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 املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح      اخلاصة اللجنة
  االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

  قرارات اجلمعية العامة ومقرراهتا ذات الصلة: األعمال تنظيم  
   العاماألمني من مذكرة  

 مقدمة - أوال 
ــة  يوجــه - ١ ــاه اللجن ــرارات اخلاصــة انتب ــررات  إىل الق ــةصــلذات الواملق ــام ا بأعماهل  يف ع

 واليت ترد قائمة هبا يف الفصـول        واخلمسنيالتاسعة  اختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا       اليت   ٢٠٠٥
 .من الثاين إىل الرابع أدناه

 
إعـــــالن مـــــنح االســـــتقالل للبلـــــدان بشـــــأن تنفيـــــذ  عامـــــة قـــــرارات - ثانيا 

 املستعمرة والشعوب
ــة أنشــأت - ٢ ــاجلمعي ــا     العام ــة اخلاصــة عمــال بقراره ــؤرخ ) ١٦ -د  (١٦٥٤ة اللجن امل
ــاينتشــرين ٢٧ ــوفمرب / الث ــة إىل  . ١٩٦١ن ــةوطلبــت اجلمعي ــنح   اللجن ــق إعــالن م  دراســة تطبي

املــؤرخ ) ١٥ -د  (١٥١٤ قــرار اجلمعيــة يفاالســتقالل للبلــدان والشــعوب املســتعمرة الــوارد  
بشـأن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ     ات اقتراحات وتوصي، وتقدمي   ١٩٦٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤

 .تنفيذهاإلعالن ومدى 
ــررتو - ٣ ــة قـــ ــة، اجلمعيـــ ــا يف  العامـــ ــؤرخ )١٨-د (١٩٧٠قرارهـــ ــانون ١٦، املـــ  كـــ

 مـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت،           الـواردة ، حل جلنة املعلومات     ١٩٦٣ديسمرب  /األول
ــة اخلاصــة دراســة    ــاتوطلبــت إىل اللجن ــادة  املرســلة مبقتضــى املعلوم ـــ (٧٣ امل ــاق  ) ه ــن ميث م

 .املتحدة األمم
 

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية * 
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تتخـذ  اجلمعيـة العامـة   كانت  لتها،تمن الدورات اليت  ويف كل دورة  ، ذاهتا الدورة ويف - ٤
 . بتجديد والية اللجنة اخلاصةقرارا ،)١(اخلاصةنظر يف تقرير اللجنة البعد 
 توصــية مــن اللجنــة  اخلامســة والــثالثني اختــذت اجلمعيــة العامــة، بنــاء علــىةدورالــ ويف - ٥

ــرار اخلاصــة، ــه  ١٩٨٠ديســمرب / كــانون األول١١ املــؤرخ ٣٥/١١٨ الق ــذي تضــمن مرفق  ال
 . من أجل التنفيذ التام إلعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرةالعملخطة 
تشـرين   ٢٢ املؤرخ ٤٣/٤٧ الثالثة واألربعني اختذت اجلمعية العامة القرار        ةدورال ويف - ٦

ــاين ــه ، الــذي أعلنــت ١٩٨٨نــوفمرب /الث ــرة في ــا عقــدا ٢٠٠٠-١٩٩٠الفت  للقضــاء علــى دولي
 .االستعمار

 املـؤرخ  ٤٦/١٨١ السادسة واألربعني اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارهـا      ةدورال ويف - ٧
، املقترحــات الــواردة يف مرفــق تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  ١٩٩١ديســمرب / األولكــانون ١٩
خطـة عمـل العقـد الـدويل     لكـي تكـون     (A/46/634/Rev.1) ١٩٩١يسـمرب   د/ األول كانون ١٣

 أنه ينبغي للجنة اخلاصة أن تقوم، بالتعـاون مـع الـدول    اخلطةوجاء يف  . للقضاء على االستعمار  
 :يليالقائمة باإلدارة، مبا 

  ومدى ذلك التنفيذ؛اإلعالن حتليالت دورية للتقدم احملرز يف تنفيذ إعداد )أ( 
 الدســـتوري التقـــدمعلـــى احلالـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة تـــأثري  ضاســـتعرا )ب( 

 ألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛يف اوالسياسي 
ــام )ج(  ــد ،القي ــنطقيت   ، خــالل العق  الكــارييب البحــر بتنظــيم حلقــات دراســية يف م

