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 املرفق الثاين  
احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ بشالأن تنفيالذ العقالد الالدويل       

الثالث للقضاء علالى االسالتعمار: االلتزامالات واإلجالراءات اهلادفالة إلهنالاء       
 االستعمار يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت  

 
 تنظيم احللقة الدراسية   -أوال  

  زيالالران/ 2أيار/مالالايو إىل  31يف الفتالالرة مالالن  عقالالدت احللقالالة الدراسالالية يف مانالالاغوا،     - 1
  وُعقدت يف إطارزا ست جلسالات شالارك فيهالا اثلالون عالن الالدول األعضالاء يف        2016 يونيه

األمم املتحدة واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، وعن إ دى الدول القائمالة بالاإلدارة، وعالن    
ل الثالاين(  وُنظمالت احللقالة الدراسالية     املنظمات غري احلكوميالة، إىل جانالب اخلالرباء )انظالر التالذيي     
 على حنو يشجع على إجراء تبادل مفتوح وصريح لآلراء 

وتول ى تنظيم احللقة الدراسية املمثل الالدائم جلمهوريالة فاويالن البوليفاريالة لالدى األمالم        - 2
املتحدة ورئاليس اللجنالة اخلاصالة املعنيالة حبالالة تنفيالذ إعالنن مالنح االسالتقنل للبلالدان والشالعوب            

ستعمرة، رافائيل داريو رامرييالز كالارينيو، مبشالاركة اثلال  الالدول التاليالة األعضالاء يف اللجنالة:         امل
 وبوليفيالالا ،اجلديالالدة غينيالالا وبالالابوا ،وإندونيسالاليا ،وبربالالودا وأنتيغالالوا ،وإكالالوادور ،االحتالالاد الروسالال 

 ،يونوسالالريال ،لوسالاليا وسالالانت ،السالالورية العربيالالة واجلمهوريالالة (،القوميالالات املتعالالددة - دولالالة)
 وكالالوت ،وكوبالالا (،البوليفاريالالة - يهوريالالة) وفاويالالن ،وغرينالالادا ،والعالالراق ،والصالالني ،ل وشالالي
 وشالاركت   مراقالب  بصالفة  فرنسالا،  زال   بالاإلدارة،  قائمالة  دولة وشاركت  ونيكاراغوا ،ديفوار
 كلالا،  إىل وباإل الافة   مراقالب  بصالفة  واملغالرب،  واجلزائالر  واألرجنتني إسبانيا ز  أخرى، دول
 خبريا  11الدراسية ستة من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت و ة احللق يف شارك

أيار/مالالايو، عالاليان الالالرئيس ساشالالا سالالريجيو يالالورينيت   31ويف اجللسالالة األوىل املعقالالودة يف  - 3
سوليز )دولة بوليفيالا املتعالددة القوميالات(، وستانيسالنق ألكسالاييف )االحتالاد الروسال ( نالائبني         

مالن   2ه أنطونيو كوسينيو )شيل ( مقررا، وكلا وفقالا للمالادة   لرئيس احللقة الدراسية، وخوسي
 النظام الداخل  للحلقة الدراسية   

 ويرد فيما يل  جدول أعمال احللقة الدراسية:   - 4
دور اللجنالالة اخلاصالالة يف النالالهوض جبالالدول أعمالالال إهنالالاء االسالالتعمار يف األقالالاليم    - 1 

 املتمتعة باحلكم الذايت على أساس كل  الة على  دة:   غري
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االسالالالالتراتيجيات الراميالالالالة إىل  الالالالمان تسالالالالريع وتالالالالرية عمليالالالالة إهنالالالالاء   )أ(  
 االستعمار؛

ملتمتعالالة تعزيالالز التعالالاون مالالع الالالدول القائمالالة بالالاإلدارة، واألقالالاليم غالالري ا    )ب(  
بالالالالاحلكم الالالالالذايت، والالالالالدول األعضالالالالاء املعنيالالالالة، وغالالالالري كلالالالالا مالالالالن     

 املصلحة  أصحاب
منظورات الدول القائمة باإلدارة و كومات األقاليم والدول األعضاء املعنيالة   - 2 

وغري كلا من أصحاب املصلحة، إىل جانالب اراء اخلالرباء بشالأن عمليالة إهنالاء      
 االستعمار:  

 ألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت:  التطورات السياسية يف ا )أ(  
 يف منطقة احمليط اهلادئ؛ ‘1’   
 يف منطقة البحر الكارييب؛ ‘2’   
 يف مناطق أخرى؛ ‘3’   
االقتصادية واملسائل البيئيالة وتغالري    - انعكاسات الظروق االجتماعية )ب(  

املنالالالالا  علالالالالى عمليالالالالة إهنالالالالاء االسالالالالتعمار، مالالالالع مراعالالالالاة أزالالالالداق         
 مة:املستدا التنمية

 يف منطقة احمليط اهلادئ؛ ‘1’   
 يف منطقة البحر الكارييب؛ ‘2’   
 يف مناطق أخرى؛ ‘3’   
دور منظومالالالالة األمالالالالم املتحالالالالدة يف تقالالالالدمي املسالالالالاعدة اإلمنائيالالالالة إىل األقالالالالاليم      - 3 

املتمتعالالالة بالالالاحلكم الالالالذايت وفقالالالا لقالالالرارات األمالالالم املتحالالالدة كات الصالالاللة      غالالالري
ناديق والالربامج والوكالاالت املتخصصالة    باملو وع: العروض اليت تقالدمها الصال  

 واللجان االقتصادية اإلقليمية وغريزا من الكيانات 
 توصيات من أجل إعطاء دفع إلهناء االستعمار  - 4 
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 وقائع احللقة الدراسية   -ثانيا  
 افتتاح احللقة الدراسية   -ألف  

أيار/مايو، افتتح رئيس اللجنة اخلاصة احللقالة الدراسالية، وأبلالغ احلضالور بالاخلرب       31يف  - 5
احملزن لوفاة حممالد عبالد العزيالز، األمالني العالام السالابق للجبهالة الشالعبية لتحريالر السالاقية احلمالراء            
 ووادي الذزب )جبهة البوليساريو(، ودعا احلضور إىل الوقوق دقيقة صمت تكرميا لذكرا    

عالالن شالالكر  حلكومالالة نيكالالاراغوا الستضالالافتها احللقالالة الدراسالالية للسالالنة  الالالرئيس ب وأعالالر - 6
الثانيالالة علالالى التالالوايل، مشالالريا إىل أن زالالذ  زالال  احللقالالة الدراسالالية السالالنوية السادسالالة الالاليت ُتعقالالد يف 
سياق العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار  وأكد أن احللقالة الدراسالية سالتمك ن اللجنالة     

وفالالاء بواليتالالها املعالالاد تأكيالالدزا أخالالريا يف قالالرار اجلمعيالالة العامالالة  اخلاصالالة مالالن مضالالاعفة جهودزالالا لل
  وأ اق أن احللقة الدراسالية ينبغال  أن تكالون أداة إل الداث تغاليري يصالبا يف اجتالا         70/231

التحالالراك اآلن  إهنالالاء االسالالتعمار، مشالالريا إىل أن فرصالالة حتقيالالق كلالالا لالالن تنتظرنالالا طالالوين، فعلينالالا    
ستضيع الفرصة إىل األبد  وشدد على أن االلتزام املتعهاد به زو التالزام بتعزيالز عمليالة إهنالاء      وإال

االستعمار وإزالة عار االستعمار يف ييع أحناء العا   وأبالرز أمهيالة اال تفالال السالنوي بأسالبوع      
امه استكشالاق سالبل حمالددة    التضامن مع شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، معلنا اعتز

إلقامة أنشطة يف املقر ا تفاال باألسبوع  وقال إنه لالن لالن يهالدأ لاله بالال  الىت يتحالرار كالل مالن          
 ُ رموا من السيادة والسنمة اإلقليمية 

ويف  فالالل االفتتالالالاح أيضالالا، ألقالالالت نائبالالالة وزيالالر الشالالالؤون اخلارجيالالة واملمثلالالالة الدائمالالالة      - 7
روبيالاليس دي تشالامورو، كلمالة تر يالب أشالادت فيهالا       لنيكاراغوا لدى األمالم املتحالدة، ماريالا    

لراميالالة إىل حتقيالالق زالالدق القضالالاء    بعمالالل اللجنالالة اخلاصالالة، و ثتالالها علالالى مضالالاعفة جهودزالالا ا      
 االستعمار    على
وقالالام أ الالد مالالو ف  و الالدة إهنالالاء االسالالتعمار بالالادارة الشالالؤون السياسالالية باألمانالالة العامالالة   - 8

 يبالاله مبو الالوع احللقالالة الدراسالالية و الالث   بالالتنوة رسالالالة مالالن األمالالني العالالام أعالالرب فيهالالا عالالن تر   
املشاركني على اغتنام الفرصة الساحنة لتحديد إجراءات ملموسة للنهوض جبدول أعمالال إهنالاء   

 االستعمار )انظر التذييل األول(   
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 ( أ)البيانات واملناقشات -باء  
صالعيد  أيار/مايو، أدىل ببيانات اصوه احلالة علالى   31يف اجللسة األوىل املعقودة يف  - 9

الالالدعوات املوجاهالالة حلضالالور احللقالالة الدراسالالية والتمثيالالل فيهالالا اثلالالو كالالل مالالن املغالالرب، وسالالانت     
لوسيا، وكوت ديفوار، وسرياليون، وغرينادا، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، وكوبالا،  

 وأدىل ببيالالان أيضالالا أ الالد  ( ب)ويهوريالالة فاويالالن البوليفاريالالة، ودولالالة بوليفيالالا املتعالالددة القوميالالات
مالالو ف  مكتالالب الشالالؤون القانونيالالة، بصالالفته املسالالؤول القالالانوين باحللقالالة الدراسالالية  ويف أعقالالاب  

