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مــن

االحتــاا الروسـي و كــوااوو ولولي يــا ةاولــة  -املتعــداة القوميــااجل واجلمةوولــة العرليــة
السوولة وفزنول ةمجةوولة  -البولي اولةجل وكولا ونيكاواغوا :مشروع قراو

قراو اللجنة اصا ة املؤوخ  22حزلرا /لونيه  2015لشأ لووالوولكو
إن اللجنةةا اصة ةةا املعنيةةا لةلةةا ذنإية إحةةالن قةةنل الدة والل للبلة ان ال ةةع
املس عمرة،
مـن االسـتق ل للبلـدا والشـعوب املسـتعمرة الـ ووا
إذ ذأخ يف الح بةر
يف قراو اجلمعية العامة  1514ةا15-جل املؤوخ  14كـانو األول/السـم  ،1960وكـ ل
قراواا اللجنة اصا ة ومقرواهتا املتعلقة لبووالوولكو والبالغ داها  34قراوا ومقروا،
إذ ذضةةيف يف الح بةةةر أنــه قــد م ـى أكثــر م ـ نصــا ال تــرة  2020-2011ال ـ
أ لنتةا اجلمعية العامـة يف قراوهـا  119/65املـؤوخ  10كـانو األول/السـم  2010قـدا
اوليا ثالثا للق اء لى االستعماو،
إذ ذأخ ة يف الح بةةةر القــراواا واملقــرواا ال ـ ال ـ هتا اللجنــة اصا ــة من ـ ــا
 1972لشأ مسألة لووالوولكو ،البالغ داها  34قراوا ومقـروا ،والـواواة يف القـاولر اللجنـة
اصا ة ىل اجلمعية العامة ،وال سيما الل ال ال هتا يف السنواا األخرية لدو الصولت،
إذ ذ ةةةةر ىل أ لــــو  25متوز/لوليــــه  2016لوافــــذ الــ ـ كرة الســــنولة ملــــروو
 118اما لى الدخُّل الواللاا املتحدة األمرلكية يف لووالوولكو،
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إ ذ ذالحةةةق قولة ة أنـــه وغـــم العـــدا املبـــااواا الـ ـ الـ ـ ها املمثلـــو السياســـيو
لبووالوولكو والواللـاا املتحـدة يف السـنواا األخـرية ،س لتسـ ا حـا ار الشـروع يف مليـة
إلهنــاء اســتعماو لووالوولكــو امتثــاال لقــراو اجلمعيــة العامــة  1514ةا15-جل ولقــراواا اللجنــة
اصا ة ومقرواهتا لشأ لووالوولكو،
إذ ذضةةيف يف الح بةةةر أ شــعب لووالوولكــو أ ــرب يف غالبيتــه يف  6الشــرل الثــا /
نوفم  2012وف ه حلالة التبعية السياسية الـ لوجـد فيةـا يف الوقـت الـراه  ،وأ هـ
احلالة ،لالنظر ىل است حال األزمة االقتصاالة واملالية يف لووالوولكـو ،حتـول او الـاش شـعب
لووالوولكو قراواا سياالة ك يلة مبعاجلـة مشـاكله االقتصـاالة واالجتما يـة اصةـرية ،مبـا فيةـا
البةالة والتةميش واإل ساو وال قر،
إذ ذالحق قول انو قيـا كـونررلس الواللـاا املتحـدة ل ـر جملـس للرقالـة املاليـة
لى لووالوولكـو ،متـ و ا يف شلـ لالسـلةة العامـة املخولـة للكـونررلس مبوجـب لنـد اإلقلـيم
التالع م استوو الواللاا املتحدة ،ولياناا املد ي العا لاحملكمـة العليـا يف الواللـاا املتحـدة
ال لؤكد فيةا أ لووالوولكو ما زالت قليما حتت سيااة الواللاا املتحـدة وخاعـعا للسـلةة
العامة املخولة للكونررلس،
إذ ذالحق ك لك أ احملكمة العليا للواللاا املتحدة األمرلكية ق ـت لشـأ ق ـية
