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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـ عالـ م مـن
االس تق ل للبلدام والشعوب املستعمرة

تنظيم األالمال :قرارات اجلمعية العامة ومقرراهتا ذات الصلة
م كرة من األمني العام

أوال  -مقدمة
 - ١يُوجَّه انتباه اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفي عال م من االستق ل للبلـدام والشـعوب
املستعمرة عىل القـرارات ذات الصـلة واملقـرر ذل الصـلة اهلالما ـا الـام  ،20١6الـ اذـ هتا
اجلمعية العامة دورهتا السبعني ،وال ترد قائمة هبا الفروع من الثاين عىل الرااع أدناه.

ثانيا  -قـــــرارات الامـــــة اشــــهلم تنفيــــ عالــــ م مـــــن االســــتق ل للبلـــــدام
والشعوب املستعمرة
 - 2أنشـــهلت اجلمعيـــة العامـــة اللجنـــة اخلاصـــة المـ ـ اقرار ـــا ( ١654د )١6-املـ ـ ر
 27تشــــرين الثــــاين نو م  .١96١وطُلــ ـ عىل اللجنــــة اخلاصــــة دراســــة ت بيــ ـ عالــ ـ م
من االستق ل للبلدام والشـعوب املسـتعمرة الـوارد قـرار اجلمعيـة العامـة ( ١5١4د)١5-
امل ر  ١4كانوم األول ديسـم  ،١960وتقـد اقترااـات وتوصـيات اشـهلم التقـدم ا ـر
تنفي اإلال م.
 - ٣وقررت اجلمعية العامة ،مبوج قرار ـا ( ١970د )١8-املـ ر  ١6كـانوم األول
ديسم  ،١96٣ا ّل جلنة املعلومات املرسلة من األقاليم غري املتمتعـة اـام م الـ او ،وطلبـ
من اللجنة اخلاصة دراسة املعلومات املرسلة مبقتضى املادة  ( 7٣ـ) من ميثاق األمم املتحدة.
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 - 4و الدورة نفسها و دورات الاقة ،اذ ت اجلمعية العامـة ،اعــد نظــر ا
اللجنـة اخلاصة( ،)١قرارا جدَّدت مبوجبه والية اللجنة اخلاصة.

تقريـر

 - 5و الدورة اخلامسة والـث ثني ،اذـ ت اجلمعيـة العامـة ،انـاى اللـى توصـية مـن اللجنـة
اخلاصــة ،القــرار  ١١8 ٣5امل ـ ر  ١١كــانوم األول ديســم  ١980ال ـ ل تضــمن مر قــه
خ ة العمل من أجل التنفي التام إلال م من االستق ل للبلدام والشعوب املستعمرة.
 - 6و الـــدورة الثالثـــة واألراعـــني ،اذـــ ت اجلمعيـــة العامـــة القـــرار  47 4٣املـــ ر
 22تشــرين الثــاين نو م  ،١988الـ ل أاللنـ مبوجبــه الفتــرة  2000-١990القــدا دوليــا
للقضاى اللى االستعمار.
 - 7و الـــدورة السادســـة واألراعـــني ،االتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة ،قرار ـــا ١8١ 46
املـ ر  ١9كــانوم األول ديســم  ،١99١املقتراــات الــواردة مر ـ تقريــر األمــني العــام
املــ ر  ١٣كــانوم األول ديســم  A/46/634/Rev.1( ١99١و  )Corr.1ل ــت ت ــوم خ ــة
المل العقد الدويل للقضاى اللى االسـتعمار .ومبقتضـى اخل ـة ،ينبلـت للجنـة اخلاصـة أم تقـوم،
االتعاوم مع الدول القائمة ااإلدارة ،مبا يلت:
(أ)

عالداد حتاليل دورية للتقدم

تنفي اإلال م ومدى ذلك التنفي ؛

(ب) اســـتعراث أثـــر امالـــة االقتصـــادية واالجتمااليـــة اللـــى التقـــدم الدســـتورل
والسياست لألقاليم غري املتمتعة اام م ال او؛
(ج) القيــام ،خ ـ ل العقــد ،اتنظــيم القــات دراســية مــن ق البحــر ال ــاري
وا يط ا ادئ االتناوب ،وكـ لك مقـر األمـم املتحـدة ،السـتعراث التقـدم ا ـر تنفيـ
خ ة العمل ،ااشتراك شعوب األقاليم غري املتمتعة اام م الـ او ،وثثليهـا املنتنيـبني ،والـدول
القائمة ااإلدارة ،والدول األالضاى ،واملنظمات اإلقليميـة ،والوكـاالت املتنيصصـة ،واملنظمـات
غري ام ومية ،واخل اى.
 - 8وااإلضــا ة عىل ذلــك ،كــام ينبلــت للجنــة اخلاصــة أم تواصــل ،اللــى ســبيل األولويــة،
التمــاا التعــاوم ال امــل مــن الــدول القائمــة اــاإلدارة يمــا يتعل ـ اتيفــاد اعثــات ائــرة تااعــة
لألمم املتحدة عىل األقاليم غري املتمتعة اام م الـ او ،وأم تبـ ل ،االتعـاوم مـع الـدول القائمـة
اــاإلدارة ،كــل جهــد لتســهيل وتشــجيع اشــتراك ثــثلني لألقــاليم غــري املتمتعــة اــام م ال ـ او
__________
( )١انظر تقارير اللجنة اخلاصة املقدمة عىل اجلمعية العامة
الوثيقة .A/70/23
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املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،وك ـ لك الوكــاالت املتنيصصــة التااعــة ملنظومــة األمــم
املتحدة ،و اللجنة اخلاصة ذاهتا ،و يئات عهناى االستعمار األخرى التااعة لألمم املتحدة.
 - 9و الـــدورة اخلامســـة واخلمســـني ،اذـ ـ ت اجلمعيـــة العامـــة القـــرار  ١46 55املـ ـ ر
 8كانوم األول ديسم  2000ال ل أاللن يه الفترة  20١0-200١القدا دوليا ثانيا للقضـاى
اللــى االســتعمار ،وأ ااـ االــدول األالضــاى مضــاالفة جهود ــا لتنفيـ خ ــة العمــل ،اللــى النحـو
مر ـ تقريـر األمـني العـام املـ ر  ١٣كـانوم األول ديسـم A/46/634/Rev.1( ١99١
الوارد
و  ،)Corr.1وقــد اســت مل اس ـ االقتضــاى ،لتصــب خ ــة المــل للعقــد الــدويل الثــاين .وتــرد
خ ة العمل املست ملة مر تقرير األمني العام الن العقد الدويل الثاين (.)A/56/61
 - ١0و الـــدورة اخلامســـة والســـتني ،اذـ ـ ت اجلمعيـــة العامـــة القـــرار  ١١9 65املـ ـ ر
 ١0كانوم األول ديسم  20١0ال ل أاللنـ يـه الفتـرة  2020-20١١القـدا دوليـا ثالثـا
للقضاى اللى االستعمار ،وأ اا االدول األالضاى ت ثيف جهود ا ملواصلة تنفي خ ة العمـل
للعقـــد الـــدويل الثـــاين ( ،A/56/61املر ـ ـ ) والتعـــاوم مـ ـع اللجنـــة اخلاصـــة اللـــى اســـت مال
خ ة العمل ،الند االقتضاى ،ل ت تستنيدم كهلساا خل ة المل للعقد الدويل الثالث.
 - ١١و الدورة السبعني ،اذ ت اجلمعيـة العامـة 2٣ ،كـانوم األول ديسـم ،20١5
اعد نظر ا تقرير اللجنة اخلاصة ( ،)A/70/23القرار  2٣١ 70ال ل وا ق يه اللـى تقريـر
اللجنــة اخلاصــة الــن أالما ــا خ ـ ل الــام  ،20١5مبــا ذلــك ارنــاما العمــل املتــوخى لعــام
 ،20١6وطلب عىل اللجنة اخلاصة مواصلة السعت عىل عجياد سبل مناسبة لتنفي اإلالـ م ـورا
واش ل كامل ،والقيام اصفة خاصة مبا يلت:
(أ) وضــع مقتراــات ــددة للقضــاى اللــى االســتعمار وتقــد تقريــر الــن ذلــك
عىل اجلمعية العامة دورهتا امادية والسبعني؛
(ب) مواصـــلة دراســـة كيفيـــة تنفيـ ـ الـــدول األالضـــاى للقـــرار ( ١5١4د)١5-
والقرارات األخرى املتعلقة اتهناى االستعمار؛
(ج) مواصلة دراسة امالة السياسية واالقتصادية واالجتماالية األقاليم غـري املتمتعـة
اــام م ال ـ او وتقــد توصــيات ،اس ـ االقتضــاى ،عىل اجلمعي ـة العامــة اهلنس ـ اخل ــوات ال ـ
جي اذاذ ا لتم ني س ام تلك األقاليم من ثارسة اقهـم تقريـر املصـري ،مبـا يـه االسـتق ل،
و قا للقرارات املتعلقة اتهناى االستعمار ،مبا يها القرارات املتعلقة اهلقاليم ددة؛
(د) عالــداد ارنــاما المــل َّانــاى لألقــاليم غــري املتمتعــة اــام م الـ او ،اللــى أســاا
كل االة اللى اـدة ،ووضـعه صـيلته النهائيـة أقـرب وقـ ث ـن ،االتعـاوم مـع الدولـة
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القائمة ااإلدارة واإلقليم املعنيني ،لتيسري تنفيـ واليـة اللجنـة اخلاصـة والقـرارات املتعلقـة اتهنـاى
االستعمار ،مبا يها القرارات املتعلقة اهلقاليم ددة؛
( ـ) مواصلة عيفاد اعث ات ائـرة واعثـات خاصـة عىل األقـاليم غـري املتمتعـة اـام م
ال او و قا للقرارات املتعلقة اتهناى االستعمار ،مبا يها القرارات املتعلقة اهلقاليم ددة؛
(و) القــد القــات دراســية ،اس ـ االقتضــاى ،هبــدم امصــول اللــى معلومــات
اشــهلم المــل اللجنــة اخلاصــة ونشــر ا وتيســري مشــاركة شــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة اــام م
ال او تلك املقات الدراسية؛
( ) اذاذ مجيع اخل وات ال مـة ل سـ التهلييـد العـاملت اللـى صـعيد ام ومـات
واملنظمات الوطنية والدوليـة لتحقيـ أ ـدام اإلالـ م وتنفيـ قـرارات األمـم املتحـدة املتنيـ ة
ا الصدد؛
(ح)

االاتفال سنويا اهلسبوع التضامن مع شعوب األقاليم غري املتمتعة اام م ال او.

 - ١2و القرار نفسه ،أالادت اجلمعية العامـة تهلكيـد أم اعثـات األمـم املتحـدة ال ائـرة الـ
تو ــد عىل األقــاليم غــري املتمتعــة اــام م ال ـ او ــت ،اس ـ االقتضــاى ،وســيلة عالــة للتحق ـ
مــن وضــع شــعوب األقــاليم ،الم ـ اهلا ــام قــرارات األمــم املتحــدة املتعلقــة اهلقــاليم ــددة،
وت ل ا لك عىل اللجنة اخلاصة أم تو د اعثة ائرة واادة اللى األقل كلّ سنة.
 - ١٣واــ  ١كــانوم الثاين ينــاير  ،20١6كانــ اللجنــة اخلاصــة م لفــة مــن األالضــاى
الـتسعة والعشرين التالية :االحتاد الروست ،وعثيوايا ،وعكوادور ،وأنتيلوا واراودا ،وعندونيسـيا،
وعيرام (مجهورية  -اإلس مية) ،واااوا غينيا اجلديدة ،واوليفيـا (دولـة  -املتعـددة القوميـات)،
وتـــونو ،وتيمـــور  -ليشـ ـ  ،ومجهوريـــة تاانيـــا املتحـــدة ،واجلمهوريـــة العرايـــة الســـورية،
ودوميني ــا ،وســان نســن وج ـ ر غرينــادين ،وســان كيــتو ونــيفو ،وســان لوســيا،
وســـرياليوم ،وشـــيلت ،والصـــني ،والعـــراق ،وغرينـــادا ،و اويـ ـ (مجهوريـــة  -البوليفاريـــة)،
و يجت ،وكواا ،وكوت ديفوار ،وال ونلو ،ومايل ،وني اراغوا ،وا ند.