  (  )(PRS/2016/CRP.2اإلدالء هبذ  البيانات، اعتمدت احللقة الدراسية برنامج عملها )
أيار/مالالايو، أدىل الالالرئيس ببيالالان بشالالأن املو الالوع    31ويف اجللسالالة الثانيالالة، املعقالالودة يف   - 10

د فيه على أمهية أن تضطلع اللجنة اخلاصة بعملها وفقا لواليتالها  شداوة الدراسية الرئيس  للحلق
( باعتبالار  األسالاس   15-)د 1514ونظامها الداخل   وسل ط الضوء على قرار اجلمعية العامالة  

الالالذي تسالالتمد منالاله اللجنالالة شالالرعيتها، وشالالدد علالالى قيمالالة الشالالفافية وعالالدم االنتقائيالالة كركيالالزتني   
ضيفا أن عمل اللجنة ال ميكن أن يتأثر باجملموعات الاليت حتالاول فالرض    ألساليب عمل اللجنة، م

أجنداهتا  وقال إن والية اللجنة تتمثالل يف تنفيالذ القالرارات كات الصاللة علالى أسالاس كالل  الالة         
على  دة، وال سيما فيما يتعلالق بالااعالات علالى الساليادة، مؤكالدا أن اللجنالة ليسالت مسالتعدة         

ال إنه خنل فتالرة رئاسالته، ستواصالل اللجنالة بالذل اجلهالود       لقبول إدامة احلكم االستعماري  وق
لتالأمني الوسالالائل املناسالبة لتنفيالالذ إعالنن مالالنح االسالتقنل للبلالالدان والشالعوب املسالالتعمرة والعمالالل      
علالالى حتقيالالق أزالالداق العقالالد الالالدويل الثالالالث للقضالالاء علالالى االسالالتعمار، الالالذي مالالا زال جاريالالا        

 وماس    وتشمل زذ  الوسائل كن من التفاوض والعمل الدبل
 ، اخلالبريين، يف اجللسة نفسها، قام كالل مالن كاراليالل كالوربني وسالريغ  شرينيافسالك        - 11

بتقالالدمي عالالرض عالالن دور اللجنالالة اخلاصالالة واجلهالالات األخالالرى صالالا بة املصالاللحة  الالمن سالالياق        
املو وع العالام للحلقالة الدراسالية  وأبالدى تعليقالات وأدىل ببيانالات فيمالا يتصالل هبالذا املو الوع           
اثلالالو كالالل مالالن كوبالالا، وإندونيسالاليا، ويهوريالالة فاويالالن البوليفاريالالة، وبالالابوا غينيالالا اجلديالالدة،         

روسالال ، والصالالني، وكالالوت ديفوار،ونيكالالاراغوا، ودولالالة بوليفيالالا املتعالالددة    واجلزائالالر، واالحتالالاد ال

__________ 

ميكالالالالالالالالالالالن االط الالالالالالالالالالالنع علالالالالالالالالالالالى البيانالالالالالالالالالالالات وورقالالالالالالالالالالالات املناقشالالالالالالالالالالالة علالالالالالالالالالالالى الالالالالالالالالالالالرابط التالالالالالالالالالالالايل:   )أ( 
www.un.org/en/decolonization/index.shtml  

ُأدر  موجز لتفاصاليل البيانالات يف النشالرة الصالحفية الاليت صالدرت اصالوه اجللسالة، وزال  متا الة علالى املوقالع              ( ب) 
 .لل جنةالشبك  

  ميكن االط نع على وثائق احللقة الدراسية على املوقع الشبك  لل جنة (  ) 
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القوميات  وأدىل ببيان أيضا كل من فيلما ريفريون كوالتزو، مالن اخلالرباء، وجوزيالف بوسالانو     
 )جبل طارق(   

ويف اجللسة الثانية أيضا، اسالتمع املشالاركون إىل اثالنني مالن اثلال  األقالاليم غالري املتمتعالة          - 12
لالوي دانغلالبريم    - يف منطقة احمليط اهلادئ: إدوارد ألفاريز )مسالألة غالوام( وجالان    باحلكم الذايت

)مسألة كاليدونيا اجلديدة(  وبعد كلا، أدىل ببيانات اثلو فرنسا، وكوبا، ويهوريالة فاويالن   
البوليفاريالالة، ونيكالالاراغوا  وأدىل ببيانالالات أيضالالا ثنثالالة مالالن اخلالالرباء: فيلمالالا ريفالالريون كالالوالتزو،     

 انيموي، وروش واميتان وجوليان بو
 زيران/يونيالاله، اسالالتمع املشالالاركون إىل اراء اخلالالرباء  1ويف اجللسالالة الثالثالالة املعقالالودة يف  - 13

املستقلني التالني اصوه  الة األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت يف منطقالة احملاليط اهلالادئ:         
ببيانالالات اثلالالو يهوريالالة  مايكالالل بيفالالاكوا، وريتشالالارد ارييهالالاو توزييالالافو، وجيمالال  ناونالالا  وأدىل

فاويالالن البوليفاريالالة، وكوبالالا، والصالالني  وأدىل ببيالالان أيضالالا كالالل مالالن إدوارد ألفالالاريز )غالالوام(         
 بيفاكوا  والسيد
ويف اجللسالالة نفسالالها، تنالالاول املشالالاركون  الالالة األقالالاليم غالالري املتمتعالالة بالالاحلكم الالالذايت يف   - 14

ون كالوالتزو، مالن اخلالرباء، بشالأن     منطقة البحر الكارييب، واستمعوا إىل عرض مالن فيلمالا ريفالري   
احلالة يف بورتوريكالو  وُأديل ببيانالات وُأبالديت تعليقالات فيمالا يتصالل هبالذا املو الوع مالن اثلال            
كوبا، ونيكاراغوا، ويهورية فاوين البوليفارية، واجلمهورية العربية السالورية، ودولالة بوليفيالا    

 ن أيضا   املتعددة القوميات  وأدىل اخلبري سريغ  شرينيافسك  ببيا
ويف اجللسة الثالثة، تناول املشالاركون  الاالت األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت يف         - 15

املناطق األخرى، واستمعوا إىل عروض متصلة باملو وع من جوزيالف بوسالانو، بشالأن مسالألة     
، وأ الد االاري،   ( د)جبل طارق، وكريستني أورموند، بشأن مسألة جزر فوكننالد )مالفينالاس(  

مسألة الصحراء الغربية  واستمع املشاركون أيضا إىل عرض قدمه ماشالاريا مالوني ، مالن    بشأن 
  وأدىل ببيالان كالل مالن أليخانالدرو بيالتس، مالن       أيضا اخلرباء، وتناول فيه مسألة الصحراء الغربية

 اخلرباء، واثل  إسبانيا واألرجنتني   
املشالالاركون إىل مزيالالد مالالن    زيران/يونيالاله، اسالالتمع 1ويف اجللسالالة الرابعالالة املعقالالودة يف   - 16

العروض والبيانات عن  الالة األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت يف املنالاطق األخالرى، قالدمها          
إرنستو مورو ، من اخلرباء، واثلو كل مالن إكالوادور، وسالرياليون، وأنتيغالوا وبربالودا، وكوبالا،       

__________ 

مثة نزاع قائم بني  كوميت األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشالمالية بشالأن الساليادة علالى      ( د) 
 جزر فوكنند )مالفيناس( 
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غرينالالادا، واملغالالرب، وكالالوت ديفالالوار، وإندونيسالاليا، وشالاليل ، ويهوريالالة فاويالالن البوليفاريالالة، و  
واجلمهورية العربية السورية، ونيكاراغوا، ودولة بوليفيا املتعالددة القوميالات  وأدىل اثالل كوبالا     
ببيان اخر، وبعد كلا أدىل ببيانات اثلو كل من سانت لوسيا والعالراق واجلزائالر  وقالام أ الد     

رباء، بايضالاح تعليقالات   ااري )جبهة البوليساريو( )الصحراء الغربية( وماشاريا موني ، من اخل
سالالالابقة، وأدىل ببيالالالان إ الالالايف كالالالل مالالالن كريسالالالتني أورمونالالالد )جالالالزر فوكننالالالد )مالفينالالالاس((     

 مورو     والسيد
 زيران/يونيالالالاله، أدىل أ الالالالد االالالالاري )جبهالالالالة   2ويف اجللسالالالالة اخلامسالالالالة املعقالالالالودة يف  - 17

بالاحلكم الالذايت يف   البوليساريو( )الصحراء الغربية( ببيان إ ايف عالن  الالة األقالاليم غالري املتمتعالة      
املنالالاطق األخالالرى  وأدىل ببيانالالات أيضالالا اثلالالو كالالل مالالن املغالالرب، واجلزائالالر، واالحتالالاد الروسالال ،    

 وكذلا جوزيف بوسانو )جبل طارق(   
ويف اجللسة اخلامسة أيضا، أجرى املشالاركون مناقشالة عامالة بشالأن دور منظومالة األمالم        - 18

األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت، وبشالأن التوصاليات        املتحدة يف تقدمي املسالاعدة اإلمنائيالة إىل   
 ويهوريالة  ،وكوبالا  ،املتعلقة باعطاء دفع إلهناء االستعمار  وأدىل ببيان كالل مالن اثلال  سالرياليون    

 ببيانالالات وأدىل  واملغالالرب ونيكالالاراغوا، القوميالالات، املتعالالددة بوليفيالالا ودولالالة البوليفاريالالة، فاويالالن
 وسالريغ   كالوربني،  وكاراليالل  كالوالتزو،  ريفالريون  فيلمالا : أمسالا زم  التاليالة  الثمانيالة  اخلالرباء  أيضا

مالالورو ، وجيمالال    وإرنسالالتو بوانيمالالوي، وجوليالالان توزييافالالا، ارييهالالاو وريتشالالارد شرينيافسالالك ،
 ناونا، وماشاريا موني   وأدىل ببيان أيضا أ د ااري )جبهة البوليساريو( )الصحراء الغربية( 

