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   املسائل السياسيــة اخلاصـــةجلنـة
    )الرابعةاللجنة ( االستعمار وإهناء
   موجز للجلسة السابعةحمضر
    ١٠ /  ٠٠         ، الساعة     ٢٠١٠       أكتوبر  /            تشرين األول  ١١  ،      االثنني                       يف املقر، نيويورك، يوم        املعقودة

  
   )       زمبابوي (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    شيبازيوا           السيد    :      الرئيس

   )      بولندا (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   فليسيوك           السيد    : مـ  ث  
   )       زمبابوي (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               يبازيوا        ش        السيد    : مـ  ث  
  

         احملتويات
  

َ                            املعلومـات املُرَسـلة مبقتـضى املـادة           :                          مـن جـدول األعمـال        ٥٥       البند                         مـن ميثـاق األمـم        )     هــ    (  ٧٣           ُ 
   * )    تابع (                                         املتحدة عن األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت 

                                        ّ                             األنشطة االقتصادية وغريهـا مـن األنـشطة الـيت تـؤثّر يف مـصاحل                 :                    من جدول األعمال     ٥٦       البند  
    )*    تابع   (                                األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت    شعوب
                                                             تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة بـاألمم          :                    من جدول األعمال     ٥٧       البند  

    )*    تابع (                                                 املتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة 
                        مـن الـدول األعـضاء                                                   التسهيالت الدراسية والتدريبيـة املعروضـة         :                    من جدول األعمال     ٥٨       البند  

    )*    تابع (                                         لصاحل سكان األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت 
                                                               تنفيــذ إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والــشعوب املــستعمرة    :                       مــن جــدول األعمــال  ٥٩        البنــد 

    )*    تابع   ( )         بنود أخرى ب             غري املشمولة        األقاليم (
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   .  ١٠ /  ٠٦         الساعة             افتتحت اجللسة  
َ                  املعلومـات املُرَسـلة مبقتـضى        :                    من جدول األعمال     ٥٥       البند    ُ           
                                                     من ميثـاق األمـم املتحـدة عـن األقـاليم غـري               )   هـ   (  ٧٣       املادة  

            ، الفـصالن   Corr.1      و   A/65/23   ( )      تـابع    (                     املتمتعة باحلكم الذايت  
   )A/65/66                     السابع والثاين عشر، و 

ــد  ــال   ٥٦         البنـ ــدول األعمـ ــن جـ ــصادية    :                           مـ ــشطة االقتـ                         األنـ
                      ّ                                     غريها من األنـشطة الـيت تـؤثّر يف مـصاحل شـعوب األقـاليم           و

ــذايت  ــاحلكم الـ ــة بـ ــابع   (                                   غـــري املتمتعـ   ، Corr.1    و A/65/23   ( )       تـ
   )                       الفصالن اخلامس والثاين عشر

                        تنفيذ الوكاالت املتخصصة     :                    من جدول األعمال     ٥٧       البند  
                                                               واملؤســسات الدوليــة املرتبطــة بــاألمم املتحــدة إعــالن مــنح   

   )          تــــــابع   (                  عوب املــــــستعمرة                                      االســــــتقالل للبلــــــدان والــــــش
) A/65/23 و Corr.1    ،ــاين عـــــشر ــصالن الـــــسادس والثـــ                                                    ، الفـــ

A/65/61 و    Corr.1(   
                        التـــسهيالت الدراســـية   :                          مـــن جـــدول األعمـــال  ٥٨         البنـــد 

ــدول األعــضاء لــصاحل ســكان     ــة املعروضــة مــن ال                                                               والتدريبي
   )A/65/67   ( )    تابع (                                األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

                             تنفيــــذ إعــــالن مــــنح  :                            مــــن جــــدول األعمــــال  ٥٩          البنــــد 
        غـــري           األقـــاليم (               املـــستعمرة                                االســـتقالل للبلـــدان والـــشعوب

            ، الفـصول   Corr.1      و   A/65/23   ) (      تـابع    ( )            بنود أخـرى   ب         املشمولة  
ــامن والتاســـع والعاشـــر واحلـــادي عـــشر والثـــاين عـــشر،                                                                                 الثـ

A/65/306 و    A/65/330(   
          اجلماعـــة          باســـم        تكلـــم    ):           جامايكـــا   (                الـــسيد وولـــف  -   ١

ــد   ــال إن ال ــة، فق ــة،                                 الكاريبي ــة الكاريبي ــضاء يف اجلماع                                       ول األع
    ، يف  )  ٢٥- د   (    ١٥١٤                                             عنــدما اعتمــدت اجلمعيــة العامــة القــرار  

ــاليم غــري        ١٩٦٠      ســنة  ــا أق ــت مدرجــة باعتباره ــة                                              ، كان           متمتع
                               حقــق كــثري منــها إهنــاء                        ومنــذ ذلــك احلــني    .           كم الــذايت     بــاحل

ّ                               االستعمار من خالل الدعم الناشط املقّدم من األمـم املتحـدة،                                            

                                                 أقاليم من األقاليم الستة عشر غـري املتمتعـة              ستة                 ومع ذلك فإن    
ــة   ــة الكاريبيـ ــة هـــي أعـــضاء يف اجلماعـ   .                                                                       بـــاحلكم الـــذايت الباقيـ

          عقبـة    ،                                              باعتبارها غـري متمتعـة بـاحلكم الـذايت          ،    ّ        ويشكّل وضعها 
ــة،      ــة الكاريبي ــي للمنطق ــل اإلقليم ــام التكام ــل                                                       أم ــا جيع ــاء            مم          إهن

   .                     االستعمار أولوية عاجلة
                    يــة، حيــث يقتــرب          ة الكاريب          ً               وأضــاف قــائالً إن اجلماعــ  -   ٢

    شعر    تـ                                                             العقد الدويل الثاين للقـضاء علـى االسـتعمار مـن هنايتـه،        
                                                  نـه رغـم إصـدار بعـض اإلصـالحات الداخليـة يف          أل              ببالغ القلق   

ــذايت، مل يتحقــق      ــاحلكم ال ــاليم غــري املتمتعــة ب ــد مــن األق                                                                       العدي
ّ                                           سوى القـدر القليـل مـن التقـّدم يف اإلهنـاء الفعلـي لالسـتعمار                                   .   

ــال إن اجل ــدعم               وق ــة ت ــة الكاريبي ــث        إعــالن                            ماع ــد دويل ثال                     عق
                                                                          للقضاء على االستعمار، بيد أنـه يعتقـد أنـه مـن األمهيـة حتديـد                

ّ           ن حتقيــق األهــداف املقــّررة؛    عــ                                   مــا الــذي يعــوق األمــم املتحــدة                   
ّ       ً                                   أن التحــّديات تتــضّمن عجــزاً يف املعلومــات بــشأن إهنــاء        كمــا         ّ        

ــة      ــل مــن جانــب احلال ــاقم ذلــك نقــص التحلي                                                                    االســتعمار، ويف
ــة      ا ــري املتمتع ــاليم غ ــصادية يف األق ــسياسية واالقت ــتورية وال                                                                    لدس

                                                                  بــاحلكم الــذايت، باإلضــافة إىل تركيــز حمــدود علــى املــستوى       
                   مـا يـصدر مـن                  وقـال إن      .                                       الرفيع بشأن برنامج إهناء االسـتعمار     

                                         تعلنها الـدول األعـضاء ملبـادئ تقريـر               كل سنة                      تأييد أو بيانات    
     مـا                           اختـاذ إجـراء بـشأن                   كفـي دون     ي                            املصري وإهناء االسـتعمار ال      

     ّ                                    ويــشكّل العقــد الثالــث فرصــة الختــاذ  .                        يقابلــها مــن تفويــضات
                                                            خطوات ملموسة، مبا يف ذلك التنفيذ الكامل جلميع القرارات         

   .         ذات الصلة
ــالغ       -   ٣ ــة الحظــت بب ــة الكاريبي ــائالً إن اجلماع ــضى ق          ً                                                وم

ــوات   ــة                 األســف اخلط ــزر               االرتدادي ــؤخراً يف ج ــيت اختــذت م                ً                   ال
             القائمـة           الدولـة    ّ                      تـضّمنت قـرارات مـن                            تركس وكايكوس، اليت    

          ّ                                                 باإلدارة حبلّ احلكومة واجمللس التشريعي، وتأجيل االنتخابـات        
ّ    املقــّرر                    احلــق يف احملاكمــة         وإيقــاف  ،     ٢٠١١      ســنة              إجراؤوهــا يف      

            ً                   م املباشــر بــدالً مــن احلكومــة        احلكــ       وإحــالل              ّ        أمــام هيئــة حملّفــني
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    وير  َ                        عَترب عقبـة أمـام تطـ       ي           املباشر     احلكم               وقال إن فرض      .    َ    املنَتخبة
    ّ       احملـّسنة                                      يف ذلـك اإلدارة املاليـة واإلدارة                              احلوكمة الرشيدة، مبـا     

      جـزر                                      ميكـن أن يتحقـق حبرمـان شـعب            ال                        يف اإلقليم، وهـو مـا     
                                  القابـل للتـصرف يف تـشكيل               غـري                          تركس وكايكوس من حقـه    

                   ً                  إحـالل احلكـم الـذايت بـدالً مـن                         ودعـا إىل      .        اخلاص به          مستقبله
                    يف جـــزر تـــركس                                والعـــودة إىل الدميقراطيـــة         ملباشـــر ا        احلكـــم 

   .                    يف اجلماعة الكاريبية َ       ً       ً عَترب عضواً منتسباً ت    اليت          وكايكوس، 
           دعمهـــا        تـــوايل           ً                                 ومـــضى قـــائالً إن اجلماعـــة الكاريبيـــة   -   ٤

                                     حـق شـعب الـصحراء الغربيـة يف                أجـل                              القائم على املبادئ مـن      
                                                                تقرير املصري؛ وهي تـشيد بأعمـال املبعـوث الشخـصي لألمـني             

                              أســفرت عــن إعــادة إقامــة                                          العــام إىل الــصحراء الغربيــة، والــيت  
             علــى ســرعة          اجلماعــة  ّ ثّ    حتــ   و ،                              حــوار بــني األطــراف يف الــرتاع

                                                                   اســتئناف الزيــارات األســرية عــن طريــق اجلــو وبــدء الزيــارات  
 ُ                                          وُتعرب اجلماعـة الكاريبيـة عـن األمـل           .                      األسرية عن طريق الرب   

ــؤّدي   يف  ّ      أن تـ ــة        ــة املقبلـ ــري الرمسيـ ــات غـ ــن                                        احملادثـ ــد مـ                     إىل مزيـ
      لـدى            ّ                          دف حتقيـق حـلّ دائـم ومقبـول                                 املفاوضات املوضوعية هبـ   

                                                     وتدعم اجلماعة الكاريبية دعوة األطـراف، يف قـرار           .       األطراف
ــن   ــات دون   )    ٢٠١٠   (    ١٩٢٠                جملـــس األمـ ــلة املفاوضـ                              ، ملواصـ

             ّ                           ، هبـدف بلـوغ حـلّ يكفـل تقريـر                     سـليمة   ّ    نّيـة  ب                شروط مـسبقة و   
   .                         املصري لشعب الصحراء الغربية

ّ                        شّددت علـى أمهيـة إنـ         ):      كينيا   (                السيدة أوجيامبو   -   ٥     شاء  
                                                                 إرشــادية مــن أجــل العقــد الــدويل الثالــث للقــضاء علــى         نقــاط

ّ          وقالــت إهنــا تــشّجع    .           االســتعمار        إهنــاء           املعنيــة ب               لجنــة اخلاصــة   ال            
                                                            االستعمار على مواصلة احلوار األصيل الذي يهدف إىل إجيـاد          

  .                               ً                            طرق جديدة وملموسة وأكثر إبداعاً للقضاء على االسـتعمار       
                 دارة أن تتعــاون                   القائمــة بــاإل        الــدول                            وقالــت إنــه جيــب علــى    

                                                                     لـــضمان أن حتظـــى بعثـــات األمـــم املتحـــدة الزائـــرة والبعثـــات 
ــدعم الالزمـــني و  ــساعدة والـ ــة باملـ ــال                                           اخلاصـ ــات          بإرسـ               املعلومـ

ّ                        بشكل منتظم عن األحوال يف األقاليم اليت تعّد مسؤولة عنها،                                                
ّ                         مــع مراعــاة التزامهــا بتعزيــز التقــّدم االجتمــاعي                االقتــصادي -                              

  .                                     ليم وحلمايـة مواردهـا الطبيعيـة                                       والتعليمي لـشعوب تلـك األقـا      
           ّ                       علـى أن تنفّـذ بـشكل تـام                               الدول القائمة باإلدارة     ّ      ً   وحثّت أيضاً   

                                                                املقررات والقرارات الصادرة من منظمة األمم املتحـدة للتربيـة        
                                                                والعلم والثقافة بشأن إرجـاع املمتلكـات الثقافيـة إىل أصـحاهبا      
                                                                 الــشرعيني الــذين ال يزالــون يعيــشون حتــت وطــأة االحــتالل       

   .       ستعماري  اال
                                             ّ            وبشأن مسألة الصحراء الغربية، قالـت إن كينيـا تؤّيـد         -   ٦

                                                        املفاوضــات املــستمرة حتــت إشــراف األمــني العــام، مــع          إجــراء 
                         ومراعـاة التطـورات         ٢٠٠٦                                          مراعاة اجلهـود املبذولـة منـذ سـنة          

                                                           واختتمـــت قائلـــة إن هـــذه هـــي الطريقـــة الوحيـــدة    .         األخـــرية
   .        األطراف          ومقبول لدى         ّ            لتحقيق حلّ عادل ودائم 

        األمم               استمرار جهود          قال إن      ):     اهلند   (             السيد ماهانت   -   ٧
    عكس     يـن                  سـنة إمنـا        ٦٥                     آثار االستعمار بعد               يف مكافحة           املتحدة  

ــضاء     ــدول األع ــع ال ــى مجي ــيئاً عل ــث  و   .       ً     ً                                     انعكاســاً س ــل      حي         حيتف
ــنح     ــالن مـ ــاد إعـ ــذكرى اخلمـــسني العتمـ ــدويل بالـ ــع الـ                                                                   اجملتمـ

       لعقـد   ا               حيـث يقتـرب                                          االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة و    
                                                                      الدويل الثاين للقضاء على االسـتعمار مـن هنايتـه، هنـاك حاجـة              
ّ                                                     إىل تقييم التقّدم احملرز وإعادة النظـر يف الوسـائل املتبعـة هبـدف                      

ّ             حتقيق األهداف الباقية باعتبارهـا مـسألة ملّحـة                             وقـال إنـه مـن        .                                       
      ّ          ّ                                     التأكّــد مــن التطلّعــات الــسياسية للــشعب يف كــل                املهــم للغايــة

