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   واخلمسونالتاسعةالدورة 
 من جدول األعمال٢٠البند

 

04-48428 

  
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ يف  اجلمعية العامةما اختذهتانقرار

  
  بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار[

  ])A/59/478( )اللجنة الرابعة(
  

وجـزر فريجـن    مسائـــل سامـــوا األمريكيــــة، وأنغيـــال، وبرمـودا،           - ٥٩/١٣٤
ــوا  م، ومونتـــسريات، وبيـــتكرين، الربيطانيـــة، وجـــزر كاميـــان، وغـ

وسانت هيالنة، وجزر تـركس وكـايكوس، وجـزر فريجـن التابعـة             
  للواليات املتحدة

  ألف
  احلالة عموما

  ،إن اجلمعية العامة  
 يف مسائل األقاليم غري املتمتعـة باحلكم الذايت سـاموا األمريكيـة، وأنغـيال،          وقد نظرت   

اميــان، وغــوام، ومونتــسريات، وبيــتكرين،    زر فريجــن الربيطانيــة، وجــزر ك  ـــــودا، وجــــوبرم
وسانت هيالنة، وجـزر تـركس وكـايكوس، وجـزر فريجـن التابعـة للواليـات املتحـدة، املـشار                    

  ،“األقاليم”يلي بـ  إليها فيما
 الفصل ذا الصلة مـن تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح            وقد درست   

  ،)١(االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
مجيع قرارات األمم املتحدة ومقرراهتا املتعلقة بتلك األقاليم، ومنـها بـصفة       إىل   وإذ تشري   

واخلمــسني بــشأن األقــاليم ثامنــــة ا اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الم اختــذهتاللــذان نخاصــة، القــرارا
   كل على حدة،،املشمولة هبذا القرار

_______________ 
ــم        )١( ــدورة التاســعة واخلمــسون، امللحــق رق ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــصل (A/59/23) ٢٣الوث ، الف

  .التاسع
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دامـت    مـا مـصري األقـاليم تعتـرب صـحيحة    بأن مجيع اخليارات املتاحة لتقريـر    وإذ تسلم   
تتفــق مــع الرغبــات الــيت تعــرب عنــها الــشعوب املعنيــة حبريــة وتطــابق املبــادئ احملــددة حتديــدا      

 كـــــانون ١٤املـــــؤرخ ) ١٥ - د( ١٥١٤واضـــــحا الـــــواردة يف قـــــراري اجلمعيـــــة العامـــــة  
ــسمرب /األول ــؤرخ) ١٥ - د( ١٥٤١  و١٩٦٠ديــ ــانون األول١٥ املــ ــسمرب / كــ  ١٩٦٠ديــ
  ،مها من قرارات اجلمعيةوغري

ــة العامــة   إىل وإذ تــشري   ــادئ الــيت  ) ١٥ - د( ١٥٤١قــرار اجلمعي ـــذي يتــضمن املب الـ
ــد    ــد حتدي ــدول األعــضاء عن ــدي هبــا ال ــاينبغــي أن هتت ـــاك إذا كــان   م ــزام لاهن ــضـي ت ــة يقت إحال

  من ميثاق األمم املتحدة،) ه (٧٣املعلومـــات املطلوبـــة مبوجب املـــادة 
 رغـم   زال غـري متمتـع بـاحلكم الـذايت          مـا  ألن عددا من األقـاليم     ـرب عن قلقها  وإذ تع   

  أربعني عاما على اعتماد اإلعالن،ثالثـة ومرور أكثر من 
، آخـذة يف االعتبـار اهلـدف الـذي           تنفيـذا فعـاال    إلعـالن ا أمهية مواصلة تنفيذ     يــوإذ تع   

، وخطـة عمـل العقـد الـدويل         ٢٠١٠حددته األمم املتحدة للقضاء على االستعمار حبلـول عـام           
  ،)٢(رالثاين للقضاء على االستعما

شاعر شـعوهبا تـستلزم اتبـاع هنـوج مرنـة           ملـ  أن اخلـصائص املميـزة لألقـاليم و        وإذ تدرك   
ــة و ــساس     وعملي ــصري، دون أي م ــر امل ــارات تقري ــال خي ــرة حي ــه   مبتك ــيم أو موقع حبجــم اإلقل

  اجلغرايف أو عـدد سكانه أو موارده الطبيعيـة،
حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى  ذي أعلنت عنه    باملوقف ال   حتيـط علمــا  وإذ  

  ،)٣(بشـأن األقاليم غري املتمتعـة باحلكم الذايت اخلاضعة إلدارهتـايرلندا الشمالية آو
 حكومة الواليات املتحدة األمريكيـة    ذي أعلنت عنه     باملوقف ال  أيضايـط علمـا   وإذ حت   

  ،)٤(املتمتعـة باحلكم الذايت اخلاضعة إلدارهتـابشـأن األقاليم غري 
 التطورات الدسـتورية يف بعـض األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت الـيت                   وإذ تالحظ   

  عنهــا،تلقت اللجنة اخلاصة معلومات 

_______________ 
  .، املرفقA/56/61انظر  )٢(
ــر )٣( ــسون،    : انظـ ــة واخلمـ ــدورة الثامنـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ــة الوثـ ــة الرابعـ ــسة ،اللجنـ ، ٢اجللـ
)A/C.4/58/SR.2(والتصويب ،.  
  .، والتصويب)A/58/PV.72 (٧٢، اجللسة اجللسات العامةاملرجع نفسه،  )٤(
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مـشاركة ممثلـي    مـن   الفائدة الـيت تعـود علـى األقـاليم وعلـى اللجنـة اخلاصـة       وإذ تدرك   
  ،نتخبني يف أعمال اللجنة اخلاصةاألقاليم املعينني وامل

