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 المرفق الثاني
الحلقة الدراسةةةةةاة اإلقلاماة لمنطقة المحاط الهادن   ةةةةةأ  تنعان البقد الدعلي   

الثالث للقضةةةاء  لى االسةةةتبمارت صةةةعم تحقاق أهداف التنماة الم ةةةتدامة في 
حديات االجتما اة عاالقتصةةةةةةةةةةةادية األقالام غار المتمتبة  الحكم الناتيت الت

 لى  9عالنائاةةةةةة، المبقعدة في سةةةةةةةةةةةةةةةانةةةةة  جعرجز  غرينةةةةةادا في العترة من 
 2018أيار/مايع  11
  

 مقدمة - أعال 
 علنت اجلمعية العامة، يف قرارإلا 119/65، الفرتة 2011-2020 عقدا  وليا ثالثا للقضأأأأأأأأأأأاء  - 1

على االستعمار، و إلابت بالدول األعضاء تكثيم جهو إلا ملواصلة تنفية خطة عمل العقد الدويل الثاين 
للقضأأأأأأاء على االسأأأأأأتعمار )A/56/61، املرفق( والتعاون مع اللجنة اخلاصأأأأأأة املعنية ذالة تنفية  عالن منح 
االسأأأأتقالل للبلدان والشأأأأعوب املسأأأأتعمرة على اسأأأأتكمال اخلطة عند االقتضأأأأاء، لكي ُتسأأأأتخدي ك سأأأأاس 

 خلطة عمل للعقد الدويل الثالثر
ووافقأأت اجلمعيأأة العأأامأأة، يف قرارإلأأا 111/72، على برنأأامج عمأأل اللجنأأة اخلأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأة املتوخى  - 2

لعاي 2018، الةي يشأأأأأأأأمل عقد حلقة  راسأأأأأأأأية يف منطقة احمليط اهلا ئ تنظمها اللجنة وحيضأأأأأأأأرإلا سثلو 
 مجيع األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايتر

وكان الغرض م  احللقة الدراسأأأأأأأأأأأأية إلو متكع اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأأأة م  اسأأأأأأأأأأأأتقاء آراء سثلي األقاليم  - 3
غري املتمتعة باحلكم الةايت واخلرباء و عضأأأأاء اوتمع املدين وغريإلم م   صأأأأحاب املصأأأألحة يف عملية  هناء 
االسأأأتعمار، الةي  ميكنهم مسأأأاعدة اللجنة اخلاصأأأة يف حتديد هُنج السأأأياسأأأات والسأأأبل العملية اليت ميك  

وسأأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأأاعد املناقشأأأأأأأأأأاُت اليت جتري يف  طار احللقة  اتباعها يف عملية األمم املتحدة  هناء االسأأأأأأأأأأتعمارر
الدراسأأأأأأأأأأأأأأأية اللجنة  على  جراء حتليل وتقييم واقعّيع للحالة يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، على 
 سأأأأأأأأاس كل حالة على حدة، وللسأأأأأأأأبل اليت تتيح ملنظومة األمم املتحدة واوتمع الدويل ككل تعزيز برامج 

 املساعدة املقد مة لتل  األقاليمر
وسأأأتواصأأأل اللجنة اخلاصأأأة النظر يف مسأأأامهات املشأأأاركع يف  ورهتا املوضأأأوعية املقرر عقدإلا يف  - 4

نيويورك يف حزيران/يونيه 2018، بغرض تقدمي مقرتحات للجمعية العامة بشأأأأأأأأأأأأأأأ ن حتقيق  إلداا العقد 
 الدويل الثالث للقضاء على االستعمارر

  
 تنظام الحلقة الدراساة - ثاناا 

ية يف غرينا ا يف الفرتة م  9    11  يار/مايو 2018ر - 5 وُعقدت يف  عقدت احللقة الدراسأأأأأأأأأأأأأأأ
 طارإلا مخس جلسات شارك فيها سثلون للدول األعضاء يف األمم املتحدة، واألقاليم غري املتمتعة باحلكم 

ونُظمت احللقة الدراسأأأأأأأأأأية على حنو يشأأأأأأأأأأجع على  جراء  الةايت،    جانب خرباء )انظر التةييل األول(ر
 تبا ل مفتوح وصريح لآلراءر
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وتوّ  تنظيم احللقأة الأدراسأأأأأأأأأأأأأأأيأة املمثأل الأدائم ألنتيغوا وبربو ا لأدى األمم املتحأدة ورئيس اللجنة  - 6
ون، اخلاصأأأة املعنية ذالة تنفية  عالن منح االسأأأتقالل للبلدان والشأأأعوب املسأأأتعمرة، والتون  لفونسأأأو ويبسأأ

 ،وبابوا غينيا اجلديدة ،و ندونيسأأأأأأأأأأأأأأأيا ،مبشأأأأأأأأأأأأأأأاركة سثلي الدول التالية األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء يف اللجنة:  نتيغوا وبربو ا
 ،وسأأأأأأأأأانت لوسأأأأأأأأأيا ،وسأأأأأأأأأانت كيتس ونيفس ،و ومينيكا ،واجلمهورية العربية السأأأأأأأأأورية ،ليشأأأأأأأأأيت - وتيمور

 ،وكوت  يفوار ،وكوبا ،البوليفارية( -وفنزويال )مجهورية  ،وغرينا ا ،والعراق ،والصأأأأع ،وشأأأأيلي ،وسأأأأرياليون
واملغربر وبا ضأأأافة  ،واجلزائر ،و سأأأبانيا ،ونيكاراغوار وشأأأاركت الدول التالية بصأأأفة  ول مراقبة: األرجنتع

     ل ، شارك يف احللقة الدراسية سبعة  قاليم غري متمتعة باحلكم الةايت ومخسة خرباءر
 يار/مايو، عع الرئيس كيشأأأأأا  نيا ماكغواير )غرينا ا( وياسأأأأأي  9و ، املعقو ة يف ويف اجللسأأأأأة األ - 7

ماكسيمع برو )كوت  يفوار( نائبع لرئيس احللقة الدراسية،    جانب فريد ساروفا )بابوا غينيا اجلديدة( 
 م  النظاي الداخلي للحلقة الدراسيةر 2مقرراً، وفقاً ألحكاي املا ة 

 وير  فيما يلي جدول  عمال احللقة الدراسية: - 8
 ور اللجنة اخلاصأأأة يف حتقيق  إلداا التنمية املسأأأتدامة يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم  - 1 

، وفقا لقرارات األمم املتحدة 2030الةايت بغية تنفية خطة التنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة لعاي 
 : االسرتاتيجيات والتحدياتر ات الصلة، فيما يتعلق بعدي ترك  ي  حد خلم الركب

منظورات الدول القائمة با  ارة، وحكومات األقاليم، والدول األعضأأأاء املعنية وغريإلا  - 2 
 م   صحاب املصلحة بش ن عملية  هناء االستعمار:

التطورات السأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأية و إلداا التنمية املسأأأأأأأأأأأأأتدامة يف األقاليم غري املتمتعة  ) (  
 :الةايت باحلكم

 يف منطقة احمليط اهلا ئ؛ ‘1’   
 يف منطقة البحر الكارييب؛ ‘2’   
 ؛يف مناطق  خرى ‘3’   
متويل التنمية: التدابري الرامية    معاجلة التحديات االجتماعية واالقتصأأأأأأأأأأأأا ية  )ب(  

 الةايتروالبيئية، و ثر الكوارث الطبيعية  اخل األقاليم غري املتمتعة باحلكم 
 ور منظومة األمم املتحدة يف مساعدة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت على حتقيق  - 3 

  إلداا التنمية املستدامة وفقا لقرارات األمم املتحدة  ات الصلةر
األإلداا القصأأأأأأرية واملتوسأأأأأأطة األجل احملد ة للمضأأأأأأي قدما خبطى  هناء االسأأأأأأتعمار:  - 4 

 االسرتاتيجيات وا جراءات املتعلقة باللجنة اخلاصةر
 التوصياتر - 5 
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 عقائع الحلقة الدراساة - ثالثا 
 افتتاح الحلقة الدراساة - ألف 

 يار/مايو، افتتح رئيس اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأأة احللقة الدراسأأأأأأأأأأأيةر و عرب ع  شأأأأأأأأأأأكر  حلكومة  10يف  - 9
غرينا ا السأأتضأأافتها احللقة الدراسأأية، مشأأريا     ن غرينا ا بلد معروا جيدا بالتزامه الراسأأ  بقضأأية  هناء 

ر 2007ي وعا 1992االسأأأأتعمار و نه اسأأأأتضأأأأاا حلقات  راسأأأأية للجنة اخلاصأأأأة مرتع م  قبل يف عاي 
و كر  ن االقتناع بضأأأأأرورة املضأأأأأي قدما جبدول  عمال  هناء االسأأأأأتعمار، على حنو ما  كدت عليه اجلمعية 
العامة باسأأأأأأأأأتمرار، يرب   مهية مضأأأأأأأأأاعفة اجلهو  م   جل التنفية الكامل  عالن منح االسأأأأأأأأأتقالل للبلدان 

تتيح  يضأأا فرصأأة سأأاحنة  2018عاي والشأأعوب املسأأتعمرةر وبا ضأأافة     ل ،  كر  ن احللقة الدراسأأية ل
للتفكري يف األسبوع السنوي للتضام  مع شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، الةي حيتفل به كل 

 ر54/91 يار/مايو، وفقا لقرار اجلمعية  25عاي ابتداء م  
، و ير الشأأأؤون اخلارجية والعمل يف غرينا ا، كلمة  ماي حفل افتتاح احللقة و لقى  يضأأأا بيرت  يفيد - 10

الدراسيةر فقال  ن احللقة الدراسية ميك   ن تؤثر على مسار عملية  هناء االستعمار يف املستقبلر و ضاا 
 هناء   ن غرينا ا تعلق  مهية كبرية على عمل اللجنة اخلاصأأأة، مشأأأريا     ن البلد نفسأأأه قد سأأأار على  رب

 قليم م  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، معظمها بلدان  17االسأأأأأأأأأأأأأأأتعمارر و كر  نه ما  ال إلناك 
شأأأأأأأأأأأقيقة يف منطقة البحر الكارييبر و كر  يضأأأأأأأأأأأا  ن األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت ما  الت عرضأأأأأأأأأأأة 

ار الةي  حدثه  عصأأأأار  يرما و عصأأأأار للكوارث الطبيعية، مبا يف  ل  األعاصأأأأري ب نواعها، مشأأأأريا    الدم
  ر2017ماريا يف عاي 

وتال رئيس وحدة  هناء االسأأتعمار يف   ارة الشأأؤون السأأياسأأية يف األمانة العامة رسأأالة م  األمع  - 11
إلي خطة  ولية ملستقبل مشرتك يطبعه  2030العاير و كر األمع العاي  ن األإلداا الوار ة يف خطة عاي 

غري املتمتعة  17ر، وشأأأأأد  على  ن تنفية إلة  اخلطة مهم بشأأأأأكل خاص لألقاليم الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ السأأأأأالي واال  إلا
باحلكم الةايت اليت تواجه حتديات تغري املنا ، واحلصأأأأأول على الرعاية الصأأأأأحية، وتنويع االقتصأأأأأا ، وحفظ 