ّ             طّور كل إقليم                          إقليم ومراعاة مرحلة ت    ّ          ً        ومن املـشّجع أن كـثرياً        .          
       ً   اسـتناداً                         ميكـن أن تزدهـر              فاعلـة              ّ              من األقاليم شكّلت مؤسسات     

ــا ــى    .        لقوهت ــاإلدارة               وجيــب عل ــة ب ــدول القائم ــع                               ال ــل م                   أن تعم
   .                                    اللجنة اخلاصة بروح من التعاون واملرونة

ّ                                   وأضــاف قــائالً إن وفــده يرّحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا    -   ٨            ً          
ــشر املع  ــة لنـ ــة اخلاصـ ــسياسية                                 اللجنـ ــارات الـ ــن اخليـ ــات عـ                                        لومـ

ــاليم    ــشعوب يف األقـ ــة للـ ــشروعة املتاحـ ــة    .                                               املـ ــال إن احللقـ                      وقـ
                                                                      الدراسية اإلقليمية ملنطقة احملـيط اهلـادئ املعقـودة يف كاليـدونيا            

ــار  ــدة يف أيــ ــايو  /                      اجلديــ ــاه       ٢٠٠٩         مــ ــوة يف االجتــ ــرب خطــ                                   تعتــ
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            بالتوصـيات      ً    أيـضاً                           ً              وأضـاف أن اهلنـد أحاطـت علمـاً            .       الصحيح
ّ                           نــة اخلاصــة يف تقريرهــا املقــّدم إىل اجلمعيــة                         الــيت قدمتــها اللج                        

                                                  ، مبا يف ذلك التوصية بـشأن اسـتهالل العقـد            )A/65/23 (        العامة  
   .                                الدويل الثالث للقضاء على االستعمار

         ً                                              ومضى قائالً إن برامج اهلند للقضاء علـى الفقـر، مثـل         -   ٩
                                                                     النظام الوطين ملهامتا غاندي املعـين بـضمان العمالـة يف الريـف،             

                                                         ىل ضمان النمو الشامل حبيـث تـصل فوائـد التنميـة                       إمنا هتدف إ  
ــة        ــار الباقي ــى اآلث ــضاء عل ــتم الق ــع وي                                                                        إىل كــل قطــاع يف اجملتم
                                                                        لالســــتعمار، الــــيت عملــــت علــــى زيــــادة الفرقــــة واملــــساوئ 

   .         االجتماعية
                        ً            اليــة جــامو وكــشمري تعتــرب جــزءاً             ً         واختــتم قــائالً إن و  -    ١٠
ــد وأن شــعب جــامو وكــشمري       ال ــن اهلن ــارس                                                   يتجــزأ م ــد م              ق
   .                                                انتظام حقه يف االنتخابات اليت جرت بطريقة حرة ونزيهة ب

             قـال رغـم       ):                                 اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة        (             السيد شـلقم    -    ١١
           إنـشاء        بعـد               االسـتقالل     ت                                      أن أكثر من ثلثي الدول األعضاء نال      

       حتــت         يرزحــون                                                  األمــم املتحــدة، ال يــزال هنــاك ماليــني البــشر   
           مـا زال   ،    خاصة       وبصفة    .                                  وطأة االحتالل األجنيب أو االستعمار    

                                                              الــشعب الفلــسطيين يعــاين حتــت وطــأة االســتعمار الــصهيوين،   
  .        َ                                                                  الــــذي يعَتــــرب أســــوأ شــــكل مــــن أشــــكال هــــذه الظــــاهرة  

                                                               فالفلــسطينيون الــذين يعيــشون حتــت نــري االحــتالل يواجهــون   
ــتطهري العرقــي        هــدم        أعمــال  ــازهلم، ومــصادرة أراضــيهم وال                                                      من

ــاً د      ون                                           ً                      حيـــث ال يـــزال إنـــشاء املـــستوطنات الـــصهيونية جاريـ
   .   ّ توقّف
                                        ً                  وقــال إنــه جيــب علــى اجملتمــع الــدويل أن يقــف موقفــاً    -    ١٢

  .      ً                                                           حازماً ضد القوات األجنبيـة الـيت تتمركـز يف إقلـيم بلـد آخـر        
           ومــن بــني   .        ّ     ً      ً                                 فهــذا ميثّــل شــكالً جديــداً مــن أشــكال االســتعمار 

                                                                   األشكال األخرى لالسـتعمار الـيت جيـب وضـع هنايـة هلـا علـى                
                   أخــرى واســتغالل                                                الفــور فــرض اهليمنــة الثقافيــة علــى شــعوب 

   .                مواردها الطبيعية

         ً                                               ومــضى قــائالً إن البلــدان الــيت خــضعت لالســتعمار        -    ١٣
ّ                     تعّرضــت ألضــرار شــديدة                                   فــأرواح ســكاهنا تتعــرض للخطــر،   .   

                                                                     وهم يواجهون من بـني مـا يواجهونـه أعمـال الطـرد اجلمـاعي               
                     زيادة علـى ذلـك،       .                                 والقضاء على لغاهتم وثقافاهتم             واالسترقاق

ــات اآلال   ــد مئ ــوش                          جــرى جتني ــدول           ف يف جي   .               االســتعمارية       ال
ــتغالل      ــضاً لالسـ ــتعمار أيـ ــعة لالسـ ــدان اخلاضـ ــت البلـ ّ                                ً                               وتعّرضـ    

           للتجـارب                            ً                  لتدهور البيئي الـضخم، أحيانـاً نتيجـة          ل           االقتصادي و 
ّ                                             وليس هناك مـن شـّك يف أن االسـتعمار قـد سـاهم يف                 .       الذرية               

ــة   ــها معظــم    -                      األوجــاع االجتماعي ــاين من ــيت يع ــصادية ال                                             االقت
ّ              تعـــّرض ماليـــني  ي                   ونتيجـــة لـــذلك،   .        يقيـــة                      شـــعوب القـــارة األفر   

                                           اهلجـرة إىل تلـك البلـدان الغنيـة                              إىل املخاطرة من أجل            األفارقة  
                                      وبغية تعزيـز التعـاون الـدويل، مـن       .                     كانت تستعمر بلداهنم       اليت  

ّ                                          ً                األمور امللّحة أن تتلقى الـشعوب اخلاضـعة لالسـتعمار اعتـذاراً                      
            ً     ً                                               وكــذلك تعويــضاً عــادالً، لــتمكني هــذه الــشعوب مــن إنــشاء    

                                ومكافحـــة الفقـــر وحماربـــة           ّ        مبكافحـــة األمّيـــة                   براجمهـــا اخلاصـــة 
ّ      وضـع حـّد                             ً               وسوف تساعد هذه اخلطـوات أيـضاً علـى          .     املرض      

    دان                          لـدان الفقـرية إىل البلـ             مـن الب        املشروعة          اهلجرة غري           لتدفقات  
   .      الغنية
ّ     نــّوه    ):                  جنــوب أفريقيــا    (                  الــسيد ســانغكيو   -    ١٤           باملــسامهة  

        ملناهضة             لجنة اخلاصة                  ً       اللجنة، وخصوصاً ال         تقدمها     اليت           النفيسة  
         الـذكرى               ، مبناسـبة                                    قـال إنـه ممـا يؤسـف لـه          و   ،              الفصل العنصري 

                             ، ال يـــزال تقريـــر املـــصري                                     اخلمـــسني إلعـــالن إهنـــاء االســـتعمار
ــا،      ــة يف أفريقي ــستعمرة باقي ــة، آخــر م ــصحراء الغربي ــشعب ال                                                                      ل

ّ       ً                 يتعـــّرض دومـــاً للتأجيـــل                                        وأضـــاف أن وفـــده يؤيـــد االقتـــراح   .    
                                 الثالــــث للقــــضاء علــــى                                 إعــــالن العقــــد الــــدويل     إىل          الرامــــي

   .        االستعمار
                        ال تزال تشعر بـالقلق               ً                      وأضاف قائالً إن جنوب أفريقيا        -    ١٥

ــصحراء       ــرب لل ــب املغ ــن جان ــشروع م ــري امل                                                                إزاء االحــتالل غ
ّ                      الغربية، وهو ما يقّوض نزاهة األمم املتحدة                    وقـال إن جنـوب     .                   

ــاوض املـــستمرة وتـــشّجع مجيـــع        ــا تـــدعم عمليـــة التفـ ّ                                  أفريقيـ                                       
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      ّ        ً                         حبسن نّية متاشياً مع قرار جملس األمـن                          األطراف على التفاوض  
                                             وال تــزال حكومــة جنــوب أفريقيــا ملتزمــة     ).     ٢٠١٠   (    ١٩٢٠

                                                             مبوقف االحتاد األفريقي يف دعم إجراء استفتاء لـتمكني شـعب           
                                                                    الصحراء الغربية من االختيار ما بـني خيـار االسـتقالل وخيـار             

           العربيـــة           مهوريـــة   اجل           وقـــال إن   .                                االنـــضمام إىل مملكـــة املغـــرب 
            ً                                بوصـفها عـضواً يف االحتـاد األفريقـي،           ،             الدميقراطية    وية      الصحرا

                              ّ                             سوف تظل تلقى التشجيع اللتماس حلّ سياسي لقضية تقريـر          
   .    املصري
ّ                   ومضى قائالً إن وفده يشعر بـالقلق إزاء تـدهّور حالـة           -    ١٦                              ً         

ــشأن      ــذات بــ ــة وبالــ ــصحراء الغربيــ ــسان يف الــ ــوق اإلنــ                                                                        حقــ
  .       رهـاب                 ّ                                           االنتهاكات اليت تـدّبر حتـت قنـاع أنـشطة مكافحـة اإل            

ّ        قـــوم مفّوضـــ ت             وينبغـــي أن                                        األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان   ية      
ّ                          بالتحقيق يف هذه االنتهاكات وينبغي أن يفـّوض جملـس األمـن                                                  
                                                                      بعثــة األمــم املتحــدة إلجــراء االســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة       
                                                                   ملراقبة انتهاكات حقوق اإلنـسان يف تلـك الفتـرة يف الـصحراء             

ّ                مـا ُيـّدعى أنـه         ً          يـضاً إزاء                                         وقال إن وفـده يـشعر بـالقلق أ          .        الغربية  ُ   
   .              لصحراء الغربية   يف ا                                   االستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية 

            َ        ً     ً          القــدرات يعَتــرب عنــصراً هامــاً           ً                وأضــاف قــائالً إن بنــاء    -    ١٧
                    ويف هـذا الـصدد،       .                                            للغاية إلهناء االستعمار يف الصحراء الغربية     

                                                             قدمت حكومته التدريب التنفيـذي لكبـار مـوظفي اجلمهوريـة        
                         هبــدف مــساعدهتم يف جمــاالت              الدميقراطيــة            لــصحراوية  ا          العربيــة 

                        ّ                                        الدبلوماسية الوقائية وحلّ الرتاعات وذلك لتعزيـز قـدرة جبهـة       
                          ّ                  حلفــاظ علــى هنــج ســلمي يف ســبيل حــلّ             علــى ا              البوليــساريو 
   .       مشاكلهم

                            قال إن إهنـاء االسـتعمار         ):        إكوادور   (             السيد مورخيون   -    ١٨
        وأضـاف     .                                                      جيب أن يظل مسألة ذات أولويـة يف األمـم املتحـدة           

                     ً     ً             على أن تتعـاون تعاونـاً كـامالً                                الدول القائمة باإلدارة          ّ  أنه حيثّ 
                                                                    املعلومات الكافيـة عـن كـل إقلـيم مـن األقـاليم الـيت                     إرسال   يف  

ــادة      ــاً للم ــك وفق ــها، وذل ــسؤولة عن ــرب م ــاق   ٧٣                           ً                        تعت ــن امليث   .                 م

                                                                     وتعيـــد إكـــوادور التأكيـــد علـــى دعمهـــا للحقـــوق املـــشروعة  
       وقـال    .                            علـى جـزر مالفينـاس                                     لألرجنتني يف الرتاع على السيادة    

                                                               إن رئيس مجهورية إكوادور أعاد التأكيد على هذا املوقـف يف           
ُ         ً             اجتماع ُعقد مؤخراً يف احتاد                                            أمريكـا اجلنوبيـة وفيـه متـت            دول       

                           ّ                                   املوافقة على إعالن يدعو إىل حلّ سلمي للرتاع حول الـسيادة           
ــدة     ــم املتحـ ــن األمـ ــصادرة مـ ــصلة الـ ــرارات ذات الـ ــاً للقـ     ً                                                                   وفقـ

                                  وقــال إن وفــده يــدين استكــشاف   .          ألمريكيــة                  ومنظمــة الــدول ا
                                  تقـوم بـه اململكـة املتحـدة                                                  املوارد الطبيعية غـري املتجـددة الـذي         

                                     ً                            على طول اجلرف القاري لألرجنتني ، انتـهاكاً لقـرار اجلمعيـة            
   .  ٤٩ /  ٣١       العامة 
                                        إن شعب بورتوريكو، بعد ما يزيد على                ً   ومضى قائالً     -    ١٩

                    ة، مـا زال يناضـل                                             قرن من استعمار الواليات املتحدة األمريكيـ    
           وقـال إن     .                                                ملمارسة حقه املشروع يف االستقالل وتقرير املـصري       

                                                          بوصــفها مــن دعــاة التعــايش الــسلمي وحــق تقريــر    ،         أكــوادور
                                اجلمعيـة العامـة يف قـضية             تنظـر                                 املصري، تطالب مرة أخرى بـأن       

                                   ً                                    بورتوريكـــو مـــن مجيـــع جوانبـــها، وذلـــك وفقـــاً للعديـــد مـــن  
   .        القرارات

                                          وفـــده يعيـــد التأكيـــد علـــى دعمـــه            ً          واختـــتم قـــائالً إن   -    ٢٠
             وهـو يـثين      .                                              الكامل للشعب الصحراوي وحقه يف تقرير املصري      

                           ّ                                 على أعمال املبعوث الشخصي وحيثّ األطـراف علـى التعـاون           
ــب مفّوضــ   ــع مكت ّ          م ــة      ية           ــشؤون الالجــئني بغي ــم املتحــدة ل                                              األم

                                                                  اســتئناف الزيــارات األســرية عــن طريــق اجلــو والــشروع يف       
   .    ّ  الّرب   طرق ب                الزيارات األسرية 

ــيبانغول   -    ٢١ ــسيد سـ ــا   (                     الـ ــد      ):          زامبيـ ــده يؤّيـ ــال إن وفـ               ّ              قـ
                                           إعــالن عقــد دويل ثالــث للقــضاء علــى        إىل                     االقتــراح الرامــي  

