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اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة حبالـــة تنفيـــذ 
ــدان   ــتقالل للبلــ ــنح االســ إعــــالن مــ

    والشعوب املستعمرة
 مشروع قرار مقدم من الرئيس  

 
 تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة  

 
 ،إن اجلمعية العامة 

ل للبلـدان   تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقال                وقد درست  
 ،)١(والشعوب املستعمرة

ــشري  ــا وإذ ت ــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤ إىل قراره ــانون األول١٤امل ــسمرب / ك  ١٩٦٠دي
واملتــضمن إعــالن مــنح االســتقالل للبلــدان والــشعوب املــستعمرة، وإىل مجيــع قراراهتــا الالحقــة 

، ٢٠٠٧ مربديـس / كـانون األول   ١٧ املؤرخ   ٦٢/١٢٠بتنفيذ اإلعالن، وآخرها القرار     املتعلقة  
 فضال عن قرارات جملس األمن ذات الصلة،

، ٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٨ املــؤرخ ٥٥/١٤٦ قرارهــا وإذ تــضع يف اعتبارهــا 
 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على االستعمار، واحلاجـة إىل          ٢٠١٠-٢٠٠١الذي أعلنت فيه الفترة     

الذاتــــي علــى أســاس دراســة ســبل التحقــق مــن رغبــات شــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم 
 وما يتصل باملوضوع من قرارات أخرى متعلقة بإهناء االستعمار،) ١٥-د (١٥١٤القـــرار 

يـزال    إحدى أولويات األمـم املتحـدة وال        بأن القضاء على االستعمار كان     موإذ تسلّـ  
 ،٢٠٠١إحدى أولوياهتا للعقد الذي بدأ يف عام 

_________________ 
 .(A/63/23) ٢٣عية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجم: سيصدر بوصفه )١( 
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، ٢٠١٠ للقـضاء علـى االسـتعمار حبلـول عـام             احلاجة إىل اختاذ تدابري    وإذ تعيد تأكيد   
 ،٥٥/١٤٦حسبما يدعو إليه قرارها 

 وكــذلك ، باحلاجــة إىل القــضاء علــى االســتعمار وإذ تكــرر اإلعــراب عــن اقتناعهــا  
 القضاء على التمييز العنصري وانتهاكات حقوق اإلنسان األساسية،

يف التنفيــذ الفعــال  أجنزتــه اللجنــة اخلاصــة باإلســهام      مــامــع االرتيــاح  وإذ تالحــظ 
ــرارات األمـــم    ــا يتـــصل باملوضـــوع مـــن قـ ــة  والكامـــل لإلعـــالن ومـ ــدة األخـــرى املتعلقـ  املتحـ

 االستعمار، بإهناء

لقائمــــة بــــاإلدارة يف أعمــــال أمهيــــة املــــشاركة الرمسيــــة للــــدول ا علــــى  وإذ تؤكــــد 
 اخلاصة، اللجنة

النــشطة يف  تعــاون بعــض الــدول القائمــة بــاإلدارة ومــشاركتها   باهتمــام وإذ تالحــظ 
 أعمال اللجنة اخلاصة، وإذ تشجع الدول األخرى أيضا على القيام بذلك،

 بانـدونج   قدت يف  عُ  اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ     بأن احللقة الدراسية   اوإذ حتيط علم   
 ،٢٠٠٨مايو / أيار١٦إىل  ١٤  منبإندونيسيا

رات ومجيـــع القـــرارات واملقـــر) ١٥-د (١٥١٤ قرارهـــا تؤكـــد مـــن جديـــد - ١ 
ـــرارها     ـــرة  ٥٥/١٤٦األخــرى املتعلقــة بإهنــاء االســتعمار، مبــا فيهــا قــ ـــه الفتـ  الــذي أعلنــت فيـ

 عقدا دوليا ثانيا للقضاء على االستعمار، وهتيـب بالـدول القائمـة بـاإلدارة أن                ٢٠١٠-٢٠٠١
تتخــذ، وفقــا لتلــك القــرارات، مجيــع اخلطــوات الالزمــة لــتمكني شــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة 

كم الذايت املعنية من ممارسة حقهـا يف تقريـر املـصري، مبـا فيـه االسـتقالل، ممارسـة كاملـة يف            باحل
 أقرب وقت ممكن؛

 أن وجـود االسـتعمار بـأي شـكل أو مظهـر،             تؤكـــد من جديـــد مرة أخرى     - ٢ 
مبا يف ذلك االستغالل االقتصادي، أمر يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة وإعـالن مـنح االسـتقالل                 

 ؛)٢(نللبلدان والشعوب املستعمرة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسا

علـى مواصـلة اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة مـن               تؤكد من جديد تـصميمها     - ٣ 
أجــل القضــاء الكامــل والسريــع على االستعمار، وكفالـــة مراعـاة مجيـع الـدول مراعـاة أمينـة             

ن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة           ملا يتصل باملوضوع من أحكـام امليثـاق وإعـال         
 واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

