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 ونالستالدورة 
 ** من القائمة األولية٣٦البند 

) هــ  (٧٣املعلومات املرسلة مبقتضى املـادة     
ــاليم   مــــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة مـــن األقـ

   املتمتعة باحلكم الذايت غري
تحـدة مـن   مـن ميثـاق األمـم امل   ) هــ  (٧٣املعلومات املرسلة مبقتضى املادة       

 األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت
 

 تقرير األمني العام  
  

 موجز 
/  كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ٥٩/١٢٧هذا التقرير صادر مبوجب قرار اجلمعية العامـة          
) هــ  (٧٣ املعلومات من الدول القائمـة بـاإلدارة مبقتضـى املـادة         بإحالة ويتعلق   ٢٠٠٤ديسمرب  

 .من ميثاق األمم املتحدة

 

 

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية * 
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من ميثاق األمم املتحدة، يتعهـد أعضـاء األمـم املتحـدة            ) هـ (٧٣مبوجب أحكام املادة     - ١
عن إدارة أقاليم مل تنل شعوهبا قسـطا كـامال          حاليا أو يف املستقبل مبسؤوليات      الذين يضطلعون   

 يةاالقتصــادعــن األوضــاع إىل األمــني العــام بانتظــام معلومــات  حييلــوا مــن احلكــم الــذايت بــأن  
 يف األقاليم اليت يكونون مسؤولني عنها، عدا األقاليم الـيت تنطبـق عليهـا       ية والتعليم يةجتماعواال

وإضـافة إىل ذلـك، طلبـت اجلمعيـة العامـة يف عـدة              . أحكام الفصلني الثاين عشر والثالث عشـر      
، إىل الـدول املعنيـة القائمـة بـاإلدارة أن تـوايف األمـني العـام،                 ٥٩/١٢٧قرارات، آخرها القـرار     

 وىفمـن امليثـاق، وكـذلك بـأ    ) هــ  (٧٣تواصل موافاته، باملعلومات املنصوص عليها يف املادة      أو
 .قدر ممكن من املعلومات عن التطورات السياسية والدستورية يف تلك األقاليم

ويبّين اجلدول املرفق هبذا التقرير املواعيد اليت أحيلت فيها إىل األمـني العـام املعلومـات                  - ٢
 .٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢من امليثاق واملتعلقة بالسنوات من ) هـ (٧٣قتضى املادة املطلوبة مب

تصــــاغ بوجــــه عــــام مــــن امليثــــاق ) هـــــ (٧٣مبقتضــــى املــــادة املرســــلة واملعلومــــات  - ٣
للنموذج املوحد الذي أقرتـه اجلمعيـة العامـة، وتتضـمن معلومـات عـن اجلغرافيـا والتـاريخ           وفقا

وفيمـا خيـص األقاليــم الواقعــة حتـت       . تماعيــة والتعليميــة والسكان واألحوال االقتصادية واالج   
إدارة اململكـــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، ونيوزيلنــدا، والواليــات املتحــدة   

. األمريكية، فإن التقارير السـنوية املتعلقـة هبـا تتضـمن أيضـا معلومـات عـن املسـائل الدسـتورية                    
ــدم  ــدا،  ويق ــل نيوزيلن ــنح      ممث ــذ إعــالن م ــة تنفي ـــة حبال ــة اخلاصــة املعنيـ خــالل اجتماعــات اللجن

ــية      ــورات السياسـ ــن التطـ ــافية عـ ــات إضـ ـــرة، معلومـ ــعوب املستعمـ ــدان والشـ ـــالل للبلـ االستقـ
كما تقدم اململكـة املتحـدة ونيوزيلنـدا والواليـات املتحـدة معلومـات             . والدستورية يف توكيالو  