 املوار  البحرية، وندرة ميا  الشرب )انظر التةييل الثاين(ر
 

 (1)الناانات عالمناق ات -  اء 
،     ببيانات تتعلق بربنامج العمل سثلو كل 2018 يار/مايو  9يف اجللسأأة األو ، املعقو ة يف  - 12

وسأأأأأأأأانت كيتس  ،ليشأأأأأأأأيت -وتيمور  ،واجلمهورية العربية السأأأأأأأأورية ،وكوبا ،و ومينيكا ،وغرينا ا ،م  املغرب
الرئيُس اجللسةر وبعد استئناا اجللسة،   ل ببيانر ر وعّلق (2)وسرياليون ،واجلزائر ،وسانت لوسيا ،ونيفس

و     يضأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ببيأأأأانأأأات سثلو غرينأأأأا ا، وسأأأأأأأأأأأأأأأأأأانأأأت كيتس ونيفس، و ومينيكأأأأا، وبأأأابوا غينيأأأأا اجلأأأديأأأدة، 
العربية السأأأأأأأأأأأأورية، وكوبار وعّلق الرئيُس اجللسأأأأأأأأأأأأةر وبعد اسأأأأأأأأأأأأتئناا اجللسأأأأأأأأأأأأة،     ببيان آخر  واجلمهورية

 ر(3)، بصيغته املنقحة شفوياً (/1Rev./2CRP./2018PRSعملها ) واعتمدت احللقة الدراسية برنامج

__________ 

 رwww.un.org/en/decolonization/index.shtmlالبيانات وورقات املناقشة متاحة على الرابط:  (1) 

 ير  موجز لتفاصيل البيانات املقدمة يف النشرة الصحفية املتعلقة باجللسة، وإلة  األخرية متاحة على املوقع الشبكي للجنةر (2) 

 وثائق احللقة الدراسية متاحة على املوقع الشبكي للجنةر (3) 
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ر و شار     نه يف 2018ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس انتبا  اللجنة اخلاصة    موضوع عاي  - 13
ة العامة خطة التنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة ، الةي اعتمدت به اجلمعي70/1 عقاب صأأأأأأأأأأأأأأأدور قرار اجلمعية العامة 

،  جرت اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأة مناقشأأأأأأأأأأات مثمرة،  كدت فيها على  مهية تعزيز التنمية املسأأأأأأأأأأتدامة 2030 لعاي
ة املتعلق باألنشأأأأأأأأأأأأأأط 72/92االقتصأأأأأأأأأأأأأأأا ية واالجتماعية لألقاليمر وشأأأأأأأأأأأأأأأد ت اجلمعية العامة، يف قرارإلا 

االقتصأأأأأأا ية وغريإلا م  األنشأأأأأأطة اليت تؤثر يف مصأأأأأأاحل شأأأأأأعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، على 
 مهية سأأأياسأأأة الشأأأمولر واسأأأرتسأأأل مشأأأريا     ن اللجنة اخلاصأأأة حد ت، يف املالحظات اخلتامية املتعلقة 

عد ا م  املسأأأأأأائل يف  ،2017باحللقة الدراسأأأأأأية اليت ُعقدت يف سأأأأأأانت فنسأأأأأأنت وجزر غرينا ي  يف عاي 
ن يضا ب ت  قر، و ألقاليماال سيما يف عملية  هناء االسأأتعمار خالل العقد الثالث، تلت  ثر تغري املنا ، 

 بكثريركرب واقتصا ية  بيئية هلشاشة ألقاليم ام  ض العديد عر  ملنااتغري 
 ات صأأأأأأأأألة  و يضأأأأأأأأأا يف نفس اجللسأأأأأأأأأة، قدي اخلبري بيرت كليغ عرضأأأأأأأأأار وقدمت تعليقات وبيانات - 14

بوسانو  باملوضوع م  جانب سثلي  ندونيسيا، وبابوا غينيا اجلديدة، وسرياليون، وكةل  م  جانب جو يم
 )جبل طارق(ر

 يار/مايو، تناول املشأأأأاركون حالة األقاليم غري املتمتعة باحلكم  9ويف اجللسأأأأة الثانية، املعقو ة يف  - 15
ى واسأأتمعوا    عروض  ات صأألة مبسأأائل مونتسأأريات وجبل الةايت يف منطقة البحر الكارييب ومناطق  خر 

والصأأأأحراء الغربيةر واسأأأأتمع املشأأأأاركون  يضأأأأا    عرض قدمته خبرية،  (4)طارق وجزر فوكالند )مالفيناس(
إلي فيلما ريفرون كوالسأأو، بشأأ ن احلالة يف بورتوريكور و    الرئيس ببيان، و    ببيانات  خرى سثلو كل 

 ،وكوت  يفوار ،وسأأأأأأأأانت كيتس ونيفس ،وشأأأأأأأأيلي ،ونيكاراغوا ،واملغرب ،واألرجنتع ،ياو سأأأأأأأأبان ،م  كوبا
واجلمهورية  ،وسأأأأانت لوسأأأأيا ،وسأأأأرياليون ،و نتيغوا وبربو ا ،واجلزائر ،وغرينا ا ،و ومينيكا ،ليشأأأأيت -وتيمور 

و     يضأأأأأأأأأأأأأأأأا  حأد اخلرباء ببيأان، وبأابوا غينيأا اجلأديأدةر  ،ومجهوريأة فنزويال البوليفأارية ،العربيأة السأأأأأأأأأأأأأأأوريأة
 وإلو لويس فرينيتر

ويف اجللسأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأها، اسأأأأأأأأأأأتمع املشأأأأأأأأأأأاركون    عرضأأأأأأأأأأأع قدمهما ع  طريق التداول بالفيديو  - 16
 ومايل، يف املكتب ا قليمي لربنامج األمم املتحدة ا منائي يف بربا وس؛ و يل  لكسأأأأأأأأأأأأأأأندر، يف  سأأأأأأأأأأأأأأأتيف 

 ية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف ترينيدا  وتوباغور املكتب  ون ا قليمي للجنة االقتصأأأأأأأأأأأأأأأا
 واستمع املشاركون  يضا    عرض قدمه اخلبري كاراليل كورب ر

 يار/مايو، اسأأأتمع املشأأأاركون    عرض قدمه اخلبري سأأأريجي  10ويف اجللسأأأة الثالثة، املعقو ة يف  - 17
ئر واجلمهورية العربية السأأأورية تعليقات وبيانات  ات صأأألة تشأأأرينيافسأأأكير وقدمت  ندونيسأأأيا وكوبا واجلزا

 باملوضوعر وُقدمت تعليقات  يضا م  مشاركع آخري ر
 يار/مايو، اسأأأأأأأأأأأأأأتمع املشأأأأأأأأأأأأأأاركون    ثالثة سثلع ألقاليم  10ويف اجللسأأأأأأأأأأأأأأة الرابعة، املعقو ة يف  - 18
روض  ات صأأأأأأأأأأألة باملوضأأأأأأأأأأأوع قدمها متمتعة باحلكم الةايت يف منطقة احمليط اهلا ئ واسأأأأأأأأأأأتمعوا    ع غري

 لياسأأأأالو فاليلي  يل، ع  مسأأأأ لة سأأأأاموا األمريكية؛ و ماندا بالس، ع  مسأأأأ لة غواي؛ و حنل رايغا اس، ع  
مسأأأ لة بولينيزيا الفرنسأأأيةر و    ببيانات سثلو كل م  كوبا، وسأأأرياليون، وبابوا غينيا اجلديدة، و ندونيسأأأيا، 

    ببيانات  يضأأا كل م   حنل رايغا اس )بولينيزيا الفرنسأأية(، وروجر  نتوين و نتيغوا وبربو ا، واألرجنتعر و 
__________ 

األرجنتع واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و يرلندا الشأأأمالية بشأأأ ن السأأأيا ة على جزر فوكالند اة نزاع قائم بع حكوميت  (4) 
 )مالفيناس(ر
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  وار   )جزر فوكالند )مالفيناس((، وجو يم بوسأأأأأأأأأأأأأانو )جبل طارق(، و يالن  ناما كيلوي )جمموعة ر س 
 امليالنيزية(ر احلرب
راسأأأأأأأية مشأأأأأأأاورات وبعد اجللسأأأأأأأة الرابعة، عقد  عضأأأأأأأاء اللجنة اخلاصأأأأأأأة الةي  حضأأأأأأأروا احللقة الد - 19
 رمسية بش ن مشروع استنتاجات وتوصيات احللقة الدراسيةر غري
 

 اختتام الحلقة الدراساة - جام 
 يار/مايو، عرض املقرر مشأأأأأأأروع التقرير ا جرائي للحلقة  11يف اجللسأأأأأأأة اخلامسأأأأأأأة، املعقو ة يف  - 20

 ، والةي اعُتمدرPRS/2018/CRP.19/Rev.1الدراسية، الوار  يف الوثيقة 
ويف اجللسة نفسها، اعتمد املشاركون بالتزكية مشروع قرار  عربوا فيه ع  تقديرإلم حلكومة غرينا ا  - 21

 وشعبها )انظر التةييل الثالث(ر
ويف اجللسأأأأأأأة نفسأأأأأأأها  يضأأأأأأأا،     األمع الدائم لو ارة خارجية غرينا ا مبالحظات ختاميةر وبعد  - 22

  ل ،     الرئيس ببيان ختامير
  

 االستنتاجات عالتعصاات - را با 
 شار  عضاء اللجنة اخلاصة املشاركون يف احللقأأأأأأأأأأأأأأأة الدراسيأأأأأة     عالن منح االستقالل للبلدان  - 23

والشأأأعوب املسأأأتعمرة الوار  يف قرار اجلمعية العامة 1514 ) -15(، و    ور اللجنة اخلاصأأأة يف  راسأأأة 
تطبيق ا عالن وتقدمي االقرتاحات والتوصأأأأأأيات بشأأأأأأ ن التقدي احملر  يف تنفية ا عالن واملرحلة اليت بُلغت 

 يف التنفية و بال  اجلمعية ع  إلةا املوضوعر
و كد  عضأأأاء اللجنة اخلاصأأأة املشأأأاركون جمد ا على األمهية املتواصأأألة لالسأأأتنتاجات والتوصأأأيات  - 24

 اليت خلصت  ليها احللقات الدراسية السابقةر
و ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأافأأأأأأأة     لأأأأأأأ ، وعمال بأأأأأأأاملأأأأأأأا ة 9 م  النظأأأأأأأاي الأأأأأأأداخلي للحلقأأأأأأأة الأأأأأأأدراسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأة  - 25

)A/AC.109/2018/19، املرفق(، سأأأُيقدي  عضأأأاء اللجنة اخلاصأأأة املشأأأاركون اسأأأتنتاجات احللقة الدراسأأأية 
 وتوصياهتا    اللجنة اخلاصة يف  ورهتا املوضوعية يف شهر حزيران/يونيه 2018ر

 
تنعان البقد الدعلي الثالث للقضةةةةةةةةاء  لى االسةةةةةةةةتبمارت صةةةةةةةةعم تحقاق أهداف التنماة  - ألف 

التحةةةديةةةات االجتمةةةا اةةةة  -الم ةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة في األقةةةالام غار المتمتبةةةة  ةةةالحكم الةةةناتي 
 عاالقتصادية عالنائاة

