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*1817263*  

 الخاصـــة السياسيــة المسائل لجنـة
  الرابعة( )اللجنة االستعمار وإنهاء
 التاسعة للجلسة موجز محضر
  10:00 الساعة، 2018 أكتوبر/األول تشرين 17 ،األربعاء يوم، نيويورك، املقر يف املعقودة

. األب كيماياه  السيد الرئيس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (ليربيا) .
 احملتويات

 

 من املتحدة األمم ميثاق من )ه( 73 املادة مبقتضـــــــــ  املرســـــــــلة املعلومات األعمال: جدول من 59 البند
 )تابع( الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم
 شــــــعوب مصــــــاح يف تؤثر اليت األنشــــــ ة من وغريها االقتصــــــادية األنشــــــ ة األعمال: جدول من 60 البند

 )تابع( الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم
 املتحدة باألمم املرتب ة الدولية واملؤســــــســــــات املتخصــــــصــــــة الوكاالت تنفيذ األعمال: جدول من 61 البند
 )تابع( املستعمرة والشعوب للبلدان االستقالل منح إعالن
 انسك لصاح األعضاء الدول من املعروضة والتدريبية الدراسية التسهيالت األعمال: جدول من 62 البند

 )تابع( الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم
 غري )األقاليم املســــــتعمرة والشــــــعوب للبلدان االســــــتقالل منح إعالن تنفيذ األعمال: جدول من 63 البند

 )تابع( األعمال( جدول يف أخرى ببنود املشمولة
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 10:05 الساعة اجللسة افتُتحت 
 

 بمقتضــــــــــ  المرســــــــــلة المعلومات األعمال: جدول من 59 البند
ــــا  من )ه( 73 المــــا    غير األقــــاليم من المتحــــد  األمم ميث

، عشر( الثالث )الفصل (A/73/23) (تابع) الذاتي بالحكم المتمتعة
 (A/73/64 و
 

 من )ه( 73 املادة مبقتضـــــ  املرســـــلة املعلومات :األول القرار مشـــــرو 
 الــــــذايت بــــــاحلكم املتمتعــــــة غري األقــــــاليم من املتحــــــدة األمم ميثــــــاق

(A/73/23 عشر( الثالث )الفصل) 
 
 يف آثـــار عليـــ  ترتتـــب ال القرار مشـــــــــــــــرو  إن قـــال :الرئيس - 1

 .مسجل تصويت إجراء طُلب وأن  الربناجمية امليزانية
 .مسجل تصويت أجري - 2

 :املؤيدون
االحتـــاد الروســـــــــــــــي، إثيوبيـــا، أدربيجـــان، األرجنت ، األردن،  

إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات 
العربيـــة املتحـــدة، أنـــدورا، إنـــدونيســـــــــــــــيـــا، أنغوال، أوروغواي، 

اإلســالمية(، أيرلندا،  -بكســتان، أوكرانيا، إيران )وهورية أوز 
آيســــــــــــلندا، إي اليا، باراغواي، باكســــــــــــتان، باالو، البحرين، 
الربازيل، بربادوس، الربتغال، بروين دار الســـــــــــــــالم، بلجيكا، 
بلغـاريـا، بليز، بنغالدي ، بنمـا، بوتـان، بوتســـــــــــــــوانـا، بوركينا 

نة واهلرســـــــــــــــ ، بوليفيا )دولة املتعددة  - فاســـــــــــــــو، البوســـــــــــــــ
القوميات(، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، 

ليشـــــــــــيت، جامايكا،  - اجلمهورية التشـــــــــــيكية، تونس، تيمور
اجلبـــل األســـــــــــــــود، اجلزائر، جزر البهـــامـــا، جزر ســـــــــــــــليمـــان، 

مــارشــــــــــــــــال، اجلمهوريــة الــدومينيكيــة، اجلمهوريــة العربيــة  جزر
ريا الشــــعبية الدطقراطية، الســــورية، وهورية كوريا، وهورية كو 

وهوريـــــة الو الـــــدطقراطيـــــة الشـــــــــــــــعبيـــــة، وهوريـــــة مقـــــدونيــــا 
اليوغوســــــــــــــالفية ســــــــــــــابقاق، وهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، 
جورجيـــــا، جيبويت، الـــــداارك، روانـــــدا، رومـــــانيـــــا، زمبـــــابوي، 

مارينو، ســانت فنســنت وجزر غرينادين، ســانت كيتس  ســان
السلفادور، سلوفاكيا، ونيفس، سانت لوسيا، سري النكا، 

ســلوفينيا، ســنغافورة، ســورينام، الســويد، ســويســرا، ســرياليون، 
شـــــيلي، صـــــربيا، الصـــــ ، طاجيكســـــتان، العراق، غواتيماال، 

بيســــــــــــــاو، فانواتو،  - غيانا، غينيا، غينيا االســــــــــــــتوائية، غينيا

البوليفــــاريــــة(، فنلنــــدا، فيجي،  - الفلب ، فنزويال )وهوريــــة
ق ر، قريغيزســـــــــــــــتـــان، كـــازاخســـــــــــــــتـــان، فييـــت نـــام، قرب ، 

الكـــامريون، كرواتيـــا، كمبوديـــا، كنـــدا، كوبـــا، كوت ديفوار، 
كوســــــتاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، التفيا، لكســــــمرب ، 
ليربيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، 
املغرب، املكســــــــــــــي ، ملديب، اململكة العربية الســــــــــــــعودية، 

انيا، موريشــــــــــيوس، موزامبيق، موناكو، ميااار، منغوليا، موريت
املوحدة(، ناميبيا، النرويج، النمســــــــــا،  - ميكرونيزيا )واليات

نيجرييــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس، هنغــاريــا، هولنــدا، 
 اليابان، اليمن، اليونان.

 :املعارضون
 .األمريكية املتحدة الواليات، إسرائيل 
 :املمتنعون
 .الشمالية وأيرلندا العظم  لربي انيا املتحدة اململكة، فرنسا 

 مقابل صـــــــــــــــوتاق  143 بأغلبية األول القرار مشـــــــــــــــرو  اعتُمد - 3
 .التصويت عن عضوين وامتنا ، صوت 

 اململكة إن قال املتحدة(: )اململكة ســــــــيل يســــــــتر الســــــــيد - 4
 غرار عل ، القرار مشـــــــــــــــرو  عل  التصـــــــــــــــويـــت عن امتنعـــت املتحـــدة

 عل  تعرتض ال حكومت  أن وأضـا . السـابقة السـنوات يف حدث ما
 )ه( 73 للمادة االمتثال التماس وهو القرار ملشــــرو  الرئيســــي اهلد 
 بالكامل اخلاصــة بالتزاماهتا الوفاء وســتواصــل، املتحدة األمم ميثاق من
 أن تعتقد أهنا إالا . البحار وراء ما بأقاليم يتعلق فيما الصـــــــــــــدد هذا يف

 بلغ قــد الــذايت بــاحلكم متمتع غري مــا إقليم كــان  إدا مبــا اخلــا  القرار
 من باإلدارة القائمة الدولة لتخليص يكفي الذايت احلكم من مســـــــتوى
 هو امليثاق من )ه( 73 املادة مبوجب معلومات بتقدمي االلتزام أعباء
 القائمة املعنية والدولة اإلقليم حكومة امل ا  هناية يف تصـــــــــــــــدره قرار

 .العامة اجلمعية ال، باإلدارة
 

 من وغيرها االقتصـــــا  ة األنشـــــ ة األعمال: جدول من 60 البند
 المتمتعة غير األقاليم شــــــعو  مصــــــال  عل  تؤثِّر التي األنشــــــ ة

 ((عشر الثالث الفصل) A/73/23) (تابع) الذاتي بالحكم
 

 اليت األنشـــــ ة من وغريها االقتصـــــادية األنشـــــ ة الثاين: القرار مشـــــرو 
 A/73/23) الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم شعوب مصاح يف تؤثر

 عشر(( الثالث )الفصل

https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/64
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
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 يف آثـــار عليـــ  ترتتـــب ال القرار مشـــــــــــــــرو  إن قـــال :الرئيس - 5
 .مسجل تصويت إجراء طُلب وأن  الربناجمية امليزانية

