
  ١٩٧٣) نوفمبر(تشرين الثاني  ٣٠بتاريخ ) ٢٨الدورة ( ٣٠٧٠قرار رقم 
  في منح البالد ولإلسراعالعالمي لحق الشعوب في تقرير المصير،  اإلدراكأهمية 

  والشعوب المستعمرة استقاللها، من أجل ضمان حقوق اإلنسان ورعايتها بصورة فعالة
  
كانون األول  ١٤في ) ١٥الدورة ( ١٥١٤إن الجمعية العامة  أمانة منها لقرارها رقم   
االستقالل للبالد والشعوب المستعمرة، وادراكاً منها  إعالن، الذي يتضمن ١٩٦٠) ديسمبر(

في منح البالد والشعوب  ولإلسراعألهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، 
رؤساء دول أو حكومات البالد السياسي ل اإلعالنالمستعمرة استقاللها، وإذ تضع نصب عينيها 

  ،١٩٧٣) سبتمبر(أيلول  ٩إلى  ٥غير المنحازة في مؤتمرهم الرابع الذي عقد في الجزائر من 
  
، ١٩٦٩)د يسمبر(كانون ا ألول  ١٥في ) ٢٤الدورة (بـ  ٢٥٨٨وإذ تذكر قرارها رقم  

دورة ال( ١ ٩٥٥، ورقم ١٩٧١) ديسمبر(كا نون ا ألول  ٦في ) ٢٦ا لدورة ( ٢٧٨٧ورقم
كا نون  ١٣في ) ٢٧الدورة (هـ ٢٩٦٣، ورقم ١ ٩٧٢) ديسمبر(كا نونا ألول  ١٢في ) ٢٧

الذي اتخذه المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان الذي  ٨، وكذلك القرار رقم ١٩٧٢) ديسمبر(األول 
أيلول  ٢١، وإذ تالحظ مع االرتياح تقرير األمين العام تاريخ ١٩٦٨عقد في طهران سنة 

، والمساعدة التي قدمها بعض الحكومات والوكاالت المتخصصة والمنظمات ١٩٧٣) سبتمبر(
الحكومية وغير الحكومية إلى المناطق غير المستقلة، وإذ يزعجها استمرار القمع والمعاملة 

غير اإلنسانية للشعوب التي ال تزال تحت السيطرة االستعمارية واألجنبية واالستعباد األجنبي، 
  ة غير اإلنسانية للمساجين بسبب نضالهم في سبيل تقرير المصير،ومن ضمنها المعامل

  
مبكر للحكم االستعماري، والسيطرة األجنبية، واالستعباد  إنهاءوإذ تقر بالحاجة الملحة إلى   

  األجنبي؟
تعود وتؤكد الحق الثابت الذي ال يمكن التنازل عنه لجميع الشعوب الخاضعة للسيطرة  - ١

ية ولالستعباد األجني في تقرير المصير والحرية واالستقالل، وفقآ االستعمارية واألجنب
، ١٩٦٠) ديسمبر(كانون األول  ١٤في ) ١٥الدورة ( ١٥١٤لقرارات الجمعية العامة رقم 

) ٢٦الدورة ( ٢٧٨٧، ورقم ١٩٧٠) نوفبر(تشرين الثاني  ٣٠في ) ٢٥الدورة ( ٢٦٤٩ورقم 
  .١٩٧١)ديسمبر(كا نون ا ألول  ٦في 

  
شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة االستعمارية  أيضاد وتؤكد تعو - ٢

  .بكل الوسائل المتوفرة ومن ضمنها الكفاح المسلح ياألجنبواألجنبية ومن االستعباد 



المتعلقة بهذا األمر، إلى أن  وقراراتهاإلى ميثاق األم المتحدة  استناداتدعو جميع الدول،  - ٣
 ديةتعترف بحق جميع الشعوب في تقرير المصير واالستقالل، وأن تقدم المعونة المعنوية والما

دية وأية معونة أخرى إلى جميع الشعوب التي تناضل في سبيل الممارسة التامة لحقوقها غير 
  .القابلة للتصرف في تقرير المصير واالستقالل

، وجميع الحكومات األخرى التي تستمر في أفريقيامتي البرتغال وجنوب بشدة حكو تدين - ٤
المتعلقة بحق كل الشعوب في تقرير المصير  المتحدةعدم االكتراث بقرارات األمم 

  . واالستقالل
تدين أيضاً سياسات أولئك األعضاء في منظمة حلف شمالي األطلسي والبالد األخرى التي  - ٥

األخرى العنصرية في افريقيا وأماكن أخرى، على كبت تطلع  تساعد البرتغال واألنظمة
  .الشعوب إلى حقوق اإلنسان والتمتع بها

تدين جميع الحكومات التي ال تعترف بحق الشعوب في تقرير المصير واالستقالل،  - ٦
  .التي ال تزال تحت السيطرة االستعمارية وكذلك الشعب الفلسطيني أفريقياشعوب  وخصوصا

تقديرها لجهود الحكومات، ووكاالت األم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير  تعرب عن - ٧
الحكومية المرتبطة باألمم المتحدة والتي قدمت مختلف أنواع المساعدة إلى المناطق غير 

  .المستقلة، وتناشدها أن تزيد هذه المساعدة
يات لتعيين مقرر خاص، ترحب بمبادرة اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التفرقة وحماية األقل - ٨

دراسة مفصلة للتطور التاريخي والحالي لحق  إعدادفي دورتها السابعة والعشرين، يتولى 
الشعوب في تقرير المصير، على أساس ميثاق األم المتحدة والمستندات األخرى التي أقرتها 

  .ة وحمايتهاأجهزة األم المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسي
تطلب من األمين العام االستمرار في مساعدة الوكاالت المتخصصة والمنظمات األخرى  - ٩

لتوفير مساعدة دولية متزايدة لشعوب  إجراءات إيجادالداخلة ضمن نظام األم المتحدة من أجل 
  .المناطق المستعمرة

إلى الجمعية العامة في  تطلب من األمين العام تقديم تقرير بشأن تنفيذ القرار الحالي -١٠
  .دورتها التاسعة والعشرين

  ٢٦صوتاً مقابل   ١٥بـ   ٢١٨٥تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم  
  :كاآلتي  ٢٨وامتناع 

  ٩٧: مع القرار
  ١٥: ضد القرار

  
 ٢٨: امتناع


