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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[
  ])A/71/502( (اللجنة الرابعة)

  

  مسألة أنغيال  - ٧١/١٠٩
  

 ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة أنغيال، وقد نظرت  

من تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن      الفصل املتعلق بأنغيال وقد درست  
  ،)١(٢٠١٦منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام 

واملعلومــات  )٢(بورقــة العمـل الــيت أعـدا األمانــة العامـة بشــأن أنغـيال     وإذ حتـيط علمـاً    
  األخرى ذات الصلة باملوضوع،

دامـت   مـا  ملتاحة لتقرير مصري األقاليم خيـارات سـليمة  بأن مجيع اخليارات ا وإذ تسلم  
تتفـق مــع الرغبـات الــيت يعـرب عنــها شـعب أنغــيال حبريـة وتتوافــق مـع املبــادئ املبينـة بوضــوح        

ــة     ــة العامـــ ــراري اجلمعيـــ ــواردة يف قـــ ــؤرخ ١٥ -(د  ١٥١٤والـــ ــانون األول ١٤) املـــ / كـــ
وغريمهـا مـن    ١٩٦٠رب ديسم/كانون األول ١٥) املؤرخ ١٥ -(د  ١٥٤١ و ١٩٦٠ ديسمرب

  قرارات اجلمعية،

زالـت غـري متمتعـة بـاحلكم الـذايت، مـن بينـها         إقليمـاً مـا   ١٧ألن  وإذ تعرب عن القلق  
  ،)٣(عاماً على اعتماد إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة ٥٦أنغيال، رغم مرور 

_______________ 

 )، الفصل العاشر.A/71/23( ٢٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم   )١(

)٢(  A/AC.109/2016/2. 

 ).١٥ -(د  ١٥١٤القرار   )٣(
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ألمهية مواصلة تنفيـذ اإلعـالن تنفيـذاً فعـاال، مـع مراعـاة هـدف القضـاء          وإدراكاً منها  
الذي حددته األمم املتحدة وخطيت عمل العقـدين الـدوليني    ٢٠٢٠على االستعمار حبلول عام 

  والثالث للقضاء على االستعمار، )٤(الثاين

نة وعمليـة  بأن اخلصائص املميزة لشعب أنغيال وتطلعاته تستلزم اتباع نهج مر وإذ تقر  
ــرايف        ــه اجلغ ــيم أو موقع ــر املصــري، دون أي مســاس حبجــم اإلقل ــارات تقري ــال خي ومبتكــرة حي

  عدد سكانه أو موارده الطبيعية،  أو

ــها    ــاً من ــاس الــذي        واقتناع ــه األس ــيم وتطلعات ــل رغبــات شــعب اإلقل بضــرورة أن تظ
ــذي تؤديــ        ــدور ال ــة ال ــتقبل وبأمهي ــور مركــزه السياســي يف املس ــه يف تط ــات يسترشــد ب ه عملي

االستفتاء واالنتخابات احلرة والرتيهة وغريهـا مـن أشـكال االسـتطالع الشـعيب يف التحقـق مـن        
  رغبات الشعب وتطلعاته،

ــق    ــوارد      وإذ يســاورها قل ــاإلدارة باســتخدام واســتغالل امل ــة ب ــدول القائم ــام ال إزاء قي
ام األقاليم مالذات ضـريبية  الطبيعية لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ملصلحتها، وإزاء استخد

على حنو يضر باالقتصاد العاملي، وإزاء اآلثار النامجـة عـن أي أنشـطة اقتصـادية للـدول القائمـة       
  )،١٥ -(د  ١٥١٤باإلدارة تتعارض مع مصاحل سكان األقاليم، وكذلك مع القرار 

بـد أن ينخـرط ويشـارك     ال بـأن أي مفاوضـات لتحديـد مركـز اإلقلـيم     واقتناعاً منـها    
فيهــا شــعب اإلقلــيم مــة، حتــت رعايــة األمــم املتحــدة، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة،      

