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  الدورة اخلامسة والستون
         من جدول األعمال٥٦البند 

ألنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة اليت تؤثر علـى مـصاحل شـعوب             ا    
  املتمتعة باحلكم الذايت األقاليم غري

    
  )اللجنة الرابعة(جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار تقرير     

  
  )أفغانستان(ي نعيميل اوال حممد السيد :املقرر

  
  مقدمة  - أوال  

ســـبتمرب / أيلـــول١٧قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف جلـــستها العامـــة الثانيـــة املعقـــودة يف   - ١
ــون     ٢٠١٠ ــد املعن ــإدراج البن ــب، ب ــى توصــية املكت ــاء عل ــصادية  ”، أن تقــوم، بن ــشطة االقت األن

يف “ م الـذايت  وغريها من األنشطة الـيت تـؤثر علـى مـصاحل شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلك                    
جــدول أعمــال دورهتــا اخلامــسة والــستني وإحالتــه إىل جلنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإهنــاء     

  ).اللجنة الرابعة(االستعمار 
، ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٣٠وقــررت اللجنــة الرابعــة، يف جلــستها األوىل املعقــودة يف    - ٢

 مـن جـدول     ٥٩ إىل   ٥٥البنـود مـن     (ر  إجراء مناقشة عامة تتناول البنود املتعلقة بإهناء االستعما       
وجرت املناقشة العامة بشأن هـذه البنـود يف اجللـسات الثانيـة والـسادسة والـسابعة،                 . )األعمال

ــوبر/ تـــشرين األول١١ و ٨ و ٤املعقـــودة يف  بّتـــت و). 7 و 6 و A/C.4/65/SR.2انظـــر  (أكتـ
أكتــــــوبر /ل تــــــشرين األو١١ املعقــــــودة يف  يف جلــــــستها الــــــسابعة٥٦اللجنــــــة يف البنــــــد 

  ).A/C.4/65/SR.7 انظر(
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تقريـر   مـن    ذوا الـصلة   الفـصالن    وكان معروضاً على اللجنة، من أجل نظرها يف البند،          - ٣
  .)١(اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعَمرة

ممثـل اجلمهوريـة العربيـة      أكتـوبر، قـام     / تـشرين األول   ٤ويف اجللسة الثانيـة املعقـودة يف          - ٤
ــرر   ــصفته مق ــسورية، ب ــدان        ال ــنح االســتقالل للبل ــذ إعــالن م ــة تنفي ــة حبال ــة اخلاصــة املعني اللجن

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثـل سـانت لوسـيا،          . ، بعرض تقرير هذه اللجنة    والشعوب املستعمرة 
ــة خــالل عــام         ــشطة اللجن ــه أن ــان عــرض في ــة اخلاصــة، ببي ــيس اللجن ــصفته رئ نظــر ا (٢٠١٠ب

A/C.4/65/SR.2.(  
  

 وارد يف الفــــصل الثــــاين عــــشر مــــن تقريــــر النظــــر يف مــــشروع قــــرار  - ثانيا  
 اخلاصة اللجنة

أكتــوبر، اعتمــدت اللجنــة الرابعــة  / تــشرين األول١١يف اجللــسة الــسابعة املعقــودة يف    - ٥
ى مـصاحل   األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة اليت تؤثر عل       ” الثاين، املعنون مشروع القرار   

، الـوارد يف الفـصل الثـاين عـشر مـن تقريـر اللجنـة                “شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت     
 صــوتا مقابــل صــوتني، وامتنــاع عــضوين عــن      ١٤٧بتــصويت مــسجل بأغلبيــة   ، )١(اخلاصــة

  :)٢(وكانت نتيجة التصويت كما يلي. )٦انظر الفقرة (التصويت 
  

  :املؤيدون
، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،  االحتــاد الروســي، إثيوبيــا   

أســتراليا، إســتونيا، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،    
أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا، أوكرانيـــا، إيـــران   

طاليـا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي،          يـسلندا، إي  أ، أيرلنـدا،    ) اإلسـالمية  -مجهورية  (
باكـــستان، البحـــرين، الربازيـــل، بربـــادوس، الربتغـــال، بـــروين دار الـــسالم، بلجيكـــا، 
بلغاريا، بنغالديش، بنما، بوركينا فاسو، بوروندي، بولنـدا، بـريو، بـيالروس، تايلنـد،              

