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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـن
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
إكوادور ،وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميـا) ،،واجلموورةـة العربيـة السـورةة،
وفنـزوةال (مجوورةة  -البوليفارةة ،،وكوبا ،ونيكاراغوا :مشروع قرار

قرار اللجنة اخلاصة املؤرخ  23حزةران/ةونيه  2014بشأن بورتورةكو
إن اللجنة اخلاصة،
إذ تأخذ يف االعتبار إعالن مـن االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة الـذ ورد
يف قرار اجلمعية العامة ( 1514د ،15-املؤرخ  14كـانون األول/دةسـم  ،1960وكـذل
قرارا) اللجنة اخلاصة ومقرراهتا فيما ةتعلق ببورتورةكو،
وإذ تضع يف االعتباار أنـه قـد م ـت قرابـة النصـ مـ الفتـرة  2020-2011الـ
أعلنتوا اجلمعية العامـة يف قراراـا  119/65املـؤرخ  10كـانون األول/دةسـم  2010عقـدا
دوليا ثالثا للق اء على االستعمار،
وإذ تأخذ يف االعتبار القـرارا) واملقـررا) الـ ااـذهتا اللجنـة اخلاصـة بشـأن مسـألة
بورتورةكـو البــالد عــدداا  33قــرارا ومقــررا ،والـواردة يف تقــارةر اللجنــة اخلاصــة إ اجلمعيــة
العامة ،وال سيما تل ال ااذهتا يف السنوا) األخرية بدون تصوةت،
وإذ تشاااار إ أن ةــــو  25متوز/ةوليــــه  2015ةوافــــق الــ ـذكرى الســــنوةة ملــــرور
 117عاما على تدخُّل الوالةا) املتحدة األمرةكية يف بورتورةكو،
وإذ تالحاااق ق لا ا أنـــه رغـــم تعـــدد املبـــادرا) الـ ـ ااـــذاا املمثلـــون السياســـيون
لبورتورةكو والوالةـا) املتحـدة يف السـنوا) األخـرية ،س ةتسـ ا حـا ارن الشـروع يف عمليـة
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إلهنــاء اســتعمار بورتورةكـو امتثــاال لقــرار اجلمعيــة العامــة ( 1514د ،15-ولقــرارا) اللجنــة
اخلاصة ومقرراهتا بشأن بورتورةكو،
وإذ تضااع يف االعتبااار أن غالبيــة بــعر بورتورةكــو أعربــت يف  6تشــرة الثــا /
نوفم  2012ع رف وا حالة التبعية السياسـية الـ ا ـ هلـا يف الوقـت الـراا  ،وأن اـذ
احلالة حتول دون اااذ بعر بورتورةكـو قـرارا) سـيادةة كفيلـة جلعاجلـة املشـاكل االقتصـادةة
واالجتماعية اخليطرية ال ةواجووا البلد ،جلا فيوا البيطالة والتوميش والفقر،
وإذ تشدد جمددا علـى احلاجـة امللحـة إ أن تقـو الوالةـا) املتحـدة بوضـ األسـ
الالزمة لتنفيذ قرار اجلمعية العامة ( 1514د ،15-وقرارا) اللجنـة اخلاصـة ومقرراهتـا بشـأن
بورتورةكو تنفيذا كامال،
وإذ تالحق أن فرقـة العمـل املشـتركة بـو الوكـاال) املعنيـة جلركـز بورتورةكـو التــ
بـكللوا ريــي الوالةــا) املتحــدة ،والـ قــدمت تقرةراــا الثالـ يف  16آذار/مــار ،2011
أكــد) م ـ جدةــد أن بورتورةكــو إقلــيمٌ خاض ـ لســليطة كــونور الوالةــا) املتحــدة ،وأن
املناقشا) املتعلقة جلسألة املركز ال تزال حا ارن يف حالة م اجلمود،
وإذ حتاااعل عل اااا بــاإلعالنو اللـــذة اعتمـــدىا ،علـــى التـــواة ،مـــؤمتر القمـــة الثـــا
جلماعـــة دول أمرةكـــا الالتينيـــة ومنيطقـــة البحـــر الكـــارةيب ،املعقـــود يف اافانــا ،كوبـــا ،ةـــوم
 28و  29كـــانون الثا /ةنـــاةر  2014ومـــؤمتر القمـــة الثالـ ـ للجماعـــة املعقـــود يف بـــيلو،