امسالالالة، عقالالالد أعضالالالاء اللجنالالالة اخلاصالالالة احلا الالالرون يف احللقالالالة ويف أعقالالالاب اجللسالالالة اخل - 19
 الدراسية مشاورات غري رمسية بشأن مشروع استنتاجات احللقة الدراسية وتوصياهتا 

 
 اختتام احللقة الدراسية   -جيم  

 زيران/يونيالاله، عالالرض املقالالرر مشالالروع التقريالالر      2يف اجللسالالة السادسالالة املعقالالودة يف    - 20
 ، ومت اعتماد مشروع التقرير   PRS/2016/CRP.5ة الوارد يف الوثيقة اإلجرائ  للحلقة الدراسي

ويف اجللسة نفسها، اعتمد املشاركون بالتزكية مشروع قالرار أعربالوا فياله عالن التقالدير       - 21
 حلكومة وشعب نيكاراغوا )التذييل الثالث( 

لدائمالالة ويف اجللسالالة السادسالالة أيضالالا، أدلالالت نائبالالة وزيالالر الشالالؤون اخلارجيالالة واملمثلالالة ا      - 22
 لنيكاراغوا لدى األمم املتحدة مبن ظات ختامية  وبعد كلا أدىل الرئيس ببيان ختام  
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 االستنتاجات والتوصيات   -ثالثا  
أشالالالار أعضالالالاء اللجنالالالة اخلاصالالالة املشالالالاركون يف احللقالالالالالالة الدراسيالالالالة إىل إعالالالنن مالالالنح      - 23

(، وإىل 15-)د 1514االستقنل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قالرار اجلمعيالة العامالة    
دور اللجنة يف دراسة تطبيق اإلعالنن وتقالدمي االقترا الات والتوصاليات بشالأن التقالدم احملالرز يف        

 ملر لة اليت ُبلغت يف التنفيذ وإبن  اجلمعية عن زذا املو وع   تنفيذ اإلعنن وا
وأكد أعضالاء اللجنالة اخلاصالة املشالاركون  الددا علالى األمهيالة املتواصاللة لنسالتنتاجات           - 24

 والتوصيات اليت خلصت إليها احللقات الدراسية السابقة 
ة الدراسالالالية مالالالن النظالالالام الالالالداخل  للحلقالالال    9وباإل الالالافة إىل كلالالالا، وعمالالالن باملالالالادة     - 25
(A/AC.109/2016/19        سالُيقدم أعضالاء اللجنالة اخلاصالة املشالاركون اسالتنتاجات احللقالة ،)املرفق ،

  2016الدراسية وتوصياهتا إىل اللجنة اخلاصة يف دورهتا املو وعية يف شهر  زيران/يونيه 
 

الثالالالث للقضالالاء علالالى االسالالتعمار: االلتزامالالات واإلجالالراءات  تنفيالالذ العقالالد الالالدويل -ألف  
 اهلادفة إلهناء االستعمار يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت  

 جاء يف املن ظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني أهنم:   - 26
لثالا  عقالدا دوليالا ثا   2020-2011أشاروا إىل أن اجلمعية العامة أعلنت الفترة  )أ( 

للقضاء على االستعمار  وقد قيام املشاركون التقدم احملرز واستعر الوا أسالاليب العمالل الرازنالة     
 وولدوا ز ا متجددا من أجل إمتام املهمة التارخيية لل جنة اخلاصة؛

 دادوا عددا من القضايا يف عملية إهناء االستعمار أثناء العقالد الثالالث، مبالا يف     )ب( 
ال ساليما علالى األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت، واألزمالة االقتصالادية          كلا أثر تغري املنالا ،  

واملالية العاملية، ودور التعاون اإلقليم ، والتثقيف والتوعية العامالة، ودور اجملتمالع املالدين، ودور    
 املرأة، ومتكني الفئات الضعيفة من الناس، و رورة بناء القدرة على احلكم الذايت الكامل؛

( بشالالالأن سالالاليادة 17-)د 1803يف اعتبالالالارزم قالالالرار اجلمعيالالالة العامالالالة   أخالالالذوا ) ( 
الشعوب على ثرواهتا ومواردزا الطبيعية وفقا مليثالاق األمالم املتحالدة وملالا يتصالل باملو الوع مالن        

 قرارات صادرة عن األمم املتحدة بشأن إهناء االستعمار؛  
ا بعالالل أكالالدوا، يف  الالوء الطالالابع الشالالامل لكالالثري مالالن التحالالديات الالاليت تواجههالال  )د( 

األقاليم غري املتمتعة باحلكم الالذايت يف إطالار ديناميالات العالا  املعاصالر مبالا يتاسالم باله مالن تالرابط،           
على  رورة بذل جهود، من خنل مشاركة األطراق املعنيالة، وعلالى أسالاس كالل  الالة علالى       
 الالدة، مالالن أجالالل مواصالاللة تعزيالالز القالالدرة اإلداريالالة واحلكالالم الرشالاليد واالسالالتدامة االقتصالالادية يف    
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ليم غالالري املتمتعالالة بالالاحلكم الالالذايت، وكلالالا لالالتمكني األقالالاليم مالالن معاجلالالة القضالالايا املشالالتركة    األقالالا
 بطريقة كلية؛

أقراوا بأن تغري املنا  قد جعل العديد من األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت       )زال( 
نالة أبالرزت   معر ة هلشاشة بيئية واقتصادية أكرب، وبالأن األزمالة االقتصالادية واملاليالة العامليالة الراز     

 أمهية االستدامة االقتصادية وتنوع األسس االقتصادية يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛
أقالالروا بالالالدور اهلالالام الالالذي تضالالطلع بالاله وكالالاالت األمالالم املتحالالدة واملنظمالالات        )و( 

اإلقليميالالة والترتيبالالات اإلقليميالالة يف مسالالاعدة كالالثري مالالن األقالالاليم غالالري املتمتعالالة بالالاحلكم الالالذايت يف   
مواجهة خمتلف التحديات الناشئة، ودعوا يف زذا الصدد تلا األقاليم إىل مواصلة التفاعالل مالع   
أعمال اللجنة اخلاصة، مبا يف كلا من خالنل املشالاركة يف احللقالات الدراسالية اإلقليميالة بشالأن       

 إهناء االستعمار، بناء على دعوة اللجنة؛  
يف كلا توعية الشالعوب األصاللية،    شدادوا على أن التعليم والتوعية العامة، مبا )ز( 

يظالالنن مالالن العناصالالر احلامسالالة إلهنالالاء االسالالتعمار، وأشالالاروا يف زالالذا الصالالدد إىل مسالالؤولية الالالدول  
القائمالالة بالالاإلدارة عالالن كفالالالة متكالالني الشالالعوب املعنيالالة مالالن اختالالاك قالالرارات مسالالتنرية بشالالأن مركالالز  

 ة كات الصلة؛أقاليمها السياس  يف املستقبل، وفقا لقرارات ومقررات األمم املتحد
ر ابوا بالدعوات إىل تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز توعية الناس بشأن طبيعالة   )ح( 

العنقة الدستورية يف بعل األقاليم، تشارك فيها األمم املتحدة، واألقاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم    
 الذايت، والدول القائمة باإلدارة، وفقا لقرارات األمم املتحدة كات الصلة؛

كدوا أمهيالة دور املالرأة يف عمليالة إهنالاء االسالتعمار، يف  الاالت منالها التعلاليم،         أ )ط( 
 والقضاء على الفقر، ومتكني اجملتمع احملل ؛

اعترفوا بدور احلوار مع اجملتمع املدين يف األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت       )ي( 
 وباحلاجة إىل تعزيز ، وفقا لقرارات األمم املتحدة كات الصلة؛

اعترفالالوا بالالدور اجملتمالالع املالالدين، مبالالا يف كلالالا قطالالاع األعمالالال واملنظمالالات غالالري      )ك( 
 احلكومية، يف عملية التنمية ويف تيسري حتقيق االستدامة االقتصادية ورفا  شعوب األقاليم؛

شدادوا علالى أن عمليالات اسالتعراض الو الع و/أو االسالتعراض الدسالتوري يف        )ل( 
الذايت عمليالات دقيقالة ينبغال  أن تلاليب توقعالات معينالة صالوب        بعل األقاليم غري املتمتعة باحلكم 

حتقيق إهناء االستعمار فيها، على أساس كل  الة على  دة، مبا يف كلا، عنالد االقتضالاء، مالن    
 خنل االتصال واحلوار غري الرمسيني وعلى املستوى العمل  فيما بني ييع املعنيني؛  
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بالني اللجنالة اخلاصالة والالدول القائمالة      أكدوا  ددا أن تعزيز التفاعل والتعالاون   )م( 
بالالاإلدارة يظالالل أمالالرا كا أمهيالالة  امسالالة لتنفيالالذ واليالالة األمالالم املتحالالدة املتعلقالالة باهنالالاء االسالالتعمار،        
وستستفيد منه ييع األطراق املعنية، مبا فيها الدول القائمة باإلدارة كاهتا، وفقا لقالرار اجلمعيالة   

وييالالع القالالرارات األخالالرى كات الصالاللة، ور ابالالوا يف زالالذا الصالالدد مبشالالاركة     70/231العامالالة 
فرنسالالا يف احللقالالة الدراسالالية، وشالالجاعوا الالالدول القائمالالة بالالاإلدارة األخالالرى علالالى املشالالاركة يف         

 احللقات الدراسية القادمة عن إهناء االستعمار؛  
اعترفوا بأمهية مشاركة الدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة الاليت ليسالت    )ن( 

أعضاء يف اللجنة اخلاصة بنشاط يف عمل اللجنة، ور بوا يف زذا الصالدد مبشالاركة األرجنالتني،    
 وإسبانيا، واجلزائر، واملغرب يف احللقة الدراسية   

 
: االلتزامالالات واإلجالالراءات تنفيالالذ العقالالد الالالدويل الثالالالث للقضالالاء علالالى االسالالتعمار -باء  

