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(])A/73/532

 - 113/73مسألة غوام
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت يف مســةلة غوام ودرس ـ الفصــل ذا الصــلة باملوضــو من تقرير اللجنة اخلاصــة املعنية
حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام ،)1(2018
وإذ تحيط علما بورقة العمل اليت أعدهتا األمانة العامة بشــةن غوام( ،)2واليت تضــمن املعلومات
اليت طلبتها اجلمعية العامة يف قرارها  102/٧2املؤرخ  ٧كانون األول/ديسـ ـ ـ ــمر  201٧ومعلومات أخرى
ذات صلة باملوضو ،
وإذ تس ل للل بةن مجيع اخليارات املتاحة لتقرير مصـ ـ ــر اإلقليم خيارات سـ ـ ــليمة ما دام تتفق مع
الرغبات اليت يعرب عنها ش ـ ـ ـ ــع غوام حبرية وتتوافق مع املبادئ احملددة بوض ـ ـ ـ ــو الواردة يف قراري اجلمعية
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  1٧إقليمـا مـا زالـ غر متمتعـة بـاكمم الـذا ،،مبـا فيهـا غوام ،رغم
مرور  58عاما على اعتماد إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة(،)3
_________________

( )1الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحق رقم  ،)A/73/23( 23الفصل العاشر.
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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 بةن اخلصــائا املمي ة لشــع غوام وتطلعات تســتل م اتبا ةهن مرنة وعملية ومبتمرة حيال
خيارات تقرير املصر ،دون أي مساس حبجم اإلقليم أو موقع اجلغرايف أو عدد سمان أو موارده الطبيعية،
واقتناعا منها بض ـ ــرورة أن تظل رغبات ش ـ ـع اإلقليم وتطلعات األس ـ ــاس الذي يس ـ ـ ش ـ ــد ب يف
تطور مرك ه السياسي يف املستقبل وبةمهية الدور الذي تؤدي عمليات االستفتاء واالنتخابات اكرة والن يهة
وغرها من أشمال االستطال الشعيب يف التحقق من رغبات الشع وتطلعات ،
وإذ يسللاور ا القلق إزاء اس ــتخدام واس ــتغالل املوارد الطبيعية لألقاليم غر املتمتعة باكمم الذا،
من جان الدول القائمة باإلدارة ملص ـ ــلحتها ،وإزاء اس ـ ــتخدام األقاليم بوص ـ ــفها مراك مالية دولية يتضـ ــرر
منها االقتص ــاد العاملي ،وإزاء عواق أي أنش ــطة اقتص ــادية تض ــطلع هبا الدول القائمة باإلدارة مبا يتعارض
