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 الثالثة والستونالدورة
 من جدول األعمال٣٧البند

08-47725

 
   اجلمعية العامةما اختذانقرار

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/63/408()اللجنة الرابعة(

 
وجـزر فـرجن الربيطانيـةأنغيال وبرموداومسائل ساموا األمريكية - ٦٣/١٠٨

وجــزر كاميــان وغــوام ومونتــسريات وبيــتكرين وســانت هيالنــة
  وكايكوس وجزر فرجن التابعة للواليات املتحدةوجزر تركس

 
 ألف

 حلالة عموماا
 ،إن اجلمعية العامة

وجــزر فـــرجنأنغـــيال وبرمــوداو يف مــسائل أقـــاليم ســاموا األمريكيــةوقــد نظــرت
الربيطانيـــة وجـــزر كاميـــان وغـــوام ومونتـــسريات وبيـــتكرين وســـانت هيالنـــة وجـــزر تـــركس

 غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت املــشار إليهــات املتحــدةوكــايكوس وجــزر فــرجن التابعــة للواليــا
 ،‘‘األقاليم’’  بـيلي فيما

 الصلة من تقرير اللجنة اخلاصة املعنية حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنحذا الفصلدرستوقد
 ،)١(االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

ــشري ــوإذ تـ ــة بتلـ ــا املتعلقـ ــدة ومقرراـ ــم املتحـ ــرارات األمـ ــع قـ ــاليم، إىل مجيـ ك األقـ
  والـستنيالثانيـة بـصفة خاصـة القـراران اللـذان اختـذما اجلمعيـة العامـة يف دورـاذلـك يف مبا

 بشأن األقاليم املشمولة ذا القرار، كل على حدة،
دامـت  مـاخيارات سـليمة بأن مجيع اخليارات املتاحة لتقرير مصري األقاليموإذ تسلم

املبـادئ احملـددة حتديـدامـعقتوافـالـشعوب املعنيـة حبريـة وتتتفق مع الرغبات اليت تعرب عنـها
_______________

.، الفصل التاسع(A/63/23) ٢٣الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم الوثائق )١(
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 كانــــــون١٤املــــــــؤرخ)١٥ - د (١٥١٤الــــواردة يف قــــراري اجلمعيــــة العامــــةوواضــــحا
ــسمرب/األول  ١٩٦٠ديــــسمرب/ كــــانون األول١٥املــــؤرخ)١٥ - د (١٥٤١  و١٩٦٠ديــ

 وغريمها من قرارات اجلمعية،
ــا إىل قراروإذ تـــشري ــي أن)١٥ - د (١٥٤١ هـ ــيت ينبغـ ــادئ الـ ـــذي يتـــضمن املبـ الــ

إذا كـان هنــاك التـزام يقتـضـي إحالـة املعلومــــات  مـا ا الدول األعضاء عنـد حتديـدتسترشد
 من ميثاق األمم املتحدة،)ـه (٧٣املطلوبـــة مبوجب املـــادة

غـمزال غـري متمتـع بـاحلكم الـذايت ر  مـا ألن عددا من األقـاليموإذ تعرب عن القلق
 ة وأربعـني عامـا علـى اعتمـاد إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوببعمرور أكثـر مـن سـ

 ،)٢(املستعمرة
لقـضاء علـىا هـدفمـع مراعـاة أمهية مواصـلة تنفيـذ اإلعـالن تنفيـذا فعـاال،وإذ تعي

 الذي حددتـه األمـم املتحـدة، وخطـة عمـل العقـد الـدويل الثـاين٢٠١٠االستعمار حبلول عام
 ،)٣( على االستعمارللقضاء

 مرنـةـج تـستلزم اتبـاعوتطلعاـا أن اخلصائص املميـزة لـشعوب األقـاليموإذ تدرك
ــيم أو ــة ومبتكــرة حيــال خيــارات تقريــر املــصري، دون أي مــساس حبجــم اإلقل ــهوعملي موقع

  الطبيعية،هواردم أوعدد سكانهاجلغرايف أو
كــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى املوقــف الــذي أعربــت عنــه حكومــة اململوإذ تالحــظ

 الــشمالية، واملوقــف الــذي أعربــت عنــه حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة بــشأنيرلنــداآو
 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت اخلاضعة إلدارتيهما،

 املواقف اليت أعرب عنها ممثلـو األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايتأيضا وإذ تالحظ
 ة اخلاصة ويف حلقاا الدراسية اإلقليمية،أمام اللجن

التطورات الدستورية يف بعض األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت كذلك وإذ تالحظ
 اليت تؤثر على اهليكل الداخلي للحكم واليت تلقت اللجنة اخلاصة معلومات عنها،

عمـال اللجنـة اخلاصـةمشاركة ممثلـي األقـاليم املنتخـبني واملعيـنني يف أ أمهية وإذ تدرك
 ،لألقاليم وللجنة اخلاصة على السواء

_______________

).١٥ - د (١٥١٤القرار )٢(
)٣( A/56/61املرفق ،.
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الــذيينبغــي أن تظــل الــدليلوتطلعاــا بــأن رغبــات شــعوب األقــاليمواقتناعــا منــها
 وبــأن عمليــات االســتفتاء واالنتخابــاتيف املــستقبلتطــور مركزهــا الــسياسييف يــسترشد بــه

 يف التحقق من رغبـاتهاماتؤدي دورا الشعيباالستطالعاحلرة والنـزيهة وغريها من أشكال
 ،اب وتطلعاوالشع

 بأن أي مفاوضـات لتحديــــد مركـــز أي إقلـيم مـن هـذه األقـاليمواقتناعا منها أيضا
 األمـم املتحـدةرعايـةجيب أن جتري باملشاركة واحلضور الفعالني لشعب ذلـك اإلقلـيم، حتـت

ق مـن آراء شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـةعلى أساس كل حالـة على حـدة، وبأنـه ينبغي التحق
 باحلكم الذايت فيما يتعلق حبقها يف تقرير املصري،

 أن عددا من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت قد أعرب عـن القلـق إزاءوإذ تالحظ
اإلجـراء الــذي تتبعـه بعــض الـدول القائمــة بـاإلدارة، خالفــا لرغبـات األقــاليم نفـسها، والــذي

تعديل أو سن تشريعات لتطبق على األقاليم، إما عن طريق أوامر تـصدر عـن جملـسيتمثل يف
امللكة االستشاري، كي تسري على األقـاليم االلتزامـات املترتبـة علـى الدولـة القائمـة بـاإلدارة

 مبوجب معاهدات دولية، أو عن طريق تطبيق القوانني واللوائح من جانب واحد،
ـــدرك ــة قطــاع وإذ ت ــة اخلــدماأمهي ـــة الدولي ــاليم غــري الت املالي ــصـادات بعــض األق قت

 املتمتعة باحلكم الذاتــي،
 التعاون املتواصل الـذي تبديـه األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت علـىوإذ تالحــظ

 الصعيدين احمللي واإلقليمي، مبا يف ذلك مشاركتها يف أعمال املنظمات اإلقليمية،
 التابعـة لألمـم املتحـدة تـوفر وسـيلة واخلاصةبعثات الزائرة أن الوإذ تضع يف اعتبارها

تستقبل أي بعثة زائرة تابعـة يف األقاليم، وأن بعض األقاليم مل السائدةفعالة للتحقق من احلالة
 طويلـة وأن الـبعض اآلخـر مل توفـد إليـه أي بعثـة زائـرة، وإذ تنظـر يفمـدة منـذلألمم املتحـدة

ــرى إىل األقـــاليم يف وقـــت مالئـــم وبالتـــشاور مـــع الـــدولإمكانيـــة إيفـــاد بعثـــات زائـــرة أخـ
 باإلدارة، القائمة

