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  حملة عامة -أوال  

رتـه اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى          ، الـذي تتـوىل إدا     )١(يتألف إقليم سانت هيالنـة     - ١
 وجمموعـة جــزر  سـيون جزيـرة أسن : وأيرلنـدا الشـمالية، مـن جزيـرة سـانت هيالنــة وتـابعني مهـا       

 .صغرية تشكل تابع تريستان دا كوهنا
 كيلـومتر مـن   ١ ٩٠٠وتقع سانت هيالنة يف جنـوب احملـيط األطلسـي علـى بعـد حنـو                 - ٢

ويشــتمل . ازيــل، وهــي جزيــرة صــغرية بركانيــة املنشــأ  كيلــومتر مــن الرب٢ ٩٠٠أنغــوال وحنــو 
عــد  علــى ُبســيونوتقــع أسن.  كيلــومترا مربعــا٤١٢م علــى أراضــي جممــوع مســاحتها  ــــــاإلقلي
ــة، وتقــع تريســتان دا كوهنــا واجلــزر      ١ ٢٠٠ ــومتر إىل الشــمال الغــريب مــن ســانت هيالن  كيل

وسـانت  .  سـانت هيالنـة     كيلـومتر إىل اجلنـوب مـن       ٢ ٤٠٠الصغرية األخرى على مسافة حنـو       
 ١٢٢هيالنة، اليت تقع فيها جيمستاون عاصمة اإلقليم، هي أكرب اجلزر، حيث تبلـغ مسـاحتها    

بانتظام علـى مـدار السـنة        استوائي تلطفه الرياح اليت هتب        مبناخ  اجلزر وتتمتع  . كيلومترا مربعا 
نـــواع النباتيـــة ويف اجلـــزر جمموعـــة متميـــزة مـــن األ. يف اجلنـــوب الشـــرقي إىل الشـــمال الغـــريب

 .واحليوانية وكثري منها من األنواع النادرة أو املهددة باالنقراض
، وهــم ينتمــون  ”St. Helenians“أو  ”Saints“ويعــرف ســكان ســانت هيالنــة، باســم  - ٣

 كــان يعــيش يف ســانت ،١٩٩٨ووفقــا لتعــداد عــام ).  أدنــاه٤انظــر الفقــرة (ألصــول خمتلطــة 
اإلحصـاء يف سـانت هيالنـة فـإن عـدد       سب تقـديرات مكتـب  إال أنه ح . نسمة٥ ٠١٠هيالنة 

 نسـمة،   ٣ ٨٠٠ إىل   ٣ ٧٥٠  يتـراوح بـني    ، كـان  ٢٠٠٣يوليـه   /، يف متـوز   رةـــ السكان يف اجلزي  
وذكـر املكتـب أنـه يف    . مما يعين أن ربع السكان قـد غـادر اجلزيـرة خـالل مخـس سـنوات فقـط          

، تعرضــت ٢٠٠٢النــة يف عــام أعقــاب إعــادة مــنح اجلنســية الربيطانيــة إىل مــواطين ســانت هي  
، فمـن    يف املسـتقبل   السـكان عـدد    يصعب التكهن بدقة عن       حني ويف. اجلزيرة إىل عملية نزوح   

املرجح أن ختف حدة اهلجرة املرتفعـة وذلـك ألن  معظـم األشـخاص الـذين كـانوا يرغبـون يف                      
لـيت يـرجح أن   مغادرة اجلزيرة قد غادروها فعالً، مع احنسار عدد السـكان يف الفئـات العمريـة ا              

ــا يف جيمســتاون  . )٢(تغــادر اجلزيــرة  هــي اللغــة نكليزيــةالواللغــة ا. ويقــيم ثلــث الســكان تقريب
ــدة ــة باســتخدام   وميكــن ا.  املســتخدمةالوحي ــة  ســ”لوصــول إىل ســانت هيالن ــد امللكي فينة الربي

 بــني كــارديف يف اململكــة املتحــدة  طريقهــا الــيت تتوقــف يف اجلزيــرة وهــي يف  “ســانت هيالنــة
 .سيونويوجد أقرب مهبط طائرات يف أسن.  تاون يف جنوب أفريقياوكيب
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  خلفية تارخيية -ثانيا  
ــة يف   خــاكتشــف املــالح الربتغــايل   - ٤ ــا ســانت هيالنــة يف عيــد القديســة هيالن وان دا نوف

وظــل وجودهــا ســرا حــىت عثــر عليهــا  . وكانــت جزيــرة غــري مأهولــة . ١٥٠٢مــايو /أيــار ٢١
، ادعـت هولنـدا   ١٦٣٣ويف عـام    . ١٥٨٨مـاس كافنـدش يف عـام        صدفة البحـار االنكليـزي تو     

ــها   ــها مل حتتل ــرة لكن ــة اجلزي ــه   ١٦٥٨ويف عــام . ملكي ــا مرســوماً أذن ب ، أصــدر حــاكم بريطاني
باسـتعمار اجلزيـرة وحتصـينها، واسـتوطنها االنكليـز يف أعقـاب       الربيطانيـة  لشركة اهلند الشـرقية     

كمـا جلـب صـينيون وبعـض     . شـرق األقصـى   وُجلب األرقـاء مـن أفريقيـا ومدغشـقر وال         . ذلك
وأصدر امللك جورج الثـاين     . العمال اهلنود املرتبط معهم بعقود حمددة األجل للعمل يف اجلزيرة         

ومـنح امللـك يف امليثـاق    . لشركة اهلند الشرقية ميثاقا حيدد فيه كيفيـة حتصـني اجلزيـرة وحكمهـا             
 ُنفي نابليون بونابرت إىل سانت هيالنـة        وقد. أيضا اجلنسية االنكليزية الكاملة الدائمة للسكان     

وأصـــبحت ســـانت هيالنـــة مـــن  . ١٨٢١، وظـــل فيهـــا حـــىت وفاتـــه يف عـــام  ١٨١٥يف عـــام 
، احتفلـت سـانت هيالنـة بالـذكرى         ٢٠٠٢مـايو   /ويف أيـار  . ١٨٣٤مستعمرات التاج يف عـام      

 . السنوية اخلمسمائة الكتشافها
 

   بالنواحي الدستورية والسياسيةاملعلومات األساسية والتطورات املتصلة -ثالثا  
 /كـانون الثـاين    ١ الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف           ١٩٨٨حل دستور سانت هيالنـة لعـام         - ٥

ينـاير  /كـانون الثـاين   ١، حمل دستور سانت هيالنة وتابَعْيها الذي بدأ العمل بـه يف     ١٩٨٩يناير  
العــام، الــذي تعينــه ومبوجــب الدســتور اجلديــد، يتــوىل إدارة اإلقلــيم احلــاكم والقائــد  . ١٩٦٧

 .امللكة، ويساعده يف ذلك جملس تنفيذي وجملس تشريعي
رئـيس  (ويتألف اجمللس التشريعي من رئيس اجمللس ومن ثالثة أعضـاء حبكـم مناصـبهم        - ٦

ويــرأس احلــاكم اجمللــس التنفيــذي .  عضــوا منتخبــا١٢و ) األمنــاء وأمــني املاليــة واملــدعي العــام
ة املعينني حبكم مناصبهم ومخسـة مـن أعضـاء اجمللـس التشـريعي              الذي يتألف من األعضاء الثالث    

وعلــى الــرغم مــن أن املــدعي العــام عضــو يف كــال اجمللســني التشــريعي والتنفيــذي،    . املنتخــبني
 .أنه ال ميلك حق التصويت يف أي منهما إال
وجتــــري االنتخابات باالقتراع السري على فترات ال تزيد علـى أربـع سـنوات وعلـى                 - ٧
وعلى الرغم مـن وجـود   .  عاما أو أكثر   ١٨ساس حق التصويت العام للذين يبلغون من العمر         أ

، فهما ال ميارسان أي نشاط وجتري االنتخابات علـى أسـاس            ١٩٧٦حزبني سياسيني منذ عام     
 عنــدما انتخــب ٢٠٠١يونيــه / حزيــران٢٧يف األخــرية وقــد أجريــت االنتخابــات . غــري حــزيب
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 ومن املزمع إجراء االنتخابات التاليـة       . دوائر انتخابية  ٨ ميثلون    مرشحاً ١٢للمجلس التشريعي   
 .٢٠٠٥يونيه /يف حزيران

وتتوىل احملكمـة العليـا إدارة النظـام القضـائي الـذي يسـتند إىل قـوانني اململكـة املتحـدة                      - ٨
 القضـاة الثالثـة احلاضـرين       قـدم ، ومعهـا حمكمـة جزئيـة يرأسـها أ         )يوجد رئيس قضاة غري مقيم    (

وهنـاك ترتيبـات   . كما توجد حمكمة لألحداث وحمكمـة للنظـر يف الـديون الصـغرية            . لسةيف اجل 
 .لعقد حمكمة استئناف تتألف من ثالثة قضاة، ميكن أن تنعقد يف جيمستاون أو يف لندن

، عندما دخـل قـانون اجلنسـية الربيطانيـة حيـز النفـاذ يف               ١٩٨٣يناير  /ويف كانون الثاين   - ٩
ــق   ــة الصــراع املتعل ــد  هناي ــاس(جبــزر فوكالن ــوقهم يف    )مالفين ــة حق ، فقــد ســكان ســانت هيالن

ويرى سكان اجلزر أن استعادة اجلنسية الربيطانية الكاملة لشـعب اإلقلـيم هـي مسـألة                . اجلنسية
ومـن خـالل جلنـة للجنسـية أنشـأهتا الكنيسـة األنغليكانيـة يف               . تتعلق حبقوق اإلنسـان األساسـية     

كان نشــاطهم علــى زيــادة الــوعي العــام فيمــا يتعلــق    ركــز الســ١٩٩٢ســانت هيالنــة يف عــام 
ــيم    ــة والتطــور الدســتوري لإلقل ــة والتنمي ــام . باملواطن ، طلــب اجمللــس التشــريعي   ١٩٩٤ويف ع

وأعقـب ذلـك عـدد مـن        .  الدستور بغية إدراج أحكام تتعلق بإصدار ميثاق للحقـوق         استعراض
لــس العمــوم التــابع للمملكــة  املناقشــات واملــداوالت يف كــل مــن اجمللــس التشــريعي احمللــي وجم  

 ،١٢-٤، الفقـرات    A/AC.109/1999/16 و   ،٨-٤، الفقرات   A/AC.109/2115انظر  . (املتحدة
ــرات A/AC.109/2000/8 و ــرات A/AC.109/2001/16 و ،١٧-١٣ الفقــــــ  ،١٥-١٠، الفقــــــ
 .)١٤-٩ الفقرات A/AC.109/2002/5 و

 جملـس العمــوم الربيطــاين  ، قــدمت احلكومـة الربيطانيــة يف ١٩٩٩مـارس  / آذار١٧ويف  - ١٠
. )٣(“وراء البحـار مـا  بريطانيا وأقاليم : شراكة من أجل التقدم واالزدهار   ”كتابا أبيض بعنوان    

وأهـم  . وعدَّد الكتاب األبيض التغيريات اليت طرأت على العالقة بني اململكة املتحدة وأقاليمهـا            
عـرض مـنح اجلنسـية    : هـي ما يتصل بسانت هيالنة مـن النصـوص الـواردة يف الكتـاب األبـيض        

الربيطانيــة مــع احلــق يف اإلقامــة يف اململكــة املتحــدة ملــن خيتــارون قبــول هــذا العــرض؛ والتــزام     
. مبواصلة تقدمي املساعدة املالية إىل األقاليــــم اليت تبقى معتمدة اقتصاديا علـى املعونـة الربيطانيـة               

 التشريعي لسانت هيالنـة الكتـاب   وناقشت جلنة اجلنسية وكذلك األعضاء املنتخبون يف اجمللس    
ــران     ــائج الــيت توصــلوا إليهــا إىل حكومــة اململكــة املتحــدة يف حزي ــه /األبــيض، وقــدموا النت يوني

١٩٩٩. 
مشروع قانون أقاليم ما وراء البحار الربيطانية إىل جملـس           دم، قُ ٢٠٠١يوليه  /ويف متوز  - ١١

بشــأن مشــروع القــانون الــذي حظــي  وقــد أجنــزت العمليــة الربملانيــة  . )٤(اللــوردات للنظــر فيــه
ــباط  ـــة فـــــــي شـ ـــة امللكيـــــ ــاليم  ،٢٠٠٢فربايـــر /باملوافقــــ ــانون األقـ  وأصـــبح يعـــرف باســـم قـ
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مــايو / أيــار٢١وبــدأ ســريان أحكــام اجلنســية يف . ٢٠٠٢مــا وراء البحــار لعــام  الربيطانيــــــة يف
انيـة لوفائهـا بـااللتزام      وأسدت جلنة اجلنسية يف سانت هيالنة الشـكر للحكومـة الربيط          . ٢٠٠٢

