ــام يف الوقــت املناســب، ال ــر األمــني الع ــة تقــدمي تقري الحظــوا مــدى أمهي

يتنــاول فيــه اآلثــار البيئيــة واإليكولوجيــة، والصــحية، واآلثــار األخــرى الناشــئة عــن التجــارب     
ثـني سـنة يف اإلقلـيم، كمـا يـنص علـى ذلـك قـرار اجلمعيـة          النووية اليت استمرت على مـدى ثال 

  ؛  ٦٨/٩٣العامة 
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الحظوا أيضا الشواغل املُعرب عنها بشأن إتاحـة إمكانيـة الوصـول، وحقـوق       (س)  
ــة لشــعب مــاووهي فيمــا يتعلــق مبــوارد املنطقــة االقتصــادية اخلالصــة، وأشــا     روا إىل قــرار امللكي

، الذي حثت فيه الدول املعنية القائمة بـاإلدارة علـى اختـاذ تـدابري فعالـة      ٦٨/٩٧اجلمعية العامة 
حلماية وضمان احلقوق غري القابلـة للتصـرف لشـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف         

فرض سيطرهتا علـى تنميـة هـذه املـوارد يف املسـتقبل واحلفـاظ علـى تلـك          مواردها الطبيعية ويف
السيطرة، وطلبت إىل الدولة املعنيـة القائمـة بـاإلدارة أن تتخـذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة حلمايـة         

  حقوق امللكية لشعوب تلك األقاليم؛  
  فيما يتعلق باحلالة يف كاليدونيا اجلديدة:    
رنسية والتزامها البنـاءين فيمـا يتعلـق بعمليـة تقريـر      الحظوا تعاون احلكومة الف  (ع)  

املصــري يف كاليــدونيا اجلديــدة، وال ســيما الســماح بالزيــارة األوىل للبعثــة الــيت أوفــدهتا اللجنــة    
  اخلاصة؛  
ــذي تضــمن         (ف)   ــاإلدارة، ال ــة القائمــة ب ــل الدول ــه ممث ــذي أدىل ب ــان ال ــوا بالبي رحب

القائمة باإلدارة لعمليـة إهنـاء االسـتعمار يف كاليـدونيا     معلومات تتعلق بالدعم املقدم من الدولة 
املاضية، يف جماالت منها إعادة املوازنة بني خمتلـف املقاطعـات،    ٢٥ ـاجلديدة خالل السنوات ال

  واالستثمار يف اإلسكان االجتماعي والتدريب لفائدة الشعب؛  
ك االشــتراكية  أشــاروا إىل اجلهــود الــيت تبــذهلا روك واميتــان وجبهــة الكانــا        (ص)  

للتحرير الوطين واقتراحهما فكرة إيفاد أول بعثة زائرة إىل اإلقليم قبل انتخابـات املقاطعـات يف   
  ؛  ٢٠١٤عام 

أحاطوا علما مع االرتيـاح بتقـدمي التقريـر املقبـل للبعثـة الزائـرة خـالل الـدورة           (ق)  
  ؛  ٢٠١٤السنوية للجنة اخلاصة يف حزيران/يونيه 

ــوا الشــواغل    (ر)   ــة      الحظ ــيت ووجهــت يف عملي ــها بشــأن املشــاكل ال ــرب عن املع
ــة         ــة لألحكــام االنتخابي ــق باســتمرار التفســريات املتباين ــا يتعل ــات جمــالس احملافظــات فيم انتخاب
التقييدية، وعملية الطعن يف تسجيل الناخبني، وضرورة التحضري على حنـو أفضـل للمشـاورات    

  لنحو املنصوص عليه يف اتفاق نوميا؛املقبلة بشأن احلصول على السيادة الكاملة، على ا
الحظوا الشواغل املعرب عنها بشأن اهلجرة إىل كاليدونيا اجلديـدة، ووجهـوا     (ش)  

انتبــاه الدولــة القائمــة بــاإلدارة إىل كفالــة عــدم تعــرض شــعب الكانــاك األصــلي للخطــر، وفقــا  
  ألحكام األمم املتحدة؛  
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ة بـاإلدارة مـن أجـل إعـادة التــوازن     الحظـوا اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة القائمــ       (ت)  
االقتصــادي واالجتمــاعي، وأنــه يلــزم بــذل املزيــد مــن اجلهــود لضــمان التوقيــت املناســب لنقــل  

  السلطات يف إطار اتفاق نوميا ومن أجل بناء قدرات كافية للسكان الكاناك األصليني؛  
الذي نص، يف مجلة أمور، على أنـه   ٦٨/٩٢أكدوا جمددا قرار اجلمعية العامة   (ث)  