 جاء يف املالحظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركع ما يلي: - 26
 علنتها اجلمعية العامة عقدا  وليا ثالثا للقضأأأأأأاء  2020-2011 شأأأأأأاروا     ن الفرتة  ) ( 

على االسأأأتعمار، وقّيموا التقدي احملر ، واسأأأتعرضأأأوا  سأأأاليب العمل احلالية واسأأأتجمعوا  مخا متجد ا هبدا 
 هبا اللجنة اخلاصة؛ حنا  املهمة التارخيية اليت كلفت 

سأألموا ب ن القضأأاء على االسأأتعمار إلو  حدى  ولويات األمم املتحدة وال يزال  حدى  )ب( 
، وشأأأد وا على ضأأأرورة ختصأأأيص ما يكفي 2011 ولوياهتا للعقد الدويل الثالث الةي كان قد بد  يف عاي 
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ة يف األمانة العامة م   جل التنفية م  الدعم املايل لوحدة  هناء االسأأتعمار التابعة   ارة الشأأؤون السأأياسأأي
 التاي للواليات اليت  ناطتها هبا الدول األعضاء؛

 كدوا م  جديد على  ور اللجنة اخلاصأأأأأأأأة باعتبارإلا األ اة األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية لتعزيز عملية  )ا( 
 هناء االسأأأأأتعمار والتعجيل بتنفية خطة العمل الرامية    حتقيق  إلداا العقد الثالث، وفقا لقرار اجلمعية 

 العامة 119/65، فضال ع  رصد احلالة يف األقاليم؛
 كدوا م  جديد  نه ينبغي لألمم املتحدة  ن تواصأل قيا ة العملية السأياسأية حنو  هناء  ) ( 

االسأأأأأأتعمار بدعم قوي م  األمع العاي ووكاالت منظومة األمم املتحدة، وصأأأأأأنا يقها وبراجمها، وشأأأأأأد وا 
على  ن الدعم املقدي م  األمم املتحدة ينبغي  ن يوفر     ن حتل بطريقة مرضأأأأأأأأأأأأأأأية مجيع قضأأأأأأأأأأأأأأأايا  هناء 

 االستعمار املعلقة؛
 شاروا     ن تنفية  عالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، الوار  يف قرار  )ه( 

امال طاملا ظلت إلناك ، ليس ك1960كانون األول/ يسأأأأأأأمرب   14( املؤر  15-)  1514اجلمعية العامة 
 قاليم غري متمتعة باحلكم الةايت مل متارس بعد حقها يف تقرير املصأأأأأأأأأأأأري، وفقا للقرارات  ات الصأأأأأأأأأأأألة فيما 

، مبا يف  ل  القرارات (4)مجيع األقاليم اليت ينظر يف حاالهتا يف  طار جدول  عمال اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأةص خي
الت اسأأأأأتعمارية خاصأأأأأة ومعينة، وشأأأأأد وا على  ن احلقوق اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة واللجنة بشأأأأأ ن حا

غري القابلة للتصأأأأأأرا لشأأأأأأعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت بب  ن تكفلها األمم املتحدة واللجنة 
( 15-)  1541( و 15-)  1514مبأأأأأأا يتفق مع ميثأأأأأأاق األمم املتحأأأأأأدة وقراري اجلمعيأأأأأأة العأأأأأأامأأأأأأة 

 ؛1960سمرب كانون األول/ ي  15و  14 املؤرخع
سأألموا ب نه ما  ال الكثري سا يتعع القياي به يف جمال  هناء االسأأتعمار، ومع  ل ،  قروا  )و( 

 باجلهو  املبةولة م   جل تنشيط  عمال اللجنة اخلاصة مبا يتماشى مع والياهتا؛
ل   ثر حّد وا عد ا م  املسائل يف عملية  هناء االستعمار  ثناء العقد الثالث، مبا يف   ) ( 

تغري املنا ، ال سأأأأأأأأأأيما على األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، واأل مة االقتصأأأأأأأأأأا ية واملالية العاملية، و ور 
التعاون ا قليمي، والتثقيم والتوعية العامة، و ور اوتمع املدين، و ور املر ة، ومتكع الفئات الضأأأأأأعيفة م  

  الكامل؛الناس، وضرورة بناء القدرة على احلكم الةايت
 خةوا يف اعتبارإلم قرار اجلمعية العامة 1803 ) -17( بشأأ ن سأأيا ة الشأأعوب على  )ح( 

ثرواهتا وموار إلا الطبيعية وفقا مليثاق األمم املتحدة وملا يتصأأأأأأأأأل باملوضأأأأأأأأأوع م  قرارات صأأأأأأأأأا رة ع  األمم 
 املتحدة بش ن  هناء االستعمار؛

 كدوا، يف ضأأأأأأأأأأأأأوء الطابع الشأأأأأأأأأأأأأامل لكثري م  التحديات اليت تواجهها بعض األقاليم  ) ( 
غري املتمتعة باحلكم الةايت يف  طار  ينامية العامل املرتابط يف يومنا إلةا، على ضأأأأأأأأأأأأأأأرورة بةل جهو ، م  
خالل مشاركة األطراا املعنية، وعلى  ساس كل حالة على حدة، م   جل مواصلة تعزيز القدرة ا  ارية 
واحلوكمة الرشأأأيدة واالسأأأتدامة االقتصأأأا ية يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، و ل  لتمكع األقاليم 

 م  معاجلة املسائل الشاملة بطريقة كلية؛
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 قّروا ب ن تغري املنا  قد جعل العديد م  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت معرضأأأأأأأأأأأأأة  )ي( 
هلشأأأأأأأاشأأأأأأأة بيئية واقتصأأأأأأأا ية  كرب، وب ن األ مة االقتصأأأأأأأا ية واملالية العاملية الراإلنة  بر ت  مهية االسأأأأأأأتدامة 

 االقتصا ية وتنويع األسس االقتصا ية يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت؛
 قروا بالدور املهم الةي تؤ يه وكاالت األمم املتحدة واملنظمات ا قليمية والتنظيمات  )ك( 

ألقأاليم غري املتمتعأة بأاحلكم الأةايت على مواجهأة خمتلم التحأديات ا قليميأة يف مسأأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة العأديأد م  ا
الناشأأئة، ويف إلةا الصأأد ،  عوإلا    التعجيل مبشأأاركتها يف  عمال اللجنة اخلاصأأة، بوسأأائل منها املشأأاركة 
يف احللقات الدراسأأأأأأأأأأأأية ا قليمية املتعلقة بإهناء االسأأأأأأأأأأأأتعمار، بناء على  عوة م  اللجنة وع  طريق الدورة 

لعا ية للجنة يف  طار بنو  جدول األعمال  ات الصأألة باملوضأأوع، و عوا اللجنة اخلاصأأة     عدا  برامج ا
 للتعاون مع إليئات األمم املتحدة املعنية وفقا لقرارات اجلمعية العامة  ات الصلة باملوضوع؛

 شأأأأأأأأأأأأأأأد وا على  ن التثقيم والتوعية العامة، مبا يف  ل  تثقيم الشأأأأأأأأأأأأأأأعوب األصأأأأأأأأأأأأأأألية )ل( 
وتوعيتها، ما  اال يشأأأكالن عنصأأأري  حامسع يف  هناء االسأأأتعمار، و شأأأاروا، يف إلةا الصأأأد ،    مسأأأؤولية 
الدول القائمة با  ارة ع  ضأأأأأأمان  ن تكون الشأأأأأأعوب املعنية يف وضأأأأأأع ميكنها م  اختا  قرارات مسأأأأأأتنرية 

املتحدة  ات الصأأأأألة ومع بشأأأأأ ن الوضأأأأأع السأأأأأياسأأأأأي ألقاليمها يف املسأأأأأتقبل، وفقا لقرارات ومقررات األمم 
مراعاة قرارات اجلمعية العامة  ات الصأأأأأأأأأأأأأأألة، اليت  عت فيها اجلمعية العامة الدول القائمة با  ارة     ن 
تعد، بالتعاون مع حكومات األقاليم وإليئات منظومة األمم املتحدة املناسأأأأأأأبة، برامج للتثقيم السأأأأأأأياسأأأأأأأي 

 يف تقرير املصري؛لألقاليم هبدا تعزيز الوعي بع الناس ذقهم 
رّحبوا بالدعوات    تنفية مشاريع مشرتكة لتعزيز وعي الناس بطبيعة العالقة الدستورية  ()ي 

يف بعض األقأاليم، تشأأأأأأأأأأأأأأأأارك فيهأا األمم املتحأدة، واألقأاليم غري املتمتعأة بأاحلكم الأةايت، والأدول القأائمأة 
 با  ارة، وفقا لقرارات األمم املتحدة  ات الصلة؛

 كدوا  مهية  ور املر ة يف عملية  هناء االسأأأأأأأأأأتعمار، يف جماالت منها التعليم، والقضأأأأأأأأأأاء  (ن) 
 على الفقر، ومتكع اوتمع احمللي؛

اعرتفوا بدور احلوار مع اوتمع املدين يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت وباحلاجة  )س( 
    تعزيز ، وفقا لقرارات األمم املتحدة  ات الصلة؛

اعرتفوا بدور اوتمع املدين، مبا يف  ل  قطاع األعمال واملنظمات غري احلكومية، يف  )ع( 
 عملية التنمية ويف تيسري حتقيق االستدامة االقتصا ية يف األقاليم ورفا  شعوهبا؛

شأأأأأأّد وا على  ن عمليات اسأأأأأأتعراض الوضأأأأأأع و/ و االسأأأأأأتعراض الدسأأأأأأتوري يف بعض  )ا( 
األقأأاليم غري املتمتعأأة بأأاحلكم الأأةايت عمليأأات  قيقأأة ينبغي  ن تليب توقعأأات معينأأة صأأأأأأأأأأأأأأأوب حتقيق  هنأأاء 
االسأأأأأأأأتعمار فيها، على  سأأأأأأأأاس كل حالة على حدة، مبا يف  ل ، عند االقتضأأأأأأأأاء، م  خالل االتصأأأأأأأأال 

 واحلوار غري الرمسيع وعلى املستوى العملي فيما بع مجيع املعنيع؛
 كدوا جمد ا  ن تعزيز التفاعل والتعاون بع اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأأأأأأة والدول القائمة با  ارة  ()ص 

يظل  مرا  ا  مهية حامسة لتنفية والية األمم املتحدة املتعلقة بإهناء االسأأأأأأأأأأأأتعمار، وسأأأأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأأأأتفيد منه مجيع 
األطراا املعنيأأأة، مبأأأا فيهأأأا الأأأدول القأأأائمأأأة بأأأا  ارة  اهتأأأا، وفقأأأا لقرار اجلمعيأأأة العأأأامأأأة 111/72 ومجيع 
القرارات األخرى  ات الصأأألة، و عربوا يف إلةا الصأأأد  ع   سأأأفهم لعدي متثيل الدول القائمة با  ارة اليت 
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مل تشأأأأأأأأأأأأأأأارك يف احللقة الدراسأأأأأأأأأأأأأأأية لعاي 2018، وكرروا  عوهتم املوجهة    مجيع الدول القائمة با  ار ة 
 للدخول يف حوار بناء مع اللجنة اخلاصة يف املستقبل؛

