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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[
  ])A/71/502( (اللجنة الرابعة)

  

  مسألة توكيالو  - ٧١/١٠٧
  

 ،إن اجلمعية العامة  

  يف مسألة توكيالو، وقد نظرت  

بالفصل املتعلق بتوكيالو من تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ       وإذ حتيط علما  
  ،)١(٢٠١٥إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة عن أعماهلا خالل عام 

 ١٩٦٠ديســمرب /كــانون األول ١٤) املــؤرخ ١٥ -(د  ١٥١٤إىل قرارهــا  وإذ تشــري  
املسـتعمرة، وإىل مجيـع قـرارات ومقـررات     املتضمن إعالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب     

قــرار اجلمعيــة العامــة  ال ســيمااألمــم املتحــدة املتعلقــة باألقــاليم غــري املتمتعــة بــاحلكم الــذايت، و  
  ،٢٠١٥ديسمرب /كانون األول ٩املؤرخ  ٧٠/١٠١

لنمـوذجي الـذي تبديـه نيوزيلنـدا، بصـفتها      اسـتمرار التعـاون ا   وإذ تالحظ مع التقدير  
ــوكيالو، واســتعدادها        ــة اخلاصــة املتصــل بت ــق بعمــل اللجن ــاإلدارة، فيمــا يتعل ــة القائمــة ب الدول

  للسماح لبعثات األمم املتحدة بزيارة اإلقليم،

التعـاون القـائم بـني نيوزيلنـدا والوكـاالت املتخصصـة        وإذ تالحـظ مـع التقـدير أيضـا      
التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،         واملؤسسات األخرى 

  من أجل تنمية توكيالو،

_______________ 

ــم     )١( ــق رقـ ــبعون، امللحـ ــة والسـ ــدورة احلاديـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ــل A/71/23( ٢٣الوثـ )، الفصـ
 عشر.  احلادي
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أن توكيالو جتسـد، بوصـفها إقليمـا جزريـا صـغريا، حالـة معظـم األقـاليم         وإذ تالحظ   
تزال غري متمتعة باحلكم الذايت وأن هلا، باعتبارها موضـوع دراسـة حالـة فرديـة يتجلـى       ال اليت

جناح التعاون على إاء االستعمار، أمهية أكـرب بالنسـبة لألمـم املتحـدة يف سـعيها إىل إمتـام       فيها 
  عملها يف ميدان إاء االستعمار،

إىل حصـول تـوكيالو علـى مركـز عضـو منتسـب يف منظمـة األمـم املتحـدة          وإذ تشري   
  لألغذية والزراعة،

ــدرك   ــا يف    وإذ ت ــد وقعت ــوكيالو ق ــدا وت ــاينتشــري ٢١أن نيوزيلن ــوفمرب /ن الث  ٢٠٠٣ن
ــوان  ــة بعنــ ــراكة  ”وثيقــ ــادئ الشــ ــأن مبــ ــترك بشــ ــان مشــ ــؤوليات  “ بيــ ــوق ومســ ــبني حقــ تــ

  الشريكني،    البلدين

قــرار جملــس الفونــو العــام الــذي اختــذه يف اجتماعــه املعقــود يف   وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
ث عقب مشاورات مستفيضـة يف القـرى الـثالث مجيعهـا أن يبحـ      ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

أن  ٢٠٠٥أغسـطس  /رمسيا مـع نيوزيلنـدا خيـار احلكـم الـذايت يف ارتبـاط حـر، وقـراره يف آب        
اســتنادا إىل مشــروع دســـتور    ٢٠٠٦فربايـــر /جيــري اســتفتاء بشــأن تقريـــر املصــري يف شــباط     

لتوكيالو ومشروع معاهدة ارتباط حر مع نيوزيلندا، وقراره الحقا أن جيـري اسـتفتاء آخـر يف    
، وأن االســتفتاءين مل يســفرا عــن أغلبيــة الثلــثني مــن األصــوات   ٢٠٠٧أكتــوبر /تشــرين األول

الصحيحة اليت يشترطها جملس الفونو العـام لتغـيري مركـز تـوكيالو كـإقليم غـري متمتـع بـاحلكم         
  الذايت خاضع إلدارة نيوزيلندا،  

  ،٢٠١٤يناير /إىل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يف اإلقليم يف كانون الثاين وإذ تشري  

، اليت من املقرر أن تواصل اللجنـة  ٢٠١٣باملشاورات الدستورية لعام وإذ حتيط علما   
الدسـتورية النظـر فيهـا، والـيت قادهـا شـعب تـوكيالو وكانـت ـدف إىل وضـع منـوذج هليكــل            
حكومي مناسب ثقافيـا ومـراع حلالتـه الراهنـة، والـيت توجـت باعتمـاد الشـعار الـوطين لإلقلـيم           

