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الدورة السبعون
البند  59من القائمة األولية*
املعلومات املرسلة مبقتضى املـاةة ( 73هــ مـن ميقـا
األمم املتحدة من األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

املعلومات املرسلة مبقتضى املاةة ( 73هــ مـن ميقـا األمـم املتحـدة مـن
األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
تقرير األمني العام
موجز
يتعلــه هــذا التقريــرَّ املقــدم بنــا في ملــى تكليــع مــن اجلمعيــة العامــة مبو ـ قرارهــا
 َّ 97/69بإحالة املعلومات املرسـلة مـن الـدول القائمـة بـا ةارة مبقتضـى املـاةة ( 73هــ مـن
ميقا األمم املتحدة.
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 - 1ممـ ب بكحكــام املــاةة ( 73هـــ مــن ميقــا األمــم املتحــدةَّ تتعألــد الــدول األمضــاي
األمم املتحدة اليت لـديألا مسـلولياتَّ و تضـ لس مبسـلوليات مـن ةارة قـاليم ش تنـ ـعو ا
بعد احلكم الذايت كام بَّ بكن حتي ىل األمني العام بانتظام معلومات من األوضاع االقتصـاةية
واال تمامية والتعليمية األقاليم الـيت تكـون مسـلولة منـألاَّ مـدا األقـاليم الـيت تن بـه مليألـا
حكام الفصلني القاين مشر والقالث مشـر .و ضـا ة ىل هـذاَّ تلبـم اجلمعيـة العامـةَّ مـدة
قــراراتَّ رهرهــا القــرار  َّ97/69ىل الــدول املعنيــة القائمــة بــا ةارة ن تــوا األمــني العــامَّ
و ن تواصـ موا اتــاَّ باملعلومــات املنصــويف مليألــا املــاةة ( 73هـــ مــن امليقــا َّ وكــذل
بكوىف قدر ممكن من املعلومات من الت ورات السياسية والدستورية تل األقاليم.
 - ٢وتــرة اجلــدول املر ــه ــذا التقريــر التــواريف الــيت حيلــم يألــا ىل األمــني الع ـام
املعلومات امل لوبة مبقتضى املاةة ( 73هـ من امليقا واملتعلقة بسنة .٢014
 - 3واملعلومــات املرســلة مبقتضــى املــــاةة ( 73هـــ مـــــن امليقــا تصــاا بو ــا مــام و قــا
للنمــو ا املوحــد الــذه قرتــا اجلمعيــة العامــةَّ وتتضــمن معلومــات مــن اجل را يــا والتــاريف
والسكان واألوضاع اال قتصاةية واال تمامية والتعليمية .كما تتضمن التقارير السنوية املتعلقـة
باألقاليم معلومات مـن املسـائ الدسـتوريةَّ حسـ االقتضـاي .ويقـدم ممقـ نيو يلنـداَّ هـ ل
ا تمامــات اللةنــة ا اصــة املعنيــة يالــة تنفيــذ مــ ن مــنن االســتق ل للبلــدان والشــعو
املستعمرةَّ معلومات ضا ية من الت ورات السياسية والدستورية توكي و.
 - 4وامتقــاال ألحكــام الفقــــرة  5مــــن قــــرار اجلمعيــــة العامــــة ( 1970ة 18-املــلر
 16كــانون األول/ةيســم  َّ1963وقراراهتــا األهــرت ات الصــلةَّ مبــا ل ـ بــاأله
القرار  َّ8٢/66واصلم األمانة العامة االستفاةة من املعلومات الـوارةة مـداة ورقـات ممـ
اللةنة ا اصة من ك قليم .و هذت اللةنة ا اصة هذه املعلومات االمتبار لـدت صـياغة
مقرراهتــا بشــكن هــذه األقــاليمَّ الــيت تــرة الفصــول ات الصــلة مــن تقريــر اللةنــة املقــدم ىل
اجلمعية ( . A/69/23ويتضمن التقرير يضا سرةا لإل رايات اليت اختذهتا اللةنـة ا اصـة تنفيـذا
للقرار ( 1970ة( 18-انظر  َّA/69/23الفص القامن .
 - 5توصية :ن تُستخدم املعلومات اليت ترة من الدول القائمة با ةارة بشكن األقـاليم غـري
املتمتعة باحلكم الذايت مداة ورقات مم األمانة العامة و ن تناقشـألا اللةنـة ا اصـة املعنيـة
يالة تنفيذ م ن منن االستق ل للبلدان والشعو املستعمرة ةورهتا السنوية.
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املر ه
تــــواريف رســـــــال املعلومــــــات مبقتضــــى املــــاةة ( 73هـــــ مــــــن ميقــــــا األمـــــــم املتحــــــــدة
(
والفترة املشمولة
املعلومات الواردة يف عام 2014
الفترة املشمولة
تاريخ اإلحالة
رنسا
كاليدونيا اجلديدة

