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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 كاميان  - ٧١/١١٢
  

 ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة جرز كاميان، وقد نظرت  

من تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ     الفصل ذا الصلة جبزر كاميان وقد درست  

  ،)١(٢٠١٦إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام 

 )٢(بورقـــة العمــل الـــيت أعـــدا األمانـــة العامــة بشـــأن جـــزر كاميـــان   إذ حتــيط علمـــا و  

  واملعلومات األخرى ذات الصلة باملوضوع،

دامـت   مـا  ت املتاحة لتقرير مصري اإلقلـيم خيـارات سـليمة   بأن مجيع اخليارا وإذ تسلم  

تتفــق مــع الرغبــات الــيت يعــرب عنــها شــعب جــزر كاميــان حبريــة وتتوافــق مــع املبــادئ احملــددة   

كـــــانون  ١٤) املـــــؤرخ ١٥ -(د  ١٥١٤بوضـــــوح الـــــواردة يف قـــــراري اجلمعيـــــة العامـــــة 

ــمرب/األول ــؤرخ ١٥ -(د  ١٥٤١ و ١٩٦٠ ديســ ــانون األول ١٥) املــ ــمرب دي/كــ  ١٩٦٠ســ

  وغريمها من قرارات اجلمعية،

ــق     ــن القلـ ــرب عـ ــان،    ١٧ألن  وإذ تعـ ــزر كاميـ ــك جـ ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــا إقليمـ ــت  مـ زالـ

عامـا علـى اعتمـاد إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان         ٥٦باحلكم الـذايت رغـم مـرور     متمتعة غري

  ،)٣(والشعوب املستعمرة
_______________ 

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

)٢(  A/AC.109/2016/5. 

 ).١٥ -(د  ١٥١٤القرار   )٣(
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اال، مـع مراعـاة هـدف القضـاء     ألمهية مواصلة تنفيـذ اإلعـالن تنفيـذا فعـ     وإدراكا منها  

الذي حددته األمم املتحدة وخطيت عمل العقـدين الـدوليني    ٢٠٢٠على االستعمار حبلول عام 

  والثالث للقضاء على االستعمار، )٤(الثاين

بأن اخلصائص املميزة لشعب جزر كاميان وتطلعاته تسـتلزم اتبـاع نهـج مرنـة      وإذ تقر  

ــر    ــارات تقري ــال خي ــرة حي ــة ومبتك ــه      وعملي ــيم أو موقع املصــري، دون أي مســاس حبجــم اإلقل

  اجلغرايف أو عدد سكانه أو موارده الطبيعية،

ــها    ــا من ــاس الــذي        واقتناع ــه األس ــيم وتطلعات ــل رغبــات شــعب اإلقل بضــرورة أن تظ

ــات          ــه عملي ــذي تؤدي ــدور ال ــة ال ــتقبل وبأمهي ــور مركــزه السياســي يف املس ــه يف تط يسترشــد ب

والنـزيهة وغريها من أشـكال االسـتطالع الشـعيب يف التحقـق مـن       االستفتاء واالنتخابات احلرة

  رغبات الشعب وتطلعاته،

مــن قيــام الــدول القائمــة بــاإلدارة باســتخدام واســتغالل املــوارد   وإذ يســاورها القلــق  

 مبا خيـدم مصـلحتها، ومـن اسـتخدام األقـاليم كمـالذات       الطبيعية لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

ضريبية على حساب االقتصاد العـاملي، ومـن أثـار أي أنشـطة اقتصـادية تضـطلع ـا الـدول القائمـة          

 )،١٥ - (د  ١٥١٤  باإلدارة مبا يتناىف ومصاحل شعوب األقاليم، فضال عن أحكام القرار

بـد أن ينخـرط ويشـارك     ال بـأن أي مفاوضـات لتحديـد مركـز اإلقلـيم     واقتناعا منـها    

ة، حتــت رعايــة األمــم املتحــدة، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة،    فيهــا شــعب اإلقلــيم مــ 

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

التعــاون الــذي تواصــل األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت إبــداءه علــى   وإذ تالحــظ  

  ل املنظمات اإلقليمية،الصعيدين احمللي واإلقليمي، مبا يف ذلك مشاركتها يف أعما

أن مــن املهــم للجنــة اخلاصــة، كــي تــتمكن مــن تعزيــز فهمهــا   وإذ تضــع يف اعتبارهــا   

للمركز السياسي لشعب جزر كاميـان ومـن االضـطالع بواليتـها بشـكل فعـال، أن تطلـع عـن         

طريق الدولة القائمة بـاإلدارة علـى رغبـات شـعب اإلقلـيم وتطلعاتـه، وأن تتلقـى معلومـات يف         

