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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـ عالـ م مـن
االستق ل للبلدام والشعوب املستعمرة
مشروع قرار مقدم من الرئيس

مسألة جزر تركس وكايكوس
إن اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف مسألة جزر تركس وكايكوس،
وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـ عالـ م مـن
االستق ل للبلدام والشعوب املستعمرة لعام  ،2016املتعلق جبزر تركس وكايكوس(،)1
وإذ حتييييل ا ميييا بورقـــة العمـــل الـــأل االـــدعا األماأـــة العامـــة بشـــأم جـــزر تـــركس
وكايكوس( )2واملعلومات األخرى ذات الصلة،
وإذ تس م بأم مجيع اخليارات املتاحة لتقرير مصري اإلقلـيم خيـارات سـليمة مـا امـ
تتفق مع الرغبات الأل يعرب النها شعب جـزر تـركس وكـايكوس حبريـة وتتواقـق مـع املبـا
احملد ة بوضوح الوار ة يف قراري اجلمعية العامة  )15- ( 1514املـرر  14كـاأوم األول
يســم  1960و  )15- ( 1541املــرر  15كــاأوم األول يســم  1960وغريمهــا مــن
قرارات اجلمعية،

__________
( )1الوثائق الرمسية ل جمعية العامة ،الدورة احلادية والسبعون ،امل حق رقم  ،)A/71/23( 23الفصل العاشر.
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وإذ تعرب ان الق ق ألم  17عقليما ،مبا يف ذلك جزر تركس وكايكوس ،مـا االـ
غري متمتعة باحلكم الـ ا رغـم مـرور  56الامـا اللـا االتمـا عالـ م مـن االسـتق ل للبلـدام
والشعوب املستعمرة(،)3
وإدراكا منها أل مهية مواصلة تنفيـ اإلالـ م تنفيـ ا قعـاال ،مـع مراالـاة ضـد الق ـا
اللا االستعمار حبلول الام  2020ال ي حد ته األمم املتحدة وخطأل المل العقـدين الـدولي
الثاين( )4والثالث للق ا اللا االستعمار،
وإذ تقيير بــأم اخلصــائم املميــزة لشــعب جــزر تــركس وكــايكوس وتطلعاتــه تســتلزم
اتباع أُهج مرأة والملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير املصـري ،وم اي مسـاس حبجـم اإلقلـيم
او موقعه اجلغرايف او الد سكاأه او موار ه الطبيعية،
واقتنااييا منييها ب ــرورة ام ت ــل رغبــات شــعب اإلقلــيم وتطلعاتــه األســاس الــ ي
يُسترشــد بــه يف تطــور مركــزه السياســل يف املســتقبل وبأمهيــة الــدور ال ـ ي تر يــه المليــات
االستفتا واالأتخابات احلرة والزنيهة وغريضا مـن اشـكال االسـتط ع الشـعا يف التحقـق مـن
رغبات الشعب وتطلعاته،
وإذ يسيياور ا الق ييق عاا اســتخدام واســتغ ل املــوار الطبيعيــة لريقــاليم غــري املتمتعــة
باحلكم ال ا من جاأب الدول القائمـة بـاإل ارة لصـاحلها ،وعاا اسـتخدام األقـاليم باالتبارضـا
م ذات ضريبية اللا حساب االقتصا العاملل ،وعاا اآلاثـار املترتبـة اللـا اي اأشـطة اقتصـا ية
ت طلع هبا الدول القائمة باإل ارة اللا حنو يتعارض مع مصاحل شعوب األقـاليم ،وكـ لك مـع
القرار ،)15- ( 1514
واقتنااا منيها بـأم اي مفاوضـات لتحديـد مركـز اإلقلـيم ال بـد ام ينخـرك ويشـار
قيها شعب ذلك اإلقليم هبمة ،حتـ رالايـة األمـم املتحـدة اللـا اسـاس كـل حالـة اللـا حـدة،
وب رورة التحقق من آرا شعب جزر تركس وكايكوس قيما يتعلق حبقه يف تقرير املصري،
وإذ تالحي التعــاوم الـ ي تواصــل األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الـ ا عبــدا ه اللــا
الصعيدين احمللل واإلقليمل ،مبا يف ذلك مشاركتها يف االمال املن مات اإلقليمية،
وإذ تضيييف ا ااتبار ييا ام مــن املهــم للجنــة اخلاصــة ،كــل تــتمكن مــن تعزيــز قهمهــا
للمركـز السياســل لشــعب جـزر تــركس وكــايكوس ومــن االضـط ع بواليتــها بشــكل قعــال،
__________
( )3القرار .)15- ( 1514

( ،A/56/61 )4املرقق.