لووالوولكو عد سانشيز فايل ،لناء لى است ساو قانو م وزاوة العـدل لالواللـاا املتحـدة،
أ املصدو األ لي والنةائي للسلةة احلكومية يف لووالوولكو هو كونررلس الواللـاا املتحـدة
األمرلكية،
إذ ذ د جم دا لـى احلاجـة امللحـة ىل أ القـو الواللـاا املتحـدة لوعـع األسـس
ال زمة لتن ي قراو اجلمعية العامة  1514ةا15-جل وقراواا اللجنـة اصا ـة ومقرواهتـا لشـأ
لووالوولكو الن ي ا كام ،
إذ ذالحق أ فرقـة العمـل املشـتركة لـو الوكـاالا املعنيـة مبركـز لووالوولكـو التــي
شـكللةا وئــيس الواللــاا املتحــدة ،والـ قــدمت القرلرهــا الثالـ يف  16آشاو/مــاو ،2011
أكــدا م ـ جدلــد أ لووالوولكــو قلــي طم خاعــع لســلةة كــونررلس الواللــاا املتحــدة ،وأ
املناقشاا املتعلقة مبسألة املركز ال الزال حا ار يف حالة م اجلموا،
إذ حتةةيع حلمةةة لاإل ن ـاا ال ـ ا تمــدها مــؤمتر القمــة الثــا جلما ــة اول أمرلكــا
ال الينية ومنةقة البحر الكاوليب ،املعقوا يف هافانا ا  ،2014ومؤمتر القمة الثالـ للجما ـة
املعقوا يف ليلو ،كوستاولكا ،ـا  ،2015ومـؤمتر القمـة الرالـع للجما ـة املعقـوا يف كولتـو
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ــا  ،2016وهــي اإل نـــاا الــ كـــروا الأكيـــد الةــالع األمرلكـــي ال الـــي والكـــاوليب
لبووالوولكــو ،وأُحــيف فيةــا لمــا لــالقراواا ال ـ ال ـ هتا اللجنــة اصا ــة لشــأ لووالوولكــو،
وأَكدا جمداا أ مسألة لووالوولكو مسـألة هتـ ام اجلما ـة ،وُأ ـرب فيةـا ـ االلتـزا مبوا ـلة
العمل يف طاو القانو الدويل ،وال سيما يف طاو قراو اجلمعية العامـة  1514ةا15-جل ،لـى
خــ ء منةقـــة أمرلكـــا ال الينيـــة والبحـــر الكـــاوليب مــ االســـتعماو واملســـتعمراا ،وكُل ـــت
مبوجبةما اللجنة الرلا ية املنبثقـة ـ اجلما ـة لـأ التـوىل ،مبشـاوكة الـدول األ ـاء األخـرة
الراغبة يف االشتراك يف املةمة ،القدمي مقترحاا للم ي قدما يف ه ا الصدا،
إذ ذالحةةق ضاضةةة اإل ـ اصــا املتعلــذ لبووالوولكــو ال ـ ا تمــد ولســاء اول
وحكومــاا التحــالا البولي ــاو لشــعوب قاوالنــا األمرلكيــة ،اكتمعــو يف كراكــا لــومي
 4و  5شـــبارب/ف الر  ،2012وأ رلـــوا فيـــه ــ الأليـــدهم القـــو حلـــذ شـــعب لووالوولكـــو
غــــري القالــــل للتصــــرر يف القرلــــر املصــــري واحلصــــول لــــى االســــتق ل التــــا  ،وأشــ ـاووا
ىل أ لووالوولكو أمة مـ أمـم أمرلكـا ال الينيـة ومنةقـة البحـر الكـاوليب التميـز رولـة والـاول
شاالــيو متميــزل وقــا حقــو ســياالة منتةكــة ل عــل الو ــالة االســتعماولة امل روعــة ليةــا
منـ أكثــر مـ قــر د وشـدااوا لــى أ ق ــية اســتق ل لووالوولكــو شــأ لةــم منةقــة أمرلكــا
ال الينيـة والبحـر الكـاوليب وفافلـةا املعنيـة لـاحلواو والتعـاو السياسـي ،وال سـيما مجا ـة اول
