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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(Add.1و A/55/L.58) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة  - ١٤٧/٥٥
 
 

إن اجلمعية العامة، 

وقد درست تقرير اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة(١)، 

– ١٥) املـؤرخ ١٤ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٦٠ املتضمــن إعــالن منــح االســتقالل للبلــدان  وإذ تشـري إىل قرارهـا ١٥١٤ (د 

والشـعوب املسـتعمرة، وإىل مجيـع قراراـا الالحقـة املتعلقـة بتنفيـذ اإلعـالن، وآخرهـا القـرار ٩١/٥٤ املـؤرخ ٦ كـانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، 

فضال عن قرارات جملس األمن ذات الصلة، 

وإذ تضع يف اعتبارها ايـة العقـد الـدويل األول للقضـاء علـى االسـتعمار وإعـالن فـترة ٢٠٠١-٢٠١٠ عقـدا دوليـا ثانيـا للقضـاء 

على االستعمار، وأن من الضروري دراسة سبل التحقق من رغبات شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الذاتـــي علـى أسـاس القــــرار ١٥١٤ 

(د – ١٥) والقرارات األخرى ذات الصلة املتعلقة بإاء االستعمار، 

وإذ تسلم بأن القضاء على االستعمار كان إحدى أولويات املنظمة وال يزال إحدى أولوياا للعقد الذي يبدأ يف عام ٢٠٠١، 

وإذ تعيد تأكيد احلاجة إىل اختاذ تدابري للقضاء على االسـتعمار قبـل عـام ٢٠١٠، حسـبما يدعـو إليـه قرارهـا ١٤٦/٥٥ املـؤرخ ٨ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 

وإذ تكرر اإلعراب عن اقتناعها باحلاجة إىل القضاء على االستعمار وكذلـك القضـاء علـى التميـيز العنصـري وانتـهاكات حقـوق 

اإلنسان األساسية، 

وإذ تالحظ مع االرتياح ما أجنزته اللجنة اخلاصة باإلسهام يف التنفيذ الفعـال والكـامل لإلعـالن ولقـرارات األمـم املتحـدة األخـرى 

ذات الصلة بإاء االستعمار، 

                                                           
A/55/23 (Parts I-III). ولالطالع على النص النهائي، انظر: الوثائق الرمسية للجمعيــة العامــة، الــدورة اخلامســة واخلمســون، امللحــق رقــم  (١)

 .٢٣
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وإذ تؤكد أمهية مشاركة الدول القائمة باإلدارة يف أعمال اللجنة اخلاصة، 

وإذ تالحـظ مـع القلـق األثـر السـليب النـاجم عـن عـدم مشـاركة بعـض الـدول القائمـة بـاإلدارة علـى تنفيـذ واليـة اللجنـة اخلاصــة، 

وعلى أعماهلا، 

وإذ تالحظ مع االرتياح تعاون بعض الدول القائمة باإلدارة ومشاركتها النشطة يف أعمال اللجنة اخلاصة، 

وإذ تالحظ أن الدول القائمة باإلدارة األخرى قد وافقت اآلن على العمل مع اللجنة اخلاصة بصفة غري رمسية، 

وإذ حتيــط علما باملشاورات واالتفاقــــات بـني األطــــراف املعنيـة يف بعـض األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، وبـاإلجراء الـذي 

اختــذه األمني العـام فيما يتعلق ببعض األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، 

وإذ تـدرك مـا للـدول احلديثـة االسـتقالل والناشـئة مـن حاجـة ملحـة إىل مســـاعدات مــن األمــم املتحــدة ومنظــومة مؤسســاا يف 

امليدانني االقتصادي واالجتماعي وغريمها، 

ـــة الصغــرية، مــن  وإذ تـدرك أيضـا مـا لكثـري مـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت املتبقيـة، ومنـها بصفـة خاصـة األقـاليم اجلزري

حاجة ملحة إىل املساعدات االقتصادية واالجتماعية وغريها من املساعدات من األمم املتحدة ومن املؤسسات الداخلة يف منظومتها، 

ــة ملنطقـة احمليـط اهلـادئ يف مـاجورو، جـزر مارشـال، يف  وإذ حتيط علما بوجه خاص بقيام اللجنة اخلاصة بعقد حلقة دراسية إقليمي

الفترة من ١٦ إىل ١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠، الستعراض احلالـة يف األقـاليم اجلزريـة الصغـرية غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، وال سـيما مسـار تطورهـا 

السياسي حنو تقرير املصري حبلول سنة ٢٠٠٠ وما بعدها(٢)، 

– ١٥) ومجيـع القـرارات واملقـررات األخـــرى املتعلقــة بإــاء االســتعمار، مبــا فيــها  تعيـد تـأكيد قرارهـا ١٥١٤ (د  - ١

قرارها ١٤٦/٥٥ الذي تعلن فيه الفترة ٢٠٠١-٢٠١٠ عقـدا دوليـا ثانيـا للقضـاء علـى االسـتعمار، ويـب بـالدول القائمـة بـاإلدارة أن تتخـذ، 

