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 ، السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية)17-د (1803قرار الجمعية العامة 

دة                   األمم المتح ين ب ياقين مخَتلف : ظّلت قضية السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية مطروحة أساسًا ضمن س
ل التن         ز وتموي شأن تعزي ة ب ة العام صادية في    فقد آانت تثار أوًال آجزء من المناقشات التي تدور في الجمعي ة االقت مي

ة          (البلدان المتخّلفة النمو     ة العام انون   12المؤرخين   ) 8-د (626و  ) 6-د (523مما أّدى إلى اعتماد قراري الجمعي  آ
والي   1952ديسمبر  / آانون األول  21يناير و   /الثاني ة                )  على الت ة العام ال الجمعي ا يتصل بأعم ًا فيم ار ثاني وآانت تث

ة              بشأن اإلعداد لمشروعْي العهد    ة العام رار الجمعي يما في إطار ق سان وال س وق اإلن  421ين الدوليين الخاّصين بحق
ى  بومع ذلك فسرعان ما اآتس. 1950ديسمبر  / آانون األول  4المؤرخ  ) 5-د(دال   ت المناقشة بشأن السيادة الدائمة عل

سان         وق اإلن ب حق ن جوان ًا م فها جانب ا بوص ة أهميته وارد الطبيعي رار  . الم ب الق ؤرخ ) 6-د (545وبموج  5الم
باط ر /ش وق  1952فبراي دوليين الخاصين بحق دْين ال شروعي العه ي م دِرج ف ررت أن ُت د ق ة ق ة العام ت الجمعي  آان

ة                 ” حق الشعوب في تقرير المصير    “اإلنسان مادة بشأن     ّد التوصيات المتعلق سان أن ُتِع وق اإلن ة حق ى لجن وطلبت إل
 .باحترام هذا الحق على الصعيد الدولي

سان في                  ول  وق اإلن ة حق ة للجن دورة الثامن ة في ال وارد الطبيعي ى الم ة عل قد تم تدارس قضية السيادة الدائم
وفي سياق المناقشة التي دارت ). E/2256تقرير اللجنة،  (1952يونيه  / حزيران 14أبريل إلى   / نيسان 14الفترة من   

أن يتم في إطار حق       “اقَترح  ) E/CN.4/L.24(، مشروع قرار    1952أبريل  / نيسان 16في اللجنة، قدَّمت شيلي في      
ايو  8وفي . ”الشعوب في تقرير المصير إدراج السيادة الدائمة على ثروتها ومواردها الطبيعية            اتخذت  1952 أيار م

 . استنادًا إلى االقتراح الشيلي1اللجنة القرار 

رة من                ى     / شباط  23ولدى انعقاد الدورة العاشرة للجنة حقوق اإلنسان، في الفت ر إل سان  16فبراي ل  / ني أبري
ضًا                1954 ، التي أنجزت اللجنة خاللها وضع مشروعي العهدين الدوليين الخاصّين بحقوق اإلنسان، نظرت اللجنة أي

االحترام                            ا للنهوض ب ي يمكن اتخاذه الخطوات الت صلة ب داد التوصيات المت ة بإع ة العام في طلب من جانب الجمعي
يم  637قرار الجمعية العامة (ير الدولي لحق الشعوب في تقرير المص    انون  16المؤرخان  ) 8-د (738و ) 7-د( ج  آ

دَّم     ).  على التوالي 1953نوفمبر  / تشرين الثاني  28 و   1952ديسمبر  /األول شَترك، مق رار م وعقب اعتماد مشروع ق
ولى الجمعي             )E/CN.4/L.381(من ستة وفود     أن تت اعي ب ة  ، أوصت اللجنة إلى المجلس االقتصادي واالجتم ة العام

إنشاء لجنة تكلَّف بإجراء دراسة استقصائية آاملة لحق الشعوب واألمم في السيطرة الدائمة على ثرواتها ومواردها                “
شكَّل      ” الطبيعية ا ي ر المصير           “وهو م يًا للحق في تقري صرًا أساس ا العاشرة،            (” عن ال دورته ة عن أعم ر اللجن تقري

