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 المستخلص

حيث موقعها ، تعد الجزر األفريقية المعروفة باسم الجزر المتناثرة من أكثر المناطق االستراتيجية أهمية
ا الكبير األالممر المائي قناة موزامبيق ب وأكثرها  في العالمهمية والواق  لى  أكثر طر  الحنن ازححاما

الموارح الغنية الموجوحة بقاع  فيومن ثم تزاحم فرنسا الدول األفريقية المطىة لى  القناة  .امتالكاا لىموارح
المنيط، كما تتسبب في صعوبة ترسيم الندوح البنرية بين الدول األفريقية المطىة لى  قناة موزمبيق 

األفريقية الموق  الفرنسية السياحة، وبالتالي تنحأ من الجزر بالتبارها جارة إقىيمية لها السياحة لى  لدح 
المطالبات اإلقىيمية من مدغحقر الت  تسع  إلحانة فرنسا باقتطالها الجزر المتناثرة من مدغحقر قبل 

 مننها االستقالل، ومن ثم يقدم البنث احدى الناالت غير التامة االستقالل.

  .المتندة األمم-الندوح_ ترسيم الموارح-مدغحقرسا_ الجزر المتناثرة_ فرنكلمات مفتاحية: 

 مقدمة

لحتتتتية التوعيتتت  لىتتتت  اتفتتتتا  نقتتتتل الستتتتىطات إلتتتت   1691أبريتتتتل  1قامتتتل الستتتتىطات الفرنستتتتية فتتتتي 
بنجتتب الجتتزر المتنتتاثرة واالحتفتتان بهتتا ةتتمن الستتياحة الفرنستتية،  1691أبريتتل  2جمهوريتتة مدغحتتقر فتتي 

وحافظتتل لىتت  موقتت  صتتارم تجتتار هتتعر الجتتزر باحلائهتتا أ  فرنستتا فتتي الجتتزر تعتتد قتتوة منىيتتة لطتتول أمتتد 
وهتتتو لتتتام  1691ولعتتتدم وجتتتوح ذتتتعب بهتتتعر الجتتتزر، ومتتتن ثتتتم وقتتت  ا تيتتتار هتتتعر الدراستتتة لستتتنة  االستتتتعمار

وهتتو العتتام التتعت توقفتتل ايتتت المناقحتتات  1661فصتتل الجتتزر، ولتتام حصتتول مدغحتتقر لىتت  االستتتقالل و 
باألمم المتندة بخصوص الجزر المتناثرة ومن ثم رصد توجهات القوتين المدغاذية والفرنسية تجار األمر، 

 وبيا  أهمية هعر الجزر في االستراتيجية العالمية.  

 

mailto:Walaaelbosaty@yahoo.Com
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: الموقع الجغرافي للجزر المتناثرة   Îles Éparsesأوالا

تقت  ذتمال قنتاة موزمبيتق  :  Glorioso Islands جزر )أرخبيل( جلوريوسو )الجزر المجيددة( 
،  2كتم 053,51، وتمتىك منطقة اقتصاحية  الصة 2 كم 5كم ذمال غرب مدغحقر، تبىغ مساحتها  151

 -جرانتد جىوريوستو  -طورت فرنسا منحآت رسو هناك ولىت  أكبتر جزرهتا  1562وهي حيازة فرنسية من 
 .متر 1,11ذيدت مهبطاا لىطائرات يبىغ طولت 

)Khalid, M. 2013, p.128); ( Oraison, A. ,2013, p.155). 

