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“واليوم، يف جميع أنحاء العالم، ال يزال 17 
إقليماً غري متمتع بالحكم الذاتي ضمن 

اختصاص هذه اللجنة ]اللجنة الخاصة املعنية 
بإنهاء االستعمار[. وإني أدعو املجتمع الدويل 
إىل معالجة مسألة الحكم الذاتي وإيجاد سبل 

مبتكرة وعملية لتنفيذ عملية إنهاء االستعمار. 
وينبغي االسرتشاد يف هذا املسعى باملبادئ 

املكّرسة يف ميثاق األمم املتحدة وقرارات 
الجمعية العامة ذات الصلة”.
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 قائمة األقاليم التي ال يزال ينطبق عليها إعالن منح االستقالل 
للبلدان والشعوب املستعمرة )يف عام 2016(

اإلدراج يف القائمةاإلقليم
الدولة القائمة 

باإلدارة
مساحة اليابسة 

)كلم2( 1
عدد السكان 1

منطقة أفريقيا

000 000586 2266منذ عام 1963الصحراء الغربية

منطقة املحيط األطليس والبحر الكاريبي

700 9615اململكة املتحدةمنذ عام 1946أنغويال

187 53.3565اململكة املتحدةمنذ عام 1946برمودا

200 15328اململكة املتحدةمنذ عام 1946جزر فرجن الربيطانية

238 26458اململكة املتحدةمنذ عام 1946جزر كايمان

500 1732 12اململكة املتحدةمنذ عام 1946جزر فوكالند )مالفيناس( 3

000 1035اململكة املتحدةمنذ عام 1946مونتسريات

765 3105اململكة املتحدةمنذ عام 1946سانت هيالنة

689 948.236اململكة املتحدةمنذ عام 1946جزر تركس وكايكوس

جزر فرجن التابعة للواليات 
املتحدة

080 352105الواليات املتحدةمنذ عام 1946
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اإلدراج يف القائمةاإلقليم
الدولة القائمة 

باإلدارة
مساحة اليابسة 

)كلم2( 1
عدد السكان 1

منطقة أوروبا

140 5.833اململكة املتحدةمنذ عام 1946جبل طارق

منطقة املحيط الهادئ

170 20055الواليات املتحدةمنذ عام 1946ساموا األمريكية

بولينيزيا الفرنسية
 1947 - 1946 
ومنذ عام 2013

800 600271 3فرنسا

358 540159الواليات املتحدةمنذ عام 1946غوام

كاليدونيا الجديدة
 1947 - 1946 
ومنذ عام 1986

767 575268 18فرنسا

35.539اململكة املتحدةمنذ عام 1946بيتكرن

411 12.21نيوزيلندامنذ عام 1946توكيالو

جميع البيانات مستخرجة من ورقات العمل الصادرة عن األمانة العامة لألمم املتحدة عام 2016 بشأن األقاليم غري املتمتعة بالحكم   1
الذاتي. أما بالنسبة للصحراء الغربية، فهي ترد يف قاعدة بيانات األمم املتحدة )http://data.un.org( التي تتعهدها شعبة اإلحصاءات 

التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية.

من  وترى  الصحراء  إقليم  يف  وجودها  التاريخ  ذلك  من  ابتداًء  أنهت  بأنها  العام  األمني  إسبانيا  أبلغت   ،1976 شباط/فرباير   26 يف   2
الرضوري أن تسجل أنها تعترب نفسها من ذلك الحني فصاعداً يف ِحل من كل مسؤولية ذات طبيعة دولية تتعلق بإدارة اإلقليم املذكور، 
لتوقف اشرتاكها يف اإلدارة املؤقتة املنشأة له. ويف عام 1990، جددت الجمعية العامة التأكيد عىل أن مسألة الصحراء الغربية  نظراً 

مسألة من مسائل إنهاء االستعمار التي يتعني أن ينهيها شعب الصحراء الغربية.

فوكالند  جزر  عىل  السيادة  بشأن  الشمالية  وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  األرجنتني  حكومتي  بني  قائم  نزاع  ثمة   3
.)ST/CS/SER.A/42 مالفيناس( )انظر(



ثمة نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   *

وآيرلندا الشمالية بشأن السيادة عىل جزر فوكالند (مالفيناس).
ال تعني الحدود واألسماء واإلشارات املستخدمة يف هذه الخريطة أن األمم املتحدة تؤيدها

أو تقبلها بشكل رسمي.

األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي

الدول القائمة باإلدارة

ساموا األمريكية

بيتكرن

برمـودا

جزر فرجن الربيطانية

سانت هيالنة

جزر تركس وكايكوس

جبل طارق

مونتسريات

أنغويال

جزر فرجن األمريكية
غوام

كاليدونيا الجديدة

جزر فوكالند (مالفيناس) *

جـزر
كايمان

الصحراء الغربية

بولينيزيا الفرنسية

الواليات املتحدة األمريكية

الواليات املتحدة اململكـة
املتحـدة

نيوزيلندا

فرنسا

توكيالو

 األقاليـم غيـر املتمتعـة
بالحكـم الذاتـي



ثمة نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى   *

وآيرلندا الشمالية بشأن السيادة عىل جزر فوكالند (مالفيناس).
ال تعني الحدود واألسماء واإلشارات املستخدمة يف هذه الخريطة أن األمم املتحدة تؤيدها

أو تقبلها بشكل رسمي.

األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي

الدول القائمة باإلدارة

ساموا األمريكية

بيتكرن

برمـودا

جزر فرجن الربيطانية

سانت هيالنة

جزر تركس وكايكوس

جبل طارق

مونتسريات

أنغويال

جزر فرجن األمريكية
غوام

كاليدونيا الجديدة

جزر فوكالند (مالفيناس) *

جـزر
كايمان

الصحراء الغربية

بولينيزيا الفرنسية

الواليات املتحدة األمريكية

الواليات املتحدة اململكـة
املتحـدة

نيوزيلندا

فرنسا

توكيالو
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خلفية تاريخية
عندما تأسست األمم املتحدة يف عام 

1945، كان 750 مليون شخص - أّي 
حوايل ثلث سكان العالم - يعيشون يف أقاليم 

غري متمتعة بالحكم الذاتي وتخضع لقوى 
استعمارية. واليوم، هناك أقل من مليوني 

شخص يعيشون يف مثل هذه األقاليم.

وقد حّدد ميثاق األمم املتحدة يف املادتني 73 
و74 من الفصل الحادي عرش املبادئ التي 
تسرتشد بها جهود األمم املتحدة الرامية إىل 

إنهاء االستعمار، ومنها احرتام حق جميع 
الشعوب يف تقرير املصري.

 وبموجـب الفصـل الثانـي عشـر )املـواد 
75 - 85( من ميثاق األمم املتحدة، أنشئ 

أيضاً نظام الوصاية الدويل. وبموجب الفصل 
الثالث عرش )املواد 86 - 91(، أنشئ مجلس 
الوصاية لرصد أقاليم معينة تُسّمى األقاليم 

املشمولة بالوصاية. ورهناً باتفاقات منفصلة 
مع الدول القائمة باإلدارة، كانت تلك األقاليم 

تُدار رسمياً بموجب وصايات تصدرها عصبة 
األمم، أو تم فصلها عن البلدان املنهزمة يف 
الحرب العاملية الثانية، أو أدرجتها الدول 

املسؤولة عن إدارتها طوعاً يف نظام الوصاية. 
وقد أُدرج يف هذا النظام أحد عرش إقليماً.

 ومنذ إنشاء منظمة األمم املتحدة، حصل 
ما يزيد عن 80 مستعمرة سابقة عىل 

االستقالل. ومن بني تلك املستعمرات السابقة، 
تتمتع األقاليم األحد عرش املشمولة بالوصاية 
بحقها يف تقرير املصري عن طريق االستقالل 

أو باالرتباط بحّرية مع دولة مستقلة. وال يزال 
اليوم 17 إقليماً غري متمتع بالحكم الذاتي.

ويُلزم ميثاُق األمم املتحدة الدوَل القائمة 
باإلدارة بأن تُِقر أن مصالح سكان األقاليم 

التابعة لها مسألة بالغة األهمية، وبأن توافق 
عىل تعزيز التقدم االجتماعي واالقتصادي 

والسيايس والتعليمي يف تلك األقاليم، وتساعد 
عىل تطوير أشكال مالئمة من الحكم الذاتي، 

وتضع يف اعتبارها التطلعات السياسية 
ومراحل التنمية والتقدم التي بلغها كل إقليم.



