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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/431() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

  مسألة توكيالو  - ٦٧/١٣١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

   يف مسألة توكيالو،وقد نظرت  

يــة حبالــة تنفيــذ  الفــصل املتعلــق بتــوكيالو مــن تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنوقــد درســت  
  ،)1(٢٠١٢إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام 

 ١٩٦٠ديــسمرب / كــانون األول١٤املــؤرخ ) ١٥ - د (١٥١٤ إىل قرارهــا وإذ تــشري  
  األمـم املتحـدة   املتضمن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة وإىل مجيع قـرارات          

 ٦٦/٨٨  اجلمعيـة العامـة  قـرار سـيما   ، والاألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت    بتعلقة  املومقرراا  
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ

 نيوزيلنـدا، بوصـفها     تبديـه التعـاون النمـوذجي الـذي       استمرار   وإذ تالحظ مع التقدير     
يالو واستعدادها للـسماح   بتوك فيما يتعلق بعمل اللجنة اخلاصة املتصل        الدولة القائمة باإلدارة،  

  لبعثات األمم املتحدة بزيارة اإلقليم،

 نيوزيلنـدا والوكـاالت املتخصـصة    بـني  ن القـائم  التعـاو  مـع التقـدير  اوإذ تالحـظ أيـض    
 برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،         وخباصـة نظومـة األمـم املتحـدة،       واملؤسسات األخرى التابعة مل   

  من أجل تنمية توكيالو،

_______________ 

 A/67/23( والتـــصويب ٢٣الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الـــسابعة والـــستون، امللحـــق رقـــم   )1(

 .، الفصل العاشر)Corr.1 و
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قـاليم  األ معظـم  توكيالو جتـسد، بوصـفها إقليمـا جزريـا صـغريا، حالـة              أن وإذ تالحظ   
يتجلـى  حالـة فرديـة     موضـوع دراسـة     ، بوصـفها     وأن هلـا    باحلكم الذايت  متمتعة غري   تزال اليت ال 
بالنـسبة لألمـم املتحـدة يف سـعيها إىل إمتـام            كـرب   أأمهية  إاء االستعمار،   التعاون على   جناح  فيها  

  االستعمار،عملها يف ميدان إاء 

ــضا    ــة     وإذ تالحــظ أي ــسب يف منظم ــى مركــز عــضو منت ــوكيالو عل ــم حــصول ت  األم
  لألغذية والزراعة،املتحدة 

 ٢٠٠٣نـوفمرب  / الثـاين  تـشرين  ٢١ إىل أن نيوزيلندا وتـوكيالو قـد وقعتـا يف            وإذ تشري   
ــة ــوان  وثيقـ ــشراكة  “بعنـ ــادئ الـ ــشأن مبـ ــشترك بـ ــان مـ ــدين  ” بيـ ــوق البلـ ــد حقـ ــا حتديـ مت فيهـ

  ومسؤولياما، الشريكني

ــو العــام املتخــذ يف اجتماعــه الــذي عقــد يف   وإذ تــضع يف اعتبارهــا     قــرار جملــس الفون
 عقــب مــشاورات مكثفــة يف القــرى الــثالث مجيعهــا أن يبحــث  ٢٠٠٣نــوفمرب / الثــاينتــشرين

  أن٢٠٠٥أغــسطس /رمسيــا مــع نيوزيلنــدا خيــار احلكــم الــذايت يف ارتبــاط حــر وقــراره يف آب 
 اســتنادا إىل مــشروع دســـتور   ٢٠٠٦فربايـــر /ن تقريـــر املــصري يف شــباط  جيــري اســتفتاء بــشأ   

 لتوكيالو ومشروع معاهدة ارتباط حر مع نيوزيلندا وقـراره الحقـا أن جيـري اسـتفتاء آخـر يف           
ــشرين األول ــوبر /ت ــثني مــن األصــوات     ٢٠٠٧أكت ــة الثل ــسفرا عــن أغلبي  وأن االســتفتاءين مل ي

م لتغيري مركز تـوكيالو مـن كونـه إقليمـا غـري متمتـع            الصحيحة اليت يشترطها جملس الفونو العا     
  باحلكم الذايت خاضعا إلدارة نيوزيلندا،

 أن تؤجـل تـوكيالو النظـر يف    ٢٠٠٨بقـرار جملـس الفونـو العـام يف عـام      تنـوه    - ١  
اختاذ أي إجراء لتقرير املصري يف املـستقبل وأن تكـرس نيوزيلنـدا وتـوكيالو مـن جديـد اجلهـود             