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ام تطلــع الــن ريــق الدولــة القائمــة بــاإل ارة اللــا رغبــات شــعب ض ـ ا اإلقلــيم وتطلعاتــه،
وام تتلقا معلومات يف ض ا الشأم من مصا ر مناسبة اخرى ،منها ممثلو اإلقليم،
وإذ تع ي األمهيــة الــأل تشــكلها مشــاركة ممثلــل جــزر تــركس وكــايكوس املنتخــب
واملعين يف االمال اللجنة جلزر تركس وكايكوس وللجنة اخلاصة اللا حد سوا ،
وإذ تس م ب رورة ام تكفـل اللجنـة اخلاصـة قيـام ضياـات األمـم املتحـدة املعنيـة اللـا
حنو أشط حبملة للتوالية العامة تسـتهد مسـاالدة شـعب جـزر تـركس وكـايكوس يف عالمـال
حقه غري القابل للتصر يف تقرير امل صـري ويف قهـم خيـارات تقريـر املصـري قهمـا اق ـل ،اللـا
اساس كل حالة اللا حدة،
وإذ تضيييف ا ااتبار ييا ،يف ذلــك اخلصــون ،ام القــد حلقــات راســية عقليميــة يف
مــنطقأل البحــر الكــاريا واحملــيط امــا ويف مقــر األمــم املتحــدة ،مبشــاركة أشــطة مــن ممثلــل
األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم ال ـ ا  ،يســاالد اللجنــة اخلاصــة اللــا االضــط ع بواليتــها وام
الطابع اإلقليمل م ه احللقات الدراسية الأل تعقد بالتناوب ب منطقأل البحر الكـاريا واحملـيط
اما يشكل النصرا بالغ األمهية يف ع ار برأامج ت طلع بـه األمـم املتحـدة يرمـل ع التحقـق
من املركز السياسل لريقاليم،
وإذ ترحي بعقــد اللجنــة اخلاصــة احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط امــا يف
ماأــاغوا ،حيــث است ــاقتها حكومــة أيكــاراغوا ،يف الفتــرة مــن  31ايار مــايو ع  2حزيــرام
يوأيه  ،2016بوصفها حداثا ضامـا واستشـراقيا ،اتـاح للمشـارك قيـه تقيـيم التقـدم احملـرا يف
الملية عهنا االستعمار ،واستعراض اساليب العمل الأل تتبعها اللجنـة حاليـا ،ويديـد ا هـا يف
تنفي مهمتها التارخيية،
وإذ تقيير بأمهيــة االســـتنتاجات والتوصــيات الــأل االتمـــدعا احللقــة الدراســية املرققـــة
بتقريــر اللجنــة اخلاصــة( )5والــأل تــب النتــائج الــأل خ ـ النــها احللقــة ،ومنــها اللــا وجــه
اخلصـــون ســـبل امل ـــل قـــدما بعمليـــة عهنـــا االســـتعمار يف ســـيا عالـ ـ م اجلمعيـــة العامـــة
الفترة  2020-2011العقد الدويل الثالث للق ا اللا االستعمار(،)6
وإذ تالحيي مييييف التقيييدير املســـامهة املقدمـــة لتنميـــة بعــ األقـــاليم مـــن الوكـــاالت
املتخصصــة واملرسســات األخــرى التابعــة ملن ومــة األمــم املتحــدة ،وقاصــة اللجنــة االقتصــا ية
ألمريكــا ال تينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريا ،واللجنــة االقتصــا ية واالجتمااليــة آلســيا واحملــيط

__________
( )5الوثائق الرمسية ل جمعية العامة ،الدورة احلادية والسبعون ،امل حق رقم .)A/71/23( 23