                                                                            االستعمار؛ ومما يؤسـف لـه أنـه يف هنايـة العقـد الـدويل الثـاين،                  
      تقـع                 وعلى اللجنـة     .                                        تزال عملية إهناء االستعمار غري مكتملة       ال

ــذكرى                      تكفــل ذلــك، وهــي               مــسؤولية أن            اخلمــسني                  حتتفــل بال
                                                                  إلعـالن إهنــاء االسـتعمار، ويعيــد اجملتمــع الـدويل التأكيــد علــى    
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ــاحلكم       ــة ب ــة غــري املتمتع ــاليم الباقي ــاء اســتعمار األق ــه بإهن                                                                             التزام
ــة   ــذايت، مبــا يف ذلــك الــصحراء الغربي                    ويف هــذا اخلــصوص،    .                                            ال

                                                                 يعيد وفده التأكيد على دعمه خلطط االحتـاد األفريقـي واألمـم            
ــصحراء ا   ــشأن ال ــادل                                 املتحــدة ب ــق حــلّ ع ــة، هبــدف حتقي                    ّ                   لغربي

   .        األطراف   لدى             ودائم ومقبول 
                            قـال إن اجلزائـر تعـرف          ):         اجلزائـر    (          ن مهيـدي          السيد ب   -    ٢٢

ُ ِ           ما ُدِفع مـن         ً  جيداً   ّ                         تحقيـق التحـّرر مـن االسـتعمار        ل      مثـن             ً     ووفقـاً    ؛          
            صري لـشعوب       املـ                                              لذلك فإهنا تدعم بشكل صارم احلق يف تقرير         

                     عمارية أو االحـتالل                                               األقاليم اليت ال تزال ختضع للسيطرة االسـت       
       ليـشيت    -                                                   وتـشعر اجلزائـر باالمتنـان أن شـعب تيمـور            .      األجنيب

                                                                    اســـتطاع أن ميـــارس حقـــه يف تقريـــر املـــصري، بيـــد أن اجلزائـــر 
      ً      ً                                          إقليمــاً باقيـاً مــن األقــاليم غـري املتمعــة بــاحلكم      ١٦          تأسـف ألن  
                                                          تـــزال علـــى جـــدول األمـــم املتحـــدة اخلـــاص بإهنـــاء            الـــذايت ال
                                                فـده يؤيـد التوصـية الراميـة إىل إعـالن                           وهلـذا فـإن و      .         االستعمار

   .                                      العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار
ــزال       -    ٢٣ ــة ال ي ــصحراء الغربي ــائالً إن شــعب ال           ً                                               وأضــاف ق

      وقــد   .              ّ                                               ينتظــر أن يــتمكّن مــن ممارســة حقــه يف تقريــر املــصري      
                                                                  عملــت الــدول األفريقيــة بــشكل ثابــت مــن أجــل أن يــستعيد    

                          اد األفريقـي يف إعالنـه                             ؛ وقـد ناشـد االحتـ                  بشكل كامـل         حقوقه  
                                                          باعتبارهــا الــسنة األفريقيــة للــسالم، مــن أجــل          ٢٠١٠      ســنة 

                                                                    تكثيـــف اجلهـــود الراميـــة إىل إجـــراء اســـتفتاء لـــتمكني شـــعب 
                                                                   الــصحراء الغربيــة مــن االختيــار بــني خيــار االســتقالل وخيــار   

        تأكيـد    ال                                  وقـال إنـه يـود أن يعيـد            .     يـة            ملكة املغرب   امل       مع          االندماج
ــ      علــى  ــر مــع شــ    ت ــشجاع                         ضامن اجلزائ ــة ال ــصحراء الغربي                                  عب ال

                                            الستعادة مجيع حقوقه املـشروعة، مبـا يف                            وعلى دعمها الراسخ  
                    ّ                                              ذلك احلق يف أن خيتار حبّرية مصريه عن طريـق إجـراء اسـتفتاء              

   .  ّ                                   ميكّنه من ممارسة حقه الثابت يف تقرير املصري
         ً                                             ومضى قائالً إنه جيب على األمـم املتحـدة أن تـضطلع            -    ٢٤

                          وقـال إن قـرار جملـس         .               صحراء الغربية                         مبسؤوليتها إزاء شعب ال   

ــن  ــام الكــايف إىل      )     ٢٠٠٧   (  ٥٤ ٧ ١       األم ــالء االهتم ــضّمن إي ّ                                    يت    
         ويف حـــني   .                          وجبهـــة البوليـــساريو     يـــة             ملكـــة املغرب  امل           مقترحـــات 

  ّ                                                       ركّزت اجلوالت األربع األوىل من احملادثـات علـى التفـسريات         
             مستعـصية              اخلالفـات        ليـست                                  املختلفة للغرض من املفاوضـات،      

         يف هـدف                 يف البدايـة                               وء أن الطـرفني شـاركا             يف ضـ               على احلـل،    
ــق حــلّ   ــم          سياســي        ّ      حتقي ــول                 عــادل ودائ    ،          األطــراف     لــدى         ومقب

       ومــضى   .                                                         حبيــث يتــيح تقريــر املــصري لــشعب الــصحراء الغربيــة  
    ً                                                            قــائالً إن اجلزائــر شــاركت يف احملادثــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة  

                      وسوف تواصل اإلسـهام      .                                  بصفة مراقب وبصفتها دولة جماورة    
   ،                                                   اجلـو يف املفاوضـات بـني الطـرفني يف الـرتاع                          يف سبيل حتـسني   

                                                    األمـــني العـــام ومبعوثـــه الشخـــصي يف جهودمهـــا   ّ     تؤّيـــد       وهـــي 
                     وقـال إن حكومتـه       .                 قبلـه األطـراف    ت            ّ      للوصول إىل حـلّ              املبذولة  

         تتــسع           ينبغــي أن                                                       ال تــزال ملتزمــة بــدعم تــدابري بنــاء الثقــة، الــيت 
                                                                   لتـشمل مراقبــة حالــة حقــوق اإلنـسان مــن خــالل آليــة مناســبة   

                                                          لألمم املتحدة بغية ضمان أن حيتـرم كـل طـرف التزاماتـه              ابعة   ت
ــاون      ــن التع ــروح م ــة ب ــهاكات املزعوم ــن االنت ــق م   .                                                                  وأن يتحق

ّ                                                 وتصّر اجلزائـر علـى أن تتـصّرف بالتنـسيق مـع جرياهنـا إلعـادة                                    ّ    
                                                                     استهالل عمليـة بنـاء الـسالم واالسـتقرار والوحـدة واالزدهـار             

   .                      يف مجيع أحناء منطقة املغرب
                 ال يــزال هنــاك،       إنــه       قــال    ):         أوغنــدا   (       غونــدا          الــسيد رو  -    ٢٥

ــة      ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــسني لقـ ــذكرى اخلمـ ــبة الـ       ١٥١٤                                                              مبناسـ
                                                           ، ما يزيد علـى مليـوين شـخص يعيـشون حتـت وطـأة                )  ١٥- د (

       ً                                                إقليمـــاً مـــن األقـــاليم غـــري املتمتعـــة بـــاحلكم   ١٦            االحـــتالل يف 
                              ملــا ينــشده اجملتمــع الــدويل     ّ      ً      ً        يــشكّل شــيئاً مــشيناً         وهــذا          الــذايت، 

         وهـي    ،                                                 حرية والقيم واحلقـوق علـى املـستوى العـاملي                    بالنسبة لل 
                         ومـن املؤسـف أنـه يف         .                                           اليت ينبغي أن تتمتع هبا مجيـع الـشعوب        

                                                                          هناية العقـد الـدويل الثـاين للقـضاء علـى االسـتعمار، مل يتحقـق                
ّ        الكــثري مــن التقــّدم                                                 ويعيــد وفــده التأكيــد علــى دعمــه القــاطع    .              

            رية حلقهـا                                                    ملمارسة الشعوب اليت تعيش حتت السيادة االسـتعما       
ــرارات      ــع ق ــاق ويف مجي ــا ورد يف امليث ــاً مل ــصري وفق ــر امل                  ً                                                 يف تقري
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                             وقـال إن أوغنـدا تـدعو         .                                         األمم املتحـدة ومقرراهتـا ذات الـصلة       
                                                 إىل التعـاون بـشكل كامـل مـع اللجنـة                                       الدول القائمـة بـاإلدارة    

ّ                          اخلاصة هبدف حتقيق تقّدم ملموس يف أقرب وقت مستطاع                  .   
ــصحراء    -    ٢٦ ــائالً إن ال ــزال العــضو            ً                   وأضــاف ق ــة ال ت                             الغربي

       ومنـذ    .                                                            الوحيد يف االحتاد األفريقي الذي مل ينـل اسـتقالله بعـد           
          األمـم     َّ    سـلَّمت    ،   )  ١٥- د   (    ١٥١٤                                    اعتماد قـرار اجلمعيـة العامـة        

                                             احلق الثابت للـشعب الـصحراوي يف تقريـر          ب          باستمرار        املتحدة  
ــصري ـــ   .        املـ ــافة إىل ذل ــراره                     إضـ ــن يف قـ ــرب جملـــس األمـ                                        ك، أعـ
                                        كامـل إلجـراء اسـتفتاء مـن أجـل                      عن دعمه ال    )     ١٩٩١ (    ٦٩٠

                         ويعيد وفده التأكيد علـى    .                                 تقرير مصري شعب الصحراء الغربية   
ــرار     ــا يف ذلـــك القـ ــن، مبـ ــرارات جملـــس األمـ ــع قـ       ١٩٢٠                                                             مجيـ

                                                     الــذي يــدعو األطــراف إىل إظهــار اإلرادة الــسياسية    )     ٢٠١٠ (
ــر     وا ــدخول يف مفاوضــات موضــوعية أكث                 ويف حــني يــشيد    .                                        ل

ــة الـــيت يبـــذ   ــاجلهود اجلاريـ ــده بـ ــه                                             وفـ ــام ومبعوثـ                                 هلا األمـــني العـ
ّ                       الشخصي، فإنه حييط علمـاً أنـه مل يتحقـق الكـثري مـن التقـّدم                                          ً                      .  

                                     ما يزيد علـى عقـدين، ال يـزال                        نه بعد مرور     أ                 ومن غري املقبول    
َ                                           الشعب الصحراوي ُيحَرم من حقـه يف تقريـر مـصريه اخلـاص               ُ                .  

ــهاكات حقــوق      ــشأن انت ــق ب ــالغ القل ــشعر بب ــده ي ــال إن وف                                                                      وق
ــصحراء   ــسان يف ال ــة                         اإلن ــة ملراقب ــدعو إىل وجــود آلي ــة وي                                               الغربي

ــق     ــن طريـ ــواء عـ ــسان، سـ ــوق اإلنـ ــدة                                              حقـ ــم املتحـ ــة األمـ                            بعثـ
ــة   ــتفتاء يف الـــصحراء الغربيـ ــدة                                       لالسـ ــية األمـــم املتحـ                                 أو مفوضـ

ــسان  ــوق اإلنـ ــرب،    .                  حلقـ ــده املغـ ــث وفـ ــة                               وحيـ ــة القائمـ                       الدولـ
ّ                     لدخول يف مفاوضات بّناءة متّهد الطريـق إىل              على ا          االحتالل،   ب      ّ                  

                   وفـــده التأكيـــد        عيـــد  ي   و ،                  ل تقريـــر املـــصري                         إجـــراء اســـتفتاء حـــو
ــه       علـــى ــتغ       قلقـ ــتمرار االسـ ــوارد                            إزاء اسـ                              الل غـــري املـــشروع ملـ

   .               الصحراء الغربية
                            قال إن اللجنـة اسـتمعت         ):      املغرب   (              السيد لوليشكي   -    ٢٧

ّ                              خــــالل اليــــومني املاضــــيني إىل أشــــخاص حمايــــدين مقــــّدمي                                        
ــليني     ــثلني أصـ ــة وممـ ــات املتنوعـ ــن ذوي اخللفيـ ــات مـ                                                                   االلتماسـ

                                                             الصحراوي الذين وصـفوا اجلهـود الـيت يبـذهلا املغـرب                 للشعب

                                                    ملعاجلة أوجه القصور القائمة منذ أمـد طويـل              ١٩٧٥          منذ سنة   
                                                                     يف البنية التحتية ويف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،         
     ّ                                                       مبا ميكّن األقاليم اجلنوبية من املغرب من حتقيق مجيع األهداف          

ــاً  ــة تقريبـ ــة لأللفيـ                                 ظـــل معظـــم الـــصحراويني يف        وقـــد  .                      ً           اإلمنائيـ
ــضموا      ــذين ان ــرب، حيــث ميارســون إىل جانــب اآلالف ال                                                             املغ

  -                                                                إليهم حقوقهم السياسية واملدنيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة          
   .                                الثقافية ويسامهون يف ازدهار املنطقة

ّ              وأضــاف قــائالً إن الــرتاع احلــايل فّجــره   -    ٢٨              احلــرص علــى           ً                
              احلـرص اختـذ               ؛ وهـذا                 التابع له                                استعادة املغرب إلقليم الصحراء   

      ومــع   .                             ً                               شــكل االلتــزام االختيــاري جغرافيــاً مببــدأ تقريــر املــصري 
   ،                                                            ذلك، فإن هذا املبدأ، الذي ساعد املغرب نفسه على تطويره         

                         كأداة لتقويض وحـدة              ً  يعمل أبداً           ً                    مل يكن أبداً هو املقصود ومل       
                                                           وسالمة الدول، أو كذريعة حلرمان الدول مـن أجـزاء أساسـية      

                           لغــة وديانــة وتقاليــد           ســكان ذوي         ع مجاعــة                       تابعــة إلقليمهــا، مــ
    ً                وبنـاًء علـى هـذا      .                                               وثقافة، كما هو احلـال يف الـصحراء املغربيـة      

ــك      ــا يف ذل ــا، مب ــع دول مشــال أفريقي                                                                األســاس، اســتطاعت مجي
ــة؛       ــصحراوي يف أراضــيها الوطني ــاء اجلــزء ال ــن إبق ــر، م                                                                      اجلزائ
                                   َّ                              وعنــدما كانــت اجلزائــر عــشية اســتقالهلا مهــدَّدة خبطــر حماولــة  

                                                               ارية أخــرية لتقطيــع أوصــاهلا مــن الــصحراء التابعــة هلــا،          اســتعم
ّ                                                          وقـــّدم املغـــرب الـــدعم لدرجـــة رفـــض التفـــاوض مـــع              الدولـــة  

ّ  ً        اجلزائريـة، مفـّضالً     -                                           االستعمارية بشأن رسم احلـدود املغربيـة                      
        ً                        درك جيـداً املظـامل املرتكبـة               اليت تـ                                التفاوض مع اجلزائر املستقلة     

        وهـــذا   .   يه             مـــن أراضـــ                                              ضـــد املغـــرب وعمليـــات الـــضم املتتاليـــة 
ــه      ــّص علي ّ                             بالــضبط مــن أجــل جتّنــب خطــر االنفــصال الــذي ن                      ّ               