 

 اللجنة الفرعية املعنية بجنوب روديسيا )زمبابوي حالياً( يف لندن يف عام 1964. 
 أخذت هذه الصورة عند وصول األعضاء إىل مطار لندن، ويظهر فيها السادة 
)من اليسار إىل اليمني(: غودفري ك. ج. أمارشي، وكيل األمني العام لشؤون الوصاية 
واألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي؛ وغريشن كولري )سرياليون(؛ وسوري كوليبايل 
)مايل(، رئيس اللجنة الفرعية املعنية بجنوب روديسيا؛ ودانيلو ليكيتش )يوغوسالفيا(؛ 
وتيسفاي غربي إغزي )إثيوبيا(، أمني اللجنة الفرعية املعنية بجنوب روديسيا.
©/UN Photo/MH 1964 30 أيار/مايو
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كما ُيلزم امليثاُق الدوَل القائمة باإلدارة بتقديم 
معلومات عن أوضاع األقاليم إىل األمم املتحدة. 

وترصد األمم املتحدة التقدم املحرز نحو 
حصول تلك األقاليم عىل حق تقرير املصري.

وأمالً يف إحراز تقدم رسيع يف إنهاء االستعمار، 
اعتمدت الجمعية العامة يف عام 1960 إعالن 
منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعَمرة. 

وهو ُيعرف أيضاً باسم إعالن إنهاء االستعمار، 
وينص عىل أن حق تقرير املصري حٌق لجميع 
الناس، ويعلن أن االستعمار يجب أن ينتهي 

برسعة وبدون رشوط.

ويف عام 1962، أنشأت الجمعيُة العامة اللجنَة 
الخاصة املعنية بإنهاء االستعمار )املسماة 
رسمياً اللجنة الخاصة املعنية بحالة تنفيذ 

إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 
املستعمرة( لتقوم برصد تنفيذ اإلعالن ولتقدم 

توصيات بشأن تطبيقه.

ويف عام 1990، أعلنت الجمعية العامة الفرتة 
ما بني عامي 1990 و2000 عقداً دولياً 

للقضاء عىل االستعمار واعتمدت خطة عمل 
لذلك. ويف عام 2001، أُعلن عن العقد الدويل 

الثاني للقضاء عىل االستعمار. ويف عام 2011، 
أعلنت الجمعية العامة الفرتة ما بني عامي 

2011 و2020 عقداً دولياً ثالثاً للقضاء عىل 
االستعمار.

2020 - 2011



 

مواطنة تديل بصوتها يف استفتاء تقرير املصري الذي 

©Lone Jessen/United Nations أُجري يف توكيالو





بموجب املادة 73 من ميثاق األمم املتحدة، 
 يقع عىل الدول القائمة بإدارة األقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي واجب تعزيز رفاه 
سكان تلك األقاليم بأكرب قدر، والنهوض فيها 
بالتدابري اإلنمائية البنّاءة، والتعاون مع األمم 
 املتحدة والهيئات الدولية األخرى 
ذات الصلة عىل تحقيق هذا املسعى، متى 
 وحيثما كان ذلك مناسباً. 
وفيما ييل قائمة مختارة من هيئات 
األمم املتحدة التي تقدم املساعدة إىل 
األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي.

 ما تستطيع األمم املتحدة
 أن تقوم به ملساعدة
 األقاليم غري املتمتعة
بالحكم الذاتي
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األمـم املتحـدة
اللجنة الخاصة املعنية بحالة تنفيذ 

إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 
املستعمرة، املعروفة أيضاً باسم اللجنة 

الخاصة املعنية بإنهاء االستعمار أو 
لجنة الـ 24، هي اللجنة املكلفة بالنهوض 
بالتنفيذ التام إلعالن الجمعية العامة بشأن 

إنهاء االستعمار الصادر يف عام 1960. 
وتحقيقاً لهذه الغاية، وعىل أساس كل حالة 
عىل حدة، ووفقاً لقرارات األمم املتحدة ذات 

الصلة املتعلقة بإنهاء االستعمار، تقوم اللجنة 
الخاصة بما ييل: ‘1’ تُبِقي الحالة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية يف األقاليم غري 
 املتمتعة بالحكم الذاتي قيد االستعراض؛ 

 ‘2’ تتيح معلومات عن التطورات اإلقليمية؛ 
‘3’ تُيرسِّ عمليات إنهاء االستعمار الجاري 

تنفيذها يف أقاليم محددة؛ ‘4’ تُسدي املشورة 
بشأن خيارات إنهاء االستعمار بموجب 

اإلعالن؛ ‘5’ تنظم حلقات دراسية إقليمية 
سنوية إلجراء مناقشات وجهاً لوجه مع ممثيل 

األقاليم واملجتمع املدني والخرباء؛ ‘6’ توفد 
بعثات لتقّص الحقائق وبعثات استشارية 

زائرة إىل األقاليم.

وحدة إنهاء االستعمار التابعة إلدارة 
الشؤون السياسية تتوىل تقديم الدعم 
الفني إىل اللجنة الخاصة املعنية بإنهاء 

االستعمار وإىل الجمعية العامة أثناء الدورات 
السنوية، بما يف ذلك أثناء املداوالت بشأن 

أوضاع األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي 
السبعة عرش املتبقية؛ وأثناء إعداد وتنظيم 
الحلقات الدراسية التي تُعقد بالتناوب يف 

الجلسة االفتتاحية للجنة املعنية بإنهاء االستعمار يف 25 
©UN Photo/Vanya Dimitrova 2016 شباط/فرباير
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منطقتي البحر الكاريبي واملحيط الهادئ؛ 
وأثناء الزيارات التي تقوم بها البعثات؛ ويف 

أّي أنشطة أخرى يُضطلع بها لتنفيذ برنامج 
العمل املنوط باللجنة. وتقدَّم املساعدة أيضاً 
لتعزيز عالقات التعاون بني اللجنة والدول 
القائمة باإلدارة، وإقامة عالقات مع ممثيل 

األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي، وتطوير 
العالقات مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

ووكاالتها، وفقاً لقرارات الجمعية العامة 
ذات الصلة، بهدف إحراز املزيد من التقدم يف 
عملية إنهاء االستعمار والقضاء عليه نهائياً. 
وتشمل إجراءات الدعم القيام بمتابعة دقيقة 

للتطورات يف األقاليم غري املتمتعة بالحكم 
الذاتي، وإجراء بحوث وإعداد ورقات عمل 

وتقارير ومواد تحليلية وإعالمية.

تستطيع شعبة املساعدة االنتخابية التابعة 
إلدارة الشؤون السياسية أن تقدم املشورة 
التقنية بشأن استفتاء اتخاذ القرار بشأن 

وضع إقليم من األقاليم يف املستقبل أو بشأن 
مراقبة عملية ذلك االستفتاء إذا ورد طلب بذلك 

من الدولة القائمة باإلدارة وشعب اإلقليم. وعىل 
سبيل املثال، ُوجهت دعوة إىل خبري انتخابي 

تابع لشعبة املساعدة االنتخابية يف شباط/
فرباير 2006 وترشين األول/أكتوبر 2007، 
إىل جانب أعضاء من اللجنة الخاصة املعنية 
بإنهاء االستعمار، ليقوموا بمراقبة استفتاء 

توكيالو بشأن الحكم الذاتي يف ارتباط حر مع 
نيوزيلندا.

موظف انتخابي يتحقق من أوراق االقرتاع الخاصة بإحدى 
الناخبات أمام صندوق التصويت املتنقل املقام يف ساحة 

مستشفى نوكونونو يف فاكاوفو، توكيالو. 24 ترشين األول/ 
©UN/Ariane Rummery 2007 أكتوبر
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املعلومات ملزيد من 

http://www.un.org/en/decolonization 
http://www.un.org/undpa/elections

وحدة إنهاء االستعمار — إدارة الشؤون 
السياسية

decolonization unit—department 
of political affairs

united nations secretariat

new York, nY 10017 usa
dpadecolonizationunit@un.org

شعبة املساعدة االنتخابية — إدارة الشؤون 
السياسية

electoral assistance division—
department of political affairs

united nations secretariat

new York, nY 10017 usa
tel: +1-212-963-8737
fax: +1-212-963-2979
ead@un.org

تقوم إدارة شؤون اإلعالم بتجميع ونرش 
معلومات عن عملية إنهاء االستعمار باستخدام 

التكنولوجيات التقليدية والجديدة للمعلومات 

واالتصاالت. وعالوة عىل ذلك، تستخدم هذه 
اإلدارة جميع وسائل االتصال لنرش املعلومات عن 
األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي وإبالغها بها، 

بما يف ذلك عن طريق املراكز اإلعالمية التابعة 
لألمم املتحدة يف جميع أنحاء العالم. وتتعاون 

اإلدارة عىل نحو وثيق مع وحدة إنهاء االستعمار 
التابعة إلدارة الشؤون السياسية من أجل 

تحديث وصيانة املوقع الشبكي لألمم املتحدة 
املتعلق بإنهاء االستعمار باللغات الرسمية الست 

لألمم املتحدة )اإلسبانية واإلنكليزية والروسية 
والصينية والعربية والفرنسية(.

