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 - 017/77مسألة غوام
إن اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف مسألة غوام ودرست الفصل ذا الصلة ابملوضوع مـن تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة
حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام ،)0(6102
وإذ حت يييل ا م ييا بورق ــة العم ــل ال ــأل أع ــدعا األماأ ــة العام ــة بش ــأن غ ـوام( )6واملعلوم ــاأل األخ ــر
ذاأل الصلة ابملوضوع،
وإذ تسي أبن مجيــا اخليــاراأل املتاتــة لتقريــر مصــي ااقلــيم خيــاراأل ســليمة مــا دامــت تتفـ مــا
الرغباأل الـأل يعـرب عن ـا ـعا غـوام حبريـة وتتوااـ مـا املبـادو احـددة بوضـو الـواردة يف قـرار اجلمعيـة
العامة ( 0101د )01-املؤرخ  01كاأون األول/ديسـم  0621و ( 0110د )01-املـؤرخ  01كـاأون
األول/ديسم  0621وغيمها من قراراأل اجلمعية،
وإذ تعرب ان الق ي ألن  02إقليمـا مـا لالـت غـي متمتعـة ابلذـم الـذاي ،ـا اي ـا غـوام ،رغـم
مرور  12عاما على اعتماد إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة(،)3
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وإدراك ييا م ييا ألمهي ــة مواص ــلة تنفي ــذ ااع ــالن تنفي ــذا اع ــاال ،م ــا مراع ــاة ا ــدى الق ــاء عل ــى
()1
االس ــتعمار حبل ــول ع ــام  6161ال ــذ تددتـ ـ األم ــم املتح ــدة وخي ــأل عم ــل العق ــدين ال ــدولي الث ــاي
والثالث للق اء على االستعمار،
وإذ تقر أبن اخلصائص املميزة لشعا غوام وتيلعات تستلزم اتباع ههنج مرأة وعمليـة ومبتذـرة تيـال
خياراأل تقرير املصي ،دون أ مساس حبجم ااقليم أو موقع اجلغرايف أو عدد سذاأ أو موارده اليبيعية،
واقت ااييا م ييا ب ــرورة أن ت ــل رغبــاأل ــعا ااقلــيم وتيلعات ـ األســاس الــذ يس ــد ب ـ يف
تيور مركزه السياسي يف املستقبل وأبمهية الدور الذ تؤدي عملياأل االستفتاء واالأتخاابأل الرة والنزي ة
وغياا من أ ذال االستيالع الشعيب يف التحق من رغباأل الشعا وتيلعات ،
وإذ يساورها الق إلاء استخدام واستغالل املـوارد اليبيعيـة لاقـاليم غـي املتمتعـة ابلذـم الـذاي
من جاأا الدول القائمة ابادارة ملصلحت ا ،وإلاء استخدام األقاليم بوصف ا مالذاأل ضريبية يت رر من ا
االقتصــاد العــاملي ،وإلاء عواقــا أ أأشــية اقتصــادية ت ــيلا اــا الــدول القائمــة ابادارة ــا يتعــار مــا
مصاحل عوب األقاليم ،وما القرار ( 0101د،)01-
واقت ااييا م ييا أبن أ مفاوضــاأل لتحديــد مركــز ااقلــيم ال بــد أن ينخــرا ويشــار اي ــا ــعا
ااقليم امة ،حتت رعاية األمم املتحدة على أساس كل تالة على تدة ،وب رورة التحق من آراء عا
غوام ايما يتعل حبق يف تقرير املصي،
وإذ تالح ي التعــاون الــذ تواصــل األقــاليم غــي املتمتعــة ابلذــم الــذاي إبــداءه علــى الصــعيدين
احلي وااقليمي ،ا يف ذلك مشاركت ا يف أعمال املن ماأل ااقليمية،
وإذ تضع يف ااتبارها أن من امل م للجنة اخلاصة ،كي تتمذن من تعزيز ا م ا للمركز السياسي