مع مصاحل شعوب األقاليم ،ومع القرار ( 1514د،)15-
واقتناعا منها بةن أي مفاوض ـ ـ ــات لتحديد مرك اإلقليم ال بد أن ينخرط ويش ـ ـ ــار فيها ش ـ ـ ــع
اإلقليم هبمة ،حت رعاية األمم املتحدة على أساس كل حالة على حدة ،وبضرورة التحقق من آراء شع
غوام فيما يتعلق حبق يف تقرير املصر،
وإذ تالحظ التعاون الذي تواص ـ ـ ـ ـ ــل األقاليم غر املتمتعة باكمم 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 اعتبلار لا أن من املهم للجنــة اخلــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،كي تتممن من تع ي فهمهــا للمرك
الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي لش ـ ـ ــع غوام ومن االض ـ ـ ــطال بواليتها بش ـ ـ ــمل فعال ،أن تطلع عن طريق الواليات املتحدة
األمريمية ،بص ــفتها الدولة القائمة باإلدارة ،على رغبات ش ــع اإلقليم وتطلعات  ،وأن تتلقى معلومات يف
هذا الشةن من مصادر مناسبة أخرى ،منها ممثلو اإلقليم،
وإذ تعي األمهية اليت تشـ ـ ــملها مشـ ـ ــاركة ممثلي غوام املنتخبن واملعينن يف أعمال اللجنة بالنسـ ـ ــبة
لغوام وللجنة اخلاصة على حد سواء،
وإذ تسل للل بض ـ ــرورة أن تمفل اللجنة اخلاص ـ ــة قيام هيئات األمم املتحدة املعنية على حنو نشـ ـ ـ
حبملة للتوعية العامة تسـتهد مسـاعدة شـع غوام فيما يتعلق حبق غر القابل للتصـر يف تقرير املصر
وعلى فهم خيارات تقرير املصر فهما أفضل ،يف كل حالة على حدة،
وإذ تض ل في اعتبار ا ،يف ذلك اخلص ــو  ،أن عقد حلقات دراس ــية إقليمية يف منطقيت البحر
المارييب واحملي اهلادئ ويف مقر األمم املتحدة ،مبشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة نشـ ـ ـ ـ ـ ــطة من ممثلي األقاليم غر املتمتعة باكمم
الذا ،،يس ــاعد اللجنة اخلاص ــة على االض ــطال بواليتها وأن الطابع اإلقليمي هلذه اكلقات الدراس ــية اليت
تعقد بالتناوب بن منطقيت البحر المارييب واحملي اهلادئ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل عنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا بالغ األمهية يف إطار برنام
تضطلع ب األمم املتحدة يرمي إىل التحقق من املرك السياسي لألقاليم،
_________________