ينبغي أن تظل الدليل اهلـادي لتطـور        وتطلعاهتا   بأن رغبات شعوب األقاليم      واقتناعا منها   
يهة وغريهـا مـن     نــز الو وبأن عمليات االستفتاء واالنتخابـات احلـرة         يف املستقبل السياسي  مركزها  

  الشعب وتطلعاته،رغبات التحقق من أشكال التشاور الشعيب تؤدي دورا هاما يف 
إقلـيم مـن هـذه األقـاليم        لتحديــــد مركـــز أي       بأن أي مفاوضـات      واقتناعا منها أيضا    
حتـت إشــراف األمـم       اإلقلـيم،    ذلـك شاركة واحلـضور الفعـالني لـشعب        باملـ جتـري   ن  أإمنا جيب   

التحقــق مــن آراء شــعوب األقــاليم ـه ينبغــي وبأنــاملتحــدة علــى أســاس كــل حالـــة علــى حـــدة، 
  ، يف تقرير املصريفيما يتعلق حبقها الذايتتمتعة باحلكم امل غري

ـــدرك   ــاليم غــري      وإذ ت ــصـادات بعــض األق ــة القت ـــة الدولي ــدمي اخلــدمات املالي ـــة تق  أمهي
  املتمتعة باحلكم الذاتــي،

 التعاون املتواصل الـذي تبديـه األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت علـى                   وإذ تالحــظ   
  اإلقليمي، مبا يف ذلك مشاركتها يف أعمال املنظمات اإلقليمية،الصعيدين احمللي و

 أن البعثــات الزائــرة التابعــة لألمــم املتحــدة تــوفر وســيلة فعالــة   وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
ــة    ــن احلال ــق م ــسائـدة للتحق ــاليم، ال ــاليم  وأن يف األق ــات   بعــض األق ــذه البعث ــارة ه مل حيــظ بزي

إمكانيـة إيفـاد    ، وإذ تنظــر فـــي       فـد إليـه أي بعثـة زائـرة        مل تو اآلخر  فترة طويلة وأن البعض      منذ
  بالتشاور مع الدول القائمة باإلدارة،والئم املوقت الاألقاليم يف  إىل بعثات زائرة أخرى

للمركـز  تعزيز فهمهـا     من، كي تتمكن    اللجنة اخلاصة أن   وإذ تضع يف اعتبارها أيضا      
 اضـطالعا فعـاال، مـن املهــم         ية املناطة هبا  األقاليم ومن االضطالع بالوال   هذه  السياسي لشعوب   

يتوافــر لـديها مـن حقـائق ومعلومـات وأن حتـصل               مـا  أن تطلعهـا الدول القائمـة بـاإلدارة علـى        
شـعوب هـذه    تتعلق برغبات   ممثلو األقاليم،   ها  مبن في ،  أخرىمناسبة  مصادر   على معلومـات من  

   وتطلعاهتا،األقاليم
اجلمهـور بغيـة    ة اخلاصـة بنـشاط يف محلـة لتوعيـة           أن تـشرع اللجنـ    ضـرورة  ب وإذ تسلم   

   خيارات تقرير املصري،تفهممساعدة شعوب األقاليم على 
، يف هـــذا اخلـــصوص، أن عقـــد حلقـــات دراســـية إقليميـــة يف وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  

ي واحملــيط اهلــادئ ويف مقــر األمــم املتحــدة وأمــاكن أخــرى، مبــشاركة   ـمــنطقيت البحــر الكاريبــ
 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، مـن شـأنه أن يـساعد اللجنـة اخلاصـة علـى                   نشطة من ممثلي  

الـيت تعقــد بالتنـاوب بـني         الطـابع اإلقليمـي هلـذه احللقـات الدراسـية،            وأن ،طالع بواليتها ضاال
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 يف االعتـراف  يـشكل عنـصرا حامسـا يف جناحهـا، مـع      ، اهلـادئ  واحملـيط ي  ـالبحر الكاريب  منطقـيت
 دور هـذه احللقـات الدراسـية يف إطـار برنـامج لألمـم املتحـدة                 استعراضورة  بضرنفسه  الوقت  
  السياسي هلذه األقاليم،التحقق من املركز  إىل يرمي

  أن عقـد حلقـة دراسـية إقليميـة ملنطقـة احملـيط اهلـادئ يف                وإذ تضع يف اعتبارهـا أيـضا        
مســح للجنــة قــد ، ٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٠ إىل ١٨مادانـــغ، بــابوا غينيــا اجلديــدة، يف الفتـــرة مــن 

واخلـرباء  املنظمـات   فضال عن آراء    ،   والدول األعضاء  آراء ممثلي األقاليم   إىل   االستماعب اخلاصة
  يف املنطقة، هبدف استعراض األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف األقاليم،

دهور البيئـة،   هلذه األقاليم من قابلية خاصة للتـأثر بـالكوارث الطبيعيـة وتـ              ما يــوإذ تع   
مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة          كل مـن    وإذ تضع يف اعتبارها، يف هذا الصدد، برامج عمل          

، واملؤمتر العاملي املعـين بالتنميـة       )٦(، واملؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث الطبيعية       )٥(والتنمية
، ومـؤمتر األمـم     )٨(يل للسكان والتنميـة   ، واملؤمتر الدو  )٧(املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية    

، )١٠(مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة         و،  )٩()املوئـل الثـاين    (املتحدة للمـستوطنات البـشرية    
  وغريها من املؤمترات العاملية ذات الصلة،