ــة هتــدف إىل       ــة حماول ــأن أي ــتعمار ب ــاء االس ــالن إهن ــق                                                           إع            التمزي
                                                                  اجلزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسالمة اإلقليميـة ألي بلـد           
ــرار     ــافة إىل قـ ــاق؛ باإلضـ ــادئ امليثـ ــد ومبـ ــع مقاصـ ــق مـ                                                                        ال تتفـ

               علــى أمهيــة      عــالن   ّ      وأكّــد اإل  ،  )  ٢٥- د   (    ٢٦٢٥                  اجلمعيــة العامــة 
     ً   ووفقـاً    .                   الـشعوب املعنيـة            صـراحة     ّ                ّ                 حّرية اإلرادة اليت تعّبـر عنـها        

                                                   املغـــرب صـــراحة يف مبادرتـــه اخلاصـــة بـــاحلكم     أدرج         لـــذلك، 
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    ّ    أكّــدت      وقــد   .                                                   الــذايت اشــتراط التــشاور مــع ســكان الــصحراء  
                                         مبادرة احلكم الذايت بالشرعية الوطنيـة         ّ    تتمّتع      أن       على          حكومته  

                   الطيـف الـسياسي             ألـوان           ومن                              من خالل إشراك ممثلني للشعب    
                                                   مث التماس االعتراف الدويل من خـالل مـشاورات                 صياغتها   يف  

                    أشــاد جملــس األمــن                  ونتيجــة لــذلك،   .                         مــع األطــراف يف املنطقــة
   .                                            باملبادرة وباجلهود اليت يبذهلا املغرب يف هذا اخلصوص

          ً                             ّ                وأضاف قائالً إن املغرب يواصل التفـاوض حبـسن نّيـة             -    ٢٩
ّ                       وهــو مــصّمم علــى ضــمان        ،            ومــع ذلــك   .             املفاوضــات  اح   جنــ      

ــاوض       ــة التف ــويض عملي ــاورات لتق ــن املن ــة م ــستخَدم جمموع َ                                                             ُت     ُ
ّ                      ُ ِّ                           اهلّشة وكثرة زائـدة مـن االّدعـاءات الـيت ال أسـاس هلـا قُـدِّمت                                       ّ   

  .          للمحرضــني            احلقيقيــة          النوايــا                                   باعتبارهــا ســتارة دخــان إلخفــاء 
                       مستفيضة من اإلصـالحات             إجراءات            املغرب       باشر   ،        ومع ذلك 

                                          ان واحلوكمة اليت تعتـرب مفيـدة جلميـع                            يف جماالت حقوق اإلنس   
ّ                 وال يــستطيع أحــد أن يــشّوه صــورته   .                            املغاربــة واإلقلــيم بأســره                    

   .                       من خالل األكاذيب واالفتراء
         ً                                                ومضى قائالً إن الرتاع احلـايل ال ميكـن أن يـستمر إىل               -    ٣٠

            ً                                                    األبــد، وخــصوصاً يف ضــوء التكلفــة البــشرية بالنــسبة للــسكان 
                  ّ          ومـع ذلــك، ال ميكـن حــلّ    .                ّ                  الـذين يعيــشون يف خمّيمـات مؤقتــة  

                                          احلــدود بـني املغــرب واجلزائـر مغلقــة،           ال تـزال                الـرتاع يف حــني  
ــدين   ــاريخ مــشَترك بــني البل ــرتاع مــن     .     ً          َ                          حتــدياً لت       ّ                    وجيــب حــلّ ال

        يـسوده                     مـستقبل مـشترك                                        خالل احلوار والتفاوض، بقصد بنـاء       
                   ّ                           زيـــادة علـــى ذلـــك، يتطلّـــع املغـــرب إىل    .              واالزدهـــار        الـــسالم

ّ                    تشكيل جتّمع إقليمـي قـوي               ، علـى             العـريب                       ومتـرابط يف املغـرب             
   .            حتقق يف أوروبا        غرار ما

ّ                                    واستطرد قائالً إن املغـرب يرّحـب بالبيـان الـذي أدىل               -    ٣١             ً            
                                                                  به يف اجللسة العامة وزير اخلارجية اجلزائري والذي يتعهد فيـه           
                                                  ّ                       بتقدمي الدعم الكامـل للجهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة حلـلّ                

ّ               ريـة اآلن أن تفـي بتعّهـدها                                   وجيب علـى احلكومـة اجلزائ       .      الرتاع                   
                  وعلـــى الـــصعيد   .                                              باالضـــطالع جبميـــع التزاماهتـــا ومـــسؤولياهتا

                                    اجلزائــر بــشكل كامــل يف عمليــة         تــشترك                   الــسياسي، جيــب أن 
ــن    ــدالً م ــة، ب ــاوض اجلاري                            اختــاذ موقــف املراقــب           مواصــلة                   ً              التف

                                                                     السليب، وعلـى املـستوى اإلنـساين جيـب أن تفـي بواجبـها إزاء               
ــك  ،                        ســكان خميمــات تنــدوف                               بالــسماح ملفوضــية األمــم            وذل

       وجيـــب   .                               بــإجراء تعـــداد للــسكان                    لــشؤون الالجـــئني           املتحــدة  
ــى ــر أن       عل ــي            اجلزائ ــإغالق حــدودها        قر      تلغ ــرادي ب ــا االنف                                       اره
   .     املغرب   مع
   ريب  ا          ً                                            وأضــاف قــائالً إن املغــرب يتطلــع إىل إقلــيم مغــ       -    ٣٢

             ً                                                       متحد، استناداً إىل احترام السالمة اإلقليمية والوفـاق وااللتـزام          
         ً        ً                  اقتـصادياً وسياسـياً يـستطيع                              امة احتاد مغاريب قـوي             املخلص إلق 

ّ             وقــّدم املغــرب   .                                                أن يتعامــل مــع هتديــدات األمــن علــى حــدوده    
        يعتقـد        هـو       و  ،                                            اخليار االستراتيجي للمفاوضات لتحقيق اهلـدف     

       ً      ً                     ّ                                    اعتقــاداً صــارماً بــأن الطريــق الوحيــد حلــلّ الــرتاع مــرة واحــدة  
   ّ   وحيــثّ   .                                               هــو علــى أســاس هنــج حيقــق النجــاح للجميــع        وأخــرية 

                                                               املغرب األطراف األخرى بااللتزام حبـسن النيـة وبإظهـار روح           
ــة         التراضــي ــرة       .              والواقعي ــة م ــر اللجن ــرب يف أن تعبِّ ــل املغ                     ِّ                           ويأم

 ّ                    ثّ األطـراف األخـرى      حي    و  ،                                أخرى عن دعمها لعملية التفاوض    
                                                                     علـــى الـــدخول يف هـــذه العمليـــة بطريقـــة حقيقيـــة وملموســـة  

                  قلـيم املغـاريب     لإل                                               ومستدمية ملا حيقق السالم واالستقرار بالنـسبة        
   .                     وجلميع القارة األفريقية

         ّ حق الرّد
ّ              تكلـم ممارسـة حلـق الـرّد،           ):        باكستان   (             السيد أندرايب   -    ٣٣                  

   ،                                الـذي أدىل بـه ممثـل اهلنـد                                            وأجاب على املالحظـات يف البيـان        
     ً     ً      أبــداً جــزءاً           ت ومل تكــن                    جــامو وكــشمري ليــس       واليــة           فقــال إن 

ــرف هبــ    ــد وقــد اعُت ــاَزع ع  ا      ً               ُ                    أساســياً مــن اهلن َ          كــإقليم متن ــه يف                      لي
                      وال ميكـــن ألي ممارســـة   .                                         العديـــد مـــن قـــرارات جملـــس األمـــن

ــد يف جــامو وكــشمري    ــة جتريهــا اهلن ــاً                                               انتخابي       ّ         ً      أن تــشكّل انتخاب
ّ     على النحو املفّوض من   ً       ً حراً وحمايداً     .          جملس األمن             

   .           رئاسة اجللسة  )            نائب الرئيس (                  توىل السيد فليسيوك   -    ٣٤
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ــسيد   -    ٣٥ ــال يف رّده   ):                   اململكــة املتحــدة    (     شــربد        ال ّ    ق         علــى        
                     بلـــدان اجلماعـــة        باســـم                                              البيـــان الـــذي أدىل بـــه ممثـــل جامايكـــا 

      ٢٠٠٩        أغــسطس  /                   ً     ً                      الكاريبيــة، أن تقــدماً كــبرياً حتقــق منــذ آب 
                                                                 إلصــالح وتثبيــت مبــادئ اإلدارة املاليــة الــسليمة واحلوكمــة      

       وقـال    .  س                                              الرشيدة عرب اهلياكل وحكومة جزر تركس وكايكو      
ّ                             إن حكومته ال توّد تأجيل االنتخابـات يف                            كثـر ممـا هـو          أ       اجلـزر               

                                                                ضروري؛ وقد أشار وزير الدولة ألقاليم ما وراء البحار التـابع       
ــه   ،                  للمملكــة املتحــدة ــ        إىل أن ــة ســنة    ِ صِد      ُ    ســوف ُي ــاً يف هناي        ً                   ر بيان

ّ                                                                 حيّدد فيها املعامل األساسية الباقية الـيت جيـب الوفـاء هبـا                  ٢٠١٠   
          ً      ً     إن مستــشاراً مــستقالً        وقــال   .                                   قبــل إمكــان إجــراء االنتخابــات 

                             ّ             االنتخايب أجرى مـشاورات عامـة مكثّفـة                         لإلصالح الدستور و  
ــشأن  ــيم          بــ ــتوري يف اإلقلــ ــّجعت    .                                    اإلصــــالح الدســ ــد شــ ّ            وقــ      

                                                 حاكم اإلقليم مجيع قطاعات اجملتمع على املـشاركة         و        حكومته  
                                                             يف تلك املشاورات، اليت تتيح فرصة آلراء مجيع شعب اإلقلـيم           

        ِّ                 وسـوف تيـسِّر املـشاورات      .              لدى حكومته             تكون معروفة      لكي  
                 على وجود حكومـة                    من شأنه أن يساعد                  دستور جديد         صياغة

                     تركس وكايكوس لكـي          ً                 دميقراطياً يف املستقبل يف جزر         منتخبة  
   .                                         تبقى على أساس مايل سليم وممارسة حوكمة رشيدة

ّ                                                     ويف حماولــــة الــــرّد علــــى بيــــاين ممثلــــي األرجنــــتني        -    ٣٦             
ّ                        وإكوادور، قال إن اململكة املتحـدة لـيس لـديها أي شـّك إزاء                                                            

ـــ  ــيادهتا علـــى جـــزر فوكالن                               وال ميكـــن أن تكـــون هنـــاك    .  د                                 سـ
ــد      ــى جــزر فوكالن ــسيادة عل ــشأن ال ــدما                                                    مفاوضــات ب     ّ         إالّ وعن

                                         وتـويل حكومتـه أمهيـة كـبرية ملبـدأ            .                     ب سكان اجلزيرة هذا      ُ يطلُ
ّ                                         تقريــر املــصري علــى النحــو الــذي حــّدده ميثــاق األمــم املتحــدة                              

        ممثلـون       أدىل         وقـد     .                                                 والعهد الـدويل للحقـوق املدنيـة والـسياسية        
ــد جــرى   ــة األخــرية                        جلــزر فوكالن ــاً يف اآلون                 ً                        انتخــاهبم دميقراطي

                                                                 بيانات أمام اللجنة اخلاصة وأعاد هؤالء التأكيد على احلقـائق           ب
                                                                   التارخيية بأن جزر فوكالند ليست لـديها شـعوب أصـلية وأنـه             

         هـذه           أناسـها                       ُ                            ليس لديها سكان مدنيون ُنقلوا قبل أن يستوطن         
                         ويرغب هـؤالء أن يظـل        .                                  اجلزر على مدى مثانية أجيال مضت     

                                      وأضـاف أن حكومـة جـزر فوكالنـد           .                        ضع اجلـزر دون تغـيري      و
ــدروكربونات      ــادة علــى ذلــك تطــوير صــناعة للهي                                                                    حيــق هلــا زي

                                   للعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة                           ً          داخــل مياههــا اإلقليميــة وفقــاً  
   .         والسياسية

      ّ ً         قــال رّداً علــى    ):          األرجنــتني   (  مي                        الــسيد ديــاز بــارتولو  -    ٣٧
                   جـزر مالفينـاس،                                                ممثل اململكة املتحدة بأن حكومته درست أن        

                          وتش اجلنوبيـة واملنـاطق                      ، وجـزر سـاند                اجلنوبيـة              وجزر جورجيا 
                          ً                                                   البحرية احمليطـة هبـا تعتـرب جـزءاً ال يتجـزأ مـن إقلـيم األرجنـتني                  
ــشكل غــري       ــا ب ــد أن قامــت اململكــة املتحــدة باحتالهل ــه بع                                                                     وأن

      كمـا     ،                   خـاص بالـسيادة                  بني البلـدين                            مشروع فإهنا ختضع لرتاع     
                                          قرارات املتتالية الصادرة مـن اجلمعيـة                  ً          بذلك مراراً يف ال      ُ   اعُترف

                                                                   العامة واللجنة اخلاصـة، وكلـها كانـت حتـث احلكـومتني علـى              
      وقـد    .                              ّ                        استئناف املفاوضات بغية إجياد حلّ سلمي ودائم للرتاع       

ــذا الوضــع      ــضاً ه ــة أي ــدول األمريكي ــة ال ــدت منظم ــد   .  ّ                             ً                             أّي         وتعي
           بالــسيادة         اخلاصــة                                               األرجنــتني التأكيــد علــى حقوقهــا املــشروعة  

   .                     على أقاليمها املعنية       الوطنية
ّ         تكلمت ممارسة حلـق الـرّد         ):        إكوادور   (            السيدة الالما   -    ٣٨                   

                    وقالــت إن اململكــة   .                                          فأعربــت عــن تأييــدها ملوقــف األرجنــتني 
   .  ٤٩ /  ٣١                                          املتحدة فشلت يف االمتثال لقرار اجلمعية العامة 

ّ             تكلم ممارسة حلق الـرّد فقـال        ):     اهلند   (               السيد رافيندرا   -    ٣٩                  
ــاً الت   ــرفض متام ــه ي ــات              ً            إن ــة           عليق ــري املقبول ــيت                 غ ــا       ال ــل          أدىل هب       ممث

   .       باكستان
ّ          سـة حلـق الـرّد                 تكلـم ممار     ):          باكـستان    (               السيد أنـدرايب    -    ٤٠          