 يتعلق حبقه يف تقرير املصري،  ما وبضرورة التحقق من آراء شعب أنغيال يف

التعــاون الــذي تواصــل األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت إبــداءه علــى   وإذ تالحــظ  
  إلقليمي، مبا يف ذلك مشاركتها يف أعمال املنظمات اإلقليمية،الصعيدين احمللي وا

أن مــن املهــم للجنــة اخلاصــة، كــي تــتمكن مــن تعزيــز فهمهــا    وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
للمركز السياسي لشعب أنغـيال ومـن االضـطالع بواليتـها بشـكل فعـال، أن تطَّلـع عـن طريـق          

لعاتــه، وأن تتلقــى معلومــات يف هــذا الدولــة القائمــة بــاإلدارة علــى رغبــات شــعب اإلقلــيم وتط
  الشأن من مصادر مناسبة أخرى، منها ممثلو اإلقليم،

ــنني يف أعمــال      وإذ تعــي   ــيت تشــكلها مشــاركة ممثلــي أنغــيال املنتخــبني واملعي ــة ال األمهي
  اللجنة ألنغيال وللجنة اخلاصة على حد سواء،

_______________ 

)٤(  A/56/61.املرفق ، 
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املتحـدة املعنيـة علـى    بضرورة أن تكفـل اللجنـة اخلاصـة قيـام هيئـات األمـم       وإذ تسلم   
حنو نشـط حبملـة للتوعيـة العامـة تسـتهدف مسـاعدة شـعب أنغـيال علـى نيـل حقـه غـري القابـل              
للتصـرف يف تقريـر املصـري وفهـم خيـارات تقريـر املصـري فهمـاً أفضـل، علـى أسـاس كـل حالــة             

  حدة،  على

، يف ذلــك اخلصــوص، أن عقــد حلقــات دراســية إقليميــة يف      وإذ تضــع يف اعتبارهــا   
 البحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ ويف مقــر األمــم املتحــدة، مبشــاركة نشــطة مــن ممثلــي   مــنطقيت

األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، يســاعد اللجنــة اخلاصــة علــى االضــطالع بواليتــها وأن     
الطابع اإلقليمي هلذه احللقات الدراسية اليت تعقد بالتناوب بني منطقيت البحر الكـارييب واحملـيط   

ئ يشكل عنصراً حامساً يف إطار برنـامج تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يرمـي إىل التحقـق مـن         اهلاد
  املركز السياسي لألقاليم،

بعقد اللجنة اخلاصة احللقة الدراسية اإلقليمية يف ماناغوا، الـيت استضـافتها    وإذ ترحب  
فها حـدثاً  ، بوصـ ٢٠١٦يونيـه  /حزيـران  ٢مـايو إىل  /أيار ٣١حكومة نيكاراغوا، يف الفترة من 

هامـــاً واستشـــرافياً، والـــيت مكَّنـــت املشـــاركني فيهـــا مـــن تقيـــيم التقـــدم احملـــرز يف عمليـــة           
االستعمار واستعراض أساليب العمـل الـيت تتبعهـا اللجنـة حاليـاً، وجتديـد زمخهـا يف إجنـاز          إاء

  التارخيية،  مهمتها

راسية، املرفقـة بتقريـر   بأمهية االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدا احللقة الد وإذ تقر  
والـيت تـبني النتـائج الـيت متخضـت عنـها احللقـة، ومنـها علـى وجـه اخلصـوص             )٥(اللجنة اخلاصة

  ســــبل املضــــي قــــدماً بعمليــــة إــــاء االســــتعمار يف ســــياق إعــــالن اجلمعيــــة العامــــة الفتــــرة   
  ،)٦(العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار ٢٠٢٠-٢٠١١

املســـامهة املقدمـــة لتنميـــة بعـــض األقـــاليم مـــن الوكـــاالت   وإذ تالحـــظ مـــع التقـــدير  
املتخصصــة واملؤسســات األخــرى التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، وخباصــة اللجنــة االقتصــادية  
ــة آلســيا واحملــيط        ــة االقتصــادية واالجتماعي ــة البحــر الكــارييب واللجن ــة ومنطق ألمريكــا الالتيني

