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(])A/73/532

 - 119/73مسألة برمودا
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت يف مسألة برمودا ودرست الفصل ذا الصلة باملوضوع من تقرير اللجنة اخلاصة املعنية
حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا لعام ،)1(2018
وإذ تحيط علما بورقة العمل اليت أعدهتا األمانة العامة بشأن برمودا( )2واملعلومات األخرى ذات
الصلة باملوضوع،
وإذ تس ل للل بأن مجيع اخليارات املتاحة لتقرير مصـ ـ ــر اإلقليم خيارات سـ ـ ــليمة ما دامت تتفق مع
الرغبات اليت يعرب عنها ش ـ ــع برمودا حبرية وتتوافق مع املبادئ احملددة بوض 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  17إقليما ،من بينها برمودا ،ال تزال غر متمتعة باحلكم الذايت ،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 بأن اخلص ـ ــائ املميزة لش ـ ــع برمودا وتطلعات تس ـ ــتلزم اتباع ههنج مرنة وعملية ومبتكرة
حيــال خيــارات تقرير املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،دون أي مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حبجم اإلقليم أو موقع ـ اجلغرايف أو عــدد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــانـ
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 وبأمهية الدور الذي تؤدي عمليات االستفتاء واالنتخابات احلرة والنزيهة
وغرها من أشكال االستطالع الشعيب يف التحقق من رغبات الشع وتطلعات ،
وإذ يساورها القلق إزاء قيام الدول القائمة باإلدارة باستخدام واستغالل املوارد الطبيعية لألقاليم
غر املتمتعة باحلكم الذايت 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 سـ ــكان
األقاليم ،وكذلك مع القرار ( 1514د،)15-
واقتناعا منها بأن أي مفاوض ـ ـ ــات لتحديد مركز اإلقليم ال بد أن ينخرط ويش ـ ـ ــار فيها ش ـ ـ ــع
ذلك اإلقليم هبمة ،حتت رعاية األمم املتحدة على أس ــا كل حالة على حدة ،وبض ــرورة التحقق من آراء
شع برمودا فيما يتعلق حبق يف تقرير املصر،
وإذ تالحظ التعاون الذي تواص ـ ـ ـ ـ ــل األقاليم غر املتمتعة باحلكم الذايت 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 تتمكن من تعزيز فهمهــا للمركز
الســياســي لشــع برمودا ومن تنفيذ واليتها بفعالية ،أن تَطّلع عن طريق اململكة املتحدة لريطانيا العظمى
وأيرلندا الش ــمالية ،الدولة القائمة باإلدارة ،على رغبات ش ــع هذا اإلقليم وتطلعات  ،وأن تتلقى معلومات
يف هذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى ،منها ممثلو اإلقليم،
وإذ تعي األمهية اليت تش ـ ـ ــكلها مش ـ ـ ــاركة ممثلي برمودا املنتخبن واملعينن يف أعمال اللجنة لرمودا
وللجنة اخلاصة على حد سواء،
وإذ تسل للل بض ـ ــرورة أن تكفل اللجنة اخلاص ـ ــة قيام هيئات األمم املتحدة املعنية على حنو نشـ ـ ـ
حبملة للتوعية العامة تس ــتهد مس ــاعدة ش ــع برمودا يف نيل حق غر القابل للتص ــر يف تقرير املص ــر
ويف فهم خيارات تقرير املصر ،على أسا كل حالة على حدة ،فهما أفضل،
وإذ تضل ل في اعتبارها ،يف هذا اخلصـ ــو  ،أن عقد حلقات دراسـ ــية إقليمية يف منطقيت البحر
الكارييب واحملي اهلادئ ويف مقر األمم املتحدة ،مبش ـ ـ ـ ـ ــاركة نش ـ ـ ـ ـ ــطة من ممثلي األقاليم غر املتمتعة باحلكم
الذايت ،يســاعد اللجنة اخلاصــة على االضــطالع بواليتها ،وأن الطابع اإلقليمي هلذه احللقات الدراســية اليت
تعقد بالتناوب بن منطقيت البحر الكارييب واحملي اهلادئ يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا بالغ األمهية يف إطار برنامج
تضطلع ب األمم املتحدة يرمي إىل التحقق من املركز السياسي لألقاليم،
_________________
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وإذ ترحب باحللقة الدراس ــية اإلقليمية ملنطقة احملي اهلادئ بش ــأن موض ــوع ”تنفيذ العقد الدويل
الثالث للقض ــاء على االس ــتعمار ص ــوب حتقيق أهدا التنمية املس ــتدامة يف األقاليم غر املتمتعة باحلكم
الذايت  -التحديات االجتماعية واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية والبيئية“ اليت عقدهتا اللجنة اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــانت جورج
واســتضــافتها حكومة غرينادا يف الف ة من  9إىل  11أيار/مايو  ،2018بوصــفها حدثا هاما واســتش ـرافيا،
أتا للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركن في تقييم التقدم احملرز ،ومعاجلة التحديات اليت ووجهت يف عملية إهناء االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمار،
واستعراض أسالي العمل اليت تتبعها اللجنة حاليا ،وجتديد التزامها بتنفيذ مهمتها التارخيية،
وإذ تقر بأمهية االسـ ـ ـ ــتنتاجات والتوصـ ـ ـ ــيات اليت اعتمدهتا احللقة الدراسـ ـ ـ ــية واملرفقة بتقرير اللجنة
اخلاصــة( )5واليت تبن النتائج اليت متخضــت عنها احللقة الدراســية ،ومنها على وج اخلصــو ســبل املضــي
قدما بعملية إهناء االسـ ــتعمار يف سـ 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 ألمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب 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 الكارييب واجلماعة الكاريبية ومنظمة
دول شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر البحر الك 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 البيان الذي أدلت ب املدعية العامة ووزيرة العدل كممثلة حلكومة برمودا يف احللقة
الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية اإلقليمية ملنطقة احملي اهلادئ اليت عقدت يف كيتو يف الف ة من  30أيار/مايو إىل  1حزيران/
يوني ،2012
وإذ تالحظ ببللال القلق أن اإلقليم قــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار آخر مرة يف أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة اللجنــة اخلــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
عام ،2012
وإذ تش ل ل للير إىل أن  ،بناء على طل حكومة اإلقليم ومبوافقة الدولة القائمة باإلدارة ،جرى إيفاد
بعثة األمم املتحدة اخلاص ـ ـ ـ ــة إىل برمودا يف عام  2005اليت قدمت معلومات إىل ش ـ ـ ـ ــع اإلقليم عن دور
األمم املتحدة يف عملية تقرير املصــر وعن اخليارات املشــروعة للمركز الســياســي على النحو احملدد بوضــو
يف قرار اجلمعية العامة ( 1541د )15-وعن جتارب الدول الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغرة األخرى اليت حققت احلكم الذايت
بصورة كاملة،
وإذ تؤكد أمهية احلكم الرشيد والشفافية واملساءلة يف اإلقليم،
وإذ ت للدر الفـ ــائـ ــدة اليت ميكن أن تعود هبـ ــا الرواب اإلقليميـ ــة على تنميـ ــة إقليم من األقـ ــاليم
اجلزرية الصغرة،

