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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 بيتكرين  - ٧١/١١٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة بيتكرين،   وقد نظرت  

مــن تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة حبالــة تنفيــذ   الفصــل املتعلــق ببيــتكرين وقــد درســت  
  ،  )١(٢٠١٦أعماهلا خالل عام إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن 

واملعلومـات   )٢(بورقة العمل اليت أعـدا األمانـة العامـة بشـأن بيـتكرين      وإذ حتيط علما  
  األخرى ذات الصلة باملوضوع،  

دامـت   بأن مجيع اخليـارات املتاحـة لتقريـر مصـري اإلقلـيم خيـارات سـليمة مـا         وإذ تسلم  
حبريـة وتتوافـق مـع املبـادئ احملـددة بوضـوح       تتفق مع الرغبات الـيت يعـرب عنـها شـعب بيـتكرين      

 ١٩٦٠كـانون األول/ديسـمرب    ١٤) املـؤرخ  ١٥ -(د  ١٥١٤الواردة يف قراري اجلمعية العامة 
  وغريمها من قرارات اجلمعية،   ١٩٦٠كانون األول/ديسمرب  ١٥) املؤرخ ١٥ -(د  ١٥٤١ و

 غري متمتعـة بـاحلكم   تزال ال إقليما، من بينها بيتكرين، ١٧ألن  وإذ تعرب عن القلق  
ــرور  ــم مـ ــذايت رغـ ــعوب     ٥٦ الـ ــدان والشـ ــتقالل للبلـ ــنح االسـ ــالن مـ ــاد إعـ ــى اعتمـ ــا علـ  عامـ

  ،  )٣(املستعمرة

_______________ 

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

)٢(  A/AC.109/2016/12. 

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

  والثالث للقضاء على االستعمار،   )٤(الثاين

بــأن اخلصــائص املميــزة لشــعب بيــتكرين وتطلعاتــه تســتلزم اتبــاع نهــج مرنــة   وإذ تقــر  
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    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
االستفتاء واالنتخابات احلرة والرتيهة وغريهـا مـن أشـكال االسـتطالع الشـعيب يف التحقـق مـن        

  رغبات الشعب وتطلعاته،  

ــق   ــوارد     إزا وإذ يســاورها قل ــاإلدارة باســتخدام واســتغالل امل ــة ب ــدول القائم ــام ال ء قي
الطبيعيــة لألقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت ملصــلحتها، وإزاء اســتخدام األقــاليم كمــالذات    
ضريبية على حنو يضر باالقتصاد العاملي، وإزاء اآلثـار النامجـة عـن أي أنشـطة اقتصـادية للـدول       

 )،١٥ -(د  ١٥١٤صاحل سكان األقاليم، وكذلك مع القرار القائمة باإلدارة تتعارض مع م

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

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

التعــاون الــذي تواصــل األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت إبــداءه علــى  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  
تكرين ومن االضطالع بواليتها بشكل فعـال، أن تطّلـع عـن طريـق     للمركز السياسي لشعب بي

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

يف أعمــال األمهيـة الــيت تشـكلها مشــاركة ممثلـي بيـتكرين املنتخــبني واملعيـنني       وإذ تعـي   
  اللجنة لبيتكرين وللجنة اخلاصة على حد سواء،  

_______________ 

)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 شـعب بيـتكرين يف ممارسـة حقـه غـري القابـل       

صري فهمـا أفضـل، علـى أسـاس كـل حالـة       للتصرف يف تقرير املصري ويف فهم خيارات تقرير امل
  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   

ضــطالع بواليتــها وأن األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، يســاعد اللجنــة اخلاصــة علــى اال   
الطابع اإلقليمي هلذه احللقات الدراسية اليت تعقد بالتناوب بني منطقيت البحر الكـارييب واحملـيط   
اهلادئ يشكل عنصرا بالغ األمهية يف إطار برنامج تضطلع بـه األمـم املتحـدة يرمـي إىل التحقـق      

  من املركز السياسي لألقاليم،  

ــة اخلاصــة احل  وإذ ترحــب   ــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ،   بعقــد اللجن لقــة الدراســية اإلقليمي
/ حزيـران  ٢ مـايو إىل /أيـار  ٣١ ماناغوا، حيث استضافتها حكومة نيكاراغوا، يف الفترة من يف

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

  تنفيذ مهمتها التارخيية،

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

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

الطابع الفريد لبيتكرين من حيث سـكاا ومسـاحتها وإمكانيـة    وإذ تضع يف اعتبارها   
  الوصول إليها،  