       ســلطة   )     ١٩٥١   (  ٩١                   رفــض يف القــرار                       فقــال إن جملــس األمــن
                       ّ                                                اجلمعية التأسيسية الـيت شـكّلتها اهلنـد يف كـشمري احملتلـة للبـت               

ــر         يف مــس ــد ذكّ ــة جــامو وكــشمري وق ــأن         الطــرفني                             ّ              تقبل والي         ب
        زيـادة    .                         ّ              ً                   الوضع النهائي للوالية يتعّين تقريره وفقاً إلرادة شعبها       

   أن   )     ١٩٥٧   (   ١٢٢                         جملــس األمــن يف قــراره       أعلــن             علــى ذلــك، 
ــن        ــة ل ــد تتخــذه اجلمعي ــسية وأي إجــراء ق ــة تأسي ــاد مجعي                                                                        انعق
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     ً                   وفقاً إلرادة الـشعب      ،                 والية جامو وكشمري           إزاء       ً وضعاً   ّ   يشكّل  
ــدميقراطي     ــها مــن خــالل األســلوب ال ــر عن                 الســتفتاء حــر     ّ                                               املعّب
ــذا تـــرى   .                                                   وحمايـــد جيـــري حتـــت إشـــراف األمـــم املتحـــدة                  وهلـ

                                 مقبولـة وتتفـق مـع قــرارات            طرحتــها                            باكـستان أن النقـاط الـيت    
   .           األمم املتحدة

   .           رئاسة اجللسة  )        زمبابوي (                 السيد شيبازيوا     عاود  -    ٤١
                                                        دعا اللجنـة إىل اختـاذ إجـراء بـشأن مـشاريع              :      الرئيس  -    ٤٢

ّ            القــرارات ومــشاريع املقــّرر يف       ٥٧    و   ٥٦    و   ٥٥                إطــار البنــود                     
                         لـيس ألي منـها أيـة           ً    قـائالً                             من جـدول األعمـال،         ٥٩      و     ٥٨  و

   .                                 آثار مترتبة على امليزانية الربناجمية
                                                                  مــشروع القــرار األول بــشأن املعلومــات املرســلة مــن األقــاليم   

ــار البنـــد        ــذايت، مقّدمـــة يف إطـ ــة بـــاحلكم الـ ــري املتمتعـ ّ                                            غـ                           ٥٥    
) A/65/23الفصل الثاين عشر ،                 (   

ّ  ي تصويت مسّجل   أجر  -    ٤٣           .   
   :   ّ    املؤّيدون

                                                       االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني، األردن،    
ــتونيا،    ــتراليا، إســـ ــبانيا، أســـ ــا، إســـ ــا، إريتريـــ                                                                          أرمينيـــ
                                                              أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمـارات العربيـة        

                                               نـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي،  أ           املتحـــدة، 
ــران   ــا، إي ــدا، أوكراني ــة (                                            أوزبكــستان، أوغن   -          مجهوري

ــدا  ،  )       ســالمية  اإل ــسلندا  ،          أيرلن ــا            آي ــابوا غيني ــا، ب                                ، إيطالي
ــاراغواي، باكــستان، البحــرين، الربازيــل،    ــدة، ب                                                          اجلدي
ــا،                                                             بربـــادوس، الربتغـــال، بـــروين دار الـــسالم، بلجيكـ

              بورونـدي،    ،                 بوركينـا فاسـو                              بلغاريا، بنغالديش، بنما،    
                                  ، تايلند، تركمانستان، تركيـا،                          بولندا، بريو، بيالروس  

ــاغو، تــونس، تونغــا،      ترين         ليــشيت،   -         تيمــور                                    يــداد وتوب
                                                        جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر البـهاما، جـزر         

                    مجهوريـة إثيوبيـا                                                مارشال، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،        
         مجهوريـة                           اجلمهوريـة التـشيكية،                           الدميقراطية االحتادية،   

ــة    ــة، اجلمهوري ــا املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكي                                                           ترتاني
                                          رية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،                  العربية السو 

                                                             مجهوريــــــة الكونغــــــو الدميقراطيــــــة، مجهوريــــــة الو 
          مجهوريـــة                                                 الدميقراطيـــة الـــشعبية، مجهوريـــة مولـــدوفا، 

                          جنوب أفريقيا، جورجيـا،                                 نيبال الدميقراطية االحتادية،    
                                                          جيبــويت، الــدامنرك، رومانيــا، زامبيــا، زمبــابوي، ســان 

               الــسلفادور،                                            مــارينو، ســانت لوســيا، ســري النكــا،    
                                                         سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، الـسنغال، سـوازيلند،       
                                                       السودان، السويد، سويسرا، شـيلي، صـربيا، الـصني،         
                                                        طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانـا، غرينـادا،        

  ،  )               البوليفاريــة-         مجهوريــة    (                            غواتيمــاال، غيانــا، فرتويــال
                                                     فنلندا، فيجي، فييت نام، قربص، قطر، كازاخـستان،        

                                                     ا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا،                 كرواتي
                                                               كولومبيا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، التفيـا، لبنـان،           
                                                             لكـــسمربغ، ليتوانيـــا، ليختنـــشتاين، مالطـــة، ماليزيـــا، 

                   اململكــة العربيــة                                    مــصر، املغــرب، املكــسيك، ملــديف، 
                                                        السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريـشيوس، مونـاكو،       

ــا  ــات    (                       ميامنــار، ميكرونيزي ــدة-        والي ــا،  )     َّ     املوحَّ              ، ناميبي
                                                                 النــــرويج، النمــــسا، النيجــــر، نيجرييــــا، نيكــــاراغوا،  
ــدا،   ــا، هولنــ ــد، هنــــدوراس، هنغاريــ ــدا، اهلنــ                                                                 نيوزيلنــ

   .                       اليابان، اليمن واليونان
   :        املعارضون

   .     ال أحد
   :        املمتنعون

                                                           إســرائيل، فرنــسا، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى  
   .    يكية                               الشمالية، الواليات املتحدة األمر       أيرلندا و
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     ً     صـــوتاً    ١٤٠  ُ                                           اعُتمـــد مـــشروع القـــرار األول بأغلبيـــة    -    ٤٤
                                           مقابل ال شيء وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت

) * ( .   
                    قـــال إن اململكـــة    ):         ملتحـــدة           اململكـــة ا   (      شـــربد         الـــسيد   -    ٤٥

                                            ، كما فعلت يف سنوات سابقة، عن التـصويت                امتنعت       املتحدة
      علــى    رض    تــ                        وأضــاف أن حكومتــه ال تع  .                       علــى مــشروع القــرار

         التمـاس                      الـذي يـسعى إىل                                      ف األصلي من مشروع القـرار،          اهلد
   وف                                       مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، وسـ           )     هــ    (  ٧٣                   االمتثال للمـادة    

ــشكل كامــل            تواصــل ــا ب ــاء بالتزاماهت ــا                                        الوف                        يف هــذا اجملــال فيم
      ومــع   .                                                               خيــص أقــاليم مــا وراء البحــار التابعــة للمملكــة املتحــدة 

       غــري                                                                ذلـك، فهـي تــرى أن القـرار بـشأن مــا إذا كـان أي إقلـيم      
                                                                 متمتع باحلكم الذايت قد بلغ مستوى من احلكـم الـذايت يكفـي             

                                   مــن االلتـزام بتقــدمي معلومــات                              الدولــة القائمـة بــاإلدارة         إلعفـاء  
                    يف هناية األمـر إىل                            من امليثاق إمنا يرجع       )   هـ   (  ٧٣             مبوجب املادة   

                                                 املعنية القائمة بـاإلدارة، وال تقـع علـى                الدولة                حكومة اإلقليم و  
   .             اجلمعية العامة

                                   أن األنـــشطة االقتـــصادية وغريهـــا                             روع القـــرار الثـــاين بـــش     مـــش
ــن ــشطة     م ــد    ،        األن ــار البن ــّدم يف إط ّ                         مق    ٥٦    ) A/65/23 ــصل           ، الف
   )   عشر      الثاين
ّ  أُجري تصويت مسّجل  -    ٤٦             ُ .   

   :       املؤيدون
                                                       االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني، األردن،    
ــتونيا،    ــتراليا، إســـ ــبانيا، أســـ ــا، إســـ ــا، إريتريـــ                                                                          أرمينيـــ

                                           ألبانيا، أملانيا، اإلمـارات العربيـة                           أفغانستان، أكوادور، 
                                                           املتحـــدة، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، 

ــران  ــا، إي ــدا، أوكراني ــة   (                                           أوزبكــستان، أوغن   -          مجهوري
ــدا  ،  )         اإلســالمية ــسلندا  ،          أيرلن ــا            آي ــابوا غيني ــا، ب                                ، إيطالي

__________ 
                                                        ليفيا اللجنة يف وقت الحق أنه كان ينـوي التـصويت                        أبلغ وفد بو     ) * (  

   .     ً             مؤيداً مشروع القرار

ــدة ــاراغواي، باكــستان، البحــرين، الربازيــل،          اجلدي                                                 ، ب
ــا،                                       بربـــادوس، الربتغـــال، بـــروين دار ا                      لـــسالم، بلجيكـ

              ، بورونـدي،                    بوركينـا فاسـو                              بلغاريا، بنغالديش، بنما،    
                                                       بولندا، بريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيـا،       
ــا،    ــونس، تونغـ ــو، تـ ــشاد، توغـ ــاغو، تـ ــداد وتوبـ                                                                ترينيـ

                                             ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل األســود، اجلزائــر،   -        تيمــور
ــة    ــة العربيـ ــال، اجلماهرييـ ــزر مارشـ ــهاما، جـ ــزر البـ                                                               جـ

ــة،  ــة،                 الليبيــ ــة االحتاديــ ــا الدميقراطيــ ــة إثيوبيــ                                                       مجهوريــ
ــشيكية،    ــة التـ ــطى، اجلمهوريـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ                                                            مجهوريـ
                                                           مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، 
                                                          اجلمهورية العربية السورية، مجهوريـة كوريـا الـشعبية         

ــة، مجهور ــة،                        الدميقراطيــــ ــو الدميقراطيــــ ــة الكونغــــ                                           يــــ
                    هوريـة مولـدوفا،                               الو الدميقراطية الشعبية، مج          مجهورية

                  جنــوب أفريقيــا،                                         مجهوريــة نيبــال الدميقرايــة االحتاديــة، 
ــابوي،   ــا، زمبـ ــدامنرك، رومانيـ ــا، جيبـــويت، الـ                                                           جورجيـ

        النكــا،                                                 ســاموا، ســان مــارينو، ســانت لوســيا، ســري 
                                                                الـــــسلفادور، ســـــلوفاكيا، ســـــلوفينيا، ســـــنغافورة،    
ــسرا،     ــسويد، سوي ــسودان، ال ــسنغال، ســوازيلند، ال                                                          ال

                                طاجيكستان، العراق، عمـان،                         شيلي، صربيا، الصني،  
                                                                 غـــابون، غامبيـــا، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــاال، غيانـــا، 

                      ، فنلنـــدا، فيجـــي،  )              البوليفاريـــة  -           مجهوريـــة   (        فرتويـــال
                                                     فييت نام، قربص قطر، كازاخستان، كرواتيا، كنـدا،        
                                                            كوبــــا، كــــوت ديفــــوار، كوســــتاريكا، كولومبيــــا،  
                                                       الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنـان، لكـسمربغ،        

                مـصر، املغـرب،                                            توانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيـا،       لي
                                                             املكــــسيك، ملــــديف، اململكــــة العربيــــة الــــسعودية،  
ــار،     ــاكو، ميامن ــشيوس، مون ــا، موري ــا، موريتاني                                                            منغولي

ّ     املوّحــدة  -        واليــات   (            ميكرونيزيــا                         ، ناميبيــا، النــرويج،  )   
                                                         النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند،      

   .                                   يا، هولندا، اليابان، اليمن واليونان              هندوراس، هنغار
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   :        املعارضون
   .                                إسرائيل، الواليات املتحدة األمريكية

   :        املمتنعون
ــا العظمــى و   ــسا، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــدا                                                  فرن            أيرلن

   .        الشمالية
     ً     صـــوتاً    ١٤٦  ُ                                              اعُتمـــد مـــشروع القـــرار الثـــاين بأغلبيـــة   -    ٤٧

 (                                   مقابل صوتني وامتناع عضوين عن التصويت
 

* ( .   
               قال إن مشروع      ):        األرجنتني (   ي                 دياز بارتولوم       السيد  -    ٤٨

ّ                                 القرار الثاين جيـب أن ُيفـّسر يف إطـار القـرار                )   ١٥- د   (    ١٥١٤                   ُ  
                                     الصادرة من اجلمعية العامة بشأن                ذات الصلة                  وسائر القرارات   

                             انطباق مـشروع القـرار          ّ يتوقّف   ،     ً      ووفقاً لذلك   .               إهناء االستعمار 
ّ                                                 على إقليم حمّدد على مـا إذا كـان احلـق يف تقريـر ا                             ملـصري يعتـرب               

                                           وقـــال إن ممارســة حـــق تقريـــر املـــصري    .                           ذا صــلة هبـــذا اإلقلـــيم 
                                                              تفترض وجود كائن فعلـي يف شـكل شـعب خيـضع لالسـتعباد              

                    ً                                    واالســتغالل األجــنيب، وفقــاً ملــا تــنص عليــه الفقــرة              والــسيطرة 
                  وقـال إن جـزر        ).   ١٥- د   (    ١٥١٤                                من قـرار اجلمعيـة العامـة          ١

             اجلنوبيـة      وتش      سـاند                                           مالفيناس، وجزر جورجيا اجلنوبية وجـزر       
                                                                        واملناطق البحريـة اجملـاورة حتتلـها اململكـة املتحـدة بـشكل غـري               

                                                     حيــث أهنــا قامــت بطــرد الــسكان احمللــيني يف اجلــزر           مــشروع، 
                     وهـذا يعـين أن حـق      .                                        وقامت بإحالل سكان تـابعني هلـا حملـهم      

   .                                         تقرير املصري ال ينطبق على مسألة جزر مالفيناس
                        عيـة العامـة بـشأن               ً                             ومضى قـائالً إن مجيـع قـرارات اجلم          -    ٤٩

             ، وكـــــذلك  )  ٢٠- د   (    ٢٠٦٥              ً                        املـــــسألة، وخـــــصوصاً القـــــرار  
ــه     ــة اخلاصــة، أقــّرت صــراحة أن ّ                                القــرارات الــيت اعتمــدهتا اللجن                                      

                                                       وجود نزاع حول السيادة علـى جـزر مالفينـاس وجـزر              بسبب  
                            بيـة واملنـاطق البحريـة             اجلنو          سـاندوتش                        جورجيا اجلنوبية وجزر    

__________ 
                                                                           أبلـــغ وفـــد بوليفيـــا اللجنـــة يف وقـــت الحـــق أنـــه كـــان ينـــوي     ) * (  

