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07-47083 

_______________ 

   ما  اجلمعية العامة اختذهتانقرار
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار بناء[

  ])A/62/412() اللجنة الرابعة(

  

وجـــزر فريجـــن  أنغـــيال وبرمـــودا  ومـــسائل ســـاموا األمريكيـــة     - ٦٢/١١٨
الربيطانية وجزر كاميان وغوام ومونتـسريات وبيـتكرين وسـانت          

س وكايكوس وجزر فريجـن التابعـة للواليـات        هيالنة وجزر ترك  
  املتحدة 

  ألف 
  عموما حلالةا

  ،العامة اجلمعية إن 

وجــزر فريجــن  أنغــيال وبرمــودا  وســاموا األمريكيــة   أقــاليم مــسائل يف نظــرت وقــد 
جـــزر تـــركس ن وســـانت هيالنـــة وريالربيطانيـــة وجـــزر كاميـــان وغـــوام ومونتـــسريات وبيـــتك 

 إليهـا  املـشار  الـذايت  بـاحلكم  املتمتعـة  غـري  ،اليـات املتحـدة   كايكوس وجزر فريجـن التابعـة للو      و
  ،‘‘األقاليم’’  بـيلي فيما

 مـنح  إعـالن  تنفيـذ  حبالـة  املعنيـة  اخلاصة اللجنة تقرير من الصلة ذا الفصل درست وقد 
)(املستعمرة والشعوب للبلدان االستقالل ١،  

مبــا يف  األقــاليم، بتلــك ةاملتعلقــ ومقرراهتــا املتحــدة األمــم قــرارات مجيــع إىل تــشري وإذ 
 بـشأن  والـستني  احلاديـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعيـة  اختـذهتما  اللـذان  القـراران  خاصة بصفة ذلك

  حدة، على كل القرار، هبذا املشمولة األقاليم

، الفـصل   (A/62/23) ٢٣الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم                  الوثائق  )١(
  .التاسع
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 دامـت   مـا  سـليمة  خيـارات  األقاليم مصري لتقرير املتاحة اخليارات مجيع بأن تسلم وإذ 
 حتديــدا احملــددة املبــادئ وتطــابق حبريــة املعنيــة الــشعوب عنــها تعــرب الــيت الرغبــات مــع تتفــق

 كانــــــون ١٤ املــــــــؤرخ )١٥ - د (١٥١٤ العامــــة اجلمعيــــة قــــراري يف الــــواردةو واضــــحا
ــسمرب/األول ــؤرخ )١٥ - د (١٥٤١  و١٩٦٠ ديــ ــانون ١٥ املــ ــسمرب/األول كــ  ١٩٦٠ ديــ

  اجلمعية، قرارات من وغريمها

ــاقرار إىل تـــشري وإذ  ـــذي )١٥ - د (١٥٤١ هـ ــادئ يتـــضمن الــ  أن ينبغـــي الـــيت املبـ
 املعلومــــات  إحالـة  يقتـضـي  التـزام  هنــاك  كـان  إذا  مـا  حتديـد  عنـد  األعـضاء  الدول هبا تسترشد
  املتحدة، األمم ميثاق من )ـه( ٧٣ املـــادة مبوجب املطلوبـــة

 رغـم  الـذايت  بـاحلكم  متمتـع  غـري  زال  مـا  األقـاليم  من عددا ألن القلق عن تعرب وإذ 
 والــشعوب للبلــدان االســتقالل مــنح إعــالن اعتمــاد علــى عامــا وأربعــني ســتة مــن أكثــر مــرور

)(املستعمرة ٢،  

 علـى  لقـضاء ا هـدف  مـع مراعـاة    فعـاال،  تنفيـذا  اإلعـالن  تنفيـذ  مواصـلة  أمهية تعي وإذ 
 الثـاين  الـدويل  العقـد  عمـل  وخطـة  املتحـدة،  األمـم  حددتـه  الذي ٢٠١٠ عام حبلول االستعمار
)(االستعمار على للقضاء ٣،  

 مرنـة  هنـج  اتبـاع  تـستلزم  ومـشاعرها  األقاليم لشعوب املميزة اخلصائص أن تدرك وإذ 
ــة ــرة وعملي ــال ومبتك ــارات حي ــر خي ــصري، تقري ــساس أي دون امل ــيم حبجــم م ــه أو اإلقل  موقع
  الطبيعية، هواردم أو سكانه عدد أو اجلغرايف

 العظمــى لربيطانيــا املتحــدة ةاململكــ حكومــة عنــه أعربــت الــذي املوقــف تالحــظ وإذ 
 بــشأن األمريكيــة املتحــدة الواليــات حكومــة عنــه أعربــت الــذي واملوقــف الــشمالية، يرلنــداآو

   إلدارتيهما، اخلاضعة الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم

 الـذايت  بـاحلكم  املتمتعـة  غـري  األقـاليم  ممثلـو  عنها أعرب اليت املواقف أيضا تالحظ وإذ 
   اإلقليمية، الدراسية حلقاهتا ويف اخلاصة اللجنة أمام

 الـذايت  باحلكم املتمتعة غري األقاليم بعض يف الدستورية التطورات كذلك تالحظ وإذ 
  عنها، معلومات اخلاصة اللجنة تلقت واليت للحكم الداخلي اهليكل على تؤثر اليت

_______________ 
  ).١٥  -   د (١٥١٤القرار   )٢(

A/56/61  )٣(  .، املرفق
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 اخلاصـة  اللجنـة  مـال أع يف املعيـنني  و املنتخـبني  األقـاليم  ممثلـي  مشاركة أمهية تدرك وإذ 
  ، على السواءاخلاصة وللجنة لألقاليم

الــذي  الــدليل تظــل أن ينبغــي وتطلعاهتــا األقــاليم شــعوب رغبــات بــأن منــها واقتناعــا 
 واالنتخابــات االســتفتاء عمليــات وبــأن املــستقبل يف الــسياسي مركزهــا تطــوريف  يــسترشد بــه

 رغبـات  مـن  التحقـق  يف هامـا  دورا ؤديتـ  ةالـشعبي  املشاورة أشكال من وغريها والنـزيهة احلرة
  ،اوتطلعاهت بوالشع

 األقـاليم  هـذه  مـن  إقلـيم  أي مركـــز  لتحديــــد  مفاوضـات  أي بأن أيضا منها واقتناعا 
 األمــم رعايــة حتــت اإلقلــيم، ذلــك لــشعب الفعــالني واحلــضور باملــشاركة جتــري أن جيــب إمنــا

 غـري  األقـاليم  شـعوب  آراء مـن  لتحقـق ا ينبغـي  وبأنـه حـدة، على حالـة كل أساس على املتحدة
  املصري، تقرير يف حبقها يتعلق فيما الذايت باحلكم املتمتعة

 إزاء القلـق  عـن  أعرب قد الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم من عددا أن تالحظ وإذ 
 والــذي نفــسها، األقــاليم لرغبــات خالفــا بــاإلدارة، القائمــة الــدول بعــض تتبعــه الــذي اإلجــراء
 جملـس  عـن  تـصدر  أوامـر  طريـق  عن إما األقاليم، على لتطبق تشريعات سن أو تعديل يف يتمثل
 بـاإلدارة  القائمـة  الدولـة  علـى  املترتبـة  االلتزامـات  األقـاليم  علـى  تسري كي ، االستشاري امللكة

  واحد، جانب من واللوائح القوانني تطبيق طريق عن أو دولية، معاهدات مبوجب

ـــدرك وإذ  ــة ت ـــة دماتاخلــ قطــاع أمهي ــة املالي ــصـادات الالدولي ــاليم بعــض قت  غــري األق
  الذاتــي، باحلكم املتمتعة

 علـى  الـذايت  بـاحلكم  املتمتعـة  غـري  األقـاليم  تبديـه  الـذي  املتواصل التعاون تالحــظ وإذ 
  اإلقليمية، املنظمات أعمال يف مشاركتها ذلك يف مبا واإلقليمي، احمللي الصعيدين

