
A/70/23 

 

107/131 15-11072 

 

  املرفق الثاين

ــد            ــذ العق ــة البحــر الكــارييب بشــأن تنفي ــة ملنطق ــة الدراســية اإلقليمي احللق
الدويل الثالث للقضاء على االستعمار: األمم املتحدة يف سنتها السـبعني:  

ــتعمار،      ــاء االس ــال إ ــدول أعم ــيم ج ــودةاملتقي ــاغوا يف الفتــرة   عق يف مان
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢١إىل  ١٩ من

    
  تنظيم احللقة الدراسية  -  أوال  

ــة الدراســية يف    - ١ ــاغواعقــدت احللق ــن   ،مان ــرة م ــايو  ٢١إىل  ١٩يف الفت . ٢٠١٥أيار/م
ــم املتحــدة           ــدول األعضــاء يف األم ــا ممثلــو ال ــا مخــس جلســات شــارك فيه ــدت يف إطاره وعق

ــري   ــاليم غـ ــذايت و واألقـ ــاحلكم الـ ــة بـ ــن  املتمتعـ ــان مـ ــدولاثنتـ ــات   الـ ــاإلدارة واملنظمـ ــة بـ القائمـ
علـى  احلكومية، فضال عن اخلرباء (انظر التذييل الثاين). ونظمـت احللقـة الدراسـية بطريقـة      غري

  مفتوح وصريح لآلراء.   حنو يشجع على إجراء تبادل
رئـيس اللجنـة   و األمـم املتحـدة  وقد أدار احللقة الدراسية املمثل الدائم إلكـوادور لـدى     - ٢

اخلاصة، خـافري السـو مينـدوزا، وشـارك فيهـا ممثلـو الـدول التاليـة األعضـاء يف اللجنـة: االحتـاد            
وبـابوا غينيـا اجلديـدة،    ومجهورية إيران اإلسـالمية،   وإكوادور، وإندونيسيا،وإثيوبيا، الروسي، 

. وشـاركت فيهـا بصـفة    راغواونيكـا ، وشـيلي، والصـني، وكوبـا،    واجلمهورية العربية السـورية 
. وشاركت بصـفة مراقـب   واململكة املتحدة فرنسا مهاالدول القائمة باإلدارة اثنتان من مراقب 

 ،وغواتيمـاال  ،والسـلفادور  ،واجلزائـر  ،وأسـتراليا  ،وإسـبانيا  ،األرجنـتني  دول أخـرى هـي:  أيضا 
من برنـامج   التدريبية كل. وكان ممثال أيضا يف هذه احللقة واملكسيك ،واملغرب ،وكوستاريكا

  .  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبو األمم املتحدة اإلمنائي،
خــاميي هريميــدا ، عــين الــرئيس ٢٠١٥ أيار/مــايو ١٩ويف اجللســة األوىل املعقــودة يف   - ٣

حللقـة الدراسـية،   )، وألكسندر فولغاريف (االحتاد الروسـي) نـائبني لـرئيس ا   نيكاراغوا( كاستيو
(أ) مــن النظــام الــداخلي  ٢وخوســيه أنطونيــو كوســينيو (شــيلي) مقــررا، وذلــك وفقــا للمــادة  

  للحلقة الدراسية. وأنشأ الرئيس أيضا فريقا غري رمسي للصياغة وعني املقرر ميسرا له.  
  وكان جدول أعمال احللقة الدراسية كما يلي:    - ٤

مــة بــاإلدارة، وحكومــات األقــاليم والــدول  دور اللجنــة اخلاصــة والــدول القائ  - ١  
األعضــاء وأصــحاب املصــلحة املعنيــة األخــرى يف إــاء االســتعمار يف األقــاليم 
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ــاء     ــار العقــــد الــــدويل الثالــــث للقضــ ــة بــــاحلكم الــــذايت يف إطــ غــــري املتمتعــ
  االستعمار:  ىعل

املبادئ اليت وضعتها اجلمعيـة العامـة إلجـراء عمليـات حـرة وحقيقيـة         (أ)    
، علــى أسـاس كــل حالــة علـى حــدة، انســجاما مــع   االســتعمار إلـاء 

  ؛  مبادئ األمم املتحدة وممارساا
ــى          (ب)     ــذايت، عل ــاحلكم ال ــة ب ــري املتمتع ــاليم غ ــة متكــني شــعوب األق كيفي

كل حالة على حـدة، مـن حتديـد وضـعها السياسـي املسـتقبلي        أساس
هلـا،   عن دراية وعن وعي كـاملني جبميـع اخليـارات السياسـية املتاحـة     

  ؛  مبا يف ذلك خيار االستقالل
الكيفية اليت يكفل ا، على أساس كل حالة على حـدة، تنفيـذ مجيـع      (ج)    

العمليات السياسية املتعلقة بعمليات إاء االستعمار يف جو خال مـن  
الترهيــب والتــدخل اخلــارجي ويفضــي إىل التعــبري العلــين عــن مصــاحل  

   املتمتعة باحلكم الذايت؛  وتطلعات شعوب األقاليم املتبقية غري
الكيفية اليت يكفل ا، على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، أن تكـون         (د)    

مجيــع عمليــات إــاء االســتعمار مســبوقة حبمــالت للتوعيــة السياســية  
    .مالئمة وغري منحازة

ــاليم،       - ٢   ــاإلدارة، وحكومــات األق ــدول القائمــة ب ــة اخلاصــة وال منظــورات اللجن
والدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنية األخـرى، فضـال عـن آراء اخلـرباء     

  واتمع املدين:  
  ؛  البحر الكارييبيف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف منطقة   (أ)    
ــاحلكم   األهــداف واإلجنــازات املتوقعــة ب   (ب)     شــأن األقــاليم غــري املتمتعــة ب

  الذايت يف منطقة احمليط اهلادئ
  يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف املناطق األخرى؛    (ج)    
دور منظومة األمم املتحدة يف تقدمي املساعدة اإلمنائية إىل األقاليم غري املتمتعـة    - ٣  

ــم املتحــ     ــرارات األم ــع ق ــا جلمي ــذايت، وفق ــاحلكم ال دة ذات الصــلة باملســألة:  ب
  العروض املقدمة من األمم املتحدة.  
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ــاء االســتعمار        - ٤   ــال إ ــيم جــدول أعم ــم املتحــدة يف ســنتها الســبعني: تقي : األم
  التوصيات املتعلقة بالنهوض بعملية إاء االستعمار.  

    
  وقائع احللقة الدراسية  -  ثانيا  

  افتتاح احللقة الدراسية  - ألف  

ــايو  ١٩يف   - ٥ ــدوزا      ٢٠١٤أيار/مـ ــو مينـ ــافري السـ ــة، خـ ــة اخلاصـ ــيس اللجنـ ــتح رئـ ، افتـ
ــة الدراســية   ــن(إكــوادور)، احللق ــاليم غــري     وأعل األســبوع الســنوي للتضــامن مــع شــعوب األق

  املتمتعة باحلكم الذايت.  
الـرئيس السـابق للجمعيـة العامـة يف     ، ميغيـل ديسـكوتو  أدىل ، ويف حفل االفتتـاح أيضـا    - ٦

رئــيس نيكــاراغوا، دانييــل أورتيغــا  ومستشــار السياســة اخلارجيــة لــدى ة والســتنيدورــا الثالثــ
جهودها مـن  مضاعفة وحثها على على عمل اللجنة اخلاصة  أثىن فيهاترحيب  ةسافيدرا، بكلم

  .شهد ركودا حسب تعبريهحتقيق هدف القضاء على االستعمار، الذي  أجل
مانـة العامـة،   التابعـة لأل سـتعمار بـإدارة الشـؤون السياسـية     رئـيس وحـدة إـاء اال   وتلى   - ٧

احملـرز علـى مـدى    التقـدم الرائـع    األول) يشـدد فيهـا علـى    رسالة من األمني العام (انظر التذييل
علـى   ويـربز يف اجلهود الرامية إىل تعزيـز جـدول أعمـال إـاء االسـتعمار،      السبعني عاما املاضية 

 دوالقـد أصـبحت حاليـا    مسـتعمرة   البلـدان الـيت كانـت    مـن  ٨٠أكثـر مـن    وجه اخلصوص أنّ
ــة اخلاصــة واملشــاركني   األمــم املتحــدة  يفأعضــاء ذات ســيادة  يف  . وشــجع األمــني العــام اللجن

جل من أجـل القضـاء التـام علـى االسـتعمار      الس على االستفادة من هذا اللجنةاحللقة الدراسية 
يف املعلـن عنـه   لثالـث للقضـاء علـى االسـتعمار،     ، تاريخ انتهاء العقد الدويل ا٢٠٢٠حبلول عام 

  .٦٥/١١٩قرار اجلمعية العامة 
املهمـــة امللقـــاة علـــى عــــاتق    الضــــوء علـــى   ط فيـــه ســـلّ آخـــر  أدىل الـــرئيس ببيـــان   و  - ٨
  اخلاصة.  لجنةال
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  أ (أ)البيانات واملناقشات  - باء  