  .             ً             التصويت مؤيداً مشروع القرار

                   ســتعمارية اخلاصــة                                                 احمليطــة، فــإن طريقــة وضــع هنايــة للحالــة اال 
ّ                                                           واحملّددة ليست من خالل تقرير املصري، بل مـن خـالل تـسوية                 

         اململكـة    :                                                  بالتفاوض للرتاع حول السيادة بني الطرفني فحـسب       
                                              زيــادة علــى ذلــك، فــإن اجلمعيــة العامــة    .                    املتحــدة واألرجنــتني

                                                                      استبعدت صراحة انطباق مبدأ تقريـر املـصري فيمـا يتعلـق جبـزر              
ــاس يف ســـنة                                    دما رفـــضت بأغلبيـــة كـــبرية          عنـــ    ١٩٨٥                      مالفينـ

ّ                                                      مقتــرحني مقــّدمني مــن اململكــة املتحــدة تلــتمس فيهمــا إدراج            
        مل يكــن           وبالتــايل   .                                                هــذا املبــدأ يف مــشروع قــرار بــشأن املــسألة 

                                          بــأي حــال مــن األحــوال علــى مــسألة       ً   منطبقــاً                 مــشروع القــرار 
ــة وجــزر      ــا اجلنوبي ــاس وجــزر جورجي            ســاندوتش                                                      جــزر مالفين

   .   يطة                          اجلنوبية واملناطق البحرية احمل
ــرار     -    ٥٠ ــة دعـــت يف القـ ــة العامـ ــائالً إن اجلمعيـ          ً                                                   ومـــضى قـ
                                                       األرجنـتني واململكــة املتحـدة إىل اإلحجــام عـن اختــاذ      ٤٩ /  ٣١

                                                                  قرارات قد تنطـوي علـى إدخـال تعـديالت مـن جانـب واحـد              
                                                                 يف احلالـــة يف حـــني أن اجلـــزر ســـوف متـــر مـــن خـــالل عمليـــة 

             فاالستكـــشاف   .                                                    التفـــاوض الـــيت أوصـــت هبـــا اجلمعيـــة العامـــة
                                        انفرادي وغري مشروع من جانب اململكـة             بشكل          الستغالل    وا

ــة املتجــددة وغــري املتجــددة يف جــزر                                                                        املتحــدة للمــوارد الطبيعي
            اجلنوبيـة           سـاندوتش                                                مالفيناس وجـزر جورجيـا اجلنوبيـة وجـزر          

ــهاكاً واضــحاً هلــذا      ــايل انت ــرب بالت ــة احمليطــة تعَت ــاطق البحري                         َ                 ً      ً                         واملن
ّ                        اإلعالن احملّدد الصادر من األمم املتحدة         .   

ــذ الوكــاالت املتخصــصة       ــشأن تنفي ــث ب ــرار الثال ــشروع الق                                                                   م
ّ              ، مقــّدم يف إطــار                         إعــالن مــنح االســتقالل                    واملؤســسات الدوليــة     

   . )                 ، الفصل الثاين عشرA/64/23 (    ٥٧      البند 
ّ  أُجري تصويت مسّجل  -    ٥١             ُ .   

   :       املؤيدون
                                                             أذربيجــــان، األردن، إريتريــــا، أســــتراليا، أكــــوادور، 

ــسي   ــدة، إندونيــ ــة املتحــ ــارات العربيــ ــوال،                                                   اإلمــ               ا، أنغــ
  -          مجهوريـة    (                                       أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيـران    
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                                                     ، بـــــابوا غينيـــــا اجلديـــــدة، بـــــاراغواي،   )            اإلســـــالمية
                                                        باكــستان، البحــرين، الربازيــل، بربــادوس، بــروين دار  

              ، بورونـدي،                  بوركينا فاسـو                           السالم، بنغالديش، بنما،    
ــشاد،     ــاغو، ت ــداد وتوب ــد، تريني ــيالروس، تايلن ــريو، ب                                                             ب

ــونس، تون  ــو، ت ــور                     توغ ــا، تيم ــا،    -                غ ــشيت، جامايك                     لي
                                                           اجلزائــر، جــزر البــهاما، جــزر مارشــال، اجلماهرييــة      

                                              مجهوريـة إثيوبيـا الدميقراطيـة االحتاديـة،                           العربية الليبية،   
                                                            مجهورية أفريقيـا الوسـطى، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،           
                                                          اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،        

                      راطيــــة، مجهوريــــة                                       مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميق
                                                             الكونغـــــو الدميقراطيـــــة، مجهوريـــــة الو الدميقراطيـــــة 

       جنـوب                                       مجهورية نيبال الدميقراطية االحتادية،               الشعبية،  
                                                           أفريقيــا، جيبــويت، زامبيــا، زمبــابوي، ســاموا، ســانت   
                                                              لوســــيا، ســــري النكــــا، الــــسلفادور، ســــنغافورة،     
                                                            الــــسنغال، ســــوازيلند، الــــسودان، شــــيلي، الــــصني، 

                                      عمـان، غـابون، غامبيـا، غانـا،                             طاجيكستان، العراق،   
ــال    ــا، فرتويـ ــاال، غيانـ ــادا، غواتيمـ ــة   (                                              غرينـ   -           مجهوريـ

                          ، قطـر، كوبـا، كـوت                                ، فيجـي، فييـت نـام       )           البوليفارية
                                                        ديفوار، كوستاريكا، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت،        
                                                             كينيــا، لبنـــان، ماليزيـــا، مـــصر، املغـــرب، املكـــسيك،  
ــا،    ــسعودية، موريتانيــ ــة الــ ــة العربيــ ــديف، اململكــ                                                                  ملــ

                                                             يــــشيوس، ميامنــــار، ناميبيــــا، النيجــــر، نيجرييــــا،     مور
   .                                          نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس واليمن

   :        املعارضون
   .   أحد  ال 
   :        املمتنعون

ــبانيا،     ــا، إســ ــتني، أرمينيــ ــي، األرجنــ ــاد الروســ                                                                 االحتــ
                      أنــدورا، أوكرانيــا،                                            إســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، أملانيــا، 

                   يكـا، بلغاريـا،                              ، إيطاليا، الربتغال، بلج          آيسلندا   ،         أيرلندا

                                                             بولندا، تركيـا، اجلبـل األسـود، اجلمهوريـة التـشيكية،           
ــدوفا، ــة مولـ ــا،                       مجهوريـ ــدامنرك، رومانيـ ــا، الـ                                       جورجيـ

                                                  مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويـسرا،          سان
ــدا،     ــا، كنـ ــربص، كرواتيـ ــدا، قـ ــسا، فنلنـ ــربيا، فرنـ                                                                صـ
ــة،    ــا، ليختنـــشتاين، مالطـ ــا، لكـــسمربغ، ليتوانيـ                                                              التفيـ

               الـشمالية،            أيرلنـدا                             حدة لربيطانيـا العظمـى و                اململكة املت 
ّ     املوّحـدة   -         واليـات    (                               منغوليا، موناكو، ميكرونيزيـا       (  ،  

                                                           النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الواليـات املتحـدة         
   .                          األمريكية، اليابان واليونان

     ً     صـــوتاً   ٩٧                     الثالـــث بأغلبيـــة                    مـــشروع القـــرار   ُ       اعُتمـــد   -    ٥٢
 (  يت     ً          عضواً عن التصو  ٥١                    مقابل الشيء، وامتناع 

 

* ( .   
                               تكلمت بالنيابة عـن االحتـاد         ):       بلجيكا   (            السيدة دميان   -    ٥٣

ــاالت     ــدمي الوكــ ــد تقــ ــا تؤّيــ                          ّ                                           األورويب، فقالــــت يف حــــني أهنــ
                                                                املتخصصة املساعدات إىل األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت           
                                                                         يف اجملــــاالت التعليميــــة واإلنــــسانية والتقنيــــة، يــــرى االحتــــاد  

   ُ    َ     ّ             أن ُتراقَــب بدقّــة وهلــذا                                  األورويب أن واليــات الوكــاالت جيــب 
   .         التصويت  عن            السبب امتنع 

                قــال إن وفــده    ):          األرجنــتني   (                          الــسيد ديــاز بــارتولومي  -    ٥٤
                                ُ  ّ      ً                      التـصويت ألن مـشروع القـرار جيـب أن ُينفّـذ وفقـاً                   عـن        امتنع  

                                                              لقرارات ومقررات اجلمعية العامة واللجنة اخلاصة ذات الصلة         
   .                 بكل إقليم على حدة

                        التـــسهيالت الدراســـية   ن         بـــشأA/C.4/65/L.3                   مـــشروع القـــرار 
                                                              والتدريبية املعروضة من الدول األعضاء لصاحل سكان األقـاليم         

ّ   مقّدم                         غري املتمتعة باحلكم الذايت،      ٥٨      البند        يف إطار   
ــرئيس  -    ٥٥ ــّدمي     :         الـ ــن مقـ ــبحت مـ ــد أصـ ــن أن تايلنـ ّ                       أعلـ                            

   .            مشروع القرار

__________ 
                ً                                                           أبلـــغ وفـــد بوليفيـــاً اللجنـــة يف وقـــت الحـــق أنـــه كـــان ينـــوي     ) * (  

  .             ً             التصويت مؤيداً مشروع القرار
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   .A/C.4/65/L.3  ُ                 اعُتمد مشروع القرار   -    ٥٦
ّ     جبل طارق، مقّدم             مسألة          بشأن A/C.4/65/L.4               مشروع القرار                
   .  ٥٩             يف إطار البند 

   .A/C.4/65/L.4  ُ                 اعُتمد مشروع القرار   -    ٥٧
                                        بشأن مـسألة الـصحراء الغربيـة،        A/C.4/65/L.5               مشروع القرار   

ّ                مقّدم يف إطار البند    ٥٩    
   .A/C.4/65/L.5  ُ                 اعُتمد مشروع القرار   -    ٥٨
   ّ        ً                 تكلّمـت تعلـيالً للتـصويت         ):         بلجيكـا    (              السيدة دميـان    ‐    ٥٩

ّ                              االحتــاد األورويب؛ والبلــد املرّشــح كرواتيــا؛ وبلــدان               نيابــة عــن                          
                                                                   عمليـة التثبيــت واالنتــساب ألبانيــا والبوســنة واهلرســك واجلبــل  
ــود؛ وباإلضـــافة إىل ليختنـــشتاين والنـــرويج ومجهوريـــة                                                                        األسـ

ّ                      ، فقالــت إن هــذه الوفــود ترّحــب باعتمــاد                       مولــدوفا وأوكرانيــا                         
        وقالـت    .                                                         مشروع القرار بـشأن الـصحراء الغربيـة بتوافـق اآلراء      

                                                                   إن االحتاد األورويب يعيد تأكيـد دعمـه الكامـل جلهـود األمـني              
                              ّ                                   العــام ومبعوثــه الشخــصي لتحقيــق حــلّ سياســي عــادل ودائــم  
ّ                                                 ومقبـــول مـــن األطـــراف يـــنّص علـــى تقريـــر املـــصري لـــشعب                        

ــة  ــشّجع االحتــاد األورويب األطــراف علــى     .                     الــصحراء الغربي ّ                                     وي    
  .              مـم املتحـدة                               ّ                      العمل يف سبيل إجيـاد مثـل هـذا احلـلّ يف إطـار األ       

                                                              وهــو يــدعم بــشكل كامــل املفاوضــات واالجتماعــات غــري       
                                                           الرمسية اليت يدعو إليها املبعوث الشخصي للتحضري السـتهالل         
                                                                اجلولة اخلامـسة مـن املفاوضـات، الـيت يأمـل االحتـاد أن تـدخل         
َ       ّ                                       يف مرحلة مكثّفة وأن ُتعقَد حبـسن نّيـة وبـدون شـروط مـسبقة                   ُ       ّ           

  ،     ٢٠٠٦            منــذ ســنة ُ                                          ُمدركــة اجلهــود والتطــورات الــيت حــدثت  
                                                                   وبالتــايل تكفــل تنفيــذ القــرارات األخــرية الــصادرة مــن جملــس   

ــن ــار       .       األم ــالقلق إزاء اآلث ــشعر ب ــاد األورويب ي ــزال االحت                                                           وال ي
                                                                     املترتبة على نزاع الصحراء الغربية فيما يتعلق باألمن والتعـاون          

ــة ــع      .            يف املنطقـ ــاون مـ ــى التعـ ــراف علـ ــاد األطـ ــشّجع االحتـ ّ                                                    ويـ    
                                          لـشؤون الالجـئني يف تنفيـذ تـدابري بنـاء                            مفوضية األمم املتحـدة   

ّ                        الثقـة مثــل برنــامج الزيـارات األســرية، الــيت سـوف حتــّسن مــن                                                
   .                            املناخ الالزم للعملية السياسية

ّ                   مشروع القرار الرابع بشأن مـسألة كاليـدونيا اجلديـدة، مقـّدم                                                                 
   )                 ، الفصل الثاين عشرA/65/23 (    ٥٩             يف إطار البند 

      ّ        ً     رار نقّحــه شــفوياً                    إىل أن مــشروع القــ       أشــار   :         الــرئيس  -    ٦٠
   .   ِّ                              مقرِّر اللجنة اخلاصة يف اجللسة السابقة

          ً                          تكلـم تعلـيالً ملوقفـه فقـال إنـه         ):     فيجي   (  زي          السيد نيا   -    ٦١
ّ                          يؤيــد مــشروع القــرار بــصيغته املنقّحــة ألنــه يعكــس التقــّدم                         ّ                             
             ُ  ِ                                                           البسيط الذي أُحرِز منذ الـسنة املاضـية فيمـا يتعلـق بكاليـدونيا              

                       هات املعنية، مبا يف ذلـك                              وقال إن فيجي تثين على اجل       .       اجلديدة
ــا                                  الدولـــة القائمـــة بـــاإلدارة                                             وعلـــى اللجنـــة اخلاصـــة، لتعاوهنمـ

ــاء      ــاح يف إهنـ ــضمان النجـ ــرورياً لـ ــرب ضـ ــذي يعَتـ ــستمر والـ                َ         ً                                              املـ
   .              استعمار اإلقليم

   .  ُ                                    ّ  اعُتمد مشروع القرار الرابع، بصيغته املنقّحة  -    ٦٢
ّ                      مشروع القرار اخلامس بشأن مسألة توكيالو، مقـّدم يف إطـار                                                    

   )                 ، الفصل الثاين عشرA/65/23   (  ٥٩      البند 
   .  ُ                      اعُتمد مشروع القرار اخلامس  -    ٦٣
َ  َ                      َشـكَر حكـوميت فرنـسا         ):                سـانت لوسـيا      (            السيد اميـي    -    ٦٤