وفقا لتلك القرارات، مجيع اخلطوات الالزمة لتمكني شعوب األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت املعنيـة مـن ممارسـة حقـها يف تقريـر املصـري، مبـا 

فيه االستقالل، ممارسة كاملة يف أقرب وقت ممكن؛ 

حتيط علما بتقرير األمني العام عن العقد الدويل للقضاء على االستعمار(٣)؛  - ٢

تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى أن وجود االستعمار بأي شـكل أو مظـهر، مبـا يف ذلـك االسـتغالل االقتصـادي، أمـر  - ٣

يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة، وإعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(٤)؛ 

                                                           
انظر A/55/23 (Part I)، الفصــل الثــاين، املرفــق. ولالطــالع علــى النــص النــهائي، أنظــر: الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة اخلامســة  (٢)

واخلمسون، امللحق رقم ٢٣. 

 .A/55/497 (٣)

 .(٣– القرار ٢١٧ ألف (د  (٤)
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تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة مـن أجـــل القضـــاء الكامـــل والسريـــع علـى  - ٤

االستعمار، وكفالــة مراعاة مجيع الـدول مراعـاة أمينـة ملـا يتصـل بـاملوضوع مـن أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة، وإعـالن منـح االسـتقالل للبلـدان 

والشعوب املستعمرة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ 

تؤكد مرة أخرى تأييدهـا لتطلعـات الشـعوب الواقعـة حتـت احلكـم االسـتعماري إىل ممارسـة حقـها يف تقريـر املصـري،  - ٥

مبا فيه االستقالل، وفقا للقرارات ذات الصلة لألمم املتحدة املتعلقة بإاء االستعمار؛ 

توافق على تقرير اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن منـح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة عـن أعماهلـا  - ٦

خالل عام ٢٠٠٠، مبا يف ذلك برنامج العمل املتوخى لعام ٢٠٠١(٥)؛ 

يب بالدول القائمة باإلدارة التعاون الكامل مع اللجنة اخلاصة إلجناز برنـامج عمـل بنـاء قبـل ايـة عـام ٢٠٠١ علـى  - ٧

أسـاس كـل حالـة علـى حـدة لألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت لتيسـري تنفيـــذ واليــة اللجنــة اخلاصــة والقــرارات ذات الصلــة املتعلقــة بإــاء 

االستعمار، مبا يف ذلك القرارات املتعلقة بأقاليم حمددة؛ 

تطلب إىل اللجنة اخلاصة مواصلة التمـاس الوسـائل املناسـبة لتنفيـذ اإلعـالن تنفيـذا فوريـا وتامـا والقيـام باألعمـال الـيت  - ٨

وافقـت عليـها اجلمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق بـالعقد الـدويل للقضـــاء علـى االسـتعمار والعقــــد الـدويل الثـاين يف مجيـع األقـاليم الـيت مل متـارس بعـــد 

حقها يف تقرير املصري، مبا فيه االستقالل، مع القيام بصفة خاصة مبا يلي: 

وضـع مقترحـات حمـددة للقضـاء علـى االسـتعمار، وتقـدمي تقريـر عـن ذلـــك إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا السادســة  (أ)

واخلمسني؛ 

املضـي يف دراسـة مـدى تنفيـذ الـدول األعضـاء للقـرار ١٥١٤ (د – ١٥)، ولغـريه مـــن القــرارات ذات الصلــة بإــاء  (ب)

االستعمار؛ 

االسـتمرار يف إيـالء اهتمـام خـاص لألقـاليم الصغـرية، وال سـيما بإيفـاد بعثــات زائــرة، وتقــدمي توصيــات إىل اجلمعيــة  (ج)

العامة بأنسب اخلطوات اليت جيب اختاذها لتمكني سكان تلك األقاليم من ممارسة حقهم يف تقرير املصري، مبا فيه االستقالل؛ 

إجناز برنامج عمل بناء على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة لألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت قبـل ايـة عـام ٢٠٠١  (د)

لتيسري تنفيذ والية اللجنة اخلاصة والقرارات ذات الصلة املتعلقة بإاء االستعمار، مبا فيها القرارات املتعلقة بأقاليم حمددة؛ 

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكسب التـأييد العـاملي علـى صعيـد احلكومـات، فضـال عـن املنظمـات الوطنيـة والدوليـة،  (هـ)

لتحقيق أهداف اإلعالن وتنفيذ قرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ 

ـــة اخلاصــة ونشــرها،  عقـد حلقـات دراسـية، حسـب االقتضـاء، لغـرض احلصـول علـى املعلومـات املتعلقـة بعمـل اللجن (و)

وتيسري مشاركة شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف تلك احللقات الدراسية؛ 

                                                           
أنظر A/55/23 (Part I)، الفصل األول، الفرع ياء. ولالطالع على النص النهائي، انظــر: الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة اخلامســة  (٥)