اهلادفة إلهناء االستعمار يف األقاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت يف منطقالة احملاليط       
اهلالالادئ، مبالالا يف كلالالا متابعالالة احللقالالة الدراسالالية اإلقليميالالة ملنطقالالة البحالالر الكالالارييب    

   2015 لعام
 جاء يف املن ظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني أهنم: - 27

 فيما يتعلق باحلالة يف غوام: 
أ اطوا علما بالبيان الالذي أدىل باله اثالل احلالاكم، والالذي قالدام فياله معلومالات          )أ( 

مستكملة عن االستفتاء املزمع إجرا   بشأن تقرير املصري، والعمل التعاوين القالائم بالني احلالاكم    
يفيالة بشالأن خيالارات تقريالر     وجلنة إهناء االستعمار، مبا يف كلا تأييالد اللجنالة خلطالة احلالاكم التثق    

املصري، وإعداد وحترير وإقرار املواد التثقيفية املستخدمة يف الكتيبات ورسالائل التوعيالة املوجاهالة    
 عرب وسائط التواصل االجتماع  للمساعدة يف إطنق العملية التثقيفية؛ 

 ال ظوا مع االرتياح املعلومات املقدامة عن اإلعنن عالن تقالدمي وزارة داخليالة    )ب( 
 الواليات املتحدة متوين لدعم احلملة التثقيفية املتعلقة باهناء االستعمار يف غوام؛  

أعربالالوا عالالن رأيهالالم بالالأن التصالالويت علالالى إهنالالاء االسالالتعمار يف غالالوام ينبغالال  أن      ) (  
يكون متطابقا مع ميثاق األمم املتحدة وإعالنن مالنح االسالتقنل للبلالدان والشالعوب املسالتعمرة       

 قوق اإلنسان؛واإلعنن العامل  حل
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 فيما يتعلق باحلالة يف بولينيزيا الفرنسية:   
شاطروا اللجنة اخلاصة قلقها املستمر إزاء عدم تقالدمي الدولالة القائمالة بالاإلدارة      )د( 

 )زال( من ميثاق األمم املتحدة؛   73معلومات عن اإلقليم مبقتضى املادة 
شدادوا يف زذا الصدد على أمهية  مان تالوافر معلومالات مو الوعية وموثوقالة      )زال( 

 عن احلالة يف اإلقليم كوسيلة الستكمال ورقة العمل اليت أعدهتا األمانة العامة؛  
أ اطوا علما بطلب إدرا  إشارة حمددة يف القالرار املتعلالق ببولينيزيالا الفرنسالية      )و( 

إلقلالاليم يف مالالوارد  الطبيعيالالة، مبالالا يف كلالالا املالالوارد    إىل احلقالالوق غالالري القابلالالة للتصالالرق لشالالعب ا  
 البحرية واملعادن املغمورة، عمن بقرارات اجلمعية العامة كات الصلة؛  

 فيما يتعلق باحلالة يف كاليدونيا اجلديدة: 
ال ظوا  دادا تعاون احلكومة الفرنسية والتزامهالا البنالاءين فيمالا يتعلالق بعمليالة       )ز( 

نيا اجلديالالدة، وال سالاليما السالالماح بالزيالالارة األوىل للبعثالالة الالاليت أوفالالدهتا    تقريالالر املصالالري يف كاليالالدو 
 اللجنة اخلاصة؛  

ر بوا بالبيان الذي أدىل به اثل الدولة القائمالة بالاإلدارة، والالذي قالال فياله إن       )ح( 
 كومة بلد  قد تعاونت مع اللجنة اخلاصة منذ توقيع اتفالاق نوميالا وقبلالت انضالمام فريالق مالن       

 إىل العمالالل الالالذي تضالالطلع بالاله اللجالالان اإلداريالالة اخلاصالالة املسالالؤولة عالالن حتالالديث  اخلالالرباء الالالدوليني
القوائم االنتخابية يف كاليدونيا اجلديدة، وأكد التزام فرنسا بالعمليالة الدميقراطيالة الاليت يشالهدزا     
اإلقلالاليم، وأشالالار إىل أن اجمللالالس النيالالاىن لكاليالالدونيا اجلديالالدة   حيالالدد بعالالد تارخيالالا النتقالالال بعالالل   

 فرنسا إىل اإلقليم، باستثناء الدفاع واألمن والقضاء؛ السلطات من
أ اطوا علما بالبيان الذي أدىل باله اثالل  كومالة كاليالدونيا اجلديالدة، والالذي        )ط( 

قال فيه إن  كومته ملتزمة باالستمرار يف املشاركة يف ييع جلسالات اللجنالة اخلاصالة واللجنالة     
ميالة، هبالدق تقالدمي عالرض مو الوع  وشالامل       الرابعة، إىل جانب ييع احللقات الدراسالية اإلقلي 

لألعمال اليت ا طلعت هبا احلكومة لضالمان  الاح حتريالر كاليالدونيا اجلديالدة وإهنالاء االسالتعمار        
فيها، وككر أن الااع االنتخاىن احلايل قد عوجل يف االجتماعني األخرييالن للجنالة املالوق عني علالى     

اء، أعلالن املوقعالون إقفالال ملالف الالااع      اتفاق نوميا، وأنه على إثر تقييم كم  أجرا  أ د اخلالرب 
، وأكد على الطالابع اجلمالاع    1999االنتخاىن، رزنا باالمتثال أل كام القانون األساس  لعام 

حلكومة اإلقليم وعلى أمهية إعنء القيم املشتركة اليت ُينشد أن تكالون أساسالا للمصالري املشالترك     
 لكاليدونيا اجلديدة؛  
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جبهالة   -املقدمة من اثل  موعة االحتاد الكاليدوين أ اطوا علما باملعلومات  )ي( 
الكاناك االشتراكية للتحرير الوط  اصوه حتوُّل شالعب الكانالاك إىل أقليالة علالى أر اله علالى       
إثالر اسالالتعمار فرنسالالا لرقلالاليم، واصالوه عالالدم إمكانيالالة اعتبالالار زالذا االسالالتعمار مسالالألة سياسالالية    

بالاعنن إقفالال ملالف الالااع      2016 يف عالام  مغلقة،  يث أن القرار الذي اختذته جلنة املالوقعني 
 االنتخاىن قد ُفرض على األقلية الكاناكية و  ُيتاخذ بتوافق اآلراء؛  

أ الالاطوا علمالالا أيضالالا بطلالالب اسالالتمرار زيالالارات األمالالم املتحالالدة إىل كاليالالدونيا      )ك( 
 اجلديدة؛  
ة أ اطوا علما كذلا باملقتر ات الاليت قالدمها اثالل أمانالة  موعالة رأس احلربال       )ل( 

امليننيزيالالة، مبالالا يف كلالالا اصالالوه إمكانيالالة استضالالافة أ الالد أعضالالاء اجملموعالالة للحلقالالة الدراسالالية    
اإلقليميالالة املقبلالالة ملنطقالالة احملالاليط اهلالالادئ، واصالالوه إيفالالاد بعثالالة مشالالتركة بالالني اللجنالالة اخلاصالالة      
والفريالالالق يف زيالالالارة إىل كاليالالالدونيا اجلديالالالدة قبالالالل احللقالالالة الدراسالالالية اإلقليميالالالة املقبلالالالة ملنطقالالالة      

 اهلادئ؛   احمليط
أ اطوا علما بالشواغل اليت أعالرب عنالها اثالل احتالاد ياعالات احلقالوق احملليالة         )م( 

اخلاصالالة بشالالأن املشالالاكل املتصالاللة بالنظالالام التقليالالدي حليالالازة األرا الال  يف كاليالالدونيا اجلديالالدة،        
مشالالريين إىل أن االق األسالالر   تسالالتعد بعالالد  قهالالا يف أرا الاليها، وأن زنالالاك  اجالالة إىل إجالالراء   

 ضة عن  الة اإلصنح الزراع ؛دراسة مستفي
ال ظوا اجلهالود الاليت تبالذهلا الدولالة القائمالة بالاإلدارة مالن أجالل إعالادة التالوازن            )ن( 

االقتصالادي واالجتمالالاع ، وأنالاله يلالالزم بالالذل املزيالالد مالالن اجلهالالود لضالالمان التوقيالالت املناسالالب لنقالالل  
 ؛السلطات يف إطار اتفاق نوميا ومن أجل بناء قدرات كافية لشعب الكاناك األصل 

الالالذي نالالصا علالالى أنالاله مالالا دامالالت   70/99أكالالدوا  الالددا قالالرار اجلمعيالالة العامالالة   )س( 
اجلمعية العامة نفسها   تقرر أن إقليمالا مالا مالن األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت قالد  قالق           
احلكم الذايت بالكامل وفقا أل كام الفصل احلادي عشر مالن ميثالاق األمالم املتحالدة، فالان علالى       

تعلقالالة هبالالذا اإلقلالاليم مبقتضالالى   الدولالالة املعنيالالة القائمالالة بالالاإلدارة أن تواصالالل إرسالالال املعلومالالات امل    
 )زال( من امليثاق؛ 73 املادة

كرروا دعوة ييع األطراق املعنية إىل أن تواصل، بروح من التال لف، احلالوار    )ع( 
 فيما بينها يف إطار اتفاق نوميا ومبا خيدم مصلحة شعب كاليدونيا اجلديدة بأكمله؛

دقيق للحالالالة يف شالالددوا علالالى  الالرورة أن تواصالالل األمالالم املتحالالدة الرصالالد الالال      )ق( 
 اإلقليم، مبا يف كلا متابعة توصيات البعثة اليت قامت بزيارة اإلقليم 
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اهلادفة إلهناء االستعمار يف األقاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت يف منطقالة البحالر       
كلالا متابعالة احللقالة الدراسالية اإلقليميالة ملنطقالة البحالر الكالارييب         الكارييب، مبالا يف  

   2015لعام 
 جاء يف املن ظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني أهنم:   - 28

