
 ٣٢٤٦قرار رقم 

 ١٩٧٤) نوفمبر(تشرين الثاني  ٢٩بتاريخ ) ٢٩الدورة (

   

  الجمعية العامة، إن
) ديسمبر(كانون األول  ١٤المؤرخ في ) ١٥ -د( ١٥١٤إذ تؤكد من جديد إيمانها بالقرار 

والذي يتضمن إعالن منح االستقالل للبالد والشعوب المستعمرة، وببرنامج العمل من  ١٩٦٠
تشرين  ١٢المؤرخ في ) ٢٥ - د( ٢٦٢١التام لذلك اإلعالن، الوارد في القرار أجل التنفيذ 

  ،١٩٧٠)أكتوبر(األول 
كانون األول  ١٥المؤرخ في )٢٤ - د(باء  ٢٥٨٨وإذ تذكر بقرارات عديدة، منها قراراتها 

، ١٩٧١) ديسمبر(كانون األول  ٦، المؤرخ في )٢٦ - د( ٢٧٨٧، و ١٩٦٩) ديسمبر(
) ٢٧ -د(هاء  ٢٩٦٣، و ١٩٧٢)ديسمبر(كانون األول  ١٢رخ في المؤ) ٢٧ -د( ٢٩٥٥و

) ٢٨ -د( ٣٠ ٧ ٠، و )٢٨ -د( ٣٠٥٩، و ١٩٧٢) ديسمبر(كانون األول  ١٣في  المؤرخ 
، وقرارات مجلس األمن المتعلقة بهذا الشأن، ١٩٧٣) نوفمبر(تشرين الثاني  ٣المؤرخان في 

  وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري األمين العام،
بالتأكيدات التي قدمتها حكومة البرتغال بأنها ستفي بالتزاماتها  االرتياحوإذ تحيط علماً مع 

وفقأ لميثاق األمم المتحدة، وتلتزم بقرارات األمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الواقعة تحت 
مر، اإلدارة البرتغالية في تقرير المصير واالستقالل، وإذ تشعر بالسخط إزاء القمع المست

والمعاملة الالإنسانية والحاطة بالكرامة التي تفرض على الشعوب التي ال تزال واقعة تحت 
السيطرة االستعمارية واألجنبية والقهر األجنبي، وال سيما على األفراد المعتقلين أو 

  المسجونين بسبب الكفاح في سبيل تقرير المصير واالستقالل،
ا الجنوبية ال ينبغي أن يتم التفاوض بشأنه مع نظام وإذ تؤكد من جديد أن استقالل روديسي

  الحكم غير الشرعي ولكن مع الممثلين الحقيقيين والمعترف بهم لشعب روديسيا،
وإذ تأخذ في أالعتبار مسؤوليتها في إيجاد كل التدابير الممكنة التي تمكن الشعوب 

الصدد للموقف المعوق المضطهدة من تحقيق االستقالل وتقرير المصير، وإذ تأسف في هذا 
  الذي تتخذه بعض الدول األعضاء،

وإذ تدرك الحاجة الملحة لوضع حد، في وقت مبكر، للحكم االستعماري، والسيطرة األجنبية، 
  والقهر األجنبي،

تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية واألجنبية  .١
ر المصير، والحرية، واالستقالل وفقأ والقهر األجنبي، غير القابل للتصرف، في تقري



، وقرارات األمم المتحدة األخرى في هذا )١٥  -د( ١٥١٤لقرار الجمعية العامة 
  .الشأن

وتجدد نداءها لجميع الدول كيما تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض  .٢
للسيطرة االستعمارية واألجنبية والقهر األجنبي في تقرير المصير واالستقالل، وتقدم 
لها المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة في كفاحها في سبيل 

  .الممارسة الكاملة لحقها، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير واالستقالل
وتؤكد من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة  .٣

واألجنبية والقهر األجنبي بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح  االستعمارية
  .المسلح

وتطالب باالحترام التام للحقوق األساسية لألفراد المملوكة لجميع األشخاص  .٤
المعتقلين أو المسجونين بسبب كفاحهم من أجل تقرير المصير واالستقالل، 

ي لحقوق اإلنسان التي تقضي بعدم من اإلعالن العالم ٥وباالحترام الدقيق للمادة 
جواز تعريض أي إنسان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة الالإنسانية أو الحاطة 

  .بالكرامة، وباإلفراج عن هؤالء األشخاص فورا
وترحب باإلعتراف حكومة البرتغال بحق الشعوب الواقعة تحت إدارتها  .٥

ادرات التي تم بالفعل اتخاذها في االستعمارية في تقرير المصير واالستقالل وبالمب
  .هذا الشأن

وتحث حكومة البرتغال على أن تواصل تأمين إنجاز عملية إنهاء االستعمار  .٦
التي تمكن الشعوب التي ما زالت واقعة تحت إدارتها االستعمارية من نيل تقرير 

  المصير واالستقالل دون أي إبطاء
الشعوب الخاضعة للسيطرة  وتدين بشدة جميع الحكومات التي ال تعترف بحق .٧

أالستعمارية واألجنبية والقهر األجنبي، وعلى األخص شعوب إفريقيا والشعب 
  .الفلسطيني، في تقرير المصير واالستقالل

وتشجب بشدة كذلك سياسات الدول األعضاء في منظمة حلف شمال األطلسي  .٨
رياضية، أو السياسية وجميع البالد التي تؤدي عالقاتها العسكرية أو االقتصادية، أو ال

مع نظم الحكم العنصرية في الجنوب اإلفريقي وغيره من الجهات، إلى تشجيع هذه 
  .النظم على التمادي في قمعها ألماني الشعوب في تقرير المصير واالستقالل

وتدعو هذه البالد إلى إعادة النظر وسياستها وإلى قطع جميع صالتها  .٩
  .إفريقيا الجنوبية وروديسيا الجنوبيةبالنظامين العنصريين الحاكمين في 



ووكاالت األم المتحدة، والمنظمات    وتجدد اإلعراب عن تقديرها للحكومات، .١٠
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لجهودها في تقديم مختلف أشكال 

  .المساعدة إلى الشعوب في األقاليم غير المستقلة، وتناشدها زيادة تلك المساعدة
ى األمين العام أن يواصل تقديم المساعدة للوكاالت المتخصصة وتطلب إل .١١

وغيرها من المنظمات الداخلة في مجموعة مؤسسات األمم المتحدة، في وضع تدابير 
  .لتقديم مزيد من المساعدة الدولية لشعوب األقاليم المستعمرة

، وتطب إلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثالثين .١٢
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  تبنت الجمعية العامة هذا القرار،

  ،٢٣٠٣في جلستها العامة رقم 
  أصوات مع القرار مقابل ١٠٧ب 
  ٢٠ضد القرار وامتناع  ١

  