 ليـشيت،   -ر  تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمـو         
جامايكــا، اجلبــل األســود، اجلزائــر، جــزر البــهاما، جــزر مارشــال، اجلماهرييــة العربيــة  
ــا املتحــدة،     ــا الوســطى، اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة ترتاني ــة أفريقي الليبيــة، مجهوري

__________ 
، )Corr.1 و A/65/23( والتـصويب  ٢٣ والـستون، امللحـق رقـم    اخلامـسة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة       )١(  

  .عشر الفصالن اخلامس والثاين
 مـشروع  أشار وفدا دولة بوليفيا املتعددة القوميات والبوسنة واهلرسك الحقا إىل أهنما كانا سيصوتان لصاحل     )٢(  

  .القرار، لو كانا حاضرين
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ــشعبية      ــا الـ ــة كوريـ ــسورية، مجهوريـ ــة الـ ــة العربيـ ــة، اجلمهوريـ ــة الدومينيكيـ اجلمهوريـ
ــة، مجهوريـــ  ــشعبية،    الدميقراطيـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ ــة، مجهوريـ ــو الدميقراطيـ ة الكونغـ

مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـويت، الـدامنرك، رومانيـا، زمبـابوي،            
ساموا، سان مارينو، سـانت لوسـيا، سـري النكـا، الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،                 

، شـيلي، صـربيا، الـصني،       سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويـسرا      
ــاال، غيانــا،         ــادا، غواتيم ــا، غانــا، غرين ــابون، غامبي ــراق، عمــان، غ طاجيكــستان، الع

، فنلنـــدا، فيجـــي، فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر،      ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة (فرتويـــال 
ــا،       ــتاريكا، كولومبيـ ــوار، كوسـ ــوت ديفـ ــا، كـ ــدا، كوبـ ــا، كنـ ــستان، كرواتيـ كازاخـ

يــا، لبنــان، لكــسمربغ، ليتوانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة، الكونغــو، الكويــت، كينيــا، التف
ــا،        ــسعودية، منغولي ــة ال ــة العربي ــديف، اململك ــرب، املكــسيك، مل ــصر، املغ ــا، م ماليزي

، ناميبيـا،   ) املوحـدة  -واليـات   (موريتانيا، موريشيوس، مونـاكو، ميامنـار، ميكرونيزيـا         
يلنــدا، اهلنــد، هنــدوراس، النــرويج، النمــسا، نيبــال، النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا، نيوز

  .هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  

  :املعارضون
  .إسرائيل، الواليات املتحدة األمريكية  

  
  :املمتنعون
  .فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  
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  )ة الرابعةاللجن(توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار   -ثالثا   
اجلمعيـة العامـة   ) اللجنة الرابعـة (توصي جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار     - ٦

  :باعتماد مشروع القرار التايل
  

ـــر علــى مــصاحل شــعوب       ـــيت تؤثـ األنــشطة االقتــصادية وغريهــا مــن األنــشطة الـ
 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

  
 ،إن اجلمعية العامة 

األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة اليت تؤثر علـى         ”يف البند املعنون     نظرتوقد   
 ،“مصاحل شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

الفــصل املتعلــق هبــذا البنــد مــن تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة حبالــة تنفيــذ وقــد درســت  
 ،)٣(٢٠١٠ا خالل عام  عن أعماهلإعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

ــ إىل وإذ تـــــشري  ــ العامعيـــــةرار اجلقـــ  كـــــانون ١٤املـــــؤرخ ) ١٥ - د (١٥١٤ـة مـــ
، مبـا فيهـا بوجـه       املتخذة يف هذا الصدد   قرارات اجلمعية األخرى    مجيع   و ١٩٦٠ديسمرب  /األول

ــراران   ــؤرخ ٤٦/١٨١خــاص الق ــسمرب /ل كــانون األو١٩ امل ــؤرخ ٥٥/١٤٦  و١٩٩١دي  امل
 ،٢٠٠٠ ديسمرب/كانون األول ٨

 الـدول القائمـة بـاإلدارة مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة         علـى  أنوإذ تؤكد من جديـد       
الـسياسية واالقتـصادية    التزاما رمسيا بأن تنهض بسكان األقاليم اخلاضـعة إلدارهتـا مـن النـواحي               

ــن      ــاليم مــ ــة لتلــــك األقــ ــشرية والطبيعيــ ــوارد البــ ــي املــ ــأن حتمــ ــة وبــ ــة والتعليميــ واالجتماعيــ
 عمال،االست إساءة