  إىل جانب الدستور والنشيد الوطين والعلم الوطين،  والتصديق عليه، 

البيان الذي أدىل به رئيس حكومة توكيالو يف احللقة الدراسـية   وإذ تضع يف اعتبارها  
اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلـادئ بشـأن تنفيـذ العقـد الـدويل الثالـث للقضـاء علـى االسـتعمار الـيت           

، والذي يفيد بـأن عمليـة   ٢٠١٤مايو /أيار ٢٣إىل  ٢١عقدت يف نادي، فيجي، يف الفترة من 
ميكــن تناوهلــا مبعــزل عــن التهديــد الــذي يشــكله تغــري املنــاخ وارتفــاع    ال تقريــر مصــري اإلقلــيم

ــزم مواصــلة اســتعراض اخلطــة        ــوكيالو تعت ــا أيضــا أن ت منســوب البحــر، وإذ تضــع يف اعتباره
ن األولويــات ملــا بعـــد   االســتراتيجية الوطنيــة مــن أجـــل حتديــد أولويــات التنميــة وغريهـــا مــ       
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، مبـا يف ذلـك النظـر يف مسـألة تقريـر املصـري وكيفيـة إجـراء اسـتفتاء حمتمـل بشـأن            ٢٠١٥ عام
  تقرير املصري بالتعاون مع الدولة القائمة باإلدارة،

إىل البيان الذي ألقـاه يف احللقـة الدراسـية ممثـل حكومـة نيوزيلنـدا، بصـفتها        وإذ تشري   
والـذي يشـري إىل التعـاون الوثيـق والـودي القـائم بـني اإلقلـيم والدولـة          الدولة القائمة بـاإلدارة،  

عاما، بـالتركيز علـى تـوفري خـدمات ذات نوعيـة جيـدة        ٩٠يقرب من  ما القائمة باإلدارة منذ
يف جمــاالت الرعايــة الصــحية والتعلــيم، واالتصــاالت الســلكية والالســلكية، والطاقــة املتجــددة، 

تالحـظ   وإذمساك، وإنشاء اهلياكل األساسية للنقل واخلـدمات،  وتقدمي الدعم لقطاع مصائد األ
قيام نيوزيلندا بإهداء توكيالو عبارة جديدة خمصصة لشعب توكيالو لتحسـني تواصـل تـوكيالو    

  ،٢٠١٦مارس /مع منطقة احمليط اهلادئ والعامل بصورة أعم، دخلت اخلدمة يف آذار

، أن تؤجـل تـوكيالو النظـر    ٢٠٠٨بقرار جملـس الفونـو العـام يف عـام      تعترف  - ١  
ــد        ــوكيالو مــن جدي ــدا وت ــر املصــري يف املســتقبل وأن تكــرس نيوزيلن يف اختــاذ أي إجــراء لتقري
اجلهــود واالهتمــام لكفالــة حتســني اخلــدمات الضــرورية واهلياكــل األساســية يف جــزر تــوكيالو  

  وكيالو؛املرجانية وتعزيزها، مما يضمن حتسني نوعية احلياة والفرص املتاحة لشعب ت

بالتقدم احملـرز يف نقـل السـلطة إىل جمـالس التاوبوليغـا الثالثـة (اـالس         ترحب  - ٢  
ــذ عــام   ــة)، من ــد مــن املناقشــة بشــأن هــذا      ٢٠٠٤القروي ، وتالحــظ أن مــن املقــرر إجــراء مزي

املوضــوع بنــاء علــى التوصــيات الــواردة يف تقريــر اســتعراض نقــل الســلطة، الــذي أعــد يف           
  ؛  ٢٠١٢  عام

تزاالن ملتزمتني التزامـا راسـخا    ال أن توكيالو ونيوزيلندا حظ مع التقديرتال  - ٣  
بالتنمية املستمرة لتوكيالو مبا يعود بالنفع على شعب توكيالو على املـدى الطويـل، مـع التركيـز     

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

ــري  - ٤   ــتراتيجية الوطنيـــــة للفتـــــرة     إىل اعت تشـــ ــوكيالو خطتـــــها االســـ   مـــــاد تـــ
وإىل أن االلتــزام املشــترك بــني تــوكيالو ونيوزيلنــدا مــن أجــل التنميــة للفتــرة     ٢٠١٥-٢٠١٠
يعطي األولوية ألربع ركائز إمنائية رئيسية تشـمل احلوكمـة الرشـيدة، وتنميـة      ٢٠١٥-٢٠١١

  نمية املستدامة؛البنية التحتية، وتنمية قدرات املوارد البشرية، والت

بــالتزام نيوزيلنــدا املســتمر واملتســق بالوفــاء باالحتياجــات االجتماعيــة        تقــر  - ٥  
واالقتصادية لشـعب تـوكيالو، مبـا يف ذلـك إجنـاز مشـروع الطاقـة املتجـددة لتـوكيالو وخدمـة           
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي       ــدعم املقــدم مــن برن نقــل حبــري مســتأجرة جديــدة، وكــذلك بال

