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 الدورة السادسة والستون
جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار      

  )اللجنة الرابعة(
   من جدول األعمال٥٩البند 

ــن     ــة مـ ــة املعروضـ ــية والتدريبيـ ــسهيالت الدراسـ التـ
الدول األعضاء لصاحل سكان األقـاليم غـري املتمتعـة          

  الذايت  باحلكم
      

املتحــدة، ســنغافورة، الــصني، غانــا، كوبــا، مــصر،  األرجنــتني، اجلزائــر، مجهوريــة ترتانيــا     
  مشروع قرار: نيجرييا

    
التـسهيالت الدراسـية والتدريبيـة املعروضـة مــن الـدول األعـضاء لـصاحل ســكان            

  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٦٥/١١١إىل قرارها إذ تشري   
 تقريـر األمـني العـام عـن التـسهيالت الدراسـية والتدريبيـة املعروضـة مـن                   د درسـت  وق  

، املعــد عمــال بقرارهــا )١(الــدول األعــضاء لــصاحل ســكان األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت  
  ،١٩٥٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٢املؤرخ ) ٩-د( ٨٤٥

يم غــــري املتمتعــــة ألمهيــــة تعزيــــز التقــــدم التعليمــــي لــــسكان األقــــالوإدراكــــا منــــها   
  الذايت، باحلكم

__________ 
  )١(  A/66/68 و A/66/68/Add.1.  
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بضرورة االستمرار يف عـرض املـنح الدراسـية وتوسـيع            وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا      
 األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت إىل نطاقهــا مــن أجــل تلبيــة احلاجــة املتزايــدة للطــالب مــن

ب يف تلك األقـاليم علـى       املساعدة يف جمال التعليم والتدريب، وإذ ترى أنه ينبغي تشجيع الطال          
  االستفادة من هذه العروض،

  ؛)١( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
ــسكان    تعــرب عــن تقــديرها   - ٢   ــدول األعــضاء الــيت أتاحــت منحــا دراســية ل  لل

  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛
مواصــلة تقــدمي، عــروض ســخية بتــوفري       مجيــع الــدول إىل تقــدمي، أو  تــدعو  - ٣  

االسـتقالل، وإىل    سهيالت دراسية وتدريبية لسكان األقاليم اليت مل تنل بعـد احلكـم الـذايت أو              ت
  ؛لسفر الطالب احملتمل قدومهمالقيام، كلما أمكن ذلك، بتوفري األموال الالزمة 

 ٤ - ــشر      حتــث  ــة لكــي تــضمن ن ــدابري فعال ــاإلدارة علــى اختــاذ ت ــدول القائمــة ب  ال
ت الدراسـية والتدريبيـة املعروضـة مـن الـدول يف األقـاليم اخلاضـعة        املعلومات املتعلقة بالتـسهيال   

إلدارهتا علـى نطـاق واسـع وبـصفة مـستمرة، وعلـى تقـدمي مجيـع التـسهيالت الالزمـة لـتمكني                       
 الطالب من االستفادة من هذه العروض؛

 إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـسابعة                  تطلب  - ٥  
  تني عن تنفيذ هذا القرار؛والس

 اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان           توجه نظر   - ٦  
  .والشعوب املستعمرة إىل هذا القرار

  
  
  


