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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 غوام  - ٧١/١١٣
  

 ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة غوام،وقد نظرت   

الفصل ذا الصلة باملوضوع مـن تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ         وقد درست  
ــام     ، ٢٠١٦إعـــالن مـــنح االســـتقالل للبلـــدان والشـــعوب املســـتعمرة عـــن أعماهلـــا خـــالل عـ

  ،)١(يتعلق بغوام  فيما

واملعلومــات  )٢(بورقــة العمــل الــيت أعــدا األمانــة العامــة بشــأن غــوام  إذ حتــيط علمــاو  
  باملوضوع،األخرى ذات الصلة 

دامـت   مـا  بأن مجيع اخليارات املتاحة لتقرير مصري اإلقلـيم خيـارات سـليمة    وإذ تسلم  
تتفق مـع الرغبـات الـيت يعـرب عنـها شـعب غـوام حبريـة وتتوافـق مـع املبـادئ احملـددة بوضـوح              

/ كــــــانون األول ١٤) املــــــؤرخ ١٥ -(د  ١٥١٤الــــــواردة يف قــــــراري اجلمعيــــــة العامــــــة  
وغريمهـا مـن    ١٩٦٠ديسمرب /كانون األول ١٥) املؤرخ ١٥ - (د ١٥٤١ و ١٩٦٠ ديسمرب

  قرارات اجلمعية،

زالــت غـري متمتعــة بــاحلكم الــذايت، مبــا فيهــا   إقليمــا مــا ١٧ألن  وإذ تعـرب عــن القلــق   
  ،)٣(عاما على اعتماد إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة ٥٦غوام، رغم مرور 

_______________ 

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

)٢(  A/AC.109/2016/9. 

 ).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

وعمليـة  بأن اخلصائص املميزة لشعب غوام وتطلعاته تستلزم اتباع نهج مرنـة   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    ــا من ــاس الــذي        واقتناع ــه األس ــيم وتطلعات ــل رغبــات شــعب اإلقل بضــرورة أن تظ
ــه عم        ــذي تؤدي ــدور ال ــة ال ــتقبل وبأمهي ــور مركــزه السياســي يف املس ــه يف تط ــات يسترشــد ب لي

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

ــاليم غــــري    وإذ يســــاورها القلــــق   ــتغالل املــــوارد الطبيعيــــة لألقــ إزاء اســــتخدام واســ
ــة ــتخد     املتمتعـ ــلحتها، وإزاء اسـ ــاإلدارة ملصـ ــة بـ ــدول القائمـ ــب الـ ــن جانـ ــذايت مـ ــاحلكم الـ ام بـ
بوصــفها مــالذات ضــريبية يتضــرر منــها االقتصــاد العــاملي، وإزاء عواقــب أي أنشــطة     األقــاليم

اقتصـادية تضـطلع ـا الـدول القائمــة بـاإلدارة مبـا يتعـارض مــع مصـاحل شـعوب األقـاليم، ومــع           
 )،١٥ -(د  ١٥١٤القرار 

ك بـد أن ينخـرط ويشـار    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 غوام فيما يتعلق حبقه يف تقرير املصري،

التعــاون الــذي تواصــل األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت إبــداءه علــى   وإذ تالحــظ  
  شاركتها يف أعمال املنظمات اإلقليمية،الصعيدين احمللي واإلقليمي، مبا يف ذلك م

أن مــن املهــم للجنــة اخلاصــة، كــي تــتمكن مــن تعزيــز فهمهــا    وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
للمركز السياسي لشـعب غـوام ومـن االضـطالع بواليتـها بشـكل فعـال، أن تطلـع عـن طريـق           

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

األمهية اليت تشكلها مشاركة ممثلي غوام املنتخبني واملعينني يف أعمـال اللجنـة    وإذ تعي  
  بالنسبة لغوام وللجنة اخلاصة على حد سواء،

_______________ 

)٤(  A/56/61فق.، املر 



A/RES/71/113 مسألة غوام  
 

3/7 

حنـو  بضرورة أن تكفل اللجنة اخلاصة قيام هيئات األمم املتحدة املعنية على  وإذ تسلم  
نشط حبملة للتوعية العامة تستهدف مساعدة شعب غوام فيما يتعلق حبقه غـري القابـل للتصـرف يف    