من تعزيز فهمهـاكي تتمكن ، اخلاصةمن املهم للجنة ه أنوإذ تضع يف اعتبارها أيضا
عـن طريـق فعال، أن تطلعبشكل بواليتهاللمركز السياسي لشعوب األقاليم ومن االضطالع

 شعوب هـذه األقـاليم وتطلعاـا، وأن تتلقـى معلومـات يفالدول القائمة باإلدارة على رغبات
 ،هذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى، مبا يف ذلك ممثلو األقاليم
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 علـىاملعنيـة، بضرورة أن تكفل اللجنة اخلاصة قيـام هيئـات األمـم املتحـدةتسلموإذ
رات تقريـر تستهدف مساعدة شعوب األقـاليم علـى فهـم خيـاالعامةلتوعيةل حبملة،حنو نشط

 املصري فهما أفضل،
، يف هـــذا اخلــصوص، أن عقــد حلقـــات دراســية إقليميـــة يفوإذ تــضع يف اعتبارهــا

ممثلــيمــنمــنطقيت البحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ ويف مقــر األمــم املتحــدة، مبــشاركة نــشطة
ا، وأناألقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، يــساعد اللجنــة اخلاصــة علــى االضــطالع بواليتــه

 البحر الكارييب واحملـيطمنطقيت اليت تعقد بالتناوب بنيالطابع اإلقليمي هلذه احللقات الدراسية
ألمـم املتحـدة يرمـي إىل التحقـق مـنتـضطلع بـه ااهلادئ يشكل عنصرا حامسا يف إطار برنامج

 ألقاليم،لاملركز السياسي
يـة ملنطقـة احملـيط اهلـادئ لعـام أن احللقـة الدراسـية اإلقليمأيـضا وإذ تضع يف اعتبارها

 ،مايو/أيار ١٦ إىل١٤ إندونيسيا يف الفترة من،يف باندونغ قد عقدت٢٠٠٨
 ضعف األقاليم بوجه خاص يف مواجهة الكوارث الطبيعية والتـدهور البيئـي،وإذ تعي 

وإذ تــضع يف اعتبارهــا، يف هــذا الــصدد، إمكانيــة أن تطبــق علــى األقــاليم بــرامج عمــل مجيــع
والدورات االستثنائية اليت تعقدها اجلمعيـة العامـة )٤(مترات العاملية اليت تعقدها األمم املتحدةاملؤ

 يف االني االقتصادي واالجتماعي،
 املسامهة املقدمة لتنميـة بعـض األقـاليم مـن جانـب الوكـاالتمع التقدير وإذ تالحظ 

 برنـامج األمـم املتحـدةوخباصـةدة،نظومة األمم املتحمل التابعةاملتخصصة واملؤسسات األخرى
ــصادية ــة االقت ــة البحــر الكــارييب واللجن ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت اإلمنــائي واللجن

ــادئ، ــيط اهل ــة آلســيا واحمل ــة الكــارييبوواالجتماعي ــصرف التنمي ــل م ــة مث املؤســسات اإلقليمي

_______________

،١٩٩٢يونيـه/ حزيـران١٤-٣ين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـ:انظر )٤(
وتقريـر؛) والتـصويبA.93.1.8منشورات األمم املتحـدة، رقـم املبيـع (القرارات اليت اختذها املؤمترالد األول،

،(A/CONF.172/9) ١٩٩٤مـايو/ أيـار٢٧-٢٣يوكوهوما، اليابـان،،املؤمتر العاملي للحد من الكوارث الطبيعية
ــةالفــصل األول؛ ــة الــصغرية النامي ــة املــستدامة للــدول اجلزري ــر املــؤمتر العــاملي املعــين بالتنمي بريــدجتاون،،وتقري

ــسان ٢٥بربـــادوس، ــل/نيـ ــار٦ -أبريـ ــايو/ أيـ ــع (١٩٩٤مـ ــم املبيـ ــدة، رقـ ــم املتحـ ــشورات األمـ  A.94.I.18منـ
 ١٩٩٤سـبتمرب/أيلـول ١٣-٥لتنميـة، القـاهرة،وتقرير املـؤمتر الـدويل للـسكان وا، الفصل األول؛)والتصويبان

وتقريـر مــؤمتر األمــم، املرفــق؛١، الفـصل األول، القــرار)A.95.XIII.18منـشورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيــع(
ــاين(املتحــدة للمــستوطنات البــشرية ــه/ حزيــران١٤-٣، اســطنبول،)املوئــل الث منــشورات األمــم (١٩٩٦يوني

وتقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة، املرفــق الثــاين؛١، الفــصل األول، القــرار)A.97.IV.6املتحــدة، رقــم املبيــع
منــشورات األمــم (٢٠٠٢ســبتمرب/ أيلــول٤ -أغــسطس/آب ٢٦املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا،

.، املرفق٢، الفصل األول، القرار) والتصويبA.03.II.A.1املتحدة، رقم املبيع
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زر احمليط اهلـادئ ووكـاالتواجلماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكارييب ومنتدى ج
 املنظمات اإلقليمية يف احمليط اهلادئ،جملس

 كجـزء مـن املهمـة املنوطـة ـاتـستعرض، أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانوإذ تدرك
ــسياسية ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــة تقريــر املــصري،،)٥(مبوجــب العه ــة عملي حال

 لصغرية اليت هي قيد دراسة اللجنة اخلاصة، ايةقاليم اجلزراألذلك يف يف مبا
 ألعماهلـاناقـد إىل اجلهود اليت تبذهلا اللجنة اخلاصة حاليا إلجراء اسـتعراضوإذ تشري

 دف وضع توصيات ومقررات مالئمة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لواليتها،
 تتـضمن معلومـاتالـيتو األمانة العامةتعدها بأن ورقات العمل السنوية اليتوإذ تقر

 الوثـائق واملعلومـاتوكـذلك،)٦(أساسية عن التطورات احلاصلة يف كل مـن األقـاليم الـصغرية
 قـد أسـهمت،املـصادر األخـرىو واملنظمـات غـري احلكوميـةواملثقفنيالفنية املقدمة من اخلرباء

  القرار،اإسهاما مهما يف استكمال هذ
 القابـل للتـصرف يف تقريـر املـصري، حق شعوب األقاليم غريتؤكد من جديد- ١

ــا ــةمل وفق ــة العام ــرار اجلمعي ــم املتحــدة وق ــاق األم ــنح)١٥ - د (١٥١٤يث ــضمن إعــالن م املت
 االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛

بديل يف عملية إاء االستعمار عـن مبـدأ تقريـر  الأنه أيضا تؤكد من جديد- ٢
تقـر بـه اتفاقيـات  مـا مـن حقـوق اإلنـسان، علـى حنـواملصري، الذي يشكل أيضا حقـا أساسـيا

 حقوق اإلنسان ذات الصلة؛
 أن شـعوب األقـاليم هـي يف ايـة املطـاف صـاحبةكـذلك تؤكد مـن جديـد- ٣

ــسياسي ــيفاحلــق يف أن حتــدد مركزهــا ال ــةستامل ــصلة،قبل حبري ــاق ذات ال ــا ألحكــام امليث  وفق
 يف هذا الصدد، دعوا املوجهـة منـذ،صلة، وتكررواإلعــالن وقــرارات اجلمعية العامة ذات ال

واهليئـات املعنيـة بالتعاون مع حكومـات األقـاليم،زمن طويل إىل الدول القائمة باإلدارة للقيام
 الـشعوبةوعـــيت زيـادةبغيـةيف منظومة األمم املتحدة، بإعداد برامج تثقيف سياسـي لألقـاليم

ملشروعة املتعلقة بـاملركز الـسياسي املـستندة إىل املبـادئحبقها يف تقرير املصري طبقا للخيارات ا
 وغــريه مــن القــرارات واملقــررات)١٥ - د (١٥٤١احملــددة بوضــوح يف قــرار اجلمعيــة العامــة

