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اللجنة اخلاصة املعنيـة االـة فنذيـع ن ـنح مـن
االستقنل للبلداح والشعوب املستعمرة
مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة

فنذيع الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدوليـة املرفبةـة ألـاألمم املتحـدة ن ـنح
من االستقنل للبلداح والشعوب املستعمرة
إن اجلمعية العامة،
وقددن رتدد يف البنــد املعنــوح ”فنذيــع الوكــاالت املتخصصــة واملؤسســات الدوليــة
املرفبةة ألاألمم املتحدة ن نح من االستقنل للبلداح والشعوب املستعمرة“،
وقن رت
ن هعا البند،

أيضا يف فقرير األمني العام( )1وفقريـر اللـس االقتصـاوا واالاتمـا

()2

وقدن رستد الذصـ املتعلـ هبــعا البنـد مــن فقريـر اللجنــة اخلاصــة املعنيـة االــة فنذيــع
ن نح من االستقنل للبلداح والشعوب املستعمرة لعام ،)3(2016
وإذ تشددر نىل قراريهــا ( 1514و )15-املــؤر  14كــانوح األوليويســم 1960
و ( 1541و )15-املـــؤر  15كـــانوح األوليويســـم  1960وقـــرارات اللجنـــة اخلاصـــة
والقــرارات واملقــررات األاــرذ املتخــعة يف هــعا الصــدو ،ــا قيهــا ألواـ اــا قــرارا اللــس
__________
(.A/71/69 )1

(.E/2016/49 )2
( )3الوثائ الرمسية للجمعية العامة ،الدورة احلاوية والسبعوح ،امللح رقم  ،)A/71/23( 23الذص الساوس.
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االقتصــاوا واالاتمــا
 20متوزييولي ،2015