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

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

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   

مهية يف إطار برنامج تضطلع بـه األمـم املتحـدة يرمـي إىل التحقـق      اهلادئ يشكل عنصرا بالغ األ
  من املركز السياسي لألقاليم،

بعقد اللجنـة اخلاصـة احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة احملـيط اهلـادئ، يف          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
احملرز يف عملية إاء االستعمار، واستعراض أساليب العمـل الـيت تتبعهـا اللجنـة حاليـا، وجتديـد       

  زمخها يف تنفيذ مهمتها التارخيية،

فقـــة بأمهيـــة االســـتنتاجات والتوصــيات الـــيت اعتمـــدا احللقــة الدراســـية املر   وإذ تقــر   
ــر ــة اخلاصــة  بتقري ــها علــى وجــه      )٥(اللجن ــها احللقــة، ومن ــائج الــيت متخضــت عن ــبني النت ــيت ت وال

اخلصــوص ســبل املضــي قــدما بعمليــة إــاء االســتعمار يف ســياق إعــالن اجلمعيــة العامــة الفتــرة   
  ،)٦(العقد الدويل الثالث للقضاء على االستعمار ٢٠٢٠-٢٠١١

دمـــة لتنميـــة بعـــض األقـــاليم مـــن الوكـــاالت  املســـامهة املق وإذ تالحـــظ مـــع التقـــدير  
املتخصصــة واملؤسســات األخــرى التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، وخباصــة اللجنــة االقتصــادية  

واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط   ،ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
ذيـة العـاملي، واملؤسسـات اإلقليميـة مثـل      اهلادئ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األغ

مصرف التنمية الكارييب واجلماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكارييب ومنتـدى جـزر   
  احمليط اهلادئ ووكاالت جملس املنظمات اإلقليمية يف احمليط اهلادئ،

ة ملنطقـة  البيان الذي أدىل به ممثل حاكم غوام يف احللقة الدراسـية اإلقليميـ   وإذ تالحظ  
اسـتجد مـن معلومـات عـن اجلهـود الـيت        مـا  ، والذي عرض فيه آخر٢٠١٦احمليط اهلادئ لعام 

_______________ 

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

 .٦٥/١١٩القرار انظر   )٦(
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تبذهلا غوام صوب إاء االستعمار، وذلك بسبل منها توفري متويل لربنامج التثقيف العام بشـأن  
تقريـر املصــري، وعــن أعمــال جلنــة غــوام املعنيــة بإـاء االســتعمار مــن أجــل إعمــال حــق شــعب   

امورو يف تقريــر مصــريه وممارســته هــذا احلــق ويف تعزيــز الــوعي اجلمــاهريي قبــل االســتفتاء  الشــ
  املزمع إجراؤه بشأن تقرير املصري،

إىل الشواغل اليت أعرب عنها ممثل احلـاكم ورئيسـة الـس التشـريعي لغـوام       وإذ تشري  
تطعـن يف القيـود    بشأن إعـادة رفـع دعـوى    ٢٠١٥أكتوبر /يف تشرين األول الرابعةأمام اللجنة 

  املفروضة على إجراء استفتاء يف اإلقليم بشأن تقرير املصري،

للجهود اليت تبذهلا جلنة غوام املعنيـة بإـاء االسـتعمار مـن أجـل الـدعوة        وإدراكا منها  
ــاء االســتعمار           ــيم، وتضــمني ســجل إ ــر املصــري يف اإلقل ــتفتاء شــعيب بشــأن تقري ــد اس إىل عق
املعلومــات الالزمــة، علــى النحــو الــذي يقتضــيه القــانون العــام، ومــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى  

ا بعــد، وحتديــد وتــوفري مــوارد علــى الصــعيدين اإلقليمــي   اإلســراع يف تســجيل مــن مل يســجلو 
  واالحتادي لتنفيذ برنامج للتثقيف يف جمال تقرير املصري،

أن وزارة الداخليــة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة قــد وافقــت علــى تقــدمي    وإذ تــدرك  
منحــة لــدعم محلــة التثقيــف بشــأن تقريــر املصــري، حســبما ذكــره ممثــل حــاكم غــوام يف احللقــة   