يكال للحكـم مـن   أن الدولة القائمـة بـاإلدارة وحكومـة اإلقلـيم قـد أرسـتا هـ        وإذ تعلم  
أجل تعزيز القدرات اإلدارية يف اإلقليم، استنادا إىل املشاورات اليت أجريت مع شـعب اإلقلـيم   

تزال تتلقى معونة للميزانية من الدولة القائمة باإلدارة من أجل متكني حكومـة   ال وأن بيتكرين
  اإلقليم من أداء مهامها،  

_______________ 

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

 .٦٥/١١٩انظر القرار   )٦(



مسألة بيتكرين A/RES/71/115  
 

4/6 

ة اإلقلـيم قـد وضـعتا خطـة اسـتراتيجية      أن الدولة القائمـة بـاإلدارة وحكومـ    وإذ تدرك  
وتبني آراء وتطلعات سـكان   ٢٠١٦ إىل ٢٠١٢ للتنمية مدا مخس سنوات، تغطي الفترة من

  االقتصادية لإلقليم،   -اإلقليم خبصوص التنمية االجتماعية 

، كشـف عــن ضـرورة زيــادة عــدد   ٢٠١٣ أن التقيــيم الـذي أُجــري يف عــام وإذ تعلـم   
سكان اإلقليم إذا أريد له حتقيق االسـتدامة يف املسـتقبل، وأن جملـس جزيـرة بيـتكرين قـد وافـق        

وــدف إىل  ٢٠١٩ إىل ٢٠١٤ علــى سياســة هجــرة وعلــى خطــة ســكانية تغطــي الفتــرة مــن  
ملهـارات  تشجيع اهلجرة الوافدة وتزويـد اإلقلـيم بسـكان جـدد واسـتقدام مهـاجرين مـن ذوي ا       

  املطلوبة وامللتزمني ببيتكرين،  

االســــتنتاجات الـــــواردة يف التقريـــــر النــــهائي عـــــن الدراســـــة    وإذ تالحــــظ بقلـــــق   
ــتكرين    االستقصــائية ــرة بي ــيت أمــر بإعــدادها جملــس جزي ــرة    ال ــاء اجلزي للتأكــد ممــا إذا كــان ألبن

املهاجرين يف اخلارج أي رغبة يف العودة إىل اإلقليم وللوقوف على العوامل اليت حتـدد اختـاذهم   
  القرار،    ملثل هذا

احلق غري القابل للتصرف لشعب بيـتكرين يف تقريـر املصـري،     تؤكد من جديد  - ١  
ــة الع    ــرار اجلمعي ــم املتحــدة وق ــاق األم ــاً مليث ــة وفق ــنح إعــالن ) املتضــمن١٥ -(د  ١٥١٤ام  م

  املستعمرة؛   والشعوب للبلدان االستقالل

بديل يف عملية إاء استعمار بيـتكرين عـن مبـدأ     ال أنه تؤكد من جديد أيضا  - ٢  
تقر بـه اتفاقيـات    ما تقرير املصري الذي يشكل أيضا حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، على حنو

  ملوضوع؛  حقوق اإلنسان ذات الصلة با

ــد كــذلك    - ٣   ــن جدي ــة املطــاف      تؤكــد م ــتكرين نفســه هــو يف اي أن شــعب بي
ــاق       ــام امليثـ ــا ألحكـ ــة، وفقـ ــتقبل حبريـ ــي يف املسـ ــزه السياسـ ــدد مركـ ــق يف أن حيـ ــاحب احلـ صـ

الصــلة واإلعــالن وقــرارات اجلمعيــة العامــة املتصــلة باملوضــوع، وتــدعو، يف هــذا الصــدد،  ذات
قيــام، بالتعــاون مــع حكومــة اإلقلــيم واهليئــات املعنيــة يف منظومــة الدولــة القائمــة بــاإلدارة إىل ال

األمم املتحدة، بإعداد برامج تثقيف سياسي لإلقليم لتوعية الشعب حبقه يف تقريـر املصـري طبقـاً    
للخيارات املشروعة املتعلقـة بـاملركز السياسـي واملسـتندة إىل املبـادئ احملـددة بوضـوح يف قـرار         

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

بكل اجلهود اليت تبذهلا الدولة القائمة باإلدارة وحكومـة اإلقلـيم لنقـل     ترحب  - ٤  
مزيد من املسؤوليات التنفيذية إىل اإلقلـيم ـدف توسـيع نطـاق احلكـم الـذايت تـدرجييا، بسـبل         

  منها تدريب املوظفني احملليني؛  
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الدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تســاعد اإلقلــيم بتيســري األعمــال الــيت   إىل  تطلــب  - ٥  
(ب) مـن   ٧٣ يضطلع ـا فيمـا يتعلـق بـاجلهود املبذولـة لتوعيـة اجلمهـور، مبـا يتسـق مـع املـادة           