2014ي 25املــؤر  16متوزييولي ـ  2014و 2015ي 16املــؤر

وإذ تضع يف اعتباسها األحكام ذات الصلة ألاملوضوع من الوثائ اخلتاميـة للمـؤمترات
املتعاقبــة لراســال وول كو حكومــات أللــداح ــدم االليــاز ومــن القــرارات ال ـ ا ــعها مــؤمتر
راسال وول وحكومات االحتاو األقريق ومنتدذ ازر احمليط اهلاوئ واجلما ة الكاريبية،
وإذ تنسك ضرورة فيسري فنذيـع ن ـنح مـن االسـتقنل للبلـداح والشـعوب املسـتعمرة
الوارو يف القرار ( 1514و،)15-
وإذ تالحظ كح الغالبية العظمـ مـن األقـاليم الـ ال فـزال ريـري متمتعـة ألـاحلكم الـعا
كقاليم ازرية صغرية،
وإذ ت ح د ألاملســا دة املقدمــة نىل األقــاليم ريــري املتمتعــة ألــاحلكم الــعا مــن ألع ـ
الوكــاالت املتخصصــة واملؤسســات األاــرذ التاألعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة ،و اصــة ألرنــام
األمم املتحدة اإلمنائ ،
وإذ ت ح أيضا شاركة األقاليم ريري املتمتعة ألاحلكم العا ال ه ك ضـال منتسـبة
يف اللجــاح اإلقليميــة ألصــذة مراقــر يف املــؤمترات العامليــة يف الــالني االقتصــاوا واالاتمــا ،
رهنــا ألالنظــام الــداال للجمعيــة العامــة ووققــا لقــرارات األمــم املتحــدة ومقررا ــا املتخــعة
يف هعا الصدو ،ا يف ذلك قرارات اجلمعية واللجنة اخلاصة ومقررا ما املتعلقة ألأقاليم حمدوة،
وإذ تالحظ كن ال يشارك يف فقدمي املسـا دة نىل األقـاليم ريـري املتمتعـة ألـاحلكم الـعا
س وذ ألع الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األارذ التاألعة ملنظومة األمم املتحدة،
وإذ تؤكدددن كنـــــ نظـــرا نىل كح ايـــارات التنميـــة املتاحـــة للقـــاليم اجلزريـــة الصـــغرية
ريــري املتمتعــة ألــاحلكم الــعا حمــدووة ،يواا ـ التخةــيط مــن كا ـ التنميــة املســتدامة وحتقيقهــا
حتـــديات ااصـــة وكح فلـــك األقـ ـاليم ســـتواا معوقـــات نـــد التصـــدا لتلـــك التحـــديات
مــا مل فســتمر الوكــاالت املتخصصــة واملؤسســات األاــرذ التاألعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة يف
التعاوح معها وفقدمي املسا دة هلا،
وإذ تؤكن أيضا كمهية فوقري املـوارو النزمـة لتمويـ الـ ام املوسـعة لتقـدمي املسـا دة
للشــعوب املعنيــة وضــرورة فعب ــة الــد م املقــدم يف هــعا الصــدو مــن ميـ مؤسســات التموي ـ
الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة،
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وإذ تعين تأكين الواليات ال فضةل هبا الوكاالت املتخصصة واملؤسسـات األاـرذ
التاألعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة قيمــا يتعلــ ألا ــاذ ميــــ التــداألري النزمــة ،كــ يف نةــا
مسؤوليا ا ،لضـماح التنذيـع التـام لقـرار اجلمعيـة العامـة ( 1514و )15-والقـرارات األاـرذ
املتخعة يف هعا الصدو،
وإذ تع د ع عددد تهددني ها لنحتــاو األقريق ـ ومنتــدذ اــزر احملــيط اهلــاوئ واجلما ــة
الكاريبية واملنظمات اإلقليمية األاـرذ السـتمرارها يف التعـاوح يف هـعا الصـدو مـ الوكـاالت
املتخصصة واملؤسسات األارذ التاألعة ملنظومة األمم املتحدة وفقدمي املسا دة هلا،
وإذ تع ع عد اقتناعها ألأح فوثي االفصاالت واملشاورات ألني الوكاالت املتخصصـة
واملؤسسات األاـرذ التاألعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يسـا د لـ فيسـري
ن داو ألرام فقدمي املسا دة نىل الشعوب املعنية ل لو قعال،
وإذ تنسك الضرورة امللحة إلألقال كنشةة الوكاالت املتخصصـة واملؤسسـات األاـرذ
التاألعة ملنظومة األمم املتحدة قيد االستعراض املستمر ند فنذيع خمتلف قـرارات األمـم املتحـدة
ومقررا ا املتصلة ألإهنال االستعمار،
وإذ تضدددع يف اعتباسهدددا اهلشاشـــة البالغـــة القتصـــاوات األقـــاليم اجلزريـــة الصـــغرية
ريري املتمتعة ألـاحلكم الـعا وضـعذها يف موااهـة الكـوارب الةبيعيـة ،ماـ األ اصـري والزواألـ
وارفذاع مستوذ سة البحر ،ونذ فشري نىل قرارات اجلمعية العامة املتخعة يف هعا الصدو،
