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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/431() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

  تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة  - ٦٧/١٣٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  

عـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان     تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إ         وقد درست   

  ،)1(٢٠١٢عام عن أعماهلا خالل والشعوب املستعمرة 

 ١٩٦٠ديــسمرب / كــانون األول١٤املــؤرخ ) ١٥ - د (١٥١٤إىل قرارهــا وإذ تــشري   

ــة       ــع قراراــا الالحق ــشعوب املــستعمرة وإىل مجي ــدان وال ــضمن إعــالن مــنح االســتقالل للبل املت

، ٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول ٩ املــؤرخ ٦٦/٩١القــرار املتعلقــة بتنفيــذ اإلعــالن، وآخرهــا  

  وإىل قرارات جملس األمن املتخذة يف هذا الصدد،

 ٢٠١٠ديــسمرب / كـانون األول ١٠ املـؤرخ  ٦٥/١١٩ قرارهـا  اعتبارهـا وإذ تـضع يف    

 عقـدا دوليـا ثالثـا للقـضاء علـى االسـتعمار وضـرورة        ٢٠٢٠-٢٠١١الذي أعلنـت فيـه الفتـرة     

ن رغبات شعوب األقاليم غري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت اسـتنادا إىل القـرار           دراسة سبل التحقق م   

  والقرارات األخرى املتعلقة بإاء االستعمار،) ١٥ - د (١٥١٤

يــزال   بــأن القــضاء علــى االســتعمار كــان مــن أولويــات األمــم املتحــدة وال وإذ تــسلم  

  ،٢٠١١إحدى أولوياا للعقد الذي بدأ يف عام 

، حسبما دعـت إليـه      ٢٠١٠تدابري القضاء على االستعمار حبلول عام       ألن  وإذ تأسف     

  ، مل تكلل بالنجاح،٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٥٥/١٤٦يف قرارها 
_______________ 

 A/67/23(والتـــصويب  ٢٣، امللحـــق رقـــم ستونالـــالـــسابعة والوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة  )1(
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بــضرورة القــضاء علــى االســتعمار وعلــى التمييــز   وإذ تكــرر اإلعــراب عــن اقتناعهــا   

  العنصري ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان األساسية،

  يف اســتمرار اللجنــة اخلاصــة يف بــذل اجلهــود إســهاما منــها ظ مــع االرتيــاحوإذ تالحــ  

  وتام، تنفيذ اإلعالن وقرارات األمم املتحدة األخرى املتعلقة بإاء االستعمار على حنو فعال

ــال    وإذ تؤكــــد   ــة يف أعمــ ــاإلدارة بــــصفة رمسيــ ــة بــ ــدول القائمــ ــشاركة الــ ــة مــ  أمهيــ

  اخلاصة، اللجنة

تعاون بعض الدول القائمة بـاإلدارة ومـشاركتها النـشطة يف       وإذ تالحظ مع االرتياح     

  أعمال اللجنة اخلاصة، وإذ تشجع الدول األخرى على القيام بذلك،

أن احللقــة الدراســية اإلقليميــة ملنطقــة احملــيط اهلــادئ عقــدت يف كيتــو يف    وإذ تالحــظ  

  ،٢٠١٢يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار٣٠الفترة من 

ومجيـع القـرارات واملقـررات األخـرى        ) ١٥ - د (١٥١٤رارها  ق تعيد تأكيد   - ١  

 ٢٠٢٠-٢٠١١ الـذي أعلنـت فيـه الفتـرة     ٦٥/١١٩املتعلقة بإاء االستعمار، مبا فيهـا قرارهـا     

عقدا دوليا ثالثا للقضاء على االستعمار، ويب بالدول القائمة باإلدارة أن تتخـذ، وفقـا لتلـك        

كني شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت املعنيـة               القرارات، مجيع اخلطوات الالزمة لتم    

  من ممارسة حقها يف تقرير املصري، مبا فيه االستقالل، بصورة كاملة يف أقرب وقت ممكن؛

يف  أن وجــود االســتعمار بــأي شــكل أو مظهــر، مبــا تعيــد مــرة أخــرى تأكيــد  - ٢  

حــدة وإعــالن مــنح االســتقالل  ذلــك االســتغالل االقتــصادي، أمــر يتنــاىف مــع ميثــاق األمــم املت  

  ؛)2(للبلدان والشعوب املستعمرة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

علـى مواصـلة اختـاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة مـن أجـل                 تعيد تأكيد تصميمها    - ٣  

التعجيل بالقضاء متاما على االسـتعمار وكفالـة تقيـد مجيـع الـدول بدقـة باألحكـام ذات الـصلة                 

ق وإعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة واإلعـالن العـاملي                باملوضوع من امليثا  

