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 اةرف  الثاين
احللقرررة اللراسرررية اإلقليميرررة ةنطقرررة الاةرررر الكررراري  بملرررة  تن يررر  العقرررل الرررلبيل   

 هنرررررراء االسررررررلعمار يف انيقرررررراليم الثالررررررث للقضرررررراء  لررررررى االسررررررلعمار  م ررررررلقال 
مررا هرري ا؟فرراق أ الرر   قررلت يف كينغ ررلاب  يف  - اةلملعررة ابحلكررم الرر ايت غررري

 2017أاير/ماير  18 ا  16ال    من 
 

 مقلمة - أبال 
عقأدا اوليأا اثلثأا للقضأاء  2020-2011، الفرتة 65/119رعلنت اجلمعية العامة، يف قرار ا  - 1

علأأى االسأأتعمار، ور ابأأت ابلأأدول األعضأأاء تكثيأأر جهوا أأا ملواصأألة تنفيأأ  خطأأة عمأأل العقأأد الأأدويل 
، املرفق( والتعاون مأ  اللجنأة اخلاصأة املعنيأة نالأة تنفيأ  وعأالن A/56/61الثاين للقضاء على االستعمار )

مأأأنح االسأأأتقالل للبلأأأدان والشأأأعوب املسأأأتعمرة علأأأى اسأأأتكمال اخلطأأأة عنأأأد االقتضأأأاء، لكأأأ  ُتسأأأتخدد  
 كفساس خلطة عمل للعقد الدويل الثالث 

، علأى بأرانمج عمأل اللجنأة اخلاصأة املتأوخى لعأاد 71/122يف قرار أا ووافقت اجلمعية العامة،  - 2
، ال ي يشمل عقد حلقة اراسية يف منطقة البحر الكأاري  تنظمهأا اللجنأة ووضأر ا رثلأو عيأ  2017

 األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت 
اسأأأتقاء وراء رثلأأأ  األقأأأاليم  وكأأأان الغأأأرض مأأأم ا لقأأأة الدراسأأأية  أأأو متكأأأني اللجنأأأة اخلاصأأأة مأأأم - 3
املتمتعة اب كم ال ايت واخلةاء ورعضاء ا تم  املدين وغأري م مأم رصأحاب املصألحة يف عمليأة وهنأاء  غري

االستعمار، ال يم ميكنهم مساعدة اللجنة اخلاصأة يف حتديأد هُنأج السياسأات والسأبل العمليأة الأيت ميكأم 
االسأأأتعمار  وستسأأأاعد املناقشأأأاُت الأأأيت جتأأأري يف وطأأأار ا لقأأأة اتباعهأأأا يف عمليأأأة األمأأأم املتحأأأدة  هنأأأاء 

الدراسأأية اللجنأأة  علأأى وجأأراء حتليأأل وتقيأأيم واقعيّأأني للحالأأة يف األقأأاليم غأأري املتمتعأأة اب كأأم الأأ ايت، علأأى 
رساس كل حالة على حدة، وللسبل اليت تتيح ملنظومأة األمأم املتحأدة وا تمأ  الأدويل ككأل تعزيأز بأرامج 

 املقد مة لتل  األقاليم  املساعدة
وستواصل اللجنة اخلاصة النظر يف مسامهات املشاركني، يف اورهتأا املو أوعية املقأرر عقأد ا يف  - 4

، بغأأرض تقأأدمي مقرتحأأات للجمعيأأة العامأأة بشأأفن حتقيأأق ر أأدا  العقأأد 2017نيويأأورك يف حزيران/يونيأأه 
 الدويل الثالث للقضاء على االستعمار 

 
 تنظيم احللقة اللراسية  - اثنيا 

  وُعقأدت 2017راير/مأايو  18و   16عقدت ا لقة الدراسأية يف كينغسأتاون يف الفأرتة مأم  - 5
يف األمأأأأأم املتحأأأأأدة، واألقأأأأأاليم يف وطار أأأأأا  أأأأأس جلسأأأأأات شأأأأأارك فيهأأأأأا رثلأأأأأون عأأأأأم الأأأأأدول األعضأأأأأاء 

ا كومية، و  جانب اخلةاء )انظأر املتمتعة اب كم ال ايت، والدول القائمة اب اارة، واملنظمات غري  غري
 الت ييل الثاين(  وُنظمت ا لقة الدراسية على فو يشج  على وجراء تباال مفتوح وصريح لآلراء 

وتأأأوّ  رةسأأأة ا لقأأأة الدراسأأأية املمثأأأل الأأأدائم جلمهوريأأأة فنأأأزويال البوليفاريأأأة لأأأدى األمأأأم املتحأأأدة  - 6
يأأز كأأارينيو، مبشأأاركة رثلأأ  الأأدول التاليأأة األعضأأاء يف اللجنأأة: ورئأأيس اللجنأأة اخلاصأأة، رافائيأأل ااريأأو رامري 
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ليشأأأأيت،  -االحتأأأأاا الروسأأأأ ، ووكأأأأوااور، ورنتيغأأأأوا وبربأأأأواا، ووندونيسأأأأيا، واببأأأأوا غينيأأأأا اجلديأأأأدة، وتيمأأأأور 
واومينيكأأأا، وسأأأأانت فنسأأأأنت وجأأأأزر غرينأأأأاايم، وسأأأأانت كيأأأأتس ونأأأأيفس، وسأأأأانت لوسأأأأيا، وسأأأأرياليون، 

البوليفاريأأأأة(، وكأأأأواب، وكأأأأوت ايفأأأأوار  وشأأأأاركت اولأأأأة قائمأأأأة  -ال )عهوريأأأأة وشأأأأيل ، وغرينأأأأااا، وفنأأأأزوي
اب اارة،  أأأ  فرنسأأأا، بصأأأفة مراقأأأب  وشأأأاركت اول رعضأأأاء رخأأأرى،  أأأ  األرجنتأأأني ووسأأأبانيا واجلزائأأأر 

 وئمبابوي واملغرب، بصفة مراقب  
نيسأأأأأأال  ، عأأأأأأني رئأأأأأأيس اللجنأأأأأأة ستا2017راير/مأأأأأأايو  16ويف اجللسأأأأأأة األو ، املعقأأأأأأواة يف  - 7

رلكسأأأايير )االحتأأأأاا الروسأأأأ ( ونيأأأدرا ميغيأأأأل )سأأأأانت فنسأأأنت وجأأأأزر غرينأأأأاايم( انئبأأأني لأأأأرئيس ا لقأأأأة 
 الدراسية، و  جانب خوسيه رنطونيو كوسينيو )شيل ( مقررا  

 ويرا فيما يل  جدول رعمال ا لقة الدراسية: - 8
غأأأأري املتمتعأأأأة اب كأأأأم اور اللجنأأأأة اخلاصأأأأة يف مسأأأأتقبل وهنأأأأاء االسأأأأتعمار يف األقأأأأاليم  - 1 

 ال ايت على رساس كل حالة على حدة: 
استعراض وتقييم تنفيأ  وعأالن مأنح االسأتقالل للبلأدان والشأعوب املسأتعمرة  )ر(  

 والعقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار، هبد  تعزيز عمل اللجنة 
اب كأأأم الأأأ ايت يف مأأأا  أأأ  وفأأأاق وهنأأأاء االسأأأتعمار يف األقأأأاليم غأأأري املتمتعأأأة  )ب(  

  وء السنوات املتبقية مم العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار 
منظأأأأأورات الأأأأأدول القائمأأأأأة اب اارة، وحكومأأأأأات األقأأأأأاليم، والأأأأأدول األعضأأأأأاء املعنيأأأأأة  - 2 

 وغري ا مم رصحاب املصلحة، فضال عم وراء اخلةاء بشفن عملية وهناء االستعمار:
 السياسية يف األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت:التطورات  )ر(  
 يف منطقة البحر الكاري   ‘1’   
 يف منطقة ا يف ا ااظ  ‘2’   
 يف مناطق رخرى  ‘3’   
تعزيأأأأز التعأأأأاون مأأأأ  الأأأأدول القائمأأأأة اب اارة، واألقأأأأاليم غأأأأري املتمتعأأأأة اب كأأأأم  )ب(  

رصأأأحاب املصأأألحة علأأأى الأأ ايت، والأأأدول األعضأأأاء املعنيأأأة، ومأأأ  غري أأا مأأأم 
رسأأأاس كأأأأل حالأأأة علأأأأى حأأأدة، وفقأأأأا لقأأأرارات األمأأأأم املتحأأأدة ذات الصأأأألة، 

يتماشى م  العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار وخطة التنميأة  ومبا
، وال سأأأأأأيما بعأأأأأأد ا االقتصأأأأأأااي، مأأأأأأ  األخأأأأأأ  يف 2030املسأأأأأأتدامة لعأأأأأأاد 

 املستدامة:االعتبار الطاب  غري القابل للتجزئة أل دا  التنمية 
 يف منطقة البحر الكاري   ‘1’   
 يف منطقة ا يف ا ااظ  ‘2’   
 يف مناطق رخرى  ‘3’   
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اور منظومأأأأة األمأأأأم املتحأأأأدة يف تقأأأأدمي املسأأأأاعدة ا  ائيأأأأة و  األقأأأأاليم غأأأأري املتمتعأأأأة  - 3 
اب كأأم الأأ ايت مأأ  األخأأ  يف االعتبأأار العقأأد الأأدويل الثالأأث للقضأأاء علأأى االسأأتعمار 

، ووفقأأأأا لقأأأأرارات األمأأأأم املتحأأأأدة ذات الصأأأألة 2030وخطأأأأة التنميأأأأة املسأأأأتدامة لعأأأأاد 
ابملو أأوق: العأأروض الأأيت تقأأدمها الصأأناايق والأأةامج والوكأأاالت املتخصصأأة واللجأأان 

 االقتصااية ا قليمية وغري ا مم الكياانت 
 التوصيات مم رجل وعطاء اف   هناء االستعمار  - 4 

  
 احللقة اللراسيةبقا    - اثلثا 
 افللاح احللقة اللراسية - ألف 

راير/مأأأايو، افتأأأتح رافائيأأأل ااريأأأو رامرييأأأأز كأأأارينيو )عهوريأأأة فنأأأزويال البوليفاريأأأة( ا لقأأأأة  16يف  - 9
 الدراسية بصفته رئيس اللجنة اخلاصة 

ويف اجللسأأأة نفسأأأها، رلقأأأى رئأأأيس وئراء سأأأانت فنسأأأنت وجأأأزر غرينأأأاايم، رالأأأر غونسأأأالفيس،   - 10
 كلمة رماد املشاركني يف ا لقة الدراسية 

ويف اجللسأأأة نفسأأأأها ريضأأأأا، قأأأأاد املو أأأأر املسأأأؤول عأأأأم وحأأأأدة وهنأأأأاء االسأأأأتعمار التابعأأأأة  اارة  - 11
 الشؤون السياسية يف األمانة العامة، بتالوة رسالة مم األمني العاد )انظر الت ييل األول( 