ر بوا مبشاركة اخلبرية املنتمية إىل بورتوريكو، اليت عر ت وجهالات نظرزالا    )أ( 
قنل للبلالدان والشالعوب   بيق إعنن منح االستبشأن عملية إهناء االستعمار، وال سيما بشأن تط

 املستعمرة؛
 وفيما يتعلق باحلالة يف بورتوريكو: 
ر بوا بالبيان الذي ُأدىل به، والذي تضالمن، متاشاليا مالع القالرارات واملقالررات       )ب( 

وكررت فيها تأكيد  الق شالعب    1972اليت اختذهتا اللجنة اخلاصة بشأن بورتوريكو منذ عام 
القابالالل للتصالالرق يف تقريالالر املصالالري واالسالالتقنل وفقالالا لقالالرار اجلمعيالالة العامالالة      بورتوريكالالو غالالري  

( وانطباق املبادئ األساسية لالذلا القالرار علالى مسالألة بورتوريكالو، التوصالية       15-)د  1514
بأن ُتبق  اللجنة اخلاصة املسألة قيد االستعراض املستمر، وأن تقدم توصيات حمددة لك  تنظالر  

 فيها اجلمعية العامة؛
أ اطوا علما بالبيان الالذي قدمتاله اخلالبرية املنتميالة إىل بورتوريكالو بشالأن تالأثري         ()  

األزمة املالية اخلطرية على احلالة االقتصادية واالجتماعية يف بورتوريكالو، وأعربالوا عالن أسالفهم     
ألن  الالالة التبعيالالة السياسالالية احلاليالالة متنالالع أزالالايل بورتوريكالالو مالالن اختالالاك قالالرارات سالاليادية واختالالاك     

ملعاجلالالة املشالالاكل االقتصالالادية واالجتماعيالالة اخلطالالرية، مبالالا يف كلالالا البطالالالة والتالالهمي   إجالالراءات 
 واإلعسار والفقر؛

طالبوا باطنق سراح أوسكار لالوبيس ريالبريا، السالجني السياسال  املالدان علالى        )د( 
خلفية نضاله من أجل استقنل بورتوريكو ومتتعها حبق تقرير املصري، واحملتجز يف  ل  الروق  

 عاما؛   35منذ  الإنسانية
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اهلادفالالالة إلهنالالالاء االسالالالتعمار يف األقالالالاليم غالالالري املتمتعالالالة بالالالاحلكم الالالالذايت يف املنالالالاطق  
األخالالرى، مبالالا يف كلالالا متابعالالة احللقالالة الدراسالالية اإلقليميالالة ملنطقالالة البحالالر الكالالارييب 

   2015لعام 
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 فيما يتعلق باحلالة يف جزر فوكنند )مالفيناس(: 
أشالالاروا إىل قالالرارات ومقالالررات اجلمعيالالة العامالالة واللجنالالة اخلاصالالة بشالالأن تلالالا    )أ( 

هبالالدق  املسالالألة، الالاليت طلبالالت اسالالتئناق املفاو الالات بالالني  كالالوميت األرجنالالتني واململكالالة املتحالالدة 
التوصالالل إىل  الالل دائالالم للالالااع علالالى السالاليادة، مالالع مراعالالاة مصالالاحل سالالكان اجلالالزر، وفقالالا لقالالرار     

( والقرارات الن قة كات الصلة الاليت اعتمالدهتا األمالم املتحالدة،     20-)د 2065اجلمعية العامة 
لذي دعت فيه اجلمعية العامالة الطالرفني إىل االمتنالاع    ، ا31/49مبا يف كلا قرار اجلمعية العامة 

عن اختاك قرارات قد تنطوي علالى إدخالال تعالدينت مالن جانالب وا الد علالى احلالالة يف الوقالت          
الذي ختضع فيه اجلزر للعملية اليت أوصت هبا اجلمعية، وكررت طلبالها إىل األمالني العالام تعزيالز     

يضطلع هبالا عمالن بقالرارات اجلمعيالة العامالة       جهود  من أجل الوفاء مبهمة املساع  احلميدة اليت
 واللجنة اخلاصة بشأن زذ  املسألة؛  

 فيما يتعلق باحلالة يف جبل طارق: 
أشالالاروا إىل  الالرورة و الالع النالالداء الالالذي وجهتالاله األمالالم املتحالالدة إىل إسالالبانيا        )ب( 

ادثالات  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مو ع التطبيالق مالن أجالل إجالراء حم    
تشالالرين  27بشالالأن مسالالألة جبالالل طالالارق هبالالدق التوصالالل، يف إطالالار اتفالالاق بروكسالالل املالالربم يف     

، وبعالالالد االسالالالتماع إىل مصالالالاحل سالالالكان جبالالالل طالالالارق، إىل  الالالل هنالالالائ     1984الثالالالاين/نوفمرب 
ومتفالالاوض بشالالأنه للخالالنق يف  الالوء القالالرارات كات الصالاللة الصالالادرة عالالن اجلمعيالالة العامالالة،         

يثاق األمم املتحدة، وأشاروا إىل أنه نظرا ألن املنتالدى الثنثال    واملبادئ املنطبقة، ووفقا لروح م
للحوار بشأن جبل طارق   يعد موجودا، حتاول كل من إسبانيا واململكة املتحالدة إنشالاء اليالة    
جديدة للتعاون احملل  مبا حيقالق الرفالا  االجتمالاع  والتنميالة االقتصالادية اإلقليميالة، تشالارك فيهالا         

ة يف جبالالل طالالارق والسالاللطات احملليالالة واإلقليميالالة اإلسالالبانية املختصالالة،   السالاللطات احملليالالة املختصالال 
 وأعربوا عن أملهم يف أن تبدأ زذ  اآللية عملها قريبا؛
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 فيما يتعلق باحلالة يف الصحراء الغربية: 
أشالالاروا إىل واليالالة اللجنالالة اخلاصالالة املتمثلالالة يف السالالع  إىل حتقيالالق تقريالالر املصالالري   ) ( 

لشعب الصحراء الغربيالة، وأعالادوا تأكيالد ييالع قالرارات اجلمعيالة العامالة كات الصاللة، مبالا فيهالا           
 1783و  (2007) 1754، وأعربالالوا عالالن تأييالالدزم لقالالرارات  لالالس األمالالن     70/98القالالرار 

 1979و  (2010) 1920، و (2009) 1871و  (2008) 1813و  (2007)
 (2015) 2218و  (2014) 2152، (2013) 2099و  (2012) 2044و  (2011)
مبعوثاله الشخصال  إىل الصالحراء الغربيالة بادالاد  الل       والتزام األمني العالام و  (2016) 2285و 

سياس  دائم ملسألة الصحراء الغربيالة، وشالدادوا علالى  الرورة جتديالد اجلهالود الراميالة إىل إعالادة         
تنشيط عملية البحث عالن  الل سياسال  دائالم للمسالألة، ودعالوا األطالراق إىل مواصاللة التحل ال           

جل الالدخول يف مر لالة مفاو الات أكثالر     باإلرادة السياسية والعمل يف بيئة مواتية للحوار من أ
عمقالالالا وتركيالالالزا علالالالى املو الالالوع، وبالتالالالايل كفالالالالة تنفيالالالذ القالالالرارات املالالالذكورة أعالالالن  و الالالاح  
املفاو ات، وكراروا تأكيد الدعوة اليت ُوجهالت إىل األطالراق يف احللقالات الدراسالية اإلقليميالة      

ط مسالبقة وحبسالن نيالة،    السابقة ملواصلة تلا املفاو ات حتت رعاية األمني العام، بالدون شالرو  
وكلا هبدق التوصل إىل  ل سياس  عادل ودائم ومقبول لدى الطالرفني، مالن شالأنه أن ُيتاليح     
لشالالعب الصالالحراء الغربيالالة تقريالالر مصالالري  يف سالالياق ترتيبالالات تتماشالالى مالالع مبالالادئ ميثالالاق األمالالم   

 املتحدة ومقاصد    
 

غالالالري املتمتعالالالالة  دور منظومالالالة األمالالالالم املتحالالالدة يف تقالالالالدمي املسالالالاعدة إىل األقالالالالاليم     -زاء  
 الذايت   باحلكم

 جاء يف املن ظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني أهنم: - 30
أ اطوا علما حبضور اثالل منظمالة األغذيالة والزراعالة لألمالم املتحالدة يف  فالل         )أ( 

افتتاح احللقة الدراسالية؛ وأعربالوا عالن امتنالاهنم للالرئيس، الالذي أرسالل دعالوات، وفقالا لقالرارات           
، إىل اللجنالالة االقتصالالادية 70/231املتحالالدة كات الصالاللة، مبالالا فيهالالا قالالرار اجلمعيالالة العامالالة   األمالالم 
جتماعيالالة آلسالاليا واحملالاليط اهلالالادئ، واللجنالالة االقتصالالادية ألمريكالالا النتينيالالة ومنطقالالة البحالالر        واال

املتحدة، ومنظمالة األمالم املتحالدة للطفولالة، ومنظمالة      الكارييب، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم 
األمالالم املتحالالدة للتربيالالة والعلالالم والثقافالالة، ومنظمالالة العمالالل الدوليالالة، واملنظمالالة الدوليالالة للالالهجرة،     
وبرنالالامج األمالالم املتحالالدة للبيئالالة، وزيئالالة األمالالم املتحالالدة للمسالالاواة بالالني اجلنسالالني ومتكالالني املالالرأة،    

، وبرنالامج األمالم املتحالدة اإلمنالائ ، ومفو الية األمالم       وبرنامج األغذيالة العالامل ، والبنالا الالدويل    
املتحدة لشؤون النجئني، ومفو ية األمم املتحدة حلقالوق اإلنسالان، ومنظمالة الصالحة العامليالة؛      
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وأعربالوا عالن أسالالفهم ألن زالذ  املنظمالالات املالدعوة   حتضالالر احللقالة الدراسالالية، باسالتثناء منظمالالة       
خيبالة أملالهم إزاء زالذا الغيالاب، معتالربين أن زالذا        األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ وأعربوا عالن 