 الصلة؛ ذات

_______________

.، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٥(
)٦( A/AC.109/2008/2-4و10  و7  و6  و  Corr.117-15  و12  و11  و.
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 ، بـصفة منتظمـة،إىل األمـني العـامحتيـلإىل الدول القائمة باإلدارة أنتطلب- ٤
 من امليثاق؛)ـه (٧٣املعلومات املطلوبة مبوجب املادة

 أمهيــة أن تكــون اللجنــة اخلاصــة علــى علــم بــآراء شــعوب األقــاليمتؤكــد- ٥
ــات ــة ونطــاق الترتيب ــا يف ذلــك طبيع ــشعوب، مب ورغباــا، وأن تعــزز فهمهــا ألحــوال هــذه ال

 مـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت والدولـة إقلـيمالسياسية والدستورية القائمة بني كـل
 اإلدارة فيه؛القائمة ب

ــن جديــد تؤكــد- ٦ ــام ــى عاتقه ــع عل ــاإلدارة تق  مبوجــب، أن الــدول القائمــة ب
امليثاق، مسؤولية تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وصون اهلوية الثقافية لألقاليم، وتوصـي
نمبواصلة إعطاء األولوية، بالتشاور مع حكومات األقاليم املعنية، لتعزيز اقتـصاد كـل إقلـيم مـ

 األقاليم وتنويعه؛
 إىل األقـاليم وإىل الـدول القائمـة بــاإلدارة اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمــةتطلـب- ٧

حلمايــة البيئــة يف األقــاليم وحفظهــا مــن مجيــع أشــكال التــدهور، وتطلــب مــرة أخــرى إىل
ىل وتقــدمي املــساعدة إالوكــاالت املتخصــصة املعنيــة مواصــلة رصــد األحــوال البيئيــة يف األقــاليم

 ؛السائدة الداخليةلنظمهاتلك األقاليم وفقا
 مبشاركة األقاليم غري املتمتعــة باحلكــم الـذايت يف األنـشطة اإلقليميـة،ترحـب- ٨

 مبا يف ذلك أعمال املنظمات اإلقليمية؛
،)٣( أمهية تنفيذ خطة عمل العقد الدويل الثاين للقـضاء علـى االسـتعمارتؤكد- ٩

تطبيق برنامج العمـل إلـاء االسـتعمار يف كـل إقلـيم مـن األقـاليمب جيلالتع من خاللوخباصة
مــن خــالل كفالــة إجــراءوغــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة،

 ورقـاتأن جتـسدحتليالت دورية ملدى التقدم احملرز يف تنفيذ اإلعـالن يف كـل إقلـيم، وكفالـة
 ؛ على حنو تامالتطورات الناشئة يف تلك األقاليم عن كل إقليمالعمل اليت تعدها األمانة العامة

 بالــدول القائمــة بــاإلدارة أن تــشارك مــشاركة تامــة يف أعمــال اللجنــةيــب- ١٠
 ،مـن امليثـاق)هــ (٧٣ مـن أجـل تنفيـذ أحكـام املـادةتعاونـا كـامالاخلاصة وأن تتعـاون معهـا

مـن)ب (٧٣تنفيـذ أحكـام املـادةبيتعلـق  فيمـا، اللجنـة اخلاصـةإخطـارواإلعالن، ومن أجل
احلكم الذايت يف األقاليم، وتشجع الدول القائمة بـاإلدارةب النهوضالرامية إىل باجلهود،امليثاق

 لبعثات الزائرة والبعثات اخلاصة إىل األقاليم؛ا إيفادعلى تيسري
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 إلقامـةاملتحـدة الدول األعضاء على املسامهة يف اجلهود اليت تبذهلا األممحتث- ١١
 العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار، ويب ـا أنغضونعامل خال من االستعمار يف

 عيها لبلوغ ذلك اهلدف النبيل؛اسمتواصل تقدمي دعمها الكامل للجنة اخلاصة يف
أمهية عمليات استعراض الدستور اليت جتريها اململكة املتحـدة لربيطانيـا تؤكد- ١٢

ا، حتـتم الشمالية والواليات املتحدة األمريكيـة يف األقـاليم التابعـة لكـل منـهيرلنداآوىالعظم
 يف إطـار الترتيبـاتا اهلياكل الدسـتورية داخليـتناول واليت دف إىل ،قيادة حكومات األقاليم

يم الـسياسي هلـذه األقـالبـاملركز التطـورات املتعلقـةكثب، وتقرر أن تتابع عناإلقليمية احلالية
 يف املستقبل؛
يف دورا الرابعـة والـستنيإىل اجلمعية العامةيقدمأن األمني العامإىل تطلب- ١٣

 منـذ إعـالن العقـدين الـدوليني الـيت اختـذت بإاء االسـتعماراملتعلقة تنفيذ القراراتتقريرا عن
 ؛ للقضاء على االستعماراألول والثاين
 يف، اللجنـة اخلاصـة مـع املعنية حبقوق اإلنـسان أن تتعاون اللجنةطلبها تكرر- ١٤
 حسبما وردت يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق، باحلق يف تقرير املصرياملتعلقةإطار واليتها

ــسياسية ــة وال ــادل املعلومــات،)٥(املدني ــة حبقــوقوذلــك، ــدف تب ــة املعني ــالنظر إىل أن اللجن ب
ك التطـورات الـسياسية والدسـتورية يف كـثري مـناإلنسان منوط ا استعراض احلالة، مبا يف ذل
  نطاق اختصاص اللجنة اخلاصة؛ضمناألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت اليت تدخل

ــاون مــعتطلــب- ١٥ ــة اخلاصــة أن تتع ــصادي واالجتمــاعيإىل اللجن الــس االقت
دف تبـادل املعلومـات ـ،يف إطـار واليـة كـل منـها،املعنيـةوهيئاته احلكومية الدوليـة الفرعيـة

 ؛تلك اهليئاتبشأن التطورات احلاصلة يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت اليت تستعرضها
 اللجنة اخلاصة أن تواصل دراسة مسألة األقاليم غـري املتمتعـةإىل تطلب أيضا- ١٦

 والـستني وعـنعـةالراب يف دورـا العامـةباحلكم الذايت وأن تقدم تقريرا عن ذلـك إىل اجلمعيـة
  .تنفيذ هذا القرار

 ٦٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول٥

 بــاء
 حالة األقاليم كل على حدة

 ،إن اجلمعية العامة
 إىل القرار ألف أعاله،إذ تشري
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 أوال

 ساموا األمريكية
ــةإذ حتــيط علمــا ــة العامــة بــشأن ســاموا األمريكي ــيت أعــدا األمان ــة العمــل ال  )٧( بورق

 واملعلومات األخرى ذات الصلة،
 بواليـة إداريـة، وفقا لقانون الواليـات املتحـدة،حيظى وزير الداخلية  أنوإدراكا منها 

 ،)٨(على ساموا األمريكية
 موقــف الدولــة القائمــة بــاإلدارة والبيانــات الــيت أدىل ــا ممثلــو ســامواوإذ تالحــظ

 عـن ارتيـاحهم للعالقـة احلاليـة الـيت أعربـوا فيهـاالـيتاألمريكية يف احللقات الدراسية اإلقليميـة
 تربط اإلقليم بالواليات املتحدة األمريكية،

بأن اللجنة املعنية بدراسة املركز الـسياسي يف املـستقبل قـد أجنـزتوإذ هي على علم 
 ٢٠٠٧ينـاير/ الثـاينكـانون وأصدرت تقريرهـا مـشفوعا بتوصـيات يف٢٠٠٦أعماهلا يف عام

فر أمام ساموا األمريكية مـن أشـكال بديلـة ملركزهـاما يتو اإلقليم يف دراسةمن أجل مساعدة
 السياسي يف املستقبل وتقييم مزايا وعيوب كل منها،