لشــعا غ ـوام ومــن االضــيالع بواليت ــا بشــذل اعــال ،أن تيلــا عــن ري ـ الــوال أل املتحــدة األمريذيــة،
بصفت ا الدولة القائمة ابادارة ،على رغباأل عا ااقليم وتيلعات  ،وأن تتلقى معلوماأل يف اذا الشـأن
من مصادر مناسبة أخر  ،من ا ممثلو ااقليم،
وإذ تعي األمهيــة الــأل تشــذل ا مشــاركة ممثلــي غـوام املنتخبـ واملعينـ يف أعمــال اللجنــة ابلنســبة
لغوام وللجنة اخلاصة على تد سواء،
وإذ تسي ب ــرورة أن تذفــل اللجنــة اخلاصــة قيــام ايملــاأل األمــم املتحــدة املعنيــة علــى ــو أشـ
حبملة للتوعية العامة تست دى مساعدة عا غوام ايما يتعل حبق غي القابل للتصرى يف تقرير املصي
وعلى ا م خياراأل تقرير املصي ا ما أا ل ،يف كل تالة على تدة،
وإذ تضع يف ااتبارهيا ،يف ذلـك اخلصـو  ،أن عقـد تلقـاأل دراسـية إقليميـة يف منيقـأل البحـر
الذــارييب واحــي اهلــادو ويف مقــر األمــم املتحــدة ،شــاركة أشــية مــن ممثلــي األقــاليم غــي املتمتعــة ابلذــم
الذاي ،يساعد اللجنة اخلاصة على االضيالع بواليت ـا وأن اليـابا ااقليمـي هلـذه اللقـاأل الدراسـية الـأل
تعقــد ابلتنــاوب ب ـ منيقــأل البحــر الذــارييب واحــي اهلــادو يشــذل عنص ـرا ابل ـ األمهيــة يف إ ــار بــر مج
ت يلا ب األمم املتحدة يرمي إىل التحق من املركز السياسي لاقاليم،
_________________
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وإذ ترحب بعقد اللجنة اخلاصة اللقة الدراسية ااقليميـة ملنيقـة البحـر الذـارييب بشـأن موضـوع
”تنفيــذ العقــد الــدوا الثالــث للق ــاء علــى االســتعمارهن مســتقبل إهنــاء االســتعمار يف األقــاليم غــي املتمتعــة
ابلذ ــم ال ــذايهن م ــا ا ــي ا ا ــا “ ،يف كينغس ــتاون ،تي ــث است ــاات ا تذوم ــة س ــاأت انس ــنت وج ــزر
غرينادين ،يف الف ة من  02إىل  01أ ر/مايو  ،6102بوصف ا تداث ااما واستشراايا ،أات للمشارك
اي تقييم التقدم احرل يف عملية إهناء االستعمار والتصد للتحـد أل الـأل تواج ـا ،واسـتعرا أسـاليا
العمل الأل تتبع ا اللجنة تاليا ،وجتديد التزام ا بتنفيذ م مت ا التارخيية،
وإذ تقيير أبمهيــة االســتنتاجاأل والتوصــياأل الــأل اعتمــدعا اللقــة الدراســية املراقــة بتقريــر اللجنــة
اخلاصــة( )1والــأل تب ـ النتــائج الــأل اخ ــت عن ــا اللقــة ،ومن ــا علــى وج ـ اخلصــو ســبل امل ــي قــدما
بعملي ــة إهن ــاء االس ــتعمار يف س ــيا إع ــالن اجلمعي ــة العام ــة الف ـ ة  6161-6100العق ــد ال ــدوا الثال ــث
للق اء على االستعمار(،)2
وإذ تالح ي ي م ي ييع التق ي ييدير املسـ ــامهة املقدم ـ ــة لتنميـ ــة بعـ ــا األق ـ ــاليم مـ ــن الوكـ ــاالأل املتخصص ـ ــة
واملؤسســاأل األخــر التابعــة ملن ومــة األمــم املتحــدة ،وداصــة اللجنــة االقتصــادية ألمريذــا الالتينيــة ومنيقــة
البحــر الذــارييب ،واللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة ســيا واحــي اهلــادو ،وبــر مج األمــم املتحــدة اا ــائي،
وبر مج األغذية العاملي ،واملؤسساأل ااقليمية مثل مصرى التنمية الذارييب واجلماعة الذاريبيـة ومن مـة دول