( ،A/56/61 )4املرفق.
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وإذ ترحب بعقد اللجنة اخلاصـ ــة اكلقة الدراسـ ــية اإلقليمية ملنطقة احملي اهلادئ بشـ ــةن موضـ ــو
”تنفيذ العقد الدويل الثالث للقضــاء على االســتعمار صــوب حتقيق أهدا التنمية املســتدامة التحديات
االجتماعية واالقتصـ ـ ــادية والبيئية“ ،يف سـ ـ ــان جورج ،حيث اسـ ـ ــتضـ ـ ــافتها حمومة غرينادا ،يف الف ة من
 9إىل  11أيار/مايو  ،2018بوصــفها حدثا هاما واســتشـرافيا ،أتا للمشــاركن في تقييم التقدم احملرز يف
عملية إهناء االس ــتعمار والتص ــدي للتحديات اليت تواجهها ،واس ــتعراض أس ــالي العمل اليت تتبعها اللجنة
حاليا ،وجتديد الت امها بتنفيذ مهمتها التارخيية،
وإذ تقر بةمهية االس ـ ـ ـ ــتنتاجات والتوص ـ ـ ـ ــيات اليت اعتمدهتا اكلقة الدراس ـ ـ ـ ــية املرفقة بتقرير اللجنة
اخلاص ـ ــة( )5واليت تبن النتائ اليت متخض ـ ـ ـ عنها اكلقة ،ومنها على وج اخلص ـ ــو س ـ ــبل املض ـ ــي قدما
بعملية إهناء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمار يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا إعالن اجلمعية العامة الف ة  2020-2011العقد الدويل الثالث
للقضاء 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 ألمريما الالتينية ومنطقة
البحر المارييب ،واللجنة االقتص ـ ـ ــادية واالجتماعية آلس ـ ـ ــيا واحملي اهلادئ ،وبرنام األمم املتحدة اإلمنائي،
وبرنام األغذية العاملي ،واملؤسـ ـ ـس ـ ــات اإلقليمية مثل مص ـ ــر التنمية المارييب واجلماعة الماريبية ومنظمة
دول شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر البحر الم ـ ــارييب ومنت ـ ــدى ج ر احملي اهل ـ ــادئ ووك ـ ــاالت جملس املنظم ـ ــات اإلقليمي ـ ــة يف
احملي اهلادئ،
وإذ تالحظ اكمم( )٧الصـ ـ ـ ــادر عن حمممة احتادية يف الواليات املتحدة ،الدولة القائمة باإلدارة،
الذي يقض ــي بعدم جواز أن يقتص ــر االس ــتفتاء بش ــةن تقرير املص ــر على الس ــمان األص ــلين ،مما أدى إىل
توقف االستفتاء ،وإذ تالحظ أيضا أن إجراءات الطعون جارية،
وإذ تالحظ أيضللا البيان الذي أدىل ب ممثل عن حاكم غوام يف اكلقة الدراس ــية اإلقليمية ملنطقة
احملي اهلادئ لعام  ،2018والذي أةطلع في املشــاركون على آخر ما اســتجد من معلومات تســل الضــوء
على التحديات املالية املس ـ ـ ـ ــتمرة اليت يواجهها اإلقليم واجلهود املبذولة يف س ـ ـ ـ ــبيل النهوض بتقرير املصـ ـ ـ ــر،
مبا يف ذلك املس ــاعي اليت تبذهلا جلنة غوام املعنية بإهناء االس ــتعمار من أجل إعمال حق ش ــع الش ــامورو
يف تقرير مصره وممارست هذا اكق من خالل اكملة التثقيفية،
وإدراكا منها للجهود اليت تبذهلا جلنة غوام املعنية بإهناء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمار من أجل الدعوة إىل عقد
اس ـ ـ ــتفتاء ش ـ ـ ــعيب بش ـ ـ ــةن تقرير املص ـ ـ ــر يف اإلقليم ،واملض ـ ـ ــي قدما يف محلتها التثقيفية بش ـ ـ ــةن كل خيار من
اخليارات الثالثة املتعلقة باملرك الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــي ،وإذ تش ـ ـ ـ ــر إىل تس ـ ـ ـ ــجيل أكثر من  11 000من الس ـ ـ ـ ــمان
األصلين يف سجل إهناء االستعمار يف غوام للتصوي يف االستفتاء،
وإذ تالحظ ،يف هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،البيان الذي أدىل ب ممثل عن حاكم غوام يف اكلقة الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
اإلقليمية ملنطقة احملي اهلادئ لعام  2018الذي مفاده أن قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفتاء أدت إىل تقييد حقو
_________________

