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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/429() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

 باألمـــم  املرتبطـة تنفيــذ الوكـاالت املتخصـصــة واملؤسـســات الدوليـــة        - ٦٧/١٢٧
  مرةعالن منــح االستقــالل للبلدان والشعوب املستعإاملتحــدة 

  
  ،اجلمعية العامةإن   

ــد نظــرت    ــون  وق ــذ الوكــاالت املتخصــصة واملؤســسات الدوليــة     “ يف البنــد املعن تنفي

  ،” باألمم املتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرةاملرتبطة

 )2( وتقريـر الـس االقتـصادي واالجتمـاعي        )1(ميف تقرير األمني العا   وقد نظرت أيضا      

  ،د هذا البنعن

الفــصل املتعلــق ــذا البنــد مـن تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة حبالــة تنفيــذ  وقـد درســت    

  ،)3(٢٠١٢ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام

 ١٩٦٠ديـسمرب  / كـانون األول ١٤املـؤرخ  ) ١٥ - د (١٥١٤ هـا  إىل قراري وإذ تشري   

 وقــرارات اللجنــة اخلاصــة    ١٩٦٠ديــسمرب  /ن األول كــانو ١٥املــؤرخ ) ١٥ - د (١٥٤١ و

 الــس ا خــاص قــراربوجــه مبــا فيهــا، املتخــذة يف هــذا الــصددالقــرارات واملقــررات األخــرى و

 املــؤرخ ٢٠١٢/٢٢ و ٢٠١١يوليــه /متــوز ٢٨املــؤرخ  ٢٠١١/٤٠االقتــصادي واالجتمــاعي 

  ،٢٠١٢يوليه / متوز٢٦

_______________ 

)1( A/67/64.  

)2( E/2012/47 و Corr.1.  

 A/67/23(والتـــصويب  ٢٣، امللحـــق رقـــم ستونالـــالـــسابعة والوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة  )3(

  .، الفصل السادس)Corr.1 و
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 الوثائق اخلتاميـة للمـؤمترات      من وضوعذات الصلة بامل   األحكام   وإذ تضع يف اعتبارها     

ــاز    ــدان عــدم االحني ــة لرؤســاء دول أو حكومــات بل مــؤمتر  القــرارات الــيت اختــذها مــن واملتعاقب

  الكاريبية، ومنتدى جزر احمليط اهلادئ واجلماعةاالحتاد األفريقي رؤساء دول وحكومات 

شعوب املـستعمرة   تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والـ          يسري ت ضرورة وإذ تدرك   

  ،)١٥ - د (١٥١٤الوارد يف القرار 

تـزال غـري متمتعـة بـاحلكم الـذايت        أن الغالبية العظمـى مـن األقـاليم الـيت ال        وإذ تالحظ   

  أقاليم جزرية صغرية،

ــن بعــض       وإذ ترحــب   ــذايت م ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــة إىل األق ــساعدة املقدم  بامل

 برنــامج وخباصــةنظومــة األمــم املتحــدة، التابعــة مل الوكــاالت املتخصــصة واملؤســسات األخــرى

  األمم املتحدة اإلمنائي،

 أعـضاء منتـسبة     هياألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت اليت       مبشاركة   وإذ ترحب أيضا    

  االقتــصادي واالجتمــاعي،ني يف املــؤمترات العامليــة يف اــالبــصفة مراقــبيف اللجــان اإلقليميــة 

املتخـذة يف هـذا     ي للجمعية العامة ووفقا لقرارات األمم املتحـدة ومقرراـا           رهنا بالنظام الداخل  

  حمددة، أقاليما املتعلقة بمومقررا اللجنة اخلاصةاجلمعية ويف ذلك قرارات  ، مباالصدد

ألقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت      إىل ا املـساعدة  تقـدمي  أنه مل تشارك يف   وإذ تالحظ   

  نظومة األمم املتحدة،األخرى التابعة ملؤسسات املخصصة وسوى بعض الوكاالت املت

ـــه نظــرا إىل أن ؤكــدوإذ ت    تاحــة لألقــاليم اجلزريــة الــصغرية غــري  املتنميــةال خيــارات أنـ

وحتقيقهـا حتـديات    التخطـيط مـن أجـل التنميـة املـستدامة      يواجـه   حمـدودة املتمتعة باحلكم الذايت 