وأضـافت أن ذلـك سـيدعم       .  بإعـادة حقـوق املواطنـة      ١٩٩٩الذي قطعته على نفسـها يف عـام         
السياســات العامــة والــواردة يف الكتــاب األبــيض  ”بـــ إىل حــد بعيــد املســائل األخــرى املتعلقــة  

 .)٥(“وكذلك إقامة شراكة حقيقية
. ١٩٩٩ منـذ عـام   عـدة مبـادرات  اك  كانـت هنـ   ،ما يتعلق بـالتطورات الدسـتورية      ويف - ١٢
 املوقف الـذي أعربـت عنـه يف كـثري مـن األحيـان جلنـة اجلنسـية والـذي مـؤداه أن تشـمل                      ،أوال

املباحثــات مــع ســلطات اململكــة املتحــدة مناقشــات ملزايــا خمتلــف اخليــارات الدســتورية املتاحــة  
 التقريــر ،وثانيــا. ماجالوضــع الــراهن أو التبعيــة للتــاج أو االنــد: لســانت هيالنــة، وهــي حتديــدا

ــة دســتورية أنشــأها احلــاكم والــيت قــدمت مقترحــات بشــأن    عــ ١٩٩٩الصــادر يف عــام  ن جلن
 املتعلقــة بشـؤون احلكــم وإن كانــت مل حتــرز أي تقــدم يف حتديــد  تنوعــةجمموعـة مــن املســائل امل 

  أبلـغ ،٢٠٠٣مـايو   /ويف أيـار  . اململكـة املتحـدة   إقامتـها مـع     نوع العالقة اليت ترغب اجلزيـرة يف        
 أهنم سيقترحون إقامة نظام حكم يف سـانت هيالنـة يتمثـل يف              السكان اجمللس التشريعي أعضاء  

 ما يشار إليه حبكومة وزاريـة مؤلفـة مـن ثالثـة مسـتويات، ذلـك          انتهاججملس وزاري، وقرروا    
إقامـة حكومـة تتمتـع بقـدر أكـرب      يف ألهنم يرون أن هذا األمر يعكس األمنيات العامـة للشـعب       

مشروع دستور، بـل مشـروع      مل تتخذ شكل    واالقتراحات املقدمة   . سؤولية والدميقراطية من امل 
ويتوقـع أن يوضـع     . )٦(الدسـتور اجلديـد   يف ضـمه إىل     عناوين اتفاق يرغـب األعضـاء املنتخبـون         

 ويف كــانون .)٧(االنتخابــات القادمــةقبــل إجــراء  ٢٠٠٥يونيــه /دســتور جديــد حبلــول حزيــران
 االجتمـــاع اخلـــامس الكمنولـــثشـــؤون وزارة اخلارجيـــة وظمـــت ، ن٢٠٠٣ديســـمرب  /األول

ونــاقش ممثلــو ســانت هيالنــة مســألة  .  يف لنــدنمجلــس االستشــاري ألقــاليم مــا وراء البحــار لل
 حلكومـة الطالع على كيفية عمل ا    رتقبة إىل جزر فرجني الربيطانية ل     املزيارة  التطوير الدستور و  

 .)٨()١٩الفقرة أدناه انظر  (الوزارية
وبالرغم من التحاور املنتظم بني حكومة سانت هيالنة والدولة القائمة باإلدارة بشـأن              - ١٣

تطـــوير الدســـتور، واصـــل اإلقلـــيم الســـعي للحصـــول علـــى مشـــورة مســـتقلة بشـــأن املســـائل  
 احملكمــة العليــا لــدى ة احملاميــ، باكســتر-ليســون كــويننت أ قامــت ،ونتيجــة لــذلك. الدســتورية

سـبتمرب إىل   / أيلـول  ٢٥قاليم الصغرية، بزيارة سانت هيالنة يف الفترة من         لنيوزيلندا واخلبرية باأل  
 / نيسـان ٢٩وقامت بزيارهتا مرة أخـرى خـالل الفتـرة مـن        . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١١

 لةمسـتق ة   باكستر، بصفتها مستشار   -وقامت السيدة كويننت    . ٢٠٠٣مايو  /  أيار ٦أبريل إىل   
ــيم  ــث،   ة يف الشــؤون الدســتوري لشــعب اإلقل ــة الكمنول ــر مــن خــالل أمان ــل ُوفّ  وبعــد ، وبتموي

ســـانت هيالنـــة ” بتقـــدمي ورقـــة لعـــرض نقـــاط اخلـــالف معنونـــة مشـــاورات واســـعة النطـــاق،
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أكتـوبر  / يف تشـرين األول    “ استكشاف اخليارات املتعلقة بالتطوير املقبـل لدسـتورها        - وتابعيها
٢٠٠٢ . 

أكتــوبر / تشــرين األول١١ يف ةقل املســتةوعقــب املناقشــات الــيت جــرت مــع املستشــار  - ١٤
 مقترحـات للتغـيري   لسـكان ، أعلن رئيس اجمللس التشريعي أن تلك اهليئة ستعرض علـى ا  ٢٠٠٢

واخلصــائص الرئيســية ملقترحــات اجمللـــس    . الدســتوري لتــرى إن كانــت حتظــى بتأييـــد كــبري     
 :ا يلي، هي كم)٩(التشريعي بالنسبة للتغيري الدستوري على حنو ما ذكرته وسائط اإلعالم

 عضوا، ينتخـب مثانيـة   ١٢ينبغي أن يصبح اجمللس التشريعي مجعية تشريعية مكونة من         • 
 .منهم لتمثيل دوائر انتخابية، وينتخب أربعة من جانب مجيع ناخيب اجلزيرة

ينبغي أن تقوم السلطات التنفيذية للحكومة على نظام مـبين علـى إنشـاء جملـس وزراء                  • 
وينبغــي أن . ء مــن رئــيس وزراء وثالثــة أو أربعــة وزراءعلــى أن يتكــون جملــس الــوزرا

. يشترك مجيع الناخبني يف انتخـاب رئـيس الـوزراء مـن بـني أعضـاء اجلمعيـة التشـريعية          
. وعقب إجراء االنتخابات العامة مباشرة جتري جولة ثانية من التصويت هلـذا الغـرض             

 املائــة علــى  يف٥٠وينبغــي أن يشــترط نظــام التصــويت حصــول املرشــح النــاجح علــى 
 .األقل من األصوات اليت أديل هبا

اجلمعيـة للعمـل كأعضـاء      آخرين يف   يقوم رئيس الوزراء باختيار ثالثة أو أربعة أعضاء          • 
 .جملس الوزراء التوجيه العام حلكومة سانت هيالنةتوىل وي. يف جملس الوزراء

 اآلخــرين، ســيكون هنــاك أيضــا جملــس تنفيــذي يتكــون مــن رئــيس الــوزراء والــوزراء   • 
ــه       جيتمــع مــع احلــاكم إلحاطتــه علمــا بســري أعمــال حكومــة ســانت هيالنــة وليقــدم ل

 مســؤولية لتحمـ ياملشـورة بشـأن ممارسـة أي ســلطات تنفيذيـة يكـون احلــاكم مـا زال       
ــا   ــة أو الشــحن      ،خاصــة بالنســبة هل ــذه الســلطات الشــؤون املالي ــي أال تشــمل ه  وينبغ

 .البحري
ة الذين مل يدخلوا يف تشكيل جملـس الـوزراء أعضـاء يف             يصبح أعضاء اجلمعية التشريعي    • 

مشـــاريع القـــوانني وتقـــوم هـــذه اللجـــان بدراســـة . جلـــان خمتـــارة هلـــا ســـلطة التـــدقيق
وينبغــي أن يكـون هلــا ســلطة التحقيـق مببــادرة منــها يف أي مســألة   . واحلسـابات العامــة 

 .تتعلق بسياسات احلكومة أو إدارهتا
حـديث  يثـاق   شـتمل الدسـتور اجلديـد علـى فصـل يتعلـق مب            إضافة إىل ذلك، ينبغي أن ي      • 

توصـيات  (حكم يتعلق بإنشاء جلنة خدمـة قضـائية وجلنـة خدمـة عامـة               على  للحقوق و 
 ).١٩٩٩جلنة التحقيق املعنية بالدستور اليت أنشئت يف عام 
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 نظـم اجمللـس التشـريعي       ،٢٠٠٢ديسـمرب   /أكتوبر إىل كانون األول   /ومن تشرين األول   - ١٥
ــرة لضــمان      عــدة جــوال  ــع أحنــاء اجلزي ــة يف مجي ــة يف املراكــز اجملتمعي ت مــن االجتماعــات العام

مشاركة الشعب إىل أقصى حد ممكن يف مسألة تطوير الدسـتور واحلصـول علـى تغذيـة مرتـدة                   
 وإضافة إىل ذلك ظهرت يف وسـائط اإلعـالم احملليـة رسـائل     .بشأن مقترحات اجمللس التشريعي  
 . ثرية للجدلومقاالت وافتتاحيات عديدة م

يف  إلقامة حكومة وزاريـة مؤلفـة مـن ثالثـة مسـتويات               اقتراح األعضاء املنتخبني   جاءو - ١٦
ســانت  خــالل زيارهتــا إىل  باكســتر-كــويننت إجــراء  مناقشــات مكثفــة مــع الســيدة  أعقــاب 
ذلك مفاوضـات مـع فريـق    فيـه كـ   ىجـر كانـت تُ  يف الوقت الذي    ،  ٢٠٠٣مايو  / يف أيار  هيالنة

  الـذي وفيمـا يلـي ملخـص مـوجز عـن االقتـراح           . الكمنولـث شـؤون   رة اخلارجية و  زائر من وزا  
 :شر على نطاق واسعُن

 كتـوبر أ /ألولستند االقتراح إىل الورقة االستشارية اليت صدرت يف تشـرين ا          ي - ١ 
 :اإلثنني التالينين يريتغيال، مع إدخال ) أعاله١٣انظر الفقرة  (٢٠٠٢

اجلزيـرة كلـها    عية التشـريعية علـى نطـاق        أعضاء اجلم انتخابات  جترى   )أ(  
 ١٢مجيع الناخبني بانتخاب األعضـاء الــ        فيها  يقوم  . يف قائمة واحدة  

 مجيعهم؛
 بــدالً مــن انتخــاب رئــيس الــوزراء مــن قبــل مجيــع املنتخــبني، يقــوم      )ب(  

 . بانتخابه١٢ أعضاء اجلمعية الـ
 ورغـــم .اريحكـــم يتمثـــل يف جملـــس وزيقتـــرح األعضـــاء املنتخبـــون نظـــام   - ٢ 

األعضــاء املنتخبــون أن رأى التحفظــات الــيت أعربــت عنــها البارونــة آمــوس،   
حكومـة  عـد أمـراً جوهريـاً إلقامـة         ُيحكـم يتمثـل يف جملـس وزاري         إقامة نظام   

 االقتراحات الشواغل اليت أعربت عنها البارونـة        ناولتوقد ت .  للجزيرة وزارية
 .آموس بالكامل

 مســؤولية إدارة األعمــال اليوميــة للجزيــرة بيــد اجمللــس الــوزرايسيضــع نظــام  - ٣ 
وسيكونون مسـؤولني أمـام عامـة    . كوزراءالذين سيعملون  األعضاء املنتخبني   

 . للمساءلةةعرضكونون الناس، وي
ــوا أعضــاء يف    - ٤  ــوزراء أو يف جملــس ال جيــوز للمســؤولني احلكــوميني أن يكون ال

 .ستشارين سيضطلعون بدور املاجلمعية التشريعية
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مبوافقـة مسـبقة    سيحتفظ احلاكم بالسلطة اليت ختول له أال يتصرف وفقا لتقـديره إال        - ٥  
يف حالة ما إذا كان القرار الـذي يقترحـه اجمللـس الـوزاري     فقط من وزير اخلارجية و   

 )١٠(ال يتسق مع قيمة من قيم الشراكة
مـن وزارة اخلارجيـة     ظى بتأييد   االقتراح مل يكن حي    اوقد اتضح أثناء املفاوضات أن هذ      - ١٧

ــالرغم مـــن أنـــه قطـــع شـــوط طويـــل حنـــو التوصـــل إىل توافـــق آراء   . وشـــؤون الكمنولـــث وبـ
مشروع عناوين االتفاق، ال يزال يتعني التوصل إىل حـل بشـأن املسـألة الرئيسـية املتمثلـة              بشأن

مجعيـة تشـريعية،   مؤلفـة مـن   (مـن ثالثـة مسـتويات    وزارية يف ما إذا كان ينبغي اعتماد حكومة        
أو حكومـة وزاريـة مـن    )  وجملس تنفيـذي يرأسـه احلـاكم   ،وجملس وزاري يرأسه رئيس للوزراء 

 ).مجعية وطنية وجملس وزاري يرأسه احلاكممؤلفة من (مستويني 
املشـاورات العامـة اجلاريـة يف       مـن   الدولـة القائمـة بـاإلدارة       ويف ما يلي مـوجز ملوقـف           - ١٨