أمرلكـا ال الينيـة ومنةقـة البحـر الكـاوليب ،وطـالبوا لـاط سـراء السـجناء السياسـيو الـ ل
وُقعــت لــيةم أحكــا لالســج لســبب ك ــاحةم مـ أجــل االســتق ل وحــذ لووالوولكــو يف
القرلـــر املصـــري ،ومنـــةم الرفيـــذ أوســـكاو لـــوليس ولـــبريا احملتجـــز يف ـــرور غـــري نســـانية
من  35اما،
لنما“ ال ا تمد مؤمتر أمرلكا ال الينية ومنةقة البحـر
إذ ذالحق ك لك ”
الكــاوليب املعقــوا يف لنمــا لــومي  18و  19الشــرل الثــا /نوفم  2006ا مــا الســتق ل
لووالوولكـو ن ــوو  33حزلــا سياســيا مـ  22للــدا مـ للــدا املنةقــة ،والـ انبثقــت نــه
الصـااو ـ جملـس الدوليـة االشـتراكية يف كاسـكاليس،
استنتاجاا أُ يدَ الأكيدها يف اإل
ال الرال ،يف  5شبارب/ف الر  2013ال ُأ رب فيه التأليد للد وة املتكروة الـ الوجةةـا
اللجنة اصا ـة لاإلمجـاع ىل اجلمعيـة العامـة لكـي النظـر يف ق ـية اسـتعماو لووالوولكـو ،ومـ
أجــل ط ـ ســراء أوســكاو لــوليس ولــبريا وغــري م ـ مــواط لووالوولكــو الــوطنيو ال ـ ل
لق ــو أحكامــا لالســج يف ســجو الواللــاا املتحــدة ،وُأ ــرب كـ ل ـ اواليــاء جملــس
الدوليــة زاء وفــل غالبيــة شــعب لووالوولكــو اســتمراو الوعــع االســتعماو احلــايل يف البلــد
وال ام اكلس معه،
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إذ ذالحق ضاضة النقاش اجلاو يف لووالوولكو لشـأ التو ـل ىل مسـاو لتـي البـدء
يف مليــة هنــاء االســتعماو يف لووالوولكــو ،و اواكــا منــةا لعــد جــدوة املشــاوواا الـ الــتم
مببااوة م الواللاا املتحدة وللمبدأ القائل لأ أ مبااوة السـتةدر السـولة املركـز السياسـي
لبووالوولكو لنبري أ النبـع مـ شـعب لووالوولكـو ولكـو مشـاولع قـوانو ـدة قُـدمت حـا
ار يف لووالوولكو لتشكيل مجعية استوولة معنية مبسألة املركز،
إذ ذالحق ك لك الوافذ آواء شعب لووالوولكو لى عرووة اإلفـرا ـ السـجو
السياسي البووالوولكي ،أوسكاو لوليس ولبريا ،ال لق ي قولة يف أحـد سـجو الواللـاا
املتحدة من ما لزلد لى  35اما ألسباب التصل لالك اء م أجل استق ل لووالوولكو،
إذ ذالحةةق الشــواغل ال ـ الســاوو شــعب لووالوولكــو زاء مــا لتعــر لــه املؤلــدو
الستق ل لووالوولكو م أ مال نا الشمل القمع والترهيب وأخ ينـاا احلمـل النـوو
ةالــدناجل قســرا ،مبــا يف شلـ األ مــال الـ كُشــا نــةا النقــاب يف ارونــة األخــرية مـ خـ ل
الوثائذ ال وفعت نةا اقيئاا االحتاالة لالواللاا املتحدة ة السرلة،
إذ ذ ة ر أ مشــاة نرلــة الواللــاا املتحــدة لــوا لســتخدمو جزلــرة لييكــيس،
لووالوولكــو ،ملــا لزلــد لــى  60امــا يف جــراء منــاوواا ســكرلة ،مــع مــا لســتتبعه شل ـ
م واقب عاوة لصحة السـكا والبيئـة ولالتنميـة االقتصـاالة واالجتما يـة قـ البلدلـة مـ
للدلاا لووالوولكو،