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اما  ،وبرأامج األمم املتحدة اإلمنائل ،وبرأامج األغ يـة العـاملل ،واملرسسـات اإلقليميـة مثـل
مصر التنمية الكاريا واجلماالة الكاريبية ومن مة ول شر البحر الكاريا ومنتـدى جـزر
احمليط اما ووكاالت جملس املن مات اإلقليمية يف احمليط اما ،
إذ حتيل ا ما بالبيام ال ي ا به ممثل جزر تـركس وكـايكوس يف احللقـة الدراسـية
اإلقليميــة ملنطقــة البحــر الكــاريا الــأل القــدت يف ماأــاغوا يف الفتــرة مــن  19ع  21ايــار
مايو ،2015
وإذ تشيي ع عيفــا بعثــة األمــم املتحــدة اخلاصــة ع جــزر تــركس وكــايكوس يف
الام  2006بنا اللا لب حكومة اإلقليم ومبواققة الدولة القائمة باإل ارة،
وإذ تالحيي ام الدولـــة القائمـــة بـــاإل ارة قـــررت تعليـــق العمـــل بـــأجزا مـــن األمـــر
الدســتوري جلــزر تــركس وكــايكوس لعــام  2006و ــرح مشــروع ســتور يف وق ـ الحــق
للتشاور العام يف الام  2011ووضع ستور جديد لإلقليم واأتخـاب حكومـة جديـدة لإلقلـيم
يف الام ،2012
وإذ تالح أيضيا ام الدولـة القائمـة بـاإل ارة ،بعـد تفكـري متـأم ،مل تقبـل التوصـيات
الوار ة يف تقرير جلنة مراجعة الدسـتور لعـام  ،2014الـ ي الُـرض اللـا أ ـر جملـس النـواب،
اللا اساس ام األمر الدستوري لعام  2011اساسل لكفالة ام ت ل جزر تـركس وكـايكوس
تطبّـــق املعـــايري املعتـــر هبـــا وليـــا يف جمـــاالت احلوكمــة الرشـــيدة وســـيا ة القـــاأوم واإل ارة
املالية السليمة،
وإذ تشي ع ام رؤســا حكومــات اجلماالــة الكاريبيــة تلقــوا يف آذار مــارس 2014
معلومات مستجدة الن احلالة يف جزر تركس وكـايكوس ،سيواصـلوم رصـدضا ،واهنـم االلنـوا
المهم إلالا ة الدميقرا ية بشكل كامل يف اإلقليم ،وققا للشروك الأل يقررضا شعب اإلقليم،
وإذ تالح وقف العمل يف الام  2009باألمر الدسـتوري لعـام  ،2006الـ ي الغـا
االأتخابات الدميقرا ية جمللس النواب واحلكومة ،والقيام بعد ذلك بإقامة حكـم مباشـر ارسـه
الدولة القائمة باإل ارة ملـدة اثـ س سـنوات ،مـع عحا ـة العلـم بتـوقري امـر سـتوري جديـد يف
الــام  2012ق ـ الــن االأتخابــات الــأل اجري ـ يف اإلقلــيم يف الــام  2012وعقــرار رؤســا
حكومات بلدام اجلماالة الكاريبية تقريـر بعثـة تقصـل احلقـائق الـأل اوقـدعا اجلماالـة ع جـزر
تركس وكايكوس يف الام  ،2013الـ ي الـا يف مجلـة امـور ع عجـرا اسـتفتا بشـأم تقريـر
املصري وعأشا آلية لتعديل الدستور،
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 - 1تعيييد تيكيييد حــق شــعب جــزر تــركس وكــايكوس غــري القابــل للتصــر يف
تقرير املصري ،وققا مليثا األمم املتحدة وقرار اجلمعية العامة  )15- ( 1514املت من عالـ م
من االستق ل للبلدام والشعوب املستعمرة؛
 - 2تعييييد أيضيييا تيكييييد اأـــه ال بـــديل يف المليـــة عهنـــا اســـتعمار جـــزر تـــركس