ــودة يف    - ٩ ــة األوىل املعقـ ــايو،  ١٩يف اجللسـ ــبري  أيار/مـ ــدم اخلـ ــريغي تشرينياقـ ــكي سـ فسـ
ــا) ــة األخــرى     (أوكراني ــة اخلاصــة واجلهــات املعني ــك ضــمن  عرضــا عــن دور اللجن ســياق  وذل
  .  لحلقة الدراسيةالعام لاملوضوع 

ــن    - ١٠ ــل مـ ــو كـ ــي وأدىل ممثلـ ــاد الروسـ ــا ،االحتـ ــيا ،وإثيوبيـ ــة  ،وإندونيسـ ــرانومجهوريـ  إيـ
ــا ،وفرتويــال ،والصــني ،الســورية العربيــة واجلمهوريــة ،واجلزائــر ،اإلســالمية  ،واملغــرب ،وكوب

جلبهـة  خـبري مـن اخلـرباء وممثـل     وأدىل ببيانات أيضـا  ت وتعليقات ذا الشأن. ونيكاراغوا ببيانا
  .كاليدونيا اجلديدةممثل للصحراء الغربية، واملخصص لالبوليساريو، الذي شغل املقعد 

ــة   - ١١ ــةويف اجللسـ ــودة يف الثانيـ ــايو،  ١٩، املعقـ ــاركون  أيار/مـ ــتعرض املشـ ــة اسـ يف احللقـ
، وذلك مـن وجهـة   الذايت يف منطقة البحر الكارييب األقاليم غري املتمتعة باحلكممركز الدراسية 

. وأدىل السـيد كـونراد هـاول    احللقـة الدراسـية  وضـمن سـياق موضـوع    املنطقـة   ممثلي هذه نظر
  ) ببيان حول هذه املسألة.جزر تركس وكايكوس(

، مجهوريــة إيــران اإلســالمية  ، ووإكــوادور ،األرجنــتنيأدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن      - ١٢
  وشيلي، وكوبا. هذا، وقدم أربعة من اخلرباء بيانام أيضا.

األقـاليم غـري    نظـر املشـاركون يف احللقـة الدراسـية يف مركـز      أيضـا،  الثانيـة ويف اجللسة   - ١٣
املنطقــة  ممثلــي هــذه وجهــة نظــرمــن وذلــك ، دئم الــذايت يف منطقــة احملــيط اهلــااملتمتعــة بــاحلك

كـل مـن السـادة تاالوغـا إلياسـالو آيل       وأدىل ببيانـات  لقة الدراسـية. وضمن سياق موضوع احل
. مث (كاليـدونيا اجلديـدة)  دانغلبـارم  لـوي   - جانوساموا األمريكية)، وإدوارد ألفاريز (غوام) (

ببيانـام وتعليقـام. وأدىل كـذلك     وكوبـا ممثلو بـابوا غينيـا اجلديـدة وفرنسـا وإندونيسـيا      أدىل 
  ببيان كل من ممثل غوام وأحد اخلرباء.

ــة الدراســية اســتمع املشــاركون  ويف اجللســة نفســها،    - ١٤ لني راء اخلــرباء املســتق آل يف احللق
. وقــدم ثالثــة املتمتعــة بــاحلكم الــذايت يف منطقــة البحــر الكــارييب  بشــأن احلالــة يف األقــاليم غــري 

ــغ ( خــرباء، هــم ا  ــر كلي ــالكومل ( اململكــة املتحــدة لســادة بيت ــانفرن م ــل م ــركس  ) ودانيي جــزر ت
  )، عروضا حول هذا املوضوع.  بورتوريكوكوالزو ( -) وويلما ريفريون وكايكوس

__________ 

ــتعمار،         (أ)   ــاء االسـ ــدة إلـ ــم املتحـ ــع األمـ ــى موقـ ــة علـ ــية متاحـ ــة الدراسـ ــة يف احللقـ ــات املناقشـ ــات وورقـ البيانـ
http://www.un.org/en/decolonization/index.shtml.  
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يف احللقـة الدراسـية   اسـتمع املشـاركون   أيار/مـايو،   ٢٠، املعقودة يف الثالثةويف اجللسة   - ١٥
مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية، وتعليقـــات بشـــأن احلالـــة أدىل ـــا ممثلـــو كـــل مـــن   ببيانـــاتإىل 

وإكوادور، وكوبا، ونيكاراغوا، ومجهورية فرتويـال البوليفاريـة واألرجنـتني واالحتـاد الروسـي،      
إىل أيضـا   واسـتمع أيضـا املشـاركون يف احللقـة الدراسـية      واجلمهورية العربية السورية والصني.

  ، واثنان من اخلرباء.  تركس وكايكوس  سانت هيالنة وجزركل من  ثالبيانات أدىل ا مم
األقــاليم غــري  مركــزيف احللقــة الدراســية نــاقش املشــاركون  ،أيضــاً ويف اجللســة الثالثــة  - ١٦

 ،اخلــرباء املســتقلني وجهــة نظــرمــن وذلــك ، م الــذايت يف منطقــة احملــيط اهلــادئ املتمتعــة بــاحلك
إدوارد بـول  ومايكل لوجـان بفـاكوا (غـوام)     السادة مثرباء، عروض من أربعة خواستمعوا إىل 

ــتراليا  ــرز (أسـ ــان ) وولفـ ــدة)،  روش واميتـ ــدونيا اجلديـ ــت (كاليـ ــل فوريسـ ــدونيا  ميكاييـ (كاليـ
بــابوا غينيــا اجلديــدة وأدىل ببيانــات وتعليقــات حــول هــذا املوضــوع ممثلــو كــلّ مــن  . اجلديــدة)

  .واجلزائر ونيكاراغوا والصني وإندونيسيا وكوبا واجلمهورية العربية السورية
مـــن اخلـــرباء ببيانـــات أيار/مـــايو، أدىل مخســـة  ٢٠املعقـــودة يف  ،اجللســـة الرابعـــةويف   - ١٧
. ومت بعـد ذلـك تنـاول    م الـذايت يف منطقـة احملـيط اهلـادئ    حالـة األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلك      عن

واســتهلت ، اطق األخــرىاملنــغــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت يف   األخــرى األقــاليم مركــز مســألة
  .هذا العمل بتقدمي عرض )ب ()جزر فوكالند (مالفيناس)راندال ( فيليسالسيدة 

مجهوريـة فرتويـال   ي ممثلـ إىل بيـاين  يف احللقة الدراسـية   وعقب ذلك، استمع املشاركون  - ١٨
  ببيان.    . وأدلت السيدة راندال وأحد اخلرباء أيضاالبوليفارية وتركيا

األقـاليم  بشـأن  ض واحللقـة الدراسـية إىل عـر    املشاركون يف سها، استمعويف اجللسة نف  - ١٩
جوزيـف بوسـانو (جبـل    ا كـلٌّ مـن السـيد    مهقـد ، غري املتمتعة باحلكم الـذايت يف منـاطق أخـرى   

املقعــد ، الــذي كــان يشــغل البوليســاريوالــديش (جبهــة  حممــد يســلم بيســط، والســيد طــارق)
  .باميال وارد بريس (سانت هيالنة)السيدة و)، لصحراء الغربيةاملخصص ل

مـــن إســـبانيا واملغـــرب واجلزائـــر وكوبـــا وأدىل ببيانـــات حـــول املوضـــوع ممثلـــو كـــلّ   - ٢٠
وإكــوادور ونيكــاراغوا واجلمهوريــة العربيــة الســورية واالحتــاد الروســي ومجهوريــة فرتويــال         

كمــا أدىل . رجنــتنيالبوليفاريــة وشــيلي وغواتيمــاال وإثيوبيــا والصــني وبــابوا غينيــا اجلديــدة واأل
الــديش (جبهــة   يســلم بيســط  ببيانــات كــل مــن جوزيــف بوســانو (جبــل طــارق)، وحممــد       

  ).الغربية  لصحراءاملخصص لاملقعد ، الذي كان يشغل البوليساريو
__________ 

مثة نزاع قائم بـني حكـوميت األرجنـتني واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية بشـأن السـيادة              )ب (  
 ).ST/CS/SER.A/42على جزر فوكالند (مالفيناس) (انظر 
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ن وأعضاء اللجنة اخلاصـة احلاضـر  عقد أيار/مايو،  ٢١يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف   - ٢١
    .استنتاجات احللقة وتوصياا رمسية بشأن مشروع يف احللقة الدراسية مشاورات غري

املقـر  قدم السـيد دايـل ألكسـندر، أحـد ممثلـي      احللقة الدراسية،  أعمال استئنافولدى   - ٢٢
جنـة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر       للّالتـابع   دون اإلقليمي ملنطقة البحر الكارييب

املتحـدة يف تقـدمي املسـاعدة إىل األقـاليم غـري املتمتعـة       عـن دور منظومـة األمـم    ، عرضا الكارييب
  .باحلكم الذايت

مــه اخلــبري إىل عــرض قد اســتمع املشــاركون يف احللقــة الدراســية اجللســة نفســها، ويف   - ٢٣
وذلــك ضــمن ســياق موضــوع احللقــة     توصــيات، عــن ال ســريغي تشرينيافســكي (أوكرانيــا)   

