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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 مونتسريات  - ٧١/١١٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة مونتسريات، وقد نظرت  

مـن تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ         الفصل املتعلق مبونتسـريات  وقد درست  
  ،)١(٢٠١٦إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام 

ــاً   ــأن مونتســـريات    وإذ حتـــيط علمـ ــة بشـ ــة العامـ ــة العمـــل الـــيت أعـــدا األمانـ  )٢(بورقـ
  واملعلومات األخرى ذات الصلة باملوضوع،

دامـت   مـا  ت املتاحة لتقرير مصري األقاليم خيـارات سـليمة  بأن مجيع اخليارا وإذ تسلم  
ــة         ــادئ املبين ــق مــع املب ــة وتتواف ــها شــعب مونتســريات حبري ــيت يعــرب عن ــات ال تتفــق مــع الرغب

ــوح ــة     بوضــ ــة العامــ ــراري اجلمعيــ ــواردة يف قــ ــؤرخ ١٥ -(د  ١٥١٤والــ ــانون  ١٤) املــ كــ
ــمرب /األول ــؤرخ ١٥ -(د  ١٥٤١ و ١٩٦٠ديســ ــانون األ ١٥) املــ ــمرب /ولكــ  ١٩٦٠ديســ

  وغريمها من قرارات اجلمعية،

زالت غـري متمتعـة بـاحلكم الـذايت، مـن بينـها        ما إقليماً ١٧ألن  وإذ تعرب عن القلق  
 عامــاً علــى اعتمــاد إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والشــعوب   ٥٦مونتســريات، رغــم مــرور  

  ،)٣(املستعمرة
_______________ 

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

)٢(  A/AC.109/2016/10. 

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

  والثالث للقضاء على االستعمار، )٤(الثاين

وتطلعاتـه تسـتلزم اتبـاع نهـج مرنـة       بأن اخلصائص املميزة لشعب مونتسريات وإذ تقر  
ــه         ــيم أو موقع ــر املصــري، دون أي مســاس حبجــم اإلقل ــارات تقري ــال خي ــرة حي ــة ومبتك وعملي

  اجلغرايف أو عدد سكانه أو موارده الطبيعية،

ــها    ــاً من ــاس الــذي        واقتناع ــه األس ــيم وتطلعات ــل رغبــات شــعب اإلقل بضــرورة أن تظ
ــه يف تطــور مركزهــا السياســي يف ا   ــات    يسترشــد ب ــه عملي ــذي تؤدي ــدور ال ــة ال ملســتقبل وبأمهي

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

مــن قيــام الــدول القائمــة بــاإلدارة باســتخدام واســتغالل املــوارد    قلــقالوإذ يســاورها  
كم الـذايت، ومـن اسـتخدام هـذه األقـاليم كمـالذات ضـريبية        الطبيعية لألقاليم غري املتمتعـة بـاحل  

على حنو يضر باالقتصـاد العـاملي، ومـن عواقـب أي أنشـطة اقتصـادية تقـوم ـا الـدول القائمـة           
 )،١٥ -(د  ١٥١٤باإلدارة مبا يتعارض مع مصاحل شعوب هذه األقاليم، ومع القرار 

بـد أن ينخـرط ويشـارك     ال مبـأن أي مفاوضـات لتحديـد مركـز اإلقلـي     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 مونتسريات يف

التعــاون الــذي تواصــل األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت إبــداءه علــى   وإذ تالحــظ  
  حمللي واإلقليمي، مبا يف ذلك مشاركتها يف أعمال املنظمات اإلقليمية،الصعيدين ا

أن مــن املهــم للجنــة اخلاصــة، كــي تــتمكن مــن تعزيــز فهمهــا    وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
للمركز السياسـي لشـعب مونتسـريات ومـن االضـطالع بواليتـها بشـكل فعـال، أن تطَّلـع عـن           

اإلقلـيم وتطلعاتـه، وأن تتلقـى معلومـات يف     طريق الدولة القائمة بـاإلدارة علـى رغبـات شـعب     
  هذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى، منها ممثلو اإلقليم،

األمهية اليت تشكلها مشاركة ممثلي مونتيسريات املنتخبني واملعينني يف أعمـال   وإذ تعي  
  اللجنة ملونتيسريات وللجنة اخلاصة على حد سواء،

_______________ 

)٤(  A/56/61.املرفق ، 
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 حنـو ة قيام هيئات األمم املتحدة املعنية على بضرورة أن تكفل اللجنة اخلاصوإذ تسلم   
نشط حبملة للتوعية العامة تستهدف مساعدة شعب مونتسريات على نيل حقـه غـري القابـل للتصـرف     

  حدة،  يف تقرير املصري وفهم خيارات تقرير املصري فهماً أفضل، على أساس كل حالة على

راســية إقليميــة يف  ، يف ذلــك اخلصــوص، أن عقــد حلقــات د   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     