 وراثر رثل وندونيسيا نقطة نظاد  - 12
 

 (1)الاياانت باةناقملات - ابء 
 عقدت  س جلسات يف وطار ا لقة الدراسية  - 13

 
 اخللام احللقة اللراسية - جيم 

راير/مأأايو، عأأرض املقأأرر مشأأروق تقريأأر ا لقأأة الدراسأأية،  18يف اجللسأأة اخلامسأأة، املعقأأواة يف  - 14
ال ي كان م يكتمل بعأد، لكنأه رحيأل و  اللجنأة اخلاصأة الختأاذ قأرار هنأائ  بشأفنه يف اورهتأا املو أوعية 

   2017يف حزيران/يونيه 
قأأأرار رعربأأأوا فيأأأه عأأأم التقأأأدير  كومأأأة  ويف اجللسأأأة نفسأأأها، اعتمأأأد املشأأأاركون ابلتزكيأأأة مشأأأروق - 15

 الت ييل الثالث(  وشعب سانت فنسنت وجزر غريناايم )انظر
ويف اجللسة نفسها ريضا، رالت انئبة املمثل الدائم لسانت فنسنت وجزر غريناايم لدى األمأم  - 16

 ميغيل، مبالحظات ختامية  ورا  رئيس اللجنة اخلاصة ريضا ببيان ختام   املتحدة، نيدرا
  

__________ 

  www.un.org/Depts/dpi/decolonizationالبياانت وورقات املناقشة متاحة على املوق  الشبك  التايل:  (1) 
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 االسلنلاجات باللر يات - رابعا 
رشار رعضاء اللجنة اخلاصة املشاركون يف ا لقأأأأة الدراسيأأة و  وعأالن مأنح االسأتقالل للبلأدان  - 17

وو  اور اللجنأة اخلاصأة يف اراسأة  (،15-)ا 1514والشعوب املستعمرة الوارا يف قرار اجلمعية العامة 
تطبيق ا عالن وتقدمي االقرتاحات والتوصيات بشفن التقدد ا رئ يف تنفي  ا عالن واملرحلأة الأيت بُلغأت 

 يف التنفي  ووبالغ اجلمعية عم   ا املو وق 
توصأيات وركد رعضاء اللجنة اخلاصة املشاركون حملأداا علأى األمهيأة املتواصألة لالسأتنتاجات وال - 18

 اليت خلصت وليها ا لقات الدراسية السابقة 
مأأأأأأأأأأأأأم النظأأأأأأأأأأأأأاد الأأأأأأأأأأأأأداخل  للحلقأأأأأأأأأأأأأة الدراسأأأأأأأأأأأأأية  9وو أأأأأأأأأأأأأافة و  ذلأأأأأأأأأأأأأ ، وعمأأأأأأأأأأأأأال ابملأأأأأأأأأأأأأااة  - 19
(A/AC.109/2017/19سأأُيقدد رعضأأاء اللجنأأة اخلاصأأة املشأأاركون اسأأتنتاجات ا لقأأة ،)الدراسأأية  ، املرفأأق

   2017وتوصياهتا و  اللجنة اخلاصة يف اورهتا املو وعية يف شهر حزيران/يونيه 
 

تن ي  العقل اللبيل الثالث للقضاء  لى االسلعمار  م لقال  هنراء االسرلعمار يف انيقراليم  - ألف 
 غري اةلملعة ابحلكم ال ايت  ما هي ا؟فاق 

 جاء يف املالحظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني رهنم:  - 20
عقدا اوليأا اثلثأا للقضأاء  2020-2011رشاروا و  رن اجلمعية العامة رعلنت الفرتة  )ر( 

علأأأى االسأأأتعمار  وقأأأد قأأأّيم املشأأأاركون التقأأأدد ا أأأرئ واستعر أأأوا رسأأأاليب العمأأأل املوجأأأواة وولأأأدوا ئ أأأا 
 املهمة التارخيية لّلجنة اخلاصة  متجداا مم رجل ومتاد

سأأأألموا أبن القضأأأأاء علأأأأى االسأأأأتعمار  أأأأو وحأأأأدى رولأأأأوايت األمأأأأم املتحأأأأدة وال يأأأأزال  )ب( 
، وشأداوا علأى  أرورة ختصأيص 2011وحدى رولوايهتا للعقد الدويل الثالث ال ي كان قد بدر يف عأاد 
الشأؤون السياسأية يف األمانأة العامأة مأم ما يكف  مم الدعم املايل لوحأدة وهنأاء االسأتعمار التابعأة  اارة 
 رجل التنفي  التاد للوالايت اليت رانطتها هبا الدول األعضاء  

ركأأدوا مأأم جديأأد علأأى اور اللجنأأة اخلاصأأة ابعتبار أأا األااة األساسأأية لتعزيأأز عمليأأة  )ج( 
وفقأأأا لقأأأرار  وهنأأأاء االسأأأتعمار والتعجيأأأل بتنفيأأأ  خطأأأة العمأأأل الراميأأأة و  حتقيأأأق ر أأأدا  العقأأأد الثالأأأث،

 ، فضال عم رصد ا الة يف األقاليم  65/119اجلمعية العامة 
ركأأدوا مأأأم جديأأأد رنأأأه ينبغأأأ  لامأأأم املتحأأدة رن تواصأأأل قيأأأااة العمليأأأة السياسأأأية فأأأو  )ا( 

وهنأأاء االسأأتعمار مأأ  الأأدعم القأأوي لامأأني العأأاد ووكأأاالت منظومأأة األمأأم املتحأأدة، وصأأناايقها وبراحملهأأا، 
لدعم املقدد مأم األمأم املتحأدة ينبغأ  رن يأوفر و  رن حتأل بطريقأة مر أية عيأ  قضأااي وشداوا على رن ا

 وهناء االستعمار املعلقة  
رشأأاروا و  رن تنفيأأ  وعأأالن مأأنح االسأأتقالل للبلأأدان والشأأعوب املسأأتعمرة، الأأوارا يف  ) أ( 

س كامال طاملا  لأت ، لي1960كانون األول/ايسمة   14( املؤر  15-)ا 1514قرار اجلمعية العامة 
 ناك رقاليم غري متمتعة اب كأم الأ ايت م متأارس بعأد حقهأا يف تقريأر املصأري، وفقأا للقأرارات ذات الصألة 
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مبأأا يف ذلأأ   ،(2)فيمأأا خيأأص عيأأ  األقأأاليم الأأيت ينظأأر يف حاالهتأأا يف وطأأار جأأدول رعمأأال اللجنأأة اخلاصأأة
حاالت استعمارية خاصة ومعينة، وشداوا على رن  القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة واللجنة بشفن

ا قوق غري القابلة للتصر  لشعوب األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت دب رن تكفلهأا األمأم املتحأدة 
( 15-)ا 1541( و 15-)ا 1514واللجنة مبا يتفق م  ميثاق األمأم املتحأدة وقأراري اجلمعيأة العامأة 

   1960/ايسمة كانون األول  15و  14املؤرخني 
لئم سلموا أبنه يبقى الكثري ال ي يتعني القياد به يف حملال وهناء االستعمار، فقد رقأروا  )و( 

 ابجلهوا املب ولة مم رجل تنشيف رعمال اللجنة اخلاصة مبا يتماشى م  والايهتا  
 ذلأ  حّداوا عداا مم القضااي يف عملية وهنأاء االسأتعمار رثنأاء العقأد الثالأث، مبأا يف )ئ( 

رثأأر تغأأري املنأأا ، ال سأأيما علأأى األقأأاليم غأأري املتمتعأأة اب كأأم الأأ ايت، واألئمأأة االقتصأأااية واملاليأأة العامليأأة، 
واور التعأأأاون ا قليمأأأ ، والتثقيأأأر والتوعيأأأة العامأأأة، واور ا تمأأأ  املأأأدين، واور املأأأررة، ومتكأأأني الفئأأأات 

  ايت الكامل الضعيفة مم الناس، و رورة بناء القدرة على ا كم ال
( بشفن سيااة الشأعوب علأى 17-)ا 1803رخ وا يف اعتبار م قرار اجلمعية العامة  )ح( 

ثرواهتأأا وموارا أأا الطبيعيأأة وفقأأا مليثأأاق األمأأم املتحأأدة وملأأا يتصأأل ابملو أأوق مأأم قأأرارات صأأاارة عأأم األمأأم 
 املتحدة بشفن وهناء االستعمار  

مم التحدايت اليت تواجهها بعر األقاليم غري ركدوا، يف  وء الطاب  الشامل لكثري  ) ( 
املتمتعة اب كم ال ايت يف وطار اينامية العام املرتابف يف يومنا   ا، على  أرورة بأ ل جهأوا، مأم خأالل 
مشأأاركة األطأأرا  املعنيأأة، وعلأأى رسأأاس كأأل حالأأة علأأى حأأدة، مأأم رجأأل مواصأألة تعزيأأز القأأدرة ا ااريأأة 

قتصااية يف األقاليم غري املتمتعة اب كأم الأ ايت، وذلأ  لتمكأني األقأاليم وا وكمة الرشيدة واالستدامة اال
 مم معاجلة املسائل الشاملة بطريقة كلية 

رقّروا أبن تغري املنا  قأد جعأل العديأد مأم األقأاليم غأري املتمتعأة اب كأم الأ ايت معر أة  )ي( 
العامليأأأة الرا نأأأة ربأأأرئت رمهيأأأة االسأأأتدامة   شاشأأأة بيئيأأأة واقتصأأأااية ركأأأة، وأبن األئمأأأة االقتصأأأااية واملاليأأأة

 االقتصااية وتنوي  األسس االقتصااية يف األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت 
رقأأأأروا ابلأأأأدور ا أأأأاد الأأأأ ي تضأأأأطل  بأأأأه وكأأأأاالت األمأأأأم املتحأأأأدة واملنظمأأأأات ا قليميأأأأة  )ك( 

اب كأأأأم الأأأأ ايت يف مواجهأأأأة خمتلأأأأر والرتتيبأأأأات ا قليميأأأأة يف مسأأأأاعدة كثأأأأري مأأأأم األقأأأأاليم غأأأأري املتمتعأأأأة 
التحدايت الناشئة، واعوا يف   ا الصدا تلأ  األقأاليم و  مواصألة التفاعأل مأ  رعمأال اللجنأة اخلاصأة، 

ر، بنأأأأاء علأأأأى مبأأأا يف ذلأأأأ  مأأأم خأأأأالل املشأأأأاركة يف ا لقأأأات الدراسأأأأية ا قليميأأأة بشأأأأفن وهنأأأأاء االسأأأتعما
 اللجنة   اعوة