وإذ تشر نىل قرارها 70ي 96املؤر  9كانوح األوليويسم  2015املتعلـ ألتنذيـع
الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرفبةة ألاألمم املتحدة اإل نح،
وإذ تع ع عد الهلق الخنذـاض مسـتوذ حضـور الوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات
الدولية املرفبةة ألاألمم املتحـدة الـ و يـ يف السـنوات األاـرية نىل حلقـات العمـ اإلقليميـة
للجنة اخلاصة،
 - 1حتيط علما ألتقرير األمني العام()Error! Bookmark not defined.؛
 - 2توصي ألـأح فكاـف ميـ الـدول اهووهـا مـن اـنل الوكـاالت املتخصصـة
واملؤسسات األارذ التاألعة ملنظومة األمم املتحدة ال ه ك ضال قيها لضماح التنذيـع الكامـ
والذعال إل نح من االستقنل للبلـداح والشـعوب املسـتعمرة ،الـوارو يف قـرار اجلمعيـة العامـة
( 1514و ،)15-ولقرارات األمم املتحدة األارذ املتخعة يف هعا الصدو؛
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 - 3تعين تأكين ضرورة كح فواص الوكاالت املتخصصة واملنظمات واملؤسسـات
األاــرذ التاألعــة ملنظومــة األمـــم املتحــدة االســــترشاو ألقـــرارات األمــم املتحــدة ذات الصـــلة
ألاملوضوع قيما فبعلــ مـن اهـوو للمسـامهة يف فنذيـع اإل ـنح وميـ قـرارات اجلمعيـة العامـة
األارذ املتخعة يف هعا الصدو؛
 - 4تعين أيضا تأكين كح فسليم اجلمعية العامة وجملس األمن وريريمهـا مـن كاهـزة
األمم املتحدة شرو ية فةلعات شعوب األقاليم ريري املتمتعة ألـاحلكم الـعا نىل رارسـة حقهـا
يف فقرير املصري يستتب  ،كنتيجة طبيعية ،فقدمي مي كشكال املسا دة املنئمة لتلك الشعوب؛
 - 5تعدد ع عددد تهددني ها للوكــاالت املتخصصــة واملؤسســات األاــرذ التاألعــة
ملنظومــة األمــم املتحــدة الـ فواصـ التعــاوح مـ األمــم املتحــــدة واملنظمــات اإلقليميــــة وووح
اإلقليميــة يف فنذيـــع قـــرار اجلمعيـة العامـة ( 1514و )15-وقـرارات األمـم املتحـدة األاـرذ
املتخعة يف هعا الصدو ،وفةلر نىل ميـ الوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات األاـرذ التاألعـة
ملنظومة األمم املتحدة فنذيع األحكام ذات الصلة ألاملوضوع من فلك القرارات؛
 - 6تطل نىل الوكاالت املتخصصة واملؤسسـات األاـرذ التاألعـة ملنظومـة األمـم
املتحدة كح فكاف مشاركتها يف م اللجنة اخلاصة املعنية االة فنذيع ن ـنح مـن االسـتقنل
للبلــداح والشـــعوب املســتعمرة ،ألا تبـــار ذلــك نصـــرا هامــا يف فنذيـــع قــرار اجلمعيـــة العامـــة
( 1514و ،)15-ا يف ذلك نمكانية مشـاركتها يف احللقـات الدراسـية اإلقليميـة ألشـأح نهنـال
االستعمار ألنال ل و وة من اللجنة اخلاصة؛
 - 7تطلد د نىل الوكـــاالت املتخصصـــة واملؤسســـات األاـــرذ التاألعـــة ملنظومـــة
األمم املتحـــ دة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة كح فبحـظ الظـرول يف كـ نقلـيم وفستعرضـها
كــــ فتخــــع التداأليـــــر املناسبـــــة للتعجيـــــ ألإحـــــراز التقـــــدم قــــ القةا يـــــن االقتصــاوا
واالاتما للقاليم؛
 - ٨حتدددددد الوكــــاالت املتخصصــــة واملؤسســــات األاــــرذ التاألعــــة ملنظومــــة
األمم املتحدة الـ مل فقـدم ألعـد مسـا دة نىل األقـاليم ريـري املتمتعـة ألـاحلكم الـعا لـ القيـام
ألعلك يف كقرب وق ركن؛
 - 9تطل د نىل الوكــاالت املتخصصــة واملنظمــات واملؤسســات األاــرذ التاألعــة
ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــــة كح فعـــزز فـــداألري الـــد م القائمـــة وكح فضــ ،
كـ يف نطــار واليتــها ،ألــرام مناســبة لتقــدمي املســا دة نىل األقــاليم الـ ال فــزال ريــري متمتعــة
ألاحلكم العا للتعجي ألإحراز التقدم يف القةا ني االقتصاوا واالاتما لتلك األقاليم؛
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 - 10تطل نىل الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األاـرذ املعنيـة التاألعـة ملنظومـة
األمم املتحدة كح فقدم معلومات ألشأح ما يل :
(ك)

