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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعذن مذن
االستقنل للبلدا والشعوب املستعمرة
مشروع قرار ق ّدمه الرئيس

مسألة برمودا
إ اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف مسألة برمـداا وقد درسذ الفصـ ذا الصـةة ابملدضـد مـ تقريـر الةجنـة اخلاصـة
املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل لةبةدان والشعدب املستعمرة لعام ،)1(2017
وإذ حتذذي علمذذا بدرقــة العم ـ الــي أعــد ا األمانــة العامــة بشــأن برمــداا( )2واملعةدمــا األخــر
ذا الصةة ابملدضد ،
وإذ تسذذل أبن مجيـ اخليــارا املتاحــة لتقريــر مصــر اإلقةــيم خيــارا ســةيمة مــا اامـ تتفـ مـ
الرغبا الي يعرب عنها شعب برمداا حبرية وتتداف مـ املبـاا احملـداة بدضـد الـداراة يف قـرار اجلمعيـة
العام ـ ـ ـ ـ ــة ( 1514ا )15-املـ ـ ـ ـ ـ ـ ر  14ك ـ ـ ـ ـ ــاندن األول/ايس ـ ـ ـ ـ ــمر  1960و ( 1541ا )15-املـ ـ ـ ـ ـ ـ ر
 15كاندن األول/ايسمر  1960وغرمها م قرارا اجلمعية،
وإذ تعذذرب عذ القلذ ألن ســبعة عشــر إقةيمــا مــا زالـ غــر متمتعــة ابحلكــم الــذا  ،ومـ بينهــا
برمداا ،رغم مرور  57عاما عةى اعتماا إعالن منح االستقالل لةبةدان والشعدب املستعمرة(،)3
وإدراك ذذا منه ذذا ألمهي ــة مداص ــةة تنفي ــذ اإلع ــالن تنفي ــذا فع ــاال ،مـ ـ مراع ــاة ه ــد القض ــا عة ــى
()4
االس ــتعمار حبة ــدل ع ــام  2020ال ــذ حدات ـ األم ــم املتح ــدة وخط ــي عمـ ـ العق ــدي ال ــدولين الث ــاي
والثالث لةقضا عةى االستعمار،

