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الدورة السبعون
البندان  61و  63من القائمة األولية**
تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطة بـاألمم
املتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

تنفيذ الوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدوليـة املرتبطـة بـاألمم املتحـدة
إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
تقرير األمني العام
موجز
أعـد هــذا التقريــر حســبما طلبـ اجلمعيـة العامــة يف قرارهــا  99/69ويتضــمن قائمــة
بالوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطـة بـاألمم املتحـدة الـ تنطبـ عليهـا أحكـام
هذا القرار ،وال وجه األمني العام انتباهها إليه.

* أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  14متوز/يوليه .2015
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 - 1مبوجــ ـ الفقــــرة  20مــــن القــــرار  99/69بشــ ـ ن تنفيــــذ الوكــــاالت املتخصصــــة
واملؤسســـات الدوليـــة املرتبطـــة بـــاألمم املتحـــدة إعـــالن مـــنح االســـتقالل للبلـــدان والشـــعوب
املســتعمرة ،طلبـ اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن يواصـ تقــدم املســاعدة إىل الوكــاالت
املتخصصة واملؤسسات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف وضـ التـداب املناسـبة لتنفيـذ
قـــرارات األمـــم املتحـــدة املتخـــذة يف هـــذا الصـــد  ،وأن يقـــوم ،مبســـاعدة تلـ ـ الوكـــاالت
واملؤسسات ،بإعـدا تقريـر بغـر تقدميـه إىل اهليئـات املختصـة عـن اإلجـرااات املتخـذة منـذ
تعمـــيم تقريـــر الســـاب ) (A/69/66لتنفيـــذ القـــرارات املتخـــذة يف هـــذا الصـــد  ،مبـــا فيهـــا
القرار .99/69
 - 2ويف رسالة مؤرخة  12كانون الثاين/ينـاير  ،2015وجـه األمـني العـام انتبـا الرؤسـاا
التنفيـذيني للوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات الدوليــة األخـرى التاليـة إىل القـرار و عــاهم إىل
تقدم املعلومات املطلوبة إل راجها يف التقرير املشار إليه يف الفقرة  1أعال :
االحتا األفريقي
االحتا األورويب
االحتا الربيدي العاملي
االحتا الدويل لالتصاالت
برنامج األغذية العاملي
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
برنامج األمم املتحدة للبيئة
البن الدويل
جتم ول الساح والصحراا
اجلماعة الكاريبية
السلطة الدولية لقاع البحار
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
صندوق النقد الدويل
اللجنة االقتصا ية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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اللجنة االقتصا ية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلا ئ
مصرف التنمية الكارييب
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
مكت األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
منتدى جزر احمليط اهلا ئ
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
منظمة األمم املتحدة للطفولة
املنظمة البحرية الدولية
منظمة التجارة العاملية
منظمة الدول األمريكية
منظمة السياحة العاملية
منظمة الصحة العاملية
منظمة الط ان املدين الدويل
املنظمة العاملية لألرصا اجلوية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
منظمة العم الدولية
منظمة ول شرق البحر الكارييب
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
 - 3وستر موجزات الر و الوار ة مـن املنظمـات الدوليـة املعنيـة علـ الرسـالة املـذكورة
أعال يف الوثيقة .E/2015/65
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 - 4وستُنشر موجزات الر و اإلضـافية الـوار ة ،مشـفوعة مبـا قـد يسـتجد مـن معلومـات
حس توافرها بش ن األنشطة ذات الصلة ال اضطلع هبا املنظمات املعنيـة خـالل العـام ،يف
إضافات للتقرير املذكور يف الفقرة  3أعال .
 - 5وباإلضافة إىل ذل  ،وجه األمني العام انتبا خمتلف اإل ارات والوحـدات األخـرى يف
األمانـــة العامـــة إىل القـــرار .وسـ ـتُدر املعلومـــات الـــوار ة يف هـــذا الصـــد أيضـ ـاً يف التقريـــر
املذكور أعال .
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