املشاك البي ية ال فوااهها األقاليم ريري املتمتعة ألاحلكم العا ؛

(ب) فـــأثري الكــــوارب الةبيعيــــة ،ماـــ األ اصـــري وثــــورات الـــ اكني ،وريريهــــا
من املشاك البي ية ،ما حتات الشواطئ والسواح واجلذال ،يف فلك األقاليم؛
(ج) ســب ووســائ مســا دة األقــاليم ل ـ مكاقحــة اال ــار ألاملخــدرات وريس ـ
األموال وريريمها من األنشةة ريري املشرو ة واإلارامية؛
(و) االســتغنل ريــري املشــروع للمــوارو البحريــة واملــوارو الةبيعيــة األاــرذ هلــع
األقاليم وضرورة استخدام فلك املوارو ملنذعة شعوب األقاليم؛
 - 11توصددي ألــأح يض ـ الراســال التنذيــعيوح للوكــاالت املتخصصــة واملؤسســات
األاــرذ التاألعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة ،ألالتعــاوح النشــط مــ املنظمــات اإلقليميــة املعنيــة،
مقترحات ملية من كا فنذيع قرارات األمم ا ملتحـدة املتخـعة يف هـعا الصـدو لـ لـو فـام،
وألأح يقدموا هع املقترحات نىل اهلي ات اإلوارية والتشريعية التاألعة لوكاال م ومؤسسا م؛
 - 12توصي أيضا ألــأح فواصــ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األارذ التاألعـة
ملنظومة األمم املتحدة استعراض فنذيـع قـرار اجلمعيـة العامـة ( 1514و )15-وقـرارات األمـم
املتحدة األارذ املتخعة يف هعا الصدو يف االاتما ات العاوية هلي ات نوار ا؛
 - 13تشر نىل ا ـاذ اللجنـة االقتصـاوية ألمريكـا النفينيـة ومنةقـة البحـر الكـاري
القــرار ( 574و )27-املــؤر  16كياريمــايو  )4(199٨الــعا فــد و قي ـ نىل ننشــال ا ليــات
النزمـــة لـــتمكني ك ضـــائها املنتســـبني ،ـــا يف ذلـــك األقـــاليم ريـــري املتمتعـــة ألـــاحلكم الـــعا ،
مــن املشــاركة يف الــدورات االســتانائية للجمعيــة العامــة ،رهنــا ألالنظــام الــداال للجمعيــة،
الستعراض وفقييم فنذيع اةط م مؤمترات األمـم املتحـدة العامليـة الـ شـارك قيهـا هـع
األقـاليم كصــن ألصــذة مراقــر ،واملشــاركة يف ك مـال اللــس االقتصــاوا واالاتمــا وهي افـ
الذر ية؛
 - 14تطل
االقتصاوا واالاتما