 وسـيلة  تـوفر  املتحـدة  لألمـم  التابعـة  واخلاصة الزائرة البعثات نأ اعتبارها يف تضع وإذ 
تستقبل أي بعثة زائـرة تابعـة        مل األقاليم بعض وأن األقاليم، يف السائدة احلالة من للتحقق فعالة

 يف تنظــر وإذ زائـرة،  بعثـة  أي إليـه  توفـد  مل اآلخـر  الـبعض  وأن طويلـة  مـدة  منـذ  لألمـم املتحـدة  
ــة ــاد إمكانيـ ــرةزا بعثـــات إيفـ ــاليم إىل أخـــرى ئـ  الـــدول مـــع وبالتـــشاور مالئـــم وقـــت يف األقـ
  باإلدارة، القائمة

 فهمهـا  تعزيز من تتمكن كي ،اخلاصة للجنة املهم من هأن أيضا اعتبارها يف تضع وإذ 
 طريـق  عـن  تطلـع  أن فعال، بشكل بواليتها االضطالع ومن األقاليم لشعوب السياسي للمركز
 يف معلومـات  تتلقـى    وأن وتطلعاهتـا،  األقـاليم  هـذه  شـعوب  غباتر على باإلدارة القائمة الدول
  ،األقاليم ممثلو ذلك يف مبا أخرى، مناسبة مصادر من الشأن هذا
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 علـى  املعنيـة،  املتحـدة  األمـم  هيئـات  قيـام  اخلاصة اللجنة تكفل أن بضرورة تسلم وإذ 
 تقريـر  خيـارات  فهـم  علـى  األقـاليم  شـعوب  مساعدة تستهدف العامة لتوعيةل حبملة ،نشط حنو

   أفضل، فهما املصري

 يف إقليميـــة دراســـية حلقـــات عقـــد أن اخلـــصوص، هـــذا يف ،اعتبارهـــا يف تـــضع وإذ 
 نـشطة  مبـشاركة  أخرى، أماكنو املتحدة األمم مقر ويف اهلادئ واحمليط الكارييب البحر منطقيت

 بواليتـها،  االضـطالع  علـى  اخلاصة اللجنة يساعد الذايت، باحلكم املتمتعة غري األقاليم ممثليمن  
 الكـارييب  البحـر  مـنطقيت  بـني  بالتنـاوب  تعقـد  الـيت  الدراسـية  احللقات هلذه اإلقليمي الطابع وأن

 إىل يرمــي املتحــدة ألمــمتــضطلع بــه ا برنــامج إطــار يف حامســا عنــصرا يــشكل اهلــادئ واحملــيط
  ألقاليم،ل السياسي املركز من التحقق

 لعـام  اهلـادئ  احملـيط  ملنطقـة  اإلقليميـة  الدراسـية  احللقـة  أن أيـضا  اعتبارها يف تضع وإذ 
 نـوفمرب، /الثـاين  تشرين ٣٠ إىل ٢٨ من الفترة يف فيجي، يانوكا، جزيرة يف عقدت قد ٢٠٠٦
 جـورج،  سـان  يف عقـدت  قد ٢٠٠٧ لعام الكارييب البحر ملنطقة اإلقليمية الدراسية احللقة وأن

   مايو،/أيار ٢٤ إىل ٢٢ من الفترة يف ،غرينادا

 ،يالبيئـ  تـدهور الو الطبيعية الكوارث مواجهة يف خاص بوجه األقاليم ضعف تعي وإذ  
ــة الــصدد، هــذا يف اعتبارهــا، يف تــضع وإذ ــاليم علــى تطبــق أن إمكاني ــرامج األق  مجيــع عمــل ب

 اجلمعيــة تعقــدها الــيت االســتثنائية والــدورات ٤)(املتحــدة األمــم تعقــدها الــيت العامليــة املــؤمترات
   واالجتماعي، االقتصادي اجملالني يف العامة

_______________ 
يونيـه  / حزيـران  ١٤‐ ٣ بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،           تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين      )٤( :انظر
 A.93.1.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر، اجمللــد األول، ١٩٩٢

ــصويب ــة     ؛ )والت ــن الكــوارث الطبيعي ــاملي للحــد م ــؤمتر الع ــر امل ــان،  ، وتقري ــا، الياب  ٢٧‐ ٢٣يوكوهوم
وتقريــر املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنميــة املــستدامة  ، الفــصل األول؛ (A/CONF.172/9) ١٩٩٤مــايو /أيــار

 ١٩٩٤مــايو / أيــار٦ ‐ أبريــل / نيــسان٢٥بريــدجتاون، بربــادوس، ، للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة 
وتقريـر املـؤمتر الـدويل      ، الفـصل األول؛     ) والتـصويبان  A.94.I.18منشورات األمم املتحـدة، رقـم املبيـع         (

ــسكان وال ــاهرة،  لل ــة، الق ــول ١٣‐ ٥تنمي ــع     (١٩٩٤ســبتمرب /أيل ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم من
A.95.XIII.18(     وتقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية            ، املرفـق؛    ١، الفصل األول، القرار

ــل الثــاين ( ــران١٤‐ ٣، اســطنبول، )املوئ ــم املبيــع      (١٩٩٦يونيــه / حزي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم من
A.97.IV.6( وتقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة،  ، املرفــق الثــاين؛ ١، الفــصل األول، القــرار

منـــشورات األمـــم  (٢٠٠٢ســـبتمرب / أيلـــول٤ ‐ أغـــسطس / آب٢٦جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا، 
، املرفـق؛   ٢، الفصل األول، القـرار      ) والتصويب املتحدة، رقم املبيع     A.03.II.A.1   املي وتقريـر املـؤمتر العـ

 ٣١ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب، ديربـان،                     
 (  .، الفصل األول)Corr.1   و٢٠٠١A/CONF.189/12سبتمرب / أيلول٨ ‐ أغسطس /آب
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 الوكـاالت  جانـب  مـن  األقـاليم  بعـض  لتنميـة  املقدمة املسامهة التقدير مع تالحظ وإذ  
 املتحـدة  األمـم  برنـامج  وخباصـة  املتحدة، األمم نظومةمل التابعة األخرى واملؤسسات املتخصصة
ــة اإلمنــائي ــصادية واللجن ــة ألمريكــا االقت ــةوا الكــارييب البحــر ومنطقــة الالتيني ــصادية للجن  االقت

ــة ــادئ، واحملــيط آلســيا واالجتماعي ــة املؤســساتو اهل ــل اإلقليمي ــة مــصرف مث  الكــارييب التنمي
 ووكـاالت  اهلـادئ  احملـيط  جزر ومنتدى الكارييب البحر شرق دول ومنظمة الكاريبية واجلماعة

  اهلادئ، احمليط يف اإلقليمية املنظماتجملس 

 هبـا  املنوطـة  املهمـة  مـن  كجـزء  تـستعرض،  إلنسانا حبقوق املعنية اللجنة أن تدرك وإذ 
)(والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد مبوجب  يف مبـا  املـصري،  تقريـر  عملية حالة،  ٥
   اخلاصة، اللجنة دراسة قيد هي اليت الصغرية يةاجلزر قاليماأل يف ذلك

 ألعماهلـا  ناقـد  سـتعراض ا إلجراء حاليا اخلاصة اللجنة تبذهلا اليت اجلهود إىل تشري وإذ 
   لواليتها، وفقا أهدافها لتحقيق وبناءة مالئمة ومقررات توصيات وضع هبدف

 معلومـات  تتـضمن  الـيت و العامة األمانة تعدها اليت السنوية العمل ورقات بأن تقر وإذ 
)(الصغرية األقاليم من كل يف احلاصلة التطورات عن أساسية  واملعلومـات  الوثـائق  وكـذلك  ،٦
 أسـهمت  قـد  ،األخـرى  املـصادر و احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  واملثقفني اخلرباء من املقدمة ةالفني

   القرار، اهذ استكمال يف مهما إسهاما

 املـصري،  تقريـر  يف للتـصرف  القابـل  غري األقاليم شعوب حق جديد من تؤكد- ١  
ــا ــاقمل وفق ــم يث ــرار املتحــدة األم ــة وق ــة اجلمعي ــضمن )١٥ - د (١٥١٤ العام ــنح عــالنإ املت  م