__________
( )1الداثئ الرمسية لةجمعية العامة ،الدورة الثانية والسبعدن ،املةح رقم  ،)A/72/23( 23الفص __.
(.A/AC.109/2017/3 )2
( )3القرار ( 1514ا.)15-
( ،A/56/61 )4املرف .
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وإذ تقذر أبن اخلصــائ املميـ ة لشــعب برمـداا وتطةعاتـ تســتة م اتبــا هُنـ مرنــة وعمةيــة ومبتكــرة
حيـال خيـارا تقريـر املصـر ،اون أ مسـا حبجـم اإلقةـيم أو مدقعـ اجلغـرايف أو عـدا سـكان أو مـدارا
الطبيعية،
واقتناعذذا منهذذا بضــرورة أن تظ ـ رغبــا شــعب اإلقةــيم وتطةعات ـ األســا الــذ يسرتشــد ب ـ يف
تط ــدر مركـ ـ السياسـ ـ يف املس ــتقب وأبمهي ــة ال ــدور ال ــذ ت ايـ ـ عمةي ــا االس ــتفتا واالنتخ ــااب احل ــرة
والن يهة وغرها م أشكال االستطال الشعيب يف التحق م رغبا الشعب وتطةعات ،
وإذ يساورها قل إزا قيام الـدول القائمـة ابإلاارة ابسـتخدام واسـتغالل املـدارا الطبيعيـة لألقـاليم
غر املتمتعة ابحلكـم الـذا ملصـةحتها ،وإزا اسـتخدام األقـاليم مـالذا ضـريبية عةـى حنـد يضـر ابالقتصـاا
العـامل  ،وإزا اآلاثر النامجــة عـ أ أنشـطة اقتصــااية لةــدول القائمــة ابإلاارة تتعـار مـ مصــاح ســكان
األقاليم ،وكذلك م القرار ( 1514ا،)15-
واقتناعذذا منهذذا أبن أ مفاوضــا لتحديــد مركـ اإلقةــيم ال بــد أن ينخــر ويشــار فيهــا شــعب
ذلك اإلقةيم هبمة ،حت رعاية األمم املتحدة عةى أسا ك حالة عةى حدة ،وبضرورة التحق مـ آرا
شعب برمداا فيما يتعة حبق يف تقرير املصر،
وإذ تنح ذ التعــاون الــذ تداص ـ األقــاليم غــر املتمتعــة ابحلكــم الــذا إبــدا عةــى الصــعيدي
احملة واإلقةيم  ،مبا يف ذلك مشاركتها يف أعمال املنظما اإلقةيمية،
وإذ تضذ ذ يف اعتباره ذذا أن مـ ـ امله ــم لةجن ــة اخلاص ــة ،كـ ـ ت ــتمك مـ ـ تع يـ ـ فهمه ــا لةمركـ ـ
السياس لشعب برمداا وم تنفيذ واليتها بفعالية ،أن تَطّة ع طري املمةكة املتحـدة لريطانيـا العظمـى
وأيرلندا الشمالية ،الدولة القائمة ابإلاارة ،عةى رغبا شعب هذا اإلقةيم وتطةعات  ،وأن تتةقـى معةدمـا
يف هذا الشأن م مصاار مناسبة أخر  ،منها ممثةد اإلقةيم،
وإذ تعي األمهيـة الـي تشـكةها مشـاركة ممثةـ برمـداا املنتخبـن واملعينـن يف أعمـال الةجنـة لرمـداا
ولةجنة اخلاصة عةى حد سدا ،
وإذ تسذذل بضــرورة أن تكفـ الةجنــة اخلاصــة قيــام هيئــا األمــم املتحــدة املعنيــة عةــى حنــد نشـ
حبمةة لةتدعيـة العامـة تسـتهد مسـاعدة شـعب برمـداا يف حقـ غـر القابـ لةتصـر يف تقريـر املصـر ويف
فهم خيارا تقرير املصر ،عةى أسا ك حالة عةى حدة ،فهما أفض ،
وإذ تضذ يف اعتبارهذذا ،يف هــذا اخلصــد  ،أن عقــد حةقــا اراســية إقةيميــة يف منطقــي البحــر
الكــارييب واحملــي اهلــاا ويف مقــر األمــم املتحــدة ،مبشــاركة نشــطة م ـ ممثة ـ األقــاليم غــر املتمتعــة ابحلكــم
الذا  ،يساعد الةجنة اخلاصة عةى االضطال بداليتها ،وأن الطاب اإلقةيم هلذ احلةقا الدراسية الـي
تعقــد ابلتنــاوب بــن منطقــي البحــر الكــارييب واحملــي اهلــاا يشــك عنص ـرا ابل ـ األمهيــة يف إطــار بــرجم
تضطة ب األمم املتحدة يرم إىل التحق م املرك السياس لألقاليم،
وإذ ترحب بعقد الةجنة اخلاصة لةحةقة الدراسية اإلقةيمية ملنطقة البحر الكارييب بشأن مدضـد
”تنفيــذ العقــد الــدوي الثالــث لةقضــا عةــى االســتعمار مســتقب إُنــا االســتعمار يف األقــاليم غــر املتمتعــة
ابحلك ــم ال ــذا مـ ــا ه ـ ـ اآلفـ ــا “ ،يف كنغس ــتاون ،ال ــي استضـ ــافتها حكدم ــة سـ ــان فنس ــن وج ـ ـ ر
غرينااي  ،يف الفرتة م  16إىل  18أاير/مايد  ،2017بدصفها حداث هاما واستشرافيا ،أات لةمشاركن
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في ـ تقيــيم التقــدم احملــرز ،وتنــاول مــا يهداج ـ م ـ حتــداي يف عمةيــة إُنــا االســتعمار ،واســتعرا
العم الي تتبعها الةجنة حاليا ،وجتديد الت امها بتنفيذ مهمتها التارخيية،