الجمعية العامة لألمم املتحدة تحيي الذكرى السنوية 
الخمسني إلعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 

املستعمرة، 14 كانون األول/ديسمرب 2010، مقر األمم 
©UN Photo/Evan Schneider املتحدة، نيويورك

الدبلوماسية.الوقاية.العمل

األمــم املتحــدة
إدارة الشؤون السياسية
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املعلومات ملزيد من 

http://www.un.org/en/sections/
department-public-information

 قسم فلسطني وإنهاء االستعمار 
وحقوق اإلنسان

palestine, decolonization and 
human rights section

department of public information

united nations secretariat

new York, nY 10017 usa
tel: + 212-963-6846
pdhrs-dpi@un.org

قبلت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي انضمام العديد 

من األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي بصفة 
أعضاء منتسبني. وباعتبارها من األعضاء 

املنتسبني يف لجنة التعاون اإلنمائي ملنطقة 
البحر الكاريبي، وهي الهيئة الفرعية الدائمة 

التابعة للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي، يجوز لألقاليم غري 

املتمتعة بالحكم الذاتي أن تشارك يف املؤتمرات 
العاملية لألمم املتحدة بصفة مراقب رسمي، 
وأن تتلّقى الخدمات التقنية واالستشارية، 

وأن تستفيد من حلقات العمل والحلقات 

املؤتمر اإلقليمي للتنمية االجتماعية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، الذي نظمته اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
©Ministry of Development and Social Inclusion of Peru 2015 ومنطقة البحر الكاريبي، ترشين الثاني/نوفمرب
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الدراسية التدريبية. وتتمتع األقاليم التالية 
بمركز العضو املنتسب: أنغويال، وبرمودا، 

وجزر فرجن الربيطانية، وجزر كايمان، 
ومونتسريات، وجزر تركس وكايكوس، وجزر 

فرجن التابعة للواليات املتحدة ]1[.

املعلومات ملزيد من 

http://www.cepal.org/en

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي ]2[

economic commission for latin america 
and the caribbean (eclac)
av. dag hammarskjold 3477
vitacura, santiago de chile

Tel: (56-2) 2471 2000 • 2210 2000
postal address: casilla 179-d,
santiago de chile

postal code: 7630412

قبلت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واملحيط الهادئ كالًّ من ساموا األمريكية 

وبولينيزيا الفرنسية وغوام وكاليدونيا 

الجديدة أعضاًء منتسبني يف الهيئة الخاصة 
املعنية بالبلدان الجزرية النامية يف املحيط 

الهادئ ]3[. وتجتمع الهيئة الخاصة كل سنتني 
وتتيح محفالً ُمركَّزاً لتناول القضايا واملشاكل 
الخاصة التي تواجه هذه املجموعة من البلدان 

واألعضاء املنتسبني بروح من التعاون اإلقليمي. 
ومن خالل مركزهم لدى اللجنة، يمكنهم أن 

يشاركوا بصفة مراقبني رسميني يف املؤتمرات 
العاملية التي تنظمها األمم املتحدة، وأن يتلقوا 

http://www.unescap.org/about/member-states  3
http://www.cepal.org/en/estados-miembros  1

http://www.cepal.org/en  2

جانب من املشاركني يف االجتماع الحكومي الدويل بشأن 
فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ملنطقة آسيا واملحيط 
الهادئ، الذي نظمته اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واملحيط الهادئ، بانكوك، 27 كانون الثاني/يناير 2015 

©Saskia Ketz
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الخدمات التقنية واالستشارية، وأن يستفيدوا 
من حلقات العمل والحلقات الدراسية 

التدريبية. وتوِفد اللجنة أيضاً بعثات استشارية 
يف املجاالت االقتصادية واالجتماعية إىل األقاليم 

غري املتمتعة بالحكم الذاتي.

املعلومات ملزيد من 

www.unescap.org 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واملحيط الهادئ، املكتب دون اإلقليمي 

ملنطقة املحيط الهادئ ]4[

escap subregional office for pacific

level 5, kadavu house

414 victoria parade

pmb , suva, fiji

tel: +679 323 7700
e-mail: registrY.epo@un.org

يستطيع مكتب املمثل السامي املعني بأقل 
البلدان نمواً والبلدان النامية غري الساحلية 
والدول الجزرية الصغرية النامية أن يساعد 

األقاليم املعنية غري املتمتعة بالحكم الذاتي من 
خالل واليته املتمثلة يف تنسيق تنفيذ برنامج 

العمل من أجل التنمية املستدامة للدول 
الجزرية الصغرية النامية. ويركز برنامج 

العمل عىل مجاالت االلتزام السبعة الرامية 
إىل الحد من الفقر وتعزيز التنمية املستدامة. 

ويستطيع مكتب املمثل السامي القيام بتنسيق 
املتابعة واالضطالع بما يلزم من أعمال الدعوة 

وتعبئة املوارد وتقديم الدعم للمشاورات 
الجماعية التي تجريها الدول الجزرية 

الصغرية النامية.

حفل افتتاح املؤتمر الدويل الثالث املعني بالدول الجزرية 
الصغرية النامية يف أيبا، ساموا، 31 آب/أغسطس 2014 

©UN Photo/Evan Schneider

http://www.unescap.org/subregional-office/pacific/  4
contact-us
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املعلومات ملزيد من 

http://unohrlls.org

united nations office of the 
high representative 

مكتب املمثل السامي لألمم املتحدة ]5[

new York, nY 10017 usa
tel.: + 1 212-963-9077
tel.: + 1 212-963-9078
ohrlls-unhq@un.org

أنشئت بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف 
الصحراء الغربية بموجب قرار مجلس األمن 

690 )1991( املؤرخ 29 نيسان/أبريل 
1991 وفقاً ملقرتحات التسوية التي قبلها 
املغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية 

الحمراء ووادي الذهب )جبهة البوليساريو( 
يف 30 آب/أغسطس 1988. وتتيح خطة 

التسوية، عىل النحو الذي أقره مجلس األمن، 
فرتة انتقالية إلعداد استفتاء يمّكن شعب 

الصحراء الغربية من االختيار بني االستقالل 
واالندماج مع املغرب. ويف حني أن تنظيم 
االستفتاء لم يتسّن حتى اآلن، تم السعي 

إىل الوفاء بالرشوط األخرى الواردة يف والية 
البعثة. ويف الوقت الراهن، تواصل البعثة 
مشاركتها يف عدد من األنشطة يف اإلقليم، 
ومنها رصد وقف إطالق النار، والحّد من 

خطر األلغام والذخائر غري املنفجرة، ودعم 
تدابري بناء الثقة.

http://unohrlls.org/press-releases/media-contacts/  5

مراقب تابع لبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء 
©UN Photo/Martine Perret الغربية، الصحراء الغربية
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املعلومات ملزيد من 

http://www.un.org/en/
peacekeeping/missions/minurso

مقّر البعثة

minurso-hq
laâYoune p.o. box 5846
grand central station (gcs )
new York, nY 10163-5846, usa
switchboard:
+ 1-212-528-986-000
+ 1-212-963-195 2/195 3/5
+ 39-0831 242 (plus last 3
digits of extension)
minursoinformationofficer@un.org

منظمة األمم املتحدة 
للطفولة )اليونيسيف(

يغطي مكتب اليونيسيف ملنطقة رشق 
البحر الكاريبي ثمانية بلدان وأربعة أقاليم 

غري متمتعة بالحكم الذاتي، وهي أنغويال 
وجزر فرجن الربيطانية ومونتسريات وجزر 

تركس وكايكوس. ويركز برنامج املكتب عىل 
النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة وإصالحات 

نظام التعليم، بما يف ذلك املدارس املالئمة 
للطفل وتعزيز نُظم البيانات وحماية الطفل 

وإصالح السياسات االجتماعية واالقتصادية، 
كما يركز عىل الدعوة وبناء القدرات يف سياق 

اتفاقية حقوق الطفل.

أنغويال،  يف  املدارس  ممارسات  عن  اليونيسيف  تقرير 
©UNICEF 2014
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ويغطي مكتب اليونيسيف يف منطقة 
املحيط الهادئ 14 بلداً وإقليماً من جزر 

املحيط الهادئ، بما يف ذلك توكيالو. ويتمثل 
الهدف العام لربنامج املكتب يف العمل مع 

الرشكاء من أجل تحقيق نتائج أفضل للطفل 
واملرأة يف منطقة املحيط الهادئ، وهو ما 
اتضح من خالل السياسات والترشيعات 

املحسنة، وزيادة فرص الحصول عىل الخدمات 
االجتماعية العالية الجودة، وتوفري بيانات 

أدق ألغراض التخطيط والرصد. وباإلضافة 
إىل ذلك، فإن الربنامج املتعدد األقطار ملنطقة 
املحيط الهادئ الذي تنفذه اليونيسيف يركز 
عىل النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم 
والصحة، بما يف ذلك اإلصابة بفريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز، والتغذية واملياه 
والرصف الصحي، وحماية الطفل والدفاع عن 
الحقوق، والتواصل الهادف إىل تغيري السلوك، 

وجمع وتحليل البيانات املتعلقة بالطفل 
واملرأة. وتقوم اليونيسيف بتيسري مشاركة 

توكيالو يف االجتماعات اإلقليمية املعقودة 
يف منطقة املحيط الهادئ بشأن املجاالت 

الربنامجية املذكورة أعاله.

