األمــم المتحـدة
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الدورة الخامسة والسبعون

البند  61من جدول األعمال

تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة

قرار اتخذته الجمعية العامة في  10كانون األول/ديسمبر 2020
[بناء على تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار (اللجنة الرابعة) ( ،A/75/420الفقرة ])27

 - 120/75مسألة جزر فرجن التابعة للواليات المتحدة
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في مس ـ ــزلة ججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة ،وترس ـ ــل تقرير اللجنة الخاص ـ ــة المعنية

بحالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشع ب المستعمرة خالل عام ،)1(2020

وإذ تحيط علما ب رقة العمل التي أعدتها األمانة العامة بشزن ججر فـرجن التابعة لل اللات المتحدة

()2

وبالمعل مات األخرى ذات الصلة بالم ض ع،

وإذ تسللللللللللم بـزن جمي الخيـارات المتـالـة لتقرير مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير ا قليم خيـارات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمـة مـا تامـل تتف

م الرغبات التي لعرب عنها بحرية ش ـ ـ ــعر ججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة وتت اف م المباتئ المحدتة

ب ض ـ ـ ـ ـ ي في قرار الجمةية العامة ( 1514ت )15-المؤرخ  14كان ن األول/تلس ـ ـ ـ ــمبر  1960و ( 1541ت)15-
المؤرخ  15كان ن األول/تلسمبر  1960وغيرهما من ق اررات الجمةية،

وإذ تعرب عن القلق من أنه رغم مرور  60عاما على اعتمات إعالن منح االســتقالل للبلدان والشــع ب

المستعمرة( ،)3ما زال  17إقليما غير متمت بالحكم الذاتي ،بما في ذلك ججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة،
_________________

( )1ال ثائ الرسمية للجمةية العامة ،الدورة الخامسة والسبع ن ،الملح رقم .)A/75/23( 23
(.A/AC.109/2020/16 )2
( )3القرار ( 1514ت.)15-
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وإدراكا منها ألهمية م اصـ ــلة تنفيذ ا عالن تنفيذا فعاال ،م مراعاة هدق القعـ ــاء على االسـ ــتعمار

بحل ل عــام  2020الــذ لــدتتــه األمم المتحــدة وخيتي عمــل العقــدون الــدوليين ال ــاني

()4

على االستعمار،

وال ــالــق للقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

وإذ تقر بزن الخص ــائل المميجة لش ــعر ججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة وتيلعاته تس ــتلجم اتباع

ُن ُهج مرنة وعملية ومبتكرة ليال خيارات تقرير المص ـ ـ ـ ــير ،تون أ مس ـ ـ ـ ــاو بحجم ا قليم أو م قعه الج رافي
أو عدت سكانه أو م ارته اليبيةية،

واقتناعا منها بعــرورة أن ت ل رغبات شــعر ا قليم وتيلعاته األســاو الذ لســترشــد به في تي ر

مركجه السياسي في المستقبل ،وبزهمية الدور الذ تؤتله عمليات االستفتاء واالنتخابات الحرة والن ـجيهة وغيرها

من أشكال االستيالع الشعبي في التحق من رغبات الشعر وتيلعاته،

وإذ يسللللاورلا القلق إزاء اسـ ـ ــتخدام واسـ ـ ــت الل الم ارت اليبيةية لألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

من قبـل الـدول القـائمـة بـا تارة خـدمـ تة لمنفعتهـا الخـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وإزاء اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الل األقـاليم كم ار ج مـاليـة توليـة على
لس ـ ـ ــاب االقتص ـ ـ ــات العالمي ،وإزاء اعثار المترتبة عن أ أنش ـ ـ ــية اقتص ـ ـ ــاتلة تق م بها الدول القائمة با تارة

وتتعارض م مصالح شع ب األقاليم ،وألعا م ألكام القرار ( 1514ت،)15-

واقتناعا منها بزن أ ّ مفاوضـ ــات لتحدود مركج ا قليم ال ُب ّد أن ونخرش ويشـ ــارف فيها بفعالية شـ ــعر
ا قليم ،وذلك تحل رعالة األمم المتحدة وعلى أس ـ ــاو كل لالة على لدة ،وبع ـ ــرورة التّحق من أر ش ـ ــعر

ججر فـرجن التابعة لل اللات المتحدة فيما وتعل بحقه في تقرير المصير،

وإذ تالحظ التعاون الذ ت اصـل األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي إبداءه على الصـعيدون المحلي