ــاليم الواقعــة حتــت إد   ــة بشــأن األق ــة مبقتضــى   .ارهتــاتكميلي  ومل تقــدم فرنســا املعلومــات املطلوب
 .من امليثاق) هـ (٧٣ املادة
ــرة   - ٤ ــام الفقـ ــال بأحكـ ــة   ٥وعمـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــن قـ ــؤرخ ) ١٨ -د  (١٩٧٠ مـ املـ
، وقراراهتــــا األخــــرى ذات الصــــلة، وال ســــيما القــــرار  ١٩٦٣ديســــمرب /كــــانون األول ١٦
مـن املعلومـات الـواردة يف إعـداد ورقـات عمـل             ، واصلت األمانـة العامـة االسـتفادة         ٥٩/١٢٧
ــيم  ا ــة اخلاصــة عــن كــل إقل ــار لــدى    . للجن ــة اخلاصــة هــذه املعلومــات يف االعتب وأخــذت اللجن

مقرراهتا بشأن هذه األقاليم، اليت ترد يف الفصـول ذات الصـلة مـن تقريـر اللجنـة املقـدم                     صياغة
عــن ويتضــمن التقريــر أيضــا بيانــا    ).  A/60/23انظــر( يف دورهتــا احلاليــة   العامــةإىل اجلمعيــة

املرجــع نفســه،  ) (١٨ -د  (١٩٧٠إلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــة اخلاصــة تنفيــذا للقــرار       ا
 ).الثامن الفصل
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ستخدم املعلومات الـيت تـرد مـن الـدول القائمـة بـاإلدارة بشـأن األقـاليم                  ُت: توصية - ٥
نـة العامـة وتناقشـها اللجنـة        غري املتمتعة باحلكم الذايت من أجـل إعـداد ورقـات عمـل األما             

اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة يف دورهتـا             
 .السنوية
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 املرفق
ــادة       ــد إرســال املعلومــات مبقتضــى امل ـــ (٧٣مواعي ــم   ) ه ــاق األم مــن ميث

 )أ(املتحدة والفترة املشمولة
  

 ٢٠٠٥املعلومات الواردة يف عام  ٢٠٠٤املعلومات الواردة يف عام  
 الفترة املشمولة تاريخ اإلحالة الفترة املشمولة تاريخ اإلحالة 

     فرنسا
ــانون ١٥ )ب(كاليدونيا اجلديدة  ــاير / الثـــــاينكـــ ينـــ

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ -  
     نيوزيلندا

ــانون ١٥ توكيالو  ــاير / الثـــــاينكـــ ينـــ
٢٠٠٤ 

 -٢٠٠٣يوليــــــــه /متــــــــوز
٢٠٠٤يناير / الثاينكانون

ــاينتشــرين ٢٩ ــوفمرب / الث ن
٢٠٠٤ 

 

     إسبانيا
  -  - )ج(الصحراء الغربية  

اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا 
     العظمى وأيرلندا الشمالية

مجيــع األقــاليم الربيطانيــة  
ــاحلكم    ــة بــ غــــري املتمتعــ
 الذايت 

ينـــــاير  / الثـــــاين كـــــانون ١٢
٢٠٠٤ 

٢٠٠٣   

ــانون ١٢ أنغيال  ــاير / الثـــــاينكـــ ينـــ
٢٠٠٤ 

ينــــاير / كــــانون الثــــاين١٣ ٢٠٠٣-٢٠٠١
٢٠٠٥ 

٢٠٠٤ 

ــانون ١٢ برمودا  ــاير / الثـــــاينكـــ ينـــ
٢٠٠٤ 

ينــــاير / كــــانون الثــــاين١٥ ٢٠٠٣-٢٠٠٠
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

ــانون ١٩ جزر فرجن الربيطانية  ــمرب / األولكـ ديسـ
٢٠٠٣ 

ينــــاير / الثــــاينكــــانون ١٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢
٢٠٠٥ 

٢٠٠٤ 

ــانون الثـــــاين١٢ جزر كاميان  ــاير / كـــ ينـــ
٢٠٠٤ 

٢٠٠٣ -  

ــزر فو  ــد لجــــــــ كالنــــــــ
 )مالفيناس(

ــانون ١٢ ــاير / الثـــــاينكـــ ينـــ
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٥فرباير / شباط١١ ٢٠٠٣