ثالثا  -قرارات ومقرر اشهلم انود ددة نظرت يها اللجنة اخلاصة

الام 20١5

 - ١4عضــا ة عىل القــرار  ،2٣١ 70اذــ ت اجلمعيــة العامــة  ١0قــرارات أخــرى ومقــررا
واادا اشهلم انود ددة نظـرت يهـا اللجنـة اخلاصـة الـام  ،20١5وتـرد قائمـة أدنـاه هبـ ه
املقـررات واملقـرر .وقــد يـود األالضـاى مراالاهتــا النـد وضــع ارنـاما المـل اللجنــة اخلاصـة لعــام
 20١6صيلته النهائية.
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ألف  -قرارات ومقرر اشهلم أ قاليم ددة
 - ١القرارات
رقم القرار

اإلقليم
ج ر وك ند (مالفيناا)
الصحراى اللراية
كاليدونيا اجلديدة
اوليني يا الفرنسية
توكي و
ســاموا األمري يــة ،وأنلــي  ،وارمــودا ،وج ـ ر
ـــرجن ال ي انيـــة ،وجـ ـ ر كامـــام ،وغـــوام،
ومونتســـريات ،وايـــت ريم ،وســـان ي نـــة،
وجـ ـ ر تـــركو وكـــاي وا ،وجـ ـ ر ـــرجن
التااعة للواليات املتحدة

(أ)

٣١6 58
98 70
99 70
١00 70
١0١ 70

 ١02 70ألف وااى

(أ) و قا للفقرة ( 4ب) من مر ـ القـرار ،يظـل البنـد مـدرجا
عخ ار ا لك من عادى الدول األالضاى.

تاريخ اختاذه
 ١متو يوليه 2004
 9كانوم األول ديسم
 9كانوم األول ديسم
 9كانوم األول ديسم
 9كانوم األول ديسم

20١5
20١5
20١5
20١5

 9كانوم األول ديسم 20١5

جـدول األالمـال للنظـر يـه عثـر تلقّـت

 - 2املقرر

15-21838

اإلقليم

رقم املقرر

تاريخ اختاذ القرار

جبل طارق

520 70

 9كانوم األول ديسم 20١5
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ااى  -القرارات املتعلقة ابنود أخرى
رقم القرار

العنوان
املعلومــات املرســلة مبقتضــى املــادة  ( 7٣ـــ) مــن
ميثــاق األمــم املتحــدة مــن األقــاليم غــري املتمتعــة
اام م ال او
األنش ـ ة االقتصــادية وغري ــا مــن األنش ـ ة الــ
ت ـ ثر اللــى مصــاش شــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة
اام م ال او
تنفي الوكـاالت املتنيصصـة وامل سسـات الدوليـة
املرتب ــة اــاألمم املتحــدة عال ـ م مــن االســتق ل
للبلدام والشعوب املستعمرة
التســـهي ت الدراســـية والتدريبيـــة املعروضـــة مـــن
الدول األالضاى لصاش س ام األقاليم غري املتمتعـة
اام م ال او
نشر املعلومات الن عهناى االستعمار

تاريخ اختاذه

94 70
95 70

 9كانوم األول ديسم 20١5
 9كانوم األول ديسم 20١5

96 70

 9كانوم األول ديسم 20١5

97 70

 9كانوم األول ديسم 20١5

١0٣ 70

رااعا  -القرارات األخرى ذات الصلة اهلالمال اللجنة اخلاصة
 - ١5ترد أدناه قائمة االقرارات األخـرى ذات الصـلة اهلالمـال اللجنـة اخلاصـة والـ اذـ هتا
اجلمعية العامة دورهتا السبعني.
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العنوان

رقم القرار

تاريخ اختاذه

ا ي ات وقانوم البحار
املسائل املتصلة ااإلال م
اإلالمال العاملت م الشعوب
التنمية
ام
خ ة امل مترات

2٣5 70
 9٣ 70ألف وااى
١4٣ 70
١55 70
9 70

 2٣كانوم األول ديسم 20١5
 9كانوم األول ديسم 20١5
 ١7كانوم األول ديسم 20١5
 ١7كانوم األول ديسم 20١5
 ١٣تشرين الثاين نو م 20١5

تقرير املصري
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