وا قليمي ،بما في ذلك مشاركتها في أعمال المن مات ا قليمية،

وإذ تضللف في اعتبارلا أن من المهم للجنة الخاص ــة ،كي تتمكن من تعجيج فهمها للمركج الس ــياس ــي

لشعر ججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة ومن االضيالع ب الوتها بشكل فعال ،أن تيل من خالل ال اللات
المتحدة األمريكية باعتبارها الدولة القائمة با تارة على رغبات شـ ـ ـ ـ ـ ــعر ا قليم وتيلعاته ،وأن تتلقى معل مات

بهذا الشزن من مصاتر مناسبة أخرى ،منها مم ل ا قليم،

وإذ تعي األهميـة التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلهـا مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اركـة مم لي ججر فرجن التـابعـة لل اللـات المتحـدة المنتخبين

والمعينين في أعمال اللجنة بالنسبة لججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة وللجنة الخاصة على لد س اء،

وإذ تسللم بعـرورة أن تكفل اللجنة الخاصـة ايام هيتات األمم المتحدة المعنية على نح نشـح بحملة

للت عية العامة تس ـ ــتهدق مس ـ ــاعدة ش ـ ــعر ججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة على ممارس ـ ــة لقه غير القابل
للتصرق في تقرير المصير وعلى ا تساب فهم أفعل لخيارات تقرير المصير بحسر كل خيار على لدة،

وإذ تضلللف في اعتبارلا أن عقد للقات ت ارس ـ ــية إقليمية في منيقتي البحر الكاريبي والمحيح الهاتئ

وفي مقر األمم المتحدة ،بمشـ ـ ــاركة نشـ ـ ــية من مم لي األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ،لسـ ـ ــاعد ،في ذلك
الخص ـ

 ،اللجنة الخاصــة على االضــيالع ب الوتها ،وأن الياب ا قليمي لهذه الحلقات الد ارســية التي تعقد

_________________

( ،A/56/61 )4المرف .
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بالتناوب بين منيقتي البحر الكاريبي والمحيح الهاتئ لش ــكل عنصـ ـ ار بالغ األهمية في إطار برنامج تع ــيل

به األمم المتحدة ورمي إلى التّحّق من المركج السياسي لألقاليم،

وإذ تشللللير إلى الحلقة الد ارسـ ـ ــية ا قليمية لمنيقة البحر الكاريبي ل ل م ضـ ـ ـ ع تنفيذ العقد الدولي

ال الق للقعـاء على االسـتعمارت تعجيل إنهاء االستعمار عن طري تجدود االلتجام واتخاذ تدابير عملية“ ،التي

عقدتها اللجنة الخاصـ ـ ــة في غراند رنن ،غريناتا ،واسـ ـ ــتعـ ـ ــافتها لك مة غريناتا في الفترة من  2إلى  4ألار/

ماو  ،2019ب صـ ــفها لدثا هاما واسـ ــتش ـ ـرافيا ،أتاي للمشـ ــاركين فيه تقييم التقدم المحرز والتصـ ــد للتحدلات
الميرولة في عملية إنهاء االس ـ ــتعمار ،واس ـ ــتعراض أس ـ ــالير العمل التي تتبعها اللجنة لاليا ،وتجدود التجامها
بتنفيذ مهمتها التاريخية،

وإذ تشللير ضيضللا إلى أهمية ما اعتمدته الحلقة الد ارس ــية من اس ــتنتاجات وت ص ــيات ترت مرفقة بتقرير

ســبل المعــي قدما

()5
وتبين النتائج التي تمخعــل عنها الحلقة ،ومنها على وجه الخص ـ
اللجنة الخاصــة
ّ
بعملية إنهاء االس ـ ــتعمار في س ـ ــيام إعالن الجمةية العامة الفترة  2020-2011العقد الدولي ال الق للقع ـ ــاء

على االستعمار(،)6

وإذ تشلللللير كذل إلى البيان الذ أتلى به نائر الحا م ،بصـ ـ ـ ــفته مم ال لحك مة ججر فرجن التابعة

لل اللات المتحدة ،في الحلقة الدراسية ا قليمية لمنيقة البحر الكاريبي لعام ،)7(2019
وإذ ترحب بع تة ا قليم إلى الت اصل م اللجنة الخاصة في عام ،2019
وإذ تالحظ مف التقدير المسـاهمة المقدمة لتنمية بع

