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 - 99/77مسألة جزر فرجن الربيطانية
إن اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف مسألة جزر فريجن الربيطانية ،ودرست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة اخلاصة
املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة لعام ،)0(6102
وإذ حتيط علما بورقة العمل اليت أعدهتا األمانة العامة بشأن جزر فرجن الربيطانية( )6واملعلومات
األخرى ذات الصلة،
وإذ تُسللم أبن مجيــا اخليــارات املتاتــة لتقريــر مصــري ااقلــيم خيــارات ســليمة مــا دامــت تتفـ مــا
الرغبات اليت يعرب عنها شعب جزر فرجن الربيطانية حبرية وتتوافـ مـا املبـاد احملـددة بووـوا الـواردة يف
قـ ـرارم اجلمعي ــة العام ــة ( 0101د )01-املـ ـ ر  01ك ــانون األولمديس ــمرب  0621و ( 0110د)01-
امل ر  01كانون األولمديسمرب  0621وغريمها من قرارات اجلمعية،
وإذ تعرب عن القلق ألن  02إقليما ،مبا يف ذلك جـزر فـرجن الربيطانيـة ،مـا الـت غـري متمتعـة
ابحلمكم الذا ي رغم مرور  12عاما على اعتماد إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة(،)3
_________________
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وإدراك للا م للا ألمهي ــة مواص ــلة تنفي ــذ ااع ــالن تنفي ــذا فع ــاال ،م ــا مراع ــاة ــد الق ــاء عل ــى
()1
االس ــتعمار حبل ــول ع ــام  6161ال ــذم تددتـ ـ األم ــم املتح ــدة وخط ــيت عم ــل العق ــدين ال ــدولي الث ــاي
والثالث للق اء على االستعمار،
وإذ تقللر أبن اخلصــائا املميــزة لشــعب جــزر فــرجن الربيطانيــة وتطلعات ـ تســتلزم اتبــا هن ـ مرنــة
وعمليــة ومبتمكــرة تيــال خيــارات تقريــر املصــري ،دون أم مســاو حبجــم ااقلــيم أو موقعـ اجل ـرايف أو عــدد
سمكان أو موارده الطبيعية،
واقت اعللا م للا ب ــرورة أن تظــل رغبــات شــعب ااقلــيم وتطلعات ـ األســاو الــذم يس شــد ب ـ يف
تطور مركزه السياسي يف املستقبل وأبمهية الدور الذم ت دي عمليات االستفتاء واالنتخاابت احلرة والنزيهة
وغري ا من أشمكال االستطال الشعيب يف التحق من رغبات الشعب وتطلعات ،
وإذ يساورها القلق إ اء استخدام واست الل املـوارد الطبيعيـة لاقـاليم غـري املتمتعـة ابحلمكـم الـذا ي
م ــن جان ــب ال ــدول القائم ــة ابادارة لص ــاحلها ،وإ اء اس ــتخدام األق ــاليم ابعتبار ــا م ــالذات وـ ـريبية عل ــى
تساب االقتصاد العاملي ،وإ اء اآلاثر امل تبة على أم أنشطة اقتصادية ت طلا هبا الدول القائمة ابادارة
على حنو يتعارض ما مصاحل شعوب األقاليم ،وكذلك ما القرار ( 0101د،)01-
واقت اعللا م للا أبن أم مفاووــات لتحديــد مركــز ااقلــيم ال بــد أن ينخــرا ويشــار فيهــا شــعب
ااقليم هبمة ،حتت رعاية األمم املتحدة على أساو كل تالة على تدة ،وب رورة التحق من آراء شعب
جزر فرجن الربيطانية فيما يتعل حبق يف تقرير املصري،
وإذ تالح ل التعــاون الــذم تواصــل األقــاليم غــري املتمتعــة ابحلمكــم الــذا ي إبــداءه علــى الصــعيدين
احمللي وااقليمي ،مبا يف ذلك مشاركتها يف أعمال املنظمات ااقليمية،
وإذ تضع يف اعتبارها أن من املهم للجنة اخلاصة ،كي تتممكن من تعزيز فهمها للمركز السياسي
لشعب جزر فرجن الربيطانية ومن االوطال بواليتها بشمكل فعال ،أن تطلـا عـن يريـ اململمكـة املتحـدة
لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية ،بوصــفها الدولــة القائمــة ابادارة ،علــى رغبــات شــعب ــذا ااقلــيم
وتطلعا ت  ،وأن تتلقى معلومات يف ذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى ،منها ممثلو ااقليم،
وإذ تعي األمهية الـيت تشـمكلها مشـاركة ممثلـي جـزر فـرجن الربيطانيـة املنتخبـ واملعينـ يف أعمـال
اللجنة جلزر فرجن الربيطانية وللجنة اخلاصة على تد سواء،
وإذ تُسللم ب ــرورة أن تمكفــل اللجنـة اخلاصــة قيــام ياــات األمــم املتحــدة املعنيــة علــى حنــو نشـ
حبملة للتوعية العامة تستهد مساعدة شعب جزر فرجن الربيطانية يف إعمال تق غري القابـل للتصـر
يف تقرير املصري ويف فهم خيارات تقرير املصري فهما أف ل ،على أساو كل تالة على تدة،
وإذ تضع يف اعتبارها ،يف ذلـك اخلصـو  ،أن عقـد تلقـات دراسـية إقليميـة يف منطقـيت البحـر
المكــارييب واحملــي ا ــاد ويف مقــر األمــم املتحــدة ،مبشــاركة نشــطة مــن ممثلــي األقــاليم غــري املتمتعــة ابحلمكــم
الذا ي ،يساعد اللجنة اخلاصة على االوطال بواليتها وأن الطـابا ااقليمـي ـذه احللقـات الدراسـية الـيت
تعقــد ابلتنــاوب ب ـ منطقــيت البحــر المكــارييب واحملــي ا ــاد يشــمكل عنص ـرا ابلــم األمهيــة يف إيــار بــر م
ت طلا ب األمم املتحدة يرمي إىل التحق من املركز السياسي لاقاليم،
_________________

( ،A/56/61 )1املرف .
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وإذ تُرحمل بعقــد اللجنــة اخلاصــة احللقــة الدراســية ااقليميــة ملنطقــة البحــر المكــارييب عــن مووــو
”تنفيذ العقد الدويل الثالث للق اء على االستعمار  -مسـتقبل إهنـاء االسـتعمار يف األقـاليم غـري املتمتعـة
ابحلمكم الذا ي :مـا ـي اآلفـا “ ،الـذم عقـد يف كين سـتاون ،واست ـافـكت تمكومـة سـانت فنسـنت وجـزر
غرينادين ،يف الف ة من  02إىل  01أايرممايو  ،6102بوصفها تداث اما واستشرافيا ،أاتا للمشارك
في ـ تقيــيم التقــدم احمل ــر يف عمليــة إهنــاء االس ــتعمار ومعاجلــة التحــدايت ال ــيت تواج ـ العمليــة ،واس ــتعراض
أساليب العمل اليت تتبعها اللجنة تاليا ،وجتديد التزامها بتنفيذ مهمتها التارخيية،
وإذ تقللر أبمهيــة االســتنتاجات والتوصــيات الــيت اعتمــدهتا احللقــة الدراســية املرفقــة بتقريــر اللجنــة
اخلاصــة( )1والــيت تب ـ النتــائ الــيت اخ ــت عنهــا احللقــة ،ومنهــا علــى وج ـ اخلصــو ســبل امل ــي قــدما
بعملي ــة إهن ــاء االس ــتعمار يف س ــيا إع ــالن اجلمعي ــة العام ــة الف ـ ة  6161-6100العق ــد ال ــدويل الثال ــث
للق اء على االستعمار(،)2
وإذ تالح ل ل مل للع التق للدير املس ــامهة املقدم ــة لتنمي ــة بع ــك األق ــاليم م ــن الوك ــاالت املتخصص ــة
وامل سسـات األخــرى التابعــة ملنظومـة األمــم املتحــدة ،وةاصـة اللجنــة االقتصــادية ألمريمكـا الالتينيــة ومنطقــة
البحر المكـارييب ،واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـي ا ـاد  ،وبـر م األمـم املتحـدة اا ـائي،
وبــر م األغذيــة العــاملي ،وكــذلك امل سســات ااقليميــة مثــل مصــر التنميــة المكــارييب واجلماعــة المكاريبيــة
ومنظمــة دول شــر البحــر المكــارييب ومنتــدى جــزر احملــي ا ــاد ووكــاالت ل ـ املنظمــات ااقليميــة يف
