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  الدورة الثانية والسبعون

        من القائمة األولية* ٥٨البند 
) مـن ميثـاق األمـم املتحـدة مـن      ه( ٧٣املعلومات املرسلة مبقتضـى املـادة       

  األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  

ــة العامــة مبوجــب قرارهــا          ــى تكليــف مــن اجلمعي ــاًء عل ــر، املقــدم بن يتعلــق هــذا التقري
) مـن  ه( ٧٣، بإحالة املعلومات املرسلة مـن الـدول القائمـة بـاإلدارة مبقتضـى املـادة       ٧١/١٠٢

  .ميثاق األمم املتحدة

  

  

   

  
  

  *  A/72/50. 
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) مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، تتعهــد الــدول األعضــاء يف   ه( ٧٣املــادة عمــالً بأحكــام   - ١
األمم املتحدة اليت لـديها مسـؤوليات، أو تضـطلع مبسـؤوليات عـن إدارة أقـاليم مل تنـل شـعوا         
بعد احلكم الذايت كامالً، بأن حتيل إىل األمني العام بانتظام معلومات عن األوضاع االقتصـادية  

يف األقاليم الـيت تكـون مسـؤولة عنـها، عـدا األقـاليم الـيت تنطبـق عليهـا           واالجتماعية والتعليمية
وإضـافة إىل هـذا، طلبـت اجلمعيـة العامـة، يف عـدة        أحكام الفصلني الثاين عشر والثالث عشـر. 

دارة أن تـوايف األمـني العـام،    ، إىل الـدول املعنيـة القائمـة بـاإل    ٧١/١٠٢قرارات، آخرها القـرار  
) مــن امليثــاق، وكــذلك ه( ٧٣أن تواصــل موافاتــه، باملعلومــات املنصــوص عليهــا يف املــادة   أو

  .بأوىف قدر ممكن من املعلومات عن التطورات السياسية والدستورية يف تلك األقاليم

ــا إىل ا        - ٢ ــت فيه ــيت أحيل ــواريخ ال ــر الت ــذا التقري  ــق ــرد يف اجلــدول املرف ــام  وت ــني الع ألم
، باإلضــافة إىل البيانـــات  ٢٠١٦) واملتعلقــة بعـــام  ه( ٧٣املعلومــات املطلوبــة مبقتضـــى املــادة    

  .ألغراض الرجوع إليها ٢٠١٥املتعلقة بعام 

) مـــــن امليثــاق تصــاغ بوجــه عــام وفقــا      ه( ٧٣واملعلومــات احملالــة مبقتضــى املــــادة      - ٣
ــة،      ــة العام ــه اجلمعي ــذي أقرت ــاريخ    للنمــوذج املوحــد ال ــا والت ــات عــن اجلغرافي وتتضــمن معلوم

كما تتضمن التقارير السنوية املتعلقـة   والسكان واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والتعليمية.
  باألقاليم معلومات عن املسائل الدستورية، حسب االقتضاء.

املــؤرخ ) ١٨-(د ١٩٧٠مــــن قــــرار اجلمعيــــة العامــــة     ٥وامتثــاال ألحكــام الفقــــرة     - ٤
ــانون األول/ديســمرب   ١٦ ــك بــاألخص      ١٩٦٣ك ــا يف ذل ــا األخــرى ذات الصــلة، مب ولقرارا ،

، واصلت األمانة العامة االسـتفادة مـن املعلومـات احملالـة يف إعـداد ورقـات عمـل        ٦٦/٨٢ القرار
ــذ إعــالن     ــة تنفي ــة حبال ــة اخلاصــة املعني ــدان والشــعوب املســتعمرة عــن    اللجن مــنح االســتقالل للبل

إقلــيم. وأخــذت اللجنــة اخلاصــة هــذه املعلومــات يف االعتبــار لــدى صــياغة مقرراــا بشــأن    كــل
ــذه ــول ذات    هـ ــرد يف الفصـ ــيت تـ ــاليم، الـ ــة      األقـ ــدم إىل اجلمعيـ ــة املقـ ــر اللجنـ ــن تقريـ ــلة مـ الصـ

)A/71/23.(    ا اللجنـــة اخلاصـــة تنفيـــذاويتضـــمن التقريـــر أيضـــا ســـردا لإلجـــراءات الـــيت اختـــذ
  ، الفصل السابع).A/71/23) (انظر ١٨-(د ١٩٧٠  للقرار

ويوصى بأن تستخدم املعلومات الـيت تـرد مـن الـدول القائمـة بـاإلدارة بشـأن األقـاليم           - ٥
  ورقات عمل األمانة العامة وبأن تناقشها اللجنة اخلاصة يف دورا السنوية.يف إعداد 
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  املرفق  

) مـــن ميثـــاق األمــــم    ه( ٧٣تواريخ إرســـال املعلومــات مبقتضى املـادة      
  (أ)املتحــــدة والفترة املشمولة

  
  ٢٠١٧املعلومات الواردة يف عام   ٢٠١٦املعلومات الواردة يف عام   
  الفترة املشمولة  تاريخ اإلحالة    الفترة املشمولة  اإلحالةتاريخ   