األقاليم من ال كاالت المتخصـصـة والمؤسـسـات

األخرى التابعة لمن مة األمم المتحدة ،وبخاص ـ ـ ــة اللجنة االقتص ـ ـ ــاتلة ألمريكا الالتينية ومنيقة البحر الكاريبي،

واللجنـة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتلـة واالجتمـاعيـة عسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا والمحيح الهـاتئ ،وبرنـامج األمم المتحـدة ا نمـائي ،وبرنـامج األغـذلـة
العالمي ،والمؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ا قليمية م ل مصـ ـ ـ ــرق التنمية الكاريبي والجماعة الكاريبية ومن مة تول شـ ـ ـ ــرم البحر

الكاريبي ومنتدى ججر المحيح الهاتئ ووكاالت مجلن المن مات ا قليمية في المحيح الهاتئ،

وإذ تدرك أن ا قليم لاول للمرة الخامس ـ ــة اس ـ ــتعراض القان ن التزس ـ ــيس ـ ــي المنقح الحالي الذ ون م

ترتيبــات الحكم الــداخلي لمقليم وأنــه طلــر إلى الــدولــة القــائمــة بــا تارة ومن مــة األمم المتحــدة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدتــه

في برنامجه لت قيف الجمه ر،

وإذ تعي أنه تم اقتراي مشـروع تسـت ر في عام  2009أليل فيما بعد إلى الدولة القائمة با تارة التي

طلبل إلى ا قليم في عام  2010أن ون ر في اعتراضاتها على مشروع الدست ر،

وعقدت في عام  2012عهد إليها بمهمة
وإذ تعي ضيضللللا أن اتفااية التنقيح الخامسـ ـ ــة التي أُنشـ ـ ــتل ُ
التصدو على مشروع الدست ر المنقح النهائي والم افقة عليه،

_________________

( )5ال ثائ الرسمية للجمةية العامة ،الدورة الرابعة والسبع ن ،الملح رقم .)A/74/23( 23
( )6ان ر القرار .119/65
( )7متاي على .www.un.org/dppa/decolonization/en/c24/regional-seminars/2019
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وإذ تعرب عن قلقها بش ـ ـ ـ ــزن ط ل المدة الجمنية التي اس ـ ـ ـ ــت رقتها عملية االس ـ ـ ـ ــتعراض الدس ـ ـ ـ ــت ر ،

وإذ تؤكد أهمية لصـ ـ ل اللجنة الخاص ــة على معل مات مس ــتكملة في ال قل الالزم بش ــزن المرللة التي بل تها
صياغة الدست ر،

وإذ تؤكد أهمية الروابح ا قليمية في تنمية هذا ا قليم الججر الص ير،
وإذ تشلير بقلق إلى األضـرار واعثار البال ة الناجمة عن إعصـار إورما وماريا اللذون ضـربا ا قليم

في عام ،2017

وإذ تشير إلى االنتخابات العامة التي أجريل في تشرين ال اني/ن فمبر ،)8(2018
وإذ تشللير ضيضللا إلى ق ارريها  270/74المؤرخ  2نيس ــان/أبريل  ،2020المعن ن التع ــامن العالمي

لمكـافحـة مرض فيروو ك رونـا لعـام  ( 2019ف ـي د ،“)19-و  274/74المؤرخ  20نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريـل ،2020

المعن ن التعاون الدولي من أجل ضـ ــمان الحص ـ ـ ل على الصـ ــعيد العالمي على األتوية واللقالات والمعدات

اليبية الالزمة لمكافحة ك فيد،“19-
-1

تعيد تأكيد الح غير القابل للتصـ ـ ـ ـ ــرق في تقرير المصـ ـ ـ ـ ــير لشـ ـ ـ ـ ــعر ججر فرجن التابعة

لل اللـات المتحـدة ،وفقـا لمي ـام األمم المتحـدة وقرار الجمةيـة العـامـة ( 1514ت )15-المتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن إعالن منح

االستقالل للبلدان والشع ب المستعمرة؛
-2

تعيلد ضيضلللللللللا تلأكيلد أنـه ال بـدوـل في عمليـة إنهـاء اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـار ججر فرجن التـابعـة لل اللـات

المتحدة عن مبدأ تقرير المص ـ ـ ــير الذ لش ـ ـ ــكل ألع ـ ـ ــا لقا أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيا من لق م ا نس ـ ـ ــان ،على نح ما تقر