الكـارييب واحملـيط   الطابع اإلقليمي هلذه احللقات الدراسية اليت تعقد بالتناوب بني منطقيت البحر 
اهلادئ يشكل عنصراً حامساً يف إطار برنـامج تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يرمـي إىل التحقـق مـن         

  املركز السياسي لألقاليم،

بعقــد اللجنــة اخلاصــة احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ يف  وإذ ترحــب  
يونيـه  /حزيـران  ٢مـايو إىل  /أيـار  ٣١ن ماناغوا، اليت استضافتها حكومة نيكاراغوا، يف الفترة م

، بوصفها حدثاً هاماً واستشرافياً، واليت مكَّنت املشاركني فيها من تقيـيم التقـدم احملـرز    ٢٠١٦
االستعمار واستعراض أساليب العمل الـيت تتبعهـا اللجنـة حاليـاً، وجتديـد زمخهـا        يف عملية إاء

  يف إجناز مهمتها التارخيية،

بأمهية االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدا احللقة الدراسية، املرفقـة بتقريـر    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(الثالث للقضاء على االستعمارالعقد الدويل  ٢٠٢٠-٢٠١١

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

ــة      ــة االقتصــادية واالجتماعي ــة البحــر الكــارييب واللجن ــة ومنطق آلســيا واحملــيط  ألمريكــا الالتيني
اإلقليميـة مثـل    اهلادئ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وبرنـامج األغذيـة العـاملي، واملؤسسـات     

مصــرف التنميــة الكــارييب واجلماعــة الكاريبيــة ومنظمــة دول شــرق البحــر الكــارييب ومنتــدى    
  اهلادئ،  احمليط اهلادئ ووكاالت جملس املنظمات اإلقليمية يف احمليط  جزر

تزال تترتب على االنفجار الربكاين الذي وقـع يف   ال اآلثار اليت تالحظ مع القلقوإذ   
ــرة وإىل       ١٩٩٥عــام  ــة يف اجلزي ــاطق آمن ــيم إىل من ــاع ســكان اإلقل ــة أرب وأدى إىل إجــالء ثالث

  مناطق تقع خارج اإلقليم، مما يظل يؤثر سلباً يف اقتصاد اجلزيرة،
_______________ 

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

 .٦٥/١١٩انظر القرار   )٦(
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عضاء يف اجلماعة الكاريبية، وخباصـة أنتيغـوا   باملساعدة اليت تواصل الدول األ وإذ تنوه  
وبربودا، تقدميها إىل اإلقليم والـيت وفـرت آلالف النـازحني مـن اإلقلـيم املـالذ اآلمـن وإمكانيـة         

  احلصول على خدمات املرافق التعليمية والصحية وفرص العمل،

ــذ        وإذ تالحــظ   ــيم ب ــة اإلقل ــاإلدارة وحكوم ــة ب ــة القائم ــيت تواصــل الدول ــود ال هلا اجله
  ملواجهة اآلثار النامجة عن االنفجار الربكاين،

تــزال تتلقــى معونــة للميزانيــة مــن الدولــة القائمــة    ال بــأن مونتســريات منــها وإدراكــاً  
  باإلدارة من أجل متكني حكومة اإلقليم من أداء مهامها،

 إىل أمهيـة حتسـني الـبىن التحتيـة وسـبل الوصـول إىل مونتسـريات، علـى حـد          وإذ تشري  
/ أيـار  ١١كره رئيس وزراء مونتسريات لـرئيس اللجنـة اخلاصـة يف اجتماعهمـا املعقـود يف      ذ ما

  ،٢٠١٥  مايو

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

  البحار ملنطقة البحر الكارييب،

احلق غـري القابـل للتصـرف لشـعب مونتسـريات يف تقريـر املصـري،         تعيد تأكيد  - 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 عمليـة إـاء اسـتعمار مونتسـريات عـن مبـدأ       بـد  ال أنه تعيد أيضاً تأكيد  - ٢  
تقــر بــه  مــا تقريــر املصــري، الــذي يشــكل أيضــاً حقــاً أساســياً مــن حقــوق اإلنســان، علــى حنــو   

  اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة باملوضوع؛

أن شعب مونتسريات نفسه هو يف اية املطـاف صـاحب    تعيد كذلك تأكيد  - ٣  
سي يف املستقبل حبرية، وفقاً ألحكام امليثاق ذات الصلة باملوضـوع  احلق يف حتديد مركزه السيا