 كدوا م  جديد على  ن التقدي ال ميك   ن يتحقق  ال بالتعاون النشط للدول القائمة  )ق( 
با  ارة، ويف إلةا الصأأأأأأأد ، شأأأأأأأد وا على  نه يعترب م  املفيد  ن يكرر طلب اسأأأأأأأتخداي املسأأأأأأأاعي احلميدة 

 ؛العمليةلألمع العاي يف إلة  
شأأأأد وا على  مهية املشأأأأاركة الكاملة واهلا فة يف احللقات الدراسأأأأية ا قليمية م  جانب  )ر( 

املدعوي ، وفقا للمبا ئ التوجيهية للحلقات الدراسأأأأية ونظامها الداخلي، و عربوا يف إلةا الصأأأأد  ع  بالغ 
وحثوا مجيع اجلهأأات املعنيأأة على   اء مجيع قلقهم م  العقبأأات البريوقراطيأأة اليت تعرتض إلأأة  املشأأأأأأأأأأأأأأأأاركأأة 

 واجباهتم يف حينها ومبسؤولية حتقيقا لتل  الغاية؛
اعرتفوا ب مهية مشاركة الدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة اليت ليست  عضاء يف  )ش( 

اللجنة اخلاصأأأأأة بنشأأأأأا  يف عمل اللجنة، ورحبوا يف إلةا الصأأأأأد  مبشأأأأأاركة األرجنتع، و سأأأأأبانيا، واجلزائر، 
 واملغرب يف احللقة الدراسية؛

 
تنعان البقد الدعلي الثالث للقضةةةةةةةةاء  لى االسةةةةةةةةتبمارت صةةةةةةةةعم تحقاق أهداف التنماة  -  اء 

الم ةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة في األقةةةالام غار المتمتبةةةة  ةةةالحكم الةةةناتيت التحةةةديةةةات االجتمةةةا اةةةة 
ا بة الحلقة الدراسةةةةاة عاالقتصةةةةادية عالنائاة في منطقة المحاط الهادن،  ما في ذلك مت

 2017لمنطقة النحر الكاريني لبام 
 جاء يف املالحظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركع ما يلي: - 27

 فيما يتعلق باحلالة يف ساموا األمريكية: 
لومأأات  عربوا ع  تقأأديرإلم للبيأأان الأأةي     بأأه سثأأل حأأاكم سأأأأأأأأأأأأأأأأاموا األمريكيأأة واملع ()  

 ؛(5)قدمها اليت
 حاطوا علما بالبيان الةي     به املمثل الةي  عرب ع  ر يه ب ن شأأأأأأأأأأأأأأأعب سأأأأأأأأأأأأأأأاموا  )ب( 

األمريكية راض ع  عالقة ساموا األمريكية بالواليات املتحدة، اليت ميك  وصفها ب هنا عالقة قوية وصحية 
األمريكية إلي محاية حقوق شأأعوهبا األصأألية ومفيدة لشأأعب ا قليم وحكومته و ن  إلم فائدة جتنيها سأأاموا 

 يف األرض، على النحو املنصوص عليه يف وثيقة التنا ل؛
 حاطوا علما  يضأأأأأأأأا باملعلومات اليت قدمها املمثل واليت تفيد ب ن الوضأأأأأأأأع السأأأأأأأأياسأأأأأأأأي  )ا( 

فيما يتعلق لسأأأأأاموا األمريكية بوصأأأأأفها  قليما غري مدمج وغري منظم تابع للواليات املتحدة حيد م  قدرهتا 
 باحلكم الةايت وبعلها خاضعة للقرارات اليت تتخةإلا الدولة القائمة با  ارة؛

 حاطوا علما كةل  بالبيان الةي     به املمثل والةي مفا    ن بعض جوانب شأأكل  ) ( 
احللول حكومة ا قليم وعالقتها مع الدولة القائمة با  ارة صأأأأأأأعبة وحتتاا    حتسأأأأأأأع،  ال  نه ميك   با  

__________ 

 النائب العاير (5) 
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يف  طار النظامع السأأياسأأي والقضأأائي للدولة القائمة با  ارة، و ن حكومة ا قليم تتخة  جراءات قانونية 
 ملواجهة  ثر ا جراءات االحتا ية غري املواتية وتلتمس الدعم الضمح م  اوتمع الدويل؛

ات االحتا ية يف  شأأأاروا     نشأأأاء مكتب احلالة السأأأياسأأأية واسأأأتعراض الدسأأأتور والعالق )ه( 
، و حاطوا علما باملعلومات اليت قدمها املمثل واليت مفا إلا  ن حكومة 2016سأأأأأأأأأأأأأأأاموا األمريكية يف عاي 

سأأأأأأأأأاموا األمريكية تعتزي التماس متويل  ضأأأأأأأأأايف م  الدولة القائمة با  ارة م   جل مواصأأأأأأأأألة عمل املكتب 
 وتوسيع نطاقه؛

 فيما يتعلق باحلالة يف غواي: 
 ؛(6)ا ع  تقديرإلم للبيان الةي     به سثل حلاكم غواي وللمعلومات اليت قدمها عربو  ) ( 
 شأأاروا    ما  عرب عنه م  قلق يف عاي 2017 بشأأ ن احلكم الةي  صأأدرته احملكمة  )ب( 

االحتا ية للواليات املتحدة، والةي تطع  فيه حكومة ا قليم حاليا، وإلو يقضأأأأأأأأأي ب ن اسأأأأأأأأأتفتاء شأأأأأأأأأعبيا 
بشأأأأ ن غواي ال ميك   ن يقتصأأأأر على السأأأأكان األصأأأأليع، وم  مث فهو غري  سأأأأتوري، و شأأأأاروا  يضأأأأا    
املعلومات اليت تفيد ب نه، نتيجة لةل ، جرى وقم االسأأأأأأأأتفتاء الشأأأأأأأأعيب و نه ال ميك  ملء سأأأأأأأأجل  هناء 

 االستعمار، على النحو الةي يقتضيه القانون احمللي؛
ن الةي     به املمثل، الةي قدي معلومات مسأأأأأأأأأأأأأأتكملة ع  احلالة  حاطوا علما بالبيا )ا( 

، مبا يف  ل  التحديات املالية اليت يواجهها ا قليم وعملية 2017يف غواي منة احللقة الدراسأأأأأأأأأأأأأأأية لعاي 
 االستئناا اجلارية يف الدولة القائمة با  ارة فيما يتعلق باالستفتاء الشعيب لغواي م   جل تقرير مصريإلا؛

رحبوا باملشأأاركة النشأأطة حلكومة غواي وشأأعبها يف  نشأأطة اللجنة اخلاصأأة واللجنة الرابعة   () 
 ؛2017يف عاي 

 يفا  بعثة  ائرة    ا قليم، وإلي  يارة  2017 حاطوا علما بطلب حاكم غواي يف عاي  )ه( 
املصأأأري واالعرتاا  كانت معلقة ووصأأأفها املمثل بأأأأأأأأأأأأأأأأأأ هنا سأأأبيل  لقاء الضأأأوء على سأأأعي اجلزيرة    تقرير

 بالتحديات اجلديدة اليت تواجهها غواي يف  هناء االستعمار؛
الحظوا بارتياح  نشأأأأأأأأأأأطة جلنة  هناء االسأأأأأأأأأأأتعمار يف غواي، و فرقة العمل املكلفة بتثقيم  )و( 

اجلمهور بش ن كل خيار م  اخليارات السياسية املتاحة بش ن غواي وجامعة غواي م   جل املضي قدماً يف 
 تقرير املصري؛
رحبوا بتصأأأأأأأميم ا قليم على املضأأأأأأأي قدما يف السأأأأأأأعي    تقرير مصأأأأأأأري  واختا  خطواته  ) ( 

 املقبلة يف عملية  هناء االستعمار؛
 فيما يتعلق باحلالة يف بولينيزيا الفرنسية: 
 ؛(7)قدمها  عربوا ع  تقديرإلم للبيان الةي     به سثل حكومة ا قليم واملعلومات اليت ) ( 

__________ 

 املدير التنفيةي للجنة غواي املعنية بإهناء االستعمار م   جل  عمال شعب الشامورو حلقه يف تقرير مصري  وسارسته هلةا احلقر (6) 

 مكتب الشؤون الدولية، والوفد املعح بالشؤون الدولية واألوروبية وشؤون احمليط اهلا ئ، يف مكتب الرئيسرمدير  (7) 
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شأأاطروا اللجنة اخلاصأأة قلقها املسأأتمر م  عدي تقدمي الدولة القائمة با  ارة معلومات  )ب( 
 ع  ا قليم عمال باملا ة 73 )ه( م  ميثاق األمم املتحدة؛

شأأّد وا يف إلةا الصأأد  على  مهية ضأأمان توافر معلومات موضأأوعية وموثوقة ع  احلالة  )ا( 
 يف ا قليم  كوسيلة الستكمال ورقة العمل ا عالمية اليت  عدهتا األمانة العامة؛

 حأأأاطوا علمأأأا بيأأأان املمثأأأل الأأأةي  كر  ن بولينيزيأأأا الفرنسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تتمتع بقأأأدر كبري م   ) ( 
االسأأتقاللية وال ختضأأع للسأأيطرة االسأأتعمارية  و االضأأطها ، و شأأار     نه خبالا اخليارات الثالثة املتاحة 

ر املصأأري، اختار ا قليم وضأأعا يتمثل يف اسأأتقالل  ايت موسأأع، وشأأد  على  نه عقب انضأأماي ا قليم لتقري
، يعمأل ا قليم على تعزيز التكأامأل ا قليمي، 2016   منتأدى جزر احمليط اهلأا ئ يف  يلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب 

م  لقا ة جزر احمليط يف  ل  تنفية  إلداا التنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة واملشأأأأأأأأأأأأأأأاركة ألول مرة يف االجتماع الثا مبا
 ؛2018 يار/مايو  19و  18اهلا ئ املعقو  يف اليابان يومي 

 حأاطوا علمأا  يضأأأأأأأأأأأأأأأأا بأاملعلومأات اليت قأدمهأا املمثأل والح تفيأد بأ ن ا قليم قأد  جرى  )ه( 
مؤخرا انتخأأابأأات تشأأأأأأأأأأأأأأأريعيأأة  يأأدت فيهأأا األغلبيأأة األحزاب املؤيأأدة للحكم الأأةايت، و حأأاطوا علمأأا كأأةلأ  

األقاليم بطلب املمثل املوجه    اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأأأأة لتقدمي  فكار بشأأأأأأأأأأأأأ ن اخليارات املتعلقة بالرفع م  قائمة 
 وبوضع األقاليم؛ 

 فيما يتعلق باحلالة يف كاليدونيا اجلديدة: 
 الحظوا ب سم عدي وجو  مشاركع م  كاليدونيا اجلديدة يف احللقة الدراسية؛ ) ( 
 حأاطوا علمأأا  يضأأأأأأأأأأأأأأأأا بأاملعلومأات اليت قأدمهأأا سثأأل األمأانأة العأأامأة وموعأة ر س احلربة  )ب( 