 .مسجل تصويت أجري - 6
 :املؤيدون
االحتاد الروســــــي، إثيوبيا، أدربيجان، األرجنت ، األردن، إريرتيا،  

إســــبانيا، أســــرتاليا، إســــتونيا، إســــواتيين، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، 
اإلمارات العربية املتحدة، أندورا، إندونيســـيا، أنغوال، أوروغواي، 

اإلســـــــــالمية(، أيرلندا،  - إيران )وهوريةأوزبكســـــــــتان، أوكرانيا، 
آيســــــــــــــلنــدا، إي ــاليــا، بــاراغواي، بــاكســــــــــــــتــان، بــاالو، البحرين، 
الربازيــــل، بربــــادوس، الربتغــــال، بروين دار الســــــــــــــالم، بلجيكــــا، 
بلغاريا، بليز، بنغالدي ، بنما، بوتان، بوتســـوانا، بوركينا فاســـو، 

ات(، بريو، املتعددة القومي - البوســــــنة واهلرســــــ ، بوليفيا )دولة
بيالروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، اجلمهورية التشــــيكية، 

ليشـــــــــــــيت، جامايكا، اجلبل األســـــــــــــود، اجلزائر،  - تونس، تيمور
البهاما، جزر ســــــــــــــليمان، جزر مارشــــــــــــــال، وهورية تنزانيا  جزر

املتحـدة، اجلمهوريـة الـدومينيكيـة، اجلمهوريـة العربيـة الســــــــــــــوريـة، 
ــــــا، وه ــــــة كوري ــــــة، وهوري ــــــدطقراطي ــــــة ال ــــــا الشــــــــــــــعبي ــــــة كوري وري

الكونغو الدطقراطية، وهورية الو الدطقراطية الشـــــعبية،  وهورية
وهورية مقدونيا اليوغوســــــــــــــالفية ســـــــــــــــابقاق، وهورية مولدوفا، 

أفريقيـــا، جورجيـــا، جيبويت، الـــداارك، روانـــدا، رومـــانيـــا،  جنوب
 زمبابوي، سـان مارينو، سـانت فنسـنت وجزر غرينادين، سـانت
كيتس ونيفس، ســـــــــانت لوســـــــــيا، ســـــــــري النكا، الســـــــــلفادور، 
ســــلوفاكيا، ســــلوفينيا، ســــنغافورة، ســــورينام، الســــويد، ســــويســــرا، 
ســـــــرياليون، شـــــــيلي، صـــــــربيا، الصـــــــ ، طاجيكســـــــتان، العراق، 

بيســــــــــــــاو،  - غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا االســــــــــــــتوائية، غينيا
ة(، فنلنـــــدا، البوليفـــــاريـــــ - فـــــانواتو، الفلب ، فنزويال )وهوريـــــة

فيجي، فييت نام، قرب ، ق ر، قريغيزســــــــــــتان، كازاخســــــــــــتان، 
ـــــا، كوت ديفوار،  ـــــا، كنـــــدا، كوب الكـــــامريون، كرواتيـــــا، كمبودي
كوســـــــــــــتاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، التفيا، لكســـــــــــــمرب ، 
ليتوانيا، ليختنشــــتاين، مال ة، مايل، ماليزيا، مدغشــــقر، مصــــر، 

اململكة العربية السعودية، املغرب، املكسي ، مالوي، ملديب، 
منغوليــا، موريتــانيــا، موريشــــــــــــــيوس، موزامبيق، مونــاكو، ميــااــار، 

املوحــدة(، نــاميبيــا، النرويج، النمســـــــــــــــا،  - ميكرونيزيــا )واليــات
نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، 

 اليابان، اليمن، اليونان.

 :املعارضون
 .األمريكية املتحدة اتالوالي، إسرائيل 
 :املمتنعون
 وأيرلنـدا العظم  لربي ــانيــا املتحــدة اململكــة، ليربيـا، فرنســــــــــــــــا 

 .الشمالية
 مقابل صـــــــــــــــوتاق  149 بأغلبية الثاين القرار مشـــــــــــــــرو  اعتُمد - 7

 .التصويت عن أعضاء ثالثة امتنا  مع، صوت 
 املعَتمد القرار مشـــــرو  إن قال )األرجنت (: ماســــيو الســــيد - 8
 فــ ن لــ  ووفقــاق ، (15-)د 1514 القرار إطــار يف إليــ  النظر جيــب توااق 

 شــــــــعب وجود مؤدااه ُمســــــــبق افرتاض عل  يقوم املصــــــــري تقرير يف احلق
. األجنيب االستغالل أو األجنبية اهليمنة أو األجنيب االستعباد نري حتت

 جزر مســـــــــــــــألة عل  حال بأي ين بق ال املصـــــــــــــــري تقرير ف ن، وبالتايل
 واملناطق اجلنوبية ســـــــــــــــاندوت  وجزر اجلنوبية جورجيا وجزر مالفيناس
 غري احتالهلـا خالل، قـامـت املتحـدة اململكـة ألن، هبـا احملي ـة البحريـة

 من ســــــــــكاناق  حملهم وأحلات احمللي  الســــــــــكان ب رد، للجزر املشــــــــــرو 
 2065 للقرار الالحقــة العــامــة اجلمعيــة قرارات كــافــة  وأقرات. عنــدهــا

 تنفيذ حبالة املتعلقة الالحقة اخلاصـــــــــــــــة اللجنة قرارات وكافة (20-)د
، صـريح وبشـكل، املسـتعمرة والشـعوب للبلدان االسـتقالل منح إعالن
 املعيَّنة اخلاصــــــة االســــــتعمار حالة إلهناء اتاباعها ينبغي اليت ال ريقة بأن
 ليســـت، مالفيناس جزر عل  الســـيادة عل  النزا  فيها يدور اليت، هذه
 ال رف  ب  القائم للنزا  الســـلمية التفاوضـــية التســـوية بل املصـــري تقرير

 اجلمعيـة اســـــــــــــــتبعــدت وقـد. املتحــدة واململكــة األرجنت  ومهـا، املعني 
 مســــألة عل  املصــــري تقرير مبدأ ان باق، صــــر ة وبصــــورة، داهتا العامة
 اقرتاَح  كبرية  بأغلبية رفضــــــت عندما، 1985 عام يف مالفيناس جزر

 قرار مشــــرو  يف املبدأ دل  إدماج إىل ســــعياق  املتحدة اململكة قدامتهما
، العامة اجلمعية دعت، دل  عل  وعالوة. حتديدا املســألة هذه بشــأن
 اختاد عن االمتنا  إىل املتحدة واململكة األرجنت ، 31/49 قرارها يف

 ريثمــــا احلــــالــــة عل  انفراديــــة تعــــديالت إدخــــال عل  تن وي قرارات
 االســــــــــــتكشــــــــــــا  عمليات أن ورأت. املفاوضــــــــــــات هذه ُتســــــــــــَتكَمل

 ال بيعية لمواردل املتحدة اململكة هبا تقوم اليت االنفرادية واالســــــــــــتغالل
 اجلنوبية ســـــــــــــــاندوت  وجزر اجلنوبية جورجيا وجزر مالفيناس جزر يف

 عل  مســـبق وحكم القرار هلذا خمالفة مبثابة هبا احملي ة البحرية واملناطق
 .السيادة عل  النزا  نتيجة
 

https://undocs.org/AR/A/RES/31/49
https://undocs.org/AR/A/RES/31/49
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 المتخصـــــــــــصـــــــــــة الوكاالت تن يذ األعمال: جدول من 61 البند
 من  إعالن المتحــد  بــاألمم المرتب ــة الــدوليــة والمؤســـــــــــســــــــــــات

 A/73/23) (تابع) المســــــــــتعمر  والشــــــــــعو  للبلدان االســــــــــتقالل
 (A/73/70و (عشر الثالث الفصل)
 

 الدولية واملؤسسات املتخصصة الوكاالت تنفيذ الثالث: القرار مشرو 
 والشــــــــــــــعوب للبلدان االســــــــــــــتقالل منح إعالن املتحدة باألمم املرتب ة