   املستعمرة؛ والشعوب للبلدان االستقالل

 تقريـر  مبـدأ  عـن  االسـتعمار  إهناء عملية يف بديل ال أنه أيضا جديد من تؤكد- ٢  
 اتفاقيـات  بـه  تقـر   مـا  حنـو  علـى  اإلنـسان،  حقـوق  مـن  أساسـيا  حقـا  أيـضا  يشكل الذي املصري،
  الصلة؛ ذات اإلنسان حقوق

 صــاحبة املطـاف  هنايـة  يف هـي  قـاليم األ شـعوب  أن كـذلك  جديـد  مـن  تؤكـد - ٣  
ــا حتــدد أن يف احلــق ــسياسي مركزه ــة قبلستاملــيف  ال ــا ،حبري ــاق ألحكــام وفق ــصلة ذات امليث  ال

 منـذ  املوجهـة  دعوهتا الصدد، هذا يف ،وتكرر الصلة، ذات العامة اجلمعية وقــرارات واإلعــالن
 املعنيـة   واهليئـات  األقـاليم  كومـات ح مع بالتعاون ،للقيام باإلدارة القائمة الدول إىل طويل زمن
 الـشعوب  ةوعـــي ت زيـادة  بغيـة  لألقـاليم  سياسـي  تثقيـف  برامج بإعداد،  املتحدة األمم منظومة يف

_______________ 
٥  )  .، املرفق)٢١  -   د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )

16-14  )٦(   و   و  . 10 A/AC.109/2007/2-8
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 املعلومـــات ، بـــصفة منتظمـــة،حتيـــل أن بـــاإلدارة القائمـــة الـــدول إىل تطلـــب- ٤  
  العام؛ األمني إىل امليثاق من )ـه( ٧٣ املادة مبوجب املطلوبة

 األقــاليم شــعوب بــآراء علــم علــى اخلاصــة اللجنــة تكــون أن أمهيــة تؤكــد- ٥  
ــشعوب، هــذه ألحــوال همهــاف تعــزز وأن ورغباهتــا، ــا ال ــات ونطــاق طبيعــة ذلــك يف مب  الترتيب
 والدولـة  الـذايت  بـاحلكم  املتمتعـة  غـري  األقـاليم  مـن   إقلـيم  كـل  بـني  القائمة والدستورية السياسية
   فيه؛ باإلدارة القائمة

ــد مــن تؤكــد- ٦   ــدول أن جدي ــاإلدارة القائمــة ال ــى تقــع ب ــا عل  مبوجــب ،عاتقه
 وتوصـي  لألقاليم، الثقافية اهلوية وصون واالجتماعية االقتصادية التنمية تعزيز مسؤولية امليثاق،
 مـن  إقلـيم  كـل  اقتـصاد  لتعزيـز  املعنية، األقاليم حكومات مع بالتشاور األولوية، إعطاء مبواصلة
  وتنويعه؛ األقاليم

 الالزمـة  التـدابري  مجيـع  اختـاذ  بـاإلدارة  القائمـة  الـدول  وإىل األقـاليم  إىل تطلب- ٧  
 إىل أخـــرى مـــرة وتطلـــب التـــدهور، أشـــكال مجيـــع مـــن وحفظهـــا األقـــاليم يف البيئـــة ايـــةحلم

  األقاليم؛ يف البيئية األحوال رصد مواصلة املعنية املتخصصة الوكاالت

 اإلقليميـة،  األنـشطة  يف الـذايت  باحلكــم  املتمتعــة  غري األقاليم مبشاركة ترحـب- ٨  
  اإلقليمية؛ املنظمات أعمال ذلك يف مبا

)٣( االسـتعمار  علـى  للقضاء الثاين الدويل العقد عمل خطة تنفيذ أمهية تؤكد   ٩ -، 
 األقـاليم  مـن  إقلـيم  كـل  يف االسـتعمار  إلهنـاء  العمـل  برنـامج  تطبيقب التعجيل خالل من وخباصة
 إجــراء كفالــة خــالل مــنو حــدة، علــى حالــة كــل أســاس علــى الــذايت، بــاحلكم املتمتعــة غــري

 ورقـات  أن جتـسد   وكفالـة  إقلـيم،  كـل  يف اإلعـالن  تنفيـذ  يف احملرز مالتقد ملدى دورية حتليالت
  ؛ على حنو تاماألقاليم تلك يف الناشئة التطورات إقليم كل عن العامة األمانة تعدها اليت العمل

 اللجنــة أعمــال يف تامــة مــشاركة تــشارك أن بــاإلدارة القائمــة بالــدول هتيــب- ١٠  
 ،امليثــاق مــن )هـــ( ٧٣ املــادة أحكــام تنفيــذ أجــل مــن تعاونــا كــامال معهــا تتعــاون وأن اخلاصــة

 مـن  )ب( ٧٣ املـادة  أحكـام  بتنفيـذ  يتعلـق  فيمـا  ،اخلاصـة  اللجنـة  إخطـار  أجـل  ومن واإلعالن،
 بـاإلدارة  القائمة الدول وتشجع األقاليم، يف الذايت احلكمب النهوض إىل الرامية اجلهودب ،امليثاق
   األقاليم؛ إىل اخلاصة عثاتوالب الزائرة لبعثاتا إيفاد تيسري على
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 إلقامـة  املتحدة األمم تبذهلا اليت اجلهود يف املسامهة على األعضاء الدول حتث- ١١  
 أن هبـا  وهتيـب  االستعمار، على للقضاء الثاين الدويل العقد غضون يف االستعمار من خال عامل

  النبيل؛ اهلدف ذلك لبلوغ عيهااسم يف اخلاصة للجنة الكامل دعمها تقدمي تواصل

 لربيطانيـا  املتحـدة  اململكة جتريها اليت الدستور استعراض عمليات أمهية تؤكد- ١٢  
 حتـت  ا،ممنـه  لكـل  التابعـة  األقـاليم  يف األمريكيـة  املتحـدة  والواليات الشمالية يرلنداأو العظمى
 إطـــار يف الداخليـــة الدســـتورية اهلياكـــل تنـــاول والـــيت هتـــدف إىل ،األقـــاليم حكومـــات قيـــادة

   احلالية؛ اإلقليمية ترتيباتال

 اجلمعيـة  إىل ،منتظمـة  بصفة ،التقارير تقدمي يواصل أن العام األمنيإىل   تطلب- ١٣  
 الـدوليني  العقـدين  إعـالن  منـذ   الـيت اختـذت    االسـتعمار  بإهنـاء  املتعلقة القرارات تنفيذ عن العامة
   ؛ للقضاء على االستعماروالثاين األول

 يف ،اخلاصـة  اللجنـة   مع اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة اونتتع بأن طلبها تكرر- ١٤  
 بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  العهـد  يف وردت حسبما ،املصري تقرير يف باحلق املتعلقة واليتها إطار

ــة ــادل هبــدف ،)٥(والــسياسية املدني ــالنظروذلــك  املعلومــات، تب ــة أن إىل ب ــة اللجن  حبقــوق املعني
 مـن  كـثري  يف والدسـتورية  الـسياسية  التطـورات  ذلـك  يف مبا احلالة، استعراض هبا منوط اإلنسان
   اخلاصة؛ اللجنة اختصاص نطاق ضمن تدخل اليت الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم

 بقـــضايا املعـــين الـــدائم املنتـــدى مـــع تتعـــاون أن اخلاصـــة اللجنـــة إىل تطلـــب- ١٥  
 هبــدف ،منــهما كــل واليــة رإطــا يف ،العنــصري التمييــز علــى القــضاء وجلنــة األصــلية الــشعوب
 الـــيت الـــذايت بـــاحلكم املتمتعـــة غـــري األقـــاليم يف احلاصـــلة التطـــورات بـــشأن املعلومـــات تبـــادل

   ؛هاتان اهليئتان تستعرضها

 املتمتعـة  غـري  األقـاليم  مسألة دراسة تواصل أن اخلاصة اللجنة إىل أيضا تطلب- ١٦  
 وعـن  والـستني  الثالثـة  دورهتـا  يف  العامـة  اجلمعيـة  إىل ذلـك  عـن  تقريـرا  تقـدم  وأن الذايت باحلكم
  .القرار هذا تنفيذ