 رئـيس اللجنــةالـيت قـدمهايف ذلـك الـصدد املعلومـات الــواردة يف الورقـةوإذ تالحـظ
اسـية اإلقليميـة للمحــيط يف احللقـة الدروعممـت الـسياسي يف املــستقبلاملركـزاملعنيـة بدراسـة

 اإلقلـيم بوصـفه إقليمـامركز اللجنة اخلاصة استعراضفيها إىل واليت طلب٢٠٠٨اهلادئ لعام
  فـور اختيـار شـعب يف املـستقبل السياسي لإلقليماملركزغري متمتع باحلكم الذايت دف قبول

 ،اإلقليم له
د التـابع للواليـات املتحـدةتـزال اإلقلـيم الوحيـ  ال أن سـاموا األمريكيـةدراكـا منـهاوإ

ــيم، ــة بــاإلدارة لتــسيري أعمــال حكومــة اإلقل ــة القائم ــن الدول ــة م ــساعدة مالي ــى م ــذي يتلق ال
 يب بالدولة القائمة باإلدارة أن تواصل مساعدة حكومة اإلقليم يف تنويع اقتصاده، إذو
ةتوصـيات اللجنـم وجملسه التشريعي فيما يتعلـق ب بعمل حكومة اإلقليترحب - ١ 

 الــسياسي يف املــستقبل اســتعدادا لعقــد مــؤمتر دســتوري يتنــاول القــضايااملركــزاملعنيــة بدراســة
 املتصلة مبركز ساموا األمريكية يف املستقبل؛

_______________

)٧( A/AC.109/2008/3.
48) ١٩٢٩كـونغرس الواليـات املتحـدة، )٨( U.S.C. Sec. 1661, 45 Stat. 1253)٢٦٥٧ واألمـر الـوزاري،

.ه املعدلة بصيغت١٩٥١وزارة الداخلية، الواليات املتحدة األمريكية،
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وجهـها حاكم سـاموا األمريكيـة إىل اللجنـةسبق أنأمهيـة الدعوة اليت تؤكد - ٢ 
 هـذهإيفـادلـة القائمـة بـاإلدارة أن تيـســر بعثـة زائرة إىل اإلقليم، وتـهــيب بالدوإليفاداخلاصة

تخــذ مجيـعيالبعثـة، إذا رغبـت حكومة اإلقليم يف ذلك، وتطلب إىل رئيس اللجنة اخلاصة أن
 تحقيق ذلــك؛لاخلطوات الالزمة

سري األعمــال الــيتتــيب الدولــة القائمــة بــاإلدارة أن تــساعد اإلقلــيمإىل تطلـــب - ٣ 
أوصــت بوضعــه اللجنـة املعنيـة بدراسـةالـذي  العامـةلتوعيــةانامجيضطلع ا فيما يتعلق بـبـر

مـن ميثـاق)ب (٧٣ مع املـادةمبا يتسق،٢٠٠٧ يف تقريرها لعاميف املستقبل السياسياملركز
 أن تقـدم املـساعدة،املعنيـةمبؤسـسات األمـم املتحـدةيف ذلك الـصدداألمم املتحدة، وتـهـيـب

 ، إىل اإلقليم؛عند طلبها
 

 انياث
 أنغيال

واملعلومــات )٩( بورقــة العمــل الــيت أعــدا األمانــة العامــة بــشأن أنغــيالإذ حتــيط علمــا
 األخرى ذات الصلة،

 يف٢٠٠٣ر الكـارييب لعـام إلـى انعقاد احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة البحوإذ تشري
وهـي ،رة إمكانية انعقادهـااليت استضافتها حكومة اإلقليم ويسرت الدولة القائمة باإلدا أنغـيال

 الذايت، املرة األوىل اليت تنعقـد فيها احللقة الدراسية يف إقليم من األقاليم غري املتمتعة باحلكم
ا حكومـة اإلقلـيم يف الـيت استأنفتــهاستعراض الدسـتور داخليـا بعمليةوإذ حتيط علما

ــام ــة وب٢٠٠٦عـ ــال جلنـ ـــيأعمـ ــتوري واالنتخابـ ــالح الدسـ ــ اإلصـ ــيت أعـ ــا يفالـ ـدت تقريرهـ
 ٢٠٠٧ تـشاورية أخــرى يف عـامواجتماعات عامةاجتماعات، وبعقد٢٠٠٦أغسطس/آب
 الــذيقراروبــال  عرضــها علــى الدولــة القائمــة بــاإلدارة،ـأن التعــديالت الدســتورية املقتــرحبــش

إعـادة النظـر يف توصـيات اللجنـة ـدف دفـع العمليـة إىلشأن حكومة اإلقليم مؤخرا بـاختذته
  إىل حتقيق احلكم الذايت الداخلي الكامل؛سعياماألما

 التـــزامها بالــسياحة الرفيعــة املــستوى وبتنفيــذمواصــلة أن احلكومــة تعتـــزمدركوإذ تــ
 قواعد تنظيمية خمتلفة يف قطـاع اخلدمات املالية،

 مــشاركة اإلقلــيم كعــضو منـتــسـب يف اجلماعــة الكاريبيــة ومنظمــة دولوإذ تالحــظ
 رييب واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،شرق البحر الكا
_______________

)٩( A/AC.109/2008/7.



A/RES/63/108 A-B

10

 ٢٠٠٦عـاملتقريرهـابإلصالح الدستوري واالنتخابــي وا جلنةعمل بترحـب - ١ 
 ـدف تقـدمي توصـيات٢٠٠٧ تـشاورية أخـرى يف عـامواجتماعات عامةاجتماعاتعقدبو

 الـيتهـوداجلدسـتور اإلقلـيم وقترح إدخاهلا علىإىل الدولة القائمة باإلدارة بشـأن التغيـريات امل
 ؛استعراض الدستور داخلياإحراز تقدم يف عمليةمن أجل  الحقا حكومة اإلقليمبذلتها

أمهية الرغــبة الـيت سـبق أن أعربـت عنـها حكومـة اإلقلـيم يف أن توفــد تؤكد - ٢ 
 هـذهتيـسر إيفـادمـة بـاإلدارة أناللجنة اخلاصة بعثـة زائرة إىل اإلقلـيم، وتـهـيــب بالدولـة القائ

ـتـخــذ مجيـعيالبعثة، إذا رغبت حكومة اإلقليم يف ذلك، وتطلب إىل رئيس اللجنة اخلاصة أن
 تحقيق ذلك؛لاخلطوات الالزمة

 فيمـا يتعلـقعمله بتيسري إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تساعد اإلقليمتطلـب - ٣ 
مــن ميثــاق األمــم)ب( ٧٣  مــع املــادةيتــسقمبــاهــور،بــاجلهود املبذولــة الســتطالع آراء اجلم

 املــساعدة، عنــدأن تقــدمؤســسات األمــم املتحــدة املعنيــةيف ذلــك الــصدد مب ويــباملتحــدة،
 ؛إلقليمإىل اطلبها،

 
  ثالثا

 برمودا
واملعلومـات )١٠(بورقـة العمـل الـيت أعـدا األمانـة العامـة بـشأن برمـودا إذ حتيط علمـا

 ،األخرى ذات الصلة
  خمتلف وجهات نظر األحزاب السياسية بشأن مركـز اإلقلـيم يف املـستقبل،وإذ تدرك

وإذ حتيط علما بدراسـة استقـصائية أجرـا مـؤخرا إحـدى وسـائل اإلعـالم احملليـة بـشأن هـذه
 املسألة،

، بناء على طلب حكومـة اإلقلـيم ومبوافقـة الدولـة القائمـة بـاإلدارة، أنه إىلوإذ تشري
قـدمت معلومـات إىلالـيت ٢٠٠٥عثة األمـم املتحـدة اخلاصـة إىل برمـودا يف عـامإيفاد بجرى

شعب اإلقليم عن دور األمم املتحدة يف عملية تقرير املصري، وعن اخليارات املشروعة للمركـز
، وعـن جتـارب)١٥ - د (١٥٤١ بوضوح يف قرار اجلمعية العامـةعلى النحو احملددالسياسي