( )5الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحق رقم .)A/73/23( 23
( )6انظر القرار .119/65
( )٧احملممة احمللية يف غوام ،قضية ديفيس ضد غوام وآخرون ،القرار الصادر يف  8آذار/مارس .201٧
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الشعوب األصلية والقدرة على اختيار املستقبل السياسي لشع غوام ،بيد أن غوام ستواصل املضي قدما
يف سعيها إىل تقرير املصر،
وإذ تشل ل ل للير إىل أن الدولة القائمة باإلدارة وافق على تقدمي منحة لدعم محلة التثقيف بش ـ ـ ـ ـ ــةن
تقرير املصر يف اإلقليم يف آذار/مارس ،2016
وإذ تشللير أيضللا إىل أن الناخبن املســجلن الذين حيق هلم التصــوي يف غوام أيدوا ،يف اســتفتاء
أجري يف عام  ،198٧مشرو قانون كومنولث غوام الذي من شةن أن ينشئ إطارا جديدا للعالقات بن
اإلقليم والدولة القائمة باإلدارة مبا يمفل منح غوام قدرا أكر من اكمم الذا ،الداخلي واالع ا حبق
شع الشامورو يف غوام يف تقرير مصر اإلقليم،
وإذ تدرك أن املفاوض ـ ـ ـ ـ ــات بن الدولة القائمة باإلدارة وحمومة اإلقليم بش ـ ـ ـ ـ ــةن مش ـ ـ ـ ـ ــرو قانون
كومنولث غوام قد انته يف عام  199٧وأن غوام قد نظم الحقا عملية اسـ ـ ـ ـ ـ ــتفتاء غر مل م بشـ ـ ـ ـ ـ ــةن
إجراء تصوي على تقرير املصر شار فيها الناخبون الشامورو الذين حيق هلم التصوي ،
وإدراكا منها ألمهية استمرار الدولة القائمة باإلدارة يف تنفيذ برناجمها لنقل ملمية فائض األراضي
االحتادية إىل حمومة غوام،
وإذ تالحظ ص ــدور دعوة إىل إجراء إص ــال يف برنام الدولة القائمة باإلدارة فيما يتعلق بالنقل
الشامل غر املشروط والعاجل مللمية األراضي إىل شع غوام،
وإذ تشير إىل الشواغل اليت أعرب عنها ممثل عن حاكم غوام يف اكلقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة
البحر المارييب لعام  201٧بشةن احتمال أن ترفع الدولة القائمة باإلدارة دعوى على الرنام االستئماي
ألراض ــي ش ــع الش ــامورو ،وإذ تدر أن الدعوى اليت رفعتها الدولة القائمة باإلدارة أمام احملاكم االحتادية
بشةن هذا الرنام أقيم يف أيلول/سبتمر ،201٧
وإذ تالحظ الرغبة اليت أعلنتها حمومة اإلقليم يف أن توفد اللجنة اخلاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بعثة زائرة ،على حنو
ما أةبلغ ب اللجنة اخلاصة يف آب/أغسطس ،201٧
وإذ تدرك الش ـ ـ ـواغل اكالية لإلقليم فيما يتعلق باآلثار االجتماعية والثقافية واالقتص ـ ـ ــادية والبيئية
اليت ميمن أن ت ت على النقل املقرر ألفراد عسمرين إضافين تابعن للدولة القائمة باإلدارة إىل اإلقليم،
وإذ تشللير إىل الش ـواغل اليت أعرب عنها اإلقليم بشــةن هذه املســةلة أمام جلنة املســائل الســياســية
اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة) يف الدورة الثانية والسبعن للجمعية العامة،
وإذ تشير أيضا إىل بيان رئيسة اجمللس التشريعي الثالث والثالثن لغوام أمام اللجنة الرابعة خالل
الدورة الســبعن للجمعية العامة الذي ذكرت في أن أشــد خطر يهدد املمارســة املشــروعة إلهناء االســتعمار
يف غوام هو متادي الس ـ ـ ـ ــلطة القائمة باإلدارة يف عس ـ ـ ـ ــمرة اجل يرة ،وإذ تالحظ القلق الذي أةعرب عن فيما
يتعلق بةثر األنشطة واملنشآت العسمرية املت ايدة للسلطة القائمة باإلدارة يف غوام،
وإذ تش للير كذلك إىل قرارها  140/5٧املؤرخ  11كانون األول/ديسـ ــمر  ،2002الذي كررت
في تةكيد أن األنشطة وال تيبات العسمرية من قِبل الدول القائمة باإلدارة يف األقاليم غر املتمتعة باكمم