  ٧٥اجللسة العامة 
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧

  بــاء
  حالة األقاليم كل على حدة

   ،العامة اجلمعية إن

   ،إىل القرار ألف أعاله تشري إذ
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  أوال 
  ساموا األمريكية

)( ٧ األمريكيــة ســاموا بــشأن العامــة األمانــة أعــدهتا الــيت العمــل بورقــة علمــا حتــيط إذ  
  الصلة، ذات األخرى واملعلومات

ــف تالحــظ وإذ  ــة موق ــة الدول ــاإلدارة القائم ــات ب ــيت والبيان ــا أدىل ال ــو هب ــاموا ممثل  س
 الـيت  احلاليـة  للعالقـة  ارتيـاحهم  عـن  واليت أعربـوا فيهـا     اإلقليمية الدراسية احللقات يف األمريكية

  ريكية،األم املتحدة بالواليات اإلقليم تربط

ــضا تالحــظ وإذ  ــة وزارة أن أي ــات يف الداخلي ــة املتحــدة الوالي ــضي األمريكي ــأن تق  ب
)(األمريكية ساموا على إدارية والية الداخلية لوزير ٨،  

ــة ســاموا أن كــذلك تالحــظ وإذ  ــزال ال األمريكي ــابع الوحيــد اإلقلــيم ت  للواليــات الت
 اإلقلـيم،  حكومـة  أعمـال  لتـسيري  بـاإلدارة  القائمة الدولة من مالية مساعدة يتلقى الذي املتحدة

  اقتصاده، تنويع يف اإلقليم حكومة مساعدة تواصل أن باإلدارة القائمة بالدولة هتيبإذ و

 الواليــات كــونغرس يف التــصويت حبــق املتمتــع غــري اإلقلــيم منــدوب أن تالحــظ وإذ 
 بـشأن  الرمسـي  موقفهـا  تعلـن  أن بـاإلدارة  القائمـة  الدولـة  مـن  رمسيـا  طلب قد األمريكية املتحدة
 للبلـدان  االسـتقالل  مـنح  إعـالن  تنفيـذ  حبالـة  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنة أمام األمريكية ساموا مركز

  املستعمرة، والشعوب

 اإلقليميـة  الدراسية احللقة يف اإلقليم حاكم ممثل به أدىل الذي البيان أيضا تالحظ وإذ 
 تـشرين  ٣٠ إىل ٢٨ مـن  الفتـرة  يف فيجي، ،يانوكا جزيرة يف عقدت اليت اهلادئ، احمليط ملنطقة
 بوصـفه  اإلقلـيم  مركـز  تـستعرض  أن اخلاصة اللجنة إىل فيه طلب والذي ،٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين
  الذايت، باحلكم متمتع غري إقليما

 بـدأت  الـيت  ،يف املستقبل  السياسي املركز بدراسة املعنية اللجنة بإنشاء ترحب  - ١  
ــها ــران يف عمل ــه/حزي ــدتوأ ٢٠٠٦ يوني ــا ع ــانون يف تقريره ــاين ك ــاير/الث  هبــدف ،٢٠٠٧ ين
 يف املـستقبل   الـسياسي  بـاملركز  يتعلق فيما األمريكية ساموا أمام املتاحة البديلة األشكال دراسة
  ؛منها كل وعيوب مزايا وتقييم

_______________ 
(  ٧ )A/AC.109/2007/15.  

  .، وزارة الداخلية، الواليات املتحدة األمريكية٢٦٥٧عمال باألمر الوزاري   )٨(
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 اللجنـة  إىل األمريكيـة  سـاموا  حاكم وجهـها أن سبق اليت الدعوة أمهيـة تؤكد  - ٢  
 هـذه  إيفـاد  تيـســر  أن بـاإلدارة  القائمـة  بالدولـة  وتـهــيب  اإلقلـيم،  إىل زائرة ةبعثـ إليفاد اخلاصة
 مجيـع  تتخــذ  أن اخلاصـة  اللجنة رئيسة إىل وتطلب ذلك، يف اإلقليم حكومة رغبـت إذا البعثـة،

  ذلــك؛ تحقيقل الالزمة اخلطوات

 الـيت  عمـال األ تيـسري  يف اإلقلـيم  تـساعد  أن باإلدارة القائمة الدولة إىل تطلـب  - ٣  
 بدراسـة  املعنيـة  اللجنـة  بوضعــه  أوصــت  الـذي   العامـة   لتوعيــة ا بـبــرنامج  يتعلق فيما هبا يضطلع
 ميثـاق  مـن  )ب( ٧٣ متاشـيا مـع املـادة        ،٢٠٠٧ لعـام  تقريرهـا  يف يف املـستقبل   الـسياسي  املركز
 إىل ،طلبـها عنـد    املـساعدة،  تقـدم  أن املعنيـة  املتحـدة  األمـم  مبؤسـسات  وتـهـيـب املتحدة، األمم
  العام؛ التـثقيفـي برناجمـه سياق يف اإلقليم

  
   ثانيا
أنغيال

)( ٩ أنغـيال  بــشأن العامـة  األمانـة  أعــدهتا الـيت  العمـل  بورقــة علمـا  حتـيط  إذ  واملعلومــات 
  الصلة، ذات األخرى

 يف ٢٠٠٣ لعـام  الكـارييب  البحر ملنطقة اإلقليمية الدراسية احللقة انعقاد إلـى تشري وإذ 
 املتمتعـة  غـري  األقـاليم  مـن  إقلـيم  يف الدراسـية  احللقـة  فيهـا  تنعقــد  الـيت  األوىل املـرة  وهي ،أنغـيال
  الذايت، باحلكم

 عــام يف اإلقلــيم حكومــة استأنفتـــها الــيت الدســتور اســتعراض بعمليــة علمــا حتــيط وإذ 
 ،احـديث  أنـشئـت  اليت واالنتخابـي الدستوري اإلصالح جلنة هبا تضطلع اليت وباألعمال ٢٠٠٦
 تــشاورية وجلــسات عامــة جلــسات وبعقــد ،٢٠٠٦ أغــسطس/آب يف تقريرهــا أعـــدت والــيت

ــشـأن ٢٠٠٧ عــام يف أخـــرى ــة علــى عرضــها املقـــرر املقترحــة الدســتورية التعــديالت ب  الدول
  باإلدارة، القائمة

 وبتنفيــذ املــستوى الرفيعــة بالــسياحة التـــزامها مواصــلة تعتـــزم احلكومــة أن دركتــ وإذ 
  املالية، اخلدمات قطـاع يف خمتلفة يميةتنظ قواعد

 دول ومنظمــة الكاريبيــة اجلماعــة يف منـتــسـب كعــضو اإلقلــيم مــشاركة تالحــظ وإذ 
  الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية واللجنة الكارييب البحر شرق

_______________ 
.  (  ٩ )A/AC.109/2007/8
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 روبـــإصدا ،واالنتخابـــي الدســتوري لإلصــالح جديــدة جلنــة بـإنــشـاء ترحـــب  - ١  
ــدبو ،٢٠٠٦ عــام يف تقريرهــا ــسات عق ــة جل ــسات عام ــشاورية وجل ــع يف أخــرى ت  عــام مطل
 إدخاهلــا املقتـرح  التغيــريات  بـشـأن  بـاإلدارة  القائمــة الدولـة  إىل توصـيات  تقـدمي  هبـدف  ٢٠٠٧
  اإلقليـم؛ يف احلايل الدستور على

 وفــد ت أن يف اإلقلـيم  حكومـة  عنـها  أعربـت  أن سـبق  الـيت  الرغــبة  أمهيـة  تؤكد  - ٢  
 هـذه  تيـسر إيفـاد    أن بـاإلدارة  القائمـة  بالدولـة  وتـهـيــب  اإلقلـيم،  إىل زائـرة  بعثـة اخلاصة اللجنة
 مجيـع  تـتـخــذ  أن اخلاصـة  اللجنة رئيسة إىل وتطلب ذلك، يف اإلقليم حكومة رغبت إذا البعثة،