عة يف كاليدونيا اجلديدة والتزامها مبسأأأأأأأأأاعدة شأأأأأأأأأعب الكاناك بتقدمي منح امليالنيزية بشأأأأأأأأأ ن مشأأأأأأأأأاركة اومو 
التعليم العايل وتوفري فرص العمل يف الدول األعضاء يف جمموعة ر س احلربة امليالنيزية هبدا تعزيز القدرات 

 الال مة يف ا قليم؛
كاليدونيا   اتفقوا يف إلةا السأأأأأأأأأأأأياق على  مهية التعليم وبناء القدرات بالنسأأأأأأأأأأأأبة لشأأأأأأأأأأأأعب )ا( 

 اجلديدة، وال سيما للشباب؛
الزائرة قبل  2014   ا قليم كمتابعة لبعثة عاي  2018رحبوا بإيفا  بعثة  ائرة يف عاي  ) ( 

 ؛2018تشري  الثاين/نوفمرب  4االستفتاء املتعلق بتقرير املصري، الةي سيجرى يف 
امليالنيزية على املستوى الو اري     حاطوا علما بالزيارة اليت  جرهتا جمموعة ر س احلربة  )ه( 

وباجتماعها مع رئيس فرنسأأأأأأأأأأأأأأأا، حيث ركزت  2018 يار/مايو  5    3كاليدونيا اجلديدة يف الفرتة م  
 املناقشات على معاجلة مسائل م  قبيل التنوع البيولوجي، وتغري املنا ، والتنمية املستدامةر

 فيما يتعلق باحلالة يف توكيالو: 
 قديرإلم للبيان اخلطي الةي وجهه رئيس حكومة توكيالو    احللقة الدراسيةر عربوا ع  ت 
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تنعان البقد الدعلي الثالث للقضةةةةةةةةاء  لى االسةةةةةةةةتبمارت صةةةةةةةةعم تحقاق أهداف التنماة  - جام 
الم ةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة في األقةةةالام غار المتمتبةةةة  ةةةالحكم الةةةناتيت التحةةةديةةةات االجتمةةةا اةةةة 

الهادن،  ما في ذلك متا بة الحلقة الدراسةةةةاة  عاالقتصةةةةادية عالنائاة في منطقة المحاط
 2017لمنطقة المحاط الهادن لبام 

 جاء يف املالحظات اخلتامية ألعضاء اللجنة اخلاصة املشاركع ما يلي: - 28
 فيما يتعلق باحلالة يف مونتيسريات: 
  عربوا ع  تقديرإلم للبيان الةي     به رئيس و راء مونتسريات وما قدمه م  معلومات؛ ) ( 
 حاطوا علما ببيان رئيس الو راء الةي  كد فيه  ن مونتسأأريات  قليم بب  هناء اسأأتعمار   )ب( 

 و ن الطلب السابق الةي قدي   الة مس لة مونتسريات م  جدول  عمال اللجنة اخلاصة ينبغي  لغاؤ ؛
ب ن مونتسأأأأأأأأأأأأأأأريات ال ميكنها حتقيق  حاطوا علما  يضأأأأأأأأأأأأأأأا باملعلومات املقدمة اليت تفيد  )ا( 

 إلدافها ا منائية   ا اسأأأأأتمرت تبعيتها االقتصأأأأأا ية، اليت يُفاقمها اسأأأأأتمرار الصأأأأأعوبات املالية، و ن ضأأأأأمان 
متويل  عا ة  نشأأأاء البىن التحتية األسأأأاسأأأية املفقو ة ومسأأأاعدة األشأأأخاص الةي  جرى  جالؤإلم م  جراء 

 طلبان تدخال م  اللجنة اخلاصة باعتبارإلا شريكا بايدا؛يت 1995  مة الثوران الربكاين يف عاي 
 حاطوا علما بالطلب الةي قدمه رئيس و راء مونتسأأأأريات  يفا  بعثة  ائرة تابعة للجنة  ) ( 

اخلاصة    ا قليم ميك   ن تشمل  يضا عقد اجتماعات مع األشخاص الةي  جرى  جالؤإلم املوجو ي  
بربو ا والواليات املتحدة، و حاطوا علما  يضأأأأأأا بعزي مونتسأأأأأأريات املشأأأأأأاركة يف يف اململكة املتحدة و نتيغوا و 

  ر2018الدورة املوضوعية للجنة اخلاصة يف حزيران/يونيه 
 فيما يتعلق باحلالة يف بورتوريكو: 
رحبوا مبشأأأأاركة اخلبرية القا مة م  بورتوريكو، اليت عرضأأأأت وجهات نظر بشأأأأ ن عملية  ) ( 

  هناء االستعمار، وال سيما بش ن تطبيق  عالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛
 حأأأأاطوا علمأأأأا بأأأأالعرض الأأأأةي قأأأأدمتأأأأه اخلبرية القأأأأا مأأأأة م  بورتوريكو اليت بينأأأأت القيو   )ب( 

والتحديات اليت تواجه بورتوريكو يف  عقاب الدمار الةي حلق هبا م  جراء  عصأأأأأأأأأأأأأأار  يرما و عصأأأأأأأأأأأأأأار ماريا يف 
، واليت  كرت  ن عدي وجو  سأأأأأأأأألطات سأأأأأأأأأيا ية يعوق شأأأأأأأأأعب بويرتو ريكو ع  طلب 2017 يلول/سأأأأأأأأأبتمرب 

 تلقي املعونة املنقةة للحياة م  خمتلم البلدان ووكاالت األمم املتحدة وبراجمها اليت عرضت تقدمي املساعدة؛  و
ورتوريكو بسبب الحظوا  يضا  ن اخلبرية  شارت يف عرضها     ن الدمار الةي حلق بب )ا( 

ا عصأأأأأأأأأاري  تفاقم  كثر بسأأأأأأأأأبب التدابري التقشأأأأأأأأأفية اليت يفرضأأأأأأأأأها جملس للرقابة املالية وا  ارة عينه رئيس 
الواليأأات املتحأأدة، واليت تسأأأأأأأأأأأأأأأتهأأدا نظأأاي املأأدارس العأأامأأة، وجأأامعأأة بورتوريكو اململوكأأة للأأدولأأة، وحقوق 

 العمال، واحلد م  اخلدمات العامة واالستحقاقات؛
ظوا كةل   ن اخلبرية شأأأأأأأأد ت يف العرض الةي قدمته على  مهية  ن تفهم األقاليم الح ) ( 

اجلزرية الصغرية غري املتمتعة باحلكم الةايت اآلثار الضارة لتغري املنا  و ن تُعرِّا هبا وختطط هلا وختفم منها 
 ارة تشكل ا أأأة بأأألقائماول دأأأل ن ام أأأكي، وةأأأفياجلغراة أأألبيئوتعاجلها بفعالية مع مراعاة خصوصية الواقع وا

   سياسات عامة متس احلاجة  ليهار اأعتمي ااأم ة أعقب
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تنعان البقد الدعلي الثالث للقضةةةةةةةةاء  لى االسةةةةةةةةتبمارت صةةةةةةةةعم تحقاق أهداف التنماة  - داب 
التحةةةديةةةات االجتمةةةا اةةةة  -الم ةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة في األقةةةالام غار المتمتبةةةة  ةةةالحكم الةةةناتي 

عاالقتصةةادية عالنائاة في المناطق األخرى،  ما في ذلك متا بة الحلقة الدراسةةاة لمنطقة 
 2017النحر الكاريني لبام 
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 فيما يتعلق باحلالة يف جزر فوكالند )مالفيناس(: 
 شأأأأأأأاروا    قرارات ومقررات اجلمعية العامة واللجنة اخلاصأأأأأأأة بشأأأأأأأ ن تل  املسأأأأأأأ لة، اليت طلبت  

اسأأأتئناا املفاوضأأأات بع حكوميت األرجنتع واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و يرلندا الشأأأمالية هبدا 
التوصأأأأل    حل  ائم للنزاع على السأأأأيا ة، مع مراعاة مصأأأأاحل سأأأأكان اجلزر، و فقا لقرار اجلمعية 2065 
) -20( والقرارات الالحقة  ات الصأأأأأأأأألة اليت اختةهتا األمم املتحدة، مبا يف  ل  قرار اجلمعية 49/31، 
الةي  عت فيه اجلمعية العامة الطرفع    االمتناع ع  اختا  قرارات قد تنطوي على   خال تعديالت 
م  جانب واحد على احلالة يف الوقت الةي ختضأأأأأأأأع فيه اجلزر للعملية اليت  وصأأأأأأأأت هبا اجلمعية، وكررت 
طلبها    األمع العاي تعزيز جهو   م   جل الوفاء مبهمة املسأأأأأأأأأأأأأأأاعي احلميدة اليت يضأأأأأأأأأأأأأأأطلع هبا عمال 

 بقرارات اجلمعية واللجنة بش ن إلة  املس لة؛
 جبل طارق: فيما يتعلق باحلالة يف 
 شأأاروا    ضأأرورة وضأأع النداء الةي وجهته األمم املتحدة     سأأبانيا واململكة املتحدة موضأأع  

التطبيق م   جل  جراء با ثات بشأأ ن مسأأ لة جبل طارق هبدا التوصأأل، يف  طار اتفاق بروكسأأل املربي 
يف 27 تشأأأأأأأري  الثاين/نوفمرب 1984، وبعد االسأأأأأأأتماع    مصأأأأأأأاحل سأأأأأأأكان جبل طارق،    حل هنائي 
ومتفاوض بشأأ نه للخالا يف ضأأوء القرارات  ات الصأألة الصأأا رة ع  اجلمعية العامة، واملبا ئ املنطبقة، 
ووفقا لروح ميثاق األمم املتحدة، و شأأأأأأأأأأأأأاروا     نه نظرا ألن املنتدى الثالثي للحوار بشأأأأأأأأأأأأأ ن جبل طارق 
مل يعد موجو ا، حتاول كل م   سأأأأبانيا واململكة املتحدة  نشأأأأاء آلية جديدة للتعاون احمللي مبا حيقق الرفا  
االجتماعي والتنمية االقتصأأأأأأأأأأأأا ية ا قليمية، تشأأأأأأأأأأأأارك فيها السأأأأأأأأأأأألطات احمللية املختصأأأأأأأأأأأأة يف جبل طارق 

  والسلطات احمللية وا قليمية ا سبانية املختصة، و عربوا ع   ملهم يف  ن تبد  إلة  اآللية عملهاقريبا؛
 باحلالة يف الصحراء الغربية: فيما يتعلق 
 شأأأأأاروا    والية اللجنة اخلاصأأأأأة املتمثلة يف السأأأأأعي    حتقيق تقرير املصأأأأأري لشأأأأأعب الصأأأأأحراء  

