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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 سانت هيالنة  - ٧١/١١٦
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة سانت هيالنة، وقد نظرت  

الفصل املتصل بسانت هيالنة من تقرير اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـذ   وقد درست  
  ،)١(٢٠١٦إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام 

ــا    ــة        وإذ حتــيط علم ــة بشــأن ســانت هيالن ــة العام ــدا األمان ــيت أع ــل ال ــة العم  )٢(بورق
  واملعلومات األخرى ذات الصلة باملوضوع،

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

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 /كــ  ١٩٦٠ديســ

  وغريمها من قرارات اجلمعية،

زالـت غـري متمتعـة بـاحلكم       إقليما، منها سانت هيالنة، ما ١٧ألن  وإذ تعرب عن القلق  
  ،)٣(عاما على اعتماد إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة ٥٦الذايت رغم مرور 

_______________ 

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

)٢(  A/AC.109/2016/13. 

 ).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

ج مرنـة  بأن اخلصائص املميزة لشعب سانت هيالنة وتطلعاته تستلزم اتباع نه 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    ــا من ــاس الــذي        واقتناع ــه األس ــيم وتطلعات ــل رغبــات شــعب اإلقل بضــرورة أن تظ
ــذي ت       ــدور ال ــة ال ــتقبل وبأمهي ــور مركــزه السياســي يف املس ــه يف تط ــات  يسترشــد ب ــه عملي ؤدي

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

إزاء اســتخدام واســتغالل املــوارد الطبيعيــة لألقــاليم غــري املتمتعــة   قلقهــا عــن تعــرب وإذ  
 كمالذاتاستخدام األقاليم  زاءإة، وباحلكم الذايت من قبل الدول القائمة باإلدارة لفائدا اخلاص

الـدول القائمـة    ضريبية مما يضر باالقتصـاد العـاملي، وإزاء عواقـب أي أنشـطة اقتصـادية تقـوم ـا       
  )،١٥ -(د  ١٥١٤باإلدارة وتتعارض مع مصاحل شعوب األقاليم وكذلك مع القرار 

ويشـارك   بـد أن ينخـرط   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 سانت هيالنة فيما يتعلق حبقه يف تقرير املصري،

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

أن مــن املهــم للجنــة اخلاصــة، كــي تــتمكن مــن تعزيــز فهمهــا    وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
للمركز السياسي لشعب سانت هيالنة ومن االضطالع بواليتـها بشـكل فعـال، أن تطّلـع عـن      

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

األمهيــة الــيت تشــكلها مشــاركة ممثلــي ســانت هيالنــة املنتخــبني واملعيــنني يف    وإذ تعــي  
  أعمال اللجنة لسانت هيالنة وللجنة اخلاصة على حد سواء،

_______________ 

)٤(  A/56/61.املرفق ، 
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األمـم املتحـدة املعنيـة علـى     بضرورة أن تكفـل اللجنـة اخلاصـة قيـام هيئـات       وإذ تسلم  
حنــو نشــط حبملــة للتوعيــة العامــة تســتهدف مســاعدة شــعب ســانت هيالنــة فيمــا يتعلــق حبقــه    

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

إقليميــة يف  ، يف ذلــك اخلصــوص، أن عقــد حلقــات دراســية    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     

ييب واحملـيط  الطابع اإلقليمي هلذه احللقات الدراسية اليت تعقد بالتناوب بني منطقيت البحر الكـار 
اهلادئ يشكل عنصرا بالغ األمهية يف إطار برنامج تضطلع بـه األمـم املتحـدة يرمـي إىل التحقـق      

  من املركز السياسي لألقاليم،

بعقد اللجنـة اخلاصـة احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـة احملـيط اهلـادئ، يف          وإذ ترحب  
مــــايو إىل /أيــــار ٣١ن مانــــاغوا، حيــــث استضــــافتها حكومــــة نيكــــاراغوا، يف الفتــــرة مــــ      

، 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،

يات الـــيت اعتمـــدا احللقــة الدراســـية املرفقـــة  بأمهيـــة االســـتنتاجات والتوصــ  وإذ تقــر   
ــر ــة  بتقريـ ــة اخلاصـ ــى      )٥(اللجنـ ــها علـ ــة، ومنـ ــها احللقـ ــت عنـ ــيت متخضـ ــائج الـ ــبني النتـ ــيت تـ والـ

اخلصــوص ســبل املضــي قــدما بعمليــة إــاء االســتعمار يف ســياق إعــالن اجلمعيــة العامــة      وجــه
  ،)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

األمم املتحدة اإلمنـائي وبرنـامج األغذيـة العـاملي، واملؤسسـات اإلقليميـة مثـل         اهلادئ، وبرنامج
مصرف التنمية الكارييب واجلماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكارييب ومنتـدى جـزر   