 ليت حققت احلكم الذايت بصورة كاملة،الدول الصغرية األخرى ا
 الذي يقدم دراسـة وافيـة٢٠٠٥أمهية تقرير جلنة استقالل برمودا لعام تؤكد - ١ 

 اخلطـط الراميـة إىلتنفيـذ وتأسـف ألنـه مل جيـر حـىت اآلن،ودقيقة للحقائق احمليطة باالسـتقالل
_______________

)١٠( A/AC.109/2008/10و  Corr.1.
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قــة بيــضاء حتــدد عامــة وعــرض ورقــة خــضراء علــى الــس النيــايب تليهــا وراجتماعــاتعقــد
 برمودا؛استقاللاقتراحات السياسة العامة املتعلقة ب

اإلقليم بتيسري عملـه فيمـا يتعلـقأن تساعدإىل الدولة القائمة باإلدارة طلبت - ٢ 
، املتحـدةاألمـممـن ميثـاق)ب (٧٣ملـادةا مبـا يتـسق مـع اجلمهـور،لتثقيـف  املبذولـةهوداجلبـ

 إىل،طلبـها ، عنـد املـساعدةأن تقـدماملعنيـة املتحـدةماألمـؤسـساتمب يف ذلك الـصددويب
 اإلقليم؛

 
 رابعا

 جزر فرجن الربيطانية
 )١١(بورقة العمل اليت أعدا األمانة العامة بشأن جـزر فـرجن الربيطانيـة إذ حتيط علما

 ،واملعلومات األخرى ذات الصلة
ــاموإذ تــشري ــر املفوضــني الدســتوريني لع ــيت أجراهــا وإىل املن١٩٩٣ إىل تقري اقــشة ال

 وإىل إنـشاء جلنـة اسـتعراض الدسـتور يف١٩٩٦الس التشريعي لإلقليم بشأن التقرير يف عام
 لدسـتورا تقريرها املتضمن توصـيات بـشأن حتـديثبإجناز ٢٠٠٥وقيامها يف عام ٢٠٠٤عام

التقريـــرهـــذابـــشأن ٢٠٠٥يف عـــامالـــس التـــشريعي يفدارت واملناقـــشة الـــيتداخليـــا
ملفاوضات اليت جرت بني الدولة القائمة باإلدارة وحكومة اإلقليم واليت أسفرت عن اعتمـاداو

 ،٢٠٠٧الدستور اجلديد لإلقليم يف عام
 ينص على أن تعـني الدولـة٢٠٠٧أن دستور جزر فرجن الربيطانية لعام تالحظوإذ 

 القائمة باإلدارة حاكما يتوىل سلطات مقصورة عليه يف اإلقليم،
البيـان الـذي أدىل بـه أحــد اخلـرباء مـن اإلقلـيم يف احللقـة الدراســية  أيـضاتالحـظوإذ 

 والذي قـدم حتلـيال لعمليـة اسـتعراض الدسـتور الـيت٢٠٠٨اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام
 اختتمت مؤخرا،

فتـئ يـربز كأحـد املراكـز املاليـة اخلارجيـة الرائـدة،  مـا أن اإلقلـيمكذلكوإذ تالحظ
 للنمو يف قطاعي اخلدمات املالية والسياحية،غري مسبوقهد معداليش إذ
 األقاليم اجلزريةإقليم من تنميةعلىفائدةمنلروابط اإلقليميةما تعود به ا وإذ تدرك 

 الصغرية،

_______________

)١١( A/AC.109/2008/2.
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ــريانه يف ترحـــب - ١  بالدســـتور اجلديـــد جلـــزر فـــرجن الربيطانيـــة الـــذي بـــدأ سـ
 تعـديالتمن ضـرورة إدخـال حكومة اإلقليمنهما أعربت ع وتالحظ،٢٠٠٧يونيه/حزيران
  يف السنوات املقبلة؛ على الدستورطفيفة

 فيمـا يتعلـق اإلقليم بتيسري عملـهأن تساعدإىل الدولة القائمة باإلدارة طلبت - ٢ 
، املتحــدةاألمــممــن ميثــاق)ب (٧٣ملــادةا مبــا يتــسق مــعتوعيــة اجلمهــور،املبذولــة لهوداجلبــ

 إىل،طلبـها ، عنـد املـساعدةأن تقـدماملعنيـة املتحـدةاألمـمؤسـساتمبد الـصدذلك يفويب
 اإلقليم؛

قاعدتــه االقتــصادية بــشكلبــاجلهود الــيت يبــذهلا اإلقلــيم لكـي ترتكــزترحـب - ٣ 
 اخلـدماتغـري قطـاع املتخصـصةلخـدمات أخـرى ل علـى امللكيـة احملليـة وعلـى قطاعـاتأكرب

 املالية؛
الــذي يــضطلع بــه العمــلملواصــلةد الــيت بــذلتللجهــو عــرب عــن تقــديرهات - ٤ 

 جلــزر فــرجن الربيطانيــة وجــزر فــرجنتني املنتخبــني بــني احلكــومت املــشتركجملــس جــزر فــرجن
 لتعاون بني اإلقليمني املتجاورين؛ التعزيزالتابعة للواليات املتحدة

 
  خامسا

 جزر كاميان
 )١٢(بـــشأن جــزر كاميـــانبورقـــة العمــل الــيت أعـــدا األمانــة العامــة إذ حتــيط علمــا

 ،واملعلومات األخرى ذات الصلة
 الـذي تـضمن٢٠٠٢ بتقرير جلنة استعراض حتديث الدستور لعـامهي على علموإذ

سودة الدسـتور الـيت عرضـتهاومبـمشروع دستور معروضا على شعب اإلقليم كـي ينظـر فيـه،
ت بـني اإلقلـيم والدولـة الالحقـة الـيت جـرواملباحثـات ٢٠٠٣الدولة القائمـة بـاإلدارة يف عـام

 بـني الدولـة القائمـة بـاإلدارة وحكومـةوباستئناف املباحثـات ،٢٠٠٣القائمة باإلدارة يف عام
 التحقــق مــن آراء الــشعب عــنبغيــة ،حتــديث الدســتور داخليــا بــشأن٢٠٠٦اإلقلــيم يف عــام

 طريق االستفتاء،
 الـيت بـدأتاميـانانـة اسـتعراض الدسـتور جلـزر كإنـشاء أم هتمـامظ مـع االوإذ تالحـ

الـيت تـضم أربـع مراحـلة حتـديث الدسـتور لإلقلـيم دعما ملبـادر٢٠٠٧مارس/آذارعملها يف
 والتـشاور والتثقيـف اجلمـاهريي،، البحـث والدعايـة تـشملفيما يتعلق باإلصـالح الدسـتوري

_______________

)١٢( A/AC.109/2008/11.
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  واملفاوضات بني الدولة القائمة بـاإلدارة وحكومـة،وإجراء استفتاء بشأن مقترحات اإلصالح
 ،اإلقليم

تكــاليفاملتعلقـة بسائلاملــ مــن أن بعـض حكومــة اإلقلـيمأشــارت إليـه مبـاوإذ تـسلم
 تزال مدعاة للقلق،  الاملعيشة، من قبيل التضخم،

 ورقـة تـشاور٢٠٠٨ينـاير/ الثـاينكـانونبإصدار حكومـة اإلقلـيم يف ترحب - ١ 
ء اسـتفتاء عليهـا، أو علـىتعرض عددا من املقترحات املتعلقة بإصالح الدسـتور، ـدف إجـرا

 صيغة منقحة هلا، يف وقت الحق من العام؛
 فيمـا يتعلـقعملـه بتيسري إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تساعد اإلقليمتطلب - ٢ 
 ويـبمن ميثاق األمم املتحـدة،)ب( ٧٣ مع املادةيتسق، مباالعامة توعيةاملبذولة للهوداجلب