  ذلك؛ تحقيقل الالزمة اخلطوات

 الـيت  األعمـال  تيـسري  يف اإلقلـيم  تـساعد  أن باإلدارة القائمة الدولة إىل تطلـب  - ٣  
 مـن  )ب( ٧٣شـى مـع املـادة       ا مبـا يتم   العامــة، جبهود التوعية االستشارية     يتعلق فيما هبا يضطلع
 ، عنـد طلبـها    املـساعدة،  أن تقـدم   املعنيـة  املتحـدة  األمـم  ؤسساتمب وهتيب املتحدة، األمم ميثاق
  العامة؛ االستشارية للتوعية هجهود سياق يف إلقليمإىل ا

  
  ثالثا 
  برمودا

)( ١٠ واملعلومـات   بورقة العمل اليت أعـدهتا األمانـة العامـة بـشأن برمـودا        علما حتيط إذ 
  ،األخرى ذات الصلة
   املستقبل، يف اإلقليم مركز بشأن السياسية األحزاب نظر وجهات خمتلف وإذ تدرك

 بـاإلدارة،  القائمـة  الدولـة  ومبوافقـة  اإلقلـيم  حكومـة  طلـب  على بناء ، أنه إىل تشري وإذ 
 إىل معلومـات  قـدمت الـيت    ٢٠٠٥ عـام  يف برمـودا  إىل اخلاصـة  املتحـدة  األمـم  بعثة إيفادجرى  
 للمركـز  املـشروعة  اخليارات وعن املصري، تقرير عملية يف املتحدة األمم دور عن اإلقليم شعب

 جتـارب  وعـن  ،)١٥ - د (١٥٤١ العامـة  اجلمعيـة  قرار يف بوضوح على النحو احملدد   السياسي
  كاملة، بصورة الذايت احلكم حققت اليت األخرى الصغرية لدولا

 وافيـة  دراسـة  يقدم الذي ٢٠٠٥ لعام برمودا استقالل جلنة تقرير أمهية تؤكد  - ١  
 إىل الراميـة  اخلطـط  تنفيـذ  اآلن حـىت  جيـر  مل ألنـه  وتأسـف  ،باالسـتقالل  احمليطة للحقائق ودقيقة
ــد ــسات عق ــة جل ــة وعــرض عام ــى خــضراء ورق ــ عل ــايب ساجملل ــا الني ــة تليه ــضاء ورق  حتــدد بي

  برمودا؛استقالل ب املتعلقة العامة السياسة اقتراحات

_______________ 
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ــابع أن تقــرر  - ٢   ــة التطــورات كثــب عــن تت  مبركــز يتعلــق فيمــا اإلقلــيم يف اجلاري
 املـساعدة، عنـد     املعنيـة أن تقـدم     املتحـدة  األمـم  نظمـات مب وهتيب املستقبل، يف السياسي برمودا

  ؛العام التثقيفي برناجمه سياق يف طلبها، إىل اإلقليم
 

   رابعا
  الربيطانية فريجن جزر

ــيط إذ  ــا حتـ ــن        علمـ ــزر فريجـ ــشأن جـ ــة بـ ــة العامـ ــدهتا األمانـ ــيت أعـ ــل الـ ــة العمـ بورقـ
)(الربيطانية   ،واملعلومات األخرى ذات الصلة ١١
ــر إىل تــشري وإذ   أجراهــا الــيت املناقــشة وإىل ١٩٩٣ لعــام الدســتوريني املفوضــني تقري
 يف الدسـتور  اسـتعراض  جلنـة  إنـشاء  وإىل ١٩٩٦ عام يف التقرير بشأن لإلقليم التشريعي اجمللس
 حتــديث بــشأن توصــيات املتــضمن تقريرهــا اســتكمال ب٢٠٠٥وقيامهــا يف عــام   ٢٠٠٤ عــام

  ،٢٠٠٥ معا يف التقرير بشأن التشريعي اجمللس أجراها اليت املناقشة تالحظ وإذ الدستور،

 اهلـادئ  احملـيط  ملنطقـة  اإلقليميـة  الدراسـية  احللقـة  يف ،بـه  أدىل الـذي  البيان تالحظ وإذ 
 نــوفمرب /الثــاين تــشرين  ٣٠ إىل ٢٨ مــن الفتــرة يف فيجــي،  يانوكــا، جزيــرة  يف عقــدت الــيت

 وحــث الداخليــة الدســتور اســتعراض لعمليــة حتلــيال قــدم الــذي اإلقلــيم حكومــة ممثــل ،٢٠٠٦
 ذلـك  وتوسـيع  معينـة  ألقـاليم  بالنـسبة  املـصري  تقرير مفهوم يف التفكري إعادة على اخلاصة اللجنة

  حدة، على حالة كل أساس على املفهوم،

 يف الرائـدة  اخلارجيـة  املاليـة  املراكـز  كأحـد  يـربز  فتـئ   مـا  اإلقلـيم  أن أيضا تالحظ وإذ 
  ياحية،والس املالية اخلدمات قطاعي يف للنموغري مسبوق  معدال يشهد إذ العامل،

 الــسلطة يف التــوازن وحتقيــق الدســتوري بالتقــدم املتعلقــة باملفاوضــات ترحــب  - ١  
 ومتخـضت  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفتـرة  يف جـرت  الـيت  اإلقليم وحكومة باإلدارة القائمة الدولة بني
  ؛٢٠٠٧ مايو/ أياريف باإلمجاع لإلقليم التشريعي اجمللس أقره الذي الدستور مشروع عن

ــاجل أيــضا ترحــب  - ٢   ــذهلا الــيت هودب ــة تب ــز لكــي اإلقلــيم حكوم  القاعــدة ترتك
ــيم االقتــصادية ــة علــى لإلقل ــة امللكي ــة اخلــدمات قطاعــات وعلــى احمللي مــن  أكــرب بــصورة املهني

  املالية؛ اخلدماتارتكازها على 

_______________ 
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  املـشترك  فريجـن  جـزر  جملـس  به يضطلع الذي اجلاري بالعمل كذلك ترحب  - ٣  
ــ نياحلكــومت بــني ــة ريجــنف جلــزر تنياملنتخب  املتحــدة للواليــات التابعــة فريجــن وجــزر الربيطاني

  املتجاورين؛ اإلقليمني بني العملي للتعاون آلية بوصفه
 

   خامسا
  كاميان جزر

)( ١٢ ــيط إذ  ــا حت ــان        علم ــشأن جــزر كامي ــة ب ــة العام ــدهتا األمان ــيت أع ــل ال ــة العم بورق
  ،واملعلومات األخرى ذات الصلة

 الـذي  ٢٠٠٢ لعـام  الدسـتوري  التحـديث  استعراض جلنة بتقرير أيضا علما حتيط وإذ 
 الـيت  الدسـتور  سودةومبـ  فيـه،  ينظـر  كـي  اإلقلـيم  شـعب  علـى  معروضـا  دسـتور  مشروع تضمن
 اإلقلـيم  بـني  جـرت  الـيت  الالحقـة  املناقشاتوب ،٢٠٠٣ عام يف باإلدارة القائمة الدولة عرضتها
  ،٢٠٠٣ عام يف باإلدارة القائمة والدولة

ــع تالحــظ وإذ  ــاماالهت م ــادة م ــتح إع ــاب ف ــشة ب ــني املناق ــة ب ــة الدول ــاإلدارة القائم  ب
 الـشعب  آراء مـن  التحقـق  بغيـة  ،الدسـتوري  التحـديث  بـشأن  ٢٠٠٦ عام يف اإلقليم وحكومة

  االستفتاء، طريق عن

 سـان  يف عقـدت  الـيت  الكـارييب  البحـر  ملنطقة اإلقليمية الدراسية احللقة أن تالحظ وإذ 
 أمانـة  إنـشاء  مـسألة  ناقـشت  قـد  ٢٠٠٧ مـايو /أيار ٢٤ إىل ٢٢ من الفترة يف ، غرينادا، جورج