، ثىتث تق  في أةيق جزء متن قنتاة موزمبيتق: Juan de Nova Islandجزيرة خوان دي نوفا 
ذتترقاا، تبىتتغ ´ 05° 02جنوباتتا و  تتط طتتول ´ ,1° 11الطريتتق بتتين موزمبيتتق ومدغحتتقر لنتتد   تتط لتتر  

، ال يوجد بها ستاا  حائمتو ، ت تم 1561كيىو متر مرب . تق  في حيازة فرنسا من  5مساحة اليابس بها 
نقتل العستارية، منطة أرصاح جوية تنرسها قوات من ريونيو ، وبها مهتبط  لىطتائرات يستتولب طتائرات ال

والتتتتي ألىنتهتتتا فرنستتتا متتتن جانتتتب واحتتتد فتتتي  2كتتتم910111تنتتتال الجزيتتترة بمنطقتتتة اقتصتتتاحية ةتتتخمة تبىتتتغ 
1615. 

تق  في ثىث الطريق من جنوب مدغحقر إل  جنوب موزمبيق  :Europa Islandوروبا أجزيرة 
الصتغيرة لىت  ذترقاا، تنتافا الناميتات الفرنستية ´ 22° 01جنوباتا، و تط طتول´ 21° 22لند  تط  لتر 

 1561منطات لألرصاح الجوية واإلذاعية في جزيرة يوروبا  

´ 21° 21تقت  جنتوب قنتاة موزمبيتق لنتد  تط لتر   :Bassas da Indiaباسدا  دا نندد ا 
ذرقاا ، حوالي منتص  الطريق بتين موزمبيتق ومدغحتقر.هي جزيترة بركانيتة ´05° 6,جنوباا و و ط طول 

مأهولة بالساا ، تغمرها ميار المنيط وقل المد بارتفاع يصل متن متتر  تنيط بها الحعاب المرجانية، غير
 11إل  ثالثة أمتار،  وت رب باأللاصير بحال حورت، تتخع ذال حائرت تقريباا يبىغ متوستط قطرهتا متن 

  .1561كم وتق  في حيازة فرنسا من  12إل  

(Bouquet, G., L'Hour, M., & Richez, F. 1990, pp.81, 82).   
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 ثانياا: كيف خرجت من السيادة األفريقية؟

إحتدى توابت  مستتعمرة مدغحتقر ك القتر  التاست  لحترمتن ستياحة أفريقيتا منتع الجزر المتنتاثرة تخرج 
. قامتل الستىطات الفرنستية 1655أكتوبر  10المنتىة من فرنسا، التي حصىل لى  االستقالل العاتي في 

 1691أبريتل  2ل الستىطات إلت  جمهوريتة مدغحتقر فتي لحية التوعي  لىت  اتفتا  نقت 1691أبريل  1في 
، بوةت  حاومتة مدغحتقر أمتام 1691يونيتة  29وقبل سبعة وثمانين يوماا فقط من استقالل مدغحتقر فتي 

 حت نوفتتتتا وأوروبتتتا وباستتتا  حا إنتتتتديااألمتتتر الواقتتت ، بتتتأ  فصتتتتىل متتتن مدغحتتتقر جتتتتزر جىورويتتتو  و تتتوا  
 .قاليم ما وراء البنارسي الماى  بمقاطعات وأووةعتهم تنل السىطة المباذرة لىوزير الفرن

 ,.Demšar, U., Drole, V)؛  (A/34/245، الجمعية العامة لألمم المتندة، الدورة الرابعة والثالثين)
Fajdiga, M., Kimovec, A., Kos, U. A., Mediževec, A., ... & Šerbec,P. 39). 

 ثالثاا: أهمية الجزر المتناثرة 

 الحدود البحرية بقناة موزمبيق التحكم في ترسيم -0

والموجتتتوحة بقنتتتاة موزمبيتتتق فتتتي  متتن قبتتتل مدغحتتتقر_ طالتتتب بهتتتاالم  _يتترثر وةتتت  الجتتتزر المتنتتتاثرة  
ترجمتل اتفاعيتة موزمبيتق وجتزر القمتر وسيحتيل وريونيتو  )فرنستا(، فقتد ترسيم الندوح بين الدول المجاورة: 