 إلقليم؛إىل ا  عند طلبها، املساعدة،أن تقدماملتحدة املعنيةؤسسات األمميف ذلك الصدد مب
تكـاليفب املـسائل املتـصلة باجلهود اليت بذلتها حكومة اإلقلـيم ملعاجلـةترحب - ٣ 

 املعيشة يف خمتلف القطاعات االقتصادية؛
 

  سادسا
 غوام

لومــاتواملع )١٣(بورقــة العمــل الــيت أعــدا األمانــة العامــة بــشأن غــوام إذ حتــيط علمــا
 األخرى ذات الصلة،

 قانون الواليـات املتحـدة يـنص علـى أن العالقـات بـني حكومـة اإلقلـيمأن وإذ تدرك 
تها مجيـع املـسائل الـيت ال تقـع ضـمن أي بـرامج تتـوىل مـسؤوليفيمـا خيـصواحلكومة االحتادية

 ،)١٤( ختضع لإلشراف اإلداري العام لوزير الداخليةوزارة أو وكالة احتادية أخرى
ــدوا، يفإذ تــشريو  ــذين حيــق هلــم التــصويت يف غــوام أي ــاخبني املــسجلني ال  إىل أن الن

، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينـشئ إطـارا١٩٨٧استفتاء أجري يف عام
جديدا للعالقات بني اإلقليم والدولة القائمة باإلدارة ويكفل منح غوام قـدرا أكـرب مـن احلكـم

 تراف حبق شعب الشامورو يف غوام يف تقرير مصري اإلقليم،الذايت الداخلي واالع
ن واملنظمـات غـريون املنتخبـواملمثلـ قـدمها  سـبق أنالـيتطلباتال إىلوإذ تشري أيضا
عدم شطب غوام من قائمة األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت الـيتلاحلكومية التابعة لإلقليم

_______________

)١٣( A/AC.109/2008/15.
. بصيغته املعدلة١٩٥٠كونغرس الواليات املتحدة، القانون التأسيسي لغوام، )١٤(
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شــعب الــشامورو مــصريه بنفــسه ومــع مراعــاة حقوقــهتعــىن ــا اللجنــة اخلاصــة، ريثمــا يقــرر
 ومصاحله املشروعة،
 أن املفاوضات بني الدولة القائمة باإلدارة وحكومة اإلقليم بـشأن مـشروعوإذ تدرك

ــهت يف عــامقــانون كمنولــث غــوام قــد ــد نظمــت ١٩٩٧انت الحقــا، مــن أجــلوأن غــوام ق
 ،تفتاء غري ملزم لتقرير املصرياسعملية،التصويتالذين حيق هلمالشاموروالناخبني

 أن الدولــة القائمــة بــاإلدارة تواصــل تنفيــذ برناجمهــا لنقــل ملكيــة فــائضوإذ تعلــم
 األراضي االحتادية إىل حكومة غوام،

 أن شــعب اإلقلــيم دعــا إىل إجــراء إصــالح يف برنــامج الدولــة القائمــةوإذ تالحــظ
 لكية األراضي إىل شعب غوام،مل والعاجلنقل الشامل وغري املشروطالباإلدارة فيما يتعلق ب
حمافـل مـنعـدةاتمـع املـدين وآخـرون يف  أعرب عنهالذي العميق القلق وإذ تدرك

اآلثار االجتماعية احملتملـة إزاء ٢٠٠٨بينها احللقة الدراسية اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام
 مـن األفـراد العـسكريني التـابعني للدولـةوغريهـا مـن اآلثـار املترتبـة علـى النقـل الوشـيك ملزيـد

 ،القائمة باإلدارة إىل اإلقليم
 عـاممنـذاإلقلـيم حكومـةاالـيت اختـذوالتدابري املالية تدابري التقشفتدرك أيضاوإذ

 املالية،“حالة الطوارئ”، عندما أعلن احلاكم٢٠٠٧
 لية يف وطنه، شعب الشامورو األصلي أقجعلت من أن اهلجرة إىل غواموإذ تعي

شعبلـ اإلرادة املعلنـة بالدولـة القائمـة بـاإلدارة أن تراعـييـب مـرة أخـرى - ١ 
 يف وقـت ونـص عليهـا قـانون غـوام١٩٨٧ غـوام يف اسـتفتاء عـامو نـاخبأيدهااليتالشامورو

وتــشجع الدولــة القائمــة بــاإلدارة ،فيمــا يتعلــق جبهــود تقريــر املــصري لــشعب الــشامورو الحــق
 قليم على الدخول يف مفاوضات بشأن املوضوع؛اإلوحكومة

إىل الدولة القائمة باإلدارة أن تواصل، بالتعـاون مـع حكومـة اإلقلـيم،تطلب - ٢ 
وأن تواصـــل االعتـــراف بـــاحلقوق نقـــل ملكيـــة األراضـــي إىل أصـــحاا األصـــليني يف اإلقلـــيم

 مجيــعوأن تتخــذامهــا،الــسياسية واهلويــة الثقافيــة والعرقيــة لــشعب الــشامورو يف غــوام واحتر
 التدابري الضرورية لتهدئة خماوف حكومة اإلقليم فيما يتعلق مبسألة اهلجرة إليه؛

لتنميـةل بـرامجإعـداد يفتتعـاونإىل الدولـة القائمـة بـاإلدارة أن أيضاتطلب- ٣ 
  الــدور اخلـاص الــذيآخـذة يف االعتبـار،إلقلــيم يف ااالقتـصادية املـستدامة لألنـشطة واملــشاريع

 يؤديه شعب الشامورو يف تنمية غوام؛
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ــذي ســبقطلــبال إىلتــشري- ٤  ــهال ــيم املنتخــب  أن قدم ــةإىلحــاكم اإلقل  الدول
ــاإلدارة ــود املفروضــة مــن أجــل الــسماحلالقائمــة ب ــع القي ــةرف ــة بنقــلللخطــوط اجلوي  األجنبي

نافـسية وزيـادة التتاحـة املزيـد مـن األسـواقالركاب بني غوام والواليات املتحـدة األمريكيـة إل
 عدد الزوار الوافدين؛

املبذولـةهـوداجل بتيـسريإىل الدولة القائمة بـاإلدارة أن تـساعد اإلقلـيمتطلب- ٥ 
يف هذا الـصدد ويبمن ميثاق األمم املتحدة،)ب (٧٣ مع املادةيتسقمبا ،توعية اجلمهورل
 إلقليم؛إىل ا  املساعدة، عند طلبها،أن تقدمؤسسات األمم املتحدة املعنيةمب
 

 سابعا
 مونتسريات

ــا  ــسريات إذ حتـــيط علمـ ــة بـــشأن مونتـ ــة العامـ ــدا األمانـ ــل الـــيت أعـ ــة العمـ  )١٥(بورقـ

 واملعلومات األخرى ذات الصلة،
انعقاد جلنة تابعة للمجلـسو ٢٠٠٢ إىل تقرير جلنة استعراض الدستور لعاموإذ تشري

ــاإلدارة الالحقــةواملباحثــات  الســتعراض التقريــر٢٠٠٥يب يف عــامالنيــا  بــني الدولــة القائمــة ب
 ،انتقال السلطةبشأنو الدستور داخليا إدخال حتسينات علىبشأنوحكومة اإلقليم

دسـتور،بـشأن مـشروع للعملية التفاوض مع الدولة القائمة بـاإلدارةأن وإذ تالحظ
 وأن، وسـاق، جارية علـى قـدم٢٠٠٧توقع وضعه يف صيغته النهائية يف الربع األول من عامي

احملادثات اليت مت تأجيلها بناء على طلـب حكومـة اإلقلـيم نظـرا للحاجـة إىل مزيـد مـن الوقـت
 ،٢٠٠٨يتوقع استئنافها يف عام