  ،٢٠١٦الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام 

أن قــانون الواليــات املتحــدة يــنص علــى أن العالقــات بــني حكومــة   وإذ تــدرك أيضــا  
ــيت     ــع املســائل ال ــة فيمــا خيــص مجي ــيم واحلكومــة االحتادي ــوىل    ال اإلقل ــرامج تت تقــع ضــمن أي ب
  ،)٧(اإلداري العام لوزير الداخليةمسؤوليتها وزارة أو وكالة احتادية أخرى ختضع لإلشراف 

ــدوا، يف      وإذ تشــري   ــذين حيــق هلــم التصــويت يف غــوام أي ــاخبني املســجلني ال إىل أن الن
، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شـأنه أن ينشـئ إطـارا    ١٩٨٧استفتاء أجري يف عام 

درا أكرب من احلكـم  جديدا للعالقات بني اإلقليم والدولة القائمة باإلدارة مبا يكفل منح غوام ق
  الذايت الداخلي واالعتراف حبق شعب الشامورو يف غوام يف تقرير مصري اإلقليم،

أن املفاوضات بني الدولة القائمة باإلدارة وحكومة اإلقليم بشـأن مشـروع    وإذ تدرك  
وأن غـوام قـد نظمـت الحقـا عمليـة اسـتفتاء        ١٩٩٧قانون كمنولث غوام قد انتـهت يف عـام   

  ن تقرير املصري شارك فيها الناخبون الشامورو الذين حيق هلم التصويت،غري ملزم بشأ

ألمهيـة اسـتمرار الدولـة القائمـة بـاإلدارة يف تنفيـذ برناجمهـا لنقـل ملكيـة           وإدراكا منها  
  فائض األراضي االحتادية إىل حكومة غوام،

_______________ 

 .١٩٥٠املنقح لغوام لعام كونغرس الواليات املتحدة، القانون التأسيسي   )٧(
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ة أن شــعب اإلقلــيم دعــا إىل إجــراء إصــالح يف برنــامج الدولــة القائمــ         وإذ تالحــظ  
  باإلدارة فيما يتعلق بالنقل الشامل غري املشروط والعاجل مللكية األراضي إىل شعب غوام،

القلـق البـالغ الـذي أعـرب عنـه اتمـع املـدين وأطـراف أخـرى فيمـا يتعلـق             وإذ تدرك  
باآلثار االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية اليت ميكن أن تترتب علـى النقـل املقـرر ألفـراد     

  ريني إضافيني تابعني للدولة القائمة باإلدارة إىل اإلقليم،عسك

إىل بيان رئيسة الس التشريعي الثالث والثالثني لغـوام أمـام اللجنـة الرابعـة      وإذ تشري  
ــدد املمارســة          ــه أن أشــد خطــر يه ــذي ذكــرت في ــة ال ــة العام ــدورة الســبعني للجمعي خــالل ال

ي السـلطة القائمـة بـاإلدارة يف عسـكرة اجلزيـرة،      املشروعة إلـاء االسـتعمار يف غـوام هـو متـاد     
وإذ تالحـظ القلـق الـذي أُعـرب عنـه فيمـا يتعلـق بـأثر األنشـطة واملنشـآت العسـكرية املتزايــدة            

  غوام،  للواليات املتحدة يف

ــؤرخ  ٥٧/١٤٠إىل قرارهــا  وإذ تشــري أيضــا    ، ٢٠٠٢ديســمرب /لكــانون األو ١١امل
الذي كررت فيه تأكيد أن األنشطة والترتيبات العسكرية مـن قبـل الـدول القائمـة بـاإلدارة يف      
األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت اخلاضـعة إلدارـا ينبغـي أال تتعـارض مـع حقـوق ومصـاحل           

وأهابت فيـه بالـدول   شعوب األقاليم املعنية، وخباصة حقها يف تقرير املصري، مبا فيه االستقالل، 
القائمــة بــاإلدارة املعنيــة أن تنــهي هــذه األنشــطة وأن تزيــل القواعــد العســكرية املتبقيــة، وذلــك  