امليثاق، ويب يف ذلك الصدد مبؤسسات األمم املتحدة املعنيـة أن تقـدم املسـاعدة إىل اإلقلـيم،     
  طلبها؛    إذا

إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تواصـل تقـدمي املسـاعدة مـن أجـل       ضاتطلب أي  - ٦  
ــل      ــا وأن تواصـ ــة وغريهـ ــة والتعليميـ ــادية واالجتماعيـ ــيم االقتصـ ــكان اإلقلـ ــوال سـ حتســـني أحـ
ــدعم األمــن االجتمــاعي واالقتصــادي        ــيم بشــأن أفضــل الســبل ل ــة اإلقل املناقشــات مــع حكوم

  سائل السكانية؛  يتعلق بامل  ما والبيئي يف بيتكرين، مبا يف ذلك

بالعمــل املضــطلع بــه يف إطــار إعــداد اخلطــة اإلمنائيــة االســتراتيجية         ترحــب  - ٧  
  اخلمسية للجزيرة؛  

أمهية أن تكون اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل    تؤكد  - ٨  
ورغباته وأن تعزز فهمهـا ألحـوال    للبلدان والشعوب املستعمرة على علم بآراء شعب بيتكرين

هذا الشعب، مبا يف ذلك طبيعة ونطـاق الترتيبـات السياسـية والدسـتورية القائمـة بـني بيـتكرين        
 والدولة القائمة باإلدارة؛  

بالدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تشــارك يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة وأن        يــب  - ٩  
(هــ) مـن امليثـاق واإلعـالن ومـن       ٧٣ املـادة  تتعاون معها تعاونا كامال من أجـل تنفيـذ أحكـام   
(ب) مــن امليثــاق فيمــا يتعلــق بــاجلهود   ٧٣ أجــل إخطــار اللجنــة اخلاصــة بتنفيــذ أحكــام املــادة 

الراميـة إىل النـهوض بـاحلكم الـذايت يف بيـتكرين، وتشـجع الدولـة القائمـة بـاإلدارة علـى تيسـري            
    إيفاد البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل اإلقليم؛

أن الدولـة القائمـة بـاإلدارة مسـؤولة، مبوجـب امليثـاق، عـن         تؤكد من جديـد   - ١٠  
تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وصون اهلوية الثقافية لإلقليم، وتطلب إىل الدولة القائمـة  
ــائي       بــاإلدارة أن تتخــذ خطــوات للحصــول علــى كــل مســاعدة ممكنــة، ســواء علــى أســاس ثن

 استخدامها بفعالية يف تعزيز اقتصادات اإلقليم؛  متعدد األطراف، و  أو

، مبا يف ذلـك أهـداف   )٧(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تأخذ يف االعتبار - ١١ 
التنمية املسـتدامة، وتؤكـد أمهيـة تعزيـز التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة املسـتدامة لإلقلـيم عـن           

نصـف، ويئـة مزيـد مـن الفـرص للجميـع،       طريق تشجيع النمو االقتصادي املطرد والشامل وامل
واحلد من أوجه عدم املساواة ورفع مسـتويات املعيشـة األساسـية، وتـدعيم التنميـة االجتماعيـة       

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )٧(
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العادلـة واالنــدماج االجتمــاعي، وتعزيـز إدارة املــوارد الطبيعيــة والـنظم اإليكولوجيــة علــى حنــو    
تصـادية واالجتماعيـة والبشـرية، ويف    متكامل ومستدام مبـا يكفـل أمـورا منـها دعـم التنميـة االق      

الوقت نفسـه تيسـري حفـظ الـنظم اإليكولوجيـة وجتديـدها وردهـا إىل حالتـها األصـلية وكفالـة           
صمودها يف مواجهة التحديات اجلديدة واملستجدة، وحتث بقوة الدولـة القائمـة بـاإلدارة علـى     

ــوع مــن األنشــطة غــري املشــروعة والضــارة و         ــأي ن ــن القيــام ب ــاع ع  غــري املنتجــة، الــيت  االمتن
  تتماشى مع مصلحة شعب اإلقليم، مبا يف ذلك استخدام اإلقليم مالذا ضريبيا؛  ال

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   

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

إىل اللجنة اخلاصة أن تواصل دراسة مسـألة بيـتكرين وأن تقـدم تقريـرا      تطلب  - ١٣  
  .عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والسبعني وعن تنفيذ هذا القرار

  
  ٥٣ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 