ما دامت اجلمعية العامة نفسها مل تقرر أن إقليما ما من األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت قـد    
حقق احلكم الذايت بالكامل وفقا ألحكام الفصل احلادي عشر مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، فـإن      

ئمة بـاإلدارة أن تواصـل إرسـال املعلومـات املتعلقـة هبـذا اإلقلـيم مبقتضـى         على الدولة املعنية القا
  (هـ) من امليثاق؛   ٧٣املادة 

كرروا تأكيد دعوة مجيع األطراف املعنية إىل أن تواصل، بـروح مـن التـآلف،      (خ)  
  احلوار فيما بينها يف إطار اتفاق نوميا ومبا خيدم مصلحة شعب كاليدونيا اجلديدة بأكمله؛  

شــددوا علــى احلاجــة إىل أن تواصــل األمــم املتحــدة الرصــد الــدقيق للحالــة يف   )(ذ  
  اإلقليم يف املرحلة النهائية التفاق نوميا؛  

  فيما يتعلق باحلالة يف توكيالو:    
أعربوا عن تقديرهم للبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس حكومـة تـوكيالو وللتعـاون          (ض)  

  اإلجيايب مع الدولة القائمة باإلدارة؛
رحبــوا بالبيــان الــذي أدىل بــه ممثــل الدولــة القائمــة بــاإلدارة، الــذي كــرر فيــه     أ) (أ  

تأكيد التزامها مبواصلة العمل عن كثب مع قيـادة وشـعب تـوكيالو مـن أجـل النـهوض بتقريـر        
مصــري اإلقلــيم، وأكــدوا علــى الــدور اهلــام الــذي تضــطلع بــه حكومــة تــوكيالو وعلــى تقــدميها  

ما فيمـا يتعلـق بتـوفري التعلـيم والرعايـة الصـحية واالحتياجـات يف        اخلدمات إىل شعبها، وال سـي 
  جمال الشحن؛

الحظوا مـا تتمتـع بـه تـوكيالو مـن اسـتقالل كـبري يف إدارة شـؤوهنا والـرأي           (ب ب)  
الذي أبـداه رئـيس حكومـة اإلقلـيم بشـأن تصـميمه علـى أن إيـالء اعتبـارات تقريـر املصـري، يف            

  بعد االحتياجات امللحة يف جمايل البىن التحتية والتنمية؛  الوقت احلاضر، املكانة الثانية 
أشاروا إىل التصـريح الـذي أدىل بـه رئـيس حكومـة تـوكيالو الـذي مفـاده أن           (ج ج)  

عمليـة تقريـر مصـري اإلقلـيم ال ميكــن معاجلتـها مبعـزل عـن خطــر تغـري املنـاخ وارتفـاع مســتوى           
  سطح البحر؛  
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ة بـاإلدارة علـى مواصـلة التعـاون الوثيـق القـائم       شجعوا اإلقليم والدولة القائمـ   (د د)  
، تعاونـا يركـز علـى وضـع     ٢٠١٥-٢٠١١على أساس االلتزام املشترك باخلطة اإلمنائية للفتـرة  

ترتيبــات يف جمــال النقــل هلــا مقومــات االســتمرار، وعلــى تطــوير اهلياكــل األساســية وقــدرات     
  املوارد البشرية وتعزيز احلكم؛  

توكيالو يف أن تتمكن من احلصول علـى املزيـد مـن الـدعم مـن      الحظوا رغبة   )ـه ـ(ه  
الــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم املتحــدة لتمكينــها مــن أن تشــارك يف املناقشــات بشــأن خطــة 

  ، وتأثري تغري املناخ، ومحاية البيئة واحمليطات.  ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
  

ار: التعجيـل بالعمـل يف منطقـة    تنفيذ العقد الدويل الثالث للقضـاء علـى االسـتعم     -جيم   
البحــر الكــارييب، مبــا يف ذلــك متابعــة أعمــال احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة    

  ٢٠١٣البحر الكارييب، املعقودة يف عام 
  جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم:  - ٣٣

وجهـات نظـر    رحبوا مبشاركة اخلبري وممثل للمجتمع املدين، اللذين أعربا عـن   (أ)  
بشأن عمليـة إهنـاء االسـتعمار يف منطقـة البحـر الكـارييب، وال سـيما بشـأن تطبيـق إعـالن مـنح            

  )؛١٥-(د ١٥١٤االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، الوارد يف قرار اجلمعية العامة 
  وفيما يتعلق باحلالة يف بورتوريكو:    
ــه، والــذي ت     (ب)   ــذي أُدىل ب ــان ال ــرارات   ،ضــمنأحــاطوا علمــا بالبي متشــيا مــع الق