والتوعية العامأة، مبأا يف ذلأ  توعيأة الشأعوب األصألية، يظأالن شّداوا على رن التعليم  )ل( 
مم العناصر ا امسة  هنأاء االسأتعمار، ورشأاروا يف  أ ا الصأدا و  مسأؤولية الأدول القائمأة اب اارة عأم  
كفالة متكني الشعوب املعنية مم اختاذ قرارات مستنرية بشفن مركز رقاليمها السياسأ  يف املسأتقبل، وفقأا 

 ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة لقرارات 
__________ 

فوكالنأأد  جأأزر لةيطانيأأا العظمأأى وريرلنأأدا الشأأمالية حأأول السأأيااة علأأىيوجأأد نأأزاق بأأني حكأأوميت األرجنتأأني واململكأأة املتحأأدة  (2) 
 )مالفيناس( 
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رّحبأأوا ابلأأدعوات و  تنفيأأ  مشأأاري  مشأأرتكة لتعزيأأز توعيأأة النأأاس بشأأفن طبيعأأة العالقأأة  )د( 
الدسأأتورية يف بعأأر األقأأاليم، تشأأارك فيهأأا األمأأم املتحأأدة، واألقأأاليم غأأري املتمتعأأة اب كأأم الأأ ايت، والأأدول 

 دة ذات الصلة القائمة اب اارة، وفقا لقرارات األمم املتح
ركأدوا رمهيأأة اور املأأررة يف عمليأة وهنأأاء االسأأتعمار، يف حملأاالت منهأأا التعلأأيم، والقضأأاء  )ن( 

 على الفقر، ومتكني ا تم  ا ل  
اعرتفوا بدور ا وار م  ا تم  املدين يف األقاليم غأري املتمتعأة اب كأم الأ ايت واب اجأة  )س( 

 املتحدة ذات الصلة و  تعزيز ، وفقا لقرارات األمم 
اعرتفوا بدور ا تم  املدين، مبا يف ذل  قطاق األعمأال واملنظمأات غأري ا كوميأة، يف  )ق( 

 عملية التنمية ويف تيسري حتقيق االستدامة االقتصااية ورفا  شعوب األقاليم 
شأأأّداوا علأأأأى رن عمليأأأات اسأأأأتعراض الو أأأ  و/رو االسأأأأتعراض الدسأأأتوري يف بعأأأأر  ) ( 
غأأأري املتمتعأأة اب كأأأم الأأ ايت عمليأأأات اقيقأأة ينبغأأأ  رن تلأأ  توقعأأأات معينأأة صأأأوب حتقيأأق وهنأأأاء األقأأاليم 

االسأأتعمار فيهأأا، علأأى رسأأاس كأأل حالأأة علأأى حأأدة، مبأأا يف ذلأأ ، عنأأد االقتضأأاء، مأأم خأأالل االتصأأال 
 وا وار غري الرمسيني وعلى املستوى العمل  فيما بني عي  املعنيني  

يأأز التفاعأأل والتعأأاون بأأني اللجنأأة اخلاصأأة والأأدول القائمأأة اب اارة ركأأدوا حملأأداا رن تعز  )ص( 
يظأأل رمأأرا ذا رمهيأأة حامسأأة لتنفيأأأ  واليأأة األمأأم املتحأأدة املتعلقأأة إبهنأأأاء االسأأتعمار، وستسأأتفيد منأأه عيأأأ  

وعيأأأ   71/122األطأأأرا  املعنيأأأة، مبأأأا فيهأأأا الأأأدول القائمأأأة اب اارة ذاهتأأأا، وفقأأأا لقأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة 
القرارات األخرى ذات الصلة، ورّحبوا يف   ا الصدا مبشاركة فرنسا يف ا لقة الدراسية، وشّجعوا الدول 

 القائمة اب اارة األخرى على املشاركة يف ا لقات الدراسية القاامة عم وهناء االستعمار  
الأأدول األخأرى األعضأاء يف األمأم املتحأأدة الأيت ليسأت رعضأأاء  اعرتفأوا أبمهيأة مشأاركة )ق( 

يف اللجنة اخلاصة بنشا  يف عمل اللجنة، ورحبوا يف   ا الصدا مبشاركة األرجنتني، ووسبانيا، واجلزائر، 
 وئمبابوي، واملغرب يف ا لقة الدراسية  

 
اء االسرلعمار يف انيقراليم تن ي  العقل اللبيل الثالث للقضاء  لى االسلعمار  م لقال  هنر - ابء 

غري اةلملعة ابحلكم ال ايت  ما هي ا؟فاق يف منطقة الاةر الكاري  أ مبا يف ذلر  ملابعرة 
 2016نلا ج احللقة اللراسية اإلقليمية ةنطقة احملي  اهلادئ لعام 

 جاء يف املالحظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني رهنم: - 21
قلقهأأأم لعأأأدد وجأأأوا متثيأأأل لاقأأأاليم غأأأري املتمتعأأأة اب كأأأم الأأأ ايت يف منطقأأأة  رعربأأأوا عأأأم )ر( 

   2017البحر الكاري  يف ا لقة الدراسية لعاد 
رعربأوا عأأم رسأفهم لعأأدد متثيأل الأأدول القائمأة اب اارة، الأأيت م تكأم حا أأرة يف ا لقأأة  )ب( 

، وكأرروا اعأوهتم جلميأ  الأدول القائمأة اب اارة و  االمأرا  مأ  اللجنأة اخلاصأة يف 2017الدراسية لعاد 
 حوار بناء يف املستقبل  
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تعأأأاون النشأأأف للأأأدول ركأأأدوا مأأأم جديأأأد علأأأى رن التقأأأدد ال ميكأأأم رن يتحقأأأق وال ابل )ج( 
القائمأأة اب اارة، ويف  أأ ا الصأأدا، شأأداوا علأأى رنأأه يعتأأة مأأم املفيأأد رن يكأأرر طلأأب اسأأتخداد املسأأاع  

 ا ميدة لامني العاد يف     العملية  
رحبوا مبشاركة اخلبرية مم بورتوريكأو، الأيت عر أت وجهأات نظر أا بشأفن عمليأة وهنأاء  )ا( 

 ق وعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة االستعمار، وال سيما بشفن تطبي
 وفيما يتعلق اب الة يف بورتوريكو: 
رشأاروا و  العأرض الأأ ي قدمتأه اخلبأأرية مأم بورتوريكأأو بشأفن التشأأريعات املعتمأدة مأأم  ()ر 

قبأأل كأأونغرس الأأوالايت املتحأأأدة األمريكيأأة )قأأانون الرقابأأأة وا اارة واالسأأتقرار االقتصأأااي يف بورتوريكأأأو 
اارة (، الأأ ي فأأرض حمللسأأا للرقابأأة وا 187-114)القأأانون العأأاد رقأأم  2016الصأأاار يف حزيران/يونيأأه 

املأأأاليتني عأأأني رعضأأأاء  الأأأرئيس السأأأابق للأأأوالايت املتحأأأدة، ابراك روابمأأأا، لأأأه سأأألطة عامأأأة علأأأى حكومأأأة 
بورتوريكو، وال ي اعتمد تدابري تقشر عمقت األئمة املالية اخلطرية للحالة االقتصأااية واالجتماعيأة يف 

ة متنأ  شأعوب بورتوريكأو مأم اختأاذ بورتوريكو، ورعربوا عم األسر ألن ا الة الرا نة مأم التبعيأة السياسأي
قأأأرارات سأأأيااية ووجأأأراءات لتلبيأأأة ا اجأأأة و  و أأأ  بأأأرانمج للتنميأأأة االقتصأأأااية املسأأأتدامة واملشأأأاركة يف 

، األمأأأر الأأأ ي يزيأأأد مأأأم تفأأأاقم املشأأأاكل االقتصأأأااية 2030رنشأأطة األمأأأم املتحأأأدة املتعلقأأأة ابخلطأأأة لعأأأاد 
 لتهمي  وا عسار والفقر  واالجتماعية اخلطرية، مبا فيها البطالة وا

رحأأاطوا علمأأا ريضأأا ابلتوصأأيات الأأيت قأأدمتها اخلبأأرية املنتميأأة و  بورتوريكأأو أبن جتمأأ   )ب( 
اللجنة اخلاصة البياانت وتعأد تقريأرا مسأتكمال عأم األحأوال االقتصأااية لاقأاليم  وتطبأق ر أدا  اخلطأة 

توريكأو  وتطلأب تأدخل املقأرر اخلأاص بشأأفن علأى األقأاليم غأري املتمتعأة اب كأم الأ ايت وبور  2030لعأاد 
التنميأأة االقتصأأااية املسأأتدامة يف بورتوريكأأو ويف ري وقلأأيم وخأأر غأأري متمتأأ  اب كأأم الأأ ايت طلأأب تدخلأأه  
وتتخأأ  قأأرارا يوصأأ  اجلمعيأأة العامأأة بدراسأأة واعتمأأاا تأأدابري مأأم رجأأل جأأة الضأأرر وافأأ  تعويضأأات عأأم 

 اب اارة مم جراء رارساهتا االستعمارية  األ رار اليت تسببت فيها الدول القائمة 
رحبأأوا إبطأأالق سأأراح روسأأكار لأأوبيس ريبأأريا، السأأجني السياسأأ  املأأدان علأأى خلفيأأة  )ج( 

 أأل  أأرو  الونسأأانية منأأ   نضأأاله مأأم رجأأل اسأأتقالل بورتوريكأأو ومتتعهأأا نأأق تقريأأر املصأأري، وا تجأأز يف
 .عاما 35

 
ء  لى االسلعمار  م لقال  هنراء االسرلعمار يف انيقراليم تن ي  العقل اللبيل الثالث للقضا - جيم 

غري اةلملعة ابحلكم ال ايت  ما هري ا؟فراق يف منطقرة احملري  اهلرادئ أ مبرا يف ذلر  ملابعرة 
 2016نلا ج احللقة اللراسية اإلقليمية ةنطقة احملي  اهلادئ لعام 

 ركني رهنم: جاء يف املالحظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشا - 22
 فيما يتعلق اب الة يف ساموا األمريكية: 
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رعربأأأوا عأأأم تقأأأدير م للبيأأأان الأأأ ي را  بأأأه رثأأأل حأأأاكم سأأأاموا األمريكيأأأة واملعلومأأأات  )ر( 
   (3)قدمها اليت

رشأأأاروا و  البيأأأأان الأأأ ي را  بأأأأه املمثأأأأل، الأأأ ي رعأأأأرب عأأأأم رريأأأه أبن شأأأأعب سأأأأاموا  )ب( 
 األمريكية ال يعتة نفسه شعبا مستعمرا، ورنه ليس  ناك توق واس  النطاق و  االستقالل السياس   

رحاطوا ريضا علما ابملعلومات اليت قأدمها املمثأل: رن ا قأوق الدسأتورية يف الأوالايت  )ج( 
لأأيت ال متأأنح لسأأاموا األمريكيأأة تشأأمل جنسأأية الأأوالايت املتحأأدة، وا أأق يف التصأأويت النتخأأاب املتحأأدة ا