فتي  2كتم 5999,منهتا  2كتم 9,50900تبىتغ مستاحتها األمم المتندة لقانو  البنار إل  مناطق اقتصاحية 
قنتتاة موزامبيتتق، ومتتن ثتتم ترستتيم النتتدوح البنريتتة يستتتتب  بتوزيتت  المنتتاطق االقتصتتاحية الخالصتتة، ومتتا يترتتتب 

فأياا من هتعر التدول ال يمانهتا توستي  نطتا  ا تصاصتها البنترت ألقصت  متدى تستم  بتت لىيها من فوائد. 
حو  هتتعا الترستتيم، كمتتا أنهتتا تنتتد متتن ستتىطات مدغحتتقر ايمتتا يتعىتتق باتختتاذ  اتفاعيتتة األمتتم المتنتتدة لىبنتتار

وإنفاذ تتدابير  تارج البنتر اإلقىيمتي تتناستب مت  ال ترر الفعىتي أو المنتمتل، متن أجتل حمايتة ستواحىها أو 
مصالنها ذات الصىة، بما في ذلك مصائد األسماك، من التىوث أو التهديد بالتىوث الناجم لن حاحث في 

، ومتتن ثتتم ت نتتازع فرنستتا بامتالكهتتا الجتتزر أو بعتتا النتتواحث األ تترى التتتي تنتتدث لىتت  متتتن ستتفينةالبنتتر 
  .المتناثرة الدول األفريقية المطىة لى  قناة موزامبيق في تقسيم الميار

( Yusuf, A. A. 2004, p.370). 
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 موقع لرصد تغيرات المناخ -2

ت عتتد الجتتزر مختبتتراا مميتتزاا  لدراستتة المنتتام،  وتعتتد كتتل متتن الجتتزر المتنتتاثرة وتتترومىين موقتت  ي تتم 
المختصة بالتنبر لجمي  بىدا  جنتوب غترب المنتيط الهنتدت ل تما    Météo Franceمجمولة مراصد 

هتتا فرنستتا أمتن المالحتتة البنريتتة والجويتتة،  وهتي امتتتداح لسىستتة مراصتتد. وبموجتتب االلتزامتات التتتي تعهتتدت ب
لىمنظمة العالمية لألرصاح الجوية في أوائل الخمسينيات من القر  الماةي، إنحئل مراصد بجزيترة يوروبتا 

 . 1655وجىوريو   1650وترومىين  ,165، و وا  حت نوفا 1606

( Oraison, A. ,2013, p.157). 

 التحكم بطريق الكربوهيدرات  -3

الحتنن المستتخدمة باثترة فتي العتالم، كمتا أ  اتستاع كما تعد قناة موزمبيق واحدة من أكثر ممترات 
المنطقتتة االقتصتتاحية الخالصتتة لىجتتزر المتنتتاثرة تنطتتوت لىتت  حور رئيستتي لفرنستتا،  فقنتتاة موزامبيتتق  طريتتق 

مىيتتو  طتتن متتن التتنفط  111متتن إنتتتاج التتنفط فتتي العتتالم  ٪ 1,ستتري  لىهيتتدروكربونات ، يمتتر متتن  اللهتتا 
سفينة تستخدم هعا  5111لام، ووفقا لىجنة المنيط الهندت، ما يقرب من الخام، تمر لبر هعر الميار كل 

ا الستخراج البترول.  ا والدا  الطريق البنرت كل لام، ما تعد قناة موزمبيق موقعا

Fernandez, C., & Philippe, L. 2015, p. 10)) 

 الموارد بقناة موزمبيق -4

تزايتتد النحتتال فتتي قطتتاع مصتتايد األستتماك منتتع الثمانينتتات لدرجتتة تعتتريا تجديتتد األرصتتدة لتتبعا 
األسماك أصبنل معرةة لىخطر؛ أل  لمىيات الصيد تتركز لى  األنواع الموجوحة في الجزء العىوت من 