وأكـدت فيهـا مـن     ١٩٧٢واملقررات بشأن بورتوريكـو الـيت اختـذهتا اللجنـة اخلاصـة منـذ عـام        
جديد حق الشعب غري القابل للتصرف يف تقرير املصري واالستقالل وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة   

ــذلك القــرار علــى مســألة بورتور      ١٥-(د  ١٥١٤ ــع انطبــاق املبــادئ األساســية ل يكــو، ) وم
التوصية بأن ُتبقي اللجنة اخلاصة املسألة قيـد االسـتعراض املسـتمر، وأن تقـدم توصـيات حمـددة       

  لكي تنظر فيها اجلمعية العامة.  
  

تنفيذ العقد الدويل الثالث للقضاء على االسـتعمار: التعجيـل بالعمـل يف املنـاطق       - دال  
يميــة ملنطقــة البحــر  األخــرى، مبــا يف ذلــك متابعــة أعمــال احللقــة الدراســية اإلقل  

  ٢٠١٣الكارييب، املعقودة يف عام 
  جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم:    - ٣٤

  فيما يتعلق باحلالة يف الصحراء الغربية:    
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أشاروا إىل والية اللجنة اخلاصة اهلادفـة املتعلقـة بتحقيـق تقريـر املصـري لشـعب         (أ)  
يــع قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصــلة، مبــا فيهــا القــرار الصــحراء الغربيــة، وأعــادوا تأكيــد مج

ــن    ٦٧/١٢٩ ــرارات جملــــس األمــ ــدهم لقــ ــن تأييــ ــوا عــ  ١٧٨٣و  )٢٠٠٧( ١٧٥٤، وأعربــ
 ١٩٧٩و  )٢٠١٠( ١٩٢٠، و )٢٠٠٩( ١٨٧١و  )٢٠٠٨( ١٨١٣و  )٢٠٠٧(
والتـــزام األمـــني العـــام  )٢٠١٤( ٢١٥٢، )٢٠١٣( ٢٠٩٩و  )٢٠١٢( ٢٠٤٤و  )٢٠١١(

ومبعوثه الشخصي إىل الصـحراء الغربيـة بإجيـاد حـل ملسـألة الصـحراء الغربيـة يف هـذا السـياق.          
ودعوا األطراف إىل مواصلة التحلي باإلرادة السياسية والعمل يف بيئة مواتية للحـوار مـن أجـل    

ــايل ك     ــزا علــى املوضــوع، وبالت ــا وتركي ــر عمق ــة مفاوضــات أكث ــدخول يف مرحل ــذ  ال ــة تنفي فال
القـــرارات املـــذكورة أعـــاله وجنـــاح املفاوضـــات. وكـــرروا تأكيـــد الـــدعوة الـــيت ُوجهـــت إىل 
األطراف يف احللقات الدراسية اإلقليمية السابقة ملواصـلة تلـك املفاوضـات حتـت رعايـة األمـني       

 ٢٠٠٦العام، بدون شروط مسبقة وحبسـن نيـة، آخـذة يف اعتبارهـا اجلهـود املبذولـة منـذ عـام         
ــول لــدى      والت ــم ومقب طــورات الالحقــة، وذلــك هبــدف التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائ

الطرفني، من شأنه أن ُيتيح لشعب الصـحراء الغربيـة تقريـر مصـريه يف سـياق ترتيبـات تتماشـى        
  مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده؛  

  فيما يتعلق باحلالة يف جزر فوكالند (مالفيناس):  
ت ومقــررات اجلمعيــة العامــة واللجنــة اخلاصــة بشــأن تلــك   أشــاروا إىل قــرارا  (ب)  

املســألة، الــيت شــجعت علــى اســتئناف املفاوضــات بــني حكــوميت األرجنــتني واململكــة املتحــدة  
لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية هبــدف التوصــل إىل حــل دائــم للــرتاع علــى الســيادة، مــع  

) والقـرارات الالحقـة   ٢٠-(د ٢٠٦٥عامـة  مراعاة مصاحل سكان اجلزر، وفقا لقـرار اجلمعيـة ال  
، الذي دعـت  ٣١/٤٩ذات الصلة اليت اعتمدهتا األمم املتحدة، مبا يف ذلك قرار اجلمعية العامة 

فيه اجلمعية العامة الطرفني إىل االمتنـاع عـن اختـاذ قـرارات مـن شـأهنا أن تنطـوي علـى إدخـال          
عديالت من جانب واحد على احلالة يف الوقت الـذي ختضـع فيـه اجلـزر للعمليـة الـيت أوصـت        ت