رئأأأأأيس الأأأأأوالايت املتحأأأأأدة، وحأأأأأق منأأأأأدوب سأأأأأاموا األمريكيأأأأأة يف التصأأأأأويت يف الكأأأأأونغرس  ورن القأأأأأااة 
 املنتخبأأني ل قلأأيم اعرت أأأوا علأأى مأأنح اجلنسأأأية عنأأد الواليأأأة و  شأأعب سأأاموا األمريكيأأأة علأأى رسأأأاس رن
تفسأأأريا اسأأأتوراي ميأأأأنح جلهأأأات خارجيأأأة حقأأأأا متسأأأاواي يف امأأأتالك األرض قأأأأد يقأأأوض الثقافأأأة السأأأأاموية 
ويأأدمر ا يف هنايأأة املطأأا   ورن شأأعب سأأاموا األمريكيأأة يفضأأل ا أأل التأأوفيق  الأأ ي يقيأأد ونفأأاذ شأأر  

 املساواة يف ا ماية طاملا رنه ود مم اخلطر على ررا   ساموا  
  ابلأرري الأ ي رعأرب عنأه املمثأل أبنأه بأدون هنأج مأرن وابتكأاري، رحاطوا علمأا كأ ل )ا( 

 تكون وفاق وهناء االستعمار يف ساموا األمريكية  دواة  
رشاروا و  ونشاء املكتب املعأر ابملركأز السياسأ  وعمليأة مراجعأة الدسأتور والعالقأات  )ه( 

رنه و   حملموعة مم املبااظ عمال نق ، وو  2016االحتااية يف ساموا األمريكية للمرة األو  يف عاد 
شأأعب سأأأاموا األمريكيأأة يف تقريأأأر املصأأأري  وو  تقأأدمي مكتأأأب شأأؤون اجلأأأزر التأأأاب  لأأوئارة ااخليأأأة الدولأأأة 

 القائمة اب اارة للمساعدة التقنية و  ساموا األمريكية  
 وفيما يتعلق اب الة يف غواد: 
رعربأأأأأأأوا عأأأأأأأم تقأأأأأأأدير م للبيأأأأأأأان الأأأأأأأ ي رالأأأأأأأت بأأأأأأأه رثلأأأأأأأة حأأأأأأأاكم غأأأأأأأواد واملعلومأأأأأأأات  )ر( 

   (4)قدمتها اليت
رحأأأاطوا علمأأأا ابلبيأأأان الأأأ ي رالأأأت بأأأه املمثلأأأة، والأأأ ي قأأأدمت فيأأأه مأأأا اسأأأتجد مأأأم  )ب( 

معلومأأات عأأم التحأأدايت املاليأأة وغأأري املاليأأة الأأيت يواجههأأا ا قلأأيم واجلهأأوا املب ولأأة صأأوب حتقيأأق تقريأأر 
، مبأأا يف ذلأأ  مأأم خأأالل اللجنأأة املعنيأأة إبهنأأاء اسأأتعمار غأأواد عأأم طريأأق ا ملأأة التثقيفيأأة ملسأأاعدة املصأأري

السكان األصليني على رن يفهموا فهما رفضأل عمليأة وهنأاء االسأتعمار، واالسأتفتاء الشأع  بشأفن تقريأر 
 املصري، واخليارات املتعلقة ابملركز السياس  اليت ستطرح للتصويت عليها  

سأأأأاكم رصأأأأل  يف سأأأأجل وهنأأأأاء  11 000الحظأأأأوا ريضأأأأا رنأأأأه مت تسأأأأجيل ركثأأأأر مأأأأم  )ج( 
 االستعمار مم رجل التصويت يف االستفتاء الشع   

رحاطوا علما م  القلأق نكأم رصأدرته مأؤخرا ا كمأة االحتاايأة للأوالايت املتحأدة أبن  )ا( 
ى السأأكان األصأأليني، ومأأم   فهأأو اسأأتفتاء شأأعبيا متعلقأأا بتقريأأر املصأأري يف غأأواد ال ميكأأم رن يقتصأأر علأأ

__________ 

 مدير املكتب املعر ابملركز السياس  وعملية مراجعة الدستور والعالقات االحتااية  (3) 

تقريأر مصأري  ورارسأته املديرة التنفي ية للجنة حملموعة غواد املعنية إبهناء االستعمار مم رجل وعمال حق شعب الشأامورو يف  (4) 
   ا ا ق 
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غري استوري، وابملعلومات اليت تفيأد أبنأه، نتيجأة لأ ل ، مت وقأر االسأتفتاء الشأع  ورنأه ال ميكأم مألء 
 سجل وهناء االستعمار، على النحو ال ي يقتضيه القانون ا ل   

رحأأأأأأأأاطوا علمأأأأأأأأا مأأأأأأأأ  االرتيأأأأأأأأاح ابلقأأأأأأأأرار الأأأأأأأأ ي اخت تأأأأأأأأه اللجنأأأأأأأأة ابملضأأأأأأأأ  قأأأأأأأأدما يف  )ه( 
 التثقيفية   محلتها

رحأأأأاطوا علمأأأأا بطلأأأأب املمثلأأأأة أبنأأأأه ينبغأأأأ  رن حتأأأأث اللجنأأأأة اخلاصأأأأة السأأأألطة القائمأأأأة  )و( 
اب اارة علأأى حتمأأل مسأأؤوليتها يف السأأماح لشأأعب غأأواد أبن ميأأارس ابلكامأأل حقأأه غأأري القابأأل للتصأأر  

ايت الرا نأة الأيت تعأوق يف تقرير املصري، ومساعدة غواد يف بلورة رفكأار بشأفن كيفيأة التغلأب علأى التحأد
 قدرهتا على حتقيق ا كم ال ايت  

الحظأأأوا ريضأأأا الشأأأواغل الأأأيت رعربأأأت عنهأأأا املمثلأأأة بشأأأفن احتمأأأال رفأأأ  اعأأأوى علأأأى  )ئ( 
الأأةانمج االسأأتئماين ألرا أأ  شأأعب الشأأامورو، الأأ ي و أأ  لتيسأأري نقأأل ملكيأأة األرا أأ  و  رصأأحاهبا 

 األصليني  
 زاي الفرنسية:وفيما يتعلق اب الة يف بوليني 
رعربأأأأأأأوا عأأأأأأأم تقأأأأأأأدير م للبيأأأأأأأان الأأأأأأأ ي را  بأأأأأأأه رثأأأأأأأل حكومأأأأأأأة ا قلأأأأأأأيم واملعلومأأأأأأأات  )ر( 

   (5)قدمها اليت
شأأأأأأاطروا اللجنأأأأأأة اخلاصأأأأأأة قلقهأأأأأأا املسأأأأأأتمر وئاء عأأأأأأدد تقأأأأأأدمي الدولأأأأأأة القائمأأأأأأة اب اارة  )ب( 

 ) أ( مم ميثاق األمم املتحدة   73معلومات عم ا قليم مبقتضى املااة 
اوا يف  أأأ ا الصأأأدا علأأأى رمهيأأأة  أأأمان تأأأوافر معلومأأأات مو أأأوعية وموثوقأأأة عأأأم شأأأدّ  )ج( 

 ا الة يف ا قليم كوسيلة الستكمال ورقة العمل ا عالمية اليت رعدهتا األمانة العامة  
رحاطوا علما ابلبيأان الأ ي را  بأه املمثأل، الأ ي ربأرئ رول مشأاركة  كومتأه يف جلنأة  )ا( 

ووهنأأأأأأاء االسأأأأأأتعمار )اللجنأأأأأأة الرابعأأأأأأة( التابعأأأأأأة للجمعيأأأأأأة العامأأأأأأة يف تشأأأأأأريم املسأأأأأأائل السياسأأأأأأية اخلاصأأأأأأة 
، ويف ا لقأأأة الدراسأأأية ا قليميأأأة  أأأ ا العأأأاد، ورعأأأرب عأأأم التأأأزاد ا قلأأأيم إبطأأأالق 2016األول/ركتأأأوبر 

اللجنأة اخلاصأة علأى ا قيقأة علأى ررض الواقأ ، وسألف الضأوء علأى االعأرتا  بضأحااي التجأارب النوويأة 
م قبأأأل حكومأأأة فرنسأأأا، وركأأأد رن لبأأأولينيزاي الفرنسأأأية السأأأيطرة الكاملأأأة علأأأى استكشأأأا  وتعويضأأأهم مأأأ

 واستغالل موارا ا الطبيعية، وذكر رن بولينيزاي الفرنسية ليست مستعمرة تتطلب وهناء االستعمار  
رشأأأاروا ريضأأأا و  الطلأأأب الأأأ ي تقأأأدد بأأأه املمثأأأل  ئالأأأة بأأأولينيزاي الفرنسأأأية مأأأم قائمأأأة  )ه( 
غأأأري املتمتعأأأة اب كأأأم الأأ ايت وكأأأ ل  ل شأأأارة يف قأأأرار اجلمعيأأة العامأأأة بشأأأفن بأأأولينيزاي الفرنسأأأية،  األقأأاليم

، الأأأ ي اخت تأأأه ععيأأأة بأأأولينيزاي الفرنسأأأية يف 3-2013، و  القأأأرار رقأأأم 2017الأأأ ي سأأأيعتمد يف عأأأاد 
راج واملتضأأأأأمم لطلأأأأأب وا 2011، والأأأأأ ي رلغأأأأأى قأأأأأرار اجلمعيأأأأأة املتخأأأأأ  يف عأأأأأاد 2013راير/مأأأأأايو  30

 بولينيزاي الفرنسية يف تل  القائمة  
 وفيما يتعلق اب الة يف كاليدونيا اجلديدة: 

__________ 

 األمني الدائم للشؤون الدولية واألوروبية وشؤون منطقة ا يف ا ااظ، مبكتب الرئيس  (5) 
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الحظأأأوا حملأأأّداا تعأأأاون ا كومأأأة الفرنسأأأية والتزامهأأأا البنأأأاءيم فيمأأأا يتعلأأأق بعمليأأأة تقريأأأر  )ر( 
   2014املصري يف كاليدونيا اجلديدة، وال سيما منح ا ذن للبعثة الزائرة األو  للجنة اخلاصة يف عاد 

تنظأر  رحاطوا علما ابلبيان ال ي رالت به رثلأة الدولأة القائمأة اب اارة أبن حكومتهأا )ب( 
، ورحأأاطوا علمأأا ريضأأا 2017يف اقأأرتاح اللجنأأة اخلاصأأة ويفأأاا بعثأأة ئائأأرة و  كاليأأدونيا اجلديأأدة يف عأأاد 

ابلأأرري الأأ ي رعربأأت عنأأأه املمثلأأة، الأأيت قالأأت ونأأأه لأأيس  نأأاك ري اعأأرتاض مأأأم حيأأث املبأأدر علأأى  أأأ   
د الأ ي سأتزور  اللجنأة ويف رن البعثة، ورعربوا عم األمل يف رن كاليدونيا اجلديدة لم تكون ا قلأيم الوحيأ