ما جاء يف اخلطـاب الـذي وجهـه احلـاكم إىل      حسب سانت هيالنة بشأن اإلصالح الدستوري 
ــيالد ٢٠٠٣الشــعب يف عــام   ــد امل ــال إن   مبناســبة عي ــاك اختالفــ ” حــني ق ــا بشــأن  اهن  نوعــا م

اإلصــالح الدســتوري حيــث أن أعضــاء اجمللــس ال يزالــون متمســكني بنظــام وزاري للحكــم،    
. خـر تنفيـذي   يرفضه الـوزراء الربيطـانيون، وهـو يشـمل جملسـني مسـتقلني أحـدمها وزاري واآل                

شـواغل  )  القاعدة العريضة للمجتمع احمللـي ومعهم(ومن األمهية مبكان أن يتفهم أعضاء اجمللس   
بشأن ضرورة إبقاء احلاكم بعيدا عن عمليات اختاذ القرارات، واالحتفـاظ بضـمانات       احلكومة  

، ]٢٠٠٤[ينـاير   /وسـتعقد يف كـانون الثـاين      . تؤمن احلكم الرشيد واالمتثال لاللتزامات الدولية     
بني أعضاء اجمللس ووزارة اخلارجيـة وشـؤون الكمنولـث، اجتماعـات أخـرى يرجـى أن حتقـق                   
تقــدما حنــو تغــيري الدســتور مبــا يعطــي لآلخــرين مــن أفــراد اجملتمــع مســؤولية مباشــرة يف اختــاذ     

ومما عزز أيضـا مـن االجتـاه حنـو قبـول نظـام احلكـم                . اإلجراءات الكفيلة مبعاجلة القضايا اليومية    
أكتـوبر نـواب جملـس العمـوم        / ، الزيارة اليت قام هبـا يف تشـرين األول         )١١(نييزاري من مستو  الو

 .الثالثة
ثــنني مــن أعضــاء جملــس ســانت هيالنــة ذهبــا إىل جــزر  اوورد علــى لســان احلــاكم أن  - ١٩
ــاين     ريف ــانون الث ــن ك ــة يف الشــطر الثــاين م ــى شــكل   ٢٠٠٤ينــاير /جــن الربيطاني  لالطــالع عل

ويف االجتماعات اليت عقدت يف ما بعد يف لندن مع املستشـارين القـانونني          . ةحكومتها الوزاري 
ــة     ــة املعنون ــيح الوثيق ــا وراء البحــار، مت تنق ــاليم م ــاوين االتفــاق ”ووزارة أق  ووجهــت إىل “عن

وستشـكل ورقـة    ). ١٢انظـر الفقـرة      (٢٠٠٤فربايـر   /رئيس اجمللس التنفيذي يف أواسـط شـباط       
ومثـة مسـاع أيضـا لطلـب املشـورة          . ليه يف وضع دستور جديـد     العمل األساس الذي سيعتمد ع    
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ووجهــت الــدعوة لعقــد . يبــذهلا حاليــا مستشــار اجمللــس التشــريعي للمســائل املتعلقــة بالدســتور
 . للمضي قدما يف هذه املسائل٢٠٠٤أبريل / نيسان٢اجتماع غري رمسي يف 

خــذ بنظــام حكــم  وأعربــت جلنــة اجلنســية يف اجلزيــرة عــن خشــيتها مــن أن يكــون األ    - ٢٠
وإذ الحظت اللجنة ما تعـاين منـه   . وزاري مسألة معقدة بالنسبة للمجتمع احمللي جلزيرة صغرية     

اجلزيرة من أزمة اقتصادية ونقص يف املوارد البشرية، قدمت أرقاما تشري إىل العدد الصـغري مـن                 
 .)١٢(األشخاص الذين ميكن االعتماد عليهم لتشكيل احلكومة املقترحة لسانت هيالنة

ويف سياق احلوار اجلاري بشأن مستقبل اجلزيرة، قام اجمللس التشريعي لسـانت هيالنـة               - ٢١
للحكومـة  تتـيح   هدفا اسـتراتيجيا مقترحـا مـن شـأهنا أن       ١٣ باإلعالن عن    ٢٠٠٢يف هناية عام    

 سـنوات   ٣فتـرة   لتقـدمي املعونـة املمتـد علـى          اجلديـد    هـا التفاوض مع اململكة املتحدة بشأن اتفاق     
ــر ( )٢٠٠٧-٢٠٠٤( ــرة ، اA/AC.109/2003/4انظــ ــام  ).١٧لفقــ  وأرجئــــت إىل خريــــف عــ

 ٢٠٠٣أكتـوبر  / زيارة إىل سانت هيالنة كان من املقـرر أن تقـوم هبـا يف تشـرين األول             ٢٠٠٤
 .)١٣(وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة لبحث اتفاق املعونة اجلديد

حثـات أجريـت مـع السـكان، أيـدت حكومـة            ، ويف أعقـاب مبا    ٢٠٠٣مـايو   /ويف أيار  - ٢٢
 :سانت هيالنة األهداف االستراتيجية الستة التالية للجزيرة

 .حتسني سبل الوصول إىل اجلزيرة - ١ 
 . مستويات تعليم سكان سانت هيالنةحتسني - ٢ 
 .مستدام ونشيط لفائدة سانت هيالنةإقامة اقتصاد  - ٣ 
 .نةة جمتمع حملي صحي يف بيئة مأموإقام - ٤ 
 .مستدامةتشجيع وتطوير قوة عمل  - ٥ 
 .احلقوق الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتقرير املصريمواصلة تطوير وإرساء  - ٦ 

 األصـلية،   ١٣وتقول احلكومة إن األهداف اليت مل يتم اختيارها من بـني األهـداف الــ                 - ٢٣
مت اختيـار هـذه األهـداف،     فعنـدما   . ستؤخذ باالعتبار حاملـا يـتم بلـوغ األهـداف السـتة املنتقـاة             

ذكــرت احلكومــة أهنــا ســتعمل علــى وضــع بيــان اســتراتيجي جيســد األهــداف والعمــل الــذي     
وستؤدي هذه الوثيقة دورا هاما خـالل احملادثـات الـيت سـتجريها احلكومـة مـع                 . ستنطوي عليه 

ــز      ــة حيــث أهنــا ســتبني مــا تريــد ســانت هيالنــة حتقيقــه والســبل الــيت تعت ــة الدولي م وزارة التنمي
، تفاصـيل  ٢٠٠٤وستشمل حمادثات امليزانية، اليت أرجئت إىل خريـف سـنة           . سلوكها يف ذلك  

 .)١٤(عن سبل مسامهة اإلدارات يف حتقيق األهداف االستراتيجية
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 األحوال االقتصادية -رابعا  

 حملة عامة -ألف  
ذلـك أن   .ااقتصـادي تشـهد تراجعـا     اجلزيـرة   فإن  حكومة سانت هيالنة،    وفقا ملا ذكرته     - ٢٤

، ونســبة املســنني إىل معــدل الــوالداتبســبب اخنفــاض يف التقـــــــلص قاعــدهتا الضــريبية آخــذة 
السكان آخذة يف االرتفاع وذوو املهارات، وخباصة الشباب، يغادرون اجلزيرة حبثا عـن أجـور         

مما يتيح لسكان سانت هيالنـة التمتـع مبسـتويات معيشـية أعلـى ممـا تتحملـه         و.أعلى يف اخلارج  
املــوارد احملليــة، أن اإلنفــاق علــى االســتثمارات الرأمساليــة واالســتثمار يف التكنولوجيــا تغطيهمــا 

، ١٩٩٩ ويف عـام  .املعونة املقدمة من اململكة املتحدة، وغريها من مصـادر التمويـل اخلـارجي           
أصــدرت حكومــة ســانت هيالنــة، بعــد مشــاورات مطولــة، االســتعراض االســتراتيجي للفتــرة    

حيـث  ملا كان االقتصـاد خيضـع إىل حـد بعيـد لسـيطرة القطـاع احلكـومي،                  و .٢٠١٠-٢٠٠٠
 يف املائة نسبة الذين يعملون يف هـذا القطـاع أو يف الشـركات اململوكـة للدولـة،                   ٧٠تصل إىل   

ويتضـمن  .  إصالح القطاع العام وتنمية القطاع اخلـاص بصورة رئيسية على يركز االستعراض   
ثـروات مسـتدامة مـن خـالل        إلنتـاج   سـانت هيالنـة     املتاحـة ل   خلياراتأيضا سردا با  االستعراض  
وباستثناء اخليار األخـري،    .  وإجياد بدائل للواردات   ،الداخلي، والسياحة، والصادرات   االستثمار

األخرى تتوقف إىل حد بعيد علـى إحـداث حتسـن كـبري يف سـبل الوصـول       يع اخليارات   فإن مج 
، ذكــر النائــب يف ٢٠٠٣أكتــوبر /رين األول ويف تشــ).٣٩-٣٧ اتانظــر الفقــر (إىل اجلزيــرة

جملــس العمــوم ووكيــل وزيــر اخلارجيــة لشــؤون التنميــة الدوليــة، الســيد غاريــث تومــاس، أمــام 
والحـظ أن احلالـة االقتصـادية       . جملس العموم أن اقتصاد سانت هيالنـة وسـكاهنا يـثريون القلـق            

وقـال  .  شـهرا  ١٨يف غضـون    للجزيرة يف تدهور وأن عدد سكاهنا اخنفـض بنسـبة الربـع تقريبـا               
 .)١٥(إنه ال بد من القيام بعمل ما

 
 املساعدة املقدمة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية -باء  

تناقصت املعونـة الـيت تقـدمها اململكـة املتحـدة مـن حيـث القيمـة الفعليـة خـالل العقـد                  - ٢٥
امليزانيـة العاديـة   مـن   يف املائـة    ٣٠ أن أكثـر مـن       ذلـك . األخري مما أثـر يف اقتصـاد سـانت هيالنـة          

وزارة التنميــة حلكومــة اإلقلــيم والقســط األكــرب مــن االســتثمارات الرأمساليــة احلكوميــة تغطيهــا 
حكومــة ســانت  مــع ،٢٠٠٠يف عــام وقــد اتفقــت الــوزارة، . )١٦(اململكــة املتحــدةيف الدوليــة 

، ٢٠٠٣-٢٠٠٢ إىل   ٢٠٠١-٢٠٠٠لفتـرة مـن     ات البلـد ل   هيالنة علـى خطـة جديـدة لسياسـ        
كفـاءة  زيـادة   القطـاع اخلـاص و    اهلدف منها زيـادة اعتمـاد اجلزيـرة علـى ذاهتـا وذلـك بتشـجيع                 

إســترليين يف شــكل مليـون جنيــه   ٢٩بتقــدمي وتعهــــدت وزارة التنميـة الدوليــة  . القطـاع العـــــام 
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، ومنحـاً   “نت هيالنة سفينة الربيد امللكية سا   ”تشمل أيضا إعانة سنوية لتشغيل       مساعدة إمنائية 
للتدريب يف اململكة املتحدة؛ وعدداً من مشاريع اهلياكل األساسية مثل بناء الطرقـات وحتسـني               

  ويتضـح مـن املعلومـات املسـتقاة مـن السـلطة القائمـة بـاإلدارة أن املبلـغ الفعلـي                     .أرصفة املينـاء  
 إىل ٢٠٠٢أبريــل /فتــرة مــن نيســان ، يف اليف شــكل مــنح لإلعانــة اململكــة املتحــدة املقــدم مــن 

وباإلضافة إىل ذلـك، كانـت نسـبة        .  يف املائة من ميزانية احلكومة     ٤٢ بلغ   ،٢٠٠٣مارس  /آذار
وعرضـت الـوزارة أيضـا أن تتـربع بـأكثر           .  يف املائـة   ١٦املبلغ املقدم على سبيل املعونة اإلمنائيـة        

أمكـن االتفـاق    مليون جنيـه إسـترليين لتغطيـة تكـاليف فـتح اجملـال اجلـوي للجزيـرة إذا                    ٢٦من  
ذلك، أنشأت وزارة اخلارجية وشؤون الكمنولث يف عـام         وفضال عن   . على مقترحات مرضية  

ربامج التنويع االقتصادي ملساعدة أقاليم مـا وراء البحـار علـى تنويـع قاعـدهتا                ل، ميزانية   ٢٠٠٣
وهــو مــا يشــكل . االقتصــادية وتعزيزهــا ممــا يقلــل مــن اعتمادهــا علــى جمــرد قطــاع أو قطــاعني 

درا لتمويل الشركات الصغرية وذوي املواهب التجارية للشروع يف أعمال جتاريـة جديـدة              مص
وقـد اسـتعني   . يف أقاليم ما وراء البحار، وخاصة يف اجملاالت غري التقليدية، دون قصـرها عليهـا    