املعلومات ملزيد من 

www.unicef.org 

 مكتب منظمة األمم املتحدة للطفولة 
ملنطقة رشق البحر الكاريبي

united nations children’s fund office 
for the eastern caribbean area
post office box 1232
un house, marine gardens

christchurch, barbados

tel: + 246-467-6000
fax: + 246-436-2812
bridgetown@unicef.org

www.unicef.org/barbados 

 مكتب منظمة األمم املتحدة للطفولة 
ملنطقة املحيط الهادئ

united nations children’s 
fund pacific office
fiji development bank building,
3rd and 5th floors, 360 victoria parade

suva, fiji

tel: + 679-330-0439
fax: + 679-330-1667
suva@unicef.org
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برنامج األمـم املتحـدة 
اإلنمائي

يستطيع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
تقديم املساعدة التقنية واملشورة بشأن 

السياسات يف مجاالت إدارة االقتصاد الكيل، 
واإلدارة املالية والرضيبية، وإنتاج وإدارة 

اإلحصاءات االقتصادية، والتخفيف من آثار 
الكوارث، وبرامج إعادة التوطني والتعايف، 
وبناء القدرات يف مجال االستدامة البيئية.

ومن خالل مرشوع املركز اإلقليمي للمساعدة 
التقنية ملنطقة البحر الكاريبي، الذي أنشئ يف 

عام 2002، قدم الربنامج اإلنمائي املساعدة إىل 
أنغويال يف مجال اإلرشاف عىل القطاع املايل ويف 
وضع مبادئ توجيهية إلدارة املخاطر. كما قدم 

الربنامج املساعدة إىل مونتسريات من خالل 
مرشوع التخفيف من حدة الكوارث وبناء 
القدرات وتعزيز املؤسسات دعماً لربنامج 

مونتسريات إلعادة التوطني بعد انتهاء حالة 
الطوارئ.

وتم تركيز املساعدة التي قدمها الربنامج إىل 
توكيالو عىل تعزيز القدرات العامة عىل الحكم 
الذاتي، بما يف ذلك الدعم املايل إلصالح اإلدارة 

العامة، وبناء القدرات، وتعزيز االتصاالت 
السلكية والالسلكية، ومعالجة تحّديات اإلدارة 
البيئية الحرجة بما يلزم من تمويل ومشاريع، 

مثل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وتدابري 
التخفيف من آثار الكوارث.

ويقدم الربنامج اإلنمائي أيضاً دعماً غري مرتبط 
باملشاريع لعدد من املبادرات واألنشطة املضطلع 

بها يف األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي.

تومايس تافيا، املدير العام لشؤون الطاقة، يرشح كيفية 
تحويل الطاقة الشمسية إىل كهرباء يف املرشوع التجريبي 

للطاقة املتجددة الذي يدعمه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف 
©UN/Ariane Rummery فاكاوفو، توكيالو
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املعلومات ملزيد من 

www.undp.org 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف بربادوس 
ومنظمة دول رشق البحر الكاريبي ]6[

united nations development programme 
in barbados and the oecs
un house, marine gardens,
christ church, barbados

tel: + 1 (246) 467 6000
fax: + 1 (246) 429 2448
p.o. box 625c, barbados

registrY.bb@undp.org

http://www.bb.undp.org

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف جزر كوك 
ونيوي وساموا وتوكيالو ]7[

united nations development programme 
in cook is. niue samoa tokelau

un building

four corners matautu uta

apia, samoa
tel: + 685 23670
fax: + 685 23555
registrY.ws@undp.org

http://www.ws.undp.org

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف جامايكا ]8[

united nations development programme in jamaica

1-3 ladY musgrove road

kingston 5, jamaica

tel: + 876 978 2390 - 9
registrY.jm@undp.org

http://www.jm.undp.org

برنامج األمم املتحدة 
للبيئة

يف عالم يقف أمام تحّديات وفرص بيئية لم 
يسبق لها مثيل، يعمل برنامج األمم املتحدة 

للبيئة عىل توفري القيادة وتشجيع الرشاكات يف 
العناية بالبيئة عن طريق حّث األمم والشعوب 
وإعالمها وتمكينها من تحسني نوعية حياتها 

دون التضحية بمصلحة األجيال املقبلة.

وتركز االسرتاتيجية املتوسطة األجل التي 
وضعها الربنامج للفرتة 2014 - 2017 

جهودها عىل سبعة مجاالت مواضيعية لتمكني 
الربنامج من العمل بقدر أكرب من الكفاءة  http://www.bb.undp.org/content/barbados/en/  6

home/operations/contact_us.html
http://www.ws.undp.org/content/samoa/en/  7

home/operations/contact_us.html
http://www.jm.undp.org/content/jamaica/en/  8

home/operations/contact_us.html
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والفعالية يف تحقيق أهدافه، وهي تغرّي 
املناخ، والكوارث والنـزاعات، وإدارة النظام 

اإليكولوجي، واإلدارة البيئية، واملواد الكيميائية 
والنفايات، والكفاءة يف استخدام املوارد، 

وإبقاء حالة البيئة قيد االستعراض.

ويعمل الربنامج من خالل ستة مكاتب إقليمية 
هي: مكتب أفريقيا، يف نريوبي، كينيا؛ ومكتب 

آسيا واملحيط الهادئ، يف بانكوك، تايلند؛ 
ومكتب أوروبا، يف جنيف، سويرسا؛ ومكتب 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يف 
مدينة بنما، بنما؛ ومكتب أمريكا الشمالية، يف 

واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية؛ 
ومكتب غرب آسيا يف املنامة، البحرين. ويعزز 

برنامج األمم املتحدة للبيئة حوار السياسات 
الحكومية الدولية والتعاون اإلقليمي؛ ويعمل 

عىل بناء القدرات الوطنية يف مجال اإلدارة 
البيئية واالستجابة لحاالت الطوارئ؛ ويقوم 

بإذكاء الوعي ويعزز تبادل املعلومات؛ ويرتجم 
السياسات العاملية إىل إجراءات إقليمية 

وقطرية.

املعلومات ملزيد من 

www.unep.org 

برنامج األمم املتحدة للبيئة

united nations environment programme

united nations avenue, gigiri

po box 30552, 00100, nairobi, kenYa

tel: +254 20 762 1234
unepinfo@unep.org

شاطئ جزيرة نوكونونو، وهي إحدى مناطق العالم املعرضة 
©UN/ ملخاطر تغيّـر املناخ. جزيرة نوكونونو، توكيالو

ArianeRummery
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مفوضية األمم املتحدة 
السامية لشؤون 

الالجئني
تتمثل والية مفوضية األمم املتحدة السامية 

لشؤون الالجئني يف توفري الحماية الدولية 
واملساعدة ملن يفرون من بلدانهم األصلية 

بسبب الحروب أو الخوف املربَّر من االضطهاد 
بسبب أصولهم العرقية أو ديانتهم أو 

جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم إىل 
فئة اجتماعية معيّنة، والذين ال يستطيعون 
العودة أو ال يرغبون فيها. ووفقاً لواليتها، 
توفر املفوضية الحماية واملساعدة لالّجئني 

الصحراويني يف املخيمات الواقعة قرب تندوف، 
الجزائر.

املعلومات ملزيد من 

www.unhcr.org

صندوق األمم املتحدة 
للسكان

يستطيع صندوق األمم املتحدة للسكان 
)صندوق السكان( أن يساعد األقاليم غري 
املتمتعة بالحكم الذاتي عىل بناء قدراتها يف 

مجاالت اللوجستيات والتنبؤ بتوافر سلع 
الصحة اإلنجابية وإدارتها، وكذلك يف التخطيط 

للتعدادات السكانية وتصميم االستبيانات 
مفوضية األمم ا�تحدة السامية لشؤون الالجئ�

state of world population 2015

Delivering a world where  
every pregnancy is wanted 
every childbirth is safe and  
every young person's  
potential is fulfilled

United Nations Population Fund
605 Third Avenue
New York, NY 10158
Tel. +1 212 297 5000
www.unfpa.org

ISBN 978-0-89714-987-7 
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الالزمة لها. ويمكنه أيضاً تزويد تلك األقاليم 
بسلع الصحة اإلنجابية.