وكايكوس الن مبدا تقرير املصري ال ي يشكل اي ـا حقـا اساسـيا مـن حقـو اإلأسـام ،اللـا
حنو ما تقر به اتفاقيات حقو اإلأسام ذات الصلة باملوضوع؛
 - 3تعيد كذلك تيكيد ام شـعب جـزر تـركس وكـايكوس ضـو يف هنايـة املطـا
صاحب احلق يف حتديد مركزه السياسل يف املستقبل حبريـة ،وققـا ألحكـام امليثـا ذات الصـلة
واإلالــ م وقــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصــلة ،وتــدالو ،يف ضــ ا الصــد  ،الدولــة القائمــة
باإل ارة للقيام ،بالتعاوم مع حكومة اإلقليم وامياات املعنية يف من ومة األمم املتحـدة ،بإالـدا
بـــرامج تثقيفيـــة سياســـية لإلقلـــيم لتواليـــة الشـــعب حبقـــه يف تقريـــر املصـــري بقـــا للخيـــارات
املشــروالة املتعلقــة بــاملركز السياســل املســتندة ع املبــا احملــد ة بوضــوح يف قــرار اجلمعيــة
 )15- ( 1541والقرارات واملقررات األخرى املتخ ة يف ض ا الصد ؛
 - 4تعرب جمدّد ا الن تأييدضا إلالا ة الدميقرا يـة بشـكل تـام يف اإلقلـيم وألالمـال
جلنة مراجعة الدستور يف ذلك الصد  ،وت حظ اجلهو الأل تب ما الدولة القائمـة بـاإل ارة مـن
اجــل عرســا احلوكمــة الرشــيدة يف اإلقلــيم ،بســبل منــها وضــع ســتور جديــد يف الــام 2011
وعجرا اأتخابات يف تشرين الثاين أوقم  ،2012وممارسة اإل ارة املالية السليمة يف اإلقليم؛
 - 5حتيل ا ما مبواقف اجلماالة الكاريبية وحركة بلدام الـدم االحنيـاا و الواعمـا
املتكــررة ع عرســا حكومــة منتخبــة ميقرا يــا لإلقلــيم وع عالــا ة الدميقرا يــة بشــكل تــام يف
اإلقليم اللا النحو ال ي يقرره شعبه؛
 - 6تالح النقاش املتواصل بشـأم اإلصـ ح الدسـتوري اخـل اإلقلـيم ،وتركـد
امهية مشاركة مجيع الفاات واأل را املهتمة يف الملية التشاور؛
 - 7تؤكييد اللــا امهيــة وضــع ســتور لإلقلــيم ســد موحــات شــعب اإلقلــيم
ورغباته ،اللا اساس آليات التشاور الشعا؛
 - ٨تط ي ع الدولــة القائم ـة بــاإل ارة ام تســاالد اإلقلــيم بتيســري األالمــال الــأل
ي طلع هبـا قيمـا يتعلـق بـاجلهو املب ولـة لتواليـة اجلمهـور ،مبـا يتسـق مـع املـا ة ( 73ب) مـن
امليثــا  ،وعيــب يف ذلــك الصــد مبرسســات األمــم املتحــدة املعنيــة تقــدم املســاالدة ع اإلقلــيم
عذا لبها؛
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5/7

A/AC.109/2016/L.18

 - 9ترح
ومنطقة البحر الكاريا؛

مبشاركة اإلقليم بنشاك يف االمال اللجنة االقتصا ية ألمريكا ال تينيـة

 - 10ترحي أيضييا بــاجلهو الــأل تواصــل حكومــة اإلقلــيم بـ ما لتلبيــة احلاجــة ع
االضتمام بتعزيز التنمية االجتماالية واالقتصا ية يف مجيع احنا اإلقليم؛
 - 11تؤكد امهية ام تكوم اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفي عال م مـن االسـتق ل
للبلــدام والشــعوب املســتعمرة اللــا اللــم بــ را شــعب جــزر تــركس وكــايكوس ورغباتــه