مما يهدح  السىسىة الغعائية مثل سمك التونة العت تم تجاوز الند األقص  في لمىيات الصيد المسموح بها
إلتت  تنظتتيم لمىيتتة الصتتيد متتن  تتالل  TAAFالنظتتام اإلياولتتوجي البنتترت، ويت تت  ذلتتك متتن  تتالل ستتعي 

، ولكن ال غط المتزايد يحير إل  أ  ال غط لى  مخزو  قنتاة IOTCلجنة سمك التونة بالمنيط الهندت 
 .لن يت اءلموزامبيق 
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البنترت تنتتوت لىت  أنظمتة بيئيتة جزريتة ذتبت بدائيتة كما ت عد قناة موزامبيق أحتد منتاطق التنتوع البيولتوجي 
تتواجتتتتد بهتتتتا األنتتتتواع النيوانيتتتتة والنباتيتتتتة المستتتتتوطنة والمنميتتتتة، وبتتتتعلك هتتتتي موقتتتت  عياستتتتي لدراستتتتة التنتتتتوع 
البيولتتتوجي، والتفتتتالالت بتتتين البيئتتتة البنريتتتة والتغيتتترات الناتجتتتة لتتتن النحتتتال البحتتترت المستتتبب لالحتبتتتا  

يد الجتتتائر ومتتتن ثتتتم تعتتتد حراستتتات األنتتتواع ورصتتتدها أحتتتد أركتتتا  االستتتتراتيجية النتتترارت وتغيتتتر المنتتتام والصتتت
 .الفرنسية تجار الجزر المتناثرة

)Ipid. pp.11, 12( 

 على الجزر المتناثرة رابعاا: التفسير الفرنسي لفرض السيادة

بررت السىطات الفرنستية حقوقهتا فتي كتل متن  توا  حت نوفتا وباستا  حا انتديا ويوروبتا جىوريتو  
منتع القتر  التاست  لحتر المتيالحت، Terra Nulius مبدأ االحتالل الفعىي ألراةي غير مأهولتة بالستاا  ب

 Journalتتم نحترر فتي بالجريتدة  الرستمية الفرنستية  1569أغستطس  5وأنهتا أصتدرت قانوناتا رستمياا فتي 
officiel de la République française  نص لى  أ  مدغحقر والجزر التابعتة لهتا مستتعمرة فرنستية

قانوناتا رستمياا يخطتر جميت  القتوى بهتعر النقيقتة، وبتعلك مارستل  1561ةمن سياحة فرنسا، وأصدرت من 
فرنستتا الستتياحة المستتتمرة لىتت  الجتتزر بتتال انقطتتاع.  وبتتررت إحارة الجتتزر متتن مدغحتتقر لتتيس لتبعيتهتتا إليهتتا 

 تسهيل اإلحارة.  ولكن لقربها الجغرافي و 

فصتتتتىل فرنستتتتا الجتتتتزر لتتتتن ستتتتياحة  ؛موقتتتت  مدغحتتتتقر وقتتتتل حصتتتتولها لىتتتت  االستتتتتقاللوكتتتتعلك 
وافقتتل لىتت  فصتتل الجتتزر وحمجهتتا فتتي إحارة جزيتترة ريونيتتو  لنتتد توعيتت  اتفاعيتتة التعتتاو  التتتي  أنتانانتتاريفو 

، ومتن جتزر لفرنستا، وهو ما يركتد لىتم مدغحتقر بتبعيتة ال1691إبريل  2األول  بين فرنسا ومدغحقر في 
 .ثم تتمسك فرنسا بسياحتها لى  الجزر

(Yusuf, A. A. 2004, pp.370, 371). 