  احمليط اهلادئ ووكاالت جملس املنظمات اإلقليمية يف احمليط اهلادئ،

_______________ 

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

 .٦٥/١١٩القرار انظر   )٦(
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لـة سـانت هيالنـة يف احللقـة الدراسـية اإلقليميـة       إىل البيان الذي أدلت بـه ممث  وإذ تشري  
، ٢٠١٥مـايو  /أيـار  ٢١إىل  ١٩ملنطقة البحر الكارييب الـيت عقـدت يف مانـاغوا، يف الفتـرة مـن      

والذي أفادت فيه بأنّ اإلقليم ليست له أي تطلعات يف االستقالل وأنه قـد اسـتطاع أن ميـارس    
  شكال رمسيا من أشكال احلكومة،

ــار      وإذ تشــري أيضــا   ــة بشــأن اآلث ــة ســانت هيالن ــها ممثل ــيت أعربــت عن إىل الشــواغل ال
ــة الــيت أصــبحت تقــيم        ــد عــدد األســر املغترب ــة لتشــييد املطــار، مبــا يف ذلــك تزاي الســلبية احملتمل

اإلقلــيم وعــدم وجــود خطــة حمــددة إلقامــة خــط جــوي أو حبــري يصــل ســانت هيالنــة            يف
  ااورة،  باجلزر

إىل املعلومـات الـيت قدمتـها ممثلـة سـانت هيالنـة وأفـادت فيهـا بأنـه           وإذ تشري كـذلك   
، فـإنّ  ٢٠٠٩على الرغم من أن أحكام حقوق اإلنسان مكرسة يف دستور سانت هيالنة لعـام  

واتفاقيــة  )٧(بعــض الصــكوك الدوليــة، كاتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  
  مل اإلقليم بعد،، مل تش)٨(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الطـابع الفريـد لســانت هيالنـة مـن حيـث سـكاا وجغرافيتــها        وإذ تضـع يف اعتبارهـا    
  ومواردها الطبيعية،

بأنــــــه قــــــد مت، يف أعقــــــاب قــــــرار أصــــــدره الــــــس التشــــــريعي يف   وإذ تــــــذكّر  
، الشـروع يف عمليـة   ٢٠٠٩يقضي بإجراء تعديالت طفيفة على دستور  ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول

  ،٢٠١٣يناير /يف كانون الثاين تشاور عامة

، اختـارت فيــه  ٢٠١٣مـارس  /بـإجراء اســتفتاء استشـاري يف آذار   وإذ هـي علـى علـم     
األغلبية عدم تعديل الدستور، وبإجراء انتخابات عامة استنادا إىل دائرة انتخابية واحـدة للمـرة   

  ،٢٠١٣يوليه عام /األوىل يف متوز

معونة للميزانية من الدولة القائمـة بـاإلدارة    تزال تتلقى ال أن سانت هيالنة وإذ تدرك  
  من أجل متكني حكومة اإلقليم من أداء مهامها،

اجلهود اليت تبذهلا الدولة القائمة باإلدارة وحكومة اإلقليم لتحسـني األحـوال    وإذ تعي  
االجتماعية واالقتصادية لسـكان سـانت هيالنـة، وخباصـة يف جمـاالت التوظيـف والنقـل والبنيـة         

  ية لالتصاالت،التحت

_______________ 

)٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥املرجع نفسه، الد   )٨(
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حـق شـعب سـانت هيالنـة غـري القابـل للتصـرف يف تقريـر          تؤكد مـن جديـد    - ١  
) املتضــمن إعــالن ١٥ -(د  ١٥١٤املصـري، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة وقــرار اجلمعيــة العامــة  

  منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛

مار سانت هيالنـة عـن   بديل يف عملية إاء استع ال أنه تؤكد من جديد أيضا  - ٢  
تقـر بـه    مـا  مبدأ تقرير املصري الذي يشكل أيضـا حقـا أساسـيا مـن حقـوق اإلنسـان، علـى حنـو        

  اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة باملوضوع؛

أن شعب سانت هيالنـة نفسـه هـو يف ايـة املطـاف       تؤكد من جديد كذلك  - ٣  
، وفقـا ألحكـام امليثـاق ذات الصـلة     صاحب احلق يف حتديد مركزه السياسي يف املستقبل حبريـة 

باملوضوع واإلعالن وقرارات اجلمعيـة العامـة املتخـذة يف هـذا الصـدد، ويـب يف هـذا الصـدد         
بالدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تقــوم، بالتعــاون مــع حكومــة اإلقلــيم واهليئــات املعنيــة يف منظومــة  

