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(])A/72/456

 - 77/77مسألة أنغيال
إن اجلمعية العامة،
وقددد نتددر يف مســةلة غيالــير و رســل ال اــل ا الاــلة مــن تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة الــة
تن يذ إعرن منح االستقرل للبلدان والشعوب املستعمرة عن غعماهلا خرل عام ،)0(6102
وإذ حتيط علما بورقة العمل اليت غعدهتا األماية العامة بشةن غيالير( )6واملعلومـا األخـرذ ا
الالة ابملوضوع،
وإذ تسدل أبن مجيـ اخليـارا املتا ـة لتقريـر ماـا األقـاليم خيـارا سـليمة مـا امـل تت ـ مـ
الرغبا اليت يعرب عنها شعب غيالير ِّريـة وتتواقـ مـ املبـا ب املبينـة بوضـوا والـوار ة يف قـرار اجلمعيـة
العامة  )01- ( 0101املؤرخ  01كايون األول /يسـم  0621و  )01- ( 0110املـؤرخ  01كـايون
األول /يسم  0621وغامها من قرارا اجلمعية،
وإذ تعرب عن القلق ألن  02إقليماً ما زالل غا متمتعة ابحلكم الذايت ،من بينها غيالير ،رغم
مرور  12عاماً على اعتما إعرن منح االستقرل للبلدان والشعوب املستعمرة(،)3
_________________
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وإدراك ددا م ددا ألمهي ــة مواص ــلة تن ي ــذ اًع ــرن تن ي ــذاً قع ــاال ،مـ ـ مراع ــاة ــد الق ــاء عل ــى
االس ــتعمار ل ــول ع ــام  6161ال ــذ د تـ ـ األم ــم املتح ــدة وخي ــيت عم ــل العق ــدين ال ــدولي الث ــاي
والثالث للق اء على االستعمار،

()1

وإذ تقر أبن اخلاائص املميزة لشعب غيالير وتيلعات تستلزم اتباع ههنج مرية وعملية ومبتكرة يال
خيارا تقرير املاا ،ون غ مساس جم اًقليم غو موقع اجلالرايف غو عد سكاي غو موار ه اليبيعية،
واقت اعددا م ددا ب ــرورة غن ت ــل رغبــا شــعب اًقلــيم وتيلعات ـ األســاس الــذ يس شــد ب ـ يف
تيور مركزه السياسي يف املستقبل وأبمهية الدور الذ تؤ ي عمليا االست تاء وااليتخااب احلرة والنزيهة
وغا ا من غشكال االستيرع الشعيب يف التحق من رغبا الشعب وتيلعات ،
وإذ يساورها قلق إزاء قيام الـدول القائمـة ابً ارة ابسـتخدام واسـتالرل املـوار اليبيعيـة ل قـاليم
غا املتمتعة ابحلكـم الـذايت ملاـلحتها ،وإزاء اسـتخدام األقـاليم مـر ا ضـريبية علـى بـو ي ـر ابالقتاـا
العـاملي ،وإزاء ااثاثر النامجــة عــن غ غيشـية اقتاــا ية للــدول القائمــة ابً ارة تتعـارن مـ ماــا ســكان
األقاليم ،وكذلك م القرار ،)01- ( 0101
واقت اعددا م ددا أبن غ م اوضــا لتحديــد مركــز اًقلــيم ال بــد غن ينخــرش ويشــار قيهــا شــعب
اًقلــيم ةمــة ،عــل رعايــة األمــم املتحــدة ،علــى غســاس كــل الــة علــى ــدة ،وب ــرورة التحق ـ مــن راء
شعب غيالير يف ما يتعل ق يف تقرير املاا،
وإذ تالح د التعــاون الــذ تواصــل األقــاليم غــا املتمتعــة ابحلكــم الــذايت إبــداءه علــى الاــعيدين
احمللي واًقليمي ،مبا يف لك مشاركتها يف غعمال املن ما اًقليمية،
وإذ تضع يف اعتبارها غن من املهم للجنة اخلاصة ،كي تتمكن من تعزيز قهمها للمركز السياسي
لش ــعب غيال ــير وم ــن االض ــيرع بواليته ــا بش ــكل قع ــال ،غن تيتل ـ ع ــن ري ـ اململك ــة املتح ــدة ل ييايي ــا
الع مى و يرلندا الشمالي ة با تها الدولة القائمة ابً ارة على رغبا شعب اًقليم وتيلعات  ،وغن تتلقى
معلوما يف ذا الشةن من ماا ر مناسبة غخرذ ،منها ممثلو اًقليم،
وإذ تعي األمهية الـيت تشـكلها مشـاركة ممثلـي غيالـير املنتخبـ واملعينـ يف غعمـال اللجنـة أليالـير
وللجنة اخلاصة على د سواء،
وإذ تسددل ب ــرورة غن تك ــل اللجنــة اخلاصــة قيــام يملــا األمــم املتحــدة املعنيــة علــى بــو يشـ
ملة للتوعية العامة تستهد مساعدة شعب غيالير على ييل ق غا القابل للتاـر يف تقريـر املاـا
وقهم خيارا تقرير املاا قهماً غق ل ،على غساس كل الة على دة،
وإذ تضع يف اعتبارهدا  ،يف لـك اخلاـو  ،غن عقـد لقـا راسـية إقليميـة يف منيقـيت البحـر
الكــارييب واحملــي اهلــا ب ويف مقــر األمــم املتحــدة ،مبشــاركة يشــية مــن ممثلــي األقــاليم غــا املتمتعــة ابحلكــم
الذايت ،يساعد اللجنة اخلاصة على االضيرع بواليتهـا وغن اليـاب اًقليمـي هلـذه احللقـا الدراسـية الـيت
تعقد ابلتناوب ب منيقيت البحر الكارييب واحملي اهلا ب يشكل عناراً امساً يف إ ار برانمج ت يل ب
األمم املتحدة يرمي إىل التحق من املركز السياسي ل قاليم،

