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احملتويات
بقرات جدول األعمال
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طلبات االستماع
االستماع إىل ممثلي اإلقليم غري املتمتع باحلكم الذايت
االستماع إىل مقدمي االلتماسات
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افتُتحت اجللسة الساعة .10:30
بقرات جدول األعمال

عل اعم احلركة ال امل ألعشـطة اللجنـة ،واعـا ب التعجيـل
خبط عملية بهناا اال تعمات.

 - 7و ضــا عــه ال يــزال يــتعني القيــا بــال ث ،مـ جــل
 - 1أُقر جدول األعمال.
التنفيـــذ التـــا إلعـــالن مـــنح اال ـــتقالل للبلـــدان والشـــعو
مقــــــرت اللجنــــــة اخلاثــــــة املــــــؤتخ  22زيران/يوعيــــــه
امل ـــتعمرة .ولـــذلك اعــ احلركـــة مجيــ الـــدول األعضـــاا،
 2015بشــــــــــــأن بوتتوتي ــــــــــــو (A/AC.109/2016/L.13
واألمــم املتحــدة ،ومجي ـ وكــاالت األمــم املتحــدة املعنيــة ب
و )A/AC.109/2016/L.6
التعجيل خبط عملية بهناا اال تعمات وب اعم التنفيذ الفعلـو
خلطة عمل العقد الدو الثالث للقضاا عل اال تعمات.
طلبات االستماع (املذكرة )16/03
 - 8وا ــتطرا قــا ال بن احلركــة تعيــد تأكيــد موقفاــا بزاا
 - 2الر ي ــــة :ا ــــترع االعتبــــا ب املــــذكرة 16/03
م ــألة بوتتوتي ــو ،علــ النحــو الــواتا ق الو يقــة اخلتاميــة
املتعلقـــة مبقـــرت اللجنـــة اخلاثـــة املـــؤتخ  22زيران/يوعيـــه
الصــااتة عــ مــؤ ر القمــة ال ــاا عشــر لرؤ ــاا اول و
 2015بشأن بوتتوتي و ،اليت تضمن  57طلبا م طلبـات
ومات بلدان عد االحنياز ،الـذ عقـد ق طاـران ق عـا
اال تماع ،وقال بهنا تعترب ن اللجنة ترغب ق املوا قـة علـ
 ،2012واملؤ ر الوزات ال اب عشر للحركة.
تلك الطلبات.
 - 9و تا قا ال بن اللجنة قد ع ـرت ق م ـألة ا ـتالل
 - 3وقد تقرر ذلك.
بوتتوتي ــو علــ مــدات مــا يزيــد علــ  40عامــا ،واختــذت
 - 4الر ي ــــة :قالـــ بن و ــــوا األتجنــــتني ،وب ــــباعيا 34 ،قـــراتا و مقـــرتا ق هـــذا الصـــدا .وتعـــر احلركـــة عــ
و عغــوال ،و وتوغــوا  ،وبــاتاغوا  ،وبــاالو ،وبنمــا ،وبــ،و ،تر يبــاا باختــا اللجنــة لتلــك القــراتات بتوا ـ اآلتاا خــالل
واجلزا ــر ،وجــزت ــليمان ،وجنــو ريقيــا ،و ــر الع ــا ،العقــــد املاضــــو .وتــــدعو ومــــة الواليــــات املتحــــدة ب
وال ــلفااوت ،وغاعــا ،وغواتيمــاال ،وكو ــتاتي ا ،واملغــر  ،االضـــطالع مب ـــؤوليتاا ق التعجيـــل بعمليـــة تتـــيح لشـــعب
وامل ـــيك ،وال ر ـــو الر ـــو  ،ومن مـــة ر ـــان مالطـــة بوتتوتي و ات ة قـه ق تقريـر املصـ ،بشـ ل تـا  ،وحتثاـا
امل تقلة ،قد بـدت تغبتـاا ق املشـاتكة كمـراقبني لـد ع ـر علـ ـ ن تعيـــد تاضـــو ومنشـ ـ ت جزيـــرة بيي ـــيس وحمطـــة
اللجنة ق البند.
توز ل تواز البحرية ب شعب بوتتوتي ـو ،وعلـ بطـالق
راح ال جني ال يا و البوتتوتي و و ات لوبيس تيب،ا.
 - 5و بدت مجاوتية بيران اإل المية ،با ـم ركـة عـد
االحنياز ،تغبتاا يضا ق ن تشاتك ق ع ر اللجنة ق البند - 10 .واختتم بياعه قا ال بن عضاا احلركة يدعمون بشـ ل

 - 6ال ــيد مــال و (مجاوتيــة بيــران اإل ــالمية) :ت لــم تا ما تقـو بـه اللجنـة مـ عمـال ،ويـأملون ن تت ـذ ،كمـا
با ــم ركــة بلــدان عــد االحنيــاز ،قــال بن احلركــة تواثــل عل ق ال نوات ال ابقة ،قـراتا بتوا ـ اآلتاا بشـأن م ـألة
ع يه موقف احلركة.
بيـالا مهيــة كــرب مل ــألة بهنــاا اال ــتعمات ،وتــر ن ات ــة بوتتوتي و يُرا َ
الشعو اخلاضعة لال تعمات حلقاا املشروع ق تقرير املصـ،،
و قا مليثاق األمم املتحدة ،م ألة ا قة األمهية .وكـرت التأكيـد
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االستماع إىل ممثلي اإلقليم غري املتمتع باحلكم الذايت الشــعب عف ــه وينبغــو ن ــات و قــا إلتااتــه عل ـ النحــو
 - 11الر ي ة :قال بن ثلو األقاليم غ ،املتمتعـة بـاحل م املنصوص عليه ق ا توت البلـد .ولـذا قـا املـدعو العـا باختـا
الذايت يُدعَون ،و قا للممات ة املعتااة املتبعـة ق اللجنـة ،ب موقف يتعاتض م البياعـات الـيت ـب ن الـ هبـا ومـة
الواليــــات املتحــدة مــا األمــم املتحــدة ق عــا  .1953وقــد
التحدث ما اللجنة ،و ين حبون بعد اإلاالا ببياعاهتم.
ترتب عل لك املوقف املتضات عواقب وخيمة يما يتعلـ
 - 12ال يد غات يا باايّا ( اكم كومنولث بوتتوتي و):
بالتعامـــــل مـــ ـ الـــــة الطـــــوات املاليـــــة الـــــيت تواجااـــــا
قال بن الواليات املتحدة ،و قـا مليثـاق األمـم املتحـدة ،ملتزمـة
بوتتوتي و اليا.
بإقامــة احل ــم الــذايت ق بوتتوتي ــو ،مراعيــة ق لــك عل ـ
النحو الواجب التطلعات ال يا ية للشعب .ومؤخرا ،ق عـا  - 14و ضا ن بلـد يعـا مـ تكـوا اقتصـاا خطـ،
 ،2016ق قضية كومنولث بورتوريكو ضد سانشيس فاا ،وكمــا هــو احلــال ق مــاك خــر  ،ــفر لــك االع مــا
عـــاات احمل مـــة العليـــا للواليـــات املتحـــدة التأكيـــد علــ ن االقتصاا ع تزايد الـديون .وهـذا يعـ بب ـاطة ن الـديون
ا ــتوت بوتتوتي ــو قــد عشــأ كياعــا يا ــيا جديــدا ا شـ ل اليت ت بدهتا ومة بلد غ ،قابلة للت ديد ،او ال تنب مـ
مجاــوت وتــاب ل ــيااة شــعب بوتتوتي ــو ،هــو كومنولــث عقـ ـ مؤقـ ـ ق ال ـــيولة ،بـــل مـ ـ املديوعيـــة املفرطـــة الـــيت
بوتتوتي و وهـذا يبـدو متعاتضـا مـ اإلجـرااات الـيت اختـذهتا ال مي ـ تأجيلــاا والــيت هتــدا اخلــدمات األ ا ــية .وتغــم ن
ومــة الواليـــات املتحـــدة مــؤخرا ،والـــيت اعتـــا قـــاعون
ومــة بلــد كاع ـ تأمــل ق التعامــل م ـ املش ـ لة ااخليــا،
امليثاق الثنا و الذ ين م مـوت احل ـم ق بوتتوتي ـو والـذ بال ن حماكم الواليـات املتحـدة قـد غلقـ البـا مـا لـك
ال مي تغي ،امه اون موا قة الطـر ني .ومي ـ مال ـة اخليــات .ــالقواعني القا مــة حلمايــة املــدينني غــ ،كا يــة ،ع ــرا
تلــك االعتــااكات ق التقريــري اللــذي عــدهتما رقــة العمــل ل ــون ال ــوعغر قــد ا ــتثى بوتتوتي ــو م ـ تلــك التــداب،
الر ا ـــــية املعنيـــــة مبركـــــز بوتتوتي ـــــو ق عـــــامو  2005الوقا يــة ق عــا  .1984وبــدال م ـ لــك ،قــد ال ــوعغر
و  ،2011وكــذلك ق املوقــف الــذ اختــذ املــدعو العــا ق تشريعات ترمو ب وض آليـة إلعـااة هي لـة الـديون ا ـتنااا
قضية كومنولث بورتوريكو ضد سانشايس فاا .،وتـبني تلـك ب بجـــراا مفاوضـــات مـ ـ الـــدا نني ووضـ ـ خطـــة لت ـــوية
اإلجرااات عه ،بالرغم م ن كوعغر الواليات املتحـدة قـد
الديون .ومض يقول بعه بغية مواثلة تقدمي خـدمات الرعايـة
مــنح بوتتوتي ــو ق عــا  1952اتجــة كــب،ة مــ احل ــم
الصــحية األ ا ــية واألمـ والتعلــيم ل ـ ان بلــد والت فيــف
الـــذايت ،مبـــا ق لـــك اال ـــتقالل الـــذايت ق تقريـــر شـــؤوهنا
مـــ تفــــاقم األزمــــة اإلع ــــاعية ،قــــد اضــــطر لتأييــــد تلــــك
الداخليـــة ،ـــإن بوتتوتي ـــو مل تصـــبح قـ ـ كياعـــا يا ـــيا
التشــريعات .ول ــ تلــك التشــريعات ــاتت زمــة يا ــية
ا يااة.
ب بب بعشـاا جملـس للرقابـة واإلااتة املاليـة اغتصـب ـلطات
 - 13وعتيجـــة لـــذلك ،ال تـــزال الواليـــات املتحـــدة تعتـــرب بوتتوتي ــو ،وبالتــا جتريــد بلــد مـ ــيااته ال يا ــية علـ
بوتتوتي ــــو بقليمــــا خيضـــ ل امــــل ثــــال يات كــــوعغر
النحو املعتر به ق قرات اجلمعية العامة ( 748ا.)8-
الواليات املتحدة .وموقف ومة الواليـات املتحـدة ال يتفـ
م القول بأن ال لطة ال يا ـية لشـعب بوتتوتي ـو تنبـ مـ
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 - 15وا ـــتطرا قـــا ال بعـــه جيـــب ن ي ـــون لبوتتوتي ـــو
تشريعا حيمياا مـ اا نياـا قبـل  1وز/يوليـه  .2016وب ا مت
اعتماا التشري الذ جير الن ر يه اليا ق جملـس الشـيوخ
بالواليات املتحدة ،كما يبـدو عـه اثـل ،ـإن لـك ـو
يش ـ ل اعتــااكا ملفاــو احل ــم الــذايت الــذ ا ــتند بليــه قــرات
اجلمعية العامة ( 748ا )8-وللعاد الـدو اخلـاص بـاحلقوق
املدعية وال يا ية.