تنميــة بعــض األقــاليم الوكــاالت    الــيت قدمتهـــا ل  املــسامهة وإذ تالحــظ مــع التقــدير    
   منظومة األمم املتحدة،ت األخرى يفواملؤسسااملتخصصة 

بعيــن ناقــدة    أعماهلـا   سـتعراض   حاليا ال اللجنة اخلاصة   اجلهود اليت تبذهلا     إىل   وإذ تشري   
  وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لواليتها،الئمة هبدف وضع توصيات ومقررات م

_______________ 
يونيــه / حزيــران١٤ - ٣ ريــو دي جــانريو، ،مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة  تقريــر : انظــر )٥(

القــرارات الــيت اختــذها : ، اجمللــد األول) والتــصويبانA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (١٩٩٢
  .املؤمتر

  .، الفصل األولA/CONF.172/9: انظر )٦(
، بريدجتاون،  املؤمتر العاملــــــي املعين بالتنميــــــة املستدامــــة للدول اجلزرية الصغرية النامية        ر  ــــتقري: انظر )٧(

ــادوس،  ــم املتحــدة، رقــم املبيــع      (١٩٩٤ايو مــ/ أيــار٦ -أبريــل / نيــسان٢٥برب ــشورات األم  A.94.I.18من
  .، الفصل األول)والتصويبان

منــشورات األمــم  (١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣ - ٥، القــاهرة، املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة تقريــر  )٨(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املتحدة، رقم املبيع 

يونيـه  / حزيـران  ١٤ - ٣، اسـطنبول،    )املوئـل الثـاين    (مـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية       مـؤمتر األ  تقرير   )٩(
  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٦

 ‐ أغـسطس  /آب  ٢٦جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،    ، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة        )١٠(
، الفــصل ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول  ٤

  .، املرفق٢األول، القرار 
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لـشعوب تلـك األقـاليم مـن حـق غـري قابـل للتـصرف يف               مـا  تؤكد من جديـد     - ١  
املتـضمن  ) ١٥ - د( ١٥١٤يثـاق األمـم املتحـدة وقـرار اجلمعيـة العامـة             عمـال مب  املـصري،   تقرير  

  إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛
تطـرح بـديال عـن مبـدأ       العمليـة إهنـاء االسـتعمار    أن تؤكد من جديـد أيـضا      - ٢  

تــقــر بـــه     مـا وتقرير املـصري، الـذي يـشكل أيـضا حقـا أساسـيا مـن حقـوق اإلنـسان، علـى حنـ                      
  اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة؛

ــد    - ٣   ــة املطــاف    كــذلكتؤكــد مــن جدي ــاليم هــي يف هناي  أن شــعوب تلــك األق
 ،صــاحبة احلــق يف أن حتــدد حبريــة مركزهــا الــسياسي املقبــل وفقــا ألحكــام امليثــاق ذات الــصلة 

تكرر دعوهتا املوجهـة منـذ      ،   وقــرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، ويف هذا الصدد        ،واإلعــالن
بالنــهوض  بالتعــاون مــع حكومــات األقــاليم،   للقيــام، بــاإلدارةالقائمــةالــدول  إىل زمــن طويــل

ي الــشعوب حبقهــا يف تقريــر املــصري طبقــا     ــــي يف األقــاليم بغيــة تعزيــز وع  ـالتثقيف الــسياسبــ
ددة بوضـوح يف قـرار      املبـادئ احملـ    إىل   للخيارات املـشروعة املتعلقـة بـاملركز الـسياسي، املـستندة          

  ؛)١٥ - د( ١٥٤١اجلمعية العامة 
املعلومـــات املطلوبـــة تواصـــل إحالـــة  بـــاإلدارة أن القائمـــةالـــدول  إىل تطلـــب  - ٤  

  ؛األمني العام إىل من امليثاق) ه (٧٣مبوجب املادة 
أن تكون اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل             أمهية   تؤكد  - ٥  
فهمهــا أن تعـــزز ، و ورغباهتـــابــآراء شــعوب األقــاليمالــشعوب املــستعمرة علــى علـــم للبلــدان و
، مبـا يف ذلـك طبيعــة ونطــاق الترتيبـات الـسياسية والدسـتورية القائمــة                  الشعوبهـذه  ألحوال  

  بني كل من األقاليم غري املتمتعـة باحلكم الذايت والدولة القائمة باإلدارة فيه؛
ــد   - ٦   ــن جدي ــاإلدارة  أن اتؤكــد م ــدول القائمــة ب ــا ل ــى عاتقه ــع عل  مبوجــب ، تق
 تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وصون اهلوية الثقافية لألقاليم، وتوصـي           ، مسؤولية امليثاق

اقتـصاد كـل إقلـيم مـن         تعزيـز ، ل بالتشاور مع حكومات األقاليم املعنية    مبواصلة إعطاء األولوية،    
  ؛هوتنويع قاليماأل

ــب  - ٧   ــشهدها      ال إىل تطلـ ــيت تـ ــورات الـ ـــة التطـ ــضـي يف متابعـ ــة املـ ــة اخلاصـ لجنـ
  التشريعات يف جمال اخلدمات املالية الدولية وأثرهـا يف اقتصـاد بعض األقاليم متابعــة دقيقــة؛