الغربية، و عا وا ت كيد مجيع قرارات اجلمعية العامة و عربوا ع  ت ييدإلم جلميع قرارات جملس األم  بشأأأأ ن 
مسأأأأأ لة الصأأأأأحراء الغربية والتزاي األمع العاي ومبعوثه الشأأأأأخصأأأأأي    الصأأأأأحراء الغربية بإبا  حل ملسأأأأأ لة 
الصأأأأأأحراء الغربية، وشأأأأأأّد وا على ضأأأأأأرورة جتديد اجلهو  الرامية     عا ة تنشأأأأأأيط عملية البحث ع  حل 
سأأأأأأياسأأأأأأي  ائم للمسأأأأأأ لة، و عوا األطراا    مواصأأأأأألة التحّلي با را ة السأأأأأأياسأأأأأأية والعمل يف بيئة مواتية 
للحوار م   جل الدخول يف مرحلة مفاوضأأأأأأأأأأأأات  كثر عمقا وتركيزا على املوضأأأأأأأأأأأأوع، وبالتايل كفالة تنفية 
القرارات املةكورة  عال  وحناح املفاوضأأأأأأأأأأأأأأأات، وكّرروا ت كيد الدعوة اليت ُوجهت    األطراا يف احللقات 
الدراسية ا قليمية السابقة ملواصلة تل  املفاوضات حتت رعاية األمع العاي، بدون شرو  مسبقة و ذس  
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نية، و ل  هبدا التوصل    حل سياسي عا ل و ائم ومقبول لدى الطرفع، م  ش نه  ن يُتيح لشعب 
 الصحراء الغربية تقرير مصري  يف سياق ترتيبات تتماشى مع مبا ئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصد ر

 
ر المتمتبة  الحكم دعر منظعمة األمم المتحدة في تقديم الم ةةةةةةةةةةةةا دة  لى األقالام غا - هاء 

 الناتي
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رحبوا مبشاركة سثلي اللجنة االقتصا ية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وبرنامج  ) ( 
ا باملعلومات املقدمة، و عربوا ع  امتناهنم األمم املتحدة ا منائي ع  طريق التداول بالفيديو، و حاطوا علم

للرئيس، الةي  رسأأأأأأأأأأأأأأأل  عوات، وفقا لقرارات األمم املتحدة  ات الصأأأأأأأأأأأأأأألة، مبا فيها قرار اجلمعية العامة 
،    اللجنة االقتصا ية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلا ئ، واللجنة االقتصا ية ألمريكا الالتينية 72/111

، ومنظمة األغةية والزراعة لألمم املتحدة، واليونيسأأأأأأأأأأأأأأأم، ومنظمة األمم املتحدة ومنطقة البحر الكارييب
للرتبيأأة والعلم والثقأأافأأة، ومنظمأأة العمأأل الأأدوليأأة، واملنظمأأة الأأدوليأأة للهجرة، وبرنأأامج األمم املتحأأدة للبيئأأة، 

(، وبرنامج األغةية وإليئة األمم املتحدة للمسأأأأأأأأأأأاواة بع اجلنسأأأأأأأأأأأع ومتكع املر ة )إليئة األمم املتحدة للمر ة
ية األمم املتحدة لشأأأأأأأأأأأأأأأؤون الالجئع،  العاملي، والبن  الدويل، وبرنامج األمم املتحدة ا منائي، ومفوضأأأأأأأأأأأأأأأ

 ومفوضية األمم املتحدة حلقوق ا نسان، ومنظمة الصحة العاملية؛
شأجعوا مجيع وكاالت األمم املتحدة وصأنا يقها وبراجمها، و ل  غريإلا م  مؤسأسأات  )ب( 

منظو مة األمم املتحدة، على تكثيم مشأأأأأأأأأاركتها يف  عمال اللجنة اخلاصأأأأأأأأأة، بوسأأأأأأأأأائل منها املشأأأأأأأأأاركة يف 
احللقات الدراسأأأية ا قليمية املقبلة املتعلقة بإهناء االسأأأتعمار، بناء على  عوة اللجنة، مع مراعاة مسأأأؤولية 

 الوكاالت ع  ضمان التنفية الكامل والفعال  عالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛
 عربوا ع  ت ييدإلم للدور الةي تقوي بأه اللجان ا قليمية يف تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة  )ا( 

األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت يف  نشأأأطتها بوصأأأفها  عضأأأاء باالنتسأأأاب، وخاصأأأة جلنة التنمية والتعاون 
ملنطقة البحر الكارييب التابعة للجنة االقتصأأأأا ية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واللجنة االقتصأأأأا ية 

 واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلا ئ، وفقا لوالياهتا ولقرارات األمم املتحدة  ات الصلة بإهناء االستعمار؛
  حأأاطوا علمأأا بأأالعرض الأأةي قأأدمأأه اخلبري ع   ور األمم املتحأأدة األوسأأأأأأأأأأأأأأأع يف تقأأدمي ) ( 

املسأأاعدة    األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، حيث  بر   ن النهوض بالتنمية االقتصأأا ية واالجتماعية 
م   2017لألقاليم ال ميك   ن يعاجل مبعزل ع  عملية  هناء االستعمار و شاروا     راسة ُ جربت يف عاي 

رييب بشأأأأأ ن   ماا األقاليم يف برامج و نشأأأأأطة  جل اللجنة االقتصأأأأأا ية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكا
 األمم املتحدة وبش ن التحديات الرئيسية اليت تواجهها األقاليم يف حتقيق  إلداا التنمية املستدامةر

 
 اقتراحات عمقترحات تتبلق  البقد الثالث - عاع 
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 كأدوا م  جأديأد، وفقأا مليثأاق األمم املتحأدة وغري  م  القأانون الأدويل  ي الصأأأأأأأأأأأأأأألأة  ) ( 

باملوضأأأوع،  ن جلميع الشأأأعوب احلق يف تقرير مصأأأريإلا، و هنا حرة، مبقتضأأأى إلةا احلق، يف حتديد وضأأأعها 
 السياسي ويف السعي لتحقيق منائها االقتصا ي واالجتماعي والثقايف؛
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 كأأدوا م  جأأديأأد  يضأأأأأأأأأأأأأأأأا  ن كأأل بأأاولأأة ترمي    التقويض اجلزئي  و الكلي للوحأأدة  )ب( 
 ؛الوطنية والسالمة ا قليمية لبلد ما إلي  مر يتناىف مع مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبا ئه

 كدوا م  جديد  ن لألمم املتحدة  ورا مشأأأأأأأأأأأأأأأروعا متواصأأأأأأأأأأأأأأأال تؤ يه يف عملية  هناء  )ا( 
االسأأتعمار، و ن والية اللجنة اخلاصأأة إلي برنامج رئيسأأي م  برامج املنظمة، و نه ينبغي لألمم املتحدة  ن 
تقدي الدعم حىت حُتل مجيع قضأأايا  هناء االسأأتعمار املعلقة ومسأأائل املتابعة  ات الصأألة باملوضأأوع بطريقة 

 مرضية وفقا لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا  ات الصلة؛
 كدوا م  جديد  ور اللجنة اخلاصأأأأأأأأة باعتبارإلا األ اة األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية لتعزيز عملية  هناء  ) ( 

 االستعمار ورصد احلالة يف األقاليم؛
شأأأأأأأأأأد وا على  مهية  ن تضأأأأأأأأأأع اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأة هنجا اسأأأأأأأأأأتباقيا ومركزا، و ن تعز  تنفية  )ه( 
املتمتعة باحلكم الةايت املدرجة على قائمة     حتقيق إلدا  هناء االسأأتعمار يف األقاليم غريسأأعيا واليتها، 

األمم املتحدة، وعلى ضأأأأأأأأأأأأأرورة  ن تواصأأأأأأأأأأأأأل اللجنة معاجلة كل حالة بروح م  االنفتاح، و ن تسأأأأأأأأأأأأأتند    
اخليارات املتاحة و ن حتقق مزيدا م  الدينامية يف عملية  هناء االسأأأأأأأأأأأأأأأتعمار، وفقا لقرارات ومقررات األمم 

 املتحدة  ات الصلة؛
 عربوا م  جديد ع   عمهم للمشأأأأأأاركة احلالية لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت يف  )و( 

اللجان ا قليمية املعنية التابعة لألمم املتحدة ويف الوكاالت املتخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، 
و عوا     يا ة مشأأأأأاركة األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت يف برامج و نشأأأأأطة منظومة األمم املتحدة م  

  جل التعجيل بعملية  هناء االستعمار؛
 وصأأأأأأأأأأأأوا، يف ضأأأأأأأأأأأأوء مسأأأأأأأأأأأأامهات خمتلم املنظمات والرتتيبات ا قليمية يف بناء قدرات  ) ( 

األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، بضأأأأأأأأأأأرورة تيسأأأأأأأأأأأري املشأأأأأأأأأأأاركة الفعالة لتل  األقاليم يف عمل املنظمات 
ليمية املعنية، وفقاً لقرارات األمم املتحدة  ات الصأأأأأأأأأأأأأألة وباسأأأأأأأأأأأأأأتخداي اآلليات املالئمة،    والرتتيبات ا ق

جانب تعزيز التعاون العملي ا قليمي امللموس يف جماالت خمتلفة مثل احلوكمة، والت إلب ملواجهة الكوارث 
 ؛الطبيعية، وتغري املنا ، ومتكع اوتمع احمللي

اقرتحوا،  يضأأأأأأأأأأأا يف ضأأأأأأأأأأأوء الدور اهلاي الةي تقوي به املنظمات والرتتيبات ا قليمية يف  )ح( 
جمال تقدمي املسأأأأأأأأأأأأاعدة    األقاليم املعنية غري املتمتعة باحلكم الةايت  عما لعملية  هناء االسأأأأأأأأأأأأتعمار،  ن 
تقوي اللجنة اخلاصأأأأأأة، وفقا لواليتها وقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا  ات الصأأأأأألة، بتعزيز تفاعالهتا و يا ة 

 تعاوهنا مع املنظمات ا قليمية و ون ا قليمية املعنية؛
شأأأأأد وا، اسأأأأأتنا ا    الدروس املسأأأأأتخلصأأأأأة م  سارسأأأأأة عقد حلقات  راسأأأأأية  قليمية  ) ( 

سأأأأأأأنوية، على ضأأأأأأأرورة  ن تنظر اللجنة اخلاصأأأأأأأة يف حتديث النظاي الداخلي للحلقات الدراسأأأأأأأية م   جل 
  تاحة  يالء اإلتماي متساو ومالئم لكل  قليم م  األقاليم املدرجة يف جدول األعمال؛

 شأأأأأأاروا على اللجنة اخلاصأأأأأأة، فيما يتعلق مبسأأأأأأ لة التوعية العامة لشأأأأأأعوب األقاليم غري  )ي( 
املتمتعة باحلكم الةايت مبسائل  هناء االستعمار،  ن تشارك بصورة فعالة، بالتعاون مع   ارة شؤون ا عالي 
التابعة لألمانة العامة، يف محلة توعية لتعزيز فهم شعوب األقاليم خليارات تقرير املصري وفقاً لقرارات األمم 
املتحدة ومقرراهتا  ات الصلة املتعلقة بإهناء االستعمار وب ن تلتمس سبال جديدة وابتكارية للرتويج لتل  
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احلملة، و ل  ألغراض منها تكميل للجهو  اليت تبةهلا تل  الشعوب ولضمان وصول املعلومات املتاحة 
 بالفعل    شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت؛

 شأأأأأأاروا  يضأأأأأأا على اللجنة اخلاصأأأأأأة، بغية احملافظة على الرتكيز العاملي الةي يتسأأأأأأم به  )ك( 
جدول  عمال  هناء االسأأأأأتعمار،  ن تنظم  نشأأأأأطة لالحتفال ب سأأأأأبوع التضأأأأأام  مع شأأأأأعوب األقاليم غري 