 - 19ال يد بيمبال (عقابة احملامني ق بوتتوتي و) :قال بعـه
ال مي ـ بع ــات ن بوتتوتي ــو م ــتعمرة و ن اجملتمـ الــدو
مل ي ـ عــاال ق بااعــة تلــك احلالــة .فــو قضااية كومنولااث
بورتوريكاااو ضاااد سانشااايس فاااا ،،شـــاتت احمل مـــة العليـــا
للواليات املتحدة ب بلد باعتبـات جمـرا ”بلديـة“ ق ب ـد
الواليات ،وم مث احل م ب ـون ال ـلطة الناا يـة بشـأن مجيـ
القــــراتات املتعلقــــة ببوتتوتي ــــو تقـــ ق يــــد كــــوعغر
الواليــات املتحــدة .وبعــد لــك بأتبعــة يــا ق ـ  ،ق قضــية
كومنولااث بورتوريكااو ضااد صااندو فاارانكلن كاليفورنيااا
االستئماين املعفي من الضرائب ،تقرت ن الفصل  9م قـاعون
اإل ــال ق الواليــات املتحــدة ال ينطبــ علــ بوتتوتي ــو،
وال ي مح للبلد بأن يقد التشريعات املالية اخلاثة به بشـأن
تلك امل ألة .و لك اخلضوع لقواعني الواليات املتحدة يشـ ل
مثاال واضحا عل اال تعمات ،ويترك بوتتوتي ـو عـاجزة عـ
الد اع ع مصاحلاا اخلاثة.

 - 16و تا قـــــا ال بن بوتتوتي ـــــو كاعـــ ـ تعتقـــــد ن
عالقتــاا مــ الواليــات املتحــدة تقــو علــ ــا امل ــاواة
وال ــيااة ال يا ــية ،كمــا قــرت بــذلك اللجنــة اخلاثــة ق
قراتهــــا املــــؤتخ  12يلول /ــــبتمرب  .1978و عــــر عـــ
األ ـــف ل ـــون اإلجـــرااات الـــيت اختـــذهتا الواليـــات املتحـــدة
مؤخرا تش ،ب خال لك .وقال بعه يـتعني علـ الواليـات
املتحــدة عــد التنصــل مــ االلتزامــات الــيت قطعتــاا ق عــا
 .1953ولــذلك ،ينبغــو للجنــة ن تعــرض قضــية بوتتوتي ــو
عل اجلمعية العامة ،واللجنة الثالثة عل وجه اخلصـوص ،مـ  - 20وتــاب قــا ال بن الواليــات املتحــدة ،ل ــنوات عديــدة،
جل تنفيذ احل ق تقريـر املصـ ،و قـا للمعـاي ،القاعوعيـة الـيت ت ضــ املشــاتكة ق عمــال اللجنــة اخلاثــة ،متذتعــة بــأن
م ألة بوتتوتي و هو قضـية ااخليـة حمضـة وبـأن البلـد يتمتـ
وضعتاا املن مة وللقاعون الدو املنطب .
 - 17وخل ـ ب ن بوتتوتي ــو تتــوق ب تطبي ـ العدالــة حب ومــة خاثــة بــه وبال ــيااة ال يا ــية بفضــل قــاعون امليثــاق
وتطالب حبقوقاا مبوجب القاعون الدو  .وينبغو للمن مـة ن الثنا و .وألول مرة منـذ  118ـنة مـ اال ـتعمات ،اعتر ـ
ت ـاعد علـ بعـااة بقامــة العالقــة بـني بوتتوتي ــو والواليــات الفـــروع الثال ـــة حل ومـــة الواليـــات املتحـــدة مجيعاـــا بـــأن
املتحدة عل ا امل ـاواة واال تـرا  .وقـال بن بلـد يـدعو بوتتوتي و م ـتعمرة .كمـا ن القـاعون املتعلـ بإعشـاا جملـس
للرقابـــة واإلااتة املاليـــة هـــو اليـــل بضـــاق علـ ـ اال ـــتعمات.
ب بطـــالق ـــراح و ــ ات لـــوبيس تيـــب،ا ،الـــذ يقبــ ق
وبالتا  ،إن الواليات املتحدة قد كذب عل األمـم املتحـدة
ال ج ق ظرو غ ،بع اعية ملدة تزيد عل  30عاما.
ق عـا  :1953ب ال مي ـ ن ي ـون هنـاك ميثـاق نــا و ب ا
االستماع إىل مقدمي االلتماسات
قــا ــد الطــر ني بفــرض قــواعني م ـ جاعــب وا ــد بشــأن
 - 18الر ي ــة :قال ـ بن مقــدمو االلتما ــات ـيُدعَون ،احلدوا الوطنية ،واجلرا م اجلنا ية ،و الوثـول ب املـواع،،
و قــا للممات ــة املعتــااة املتبعــة ق اللجنــة ،ب خــذ ماكنــام و ــى ــعر احلليــب .ولــذلك يتحــتم خالقيــا عل ـ اجلمعيــة
ب طاولـــة مقـــدمو االلتما ـــات ،و ين ـــحبون بعـــد اإلاالا العامــة معاجلــة م ــألة بوتتوتي ــو بغيــة بعشــاا عمليــة ــرة
وعزياة لتقرير املص.،
ببياعاهتم.
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ب لطة احل م الذايت .وق ـني كـان اجلاـاز القضـا و حيـاول
ت وية القضيتني ،واثـل الواليـات املتحـدة ات ـة ـلطتاا
ال املــة عل ـ بوتتوتي ــو ،وكاع ـ تن ــر ق مشــروع قــاعون
ينشـ ـ ،،ق ـــال اعتمـــاا  ،جمل ـــا للرقابـــة واإلااتة املاليـــة
ملعاجلة األزمة املالية ،مبينة للمـرة الثالثـة ق قـل مـ ـنة بأهنـا
لـك األ ـا .
تعترب بوتتوتي و م تعمرة وتتعامل معاا علـ
واختــتم بياعــه قــا ال بعــه ينبغــو للجنــة بالتــا اإلشــاتة علــ
اجلمعيــة العامــة بإلغــاا القــرات ( 748ا ،)8-وبإعــااة باتايف
بوتتوتي ــو ق قا مــة األقــاليم غــ ،املتمتعــة بــاحل م الــذايت.
وباإلضا ة ب لك ،ينبغو ل مني العا الرا عل الر الة الـيت
وجااــا بليــه ــاكم بوتتوتي ــو بشــأن العالقــة ال يا ــية بــني
اجلزيرة والواليات املتحدة.

