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قرار اتخذته الجمعية العامة في  7كانون األول/ديسمبر 2018
[ بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)

(])A/73/532

 - 109/73مسألة أنغويال
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت يف مس ـ ـ لة أنغويال ودرس ـ ـ الفصـ ــل ذا الصـ ــلة من تقرير اللجنة اخلاصـ ــة املعنية حبالة
تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام ،)1(2018
وإذ تحيط علما بورقة العمل اليت أعدهتا األمانة العامة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن أنغويال( )2واملعلومات األخرى
ذات الصلة باملوضوع،
وإذ تسل للل ب ن مجيع اخليارات املتاحة لتقرير مص ـ ــر األقاليم خيارات س ـ ــليمة ما دام تتفق مع
حبرية وتتوافق مع املبادئ املبينة بوضـ ــو والواردة يف قراري اجلمعية
الرغبات اليت يعرب عنها شـ ــع أنغويال ِّ
العامة ( 1514د )15-املؤرخ  14كانون األول/ديس ـ ـ ــمر  1960و ( 1541د )15-املؤرخ  15كانون
األول/ديسمر  1960وغرمها من قرارات اجلمعية،
وإذ تعرب عن القلق ألن  17إقليمــا مــا زال ـ غر متمتعــة بــام م الــذا  ،من بينهــا أنغويال،
رغم مرور  58عاما على اعتماد إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة(،)3
_________________
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وإدراكا منها ألمهيــة مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة تنفيــذ اإلعالن تنفيــذا فعــاال ،مع مراعــاة هــد القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على
()4
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمــار حبلول عــام  2020الــذي حــددت ـ األمم املتحــدة وخطيت عمــل العقــدين الــدولين الثــاي
والثالث للقضاء على االستعمار،
وإذ تقر ب ن اخلصـ ــائ املميزة لشـ ــع أنغويال وتطلعات تسـ ــتلزم اتباع ههنج مرنة وعملية ومبت رة
حيال خيارات تقرير املص ـ ــر ،دون أي مس ـ ــا حبجم اإلقليم أو موقع اجلغرايف أو عدد س ـ ـ ان أو موارده
الطبيعية،
واقتناعا منها بض ـ ــرورة أن تظل رغبات ش ـ ــع اإلقليم وتطلعات األس ـ ــا الذي يس ـ ـ ش ـ ــد ب يف
تطور مركزه السياسي يف املستقبل وب مهية الدور الذي تؤدي عمليات االستفتاء واالنتخابات امرة والنزيهة
وغرها من أش ال االستطالع الشعيب يف التحقق من رغبات الشع وتطلعات ،