 تكون الزايرة مفيدة لعملية تقرير املصري اجلارية يف كاليدونيا اجلديدة مم رجل ا عداا االستفتاء  
مم شأعب  20 000رحاطوا علما ريضا ابملعلومات اليت قدمها اخلةاء أبن ركثر مم  )ج( 

تفتاء، األمأأأأر الأأأأ ي يقأأأأوض مصأأأأداقيته الكأأأأاانك م يسأأأأجلوا بعأأأأد يف القائمأأأأة االنتخابيأأأأة مأأأأم رجأأأأل االسأأأأ
املناصأأأأأريم وشأأأأأفافيته، ورن ومكانيأأأأأة الوصأأأأأول و  ا قيقأأأأأة وحتقيأأأأأق العدالأأأأأة فيمأأأأأا يتعلأأأأأق بقضأأأأأية القأأأأأااة 

لالستقالل الأ يم قتلأوا يف املا أ   أدواة ورن الشأباب املهمشأني واملتالعأب هبأم مصأدر النعأداد األمأم 
 اجلديدة   يف كاليدونيا
ل  ابملعلومأأات الأأيت قأأدمها رثأأل حملموعأأة ررس ا ربأأة امليالنيزيأأة أبن رحأأاطوا علمأأا كأأ  )ا( 

 نيسأأان/ 28و   24وئراء خارجيأأة ا موعأأة كأأانوا قأأد روفأأدوا بعثأأة و  كاليأأدونيا اجلديأأدة يف الفأأرتة مأأم 
لتقيأأأأيم التقأأأأدد ا أأأأرئ يف تنفيأأأأ  اتفأأأأاق نوميأأأأا، راثر خال أأأأا وئراء اخلارجيأأأأة شأأأأواغل تتعلأأأأق  2017ربريأأأأل 
يل الناخبني املؤ لني يف صفو  عي  الكاانكيني، واعوا األمم املتحأدة و  ويفأاا بعثأة و  ا قلأيم بتسج

  2018قبل االستفتاء يف عاد 
الأأ ي رعأأاات فيأأه اجلمعيأأة العامأأة  71/119ركأأدوا حملأأداا علأأى قأأرار اجلمعيأأة العامأأة  )ه( 
نه ما اامت اجلمعية نفسها م تقرر رن وقليما ما مم األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت قد حقق أتكيد ر

ا كأأم الأأ ايت ابلكامأأل وفقأأا ألحكأأاد الفصأأل ا أأااي عشأأر مأأم امليثأأاق، فأأإن علأأى الدولأأة املعنيأأة القائمأأة 
 ) أ( مم امليثاق   73اب اارة رن تواصل ورسال املعلومات املتعلقة هب ا ا قليم مبقتضى املااة 

كرروا اعوة عي  األطرا  املعنية و  رن تواصل، بروح مم التالر، ا وار فيما بينهأا  )و( 
 يف وطار اتفاق نوميا ومبا خيدد مصلحة شعب كاليدونيا اجلديدة أبكمله 

شأأداوا علأأى ا اجأأة و  رن تواصأأل األمأأم املتحأأدة الرصأأد الأأدقيق للحالأأة يف ا قلأأيم،  )ئ( 
يف ذلأأأأ  متابعأأأأة توصأأأأيات البعثأأأأة الزائأأأأرة، ورشأأأأاروا و  الطلأأأأب املقأأأأدد مأأأأم جبهأأأأة التحريأأأأر الأأأأوطر مبأأأأا 

االشأأأرتاكية الكاانكيأأأة مأأأم رجأأأل ا صأأأول مأأأم واارة الشأأأؤون السياسأأأية ابألمانأأأة العامأأأة علأأأى املسأأأاعدة 
 االنتخابية  جراء عملية تقرير املصري، يف املرحلة النهائية لتنفي  اتفاق نوميا  

شأأأداوا ريضأأأا علأأأى ا اجأأأة و  رن تواصأأأل األمأأأم املتحأأأدة الرصأأأد الأأأدقيق للحالأأأة يف  ()ح 
ا قليم، مبا يف ذل  متابعة توصأيات البعثأة الزائأرة، ورشأاروا و  الطلأب املقأدد مأم جبهأة التحريأر الأوطر 

ر املصأأأري، يف االشأأرتاكية الكاانكيأأة واملتعلأأأق ابلبعثأأة الزائأأأرة اجلديأأدة للجنأأأة اخلاصأأة مأأأم رجأأل عمليأأأة تقريأأ
 املرحلة النهائية  
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تن ي  العقل اللبيل الثالث للقضاء  لى االسلعمار  م لقال  هنراء االسرلعمار يف انيقراليم  - دال 
غري اةلملعة ابحلكم ال ايت  ما هي ا؟فاق يف اةناط  انيخرى أ مبا يف ذل  ملابعرة نلرا ج 

 2016ام احللقة اللراسية اإلقليمية ةنطقة احملي  اهلادئ لع
 جاء يف املالحظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني رهنم: - 23

 فيما يتعلق اب الة يف جزر فوكالند )مالفيناس(: 
رشأأاروا و  قأأرارات ومقأأررات اجلمعيأأة العامأأة واللجنأأة اخلاصأأة بشأأفن تلأأ  املسأأفلة، الأأيت طلبأأت  

اسأأأتئنا  املفاو أأأأات بأأأأني حكأأأوميت األرجنتأأأأني واململكأأأأة املتحأأأأدة لةيطانيأأأا العظمأأأأى وريرلنأأأأدا الشأأأأمالية 
ر اجلمعيأة هبد  التوصأل و  حأل اائأم للنأزاق علأى السأيااة، مأ  مراعأاة مصأاحل سأكان اجلأزر، وفقأا لقأرا

( والقأرارات الالحقأأة ذات الصأألة الأأيت اختأأ هتا األمأم املتحأأدة، مبأأا يف ذلأأ  قأأرار اجلمعيأأة 20-)ا 2065
، ال ي اعت فيه اجلمعية العامة الطرفني و  االمتناق عم اختاذ قرارات قد تنطوي على واخأال 31/49

نأأأب واحأأأد علأأأى ا الأأأة يف الوقأأأت الأأأ ي ختضأأأ  فيأأأه اجلأأأزر للعمليأأأة الأأأيت روصأأأت هبأأأا تعأأأديالت مأأأم جا
اجلمعيأأأة، وكأأأررت طلبهأأأا و  األمأأأني العأأأاد تعزيأأأز جهأأأوا  مأأأم رجأأأل الوفأأأاء مبهمأأأة املسأأأاع  ا ميأأأدة الأأأيت 

 يضطل  هبا عمال بقرارات اجلمعية واللجنة بشفن     املسفلة  
 وفيما يتعلق اب الة يف جبل طارق: 
اروا و   رورة و   النداء ال ي وجهته األمم املتحأدة و  وسأبانيا واململكأة املتحأدة مو أ  رش 

التطبيأأق مأأم رجأأل وجأأراء  أأاااثت بشأأفن مسأأفلة جبأأل طأأارق هبأأد  التوصأأل، يف وطأأار اتفأأاق بروكسأأل 
، وبعأأأد االسأأأتماق و  مصأأأاحل سأأأكان جبأأأل طأأأارق، و  حأأأل 1984تشأأأريم الثأأأاين/نوفمة  27املأأأةد يف 

ئ  ومتفأأاوض بشأأفنه للخأأال  يف  أأوء القأأرارات ذات الصأألة الصأأاارة عأأم اجلمعيأأة العامأأة، واملبأأااظ هنأأا
املنطبقة، ووفقا لروح ميثاق األمم املتحدة، ورشاروا و  رنه نظرا ألن املنتدى الثالثأ  للحأوار بشأفن جبأل 

وقق دة للتعاون ا ل  مبا طارق م يعد موجواا، حتاول كل مم وسبانيا واململكة املتحدة ونشاء ولية جدي
الرفأأا  االجتمأأاع  والتنميأأة االقتصأأااية ا قليميأأة، تشأأارك فيهأأا السأألطات ا ليأأة املختصأأة يف جبأأل طأأارق 

 والسلطات ا لية وا قليمية ا سبانية املختصة، ورعربوا عم رملهم يف رن تبدر     ا لية عملها قريبا 
 الغربية:وفيما يتعلق اب الة يف الصحراء  
رشأأاروا و  واليأأأة اللجنأأة اخلاصأأأة املتمثلأأأة يف السأأع  و  حتقيأأأق تقريأأأر املصأأري لشأأأعب الصأأأحراء  

الغربيأأة، ورعأأأااوا أتكيأأأد عيأأ  قأأأرارات اجلمعيأأأة العامأأأة ورعربأأوا عأأأم أتييأأأد م جلميأأ  قأأأرارات حمللأأأس األمأأأم 
لصأأحراء الغربيأأة إبدأأاا حأأل بشأأفن مسأأفلة الصأأحراء الغربيأأة والتأأزاد األمأأني العأأاد ومبعوثأأه الشخصأأ  و  ا

ملسفلة الصحراء الغربية، وشّداوا على  رورة جتديد اجلهوا الراميأة و  وعأااة تنشأيف عمليأة البحأث عأم 
حل سياس  اائم للمسفلة، واعوا األطرا  و  مواصلة التحّل  اب رااة السياسية والعمل يف بيئأة مواتيأة 

ر عمقأا وتركيأزا علأأى املو أوق، وابلتأايل كفالأة تنفيأأ  للحأوار مأم رجأل الأدخول يف مرحلأأة مفاو أات ركثأ
القرارات امل كورة رعال  وفاح املفاو ات، وكأّرروا أتكيأد الأدعوة الأيت ُوجهأت و  األطأرا  يف ا لقأات 
الدراسأأأية ا قليميأأأة السأأأابقة ملواصأأألة تلأأأ  املفاو أأأات حتأأأت رعايأأأة األمأأأني العأأأاد، بأأأدون شأأأرو  مسأأأبقة 

لتوصأأل و  حأأل سياسأأ  عأأاال واائأأم ومقبأأول لأأدى الطأأرفني، مأأم شأأفنه رن ونسأأم نيأأة، وذلأأ  هبأأد  ا
يُتأيح لشأأعب الصأأحراء الغربيأة تقريأأر مصأأري  يف سأأياق ترتيبأات تتماشأأى مأأ  مبأااظ ميثأأاق األمأأم املتحأأدة 

 ومقاصد  
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 دبر منظرمة انيمم اةلةل  يف تقلمي اة ا ل   ا انيقاليم غري اةلملعة ابحلكم ال ايت - هاء 
 جاء يف املالحظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني رهنم: - 24

رشاروا و  حضور رثل  اللجنة االقتصااية ألمريكا الالتينية ومنطقأة البحأر الكأاري ،  )ر( 
ومنظمأأأأة األمأأأأم املتحأأأأدة للطفولأأأأة )اليونيسأأأأير( وبأأأأرانمج األمأأأأم املتحأأأأدة ا  أأأأائ   ورعربأأأأوا عأأأأم امتنأأأأاهنم 

