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الدورة الرابعة والسبعون
البندان  58و  60من القائمة األولية*
تنفيذ الوكاالت المتخص ص ص صصص ص صصة والمة ص ص صسصص صصات الدولية
المرتبطص صصة بص صصاحمة المت ص صصدة تقالن من اال ص ص ص ص صصت ال
للبلدان والشعوب المستعمرة
تنفيذ تقالن من اال ت ال للبلدان والشعوب المستعمرة

تنفيذ الوكاالت المتخص ص صصص صصة والمة ص صسص صصات الدولية المرتبطة باحمة المت دة
تقالن من اال ت ال للبلدان والشعوب المستعمرة**
ت رير احمين العام
موجز
أعد هذا التقرير بتكليف من اجلمعية العامة يف قرارها  105/73وهو يتضـ ـ ــمن قائمة بالو ا
املتخص ـ ـص ــة واملدو ـ ـا ــا الدولية املرةباة باألمم املتحدة الك ةنابك عليرا أ كال لج القرار والك وج
انتباهرا إىل ةلج األ كال.
األمني العال َ

* .A/74/50
** أُعيد إصدارها ألوباب فنية يف  15نياان/أبريل 2019؛ ووبك أن صدر حتت الرمز .A/74/62
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 - 1مبوجب الفقرة  20من القرار  105/73بشــتن ةنفيذ الو ا املتخص ـصــة واملدو ـاــا الدولية
املرةباة باألمم املتحدة إعالن منح ا وـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقالو للبلدان والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب املاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمرة لبت اجلمعية العامة
من األمني العال أن يواصــل ةقدا املاــاعدة إىل الو ا املتخص ـصــة واملدو ـاــا األملرظ التابعة ملن ومة
األمم املتحدة يف وضـ ـ ـ التدابري املناو ـ ــبة لتنفيذ قرارا األمم املتحدة املتخذة يف هذا الص ـ ــد وأن يقول
مبااعدة من ةلج الو ا واملدواا بإعدا ةقرير متريدا لتقدمي إىل اهليئا املختصة عن اإلجراءا
املتخذة منذ ةعميم ةقريره الاابك ( )A/73/70لتنفيذ القرارا ا الصلة مبا فيرا القرار .105/73
 - 2ويف روـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة مدرملة  2انون الثاين/يناير  2019وج األمني العال انتباه الرؤوـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التنفيذيني
للو ا املتخصـ ـص ــة واملدوـ ـا ــا الدولية األملرظ التالية إىل القرار و عاهم إىل ةقدا املعلوما املالوبة
متريدا إل راجرا يف التقرير املشار إلي يف الفقرة  1أعاله:
ا حتا األفريقي
راباة الدوو الكاريبية
اجلماعة الكاريبية
مصرف التنمية الكارييب
جتم وو الاا ل والصحراء
اللجنة ا قتصا ية وا جتماعية آلويا واحمليط اهلا ئ
اللجنة ا قتصا ية ألمريكا الالةينية ومناقة البحر الكارييب
اجمللس األورويب
من مة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
من مة الاريان املدين الدويل
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
من مة العمل الدولية
املن مة البحرية الدولية
صندوق النقد الدويل
ا حتا الدويل لالةصا
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلناان
من مة وو شرق البحر الكارييب
من مة الدوو األمريكية
منتدظ جزر احمليط اهلا ئ
من مة األمم املتحدة للافولة
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مدمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
من مة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
هيئة األمم املتحدة للمااواة بني اجلناني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)
برنامج األمم املتحدة للبيئة
من مة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرا واجلرمية
صندوق األمم املتحدة للاكان
ا حتا الربيدي العاملي
البنج الدويل
برنامج األغذية العاملي
من مة الصحة العاملية
املن مة العاملية للملكية الفكرية
املن مة العاملية لألرصا اجلوية
من مة الايا ة العاملية
من مة التجارة العاملية
 - 3ووــرت موجزا الر و الوار ة من املن ما الدولية املعنية عل الروــالة املذ ورة أعاله يف الوةيقة
___.E/2019/
 - 4ووــتُنشــر موجزا الر و اإلضــافية الوار ة مشــفوعة مبا قد ياــتجد من معلوما اــب ةوفرها
بشــتن األنشــاة ا الصــلة الك اضــالعت ملا املن ما املعنية ملالو العال يف إضــافا للتقرير املذ ور
يف الفقرة  3أعاله.
 - 5وإضافة إىل لج وج األمني العال انتباه اإل ارا املختلفة والو دا األملرظ يف األمانة العامة
إىل القرار .ووتُدرج املعلوما الوار ة يف هذا الصد أيضاً يف التقرير املذ ور أعاله.
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