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    العامة اجلمعية اختذته قرار
   االستعمار وإهناء اخلاصة السياسية املسائل جلنة تقرير على بناء[

  ])A/62/412( )الرابعة اللجنة(

  

اجلديدة كاليدونيا مسألة  -  ٦٢/١١٧
  ،العامة اجلمعية إن  

اجلديدة، كاليدونيا مسألة يف نظرت وقد  

 حبالـة  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقريـر  مـن  ةاجلديد بكاليدونيا املتعلق فصلال درست وقد  
)(املستعمرة والشعوب للبلدان االستقالل منح إعالن تنفيذ ١،

 ميثـاق  يف املكـرس  النحـو  علـى  املـصري  تقريـر  يف الـشعوب  حـق  جديـد  مـن  دؤكت وإذ  
  املتحدة، األمم

 كانــــون ١٤ املــــؤرخ )١٥ - د (١٥١٤ العامـــة اجلمعيـــة قــــراري إلــــى تـــشيـر وإذ  
  ،١٩٦٠ ديسمرب/األول كانون ١٥ املؤرخ )١٥ - د (١٥٤١  و١٩٦٠ ديسمرب/األول

ــة تالحــظ وإذ   ــدابري أمهي ــة الت ــسلطات تتخــذها الــيت اإلجيابي ــسية ال ــدونيا يف الفرن  كالي
 واالقتـصادية  الـسياسية  التنميـة  زيـز تع أجـل  مـن  الـسكان،  قطاعـات  مجيع مع بالتعاون اجلديدة،

 املتعلقــة واإلجــراءات البيئــة محايــة جمــال يف املتخــذة التــدابري يهــاف مبــا اإلقلــيم، يف واالجتماعيــة
 تقريــر حنــو ســلميا اإلقلــيم لتقــدم إطــار هتيئــة دفهبــ وذلــك هبــا، واالجتــار املخــدرات بتعــاطي
املصري،

، الفـصل  )(A/62/23 ٢٣ثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم               الو  )١(
  .الثامن
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ــ تالحــظ وإذ    ةنــصفامل واالجتماعيــة االقتــصادية التنميــة أمهيــة ،الــسياق هــذا يف ،ضاأي
 تقريــر لعمليــة التحــضري يف اجلديــدة كاليــدونيا يف املعنيــة فاألطــرا بــني فيمــا املــستمر احلــوارو

اجلديدة، كاليدونيا يف املصري

 اجملـاورة  والبلـدان  اجلديدة كاليدونيا بني االتصاالت تكثيف االرتياح مع تالحظ وإذ  
اهلادئ، احمليط جنوب منطقة يف

 ممثلـي  توقيع منذ اجلديدة كاليدونيـا يف حدثت الــيت اهلامة بالتطورات ترحب  - ١  
)(١٩٩٨ مايو/أيار ٥ املؤرخ نوميا اتفاق فرنسا وحكومة اجلديدة كاليدونيا ؛٢

 إطـار  يف ،التـآلف  مـن  بروح حوارها مواصلة على املعنية األطراف مجيع حتث  - ٢  
ه؛سربأ اجلديدة كاليدونيا شعب لصاحل ،نوميا اتفاق

 الكانـاك  هويـة  خـذ أ إىل الراميـة  نوميـا  اتفـاق  من الصلة ذات األحكام تالحظ  - ٣  
 وترحـب،  اجلديـدة،  لكاليـدونيا  واالجتماعي السياسي التنظيم يف أوسع نطاق على االعتبار يف
 أول إنـشاء  علـى  ٢٠٠٧ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف اإلقلـيم  نـواب  جملـس  مبوافقـة  الـسياق،  هذا يف

  األصلية؛ واللهجات اللغات صون إىل هتدف للكاناك أكادميية

 احملليــة، العمالــة ومحايــة اهلجــرة مبراقبــة املتعلقــة نوميــا اتفــاق امأحكــب تعتــرف  - ٤  
ــة أن وتالحــظ ــزال  الالبطال ــاجم عمــال تعــيني وأن الكانــاك بــني فيمــا مرتفعــة ت  األجانــب املن

مستمرا؛ يزال ال

ــ تالحـــظ  - ٥    يف األصـــلية الـــشعوب مـــن جمموعـــة عنـــها أعربـــت الـــيت شواغلالـ
إلقليم؛ل واالجتماعية احلكومية اهليئات يف امتثيله نقص بشأن اجلديدة كاليدونيا

