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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1و  A/67/456( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

  اإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقرير املصري  - ٦٧/١٥٧
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ميثـاق    أمهية اإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقريـر املـصري املكـرس يف        تعيد تأكيد إذ    

ـــ  ــدة واملن ــم املتحـ ــسان   األمـ ــوق اإلنـ ــني حبقـ ــدوليني اخلاصـ ــدين الـ ــه يف العهـ   ويف)١(صوص عليـ

 ١٥١٤مــنح االســتقالل للبلــدان والــشعوب املــستعمرة الــوارد يف قــرار اجلمعيــة العامــة    إعــالن

 لضمان حقوق اإلنـسان ومراعاـا علـى         ١٩٦٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ  ) ١٥ - د(

  فعال، حنو

رســـة الـــشعوب اخلاضـــعة لالحـــتالل االســـتعماري  بالتقـــدم احملـــرز يف مماوإذ ترحـــب  

 يف تقريــــر املــــصري وبلوغهــــا مركــــز الدولــــة ذات الــــسيادة  احلــــقاألجــــنيب  اخلــــارجي أو أو

  االستقالل، ونيلها

ــالغ القلـــق    ــال التـــدخل واالحـــتالل العـــسكريني  وإذ يـــساورها بـ ــتمرار أعمـ  إزاء اسـ

شعوب واألمــم يف تقريــر املــصري  بقمــع حــق الــتنــذراألجنبـيني أو التهديــد بتلــك األعمــال الــيت  

  أدت بالفعل إىل قمع هذا احلق، أو

 أن املاليني من الناس اقتلعوا وما زالوا يقتلعـون مـن    من   وإذ تعرب عن القلق الشديد      

 الـضرورة ديارهم نتيجة الستمرار هذه األعمال ليصبحوا الجـئني ومـشردين، وإذ تـشدد علـى      

  فيف من وطأة حالتهم،ختاذ إجراءات دولية منسقة للتخالامللحة 

_______________ 

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠القرار  )١(
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ــشري   ــذا   وإذ تـ ــيت اختـ ــرارات الـ ــصدد   إىل القـ ــذا الـ ــسان يف   يف هـ ــوق اإلنـ ــة حقـ جلنـ

ــا ــستني  دور ــة وال ــسابقة  )٢(احلادي ــا ال ــق  ودورا ــا يتعل ــر    اب فيم ــشعوب يف تقري ــهاك حــق ال نت

ــصري ــن  املــ ــريه مــ ـــ   وغــ ــال التـ ــة ألعمــ ــسان نتيجــ ــوق اإلنــ ــتالل  حقــ ــدوان واالحــ دخل والعــ

  ،األجنبية العسكرية

اإلعمــال العــاملي حلــق الــشعوب يف تقريــر  املتعلقــة ب قراراــا الــسابقة تعيــد تأكيــدوإذ   

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٤٥املصري، مبا فيها القرار 

 املتـضمن إعـالن     ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨ املؤرخ   ٥٥/٢ قرارها   تعيد أيضا تأكيد  وإذ    

 املتـضمن  ٢٠٠٥ سـبتمرب / أيلول ١٦ املؤرخ   ٦٠/١ قرارها   أللفية، وإذ تشري إىل   لاألمم املتحدة   

 حـق الـشعوب     ، يف مجلة أمـور،     اللذين يدعمان  ٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام       

  اخلاضعة للسيطرة االستعمارية واالحتالل األجنيب يف تقرير املصري،

  ،)٣(املصري بتقرير األمني العام عن حق الشعوب يف تقرير وإذ حتيط علما  

ــد   - ١   ــد تأكي ــا    تعي ــشعوب، مب ــع ال ــاملي حلــق مجي ــال الع ــشعوب    أن اإلعم ــا ال فيه

اخلاضعة للسيطرة االسـتعمارية واخلارجيـة واألجنبيـة، يف تقريـر املـصري شـرط أساسـي لـضمان              

  حقوق اإلنسان ومراعاا على حنو فعال وللحفاظ على تلك احلقوق وتعزيزها؛

 ألعمــال التــدخل والعــدوان واالحــتالل العــسكرية  تعلــن معارضــتها اجلازمــة  - ٢  

 األجنبيــة ألــا تــؤدي إىل قمــع حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري وغــريه مــن حقــوق اإلنــسان يف 

  بعض أحناء العامل؛

 بالدول املسؤولة عن هذه األعمـال أن توقـف فـورا تدخلـها العـسكري                يب  - ٣  

أعمـال القمـع والتمييـز واالسـتغالل وسـوء           األجنبيـة واحتالهلـا هلـا وكـل          واألراضييف البلدان   

املعاملة، وخصوصا األسـاليب الوحـشية والالإنـسانية الـيت تفيـد التقـارير بأـا تـستخدم لتنفيـذ                    

  تلك األعمال ضد الشعوب املعنية؛

 إزاء حمنـة ماليـني الالجـئني واملـشردين الـذين اقتلعـوا مـن              عن استيائها  تعرب  - ٤  

 رة آنفـا، وتعيـد تأكيـد حقهـم يف العـودة إىل ديـارهم طوعـا يف       ديارهم نتيجـة لألعمـال املـذكو    

  وكرامة؛ أمان

_______________ 

، الفـصل  )E/2005/23( ٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٥ادي واالجتمـاعي،   الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـص       :انظر )٢(
  .الثاين، الفرع ألف

)٣( A/67/276.  
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  إىل جملس حقوق اإلنسان أن يواصل إيالء اهتمام خاص ملا ينجم عـن             تطلب  - ٥  

ســيما  التـدخل أو العــدوان أو االحــتالل العــسكري األجــنيب مـن انتــهاك حلقــوق اإلنــسان، وال  

  احلق يف تقرير املصري؛

ــة العامــة يف    إىل األتطلــب  - ٦   ــرا عــن املــسألة إىل اجلمعي  مــني العــام أن يقــدم تقري

  .“حق الشعوب يف تقرير املصري” والستني يف إطار البند املعنون الثامنةدورا 

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