  .  الدراسية
  

  اختتام احللقة الدراسية    - جيم  

، الـذي  لحلقـــة الدراسيــة اإلجرائي لتقرير اليف اجللسة اخلامسة، عرض املقرر مشروع   - ٢٤
  .  اعتمد عقب ذلك

ويف اجللسة نفسها، اعتمد املشاركون بالتزكية مشـروع قـرار أعربـوا فيـه عـن التقـدير         - ٢٥
  (التذييل الثالث).   نيكاراغواحلكومة وشعب 

لنيكـاراغوا  أدىل مبالحظات ختاميـة كـلٌّ مـن املمثلـة الدائمـة      اجللسة نفسها أيضا، ويف   - ٢٦
الـرئيس السـابق   ، ميغيل ديسكوتوولدى األمم املتحدة، السيدة ماريا روبياليس دي تشامورو، 

واملستشـار احلـايل لشـؤون السياسـة      ،للجمعية العامة لألمـم املتحـدة يف دورـا الثالثـة والسـتني     
  .دانييل أورتيغا سافيدرائيس نيكاراغوا، اخلارجية لر

  .  ختاميببيان  أيضا وأدىل رئيس اللجنة اخلاصة  - ٢٧
    

  االستنتاجات والتوصيات  -  ثالثا  

ــنح       - ٢٨ ــالن مـ ـــة إىل إعـ 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    

يف دراســة تطبيــق اإلعــالن، وتقــدمي االقتراحــات والتوصــيات بشــأن مــدى التقــدم    اللجنــةدور 
  احملرز يف تنفيذه.  

املشـاركون جمـددا علـى األمهيـة املتواصـلة لالسـتنتاجات        أعضـاء اللجنـة اخلاصـة   وأكد   - ٢٩
  والتوصيات اليت خلصت إليها احللقات الدراسية السابقة.
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ــادة    - ٣٠ ــال باملــ ــافة إىل ذلــــك، وعمــ ــية   ٩وإضــ ــة الدراســ ــام الــــداخلي للحلقــ  مــــن النظــ
)A/AC.109/2015/17 (املرفـق ، ، اسـتنتاجات احللقــة  املشــاركون  أعضــاء اللجنـة اخلاصـة  قدم سـي

  .  ٢٠١٥يف شهر حزيران/يونيه  يف دورا املوضوعية اللجنة الدراسية وتوصياا إىل
  

األمــم املتحــدة يف ســنتها تنفيــذ العقــد الــدويل الثالــث للقضــاء علــى االســتعمار:     - ألف  
    أعمال إاء االستعمار السبعني: تقييم جدول

   أم:  نياملشارك ألعضاء اللجنة اخلاصةوجاء يف املالحظات اخلتامية   - ٣١
ــرة    يشــريون  (أ)   ــت الفت ــة أعلن ــة العام ــا   ٢٠٢٠-٢٠١١إىل أن اجلمعي عقــدا دولي

قـيم املشـاركون التقـدم احملـرز واستعرضـوا أسـاليب العمـل        قـد  ثالثا للقضاء علـى االسـتعمار. و  
  الراهنة وولدوا زمخا متجددا من أجل إمتام املهمة التارخيية للجنة اخلاصة؛  

ــة إــاء اال   حيــددون  (ب)   ــاء العقــد الثالــث،  عــددا مــن القضــايا يف عملي ســتعمار أثن
ــا ــاليم غــري املتمتعــ      مب ــى األق ــاخ، ال ســيما عل ــري املن ــر تغ ــك أث ــة  يف ذل ــذايت، واألزم ــاحلكم ال ة ب

االقتصادية واملاليـة العامليـة، ودور التعـاون اإلقليمـي، والتثقيـف والتوعيـة العامـة، ودور اتمـع         
القــدرة علــى احلكــم ضــرورة بنــاء املــدين، ودور املــرأة، ومتكــني الفئــات الضــعيفة مــن النــاس، و

  الذايت الكامل؛  
ن التحـديات الـيت تواجههـا بعـض     ، يف ضوء الطابع الشامل لكـثري مـ  يؤكدون  (ج)  

، علـى ضـرورة   يف يومنـا هـذا   املتـرابط  العـامل األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف إطار دينامية 
بذل جهود، من خالل مشاركة األطراف املعنية، وعلى أساس كل حالة على حدة، من أجـل  

ادية يف األقـاليم غـري املتمتعـة    مواصلة تعزيز القدرة اإلدارية واحلكم الرشـيد واالسـتدامة االقتصـ   
  باحلكم الذايت، وذلك لتمكني األقاليم من معاجلة القضايا املشتركة بطريقة كلية؛  

بأن تغري املناخ قد جعل العديد من األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت    يقرون  (د)  
عامليـة الراهنـة أبـرزت    معرضة هلشاشة بيئية واقتصادية أكرب، وبـأن األزمـة االقتصـادية واملاليـة ال    

  أمهية االستدامة االقتصادية وتنوع األسس االقتصادية يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛  
املنظمات اإلقليميـة  وكاالت األمم املتحدة وبالدور اهلام الذي تؤديه  يعترفون  (هـ)  

كم الـذايت علـى مواجهـة    والترتيبات اإلقليميـة يف مسـاعدة كـثري مـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحل        
  خمتلف التحديات املستجدة؛  

علــى أن التعلـــيم والتوعيــة العامـــة، مبــا يف ذلـــك توعيــة الشـــعوب      يشــددون   (و)  
األصلية، يظالن من العناصر احلامسـة إلـاء االسـتعمار، وأشـاروا يف هـذا الصـدد إىل مسـؤولية        
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اختــاذ قــرارات مســتنرية بشــأن الــدول القائمــة بــاإلدارة عــن كفالــة متكــني الشــعوب املعنيــة مــن 
  مركز أقاليمهم السياسي يف املستقبل، وفقا لقرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة؛  

بالــدعوات إىل تنفيــذ مشــاريع مشــتركة لتعزيــز توعيــة النــاس بشــأن    يرحبــون  (ز)  
 املتمتعـة  طبيعة العالقة الدستورية يف بعض األقاليم، تشارك فيهـا األمـم املتحـدة، واألقـاليم غـري     

  باحلكم الذايت، والدول القائمة باإلدارة، وفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛  
أمهية دور املرأة يف عملية إاء االستعمار، يف جمـاالت منـها التعلـيم،     يؤكدون  (ح)  

  والقضاء على الفقر، ومتكني اتمع احمللي؛  
 األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت     بدور احلوار مع اتمع املدين يف يعترفون  (ط)  

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

    احلكومية، يف عملية التنمية ويف تيسري حتقيق االستدامة االقتصادية، ورفاه شعوب األقاليم؛
على أن عمليات استعراض الوضـع و/أو االسـتعراض الدسـتوري يف     يشددون  (ك)  

بعــض األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت عمليــات دقيقــة ينبغــي أن تلــيب توقعــات معينــة حنــو 
حتقيق إاء االستعمار فيها، على أساس كل حالة على حدة، مبا يف ذلـك، عنـد االقتضـاء، مـن     

  غري الرمسيني وعلى مستوى عملي فيما بني مجيع املعنيني؛   خالل االتصال واحلوار
جمددا أن تعزيز التفاعل والتعاون بني اللجنة اخلاصة والـدول القائمـة    يؤكدون  (ل)  

ــاء االســتعمار،          ــة بإ ــم املتحــدة املتعلق ــة األم ــذ والي ــة حامســة لتنفي ــرا ذا أمهي ــاإلدارة يظــل أم ب
ا فيها الدول القائمة باإلدارة ذاا، وفقا لقـرار اجلمعيـة   وستستفيد منه مجيع األطراف املعنية، مب

ــع القــرارات األخــرى ذات الصــلة،   ٨٧/٦٨العامــة  ــونومجي يف هــذا الصــدد مبشــاركة   ويرحب
ــدول  فرنســا يف احللقــة الدراســية  ــاإلدارة  ، ويشــجعون ال األخــرى علــى املشــاركة يف  القائمــة ب

  احللقات الدراسية القادمة عن إاء االستعمار؛
أيضا بأمهية مشاركة الدول األخرى األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت      يعترفون  (م)  

يف هـذا الصـدد مبشـاركة     ويرحبـون ليست أعضاء يف اللجنـة اخلاصـة بنشـاط يف عمـل اللجنـة،      
 ،وغواتيمــــاال ،والســــلفادور ،واجلزائــــر ،وأوروغــــواي ،وأســــتراليا ،وإســــبانيا ،األرجنــــتني

  يف احللقة الدراسية.   سيكواملك ،واملغرب ،وكوستاريكا
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األمـــم املتحـــدة يف  تنفيـــذ العقـــد الـــدويل الثالـــث للقضـــاء علـــى االســـتعمار:         - باء  
، يف منطقـة البحـر الكـارييب    السبعني: تقييم جدول أعمال إـاء االسـتعمار   سنتها

، املعقـودة يف  احملـيط اهلـادئ  مبا يف ذلـك متابعـة احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة       
  ٢٠١٤عام 