 عشر(( الثالث )الفصل A/73/23) املستعمرة
 
 يف آثـــار عليـــ  ترتتـــب ال القرار مشـــــــــــــــرو  إن قـــال :الرئيس - 9

 .مسجل تصويت إجراء طُلب وأن  الربناجمية امليزانية
 .مسجل تصويت أجري - 10

 :املؤيدون
اجلزائر، أنغوال، أرمينيـــا، أســــــــــــــرتاليـــا، أدربيجـــان، جزر البهـــامـــا،  

بيالروس، بليز، بوتــان، بوليفيــا البحرين، بنغالدي ، بربــادوس، 
املتعـــــددة القوميـــــات(، بوتســــــــــــــوانـــــا، الربازيـــــل، بروين  - )دولـــــة
الســــــــــــالم، بوركينا فاســــــــــــو، كمبوديا، الكامريون، شــــــــــــيلي،  دار

الصــــــــــ ، كولومبيا، كوســــــــــتاريكا، كوت ديفوار، كوبا، وهورية 
كوريـــا الشــــــــــــــعبيـــة الـــدطقراطيـــة، وهوريـــة الكونغو الـــدطقراطيـــة، 

اجلمهورية الدومينيكية، إكوادور، مصــــــر، الســــــلفادور، جيبويت، 
غينيا االســــــــتوائية، إريرتيا، إســــــــواتيين، إثيوبيا، فيجي، غواتيماال، 
 - غينيا، غيانا، هندوراس، اهلند، إندونيســــــــــــــيا، إيران )وهورية

اإلســــــــــــــالميـــة(، العراق، جـــامـــايكـــا، األردن، كينيـــا، كرييبـــاس، 
دطقراطية الشـــعبية، لبنان، الكويت، قريغيزســـتان، وهورية الو ال

ليبيا، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، ملديب، مايل، جزر مارشال، 
موريتانيا، موريشـــــــيوس، املكســـــــي ، منغوليا، املغرب، موزامبيق، 
ميااار، ناميبيا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيجرييا، باكســــــــتان، بنما، 

انـــدا، بـــابوا غينيـــا اجلـــديـــدة، بـــاراغواي، بريو، الفلب ، ق ر، رو 
ســــــــــانت كيتس ونيفس، ســــــــــانت لوســــــــــيا، ســــــــــانت فنســــــــــنت 

غرينادين، اململكة العربية السعودية، سرياليون، سنغافورة،  وجزر
جزر سليمان، جنوب أفريقيا، سري النكا، سورينام، اجلمهورية 

ليشيت، ترينيداد  - العربية السورية، طاجيكستان، تايلند، تيمور
عربية املتحدة، وهورية تنزانيا وتوباغو، تونس، تركيا، اإلمارات ال

 - املتحدة، أوروغواي، أوزبكســــــــــتان، فانواتو، فنزويال )وهورية
 البوليفارية(، فييت نام، اليمن، زمبابوي.

 :املعارضون
 .األمريكية املتحدة الواليات، إسرائيل 
 :املمتنعون
، أملانيا، ألبانيا، إســتونيا، إســبانيا، األرجنت ، الروســي االحتاد 

، الربتغال، باالو، إي اليا، آيســــــــــلندا، أيرلندا، أوكرانيا، وراأند
، التشــــــيكية اجلمهورية، واهلرســــــ  البوســــــنة، بلغاريا، بلجيكا
 اليوغوسالفية مقدونيا وهورية، كوريا  وهورية، األسود اجلبل

، رومــانيــا، الــداارك، جورجيــا، مولــدوفــا وهوريــة، ســـــــــــــــــابقــاق 
، صربيا، سويسرا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، مارينو سان
، كرواتيا،  كازاخستان،  قرب ، فنلندا، فرنسا، بيساو - غينيا
، ليختنشـــــــــــــــتاين، ليتوانيا، ليربيا، لكســـــــــــــــمرب ، التفيا، كندا
، الشـــــمالية وأيرلندا العظم  لربي انيا املتحدة اململكة، مال ة
، النمســـــا، النرويج، املوحدة( - )واليات ميكرونيزيا، موناكو
 .اليونان، اليابان، هولندا، هنغاريا

 مقابل أصــــــــوات 105 بأغلبية الثالث القرار مشــــــــرو  اعتُمد - 11
 .التصويت عن عضوا 52 امتنا  مع، صوت 
 الرغم عل  إن  قال املتحدة(: )اململكة ســــيل يســــتر الســــيد - 12
 تقدمي إىل الرامية وجهودها املتخصـصـة الوكاالت تؤيد حكومت  أن من

 اإلنسانية اجملاالت يف الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم إىل املساعدة
 االحرتام إيالء من بــد فال، اخلصـــــــــــــــو  وجــ  عل  والتقنيــة والتعليميــة
 وفد امتنع الســــــــبب وهلذا. الوكاالت هلذه األســــــــاســــــــية للنظم الواجب
 .التصويت عن بلده
 مشــــــــرو  تنفيذ جيب إن  قال )األرجنت (: ماســــــيو الســــــيد - 13
 العامة اجلمعية عن الصادرة الصلة دات واملقررات للقرارات وفقا القرار

 .االستعمار ب هناء املعنية اخلاصة واللجنة
 

 والتدر بية الدراســـــــية التســـــــهيالت األعمال: جدول من 62 البند
 غير األقاليم ســــــــكان لصــــــــال  األعضــــــــاء الدول من المعروضــــــــة

 (A/C.4/73/L.2 و A/73/73) (تابع) الذاتي بالحكم المتمتعة
 

 والتدريبية الدراســـــــــــــية التســـــــــــــهيالت :A/C.4/73/L.2 القرار مشـــــــــــــرو 
 املتمتعة غري األقاليم ســــــــكان احلصــــــــ األعضــــــــاء الدول من املعروضــــــــة
 الذايت باحلكم

 

https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/70
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/73
https://undocs.org/AR/A/C.4/73/L.2
https://undocs.org/AR/A/C.4/73/L.2
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 يف آثـــار عليـــ  ترتتـــب ال القرار مشـــــــــــــــرو  إن قـــال :الرئيس - 14
 .الربناجمية امليزانية
 وبابوا، إكوادور إن تقال اللجنة(: ة)أمين شــــــــارما  الســــــــيد - 15
 انضـــمت وفانواتو، وكوبا، وســـرياليون، واجلزائر، وتايلند، اجلديدة غينيا
 . القرار مشرو  مقدمي قائمة إىل
 .A/C.4/73/L.2 القرار مشرو  اعتُمد - 16
 

ــذ األعمــال: جــدول من 63 البنــد  االســـــــــــتقالل من  إعالن تن ي
 يف أخرى ببنود املشمولة غري األقاليم) المستعمر  والشعو  للبلدان
، التاســــــــــــــعو ، الثامن الفصـــــــــــــــول) A/73/23) (تابع) (األعمال جدول

 ،A/73/70، (عشــــر والثالث ،عشــــر الثاينو ، عشــــر احلاديو ، العاشــــرو 
 (A/C.4/73/L.3 و، A/73/219و
 
 القرارات مشـــــــــــــــاريع من أي عل  ترتتب ال  إن قال :الرئيس - 17

 يف آثــــــار أيا  األعمــــــال جــــــدول من 63 البنــــــد إطــــــار يف املقــــــدمــــــة
 .الربناجمية امليزانية
 للموقب تعليالق  تكلم املتحدة(: )اململكة ســيل يســتر الســيد - 18
 توافق إىل ســــتنضــــم حكومت  إن فقال، القرارات مشــــاريع يف البت قبل
 البحار وراء ما بأقاليم املتعلقة الثمانية القرارات مشــــــاريع بشــــــأن اآلراء

 أجــل من األعمــال جــدول من 63 البنــد إطــار يف املقــدمــة الربي ــانيــة
 بعض أن من الرغم عل ، املصـــــــــــــــري تقرير حلق الكامل تأييدها إظهار

 تأخذ مل، ولألســـب. مقبولة غري القرارات مشـــاريع يف الواردة العبارات
 ب  للعالقــة اإلجيــاي الت ور أخرى مرةق  االعتبــار يف اخلــاصــــــــــــــــة اللجنــة
 بقدر تتمتع األقاليم فهذه. البحار وراء فيما وأقاليمها املتحدة اململكة
 عل  احلفاظ طوعاق  ويعها واختارت، الداخلي الذايت احلكم من كبري