  شأن من مصادر مناسبة أخرى، منها ممثلو اإلقليم،هذا ال

األمهية اليت تشكلها مشاركة ممثلي جزر كاميان املنتخبني واملعينني يف أعمـال   وإذ تعي  

  اللجنة جلزر كاميان وللجنة اخلاصة على حد سواء،

_______________ 

)٤(  A/56/61.املرفق ، 
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بضــرورة أن تكفــل اللجنــة اخلاصــة قيــام هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة علــى حنــو  وإذ تســلم   

القابـل للتصـرف     ط حبملة للتوعية العامة دف إىل مساعدة شعب جزر كاميـان يف نيـل حقـه غـري    نش

  يف تقرير املصري وعلى فهم خيارات تقرير املصري فهما أفضل، على أساس كل حالة على حدة،

، يف ذلــك اخلصــوص، أن عقــد حلقــات دراســية إقليميــة يف      وإذ تضــع يف اعتبارهــا   

واحملــيط اهلــادئ ويف مقــر األمــم املتحــدة، مبشــاركة نشــطة مــن ممثلــي   مــنطقيت البحــر الكــارييب 

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   

األمهية يف إطار برنامج تضطلع بـه األمـم املتحـدة يرمـي إىل التحقـق       اهلادئ يشكل عنصرا بالغ

  من املركز السياسي لألقاليم،

ــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ،      وإذ ترحــب   ــة اخلاصــة احللقــة الدراســية اإلقليمي بعقــد اللجن

مــــايو إىل /أيــــار ٣١مانــــاغوا، حيــــث استضــــافتها حكومــــة نيكــــاراغوا، يف الفتــــرة مــــن   يف

، بوصفها حدثا هاما واستشرافيا، أتاح للمشـاركني فيـه تقيـيم التقـدم     ٢٠١٦يونيه /حزيران ٢

احملرز يف عملية إاء االستعمار، واستعراض أساليب العمـل الـيت تتبعهـا اللجنـة حاليـا، وجتديـد       

  زمخها يف تنفيذ مهمتها التارخيية،  

املرفقـــة  بأمهيـــة االســـتنتاجات والتوصــيات الـــيت اعتمـــدا احللقــة الدراســـية   وإذ تقــر   

ــر ــة اخلاصــة  بتقري 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

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

بالبيــان الــذي أدىل بــه ممثــل حكومــة اإلقلــيم يف احللقــة الدراســية    وإذ هــي علــى علــم  
  ،  ٢٠١٠اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ اليت عقدت يف نوميا يف عام 

_______________ 

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

 .٦٥/١١٩القرار انظر   )٦(
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تقوم به اللجنـة الدسـتورية الـيت تعمـل كهيئـة استشـارية معنيـة باملسـائل          ما وإذ تدرك  

  ،٢٠٠٩الدستورية من أعمال مبوجب دستور عام 

ائــدة الــيت ميكــن أن تعــود ــا الــروابط اإلقليميــة علــى تنميــة إقلــيم مــن    الف وإذ تــدرك  

وراء  مـا  األقاليم اجلزرية الصغرية والفائدة اليت تعود ا عضوية اإلقليم يف جملس بلـدان وأقـاليم  

  البحار ملنطقة البحر الكارييب،

، احلق غري القابل للتصرف يف تقريـر املصـري لشـعب جـزر كاميـان      تعيد تأكيد  - ١  

ــة      ــة العام ــرار اجلمعي ــم املتحــدة وق ــاق األم ــا مليث ــنح   ١٥ -(د  ١٥١٤وفق ) املتضــمن إعــالن م

  االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛

بديل يف عملية إاء االستعمار عن مبدأ تقريـر املصـري    ال أنه تعيد أيضا تأكيد  - ٢  
ه اتفاقيـات حقـوق   تقـر بـ   مـا  الذي يشكل أيضـا حقـا أساسـيا مـن حقـوق اإلنسـان، علـى حنـو        

  اإلنسان ذات الصلة باملوضوع؛

أن شعب جزر كاميان نفسه هو يف اية املطاف صـاحب   تعيد كذلك تأكيد  - ٣  
احلق يف حتديد مركزه السياسي يف املستقبل حبرية، وفقا ألحكام امليثاق ذات الصلة باملوضـوع  

ر، يف هـذا الصـدد، دعوـا إىل    واإلعالن وقرارات اجلمعية العامة املتخذة يف هذا الصدد، وتكر
الدولة القائمة باإلدارة للقيام، بالتعاون مع حكومـة اإلقلـيم واهليئـات املعنيـة يف منظومـة األمـم       
املتحــدة، بإعــداد بــرامج تثقيــف سياســي لإلقلــيم لتوعيــة الشــعب حبقــه يف تقريــر املصــري طبقــا    