_________________

( ،A/56/61 )1املرق .
2/5

17-22130

مسألة أنغيال

A/RES/72/97

وإذ ترحب ابحللقة الدراسية اًقليمية ملنيقة البحر الكارييب بشةن موضوع ”تن يذ العقد الدويل
ال ثالث للق اء على االستعمار :مستقبل إهناء االستعمار يف األقـاليم غـا املتمتعـة ابحلكـم الـذايت :مـا ـي
ااثقاق؟“  ،اليت عقدهتا اللجنة اخلاصة يف كينالستاون واست اقتها كومة سايل قنسنل وجزر غرينـا ين
من  02إىل  01غاير/مايو  ،6102بوص ها داثً اماً واستشراقياً ،م تكن املشارك قي من تقييم التقدم
احملرز وتناول التحداي املاا قة يف عملية إهناء االستعمار واسـتعران غسـاليب العمـل الـيت تتبعهـا اللجنـة
الياً وجتديد التزامها إبجناز مهمتها التارخيية،

وإذ تقددر أبمهيــة االســتنتاجا والتوصــيا الــيت اعتمــدهتا احللقــة الدراســية ،املرققــة بتقري ـر اللجنــة
()1
اخلاصــة والــيت تب ـ النتــائج الــيت اخ ــل عنهــا احللقــة ،ومنهــا علــى وج ـ اخلاــو ســبل امل ــي قــدماً
بعملي ــة إهن ــاء االس ــتعمار يف س ــياق إع ــرن اجلمعي ــة العام ــة ال ـ ة  6161-6100العق ــد ال ــدويل الثال ــث
للق اء على االستعمار(،)2