وإذ يساورها القلق إزاء قيام الدول القائمة باإلدارة باستخدام واستغالل املوارد الطبيعية لألقاليم
غر املتمتعة بام م الذا ملصلحتها ،وإزاء استخدام األقاليم كمراكز مالية دولية على حنو يضر باالقتصاد
العاملي ،وإزاء اآلثار النامجة عن أي أنشـ ــطة اقتصـ ــادية للدول القائمة باإلدارة تتعارض مع مصـ ــاح س ـ ـ ان
األقاليم ،وكذلك مع القرار ( 1514د،)15-
واقتناعا منها ب ن أي مفاوض ـ ـ ــات لتحديد مركز اإلقليم ال بد أن ينخرط ويش ـ ـ ــار فيها ش ـ ـ ــع
اإلقليم هبمة ،حت رعاية األمم املتحدة ،على أس ـ ـ ـ ـ ـ ــا كل حالة على حدة ،وبض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة التحقق من آراء
شع أنغويال يف ما يتعلق حبق يف تقرير املصر،
وإذ تالحظ التعاون الذي تواص ـ ـ ـ ـ ــل األقاليم غر املتمتعة بام م الذا إبداءه على الص ـ ـ ـ ـ ــعيدين
احمللي واإلقليمي ،مبا يف ذلك مشاركتها يف أعمال املنظمات اإلقليمية،
وإذ تضل ل ل ل ل ل في اعتبلارهلا أن من املهم للجنــة اخلــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،كي تتم ن من تعزيز فهمهــا للمركز
الس ـ ــياس ـ ــي لش ـ ــع أنغويال ومن االض ـ ــطالع بواليتها بش ـ ـ ـ ل فعال ،أن تطَّلع عن طريق اململ ة املتحدة
لريطانيا العظمى وأيرلندا الش ـ ــمالية بص ـ ــفتها الدولة القائمة باإلدارة على رغبات ش ـ ــع اإلقليم وتطلعات ،
وأن تتلقى معلومات يف هذا الش ن من مصادر مناسبة أخرى ،منها ممثلو اإلقليم،
وإذ تعي األمهية اليت تش ـ لها مشــاركة ممثلي أنغويال املنتخبن واملعينن يف أعمال اللجنة ألنغويال
وللجنة اخلاصة على حد سواء،
وإذ تسل للل بض ـ ــرورة أن ت فل اللجنة اخلاص ـ ــة قيام هيئات األمم املتحدة املعنية على حنو نشـ ـ ـ
حبملة للتوعية العامة تستهد مساعدة شع أنغويال على نيل حق غر القابل للتصر يف تقرير املصر
وفهم خيارات تقرير املصر فهما أفضل ،على أسا كل حالة على حدة،
وإذ تض ل في اعتبارها ،يف ذلك اخلص ــو  ،أن عقد حلقات دراس ــية إقليمية يف منطقيت البحر
ال ارييب واحملي اهلادئ ويف مقر األمم املتحدة ،مبش ـ ـ ـ ـ ــاركة نش ـ ـ ـ ـ ــطة من ممثلي األقاليم غر املتمتعة بام م
الذا  ،يســاعد اللجنة اخلاصــة على االضــطالع بواليتها وأن الطابع اإلقليمي هلذه املقات الدراســية اليت
تعقد بالتناوب بن منطقيت البحر ال ارييب واحملي اهلادئ يش ل عنصرا حامسا يف إطار برنامج تضطلع ب
األمم املتحدة يرمي إىل التحقق من املركز السياسي لألقاليم،
_________________