ــاليم ســتواجه   خاصــة ــك األق ــات، وأن تل ــصدي هلــ   عمعوق ــد الت ــا لتحــدياتذه ان ــستمر  م مل ت

التعــاون معهــا   يفاملتحــدة نظومــة األمــممل التابعــةالوكــاالت املتخصــصة واملؤســسات األخــرى 

  هلا، وتقدمي املساعدة

 املـساعدة    لتقـدمي  ربامج املوسـعة  الـ  املـوارد الالزمـة لتمويـل        توفري أمهية    أيضا ؤكدوإذ ت   

 مــن مجيــع مؤســسات التمويــل الــصدد يف هــذا قــدم امل تعبئــة الــدعموضــرورةللــشعوب املعنيــة 

  الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة،

 الوكاالت املتخصصة واملؤسـسات األخـرى       اليت تضطلع ا   واليات ال تعيد تأكيد وإذ    

اختــاذ مجيــــع التــدابري الالزمــة، كــل يف نطــاق      ب فيمــا يتعلــق نظومــة األمــم املتحــدة    مل التابعــة

والقـرارات األخـرى    ) ١٥ - د (١٥١٤ذ التام لقرار اجلمعية العامـة        التنفي لضمان،  ااختصاصه

  ،الصدد املتخذة يف هذا
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ومنتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ واجلماعــة   لالحتــاد األفريقــي   وإذ تعــرب عــن تقــديرها   

لوكـاالت  مـع ا  يف هـذا الـصدد   التعـاون الكاريبية واملنظمات اإلقليمية األخـرى السـتمرارها يف        

  ،هلا  وتقدمي املساعدةنظومة األمم املتحدةمل التابعة األخرى املتخصصة واملؤسسات

بني الوكاالت املتخصـصة     االتصاالت واملشاورات   توثيق  بأن وإذ تعرب عن اقتناعها     

ساعد علـى تيـسري   يـ نظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة         مل التابعـة واملؤسسات األخـرى    

  ،فعال  على حنوملعنيةبرامج تقدمي املساعدة إىل الشعوب اإعداد 

بقاء أنشطة الوكـاالت املتخصـصة واملؤسـسات األخـرى          إل املاسة   الضرورة وإذ تدرك   

رات األمـم املتحـدة     ا تنفيذ خمتلف قـر    عندنظومة األمم املتحدة قيد االستعراض املستمر       مل التابعة

  املتصلة بإاء االستعمار،ومقرراا 

ــا    ــضع يف اعتباره ــة   وإذ ت ــشاشة البالغ ــصاداهل ــري  ا اتالقت ــصغرية غ ــة ال ــاليم اجلزري  ألق

ــذايت و   ــة بــاحلكم ال ــة املتمتع ــة، مثــل األعاصــري والزوابــع     ا ضــعفها يف مواجه لكــوارث الطبيعي

  ،الصدد املتخذة يف هذاتشري إىل قرارات اجلمعية العامة إذ ومستوى سطح البحر، وارتفاع 

تنفيـذ  ب املتعلـق  ٢٠١١ديـسمرب  /كانون األول ٩ املؤرخ ٦٦/٨٤ ها إىل قرار وإذ تشري   

  إلعالن،ا باألمم املتحدة املرتبطةالوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية 

  ؛)1( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  

ــدول جهودهــا يف   توصــي  - ٢   ــع ال ــأن تكثــف مجي  الوكــاالت املتخصــصة   إطــار ب

لضمان التنفيـذ الكامـل   اليت هي أعضاء فيها مم املتحدة نظومة األ األخرى التابعة مل  ؤسسات  املو

 الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة       تقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة      والفعال إلعالن مـنح االسـ     

  ؛األخرى املتخذة يف هذا الصددقرارات األمم املتحدة ول) ١٥ - د (١٥١٤

نظمات واملؤسـسات   لوكاالت املتخصصة وامل  ا ضرورة أن تواصل   تعيد تأكيد   - ٣  

الـــصلة  ترشاد بقــرارات األمـــم املتحــدة ذات  ـــــنظومــة األمـــم املتحــدة االس  التابعـــة ملاألخــرى  