ر البحر الذارييب ومنتد جزر احي اهلادو ووكاالأل جملس املن ماأل ااقليمية يف احي اهلادو،
وإذ تالح البيان الذ أدىل ب ممثل عن تاكم غوام يف اللقة الدراسية ااقليمية ملنيقة البحر
الذــارييب لعــام  ،6102والــذ أه لــا ايـ املشــاركون علــى آخــر مــا اســتجد مــن معلومــاأل عــن التحــد أل
املالية وغي املالية الأل يواج ا ااقليم واجل ود املبذولة صوب إهنـاء االسـتعمار ،ـا يف ذلـك املسـاعي الـأل
تبذهلا جلنة غوام املعنية إبهنـاء االسـتعمار مـن أجـل إعمـال تـ ـعا الشـامورو يف تقريـر مصـيه وممارسـت
اــذا ال ـ مــن خ ــالل الملــة التثقيفي ــة ملس ــاعدة الســذان األص ــلي علــى ا ــم عمليــة إهن ــاء االس ــتعمار،
واالستفتاء بشأن تقرير املصي ،واخلياراأل املتعلقة ابملركز السياسي الأل ستير للتصويت علي ا،
وإدراكييا م ييا للج ــود الــأل تبــذهلا جلنــة غـوام املعنيــة إبهنــاء االســتعمار مــن أجــل الــدعوة إىل عقــد
استفتاء عيب بشأن تقرير املصي يف ااقليم ،وت م سجل إهناء االسـتعمار املعلومـاأل الاللمـة ،وامل ـي
قــدما يف تلت ــا التثقيفيــة ،وإذ تالتــأ تســجيل أكثــر مــن  00 111مــن الســذان األصــلي للتصــويت،
واي ل دة كبية منذ عام ،6111
وإذ تالحي مييع الق ي صــدور تذــم مــن حتذمــة احتاديــة يف الــوال أل املتحــدة ،بصــفت ا الدولــة
القائمة ابادارة ،يف آذار/مارس  ، 6102يق ي بعدم جوال أن يقتصر االستفتاء بشأن تقرير املصي على
السذان األصلي  ،مما أد إىل توقف االستفتاء،
وإذ تالح  ،يف اذا الصـدد ،لـا ممثـل عـن تـاكم غـوام ،يف اللقـة الدراسـية ااقليميـة ملنيقـة
البحر الذارييب لعـام  ،6102إىل اللجنـة اخلاصـة أن حتـث السـلية القائمـة ابادارة علـى حتمـل مسـؤوليت ا
_________________
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يف أن تتيح لشعا غوام أن ميارس ابلذامل تق غي القابل للتصرى يف تقرير املصي ،ومساعدة غوام يف
بلورة أاذار بشأن كيفية التغلا على التحد أل الراانة الأل تعو قدرعا على حتقي الذم الذاي،
وإذ تشيير إىل أن الدولــة القائمــة ابادارة وااقــت علــى تقــدم منحــة لــدعم تلــة التثقيــف بشــأن
تقرير املصي يف ااقليم،
وإذ تشر أيضا إىل أن النـاخب املسـجل الـذين هلـ هلـم التصـويت يف غـوام أيـدوا ،يف اسـتفتاء
أجــر يف عــام  ،0612مشــروع قــاأون كومنولــث غـوام الــذ مــن ــأأ أن ينشــع إ ــارا جديــدا للعالقــاأل
ب ااقلـيم والدولـة القائمـة ابادارة ـا يذفـل مـنح غـوام قـدرا أكـ مـن الذـم الـذاي الـداخلي واالعـ اى
حب عا الشامورو يف غوام يف تقرير مصي ااقليم،
وإذ ت ييدرك أن املفاوض ــاأل بـ ـ الدول ــة القائم ــة ابادارة وتذوم ــة ااقل ــيم بش ــأن مش ــروع ق ــاأون
كومنولــث غـوام قــد اأت ــت يف عــام  0662وأن غـوام قــد أ مــت التقــا عمليــة اســتفتاء غــي ملــزم بشــأن
إجراء تصويت على تقرير املصي ار اي ا الناخبون الشامورو الذين هل هلم التصويت،
وإدراك ييا م ييا ألمهي ــة اس ــتمرار الدول ــة القائم ــة ابادارة يف تنفي ــذ بر جم ــا لنق ــل ملذي ــة ا ــائا