 مـن الدولـة القائمـة بـاإلدارةللميزانيـة معونـةىتلقت ال تزالأن مونتسرياتوإذ تدرك 
 مهامها، من أداء حكومة اإلقليممتكنيمن أجل

البيانـات الـيت أدىل ـا املـشاركون يف احللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنطقـةإىلتشريوإذ
وشجعوا فيها الدولة القائمة باإلدارة علـى ختـصيص مـوارد كافيـة ٢٠٠٧لعاملكارييباالبحر
  االحتياجات اخلاصة لإلقليم،لتلبية

 الـذي أدى إىل اآلثار املتواصلة املترتبـة علـى االنفجـار الربكـاينوإذ تالحظ مع القلق
إجالء ثالثة أرباع سكان اإلقليم إىل منـاطق آمنـة يف اجلزيـرة وإىل منـاطق تقـع خـارج اإلقلـيم

 على اقتصاد اجلزيرة، يؤثر سلباوال يزال
_______________

)١٥( A/AC.109/2008/16.
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 الـيت تقـدمها الـدول األعـضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة، املـستمرةاملـساعدةب تعترفوإذ
املــالذ اآلمــن يت وفــرت آلالف النــازحني مــن اإلقلــيمالــو إىل اإلقلــيم، أنتيغــوا وبربــوداوخباصــة

 ، فرص العملوكذلكوإمكانية احلصول على خدمات املرافق التعليمية والصحية
ــاإلدارة وحكومــة اإلقلــيموإذ تالحــظ اجلهــود املــستمرة الــيت تبــذهلا الدولــة القائمــة ب

 ملواجهة اآلثار النامجة عن االنفجار الربكاين،
التفـاوض بـشأن إدخـالملواصـلةحكومـة اإلقلـيمالـيت تبـذهلا هوداجلب ترحب- ١ 

علـى املـضي قـدما حنـو حتقيـق قـدر ا بغـرض احلفـاظ علـى قـدراإلقليمحتسينات على دستور
  تقرير املصري يف مرحلة الحقة؛أكرب من

 فيمـا يتعلـقعملـه بتيسريإىل الدولة القائمة باإلدارة أن تساعد اإلقليمتطلب- ٢ 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،)ب (٧٣ مــع املــادةيتــسق، مبــامهــور اجلتوعيــةملبذولــة لاهوداجلبــ

ــصدد مبذلــكيف ويــب ــها، ال ــة تقــدمي املــساعدة، عنــد طلب إىلؤســسات األمــم املتحــدة املعني
 إلقليم؛ا
 األخـرىؤسـساتاملالدولة القائمـة بـاإلدارة والوكـاالت املتخصـصة وب يب- ٣ 

 مـن املنظمـات أن تواصـلاملنظمـات اإلقليميـة وغريهـاوكـذلكاملتحـدةنظومـة األمـممل التابعة
 تخفيف آثار االنفجار الربكاين؛لإلقليمإىل اتقدمي املساعدة

 
 ثامنا

 بيتكرين
املعلومـاتو )١٦( بورقة العمل الـيت أعـدا األمانـة العامـة بـشأن بيـتكرينإذ حتيط علما
 األخرى ذات الصلة،

 طابع الفريد لبيتكرين من حيث سكاا ومساحتها، التضع يف اعتبارهاوإذ
 يزال مؤجال،  داخليا الاستعراض دستور اإلقليمأنوإذ تالحظ 
ــدرك  ــة إعــادةوإذ ت ــيم ماضــيتان يف عملي ــاإلدارة وحكومــة اإلقل ــة القائمــة ب أن الدول

تشكيل العالقات بني مكتـب احلـاكم وحكومـة اإلقلـيم، بنـاء علـى اسـتطالعات آلراء شـعب
 متكـني معونة للميزانية من الدولة القائمة باإلدارة من أجلتزال تتلقى  القليم، وأن بيتكريناإل

 مهامها،حكومة اإلقليم من أداء

_______________

)١٦( A/AC.109/2008/4.
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 جبميـع اجلهـود الــيت تبـذهلا الدولـة القائمــة بـاإلدارة لنقـل املــسؤولياتترحـب - ١ 
 التنفيذية إىل حكومة اإلقليم بغية توسيع نطاق احلكم الذايت؛

 إىل الدولة القائمة بـاإلدارة مـساعدة اإلقلـيم بتيـسري عملـه فيمـا يتعلـقتطلب - ٢ 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،)ب (٧٣ملــادةمبــا يتــسق مــع اتوعيــة اجلمهــور،املبذولــة لهوداجلبــ

 إىل،عنـد طلبـها ،املـساعدةأن تقـدمؤسـسات األمـم املتحـدة املعنيـةمب الـصددذلك يفويب
 اإلقليم؛

 إىل الدولــة القائمـــة بـــاإلدارة أن تــستمر يف تقـــدمي مـــساعداأيـــضا تطلــب - ٣ 
 تواصـل وأن،سكان اإلقليم االقتصادية واالجتماعية والتعليمية وغريها أجل حتسني أحوال من

 دعم األمن االقتصادي يف بيتكرين؛لسبلالحمادثاا مع حكومة اإلقليم بشأن أفضل
 

  تاسعا
 سانت هيالنة

ــانت هيالنــة بوإذ حتــيط علمــا ــشأن س ــة ب ــة العام ــدا األمان ــيت أع  )١٧(رقــة العمــل ال

 ،واملعلومات األخرى ذات الصلة
سكاافيمــا يتعلــق بــ ــا ســانت هيالنــةتنفــرد الــيتات الــسمتــضع يف اعتبارهــاوإذ
 الطبيعية، ومواردهاوجغرافيتها

منـذ عـام الـيت جتريهـا حكومـة اإلقلـيماسـتعراض الدسـتور داخليـا عمليةوإذ تالحظ
 بــني الدولــة الــيت جـرت واالنتـهاء مــن إعـداد مــشروع دســتور يف أعقـاب املفاوضــات٢٠٠١

وضـعاملتعلـق باسـتطالع اآلراءو ٢٠٠٤  و٢٠٠٣القائمة باإلدارة وحكومة اإلقليم يف عـامي
 ومـشروع الدسـتور املـنقح٢٠٠٥مـايو/دستور جديد الذي جـرى يف سـانت هيالنـة يف أيـار

ستخدامه كأساس للمناقشة واجلهـود الـيت تبـذهلا حكومـة اإلقلـيم لإلبقـاءالذي وضع الحقا ال
ــدوخــــصوصاعلــــى عمليــــة اســــتعراض الدســــتور يف صــــدارة أولوياــــا،  مــــن خــــالل عقــ

 ،عامة اجتماعات
 والطلـب، أمهيـة احلـق يف اجلنـسية لـسكان سـانت هيالنـةيف هذا الصددوإذ تالحظ 

 يث املبدأ، يف دستور جديد، هذا احلق، من حإلدراج قدموه  سبق أنالذي
تزال تتلقى معونة للميزانية من الدولة القائمة بـاإلدارة  ال أن سانت هيالنةوإذ تدرك 

 هامها، من أداء م حكومة اإلقليممتكنيمن أجل
_______________

)١٧( A/AC.109/2008/6.