 قـرارات اجلمعيـة العامـة       ومجيـع مـن جهـود للمـسامهة يف تنفيـذ اإلعـالن            تبذلــه   فيما  باملوضوع  

  ؛األخرى املتخذة يف هذا الصدد

أجهـزة   لس األمن وغريمهـا مـن     اجلمعية العامة وجم  أن تسليم     تأكيد  أيضا تعيد  - ٤  

ممارسـة حقهـا   إىل  شعوب األقاليم غري املتمتعة بـاحلكم الـذايت     اتاألمم املتحدة مبشروعية تطلع   

  الشعوب؛ تلكلمجيع أشكال املساعدة املالئمة يف تقرير املصري يستتبع، كنتيجة طبيعية، تقدمي 

ــديرها    - ٥   ــرب عــن تق التابعــة   للوكــاالت املتخصــصة واملؤســسات األخــرى   تع

 نظومة األمـم املتحـدة الـيت واصـلت التعـاون مـع األمـم املتحـــدة واملنظمـات اإلقليميـــة ودون             مل



A/RES/67/127 

4 

 األخـرى  قـرارات األمـم املتحـدة   و) ١٥ - د (١٥١٤اإلقليميــة يف تنفيــذ قــرار اجلمعية العامة      

التابعـة   مجيـع الوكـاالت املتخصـصة واملؤسـسات األخـرى        إىل، وتطلب   املتخذة يف هذا الصدد   

   من تلك القرارات؛ باملوضوعذ األحكام ذات الصلةينظومة األمم املتحدة تنفمل

نظومـة األمـم   التابعـة مل  إىل الوكاالت املتخصصة واملؤسـسات األخـرى       تطلب  - ٦  

أن تكثف مشاركتها يف عمل اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل      املتحدة  

 ١٥١٤ستعمرة، باعتبار ذلك عنصرا هامـا يف تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة                للبلدان والشعوب امل  

إـــاء بـــشأن اإلقليميـــة ، مبـــا يف ذلـــك إمكانيـــة مـــشاركتها يف احللقـــات الدراســـية  )١٥ - د(

  االستعمار بناء على دعوة من اللجنة اخلاصة؛

 نظومـة األمـم  التابعـة مل  إىل الوكاالت املتخصصة واملؤسـسات األخـرى       تطلب  - ٧  

كي تتخـذ    هاوتستعرضاملتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية أن تبحث الظروف يف كل إقليم           

  ألقاليم؛لتقدم يف القطاعني االقتصادي واالجتماعي بإحراز التعجيل للالتدابري املناسبة 

ـــث  - ٨   ــة ؤســساتامل الوكــاالت املتخصــصة و حتـ ــم  مل  األخــرى التابع ــة األم نظوم

 يفساعدة بعد إىل األقاليم غري املتمتعة باحلكم الـذايت علـى القيـام بـذلك               املتحدة اليت مل تقدم م    

  كن؛وقت مم قربأ

ــة   األخــرى إىل الوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات واملؤســسات  تطلــب  - ٩   التابع

 يف  كـل ،نظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميــة أن تعـزز تـدابري الـدعم القائمـة وأن تـضع             مل

متمتعــة بــاحلكم  غــري تــزال بــرامج مناســبة لتقــدمي املــساعدة إىل األقــاليم الــيت ال إطــار واليتــها، 

  تقدم يف القطاعني االقتصادي واالجتماعي لتلك األقاليم؛بإحراز التعجيل للالذايت 

نظومـة  التابعـة مل   إىل الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخـرى املعنيـة          تطلب  - ١٠  

  :يلي أن مابش معلومات أن تقدماألمم املتحدة 

   األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛تواجههااملشاكل البيئية اليت   )أ(  

ــأثري   )ب(   ــرباكني     ت ــل األعاصــري وثــورات ال   وغريهــا مــن ،الكــوارث الطبيعيــة، مث

  ؛ تلك األقاليميف،  مثل حتات الشواطئ والسواحل واجلفاف،املشاكل البيئية

مكافحــة االجتــار باملخــدرات وغــسل  ســبل ووســائل مــساعدة األقــاليم علــى     )ج(  