املعلومات ملزيد من 

www.unfpa.org 

صندوق السكان، املكتب دون اإلقليمي 
ملنطقة املحيط الهادئ

unfpa pacific subregional office

level 6
kadavu house,
414 victoria parade,
suva, fiji islands

pacificsro@unfpa.org

http://countrYoffice.unfpa.org/pacific/

صندوق السكان، منطقة البحر الكاريبي ]9[

unfpa caribbean

52 knutsford boulevard

kingston 5, jamaica

tel: + 876 906 8591
jamaica.office@unfpa.org

http://caribbean.unfpa.org

برنامج األمم املتحدة 
املشرتك املعني 

بفريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز

يستطيع برنامج األمم املتحدة املشرتك 
املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/

َقة للتصّدي  اإليدز أن يعزز مبادرات منسَّ
لإليدز تتعهدها وتقودها جهات محلية. 

وتتمثل مجاالت تركيز الربنامج املشرتك عىل 
القيادة والدعوة، واملعلومات االسرتاتيجية 
والدعم التقني، والتتبع والرصد والتقييم، 

وإرشاك املجتمع املدني وتعبئة املوارد. ويجمع 
الربنامج املشرتك بني جهود وموارد عرش 

منظمات تابعة ملنظومة األمم املتحدة املعنية 
بالتصدي لإليدز عىل الصعيد العاملي.

املعلومات ملزيد من 

www.unaids.org
http://caribbean.unfpa.org/public/Home/Contact  9
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برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني 
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ]10[

 مدير فريق الدعم اإلقليمي ملنطقة 
البحر الكاريبي

unaids regional support team

caribbean director

tel: + 1 868 625 4922
e-mail: massiahe@unaids.org

 مكتب برنامج األمم املتحدة املشرتك 
املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/

اإليدز يف فيجي ]11[

املنسق القطري للربنامج

unaids office in fiji

unaids countrY coordinator

tel: + 679 3 31 04 80
rwabuhembat@unaids.org

منظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(
تتمتع خمسة من األقاليم غري املتمتعة بالحكم 

الذاتي بمركز العضو املنتسب يف منظمة 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، وهي أنغويال وتوكيالو وجزر 
فرجن الربيطانية وجزر كايمان ومونتسريات.

http://www.unaids.org/en/regionscountries/  10
countries/barbados

http://www.unaids.org/en/regionscountries/  11
countries/fiji

صورة التقطها أحد سواتل وكالة ناسا، يف 24 نيسان/أبريل 
 2003، وتظهر فيها جزر تركس وكايكوس 

©UN Photo/USGS/NASA
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وتغتنم اليونسكو كل فرصة للعمل مع هذه 
األقاليم من خالل منتديات العمل وتبادل 
املعلومات والتعاون التي يتم إنشاؤها، أو 

تنظيم أنشطة بناء القدرات عىل الصعد 
اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني.

وعىل سبيل املثال ال الحرص، عيّنت اليونسكو 
خبرياً استشارياً متخصصاً يف مجال ذاكرة 

العالم لزيارة ثمانية بلدان وأقاليم يف منطقة 
البحر الكاريبي، منها أنغويال وجزر فرجن 
الربيطانية )كانون األول/ديسمرب 2014 - 

كانون الثاني/يناير 2015(، من أجل تحديد 
واختيار الرتاث الوثائقي وإعداد ترشيحات 

لتسجيل هذه الوثائق يف الذاكرة الوطنية 
واإلقليمية والدولية لسجالت العالم.

وباإلضافة إىل ذلك، تشارك الكلية املتوسطة يف 
ساموا األمريكية يف مرشوع إقليمي يسعى لحماية 

قماش تابا املصنوع يف منطقة املحيط الهادئ 
باعتباره نقطة تركيز يف فرع ساموا األمريكية 

التابع لرابطة قماش تابا املصنوع يف منطقة 
املحيط الهادئ، التي يوجد مقرها يف تاهيتي، 

بولينيزيا الفرنسية، وذلك يف إطار برنامج صون 
الرتاث الثقايف غري املادي يف منطقة املحيط الهادئ.

ويف بولينيزيا الفرنسية، ما فتئت السلطات 
تتعاون عن كثب مع اليونسكو عىل وضع ملفات 

ترشيح موقع “تابوتابواتيا تيبو” ووادي أوبوا 
وجزر املاركيز لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي.

املعلومات ملزيد من 

www.unesco.org 
مكتب اليونسكو يف كينغستون ]12[

املوظف املسؤول
unesco office in kingston

the towers, 25 dominica drive, 3rd floor

kingston jamaica

kingston 5
tel: 1 (876) 630 5300
fax: +1 (876) 630 5325
r.parua@unesco.org

مكتب اليونسكو يف آبيا، ساموا ]13[
unesco office in apia

p.o. box 615
matautu-uta

apia, samoa

tel: + 685 242 76
fax: + 685 265 93
apia@unesco.org

http://www.unesco.org/new/en/kingston/  12
about-this-office/contact-us/

http://www.unesco.org/new/en/apia/  13
about-this-office/contact-us/
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منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة )الفاو(

تدعم منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة )الفاو( سياسات وممارسات التنمية 

املستدامة يف مجاالت الزراعة والغابات ومصائد 
األسماك واألمن الغذائي. ومن مجاالت العمل 

ذات األولوية تحقيق األمن الغذائي وتعزيز 
قدرة التغذية عىل مواجهة آثار الكوارث وتغري 

املناخ. وتُيرسِّ املكاتب امليدانية التابعة للفاو 
ما تقدمه املنظمة من مساعدة إىل األقاليم غري 

املتمتعة بالحكم الذاتي، ومنها املكتب دون 
اإلقليمي ملنطقة البحر الكاريبي، ومقره يف 

بربادوس، واملكتب دون اإلقليمي لجزر املحيط 
الهادئ، ومقره يف ساموا. ومن بني األقاليم غري 
املتمتعة بالحكم الذاتي، تتمتع توكيالو بمركز 
العضو املنتسب يف مكتب الفاو دون اإلقليمي 

لجزر املحيط الهادئ.

املعلومات ملزيد من 

www.fao.org

املكتب دون اإلقليمي ملنطقة البحر 
الكاريبي، بربادوس ]14[

املمثل دون اإلقليمي ملنطقة الكاريبي
subregional office for the caribbean, barbados

subregional representative for the caribbean

fao-slac
p.o. box 631-c
bridgetown

bb 11000 barbados

http://www.fao.org/americas/caribe/en/  14

العبّارة “ليدي ناومي” التي تربط بني ساموا وساموا األمريكية، 
وهي ترسو يف عرض ساحل جزيرة أتافو، إحدى الجزر الثالث 

©UN Photo/Denise Cook التي تتألف منها توكيالو
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second floor

un house, marine gardens

christ church, bridgetown

bb 11000 barbados

tel: + 1 (246) 426 7110
fao-slc@fao.org 
http://www.fao.org/americas/en

املكتب دون اإلقليمي لجزر املحيط الهادئ، 
ساموا ]15[

املمثل دون اإلقليمي ملنطقة املحيط الهادئ

subregional office for the pacific islands, samoa

subregional representative for the pacific

fao private mail bag

apia, samoa

tel: (+685) 2217
fao-sro-pacific@fao.org

منظمة الصحة العاملية
يقوم مكتب منظمة الصحة العاملية 

اإلقليمي ملنطقة غرب املحيط الهادئ 
بتنسيق جهود تقديم املساعدة التقنية 

والتعاون التي تبذلها املنظمة مع سائر 

الرشكاء يف مجال الصحة من أجل االستجابة 
لالحتياجات املحّددة لبلدان ومناطق املحيط 

الهادئ.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن مكتب منظمة 
الصحة العاملية اإلقليمي لألمريكتني/

منظمة الصحة للبلدان األمريكية يقوم 
بالتعاون التقني مع بلدان األمريكتني يف مجال 

التنمية الصحية الوطنية. وطوال أكثر من 
110 سنوات، قامت منظمة الصحة للبلدان 
األمريكية أيضاً بدور املنظمة املتخصصة يف 
ميدان الصحة يف منظومة البلدان األمريكية.

ويقوم كل من مكتب منظمة الصحة 
للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية 

لبلدان منطقة رشق البحر الكاريبي، 
ومقره يف بربادوس، ومكتب منظمة الصحة 

للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية 
يف جامايكا، ومكتب منظمة الصحة للبلدان 
األمريكية/منظمة الصحة العاملية يف جزر 

البهاما بالتعاون عن كثب لدعم األقاليم غري 
املتمتعة بالحكم الذاتي بطريقة متماسكة 

http://www.fao.org/asiapacific/pacific-islands/en/  15
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ومنسقة، وذلك من أجل خلق أوجه الكفاءة، 
وتعزيز الفهم املشرتك، واتخاذ موقف موّحد يف 
استجاباتها للتحّديات الصحية يف هذه األقاليم. 