 الدول القائمة باإلدارة اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلمايـة          وإىلاألقاليم   إىل   تطلب  - ٨  
 مـرة  وتطلـب ، مـن مجيـع أشـكال التـدهور     وحفظهــا  إلدارة تلـك الـدول  يف األقاليم اخلاضعة     البيئة
  الوكاالت املتخصصة املعنية مواصلة رصد األحوال البيئية يف تلك األقاليم؛ إىل أخرى
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 مبشاركة األقاليم غري املتمتعـة باحلكــم الـذايت يف األنـشطـة اإلقليميـة،              رحـبت  - ٩  
  ؛مبـا يف ذلك أعمال املنظمـات اإلقليميــة

 ،)٢( للقـضاء علـى االسـتعمار       الدويل الثـاين   عمل العقد أمهية تنفيذ خطة     تؤكد  - ١٠  
عمــل إلهنــاء االســتعمار يف كــل إقلــيم مــن  المج نــابرســيما مــن خــالل اإلســراع يف تطبيــق   وال

  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، على أساس كل حالة على حدة؛
تـشارك مـشاركة تامـة يف أعمـال اللجنـة           أن     إىل  الدول القائمة باإلدارة   تدعو  - ١١  
  ؛عالناإلمن امليثــــاق و )ه (٧٣من أجــــل تنفيذ أحكام املادة اخلاصة 
لبنـاء   الدول األعضاء على املسامهة يف اجلهود اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة               ثـحت  - ١٢  

وهتيـب هبـا   عمار،   يف غضـون العقد الدولـي الثـاين للقـضاء علـى االسـت            عامل خال من االستعمار   
   اهلدف النبيل؛اذهـلبلوغ  سعيها أن تواصل تقدمي دعمها الكامل للجنة اخلاصة يف

هـا  أعربـت عـن قلق    قـد   أن بعض األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت              تالحظ  - ١٣  
 إزاء اإلجــراء الــذي اتبعتــه إحــدى الــدول القائمــة بــاإلدارة، خالفــا لرغبــات األقــاليم نفــسها،    

ــل  ــر    واملتمث ــوانني أو ســنها مبوجــب أوام ــديل ق ــاليم    يف تع ــي األق ـــس، لكــي تف ــصـدر يف اجملل ت
   من معاهدات دولية؛بالتزامات على الدولة القائمة باإلدارة نابعة

 بعمليــات اســتعراض الدســتور الــيت جتريهــا حكومــات األقــاليم    حتيـــط علمـــا  - ١٤  
  ندا الشمالية؛يرلآاخلاضعة إلدارة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

اجلمعيـة العامـة تقريـرا عـن تنفيـذ           إىل   أن يقـدم  بـ األمني العـام     إىل   تكرر طلبها   - ١٥  
ــدويل       ــد ال ــذ صــدور إعــالن العق ــاء االســتعمار من ــة بإهن ــرارات املتعلق ــاين الق ــى   الث ــضاء عل للق

  ؛٢٠٠٥ لغرض إجراء استعراض ملنتصف املدة يف عام االستعمار
ــة اخلاصــة  إىل تطلــب  - ١٦   ــاليم    اللجن ــسألة األق ــة  أن تواصــل دراســة م غــري املتمتع

ستيــن مــشفوعا اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الــ  إىل عــن ذلــك، وأن تقــدم تقريــرا بــاحلكم الــذايت
بتوصيات بـشأن الطـرق املناسـبة ملـساعدة شـعوب تلـك األقـاليم علـى ممارسـة حقهـا يف تقريـر                 

  .املصري
  ٧١اجللسة العامة 

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠
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  بــاء
  األقاليم كل على حدةحالة 

  ،اجلمعية العامةإن   
  القرار ألف أعاله، إىل إذ تشري  

  
  أوال 

  ساموا األمريكية
ــعلمــا إذ حتــيط    أن معظــم قــادة ســاموا إىل قــد أشــارتالدولــة القائمــة بــاإلدارة ـأن  ب

  املتحـــدةاحلاليـــة الـــيت تـــربط اإلقلـــيم بالواليـــاتعالقــــة األمريكيـــة يعربـــون عـــن ارتيـــاحهم لل
الـيت   الدراسية اإلقليمية    اتاحللق، كما ورد يف البيانات اليت أدىل هبا هـؤالء القادة يف            األمريكية
 ٢٠٠١، ونـادي بفيجـي، ومادانــغ ببـابوا غينيـا اجلديـدة، يف األعــوام                 كوبـا  ب هافانـا يف  عقدت  

   على التوايل،٢٠٠٤  و٢٠٠٢ و
زيـادة اإليـرادات وخفـض      لطـوات   ختتخــذ   زالـت     مـا   أن حكومة اإلقليم   وإذ تالحظ   

  النفقات احلكومية،
احملـدودة   يزال، شأنه يف ذلك شأن اجملتمعـات املعزولـة          ال  أن اإلقليم  وإذ تالحظ أيضا    

  املناسبة، ملرافق الطبية وغريها من املرافق اهليكلية األساسيةا إىل املوارد املالية، يفتقر
  تقـضي بـأن يكـون      تحدة األمريكيـة  أن وزارة الداخلية يف الواليات امل     تالحظ    - ١  

  ؛األمريكية لوزير الداخلية والية إدارية على ساموا
 بالدولة القائمة باإلدارة أن تواصل مساعدة حكومة اإلقليم على حتقيـق            هتيب  - ٢  

مبا يف ذلك اختاذ تـدابري إلعـادة بنـاء القـدرات الالزمـة يف               فيــه،  التنمية االقتصادية واالجتماعية    
وترحـب   اإلقليميـة،    كومـة احل إىل   ارة املالية وتعزيـز املهـام احلكوميـة األخـرى املـسندة           جمال اإلد 