رسأأل اعأأوات، وفقأأا لقأأرارات األمأأم املتحأأدة ذات الصأألة، مبأأا فيهأأا قأأرار اجلمعيأأة العامأأة للأأرئيس، الأأ ي ر
، و  اللجنأأأة االقتصأأأأااية واالجتماعيأأأة  سأأأأيا وا أأأيف ا أأأأااظ، واللجنأأأة االقتصأأأأااية ألمريكأأأأا 71/122

ظمأأة األغ يأأة والزراعأأة لامأأم املتحأأدة، واليونيسأأر، ومنظمأأة األمأأم الالتينيأأة ومنطقأأة البحأأر الكأأاري ، ومن
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة العمأل الدوليأة، واملنظمأة الدوليأة للهجأرة، وبأرانمج األمأم املتحأدة 
  للبيئأأأة، و يئأأأة األمأأأم املتحأأأدة للمسأأأاواة بأأأني اجلنسأأأني ومتكأأأني املأأأررة، وبأأأرانمج األغ يأأأة العأأأامل ، والبنأأأ

الأأأدويل، وبأأأرانمج األمأأأم املتحأأأدة ا  أأأائ ، ومفو أأأية األمأأأم املتحأأأدة لشأأأؤون الالجئأأأني، ومفو أأأية األمأأأم 
 املتحدة  قوق ا نسان، ومنظمة الصحة العاملية  

شجعوا عي  وكأاالت األمأم املتحأدة وصأناايقها وبراحملهأا، وغأري ذلأ  مأم مؤسسأات  )ب( 
ا يف رعمأأأال اللجنأأأة اخلاصأأأة، مبأأأا يف ذلأأأ  مأأأم خأأأالل منظومأأأة األمأأأم املتحأأأدة، علأأأى تكثيأأأر مشأأأاركته

املشأأأاركة يف ا لقأأأات الدراسأأأية ا قليميأأأة املقبلأأأة بشأأأفن وهنأأأاء االسأأأتعمار، بنأأأاء علأأأى اعأأأوة اللجنأأأة، مأأأ  
مراعاة مسؤولية الوكاالت عم  مان التنفي  الكامل والفعال  عالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 

 املستعمرة  
م أتييأأد م للأأدور الأأ ي تقأأود بأأأه اللجأأان ا قليميأأة يف تعزيأأز وتوسأأي  نطأأاق رعربأأوا عأأ )ج( 

مشأأأاركة األقأأأاليم غأأأري املتمتعأأأة اب كأأأم الأأأ ايت يف رنشأأأطتها بوصأأأفها رعضأأأاء ابالنتسأأأاب، وخاصأأأة جلنأأأة 
التنميأأأأة والتعأأأأاون ملنطقأأأأة البحأأأأر الكأأأأاري  التابعأأأأة للجنأأأأة االقتصأأأأااية ألمريكأأأأا الالتينيأأأأة ومنطقأأأأة البحأأأأر 

ري ، واللجنة االقتصااية واالجتماعية  سأيا وا أيف ا أااظ، وفقأا لوالايهتأا ولقأرارات األمأم املتحأدة الكا
 ذات الصلة بشفن وهناء االستعمار 

 
 اق احات بمق حات تلعل  ابلعقل الثالث - باب 

 جاء يف املالحظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركني رهنم: - 25
جديد رن جلمي  الشعوب ا ق يف تقرير مصري ا، ورهنا حرة، مبقتضى  أ ا  ركدوا مم ()ر 

 ا ق، يف تقرير مركز ا السياس  ويف السع  لتحقيق  ائها االقتصااي واالجتماع  والثقايف 
ركأأدوا مأأم جديأأد ريضأأا رن كأأل  اولأأة ترمأأ  و  التقأأوير اجلزئأأ  رو الكلأأ  للوحأأدة  )ب( 

 بلد ما    رمر يتناق م  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومباائه القومية والسالمة ا قليمية ل
ركأأأدوا مأأأم جديأأأد رن لامأأأم املتحأأأدة اورا متواصأأأال ومشأأأروعا تؤايأأأه يف عمليأأأة وهنأأأاء  )ج( 

االسأتعمار، ورن واليأأة اللجنأأة اخلاصأأة  أأ  بأأرانمج رئيسأأ  مأأم بأأرامج املنظمأأة، ورنأأه ينبغأأ  لامأأم املتحأأدة 
يأأ  قضأأااي وهنأأاء االسأأتعمار املعلقأأة ومسأأائل املتابعأأة ذات الصأألة ابملو أأوق رن تقأأدد الأأدعم حأأىت حُتأأل ع

 بطريقة مر ية وفقا لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذات الصلة 
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ركأأدوا مأأم جديأأد اور اللجنأأة اخلاصأأة ابعتبار أأا األااة األساسأأية لتعزيأأز عمليأأة وهنأأاء  )ا( 
 االستعمار ورصد ا الة يف األقاليم 

على رمهية رن تقود اللجنة اخلاصة بو   هنج اسأتباق  ومركِّأز مأم رجأل حتقيأق  شداوا (ه) 
 أد  وهنأأاء االسأأتعمار يف األقأأاليم غأأري املتمتعأأة اب كأم الأأ ايت املدرجأأة يف قائمأأة األمأأم املتحأأدة  ويتعأأني 

املزيأد  على اللجنة رن تواصل تناول كل حالة بعقلية متفتحة، واالسأتفااة مأم اخليأارات املتاحأة، وو أفاء
 مم الدينامية على عملية وهناء االستعمار وفقا لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذات الصلة 

رعربأأأوا مأأأم جديأأأد عأأأم اعأأأم اللجنأأأة للمشأأأاركة ا اليأأأة لاقأأأاليم غأأأري املتمتعأأأة اب كأأأم  )و( 
التابعأأة ملنظومأأة الأأ ايت يف اللجأأان ا قليميأأة ذات الصأألة التابعأأة لامأأم املتحأأدة ويف الوكأأاالت املتخصصأأة 

األمأأم املتحأأدة، واعأأوا و  ئاياة مشأأاركة األقأأاليم غأأري املتمتعأأة اب كأأم الأأ ايت يف بأأرامج ورنشأأطة منظومأأة 
 األمم املتحدة مم رجل التعجيل بعملية وهناء االستعمار  

روصأأأوا، يف  أأأوء مسأأأامهات خمتلأأأر املنظمأأأات والرتتيبأأأات ا قليميأأأة يف بنأأأاء قأأأدرات  )ئ( 
املتمتعأأة اب كأأم الأأ ايت، بضأأرورة تيسأأري املشأأاركة الفعالأأة لتلأأ  األقأأاليم يف عمأأل املنظمأأات  األقأأاليم غأأري

والرتتيبأأات ا قليميأأة املعنيأأة، وفقأأا  لقأأرارات األمأأم املتحأأدة ذات الصأألة وابسأأتخداد ا ليأأات املالئمأأة، و  
، والتف أأأب ملواجهأأأة جانأأأب تعزيأأأز التعأأأاون العملأأأ  ا قليمأأأ  امللمأأأوس يف حملأأأاالت خمتلفأأأة مثأأأل ا وكمأأأة

 الكوار  الطبيعية، وتغري املنا ، ومتكني ا تم  ا ل  
اقرتحأأوا، ريضأأا يف  أأوء الأأدور ا أأاد الأأ ي تقأأود بأأه املنظمأأات والرتتيبأأات ا قليميأأة يف  )ح( 

 حملأأال تقأأدمي املسأأاعدة و  األقأأاليم املعنيأأة غأأري املتمتعأأة اب كأأم الأأ ايت اعمأأا لعمليأأة وهنأأاء االسأأتعمار، رن
تقود اللجنة اخلاصة، وفقا لواليتها وقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذات الصألة، بتعزيأز تفاعالهتأا وئاياة 

 تعاوهنا م  املنظمات ا قليمية واون ا قليمية املعنية 
شأأأداوا، اسأأأتنااا و  الأأأدروس املستخلصأأأة مأأأم رارسأأأة عقأأأد حلقأأأات اراسأأأية وقليميأأأة  ) ( 

لجنة اخلاصة ابلنظر يف حتديث النظأاد الأداخل  للحلقأات الدراسأية مأم رجأل سنوية، على  رورة قياد ال
 متكني اال تماد املتساوي واملالئم بكل وقليم مم األقاليم املدرجة يف جدول األعمال  

رشأأاروا علأأى اللجنأأة اخلاصأأة، فيمأأا يتعلأأق مبسأأفلة التوعيأأة العامأأة لشأأعوب األقأأاليم غأأري  )ي( 
سأأأائل وهنأأأاء االسأأأتعمار، رن تشأأأارك بصأأأورة فعالأأأة، ابلتعأأأاون مأأأ  واارة شأأأؤون املتمتعأأأة اب كأأأم الأأأ ايت مب

ا عأأالد التابعأأة لامانأأة العامأأة، يف محلأأة توعيأأة لتعزيأأز فهأأم شأأعوب األقأأاليم خليأأارات تقريأأر املصأأري وفقأأا  
ريأة لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذات الصلة بشفن وهناء االستعمار وأبن تلتمس سبال جديدة وابتكا

لتنظيم تل  ا ملة، وحىت تكون تل  ا ملة مكملة للجهوا اليت تب  ا تل  الشعوب ولضمان وصأول 
 املعلومات املتاحة ابلفعل و  شعوب األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت 

رشأأاروا ريضأأا علأأى اللجنأأة اخلاصأأة، بغيأأة ا افظأأة علأأى الرتكيأأز العأأامل  الأأ ي يتسأأم بأأه  )ك( 
وهنأأاء االسأأتعمار، رن تقأأيم رنشأأطة لالحتفأأال أبسأأبوق التضأأامم مأأ  شأأعوب األقأأاليم غأأري  جأأدول رعمأأال

 املتمتعة اب كم ال ايت، مبا يف ذل  ما يل :
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عقأأأد اجتمأأأاق اسأأأتثنائ  لّلجنأأأة اخلاصأأأة يكأأأّرس حتديأأأدا ألسأأأبوق التضأأأامم، مأأأ  توجيأأأه  ‘1’ 
لعامأأأة، ورئأأأيس الأأأدعوات و  األمأأأني العأأأاد، ورئأأأيس حمللأأأس األمأأأم، ورئأأأيس اجلمعيأأأة ا

 ا لس االقتصااي واالجتماع ، ورئيس حمللس الوصاية 
تنظأيم مناسأبة يف مكتبأة ااغ مهرشأولد لعأرض األفأالد الواثئقيأة عأم جريأخل وعأالن مأنح  ‘2’ 

 االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة 
رض فيأه تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية يف املقر يكأّرس لتأاريخل اللجنأة اخلاصأة، وتُعأ ‘3’ 

البصأرية مأم  فو أات واارة شأؤون  - صور فوتوغرافية وغري ذلأ  مأم املأواا السأمعية
 ا عالد 