 هذه تعكس ال القرارات مشاريع أن غري. املتحدة اململكة مع رواب ها
 وحق املشـــــــــــــــرتكة والقيم الشـــــــــــــــراكة إىل تســـــــــــــــتند اليت احلديثة العالقة
 .املصري تقرير
 

 الغربية الصحراء مسألة :A/C.4/73/L.3 القرار مشرو 
 اختاد قبل للموقب تعليال تكلم )النمســـا(: شــاروا  الســيد - 19
 لالنضـــــــمام املرشـــــــحة البلدان وباســـــــم؛ األوروي االحتاد باســـــــم ،القرار
؛ وصـــربيا ســـابقا اليوغوســـالفية مقدونيا ووهورية األســـود واجلبل ألبانيا
 لعضـــــــوية ترشـــــــيح  احملتمل واالنتســـــــاب االســـــــتقرار حتقيق عملية وبلد

، مولدوفا ووهورية أوكرانيا باســــم وكذل ؛ واهلرســــ  البوســــنة ،االحتاد
 مشــرو  اعتماد إىل في  األعضــاء والدول األوروي االحتاد ت لع أبدىف

 والــــــدول األوروي االحتــــــاد ترحيــــــب عن أعربو . اآلراء بتوافق القرار
 التفاوض عملية يف جمددا بالشــــــــرو  العام األم  بالتزام في  األعضــــــــاء
 من لل رف  ومقبول ودائم عادل ســــــــياســــــــي حل إىل التوصــــــــل هبد 
 ترتيبات ســياق يف الغربية الصــحراء لشــعب املصــري تقرير يتيح أن شــأن 

 األوروي االحتاد إن قالو . ومقاصـــــــــــــــده امليثاق مبادئ مع تتماشـــــــــــــــ 
 األمم إطار يف العمل عل  األطرا  تشـــــــــــــجع في  األعضـــــــــــــاء والدول
 . السياسية العملية يف هاد  حنو عل  املرأة مشاركة وتؤيد ،املتحدة
 في  األعضـــــــاء والدول األوروي االحتاد اســـــــتعداد عن أعربو  - 20
 للصــــــــحراء العام لألم  اجلديد اخلا  املمثل يبذهلا اليت اجلهود لدعم
 عنو ، الغربية للصــــــــــحراء العام لألم  الشــــــــــخصــــــــــي واملبعوث، الغربية

 الذي، املقرتح املســـتديرة املائدة جتما ال ةاإلجيابي باالســـتجابة هابيرحت
 أن  إىل أشــــــارو . 2018 ديســــــمرب/األول كانون  يف جنيب يف ســــــيعقد
 إىل قدما للمضـــــي الشـــــخصـــــي املبعوث مع تتعاون أن لألطرا  ينبغي
 عل ، مســبقة شــرو  ودون نية حبســن، املكثفة املفاوضــات من مرحلة
 .األمن جملس قرارات من العديد إلي  دعا ما حنو
 مع أوثق بشـــــــــكل أيضـــــــــاق  األطرا  تعمل أن ينبغي إن  قالو  - 21

 اليت الثقة بناء تدابري بشـــــأن الالجئ  لشـــــؤون املتحدة األمم مفوضـــــية
 للمفوضـــية وينبغي. الســـياســـي املناخ حتســـ  يف تســـاعد أن شـــأهنا من

 تســــــــجيل يف النظر تواصــــــــل أن، األمن جملس طلب عل  بناءق ، أيضــــــــا
 تلــــ  يف املعيشـــــــــــــــيــــة الظرو  وتثري. تنــــدو  خميمــــات يف الالجئ 
 مســـــــــــــــامهات يقدم أن الدويل لمجتمعل بد وال، عميقا قلقا املخيمات
 .وإضافية جديدة طوعية
 األمن عل  الغربية الصحراء نزا  آثار إن قائال كلمت   واختتم - 22

 .قلق مصدر تشكل تزال ال املن قة يف والتعاون
 يؤيد هبلد وفد إن قال اجلديدة(: غينيا )بابوا راي الســـــــــــيد - 23
 املتحدة لألمم العام األم  رعاية حتت جتري اليت العملية كامال  تأييدا
 بصــورة مقبول ســياســي حل إىل التوصــل أجل من الشــخصــي ومبعوث 
، الغربيــة الصـــــــــــــــحراء حول للنزا  دائمو  التفــاوض عل  وقــائم متبــادلــة
 يف جنيب يف عقده املقرر املقبل املســـــــــــــــتديرة املائدة باجتما  ويرحب
 . 2018 ديسمرب/األول كانون
 خ وة املغرب قدمها اليت الذايت احلكم مبادرة أن وأضــــــــــــا  - 24
 وفد إن وقال. قفاالتو  أســاس عل  ودائم وعملي واقعي حل إجياد حنو
 املغرب قدمها اليت الكبرية واالســــــتثمارات العملية باجلهود يرحب بلده

https://undocs.org/AR/A/C.4/73/L.2
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/70
https://undocs.org/AR/A/73/219
https://undocs.org/AR/A/C.4/73/L.3
https://undocs.org/AR/A/C.4/73/L.3
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 الشـــواغل ملعاجلة املتخذة التدابري وكذل  الغربية الصـــحراء تنمية لتعزيز
 .ويشجعها ،اإلنسان حبقوق املتعلقة
 ويع إىل االســــــــــــــتما  ضــــــــــــــرورة إىل نظرا إن  قائال ومضــــــــــــــ  - 25

 منتخب  ممثل  أن يالحظ أن يســـــــــــــــره بلده وفد ف ن، املعنية األطرا 
 احمليط ملن قة اإلقليمية الدراســية احللقة يف شــاركوا الغربية الصــحراء من

 اليت االســتعمار عل  للقضــاء الثالث الدويل العقد تنفيذ بشــأن اهلادئ
 .2018 مايو/أيار يف غرانادا يف عقدت
 .A/C.4/73/L.3 القرار مشرو  اعتُمد - 26
 

 A/73/23) األمريكيـــــة ســـــــــــــــــــاموا مســـــــــــــــــــألـــــة الرابع: القرار مشـــــــــــــــرو 
 عشر(( الثالث )الفصل

 .الرابع القرار مشرو  اعتُمد - 27
 

 عشر(( )الفصل الثالث A/73/23مشرو  القرار اخلامس: مسألة أنغيال )
 .اخلامس القرار مشرو  اعتُمد - 28
 

 )الفصل الثالث عشر(( A/73/23)برمودا  مشرو  القرار السادس: مسألة
 .سالساد القرار مشرو  اعتُمد - 29
 

 A/73/23) الربي انية فرجن جزر مســـــــــــــألة الســـــــــــــابع: القرار مشـــــــــــــرو 
 عشر(( الثالث )الفصل

 .السابع القرار مشرو  اعتُمد - 30
 

 A/73/23) كــــــــاطــــــــان  جـزر مســــــــــــــــــــــألــــــــة الـثــــــــامـن: الـقـرار مشــــــــــــــــرو 
 عشر(( الثالث )الفصل

 .الثامن القرار مشرو  اعتُمد - 31
 

 A/73/23) مونتســــــــــــــريات مســــــــــــــألة عشــــــــــــــر: احلادي القرار مشــــــــــــــرو 
 عشر(( الثالث )الفصل

 .عشر احلادي القرار مشرو  اعتُمد - 32
 

 A/73/23) اجلديدة كاليدونيا  مســـــــــــألة عشـــــــــــر: الثاين القرار مشـــــــــــرو 
 عشر(( الثالث )الفصل

 .عشر الثاين القرار مشرو  اعتُمد - 33
 

ـــــث القرار مشـــــــــــــــرو  ـــــال ـــــة عشـــــــــــــــر: الث  A/73/23) بيتكرين مســــــــــــــــــــأل
 عشر(( الثالث )الفصل

