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 من جدول األعمال٣٧البند

08-47719

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/63/408()اللجنة الرابعة(

 
 مسألة توكيالو - ٦٣/١٠٧

 ،إن اجلمعية العامة 
  يف مسألة توكيالو،وقد نظرت 
يــة حبالــة تنفيــذ الفــصل املتعلــق بتــوكيالو مــن تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنوقـد درســت 

 ،)١(إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
 ١٩٦٠ديــسمرب/ كــانون األول١٤املــؤرخ)١٥ - د (١٥١٤ إىل قرارهــاوإذ تــشري 

 ومقـرراتواملتضمن إعالن منح االستقالل للبلدان والـشعوب املـستعمرة، وإىل مجيـع قـرارات
  اجلمعيـة العامـةقـرار سـيما  وال،متعـة بـاحلكم الذاتـــياألقـاليم غـري املتب املتعلقـةاألمم املتحـدة

 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٧  املؤرخ٦٢/١٢١
 نيوزيلنـدا، بوصـفهاتبديـهالتعاون النمـوذجي الـذياستمرار وإذ تالحظ مع التقدير 

ــاإلدارة، ــة القائمــة ب ــصلالدول ــة اخلاصــة املت ــق بعمــل اللجن ــوكيالو، واســتعدادها فيمــا يتعل بت
 اح لبعثات األمم املتحدة بزيارة اإلقليم،للسم

 املـسامهة التعاونيـة الــيت تقـدمها نيوزيلنـدا والوكــاالتوإذ تالحـظ أيـضا مـع التقــدير 
 برنـامج األمـم املتحـدةوخباصـة نظومة األمم املتحدة،مل التابعةواملؤسسات األخرىاملتخصصة

 اإلمنائي، من أجل تنمية توكيالو،

_______________

.، الفصل العاشر(A/63/23) ٢٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم )١(
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، هـي جملـس الفونـو العـام،١٩٩٦يئـة تـشريعية وطنيـة يف عـام إىل إنـشاء هوإذ تشري 
استنادا إىل انتخابات على مستوى القرى أجريـت عـن طريـق االقتـراع العـام للراشـدين، وإىل

  املسؤولية الكاملة عن ميزانية توكيالو،٢٠٠٣يونيه/حزيرانتويل تلك اهليئة يف
 صـغريا، حالـة معظـم األقـاليم أن توكيالو جتسد، بوصـفها إقليمـا جزريـاوإذ تالحظ 

تـشريحالـة إفراديـةموضـوع دراسـة، بوصـفها وأن هلـا باحلكم الـذايتمتمتعة غريتزال  الاليت
بالنـسبة لألمـم املتحـدة يف سـعيها إىل إمتـامكـربأأمهيـةإاء االستعمار،التعاون علىجناحإىل

 عملها يف ميدان إاء االستعمار،
 وثيقـة٢٠٠٣نـوفمرب/ الثـاينتشرينندا وتوكيالو قد وقعتا يف إىل أن نيوزيلوإذ تشري 

حيــدد كتابـة، ألول مــرة، حقــوق والتزامــات“بيــان مــشترك بـشأن مبــادئ الــشراكة”معنونـة
 البلدين الشريكني،

 تـشرينقرار جملس الفونو العـام املتخـذ يف اجتماعـه املعقـود يفوإذ تضع يف اعتبارها 
ورات مكثفة يف القرى الثالث مجيعها، أن يبحث رمسيـا مـع، عقب مشا٢٠٠٣نوفمرب/الثاين

 أن جيـرى٢٠٠٥أغـسطس/نيوزيلندا خيار احلكم الذايت يف ارتباط حر، وقراره املتخذ يف آب
ــذايت اســتنادا إىل ــشأن احلكــم ال ــاطاســتفتاء ب ــدة ارتب ــوكيالو ومعاه ــشروع دســتور لت حــر م

 نيوزيلندا، مع
ــزمنتــزاال  الونيوزيلنــدا أن تــوكيالوتالحــظ - ١  ــة التزامــا راســخا بنيت ملت التنمي