الذا ،اخلاض ــعة إلدارهتا ينبغي أال تتعارض مع حقو ومص ــاحل ش ــعوب األقاليم املعنية ،وخباص ــة حقها يف
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تقرير املص ـ ــر ،مبا في االس ـ ــتقالل ،وأهاب في بالدول القائمة باإلدارة املعنية أن تنهي هذه األنش ـ ــطة وأن
ت يل القواعد العسمرية املتبقية ،وذلك امتثاال لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة،
وإذ تش للير إىل قرارها  118/35املؤرخ  11كانون األول/ديسـ ــمر  1980وقلق حمومة اإلقليم
من أن اهلجرة إىل غوام جعل من شع الشامورو األصلي أقلية يف وطن ،
وإذ تالحظ االنتخابات التشريعية اليت أجري يف اإلقليم يف تشرين الثاي/نوفمر ،)8(2016
 - 1تعيد تأكيد اكق غر القابل للتص ـ ــر يف تقرير املص ـ ــر لش ـ ــع غوام ،وفقا مليثا األمم
املتحدة وقرار اجلمعية العامة ( 1514د )15-املتضمن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛
 - 2تعيد أيضا تأكيد أن ال بديل يف عملية إهناء االستعمار يف غوام عن مبدأ تقرير املصر
الذي يشـ ـ ــمل أيضـ ـ ــا حقا أسـ ـ ــاسـ ـ ــيا من حقو اإلنسـ ـ ــان ،على حنو ما تقر ب اتفاقيات حقو اإلنسـ ـ ــان
ذات الصلة باملوضو ؛
 - 3تعيد كذلك تأكيد أن ش ــع غوام هو يف هناية املطا ص ــاح اكق يف حتديد مرك ه
الســياســي يف املســتقبل حبرية ،وفقا ألحمام امليثا ذات الصــلة باملوضــو واإلعالن وقرارات اجلمعية العامة
ذات الصلة ،وهتي  ،يف هذا الصدد ،بالدولة القائمة باإلدارة القيام ،بالتعاون مع حمومة اإلقليم واهليئات
املعنية يف منظومة األمم املتحدة ،بإعداد برام تثقيف سياسي لإلقليم لتوعية الشع حبق يف تقرير املصر
طبقا للخيارات املش ـ ــروعة املتعلقة باملرك الس ـ ــياس ـ ــي املس ـ ــتندة إىل املبادئ احملددة بوض ـ ــو يف قرار اجلمعية
( 1541د )15-والقرارات واملقررات األخرى ذات الصلة؛
 - 4ترحب بـاألعمـال اجلـاريـة اليت تقوم هبـا جلنـة غوام املعنيـة بـإهنـاء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـار من أجل
إعمال حق شع الشامورو يف تقرير مصره وممارست هذا اكق يف سيا إجراء تصوي على تقرير املصر
وباجلهود اليت تبذهلا لتثقيف اجلمهور؛
 - 5تؤكد أن عملية إهناء االسـ ـ ـ ـ ــتعمار يف غوام ينبغي أن تمون متسـ ـ ـ ـ ــقة مع امليثا وإعالن
منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة واإلعالن العاملي كقو اإلنسان()9؛
 - 6تهيب مرة أخرى بالدولة القائمة باإلدارة أن تراعي اإلرادة املعلنة لشع الشامورو اليت
أيدها ناخبو غوام يف اسـتفتاء عام  198٧ونا عليها قانون غوام يف وق الحق فيما يتعلق جبهود تقرير
املصـ ــر لشـ ــع الشـ ــامورو ،وتشـ ــجع الدولة القائمة باإلدارة وحمومة اإلقليم على الدخول يف مفاوضـ ــات
بشةن املوضو  ،وتؤكد ضرورة مواصلة رصد اكالة عن كث بصفة عامة يف اإلقليم؛
 - ٧تطلب إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تواصــل ،بالتعاون مع حمومة اإلقليم ،نقل ملمية
األراضي إىل أصحاهبا األصلين يف اإلقليم وأن تواصل االع ا باكقو السياسية واهلوية الثقافية والعرقية
لش ـ ـ ـ ــع الش ـ ـ ـ ــامورو يف غوام واح امها وأن تتخذ مجيع التدابر الض ـ ـ ـ ــرورية لتهدئة خماو حمومة اإلقليم
فيما يتعلق مبسةلة اهلجرة؛
 - 8تطلب أيضا إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تساعد اإلقليم بتيسر اجلهود املبذولة لتوعية
اجلمهور ،مبا يتسق مع املادة ( ٧3ب) من امليثا  ،وهتي مبؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة أن تقدم