هبا اجلمعية العامة، وطلبت إىل األمني العام أن يواصل مهمة املساعي احلميـدة الـيت يضـطلع هبـا     
  عمال بقرارات اجلمعية العامة واللجنة اخلاصة بشأن هذه املسألة؛  

  ارق:  فيما يتعلق باحلالة يف جبل ط  
ــبانيا         (ج)   ــم املتحــدة إىل إس ــه األم ــذي وجهت ــداء ال أشــاروا إىل ضــرورة وضــع الن

واململكة املتحـدة موضـع التطبيـق مـن أجـل إجـراء حمادثـات بشـأن مسـألة جبـل طـارق هبـدف             
، وبعـــد ١٩٨٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٧التوصـــل، يف إطـــار إعـــالن بروكســـل الصـــادر يف  

ق، إىل حـل هنـائي ومتفـاوض بشـأنه للخـالف يف ضـوء       االستماع إىل مصاحل سكان جبل طـار 
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القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة، واملبادئ املنطبقة ووفقا ملبـادئ ميثـاق األمـم    
املتحدة. وأشاروا إىل أنه نظرا ألن املنتدى الثالثي للحوار بشأن جبل طـارق مل يعـد موجـودا،    

إنشــاء آليــة جديــدة للتعــاون احمللــي مبــا حيقــق الرفــاه  حتــاول كــل مــن إســبانيا واململكــة املتحــدة 
ــة املختصــة يف جبــل       ــة، تشــارك فيهــا الســلطات احمللي ــة االقتصــادية اإلقليمي االجتمــاعي والتنمي
طــارق والســلطات احملليــة واإلقليميــة اإلســبانية املختصــة. وأعربــوا عــن األمــل يف أن تبــدأ هــذه  

  اآللية العمل قريبا؛  
  

ألمـــم املتحـــدة يف تقـــدمي املســـاعدة إىل األقـــاليم غـــري املتمتعـــة       دور منظومـــة ا  - هاء  
  الذايت  باحلكم

  جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم:    - ٣٥
شجعوا وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا، وخاصـة برنـامج األمـم        (أ)  

مـم املتحـدة للسـكان، ومنظمــة    املتحـدة للبيئـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األ       
األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحـدة  
ــة الصــناعية، وغريهــا مــن مؤسســات        ــم املتحــدة للتنمي ــة، ومنظمــة األم ــم والثقاف ــة والعل للتربي

ــة ا       ــاركتها يف أعمــال اللجن ــى تكثيــف مش ــم املتحــدة، عل ــة األم ــا يف ذلــك   منظوم خلاصــة، مب
املشاركة يف احللقات الدراسية اإلقليمية املقبلة بشأن إهنـاء االسـتعمار، بنـاء علـى دعـوة اللجنـة       

  اخلاصة؛
أعربــوا عــن تأييــدهم للــدور الــذي تقــوم بـــه اللجــان اإلقليميــة التابعــة لألمــم      (ب)  

للجنـة االقتصـادية ألمريكـا     املتحدة، وخاصة جلنة التعاون اإلمنائي ملنطقة البحر الكارييب التابعة
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وفقـا     
لوالياهتا ولقرارات األمم املتحدة ذات الصلة بشأن إهنـاء االسـتعمار، يف تعزيـز وتوسـيع نطـاق      

  بوصفها أعضاء منتسبة.   مشاركة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف أنشطتها
  

  اقتراحات ومقترحات تتعلق بالعقد الثالث    - واو  
  جاء يف املالحظات اخلتامية لألعضاء املشاركني أهنم:    - ٣٦

أكــدوا مــن جديــد أن جلميــع الشــعوب احلــق يف تقريــر مصــريها، وأهنــا حــرة      (أ)  
ــا     ــق منائهـ ــعي لتحقيـ ــا السياســـي ويف السـ ــر مركزهـ ــق يف تقريـ ــذا احلـ ــادي  مبقتضـــى هـ االقتصـ

  واالجتماعي والثقايف؛  
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وأكدوا من جديد أيضا أن كل حماولـة ترمـي إىل التقـويض اجلزئـي أو الكلـي        (ب)  
ىف مـــع مقاصـــد ميثـــاق األمـــم للوحـــدة القوميـــة والســـالمة اإلقليميـــة لبلـــد مـــا هـــي أمـــر يتنـــا 

  ومبادئه؛    املتحدة
تؤديـه يف عمليـة   أكدوا من جديد أن لألمم املتحدة دورا متواصـال ومشـروعا     (ج)  