كوستارةكا ،ةوم  28و  29كانون الثا /ةناةر  ،2015وىا اإلعالنان اللذان كـررا تأكيـد
اليطاب األمرةك الالتيين والكارةيب الذ تتسم به بورتورةكو وأُحـيط فيومـا علمـا بـالقرارا)
ال ااذهتا اللجنة اخلاصة بشـأن بورتورةكـو ،وَأكـدا جمـددا أن مسـألة بورتورةكـو مسـألة هتـ ام
اجلماعة ،وأُعرب فيوما ع االلتـزا جلواصـلة العمـل يف إرـار القـانون الـدوة ،وال سـيما قـرار
اجلمعيــة العامــة ( 1514د ،،15-علــى إخــالء منيطقــة أمرةكــا الالتينيــة والبحــر الكــارةيب م ـ
االستعمار واملستعمرا) ،وكُلفت جلوجبـوما اللجنـة الرباعيـة املنبثقـة عـ اجلماعـة بـأن تتـو ،
بالتعاون م الـدول األع ـاء األخـرى الراغبـة يف االبـترا يف تلـ املومـة ،تقـدق مقترحـا)
للم قدما يف اذا الصدد،
وإذ تالح اق أيضااا اإلعــالن اخلــا املتعلــق ببورتورةكــو الــذ اعتمــد ردســاء دول
وحكومــا) التحــال البوليفــار لشــعوب قارتنــا األمرةكيــة ،اجملتمعــون يف كراكــا ةــوم
 4و  5بـــبارب/ف اةر  ،2012وأعربـــوا فيـــه عــ تأةيـــدام القـــو حلـــق بـــعر بورتورةكـــو
غــــري القابــــل للتصــــرر يف تقرةــــر املصــــري واحلصــــول علــــى االســــتقالل التــــا  ،وأبــــاروا
إ أن بورتورةكو أمة مـ أمـم أمرةكـا الالتينيـة ومنيطقـة البحـر الكـارةيب تتميـز روةـة وتـارة
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ذاتــيو متميــزة وهلــا حقــو ســيادةة منتوكــة بفعــل الوصــاةة االســتعمارةة املفروضــة عليوــا
منــذ أكثــر مـ قــرن؛ وبـدادوا علــى أن ق ــية اســتقالل بورتورةكــو بــأن ةوــم منيطقــة أمرةكــا
الالتينيـة والبحـر الكـارةيب واافلـوا املعنيـة بـاحلوار والتعـاون السياسـ  ،وال سـيما مجاعـة دول
أمرةكـا الالتينيـة ومنيطقـة البحـر الكـارةيب ،ورـالبوا بـارال سـراء السـجناء السياسـيو الـذة
وُقعــت علــيوم أحكــا بالســج بســبر كفــاحوم م ـ أجــل االســتقالل وحــق تقرةــر املصــري
يف بورتورةكـــو ،ومنـــوم الرفيـــق أوســـكار لـــوبي رةـ ـبريا احملتجـــز يف غـــرور غـــري إنســـانية
منذ  34عاما،
وإذ تالحق كذلك ”إعالن بنما“ الذ اعتمد مؤمتر أمرةكا الالتينية ومنيطقة البحـر
الكــارةيب املعقــود يف بنمــا ةــوم  18و  19تشــرة الثــا /نوفم  2006دعمــا الســتقالل
بورتورةكـو حب ــور  33حزبــا سياســيا مـ  22بلــدا مـ بلــدان املنيطقــة ،والــذ انبثقــت عنــه
استنتاجا) أُعيدَ تأكيداا يف اإلعالن الصـادر عـ جملـ الدوليـة االبـتراكية يف كاسـكاةي ،
ال توال ،يف  5ببارب/ف اةر  2013الذ أُعرب فيه ع التأةيد للدعوة املتكررة الـ توجووـا
اللجنة اخلاصـة باإلمجـاع إ اجلمعيـة العامـة لكـ تنقـر يف ق ـية اسـتعمار بورتورةكـو ،ومـ
أجــل إرــال ســراء أوســكار لــوبي رة ـبريا وغــري م ـ مــوارين بورتورةكــو الــورنيو الــذة
ةق ــون أحكامــا بالســج يف ســجون الوالةــا) املتحــدة ،وأُعــرب كــذل عـ ارتيــاء جملـ
الدوليــة إزاء رفــغ غالبيــة بــعر بورتورةكــو اســتمرار الوض ـ االســتعمار احلــاة يف البلــد
وت ام اجملل معه،
وإذ تالحق أيضا النقاش اجلار يف بورتورةكو بشـأن التوصـل إ مسـار ةتـي البـدء
يف عمليــة إهنــاء االســتعمار يف بورتورةكــو ،وإدراكــا منــوا لعــد جــدوى املشــاورا) الـ تــتم