A/RES/63/108 A-B

18

جهـود الدولـة القائمـة بـاإلدارة وحكومـة اإلقلـيم لتحـسني األحـوالوإذ تدرك أيـضا 
 يف جمــاالت التوظيــف واهلياكــلوخباصــةنت هيالنــة،االقتــصادية لــسكان ســاواالجتماعيــة

 األساسية للنقل واالتصاالت،
الـذيجهود اإلقليم ملعاجلـة مـشكلة البطالـة يف اجلزيـرة والعمـل املـشتركوإذ تالحظ 

 لدولة القائمة باإلدارة وحكومة اإلقليم ملعاجلتها،تقوم به ا
انيــــة الوصــــول إىلساســــية وإمك األاهلياكــــل أمهيــــة حتــــسنيوإذ تالحــــظ أيــــضا 

 هيالنة، سانت
عقــدعمليــة اســتعراض الدســتور لإلقلــيم، مبــا يف ذلــكاســتمراربترحــب - ١ 

، ويب بالدولة القائمـة بـاإلدارة أن تراعـي شـواغل سـكانيف هذا الشأناالجتماعات العامة
 سانت هيالنة اليت سبق أن أعربوا عنها فيما يتعلق باحلق يف اجلنسية؛

تيسري عملـه فيمـا يتعلـقب اإلقليمأن تساعدالدولة القائمة باإلدارة إىلتطلب - ٢ 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،)ب (٧٣ملــادةا مبــا يتــسق مــعتوعيــة اجلمهــور،املبذولــة لهوداجلبــ

ــكويــب يف ــصددذل ــةمب ال ــم املتحــدة املعني ــهاأن تقــدمؤســسات األم ــد طلب ــساعدة، عن ، امل
 اإلقليم؛ إىل
 أن تواصـل دعـماملعنيـةاملنظمات الدوليـةولة القائمة باإلدارة إىل الدوتطلب- ٣ 

يف جمـال التنميـةاإلقلـيم  الـيت يواجههـااجلهود اليت تبذهلا حكومـة اإلقلـيم للتـصدي للتحـديات
 لنقل واالتصاالت؛ احملدودة لواهلياكل األساسيةاالقتصادية، مبا يف ذلك البطالةواالجتماعية

ــة رحــبت- ٤  ــلبقــرار الدول ــاإلدارة متوي ــشاءالقائمــة ب  مطــار دويل يف ســانتإن
 ؛ املطلوبةاهلياكل األساسية يف ذلك كل، مبا٢٠١٢-٢٠١١  الفترةهيالنة، يبدأ تشغيله يف

 
 عاشرا

 جزر تركس وكايكوس
ــيط علمـــا  ــل الـــيتإذ حتـ ــة العمـ ــة بـــشأن جـــزر تـــركس  بورقـ ــة العامـ ــدا األمانـ أعـ

 صلة،واملعلومات األخرى ذات ال )١٨(وكايكوس
إىل إيفاد بعثـة األمـم املتحـدة اخلاصـة إىل جـزر تـركس وكـايكوس يف عـام وإذ تشري 

  بناء على طلب من حكومة اإلقليم ومبوافقة الدولة القائمة باإلدارة،٢٠٠٦

_______________

)١٨( A/AC.109/2008/12.
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 وإذ تعتـرف،٢٠٠٢عـامل دسـتورالإىل تقرير هيئة استعراض حتديثوإذ تشري أيضا 
 بــدأ والــذيمــة اإلقلــيملدولــة القائمــة بــاإلدارة وحكوبالدســتور الــذي مت االتفــاق عليــه بــني ا

 ،٢٠٠٦ عاميف سريانه
يــنص علــى أن تعــني ٢٠٠٦عــاملأن دســتور جــزر تــركس وكــايكوسوإذ تالحــظ 

 الدولة القائمة باإلدارة حاكما يتوىل سلطات مقصورة عليه يف اإلقليم،
 اسـتمرار النمـو يفبفترة التوسع االقتصادي الكبري واملطـرد الـذي يدعمـهوإذ تعترف 

 لقطاع العقاري،لتنميةما يتصل بذلك منالسياحة الرفيعة املستوى و
رأيوتالحــظ،٢٠٠٦ يف عــامبــدأ ســريانه إىل دســتور اإلقلــيم الــذيتــشري - ١ 

 لتفـويض قـدر مـن سـلطة احلـاكم إىل اإلقلـيم بغـرض تـأمنيجمال وجودأنشحكومة اإلقليم ب
 حكم ذايت أكرب؛

تيسري عملـه فيمـا يتعلـقب اإلقليمأن تساعدالدولة القائمة باإلدارة إىلتطلب - ٢ 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،)ب (٧٣ملــادةا مبــا يتــسق مــعتوعيــة اجلمهــور،ل  املبذولــةهوداجلبــ

ــة تقــدمي املــساعدةذلــكويــب يف ــصدد مبؤســسات األمــم املتحــدة املعني ــها ، ال  إىل،عنــد طلب
 اإلقليم؛

ــة باســتمرار اترحــب - ٣  ــذهلا احلكوم ــيت تب ــةجلهــود ال ــاماال احلاجــة إىللتلبي هتم
 بتعزيز الترابط االجتماعي يف مجيع أحناء اإلقليم؛

 
 حادي عشر

 جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة
ــة العامــة بــشأن جــزر فــرجن التابعــةإذ حتــيط علمــا  ــة العمــل الــيت أعــدا األمان  بورق

 رى ذات الصلة،واملعلومات األخ )١٩(للواليات املتحدة
قانون الواليـات املتحـدة يـنص علـى أن العالقـات بـني حكومـة اإلقلـيم أنوإذ تدرك 

 مجيـع املـسائل الـيت ال تقـع ضـمن أي بـرامج تتـوىل مـسؤوليتهافيمـا خيـصواحلكومة االحتادية
 ،)٢٠(اإلداري العام لوزير الداخليةوزارة أو وكالة احتادية أخرى، ختضع لإلشراف

ــاملــؤمتر الدســتوريأن ايــضاوإذ تــدرك أ  ــيم املنعقــد حالي ــة اخلامــسة لإلقل ــل احملاول  ميث
ــيم الــذي يــنظم ترتيبــات احلكــم الــداخلي احلــايلالســتعراض القــانون التأسيــسي املــنقح ، لإلقل

_______________

)١٩( A/AC.109/2008/17.
.١٩٥٤كونغرس الواليات املتحدة، القانون التأسيسي املنقح، )٢٠(
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 بـشأنالعـامخمتلف اجلهود املبذولـة يف هـذا الـصدد مـن أجـل تنفيـذ برنـامج للتثقيـفكذلكو
 احللقـة الدراسـيةيف بيان أدىل به أحد املشاركني مـن اإلقلـيم يفاورد ذكره ماالدستور، حسب

 ،٢٠٠٨اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ لعام
إقلــيم مــن األقــاليم تنميــةعلــىفائــدةمــنلــروابط اإلقليميــةمــا تعــود بــه ا وإذ تــدرك 

 الصغرية، اجلزرية
القائمــة وتطلـب إىل الدولـة،٢٠٠٧لعـام بانعقـاد املـؤمتر الدســتوريترحـب - ١ 

 ،بــاإلدارة مــساعدة حكومــة اإلقلــيم علــى حتقيــق أهــدافها الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة
  للمؤمتر الدستوري الداخلي املنعقد حاليا؛التوصل إىل نتيجة ناجحةوخباصة

عملـه فيمـا يتعلـقتيسريبإىل الدولة القائمة باإلدارة أن تساعد اإلقليمتطلب - ٢ 
من ميثاق األمم املتحدة، ويب)ب( ٧٣ مع املادةيتسق، مبااحلمهور تثقيفبوضع برنامج ل

 ؛، إىل اإلقليم الصدد مبؤسسات األمم املتحدة املعنية أن تقدم املساعدة، عند طلبهاذلكيف
ــا - ٣  ــاج اإلقلـــيم يف الـــربامجتكـــرر دعوـ ــاإىل إدمـ اإلقليميـــة الـــيت يـــضطلع ـ

 باألقاليم األخرى غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت الـيت تـشاركاألمم املتحدة اإلمنائي أسوة برنامج
 يف تلك الربامج؛

للجهــود الــيت بــذلت ملواصــلة العمــل الــذي يــضطلع بــهتعــرب عــن تقــديرها - ٤ 
جملس جـزر فـرجن املـشترك بـني احلكـومتني املنتخبـتني جلـزر فـرجن التابعـة للواليـات املتحـدة

 .بني اإلقليمني املتجاورينوجزر فرجن الربيطانية لتعزيز التعاون
 ٦٤اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥
 


