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الدورة احلادية و السبعون
البندان  56و  58من 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
أعد هذا التقرير بتكليف مـن اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا  96/70وهـو يتضـمن قائمـة
بالوكاالت املتخصصة واملؤسسات الدولية املرتبطـة بـاألمم املتحـدة الـ تنطبـ عليهـا أحكـام
هذا القرار ،وال وجه األمني العام انتباهَها إليها.
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 - 1مبوجــــف الفقــــرة  20مــــن القــــرار  96/70بشــــنن تنفيــــذ الوكــــاالت املتخصصــــة
واملؤسســـات الدوليـــة املرتبطـــة بـــاألمم املتحـــدة إعـــالن مـــنح االســـتقالل للبلـــدان والشـــعوب
املستعمرة ،طلبـ اجلمعيـة العامـة مـن األمـني العـام أن يوا ـق تقـدس املسـاعدة إك الوكـاالت
املتخصصة واملؤسسات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف وضـ التـدابا املناسـبة لتنفيـذ
قــرارات األمــم املتحــدة املتخــذة يف هــذا الصــدد ،وأن يقــوم ،مبســاعدة مــن تلــا الوكــاالت
واملؤسسـات ،بععـداد تقريــر متهيـدا لتقدميـه إك ايهياــات املختصـة عـن ااجــراخات املتخـذة منــذ
تعميم تقريره الساب ) (A/70/64لتنفيذ القرارات ذات الصلة ،مبا فيها القرار .96/70
 - 2ويف رســالة مؤرخــة  8كــانون اليناي/ينــاير  ،2016وجــه األمــني العــام انتبــاه الر ســاخ
التنفيـذيني للوكـاالت املتخصصـة واملؤسسـات الدوليــة األخـرى التاليـة إك القـرار ودعــاهم إك
تقدس املعلومات املطلوبة متهيدا ادراجها يف التقرير املشار إليه يف الفقرة  1أعاله:
رابطة الدول الكاريبية
االحتاد األفريقي
اجلماعة الكاريبية
مصرف التنمية ملنطقة البحر الكارييب
جتم دول الساحق والصحراخ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط ايهادئ
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
االحتاد األورويب
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
منظمة الطاان املدي الدويل
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
منظمة العمق الدولية
املنظمة البحرية الدولية
ندوق النقد الدويل
االحتاد الدويل لالتصاالت
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مفوضية األمم املتحدة حلقوق اانسان
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجاني
منظمة دول شرق البحر الكارييب
منظمة الدول األمريكية
منتدى جزر احمليط ايهادئ
منظمة األمم املتحدة للطفولة
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
برنامج األمم املتحدة اامنائي
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والينقافة
هياة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هياة األمم املتحدة للمرأة)
برنامج األمم املتحدة للبياة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
مكتف األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ندوق األمم املتحدة للسكان
االحتاد الربيدي العاملي
البنا الدويل
برنامج األغذية العاملي
منظمة الصحة العاملية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املنظمة العاملية لألر اد اجلوية
منظمة السياحة العاملية
منظمة التجارة العاملية
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 - ٣وسترد موجزات الردود الواردة مـن املنظمـات الدوليـة املعنيـة علـس الرسـالة املـذكورة
أعاله يف الوثيقة .E/2016/49
 - ٤وستُنشر موجزات الردود ااضـافية الـواردة ،مشـفوعة مبـا قـد يسـتجد مـن معلومـات
حسف توفرها بشنن األنشطة ذات الصلة ال اضطلع هبا املنظمـات املعنيـة خـالل العـام ،يف
إضافات للتقرير املذكور يف الفقرة  ٣أعاله.
 - 5وإضافة إك ذلا ،وجه األمني العـام انتبـاه اادارات املختلفـة والوحـدات األخـرى يف
األمانـــة العامـــة إك القـــرار .وسـ ـتُدرج املعلومـــات الـــواردة يف هـــذا الصـــدد أيضـــا يف التقريـــر
املذكور أعاله.
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