ا: الموقف الدولي  خامسا

بمتتد الميتتار  لمارستتل الستتىطة فتتي مدغحتتقر ةتتغوطاا لىتت  فرنستتا الستتترحاح الجتتزر المتنتتاثرة؛ فقامتت
ا من الجزر المتناثرة، وناذد 51اإلقىيمية إل   األمتم المتنتدة:  1619فتي فبرايتر  تميالا بنرياا لتحمل جزءا

لدددانا عدددد مددن الجددزر التددي فددي رأانددام جددزء ال اتجددزأ مددن جماوريددة مدب ددقر الد مقرا يددةم ألسددباب   
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نتمدي نلدى مدب دقر. أريدد أن أتحدد  تاريخية وليست جغرافية أو قانونية. نحدن نعتبدر أن هدال الجدزر ت
بالتحداددد عددن خددوان دي نوفددا. هدداا هددو السددب  فددي أننددا نقددوم بحمدد ت ...... مددن أجددل تحريددر المحددي  

 ."الاندي بالكامل

)Fernandez, C., & Philippe, L. 2015, pp. 6, 7). 

لثالثين بالخرطوم أصدر مجىس وزراء منظمة الوحدة األفريقية المنعقد في حورتت العاحية الناحية وا
قتترار أذتار ايتت إلت  التبتار انتمتتاء جتزر جىوريتو  و توا  حت نوفتتا  1615يوليتو  15-1 تالل الفتترة متن 

وباسا  حا إنديا ويوروبا جغرااياا إل  أفريقيا. وأذتار إلت  لتزم فرنستا بمقت ت  المرستوم الصتاحر فتي ذتهر 
 ب بانسناب الوجوح األجنبي من الجزر.االحتفان بمنطقة اقتصاحية في هعر الجزر، وطال 1615فبراير 

 (.1615، 1,)مرتمر رؤساء حول وحاومات منظمة الوحدة األفريقية، ح

أذتتتار مجىتتتس وزراء منظمتتتة الوحتتتدة األفريقيتتتة، المنعقتتتد فتتتي حورتتتتت العاحيتتتة الثالثتتتة والثالثتتتين فتتتي 
)ح  1510لألمتم المتنتدة ، إلال  الجمعية العامة 1616يوليو  21إل   9مونروايا، ليبريا، في الفترة من 

، وألاح التأكيد لىت  انتمتاء الجتزر تاريخياتا وجغرااياتا ألفريقيتا وفقتا لىفقترة 1691حيسمبر  10( المررم 15-
متتن ميثتتا  منظمتتة الوحتتدة األفريقيتتة، وأ  هتتعر الجتتزر  تتالل النقبتتة االستتتعمارية  1متتن المتتاحة  2الفرعيتتة 

إلقىتتيم المعتتروذ كنتتعاك باستتم مدغحتتقر وتبعياتهتتا، وهتتي جتتزء ال ذتتاىل كيانتتاا سياستتياا وإحاريتتاا واحتتداا حا تتل ا
يتجتتزأ متتن اإلقىتتيم التتوطني لجمهوريتتة مدغحتتقر الديمقراطيتتة، وناذتتد الناومتتة الفرنستتية أ  تعيتتد الجتتزر إلتت  
جمهوريتتة مدغحتتقر، كمتتا طىتتب متتن األمتتين العتتام لمنظمتتة الوحتتدة األفريقيتتة والمجمولتتة األفريقيتتة فتتي األمتتم 

تتتا فتتتي جتتتدول ألمتتتال األمتتتم  المتنتتتدة التأكتتتد ا حائما متتتن أ  مستتتألة الجتتتزر المنيطتتتة بمدغحتتتقر، ستتتتكو  بنتتتدا
 المتندة، وحركة حول لدم االننياز وأت مرتمر مناسب ك ر تحارك ايت الدول األفريقية.