إهناء االستعمار، وأن والية اللجنة اخلاصة هي برنامج رئيسـي مـن بـرامج املنظمـة، وأنـه ينبغـي       
لألمم املتحدة أن تقدم الدعم حىت ُتحـل مجيـع قضـايا إهنـاء االسـتعمار املعلقـة ومسـائل املتابعـة         

  ا ذات الصلة؛  ذات الصلة باملوضوع بطريقة مرضية وفقا لقرارات األمم املتحدة ومقرراهت
أكدوا من جديد دور اللجنة اخلاصة باعتبارها األداة األساسـية لتعزيـز عمليـة      (د)  

  إهناء االستعمار فضال عن رصد احلالة يف األقاليم؛  
شددوا علـى أمهيـة أن تقـوم اللجنـة اخلاصـة بوضـع هنـج اسـتباقي ومركِّـز مـن             (هـ)  

املتمتعـة بـاحلكم الـذايت املدرجـة يف قائمـة       أجل حتقيـق هـدف إهنـاء االسـتعمار يف األقـاليم غـري      
ــة متفتحــة،         ــة بعقلي ــاول كــل حال ــة اخلاصــة أن تواصــل تن ــى اللجن ــتعني عل ــم املتحــدة. وي األم
واالستفادة من اخليارات املتاحة، وإضفاء املزيد من الدينامية على عملية إهنـاء االسـتعمار وفقـا    

  لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذات الصلة؛  
ــاء        )(و   ــة يف بن ــات اإلقليمي أوصــوا يف ضــوء مســامهات خمتلــف املنظمــات والترتيب

قدرات األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت بضـرورة تيسـري املشـاركة الفعالـة لتلـك األقـاليم يف        
املنظمــات والترتيبــات اإلقليميــة املعنيــة، وفقــاً لقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصــلة وباســتخدام 

ئمـة، إىل جانـب تعزيـز التعـاون العملـي اإلقليمـي امللمـوس يف جمـاالت خمتلفـة مثـل           اآلليات املال
  احلوكمة، والتأهب ملواجهة الكوارث الطبيعية، وتغري املناخ، ومتكني اجملتمع احمللي؛  

ــه املنظمــات والترتيبــات        (ز)   ــدور اهلــام الــذي تقــوم ب اقترحــوا أيضــا، يف ضــوء ال
ة إىل األقـاليم املعنيـة غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت دعمـا لعمليـة         جمال تقدمي املسـاعد  اإلقليمية يف

إهناء االستعمار، أن تقوم اللجنة اخلاصة، وفقا لواليتها وقرارات األمم املتحدة ومقرراهتـا ذات  
  الصلة، بتعزيز تفاعالهتا وزيادة تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية؛  

لجنة اخلاصة، فيما يتعلق مبسألة التوعية العامة لشعوب األقـاليم  أشاروا على ال  (ح)  
غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت مبســائل إهنــاء االســتعمار، أن تشــارك بصــورة فعالــة، بالتعــاون مــع 
إدارة شؤون اإلعالم التابعة لألمانة العامة، يف محلة توعية لتعزيز فهم شعوب األقـاليم خليـارات   

قرارات األمـم املتحـدة ومقرراهتـا ذات الصـلة بشـأن إهنـاء االسـتعمار وبـأن         تقرير املصري وفقاً ل
تلتمس سبال جديدة ومبتكرة لتنظيم تلك احلملـة، وحـىت تكـون تلـك احلملـة مكملـة للجهـود        
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اليت تبذهلا تلك الشعوب ولضمان وصـول املعلومـات املتاحـة بالفعـل إىل شـعوب األقـاليم غـري        
  املتمتعة باحلكم الذايت؛  

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

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

إهنــاء االســتعمار بوجــه عــام، علــى تنــاول هــذه العمليــات علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة     
وبطريقة حتترم حقوق اإلنسـان وتقـوم علـى الشـفافية واملسـاءلة وشـاملة للجميـع وقائمـة علـى          
املشاركة، ومبشـاركة الشـعب املعـين، وذلـك وفقـا للقـرارات واملقـررات ذات الصـلة الصـادرة          

  إهناء االستعمار وملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛   عن األمم املتحدة بشأن
أشاروا، فيما خيص العالقة مع الدول القائمة بـاإلدارة، مبواصـلة تعزيـز ودعـم       (ك)  

التفاعل والتعاون بني اللجنة اخلاصة والـدول القائمـة بـاإلدارة باتبـاع خمتلـف السـبل والوسـائل        
وعلــى املســتوى العملــي، وأكــدوا مــن جديــد علــى  املمكنــة، مبــا يف ذلــك احلــوار غــري الرمســي  