األراضي االحتادية إىل تذومة غوام،
وإذ تالح صدور دعوة إىل إجراء إصال يف بر مج الدولة القائمة ابادارة ايما يتعلـ ابلنقـل
الشامل غي املشروا والعاجل مللذية األراضي إىل عا غوام،
وإذ تالح أيضا الشـواغل الـأل أعـرب عن ـا ممثـل عـن تـاكم غـوام يف اللقـة الدراسـية ااقليميـة
ملنيقــة البحــر الذــارييب لعــام  6102بشــأن اتتمــال أن تراــا الدولــة القائمــة ابادارة دعــو علــى الـ مج
االستملماي ألراضي عا الشامورو ،الذ وضا لتيسي أقل ملذية األراضي إىل أصحااا األصلي ،
وإذ تالح كذلك الرغبة الأل أعلنت ا تذومة ااقليم يف أن تواد اللجنةه اخلاصة بعثةً لائرة،

وإذ تيدرك الشـواغل الاليـة للقلـيم ايمــا يتعلـ اب اثر االجتماعيـة والثقاايـة واالقتصـادية والبيمليــة
الأل ميذن أن ت تا على النقل املقرر ألاراد عسذري إضااي اتبع للدولة القائمة ابادارة إىل ااقليم،
وإذ تدرك أيضا الشواغل الأل أعرب عن ا ااقليم بشأن اذه املسألة أمام جلنة املسائل السياسية
اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة) يف الدورة الثاأية والسبع للجمعية العامة،
وإذ تشيير إىل بيــان رئيســة االــس التش ـريعي الثالــث والثالم ـ لغ ـوام أمــام اللجنــة الرابعــة خــالل
الدورة السبع للجمعية العامة الذ ذكرأل اي أن أ د خير ي دد املمارسـة املشـروعة اهنـاء االسـتعمار
يف غـوام اـو اـاد الســلية القائمـة ابادارة يف عسـذرة اجلزيــرة ،وإذ تالتـأ القلـ الــذ أهعـرب عنـ ايمــا
يتعل أبمر األأشية واملنشآأل العسذرية املتزايدة للسلية القائمة ابادارة يف غوام،
وإذ تشيير أيضييا إىل قراراــا  011/12املــؤرخ  00كــاأون األول/ديســم  ،6116الــذ كــررأل
اي أتكيد أن األأشية وال تيباأل العسذرية من قِبل الدول القائمة ابادارة يف األقاليم غي املتمتعة ابلذم
الذاي اخلاضعة ادارعا ينبغـي أال تتعـار مـا تقـو ومصـاحل ـعوب األقـاليم املعنيـة ،وداصـة تق ـا يف
تقرير املصي ،ـا ايـ االسـتقالل ،وأاابـت ايـ ابلـدول القائمـة ابادارة املعنيـة أن تن ـي اـذه األأشـية وأن
تزيل القواعد العسذرية املتبقية ،وذلك امتثاال لقراراأل اجلمعية العامة ذاأل الصلة،
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وإذ تالح الشواغل الأل أاثراـا ااقلـيم أمـام اللجنـة الرابعـة يف الـدورة الثاأيـة والسـبع للجمعيـة
العامة بشأن إدخال ااقليم قسراً يف خ م التوتراأل ااقليمية،
وإذ تشيير إىل قراراــا  001/31املــؤرخ  00كــاأون األول/ديســم  ،0611وإذ تعــي أن اهلجــرة
إىل غوام جعلت من عا الشامورو األصلي أقلية يف و ن ،

 - 0تعيييد يكيييد الـ غــي القابــل للتصــرى يف تقريــر املصــي لشــعا غـوام ،واقــا مليثــا األمــم
املتحدة وقرار اجلمعية العامة ( 0101د )01-املت من إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛
 - 6تعيد أيضا يكيد أأ ال بديل يف عملية إهناء االستعمار يف غوام عن مبدأ تقرير املصي
الذ يشذل أي ا تقا أساسيا من تقو ااأسان ،على و ما تقر بـ اتفاقيـاأل تقـو ااأسـان ذاأل
الصلة ابملوضوع؛