جلبادرة م الوالةا) املتحدة وللمبدأ القايل بأن أ مبادرة تسـتودر تسـوةة املركـز السياسـ
لبورتورةكو ةنبو أن تنبـ مـ بـعر بورتورةكـو ولكـون مشـارة قـوانو عـدة قُـدمت حـا
ارن يف بورتورةكو لتشكيل مجعية دستورةة معنية جلسألة املركز،
وإذ تالحق كذلك توافق آراء بعر بورتورةكو على ضرورة اإلفـرا عـ السـجناء
السياسيو البورتورةكيو ،وبع وم ةق عقوبته يف سـجون الوالةـا) املتحـدة منـذ مـا ةزةـد
على  34عاما ألسباب تتصل بالكفاء م أجل استقالل بورتورةكو،
وإذ تالح اق الشــواغل ال ـ تســاور بــعر بورتورةكــو إزاء مــا ةتعــرل لــه املؤةــدون
السـتقالل بورتورةكـو مـ أعمـال عنـ تشـمل القمـ والترايـر ،جلـا يف ذلـ األعمـال الـ
كُش عنوا النقاب يف ارونة األخـرية مـ خـالل الوثـايق الـ رفعـت عنـوا اهلياـا) االحتادةـة
بالوالةا) املتحدة صفة السرةة،
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وإذ تاادر أن مشــاة حبرةــة الوالةــا) املتحــدة غلــوا ةســتندمون جزةــرة بييكــي ،
بورتورةكــو ،ملــا ةزةــد علــى  60عامــا يف إجــراء منــاورا) عســكرةة ،م ـ مــا ةســتتبعه ذل ـ
م عواقر ضارة بصحة السـكان والبياـة وبالتنميـة االقتصـادةة واالجتماعيـة هلـذ البلدةـة مـ
بلدةا) بورتورةكو،
وإذ تالحق توافـق آراء بـعر بورتورةكـو وحكومتـه علـى ضـرورة تنقيـ وتيطوـري
كل األراض ال كانت تُسـتند يف السـابق يف إجـراء املنـاورا) العسـكرةة وإقامـة املنشـت)
العســكرةة وإعادهتــا إ بــعر بورتورةكــو وضــرورة اســتوالهلا لصــاا التنميــة االجتماعيــة
واالقتصـــادةة يف بورتورةكـــو ،وتالحـــت اتفـــاقوم علـــى أن تنفيـــذ اـــذ العمليـــة كـــان حـــا
ارن بيطياا،
وإذ تالحااق أيضااا الشــكاوى املتواصــلة ال ـ ةقــدموا ســكان جزةــرة بييكــي بشــأن
اســتمرار تفجــري القنابــل وإبــعال احلرايــق املكشــوفة كيطرةقــة م ـ رــر التنقي ـ  ،ــا ةفــاقم
مشاكل الصحة والتلوث القايمة وةعرال حياة املدنيو للنيطر،
وإذ تالحااق كااذلك أن الوثيقــة اخلتاميــة الصــادرة ع ـ مــؤمتر القمــة الســاد عشــر
لردسـاء دول وحكومـا) بلــدان حركـة عــد اال يـاز( ،،1املعقـود يف روــران ،مجوورةـة إةــران
اإلسالمية ،يف الفترة م  26إ  31آب/أغسـيط  ،2012وغـري مـ اجتماعـا) احلركـة،
قد أُعيد فيوا تأكيد حق بـعر بورتورةكـو يف تقرةـر املصـري واالسـتقالل وفقـا لقـرار اجلمعيـة
العامة ( 1514د،15-؛ وأُاير حبكومة الوالةـا) املتحـدة أن تتحمـل مسـؤوليتوا املتمثلـة يف
التعجيل بعملية تتي لشعر بورتورةكو أن ميار بالكامل حقه غري القابل للتصرر يف تقرةـر
املصري واالستقالل وإعادة األراض واملنشت) املشوولة يف جزةرة بييكي ويف ايطـة روزفلـت
رودز البحرةة إ بعر بورتورةكو الذ ةشكل أماة م أمـم أمرةكـا الالتينيـة ومنيطقـة البحـر
الكارةيب؛ وحُ ثت اجلمعية العامة على النقر فعليا يف مسألة بورتورةكو م مجي جوانبوا،
إ بيانــا) وإفــادا) متثــل بــا وجوــا) النقــر الســايدة يف أوســارب
وقااد اماات
بعر بورتورةكو ومؤسساته االجتماعية،
وقد نظرت يف تقرةر مقرر اللجنة اخلاصة ع تنفيذ القرارا) املتعلقة ببورتورةكو(،،2

_________________

( ،A/67/506-S/2012/752 ،1املرفق األول.