قنوات فعالة لنتصال بني اللجنة اخلاصالة والوكالاالت، وأناله يقلالل      الو ع ال يساعد على إقامة
 من فره وصول اللجنة إىل املعلومات املتعلقة بأنشطة الوكاالت يف األقاليم؛  

وغالري كلالا مالن     شجعوا ييع وكالاالت األمالم املتحالدة وصالناديقها وبرا هالا،      )ب( 
مؤسسات منظومة األمالم املتحالدة، علالى تكثيالف مشالاركتها يف أعمالال اللجنالة اخلاصالة، مبالا يف          
كلا من خنل املشالاركة يف احللقالات الدراسالية اإلقليميالة املقبلالة بشالأن إهنالاء االسالتعمار، بنالاء          

نن على دعوة اللجنة، مع مراعاة مسؤولية الوكاالت عن  مان التنفيالذ الكامالل والفعالال إلعال    
 منح االستقنل للبلدان والشعوب املستعمرة؛  

عربوا عن تأييدزم للدور الذي تقالوم بالاله اللجالان اإلقليميالة يف تعزيالز وتوساليع        ()  
نطاق مشاركة األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت يف أنشالطتها بوصالفها أعضالاء باالنتسالاب،          

تابعة للجنالة االقتصالادية ألمريكالا النتينيالة     وخاصة جلنة التعاون اإلمنائ  ملنطقة البحر الكارييب ال
ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلالادئ، وفقالا لوالياهتالا    

 ولقرارات األمم املتحدة كات الصلة بشأن إهناء االستعمار 
 

 اقترا ات ومقتر ات تتعلق بالعقد الثالث   -واو  
 اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني أهنم:جاء يف املن ظات  - 31

أكالالدوا مالالن جديالالد أن جلميالالع الشالالعوب احلالالق يف تقريالالر مصالالريزا، وأهنالالا  الالرة،  )أ( 
مبقتضالالالى زالالالذا احلالالالق، يف تقريالالالر مركززالالالا السياسالالال  ويف السالالالع  لتحقيالالالق منائهالالالا االقتصالالالادي   

 واالجتماع  والثقايف؛
التقالويل اجلزئال  أو الكلال     أكدوا من جديد أيضالا أن كالل حماولالة ترمال  إىل      )ب( 

للو الالالدة القوميالالالة والسالالالنمة اإلقليميالالالة لبلالالالد مالالالا زالالال  أمالالالر يتنالالالاع مالالالع مقاصالالالد ميثالالالاق األمالالالم  
 ومبادئه؛ املتحدة
عمليالة   أكدوا من جديد أن لألمم املتحدة دورا متواصالن ومشالروعا تؤدياله يف    ) ( 

املنظمالة، وأناله ينبغال     إهناء االستعمار، وأن والية اللجنة اخلاصة ز  برنامج رئيس  مالن بالرامج   
لألمم املتحدة أن تقدم الدعم  ىت ُتحالل ييالع قضالايا إهنالاء االسالتعمار املعلقالة ومسالائل املتابعالة         

 الصلة؛ كات الصلة باملو وع بطريقة مر ية وفقا لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا كات
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ز عمليالة  أكدوا من جديد دور اللجنة اخلاصة باعتبارزا األداة األساسالية لتعزيال   )د( 
 إهناء االستعمار ورصد احلالة يف األقاليم؛

شددوا على أمهيالة أن تقالوم اللجنالة اخلاصالة بو الع هنالج اسالتباق  ومرك الز مالن           )زال( 
أجل حتقيالق زالدق إهنالاء االسالتعمار يف األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت املدرجالة يف قائمالة            

ل  الة بعقلية متفتحالة، واالسالتفادة مالن    األمم املتحدة  ويتعني على اللجنة أن تواصل تناول ك
اخليارات املتا ة، وإ فاء املزيد من الدينامية على عملية إهناء االستعمار وفقالا لقالرارات األمالم    

 املتحدة ومقرراهتا كات الصلة؛
أوصالالوا، يف  الالوء مسالالامهات خمتلالالف املنظمالالات والترتيبالالات اإلقليميالالة يف بنالالاء    )و( 

حلكم الذايت، بضرورة تيسالري املشالاركة الفعالالة لتلالا األقالاليم يف      قدرات األقاليم غري املتمتعة با
عمالالالل املنظمالالالات والترتيبالالالات اإلقليميالالالة املعنيالالالة، وفقالالالا  لقالالالرارات األمالالالم املتحالالالدة كات الصالالاللة   
وباسالالالتخدام اآلليالالالات املنئمالالالة، إىل جانالالالب تعزيالالالز التعالالالاون العملالالال  اإلقليمالالال  امللمالالالوس يف       

واجهالالة الكالالوارث الطبيعيالالة، وتغالالري املنالالا ، ومتكالالني  خمتلفالالة مثالالل احلوكمالالة، والتأزالالب مل  الالاالت
 اجملتمع احملل ؛

اقتر الالوا، أيضالالا يف  الالوء الالالدور اهلالالام الالالذي تقالالوم بالاله املنظمالالات والترتيبالالات       )ز( 
اإلقليمية يف  ال تقدمي املسالاعدة إىل األقالاليم املعنيالة غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت دعمالا لعمليالة          

اخلاصالالة، وفقالالا لواليتالالها وقالالرارات األمالالم املتحالالدة ومقرراهتالالا   إهنالالاء االسالالتعمار، أن تقالالوم اللجنالالة
 الصلة، بتعزيز تفاعنهتا وزيادة تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية؛ كات

أشاروا على اللجنة اخلاصة، فيما يتعلق مبسألة التوعية العامة لشعوب األقالاليم   )ح( 
إهنالالاء االسالالتعمار، أن تشالالارك بصالالورة فعالالالة، بالتعالالاون مالالع  غالالري املتمتعالالة بالالاحلكم الالالذايت مبسالالائل

إدارة شؤون اإلعنم التابعة لألمانة العامة، يف  لة توعية لتعزيز فهم شعوب األقاليم خليالارات  
تقرير املصري وفقا  لقرارات األمالم املتحالدة ومقرراهتالا كات الصاللة بشالأن إهنالاء االسالتعمار وبالأن         

نظيم تلا احلملة، و الىت تكالون تلالا احلملالة مكملالة للجهالود       تلتمس سبن جديدة ومبتكرة لت
اليت تبذهلا تلا الشعوب ولضمان وصالول املعلومالات املتا الة بالفعالل إىل شالعوب األقالاليم غالري        

 املتمتعة باحلكم الذايت؛
أشاروا أيضالا علالى اللجنالة اخلاصالة، بغيالة احملافظالة علالى التركيالز العالامل  الالذي            )ط( 

االسالالتعمار، أن تقالاليم أنشالالطة لن تفالالال بأسالالبوع التضالالامن مالالع    يتسالالم بالاله جالالدول أعمالالال إهنالالاء 
 شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، مبا يف كلا ما يل :
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عقد اجتماع استثنائ  لل جنالة اخلاصالة يكالراس حتديالدا ألسالبوع التضالامن، مالع         ‘1’ 
توجيالاله الالالدعوات إىل األمالالني العالالام، ورئالاليس  لالالس األمالالن، ورئالاليس اجلمعيالالة    

 ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماع ، ورئيس  لس الوصاية؛ العامة،
تنظالاليم مناسالالبة يف مكتبالالة دا  مهرشالالولد لعالالرض األفالالنم الوثائقيالالة عالالن تالالاريخل    ‘2’ 

 إعنن منح االستقنل للبلدان والشعوب املستعمرة؛
تنظالاليم معالالرض للصالالور الفوتوغرافيالالة يف املقالالر يكالالراس لتالالاريخل اللجنالالة اخلاصالالة،   ‘3’ 

البصالالرية مالالن -صالور فوتوغرافيالالة وغالالري كلالا مالالن املالالواد السالمعية    وُتعالرض فيالاله 
 حمفو ات إدارة شؤون اإلعنم؛

-تنظالاليم مناسالالبة يف املقالالر لعالالرض األفالالنم الوثائقيالالة ومعالالرض للمالالواد السالالمعية   ‘4’ 
 البصرية عن  ركات التحرار يف األقاليم؛

تحالدة،  تنظيم برنامج  واري مالع رئاليس اللجنالة اخلاصالة علالى إكاعالة األمالم امل        ‘5’ 
ورمبا يذاع بعذ كلا بشكل متزامن يف حمطات اإلكاعة احمللية اليت تتعالاون مالع   

 إدارة شؤون اإلعنم يف  ال نشر مواد األمم املتحدة؛
استكشالالاق إمكانيالالة إصالالدار طالالابع بريالالد تالالذكاري لألمالالم املتحالالدة مكالالراس          ‘6’ 

، مبناسالالالبة الالالالذكرى السالالالنوية اخلامسالالالة    2017ألسالالالبوع التضالالالامن يف عالالالام   
 بعني إلعنن أسبوع التضامن؛  واألر

أشاروا على اللجنالة اخلاصالة أن تقالوم، مالن خالنل شالراكتها مالع إدارة شالؤون          )ي( 
اإلعنم وإدارة الشؤون السياسية، بتجميع  موعة مواد صحفية عالن إهنالاء االسالتعمار تتضالمن     

باألقالاليم  املعلومات األساسية عن إعنن منح االستقنل للبلدان والشعوب املسالتعمرة، وقائمالة   
غري املتمتعة باحلكم الذايت، ومعلومات أخرى كات صلة لضمان قيام الصحفيني بتغطية مسالألة  
إهنالالاء االسالالتعمار بصالالورة وافيالالة؛ وأشالالاروا عليهالالا أن تالالوزاع  موعالالة املالالواد زالالذ ، بصالالورتيها         
ية املطبوعة واإللكترونية، على وسائط اإلعالنم احملليالة يف البلالد الالذي يستضاليف احللقالة الدراسال       