 (.9، ص1616نوفمبر  A/34/245  ،12الجمعية العامة لألمم المتندة، الدورة الرابعة والثالثين، )
 

حولتتتة  11بطىتتتب قتتترار لىجنتتتة السياستتتية الخاصتتتة بإنهتتتاء االستتتتعمار بتتتدلم متتتن  تقتتتدمل مدغحتتتقر
معظمهم من حول أفريقيا جنوب الصنراء الكبرى التقدمية باإلةافة إل  كوبا اليمن والجزائر وليبيا، ستجل 

. حلمل حاومة مدغحقر محروع القرار بأ  لها حتق الستياحة 121في جدول ألمال الجمعية العامة بالبند 
ااياتتا وسياستتياا، ورف تتل االحلتتاء الفرنستتي القتتائم لىتت  المبتتاحت االستتتعمارية االكتحتتاذ واالستتتيالء وأ  جغر 
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استتتمرار االحتتتالل الفرنستتي يمثتتل إنهتتاء استتتعمار غيتتر ماتمتتل، كمتتا رف تتل الفصتتل االنفتتراحت لىجتتزر قبتتل 
 .1691االستقالل في 

تاريخيتة بتين الجتزر ومدغحتقر كمتا الترةل فرنسا لى  القرار، محيرة إل  لدم وجتوح أيتة روابتط 
هتتو واةتت  متتن لتتدم وجتتوح استتم منىتتي لىجتتزر، ومطالبتتة فرنستتا تقتتوم لىتت  أستتا  االحتتتالل ألراةتتي غيتتر 
مأهولتتة. وأذتتارت فرنستتا إلتت  أنتتتت ال يوجتتد تهديتتد لىستتالم. وأذتتاروا إلتتت  حقيقتتة أ  الىجنتتة الثنائيتتة التتتي تتتتم 

ا إل  التعام ل م  هعر الق ية. كما انتقد فرنسا تسرع الجمعية العامتة إنحاؤها بعد االستقالل لم ت طر أبدا
  .لألمم المتندة بإحراج الق ية لى  جدول ألمالها

(Ipid) 

أذتتتار تقريتتتر المتتترتمر األول لألحتتتزاب والمنظمتتتات التقدميتتتة لجتتتزر جنتتتوب غتتترب المنتتتيط الهنتتتدت   
اركين بما في ذلك الجبهة أبريل في اياتوريا لاصمة سيحل والعت وقعت جمي  المح 26- 21المنعقد من 

Front National pour la Défense de la Révolution  (FNDR )الوطنيتة لىتدفاع لتن الثتورة 
 Parti Communisteوالتتتتتي كانتتتتل حاتتتتم كنتتتتعاك بمدغحتتتتقر، والنتتتتزب الحتتتتيولي فتتتتي ريونيتتتتو  

Réunionnais  (PCR) و ،MMM  بموريحتتيو  وحلتتو ايتتت إلتت  احتتترام ستتالمة مدغحتتقر لىتت  جتتزر
 اسا  حا إنديا و جىوريوسو و وا  حت نوفا ويوروبا، واحترام سالمة موريحيو  في جزيرة ترومىينب

قترار  1615مايو  16إل   11التمدت نفس المجمولة بمرتمرها الخامس المنعقد بأنتاناناريفو من
علدى عودة أرخبيل  شاجو  نلى موري يو م واحترام السديادة الكاملدة لموري ديو  مماثل تطىب ايتت  

  جزيرة تروملين ومدب قر على جزر باسا  دا نند ا و جلوريوسو وخوان دي نوفا ويوروبا

 1659، 1655، 1650، ,165،   1616كعلك حلل مرتمرات لدم االننيتاز التتي لقتدت فتي
إلتت  إلتتاحة حمتتر الجتتزر المقتطعتتة  بحتتال تعستتفي متتن مدغحتتقر، وةتترورة النفتتان لىتت  الستتالمة اإلقىيميتتة 
تتتا لقتتترارات األمتتتم المتنتتتدة ذات  لىجمهوريتتتة، وحثتتتل جميتتت  األطتتتراذ المعنيتتتة ب تتترورة فتتتت  المفاوةتتتات وفقا