 - 21ومض ـ يقــول بعــه جيــب عل ـ الواليــات املتحــدة ن
تعفــو بوتتوتي ــو م ـ تطبي ـ قواعينــاا املال يــة .وقــد اع ـ
من متــه ب بطــالق ــراح ال ــجني و ـ ات لــوبيس تيــب،ا.
وجيــب علــ الواليــات املتحــدة ن تنــ عــ ــرض عقوبــة
اإلعدا ق بوتتوتي و ،وجيب ن تـو ر مجيـ املعلومـات ات
الصلة يما يتعلـ باغتيـال كـاتلو مـوعييز ـاتيال و ـاعتياغو
مــــات بي ــــ ،ا .و ضــــا ن من متــــه ااعــــ الفــــرض
اال تبداا جمللس الرقابـة واإلااتة املاليـة .واختـتم بياعـه قـا ال
بعه ينبغـو للجنـة اخلاثـة ن تـدعو ومـة الواليـات املتحـدة
ب حتمـــل امل ـــؤولية بشـــأن التعجيـــل بعمليـــة تقريـــر املصـــ،
لبوتتوتي و .وينبغو يضا ن تطلب م اجلمعية العامـة ب الـة
قضية بوتتوتي و ب حم مة العدل الدولية م جـل احلصـول
عل تو بشأن املركز اال تعمات للبلد.
 - 24ال ــــيد هويرتــــا غــــوعزاليس (تابطــــة مــــؤتخو
 - 22ال يد توليدو لوبيس ( ركة بناا بوتتوتي ـو اآلن بوتتوتي ــو) :قــال بن من متــه تشــدا عل ـ مهيــة بعشــاا آليــة
)! :(Movimiento Boricua ¡Ahora Esقــــــــــال بن ومــــــــــة لتحقي ـ بهنــاا اال ــتعمات ق بوتتوتي ــو ،ا ــتنااا ب القــاعون
بوتتوتي ـــو مـــا زالــ حتـــب بتااة شـــعب بوتتوتي ـــو الـــيت الدو واإلتااة احلرة للشعب البوتتوتي و ق اختيـات مركـز
عــــر عنــــاا ق ا ــــتفتاا عــــا  ،2012و قرهتــــا ومــــة ال يا و بطريقة اميقراطية اون تدخل مـ بلـد جـن ..منـذ
الواليــات املتحــدة ،مبــا ق لــك ق ميزاعيتــاا اخلاثــة بــاجلزيرة غــزو الواليــات املتحــدة لبوتتوتي ــو ق عــا  ،1898وببــرا
لعــا  .2014و ضــا ن من متــه قــد ت ع ـ ش ـ او ب قــــاعون جــــوعز ،وقــــاعون العالقــــات االحتاايــــة والتشــــريعات
جلنــة احلقــوق املدعيــة ق بوتتوتي ــو وجلنــة احلقــوق املدعيــة ق
األخــر  ،مل حيــدث تغــي ،ق العالقــة اال ــتعماتية .ومنــذ
الواليات املتحدة .وقد ظار تقريـر واتا ق قضـية كومنولاث
هناية القرن التا عشر ،وبوتتوتي و تعتـرب ا ـية للمصـا
بورتوريكو ضاد سانشايس فاا ،مقـد مـ ثـدي للمح مـة
اجليو تراتيجية للواليات املتحدة ،خبـال مـا هـو عليـه احلـال
ن بوتتوتي و ال تتمت بال يااة بزاا الواليات املتحـدة قـا
بالن بة ل وبا بعد الثوتة.
ــاكم بوتتوتي ــو ال قــا بطلــب بيضــاح مـ األمــم املتحــدة
بشأن املركز ال يا و للجزيرة وعالقتاا بالواليات املتحدة - 25 .وتاب قا ال بن كوعغر الواليـات املتحـدة قـد ت ـ
ـــني البوتتـــوتي يني مـ ـ اال ـــتفااة مـ ـ ع ـــامو الرعايـــة
 - 23وق قضـــية كومنولاااث بورتوريكاااو ضاااد صاااندو
فاارانكلن كاليفورنيااا االسااتئماين املعفااي ماان الضاارائب تقــرت الصـــحية  Medicareو  .Medicaidوعـــالوة علــ لـــك ،قـــر
يضا ن بوتتوتي و ال ت تطي تنفيذ قواعني اإل ـال اخلاثـة ال ـوعغر بعشــاا جملـس للرقابــة واإلااتة املاليـة خمــول ب ــلطة
هبا ق ل زمتاا املالية ،و لك يدل عل ن اجلزيرة ال تتمتـ عل ـ م ـ تلــك الــيت تتمتـ هبــا ال ــلطات املنت بــة ق اإلقلــيم
كما كـدت اال ـتنتاجات الـيت خلـ بلياـا املـدعو العـا ق
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قضــــية كومنولااااث بورتوريكااااو ضااااد سانشاااايس فااااا ،ن
بوتتوتي و ال تتمت بال يااة.
 - 26ومض يقول بن اال تعمات عـاق تنميـة بروتوتي ـو،
ـــا ا ب اتتفـــاع معـــدالت ا جـــرة واملديوعيـــة والبطالـــة.
وباإلضــا ة ب لــك ،مــا زالـ بوتتوتي ــو تعــا مـ القمـ
والعنــــف واآل ــــات النف ــــية لال ــــتعمات .و ــــال مركزهــــا
اال ـــتعمات اون اعضـــماماا ب خمتلـــف من مـــات مري ـــا
الالتينيــــة ومنطقــــة البحــــر ال ــــاتي ،.واون مشــــاتكتاا ق
االتفاقــات واملشــاتي والترتيبــات الــيت تتــيح ــا اخلــرويف م ـ
زمتــاا االقتصــااية .واختــتم بياعــه قــا ال بعــه يــتعني وضـ آليــة
إلهنــاا اال ــتعمات مـ جــل م ــاعدة بوتتوتي ــو علـ حتقيـ
مركز ال خيض للتح م اخلاتجو .و ضا ن من متـه تـدعو
ب بطالق راح و ات لوبيس تيب،ا.

 - 29ال ــيد عينــااي ايغــالن (اولــة بوتين ِـــ الوطنيــة
ات ال يااة) :قال بن من مته تدي احلالة اال تعماتية لدولـة
بــوتين الوطنيــة ات ال ــيااة واال ــتالل الع ــ ر غــ،
القــاعو لــذلك البلــد مـ جاعــب الواليــات املتحــدة منــذ عــا
 .1898و ضـــا عـــه قـــد مت تقـــدمي طلـــب لالعضـــما ب
عضــوية األمــم املتحــدة ق  12ــوز/يوليــه  .2014وتغــم ن
لك الطلب ي توق كل املتطلبات الضـروتية ،مل يـرا تا
بشأعه .وق لك الصدا ،اعـا اللجنـة اخلاثـة ب ب الـة لـك
الطلب ب كل م جملس األم واجلمعية العامة.
قـوق
 - 30وتاب قا ال بن الواليات املتحـدة لـيس ـا
قاعوعيــة و مشــروعة ق اولــة بــوتين الوطنيــة ات ال ــيااة
وشعباا ،ومجي اإلجـرااات الـيت اختـذهتا ال ـلطة اال ـتعماتية
هناك غ ،مشروعة .ول تواثـل اولـة بـوتين الوطنيـة ات
ال ــــيااة الطلــــب مــ ـ الواليــــات املتحــــدة ــــل املشــ ـ لة
اال ــتعماتية الــيت عشــأهتا قبــل  118ــنة ،وهــو تطلــب م ـ
اللجنــة اخلاثــة ا ــتعمال ــلطتاا ق اختــا بجــرااات جذتيــة
يما يتعل بإهنـاا اال ـتعمات .وال ينبغـو لتلـك األمـة ن تنت ـر
 30و  40ـــنة خـــر مــ جـــل احلصـــول علــ ريتـــاا
الواجبة.

