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اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـ عالـ م مـن
االستق ل للبلدام والشعوب املستعمرة
مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة

تنفي عال م من االستق ل للبلدام والشعوب املستعمرة
إن اجلمعية العامة،
وقد درست تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـ عالـ م مـن االسـتق ل للبلـدام
والشعوب املستعمرة الن أالماهلا خ ل الام ،)1(2016
وإذ تشيير عىل قرارهــا ( 1514د )15-املــخر  14كــانوم األوليديســم 1960
املتضــمن عال ـ م مــن االســتق ل للبلــدام والشــعوب املســتعمرة وعىل الي ـ قرارا ــا ال قــة
املتعلقة بتنفي اإلال م ،وآخرها القرار 70ي 231املخر  23كـانوم األوليديسـم ،2015
وعىل قرارات جملس األمن املتخ ة يف ه ا الصدد،
وإذ تضع يف اعتبارهيا قرارهـا 65ي 119املـخر  10كـانوم األوليديسـم 2010
ال ي أاللنت فيـ الفتـرة  2020-2011القـدا دوليـا لال ـا للقضـاى اللـت االسـتعمار و ـرورة
دراسة سبل ووسائل التحقق من رغبات شـعوب األقـاليم غـمل املتمتعـة بـالذم الـ اا اسـتنادا
عىل القرار ( 1514د )15-والقرارات األخرى املتعلقة بإهناى االستعمار،
وإذ تسييم بـ م القضــاى اللــت االســتعمار كــام مــن أولويــات األمــم املتحــدة وال يـ ال
ع دى أولويا ا للعقد ال ي بدأ يف الام ،2011
__________
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وإذ تأسف ألم تدابمل القضاى اللت االستعمار حبلول الام  ،2010سبما دالـت عليـ
يف قرارها 55ي 146املخر  8كانوم األوليديسم  ،2000مل تُذلل بالنجاح،
وو

وإذ تكرر تأكيد اقتناعهيا بضـرورة القضـاى اللـت االسـتعمار واللـت التمييـ العنصـري
د النتهاكات قوق اإلنسام األساسية،

وإذ تالحييم مييع اارتيييا اســتمرار اللجنــة اخلاصــة يف بـ ل اجلهــود عســهاما منــها يف
تنفي اإلال م وقرارات األمم املتحدة األخرى املتعلقة بإهناى االستعمار اللت حنو فعال وتام،
وإذ تؤكييييد أمهيــــة مشــــاركة الــــدول القائمــــة بــــاإلدارة بصــــفة ر يــــة يف أالمــــال
اللجنة اخلاصة،
وإذ تالحم مع اارتيا تعاوم بعض الدول القائمة بـاإلدارة ومشـاركتها النشـيفة يف
أالمال اللجنة اخلاصة ،وعذ تشج الدول األخرى اللت القيام ب لك،
وإذ تالحم أم اللقة الدراسية اإلقليمية ملنيفقة احملـي اهلـاد القـدت يف مانـاغوا ،يف
الفترة من  31عىل  21أياريمايو عىل  2يرامييوني ،2016
 - 1تعيييد تأكيييد قرارهــا ( 1514د )15-والي ـ القــرارات واملقــررات األخــرى
املتعلقة بإهناى االستعمار ،مبا فيها قرارهـا 65ي 119الـ ي أاللنـت فيـ الفتـرة 2020-2011
القدا دوليا لال ا للقضاى اللت االستعمار ،و يب بالدول القائمة باإلدارة أم تتخـ  ،وفقـا لتلـك
القـرارات ،اليـ اخليفــوات ال تمــة لــتمذق شــعوب األقـاليم غــمل املتمتعــة بــالذم الـ اا مــن