 - 3تعيد كذلك يكيد أن عا غوام او يف هناية املياى صاتا الـ يف حتديـد مركـزه
السياسي يف املستقبل حبرية ،واقا ألتذام امليثا ذاأل الصلة ابملوضوع وااعالن وقـراراأل اجلمعيـة العامـة
ذاأل الصلة ،وعيا ،يف اذا الصدد ،ابلدولة القائمة ابادارة القيام ،ابلتعاون ما تذومة ااقليم واهليملاأل
املعنية يف من ومة األمم املتحدة ،إبعداد برامج تثقيف سياسي للقليم لتوعية الشعا حبق يف تقرير املصي
بقــا للخيــاراأل املشــروعة املتعلقــة ابملركــز السياســي املســتندة إىل املبــادو احــددة بوضــو يف ق ـرار اجلمعيــة
( 0110د )01-والقراراأل واملقرراأل األخر ذاأل الصلة؛
 - 1ترح ييب ابأعق ــاد جلن ــة غـ ـوام املعني ــة إبهن ــاء االس ــتعمار م ــن أج ــل إعم ــال تـ ـ ــعا
الشامورو يف تقرير مصيه وممارست اذا ال وأبعماهلا اجلارية يف سيا إجـراء تصـويت علـى تقريـر املصـي
وابجل ود الأل تبذهلا لتثقيف اجلم ور؛
 - 1تؤكييد أن عمليــة إهنــاء االســتعمار يف غـوام ينبغــي أن تذــون متســقة مــا امليثــا وإعــالن
منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة وااعالن العاملي لقو ااأسان()2؛
 - 2هتيب مرة أخرى ابلدولة القائمة ابادارة أن تراعي اارادة املعلنة لشعا الشامورو الأل
أيداا خبو غوام يف استفتاء عام  0612وأص علي ا قاأون غوام يف وقت الت ايما يتعل جب ود تقرير
املصــي لشــعا الشــامورو ،وتشــجا الدولــة القائمــة ابادارة وتذومــة ااقلــيم علــى الــدخول يف مفاوضــاأل
بشأن املوضوع ،وتؤكد ضرورة مواصلة رصد الالة عن كثا بصفة عامة يف ااقليم؛
 - 2تط ب إىل الدولة القائمة ابادارة أن تواصل ،ابلتعاون ما تذومة ااقليم ،أقل ملذية
األراضي إىل أصحااا األصلي يف ااقليم وأن تواصل االع اى ابلقو السياسية واهلوية الثقااية والعرقية
لشعا الشامورو يف غوام وات ام ا وأن تتخذ مجيا التدابي ال رورية لت دئة خماوى تذومة ااقلـيم ايمـا
يتعل سألة اهلجرة؛
 - 1تط ب أيضا إىل الدولة القائمة ابادارة أن تساعد ااقليم بتيسي اجل ود املبذولة لتوعية
اجلم ور ،ا يتس ما املادة ( 23ب) من امليثا  ،وترتا يف اذا الصـدد ابملسـاعدة املاليـة الـأل منحت ـا
الدولــة القائمــة ابادارة دعمــا لملــة التثقيــف يف جمــال إهنــاء االســتعمار ،وعيــا ؤسســاأل األمــم املتحــدة
_________________

( )2القرار  602ألف (د.)3-
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ذاأل الصــلة أن تقــدم املســاعدة ،عنــد لب ــا ،إىل ااقلــيم ،وترتــا ابلعمــل الــذ اضــيلعت ب ـ تذومــة
ااقليم مؤخرا يف جمال التوعية؛
 - 6تط ب كيذلك إىل الدولـة القائمـة ابادارة أن تتعـاون يف وضـا بـرامج للتنميـة املسـتدامة
لاأشــية واملؤسســاأل االقتصــادية يف ااقل ــيم ،وتالتــأ الــدور اخلــا ال ــذ يؤدي ـ ــعا الش ــامورو يف
تنمية غوام؛
 - 01تؤكد أمهية أن تذون اللجنة اخلاصة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان
والشــعوب املســتعمرة علــى علــم غراء ــعا غ ـوام ورغبات ـ وأن تعــزل ا م ــا ألتوال ـ  ،ــا يف ذلــك بيعــة
وأيا ال تيباأل السياسية والدستورية القائمة ب غوام والدولة القائمة ابادارة؛