 - 27ال ــيد ب،مــوايس زينــون (مجاعــة العمــل م ـ جــل
حتقيـ امل ـاواة والعـدل ق بوتتوتي ـو) :قـال بن اإلقلـيم ظـل
م تعمرا خالل ال نوات الـ  118املاضية م قبـل بلـد يـدّعو
عــه ميثــل الدميقراطيــة واحلريــة ق مجي ـ حنــاا العــامل .وخــالل
احلملة االعت ابية ،كان الر يس بـاتاك وبامـا قـد وعـد مبعاجلـة
امل ـــألة اال ـــتعماتية لبوتتوتي ـــو خـــالل ال ـــنة األو مـ ـ
 - 31ومضــ ـ يقــــول بعــــه بغيــــة التحــــرك ثــــو بهنــــاا
عـــه لــ يتحقــ .
ت ا ــته ،وهـــو وعـــد كـــان اجلميــ يعـــر
اال ــــتعمات ،ينبغــــو للجنــــة ب الــــة طلــــب اولــــة بــــوتين
ما اللجنة اليت عشأها الر يس وباما قد غضب بوتتوتي ـو
باالعضــما ب عضــوية األمــم املتحــدة ب جملــس األم ـ  .وب ا
لتحويلاا البلد ب جمرا م ألة تتصل باملضاتبات املالية.
ت جملس األم معاجلة لك الطلب ،ينبغـو للجنـة اخلاثـة
 - 28وبعــد بهنــاا احلصــات اإلجرامــو عل ـ كوبــا ،عــاات تقدمي قـرات ب اجلمعيـة العامـة بشـأن تلـك امل ـألة .وب ا مـا مت
ـو تقـد التما ـا
لك القرات ،ـإن اولـة بـوتين
الواليات املتحـدة ق هنايـة املطـا العالقـات الدبلوما ـية مـ ت
تلــك اجلزيــرة ،بــل بهنــا وعــدت ــى بإعــااة القاعــدة البحريــة م جل احلصول عل مركز املراقب.
لغواعتاعــامو الــيت خــذت منــاا بصــوتة غــ ،قاعوعيــة .بيــد عــه  - 32وا ــتطرا قــا ال بعــه ق ضــوا األزمــة الوا ــعة النطــاق
مل يــذكر شـــوا بشــأن بوتتوتي ـــو ،وهـــو بقلــيم يقــ علــ واالهنيــات ال يا ــو واالقتصــاا لل ومنولــث الــومهو ،وهــو
الواليات املتحدة واجب حب قواهتا امل لحة منه.
عتـــايف الن ـــا اال ـــتعمات للواليـــات املتحـــدة ،ـــإن اخليـــات
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الو يد املم لتحقي التحرت الـوط واالعتعـا االقتصـاا
هو صول اولة بـوتين الوطنيـة ات ال ـيااة علـ مركـز
الدولة العضو .واختـتم بياعـه قـا ال بن من متـه تـدعو يضـا ب
بطالق راح و ات لوبيس تيب،ا.
 - 33ال ـــيد ـــيفيّاعو ( ركـــة و تو ـــياعو لال ـــتقالل
الـــوط ) :قـــال بن بوتتوتي ـــو مفل ـــة وتعـــا مـــ زمـــة
اقتصـــااية ،األمـــر الـــذ ـــي ون لـــه تـــداعيات اجتماعيـــة
ال حتص  .فو عا  ،1952خُدع اجملتم الدو جبعله يعتقـد
ن بوتتوتي ــو تحصــل علــ اتجــة مــ اال ــتقاللية .وق
احلقيقــة كاع ـ جمــرا م ــتعمرة ،و لــك مــا ال عليــه القــرات
الذ اختذته ومة الواليـات املتحـدة مـؤخرا بفـرض جملـس
للرقابــة واإلااتة املاليــة .و ــو يتمت ـ لــك اجمللــس ب ــلطة
كرب م لطة احلاكم املنت ب و ا يئة التشريعية و القواعني
القا مــة ق بوتتوتي ــو ،يمــا يتعل ـ بشــؤون البلــد ،والغــرض
الر ي ــو منــه هــو ضــمان صــول امل ــتثمري عل ـ األتبــاح.
وتغم ن ومة بوتتوتي ـو مدينـة مببلـ  72بليـون اوالت،
إن لك الدي ثـنعته ومـة الواليـات املتحـدة مـ خـالل
اال ــتغالل االقتصــاا وق الواق ـ  ،ــإن الواليــات املتحــدة
مدينــة لبوتتوتي ــو .وبثــالح الضــرت الــذ حلقــه القصــف
واملناوتات الع رية ق جزيرة بيي يس ألكثـر مـ  60عامـا
ي لّف و د كثر م  100بليون اوالت.
 - 34و ضــا ن و ــ ات لــوبيس تيــب،ا م ــجون منــذ
 35عاما بدعو اتت ا جرميـة النضـال مـ جـل ا ـتقالل
بوتتوتي و ،وجيب اإل ـرايف عنـه ـوتا .واختـتم بياعـه بالطلـب
مـــــ اللجنــــــة كفالـــة باتايف قضـــية بوتتوتي ـــو ق جـــدول
عمـــال اجلمعيـــة العامـــة حبيـــث مي ــ الن ـــر ياـــا ق ـــياق
القاعون الدو .
 - 35ال يدة اعابريا اا يال (جلنة بوتتوتي و لد األمـم
املتحدة) :قال بن مركز بوتتوتي و كم ـتعمرة جعلـاا غـ،
16-10263

قـااتة علـ معاجلــة األزمــة االقتصــااية واملاليــة الــيت تواجااــا،
و جربهـا علـ القبــول باحلـل املفـروض علياــا املتمثـل مبجلــس
للرقابـــة واإلااتة املاليـــة .و ضـــا ن لـــك اجمللـــس ،الـــذ
ـ،كز قـ علـ جعـل بوتتوتي ـو ت ــدا اينـاا البـال حنــو
 70بليون اوالت ،يعمل عل حتقي لـك مـ خـالل تنفيـذ
تــداب ،ل ـ تفضــو بال ب مفاقمــة األزمــة االجتماعيــة القا مــة.
ومــــة الواليــــات املتحــــدة بتنفيــــذ
وقــــد آن األوان لقيــــا
القــراتات الــيت اختــذهتا اللجنــة اخلاثــة مــ خــالل التعجيــل
شعب بوتتوتي و م املمات ة ال املة حلقه غـ،
بعملية
القابــل للتصـــر ق تقريـــر املصـــ ،واال ـــتقالل و قـــا لقـــرات
اجلمعية العامـة ( 1514ا .)15-وعـالوة علـ لـك ،ينبغـو
للجمعية العامة ن تن ر ق م ألة بوتتوتي و و ن تبـ ياـا.
وكجزا م تلك العملية ،جيب اإل رايف الفـوت عـ ال ـجني
ال يا ــو و ـ ات لــوبيس تيــب،ا ،الــذ هــو تمــز ق آن معــا
للايمنـــة اإلمربياليـــة الو شـــية الـــيت مـــا تـــ ،البوتتوتي يـــون
يعــــاعون منــــاا ،وملقاومــــة تلــــك ا يمنــــة .وعتيجــــة للمركــــز
اال ــــتعمات لبوتتوتي ــــو ،ــــإن قــــوق اإلع ــــان لنحــــو
تنتاك كـل يـو  .واختتمـ بياهنـا قا لـة بن
 9ماليني ش
شـــعب بوتتوتي ـــو يـــدعو بالتـــا األمـــم املتحـــدة ب اختـــا
بجرااات لتغي ،املركز اال تعمات لدولتام و قا ملبـاا قـرات
اجلمعية العامة ( 1514ا.)15-
 - 36ال ــــيد تومــــان ب ــــبااا (اال ــــتال البوتتــــوتي و
ملناهضة عقوبـة اإلعـدا ) :قـال بن عقوبـة اإلعـدا حم ـوتة ق
بوتتوتي ــو مبوجــب ا ــتوتها الــوط الــذ يع ــس اإلتااة
القاطعـــة للشـــعب .وبالتـــا  ،ـــإن بوتتوتي ـــو هـــو الدولـــة
الو يدة ق العامل اليت ت مواطنوها عقوبة اإلعـدا  ،ول ـ
ـــال ألن البلـــد خيضــ لقـــاعون
العقوبـــة موجـــواة علــ
الواليـــات املتحـــدة .وهـــذا الوضـ ـ يشـ ـ ل اعتـــااكا حلقـــوق
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اإلع ان األ ا ية ومليثاق األمم املتحـدة ،وهـو يقـوض ال ـلم
والتعاون الدوليني.
 - 37وتـاب قـا ال بعـه علـ غـرات اإلجـرااات األخـر الـيت
اختذهتا ومة الواليات املتحدة ،مثل ج و ات لـوبيس
تيب،ا ،وتلويث األتاضـو ق جزيـرة بيي ـيس ،وجملـس الرقابـة
واإلااتة املالية املقترح ،إن رض عقوبة اإلعدا يتعـاتض مـ
قــرات اجلمعيــة العامــة ( 1514ا .)15-و ـ ان بوتتوتي ــو
معرضــون لت ــليمام ب الواليــات املتحــدة ملواجاــة عقوبـــة
اإلعــدا اون موا قــة ومــة ال ومنولــث ،ــا يشـ ل الــيال
عل عد ت شعب بوتتوتي و حبـ تقريـر املصـ ،وال ـيااة.
واختتم بياعه قا ال بعه ينبغو للجنة ب الة قضية بوتتوتي ـو ب
اجلمعية العامـة هبـد حتقيـ تقريـر املصـ ،وبهنـاا اال ـتعمات،
وينبغو ا التوثية باعتماا قـرات يقضـو بوقـف تطبيـ عقوبـة
اإلعدا ق بوتتوتي و.