   أم:نياملشارك ألعضاء اللجنة اخلاصةجاء يف املالحظات اخلتامية   - ٣٢
ــون مبشــاركة    (أ)   ــيم   يرحب ــة اإلقل ــل حكوم ــايكوس   وخــبريممث ــركس وك  جــزر ت

اخلــبري شــاركة وأيضــا مبللحلقــة الدراســية،  قــدماهااملعلومــات الــيت بو ويشــجعونه علــى ذلــك،
ــع  ــل اتم ــن بورتوريكــو   وممث ــدين م ــذين  امل ــاء      الل ــة إ ــات نظــر بشــأن عملي ــن وجه ــا ع أعرب

االستعمار يف منطقة البحـر الكـارييب، وال سـيما بشـأن تطبيـق إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان          
  ؛)١٥-(د ١٥١٤والشعوب املستعمرة، الوارد يف قرار اجلمعية العامة 

  وفيما يتعلق باحلالة يف بورتوريكو:  
تضمن، متشيا مـع القـرارات واملقـررات     بالبيان الذي أُدىل به، والذييرحبون   (ب)  

وأكـدت فيهـا مـن جديـد حـق       ١٩٧٢بشأن بورتوريكو اليت اختذا اللجنـة اخلاصـة منـذ عـام     
 ١٥١٤الشعب غري القابل للتصـرف يف تقريـر املصـري واالسـتقالل وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة         

ريكـو، التوصـية بـأن    ) ومع انطباق املبـادئ األساسـية لـذلك القـرار علـى مسـألة بورتو      ١٥-(د
تبقــي اللجنــة املســألة قيــد االســتعراض املســتمر، وأن تقــدم توصــيات حمــددة لكــي تنظــر فيهــا     

بالعرض املقدم من اخلبري من بورتوريكو بشأن أثر الديون علـى  ، وحييطون علما اجلمعية العامة
  احلالة االقتصادية يف اإلقليم؛

االسـتقالل   علـى نضـاهلم مـن أجـل    بـإطالق سـراح السـجناء املـدانني     يطالبون   (ج)  
ــبريا  ومنــهموحــق تقريــر املصــري يف بورتوريكــو،   ــوبيس ري احملتجــز يف ظــل ظــروف   أوســكار ل

  أربعة وثالثني عاما؛ منذالإنسانية 
  وفيما يتعلق باحلالة يف جزر تركس وكايكوس:  
إىل  ويشـريون للبيان الذي أدىل به ممثـل حكومـة اإلقلـيم     متقديرهيعربون عن   (د)  

  ؛اللجنة اخلاصة يف اإلقليم حبضورعلومات املقدمة فيما يتعلق امل
نظــام للضــوابط واملــوازين   املتعلقــة باســتحداث  باملقترحــات حييطــون علمــا    (هـ)  

  بشأن اإلقليم.النظر يف اعتماد قرار وبالداخلية يف حكومة اإلقليم 
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املتحـــدة يف  تنفيـــذ العقـــد الـــدويل الثالـــث للقضـــاء علـــى االســـتعمار: األمـــم          - جيم  
، اهلـادئ  احملـيط السـبعني: تقيـيم جـدول أعمـال إـاء االسـتعمار يف منطقـة         سنتها

يف ذلـك متابعـة احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة احملـيط اهلـادئ، املعقـودة يف           مبا
  ٢٠١٤عام 

   أم:نياملشارك ألعضاء اللجنة اخلاصةجاء يف املالحظات اخلتامية   - ٣٣
  لة يف ساموا األمريكية:وفيما يتعلق باحلا  
علـــى البيـــان الـــذي أدىل بـــه   ثـــل حـــاكم اإلقلـــيمميعربـــون عـــن تقـــديرهم مل  (أ)  

  ؛اليت قدمهاملعلومات وا
رغــم كوــا مفيــدة يف عالقــة اإلقلــيم بالدولــة القائمــة بــاإلدارة   أنّيالحظــون   (ب)  
  ؛عديدة هناك عدة أوجه قصور اقتصادية وسياسيةفإنّ ، معظمها
سـاموا  احلاكم فيما يتعلـق باسـتمرار   أعرب عنه ممثل الذي الشاغل يالحظون   (ج)  
 وبـأنّ الواليـات املتحـدة،   بوزارة الداخلية من من الرئيس و سلطتهااحلصول على يف  األمريكية

لدولـة  وأنّ دسـتوره حيتـاج إىل موافقـة حكومـة ا    متثيل يف الكونغرس االحتادي  اإلقليم ليس لديه
  القائمة باإلدارة ؛

ــات      يالحظــون  )د(   ــة يف الوالي ــه بشــأن بعــض القــوانني االحتادي ــق املعــرب عن القل
  املتحدة ملا هلا من تأثري منهك على قدرة اإلقليم على حتقيق النمو االقتصادي املستدام؛

، ٢٠١٤بنتائج االستفتاء الذي أجـري يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    حييطون علما   )هـ(  
إبطـال  سـلطة  الفونو العام، اهليئة التشريعية لإلقلـيم،   إل منح االقتراح الداعي وأفضى إىل رفض

    سبل املضي قدما؛بشأن  بفتح باب املناقشة يف اإلقليم ويرحبوناحلاكم،  فيتو
  ؛  بعثة زائرة إىل اإلقليمإىل اللجنة اخلاصة إليفاد بالدعوة املوجهة يرحبون   (و)  
  فيما يتعلق باحلالة يف غوام:    
علما بالبيان الذي أدىل به ممثل حاكم اإلقليم الذي تضمن معلومـات   حييطون  (ز)  

مستكملة عن اجلهود اليت تبذهلا جلنة غـوام املعنيـة بإـاء االسـتعمار مـن أجـل إـاء االسـتعمار         
تثقيفيـة بشـأن   الحلملـة  تـوفري ميزانيـة هامـة لتمويـل ا    خالل العام املاضي، وعلى وجـه التحديـد،   

  صري؛تقرير امل
جلنة غـوام املعنيـة بإـاء االسـتعمار يف تعزيـز       مشاركةمع التقدير إىل  يشريون  (ح)  

 وتركّـز احملطـات التلفزيونيـة   إعـداد بـرامج عامـة تبـثّ علـى       ، وذلـك بوسـائل منـها   الوعي العام
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واخليارات املتعلقة بتحديـد املركـز، وأثـر هـذه     : عملية إاء االستعمار، هي على ثالثة مواضيع
  ؛  “من نكون حنن”خليارات على العمالة والتجارة يف غوام وعلى ا

علما باملقترحات املقدمة من أجـل التعجيـل بعمليـة إـاء االسـتعمار،       حييطون  )ط(  
ــك أن  ــوفري      ومــن ذل ــة التابعــة إلدارة الشــؤون السياســية يف ت تشــرع شــعبة املســاعدة االنتخابي

وأن تنظـر اجلمعيـة العامـة يف برنـامج عمـل إلـاء        املعلومات املتعلقة خبيارات املركز السياسـي، 
  االستعمار يف كل إقليم على حدة؛

مــرة أخــرى احلاجــة إىل مواصــلة الرصــد الــدقيق للحالــة يف اإلقلــيم، يؤكــدون   )ي(  
بأوجــه الغمــوض يف القــانون املتعلــق بســجل إــاء االســتعمار وضــرورة    ســيما فيمــا يتعلــق   ال

  ؛برنامج تثقيفي بشأن خيارات تقرير املصري اليت تشمل وضع التوعية العامة
حييطون علما بالقلق املعرب عنه إزاء األنبـاء الـيت أفـادت بـأنّ الـدائرة التاسـعة         (ك)  

حملكمة االستئناف بالواليات املتحدة قد أصدرت فتوى تبيح إقامة الدعوى مـن جديـد للطعـن    
  اسي؛يف القيود املفروضة على التصويت يف غوام على املركز السي

يرون بأنّ التصويت يف غـوام علـى إـاء االسـتعمار ينبغـي أن يكـون متطابقـا          (ل)  
ميثاق األمم املتحدة وإعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة واإلعـالن العـاملي   مع 

  ؛حلقوق اإلنسان
  فيما يتعلق باحلالة يف بولينيزيا الفرنسية:    
الدولــة القائمــة   عــدم تقــدمي  املســتمر إزاء  يشــاطرون اللجنــة اخلاصــة قلقهــا     )م(  
  ) من ميثاق األمم املتحدة؛  ـ(ه ٧٣علومات عن اإلقليم مبقتضى املادة ملباإلدارة 
علـى أمهيـة ضـمان معلومـات موضـوعية وموثوقـة        يشـددون ويف هذا الصدد،   )ن(  

    عن احلالة يف اإلقليم كوسيلة الستكمال ورقة العمل اليت أعدا األمانة العامة؛
أيضــا الشـــواغل املُعــرب عنــها بشـــأن إتاحــة إمكانيــة الوصـــول،       يالحظــون   (س)  