املبــادئ احملــددة بوضــوح يف قــرار للخيــارات املشــروعة املتعلقــة بــاملركز السياســي املســتندة إىل  
  ) والقرارات واملقررات األخرى املتخذة يف هذا الصدد؛  ١٥ -(د  ١٥٤١اجلمعية 

، وتشدد على أمهية أعمـال  ٢٠٠٩إىل دستور جزر كاميان الصادر عام  تشري  - ٤  
  اللجنة الدستورية، مبا فيها عملها املتعلق بالتثقيف بشأن حقوق اإلنسان؛

لدولة القائمة باإلدارة أن تسـاعد اإلقلـيم بتيسـري األعمـال املضـطلع      إىل ا تطلب  - ٥  
(ب) من امليثاق، ويـب   ٧٣ا فيما يتعلق باجلهود املبذولة لتوعية اجلمهور، مبا يتسق مع املادة 

  اإلقليم؛   يف هذا الصدد مبؤسسات األمم املتحدة املعنية أن تقدم املساعدة، عند طلبه، إىل

مبشاركة اإلقليم بنشاط يف أعمال اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة   ترحب  - ٦  
  ومنطقة البحر الكارييب؛

أمهية أن تكون اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل    تؤكد  - ٧  
للبلدان والشـعوب املسـتعمرة علـى علـم بـآراء شـعب جـزر كاميـان ورغباتـه وأن تعـزز فهمهـا            

ا الشعب، مبا يف ذلك طبيعـة ونطـاق الترتيبـات السياسـية والدسـتورية القائمـة بـني        ألحوال هذ
  جزر كاميان والدولة القائمة باإلدارة؛
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بالدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تشــارك يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة وأن        يــب  - ٨  
عـالن ومـن   (هــ) مـن امليثـاق واإل    ٧٣تتعاون معها تعاونا كامال من أجـل تنفيـذ أحكـام املـادة     

(ب) مــن امليثــاق فيمــا يتعلــق بــاجلهود   ٧٣أجــل إخطــار اللجنــة اخلاصــة بتنفيــذ أحكــام املــادة  
الرامية إىل النهوض باحلكم الذايت يف جزر كاميان، وتشجع الدولة القائمة باإلدارة علـى تيسـري   

  إيفاد البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل اإلقليم؛

قائمـة بـاإلدارة مسـؤولة، مبوجـب امليثـاق، عـن تعزيـز        أن الدول ال تعيد تأكيد  - ٩  
ــة القائمــة      ــة لإلقلــيم، وتطلــب إىل الدول ــة الثقافي التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وصــون اهلوي
ــائي       بــاإلدارة أن تتخــذ خطــوات للحصــول علــى كــل مســاعدة ممكنــة، ســواء علــى أســاس ثن

  اإلقليم؛   متعدد األطراف، واستخدامها بفعالية يف تعزيز اقتصاد  أو

، مبا يف ذلـك أهـداف   )٧(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تأخذ يف االعتبار  - ١٠  
التنمية املستدامة، وتشدد علـى أمهيـة تعزيـز التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة املسـتدامة لإلقلـيم         
من خـالل تشـجيع منـو اقتصـادي مطـرد ومنصـف وشـامل للجميـع، ويئـة مزيـد مـن الفـرص             

واحلد مـن أوجـه عـدم املسـاواة، ورفـع مسـتويات املعيشـة األساسـية، وتعزيـز التنميـة            للجميع،
إدارة املـوارد الطبيعيـة والـنظم اإليكولوجيـة     االجتماعية العادلة واالندماج االجتماعي، وتعزيـز  

على حنو متكامل ومستدام مبا يكفل دعم أمور منها التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشـرية،  
لوقت نفسه تيسري حفظ النظم اإليكولوجية وجتديدها وردها إىل حالتها األصلية وكفالـة  ويف ا

صمودها يف مواجهة التحديات اجلديدة واملستجدة، وحتث الدولة القائمـة بـاإلدارة بقـوة علـى     
ختـدم   ال االمتناع عن القيام بأي نوع مـن األنشـطة غـري املشـروعة والضـارة وغـري املنتجـة الـيت        

  اإلقليم، مبا يف ذلك استخدام اإلقليم كمالذ ضرييب؛ مصلحة شعب

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

يف اإلقلــيم وتقــدمي املســاعدة إىل اإلقلــيم     املتخصصــة املعنيــة مواصــلة رصــد األحــوال البيئيــة     
  لنظمها الداخلية السائدة؛    وفقا

إىل اللجنـة اخلاصـة أن تواصـل دراســة مسـألة جـزر كاميـان وأن تقــدم        تطلـب   - ١٢  
  .تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والسبعني وعن تنفيذ هذا القرار

  
  ٥٣ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦
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