وام تعــزا قهمهــا ألحــوال ضــ ا الشــعب ،مبــا يف ذلــك بيعــة وأطــا الترتيبــات السياســية
والدستورية القائمة ب جزر تركس وكايكوس والدولة القائمة باإل ارة قيه؛
 - 12هتيييي بالدولــــة القائمــــة بــــاإل ارة ام تشــــار يف االمــــال اللجنــــة اخلاصــــة
وام تتعاوم معها تعاوأـا كـام مـن اجـل تنفيـ احكـام املـا ة ( 73ضــ) مـن امليثـا واإلالـ م
ومن اجل عخطار اللجنة اخلاصة بتنفي احكام املا ة ( 73ب) من امليثا قيمـا يتعلـق بـاجلهو
الراميــة ع النــهوض بــاحلكم الــ ا يف جــزر تــركس وكــايكوس ،وتشــجع الدولــة القائمــة
باإل ارة اللا تيسري عيفا البعثات الزائرة والبعثات اخلاصة ع اإلقليم؛
 - 13تعيييد تيكيييد مســرولية الدولــة القائمــة بــاإل ارة ،مبوجــب امليثــا  ،الــن تعزيــز
التنميــة االقتصــا ية واالجتمااليــة وصــوم امويــة الثقاقيــة لإلقلــيم ،وتطلــب ع الدولــة القائمــة
بــاإل ارة ام تتخ ـ خطــوات للحصــول اللــا كــل مســاالدة ممكنــة ،ســوا اللــا اســاس اثنــائل
او متعد األ را  ،واستخدامها بفعالية يف تعزيز اقتصا ات اإلقليم؛
 - 14تيخذ ا ااتبار ا خطة التنميـة املسـتدامة لعـام  ،2030مبـا يف ذلـك اضـدا
التنمية املستدامة( ،)7وتركد امهيـة تعزيـز التنميـة االقتصـا ية واالجتمااليـة املسـتدامة يف اإلقلـيم
من خـ ل تعزيـز منـو اقتصـا ي مسـتدام وشـامل ومنصـف ،وعياـة مزيـد مـن الفـرن للجميـع
واحلد من اوجه الدم املساواة ورقع مسـتويات املعيشـة األساسـية ،وتـداليم التنميـة االجتمااليـة
العا لة واالأـدما االجتمـاالل ،وتعزيـز اإل ارة املتكاملـة واملسـتدامة للمـوار الطبيعيـة والـن م
اإليكولوجية الأل تدالم ،يف مجلة امور ،التنمية االقتصـا ية واالجتمااليـة والبشـرية ،وتسـهل يف
الوق أفسه حفظ الن ام اإليكولوجل ويد ه ،ور ّه ع حالته األصلية وصمو ه يف مواجهـة
التحديات اجلديدة والناشاة ،وحتث بقوة الدولـة القائمـة بـاإل ارة اللـا االمتنـاع الـن اي أـوع
األأشـطة غـري املشـروالة وال ــارة وغـري املنتجـة ،مبـا يف ذلــك اسـتخدام اإلقلـيم باالتبـاره مـ ذا
ضريبيا ،الأل ال تتماشا مع مصاحل شعب اإلقليم؛
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 - 15تط ي ع اإلقلــيم وع الدولــة القائمــة بــاإل ارة امجــاذ مجيــع التــدابري ال امــة
حلماية البياة يف اإلقليم وحف ها من مجيع اشكال التدضور ،وتطلب مرة اخـرى ع الوكـاالت
املتخصصـــة املعنيـــة رصـــد األحـــوال البيايـــة يف اإلقلـــيم وتقـــدم املســـاالدة عليـــه وققـــا لن مـــه
الداخلية السائدة؛
 - 16تط ع اللجنة اخلاصة ام تواصل راسـة مسـألة جـزر تـركس وكـايكوس
وام تقـــدم تقريـــرا الـــن ذلـــك ع اجلمعيـــة العامـــة يف ورعـــا الثاأيـــة والســـبع والـــن تنفيـ ـ
ض ا القرار.
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