 املتمتعة باحلكم الةايت، مبا يف  ل  ما يلي:
عقد اجتماع اسأأأأأأأأأتثنائي لّلجنة اخلاصأأأأأأأأأة يكّرس حتديدا ألسأأأأأأأأأبوع التضأأأأأأأأأام ، مع توجيه  ‘1’ 

الأأدعوة    األمع العأأاي، ورئيس جملس األم ، ورئيس اجلمعيأأة العأأامأأة، ورئيس اولس 
 ؛لس الوصايةاالقتصا ي واالجتماعي، ورئيس جم

تنظيم مناسأأأأأأأأأأأأأأأبة يف مكتبة  ا  مهرشأأأأأأأأأأأأأأأولد لعرض  فالي وثائقية ع  تاري   عالن منح  ‘2’ 
 االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛

تنظيم معرض للصأأور الفوتوغرافية يف املقر يكّرس لتاري  اللجنة اخلاصأأة، وتُعرض فيه صأأور  ‘3’ 
 فوتوغرافية وغري  ل  م  املوا  السمعية - البصرية م  بفوظات   ارة شؤون ا عالي؛

البصأأأأأأأأرية ع   -تنظيم مناسأأأأأأأأبة يف املقر لعرض  فالي وثائقية ومعرض للموا  السأأأأأأأأمعية  ‘4’ 
 ؛حركات التحّرر يف األقاليم

تنظيم برنامج حواري مع رئيس اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأأأة على   اعة األمم املتحدة، ورمبا يةاع  ‘5’ 
بعد  ل  بشكل متزام  يف بطات ا  اعة احمللية اليت تتعاون مع   ارة شؤون ا عالي 

 يف جمال نشر موا  األمم املتحدة؛
 شأأأأأأأاروا على اللجنة اخلاصأأأأأأأة  ن تقوي، م  خالل شأأأأأأأراكتها مع   ارة شأأأأأأأؤون ا عالي  )ل( 

و  ارة الشأأأأأأأأؤون السأأأأأأأأياسأأأأأأأأية التابعة لألمانة العامة، بتجميع جمموعة موا  صأأأأأأأأحفية ع   هناء االسأأأأأأأأتعمار 
تتضأم  معلومات  سأاسأية ع   عالن منح االسأتقالل للبلدان والشأعوب املسأتعمرة، وقائمة باألقاليم غري 
املتمتعة باحلكم الةايت، ومعلومات  خرى  ات صأأأأأأأأأأأألة لضأأأأأأأأأأأأمان قياي الصأأأأأأأأأأأأحفيع بتغطية مسأأأأأأأأأأأأ لة  هناء 
االستعمار بصورة وافية؛ و شاروا عليها  ن تو ّع جمموعة املوا  إلة ، بصورتيها املطبوعة وا لكرتونية، على 
وسأأأأأأأائط ا عالي احمللية يف البلد الةي يسأأأأأأأتضأأأأأأأيم احللقة الدراسأأأأأأأية ا قليمية السأأأأأأأنوية، و كدوا  ن مجيع 

 املنشورات اليت ميك   ن تشكل قواي جمموعة املوا  الصحفية متوافرة بالفعل؛
 وصأأأأأأوا ب ن تقيم اللجنة اخلاصأأأأأأة عالقة عمل وثيقة مع املنظمات غري احلكومية املعنية  )ي( 

بإهناء االسأأأأأأتعمار، وال سأأأأأأيما يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، ورمبا  ن تقوي، كخطوة  و  يف إلةا 
االجتا ، بتوجيه طلب    وحدة  هناء االسأأأتعمار التابعة   ارة الشأأأؤون السأأأياسأأأية باألمانة العامة لتجميع 
قائمة هبة  املنظمات  ات اخلربة يف إلةا اوال اسأأأأتنا ا    القائمة احلالية للمنظمات غري احلكومية  ات 
املركز االسأأأأتشأأأأاري لدى اولس االقتصأأأأا ي واالجتماعي )E/2016/INF/5(، مع مراعاة ضأأأأرورة الت كُّد، 
لأدى فر  املنظمأات غري احلكوميأة األخرى اليت مل حتصأأأأأأأأأأأأأأأأل بعأد على إلأةا املركز، م   ن املنظمأات غري 
احلكومية املختارة كجهات شأأأأريكة سأأأأتلتزي باملثل العليا لألمم املتحدة و هنا ل  تشأأأأارك يف  نشأأأأطة معا ية 

 لدول  عضاء معّينة؛
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 كدوا كونه مفهوما  ن تل  األنشطة املقرتحة مجيعها ستغطى بصورة وافية يف وسائط  )ن( 
  عالي األمم املتحدة وستحظى بتغطية عاملية م  خالل شبكة مراكز األمم املتحدة لإلعالي؛

اقرتحوا، فيما يتعلق مبسأأأأأأ لة التعليم،  ن تنظر حكومات األقاليم املعنية والدول القائمة  )س( 
 با  ارة يف   راا مسائل  هناء االستعمار يف املناإلج املدرسية لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت؛

شأأأأأد وا، فيما يتعلق بعمليات اسأأأأأتعراض وضأأأأأع األقاليم و/ و الدسأأأأأاتري وبعملية  هناء  )ع( 
االسأأأأتعمار بوجه عاي، على ضأأأأرورة تناول إلة  العمليات على  سأأأأاس كل حالة على حدة وبطريقة حترتي 
حقوق ا نسان وتتسم بالشفافية واملساءلة وتول اجلميع واملشاركة، ومبشاركة الشعب املعح، و ل  و فقا 
للقرارات واملقررات  ات الصأأألة الصأأأا رة ع  األمم املتحدة بشأأأ ن  هناء االسأأأتعمار وملقاصأأأد ميثاق األمم 

 املتحدة ومبا ئه؛
 شأأأأأأأأاروا، فيما خيص العالقة مع الدول القائمة با  ارة، مبواصأأأأأأأألة تعزيز و عم التفاعل  )ا( 

والتعاون بع اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأأأة والدول القائمة با  ارة باتباع خمتلم املنابر والسأأأأأأأأأأأأبل املمكنة، مبا يف  ل  
احلوار غري الرمسي وعلى املسأأأتوى العملي، و كدوا م  جديد على ضأأأرورة  ن تشأأأارك مجيع الدول القائمة 

 با  ارة بفعالية يف عمل اللجنة، وال سيما الدول اليت مل تفعل  ل ؛
شأأأأأأأأد وا يف إلةا الصأأأأأأأأد  على األمهية احلامسة لتكثيم اجلهو  احلالية لتعزيز االتصأأأأأأأأال  )ص( 

والتعاون بع اللجنة اخلاصأأأأأأأة والدول القائمة با  ارة، وحثوا اللجنة على مواصأأأأأأألة اسأأأأأأأتكشأأأأأأأاا  مكانية 
التفاعل املتضأأافر يف إلةا الصأأد ، على املسأأتويات الرمسية وغري الرمسية وعلى  سأأاس كل حالة على حدة، 

 والسعي     ل  التفاعل، هبدا  حرا  تقدي يف جمال  هناء االستعمار  ثناء العقد الثالث؛
شأأأأأأد وا  يضأأأأأأا على األمهية احلامسة لتكثيم اجلهو  احلالية لتعزيز العالقات بع اللجنة  )ق( 

اخلاصأأأأأأة والدول األعضأأأأأأاء واجلهات صأأأأأأاحبة املصأأأأأألحة املعنية األخرى، وكةل  اخلرباء واوتمع املدين يف 
 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، وفقا لقرارات األمم املتحدة  ات الصلة؛

كرروا التأأ كيأأد، بأأالنظر    املسأأأأأأأأأأأأأأأأامهأأة القيمأأة اليت يقأأدمهأأا سثلو األقأأاليم غري املتمتعأأة  ()ر 
باحلكم الةايت يف احللقة الدراسأأأأأأية، على  ن اللجنة اخلاصأأأأأأة، م  خالل اآللية املناسأأأأأأبة ومبسأأأأأأاعدة األمانة 

ملتمتعة باحلكم الةايت يف العامة، ينبغي  ن تواصأأل العمل على حتقيق املشأأاركة الكاملة ملمثلي األقاليم غري ا
احللقات الدراسأأأأأأأأية املقبلة، وعلى  ن تيسأأأأأأأأر الدول القائمة با  ارة مشأأأأأأأأاركة املمثلع املنتخبع لألقاليم يف 

 احللقات الدراسية وفقا للقرارات واملقررات  ات الصلة الصا رة ع  األمم املتحدة؛
شأأأأأأأأأأأأأأأأد وا على  مهيأأة تعزيز العالقأأات فيمأأا بع األقأأاليم غري املتمتعأأة بأأاحلكم الأأةايت،  )ش( 

ال سأأأأيما يف جمال تبا ل املعلومات ع  تل  األقاليم، وواصأأأألوا يف إلةا الصأأأأد  ا شأأأأارة    املقرتح الةي 
 قدمه سثل  حد األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت بش ن  نشاء شبكة فيما بع تل  األقاليم؛

 كدوا يف إلةا الصد  على ضرورة  ن تواصل اللجنة اخلاصة  عا ة ترتيب طرق عملها  ()ت 
وشأأأأأأأأأأأأحة قدرهتا على عقد احللقات الدراسأأأأأأأأأأأأية ا قليمية بطريقة ابتكارية، و ل  لكفالة  يا ة مسأأأأأأأأأأأأتوى 
مشأأأأأأأأاركة  عضأأأأأأأأائها يف تل  احللقات بتمويل م  األمم املتحدة، سا ميكِّ  اللجنة م  االسأأأأأأأأتماع    آراء 
شأأأعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت بصأأأورة  فضأأأل وفقا للقرارات  ات الصأأألة الصأأأا رة ع  األمم 

 املتحدة بش ن  هناء االستعمار؛
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شأأأأأأأأد وا، فيما يتعلق بدور منظومة األمم املتحدة يف تقدمي املسأأأأأأأأاعدة    األقاليم غري  ()ث 
املتمتعة باحلكم الةايت، على ضأأأأرورة مشأأأأاركة إليئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصأأأأصأأأأة املعنية يف عمل 
اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأأأأأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأكل كامل وتعزيز اجلهو  اليت تبةهلا، وفقا لقرارات األمم املتحدة  ات الصأأأأأأأأأأأأأأألة 
وباسأأتخداي اآلليات املناسأأبة، لتقدمي املسأأاعدة    األقاليم، ويف إلةا الصأأد ، اقرتُح  ن تطلب اللجنة    
األمع العاي بصأأأفته رئيس جملس الرؤسأأأاء التنفيةيع يف منظومة األمم املتحدة املعح بالتنسأأأيق  ن يشأأأجع 
التفاعل الفعال بع املنظمات الدولية املنشأأأأأأأأأأأأأأأ ة يف  طار منظومة األمم املتحدة واللجنة، و كدوا على  نه 
يلزي  ن تطّور اللجنة سبال ووسائل لتشجيع مشاركة إلة  الوكاالت واهليئات، مبا يف  ل   جراء حتسينات 
يف جمال االتصأأأأأأأاالت، وتعزيز مشأأأأأأأاركتها يف احللقات الدراسأأأأأأأية ا قليمية لكي تتفاعل مع اللجنة، وتوفري 