به اتفاايات لق م ا نسان ذات الصلة بالم ض ع؛
-3

تعيلد كلذلل تلأكيلد أن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـر ججر فرجن التـابعـة لل اللـات المتحـدة ه في نهـالـة الميـاق

صـ ــالر الح في تحدود مركجه السـ ــياسـ ــي في المسـ ــتقبل بحرية ،وفقا أللكام المي ام ذات الصـ ــلة بالم ضـ ـ ع

تعد،
وا عالن وق اررات الجمةية العامة ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،وتهير ،في هذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ،بالدولة القائمة با تارة أن ّ

بالتعاون م لك مة ا قليم والهيتات المعنية في من مة األمم المتحدة ،برامج ت قيف س ــياس ــي لمقليم لت عية
الش ــعر بحقه في تقرير المص ــير طبقا للخيارات المش ــروعة المتعلقة بالمركج الس ــياس ــي المس ــتندة إلى المباتئ

المحدتة ب ض ي في قرار الجمةية ( 1541ت )15-والق اررات والمقررات األخرى ذات الصلة؛
-4

ترحب باقتراي ا قليم في عام  2009مش ــروع تس ــت ر كان ثمرة للعمل المنجج في المؤتمر

الدسـ ـ ــت ر الخامن لججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة ،وعرضـ ـ ــه على ن ر الدولة القائمة با تارة ،وتيلر
إلى الدولة القائمة با تارة مس ـ ــاعدة لك مة ا قليم على تحقي أهدافها الس ـ ــياس ـ ــية واالقتص ـ ــاتلة واالجتماعية،

وبخاصة نجاي عملية المؤتمر الدست ر الداخلية في الت صل إلى نتائج؛
-5

تطلب إلى الدولة القائمة با تارة أن تيسـ ـ ـ ــر عملية الم افقة على الدسـ ـ ـ ــت ر المقتري وتنفيذه

بعد إق ارره في ا قليم وأن تجوت اللجنة الخاص ـ ـ ــة المعنية بحالة تنفيذ إعالن منح االس ـ ـ ــتقالل للبلدان والش ـ ـ ــع ب

المستعمرة بانت ام بمعل مات مستكملة في هذا الصدت؛

_________________

( )8ان ر  ،A/AC.109/2019/16الفقرة .2
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تطلب ضيضلللا إلى الدولة القائمة با تارة أن تسـ ــاعد ا قليم من خالل تيسـ ــير األعمال التي

لع ـ ـ ـ ـ ـ ــيل بها فيما وتعل ب ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ برنامج لت قيف الجمه ر ،وذلك وف ما وتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ م الماتة ( 73ب) من

المي ام ،وتهير في هذا الصدت بمؤسسات األمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة إلى ا قليم عند اليلر؛
-7

ترحب بإنشاء مكتر تقرير المصير والتي ير الدست ر في جامعة ججر فرجن بتم يل من

-8

تشللللير إلى إغالم محية ه فنسـ ـ ــا في عام  ،2012الذ كان له تزثير اقتصـ ـ ــات سـ ـ ــلبي

-9

تكرر تأكيد دعوتها إلى إتماج ا قليم في البرامج ا قليمية التي لعــيل بها برنامج األمم

- 10

ترحب بمش ـ ـ ـ ــاركة ا قليم بنش ـ ـ ـ ــاش في أعمال اللجنة االقتص ـ ـ ـ ــاتلة ألمريكا الالتينية ومنيقة

- 11

تشلدد على ضــرورة أن و اصــل ا قليم المشــاركة في أنشــية اللجنة الخاصــة ،بما في ذلك

- 12

تؤكد ضيضللللللا أهمية أن تك ن اللجنة الخاص ـ ـ ـ ــة على علم بجراء ش ـ ـ ـ ــعر ججر فرجن التابعة

الدولة القائمة با تارة ب الة معالجة مسزلة تقرير المصير ،بما في ذلك المركج السياسي والت قيف الدست ر ؛
على ا قليم؛

المتحدة ا نمائي أس ة باألقاليم األخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تشارف في تلك البرامج؛
البحر الكاريبي؛

في الحلقات الدراسية ا قليمية ،من أجل تجويد اللجنة بزلدث المعل مات المتعلقة بعملية إنهاء االستعمار؛

لل اللات المتحدة ورغباته وأن تعجز فهمها ألل اله ،بما في ذلك طبيعة ونيام الترتيبات الســياســية والدســت رية