_________________

( )5الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحق رقم .)A/73/23( 23
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وإذ تشل للير إىل قيام الدولة القائمة باإلدارة يف برمودا بتمديد اتفاقية القض ـ ــاء على مجيع أش ـ ــكال
التمييز ضد املرأة( )7يف آذار/مار ،2017
وإذ تشير أيضا إىل االنتخابات العامة اليت أهجريت يف متوز/يولي ،)8(2017
 - 1تعيد تأكيد حق شــع برمودا غر القابل للتصــر يف تقرير املصــر ،وفقا مليثا األمم
املتحدة وقرار اجلمعية العامة ( 1514د )15-املتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن إعالن منح االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل للبلدان والش ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب
املستعمرة؛
 - 2تعيد أيض ل للا تأكيد أن ال بديل يف عملية إهناء اسـ ـ ــتعمار برمودا عن مبدأ تقرير املصـ ـ ــر
الذي يشــكل أيضــا حقا أســاســيا من حقو اإلنســان ،على حنو ما تقر ب اتفاقيات حقو اإلنســان ذات
الصلة باملوضوع؛
 - 3تعيد كذلك تأكيد أن شع برمودا هو يف هناية املطا صاح احلق يف حتديد مركزه
الســياســي يف املســتقبل حبرية ،وفقا ألحكام امليثا ذات الصــلة باملوضــوع واإلعالن وقرارات اجلمعية العامة
املتخذة يف هذا الص ـ ـ ــدد ،وهتي بالدولة القائمة باإلدارة ،يف هذا الص ـ ـ ــدد ،أن تقوم ،بالتعاون مع حكومة
اإلقليم واهليئات املعنية يف منظومة األمم املتحدة ،بإعداد برامج تثقيف سـ ـ ــياسـ ـ ــي لإلقليم لتوعية الشـ ـ ــع
حبق يف تقرير املص ـ ـ ــر طبقا للخيارات املش ـ ـ ــروعة املتعلقة باملركز الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي واملس ـ ـ ــتندة إىل املبادئ احملددة
بوضو يف قرار اجلمعية ( 1541د )15-والقرارات واملقررات األخرى ذات الصلة؛
 - 4تؤكد أمهية تقرير جلنة اس ـ ـ ــتقالل برمودا لعام  2005الذي يقدم دراس ـ ـ ــة وافية للحقائق
احمليطة باالسـ ـ ـ ـ ـ ــتقالل ،وما زالت تأسـ ـ ـ ـ ـ ــف ألن مل جير حىت اآلن تنفيذ اخلط الرامية إىل عقد اجتماعات
عامة وعرض ورقة خض ـراء على جملس النواب تليها ورقة بيضــاء حتدد االق احات يف جمال الســياســة العامة
املتعلقة باستقالل برمودا؛
 - 5تؤكد احلاجة إىل مواصلة تعزيز احلكم الرشيد والشفافية واملساءلة يف احلكومة ،مبا يعود
بالفائدة على اإلقليم؛
 - 6تطلب إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تس ــاعد اإلقليم بتيس ــر األعمال اليت يض ــطلع هبا
فيما يتعلق باجلهود املبذولة للتوعية التثقيفية للجمهور ،مبا يتس ـ ـ ـ ـ ــق مع املادة ( 73ب) من امليثا  ،وهتي
يف هذا الصدد مبؤسسات األمم املتحدة املعنية أن تقدم املساعدة ،عند طلبها ،إىل اإلقليم؛
-7
البحر الكارييب؛