إذ ذالحق الوافـذ آوا ء شـعب لووالوولكـو وحكومتـه لـى عـرووة النظيـا والةةـري
كل األواعي ال كانت الُسـتخد يف السـالذ يف جـراء املنـاوواا العسـكرلة و قامـة املنشـ ا
العســكرلة و ااهتــا ىل شــعب لووالوولكــو وعــرووة اســتر قا لصــام التنميــة االجتما يــة
واالقتصـــاالة يف لووالوولكـــو ،وال حـ ـ اال ـــاقةم لـــى أ الن يـ ـ هـ ـ العمليـــة كـــا حـــا
ار لةيئا،
إذ ذالحةةق ضاضةةة الشــكاوة املتوا ــلة ال ـ لقــدمةا ســكا جزلــرة لييكــيس لشــأ
اســتمراو ال جــري القنالــل و شــعال احلرائــذ املكشــوفة كةرلقــة م ـ طــر التنظيــا ،ــا ل ــاقم
مشاكل الصحة والتلوث القائمة ولعرا حياة املدنيو للخةر،
إذ ذالحةةق ك ة لك أ الوثيقــة اصتاميــة الصــااوة ـ مــؤمتر القمــة الســاا شــر
لرلسـاء اول وحكومـاا للـدا حركــة ـد اال يـازة1جل ،املعقــوا يف طةـرا  ،مجةوولـة لــرا
اإلس مية ،يف ال ترة م  26ىل  31آب/أغسـةس  ،2012وغـري مـ اجتما ـاا احلركـة،

__________
ة1جل  ،A/67/506-S/2012/752املرفذ األول.
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قد أُ يد فيةا الأكيد حذ شـعب لووالوولكـو يف القرلـر املصـري واالسـتق ل وفقـا لقـراو اجلمعيـة
العامة  1514ةا15-جل ،وأُهيب نكومة الواللـاا املتحـدة أ التحمـل مسـؤوليتةا املتمثلـة يف
التعجيل لعملية التي لشعب لووالوولكو أ مياو لالكامل حقه غري القالل للتصرر يف القرلـر
املصري واالستق ل و ااة األواعي واملنش ا املشرولة يف جزلرة لييكيس ويف فةـة ووزفلـت
وواز البحرلة ىل شعب لووالوولكو ال لشكل أماة م أمـم أمرلكـا ال الينيـة ومنةقـة البحـر
الكاوليب ،وحُثت اجلمعية العامة لى النظر فعليا يف مسألة لووالوولكو م مجيع جوانبةا،
ق ة اد ة مع ىل ليانــاا و فــاااا متثــل شــا وجةــاا النظــر الســائدة يف أوســارب
شعب لووالوولكو ومؤسسااله االجتما ية،
ق نظرت يف القرلر مقرو اللجنة اصا ة

الن ي القراواا املتعلقة لبووالوولكوة2جل،

 - 1ذؤك قن ج ا حذ شعب لووالوولكو غري القالل للتصرر يف القرلر املصـري
واالســتق ل وفقــا لقــراو اجلمعيــة العامــة  1514ةا15-جل ،وانةبــا املبــاائ األساســية لـ ل
القراو لى مسألة لووالوولكود
 - 2ذكةةرر ال أكي ة لــى أ شــعب لووالوولكــو أمــة م ـ أمــم أمرلكــا ال الينيــة
ومنةقة البحر الكاوليب قا هولتةا الوطنية ال االية املستقلةد
 - 3هتيب قن ج ا نكومة الواللـاا املتحـدة األمرلكيـة أ التحمـل مسـؤوليتةا
املتمثلة يف التعجيل لتن ي ملية التي لشعب لووالوولكـو أ ميـاو لالكامـل حقـه غـري القالـل
للتصرر يف القرلر املصري واالستق ل ،وفقـا لقـراو اجلمعيـة العامـة  1514ةا15-جل وقـراواا
ومقــرواا اللجنــة اصا ــة لشــأ لووالوولكــو ويف طــاو االمتثــال التــا قــا ،ومتكلنــه م ـ الــاش
قــراواا ســياالة ك يلــة مبعاجلــة احتياجاالــه االقتصــاالة واالجتما يــة العاجلــة ،مبــا فيةــا البةالــة
