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    قرار اختذته اجلمعية العامة
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار بناء[

  ])A/62/412/Add.1() اللجنة الرابعة(

  

  مسألة توكيالو  -  ٦٢/١٢١
  ،إن اجلمعية العامة  

   يف مسألة توكيالو،وقد نظرت  

 املعنيــة حبالــة تنفيــذ  الفــصل املتعلــق بتــوكيالو مــن تقريــر اللجنــة اخلاصــةوقــد درســت  
  ،١)(إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة

 ١٩٦٠ديــسمرب / كــانون األول١٤املـؤرخ  ) ١٥ - د (١٥١٤هــا  إىل قراروإذ تـشري   
 ومقـررات   واملتضمن إعالن منح االستقالل للبلدان والـشعوب املـستعمرة، وإىل مجيـع قـرارات             

 اجلمعيـة العامــة  قـرار ســيما  ، وال املتمتعــة بـاحلكم الذاتـــي  األقـاليم غـري  ب املتعلقــة األمـم املتحـدة  
  ،٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٤ املؤرخ ٦١/١٢٧

 نيوزيلنـدا، بوصـفها   تبديـه التعـاون النمـوذجي الـذي     استمرار   وإذ تالحظ مع التقدير     
ــق    ــاإلدارة، فيمــا يتعل ــة القائمــة ب ــة اخلاصــة   بعمــلالدول ــوكيالو، واســتعداده اللجن ــصل بت ا املت

  للسماح لبعثات األمم املتحدة بزيارة اإلقليم،

 املـسامهة التعاونيـة الـيت تقـدمها نيوزيلنـدا والوكـاالت             وإذ تالحظ أيـضا مـع التقـدير         
 برنــامج األمــم املتحــدة وخباصــةمنظومــة األمــم املتحــدة، واملؤســسات األخــرى يف املتخصــصة 

  اإلمنائي، من أجل تنمية توكيالو،

، الفــصل (A/62/23) ٢٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امللحــق رقــم   )١(
  .العاشر
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، هـي جملـس الفونـو العـام،         ١٩٩٦يئـة تـشريعية وطنيـة يف عـام           إىل إنـشاء ه    وإذ تشري   
استنادا إىل انتخابات على مستوى القرى عن طريق االقتراع العام للراشـدين، وإىل تـويل تلـك                 

   املسؤولية الكاملة عن ميزانية توكيالو،٢٠٠٣يونيه /حزيراناهليئة يف 

حالـة معظـم األقـاليم      د أن توكيالو، بوصـفها إقليمـا جزريـا صـغريا، جتـس            وإذ تالحظ   
 بوصــفها حالــة إفراديــة يتجلــى فيهــا جنــاح  وأن هلــا، بــاحلكم الــذايت،متمتعــة غــري تــزال الــيت ال

 عملـها يف    إجنـاز  بالنسبة لألمم املتحدة يف سـعيها إىل         أمهية كبرية إهناء االستعمار،   التعاون على   
  ميدان إهناء االستعمار،

 وثيقـة   ٢٠٠٣نـوفمرب   / الثـاين  تشريند وقعتا يف     إىل أن نيوزيلندا وتوكيالو ق     وإذ تشري   
حيــدد كتابــة، ألول مــرة، حقــوق والتزامــات “ بيــان مــشترك بــشأن مبــادئ الــشراكة”معنونــة 

  البلدين الشريكني،

 تـشرين  قرار جملس الفونو العـام املتخـذ يف اجتماعـه املعقـود يف               وإذ تضع يف اعتبارها     
القرى الثالث مجيعها، أن يبحـث رمسيـا مـع          ، عقب مشاورات مكثفة يف      ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

 أن جيـري  ٢٠٠٥أغـسطس  /نيوزيلندا خيار احلكم الذايت يف ارتباط حر، وقراره املتخذ يف آب          
استفتاء بشأن احلكم الذايت استنادا إىل مشروع دستور لتـوكيالو ومعاهـدة لالرتبـاط احلـر مـع                  

  نيوزيلندا،

 احلكـم بتنميـة قـدرهتا علـى       ما راسخا   تزال ملتزمة التزا    أن توكيالو ال   تالحظ  - ١  
  الذايت؛

 بالتقدم الكبري احملرز صوب نقل السلطة إىل جمـالس التاوبوليغـا الثالثـة              ترحب  - ٢  
، وخباصة تفويض سـلطات احلـاكم إىل جمـالس التاوبوليغـا الثالثـة اعتبـارا مـن                  )اجملالس القروية (
لة عن إدارة مجيع اخلـدمات العامـة         وتويل كل جملس منها املسؤولية الكام      ٢٠٠٤يوليه  /متوز ١

  اعتبارا من ذلك التاريخ؛

 ٢٠٠٣نــوفمرب / الثــاينتــشرينإىل قــرار جملــس الفونــو العــام املتخــذ يف   تــشري  - ٣  
عقب مشاورات مكثفة يف القرى الثالث مجيعها واجتماع للجنـة اخلاصـة املعنيـة بالدسـتور يف                 

 الـذايت يف ارتبـاط حـر، وإىل املناقـشات           توكيالو، أن يبحث رمسيـا مـع نيوزيلنـدا خيـار احلكـم            
  اليت جرت الحقا بني توكيالو ونيوزيلندا عمال بقرار جملس الفونو العام؛