 خطــة  احملــرز يف تنفيــذالتقــدمواحملــيط اهلــادئ بالتنــاوب، ويف مقــر األمــم املتحــدة، الســتعراض  
 وممثليها املنتخبني، والـدول القائمـة       الذايت،شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم      شاركة  العمل مب 

ــاإلدارة، والــدول األعضــاء، واملنظمــات   ــة،ب  والوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات غــري  اإلقليمي
 .احلكومية، واخلرباء

التمـاس التعـاون    ، على سبيل األولويـة،      أن تواصل اللجنة  على  كان  عالوة على ذلك،     
 يف إيفاد بعثات زائـرة تابعـة لألمـم املتحـدة إىل األقـاليم غـري                 باإلدارةالكامل من الدول القائمة     

 لتسـهيل  باحلكم الـذايت، وأن تبـذل، بالتعـاون مـع الـدول القائمـة بـاإلدارة، كـل جهـد                      املتمتعة
 والدوليـة   اإلقليميـة ات   ممثلني لألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف املنظمـ              ةركاشموتشجيع  

 اللجنــة اخلاصــة نفســها، وغــري ويفويف الوكــاالت املتخصصــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة،  
 .االستعمارذلك من هيئات األمم املتحدة املعنية بإهناء 
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 املــؤرخ  ٥٥/١٤٦ اخلامســة واخلمســني اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار      الــدورة ويف - ٨
 عقـدا دوليـا ثانيـا       ٢٠١٠-٢٠٠١، الـذي أعلنـت فيـه الفتـرة          ٢٠٠٠ديسمرب  /األول كانون ٨

 لــــ العم على االستعمار، وطلبت إىل الـدول األعضـاء مضـاعفة جهودهـا لتنفيـذ خطـة                  للقضاء
ــوارد ــام املـــــؤرخ   ةالـــ ــر األمـــــني العـــ ــانون األول١٣ يف مرفـــــق تقريـــ  ١٩٩١ديســـــمرب / كـــ

(A/46/634/Rev.1)، وتــرد . مــل للعقــد الثــاين لتصــبح خطــة ع، االقتضــاءحســب حتــديثها، مــع
 .(A/56/61) العام عن العقد الثاين األمني يف مرفق تقرير دَّثةخطة العمل احمل

واخلمســني اختــذت اجلمعيــة العامــة، بعــد النظــر يف تقريــر اللجنــة   التاســعة  الــدورة ويف - ٩
، الــذي وافقــت فيــه ٢٠٠٤ ديســمرب/ كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٩/١٣٦ القــرار ،)٢(اخلاصــة

، مبـا يف ذلـك برنـامج العمـل املتـوخى          ٢٠٠٤ اللجنة اخلاصة عن أعماهلا خالل عام        قريرتعلى  
الوسائل املناسـبة لتنفيـذ اإلعـالن تنفيـذا         البحث عن    إىل اللجنة مواصلة     وطلبت )٣(٢٠٠٥م  لعا

العقـد الـدويل    ب تاما واالضطالع باألعمال اليت وافقت عليهـا اجلمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق                 فوريا
 اليت مل متارس بعد حقها يف تقرير املصري، مبـا فيـه االسـتقالل، مـع القيـام                 األقاليميف مجيع   الثاين  
 : خاصة مبا يليبصفة

 وتقدمي تقرير عـن ذلـك إىل اجلمعيـة     االستعمار، مقترحات حمددة إلهناء     وضع )أ( 
 ؛الستنيالعامة يف دورهتا 

، ولغـريه   )١٥ –د   (١٥١٤مواصلة دراسة مدى تنفيذ الدول األعضاء للقرار         )ب( 
  ذات الصلة بإهناء االستعمار؛القراراتمن 

ــة السياســية واالقتصــادية   مواصــلة )ج(  ــةالوا دراســة احلال ــاليم غــري  يف ا جتماعي ألق
أنسـب  شـأن   ب، حسـب االقتضـاء  العامـة، املتمتعة بـاحلكم الـذايت وتقـدمي توصـيات إىل اجلمعيـة             

 حقهـم يف تقريـر املصـري،        ممارسـة قـاليم مـن     اخلطوات اليت جيب اختاذها لتمكني سكان تلـك األ        
 مبــا فيهــا القــرارات املتعلقــة االســتعمار،فيــه االســتقالل، وفقــا للقــرارات ذات الصــلة بإهنــاء  مبــا