بالتمويل املقدم من الوزارة لوضع خطـة لتوسـيع األعمـال التجاريـة الصـغرية يف سـانت هيالنـة                
 .)١٧( جنيه إسترليين سنويا ملدة ثالث سنوات١٥٠ ٠٠٠ه مبا قيمت
 ٢٥إىل  ١٩مـن  وقام فريق من وزارة التنميـة الدوليـة بزيـارة سـانت هيالنـة يف الفتـرة                - ٢٦
وبالنظر إىل املناقشات العامـة املسـتمرة بشـأن املواصـالت اجلويـة والبحريـة          . ٢٠٠٢يوليه  /متوز

ية املقترحــة بالنســبة ملســتقبلها، اُتفــق علــى أن متديــد مــن اجلزيــرة وإليهــا واألهــداف االســتراتيج
دة سـنة واحـدة سـيكون أفضـل مـن تنفيـذ خطـة جديـدة مـدهتا                 سياسات البلد ملـ   اخلطة احلالية ل  

ــرة     . ثــالث ســنوات  ــة للفت ــة الدولي وأعلــن الفريــق أن مبلــغ املســاعدة املقدمــة مــن وزارة التنمي
 يف املائـة باملقارنـة      ٧بزيادة مقدارها   ،  إسترليينمليون جنيه    ١٠,٧ سيصل إىل    ٢٠٠٤-٢٠٠٣

 وقد أرجئت الزيـارة القادمـة للفريـق         .)١٨(٢٠٠٣-٢٠٠٢مع الرقم التخطيطي األصلي للفترة      
 ). أعاله٢١نظر الفقرة ا (،٢٠٠٤املوفد من الوزارة إىل خريف سنة 

 
 املشاريع اإلمنائية -جيم  

ويغطـي إطـار    . املتحـدة اإلمنـائي   تتلقى سانت هيالنة أيضا مساعدة مـن برنـامج األمـم             - ٢٧
ــة          ــانت هيالنـ ــائي لسـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــعه برنـ ــذي وضـ ــاين الـ ــري الثـ ــاون القطـ التعـ

(DP/CCF/STH/2)   ١ ٠٢١ ٠٠٠ له مـوارد عاديـة قـدرها         ت وخصص ٢٠٠٤-٢٠٠١ الفترة 
ــرة مــن    . دوالر ــة يف الفت ــامج ســانت هيالن ــو الربن ــارس إىل /  آذار٢٧وزار ممثل /  نيســان١٢م
مشــروعني أساســيني مــن املشــاريع املتعــددة  الســتعراض األعمــال اجلاريــة لتنفيــذ ٢٠٠٣يــل أبر

 ؛التدريب واخلدمات االستشـارية الالزمـة لـدعم سـبل كسـب الـرزق املسـتدامة           : األغراض مها 
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ــة القطــاع اخلــاص    ــة يف قطــاع الســياحة وتنمي ــامج األمــم املتحــدة أن مــن    . والعمال ــد برن ويفي
األول لسـانت   الـوطين   يت حتققت حىت اآلن إصـدار تقريـر التنميـة البشـرية             اإلجنازات الرئيسية ال  

، والدعم التقين املقدم إىل املكتب اإلمنـائي بـاجلزيرة،          )٢٠٠٥الذي سُيستكمل يف عام     (هيالنة  
 للحكومة اإلقليميـة وشـراء معـدات لالستشـعار عـن ُبعـد              واإلنترانتوتوسيع شبكيت اإلنترنت    

، صـد عمليـات صـيد األمسـاك قبالـة سـواحلها يف مياههـا اإلقليميـة                لتمكني سانت هيالنة مـن ر     
فيمـا يتعلـق بالتـدريب علـى        احملـرز   التقـدم   وقـد اسـتمر     . وحتسني جودة مياه الشرب يف اجلزيرة     

،  مثــل صــنع الالفتــات التجاريــة وخــدمات املطــاعم ،مهــارات الســياحة واجملــاالت ذات الصــلة
كمــا مــول الربنــامج . مكتــب الســياحة يف اجلزيــرةوالتحســن احملــرز يف اخلــدمات الــيت يقــدمها  

اإلمنائي مشروعا لتأمني اخلدمات للمسنني واملعوقني بغيـة مسـاعدهتم علـى البقـاء يف جمتمعـاهتم                 
، ٢٠٠٧ -٢٠٠٥ أما الربنامج القطري الثالـث يف سـانت هيالنـة، الـذي يغطـي الفتـرة                  .احمللية

/ لـس التنفيـذي للربنـامج اإلمنـائي يف حزيـران          فهو قيد اإلعداد ومن املنتظـر أن يوافـق عليهـا اجمل           
 .٢٠٠٤يونيه 
 مليـون   ٢٦وعلى حنو ما ذكر آنفا، عرضـت وزارة التنميـة الدوليـة التـربع بـأكثر مـن                    - ٢٨

 ).٢٥انظر الفقرة (جنيه إسترليين لتغطية تكاليف فتح اجملال اجلوي لسانت هيالنة 
. ى أمـوال مـن االحتـاد األورويب       وتنطبق على سانت هيالنة أيضـا شـروط احلصـول علـ            - ٢٩

ــذ عــام    ــا جمموعــه  ١٩٩٥فقــد خصــص هلــا من ــورو مــن صــناديق االحتــاد   ١٤,٣٥ م ــون ي  ملي
االحتـاد األورويب لبلـدان وأقـاليم مـا وراء          منتـدى   وقد حضر ممثلون عن اجلزيـرة       . )١٩(األورويب

مسـائل هتـم    ونظـر املنتـدى يف      . ٢٠٠٣ديسمرب  / بروكسل يف كانون األول   البحار، املعقود يف    
مجيع أقاليم مـا وراء البحـار كاحلصـول علـى متويـل مـن االحتـاد األورويب يف سـياق مـا يسـمى                         
خطوط امليزانية األفقية وهي شـكل آخـر مـن املعونـة كالنقـل مـن سـفينة إىل أخـرى يف عـرض                        
البحر، والصعوبة اليت تلقاها بلـدان وأقـاليم مـا وراء البحـار للحصـول علـى متويـل إقليمـي مـن             

 .)٢٠(حتاد األورويباال
 

 الزراعة ومصائد األمساك -دال  
اســـتخدام وتـــرد التفاصـــيل يف . مل يـــرد مـــا يشـــري إىل حصـــول أي تطـــورات أخـــرى  - ٣٠

 ).٢٣، الفقرة A/AC.109/2003/4انظر ( ٢٠٠٣لعام ورقة العمل يف األراضي والزراعة 
سـكان اجلزيـرة     م أن تعد مصائد األمساك قطاعا هامـا يف اقتصـاد سـانت هيالنـة، رغـ              و - ٣١

 مــيال املالصــقة للشــاطئ مــن منطقتــهم  ١٢القــدرة علــى الصــيد إال يف حــدود الـــ  ليســت هلــم 
 مــن قــوارب الصــيد الــيت حتمــل رخصــا ٣٠وهنــاك .  ميــل٢٠٠االقتصــادية اخلالصــة الــيت تبلــغ 

ويبيــع الصــيادون احملليــون   .  قاربــا١٢ســوى دائــم جتاريــة، غــري أنــه ال يعمــل منــها بشــكل      
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ــا ــة    يصــطا م ــرة . دونه مــن مســك إىل شــركة مصــائد األمســاك بســانت هيالن -٢٠٠٢ويف الفت
 ا جنيهــ٣٨ ١١٧، بلغـت قيمـة السـمك اجملمــد الـذي صـدرته شــركة مصـائد األمسـاك        ٢٠٠٣

 يف حـــني وصـــلت مبيعـــات الســـمك   جنيهـــا إســـترلينيا٥٧ ٢٤٥ بعـــد أن كانـــت ،إســـترلينيا
 ومثـة عـدد مـن الشـركات الدوليـة      .ياإسترلين اجنيه٢٣٩ ٨٤٠إىل املخصص لالستهالك احمللي   

حتمل رخصا للصيد يف امليـاه اإلقليميـة  لسـانت هيالنـة وجزيـرة أسنسـيون وقـد سـامهت هـذه                       
غـري أن إيـرادات الـرخص       .  يف املائـة مـن إمجـايل اإليـرادات احملليـة           ٢٠الرخص يف ما يصـل إىل       

  جنيهـا إسـترلينيا    ١٢٧ ٢٧٦تراجعت كثريا يف السنوات الثالث األخرية حيث بلـغ متوسـطها            
 .٢٠٠٢/٢٠٠٣سنة املالية  يف ال جنيها إسترلينيا٥٤ ٠١٢وبلغ أدىن مستوى هلا 

وسانت هيالنة يف سبيلها إىل اكتساب مسعة جتعل منها مصدرا ملنتجات عاليـة اجلـودة                - ٣٢
فالنب الذي تنتجه سانت هيالنة يعترب من أجود األنواع ومـن األنـواع             . من بينها النب والسمك   

وقد أصبح مسك سانت هيالنة أول مسك بري ميـنح شـهادة اخللـو مـن املـواد        . متازة يف العامل  امل
غــري العضــوية، مــن رابطــة التربــة، وهــي املنظمــة الرائــدة يف اململكــة املتحــدة يف التــرويج ومــنح 

 .)٢١(الشهادات لألغذية واملنتجات الزراعية اخلالية من املواد غري العضوية
ت مــن التفــاوض، وقعــت االتفاقيــة املتعلقــة حبفــظ املــوارد الســمكية وبعــد مخــس ســنوا - ٣٣

. )٢٢(٢٠٠١أبريــل / نيســان٢٠وإدارهتــا يف جنــوب شــرق احملــيط األطلســي، يف وينــدهوك يف   
أن جتلبـها   ينتظـر   بيـان مفصـل باملنـافع الـيت          A/AC.109/2002/5 من الوثيقـة     ٢٣ويرد يف الفقرة    

 .ليت تفرضها عليهااالتفاقية لسانت هيالنة وااللتزامات ا
 

 الصناعات التحويلية والصناعة -هاء  
وتـرد تفاصـيل يف هـذه املسـألة يف ورقـة      . تطـورات أخـرى  حـدوث  مل يتم اإلفادة عـن    - ٣٤

 ).٢٦، الفقرة A/AC 109/2003/4انظر ( ٢٠٠٣العمل لعام 
 

 النقل واالتصاالت واملرافق العامة -واو  
وشـرعت  .  كيلـومتر مـن الطـرق املعبَّـدة    ١٠٠لـى   مـا يزيـد ع  هيوجـد يف سـانت هيالنـ    - ٣٥

، ٢٠٠٣نــوفمرب /حكومــة ســانت هيالنــة يف تشــغيل شــبكة مواصــالت عامــة يف تشــرين الثــاين 
زالت الشبكة تعمل على أساس جترييب ويقوم بتشغيلها ثالث شـركات للحـافالت، وبعـد                وما

وتأمـل احلكومـة    . زمـة أن يقدم اجلمهور والشركات تعليقاهتم سوف يتم إجراء التعديالت الال         
وتتوقـف  . يف استمرار تقدمي هذه اخلدمة نظرا ألهنـا تتـيح لشـعب اجلزيـرة وسـيلة نقـل رخيصـة                 

 .)٢٣(قريبيف املستقبل الحققه على مدى الربح الذي سيمواصلة املشروع 
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امليناء الوحيد هو ميناء جيمستاون، الذي يوفر إمكانيات رسو جيدة للسفن رغـم أنـه                - ٣٦
حاجز أمواج ميكّن ركاب سفن الرحالت البحريـة الكـبرية مـن اهلبـوط مـن السـفينة            حيتاج إىل   

وال تزال الصلة الوحيدة اليت تربط اجلزيـرة بالعـامل اخلـارجي هـي              . مهما كانت أحوال الطقس   
الـيت متتلكهـا وتؤجرهـا شـركة سـانت هيالنـة احملـدودة        “ سفينة الربيـد امللكيـة سـانت هيالنـة      ”

بحر بني كارديف يف اململكة املتحدة وكيـب تـاون يف جنـوب أفريقيـا،      للشحن البحري، اليت ت   
 .سيونوتتوقف يف جزر الرأس األخضر وأسن

ـــوش - ٣٧ ـــددت احلكومـــ ـــة، فــــ ـــي االستعــ ــرة   ــ ــة للفتـ ــانت هيالنـ ــتراتيجي لسـ راض االسـ
 ال ميكن اإلقالل من اعتماد اجلزيرة الكبري علـى املعونـة مـا مل يـتم               ”، على أنه    ٢٠١٠-٢٠٠٠

وقــد أعلنــت احلكومــة اإلقليميــة . “إحــداث حتســني جــوهري يف إمكانيــة الوصــول إىل اجلزيــرة
تفضيلها إلمكانيات الوصول عـن طريـق اجلـو بوصـفها أجنـع أسـلوب الجتـذاب االسـتثمارات                   

، ٢٠٠١يونيـه   /ويف حزيـران  . والسياحة، وخللـق العمالـة احملليـة الـيت متـس حاجـة اجلزيـرة إليهـا                
الوصــول لتكـاليف  ية عينتــها وزارة اخلارجيـة للقيـام بدراســة مقارنـة    أوضـحت شـركة استشـار   