وتغطي هذه املكاتب أنغويال وبرمودا وجزر 
تركس وكايكوس وجزر فرجن الربيطانية 

وجزر كايمان ومونتسريات.

املعلومات ملزيد من 

http://www.who.int/en

شعبة الدعم التقني ملنطقة املحيط الهادئ 
التابعة ملكتب منظمة الصحة العاملية 

اإلقليمي لغرب املحيط الهادئ

مكتب ممثل منظمة الصحة العاملية يف 
جنوب املحيط الهادئ

the division of pacific technical support of the 
who regional office for the western pacific

the who representative office in the south pacific

level 4, provident plaza one

downtown boulevard, 33 ellerY street

(p.o. box 113)
suva, fiji

who.sp@wpro.who.int

www.wpro.who.int/southpacific 

مكتب ممثل منظمة الصحة العاملية لساموا 
األمريكية وجزر كوك ونيوي وتوكيالو 

وساموا

the who representative office for american 
samoa, cook islands, niue, tokelau and samoa

ioane viliamu building

beach road

(p.o. box 77)
apia, samoa

who.sma@wpro.who.int

الدكتورة كاريسا إيتيان، املديرة اإلقليمية ملنظمة الصحة 
العاملية للبلدان األمريكية تخاطب أعضاء الوفود املشاركة يف 

 جلسة اإلحاطة بشأن “الصحة يف أهداف التنمية املستدامة 
©WHO/Violaine Martin ”2015 ملا بعد عام
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مكتب منظمة الصحة العاملية/منظمة 
الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة 

العاملية لبلدان رشق منطقة البحر الكاريبي

paho/who office of eastern caribbean countries

daYrells and navY gardens

christ church, barbados

(p.o. box 508, bridgetown, barbados)
tel: + 246 426 3860, + 246 426 3865
fax: + 246 436 9779
eccpwr@paho.org

http://www.paho.org/ecc

ممثلية منظمة الصحة العاملية/منظمة 
الصحة للبلدان األمريكية يف جامايكا 

وبرمودا وجزر كايمان

paho/who representation for jamaica, 
bermuda and caYman islands

8 gibraltar hall road

universitY of the west indies, mona

kingston 7, jamaica

tel: + 876-970-0016
fax: + 876-977-1393
email@jam.paho.org

http://www.paho.org/jam 

ممثلية منظمة الصحة العاملية/منظمة 
الصحة للبلدان األمريكية يف جزر البهاما 

وتركس وكايكوس
paho/who representation for the 
bahamas and turks and caicos islands

2nd floor grosvenor medical center

nassau, the bahamas

tel: + 242-326-7299
fax: + 242-326-7012
e-mail@bah.paho.org

http://www.paho.org/bah

منظمة العمل الدولية
تقدم منظمة العمل الدولية املساعدة يف 

تطبيق معايري العمل الدولية وتعزيزها. وهي 
تزود األقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي 

بالخدمات التقنية واالستشارية يف املسائل 
املتعلقة بالعمل. وتدعو منظمة العمل الدولية 

تلك األقاليم أيضاً، حيثما أمكن، إىل املشاركة يف 
االجتماعات دون اإلقليمية والحلقات الدراسية 

وحلقات العمل التي ترعاها املنظمة. ويف بعض 
الحاالت، توفد املنظمة بعثات لتقديم املشورة 

واملساعدة التقنية.

املعلومات ملزيد من 

www.ilo.org 

منظمـة
العمــل
الدوليـة
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مكتب منظمة العمل الدولية دون اإلقليمي 
ملنطقة البحر الكاريبي

ilo subregional office for the caribbean

stanmore house, 6 stanmore avenue

p.o. box 1201
port of spain, trinidad and tobago

tel: + 868 625-0524, + 868 623-7704
fax: + 868 627-8978
ilocarib@ilo.org

http://www.ilo.org/caribbean 

مكتب منظمة العمل الدولية يف سوفا

ilo suva office

fnpf place, 8th floor,
343-359 victoria parade

suva, fiji

tel: + 679 331 3866
fax: + 679 330 0248
suva@ilo.org

http://www.ilo.org/suva



األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي



منطقة أفريقيا
الغربية الصحراء 

معلومات أساسية
عدد السكان: 000 586 نسمة *

مساحة اليابسة: 000 266 كلم2 *

 اإلدراج يف قائمة األقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي

أدرجت الصحراء الغربية يف قائمة األمم املتحدة 
لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 

1963 بعد أن أحالت إسبانيا معلومات بشأن 
الصحراء اإلسبانية بموجب املادة 73 )ه( من 

ميثاق األمم املتحدة. انظر A/5514، املرفق الثالث.

الدولة القائمة باإلدارة **

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً مكرساً 
للصحراء الغربية. انظر قرار الجمعية العامة 

98/70 املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
العامة لألمم املتحدة بشأن الصحراء الغربية: 

.A/AC.109/2016/17

روابط شبكية

بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية:

http://www.un.org/en/peacekeeping/
missions/minurso

موجز بيانات الصحراء الغربية عىل موقع األمم 
املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

منطقة أفريقيا  36

جميع البيانات مستخرجة من قاعدة بيانات األمم   *

املتحدة )http://data.un.org(، وهي قاعدة بيانات 
تتعهدها شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون 

االقتصادية واالجتماعية، األمم املتحدة.

يف 26 شباط/فرباير 1976، أَبلغ املمثُل الدائم   **

إلسبانيا لدى األمم املتحدة األمنَي العام بأن “الحكومة 
اإلسبانية تنهي بصورة حاسمة، ابتداًء من اليوم، 

وجودها يف إقليم الصحراء وترى من الرضوري أن 
تسجل ما ييل: ... )أ( أن إسبانيا تعترب نفسها من اآلن 

فصاعداً يف ِحّل من كل مسؤولية ذات طبيعة دولية 
تتعلق بإدارة اإلقليم املذكور، نظراً لتوقف اشرتاكها يف 

.)A/31/56-S/11997( ”... اإلدارة املؤقتة لإلقليم

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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 منطقة املحيط األطليس 
والبحر الكاريبي

أنغويال

معلومات أساسية

 عدد السكان: 700 15 نسمة 
)تقديرات عام 2013(

مساحة اليابسة: 96 كلم2
املنطقة االقتصادية الخالصة: 178 92 كلم2

اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت أنغويال يف قائمة األمم املتحدة لألقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 1946، بعد 

أن أحالت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية معلومات بشأن جزر ليوارد 

)التي كانت تشمل أنغويال( بموجب املادة 
73 )ه( من ميثاق األمم املتحدة. انظر قرار 

الجمعية العامة 66 )د - 1( املؤرخ 14 كانون 
األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً ألنغويال. انظر الجزء 

الثاني من قرار الجمعية العامة 102/70 باء 
املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة العامة 
.A/AC.109/2016/2 :لألمم املتحدة بشأن أنغويال

روابط شبكية

حكومة أنغويال:

http://www.gov.ai/

وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث يف اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

https://www.gov.uk/government/
organisations/foreign-commonwealth-office

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office%0D
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office%0D
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office%0D
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موجز بيانات أنغويال عىل موقع األمم املتحدة 
http://www.un.org/en/ :وإنهاء االستعمار

decolonization/nonselfgovterritories

برمودا

معلومات أساسية

 عدد السكان: 187 65 نسمة 
)تقديرات عام 2015(

مساحة اليابسة: 53.35 كلم2
املنطقة االقتصادية الخالصة: 370 450 كلم2

اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت برمودا يف قائمة األمم املتحدة لألقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 1946، بعد 

أن أحالت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية معلومات عمالً بالتزاماتها 

بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم املتحدة. 
انظر قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( املؤرخ 

14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

إجراءات األمم املتحدة 

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً لربمودا. انظر الجزء 

الثالث من قرار الجمعية العامة 102/70 باء 
املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
 العامة لألمم املتحدة بشأن برمودا: 

.A/AC.109/2016/3

روابط شبكية

حكومة برمودا:

http://www.gov.bm/

وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث يف اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

https://www.gov.uk/government/
organisations/foreign-commonwealth-office

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
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موجز بيانات برمودا عىل موقع األمم املتحدة 
وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
 nonselfgovterritories

جزر فرجن الربيطانية

معلومات أساسية

 عدد السكان: 200 28 نسمة
)تعداد عام 2010(

مساحة اليابسة: 153 كلم2
املنطقة االقتصادية الخالصة: 117 80 كلم2

اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت جزر فرجن الربيطانية يف قائمة األمم 
املتحدة لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي 

يف عام 1946، بعد أن أحالت اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية معلومات 

بشأن جزر ليوارد )التي كانت تشمل جزر فرجن 
الربيطانية( بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق 
 األمم املتحدة. انظر قرار الجمعية العامة 66 

)د - 1( املؤرخ 14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

إجراءات األمم املتحدة 

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن جزًءا 
مكرساً تحديداً لجزر فرجن الربيطانية. انظر 