_________________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار  )٢( 
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ــدها    - ٤  ــرى تأييـ ــرة أخـ ــد مـ ــم     تؤكـ ــت احلكـ ــة حتـ ــشعوب الواقعـ ــات الـ لتطلعـ
االســتعماري يف أن متــارس حقهــا يف تقريــر املــصري، مبــا فيــه االســتقالل، وفقــا لقــرارات األمــم   

 تعمار؛املتحدة ذات الصلة املتعلقة بإهناء االس

 بالــدول القائمــة بــاإلدارة أن تتعــاون بــشكل كامــل مــع اللجنــة اخلاصــة هتيــب - ٥ 
برنـامج عمـل   لكـي تعـد    املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والـشعوب املـستعمرة            

وتــضعه يف صــيغته بّنــاء لألقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، خــاص بكــل حالــة علــى حــدة،   
وذلك لتيسري تنفيذ واليـة اللجنـة       هناية العقد الدويل الثاين للقضاء على االستعمار،        النهائية قبل   

اخلاصة وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة املتعلقة بإهناء االستعمار، مبا فيها القـرارات املتعلقـة               
 بأقاليم حمددة؛

حتـت   مـستقبال   على حتديد مركز تـوكيالو ءيناستفتا إىل إجراء  رتياحبا تشري - ٦ 
 يتـسمان باملهنيـة   ٢٠٠٧أكتـوبر  / وتشرين األول٢٠٠٦فرباير /إشراف األمم املتحدة يف شباط 

 ؛والعلنية والشفافية

 إىل اللجنــة اخلاصــة مواصــلة التمــاس الوســائل املناســبة لتنفيــذ اإلعــالن تطلــب - ٧ 
ق بالعقـد الـدويل     تنفيذا فوريا وتاما والقيام باألعمال اليت وافقت عليها اجلمعية العامة فيما يتعل           

سـتعمار يف مجيـع األقـاليم الـيت     للقضــاء على االستعمار والعقـــد الدويل الثـاين للقـضاء علـى اال           
 :متارس بعد حقها يف تقرير املصري، مبا فيه االستقالل، مع القيام بصفة خاصة مبا يلي مل

 وضع مقترحات حمددة للقضاء على االسـتعمار، وتقـدمي تقريـر عـن ذلـك إىل                )أ( 
 ة والستني؛بعاراجلمعية العامة يف دورهتا ال

، ولغـريه  )١٥-د (١٥١٤مواصلة دراسة مدى تنفيذ الـدول األعـضاء للقـرار          )ب( 
 املتعلقة بإهناء االستعمار؛باملوضوع من القرارات ذات الصلة 

ــاليم غــري      )ج(  ــة يف األق ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــة ال مواصــلة دراســة احلال
حلكم الــذايت، وتقــدمي توصــيات، حــسب االقتــضاء، إىل اجلمعيــة العامــة بأنــسب        املتمتعــة بــا 

اخلطوات اليت جيب اختاذها لتمكني سكان تلـك األقـاليم مـن ممارسـة حقهـم يف تقريـر املـصري،                     
فيــه االســتقالل، وفقــا للقــرارات ذات الــصلة املتعلقــة بإهنــاء االســتعمار، مبــا فيهــا القــرارات   مبــا

 ددة؛املتعلقة بأقاليم حم
القيام، قبل هنايـة العقـد الـدويل الثـاين للقـضاء علـى االسـتعمار وبالتعـاون مـع                     )د( 
اء ووضـعه يف صـيغته      اإلقليم املعين، بإعـداد برنـامج عمـل بنّـ         مع  القائمة باإلدارة و  املعنية   الدولة

يـذ  النهائية، على أساس كل حالـة علـى حـدة، لألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت لتيـسري تنف                      
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واليــة اللجنــة اخلاصــة ومــا يتــصل باملوضــوع مــن قــرارات متعلقــة بإهنــاء االســتعمار، مبــا فيهــا    
 القرارات املتعلقة بأقاليم حمددة؛

مواصلة إيفاد بعثـات زائـرة وبعثـات خاصـة إىل األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم                )هـ( 
فيهـــا القـــرارات املتعلقـــة  الـــذايت وفقـــا للقـــرارات ذات الـــصلة املتعلقـــة بإهنـــاء االســـتعمار، مبـــا

 حمددة؛ بأقاليم
عقــد حلقــات دراســية، حــسب االقتــضاء، هبــدف احلــصول علــى املعلومــات     )و( 

املتعلقة بعمل اللجنة اخلاصة ونـشرها، وتيـسري مـشاركة شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم                   
 الذايت يف تلك احللقات الدراسية؛

تأييـد العـاملي علـى صـعيد احلكومـات،          اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكسب ال      )ز( 
فضال عن املنظمات الوطنية والدولية، لتحقيق أهداف اإلعـالن وتنفيـذ قـرارات األمـم املتحـدة          

 ذات الصلة؛
ــع     )ح(  ــع شـ ــضامن مـ ــبوع التـ ــنويا بأسـ ــال سـ ــة   االحتفـ ــري املتمتعـ ــاليم غـ وب األقـ
 ؛)٣(يتالذا باحلكم

 متثـل  )٤( للقـضاء علـى االسـتعمار    بأن خطـة العمـل للعقـد الـدويل الثـاين        تسلِّم - ٨ 
سلطة تشريعية هامة لبلوغ احلكم الذايت من جانـب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، وأن                   

مسامهة كـبرية   تقييم كل حالة على حدة لبلوغ احلكم الذايت يف كل إقليم من شأنه أن يساهم                
 يف هذه العملية؛

ائمـة بـاإلدارة، وكـذلك الوكـاالت        سـيما الـدول الق      جبميع الـدول، وال    هتيب - ٩ 
املتخصـــصة واملؤســــسات األخــــرى يف منظومــــة األمـــم املتحــــدة، أن تنفــــذ، كــــل يف جمــــال   
اختصاصها، توصيات اللجنة اخلاصة من أجل تنفيذ اإلعالن وقرارات األمـم املتحـدة األخـرى               

 ذات الصلة؛

قتـــصادية  بالـــدول القائمـــة بـــاإلدارة أن تـــضمن أال تـــؤثر األنـــشطة اال هتيـــب - ١٠ 
واألنشطة األخرى يف األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت اخلاضـعة إلدارهتـا تـأثريا سـلبيا علـى                      

 للتنمية وأن تساعد شـعوب تلـك األقـاليم يف           احافزباألحرى،  مصاحل الشعوب، بل أن تكون،      
 ممارسة حقها يف تقرير املصري؛

_________________ 
 .٥٤/٩١نظر القرار ا )٣( 
 )٤(  A/56/61املرفق ،. 
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 تـدابري فعالـة حلمايـة وضـمان          الـدول املعنيـة القائمـة بـاإلدارة علـى اختـاذ            حتث - ١١ 
قابلــة لــشعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت مــن حقــوق يف مواردهــا الطبيعيــة غــري   مــا

 وعلى بدء ومواصلة التحكم يف تنمية هذه املـوارد يف املـستقبل، وتطلـب إىل الـدول                  ،للتصرف
 ة لشعوب تلك األقاليم؛القائمة باإلدارة أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة حلماية حقوق امللكي

 مجيع الـدول علـى أن تعمـد، مباشـرة وعـن طريـق عملـها يف الوكـاالت                    حتث - ١٢ 
املتخصــصة واملؤســـسات األخـــرى يف منظومـــة األمــم املتحـــدة، إىل تقـــدمي املـــساعدة املعنويـــة   
واملادية، حسب احلاجة، إىل شعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، وتطلـب إىل الـدول                 

ائمة باإلدارة أن تتخـذ اخلطـوات الالزمـة للحـصول علـى كـل مـساعدة ممكنـة، سـواء علـى                      الق
ــز          ــاال يف تعزي ــساعدة اســتخداما فع ــذه امل ــستخدم ه ــرف، وأن ت ــدد األط ــائي أو متع أســاس ثن

 اقتصادات تلك األقاليم؛

 أن بعثات األمم املتحدة الزائرة اليت توفد إىل األقاليم وسـيلة            تؤكد من جديد   - ١٣ 
لــة للتحقــق مــن احلالــة يف األقــاليم، فــضال عــن رغبــات ســكاهنا وتطلعــاهتم، وهتيــب بالــدول فعا

القائمــة بــاإلدارة أن تواصــل تعاوهنــا مــع اللجنــة اخلاصــة يف االضــطالع بواليتــها وتيــسري إيفــاد  
 البعثات الزائرة إىل األقاليم؛

أعمال اللجنـة    القائمة باإلدارة أن تتعاون بشكل كامل يف         دول جبميع ال  هتيب - ١٤ 
 اخلاصة وأن تشارك رمسياً يف دورات اللجنة املقبلة؛

 إىل األمــني العــام والوكــاالت املتخصــصة واملؤســسات األخــرى يف      تطلــب - ١٥ 
منظومة األمم املتحدة أن تقدم املساعدات االقتصادية واالجتماعية وغريها من املـساعدات إىل             

واصل تقدمي تلك املساعدات، حـسب االقتـضاء، بعـد          تأن  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت و     
  تلك األقاليم حقها يف تقرير املصري، مبا فيه االستقالل؛ممارسة

 تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيــة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االســتقالل        علـى  توافـق  - ١٦ 
عمــل ك برنـامج ال  مبـا يف ذلــ ،)١(٢٠٠٨ستعمرة عـن أعماهلـا خــالل عـام    للبلـدان والـشعوب املــ  

 ؛٢٠٠٩املتوخى لعام 

 إىل األمني العام أن يوفر للجنة اخلاصة التسهيالت واخلـدمات الالزمـة             تطلب - ١٧ 
لتنفيذ هذا القرار، فضال عن القرارات واملقررات األخرى اليت تتخذها اجلمعية العامة واللجنـة               

 .اخلاصة بشأن إهناء االستعمار

 