 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

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

  الصدد؛  ) والقرارات واملقررات األخرى املتخذة يف هذا١٥ -(د  ١٥٤١اجلمعية 

إىل األعمـال الـيت اضـطلعت ـا     و ٢٠١١إىل دسـتور مونتسـريات لعـام     تشـري   - ٤  
  حكومة اإلقليم للمضي قدماً حنو توطيد املكاسب اليت ينص عليها الدستور؛
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إىل الدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تســاعد اإلقلــيم بتيســري األعمــال الــيت    تطلــب  - ٥  
(ب) مـن   ٧٣يتعلـق بـاجلهود املبذولـة لتوعيـة اجلمهـور، مبـا يتسـق مـع املـادة           ما يضطلع ا يف

مليثاق، ويـب يف ذلـك الصـدد مبؤسسـات األمـم املتحـدة املعنيـة تقـدمي املسـاعدة، إىل اإلقلـيم           ا
  طلبها؛  إذا

مبشاركة اإلقليم يف أعمال منظمة دول شرق البحر الكـارييب واللجنـة    ترحب  - ٦  
  االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

الوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات األخـرى     بالدولة القائمـة بـاإلدارة و   يب  - ٧  
التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات أن تواصــل تقــدمي   

  املساعدة إىل اإلقليم لتخفيف آثار االنفجار الربكاين؛

أمهية أن تكون اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل    تؤكد  - ٨  
والشــعوب املســتعمرة علــى علــم بــآراء شــعب مونتســريات ورغباتــه وأن تعــزز فهمهــا   للبلــدان

ألحوال هذا الشعب، مبا يف ذلك طبيعـة ونطـاق الترتيبـات السياسـية والدسـتورية القائمـة بـني        
  مونتسريات والدولة القائمة باإلدارة؛

وأن بالدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تشــارك يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة        يــب  - ٩  
(هــ) مـن امليثـاق واإلعـالن ومـن       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 مونتسريات، وتشجع الدولة القائمة بـاإلدارة علـى تيسـري   

  إيفاد البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل اإلقليم؛

 تعزيـز  امليثـاق، عـن   أن الدولة القائمـة بـاإلدارة مسـؤولة، مبوجـب     تعيد تأكيد  - ١٠  
ــة لإلقلــيم، وتطلــب إىل    ــة الثقافي ــة التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وصــون اهلوي القائمــة  الدول

علـى أسـاس    سـواء  علـى كـل مسـاعدة ممكنـة،    باإلدارة أن تتخـذ اخلطـوات الالزمـة للحصـول     
  اإلقليم؛  ثنائي أو متعدد األطراف، واستخدامها بفعالية يف تعزيز اقتصادات

مبا يف ذلـك أهـداف   ، )٧(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تأخذ يف االعتبار - ١١ 
سـتدامة لإلقلـيم   التنمية املستدامة، وتشدد علـى أمهيـة تعزيـز التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة امل      

ــن الفــرص         ــد م ــة مزي ــق تشــجيع النمــو االقتصــادي املطــرد الشــامل واملنصــف، ويئ عــن طري
واحلد من أوجه عـدم املسـاواة، ورفـع مسـتويات املعيشـة األساسـية، وتـدعيم التنميـة          للجميع،

 جيـة االجتماعية العادلة واالندماج االجتماعي، وتعزيـز إدارة املـوارد الطبيعيـة والـنظم اإليكولو    
_______________ 

 .٧٠/١القرار   )٧(
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ــة           ــة االقتصــادية واالجتماعي ــم التنمي ــها دع ــورا من ــل أم ــا يكف ــل ومســتدام مب ــو متكام ــى حن عل
والبشــرية، ويف الوقــت نفســه تيســري حفــظ الــنظم اإليكولوجيــة وجتديــدها وردهــا إىل حالتــها    
األصــلية وكفالــة صــمودها يف مواجهــة التحــديات اجلديــدة واملســتجدة، وحتــث بشــدة الدولــة   

لى االمتناع عن القيام بأي نوع مـن األنشـطة غـري املشـروعة والضـارة وغـري       القائمة باإلدارة ع
يتماشـــى مـــع مصـــلحة  ال مـــا املنتجــة، مبـــا يف ذلـــك اســـتخدام اإلقلـــيم مـــالذا ضـــريبيا، وهـــو 

  اإلقليم؛  شعب

إىل اإلقلــيم وإىل الدولــة القائمــة بــاإلدارة اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة   تطلــب  - ١٢  
حلماية البيئة يف اإلقليم وحفظها من مجيع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخـرى إىل الوكـاالت   
املتخصصة املعنية مواصلة رصد األحوال البيئيـة يف اإلقلـيم وتقـدمي املسـاعدة إليـه وفقـاً لنظمهـا        

  دة؛الداخلية السائ

إىل اللجنــة اخلاصــة أن تواصــل دراســة مســألة مونتســريات وأن تقــدم    تطلــب  - ١٣  
  .تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والسبعني وعن تنفيذ هذا القرار

  
  ٥٣ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 


