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الدورة الثانية والسبعون
البند  06من جدول األعمال

قرار اختذته اجلمعية العامة يف  7كانون األول/ديسمرب 7107
[بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة)

(])A/72/454

 - 39/77تنفيذذذ الوكذذاخص ا واململذذة وا ولسذذاص الدوليذذة ا رتبإذذة نألم ذ ا و ذذدة ذ ن مذذن
اخلوق ل للبلدان والشعوب ا سوعمرة
ن اجلمعية العامة،
وقذذد نتذذرص يف البنــد املعن ـ ”تنفيــا ال الــاالت املت ووــة واملاسســات الدوليــة املرتب ــة ألمــم
املتحدة إعال منح االستقالل للبلدا والشع ب املستعمرة“،
وقد نترص أيضا يف تقرير األمني العام( )1وتقرير اجمللس االقتوادي واالجتماعي( )2عن هاا البند،
وق ذذد درلذ ذ الفو ــل املتعل ــا ب ــاا البن ــد م ــن تقري ــر اللجن ــة اخلاص ــة املعني ــة ال ــة تنفي ــا إع ــال
منح االستقالل للبلدا والشع ب املستعمرة لعام ،)3(2612
و ذ تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر إىل قراريه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( 1111د )11-امل ـ ـ ـ ـ ـ ــار  11ال ـ ـ ـ ـ ـ ــا األول ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــم 1606
و ( 1111د )11-املار  11الا األول ديسم  1606وقرارات اللجنة اخلاصة والقرارات واملقررات
األخ ــر ذات الو ــلة ،مب ــا ايه ــا ب ج ــر خ ــا قـ ـرارا اجملل ــس االقتو ــادي واالجتم ــاعي  10 2611امل ــار
 26مت ز ي لير  2611و  26 2610املار  22مت ز ي لير ،2610
_________________
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و ذ تضذذيف يف ا وبار ذذا األحكــام ذات الوــلة مل م ـ ل مــن ال اثئــا اخلتاميــة للم ـامترات املتعاقبــة
لرؤســاء دول و حك مــات بلــدا عــدم اال يــاز ومــن القـرارات الــا ادــاها مـامتر رؤســاء دول وحك مــات
االحتاد األاريقي ومنتد جزر احمليط اهلادئ واجلماعة الكاريبية،
و ذ ت ذذدر م ــرورة تيس ــإ تنفي ــا إع ــال م ــنح االس ــتقالل للبل ــدا والش ــع ب املس ــتعمرة ال ـ ـ ارد
يف القرار ( 1111د،)11-

و ذ ت حذ ذ

جزرية صغإة،

الغالبي ــة الع م ــى م ــن األق ــاليم ال ــا ال تـ ـزال ا ــإ متمتع ــة

ك ــم ال ــاا ق ــاليم

و ذ ترحذ ذ ملس ــاعدة املقدم ــة إىل األق ــاليم ا ــإ املتمتع ــة ك ــم ال ــاا م ــن بعـ ـ ال ال ــاالت
املت ووة واملاسسات األخر التابعة ملن مة األمم املتحدة ،وخباصة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي،
و ذ ترح أيضا مبشارالة األقاليم اإ املتمتعة كم الاا الا هي عضاء منتسـبة يف اللجـا
اإلقليميــة بوــفة مراقــؤ يف امل ـامترات العامليــة يف اجملــالني االقتوــادي واالجتمــاعي ،رهنــا لن ــام الــداخلي
للجمعيـة العامـة وواقـا لقـرارات األمـم املتحـدة ومقررا ـا ذات الوـلة ،مبـا يف ذلـق قـرارات اجلمعيـة واللجنـة
اخلاصة ومقررا ما املتعلقة أبقاليم حمددة،
و ذ ت ح ر ال يشارك يف تقدمي املساعدة إىل األقاليم اإ املتمتعة
ال الاالت املت ووة واملاسسات األخر التابعة ملن مة األمم املتحدة،