  امتثاال لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة،

، ١٩٨٠ ديسـمرب /كـانون األول  ١١املـؤرخ   ٣٥/١١٨إىل قرارهـا   وإذ تشري كـذلك   
  وإذ تعي أن اهلجرة إىل غوام جعلت من شعب الشامورو األصلي أقلية يف وطنه،

احلـق غـري القابـل للتصـرف يف تقريـر املصـري لشـعب غـوام، وفقـا           تعيد تأكيد  - ١  
) املتضـمن إعـالن مـنح االسـتقالل     ١٥ -(د  ١٥١٤مليثاق األمم املتحدة وقرار اجلمعية العامة 

  رة؛للبلدان والشعوب املستعم

بـديل يف عمليـة إـاء االسـتعمار يف غـوام عـن مبـدأ         ال أنـه  تعيد أيضـا تأكيـد    - ٢  
تقر بـه اتفاقيـات    ما تقرير املصري الذي يشكل أيضا حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، على حنو

  حقوق اإلنسان ذات الصلة باملوضوع؛

تأكيد أن شعب غوام هو يف اية املطاف صاحب احلق يف حتديد  كذلك تعيد  - ٣  
ــاق ذات الصــلة باملوضــوع واإلعــالن       ــا ألحكــام امليث ــة، وفق مركــزه السياســي يف املســتقبل حبري
وقرارات اجلمعية العامة ذات الصـلة، ويـب، يف هـذا الصـدد، بالدولـة القائمـة بـاإلدارة القيـام،         

يئـات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، بإعـداد بـرامج تثقيـف         بالتعاون مـع حكومـة اإلقلـيم واهل   
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سياسي لإلقليم لتوعية الشعب حبقه يف تقريـر املصـري طبقـا للخيـارات املشـروعة املتعلقـة بـاملركز        
 والقــرارات) ١٥ -(د  ١٥٤١ اجلمعيـة  قـرار  يف بوضـوح  ددةالسياسـي املسـتندة إىل املبـادئ احملـ    

  الصلة؛ ذات األخرى واملقررات

بانعقاد جلنة غوام املعنية بإاء االستعمار من أجل إعمال حـق شـعب    ترحب  - ٤  
الشامورو يف تقرير مصريه وممارسته هذا احلق وبأعماهلا اجلارية يف سياق إجراء تصـويت علـى   

  تقرير املصري وباجلهود اليت تبذهلا لتثقيف اجلمهور؛  

أن تكـون متسـقة مـع امليثـاق      أن عملية إاء االستعمار يف غـوام ينبغـي   تؤكد  - ٥  
  ؛)٨(وإعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

بالدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تراعــي اإلرادة املعلنــة لشــعب  يـب مــرة أخــرى   - ٦  
وقـت   ونـص عليهـا قـانون غـوام يف     ١٩٨٧الشامورو اليت أيـدها نـاخبو غـوام يف اسـتفتاء عـام      

الحــق فيمــا يتعلــق جبهــود تقريــر املصــري لشــعب الشــامورو، وتشــجع الدولــة القائمــة بــاإلدارة   
وحكومة اإلقليم على الدخول يف مفاوضات بشأن املوضوع، وتؤكـد ضـرورة مواصـلة رصـد     

  احلالة عن كثب بصفة عامة يف اإلقليم؛

إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تواصـل، بالتعـاون مـع حكومـة اإلقلـيم،       تطلب  - ٧  
نقـــل ملكيـــة األراضـــي إىل أصـــحاا األصـــليني يف اإلقلـــيم وأن تواصـــل االعتـــراف بـــاحلقوق  
ــع        ــا وأن تتخــذ مجي ــة لشــعب الشــامورو يف غــوام واحترامه ــة والعرقي ــة الثقافي السياســية واهلوي

  كومة اإلقليم فيما يتعلق مبسألة اهلجرة؛  التدابري الضرورية لتهدئة خماوف ح

إىل الدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تســاعد اإلقلــيم بتيســري اجلهــود    تطلــب أيضــا  - ٨  
(ب) مـن امليثـاق، وترحـب يف هـذا الصـدد       ٧٣ املبذولة لتوعية اجلمهـور، مبـا يتسـق مـع املـادة     