ــانون ١٢ جبل طارق  ــاير / الثـــــاينكـــ ينـــ
٢٠٠٤ 

ينــــاير / كــــانون الثــــاين١٣ ٢٠٠٣
٢٠٠٥ 

٢٠٠٤ 

ــانون ١٢ مونتسريات  ــاير / الثـــــاينكـــ ينـــ
٢٠٠٤ 

ينــــاير / كــــانون الثــــاين١٣ ٢٠٠٣-١٩٩٩
٢٠٠٥ 

٢٠٠٤ 

ــانون ١٩ بيتكرين  ــمرب / األولكـ ديسـ
٢٠٠٣ 

ــانون ــاينكـــ ــاير / الثـــ  -ينـــ
ــرين ــاينتشـــ ــوفمرب / الثـــ نـــ
٢٠٠٣ 

ينــــاير /كــــانون الثــــاين ١٣
٢٠٠٥ 

٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

 / األولتشــــرين - ٢٠٠١ ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين سانت هيالنة 
 ٢٠٠٣أكتوبر 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٥فرباير / شباط١

ينــــاير / الثــــاينكــــانون ١٣ - -جزر تركس وكايكوس 
٢٠٠٥ 

٢٠٠٤ 
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 ٢٠٠٥املعلومات الواردة يف عام  ٢٠٠٤املعلومات الواردة يف عام  
 الفترة املشمولة تاريخ اإلحالة الفترة املشمولة تاريخ اإلحالة 

ــدة   ــات املتحـــــــــ الواليـــــــــ
 األمريكية

    

  - ٢٠٠٥-٢٠٠٢ ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦ ساموا األمريكية 
  - ٢٠٠٥-٢٠٠٢ ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦ غوام 
جـــــزر فـــــرجن التابعـــــة  

 للواليات املتحدة
  - ٢٠٠٥-٢٠٠٢ ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦

  
قـرار اجلمعيـة العامـة (رة الن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمـلالطالع على قائمة أولية باألقاليم اليت ينطبق عليها إع )أ( 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة عشرة، : ، انظـر)١٩٦٠ديسمبـر / كانـون األول١٤املـؤرخ ) ١٥ -د ( ١٥١٤
 .، املرفق األول)A/54/46/Rev.1( من جدول األعمال ٢٣، اإلضافة للبند املرفقات

ترى أنــــــــه يف ضــــــوء أحــكام � فإن اجلمعية ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٢ ألف املؤرخ ٤١/٤١وفقا لقرار اجلمعية العامة  )ب( 
، فإن كاليدونيا )١٥ -د  (١٥٤١و ) ١٥ -د  (١٥١٤الفصــــل احلــادي عشر من ميثــاق األمم املتحــدة، وقراري اجلمعية العامة 

 .� يف إطار املعىن الوارد يف امليثاقالذايتغري متمتع باحلكم اجلديدة إقليم 
بأن احلكومة اإلسبانية تنهي بصورة حامسة، �، أبلغ املمثل الدائم إلسبانيا لدى األمم املتحدة األمني العام ١٩٧٦فرباير / شباط٢٦يف  )ج( 

أن إسبانيا تعترب نفسها من اآلن ) أ: ... (يليابتداء من اليوم، وجودها يف إقليم الصحراء وترى من الضروري أن تسجل ما 
يف حل من كل مسؤولية ذات طبيــعة دولية تتعلق بإدارة اإلقليم املذكور، نظرا لتــوقف اشتراكها يف اإلدارة املؤقتــة املقررة  فصاعدا
س األمن، السنة احلادية والثالثون، الوثائق الرمسية جملل: ولالطالع على النص املطبوع، انظر). A/31/56-S/11997(� ...لإلقـليم 

 .١٩٧٦ مارس/فرباير وآذار/يناير وشباط/ملحق كانون الثاين
 
 


	إسبانيا