ممارســة قهــا يف تقريــر املصــمل ،مبــا في ـ االســتق ل ،بصــورة كاملــة يف أقــرب وقــت ممذــن
وحبسب كل الة اللت دة؛
 - 2تعييييد ميييرة أكييير تأكييييد أم وجـــود االســـتعمار بـ ـ ي شـــذل أو م هـــر،
مبا يف ذلك االستغ ل االقتصادي ،أمر يتناىف م مي اق األمم املتحدة وعالـ م مـن االسـتق ل
للبلدام والشعوب املستعمرة واإلال م العاملي لقوق اإلنسام()2؛
 - 3تعيد تأكيد تصميمها اللـت مواصـلة اذـاذ اليـ اخليفـوات ال تمـة مـن أجـل
التعجيل بالقضاى متاما اللت االستعمار ،وكفالة تقيـد اليـ الـدول بدقـة باأل ذـام ذات الصـلة
باملو وع من املي اق وعال م مـن االسـتق ل للبلـدام والشـعوب املسـتعمرة واإلالـ م العـاملي
لقوق اإلنسام؛
__________
( )2القرار  217ألف (د.)3-
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 - 4تؤكيييد ميييرة أكييير دالمهـــا لتيفلعـــات الشـــعوب الواقعـــة ـــت الذـــم
االستعماري ملمارسة قها يف تقرير املصمل ،مبا فيـ االسـتق ل ،وفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة
املتعلقة بإهناى االستعمار؛
 - 5هتيب جبمي الدول القائمة باإلدارة أم تتعاوم بشذل كامل يف أالمال اللجنـة
اخلاصــة املعنيــة حبالــة تنفيـ عالـ م مــن االســتق ل للبلــدام والشــعوب املســتعمرة وأم تشــار
ر يا يف دورات اللجنة املقبلة؛
 - 6هتيب بالدول القائمة باإلدارة أم تتعاوم بشذل كامل م اللجنة اخلاصـة مـن
أجل عالداد برنامج المل بناى لألقاليم غمل املتمتعة بالذم ال اا ،اللـت أسـاك كـل الـة اللـت
دة ،وو ع يف صـيغت النهائيـة ،يف أقـرب وقـت ممذـن ،لتيسـمل تنفيـ واليـة اللجنـة اخلاصـة
والقرارات املتعلقة بإهناى االستعمار ،مبا فيها القرارات املتعلقة ب قاليم حمددة؛
 - 7تشييير ميييع اارتييييا عىل عجـــراى االســـتفتاىين لتحديـــد مركـ ـ تـــوكي و يف
املستقبل مبهنية واللنية وشفافية ،ت عشراف األمم املتحدة ،يف شباطيف اير  2006وتشـرين
األوليأكتوبر 2007؛
 - 8تطمييب عىل اللجنــة اخلاصــة مواصــلة الســعي عىل عمــاد ســبل مناســبة لتنفيــ
اإلال م فورا وبشذل كامـل والقيـام باألالمـال الـف وافقـت الليهـا اجلمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق
بالعقدين الدوليـق ال اين وال الث للقضاى اللت االسـتعمار يف اليـ األقـاليم الـف مل متـارك بعـد
قها يف تقرير املصمل ،مبا في االستق ل ،والقيام بصفة خاصة مبا يلي:
و مقتر ات حمددة للقضـاى اللـت االسـتعمار وتقـدر تقريـر الـن ذلـك عىل
(أ)
اجلمعية العامة يف دور ا ال انية والسبعق؛
(ب) مواصـــلة دراســـة كيفيـــة تنفيـ ـ الـــدول األالضـــاى للقـــرار ( 1514د)15-
والقرارات األخرى املتعلقة بإهناى االستعمار؛
(ج) مواصـــلة دراســـة الالـــة السياســـية واالقتصـــادية واالجتمااليـــة يف األقـــاليم
غــمل املتمتعــة بــالذم الـ اا وتقــدر توصــيات ،ســب االقتضــاى ،عىل اجلمعيــة العامــة ب نســب