 بأقاليم حمددة؛
ــة عــام  قبــل االنتــهاء )د(  ــبمــن وضــع برنــامج عمــل   ٢٠٠٥هناي  لألقــاليم غــري اءنَّ

 اللجنـة اخلاصـة     واليـة  لتيسـري تنفيـذ      ،ى حـدة   على أساس كـل حالـة علـ        ،املتمتعة باحلكم الذايت  
  بأقاليم حمددة؛املتعلقةوالقرارات ذات الصلة بإهناء االستعمار، مبا فيها القرارات 

 بـاحلكم الـذايت وفقـا    املتمتعـة  يف إيفاد بعثات زائرة إىل األقاليم غـري     االستمرار )هـ( 
  املتعلقة بأقاليم حمددة؛القراراتللقرارات ذات الصلة بإهناء االستعمار، مبا فيها 
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 املعلومــاتغــرض احلصــول علــى ب حلقــات دراســية، حســب االقتضــاء،  عقــد )و( 
 بـاحلكم  املتمتعـة املتعلقة بعمل اللجنة اخلاصة ونشـرها، وتيسـري مشـاركة شـعوب األقـاليم غـري                 

 الذايت يف تلك احللقات الدراسية؛
، فضـال    يف العـامل أمجـع      مجيع اخلطوات الالزمة لكسب تأييد احلكومات      اختاذ )ز( 

 قـرارات األمـم املتحـدة ذات        وتنفيـذ عن املنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهـداف اإلعـالن          
 الصلة؛

 املتمتعـة بـاحلكم   غـري  سـنويا بأسـبوع التضـامن مـع شـعوب األقـاليم         االحتفال )ح( 
 .)٤(الذايت

ملتحـدة الزائـرة     أن بعثـات األمـم ا      جديـد ذلك، أكدت اجلمعية العامـة مـن        وإضافة إىل    
الوضـع يف األقـاليم، فضـال عـن التعـرف      للوقـوف علـى   وسيلة فعالة تعترب اليت توفد إىل األقاليم   
 القائمــة بــاإلدارة أن تواصــل تعاوهنــا مــع بالــدول، وأهابــت موطموحــاهت علــى رغبــات ســكاهنا

 إىل األقـاليم،     بعثات األمم املتحدة الزائرة الـيت توفـد        وتيسريالضطالع بواليتها   لاللجنة اخلاصة   
 باإلدارة الـيت مل تشـترك بصـفة رمسيـة يف أعمـال اللجنـة اخلاصـة أن        القائمةكما أهابت بالدول  

 .٢٠٠٥عام يف  اللجنة دورةتفعل ذلك يف 
مـن البلـدان األعضـاء      تتـألف   ، كانت اللجنة اخلاصة     ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١ويف   - ١٠

، وإثيوبيــا، وأنتيغــوا وبربــودا، وإندونيســيا، وإيــران  االحتــاد الروســي: والعشــرين التاليــةالســبعة 
ومجهوريـة   ليشـيت    -وتيمور  ، وبابوا غينيا اجلديدة، وبوليفيا، وتونس،       ) اإلسالمية -مجهورية  (

ودومينيكـا، وسـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين،          ترتانيا املتحدة، واجلمهورية العربيـة السـورية،        
يون، وشـيلي، والصـني، والعـراق، وغرينـادا،         وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسـيا، وسـريال       

 .وفرتويال، وفيجي، وكوبا، وكوت ديفوار، والكونغو، ومايل، واهلند
 

حمــددة نظــرت فيهــا اللجنــة اخلاصــة يف   بشــأن بنــود  ومقــررات قــرارات – ثالثا 
 ٢٠٠٤ عام
 مقــررات ٣ و قــرارا آخــرا ١١، ٥٩/١٣٦ القــرار اجلمعيــة العامــة، إضــافة إىل اختـذت  - ١١
أدنـاه قائمـة هبـذه    ، وتـرد  ٢٠٠٤ عـام  يفتتعلق ببنود حمددة نظرت فيهـا اللجنـة اخلاصـة          خرى  أ

 اخلاصـة لعـام     اللجنـة وضع برنامج عمـل     لدى  وحبذا لو راعاها األعضاء     . القرارات واملقررات 
٢٠٠٥. 
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  حمددةأقاليمبشأن  ومقررات قرارات - ألف 
 القرارات - ١ 