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 - 1تؤكد من جديد حق بعر بورتورةكو غري القابل للتصرر يف تقرةر املصـري
واالســتقالل وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة ( 1514د ،،15-وانيطبــا املبــادس األساســية لــذل
القرار على مسألة بورتورةكو؛
 - 2تكرر تأكعد أن بعر بورتورةكو أمة م أمم أمرةكا الالتينية ومنيطقة البحـر
الكارةيب هلا اوةتوا الورنية الذاتية املستقلة؛
 - 3هتعب من جديد حبكومة الوالةـا) املتحـدة األمرةكيـة أن تتحمـل مسـؤوليتوا
املتمثلة يف التعجيل بتنفيذ عملية تتي لشعر بورتورةكـو أن ميـار بالكامـل حقـه غـري القابـل
للتصرر يف تقرةر املصري واالستقالل ،وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة ( 1514د ،15-وقـرارا)
ومقــررا) اللجنــة اخلاصــة بشــأن بورتورةكــو ويف إرــار االمتثــال التــا هلــا ،ومتكلنــه م ـ اا ـاذ
قــرارا) ســيادةة كفيلــة جلعاجلــة احتياجاتــه االقتصــادةة واالجتماعيــة العاجلــة ،جلــا فيوــا البيطالــة
والتوميش والفقر؛
 - 4تالحق أن مسألة استقالل بورتورةكو حتقى بدعم واس النيطا مـ جانـر
بنصيا) بارزة وحكوما) وقوى سياسية با يف أمرةكا الالتينية ومنيطقة البحر الكارةيب؛
 - 5تالحق جمدد ا النقاش اجلار يف بورتورةكو بشأن تنفيذ آلية تكفل مشـاركة
ثل مجي قيطاعا) الرأ يف بورتورةكو مشاركة كاملة ،جلـا يف ذلـ إنشـاء مجعيـة دسـتورةة
تُعىن جلسألة املركز استنادا إ بدايل إهناء االستعمار املعترر را يف القانون الـدوة ،واضـعة يف
اعتباراــا املبــدأ القايــل بــأن أ مبــادرة تســتودر تســوةة املركــز السياس ـ لبورتورةكــو ــر
أن تنب م بعر بورتورةكو؛
 - 6ت اارع عاان قاااال ال لاا مــ اإلجــراءا) املتنــذة ضـــد مؤةــد اســـتقالل
بورتورةكــــو ،وتشــــج علــــى التحقيــــق يف تلـــ اإلجــــراءا) باجلدةــــة الالزمــــة وبالتعــــاون
م السليطا) املنتصة؛
 - 7تطلااب إ اجلمعيــة العامــة أن تنقــر يف مســألة بورتورةكــو بصــورة بــاملة
وم مجي جوانبوا ،وأن تبت يف اذ املسألة يف أقرب وقت ك ؛
 - 8حتا حكومــة الوالةــا) املتحــدة ،متشــيا مـ احلاجــة إ ضــمان حــق بــعر
بورتورةكو املشروع يف تقرةـر املصـري وياةـة حقـو اإلنسـان اخلاصـة بـه ،علـى أن تسـتكمل
عملية إعادة مجي األراض واملنشت) الـ بـولتوا يف جزةـرة بييكـي وبلـدة سـيبا إ بـعر
بورتورةكو ،وأن حتتر حقـو اإلنسـان األساسـية مثـل احلـق يف الصـحة والتنميـة االقتصـادةة،
ج ـل بتنفيــذ عمليــة تنقي ـ وتيطوــري املنــارق ال ـ كانــت تُســتند م ـ قبــل ألغــرال
وأن تع ا
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املناورا) العسكرةة باعتمـاد رـر ال تزةـد مـ تفـاقم العواقـر الوخيمـة الناةـة عـ نشـاروا
العسكر وذل بوية احلفاظ على صـحة سـكان جزةـرة بييكـي وياةـة البياـة ،وأن تتحمـل
تكالي تل العملية؛
 - 9هتعب جمددا بريي الوالةا) املتحدة األمرةكية أن ةفر لـدواعٍ إنسـانية عـ
السجو السياس البورتورةك أوسكار لوبي رةبريا البالد م العمـر  71عامـا الـذ ةق ـ
حكمـا بالســج يف أحــد ســجون الوالةـا) املتحــدة منــذ أكثــر مـ  34عامــا ألســباب تتصــل
بالكفاء م أجل استقالل بورتورةكو ،وترحر باإلفرا ع نوربريتو غونسالي كالودةو؛
 - 10حتعل عل ا مع االرتعاح بالتقرةر الذ أعــــد مقرر اللجنـة اخلاصـة( ،2تنفيـذا
ألحكا قرار اللجنة املؤرخ  23حزةران/ةونيه 2014؛
 - 11تطلب إ املقرر أن ةقد إليوا تقرةرا يف عا  2015ع تنفيذ اذا القرار؛
 - 12ت رر إبقاء مسألة بورتورةكو قيد االستعرال املستمر.
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