ضرورة أن تتعامل مجيع الدول القائمـة بـاإلدارة بفعاليـة مـع اللجنـة اخلاصـة، وال سـيما الـدول         
  اليت مل تفعل ذلك؛  

شــددوا يف هــذا الصــدد علــى األمهيــة احلامســة لتعزيــز االتصــال والتعــاون بــني      (ل)  
ــاإلدارة، و   ــدول القائمــة ب ــة اخلاصــة وال ــة    اللجن ــة اخلاصــة علــى استكشــاف إمكاني ــوا اللجن حث

التفاعــل املتضــافر يف هــذا الصــدد، علــى املســتويات الرمسيــة وغــري الرمسيــة، والســعي إىل ذلــك    
التفاعل، هبدف إحراز تقدم يف جمال إهناء االستعمار أثناء العقد الثالث، على أساس كـل حالـة   

  على حدة؛  
زيز العالقات بني اللجنـة اخلاصـة والـدول    شددوا أيضا على األمهية احلامسة لتع  (م)  

األعضاء واجلهات صاحبة املصلحة املعنية األخرى، وكذلك اخلرباء واجملتمع املـدين يف األقـاليم   
  غري املتمتعة باحلكم الذايت، وفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛  

متعة باحلكم الـذايت  يف ضوء املسامهات القيمة اليت قدمها ممثلو األقاليم غري املت  (ن)  
يف احللقة الدراسية، كرروا التأكيد على ضـرورة أن تواصـل اللجنـة اخلاصـة، باسـتخدام اآلليـة       
املناسبة ومبساعدة األمانة العامة، العمل على حتقيق املشاركة التامة ملمثلي األقاليم غـري املتمتعـة   

الـدول القائمـة بـاإلدارة مشـاركة     باحلكم الذايت يف احللقات الدراسية املقبلة. وينبغـي أن تيسـر   
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ــا      ــدة ومقرراهتـ ــم املتحـ ــرارات األمـ ــا لقـ ــية وفقـ ــات الدراسـ ــبني يف احللقـ ــاليم املنتخـ ممثلـــي األقـ
  الصلة؛    ذات

شــددوا علــى أمهيــة تعزيــز العالقــات فيمــا بــني األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم      (س)  
أحـاطوا علمـا يف هـذا الصـدد     الذايت، ال سـيما يف جمـال تبـادل املعلومـات عـن تلـك األقـاليم، و       

باملقترح الذي قدمه ممثل أحد األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت بشأن إنشـاء شـبكة فيمـا بـني     
  تلك األقاليم؛

أكدوا يف هذا الصـدد علـى ضـرورة أن تواصـل اللجنـة اخلاصـة إعـادة ترتيـب           (ع)  
ريقــة مبتكــرة وذلــك طــرق عملــها وشــحذ قــدرهتا علــى عقــد احللقــات الدراســية اإلقليميــة بط  

لكفالة زيادة مستوى مشاركة أعضائها يف تلك احللقات بتمويل من األمم املتحـدة، ممـا ميكِّـن    
اللجنــة مــن حتســني االســتماع إىل آراء شــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت وفقــا           

  للقرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة بشأن إهناء االستعمار؛  
ما يتعلق بـدور منظومـة األمـم املتحـدة يف تقـدمي املسـاعدة إىل األقـاليم غـري         في  (ف)  

ــا           ــم املتحــدة ووكاالهت ــات األم ــاركة هيئ ــى ضــرورة مش ــددوا عل ــذايت، ش ــاحلكم ال ــة ب املتمتع
املتخصصــة املعنيــة يف عمــل اللجنــة اخلاصــة وتعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا، وفقــا لقــرارات األمــم   

ام اآلليـات املناسـبة، يف تقـدمي املسـاعدة إىل األقـاليم غـري املتمتعـة        املتحدة ذات الصلة وباسـتخد 
بــاحلكم الــذايت. ويف هــذا الصــدد، جيــب علــى اللجنــة اخلاصــة إجيــاد الســبل والوســائل الالزمــة  

  لتشجيع هذه الوكاالت واهليئات على املشاركة؛  
تسـتطيع   أشاروا على اللجنة اخلاصة بالعمل على إجيـاد السـبل والوسـائل الـيت      (ص)  

بواسطتها أن تعد، على أساس كل حالة على حدة، تقييمات أفضل للمرحلة الراهنة مـن إهنـاء   
االستعمار وتقرير املصري يف كل إقليم غري متمتع بـاحلكم الـذايت وفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة       
ومقرراهتا ذات الصلة، وميكن استخدامها كقائمـة مرجعيـة يقـاس علـى أساسـها مـا أحـرز مـن         