نىل رئيس اللجنة اخلاصة كح يبق
ألشأح هع املسائ ؛

ل افصال وثي مـ رئـيس اللـس

__________
( )4انظــــر :الوثــــائ الرمسيــــة للمجلــــس االقتصــــاوا واالاتمــــا  ،199٨ ،امللحــــ رقــــم ،)E/1998/41( 21
الذرع الاالظ  -زاا.
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 - 15تشددر نىل نصــدار نوارة شــؤوح اإل ــنم ونوارة الشــؤوح السياســية الت ـاألعتني
للمانـة العامــة ،ألالتشـاور مـ ألرنــام األمـم املتحــدة اإلمنــائ والوكـاالت املتخصصــة واللجنــة
اخلاصــة ،نشــرة ن نميــة ــن ألــرام املســا دة املتاحــة للقــاليم ريــري املتمتعــة ألــاحلكم الــعا
وفضمينها آار ما استجد من معلومات لك فتاح ل املوق الشـبك للمـم املتحـدة املتعلـ
ألإهنــال االســتعمار ،وفةلــر مواصــلة فضــمني هــع النشــرة اإل نميــة آاــر مــا يســتجد مــن
معلومات وفوزيعها ل نةا واس ؛
 - 16ت حد ألــاجلهوو الـ يواصـ ألرنــام األمــم املتحــدة اإلمنــائ ألــعهلا للحذــا
لـ االفصـال الوثيـ ألـني الوكـاالت املتخصصــة واملؤسسـات األاـرذ التاألعـة ملنظومـة األمــم
املتحـــدة ،ـــا قيهـــا اللجنـــة االقتصـــاوية ألمريكـــا النفينيـــة ومنةقـــة البحـــر الكـــاري واللجنـــة
االقتصـــاوية واالاتما يـــة ســـيا واحملـــيط اهلـــاوئ ،ولتقـــدمي املســـا دة نىل شـــعوب األقـــاليم
ريري املتمتعة ألاحلكم العا ؛
 - 17تشجع األقاليــم ريري املتمتعــة ألاحلكــم العافــ لـ ا ــاذ اخلةــوات النزمـة
إلقامــة مؤسســات للتأهــر للكــوارب ونوار ــا ونرســال السياســات النزمــة لــعلك ويكو فعزيــز
ما هو قائم منها ،مستعينة جبملة كمور منها فلق املسا دة من الوكاالت املتخصصة املعنية؛
 - 1٨تطل نىل الدول املعنيـة القائمـة ألـاإلوارة كح فيسـر ،نـد االقتضـال ،مشـاركة
املمالني املعينني واملنتخـبني للقـاليم ريـري املتمتعـة ألاحلكـــم العافـــ يف االاتما ـات واملـؤمترات
الــ فعقـــدها الوكـــاالت املتخصصـــة واملؤسســـات األاـــرذ التاألعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة
يف هعا الشـأح ،وققـا لقـرارات األمـم املتحـدة ومقررا ـا املتخـعة يف هـعا الصـدو ،ـا يف ذلـك
قرارات اجلمعية العامة واللجنة اخلاصة ومقررا ما املتعلقة ألأقاليم حمدوة ،ايظ يتسـ للقـاليم
االستذاوة من األنشةة ال فضةل هبا فلك الوكاالت واملؤسسات يف هعا الصدو؛
 - 19توصدددي ألـــأح فكاـــف ميـ ـ احلكومـــات اهووهـــا مـــن اـــنل الوكـــاالت
املتخصصـة واملؤسسـات األاــرذ التاألعـة ملنظومـة األمــم املتحـدة الـ هـ ك ضـال قيهـا إليــنل
األولوية ملسألة فقدمي املسا دة لشعوب األقاليم ريري املتمتعة ألاحلكم العا ؛
 - 20تطل نىل األمني العام كح يواصـ فقـدمي املسـا دة نىل الوكـاالت املتخصصـة
واملؤسسات األاـرذ التاألعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة يف وضـ التـداألري املناسـبة لتنذيـع قـرارات
األمــم املتحــدة املتخــعة يف هــعا الصــدو ،وكح يقــوم ،ســا دة فلــك الوكــاالت واملؤسســات،
ألإ داو فقرير ألغـرض فقدهـ نىل اهلي ـات املختصـة ـن اإلاـرالات املتخـعة منـع فعمـيم فقريـر
الساأل لتنذيع القرارات املتخعة يف هعا الصدو ،ا قيها هعا القرار؛
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 - 21تثندددي ل ـ اللــس االقتصــاوا واالاتمــا للمناقشــة ال ـ كاراهــا والقــرار
العا ا ع ألشأح هع املسألة ،وفةلـر نليـ كح يواصـ  ،ألالتشـاور مـ اللجنـة اخلاصـة ،النظـر
يف ا اذ التداألري املناسبة لتنسي سياسـات الوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات األاـرذ التاألعـة
ملنظومــة األمــم املتحــدة وكنشـــةتها قيمــا يتعلــ ألتنذيــع قـــرارات اجلمعيــة العامــة املتخـــعة يف
هعا الصدو؛
 - 22تطل د نىل الوكــاالت املتخصصــة كح فقـــدم ألصــذة ووريــة نىل األمــني العــام
فقارير ن فنذيــع هــعا القرار؛
 - 23تطل نىل األمني العام كح حييــ هــعا القــرار نىل اهلي ات اإلواريـة للوكـاالت
املتخصصة املعنية واملؤسسات الدولية املرفبةة ألـاألمم املتحـدة كـ يتسـ لتلـك اهلي ـات ا ـاذ
التداألري النزمة لتنذيع  ،وفةلر كيضـا نىل األمـني العـام كح يقـدم نىل اجلمعيـة العامـة يف وور ـا
احلاوية والسبعني فقريرا ن فنذيع هعا القرار؛
 - 24تطلد د نىل اللجنـــة اخلاصـــة كح فواصـ ـ وراســـة املســـألة وكح فقـــدم فقريـــرا
ن ذلك نىل اجلمعية العامة يف وور ا الاانية والسبعني.
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