أســاليب

وإذ تقذذر أبمهيــة االســتنتاجا والتدصــيا الــي اعتمــد ا احلةقــة الدراســية واملرفقــة بتقريــر الةجنــة
اخلاصة( )5والي تبن النتائ الي متخض عنها احلةقة الدراسية ،ومنهـا عةـى وجـ اخلصـد سـب املضـ
قدما بعمةية إُنا االستعمار يف سيا إعالن اجلمعية العامة الفـرتة  2020-2011العقـد الـدوي الثالـث
لةقضا عةى االستعمار(،)6
وإذ تنح ذ ذ م ذ ذ التق ذذدير املس ــامهة املقدم ــة لتنمي ــة بع ـ ـ األق ــاليم م ـ ـ الدك ــاال املتخصص ــة
وامل سسـا األخــر التابعــة ملنظدمـة األمــم املتحــدة ،وخباصـة الةجنــة االقتصــااية ألمريكـا الالتينيــة ومنطقــة
البحــر الكــارييب والةجنــة االقتصــااية واالجتماعيــة آلســيا واحملــي اهلــاا  ،وبــرجم األمــم املتحــدة اإلمنــائ
وبرجم األغذيـة العـامل  ،وامل سسـا اإلقةيميـة مثـ مصـر التنميـة الكـارييب واجلماعـة الكاريبيـة ومنظمـة
اول ش ـ ــر البح ـ ــر الك ـ ــارييب ومنت ـ ــد جـ ـ ـ ر احمل ـ ــي اهل ـ ــاا ووك ـ ــاال جمة ـ ـ ـ املنظم ـ ــا اإلقةيمي ـ ــة يف
احملي اهلاا ،
وإذ تشذذر إىل البيــان الــذ أال ـ ب ـ املدعيــة العامــة ووزيــرة العــدل كممثةــة حلكدمــة برمــداا يف
احلةق ــة الدراس ــية اإلقةيمي ــة ملنطق ــة احمل ــي اهل ــاا ال ــي عق ــد يف كيت ــد يف الف ــرتة م ـ  30أاير/م ــايد إىل
 1ح يران/يدني ،2012
وإذ حت ذذي علم ذذا أبن اإلقة ــيم ق ــد شــار آخ ــر م ــرة يف أنش ــطة الةجن ــة اخلاص ــة يف ع ــام ،2012
وتهقـ ّ،در ،يف هــذا الصــدا ،أمهيــة املشــاركة املســتمرة لإلقةــيم مـ أج ـ ت ويــد الةجنــة أبحــد املعةدمــا ع ـ
عمةية إُنا االستعمار،
وإذ تدرك خمتةف وجها نظر األح اب السياسية بشأن مرك اإلقةيم يف املستقب  ،وإذ تالحظ
نتــائ االستقصــا ا املتتاليــة الــي أجر ــا وســائ اإلعــالم احملةيــة بشــأن هــذ املســألة ،وأفــاا أبن أغةبيــة
اجمليبن غر راغبن يف قط الصةة ابلدولة القائمة ابإلاارة ،وأن أقةية منهم كان ت يد االستقالل،
وإذ تشر إىل أن  ،بنا عةى طةب حكدمـة اإلقةـيم ومبدافقـة الدولـة القائمـة ابإلاارة ،جـر إيفـاا
بعثــة األمــم املتحــدة اخلاصــة إىل برمــداا يف عــام  2005الــي قــدم معةدمــا إىل شــعب اإلقةــيم عـ اور
األمم املتحدة يف عمةية تقرير املصر وعـ اخليـارا املشـروعة لةمركـ السياسـ عةـى النحـد احملـدا بدضـد
يف قرار اجلمعيـة العامـة ( 1541ا )15-وعـ جتـارب الـدول الصـغرة األخـر الـي حققـ احلكـم الـذا
بصدرة كامةة،
وإذ تنح ذ اواع ـ القة ـ الشــديد فيمــا يتعة ـ ابحلكــم الرشــيد والشــفافية واملســا لة يف اإلقةــيم،
مبــا يف ذلــك مــا يتعةـ ابلتمديـ اخلــارج لةحمــال االنتخابيــة انطالقــا مـ بةــد جمــاور ،األمــر الــذ أا
إىل استقالة رئي الدزرا يف أاير/مايد  2014هبد احلفاظ عةى الن اهة والثقة يف الساحة السياسية،
وإذ ت ذذدرك الفائ ــدة ال ــي ميكـ ـ أن تع ــدا هب ــا ال ــرواب اإلقةيمي ــة عة ــى تنمي ــة إقة ــيم مـ ـ األق ــاليم
اجل رية الصغرة،