  األموال وغريمها من األنشطة غري املشروعة واإلجرامية؛

ــة    )د(   ــة األخــرى االســتغالل غــري املــشروع للمــوارد البحري هلــذه   واملــوارد الطبيعي

  ؛ األقاليمستخدام تلك املوارد ملنفعة شعوبوضرورة ااألقاليم 
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ــذيون للوكــا   توصــي  - ١١   ــضع الرؤســاء التنفي ــأن ي الت املتخصــصة واملؤســسات   ب

ــة ملاألخــرى  ــم املتحــدة،   التابع ــة األم ــاون النــ نظوم ــة   بالتع ــة املعني ــات اإلقليمي ــع املنظم ، شط م

 تـام علـى حنـو    املتخـذة يف هـذا الـصدد    قـرارات األمـم املتحـدة       ة من أجل تنفيذ     عمليحات  مقتر

  ؛ومؤسساملوكاالم ة والتشريعية ييئات اإلداراهلاملقترحات إىل هذه وبأن يقدموا 

التابعـة   بــأن تواصــل الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى     توصي أيضا   - ١٢  

قـرارات األمـم   و) ١٥ - د (١٥١٤نظومة األمم املتحدة استعراض تنفيذ قرار اجلمعية العامـة     مل

   االجتماعات العادية هليئات إدارا؛األخرى املتخذة يف هذا الصدد يفاملتحدة 

اختـاذ اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                 إىلتشري    - ١٣  

الـذي تـدعو فيـه إىل إنـشاء اآلليـات         )4(١٩٩٨مـايو   / أيـار  ١٦املـؤرخ   ) ٢٧ - د (٥٧٤لقرار  ا

ــذايت، مــن      ــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم ال ــتمكني أعــضائها املنتــسبني، مبــا يف ذلــك األق  الالزمــة ل

نائية للجمعية العامة، رهنا بالنظام الـداخلي للجمعيـة، السـتعراض         املشاركة يف الدورات االستث   

هـذه األقـاليم أصـال     وتقييم تنفيذ خطط عمل مؤمترات األمم املتحدة العاملية اليت شاركت فيها     

  بصفة مراقب واملشاركة يف أعمال الس االقتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعية؛

املعنيــة حبالــة تنفيــذ إعــالن مــنح االســتقالل  إىل رئــيس اللجنــة اخلاصــة تطلــب  - ١٤  

 أن يبقــى علــى اتــصال وثيــق مــع رئــيس الــس االقتــصادي        للبلــدان والــشعوب املــستعمرة  

  واالجتماعي بشأن هذه املسائل؛

ــشري  - ١٥   ــالم إدارة شــؤون إىل إصــدار ت ــابعتني   اإلع ــسياسية الت ــشؤون ال  وإدارة ال

 املتحــدة اإلمنــائي والوكــاالت املتخصــصة واللجنــة لألمانـة العامــة، بالتــشاور مــع برنــامج األمـم  

ــذايت          ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــساعدة املتاحــة لألق ــرامج امل ــن ب ــة ع ــشرة إعالمي اخلاصــة، ن

 لكي تتاح على املوقع الـشبكي لألمـم املتحـدة املتعلـق             وتضمينها آخر ما استجد من معلومات     

ــشر      ــذه الن ــضمني ه ــب مواصــلة ت ــتعمار، وتطل ــاء االس ــة بإ ــن   ة اإلعالمي ــستجد م ــا ي ــر م  آخ

   وتوزيعها على نطاق واسع؛معلومات

للحفاظ علـى     بذهلا  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    يواصلباجلهود اليت   ترحب    - ١٦  

نظومـة األمـم املتحـدة،    مل التابعةبني الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى      وثيقالتصال  اال

ــصادية ألمريكــا    ــة االقت ــا اللجن ــا فيه ــصادية     مب ــة االقت ــة البحــر الكــارييب واللجن ــة ومنطق  الالتيني

_______________ 

 الفـرع ،  (E/1998/41) ٢١، امللحـق رقـم      ١٩٩٨الوثائق الرمسية للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي،         :رانظ )4(

  .زاي - الثالث
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املتمتعـة بـاحلكم      إىل شعوب األقـاليم غـري      ةتقدمي املساعد لواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، و    