 - 40وا تطرا قا ال بن البوتتوتي يني ،كشـعب م ـتعمر،
هــم ضــحايا للعنصــرية وكراهيــة األجاعــب واال ــتغالل ،وقــد
ومـــة الواليــات املتحـــدة ب القضــاا علــ لغتـــام
ــع
وهويتام الوطنية و قا تام ،ق اعتااك مباشر للقـواعني الدوليـة
حلقوق اإلع ان .وعندما ات البوتتوتي يون عل تلـك امل ـامل
مت اغتيـــا م و ـــجنام .ومـ ـ بـــني ولئـــك الضـــحايا كـــان
ال ـــجني ال يا ـــو البوتتـــوتي و و ـ ـ ات لـــوبيس تيـــب،ا،
الناش ـ اجملتمعــو ال ــاب الــذ اعضــم ب ركــة اال ــتقالل
البوتتوتي ية وتصد حل ومة الواليات املتحدة ،وكان لـك
مـ قــه مبوجــب بعــالن مـنح اال ــتقالل للبلــدان والشــعو
امل تعمرة .وبعـد القـب عليـه ق عـا  1981ق ـياق محلـة
مطاتاة شنتاا الواليات املتحدة ،تعـرض ألشـ ال خمتلفـة مـ
التعذيب ق جون الواليات املتحدة ق اعتااك لقواعـد األمـم
املتحـدة النمو جيــة الــدعيا ملعاملـة ال ــجناا .وق عــا ،1999
َِت العفو الذ مُنح له ناا ت ا ـة كلينتـون اعمـا لزمال ـه
املــــدع علــــيام يضــــا ،وق عــــا  ،2011تُ ـــ اإل ــــرايف
املشروط عنه ،تغـم ن عشـطاا و يا ـيني وغ،هـم مـ مجيـ
حناا العامل طالبوا بإطالق را ه.

 - 38ال يد تو ـااو (محلـة عصـات احلريـة) :قـال بعـه منـذ
غزو بوتتوتي ـو ق عـا  ،1898اتت بـ الواليـات املتحـدة
اعتااكات مت رتة حلقوق اإلع ان ضد البوتتوتي يني ،مبـا ق
لـــــك  60عامـــــا مــــ الـــــتفج،ات ق جزيـــــرة بيي ـــــيس،
 - 41واختــتم بياعــه قــا ال بعــه ينبغــو ل مــم املتحــدة اختــا
واالغتيـــاالت ،و ـــج و ـ ـ ات لـــوبيس تيـــب،ا وغـــ ،مـ ـ
بجــرااات وتيــة إلهنــاا اال ــتالل اال ــتعمات لبوتتوتي ــو
البوتتوتي يني ،والتعقيم الق ر للن اا البوتتوتي يات.
وكفالــة اإل ــرايف غــ ،املشــروط ع ـ و ـ ات لــوبيس تيــب،ا،
 - 39وتــاب قــا ال بن احل ــم الــذ ثــدت مــؤخرا ق قضــية ال ــجني ال يا ــو البوتتــوتي و الــذ مضــ طــول تــرة
كومنولااااث بورتوريكااااو ضااااد سانشاااايس فااااا ،وضــــح ن
ج ق التاتيخ.
بوتتوتي ــو هــو م ــتعمرة ،والقــاعون املرتقــب بشــأن بعشــاا
جملس للرقابة واإلااتة املالية هو مثال ثاتخ آخر علـ ال لـم  - 42ال يدة اعتياغو ( ـز اال ـتقالل البوتتـوتي و):
املمــات علــ بوتتوتي ــو وشــعباا .و ــو ي ــون جمللــس قالــ بعــه عنــدما كــان األمــر يصــب ق مصــلحة الواليــات
الرقابـة واإلااتة املاليـة ـلطة املوا قـة علـ اخلطـ املاليـة الـيت املتحــدة ،ااعـ احل ومــة ن عالقتــاا مـ بوتتوتي ــو ت ــتند
ب ميثــاق طــوعو .ول ـ األ ــا الــيت ثــدتت مــؤخرا عـ
يقتر اا اكم اإلقليم واجمللس التشريعو و ت ضاا ،و ـو
يفضو ب زيـااة البطالـة والفقـر ق بوتتوتي ـو بإتغـا النـا حماكم الواليات املتحدة كشـف بوضـوح مركـز بوتتوتي ـو
كم تعمرة .فو قضية كومنولث بورتوريكاو ضاد سانشايس
عل ت ديد اي غ ،م تح .
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واالجتماعيــة الر اليــة ،يضــطل ــز العمــال االشــتراكو
بإعشاا ركة ق ثفو الطبقة العاملة م جـل الـد اع عـ
مصــا تلــك الطبقــة ،وق هنايــة املطــا الوثــول ب ال ــلطة
ال يا ية .وقد ان الوق للقيا بـذلك ع ـرا لشـعوت العمـال
بالغضب بزاا تدهوت األوضاع ق الواليات املتحدة وق مجيـ
حناا العامل.

فاا ،،قــرتت احمل مــة العليــا ن بوتتوتي ـو تعتــرب بقليمــا تابعــا
للواليــات املتحــدة ،و ن األثــل واملصــدت النــاا و لل ــلطة ق
بوتتوتي و ي منان ق كوعغر الواليـات املتحـدة .وقـد الّـل
علـ لــك املركــز اال ــتعمات يضــا االقتــراح ،الــذ شــج
عليــه بشــدة الــر يس وبامــا ،القاضــو بفــرض جملــس للرقابــة
واإلااتة املالية ،وهو ما م شأعه منح لطة مطلقة عل البلـد
 - 46و ضا ن شعب بوتتوتي و والعمـال ق الواليـات
ل بعة م املوظفني غ ،املنت بني.
 - 43وتابع ـ قا لــة بن الوضــوح الــذ بــدا مــؤخرا بشــأن املتحـــدة لـــديام مصـــا مشـــتركة وعـــدو مشـــترك وكفـــاح
مركز بوتتوتي ـو جعـل الوقـ منا ـبا لبـدا مناقشـة جديـدة مشــترك ،و ومــة الواليــات املتحــدة والن ــا الر ــا الــيت
ــول م ــتقبلاا ع ــرا ل ــون عــدا كــب ،م ـ البوتتــوتي يني تـــدا عنـــه يـــتحمالن امل ـــؤولية عـــ األزمـــة املتفاقمـــة ق
الــذي كــاعوا قــد قبلــوا بـــ ”امليثــاق“ حب ـ عيــة ثــبحوا اآلن الواليات املتحدة وبوتتوتي و عل ال ـواا .وجيـر ا ـت دا
يــدعون ب التغــي .،ومشــروع القــرات املعــروض عل ـ اللجنــة زمــــة الــــديون ق بوتتوتي ــــو لصــــا املصــــات ومــــال و
ال ندات ق ني ن الشعب العامل يعا .
يؤكــد م ـ جديــد ـ شــعب بوتتوتي ــو ق تقريــر املصــ،
واال ـــتقالل ،ويطلـــب ب الـــة القضـــية ب اجلمعيـــة العامـــة،
ويــدعو الواليــات املتحــدة ب الو ــاا بالتزاماــا بإهنــاا ا ــتعمات
البلــد وبطــالق ــراح و ـ ات لــوبيس تيــب،ا .وباإلضــا ة ب
لــك ،ينبغــو ن ي ــون هنــاك ــوات بــني ومــة الواليــات
املتحـــدة وال ـــاعني ب ا ـــتقالل بوتتوتي ـــو ،و قـــا لقـــرات
اجلمعية العامة ( 1514ا.)15-

 - 44ال يدة كينيد ( ز العمـال االشـتراكو) :قالـ
بن ــز العمــال االشــتراكو مــا تــ ،ي ــا ح خــالل العقــوا
الثال ــة املاضــية مـ جــل ا ــتقالل بوتتوتي ــو وبهنــاا ــيطرة
الواليــات املتحــدة اال ــتعماتية علياــا .كمــا عــه ــث الطبقــة
العاملـــة علـ ـ االعضـــما ب محلـــة املطالبـــة بـــإطالق ـــراح
و ات لوبيس تيب،ا.