( ،A/56/61 )4املرفق.
2/5

18-21461

مسألة أنغويال

A/RES/73/109

وإذ ترحب باملقة الدراس ــية اإلقليمية ملنطقة احملي اهلادئ بشـ ـ ن موض ــوع ”تنفيذ العقد الدويل
الثالث للقض ــاء على االس ــتعمار ص ــوب حتقيق أهدا التنمية املس ــتدامة يف األقاليم غر املتمتعة بام م
الذا  -التحديات االجتماعية واالقتص ـ ـ ـ ـ ــادية والبيئية“ ،اليت عقدهتا اللجنة اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة يف س ـ ـ ـ ـ ــان جورج
واس ـ ــتض ـ ــافتها ح ومة غرينادا من  9إىل  11أيار/مايو  ،2018بوص ـ ــفها حدثا هاما واس ـ ــتش ـ ـرافيا ،م َّ ن
املشـ ـ ـ ــاركن في من تقييم التقدم احملرز وتناول التحديات املطروحة يف عملية إهناء االسـ ـ ـ ــتعمار واسـ ـ ـ ــتعراض
أسالي العمل اليت تتبعها اللجنة حاليا وجتديد التزامها بإجناز مهمتها التارخيية،
وإذ تقر ب مهية االس ـ ـ ــتنتاجات والتوص ـ ـ ــيات اليت اعتمدهتا املقة الدراس ـ ـ ــية ،املرفقة بتقرير اللجنة
اخلاص ـ ــة( )5واليت تبن النتائج اليت متخض ـ ـ ـ عنها املقة ،ومنها على وج اخلص ـ ــو س ـ ــبل املض ـ ــي قدما
بعملية إهناء االس ـ ــتعمار يف س ـ ــيا إعالن اجلمعية العامة الف ة  2020-2011عقدا دوليا ثالثا للقض ـ ــاء
على االستعمار(،)6
وإذ تالحظ م التقدير املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهة املقدمة لتنمية بعض األقاليم من الوكاالت املتخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملؤس ـ ـسـ ــات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة ،وخباصـ ــة اللجنة االقتصـ ــادية ألمري ا الالتينية ومنطقة
البحر ال ارييب ،واللجنة االقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية آلس ـ ـ ـ ــيا واحملي اهلادئ ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وبرنامج األغذية العاملي ،واملؤسـ ـ ـس ـ ــات اإلقليمية مثل مص ـ ــر التنمية ال ارييب واجلماعة ال اريبية ومنظمة
دول شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر البحر ال ـ ــارييب ومنت ـ ــدى جزر احملي اهل ـ ــادئ ووك ـ ــاالت جملس املنظم ـ ــات اإلقليمي ـ ــة يف
احملي اهلادئ،
وإذ تشير إىل أن املقة الدراسية اإلقليمية األوىل اليت عقدت يف إقليم غر متمتع بام م الذا
ك ــان ـ هي املق ــة ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة اإلقليمي ــة ملنطق ــة البحر ال ــارييب لع ــام  2003اليت عق ــدت يف أنغويال
واستضافتها ح ومة اإلقليم بالتعاون مع الدولة القائمة باإلدارة،
وإذ تالحظ بقلق بالغ أن آخر مرة شـ ـ ـ ـ ــار فيها اإلقليم يف أنشـ ـ ـ ـ ــطة اللجنة اخلاصـ ـ ـ ـ ــة كان يف
حيرمون من الطائفة ال املة خليارات
عام  ،2012عندما أهعرب عن ش ـ ـ ـ ـ ـواغل مفادها أن س ـ ـ ـ ـ ـ ان اإلقليم َ
إهناء االستعمار يف إطار عملية صياغة بدأت يف عام ،2011
وإذ تعل باجتماع املتابعة الذي عقد بعد املقة الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية اإلقليمية ملنطقة احملي اهلادئ لعام
 2012بن رئيس اللجنة اخلاصة ورئيس وزراء أنغويال الذي أعاد ت كيد الضرورة امللحة إليفاد بعثة زائرة،
وإذ تالحظ القرارات اليت اختذت يف عام  2011واليت تقضــي بتش ـ يل فريق للصــياغة من أجل
إعداد دس ــتور جديد وطرح لالس ــتطالع العام يف اإلقليم ،واجلهود املض ــطلع هبا يف اآلونة األخرة يف هذا
الصـ ـ ــدد ،مبا يف ذلك إنشـ ـ ــاء جلنة جديدة لإلصـ ـ ــال الدسـ ـ ــتوري واالنتخايب ،يف أيلول/سـ ـ ــبتمر ،2015
للنهوض باإلصـ ـ ـ ــالحات الدسـ ـ ـ ــتورية واالنتخابية ،فضـ ـ ـ ــال عن مشـ ـ ـ ــروع املق حات املتعلقة باإلصـ ـ ـ ــالحات
االنتخابية والدسـ ـ ـ ــتورية الذي قدمت اللجنة باعتباره مشـ ـ ـ ــروع الدسـ ـ ـ ــتور يف تش ـ ـ ـ ـرين الثاي/نوفمر ،2016
وعرض على اجمللس التنفيذي يف أيار/
ومش ـ ـ ـ ـ ــروع الدس ـ ـ ـ ـ ــتور املنقح الذي ص ـ ـ ـ ـ ــدر يف آذار/مار  2017ه
مايو ،2017
_________________