وبرنـامج األغذيـة العـاملي، واملؤسسـات اإلقليميـة مثـل       اهلادئ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي  
مصــرف التنميــة الكــارييب واجلماعــة الكاريبيــة ومنظمــة دول شــرق البحــر الكــارييب ومنتــدى    

  احمليط اهلادئ ووكاالت جملس املنظمات اإلقليمية يف احمليط اهلادئ،  جزر

_______________ 

 ).A/71/23( ٢٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم   )٥(

 .٦٥/١١٩انظر القرار   )٦(
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يف  ٢٠٠٣لكـارييب لعـام   إىل انعقاد احللقة الدراسية اإلقليميـة ملنطقـة البحـر ا    وإذ تشري  
أنغـيال، اليت استضـافتها حكومـة اإلقلـيم ويسـرت الدولـة القائمـة بـاإلدارة عقـدها، وهـي املـرة           

  األوىل اليت تنعقـد فيها احللقة الدراسية يف إقليم من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت،

ة اإلقليميـة ملنطقـة احملـيط    ذكرتـه ممثلـة أنغـيال يف احللقـة الدراسـي      ما إىل وإذ تشري أيضاً  
مـن أن   ٢٠١٢يونيـه  /حزيـران  ١مـايو إىل  /أيـار  ٣٠اهلادئ اليت عقدت يف كيتو يف الفترة مـن  

شعب اإلقليم يساوره القلق من عدم إتاحة كل اخليارات املتعلقة بإـاء االسـتعمار لـه يف إطـار     
  ،٢٠١١عملية لصياغة الدستور بدأت يف عام 

باجتمــاع املتابعــة الــذي عقــد بعــد احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط   وإذ تعلــم  
بني رئيس اللجنة اخلاصة ورئيس وزراء أنغيال الذي أعاد تأكيـد الضـرورة    ٢٠١٢اهلادئ لعام 

  امللحة إليفاد بعثة زائرة،

ــيم يف       وإذ تالحــظ   ــة اإلقل ـــها حكوم ــيت استأنفت ــاً ال ــة اســتعراض الدســتور داخلي عملي
وأعمـــال جلنـــة اإلصـــالح الدســـتوري واالنتخـــايب الـــيت أعــــدت تقريرهـــا يف          ٢٠٠٦ معـــا 
 ٢٠٠٧، وعقد اجتماعـات عامـة واجتماعـات أخــرى للتشـاور يف عـام       ٢٠٠٦أغسطس /آب

بشـأن التعديالت الدستورية املقترحة املقـرر عرضـها علـى الدولـة القائمـة بـاإلدارة، والقـرارين       
واللــذين يقضـيان بتشــكيل فريـق للصــياغة مـن أجــل     ٢٠١١ و ٢٠٠٨اللـذين اختــذا يف عـامي   

إعداد دستور جديد وطرحه للتشاور العام يف اإلقليم، واجلهود املضطلع ـا يف اآلونـة األخـرية    
ــايب، يف      ــتوري واالنتخـ ــدة لإلصـــالح الدسـ ــة جديـ ــاء جلنـ ــا يف ذلـــك إنشـ ــدد، مبـ يف هـــذا الصـ

  النتخابية،، للنهوض باإلصالحات الدستورية وا٢٠١٥  سبتمرب/أيلول

وراء البحــار  مــا مشــاركة اإلقلــيم كعضــو يف جملــس بلــدان وأقــاليم وإذ تالحــظ أيضــاً  
ــة ومنظمــة دول شــرق البحــر        ــة البحــر الكــارييب وكعضــو منتســب يف اجلماعــة الكاريبي ملنطق

  الكارييب واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،

  ،٢٠١٥أبريل /لعامة اليت جرت يف نيسانإىل االنتخابات ا وإذ تشري  

احلـق غـري القابـل للتصـرف لشـعب أنغـيال يف تقريـر املصـري،          تؤكد من جديد  - ١  
ــة      ــة العام ــرار اجلمعي ــم املتحــدة وق ــاق األم ــاً مليث ــنح   ١٥ -(د  ١٥١٤وفق ) املتضــمن إعــالن م

  االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛

يل يف عملية إـاء اسـتعمار أنغـيال عـن مبـدأ تقريـر       بد ال أنه تعيد أيضاً تأكيد  - ٢  
تقـر بـه اتفاقيـات     مـا  املصري، الذي يشكل أيضـاً حقـاً أساسـياً مـن حقـوق اإلنسـان، علـى حنـو        

  حقوق اإلنسان ذات الصلة باملوضوع؛
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أن شعب أنغيال نفسه هو يف اية املطـاف صـاحب احلـق     تعيد كذلك تأكيد  - ٣  
املســتقبل حبريــة، وفقــاً ألحكــام امليثــاق ذات الصــلة باملوضــوع  يف حتديــد مركــزه السياســي يف 

واإلعــالن وقــرارات اجلمعيــة العامــة املتخــذة يف هــذا الصــدد، ويــب يف هــذا الصــدد بالدولــة    
ــات املعنيــة يف منظومــة األمــم       القائمــة بــاإلدارة أن تقــوم، بالتعــاون مــع حكومــة اإلقلــيم واهليئ

ي لإلقلــيم لتوعيــة الشــعب حبقــه يف تقريــر املصــري طبقــاً   املتحــدة، بإعــداد بــرامج تثقيــف سياســ 
ــة بوضــوح يف قــرار      ــاملركز السياســي املســتندة إىل املبــادئ املبين للخيــارات املشــروعة املتعلقــة ب

  ) والقرارات واملقررات األخرى املتخذة يف هذا الصدد؛١٥ -(د  ١٥٤١اجلمعية 

ا لصـوغ دسـتور جديـد، وحتـث     باألعمال التحضريية اليت مت القيـام ـ   ترحـب  - ٤  
على اختتام املناقشات مع الدولة القائمة باإلدارة بشـأن الدسـتور، مبـا يف ذلـك التشـاور العـام،       

  يف أقرب وقت ممكن؛

إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تقدم املساعدة، عنـد طلبـها، إىل اإلقلـيم     تطلب  - ٥  
  عملية استعراض الدستور داخلياً؛يبذله حالياً من جهود بشأن املضي قدماً يف   ما يف

أمهيـة الرغــبة الـيت سـبق أن أعربـت عنـها حكومـة اإلقلـيم يف أن توفــد           تؤكد  - ٦  
اللجنـة اخلاصــة املعنيـة حبالــة تنفيـذ إعــالن مــنح االسـتقالل للبلــدان والشـعوب املســتعمرة بعثـــة      

ــاد       ــر إيف ــاإلدارة أن تيس ــة القائمــة ب ــب بالدول ــيم، وي ــرة إىل اإلقل ــت  زائ ــة، إذا رغب هــذه البعث
حكومة اإلقليم يف ذلك، وتطلب إىل رئيس اللجنـة اخلاصـة أن يتخـذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة       

  لتحقيق ذلك؛

إىل الدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تســاعد اإلقلــيم بتيســري األعمــال الــيت    تطلــب  - ٧  
ــا يف   ــا يضــطلع ــا يت     م ــور، مب ــة الســتطالع آراء اجلمه ــاجلهود املبذول ــق ب ــادة   يتعل ــع امل ســق م

(ب) مــن امليثــاق، ويــب يف ذلــك الصــدد مبؤسســات األمــم املتحــدة املعنيــة أن تقــدم           ٧٣
  املساعدة، عند طلبها، إىل اإلقليم؛

بالدولة القائمة باإلدارة أن تساعد حكومة اإلقليم على تعزيـز التزاماـا    يب  - ٨  
سـائل امليزانيـة، بـدعم إقليمـي حسـب      يف امليدان االقتصادي، مبا يف ذلـك االلتزامـات املتعلقـة مب   

  احلاجة واالقتضاء؛

مبشاركة اإلقليم بنشاط يف أعمال اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة   ترحب  - ٩  
  ومنطقة البحر الكارييب؛