اإلقليميالالة السالالنوية؛ وأكالالدوا أن ييالالع املنشالالورات الالاليت ميكالالن أن تشالالكل قالالوام  موعالالة املالالواد      
 الصحفية متوافرة بالفعل؛

أوصوا بأن تقيم اللجنة اخلاصة عنقة عمل وثيقة مع املنظمات غري احلكوميالة   )ك( 
، ورمبا تقالوم، كخطالوة   املعنية باهناء االستعمار، وال سيما يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

أوىل يف زذا االجتا ، بتوجياله طلالب إىل و الدة إهنالاء االسالتعمار لتجميالع قائمالة هبالذ  املنظمالات          
كات اخلالالربة يف زالالذا اجملالالال اسالالتنادا إىل القائمالالة احلاليالالة للمنظمالالات غالالري احلكوميالالة كات املركالالز   



A/71/23 

 

16-12079 178/185 

 

(، مالالع مراعالالاة  الالرورة    E/2014/INF/5االستشالالاري لالالدى اجمللالالس االقتصالالادي واالجتمالالاع  )    
التأكُّد، لدى فرز املنظمات غري احلكومية األخرى اليت   حتصل بعد على زذا املركالز، مالن أن   
املنظمات غري احلكومية املختارة كجهات شريكة ستلتزم باملثل العليالا لألمالم املتحالدة وأهنالا لالن      

 أعضاء معيانة؛ تشارك يف أنشطة مضادة لدول
أوصوا أيضالا بالأن تطلالب اللجنالة اخلاصالة، مالن خالنل طلالب توجاهاله إىل جلنالة            )ل( 

املالالؤمترات يف التوقيالالت املناسالالالب، عقالالد جلسالالالة تذكاريالالة خاصالالة للجمعيالالالة العامالالة لن تفالالالال       
، خالنل اجلالزء   2016بالذكرى السنوية اخلامسة واخلمسني إلنشائها، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

ورة العاديالة للجمعيالة العامالة، أو أن تقالوم اللجنالة اخلاصالة يف  الال تعالذ ر كلالا          الرئيس  من الد
بطلب اإلكن، عن طريق القناة نفسها، بعقد جلسة تذكارية لل جنة نفسها خالنل تلالا الفتالرة،    
مع توجيه الدعوات إىل األمني العالام، ورئاليس  لالس األمالن، ورئاليس اجلمعيالة العامالة، ورئاليس         

مالالاع ، ورئاليس  لالالس الوصالاية، باإل الافة إىل رئالاليس اللجنالة املعنيالالة     اجمللالس االقتصالادي واالجت  
 مبمارسة الشعب الفلسطي  حلقوقه غري القابلة للتصرق؛  

أكدوا كونه مفهوما أن تلا األنشطة املقتر ة ييعها ستتم تغطيتالها بصالورة    )م( 
كالز األمالم   وافية يف وسائط إعنم األمم املتحدة وستحظى بتغطيالة عامليالة مالن خالنل شالبكة مرا     

 املتحدة لرعنم؛  
اقتر الالوا، فيمالالا يتعلالالق مبسالالألة التعلالاليم، أن تنظالالر  كومالالات األقالالاليم املعنيالالة          )ن( 

والالالدول القائمالالة بالالاإلدارة يف إدرا  مسالالائل إهنالالاء االسالالتعمار يف املنالالازج املدرسالالية لألقالالاليم غالالري  
 املتمتعة باحلكم الذايت؛

األقالاليم و/أو الدسالاتري وبعمليالة    شددوا، فيما يتعلق بعمليات استعراض و ع  )س( 
إهناء االستعمار بوجاله عالام، علالى  الرورة تنالاول زالذ  العمليالات علالى أسالاس كالل  الالة علالى             
 دة وبطريقة حتترم  قالوق اإلنسالان وتتسالم بالشالفافية واملسالاءلة ومشالول اجلميالع واملشالاركة،         

ة عالن األمالم   ومبشاركة الشالعب املعال ، وكلالا وفقالا للقالرارات واملقالررات كات الصاللة الصالادر        
 املتحدة بشأن إهناء االستعمار وملقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه؛

أشاروا، فيما خيص العنقة مع الدول القائمة بالاإلدارة، مبواصاللة تعزيالز ودعالم      )ع( 
التفاعالل والتعالالاون بالالني اللجنالالة اخلاصالة والالالدول القائمالالة بالالاإلدارة باتبالاع خمتلالالف املنالالابر والسالالبل    

كلالالا احلالالوار غالالري الرمسالال  وعلالالى املسالالتوى العملالال ، وأكالالدوا مالالن جديالالد علالالى   املمكنالالة، مبالالا يف 
 رورة أن تشارك ييع الدول القائمة باإلدارة بفعالية يف عمل اللجنالة، وال ساليما الالدول الاليت     

   تفعل كلا؛
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شددوا يف زذا الصالدد علالى األمهيالة احلامسالة لتكثيالف اجلهالود احلاليالة ولتعزيالز          )ق( 
اللجنالة اخلاصالة والالدول القائمالة بالاإلدارة، و ثالوا اللجنالة علالى مواصاللة          االتصال والتعاون بالني  

استكشاق إمكانيالة التفاعالل املتضالافر يف زالذا الصالدد، علالى املسالتويات الرمسيالة وغالري الرمسيالة،           
والسع  إىل كلا التفاعالل، هبالدق إ الراز تقالدم يف  الال إهنالاء االسالتعمار أثنالاء العقالد الثالالث،           

 على أساس كل  الة على  دة؛
شددوا أيضا على األمهيالة احلامسالة لتكثيالف اجلهالود احلاليالة ولتعزيالز العنقالات         )ه( 

بالالني اللجنالالة اخلاصالالة والالالدول األعضالالاء واجلهالالات صالالا بة املصالاللحة املعنيالالة األخالالرى، وكالالذلا    
اخلالالرباء واجملتمالالع املالالدين يف األقالالاليم غالالري املتمتعالالة بالالاحلكم الالالذايت، وفقالالا لقالالرارات األمالالم املتحالالدة 

 الصلة؛ كات
كالالرروا التأكيالالد، يف  الالوء املسالالامهات القيامالالة الالاليت قالالدمها اثلالالو األقالالاليم غالالري     ق() 

املتمتعة باحلكم الذايت يف احللقة الدراسية، على  رورة أن تواصالل اللجنالة اخلاصالة، باسالتخدام     
اآللية املناسبة ومبساعدة األمانة العامة، العمل على حتقيالق املشالاركة التامالة ملمثلال  األقالاليم غالري       

متعة باحلكم الالذايت يف احللقالات الدراسالية املقبلالة  وينبغال  أن تيسالر الالدول القائمالة بالاإلدارة          املت
مشاركة اثل  األقاليم املنتخبني يف احللقات الدراسية وفقالا لقالرارات األمالم املتحالدة ومقرراهتالا      

 الصلة؛ كات
كم شالالددوا علالالى أمهيالالة تعزيالالز العنقالالات فيمالالا بالالني األقالالاليم غالالري املتمتعالالة بالالاحل    )ر( 

الذايت، ال سيما يف  ال تبادل املعلومات عن تلا األقاليم، وواصاللوا يف زالذا الصالدد اإل اطالة     
علما باملقترح الذي قدماله اثالل أ الد األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت بشالأن إنشالاء شالبكة            

 فيما بني تلا األقاليم؛
عالادة ترتيالب   أكدوا يف زذا الصدد علالى  الرورة أن تواصالل اللجنالة اخلاصالة إ      )ش( 

طالالرق عملالالها وشالالحذ قالالدرهتا علالالى عقالالد احللقالالات الدراسالالية اإلقليميالالة بطريقالالة مبتكالالرة، وكلالالا 
لكفالة زيادة مستوى مشاركة أعضائها يف تلا احللقات بتمويل من األمم املتحالدة، االا ميك الن    
ا اللجنة من االستماع إىل اراء شعوب األقاليم غري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت بصالورة أفضالل وفقال      

 للقرارات كات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة بشأن إهناء االستعمار؛
شالالددوا، فيمالالا يتعلالالق بالالدور منظومالالة األمالالم املتحالالدة يف تقالالدمي املسالالاعدة إىل        )ت( 

األقاليم غري املتمتعالة بالاحلكم الالذايت، علالى  الرورة مشالاركة زيئالات األمالم املتحالدة ووكاالهتالا           
اصالالة بشالالكل كامالالل وتعزيالالز اجلهالالود الالاليت تبالالذهلا، وفقالالا    املتخصصالالة املعنيالالة يف عمالالل اللجنالالة اخل 

لقرارات األمم املتحدة كات الصلة وباستخدام اآلليات املناسالبة، لتقالدمي املسالاعدة إىل األقالاليم،     
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وأناله يلالزم يف زالذا الصالدد أن تطالوار اللجنالة سالبن ووسالائل لتشالجيع مشالاركة زالذ  الوكالاالت             
ل االتصالاالت، وتعزيالز مشالاركتها يف احللقالات     واهليئالات، مبالا يف كلالا إجالراء حتسالينات يف  الا      

الدراسالالية اإلقليميالالة لكالال  تتفاعالالل مالالع اللجنالالة، وتالالوفري تقالالارير عالالن األعمالالال املضالالطلع هبالالا يف        
 األقاليم؛
أشاروا على اللجنة اخلاصة بالعمل على إدالاد السالبل والوسالائل الاليت تسالتطيع       )ث( 

أفضل للمر لة الرازنة مالن إهنالاء   بواسطتها أن تعد، على أساس كل  الة على  دة، تقييمات 
االستعمار وتقرير املصري يف كل إقليم غري متمتع بالاحلكم الالذايت وفقالا لقالرارات األمالم املتحالدة       
ومقرراهتا كات الصلة، حبيث ميكن استخدامها كقائمة مرجعية يقالاس علالى أساسالها مالا أ الرز      

يف زالالذا الصالالدد، إىل مالالن تقالالدم ومالالا تبقالالى مالالن عمالالل دالالب القيالالام بالاله، ودعالالوا اللجنالالة اخلاصالالة،   
 االستمرار يف و ع مقترح مبشروع حمدد هبذا الشأن؛