دم وما تبقى من عمل جيب القيـام بـه، ودعـوا يف هـذا الصـدد، اللجنـة اخلاصـة إىل النظـر يف         تق
االقتــراح الــداعي إىل وضــع مقتــرح مبشــروع حمــدد، مــن قبيــل إجــراء حــوار غــري رمســي وعلــى  

  مستوى عملي مع الدول القائمة باإلدارة؛  
أجـل إيفـاد    كرروا التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة اخلاصـة العمـل مـن     (ق)  

بعثات زائرة إىل األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، مبشاركة حكومـة اإلقلـيم والدولـة القائمـة     
باإلدارة املعنيتني، على أساس كل حالة على حدة ووفقا لقرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة،    
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احلكم الــذايت يف والحظــوا يف هــذا الصــدد االهتمــام الــذي أبــداه ممثلــو األقــاليم غــري املتمتعــة بــ  
  احللقة الدراسية هبذه البعثات الزائرة واخلاصة؛  

أكدوا من جديد أن عملية إهناء االستعمار ستظل غري مكتملـة إىل أن ُتحسـم     (ر)  
مجيع القضايا املعلَّقة بشأن إهناء االستعمار ومسـائل املتابعـة ذات الصـلة بطريقـة مرضـية ووفقـا       

  ؛  لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة
أكــدوا يف ســياق النــداءات الداعيــة إىل إعــالن عقــد ثالــث أن اللجنــة اخلاصــة    (ش)  

ينبغي أن تواصل تقييم التحـديات احلاليـة الـيت تواجـه عمليـة إهنـاء االسـتعمار والفـرص املتاحـة          
  أمامها وأن تضع خطة عمل عملية للعقد الثالث هبدف التعجيل بعملية إهناء االستعمار.  
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  التذييل األول
رســالة األمــني العــام إىل احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ بشــأن       

  تنفيذ العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار: التعجيل بالعمل  
  

يسرين أن أبعث بتحيـايت إىل مجيـع املشـاركني يف هـذه احللقـة الدراسـية اإلقليميـة الـيت           
بإهنــاء االســتعمار التابعــة لألمــم املتحــدة. وأشــكر حكومــة تعقــد برعايــة اللجنــة اخلاصــة املعنيــة 

  فيجي وشعبها على استضافة هذه احللقة.  
إنكم جتتمعون يف الوقت الذي نقترب فيه مـن منتصـف العقـد الـدويل الثالـث للقضـاء         

علـى االســتعمار. وقــد اضــطلعت اللجنــة اخلاصــة بعمـل هــام يف األشــهر األخــرية، مبــا يف ذلــك   
بالتعـاون الكامـل مـع فرنسـا،      ٢٠١٤لزائرة إىل كاليدونيا اجلديـدة يف آذار/مـارس   إيفاد البعثة ا

  الدولة القائمة باإلدارة.  
ومن بني املبادرات األخرى املشاورات اليت أجراها املكتب مع كل من الـدول األربـع     

ــاإلدارة   ــا العظمــى و     -القائمــة ب ــدا، واململكــة املتحــدة لربيطاني ــدا يرأوهــي فرنســا، ونيوزيلن لن
ــة    ومــع خمتلــف أصــحاب املصــلحة اآلخــرين. وقــد     -الشــمالية، والواليــات املتحــدة األمريكي

حّســنت أيضــا اللجنــة اخلاصــة أســاليب عملــها عــن طريــق الزيــادة يف عضــوية مكتبــها لتشــمل   
  عضوا من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

جنـة اخلاصـة، واألهـم    وإين أرحب هبذه التدابري االبتكارية، اليت ُتعـرِّف أكثـر بعمـل الل     
مــن ذلــك، ُتضــفي عليهــا مزيــدا مــن احليويــة. وهــدفنا هــو إعطــاء أولويــة أكــرب لربنــامج إهنــاء     

  االستعمار، واحلفز على اختاذ إجراءات عاجلة.  
وأنا واثق من أن اإلرادة السياسية، إذا مـا طُبقـت علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،           

از تقـدم يف جمـال إهنـاء االسـتعمار يف األقـاليم      ميكن أن تتطور من مجيـع األوجـه مـن أجـل إحـر     
الســبعة عشــر غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت والــيت ال تــزال مشــمولة باختصــاص اللجنــة. وجيــب  

  ترمجة النوايا احلسنة إىل إجراءات ذات مصداقية من أجل إجناح العقد الدويل الثالث.  
االسـتعمار متثـل حماولـة جـادة اهلـدف      واحللقة الدراسية اإلقليمية احلاليـة املتعلقـة بإهنـاء      

منها تيسري التفاعل وحل املشاكل ويف الوقـت نفسـه توليـد أفكـار جديـدة بشـأن سـبل املضـي         
  إىل األمام.  