كم الاا س

بع

و ذ توكذد ــر ـرا إىل خيـارات التنميـة املتاحــة لاقـاليم اجلزريـة الوــغإة اـإ املتمتعـة كــم
الــاا حمــدودة ،ي اجــر الت ــيط مــن جــل التنميــة املســتدامة وحتقيقهــا حتــدات خاصــة و تلــق األقــاليم
ست اجر مع قـات عنـد التوـدي لتلـق التحـدات مـا ر تسـتمر ال الـاالت املت ووـة واملاسسـات األخـر
التابعة ملن مة األمم املتحدة يف التعاو معها وتقدمي املساعدة هلا،
و ذ توكد أيضا مهية ت اإ امل ارد الالزمة لتم يـل الـ امج امل سـعة لتقـدمي املسـاعدة للشـع ب املعنيـة
ومرورة تعبئة الدعم املقدم يف هاا الودد من مجيع ماسسات التم يل الرئيسية يف من مة األمم املتحدة،
و ذ تعيذذد أتكيذذد ال ـ الات الــا تض ـ لع بــا ال الــاالت املت ووــة واملاسســات األخــر التابعــة
ملن مة األمم املتحدة ايما يتعلا داذ مجي ــع التـدابإ الالزمـة ،الـل يف ـاو مسـاوليا ا ،لضـما التنفيـا
التام لقرار اجلمعية العامة ( 1111د )11-والقرارات األخر ذات الولة،
و ذ تع ذذرب ذ ذ تق ذذدير ا لالحت ــاد األاريق ــي ومنت ــد ج ــزر احمل ــيط اهل ــادئ واجلماع ــة الكاريبي ــة
واملن مات اإلقليمية األخر الستمرارها يف التعاو يف هـاا الوـدد مـع ال الـاالت املت ووـة واملاسسـات
األخر التابعة ملن مة األمم املتحدة وتقدمي املساعدة هلا،
و ذ تع ذ ذذرب ذ ذ ذ اقونا ذ ذ ذذا أب ت ثي ـ ــا االتو ـ ــاالت واملش ـ ــاورات ب ـ ــني ال ال ـ ــاالت املت وو ـ ــة
واملاسسـات األخــر التابعــة ملن مــة األمـم املتحــدة واملن مــات اإلقليميــة يسـاعد علــى تيســإ إعــداد بـرامج
تقدمي املساعدة إىل الشع ب املعنية على اعال،
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و ذ ت ذذدر الض ــرورة امللح ــة إلبق ــاء شـ ـ ة ال ال ــاالت املت وو ــة واملاسس ــات األخ ــر التابع ــة
ملن مة األمم املتحـدة قيـد االسـتعرامل املسـتمر عنـد تنفيـا رتلـت قـرارات األمـم املتحـدة ومقررا ـا املتوـلة
إبهناء االستعمار،
و ذ تضيف يف ا وبار ا اهلشاشة البالغـة القتوـادات األقـاليم اجلزريـة الوـغإة اـإ املتمتعـة كـم
الــاا ومــعفها يف م اجهــة الك ـ ارم ال بيعيــة ،مثــل األعاصــإ والزوابــع وارتفــال مســت س ـ ح البحــر،
وإذ تشإ إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الولة،
و ذ تشر إىل قرارها  161 21املار  0الا األول ديسـم  2610املتعلـا بتنفيـا ال الـاالت
املت ووة واملاسسات الدولية املرتب ة ألمم املتحدة اإلعال ،
و ذ ترح ذ ض ـ ر من مــة األمــم املتحــدة لل ف لــة ،وب ـرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ،واللجنــة
االقتوادية ألمريكا الالتينية ومن قة البحر الكارييب ،واإها من ال الاالت املت ووة واملاسسات الدولية
املرتب ــة ألم ــم املتح ــدة ،ا لق ــة الدراس ــية اإلقليمي ــة ملن ق ــة البح ــر الك ــارييب ال ــا نعق ــدت يف الينغس ــتاو
يف الف ـ ـ ة م ـ ــن  10إىل  1١ار م ـ ــاي  ،2612وإذ تش ـ ــجع عل ـ ــى زادة مش ـ ــارالة ال ال ـ ــاالت املت وو ـ ــة
واملاسسات املرتب ة ألمم املتحدة يف ا لقات الدراسية اإلقليمية املقبلة للجنة اخلاصة،
-1

