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

املعلومات املرسلة مبقتضى املادة ( 73هـ) من ميثـا األمـم املتحـدة مـن األقـاليم
غري املتمتعة باحلكم العايت
إن اجلمعية العامة،
إذ تشييير نىل قرارهـــا ( 1970د )18-املـ ـ ر  16كـــا وح األولسدربســـم 1963
العي طلبت فيه نىل اللجنة اخلاصة املعنية االة فنذيع ن نح من االستقنل للبلـداح والشـعوب
املستعمرة دراسة املعلومات املرسلة نىل األمني العام مبقتضـى املـادة ( 73هــ) مـن ميثـا األمـم
املتحدة واملرا اة التا مة هلعه املعلومات ند اـ االـة فنذيـع ان ـنح الـوارد ر قـرار اجلمعيـة
العامة ( 1514د )15-امل ر  14كا وح األولسدربسم ،1960
وإذ تشيييير ييييا نىل قرارهــــا 70س 94املـــ ر  9كــــا وح األولسدربســــم 2015
الــعي طلبــت فيــه نىل اللجنــة اخلاصــة وح فواصــال االاــانع بامللــام املوكلــة نليلــا مبو ـ
القرار ( 1970د،)18-
وإذ تؤك ي ومهيــة وح فرســال الــدول القائمــة بــاندارة ،ر الوقــت املناس ـ  ،معلومــات
كافيـــــة مبقتضــى املــادة ( 73هـــ) مــن امليثــا  ،وفيوصــا فيمــا ربتعلــا ب ــداد األما ــة العامــة
ورقات العمال ن األقاليم املعنية،
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وق درست فقرربر األمني العام(،)1
 - 1تعي تأكي و ـه مـا دامـت اجلمعيـة العامـة ذسـلا ر فقـرر وح نقليمـا مـا مــــن
األقــاليم غــري املتمتعــة باحلكــــم العافــــي قــــد اقـــــا احلكــم العافــــي بالكامــال وفقــــا ألاكــام
الذيــال احلــادي شر من ميثــا األمم املتحدة ،ف ح لى الدولـة املعنيــــة القائمـة بـاندارة وح
فواصال نرســال املعلومـــات املتعلقة هبعا انقليم مبقتضى املادة ( 73هـ) من امليثا ؛
 - 2تطلي نىل الــدول املعنيــة القائمــة بــاندارة وح فقــوم با تالــام ،وفقــا اللت اما ــا
مبو ـ امليثــا ورهنــا بــالقيود الــي قــد فســتد يلا اال تبــارات األمنيــة والدســتورربة ،ب االــة
وو مواصــلة ناالــة املعلومــات انايــائية وغريهــا مــن املعلومــات قات الاــاب الــتق املتعلقــة
بــالالروا االقتيــادربة واال تما يــة والتعليميــة ر األقــاليم الــي فكــوح كــال مــن هــعه الــدول
مس ولة نلا ،وكعلك ووىف قدر ممكن من املعلومات ن التاورات السياسـية والدسـتورربة ر
األقـاليم املعنيــة ،مبـا ر قلــك معلومــات ـن الدســتور وو القــا وح التشـرربعي وو األمــر التنذيــعي
الـــعي ـــدد اكومـــة انقلـــيم والعنقـــة الدســـتورربة بـــني انقلـــيم والدولـــة القائمـــة بـــاندارة،
نىل األمــني العــام ،للعلــم ،ر غضــوح مــدة وقيــاها ســتة واــلر مــن ا تــلا الســنة اندارربــة ر
فلك األقاليم؛
 - 3تطل نىل األمني العام وح ربواصال ،فيما ربتيال ب داد ورقات العمال املتعلقـــة
باألقاليم املعنيـــة ،كذالــة استقــا املعلومات الوافية مــن مجي امليادر املنشورة املتااة؛
 - 4تطل نىل اللجنة اخلاصـة املعنيـة االـة فنذيـع ن ـنح مـن االسـتقنل للبلـداح
والشعوب املستعمرة وح فواصال االاانع بامللـام املوكلـة نليلـا مبو ـ قـرار اجلمعيـة العامـة
( 1970د )18-وفقا لإل را ات املعمول هبا.
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