( )5الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحق رقم .)A/73/23( 23
( )6انظر القرار .119/65
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وإذ تالحظ أيضل للا مش ـ ــاركة اإلقليم كعض ـ ــو يف جملس بلدان وأقاليم ما وراء البحار ملنطقة البحر
ال ارييب وكعض ـ ـ ــو منتس ـ ـ ـ يف اجلماعة ال اريبية ومنظمة دول ش ـ ـ ــر البحر ال ارييب واللجنة االقتص ـ ـ ــادية
ألمري ا الالتينية ومنطقة البحر ال ارييب،
مدمرة يف
وإذ تعرب عن قلقها بشـ ن ما تسـبَّ ب إعصــار إيرما وإعصــار ماريا من أضـرار وآثار ِّ
اإلقليم عام ،2017
وإذ تشير إىل االنتخابات العامة اليت جرت يف نيسان/أبريل ،)7(2015
 - 1تؤكد من جديد امق غر القابل للتصــر لشــع أنغويال يف تقرير املصــر ،وفقا مليثا
األمم املتحدة وقرار اجلمعية العامة ( 1514د )15-املتض ـ ِّـمن إعالن منح االس ــتقالل للبلدان والش ــعوب
املستعمرة؛
 - 2تعيد أيضللا تأكيد أن ال بديل يف عملية إهناء اس ــتعمار أنغويال عن مبدأ تقرير املص ــر،
الذي يش ـ ـ ـ ل أيض ـ ــا حقا أس ـ ــاس ـ ــيا من حقو اإلنس ـ ــان ،على حنو ما تقر ب اتفاقيات حقو اإلنس ـ ــان
ذات الصلة باملوضوع؛
 - 3تعيد كذلك تأكيد أن ش ـ ـ ـ ــع أنغويال نفس ـ ـ ـ ـ هو يف هناية املطا ص ـ ـ ـ ــاح امق يف
حبرية ،وفقا ألح ام امليثا ذات الص ــلة باملوض ــوع واإلعالن وقرارات
حتديد مركزه الس ــياس ــي يف املس ــتقبل ِّ
اجلمعية العامة املتخذة يف هذا الص ـ ــدد ،وهتي يف هذا الص ـ ــدد بالدولة القائمة باإلدارة أن تقوم ،بالتعاون
مع ح ومة اإلقليم واهليئات املعنية يف منظومة األمم املتحدة ،بإعداد برامج تثقيف سياسي لإلقليم لتوعية
الشـع حبق يف تقرير املصـر طبقا للخيارات املشـروعة املتعلقة باملركز السـياسـي املسـتندة إىل املبادئ املبيَّنة
بوضو يف قرار اجلمعية العامة ( 1541د )15-والقرارات واملقررات األخرى املتخذة يف هذا الصدد؛
 - 4ترح للب باألعمال التحضرية اليت مت القيام هبا لصوغ دستور جديد ،وحتث على اختتام
املناقشات مع الدولة القائمة باإلدارة بش ن الدستور ،مبا يف ذلك االستطالع العام ،يف أقرب وق مم ن؛
 - 5تطلب إىل الــدولــة القــائمــة بــاإلدارة أن تقــدم املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة ،عنــد طلبهــا ،إىل اإلقليم يف
ما يبذل حاليا من جهود بش ن املضي قدما يف عملية استعراض الدستور داخليا؛
 - 6تؤكد أمهية الرغ ـبة اليت سبق أن أعرب عنها ح ومة اإلقليم يف أن توف ـد اللجنة اخلاصة
املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االس ـ ــتقالل للبلدان والش ـ ــعوب املس ـ ــتعمرة بعثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة زائرة إىل اإلقليم ،وهتي
بالدولة القائمة باإلدارة أن تي ِّس ـ ـر إيفاد هذه البعثة ،إذا رغب ح ومة اإلقليم يف ذلك ،وتطل إىل رئيس
اللجنة اخلاصة أن يتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لتحقيق ذلك؛
 - 7تطلب إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تس ــاعد اإلقليم بتيس ــر األعمال اليت يض ــطلع هبا
يف ما يتعلق باجلهود املبذولة السـ ـ ــتطالع آراء اجلمهور ،مبا يتسـ ـ ــق مع املادة ( 73ب) من امليثا  ،وهتي
يف ذلك الصدد مبؤسسات األمم املتحدة املعنية أن تقدم املساعدة ،عند طلبها ،إىل اإلقليم؛
 - 8تهيب بالدولة القائمة باإلدارة أن تساعد ح ومة اإلقليم على تعزيز التزاماهتا يف امليدان
االقتصادي ،مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة مبسائل امليزانية ،بدعم إقليمي حس اماجة واالقتضاء؛
-9
البحر ال ارييب؛

ترحب مبش ــاركة اإلقليم بنش ــاط يف أعمال اللجنة االقتص ــادية ألمري ا الالتينية ومنطقة
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مسألة أنغويال