 - 00هتيييب ابلدولــة القائمــة ابادارة أن تشــار يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة وأن تتعــاون مع ــا
تعاو كامال من أجل تنفيذ أتذام املادة ( 23اـ) من امليثا وااعالن ومن أجل إخيار اللجنة اخلاصـة
بتنفيذ أتذام املادة ( 23ب) من امليثا ايما يتعل ابجل ود الرامية إىل الن و ابلذـم الـذاي يف غـوام،
وتشجا الدولة القائمة ابادارة على تيسي الز راأل وإيفاد البعثاأل اخلاصة إىل ااقليم؛
 - 06هتيب أيضا ابلدولـة القائمـة ابادارة أن تيسـر إيفـاد بعثـة لائـرة إىل ااقلـيم ،وتيلـا إىل
رئيس اللجنة اخلاصة أن يتخذ مجيا اخليواأل الاللمة لتحقي ذلك؛
 - 03تعي ييد يكي ييد أن الدول ــة القائمــة ابادارة مســؤولة ،وجــا امليث ــا  ،عــن تعزيــز التنمي ــة
االقتص ــادية واالجتماعي ــة وص ــون اهلوي ــة الثقااي ــة للقل ــيم ،وتيل ــا إىل الدول ــة القائم ــة ابادارة أن تتخ ــذ
خي ـواأل اللتمــاس مجيــا املســاعداأل املمذنــة ،علــى الصــعيدين الثنــائي واملتعــدد األ ـراى ،واســتخدام ا
بفعالية ،من أجل تعزيز اقتصاد ااقليم؛
 - 01يخذ يف االاتبار خية التنمية املستدامة لعام  ،)1(6131ا يف ذلـك أاـداى التنميـة
املستدامة ،وتؤك د أمهية تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة يف ااقليم من خالل تشجيا النمو
االقتصاد املستدام والشـامل للجميـا واملنصـف ،وعيملـة مزيـد مـن الفـر للجميـا ،والـد مـن أوجـ عـدم
املســاواة ،وراــا مســتو أل املعيشــة األساســية ،وتــدعيم التنميــة االجتماعيــة العادلــة واالأـدماج االجتمــاعي،
وتعزيز اادارة املتذاملة واملستدامة للموارد اليبيعية والن م اايذولوجيـة الـأل تـدعم ،يف مجلـة أمـور ،التنميـة
االقتصادية واالجتماعيـة والبشـرية ،وتيسـر يف الوقـت أفسـ تفـأ الـن م اايذولوجيـة وجتديـداا ورداـا إىل
تالت ا األصلية وقدرعا على الصمود يف مواج ة التحد أل اجلديدة والنا ملة ،وحتـث بقـوة الدولـة القائمـة
ابادارة على االمتنـاع عـن القيـام أب أـوع مـن األأشـية غـي املشـروعة وال ـارة وغـي املنتجـة ،ـا يف ذلـك
استخدام ااقليم كمالذ ضرييب ،ا ال يتما ى ما مصاحل عا ااقليم؛
 - 01تط ب إىل ااقليم وإىل الدولة القائمة ابادارة اختاذ مجيـا التـدابي الاللمـة لمايـة البيملـة
يف ااقلــيم وتف ــا مــن مجيــا أ ــذال التــداور ومــن أتمــي العســذرة علــى البيملــة ،وتيلــا مــرة أخــر إىل
الوكاالأل املتخصصـة املعنيـة مواصـلة رصـد األتـوال البيمليـة يف ااقلـيم وتقـدم املسـاعدة إىل ااقلـيم ،وذلـك
واقا لن م ا الداخلية السائدة؛
_________________

( )1القرار .0/21
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 - 02تط ب إىل األم العام أن يقدم تقريرا عن ا اثر البيملية امل تبة على األأشية العسذرية
للدولة القائمة ابادارة يف ااقليم؛
 - 02تط ب إىل اللجنة اخلاصة أن تواصل دراسة مسألة غوام وأن تقدم تقريـرا عـن ذلـك إىل
اجلمعية العامة يف دورعا الثالثة والسبع وعن تنفيذ اذا القرار.
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