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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 ساموا األمريكية  - ٧١/١٠٨

 ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة ساموا األمريكية، وقد نظرت  

الفصل ذا الصلة باملوضوع مـن تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ         وقد درست  
، املتعلـق  ٢٠١٦إعالن منح االستقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة عـن أعماهلـا خـالل عـام        

  ،)١(بساموا األمريكية

 )٢(بورقــة العمــل الــيت أعــدا األمانــة العامــة بشــأن ســاموا األمريكيــة   وإذ حتــيط علمــا  
  واملعلومات األخرى ذات الصلة باملوضوع،  

دامـت   مـا  بأن مجيع اخليارات املتاحة لتقرير مصري اإلقلـيم خيـارات سـليمة    وإذ تسلم  
تتفق مع الرغبات اليت يعرب عنها شعب سـاموا األمريكيـة حبريـة وتتوافـق مـع املبـادئ احملـددة        

كـــــانون  ١٤رخ ) املـــــؤ١٥ -(د  ١٥١٤بوضـــــوح الـــــواردة يف قـــــراري اجلمعيـــــة العامـــــة 
ــمرب/األول ــؤرخ ١٥ -(د  ١٥٤١ و ١٩٦٠ ديســ ــانون األول ١٥) املــ ــمرب /كــ  ١٩٦٠ديســ

  وغريمها من قرارات اجلمعية،  

تــــزال  ال إقليمـــا، مــــن بينـــها ســــاموا األمريكيـــة    ١٧ألن  عـــن القلــــق  وإذ تعـــرب   
عامـا علـى اعتمـاد إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان         ٥٦باحلكم الـذايت رغـم مـرور     متمتعة غري

  ،  )٣(والشعوب املستعمرة
_______________ 

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

)٢(  A/AC.109/2016/1. 

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

  والثالث للقضاء على االستعمار،   )٤(الثاين

ساموا األمريكيـة وتطلعاتـه تسـتلزم اتبـاع نهـج      بأن اخلصائص املميزة لشعب وإذ تقر   
مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيـارات تقريـر املصـري، دون أي مسـاس حبجـم اإلقلـيم أو موقعـه        

  اجلغرايف أو عدد سكانه أو موارده الطبيعية،  

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

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

، والـذي  ٢٠١٤نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٤بنتائج االستفتاء الذي أجـري يف  وإذ تسلم   
عي إىل منح الفونو، اهليئة التشريعية لإلقليم، سـلطة إبطـال حـق احلـاكم     رفض فيه االقتراح الدا

  يف نقض القرارات، وترحب بفتح باب املناقشة يف اإلقليم بشأن سبل املضي قدما،  

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

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      واقتناعا منـها   
ــى حــدة،         ــة عل ــى أســاس كــل حال ــة األمــم املتحــدة عل ــيم مــة، حتــت رعاي فيهــا شــعب اإلقل

  وبضرورة التحقق من آراء شعب ساموا األمريكية فيما يتعلق حبقه يف تقرير املصري،  

تعــة بــاحلكم الــذايت إبــداءه علــى التعــاون الــذي تواصــل األقــاليم غــري املتم وإذ تالحــظ  
  الصعيدين احمللي واإلقليمي، مبا يف ذلك مشاركتها يف أعمال املنظمات اإلقليمية،  

أن مــن املهــم للجنــة اخلاصــة، كــي تــتمكن مــن تعزيــز فهمهــا    وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
للمركز السياسي لشعب سـاموا األمريكيـة ومـن االضـطالع بواليتـها بشـكل فعـال، أن تطلـع         

طريق الدولة القائمة باإلدارة على رغبات شـعب اإلقلـيم وتطلعاتـه، وأن تتلقـى معلومـات       عن
  يف هذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى، منها ممثلو اإلقليم،

_______________ 

)٤(  A/56/61.املرفق ، 
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األمهية اليت تشـكلها مشـاركة ممثلـي سـاموا األمريكيـة املنتخـبني واملعيـنني يف         وإذ تعي  
 اصة على حد سواء،  أعمال اللجنة لساموا األمريكية وللجنة اخل