 تقارير ع  األعمال املضطلع هبا يف األقاليم؛
 شأأاروا على اللجنة اخلاصأأة بالعمل على  با  السأأبل والوسأأائل اليت تسأأتطيع بواسأأطتها  ) ( 

حدة، تقييمات  فضأأأأأأأل للمرحلة الراإلنة م   هناء االسأأأأأأأتعمار وتقرير  ن تعد، على  سأأأأأأأاس كل حالة على 
املصأأأأأأأأأأري يف كل  قليم غري متمتع باحلكم الةايت وفقا لقرارات األمم املتحدة ومقرراهتا  ات الصأأأأأأأأأألة، ذيث 
ميك  اسأأأأأتخدامها كقائمة مرجعية يقاس على  سأأأأأاسأأأأأها ما  حر  م  تقدي وما تبقى م  عمل بب القياي 

 ؛ إلةا الصد ، اللجنة    مواصلة وضع مقرتح مشروع بد  يف إلةا الش نبه، و عوا، يف
كرروا الت كيد على ضأرورة  ن تواصأل اللجنة اخلاصأة العمل م   جل  يفا  بعثات  ائرة  ) ( 

على     األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، مبشأأأأأأأأأأأأأأأاركة حكومة ا قليم والدولة القائمة با  ارة املعنيتع،
وغري  م  قرارات األمم املتحدة  ات  72/111 سأأأأأأأأأأأأأأأاس كل حالة على حدة ووفقا لقرار اجلمعية العامة 

الصأأأأأأأأألة، والحظوا يف إلةا الصأأأأأأأأأد  ما  ُبدي م  اإلتماي يف احللقة الدراسأأأأأأأأأية هبة  البعثات الزائرة والبعثات 
 ؛اخلاصة

لة     ن حُتسأأأأأأأم مجيع  كدوا م  جديد  ن عملية  هناء االسأأأأأأأتعمار سأأأأأأأتظل غري مكتم )ض( 
القضأأأأايا املعل قة بشأأأأ ن  هناء االسأأأأتعمار ومسأأأأائل املتابعة  ات الصأأأألة بطريقة مرضأأأأية ووفقا لقرارات األمم 

 ؛املتحدة  ات الصلة
 كدوا  نه ينبغي، يف سأأأأياق العقد الثالث،  ن تواصأأأأل اللجنة اخلاصأأأأة تقييم التحديات  )   ( 

 هناء االستعمار والفرص املتاحة  مامها و ن تضع خطة عمل عملية للعقد الثالث احلالية اليت تواجه عملية 
 ؛هبدا التعجيل بعملية  هناء االستعمار

شأأأأأأأأأأأأأأأجعوا الدول القائمة با  ارة على  ن تقدي    اللجنة اخلاصأأأأأأأأأأأأأأأة، يف  طار املا ة  )ب ب( 
يف األقأأاليم غري  2030لعأأاي )ه( م  ميثأأاق األمم املتحأأدة، حأأالأأة تنفيأأة خطأأة التنميأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة  73

 املتمتعة باحلكم الةايتر
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 التنيال األعب 
 قائمة الم اركان  

 
  أ ضاء اللجنة الخاصة
 (1)والتون  لفونسو وبسون  نتيغوا وبربو ا )الرئيس(

 (1)كالكستون جيسي كورتس  وبريي 
 شانتال فيليب 
  شا تشالنجر  

 بابلو  نياسيو كاليس جرياغوسيان شيلي
 سون سع  الصع

 وانغ نان  
 (1)ياسي مكسيمع برو كوت  يفوار

 (1)إلومربتو ريفربو روساريو كوبا
 روبريتس-لوري  روث بانيس  ومينيكا
 بيرت  يفد  غرينا ا

  لفا براون 
 كيشا  نيا ماكغواير  
 مايكل ميتشل 
 نرييسا ويليمس  
 تر  يدري  جو يم 

  ينا إلاغنينينغتياس كريسناموريت  ندونيسيا
 (1)نوريا سافيرتي يندا  

 بمد قاسم كرمي العراق
 ويندي باملا غوميس نيكاراغوا

 (1)فريد ساروفا بابوا غينيا اجلديدة
 (1)ساي ترينس كوندور سانت كيتس ونيفس

 شونا تشارلز سانت لوسيا
 نانسي تشارلز 

__________ 

 عضو يف الوفد الرمسي للجنة اخلاصةر (1) 
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 (1) ما و كوروما سرياليون
 فكتور عبد اهلل شريم 

 (1)عمار عوا  اجلمهورية العربية السورية
 ليونيتو مانتلو  تيمور - ليشيت

 نايديل  لفاريس فاخار و البوليفارية( -فنزويال )مجهورية 
 

  الدعب األ ضاء في األمم المتحدة

 صربي بوقدوي اجلزائر
 بمد بصديق  
  ينة ب  حبوش 

 غونزالو سر ماتسيو األرجنتع
 فريديريكو إلوراك 

 عمر إلالل املغرب
 عبد الرحيم قدمريي 
 رضوان حسيح 
 خدا  املوساوي 
 عمر قا ري 
 بمد مخليشي  
 جمدولع مفلح  
 عا ل اليماين 
  إلور سعيدي 
  ينب طنجة 
 محزة الشبيهي 

 فرانسيسكا بيدروس كاريتريو  سبانيا
 األقالام غار المتمتبة  الحكم الناتي

  لياسالو فاليلي  يل  ساموا األمريكية
 جون فيو سايلوا  

 روجر  نثوين   وار س  (2)جزر فوكالند )مالفيناس(
__________ 

ند اة نزاع قائم بع حكوميت األرجنتع واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و يرلندا الشأأأمالية بشأأأ ن السأأأيا ة على جزر فوكال (2) 
 )مالفيناس(ر
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  حنيل رايغا اس بولينيزيا الفرنسية
 جو يم بوسانو جبل طارق

 رونالد كوراي  
  ماندا فرانسل بالس غواي

  ونالدسون روميو مونتيسريات
 منصور سيدي بمد )جبهة البوليساريو( الصحراء الغربية

 سيدي بمد عمر )جبهة البوليساريو( 
  محد سامل )جبهة البوليساريو( سويليمة طيب 
 بمد عبا 
 غلة هبية  
 

 صناديق منظعمة األمم المتحدة ع رامجها
 ستيف   ومايل برنامج األمم املتحدة ا منائي

 
 مؤس ات منظعمة األمم المتحدة

اللجنة االقتصأأأأأأأأأأأأأا ية ألمريكا الالتينية 
 ومنطقة البحر الكارييب

  يل  لكسندر

 
  المنظمات اإلقلاماة

  الن  ناما كيلوي جمموعة ر س احلربة امليالنيزية
 

  الخنراء

  سريغي تشرينيافسكي
  بيرت كليغ

  كاراليل كوربع
  فيلما ريفريون -  كوالتزو

  لويس فرنيت 
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 التنيال الثاني 
 رسالة األمان البام  لى الحلقة الدراساة اإلقلاماة لمنطقة المحاط الهادن  
 ت  نصها رئاس عحدة  نهاء االستبمار في  دارة ال ؤع  ال ااساة  

  
 نه مل   واعي سأأأأأأأأأأأأأأأروري  ن  حيي احللقة الدراسأأأأأأأأأأأأأأأية ا قليمية ملنطقة احمليط اهلا ئ اليت تعقدإلا  

املعنية بإهناء االسأأأأتعمارر و شأأأأكر شأأأأعب غرينا ا وحكومتها على اسأأأأتضأأأأافة حلقة  راسأأأأية اللجنة اخلاصأأأأة 
 ر2007و  1992 قليمية للمرة الثالثة، عقب اجتماعات ساثلة يف عامي 

املتبقية  17وتشكل إلة  احللقة الدراسية ا قليمية فرصة لتدارس األحوال السائدة يف األقاليم الأأأأ  
ةايت م  املنظور السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأي والنظر يف التحديات االجتماعية االقتصأأأأأأأأأأا ية والبيئية غري املتمتعة باحلكم ال

 والثقافية  ات األمهية  حنا  عملية  هناء االستعمار اخلاصة بكل  قليمر
والرتكيز يف إلةا العاي على  إلداا التنمية املستدامة يف سياق األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت  

، تشأأأأأكل 2030اسأأأأأب بوجه خاصر ف إلداا التنمية املسأأأأأتدامة، الوار ة يف خطة عاي ي يت يف الوقت املن
غري املتمتعة باحلكم الةايت  17خمططا  وليا ملستقبل مشرتك يعمه السالي واال  إلارر وبالنسبة لألقاليم الأأأأأأأأأ 

وار  البحرية اليت تواجه حتديات تغري املنا ، واحلصول على الرعاية الصحية، وتنويع االقتصا ات، وحفظ امل
 وندرة ميا  الشرب، يكتسي تنفية إلة  اخلطة  مهية خاصةر

وميك  للجنة اخلاصأأأة، يف سأأأياق تنفية واليتها املتعلقة بإهناء االسأأأتعمار، مسأأأاعدة األقاليم على  
اختا  ا جراءات الال مة سأأأأأأعيا    عامل  كثر اسأأأأأأتدامةر غري  ن اللجنة اخلاصأأأأأأة ال ميكنها العمل مبفر إلار 

نبغي  شأأأأأأأأأأأأأأراك مجيع األطراا يف حتقيق  إلداا التنمية املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة واملضأأأأأأأأأأأأأأي قدما جبدول  عمال  هناء وي
 االستعمارر
فإهناء االسأأتعمار مل ينته بعدر وما حنتاجه اليوي  حنا  إلة  املهمة اجلسأأيمة إلو ا را ة السأأياسأأية  

 بإجراء مناقشأأات مثمرة تسأأهم يف والتفكري االبتكاري والعمل يف الشأأراكةر وتفضأألوا بقبول  طيب متمنيايت
 إلةا العمل األساسير
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  الثالثالتنيال 
 قرار يبرم  ن التقدير لحكعمة غرينادا عشبنها  
     الم اركان في الحلقة الدراساة اإلقلاماة لمنطقة المحاط الهادن،  

عقةةةد اجتمبعا يف سأأأأأأأأأأأأأأأأأانأأأت جورجز، يف الفرتة م  9    11  يأأأار/مأأأايو 2018، للنظر يف  
 الّتحديات املطروحة والفرص املتاحة يف عملية  هناء االستعمار يف عامل اليوي،

 عقد استمبعا    بيان إلاي     به يف افتتاح احللقة الدراسية و ير الشؤون اخلارجية والعمل، 
 عقد أحاطعا علما بالبيانات املهمة اليت     هبا سثلو األقاليم غري املتمتعة باحلكم الةايت، 
يبر ع   ن  ماق امتنانهم حلكومة غرينا ا وشأأأعبها لتزويد اللجنة اخلاصأأأة باملرافق الال مة لعقد  

حلقتها الدراسأأأية، وللمسأأأامهة املمتا ة اليت قدماإلا يف حناح احللقة الدراسأأأية، وال سأأأيما ملا لقيه املشأأأاركون 
 طوال مدة بقائهم يف غرينا ا م  سخاء بالغ وكري ضيافة واستقبال و ي وحارر

 