احملي ا اد ،
وإذ تشري إىل البيان الذم أدىل ب ئب رئي الو راء وو ير املوارد الطبيعية والعمل ،بوصف ممثل
تمكومة جزر فرجن الربيطانية ،يف احللقة الدراسية ااقليمية ملنطقة البحر المكارييب اليت عقـدت يف كيتـو يف
الف ة من  61إىل  31أايرممايو ،6103
وإذ أتخذ يف اعتبار ا ما ذكِر يف آخر مرة شـار فيهـا االقلـيم يف أنشـطة اللجنـة اخلاصـة يف عـام

 ،6103من أن عالقة ااقليم ابلدولة القائمة ابادارة مستقرة وال تمكتنفها املشاكل إال إن ميمكن حتسينها،
وإذ تشدد يف ذا الصدد على أمهيـة مواصـلة مشـاركة ااقلـيم مـن أجـل تزويـد اللجنـة مبعلومـات مسـتمكملة
عن عملية إهناء االستعمار،
وإذ تدرك الفائدة اليت ميمكن أن تعود هبا الرواب ااقليمية على تنمية إقليم من األقاليم اجلزرية الصـ رية
والفائدة اليت ميمكن أن تعود هبا ع وية ااقليم يف ل بلدان وأقاليم ما وراء البحار ملنطقة البحر المكارييب،
وإذ تشري إىل االنتخاابت العامة اليت أجريت يف تزيرانميوني ،)2(6101
 - 0تعيللد أتكيللد تـ شــعب جــزر فــرجن الربيطانيــة غــري القابــل للتصــر يف تقريــر املصــري،
وفقا مليثا األمم املتحدة وقرار اجلمعية العامة ( 0101د )01-املت من إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان
والشعوب املستعمرة؛
_________________

( )1الواثئ الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثانية والسبعون ،امللح رقم .)A/72/23( 63
( )2انظر القرار 21م.006
( )2انظر الوثيقة  ،A/AC.109/2016/4الفقرة .3
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 - 6تعيد أيضا أتكيد أن ال بديل يف عملية إهناء استعمار جـزر فـرجن الربيطانيـة عـن مبـدأ
تقرير املصري الذم يشمكل أي ـا تقـا أساسـيا مـن تقـو اانسـان ،علـى حنـو مـا تقـر بـ اتفاقيـات تقـو
اانسان ذات الصلة؛
 - 3تعيد كذلك أتكيد أن شعب جزر فرجن الربيطانية و يف هناية املطا صاتب احلـ
يف حتديد مركزه السياسي يف املستقبل حبرية ،وفقـا ألتمكـام امليثـا ذات الصـلة وااعـالن وقـرارات اجلمعيـة
العامة ذات الصـلة ،وتـدعو ،يف ـذا الصـدد ،الدولـة القائمـة ابادارة للقيـام ،ابلتعـاون مـا تمكومـة ااقلـيم
وا ياـات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة ،عـدا د بـرام تثقيفيـة سياسـية ليقلـيم لتوعيـة الشـعب حبقـ يف
تقرير املصري يبقا للخيارات املشروعة املتعلقة ابملركز السياسي املستندة إىل املباد احملددة بوووا يف قرار
اجلمعية ( 0110د )01-والقرارات واملقررات األخرى املتخذة يف ذا الصدد؛
 - 1تش للري إىل دســتور جــزر فــرجن الربيطانيــة الصــادر عــام  ،6112وت كــد أمهيــة اس ــتمرار
املناقشات بشأن املسائل الدستورية ،من أجـل مـنح مسـ ولية أكـرب حلمكومـة ااقلـيم هبـد تطبيـ الدسـتور
تطبيقا فعاال ورفا مستوايت التثقيف املتصل ابملسائل الدستورية؛
 - 1تطل إىل الدولـة القائمـة ابادارة أن تسـاعد ااقلـيم بتيسـري األعمـال الـيت ي ـطلا هبـا
فيمـا يتعلـ ابجلهــود املبذولـة لتوعيــة اجلمهــور ،مبــا يتسـ مــا املــادة ( 23ب) مـن امليثــا  ،وهتيــب يف ذلــك
الصدد مب سسات األمم املتحدة املعنية تقدمي املساعدة إىل ااقليم إذا يلبها؛
-2
البحر المكارييب؛

تُرحم مبشـاركة ااقلـيم بنشـاا يف أعمـال اللجنـة االقتصـادية ألمريمكـا الالتينيـة ومنطقـة