بضرورة أن تكفـل اللجنـة اخلاصـة قيـام هيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة علـى           وإذ تسلم  
حنو نشـط حبملـة للتوعيـة العامـة تسـتهدف مسـاعدة شـعب سـاموا األمريكيـة يف ممارسـة حقـه            

القابل للتصرف يف تقرير املصري ويف فهم خيارات تقرير املصـري فهمـا أفضـل، علـى أسـاس       غري
  حالة على حدة،  كل 

، يف ذلــك اخلصــوص، أن عقــد حلقــات دراســية إقليميــة يف      وإذ تضــع يف اعتبارهــا   
مــنطقيت البحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ ويف مقــر األمــم املتحــدة، مبشــاركة نشــطة مــن ممثلــي   
األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، يســاعد اللجنــة اخلاصــة علــى االضــطالع بواليتــها وأن     

إلقليمي هلذه احللقات الدراسية اليت تعقد بالتناوب بني منطقيت البحر الكـارييب واحملـيط   الطابع ا
اهلادئ يشكل عنصرا بالغ األمهية يف إطار برنامج تضطلع بـه األمـم املتحـدة يرمـي إىل التحقـق      

  من املركز السياسي لألقاليم،  

قـة احملـيط اهلـادئ، يف    بعقد اللجنـة اخلاصـة احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنط      وإذ ترحب  
مــــايو إىل /أيــــار ٣١مانــــاغوا، حيــــث استضــــافتها حكومــــة نيكــــاراغوا، يف الفتــــرة مــــن       

، بوصفها حدثا هاما واستشرافيا، أتاح للمشـاركني فيـه تقيـيم التقـدم     ٢٠١٦يونيه /حزيران ٢
ديـد  احملرز يف عملية إاء االستعمار، واستعراض أساليب العمـل الـيت تتبعهـا اللجنـة حاليـا، وجت     

  زمخها يف تنفيذ مهمتها التارخيية،  

بأمهيـــة االســـتنتاجات والتوصــيات الـــيت اعتمـــدا احللقــة الدراســـية املرفقـــة   وإذ تقــر    
ــر ــة اخلاصــة  بتقري ــى وجــه       )٥(اللجن ــها عل ــها احللقــة، ومن ــيت متخضــت عن ــائج ال ــبني النت ــيت ت وال

جلمعيــة العامــة الفتــرة اخلصــوص ســبل املضــي قــدما بعمليــة إــاء االســتعمار يف ســياق إعــالن ا 
  ،  )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 ا  ــة ومنطق ــة آلســيا واحملــيط     ألمريكــا الالتيني ــة االقتصــادية واالجتماعي لبحــر الكــارييب واللجن
اهلادئ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وبرنـامج األغذيـة العـاملي، واملؤسسـات اإلقليميـة مثـل        

_______________ 

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

 .٦٥/١١٩انظر القرار   )٦(
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مصرف التنمية الكارييب واجلماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكارييب ومنتـدى جـزر   
  املنظمات اإلقليمية يف احمليط اهلادئ،  احمليط اهلادئ ووكاالت جملس 

أن وزير الداخلية ميارس، وفقا لقـانون الواليـات املتحـدة، واليـة إداريـة       وإدراكا منها  
  ،  )٧(على ساموا األمريكية

إىل البيـان الـذي أدىل بـه ممثـل حـاكم سـاموا األمريكيـة يف احللقـة الدراسـية           وإذ تشري  
ــن       ــرة م ــاغوا، يف الفت ــيت عقــدت يف مان ــة البحــر الكــارييب ال ــة ملنطق ــار ٢١إىل  ١٩اإلقليمي / أي

وقال فيه إنه بالرغم من متتع اإلقليم بدرجة كبرية من احلكم الـذايت، فـإن مركـزه     ٢٠١٥ مايو
ترب مفارقة تارخيية تعرضه لظروف خارجـة عـن نطـاق سـيطرته، وهـي مسـألة       القانوين احلايل يع
  ينبغي معاجلتها،  