 أن إمكانيـة  على تنص التـي نوميا اتفاق من الصلة ذات األحكامب علما يطحت  - ٦  
 املنظمــات ثــلم ،معينــة دوليــة منظمــات يف منتــسبا عــضوا أو عــضوا اجلديــدة كاليــدونيا تــصبح
ــة ـــي الدولي ـــط منطقـــة فـ ــة املتحــدة مــماأل ومنظمــة املتحــدة واألمــم اهلــادئ احمليـ  والعلــم للتربي
؛اهليئات هذه ةألنظم وفقا الدولية، العمل ومنظمة والثقافة

 إىل املتحـدة  ممـ األ انتبـاه  توجيه على اتفقوا قد نوميا اتفاق موقعي أن تالحظ  - ٧  
التحرير؛ عملية يف احملرز التقدم

_______________ 
A/AC.109/2114  )٢(  .، املرفق
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 بـاإلدارة،  قائمةال الدولة وجهتها اليت اجلديدة كاليدونيا لزيارة بالدعوة ذكرت  - ٨  
 احملـيط  منطقـة  بلـدان  عـن  ممـثلني  مـن  تتألف معلومات بعثة إىل اجلديدة، املؤسسات إنشاء لدى

اهلادئ؛

 وتالحـظ  األورويب، واالحتـاد  اجلديـدة  كاليـدونيا  بـني  الـروابط  بتقويـة  ترحب  - ٩  
 األساســية باهلياكــل املتعلقــة التنميــة أوجــه يف األورويب التنميــة صــندوق مــن املقدمــة املــساعدة
املهين؛ لتدريبا برامج يشمل مبا البشرية، واملوارد والثقافة

 العـام  األمـني  إىل املعلومـات  إحالة يف االستمرار باإلدارة القائمة بالدولة هتيب  - ١٠  
املتحدة؛ األمم ميثاق من )هـ( ٧٣ املادة مبوجب املطلوب النحو على

 تقـدم  يكفـل  إطـار  إجيـاد  علـى  العمـل  مواصلة إىل املعنية األطراف مجيع تدعو  - ١١  
 حقـوق  وتـصون  مفتوحـة  اخليـارات  مجيـع  فيهـا  تكـون  للمـصري  تقريـر  عمليـة  حنو سلميا اإلقليم
 سكانلــ أن مبــدأ علــى يقــوم الــذي نوميــا اتفــاق وروح لــنص وفقــا ،سكانالــ قطاعــات مجيــع

  مصريهم؛ يف هبا يتحكمون اليت الطريقة اريتاخ يف احلق اجلديدة كاليدونيا

 النـاخبني  تسجيل مسألة لتسوية الفرنسية السلطات تبذهلا اليت اجلهود تالحظ  - ١٢  
 ١٩ يف ،الفرنـــسي الربملـــان كـــونغرس يف الفرنـــسي، للدســـتور تعـــديالت اعتمـــاد طريـــق عـــن

 االقتراعــات يف للتــصويت األهليــة تقــصر أن اجلديــدة لكاليــدونيا تتــيح ،٢٠٠٧ فربايــر/شــباط
 ممـا  نوميـا،  اتفـاق  توقيـع  عنـد  ١٩٩٨ لعـام  االنتخابيـة  القـوائم  يف املسجلني الناخبني على احمللية
قويا؛ متثيال الكاناك للسكان يكفل

 يف وتنويعــه اجلديــدة كاليــدونيا اقتــصاد لتعزيــز اختــذت الــيت بالتــدابري ترحــب  - ١٣  
ونوميا؛ ماتينيون اتفاقي لروح وفقا التدابري هذه من مزيد اختاذ على وتشجع ،امليادين مجيع

 إلحـراز  أمهيـة  مـن  ونوميـا  مـاتينيون  اتفاقي يف طرافاأل توليه امب أيضا ترحب  - ١٤  
 يف الــصحية والرعايــة والتعلــيم والتــدريب والعمالــة اإلســكان جمــاالت يف التقــدم مــن مزيــد

اجلديدة؛ كاليدونيا

 اإلقلــيم، إىل فرنــسا حكومــة مــن املقدمــة املاليــة املــساعدة يف الزيــادة تالحــظ  - ١٥  
 مرتبــات ودفــع والتعلــيم الــصحة أجــل مــن ٢٠٠٥ عــام يف يــورو ماليــني ٩١٠ غــتبل والــيت