 .عشر الثالث القرار مشرو  اعتُمد - 34
 

 A/73/23) هيالنة ســـــــــــــانت مســـــــــــــألة عشـــــــــــــر: الرابع القرار مشـــــــــــــرو 
 عشر(( الثالث )الفصل

 .عشر الرابع القرار مشرو  اعتُمد - 35
 

ـــــة عشـــــــــــــــر: اخلـــــامس القرار مشـــــــــــــــرو   A/73/23) توكيالو مســــــــــــــــــــأل
 عشر(( الثالث )الفصل

 .عشر اخلامس القرار مشرو  اعتُمد - 36
 

 وكايكوس تركس جزر مســــــــــــــألة عشــــــــــــــر: الســــــــــــــادس القرار مشــــــــــــــرو 
(A/73/23 ( الثالث )الفصل)عشر 

 .عشر السادس القرار مشرو  اعتُمد - 37
 

 للواليات التابعة فرجن جزر مســــــــألة عشــــــــر: الســــــــابع القرار مشــــــــرو 
 عشر(( الثالث )الفصل A/73/23) املتحدة
 .عشر السابع القرار مشرو  اعتُمد - 38
 

 االســــــــتعمار إهناء عن املعلومات نشــــــــر عشــــــــر: الثامن القرار مشــــــــرو 
(A/73/23 ( الثالث )الفصل)عشر 

 .مسجل تصويت أجري - 39
 :املؤيدون
، األردن، األرجنت ، أدربيجـــان، إثيوبيـــا، الروســـــــــــــــي االحتـــاد 

، إســـــــــــواتيين، إســـــــــــتونيا، أســـــــــــرتاليا، إســـــــــــبانيا، إريرتيا، أرمينيا
 العربيـــة اإلمـــارات، أملـــانيـــا، ألبـــانيـــا، إكوادور، أفغـــانســـــــــــــــتـــان

، أوزبكســتان، أوروغواي، أنغوال، إندونيســيا، أندورا، املتحدة
، آيســـــــــلندا، أيرلندا، اإلســـــــــالمية( - )وهورية إيران، أوكرانيا
، باالو، باكســـــــــــــــتان، باراغواي، اجلديدة غينيا بابوا، إي اليا
، الســـــــــــــــالم دار بروين، الربتغال، بربادوس، الربازيل، البحرين
، بوتســــــــــــوانا، بوتان، بنما، بنغالدي ، بليز، بلغاريا، بلجيكا
 - )دولة بوليفيا، واهلرســ  البوســنة، بوروندي، فاســو بوركينا
 ترينيداد، تركيا، تايلند، بيالروس، بريو، القوميات( املتعددة

، ليشـــــــــــــيت - تيمور، تونس، التشـــــــــــــيكية اجلمهورية، باغووتو 

https://undocs.org/AR/A/C.4/73/L.3
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
https://undocs.org/AR/A/73/23
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، البهـــــــامـــــــا جزر، اجلزائر، األســـــــــــــــود اجلبـــــــل، جـــــــامـــــــايكـــــــا
 تنزانيا وهورية، مارشـــــــــال جزر، القمر جزر، ســـــــــليمان جزر

، الســـــــورية العربية اجلمهورية، الدومينيكية اجلمهورية، املتحدة
، الـــــدطقراطيــــة الشـــــــــــــــعبيـــــة كوريـــــا  وهوريـــــة، كوريـــــا  وهوريـــــة
 الـــــدطقراطيـــــة الو وهوريـــــة، الـــــدطقراطيـــــة الكونغو وهوريـــــة

، ســـــــــــــــــابقـــاق  اليوغوســـــــــــــــالفيـــة مقـــدونيـــا وهوريـــة، الشـــــــــــــــعبيـــة
ـــــــدوفـــــــا وهوريـــــــة ، جيبويت، جورجيـــــــا، أفريقيـــــــا جنوب، مول
، مارينو ســــــــــــــــان، زمبابوي، زامبيا، رومانيا، رواندا، الداارك
، ونيفس كيتس  ســـــــــانت، غرينادين وجزر فنســـــــــنت ســـــــــانت
، سلوفينيا، سلوفاكيا، السلفادور، النكا سري، لوسيا سانت

، ســرياليون، ســويســرا، الســويد، ســورينام، الســنغال، ســنغافورة
، غانا، غابون، العراق، طاجيكستان، الص ، صربيا، شيلي
 - غينيا، االســـــــــــتوائية غينيا، غينيا، غيانا، غواتيماال، غرينادا

، بوليفارية(ال - )وهورية فنزويال، الفلب ، فانواتو، بيســـــــــــــــاو
، قريغيزســـــــــــــــتــــان، ق ر، قرب ، نــــام فييــــت، فيجي، فنلنــــدا

، كوبـا،  كنــدا،  كمبوديــا،  كرواتيــا،  الكــامريون، كــازاخســـــــــــــــتــان
، الكويت، الكونغو، كولومبيا،  كوســـــــــــــــتاريكا،  ديفوار كوت

، ليتوانيا، ليبيا، لكســـــــــــــــمرب ، لبنان، التفيا، كينيا،  كرييباس
، مصــــــــــــر، مدغشــــــــــــقر، ماليزيا، مايل، مال ة، ليختنشــــــــــــتاين

 العربيــــة اململكـــــة، ملـــــديب، مالوي، املكســـــــــــــــيـــــ ، املغرب
، موزامبيق، موريشـــــــــــــــيوس، موريتـــانيـــا، منغوليـــا، الســـــــــــــــعوديـــة

، النيجر، نيبال، النمســـــــــــــا، النرويج، ناميبيا، ميااار، موناكو
، هنغـــاريـــا، هنـــدوراس، اهلنـــد، نيوزيلنـــدا، نيكـــاراغوا، نيجرييـــا
 اليونان، اليمن، اليابان، هولندا

 :املعارضون
 وأيرلنــــدا العظم  لربي ـــــانيـــــا املتحـــــدة اململكـــــة، إســـــــــــــــرائيـــــل 

 .األمريكية املتحدة الواليات، الشمالية
 :املمتنعون
 .ليربيا، فرنسا، توغو  

 مقابل صوتاق  164 بأغلبية عشر الثامن القرار مشرو  اعتُمد - 40
 .التصويت عن أعضاء 3 امتنا  مع، أصوات 3
 بلده وفد إن قال املتحدة(: )اململكة ســــــيل يســــــتر الســــــيد - 41

 عاتق عل  القرار يلقي  الذي فااللتزام. القرار مشـــــــــرو  ضـــــــــد صـــــــــوات

 ل  مربر ال اســـــتنزافاق  طثل االســـــتعمار إهناء قضـــــايا بنشـــــر العامة األمانة
 .مقبول غري بالتايل وهو املتحدة األمم ملوارد
 أن ينبغي القرار مشــرو  إن قال )األرجنت (: ماســيو الســيد - 42

ر  العامة اجلمعية عن الصــــــادرة الصــــــلة دات للقرارات وفقاق  ويُنفَّذ يُفســــــَّ
 إىل صـــــراحة اخلاصـــــة واللجنة العامة اجلمعية وتشـــــري. اخلاصـــــة واللجنة
 من وفريدة خاصــــــة اســــــتعمارية حالة بوصــــــفها مالفيناس جزر مســــــألة
 واألرجنت  املتحدة اململكة ب  الســــــيادة عل  نزا  عل  تن وي نوعها
 اجلنوبية ساندويت  وجزر اجلنوبية جورجيا وجزر مالفيناس جزر بشأن

 الســــــرعة وج  عل  النزا  هذا حل وينبغي. هبا احملي ة البحرية واملناطق
 تراعي التفاوض طريق عن ودائمة وســــــــــلمية عادلة تســــــــــوية خالل من

  .اجلزر سكان مصاح
 

 للشـــعوب االســـتقالل منح إعالن تنفيذ عشـــر: التاســـع القرار مشـــرو 
 عشر( الثالث الفصل، A/73/23) ،املستعمرة والبلدان

 .مسجل تصويت إجراء طُلب إن  قال :الرئيس - 43
 قبل للتصــــــــــــــويت تعليال تكلم )املغرب(: لعســــــــــل الســــــــــيد - 44