  أمتىن أن يتكلل عملكم بنجاح باهر.  
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  التذييل الثاين
  قائمة املشاركني    
  أعضاء اللجنة اخلاصة    

  (أ)خافيري السو مندوزا إكوادور (الرئيس)
  )٤٦خوسيه إدواردو بروانيو  

  (أ)خوسيه أنطونيو كوسينيو  شيلي
  كاو كسينيانغ  الصني
  (أ)أوسكار ليون غونساليس  كوبا
 إساال نياسي  فيجي

  غاري رم. يوسف  إندونيسيا
  (أ)تامبونان-إلييونورا  
  إيرا رامشاوايت  
  (أ)ديانغوينا امللقب يايا دوكوري  مايل

  (أ)اروفافريد س بابوا غينيا اجلديدة
  (أ)ألكسندر أ. فولغاريف االحتاد الروسي

    (أ)أمحد كوروما  سرياليون
   الدول األعضاء يف األمم املتحدة

  جرياردو دياز بارتولومي  األرجنتني
 مارتن ديزر  

  سولستيس ميدليب  أستراليا
  حممد ماء العينني  املغرب

  حممد خضاض املوسوي  
    نافارييت - خافيري غوتيرييس بالنكو  اسبانيا

   الدول القائمة باإلدارة
  جيل مونتانييه  فرنسا

  كارولني غرافال  
  ترولو - بول تورت-ماري  

  نيكوال نغاوايت  نيوزيلندا

__________ 
  .عضو الوفد الرمسي للجنة اخلاصة  (أ)  
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    فوكيدونو كيونيبافاري الواليات املتحدة
   صناديق األمم املتحدة وبراجمها
    أكيكو فوجيي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

   املتمتعة باحلكم الذايت األقاليم غري
  سافايل تاالفو آيل ساموا األمريكية

  فيو جوين سايلوا  
  روجر إدواردز )٤٧((ب)جزر فوكالند (مالفيناس)

  جوزيف بوسانو  جبل طارق
  إدوارد أ. ألفاريز  غوام

  كوريسا ناساو  توكيالو
  جوفيليسي ف. سوفيناكاما  

    فاضل كمال حممد الصحراء الغربية
   ت غري احلكوميةاملنظما

    فيلما إ. ريفريون كوالتزو نقابة احملامني ببورتوريكو (بورتوريكو)
   اجملموعات اإلقليمية

  ألفريد (أليفيلييت) سواكاي أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ
  أجنيال توماس  

   جيمي ناوانا جمموعة رأس احلربة امليالنيزية
    اخلرباء

  أليخاندرو بيتس
  ريس مارسيل شاوشاتماثياس مو

  سريغي شرينيافسكي
  ميكاييل فوريست

  آن نيكول ماري برييي غراس
  ريتشارد أريهاو توهيافا

  إدوارد بول وولفرز
__________ 

مثة نزاع قائم بني حكوميت األرجنـتني واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية بشـأن السـيادة            (ب)  
  .فوكالند (مالفيناس) على جزر
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  التذييل الثالث
  قرار بشأن اإلعراب عن التقدير حلكومة فيجي وشعبها    

  
  ،دئإن املشاركني يف احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلا  
للنظـر   ٢٠١٤أيار/مـايو   ٢٣إىل  ٢١يف دينـاراو، فيجـي، يف الفتـرة مـن      وقد اجتمعوا  

  يف التحديات والفرص القائمة يف عملية إهناء االستعمار يف عامل اليوم،  
ــد اســتمعوا    ــا      وق ــد البحــري جوزاي ــيس وزراء فيجــي، العمي ــه رئ ــان هــام أدىل ب إىل بي

  فوريك باينيماراما،
ــا     ــاطوا علمـ ــد أحـ ــا ممث  ب وقـ ــيت أدىل هبـ ــة الـ ــات اهلامـ ــة   البيانـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــو األقـ لـ
  الذايت،  باحلكم

حلكومــة فيجــي وشــعبها لتزويــد اللجنــة اخلاصــة بــاملرافق   يعربــون عــن عميــق امتنــاهنم     
الالزمــة لعقــد حلقتــها الدراســية، وللمســامهة املمتــازة الــيت قــدماها يف جنــاح احللقــة الدراســية،   

غـة السـخاء والكـرم واالسـتقبال احلـار والـودي، الـيت لقيهـا املشـاركون          سيما للضـيافة البال  وال
  طوال مدة بقائهم يف فيجي.
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