 - 2تُشللعمع ااقلــيم علــى مواصــلة االش ـ ا يف أنشــطة اللجنــة اخلاصــة املعنيــة حبالــة تنفيــذ
إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة ،مبا يف ذلك يف احللقات الدراسية ااقليمية؛
 - 1تؤك للد أمهي ــة أن تمك ــون اللجن ــة اخلاص ــة عل ــى عل ــم عراء ش ــعب ج ــزر ف ــرجن الربيطاني ــة
ورغبات وأن تعز فهمها ألتوال ـذا الشـعب ،مبـا يف ذلـك يبيعـة ونطـا ال تيبـات السياسـية والدسـتورية
القائمة ب جزر فرجن الربيطانية والدولة القائمة ابادارة؛
 - 6هتي ابلدولة القائمـة ابادارة أن تشـار يف أعمـال اللجنـة اخلاصـة وأن تتعـاون معهـا تعـاو
كــامال مــن أجــل تنفيــذ أتمكــام املــادة  ( 23ــ) مــن امليثــا وااعــالن ومــن أجــل إخطــار اللجنــة اخلاصــة بتنفيــذ
أتمك ــام امل ــادة ( 23ب) م ــن امليث ــا فيم ــا يتعلـ ـ ابجله ــود الرامي ــة إىل النه ــوض ابحلمك ــم ال ــذا ي يف ج ــزر ف ــرجن
الربيطانية ،وتشجا الدولة القائمة ابادارة على تيسري إيفاد البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل ااقليم؛
 - 01تؤكللد مللن جديللد مسـ ولية الدولــة القائمــة ابادارة ،مبوجــب امليثــا  ،عــن تعزيــز التنميــة
االقتص ــادية واالجتماعي ــة وص ــون ا وي ــة الثقافي ــة ليقل ــيم ،وتطل ــب إىل الدول ــة القائم ــة ابادارة أن تتخ ــذ
خطـوات للحصــول علــى كـل مســاعدة مممكنــة ،سـواء علــى أســاو ثنـائي أو متعــدد األيـرا  ،واســتخدامها
بفعالية يف تعزيز اقتصاد ااقليم؛
 - 00أتخذ يف اعتبارها خطة التنمية املستدامة لعام  ،)1(6131مبا يف ذلـك أ ـدا التنميـة
املســتدامة ،وت كــد أمهيــة تعزيــز التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة املســتدامة يف ااقلــيم مــن خــالل تعزيــز ــو
اقتصادم مستدام وشامل ومنصـف ،وهتياـة مزيـد مـن الفـر للجميـا واحلـد مـن أوجـ عـدم املسـاواة ورفـا
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مســتوايت املعيشــة األساســية ،وتــدعيم التنميــة االجتماعيــة العادلــة واالنــدماي االجتمــاعي ،وتعزيــز اادارة
املتمكاملــة واملســتدامة للمـوارد الطبيعيــة والــنظم اايمكولوجيــة الــيت تــدعم ،يف مجلــة أمــور ،التنميــة االقتصــادية
ورده إىل تالت األصلية
واالجتماعية والبشرية ،وتسهل يف الوقت نفس تفظ النظام اايمكولوجي وجتددهّ ،
وصــموده يف مواجهــة التحــدايت اجلديــدة والناشــاة ،وحتــث بقــوة الدولــة القائمــة ابادارة علــى االمتنــا عــن
القيام أب م نو األنشطة غري املشروعة وال ارة وغري املنتجة ،مبـا يف ذلـك اسـتخدام ااقلـيم ابعتبـاره مـالذا
وريبيا ،اليت ال تتماشى ما مصاحل شعب ااقليم؛
 - 06تطل إىل ااقليم وإىل الدولة القائمة ابادارة اختاذ مجيـا التـدابري الال مـة حلمايـة البياـة
يف ااقليم وتفظها من مجيا أشمكال التد ور ،وتطلب مرة أخرى إىل الوكاالت املتخصصة املعنية مواصلة
رصد األتوال البياية يف ااقليم وتقدمي املساعدة إلي وفقا لنظم الداخلية السائدة؛
 - 03تطل ل إىل اللجنــة اخلاصــة أن تواصــل دراســة مســألة جــزر فــرجن الربيطانيــة وأن تقــدم
تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبع وعن تنفيذ ذا القرار.
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