إىل  ويشـريون وحقوق امللكية لشعب ماووهي فيما يتعلق مبـوارد املنطقـة االقتصـادية اخلالصـة،     
، الذي حثت فيه الدول املعنية القائمة باإلدارة على اختـاذ تـدابري   ٦٩/١٠٧ة قرار اجلمعية العام
مان احلقوق غري القابلة للتصرف لشعوب األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت    فعالة حلماية وض

يف مواردها الطبيعية ويف فرض سيطرا على تنمية هذه املوارد يف املستقبل واحلفاظ على تلـك  
السيطرة، وطلبت إىل الدولة املعنية القائمـة بـاإلدارة أن تتخـذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة حلمايـة        

  ة لشعوب تلك األقاليم؛  حقوق امللكي
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  فيما يتعلق باحلالة يف كاليدونيا اجلديدة:    
تعاون احلكومة الفرنسية والتزامهـا البنـاءين فيمـا يتعلـق      يالحظون مرة أخرى  (ع)  

ــيت        ــة ال ــارة األوىل للبعث ــدة، وال ســيما الســماح بالزي ــدونيا اجلدي ــر املصــري يف كالي ــة تقري بعملي
  أوفدا اللجنة اخلاصة؛  

ــذي    يرحبــون  (ف)   ــة القائمــة بــاإلدارة ال ــل الدول ــه ممث ــان الــذي أدىل ب ــال  بالبي إنّ ق
علــى اســتعداد للتعامــل مــع املســائل   وهــي  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١نــذ حكومــةً قــد أُنشــئت م 

علـى مـدى    قـد شـهدت تطـورا غـري مسـبوق     كاليدونيا اجلديـدة   وإنّالرئيسية املعروضة عليها، 
  ؛  العقد املاضي

شـــواغل املعـــرب عنـــها بشـــأن اهلجـــرة إىل كاليـــدونيا اجلديـــدة، اليشـــاطرون   (ص)  
انتباه الدولة القائمة باإلدارة إىل كفالة عدم تعرض شعب الكاناك األصـلي للخطـر،    ويوجهون

  وفقا ألحكام األمم املتحدة؛  
اجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة القائمـة بـاإلدارة مـن أجـل إعـادة التـوازن           يالحظن  )ق(  

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؛  

علـى أنـه مـا دامـت      الذي نـص  ٦٩/١٠٧ لعامةجمددا قرار اجلمعية ا يؤكدون  )ر(  
اجلمعية العامة نفسها مل تقرر أن إقليمـا مـا مـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت قـد حقـق           
احلكم الذايت بالكامل وفقا ألحكام الفصل احلادي عشر مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، فـإن علـى       

ــاإلدارة أن تواصــل إرســال امل     ــة ب ــة القائم ــة املعني ــذا ا  الدول  ــة ــات املتعلق ــيم مبقتضــى  علوم إلقل
  (هـ) من امليثاق؛   ٧٣  املادة

تأكيــد دعــوة مجيــع األطــراف املعنيــة إىل أن تواصــل، بــروح مــن         يكــررون  )ش(  
دم مصـــلحة شـــعب كاليـــدونيا التـــآلف، احلـــوار فيمـــا بينـــها يف إطـــار اتفـــاق نوميـــا ومبـــا خيـــ  

  بأكمله؛    اجلديدة
واصل األمـم املتحـدة الرصـد الـدقيق للحالـة يف      على احلاجة إىل أن ت يشددون  )ت(  

إىل الطلـب املقـدم مـن الكانـاك      ويشـريون مبا يف ذلـك متابعـة توصـيات البعثـة الزائـرة،      ، اإلقليم
ألمانــة باإدارة الشــؤون السياســية مــن أجــل احلصــول مــن  للتحريــر الــوطين االشــتراكيةوجبهــة 
لتنفيــذ  يف املرحلــة النهائيــة    ،ر املصــريعمليــة تقريــ  إلجــراء  املســاعدة االنتخابيــة  علــى  العامــة 

  نوميا؛    اتفاق
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 املقبـل اخلـاص  علمـا باملعلومـات املتعلقـة بعقـد االجتمـاع االسـتثنائي       حييطون   (ث)  
مـن   ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ٥عقد يف بـاريس يف  سـي ألطراف املوقعة على اتفـاق نوميـا، الـذي    ل

  .  املتعلقة بالقوائم االنتخابية واملسائل ذات الصلة الشواغل املستمرة أجل مناقشة
  

األمــم املتحــدة يف ســنتها تنفيــذ العقــد الــدويل الثالــث للقضــاء علــى االســتعمار:     - دال  
، مبـا يف ذلـك   املنـاطق األخـرى  السبعني: تقييم جدول أعمـال إـاء االسـتعمار يف    

  ٢٠١٤املعقودة يف عام  متابعة احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ،

   أم:  نياملشارك ألعضاء اللجنة اخلاصةجاء يف املالحظات اخلتامية   - ٣٤
  فيما يتعلق باحلالة يف جزر فوكالند (مالفيناس):  
إىل قــرارات ومقــررات اجلمعيــة العامــة واللجنــة اخلاصــة بشــأن تلــك  يشــريون  )أ(  

األرجنــتني واململكــة املتحــدة ــدف اســتئناف املفاوضــات بــني حكــوميت طلبــت املســألة، الــيت 
التوصــل إىل حــل دائــم للــرتاع علــى الســيادة، مــع مراعــاة مصــاحل ســكان اجلــزر، وفقــا لقــرار     

) والقرارات الالحقة ذات الصـلة الـيت اعتمـدا األمـم املتحـدة،      ٢٠-(د ٢٠٦٥اجلمعية العامة 
، الذي دعت فيه اجلمعيـة العامـة الطـرفني إىل االمتنـاع     ٣١/٤٩مبا يف ذلك قرار اجلمعية العامة 

عن اختاذ قرارات من شـأا أن تنطـوي علـى إدخـال تعـديالت مـن جانـب واحـد علـى احلالـة           
 ويشــريون أيضــا إىل أنّالوقــت الــذي ختضــع فيــه اجلــزر للعمليــة الــيت أوصــت ــا اجلمعيــة،    يف

ــة  عتمــادالنوية اخلمســني يصــادف الــذكرى الســ  ٢٠١٥ عــام ) ٢٠-(د ٢٠٦٥القــرار اجلمعي
 ،اللجنــةو حـىت اآلن مــن اجلمعيـة  ، الــذي ظـلّ يجــدد  أن مســألة جـزر فوكالنــد (مالفينـاس)  بشـ 

همة املساعي احلميدة اليت يضـطلع ـا   مب تعزيز جهوده من أجل الوفاءإىل األمني العام ويطلبون 
  اصة بشأن هذه املسألة؛  عمال بقرارات اجلمعية العامة واللجنة اخل

  فيما يتعلق باحلالة يف جبل طارق:    
ــه األمــم املتحــدة إىل إســبانيا      يشــريون  )ب(   ــذي وجهت ــداء ال إىل ضــرورة وضــع الن

واململكة املتحدة موضـع التطبيـق مـن أجـل إجـراء حمادثـات بشـأن مسـألة جبـل طـارق ـدف            
، وبعد االسـتماع  ١٩٨٤ الثاين/نوفمربتشرين  ٢٧املوقع يف بروكسل  اتفاقالتوصل، يف إطار 

إىل مصاحل سكان جبل طـارق، إىل حـل ـائي ومتفـاوض بشـأنه للخـالف يف ضـوء القـرارات         
ميثـاق األمـم املتحـدة.     لروحووفقا  ،ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة، واملبادئ املنطبقة

رق مل يعـد موجـودا، حتـاول    إىل أنه نظرا ألن املنتدى الثالثي للحوار بشـأن جبـل طـا    ويشريون
كل من إسبانيا واململكة املتحدة إنشاء آلية جديدة للتعـاون احمللـي مبـا حيقـق الرفـاه االجتمـاعي       
ــارق       ــل طـ ــة يف جبـ ــة املختصـ ــلطات احملليـ ــا السـ ــارك فيهـ ــة، تشـ ــادية اإلقليميـ ــة االقتصـ والتنميـ
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 أن تبــدأ هــذه اآلليــة عــن األمــل يف ويعربــونوالســلطات احملليــة واإلقليميــة اإلســبانية املختصــة. 
  العمل قريبا؛  

  وفيما يتعلق باحلالة يف سانت هيالنة:  
 تكومـة سـانت هيالنـة، الـذي سـافر     ممثلـة حل  يعربون عن تقـديرهم ملشـاركة    (ج)  

  ؛لمعلومات اليت قدمتهاول، من اإلقليم نيكاراغوا أليام حىت يصل إىل
أنّ اإلقلـيم ليسـت    ومفادهـا اإلقلـيم   ةعنـها ممثلـ   تاآلراء اليت أعربيشريون إىل   (د)  

  له أي تطلعات يف االستقالل وهو قد استطاع أن ميارس شكال رمسيا من أشكال احلكومة؛
سـانت هيالنـة بشـأن اآلثـار      ةعنـها ممثلـ   تبالشـواغل الـيت أعربـ   حييطون علما   (هـ)  

ــة  ــة  تزايــد عــددتشــييد املطــار، مبــا يف ذلــك   لالســلبية احملتمل ــيت األســر املغترب  أصــبحت تقــيم  ال
ســانت هيالنــة   يصــلخــط جــوي أو حبــري   إلقامــة اإلقلــيم وعــدم وجــود خطــة حمــددة      يف