الشعب حبقه يف تقريـر املصـري طبقـا    برامج تثقيف سياسي لإلقليم لتوعية  األمم املتحدة، بإعداد
للخيــارات املشــروعة املتعلقــة بــاملركز السياســي املســتندة إىل املبــادئ احملــددة بوضــوح يف قــرار  

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

، وزيـــــادة تطــــوير احلكـــــم  ٢٠٠٩أمهيــــة دســـــتور اإلقلــــيم لعــــام     تؤكــــد   - ٤  
  والرشيد؛  الدميقراطي

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

مبؤسسات األمـم املتحـدة املعنيـة أن تقـدم املسـاعدة إىل اإلقلـيم،        امليثاق، ويب يف هذا الصدد
  طلبها؛  إذا

إىل الدولة القائمة باإلدارة واملنظمـات الدوليـة املعنيـة أن تواصـل دعـم       تطلب  - ٦  
اجلهود اليت تبذهلا حكومـة اإلقلـيم للتصـدي للتحـديات الـيت يواجههـا اإلقلـيم يف جمـال التنميـة          

  ة؛االجتماعية واالقتصادي

أمهية أن تكون اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل    تؤكد  - ٧  
للبلدان والشعوب املستعمرة على علـم بـآراء شـعب سـانت هيالنـة ورغباتـه وأن تعـزز فهمهـا         
ألحوال هذا الشعب، مبا يف ذلك طبيعـة ونطـاق الترتيبـات السياسـية والدسـتورية القائمـة بـني        

  الدولة القائمة باإلدارة؛سانت هيالنة و

بالدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تشــارك يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة وأن       يــب   - ٨  
(هــ) مـن امليثـاق واإلعـالن ومـن       ٧٣تتعاون معها تعاونا كامال من أجـل تنفيـذ أحكـام املـادة     
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هود (ب) مــن امليثــاق فيمــا يتعلــق بــاجل  ٧٣أجــل إخطــار اللجنــة اخلاصــة بتنفيــذ أحكــام املــادة  
الراميــة إىل النــهوض بــاحلكم الــذايت يف ســانت هيالنــة، وتشــجع الدولــة القائمــة بــاإلدارة علــى  

  تيسري إيفاد البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل اإلقليم؛

أن الدولـة القائمـة بـاإلدارة مسـؤولة، مبوجـب امليثـاق، عـن         تؤكد من جديـد   - ٩  
اهلوية الثقافية لإلقليم، وتطلب إىل الدولة القائمـة   تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وصون

بـــاإلدارة اختـــاذ خطـــوات حلشـــد كـــل املســـاعدة املمكنـــة، علـــى الصـــعيدين الثنـــائي واملتعـــدد 
  األطراف، واستخدامها بفعالية يف تعزيز اقتصاد اإلقليم؛

 ، مبا يف ذلك أهـداف )٩(٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  تأخذ يف اعتبارها  - ١٠  
التنمية املستدامة، وتشدد علـى أمهيـة تعزيـز التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة املسـتدامة لإلقلـيم         
عــن طريــق تشــجيع النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل واملنصــف، ويئــة املزيــد مــن الفــرص    
للجميع، واحلد من أوجه عدم املساواة، واالرتقاء مبستويات املعيشـة األساسـية، وحفـز التنميـة     

إلدماج االجتماعيني العادلني، وتعزيز اإلدارة املتكاملـة واملسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة والـنظم      وا
اإليكولوجية اليت تدعم، يف مجلة أمـور، التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والبشـرية وتسـهل يف       
ــنظم اإليكولوجيــة وجتــددها وانتعاشــها وصــمودها يف مواجهــة      الوقــت نفســه احملافظــة علــى ال
التحــديات اجلديــدة والناشــئة، وحتــث بقــوة الدولــة القائمــة بــاإلدارة علــى االمتنــاع عــن القيــام  

تتماشـى مـع مصـاحل شـعب      ال نوع من األنشطة غري املشروعة واملضرة وغري املنتجـة الـيت   بأي
  اإلقليم، مبا يف ذلك استخدام اإلقليم كمالذ ضرييب؛

بــاإلدارة اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة   إىل اإلقلــيم وإىل الدولــة القائمــة تطلــب  - ١١  
حلماية البيئة يف اإلقليم وحفظها من مجيع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخـرى إىل الوكـاالت   
املتخصصة املعنية مواصـلة رصـد األحـوال البيئيـة يف اإلقلـيم وتقـدمي املسـاعدة لـه وفقـا لنظمهـا           

 الداخلية السائدة؛

تواصـل دراسـة مسـألة سـانت هيالنـة وأن تقـدم        إىل اللجنة اخلاصة أن تطلب  - ١٢  
  .تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والسبعني وعن تنفيذ هذا القرار

  
  ٥٣ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )٩(