حتيط لما بتقرير األمني العام()1؛

 - 2توصي أب تكثت مجيع الـدول جه دهـا مـن خـالل ال الـاالت املت ووـة واملاسسـات
األخــر التابعــة ملن مــة األمــم املتحــدة الــا هــي عضــاء ايهــا لضــما التنفيــا الكامــل والفعــال إلعــال
مـنح االســتقالل للبلـدا والشــع ب املســتعمرة ،الـ ارد يف قـرار اجلمعيـة العامــة ( 1111د ،)11-ولقـرارات
األمم املتحدة األخر ذات الولة؛
 - 3تعيذذد أتكيذذد مــرورة ت اصــل ال الــاالت املت ووــة واملن مــات واملاسســات األخــر
التابع ــة ملن م ــة األمـ ــم املتح ــدة االسـ ـ ـ شاد بق ـ ـرارات األم ــم املتح ــدة ذات الوـ ــلة مل م ـ ـ ل ايم ــا تبال ـ ــر
من جه د للمسامهة يف تنفيا اإلعال ومجيع قرارات اجلمعية العامة األخر ذات الولة؛
 - 1تعيذذد أيضذذا أتكيذذد تســليم اجلمعيــة العامــة وملــس األمــن واإمهــا مــن جهــزة األمــم
املتحـدة مبشــروعية ت لعـات شــع ب األقـاليم اــإ املتمتعـة كــم الـاا إىل ةارســة حقهـا يف تقريــر املوــإ
يستتبع ،النتيجة طبيعية ،تقدمي مجيع شكال املساعدة املالئمة لتلق الشع ب؛
 - 1تعذذرب ذ تقذذدير ا لل الــاالت املت ووــة واملاسســات األخــر التابعــة ملن مــة األمــم
املتحدة الا ت اصل التعاو مع األمم املتحــدة واملن مات اإلقليميــة ودو اإلقليميــة يف تنفيــا ق ـرار اجلمعية
العامـ ــة ( 1111د )11-وق ـ ـرارات األمـ ــم املتحـ ــدة األخـ ــر ذات الوـ ــلة ،وت لـ ــؤ إىل مجيـ ــع ال الـ ــاالت
املت ووــة واملاسســات األخــر التابعــة ملن مــة األمــم املتحــدة تنفيــا األحكــام ذات الوــلة مل مـ ل مــن
تلق القرارات؛
 - 0تإل ذ إىل ال الــاالت املت ووــة واملاسســات األخــر التابعــة ملن مــة األمــم املتحــدة
تكثت مشارالتها يف عمل اللجنة اخلاصة املعنية الـة تنفيـا إعـال مـنح االسـتقالل للبلـدا والشـع ب
املس ــتعمرة ،عتب ــار ذل ــق عنو ـ ـرا هام ــا يف تنفي ــا ق ـ ـرار اجلمعي ــة العام ــة ( 1111د ،)11-مب ــا يف ذل ــق
مشارال تها يف ا لقات الدراسية اإلقليمية بشأ إهناء االستعمار بناء على دع ة من اللجنة اخلاصة؛
17-22125
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 - 2تإل ذ إىل ال الــاالت املت ووــة واملاسســات األخــر التابعــة ملن مــة األمــم املتحـ ــدة
واملن مــات الدوليــة واإلقليميــة تبحـ ال ــروي يف الــل إقلــيم وتستعرمــها الــي تت ــا التدابيـ ــر املناسبـ ــة
للتعجي ــل إبحـ ـراز التق ــدم اــي الق اعي ــن االقتوادي واالجتماعي لاقاليم؛
 - ١حت ذ ذ ال الــاالت املت ووــة واملاسســات األخــر التابعــة ملن مــة األمــم املتحــدة الــا
ر تقدم بعد مساعدة إىل األقاليم اإ املتمتعة كم الاا على القيام بالق يف قرب وقت ةكن؛
 - 6تإل إىل ال الاالت املت ووة واملن مات واملاسسات األخـر التابعـة ملن مـة األمـم
املتحدة واملن مات اإلقليميــة تعزز تدابإ الدعم القائمة و تضع ،الل يف إطار واليتها ،بـرامج مناسـبة
لتقدمي املساعدة إىل األقـاليم الـا ال تـزال اـإ متمتعـة كـم الـاا للتعجيـل إبحـراز التقـدم يف الق ـاعني
االقتوادي واالجتماعي لتلق األقاليم؛
 - 16تإلذ ذ إىل ال ال ــاالت املت وو ــة واملاسس ــات األخ ــر املعني ــة التابع ــة ملن م ــة األم ــم
املتحدة تقدم معل مات بشأ ما يلي:
()