  ؛ااورة  زرباجل
املعلومات الـيت قدمتـها ممثلـة سـانت هيالنـة وأفـادت فيهـا بأنـه         حييطون علما ب  (و)  

ينص من أحكام بشأن حقـوق اإلنسـان،    ٢٠٠٩على الرغم من أن دستور سانت هيالنة لعام 
واالتفاقـات الدوليـة الرئيسـية    القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة        حكام اتفاقيةفإن أ

  بعد؛ مل تشمل اإلقليماألخرى 
  فيما يتعلق باحلالة يف الصحراء الغربية:    
تقريـر املصـري    املتمثلـة يف السـعي إىل حتقيـق   إىل واليـة اللجنـة اخلاصـة    يشريون   (ز)  

تأكيـد مجيـع قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصـلة، مبـا فيهـا          ويعيدونلشعب الصحراء الغربية، 
 ١٧٨٣) و ٢٠٠٧( ١٧٥٤ عـن تأييـدهم لقـرارات جملـس األمـن     ، ويعربـون  ٦٩/١٠١القرار 

 ١٩٧٩) و ٢٠١٠( ١٩٢٠)، و ٢٠٠٩( ١٨٧١) و ٢٠٠٨( ١٨١٣) و ٢٠٠٧(
) ٢٠١٥( ٢٢١٨و ) ٢٠١٤( ٢١٥٢)، ٢٠١٣( ٢٠٩٩) و ٢٠١٢( ٢٠٤٤) و ٢٠١١(

ملسـألة  سياسـي دائـم   مني العـام ومبعوثـه الشخصـي إىل الصـحراء الغربيـة بإجيـاد حـل        والتزام األ
ــة. ــة إىل إعــادة تنشــيط   ويشــددون علــى ضــرورة   الصــحراء الغربي ــة جتديــد اجلهــود الرامي عملي

ــم للمســألة    ــدعون البحــث عــن حــل سياســي دائ ــاإلرادة   ، وي ــي ب األطــراف إىل مواصــلة التحل
للحـوار مـن أجـل الـدخول يف مرحلـة مفاوضـات أكثـر عمقـا          السياسية والعمل يف بيئة مواتيـة 

، املـذكورة أعـاله وجنـاح املفاوضـات    وتركيزا على املوضـوع، وبالتـايل كفالـة تنفيـذ القـرارات      
تأكيــد الــدعوة الــيت وجهــت إىل األطــراف يف احللقــات الدراســية اإلقليميــة الســابقة  ويكــررون 

عـام، بـدون شـروط مسـبقة وحبسـن نيـة، وذلـك        ملواصلة تلك املفاوضات حتت رعاية األمـني ال 
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دف التوصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفني، من شـأنه أن يتـيح لشـعب    
الصــحراء الغربيــة تقريــر مصــريه يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة   

  .ومقاصده
  

ىل األقــــاليم غــــري املتمتعــــة دور منظومــــة األمــــم املتحــــدة يف تقــــدمي املســــاعدة إ  - هاء  
  الذايت  باحلكم

   أم:  نياملشارك ألعضاء اللجنة اخلاصةجاء يف املالحظات اخلتامية   - ٣٥
ــون مبشــاركة    (أ)   ــليرحب ــة البحــر الكــارييب    ممث ــي ملنطق ــر دون اإلقليم ــابع  املق الت

، وباملعلومـات  يف احللقـة الدراسـة   االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب       جنةللّ
    اليت قدمها؛

وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، وخاصة برنامج األمـم   يشجعون  (ب)  
املتحـدة للبيئـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، ومنظمــة           
األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحـدة  

ــم والثق  ــة والعل ــة الصــناعية، وغريهــا مــن مؤسســات      للتربي ــم املتحــدة للتنمي ــة، ومنظمــة األم اف
ــة األمــم املتحــدة، علــى تكثيــف مشــاركتها يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة، مبــا يف ذلــك           منظوم

  ؛اللجنةاملشاركة يف احللقات الدراسية اإلقليمية املقبلة بشأن إاء االستعمار، بناء على دعوة 
الــذي تقــوم بـــه اللجــان اإلقليميــة التابعــة لألمــم   عــن تأييــدهم للــدور يعربــون  )ج(  

املتحدة، وخاصة جلنة التعاون اإلمنائي ملنطقة البحر الكارييب التابعة للجنـة االقتصـادية ألمريكـا    
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وفقـا     

تحدة ذات الصلة بشأن إـاء االسـتعمار، يف تعزيـز وتوسـيع نطـاق      لوالياا ولقرارات األمم امل
  مشاركة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف أنشطتها بوصفها أعضاء منتسبة.  

  
  اقتراحات ومقترحات تتعلق بالعقد الثالث    - واو  

   أم:  نياملشارك ألعضاء اللجنة اخلاصةجاء يف املالحظات اخلتامية   - ٣٦
من جديد أن جلميـع الشـعوب احلـق يف تقريـر مصـريها، وأـا حـرة         يؤكدون  (أ)  

ــادي      ــا االقتصـ ــق منائهـ ــعي لتحقيـ ــا السياســـي ويف السـ ــر مركزهـ ــق يف تقريـ ــذا احلـ ــى هـ مبقتضـ
  واالجتماعي والثقايف؛  
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من جديد أيضا أن كل حماولة ترمي إىل التقـويض اجلزئـي أو الكلـي     يؤكدون  (ب)  
ىف مـــع مقاصـــد ميثـــاق األمـــم قليميـــة لبلـــد مـــا هـــي أمـــر يتنـــا للوحـــدة القوميـــة والســـالمة اإل

  ومبادئه؛    املتحدة
ــه    يؤكـــدون  (ج)   مـــن جديـــد أن لألمـــم املتحـــدة دورا متواصـــال ومشـــروعا تؤديـ

عملية إاء االستعمار، وأن والية اللجنـة اخلاصـة هـي برنـامج رئيسـي مـن بـرامج املنظمـة،          يف
حــىت تحــل مجيــع قضــايا إــاء االســتعمار املعلقــة   وأنــه ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تقــدم الــدعم   

ومسائل املتابعة ذات الصلة باملوضوع بطريقة مرضـية وفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة ومقرراـا       
  الصلة؛    ذات

ــز     يؤكــدون  (د)   ــة اخلاصــة باعتبارهــا األداة األساســية لتعزي ــد دور اللجن مــن جدي
  م؛  رصد احلالة يف األقاليوعملية إاء االستعمار 

على أمهية أن تقوم اللجنة اخلاصـة بوضـع ـج اسـتباقي ومركِّـز مـن        يشددون  (هـ)  
أجـل حتقيـق هـدف إـاء االسـتعمار يف األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت املدرجـة يف قائمـة             

أن تواصل تناول كل حالة بعقلية متفتحـة، واالسـتفادة مـن     اللجنةاألمم املتحدة. ويتعني على 
املتاحة، وإضفاء املزيد من الدينامية على عملية إاء االسـتعمار وفقـا لقـرارات األمـم      اخليارات

  املتحدة ومقرراا ذات الصلة؛  
يف ضــوء مســامهات خمتلــف املنظمــات والترتيبــات اإلقليميــة يف بنــاء    يوصــون  (و)  

قدرات األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت بضـرورة تيسـري املشـاركة الفعالـة لتلـك األقـاليم يف         
املنظمـــات والترتيبـــات اإلقليميـــة املعنيـــة، وفقـــاً لقـــرارات األمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة   عمـــل 

ــة   ــات املالئمـ ــتخدام اآلليـ ــوس يف     وباسـ ــي امللمـ ــي اإلقليمـ ــاون العملـ ــز التعـ ــب تعزيـ ، إىل جانـ
خمتلفــة مثــل احلوكمــة، والتأهــب ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة، وتغــري املنــاخ، ومتكــني    جمــاالت

  اتمع احمللي؛  
أيضــا، يف ضــوء الــدور اهلــام الــذي تقــوم بــه املنظمــات والترتيبــات    يقترحــون  (ز)  

ىل األقـاليم املعنيـة غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت دعمـا لعمليـة         جمال تقدمي املسـاعدة إ  اإلقليمية يف
رات األمــم املتحــدة ومقرراــا إــاء االســتعمار، أن تقــوم اللجنــة اخلاصــة، وفقــا لواليتــها وقــرا 

  الصلة، بتعزيز تفاعالا وزيادة تعاوا مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية؛   ذات
ــى اللجنــ  يشــريون  (ح)   ــة العامــة لشــعوب    عل ــق مبســألة التوعي ة اخلاصــة، فيمــا يتعل

األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت مبسائل إاء االستعمار، أن تشـارك بصـورة فعالـة، بالتعـاون     
مــع إدارة شــؤون اإلعــالم التابعــة لألمانــة العامــة، يف محلــة توعيــة لتعزيــز فهــم شــعوب األقــاليم  
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رات األمم املتحدة ومقرراا ذات الصلة بشأن إاء االسـتعمار  خليارات تقرير املصري وفقاً لقرا
وبأن تلـتمس سـبال جديـدة ومبتكـرة لتنظـيم تلـك احلملـة، وحـىت تكـون تلـك احلملـة مكملـة             
للجهــود الــيت تبــذهلا تلــك الشــعوب ولضــمان وصــول املعلومــات املتاحــة بالفعــل إىل شــعوب     