املستمرة لتوكيالو لفائدة شعب توكيالو على املدى الطويل، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى
  احلالية؛امبا يفي مبتطلبا  مرجانيةمواصلة تطوير املرافق يف كل جزيرة

و يف اختـاذ إقرار نيوزيلندا املستمر باحلق الكامل لـشعب تـوكيالتالحظ أيضا - ٢ 
 ؛امئمالذلك شعب توكيالوحني يرىإجراء تقرير املصري

 بالتقدم الكبري احملرز صوب نقل السلطة إىل جمالس التاوبوليغـا الثالثـةترحب - ٣ 
لتاوبوليغـا الثالثـة اعتبـارا مـن تفويض سلطات احلـاكم إىل جمـالس اوخباصة،)االس القروية(
 منـها اعتبـارا مـن ذلـك التـاريخ املـسؤولية الكاملـة عـن وتويل كل جملـس٢٠٠٤يوليه/متوز ١

 إدارة مجيع اخلدمات العامة؛
ــشرينقــرار جملــس الفونــو العــام يف إىلتــشري - ٤   عقــب٢٠٠٣نــوفمرب/ الثــاينت

ــة بالدســتور يف ــة اخلاصــة املعني ــا واجتمــاع للجن ــثالث مجيعه ــرى ال ــشاورات مكثفــة يف الق م
دا خيار احلكم الذايت يف ارتبـاط حـر، وإىل املناقـشات الـيتتوكيالو، بالبحث رمسيا مع نيوزيلن

 جرت الحقا بني توكيالو ونيوزيلندا عمال بقرار جملس الفونو العام؛
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ــشري أيــضا - ٥  ــام يف آبت ــو الع ــرار جملــس الفون  إجــراء٢٠٠٥أغــسطس/إىل ق
 حـر مـعاستفتاء بشأن احلكـم الـذايت اسـتنادا إىل مـشروع دسـتور لتـوكيالو ومعاهـدة ارتبـاط

 قواعد إلجراء االستفتاء؛نيوزيلندا، وتالحظ قيام جملس الفونو العام بسن
 خطة استراتيجية للتنميـة االقتـصادية مببادرة توكيالو املتمثلة يف وضعتعترف - ٦ 

 ؛٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة
 بالتزام نيوزيلندا املستمر واملتصل بالوفاء باملتطلبـات االجتماعيـةتعترف أيضا - ٧ 

ــوكيالو، وكــذلك مبــا يبديــه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن دعــمواالق تــصادية لــشعب ت
 وتعاون؛

 ؛استمرار الدعم املقدم من اتمع الدويلاجة توكيالو إىلحب تعترف كذلك - ٨ 
ــع االرتيـــاح - ٩  ــدويلتـــشري مـ ــتئماين الـ ــيس وتـــشغيل الـــصندوق االسـ  إىل تأسـ

لتوكيالو لدعم احتياجات توكيالو اإلمنائية يف املستقبل، ويب بالدول األعـضاء والوكـاالت
 يف الصندوق، لتوفر بذلك الدعم العملي ملساعدة هذا البلد الناشـئاملسامهةالدولية واإلقليمية

 حلجم والعزلة وانعدام املوارد؛ التغلب على املشاكل النامجة عن صغر ايف
ــاترحــب - ١٠   ــيت تعهــدت ــا ال ــا ســتفي بالتزاما ــدا أ ــة نيوزيلن ــد حكوم  بتأكي

ستمتثل للرغبات اليت أعـرب عنـها حبريـة شـعب تـوكيالوأا و، توكيالوبشأناملتحدة لألمم
  يف املستقبل؛مبركزهيتعلق فيما

لـدول واألقـاليم األخـرى يف املنطقـةابـروح التعـاون الـيت أبـدا أيضاترحب - ١١ 
ــدعمها لطموحاــاتــوكيالو و جتــاه االقتــصادية والــسياسية ومــشاركتها املتزايــدة يف الــشؤونب