 حتـسني اخلـدمات الـضرورية واهلياكـل األساسـية يف جـزر تـوكيالو املرجانيـة             واالهتمام لكفالة 
  يضمن حتسني نوعية احلياة لشعب توكيالو؛ وتعزيزها مما

 يف نقـل الـسلطة إىل جمـالس التاوبوليغـا           ٢٠٠٤ بالتقدم احملرز منذ عام      ترحب  - ٢  
  ؛)االس القروية(الثالثة 

زاالن ملتــزمتني التزامــا راســخا بالتنميــة   أن تــوكيالو ونيوزيلنــدا ال تــ تالحــظ  - ٣  
املستمرة لتوكيالو مبا يعود بالنفع على شعب توكيالو على املدى الطويل، مـع التركيـز بـصفة                 

  خاصة على مواصلة تطوير املرافق يف كل جزيرة مرجانية مبا يفي باحتياجاته احلالية؛

 ٢٠١٥-٢٠١٠باعتمـاد تـوكيالو خطتـها االسـتراتيجية الوطنيـة للفتـرة         تنوه  - ٤  
 علـى  ٢٠١٥-٢٠١١وبتركيز االلتزام املشترك بني توكيالو ونيوزيلندا من أجل التنمية للفترة     

وضع ترتيبات قابلـة للتنفيـذ يف جمـال النقـل وتطـوير اهلياكـل األساسـية وتنميـة قـدرات املـوارد                   
  البشرية وتعزيز احلكم؛
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 بـالتزام نيوزيلنـدا علـى حنـو مـستمر ومتـسق بالوفـاء باالحتياجـات          تنوه أيـضا    - ٥  
االجتماعية واالقتـصادية لـشعب تـوكيالو وبالـدعم املقـدم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 

  ؛يبديه من تعاون وما

  حباجة توكيالو إىل استمرار الدعم املقدم من اتمع الدويل؛تقر   - ٦  

إىل إنشاء الصندوق االستئماين الـدويل لتـوكيالو وتـشغيله          تياحتشري مع االر    - ٧  
لدعم احتياجات تـوكيالو املـستمرة، ويـب بالـدول األعـضاء والوكـاالت الدوليـة واإلقليميـة            
املسامهة يف الـصندوق لتـوفر بـذلك الـدعم العملـي لتـوكيالو مـن أجـل التغلـب علـى املـشاكل                        

 م املوارد فيها؛النامجة عن صغر مساحتها وعزلتها وانعدا

بــروح التعــاون الــيت أبــدا الــدول واألقــاليم األخــرى يف املنطقــة جتــاه ترحــب   - ٨  
 توكيالو وبالدعم الذي توفره لتطلعاا السياسية واالقتـصادية ومـشاركتها بـصورة متزايـدة يف              

 الشؤون اإلقليمية والدولية؛

دة مواصــلة تقـــدمي   بالدولــة القائمــة بــاإلدارة ووكـــاالت األمــم املتحــ     يــب   - ٩  
 املساعدة لتوكيالو وهي متضي قدما على طريق التنمية؛

 بــاإلجراءات الــيت اختــذا الدولــة القائمــة بــاإلدارة إلحالــة املعلومــات   ترحــب - ١٠  
 املتعلقة باحلالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف توكيالو إىل األمـني العـام، مبوجـب املـادة      

  املتحدة؛من ميثاق األمم) هـ (٧٣

بالتزام توكيالو ونيوزيلنـدا مبواصـلة العمـل معـا لتحقيـق مـصاحل        ترحب أيضا     - ١١  
  وشعبها؛ توكيالو

 بالتزام توكيالو بالعمل، مبساعدة من الدولة القائمة بـاإلدارة،          ترحب كذلك   - ١٢  
ــاء           ــن الكهرب ــا م ــل احتياجا ــة كام ــدف تلبي  ــوري ــود األحف ــن اســتخدام الوق ــى احلــد م عل

  ؛٢٠١٢دام الطاقة املتجددة حبلول اية عام باستخ

إىل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان           تطلب    - ١٣  
 والشعوب املستعمرة أن تواصل دراسـة مـسألة إقلـيم تـوكيالو غـري املتمتـع بـاحلكم الـذايت وأن               

  .ة والستنيتقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامن

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