وإذ تالح د د م د ددع التق د دددير املسـ ــامهة املقدمـ ــة لتنميـ ــة بع ـ ــم األقـ ــاليم مـ ــن الوكـ ــاال املتخاا ـ ــة
واملؤسســا األخــرذ التابعــة ملن ومــة األمــم املتحــدة ،وداصــة اللجنــة االقتاــا ية ألمريكــا الرتينيــة ومنيقــة
البح ــر الك ــارييب واللجن ــة االقتا ــا ية واالجتماعي ــة اثس ــيا واحمل ــي اهل ــا ب ،وبـ ـرانمج األم ــم املتح ــدة اً ــائي
وبرانمج األغذية العاملي ،واملؤسسا اًقليمية مثل مار التنمية الكارييب واجلماعة الكاريبية ومن مـة ول
شرق البحر الكارييب ومنتدذ جزر احملي اهلا ب ووكاال جملس املن ما اًقليمية يف احملي اهلا ب،
وإذ تشري إىل غن احللقة الدراسية اًقليمية األوىل اليت عقد يف إقليم غا متمت ابحلكم الذايت
كايـ ــل ـ ــي احللق ـ ــة الدراسـ ــية اًقليمي ـ ــة ملنيقـ ــة البحـ ــر الك ـ ــارييب لعـ ــام  6113ال ـ ــيت عقـ ــد يف غيال ـ ــير
واست اقتها كومة اًقليم ابلتعاون م الدولة القائمة ابً ارة،
وإذ أتخذ يف اعتبارها غن خـر مـرة شـار قيهـا اًقلـيم يف غيشـية اللجنـة اخلاصـة كايـل يف عـام
 ،6106عنـدما غهعـرب عـن شـواغل م ا ــا غن سـكان اًقلـيم مرمـون مــن اليائ ـة الكاملـة خليـارا إهنــاء
االسـتعمار يف إ ـار عمليـة صـياغة بـدغ يف عـام  ،6100وإ تشـد يف ـذا الاـد علـى غمهيـة اســتمرار
مشاركة اًقليم من غجل تزويد اللجنة أب دث املعلوما املتعلقة بعملية إهناء االستعمار،
وإذ تعلد ابجتمــاع املتابعــة الـذ عقــد بعـد احللقــة الدراســية اًقليميـة ملنيقــة احملـي اهلــا ب لعــام
 6106ب رئيس اللجنة اخلاصة ورئيس وزراء غيالير الذ غعا أتكيد ال رورة امللحة ًي ا بعثة زائرة،
وإذ تالح القـرارين اللـذين ااـذا يف عـام  6100واللـذين يق ـيان بتشـكيل قريـ للاـياغة مـن
غجل إعدا ستور جديد و ر لرستيرع العام يف اًقليم ،واجلهو امل يل ةا يف ااثويـة األخـاة يف
ذا الاد  ،مبا يف لك إيشاء جلنة جديدة لإلصـرا الدسـتور وااليتخـايف ،يف غيلول/سـبتم ،6101
للنه ــون ابًص ــر ا الدس ــتورية وااليتخابي ــة ،ق ــر ع ــن مش ــروع املق ــا املتعلق ــة ابًص ــر ا
االيتخابية والدستورية الذ قدمت اللجنة ابعتباره مشروع الدستور يف تشرين الثاي/يوقم ،6102
وإذ تالحد أيضددا مشــاركة اًقلــيم كع ــو يف جملــس بلــدان وغقــاليم مــا وراء البحــار ملنيقــة البحــر
الكــارييب وكع ــو منتســب يف اجلماعــة الكاريبيــة ومن مــة ول شــرق البحــر الكــارييب واللجنــة االقتاــا ية
ألمريكا الرتينية ومنيقة البحر الكارييب،
_________________

( )1الواثئ الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثايية والسبعون ،امللح رقم .)A/72/23( 63
( )2اي ر القرار .006/21
17-22130