 - 47وا تطرات قا لة بن هناك مخ ة ماليـني بوتتـوتي و
يعيشــــون ق الواليــــات املتحــــدة ،وهنــــاك عشــــرات اآلال
جيــربون عل ـ ا جــرة ب ــبب األزمــة ق اجلزيــرة .وقــد ــاول
ـــا الواليـــات املتحـــدة بقنـــاع شـــعب بوتتوتي ـــو بأعـــه
ال ي تطي البقاا اون الواليات املتحـدة ،ول ـ هـذا كـذ .
الثوتة االشـتراكية ال وبيـة اليـل علـ ن العمـال واملـزاتعني
بإم اهنم خذ ال لطة ال يا ية م األقلية الر الية ،وك ـب
ا ـــتقالل قيقـــو ،وبعـــااة تن ـــيم اجملتمـ ـ لصـــا الغالبيـــة
الع مــ  .واختتمــ بياهنــا قا لــة بن مــ شــأن بااعــة اللجنــة
للح ــم اال ــتعمات الــذ تفرضــه الواليــات املتحــدة عل ـ
بوتتوتي و ن خيد مصا مـ ي ـا حون ق كـل م ـان مـ
جل تقرير املص ،ويناضلون ضد االضطااا.

 - 45وتابع قا لـة بن اال ـتقالل مـر ا ـو ب ا مـا تاا  - 48ال ــيدة كــرو ــوتو (عمــدة بلديــة ــان خــوان):
شـــعب بوتتوتي ـــو ن ي ـــون ق وضـ ـ مي نـــه مـ ـ تقريـــر قالــ بن الواليـــات املتحـــدة قـــد واثـــل خـــداعاا لشـــعب
لك خيد يضا مصلحة الغالبية الع مـ مـ بوتتوتي و واجملتم الدو ملدة  64عامـا ،ول ـ اإلجـرااات
م تقبله ،ول
ــ ان الواليـــات املتحـــدة .وق مواجاـــة األزمـــة االقتصـــااية الــيت اختــذهتا ــروع ومــة الواليــات املتحــدة الثال ــة مجيعاــا
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رضـه اإلمربيـاليون