ــ ـــا  بامل ــيت تقدمهـ ــاإلدارة ساعدة ال ــة القائمــة ب ــق    إىل الدول ــذهلا لتحقي ــيت يب ــيم يف اجلهــود ال اإلقل
  اليت حدثت مؤخرا؛الفيضانات نتعاش عقب الا

اللجنة اخلاصة املعنيـة   إىل ةحاكم ساموا األمريكي  اليت وجهها    بالدعوة   ترحب  - ٣  
يف احللقـة الدراسـية اإلقليميـة        حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة،          

 ٢٠ إىل ١٨يف الفتـرة مـن    بـابوا غينيـا اجلديـدة،       ملنطقة احمليط اهلـادئ الـيت عقـدت يف مادانــغ،            
تيـسر  القائمـة بـاإلدارة أن      ب بالدولـة    اإلقليم، وهتي  إىل   لكي توفد بعثة زائرة   ،  ٢٠٠٤مايو  /أيار
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رئيس اللجنة اخلاصة اختاذ مجيع اخلطـوات الالزمـة لتحقيـق هــذا      إىل   عمل هذه البعثة، وتطلب   
  اهلــدف؛

  
  ثانيا 
  الــأنغي

  اليت جتريها حكومــة اإلقليم،الدستور  بعملية استعراض إذ حتيط علما  
 يف ٢٠٠٣بحر الكاريبـي لعـام     ية ملنطقة ال  احللقة الدراسية اإلقليم  انعقاد   إىل   ذ تشيـر وإ  

أنغـيال، وهـي املـرة األوىل الـيت تنعقـد فيهـا احللقـة الدراسـية يف إقلـيم مـن األقـاليم غـري املتمتعــة             
  باحلكم الذايت،

 إىل رغبــة حكومــة اإلقلــيم وشــعب أنغــيال فـــي أن توفــد اللجنــة اخلاصــة    الحــظذ توإ  
  من البعثات الزائرة،بعثة اإلقليــم 
مـايل   للجهود اليت تبذهلا حكومـة أنغـيال ملواصـلة تنميـة اإلقلـيم كمركـز            راكا منها وإد  

واحتـادات  سن قوانني حديثـة للـشركات       من خالل   جيد التنظيم للمستثمرين،    خارجي صاحل و  
ــشركات،  ــأمني، و     ال ــشراكة والت ــشأن ال ــشريعات ب ــن ســن ت ــضال ع ــبة ف ــسجيل  حوس ــام ت نظ
  ،الشركات
الدســتور الــيت جتريهــا حكومــة أنغــيال بالتعــاون مــع بعمليــة اســتعراض  ترحــب  - ١  

  الدولة القائمة باإلدارة؛
التعـاون بـني حكومـة اإلقلـيم يف أنغـيال واململكـة املتحـدة لربيطانيـا                  إىل   رشيـت  - ٢  

 ٢٠٠٣بحـر الكاريبــي لعـام    ال احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقـة يرلندا الشمالية لعقد   آالعظمى و 
ن عقـد احللقـة الدراسـية للمـرة األوىل يف إقلـيم مـن األقـاليم غـري املتمتعـة                     أوتالحـظ   يف أنغيال،   

بـاحلكم الــذايت، فـضال عــن عقـد لقــاء مفتـوح بــني شـعب أنغــيال واللجنـة اخلاصــة أثنـاء احللقــة        
  الدراسية، قد سامها يف جناح هذه احللقة؛

  
  ثالثا 
  برمــودا

أغـــسطس / آب١٦يف  نتـــائج االســـتفتاء علـــى االســـتقالل الـــذي أجـــري تالحـــظإذ   
ــها ١٩٩٥ ــيم بــشأن   ملختلــف، وإدراكــا من مركــز  وجهــات نظــر األحــزاب الــسياسية يف اإلقل

  اإلقليم يف املستقبل،
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 باالتفــاق املــربم بــني الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة   بـترحــ  - ١  
ــا العظمــى و  ــشمالية  آلربيطاني ــدا ال ــران يرلن ــيم يف حزي ــه /واإلقل ــذي ي٢٠٠٢يوني ــا   ال ــل رمسي نق

 بعـض املـشاكل     ملعاجلـة حكومـة اإلقلـيم، وبتقـدمي املـوارد املاليـة            إىل   القواعد العسكرية السابقة  
  البيئية؛

 أن تتابع عـن كثب املشاورات اليت جيريها اإلقليم بشـأن مركـز برمــودا              تقـرر  - ٢  
تـثـقيفـــي عــام، اإلقلــيم مــن خــالل تنفيـــذ برنــامج  إىل يف املــستقبل وأن تيــســر تقــدمي املــساعدة

 حسب الطلب، وأن جتري مشاورات وتتخذ مجيع الترتيبـات الالزمة لكــي توفــد بعثـــة زائـرة                
  اإلقليــم؛إىل 

  
  رابعا 

  جزر فريجن الربيطانية
   بعملية استعراض الدستور اليت جتريها حكومة اإلقليــم،إذ حتيــط علمـا  
   املالية اخلارجية الرائدة يف العامل، املراكزيواصل بروزه كأحد أن اإلقليم وإذ تالحظ  
ـــب   ــة       ترحـ ــة جــزر فريجـــن الربيطاني ــا حكوم ــيت جتريه ــة اســتعراض الدســتور ال  بعملي

  بالتعاون مع الدولة القائمة باإلدارة؛
  

  خامسا 
  انـمـزر كايــج

   بعملية استعراض الدستور اليت جتريها حكومة اإلقليــم،إذ حتيــط علمـا  
جمللس التشريعي جلزر كاميان علـى خطـة اإلقلـيم التطلعيـة للتنميـة               موافقة ا  وإذ تالحظ   