ــضا    - ٤   ــشري أي ــام يف آب  ت ــو الع ــرار جملــس الفون  إجــراء ٢٠٠٥أغــسطس /إىل ق
استفتاء بشأن احلكم الذايت استنادا إىل مشروع دستور لتـوكيالو ومعاهـدة لالرتبـاط احلـر مـع                  

  وزيلندا، وتالحظ قيام جملس الفونو العام بسن قوانني إلجراء االستفتاء؛ني
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 خطة اسـتراتيجية للتنميـة االقتـصادية    وضع يف  املتمثلةمببادرة توكيالو    تعترف  - ٥  
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة 

الرفـاه   باملساعدة املستمرة اليت التزمت نيوزيلندا بتقـدميها لتعزيـز     تعترف أيضا   - ٦  
  يف توكيالو، وبروح التعاون اليت أبداها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

 دعـم مـستمر مـن اجملتمـع        حباجـة تـوكيالو إىل احلـصول علـى           تعترف كـذلك    - ٧  
  ؛الدويل

 بإنشاء الصندوق االستئماين الدويل لتوكيالو وتشغيله من أجـل دعـم            ترحب  - ٨  
قبل، وهتيـــب بالـــدول األعـــضاء والوكـــاالت الدوليـــة  احتياجـــات تـــوكيالو اإلمنائيـــة يف املـــست

واإلقليمية املسامهة يف الصندوق، لتوفر بذلك الدعم العملي الالزم ملـساعدة هـذا البلـد الناشـئ        
  يف التغلب على املشاكل النامجة عن صغر احلجم والعزلة وانعدام املوارد؛

هتـا الـيت تعهـدت هبـا        بتأكيد حكومة نيوزيلندا أهنا سـتفي بالتزاما       أيضا ترحب  - ٩  
ستمتثل للرغبات اليت أعرب عنها حبرية شعب تـوكيالو         أهنا  لألمم املتحدة خبصوص توكيالو و    

   يف املستقبل؛مبركزهفيما يتعلق 

لـدول واألقـاليم األخـرى يف املنطقـة     ا  بروح التعاون اليت أبدهتاكذلكترحب    - ١٠  
والـسياسية ومـشاركتها املتزايـدة يف       االقتـصادية   ، وبـدعمها لطموحـات تـوكيالو         توكيالو جتاه

  الشؤون اإلقليمية والدولية؛

الدولــة القائمــة بــاإلدارة ووكــاالت األمــم املتحــدة مواصــلة تقــدمي        ب هتيــب  - ١١  
  ؛على طريق التنمية لتوكيالو وهي متضي قدما ةساعدامل

  بــاإلجراءات الــيت اختــذهتا الدولــة القائمــة بــاإلدارة إلحالــة املعلومــات ترحــب  - ١٢  
  املتعلقة باحلالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف توكيالو إىل األمني العام؛

 دستور ورموز وطنيـة،     إقرار حنو   توكيالو الذي أحرزته    كبريالتقدم  ال تالحظ  - ١٣  
الرتبـاط  ل علـى مـشروع معاهـدة    مـن أجـل االتفـاق   واخلطوات اليت اختذهتا توكيالو ونيوزيلندا      

  قرير املصري؛  تلعملية كأساساحلر 

لتحديــد  ٢٠٠٦فربايــر / يف شــباطأجــريســتفتاء الــذي  أن االأيــضاالحــظ ت  - ١٤  
 الناخبني الذين حيق هلم االقتـراع      أصوات الثلثني من  ةغلبيبأ حيظ مل   يف املستقبل  توكيالو   مركز
 غـري متمتـع بـاحلكم    بوصفه إقليمـا  توكيالو مركز العام من أجل تغيريالفونو  جملس  طلبها  ياليت  

  ؛ نيوزيلنداإلدارة خاضعاالذايت 
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 مركـز  استفتاء آخر لتحديـد   أن جيري  قرار جملس الفونو العام      الحظ كذلك ت  - ١٥  
  ؛٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٢٤ إىل ٢٠الفترة من يف   يف املستقبل وذلكتوكيالو

ــا بكفــاءة مهنيــة وشــفافية  تــشيد  - ١٦   ــر / شــباطيف  باالســتفتاءين اللــذين أجري فرباي
   املتحدة؛حتت رقابة األمم ٢٠٠٧ أكتوبر/األولشرين  وت٢٠٠٦

 مل حيـظ   ٢٠٠٧ أكتـوبر /األولتـشرين   الـذي أجـري يف      سـتفتاء   اال أن الحظت  - ١٧  
 الفونـو   االقتـراع الـيت يطلبـها جملـس        النـاخبني الـذين حيـق هلـم        أصـوات  الثلثني مـن   بأغلبية أيضا

 إلدارة خاضـعا ع بـاحلكم الـذايت    غـري متمتـ  بوصـفه إقليمـا  تـوكيالو  مركـز   تغـيري   العام من أجـل     
  نيوزيلندا؛

ــدا   ترحــب  - ١٨   ــوكيالو ونيوزيلن ــالتزام كــل مــن ت ــا  مب ب ــقواصــلة العمــل مع  لتحقي
   مبدأ حق تقرير املصري؛ مراعاةمصاحل توكيالو وشعبها، مع 

 اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان                  إىل تطلب  - ١٩  
 وأنتمتـع بـاحلكم الـذايت      املتـوكيالو غـري     إقلـيم    مـسألة  تواصل دراسـة      أن رةوالشعوب املستعم 

  . اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستنيإىل عن ذلكقدم تقريرا ت

  ٧٥اجللسة العامة 
  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٧
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