E/2573.( 

صادي واالج        ودة في                    وقد نظر المجلس االقت ة عشرة، المعق ه الثامن رار، في دورت اعي في مشروع الق تم
، وبناًء على توصية من لجنته      1954 يوليه/  تموز 29وفي  . 1954أغسطس  / آب 6يونيه إلى   / حزيران 29الفترة من   

رار إل            )E/2638تقرير اللجنة االجتماعية،    (االجتماعية   ادة مشروع الق ى ، قّرر المجلس االقتصادي واالجتماعي إع
ة              اود اللجن سألة، بهدف أن تع ذه الم شأن ه ة ب ة االجتماعي سات اللجن سات المجلس وجل اللجنة مصحوبًا بمحاضر جل

اعي                صادي واالجتم ي دارت في المجلس االقت شات الت ى ضوء المناق رار  (النظر في اقتراحها عل -د( زاي 545الق
18.(( 

اني  26ثالثة علمًا، في  وخالل الدورة التاسعة للجمعية العامة، أحاطت اللجنة ال   شرين الث وفمبر  / ت ، 1954ن
ن  راح المطروح م ضة االقت صورة مستفي شت ب م ناق اعي، ث صادي واالجتم ي المجلس االقت ي دارت ف شة الت بالمناق

يا             . جانب لجنة حقوق اإلنسان    ا وآس ة وأفريقي ا الالتيني دان أمريك وفي سياق تلك المناقشة، شارك ستة عشر بلدًا من بل
شعوب في                   ) A/C.3/L.440(مشروع قرار   في تقديم    احترام حق ال ا يتصل ب ال توصياتها فيم ة إآم َطلب إلى اللجن

ة                      ا الطبيعي ى موارده ة عل سيادة الدائم ة بال ك التوصيات المتعلق ا في ذل ى        . تقرير المصير بم دَّم إل ا المق وفي تقريره
أن    1954ديسمبر  /آانون األول  4ي  وافقت اللجنة الثالثة على هذا االقتراح ف      ) A/2829(الجمعية العامة    ، وأوصت ب

شأن          ذا ال انون األول  14وفي   . تصدر الجمعية العامة قرارًا في ه سمبر  /آ رار     1954دي ة الق ة العام  اعتمدت الجمعي
شعوب في             ) 9-د (837 الذي طلب بناًء على ذلك إلى لجنة حقوق اإلنسان إآمال توصياتها فيما يتصل باحترام حق ال

 .ا في ذلك التوصيات المتعلقة بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعيةتقرير المصير بم

رة من          ودة في الفت ة عشرة، المعق ا الحادي ى  5وخالل دورته سان 29 إل ل  / ني د   1955أبري ، وفي إطار بن
ر المصير               “جدول األعمال المعنون     م في تقري شعوب واألم ، اعتمدت   ”التوصيات المتعلقة باالحترام الدولي لحق ال

شاء            ا بإن ه اقتراحه لجنة حقوق اإلنسان مشروع قرار بقصد إحالته إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي، وآررت في
ى                            ة عل سيادة الدائم م في ال شعوب واألم ة لحق ال صائية آامل إجراء دراسة استق لجنة معنية بالسيادة الدائمة ومكلفة ب

ه      ، 1955يوليه / تموز29وفي ). E/2731(مواردها الطبيعية    ـاعي خالل دورت صــادي واالجتمـ قّرر المجلس االقت
 ).20-د( دال 586انظر القرار (العشرين، أن يحيــل مشروع القــرار على الجمعيــة العامة للنظر فيه 
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ام                     ودة في ع ة عشرة المعق ا الثالث رار في دورته ة في مشروع الق وفي  . 1958وقد نظرت الجمعية العام
ة             1958ديسمبر  /آانون األول  3 ة العام د    ) A/4019(، أوصت اللجنة الثالثة في تقريرها المقدَّم إلى الجمعي أن تعتم ب