  الذايت؛

الالزمـة   األقاليــم غري املتمتعــة باحلكــم الذاتــي علـى اختــاذ اخلطــوات            شجعت  - ١٧  

تعزيــز  أو/وإدارــا وإرســاء الــسياسات الالزمــة لــذلك ووارث لتأهــب للكــلؤســسات إلقامــة م

  ؛، مستعينة جبملة أمور منها تلقي املساعدة من الوكاالت املتخصصة املعنيةهو قائم منها ما

، عنـد االقتـضاء، مـشاركة    يـسر  إىل الدول املعنيـة القائمـة بـاإلدارة أن ت          تطلب  - ١٨  

 املتمتعـة باحلكـــم الذاتـــي يف االجتماعـات واملـؤمترات        املمثلني املعينني واملنتخـبني لألقـاليم غـري       

 يف هـذا  نظومـة األمـم املتحـدة   مل التابعـة لوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخـرى  اليت تعقدها ا 

، مبـا يف ذلـك قـرارات    املتخـذة يف هـذا الـصدد    ، وفقا لقـرارات األمـم املتحـدة ومقرراـا           الشأن

ــة اخلاصــة    ــة واللجن ــة العام ــاومقرراجلمعي ــة بم ــسىن   ا املتعلق ــث يت ــاليم حمــددة، حبي ــاليم لأق ألق

  ؛ يف هذا الصدداألنشطة اليت تضطلع ا تلك الوكاالت واملؤسسات االستفادة من

الوكـاالت املتخصـصة    إطـار    بأن تكثف مجيع احلكومات جهودهـا يف         توصي  - ١٩  

 األولويـة ملـسألة   إليـالء أعضاء فيهـا  هي نظومة األمم املتحدة اليت التابعة ملواملؤسسات األخرى   

   املساعدة لشعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛قدميت

 إىل األمني العام أن يواصـل تقـدمي املـساعدة إىل الوكـاالت املتخصـصة              تطلب  - ٢٠  

لتنفيـذ قـرارات   يف وضـع التـدابري املناسـبة       نظومـة األمـم املتحـدة       التابعـة مل  واملؤسسات األخـرى    

 تلــك الوكــاالت واملؤســسات،  ، مبــساعدةيقــوم، وأن ملتخــذة يف هــذا الــصدد ااألمــم املتحــدة 

 هاإلجـراءات املتخـذة منـذ تعمـيم تقريـر     املختـصة عـن   تقدميـه إىل اهليئـات   بغـرض   تقريـر    بإعداد

   هذا القرار؛فيها، مبا املتخذة يف هذا الصددالسابق لتنفيذ القرارات 

ــ  - ٢١   للمناقــشة الــيت أجراهــا والقــرار  علــى الــس االقتــصادي واالجتمــاعي   يـتثن

النظـر   وتطلـب إليـه أن يواصـل، بالتـشاور مـع اللجنـة اخلاصـة،                ،بشأن هذه املسألة  الذي اختذه   

 التابعـة ناسبة لتنـسيق سياسـات الوكـاالت املتخصـصة واملؤسـسات األخـرى       املتدابري اليف اختاذ   

املتخـــذة يف عيـــة العامــة  تنفيـــذ قــرارات اجلم فيمـــا يتعلــق ب   وأنــشطتها نظومــة األمــم املتحـــدة  مل

  ؛الصدد هذا

ـــدم   تطلــب  - ٢٢   ــة   إىل الوكــاالت املتخصــصة أن تق ــصفة دوري ــام  ب ــني الع إىل األم

  تنفيــذ هــذا القرار؛ تقارير عن

لوكـاالت  اإلداريـة ل  يئات  اهل إىل األمني العام أن حييــل هــذا القــرار إىل          تطلب  - ٢٣  

 بـاألمم املتحـدة كـي يتـسىن لتلـك اهليئـات اختـاذ            رتبطةاملواملؤسسات الدولية   املعنية  املتخصصة  
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 دورـا  ، وتطلب أيـضا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف                هالتدابري الالزمة لتنفيذ  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛والستني  الثامنة

 املــسألة وأن تقــدم تقريــرا عــن إىل اللجنــة اخلاصــة أن تواصــل دراســة  طلــب ت  - ٢٤  

  .ستنيالالثامنة ويف دورا العامة لك إىل اجلمعية ذ

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