كرروا التأكيد على  رورة أن تواصل اللجنة اخلاصة العمالل مالن أجالل إيفالاد      ) ( 
بعثات زائرة إىل األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، مبشاركة  كومالة اإلقلاليم والدولالة القائمالة     

 70/231كالالل  الالالة علالالى  الالدة ووفقالالا لقالالرار اجلمعيالالة العامالالة بالالاإلدارة املعنيالالتني، علالالى أسالالاس 
وغري  من قرارات األمم املتحالدة كات الصاللة، وال ظالوا يف زالذا الصالدد االزتمالام الالذي أبالدا          

 الزائرة واخلاصة؛اثلو األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف احللقة الدراسية هبذ  البعثات 
أكدوا من جديد أن عملية إهناء االستعمار ستظل غري مكتملالة إىل أن ُتحسالم    )ك( 

ييع القضايا املعلَّقة بشأن إهناء االستعمار ومسائل املتابعالة كات الصاللة بطريقالة مر الية ووفقالا      
 لقرارات األمم املتحدة كات الصلة؛

أن تواصالل اللجنالة اخلاصالة تقياليم     أكدوا أناله ينبغال ، يف سالياق العقالد الثالالث،       )ض( 
التحديات احلالية اليت تواجاله عمليالة إهنالاء االسالتعمار والفالره املتا الة أمامهالا وأن تضالع خطالة          

 عمل عملية للعقد الثالث هبدق التعجيل بعملية إهناء االستعمار 
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 التذييل األول  
 احمليط اهلادئرسالة من األمني العام إىل احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة   
 تنزا مو ف يف و دة إهناء االستعمار التابعة إلدارة الشؤون السياسية    

يسالالرين أن أبعالالث بتحيالالايت إىل كالالل مالالن جتماعالالوا يف مانالالاغوا حلضالالور احللقالالة الدراسالالية      
، خالنل أسالبوع التضالامن مالع     2016اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ بشأن إهناء االستعمار لعام 

 غري املتمتعة باحلكم الذايت   شعوب األقاليم 
وأشكر  كومة وشعب نيكاراغوا على مالا أبالديا  مالن كالرم يف استضالافة زالذ  احللقالة         

 الدراسية اهلامة للمرة الثانية يف غضون عامني   
وزالالالذ  زالالال  احللقالالالة الدراسالالالية اإلقليميالالالة اخلامسالالالة والعشالالالرين لل جنالالالة اخلاصالالالة منالالالذ        

أر الالب بتركيالالز  لقالالة زالالذ  السالالنة علالالى منطقالالة احملالاليط اهلالالادئ يف إطالالار      إنالال    و1990 عالالام
االلتزامالات واإلجالراءات اهلادفالة إلهنالاء االسالتعمار يف األقالاليم غالري املتمتعالة بالاحلكم          ”مو وع 

 ، و من إطار العقد الثالث للقضاء على االستعمار   “الذايت
لصلة، يتحقالق احلكالم الالذايت    ووفقا مليثاق األمم املتحدة وقرارات اجلمعية العامة كات ا 

الكامل عن طريق االسالتقنل أو االنالدما  أو االرتبالاط احلالر بدولالة أخالرى  وينبغال  أن يكالون         
االختيار نتا  إرادة ورغبة تعبار عنهما شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت بشالكل  الرا    

عملية إهناء االسالتعمار  وإنال    على دعم تعمل اللجنة اخلاصة املعنية باهناء االستعمار  وما فتئت
ل أيضالالا علالالى اسالالتمرار الالالدول القائمالالة بالالاإلدارة يف الوفالالاء بالتزامهالالا بتعزيالالز رفالالا  الشالالعوب  أعالالوا

 اخلا عة إلدارهتا   
وتتيح زذ  احللقة الدراسية اإلقليميالة السالنوية فرصالة  يويالة لل جنالة اخلاصالة لنسالتماع         

كم الذايت اصوه احلالاالت واملشالاكل الفريالدة الاليت     مباشرة  إىل اثل  األقاليم غري املتمتعة باحل
 تواجهها أقاليمهم   

وزالال  تسالالالهال أيضالالالا إجالالالراء التفالالالاعنت غالالالري الرمسيالالالة بالالالني الالالالدول القائمالالالة بالالالاإلدارة،   
وأصحاب املصلحة اآلخرين، واألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، واللجنالة اخلاصالة، واخلالرباء،    

 ات اإلقليمية، وغري كلا من اجلهات   ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظم
فلنغتنم زذ  الفرصة الساحنة لتحديد إجراءات ملموسالة للنالهوض جبالدول أعمالال إهنالاء       

 االستعمار   
 التوفيق يف مداوالتكم  شكرا لكم وإن  أمتىن لكم 
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 التذييل الثاين  
 قائمة املشاركني    
 اصةأعضاء اللجنة اخل  

 
 ( أ)رافائيل داريو رامرييز كارينيو البوليفارية( )الرئيس( -فاوين )يهورية 

 (أ)دوغالالالنس نيكوميالالالديس ارسالالاليا فيفالالالاس 
   (أ)يومايرا كوروموتو رودريغيز سيلفا

 مارثا غابريين فينول دي أوليفريا
 كنكستون دوبريي أنتيغوا وبربودا
 (أ)سريجيو يورنيت سوليز ساشا املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 خوسيه أنطونيو كوسينيو شيل 
 (أ)وى زونغل  الصني

 ليو سونغ
   (أ)فرانسوا كزافييه زابايف كوت ديفوار

 (أ)انا سيلفيا رودريغيز أباسكال كوبا
 أمينتا بوينانيو إكوادور
 مايكل ميتشل غرينادا

 (أ)أ سن احلبيب إندونيسيا
 حمسن رجب العراق

 (أ)ماريا روبياليس دي تشامورو نيكاراغوا
 (أ)خاميه زريميدا كاستيو

 باتريسيا باخانيا
 (أ)بيتر بوين بابوا غينيا اجلديدة
 (أ)ستانيسنق أليكساييف االحتاد الروس 

__________ 

 .عضو يف الوفد الرمس  لل جنة اخلاصة ( أ) 
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 دانا لويس نون سانت لوسيا
 (أ)فاندا شيدي مينا  سرياليون

 (أ)إيهاب  امد اجلمهورية العربية السورية
  

 األعضاء يف األمم املتحدةالدول   
 

 إمساعيل بن عمارة اجلزائر
 زينة بن  بوش

 غونزالو ماتسيو األرجنتني
 فرانسيسكو دي أنتوينو

 عمر زنل املغرب
 حممود الرميق 

 عز الدين فر ان
 عبد الر يم قدمريي

 خداد املوسوي
 مصطفى مو ادي  

 عمر قادري  
 فرانسيسكا ماريا بيدروس كاريتريو إسبانيا

  
 الدول القائمة باإلدارة  

 
 فريديريا بازاغوران فرنسا

 سيلف  ديكروا 
اململكالالالالة املتحالالالالدة لربيطانيالالالالا العظمالالالالى وأيرلنالالالالدا    

 ( ب)الشمالية
 روس دي 

  

__________ 

 .كانت  ا رة ولكنها   تشارك ( ب) 
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 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت  
 

 دانييل أغا ساموا األمريكية
 كريستني أورموند (  )جزر فوكنند )مالفيناس(

 جوزيف بوسانو ألربت بوجيو جبل طارق
 إدوارد ألفاريز غوام

 فرانسوا بوكيل لوي دانغلبريم -جان  كاليدونيا اجلديدة
أ الالالد االالالاري سالالالليمان طيالالالب مالالالايرا      الصحراء الغربية

 ساندوفال دي طيب
  اخلرباء

  أليخاندرو بيتس  
  مايكل بيفاكوا  

  جوليان بوانيموي  
  سريغ  شرينيافسك   

  كوربني   كاراليل
  إرنستو مورو   
  ماشاريا موني   

  جيم  ناونا
  فيلما ريفريون كوالتزو  
  ريتشارد ارييهاو توزييافا  

  روش واميتان  
  

  

__________ 

مثة نزاع قائم بني  كوميت األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشالمالية بشالأن الساليادة علالى      (  ) 
 جزر فوكنند )مالفيناس( 
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 التذييل الثالث
 قرار بشأن اإلعراب عن التقدير حلكومة نيكاراغوا وشعبها    

 
 ،احمليع اهلادئإّن امل اركني يف احللقة ال رادية اإلقليمية ملنطقة  
، 2016 زيران/يونياله   2أيار/مالايو إىل   31يف مانالاغوا، يف الفتالرة مالن      ق  اج معوا 

 للنظر يف التاحديات والفره القائمة يف عملية إهناء االستعمار يف عا  اليوم،
إىل البيالالان اهلالالام الالالذي أدلالالت بالاله يف افتتالالاح احللقالالة الدراسالالية ماريالالا            قةة  ادةة معوا  

تشالالامورو، نائبالالة وزيالالر الشالالؤون اخلارجيالالة واملمثلالالة الدائمالالة لنيكالالاراغوا لالالدى       روبيالالاليس دي 
 املتحدة،   األمم

بالبيانالالات اهلامالالة الالاليت أدىل هبالالا اثلالالو األقالالاليم غالالري املتمتعالالة بالالاحلكم    إذ حييطةةون حلمةةا 
 الذايت واخلرباء،

ملرافق حلكومة نيكاراغوا وشعبها لتزويد اللجنالة اخلاصالة بالا    يعرقون حن حمي  ام ناهنم 
زا يف  الالاح احللقالالة الدراسالالية، النزمالالة لعقالالد  لقتالالها الدراسالالية، وللمسالالامهة املمتالالازة الالاليت قالالدما 

سالالخاء بالالالغ وكالالرم  الاليافة  مالالن لقيالاله املشالالاركون طالالوال مالالدة بقالالائهم يف مانالالاغوا   ملالالاسالاليما  وال
 واستقبال ودي  ار 
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