ى                       ة عل سيادة الدائم ة بال ة معني الجمعية العامة القرار استنادًا إلى اقتراح لجنة حقوق اإلنسان، الذي يقضي بإنشاء لجن
ة وارد الطبيعي ي . الم انون األول 12وف سمبر /آ ة ا1958دي دت الجمعي رار  اعتم ة الق م ) 13-د (1314لعام ذي ت ال

 .بموجبه إنشاء لجنة األمم المتحدة المعنية بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية

صدر إليها  ماُآلِّفت اللجنة الحديثة اإلنشاء بمهمتين، فباإلضافة إلى ) 13-د (1314وبموجب أحكام القرار     
من تعليمات بإجراء دراسة استقصائية لحالة حق الشعوب واألمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية              
باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا من عناصر الحق في تقرير المصير، ُطِلب إليها آذلك أن تقدِّم توصيات، عند االقتضاء، 

ا                من أجل تدعيم هذا الحق، ومن ثم         ائج أعماله اعي عن نت صادي واالجتم ى المجلس االقت ر إل وفي نفس    . تقديم تقري
ة، ال                     صائية الكامل القرار، أوضحت الجمعية العامة أيضًا، في جملة أمور، أنه في سياق إجراء اللجنة الدراسة االستق

 أهمية تشجيع التعاون الدولي بد من إيالء االعتبار الواجب إلى حقوق وواجبات الدول في إطار القانون الدولي، وإلى  
 .في مجال التنمية االقتصادية للبلدان المتخّلفة النمو

وارد    1959مايو  / أيار 22 إلى   18وفي دورتها األولى، المعقودة من         أوعزت لجنة السيادة الدائمة على الم
وق                 ة حق م       الطبيعية إلى األمانة العامة باألمم المتحدة بأن تعد دراسة تمهيدية بشأن حال شعوب واألم ة لل سيادة الدائم ال

م                 ة لألم على مواردها الطبيعية وأن تطلب إلى الحكومات والوآاالت المتخصصة واللجان االقتصادية اإلقليمية التابع
ة               ة العام ا في دراسة األمان ى     (المتحدة تقديم المعلومات المتعلقة بالموضوع من أجل إدراجه دَّم إل ة المق ر اللجن تقري

ودة من         ). E/3334ادي واالجتماعي عن أعمال دورتيها األولى والثانية،        المجلس االقتص  ة، المعق ا الثاني وفي دورته
باط16 ى  / ش ر إل ارس / آذار17فبراي ة      1960م ة العام دتها األمان ي أع ة الت ة التمهيدي ي الدراس ة ف رت اللجن ، نظ

)A/AC.97/5 و Corr.1 و Add.1 ( ن ال ات وم ن الحكوم ا م ات تلقته ملت معلوم ن وش االت المتخصصة وم وآ
دِّم   1960مارس / آذار4وفي . اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة      ة أن تق  طلبت اللجنة إلى األمانة العام

 ).A/AC.97/7(دراسة منّقحة للنظر فيها في دورتها التالية 

ايو  /وفي دورتها الثالثة واألخيرة، المعقودة في أيار   ة     ، نظرت اللجن  1961م ة في الدراسة المنّقحة المقّدم
ة   ة العام ن األمان صادي   ) (Add.1  وCorr.1 و A/AC.97/5/Rev.1(م س االقت ى المجل دَّم إل ة المق ر اللجن تقري

ّدمت شيلي في                ). E/3511واالجتماعي عن أعمال دورتها الثالثة،       ة، ق  10وفي سياق المناقشة التي دارت في اللجن
سيادة              ) A/AC.97/L.3(مفصًال  ، مشروع قرار    1961مايو  /أيار ادئ تتصل بال ة مب اقَتَرح إصدار إعالن من أربع

ة     ا الطبيعي ى موارده م عل شعوب واألم ة لل ر  . الدائم شاورات غي اب م ي أعق ة   وف ضاء اللجن ع أع مية م  رس
ًا       1961مايو  / أيار 18قدَّمت شيلي في     اآلخرين، رار منّقح ديالت   وعقب ). A/AC.97/L.3/Rev.2(، مشروع ق تع