، وحركة حول لدم االننياز ومنظمة الوحدة األفريقية. كمتا ألربتل بىتدا  لتدم االننيتاز لتن موقفهتا الصىة
(. وذتتدحوا 1651أكتتتوبر  1-5فتتي البيتتا  الختتتامي الجتمتتاع وزراء  ارجيتهتتا ورؤستتاء وفوحهتتا )نيويتتورك، 
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جميت  األطتراذ لى  أ  من ال رورت أ  تكو  النفان لى  السالمة اإلقىيمية ووحتدة مدغحتقر، وناذتدوا 
 .وحركة لدم االننياز ومنظمة الوحدة األفريقيةأ  تبدأ المفاوةات حو  تأ ير وفقاا لقرارات األمم المتندة 

(Yearbook of the United Nations 1987, p. 180)  

  مسألة الجزر المىجاذية ، ترجل الجمعية العامة كل لام النظر في البند المعنو  1661منع لام 
  وا  حت نوفا وباسا  حا إنتديا ويوروبتا  وينتمتل أ  هتعا التأجيتل نتيجتة لرالبتات كتال البىتدين،جىوريو  و 

إلتاجتتة الفرصتتة لكتتال الطتترفين الستكحتتاذ ستتبل أ تترى لنتتل نزالهمتتا لىتت  تىتتك الجتتزر.  اصتتة متت  انتهتتاء 
ةتتي، ومتتن ثتتم النتترب البتتارحة، فقتتدا  قنتتاة موزامبيتتق أهميتهتتا فتتي الستتبعينيات والثمانينيتتات متتن القتتر  الما

ينصتتتب التركيتتتز اا  فتتتي المنطقتتتة لىتتت  التعتتتاو  متتتن أجتتتل التنميتتتة االقتصتتتاحية وحمايتتتة البيئتتتة متتتن  تتتالل 
 .المنظمات اإلقىيمية

(Yusuf, A. A. 2004, pp.370, 372). 

 الخاتمة

: تطتتور قتتانو  البنتتار متت  متتا يقدمتتت متتن منتتاطق اقتصتتاحية  يتترحت حصتترية فتتي الميتتار المنيطتتة بتتالجزر أوالا
 تمسك فرنسا بالجزر إذ تنصل من  اللها لى  ميزات يصعب توفيرها بماا  ك ر من العالم. إل 

نتيجتتة  1661وتأجيىهتتا فتتي الجمعيتتة العامتتة لألمتتم المتنتتدة متتن بتتالجزر المتنتتاثرة ةتتع  المطالبتتات ثانياتتا: 
إلتت  أجتتل لتتوحة الجتتزر  ستتوذ يتترحت إلتت  تتتأ ري المجتتاالت االقتصتتاحية، دغحتتقر فتتلىتعتتاو  بتتين فرنستتا وم

غيتتتر مستتتم ،  اصتتتة وأ  توقتتت  مدغحتتتقر لتتتن المطالبتتتة ستتتوذ يستتتتتب  بعتتتدم وجتتتوح موقتتت  متتتن االتنتتتاح 
 األفريقي.

ثالثاتا: تنتتعر التغييتترات المنا يتتة واالحتبتتا  النتترارت بارتفتتاع منستوب المنيطتتات ومتتن ثتتم غتتر  هتتعر الجتتزر 
حتال كنتي، إال إنتت متن األمتور و روج فرنستا متن قنتاة موزمبيتقن وإ   هترت هتعا التوقت  بعيتد لتن النظتر ب

 المنققة لىمياا.     
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مسألة جىوريوز و وا  حت نوفا وباسا  حا إنديا وأوروبا، طىب إحراج مستألة إةتااية فتي جتدول المصدر: 
 A/34/245  ،12ألمال الدورة الرابعة والثالثين: الجمعية العامة لألمم المتندة، الدورة الرابعة والثالثين، 

 1616نوفمبر 
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