  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛  
ــة     ترحــونيق  (ط)   ــاليم املعني ــيم، أن تنظــر حكومــات األق ــق مبســألة التعل ، فيمــا يتعل

والــدول القائمــة بــاإلدارة يف إدراج مســائل إــاء االســتعمار يف املنــاهج املدرســية لألقــاليم غــري  
  املتمتعة باحلكم الذايت؛  

، فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات اســـتعراض وضـــع األقـــاليم و/أو الدســـاتري يشـــددون  (ي)  
اء االسـتعمار بوجـه عـام، علـى تنـاول هـذه العمليـات علـى أسـاس كـل حالـة علـى             وبعملية إ

حدة وبطريقة حتترم حقوق اإلنسـان وتقـوم علـى الشـفافية واملسـاءلة وشـاملة للجميـع وقائمـة         
ــررات ذات الصــلة         ــرارات واملق ــا للق ــك وفق ــين، وذل ــى املشــاركة، ومبشــاركة الشــعب املع عل

  إاء االستعمار وملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛  الصادرة عن األمم املتحدة بشأن 
، فيما خيص العالقة مع الدول القائمة باإلدارة، مبواصلة تعزيـز ودعـم   يشريون  (ك)  

التفاعل والتعاون بني اللجنة اخلاصة والـدول القائمـة بـاإلدارة باتبـاع خمتلـف السـبل والوسـائل        
مـن جديـد علـى     ويؤكـدون علـى املسـتوى العملـي،    املمكنة، مبا يف ذلـك احلـوار غـري الرمسـي و    

، وال سـيما الـدول الـيت    اللجنـة  يف عملمجيع الدول القائمة باإلدارة بفعالية  تشاركضرورة أن 
  مل تفعل ذلك؛  

تعزيـز  تكثيـف اجلهـود احلاليـة ول   يف هذا الصدد على األمهية احلامسـة ل  يشددون  (ل)  
مواصـلة  علـى   اللجنـة  وحيثـون ل القائمـة بـاإلدارة،   االتصال والتعاون بني اللجنة اخلاصـة والـدو  

الرمسيـة،   استكشاف إمكانيـة التفاعـل املتضـافر يف هـذا الصـدد، علـى املسـتويات الرمسيـة وغـري         
والسعي إىل ذلـك التفاعـل، ـدف إحـراز تقـدم يف جمـال إـاء االسـتعمار أثنـاء العقـد الثالـث،            

  على أساس كل حالة على حدة؛  
تعزيـز العالقـات   تكثيف اجلهـود احلاليـة ول  على األمهية احلامسة ل أيضا يشددون  (م)  

بــني اللجنــة اخلاصــة والــدول األعضــاء واجلهــات صــاحبة املصــلحة املعنيــة األخــرى، وكــذلك    
اخلــرباء واتمــع املــدين يف األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، وفقــا لقــرارات األمــم املتحــدة  

  الصلة؛    ذات
امهات القيمة اليت قدمها ممثلو األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت   يف ضوء املس  (ن)  

التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة اخلاصـة، باسـتخدام اآلليـة     يكررونيف احللقة الدراسية، 
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املناسبة ومبساعدة األمانة العامة، العمل على حتقيق املشاركة التامة ملمثلي األقاليم غـري املتمتعـة   
باحلكم الذايت يف احللقات الدراسية املقبلة. وينبغـي أن تيسـر الـدول القائمـة بـاإلدارة مشـاركة       

ــاليم ــي األقـ ــا      ممثلـ ــدة ومقرراـ ــم املتحـ ــرارات األمـ ــا لقـ ــية وفقـ ــات الدراسـ ــبني يف احللقـ املنتخـ
  الصلة؛    ذات

علـى أمهيـة تعزيـز العالقـات فيمـا بـني األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم            يشددون  (س)  
ــاليم،       ــك األق ــن تل ــات ع ــادل املعلوم ــذايت، ال ســيما يف جمــال تب ــذا الصــدد ويواصــلون ال  يف ه

باملقترح الذي قدمه ممثل أحد األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت بشـأن إنشـاء         اإلحاطة علما
  شبكة فيما بني تلك األقاليم؛

يف هذا الصدد على ضرورة أن تواصل اللجنة اخلاصة إعـادة ترتيـب    يؤكدون  (ع)  
طــرق عملــها وشــحذ قــدرا علــى عقــد احللقــات الدراســية اإلقليميــة بطريقــة مبتكــرة وذلــك    

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

  للقرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة بشأن إاء االستعمار؛  
تقــدمي املســاعدة إىل األقــاليم   مــم املتحــدة يف  فيمــا يتعلــق بــدور منظومــة األ     (ف)  

علـى ضـرورة مشـاركة هيئـات األمـم املتحـدة ووكاالـا         يشددوناملتمتعة باحلكم الذايت،  غري
املتخصصــة املعنيــة يف عمــل اللجنــة اخلاصــة وتعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا، وفقــا لقــرارات األمــم   

 تقـدمي املسـاعدة إىل األقـاليم غـري املتمتعـة      املتحدة ذات الصلة وباسـتخدام اآلليـات املناسـبة، يف   
إجياد السبل والوسائل الالزمة لتشجيع هـذه   اللجنةباحلكم الذايت. ويف هذا الصدد، جيب على 

  الوكاالت واهليئات على املشاركة؛  
على اللجنة اخلاصة بالعمل على إجياد السبل والوسـائل الـيت تسـتطيع     يشريون  (ص)  

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

ضــع مقتــرح االســتمرار يف وإىل  اللجنــةيف هــذا الصــدد،  ويــدعونتقــدم ومــا جيــب القيــام بــه، 
  ؛  ذا الشأن مبشروع حمدد

التأكيــد علــى ضــرورة أن تواصــل اللجنــة اخلاصــة العمــل مــن أجــل    يكــررون  (ق)  
إيفاد بعثات زائرة إىل األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، مبشـاركة حكومـة اإلقلـيم والدولـة         

علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة ووفقــا لقــرارات األمــم املتحــدة   القائمــة بــاإلدارة املعنيــتني،
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يف هذا الصدد االهتمام الذي أبداه ممثلو األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم     ويالحظونالصلة،  ذات
  الذايت يف احللقة الدراسية ذه البعثات الزائرة واخلاصة؛  

ملــة إىل أن مــن جديــد أن عمليــة إــاء االســتعمار ســتظل غــري مكت   يؤكــدون  (ر)  
تحسم مجيع القضايا املعلَّقة بشأن إاء االستعمار ومسائل املتابعـة ذات الصـلة بطريقـة مرضـية     

  ووفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛  
ثالــث أن اللجنــة اخلاصــة ينبغــي أن تواصــل تقيــيم ال العقــد ســياقيف  يؤكــدون  (ش)  

االسـتعمار والفـرص املتاحـة أمامهـا وأن تضـع خطـة       التحديات احلالية اليت تواجـه عمليـة إـاء    
  عمل عملية للعقد الثالث دف التعجيل بعملية إاء االستعمار.
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  التذييل األول

بشـأن   البحـر الكـارييب  رسالة األمـني العـام إىل احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة           
حــدة يف ســنتها األمــم املتتنفيــذ العقــد الــدويل الثالــث للقضــاء علــى االســتعمار:   

  السبعني: تقييم جدول أعمال إاء االستعمار

  وحدة إاء االستعمار التابعة إلدارة الشؤون السياسيةأبلغ الرسالة رئيس     

  ــايت  أســعدين أن ي ــث بتحي ــن  بع ــاغوا م الدراســية املشــاركني يف  لكــلّ اــتمعني يف مان
أن أعـرب عـن تقـديري العميـق      أود. وماراإلقليمية ملنطقة البحر الكارييب املعنيـة بإـاء االسـتع   

هــذا احلــدث اهلــام لتقيــيم جــدول أعمــال إــاء   ضــيافةنيكــاراغوا وشــعبها علــى كــرم  حلكومــة
  .األمم املتحدةإلنشاء مبناسبة الذكرى السبعني وذلك  االستعمار
على جهود العمـل مـن    ٧٠وحنن إذ حنيي هذه املناسبة اهلامة، فإننا نسجل أيضا مرور   

ــذ أجــ ــاء االســتعمار  ل تنفي ــال إ ــذ تأســيس املنظمــة يف     جــدول أعم ــرة من ــد شــهدت الفت . فق
مـن البلـدان الـيت كانـت حتـت حكـم االسـتعمار، والبـالغ عـدد           ٨٠التحـاق أكثـر    ١٩٤٥ عام

عـام   وقـد كُنـا يف  . األمم املتحدة يفاألعضاء ذات السيادة الدول مليون، بركب  ٧٥٠سكاا 
١٩٤٦ مـن الـدول األعضـاء.     ٨الـيت تـديرها   املتمتعـة بـاحلكم الـذايت     يم غريمن األقال ٧٢ نعد

ــيس علــى هــذه القائمــة ســوى     ــوم، فل ــا الي ا إىل    ١٧أمــغ تعــداد ســكا ــون  ١,٦إقليمــا يبل ملي
ــيت        ــاإلدارة. ورغــم الكــثري مــن اإلجنــازات ال ــع دول قائمــة ب ــى إدارــا أرب ســاكن، وتســهر عل

القضــاء علــى  ومل نبلــغ اهلــدف املتمثّـل يف اء االسـتعمار  إــحتقّقـت، فإننــا مل نكمــل بعـد مهمــة   
    االستعمار.