الجزء الرابع من قرار الجمعية العامة 102/70 
باء املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
العامة لألمم املتحدة بشأن جزر فرجن 

.A/AC.109/2016/4 :الربيطانية

روابط شبكية

حكومة جزر فرجن الربيطانية:

http://www.bvi.gov.vg/

وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث يف اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

https://www.gov.uk/government/
 organisations/foreign-commonwealth-office

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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موجز بيانات جزر فرجن الربيطانية عىل موقع 
األمم املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

جزر كايمان

معلومات أساسية

 عدد السكان: 238 58 نسمة 
)تقديرات عام 2014(

مساحة اليابسة: 264 كلم2
املنطقة االقتصادية الخالصة: 137 119 كلم2

اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت جزر كايمان يف قائمة األمم املتحدة 
لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 

1946، بعد أن أعلنت اململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية أنها تعتزم إحالة 

معلومات عن جامايكا )التي كانت جزر كايمان 
تابعة لها( بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم 
املتحدة. انظر قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( 

املؤرخ 14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً لجزر كايمان. انظر الجزء 

الخامس من قرار الجمعية العامة 102/70 
باء املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
 العامة لألمم املتحدة بشأن جزر كايمان: 

.A/AC.109/2016/5

روابط شبكية

حكومة جزر كايمان:

http://www.gov.ky/portal/page/portal/
cighome

وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث يف اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

https://www.gov.uk/government/
 organisations/foreign-commonwealth-office

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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موجز بيانات جزر كايمان عىل موقع األمم 
املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

جزر فوكالند )مالفيناس( *

معلومات أساسية

عدد السكان: 500 2 نسمة
مساحة اليابسة: 173 12 كلم2

اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت جزر فوكالند )مالفيناس( يف قائمة األمم 
املتحدة لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي 

يف عام 1946، بعد أن أحالت اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية معلومات 

بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم املتحدة **. 
انظر: قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( املؤرخ 

14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

إجراءات األمم املتحدة

ظلت اللجنة الخاصة املعنية بإنهاء االستعمار، 
وهي جهاز فرعي تابع للجمعية العامة 

)وتسمى أيضاً لجنة الـ 24(، تنظر يف مسألة 
جزر فوكالند )مالفيناس( منذ عام 1964. 

وعمالً بتوصية لجنة الـ 24، اعتمدت الجمعية 
العامة القرار 2065 )د - 20( يف عام 1965.

وتعتمد لجنة الـ 24 كل سنة قراراً مكرساً 
لجزر فوكالند )مالفيناس(. انظر تقرير لجنة 

الـ 24 املؤرخ 23 حزيران/يونيه 2016 
)A/71/23، الفقرة 206(.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
العامة لألمم املتحدة بشأن جزر فوكالند 

.A/AC.109/2016/6 :)مالفيناس(

ثمة نزاع قائم بني حكومتي األرجنتني واململكة   *

املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشأن 
السيادة عىل جزر فوكالند )مالفيناس(.

يف الجلسة 25 للجنة الرابعة أثناء الدورة األوىل   **

للجمعية العامة، املعقودة يف 6 كانون األول/ديسمرب 
1946، أعرب وفد األرجنتني عن تحفظ مفاده أن حكومة 

األرجنتني ال تعرتف بالسيادة الربيطانية عىل جزر فوكالند 
)مالفيناس(. وأعرب وفد اململكة املتحدة عن تحفظ مواز 

مفاده أنها ال تعرتف بسيادة األرجنتني عىل تلك الجزر.

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
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موجز بيانات جزر فوكالند )مالفيناس( عىل 
موقع األمم املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

مونتسريات

معلومات أساسية

عدد السكان: 000 5 نسمة )تقديرات عام 2012(

مساحة اليابسة: 103 كلم2

املنطقة االقتصادية الخالصة: 582 7 كلم2

اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت مونتسريات يف قائمة األمم املتحدة 
لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 

1946 بعد إحالة معلومات بشأن جزر ليوارد 
)التي كانت تشمل مونتسريات( بموجب املادة 

73 )ه( من ميثاق األمم املتحدة. انظر قرار 
الجمعية العامة 66 )د - 1( املؤرخ 14 كانون 

األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً ملونتسريات. انظر الجزء 

السابع من قرار الجمعية العامة 102/70 باء 
املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
 العامة لألمم املتحدة بشأن مونتسريات: 

.A/AC.109/2016/10

روابط شبكية

حكومة مونتسريات:

http://www.gov.ms/

وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث يف اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

https://www.gov.uk/government/
 organisations/foreign-commonwealth-office

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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موجز بيانات مونتسريات عىل موقع األمم 
املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

سانت هيالنة
معلومات أساسية

عدد السكان: 765 5 نسمة )580 4 نسمة يف سانت 
هيالنة )تقديرات أيلول/سبتمرب 2015(؛ و917 
نسمة يف أسنسيون؛ و268 يف تريستان دا كونيا 

)تقديرات ترشين الثاني/نوفمرب 2015(
مساحة اليابسة: 310 كلم2

املنطقة االقتصادية الخالصة: 294 641 1 كلم2

اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت سانت هيالنة يف قائمة األمم املتحدة 
لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 

1946، بعد أن أعلنت اململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية أنها تعتزم إحالة 

معلومات عن سانت هيالنة واإلقليمني التابعني 
لها بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم 

املتحدة. انظر قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( 
املؤرخ 14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً لسانت هيالنة. انظر الجزء 

التاسع من قرار الجمعية العامة 102/70 باء 
املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
 العامة لألمم املتحدة بشأن سانت هيالنة: 

.A/AC.109/2016/13

روابط شبكية

حكومة سانت هيالنة:
http://www.sainthelena.gov.sh/

وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث يف اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

https://www.gov.uk/government/
 organisations/foreign-commonwealth-office

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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موجز بيانات سانت هيالنة عىل موقع األمم 
املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

جزر تركس وكايكوس

معلومات أساسية

عدد السكان: 689 36 نسمة )تقديرات عام 2015(
مساحة اليابسة: 948.2 كلم2

املنطقة االقتصادية الخالصة: 068 154 كلم2

اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت جزر تركس وكايكوس يف قائمة األمم 
املتحدة لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي 

يف عام 1946، بعد أن أحالت اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية معلومات 

بشأن جامايكا )التي كانت جزر تركس وكايكوس 
تابعة لها( بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم 
املتحدة. انظر قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( 

املؤرخ 14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن جزًءا 
مكرساً تحديداً لجزر تركس وكايكوس. انظر 

الجزء العارش من قرار الجمعية العامة 102/70 
باء املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
العامة لألمم املتحدة بشأن جزر تركس 

.A/AC.109/2016/15 :وكايكوس

روابط شبكية

 حكومة جزر تركس وكايكوس:
http://www.gov.t/

وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث يف اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

https://www.gov.uk/government/
 organisations/foreign-commonwealth-office

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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موجز بيانات جزر تركس وكايكوس عىل 
موقع األمم املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة

معلومات أساسية

عدد السكان: 080 105 نسمة )بيانات عام 2012(
مساحة اليابسة: 352 كلم2

املنطقة االقتصادية الخالصة: 744 33 كلم2

اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة 
يف قائمة األمم املتحدة لألقاليم غري املتمتعة 

بالحكم الذاتي يف عام 1946 بعد أن أحالت 
الواليات املتحدة األمريكية معلومات بشأنها 

بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم املتحدة. 
انظر قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( املؤرخ 

14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

الواليات املتحدة األمريكية.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً لجزر فرجن التابعة 

للواليات املتحدة. انظر الجزء الحادي عرش من 
قرار الجمعية العامة 102/70 باء املؤرخ 9 

كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
العامة لألمم املتحدة بشأن جزر فرجن التابعة 

.A/AC.109/2016/16 :للواليات املتحدة

روابط شبكية

حكومة جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة: 
https://www.vi.gov/

مكتب شؤون الجزر التابع إلدارة الداخلية يف 
https://www.doi. :الواليات املتحدة األمريكية

gov/oia/

موجز بيانات جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة 
عىل موقع األمم املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
 nonselfgovterritories

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories%0D
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories%0D
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories%0D
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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منطقة أوروبا
جبل طارق

معلومات أساسية

عدد السكان: 140 33 نسمة )2015(
مساحة اليابسة: 5.8 كلم2

 اإلدراج يف قائمة األقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي

أدرج جبل طارق يف قائمة األمم املتحدة 
لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف 

عام 1946، بعد أن أحالت اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية معلومات 
بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم املتحدة. 
انظر قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( املؤرخ 