 مليــون جنيــه ٣٨كلــف أكثــر مــن يجــوا وحبــرا أن األخــذ خبيــار إنشــاء مــدرج طــائرات مفــرد  
ــزدوج فســوف يكلــف      ا ــدرج طــائرات م ــا إنشــاء م ــه  ٥٠ســترليين، أم ــون جني . اســترليين ملي

 مليـون  ٢٦,٣فقـد قـدرت مببلـغ    “ سـفينة الربيـد امللكيـة سـانت هيالنـة      ”تكلفـة اسـتبدال      وأما
 .)٢٤(سترلييناجنيه 
ــاير /ويف كــانون الثــاين - ٣٨ ــة  ة، صــّوت ســكان ســانت هيالنــ ٢٠٠٢ين  علــى مســألة كيفي

الوصول إىل اجلزيرة يف املستقبل، عن طريق االختيار بني إنشاء مطار مع تـوفري ترتيبـات بديلـة                  
سـفينة  ”راض الشحن البحـري، أو عـدم إنشـائه، ، مـع اسـتعمال سـفينة جديـدة بـدال مـن                      ألغ

ــة  ــانت هيالنـ ــة سـ ــد امللكيـ ــة ٧٢صـــّوت و. “الربيـ ــا  يف املائـ ــار تقريبـ ــاء مطـ ــاحل إنشـ ويف . لصـ
، اختذت وزارة التنمية الدوليـة ترتيبـات لسـفر وفـد مـن سـانت هيالنـة إىل                   ٢٠٠٢مارس  /آذار

وركـزت املباحثـات علـى مسـألة التمويـل،          . لقـة باملواصـالت اجلويـة     لندن ملناقشـة املسـائل املتع     
ــا يف اململكــة       ــة حالي ــة، واملمارســات املتبع ــة والبيئي ــار االجتماعي والتخطــيط االقتصــادي، واآلث

واتفقــت مــع احلكومــة  . )٢٥(املتحــدة بشــأن املشــاريع املشــتركة بــني القطــاعني اخلــاص والعــام   
ى طــرح مناقصــة يف األســواق الدوليــة تــدعو إىل تقــدمي علــ ٢٠٠٢ســبتمرب /اإلقليميــة يف أيلــول

وأكـدت احلكومـة علـى أنـه لـن تتـاح لسـكان اجلزيـرة سـوى                  . مقترحات ابتكارية لبناء املطـار    
ويف . )٢٦(“أن جيـري ذلـك بطريقـة سـليمة        ”فرصة واحدة إلقامة مواصالت جويـة وأنـه جيـب           

ى ضرورة بنـاء رصـيف للمينـاء        غضون ذلك، تؤكد احلكومة أيضا يف أهدافها االستراتيجية عل        
 .وحتسني نقل البضائع واملسافرين حبرا إىل سانت هيالنة
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 مليون جنيه إسـترليين مـن أجـل    ٢٦وعرضت وزارة التنمية الدولية املسامهة بأكثر من         – ٣٩
ووفقـا  . تسديد تكاليف فـتح اجملـال اجلـوي لسـانت هيالنـة إذا متـت املوافقـة علـى االقتراحـات                  

/ ومت التعاقــد يف أيلــول. نــة هريالــد، شــاركت أربــع شــركات يف املناقصــةلصــحيفة ســانت هيال
.  مع شـركة أتكـيرت لالستشـارات إلسـداء املشـورة إىل حكومـة سـانت هيالنـة                  ٢٠٠٣سبتمرب  

. ٢٠٠٣وتنتظر احلكومة من شركة أتكيرت أن تقدم هلا تقريرا يقيم العطاءات حبلول هنايـة عـام                 
ينـاير  / يف أواسـط شـهر كـانون الثـاين    هيعتـزم أن حييـل توصـيات     التقرير،وبعد أن ينظر الفريق يف      

وســوف تقــوم وزارة .  إىل اجمللــس التنفيــذي الــذي حييلــها بــدوره إىل اجمللــس التشــريعي٢٠٠٤
وقـد وصـلت    . التنمية الدولية بنفس العملية، ومبجرد التوصل إىل توافـق لـآلراء ستنشـر النتـائج              

ن وينرايت، منسقة مشروع فتح اجملال اجلـوي الـيت مت           فرباير، شارو /إىل سانت هيالنة يف شباط    
 .)٢٧(تعيينها مؤخرا

 
 األعمال املصرفية واالئتمان -زاي  

وتـرد تفاصـيل يف هـذه املسـألة يف ورقـة      . تطـورات أخـرى  حـدوث   يتم اإلفادة عـن   مل - ٤٠
 ).٣٠، الفقرة A/AC.109/2003/4انظر ( ٢٠٠٣العمل لعام 

 التجارة الدولية -حاء  
تتمثـــل الـــواردات الرئيســـية لســـانت هيالنـــة يف املنتجـــات الغذائيـــة، والتبـــغ، ووقـــود   - ٤١

 ومــواد البنــاء، والعربــات املــزودة مبحركــات، ،احملركــات، وزيــت الوقــود، وعالئــق احليوانــات
انظـر أيضـا    (وتنحصر صادراهتا يف النب والسمك واملصنوعات اليدويـة      . واآلالت، وقطع الغيار  

ــرة  ــاله٣٢الفقـ ــاريني    . )٢٩( أعـ ــريكيها التجـ ــا شـ ــدة وجنـــوب أفريقيـ ــة املتحـ ــزال اململكـ وال تـ
 .الرئيسيني

 
 األحوال االجتماعية -خامسا  

 حملة عامة -ألف  
شـــؤون فـــاد الفريـــق املؤلـــف مـــن ممثلـــي وزارة التنميـــة الدوليـــة ووزارة اخلارجيـــة و  أ - ٤٢

ــن         ــرة م ــة للفت ــة القطري ــة السياس ــاوض بشــأن خط ــذي تف ــث، ال  إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١الكمنول
بأن سانت هيالنة تعتـرب، وفقـا للمعـايري الدوليـة، بلـدا مـن البلـدان متوسـطة                    ،٢٠٠٣-٢٠٠٢

ولكـن الفريـق أضـاف أن      . الدخل وليس فيها غري شواهد قليلة على وجود فقر مـادي حقيقـي            
الفضل األكرب يف هذا يرجـع إىل شـبكة األمـان احلكوميـة الشـاملة الـيت تضـمن لكـل فـرد حـدا                   

وى املعيشــة الالئــق، كمــا يرجــع إىل الشــبكات االجتماعيــة، الــيت تشــجع علــى   أدىن مــن مســت
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حتـدد خطـة السياسـة القطريـة        . توزيع الدخل بـني األقربـاء، وخاصـة يف شـكل حتـويالت ماليـة              
تزايد عدد املسنني الذين يعيشون على االسـتحقاقات االجتماعيـة           قطاعني بالغـَـي الضعف، مها   

، )٢٠١٠ يف املائــة مــن جممــوع الســكان حبلــول عــام  ٢٤ إىل الــذين يتوقــع أن تصــل نســبتهم(
ويشـري الفريـق أيضـا إىل تفشـي         . واملعوقني الـذين لـديهم احتياجـات خاصـة ال جتـد مـن يلبيهـا               

يف اجلزيرة، وهي ظـاهرة نشـأت جزئيـا مـن جـراء قيـام احلكومـة بـدور رب                    “ ثقافة االتكال ”
، ذكـرت احلكومـة     ٢٠٠٠ويف عـام    . ريباالعمل الرئيسي، وكوهنا املصدر الوحيد للخدمات تق      

يف االستعراض االستراتيجي لسانت هيالنة أنه، لدى اسـتعادة اجلنسـية الربيطانيـة، ميكـن توقـع                 
وحتدث حـاكم سـانت هيالنـة، دافيـد         . مغادرة الشباب للجزيرة وعدم عودة نسبة كبرية منهم       

الرتيـف السـريع مـن      ” عـن    ٢٠٠٣هوالميب، يف رسالته اليت وجهها مبناسبة عيد امليالد يف عـام            
، كنتيجـة سـلبية السـتعادة اجلنسـية الربيطانيـة           “أصحاب املهارات والشباب للعمـل يف اخلـارج       

ــتح اجملــال اجلــوي ســيكون عــامال حامســا يف التطــور        ــة، والحــظ يف نفــس الوقــت أن ف الكامل
 . )٢٩(االقتصادي للجزيرة يف املستقبل

 العمالة -باء  
 الواردات وقلـة الصـادرات وصـغر حجـم السـوق الداخليـة، فـإن                نتيجة لالعتماد على   - ٤٣

وما زال القطاع العام هو اجلهـة الرئيسـية لتـوفري فـرص             . فرص العمل يف سانت هيالنة حمدودة     
 إىل  ٢٠٠١أبريـل   / نيسان ١ شخصا خالل الفترة من      ١ ١٤٩ وبلغ جمموع العاملني به      .العمل
، بلغ عدد العاملني يف اجملتمعـات احملليـة         ٢٠٠٢مارس  /ويف هناية آذار  . ٢٠٠٢مارس  / آذار ٣١

/ ويف تشــرين األول.  شخصــا٦٤ املســجلني  عــن العمــل شخصـا ووصــل عــدد العــاطلني ١٧٦
، بدأت احلكومة تطبق سياسة العمالة الطويلة األجـل، ومبوجـب هـذه السياسـة               ٢٠٠٣ أكتوبر

طلني عـن العمـل ملعرفـة    العامة تعمل وزارة العمالة والضمان االجتماعي على حنو وثيق مع العـا       
وشــرع بالفعــل بعــض منــهم يف متابعــة بــرامج تدريبيــة لكــي يســتطيعوا   . احتياجــاهتم التدريبيــة

وتقــوم الــوزارة يف الوقــت الــراهن بتحديــد  . بنجــاح العثــور علــى عمــل يكونــون متفــرغني لــه  
 علــى اجملــاالت الرئيســية الــيت حتتــاج إىل دعــم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمســاعدة    

وسوف يتم تقدمي مشروع مذكرة إىل برنـامج األمـم          . التدريب يف جمال العمالة الطويلة األجل     
املتحدة اإلمنائي لكي تتم املوافقة عليها يف إطار التعـاون القطـري القـادم الـذي يعقـده الربنـامج          

 ).٢٧انظر أيضا الفقرة  (٢٠٠٧-٢٠٠٥من أجل سانت هيالنة للفترة 
 يف املائـة مـن   ٣٠مالة يف اخلارج زيادة مطردة، حبيث بلغت أكثر مـن         وقد ازدادت الع   - ٤٤

ــرة يف أسن ١ ٢٧٥ويعمــل حنــو . الســكان العــاملني ــد  ســيون مــن عمــال اجلزي ، وجــزر فوكالن
، واململكة املتحدة؛ ويبلغ جمموع التحويالت املالية اليت يرسلوهنا إىل سانت هيالنـة             )مالفيناس(
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وملــا كانــت مجيــع عقــود العمــل يف اخلــارج تقريبــا تشــترط    .  ســنوياإســترليين ماليــني جنيــه ٣
. يكــون العامــل مصــحوبا مبــرافقني، فــإن اجملتمــع يتحمــل عبئــا كــبريا بســبب تفكــك األســر  أال

وعالوة على ذلك، يتحتم، من جراء هجرة عمال مهرة حبثـا عـن فـرص عمـل أفضـل أجـرا يف           
ــيما املم       ــن اخلــارج، وال س ــال م ــن العم ــد م ــب املزي ــر .رضــني واملدرســني اخلــارج، جل  وأظه

ــرة      ــه للفت ــتراتيجي لســانت هيالن ــتعراض االس ــاملني يف  ٢٠١٠-٢٠٠٠االس  أن حتــويالت الع
اخلارج غري كافية وأبرز بوضوح تام العواقب اخلطرية يف حالـة عـدم التركيـز علـى األشـخاص                   
 يف التنميــة مشــريا إىل أنــه ال ميكــن ألي جمتمــع أن يزدهــر إذا كــان األشــخاص يشــكلون أكــرب  

 .)٣٠(صادراته
 

 الصحة العامة -جيم  
وتـرد تفاصـيل عـن هـذه املسـألة يف ورقـة             . تطورات أخرى حدوث  مل يتم اإلفادة عن      – ٤٥

 ).٣٤، الفقرة A/AC.109/2003/4انظر ( ٢٠٠٣العمل لعام 
 

 التعليم -دال  
.  عامـا ١٥ سـنوات و     ٥التعليم إلزامي وجمـاين لألطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                - ٤٦

ــك  ٢٠٠٢/٢٠٠٣الدراســية ويف الســنة  ـــال و٦٦٩، كــان هنال  يتجــاوز الب طــ١٠٤  طفــــ
ة طـالب يتـابعون     مثانيـ  عاما يتلقون التعليم يف سبع مدارس حكومية فـــــي اإلقليم، و          ١٥سنهم  