والتةميش واإل ساو وال قرد
 - 4ذالحق أ مسألة استق ل لووالوولكو حتظى لد م واسع النةا مـ جانـب
شخصياا لاوزة وحكوماا وقوة سياسية شا يف أمرلكا ال الينية ومنةقة البحر الكاوليبد
 - 5ذالحق جم دا النقاش اجلاو يف لووالوولكو لشأ الن ي آلية الك ل مشـاوكة
ثلي مجيع قةا اا الرأ يف لووالوولكو مشاوكة كاملة ،مبـا يف شلـ نشـاء مجعيـة اسـتوولة
الُعىن مبسألة املركز استنااا ىل لدائل هناء االستعماو املعترر را يف القانو الـدويل ،واعـعة يف
__________
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ا تباوهــا املبــدأ القائــل لــأ أ مبــااوة الســتةدر الســولة املركــز السياســي لبووالوولكــو ــب
أ النبع م شعب لووالوولكود
 - 6ذعةةر حةةن قةةةةل الولةة مــ اإلجــراءاا املتخــ ة عـــد مؤلــد اســـتق ل
لووالوولكــــو ،والشــــجع لــــى التحقيــــذ يف اللـــ اإلجــــراءاا لاجلدلــــة ال زمــــة ولالتعــــاو
مع السلةاا املختصةد
 - 7ذطلةةب ىل اجلمعيــة العامــة أ النظــر يف مســألة لووالوولكــو لصــووة شــاملة
وم مجيع جوانبةا ،وأ البت يف ه املسألة يف أقرب وقت ك د
 - 8حتة حكومــة الواللــاا املتحــدة ،متشــيا مــع احلاجــة ىل عــما حــذ شــعب
لووالوولكو املشروع يف القرلـر املصـري ويالـة حقـو اإلنسـا اصا ـة لـه ،لـى أ السـتكمل
ملي ة ااة مجيع األواعي واملنش ا الـ شـرلتةا يف جزلـرة لييكـيس وللـدة سـيبا ىل شـعب
لووالوولكو ،وأ حتتر حقـو اإلنسـا األساسـية مثـل احلـذ يف الصـحة والتنميـة االقتصـاالة،
جــل لتن ي ـ مليــة النظيــا والةةــري املنــاطذ ال ـ كانــت الُســتخد م ـ قبــل ألغــرا
وأ الع ا
املناوواا العسكرلة لا تمـاا طـر ال الزلـد مـ ال ـاقم العواقـب الوخيمـة الناشـة ـ نشـاطةا
العسكر وشل لرية احل اظ لى ـحة سـكا جزلـرة لييكـيس ويالـة البيئـة ،وأ التحمـل
الكاليا الل العمليةد
 - 9هتيةةب جمة دا لــرئيس الواللــاا املتحــدة األمرلكيــة أ ل ــر لــدواع نســانية،
واو مزلد الأخري ،السجو السياسي البووالوولكي أوسـكاو لـوليس ولـبريا الـ للـغ مـ
العمر  73اما وهو لق ي حكما لالسج يف أحد سـجو الواللـاا املتحـدة منـ أكثـر مـ
 35امــا ألســباب التصــل لالك ــاء م ـ أجــل اســتق ل لووالوولكــو ،والرحــب لــاإلفرا ـ
نوولريالو غونساليس ك والود
 - 10حتيع حلمة قيف الرذيةة لـالتقرلر الـ
ألحكا قراو اللجنة املؤوخ  22حزلرا /لونيه 2015د

أ ـــــد مقـرو اللجنـة اصا ـة الن يـ ا

 - 11ذطلب ىل املقرو أ لقد ليةا القرلرا يف ا  2016ـ الن يـ هـ ا القـراو،
ل ــمنه مســتجداا التةــوواا املتصــلة لعمليــة هنــاء االســتعماو يف لووالوولكــو ،وفقــا للقــراو
 1514ةا15-جلد
 - 12ذورر لقاء مسألة لووالوولكو قيد االستعرا
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