تعزيـز التنميـة الـيت تنـسجم ومقاصـد جمتمـع كاميـان               إىل   ، وهـي خطـة هتـدف      ٢٠٠٨حىت عـام    
  ه،ــوقيم

ـــب   ــان       ترحـ ــة جـــزر كامي ـــا حكوم ــيت جتريهـ ــة اســتعراض الدســتور ال باســتمرار عملي
  بالتعاون مع الدولـة القائمـة باإلدارة؛

  
  سادسا 

  وامــغ
ـــدوا، أن النــاخبني املــسجلني الــذين حيــق هلــم التــصويت يف غــوام    إىل إذ تــشري   يف أيـــ

، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شـأنه أن ينـشئ إطـارا      ١٩٨٧استفتاء أجري يف عام     
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منح غوام قدرا أكرب مـن احلكـم        ويكفل  جديدا للعالقات بني اإلقليم والدولة القائمة باإلدارة،        
   واالعتراف حبق شعب الشامورو يف غوام يف تقرير مصري اإلقليم،الداخليالذايت 

طلبات املمثلني املنتخبني واملنظمات غري احلكوميـة التابعـة لإلقلـيم            إىل   أيضاوإذ تشري     
عدم شطب غوام من قائمة األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت الـيت تعـىن هبـا اللجنـة اخلاصـة،             

  ب الشامورو مصريه بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصاحله املشروعة، يقرر شعريثما
 أن املفاوضات بني الدولة القائمة باإلدارة وحكومة اإلقليم بـشأن مـشروع             وإذ تدرك   

ــاخبون           ــها الن ــوم مبوجب ــة يق ــد نظمــت عملي ــوام ق ــت وأن غ ــد توقف ــوام ق ــث غ ــانون كمنول ق
   من أجل تقرير مصريهم،املؤهلون بالتصويتالشامورو 
 أن الدولــة القائمــة بــاإلدارة تواصــل تنفيــذ برناجمهــا لنقــل ملكيــة فــائض         تعلــموإذ   

  حكومة غوام، إىل األراضي االحتادية
إصـــالح برنـــامج الدولـــة القائمـــة بـــاإلدارة   إىل  أن شـــعب اإلقلـــيم دعـــاوإذ تالحـــظ  

  شعب غوام، إىل الشامل وغري املشروط والعاجلملكيـة األراضـي يتعلق بنقل  فيما
 أقليــة يف األصــلي أصــبح الــشامورو أن شــعب إىل أدتغــوام  إىل  أن اهلجــرةتعــي وإذ  
  وطنه،

 إلمكانات تنويع اقتصاد غوام وتنميته عن طريق صيد األمساك والزراعـة            وإدراكا منها   
  على نطاق جتاري وغري ذلك من األنشطة اجملدية،

، ١٩٧٩لــيم يف عــام  اإلق إىل إيفــاد بعثــة زائــرة تابعــة لألمــم املتحــدة      إىل وإذ تــشري  
 مـن توصـية     ١٩٩٦أصدرته احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ لعـام            ما تالحظ وإذ
  ،)١١(غوام إىل إيفاد بعثة زائرة إىل تدعو

أعـرب عنـه شـعب الـشامورو مـن            ما بالدولة القائمة باإلدارة أن تراعي    هتيب    - ١  
 ونـص عليهـا قـانون غـوام، وتـشجع           ١٩٨٧م  إرادة حظيت بتأييد نـاخيب غـوام يف اسـتفتاء عـا           

الدولــة القائمــة بــاإلدارة وحكومــة إقلــيم غــوام علــى الــدخول يف مفاوضــات بــشأن املوضــوع،  
  الدولة القائمة باإلدارة إبالغ األمني العام بالتقدم احملرز يف حتقيق تلك الغاية؛ إىل وتطلب

حكومـــة اإلقلـــيم الدولـــة القائمـــة بـــاإلدارة أن تواصـــل مـــساعدة  إىل تطلـــب  - ٢  
  املنتخبة على حتقيق أهدافها السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛

 إىل  الدولة القائمة بـاإلدارة أن تواصـل نقـل ملكيـة األراضـي             إىل   تطلب أيضا   - ٣  
  ، بالتعاون مع حكومة اإلقليم؛ يف اإلقليمأصحاهبا األصليني

_______________ 
  .)٢٠(٣٣، الفقرة A/AC.109/2058انظر  )١١(
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العتـــراف بـــاحلقوق الدولـــة القائمـــة بـــاإلدارة مواصـــلة ا إىل تطلـــب كـــذلك  - ٤  
السياسية واهلوية الثقافية والعرقية لشعب الـشامورو يف غـوام واحترامهـا، واختـاذ مجيـع التـدابري                  

  يــه؛ اهلجرة إلفيما يتعلق مبسألةحكومة اإلقليم عاجلـة خمـاوف الضرورية مل
الدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تتعــاون يف وضــع بــرامج هتــدف علــى    إىل تطلــب  - ٥  

حتقيق التنمية املستدامة لألنشطة االقتصادية واملشاريع، مراعية الدور اخلـاص           إىل   يدوجه التحد 
  الذي يؤديه شعب الشامورو يف تنمية غوام؛

تتخـذه حكومـة      مـا  الدولة القائمـة بـاإلدارة أن تواصـل دعـم          إىل   تطلب أيضا   - ٦  
راعة علـى نطـاق جتـاري    اإلقليم من تدابري مناسبة هبدف تعزيز النمو يف جمال صيد األمساك والز      