كـان ثالثـة    ( مدرسا   ٨٧وبلغ عدد املدرسني املتفرغني     . تعليم املرحلة الثالثة يف اململكة املتحدة     
وقـدر جممـوع نفقـات    . وثالثـة مدرسـني غـري متفـرغني      ) تلقون تدريبا إضافيا يف اخلـارج     منهم ي 

ــيم للســنة  ــغ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  الدراســيةالتعل ــل  اســترلينيا ا جنيهــ١ ٢٧٣ ٥٩٠ مببل ــا ميث ، أي م
 . يف املائة من جمموع النفقات احلكومية١١,٣١

وســــــطة باالمتحانـــــــات    وبعد األخذ يف الصفوف الدراسية للمرحلتني االبتدائية واملت        - ٤٧
ما يتعلق باللغـة االنكليزيـة والرياضـيات، تـبني أن نتـائج معظـم              املوحدة املعتمدة يف بريطانيا يف    

كما تبّين نتـائج امتحانـات املرحلـة الثانويـة          . التالميذ كانت أقل من نتائج نظرائهم يف بريطانيا       
م ناقصـي التحصـيل إىل حـد بعيـد،          للطالب الذين هم يف سـن السادسـة عشـرة ومـا فوقهـا أهنـ               

أن الذين حيصلون منهم علـى الـدرجات اخلمـس الـدنيا املؤهلـة لنيـل شـهادة الثانويـة العامـة                       إذ
 يف املائـة يف اململكـة       ٤٠ يف املائـة، بالقيـاس إىل        ١٢تزيد نسبتهم السنوية علـى       يعادهلا ال  ما أو

ران املدرســني وافتقــارهم إىل  وُتعــزى هــذه املشــاكل جزئيــا إىل ارتفــاع معــدل دو     . املتحــدة
 .)٣١(املؤهالت واخلربة
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 البيئــة -هاء  
لــدى ســانت هيالنــة برنــامج للمحافظــة علــى البيئــة يرمــي إىل محايــة األنــواع املهــددة    - ٤٨

باالنقراض وكفالة تنـوع املوائـل، الـيت تشـكل جـزءا هامـا مـن تـراث اإلقلـيم ومـن املمكـن أن                         
 يف املائــة مــن األنــواع ٤٠حتــاد العــاملي حلفــظ الطبيعــة أن  ويعتــرب اال. تزيــد إمكانــات الســياحة

النباتية يف اجلزيرة مهددة باالنقراض بينما يؤكد غريه مـن دعـاة حفـظ الطبيعـة علـى أن النسـبة         
، اعتمــدت اململكــة املتحــدة وأقــاليم ٢٠٠١ســبتمرب /ويف أيلــول. الفعليــة هــي أعلــى مــن ذلــك

ئية اليت حددت ألول مرة املسـؤوليات املتبادلـة للطـرفني           وراء البحار جمموعة من املواثيق البي      ما
 حكومة سانت هيالنة احملافظة على الطبيعة من بني أهـدافها االسـتراتيجية             توعّد. بشأن البيئة 

حتسـني إدارة النفايـات، ومحايـة البيئــة    :  وتشـري إىل جمـاالت رئيسـية هـي    .الثالثـة عشـر  األصـلية  
 . إعادة التدوير والطاقة املتجددةمثل“ اخلضراء”البحرية، واملبادرات 

ــؤون الكمنولــث ووزارة        - ٤٩ ــة وش ــني وزارة اخلارجي ــتركة ب ــادرة املش ــدى إطــالق املب ول
، قـام برنـامج البيئـة       ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ١٠يف  التنمية الدولية اليت مت اإلعالن عنـها        

 ماليــني جنيــه ٣(األقــاليم مبضــاعفة املبلــغ املخصــص لتلـك  ألقـاليم الواقعــة فيمــا وراء البحـار،   ل
 ٢٠٠١سـبتمرب  /من أجل وضع وتنفيذ خطط العمـل الـيت مت التوقيـع عليهـا يف أيلـول          )استرليين

 وترمي االتفاقات بني اململكة املتحدة واألقاليم الواقعـة مـا وراء البحـار              .يف إطار املواثيق البيئية   
هـذه املبـالغ النقديـة سـتكون متاحـة      ومتت اإلفادة بأن  . إىل تطوير ممارسات إدارية سليمة للبيئة     

، وعلى اململكة املتحـدة وحكومـات األقـاليم الواقعـة مـا وراء البحـار                ٢٠٠٧مارس  /حىت آذار 
 .)٣٢(أن حتقق قبل هذا التاريخ تقدما حقيقيا

 
 تابعا سانت هيالنة -سادسا  

 سيون أسن - ألف 
 لـمحـة عامـة - ١  

مـن جديـد ألفـونس    “ عثـر عليهـا   ”، مث   ١٥٠١اكتشف الربتغاليون أسنسـيون يف عـام         - ٥٠
 كيلــومترا مربعــا ٩٠وتبلــغ مســاحة أسنســيون . الــذي ّمســى اجلزيــرة غــري املأهولــة يدالبــوكريك

، رابطـت  ١٨١٥وحـني كـان نـابليون سـجينا يف سـانت هيالنـة يف عـام        . وهي بركانيـة املنشـأ   
ــرة أسنســيون   ــة صــغرية يف جزي ــة بريطاني ــة حبري ــة وظلــت اجلزيــرة حتــت  . حامي إشــراف البحري

ومنذ ذلك احلني، وحـىت عـام       . ، حني أصبحت تابعا لسانت هيالنة     ١٩٢٢الربيطانية حىت عام    
 إىل ١٩٣٤الـيت غُيِّـر امسهـا يف عـام       (، ظلت اجلزيرة حتـت إدارة شـركة الـربق الشـرقية             ١٩٦٤

ن حـاكم للجزيـرة بسـبب       ّي، عُـ  ١٩٦٤ويف عـام    ). “شركة االتصاالت السلكية والالسـلكية    ”
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وخـالل  . إنشاء حمطة هليئة اإلذاعـة الربيطانيـة وحمطـة هليئـة اإلشـارات املؤلفـة              الرامية إىل   ط  طاخل
“ وايـدأويك ”احلرب العاملية الثانية، أنشأت حكومة الواليات املتحدة مهبطا للطـائرات باسـم             

 إىل   وجود القوات اجلوية التابعة للواليـات املتحـدة        ديع، أ ١٩٥٧ويف عام   . على أرض اجلزيرة  
وهـي اآلن حمطـة التتبـع اجلنوبيـة         . ، وجرى توسيع مهـبط الطـائرات واملرافـق التابعـة لــه            زيرةاجل

ويف . الشرقية للميدان الشرقي الختبارات الصـالحية للقـوات اجلويـة التابعـة للواليـات املتحـدة             
 إىل   املتوجهـة   اجلو امللكـي   سالح لطائرات ة متوسط نقطة توقف ، أصبحت اجلزيرة    ١٩٨٢عام  

ويناقش املسؤولون يف بريطانيـا والواليـات املتحـدة         . منهاأو العائدة   ) مالفيناس(الند  جزر فوك 
 .)٣٣(أمام حركة الطريان املدين“ وايدأويك ”منذ ثالث سنوات إمكانية فتح مهبط الطائرات
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ؤول إداري مقــيم ميــارس حــاكم ســانت هيالنــة الســلطة التنفيذيــة يف اإلقلــيم ومثــة مســ - ٥١
د ظلت أسنسيون لسـنوات عديـدة متثـل بالدرجـة األوىل مركـزا              وق. يعمل حتت رئاسة احلاكم   

حـوايل  ( سـكاهنا    يتـألف  ، أبـدا أي سـكان أصـليني       مل يوجد فيهـا   نظرا ألنه   و. مهما لالتصاالت 
، ٢٠٠١حـىت عـام      و .سـرهم أُو يف اجلزيرة    انشئت أُ اللتني تني من موظفي الشرك   ) نسمة ١ ١٠٠
شـركة مرافـق جزيـرة أسنسـيون، وهـي         توفّر من جانب    العامة  اإلدارية و  مجيع اخلدمات    نتكا

هليئة اإلذاعة الربيطانية وشركة االتصـاالت السـلكية        التابعة   العاملية   اإلذاعةمشروع مشترك بني    
ونظــــرا لــتغري األولويــات . “للمســتعملني”والالســلكية، ويــديرها جملــس يســمى جملــس لنــدن  

 حـل املشـروع     ١٩٩٩ السياســــــية وارتفاع املرتبات، قرر جملـس لنـدن يف عـام             -ـــة  اجلغرافيـــ
ــول   ــترك حبلـ ــارس / آذار٣١املشـ ــن   . ٢٠٠١مـ ــؤولية عـ ــطلعت باملسـ ــاريخ، اضـ ويف ذلـــك التـ

تتألف من حاكم سـانت هيالنـة واملسـؤول اإلداري          اخلدمات حكومة انتقالية جديدة للجزيرة      
وضـعهم  عزيـز   كيفيـة ت   حـول    اجلزيـرة  نقـاش بـني سـكان        يدور ومنذ ذلك التاريخ،  . ألسنسيون

 .السياسي والتشريعي
كان هناك نقاش واسع النطاق بني سـكان أسنسـيون          ،  ٢٠٠٢-٢٠٠١وخالل الفترة    - ٥٢

ا ذكره مايكل بـراديل، وهـو مستشـار يف القـانون            مل ووفقا .حول شكل حكومتهم يف املستقبل    
 أسنسـيون يف تشـرين      الـذي قـام بزيـارة     كمنولـث،    وزارة اخلارجيـة وشـؤون ال      لدىالدستوري  

 سـانت   عـن ن غالبية سكان أسنسيون ال يريدون انفصـاال كـامال           فإ ،)٣٤(٢٠٠١أكتوبر  /األول
اهتمــامهم بــأال يصــبح أي حمفــل تشــريعي جديــد إدارة فرعيــة لســانت  أبــدوا هيالنــة، ولكنــهم 

ــة ــة، و   ويظهــر. هيالن ــة متثيلي ــدا كــبريا إلنشــاء حكوم ــر تأيي لكــن اآلراء اختلفــت بشــأن   التقري
اشتملت االقتراحات على إنشاء جملس تشريعي شـبيه مبجلـس سـانت            و.  سلطاهتا ومسؤولياهتا 

هيالنــة أو إنشــاء جملــس استشــاري ميكــن أن يتطــور بعــد ذلــك ليصــبح هيئــة تشــريعية كاملــة     
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مـر جملسـي    وذكر بـراديل أن إصـدار أ      . كاهليئات املوجــودة فـــي أقاليم ما وراء البحار األخرى       
وأوصــى، . علــى األقــلمــن اخليــارات يتطلــب ســنة أي  ينطــوي عليهــالتلبيــة االحتياجــات الــيت 

جزيـرة كـاجمللس املوجـود      لل جملـس    لتشـكيل كحل مؤقت، أن يستخدم احلاكم سلطاته احلاليـة         
 .يف تريستان دا كوهنا

القائمـة   دولـة ويف أعقاب مناقشات عامة مستفيضة وتبـادل لـآلراء مـثري للجـدل مـع ال            - ٥٣
جزيرة أسنسـيون، أُجـري اسـتفتاء      تبعها   ميكن أن ت   يتباإلدارة بشأن طرائق احلكم الدميقراطي ال     

جملـس حملـي   إمـا  :  طُلب فيه من السكان أن خيتاروا بني منوذجني      ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٣يف  
ــة االقتصــادية مــن قبيــل دمات يف جمــاالت مــع إدارة بعــض اخلــ جملــس حملــي للجزيــرة  أو  التنمي

وحّبـذ  . ة والتعليم من ِقبل جملس مشترك بني اجلزيرتني يضم أعضاء مـن سـانت هيالنـة               والصح
ل جملـس للجزيـرة     ي يف املائة من الـذين أدلـوا بصـوهتم يف االسـتفتاء اخليـار األول، أي تشـك                  ٩٥

 .يضطلع مبسؤوليات مالية وإدارية عن اخلدمات املقّدمة للجزيرة
تقـوم  ومية أخرى، هي منتـدى استشـاري مشـترك    ولكن ما زال يتعّين إنشاء هيئة حك    - ٥٤

. تمـام املشـترك  هالعالقات بني سـانت هيالنـة وأسنسـيون فيمـا يتعلـق باملسـائل ذات اال              بتنسيق  
باكسـتر، املستشـارة الدسـتورية املسـتقلة، الـيت       - ويف هذا اخلصوص، أوصت أليسون كـويننت   

ــول  ــأن يســتلهم ســكان أسنســ  ٢٠٠٢ســبتمرب /زارت أسنســيون يف أيل ــة   ب يون وســانت هيالن
يف شــرقي البحــر الكــارييب صــغرية بــني دول مســتقلة فيمــا ترتيبــات تعاونيــة مماثلــة معمــول هبــا  

 .)٣٥(ستراليا ونيوزيلنداأوبني ئ بني دول جزرية صغرية يف احمليط اهلادما  يفو
أغســطس، أُجريــت انتخابــات عامــة يف    /ثــر االســتفتاء الــذي جــرى يف آب   أوعلــى  - ٥٥