  زيـادة  أجـل  مـن  ٢٠٠٧ مـارس /آذار يف عملـها  بـدأت  الـيت  كاميان جزر يف الدستور استعراض
  عنها، املعلومات ونشر  اإلقليمدستور استعراض بعملية  العامةالتوعية

 تكــاليفعلقــة باملت سائلاملــ بعــضمــن أن  اإلقلــيم حكومــة أشــارت إليــه مبــا تــسلم وإذ 
   مدعاة للقلق،التضخم، قبيل من املعيشة،

 الـيت  األعمـال  تيـسري  يف اإلقلـيم  تـساعد  أن بـاإلدارة  القائمة الدولة إىل تطلب  - ١  
 األمـم  ميثـاق  مـن  )ب( ٧٣شـى مـع املـادة       ا مبا يتم  ، العامة التوعية جبهود يتعلق فيما هبا يضطلع
 يف إلقلـيم إىل ا   عنـد طلبـها،    املساعدة، أن تقدم  يةاملعن املتحدة األمم ؤسساتمب وهتيب املتحدة،
  ؛ العامةلتوعيةل هجهود سياق

 املتعلقـة  املـسائل  خمتلـف  اعتزامهـا معاجلـة    عـن  اإلقلـيم  حكومة بإعالن ترحب  - ٢  
  منهجية؛ معاجلة املعيشة بتكاليف

_______________ 
(  ).  ١٢A/AC.109/2007/2
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   سادسا
  غوام

)( ١٣ واملعلومـات  بورقـة العمـل الـيت أعـدهتا األمانـة العامـة بـشأن غـوام                علمـا  حتيط إذ 
  األخرى ذات الصلة،

ــاخبني أن إىل تــشري وإذ   ــذين املــسجلني الن ــدوا، غــوام يف التــصويت هلــم حيــق ال  يف أي
 إطـارا  ينـشئ  أن شـأنه  من الذي غوام كمنولث قانون مشروع ،١٩٨٧ عام يف أجري استفتاء
 احلكـم  مـن  ربأك قدرا غوام منح ويكفل باإلدارة، القائمة والدولة اإلقليم بني للعالقات جديدا
   اإلقليم، مصري تقرير يف غوام يف الشامورو شعب حبق واالعتراف الداخلي الذايت

 لإلقلـيم  التابعـة  احلكوميـة  غري واملنظمات املنتخبني املمثلني طلبات إىل أيضا تشري وإذ 
 اخلاصـة،  اللجنـة  هبـا  تعـىن  الـيت  الـذايت  بـاحلكم  املتمتعـة  غـري  األقاليم قائمة من غوام شطب عدم
  املشروعة، ومصاحله حقوقه مراعاة ومع بنفسه مصريه الشامورو شعب يقرر ريثما

 مـشروع  بـشأن  اإلقليم وحكومة باإلدارة القائمة الدولة بني املفاوضات أن تدرك وإذ 
ــانون ــث ق ــوام كمنول ــد غ ــوام وأن توقفــت ق ــد غ ــة نظمــت ق ــوم عملي ــها يق ــاخبون مبوجب  الن

  مصريهم، ريرتق أجل من بالتصويت املؤهلون الشامورو

 فــائض ملكيــة لنقــل برناجمهــا تنفيــذ تواصــل بــاإلدارة القائمــة الدولــة أن تعلــم وإذ 
   غوام، حكومة إىل االحتادية األراضي

 القائمــة الدولــة برنــامج يف إصــالح إجــراء إىل دعــا اإلقلــيم شــعب أن تالحــظ وإذ 
  غوام، شعب إىل راضياأل لكيةمل والعاجل املشروط وغري الشامل نقلالب يتعلق فيما باإلدارة

 باآلثـار  يتعلـق  فيمـا  املقـيمني  الـسكان  مـن  كـثري  عنـها  أعـرب  اليت الشواغل تدرك وإذ 
 العـسكريني  األفـراد  مـن  ملزيـد  الوشـيك  النقل على املترتبة اآلثار من وغريها احملتملة االجتماعية
  ،اإلقليم إىل باإلدارة القائمة للدولة التابعني

 فربايـر /شـباط  منـذ  احلكومـة  نطـاق  علـى  اختـذت  الـيت  تقشفال تدابري تدرك أيضا  وإذ 
  املالية، “الطوارئ حالة” احلاكم أعلن عندما ،٢٠٠٧

    وطنه، يف أقلية األصلي الشامورو شعب جعلت من غوام إىل اهلجرة أن تعي وإذ

 شعبلـ  اإلرادة املعلنـة  تراعـي  أن بـاإلدارة  القائمـة  بالدولـة  أخـرى  مـرة  هتيـب   - ١  
 غـوام،  قـانون  عليهـا  ونـص  ١٩٨٧ عـام  اسـتفتاء  يف غـوام  نـاخيب  بتأييـد  حظيت اليت الشامورو

_______________ 
(  ).  ١٣A/AC.109/2007/16
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 اإلقلـــيم حكومـــة مـــساعدة تواصـــل أن بـــاإلدارة القائمـــة ولـــةالد إىل تطلـــب- ٢   
  واالجتماعية؛ واالقتصادية السياسية أهدافها حتقيق على املنتخبة

 حكومــة مــع بالتعــاون تواصــل، أن بــاإلدارة القائمــة الدولــة إىل أيــضا تطلــب  - ٣  
 بـاحلقوق  تـراف االع تواصـل  وأن اإلقليم يف األصليني أصحاهبا إىل األراضي ملكية نقل اإلقليم،
 مجيــع وأن تتخــذ واحترامهــا، غــوام يف الــشامورو لــشعب والعرقيــة الثقافيــة واهلويــة الــسياسية
  إليه؛ اهلجرة مبسألة يتعلق فيما اإلقليم حكومة خماوف لتهدئة الضرورية التدابري

 هتـدف  بـرامج  وضـع  يف تتعـاون  أن بـاإلدارة  القائمة الدولة إىل كذلك تطلب- ٤   
ــ وجــه علــى ــز إىل دالتحدي ــة تعزي ــستدامة التنمي ــشطة امل ــشاريع لألن ــصادية، وامل آخــذة يف  االقت

  غوام؛ تنمية يف الشامورو شعب يؤديه الذي اخلاص الدور االعتبار

 القيـود  رفع باإلدارة القائمة الدولة إىل املنتخب اإلقليم حاكم طلب إىل تشري- ٥   
 والواليــات غــوام بــني الركــاب بنقــل األجنبيــة للخطــوط اجلويــة الــسماح أجــل مــن املفروضــة
  الوافدين؛ الزوار عدد وزيادة التنافسية األسواق من املزيد تاحةإل األمريكية املتحدة

التوعيـة   جهـود  تيـسري  يف اإلقليم تساعد أن باإلدارة القائمة الدولة إىل تطلب- ٦   
 األمــم اتؤســسمب وهتيــب املتحــدة، األمــم ميثــاق مــن )ب( ٧٣شــى مــع املــادة ا مبــا يتم،العامــة
  اجلهود؛ لتلك دعما إلقليمإىل ا ، عند طلبهااملساعدة، أن تقدم املعنية املتحدة

  
   سابعا

  مونتسريات
)( ١٤ بورقـــة العمـــل الـــيت أعـــدهتا األمانـــة العامـــة بـــشأن مونتـــسريات  علمـــا حتـــيط إذ  

  واملعلومات األخرى ذات الصلة،
 جمموعـة  على يشتمل ذيال ،٢٠٠٢ لعام الدستور استعراض جلنة تقرير إىل تشري وإذ 

 إىل املعــني احلــاكم مــن الــسلطة انتقــال ذلــك يف مبــا الدســتوري، التقــدم بــشأن التوصــيات مــن
  احلر، لالرتباط بترتيب األخذ إىل والدعوة املنتخبة، احلكومة

_______________ 
(  ).  ١٤A/AC.109/2007/4
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 الســتعراض ٢٠٠٥ عــام يف النيــايب للمجلــس تابعــة جلنــة انعقــاد إىل أيــضا تــشري وإذ 
ــة املنتخبــة احلكومــة بــني قــةالالح واملناقــشات التقريــر،  التقــدم بــشأن بــاإلدارة القائمــة والدول

