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 اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح          

 االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
  

 مشروع قرار: كوبا  
 

  بشأن بورتوريكو٢٠٠٦ه يوني/حزيران ١٣مقرر اللجنة اخلاصة املؤرخ   
 إن اللجنة اخلاصة، 
لـوارد يف  إعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة، ا     أخذ يف االعتبار إذ ت  

، وقـرارات   ١٩٦٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٤املـؤرخ   ) ١٥ –د   (١٥١٤قرار اجلمعية العامـة     
 ومقررات اللجنة اخلاصة بشأن بورتوريكو،

ــار الوإذ تــضع يف ا  ــد أعلنــت، يف قرارهــا   عتب ــة العامــة ق ، املــؤرخ ٤٣/٤٧أن اجلمعي
لقـضاء علـى    الـدويل ل   عقـد الثل   مت ٢٠٠٠-١٩٩٠الفترة  ، أن   ١٩٨٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٢

أن ، ٢٠٠٠ديــسمرب /كــانون األول ٨ املــؤرخ ٥٥/١٤٦ أعلنــت، يف القــرار ااالســتعمار وأــ
  متثل العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار،٢٠١٠–٢٠٠١الفترة 

ــار وإذ ت  ــة  األربعــة القــرارات واملقــررات أخــذ يف االعتب والعــشرين الــيت اختــذا اللجن
ــشأن مــسألة   ــة،    اخلاصــة ب ــة العام ــة اخلاصــة إىل اجلمعي ــارير اللجن ــواردة يف تق  بورتوريكــو، وال

 سيما تلك اليت اختذا يف السنوات األخرية دون تصويت، وال
 بعـد املائـة   الثامنـة  يوافق الذكرى السنوية ٢٠٠٦ه يولي/ متوز٢٥إىل أن يوم وإذ تشري   

ل الواليات املتحدة األمريكية يف بورتوريكو،لتدخ 
ــش  ــضا وإذ ت ــسياسيون لبورتوريكــو     شــىت إىل ري أي ــون ال ــيت اختــذها املمثل ــادرات ال املب

عمليـة  الـشروع يف  إىل حىت اآلن  والواليات املتحدة يف السنوات األخرية، دون أن يؤدي ذلك          
 إاء استعمار بورتوريكو،
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تنفيـذ  بة  كفيلـ على ضرورة أن تبادر الواليات املتحدة إىل يئـة الظـروف ال           وإذ تشدد    
 وقـرارات ومقـررات اللجنـة اخلاصـة بـشأن بورتوريكـو           ) ١٥ –د   (١٥١٤ار اجلمعية العامة    قر

 ،تنفيذا كامال
بأن الفريـق العامـل املـشترك بـني الوكـاالت املعـين مبركـز بورتوريكـو                 حتيط علما   وإذ   

ــات املتحــدة    ــيس الوالي ــذي شــكله رئ ــره يف  ،ال ــدم تقري ــذي ق ــسمرب / كــانون األول٢٢ وال دي
 أن بورتوريكو إقليم خاضع لسلطة كونغرس الواليات املتحدة،، قد أكد ٢٠٠٥

بالنقاش الذي جيري يف بورتوريكو بشأن البحث عن إجـراءات          وإذ حتيط علما أيضا      
لمبـدأ القائـل   وإدراكـا منـها ل   ،يكون من شأا إتاحة البدء يف عملية إاء اسـتعمار بورتوريكـو    

نبـع أصـال مـن    تكـز الـسياسي لبورتوريكـو جيـب أن     بأن مجيـع املبـادرات الراميـة إىل تـسوية املر     
 شعب بورتوريكو،

يف  جزيـرة فيـيكس   ونستخدميـ  للواليات املتحدة نيالبحرية التابعمشاة أن  وإذ تدرك    
بورتوريكو منذ أكثر من ستني عاما، للقيام مبناورات عسكرية، مع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن              

 القتصادية واالجتماعية لإلقليم،لبيئة والتنمية ااصحة السكان و يفآثار سلبية 
ــاورات     وإذ تــشري  ــل واملن ــات املتحــدة بإــاء القــصف بالقناب ــة الوالي ــرار حكوم  إىل ق