 
 تاريخ اختاذه رقم القرار اإلقليم

، املرفق، اجلزء دال، ٥٨/٣١٦ )مالفيناس(جزر فوكالند 
 ) ب (٤الفقرة 

 ٢٠٠٤يوليه / متوز١

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/١٣١ الصحراء الغربية
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/١٣٢ كاليدونيا اجلديدة

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/١٣٣ توكيالو
ـــال، برمــودا، ب يــتكرين، جــزر تــركس وكــايكوس،أنغيــ

جـــزر فرجــــن الربيطانية، جزر فرجن التابعـة للواليـات
املتحـدة، جــــزر كاميـــــــان، سامـــــوا األمريكيــة، ســانت

 هيالنة، غوام، مونتسريات

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠  ألف وباء٥٩/١٣٤

  
 املقررات - ٢ 

  
 اذهتاريخ اخت رقم املقرر العنوان/اإلقليم

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/٥١٩ جبل طارق
ــذ ــة تنفي ــة حبال ــة اخلاصــة املعني ــادة عــدد أعضــاء اللجن زي

 إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/٥٢٠

تعــيني أعضــاء اللجنــة اخلاصــة املعنيــة حبالــة تنفيــذ إعــالن
 ن والشعوب املستعمرةمنح االستقالل للبلدا

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/٤١٤

  
 قرارات تتعلق ببنود أخرى -باء  

 
 تاريخ اختاذه رقم القرار العنوان

املعلومات املرسلة من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
 من ميثاق األمم املتحدة) هـ (٧٣مبقتضى املادة 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول١٠ ٥٩/١٢٧

األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة اليت تـؤثر علـى
 مصاحل شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/١٢٨

تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدوليـة املتصـلة
ــدان ــتقالل للبلــ ــنح االســ ــدة إلعــــالن مــ ــاألمم املتحــ بــ

 والشعوب املستعمرة

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/١٢٩

ــدول ــة املعروضــة مــن ال التســهيالت الدراســية والتدريبي
ــاحلكم ــة ب ــاليم غــري املتمتع األعضــاء لصــاحل ســكان األق

 الذايت

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/١٣٠

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ ٥٩/١٣٥ نشر املعلومات عن إهناء االستعمار
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 ألخرى ذات الصلة بعمل اللجنة اخلاصةالقرارات ا -رابعا  
تــرد أدنــاه القــرارات األخــرى ذات الصــلة بعمــل اللجنــة اخلاصــة الــيت اختــذهتا اجلمعيــة   - ١٢

 .واخلمسنيالتاسعة العامة يف دورهتا 
  
 تاريخ اختاذه رقم القرار العنوان

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ٥٩/٢٤ احمليطات وقانون البحار
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠  ألف٥٩/١٢٦ يف خدمة اإلنسانيةاإلعالم 

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠  باء٥٩/١٢٦ سياسات وأنشطة األمم املتحدة يف جمال اإلعالم
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠ ٥٩/١٧٤ العقد الدويل الثاين للشعوب األصلية يف العامل

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠ ٥٩/١٨٠ املصرياإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقرير 
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠ ٥٩/١٨٥ احلق يف التنمية
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٣ ٥٩/٢٦٥ خطة املؤمترات

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٣ ٥٩/٢٧٧ ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
  

 احلواشي 
. واخلمسـني التاسعة قُدمت إىل اجلمعية العامة يف دوراهتا من الثامنة عشرة إىل يت  اخلاصة الانظر تقارير اللجنة  )١( 

واخلمسـون،  السادسـة   الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة           : انظرولالطالع على أحدث هذه التقارير،      
ــم   ــدورة   (A/56/23) ٢٣امللحــق رق ــم  الســابعة ؛ واملرجــع نفســه، ال ؛ (A/57/23) ٢٣ واخلمســون، امللحــق رق

والدورة التاسعة واخلمسـون، امللحـق      ؛  (A/58/23) ٢٣اخلمسون، امللحق رقم    والثامنة  واملرجع نفسه، الدورة    
 ).A/59/23 (٢٣رقم 

 ).A/59/23 (٢٣، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون )٢( 
 .ءالفصل األول، الفرع يااملرجع نفسه،  )٣( 
 ).٢٧–د (٢٩١١انظر قرار اجلمعية العامة  )٤( 

 