3/5

مسألة أنغيال

A/RES/72/97

وإذ تشري إىل االيتخااب العامة اليت جر يف ييسان/غبريل ،)2(6101
 - 0تؤكد من جديد احل غا القابل للتار لشـعب غيالـير يف تقريـر املاـا ،وققـاً مليثـاق
األمم املتحدة وقـرار اجلمعيـة العامـة  )01- ( 0101املت ِّـمن إعـرن مـنح االسـتقرل للبلـدان والشـعوب
املستعمرة؛
 - 6تعيد أيضا أتكيد غيـ ال بـديل يف عمليـة إهنـاء اسـتعمار غيالـير عـن مبـدغ تقريـر املاـا،
الذ يشكل غي اً قاً غساسياً من قوق اًيسان ،على بو ما تقر بـ ات اقيـا قـوق اًيسـان ا
الالة ابملوضوع؛
 - 3تعيددد كددذل أتكي ددد غن شــعب غيالــير ي س ـ ــو يف هنايــة امليــا صــا ب احل ـ يف
عديــد مركــزه السياســي يف املســتقبل ِّريــة ،وققـاً أل كــام امليثــاق ا الاــلة ابملوضــوع واًعــرن وقـرارا
اجلمعية العامة املتخذة يف ذا الاد  ،وهتيـب يف ـذا الاـد ابلدولـة القائمـة ابً ارة غن تقـوم ،ابلتعـاون
م كومة اًقليم واهل يملا املعنية يف من ومة األمم املتحدة ،إبعدا برامج تثقيف سياسي لإلقليم لتوعية
الشعب ق يف تقرير املاا بقاً للخيارا املشروعة املتعلقة ابملركز السياسي املستندة إىل املبـا ب املبيتنـة
بوضوا يف قرار اجلمعية  )01- ( 0110والقرارا واملقررا األخرذ املتخذة يف ذا الاد ؛
 - 1ترحدب ابألعمال التح ـاية الـيت ا القيـام ةـا لاـوو سـتور جديـد ،وعـث علـى اختتـام
املناقشا م الدولة القائمة ابً ارة بشةن الدستور ،مبا يف لك االستيرع العام ،يف غقرب وقل ممكن؛
 - 1تطلد ددب إىل الدول ــة القائم ــة ابً ارة غن تق ــدم املس ــاعدة ،عن ــد لبه ــا ،إىل اًقل ــيم يف
ما يبذل الياً من جهو بشةن امل ي قدماً يف عملية استعران الدستور اخلياً؛
 - 2تؤكد غمهية الرغـبة اليت سب غن غعربل عنها كومة اًقليم يف غن توقـد اللجنة اخلاصة
املعنيــة الــة تن يــذ إعــرن مــنح االســتقرل للبل ــدان والشــعوب املســتعمرة بعث ــة زائــرة إىل اًقلــيم ،وهتي ــب
ابلدولة القائمة ابً ارة غن ِّ
تيسر إي ا ذه البعثة ،إ ا رغبل كومة اًقليم يف لك ،وتيلب إىل رئـيس
اللجنة اخلاصة غن يتخذ مجي اخليوا الرزمة لتحقي لك؛
 - 2تطلب إىل الدولـة القائمـة ابً ارة غن تسـاعد اًقلـيم بتيسـا األعمـال الـيت ي ـيل ةـا
يف ما يتعل ابجلهو املبذولة الستيرع راء اجلمهـور ،مبـا يتسـ مـ املـا ة ( 23ب) مـن امليثـاق ،وهتيـب
يف لك الاد مبؤسسا األمم املتحدة املعنية غن تقدم املساعدة ،عند لبها ،إىل اًقليم؛
 - 1هتيب ابلدولة القائمة ابً ارة غن تساعد كومة اًقليم على تعزيز التزاماهتا يف امليدان
االقتاا  ،مبا يف لك االلتزاما املتعلقة مبسائل امليزايية ،بدعم إقليمي سب احلاجة واالقت اء؛
-6
البحر الكارييب؛

ترحب مبشـاركة اًقلـيم بنشـاش يف غعمـال اللجنـة االقتاـا ية ألمريكـا الرتينيـة ومنيقـة