املشاالل البيئية الا ت اجهها األقاليم اإ املتمتعة

كم الاا ؛

(ب) أتثإ الكـ ارم ال بيعيـة ،مثـل األعاصـإ وثـ رات ال االـني ،واإهـا مـن املشـاالل البيئيـة،
مثل حتات الش اطئ والس احل واجلفاي ،يف تلق األقاليم؛
(ج) س ــبل ووس ــائل مس ــاعدة األق ــاليم عل ــى مكااح ــة اال ــار مل ــدرات واس ــل األمـ ـ ال
واإمها من األ ش ة اإ املشروعة واإلجرامية؛
االستغالل اإ املشرول للم ارد البحريـة واملـ ارد ال بيعيـة األخـر هلـاا األقـاليم ومـرورة
(د)
است دام تلق امل ارد ملنفعة شع ب األقاليم؛
 - 11توصي أب يضع الرؤساء التنفياي لل الاالت املت ووة واملاسسـات األخـر التابعـة
ملن مة األمم املتحـدة ،لتعـاو النشـط مـع املن مـات اإلقليميـة املعنيـة ،مق حـات عمليـة مـن جـل تنفيـا
ق ـ ـرارات األم ــم املتح ــدة ذات الو ــلة عل ــى ـ ـ يم ،وأب يق ــدم ا ه ــاا املق ح ــات إىل اهليئ ــات اإلداري ــة
والتشريعية التابعة ل الاال م وماسسا م؛
 - 12توصذذي أيضذذا ب ــأ ت اص ــل ال الــاالت املت ووــة واملاسســات األخــر التابعــة ملن مــة
األم ــم املتح ــدة اس ــتعرامل تنفي ــا ق ـرار اجلمعي ــة العام ــة ( 1111د )11-وق ـرارات األم ــم املتح ــدة األخ ــر
ذات الولة يف االجتماعات العادية هليئات إدار ا؛
 - 13تشر إىل اداذ اللجنة االقتوادية ألمريكا الالتينية ومن قة البحر الكارييب القرار 121
(د )22-املــار  10ار مــاي  )1(166١الــاي تــدع ايــر إىل إ شــاء االليــات الالزمــة لتمكــني عضــائها
املنتسبني ،مبا يف ذلـق األقـاليم اـإ املتمتعـة كـم الـاا  ،مـن املشـارالة يف الـدورات االسـتثنائية للجمعيـة
العامــة ،رهنــا لن ــام الــداخلي للجمعيــة ،الســتعرامل وتقيــيم تنفيــا خ ــط عمــل م ـامترات األمــم املتحــدة
العاملي ــة ال ــا ش ــارالت ايه ــا ه ــاا األق ــاليم ص ــال بو ــفة مراق ــؤ ،واملش ــارالة يف عم ــال اجملل ــس االقتو ــادي
واالجتماعي وهيئاتر الفرعية؛
_________________