  حلقوق اإلنسان؛

لتطلعـــات الـــشعوب الواقعـــة حتـــت احلكـــم      دعمهـــا تؤكـــد مـــرة أخـــرى    - ٤  

االستعماري ملمارسة حقها يف تقرير املصري، مبا فيـه االسـتقالل، وفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة              

  املتعلقة بإاء االستعمار؛

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )2(



A/RES/67/134 

3 

بالــدول القائمــة بـاإلدارة أن تتعــاون بــشكل كامـل مــع اللجنــة اخلاصــة    يـب   - ٥  

املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املـستعمرة مـن أجـل إعـداد برنـامج                  

لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، ووضـعه يف                     عمل بناء   

ب وقت ممكن لتيسري تنفيذ والية اللجنة اخلاصة والقرارات املتعلقة بإـاء          صيغته النهائية يف أقر   

  االستعمار، مبا فيها القرارات املتعلقة بأقاليم حمددة؛

إىل إجراء االستفتاءين لتحديد مركز توكيالو يف املـستقبل     تشري مع االرتياح    - ٦  

 وتــشرين  ٢٠٠٦ربايــر  ف/مبهنيــة وعلنيــة وشــفافية، حتــت إشــراف األمــم املتحــدة، يف شــباط       

  ؛٢٠٠٧أكتوبر /األول

ــب  - ٧   مناســبة لتنفيــذ  الــسعي إىل إجيــاد ســبل   إىل اللجنــة اخلاصــة مواصــلة    تطل

اإلعالن فورا وبشكل كامـل والقيـام باألعمـال الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق              

متـارس بعـد    قـاليم الـيت مل   بالعقدين الدوليـني الثاين والثالث للقضاء على االسـتعمار يف مجيـع األ           

  :حقها يف تقرير املصري، مبا فيه االستقالل، والقيام بصفة خاصة مبا يلي

وضع مقترحات حمـددة للقـضاء علـى االسـتعمار وتقـدمي تقريـر عـن ذلـك إىل            )أ(  

  اجلمعية العامة يف دورا الثامنة والستني؛

) ١٥ - د (١٥١٤مواصـــلة دراســـة كيفيـــة تنفيـــذ الـــدول األعـــضاء للقـــرار    )ب(  

  والقرارات األخرى املتعلقة بإاء االستعمار؛

ــاليم غــري      )ج(   ــة يف األق ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــة ال  مواصــلة دراســة احلال

املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت وتقـــدمي توصـــيات، حـــسب االقتـــضاء، إىل اجلمعيـــة العامـــة بأنـــسب 

مـن ممارسـة حقهـم يف تقريـر املـصري،         اخلطوات اليت جيب اختاذها لتمكني سكان تلـك األقـاليم           

ــا ــرارات املتعلقــة           مب ــا فيهــا الق ــاء االســتعمار، مب ــة بإ ــا للقــرارات املتعلق ــه االســتقالل، وفق في

  حمددة؛ بأقاليم

برنامج عمل بناء لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت، علـى أسـاس كـل              إعداد    )د(  

 يف أقـرب وقـت ممكـن بالتعـاون مـع الدولـة القائمـة        حالة على حدة، ووضعه يف صيغته النهائية  

بـــاإلدارة واإلقلـــيم املعنـــيني لتيـــسري تنفيـــذ واليـــة اللجنـــة اخلاصـــة والقـــرارات املتعلقـــة بإـــاء   

  االستعمار، مبا فيها القرارات املتعلقة بأقاليم حمددة؛

كم مواصلة إيفاد بعثات زائـرة وبعثـات خاصـة إىل األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحل                    )هـ(  

  الذايت وفقا للقرارات املتعلقة بإاء االستعمار، مبا فيها القرارات املتعلقة بأقاليم حمددة؛
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عقــد حلقــات دراســية، حــسب االقتــضاء، ــدف احلــصول علــى معلومــات       )و(  

بــشأن عمــل اللجنــة اخلاصــة ونــشرها وتيــسري مــشاركة شــعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم  

  لدراسية؛الذايت يف تلك احللقات ا

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمـة لكـسب التأييـد العـاملي علـى صـعيد احلكومـات                   )ز(  

واملنظمات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف اإلعالن وتنفيذ قرارات األمـم املتحـدة املتخـذة يف         

  هذا الصدد؛

ــة         )ح(   ــري املتمتعـ ــاليم غـ ــعوب األقـ ــع شـ ــضامن مـ ــبوع التـ ــنويا بأسـ ــال سـ االحتفـ

  ؛الذايت باحلكم

 الـيت   )3(إىل أن خطة العمل للعقد الدويل الثـاين للقـضاء علـى االسـتعمار             تشري    - ٨  