اخليفوات الف مب اذاذها لتم ذق سذام تلـك األقـاليم مـن ممارسـة قهـم يف تقريـر املصـمل،
مبــا فيــ االســتق ل ،وفقــا للقــرارات املتعلقــة بإهنــاى االســتعمار ،مبــا فيهــا القــرارات املتعلقــة
ب قاليم حمددة؛
(د) عالداد برنامج المل بناى لألقاليم غمل املتمتعة بالذم ال اا ،اللـت أسـاك كـل
الة اللت دة ،وو ع يف صيغت النهائية يف أقرب وقت ممذن ،بالتعـاوم مـ الدولـة القائمـة
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بــاإلدارة واإلقلـــيم املعنــيق ،لتيســـمل تنفيــ واليـــة اللجنــة اخلاصـــة والقــرارات املتعلقـــة بإهنـــاى
االستعمار ،مبا فيها القرارات املتعلقة ب قاليم حمددة؛
(هـ) مواصلة عيفاد بع ات تائـرة وبع ـات خاصـة عىل األقـاليم غـمل املتمتعـة بـالذم
ال اا وفقا للقرارات املتعلقة بإهناى االستعمار ،مبا فيها القرارات املتعلقة ب قاليم حمددة؛
(و) القــد لقــات دراســية ،ســب االقتضــاى ،عــدف الصــول اللــت معلومــات
بشـ م المــل اللجنــة اخلاصــة ونشــرها وتيســمل مشــاركة شــعوب األقــاليم غــمل املتمتعــة بــالذم
ال اا يف تلك اللقات الدراسية؛
(ت) اذاذ الي اخليفوات ال تمـة لذسـب الت ييـد العـاملي اللـت صـعيد الذومـات
واملن مات الوطنية والدوليـة لتحقيـق أهـداف اإلالـ م وتنفيـ قـرارات األمـم املتحـدة املتخـ ة
يف ه ا الصدد؛
(ح)
بالذم ال اا؛

اال تفـــال ســـنويا ب ســـبوع التضـــامن مـ ـ شـــعوب األقـــاليم غـــمل املتمتعـــة

 - 9هتييييب بالـــدول القائمـــة بـــاإلدارة أم تواصـــل التعـــاوم مـ ـ اللجنـــة اخلاصـــة
ل يف ع بواليتها وأم تقوم ب مور مـن بينـها تيسـمل عيفـاد البع ـات ال ائـرة التابعـة اللجنـة عىل
األقـــاليم ،حبســـب كـــل الـــة اللـــت ـــدة والمــ ب ذـــام قـــرارات األمـــم املتحـــدة املتعلقـــة
ب قاليم حمددة؛
 - 10تعيد تأكيد أم بع ات األمم املتحدة ال ائرة الف توفد عىل األقاليم غـمل املتمتعـة
بالذم ال اا هي ،سب االقتضاى ،وسيلة فعالـة للتحقـق مـن و ـ شـعوب األقـاليم ،المـ
ب ذام قـرارات األمـم املتحـدة املتعلقـة ب قـاليم حمـددة ،وتيفلـب بـ لك عىل اللجنـة اخلاصـة أم
توفد بع ة تائرة وا دة اللت األقل ك ّل سنة؛
 - 11تشر عىل أم خيفة العمل للعقد الدويل ال ـاين للقضـاى اللـت االسـتعمار( )3الـف
مري دي ها سب الضرورة مت ل عطارا تشريعيا هاما لصـول األقـاليم غـمل املتمتعـة بـالذم
ال اا اللت الذم ال اا وأم تقيـيم صـول كـل عقلـيم اللـت الذـم الـ اا ،اللـت أسـاك كـل
الة اللت دة ،من ش ن أم يساهم مسامهة كبملة يف ه ه العملية؛
 - 12هتييييب جبميـــ الـــدول ،وال ســـيما الـــدول القائمـــة بـــاإلدارة ،والوكـــاالت
املتخصصـــة واملخسســـات األخـــرى التابعـــة ملن ومـــة األمـــم املتحـــدة أم تنفــ  ،كـــل يف جمـــال
__________
( ،A/56/61 )3املرفق.