  ،السلطة وانتقال الدستوري

 سـان  يف عقـدت  الـيت  الكـارييب  البحـر  ملنطقة اإلقليمية الدراسية احللقة أن تالحظ وإذ 
 االحتياجــات ناقــشت قــد ٢٠٠٧ مــايو/أيــار ٢٤ إىل ٢٢ مــن الفتــرة يف ، غرينــادا،جــورج
  مونتسريات، يف األساسية اإلمنائية

ــضا تالحــظ وإذ  ــات أي ــة الدراســية احللقــة يف املــشاركون هبــا أدىل الــيت البيان  اإلقليمي
 لتلبيـة  كافيـة  مـوارد  ختـصيص  علـى  بـاإلدارة  القائمة الدولة فيها وشجعوا لكارييبا البحر ملنطقة

  لإلقليم، اخلاصة االحتياجات

 إىل أدى الـذي  الربكـاين  االنفجـار  علـى  املترتبـة  املتواصلة اآلثار القلق مع تالحظ وإذ 
 اإلقلـيم  خـارج  تقـع  منـاطق  وإىل اجلزيـرة  يف آمنـة  منـاطق  إىل اإلقلـيم  سكان أرباع ثالثة إجالء
  اجلزيرة، اقتصاد على سلبا يؤثر يزال وال

 الكاريبيـة،  اجلماعـة  يف األعـضاء  الـدول  تقـدمها  الـيت   املـستمرة  املـساعدة ب تعترف وإذ 
 اآلمــن املــالذ اإلقلــيم مــن النــازحني آلالف وفــرت الــيتو اإلقلــيم إىل ،وبربــودا أنتيغــوا وخباصــة
  ،العمل فرص وكذلك والصحية التعليمية املرافق خدمات على احلصول وإمكانية

 اإلقلــيم وحكومــة بــاإلدارة القائمــة الدولــة تبــذهلا الــيت املــستمرة اجلهــود تالحــظ وإذ 
  الربكاين، االنفجار عن النامجة اآلثار ملواجهة

 علــى حتــسينات إدخــال بــشأن التفــاوض اإلقلــيم حكومــة بــاعتزام ترحــب- ١   
 تقريـر  علـى املـضي قـدما حنـو حتقيـق قـدر أكـرب مـن                قدرهتا على احلفاظ بغرض احلايل الدستور
 لـه،  هنائيـة  مـسودة  إعـداد  عنـد  العـام  للنقـاش  وطرحـه  الدسـتور  ونشر الحقة، مرحلة يف املصري
  ؛٢٠٠٧ عام من األول الربع يف تحققي أن املنتظر من كان الذي األمر

 الـيت  األعمـال  تيـسري  يف اإلقلـيم  تـساعد  أن بـاإلدارة  القائمة الدولة إىل تطلب- ٢   
 األمـم  ميثـاق  مـن  )ب( ٧٣شـى مـع املـادة       ا مبا يتم  ،ةالعام التوعية جبهود يتعلق فيما هبا يضطلع
يف  إلقلـيم إىل ا  ، عنـد طلبـها    املـساعدة،  تقـدمي  املعنيـة  املتحـدة  األمـم  ؤسـسات مب وهتيب املتحدة،

  ؛سياق جهوده للتوعية العامة

 األخـرى  ؤسـسات املو املتخصـصة  والوكـاالت  بـاإلدارة  القائمـة  الدولةب هتيب- ٣   
 املـساعدة  تقـدمي  تواصـل  أن وغريهـا  اإلقليميـة  املنظمـات وكـذلك    املتحدة األمم نظومةمل التابعة
  الربكاين؛ االنفجار آثار تخفيفل إلقليمإىل ا
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   مناثا
  بيتكرين

)( ١٥ بيـتكرين  بـشأن  العامـة  األمانة أعدهتا اليت العمل بورقة علما حتيط إذ  واملعلومـات  
  الصلة، ذات األخرى

   ومساحتها، سكاهنا حيث من لبيتكرين الفريد الطابع اعتبارها يف تضع وإذ

 اإلقليميـة  الدراسـية  احللقـة  يف عنـه  املعـرب  املنتخبـة  احلكومـة  ممثـل  موقف تالحظ وإذ 
 مجيــع متامـا  يـتفهم  ال اإلقلــيم شـعب  أن ومفـاده  ٢٠٠٤ عـام  يف املعقــودة اهلـادئ  احملـيط  ملنطقـة 

 يــتفهم الو ،املــصري تقريــر خيــارات خمتلــف عليهــا تنطــوي والــيت لــه تتــاح قــد الــيت اإلمكانــات
  ،أرجئ قد الدستور استعراض أنإذ تالحظ و مغزاها،

 حتـسني  أجـل  من املساعدة تقدمي صلتوا أن باإلدارة القائمة الدولة إىل تطلب- ١   
 مـع  مناقـشاهتا  تواصـل  وأن وغريهـا،  والتعليميـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  اإلقلـيم  سكان أحوال
  االقتصادي؛ أمنهم دعمل الطرق أفضل حول بيتكرين ممثلي

 بـشأن  مناقـشات  إلجـراء  املؤيـد  املنتخبـة  اإلقلـيم  حكومـة  ممثل موقف تالحظ- ٢   
 إىل املتحــدة لألمــم تابعــة  زائــرةبعثــة إيفــاد أن وتــرى الدســتور، تعراضاســ قبــل املــصري تقريــر
  السياسي؛ مبستقبله الشعب وعي من يزيد أن شأنه من اإلقليم

  
   تاسعا
  هيالنة سانت

)( ١٦ ــة علمــا حتــيط إذ ــة أعــدهتا الــيت العمــل بورق ــشأن العامــة األمان ــة ســانت ب هيالن  
  ،الصلة ذات األخرى واملعلومات

ــيت اتالــــسم بارهــــااعت يف تــــضع وإذ   وســــكاهنا هيالنــــة ســــانت هبــــا تنفــــرد الــ
  الطبيعية، ومواردها

 واالســـتفتاء اإلقلـــيم حكومـــة جتريهـــا الـــيت الدســـتور اســـتعراض عمليـــة تالحـــظ وإذ 
  ،٢٠٠٥ مايو/أيار يف هيالنة سانت يف جرى الذي جديد دستور وضعب املتعلق االستشاري

_______________ 
.  (  ١٥ )A/AC.109/2007/6

.  (  ١٦ )A/AC.109/2007/14
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ــدرك  ــذهلا الــيت جلهــودا وإذ ت ــة تب ــ الدول ــاإلدارة ةالقائم ــيم وســلطات ب  لتحــسني اإلقل
 الغــذائي اإلنتــاج جمــال يف وخباصــة هيالنــة، ســانت لــسكان االقتــصاديةو االجتماعيــة األحــوال

   واالتصاالت، النقل وسائلل احملدود النطاقو البطالة معدل ارتفاع استمرارومواجهة 

    هيالنة، سانت إىل الوصول وإمكانية األساسية اهلياكل حتسني أمهية تالحظ وإذ

 حيـث  مـن  ،إدراجـه  وطلبهم هيالنة سانت ألبناءاجلنسية   حق أمهية أيضا تالحظ وإذ 
  اجلديد، الدستور يف ،املبدأ

 بــه تقــوم الــذي املــشترك والعمــل اجلزيــرة يف البطالــة مــشكلة القلــق مــع تالحــظ وإذ 
  املشكلة، هذه ملعاجلة اإلقليم وحكومة باإلدارة القائمة الدولة

 اللـذين  االستـشاري  االسـتفتاء بو الدسـتور  اسـتعراض  عملية ستمراربا ترحب- ١   
  باإلدارة؛ القائمة الدولة مع بالتعاون هيالنة سانت حكومة تقودمها

 سـانت  يف دويل مطار تشييد متويل باإلدارة القائمة الدولة بقرار أيضا ترحب- ٢   
ــة ــدأ هيالنــ ــشغيله يبــ ــرة يف تــ ــا ،٢٠١٢-٢٠١١ الفتــ ــع ذلــــك يف مبــ ــ مجيــ ــل رعناصــ  اهلياكــ
  الالزمة؛ األساسية