، والـذي اختذتـه نتيجـة لعمليـة         ٢٠٠٣مـايو   /أيـار العسكرية يف جزيرة فييكس، اعتبارا من أول        
 عـن   طويلة استغرقت سنوات من االحتجاجات السلمية من جانب شـعب بورتوريكـو، فـضال             

ــدويل،    ــضامن الـ ــن التـ ــاق مـ ــعة النطـ ــة واسـ ــة   جتلـــت محلـ ــال اللجنـ ــم يف أعمـ ــو مالئـ ــى حنـ علـ
 ووثائقها، اخلاصة

ضـرورة  حـول    تـه شـعب بورتوريكـو وحكوم    بني  القائم  بتوافق اآلراء   حتيط علما   وإذ   
 إىل شـعب    واملنـشآت حتقيق أيلولة األراضي اليت كانت تـستخدم مـن قبـل ألغـراض املنـاورات                

 واســتخدامها مــن أجــل التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية       وتطهريهــاوتنظيفهــا بورتوريكــو،
 بورتوريكو، يف

 يف وبورتوريكــمــن مــواطين  نيسياسيالــ ءسجناالــ بعــضإىل إطــالق ســراح وإذ تــشري  
 ،األعوام األخرية

علـى تأييـد إطـالق سـراح        شعب بورتوريكـو    بني  القائم  بتوافق اآلراء    حتيط علما وإذ   
ــسياسيني  وكــســجناء بورتوري ــذيال ــسجن يف  نال ــا بال ــات املتحــدة   يقــضون أحكام ــذ الوالي من

  بالكفـاح مـن أجـل اسـتقالل بورتوريكـو،     قلـ عقـضايا تت  يف  يزيد على مخسة وعـشرين عامـا         ما
 فييكس،لسالم يف من أجل ا بالكفاح قلع قضايا تتيففضال عن أولئك املسجونني 
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ة الـيت   فرتوريكو إزاء األعمال العني    بالقلق الذي يساور شعب بو     أيضا حتيط علما وإذ   
 ،مورســت يف األشــهر األخــرية ضــد مــواطين بورتوريكــو املطــالبني باالســتقالل يف بورتوريكــو 

 واليت مشلت القمع والترهيب،
الـوزاري الـذي     الـصادرة عـن االجتمـاع     ن الوثيقـة اخلتاميـة      بـأ وإذ حتيط علما كذلك      

 إىل ٢٧وتراجايـا، ماليزيـا، يف الفتـرة مـن         ب عقده مكتب تنسيق حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز يف           
 ،أعادت تأكيد حق شعب بورتوريكو يف تقرير املـصري واالسـتقالل         قد  ،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣٠

كومــة الواليــات املتحــدة إىل  حبت أهابــ، و)١٥-د (١٥١٤ العامــة اجلمعيــةعلــى أســاس قــرار  
عملية تتيح لشعب بورتوريكو أن ميـارس       يئة الظروف املفضية إىل     وليتها عن   ؤاالضطالع مبس 

حقـه غـري القابـل للتـصرف يف تقريـر املـصري واالسـتقالل، وحثـت حكومـة الواليـات                     بالكامل  
قاعــدة يف يكس ويــاملتحــدة علــى إعــادة كامــل األراضــي احملتلــة واملنــشآت الكائنــة يف جزيــرة ف 

تينيــة ومنطقــة روزفلــت رودز إىل شــعب بورتوريكــو الــذي يــشكل أمــة مــن أمــم أمريكــا الال   
 الكارييب، البحر

 االجتاهـات الـسائدة يف أوسـاط شـعب          شـىت إىل بيانات وشهادات متثل     وقد استمعت    
 بورتوريكو ومؤسساته االجتماعية،

 ،)١(يف تقرير مقرر اللجنة اخلاصة عن تنفيذ القرارات املتعلقة ببورتوريكووقد نظرت  
 للتصرف يف تقرير املـصري      حق شعب بورتوريكو غري القابل    تؤكد من جديد     - ١ 

، وانطبـاق املبـادئ األساسـية لـذلك     )١٥ –د  (١٥١٤واالستقالل، وفقا لقرار اجلمعية العامـة       
 القرار على مسألة بورتوريكو؛

