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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/455( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 اإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقرير املصري - ٦٥/٢٠١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ميثـاق  أمهية اإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقريـر املـصري املكـرس يفتعيد تأكيدإذ 

إعـالن  ويف)١(يف العهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـساناألمم املتحـدة واملنـصوص عليـه
)١٥ - د (١٥١٤منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قرار اجلمعيـة العامـة

 ، لضمان حقوق اإلنسان ومراعاا على حنو فعال،١٩٦٠ديسمرب/ كانون األول١٤املؤرخ
وب اخلاضــعة لالحــتالل االســـتعماري بالتقــدم احملــرز يف ممارســـة الــشعوإذ ترحــب 

 يف تقريــــر املــــصري وبلوغهــــا مركــــز الدولــــة ذات الــــسيادةاحلــــقاألجــــنيب اخلــــارجي أو أو
 االستقالل، ونيلها

 إزاء اســـتمرار أعمـــال التـــدخل واالحـــتالل العـــسكرينيوإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق 
مـم يف تقريـر املــصري بقمـع حـق الـشعوب واألتنـذراألجنبـيني أو التهديـد بتلـك األعمـال الـيت

 أدت بالفعل إىل قمع هذا احلق، أو
  ألن املاليني مـن النـاس اقتلعـوا ومـا زالـوا يقتلعـون مـنوإذ تعرب عن القلق الشديد 

 الـضرورةديارهم نتيجة الستمرار هذه األعمال ليصبحوا الجئني ومـشردين، وإذ تـشدد علـى
 ة حالتهم،ختاذ إجراءات دولية منسقة للتخفيف من وطأالامللحة

_______________

 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرار )١(
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 الـيت اختـذا جلنـة حقـوق اإلنـسان يف دورـاالـيت هلـا أمهيتـها إىل القراراتوإذ تشري 
انتـهاك حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري وغـريهب فيما يتعلق ودوراا السابقة)٢(احلادية والستني

 حقوق اإلنسان نتيجة ألعمال التدخل والعدوان واالحتالل العسكرية األجنبية، من
ــد توإذ  اإلعمــال العــاملي حلــق الــشعوب يف تقريــرب  قراراــا الــسابقة املتعلقــةعيــد تأكي

 ،٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول١٨ املؤرخ٦٤/١٤٩املصري، مبا فيها القرار
 املتـضمن إعـالن٢٠٠٠سبتمرب/ أيلول٨ املؤرخ٥٥/٢قرارها تأكيد  أيضاعيدوإذ ت 

 املتـضمن٢٠٠٥سـبتمرب/ أيلول١٦ املؤرخ٦٠/١ا، وإذ تشري إىل قرارهلأللفيةاألمم املتحدة
 حـق الـشعوبيف مجلـة أمـور اللـذين يـدعمان٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام

 اخلاضعة للسيطرة االستعمارية واالحتالل األجنيب يف تقرير املصري،
 ،)٣( بتقرير األمني العام عن حق الشعوب يف تقرير املصريوإذ حتيط علما 
ــد تأكيــد - ١  ــشعوبتعي ــع ال ــاملي حلــق مجي ــال الع ــا، أن اإلعم ــشعوب مب ــا ال فيه

 يف تقريـر املـصري شـرط أساسـي لـضماناخلاضعة للسيطرة االستعمارية واخلارجيـة واألجنبيـة،
 حقوق اإلنسان ومراعاا على حنو فعال وللحفاظ على تلك احلقوق وتعزيزها؛

 ألعمــال التــدخل والعــدوان واالحــتالل العــسكريةتعلــن معارضــتها اجلازمــة - ٢ 
 األجنبيـة ألــا تـؤدي إىل قمــع حـق الــشعوب يف تقريـر املــصري وغـريه مــن حقـوق اإلنــسان يف

 بعض أحناء العامل؛
 بالدول املسؤولة عن هذه األعمـال أن توقـف فـورا تدخلـها العـسكرييب - ٣ 

أعمـال القمـع والتمييـز واالسـتغالل وسـوء األجنبيـة واحتالهلـا هلـا وكـلراضييف البلدان واأل
 الـيت تفيـد التقـارير بأـا تـستخدم لتنفيـذوالالإنـسانيةاملعاملة، وخصوصا األسـاليب الوحـشية

 تلك األعمال ضد الشعوب املعنية؛
 إزاء حمنـة ماليـني الالجـئني واملـشردين الـذين اقتلعـوا مـنعن استيائها تعرب - ٤ 

 رة آنفـا، وتعيـد تأكيـد حقهـم يف العـودة إىل ديـارهم طوعـا يفديارهم نتيجة لألعمـال املـذكو
 أمان وكرامة؛

_______________

، الفـصل)E/2005/23( ٣، امللحـق رقـم٢٠٠٥دي واالجتمـاعي،الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصا:انظر )٢(
 .الثاين، الفرع ألف

)٣( A/65/286. 
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صل إيالء اهتمام خاص ملا ينجم عـن إىل جملس حقوق اإلنسان أن يواتطلب - ٥ 
 ســيما الالتـدخل أو العـدوان أو االحـتالل العـسكري األجــنيب مـن انتـهاك حلقـوق اإلنـسان، و

 احلق يف تقرير املصري؛
ــة العامــة يف إىل األتطلــب - ٦   مــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن املــسألة إىل اجلمعي

 .“حق الشعوب يف تقرير املصري”دورا السادسة والستني يف إطار البند املعنون
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
 