ــة إىل تطلــب- ٣    ــة الدول ــاإلدارة القائم ــة املنظمــات وإىل ب ــصلة ذات الدولي  أن ال
 جمــال يف  الــيت تواجههــاللتحــديات للتــصدي اإلقلــيم حكومــة تبــذهلا الــيت اجلهــود دعــم تواصــل
 املتعلقـة  املـشاكل و البطالة معدل ارتفاع ذلك يف مبا اإلقليم، يف االقتصاديةو االجتماعية التنمية

ــائل ــل بوس ــدودة، واالتــصاالت النق ــموكــذلك  احمل  الالزمــة اإلضــافية األساســية اهلياكــل دع
  املطار؛ ملشروع

 فيمـا  هيالنـة  سـانت  سـكان  شـواغل  تراعـي  أن بـاإلدارة  القائمة بالدولة هتيب- ٤   
  ؛اجلنسية حبق يتعلق

  
   عاشرا

  وكايكوس تركس جزر
ــيط إذ    ــا حتـ ــة علمـ ــل بورقـ ــيت العمـ ــدهتاالـ ــة أعـ ــة األمانـ ــشأن العامـ ــزر بـ ــركس جـ  تـ

  الصلة، ذات األخرى واملعلومات١٧ )(وكايكوس

_______________ 
.  (  ١٧ )A/AC.109/2007/5
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ــشري وإذ   ــر إىل ت ــة تقري ــام الدســتور حتــديث اســتعراض هيئ ــيت ٢٠٠٢ لع  فحــصت ال
 احلـاكم  مـن  السلطة وانتقال للحكومة الداخلي اهليكل بشأن   توصيات وقدمت احلايل الدستور
 الدولـة  بـني  عليـه  االتفـاق  مت الـذي  اجلديـد  بالدسـتور  تعتـرف    ذوإ املنتخبـة،  احلكومـة  إىل املعني
 وبـدء  اجلمهـور    عامـة  وعلـى  احلكومـة  أوسـاط  علـى  وتعميمه اإلقليم وحكومة باإلدارة القائمة
   ،٢٠٠٦ أغسطس/آب يفسريانه 

 يف املـشاركني  أوسـاط  يف لإلقلـيم    اجلديـد  الدسـتور  به حظي الذي الدعم تالحظ وإذ  
 يف غرينــادا، جــورج، ســان يف عقــدت الــيت الكــارييب البحــر ملنطقــة قليميــةاإل الدراســية احللقــة
  ،٢٠٠٧ مايو/أيار ٢٤ إىل ٢٢ من الفترة

 بــاإلدارة القائمــة الدولــة تعــني أن علــى يــنص اجلديــد الدســتور أن أيــضا تالحــظ وإذ  
   اإلقليم، يف خمصصة بسلطات حيق له االحتفاظ حاكما

 بـاإلدارة،  القائمـة  الدولـة  ومبوافقـة  اإلقلـيم  ومـة حك طلـب  على بناء أنه،   إىل تشري وإذ  
 قـدمت  الـيت  ٢٠٠٦ عام يف وكايكوس تركس جزر اخلاصة إىل املتحدة ألمم ا بعثة إيفادجرى  

 وعــــن املــــصري تقريــــر عمليــــة يف املتحــــدة األمــــم دور عــــن اإلقلــــيم شــــعب إىل معلومــــات
 العامــة اجلمعيــة قــرار يف وحــــبوض ددــــاحمل وــــالنح علــى روعةـــاملــش الــسياسياملركــز  خيــارات
ــارب  )١٥ - د (١٥٤١ ــن جتـ ــدول وعـ ــصغرية الـ ــرى الـ ــيت األخـ ــت الـ ــم حققـ ــذايت احلكـ  الـ
  ،كاملة بصورة

 يف النمـو  اسـتمرار  يدعمـه  الـذي  واملطـرد  الكبري االقتصادي التوسع بفترة تعترف   وإذ  
  املستوى، الرفيعة السياحة

 ،٢٠٠٦ أغـسطس /آب يفنه   سـريا  بدأ الذي لإلقليم اجلديد بالدستور ترحب  - ١  
  والتحديث؛ االقتصادية للتنمية انتخاهبا أعيد اليت اإلقليم حكومة توليه الذي التركيز وتالحظ

 االهتمـام  احلاجـة إىل     تلبية ل احلكومة تبذهلا اليت املستمرة باجلهود  أيضا ترحب  - ٢  
  اإلقليم؛ أحناء مجيع يف االجتماعي التماسك بتعزيز

  
   عشر حادي

  املتحدة للواليات التابعة فريجن جزر

 التابعــة فريجــن جــزر بــشأن العامــة األمانــة أعــدهتا الــيت العمــل بورقــة علمــا حتــيط إذ  
  الصلة، ذات األخرى واملعلومات١٨ )(املتحدة للواليات

_______________ 
.  (  ١٨ )A/AC.109/2007/7
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ــام مـــع تنـــوه وإذ   ــاملؤمتر االهتمـ ــتوري بـ ــة ميثـــل الـــذي املقبـــل الدسـ  اخلامـــسة احملاولـ
 الــداخلي، احلكــم شــؤون ترتيبــات يــنظم الــذي احلــايل حاملــنق التأسيــسي القــانون الســتعراض
 الدسـتور،  بـشأن  العام للتثقيف برنامج تنفيذ أجل من الصدد هذا يف املبذولة اجلهود ومبختلف
 اإلقليميـة  الدراسـية  احللقـة  يف اإلقلـيم  مـن  املـشاركني  أحـد  به أدىل بيان يف ذكرها وردحسبما  
ــة ــر ملنطقـ ــارييب البحـ ــيت الكـ ــدت الـ ــان يف عقـ ــورج، سـ ــادا، جـ ــرة يف غرينـ ــن الفتـ  إىل ٢٢ مـ
  ،٢٠٠٧ مايو/أيار ٢٤

ــة إىل تطلــب  - ١   ــة الدول ــاإلدارة القائم ــساعدة ب ــة م ــيم حكوم ــى اإلقل ــق عل  حتقي
ــدافها ــسياسية أه ــصادية ال ــة، واالقت ــد    واالجتماعي ــق عق ــن طري ــؤمتر وخباصــة ع ــتوري امل  الدس
  املقبل؛ الداخلي

 األعمـال  تيـسري   يف اإلقلـيم  تـساعد  أن دارةباإل القائمة الدولة إىل أيضا تطلب  - ٢  
 مـن  )ب( ٧٣ مبـا يتماشـى مـع املـادة          العـام،  للتثقيـف  برنامج بوضع يتعلق فيما هبا يضطلع اليت

 ، عنـد طلبـها  املـساعدة،  أن تقـدم   املعنيـة  املتحـدة  األمـم  ؤسسات وهتيب مب  املتحدة، األمم ميثاق
  العام؛ للتثقيف برناجمه سياق يف إلقليمإىل ا

 برنـامج  هبـا  يـضطلع  الـيت  اإلقليميـة  الربامج يف اإلقليم إدماج إىل دعوهتا تكرر  - ٣  
 تلـك  يف تـشارك  الـيت  الـذايت  بـاحلكم  املتمتعة غري األخرى باألقاليم أسوة اإلمنائي املتحدة األمم

  الربامج؛

 بـني  املـشترك  فريجـن  جـزر  جملـس  بـه  يـضطلع  الـذي  املتواصـل  بالعمل ترحب  - ٤  
 بوصـفة  الربيطانيـة  فريجـن  وجـزر  املتحـدة  للواليـات  التابعـة  فريجـن  جلـزر تني  باملنتخني  احلكومت

  املتجاورين؛ اإلقليمني بني العملي للتعاون آلية

 الطبيعيـة  للمـوارد  اإلقلـيم  ملكيـة  يـدعم  الـذي  اإلقلـيم  حكومة موقف تالحظ  - ٥  
ــا عليهــا، وســيطرته ــوارد ذلــك يف مب ــة امل ــب، البحري ــوارد بإعــادة ويطال ــةالبحر امل ــه إىل ي  واليت
  .القضائية

  ٧٥اجللسة العامة 
  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٧
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