ــاإلدارة دعمــا حل     ــة القائمــة ب ــها الدول ــيت منحت ــة ال ــف يف جمــال إــاء   باملســاعدة املالي ــة التثقي مل
االستعمار، ويب مبؤسسات األمـم املتحـدة ذات الصـلة أن تقـدم املسـاعدة، عنـد طلبـها، إىل        

  اإلقليم، وترحب بالعمل الذي اضطلعت به حكومة اإلقليم مؤخرا يف جمال التوعية؛

 إىل الدولة القائمة بـاإلدارة أن تتعـاون يف وضـع بـرامج للتنميـة      تطلب كذلك  - ٩  
املســتدامة لألنشــطة واملؤسســات االقتصــادية يف اإلقلــيم، وتالحــظ الــدور اخلــاص الــذي يؤديــه 

  شعب الشامورو يف تنمية غوام؛

أمهية أن تكون اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل    تؤكد  - ١٠  
يف   همهـا ألحوالـه، مبـا   للبلدان والشعوب املستعمرة على علم بآراء شعب غوام ورغباته وأن تعزز ف

  ذلك طبيعة ونطاق الترتيبات السياسية والدستورية القائمة بني غوام والدولة القائمة باإلدارة؛
_______________ 

 ألف (ثالثا). ٢١٧القرار   )٨(
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القائمــة بــاإلدارة أن تشــارك يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة وأن       ةبالدولــيــب   - ١١  
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 غوام، وتشجع الدولة القائمـة بـاإلدارة علـى تيسـري إيفـاد      

  البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل 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 تتخذ خطوات اللتماس مجيع املساعدات املمكنة، على الصعيدين الثنـائي واملتعـدد   

  اقتصاد اإلقليم؛ األطراف، واستخدامها بفعالية، من أجل تعزيز

، مبا يف ذلـك أهـداف   )٩(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تأخذ يف االعتبار  - ١٣  
التنمية املستدامة، وتؤكد أمهية تعزيز التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة املسـتدامة يف اإلقلـيم مـن      

مـن الفـرص    خالل تشجيع النمو االقتصادي املستدام والشامل للجميع واملنصف، ويئة مزيـد 
للجميع، واحلد من أوجه عـدم املسـاواة، ورفـع مسـتويات املعيشـة األساسـية، وتـدعيم التنميـة         
االجتماعيـــة العادلـــة واالنـــدماج االجتمـــاعي، وتعزيـــز اإلدارة املتكاملـــة واملســـتدامة للمـــوارد  

ــة االقتصــادية واالجتما      ــور، التنمي ــة أم ــدعم، يف مجل ــيت ت ــة ال ــنظم اإليكولوجي ــة وال ــة الطبيعي عي
ــنظم اإليكولوجيــة وجتديــدها وردهــا إىل حالتــها      والبشــرية، وتيســر يف الوقــت نفســه حفــظ ال
األصلية وقدرا علـى الصـمود يف مواجهـة التحـديات اجلديـدة والناشـئة، وحتـث بقـوة الدولـة          
القائمة باإلدارة على االمتناع عن القيام بأي نوع مـن األنشـطة غـري املشـروعة والضـارة وغـري       

  يتماشى مع مصلحة شعب اإلقليم؛ ال مبا يف ذلك استخدام اإلقليم كمالذ ضرييب، مبا املنتجة،

إىل اإلقلــيم وإىل الدولــة القائمــة بــاإلدارة اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة   تطلــب  - ١٤  
حلماية البيئة يف اإلقليم وحفظها مـن مجيـع أشـكال التـدهور ومـن تـأثري العسـكرة علـى البيئـة،          

إىل الوكاالت املتخصصة املعنيـة مواصـلة رصـد األحـوال البيئيـة يف اإلقلـيم       وتطلب مرة أخرى 
  وتقدمي املساعدة إىل اإلقليم، وذلك وفقا لنظمها الداخلية السائدة؛

إىل اللجنة اخلاصة أن تواصل دراسة مسألة غوام وأن تقدم تقريرا عـن   تطلب  - ١٥  
  .ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والسبعني وعن تنفيذ هذا القرار

  ٥٣ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )٩(