ــة       وإذ تشــري أيضــا    ــة يف احللق ــل حــاكم ســاموا األمريكي ــه ممث ــذي أدىل ب ــان ال إىل البي
ــيم   ٢٠١٥الدراســية ملنطقــة البحــر الكــارييب لعــام   ، وأعــرب فيــه عــن القلــق مــن أن ســلطة اإلقل

الدولة القائمة باإلدارة ووزارة الداخلية فيها، وأن اإلقليم لـيس لديـه متثيـل    تزال ختضع لرئيس  ال
    باإلدارة،  يف الكونغرس االحتادي، وأن دستوره يتطلب أن توافق عليه حكومة السلطة القائمة

إىل موقــف الدولــة القائمــة بــاإلدارة والبيانــات الــيت أدىل ــا ممثلــو    وإذ تشــري كــذلك  
ساموا األمريكية يف احللقات الدراسية اإلقليمية ودعوا فيها اللجنة اخلاصة إىل إيفاد بعثـة زائـرة   

  إىل اإلقليم،  

عن ساموا األمريكية يف احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقـة احملـيط    ممثلمبشاركة  وإذ تقر  
  ،  ٢٠١٦ادئ لعام اهل

باألعمال اليت أجنزا اللجنة املعنيـة بدراسـة املركـز السياسـي يف املسـتقبل يف       وإذ تعلم  
، وبإنشــاء ٢٠٠٧ينــاير /، وبإصــدار تقريرهــا مشـفوعا بتوصــيات يف كــانون الثـاين  ٢٠٠٦عـام  

ــيم يف     ــة، وبعقـــد املـــؤمتر الدســـتوري الرابـــع لإلقلـ جلنـــة الســـتعراض دســـتور ســـاموا األمريكيـ
  ،  ٢٠١٠يونيه /حزيران

بالقرارين اللذين اختذما حمكمـة االسـتئناف التابعـة للـدائرة القضـائية       وإذ حتيط علما  
، ٢٠١٥أكتـوبر  /تشـرين األول  ٢ و يونيـه /حزيران ٥ملقاطعة كولومبيا بالواليات املتحدة، يف 

تحـدة الـذي   حيث أكّـدت احلكـم الصـادر عـن احملكمـة احملليـة ملقاطعـة كولومبيـا بالواليـات امل         
رفض دعـوى طُلـب فيهـا إصـدار حكـم تفسـريي يؤكـد أن شـرط اجلنسـية الـوارد يف التعـديل            

_______________ 

، ٢٦٥٧، واألمـر الـوزاري   (U.S.C. Sec. 1661, 45 Stat. 1253 48) ١٩٢٩حـدة،  كـونغرس الواليـات املت   )٧(
 ، بصيغته املعدلة.١٩٥١وزارة الداخلية، الواليات املتحدة األمريكية، 
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الرابع عشر لدستور الواليات املتحدة ينسـحب علـى سـاموا األمريكيـة، وإذ حتـيط علمـا أيضـا        
ــات      ــا بالوالي ــة العلي ــر أن تتخــذه احملكم ــذي ينتظ ــالقرار ال ــدم يف     ب ــب املق املتحــدة بشــأن الطل

  إلصدار أمر قضائي بنقل الدعوى للمراجعة،   ٢٠١٦فرباير /شباط  ١

مبا أشارت إليه حكومـة اإلقلـيم، يف حمافـل منـها احللقـة الدراسـية اإلقليميـة         وإذ تسلم  
ــام    ــة البحــر الكــارييب لع ــدمر،     ٢٠١٥ملنطق ــر م ــه أث ــة كــان ل ، مــن أن بعــض القــوانني االحتادي

  حتقيق منو اقتصادي مستدام،   يزال لديه هذا األثر، على قدرة اإلقليم على  وال

ــم    ــرت يف  وإذ تعل ــات املتحــدة أق ــوبر /تشــرين األول ٧أن الوالي ــانون  ٢٠١٥أكت الق
دوالر  ٠,٤٠الــذي يــنص علــى التطبيــق الفــوري لزيــادة تراكميــة قــدرها         ٦١-١١٤العــام 