مــؤخرا قــد كشــف احلقيقــة ،وهــو ن بوتتوتي ــو ق واق ـ ير الدي البال  73بليون اوالت الذ
األمـــر م ـــتعمرة تابعـــة للواليـــات املتحـــدة .بن ـــرض جملـــس واملصر يون واحملتالون عل بوتتوتي و.
للرقابــة واإلااتيــة املاليــة ــو يقضــو عل ـ الشــوا القليــل  - 51وتاب قا ال بعـه ق قضـية كومنولاث بورتوريكاو ضاد
املتبقو م احل م الذايت وجيـرا الشـعب مـ ب ـ ال ـلطات صااااندو فاااارانكلن كاليفورنيااااا االسااااتئماين املعفااااي ماااان
الدميقراطية األ ا ية.
الضرائب ،كان قرات احمل مة العليـا متضـاتبا مـ القـرات الـذ
 - 49وتابع ـ قا لــة بن الواليــات املتحــدة قــد قــدت اآلن
كل مصداقية ا ومت كشف النقا ع لك الـوهم ،وينبغـو
ل مــم املتحــدة ن تعيــد باتايف بوتتوتي ــو ق قا مــة األقــاليم
غـــ ،املتمتعـــة بـــاحل م الـــذايت علـ ـ الفـــوت و ن حتيـــل قضـــية
بوتتوتي ــو ب اجلمعيــة العامــة .وينبغــو للجنــة ن تشــرع ق
عملية تقرير املص ،ل ـ ان بوتتوتي ـو ،والـيت ينبغـو ن تبـد
باإل رايف الفوت ع و ات لوبيس تيـب،ا .واختتمـ بياهنـا
قا لة بن الفرثة متا ة اآلن للمجتمـ الـدو لتطبيـ املبـاا
الــيت يــدعو بلياــا وم ــاعدة شــعب بوتتوتي ــو علــ ك ــر
القيوا اليت ت بله.
 - 50ال ـــيد بويـــل (الرابطـــة الدوليـــة حلقـــوق اإلع ـــان
ل قليات األمري ية) :ت لم يضا با م اولة بوتين الوطنيـة
ات ال يااة ،قال بعـه ق قضـية كومنولاث بورتوريكاو ضاد
سانشااايس فاااا ،،ثـــنف احمل مـــة العليـــا للواليـــات املتحـــدة
مؤخرا بوتتوتي و كإقليم تاب للواليات املتحدة .وقد وضـح
لـــك التعريـــف امـــا ن ومـــة الواليـــات املتحـــدة تعتـــرب
بوتتوتي ــو جــزاا مـ تل اهتــا مي ـ ــا التصــر يــه كمــا
تشـــاا ،بصـــر الن ـــر عمـــا يقتضـــيه ميثـــاق األمـــم املتحـــدة
والقاعون الدو حلقوق اإلع ان .وبالتـا ـإن مـا يطلـ عليـه
ا ــم ”كومنولــث بوتتوتي ــو“ مــا هــو بال ومــة تش ـ ل
امية ق يد الواليات املتحدة عشأهتا م جل التغطيـة علـ
ا تال ا غ ،الشرعو لبوتتوتي ـو منـذ عـا  ،1898ويتضـح
لك يضا م ع ـا بعـااة جدولـة الـديون املقتـرح .وقـال بعـه
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اختذتــه قبــل بضــعة يــا ق قضــية كومنولااث بورتوريكااو ضااد
سانشاايس فااا ،،مبوا قتــاا علــ ــلطة كــوعغر الواليــات
املتحــدة ق بعــااة حتديــد مركــز بوتتوتي ــو بش ـ ل تع ــفو
بوثفاا والية بغية رمان البوتتوتي يني م قاعون الواليـات
املتحــدة املتصــل باحلمايــة م ـ اإل ــال  ،وهــذا موقــف جي ــد
عقليــة االتتــزاق املــا الــيت تنطلــ منــاا ومــة الواليــات
املتحدة .وتاب قا ال بن اولـة بـوتين الوطنيـة ات ال ـيااة،
ب جاعــب ركــة عــد االحنيــاز ،طلبــ ب اللجنــة تقــدمي
مشــروع قــرات ب اجلمعيــة العامــة لــدعم طلــب بوتتوتي ــو
االعضــما ب عضــوية األمــم املتحــدة .واختــتم بياعــه قــا ال بعــه
ينبغــو للجنــة االجتمــاع بــالر يس وبامــا للمطالبــة بــاإل رايف
الفوت ع و ات لوبيس تيب،ا.
 - 52ال ـــيد تيـــب،ا (احلركـــة اجلامعـــة مـ ـ جـــل ـــيااة
بوتتوتي ــو) :قــال بن القــراتات األخــ،ة الــيت اختــذهتا الفــروع
الثال ــة حل ومــة الواليــات املتحــدة مجيعاــا قــد وضــح ن
بوتتوتي و هو م تعمرة تابعة للواليات املتحـدة .فـو قضـية
كومنولث بورتوريكو ضد سانشايس فاا ،،مـ احمل مـة
العليا للواليات املتحدة بأن ال لطة القضا ية الو يـدة امل ولـة
ق بوتتوتي ــو هــو كــوعغر الواليــات املتحــدة .وق اليــو
عف ه ،وا جملس النوا علـ بعشـاا جملـس للرقابـة واإلااتة
املاليــة يتمت ـ ب ــلطة ببطــال القــواعني الــيت اعتمــدهتا ومــة
بوتتوتي ــو عل ـ الــرغم م ـ ن بوتتوتي ــو لــيس م ـ قاــا
م عضاا اجمللس.
تعيني
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 - 53وتـــاب قـــا ال بن بعضـــا ـ ـ ـــيمثنلون مـــا اللجنـــة
يدّعون بأن الدولة القا مة بـاإلااتة قـد كـذب مـا اجملتمـ
الـدو ق عـا  .1953بيـد ن الواليــات املتحـدة قـد بلغـ
اللجنة الرابعة ق لك الوقـ عـه ،مبوجـب ا ـتوت الواليـات
املتحـــــدة ،يتمتــــ ال ـــــوعغر بصـــــال ية بعـــــالن ا ـــــتوت
بوتتوتي ــو بــاطال والغيــا .بن العــدا ال ــب ،م ـ البلــدان الــيت
ثوت ضد قرات اجلمعية العامة ( 748ا )8-و امتنع عـ
التصوي عليه ،يدل عل ن الـدول األعضـاا مل تنطـل علياـا
خدعـة الواليـات املتحــدة .وعلـ الـرغم مـ لـك ،اات كــث - 56 ،وطلبـ ـ ب اللجنـــة ن تقـــد طلـــب االعضـــما ب
عضوية األمم املتحدة املقد مـ اولـة بـوتين الوطنيـة ات
م الدول ظار لبوتتوتي و.
ال ـــيااة ب اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس األمــ  ،واعــ األمـــم
 - 54ومض يقول بعه تغم ن اللجنة لدياا ـلطة حمـدواة املتحــدة ب املطالبــة بــاإل رايف الفــوت ع ـ و ـ ات لــوبيس
ق ــرض تنفيــذ قــرات اجلمعيــة العامــة ( 1514ا ،)15-إعــه
تيب،ا وآعا بيلني موعتس.
مي ـ ملــا تت ــذ ق امل ــتقبل م ـ قــراتات ن يــدعو اجلمعيــة
العامة ب طلب تو بشأن موضوع بوتتوتي ـو مـ حم مـة  - 57ال يدة وتتيس باغان (حتـالف بـوتين اجملتمعـو):
العــدل الدوليــة ،عمــال بــالفقرة  1م ـ املــااة  96م ـ ميثــاق قالـ ـ بهنـــا تشـــعر بقلـ ـ عميـ ـ بزاا اتتفـــاع معـــدل اعتشـــات
األمم املتحدة .ومي ق طلب الفتو الت ـاؤل عمـا ب ا كـان األمــراض العقليــة ق بوتتوتي ــو (بــوتين ) ،الــيت تــؤ ر علـ
مـ املقبــول ق القــرن احلــاا والعشــري ن ت ــتند الواليــات عصف ال ان وتعز مباشرة ب الوض اال تعمات للبلـد.
املتحدة ق رض لطتاا عل شـعب بوتتوتي ـو ب معاهـدة و شــاتت ب ن ــد العوامــل الــيت ت ــام ق الصــحة العقليــة
بــاتيس لعــا  ،1898ق ضــوا التطــوتات الــيت طــر ت عل ـ هـو اإل ــا اإلجيـا باالعتمــاا ب األ ـرة والــوط  ،ول ـ
القاعون الدو احلديث .واختـتم بياعـه قـا ال بعـه يعتـرب اقترا ـه الشـــبا ق بوتتوتي ـــو ال يعر ـــون تـــاتخيام احلقيقـــو ألن
املناايف املدت و تقرت الدولة امل تعمرة.
منطقيــا ق ضــوا الفتــو الصــااتة عـ حم مــة العــدل الدوليــة
بشــأن اآل ــات القاعوعيــة الناشــئة ع ـ تشــييد جــدات ق األتض  - 58وتابعــ قا لـــة بن القـــراتات العنصـــرية الـــيت اختـــذهتا
احمل مـــة العليـــا للواليـــات املتحـــدة مـــؤخرا قـــد وضـــح ن
الفل طينية احملتلة بتاتيخ  9وز/يوليه .2004
بوتتوتي ــو هــو جمــرا قطعــة مـ تل ــات الواليــات املتحــدة
 - 55ال ــيدة ماتشــني ا ـ يس (مؤ ــة عــا بوتي ــوا):
مي نــاا ا ــتغال ا والت لــو عنــاا مــى شــاات .وعــالوة عل ـ
قال بن احل ومـة اإلمربياليـة األجنبيـة هـو ال ـبب ق األزمـة
لـــك ،مــ شـــأن جملـــس الرقابـــة واإلااتة املاليـــة املقتـــرح ن
املـــدمرة الـــيت يعـــا منـــاا شـــعب بوتتوتي ـــو ،وبن ال ـــلطة
ي ــــحب الصــــال يات القليلــــة الــــيت منحــ ـ ل ومنولــــث
الغازيــة قــد قــرتت اآلن بعشــاا جملــس للرقابــة واإلااتة املاليــة،
بوتتوتي ــو ق عــا  .1952وب ا تاعــا للبلــد التعــاق ،ــإن
وهــو مثــال آخــر عل ـ القم ـ والدي تاتوتيــة اال ــتعماتية .بن
اخليات الو يد هـو تـو اولـة بـوتين الوطنيـة ات ال ـيااة
شــعب بوتي ــوا مثقــل بــديون تزيــد عل ـ  73بليــون اوالت ،القيــااة ال يا ــية للشــعب .وحتقيقــا لتلــك الغايــة ،ينبغــو ن
و يترتب عل ت ديد هذ الديون عواقب مثـل زيـااة الفقـر،
و قـــدان احلـ ـ ق اإلضـــرا  ،وخفـ ـ احلـــد األاىن ألجـــوت
العـــاملني مـ ـ الشـــبا  .و تا ـ ـ قا لـــة بعـــه مـ ـ الواجـــب
االعتـــرا بدولـــة بـــوتين الوطنيـــة ات ال ـــيااة بوثـــفاا
احل ومة الشرعية الو يـدة للجزيـرة ـى تـتم مـ الـد اع
عـــ مصــــاحلاا وتعلـــ عــــد ا ــــتعدااها ل ــــداا الــــديون،
لك.
ا ،غم الواليات املتحدة عل حتمل امل ؤولية ع
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تصــبح اولــة بــوتين الوطنيــة ات ال ــيااة اولــة عضــوا ق
األمــم املتحــدة .وباإلضــا ة ب لــك ،ينبغــو بطــالق ــراح
و ات لوبيس تيب،ا وآعا بيلني موعتيس.
 - 59ال ــيد تو ـيّو (احلــز التقــدمو اجلديــد) :قــال بن
بامـــايف بوتتوتي ـــو باعتباتهـــا الواليـــة احلاايـــة واخلم ـــني
للواليات املتحدة يعطو شـعباا عفـس قـوق مـواط لـك
البلـــــد .وق كـــــاعون الثـــــا /ينـــــاير  ،2017ـــــو جتـــــدا
ومــة الواليــات املتحــدة بــا ترا
بوتتوتي ــو مطلبــاا ب
عتا ج ا تفتاا عا  ،2012الذ ت ض يـه غلبيـة النـاخبني
املركــز اال ــتعمات احلــا واختــاتت ن تصــبح واليــة م ـ
الواليـــات املتحـــدة .وق عـــا  ،2013قضــ جلنـــة احلقـــوق
املدعيــة لبوتتوتي ــو بــأن عــد االمتثــال لقــرات الشــعب بــر
الوضــ ال يا ـــو الـــراه يشــ ل اعتـــااكا حلقـــوق اإلع ـــان
واحلقوق الدميقراطية لذلك الشعب .و ضال ع لك ،ـو
حيــــد جملــــس الرقابــــة واإلااتة املاليــــة املقتــــرح مــ ـ احل ــــم
الــدميقراطو ،ب ن احمل مــة العليــا للواليــات املتحــدة كــدت
مؤخرا ن بوتتوتي و هو عال م تعمرة ق قضـية كومنولاث
بورتوريكو ضد سانشيس فا.،

ات ــة قــه ق تقريــر املصــ .،ومــا تئ ـ الواليــات املتحــدة
هتــاجم مــة بــوتين منــذ عــا  .1898وقــد اتبع ـ يا ــة
متعمدة م اإلبـااة اجلماعيـة واإلبـااة املمناجـة .و ضـا عـه
يؤيد مطالبة اولة بوتين الوطنية ات ال يااة مبقعد كدولة
عضو ق األمم املتحدة ،وحيـث اللجنـة علـ املطالبـة بـاإل رايف
الفوت وغ ،املشروط ع و ات لـوبيس تيـب،ا وآعـا بـيلني
موعتيس.
 - 62وتـــاب قـــا ال بن مـــنح امليداليـــة الذهبيـــة مـ ـ جاعـــب
ال وعغر ب كتيبـة املشـاة اخلام ـة وال ـتني هـو اليـل آخـر
عل اال تعمات ،وم ا ترامه للبـوتي يني الـذي قـاتلوا ا اعـا
عـ ـ الواليـــات املتحـــدة ،إعـــه يـــدي ال يا ـــات اإلمربياليـــة
للواليات املتحدة .وقـد قـال الـر يس وبامـا مـؤخرا بن الوقـ
قد ان لبوتتوتي ـو لر ـم م ـات جديـد والبـدا مـ جديـد.
وبالن بة لبوتتوتي و ،هذا يع ا تعااة يااهتا.

