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قرار اتخذته الجمعية العامة في  7كانون األول/ديسمبر 2018
[بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)

(])A/73/473

 - 103/73المعل ـومات المرس ـلة بمقتض ـى الم ـادة ( 73ه ـ) م ـن ميث ـاق األمم المتح ـدة من األق ـاليم
غير المتمتعة بالحكم الذاتي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إىل قرارها ( 1970د )18-املؤرخ  16كانون األول/ديســم  1963الذي طلبت فيه
إىل اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة دراس ـ ــة املعلوما
املرسلـ ـ ـ ــة إىل األم العـ ــاة قت ى املادة ( 73هـ ــ) من مياام األمم املتحدة واملراعاة التامة اذع املعلوما
عنــد حبــل ــالــة تنفيــذ ادعالن الوارد ع قرار اجلمعيــة العــامــة ( 1514د )15-املؤرخ  14كــانون األول/
ديسم ،1960
وإذ تشير أيضا إىل قرارها  91/72املؤرخ  7كانون األول/ديسم  2017الذي طلبت فيه إىل
اللجنة اخلاصة أن تواصل االضطالع باملهاة املوكلة إليها وجب القرار ( 1970د،)18-
وإذ تؤكد أمهية أن ترسل الدول القائمة باددارة ،ع الوقت املناسب ،معلوما كافي ـ ـ ـ ــة قت ــى
املــادة ( 73ه) من املياام ،وخصوصاً فيما يتعلـق بإعــداد األمانة العامة ورقا العمل عن األقاليم املعنية،
وإذ تض ـ ـ ـ ـ ــه في ا تبارها عدة تقدمي املعلوما عن بعض األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت،
املطلوبة وجب املادة ( 73ه) من املياام،
وإذ تش ـ ــير إىل القرار  119/65املؤرخ  10كانون األول/ديسـ ـ ــم  2010بشـ ـ ــدن العقد الدو
الاالل للق ــاء على االســتعمار ،الذي ســينتهس ع غ ــون ســنت ونص ـ  ،وتشــدد ذا اخلصــو على
ضرورة إ راز تقدة قيقس حنو تنفيذع بالكامل،
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المعلومات المرسلة بمقتضى المادة ( 73هـ) من ميثاق األمم المتحدة من األقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
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وقد درست تقرير األم العاة(،)1
 - 1تعيد تأكيد أنه ما دامت اجلمعية العامة نفسها مل تقرر أن إقليماً ما م ـ ـ ـ ــن األقاليم غري
املتمتعة باحلكــم الذاتــس قــد ق ــق احلكم الذاتــس بالكامل وفق ـاً أل كاة الفصــل احلــادي عشر من مياــام
األمم املتحدة ،فإن على الدولة املعني ـ ـ ــة القائمة باددارة أن تواصل إرس ـ ــال املعلوم ـ ـ ــا املتعلقة ذا ادقليم
قت ى املادة ( 73ه) من املياام؛
 - 2تطلب إىل الدول املعنية القائمة باددارة أن حترتة التزاماهتا وجب املادة ( 73ه) من
املياام فيما يتعلق بكل إقليم مدرج على جدول أعمال اللجنة اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛
 - 3تطلب أيضــا إىل الدول املعنية القائمة باددارة أن تقوة بانتظاة ،وفقاً اللتزاماهتا وجب
املياام ورهناً بالقيود اليت قد تســتدعيها االعتبارا األمنية والدســتورية ،بإ الة أو مواصــلة إ الة املعلوما
اد صـ ــائية وغريها من املعلوما اا الطابع التقين املتعلقة بالظروف االقتصـ ــادية واالجتماعية والتعليمية
ع األقــاليم اليت تكون كــل من هــذع الــدول مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولــة عنهــا ،وكــذلـ أو قــدر كن من املعلومــا عن
التطورا السياسية والدستورية ع األقاليم املعنية ،ا ع ال معلوما عن الدستور أو القانون التشريعس
أو األم ر التنفيذي الذي حيدد كومة ادقليم والعالقة الدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتورية ب ادقليم والدولة القائمة باددارة،
إىل األم العاة ،للعلم ،ع غ ون مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء السنة اددارية ع تل األقاليم؛
 - 4تطلب إىل األم العاة أن يواصل ،فيما يتصل بإعداد ورقا العمل املتعلقـ ـ ــة باألقاليم
املعني ــة ،كفالــة استقــاء املعلوما الوافية مــن مجيع املصادر املنشورة املتا ة؛
 - 5تطلب إىل اللجنة اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة أن تواص ـ ـ ـ ـ ــل االض ـ ـ ـ ـ ــطالع باملهاة املوكلة إليها وجب قرار
اجلمعية العامة ( 1970د )18-وفقاً لإلجراءا املعمول ا.
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