 بصــــــدق تعكس أن جيب اخلاصــــــة اللجنة تقارير إن فقال، التصــــــويت
 مداوالت صــــــــــــارخة ب ريقة يشــــــــــــوه 2018 عام تقرير أن بيد. عملها
، املثال سبيل فعل . اآلراء بتوافق اختذهتا اليت والقرارات اخلاصة اللجنة
 الواضح ومن متحيزة صياغة عل  112 و 16 و 13 الفقرات حتتوي
 إىل الوفود ويع ودعا. ســـياســـية ألســـباب اريفهوحت هبا التالعب مت أن 

 يغ يها اليت لالجتماعات والبصـــرية الســـمعية التســـجيالت إىل الرجو 
 صــــــــــــحة تؤكد اليتو  بســــــــــــهولة تاحةامل، املقابلة الوثائق وكذل ، التقرير

 اللجنة يف أعضــــــــاء دول ســــــــبع أدانت، دل  عل  وعالوة. مالحظات 
 يف التقرير يف التالعب، املكتب أعضـــــــــــاء أحد دل  يف مبا، اخلاصـــــــــــة
 أغســــــــ س/آب 20 مؤرخة اخلاصــــــــة اللجنة رئيس إىل موجهة رســــــــالة
 .برسالة املكتب يف آخر عضو بعث كما؛  2018
 أن جيب املتحدة األمم هيئات ويع تقارير إن قائال مضـــــ و  - 45
. الصــــــــــــلة دات والقرارات املداوالت بأمانة تســــــــــــجل وأن واقعية تكون
 أو ســــــــــــــياســــــــــــــي أو وطين موقب أي عكس أو اســــــــــــــتغالهلا ينبغي وال

 يف التالعب أن إىل وأشــــــــــار. القرار مشــــــــــرو  معدو يعتنق  أيديولوجي
 ومن. ودقتها اخلاصـــة اللجنة مصـــداقية يف يشـــك  2018 عام تقرير
 .القرار مشرو  ضد املغرب سيصوت، مث

 .مسجل تصويت أجري - 46
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 :املؤيدون
، األردن، األرجنت ، أدربيجـــان، إثيوبيـــا، الروســـــــــــــــي االحتـــاد 

 اإلمارات، إكوادور، أفغانســــــــــتان، إســــــــــواتيين، إريرتيا، أرمينيا
، أوزبكســــتان، أوروغواي، أنغوال، إندونيســــيا، املتحدة العربية
، بــاكســـــــــــــــتــان، بــاراغواي، اإلســـــــــــــــالميــة( - )وهوريــة إيران

، بليز، الســـــــــــــــالم دار بروين، بربــــــادوس، الربازيــــــل، البحرين
 البوســــــنة، فاســــــو بوركينا، بوتســــــوانا، بوتان، بنما، بنغالدي 

ـــة بوليفيـــا، واهلرســــــــــــــــــ  ، بريو، القوميـــات( املتعـــددة - )دول
 - تيمور، تونس، وتوبـاغو ترينيـداد، تركيـا، تـايلنـد، بيالروس
 جزر، ســليمان جزر، البهاما جزر، اجلزائر، جامايكا، ليشــيت

، الســـورية العربية اجلمهورية، الدومينيكية اجلمهورية، مارشـــال
 الدطقراطية الو وهورية، الدطقراطية الشـــــــــعبية كوريا  وهورية

، زمبــــــابوي، زامبيــــــا، جيبويت، أفريقيــــــا جنوب، الشـــــــــــــــعبيــــــة
، ونيفس كيتس  ســـــــــانت، غرينادين وجزر فنســـــــــنت ســـــــــانت
، سورينام، سنغافورة، السلفادور، النكا سري، لوسيا سانت
، غرينادا، العراق، طاجيكســــــــتان، الصــــــــ ، صــــــــربيا، شــــــــيلي
 فنزويال، الفلب ، فانواتو، االســـــــتوائية غينيا، غيانا، غواتيماال
، ق ر، قرب ، نــــــــام فييــــــــت، البوليفـــــــاريـــــــة( - )وهوريــــــــة

، كوبا،  كمبوديـا،  الكـامريون، كـازاخســـــــــــــــتـان،  قريغيزســـــــــــــــتـان
، مايل، ليبيا، لبنان، كينيا،  الكويت، كولومبيا،  كوســــــــــــتاريكا

، ملديب، مالوي، املكســـــــــي ، مصـــــــــر، مدغشـــــــــقر، ماليزيا
، موريشـــــــــيوس، موريتانيا، منغوليا، الســـــــــعودية العربية اململكة
، نيجرييـــــــا، النيجر، نيبـــــــال، نـــــــاميبيـــــــا، ميـــــــااـــــــار، موزامبيق
 اليونان، اليمن، هندوراس، اهلند، نيكاراغوا

 :املعارضون
 كوت،  غابون، ســـــــــــــــرياليون، اجلديدة غينيا بابوا، إســـــــــــــــرائيل 

 العظم  لربي انيا املتحدة اململكة، املغرب، كرييباس،  ديفوار
 .األمريكية املتحدة الواليات، الشمالية وأيرلندا

 :املمتنعون
، أوكرانيا، أندورا، أملانيا، ألبانيا، إســــــتونيا، أســــــرتاليا، إســــــبانيا 

، بلغاريا، بلجيكا، الربتغال، باالو، إي اليا، آيســـــلندا، أيرلندا
، األســـــــــــــــود اجلبـل، توغو، التشـــــــــــــــيكيـة اجلمهوريـة، بورونـدي
، ســـــــــــــــابقاق  اليوغوســـــــــــــــالفية مقدونيا وهورية، كوريا  وهورية
، رومــــانيــــا، روانــــدا، الــــداارك، جورجيــــا، مولــــدوفــــا وهوريــــة

، الســــــــويد، الســــــــنغال، ســــــــلوفينيا، ســــــــلوفاكيا، مارينو ســــــــان
، التفيا، كندا،  كرواتيا،  فنلندا، فرنسا، غانا، غامبيا، سويسرا

، موناكو، مال ة، ليختنشـــــــــــتاين، ليتوانيا، ليربيا، لكســـــــــــمرب 
 .اليابان، لنداهو ، هنغاريا، نيوزيلندا، النمسا، النرويج

 أصـــــوات 105 بأغلبية عشـــــر التاســـــع القرار مشـــــرو  اعتُمد - 47
 .التصويت عن عضوا 50 امتنا  مع، أصوات 9 مقابل
 قد بلده وفد إن قال املتحدة(: )الواليات فاروقي الســـــــــــيد - 48

 عشـــــــر والثامن والثالث والثاين األول القرارات مشـــــــاريع ضـــــــد صـــــــوت
 تقرير يف احلق بفخر تؤيد املتحدة الواليات أن غري. عشــــــــــر والتاســــــــــع
 . امليثاق من 73 باملادة الكامل التمس  وستواصل، املصري
 من قلق  عن جديد من يعرب بلده وفد إن قائال أضـــــــــــــا و  - 49
 واحدا خيارا باعتباره لالســـــــــــــــتقالل في  مبالغا وزنا تع ي القرارات أن

 يف ورد ملا ووفقا. املصــري تقرير إىل تســع  اليت لألقاليم اجلميع يناســب
 بالعالقات املتعلقة الدويل القانون مبادىء بشـــــــــــــأن1970 عام إعالن
 لشـــــــــــــــعب طكن، املتحدة األمم مليثاق وفقاق  الدول ب  والتعاون الودية
 احلر االرتبا  مقبول حنو عل  خيتار أن الذايت باحلكم يتمتع ال إقليم

 دل  يف مبا، آخر ســـــــــياســـــــــي وضـــــــــع أي أو االســـــــــتقالل عن كبديل
 يف حرا الشعب يكون أن شري ة، باإلدارة القائمة الدولة مع االندماج
 إىل تســــــــــع  أال املتحدة األمم عل  جيب ولذل . الوضــــــــــع هذا تقرير
 حترتم أن بــل، االســـــــــــــــتعمــار إهنــاء عمليــات خمتلب نتــائج عل  التــأثري
 .للشعب احلرة اإلرادة
 عليهــا عفــا اليت الــدعوة من بلــده وفــد اســـــــــــــــتيــاء عن وأعرب - 50
 يف واملتمثلة عشر التاسع القرار مشرو  من 14 الفقرة يف الواردة الزمن
 يف العســـــــــــكرية القواعد ويع وإزالة العســـــــــــكرية األنشـــــــــــ ة ويع إهناء