 اإلقليمية والدولية؛
 بالدولــة القائمــة بــاإلدارة ووكــاالت األمــم املتحــدة مواصــلة تقــدمييــب - ١٢ 

 ية؛املساعدة لتوكيالو وهي متضي قدما على طريق التنم
 املعلومـاتالرسـا الدولـة القائمـة بـاإلدارة إلبـاإلجراءات الـيت اختـذترحب - ١٣ 

 املتعلقة باحلالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف توكيالو إىل األمني العام؛
ــع التقــدير - ١٤  ــدمالتالحــظ م ــذيكــبريالتق ــه ال ــدا وتــوكيالوأحرزت يف نيوزيلن

ــةالرمــوزال ذلك القــرارات املتخــذة بــشأن، وكــدســتورلل بــشأن مــشروعالتفــاوض ــيت وطني ال
 علـى مـشروعمن أجل االتفـاق، واخلطوات اليت اختذا توكيالو ونيوزيلندا توكيالواقترحتها

  تقرير املصري؛لعملية كأساسمعاهدة ارتباط حر
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 مركــزلتحديــد ٢٠٠٦فربايــر/ يف شــباطأجــريســتفتاء الــذيأن االالحــظت - ١٥ 
يــشترطها جملــسالــيتالــصحيحة األصــوات الثلــثني مــن ةغلبيــبأ حيــظ ملتقبليف املــستــوكيالو

 إلدارة خاضـعا غـري متمتـع بـاحلكم الـذايتمـن كونـه إقليمـا تـوكيالومركز العام لتغيريالفونو
 ؛نيوزيلندا

 مركــز اســتفتاء آخــر لتحديــدإجــراءقــرار جملــس الفونــو العــام أيــضاالحــظت - ١٦ 
 ؛٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين٢٤ إىل ٢٠فترة منال يف املستقبل يفتوكيالو

ــا بكفــاءة مهنيــة وشــفافيةتــشيد - ١٧  ــر/ شــباطيف  باالســتفتاءين اللــذين أجري فرباي
  املتحدة؛حتت رقابة األمم ٢٠٠٧ أكتوبر/األول وتشرين٢٠٠٦

 مل حيـظ ٢٠٠٧ أكتـوبر/األولتـشرينالـذي أجـري يفسـتفتاءاال أن الحظت - ١٨ 
مركـزتغـيريالعـام ل الفونـوالـصحيحة الـيت يـشترطها جملـس األصـوات لثني مـنالث بأغلبية أيضا

 كوـا إقليمـا إىل نيوزيلنـداإلدارة خاضـعا غري متمتع باحلكم الـذايت إقليماامن كوتوكيالو
 ؛يف ارتباط حر مع نيوزيلنداو باحلكم الذايتامتمتع

و يف اختــاذ أي إجــراء بقــرار جملــس الفونــو العــام تأجيــل نظــر تــوكيالتعتــرف - ١٩ 
لتقرير املصري يف املستقبل وأن تكرس نيوزيلنـدا وتـوكيالو جهـودا واهتمامـا متجـددين لكفالـة

يـضمن وتعزيزهـا ممـااملرجانيةالضرورية واهلياكل األساسية يف جزر توكيالو  اخلدماتحتسني
  لشعب توكيالو؛حتسني نوعية احلياة

ــوكيالو وترحــب - ٢٠  ــن ت ــالتزام كــل م ــدا ب ــقواصــلة العمــل معــامبنيوزيلن  لتحقي
  مبدأ حق تقرير املصري؛مراعاةمصاحل توكيالو وشعبها، مع

 اللجنة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدانإىل تطلب - ٢١ 
 وأنتمتـع بـاحلكم الـذايتاملتـوكيالو غـريإقلـيم مـسألة تواصل دراسة أنوالشعوب املستعمرة

 . والستنيرابعة اجلمعية العامة يف دورا الإىل عن ذلكقريراقدم تت
 ٦٤اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥
 