معدَّلة من مشروع القرار الشيلي، فيما  ، صيغة1961مايو / أيار22جنة، في نوية تم إدخالها على النّص اعتمدت اللثا
اعي          ) ، المرفق E/3511(اعتمدت اللجنة بدورها القرار األول       صادي واالجتم الذي طلبت بموجبه إلى المجلس االقت

. ق بالسيادة الدائمة، الذي جرى استنساخ نّصه في هذا السياقأن يوصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار المتعّل
ر   . وقد ضّم مشروع القرار المذآور إعالنًا من ثماني نقاط بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية           ل تقري وقد أحي

ى   اللجنة، إضافة إلى الدراسة المنّقحة التي أعدتها األمانة العامة، فضًال عن المالحظات التي أبد     ة إل اها أعضاء اللجن
 .المجلس االقتصادي واالجتماعي للنظر

ي   سطس / آب3وف ة،    1961أغ سيادة الدائم ة ال ر لجن ة تقري اعي إحال صادي واالجتم س االقت رر المجل  ق
ى     إضافة إلى المحاضر الموجزة لمناقشات المجلس التي دارت بشأنها، والتعديالت المقَترحة على مشروع القرار، إل

رار   (ادسة عشرة للجمعية العامة   الدورة الس  ول 27وفي  ). 32-د (847انظر الق بتمبر  / أيل ة   1961س  وزَّعت الجمعي
ة ” السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية“العامة بند جدول األعمال المعنون     ضيق الوقت    . على لجنتها الثاني ونظرًا ل

وارد       خالل دورتها السادسة عشرة لم تنظر اللجنة في مشروع القرار ا     ى الم ة عل سيادة الدائم ة ال لمقدَّم من جانب لجن
ة      1961ديسمبر / آانون األول15بيد أن اللجنة الثانية، أوصت في  . الطبيعية ة العام ى الجمعي دَّم إل ا المق ، في تقريره

)A/5060( ى ة إل ا ضرورة إعطاء األولوي ور من بينه ة أم ى جمل ه إل رارًا تخلص في ة ق ة العام د الجمعي ، أن تعتم
 آانون  19وفي  . لمناقشة التي دارت بشأن مشروع القرار في اللجنة الثانية، لدى انعقاد الدورة التالية للجمعية العامة              ا

 ).16-د (1720 اتبعت الجمعية العامة توصية اللجنة الثانية في القرار 1961 ديسمبر/ األول

ام                 ودة في ع ة، المعق ة العام ة في مشروع         ،1962وفي الدورة السابعة عشرة للجمعي ة الثاني  نظرت اللجن
رار          شروع الق ن م زاء م شأن أج دة ب وات عدي هدت اإلدالء بأص ة ش ات مختلف ر اجتماع رار عب الق

)A/C.2/17/SR.798-821   ،834-835   ،841   ،842   ،845-846   ،848   ،850   ،861  ،864    877-876 و .(
ي  انون األول3وف سمبر / آ ى    1962دي ل، عل رار آك شروع الق صويت م رح للت الل     ُط ن خ ه م م تعديل ا ت و م نح

سيادة                                صلة بال ة المت ادئ الثماني ى المب ستندًا من حيث الجوهر إل ك م ابقًا، وإن ظل مع ذل األصوات التي ُأدلي بها س
ة   ا الطبيعي ى موارده م عل شعوب واألم ة لل ة  . الدائم ة الثاني ه اللجن د اعتمدت ي  ) A/C.2/L.705(وق ي أوصت ف الت
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راح             ) A/5344/Add.1( العامة   تقريرها المقدَّم إلى الجمعية    ى اقت ستند إل رار ي ة مشروع ق ة العام بأن تعتمد الجمعي
ة    1962ديسمبر  / آانون األول  14وفي  . اللجنة ة، بأغلبي  تم اعتماد مشروع القرار، مع إدخال بعض التغييرات الثانوي

 ).17-د (1803 عضوًا عن التصويت، بوصفه قرار الجمعية العامة 12 صوتًا ضد صوتين مع امتناع 87

  