 تتمتع املتحدة الواليات إن وقال. الذايت باحلكم املتمتعة غري األقاليم
، القومي أمنها ملصـــــاح وفقا عســـــكرية بأنشـــــ ة القيام يف ســـــيادي حبق
 مع متوافقة غري أو ضــارة األنشــ ة هذه أن افرتاض الســ حي من وإن

 .الشعب رغبات
وفيما يتعلق مبشــــــــــــــرو  القرار األول، قال إن وفد بلده يؤكد أن  - 51

األمر يعود للـدولـة القـائمـة بـاإلدارة يف أن حتـدد مـا إدا كـان احلكم الـذايت 
وبالتايل فيما إدا كانت  قد حتقق يف أحد أقاليمها مبوجب أحكام امليثاق،

 )ه(. 73ستحيل املعلومات املتعلقة بذل  اإلقليم مبوجب املادة 
، 2030 لعام املســـــــــتدامة التنمية خ ة صـــــــــيغةب يتعلق وفيما - 52
 ملزمة غري وثيقــة 2030 عـام خ ــة أن عل  يشــــــــــــــــدد بلــده وفـد فـ ن
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، عليها تؤثر وال الدويل القانون مبوجب التزامات أو حقوقا تنشـــــــــــــ  ال
 املتحدة الواليات إن قائالق  وأضا . مالية التزامات بأي الدول تلزم أو
 للتنميـــة عـــامليـــا إطـــارا بوصـــــــــــــــفهـــا 2030 لعـــام التنميـــة خب ـــة عرت ت

 الســـــــــالم أجل من العمل عل  البلدان يســـــــــاعد أن طكن، املســـــــــتدامة
 فلجميع؛ املســــــــــؤوليات تقاســــــــــم إىل اخل ة بدعوة وأشــــــــــاد، واالزدهار
 أن إىل وأشــار. ومتويلها اخل ة حتملها اليت الرؤية حتقيق يف دور البلدان
 أن وترى، الوطنية املســــــــــــــؤولية عل  الرتكيز بقوة تؤيد املتحدة الواليات

. وأولويات  لســــــــــياســــــــــات  وفقا 2030 عام خ ة ينفذ أن بلد كل  عل 
 عام خ ة من 58 الفقرة يف، أقرت األعضــــاء الدول إن يقول ومضــــ 
 املســـــــــــتقلة الواليات احرتام مع يتم أن جيب اخل ة تنفيذ بأن، 2030

 ودون، املفاوضـــــــــــات دل  يف مبا، األخرى واملؤســـــــــــســـــــــــات للعمليات
 أي بشـــــــــــأن مســـــــــــبقة أحكام عل  ين وي أن طكن وال، هبا مســـــــــــاس
ـــديـــات يف جـــاريـــة إجراءات أو قرارات ـــابـــة يكون أو، األخرى املنت  مبث
 منفذ بتوفري التزاما متثل ال اخل ة ف ن، املثال ســـــــبيل فعل . هلا ســـــــابقة
 ألي تفســــــريا ليســــــت وهي؛ األســــــواق إىل اخلدمات أو للســــــلع جديد

 من حـال بـأي تغريهـا وال، العـامليـة التجـارة ملنظمـة قرارات أو اتفـاقـات
 من بالتجارة املتصـــــــــــــلة باجلوانب املتعلق االتفاق دل  يف مبا، األحوال
 .الفكرية امللكية حقوق
 الواردة العبارات أن عل  يشــــدد بلده وفد إن قائال وأضــــا  - 53
 القانون بالضــــرورة تعكس وال ،ملزمة غري والســــابقة احلالية القرارات يف

 ين بق ال القرارات يف ترد سابقة وثائق عل  جديد تأكيد وأي. الدويل
 .األصل يف عليها أكدت اليت الدول عل  إال
 هبلد وفد إن قال املتحدة(: )اململكة ســــــيل يســــــتر الســــــيد - 54
 فقد ولذل ، مقبولة غري القرار مشــــــــــــــرو  عناصــــــــــــــر بعض جيد زال ما

 بتحديث ملتزماق  يظل بلده وفد أن غري. أخرى مرة ضـــــــــــــــداه صـــــــــــــــوات
 آراء حســـــــــــــــبان  كامل  يف أخذه مع، البحار وراء فيما بأقاليم  عالقت 
 .األقاليم تل  سكان
 ضــــــد صــــــوتت أســــــرتاليا إن قال )أســــــرتاليا(: أشـــــبي الســـــيد - 55

 تقبل أن طكنها ال أن  أســـــــــاس عل  الســـــــــابق العام يف القرار مشـــــــــرو 
 األنشـــــــــــــــ ـــة إهنـــاء إىل بـــاإلدارة القـــائمـــة الـــدول تـــدعو اليت 14 الفقرة

 خبيبة يشـــــــعر بلده وفد إن وقال. العســـــــكرية القواعد وإزالة العســـــــكرية
 قرر ولكن ، احلايل القرار مشرو  يف موجودة تزال ال الصياغة ألن أمل

 بدعم إقراره مع اعرتاضـــــــــــــــ  تأكيد أجل من التصـــــــــــــــويت عن االمتنا 
 غري األقاليم شــــــــعوب حق وكذل ، القرار ملشــــــــرو  األخرى العناصــــــــر
 . املصري تقرير يف الذايت باحلكم املتمتعة

أسرتاليا تقر باحلقوق السيادية للدول األعضاء يف أضا  أن و  - 56
يف  الدفا  عن األقاليم اليت تديرها، وهو ما يصـــــب يف كثري من األحيان

صـــــــاح شـــــــعوب تل  األقاليم. ففي من قة احمليط اهلادئ وحدها، تقوم 
فرنســـــــــا وأســـــــــرتاليا ونيوزيلندا بتنســـــــــيق أنشـــــــــ ة االســـــــــتجابة اإلنســـــــــانية 
واالســــــــتجابة حلاالت الكوارث باســــــــتخدام القوات املوجودة يف بولينيزيا 
الفرنســـية وكاليدونيا اجلديدة؛ وهذه القوات نفســـها تكافح أيضـــا الصـــيد 

القانوين واجلرطة عرب الوطنية. ولذل  ف ن وفد بلده يكرر دعوت  إىل غري 
  من القرارات املقبلة. 14إزالة العبارات غري املقبولة الواردة يف الفقرة 

 قــائمــة دولــة ليس بلــده إن قــال )كرييبــاس(: تيتو الســـــــــــيــد - 57
 قائمة كانت  اليت الدولة جتاه نية ســـــــــــــــوء أي ُيكنا  ال أن  كما،  باإلدارة

 أن الدويل اجملتمع عل  وجيب. ســـــــــــلميا أزيلت اليتو ، اســـــــــــابق دارةإلبا
 وتسويقها املاضي أحداث تسييس عن يتوقب وأن املستقبل إىل يت لع
 . سياسي أو اقتصادي نفود لكسب حماولة يف
 تؤيد وبينما. القرار مشــــرو  ضــــد صــــوت بلده وفد أن ودكر - 58

 إىل تســـــــــــــــع  اليت اهلـــــادئ احمليط من قـــــة شـــــــــــــــعوب ويع حكومتـــــ 
 ان القا وودي نزي  حوار يف مشاركتها تضمن أن تود ف هنا، االستقالل

 يدعو املغرب ممثل ب  أدىل الذي البيان إن وقال. اإلنســـــــــــــانية روح من
 تســــــــتند اللجنة قرارات كانت  إدا ممكنا يكون لن الســــــــالم ألن، للقلق
 .هبا التالعب جيري تقارير إىل
 بعثات إرســـال طكن ال إن  قال )األرجنت (: ماســيو الســيد - 59
 أي، املصـــــــــــــــري تقرير يف احلق عليهـــا ين بق اليت األقـــاليم إىل إال زائرة