اإلمنائية؛ املشاريع ومتويل العموميني املوظفني

 يف األصـلية  الكانـاك  ثقافـة  محايـة  يف امليالنيـزي  الثقـايف  ركزامل مبسامهة تعترف  - ١٦  
 اجلديدة؛ كاليدونيا
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 كاليـدونيا  يف الطبيعيـة  البيئـة  محايـة  إىل هتـدف  الـيت  اإلجيابيـة  املبادرات تالحظ  - ١٧  
ــدة، ــة وخباصــة اجلدي ــة للمــوارد خــرائط رســم إىل ترمــي الــيت “زونيكــو” عملي  داخــل البحري
املوارد؛ تلك تقييم إىلو اجلديدة لكاليدونيا االقتصادية املنطقة

 وفرنــسا أسـتراليا  بـني  فيمـا  التعـاون  أشــكال مـن  جديـد  شـكل  بإقامـة  ترحـب   - ١٨  
 أثنـاء  فرنـسا  عنـها  أعربت اليت للرغبات وفقا األمساك، صيد مناطق مراقبة حيث من ونيوزيلندا

 ؛٢٠٠٦ يونيه/وحزيران ٢٠٠٣ يوليه/متوز يف وأوقيانوسيا لفرنسا القمة مؤمتري انعقاد

 احملــيط جنــوب وشــعوب اجلديــدة كاليــدونيا بــني الوثيقــة بالــصالت تعتــرف  - ١٩  
 تلـك  توطيـد  لتيـسري  واإلقليميـة  الفرنـسية  السلطات خذهاتت اليت اإلجيابية وباإلجراءات اهلادئ،

  اهلادئ؛ احمليط جزر منتدى يف األعضاء البلدان مع تعالقاال توثيق ذلك يف مبا الصالت،

 أكتـوبر /األول تـشرين  يف اجلديـدة  كاليدونيا حبصول الصدد، هذا يف ،ترحب  - ٢٠  
 علـى  فيجـي،  يف املعقـود  اهلـادئ  يطاحملـ  جـزر  ملنتـدى  والـثالثني  السابع القمة مؤمتر يف ،٢٠٠٦
ــسب العــضو مركــز ــدى يف املنت ــر اهلــادئ، احملــيط جــزر منت ــذي األم ــنح ال ــيم م  يف احلــق اإلقل

 املنتدى؛ مناقشات يف املشاركة

 الـيت  اجلديـدة  كاليـدونيا  إىل املستوى الرفيعة املتواصلة بالزيارات أيضا ترحب  - ٢١  
 وفـود  هبـا  تقـوم  اليت املستوى الرفيعة وبالزيارات ادئ،اهل احمليط منطقة بلدان من وفود هبا تقوم
اهلادئ؛ احمليط جزر منتدى يف األعضاء البلدان إىل اجلديدة كاليدونيا من

 يف األخــرى واألقــاليم الــدول تتخــذه الــذي التعــاون مبوقــف كــذلك ترحــب  - ٢٢  
 يف مـشاركتها  زيـادة و والـسياسية  االقتـصادية  طموحاهتـا  وجتـاه  اجلديـدة  كاليـدونيا  جتـاه  املنطقة
والدولية؛ اإلقليمية الشؤون

ــشري  - ٢٣   ــرار إىل ت ــادة إق ــدى ق ــادئ احملــيط جــزر منت ــر اهل ــة لتقري ــة اللجن  الوزاري
 الـذي  للمنتـدى  والـثالثني  الـسادس  القمـة  مـؤمتر  يف وذلـك  ،اجلديدة كاليدونياب املعنية للمنتدى
 اللجنــة قيــام اســتمرار وإىل ة،اجلديــد غينيــا بــابوا يف ٢٠٠٥ أكتــوبر/األول تــشرين يف عقــد

ــيم يف التطـــورات رصـــد يف بـــدورها للمنتـــدى الوزاريـــة  املـــشاركة توثيـــق تـــشجيع يفو اإلقلـ
 اإلقليمية؛

ــة تبقــي أن تقــرر  - ٢٤   ــة العملي ــدونيا يف اجلاري ــدة، كالي ــع نتيجــة اجلدي  اتفــاق توقي
  املستمر؛ النظر قيد نوميا،
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 للبلـدان  االسـتقالل  مـنح  إعـالن  تنفيـذ  الـة حب املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  إىل تطلب  - ٢٥  
 بـاحلكم  املتمتـع  غـري  اجلديـدة  كاليـدونيا  إقلـيم  مـسألة  يف النظر تواصل أن املستعمرة والشعوب

  .الشأن هذا يف تقريرا والستني الثالثة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل تقدم وأن الذايت

  ٧٥ العامة اجللسة
  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٧
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