ثالمثائـة  أدىل وقـد  . لجزيـرة لجملـس  أول  النتخاب ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ١أسنسيون يف   
ــة مــن النــاخبني ٥٤(شخصــا بأصــواهتم وســبعة وثالثــون  ــوا )  يف املائ  مــن املرشــحني ٧وانتخب

ـــ نــوفمرب / تشــرين الثــاين٧وأقســم أعضــاء اجمللــس اجلــدد الــيمني يف  .  أعضــاء يف اجمللــس١٢ ال
نة آموس، الوزيرة املسؤولة عـن أقـاليم مـا وراء البحـار يف وزارة               البارومن  تأييد  تلقوا رسائل   و

 ووافــق ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٥واجتمــع اجمللــس يف . حــاكم اإلقلــيممــن  و،اخلارجيــة
ــة        ــأ وتشــكيل جلن ــق باملرف ــيم يف اخلــارج وتعــديالت املرســوم احلكــومي املتعل ــل التعل ــى متوي عل

 .)٣٦(لماليةل

 
  واالجتماعيةاألوضاع االقتصادية - ٣  

وتـرد التفاصـيل يف هـذه املسـألة يف          . أن تطورات أخـرى   حدوث   يتم اإلفادة عن     مل - ٥٦
 ).٤٦-٤٤الفقرات ، A/AC.109/2003/4 انظر( ٢٠٠٣ورقة العمل لعام 
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 تريستان دا كوهنا - باء 
 ملـحــة عامــة - ١  

ــابع تريســتان دا كوهنــا   - ٥٧ ــألف ت ــع جــزر، تعــرف كرباهــا   )٣٧(يت باســم تريســتان   مــن أرب
وتريسـتان دا كوهنـا جزيـرة       . كوهنا، أما اجلزر األخرى فهي غوف وإينكسيسـبل ونايتينغيـل          دا

 كيلومترا مربعا، وهي أكثر اجلـزر املأهولـة يف العـامل نأيـا،              ٩٨بركانية مستديرة تبلغ مساحتها     
ون، الـيت   مترا إىل الشمال، وكيب تـا      كيلو ٢ ٣٣٤انت هيالنة اليت تبعد     فأقرب جاراهتا هي س   

ــد  ــومترا إىل الشــرق ٢ ٧٧٨تبع ــد أُج.  كيل ــوق ــورة    ـَيل ــان الث  ســكاهنا إىل اململكــة املتحــدة إب
واملسـتوطنة الوحيـدة    . ١٩٦٣، ولكنـهم عـادوا إليهـا يف عـام           ١٩٦١األخرية لربكاهنـا يف عـام       

وصــل تعــداد ســكاهنا يف كــانون  و. يف اجلزيــرة هــي عاصــمتها املســماة أدنــربة البحــار الســبعة   
 نســـمة ينقســـمون إىل ٢٨٣، وفقـــا ملـــا ذكـــره املســـؤول اإلداري، إىل ٢٠٠٠ديســـمرب /األول

 التـابعني جلنـوب أفريقيـا     ويعيش فريق من خرباء األرصاد اجلويـة        . )٣٨(حوايل مائة أسرة معيشية   
 . فهما غري مأهولتني،جزيرتا إينكسيسبل ونايتينغيل أما. غوف جزيرة يف
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، ٢٠٠٢ يف عــام مــا وراء البحــار قانــــــــون األقــاليم الربيطانيــة يفمشــروع  إقــراربعـــد  - ٥٨
وحــق اإلقامــة يف اململكــة   الكاملــة  ســكان تريســتان دا كوهنــا علــى اجلنســية الربيطانيــة  حصــل
 .املتحدة
وللجزيـرة  . السلطة التنفيذية يف تريستان دا كوهنا حاكم سـانت هيالنـة      ويتوىل شؤون    - ٥٩

ويتلقى املسؤول اإلداري املشـورة مـن       . ل إداري مقيم يعيِّنه احلاكم ويعمل حتت رئاسته       مسؤو
بينـهم امـرأة    (جملس اجلزيرة الـذي يرأسـه زعـيم سـكان اجلزيـرة ويضـم مثانيـة أعضـاء منتخـبني                     

 ويتمتـع   . االنتخابات مرة كـل ثالثـة أعـوام        وُتجرى. وثالثة أعضاء معيَّـنني  ) واحدة على األقل  
 .سنة حبق التصويت ١٨ سنهم على يزيدخبني املسجلني الذين مجيع النا

طاملـا   ولكن قانون سانت هيالنة ينطبق فيها        .ولتريستان دا كوهنا تشريعات خاصة هبا      - ٦٠
تتطلبـه   ال يتعارض مع القانون احمللي ويكون مالئمـا لألوضـاع احملليـة وقـابال للتعـديل وفقـا ملـا                   

. طة متفرغ واحـد وثالثـة مـن رجـال الشـرطة اخلاصـني             ويف اجلزيرة ضابط شر   . األوضاعهذه  
 .واملسؤول اإلداري هو القاضـي

 



 

04-31875 23 
 

A/AC.109/2004/9  

 األحوال االقتصادية واالجتماعية - ٣  
ورقـة العمـل    وترد التفاصيل يف هذه املسألة يف       . مل تستجد أي تطورات يف هذا الشأن       - ٦١

وجـد  تال  ىل اجلزيـرة،    غري أنه يف ما يتعلق بالوصـول إ       ). A/AC.109/2003/4انظر  ( ٢٠٠٣لعام  
سـفينة  بواسـطة  يـتم  النقـل مـن اجلزيـرة وإليهـا     كان  و. أي رحالت جوية إىل تريستان دا كوهنا      

توقـف يف   ت، وأي سـفينة ركـاب        اليت كانت تتوقف مرة سنويا فيها      الربيد امللكية سانت هيالنة   
 يـة مـركيب صـيد حاصـلني علـى رخصـة رمس     ، وكـذلك عـن طريـق     بني الفينـة واألخـرى     اجلزيرة

، أعلـن حـاكم   ٢٠٠٤يناير /يف كانون الثاينو.  التابعة جلنوب أفريقيا   آغوهلاسوباخرة األحباث   
سـفينة الربيـد    سانت هيالنة أن احلكومة قـررت، بعـد إمعـان النظـر يف املسـألة، وقـف زيـارات                    

دا كوهنـا   وأشـار احلـاكم إىل أن سـكان تريسـتان           . تريسـتان دا كوهنـا     إىل امللكية سانت هيالنة  
وشدد احلاكم علـى    . يكونوا يعتمدون على هذه السفينة لنقل الركاب والشحن إىل اجلزيرة          مل

أن اجلـدول الـزمين اجلديــد لـن يـؤثر يف العالقــة القائمـة بـني اململكــة املتحـدة أو سـانت هيالنــة         
انطالقا من كيـب تـاون،   دا كوهنا تريستان ، وأنه ما زال ميكن للناس زيارة       تريستان دا كوهنا  و

 إىل  ٦٠ ال ميكـن للسـفن دخـول املينـاء إال يف             ،نظـرا هليجـان البحـر     و. )٣٩(ة سفن بديلـة   بواسط
عترب إدخال حتسـينات علـى املينـاء أمـرا حيويـا بالنسـبة ملسـتقبل تريسـتان              وُي.  يوما يف السنة   ٧٠
، األمـر الـذي سـيتيح زيـادة     ناتصميم وإنشاء ميناء أكثر أما على  وجيري العمل حاليا    . كوهنا دا

 . يف املنطقةاليت ُتبحرلزيارات من جانب السفن عدد ا
 
  وضع اإلقليم يف املستقبل -سابعا  

  موقف الدولة القائمة باإلدارة -ألف  
التابعـة  قال ممثل اململكة املتحدة يف البيان الذي أدىل به يف اجللسة الثانية للجنـة الرابعـة          - ٦٢

ــة العامــة   ــوب/ تشــرين األول٦الــذي عقــد يف  للجمعي إن ) A/C.4/58/SR.2انظــر  (٢٠٠٣ر أكت
حكومته، بوصفها حكومة الدولة القائمة باإلدارة،  ترحـب هبـذه الفرصـة للفـت انتبـاه اللجنـة                   

 قانــــــــون األقــاليم الربيطانيــة يففعقــب اعتمــاد . إىل عــدد مــن املســتجدات الــيت شــهدها العــام 
ــا ــواطين    ٢٠٠٢ يف عــام وراء البحــار م ــع م ــنح مبوجبــه مجي ــذي ُم ــاليم اجلنســية   ، ال  هــذه األق

الربيطانية الكاملة واحلق يف اإلقامة يف اململكة الربيطانية والتنقل حبرية داخـل االحتـاد األورويب،             
أمـا يف مـا يتعلـق    .  جـواز سـفر  ١٤ ٠٠٠ إصـدار مـا يربـو علـى        ٢٠٠٣أغسـطس   /مت حىت آب  

ذه األقاليم مـن أجـل      وراء البحار، فإن حكومته تعمل عن كثب مع ه         بإدارة البيئة يف أقاليم ما    
الوفاء مبا التزمت به يف إطار االتفاقات املتعددة األطراف ومـؤازرة اجلهـود الـيت تبـذهلا األقـاليم                   

 .نفسها حلماية بيئتها وحتسينها
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وبالنسبة لعمليات إعادة النظر يف الدسـتور، مثـة مباحثـات جتـري علـى قـدم وسـاق يف                     - ٦٣
وشـكلت  . مونتسريات وجزر تـركس وكـايكوس  جزر كاميان وجزر فولكالند وجبل طارق و      

سلطات أنغيال جلنة اللتماس آراء السـكان بشـكل عـام ومـن املتوقـع أن تشـكل قريبـا يف جـزر          
كما بـدأت احملادثـات مـع سـانت هيالنـة           . فرجن الربيطانية جلنة استعراض يعني أعضاؤها حمليا      

ومـن حيـث املسـائل      . بعـد وهي األكثر تقدما، يف حني أن املباحثـات مـع جبـل طـارق مل تبـدأ                  
اليت هتتم هبا اللجنة بشكل حمـدد، وبعـد انقضـاء عـامني علـى بـدء العقـد الـدويل الثـاين للقضـاء                         
على االستعمار الذي أعلنته األمم املتحـدة، لعـل أبـرز مـا اسـتجد مـن تطـورات كانـت احللقـة            

ــرة امل    ــة االســتعمار الــيت ُعقــدت يف أنغــيال يف الفت ــدة بــني  الدراســية املتعلقــة بإزال  ٢٢ و ٢٠مت
، إذ أهنــا كانــت املــرة األوىل الــيت تعقــد فيهــا هــذه احللقــة الدراســية يف أحــد  ٢٠٠٣مــايو /أيــار

وإن اختيـار مكـان انعقـاد هـذه احللقـة الدراسـية             . األقاليم الربيطانية غري املتمتعة باحلكم الـذايت      
اء املعارضـة وممثلـي     واملواضيع اليت ركزت عليها هي ما حدت برؤساء الوزراء وأمثـاهلم وزعمـ            

وقال ممثل اململكـة املتحـدة إنـه اتضـح مـن احللقـة الدراسـية مـدى                  . اجملتمع املدين إىل حضورها   
، الـيت تتمتـع بالفعـل بدرجـة عاليـة مـن             وراء البحـار   مـا  األقاليم الربيطانية يف  امتالك العديد من    

 .احلكم الذايت، القتصادات حيوية ومتقدمة
انطباعـا بأنـه ال توجـد يف األقـاليم رغبـة شـديدة               اململكة املتحدة إن لدى   املمثل  وقال   - ٦٤

يف اختيار درب االستقالل، مـع أن حكومتـه أعلنـت جليـا أهنـا، حينمـا يكـون االسـتقالل هـو                       
وعليه، وطاملا ظلت األقاليم ختتـار اإلبقـاء علـى ارتباطهـا باململكـة        . على ذلك اخليار، ستشجع   

وفيــق بــني رغبتــها يف التمتــع بدرجــة أكــرب مــن االســتقاللية املتحــدة، ال بــد مــن العمــل علــى الت
واحلكم الذايت وبني مسؤولية اململكـة املتحـدة املتمثلـة يف ضـمان احلكـم الرشـيد ومحايـة حيـاد                    

 .اخلدمة العامة واستقالل القضاء، فضال عن كفالة التقيد بااللتزامات الدولية ذات الصلة
 يف معـــرض ،خلارجيـــة وشـــؤون الكمنولـــث للشـــؤون اوأشـــار وكيـــل وزيـــر الدولـــة - ٦٥

لمجلـس االستشـاري ألقـاليم مـا وراء     اخلـامس ل جتماع الاملالحظات اخلتامية اليت أبداها أثناء ا    
أن  إىل ،٢٠٠٣ ديســمرب/ األولكــانون ١٠ إىل ٨مــن البحــار الــذي ٌعقــد يف لنــدن يف الفتــرة  

وكيـل  ووفقـا ل  . لشـراكة يقـوم علـى مبـدأ ا       عملية اإلصـالح الدسـتوري    من  دور حكام األقاليم    
اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعـالن      لجنة  ال، فإن مفهوم االرتباط احلر الذي تدعو إليه         وزير الدولة 