( )1ا ر ال اثئا الرمسية للمجلس االقتوادي واالجتماعي ،166١ ،امللحا رقم  ،)E/1998/41( 21الفرل الثال  -زاي.
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 - 11تإلذ ذ ذ إىل رئ ـ ــيس اللجن ـ ــة اخلاص ـ ــة تعمي ـ ــا التع ـ ــاو م ـ ــع رئ ـ ــيس اجملل ـ ــس االقتو ـ ــادي
واالجتماعي يف ما يتعلا ببن د جدول األعمـال املت ابقـة لـد اهليئتـني بشـأ تقـدمي املسـاعدة إىل األقـاليم
اــإ املتمتعــة كــم الــاا  ،وذلــق إبج ـراء مشــاورات منت مــة واقــا للق ـرارات املتعلقــة إبهنــاء االســتعمار
ذات الولة مل م ل؛
 - 11تشر إىل إصدار إدارة شاو اإلعالم وإدارة الشاو السياسية التابعتني لاما ة العامة،
لتشــاور مــع ب ـرانمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وال الــاالت املت ووــة واللجنــة اخلاصــة ،شــرة إعالميــة عــن
برامج املساعدة املتاحة لاقاليم اإ املتمتعة كم الاا وتضمينها آخر مـا اسـتجد مـن معل مـات لكـي
تنتــاع علــى امل قــع الشــبكي لامــم املتحــدة املتعلــا إبهنــاء االســتعمار ،وت لــؤ م اصــلة تضــمني هــاا النشــرة
اإلعالمية آخر ما يستجد من معل مات وت زيعها على او واسع؛
 - 10ترح جله د الا ي اصل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي باهلا للحفاظ على االتوـال
ال ثي ــا ب ــني ال ال ــاالت املت وو ــة واملاسس ــات األخ ــر التابع ــة ملن م ــة األم ــم املتح ــدة ،مب ــا ايه ــا اللجن ــة
االقتو ــادية ألمريك ــا الالتيني ــة ومن ق ــة البح ــر الك ــارييب واللجن ــة االقتو ــادية واالجتماعي ــة الس ــيا واحمل ــيط
اهلادئ ،ولتقدمي املساعدة إىل شع ب األقاليم اإ املتمتعة كم الاا ؛
 - 12تشذ ذ يف األقاليـ ــم ا ــإ املتمتع ـ ــة كـ ــم الاات ـ ــي عل ــى اد ــاذ اخل ـ ـ ات الالزم ــة إلقام ــة
ماسســات للتأهــؤ للك ـ ارم وإدار ــا وإرســاء السياســات الالزمــة لــالق و و تعزيــز مــا ه ـ قــائم منهــا،
مستعينة جبملة م ر منها تلقي املساعدة من ال الاالت املت ووة املعنية؛
 - 1١تإلذ ذ إىل ال ــدول املعني ــة القائم ــة إلدارة تيس ــر ،عن ــد االقتض ــاء ،مش ــارالة املمثل ــني
املعينــني واملنت بــني لاقــاليم اــإ املتمتعــة ك ــم الاات ــي يف االجتماعــات واملـامترات الــا تعقــدها ال الــاالت
املت ووـة واملاسسـات األخــر التابعـة ملن مـة األمــم املتحـدة يف هــاا الشـأ  ،واقـا لقــرارات األمـم املتحــدة
ومقررا ا ذات الولة ،مبا يف ذلق قرارات اجلمعيـة العامـة واللجنـة اخلاصـة ومقررا مـا املتعلقـة أبقـاليم حمـددة،
ي يتسىن لاقاليم االستفادة من األ ش ة الا تض لع با تلق ال الاالت واملاسسات يف هاا الودد؛
 - 16توص ذ ذذي أب تكث ـ ــت مجي ـ ــع ا ك م ـ ــات جه ده ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــالل ال ال ـ ــاالت املت وو ـ ــة
واملاسســات األخــر التابعــة ملن مــة األمــم املتحــدة الــا هــي عضــاء ايهــا إليــالء األول يــة ملســألة تقــدمي
املساعدة لشع ب األقاليم اإ املتمتعة كم الاا ؛
 - 26تإل إىل األمني العام ي اصل تقدمي املساعدة إىل ال الاالت املت ووة واملاسسـات
األخــر التابعــة ملن مــة األمــم املتحــدة يف ومــع التــدابإ املناســبة لتنفيــا قـرارات األمــم املتحــدة ذات الوــلة،
و يق ـ ـ م ،مبس ـ ــاعدة تل ـ ــق ال ال ـ ــاالت واملاسس ـ ــات ،إبع ـ ــداد تقري ـ ــر بغ ـ ــرمل تقد ـ ــر إىل اهليئ ـ ــات امل تو ـ ــة
عن اإلجراءات املت اة منا تعميم تقريرا السابا لتنفيا القرارات ذات الولة ،مبا ايها هاا القرار؛
 - 21تثنذذي علــى اجمللــس االقتوــادي واالجتمــاعي للمناقشــة الــا جراهــا والقـرار الــاي ادــاا
بشــأ هــاا املســألة ،وت لــؤ إليــر ي اصــل الن ــر يف تعاو ــر مــع اللجنــة اخلاصــة وتكثيــت ذلــق التعــاو
بــدي ادــاذ التــدابإ املناســبة مل اصــلة تنســيا سياســات ال الــاالت املت ووــة واملاسســات األخــر التابعــة
ملن مة األمم املتحدة و ش تها ايما يتعلا بتنفيا قرارات اجلمعية العامة ذات الولة؛
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 - 22تإل ذ إىل ال الــاالت املت ووــة
هــاا القرار؛

تق ــدم ســن ا إىل األمــني العــام تقــارير عــن تنفيـ ــا

 - 23تإل إىل األمني العام حييــل هــاا الق ـرار إىل اهليئات اإلدارية لل الـاالت املت ووـة
املعنية واملاسسات الدولية املرتب ة ألمم املتحدة الـي يتسـىن لتلـق اهليئـات ادـاذ التـدابإ الالزمـة لتنفيـاا،
وت لــؤ يضــا إىل األمــني العــام يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دور ــا الثالثــة والســبعني تقري ـرا عــن تنفيــا
هاا القرار؛
 - 21تإل ذ إىل اللجن ــة اخلاصــة
اجلمعية العامة يف دور ا الثالثة والسبعني.

ت اص ــل دراس ــة املســألة و تق ــدم تقري ـرا ع ــن ذل ــق إىل

 2الا
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