 - 63ومض يقول بن من مته ملصممة عل ت ـلي الضـوا
اهتمـــا
علــ معاعـــاة البـــوتي يني الشـــبا الـــيت ال تـــو
مع م ضحايا جمـزتة وتالعـدو كـاعوا مـ البـوتي يني الـذي
عماتهم بـني  20و  40عامـا والـذي اضـطروا ب
تراو
 - 60ومش،ا ب التزا األمـم املتحـدة بالـد اع عـ قـوق تــرك وطنــام ب ــبب األزمــة .واختــتم قــا ال بن من مــة شــبا
اإلع ــان والقضــاا عل ـ اال ــتعمات ،طلــب ن تعيــد اجلمعيــة بوتين  ،واولـة بـوتين الوطنيـة ات ال ـيااة ،واحل ومـة
العامة باتايف بوتتوتي و ق قا مة األقاليم غ ،املتمتعة بـاحل م املؤقتة تعر ع تعازياا احلاتة أل ر الضحايا.
الـــذايت و لـــك ب ـــحب القـــرات ( 748ا .)8-و ضـــا عـــه
 - 64ال يد كا تيّو ياال (هيئة تن ي تضـام البـوتي يني
ينبغـو ل مـم املتحـدة ن تـبني موقفاـا مـ قـرات جلنـة احلقــوق
ق املاجر) :قـال بعـه مل يـتم ب ـراز تقـد حنـو حتقيـ بهنـاا
املدعيــة .عــد اختــا بجــرااات م ـ شــأعه ن يثب ـ ن األمــم اال تعمات وحترير شعب بوتتوتي و عل الرغم م  70عامـا
املتحـدة واللجنــة متواطئتـان ق باامــة اال ـتعمات وق االعتــااك م ات ة الضغ ق األمم املتحدة واعتماا اللجنة  34قـراتا
امل ـــتمر للحقـــوق الدميقراطيـــة و قـــوق اإلع ـــان لشــــعب اعُتــر ياــا حبقاــا ق تقريــر املصــ .،وبوتتوتي ــو تعــا مـ
بأكمله.
زمة طا نة هتدا بقااهـا اتـه و ات ب هجـرة مجاعيـة .ومـ
 - 61ال يد وتتيس يلـيس (شـبا بـوتين ) :قـال بن عد وجوا لطة ات يااة ،إن احل ومة اال تعماتية غـ،
بلد مل يتنازل بدا ع يااته لقوة بمربياليـة ،وهـو يرغـب ق
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قــااتة علـ ــل األزمــة املتفاقمــة ،وهــذا مــا تــرك البلــد حتـ
تمحة الصنااي اجلشعة اليت حتمو الواليات املتحدة مصاحلاا.

مؤخرا ق الواليات املتحدة قد اعتر ـ بـاملركز اال ـتعمات
لبوتتوتي ـــو .واختتمـــ بياهنـــا قا لـــة بعـــه ب ا مـــا مت اتبـــاع
املقتضـــيات األخالقيـــة وال يا ـــية ،وتطبيـ ـ مبـــاا األمـــم
املتحــدة علــــ النحـــو املـبني ق قـرات اجلمعيـة العامـة 1514
(ا )15-تطبيقـــــا اقيقـــــا ،ـــــإن األقـــــاليم ،البـــــال عـــــداها
 17بقليما ،اليت تعـا مـ الـرق املقنـ ينبغـو ن يـتم حتريرهـا
بأ ر وت .

 - 65واختــتم قــا ال بعــه بــالن ر ب الطــاب امللــح للحالــة،
يتعني عل اللجنة تنفيذ قرات اجلمعيـة العامـة ( 1514ا)15-
والقراتات األخر اليت اختذت خالل العقـدي األولـني بشـأن
القضـــاا علـ ـ اال ـــتعمات .وبن مل يتحقـ ـ لـــك ،ـــإن بلـــد
يتحول ب ”موعاكو كاتيبية“ ختد قـ مصـا ثـحا
 - 69ال يد ومبي ،ميااو (العمل م جل ال ـيااة) :قـال
املاليني األجاعب.
بعــه كــان قــد اعــا اللجنــة ب زيــاتة بوتتوتي ــو قبــل عــامني،
 - 66ال ـيدة عا ــاتيس تامـو (هيئــة التن ـي امل ــي ية ول نــاا مل تفعــل لــك .ويأمــل ال ي ــون لــك ب ــبب عــد
لدعم اولة بـوتين الوطنيـة ات ال ـيااة) :قالـ بن ينبغـو
صو ا عل ب ن م الواليات املتحدة.
االعترا بدولة بوتين الوطنية ات ال يااة بوثـفاا اولـة
 - 70ــل جاعــب مــ جواعــب احليــاة ق بلــد حت ماــا
كاملة العضوية ق األمم املتحدة .وحتقيقـا لتلـك الغايـة ،ينبغـو
ومــة
قــواعني الواليــات املتحــدة .وق عــا  ،1953قال ـ
للجنــة ن تقــد طلبــا بشــأن اعضــماماا ب األمــم املتحــدة ب
الواليات املتحـدة بعـه ينبغـو ت ـ ا ـم بوتتوتي ـو مـ قا مـة
اجلمعية العامـة ،مشـفوعا بقـرات يطلـب بـدا العمليـة ق قـر
األقـــاليم غـــ ،املتمتعـــة بـــاحل م الـــذايت ب ـــبب ـــيااهتا علــ
ـ  .وم ـ شــأن تلــك اإلجــرااات ن ت مــل اجلاــوا
وق ـ
امل ا ل املاليـة والقضـا ية ول ـ كـال االمتيـازي مت ـحباما
الــيت بــذ ا ي ــينيت لومبــاتاو ،مؤ ــس احتــاا عمــال مري ــا
ب ـــرعة مــ قبـــل ال ـــوعغر واحمل مـــة العليـــا .بوتتوتي ـــو
الالتينيـة الــذ قــا حبمــالت للمطالبــة با ــتقالل بوتتوتي ــو،
ال يااة ا ولو كان ا يااة ل اعـ اآلن اولـة عضـوا ق
وجاوا املقاتلني ال وبيني والبوتتوتي يني م جل احلرية.
األمم املتحدة .وبدال م لك ،ـنح رثـة وا ـدة كـل ـنة
 - 67وتابع قا لة بن لشعب اولة بـوتين
الوطنيـة ات لعرض قضيتاا عل العامل.
ال ــيااة ـ غــ ،قابــل للتصــر ق احلريــة وال ــيااة وتقريــر
 - 71و ضا عه عل الرغم م بعرا اللجنـة مـراتا عـ
املص ،بوثفه خليفة لشـعب التـاينو الـذ مل يتنـازل قـ عـ
اعماـــا حلـ ـ شـــعبه ق تقريـــر املصـــ ،،ـــإن اجلمعيـــة العامـــة
ــيااته إل ــباعيا .ولــذلك ــإن م ــألة تنــازل بوتتوتي ــو ع ـ
مل تت ذ بجـراا بشـأعه .ومـ ـا اال تـرا  ،إعـه ال يـر
قاـــا للواليـــات املتحـــدة ،مـــر باطـــل والغ .و ضـــا ن
مــربتا لــذلك غــ ،التواطــؤ .قــد عرب ـ شــعو العــامل ع ـ
بــوتين لــدياا العديــد م ـ خصــا األمــة ،ول ـ ال ــبب
تغبتــاا ق القضــاا علـ اال ــتعمات ق القــرن العشــري  ،ومـ
الو يــد ق عــد كوهنــا اولــة هــو ن الواليــات املتحــدة قــد
لك مل يـتغ ،شـوا بالن ـبة لبلـد منـذ عـا  .1898وق
اغتصـب ــيااهتا .وعــالوة علـ لــك ،ضـ عــبا الــديون
تقرير مشترك بـني الوكـاالت كـان قـد طلبـه ت ـيس الواليـات
الذ بل  73بليون اوالت ب تدم ،اقتصاا بوتتوتي و.
املتحــدة ،مت اإلقــرات بــأن مـ املم ـ التنــازل عـ بوتتوتي ــو
 - 68و تا ـــ قا لـــة بن الواليـــات املتحـــدة بإعالهنـــا ن لبلد آخر ،األمر الذ يبني هنا بالفعل م ـتعمرة .وجيـب علـ
مبركزها كم تعمرة.
كومنولــث بوتتوتي ــو يتمتــ بال ــيااة ق عــا  1953قــد اجلمعية العامة ن تعتر
كذب عل األمم املتحدة ،والقراتات القضا ية الـيت ثـدتت
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 - 72ال يد تيب،ا (كوبا) :مش،ا ب االقتراح الذ تقـد
بــه ــز اال ــتقالل البوتتــوتي و ،قــال بعــه ينبغــو لــر يس
اللجنة ا ت دا م اعيه احلميدة لتشجي احلوات بـني ومـة
الواليات املتحدة وبوتتوتي و.
رفعت اجللسة الساعة .13:00
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