14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

إجراءات األمم املتحدة 

تعتمد الجمعية العامة كل سنة مقرراً بشأن 
مسألة جبل طارق. انظر مقرر الجمعية العامة 

520/70 املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
 العامة لألمم املتحدة بشأن جبل طارق:

A/AC.109/2016/8

روابط شبكية

https://www.gibraltar. :حكومة جبل طارق
gov.gi/new/

وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث يف اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

https://www.gov.uk/government/
 organisations/foreign-commonwealth-office

موجز بيانات جبل طارق عىل موقع األمم 
املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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منطقة املحيط الهادئ
ساموا األمريكية

معلومات أساسية

عدد السكان: 170 55 نسمة )تقديرات عام 2013(
مساحة اليابسة: 200 كلم2

املنطقة االقتصادية الخالصة: 391 404 كلم2

 اإلدراج يف قائمة األقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي

أدرجت ساموا األمريكية يف قائمة األمم املتحدة 
لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 1946 
بعد أن أحالت الواليات املتحدة األمريكية معلومات 

بشأنها بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم 
املتحدة. انظر قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( 

املؤرخ 14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

الواليات املتحدة األمريكية.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً لساموا األمريكية. انظر 

الجزء األول من قرار الجمعية العامة 102/70 
باء املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
العامة لألمم املتحدة بشأن ساموا األمريكية: 

.A/AC.109/2016/1

روابط شبكية

مكتب شؤون الجزر التابع إلدارة الداخلية يف 
 الواليات املتحدة األمريكية: 

https://www.doi.gov/oia/

موجز بيانات ساموا األمريكية عىل موقع األمم 
املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

الفرنسية بولينيزيا 

معلومات أساسية

عدد السكان: 800 271 نسمة )2014(
مساحة اليابسة: 600 3 كلم2

املنطقة االقتصادية الخالصة: 242 767 4 كلم2

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت بولينيزيا الفرنسية يف قائمة األمم 
املتحدة لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي 

من عام 1946 إىل عام 1947، بعد أن أحالت 
فرنسا معلومات بشأن املستوطنات الفرنسية يف 

أوقيانوسيا بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم 
املتحدة. ويف عام 2013، أعادت الجمعية العامة 
إدراج بولينيزيا الفرنسية يف القائمة، إذ أقرت أن 

“بولينيزيا الفرنسية ال تزال إقليماً غري متمتع 
بالحكم الذاتي يف إطار املعنى الوارد يف امليثاق”. 
انظر قراري الجمعية العامة 66 )د - 1( املؤرخ 

14 كانون األول/ديسمرب 1946، و265/67 
املؤرخ 17 أيار/مايو 2013.

الدولة القائمة باإلدارة

فرنسا.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً مكرساً 
لبولينيزيا الفرنسية. انظر قرار الجمعية العامة 

100/70 املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
العامة لألمم املتحدة بشأن بولينيزيا الفرنسية: 

.A/AC.109/2016/7

روابط شبكية

http://www. :حكومة بولينيزيا الفرنسية
presidence.pf/

وزارة أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا: 
http://www.outre-mer.gouv.fr/

موجز بيانات بولينيزيا الفرنسية عىل موقع 
األمم املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/

nonselfgovterritories/

غوام

معلومات أساسية

عدد السكان: 358 159 نسمة )تعداد عام 2010(
مساحة اليابسة: 540 كلم2

املنطقة االقتصادية الخالصة: 059 214 كلم2

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories/
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories/
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اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي 

أدرجت غوام يف قائمة األمم املتحدة لألقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 1946 بعد 
أن أحالت الواليات املتحدة األمريكية معلومات 
بشأنها بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم 

املتحدة. انظر قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( 
املؤرخ 14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

الواليات املتحدة األمريكية.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً لغوام. انظر الجزء 

السادس من قرار الجمعية العامة 102/70 
باء املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
 العامة لألمم املتحدة بشأن غوام: 

.A/AC.109/2016/9

روابط شبكية

http://www.guam.gov/ :حكومة غوام

مكتب شؤون الجزر التابع إلدارة الداخلية يف 
https://www.doi. :الواليات املتحدة األمريكية

gov/oia/

موجز بيانات غوام عىل موقع األمم املتحدة 
http://www.un.org/en/ :وإنهاء االستعمار

decolonization/nonselfgovterritories

الجديدة كاليدونيا 

معلومات أساسية

 عدد السكان: 767 268 نسمة 
)تعداد عام 2014(

مساحة اليابسة: 575 18 كلم2
املنطقة االقتصادية الخالصة: 543 422 1 كلم2

 اإلدراج يف قائمة األقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي

أدرجت كاليدونيا الجديدة يف قائمة األمم املتحدة 
لألقاليم غري املتمتعة بالحكم الذاتي من عام 

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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1946 إىل عام 1947، بعد أن أحالت فرنسا 
معلومات بشأن كاليدونيا الجديدة واألقاليم 
التابعة لها بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق 

األمم املتحدة. ويف عام 1986، أعادت الجمعية 
العامة إدراج كاليدونيا الجديدة يف القائمة، إذ 
رأت أن “كاليدونيا الجديدة إقليم غري متمتع 

بالحكم الذاتي يف إطار املعنى الوارد يف امليثاق”. 
انظر قراري الجمعية العامة 66 )د - 1( املؤرخ 

14 كانون األول/ديسمرب 1946، و41/41 
املؤرخ 2 كانون األول/ديسمرب 1986.

الدولة القائمة باإلدارة

فرنسا.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً مكرساً 
لكاليدونيا الجديدة. انظر قرار الجمعية العامة 
99/70 املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
العامة لألمم املتحدة بشأن كاليدونيا الجديدة: 

.A/AC.109/2016/11

روابط شبكية

http://www. :حكومة جزر كاليدونيا الجديدة
gouv.nc/portal/page/portal/gouv/

وزارة أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا: 
http://www.outre-mer.gouv.fr/

موجز بيانات كاليدونيا الجديدة عىل موقع 
األمم املتحدة وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

بيتكرن

معلومات أساسية

عدد السكان: 39 نسمة )2015(
 مساحة اليابسة: 35.5 كلم2

]جزيرة بيتكرن: 4.35 كلم2[
املنطقة االقتصادية الخالصة: 000 800 كلم2

 اإلدراج يف قائمة األقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي

أدرجت بيتكرن يف قائمة األمم املتحدة لألقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 1946، بعد 

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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أن أعلنت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية أنها تعتزم إحالة معلومات 

بشأن األقاليم التابعة للمفوضية السامية 
لغرب املحيط الهادئ )التي كانت تشمل جزر 

بيتكرن( بموجب املادة 73 )ه( من ميثاق األمم 
املتحدة. انظر قرار الجمعية العامة 66 )د - 1( 

املؤرخ 14 كانون األول/ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

إجراءات األمم املتحدة 

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً لبيتكرن. انظر الجزء 

الثامن من قرار الجمعية العامة 102/70 باء 
املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
 العامة لألمم املتحدة بشأن بيتكرن: 

.A/AC.109/2016/12

روابط شبكية

http://www.government.pn/ :حكومة بيتكرن

وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث يف اململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية:

https://www.gov.uk/government/
organisations/foreign-commonwealth-office

موجز بيانات بيتكرن عىل موقع األمم املتحدة 
وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

توكيالو

معلومات أساسية

 عدد السكان: 411 1 نسمة 
)تعداد ترشين األول/أكتوبر 2011(

مساحة اليابسة: 12.2 كلم2
املنطقة االقتصادية الخالصة: 990 318 كلم2

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
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اإلدراج يف قائمة األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي

أدرجت توكيالو يف قائمة األمم املتحدة لألقاليم 
غري املتمتعة بالحكم الذاتي يف عام 1946، بعد 
أن أعلنت نيوزيلندا أنها تعتزم إحالة معلومات 

عن جزر توكيالو بموجب املادة 73 )ه( من 
ميثاق األمم املتحدة. انظر قرار الجمعية 

العامة 66 )د - 1( املؤرخ 14 كانون األول/
ديسمرب 1946.

الدولة القائمة باإلدارة

نيوزيلندا.

إجراءات األمم املتحدة

تعتمد الجمعية العامة كل سنة قراراً يتضمن 
جزًءا مكرساً تحديداً لتوكيالو. انظر قرار 

الجمعية العامة 101/70 املؤرخ 9 كانون 
األول/ديسمرب 2015.

أحدث ورقة عمل سنوية صادرة عن األمانة 
 العامة لألمم املتحدة بشأن توكيالو: 

.A/AC.109/2016/14

روابط شبكية

http://www.tokelau.org.nz/ :حكومة توكيالو

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة يف 
https://www.mfat.govt.nz/ :نيوزيلندا

موجز بيانات توكيالو عىل موقع األمم املتحدة 
وإنهاء االستعمار:

http://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories

http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories
http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories