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اختصاصها ،توصيات اللجنـة اخلاصـ ة بشـ م تنفيـ اإلالـ م وقـرارات األمـم املتحـدة األخـرى
املتخ ة يف ه ا الصدد؛
 - 13هتيب بالدول القائمة باإلدارة كفالة أال تـخلر األنشـيفة االقتصـادية واألنشـيفة
األخــرى املضــيفل عــا يف األقــاليم غــمل املتمتعــة بــالذم ال ـ اا اخلا ــعة إلدار ــا ت ـ لملا ســلبيا
يف مصــاا الشــعوب ،ب ـل أم تع ـ ت التنميــة بــدال مــن ذلــك ،ومســاالدة شــعوب تلــك األقــاليم
يف ممارسة قها يف تقرير املصمل؛
 - 14حتث الدول القائمة باإلدارة اللت اذاذ تدابمل فعالة لماية القوق غمل القابلـة
للتصرف لشعوب األقاليم غمل املتمتعة بـالذم الـ اا يف مواردهـا اليفبيعيـة ويف السـييفرة اللـت
تنمية ه ه املوارد يف املستقبل والفاظ اللت تلك السييفرة ولضمام تلك القوق ،وتيفلـب عىل
الدول املعنية القائمة باإلدارة أم تتخ الي اخليفوات ال تمة لمايـة قـوق امللذيـة لشـعوب
تلك األقاليم؛
 - 15حتث اليـ الـدول اللـت أم تقـدم ،مباشـرة والـن طريـق الملـها يف الوكـاالت
املتخصصــة واملخسســات األخــرى التابعــة ملن ومــة األمــم املتحــدة ،املســاالدة املعنويــة واملاديــة،
سب الاجـة ،عىل شـعوب األقـاليم غـمل املتمتعـة بـالذم الـ اا ،وتيفلـب عىل الـدول القائمـة
بــاإلدارة أم تتخ ـ خيفــوات للحصــول اللــت كــل مســاالدة ممذنــة ،ســواى اللــت أســاك لنــائي
أو متعدد األطراف ،واستخدامها بفعالية يف تع ي اقتصادات تلك األقاليم؛
 - 16تطمب عىل األمق العـام والوكـاالت املتخصصـة واملخسسـات األخـرى التابعـة
ملن ومة األمم املتحدة تقدر املساالدة االقتصادية واالجتماالية وغملها مـن أنـواع املسـاالدة عىل
األقــاليم غــمل املتمتعــة بــالذم الـ اا ومواصــلة تقــدر تلــك املســاالدة ،ســب االقتضــاى ،بعــد
ممارسة تلك األقاليم قها يف تقرير املصمل ،مبا في االستق ل؛
 - 17تطمييب عىل األمــق العــام ،الــرئيس املخقــت للجنــة اخلاصــة ،االجتمــاع بصــورة
غـمل ر يــة مــرة وا ــدة يف الســنة اللــت األقــل مـ رئــيس ومذتــب اللجنــة خـ ل فتــرة مــا بــق
الدورتق  ،وذلـك الستذشـاف طـرق مبتذـرة لتوميـف مسـاالي الميـدة للمسـاالدة يف ع ـرات
تقدم يف تنفي جدول أالمال عهناى االستعمار اللت أساك كل الة اللت دة؛
 - 18توافق اللـت تقريـر اللجنـة اخلاصـة الـن أالماهلـا خـ ل الـام  ،)1(2016الـ ي
يتضمن برنامج العمل املتوخت لعام  ،2017وال سـيما القـد اللقـة الدراسـية اإلقليميـة ملنيفقـة
البحر الذارييب وعيفاد بع ة تائرة عىل أ د األقاليم املدرجـة يف جـدول أالماهلـا ،وفقـا ملـا يتصـل
باملو وع من قرارات األمم املتحدة املتعلقة ب قاليم حمددة؛
16-10141
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 - 19تطمييب عىل األمــق العــام مواصــلة اســتعراا املــوارد املوجــودة ــت تصــرف
اللجنة اخلاصة من أجل مام صول اللجنـة اللـت التمويـل واملرافـق واخلـدمات مبـا يتناسـب
مــ براجمهـــا الســـنوية املتوخـــاة ،واللـــت النحـــو املنصـــوق الليـ ـ يف قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة
ذات الصلة ،ومنها باخلصوق الفقرة  8من قرارها 70ي.231
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