القائمة بين ججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة والدولة القائمة با تارة؛
- 13

تهيب بالدولة القائمة با تارة أن تش ـ ــارف في أعمال اللجنة الخاص ـ ــة وأن تتعاون معها تعاونا

امال من أجل تنفيذ ألكام الماتة ( 73ه) من المي ام وا عالن ومن أجل إخيار اللجنة الخاصـ ــة بتنفيذ ألكام

المــاتة ( 73ب) من المي ــام فيمــا وتعل بــالجه ت الراميــة إلى النه ض بــالحكم الــذاتي في ججر فرجن التــابعــة
شج الدولة القائمة با تارة على تيسير إلفات البع ات الجائرة والبع ات الخاصة إلى ا قليم؛
لل اللات المتحدة ،وتُ ِّّ
- 14

تعيد تأكيد أن الدولة القائمة با تارة مسؤولة ،بم جر المي ام ،عن تعجيج التنمية االقتصاتلة

واالجتماعية وصـ ـ ـ ن اله ية ال قافية لمقليم ،وتيلر إلى الدولة القائمة با تارة أن تتخذ خي ات للحصـ ـ ـ ل على
ل مساعدة ممكنة ،س اء على أساو ثنائي أو متعدت األطراق ،واستخدامها بفعالية في تعجيج اقتصات ا قليم؛
- 15

تلأذلذ في االعتبلار خيـة التنميـة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتـدامـة لعـام  ،)9(2030بمـا في ذلـك أهـداق التنميـة

المسـ ــتدامة ،وتؤكد أهمية تعجيج التنمية االقتصـ ــاتلة واالجتماعية المسـ ــتدامة في ا قليم من خالل تعجيج النم

االقتصـ ـ ــات الميرت الشـ ـ ــامل والمنصـ ـ ــا ،وتهيتة مجيد من الفر

للجمي  ،والحد من لاالت عدم المسـ ـ ــاواة،

ورف مســت يات المةيشــة األســاســية ،وتدعيم التنمية واالندماج االجتماعيين العاتلين ،وتعجيج ا تارة المتكاملة
والمسـ ــتدامة للم ارت اليبيةية والن م ا لك ل جية التي تدعم ،في جملة أم ر ،التنمية االقتصـ ــاتلة واالجتماعية

والبشـ ـرية ،وتي ّسـ ـر في ال قل نفس ــه لفم الن م ا لك ل جية وتجدودها واس ــتص ــاللها وجعلها قاترة على الص ــم ت
في م اجهة التحدلات الجدودة والناش ـ ــتة ،وتحق بق ة الدولة القائمة با تارة على أن تمتن عن مجاولة ألة أنش ـ ــية

غير مشروعة وضارة وعقيمة ال تخدم مصالح شعر ا قليم ،بما في ذلك استخدام ا قليم كمركج مالي تولي؛
_________________

( )9القرار .1/70
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A/RES/75/120

- 16

تطللب إلى ا قليم وإلى الـدولـة القـائمـة بـا تارة اتخـاذ جمي التـدابير الالزمـة لحمـالـة البيتـة

- 17

تكرر دعوتها الدولة القائمة با تارة وال كاالت المتخصـ ـص ــة والمؤسـ ـس ــات األخرى التابعة

ص ـ ـص ـ ــة المعنية رص ـ ــد
في ا قليم ولف ها من جمي أش ـ ــكال التّده ر ،وتيلر مرة أخرى إلى ال كاالت المتخ ّ
األل ال البيتية في ا قليم وتقدلم المساعدة له وفقا لن مها الداخلية السائدة؛

لمن مة األمم المتحدة والمن مات ا قليمية أن تقدم إلى ا قليم كل ما ولجم من مساعدة وأن تق م بدعم جه ت

التعـافي وإعـاتة البنـاء ،وتعجيج القـدرات في مجـال التـزهـر لحـاالت الي ارئ والح ّـد من المخـاطر ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا
في أعقاب إعصار إورما وماريا اللذون ضربا ا قليم في عام 2017؛
- 18

تطلب إلى اللجنة الخاص ــة أن ت اص ــل ت ارس ــة مس ــزلة ججر فرجن التابعة لل اللات المتحدة

وأن تقدم إلى الجمةية العامة في تورتها الساتسة والسبعين تقري ار عن هذا الم ض ع وعن تنفيذ هذا القرار.
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