          فرنسا          
ــاين/ كـــــانون ١٣  (ب)كاليدونيا اجلديدة    الثـــ

  ٢٠١٦  يناير
 /األول كـــــــــــانون ٢٧  ٢٠١٥

  ٢٠١٦ ديسمرب
٢٠١٦  

  ٢٠١٦  -  ٢٠١٥  -  (ج)بولينيزيا الفرنسية  
          نيوزيلندا

ــانون ٢١  توكيالو    /األول كــــــ
  ٢٠١٦ ديسمرب

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦  ديسمرب

٢٠١٦  

          إسبانيا
    -    -  (د)الصحراء الغربية  

          اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
مجيـــــع األقـــــاليم الربيطانيـــــة غـــــري املتمتعـــــة        

  الذايت  باحلكم
        

ــاين/ كـــــانون ١١  أنغويال    الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦  ديسمرب

٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١١  برمودا    الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦  ديسمرب

٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١١  جزر فرجن الربيطانية    الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦  ديسمرب

٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١١  جزر كاميان    الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦  ديسمرب

٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١١  )ه(فوكالند (مالفيناس)جزر     الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦  ديسمرب

٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١١  جبل طارق    الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦ ديسمرب

٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١١  مونتيسريات    الثـــ
  ٢٠١٦٢٠١٥  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦ ديسمرب

٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١١  بيتكرن    الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦ ديسمرب

٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١١  سانت هيالنة    الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦ ديسمرب

٢٠١٦  



A/72/62

 

4/4 17-01698 

 

  ٢٠١٧املعلومات الواردة يف عام   ٢٠١٦املعلومات الواردة يف عام   
  الفترة املشمولة  تاريخ اإلحالة    الفترة املشمولة  اإلحالةتاريخ   

ــاين/ كـــــانون ١١  جزر تركس وكايكوس              الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كــــــــــــــانون ٨  ٢٠١٥
  ٢٠١٦ ديسمرب

٢٠١٦  

          الواليات املتحدة األمريكية
ــاين/ كـــــانون ١٣  ساموا األمريكية    الثـــ

  ٢٠١٦  يناير
 /األول كـــــــــــانون ١٦  ٢٠١٥

  ٢٠١٦ ديسمرب
٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١٣  غوام    الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كـــــــــــانون ١٦  ٢٠١٥
  ٢٠١٦ ديسمرب

٢٠١٦  

ــاين/ كـــــانون ١٣  جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة    الثـــ
  ٢٠١٦  يناير

 /األول كـــــــــــانون ١٦  ٢٠١٥
  ٢٠١٦ ديسمرب

٢٠١٦  

  
لالطــالع علــى قائمــة أوليـــة باألقــاليم الــيت ينطبـــق عليهــا إعــالن منــــح االستقـــــالل للبلــدان والشــعوب املســـتعمرة             (أ)  

  ، املرفق األول.A/5446/Rev.1))، انظر: ١٥-(د ١٥١٤اجلمعية العامة   (قرار
، فإن اجلمعية العامـة تـرى أنـه يف ضـوء أحكـام الفصـل احلـادي عشـر         ٤١/٤١وفقا للجزء ألف من قرار اجلمعية العامة   )ب(  

)، فـإن كاليـدونيا اجلديـدة إقلـيم     ١٥-(د ١٥٤١) و ١٥-(د ١٥١٤من ميثاق األمم املتحـدة وقـراري اجلمعيـة العامـة     
  تمتع باحلكم الذايت يف إطار املعىن الوارد يف امليثاق.غري م

، فإن اجلمعية العامة تقر، يف ضـوء أحكـام الفصـل احلـادي عشـر مـن ميثـاق األمـم         ٦٧/٢٦٥وفقا لقرار اجلمعية العامة   )ج(  
أن بولينيزيا الفرنسية ما زالت إقليمـا مـن األقـاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم       )، ١٥-(د ١٥١٤املتحدة وقرار اجلمعية العامة 

  الذايت باملعىن املنصوص عليه يف امليثاق.
احلكومـة اإلسـبانية تنـهي    ”، أبلغ املمثل الدائم إلسبانيا لدى األمم املتحدة األمني العام بأن ١٩٧٦شباط/فرباير  ٢٦يف   )د(  

. (أ) أن .ـوم، وجودهـا يف إقلـيم الصـحراء وتـرى مـن الضـروري أن تسـجل مـا يلـي: .         بصورة حامسة، ابتــداء مــن اليـ
إسبانيا تعترب نفسها من اآلن فصاعدا يف حل مـــن كـل مسؤوليــــة ذات طبيعـة دوليـــة تتعلـق بـــإدارة اإلقلـيم املـذكور،          

). ولالطالع على النص املطبوع، انظر: A/31/56-S/11997(انظر  “... نظرا لتوقف اشتراكها يف اإلدارة املؤقتة لإلقليم
  .١٩٧٦الوثائق الرمسية لس األمن، السنة احلادية والثالثون، ملحق كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير وآذار/مارس 

العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية بشــأن الســيادة علــى   مثــة نــزاع قــائم بــني حكــوميت األرجنــتني واململكــة املتحــدة لربيطانيــا      )ه(  
  ).ST/CS/SER.A/42فوكالند (مالفيناس) (انظر  جزر

    
 