حلـصول األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم          جيري حتديثها حسب الضرورة متثل إطارا تشريعيا هاما         

الذايت على احلكم الذايت، وأن تقييم حصول كـل إقلـيم علـى احلكـم الـذايت، علـى أسـاس كـل              

  ن شأنه أن يساهم مسامهة كبرية يف هذه العملية؛حالة على حدة، م

ســـيما الـــدول القائمـــة بـــاإلدارة، والوكـــاالت      جبميـــع الـــدول، وال  يـــب  - ٩  

املتخصـــصة واملؤســـسات األخـــرى التابعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة أن تنفـــذ، كـــل يف جمـــال   

دة األخـرى  اختصاصها، توصيات اللجنـة اخلاصـة بـشأن تنفيـذ اإلعـالن وقـرارات األمـم املتحـ                

  املتخذة يف هذا الصدد؛

واألنـشطة  بالدول القائمة باإلدارة كفالـة أال تـؤثر األنـشطة االقتـصادية        يب  - ١٠  

األخرى املضطلع ا يف األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت اخلاضـعة إلدارـا تـأثريا سـلبيا يف                       

عوب تلــك األقــاليم يف مــصاحل الــشعوب، بــل أن تعــزز التنميــة بــدال مــن ذلــك، ومــساعدة شــ   

  ممارسة حقها يف تقرير املصري؛

الدول املعنية القائمة باإلدارة على اختاذ تدابري فعالة حلماية احلقـوق غـري              حتث  - ١١  

ويف الـسيطرة  القابلة للتصرف لشعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف مواردهـا الطبيعيـة     

،  ولــضمان تلــك احلقــوق حلفــاظ علــى تلــك الــسيطرة علــى تنميــة هــذه املــوارد يف املــستقبل وا 

وتطلــب إىل الــدول املعنيــة القائمــة بــاإلدارة أن تتخــذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة حلمايــة حقــوق  

  امللكية لشعوب تلك األقاليم؛

_______________ 

)3( A/56/61املرفق ،. 
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مجيـع الـدول علـى أن تقـدم، مباشـرة وعـن طريـق عملـها يف الوكـاالت               حتث  - ١٢  

املــساعدة املعنويــة واملاديــة، ظومــة األمــم املتحــدة، املتخصــصة واملؤســسات األخــرى التابعــة ملن 

حسب احلاجـة، إىل شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، وتطلـب إىل الـدول القائمـة              

ــائي       ــة، ســواء علــى أســاس ثن بــاإلدارة أن تتخــذ خطــوات للحــصول علــى كــل مــساعدة ممكن

  تلك األقاليم؛متعدد األطراف، واستخدامها بفعالية يف تعزيز اقتصادات  أو

واملؤسـسات األخـرى التابعـة    إىل األمني العـام والوكـاالت املتخصـصة          تطلب  - ١٣  

ملنظومة األمم املتحدة تقدمي املساعدة االقتصادية واالجتماعية وغريها مـن أنـواع املـساعدة إىل                

 األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت ومواصــلة تقــدمي تلــك املــساعدة، حــسب االقتــضاء، بعــد  

  ممارسة تلك األقاليم حقها يف تقرير املصري، مبا فيه االستقالل؛

أن بعثات األمم املتحدة الزائرة اليت توفد إىل األقاليم وسيلة فعالـة             تعيد تأكيد   - ١٤  

للتحقق من احلالة يف األقاليم ومن رغبات سكاا وتطلعام، ويـب بالـدول القائمـة بـاإلدارة        

ــع اللج  ــاون م ــرة      أن تواصــل التع ــات الزائ ــاد البعث ــسري إيف ــها وتي ــة اخلاصــة لالضــطالع بواليت ن

  األقاليم؛ إىل

جبميع الدول القائمة باإلدارة أن تتعاون بشكل كامل يف أعمال اللجنـة             يب  - ١٥  

  اخلاصة وأن تشارك رمسيا يف دورات اللجنة املقبلة؛

 مـنح االسـتقالل      اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن          اللجنـة  علـى تقريـر      توافق  - ١٦  

ــشعوب املــستعمرة عــن أعماهلــا خــالل عــام     ــدان وال ــامج العمــل   ٢٠١٢للبل ، مبــا يف ذلــك برن

  ؛)1(٢٠١٣املتوخى لعام 

 إىل األمني العام أن يوفر للجنة اخلاصة التسهيالت واخلـدمات الالزمـة             تطلب  - ١٧  

قرارات واملقررات األخرى املتعلقة بإاء االستعمار الـيت تتخـذها اجلمعيـة          لتنفيذ هذا القرار وال   

  .العامة واللجنة اخلاصة

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