نـشاط آخـر يـؤثر تـأثريا سـلبيا           أن أي نـشاط اقتـصادي أو      وإذ تؤكد من جديد أيضا       
على مصاحل شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت وعلى ممارسـتها حقهـا يف تقريـر املـصري                  

إمنـــا يتعـــارض مـــع مقاصـــد ) ١٥ - د (١٥١٤وفقــــــا للميثـــاق ولقـــــرار اجلمعيــــــــة العامــــــة 
 مبادئه،و امليثاق

 شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة      تـراث أن املـوارد الطبيعيـة      وإذ تؤكد من جديد كذلك       
 باحلكم الذايت، مبا فيها السكان األصليون،

__________ 
 A/65/23(والتـــصويب  ٢٣لوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة اخلامـــسة والـــستون، امللحـــق رقـــم  ا )٣(
  .اخلامس الفصل ،)Corr.1 و
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أن لكل إقليم ظروفا خاصة من حيـث املوقـع اجلغـرايف واحلجـم واألحـوال                وإذ تدرك    
  يفوتقويتـــه هوتنويعـــ ادتعزيـــز اســـتقرار االقتـــص ، وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا ضـــرورةاالقتـــصادية

 ،إقليم كل

الكوارث الطبيعيـــة األقــاليم الــصغرية معرضــة بوجـــه خــاص للتــضرر بــ       أن تعــي وإذ  
 والتدهور البيئي،

، مـسامهة فعليـة    أن االسـتثمارات االقتـصادية األجنبيـة ميكـن أن تـسهم              أيـضا  تعيوإذ   
ذايت ووفقـا لرغباهتـا، يف      مىت اضطلع هبـا بالتعـاون مـع شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـ                   

  وكذلك يف ممارستها حقها يف تقرير املصري،،التنمية االجتماعية واالقتصادية لألقاليم

ــساورها القلــق   ــشرية    وإذ ي ــة والب ــوارد الطبيعي ــشطة ترمــي إىل اســتغالل امل  إزاء أي أن
 لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت على حنو يضر مبصاحل سكان تلك األقاليم،

 األحكــام ذات الــصلة الــواردة يف الوثــائق اخلتاميــة للمــؤمترات  وإذ تــضع يف اعتبارهــا 
حكومات بلدان عدم االحنياز ويف القرارات اليت اختذها مـؤمتر رؤسـاء             املتعاقبة لرؤساء دول أو   

 دول وحكومات االحتاد األفريقي ومنتدى جزر احمليط اهلادئ واجلماعة الكاريبية،

ق شـعوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف تقريـر                 حـ  تؤكد من جديد   - ١ 
الــذي يتــضمن ) ١٥ - د (١٥١٤املــصري وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة ولقــرار اجلمعيــة العامــة    

ــشعوب املــستعمرة،     ــدان وال ــة   وإعــالن مــنح االســتقالل للبل ــع مبواردهــا الطبيعي حقهــا يف التمت
 حلها على أفضل وجه؛وحقها يف التصرف يف تلك املوارد مبا حيقق مصا

قيمـة االسـتثمارات االقتـصادية األجنبيـة الـيت يـضطلع هبـا بالتعـاون مـع                  تؤكد   - ٢ 
شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت ووفقا لرغباهتا بقصد تقدمي مسامهة فعليـة يف التنميـة                

 لية؛وخباصة يف أوقات األزمة االقتصادية واملا، االجتماعية واالقتصادية لألقاليم

ــد   - ٣  ــن جدي ــن       تؤكــد م ــاق ع ــاإلدارة مبوجــب امليث ــة ب ــدول القائم ــسؤولية ال م
النهوض باألقاليم غري املتمتعة باحلكـم الذايت من النواحــي الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة              

 احلقوق املشروعة لشعوهبا يف مواردها الطبيعية؛ والتعليمية، وتؤكد من جديد

إزاء أي أنشطة ترمي إىل استغالل املوارد الطبيعيـة          ها قلق تكرر اإلعراب عن   - ٤ 
عوب األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت، مبـا فيهـا الـسكان األصـليون، يف                    شـ  تـراث اليت هي   

منطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ واملناطق األخرى، وكـذلك مواردهـا البـشرية، علـى حنـو                 
 ف يف هذه املوارد؛يضر مبصاحلها وحيرمها من حقها يف التصر
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غريهـا مـن األنـشطة       وأضرورة جتنـب أيـة أنـشطة اقتـصادية          تؤكد من جديد     - ٥ 
 اليت تضر مبصاحل شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت؛