__________
( )5الداثئ الرمسية لةجمعية العامة ،الدورة الثانية السبعدن ،املةح رقم .)A/72/23( 23
( )6انظر القرار .119/65
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 - 1تعي ذذد أتكي ذذد ح ـ ش ــعب برمــداا غ ــر القاب ـ لةتص ــر يف تقري ــر املص ــر ،وفق ــا مليث ــا
األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة وق ـ ـ ـرار اجلمعيـ ـ ــة العامـ ـ ــة ( 1514ا )15-املتضـ ـ ــم إعـ ـ ــالن مـ ـ ــنح االسـ ـ ــتقالل لةبةـ ـ ــدان
والشعدب املستعمرة؛
 - 2تعيذد أيضذذا أتكيذذد أنـ ال بــدي يف عمةيـة إُنــا اسـتعمار برمــداا عـ مبــدأ تقريـر املصــر
الذ يشك أيضا حقا أساسيا م حقد اإلنسان ،عةى حند ما تقر بـ اتفاقيـا حقـد اإلنسـان ذا
الصةة ابملدضد ؛
 - 3تعيذذد ك ذ ل أتكيذذد أن شــعب برمــداا هــد يف ُنايــة املطــا صــاحب احل ـ يف حتديــد
مرك السياس يف املستقب حبرية ،وفقا ألحكـام امليثـا ذا الصـةة ابملدضـد واإلعـالن وقـرارا اجلمعيـة
العامــة املتخــذة يف هــذا الصــدا ،و يــب ابلدولــة القائمــة ابإلاارة ،يف هــذا الصــدا ،أن تقــدم ،ابلتعــاون مـ
حكدمــة اإلقةــيم واهليئــا املعنيــة يف منظدمــة األمــم املتحــدة ،إبعــداا بـرام تثقيــف سياسـ لإلقةــيم لتدعيــة
الشــعب حبق ـ يف تقري ــر املصــر طبق ــا لةخي ــارا املشــروعة املتعةق ــة ابملرك ـ السياس ـ املس ــتندة إىل املب ــاا
احملداة بدضد يف قرار اجلمعية ( 1541ا )15-والقرارا واملقررا األخر املتخذة يف هذا الصدا؛
 - 4تؤكد أمهية تقريـر جلنـة اسـتقالل برمـداا لعـام  2005الـذ يقـدم اراسـة وافيـة لةحقـائ
احمليطــة ابالســتقالل ،ومــا زال ـ أتســف ألن ـ مل جيــر حــى اآلن تنفيــذ اخلط ـ الراميــة إىل عقــد اجتماعــا
عامة وعر ورقة خضرا عةى جمة النداب تةيها ورقة بيضا حتدا االقرتاحـا يف جمـال السياسـة العامـة
املتعةقة ابستقالل برمداا؛
 - 5تؤكد احلاجة إىل مداصةة تع ي احلكم الرشيد والشفافية واملسا لة يف احلكدمة ،مبا يعـدا
ابلفائدة عةى اإلقةيم؛
 - 6ترحذب بقيـام الدولـة القائمــة ابإلاارة بتدسـي نطـا اتفاقيـة القضــا عةـى مجيـ أشــكال
التميي ضد املرأة( )7لتشم برمداا يف آذار/مار 2017؛
 - 7تطلب إىل الدولـة القائمـة ابإلاارة أن تسـاعد اإلقةـيم بتيسـر األعمـال الـي يضـطة هبـا
فيما يتعة ابجلهـدا املبذولـة لةتدعيـة التثقيفيـة اجلمهـدر ،مبـا يتسـ مـ املـااة ( 73ب) مـ امليثـا  ،و يـب
يف هذا الصدا مب سسا األمم املتحدة املعنية أن تقدم املساعدة ،عند طةبها ،إىل اإلقةيم؛
-8
البحر الكارييب؛

ترحذذب مبشــاركة برمـداا بنشــا يف أعمــال الةجنــة االقتصــااية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة

 - 9تش ذذج اإلقةــيم عة ــى مداص ــةة املش ــاركة يف أنش ــطة الةجنــة اخلاص ــة املعني ــة حبال ــة تنفي ــذ
إعالن منح االستقالل لةبةدان والشعدب املستعمرة ،مبا يف ذلك احلةقا الدراسية اإلقةيمية؛
 - 10تؤكذذد أمهيــة أن تكــدن الةجنــة اخلاصــة عةــى عةــم آبرا شــعب برمــداا ورغبات ـ وأن تع ـ ز
فهمها ألحدال هذا الشعب ،مبا يف ذلك طبيعة ونطا الرتتيبا السياسية والدسـتدرية القائمـة بـن برمـداا
والدولة القائمة ابإلاارة؛
__________
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 - 11هتيذذب ابلدولــة القائمــة ابإلاارة أن تشــار يف أعمــال الةجنــة اخلاصــة وأن تتعــاون معهــا
تعــاوج كــامال م ـ أج ـ تنفيــذ أحكــام املــااة ( 73ه ــ) م ـ امليثــا واإلعــالن وم ـ أج ـ إخطــار الةجنــة
اخلاصة بتنفيذ أحكـام املـااة ( 73ب) مـ امليثـا فيمـا يتعةـ ابجلهـدا الراميـة إىل النهـد ابحلكـم الـذا
يف برمداا ،وتشج الدولة القائمة ابإلاارة عةى تيسر إيفاا البعثا ال ائرة والبعثا اخلاصة إىل اإلقةيم؛
 - 12تعي ذذد أتكي ذذد أن الدول ــة القائمــة ابإلاارة مس ـ ولة ،مبدجــب امليث ــا  ،ع ـ تع ي ـ التنمي ــة
االقتص ــااية واالجتماعي ــة وص ــدن اهلدي ــة الثقافي ــة لإلقة ــيم ،وتطة ــب إىل الدول ــة القائم ــة ابإلاارة أن تتخ ــذ
خطـ ـ ـدا حلش ـ ــد مجيـ ـ ـ أش ـ ــكال املس ـ ــاعدة املمكن ـ ــة ،سـ ـ ـدا عة ـ ــى أس ـ ــا ثن ـ ــائ أو متع ـ ــدا األطـ ـ ـرا ،
واستخدامها بفعَّالية يف تع ي اقتصاا اإلقةيم؛

 - 13أتخ يف االعتبار خطة التنمية املستدامة لعام  ،)8(2030مبا يف ذلـك أهـدا التنميـة
املســتدامة ،وت كــد أمهيــة تع يـ التنميــة االقتصــااية واالجتماعيــة املســتدامة لإلقةــيم عـ طريـ تشــجي النمــد
االقتصــاا املطــرا والشــام واملنصــف ،و يئــة م يــد مـ الفــر لةجميـ  ،واحلــد مـ أوجـ عــدم املســاواة،
ورف مستداي املعيشة األساسية ،وتدعيم التنمية االجتماعية العاالة واالندماج االجتمـاع  ،وتع يـ إاارة
املـ ـدارا الطبيعي ــة وال ــنظم اإليكدلدجي ــة عة ــى حن ــد متكام ـ ـ ومس ــتدام مب ــا يكف ـ ـ أم ــدرا منه ــا اع ــم التنمي ــة
االقتصااية واالجتماعية والبشرية ،ويف الدقـ نفسـ تيسـر حفـظ الـنظم اإليكدلدجيـة وجتديـدها وراهـا إىل
حالته ـ ــا األص ـ ــةية وكفال ـ ــة ص ـ ــمداها يف مداجه ـ ــة التح ـ ــداي اجلدي ـ ــدة واملس ـ ــتجدة ،وحت ـ ــث بق ـ ــدة الدول ـ ــة
القائمة ابإلاارة عةى االمتنـا عـ القيـام أب نـد مـ األنشـطة غـر املشـروعة والضـارة وغـر املنتجـة ،الـي
ال تتماشى م مصةحة شعب اإلقةيم ،مبا يف ذلك استخدام اإلقةيم مالذا ضريبيا؛
 - 14تطلب إىل اإلقةيم وإىل الدولة القائمة ابإلاارة اختاذ مجيـ التـدابر الالزمـة حلمايـة البيئـة
يف اإلقةيم وحفظها مـ مجيـ أشـكال التـدهدر ،وتطةـب مـرة أخـر إىل الدكـاال املتخصصـة املعنيـة رصـد
األحدال البيئية يف اإلقةيم وتقدمي املساعدة إلي وفقا لنظمها الداخةية السائدة؛
 - 15تطلذذب إىل الةجنــة اخلاصــة أن تداصـ اراســة مســألة برمــداا وأن تقــدم تقريـرا عـ ذلــك
إىل اجلمعية العامة يف اور ا الثالثة والسبعن وع تنفيذ هذا القرار.

__________
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