
 2595 لسنة 5522رقم الجمعية العامة قرار 

والتحرر واالستقالل من السيطرة الشعوب في تقرير المصير  أكيد عمى حقوقالمتعمق بالت
 االجنبية

 

اف الجمعية العامة إذ نظرت في البند الذي عنوانه " أهمية االدراؾ لحؽ الشعوب في تقرير   
في منح البالد والشعوب المستعمرة استقاللها، مف أجؿ ضماف حقوؽ  المصير، ولالسراع

 "اإلنساف، ورعايتها بصورة فعالة، 

 

ذ تذكر القرار  ، الذي حثت 1641كانوف األوؿ )ديسمبر(  3( الصادر في 73)الدورة  7454وا 
ت فيه الجمعية العامة األميف العاـ والدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة أو أعضاء الوكاال

المتخصصة، عا! اتخاذ خطوات فعالة لضماف تنفيذ قرارات األمـ المتحدة ذات الصمة 
ذ تعبد تأكد الحؽ الثابت لجميع الشعوب، )التي هي تحت االستعمار والسيطرة  بالموضوع، وا 
األجنبية، في تقرير المصير والحرية واالستقالؿ وفقًا العالف منح االستقالؿ لمبالد والشعوب 

 14( الى إلصادر في 12)الدورة  1211الذتي يشتمؿ عميه قرار الجمعية العامة رقـ  المستعمرة،

 01الصادر في  (25)الدورة  7316، ولقراري الجمعية العامة رقـ 1631كانوف األوؿ )ديسمبر( 
كانوف األوؿ )ديسمبر(  3( الصادر في 73)الدورة  7454ورقـ 1641تشريف الثاني )نوفمبر(

ذ يزعجها1641 استمرار معارضة دوؿ االستعمار والتمييز العنصري، كالبرتغاؿ وجنوب  ، وا 
افريقيا، لالعتراؼ بحؽ تقرير المصير واألستقالؿ لشعوب المناطؽ الواقعة تحت االستعمار 

 وتطبيؽ ذلؾ الحؽ،

ذ يقمقها كثيرآ موقؼ بعض الدوؿ األعضاء السمبي مف تنفيذ قرارات مجمس األمف والجمعية    وا 
  المتعمقة باالستعمار والتمييز العنصري وتقرير المصير،العامة 

ذ يؤسفها كثيرآ اشتداد القمع المسمح والقتؿ الذي ال مبرر له لمشعوب الواقعة تحت االستعمار  وا 
والسيطرة األجنبية، وأعماؿ العدواف التي يرتكبها المستعمروف والقوات األجنبية ضد عدد مف 

 رير مصيرها، األمر الذي يعيؽ التمتع التاـ بحقوؽ اإلنساف،الدوؿ والشعوب التي تناضؿ لتق

ذ تالحظ الحاجة الماسة، وفقًا لبنود ميثاؽ األمـ المتحدة، إلى توفير أقصى معونة مادية    وا 
رة، وكذلؾ المناطؽ الخاضعة وانسانية ومعنوية لشعوب المناطؽ المحررة، والمناطؽ المستعم



 نب،لألجا

 

ع الشعوب، وخصوصًا تمؾ التي ذكرت في قرار الجمعية العامة رقـ تعيد تأكيد حؽ جمي -ا
(، في تقرير المصير والحرية واالستقالؿ، وكذلؾ شرعية نضالها في سبيؿ 73الدورة ) 7454

التحرر مف االستعمار والسيطرة األجنبية والخضوع لألجانب، بكؿ الوسائؿ المتوفرة وفقًا لميثاؽ 
 .األـ المتحدة وقراراتها

 

تديف بقوة كؿ تمؾ الحكومات، خصوصًا حكومتي البرتغاؿ وجنوب افريقيا، التي تصر عى  -2
( والقرارات األخرى المتعمقة بهذ 12)الدورة  1211رفض تنفيذ قرار الجمعية العامة رقما 

 .الموضوع

 

 تديف بقوة سياسات الدوؿ أعضاء حمؼ األطمسي والدوؿ األخرى التي تساعد البرتغاؿ وأنظمة -3 
التمييز العنصري األخرى في افريقيا وسواها، الخاصة بكبت مطامح الشعوب إلى حقوؽ اإلنساف 

 .والتمتع بها

 

تقرر دراسة طرؽ ووسائؿ معينة لتقديـ أقصى معونة إنسانية ومادية إلى شعوب المناطؽ  -4
 .المحررة والمناطؽ المستعمرة والخاضعة لألجانب

 

تقرير إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والعشريف، يعيف فيه  تطب مف األميف العاـ تقديـ -5
مجاؿ وطبيعة المعونة المتوفرة لمبالد والشعوب المستعمرة، وكذلؾ لممناطؽ المحررة، مف أمواؿ 
التبرع الموجودة الخاصة بذلؾ، وأنواع المعونة األخرى التي تقدمها أجهزة األمـ المتحدة ذات 

المتخصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية، والمنظمات االقميمية الحكومية،  العالقة، والوكاالت
والمنظمات المختصة غير الحكومية، وذلؾ بعد التشاور مع لجنة المجمس بشأف المنظمات غير 
الحكومية، كي تساعد عمى دراسة المناطؽ وطرؽ ووسائؿ تقوية المعونة اإلنسانية والمادية، عمى 

 .ى التنسيؽأف يهتـ بالحاجة إل

 

مف هذا  2تدعو المنظمات المتقدمة الذكر إلى التعاوف مع األميف العاـ عمى تنفيذ الفقرة  -6



 .القرار

 

وامتناع   5صوتًا مقابؿ   56بػ  7114تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جمستها العامة رقـ  
 :كاآلتي  15

ف، استرااليا، البحر يف، بربادوس، بوتاف، بوتسوانا، مع القرار: افغانستاف، البانيا، الجزائر،األرجنتي
بمغاريا، بورما، بوروندي، بييموروسيا، كاميروف، جمهورية، افريقيا الوسطى، تشيمي، الصيف، 
كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسموفاكيا، داهومي، ا ليمف الديمقراطية، ايكوا دور، جمهورية 

ة، فيجي، غابوف، غانا، اليوناف، غوا تيماال، غينيا، غيانا، مصر العربية، غينيا االستوائية، الحبش
هندوراس، المجر، الهند، ا ندونيسيا، ايراف، العراؽ، سا حؿ العاج، جاميكا، االردف، كينيا، 
جمهورية خمير )كمبوديا(، الكويت، لبناف، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، مالي، 

، المغرب، نيباؿ، النيجر، نيجيريا، عماف، باكستاف، بنما، بيرو، موريتانيا، المكسيؾ، منغوليا
الفيميبيف، بولونيا، رومانيا، روا ندا، ا لمممكة ا لعربية ا لسعودية، سنغاؿ،سيراليوف، سنغافورة، 
سريالنكا، السوداف، سورية، تايالند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوغندا،االتحاد 

د االمارات العربية، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العميا، اوروغواي، اليمف، السوفياتي، اتحا
 .يوغسال فيا، زامبيا

 

ضد القرار: فرنسا، "إسراثيؿ"، ايطاليا، نيكاراغوا، البرتغاؿ، اسبانيا، المممكة المتحدة، الواليات 
 .المتحدة

 

سمفادور، فنمند ا، ايسمندا، أيرلند ا، الياباف، النمسا، بمجيكا، البرازيؿ، كند ا، الدا نمارؾ، ال :امتناع
 .الوس، لوكسمبورغ، مالوي، هولندا، نيوزيمندا، النروج، السويد، فنزويال

 