 يتمشــ  الشــر  وهذا. الســيادة عل  نزا  بشــأهنا يوجد ال اليت األقاليم
 أيضـــــــــــــــا أرســـــــــــــــ  الـذي، (9-)د 850 العـامـة اجلمعيـة قرار مع متـامـاق 

. زائرة بعثة أي عل  العامة اجلمعية موافقة بوجوب القاضــــي االشــــرتا 
، اخلاصـــــــــــــــة اللجنة تعتمدها اليت املبادئ مع أيضـــــــــــــــاق  يتمشـــــــــــــــ  وهو

 تنصا  اليت وإعالناهتا اإلقليمية الدراســــــــية حلقاهتا يف يتضــــــــح حســــــــبما
، احلالة حســـب اإليفاد قاعدة وفق الزائرة البعثات إرســـال وجوب عل 

 .الصلة دات املتحدة األمم لقرارات امتثاالق  البعثات بتل  والقيام
)إســـــــــبانيا(: قالت إن  عل  الرغم  الســـــــيد  بيدروي كار تيرو - 60

من أن إســـــــــــــبانيا تؤيد بالكامل احلق يف تقرير املصـــــــــــــري، ف ن  ليس املبدأ 
الوحيد املتصــــــــل ب هناء االســــــــتعمار. ويف احلاالت اليت تن وي عل  نزا  
عل  الســــــــــيادة مثل جبل طارق، ينبغي مراعاة مبدأ الســــــــــالمة اإلقليمية 

ــــة من  6 الفقرةو امل بق،  (، وقرار 15-)د 1514العــــامــــة قرار اجلمعي
(. وال طكن إيفــاد بعثــات زائرة إال إىل 22-)د 2353اجلمعيــة العــامــة 
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، وشـــري ة موافقة نزا  حمل األقاليم اليت يكون فيها احلُق يف تقرير املصـــري
 اجلمعية العامة، وهي املمارسة اليت تتبعها اللجنة اخلاصة بالفعل.

 اليت الدول شـــكر الســـورية(: العربية )اجلمهورية منذر الســيد - 61
 األصــــــوات بأغلبية اعتماده إن وقال، القرار مشــــــرو  لصــــــاح صــــــوتت
 يتعلق فيما اخلاصة اللجنة ملقرر األعضاء الدول توليها اليت الثقة أظهر
 لعمل األســــــــــــــاســــــــــــــية الدعامة ف ن، دل  عل  وعالوة. التقرير ب عداد
 ممــارســــــــــــــــة الــدول من جمموعــة أو دولــة ألي ينبغي ال أنــ  هي اللجنــة
 بشـــــكل يتعارض العمل فهذا. ســـــياســـــية ألغراض املقرر عل  الضـــــغط
 .اإلطالق عل  مقبول غري وهو العامة اجلمعية قرارات مع مباشر
 بقوة يؤيد بلده إن قال :اجلديدة( غينيا )بابوا راي الســـــــــــيد - 62
 حصـــول  منذ اخلاصـــة اللجنة من يتجزأ ال جزءا وكان االســـتعمار إهناء
 ضـــــد صـــــوت قد بلده وفد أن املؤســـــب من أن  غري. االســـــتقالل عل 

 أن بعد إن  وقال. املغرب ممثل قدمها اليت لألســـــــــــباب القرار مشـــــــــــرو 
 اإلقليمية الدراســـــــــــية احللقة مقرر بدور اجلديدة غينيا بابوا اضـــــــــــ لعت

 مـــايو/أيـــار يف اخلـــاصـــــــــــــــــة اللجنـــة نظمتهـــا اليت اهلـــادئ احمليط ملن قـــة
 واألخ ــاء التضـــــــــــــــــارب أوجــ  إزاء البــالغ قلقهــا عن أعربــت، 2018
 مل، ولألسب. اخلاصة اللجنة تقرير مشرو  من فقرات عدة يف الواردة
 .األخ اء تل  تصحيح يتم
 

 الرد حق ممارسة إطار يف هبا املدىل البيانات
)اململكة املتحدة(: تكلم ردا عل  البيان  الســيد ســيل يســتر - 63

 حكومـــ  اململكـــة املتحـــدةالـــذي أدىل بـــ  ممثـــل األرجنت ، فقـــال إن 
خيامرها أدىن شــــــــــ  يف ســــــــــيادهتا عل  جزر فوكالند وجزر جورجيا  ال

اجلنوبية وجزر ســــــاندويت  اجلنوبية واملناطق البحرية احملي ة هبا، وال يف 
كالند يف تقرير املصري، عل  النحو يتعلق مببدأ وحق سكان جزر فو  ما

العهــدين الــدولي   من 1املــادة  املكرس يف ميثــاق األمم املتحــدة ويف
حبرية مركزهم  اليت يقرر الســـكان مبقتضـــاهااخلاصـــ  حبقوق اإلنســـان، 

حبرية إىل حتقيق تنميتهم االقتصـــادية واالجتماعية  نســـعو يالســـياســـي و 
جبزر فوكالنـد وكـذلـ  جبميع والثقـافيـة. ودكر أن عالقـة حكومـة بلـده 

أقاليمها اخلارجية هي عالقة عصـــــــــــــــرية قائمة عل  الشـــــــــــــــراكة، والقيم 
املشـــــــــرتكة، وحقوق شـــــــــعب كل إقليم يف أن يقرر مســـــــــتقبل . وال تزال 
وهورية األرجنت  تنكر أن حقوق اإلنســـــــان األســـــــاســـــــية هذه تن بق 
عل  شـــــــــــــــعب جزر فوكالند، وال تزال تتصـــــــــــــــر  ب رق تتعارض مع 

 امليثاق. مبادئ

 أدىل الذي البيان عل  ردا تكلم )األرجنت (: ماسيو السيد - 64
 اليت البيانات جمددا يؤكد بلده وفد إن فقال، املتحدة اململكة ممثل ب 

 وشـــــــــــــؤون اخلارجية ووزير العامة اجلمعية أمام األرجنت  رئيس هبا أدىل
 أن وأضا . 2018 عام يف اخلاصة اللجنة أمام األرجنت  يف العبادة
 اجلنوبيــة ســـــــــــــــــانــدويت  وجزر اجلنوبيــة جورجيــا وجزر مــالفينــاس جزر

. الوطين األرجنت  إقليم من يتجزأ ال جزء هبا احملي ة البحرية واملناطق
، قانوين غري بشـــــــكل األراضـــــــي هذه احتلت املتحدة اململكة أن ودكر
 املنظمات من عدد ب  اعرت  الســـــــــــــــيادة عل  نزا  حمل فهي ولذل 
 األرجنت  حكوميت تدعو اليت املتعاقبة العامة اجلمعية وقرارات الدولية
 حل إىل التوصـــل أجل من املفاوضـــات اســـتئنا  إىل املتحدة واململكة
 اخلاصة اللجنة أيضاق  وأيادت. ممكن وقت أقرب يف للنزا  ودائم سلمي

 تقرير مبــــدأ إن وقــــال. املوقب هــــذا مرارا األمريكيــــة الــــدول ومنظمــــة
 اســــتئنا  لرفضــــها كأســــاس  املتحدة اململكة تســــتخدم  الذي، املصــــري

 الســـــيادة بشـــــأن اخلال  عل  ين بق ال، الســـــيادة بشـــــأن املفاوضـــــات
 اجلنوبية ســــــــاندويت  وجزر اجلنوبية جورجيا وجزر مالفيناس جزر عل 

  للجنةوا لعامةا جلمعيةا أكدت  ما حنو عل ، هبا احملي ة البحرية واملناطق
 الكايف بالقدر تناوهلاتف، مالفيناس جزر ســـــــــكان مصـــــــــاح أما. خلاصةا

 إن قال، وأخريا. األرجنت  ودســـــــــــــــتور العـامة اجلمعيـة قرارات كذل 
 مالفيناس جزر عل  املشـــروعة الســـيادية حقوقها جمدداق  تؤكاد األرجنت 

 البحريــة واملنــاطق اجلنوبيــة ســــــــــــــــانــدوت  وجزر اجلنوبيــة جورجيــا وجزر
  .الوطين إقليمها من يتجزأ ال جزء هي اليت، هبا احملي ة
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