  وغري ذلك من األنشطة اجملدية؛
  

  سابعا 
  مونتسريات

 بالبيانات اليت أدىل هبا رئـيس وزراء اإلقلـيم، وباملعلومـات         إذ حتيط علما مع االهتمام      
اليت قدمها بشأن احلالة السياسية واالقتـصادية يف مونتـسريات، أمـام احللقـة الدراسـية اإلقليميـة                  

مـايو  / أيـار  ٢٢ إىل   ٢٠ي اليت عقدت يف ذي فـايل بـأنغيال، يف الفتـرة مـن               ـيبملنطقة البحر الكار  
٢٠٠٣،  

 إىل  اآلثــار املؤملــة املترتبــة علــى االنفجــار الربكــاين الــذي أدى وإذ تالحــظ مــع القلــق  
 مناطق آمنـة يف اجلزيـرة وإىل منـاطق تقـع خـارج اإلقلـيم،           إىل   إجالء ثالثة أرباع سكان اإلقليم    

يـزال    ال يرلندا الشمالية، والذي  آوبربودا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     سيما أنتيغوا    وال
  يؤثر سلبا على اقتصاد اجلزيرة،

اإلقلـيم الـدول األعـضاء يف اجلماعـة          إىل    باسـتمرار املـساعدة الـيت تقـدمها        وإذ ترحب   
ل علـى خدمــات     احلصوسيما أنتيغوا وبربودا، اليت وفرت املالذ اآلمن وإمكانية           وال الكاريبية،

  العمل آلالف النازحني من اإلقليم،وعلى التعليمية والصحية املرافـق 
اجلهود املستمرة اليت تبذهلا الدولة القائمة بـاإلدارة ملواجهـة اآلثـار النامجـة      وإذ تالحظ   

  عن االنفجار الربكاين،
 ئــــزالــوا يعيــشون يف مالج  مــا أن عــددا مــن ســكان اإلقلــيم وإذ تالحــظ مــع القلــق  

  بسبب النشاط الربكاين،
   بعملية استعراض الدستور اليت جتريها حكومة اإلقليم،إذ حتيــط علمـاو  
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واملؤسـسات األخـرى     بالدولة القائمـة بـاإلدارة والوكـاالت املتخصـصة           هتيب  - ١  
  منظومة األمم املتحدة، فضال عـن املنظمـات اإلقليميـة وغريهـا، أن تواصـل تقـدمي املـساعدة                   يف

  م، ختفيفا آلثار االنفجار الربكاين؛اإلقليإىل 
 بتواصـل عملية استعراض الدستور الـيت جتريهـا حكومـة مونتـسيـرات             رحـبت  - ٢  

  بالتعاون مع الدولة القائمة باإلدارة؛
  

  ثامنا 
  بيتكرين

   الطابع الذي تنفرد به بيتكرين من حيث السكان واملساحة،إذ تأخذ يف اعتبارها  
احملـيط  عمدة بيـتكرين يف احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة              مبشاركة ممثل ل   وإذ ترحب   

مــايو / أيــار٢٠ إىل ١٨اهلـــادئ الــيت عــــقدت يف مــادانغ، بــابوا غينيــا اجلديــدة، يف الفتــرة مــن   
   بالتطورات اإلجيابية اليت يشهدهـا اإلقليــم،وإذ حتيط علما، ٢٠٠٤

 مـن أجـل حتـسني أحـوال     ةساعدالدولة القائمة باإلدارة أن تواصل تقدمي املـ  إىل   تطلب  
ســكان اإلقلــيم االقتــصادية واالجتماعيــة والتعليميــة وغريهــا، وأن تواصــل مناقــشاهتا مــع ممثلــي  

  دعم أمنهم االقتصادي؛الكفيلة ببيتكرين حول أفضل الطرق 
  

  تاسعا 
  سانت هيالنة

ــا    ــا      إذ تأخــذ يف اعتباره ــة وســكاهنا وموارده ــا ســانت هيالن ــرد هب ــيت تنف ــسمات ال  ال
  لطبيعية،ا

   بعملية استعراض الدستور اليت جتريها حكومة اإلقليــم،إذ حتيــط علمـاو  
 الدولـة القائمـة بـاإلدارة وسـلطات اإلقلـيم لتحـسني              للجهود اليت تبـذهلا    وإدراكا منها   

سـيما يف جمـال اإلنتـاج الغـذائي           وال  االقتصادية لسكان سانت هيالنـة،     -األحوال االجتماعية   
  لة الشديدة والوسائل احملدودة يف جمال النقل واالتصاالت،واستمرار البطا

 تقــوم بــه املــشترك الــذي والعمــل مــشكلة البطالــة يف اجلزيــرة مــع القلــقوإذ تالحــظ   
  الدولة القائمة باإلدارة وحكومة اإلقليم ملعاجلة هذه املشكلة،

نـة  استمرار عملية استعراض القانون اليت جتريها حكومـة سـانت هيال           ب ترحب  - ١  
  بالتعاون مع الدولة القائمة باإلدارة؛
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ــب  - ٢   ــصلة      إىل تطلـ ــة ذات الـ ــات الدوليـ ــاإلدارة وإىل املنظمـ ــة بـ ــة القائمـ الدولـ
ــيم       أن ــة اإلقل ــذهلا حكوم ــيت تب ــود ال ــم اجله ــصدي للتحــديات يف جمــال  تواصــل دع ــة للت  التنمي

اكل املتعلقـة بالوسـائل    االقتصادية يف اإلقليم، مبا يف ذلك البطالـة الـشديدة واملـش    -االجتماعية  
  ؛احملدودة يف جمال النقل واالتصاالت