لــو قبلــه ذلــك املوقــف لــن يكــون متعارضــا مــع مــنح االســتقالل للبلــدان والشــعوب املســتعمرة 
أما إذا كـان ذلـك يعـين،      . اجلانبان،  ألن على اململكة املتحدة مسؤوليات ال بد هلا من محايتها           

ــدخل        ــاليم دســاتريها دون ت ــاليم، أن تضــع األق ــه بعــض حكومــات األق ــا جادلــت ب حبســب م
ومضــى وكيــل وزيــر الدولــة يقــول إن . خــارجي، فــإن اململكــة املتحــدة لــن توافــق علــى ذلــك 

ــاليم، وإهنــا ال ترغــب يف فــرض االســتقالل عليهــا، وإن كانــت       ــها باألق ــه تقــدر عالقت حكومت
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ــارات      ستســتجيب لــ  ــيت يكــون فيهــا االســتقالل أحــد اخلي ــة يف احلــاالت ال ذلك بصــورة إجيابي
وذكـر  . إذا ما أعرب الشعب بصورة واضحة ودستورية عن رغبتـه هـذه           ) عدا جبل طارق   ما(

غـري أنـه    . هدف بعض األقاليم، على املدى الطويـل      هو  أن اململكة املتحدة حتترم أن يكون هذا        
ــا    ــا حافظــت األق ــه طامل ــة مــع اململكــة املتحــدة، ينبغــي أن ُتحكــم    شــدد علــى أن ليم علــى عالق

 .)٤٥(بالشراكة معها
 

  موقف اإلقليم -باء  
االسـتعراض االسـتراتيجي    ” ١٩٩٩سـبتمرب   /نشرت حكومـة سـانت هيالنـة يف أيلـول          - ٦٦

ــرة   ــة للفت ــها علــى املــد  “٢٠١٠-٢٠٠٠جلزيــرة ســانت هيالن  املتوســط يني الــذي يــوجز رؤيت
 ، عرضـت حكومـة اإلقلـيم مقترحـات لإلصـالح     ٢٠٠٣وخالل عـام  . يرةوالبعيد ملستقبل اجلز 

لفتـرة  يت سـتقدم إىل اجلزيـرة يف ا        استراتيجية للتخطـيط جملموعـة املعونـات الـ         االدستوري وأهداف 
 .) أعاله٢٣-١٢ الفقرات انظر( هذا املوضوع الرد على عامة وطلبت من ال٢٠٠٧-٢٠٠٤

لسـانت هيالنـة، بصـفته خـبريا، يف احللقـة           شـريعي    ويليام دراّبـل، املستشـار الت      واشترك - ٦٧
نغــيال يف قــدت يف أُعوالدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ الــيت نظمتــها اللجنــة اخلاصــة،  

ذكــر أن ســانت هيالنــة ومونتســريات مهــا اإلقليمــان الوحيــدان مــن بــني   و. ٢٠٠٣مــايو /أيــار
إذ أن سانت هيالنة تتلقـى هـذه        .  هبات أقاليم ما وراء البحار اللذان يتلقيان مساعدات بشكل       

لـيس لـدى    و. تغطية تكاليفهـا  املساعدات بفعل عزلتها وعدم إنتاجها ما يكفي من املواد اخلام ل          
فهي عاجزة عن حتمـل تبعـات االسـتقالل، وهـي           . أي تطلعات لالستقالل  حاليا  سانت هيالنة   

سـانت هيالنــة راضــية  ل إن قــاو. ال ترغـب علــى أيـة حــال يف تـدفق الزائــرين األوروبــيني إليهـا    
. شديد الرضا عما قامـت بـه اململكـة املتحـدة مـن أجلـها، مبوازنـة احلسـابات عامـا تلـو اآلخـر                        

يف االضـطالع  ترغـب  األخـرى،  أقاليم مـا وراء البحـار   شأهنا شأن كما قال إن سانت هيالنة،   
 ).٢٨قرة ، املرفق، الفA/58/23 (Part I)انظر (مبزيد من املسؤولية يف إدارة شؤوهنا 

 
  نظر اجلمعية العامة يف املسألة -ثامنا  
الــة تنفيــذ إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والشــعوب   حباللجنــة اخلاصــة املعنيــة  -ألف  

  املستعمرة
ــة يف جلســتها العاشــرة الــ       - ٦٨ ــة اخلاصــة يف مســألة ســانت هيالن ــدُعيت نظــرت اللجن  تق
 املتعلـق   A/AC.109/2003/L.13املوحد  ر  ، يف سياق مشروع القرا    ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٢٣ يف

مبسائل أنغيال، وبرمودا، وبيتكرين، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن الربيطانية، وجـزر            
فرجن التابعة للواليات املتحدة، وجزر كاميـان، وسـاموا األمريكيـة، وسـانت هيالنـة، وغـوام،                 
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القــــــرار ويف اجللســــــة نفســــــها، اعتمــــــدت اللجنــــــة اخلاصــــــة مشــــــروع  . ومونتســــــريات
A/AC.109/2003/27) انظر A/58/23الفرع واوين عشر، ، الفصل الثا .( 

 
 )اللجنة الرابعة(جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار  -باء  

ــا    - ٦٩ ــتها الســ ــة يف جلســ ــة الرابعــ ــدت اللجنــ ــبعةاعتمــ ــدُعيت ، الــ ــرين ١٤ يف تقــ  تشــ
ــرار امل،، دون تصـــويت٢٠٠٣أكتـــوبر /األول تعلـــق مبســـائل أنغـــيال، وبرمـــودا،   مشـــروع القـ

وبيتكرين، وجزر تركس وكايكوس، وجزر فرجن الربيطانية، وجـزر فـرجن التابعـة للواليـات               
 انظــر(املتحــدة، وجــزر كاميــان، وســاموا األمريكيــة، وســانت هيالنــة، وغــوام، ومونتســريات    

(A/C.4/58/SR.7. 
علــى غــرار ملكــة املتحــدة، وبعــد التصــويت، قــال ممثــل اململكــة املتحــدة إنــه يســر امل    - ٧٠

التـام  تأييـد حكومتـه     يعكـس   مبـا   . مشروع القـرار  على  السنوات السابقة، أن تؤيد توافق اآلراء       
ــر مصــريها،     ــوارد يف   حلــق الشــعوب يف تقري ــى النحــو ال ــم املتحــدة   عل ــاق األم ــادة (ميث ، ١امل

 .  من إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية٤ويف الفقرة ) ٢ الفقرة
 

 جلمعية العامةا -جيم  
ــانون األول٩يف  - ٧١ ــرار     ٢٠٠٣ديســمرب / ك ــة دون تصــويت الق ــة العام ، اختــذت اجلمعي
 .منـه علـى وجـه التحديـد إىل سـانت هيالنـة            التاسـع    باء، الذي يشري اجلـزء       - ألف   ٥٨/١٠٨

 يف اعتبارهــا الســمات الــيت تنفــرد هبــا ســانت هيالنــة  ت اجلمعيــة العامــة أخــذ، ويف هــذا اجلــزء
الدولــة القائمــة بــاإلدارة وســلطات اجلهــود الـيت تبــذهلا  ذكــرت و مواردهــا الطبيعيــة،وسـكاهنا و 

 االقتصـــادية لســـكان ســـانت هيالنـــة، ال ســـيما يف -اإلقلـــيم لتحســـني األحـــوال االجتماعيـــة 
ــا ــق ب م ــة الشــديدة والوســائل احملــدودة يف جمــال النقــل      يتعل ــاج الغــذائي، واســتمرار البطال اإلنت

 مشكلة البطالـة يف اجلزيـرة واجلهـد املشـترك الـذي تبذلـه الدولـة                 لق بق تالحظو. واالتصاالت
  الدولــةإىل ت اجلمعيــة العامــة طلبــو. القائمــة بــاإلدارة وحكومــة اإلقلــيم ملعاجلــة هــذه املشــكلة

 املنظمات الدولية ذات الصلة أن تواصل دعم اجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة               إىلالقائمة باإلدارة و  
 االقتصــادية، مبــا يف ذلــك البطالــة الشــديدة،  –التنميــة االجتماعيــة  للتصــدي لتحــدياتاإلقلــيم 

 .النقل واالتصاالتبندرة وسائل واملشاكل املتعلقة 
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 احلواشي 
 كانون ٢٢إىل األمني العام يف التها املعلومات الواردة يف ورقة العمل هذه استمدت من معلومات أح )١( 

من ) هـ (٧٣تحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مبوجب املادة  من حكومة اململكة امل٢٠٠٤ يناير/الثاين
 .ميثاق األمم املتحدة، ومن مصادر منشورة

 .٢٠٠٣  يوليه/وز مت٢٥، “سانت هيالنة هريالد”صحيفة  )٢( 
 .، املرفقCorr.1 و A/AC.109/1999/1 يف الوثيقة أعيد نشرها اءالبيضورقة ال )٣( 
 .٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣٠ جمللس العموم، املذكرات اإليضاحية )٤( 
، ٢٠٠٢مارس / آذار٢٢، سانت هيالنــــة هريالد، ”Baroness Amos and Citizenship“بيانات صحافيـــة  )٥( 

 .٢٠٠٢مايو / أيار١٧، سانت هيالنة هريالد، “A Promise Fulfilled” و
 .٢٠٠٣مايو / أيار٢سانت هيالنة هريالد،  )٦( 
 .٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩رجع نفسه، امل )٧( 
  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٣املرجع نفسه،   )٨( 
 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١املرجع نفسه،  )٩( 
 .٢٠٠٣مايو / أيار٢املرجع نفسه،  )١٠( 
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٩املرجع نفسه،  )١١( 
 .٢٠٠٣أبريل / نيسان٤املرجع نفسه،  )١٢( 
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٩ نفسه، املرجع )١٣( 
 .٢٠٠٣مايو / أيار١٦املرجع نفسه،  )١٤( 
 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول ٣١املرجع نفسه،  )١٥( 
 )١٦( www.sainthelena.gov.sh ،٢، ورسالة من وكيل وزير الدولة، نشرت يف صحيفة سانت هيالنة نيوز 

 .٢٠٠١مارس /آذار
 )١٧( www.sainthelena.gov.sh/lifestyle/News-ststementcpa.html. 
، “سانت هيالنة هريالد”مفكرة تذكريية، بعثة خطة السياسات القطرية لسانت هيالنة، صحيفة  )١٨( 

 .٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٢٧
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧سانت هيالنة هريالد،  )١٩( 
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٩املرجع نفسه،  )٢٠( 
 )٢١( www.sainthelena.gov.sh. 
، “ذا آيالندر”منظمة مصائد أمساك جنوب شرقي احمليط األطلسي، صحيفة البيان الصحايف الذي أصدرته  )٢٢( 

 .٢٠٠١يوليه /متوز ١٩
 )٢٣( www.sartma.com. 
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 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١١سانت هيالنة هريالد،  )٢٤( 
 .٢٠٠٢مارس /آذار ٢٢بيان صحايف، نشر يف سانت هيالنة هريالد،  )٢٥( 
 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨سانت هيالنة هريالد،  )٢٦( 
مارس / آذار٥، و ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢، و ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١املرجع نفسه،  )٢٧( 

٢٠٠٤. 
 )٢٨( www.sainthelena.gov.sh. 
 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٩سانت هيالنة هريالد،  )٢٩( 
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧املرجع نفسه،  )٣٠( 
 .١٩٩٩سبتمرب /، حكومة سانت هيالنة، أيلول٢٠١٠-٢٠٠٠استعراض سانت هيالنة االستراتيجي للفترة  )٣١( 
، ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠بيان صحايف صادر عن مكتب الشؤون اخلارجية والكومنولث،  )٣٢( 

 .www.fco.gov.ukا
 )٣٣( www.the islander.org ،٢٠٠٢أغسطس /آب ١٥. 
 .٢٠٠٢مارس / آذار٧املرجع نفسه،  )٣٤( 
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢املرجع نفسه،  )٣٥( 
 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢نوفمرب و / تشرين الثاين١٧نوفمرب و / تشرين الثاين٧املرجع نفسه،  )٣٦( 
عداد بريان بولدوين، املسؤول اإلداري من إ) ١٩٩٨ (“تريستان دا كوهنا”معلومات مستمدة من منشور  )٣٧( 

 .لتريستان دا كوهنا
ديسمرب / كانون األول٦، )سارمتا(مع املسؤول اإلداري لتريستان دا كوهنا، شبكة أنباء جزر فوكالند مقابلة  )٣٨( 

 ).com.sartma.www انظر (٢٠٠٠
 )٣٩( www.sainthelena.gov.. 
ديسمرب /كانون األول ١٠-٨ ألقاليم ما وراء البحار،امس اجمللس االستشاري اخل تقرير عن وقائع جلسات )٤٠( 

 .، املرفق واو، املالحظات اخلتامية اليت أدىل هبا السيد راّميل٢٠٠٣
 
 