البصأأأرية  - تنظأأيم مناسأأبة يف املقأأر لعأأرض األفأأأالد الواثئقيأأة ومعأأرض للمأأواا السأأمعية ‘4’ 
 عم حركات التحّرر يف األقاليم 

األمأم املتحأدة، ورمبأا يأ اق  تنظيم برانمج حواري م  رئأيس اللجنأة اخلاصأة علأى وذاعأة ‘5’ 
ذلأأأأ  بشأأأأكل متأأأزامم يف  طأأأأات ا ذاعأأأأة ا ليأأأأة الأأأيت تتعأأأأاون مأأأأ  واارة شأأأأؤون  دبعأأأ

 ا عالد يف حملال نشر مواا األمم املتحدة 
استكشأأأأا  ومكانيأأأأة وصأأأأدار طأأأأاب  بريأأأأد تأأأأ كاري لامأأأأم املتحأأأأدة مكأأأأّرس ألسأأأأبوق  ‘6’ 

امسأأأأأة واألربعأأأأأأني  عأأأأأأالن ، مبناسأأأأأبة الأأأأأأ كرى السأأأأأأنوية اخل2017التضأأأأأامم يف عأأأأأأاد 
 التضامم   رسبوق

رشأأاروا علأأى اللجنأأة اخلاصأأة رن تقأأود، مأأم خأأالل شأأراكتها مأأ  واارة شأأؤون ا عأأالد  )ل( 
وواارة الشأأأؤون السياسأأأية التابعأأأة لامانأأأة العامأأأة، بتجميأأأ  حملموعأأأة مأأأواا صأأأحفية عأأأم وهنأأأاء االسأأأتعمار 

بلأدان والشأعوب املسأتعمرة، وقائمأة ابألقأاليم تتضمم املعلومات األساسأية عأم وعأالن مأنح االسأتقالل لل
غأأري املتمتعأأة اب كأأم الأأ ايت، ومعلومأأات رخأأرى ذات صأألة لضأأمان قيأأاد الصأأحفيني بتغطيأأة مسأأفلة وهنأأاء 
االسأأتعمار بصأأورة وافيأأة  ورشأأاروا عليهأأا رن تأأوئّق حملموعأأة املأأواا  أأ  ، بصأأورتيها املطبوعأأة وا لكرتونيأأة، 

البلد ال ي يستضير ا لقة الدراسية ا قليمية السنوية  وركدوا رن عي   على وسائف ا عالد ا لية يف
 املنشورات اليت ميكم رن تشكل قواد حملموعة املواا الصحفية متوافرة ابلفعل  

روصوا أبن تقيم اللجنة اخلاصة عالقة عمأل وثيقأة مأ  املنظمأات غأري ا كوميأة املعنيأة  )د( 
األقأأاليم غأأري املتمتعأأة اب كأأم الأأ ايت، ورمبأأا تقأأود، كخطأأوة رو  يف  أأ ا إبهنأأاء االسأأتعمار، وال سأأيما يف 

االجتا ، بتوجيه طلب و  وحدة وهناء االستعمار التابعة  اارة الشؤون السياسية ابألمانة العامأة لتجميأ  
وميأأة قائمأأة هبأأ   املنظمأأات ذات اخلأأةة يف  أأ ا ا أأال اسأأتنااا و  القائمأأة ا اليأأة للمنظمأأات غأأري ا ك

(، مأأأ  مراعأأأاة  أأأرورة E/2016/INF/5ذات املركأأأز االستشأأأاري لأأأدى ا لأأأس االقتصأأأااي واالجتمأأأاع  )
التفكُّد، لدى فرئ املنظمات غري ا كومية األخرى اليت م حتصل بعد على   ا املركز، مأم رن املنظمأات 

ة كجهأأات شأأريكة سأأتلتزد ابملثأأل العليأأا لامأأم املتحأأدة ورهنأأا لأأم تشأأارك يف رنشأأطة غأأري ا كوميأأة املختأأار 
 مضااة لدول رعضاء معّينة  

ركدوا كونه مفهومأا رن تلأ  األنشأطة املقرتحأة عيعهأا سأتتم تغطيتهأا بصأورة وافيأة يف  )ن( 
 تحدة ل عالد  وسائف وعالد األمم املتحدة وستحظى بتغطية عاملية مم خالل شبكة مراكز األمم امل
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اقرتحوا، فيما يتعلق مبسفلة التعليم، رن تنظر حكومات األقاليم املعنية والأدول القائمأة  )س( 
 اب اارة يف واراج مسائل وهناء االستعمار يف املنا ج املدرسية لاقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت 

الدسأأاتري وبعمليأأة وهنأأاء  شأأداوا، فيمأأا يتعلأأق بعمليأأات اسأأتعراض و أأ  األقأأاليم و/رو )ق( 
االستعمار بوجه عاد، على  رورة تناول     العمليات على رساس كل حالة علأى حأدة وبطريقأة حتأرتد 
حقأأوق ا نسأأان وتتسأأم ابلشأأفافية واملسأأاءلة ومشأأول اجلميأأ  واملشأأاركة، ومبشأأاركة الشأأعب املعأأر، وذلأأ  

تحأدة بشأفن وهنأاء االسأتعمار وملقاصأد ميثأاق وفقا للقرارات واملقررات ذات الصلة الصأاارة عأم األمأم امل
 األمم املتحدة ومباائه 

رشأاروا، فيمأأا خيأص العالقأأة مأ  الأأدول القائمأة اب اارة، مبواصأألة تعزيأز واعأأم التفاعأأل  ) ( 
والتعأأاون بأأني اللجنأأة اخلاصأأة والأأدول القائمأأة اب اارة ابتبأأاق خمتلأأر املنأأابر والسأأبل املمكنأأة، مبأأا يف ذلأأ  

 الرمس  وعلى املستوى العمل ، وركدوا مم جديد على  رورة رن تشارك عي  الدول القائمأة ا وار غري
 اب اارة بفعالية يف عمل اللجنة، وال سيما الدول اليت م تفعل ذل  

شأأداوا يف  أأ ا الصأأدا علأأى األمهيأأة ا امسأأة لتكثيأأر اجلهأأوا ا اليأأة لتعزيأأز االتصأأال  )ص( 
والأأدول القائمأأة اب اارة، وحثأأوا اللجنأأة علأأى مواصأألة استكشأأا  ومكانيأأة والتعأأاون بأأني اللجنأأة اخلاصأأة 

التفاعأأأل املتضأأأافر يف  أأأ ا الصأأأدا، علأأأى املسأأأتوايت الرمسيأأأة وغأأأري الرمسيأأأة، والسأأأع  و  ذلأأأ  التفاعأأأل، 
 هبد  وحرائ تقدد يف حملال وهناء االستعمار رثناء العقد الثالث، على رساس كل حالة على حدة 

ا على األمهية ا امسة لتكثير اجلهوا ا اليأة لتعزيأز العالقأات بأني اللجنأة شداوا ريض )ق( 
اخلاصأأة والأأدول األعضأأاء واجلهأأات صأأاحبة املصأألحة املعنيأأة األخأأرى، وكأأ ل  اخلأأةاء وا تمأأ  املأأدين يف 

 األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت، وفقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة 
د، يف  أأأوء املسأأأامهات القّيمأأأة الأأأيت قأأأدمها رثلأأأو األقأأأاليم غأأأري املتمتعأأأة كأأأرروا التفكيأأأ )ر( 

اب كأأأم الأأأ ايت يف ا لقأأأة الدراسأأأية، علأأأى  أأأرورة رن تواصأأأل اللجنأأأة اخلاصأأأة، ابسأأأتخداد ا ليأأأة املناسأأأبة 
ايت يف ومبساعدة األمانة العامة، العمل على حتقيق املشاركة التامة ملمثل  األقاليم غري املتمتعة اب كأم الأ 

ا لقأأات الدراسأأية املقبلأأة  وينبغأأ  رن تيسأأر الأأدول القائمأأة اب اارة مشأأاركة رثلأأ  األقأأاليم املنتخبأأني يف 
 ا لقات الدراسية وفقا لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا ذات الصلة 

شأأأداوا علأأأى رمهيأأأة تعزيأأأز العالقأأأات فيمأأأا بأأأني األقأأأاليم غأأأري املتمتعأأأة اب كأأأم الأأأ ايت،  )ل( 
سأأيما يف حملأأال تبأأاال املعلومأأات عأأم تلأأ  األقأأاليم، وواصأألوا يف  أأ ا الصأأدا ا حاطأأة علمأأا ابملقأأرتح  ال

 ال ي قدمه رثل رحد األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت بشفن ونشاء شبكة فيما بني تل  األقاليم 
ركأأأدوا يف  أأأ ا الصأأأدا علأأأى  أأأرورة رن تواصأأأل اللجنأأأة اخلاصأأأة وعأأأااة ترتيأأأب طأأأرق  )ت( 

عملهأأأا وشأأأح  قأأأدرهتا علأأأى عقأأأد ا لقأأأات الدراسأأأية ا قليميأأأة بطريقأأأة ابتكاريأأأة، وذلأأأ  لكفالأأأة ئاياة 
مسأأتوى مشأأاركة رعضأأائها يف تلأأ  ا لقأأات بتمويأأل مأأم األمأأم املتحأأدة، رأأا ميكِّأأم اللجنأأة مأأم االسأأتماق 

ت الصأألة الصأأاارة و  وراء شأأعوب األقأأاليم غأأري املتمتعأأة اب كأأم الأأ ايت بصأأورة رفضأأل وفقأأا للقأأرارات ذا
 عم األمم املتحدة بشفن وهناء االستعمار 

شأداوا، فيمأأا يتعلأأق بأدور منظومأأة األمأأم املتحأأدة يف تقأدمي املسأأاعدة و  األقأأاليم غأأري  ) ( 
املتمتعة اب كم ال ايت، علأى  أرورة مشأاركة  يئأات األمأم املتحأدة ووكاالهتأا املتخصصأة املعنيأة يف عمأل 
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ل وتعزيأأأأز اجلهأأأأوا الأأأأيت تبأأأأ  ا، وفقأأأأا لقأأأأرارات األمأأأأم املتحأأأأدة ذات الصأأأألة اللجنأأأأة اخلاصأأأأة بشأأأأكل كامأأأأ
وابسأأتخداد ا ليأأات املناسأأبة، لتقأأدمي املسأأاعدة و  األقأأاليم، ويف  أأ ا الصأأدا، اقأأرتح أبن تطلأأب اللجنأأة 
و  األمأأني العأأاد بصأأفته رئأأيس حمللأأس الرسسأأاء التنفيأأ يني يف منظومأأة األمأأم املتحأأدة املعأأر ابلتنسأأيق رن 
يشج  التفاعل الفعال بني املنظمات الدولية املنشفة يف منظومة األمم املتحدة واللجنة، وركدوا على رنأه 
يلأأأزد رن تطأأأأّور اللجنأأأة سأأأأبال ووسأأأائل لتشأأأأجي  مشأأأاركة  أأأأ   الوكأأأاالت وا يئأأأأات، مبأأأا يف ذلأأأأ  وجأأأأراء 