ــا بــــصفتهما   ــائمتني                                                ونيوزيلنــــدا علــــى تعاوهنمــ                           الــــدولتني القــ
ــه، وينبغــي للــدول      .          بــاإلدارة                                                              ومهــا يظهــران مــا ميكــن القيــام ب

                        ومتـه تـشعر ببـالغ                    وقـال إن حك     .                                   األخرى أن تتبـع هـذا املنـوال       
                                                                الــسرور ألن إهنــاء االســتعمار يف كــل مــن كاليــدونيا اجلديــدة  

   .                               وتوكيالو مستمر خبطى مقبولة للجميع
                                             ابع بـــــشأن نـــــشر املعلومـــــات عـــــن                                مـــــشروع القـــــرار الـــــس

ّ                           االستعمار، مقـّدم يف إطـار البنـد              إهناء             ٥٩  )   A/65/23   الفـصل ،           
   )   عشر      الثاين
ّ  أجري تصويت مسّجل  -    ٦٥              .   
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   :       املؤيدون
                                             الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني، األردن،            االحتـــاد 

ــتونيا،    ــتراليا، إســـ ــبانيا، أســـ ــا، إســـ ــا، إريتريـــ                                                                          أرمينيـــ
                              أملانيا، اإلمـارات العربيـة                                     أفغانستان، إكوادور، ألبانيا،    

                                                           املتحـــدة، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، 
ــران  ــا، إي ــدا، أوكراني ــة   (                                           أوزبكــستان، أوغن   -          مجهوري

ــدا  ،  )         اإلســالمية ــسلن  ،          أيرلن ــا     دا       آي ــابوا غيني ــا، ب                                ، إيطالي
ــاراغواي، باكــستان، البحــرين، الربازيــل،    ــدة، ب                                                          اجلدي

ــا،                                              بربـــادوس، الربتغـــال، بـــروين دار الـــسالم               ، بلجيكـ
              ، بورونـدي،         فاسـو                                       بلغاريا، بليز، بنغالديش، بوركينـا      

                                                       بولندا، بريو، بيالروس، تايلند، تركمانستان، تركيـا،       
            ، تيمـور                                                ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا     

ــر، جــزر      - ــل األســود، اجلزائ ــشيت، جامايكــا، اجلب                                                       لي
ــهاما ــة،                    ، جــزر مارشــال          الب ــة الليبي ــة العربي                                     ، اجلماهريي

           مجهوريـــة                                                     مجهوريـــة إثيوبيـــا الدميقراطيـــة االحتاديـــة،     
ــة    ــشيكية، مجهوريـ ــة التـ ــطى، اجلمهوريـ ــا الوسـ                                                            أفريقيـ
ــة    ــة، اجلمهوري ــا املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكي                                                           ترتاني

                                         ية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،                   العربية السور 
                                                             مجهوريــــــة الكونغــــــو الدميقراطيــــــة، مجهوريــــــة الو 

          مجهوريـــة                                                 الدميقراطيـــة الـــشعبية، مجهوريـــة مولـــدوفا، 
                          جنوب أفريقيا، جورجيـا،                                 نيبال الدميقراطية االحتادية،    

                                                        جيبويت، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سـاموا،       
           النكـــــا،                                                       ســـــان مـــــارينو، ســـــانت لوســـــيا، ســـــري  

  ،                                                               الـــــسلفادور، ســـــلوفاكيا، ســـــلوفينيا، ســـــنغافورة   
ــسرا،     ــسويد، سوي ــسودان، ال ــسنغال، ســوازيلند، ال                                                          ال
                                                   شيلي، صربيا، الصني، طاجيكستان، العراق، عمـان،       
                                                                 غـــابون، غامبيـــا، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــاال، غيانـــا، 

                      ، فنلنـــدا، فيجـــي،  )              البوليفاريـــة  -           مجهوريـــة   (        فرتويـــال
                       اخـــستان، كرواتيـــا،                                    فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر، كاز

  ،                                                     كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا       

                                                       الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنـان، لكـسمربغ،        
                                                           ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيـا، مـصر، املغـرب،       

             لــــسعودية،                                                 املكــــسيك، ملــــديف، اململكــــة العربيــــة ا 
                                                          منغوليا، موريتانيا، موريـشيوس، موزامبيـق، مونـاكو،        

                                                          ار، ناميبيا، النرويج، النمـسا، ، النيجـر، نيجرييـا،            ميامن
                                                             نيكـــاراغوا، نيوزيلنـــدا، اهلنـــد، هنـــدوراس، هنغاريـــا، 

   .                               هولندا، اليابان، اليمن واليونان
   :        املعارضون

           أيرلنـدا                                                      إسرائيل، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و         
   .                                 الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية

   :        املمتنعون
   .     فرنسا

ــة       ُ اعُت  -    ٦٦ ــسابع بأغلبي ــرار ال      ً    صــوتاً    ١٤٣                                            مــد مــشروع الق
 (            عن التصويت      واحد                   أصوات وامتناع عضو ٣      مقابل 

 

* ( .   
              قال إن وفده      ):                       اململكة اململكة املتحدة     (   شربد       السيد    -    ٦٧

ّ         ً                    َ                             صــّوت معارضــاً مــشروع القــرار ألنــه يعَتــرب أن االلتــزام          الــذي  
ــع ــاء          يقـ ــضايا إهنـ ــعة لقـ ــة الواسـ ــة بالدعايـ ــل األمانـ                                                                        علـــى كاهـ

        ً                                            اســترتافاً ال مــربر لــه بــشأن املــوارد الــشحيحة    ّ   ميثّــل  ر          االســتعما
   .               لدى األمم املتحدة

ــارتولومي   -    ٦٨ ــاز بــ ــسيد ديــ ــتني   (                                 الــ ــال إن    ):            األرجنــ            قــ
ــصري        ــر امل ــصارم حلــق تقري ــدها ال ــن تأيي ــت ع ــتني أعرب                                                                     األرجن
                                                           للشعوب اخلاضعة للسيطرة االسـتعمارية واالحـتالل األجـنيب،         

      ٢٦٢٥  و   )   ١٥- د   (    ١٥١٤    ً                                      وفقــــاً لقــــراري اجلمعيــــة العامــــة 
                            مـشروع القـرار الـسابع       ُ  َ َّ    أن ُيفَـسَّر                   ومع ذلك، جيـب        ).   ٢٥- د (
ــة    ُ  َّ   ُينفَّــذ   أن  و      ً                                                     وفقــاً للقــرارات ذات الــصلة الــصادرة مــن اجلمعي

  )   ٢٠- د   (    ٢٠٦٥                          ومنذ اعتمـاد القـرار        .                       العامة واللجنة اخلاصة  
__________ 

                                                 اللجنـــة يف وقـــت الحـــق أنـــه كـــان ينـــوي                            أبلـــغ وفـــد بوليفيـــا    ) * (  
   .             ً             التصويت مؤيداً مشروع القرار
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                                                                   الــذي أصــدرته اجلمعيــة العامــة، مجيــع القــرارات بــشأن مــسألة 
          حالـة    ا                       شكل واضـح باعتبارهـ       بـ   َّ            حدَّدت املسألة                  جزر مالفيناس   

     بــني                             أهنــا تنطــوي علــى نــزاع        حيــث        خاصــة   ّ      معّينــة             اســتعمارية 
       حـــول                                       مهـــا األرجنـــتني واململكـــة املتحـــدة  و                  طـــرفني وحيـــدين 

                                                                   السيادة على جزر مالفيناس، وجـزر جورجيـا اجلنوبيـة وجـزر             
                     وقـد أقـرت مجيـع        .                                    اجلنوبية واملناطق البحرية احمليطة           ساندوتش

                                       زمة لتسوية الرتاع إمنا هي من خـالل                                  القرارات أن الطريقة الال   
                                      ّ                              اســتئناف املفاوضــات الثنائيــة بغيــة إجيــاد حــلّ عــادل وســلمي   

   .                                              ودائم دون تأخري للرتاع، مع مراعاة مصاحل سكان اجلزر
ــذ إعــالن مــنح االســتقالل      ــشأن تنفي ــامن ب ــرار الث                                                                     مــشروع الق

ــدان والـــشعوب املـــستعمرة، مقـــّدم يف إطـــار البنـــد       ّ                                       للبلـ                             ٥٩    
) A/65/23 الثاين عشر        ، الفصل         (   

ّ   تصويت مسّجل ُِ        طُِلب إجراء  -    ٦٩          .   
   :       املؤيدون

                                                       االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني، األردن،    
ــتونيا،    ــتراليا، إســـ ــبانيا، أســـ ــا، إســـ ــا، إريتريـــ                                                                          أرمينيـــ
                                                              أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمـارات العربيـة        
                                                           املتحـــدة، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، 

ــران                أوزبكــستان، أ ــا، إي ــدا، أوكراني ــة (                              وغن   -          مجهوري
ــدا  ،  )         اإلســالمية ــدة،             أيرلن ــا اجلدي ــابوا غيني ــا، ب                                           ، إيطالي

                                                          باراغواي، باكـستان، البحـرين، الربازيـل، بربـادوس،         
ــز،     ــا، بليـــ ــسالم، بلغاريـــ ــروين دار الـــ ــال، بـــ                                                                     الربتغـــ

ــنغالديش، بنمــا،   ــنن                    ب ــا      ب ــدي،       فاســو            ، بوركين              ، بورون
         ، بــريو،  )      ميــات                املتعــددة القو-       دولــة  (                    بولنــدا، بوليفيــا 

ــداد    ــا، ترينيـ ــستان، تركيـ ــد، تركمانـ ــيالروس، تايلنـ                                                              بـ
  -                                                           وتوبـــاغو، تـــشاد، توغـــو، تـــونس، تونغـــا، تيمـــور

                                                          ليشيت، جامايكا، اجلبل األسـود، جـزر البـهاما، جـزر           
                    مجهوريـة إثيوبيـا                                          اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،         ،      مارشال

ــة،  ــة االحتاديـ ــطى،                            الدميقراطيـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ                                  مجهوريـ

                                                 التــــشيكية، مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة،               اجلمهوريــــة 
                                                          اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،        
                                                             مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة، مجهوريــــة  
                                                             الكونغـــــو الدميقراطيـــــة، مجهوريـــــة الو الدميقراطيـــــة 

ــدوفا،   ــة مولـــ ــشعبية، مجهوريـــ ــال                                           الـــ ــة نيبـــ                         مجهوريـــ
ــة،   ــة االحتاديـ ــا                            الدميقراطيـ ــا، جورجيـ ــوب أفريقيـ   ،                               جنـ

                                                        جيبويت، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سـاموا،       
           النكـــــا،                                                       ســـــان مـــــارينو، ســـــانت لوســـــيا، ســـــري 

                                                                الـــــسلفادور، ســـــلوفاكيا، ســـــلوفينيا، ســـــنغافورة،    
ــسرا،     ــسويد، سوي ــسودان، ال ــسنغال، ســوازيلند، ال                                                          ال
                                                   شيلي، صربيا، الصني، طاجيكستان، العراق، عمـان،       

            ، غيانـــا،                                                      غـــابون، غامبيـــا، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــاال
                      ، فنلنـــدا، فيجـــي،  )                البوليفاريـــة-          مجهوريـــة  (         فرتويـــال 

                                                           فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر، كازاخـــستان، كرواتيـــا،  
                                                      كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا،        
                                                       الكونغو، الكويت، كينيا، التفيا، لبنـان، لكـسمربغ،        
                                                           ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، ماليزيـا، مـصر، املغـرب،       

                                       ، اململكــــة العربيــــة الــــسعودية،                      املكــــسيك، ملــــديف
                                                موريتانيا، موريـشيوس، موزامبيـق، مونـاكو،                 منغوليا،  

                                                               ميامنــار، ناميبيــا، النــرويج، النمــسا، النيجــر، نيجرييــا،  
                                                             نيكـــاراغوا، نيوزيلنـــدا، اهلنـــد، هنـــدوراس، هنغاريـــا، 

   .                      هولندا، اليمن واليونان
   :        املعارضون

        لنـدا    أير                                                     إسرائيل، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و         
   .                                 الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية

   :        املمتنعون
   .             بلجيكا، فرنسا
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     ً    صــوتاً    ١٤٩  ُ                                              اعُتمــد مــشروع القــرار الثــامن بأغلبيــة       -    ٧٠
 (                                أصوات وامتناع عضوين عن التصويت ٣      مقابل 

 

* ( .   
                       قال إن وفده يواصـل        ):               اململكة املتحدة    (          السيد شربد   -    ٧١

            ولــة وهــو                                                      البحــث عــن بعــض عناصــر مــشروع القــرار غــري املقب
               ومـــع ذلـــك،   .                      ً                            لـــذلك أدىل بـــصوته معارضـــاً مـــشروع القـــرار

     هـا                                                              تزال اململكة املتحدة ملتزمة بتحديث عالقتـها مـع أقاليم           ال
                                                                وراء البحـــار ، يف حـــني أهنـــا تراعـــي مراعـــاة تامـــة آراء       مـــا  في

   .                شعوب تلك األقاليم
                   أشار إىل الفقـرة       ):        األرجنتني   (                      السيد دياز بارتولومي    -    ٧٢
                                                ار الثـــامن، وذكـــر أن البعثـــات الزائـــرة                          مـــن مـــشروع القـــر ٧
                                                      إىل األقـاليم الـيت ينطبـق عليهـا حـق تقريـر               ّ  إالّ                ميكن إيفادها     ال

               نـــزاع علـــى          بـــشأهنا                                             املـــصري، مبعـــىن األقـــاليم حيـــث ال يوجـــد 
                          تام مع قـرار اجلمعيـة                                   وهذا االشتراط يتماشى بشكل       .        السيادة
               ً                                      ، الذي أقـر أيـضاً االشـتراط بـأن أي بعثـة              ) ٩- د   (   ٨٥٠        العامة  

   .                                بد وأن توافق عليها اجلمعية العامة       ائرة ال ز
                                                                مشروع القرار التاسع بـشأن الـذكرى اخلمـسني إلعـالن مـنح             
ّ                               االستقالل للبلدان والشعوب املـستعمرة، مقـّدم يف إطـار البنـد                                                 

٥٩  )   A/65.23الفصل الثاين عشر ،                 (   
ّ   تصويت مسّجل ُِ        طُِلب إجراء  -    ٧٣          .   