A/RES/73/109

 - 10تؤكد أن ينبغي لإلقليم أن يواص ـ ـ ـ ــل املش ـ ـ ـ ــاركة يف أنش ـ ـ ـ ــطة اللجنة اخلاص ـ ـ ـ ــة ،مبا يف ذلك
املقات الدراسية اإلقليمية ،من أجل تزويد اللجنة مبا يستجد من معلومات بش ن عملية إهناء االستعمار؛
 - 11تؤكد أيضل للا أمهية أن ت ون اللجنة اخلاص ـ ــة على علم بآراء ش ـ ــع أنغويال ورغبات وأن
تعزز فهمها ألحوال هذا الش ــع  ،مبا يف ذلك طبيعة ونطا ال تيبات الس ــياس ــية والدس ــتورية القائمة بن
ِّ
أنغويال والدولة القائمة باإلدارة في ؛
 - 12تهيب بالدول القائمة باإلدارة أن تش ـ ـ ــار يف أعمال اللجنة اخلاص ـ ـ ــة وأن تتعاون معها
تعاونا كامال من أجل تنفيذ أح ام املادة ( 73ه) من امليثا واإلعالن ومن أجل إخطار اللجنة اخلاصـ ــة
بتنفيــذ أح ــام املــادة ( 73ب) من امليثــا يف مــا يتعلق بــاجلهود الراميــة إىل النهوض بــام م الــذا يف
أنغويال ،وتشجع الدولة القائمة باإلدارة على تيسر إيفاد البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل هذا اإلقليم؛
 - 13تعيد تأكيد أن الـدولـة القـائمـة بـاإلدارة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولـة ،مبوجـ امليثـا  ،عن تعزيز التنمية
االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون اهلوية الثقافية لإلقليم ،وتطل إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تتخذ
خطوات مشد مجيع أش ال املساعدة املم نة ،سواء على أسا ثنائي أو متعدد األطرا  ،واستخدامها
بفعالية يف تعزيز اقتصاد اإلقليم؛
 - 14تأخذ في االعتبار خطة التنمية املســتدامة لعام  ،)8(2030مبا يف ذلك أهدا التنمية
املسـ ــتدامة ،وتؤكد أمهية تعزيز التنمية االقتصـ ــادية واالجتماعية املسـ ــتدامة لإلقليم عن طريق تشـ ــجيع النمو
االقتص ـ ــادي املطرد والش ـ ــامل واملنص ـ ــف ،وهتيئة مزيد من الفر للجميع ،وامد من أوج عدم املس ـ ــاواة،
ورفع مسـتويات املعيشـة األسـاسـية ،وتدعيم التنمية االجتماعية العادلة واالندماج االجتماعي ،وتعزيز إدارة
املوارد الطبيعي ــة والنظم اإلي ولوجي ــة على حنو مت ــام ــل ومس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــدام مب ــا ي ف ــل أمورا منه ــا دعم التنمي ــة
االقتصــادية واالجتماعية والبش ـرية ،ويف الوق نفس ـ تيســر حفظ النظم اإلي ولوجية وجتديدها وردها إىل
حالتها األص ـ ـ ــلية وكفالة ص ـ ـ ــمودها يف مواجهة التحديات اجلديدة واملس ـ ـ ــتجدة ،وحتث بقوة الدولة القائمة
باإلدارة على االمتناع عن القيام ب ي نوع من األنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة غر املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروعة والض ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وغر املنتجة ،اليت ال
تتماشى مع مصلحة شع اإلقليم ،مبا يف ذلك استخدام اإلقليم كمركز مايل دويل؛
 - 15تطلب إىل اإلقليم وإىل الدولة القائمة باإلدارة اختاذ مجيع التدابر الالزمة مماية البيئة
يف اإلقليم وحفظها من مجيع أشـ ـ ال التدهور ،وتطل مرة أخرى إىل الوكاالت املتخصـ ـص ــة املعنية رص ــد
األحوال البيئية يف اإلقليم وتقدمي املساعدة إلي وفقا لنظمها الداخلية السائدة؛
 - 16تهيب بالدولة القائمة باإلدارة والوكاالت املتخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة واملؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات األخرى التابعة
ملنظومـة األمم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة أن تقــدم إىل اإلقليم كـل مـا يلزم من مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة ،وأن تـدعم
جهود التعايف وإعادة البناء ،وأن تعزز القدرات يف جمال الت ه ماالت الطوارئ وامد من املخاطر ،وال
سيما يف أعقاب إعصار إيرما وإعصار ماريا اللذين ت ثر هبما اإلقليم يف عام 2017؛
 - 17تطلب إىل اللجنة اخلاص ــة أن تواص ــل دراس ــة مس ـ ـ لة أنغويال وأن تقدم تقريرا عن ذلك
إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسبعن وعن تنفيذ هذا القرار.

اجللسة العامة 48
 7كانون األول/ديسمر 2018
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