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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 جزر فرجن الربيطانية  - ٧١/١١١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة جزر فريجن الربيطانية، وقد نظرت  

الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح       وقد درست  
  ،)١(، املتعلق جبزر فرجن الربيطانية٢٠١٦االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة لعام 

 )٢(بورقة العمل اليت أعدا األمانة العامة بشأن جـزر فـرجن الربيطانيـة    وإذ حتيط علما  
  لة،واملعلومات األخرى ذات الص

دامـت تتفـق     بأن مجيع اخليارات املتاحة لتقرير مصـري اإلقلـيم خيـارات سـليمة مـا      وإذ تسلم  
مع الرغبات اليت يعرب عنها شعب جزر فرجن الربيطانية حبرية وتتوافق مـع املبـادئ احملـددة بوضـوح     

ــة     ــة العام ــراري اجلمعي ــواردة يف ق ــؤرخ ١٥ - (د  ١٥١٤ال ــانون األول/ديســمرب   ١٤) امل  ١٩٦٠ك
  وغريمها من قرارات اجلمعية، ١٩٦٠كانون األول/ديسمرب  ١٥) املؤرخ ١٥ - (د  ١٥٤١  و

زالـت   مـا  إقليما، مبـا يف ذلـك جـزر فـرجن الربيطانيـة،      ١٧ألن  وإذ تعرب عن القلق  
عامـا علـى اعتمـاد إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان         ٥٦غري متمتعة باحلكم الـذايت رغـم مـرور    

  ،)٣(والشعوب املستعمرة

_______________ 

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

)٢(  A/AC.109/2016/4. 

 ).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

اتـه تسـتلزم اتبـاع    بأن اخلصائص املميزة لشعب جزر فـرجن الربيطانيـة وتطلع   وإذ تقر  
ــيم       ــر املصــري، دون أي مســاس حبجــم اإلقل ــارات تقري ــال خي ــة ومبتكــرة حي ــة وعملي نهــج مرن

  موقعه اجلغرايف أو عدد سكانه أو موارده الطبيعية،    أو

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

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

إزاء اســتخدام واســتغالل املــوارد الطبيعيــة لألقــاليم غــري املتمتعــة   وإذ يســاورها القلــق 
بـاإلدارة لصـاحلها، وإزاء اسـتخدام األقـاليم باعتبارهـا      باحلكم الذايت من جانب الدول القائمـة  

مالذات ضريبية على حساب االقتصاد العاملي، وإزاء اآلثـار املترتبـة علـى أي أنشـطة اقتصـادية      
تضطلع ا الدول القائمة باإلدارة على حنو يتعارض مع مصاحل شـعوب األقـاليم، وكـذلك مـع     

 .)١٥ -(د  ١٥١٤القرار 

بـد أن ينخـرط ويشـارك     ال ن أي مفاوضـات لتحديـد مركـز اإلقلـيم    بـأ واقتناعا منـها    
ــى حــدة،         ــة عل ــى أســاس كــل حال ــة األمــم املتحــدة عل ــيم مــة، حتــت رعاي فيهــا شــعب اإلقل

  املصري،    وبضرورة التحقق من آراء شعب جزر فرجن الربيطانية فيما يتعلق حبقه يف تقرير

متعــة بــاحلكم الــذايت إبــداءه علــى التعــاون الــذي تواصــل األقــاليم غــري املت 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  
ــها بشــكل فعــال،       ــة ومــن االضــطالع بواليت للمركــز السياســي لشــعب جــزر فــرجن الربيطاني

ــه،          تطّ أن ــيم وتطلعات ــذا اإلقل ــات شــعب ه ــى رغب ــاإلدارة عل ــة ب ــة القائم ــق الدول ــن طري ــع ع ل
  تتلقى معلومات يف هذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى، منها ممثلو اإلقليم،    وأن

األمهية اليت تشكلها مشاركة ممثلي جزر فرجن الربيطانيـة املنتخـبني واملعيـنني     وإذ تعي  
  ربيطانية وللجنة اخلاصة على حد سواء،  يف أعمال اللجنة جلزر فرجن ال

_______________ 

)٤(  A/56/61.املرفق ، 
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بضرورة أن تكفـل اللجنـة اخلاصـة قيـام هيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة علـى           وإذ تسلم  
حنو نشط حبملة للتوعية العامة تستهدف مساعدة شعب جزر فرجن الربيطانية يف إعمال حقـه  

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

، 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   

بواليتـــها  األقـــاليم غـــري املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت، يســـاعد اللجنـــة اخلاصـــة علـــى االضـــطالع  
الطابع اإلقليمي هلذه احللقات الدراسـية الـيت تعقـد بالتنـاوب بـني مـنطقيت البحـر الكـارييب          وأن

واحمليط اهلادئ يشكل عنصرا بالغ األمهية يف إطار برنامج تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يرمـي إىل      
  التحقق من املركز السياسي لألقاليم،  

لدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ يف بعقــد اللجنــة اخلاصــة احللقــة ا وإذ ترحــب  
/ حزيــران ٢مـايو إىل  /أيـار  ٣١مانـاغوا، حيـث استضـافتها حكومـة نيكــاراغوا، يف الفتـرة مـن       

، بوصفها حدثا هامـا واستشـرافيا، أتـاح للمشـاركني فيـه تقيـيم التقـدم احملـرز يف         ٢٠١٦يونيه 
عملية إاء االستعمار، واستعراض أساليب العمل اليت تتبعها اللجنـة حاليـا، وجتديـد زمخهـا يف     

  تنفيذ مهمتها التارخيية،  

دراســـية املرفقـــة بأمهيـــة االســـتنتاجات والتوصــيات الـــيت اعتمـــدا احللقــة ال   وإذ تقــر   
ــة اخلاصــة  بتقريــر ــها علــى وجــه      )٥(اللجن ــها احللقــة، ومن ــائج الــيت متخضــت عن ــبني النت ــيت ت وال

ــة       ــة العامـ ــالن اجلمعيـ ــياق إعـ ــتعمار يف سـ ــاء االسـ ــة إـ ــدما بعمليـ ــي قـ ــبل املضـ ــوص سـ اخلصـ
  ،)٦(العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار ٢٠٢٠-٢٠١١  الفترة

ســـامهة املقدمـــة لتنميـــة بعـــض األقـــاليم مـــن الوكـــاالت  امل وإذ تالحـــظ مـــع التقـــدير  
املتخصصــة واملؤسســات األخــرى التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، وخباصــة اللجنــة االقتصــادية  
ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط    

ــائي، و     ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــادئ، وبرن ــاملي، وكــذلك املؤسســات     اهل ــة الع ــامج األغذي برن
اإلقليمية مثل مصرف التنمية الكارييب واجلماعة الكاريبية ومنظمة دول شـرق البحـر الكـارييب    

  احمليط اهلادئ ووكاالت جملس املنظمات اإلقليمية يف احمليط اهلادئ،    ومنتدى جزر

_______________ 

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

 .٦٥/١١٩انظر القرار   )٦(
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الدراسية اإلقليميـة ملنطقـة    ذكره ممثل جزر فرجن الربيطانية يف احللقة ما إىل إذ تشريو  
مـن أن عالقـة    ٢٠١٣مايو /أيار ٣٠إىل  ٢٨البحر الكارييب اليت عقدت يف كيتو يف الفترة من 

اإلقلـــيم بالدولـــة القائمـــة بـــاإلدارة مســـتقرة وال تكتنفهـــا املشـــاكل إال إنـــه ميكـــن يف الوقـــت   
  حتسينها،    نفسه

إلقليميــة علــى تنميــة إقلــيم مــن  الفائــدة الــيت ميكــن أن تعــود ــا الــروابط ا   وإذ تــدرك  
 األقاليم اجلزرية الصغرية والفائدة اليت ميكن أن تعود ا عضوية اإلقليم يف جملس بلـدان وأقـاليم  

  وراء البحار ملنطقة البحر الكارييب،    ما

  ،  ٢٠١٥يونيه /إىل االنتخابات العامة اليت أجريت يف حزيران وإذ تشري  

حق شعب جزر فرجن الربيطانيـة غـري القابـل للتصـرف يف تقريـر       تعيد تأكيد  - ١  
) املتضــمن إعــالن ١٥ -(د  ١٥١٤املصـري، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة وقــرار اجلمعيــة العامــة  

  منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛

بديل يف عملية إـاء اسـتعمار جـزر فـرجن الربيطانيـة       ال أنه تعيد أيضا تأكيد  - ٢  
تقـر   مـا  عن مبدأ تقرير املصري الذي يشكل أيضا حقا أساسـيا مـن حقـوق اإلنسـان، علـى حنـو      

  به اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة؛  

أن شــعب جــزر فــرجن الربيطانيــة هــو يف ايــة املطــاف   تعيــد كــذلك تأكيــد  - ٣  
ات الصـلة  صاحب احلق يف حتديد مركزه السياسي يف املستقبل حبريـة، وفقـا ألحكـام امليثـاق ذ    

ــدعو، يف هــذا الصــدد، الدولــة القائمــة          ــة العامــة ذات الصــلة، وت ــالن وقــرارات اجلمعي واإلع
ــم املتحــدة،        ــة األم ــة يف منظوم ــات املعني ــيم واهليئ ــة اإلقل ــع حكوم ــاون م ــام، بالتع ــاإلدارة للقي ب

 بـرامج تثقيفيـة سياسـية لإلقلـيم لتوعيـة الشـعب حبقـه يف تقريـر املصـري طبقـا للخيــارات           بإعـداد 
ــة        ــرار اجلمعي ــادئ احملــددة بوضــوح يف ق ــاملركز السياســي املســتندة إىل املب ــة ب املشــروعة املتعلق

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

، وتؤكـد أمهيـة   ٢٠٠٧إىل دستور جـزر فـرجن الربيطانيـة الصـادر عـام       تشري  - ٤  
رية، مـن أجـل مـنح مسـؤولية أكـرب حلكومـة اإلقلـيم        استمرار املناقشات بشـأن املسـائل الدسـتو   