   :       املؤيدون
         ، األردن،                                               االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني   

ــتونيا،    ــتراليا، إســـ ــبانيا، أســـ ــا، إســـ ــا، إريتريـــ                                                                          أرمينيـــ
                                                              أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمـارات العربيـة        
                                                           املتحـــدة، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، 

ــران   ــا، إي ــدا، أوكراني ــة (                                            أوزبكــستان، أوغن   -          مجهوري
ــدا  ،  )         اإلســالمية ــسلندا  ،          أيرلن ــا            آي ــابوا غيني ــا، ب                                ، إيطالي

__________ 
                                                                          أبلـــغ وفـــد اجلزائـــر اللجنـــة يف وقـــت الحـــق أنـــه كـــان ينـــوي     ) * (  

  .             ً             التصويت مؤيداً مشروع القرار

ــاراغواي، باكــستان، البحــرين، الربازيــل،    ا ــدة، ب                                                         جلدي
ــا،                                                             بربـــادوس، الربتغـــال، بـــروين دار الـــسالم، بلجيكـ

  ،       فاسـو               ، بوركينـا         بـنن                                     بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنمـا،      
               املتعـــــددة -          دولـــــة  (                                        بورونـــــدي، بولنـــــدا، بوليفيـــــا 

                                                   ، بريو، بيالروس، تايلنـد، تركيـا، ترينيـداد           )        القوميات
  -                        نس، تونغـــا، تيمـــور                                   وتوبـــاغو، تـــشاد، توغـــو، تـــو

ــزر     ــر، جـ ــود، اجلزائـ ــل األسـ ــا، اجلبـ ــشيت، جامايكـ                                                             ليـ
ــة،    ــة الليبي ــة العربي ــهاما، اجلماهريي ــا                                               الب ــة إثيوبي                     مجهوري

ــة،  ــة االحتاديـ ــطى،                            الدميقراطيـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ                                  مجهوريـ
                                                              اجلمهوريــــة التــــشيكية، مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة،  
                                                           اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،       
                                                             مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة، مجهوريــــة  
                                                             الكونغـــــو الدميقراطيـــــة، مجهوريـــــة الو الدميقراطيـــــة 

ــدوفا،   ــة مولـــ ــشعبية، مجهوريـــ ــال                                           الـــ ــة نيبـــ                         مجهوريـــ
ــة،   ــة االحتاديـ ــا،                             الدميقراطيـ ــا، جورجيـ ــوب أفريقيـ                                 جنـ

                                                        جيبويت، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سـاموا،       
         كـــــا،   الن                                                      ســـــان مـــــارينو، ســـــانت لوســـــيا، ســـــري 

                                                                الـــــسلفادور، ســـــلوفاكيا، ســـــلوفينيا، ســـــنغافورة،    
ــسرا،     ــسويد، سوي ــسودان، ال ــسنغال، ســوازيلند، ال                                                          ال

                                طاجيكستان، العراق، عمـان،      ،                   شيلي، صربيا، الصني  
            غيانـــا،                                                       غـــابون، غامبيـــا، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــاال،

             ، فنلنـــدا،  )                البوليفاريـــة-           مجهوريـــة (                   فرنـــسا، فرتويـــال 
ــر،    ــربص، قطـ ــام، قـ ــت نـ ــي، فييـ ــستان،                                            فيجـ                 كازاخـ

                                                           كرواتيا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا،           
                                                               كولومبيا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، التفيـا، لبنـان،           
                                                             لكـــسمربغ، ليتوانيـــا، ليختنـــشتاين، مالطـــة، ماليزيـــا، 

                              ملــديف، اململكــة العربيــة  ،                        مــصر، املغــرب، املكــسيك
ــشيوس،   ــا، موريــــ ــا، موريتانيــــ ــسعودية، منغوليــــ                                                                  الــــ

           النمسا،   ،                         يامنار، ناميبيا، النرويج                       موزامبيق، موناكو، م  
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ــد،    ــدا، اهلنــ ــاراغوا، نيوزيلنــ ــا، نيكــ ــر، نيجرييــ                                                                   النيجــ
   .                                                 هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن واليونان

   :        املعارضون
           أيرلنـدا                                                      إسرائيل، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و         

   .                                 الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية
   :        املمتنعون

   .     ال أحد
ــة     ا  -   ٤ ٧ ــرار التاســع بأغلبي ــشروع الق      ً    صــوتاً    ١٥٠ ُ                                             عُتمــد م

   .       أصوات ٣      مقابل 
                    قـــال إن اململكـــة    ):                    اململكـــة املتحـــدة   (               الـــسيد شـــربد  -    ٧٥

                                ً            معارضــة مــشروع القــرار التاســع نظــراً               أدلــت بــصوهتا         املتحــدة 
ّ         ُ                              أخفق يف إدراك التقّدم الذي أُحرز يف العالقة بني اململكـة            ألنه                    
                         اآلن عالقـة حديثـة،              ر وهـي                                   ة وأقاليمها فيما وراء البحـا          املتحد

ــيم يف       ــشتركة وحــق كــل إقل ــيم امل ــشراكة، والِق ــى ال ــوم عل                      ِ                                                تق
                                                                     تقريــر مــا إذا كــان يرغــب يف اإلبقــاء علــى الــصلة مــع اململكــة 

    ّ                      تؤّيـد أيـة إجـراءات                                          وقال إن اململكـة املتحـدة سـوف           .       املتحدة
                                                                     حنو االسـتقالل حيثمـا كـان ذلـك أحـد اخليـارات، إذا كانـت                

                                        ب عنها بشكل دسـتوري مـن غالبيـة                          ُ      هناك رغبة واضحة وُمعر   
ــيم املعــين  ــشعب يف اإلقل ــرى اململكــة املتحــدة أن    .                           ال         قائمــة                              وت

                          باألقــاليم غــري املتمتعــة            املتعلقــة                                  اللجنــة اخلاصــة واألمــم املتحــدة 
              إقلـيم مـن                          ينبغي أن يظـل أي                                           باحلكم الذايت قائمة بالية وأنه ال       

   .           على القائمةُ     ً ُمدرجاً                           أقاليمها فيما وراء البحار 
                  قـال إن إعـالن        ):          األرجنـتني    (                        السيد دياز بـارتولومي     -    ٧٦

                        ُ  ّ                                          إهنــاء االســتعمار ينبغــي أن ُينفّــذ علــى أســاس كــل حالــة علــى  
                     ً                                          حــدة، علــى أن يكــون مــاثالً يف األذهــان الظــروف الــسياسية   

                       لمبــدأين الــسائدين يف  ل      ً   طبقــاً                                      لكــل إقلــيم علــى انفــراد، وذلــك  
ــدول     :        اإلعــالن ــة لل ــسالمة اإلقليمي ــصري وال ــر امل ــ و  .                                               تقري    اك     هن

                                                             حاالت خاصة دافعت فيها األمم املتحـدة حبكمـة عـن انطبـاق          

                 وكانــت إحــدى     .                                               احلــق يف احلفــاظ علــى الــسالمة اإلقليميــة     
                                                              احلاالت تتعلق مبسألة جزر مالفيناس، الـيت تنطـوي علـى نـزاع        
                                                                     حول السيادة ما بـني األرجنـتني واململكـة املتحـدة علـى جـزر               

             اجلنوبيـة            سـاندوتش                                           مالفيناس، وجزر جورجيا اجلنوبية وجـزر       
                             وقــال إن الــذكرى اخلمــسني     .                                    واملنــاطق البحريــة احمليطــة هبــا   

          الســتعمار          باقيــة ل       آثــار       أيــة    أن    بــ          للتــذكري        َ              لإلعــالن تعَتــرب فرصــة 
   َ                                                               تعتَبر جرمية تنتهك امليثاق، وتنتهك اإلعـالن ومبـادئ القـانون           
ــة    ــة العامـــ ــرار اجلمعيـــ ــّين يف قـــ ــو املبـــ ــى النحـــ ــدويل علـــ                      ّ                                                             الـــ

    ).  ٢٥- د   (    ٢٦٢١
                                            شر بشأن العقد الدويل الثالث للقضاء على                          مشروع القرار العا  

ّ                     االستعمار، مقّدم يف إطار البند                   ٥٩    ) A/65/23     الفـصل الثـاين ،                    
   )   عشر
ّ  طُلب إجراء تصويت مسّجل  -    ٧٧                  ُ .   

   :       املؤيدون
                                                       االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني، األردن،    
ــستان،    ــتراليا، أفغانــ ــبانيا، أســ ــا، إســ ــا، إريتريــ                                                                       أرمينيــ

                                     رات العربيـة املتحـدة، أنـدورا،                                  إكوادور، أملانيـا، اإلمـا    
ــا،     ــدا، أوكراني ــواي، أوغن ــوال، أوروغ ــسيا، أنغ                                                            إندوني

  ،           آيـــسلندا  ،           أيرلنـــدا  ،  )            اإلســـالمية-          مجهوريـــة    (        إيـــران
ــا اجلديــدة، بــاراغواي، باكــستان،    ــابوا غيني                                                               إيطاليــا، ب
ــروين دار     ــال، ب ــادوس، الربتغ ــل، برب                                                           البحــرين، الربازي

  ،       فاسـو          وركينـا                                             السالم، بليز، بنغالديش، بنمـا، بـنن، ب       
ــا ــة   (                      بورونـــدي، بوليفيـ   ،  )                      املتعـــددة القوميـــات  -         دولـ

ــاغو،    ــداد وتوب ــا، تريني ــيالروس، تايلنــد، تركي                                                             بــريو، ب
         ليـــشيت،   -                                                   تـــشاد، توغـــو، تـــونس، تونغـــا، تيمـــور    

                                اجلزائـــر، جـــزر البـــهاما،                    اجلبـــل األســـود،           جامايكـــا،
                                 مجهورية إثيوبيـا الدميقراطيـة                                 اجلماهريية العربية الليبية،    

                      ، مجهوريـة ترتانيـا                              مجهورية أفريقيا الوسـطى      ،         االحتادية
                                                         املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة العربيــة 
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                                                              الــــسورية، مجهوريــــة كوريــــا الــــشعبية الدميقراطيــــة، 
                                                             مجهوريــــــة الكونغــــــو الدميقراطيــــــة، مجهوريــــــة الو 

          مجهوريـــة                                                 الدميقراطيـــة الـــشعبية، مجهوريـــة مولـــدوفا، 
                      أفريقيـا، جيبـويت،         جنـوب                                نيبال الدميقراطية االحتاديـة،     

ــارينو،     ــان مـ ــاموا، سـ ــابوي، سـ ــا، زمبـ ــانت                                                       زامبيـ         سـ
ــري ــيا، ســـ ــا                     لوســـ ــلوفينيا،  ،         النكـــ ــسلفادور، ســـ                                  الـــ

                                                          سنغافورة، الـسنغال، سـوازيلند، الـسودان، سويـسرا،         
                                               ، صربيا، الصني، طاجيكستان، العراق، عمـان،           شيلي

                                                                 غـــابون، غامبيـــا، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــاال، غيانـــا، 
                    فنلنـــدا، فيجـــي،   ،  )              البوليفاريـــة  -           مجهوريـــة   (        فرتويـــال

                                                         فييت نام، قربص، قطـر، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا،           
                                                        كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو،     
                                                          الكويـــت، كينيـــا، لبنـــان، لكـــسمربغ، ليختنـــشتاين،  
                                                          مالطة، ماليزيـا، مـصر، املغـرب، املكـسيك، ملـديف،           
ــا،     ــا، موريتانيــ ــسعودية، منغوليــ ــة الــ ــة العربيــ                                                                     اململكــ

                                                 ، موزامبيــق، ميامنــار، ناميبيــا، النــرويج،              موريــشيوس
ــد،    ــدا، اهلنــ ــاراغوا، نيوزيلنــ ــا، نيكــ ــر، نيجرييــ                                                                   النيجــ

   .                                هندوراس، هنغاريا، اليابان واليمن
   :        املعارضون

           أيرلنـدا                                                      إسرائيل، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و         
   .                                 الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية

   :        املمتنعون
                                  بلغاريـا، بولنـدا، اجلمهوريـة                                   إستونيا، ألبانيا، بلجيكا،    

ــا، ســلوفاكيا،    ــدامنرك، روماني ــا، ال                                                           التــشيكية، جورجي
                                                             الــسويد، فرنــسا، كرواتيــا، التفيــا، ليتوانيــا، مونــاكو، 

ــا  ــات  (             ميكرونيزي ــدة-        والي ّ      املوّح ــدا   )                           ، النمــسا، هولن
   .        واليونان

ــة      -    ٧٨ ــرار العاشــر بأغلبي      ً    صــوتاً    ١٣٠  ُ                                             اعُتمــد مــشروع الق
   .    ً           عضواً عن التصويت    ٢٠                أصوات وامتناع  ٣      مقابل 

                    قـــال إن اململكـــة    ):                    اململكـــة املتحـــدة   (               الـــسيد شـــربد  -    ٧٩
                                                معارضـة مـشروع القـرار ألهنـا ال ميكـن                         أدلت بـصوهتا          املتحدة  

                                       عقـــد دويل ثالـــث للقـــضاء علـــى          بـــإعالن                      أن تقبـــل االقتـــراح 
                                                    زيــادة علــى ذلــك، أخفــق مــشروع القــرار يف أن     .           االســتعمار

ــار التقــدم الــذي حتقــق ن      ً                     ظــراً ألن العالقــة بــني                                              يأخــذ يف االعتب
                                                                           اململكــة املتحــدة وأقــاليم مــا وراء البحــار التابعــة هلــا جــرى        
                                                                  حتــديثها، علــى أســاس الــشراكة والقــيم املــشتركة وحــق كــل    
                                                                    إقلــيم يف تقريــر مــا إذا كــان يرغــب يف االحتفــاظ بالــصلة مــع   

                                                وقــال إن اململكــة املتحــدة ســوف تؤيــد أيــة    .                  اململكــة املتحــدة
                  ً                    يثمـــا كـــان ذلـــك خيـــاراً مـــن                                إجـــراءات حنـــو االســـتقالل، ح

                                    ُ  ّ   ً                          اخليارات، وإذا ما كانت الرغبة واضـحة وُمعّبـراً عنـها بـشكل            
                 وتـرى اململكـة      .                                                دستوري من غالبية السكان يف اإلقلـيم املعـين        

           املتعلقـــة                                        اللجنـــة اخلاصـــة واألمـــم املتحـــدة           قائمـــة              املتحـــدة أن 
            وال ينبغـي               ة باليـة                                     املتمتعة باحلكم الذايت هي قائمـ         غري            باألقاليم  

ــيم مــن أقاليمهــا      أن ي                     ً               مــا وراء البحــار مــدرجاً علــى     في                               بقــى إقل
ــة ــصوص        .          القائم ــل بعــض ن ــك، ميكــن أن جتع ــى ذل ــادة عل                                                       زي

ــوارد     ــتخدام املـ ــضروري اسـ ــن الـ ــرار مـ ــشروع القـ ــام مـ                                                                      أحكـ
ــصه       ــي ختصي ــا ينبغ ــو م ــم املتحــدة، وه ــدى األم ــشحيحة ل    ا                                                                 ال

   .           ً  أكثر إحلاحاً      لقضايا
   .  ١٢ /  ٤٠                  رفعت اجللسة الساعة   

  