 - 01تشجع اًقليم علـى مواصـلة املشـاركة يف غيشـية اللجنـة اخلاصـة ،مبـا يف لـك احللقـا
الدراسية اًقليمية؛
_________________
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 - 00تؤكددد غمهيــة غن تكــون اللجنــة اخلاصــة علــى علــم يراء شــعب غيالــير ورغبات ـ وغن تعـ ِّـزز
قهمها أل وال ذا الشعب ،مبا يف لك بيعة ويياق ال تيبا السياسـية والدسـتورية القائمـة بـ غيالـير
والدولة القائمة ابً ارة قي ؛
 - 06هتيددب ابلــدول القائمــة ابً ارة غن تشــار يف غعمــال اللجنــة اخلاصــة وغن تتعــاون معهــا
تعاوانً كامر من غجل تن يذ غ كام املا ة  ( 23ـ) من امليثاق واًعرن ومن غجل إخيار اللجنة اخلاصـة
بتن يــذ غ كــام املــا ة ( 23ب) مــن امليثــاق يف مــا يتعل ـ ابجلهــو الراميــة إىل النهــون ابحلكــم الــذايت يف
غيالير ،وتشج الدولة القائمة ابً ارة على تيسا إي ا البعثا الزائرة والبعثا اخلاصة إىل ذا اًقليم؛
 - 03تعي ددد أتكي ددد غن الدول ــة القائمــة ابً ارة مســؤولة ،مبوجــب امليث ــاق ،عــن تعزيــز التنمي ــة
االقتا ــا ية واالجتماعي ــة وص ــون اهلوي ــة الثقاقي ــة لإلقل ــيم ،وتيل ــب إىل الدول ــة القائم ــة ابً ارة غن تتخ ــذ
خيوا حلشد مجي غشكال املساعدة املمكنة ،سواء على غساس ثنائي غو متعد األ را  ،واستخدامها
ب عالية يف تعزيز اقتاا اًقليم؛
 - 01أتخذ يف االعتبار خية التنمية املستدامة لعام  ،)1(6131مبا يف لـك غ ـدا التنميـة
املســتدامة ،وتؤكــد غمهيــة تعزيــز التنميــة االقتاــا ية واالجتماعيــة املســتدامة لإلقلــيم عــن ريـ تشــجي النمــو
االقتاــا امليــر والشــامل واملناــف ،وهتيملــة مزيــد مــن ال ــر للجميـ  ،واحلــد مــن غوجـ عــدم املســاواة،
ورق مستواي املعيشة األساسية ،وتدعيم التنمية االجتماعية العا لة وااليدماج االجتمـاعي ،وتعزيـز إ ارة
املـ ـوار اليبيعي ــة وال ــن م اًيكولوجي ــة عل ــى ب ــو متكام ــل ومس ــتدام مب ــا يك ــل غم ــورا منه ــا ع ــم التنمي ــة
االقتاا ية واالجتماعية والبشرية ،ويف الوقـل ي سـ تيسـا ـن الـن م اًيكولوجيـة وجتديـد ا ور ـا إىل
التهــا األصــلية وك الــة صــمو ا يف مواجهــة التحــداي اجلديــدة واملســتجدة ،وعــث بقــوة الدولــة القائمــة
ابً ارة عل ــى االمتن ــاع ع ــن القي ــام أب ي ــوع م ــن األيش ــية غ ــا املش ــروعة وال ــارة وغ ــا املنتج ــة ،ال ــيت
ال تتماشى م مالحة شعب اًقليم ،مبا يف لك استخدام اًقليم مر ا ضريبيا؛
 - 01تطلب إىل اًقليم وإىل الدولة القائمة ابً ارة ااا مجيـ التـدابا الرزمـة حلمايـة البيملـة
يف اًقليم و ها مـن مجيـ غشـكال التـد ور ،وتيلـب مـرة غخـرذ إىل الوكـاال املتخااـة املعنيـة رصـد
األ وال البيملية يف اًقليم وتقدمي املساعدة إلي وققاً لن مها الداخلية السائدة؛
 - 02تطلب إىل اللجنة اخلاصة غن تواصل راسة مسةلة غيالير وغن تقدم تقريراً عن لك إىل
اجلمعية العامة يف ورهتا الثالثة والسبع وعن تن يذ ذا القرار.
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