 جبميع احلكومـات الـيت مل تتخـذ بعـد، وفقـا لألحكـام ذات             مرة أخرى    هتيب - ٦ 
، ١٩٧٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٢املـؤرخ   ) ٢٥ – د (٢٦٢١الصلة من قرار اجلمعيـة العامـة        

التدابري التشريعية أو اإلدارية أو غريهـا مـن التـدابري حبـق رعاياهـا واهليئـات االعتباريـة اخلاضـعة              
ــذايت وجيــري        ــاحلكم ال ــة ب ــاليم غــري املتمتع ــديرون مؤســسات يف األق ــها ممــن ميلكــون وي لواليت

تفعل ذلك من أجل وضع حـد لوجـود   تشغيلها على حنو يضر مبصاحل سكان تلك األقاليم، أن        
 هذه املؤسسات؛

 بالدول القائمة باإلدارة أن تكفل عدم استغالل املوارد البحريـة وغريهـا      هتيب - ٧ 
من املوارد الطبيعية لألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت اخلاضعة إلدارهتا بشكل ينتـهك قـرارات           

 شعوب تلك األقاليم؛ ويضر مبصاحل  باملوضوعاألمم املتحدة ذات الصلة

مجيع احلكومـات واملؤسـسات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة إىل اختـاذ                تدعو   - ٨ 
مجيــع التــدابري املمكنــة لــضمان احتــرام الــسيادة الدائمــة لــشعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم 

األمـم  الذايت على مواردها الطبيعية وصـوهنا بالكامـل، وفقـا ملـا يتـصل باملوضـوع مـن قـرارات                     
 املتحدة املتعلقة بإهناء االستعمار؛

الـدول املعنيـة القائمـة بـاإلدارة علـى اختـاذ تـدابري فعالـة لـصون وضـمان                     حتث - ٩ 
احلق غري القابل للتصرف لشعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت يف مواردهـا الطبيعيـة ويف         

 الـدول   إىل، وتطلـب    ى تلـك الـسيطرة     واحلفاظ عل   تلك املوارد يف املستقبل    تنميةالسيطرة على   
شعوب تلـك األقـاليم   لـ القائمة باإلدارة أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة حلماية حقـوق امللكيـة      

  وفقا ملا يتصل باملوضوع من قرارات األمم املتحدة املتعلقة بإهناء االستعمار؛
قـاليم اخلاضـعة    بالدول املعنية القائمة باإلدارة أن تكفـل أال تـسود يف األ            هتيب  - ١٠ 

ر ينطبـق علـى مجيـع       إلدارهتا ظروف عمل متييزية، وأن تقيم يف كـل إقلـيم نظامـا عـادال لألجـو                
 دون أي متييز؛السكان 

إىل األمني العام أن يواصل، من خالل مجيـع الوسـائل املوضـوعة حتـت     تطلب    - ١١ 
ليم غـري املتمتعـة     تصرفه، إبـالغ الـرأي العـام العـاملي بـأي نـشاط يـؤثر يف ممارسـة شـعوب األقـا                     

 ؛)١٥ - د (١٥١٤باحلكم الذايت حقها يف تقرير املصري وفقا للميثاق ولقرار اجلمعية العامة 
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نقابــات العمــال واملنظمــات غــري احلكوميــة واألفــراد أن يواصــلوا بــذل  تناشــد  - ١٢ 
يت، جهــودهم الراميــة إىل تعزيــز الرفــاه االقتــصادي لــشعوب األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذا 

 وتناشد أيضا وسائط اإلعالم أن تنشر املعلومات املتعلقة بالتطورات يف هذا اجملال؛

متابعــة احلالــة يف األقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت حبيــث تــضمن أن تقــرر   - ١٣ 
يكون اهلـدف مـن مجيـع األنـشطة االقتـصادية يف تلـك األقـاليم هـو تقويـة اقتـصاداهتا وتنويعهـا                        

عوهبا، مبا فيها السكان األصـليون، والنـهوض بقـدرة تلـك األقـاليم علـى البقـاء                  حتقيقا لصاحل ش  
 اقتصاديا وماليا؛

تطلب إىل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان                      - ١٤ 
والشعوب املستعمرة أن تواصل النظر يف هذه املـسألة وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجلمعيـة                     

  . والستنيالسادسة دورهتا العامة يف
  