واخلمسون، امللحق رقم ٢٣. 
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االحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت(٦)؛  (ز)

يـب جبميـع الـدول، وال سـيما بـالدول القائمـة بـــاإلدارة، وكذلــك الوكــاالت املتخصصــة وغريهــا مــن مؤسســات  - ٩

منظومة األمم املتحدة، أن تنفـذ، كـل يف جمـال اختصاصـه، توصيـات اللجنـة اخلاصـة مـن أجـل تنفيـذ اإلعـالن وقـرارات األمـم املتحـدة األخـرى 

ذات الصلة؛ 

يـب بـالدول القائمـة بـاإلدارة أن تضمـن أال تؤثـر مجيـع األنشـطة االقتصاديـة يف األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـــذايت  - ١٠

اخلاضعة إلدارا تأثريا سلبيا على مصاحل الشعوب، بل أن تكـون، بـدال مـن ذلـك، حـافزة للتنميـة وأن تسـاعد شـعوب تلـك األقـاليم يف ممارسـة 

حقها يف تقرير املصري؛ 

حتـث الـدول القائمـة بـاإلدارة املعنيـة علـى اختـاذ تدابـري فعالـة حلمايـة وضمـان احلقـوق غـري القابلـة للتصـرف لشـــعوب  - ١١

األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف مواردها الطبيعية، مبـا فيـها األرض، وعلـى إنشـاء ومواصلـة عمليـة تنميـة هـذه املـوارد يف املسـتقبل، ويـب 

بالدول القائمة باإلدارة أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة حلماية حقوق امللكية لشعوب تلك األقاليم؛ 

تكرر تأكيد أن األنشطة والترتيبات العسكرية من قبل الدول القائمـة بـاإلدارة يف األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت  - ١٢

اخلاضعـة إلدارـا ينبغـي أال تتعـارض مـع حقـوق ومصـاحل شـعوب األقـاليم املعنيـة، وخباصـة حقـها يف تقريـر املصـري، مبـا فيـه االسـتقالل، ويــب 

بالدول القائمة باإلدارة املعنية أن تنهي هذه األنشطة وأن تزيـل القواعـد العسـكرية املتبقيـة، وذلـك امتثـاال لقـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصلـة، 

ويب أيضا بالدول القائمة باإلدارة أن تشجع على إجياد مصادر بديلة ملعيشة شعوب األقاليم املعنية؛ 

ـــن طريــق عملــها يف الوكــاالت املتخصصــة وغريهــا مــن مؤسســات  حتـث مجيـع الـدول علـى أن تعمـد، مباشـرة وع - ١٣

منظومـة األمـم املتحـدة، إىل تقـدمي املسـاعدة املعنويـة واملاديـة إىل شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، وتطلـب أن تتخـذ الـدول القائمــة 

ـــراف، وأن تســتخدم هــذه املســاعدة  بـاإلدارة اخلطـوات الالزمـة للحصـول علـى كـل مسـاعدة ممكنـة، سـواء علـى أسـاس ثنـائي أو متعـدد األط

استخداما فعاال يف تعزيز اقتصادات تلك األقاليم؛ 

تؤكد من جديد أن بعثات األمـم املتحـدة الزائـرة الـيت توفـد إىل األقـاليم هـي وسـيلة فعالـة لتقييـم الوضـع يف األقـاليم،  - ١٤

ـــة اخلاصــة يف االضطــالع  فضـال عـن التعـرف علـى رغبـات وطموحـات سـكاا، ويـب بـالدول القائمـة بـاإلدارة أن تواصـل تعاوـا مـع اللجن

بواليتها وتيسري البعثات الزائرة اليت توفد إىل األقاليم؛ 

يـب بـالدول القائمـة بـاإلدارة الـيت مل تشـترك بصفـة رمسيـة يف أعمـال اللجنـة اخلاصـة أن تفعـل ذلـك يف دورة اللجنــة  - ١٥

لعام ٢٠٠١؛ 

تطلــب إىل األمــني العــام والوكــاالت املتخصصــة وســائر مؤسســات منظومــــة األمـــم املتحـــدة تقـــدمي املســـاعدات  - ١٦

االقتصاديـة واالجتماعيـة وغريهـا مـن املسـاعدات إىل األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت ومواصلـة تقـدمي تلـك املسـاعدات، حسـب االقتضـــاء، 

بعد أن متارس تلك األقاليم حقها يف تقرير املصري، مبا فيه االستقالل؛ 

                                                           
 .(٢٧ – أنظر القرار ٢٩١١ (د  (٦)
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تطلب إىل األمني العام أن يوفر للجنة اخلاصة التسهيالت واخلدمات الالزمــة لتنفيـذ هـذا القـرار، فضـال عـن القـرارات  - ١٧

واملقررات األخرى اليت تتخذها اجلمعية العامة واللجنة اخلاصة بشأن إاء االستعمار. 

اجللسة العامة ٨٣ 

٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 