ترحب مبش ـ ــاركة برمودا بنش ـ ــاط يف أعمال اللجنة االقتص ـ ــادية ألمريكا الالتينية ومنطقة

 - 8تؤكد أن ينبغي لإلقليم أن يواص ـ ـ ــل املش ـ ـ ــاركة يف أنش ـ ـ ــطة اللجنة اخلاص ـ ـ ــة ،مبا يف ذلك
احللقات الدراسية اإلقليمية ،من أجل تزويد اللجنة مبعلومات حديثة عن عملية إهناء االستعمار؛
 - 9تؤكد أيض ل للا أمهية أن تكون اللجنة اخلاصـ ـ ــة على علم بآراء شـ ـ ــع برمودا ورغبات وأن
تعزز فهمها ألحوال هذا الش ــع  ،مبا يف ذلك طبيعة ونطا ال تيبات الس ــياس ــية والدس ــتورية القائمة بن
برمودا والدولة القائمة باإلدارة؛
_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378 )7
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مسألة برمودا

A/RES/73/119

 - 10تهيب بالدولة القائمة باإلدارة أن تش ـ ـ ــار يف أعمال اللجنة اخلاص ـ ـ ــة وأن تتعاون معها
تعاونا كامال من أجل تنفيذ أحكام املادة ( 73ه) من امليثا واإلعالن ومن أجل إخطار اللجنة اخلاص ـ ــة
بتنفيذ أحكام املادة ( 73ب) من امليثا فيما يتعلق باجلهود الرامية إىل النهوض باحلكم الذايت يف برمودا،
وتشجع الدولة القائمة باإلدارة على تيسر إيفاد البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل اإلقليم؛
 - 11تعيد 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 للحص ــول على كل مس ــاعدة ممكنة ،س ـ ـواء على أس ــا ثنائي أو متعدد األطرا  ،واس ــتخدامها
بفعالية يف تعزيز اقتصاد اإلقليم؛
 - 12تأخذ في االعتبار خطة التنمية املســتدامة لعام  ،)9(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 ،واحلد من أوج عدم املس ـ ــاواة،
ورفع مســتويات املعيشــة األســاســية ،وتدعيم التنمية االجتماعية العادلة واالندماج االجتماعي ،وتعزيز إدارة
املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية على حنو متكامل ومستدام مبا يكفل أمورا منها دعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية والبش ـ ـ ـ ـ ـرية ،ويف الوقت نفس ـ ـ ـ ـ ـ تيس ـ ـ ـ ــر حفظ النظم اإليكولوجية وجتديدها وردها إىل حالتها
األص ـ ــلية وكفالة ص ـ ــمودها يف مواجهة التحديات اجلديدة واملس ـ ــتجدة ،وحتث بقوة الدولة القائمة باإلدارة
على االمتناع عن القيام بأي نوع من األنش ـ ــطة غر املش ـ ــروعة والض ـ ــارة وغر املنتجة ،اليت ال تتماش ـ ــى مع
مصلحة شع اإلقليم ،مبا يف ذلك استخدام اإلقليم كمركز مايل دويل؛
 - 13تطلب إىل اإلقليم وإىل الدولة القائمة باإلدارة اختاذ مجيع التدابر الالزمة حلماية البيئة
يف اإلقليم وحفظها من مجيع أش ــكال التدهور ،وتطل مرة أخرى إىل الوكاالت املتخص ـ ـص ــة املعنية رص ــد
األحوال البيئية يف اإلقليم وتقدمي املساعدة إلي وفقا لنظمها الداخلية السائدة؛
 - 14تطلب إىل اللجنة اخلاصة أن تواصل دراسة مسألة برمودا 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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