(

(ا

 4باط /اير ٢014

٢013

 8كانون القاين/يناير ٢015

٢014

-

٢013

-

٢014

٢013

 ٢0كانون القاين/يناير ٢015

٢014

-

-

 19كانون األول/ةيسم ٢013
 19كانون األول/ةيسم ٢013

٢013
٢013

 ٢9كانون األول/ةيسم ٢014
 ٢9كانون األول/ةيسم ٢014

٢014
٢014

 19كانون األول/ةيسم ٢013
 19كانون األول/ةيسم ٢013
 19كانون األول/ةيسم ٢013
 10كانون القاين/يناير ٢014
 10كانون القاين/يناير ٢014
 19كانون األول/ةيسم ٢013
 19كانون األول/ةيسم ٢013
 31كانون األول/ةيسم ٢013

٢013
٢013
٢013
٢013
٢013
٢013
٢013
٢013

 ٢9كانون األول/ةيسم ٢014
 ٢9كانون األول/ةيسم ٢014
 ٢9كانون األول/ةيسم ٢014
 5كانون القاين/يناير ٢015
 ٢9كانون األول/ةيسم ٢014
 ٢9كانون األول/ةيسم ٢014
 ٢9كانون األول/ةيسم ٢014
 ٢9كانون األول/ةيسم ٢014

٢014
٢014
٢014
٢014
٢014
٢014
٢014
٢014

٢013
٢013
٢013

 14كانون القاين/يناير ٢015
 14كانون القاين/يناير ٢015
 14كانون القاين/يناير ٢015

٢014
٢014
٢014

بولينيزيا الفرنسية
نيو يلندا
 ٢8كانون القاين/يناير ٢014
توكي و
سبانيا
(ة
الصحراي ال ربية
اململكــــة املتحــــدة ل ي انيــــا العظمــــى
و يرلندا الشمالية
مجيــــس األقــــاليم ال ي انيــــة غــــري
املتمتعة باحلكم الذايت
ني
برموةا
زر ر ن ال ي انية
زر كاميان
(هـ
زر وك ند (مالفيناس
ب تار
مونتيسريات
بيتكرين
سانم هي نة
زر تركس وكايكوس
الواليات املتحدة األمريكية

املعلومات الواردة يف عام 2015
الفترة املشمولة
تاريخ اإلحالة

 8كانون القاين/يناير ٢014
ساموا األمريكية
 8كانون القاين/يناير ٢014
غوام
زر ر ن التابعة للواليات املتحدة  8كانون القاين/يناير ٢014

( ل تـ ع ملــى قائمــة وليــة باألقــاليم الــيت ين بــه مليألــا مـ ن منــــن االستقــــ ل للبلــدان والشــعو املســتعمرة (قــرار
اجلمعية العامة ( 1514ة َّ 15-انظر َّA/5446/Rev.1 :املر ه األول.
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( و قا للةزي لع من قرار اجلمعية العامة  َّ 41/41إن اجلمعية العامـة تـرت نـا ضـوي حكـام الفصـ احلـاةه مشـر
من ميقا األمم املتحـدة وقـراره اجلمعيـة العامـة ( 1514ة 15-و ( 1541ة َّ 15-ـإن كاليـدونيا اجلديـدة قلـيم
غري متمتس باحلكم الذايت تار املعىن الوارة امليقا .
(ا و قا لقرار اجلمعية العامة  َّ ٢65/67إن اجلمعية العامة تقرَُّّ ضـوي حكـام الفصـ احلـاةه مشـر مـن ميقـا األمـم
املتحدة وقرار اجلمعية العامة ( 1514ة َّ 15-ن بولينيزيا الفرنسية ما الم قليمـا مـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم
الذايت باملعىن املنصويف مليا امليقا .
(ة  ٢6باط /اير  َّ1976بلغ املمق الدائم سبانيا لدت األمم املتحدة األمني العام بكن ”احلكومـة ا سـبانية تنـأل
بصورة حامسةَّ ابتـــداي مـــن اليـــومَّ و وةهـا قلـيم الصـحراي وتـرت مـن الضـروره ن تسـة مـا يلـ  ( .. :ن
سبانيا تعت نفسألا من اآلن صامدا ِح مـــن كـ مسلوليــــة ات تبيعـة ةوليـــة تتعلـه بـــإةارة ا قلـيم املـذكورَّ
نظــرا لتوقــع ا ــتراكألا ا ةارة امللقتــة لإلقلــيم . A/31/56-S/11997( “.. .ول تـ ع ملــى الــن امل بــوعَّ انظــر:
الوثائق الرمسية جمللس األمن ،السنة احلادية والثالثون ،ملحق كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير وآذار/مارس .1976
(هـ مثة نزاع قائم بني حكوميت األر نتني واململكة املتحـدة ل ي انيـا العظمـى و يرلنـدا الشـمالية بشـكن السـياةة ملـى ـزر
وك ند (مالفيناس (انظر . ST/CS/SER.A/42
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