أمهية أن تكون اللجنـة اخلاصـة علـى علـم بـآراء شـعب أنغـيال ورغباتـه          تؤكد  - ١٠  
، مبــا يف ذلــك طبيعــة ونطــاق الترتيبــات السياســية      وأن تعــزز فهمهــا ألحــوال هــذا الشــعب    

  والدستورية القائمة بني أنغيال والدولة القائمة باإلدارة فيه؛
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بالــدول القائمــة بــاإلدارة أن تشــارك يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة وأن        يــب  - ١١  
مـن  (هــ) مـن امليثـاق واإلعـالن و     ٧٣تتعاون معها تعاوناً كامال من أجـل تنفيـذ أحكـام املـادة     

يتعلـق بــاجلهود   مـا  (ب) مـن امليثـاق يف   ٧٣أجـل إخطـار اللجنـة اخلاصـة بتنفيـذ أحكــام املـادة       
الرامية إىل النهوض باحلكم الذايت يف أنغيال، وتشجع الدولة القائمة بـاإلدارة علـى تيسـري إيفـاد     

  البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل هذا اإلقليم؛

مـة بـاإلدارة مسـؤولة، مبوجـب امليثـاق، عـن تعزيـز        أن الدولة القائ تعيد تأكيد  - ١٢  
ــة القائمــة      ــة لإلقلــيم، وتطلــب إىل الدول ــة الثقافي التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وصــون اهلوي
باإلدارة أن تتخـذ خطـوات حلشـد مجيـع أشـكال املسـاعدة املمكنـة، سـواء علـى أسـاس ثنـائي            

  صاد اإلقليم؛متعدد األطراف، واستخدامها بفعالية يف تعزيز اقت  أو

، مبا يف ذلـك أهـداف   )٧(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تأخذ يف االعتبار  - ١٣  
التنمية املسـتدامة، وتؤكـد أمهيـة تعزيـز التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة املسـتدامة لإلقلـيم عـن           

، طريق تشجيع النمو االقتصادي املطرد والشامل واملنصـف، ويئـة مزيـد مـن الفـرص للجميـع      
واحلد من أوجه عدم املساواة، ورفع مستويات املعيشة األساسية، وتـدعيم التنميـة االجتماعيـة    
العادلـة واالنــدماج االجتمــاعي، وتعزيـز إدارة املــوارد الطبيعيــة والـنظم اإليكولوجيــة علــى حنــو    
 متكامل ومستدام مبـا يكفـل أمـورا منـها دعـم التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والبشـرية، ويف         
الوقت نفسـه تيسـري حفـظ الـنظم اإليكولوجيـة وجتديـدها وردهـا إىل حالتـها األصـلية وكفالـة           
صمودها يف مواجهة التحديات اجلديدة واملستجدة، وحتث بقوة الدولـة القائمـة بـاإلدارة علـى     
ــوع مــن األنشــطة غــري املشــروعة والضــارة وغــري املنتجــة، الــيت           ــأي ن ــن القيــام ب ــاع ع  االمتن

  تتماشى مع مصلحة شعب اإلقليم، مبا يف ذلك استخدام اإلقليم مالذا ضريبيا؛    ال

إىل اإلقليم وإىل الدولة القائمة باإلدارة اختاذ مجيع التـدابري الالزمـة حلمايـة     تطلب  -  ١٤  
البيئة يف اإلقليم وحفظها من مجيع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخرى إىل الوكـاالت املتخصصـة   

  ألحوال البيئية يف اإلقليم وتقدمي املساعدة إليه وفقاً لنظمها الداخلية السائدة؛املعنية رصد ا

إىل اللجنـة اخلاصـة أن تواصـل دراسـة مسـألة أنغـيال وأن تقـدم تقريـراً          تطلب  - ١٥  
  .عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والسبعني وعن تنفيذ هذا القرار

  
  ٥٣ اجللسة العامة

  ٢٠١٦ول/ديسمرب كانون األ ٦
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