لكأأأأ  تتفاعأأأأل مأأأأ   حتسأأأأينات يف حملأأأأال االتصأأأأاالت، وتعزيأأأأز مشأأأأاركتها يف ا لقأأأأات الدراسأأأأية ا قليميأأأأة
 اللجنة، وتوفري تقارير عم األعمال املضطل  هبا يف األقاليم  

رشأأأأأاروا علأأأأأى اللجنأأأأأة اخلاصأأأأأة ابلعمأأأأأل علأأأأأى ودأأأأأاا السأأأأأبل والوسأأأأأائل الأأأأأيت تسأأأأأتطي   ) ( 
بواسأأأأطتها رن تعأأأأد، علأأأأى رسأأأأاس كأأأأل حالأأأأة علأأأأى حأأأأدة، تقييمأأأأات رفضأأأأل للمرحلأأأأة الرا نأأأأة مأأأأم وهنأأأأاء 

كأأل وقلأأيم غأأري متمتأأ  اب كأأم الأأ ايت وفقأأا لقأأرارات األمأأم املتحأأدة ومقرراهتأأا االسأأتعمار وتقريأأر املصأأري يف  
ذات الصلة، نيث ميكم استخدامها كقائمة مرجعيأة يقأاس علأى رساسأها مأا رحأرئ مأم تقأدد ومأا تبقأى 
مأأم عمأأل دأأب القيأأاد بأأه، واعأأوا، يف  أأ ا الصأأدا، اللجنأأة و  االسأأتمرار يف و أأ  مقأأرتح مبشأأروق  أأدا 

 هب ا الشفن 
كأأرروا التفكيأأد علأأى  أأرورة رن تواصأأل اللجنأأة اخلاصأأة العمأأل مأأم رجأأل ويفأأاا بعثأأات  )ذ( 

ئائرة و  األقأاليم غأري املتمتعأة اب كأم الأ ايت، مبشأاركة حكومأة ا قلأيم والدولأة القائمأة اب اارة املعنيتأني، 
وغأري  مأم قأرارات األمأم املتحأدة  70/231على رساس كل حالة على حدة ووفقا لقأرار اجلمعيأة العامأة 

ذات الصلة، والحظوا يف   ا الصأدا اال تمأاد الأ ي ربأدا  رثلأو األقأاليم غأري املتمتعأة اب كأم الأ ايت يف 
 ا لقة الدراسية هب   البعثات الزائرة واخلاصة  

تظل غأأري مكتملأة و  رن حُتسأأم عيأأ  ركأدوا مأأم جديأد رن عمليأأة وهنأاء االسأأتعمار سأ )ض( 
القضااي املعل قأة بشأفن وهنأاء االسأتعمار ومسأائل املتابعأة ذات الصألة بطريقأة مر أية ووفقأا لقأرارات األمأم 

 املتحدة ذات الصلة 
ركدوا رنه ينبغ ، يف سياق العقد الثالث، رن تواصل اللجنة اخلاصة تقيأيم التحأدايت  )ر ر( 

يأأة وهنأأاء االسأأتعمار والفأأرص املتاحأأة رمامهأأا ورن تضأأ  خطأأة عمأأل عمليأأة للعقأأد ا اليأأة الأأيت تواجأأه عمل
 الثالث هبد  التعجيل بعملية وهناء االستعمار 
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 الل ييل انيبل 
ت ها اةرظف  رسالة من انيمل العام  ا احللقة اللراسية اإلقليمية ةنطقة الاةر الكاري   

 اة ربل  ن بحل   هناء االسلعمار اللابعة إلدار  الملرب  ال ياسية 
بشأأأفن وهنأأأاء  2017يسأأأرين رن رحيأأأ  ا لقأأأة الدراسأأأية ا قليميأأأة ملنطقأأأة البحأأأر الكأأأاري  لعأأأاد  

 االستعمار، اليت تنظم مبناسبة رسبوق التضامم م  شعوب األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت 
ئت اللجنة اخلاصة، من  رن رنشفهتا اجلمعيأة العامأة، تأؤاي اورا  امأا يف املضأ  قأدما يف وما فت 

 تنفي  جدول رعمال وهناء االستعمار  
ويأأأ كران العمأأأل املقبأأأل أبنأأأه علينأأأا عيعأأأا رن نقأأأود مبسأأأامهات  والتمسأأأ  ابملبأأأااظ املكرسأأأة يف  

وب املستعمرة وجبمي  القرارات ذات الصألة ميثاق األمم املتحدة، ووعالن منح االستقالل للبلدان والشع
  و مسؤوليتنا اجلماعية  

والتعاون رمر رساسأ  مأم رجأل حتقيأق التنفيأ  الفعأال والكامأل ل عأالن وفأم نقأرتب مأم هنايأة  
 العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار  

 ومم   ا املنطلق، روا رن رسكد مم جديد التزام  جبدول رعمال وهناء االستعمار   
ورشأأأكر حكومأأأة وشأأأعب سأأأانت فنسأأأنت وجأأأزر غرينأأأاايم علأأأى استضأأأافة  أأأ   املناسأأأبة للمأأأرة  

 الثالثة من  ونشاء اللجنة اخلاصة  وررجو رن تقبلوا رطيب رمنيايت بنجاح ا لقة الدراسية  
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 الل ييل الثاين 
 قا مة اةملاركل   

 
 أ ضاء اللجنة اصا ة

 (1)رافائيل ااريو رامرييز كارينيو البوليفارية( )الرئيس( -عهورية فنزويال )

  (1)اوغالس نيكوميديس ورسيا فيفاس
 يومايرا رواريغيز

 ماراث فينول
 لورينا مايتشوكو
 شانتال فيليب رنتيغوا وبربواا

 خوسيه رنطونيو كوسينيو شيل  
 اييغو ررااي 

 فرانسوا كزافييه ئاابيف كوت ايفوار 

 (1)وان سيلفيا رواريغيز رابسكال كواب 

 روبري شارل اومينيكا
 (1)روراسيو سيفييا بورخا وكوااور 

 رلفا ج  براون غرينااا
 مايكل ميتشل 

 ااين تراينسيا  اجاين وندونيسيا 
 (1)نوراي سفيرتي وندا  

 بيرت بوين اببوا غينيا اجلديدة 
 (1)ستانيسال  رليكسايير االحتاا الروس  
 فريسينتا لويزي سانت لوسيا 

 غيسلني ويليامز سانت كيتس ونيفس
 نيدرا ميغيل سانت فنسنت وجزر غريناايم

 روسلني بورتر 

__________ 

 عضو الوفد الرمس  للجنة اخلاصة  (1) 
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 (1)فيليكس ريل كوروما سرياليون 
 فرانكلني برميا فاوندو 

 (1)ماراي  يلينا لوبيس اي خيسوس برييسا ليشيت  - تيمور
 

 اللبل اني ضاء يف انيمم اةلةل 
  مد حنال  اجلزائر 

 سفيان ميموين  
  مد بلعورة 
 ئينة بم حبول 

 غونزالو س  ماتسيو األرجنتني 
 فريديريكو  وراك 

 عمر  الل املغرب
 عبد الرحيم قدمريي 
 ر وان حسير 
 خداا املوساوي 
 موّحدي مصطفى 

 عمر قااري   
 ئ ور سعيدي 
 عاال اليماين 
 محزة الشبيه  
  مد عل   لي  

 خابيري كارابخوسا سانشيز  وسبانيا 
 اارلينغتون كاايوتوم  ئمبابوي 

 
 اللبل القا مة ابإلدار 

 ساندرا اليل فرنسا 
 

  انيقاليم غري اةلملعة ابحلكم ال ايت
 جبو اانييل رغا  ساموا األمريكية 
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 مايكل فيكرت سامرئ  (2)جزر فوكالند )مالفيناس(
 مانويل ترياي بولينيزاي الفرنسية 

 وفيل ريغااا 
 جوئير بوسانو جبل طارق 

 رلةت بوجيو  
 رماندا فرانسل بالس غواد 

 رمحد  اري الصحراء الغربية 
 

  نادي  منظرمة انيمم اةلةل  ببرادها
 مافيكومورييل  منظمة األمم املتحدة للطفولة
 ستيفم رومايل برانمج األمم املتحدة ا  ائ  

 
 مرس ات منظرمة انيمم اةلةل 
 اايل رلكسندر اللجنة االقتصااية ألمريكا الالتينية

 ومنطقة البحر الكاري 
 

 اةنظمات اإلقليمية
 فيلواكيتو كا و تيف  حملموعة ررس ا ربة امليالنيزية 

 
 اصواء  

 رليخاندرو بيتس 
 مايكل لوجان بِّفاكوا

 جوايث بورن
 جسيكا ابيرون

 سريغ  تشرينيافسك 
 كاراليل كوربني
 مايكل فوريست
 ستيفاين غرا 

 كوالتزو - فيلما ريفريون
__________ 

فوكالنأأد  جأأزر يوجأأد نأأزاق بأأني حكأأوميت األرجنتأأني واململكأأة املتحأأدة لةيطانيأأا العظمأأى وريرلنأأدا الشأأمالية حأأول السأأيااة علأأى (2) 
 )مالفيناس( 
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 الل ييل الثالث
 قرار بملة  اإل راة  ن اللقلير حلكرمة سان  فن ن  بجزر غرينادين بشعاها  

 
 ةنطقة الاةر الكاري أ     اةملاركل يف احللقة اللراسية اإلقليمية 
، للنظأأأأأأأر يف 2017راير/مأأأأأأايو  17و   16يف كنيغسأأأأأأتاون، يف الفأأأأأأرتة مأأأأأأأم  قررررررل اجلمعرررررررراو 

 الّتحدايت والفرص القائمة يف عملية وهناء االستعمار يف عام اليود،
و  بيأأأان  أأأاد را  بأأأه يف افتتأأأاح ا لقأأأة الدراسأأأية رئأأأيس وئراء سأأأانت فنسأأأنت  اسرررلمعرا بقرررل 

 وجزر غريناايم، رالر و  غونسالفيس،
 ابلبياانت ا امة اليت را  هبا رثلو األقاليم غري املتمتعة اب كم ال ايت،  لما أحاطراوقد  
ها لتزويأأد اللجنأأأة  كومأأة سأأأانت فنسأأنت وجأأزر غرينأأأاايم وشأأعب املنرراهنم  ميررر   ررن يعربررر  

اخلاصة ابملرافق الالئمة لعقد حلقتها الدراسية، وللمسامهة املمتائة اليت قدما ا يف فاح ا لقأة الدراسأية، 
وال سيما ملا لقيه املشأاركون طأوال مأدة بقأائهم يف سأانت فنسأنت وجأزر غرينأاايم مأم سأخاء ابلأغ وكأرد 

  يافة واستقبال واي حار 
 
 
 
 

 
170817    140817    17-11639 (A) 

*1711639* 