_________________

( )8انظر  ،A/AC.109/2017/9الفقرة .3
( )9القرار  21٧ألف (د.)3-
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املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة ،عنــد طلبهــا ،إىل اإلقليم ،وترحـ بــالعمــل الــذي اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلعـ بـ حمومــة اإلقليم مؤخرا يف
جمال التوعية؛
 - 9تطلب كذلك إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تتعاون يف وضـ ـ ــع برام للتنمية املسـ ـ ــتدامة
لألنش ـ ــطة واملؤسـ ـ ـس ـ ــات االقتص ـ ــادية يف اإلقليم ،وتالحظ الدور اخلا الذي يؤدي ش ـ ــع الش ـ ــامورو يف
تنمية غوام؛
 - 10تؤكد أمهية أن تمون اللجنة اخلاص ـ ــة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االس ـ ــتقالل للبلدان
والش ـ ـ ـ ــعوب املس ـ ـ ـ ــتعمرة على علم بآراء ش ـ ـ ـ ــع غوام ورغبات وأن تع ز فهمها ألحوال  ،مبا يف ذلك طبيعة
ونطا ال تيبات السياسية والدستورية القائمة بن غوام والدولة القائمة باإلدارة؛
 - 11تهيب بالدولة القائمة باإلدارة أن تش ـ ـ ــار يف أعمال اللجنة اخلاص ـ ـ ــة وأن تتعاون معها
تعاونا كامال من أجل تنفيذ أحمام املادة ( ٧3ه) من امليثا واإلعالن ومن أجل إخطار اللجنة اخلاص ـ ــة
بتنفيذ أحمام املادة ( ٧3ب) من امليثا فيما يتعلق باجلهود الرامية إىل النهوض باكمم الذا ،يف غوام،
وتشجع الدولة القائمة باإلدارة على تيسر ال يارات وإيفاد البعثات اخلاصة إىل اإلقليم؛
 - 12تهيب أيض للا بالدولة القائمة باإلدارة أن تيسـ ــر إيفاد بعثة زائرة إىل اإلقليم ،وتطل إىل
رئيس اللجنة اخلاصة أن يتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لتحقيق ذلك؛
 - 13تعيد تأكيد أن الـدولـة القـائمـة بـاإلدارة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولـة ،مبوجـ امليثـا  ،عن تع ي 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 اللتماس مجيع املس ـ ـ ـ ــاعدات املممنة ،على الص ـ ـ ـ ــعيدين الثنائي واملتعدد األطرا  ،واس ـ ـ ـ ــتخدامها
بفعالية ،من أجل تع ي اقتصاد اإلقليم؛
 - 14تأخذ في االعتبار خطــة التنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة لعــام  ،)10(2030مبــا يف ذلــك أهــدا
التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،وتؤكد أمهية تع ي التنمية االقتص ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة يف اإلقليم من خالل
تشجيع النمو االقتصادي املستدام والشامل للجميع واملنصف ،وهتيئة م يد من الفر للجميع ،واكد من
أوج عدم املس ـ ــاواة ،ورفع مس ـ ــتويات املعيش ـ ــة األس ـ ــاس ـ ــية ،وتدعيم التنمية االجتماعية العادلة واالندماج
االجتماعي ،وتع ي اإلدارة املتماملة واملس ـ ـ ـ ـ ــتدامة للموارد الطبيعية والنظم اإليمولوجية اليت تدعم ،يف مجلة
أمور ،التنمية االقتص ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية والبشـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،وتيس ـ ـ ـ ـ ــر يف الوق نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ حفظ النظم اإليمولوجية
وجتديدها وردها إىل حالتها األصــلية وقدرهتا على الصــمود يف مواجهة التحديات اجلديدة والناشــئة ،وحتث
بقوة الدولة القائمة باإلدارة على االمتنا عن القيام بةي نو من األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة غر املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعة والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
وغر املنتجة ،مبا يف ذلك استخدام اإلقليم كمرك مايل دويل ،مبا ال يتماشى مع مصاحل شع اإلقليم؛
 - 15تطلب إىل اإلقليم وإىل الدولة القائمة باإلدارة اختاذ مجيع التدابر الالزمة كماية البيئة
يف اإلقليم وحفظها من مجيع أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمال التدهور ومن تةثر العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرة على البيئة ،وتطل مرة أخرى إىل
الوكاالت املتخص ـص ــة املعنية مواص ــلة رص ــد األحوال البيئية يف اإلقليم وتقدمي املس ــاعدة إىل اإلقليم ،وذلك
وفقا لنظمها الداخلية السائدة؛
_________________

( )10القرار .1/٧0
6/7

18-21501

مسألة غوام

A/RES/73/113

 - 16تطلب إىل األمن العام أن يواص ــل تقدمي تقاريره عن اآلثار البيئية امل تبة على األنش ــطة
العسمرية للدولة القائمة باإلدارة يف اإلقليم كلما توافرت معلومات هبذا الشةن؛
 - 1٧تطلب إىل اللجنة اخلاصــة أن تواصــل دراســة مســةلة غوام وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل
اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والسبعن وعن تنفيذ هذا القرار.

اجللسة العامة 48
 ٧كانون األول/ديسمر 2018
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