  صحة العاملية وما يبديانه من تعاون؛ومنظمة ال
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ــام    تشــيد  - ٦   ــوكيالو يف ع ــق ت ــن األهــداف    ٦٠نســبة  ٢٠١٣بتحقي ــة م يف املائ
املدرجة يف خطتها االستراتيجية الوطنية، مبا يف ذلك إجنـاز مشـروع تـوكيالو للطاقـة املتجـددة      

لطاقـة وحفظهـا جـائزة    بدعم من الدولة القائمة باإلدارة، ومنح هيئة نيوزيلنـدا املعنيـة بكفـاءة ا   
  الطاقة املتجددة حلكومة توكيالو؛

حباجــة تــوكيالو إىل اســتمرار الــدعم املقــدم مــن اتمــع الــدويل وبرغبــة    تقــر  - ٧  
، واآلثـار املترتبـة   ٢٠١٥توكيالو يف املشـاركة يف املناقشـات بشـأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام         

  على تغري املناخ، ومحاية البيئة واحمليطات؛  

باعتزام توكيالو مواصلة اسـتعراض خطتـها االسـتراتيجية الوطنيـة      حتيط علما  - ٨  
، والنظــر أيضــا يف ٢٠١٥بعــد عــام  مــا ــدف حتديــد أولوياــا اإلمنائيــة وغريهــا مــن أولويــات 

مســألة تقريــر املصــري والكيفيــة الــيت ســيجري ــا اإلقلــيم اســتفتاء حمــتمال بشــأن تقريــر املصــري    
  القائمة باإلدارة؛بالتعاون مع الدولة 

ــاح   - ٩   ــع االرتيـ ــري مـ ــدويل    تشـ ــتئماين الـ ــندوق االسـ ــغيل الصـ ــيس وتشـ إىل تأسـ
لتوكيالو لـدعم احتياجـات تـوكيالو املسـتمرة، ويـب بالـدول األعضـاء والوكـاالت الدوليـة          
واإلقليمية املسامهة يف الصندوق لتوفر بذلك الدعم العملي ملسـاعدة تـوكيالو يف التغلـب علـى     

  النامجة عن صغر مساحتها وعزلتها وانعدام املوارد فيها؛  املشاكل 

بــروح التعــاون الــيت أبــدا الــدول واألقــاليم األخــرى يف املنطقــة جتــاه  ترحــب  - ١٠  
ــدة يف        ــا االقتصــادية والسياســية ومشــاركتها املتزاي ــوفره لطموحا ــذي ت ــدعم ال ــوكيالو وبال ت

ــة والدوليــة، وتالحــظ، يف هــذا الصــد   د، اضــطالع تــوكيالو بنجــاحٍ برئاســة  الشــؤون اإلقليمي
االجتماع الوزاري السنوي العاشر لوكالة مصائد األمساك ملنتدى جزر احملـيط اهلـادئ، املعقـود    

، وقيـام رئـيس حكومـة تـوكيالو بتمثيـل الوكالـة يف       ٢٠١٤يوليـه  /متوز ٢ و ١يف توكيالو يف 
إىل  ١ة، املعقــود يف أبيــا، مــن   يــاملــؤمتر الــدويل الثالــث املعــين بالــدول اجلزريــة الصــغرية النام      

، وتالحــظ توقيــع تــوكيالو ميثــاق منتــدى تنميــة جــزر منطقــة احملــيط ٢٠١٤ســبتمرب /أيلــول ٤
  حبيث أصبحت العضو الثاين عشر يف املنتدى؛ ٢٠١٦  أبريل/نيسان ٢٧اهلادئ يف 

بالدولــة القائمــة بــاإلدارة ووكـــاالت األمــم املتحــدة مواصــلة تقـــدمي        يــب   - ١١  
  لتوكيالو وهي متضي قدما على طريق التنمية؛املساعدة 

ـــر  - ١٢   ــة     تقـ ــاإلدارة إلحالـ ــة بـ ــة القائمـ ــذا الدولـ ــة الـــيت اختـ بـــاإلجراءات اإلجيابيـ
املعلومــات املتعلقــة باحلالــة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة يف تــوكيالو إىل األمــني العــام،  

  (هـ) من ميثاق األمم املتحدة؛   ٧٣مبوجب املادة 
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بالتزام كل من توكيالو ونيوزيلندا مبواصلة العمل معـا ملـا فيـه مصـلحة      تشيد  - ١٣  
  توكيالو وشعبها؛

إىل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة حبالـة تنفيـذ إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان           تطلب  - ١٤  
والشعوب املستعمرة أن تواصل دراسـة مسـألة إقلـيم تـوكيالو غـري املتمتـع بـاحلكم الـذايت وأن         

  .يرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والسبعنيتقدم تقر
  

  ٥٣ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 