  دف تطبيق الدستور تطبيقا فعاال ورفع مستويات التثقيف املتصل باملسائل الدستورية؛  

إىل الدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تســاعد اإلقلــيم بتيســري األعمــال الــيت    تطلــب  - ٥  
(ب) مـن   ٧٣ا يتسـق مـع املـادة    يضطلع ـا فيمـا يتعلـق بـاجلهود املبذولـة لتوعيـة اجلمهـور، مبـ        

امليثــاق، ويــب يف ذلــك الصــدد مبؤسســات األمــم املتحــدة املعنيــة تقــدمي املســاعدة إىل اإلقلــيم  
  طلبها؛  إذا
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مبشاركة اإلقليم بنشاط يف أعمال اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة   ترحب  - ٦  
  ومنطقة البحر الكارييب؛  

خلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل   أمهية أن تكون اللجنة ا تؤكد  - ٧  
للبلدان والشعوب املستعمرة على علم بآراء شـعب جـزر فـرجن الربيطانيـة ورغباتـه وأن تعـزز       
فهمه ألحوال هذا الشعب، مبا يف ذلك طبيعة ونطاق الترتيبـات السياسـية والدسـتورية القائمـة     

  ارة؛  بني جزر فرجن الربيطانية والدولة القائمة باإلد

بالدولــــة القائمــــة بــــاإلدارة أن تشــــارك يف أعمــــال اللجنــــة اخلاصــــة  يــــب  - ٨  
(هــ) مـن امليثـاق واإلعـالن      ٧٣تتعاون معها تعاونـا كـامال مـن أجـل تنفيـذ أحكـام املـادة         وأن

(ب) من امليثاق فيمـا يتعلـق بـاجلهود     ٧٣ومن أجل إخطار اللجنة اخلاصة بتنفيذ أحكام املادة 
هوض باحلكم الذايت يف جزر فـرجن الربيطانيـة، وتشـجع الدولـة القائمـة بـاإلدارة       الرامية إىل الن

  على تيسري إيفاد البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل اإلقليم؛  

مسؤولية الدولة القائمة باإلدارة، مبوجب امليثاق، عن تعزيـز   تؤكد من جديد  - ٩  
ــة الثق   ــة القائمــة   التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وصــون اهلوي ــة لإلقلــيم، وتطلــب إىل الدول افي

ــائي       بــاإلدارة أن تتخــذ خطــوات للحصــول علــى كــل مســاعدة ممكنــة، ســواء علــى أســاس ثن
  متعدد األطراف، واستخدامها بفعالية يف تعزيز اقتصادات اإلقليم؛    أو

، مبا يف ذلك أهـداف  )٧(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تأخذ يف اعتبارها  - ١٠  
ية املستدامة، وتؤكد أمهية تعزيز التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة املسـتدامة يف اإلقلـيم مـن      التنم

خالل تعزيز منو اقتصادي مستدام وشامل ومنصـف، ويئـة مزيـد مـن الفـرص للجميـع واحلـد        
من أوجه عدم املساواة ورفع مستويات املعيشة األساسية، وتـدعيم التنميـة االجتماعيـة العادلـة     

ماج االجتمـــاعي، وتعزيـــز اإلدارة املتكاملـــة واملســـتدامة للمـــوارد الطبيعيـــة والـــنظم       واالنـــد
اإليكولوجية اليت تدعم، يف مجلة أمور، التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة والبشـرية، وتسـهل يف     
الوقت نفسه حفظ النظام اإليكولوجي وجتدده، ورده إىل حالته األصلية وصموده يف مواجهـة  

ديدة والناشئة، وحتث بقوة الدولـة القائمـة بـاإلدارة علـى االمتنـاع عـن أي نـوع        التحديات اجل
األنشـطة غـري املشــروعة والضـارة وغــري املنتجـة، مبـا يف ذلــك اسـتخدام اإلقلــيم باعتبـاره مــالذا        

  تتماشى مع مصاحل شعب اإلقليم؛  ال ضريبيا، اليت

اذ مجيــع التــدابري الالزمــة إىل اإلقلــيم وإىل الدولــة القائمــة بــاإلدارة اختــ  تطلــب  - ١١  
حلماية البيئة يف اإلقليم وحفظها من مجيع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخـرى إىل الوكـاالت   

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )٧(
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املتخصصة املعنية مواصلة رصـد األحـوال البيئيـة يف اإلقلـيم وتقـدمي املسـاعدة إليـه وفقـا لنظمـه          
  الداخلية السائدة؛  

إىل اللجنــة اخلاصــة أن تواصــل دراســة مســألة جــزر فــرجن الربيطانيــة   تطلــب  - ١٢  
تقـــدم تقريـــرا عـــن ذلـــك إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الثانيـــة والســـبعني وعـــن تنفيـــذ    وأن
  .القرار  هذا

  
  ٥٣ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 