مسـعى تشـترك   أهداف العقـد الـدويل الثالـث للقضـاء علـى االسـتعمار       ويشكل حتقيق   
الــدول القائمــة بــاإلدارة واألقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت  ، أي األطــراف املعنيــة فيــه كــلّ
املشـاركة البنـاءة   ذلـك   . يتطلبعملية إاء االستعمار ا من اجلهات صاحبة املصلحة يفوغريمه
اللجنـة اخلاصـة بشـأن     والـدعم مـن جانـب    اإلرادة السياسـية التحلّي بـ اجلهود املتواصلة ووبذل 

. لذلك، تقع على عاتق اتمع الدويل مسؤوليةُ التأكّد من بلـوغ مرتبـة احلكـم    إاء االستعمار
ــذايت الكامــل لكــلّ مــن تبقــى مــن األقــ    ــاق األمــم املتحــدة  اليم، وذلــك وفقــا  ال وللقــرارات مليث

  .الصلة الصادرة عن املنظّمة  ذات
ومما يبعث على األمل أننـا نشـهد يف السـنوات األخـرية بـوادر جتديـد يف عمـل اللجنـة           

مـا فتئـت يف ازديـاد. ولـذلك أتوجـه إىل       اللجنةالدول القائمة باإلدارة واخلاصة. فالشراكة بني 
  الرئيس احلايل للجنة بالشكر على جهوده الدؤوبة املبذولة ذا لشأن.  
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 ،كـلّ األطـراف املعنيـة    لكي تعمل معة جنة اخلاصللّوتتيح هذه احللقة الدراسية فرصا   
ســائل الــيت علــى تنـاول حــاالت فــرادى األقـاليم وامل  رباء وأعضــاء اتمــع املـدين،  وكـذا مــع اخلـ  

علـى   تشغلُ بـال هـذه األقـاليم. وهـي أيضـا مناسـبةٌ لكـي يعـرض املشـاركون كلّهـم توصـيام           
 لكـلّ إجنـاز عمليـات إـاء االسـتعمار      حنـو املضي قـدما  سبل  ويساعدوها يف البحث عناللجنة 

  .من األقاليم، وحبسب ما أمرت به اجلمعية العامة إقليم
وــا تصــادف الــذكرى الســبعني لتأســيس األمــم وتســجل هــذه الســنة، عــالوةً علــى ك  

. لـذلك، فـإني أحـثُّ يف هـذه املرحلـة كـلَّ       العقـد الـدويل الثالـث   املتحدة، بلوغ عتبـة منتصـف   
بلـوغ  تسـاعدنا يف  حتديد خطـوات ملموسـة وقابلـة للتنفيـذ     املشاركني يف احللقة الدراسية على 

ايـة العقـد الـدويل يف عـام     ل يف القضاء على االستعمار بيل املتمثّاهلدف الن ـين   .٢٠٢٠قبلوإن
على استعداد، بصفيت أمينا عاما، أن أمد لكم يد املساعدة يف تبقـى مـن مراحـل هـذه املسـعى.      

  وأمتىن جلهودكم يف هذه احللقة الدراسية أن تكلَّل بالنجاح والتوفيق.
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  التذييل الثاين

  كنيقائمة املشار    

  أعضاء اللجنة اخلاصة    
  

  )أ (خافيري السو مندوزا  )إكوادور (الرئيس

  دييغو مورخيون
  (أ)خوسيه إدواردو بروانيو

  

  خوسيه أنطونيو كوسينيو  شيلي
  وى زونغلي  الصني
  (أ)أوسكار ليون غونساليس  كوبا

  )أ(دافيت يريغا والدجيريميا  إثيوبيا
  )أ(إنداه نوريا سفيتري  إندونيسيا

  )أ(حسني مالكي  اإلسالمية) -إيران (مجهورية 
  ميغيل ديسكوتو  نيكاراغوا

  ماريا روبيالس دي تشامورو
  خاميي هريميدا كاستيلو

  روبني برييوس
  خوان دياز

  باتريسيا بايانا
  فريد ساروفا  بابوا غينيا اجلديدة

  (أ)ألكسندر أ. فولغاريف  االحتاد الروسي
  )أ(بشار اجلعفري  اجلمهورية العربية السورية

  رافائيل داريو رامرييز كارينيو  البوليفارية) -فرتويال (مجهورية 
  أليكسيس ريفريا فرنانديززاييل 

  خوسيه أرو
  أنسونيث ألفارو

__________ 

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

  سفيان ميموين  اجلزائر
  حاجي علي

  زاينة بن حبوش 
  جرياردو دياز بارتولومي  األرجنتني

  س مازيو غونزالو
  يتا ماكدوغَلب  أستراليا

  ريبيكا دياز كالديرون  كوستاريكا
  إيريس بوستامانيتمورينا   السلفادور
  دييغو إسرائيل خريون روداس  غواتيماال
  ميغيل دياث رينوسو  املكسيك

  فيالردي ماكسويرون جيلربتو
  عبد الرمحان ليبك  املغرب

  عمر قادري
  خداد املوساوي

  غارانزو غارسيارافاييل   إسبانيا
  كارلوس بالسكو برينالديز
  خوسيه ميغيل بيلو فيالرينو

  
    الدول القائمة باإلدارة

  أنطوان جويل  فرنسا
  كريس كامبل  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

  
    األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

  تالويغا إلياسالو أيل    ساموا األمريكية
  تاسي ماوغا

  راندال فيليس  )ب ()جزر فوكالند (مالفيناس

__________ 

مثة نزاع قائم بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية بشـأن السـيادة علـى        )ب (  
 ).ST/CS/SER.A/42جزر فوكالند (مالفيناس) (انظر 
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  جوزيف بوسانو  جبل طارق
  ألربت بوجيو

  إدوارد أ. ألفاريز  غوام
  دانغلبارملوي  - جانو  كاليدونيا اجلديدة

  فرانسوا بوكيل
  مارجري إنييمان 

  وراد بريس  سانت هيالنة
  كونراد هاول  جزر تركس وكايكوس

  بيسط الديشحممد يسلم   الصحراء الغربية
  الطيب سليمان

  مايرا لويزا ساندوفال
  

    صناديق األمم املتحدة وبراجمها

  سيلفيا روكس  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  تامارا ديلغادو

  إغليسياسغلومارا 
  

    مؤسسات منظومة األمم املتحدة

اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر     
  الكارييب

  دايل ألكسندر

  
    اخلرباء

  أليخاندرو بيتس
  مايكل لوجان بِفاكوا
  سريغي شرينيافسكي

  بيتر كليغ
  ميكاييل فوريست

  دانييل مانفريد مالكوم
  ريفريون كوالتزوفيلما 

  روش واميتان
  إدوارد بول وولفرز
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  التذييل الثالث

    وشعبها نيكاراغواقدير حلكومة قرار بشأن اإلعراب عن الت  

  ،البحر الكارييباملشاركني يف احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة  إنّ  

ــوا    ــد اجتمع ــاغوا، يف  وق ــن  مان ــرة م ــايو  ٢١إىل  ١٩يف الفت للنظــر يف ، ٢٠١٥أيار/م
اء االستعمار يف عامل اليوم،  التحديات والفرص القائمة يف عملية إ  

ــتمعوا   ــد اسـ ــه  وقـ ــام أدىل بـ ــان هـ ــة   ،إىل بيـ ــاح احللقـ ــيةيف افتتـ ــل  ،الدراسـ األب ميغيـ
الرئيس السابق للجمعية العامة يف دورا الثالثة والسـتني ومستشـار رئـيس مجهوريـة     ديسكوتو 

  سافيدرا،  اراغوا، دانييل أورتيغانيك
ــا    ــاطوا علمـ ــد أحـ ــا ممث   وقـ ــيت أدىل ـ ــة الـ ــات اهلامـ ــة   بالبيانـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــو األقـ لـ
  الذايت،  باحلكم

وشعبها لتزويد اللجنـة اخلاصـة بـاملرافق     نيكاراغواحلكومة  يعربون عن عميق امتنام  
احللقـة الدراسـية،   هـذه  الالزمة لعقد حلقتها الدراسية، وللمسامهة املمتازة اليت قدماها يف جناح 

واالســتقبال احلــار والــودي، الــيت لقيهــا املشــاركون   للســخاء البــالغ ولكــرم الضــيافة ســيما  وال
  .ماناغواطوال مدة بقائهم يف 
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