للســاعة يف احلــد األدىن املؤقــت لألجــور يف كــل قطــاع مــن القطاعــات االقتصــادية يف ســاموا    
سـبتمرب إىل أن يصـل   /أيلـول  ٣٠األمريكية، مع إجراء زيـادات إضـافية كـل ثـالث سـنوات يف      

  احلد األدىن لألجور إىل مستوى مساو لنظريه يف الواليات املتحدة،  

تـزال اإلقلـيم الوحيـد التـابع للواليـات املتحـدة        ال أن ساموا األمريكيـة  وإذ تعلم أيضا  
  القائمة باإلدارة لتسيري أعمال حكومة اإلقليم،  الذي يتلقى مساعدة مالية من الدولة 

احلق غري القابل للتصرف لشعب ساموا األمريكيـة يف تقريـر   تؤكد من جديد   - ١  
) املتضـمن إعـالن مـنح    ١٥-(د١٥١٤املصري، وفقاً مليثاق األمم املتحدة وقـرار اجلمعيـة العامـة    

  االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛  

بديل يف عمليـة إـاء اسـتعمار سـاموا األمريكيـة       ال أنه د أيضاتؤكد من جدي  - ٢  
تقـر   مـا  عن مبدأ تقرير املصري الذي يشكل أيضا حقا أساسـيا مـن حقـوق اإلنسـان، علـى حنـو      

  به اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة باملوضوع؛  

ــد كــذلك    - ٣   ــة     تؤكــد مــن جدي ــة نفســه هــو يف اي أن شــعب ســاموا األمريكي
ب احلق يف أن حيـدد مركـزه السياسـي يف املسـتقبل حبريـة، وفقـا ألحكـام امليثـاق         املطاف صاح

ذات الصــلة واإلعــالن وقــرارات اجلمعيــة العامــة املتصــلة باملوضــوع، ويــب، يف هــذا الصــدد،  
بالدولة القائمة باإلدارة القيام، بالتعاون مع حكومة اإلقلـيم واهليئـات املعنيـة يف منظومـة األمـم      

داد برامج تثقيف سياسـي لإلقلـيم لتوعيـة شـعب سـاموا األمريكيـة حبقـه يف تقريـر         املتحدة، بإع
املصــري طبقــاً للخيــارات املشــروعة املتعلقــة بــاملركز السياســي واملســتندة إىل املبــادئ احملــددة         

  ) والقرارات واملقررات األخرى ذات الصلة؛  ١٥ -(د  ١٥٤١بوضوح يف قرار اجلمعية 

مت به حكومة اإلقليم فيما يتعلق باملضي قـدما بشـأن   بالعمل الذي قا ترحب  - ٤  
قضايا املركز السياسي واحلكـم الـذايت احمللـي واحلوكمـة الذاتيـة إلحـراز تقـدم علـى الصـعيدين          
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السياسي واالقتصادي، وترحب أيضا بإنشاء املكتب املعين بـاملركز السياسـي وعمليـة مراجعـة     
  ؛  ٢٠١٦ أبريل/الدستور والعالقات االحتادية يف نيسان

مبا أشارت إليه حكومة اإلقليم من أن ساموا األمريكيـة ينبغـي أن تظـل     تذكّر  - ٥  
مدرجة يف قائمـة األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت ضـمن اختصـاص اللجنـة اخلاصـة املعنيـة            
حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، حىت حيني الوقت الـذي ميـارس   

  شعبها حقه يف تقرير املصري؛   فيه

للدعوة الـيت وجههـا حـاكم سـاموا األمريكيـة إىل اللجنـة        تعرب عن تقديرها  - ٦  
إليفاد بعثة زائرة إىل اإلقليم، ويب بالدولـة القائمـة بـاإلدارة أن تيسـر      ٢٠١٥اخلاصة يف عام 