ــد   - ٢  ــة     تكــرر تأكي ــة مــن أمــم أمريكــا الالتيني ــشكل أم أن شــعب بورتوريكــو ي
 ة ا؛ومنطقة البحر الكارييب هلا هويتها الوطنية اجللية اخلاص

 ٣ - ــ ــسؤوليتها     حبب يــ ــطالع مبــ ــة االضــ ــدة األمريكيــ ــات املتحــ ــة الواليــ كومــ
  عملية تتيح لـشعب بورتوريكـو أن ميـارس بالكامـل            املفضية إىل  يئة الظروف اإلسراع يف    إزاء
 غـــري القابـــل للتـــصرف يف تقريـــر املـــصري واالستقــــــــالل، وفقـــا لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  حقـــه

 ت ومقررات اللجنة اخلاصة بشأن بورتوريكو؛وقرارا) ١٥ –د ( ١٥١٤
تنفيــــذ آليــــة بالنقــــاش الــــذي جيــــري يف بورتوريكــــو بــــشأن يط علمــــا حتــــ - ٤ 
 مدركـة يف ذلـك    مـشاركة كاملـة،       يف بورتوريكـو   أيالـر قطاعـات   مشاركة ممثلي مجيع     تكفل

__________ 
 )١( A/AC.109/2006/L.3. 
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 مــن أصــال جيــب أن تنبــعاملبــدأ القائــل بــأن أي مبــادرة لتــسوية املركــز الــسياسي لبورتوريكــو   
 بورتوريكو؛ شعب

إزاء األعمـال الـيت نفـذت يف األشـهر األخـرية ضـد              تعرب عن قلقها العميـق       - ٥ 
 املناضلني من أجل االستقالل وتشجع إجراء حتقيق يف تلك األعمال؛

عـن أملـها يف أن تنظـر اجلمعيـة العامـة يف مـسألة                 مرة أخرى  تكرر اإلعراب  - ٦ 
  املسألة؛تلك بورتوريكو بصورة شاملة ومن مجيع جوانب

ــات املتحــدة،   حتــث  - ٧  ــة الوالي ــشيحكوم ــع ضــرورة ضــمان حــق شــعب     مت ا م
الـيت كانـت    املـشروع يف تقريـر املـصري ومحايـة حقـوق اإلنـسان، بـأن تعيـد األرض           وبورتوريك

إىل شـعب بورتوريكـو، وأن حتتـرم حقـوق     وسـيبا   فييكس  يتيف جزير من قبل، واملنشآت    حمتلة  
ــل ا   ــسان األساســية، مث ــة     اإلن ــذ عملي ــضطلع بتنفي ــصادية، وأن ت ــة االقت ــصحة والتنمي حلــق يف ال

تطهري املناطق املتضررة اليت كانت تستخدم مـن قبـل ألغـراض املنـاورات العـسكرية،                تنظيف و 
نـشاطها العـسكري    الناشئة عن   وتتحمل تكاليف تلك العملية، وأن تتصدى للعواقب الوخيمة         

  وعلى البيئة؛على صحة سكان جزيرة فييكس
بورتوريكـو  إىل رئيس الواليات املتحدة أن يطلق سراح مجيـع سـجناء            تطلب   - ٨ 

منـذ مـا يزيـد علـى        الذين يقضون يف سـجون الواليـات املتحـدة أحكامـا بالـسجن              والسياسيني  
، فــضال عــن يف قــضايا تتعلــق بالكفــاح مــن أجــل اســتقالل بورتوريكــو مخــسة وعــشرين عامــا 

 فييكس؛لسالم يف من أجل افاح  قضايا تتعلق بالكيفأولئك املسجونني 
ـــذا   تالحــظ مــع االرتيــاح   - ٩  ـــده مقــرر اللجنــة اخلاصــة تنفيـــ التقريــر الــذي أعـــ

 ؛٢٠٠٥يونيه / حزيران١٤لقرارها املؤرخ 
 عـن تنفيـذ   ٢٠٠٧من املقـرر أن يقـدم تقريـرا إىل اللجنـة اخلاصـة عـام          تطلب   - ١٠ 

 هذا القرار؛
 .كو قيد االستعراض املستمرإبقاء مسألة بورتوريرر ــتق - ١١ 

 