  
  عاشرا 

  جزر تركس وكايكوس
  ،٢٠٠٣أبريل /نتائج االنتخابات العامة اليت أجريـت يف شهـر نيسان إذ تالحظ  
 بـذلك يتصل    وما  ضعف اإلقليم يف مواجهة االجتار باملخدرات       مع القلق  تالحظوإذ    

، وضــرورة  إليــــهلــيم النامجــة عــن اهلجــرة غــري املــشروعة مــن أنــشطة، فــضال عــن مــشاكل اإلق 
استمرار التعاون بني الدولة القائمة باإلدارة وحكومـة اإلقلـيم يف التـصدي لالجتـار باملخـدرات                 

  وغسل األموال،
   بعملية استعراض الدستور اليت جتريها حكومة اإلقليــم،إذ حتيــط علمـاو  
ـــب   ــتعراض الدســ   ترحـ ــة اس ــتمرار عملي ــزر تــركس      باس ــة ج ــا حكوم ــيت جتريه تور ال

  وكايكوس بالتعاون مع الدولة القائمة باإلدارة؛
  

  حادي عشر 
  جزر فريجن التابعة للواليات املتحدة

 العـضو املنتـسب يف      باحلـصول علـى مركـز      استمرار اهتمام حكومة اإلقليم      إذ تالحظ   
ذي يبيــة، والطلــب الــاملراقــب يف اجلماعــة الكارومركــز ي، ـمنظمــة دول شــرق البحــر الكاريبــ

ـــه    مل ــه بعـــد الــذي قدمـ ــيميــبــــت في ــاإلدارة بــشأن   إىل اإلقل ــة القائمــة ب يف املــضي قــدما الدول
ــسلطات،  ــام      تفــويض ال ــيم يف ع ــشريعـي يف اإلقل ــذي أصـــدره اجمللــس الت ــرار ال  فــضال عــن الق

   دعمـا هلذا الطلـب،٢٠٠٣
   ضرورة مواصلة تنويع اقتصاد اإلقليم،وإذ تالحظ أيضا  
خـارجي   اجلهود اليت تبذهلا حكومة اإلقليم لتعزيز اإلقليم كمركز        وإذ تالحظ كذلك    

  للخدمات املالية،
اإلقلـيم أي بعثـة زائـرة تابعـة لألمـم املتحـدة منـذ عـام                  إىل   ه مل تتوجـه   أنـ  إىل   وإذ تشري   
 ١٩٩٣هــذه البعثــة يف عــام مثـــل إيفــاد رمسيــــا  طلــب اإلقلــيم تــضع يف اعتبارهــا، وإذ ١٩٧٧

االسـتفتاء العـام الوحيـد يف تـاريخ اإلقلـيم         وملراقبـة   ساعدة اإلقليم يف عملية التثقيف الـسياسي        مل
  السياسي،املركز حول خيارات 
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ــادل        وإذ تالحــظ   ـــرك يف جمــال تب ــيم والدامن ــة اإلقل ــني حكوم ــا ب ــائم حالي ــاون الق التع
  املصنوعات اليدوية واحملفوظـات،

ارة أن تواصـل مـساعدة حكومـة اإلقلـيم علـى            الدولة القائمة بـاإلد    إىل   تطلب  - ١  
  حتقيق أهدافها السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛

ــيم    إىل تطلــب مــرة أخــرى   - ٢   ــسر اشــتراك اإلقل ــاإلدارة أن تي ــة القائمــة ب ، الدول
ي واجلماعـة   ـسيما منظمـة دول شـرق البحـر الكاريبـ           وال يف شىت املنظمات،  حسب االقتضاء،   

  ول الكاريبية؛الكاريبية ورابطة الد
برنـامج األمـم   اإلقلـيم يف الـربامج اإلقليميـة الـيت يـضطلع هبـا       إدمـاج   إىل   تدعو  - ٣  
ــذايت الــيت تــشارك     املتحــدة ــاليم األخــرى غــري املتمتعــة بــاحلكم ال يف تلــك  اإلمنــائي أســوة باألق
  ؛الربامج

 الـيت تعانيهـا حكومـة اإلقلـيم وتـدابري التقـشف           االقتصادية   الصعوبات   تالحظ  - ٤  
 يف التـدفقات    ص تنفيذها، للتخفيف من حدة النق     املقترحذ، وغريها من التدابري     ــنفــاملايل اليت ت  

اإلقلـيم   إىل  كـل املـساعدات الالزمـة   تواصـل تقـدمي  وهتيب بالدولـة القائمـة بـاإلدارة أن    اليـة،  امل
عفـــاء  اإلختفيف حدة الوضع االقتصادي الصعب، مبا يف ذلك، يف مجلـة أمـور،             زيادة  من أجل   

  القروض؛تقديـم من الديون و
 موقـف حكومـة اإلقلـيم، وخـصوصا بـصيغته الـواردة يف القـرار                 أيضا تالحظ  - ٥  
 للمجلـس التـشريعي جلـزر    ٢٤ الصادر عن الدورة ٢٠٠١أبريل عام / نيسان ٩ املؤرخ   ١٦٠٩

ـؤون شــفريجــن التابعــة للواليــات املتحــدة، الــذي يعــارض قيــام الدولــة القائمــة بــاإلدارة بتــويل  
قـرارات اجلمعيـة العامـة    يتصل باملوضوع مـن       ما األراضي املغمورة يف املياه اإلقليمية، متشيا مع      

لمـوارد الطبيعيـة والـسيطرة عليهـا،        شعـوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتـي ل      املتعلقة مبلكية   
  .إلقليم القانونيةوالية ا إىل مبا فيها املوارد البحرية، وطلبها إعادة هذه املوارد البحرية

  ٧١اجللسة العامة 
  ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول١٠

  