جنـة اخلاصـة أن   إيفاد هذه البعثـة، إذا رغبـت حكومـة اإلقلـيم يف ذلـك، وتطلـب إىل رئـيس الل       
  يتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لتحقيق ذلك؛  

إىل الدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تســاعد اإلقلــيم بتيســري األعمــال الــيت    تطلــب  - ٧  
(ب) مــن امليثــاق،  ٧٣يضــطلع ــا فيمــا يتعلــق بربنــامج توعيــة اجلمهــور، مبــا يتســق مــع املــادة  

ــم املتحــدة املعن     ــك الصــدد مبؤسســات األم ــب يف ذل ــها،    وي ــد طلب ــدم املســاعدة، عن ــة أن تق ي
  اإلقليم؛    إىل

أمهية أن تكون اللجنة اخلاصة على علم بـآراء شـعب سـاموا األمريكيـة      تؤكد  - ٨  
ورغباته وأن تعزز فهمها ألحوال هذا الشعب، مبا يف ذلك طبيعـة ونطـاق الترتيبـات السياسـية     

  باإلدارة؛  والدستورية القائمة بني ساموا األمريكية والدولة القائمة 

بالدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تشــارك يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة وأن        يــب  - ٩  
(هــ) مـن امليثـاق واإلعـالن ومـن       ٧٣تتعاون معها تعاونا كامال من أجـل تنفيـذ أحكـام املـادة     

(ب) مــن امليثــاق فيمــا يتعلــق بــاجلهود   ٧٣أجــل إخطــار اللجنــة اخلاصــة بتنفيــذ أحكــام املــادة  
 النهوض باحلكم الذايت يف ساموا األمريكيـة، وتشـجع الدولـة القائمـة بـاإلدارة علـى       الرامية إىل

  تيسري إيفاد البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل اإلقليم؛  

أن الدولـة القائمـة بـاإلدارة مسـؤولة، مبوجـب امليثـاق، عـن         تؤكد من جديـد   - ١٠  
الثقافية لإلقليم، وتطلب إىل الدولة القائمـة  تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وصون اهلوية 

ــائي       بــاإلدارة أن تتخــذ خطــوات للحصــول علــى كــل مســاعدة ممكنــة، ســواء علــى أســاس ثن
  متعدد األطراف، واستخدامها بفعالية يف تعزيز اقتصاد اإلقليم؛    أو
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، مبا يف ذلـك أهـداف   )٨(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تأخذ يف االعتبار  - ١١  
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 مسـتويات املعيشـة األساسـية، وتـدعيم التنميـة االجتماعيـة       

ادلـة واالنــدماج االجتمــاعي، وتعزيـز إدارة املــوارد الطبيعيــة والـنظم اإليكولوجيــة علــى حنــو    الع
متكامل ومستدام مبـا يكفـل أمـورا منـها دعـم التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والبشـرية، ويف          
الوقت نفسـه تيسـري حفـظ الـنظم اإليكولوجيـة وجتديـدها وردهـا إىل حالتـها األصـلية وكفالـة           

مواجهة التحديات اجلديدة واملستجدة، وحتث بقوة الدولـة القائمـة بـاإلدارة علـى      صمودها يف
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

ولــة القائمــة بــاإلدارة اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة  إىل اإلقلــيم وإىل الد تطلــب  - ١٢  
يف اإلقليم وحفظها من مجيع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخـرى إىل الوكـاالت    حلماية البيئة

املتخصصة املعنيـة رصـد األحـوال البيئيـة يف اإلقلـيم وتقـدمي املسـاعدة إىل اإلقلـيم وفقـا لنظمهـا           
  السائدة؛    الداخلية

ــة وأن    إىل ال تطلــب  - ١٣   ــة اخلاصــة أن تواصــل دراســة مســألة ســاموا األمريكي لجن
  .تقدم تقريرا عنها إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والسبعني وعن تنفيذ هذا القرار

  
  ٥٣ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )٨(


